
จดหมายข่าวจดหมายข่าว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

สวัสดีป�ใหม่ ๒๕๖๖

โคลงสี�สุภาพ

อินทรวิเชียรฉันท์



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

     คณาจารย์ บุคลากร และนักเร �ยน โรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกิจกรรม "ราชภัฏ
นครปฐม รวมใจน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่น
ดิน เนื�องในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร" และ "วนัพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม" ประจําป�
๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมป�� นเกลียว มหาว �ทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

     รองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการ
โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมพิธี
บันทึกลงนามความร่วมมือทางว �ชาการกับโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏทั�ง ๑๓ แห่ง  ณ โรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏเทพสตร � จังหวัดลพบุร �

     ตัวแทนนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ร่วมงาน "กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั�งที� ๓๒
ลวบุร �เกมส์" ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุร �
ในการนี�โรงเร �ยนสาธิตฯ ได้ส่งนักกีฬาหมากกระดาน
เข้าร่วมแข่งขันด้วย



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

    กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม
"DSNPRU CHRISTMAS 2022"  โดยมีการตั�งซุ้ม
กิจกรรมของนักเร �ยน การประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ
การจัดป�ายนิเทศและตกแต่งห้องเร �ยน, การประกวดบัตร
อวยพรวันคร �สต์มาส, การประกวดลิปซิงค์, การแข่งขัน
ร้องเพลงสากล, การประกวดชุดแฟนซีวันคร �สต์มาส ฯลฯ

     คณาจารย์ บุคลากร และนักเร �ยน โรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกิจกรรม "ถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาร �ณีสิร �พัชร มหาวัชรราชธิดา"  ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พานักเร �ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓ จํานวน ๑๒๐
คน ไปทัศนศึกษาด้านสิ�งแวดล้อม ณ โครงการอุทยาน
ธรรมชาติว �ทยาอันเนื�องมาจากพระราชดําร � อําเภอ
สวนผึ�ง จังหวัดราชบุร �
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          นักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ทางว �ชาการหลาย
รายการในงานเกษตรกําแพงแสน ครั�งที� ๒๕ ระหวา่งวนัที� ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  และได้รับรางวลัดังนี�          

นายลภนนายลภน    กุลนันทิวรรธน์กุลนันทิวรรธน์              ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑
นายถาปนานายถาปนา    นุตรักษ์นุตรักษ์                            ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓

รางวัล ชนะเลิศรางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันตอบป�ญหาว �ชาการทางว �ทยาศาสตร์ชีวภาพการแข่งขันตอบป�ญหาว �ชาการทางว �ทยาศาสตร์ชีวภาพ  

เด็กชายณฐกรเด็กชายณฐกร    กุลกร �นีธรรมกุลกร �นีธรรม    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑
เด็กหญิงพรนัชชาเด็กหญิงพรนัชชา    แสนหาญแสนหาญ      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันตอบป�ญหาทางคณิตศาสตร์การแข่งขันตอบป�ญหาทางคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสิร �นดา ตั�งจิตพัฒนกุลนางสาวสิร �นดา ตั�งจิตพัฒนกุล    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑
นายนิรุทธ์ ไหลสุพรรณวงค์นายนิรุทธ์ ไหลสุพรรณวงค์            ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑

รางวัล เหร �ยญทองแดงรางวัล เหร �ยญทองแดง
การแข่งขันวดัความรู้และทักษะทางเคมีการแข่งขันวดัความรู้และทักษะทางเคมี
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          นักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ทางว �ชาการหลาย
รายการในงานเกษตรกําแพงแสน ครั�งที� ๒๕ ระหวา่งวนัที� ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  และได้รับรางวลัดังนี�          

นายอิทธิพัทธ์นายอิทธิพัทธ์    ธีราวฒันานนท์ ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ธีราวฒันานนท์ ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑
นายนิรุทธ์นายนิรุทธ์    ไหลสุพรรณวงค์ไหลสุพรรณวงค์        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑
นางสาวสิร �นดา ตั�งจิตพัฒนกุล ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑นางสาวสิร �นดา ตั�งจิตพัฒนกุล ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันตอบป�ญหาฟ�สิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันตอบป�ญหาฟ�สิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เด็กชายป�ติกรเด็กชายป�ติกร    สุจร �ตจิตรสุจร �ตจิตร                        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒
เด็กหญิงฐิติกาญจน์เด็กหญิงฐิติกาญจน์    ฐิติเบญจพล ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑ฐิติเบญจพล ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑

