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เมื่อวันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สืบพงษ์
ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง น าคณะ
ผู้บริหารคณะศีกษาศาสตร์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับผู้บริหาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และโรงเรียนสาธิตสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีเข้ามาเยี่ยมชมดูงานและหารือ
ความร่วมมือทางการศึกษาและเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง 
2 สถาบัน 

ในการนี้ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาวภายน คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ให้ เกียรติน าคณะผู้ดูงานเยี่ยมชม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ 
กิจกรรมการสรรหาประธานนักเรียน ห้องปฏิบัติการทาง
อาหาร และห้องปฏิบัติการทางดนตรี

เมื่อวันเสาร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับเกียรติจาก    
รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาวภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของ
นัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  6  ท่ี ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความรู้จากทางโรงเรียน และได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กล่าวช้ีแจงและ
อธิบาย ข้ันตอนการสมัคร เ ข้า ศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมท้ังตอบ
ข้อซักถามจากผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์
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เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อ.ชบา เมืองจีน    
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ( ฝ่ ายมั ธยม)  ไ ด้ จัดพิธี มอบเข็มพ่ อขุนฯ          
ให้แก่นักเรียนช้ัน ม.4 โดยมี ผศ.ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย      
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้
โอวาทในโอกาสท่ีนักเรียนได้ขึ้นเรียนในระดับช้ัน ม.4 พร้อม
ท้ังมอบเข็มพ่อขุนฯ ให้แก่นักเรียนในโอกาสนี้ด้วย

เข็มพ่อขุนฯ เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มชีวิตใหม่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การประดับเข็มบนอกเส้ือ
นักเรียนถือเป็นเกียรติและเป็นสัญลักษณ์ของการเป็น
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
ท่ีน่าภาคภูมิใจ

โร ง เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยา ลัยรามค าแหง     
(ฝ่ายมัธยม) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร 
ภาษิตานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4(6) ท่ีได้รับ
รางวัล "Grand Champion" และ "Original Song 
Award" ระดับเหรียญทอง และนายปวีณ์กร แทน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/3(4-1 ) ท่ี ไ ด้รับรางวัล 
"Creativity Award" ระดับเหรียญทอง ในการ
ประกวดดนตรี  RSU Music Competition 2022 
ซึ่ ง จัดโดยวิทยาลัยดนตรี  มหาวิทยาลัยรั ง สิต 
ร่วมกับ KPN Music Academy และ BEC-Tero

นายต้นน้ า กันตีมูล  ลงแข่งขันรุ่นอายุระหว่าง 16-18 ปี ท้ังหมด 9 รายการ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ และท าลายสถิติการแข่งขันถึง 8 รายการ ได้แก่  

ฟรีสไตล์ 50 เมตร / ฟรีสไตล์ 100 เมตร / ฟรีสไตล์ 200 เมตร / ฟรีสไตล์ 400 เมตร 
/ สไตล์ 1500 เมตร / กรรเชียง 100 เมตร/ ผีเส้ือ 200 เมตร / เด่ียวผสม 400 เมตร 
(เหรียญทอง : ท าลายสถิติ ท้ัง 8 รายการ) และ กรรเชียง 200 เมตร (เหรียญทอง : 
ไม่ท าลายสถิติ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 4 นักว่ายน  า
รายการแข่งขันกีฬาว่ายน  ากรมพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

24-28 มกราคม พ.ศ. 2565
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นายวัษษา พันธุรักษา ลงแข่งขัน
รุ่นอายุ  14-15  ปี  ไ ด้รับ เหรียญ
ทองแดง 2 เหรียญ   จากการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 50 เมตร และผีเส้ือ 100
เมตร

เ ด็ กช ายอ ภิ วิ ชญ์  วิ จิ ต รพ ล     
ลงแข่งขันรุ่นอายุ 12-13 ปี ได้รับ
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟรี
สไตล์ 400 เมตร

นายวสุ  พันธุรักษา ลงแข่งขัน
รุ่นอายุระหว่าง 16-18 ปี ไ ด้รับ
เหรียญเงิน การแข่งขันฟรีสไตล์ 200
เ ม ต ร  แ ล ะ เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง         
การแข่งขันฟรีสไตล์ 1500 เมตร

เมื่อวัน เสาร์ ท่ี  29 และวันอาทิตย์ ท่ี  30 มกราคม พ.ศ.  2565        
หน่วยพัฒนาองค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง    
(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน
ร่วมกันของนักเรียนช้ัน ม.5 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อื่น เป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ ส าหรับน าไปปรับใช้ในอนาคต 

เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ 
ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ฝ่ายมัธยม ( ผู้อ านวยการ) พร้อมคณะ
ผู้บริหารโรงเรียน หารือและประชุมท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันพัฒนา
บุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต่อไป



