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1.  เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ 

 จงึมวีันพรุ่งนี้ให้เราได้ท�าสิ่งดีๆ  ต่อไป

2.  เราคนเดยีวเท่านั้น   ที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้ คอื  " ตัวคุณ "

3.  เรื่องวุ่นวายบนโลกมอียู่ 2 อย่าง เท่านั้น คอื   " ไปหลงรัก " และ " ไปหลงเกลยีด " 

4.  ความสบายใจ   ไม่ได้เกดิจากท�าทุกสิ่งให้ได้ดังใจ  

     แต่เกดิจากใจที่ยอมรับว่า ไม่มอีะไรที่จะได้ดั่งใจเราไปทั้งหมด

5.  ต่างคน  ต่างความคดิ  ต่างจติ  ต่างใจ  อย่าดูถูกความคดิใคร ถ้าความคดิต่าง

6.  อ่านหนังสอืออกส�าคัญ         อ่านเหตุการณ์ออกส�าคัญกว่า  

    อ่านคนอื่นออกส�าคัญยิ่ง       อ่านตนเองออกส�าคัญที่สุด

7.  ถ้าคดิได้ ให้ช่วยคดิ   ถ้าคดิไม่ได้ให้ช่วยท�า   ถ้าท�าไม่ได้ให้ความร่วมมอื   

8.  ถ้าร่วมมอืไม่ได้ให้ก�าลังใจ            แม้ให้ก�าลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่ง

     ละได้ ใจก็สะอาด   วางได้ ใจก็โล่ง  ปลงได้ ใจก็เย็น  อภัยได้ ใจก็สงบ

“ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้น ความดี ”
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก
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	 นับเน่ืองจากวนัที	่13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559		ซึง่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	เสดจ็ขึน้ทรงราชย์	

เป็นรัชกาลที่	 10	 แห่งราชวงศ์จักรี	 พระองค์ทรงมี	 	 	 	 	 	 พระราชวิสัยทัศน์	 และพระเมตตามีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	

โดยทรงมพีระบรมราโชบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั	ทัง้ยงัได้มอบหมายให้องคมนตรตีรวจเยีย่ม		

ติดตามผลการด�าเนินงาน	ตลอดจนให้แนวทางและข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกด้วย

	 ส�าหรบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครนัน้ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุอย่างล้นพ้นหาท่ีสดุมไิด้	ได้ทรงมอบหมายให้		พลเอกดาว์พงษ์	

รัตนสุวรรณ	 องคมนตรี	 มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	 พ.ศ.2560	ณ	 อาคารเรียนรวมและ	

ศูนย์วัฒนธรรม	ในโอกาสนี้	สภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ร่วมรายงานให้ผู้แทน	

พระองค์ทราบถงึความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครทีมุ่ง่เน้นการพฒันาชมุชนท้องถิน่และการพฒันาครู	

อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

	 การตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 องคมนตรีในครั้งนี้	 สะท้อนให้ชาวราชภัฏพระนคร	 ได้ตระหนักถึง	

ความห่วงใยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการศึกษาของชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งทรงปรารถนาให้เป็น	

สถานศึกษาที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติในระดับรากหญ้า

	 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร	ขอน้อมรบัพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน	

สืบต่อไป	นั่นคือ	จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น	และจะพัฒนากระบวนการผลิตและ	

การพัฒนาครู	ให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน

	 ในฐานะทีโ่รงเรยีนมธัยมสาธติฯ	เป็นหน่วยงานภายใต้ก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร	โรงเรยีนจะต้อง			น้อมน�า	

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเรื่องการสร้างพื้นฐาน	4	ด้านให้แก่ผู้เรียนไปด�าเนินการให้บังเกิดผล	คือต้องท�าให้ผู้เรียนมีทัศนคติ	

ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง	มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง	มีคุณธรรม		มีงานท�า		มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี

	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งในความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่านทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ผู้ปกครองและ	

ภาคประชาชน		ในการร่วมผลักดันให้กระบวนการท�างานของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้	

	 	 	 	 	 	 							

				 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เดช	บุญประจักษ์

	 	 	 	 รักษาราชการแทน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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	 ปีการศึกษา	2560	นี้	โรงเรียนมีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง	2	เรื่องด้วยกัน	

	 เรื่องแรกคือปีนี้โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งท่ี	 29	 	 “เพชรพระศรีเกมส์”		

ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่	12	–	14	ธันวาคม	2560	ณ	ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	

	 การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้	 นอกจากจะมีโรงเรียนสมาชิกเดิม	 12	 โรงเรียนแล้ว	 ปีนี้ยังมีโรงเรียนสาธิตราชภัฏน้องใหม่อีก	

2	 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยคือ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		

จนท�าให้ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	 14	 โรงเรียนด้วยกัน	 บรรยากาศในการแข่งขันจึงคาดเดาได้เลยว่าน่าจะคึกคัก	 สนุกสนาน	

อย่างแน่นอน	 โรงเรียนของเราก็ต้องทุ่มเทเตรียมงานกันอย่างเต็มท่ีเพื่อให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าภาพ	 เพราะหลังจากการ	

เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้	เราจะต้องนับไปอีกถึง	14	ปี	จึงจะได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง	

	 ส่วนเร่ืองที่สองนั้น	 ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นัก	 แต่ก็ท�าให้ผู ้เกี่ยวข้องมีความสุขและภาคภูมิใจ	

ไปตาม	ๆ	กัน	นั่นคือการที่เว็บไซต์ยูนิแกง	(www.unigang.com)	ได้เผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	

ปีท่ี	6	มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน	(O-Net)	ใน	5	รายวชิา	คอื	วชิาภาษาไทย	วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์		

ภาษาอังกฤษ	และสงัคมศึกษาสงูทีส่ดุ	(สอบเดือนกมุภาพนัธ์	2560)	400	โรงเรยีน		โดยคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมสาธติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยู่ในล�าดับที่	41	ของประเทศ

	 ทั้งสองเรื่องที่น่ายินดีนี้	 สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า	 นอกจากโรงเรียนจะมีนโยบายพัฒนาส่งเสริม	

ความรู้ความสามารถทางวิชาการให้นักเรียนอย่างเต็มท่ี	 ท้ังการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 อาทิ		

การจัดโครงการพัฒนาคะแนน	O-Net		โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาหลักสูตร	ฯลฯ	แล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ละเลย	

ท่ีจะพัฒนาศักยภาพในด้านอื่น	 ๆ	 	 ของนักเรียนด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากตระหนักดีว่าการผลิตเยาวชนที่ดีให้กับประเทศชาตินั้น		

จ�าเป็นจะต้องพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ	ทักษะทางสังคม	และคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ในโอกาสนี้	 ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนก่ียวข้องในการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ	

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมจนน�าไปสู่ความส�าเร็จดังกล่าว	 ความส�าเร็จนี้โรงเรียนเป็นเพียงพลังเล็ก	 ๆ		

ในการขับเคลื่อน	ส่วนพลังที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ล้วนมาจากนักเรียน	ผู้ปกครอง	และผู้สนับสนุนที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาเยาวชน	

ของชาติทุกท่าน	 ซ่ึงดิฉันเชื่อมั่นว่าหากเรารวมพลังกันได้อย่างเข้มแข็งเช่นนี้ตลอดไป	 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างแน่นอน

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 พีลาภ			วงษ์พานิชย์

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน

4สายสัมพันธ์ พ.ม.



5 สายสัมพันธ์ พ.ม.



นางสาววะรุฬพันธ์  โหม่งมาตย์
อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(ศษ.ม.)	
	 	 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 	 คณะศึกษาศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปีการศึกษาที่ส�าเร็จ	 3/2559

นายชัยเดช  นาคสะอาด

อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	
	 	 สาขาวิชา	การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	พ.ศ.2560
	 	 วทิยานพินธ์	เรือ่ง	“การพฒันารปูแบบการสอนภาษาองักฤษ	
	 	 ในบริบทท้องถิ่นตามแนวคิดกระบวนการรับรู้ทางภาษา	
	 	 ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา	:	กรณีศกึษาโรงเรยีนมธัยมสาธติ	
	 	 วัดพระศรีมหาธาตุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”

นางสาวพิมพิศา เต่ารั้ง

อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(ศษ.ม.)
	 	 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 	 คณะวิทยาลัยครุศาสตร์		
	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีการศึกษาที่ส�าเร็จ	 2/2559

6สายสัมพันธ์ พ.ม.



7 สายสัมพันธ์ พ.ม.



คนเก่ง พม.

8สายสัมพันธ์ พ.ม.

   

เด็กหญิงอัยมี่ย์  ศรีระสันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล

นายวีระพงศ์  บุญเฉิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันอ่านท�านองเสนาะ โครงการ “เสนาะกรรณวรรณนา วันเวลาภาษาไทย”
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น.  ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ตอบปัญหาอาเซียนศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
คร้ังท่ี 3 ประจ�าปีการศกึษา 2560 ในวนัองัคารที ่8 สงิหาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 
กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขันปรากฎว่า
 1. เด็กชายธีทัต  ยอดยิ่ง  ม.3/1  ได้รับรางวัลชมเชย
 2. เด็กหญิงภัทรภร  ธเนศภัทรกุล ม.3/1  ได้รับรางวัลชมเชย
 3. นางสาวเกศมณี  วรรณโกเมศ ม.4/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 4. นางสาวธมลวรรณ  ทองเยาว์ ม.4/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 3  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม  
2560  ณ ห้องประชุมกรมหม่ืนพิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 24 วิทยาลัย 
การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวทัสนันทน์  หนุนไธสง  
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ พร้อม 
เกียรติบัตรและทุนการศึกษาจาก 
การแข่งขนัภาษาจนี  เพชรยอดมงกฎุ 
ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ปีการศึกษา  
2560

นักเรียนบันทึกภาพบรรยากาศเข้าร่วมการแข่งขัน

อาจารย์พิไลลักษณ์  ค�ามาระ และนักเรียนบันทึก
ภาพบรรยากาศเข้าร่วมการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



รายการ BWF World Junior Championships 2017		ระหว่างวันที่		9	-22		ตุลาคม	2560			
	 	 ณ		เมืองยอร์คยากาต้า		ประเทศ	Indonesia	
ผลการแข่งขัน	 เข้าร่วมแข่งขัน			✰	ประเภท	ทีมผสม		✰ ประเภทบุคคล	ชายคู่
รายการ 9TH ASEAN SCHOOLS GAMES  2017		ระหว่างวันที่	13	–	21	กรกฎาคม		2560	ณ	ประเทศ	Singapore															
ผลการแข่งขัน	 ✰	รองชนะเลิศอันดับ	2			ประเภทคู่ผสม		✰	รองชนะเลิศอันดับ	2			ประเภททีมชาย
รายการ กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 46		ประจ�าปี		2560		
	 	 ณ	สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ		ท่าดินแดง		กรุงเทพฯ
ผลการแข่งขัน	 ✰	ชนะเลิศ			ประเภทชายเดี่ยว			✰	ชนะเลิศ		ประเภทชายคู่
รายการ “ปุ้มปุย้แชมเป้ียนชพิ 2017”		ระหว่างวนัที	่1	–	6	พฤษภาคม	2560		ณ		จงัหวดัตรงั	
ผลการแข่งขัน	 ✰	ชนะเลิศ			ประเภทคู่ผสม		✰	รองชนะเลิศอันดับ	2		ประเภทชายคู่
รายการ “SCG Junior Badminton Championships”	ประจ�าปี	2560	ภาคกรงุเทพฯ		
	 	 และปรมิณฑล		ระหว่างวนัที	่26	–	30	เมษายน		2560		ณ		สนามแบดมนิตนั	สกายล์ววิ	
	 	 จ.นนทบุรี
ผลการแข่งขัน	 ✰	รองชนะเลิศอันดับ	2		ประเภทชายเดี่ยว		✰	เข้ารอบ	8	คู่สุดท้าย		ประเภทชายคู่
รายการ “THE MALL - VS.BADMINTON OPEN 2017”	ระหว่างวันที่		16	–	20	เมษายน	2560		ณ		จังหวัดนครราชสีมา
ผลการแข่งขัน	 ✰	รองชนะเลิศอันดับ	1		ประเภทชายเดี่ยว
รายการ PEMBANGUNAN JAYA RAYA International Junior  Gran Prix 2017  (U19) 		ระหว่าวันที่	11	–	16	เมษายน		2560	
	 	 ณ		ประเทศ		Indonesia
ผลการแข่งขัน	 ✰	เข้าร่วมแข่งขัน	ประเภทชายเดี่ยว	และคู่ผสม
รายการ การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ ครัง้ที ่33  ชมุพร – ระนองเกมส์ 	ระหว่างวนัที	่16	–	26		มนีาคม		2560		ณ	จงัหวดัชมุพร	
ผลการแข่งขัน	 ✰	ชนะเลิศ			ประเภททีมชาย		✰	รองชนะเลิศอันดับ	1		ประเภทชายคู่		✰	รองชนะเลิศอันดับ	1		ประเภท		คู่ผสม

รายการ YONEX German Junior 2017		ระหว่างวันที่	9	-	12	มีนาคม	2560		ณ	ประเทศ	Germany
ผลการแข่งขัน	 ✰	เข้าร่วมแข่งขัน	ประเภท	ชายเดี่ยว	และคู่ผสม
รายการ YONEX Dutch Junior 2017		ระหว่างวันที่	1	–	5	มีนาคม	2560			ณ	ประเทศ	Netherlands
ผลการแข่งขัน	 ✰	เข้าร่วมแข่งขัน	ประเภท		ชายเดี่ยว	และคู่ผสม
รายการ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 38  “ย่าโมเกมส์” 	ระหว่างวันที่		23	–	31		
	 มกราคม		2560		ณ	จังหวัดนครราชสีมา
ผลการแข่งขัน	 ✰	ชนะเลิศ		ประเภทชายคู่		✰	ชนะเลิศ		ประเภทคู่ผสม				✰	รองชนะเลิศ		ประเภททีมชาย

9 สายสัมพันธ์ พ.ม.

ผลงานการแข่งขันปี 2560  (อายุ 17 ปี)

วีรภัทร  ภาคจรุง

นายณภัทร ปิยะพันธ์ 
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจ.ภูเก็ต  

เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ จ.ตรัง 

ในระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย 2560 
ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้

เข้าแข่งขันระดับชาติ ณ จ.น่าน 
ในเดือน มี.ค. 61  ต่อไป 

ประเภทกรีฑาวิ่ง 
100, 200, 4x100 เมตร 



��วันที่ 15 พฤษภาคม 2560	

	 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียน	 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	

ค่ายอบรมคุณธรรม	 จริยธรรม	 (ค่ายพุทธบุตร)		

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่หอประชุม	

โรงเรียนสาธิต	 มีนักเรียนเข้าร ่วมกิจกรรม	

ท้ังสิ้น	 177	 คน	 และมีคณะพระอาจารย์จาก	

วัดพระศรีมหาธาตุและวัดใกล้เคียงรับนิมนต์	

มาเป็นพระวิทยากรให้ตลอดทั้ง	3	วัน	(15	–	17		

พฤษภาคม	2560)

��วันที่ 19 พฤษภาคม 2560	

	 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเชิญ	

หน่วยงานซึ่งเช่าที่วัดและจะได้รับผลกระทบ	

จ ากกา รสร ้ า ง รถ ไฟฟ ้ า ส ายสี ชมพู ขอ ง	

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		

ได้แก่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส�านักงาน	

ประปาบางเขน	 (การประปานครหลวง)	 บริษัท		

ทีโอที	จ�ากัด	และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	เข้าร่วม	

ประชมุหารอื	โดยในส่วนของโรงเรยีน		มอีาจารย์	

พีลาภ	 วงษ์พานิชย์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็น	

ตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่วัดพระศรีมหาธาตุ	

วรมหาวิหาร

��วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
		 อาจารย์ยศชวนิ		กลุด้วง	รองผูอ้�านวยการ	

โรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นกล่าวรายงาน

แก่อาจารย์พีลาภ	 วงษ์พานิชย์ประธานในพิธ	ี

เปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม	 จริยธรรม		

(ค่ายพทุธบตุร)	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	4	

ที่วัดปัญญานันทาราม	 คลองหลวง	 	 มีนักเรียน	

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	137	คน	

��วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560	

	 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 เรื่อง	 “responsive	 learning”	 ที่ห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	

โดยมีอาจารย์คมเวช	 	 แดงประไพเป็นวิทยากร

บรรยายให้แก่อาจารย์และบคุลากรของโรงเรยีน

��วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560	

	 โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมผู ้

ปกครองและครูและคณะกรรมการมูลนิธิสาย

สัมพันธ์พ.ม.ประชุมสัญจรร่วมกันเพื่อพิจารณา

��วันที่ 2 พฤษภาคม 2560	

	 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียน	 เป ็นประธานเป ิดการอบรมเชิง	

ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “เทคนิคการเขียนโครงการ	

แบบสัมฤทธิ์ผล”	 ที่ห้องประชุมปอง	 มณีศิลป์	

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	 โดยมีรองศาสตราจารย์	

ดร.เสน่ห์	 	 จุ ้ยโต	 	 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย	

ธรรมาธิราชเป็นผู ้บรรยายและควบคุมการ

ด�าเนินกิจกรรม

��วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียน	 เป ็นประธานเป ิดการอบรมเชิง	

ปฏบิตักิาร	เร่ือง	“การก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ	

ผลงานของบคุลากร”	ทีห้่องประชุมปอง	มณศีลิป์	

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	 โดยเป็นการระดมสมอง	

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน

��วันที่ 13 พฤษภาคม 2560	

	 รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา	 แสงเรือง		

รองอธิการบดีมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ	

ผูป้กครองนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ในช่วงเช้า	

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ในช่วงบ่าย		

ที่หอประชุมโรงเรียนสาธิต	 เน่ืองในกิจกรรม	

วนัปฐมนเิทศซึง่เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัให้กบั	

นักเรียนที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของโรงเรียน	

ในปีการศึกษา	2560	นี้

�����เปิดแฟม้ผู้บริหาร
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อนุมัติโครงการต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนในปีการ

