
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 8  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน้า 1

๏ขัตติยายศยิ่งแล้ว ราชา
เจิดจ ารูญพระชนมา ท่านไท้
สุขศานต์มิ่งพรรษา เลิศก่อ เกื้อเอย
พรหมช่วยอ านวยให้ ธเรศเจ้าเจริญเทอญ๚ะ๛

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ
ขา้พระพทุธเจา้ คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนกัเรยีน

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)
(อาจารยส์ทุธิพงษ์ มากลุ : ประพนัธ)์



หน้า 2

เ ม่ือวันพุธ ท่ี  27 กรกฎาคม พ .ศ .  2565
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คกึฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดี
ฝ่ายโรง เ รี ยนสา ธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์
บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิ ธี
ถวายพระพรชัยมงคลและชมนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั

ซึ่งจัดขึน้โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธ รรม ณ 
บรเิวณหอ้งโถง อาคาร DS1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) 

ทัง้นีผู้ช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) พรอ้มดว้ยคณาจารย ์บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) 
ร่วมพิธีถวายสัตยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชมุพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 



วันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม พ .ศ .2565 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี 
พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัรามค าแหง
และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมธัยม รว่มชมการแสดง

คอนเสิ ร ์ตกระชับมิตรวงโยธวาทิต  ระหว่าง โรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ( ฝ่ายมัธยม ) 
และโรงเรียนสาธิตสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ณ หอแสดงดนตรี ดร .ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ 
เวลา 16.00 -17.30 น. 

ส าหรับการแสดงคอนเสิรต์กระชับมิตรวงโยธวาทิตของทั้งสองสถาบันการศึกษาในครั้งนีน้ั บเป็น
ความรว่มมือทางดา้นวิชาการและการพฒันาระบบการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการใหมี้ความเขม้แข็ง อีกทัง้ยงัเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณต์รงดา้นการแสดงดนตรีและไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นสงัคมไปพรอ้มกนั

หน้า 3

“โลกแห่งเสียงดนตรไีมม่ีพรมแดน”
The FIRST PLAYLIST Concert



หน้า 4

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พญ. จรินรตัน ์สิริรฐัวรรณ นายกสมาคมนักเรียนเก่าพรอ้มคณะกรรมการ
ของสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ พ .ต .ท .  ดร .  ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
และคณะผูบ้รหิารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) เพ่ือประชมุหารือและก าหนดนโยบาย
ความรว่มมือส าหรบัพฒันาโรงเรียนในอนาคต

เม่ือวันจันทรท่ี์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดี
ฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) และอาจารยเ์วสารชั ชพูงศ ์รองผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 
เป็นผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ในโครงการดังกล่าวจัดให้มี กิจกรรมปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา”
โดยวตัถปุระสงคเ์พ่ือรณรงคใ์หบ้คุลากร นกัเรียนและนกัศกึษา ตระหนกัถึงพิษภยัและผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์



หน้า 5

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ไดก้ าหนดใหมี้พิธี
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลกูเสือแห่งชาติ เพ่ือเป็นการน้อมร  าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๖ พระผูพ้ระราชทานก าเนิดกิจการ
ลูกเสือไทย ในวันศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม พ .ศ.2565 เวลา 07.40 น. ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)

หน้า 4

วั น ศุ ก ร์ ท่ี  8 ก ร ก ฎ า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดให้มีพิธี เปิดและส่ง
มอบภาพเพน้ทผ์นงัอาคาร DS5 ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุ
จากทางโรงเรียนและสมาคมผูป้กครองและครูภายใน
พิธีมีกิจกรรมท่ีนา่สนใจ เชน่ การรบัชมและถ่ายภาพกบังานศิลปะ  รบัฟังการน าเสนอแนวความคิดจากนกัเรียน
เจ้าของผลงาน ฟังเพลงจากวงสตริงคอมโบ และรับชมผลงานของนักเรียนดา้นศิลปกรรม ทัศนศิลป์และ
การออกแบบ ในการนีไ้ดร้บัเกียรตจิาก รศ. พ.ต.ท. ดร.ศริพิงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์เป็นประธาน
ในพิธี ผศ .ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
คณะผูบ้รหิาร สมาคมผูป้กครองและครู ยงัใหเ้กียรตเิขา้รว่มพิธีและเย่ียมชมกิจกรรมท่ีไดจ้ัดขึน้ดว้ย



