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หน้า 1

๏ ประดิษฐ์สายลายสือระบือยศ เกริกปรากฏรสอักษรขจรสยาม

มิ่งกษัตริย์ฉัตรชาติพิลาสพระนาม พ่อขุนรามฯ งามยิ่งมิ่งมงคล

มหาราชชาติราชาอาณาจักร ไท้พิทักษ์ทั่วถิ่นส้ินนุสนธิ์

ราชกิจประจักษ์แท้แก่สากล สืบชาติชนดลแดนรวมแคว้นไทย

ทรงสานศิลป์ปิ่นนครบวรรัตน์ เป็นร่มฉัตรวัฒนธรรมล้้าสมัย

อุปถัมภ์ค้้าพระศาสน์ชาติอ้าไพ เรืองวิไลใสพิสุทธิ์พุทธองค์

ดินอุดมสมบูรณ์พูนสวัสดิ์ เพริศพิพัฒน์เลิศยิ่งส่ิงประสงค์

น้้ามีปลานามีข้าวพราวยืนยง ไทยมั่นคงการปกครองผ่องโสภา 

พ่อขุนรามค้าแหงมหาราช ยิ่งนักปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ปิ่นมหา-
กษัตริย์แก้วแพร้วถิ่นทองผ่องโลกา ชาวประชาภักดีมั่นนิรันดร๚ะ๛

(อาจารย์สุทธิพงษ์ มากุล : ประพันธ)์
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เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งตรงกับปีเถาะ "กระต่ายมงคลดลความสุข" 

รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ใหเ้กียรติเป็นประธานในพธีิท าบญุตกับาตรเน่ืองในโอกาสวนัขึน้
ปีใหม่  2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) ซึง่จดัขึน้ในวนั ศ.6 ม.ค. 66 เวลา 07.00-09.30 น.

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รามค าแหงและคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
รวมถึงได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมใจเข้าร่วมพิธีท าบุญตัก
บาตรกันอย่างล้นหลาม

พิธีท ำบุญตักบำตรเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่2566
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คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เ มื่ อ วั น  ศ . 1 3  ม . ค .  6 6  เ ว ล า  1 5 . 3 0  น .  คณบ ดี            
คณะศึกษาศาสตร์  รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  น าคณะ
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เข้าพบ ดร.ก้องศักดิ 
ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อหารือและ
วางแผนส าหรับเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 47 "เจ้ารามเกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-
25 ธันวาคม 2567

คณะผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จ ากัดมหาชน

ผู้บริหารบริษัทไทยเพรซเิดนท์ฟูดสจ์ ากัดมหาชน 

เ ม่ือวัน พ.4 ม.ค. 66 รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์
เ ศ า ภ า ย น  คณบ ดี คณะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ 
ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) น าคณะ
ผูบ้ริหารและคณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู ้การงาน
อา ชีพ เ ข้ า เ ย่ี ยมค า ร ว ะ แล ะสวั ส ดี ปี ใ หม่  6 6 
คณะผู้บริหารบริษัทไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จ  ากัด 
(มหาชน) (มาม่า) ประกอบดว้ย

>>นายพพิฒั พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ     
>>นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์
รองผูอ้  านวยการ (ศิษยเ์ก่า สธ.มร.)
>>นายพนัธ ์พะเนียงเวทย์
ส  าหรับคณะผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวเ ป็น

ผู้สนับสนุนการศึกษาและมีคุณูปการยิ่ งแก่ทาง
โรงเรยีนดว้ยดีเสมอมา

ดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส ารวย หาญห้าว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชบา 
เมืองจีน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้

ขอร่วมแสดงความยินดีคณาจารย์ซึ่งได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สวยสมมง " น้องกิ๊ฟท์ " คว้าต าแหน่งมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอ
แสดงความยินดีกับ "น้องก๊ิฟท์ น.ส.ปัญญดา  คล้ายโพธิ์ทอง" 
อดีตประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเก่า รุ่นที่ 40  
คว้าต าแหน่งมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2023 หลังจากผ่านเข้ารอบและ
ร่วมประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2566 ที่ผ่านมา

า
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โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม) จัดกิจกรรม Thank You Party

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม ThankYouParty เพื่อ
เลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 

ในโอกาสนี้ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติ
บัตรและของรางวัลแก่นักกีฬายอดเยี่ยมจ านวน 9 
คน    ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง นักเรียนเก่า ออกร้านร่วมกับทาง
โรงเรียนเพื่อจัดเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนมากกว่า 
40 ร้านอีกด้วย

กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้เพื่อเตรียมสมัครเป็นนักเรียนมัธยมฯ 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)

ในวัน อา.8 ม.ค. 66 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 และสอบคัดเลือก
นักเรียนระดับชั้น ป.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
ประจ าปีการศึกษา 2566

ในการสอบดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด สมัคร
เข้าสอบกันอย่างมากมาย   สามารถติดตามผล
สอบได้ที่เว็บไซต์ www.ds.ru.ac.th ในวัน ศ.13
ม.ค. 66
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ประชุมชี้แจงนโยบำยและขั้นตอนกำรสมัครเข้ำ
ศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

เมื่อวัน ส.14 ม.ค. 66 รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์
เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผศ.ดร.คึก
ฤทธิ์  ศิ ลาลาย รองคณบดีฝ่ ายโรง เรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
กับผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ที่มีความประสงค์สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประจ าปีการศึกษา 2566
เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและขั้นตอนการ
สมัครเข้าศึกษาต่อของทางโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนที่2ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)    
จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ม.1-ม.6 ประจ าภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวัน อา.15 ม.ค. 66 ระหว่างเวลา 
09.00-16.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วม
พูดคุยกับอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ประจ าวิชาเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าของการเรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพในอนาคต

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ .พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์
เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ 
ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ ) กล่าวต้อนรับ
ผู้ปกครองและชี้แจงความคืบหน้าของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามล าดับ
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เมื่อวัน ศ.20 ม.ค. 66   รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.รามค าแหง 
และคุณชัญญ์ญาณ์  ธ ารงวินิจฉัย  ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ‘’นานาจิตตัง’’ โดยนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์
และการออกแบบ สาขาดนตรี สาขาสื่อสารมวลชน ณ  Pre Function Mcc Hall The Mall Bangkapi 

ส าหรับนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันท่ี 20-25 ม.ค. 66 โดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย

คณาจารย์และนักเรียนแผนกศิลปกรรมได้รับ
เชิญจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สัมภาษณ์และ
ประชาสัมพันธ์การแสดงนิทรรศการและผลงาน
ของนักเรียนแผนกศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ภายใต้
แนวคิด “NaNajittang Student Art 
Exhibition”  ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๕ มกราคม  
๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้น ณ Pre Function Mcc Hall 
The Mall Bangkap

“NaNajittang Student Art Exhibition”
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เยอืนถิน่สาธิต ม.เชียงใหม่  ร่วมหารือกฬีา สาธิต สามัคคี ครังง ี ี ่ 46
"ฉัีีนัตเ์กมส"์

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราม
ค าแหง (ฝ่ายมัธยม) น าโดย ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
รองคณบดี ฝ่ าย รร .สาธิตรามฯ (ฝ่ ายมั ธยม )
ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร
รร.สาธิต  ม. เชียงใหม่ ระหว่างวัน ท่ี 27 - 28
มกราคม 2566 เพื่อเตรียมการพิธีรับถ้วยเกียรติยศ
และธงประจ าการแข่งขัน และส ารวจสถานท่ี ท่ีพัก 
ยานพาหนะ ส าหรับกีฬาสาธิตฯ   ครั้ ง ท่ี  46
"ฉัททันต์เกมส์

น.ส. ปพิชญา อิสโร นักเรียนชั้น ม.4/4(11) นักเทนนิสหญิงรั้วสาธิตราม ตัวแทน จ.สงขลา 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากการเข้าร่วมแข่งขัน
รายการ "PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ" รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2565  ระหว่างวันท่ี 17-19
ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นักหวดลูกสักหลาดสาธิตรามสุดแกร่งครอง
รางวัลลอนเีนนิสพัฒนาฝีมือ 
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โรบินฮู้ดสาวลูกพ่อขุนฯคว้าเหรียญชัยในกีฬายิงธนู

นางสาวชนัญชิดา พวงราษฎร์ นักเรียนชั้น ม .5/3(1+2) 
แผนการเรียนฝรั่งเศส  เข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูรายการ 2022 
KACHANABURI ARCHERY OPEN ระหว่างวันท่ี 22-24 ต.ค. 
2565 โดยสามารถเก็บชัยชนะ คว้า 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
ได้แก่

-เหรียญทอง เดี่ยวแพ้คัดออก รุ่นท่ัวไป ระยะ30 ม. 
-เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นท่ัวไป ระยะ70 ม.
-เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นท่ัวไป ระยะ30 ม. 
-เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี ระยะ30 ม.
-เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นท่ัวไป ระยะ18 ม. 
-เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน18 ระยะ18 ม.
-เหรียญเงิน เดี่ยวเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน18 ระยะ18 ม.