ศกึษา	2560	ทีโ่รงแรมเมธาวลยั	จงัหวดัเพชรบรุี	

��วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	

	 นาวาอากาศเอกทินกร	 อินทร ์ทอง

อุปนายกสมาคมคนที่	2	คุณสิรินทัศน์	ทองน้อย	

กรรมการสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียน

มัธยมสาธิตฯ	 และอาจารย์พีลาภ	 วงษ์พานิชย์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน	 เข้า

ร่วมประชุมเป็นครั้งที่	 2	 กับการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย	 เรื่องแนวทางการ

เวนคืนที่ดินจากการสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

ณ	ห้องประชุมส�านักงานประปาบางเขน

��วันที่ 2 มิถุนายน 2560	

	 คณะผู ้บริหาร	 บุคลากรของโรงเรียน		

นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	

อาหารแห้งประจ�าวนัศกุร์แรกของเดอืนมถินุายน		

ที่ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน	 นับเป็นการ	

ตักบาตรครั้งแรกส�าหรับปีการศึกษา	2560

��วันที่ 7 มิถุนายน 2560	

		 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัด

กิจกรรม	“วัยเรียน	วัยเรา	รู้เท่าทันเทคโนโลยี”	

ให้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัง้หมด	

ท่ีหอประชุมโรงเรียนสาธิต	 มีรองศาสตราจารย์

ดร.สุเจตน์	 จันทรังษ์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานครให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

��วันที่ 9 มิถุนายน 2560		

	 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

ผูน้�านกัเรยีน	ณ	ห้องพลอากาศเอกปอง	มณศีลิป์	

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	 ซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่าย

กิจการนักเรียนได้จัดให้กับนักเรียนที่เป็นคณะ

กรรมการนักเรียน	 หัวหน้าห้องและรองหัวหน้า

ห้องเรียนทุกระดับชั้นเป็นประจ�าทุกปี

��วันที่ 18 มิถุนายน 2560		

	 อาจารย์โสฬส	พึง่ทศัน์	หวัหน้างานลกูเสอื	

นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	กล่าวรายงานต่อ	

ผู้อ�านวยการโรงเรยีนอาจารย์พลีาภ	วงษ์พานชิย์		

ถึงการจดักจิกรรมการสอบเครือ่งหมายลูกเสือโลก	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

��วันที่ 22 มิถุนายน 2560		

	 อาจารย์จุไร	วรศักดิ์โยธิน	มาเป็นประธาน	

ในพธิไีหว้ครปูระจ�าปีการศกึษา	2560	ของโรงเรยีน	

ท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์เก่า	

และศิษย์ปัจจุบันและได้มอบโล่และเกียรติบัตร	

ให้กบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดตีลอดปีการศกึษา	

2559

����� เปิดแฟม้ผู้บริหาร
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��วันที่ 25 มิถุนายน 2560
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดช	 บุญประจักษ์	

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครมาเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีสมาคมผู้ปกครองและครูและมอบโล่

ให้คณะกรรมการสมาคมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา

ครบวาระ	 2	 ปี	 โดยมีอาจารย์จตุพล	 ชมพูนิช	

ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง	 “เลี้ยงลูกอย่างไร	

ในยุคไทยแลนด์	4.0”	

��วันที่ 27 มิถุนายน 2560
		 คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน	

มธัยมสาธติฯ	ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา	

ถวายสกัการะในการบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม	

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่ อน ้อมร� าลึกถึ ง	

พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล	

ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรม	

มหาราชวัง

��วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดช	 บุญประจักษ์	

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครเป็นประธานเปิดงานกฬีาคณะสสีมัพนัธ์

ประจ�าปีการศึกษา	2560	โดยมอีาจารย์	ประวทิย์		

ขาวปลื้ม	รองอธิการบดีมาร่วมพิธีเปิด	ณ	สนาม

กีฬาของโรงเรียน

��วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรยีน	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	English	

Day	Camp	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

และอาจารย์ยศชวิน	กุลด้วง	 	รองผู้อ�านวยการ	

ฝ ่ายกิจการนักเรียน	 เป ็นประธานกล ่าว	

ปิดโครงการ	ณ	หอประชุมโรงเรียนสาธิต	

��วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ไพบลูย์	วริยิะวฒันะ	

เป ็นประธานในพิ ธี เจริญพระพุทธมนต ์	

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ	 64	 ปี	

ในวันที่	 1	กรกฎาคมที่ผ่านมา	มีพันต�ารวจเอก	

ดร.สมศักดิ์	 หน่องพงษ์นายกสมาคมผู้ปกครอง	

และคร	ูผู้ช่วยศาสตราจารย์พนูเกยีรต	ิประถมบตุร	

ประธานมลูนธิสิายสัมพนัธ์พ.ม.	นาวาอากาศเอก	

อนุสรณ์	 โพธิ์ทอง	 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า		

รองศาสตราจารย์ศรณีฐั	ไทรชมพ	ูอดตีผูอ้�านวยการ	

โรงเรียนให้เกียรติมาร่วมงาน

��วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดช	 บุญประจักษ์	

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครเป็นประธานพิธีแห่เทียนและถวาย

เทียนจ�าน�าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์	 ณ	 วัดพระ

ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

�����เปิดแฟม้ผู้บริหาร
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��วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ไพบลูย์	วริยิะวฒันะ	

เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม	

การจดัแข่งขนักฬีาสาธติราชภฏัสมัพนัธ์ครัง้ที	่29	

“เพชรพระศรีเกมส์”	 ซึ่งโรงเรียนมัธยมสาธิต	

วัดฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ได้รับเกียรติ	

ให ้ เป ็นเจ ้าภาพจัดการแข ่งขันที่ศูนย ์กีฬา	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 การประชุมจัดขึ้นที	่

หอประชุมโรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พระนคร	โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทน	

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ	14	แห่ง		

เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

��วันที่ 16 กรกฎาคม 2560	

	 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรยีน	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	English	

Day	Camp	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2		

และอาจารย์ยศชวิน	 กุลด้วงรองผู้อ�านวยการ	

ฝ ่ายกิจการนักเรียน	 เป ็นประธานกล ่าว	

ปิดโครงการ	ณ	หอประชุมโรงเรียนสาธิต	

��วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร	

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมใจกัน	

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส	

เฉลิมพระชนมพรรษา	 65	 พรรษา	 สมเด็จ	

พระเจ้าอยูห่วัวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	

โดยมีการตักบาตรอาหารแห ้งในช ่วงเช ้า	

ท่ีเรือนไทย	 จากนั้นจึงมีพิธีถวายพระพรชัย	

ณ	หอประชมุภทัรมหาราช		มหาวทิยาลัยราชภฏั	

พระนคร	

��วันที่ 6 สิงหาคม 2560
 อาจารย์ชยัเดช	นาคสะอาด	รองผูอ้�านวยการ	

โรงเรียนฝ ่ายวิชาการ	 เป ็นประธานกล่าว	

เปิดโครงการ	English	Day	Camp	ของนักเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และอาจารย์ยศชวิน		

กุลด้วง	 	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน		

เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ	ณ	 หอประชุม	

โรงเรียนสาธิต	

��วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียนเป ็นตัวแทนรับมอบหนังสือและ	

ของที่ระลึกให้กับคณะบุคลากรของส�านักงาน	

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การ	

มหาชน)	 (สพธอ.)	หรือ	 ETDA	 	 ในโอกาสที่มา	

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู ้ เรื่องการใช	้

อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียล	

มเีดยีอย่างสร้างสรรค์	ได้ประโยชน์	และรูเ้ท่าทนั	

ภัยคุกคามต่าง	ๆ	

��วันที่ 11 สิงหาคม 2560
 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	

ของโรง เรียนร ่วมกันจัดพิธีถวายพระพร	

ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม	

ราชินีนาถในรัชกาลที่ 	 9	 เนื่องในโอกาส	

เฉลิมพระชนมพรรษา	 85	 พรรษา	 ในโอกาสน้ี	

สมาคมผูป้กครองและคร	ูสมาคมศษิย์เก่า	ศิษย์เก่า	

สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 และ	

ผู้มจีติศรทัธาได้มอบทนุการศกึษาประเภทต่าง	ๆ 	

ให้กับนักเรียนด้วย

����� เปิดแฟม้ผู้บริหาร

13 สายสัมพันธ์ พ.ม.



��วันที่ 16 สิงหาคม 2560
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียนเข ้าร ่วมประชุมรับมอบนโยบาย	

สถานศกึษาคณุธรรม	ณ	ห้องประชมุประทมุมาศ	

อาคาร เฉลิมพระ เกี ยรติ ใน โอกาสฉลอง	

พระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	วิทยาลัย	

การอาชวีศกึษาปทมุธาน	ีจงัหวดัปทมุธาน	ีโดยมี	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นพ.เกษม	 วัฒนชัย		

องคมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

��วันที่ 24 สิงหาคม 2560
 รองศาสตราจารย์(พิเศษ)	กัลยา	แสงเรือง		

และอาจารย์จุไร	 	 วรศักด์ิโยธิน	 รองอธิการบด	ี	

ได ้รับมอบหมายจากรักษาการอธิการบด	ี	

ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.เดช	บญุประจกัษ์		ให้เป็น	

ประธานเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนประจ�า	

ปีการศึกษา	 2560	 ในหัวข้อ“ศาสตร์ของ	

พระราชา	พัฒนาการศกึษาของชาต”ิ	ซึง่ภายหลงั	

การเปิดงาน	 คณะอาจารย์และนักเรียนได้น�า	

ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในซุ้มต่าง		ๆ

��วันที่ 1 กันยายน 2560
 คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน	คณาจารย์	บคุลากร		

ผูป้กครองและนกัเรยีนร่วมกนัใส่บาตรอาหารแห้ง	

ประจ�าเดือนกันยายน	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

ของโรงเรยีน	ซึง่เป็นการใส่บาตรวนัศกุร์ต้นเดอืน	

เป็นครั้งสุดท้ายส�าหรับภาคเรียนที่	 1/2560		

ก่อนที่โรงเรียนจะปิดภาคเรียนในปลายเดือน	

กันยายน

��วันที่ 3 กันยายน 2560
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียนและอาจารย ์ชัยเดช	 นาคสะอาด	

รองผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการร ่วมกันมอบ	

เกียรติบัตรให ้ตั วแทนนักศึกษาต ่ างชาติ	

(อินโดนีเซีย)	ที่เข้าร่วมโครงการ	SEA	Teacher		

Project	 เพื่อมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยม	ี

นักศกึษาจ�านวน	3	คน	มาฝึกสอนวชิาภาษาองักฤษ	

ฟิสิกส์และเคมีที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา	1	เดือน	

��วันที่ 4 กันยายน 2560
 อาจารย์พีลาภ	 วงษ์พานิชย์ผู้อ�านวยการ	

โรงเรยีน	อาจารย์ชยัเดช	นาคสะอาด	รองผูอ้�านวยการ	

โรงเรียนและคณาจารย์กลุ ่มสาระการเรียนรู	้

วิทยาศาสตร์และการงานพื้นฐานอาชีพรับ	

และมอบของที่ระลึกให้กับคณะบุคลากรจาก	

ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานรากในโอกาส	

ที่มาจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง	

การเพาะเห็ดให้นักเรียน

��วันที่ 8 กันยายน 2560
 อาจารย์ประวทิย์		ขาวปลืม้	รองอธกิารบดี	

ได้รบัมอบหมายจากผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เดช		

บุญประจักษ์	 	 รักษาการอธิการบดีมอบให้มา	

เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาประจ�า	

ปีการศึกษา	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนสาธิต		

โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 สมาคมผู้ปกครอง	

และครู	สมาคมศิษย์เก่า	มูลนิธิสายสัมพันธ์พ.ม.		

แขกผู้มีเกียรติ	ผู้ปกครองนักเรียน	บุคลากรของ	

โรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมพิธี

��วันที่ 12 กันยายน 2560
 คณะผู้บริหารโรงเรียน	 คือ	 ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียน	 รองผู ้อ�านวยการโรงเรียนทุกฝ่าย		

งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

และตัวแทนอาจารย์ให้การต้อนรับ	 ผู ้ช ่วย	

�����เปิดแฟม้ผู้บริหาร

14สายสัมพันธ์ พ.ม.



ศาสตราจารย์อัจฉรา	 	 สังข์สุวรรณ	 ซึ่งได้รับ	

มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้ด�าเนินการ	

ตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงาน	

ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	 ในช่วงระยะเวลา	

ตัง้แต่ตลุาคม		2559	–	กนัยายน		2560		ซึง่ในการ	

ติดตามการด�าเนินงานในครั้งนี้	 นอกจากจะมี	

การตรวจเอกสาร	 หลักฐานการด�าเนินงาน	

แล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร	 ตัวแทน	

อาจารย ์ และตั วแทนนั ก เรี ยนระดั บชั้ น	

มัธยมศึกษาปีที่	2	–	6	ด้วย

��วันที่ 15 กันยายน 2560
 โรงเรียนจัดงานมุทิตาจิตให ้อาจารย ์	

2	 ท่าน	 	 ที่ เกษียณอายุราชการในปีนี้ 	 คือ		

อาจารย์มณฑป์กาญจน์	 โพธิ์เจริญ	 อาจารย์	

สอนวิชาคณิตศาสตร์และอาจารย์นภพร	เชื้อข�า	

อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษา	 ซ่ึงในช่วงบ่าย	

ของวันเดียวกัน	นักเรียนทุกระดับชั้นก็ได้จัดพิธี	

แสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์ทั้ง	2	ท่าน	

ณ	หอประชุมโรงเรียน

��วันที่ 6 ตุลาคม 2560
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดช	 บุญประจักษ์	

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พระนครมอบให้อาจารย์ประวิทย์	 ขาวปล้ืม		

รองอธิการบดีมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน	

และแถลงข่าวการประชุมเตรียมความพร้อม	

การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	

ครั้งที่	 29	 “เพชรพระศรีเกมส์”	 ซ่ึงจัดระหว่าง	

วันที่	 12	 –	 14	 ธันวาคม	 2560	ณ	 ศูนย์กีฬา	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 การจัดประชุมครั้งนี้	

เป็นการจัดประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่	 2		

โดยนอกจากจะมีการประชุมเตรียมความพร้อม	

ในการแข่งขันกีฬาแล้ว	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม	

สาธติราชภฏัทัง้	14	แห่งยงัได้ลงนามความร่วมมอื	

ทางวิชาการเพื่อผนึกก� าลั งในการพัฒนา	

กระบวนการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียน	

ไปด้วยกัน

��วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการ	

โรงเรียน	 และตัวแทนจากคณะอาจารย์ไปพบ	

คุณเจษฎา	 พัฒนถาบุตร	 ผู ้บริหารบริษัท	

แจ็คซาวด์เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเวท	ี	

แสง	สี	เสียง	ในการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์และ	

กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา	

หลายปี	ขณะเดยีวกนักห็ารอืในเรือ่งรายละเอยีด	

และขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดสถานที	่

ในการแข่งขนักฬีาสาธติราชภัฏสัมพนัธ์ครัง้ที	่29		

ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ

��วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 คณะผู ้บริหาร	 อาจารย์และบุคลากร	

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	 ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง	

และวางพานพุ ่มถวายสักการะแด่พระบาท	

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาส	

ครบรอบ	 125	 ปีการฝึกหัดครูไทย	ณ	 บริเวณ	

ลานพระบรมรูป	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		

ซึ่งในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได ้มอบโล ่และ	

เกยีรตบิตัรเพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้แก่บคุลากร	

ของมหาวิทยาลัยด้วย

��วันที่ 23 ตุลาคม 2560
 คณะผู้บรหิารโรงเรยีน	คณาจารย์	บคุลากร	

และคณะกรรมการนกัเรยีนของโรงเรยีน	ร่วมพธิี	

ว างพวงมาลาถวายแด ่พระบาทสมเด็ จ	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในหลวงรัชกาลที่	 5		

ณ	บรเิวณลานพระบรมรปู	มหาวทิยาลยัราชภัฏ	

พระนคร	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	

����� เปิดแฟม้ผู้บริหาร

15 สายสัมพันธ์ พ.ม.



	

การแข่งขันตอบปัญหาวชิาการระดับประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันวิชาการ สาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560
	

	 ผ่านไปได้ด้วยดกีบังานวนัวชิาการ	สาธติราชภฏัพระนคร	ประจ�าปีการศกึษา	2560	ในวนัพฤหสับดทีี	่24	สงิหาคม	2560		ณ	โรงเรยีนมธัยมสาธติ	
วัดพระศรีมหาธาตุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	โดยจัดงานตามแนวคิดในหัวข้อ	“ศาสตร์ของพระราชา	พัฒนาการศึกษาของชาติ”	เพื่อน้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9
	 ภายในงานมกีารจดันทิรรศการทีน่่าสนใจมากมาย	เช่น	ศาสตร์ของพระราชาในแขนงต่าง	ๆ 	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิหน่วยแพทย์	
อาสาเคลื่อนที่	 เป็นต้น	 นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา	
ให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า	40	โรงเรียน	รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	1,000	คน
	 นอกจากจะอิ่มสมองแล้วผู้ร่วมงานทุกคนยังได้อิ่มท้อง	 เอร็ดอร่อยไปกับซุ้มอาหารต่าง	 ๆ	 มากมาย	 โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุน	
ซุ้มอาหารจากผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น	มีให้เลือกรับประทานมากกว่า	25	ซุ้มกันเลยทีเดียว
	 สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณาจารย์	บุคลากร	ผู้ปกครองนักเรียน	สมาคมผู้ปกครองและครู	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่มีส่วนร่วมในการ	
จัดกิจกรรมวันวิชาการให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี		และพบกันใหม่ในวันวิชาการ	ปีการศึกษา	2561

วิชาการล�า้น�าความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

16สายสัมพันธ์ พ.ม.



กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในงานวันวชิาการ

17 สายสัมพันธ์ พ.ม.



