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มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน พ .ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร  าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณุของสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีท่ีมีตอ่ราษฎรทกุหมูเ่หลา่

ทั้ง นี ้  รศ .พ .ต .ท .ดร .  ศิ ริพ งษ์ เศาภายน  คณบดี
คณะศกึษาศาสตรใ์หเ้กียรตเิป็นประธานในพิธี และเป็นผู้น  าคณะ
ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร ์ คณะผู้บริหารของโรงเรียน 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน 
ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสกัการะ กล่าวค าประกาศราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรต ิและลงนามถวายพระพรชยัมงคลตามล าดบั
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เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้
เกียรติสวมเสือ้สามารถพรอ้มทัง้กล่าวแสดงความยินดีแก่นายตน้น า้ กนัตีมลู นกักีฬาว่ายน า้ ทีมชาติไทยผูส้รา้ง
ช่ือเสียงใหก้บัประเทศชาต ิมหาวิทยาลยัรามค าแหงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จาก
การแขง่ขนักีฬา SEA Games ครัง้ท่ี 31 ณ ประเทศเวียดนาม 

ทั้ ง นี ้  ร ศ .พ . ต . ท . ด ร .  ศิ ริ พ ง ษ์ เ ศ า ภ า ย น  คณบ ดี
คณะศกึษาศาสตรพ์รอ้มดว้ย ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ใหเ้กียรติมอบช่อ
ดอกไม ้คลอ้งเหรียญรางวลั และมอบของท่ีระลกึ 

นอกจากนีย้ังไดร้บัเกียรติจากนายกสมาคมผูป้กครองและครู 
และคณะกรรมการของสมาคม ร่วมมอบของขวญัและของท่ีระลึกเพ่ือ
แสดงความยินดีในโอกาสนีด้ว้ย

รางวัลแห่งเกยีรตยิศในร้ัวน า้เงนิทอง
พธีิมอบเสือ้สามารถแก่นักกฬีาทมีชาตไิทย



วันสุนทรภูแ่ละวันกวีร าฦก
ประจ าปี 2565

วัน จันทร์ ท่ี  2 7  มิ ถุ น ายน  พ .ศ . 2 5 6 5  กลุ่ ม สา ระกา ร เ รี ยน รู้ภ าษา ไทย  โ ร ง เ รี ยนสา ธิ ต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จดัโครงการวนัสุนทรภู่และวันกวีร  าฦก ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือ
ร  าลกึถึงพระสนุทรโวหาร (ภู่) และกวีทา่นอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่วรรณคดีและวรรณกรรมของชาติ

ทัง้นีย้งัไดร้บัเกียรตจิาก ผศ.ดร.คกึฤทธ์ิ ศลิาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) เป็นประธานในโครงการ และยงัไดร้บัเกียรตจิากคณะผูบ้รหิาร สมาคมผูป้กครองและครู คณาจารย ์
บคุลากร และนกัเรียนเขา้รว่มโครงการกนัอยา่งคบัคั่ง

นอกจากนี ้นกัเรียนชมรมนาฏศิลป์และการแสดงพร้อม
ชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่าย
มธัยม) จดัการแสดงชดุ "ระบ าเหมราช" 

ท่าทางการร่ายร  าอันอ่อนชอ้ยตระการตาของนักแสดง
ประกอบกับเสียงบรรเลงดนตรีไทยและเสียงขับรอ้งอนัโดดเด่น
สามารถสะกดสายตาผู้ชมท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไดเ้ ป็น
อยา่งดี
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Stopdrink Music Award 2022
DS.RU.BAND

ผศ.ดร.คกึฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ใหเ้กียรติ
มอบของรางวลัและกลา่วแสดงความยินดีในโอกาสท่ีอาจารยแ์ละนกัเรียนจากวงดนตรี “DS.RU.BAND”
ไดส้รา้งช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนโดยควา้รางวลัชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโครงการ “Stopdrink Music Award 
2022” จดัโดย สสส. สคล. ณ Studio Ramintra ไดร้บัทนุการศกึษา 30,000 บาท 