รางวัล ชมเชยรางวัล ชมเชย
การแข่งขันวาดภาพทางว �ทยาศาสตร์ชีวภาพการแข่งขันวาดภาพทางว �ทยาศาสตร์ชีวภาพ
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          งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั�งที� ๓๒ "ลวบุร �เกมส์" ที�จัดโดยโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร � อําเภอเมืองลพบุร � จังหวดัลพบุร � ระหวา่งวนัที� ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  มีโรงเร �ยนสาธิต
ในสังกัดมหาว �ทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมจํานวน ๑๓ โรงเร �ยน ทั�งนี�โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทหมากกระดาน และสามารถควา้รางวลัมาได้ดังนี�

เด็กชายภัทรพลเด็กชายภัทรพล    ตรองพาณิชย์ตรองพาณิชย์                  ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒
เด็กชายพัฒน์สรณ์เด็กชายพัฒน์สรณ์    ฉัตรมหาว �รภัทรฉัตรมหาว �รภัทร    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๓
นายกิจาพัฒน์นายกิจาพัฒน์    รุ่งเหร �ยญพูนรุ่งเหร �ยญพูน                          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔/๑
นายจอมพลนายจอมพล    ตรองพาณิชย์ตรองพาณิชย์                              ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (ชนะเลิศ)รางวัล เหร �ยญทอง (ชนะเลิศ)
การแข่งขันหมากฮอสการแข่งขันหมากฮอส
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          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๕  ณ โรงเร �ยนพระปฐมว �ทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)
การแข่งขันเขียนเร ��องสั�นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)การแข่งขันเขียนเร ��องสั�นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กหญิงปุณณภาเด็กหญิงปุณณภา    เร �องขจรเร �องขจร          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๖)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๖)
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวปุณณภานางสาวปุณณภา    คงเกร �ยงไกรคงเกร �ยงไกร          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๗)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๗)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นายผลิโชคนายผลิโชค    ป�ญจวรกุลป�ญจวรกุล          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓
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          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มสาระการเร �ยนรู้คณิตศาสตร์ จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ณ โรงเร �ยนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญทอง (ชนะเลิศ)รางวัล เหร �ยญทอง (ชนะเลิศ)
การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓

เด็กชายจิรเวธน์เด็กชายจิรเวธน์    มธุรสเมทนีมธุรสเมทนี          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)
การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางคณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นายพิธิพัฒน์ รอดขํานายพิธิพัฒน์ รอดขํา      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)
การแข่งขันคิดเลขเร็วการแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กหญิงญาธิดาเด็กหญิงญาธิดา    ว �ธวาศิร �ว �ธวาศิร �      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๓

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๕)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๕)
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นายสิทธิธัชนายสิทธิธัช    สระศร �สระศร �      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๒)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๒)
การแข่งขันเวทคณิตการแข่งขันเวทคณิต  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กหญิงจิราภาเด็กหญิงจิราภา    ศร �สวสัดิ�ศร �สวสัดิ�      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑

รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๗)รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๗)
การแข่งขันซูโดกุการแข่งขันซูโดกุ

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กหญิงณัฐว �รยาเด็กหญิงณัฐว �รยา    อภิสุรไกรนิธิอภิสุรไกรนิธิ    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๑
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TOTO

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเร �ยนพระปฐมว �ทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยน
โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญทองแดง (อันดับที� ๗)รางวัล เหร �ยญทองแดง (อันดับที� ๗)
การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางว �ทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางว �ทยาศาสตร์    ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓

เด็กชายทัชชกร หิรัญญสุทธิ�เด็กชายทัชชกร หิรัญญสุทธิ�        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑
เด็กชายพรพิพัฒน์เด็กชายพรพิพัฒน์    เกตุแก้วเกตุแก้ว          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑
เด็กชายสิร �เชษฐ์เด็กชายสิร �เชษฐ์    ไสวชัยศร �ไสวชัยศร �          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓/๑

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)
การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางว �ทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉร �ยภาพทางว �ทยาศาสตร์    ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖

นายธวรรธน์ คุ้มแผนนายธวรรธน์ คุ้มแผน                                    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓
นางสาวปรมาภรณ์นางสาวปรมาภรณ์    ภูมิรัตนรักษ์ภูมิรัตนรักษ์    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓
นายถาปนานายถาปนา    นุตรักษ์นุตรักษ์                                      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๗)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๗)
การแข่งขันการแสดงทางว �ทยาศาสตร์ (Science Show)การแข่งขันการแสดงทางว �ทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวณัทธมนพรนางสาวณัทธมนพร    รักษีรักษี        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๑
นางสาวจิรัชญานางสาวจิรัชญา    คร้ามศร �คร้ามศร �          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓
นางสาวชุติกาญจน์นางสาวชุติกาญจน์    โครพโครพ          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๓
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TOTO

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ศิลปะ  (สาระทัศนศิลป�) จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๕ ณ โรงเร �ยนวดัไร่ขิงว �ทยา อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๘)รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๘)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีการแข่งขันวาดภาพระบายสี    

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กชายป�ติกรเด็กชายป�ติกร    สุจร �ตจิตรสุจร �ตจิตร        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)    

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวอนัญญานางสาวอนัญญา    ศักดิ�รัตนชัยศักดิ�รัตนชัย          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒
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TOTO

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ศิลปะ  (สาระดนตร �) จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๕ ณ โรงเร �ยนวดัไร่ขิงว �ทยา อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)รางวัล เหร �ยญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)
การประกวดวงดนตร �สตร �งการประกวดวงดนตร �สตร �ง    ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖

นางสาวพร �มบัวนางสาวพร �มบัว      กลีบบัวกลีบบัว            ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑
นายรัชพลนายรัชพล    สุวรรณเกิดสุวรรณเกิด                  ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒
นายกรกฎนายกรกฎ    แก้วว �เชียรแก้วว �เชียร                      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒
นายนภัทรนายนภัทร    ตั�งว �รุฬห์ตั�งว �รุฬห์                          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๒
นายวชิรว �ชญ์นายวชิรว �ชญ์    ประพันธ์ศิลป�ประพันธ์ศิลป�      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓
นายวชิรว �ทย์นายวชิรว �ทย์    มั�นศร �จันทร์มั�นศร �จันทร์          ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๓

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวสมิตาภัสร์นางสาวสมิตาภัสร์    มณฑีรรัตน์มณฑีรรัตน์    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔/๓

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวณัฐณิชานางสาวณัฐณิชา    พูนโตพูนโต      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑

รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)รางวัล เหร �ยญทอง (อันดับที� ๔)
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓
เด็กหญิงรุ่งนภาเด็กหญิงรุ่งนภา    มากลัดมากลัด    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑/๒

รางวัล เหร �ยญทองแดง (อันดับที� ๗)รางวัล เหร �ยญทองแดง (อันดับที� ๗)
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  

ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๔-๖
นางสาวกฤษณานางสาวกฤษณา    ทองคําทองคํา      ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕/๒



PROUDPROUD
PRESENTPRESENT

TOTO

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร �ยน ครั�งที� ๗๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม กลุ่ม ๑ กลุ่มการเร �ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  จัดขึ�นเมื�อวนัที� ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเร �ยนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม  มีนักเร �ยน
โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวลัดังนี�

รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๙)รางวัล เหร �ยญเงิน (อันดับที� ๙)
การประกวดมารยาทไทยการประกวดมารยาทไทย    
ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓ระดับมัธยมศึกษาป�ที� ๑-๓

เด็กหญิงยิ�งลักษณ์เด็กหญิงยิ�งลักษณ์    เย็นใจเย็นใจ        ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๑
เด็กชายธีรเด็กชายธีร    ณ ระนองณ ระนอง                    ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๓ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒/๓