 การจัดอันดับโรงเรียนมัธยมของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา ของคะแนน O-NET  

ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ทัง้น้ีอ้างอิงข้อมลูจาก www.unigang.com ผลการจดัอนัดบั 400 โรงเรยีนมธัยมศึกษาทีเ่ก่งทีส่ดุในประเทศไทย โรงเรยีน 

มัธยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร อยูใ่นอนัดบัที ่41 ซึง่ถอืว่าเป็นความส�าเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอน 

ที่มีคุณภาพทางการศึกษาอีกขั้นหนึ่งของโรงเรียน และทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้าน 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

อย่างแท้จริง

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
การจัดอันดับคุณภาพการศึกษา

ล�าดบั รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ�าเภอ/เขต จังหวัด

1 1573072001 มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธมณฑล นครปฐม

2 1010012017 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

3 1110100629 อ�านวยศิลป์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

4 1092012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		ตรัง เมืองตรัว ตรัง

5 0010039990 ดรุณสิกขาลัย		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

6 1414011201 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรี
อยุธยา

พระนครศรี
อยุธยา

7 1013012011 จฬุาภรณราชวทิยาลยั		ปทมุธานี ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

8 1410071102 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ฝ่ายมัธยม

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

9 1010012001 สตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

10 1465011101 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

11 1190100039 มอ.	วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา

12 1473011201 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

เมืองนครปฐม นครปฐม

13 1010012026 สามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

14 1020012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		ชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี

15 1110100041 จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

16 1141100016 ดอนบอสโกวิทยา เมืองอุดรธานี อุดรธานี

17 1450011101 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

18 1110101181 มัธยมปัญญารัตน์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

19 1110103007 สาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

20 1010012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

21 1190100074 ธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา

22 1410071103 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ		ปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

23 3080200104 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เมือง
นครศรธีรรมราช

นครศรีธรรมราช

24 1192100004 บูรณะร�าลึก เมืองตรัง ตรัง

25 1110100111 มาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

26 1150100024 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ล�าดบั รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อ�าเภอ/เขต จังหวัด

27 1110102972 เพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

28 1049012009 จฬุาภรณราชวทิยาลยั		มกุดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

29 1010022032 บดินทรเดชา	(สิงห์		สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

30 1473073503 สาธิตนานาชาติ	 	 มหาวิทยาลัย
มหิดล

พุทธมณฑล นครปฐม

31 1110100007 ราชินี เขรพระนคร กรุงเทพมหานคร

32 1494011101 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

เมืองปัตตานี ปัตตานี

33 1091012001 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		สตูล เมืองสตูล สตูล

34 1110100059 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

35 1473011102 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม นครปฐม

36 1010032001 ศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

37 1076022003 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		เพชรบุรี ชะอ�า เพชรบุรี

38 3030100105 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า		
นครราชสีมา	

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

39 1440011102 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์)

เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

40 1057012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

41 1410051202 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

42 1080012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		
นครศรีธรรมราช

เมือง
นครศรธีรรมราช

นครศรี
ธรรมราช

43 1110100948 ดรุณพัฒน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

44 1410051101 สาธติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	
บางเขน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

45 5526030001 เตรียมทหาร บ้านนา นครนายก

46 1110100052 อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

47 1016012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย		ลพบุรี โคกส�าโรง ลพบุรี

48 1110100323 รุ่งอรุณ เขต
บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

49 1110100030 ราชินีบน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

50 1150100029 เรยีนาเซลีวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

18สายสัมพันธ์ พ.ม.



 เป็นโอกาสที่มีค่ายิ่งส�าหรับช่วงเวลาที่ ได้ 
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท�าให้เกิด 
ประสบการณใ์หม ่ความรู้ความเข้าใจใหม ่และแนวคดิใหม ่
จากโครงการดังนี้

	 ด้านวัฒนธรรม	 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ ่น	

มีวัฒนธรรมอันยาวนานที่ทรงคุณค่าและได้ตกทอดจากอดีตจนถึง	

ปัจจบุนัได้อย่างสวยงาม	ทัง้การแสดงและขนบธรรมเนยีมประเพณ	ี	

แม้ว่าความเจรญิด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถจุะเตบิโต	

อย่างรวดเรว็ในโลกยคุปัจจบุนันี	้แต่ความงดงาม	

ของวัฒนธรรมทั้งสองประเทศยังคงได้รักษา	

และสบืทอดมรดกอนัล�า้ค่าจากรุน่แล้วรุน่เล่า	

ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดมา

	 อาจารย์ชัยเดช	 นาคสะอาด	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 ได้รับทุนจาก	 Asia-Pacific	
Cultural	Centre	for	UNESCO	(ACCU)	ร่วมกับ	United	Nations	University	(UNU)	ในโครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างประเทศ	 โปรแกรม	 Invitation	 Programme	 for	 Teachers	
from	Thailand	15	–	22	October	2017	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

													ดา้นการศกึษา	คณะครปูระเทศไทยได้มโีอกาสเข้าเยีย่มชม	
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร	

ทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งท้ังในจังหวัดโอกายามะ	
ซึง่เป็นชมุชนชนบทและในกรงุโตเกยีวและเป็นชมุชนเมอืงทีพ่วกเรายอมรบั	

คุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ ่นในระดับดีมาก	 	 เพราะมีระบบการศึกษาที่ม	ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอดเยี่ยมอยู่ในระดับมาตรฐานสากล	 โดยสถานศึกษา	
ที่ทางคณะได้ศึกษาดูงานมี	ดังนี้	
	 สถานศึกษาในจังหวัดโอกายามะ	 ได้แก่	 โรงเรียนประถมศึกษายามาโตะ		
ส�านกังานคณะกรรมการศกึษาเมอืงคบิชิโูอ	โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นคากะ	โรงเรยีน	
ประถมศึกษาคิบิโคเกน	 โรงเรียนกวดวิชาคีโต	 ศูนย์การศึกษาท่ัวไปจังหวัดโอกายามะ		
ศาลเจ้าโยชิกาวะฮาชิมันกู	และอนุสรณ์สถานชิเกะโมริ	มิเร	
	 สถานศึกษาในกรุงโตเกียว	 ได้แก่	 โรงเรียนประถมศึกษาทะเคฮะภายใต้	
มหาวิทยาลัยโตเกียวกะคุเค	 	 กระทรวงการศึกษา	 วัฒนธรรม	 กีฬา	 วิทยาศาสตร์และ	
เทคโนโลย	ีโรงเรยีนประถมศกึษามนิามอิเิคะบคุโุระ	และเยีย่มบ้านคนญีปุ่น่	(home	visit)

การแลก เปลี่ยนการศึกษา

1

2
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	 ด้านการศกึษาของประเทศญีปุ่น่	พบว่า	มมีาตรฐานการศกึษาเท่าเทียมกัน	

ทั้งประเทศ	นักเรียนทุกคนเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน	เดินไปโรงเรียน	นักเรียนญี่ปุ่น	

รับประทานอาหารที่โรงเรียนเหมือนกันทั้งประเทศได้มีการจัดรายการอาหาร	

จากนักโภชนาการส่วนกลางซึ่งค�านึงถึงประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร	 ไม่มี	

ขนม	 และน�้าอัดลมขายในโรงเรียน	 ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน	

แม้จะเป็นประเทศท่ีก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก	 การจัด	

การเรียนการสอนใช้หลักสูตรแกนกลางเดียวกันทั้งประเทศแต่มีการประยุกต์	

ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างลงตัว		

มีความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

	 กระผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครูจากประเทศไทย	น�าเสนอรายงานผลสรุปเรื่อง	 การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น	
โดยสรุปความว่า	
	 ยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมี 3 ยุทธศาสตร์หลัก 

	 1.		 กระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นในด้านการศึกษา	(Active	Learning)
	 2.		 ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน	ผูป้กครอง	และท้องถ่ิน	เพือ่ให้นกัเรยีนมกีารศกึษาและสมัพนัธ์กบัอาชีพในอนาคต
	 	 	 	 3.		 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล	

	 ประเทศญี่ปุ่นเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เน้นการสร้าง	
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างดีเยี่ยม		
มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทั้งประเทศ

	 	 ท้ายนีจ้ากประสบการณ์ในโครงการแลกเปลีย่นการศกึษาระหว่างประเทศ	
พบว่า	ประเทศญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัการศกึษาอย่างจรงิจงั	เหน็ได้จากรฐับาลญีปุ่น่	
ก�าหนดให้เงินเดือนครูสูงกว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐข้าราชการท่ัวไป	 และทางรัฐสนับสนุน	
การจัดอบรมครูอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของครูแต่ละคน	 ครูเปรียบเป็น	
เครื่องจักรส�าคัญในการสร้างมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม	ชาวญี่ปุ่นยังมีค�ากล่าว	
ในเชิงปรัชญาทางการศึกษาว่า
	 	 “Education is the great national plan to think about the 
next 100 years.”
         Let’s do our best to raise the next generation for our 
future!
	 	
	 	 การศกึษาดงูานครัง้นีท้�าให้สะท้อนกลบัมาคดิถงึการศกึษาของประเทศไทย	
ว่า	ถึงเวลาแล้วหรือยังจะมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง	จะมีการสนับสนุน	
ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศมิใช่ลอกเลียนแบบระบบ	
การศึกษาจากต่างประเทศโดยมิได้ประยุกต์ใช้	 หรือค�านึงถึงบริบทของ	
ประเทศไทยแต่อย่างใด	 และถึงเวลาแล้วหรือยังประเทศไทยจะจัดระบบ	
การเรียนการสอน	ในรูปแบบการเรียนอย่างพึ่งตนเอง	 เรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์	
และเรียนอย่างลึกซ้ึง	 	 ประสบการณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดัน	
ให้เกิดแนวทางท่ีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิต	
วัดพระศรีมหาธาตุ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา	
ทุกคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามบริบทของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทาง	
การศึกษาที่สูงขึ้น		

20สายสัมพันธ์ พ.ม.



	 นบัตัง้แต่พระราชบญัญตักิารศกึษาได้เปิดโอกาสให้โรงเรยีนสามารถจดัหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นได้			โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	ได้จัดรายวิชาประชากรกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้	ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกต้องและยั่งยืน	ซึ่งการด�าเนินการนี้นับว่าสอดคล้องกับ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู		มพีระราชประสงค์ให้มหาวทิยาลัย

ราชภัฏทุกแห่งมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง	

	 ในปีการศกึษา	2560	นี	้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	จดัท�าโครงการพฒันาสิง่แวดล้อมทัง้สิน้	14	โครงการ	ซึง่ทกุโครงการ	

ต่างได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี		เพราะทุกโครงการจะมีการส�ารวจความต้องการของชุมชนก่อนที่จะกลับมาวางแผน

เพื่อเข้าไปพัฒนาชุมชน	และติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนก่อนจะมีการน�าเสนอผลงาน

	 ในโอกาสนี้	 โรงเรียนต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะท�าประโยชน์ให้กับสังคมผ่านกระบวนการ	

วางแผนอย่างเป็นระบบ		ขอบคุณทกุหน่วยงานทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม	ขอบคณุบรษิทั	Akzo	Noble	

ทีใ่ห้การสนบัสนนุสใีนการท�ากจิกรรมเป็นประจ�าทกุปี		และสดุท้ายกต้็องขอบคณุผูป้กครองทีเ่ข้าใจและให้การสนบัสนนุโครงการ

เหล่านี้เป็นอย่างดี	

โครงการจิตอาสา แต่งแต้มทาสี ท�าดีเพื่อน้อง

(สนามเด็กเล่นแฟลตทหาร ซอยลาดปลาเค้า 68)

โครงการทาสีเพื่อน้องบ้านแสนรัก

(สนามเด็กเล่นของโรงเรยีนอนุบาลบ้านแสนรัก)

21 สายสัมพันธ์ พ.ม.



โครงการเติมสีสันให้เด็กน้อย

(โรงเรยีนบ้านคลองบัว)

โครงการแต้มสีเคร ื่องเล่นสร้างฝันปันน�า้ใจให้น้อง

(โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ�านวยวทิยา)   

โครงการแต้มสีเติมฝันปันน�า้ใจให้น้องสู่พัฒนาการ

(ศูนย์พัฒนาการเด็กสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ บรษิัททีโอที จ�ากัด)

โครงการเติมสีสันให้เด็กน้อย

(โรงเรยีนสายไหม ทัสนารมย์อนุสรณ์)

22สายสัมพันธ์ พ.ม.



โครงการเติมฝัน ปันน�า้ใจจากพี่สู่น้อง

โครงการใส่ลายป้ายสีท�าดีเพื่อชุมชน

(หมู่บ้านชวนชื่น บางเขน)

(โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวทิยาในพระอุปถัมภ์ ฯ)

(สนามฟุตซอลซอยหินอ่อน 3 แขวงสายไหม)โครงการจัดการสิง่แวดล้อมสะอาด ใส่ใจ โกลฟุตบอลใหม่เพื่อชุมชน

โครงการจิตอาสาพัฒนาการเรยีนรู้

(โรงเรยีนเจรญิวทิยศึกษา)

23 สายสัมพันธ์ พ.ม.



โครงการจิตอาสาหลากสี

โครงการลงสีเพื่อน้อง

(สนามเด็กเล่น แฟลตทหาร ลาดปลาเค้า 68)

โครงการสาธิตวัดพระศรฯี เพิม่บรรยากาศดี ด้วยต้นกระดุมทอง

(โรงเรยีนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร)

 (โรงเรยีนมัธยมสาธิตฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร)
โครงการดุมดุมรักษ์ดิน 

(สนามเด็กเล่นของโรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย)(ประถม)

24สายสัมพันธ์ พ.ม.



ความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ได้รับบรกิาร

“เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ดีมาก  
ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป”

ผู้ปกครองเด็กชุมชนสนามเด็กเล่นแฟลตทหาร  ซอยลาดปลาเค้า 68

  “การทาสนีีเ้ป็นแบบอย่างท่ีด ีมีความร่วมมือ 

สามัคคีกัน ในฐานะที่อาจารย์เป ็นผู ้บริหาร  

อาจารย ์  มีความคิดเห็นว ่าโรงเรียนสาธิต 

วัดพระศรีมี โครงการที่ดี ในการช ่วยเหลือ 

ส่วนรวม สังคม และชุมชน โรงเรียนอนุบาล 

บ้านแสนรักกันก็เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการ  

อาจารย์ก็มีความซาบซึ้งและขอบคุณทุกคน ๆ 

ที่ท�างานด้วยความตั้งใจ”

ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน

อนุบาลบ้านแสนรัก

 “ก็ดค่ีะเพราะว่าโรงเรยีนของเรา 
ได้มีสีสันที่สวยขึ้น แล้วก็เด็ก ๆ  ก็จะได้ 
มาเล่นของเล่นของเราเพราะชอบ 
ที่น้อง ๆ เข้ามาท�าค่ะ”

ครูเหมียว 
โรงเรียนอนุบาล

บ้านแสนรัก

 “กด็ใีจ ถ้ามโีอกาสกอ็ยากให้มาอกี  ทางโรงเรยีนเรากย็นิดต้ีอนรบั  พร้อมจะ 
ให้ค�าแนะน�าทกุสิง่ทกุอย่าง อะไรกว่็ามา ไม่ว่าจะทาสโีรงอาหาร แม้ว่าจะไม่เตม็ร้อย  
แต่ก็ดูดี ตีเส้นจราจร แผงกั้นจราจร เมื่อก่อนมันก็เก่า ตอนนี้มันก็ใหม่ ก็ดูดี 
แล้วครับ สวยงาม ตามที่เห็น ขอบคุณมากครับ”

ลุงแหลม  ผู้ดูแลสถานที่  โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

	 “รู้สึกดีใจ เพราะรู้สึกว่าพื้นที่บริเวณนี้เสื่อมโทรมมานานแล้ว และก็ยังเป็นพื้นที่ 

ทีค่นผ่านไปผ่านมา เขากจ็ะเหน็ว่าเป็นดนิด่าง ๆ  ด�า  ๆ  อยู ่ เมือ่เราได้มาปรบัปรงุพฒันา 

สถานที่ตรงน้ี อนาคตต่อไปต้นกระดุมทองก็จะโตขึ้น ก็จะท�าให้เห็นเป็นพื้นที่สีเขียว  

มีดอกไม้แซมอยู่   รู้สึกดีใจที่พวกเราได้มาช่วยพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน” 
นราธิป  แก้วทอง อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  “ดี ๆ น้อง ๆ มาท�ากิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นประโยชน์กับชุมชน ประเทศชาติ  

ท�าให้ห่างไกลยาเสพติด อันนี้มารู้ถึงการท�างาน ต้องมายืนตากแดดกัน ท�าให้ 

เห็นประโยชน์ของความอุตสาหะ ท�าให้ได้มาซ่ึงความเพียร ท�าให้ชุมชนเราได้รับ 

ความเจรญิ  สนามทีน้่อง  ๆ   มาท�าคอืท�าประตฟูตุซอล และท�าตาข่าย ซึง่เป็นประโยชน์มาก 

เพราะที่ผ่านมาตาข่ายมันขาด ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนเรามากมาย”

ศักดิ์ชัย  ด้วงเพ็งรักษ์  ตัวแทนชุมชนซอยหินอ่อน 3 แขวงสายไหม

25 สายสัมพันธ์ พ.ม.