ฉลามอิง คว้ารางวัลถึง 3 รายการ "เทียนนกแก้วเกมส"์

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 42
ประจ าปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์" โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ
"นายวสิษฐ์พล หนองบัวล่าง (อิง)"  นักเรียนชั้น ม.4/1(2) ท่ีได้
รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติครั้งท่ี 42 ประจ าปี 2566  เทียนนกแก้วเกมส์
ประเภทกีฬาว่ายน้ า

ผลการแข่งขัน ปรากฏผลรางวัลดังนี้
อันดับที่ 3 กบ 50 m. 
อันดับที่ 1 ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 m.
อันดับที่ 1 ผลัดผสม 4×100 m.
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ธนดลโชว์ฟอร์มหวดลูกขนไก่ "เทียนนกแก้วเกมส์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ "นายธนดล ยันต์มงคล" 
ตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันเขต 10 กรุงเทพมหานคร ท่ี
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นั กศึ กษาแห่ งช าติ ค รั้ ง ท่ี 42 ประจ าปี 2566
"เทียนนกแก้วเกมส"์  ประเภทกีฬาแบดมินตัน 

ผลการแข่งขัน ปรากฏผลรางวัลดังนี้
- รางวัลเหรียญทองแดง ทีมชาย
- อันดับท่ี 4 ประเภทบุคคลชายคู่

ปังไม่ไหว ฉลำมหนุน "เทียนนกแก้วเกมส์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง
ความยินดีกับ "นายต้นน้ า กันตีมูล" นักเรียนชั้น ม.6 นักกีฬา
ว่ายน้ าชายดีเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2566  ผู้คว้าชัย 10 เหรียญทอง จาก
รายการ 
- ฟรีสไตล์  50 เมตร
- ฟรีสไตล์  100 เมตร
- ฟรีสไตล์  200 เมตร
- ฟรีสไตล์  400 เมตร
- ฟรีสไตล์  1,500 เมตร
- กรรเชียง  100 เมตร
- กรรเชียง 200 เมตร
- ผลัดฟรีสไตล์  4x200 เมตร
- ผลัดฟรีสไตล์  4x100 เมตร
- ผลัดผสม 4x100 เมตร

ท าลายสถิติประเทศไทย 1 รายการจากท่ากรรเชียง 100
เมตร สถิติ  0.56.46

ท าลายสถิติกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 5 รายการเดี่ยว 
และ 3 รายการผลัด
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ต้นข้าวฟอร์มดี ดีกรีเหรียญเงินกอล์ฟ "เทียนนกแก้วเกมส์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวธัญญ์พิชฌา กองทอง 
(ต้นข้ าว )  นัก เรียนชั้น  ม .5/3(4-1) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นตัวแทนนักกีฬา
เขต 10 กรุงเทพมหานคร  ผนึกก าลังช่วยทีม คว้ารางวัล
เหรียญเงิน ประเภททีมหญิงมาครอง จากการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 ประจ าปี 2566
ณ สนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 11-13
ม.ค. 2566

Game of English and Math (GEM) “นักเรียนหลักสูตรภำษำอังกฤษ (EP) 
เข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรม Game of English 
and Math (GEM)”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) น านักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Game of English 
and Math (GEM) ท่ีวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ดังนี้
ทีมท่ี 1   

นาย ภทร กิติสุธาธรรม     ม.4EP
น.ส. กฤตพร ปานเจริญ ม.4/3(4-1)

ทีมท่ี 2   
น.ส. ณิชาภัทร เทิดไทย     ม.5/1(1)
น.ส. ชวิศา สาระโภค ม.5/1(1)

และขอขอบคุณ อ.ชัยพรรณ ช านาญณรงค์และ
อ.จินดาพร มูลกันทา อาจารย์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกรรมการหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (EP) ท่ีได้ส่งตัวแทนนักเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) เข้าร่วมแข่งขันใน
ครั้งนี้
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"วงหลำนตำบอส" จำกรั้วสำธิตรำมฯ ฝ่ำยมัธยม คว้ำ
3 รำงวัล จำกกำรประกวดดนตรี "Rangsit Music
Competition 2023" 
- Best Original Composition / Arrangement
- Best Stage Performance
- Best Instrumental Performance ต าแหน่ง
คีย์บอร์ด (นายปวีณ์กร แทน) 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัล ได้แก่

นายนรวีร์ เย็งยโูซะ๊ ม.4/2
นายชุติมันต์ วายทองค า ม.4/4(12)
น.ส.พิมพ์มาดา สนนุกิจ ม.5/3(4-1)
น.ส.กวิสรา ทองสุข ม.5/3(4-1)
นายปวีณ์กร  แทน ม.5/3(4-1)
นายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ม.5/3(4-2)
นายธนภัทร ภาษิตานนท์ ม.5/4(6)

"Rangsit Music Competition 2023" 

SPSM Open house 2023 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ทุกคนท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
จากกา รประกวด ว งดุ ริ ย า ง ค์ เ ค รื่ อ ง ลม    
รายการ SPSM Open house 2023

โดยมีนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดดังนี้ 
1. ด.ญ. ศิราภรณ์ กลิ่นทอง 
2. นางสาวณญาดา ชมภู 
3. นาย ศุภธน บุญกาพิมพ์
4. ด.ญ. อชิรญา วิเศษธนาการ
5. นางสาวสุภัสสร อินทมะ 
6. เด็กหญิงชญาดา ศรีรักษ์
7. นายเวนิส วรรักษ์ 
8. นางสาวสิธาสินี  จันทร์มุก 
9. นางสาวอักษิพร  ชอบชื่น 

และขอขอบคุณคณาจารย์จากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ท่ีน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดใน
ครั้งนี้


