
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 13 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปี 2565 
ภายใต้โครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ" 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ
วันภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 23
ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เน้นให้
นั ก เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ เ กี่ ย วกั บภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ อาทิ กิจกรรมแฟชั่นโชว์ในธีม"วันคริสต์มาส"   
ของคณาจารย์และนักเรียน การแสดงเก่ียวกับวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ซุ้มกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านภาษา และ
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
ในโอกาสนี้ รศ. พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
ดังกล่าวด้วย

กิจกรรมเดินแฟชันโชว์

ซุ้มกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา

การแสดงอาจารย์ต่างประเทศ

การแสดงวัฒนธรรมต่างประเทศ
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ไม่ธรรมดา!! นักกีฬาขี่ม้า "เกิดเก้า" ข้ามเครื่องกีดขวาง เอาชนะคู่แข่ง
คว้ารางวัลอันดับ 5 จากรายการ Princess's Cup Thailand 2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ 
นักเรียนชั้น ม.3/4 ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าจากชมรมขี่ม้ากรมทหารราบที่
21 รักษาพระองค์ ได้ลงท าการแข่งขันรายการ Princess's Cup Thailand
2022 โดยสามารถคว้ารางวัล "อันดับที่ 5" จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 33 คน 
ในประเภทการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางความสูง 100
เซนติเมตร (1เมตร) : Class Bronze Tour RSU Jumping (Day3) Final
100cm.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จึงขอแสดงความ
ยินดีและชื่นชมกับ ด.ญ เกิดเก้า รตันพันธ์ นักกีฬาคนเก่ง มาในโอกาสนี้

นักกีฬาแบดมินตันลูกพ่อขุนฟอร์มดี ไม่มีแผ่ว!! คว้าเหรียญรางวัลกันรัวๆ
ในรายการแข่งขัน Jorakay Junior Badminton Championship 2022 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดี
3 นักกีฬาแบดมินตันคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันแบดมินตัน     
Jorakay Junior Badminton Championship 2022 ณ สนามแบดมินตัน 
Future Arena ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตระหว่างวันที่24 - 28 พ.ย. 2565
ผลการแข่งขันมีดังนี้
น.ส.นภัสวรรณ สุนทรา
ได้รับรางวัล :

- รางวัลรองชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

ด.ช. เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล
ได้รับรางวัล :

- ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

ด.ช.ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ
ได้รับรางวัล :

- ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
- รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
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เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร่ ว ม กั บ ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด
กิจกรรมอบรมภาษาเยอรมัน จากอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบัน GOETHE 
(เกอเธ่) ที่ห้องประชุมอภิรมย์ ณ นคร 

โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. อ.มิซาเอลา ซิมเมอร์มันน์ (อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน)
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท 
3. คุณแพรวศุลี นิโครธานนท์ อาจารย์สอน
ภาษาเยอรมัน (จากสถาบัน GOETHE-เกอเธ่)
4. คุณพูลภัสสร ปิยะอนันต์ อาจารย์สอน
ภาษาเยอรมัน (จากสถาบัน GOETHE-เกอเธ่)

5. คุณปรัศนีย์ ศิลปนาวิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา แผนกภาษา  
(จากสถาบัน GOETHE-เกอเธ่)

ในการอบรมดังกล่าว นักเรียนได้
ทดสอบและเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาเยอรมัน ร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ เช่น 
เรียนรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์  บุคคลส าคัญ 
สถานที่ส าคัญ ของประเทศเยอรมัน เป็นต้น 
ตลอดจนค าศัพท์ภาษาเยอรมันที่ใกล้เคียงกับ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ ง วัฒนธรรมของ
ประเทศเยอรมัน ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะทางภาษา ทักษะการวางแผน การ
แก้ไขปัญหาและสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามค าแหง ร่วมกับ สาธิตรามฯ มัธยม จัดอบรม "ภาษาเยอรมัน"  