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

	 1.		 เริ่มต้นด้วยพระนามภาษาอังกฤษของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา	

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	คือ	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	แต่หาก	

ไม่เอ่ยพระนามเต็ม	 สามารถใช้ค�าว่า	 His	 Majesty	 The	 Late	 King	 โดยค�าว่า	 Late		

นั้นเป็น	adjective	ที่แปลว่า	“เพิ่งเสียชีวิต	หรือเพิ่งเสด็จสวรรคต”	ได้

	 2.		 ค�าว่า	เสด็จสวรรคต	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	Pass	away	

	 3.	 พระราชพิธีถวายพระเพลิง	 ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	 The	Royal	 Cremation			

ค�าว่า	 cremation	 คือการฌาปนกิจ	 ส่วนค�าว่า	 royal	 หรือ	 รอยัล	 ท่ีคนไทยเรียกกัน	

ติดปาก	 แปลว่า	 ราช	 หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์	 หรือ	 อีกค�าหนึ่งคือ	 The	 Royal		

Funeral	ค�าว่า	funeral	แปลว่า	พิธีศพ	รวมกับค�าว่า	royal	จึงแปลว่าพระราชพิธ	ี

พระบรมศพเราสามารถใช้ได้ทั้งสองค�า	แต่ค�าว่า	The	Royal	Funeral		จะครอบคลุมกว่า	

The	Royal	Cremation

	 4.		 ขณะที่พระเมรุมาศ	แปลตรงตัวว่า	Meru	หรือ		The	Royal	Crematorium		

หรือ	The	Royal	Cremation	Pyre	

	 5.		 ค�าว่า	Sanam	Luang	Ceremonial	Ground	กแ็ปลว่า	มณฑลพิธท้ีองสนามหลวง

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ในหลวงรัชกาลที่	9

	 6.	 ขบวนอัญเชิญพระบรมศพ	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	The	Procession	of	His	Majesty	The	King's	Body

	 7.		 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	The	Processions	of	Honor	in	the	Royal	Cremation	Ceremony

	 8.		 พระโกศพระบรมศพ	ภาษาอังกฤษคือค�าว่า	The	Royal	Urn

	 9.	 ส่วนประโยคที่ใช้กันในตอนนี้อย่าง	 “น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้”	 ส�าหรับภาษาอังกฤษ	

สามารถใช้ประโยคว่า	“In	Remembrance	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej”	โดยค�าว่า	Remembrance	ก็หมายถึง		

“การร�าลึกถึง”

	 10.		นับแต่วันเสด็จสวรรคต	 เมื่อวันที่	 13	 ตุลาคม	พุทธศักราช	 2559	 ประชาชนชาวไทยท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ		

ร่วมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 เพื่อไว้อาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย		

ค�าว่าดอกไม้จันทน์	ภาษาอังกฤษนั้น	คือ	The	Sandalwood	Flowers

	 11.		ปิดท้ายกันที่ประโยคภาษาอังกฤษของค�าพูดประมาณว่า	 เดินทางมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดง 

ความไว้อาลัย	พิมพ์ภาษาอังกฤษว่า	"To	pay	a	final	tribute	and	farewell	to	His	Majesty	The	Late	King”	โดยค�าว่า	final		

แปลว่าครั้งสุดท้าย	ส่วน	Farewell	ก็คือการกราบถวายบังคมลา	พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอขอบพระคุณข้อความภาษาอังกฤษจาก website 1) www.kingrama9.net, 2) www.khaosod.co.th,
3) www.facebook.com/XChangeEnglish, และ 4) www.krobkruakao.com

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
พระราชพิธีพระบรมศพ

ในหลวงรัชกาลที่ 9

26สายสัมพันธ์ พ.ม.



พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

 1.		 ค�าว่า	เสด็จสวรรคต	ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�าว่า	せいきょ逝去
	 2.		 ค�าว่า	おうきゅうひろばかそうしきじょ	
う王宮広場火葬式場	 ก็แปลว่า	 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง		

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ในหลวงรัชกาลที่	9

	 3.		 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�าว่า	 	そうそ	
うこうしん葬送行進
	 4.		 พระโกศพระบรมศพ	 ภาษาญี่ปุ่นคือค�าว่า	おうけ王家
のこつつぼ骨壺 	まいとし毎年１０がつ月	
１３にち日はらラーーまマ９せい世がごせい
きょ逝去されたひ日として、たいタイおうこ
く王国のきゅうじつ休日となります。
	 วันที่	 13	ตุลาคมของทุกปี	 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่	 9	 และ	

เป็นวันหยุดราชการ

	 こ故らラーーまマ９せい世のこくそう国	
葬はことし今年１０がつ月２５にち日からはじ始まり、そして、２６にち	
日にかそう火葬がおこな行われ、２９にち日までの５にちかん日間、	
つづ続けられました。
	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ระหว่างวันที่	 25–29	 ตุลาคม		

2560	ประกอบพระราชพิธีทั้งหมด	5	วัน		โดยวันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	เป็นวันถวายพระเพลิง

 หลังจากส�านักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร	(ぷプーーみぽんミポン・	
あどぅんやでアドゥンヤデーーとト)	สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  ถือเป็น 

ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ได้สูญเสีย “พ่อ” ที่เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ  

และทุกปีจะถือว่าวันนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 

27 สายสัมพันธ์ พ.ม.



พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

28สายสัมพันธ์ พ.ม.



พระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด : โอฬารสมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

	 ในห้วงแห่งความโศกเศร้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ สนามหลวง อันเป็น 
สถานที่ประกอบพระราชพิธีส�าคัญ โดยมีฉากหลังเป็นภาพความวิจิตรงดงาม 
ของพระบรมมหาราชวังอันตระการตาก�าลังปรับพื้นที่เพื่อเป็น “ทุ่งพระเมรุ”
ส�าหรับประดิษฐาน “พระเมรุมาศ” ท่ามกลางคราบน�้าตาของคนไทยที่ยัง 
ไม่เหือดแห้ง
 ตามธรรมเนยีมทีส่บืทอดกันมา การสร้าง “พระเมรมุาศ” จะถกูเตรยีมการ 
ทนัททีีพ่ระเจ้าอยู่หวัสวรรคต โดยมข้ีอก�าหนดตามโบราณราชประเพณทีีส่บืต่อ
ยาวนาน มีพัฒนาการในแต่ละยุคสมัยภายใต้คติ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 
อนัซบัซ้อน ทีป่รากฏออกมาเป็นผลงานทางศลิปะและสถาปัตยกรรมอนังดงาม 
และยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย

	 แบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

	 เม่ือวันที่	 28	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2559	 ที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้เปิดเผยแบบ	
พระเมรมุาศ	งานถวายพระเพลิงพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	
รชักาลที	่9	หลงัจากทีน่ายก่อเกียรต	ิ	ทองผุด			นายช่างศิลปกรรม		ส�านกัสถาปัตยกรรม	
กรมศิลปากร	 	 รับผิดชอบการออกแบบ	 โดยใช้เวลาประมาณเดือนเศษนับแต่	
วนัเสดจ็สวรรคต	ผ่านการเสนอคณะรฐัมนตร	ีและผ่านการทูลเกล้าฯถวายสมเดจ็	
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่ทรงพระวนิจิฉยั	แล้วสรปุรปูแบบ	
พระเมรุมาศที่ด�าเนินการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นรูปทรงบุษบกตามแบบตั้งแต่	
สมัยรัชกาลที่	5	แต่พระเมรุมาศครั้งนี้มี	9	ยอด	ยิ่งใหญ่โอฬารกว่าที่ผ่านมา
	 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร	 ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ	
จัดสร้างพระเมรุมาศ	 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการออกแบบครั้งนี้ว ่า	 ได้ก�าหนด	
กรอบแนวคิดตามอย่างโบราณราชประเพณีไว้	3	ประการ	คือ
	 1.		 ต้องสมพระเกียรต	ิเพราะครัง้นีเ้ป็นพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 ซึ่งพระราชพิธ	ี
ถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ครั้งล่าสุด	 คือเมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2493	 คือ	
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา	
อานันทมหิดล	 รัชกาลที่	 8	 และตลอดรัชสมัยที่ผ่านมาก็มีเพียงงานพระเมรุของ	
สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่
	 2.		 ออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณ	โดยยดึแบบสมัยรัตนโกสนิทร์		
เพราะแบบของสมัยอยุธยานั้นไม่มีรูปแบบที่เป็นหลักฐาน	 จึงดูแบบพระเมรุมาศ	
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 4	 พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว		
รัชกาลที่	6	และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	รัชกาลที่	8
	 3.		 การออกแบบครั้งนี้ยึดหลักไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและ	
ความเช่ือว่า	พระมหากษตัรย์ิคอืสมมตุเิทพตามระบบเทวนยิม	ซึง่จาก	3	แนวคดิหลกันี	้
ได้ปรากฏเป็นแบบพระเมรุมาศในครั้งนี้	คือ	แบบทรงยอดบุษบก	องค์หลักจะอยู่	
กึ่งกลาง	 อันหมายถึงเขาพระสุเมรุ	 อีก	 8	 มณฑปท่ีอยู ่รายรอบนั้นหมายถึง	
เขาสัตบริภัณฑ์	อันหมายถึงระบบจักรวาล
	 ส�าหรบัในส่วนงานสถาปัตยกรรมทีต้่องก่อสร้างอาคารแบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื	
	 1.	กลุม่อาคารในมณฑลพธิ	ีณ	ท้องสนามหลวง	ประกอบด้วย	พระเมรมุาศ	
เป็นประธานในมณฑลพิธี	 ออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราชประเพณ	ี

รูปแบบเฉพาะส�าหรับพระมหากษัตริย์	เป็นพระเมรุมาศทรงบษุบก	สงูถงึ	50.49	เมตร	
มชีัน้เชงิกลอน	7	ชัน้	ผงัพืน้ทีใ่ช้งานเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั	ขนาดกว้างด้านละ	60	เมตร		
มบีนัไดท้ังสีด้่าน	ฐานยกพ้ืนสงูม	ี7	ชัน้	ชัน้บนท่ีมมุท้ังสี	่ประกอบด้วยส�าซ่างทรงบษุบก	
ชัน้เชงิกลอน	5	ชัน้	ส�าหรบัพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม	ฐานชัน้ที	่2	ประกอบด้วย	
ซุ้มทรงบุษบกรูปแบบเดียวกัน	รวมสิ่งก่อสร้างมีเครื่องยอดนับรวมได้	9	ยอด
	 พระที่นั่งทรงธรรม	เป็นอาคารชั้นเดียวยกฐานสูงขนาด	44.50	เมตร	ยาว		
155	เมตร	ตั้งอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ	ส�าหรับเป็นที่ประทับ	
และบ�าเพญ็พระราชกศุลในการพระราชพธิ	ีและเป็นทีส่�าหรบัข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่เฝ้า	
โดยเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัผูเ้ข้าร่วมพระราชพธิปีระมาณ	2,800	ทีน่ัง่	ซึง่เป็นพระทีน่ัง่	
ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าทกุคร้ังทีผ่่านมา	เพ่ือรองรับพระราชอาคนัตกุะและอาคนัตกุะที	่
จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีจ�านวนมาก
	 นอกจากนัน้ยงัม ีศาลาลกูขนุ	เป็นทีเ่ฝ้าของข้าราชการ	ทบัเกษตร	ใช้เป็นที่	
ส�าหรบัข้าราชการทีม่าในพระราชพธิพีกัและฟังสวดพระอภธิรรม	และ	ทมิ	ส�าหรบั	
เจ้าพนักงาน	พระสงฆ์	แพทย์หลวงพัก	และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมและท�าเป็น	
ห้องสุขา
	 2.	 กลุ่มอาคารนอกมณฑลพิธี	ได้แก่	เกยลา	บริเวณก�าแพงแก้ว	พระที่นั่ง	
ดุสิตมหาปราสาท	 พลับพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 พลับพลาหน้า	
พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท	 และพลับพลายกหน้ามณฑลพิธีท้องสนามหลวง		
ส่วนลวดลายประกอบ	ทัง้ทีเ่ป็นชัน้ฐาน	หรอืประตมิากรรมทีป่ระกอบในพระเมรมุาศ	
ทัง้หมดจะสะท้อนถงึเรือ่งระบบจกัรวาลทีม่เีขาพระสเุมรเุป็นศนูย์กลาง	ไม่ว่าจะเป็น	
ชั้นครุฑ	ชั้นเทพ	หรือเทวดา	รวมถึงสัตว์หิมพานต์		
	 นอกจากน้ีสิง่ท่ีเป็นพิเศษในคร้ังน้ีคือ	เสาโคมจะใช้เป็นเสาครุฑ	เพราะครฑุ	
คือพาหนะของพระนารายณ์	 โดยแนวคิดสมมุติเทพนั้น	 พระนารายณ์อวตาร	
ลงมาเป็นพระมหากษัตริย์	 ซึ่งงานพระเมรุที่ผ่านมาล้วนเป็นเสาหงส์	 ส�าหรับ	
การออกแบบภูมิทัศน์จะมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ	 ของพระบาท	
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เช่น	 กังหันชัยพัฒนา	 เครื่องดันน�้า		
การปลูกหญ้าแฝก	 ฯลฯ	 จะถูกน�ามาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์		
ด้านงานเรื่องศิลปกรรม	ไม่ว่าจะเป็นเทพ	เทวดา	สัตว์หิมพานต์	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้	
จะยดึตามคตคิวามเชือ่ของระบบจกัรวาล	อนัเกีย่วกบัสมมตุเิทพทัง้หมด	ซ่ึงเป็นไปตาม	
ราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีต	
	 ภาพรวมพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ เมื่อมองจากทิศตะวัน
ออก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงผังบริเวณพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มา:	นิตยสารแพรว	ปักษ์	898	วันที่	25	มกราคม	2560	คอลัมน์	บทความพิเศษ

29 สายสัมพันธ์ พ.ม.



กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

	 เมนนูีท้�ำได้ไม่ยำกเลย	มข้ีำวไรซ์เบอรรี	่ปอูดั	1	แท่ง	แครอท	อะโวคำโด 

หั่นเป็นลูกเต๋ำ	อกไก่อบ	2	-	3	ชิ้น	และไข่เจียวใส่ดอกขจร	เจียวแบบ 

ไม่ใส่น�ำ้มนั	วธิที�ำนีย่ิง่ง่ำยใหญ่	น�ำ้ส่วนผสมทีเ่รำเตรยีมไว้ทกุอย่ำงมำรวม	ๆ 	กนั 

คลุกให้เข้ำกัน	 จำกนั้นน�ำเข้ำเตำไมโครเวฟ	 เมื่อสุกได้ที่ก็น�ำเอำอะโวคำโด 

มำคลุกใส่เข้ำไป	รอประมำณ	2	-	3	นำที	เสิร์ฟพร้อมกับเสำวรส	เท่ำนี้ 

ก็พร้อมรับประทำนแล้ว

 สวัสดีค่ะวารสารสายสัมพันธ์ พ.ม. ฉบับนี้ทาง 

กลุ ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีขอน�าเสนอเมนู 

อาหารคลนีซึง่ ณ เวลานีเ้ป็นเมนยูอดนยิมของผูร้กัสขุภาพ 

และต้องการลดน�้าหนักค่ะ  อาหารคลีนส่วนประกอบ 

โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นสารที่ ให้ ไขมันต�่าและอุดมไปด้วย 

เกลอืแร่  และวติตามนิ  ดงันัน้เมือ่ว่าด้วยเรือ่งการลดน�า้หนกั 

ควบคมุอาหาร สิง่ทีต้่องลดมากทีส่ดุคอื แป้ง และอกีอย่าง 

ทีห่ลาย ๆ  คนคดิว่าต้องลดด้วยเหรอ มผีลเหรอ แต่หารู้ไม่ว่า 

นี่คือสิ่งส�าคัญไม่แพ้แป้งเลยทีเดียว สิ่งนั้นก็คือ โซเดียม  

ซึ่งโซเดียมนี้ อยู่ในอาหารที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลาย เช่น  

เกลอื น�า้ปลาร้า กะปิ น�า้ปลา ฯลฯ ฉะนัน้ การลดน�า้หนกัทีดี่ 

ต้องลดแป้ง และโซเดียม ควบคู ่กันไปพร้อมแล้วกับ  

เมนอูาหารคลนีง่าย ๆ  ท�าเอง เมนเูพือ่การควบคมุน�า้หนกั     

ลองท�ากันซัก 2 เมนูนะค่ะ

อ้างอิง: http://www.sanook.com/women/51845/

	 เมนูนี้เพียงแค่มีไมโครเวฟก็สำมำรถท�ำได้ง่ำย ๆ	 

มีส่วนผสมเป็นข้ำวกล้อง	สับปะรด	เนื้ออกไก่	ผักต่ำง	ๆ 	 

ตำมใจชอบ	แล้วปิดท้ำยด้วยมะนำว	1	ซกีเป็นกำรเพิม่รสชำต ิ

ควำมเปรีย้วทีต่ดักบัควำมมันของข้ำว	อกไก่	และควำมเปรีย้ว 

อมหวำนของสบัปะรดได้เป็นอย่ำงด	ีเป็นอีกหนึง่อำหำรคลนี 

ที่มีรสชำติดีจนต้องบอกต่อ

ข้าวกล้องคลุกสับปะรดใส่อกไก่

ข้าวคลุกอโวคาโดอกไก่ + ไข่เจียวใส่ดอกขจร

อย่าลมื!ลองไปท�ารบัประทานกนัดนูะ แล้วได้ผลอย่างไร บอกเล่ากนัด้วยนะคะ
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	 “บนัทกึความทรงจ�า		เรือ่ง	การสือ่สารของในหลวง”		โดย	พลต�ารวจตร	ีสชุาต	ิเผอืกสกนธ์	

...ในฐานะที่ผู้เขียนมีความเกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสารในส่วนของวิทยุสมัครเล่น	 จึงได้น�าเอา	

เร่ืองราวบางส่วนท่ีท�าให้เราได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

ในกิจการวิทยุมาบอกเล่ากัน	เชื่อว่าเป็นมุมที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก	

		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพอพระทัยที่จะศึกษาในวิชาช่างสาขาต่าง	ๆ	 มา	

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	ได้ทรงพระกรุณารับสั่งให้	พลต�ารวจตรี	สุชาติ	เผือกสกนธ์	ฟังหลายเรื่อง		

หนึ่งในนั้นก็คือ...

