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จดหมายข่าวจดหมายข่าว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



บทบทบรรณาธิการบรรณาธิการ
          ป�ใหม่เพิ�งผ่านพ้นป�ใหม่เพิ�งผ่านพ้น            
เวลาลอยลับเลื�อนเวลาลอยลับเลื�อน                                  
          สิ�งใดตั�งใจมั�นสิ�งใดตั�งใจมั�น                                                    
อย่าปล่อยเวลาผ่านอย่าปล่อยเวลาผ่าน                                  
          โลกนี�เพียงละครโลกนี�เพียงละคร                                          
กอบบุญกุศลนํากอบบุญกุศลนํา                                              
          รําลึกสํานึกรู้รําลึกสํานึกรู้                                                    
สิ�งใดไม่น่าเชยสิ�งใดไม่น่าเชย                                                  
          โชคลาภเกิดเพราะตนโชคลาภเกิดเพราะตน                            
กุศลกรรมทั�งปวงกุศลกรรมทั�งปวง                                    
          ฤกษ์งามทั�งยามดีฤกษ์งามทั�งยามดี                                    
เสียงเห่โห่เพลิดเพลินเสียงเห่โห่เพลิดเพลิน                              
          ดังคําพระท่านสอนดังคําพระท่านสอน                                
อยากพ้นความทุกข์ตรมอยากพ้นความทุกข์ตรม                        
          ป�ใหม่ฤๅป�เก่าป�ใหม่ฤๅป�เก่า                                                  
ธรรมเนียมสืบต่อมาธรรมเนียมสืบต่อมา                                    
          งานเลี�ยงอันโอฬาร์งานเลี�ยงอันโอฬาร์                                      
ยิ�มหัวเพียงมินานยิ�มหัวเพียงมินาน                                        
          พินิจชีว �ตเถิดพินิจชีว �ตเถิด                                                        
สุขแท้แน่ในใจสุขแท้แน่ในใจ                                                  
          อยู่เหนือทุกข์และสุขอยู่เหนือทุกข์และสุข                                  
น้อมรับอจีรังน้อมรับอจีรัง                                                      

ตรุษจีนดลก็มาเยือนตรุษจีนดลก็มาเยือน
ค่อยคลาเคลื�อนไปตามกาลค่อยคลาเคลื�อนไปตามกาล
ทั�งเราท่านร �บสืบสานทั�งเราท่านร �บสืบสาน
ไร้การงานอันพึงทําไร้การงานอันพึงทํา
รอวนัจรขอเตือนยํ�ารอวนัจรขอเตือนยํ�า
อีกหน้าที�อย่าละเลยอีกหน้าที�อย่าละเลย
รู้เชิดชูรู้วางเฉยรู้เชิดชูรู้วางเฉย
อย่าได้ชมชื�นในทรวงอย่าได้ชมชื�นในทรวง
ใช่เพราะดลจากแดนสรวงใช่เพราะดลจากแดนสรวง
ย่อมเป�นเหตุความจําเร �ญย่อมเป�นเหตุความจําเร �ญ
ใช่อยู่ที�ใครสรรเสร �ญใช่อยู่ที�ใครสรรเสร �ญ
นั�นคือหลงในอารมณ์นั�นคือหลงในอารมณ์
จงสังวรให้เหมาะสมจงสังวรให้เหมาะสม
อย่าละศีลภาวนาอย่าละศีลภาวนา
ไทยจีนเราคงรักษาไทยจีนเราคงรักษา
นับแต่ครั�งบรรพกาลนับแต่ครั�งบรรพกาล
ต้องจากลาอวสานต้องจากลาอวสาน
ต้องป�ดม่านลาลับไปต้องป�ดม่านลาลับไป
หยุดเตลิดและหลงใหลหยุดเตลิดและหลงใหล
คือรับรู้อนิจจังคือรับรู้อนิจจัง
เลิกแบกทุกข์เลิกใฝ�หวงัเลิกแบกทุกข์เลิกใฝ�หวงั
เพียงเท่านี�มสุีขเอยเพียงเท่านี�มีสุขเอย