นอกจากนีย้งัไดร้บั “รางวลัเพลงรณรงคย์อดเย่ียม” ไดร้บัทนุการศกึษา 4,000 บาท อีกดว้ย

คิดใส ไทยแลนด ์ซีซั่น 6

วันอังคาร ท่ี  21  มิถุนายน  พ .ศ .  2565 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี3 เข้าร่วมโครงการ “คิดใส 
ไทยแลนด์ ซีซั่ น 6” ผ่านกิจกรรม “ค้นหาเยาวชน
ตน้แบบ” เวลา 07.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2
อาคารศรีสวาย DS7

ในโอกาสนีไ้ดร้ับเกียรติจาก ดร.วีรินทรทิ์รา 
นาทองบ่อจรัส กรรมการผูจ้ัดการบริษัท 360 องศา 
เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ  ากัด ผูแ้ทนมูลนิธิปัญญาวุฒิน า
คณะวิทยากรเพ่ือจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียนของ
โรงเรียนสาธิต ฯ เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนใน
ดา้นการคิดเชิงสรา้งสรรค ์ท าดีทัง้กาย วาจา ใจ ธ ารง
ไวซ้ึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์สรา้งสรรค์คา่นิยม 
และวัฒนธรรมอัน ดีงาม  รู ้รักสามัค คี  ห่าง ไกล
ยาเสพติดและการพนันทุกรูปแบบ รวมถึงไดร้ับแรง
บนัดาลใจส าหรบัการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตอีกดว้ย

หน้า 4



หน้า 5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เฌอ  ส่ือสุวรรณ  
นัก เ รี ยนชั้น  ม . 5 /3 (3 )  ท่ีผ่ านการคัด เ ลือกนัก กีฬายิมนาสติกแอโรบิ ค เ พ่ื อ เข้า ร่ วมการ เ เข่ ง ขั น 
“7th Aerobic Gymnastics Asian Championship” โดยจะเป็นตวัแทนนกักีฬายิมนาสติกเยาวชนทีมชาติไทย 
เขา้รว่มการแขง่ขนัชิงแชมป์แหง่เอเชีย จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 3-5 กนัยายน 2565 ณ เมืองพทัยา จ.ชลบรุี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม ) 
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักบาสเกตบอลหญิง ท่ีได้รับรางวัล
ชนะเลิศในรายการแข่งขนับาสเกตบอล FBT3X3 BASKETBALL
ประเภททีมหญิง รุน่อายไุมเ่กิน 18 ปี ไดแ้ก่

FBT3X3 BASKETBALL

7th Aerobic Gymnastics Asian Championship

นางสาว พิชญา เข็มพดุซา ชัน้ ม.6/1(6) : ประธานนกัเรียน 
นางสาว เปมิกา ศริริตัน ์
นางสาว อรยิภสั มณีรตันโศภิต 
นางสาว วรนิทร สนัธนะวิทย์
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จ าแนกไลเคนเบือ้งตน้ ภายใตโ้ครงการอนรุกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ระหว่างวันท่ี 3-5 มิถุนายน พ.ศ.2565 ในโครงการดังกล่าวนักเรียนไดเ้พิ่มพูนทั้งความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และแรงบนัดาลใจในการเรียนรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นอนาคตมากมาย ทัง้นีย้งัไดร้บัเกียรติจากอาจารย์
ชบา เมืองจีน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการเป็นผูน้  านกัเรียนเขา้ร่วมโครงการดว้ยตนเอง  นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่ม
โครงการของโรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมธัยม) ยงัไดร้บัรางวลัภาพถ่ายไลเคนยอดเย่ียมในโครงการดงักลา่วดว้ย

อบรมเชงิปฏิบัตกิารการจ าแนกไลเคนเบือ้งต้น 
โครงการอนุรักษพั์นธุกรรมพชือันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่