	 เรื่องที่	8		เมื่อกิจการวิทยุได้วิวัฒนาการจากเครื่องที่ใช้แร่มาเป็นเครื่องรับวิทยุที่ใช้หลอด		

ได้ทรงทดลองต่อสายจากล�าโพงของเครื่องวิทยุจากห้องบรรทมของพระองค์ท่าน	 ไปต่อเข้ากับ	

ล�าโพงในห้องบรรทมของสมเด็จพระเชษฐาธิราช	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 8		

เป็นการให้บริการเสียงตามสาย	ซึ่งทรงพอพระทัยและภูมิพระทัยเช่นกัน

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาค้นคว้าในเรื่องเทคนิคการสื่อสารทางวิทยุใหม่อย่างจริงจังเมื่อปี	พ.ศ.	 2511		

ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผม	 (พลต�ารวจตรี	 สุชาติ	 เผือกสกนธ์)	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า	

กองการสื่อสารกรมต�ารวจ	 และได้รับพระบรมราชโองการให้ปฏิบัติหน้าท่ีนายต�ารวจ	

ราชส�านักเวรพอด	ีทัง้นี	้เนือ่งจากความสนพระทยัในวชิาช่างแขนงนีม้าตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์	

ประการหนึ่งและทรงตระหนักในความส�าคัญว่าการสื่อสารทางวิทยุจะเป็นสื่อท่ีดีท่ีสุด		

ซ่ึงจะช่วยให้พระองค์ท่านได้ทราบข่าวสารสารทุกข์สุกดิบของพสกนิกรให้ได้โดยรวดเร็ว	

ทันต่อเหตุการณ์...

		 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสื่อสาร	

ของกรมต�ารวจ	 โดยทรงใช้สัญญาณเรียกขานประจ�าพระองค์ว่า	 “กส.9”	 ตามที่ผมได	้

ทูลเกล้าฯ	 ถวายไว้ท�าการติดต่อสื่อสารกับพนักงานวิทยุประจ�าหน่วยต�ารวจต่าง	 ๆ	 อย่าง	

คล่องแคล่วไม่ถือพระองค์	 พระองค์ทรงจดจ�าสัญญาณเรียกขานประจ�าตัวบุคคลและ	

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในข่าย	ประมวลสญัญาณทีใ่ช้ติดต่อภายในข่ายการสือ่สารต�ารวจหรอื	โค้ด	“ว.”	และระเบยีบปฏบิตัอิืน่	ๆ 	ภายในข่าย	

ได้อย่างแม่นย�า	 วิธีการติดต่อสื่อสารภายในข่ายวิทยุไม่ว่าจะเป็นข่ายใดก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปฏิบัติโดยใช้วาจา	

ทีส่ภุาพ		และเคร่งครดัต่อวนิยัในการสือ่สารเป็นอย่างยิง่	เช่น	การตดิต่อสือ่สารต�ารวจได้มกีารก�าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัไิว้ว่า	สถานวิีทยุ	

หรือบคุคลทีเ่ป็นลกูข่าย	จะตดิต่อระหว่างกนัโดยตรงในข่ายการสือ่สารไม่ได้	จ�าเป็นต้องได้รบัอนญุาตจากศนูย์ควบคมุข่ายก่อนทกุครัง้

	 ต่อจากนัน้	พระองค์จึงเริม่ท�าการติดต่อกบั	กส.1	คอื	ผม	(พลต�ารวจตร	ีสชุาต	ิเผอืกสกนธ์)	จนกว่าจะเสรจ็สิน้กระแสความ	ในกรณี	

ที่เป็นเรื่องราวที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อนานเป็นพิเศษ	 พระองค์จะไม่ทรงใช้ช่องสัญญาณความถี่กลาง	 ซึ่งเป็นช่อง	

ความถี่ฉุกเฉินด้วย	โดยจะแจ้งให้คู่สถานีเปลี่ยนไปใช้ช่องสัญญาณความถี่อื่นแทน

	 ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะมิได้ทรงเข้าร่วมในข่ายวิทยุสมัครเล่นหรือในข่ายวิทยุอื่น	 ๆ	 ดังเช่นก่อน	 เนื่องจากมีพระราชภารกิจ	

ที่ส�าคัญซึ่งเกี่ยวกับข้องกับความร่มเย็นเป็นสุข	 การอยู่ดีกินดีแบบพอเพียง	

ของพสกนิกรอยู่มากมายหลายประการ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

ยงัทรงมพีระกรณุาคณุต่อนกัวทิยอุาสาสมคัร	นกัวทิยสุมคัรเล่น	และเจ้าหน้าที่	

สถานีวิทยุของส่วนราชการต่าง	ๆ	อยู่เสมอมาโดยตลอดและต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
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14.		ซ่าง		(ซ่าง)		ใช้ส�าหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแต่พระบรมศพ	
ประดษิฐานบนพระจติกาธาน		จนกระทัง่ถวายพระเพลงิพระบรมศพแล้วเสรจ็
15.		ราชวตั	ิ	(ราด-ชะ-วดั)		เป็นแนวรัว้ก�าหนดขอบเขตปรมิณฑลของพระเมรมุาศ	
และพระเมรุทั้ง		4		ด้าน
16.		 เกรินบันไดนาค	 (เกริน-บัน-ได-นาก)			
อุปกรณ์ที่ใช้อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นหรือ	
ลงจากราชรถและพระเมรุมาศ

17.	 พระจิตกาธาน	 	 (พระ-จิด-ตะ-กา-ทาน)			
เชิงตะกอนหรือฐานที่ท�าขึ้นส�าหรับเผาศพ			
เป็นค�าที่ใช้ส�าหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรม
วงศานุวงศ์
18.	 เครื่องสังเค็ด		(เครื่อง-สัง-เค็ด)		สิ่งของที่ใช้	

ในการถวายแด่พระภิกษุถวายวัด		โรงเรียน
19.		พระภษูาโยง		(พระ-พ-ูสา-โยง)		ผ้าทีโ่ยงจาก	
พระโกศพระบรมศพไปยงัอาสน์สงฆ์โดยมเีสาบวั	
รองรับ	 	 ส�าหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์	
สดับปกรณ์
20.		สดับปกรณ์ 	(สะ-ดับ-ปะ-กอน)		การสวด	
มาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพใช้เฉพาะเจ้านาย
21.		พระมหาพิชัยราชรถ	 (พระ-มะ-หา-พิ-ไช-ราด-ชะ-รด)	 ราชรถไม้	
ที่ท�าด้วยไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกใช้อัญเชิญพระบรมศพ	
พระมหากษัตริย์เข้าสู่ท้องสนามหลวง
22.		ราชรถปืนใหญ่ 	 (ราด-ชะ-รด-ปืน-ใหญ่)	 ราชรถที่อัญเชิญพระโกศ	
พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับราชการทหารเม่ือครั้งทรงด�ารง	
พระชนม์ชีพ	แทนพระยานมาศสามล�าคานตามธรรมเนียมเดิม
23.		ศาลาลูกขุน	 (สา-ลา-ลูก-ขุน)	 ศาลาส�าหรับข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่	
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมพิธี
24.	ทับเกษตร	 (ทับ-กะ-เสด)	 โถงทรงไทยหลังคาจั่ว	 ประดับตกแต่ง	
ลวดลายไทย	ใช้เป็นทีน่ัง่พกัส�าหรบัข้าราชการทีม่าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท	
รับเสด็จและร่วมพิธี
25.	สวดศราทธพรต	(สวด-สาด-ทะ-พรด)	บทสวดในการบ�าเพญ็พระราชกศุล	
ถวายพระบรมศพเมื่อครบรอบวันต่าง	ๆ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่มา : www.thestandard.co

1.		พระบรมศพ	(พระ-บอ-รม-มะ-สบ)	ศพ	ใช้กับพระมหากษัตริย์
2.		พระบรมอัฐิ	(พระ-บอ-รม-มะ-อัด-ถิ)	กระดูกที่เผาแล้วใช้กับ
	 พระมหากษัตริย์
3.		พระเมรุมาศ	 (พระ-เม-รุ -มาด)		
สิ่งปลูกสร้างโดยขนบนิยมอย่างไทย	
มีลักษณะเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่	
และสูง	 ส�าหรับประดิษฐานพระบรมศพ	
4.		พระบรมราชสรีรางคาร	(พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-สะ-รี-ราง-คาน)	
เถ้าถ่านที่ปะปนกับพระบรมอัฐิองค์เล็กองค์น้อย	
ของพระบรมศพที่ถวายพระเพลิงแล้ว
5.		พระโกศจันทน์ (พระ-โกด-จัน)	 โกศที่สร้างจาก	
ไม้จันทน์เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
6.		นพปฎลมหาเศวตฉัตร	(นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา	
-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด)	ฉัตรผ้าขาว	9	ชั้น	แขวนกางลอย	
อยู่เหนือพระแท่นบรรทมปักที่ด้านหลังพระที่นั่ง	
ภัทรบิฐและพระแท่นราชบัลลังก์

7.	 ฉากบังเพลิง	 (ฉาก-บัง-เพลิง)		
เครือ่งกัน้บนพระเมรมุาศในพระราชพธิี	
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
8.		 พลับพลายก	 (พลัฺบ-พลฺา-ยก)		
โถงใช้ส�าหรับพระมหากษัตริย ์และ	
พระบรมวงศานุวงศ ์ทรงรอรับ-ส ่ง	
พระบรมศพขึ้นราชรถ

9.		พระที่นั่งราเชนทรยาน	 (พระ-	
ที-่นัง่-รา-เชน-ทระฺ-ยาน)	พระราชยาน	
ที่ ใช ้ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ	
จากพระเมรมุาศท้องสนามหลวงเข้าสู	่
พระบรมมหาราชวัง
10.	พระที่นั่งทรงธรรม	(พระ-ที่-นั่ง-	
ซง-ท�า)	 พลับพลาพิธีส�าหรับเสด็จประทับทรงธรรมและประกอบพระราชพิธี	
บ�าเพ็ญพระราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพ

11 . 	 พระย านมาศสามล� า ค าน		
(พระ-ยาน-นะ-มาด-สาม-ล�า-คาน)		
พระราชยานขนาดใหญ่ท�าด ้วยไม	้
แกะสลกัลงรกัปิดทองใช้ส�าหรบัอญัเชญิ	
พระโกศพระบรมศพ
12.		หอเปลือ้ง		(หอ-เปล้ือง)		บษุบก	4	องค์	

ที่อยู ่วงนอกสุดของพระเมรุมาศ	 	 เป็นที่เก็บเคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ดในช่วง	
การถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 เช่น			
ฟืน		ดอกไม้จันทน์		ขันน�้า
13.	 ทมิ		(ทมิ)		ทีพ่กัของพระสงฆ์		แพทย์หลวง	
เจ้าพนักงาน		และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์	
ประกอบพิธี

	 วารสารฉบบันีก้ลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของเราขอน�าเสนอค�าราชาศพัท์เกีย่วกบังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ปรากฏค�าศัพท์ท่ีเกี่ยวเน่ืองในงานพระราชพิธีจ�านวนมาก	 ซึ่งสะท้อนถึง 
มรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี
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เปิดโลกกว้างกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 สวัสดีค่ะ ส�าหรับวารสารฉบับที่ผ่านมาน้ันทางกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดนตร ี

กบัสขุภาพ บทเพลงหน้าพาทย์ในส่วนของนาฏศลิป์ไทย  และทศันศิลป์เกีย่วกบัเทคนคิการระบายสไีม้คะส�าหรบัวารสารฉบบันี้ 

จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรไปติดตามอ่านได้เลยคะ

เกร็ดน่ารู้ การประโคมย�่ายาม ในงานพระบรมศพ คืออะไร และมีความส�าคัญอย่างไร?

	 ส�าหรับใครที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดพระ	 	 พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมของ	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	

สยามินทราธริาช	บรมนาถบพติร	(รชักาลที	่9)	ณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท	ในพระบรม	

มหาราชวัง	 ต้องเคยได้ยินค�าว่า	“ประโคมย�่ายาม”	ซึ่งหลาย	 ๆ	 คนอาจจะสงสัยว่า 

การประโคมย�่ายามดังกล่าวนั้นคืออะไร? และมีความส�าคัญอย่างไร? 	ประโคมย�่ายาม		

เสียงสัญญาณศักดิ์สิทธิ์	บอกเวลาในพระราชพิธี

	 ความหมายของค�าว่า	 “ประโคมย�่ายาม”	ประโคม	คือการท�าเสียงดัง	 ๆ	 ให	้

ครกึโครม		เช่น	การประโคม		ป่ีพาทย์	แปลว่า	บรรเลงดนตรป่ีีพาทย์ให้ดงัก้องกกึครกึโครม		

ซึ่งจะใช้ประกอบในงานพระราชพิธีและแสดงถึงพระราชอิสริยายศของพระมหากษัตริย์	

และพระบรมวงศานวุงศ์		ย�า่ คือ	การตี	เช่น	ย�า่ฆ้อง	แปลว่า	ตฆ้ีอง	ยาม	คอื	การก�าหนดเวลา	

แบ่งออกเป็นช่วง	ๆ	 เช่น	ยามเช้า,	ยามสาย,	ยามบ่าย,	ยามเย็น	ฯลฯ	ซึ่งคนแต่ละกลุ่ม	

จะแบ่งเวลาไม่เท่ากัน	แล้วเรียกชื่อยามต่างกันออกไป

	 ดงัน้ันค�าว่า	ประโคมย�า่ยาม	จงึหมายถงึ	การบรรเลงดนตรเีป็นสญัญาณศกัดิส์ทิธิ์	

บอกเวลาแต่ละช่วงในพิธีกรรมยุคโบราณกาล	 จนกลายมาเป็นจารีตประเพณีที่สืบทอด	

มาจนถึงในปัจจุบันนี้

	 แต่เดมิการประโคมดนตรทีีเ่ป็นลกัษณะประโคมย�า่ยาม	มเีฉพาะของงานเครือ่งสงู		

ส�านักพระราชวัง	เท่านั้น	ประกอบด้วยวงแตรสังข์และวงปี่ไฉนกลองชนะ	มีการประโคม	

ย�่ายามทุก	3	ชั่วโมง	คือ

	 ยาม	1		เวลา	06.00	น.		 ยาม	2		เวลา	09.00	น.		 ยาม	3		เวลา	12.00	น.		

	 ยาม	4		เวลา	15.00	น.		 ยาม	5		เวลา	18.00	น.		 ยาม	6		เวลา	21.00	น.	

	 ยาม	7		เวลา	24.00	น.
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	 เริ่มต้นด้วย	 เจ้าพนักงานประโคมมโหระทึก	 สังข์	 แตรฝรั่ง	 แตรงอน	 ด้วยเพลง		

“ส�าหรบับท”	ประโคมจบ		ป่ีไฉน	เปิงและกลองชนะ	ประโคมด้วยเพลง	“พญาโศกลอยลม”	

จบแล้ว	สังข์	แตรฝรั่ง	แตรงอน	ประโคมรับด้วยเพลง	“ส�าหรับบท”	อีกรอบหนึ่ง	จบแล้ว		

ปี่ไฉน	 เปิง	 และกลองชนะ	ประโคมด้วยเพลง	“พญาโศกลอยลม”	อีกครั้งหนึ่ง	 จบแล้ว		

สังข์	 แตรฝรั่ง	 แตรงอน	 ประโคมด้วยเพลง	 “ส�าหรับบท”	 เมื่อจบการประโคมของ		

มโหระทึก	สังข์	แตรฝรั่ง	แตรงอน	ปี่ไฉน	และกลองชนะแล้ว	วงประโคมล�าดับที่	2	คือ		

วงปี่พาทย์นางหงส์	 ประโคมเพลงเรื่องนางหงส์	 เป็นล�าดับสุดท้าย	 เมื่อประโคมจบถือว่า	

เป็นการเสร็จสิ้นการประโคมย�่ายาม	1	ครั้ง

	 แต่เดิม	 โบราณมิได้ใช้	 “วงปี่พาทย์”	 ร่วมประโคมย�่ายาม	 ในงานพระราชพิธี	

พระบรมศพและพระศพ	จะมเีฉพาะ	“วงสงัข์	แตร	ป่ีไฉน	และกลองชนะ”	ของงานเครือ่งสงู	

ส�านักพระราชวัง	ประโคมในงานพระบรมศพ	และพระศพ	เท่านั้น

	 ในปี	พ.ศ.	2539	เมือ่ครัง้งานพระราชพธิพีระบรมศพของสมเดจ็พระศรนีครนิทรา	

บรมราชชนนี	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 มีพระประสงค	์

ให้กรมศิลปากรน�าวงปี่พาทย์นางหงส์	 เข้าร่วมประโคมย�่ายาม	ต่อจากวงประโคมของ	

งานเครื่องสูง	ส�านักพระราชวัง	นับเป็นครั้งแรกที่วงปี่พาทย์นางหงส์ได้มาประโคมย�่ายาม	

ถวายในงานพระราชพิธีพระบรมศพ	และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง	ของสถาบัน	

พระมหากษัตริย์	สืบเนื่องมา	

	 สาเหตุที่เรียกว่าปี่พาทย์นางหงส์นั้น	เรียกตามหน้าทับที่ใช้ตีประกอบเพลงชุดนี	้	

คือหน้าทับนางหงส์	 จึงเรียกช่ือวงและเรียกช่ือเพลงเรื่องนี้ว่า	 “วงปี่พาทย์นางหงส์และ	

เพลงเรื่องนางหงส์”

	 ส่วนในการพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ประจ�าวันตลอด	 100	 วันนั้น	ในแต่ละวันนอกจาก	

มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	8	ครั้งแล้ว	ยังก�าหนดให้มีการประโคมย�่ายาม	อีก	6	ครั้ง	

คือ

	 06.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	และประโคมย�่ายาม

	 07.00	น.	พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า

	 09.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	และประโคมย�่ายาม

	 11.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล

	 12.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	และประโคมย�่ายาม

	 12.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	และประโคมย�่ายาม

	 18.00	น.	ประโคมย�่ายาม

	 19.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

	 21.00	น.	พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	และประโคมย�่ายาม

การประโคมย�่ายาม  มีขึ้นตอนการประโคมดังนี้

เป็นอย่างไรบ้างคะ เริ่มต้นเรื่องราวดี ๆ

เกี่ยวกับ ”เกร็ดน่ารู้ การประโคมย�่ายาม 

 ในงานพระบรมศพ” 