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

      กลุ่มสาระการเร �ยนรู้คณิตศาสตร์ พานักเร �ยนชั�น
มัธยมศึกษาป�ที� ๖ ไปทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ณ  อุทยาน
รังสรรค์นวตักรรมอวกาศ (พิพิธภัณฑ์อวกาศ) อําเภอ
ศร �ราชา และสถาบันว �ทยาศาสตร์ทางทะเล มหาว �ทยาลัย
บูรพา (พิพิธภัณฑ์สัตวนํ์�าบางแสน) อําเภอบางแสน จังหวดั
ชลบุร �

 โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัด
กิจกรรมสวัสดีป�ใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจําป� ๒๕๖๖
ณ ใต้อาคารเร �ยนสาธิต โดยภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกม
การแสดงดนตร � และการสุ่มรายชื�อนักเร �ยนผู้โชคดีรับ
ของขวัญจากคณะอาจารย์และผู้บร �หาร

 กลุ่มสาระการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
"นิทรรศการแสดงโปสเตอร์โครงงานสะเต็มศึกษา ประจํา
ป�การศึกษา ๒๕๖๕"   เพื�อให้นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที�
๑ - ๕ ได้นําเสนอผลการศึกษาว �จัยตามโครงการสะเต็ม
ศึกษา ณ ลานหน้าอาคารเร �ยนสาธิตฯ



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

     โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป�น
เจ้าภาพทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบทหมู่
ถวายเป�นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ�า 
 พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร �ณี  
 สิร �พัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บร �เวณถนนหน้าอาคาร
เร �ยน A2 มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  กลุ่มสาระการเร �ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม "พุทธธรรมนํา
ชีว �ต" ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๕ แก่นักเร �ยนชั�น
มัธยมศึกษาป�ที� ๔ และ ๕  ณ หอประชุมโรงเร �ยนสาธิตฯ  
ชั�น ๖ อาคารเร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอประชุม

  การแข่งขันฟตุซอลประเพณี ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๕
ระหวา่งวนัที� ๑๗ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ช่วงเวลา ๑๒.๔๐ น. และ ๑๕.๔๐ น. การแข่งขันฟตุซอล
ประเพณีเป�นประเพณีที�จัดขึ�นทุกป� เพื�อเพิ�มความสัมพันธ์
ระหวา่งน้อง-พี�ของนักเร �ยนสาธิตฯ



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

    ฝ�ายกิจการนักเร �ยนได้จัดกิจกรรม "ส่งเสร �มประชา-
ธิปไตยในโรงเร �ยน การเลือกตั�งคณะกรรมการนักเร �ยน"
ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดยให้แต่ละพรรคมานําเสนอ
นโยบาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

    ตัวแทนนักเร �ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน
๑๑ คน ได้เข้าร่วมแข่งขันสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันว �ทยาศาสตร์โอลิมป�กระหวา่งประเทศ (IJSO)
ครั�งที� ๒๐  ณ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษานครปฐม



กิจกรรมกิจกรรม
ประจาํเดือนประจาํเดือน

 โรงเร �ยนสาธิตมหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัด
กิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝ�น” ในหัวข้อเร ��อง “เพศศึกษา
เร ��องไม่ลับ ฉบับวัยรุ่น” ให้แก่นักเร �ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ณ หอประชุม
โรงเร �ยนสาธิตฯ ชั�น ๖ อาคารเร �ยนว �ทยาศาสตร์และหอ
ประชุม

   กลุ่มสาระการเร �ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
พานักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒ ไปทัศนศึกษาแหล่งเร �ยนรู้
ด้านประวติัศาสตร์ ณ จังหวดัพระนครศร �อยุธยา 