หน้า 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
จัดทดสอบมาตรฐานความรูร้ะดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึน้ในวนัอา. 20 ก.พ. 65 เพื่อ
คดัเลอืกนกัเรยีน ป.6 เขา้ศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 
และเพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียน ป.4-ป.5 ได้ทดสอบ
มาตรฐานความรูข้องตนเองส  าหรบัเตรียมตวัสอบเขา้ ม.1 
ในปีตอ่ไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับลูกพ่อขุนรามคนเก่ง แห่งรั้วน้ าเงินทอง ใน
การประกวดดนตรี Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2021 ระหว่างวันท่ี 14-18
กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้นโดยสาขาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ ม.6/3 (2) ท่ีได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ      

ท่ี 1 ประเภท Brass Solo อายุไม่เกิน 18 ปี
2. นางสาวศรันย์รัตน์ ศรันย์สมบัติ ม.6/4 (2) ท่ีได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ประเภท Brass Solo 

อายุไม่เกิน 18 ปี
3. เด็กหญิงสุภัสสร อินทมโน ม.3/7 ได้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญเงิน ประเภท Woodwind Solo อายุไม่เกิน 15 ปี 
4. เด็กหญิงณญาดา ชมภู ม.3/6 ได้รับรางวัลคะแนนระดับ เหรียญเงิน ประเภท Woodwind Solo อายุไม่เกิน 15 ปี
5. เด็กหญิงชญาดา ศรีรักษ์ ม.2/2 ได้รับรางวัลคะแนนระดับ เหรียญเงิน ประเภท Woodwind Solo อายุไม่เกิน 15 ปี
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์และได้รับทุน
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ดังรายนามต่อไปนี้

1) น.ส.ศุภรัสมิ์ มณีรัตนโศภิต  ม.4/1(6)   
โครงการ IES  รุ่นท่ี 24 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) น.ส.แก้วกัลยา อร่ามวาณิชย์  ม.4/1(6)   
โครงการ YES ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) น.ส.พิชฌา จันทศรี  ม.4/1(6)  
โครงการ AFS  รุ่นท่ี 61 ประเทศเบลเย่ียม 

4) น.ส.อภชิญา เอมรัฐ  ม.4/3(4-2)   
โครงการ iStudy รุ่นท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2565-
2566 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5) นายพชร จ่ันอิ๊ด ม.5/1(1)   
โครงการ iStudy รุ่นท่ี 27 ประจ าปีการศึกษา 2565-
2566 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6) นายศุภโชค จันทรวารี  ม.4/2
โครงการ GIE ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7) นายวชิรวิทย์ รุจิเลขปัญญา  ม.4/2
โครงการ GIE ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)      
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปุณยนุช  คุ้มดี ม.3/7 ในการเป็น
ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 22nd
Asia Pacific Dance Competition Stage to Screen 
ระหว่างวันท่ี 10-25 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีตัวแทนเข้า
แข่งขันกว่า 16 ประเทศท่ัวเอเชียแปซิฟิค

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ญ.ปุณยนุช  คุ้มดี ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้

1st :  Jazz duos/trios 15Y&U & 17Y&U
2nd :  Modern Championship Cup
3rd :  Classical solo 15Y&U

:  Jazz solo 15Y&U
HM  :  Contemporary solo 13Y-15Y

:  Lyrical solo 15Y&U 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โครงการ 
iStudy ดังรายนามต่อไปนี้

นักเรียนผู้สอบผ่านระดับดีเย่ียม(Advanced) ได้แก่
1. ด.ช.ภูมิรพี สังข์สวัสด์ิ ม.3/1
2. น.ส.นิชาภา บุตรประเสริฐ ม.4/1(2)
3. นายธีธัช พิศวงค์ ม.5/1(2)

นักเรียนผู้สอบผ่านระดับดีเย่ียม(Advanced) ได้แก่
นักเรียนผู้สอบผ่านระดับดี(Upper-int) ได้แก่
1. ด.ญ.กันต์ฤทัย ศรีสลวยกุล ม.3/8
2. ด.ช.ณัฐชนน เกษประดิษฐ ม.3/8
3. น.ส.ณิชาภัทร เทอดไทย ม.4/1(1)
4. น.ส.แก้วกัลยา อร่ามวาณิชย์ ม.4/1(6)
5. นายชากริต ยะก๊บ ม.4/3(4-1)
6. นายธนกร สอนชิต ม.5/1(1)
7. นายธัญวิสิฏฐ์ พจน์วาที ม.5/1(1)
8. นายพชร จ่ันอิ๊ด ม.5/1(1)
9. น.ส.วิสาข์รี ฤาเดชนันทน์ ม.5/3(4)


