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ราชินยาเศยีรวาทราชสดดุี

กลอนสุภาพ

๏ยอพระเกียรติมิ่งฟ้าฉัตรายศ

ฤกษ์ปรากฏวาระดีศรีสมัย

เฉลิมชนม์พระราชินีของปวงไทย

ต่างเทิดไท้พระคู่ขวัญจอมจักรี

ถวายจิตกายีน้อมพร้อมก าหนด

พระทรงยศบาทบงสุ์องค์ขวัญศรี

“สาธิตราม” น้อมเกล้าสดุดี

วาดวจีขอพระองค์ทรงพระเจริญ๚ะ๛
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

(อาจารย์จามิกร  มะแก้ว  : ประพันธ์)

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผศ.ดร.
สบืพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ใหเ้กียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบติัการเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในงานราชการ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ประจ าปีการศกึษา 2564

ทัง้นีท้างโรงเรียนยังได้รบัเกียรติจากท่านอธิการบดี
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียน" เพื่อเป็นแนวทางใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรไดใ้ชพ้ฒันาโรงเรยีนตอ่ไปในอนาคต
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(ตอ่) และทัง้นีย้งัไดร้บัเกียรติจาก รศ.พ.ต.ท.
ดร.ศิรพิงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศกึษาศาสตรก์ลา่ว
ให้โอวาทและแสดงทรรศนะเก่ียวกับหลักบริหาร
การศกึษาใหก้บัทางโรงเรยีน

คณาจารยร์ว่มพัฒนาตนในหวัขอ้ "สมรรถนะครูสูก่ารพฒันานกัเรียนในศตวรรษท่ี21“ ส าหรบัโครงการ
ดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการใหมี้ความเขม้ขน้และทนัสมัย ทัง้ยงัเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มดา้นการเรยีนการสอนส าหรบัคณาจารยก์่อนเปิดภาคเรยีนประจ าปีการศกึษา 2565 อีกดว้ย

และในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนเขา้ร่วมพัฒนาตนใน
หัวข้อ "การบริการท่ีเป็นเลิศและจิตบริการ“ โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ.ปรชัญา ปิยะมโนธรรม เป็นวิทยากร 

หวัขอ้ "ความสุขในการท างานเพื่อพฒันาองคก์รท่ีมีคุณภาพ“ 
โดยไดร้บัเกียรติจาก อ.ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน เป็นวิทยากร
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เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จดัโครงการปัจฉิมนิเทศส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 รุน่ท่ี 45 โดยในช่วงเชา้
ไดป้ระกอบพิธีถวายบงัคมลาพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ณ พระบรมราชานสุาวรียพ์อ่ขนุรามค าแหงมหาราช 

และในล าดับต่อมาได้รับ เ กียรติจาก
คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์และสมาคมผูป้กครอง
และครู เขา้รว่มกลา่วปัจฉิมกถาอ าลาอาลยั มอบ
ของท่ีระลกึ และผกูขอ้มือใหก้บันกัเรยีนทกุคน

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ไดจ้ัด
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประจ าปีการศึกษา 2565 ดว้ยรูปแบบออนไลน ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นัก เ รียน ม .1 ได้เรียน รู ้
อัตลกัษณท่ี์ส  าคัญของโรงเรียนและสามารถปรบัตัว
ในรัว้สนี  า้เงิน-ทอง แหง่นีไ้ดอ้ย่างมีความสขุ ในครัง้นี ้
ไดร้บัเกียรติจาก รศ. พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
คณบดีคณะศกึษาศาสตรก์ลา่วเปิดโครงการ
ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) กลา่วตอ้นรบั
นกัเรยีนและบรรยายพิเศษ พรอ้มดว้ย อ.ชบา เมืองจีน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ อ.จามิกร มะแกว้ หวัหนา้
หนว่ยองคก์รพฒันานกัเรยีน คณะวิทยากร และคณาจารย ์จดักิจกรรมเสรมิสรา้งความรูส้  าหรบันักเรยีนในครัง้นี ้
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนกัเรยีน ม.4 ปีการศกึษา 2565 ดว้ยรูปแบบ
ออนไลน ์ในโอกาสนี ้รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์และ ผศ.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย 
รองคณบดีฝ่ายโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีและกลา่วเปิด
โครงการ ทั้งยังได้ร ับเกียรติจาก อ .ชบา เมืองจีน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ อ.วรางคนา เซ๊ะวิเศษ 
รองผู้อ  านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คณะวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วมให้
ความรูแ้ละจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งอัตลกัษณ์
ท่ีดีงามใหเ้หลา่กลุบุตรกลุธิดาของโรงเรยีนอีกดว้ย

