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สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
๏ผดุงเผดิมเฉลิมชนม์มงคลฤกษ์

ปวงประชาบานเบิกสโมสร
สาธิตรามฯรวมใจถวายพระพร

ให้เจ้าฟ้าทีปังกรทรงพระเจริญ๚ะ๛
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
(อาจารย์จามิกร มะแก้ว : ประพันธ์)

เมื่อวันท่ี 4 เม.ย.65 ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่าย
โร ง เรียนสาธิตมหาวิทยา ลัยรามค าแหง (ฝ่ ายมั ธยม ) 
น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน-
วงโยธวาทิต เฝ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่ี เ ส ด็ จ ท ร ง ป ฏิ บั ติ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ แ ท น พ ร ะ อ ง ค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้ส า เร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่นท่ี 46 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช
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เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2565 คุณสมใจ กังวานกิจวาณิช นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเรียนเก่า ฯ เข้าพบ รศ.พ.ต.ท.ดร ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) เพื่อมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนส าหรับใช้บูรณะอาคารเรียน DS2 จ านวน 1,000,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ นักเรียนเก่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รุ่นท่ี 12  ได้รับการ
ลงคะแนนและรับรองให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในวาระปีพุทธศักราช 2565 - 2567

อาจารย์นรินทร์ ลาภอนันต์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย-
รามค าแหงให้เป็นผู้ออกแบบและประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างประดับ
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เนื่องในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่นท่ี 46 
ระหว่างวันท่ี 4-5 , 7-8 เม.ย. 65 

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง และ
อาจารย์กนกอร พวงระย้า ร่วมประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างในครั้งนี้
ด้วย
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เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดทดสอบมาตรฐาน
ความรู้และสอบสัมภาษณ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบท่ี 2) ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็น
อย่างสูงในการเข้ารับการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียน (กปร.) ประจ าเดือนเมษายน ในวันพุธท่ี 20 
เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อปรึกษาหารือถึงกิจกรรมการเรียน
การสอน ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
ต่าง ๆ และเสนอนโยบายการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนใน
อนาคต

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม "ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2565”
ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ หอประ ชุมพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช
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วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบสัมภาษณ์
นักเรียน ม.3 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ม.4 ด้วยรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบคัดเลือก
นักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 18-
19 เม.ย. 65 ส าหรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นจ านวนมาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ขอช่ืนชมและร่วมแสดงความยินดีกับทีมซอฟท์บอลของ
โรงเรียนท่ีได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1ในการแข่งขัน
ISB Softball Invitation 2022 รายการ "ISB Songkran 
Showdown 2022" ซึ่งแข่งขันระหว่างวันท่ี 5-6 เมษายน
พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนนานาชาติ ISB

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมซอฟท์บอลชายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ท่ีผ่านการแข่งขันรอบ
คัดเลือกเป็นอันดับท่ี 1 รายการปทุมธานีเกมส์ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิม
พระเกียรติฯ 60 พรรษา ระหว่างวันท่ี 21-24 เม.ย. 65 และได้
เป็นตัวแทนทีมเยาวชนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 "พัทลุงเกมส์" ซึ่งจะจัด
การแข่งขันระหว่างวันท่ี 29 ก.ค.-10 ส.ค. 65