กับผลงานศิลปะของเหล่าจิตรกรลูกพ่อขุนรามค าแหง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ เปิดบูธวาด
ภาพเหมือน ภาพล้อเลียน และภาพการ์ตูน ในงานกิจกรรม "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิตราม“ เมื่อวันเสาร์ที่ 26
พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนีก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานนักเรียนในกิจกรรมเปิดบูธ
วาดภาพ มาในโอกาสนี้

"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิตราม" 
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เหล่าฉลามและเงือกน้อย แตะขอบสระ
คว้าชัย ทั้งในรายการ Brighton College Bangkok 
Festival of Swimming และรายการแข่งขันว่ายน้ า วัน
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) ขอแสดงความยินดีกับสุดยอด 3 นักกีฬาว่ายน้ า
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ า ดังรายการต่อไปนี้
นายมารุจ แก่นนาค นักเรียนชั้น ม.5/2 จากการ
แข่งขันว่ายน้ า Brighton College Bangkok Festival 
of Swimming ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 2565 ได้รับ
รางวัลดังนี้

ท่าฟรีสไตล์ 1500 เมตร ได้เหรียญทอง
ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร ได้เหรียญทอง
ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร ได้เหรียญทอง
ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้เหรียญทอง
ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ได้เหรียญทอง

ซึ่งได้ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 1 ของรุ่น 15-16 ปีชาย

เด็กหญิงณัฐรัตน์ คชวงศ์ นักเรียนชั้นม.3/7 รุ่นอายุ 15
ปี หญิง จากรายการแข่งขันว่ายน้ า วันธรรมศาสตร์   
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 2565
ได้รับรางวัลดังนี้

ท่ากบ 100 เมตร เหรียญทอง 
ท่ากบ 50 เมตร เหรียญทอง 
ท่ากบ 200 เมตร เหรียญเงิน
ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดง
ท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดง 

ซึ่งได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่5
เด็กหญิงสุพัชชา รัตนศิริวิไลเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3
รุ่นอายุ 13 ปี หญิง จากรายการแข่งขันว่ายน้ า วัน
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4
ธ.ค. 2565 ได้รับรางวัลดังนี้

เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร
เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร
เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 800 เมตร
เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 100 เมตร

ฟอร์มเยี่ยม "อาลิซา" คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" 
รายการ PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งท่ี 8
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง

ความยินดีกับ นางสาวอาลิซา แบรอฮีม นักเรียนชั้น ม.6/3(4) ที่ได้
รับรางวัล "ชนะเลิศ" หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ 
PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ ระหว่าง
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
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วันที่ 9 ธ.ค. 65 หน่วยแนะแนวและให้ค าปรึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการพิเศษ 
จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ให้แก่ นักเรียน ป.6 โรงเรียนวัดภาษี โรง
เรียนแจ่มจันทร์และโรงเรียนวัดธาตุทอง
กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้บริการทางการศึกษา และเปิด
โลกทัศน์การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) ให้นักเรียนที่สนใจรับทราบข้อมูลอันเป็นเอกสักษณ์ส าคัญ
ของทางโรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวสัญจร เปิดโลกการศึกษาในรั้วสาธิตรามฯ

"การออกแบบการเรียนรู้แบบ Theme based Learning" 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง โดยใช้กิจกรรม any
ball launcher

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 หน่วยวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร สธ.มร.(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเสวนา
สาธิตราม ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การออกแบบการเรียนรู้แบบ 
Theme based Learning" เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิด
ขั้นสูง โดยใช้กิจกรรม any ball launcher
โดยมี ผศ.ดร.น้ าเพชร นาสารีย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากร 

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นต้นเรื่องจุดประกายการ
เรียนรู้ เปิดมุมมองให้แก่ครูหลากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ "สมรรถนะหลัก" ที่ content-free
วิธีการการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะการคิดขั้นสูง: คิดแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
รวมไปถึงการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์

เสวนาสาธิตรามคร้ังที่ 3



วงดนตรีสาธิตรามฯ มัธยม คว้ารางวัลถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน ในงาน "5THValaya
Alongkorn Music Competition 2022" 
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 5 ประเภท ผลการ
แข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) ไดร้ับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประเภทวงสตริงคอมโบ ไม่จ ากัดอายุ)