ข้อมูลจาก https://lifestyle.campus-

star.com/knowledge/37902.html 

พบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้า

ขอบพระคุณคะ
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สมพระเกียรติยิ่งใหญ่ 
มหรสพสมโภชออกพระเมรุ

	 การแสดงมหรสพสมโภช	 	 ถือเป็น 
สัญลักษณ์ของงานออกทุกข์	 หรือการออก 
พระเมรุ	 	 โดยงานแสดงมหรสพสมโภช 
ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งโบราณ	 โดย 
มีจุดประสงค์ให้ประชาชนชม	 ซึ่งถือว่าเป็น 
งานออกทกุข์ในเวลาเดยีวกนั	ประกอบไปด้วย	 
การแสดงนาฏศลิป์ชัน้สงูในราชส�านกั		การแสดง 
มหรสพจากต่างชาติมาผสมผสาน		

	 ส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 ถือ เป ็นสุดยอดการแสดงที ่
รวมศิลปินหลากหลาย	ตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติ 
ศลิปินพืน้บ้าน	เพือ่ให้งานครัง้นีม้คีวามสมบรูณ์ 
ย่ิงใหญ่สมพระเกียรติอย ่างสูงสุด	 โดย 
กรมศิลปากรเตรียมการจัดการแสดง 
มหรสพสมโภช	 เนื่องในงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพใน	 3	 เวทีหลัก	 
ใช ้ศิลปิน	 นักแสดงรวมกว่า	 3,084	 คน	 
ได้แก่	 นาฏศิลปิน	 ส�านักการสังคีต	 นักเรียน	 
นกัศกึษา		วทิยาลยันาฏศลิปทัว่ประเทศ	12	แห่ง	 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ร ่วมแสดง 
ความจงรักภักดีถวายแด่	 “องค์อัครศิลปิน”	 
ของชาวไทย	
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ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ 4 ประเภท 

ประดับพระเมรุมาศ รอบสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ

 ตามทีไ่ด้มข่ีาวไปก่อนหน้านี ้หลงัจากเสรจ็สิน้พระราชพธิถีวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรมุาศ อาคารประกอบ และนทิรรศการ  
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.60 นี้
 และก่อนที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าชมด้วยตัวเองนั้น แพรวดอทคอม  
จะพาไปรู้จักประติมากรรมรอบพระเมรุมาศอย่างสัตว์มงคลประจ�า 4 ทิศ   
ซึ่งตั้งอยู่บนลานอุตราวรรต บนแท่นรูปหัวสัตว์มงคลที่ก�าลังพ่นน�้าลงสู่ 
สระอโนดาตเบ้ืองล่าง ข้างบันไดนาค 1 เศียร ทั้ง 4 ทิศ ที่ขึ้นสู่ฐานชาลา 
ชั้นที่ 1 ของพระเมรุมาศ ทิศละ 1 คู่  Ads by AdAsia  เปรียบดั่งทางขึ้นเขา 
พระสเุมรทุีล้่อมรอบด้วยป่าหมิพานต์ และมสัีตว์หมิพานต์มากมาย  ซึง่อาศยัอยู ่
รอบสระอโนดาตทัง้ 4 ทศิ แต่ละทศิกจ็ะมสัีตว์หมิพานต์แต่ละประเภทอาศยัอยู ่
ดังนี้

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : http://www.praew.com

กรมศิลปากร / kingrama9 

แพรวดอทคอม

ทิศเหนือ : ช้าง

อาศัยอยู่ปากแม่น�้าหัตถีมุข 

อันเป็นถิ่นที่ช้างอาศัยอยู่จ�านวนมาก

ทิศใต้ : โค

อาศัยอยู่ปากแม่น�้าอุสภมุข 

อันเป็นถิ่นที่โคอาศัยอยู่จ�านวนมาก

ทิศตะวันออก : ราชสีห์

อาศัยอยู่ปากแม่น�้าสีหมุข 

อันเป็นถิ่นที่ราชสีห์อาศัยอยู่จ�านวนมาก

ทิศตะวันตก : ม้า

อาศัยอยู่ปากแม่น�้าอัสสมุข 

อันเป็นถิ่นที่ม้าอาศัยอยู่จ�านวนมาก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

	 การอัญเชญิพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสูพ่ระเมรมุาศ	หรอือญัเชิญพระบรมอฐัจิากพระเมรมุาศ		มาสูพ่ระบรมมหาราชวงั	
พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร	 ตามโบราณกาลจะอัญเชิญด้วยขบวนพระราชอิสริยยศ	ซึ่งเรียกว่า	 “ร้ิวขบวน”		
โดยแต่ละร้ิวขบวนมีคนหาม	 คนฉุดชักจ�านวนมาก	 พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศการจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบ	
พระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ	จ�านวน	 6	 ริ้วขบวน	 โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ	 ราชยาน	 และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ	 เพ่ือให้พร้อม	
ส�าหรับการอัญเชิญพระบรมศพ	พระบรมอัฐิ	 และพระบรมราชสรีรางคาร	รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่ง	
ราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์
เครื่องประกอบพระอิสริยยศที่ปรากฏในริ้วขบวน
	 ในร้ิวขบวนมีเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศที่สืบทอดคติความเชื่อเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ	 หรือพระศพของ	
พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศ์เมือ่ส่งเสด็จสูส่วรรคาลยัมาเป็นเวลายาวนาน	จนกล่าวได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมราชประเพณี	
ที่ส�าคัญของชาติ
พระยานมาศสามล�าคาน (ริ้วขบวนที่ 1)

	 พระยานมาศสามล�าคาน	เป็นยานท่ีมคีานหามขนาดใหญ่	ท�าด้วยไม้จ�าหลกัลวดลายลงรกั	
ปิดทอง	มีพนักโดยรอบ	3	ด้าน	และมีคานหาม	3	คาน	จึงเรียกว่า	พระยานมาศสามล�าคาน		
อยู่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 ริ้วท่ี	 1	 ใช้ส�าหรับอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิต	
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง	ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ	ที่จอดเทียบรออยู่	
ใกล้พลับพลายก	บริเวณทิศตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	พระราชยานองค์นี	้
สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	เพือ่ใช้อญัเชญิพระบรมโกศพระบาท	
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นครั้งแรก

ร้ิวขบวนที	่1	เชญิพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามล�าคานจากพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท	ขึน้ประดษิฐานในบษุบกพระมหาพชิยั	
ราชรถ
พระมหาพิชัยราชรถ (ริ้วขบวนที่ 2)
พระมหาพชิยัราชรถอยูใ่นขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ	ริว้ที	่2	ในงานพระราชพธิ	ีวนัที	่26	
ตุลาคม	 2560	พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก	ท�าด้วยไม้แกะสลัก	
ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช	 ใช้เพื่อการอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก	 (ทองดี)	 ออก
พระเมรุ	เมื่อพุทธศักราช	2339	ต่อมาใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระมหากษัตรย์	และพระ
โกศพระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน					พระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	ด้วยความสูง	11.20	เมตร	กว้าง	4.87	เมตร	ยาว	18	เมตร	เเละด้วยน�้าหนักถึง	13.7	ตัน	จึงต้องใช้พล
ฉุดชักเพื่อเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถทั้งหมด	216	นาย	แบ่งเป็นส่วนด้านหน้า	172	นาย	ด้านหลัง	44	นาย	เเละพลควบคุม	5	นาย		
ริ้วขบวนที่	2	เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ	เข้าสู่พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ราชรถปืนใหญ่ (ริ้วขบวนที่ 3)

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช
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	 ราชรถปืนใหญ่	เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ	พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหาร	
เมือ่ครัง้ด�ารงพระชนม์ชพีแทนพระยานมาศสามล�าคานตามธรรมเนยีมเดมิจากพระบรมมหาราชวงัหรอืวงัของพระบรมวงศ์	พระองค์นัน้ๆ	
สู่พระเมรุมาศ	หรือพระเมรุ	และแห่อุตราวัฏ	(เวียนซ้าย)	รอบพระเมรุมาศ	3	รอบ
	 ในหมายก�าหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	เรยีกราชรถนี	้ว่า	“ราชรถปืนใหญ่รางเกวยีน”	ส่วนในพระราชพธิ	ี
พระราชทานเพลิงพระศพเรียก	ว่า	“รถปืนใหญ่”	“เกวียนรางปืน”	“รถปืนใหญ่รางเกวียน”	และ	“รางเกวียนปืนใหญ่”
พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ 4 และ ริ้วขบวนที่ 5)

	 พระที่น่ังราเชนทรยาน	 เป็นพระราชยานที่สร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ลักษณะ	
เป็นทรงบุษบกย่อมุมไม้สิบสอง	 หลังคาซ้อน	 5	 ชั้น	 สร้างด้วยไม้	 แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก	พนักพิงและกระจังปฏิญาณ	
แกะสลักเป็นภาพเทพนมไว้ตรงกลาง	และมีรูปครุฑยุดนาคประดับที่ฐาน	มีคานส�าหรับหาม	4	คาน	ใช้คนหาม	56	คน	แต่เวลาปกติ	
จะคงคานประจ�าไว้	2	คาน	ใช้ในการเสด็จพระราชด�าเนิน
	 โดยขบวนแห่อย่างใหญ่	ทีเ่รยีกว่า	“ขบวนสีส่าย”	เช่น	ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	จะเสดจ็พระราชด�าเนนิจากพระราชมณเฑยีร	
ไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ณ	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 	 	 นอกจากนี้	 ยังใช้ในการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ	
พระมหากษัตริย์	สมเด็จพระบรมราชินี	และพระอัฐิพระบรมวงศ์	จากพระเมรุมาศ	พระเมรุ	ท้องสนามหลวง	ไปยังพระบรมมหาราชวัง	
อีกด้วย	 	 พระราเชนทรยานน้อย	 เป็นพระราชยานที่ใช้ในการประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร	 เข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม		
พระบรมมหาราชวัง	 พระราเชนทรยานน้อยมีลักษณะเป็นทรงบุษบก	 สร้างด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกท้ังองค	์	
ขนาดกว้าง	100	เซนติเมตร	ยาว	548	เซนติเมตร	รวมคานหาม	สูง	414	เซนติเมตร	มีคานส�าหรับหาม	4	คาน	จ�านวนคนหาม	56	คน

ขบวนกองทหารม้า (ริ้วขบวนที่ 6)

	 ขบวนกองทหารม้า	 เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 โดยรถยนต์พระที่นั่งออก
จากพระบรมมหาราชวัง	ทางประตูวิเศษไชยศรี	ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
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กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่หลากหลาย	 กีฬา 
5	ประเภท	 	 ที่ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ทรงสนพระราชหฤทัยและ 
ทรงโปรดตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์	 โปรดกีฬาหลายประเภท	 
เช่น	 เรือใบ	 สกีน�้าแข็ง,	 กอล์ฟเล็ก,	 เทนนิส,	 แบดมินตัน	 
โดยทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด	 
และทรงฝึกฝนจนปฏบิตัไิด้ด	ีนบัเป็นแบบอย่างทีด่ขีองนกักฬีา	 
น่าสงัเกตว่ากฬีาทีโ่ปรด	มกัเป็นกฬีาทีไ่ม่ได้ใช้แต่พละก�าลงัเพยีง 
อย่างเดียว	คือ	ต้องอาศัยความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ	 
ผนวกกบัความรู	้	ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกฬีานัน้ๆ	ซึง่ทรง 
พอพระทยักบัการเผชญิความท้าทายในเกมกฬีาเป็นอย่างมาก	 
เช่น		เทนนิส,		เรือใบ		เป็นต้น	

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงสนพระราชหฤทยัในกฬีาเรอืใบเป็นพเิศษ	เนือ่งจากพระองค์ 
ทรงโปรดปรานในด้านการช่างอยู่แต่เดิมแล้ว	 โดยจะทรงต่อ 
เรอืใบขึน้ด้วยพระองค์เอง	นอกจากนีพ้ระองค์ทรงเคยเข้าร่วม	 
กีฬาแหลมทอง	 (กีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน)	 ครั้งที่ 	 4	 ในปี	 
พ.ศ.	2510

“5 กีฬาทรงโปรด” 
ของในหลวง รัชกาลที่ 9
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กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

สุดยอดผลไมล้้างสารพิษ

กล้วย
บ�ำรุงและสร้ำงควำมแข็งแรง

แก่กระเพำะอำหำร  ให้เกลือแร่ที่จ�ำเป็น

แก่ร่ำงกำย เช่น โพเทศเซี่ยม ฟอสฟอรัส 

ช่วยขับของเหลว หรือสำรพิษ 

ส่วนเกินออกจำกร่ำงกำย

ช่วยป้องกันท้องผูก

แอปเปิ้ล
เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรขจัดของเสีย

ออกจำกร่ำงกำย สำรเปกตินในแอปเปิ้ลจะช่วย

น�ำสำรพิษไปก�ำจัดทิ้ง ทั้งยังป้องกันไม่ให้โปรตีน

ในล�ำไส้เกิดกำรบูดเน่ำ แถมยังมีเส้นใยมำกที่จะท�ำหน้ำที่

ท�ำควำมสะอำดล�ำไส้ช่วยให้ตับและระบบย่อย 

อำหำรท�ำงำนได้ดีขึ้น นอกจำกนี้ยังมีวิตำมินและ

เกลือแร่ และยังเหมำะกับคนที่ก�ำลัง

ลดน�้ำหนักอีกด้วย

สับปะรด
มีเอนไซม์โปรเมลินสูง เอนไซม์ตัวนี้จะช่วย

กำรท�ำงำนของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพำะ 

และช่วยท�ำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้น 

และยังช่วยรักษำอำกำรอักเสบในทำงเดินอำหำร 

ช่วยในกำรซ่อมแซมส่วนต่ำง ๆ ที่สึกหรอ 

ช่วยกำรท�ำงำนของต่อมไร้ท่อและ

ช่วยก�ำจัดน�้ำมูก

มะละกอ, มะม่วง
มีลักษณะที่คล้ำยกันแต่มะม่วงจะมีสำรส�ำคัญ

น้อยกว่ำมะละกอเล็กน้อย ผลไม้ทั้งสองชนิดมีเอนไซม์ชื่อ

ปำเปน ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับน�้ำย่อยเปปซิน

ในกระเพำะอำหำร ที่จะช่วยท�ำให้ของเสียที่เป็นโปรตีน

แตกตัวได้เร็วเช่นเดียวกับโปรเมลิน ทั้งมะละกอและมะม่วงดี

ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดล�ำไส้และ

ช่วยย่อยอำหำร

แตงโม
จะมีฤทธิ์ขับปัสสำวะ ช่วยฟอกล้ำงร่ำงกำย

ได้เป็นอย่ำงดี ใช้รักษำแผลในกระเพำะ

 ลดควำมดันเลือดสูง ท�ำให้สบำยท้อง 

น�้ำคั้นจำกเปลือกของแตงโมและเมล็ด 

หำกดื่มก่อนกินเนื้อแตงโมในมื้ออำหำร

สักครึ่งชั่วโมง จะท�ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

เนื่องจำกเปลือกของแตงโมอุดมด้วย

คลอโรฟิลล์และเมล็ดอุดมด้วยวิตำมิน
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กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน	 กลับมาพบกับสาระน่ารู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู	้

วิทยาศาสตร์กันอีกครั้ง	 	 ในวารสารสายสัมพันธ์	พ.ม.	งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง	

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ี	

จกัรีนฤบดนิทร	สยามมนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	ได้ผ่านพ้นไป	แต่พระมหากรณุาธคิณุ	

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทีท่รงมต่ีอปวงชนชาวไทย	ยงัสถติอยู่ในใจช่ัวนรินัดร์	วารสารฉบับนี	้

คณะผู้จัดท�าตั้งใจรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธีมาเผยแพร่	 	 เพื่อเป็น	

การคงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9		

จากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย	 ในพระราชพิธ	ี	

มีขั้นตอนที่น่าสนใจอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นสู่ราชรถและ	

พระเมรุมาศ	 ตามโบราณราชประเพณีนั้น	 จะไม่ใช้การยกแต่จะมี	 “เกรินบันไดนาค”		

และ	“สะพานเกริน”	ซึง่เป็นการผสานองค์ความรูท้างด้านศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์	

ไว้ด้วยกัน

ภาพที่ 1 เกรนิบันไดนาคในอดตี
ที่มา: http://www.tnamcot.comview/

59d629d0e3f8e4e10907acb1

ภาพที่ 2 และ 3 เกรนิบันได้นาคในปัจจุบัน  
ที่มา: http://www.tnamcot.com/view/59d629d0e3f8e4e10907acb1

	 "เกรินบันไดนาค"	 อุปกรณ์ใช้อัญเชิญพระโกศ	

พระบรมศพขึ้น-ลงจากราชรถและพระเมรุมาศ	 แทนการใช้	

นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบสมัยโบราณ	 ท่ีใช้ก�าลังคนยก	 ซึ่งมี	

ความล�าบาก	 ไม่สะดวก	 เปลี่ยนมาท�าเป็นรางเล่ือนขึ้นลง	

ด้วยกว้านหมุน	ลักษณะเหมือนลิฟต์ในปัจจบุนั	เป็นแท่นสีเ่หลีย่ม	

ขอบฐานแกะสลักลายปิดทองประดับกระจก	 ท้ายเกริน	

เป็นพืน้ลดระดบัลงมา	ซึง่เป็นท่ีส�าหรบัเจ้าพนกังานภษูามาลา	

ขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ	 มีลักษณะคล้ายท้ายส�าเภา	 ด้านข้าง	

บผุ้าตาดทอง	มรีาวทัง้สองข้างตกแต่งเป็นรูปพญานาค	จึงเรียกว่า	“เกรนิบันไดนาค”	

คดิค้นโดยสมเดจ็พระสมัพนัธวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์มนตร	ีเมือ่	พ.ศ.	2354		

ใช้ครั้งแรกในงานพระเมรุมาศรัชกาลที่	 1	 เกรินบันไดนาค	 กว้าง	 1.525	 เมตร		

ยาว	2.365	เมตร	สงู	4.40	เมตร	ส่วนฐานมคีวามกว้าง	1.786	เมตร	ยาว	3.06	เมตร	

จ�านวนพลในการควบคุม	20	นาย

	 สะพานเกรินเป็นที่เคลื่อนพระโกศพระบรมศพ	 จากราชรถปืนใหญ่ข้ึน	

บนพระเมรุมาศ	 ก่อนเคลื่อนเข้าสู่พระจิตกาธานประดิษฐานบนพระเมรุมาศ		

ด้วยระบบกว้านหมนุ	ตัง้อยูบ่รเิวณทศิเหนอื	ความยาว	40	เมตร	เอยีงมมุ	70	องศา	

	 การจัดสร้างเป็นรูปพญานาค	 เพราะเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการเชื่อมต่อ	

ระหว่างโลกมนุษย์สู่สรวงสวรรค์	 เป็นนาคเศียรเดียวเพื่อไม่ให้บดบังพระโกศ	

พระบรมศพ	 นาคสวมมงกุฎลักษณะเดียวกับทางขึ้นวัดพระพุทธบาท	 จ.สระบุรี		

ส่วนสะพานเป็นลักษณะงานซ้อนไม้ประดับผ้าทองย่น	 ส่วนตัวเกรินเป็นงานปั้น	

รูปเหมือนพญานาค	 เกรินบันไดนาคและสะพานเกรินนับเป็นภูมิปัญญาไทย	

โบราณที่ประยุกต์คติไตรภูมิ	 ความเชื่อทางศาสนา	 และหลักการทุ่นแรงตามหลัก	

วิทยาศาสตร์ให้สอดประสานไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว	

ภาพที่ 4 การอัญเชญิพระบรมโกศสู่พระมหาพชิัยราชรถ
ที่มา: https://www.thairath.co.th/gallery/23100

ภาพที่ 5 สะพานเกรนิ
ที่มา: https://www.khaosod.co.th/the-royal-

cremetion/news_595143

ที่มา   •  ส�านักข่าวไทย  •  ไทยรัฐออนไลน์  •  สยามรัฐออนไลน์   •  ข่าวสดออนไลน์ 41 สายสัมพันธ์ พ.ม.



โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560

ล�าดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย อาจารย์ผู้ท�าวิจัย

1. การศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4 อาจารย์ณัฐธยาน์	การุญ

2. เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง	Participle	โดยใช้	PDT	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4 อาจารย์ชัยเดช	นาคสะอาด

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชา
ชีววิทยา	3	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1

อาจารย์กมณรัตน์	บุญรอด

4. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยใช้แบบส�ารวจสังคมมิติ อาจารย์สิทธิญา	ศรีจันทร์แก้ว

5. ความพึงพอใจต่อสื่อการสอนแบบ	Responsive	Learning	เรื่องโครงสร้างภาษาซี		
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

อาจารย์คมเวช	แดงประไพ

6. ส�ารวจความต้องการศึกษาต่อโรงเรียนอื่นโดยไม่ประสงค์จะสมัครเรียนต่อโรงเรียนเดิม	
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

อาจารย์ชิดาพันธุ์	มูลผล

7. การศึกษาความคงทนในการจ�าค�าศัพท์	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6 อาจารย์สุธีร์	ค�าแก้ว

8. การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาประวัติศาสตร์	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2 อาจารย์พิไลลักษณ์	ค�ามะระ

9. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 อาจารย์กรรณิกา	เงินบุตรโคตร

10. การฝึกอ่านค�าอ่านใน	Dictionary	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 อาจารย์ทุติยพร	บุญลี

11. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง	กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น	
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบุฟเฟ่ต์	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

อาจารย์ปฐมพร	บุญลี

12. การเรียนเปียโนผ่านสื่อออนไลน์	(คลิปวิดีโอ)	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 อาจารย์อัคคชัย	เจริญศุข

13. การพัฒนาแนวการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจารย์นราธิป	แก้วทอง

14.	 การพัฒนาความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยกิจกรรมการทดลอง อาจารย์นุสรา	มูหาหมัด

15. การจัดการเรียนแบบ	STEM	Education	เรื่อง	พื้นเอียง	รายวิชา	ว	22201	
เครื่องกลและเครื่องผ่อนแรง	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

อาจารย์ดวงใจ	โชว์ทะเล

16. ความพึงพอใจในการใช้สีท�างานวิชาศิลปะพื้นฐาน	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2 อาจารย์อติพงศ์	ชัยวาสี

17. ส่งเสริมการจ�าท่าร�าดาบสองมือ	โดยใช้กระบวนการจดบันทึกท่าร�าหลังเรียน	
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

อาจารย์	ดร.ประพันธ์	ล�้านาค

18. การพัฒนาทักษะกระบวนท่าร�าพื้นฐานโดยใช้วิธีการคัดตัว	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 อาจารย์ชุลีรัตน์	ล�้านาค

19. Journal	Writing	to	Enhance	Writing	Skill	of	Grade	11	Students อาจารย์ไอฟ้า	ตรุษสาท

20. การสร้างนิสัยการรักษาความสะอาดในห้องเรียน	ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	1 อาจารย์อารีรัตน์	แสนค�า

21. การพัฒนาทักษะทางเคมีโดยใช้การทดลองที่มีพื้นฐานมาจากสะเต็มศึกษา	
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1

อาจารย์พีรพงศ์	บุญฤกษ์

22. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียน	เรื่อง	ระบบต่าง	ๆ	ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

อาจารย์ศุภษิกานต์	ลบบ�ารุง

23. การพัฒนาทักษะการใช้แผนที่โดยใช้แบบฝึกทักษะแผนที่กับวิชาภูมิศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	และ	3/4

อาจารย์ภทรพรรณ	กุลด้วง

24. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ	SQ3R	เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

อาจารย์ยศชวิน	กุลด้วง

25. ความพึงพอใจในการให้บริการท�าเอกสารการสอน	(ริโซ่) นางสาวสิริวิมล	ศรีสร้อย

26. ส�ารวจปัญหาการด�าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี	15	ปี	ของรัฐบาล	โดยงานการเงิน นางสาวภูริศา	ภิญโญธนาคม

27. Worksheet	Evaluation อาจารย์	Naoya	Akamatsu

28. ความสามารถในการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

อาจารย์วะรุฬพันธ์	โหม่งมาตย์

42สายสัมพันธ์ พ.ม.



ขออัญเชญิพระบรมราโชวาทในรัชกาลปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ใน 3 วาระ 

 " ... ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากต�ารากับที่ได้จากการปฏิบัตินั้น  อาจไม่ตรงกันก็ได้  ขึ้นอยู่กับ 

สภาพแวดล้อม  และเหตุประกอบอีกหลายอย่าง ต่อเมื่อใดเราได้เรียนรู้   และลงมือปฏิบัติครบท้ัง 

สองอย่างแล้ว ความรู้อันแจ้งชัด  ที่จะถอืเป็นครูหรอืเป็นแบบอย่างได้ จงึจะเกดิขึ้น ... 

 ขอให้ถือว่าต�ารากับการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งส�าคัญทั้งคู่   เราต้องอาศัยต�าราเป็นหลักปฏิบัติ และ 

ต้องอาศัยการปฏบิัตเิป็นเครื่องสนับสนุนต�ารา เพื่อให้การงานที่ท�าสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ..." 

       (28 กันยายน 2521) 

 "... เมื่อเวลาศกึษาอยู่นั้น วชิาการย่อมมคีวามส�าคัญเป็นเอก เพราะเป็นทั้งตัวงานทั้งจุดมุ่งหมาย 

ของทุกคน  แต่เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว จุดหมายส�าคัญจะไปอยู่ที่งานกับผลส�าเร็จ 

ของงานวชิาการน้ัน  ต้องถอืเป็นปัจจยัหรอือุปกรณ์ส�าหรับจะใช้ปฏบิตั ิ   แต่ละคนจงึควรจะเข้าใจให้ชดัว่า 

การที่ได้อุตสาหะศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร แท้จริงคือ 

การสะสมรวบรวมอุปกรณ์และความช�านชิ�านาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนดินั้น ๆ  ไว้ส�าหรับน�าออกใช้ 

ปฏบิัตงิานเมื่อส�าเร็จการศกึษาแล้วนั่นเอง..." 

       (19 ธันวาคม 2534) 

 " ... ความรู้ที่ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้น คือ  รากฐานและต้นทุนส�าคัญส�าหรับที่จะ 

น�าไปปฏบิตังิานการ  ความรูท้างทฤษฎนีีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องทบทวนเสรมิสร้างอยูเ่สมอ  และน�ามาประกอบ 

การปฏบิตั ิ เมือ่เอาความรูท้างทฤษฎมีาประสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏบิตัอิย่างสอดคล้อง 

เหมาะสมแล้ว  งานที่ท�าก็จะบรรลุผลที่จะพงึภาคภูมใิจได้สมปรารถนา ..." 

       (23 มถิุนายน 2519)

43 สายสัมพันธ์ พ.ม.



 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  ได้มอบให้ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

อัจฉรา  สงัข์สวุรรณ เป็นผู้แทนเข้าเยีย่มชม โดยมผีูเ้ข้ารบัการสมัภาษณ์ ได้แก่ 1. อาจารย์พลีาภ  วงษ์พานชิ ผูอ้�านวยการ  

2. รองผู้อ�านวยการ  3. ผู้แทนอาจารย์ 2 ท่าน  4. นักเรียนชั้นปีละ 2 คน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลมาเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

44สายสัมพันธ์ พ.ม.



เขม็ทศิส่องทาง

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนประจ�าปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 135  คน  

สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ในระบบ Direct  Admissions จ�านวน 120  คน  คิดเป็น  88.89%

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

1.	 นายญาณวรุตม์		ชาญพานิชย์กิจ		 คณะสัตวแพทยศาสตร์														 ม.6/1

2.	 นางสาวกฤติพร		พลับนิล															คณะวิทยาศาสตร์				 ม.6/1

3.	 นางสาวนัทธ์หทัย		ศิวะโสภณพงศ์				 คณะเภสัชยศาสตร์	 ม.6/1

4.	 นางสาวศุภนุช	ปฏิพิพิธธน														คณะสหเวชยศาสตร์													 ม.6/1

5.	 นางสาวสิรินยา		เทินสระเกษ											คณะวิทยาศาสตร์																						 ม.6/1

6.	 นายอานนท์		สังข์สีทอง																 คณะวิทยาศาสตร์																						 ม.6/1

7.	 นายญาณวรุตม์		โอภาโส					 คณะพานิชศาสตร์และการบัญชี											ม.6/2

8.	 นายรัฐพรรษ		สอนประสาร					 คณะครุศาสตร์สุขศึกษาพลศึกษา		 ม.6/2	

9.	 นางสาวณฐา		ทองดา																				คณะศิลปกรรมศาสตร์																					ม.6/2

10.	 นางสาวฟ้าใส		จันทร์แจ่มใส											 คณะนิเทศน์ศาสตร์																									ม.6/2

11.	 นางสาววิรากานต์		นุธิรงค์													 คณะศิลปกรรมศาสตร์																 ม.6/2

12.	 นางสาวชนารักษ์		ชุณหพันธรักษ์					 คณะอักษรศาสตร์																										ม.6/3

13.	 นางสาวพิชญา		โพธิ์ปานพันธุ์								 คณะรัฐศาสตร์																														ม.6/3

14.	 นางสาวพิมพ์รพัชร		สุวรรณโรจน์รุ่ง			คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์													 ม.6/3

15.	 นายศิรวิชญ์		บุญมา																						คณะนิติศาสตร์																									 ม.6/2

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

16.	 นายภาธร		สดากร																						 คณะวิศวกรรมศาสตร์														 ม.6/1

17.	 นายสรอรรน์		ภูริเดชชัยพัฒน์									 คณะวิทยาศาสตร์																												ม.6/1

18.	 นายสิรภพ		ชาตะรูปะ																	 คณะวิทยาศาสตร์																							 ม.6/1

19.	 นางสาวฉันชนก		ศรีสมบูรณ์											 คณะวิศวกรรมศาสตร์																						ม.6/1

20.	 นางสาวฟาติมา		ธนาวิรัตนากิจ						 คณะวิศิลปศาสตร์																			 ม.6/1

21.	 นางสาวสิรินทร์		สุริยวงศ์												 คณะวิทยาศาสตร์																							 ม.6/1

22.	 นางสาวอันดามัน		มั่งคั่ง													 คณะวิทยาศาสตร์														 ม.6/1

23.	 นางสาวสิรภัทร		อินทร์ทอง									 คณะนิติศาสตร์															 ม.6/1

24.	 นายธนภัทร		เดชแพ																 สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร																 ม.6/2
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มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)

25.	 นางสาวชมพูนุช		สนานสงคราม		 คณะสังคมสงเคราะห์													 ม.6/2

26.	 นางสาวญาณดา		สุเทพากร	 คณะสังคมสงเคราะห์													 ม.6/2

27.	 นางสาวรัชฏากร		เพิ่มทองค�า						 คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี					 ม.6/2																																					

28.	 นางสาววริยา		อัตตะสาระ						 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																ม.6/2

29.	 นายชนินทร์		อินทุราม											 คณะศิลปศาสตร์												 ม.6/3

30.	 นายพันธนาถ		หงษ์ขจร										 คณะสังคมสงเคราะห์												 ม.6/3

31.	 นางสาวจุฑามาศ				สายแก้ว		 คณะศิลปศาสตร์																		 ม.6/3

32.	 นางสาวชญาภัส		หงสไกร						 คณะศิลปศาสตร์																										 ม.6/3

33.	 นางสาวฑิมพิกา		ซาราว											 คณะศิลปศาสตร์																						 ม.6/3																																			

34.	 นางสาวน�้าพระทัย		วิณวันก์		 คณะศิลปศาสตร์															 ม.6/3

35.	 นางสาวบุญญิสา		วิบูลย์กิจโชติ	 คณะนิติศาสตร์																												 ม.6/3

36.	 นางสาวตรีรัตน์		ญาณสมบูรณ์				 คณะรัฐศาสตร์																													 ม.6/3

37.	 นางสาวลัลน์ลลิต		พาทีเพราะ										คณะศิลปศาสตร์																										 ม.6/3

38.	 นางสาววริษา		บัวทิพย์									 คณะศิลปศาสตร์																								 ม.6/3

39.	 นายกานต์นิธิ		อยู่เมือง									 คณะรัฐศาสตร์																								 ม.6/2

40.	 นายเปรม		ตั้งเปรมศรี																		 คณะวิศวกรรมศาสตร์										 ม.6/1

41.	 นางสาวพลอยไพลิน		ศิลปะชัย								 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์													 ม.6/1

ม.เกษตรศาสตร์

42.	 นายกิตติธัช	ภาคจรุง											 คณะวิศวกรรมศาสตร์															 ม.6/1

43.	 นายพชร		ยิ้มปาน																			 คณะวิศวกรรมศาสตร์																							ม.6/1			

44.	 นายพัชรพล		ชินฉลองพร												 คณะวิศวกรรมศาสตร์															 ม.6/1

45.	 นายศุภวุฒิ			ทวีศักดิ์สิริ												 คณะอุตสาหกรรมเกษตร																 ม.6/1

46.	 นางสาวกชพร		ศรีอ่อนจันทร์										 คณะบริหารธุกิจ																											 ม.6/1

47.	 นางสาวพิมญาดา		ประทุมคีรี									 คณะวิศวกรรมศาสตร์																			 ม.6/1

48.	 นางสาวฐิติรัตน์		พูลสวัสดิ์							 คณะอุตสาหกรรมเกษตร														 ม.6/1

49.	 นางสาวณัฐณิชา		บุญดาว													 คณะวิศวกรรมศาสตร์															 ม.6/1

50.	 นางสาวเพ็ญพิชญา		โชติเสถียรธรรม		คณะมนุษยศาสตร์																										ม.6/1

51.	 นางสาวสุธชา		ฐิติทศพร													 คณะวิศวกรรมศาสตร์						 ม.6/1

52.	 นางสาวอรณิช		จ่าไธสง												 คณะอุตสาหกรรมเกษตร										 ม.6/1				

53.	 นายณัฐภัทร		อ�าพันแสง											 คณะศึกษาศาสตร์																						 ม.6/2																								

54.	 นายพัฒนนันท์		ธรรมเจริญ						 คณะเศรษฐศาสตร์																								 ม.6/2																																																																

55.	 นายกิตติวิชญ์		หน่องพงษ์										 คณะวิศวกรรมศาสตร์																 ม.6/2																																																																		

56.	 นายณัฏฐ์		อภิพงศ์ไพศาล							 คณะบริหารธุรกิจ																												ม.6/2

57.	 นายธนภูมิ		เดชแพ																	 คณะเศรษฐศาสตร์																		 ม.6/2
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ม.เกษตรศาสตร์ (ต่อ) 

58.	 นายพัฒนภาส		ผ่องญาติ											 คณะเศรษฐศาสตร์																					 ม.6/2	

59.	 นายเมธาวี		ทองน้อย																		 คณะเศรษฐศาสตร์																 ม.6/2

60.	 นางสาวบุณยวีร์		ศุภพินิจชัย								 คณะบริหารธุรกิจ																							 ม.6/2

61.	 นางสาวกศิฐา		ปรีชาวรเวช												 คณะบริหารธุรกิจ																							 ม.6/2

62.	 นางสาวภัทรวดี		กลางแม								 คณะบริหารธุรกิจ																							 ม.6/2

63.	 นางสาวศุภิสรา		จันทร์อุไร										 คณะบริหารธุรกิจ																			 ม.6/2

64.	 นางสาวศิวพร		สุวัฒน์สุจริตกุล		 คณะเศรษฐศาสตร์																									 ม.6/2

65.	 นายภาณุมาศ		พานิชสุข											 คณะเศรษฐศาสตร์																								 ม.6/3

66.	 นายกฤติชัย		เทพสุรเรือง											 คณะเศรษฐศาสตร์																					 ม.6/3		

