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พระกนษิฐาธริาชาเศยีรวาท

กลอนสุภาพ

๏เพริศพรรษาพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เทพรัตน์พิพัฒน์เกล้าชาวสยาม

เอกวิศิษฏศิลปินเรืองรองราม

ท่ัวเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ๚ะ๛
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนสสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

(อาจารย์จามิกร  มะแก้ว  : ประพันธ์)

เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง    
(ฝ่ายมัธยม) น านักเรียนเข้าร่วมการแสดงดนตรีไทย ดนตรี
สากล และนาฏศิลป์ เพื่อใช้ในการบันทึกเทป “การแสดง
ดนตรีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้น
โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามค าแหง
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์เข้า
ศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

อาจารย์ทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง หัวหน้า
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ พร้อม
ด้วยอาจารย์นรินทร์ ลาภอนันต์ และ
อาจารย์กนกอร พวงระย้า ร่วมกัน
ประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างส าหรับประดับ
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช เนื่องในโอกาสพิธีซ้อมใหญ่งาน
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
รามค าแหง รุ่นท่ี 46

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2565 อาจารย์สุทธิพงษ์
มากุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดอ่านท านองเสนาะ
ระดับประเทศ (รอบคัดเลือก) ชิงรางวัลเกียรติยศองคมนตรี 
“สืบส าเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 
2564 ซึ่ ง จัดขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธอ์ีสท์บางกอก

ส าหรับการตัดสินการประกวดอ่านท านองเสนาะในครั้ง
นี้จัดข้ึนในรูปแบบออนไลน์ แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 
ประเภทได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดย
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการตัดสินท้ังส้ิน 5 คน
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อาจารย์มัทฌิมา สุทธิสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ฯ และอาจารย์ปานพระจันทร์  จันทร์พรหม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นต้นแบบ
บัณฑิตผู้แต่งกายถูกระเบียบ 

นอกจากนี้อาจารย์ปานพระจันทร์  จันทร์พรหม ยัง
ได้รับเลือกเป็นประธานฝ่ายประสานงานบัณฑิต และ
อาจารย์มัทฌิมา สุทธิสุข ได้รับเลือกเป็นรองประธาน
ฝ่ายประสานงานบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 
(รุ่นท่ี 46) โดยท าหน้าท่ีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และประสานงานบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเอษรา ขุนทอง ศิษย์เก่าสาธิตรามฯ English Program ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 นิติศาสตรบัณฑิต       
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งสามารถคว้าใบปริญญาได้ในขณะ 
ท่ีมีอายุเพียง 18 ปี หลังสอบเทียบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ
มัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา GED โดยใช้เวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท้ังส้ิน 3 ปีเท่านั้น  

บัณฑิตคนเก่งยังเป็นผู้ผ่านการอบรมวิชาทนายความแห่งสภาทนายความ
รุ่นท่ี 54 และการสอบเนติบัณฑิตไทยสมัยท่ี 73 โดยสอบไล่ได้ล าดับท่ี 3 ด้วย
อายุเพียง 19 ปี ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นอย่างยิ่ง

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม
ค าแหง    (ฝ่ายมัธยม) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
นายต้นน้ า กันตีมูล นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
5/3(3) ท่ีสามารถท าลายสถิติประเทศไทยกลุ่ม 1
ท่าผีเส้ือ 200 เมตรชาย ด้วยเวลา 2:00.46 นาที 
ผ่านเกณฑ์ไปแข่งขันว่ายน้ าชิงแชมป์โลกท่ีประเทศ
ฮังการี และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ท่ีประเทศเวียดนาม เป็นครั้ง
แรกในชีวิต
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โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายมธัยม)ขอ
แสดงความยินดีกับ“ฉลามหนุน"นายต้นน ้ากันตีมูล
นกัเรียนชั้นม.5/3(3)นกักีฬาว่ายน า้ท่ีควา้รางวลัเหรียญ
ทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์โดย
ท าลายสถิติการแขง่ขนัวา่ยน า้หลายรายการดงันี ้
>รางวัลเหรียญทองฟรีสไตล์400 เมตรท าเวลา

03:56.72 ท าลายสถิติกีฬาแห่งชาติท่ีท าไว้โดยสาริศ
ธิวงศ์เวลา04:01.48 เม่ือวนัท่ี11 ธ.ค.2555
>รางวัลเหรียญทองกรรเชียง200 เมตรท าเวลา

02:04.70 ท าลายสถิติกีฬาแหง่ชาติท่ีท าไวโ้ดย ดุลยฤทธ์ิ
พวงทองเวลา02:07.00 เม่ือวนัท่ี21 ธ.ค.2539
>รางวัลเหรียญทองฟรีสไตล์1,500เมตรท าเวลา

15:51.99ท าลายสถิติกีฬาแห่งชาติท่ีท าไวโ้ดย ต่อลาภ
เสฏฐโสธรเวลา15:59.08 เม่ือวนัท่ี25 พ.ค.2537

ในการแขง่ขนัครัง้นีฉ้ลามหนนุยงัไดร้บัรางวัลนกักีฬา
วา่ยน า้ยอดเยี่ยมชายอีกดว้ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3(4) ท่ีได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ
แข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้ง ท่ี 60 ประจ าปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐา-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทอง
ธานี ระหว่างวันท่ี 15-27 ก.พ. 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เกิดเก้า รัตนพันธ์ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 นักกีฬาขี่ม้าสังกัดสมาคมขี่ม้า
แห่งประเทศไทย และชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์
ม.พัน 29 ท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภท 
Dressage Preliminary1(ศิลปะบังคับม้า) ในการแข่งขัน
ขี่ม้า รายการ Horse Guard Open 2022 Jumping    
& Dressage ระหว่างวันท่ี 25-27 ก.พ.2565 ณ Horse 
Guard Maxwin Riding Arena