รุ� น พี่ มีรุ� น พี่ มี
      เ รื่ อ ง เ ล� าเ รื่ อ ง เ ล� า

*TGAT (Thai General Aptitude Test) คือการสอบเพื�อวดัสมรรถนะทั�วไปที�เป�น*TGAT (Thai General Aptitude Test) คือการสอบเพื�อวดัสมรรถนะทั�วไปที�เป�น*TGAT (Thai General Aptitude Test) คือการสอบเพื�อวดัสมรรถนะทั�วไปที�เป�น
ส่วนหนึ�งในการยื�นสมัครเร �ยนต่อมหาว �ทยาลัยในระบบ TCAS ซึ�งสอบไปเมื�อ 10-12ส่วนหนึ�งในการยื�นสมัครเร �ยนต่อมหาว �ทยาลัยในระบบ TCAS ซึ�งสอบไปเมื�อ 10-12ส่วนหนึ�งในการยื�นสมัครเร �ยนต่อมหาว �ทยาลัยในระบบ TCAS ซึ�งสอบไปเมื�อ 10-12
ธันวาคมที�ผ่านมาธันวาคมที�ผ่านมาธันวาคมที�ผ่านมา

ปแรกกับระบบการสอบเขาแบบใหม ขอสอบใหม ทุกอยางใหมหมด เพราะฉะน้ัน
การเตรียมตัวจึงจําเปนอยางมาก ขอสอบท้ังหมด ๒๐๐ ขอ มีเวลา ๓ ช่ัวโมง
ขอสอบไมยากมาก แตท่ีทาทายคือ "เวลา" จึงตองบริหารเวลาใหดี ทําสวนท่ีทําได
แลวผลลัพธท่ีจะไดสมดังปรารถนาแนนอน
                                                       "พ่ีอัญรินทร ๖/๑"

การเตรียมตัวสอบก็ตองทําไปควบคูกับการเรียนในโรงเรียน เวลาเรียนก็น่ังเรียน
แบบต้ังใจและทําความเขาใจดวย เม่ือมีคาบวางก็หาขอสอบมาลองทําเพ่ือฝกฝน
ตอนสอบเลือกทําสวนท่ีเราทําไดกอน ตองดูนาฬิกาบอย ๆ เพ่ือจัดการเวลาใหถูก
อาจทําไมทัน แตทําใหไดมากท่ีสุด ม่ันใจในคําตอบท่ีตอบไป
                                                      "พ่ีเขมิกา ๖/๒"

ในชวงท่ีตองสอบ TGAT บางเวลาอาจมีเครียดบางเพราะคะแนนคอนขางสูง แตก็
ผานมาไดเพราะความขยันลวน ๆ เวลาเตรียมตัวควรมากกวา ๓ เดือน ตัวขอสอบมี
ความยากพอควร ภาษาอังกฤษเนน Reading, Vocabulary, Grammar สวนคณิต
เปนพวกอนุกรมกับมิติสัมพันธ สรุปคือถาขยัน+ต้ังใจ รับรองทําไดแนนอน
                                                       "พ่ีศุภิชญา ๖/๒"

รีวิวการสอบ TGAT  รูสึกวาถาเตรียมตัวมาดี ทําโจทยมามากพอก็จะทําได ขอสอบไม
ไดยากมาก ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ "การจัดการเวลา" ใหมีประสิทธิภาพท้ังการอานหนังสิือ
และทําขอสอบ ถาเราทําเต็มท่ีแลว ไมมีอะไรตองเสียใจ แมจะมีส่ิงท่ีเราควบคุมไมได
เชน โตะสอบท่ีสภาพไมดี แตเราก็ตองทําตอไป อยาต่ืนตกใจ มีสติก็พอแลว 
                                                       "พ่ีสิรีชา ๖/๓"



กองบรรณาธิการ : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกองบรรณาธิการ : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกองบรรณาธิการ : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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๘๕ หมู ๓ ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท ๐๓๔ ๑๐๙ ๓๐๐  โทรสาร ๐๓๔ ๑๐๙ ๓๒๘
เว็บไซต https://st.npru.ac.th        https://www.facebook.com/stnpru