เรียนรู้นอกหอ้งเรียน กับ “การค้นพบอิเล็กตรอน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดร้ว่มมือกนัใหค้วามรูก้บันกัเรียนผ่านโครงการ
เรียนรูน้อกหอ้งเรียน โดยหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละ
อาจารยผ์ูส้อนไดน้  านักเรียนหอ้งความเป็นเลิศทางวิชาการ 6/1(1) ไป
เรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ “การค้นพบอิเล็กตรอน” โดยกิจกรรมครั้งนี ้
อาจารยส์ุทธิวัฒน ์มาดหลี จากภาควิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร ์เป็น
ผู้ให้ความรู้เรื่องการค้นพบอิเล็กตรอน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
นักเรียนได้รู ้จักพฤติกรรมของอิเล็กตรอนท่ีส่งผลต่อพลังงานต่าง ๆ 
รอบตวัมากขึน้ โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชโ้ปรแกรม PhET simulations
เพ่ือท าการทดลองผา่นโปรแกรมออนไลน ์
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เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่าน Laboratory based Learning
กับ “การสกัดสาร”

คณาจารยก์ลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์น าโดย ผศ.ดร.อรอมุา พนัธเ์กต ุหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ไดน้  านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/1(1) แผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFT) ไปเรียนรู้
นอกหอ้งเรียนผ่าน Laboratory based Learning ในหวัขอ้ “การสกัดสาร” ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โดยได้รับความรู้จาก รศ .ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงคก์ุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยกิจกรรมครั้งนี ้ส่งเสริมให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติการทดลอง ใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และทกัษะการแกปั้ญหา เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
(scientific process) ใหแ้ก่นกัเรียน

โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 
Engenius International Student Exchange

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ขอแสดงความยินดีกับ
นกัเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ GB 2 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะ
การฟัง (Listening) และการอ่าน (Reading) ในโครงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วฒันธรรม Engenius International Student Exchange ระดบั CEFR B2-C1 มี
นกัเรียนท่ีสอบผา่นในระดบัดงักลา่ว 2 คน ดงันี ้

1. ด.ญ.รชินะญาสิร ิศรีโรจน ์ม.2/9
2. น.ส.รชิตา นามทอง ม.5/3(4-1)
ยงัมีนกัเรียนท่ีใหค้วามสนใจและสมคัรเขา้รว่มการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ

ในครัง้นี ้เพ่ือวัดความสามารถของตนเองและน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสงูขึน้โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี้

1. ด.ช.กิตตพิิชญ ์ ประพนัธท์องชยั   ม.2/9 2. ด.ญ.ณฐันนัท ์ เคลากลาง   ม.2/9
3. ด.ญ.กลัยพิณ  อมรทตั ม.3/10                  4. ด.ช.ตลุยวตั หวงัเบญจสขีุ   ม.3/10
5. นายเศรษฐวฒัน์ ศริกิมล   ม.5/1(2)
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เม่ือวนัท่ี15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวกมลนทัธ์ ศร
แผลง นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3(3) เขา้ร่วมการแข่งขันศิลปะ
การเตน้ในรายการ Masterpiece International Ballet Competition 
(MIBC) รุน่ Senior A ณ Gateway theatre ประเทศสิงคโปร ์และ
สามารถควา้รางวลัไดถ้ึง 2 รางวลั ไดแ้ก่ 

Contemporary solo (คอนเทมโพรารี่ประเภทเด่ียว) ไดร้บั
รางวลั SILVER Award 

Ballet solo (บลัเล่ตป์ระเภทเด่ียว) ไดร้บัรางวลั BRONZE 
Award 

Masterpiece International Ballet Competition 
(MIBC)

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ขอ
แสดงความช่ืนชมและขอร่วมแสดงความยินดีกับลูกพ่อขุนฯ คนเก่ง
มา ณ โอกาสนี้

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
iStudy

วนัองัคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศและฝ่ายวิชาการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม ) ร่วมกับโครงการ iStudy จัดสอบวัดระดบัความรูภ้าษาอังกฤษ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6

