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ยลแสงสุกสวาง “รกั” เอย.



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

          กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    พาพา
นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑ จํานวน ๑๒๐ คน ไปนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑ จํานวน ๑๒๐ คน ไป
ทัศนศึกษา ณทัศนศึกษา ณ    วัดพระศร �รัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)วัดพระศร �รัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  
  และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิร �ราช กรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิร �ราช กรุงเทพมหานคร

            คณะกรรมการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตฯ ได้สัมภาษณ์คณะกรรมการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตฯ ได้สัมภาษณ์
ดร.ป�ณณว �ชญ์ โชติเตชธรรมมณี คณะกรรมการผู้ทรงดร.ป�ณณว �ชญ์ โชติเตชธรรมมณี คณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ คณะกรรมการบร �หารโรงเร �ยนสาธิตฯ เพื�อชี�แนะคุณวุฒิ คณะกรรมการบร �หารโรงเร �ยนสาธิตฯ เพื�อชี�แนะ
แนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการใช้ชีว �ต ธุรกิจที�ทําอยู่แนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการใช้ชีว �ต ธุรกิจที�ทําอยู่
ให้กับนักเร �ยน หัวข้อ "อาชีพในฝ�นสร้างแรงบันดาลใจ"ให้กับนักเร �ยน หัวข้อ "อาชีพในฝ�นสร้างแรงบันดาลใจ"  
  Ep.๒Ep.๒

        รองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ�ม ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อาจารย์ศาสตราจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ�ม ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อาจารย์
สมโชค ขําคํา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อาจารย์และนักเร �ยนสมโชค ขําคํา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ อาจารย์และนักเร �ยน  
  โรงเร �ยนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมสาธิตว �ชาการโรงเร �ยนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมสาธิตว �ชาการ
ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๖ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๖



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

        ฝ�ายกิจการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏฝ�ายกิจการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้จัดกิจกรรมส่งเสร �มประชาธิปไตย "การเลือกนครปฐม ได้จัดกิจกรรมส่งเสร �มประชาธิปไตย "การเลือก
ตั�งคณะกรรมการนักเร �ยน ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๖"ตั�งคณะกรรมการนักเร �ยน ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๖"
โดยเป�ดให้นักเร �ยนลงคะแนนเลือกตั�ง ตั�งแต่เวลา o๙.oo -โดยเป�ดให้นักเร �ยนลงคะแนนเลือกตั�ง ตั�งแต่เวลา o๙.oo -
๑๕.oo น. ณ อาคารเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๑๑๕.oo น. ณ อาคารเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๑

    นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ได้จัดการทดสอบนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ได้จัดการทดสอบ
"DSNPRU MOCK EXAM" ให้แก่นักเร �ยนระดับชั�น"DSNPRU MOCK EXAM" ให้แก่นักเร �ยนระดับชั�น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ
นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา ๐๘.๓๐ -นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา ๐๘.๓๐ -
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ - ๖/๓๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖/๑ - ๖/๓

          โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดําเนินโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดําเนิน
การรับรายงานตัวนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑ และชั�นการรับรายงานตัวนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑ และชั�น
มัธยมศึกษาป�ที� ๔มัธยมศึกษาป�ที� ๔    ป�การศึกษา ๒๕๖๖ป�การศึกษา ๒๕๖๖    เวลา ๐๙.๐๐ -เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น.๑๒.๐๐ น.    ณ หอประชุมโรงเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๖ อาคารณ หอประชุมโรงเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๖ อาคาร
เร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอประชุมเร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอประชุม



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

          โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดโรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัด
กิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝ�น” เพื�อเตร �ยมตัวในการสอบ ให้กิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝ�น” เพื�อเตร �ยมตัวในการสอบ ให้
แก่นักเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๑๓.๓๐ -แก่นักเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๑๓.๓๐ -
๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๖ อาคาร๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๖ อาคาร
เร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอประชุมเร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอประชุม

            คณะกรรมการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตฯ ได้สัมภาษณ์คณะกรรมการนักเร �ยนโรงเร �ยนสาธิตฯ ได้สัมภาษณ์
ดร.ณัฐวุฒิ ผดุงถิ�น Manager - Advancedดร.ณัฐวุฒิ ผดุงถิ�น Manager - Advanced
Technology Development SCGP เพื�อชี�แนะTechnology Development SCGP เพื�อชี�แนะ
แนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการใช้ชีว �ต ธุรกิจที�ทําอยู่แนวทางการศึกษาต่อ แนวทางการใช้ชีว �ต ธุรกิจที�ทําอยู่
ให้กับนักเร �ยน หัวข้อ “อาชีพในฝ�นสร้างแรงบันดาลใจ”ให้กับนักเร �ยน หัวข้อ “อาชีพในฝ�นสร้างแรงบันดาลใจ”
Ep.๓Ep.๓

        รองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการ และรองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการ และ
คณะผู้บร �หาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที�โรงเร �ยนสาธิตคณะผู้บร �หาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที�โรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานที�โรงเร �ยนมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานที�โรงเร �ยน
สวนกุหลาบว �ทยาลัย กรุงเทพมหานครสวนกุหลาบว �ทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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       นายผลิโชค ป�ญจวรกุล นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๕ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ ๒"
จากการเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคําภาษาอังกฤษ (Spelling bee) ประเภทเดี�ยว ระดับชั�น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   โครงการป�� นมาลาว �ชาการ ครั�งที� ๕ "สรรพศาสตร์ว �ทยา สร้างคุณค่า
ป�ญญาชน" ระหว่างวันที� ๔ -๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาว �ทยาลัย
ศิลปากร ว �ทยาเขตพระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม



เ ดื อ น นี้เ ดื อ น นี้
              มี อ ะ ไ รมี อ ะ ไ ร
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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