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประเภทวงสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 18 ปี)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ศ าสตร าจ า ร ย์ พิ เ ศษ ด ร . เ อนก เหล่ า ธ ร รมทั ศน์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) (ประเภทวงสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 15 ปี)

เหรียญเงิน ประเภท Wind Ensemble อายุไม่
เกิน 18 ปี

เหรียญเงิน ประเภท Percussion Ensemble 
อายุไม่เกิน 18 ปี

)
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โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้
ด.ญ.ณัฐธิดา ภัทรยานนท์ ม.1/1
ด.ญ.วริศา มั่นยืน ม.1/2
ด.ญ.อชิรญา วิเศษธนากร ม.1/3
ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ ม.1/9
ด.ช.พุทธกาล จั่นสกุล ม.2/3
ด.ช.พุฒิธรรม บุญทรง ม.2/5
ด.ญ.พีรยาภรณ์ ใจรังษร ม.2/7
ด.ญ.ชนิสรา นาชัยเพ็ชร ม.2/8
ด.ญ.ศิราภรณ์ กลิ่นทอง ม.3/1
ด.ญ.ชญาดา ศรีรักษ์ ม.3/2
ด.ช.พงศภ์ีระ ประยูรพฒัน์ ม.3/5
ด.ช.ปาราเมศ  หุ่นดี ม.3/9
ด.ช.ชยกรม จันทร์เพ็ญ ม.3/9
นายเวนิส วรรักษ์ ม.4/1(3)
น.ส.อักษิพร ชอบชื่น ม.4/1(3)
นายนรวีร์ เย็งยูโซ๊ะ ม.4/2
ด.ญ.สุภัสสร อินทะมะโน ม.4/2
นายศุภธน บุญกาพิมพ์ ม.4/4(12)
นายพัชพล สุชาฎา ม.4/4(12)
น.ส.ณญาดา ชมภู ม.4/4(12)
นายชุติมันต์ วายทองค า ม.4/4(12)
นายอัครวิทย์ ประทุมวัน ม.5/2
น.ส.ปัณณสา เทียนสว่าง ม.5/3(4-1)
น.ส.พิมพ์มาดา สนนุกิจ ม.5/3(4-1)
น.ส.กวิสรา ทองสุข ม.5/3(4-1)
นายปวีณ์กร  แทน ม.5/3(4-1)
นายนิรัฐภูมิ มนตรีวัฒนสุวรรณ ม.5/3(4-2)
นายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ม.5/3(4-2)
นายธนภัทร ภาษิตานนท์ ม.5/4(6)
นายพงศกร บัวส าโรง ม.5/4(7)
น.ส.สิธาสินี จันทร์มุข ม.6/3(3)
น.ส.สุภัสสรา สีสุด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 45
นายตรีเทพ บ ารุงศิลป์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 44
น.ส.สิริยากร ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 40
ฝึกซ้อมโดยคณาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
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สุดแกร่ง!! "เอกภพ"  คว้าชัยเหรียญทองแดง (เทควันโด)
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38
"พิจิตรเกมส์" 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง
ความยินดีกับ "เอกภพ กองแก้ว" นักกีฬาเทควันโด ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย 
อายุ 15-17 ปี รุ่นน้ าหนัก 51-55 ก.ก. จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"