ส าหรบัโครงการดงักลา่วถือว่าเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่นกัเรียนเองเน่ืองจากจะท าให้ทราบระดบัความรู้
ภาษาอังกฤษ นอกจากนีห้ากนักเรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ยังมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียน
แลกเปล่ียนในตา่งประเทศอีกดว้ย
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แข่งขันบาสเกตบอล MPS 3x3 ประเภททมีหญิง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับทีมนักบาสเกตบอลหญิง
ลกูพ่อขุนราม ท่ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ในรายการแข่งขนับาสเกตบอล MPS 3x3 ประเภททีมหญิง 
รุน่อายไุมเ่กิน 18 ปีและนกัเรียนศษิยเ์ก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)ไดแ้ก่

นางสาว พิชญา เข็มพดุซา ชัน้ ม.6/1(6) : ประธานนกัเรียน
นางสาว เปมิกา ศริริตัน์
นางสาว อรยิภสั มณีรตันโศภิต
นางสาว วรนิทร สนัธนะวิทย ์

ซึ่งท าการแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรกั  ชิงถ้วยรางวัลจาก นายสุริยะ จึงรุง่เรืองกิจ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

แข่งขันเทนนิส PTT - NSDF 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มธัยม) ขอแสดงความยินดีกบั ด.ญ.อิสรีย ์สธนเสาวภาคย ์
นกัเรียนชัน้ ม.2/8 ท่ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2

จากการเเข่งขันเทนนิส  ประเภทเยาวชนหญิง
เดี่ยว รุน่อายไุมเ่กิน 14 ปี ในรายการแข่งขนัเทนนิส PTT –
NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี 2565 ครัง้ท่ี 4 
ภาคกลาง (Central)

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรง เรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ขอขอบคณุนกักีฬา 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับความส าเร็จและ
การน าช่ือเสียงมาสูร่ ัว้สาธิตราม มาในโอกาสนี ้
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บัณฑิตใหม่ป้ายแดง

นายธนาภัทร แซ่อึง้ อดีตนกัเรียนในโครงการ
พฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ซึ่งเรียน Pre Degree ควบคู่กับการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังส าเร็จการศึกษาจากรั้ว
สาธิตราม ฯ ก็สามารถคว้าปริญญาบัตรใบแรกเป็น
บัณฑิตใหม่ป้ายแดงของคณะมนุษยศาสตร ์สาขา
ประวตัิศาสตร ์ม.รามค าแหง เม่ือภาคเรียนท่ี 2/64 ท่ี
ผา่นมา 

โดยปัจจุบัน “นายธนาภัทร แซ่อึง้” ยังเป็น
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เอก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และใกล้จะส าเร็จ
การศกึษาในเรว็  ๆ นี ้

ความส าเร็จของลูกศิษย ์คอื ความภมูิใจ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนโครงการพฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการพิ เศษเรียน
รว่ม ท่ีสามารถสอบเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยับูรณาการศาสตร ์หลกัสูตร วท .บ. สาขาวิชาศาสตรแ์ห่งแผ่นดินเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่ งยืน ม .เกษตรศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้เป็นผลส าเร็จ นักเรียนคนเก่งทัง้ 2 คน 
ประกอบดว้ย

1) นายพรอ้มชนก พทุธเกษร
2) นายนรภทัร ฤทธิกณัฑ์
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การแสดงโขนรามค าแหง ชุด “ศรีราม ศรีราชะอโยธยา”
เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลัยรามค าแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ขอแสดงความยินดีกบันกัเรียนชมรมนาฏศิลป์และ
การแสดง ท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมการแสดงโขนรามค าแหง ชุด “ศรีราม ศรีราชะอโยธยา” เน่ืองในโอกาส
เฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งจะจัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในปลายเดื อน
กรกฎาคม 2565 ส าหรบัรายช่ือนกัเรียนคนเก่งท่ีผา่นการคดัเลือกประกอบดว้ย 

1)  ด.ญ.จามีกร นาคประดษิฐ์ ม.2/1
ผา่นการคดัเลือกตวันาง

2)  ด.ญ.ปิยนนัท ์พละกลาง ม.2/8
ผา่นการคดัเลือกตวันาง

3)  นายกิตตธิชั เทียนทอง ม.6/4(11) 
ผา่นการคดัเลือกตวัยกัษ์