"ต้นน ำ้" คว้ำ SEA Games "3 ทองเแดง" 

ขอแสดงความยินดี กับ "ต้นน ้า กันตีมูล" 
นกักีฬาวา่ยน า้คนเก่ง ตวัแทนนกักีฬาวา่ยน า้  ทีมชาติ
ไทย ในการแข่งขัน SEA Games ครั้ง ท่ี  31
ณ ประเทศเวียดนาม 

โดยไดร้บัเหรยีญทองแดง  3 รายการ ไดแ้ก่
1. ฟรีสไตล ์1500 เมตร เหรียญทองแดง ดว้ยเวลา 
15:33.54 นาที ท าลายสถิติประเทศไทยกลุม่ 1
2. ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร (ชาย) ด้วยเวลา 
03:24.28 นาที ท าลายสถิติประเทศไทย
3. ผลดัผสม 4x100 เมตร (ชาย) ดว้ยเวลา 03:43:67
นาที ท าลายสถิติประเทศไทย "ตน้น า้" สามารถท าลายสถิติประเทศไทย

- กรรเชียง 100 เมตร กลุ่มทั่วไปและกลุ่ม1 หลงั
เปิดเป็นไมแ้รกและท าเวลาได ้56:80 วินาที
- กรรเชียง 100 เมตร ชาย อันดับ 4 ท าลายสถิติ
ประเทศไทยรุน่ทั่วไปและกลุม่ 1 ดว้ยเวลารอบชิง 
56.99 และรอบคดั 56.88 วินาที
- กรรเชียง 200 เมตร อันดับ 5 ท าลายสถิติ
ประเทศไทยกลุม่ 1 ดว้ยเวลา 2:02:96 นาที
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โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นาดา บุญยี่ นกัเรียนชั้น 
ม.1/3 คว้า "รางวัลชนะเลิศ" ถ้วยประทานพระเจ้า
วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหม่ืนสทุธนารีนาถ 
ประเภท Cheer Dance รุน่อายุ 12-18 ปี ในรายการ
แขง่ขนัเชียรล์ดีดิง้ชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ท่ี 17 
Thailand National Cheerleading Championships 
2021 ณ ศาลาดนตรีสรุิยเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต ใน
ระหวา่งวนัท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

DSRU 
Cheerleading

(ควา้แชมป์ประเทศไทย)

นกัเรียนหลกัสตูรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) พรอ้มใจกันเขา้เรียน Summer ในรูปแบบ On-site กันอย่างคึกคกั โดยการเรียน Summer ใน
ครัง้นีก้  าหนดใหมี้ขึน้ระหวา่งวนัท่ี 2 - 20 พฤษภาคม 2565
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DS.RU.BAND

วงดนตรี "DS.RU.BAND“ โ รง เ รียนสา ธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ไดร้บัรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี โครงการ "Stopdrink
Music Awards 2022“ จดัโดย สสส. สคล. ณ Studio 
Ramintra
1) ด.ช.พงคภ์รีะ ประยรูพฒัน์ ม.2/5
2) ด.ช.ชยกรม จนัทรเ์พ็ญ ม.2/9
3) นายนรวีร ์เย็งยโูซ๊ะ ม.3/2
4) นายชุติมนัต์ วายทองค า ม.3/2
5) นายธรรศพงศ ์จิตติวราโรจน ์ม.4/3 (4-2)
6) นางสาวปัณณสา เทียนสวา่ง ม.4/3 (4-1)
7) นางสาวกวิสรา ทองสขุ ม.4/3 (4-1)
8) นางสาวพิมพม์าดา สนนกิุจ ม.4/3 (4-1) 

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ร ามค า แหง  ( ฝ่ า ย
มั ธ ย ม )  ข อ  แ ส ด ง 
ความยินดี กบั

นางสาวพรรษชล ศรีสุข เกตุ  นัก เ รียน ชั้น
ม.4/1(1) และอาจารย์  ดร.   ทัสริน  โตนุช  ผู ้
ควบคมุ ทีม ควา้  "รางวลั ชนะเลศิ " ในการแขง่ขนั
ตอบปัญหาสมนุไพรไทย-จีน ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย (รูปแบบ ออนไลน์) เ ม่ือวันท่ี  6
พฤษภ าคม   2565 จั ด ขึ ้น โ ดย   วิ ท ย า ลัย
การแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต

DS.RU. 
สมนุไพรไทย - จีน