ปรบมือรัว ๆ ให้กับ "ธีธัช พิศวงค์" ชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(Ecotorism)"
เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 หน่วยแนะแนวและให้ค าปรึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม)ได้ส่งตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
โครงการ"เปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU " ครั้งที่ 16 เพ่ือชิงถ้วยรางวัลจาก 
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผลการ
แข่งขันปรากฏว่า "นายธีธัช พิศวงค์" ม.6/1(2) นักเรียนแผนการเรียน
วิทย์-คณิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotorism)"
ในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณคณาจารย์จากหน่วยแนะแนวและให้
ค าปรึกษาในการดูแลและน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และ อ.บัณฑิตา 
สุขดี และ Teacher Ikponmwosa Michelle Uzamere จากกลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบทสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ
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แนะแนวสัญจร : เปิดบ้านสาธิตรามมัธยมกันถึงรั้ว "โรงเรียนสุเหร่าสามอิน และโรงเรียนสวัสดีวิทยา"
วันที่ 15-16 ธ.ค. 2565 หน่วยแนะแนวและให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการพิเศษ รร.สาธิต(ฝ่ายมัธยม) 
จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน และโรงเรียนสวัสดีวิทยา
โดยกิจกรรมนี้เป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียน ได้ท าความรู้จักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ภายใต้
แนวคิดและบริบทของสาธิตรามมัธยม เพ่ือจุดประกายความสนใจของนักเรียนและเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ใน
ครอบครัวของลูกพ่อขุนรามแห่งรั้วน้ าเงินทอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
น านักเรียนเข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันที่  16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) น านักเรียน 
ม.4/1(1) และ 5/1(1) แผนการเรียนความเป็นเลิศทาง
วิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วยนักเรียน ม.4/1(6) และ5/1(6) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ความถนัด
ทางแพทย์วิศวะ และสถาปัตย์) เข้าเยี่ยมชมคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจ าภาควิชาให้การ
ต้อนรับน้องๆ เพ่ือเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ อันประกอบไปด้วย ภาควิชาฟิสิกส์ 
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
และภาควิชาสถิติ

"Exclusive Campus Tour"
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เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกันจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "CODE to LEARN : การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ส าหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา" โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ: รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั ง ณ ห้องประชุมดี เอส 7 ชั้ น 2  รร . สาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เป็นการจุดประกายแนวคิดให้แก่
คณาจารย์สาธิตรามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและชุมชน

CODE to LEARN : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

ร่วมชื่นชมผลงาน "ศรีราชา
เมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว" ของ
เหล่าจิตรกรลูกพ่อขุนและ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ถึง 5 รางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หลักสู ตรศิลปกรรม สาขา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและ
ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการ

พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ประกวดวาดภาพ
ในวันที่  17 ธันวาคม 2565
ประกวดวาดภาพสดในหัวข้อ
"ศรีราชาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 
ณ สวนสาธารณะเทศบาล
ศรีราชา
(มีต่อหน้าที่ 10)
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"ศรีราชาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"

โดยมีศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่าน 
เป็นกรรมตัดสินงาน และมีผู้ได้รับรางวัลและเข้า
ร่วมประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-
6 และปวช.จากผู้เข้าร่วมประกวด จ านวน 350
คน ผลการประกวดวาดภาพ มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จ านวน 5 รางวัล ได้แก่
นางสาวนานนาน  ลิ่มสภาพร ม.6/3(2)
นายรัฏฐา ศรวีรัฏฐา ม.5/4(1)
นางสาววริณทร โตอนันต์ ม.4/4(1)
นางสาวณัฐรดา  ฉัตรดีงาม ม.4/4(1)
นายสนนัตน์  โอวเจริญ ม.4/4(1)

และมีนักเรียน อาจารย์ ท่ีเข้าร่วมประกวดดังนี้

นายปัญญาธรรณ์  แสงสุข ม.5/4(1)
นางสาวนิภัท ชนะพล ม.5/4(1)
นางสาว นันทรัตน์ ธูปสาระ ม.4/4(1)
นายณัฐชนน สีหะมาตร ม.4/4(1)
นายชยากร แซ่ลิ้ม ม.4/4(1)
นายวชิระวาวัช เติมศักดิ์ ม.4/4(1)
นายณทัภวัต  ธนธีร์กุล ม.4/4(1)
เด็กชายภีมพัฒน์ เปรมปรี ม.1/9 ระดับ ม.1-3
อ.ตันติกร โนนกอง ระดับอุดมศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป

ควมคุมการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ กลุ่มสาระ
เรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
อ. ฐานียกัลยณ์   ชัยพัฒน์
อ.อรอุมา สอนง่าย
อ.กนกเพชร ขุนเพ็ชร์
อ.ตันติกร  โนนกอง
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แรงไม่แผ่วฉลามหนุนกวาด 9 ทอง ว่ายน้ า
ชิงแชมป์เยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"ฉลามหนุน"ตน้น้ า กันตีมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ดีกรีนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติไทย ประกาศศักดาคว้า 
9 เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยาวชน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 44th SEA Age Group 
Swimming Championships 2022" 
ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2565
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าฯ
หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียนน านักเรียนจิตอาสาจัดค่าย
ให้แก่น้องๆรร.เทศบาลปากน้ าศิริวิทยานุสรณ์  หน่วย
พัฒนาองค์กรนักเรียน น าคณาจารย์ และคณะกรรมการ
นักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนจิตอาสา จัดโครงการค่าย
พัฒนาศักยภาพผู้น า และเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนเทศบาล
ปากน้ าศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ.สมุทรปราการ 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องบทบาทของการเป็น
ผู้น าที่ดีในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการท ากิจกรรม
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ าศิริวิทยา
นุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ .
สมุทรปราการ อีกด้วย

9 Gold Medals (1NR 6CR 1GR) and  5th Place
- Freestyle 50 M. Time 23.11 Rank 1st 
(Championships Record and Group1 Record) 
- Freestyle 400 M. Time 3:59.57 Rank 1st  
- Freestyle 1500 M. Time 15:49.15 Rank 1st 
- Backstroke 100 M. Time 56.55 Rank 1st 
(Championships Record and National Record) 
- Backstroke 200 M. Time 2:06.65 Rank 1st 
- Freestyle Relay Mixed 4x100 M. Time 3:41.24 
Rank 1st (Championships Record) 
- Medley Relay Mixed 4x100 M. Time 4:05.71 
Rank 1st (Championships Record) 
- Freestyle Relay 4x100 M. Time 3:31.57 Rank 
1st (Championships Record) 
- Freestyle Relay 4x200 M. Time 7:50.09 Rank 
1st
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"มังกร" ปรินทร เกตตะพันธ์ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ฉลามหนุ่มนักกีฬาว่ายน้ าเยาวชนทีม
ชาติไทยคว้า 2 เหรียญทอง 1เหรียญ
ทองแดง จากการร่วมแข่งขันรายการ
ชิงแชมป์เยาวชนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 44th SEA Age Group 
Swimming Championships 
2022"ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 
2 5 6 5 ณ  ก รุ ง กั ว ล า ลั ม เ ป อ ร์ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สรุปผลการแข่งขัน
44rd Sea Age Group Swimming 
Championship 2022 
Parinthorn Kettaphant

(Mangkorn)
2 Gold Medal, 1 Bronze Medal, 
4th Place and 6th Place
- Freestyle 100 M. Time 53.42 
Rank 6th
- Freestyle 200 M. Time 1:54.74 
Rank 3rd
- Freestyle 400 M. Time 4:07.63 
Rank 4th
- Freestyle Mixed Relay 4x200 
M. 8:12.48 Rank 1st
- Freestyle Ralay 4x200 M. 
Time  7:50.09 Rank 1st

“มุมมองศิลปะจากศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักการศึกษา” 
ผ่านเลนส์ของผู้เชี่ยวชาญและเหล่านักศิลปินลูกพ่อขุนราม
เมื่อวันศุกร์ ท่ี  16 ธันวาคม 2565 หน่วยเเหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมฯ และหน่วยห้องสมุด รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราม
ค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อเร่ือง “มุมมอง
ศิลปะจากศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักการศึกษา”ณ ห้อง
ประชุมอภิรมย์ ณ นคร อาคารดีเอส 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านต่างๆ ท่ีจะช่วยเสริมพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ผ่าน
การท ากิจกรรม

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 
ผศ. ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรร่วมกับ
อาจารย์ตันติกร โนนทอง อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
และ อาจารย์ ภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์ หัวหน้าหน่วยเเหล่ง
เรียนรู้และนวัตกรรมฯ
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“ฉลามฟิน”วสุ พันธุรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า
เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ 44thSEA
Age Group Swimming Championships 2022 ท่ีกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ผลการแข่งขัน
- Freestyle 200 M. Time 1:54.27 Rank เหรียญเงิน
- Freestyle 400 M. Time 4:14.08 Rank 
- Freestyle 1500 M. Time 16:33.63 Rank