หน้า 6

เม่ือวนัองัคารท่ี 26 ก.ค. 2565 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คกึฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตา้นภัย ยาเสพติด เอดส ์
และความรุนแรง จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา พรอ้มดว้ยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์
บคุลากร ผูป้กครอง และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เขา้รว่มพิธีเปิด

ภายในกิจกรรม ประกอบดว้ย การแสดงของนกัเรียนกลุ่ม Cover Dance และการเชียรโ์ชวข์อง
ผูน้  าเชียรท์ุกคณะสี ท าใหบ้รรยากาศเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน สะทอ้นถึงความรกัและความสามัคคีของ
ชาวสาธิตรามไดเ้ป็นอยา่งดี



หน้า 7

“รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในการประกวดคลิปวีดทิศันแ์ละส่ือสารคดี ภายใตห้วัขอ้การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม “Climate Change”
จดัขึน้โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมและสิ่งแวดลอ้ม ในโอกาสนี ้ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร . คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย 
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ร่วมแสดงความยินดีและใหเ้กียรติเป็น
ผูร้บัมอบถว้ยรางวลัพระราชทานจากนกัเรียน
ผู้สร้าง ช่ือเสียงให้กับโรงเรียนทั้ง  3 คน 
ประกอบดว้ย 
1) น.ส.อเล็กแซนดรา้ ลาการเ์ดีย ม.6/2
2) น.ส.นิชานนัท ์มานินปารีรตัน ์ม.6/3(3)
3) น.ส.พิมมาดา เอ่ียมพงษ์ ม.6/3(3)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม ) 
ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับ เด็กชาย นันทิพัฒน์ เงินเทศ 
นักเรียนชั้น ม .1/7 ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานโล่เชิดชูเ กียรต ิ
รางวัลท่ี 2 “งานประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ
ครั้งท่ี 17” จัดขึน้โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่ งผลงานของ
นักเรียนท่ีไดร้บัรางวัลจะถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
หอศลิป์ ระหวา่งวนัท่ี 6 - 30 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจรว่มช่ืนชมความสามารถของนักเรียน
คนเก่งไดใ้นงานนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ
ครั้ง ท่ี 17 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น . (เว้นวันจันทร์และ
วนัองัคาร)



หน้า 8

“วงโยธวาทิตลูกพ่อขุนควา้ชยัระดบัโลก” นกัเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) ควา้ รางวลัเหรียญเงิน ระดบัโลก จากการเขา้รว่มประกวด WAMSB World Championships 2022 
ประเภท Concert Band World Division (ไม่จ  ากัดอายุ) ในวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย โดยไดค้ะแนนรวม จากการประกวด 84.30 คะแนน  รายนามผูฝึ้กสอน ไดแ้ก่
อาจารยป์ระพนัธพ์งศ ์มณีวงษ์ อาจารยกิ์ตภิทัร ภวูะปัจฉิม อาจารยก์ญัฐิตา โกมลพนัธุ ์
อาจารยพ์งศว์ิสิษฐ์ สิรวิารนิทร์ อาจารยส์รนนท ์หอมมณฑา อาจารยจ์ิรสิร ิกงัวาลนวกลุ 
จา่อากาศเอกเจา้พระยา มาสง อาจารยพ์ิชวตัร ธนสมบตัรไพศาล อาจารยเ์จตดลิก อุม่อาษา

เ ม่ือวัน เสาร์ท่ี  9 กรกฎาคม พ .ศ .2565 วงดนตรี 
DS.RU.BAND ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงดนตรีในงาน Music 
Anonymous 2022