   ฝ�ายกิจการนักเร �ยน และฝ�ายกิจกรรมพัฒนาผู้เร �ยนได้
จัดกิจกรรมเพื�อเพื�อนพี�น้อง ชาวสาธิตฯ ร่วมมอบดอกไม้
และแสดงความยินดีกับนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓  และ
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ที�กําลังจะจบการศึกษาในป�การ
ศึกษา ๒๕๖๕  ณ ลานหน้าอาคารเร �ยนสาธิตฯ
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      นายสุว �จักขณ์ พรรโณภาศ นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ได้รับการคัดเลือกให้เป�น "เด็กและ
เยาวชนดีเด่น ประจําป� ๒๕๖๖" โดยได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนางตร �นุช เทียนทอง
รัฐมนตร �ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื�อวันพุธที� ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ตึกสันติไมตร �
ทําเนียบรัฐบาล ในการนี� อาจารย์สุพรรณ ศร �ทองเกิด ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เดินทางไปร่วมพิธีด้วย
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       บร �ษัท บางกอกเฮลท์กรุ๊ป จํากัด ได้จัดกิจกรรม "BK Cute Boy&Girl Season 2"  เพื�อ
ตามหาหนุ่มสาวหน้าใสประจําโรงเร �ยน   ทั�งนี�  นายณัฏฐ์วรัชญ์ ทองยินดี  นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษา
ป�ที� ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โดยตัวแทนจากทางบร �ษัท บางกอกเฮลท์กรุ๊ป จํากัด
(สํานักงานใหญ่) ได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ว �ระศักดิ� ชื�นตา ผู้อํานวยการโรงเร �ยนสาธิต
มหาว �ทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื�อมอบโล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตรให้
กับทางนักเร �ยน



รุ� น พี่ มีรุ� น พี่ มี
      เ รื่ อ ง เ ล� าเ รื่ อ ง เ ล� า เหลืออีก ๑ เดือนเท่านั�น กับเหลืออีก ๑ เดือนเท่านั�น กับ

ช่วงชีวิตในรั�ว "ช่วงชีวิตในรั�ว "แดงแดง--ชมพูชมพู" ของเรา" ของเรา
พี� ๆ อยากเล่าอะไรให้น้อง ๆ รู้บ้างพี� ๆ อยากเล่าอะไรให้น้อง ๆ รู้บ้าง

เม่ือพูดถึงชีวิตท่ัวไปของเด็ก ม.๖ ก็คงหนีไมพนการเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัย พ่ีอยาก
ใฟนอง ๆ รูตัวเองวาชอบอะไรแลวกําหนดเปาหมายใหแนชัด แนะนําใหย่ืนแฟมสะสม
งาน แมวาอาจจะเหน่ือยหนอย แตจะสบายข้ึนเม่ือเรียนช้ัน ม.๖ มีท่ีเรียนแตเน่ิน ๆ  
                                                       "พ่ีติสรณ ๖/๑"

ชีวิตในปสุดทายในระดับมัธยมฯ ทําใหรูวาย่ิงเรียนช้ันสูงข้ึน ความกดดันและความรับ
ผิดชอบก็ย่ิงเพ่ิมมากข้ึน ในช้ัน ม.๖ เราตองเตรียมตัวอยางหนักเพ่ือเขามหาวิทยาลัย
เวลาของแตละคนมีเทากัน แตการบริหารเวลาน้ันแตกตางกัน พ่ีจึงอยากใหนอง ๆ
บริหารเวลาใหดี ใชชีวิตตามท่ีตนเองตองการ ขอใหทุกคนโชคดี
                                                      "พ่ีสุชัญญา ๖/๑"

ชีวิตในวัยมัธยมฯ เปนชวงชีวิตท่ีเต็มไปดวยสีสันอันหลากหลาย อาจจะเครงเครียด
กับการเรียน หรือสําราญคร้ืนเครงไปดวยเสียงหัวเราะของมิตรภาพ พวกเราลวน
เปน "นักเรียน" ชีวิตไมเคยงาย แตก็ไมยากเกินกวาท่ีจะเร่ิมตนใหม เม่ือกาวเขาสู
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็ขอใหใชชีวิตอยางมีความสุข ทุก ๆ วันคือการเรียนรู
                                                       "พ่ีรัฐศาสตร ๖/๒"

พ่ีคิดวาทุกคนในโรงเรียนน้ีนารักมาก อาจเปน็เพราะจํานวนท่ีนอยและมีโอกาสไดรวม
กิจกรรมตาง ๆ  ทําใหสนิทกันไดงาย สวนดานการเรียน นอง ๆ ตองรูจักรับผิดชอบและ
วางแผนใหดี พ่ีขอเปนกําลังใจให ไมวาผลจะเปนอยางไรทําใหเต็มท่ี พ่ีเช่ือวานองทําได
                                                       "พ่ีฐานิกา ๖/๓"
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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


