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ตามที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มีก าหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2563-2564 ระหว่างวันท่ี 22-24 ก.พ. 66 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ในโอกาสนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทน
ประองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นท่ี 47

ในการนี้ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และวงโยธวาธิตของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายรับ-ส่งเสด็จ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สาธิตรามมัธยมพร้อมใจปฏิบัติหนา้ที่ฝ่ายรับส่งเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดทดสอบความรู้เชิงวิชาการส าหรับนักเรียนใหม่ 
และนักเรียนเก่าท่ีลงทะเบียนขอสอบเข้ากลุ่มการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 
2566 ในวัน อา.19 ก.พ. 66 เวลา 09.00-16.05

ท้ังนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเยี่ยมชม
และให้ก าลังใจนักเรียนท่ีเข้าสอบทุกคนมา ณ โอกาสนี้
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เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี 29 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร
ศรีสวาย ดีเอส 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม)

ในโอกาสนี้ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน
เข้าให้ก าลังใจผู้ปกครองและนักเรียนท่ีให้ความสนใจเข้า
ร่วมการสัมภาษณ์ในคร้ังนี้

คณาจารย์ของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 สู่การพัฒนา 
SATITRAM MODEL" ในวันท่ี 31 ม.ค. 66 เวลา 
14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ ณ นคร 
อาคาร DS1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

ท้ั งนี้ ไ ด้ รั บ เกี ยรติ จาก  รศ .ดร .พิ มพันธ์      
เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร
ถ่ายความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้
คณาจารย์ประยุกต์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ SATITRAM MODEL ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป

สาธิตรามสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1

คณาจารยส์าธิตรามยกระดับการศึกษา
ด้วยหลักสูตร SATITRAM Model
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่าย
มัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ "ด.ญ.วรางคณา คัย
นันทน์" นักเรียนชั้น ม.1/2 ได้รับรางวัลถึง 2
รายการจากการคัดเลือกของ สสส. สคล. และ LFB 
Production ในงานมอบโล่รางวัลคนหัวใจเพชร 
และงาน LFB Production & SDN EAST AWARD 
2023 ครั้งท่ี 1 ณ วังยางริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท   
จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้รับ

- รางวัลหนังสั้นสะท้อนสังคมยอดเยี่ยม   
สาขาหนังสั้น "ลูกแกลูกฉัน" 

- รางวั ลนักแสดงสมทบหญิ งยอดเยี่ ยม    
สาขาหนังสั้น

า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  น า
นัก เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5/1(6 ) 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (แพทย/์วิศวะ/สถาปัตย์) 
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ความรู้ทางทันตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งท่ี 2 ในวันเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2566 
ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา พันธ์เกตุ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์
ประสานงานและควบคุมดูแลนักเรียน 

ผลการแข่งขัน มีดังนี้💡
1. นางสาวพชรวรรณ จันทรมงคล
2. นางสาวพิชามญช์ กรุมกรัมย์
3. นายพชร ศรีนาราง
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง “ด้าน

ทักษะทางทันตกรรม”
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"นางสาว ชนัญชิดา  พวงราษฎร์ "  ชั้ น
ม.5/3(1+2) แผนการเรียนฝรั่งเศส ได้รับรางวัลถึง
6 รายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูใน
รายการ "Lampang Open Aechery 2023" เมื่อ
วันท่ี 26 - 29 มกราคม 2566

ประเภทการแข่งขันท่ีได้รับรางวัลมีดังนี้
- เหรียญทอง : ทีมรอบจัดอันดับ รุ่นอายุไม่เกิน 

18 ปี ระยะ 30 ม.
- เหรียญทอง : ทีมรอบแพ้คัดออก รุ่นอายุไม่

เกิน 18 ปี ระยะ 30 ม. 
- เหรียญเงิน : บุคคลหญิงรุ่นท่ัวไป ระยะ 60

ม. รอบเก็บคะแนน
- เหรียญเงิน : บุคคลหญิงรุ่นท่ัวไป ระยะ 60

ม. รอบแพ้คัดออก
- เหรียญทอง : ทีมรอบจัดอันดับ รุ่นท่ัวไป 

ระยะ 60 ม.
- เหรียญทอง : ทีมรอบแพ้คัดออก รุ่นท่ัวไป 

ระยะ 60 ม.

ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ นักเรียนชั้น ม.3/4 ตัวแทนนักกีฬาขี่ม้า
สังกัดศูนย์ฝึกขี่ม้ากรมทหารราบท่ี ๒๑ (รักษาพระองค์) จ.ชลบุรี และ
เป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย  ได้รับ 3 รางวัล 
รายการแข่งขันในรายการ"ADISORN'S CUP 2023" สนาม PRE 
TEST ก่อนเก็บคะแนน Thailand Championship 2023 ชิงแชมป์
ประเทศไทย 2566 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์
การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สระบุรี
อันดับที่ 2  จากรายการ Jumping Open Team ขี่ม้ากระโดดข้าม
เคร่ืองกีดขวางท่ีความสูง 90 cm. กติกาแข่งขัน (269)
อันดับที่ 6  จากรายการ Jumping Open ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีด
ขวางท่ีความสูง 105 cm. กติกา(238.2.2)
อันดับที่ 6  จากรายการ Dressage TEF Preliminary Open Test2 
ศิลปะการบังคับม้า
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เด็กชายณัฐภูมิ ตั้งกิติกุล นักเรียนชั้น ม.3/10 คว้า
ชัยชนะถึง 3 เหรียญรางวัล ในรายการ The 3 rd Swim 
Star Swimming Championship By Arena ณ สระ
ว่ายน้ า Verso Internation School เมื่อวันท่ี 11-12
ก.พ. 2566 ท่ีผ่านมา

ผลการแข่งขันและรางวัลท่ีได้ มีดังนี้
- ถ้วยรวมบุคคลอันดับที่ 1 (15 ปีชาย)
- เหรียญทอง

-กรรเชียง 50 m., 100 m., 200 m.
-ฟรีสไตล์ 100 m., 200 m.

- เหรียญเงิน
-ฟรีสไตล์ 50 m.
-ผีเสื้อ 50 m., 100 m.

- เหรียญทองแดง
-ฟรีสไตล์ 400 ม.     

เมื่อวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (one day camp) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีสวาย(ds7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) โดยมี ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานใน
พิธี กิจกรรมภายในโครงการเป็นการพัฒนาทักษะด้านการ coding โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ร่วมกัน
ถ่ายทอดความรู้ท่ีน่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการตอบค าถาม จ านวน
ท้ังสิ้น 50 คน
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"เด็กชาย ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ" นักเรียนชั้น ม.1/9 ท่ี
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ NSDF PATTAYA CHOI 
YOUNG SEOK CUP INTERNATIONAL TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP 2023 รางวัลท่ีได้รับ มีดังนี้🎈

1 เหรียญทอง ประเภทท่าร าพุ่มเซที่ม 3 รุ่น Cadet Male 
1 เหรียญเงิน ประเภทท่าร าพุ่มเซเ่ดี่ยว รุ่น Cadet Male

"ฉลามหนุน" ต้นน้้า กันตีมูล นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดีกรีนักกีฬาว่ายน้้าทีมชาติไทย 
สามารถท้าลายสถิติประเทศไทยของตนเอง 
ติดต่อกันเป็นคร้ังที่ 2

2 Gold Medal x 2 Thailand Reccord
Alert 

เ มื่ อ วั น ท่ี  1 1 - 1 2  ก . พ .  6 6  ท่ี ผ่ า น ม า        
"ฉลามหนุน" ต้นน้ า กันตีมูล นักว่ายน้ าทีมชาติไทย
สามารถท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน
ว่ายน้ ารายการ The 3rd SWIM STAR 
CHAMPIONSHIP'S 2023 ณ สระว่ายน้ า VERSO 
International School  

ท้ังนี้ฉลามหนุ่มลูกพ่อขุนสามารถท าลายสถิติ
ประเทศไทยกลุ่ม 1 ในท่ากรรเชียง 50 เมตร ด้วย
เวลา 26.24 วินาที และท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ด้วย
เวลา 23.11 วินาที                  

ต้นน้้าว่ายแตะขอบสระ
ทุบสถิติประเทศไทย
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วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนแผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการฯ /แผนการเรียน  
วิทย์-คณิต (แพทย์/วิศวะ/สถาปัตย์) และแผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ก้าวสู่วิชาชีพเข้าร่วมศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ “ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส านักงานกลาง” 
และ “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชและกายวิภาค” คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. การประกวดการน าเสนอปากเปล่าโดย  ใช้ภาษาอังกฤษ (Oral Presentation Contest) ได้แก่
น.ส. วิสาข์รี ฤๅเดชนันทน์ ม.6/3(4)

2. การประกวดเขียนเรียงความ (Essay Contest) ได้แก่ ด.ญ. กัณชรศัมิ์ สธนเสาวภาคย์ ม.3EP
3. การประกวดร้องเพลงสองภาษา (Bilingual Singing Contest) ได้แก่ น.ส.ปัณณสา เทียนสว่าง  

ม.5/3(4-1)และ ด.ญ.ภูรชิญา เล็กกระจ่าง ม.1/8
4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Quiz Contest) ได้แก่      

นายโกมินทร์ บุญศรี ม.5/2
น.ส.เคทริน วาสิตา โอเร็ม ม.5/3(3)

วันท่ี 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) น า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม RSU English Language 
Academic Contest ท่ีวิทยาลัยศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้