ฉลามฟินเยาวชนทีมชาติว่ายแตะขอบสระคว้าเหรียญเงิน

สองนักแบดมินตัน "เพียรวิรุจ และ วรดร" 
สู้ศึกลูกขนไก่ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
และ 2 รายการ TOYOTA Youth Super 
Series 2022

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ
สองนักแบดมินตันคนเก่ง ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ TOYOTA 
Youth Super Series 2022 รอบชิงชนะเลิศ คะแนนสะสม Level1 ณ
ห้างสรรพสินค้า Central Plaza พระราม2 ระหว่างวันท่ี14-18 ธันวาคม 
2565

ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้
ด.ช.เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล ชั้น ม.2/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ด.ช. วรดร สกุลปักษ์   ชั้น ม.1/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย
เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่นอายุไม่
เกิน 13 ปี



หน้า 14

ขอแสดงความยินดีกับ "ฉลามเตโชดม" คว้าชัยถึง 8
เหรียญรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล รายการ I LOVE DAD 
Swimming Cup 2022

เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 ด.ช.เตโชดม วัลลีย์ลักษณ์ 
(เตโช) นักเรียนชั้น ม.2/5 เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ าในรายการ 
I LOVE DAD Swimming Cup 2022  ปรากฏผลรางวัล ดังนี้

1 เหรียญทอง
1 เหรีญเงิน
5 เหรียญทองแดง
และถ้วยรางวัล นักกีฬาว่ายน้ ายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 13 ปี 

อันดับ 3

กิจกรรมแนะแนวสัญจรสาธิตราม
ยกขบวนความสนุกไปเยี่ยมน้อง ๆ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

วันที่ 19 ธ.ค. 65 หน่วยแนะแนวและให้ค าปรึกษา สธ.
มร. (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการพิเศษ จัด
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศ
วิทยา

เพ่ือเป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ได้ท าความรู้จักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ส าคัญของ
สาธิตรามมัธยมให้น้อง ๆ ได้ท าความรู้จักกันอีกด้วย



ลูกพ่อขุนราม ชวน ทุก ท่านมา เรี ยนรู้ ผ่ าน 
นิทรรศการความรู้ "ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์" 

นิทรรศการความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยใน
ภูมิภาคต่างๆ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
การบูรณาการความรู้ภายในกลุ่มสาระฯ ระหว่าง
วิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย ผลงานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2565 (ระยะเวลาการด าเนินการ 3
สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 28 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2565)
ช่วงเวลาในการจัดท า คือ พักเท่ียง ม.ปลาย และ
หลังเลิกเรียน (16.00 - 17.00 น.) โดยการจับ
ฉลากแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม/บอร์ด กลุ่มละ 2
ห้องเรียน จ านวน 4 บอร์ด และ 3 ห้องเรียน 
จ านวน 1 บอร์ด ท้ังหมด 11 ห้องเรียน แบ่งเป็น
หัวข้อต่างๆ ดังนี้

บอร์ดที่ 1 ความเป็นมา หรือความส าคัญของ
ภู มิ ปั ญญา ไ ทย ในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ  สมั ย ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ 

บอร์ดที่ 2 ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ
บอร์ดที่ 3 ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง
บอร์ดที่ 4 ภูมิปัญญาไทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
บอร์ดที่ 5 ภูมิปัญญาไทยภาคใต้
โดยบอร์ดท่ี 2-5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาไทยด้านต่างๆ แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ด้าน
การแต่งกาย , ด้านอาหาร , ด้านท่ีอยู่อาศัย และ
ด้านหัตถกรรม หรือการประกอบอาชีพ 

เพื่อสร้างทักษะการบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชา ทักษะการท างานร่วมกันระหว่างห้องเรียน 
และทักษะสมรรถนะของนักเรียนท้ัง 5 ด้าน 
รวมท้ังสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และโรงเรียนได้ด้วย

นิทรรศการความรู้"ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค
ต่างๆสมัยกรุงรัตนโกสินทร"์
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