งานจดัโดย Siam Paragon และ Overdrive ณ Parc 
Paragon



หน้า 9

กิจกรรม “เม้าทม์อยคนรักหนังสือ” ท่ีจัดขึน้
โดยหน่วยแหล่งศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรูแ้ละหน่วยหอ้งสมุดในหวัขอ้ “สุนทรภู่ท่ีไม่
รูจ้กั” พดูคยุกบัอาจารยธ์นโชต ิเกียรตณิภทัร อาจารย์

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) ใหเ้กียรติเป็นผูม้อบเกียรติบตัรแก่ นางสาวพรรษชล ศรีสขุเกต ุ ม .4/1(1) ซึ่งไดร้บัรางวลัชนะเลิศ
การแขง่ขนัตอบปัญหาสมนุไพรไทย-จีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (รูปแบบออนไลน)์ ณ วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล ศรีสุขเกตุ ท่ีไดส้รา้งช่ือเสียงมาสู่โร งเรียน และ
ขอขอบคุณ อ.ดร.ทัสริน โตนุช และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรท์ุกท่านท่ีมีส่วนส า คัญกับ
ความส าเรจ็ของนกัเรียนมา ณ โอกาสนี้

คณะมนุษย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-15.30 น. 
ณ หอ้งสมดุโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)



หน้า 10

เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน และ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2 5 6 5 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ไ ด้ร่ ว มกัน จั ด กิ จ ก ร รม ให้ค ว าม รู้กั บนัก เ รี ย น 
ผ่านโครงการ "เรียนรู้นอกห้องเรียน " น าทีมโดย
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละอาจารย์
ผูส้อนไดน้  านักเรียนห้องความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6/1(1) ไปเรียนรูเ้พิ่มเติมในหวัขอ้ “การเตรียมอาหาร
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ และวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ”

คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์ จัดโครงการ “รู ้รอบนอกห้องเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูผ้่านประสบการณจ์ริง (Experience based 
learning) จากแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการนี ้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี ๔-๕ 
แผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ (Gifted) และแผนการเรียนวิทย-์คณิต (แพทย/์วิศวะ/สถาปัตย)์ ไดเ้ขา้
ศกึษาเย่ียมชม ภาควิชารงัสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร ์

โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก รศ.ดร.ป่ินสุภา  ปีติรกัษ์สกุล คณาจารย ์และนักศึกษาให้การตอ้นรับ 
โดยนกัเรียนไดร้บัฟังแนวทางการศกึษาตอ่ การประกอบอาชีพ และเย่ียมชมหอ้งปฏิบตัิการ ตลอดจนการทดลอง
ใชเ้ครื่องมือทางรงัสีเทคนิค ท าใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจและเพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้ศกึษาตอ่ไป

กิจกรรมในครัง้นี ้ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พชัราวดี  วฒันวิกยกิ์จ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
เป็นผูใ้หค้วามรูแ้ละใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิเก่ียวกับการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ซึ่งนกัเรียนไดฝึ้กการเตรียมอาหาร 
น าเนือ้เย่ือลงขวดเลีย้ง และยา้ยกลา้เนือ้เย่ือออกจากขวดเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไปเพาะเลีย้งในกระถาง
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับ 
ด.ญ. จุฑาพัฒตร์ มัจฉาชีพ  ม.2/1 นางสาวเฌอ
ส่ือสุวรรณ ม .5/3(3) คว้าเหรียญทองแดง ใน
รายการ 50 M. Air Rifel Prone Women Team.
และนายธนกฤต จิบจนัทร ์ม.5/3(3) นกักีฬายิงปืน
ทีมชาติไทยท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
Thailand open shooting championship 2022
เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 0 - 2 9 มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . 2 5 6 5
ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬายิงปืนแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
( ฝ่ า ย มั ธ ย ม )  ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ
นายปุณณ์ธิติ ตัง้ศิริ นักเรียนชัน้ ม.5/1(2) นักกีฬา
แบดมินตนัคนเก่ง ท่ีไดร้บัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบั 2 
ประเภทชายคูรุ่น่อายไุม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขนักีฬา
แบดมินตนั กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศกึษา 
2565 ณ อาคารสนามกีฬานิมิตบุตร ซึ่ งจัดโดย
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา
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Nonthaburi Swimming Cup 2022
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน า้คนเก่ง

ท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการ Nonthaburi Swimming Cup 2022 จดัโดย ชมรมว่ายน า้จงัหวดันนทบุรี ณ  
สระวา่ยน า้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบรุี ระหวา่งวนัท่ี 16-17 กรกฎาคม 2565 ไดแ้ก่

ด.ญ.  สพุชัชา รตันศริวิิไลเลิศ  นกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3
ซึ่งลงแขง่ขนั ในรุน่อาย ุ13 ปีหญิง  ผลการแขง่ขนั มีดงัตอ่ไปนี ้

นาย วษัษา พนัธุรกัษา  นกัเรียน ชัน้  ม.4/7 ไดร้บัรางวลั ชนะเลิศอนัดบั1 รุ่น 15 ปีชาย  ผลการแข่งขนั
มีดงัตอ่ไปนี้

1) ฟรีสไตล ์200 เมตร ได ้เหรียญทอง

2) ฟรีสไตล ์100 เมตร ได ้เหรียญทอง

3) ฟรีสไตล ์50 เมตร ไดเ้หรียญทอง

4) เดี่ยวผสม 200 เมตร ได ้เหรียญทอง

5) ผีเสือ้ 100 เมตร ได ้เหรียญทอง

6) ผีเสือ้ 50 เมตร  ได ้เหรียญเงิน

7) กรรเชียง 100 เมตร ได ้เหรียญทอง

8) กรรเชียง 50 เมตร ได ้เหรียญทอง

9) กบ 50 เมตร ได ้เหรียญทองแดง

1) ฟรีสไตล ์ 50 เมตร ได ้ อนัดบั 4 

2) ฟรีสไตล ์100 เมตร ได ้ เหรียญเงิน  

3)  ฟรีสไตล ์200 เมตร ได ้ เหรียญทองแดง

4) กบ 50 เมตร ได ้ เหรียญทอง

5) กบ 100 เมตร ได ้เหรียญทอง

6)  ผีเสือ้ 50 เมตร ได ้เหรียญทองแดง

7) ผีเสือ้ 100 เมตร ได ้อนัดบั  4

8)  เดี่ยวผสม 200 เมตร ได ้เหรียญทองแดง
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอ
แสดงความยินดีกบั ด.ญ.ฐิตารีย ์ พรมตา นกัเรียนชัน้ ม.2/4 ท่ีไดร้บั
รางวลัจากการเขา้รว่มแขง่ขนัวา่ยน า้รุน่อาย ุ13 ปี จดัโดย ชมรมว่าย
น า้จงัหวดันนทบรุี ณ  สระวา่ยน า้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุี 
ระหว่างวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2565 ผลการแข่งขันไดร้บัรางวัล 
ดงันี ้

Nonthaburi Swimming Cup 2022

1) 200m Freestyle ได ้เหรียญทอง

2) 100m Freestyle ได ้เหรียญเงิน

3) 50m Freestyle ไดเ้หรียญทอง

4) 200m Medley (เด่ียวผสม) ได ้เหรียญเงิน

5) 100m Butterfly (ผีเสือ้) ได ้เหรียญทอง

6) 50m Butterfly (ผีเสือ้) ได ้เหรียญเงิน

7) 100m Backstroke (กรรเชียง) ไดเ้หรียญทอง

8) 50m Backstroke (กรรเชียง) ไดเ้หรียญทอง

9) 100m Breaststroke (กบ) ได ้เหรียญเงิน     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายมธัยม) ขอแสดงความยินดีกบั เด็กชาย ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ
นกัเรียนชัน้ ม.1/9 ผ่านการคดัเลือกตวันกักีฬาเทควนัโดทีมชาติไทย ประเภทพมุเซ่ รุน่ยวุชนชาย อาย ุ12-14 ปี 
ซึ่งจดัโดย สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ศนูยฝึ์กซอ้มกีฬา
เทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแหง่ประเทศไทย