67.	 นายกฤษฎิ์พนิช		หิรัญศรีสุนทร			 คณะมนุษยศาสตร์																					 ม.6/3

68.	 นายอนณ		ศิวะโกศิษฐ															 คณะเศรษฐศาสตร์																			 ม.6/3

69.	 นางสาวปาณิศา		ทรัพย์สะสม							 คณะมนุษยศาสตร์																							 ม.6/3

70.	 นางสาวสราลี		สุทธาศวิน													 คณะศิลปศาสตร์																								 ม.6/3

71.	 นายตนุภัทร		สุทัศน์	ณ	อยุธยา				 คณะวิศวกรรมศาสตร์																	 ม.6/1

72.	 นายอริศรา		ศรีรอด																	 คณะวิทยาศาสตร์การเดินเรือ			 ม.6/1

73.	 นายธมกร		ศิริกมลเสถียร									 คณะเกษตร																														 ม.6/1

74.	 นางสาวพลอยพิกุล		เสนาะดี							 คณะอุตสาหกรรมเกษตร														 ม.6/1

มหาวทิยาลัยมหิดล

75.	 นางสาวภัทรลักษณ์		โฉมงาม									 คณะเทคนิคการแพทย์																					ม.6/1

76.	 นางสาวมณีลักษณ์		จิตต์วีระ									 คณะเภสัชศาสตร์																											ม.6/1	

77.	 นางสาวสภัทร์พร		แปทา															 คณะวิศวกรรมศาสตร์																	 ม.6/1		

78.	 นางสาวอันนา		จรุงจิตสุนทร										 คณะเภสัชศาสตร์																						 ม.6/1

79.	 นางสาวสวิตตา		ใจรักษา																คณะบริหารธุรกิจ																												ม.6/2

80.		นายภานุวัฒน์		เกิดสุข															 คณะวิศวกรรมศาสตร์																			 ม.6/1

81.	 นายวริทธิ		ปุ้ยพันธวงศ์															 คณะวิศวกรรมศาสตร์																						ม.6/1

มหาวทิยาลัยศิลปากร

82.	 นายวชากร		เพิ่มพูน														 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		 ม.6/2								

83.	 นางสาวธันชนก		โกละกะ										 คณะโบราณคดี																										 ม.6/3																																		

84.	 นางสาวอรกัญญา		จ�าปางาม						 คณะวิทยาการจัดการ																			 ม.6/3

85.	 นางสาวปพิชญา		เพชรผึ้ง							 คณะอักษรศาสตร์																							 ม.6/3

86.	 นางสาวสมฤทัย		สมบุญสุข		 คณะเภสัชศาสตร์																					 ม.6/1
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มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

87.	 นางสาววันปิติ		สงวนงาม										 คณะทันตแพทยศาสตร์						 ม.6/1

88.	 นางสาวฉัตรรดา		วิชชุกิจ											 ออกแบบมัลติมิเดีย																 ม.6/2

89.	 นางสาวภคพร		ประยูรพงศ์									 ออกแบบมัลติมิเดีย																								 ม.6/2

90.	 นายอภิรัช		เขียวบริบูรณ์													 คณะบริหารธุรกิจ																									 ม.6/2

91.	 นางสาวศศิภา		โพธิ์งาม																 คณะศิลปศาสตร์																							 ม.6/2

92.	 นายฉลองชัย		ปรีชาจารย์													 คณะศิลปศาสตร์																													ม.6/3

93.	 นายจาฏุพัจน์		แดงนารา											 คณะศิลปศาสตร์																												ม.6/3

94.	 นางสาวชนิกานต์		เส็งกิ่ง										 คณะมนุษยศาสตร์																							 ม.6/3

95.	 นางสาวรมิดา		มัชมณทล										 คณะสังคมศาสตร์																						 ม.6/3

96.	 นางสาวศุภนิดา		คงเกตุ										 คณะบริหารธุรกิจ																								 ม.6/3

97.	 นางสาวอริยาภรณ์		แสนสา								 คณะมนุษยศาสตร์																				 ม.6/3

98.	 นางสาวสโรชา		เพ็ญบุญรอด						 คณะสังคมศาสตร์																							 ม.6/3	

99.	 นางสาววริสรา		มณฑาสุวรรณ				 วิทยาลัยนานาชาติ																							 ม.6/3

100.	นางสาวสุชัญญา		เหลาธนู										 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม							ม.6/3

101.	นางสาวปราณันต์		สันติภิรมย์กุล		 ออกแบบมัลติมิเดีย																						 ม.6/2

		

สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

102.	นายณัฏฐากร		ฤทธิ์ประเสริฐ							 คณะบริหารธุรกิจ																											ม.6/2

103.	นายวริทธิ์		มหิกุล																			 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																	ม.6/3

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

104.	นางสาวอรณิช		จ่าไธสง											 วิทยาการจัดการ																		 ม.6/1

สถาบันการบินพลเรอืน

105.	นายจิรายุส		ไทยสิทธิ																																																																				ม.6/1

106.	นางสาวกฤติมา		พลับนิล																																																											 ม.6/1

107.	นายสุทธิพจน์		น้อยสาคร																																																														 ม.6/2

108.	นางสาวสิริกร		เผือกบางนา																																																										 ม.6/2

109.	นายชินดนัย		เล็กพิพัฒน์																																																												 ม.6/3

110.	นางสาวพีรญาณ์		เจริญเวช																																																								 ม.6/1
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

111.	วีรินทร์		ทองเข้ม																					 คณะบริหารธุรกิจ																										 ม.6/2

112.	นายอชิตพล		เรไพจิตต์													 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์													 ม.6/3

113.	นางสาวปัญตานัท		นนท์สุทธิตา						 คณะบริหารธุรกิจ																									 ม.6/3

114.	นางสาวสุพิชญา		พิศาลสุขสกุล						 คณะบริหารธุรกิจ																							 ม.6/3

115.	นางสาววิชญา		ชัยวัชระณานนท์					 คณะบริหารธุรกิจ																											ม.6/3

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

116.	นางสาวมนสิชา		บุญโญปกรณ์						 คณะเภสัชศาสตร์																		 ม.6/1

117	นางสาวมานิตา		บทมาตร													 คณะนิติศาสตร์															 ม.6/1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

118.นางสาวภัคสิรี		ทองตะโก														 คณะวิศวกรรมศาสตร์																					 ม.6/1

วทิยาลัยพยาบาล

119.	นางสาวเขมมิกา		สังข์สิงห์							 วิทยาลัยพยาบาลทหารบก																	ม.6/1

120.	นางสาวภัทริดา		นาคาไชย								 วิทยาลัยพยาบาลทหารบก										 ม.6/1

หมายเหตุ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
	 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์จ�านวน	48	คน	

	 สามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ	Direct		Admissions	

	 จ�านวน		48	คน		คิดเป็น	100	%

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
						แผนการเรียนคณิตศาสตร์	–	ภาษาอังกฤษจ�านวน	40	คน	

	 สามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ	Direct		Admissions	

	 จ�านวน	35	คน		คิดเป็น		87.52%

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
						แผนการเรียนภาษาจีน	–	ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	57	คน	

	 สามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ	Direct		Admissions	

	 จ�านวน		37	คน		คิดเป็น	78.73	%
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รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล
คะแนนยอดเยี่ยมและคะแนนดีเด่นระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย	4.00	(	คะแนนรวมสูงสุด) 

เด็กหญิงธัญธิญา		อินทโน	

รางวัลคะแนนดีเด่น	

คะแนนเฉลี่ย	4.00	ทุกคน	

1.	 เด็กหญิงปาลาวี		ปุ่ยเจริญ	

2.	 เด็กหญิงนันทวรา		จันทร์ฉาย	

3.	 เด็กหญิงมนสิชา		คงถาวรวัฒนา	

4.	 เด็กหญิงลักษณารีย์		มโนบุรีรัตน์	

5.	 เด็กหญิงนันทมนต์		เวชประสิทธิ์	

6.	 เด็กหญิงปาณิศา		ทัพวิบูล
	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย	4.00	(คะแนนรวมสูงสุด)	

เด็กหญิงพัฒน์จิรา		มหัตกีรติ	

รางวัลคะแนนดีเด่น		

คะแนนเฉลี่ย	4.00	ทุกคน	

1.	 เด็กชายธีธัต		ยอดยิ่ง	

2.	 เด็กหญิงอรอนงค์		ปันทา	

3.	 เด็กหญิงอัญชิสา		สีค�าพล	

4.	 เด็กหญิงพิมลมาศ		ใจมี	

5.	 เด็กหญิงรภัสสรณ์		วงศ์วัชระกีรติ

6.	 เด็กหญิงฐิติมา		วงศ์ธีรโชติ	

7.	 เด็กหญิงปณาลี		กิตติเรืองวิทยา	

8.	 เด็กหญิงภัทรภร		ธเนศภัทรกุล	

9.	 เด็กหญิงรุจรดา		บัวมาก	

10.	เด็กหญิงวรพรรณ		วงษ์สุด
	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559	

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย	4.00	(คะแนนรวมสูงสุด)	

1.	 เด็กชายก้องหล้า		คงสวัสดิ์	

รางวัลคะแนนดีเด่น	

คะแนนเฉลี่ย	4.00	ทุกคน	

1.	 นายฤทธิ์นรินทร์		บัวรุ่งโรจน์	

2.	 เด็กชายนัทธพงศ์		ตั้งปณิธานนันท์

3.	 นางสาวกนกวรรณ		ทัศนประพันธ์	

4.	 นางสาวสามินีกาญจน์		มณีเนตร	

5.	 นางสาวณิชชนิกานต์		แกล้ววิทย์กิจ	

6.	 นางสาวกชรัตน์		เกิดทวี	

7.	 นางสาวณิชาพร		พลชื่อ	

8.	 นางสาวอาทิตยา		ประโมจนีย์	

9.	 นางสาวชมพูนิกข์		ภักดี	

10.	นางสาวธนาภา		จิวะนันทกะ	

11.	นางสาวจิดาภา		จิวะนันทกะ	

12.	นางสาวธัญธร		สุชาสอาด	

13.	นางสาวญาณิศา		ชูติวงศ์	
	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559	 	

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม	

นาวสาวธิติรัตน์		แก้วไทรเทียม		คะแนนเฉลี่ย	3.98	(4/1)	

นางสาวพุทธิดา		ทัศรียกุล		คะแนนเฉลี่ย	3.88		(4/2)	

นางสาวณัฐยา		พจมานพรชัย	คะแนนเฉลี่ย	3.78	(4/3		ภาษาจีน)	 	

นางสาวศริลิกัษณ์		วัชรวงษ์ไพบลูย์		คะแนนเฉลีย่	3.91	(4/3		ภาษาญีปุ่น่)
	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559	

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม	

นาวสาวธมลวรรณ		แก่นสม		คะแนนเฉลี่ย	3.98	(5/1)	

คะแนนรวมสูงสุด

นางสาวถาวรี	วรวานิช	คะแนนเฉลี่ย	3.87		(5/2)	

นายภาณุพงค์		ไชยเสน	คะแนนเฉลี่ย	3.73	(5/3		ภาษาจีน)	

นางสาวพิมลพัชร		บุญรักษาสัย์	คะแนนเฉลี่ย	3.75	

(5/3		ภาษาญี่ปุ่น)	รางวัลคะแนนดีเด่น	

นาวสาวชนิภา		อาชาประดิษกุล	คะแนนเฉลี่ย	3.98	(5/1)	

นาวสาวกมลทิพย์		คงอุตส่าห์		คะแนนเฉลี่ย	3.98	(5/1)	
	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559	

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม	

นาวสาวฉันชนก		ศรีสมบูรณ์		คะแนนเฉลี่ย	4.00	(6/1)

คะแนนรวมสูงสุด

นายศิรวิชญ์		บุญมา	คะแนนเฉลี่ย	3.95		(6/2)	

นางสาวฑิมพิกา		ซาราว	คะแนนเฉลี่ย	3.98	(6/3		ภาษาจีน)	

นางสาวชญาภัส		หงส์ไกร	คะแนนเฉลี่ย	3.94	(6/3		ภาษาญี่ปุ่น)	

รางวัลคะแนนดีเด่น	

นายพัชรพล		ชินฉลองพร	คะแนนเฉลี่ย	4.00	(6/1)	
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รายนามผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

1.		 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ		 74,100		บาท

2.		 สมาคมศิษย์เก่า	พ.ม.	 40,000		บาท

3.		 วัดพระศรีมหาธาตุฯ	 10,000		บาท

4.		 สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 10,000		บาท	

5.		 บริษัทธนารักษ์		พัฒนาสินทรัพย์	 			5,000		บาท

6.		 คุณกฤติศักดิเดชณ์		สิริภรณ์ภักดี	 90,000		บาท

7.		 อาจารย์ถนอมจิตต์		เสนมา	 		30,000		บาท

8.		 คุณไชยพงษ์	อนันต์เจริญภากร	 5,000		บาท

9.		 อาจารย์ณัฐธยาน์	การุญ	 									2,000		บาท

10.	มูลนิธิสายสัมพันธ์	พม.	 			27,700		บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน   293,8000 บาท 

                 (สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประเภททุน เรียนดี  จ�านวน 5 ทุน
	 1.		 ด.ช.อดิศร		กลมเกลียว

	 2.		 ด.ญ.ธีรดา		คูมหานาคา

	 3.		 ด.ญ.อัญชิสา		สีค�าพล

	 4.		 ด.ญ.ปาลิกา	จริยาเมธา

	 5.		 ด.ญ.ณัชชา		เจริญพักตร์

ประเภททุน ช่วยเหลือ/สร้าง จ�านวน 6 ทุน
	 1.		 น.ส.ศุภวัลย์		สุวรรณประทีป

	 2.		 น.ส.ชนกนันท์		แจ้งสุข

	 3.		 น.ส.ลักษิกา		พงษ์นอนิล

	 4.	 น.ส.กอบัว		กฤษณามาระ

	 5.	 น.ส.มานิกา		คุณพิพัฒน์

	 6.	 นายปรัตถกร		ข�าสุนทร

ประเภททุน ขาดแคลนทุนทรัพย์  จ�านวน 19 ทุน
	 1.		 ด.ญ.เพียงขวัญ		ฉัตรชฏานุกูล

	 2.	 ด.ญ.นันทวรา		จันทร์ฉาย

	 3.		 ด.ช.ณชนนท		ผิวเกลี้ยง

	 4.		 ด.ญ.จันทร์จรี		ลาคคูลเสน

	 5.		 ด.ญ.กัลยาณี		มั่นเกษวิทย์

	 6.	 นายปรัตถกร		ข�าสุนทร

	 7.		 ด.ญ.ภัทรภร		ศรีแก้ว

	 8.		 ด.ช.กมลพัฒน์		ปรีชาโชติอนันต์

	 9.		 ด.ญ.ฐิติรัตน์		สิมะวรากรณ์

	 10.		ด.ช.อติพัทย์		คนมาก

	 11.		ด.ช.	กฤตภาส		บุตโต

	 12.		ด.ญ.อรฐิมา			สกุลดี

	 13.		น.ส.ฐิติรัตน์			มณีสุกใส

	 14.		น.ส.นันทัชพร		ศรีอุดม

	 15.		น.ส.นิษฐา		วัฒนาวรรณะ

	 16.		น.ส.หทัยทิพย์		ฝีมือช่าง

	 17.		น.ส.ณิชาภัทร		ทองอร่ามมิตร

	 18.		นายสุวิจักษณ์		แก้วชนเศรษฐ์

	 19.		น.ส.อันดามณี		เอี่ยวเจริญ

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ�าปีการศึกษา 2560
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นักเรียนแลกเปลี่ยน

 Hi there, my name is Sasibhatra Kongsumrit  
(Praeva). I’m in 12th grade, major in English and Math.  
I was an exchange student last year in US. I lived in  
Chattanooga, Tennessee which is in the south of the country. I stayed in the farm of  
McDonald family, yeah like the old McDonald song. They’ve got tons of animals such as, 
Lama, donkey, ducks, bunnies and any other animals that you could think of.
	 I	went	to	Ivy	Academy	which	is	fifteen	minutes	away	from	home.	There’re	only	 
two	hundred	students.	I	enrolled	as	a	junior.	It	was	very	hard	at	first	to	make	some	 
friends but they were being very nice to me also the teachers, they’re very helpful.  
I had to take 6 classes a day which were Chemistry, AP Human Geography, Eng-
lish, Personal Finance,	Us	Government	and	scientific	research.	And	 

I got the award for best GPA in Chemistry in the end of the  
year. I joined the JV basketball team for Sale Creek High  
school and actually got to play in SG position. We didn’t  
win but I had a very great time there.
 I have been to many places when I was there.  
I went to Universal and Sea World in Florida with my host  
family during the Christmas break. It was very fun. I went  
to Nashville, the capital of the TN state. I went to Dollywood theme park in Knoxville.  

And last time my host family brought me to see live NBA game in Atlanta (Atlanta Hawks). It was  
lit! I was dying to go there. I will never been to any of these places because of them so I’m very appreciate.
 While I was there I’ve experienced a lot of culture shocks and problems, they taught and made me to become  
more mature. I got to do many things that I never did before. I have more friends in many races from many parts  
of the world. Thank to this great opportunity to let me step out of the bubble, seeing new things and gaining more  
experiences.

   Hi! my name is Rujirat Srisahat, you can also call me Earny. I was an  
exchange student at America last school year. I've been to Crookston,  
MN that is a very small town. I've got a lot of experiences  
of many things that I’ve never done them before, such as  
went for a sleep over at my friend's house, went to the  

American football game, played softball, celebrated Halloween, Thanks giving, Christmas,  
and	also	I	got	to	see	the	snow	for	the	first	time!	At	first	it	was	hard	for	me	to	adjust	to	all	 

the circumstances, but my host family and friends were so nice  
to me. They always helped me passed through those hard time.  
I also got to go to Los Angeles, CA as an exchange students trip.  
That was a very fun trip. I got to meet so many friends from  
many countries and some Thai friends. It was my longest  
journey ever. Actually, it wasn't just a journey, but it's my  
second life in America that I wish I could spend it more.  
There're lots of memories that I couldn't write all of them down  
but I'm sure it will always be in my mind. And I hope I could 
go back to those good times again.

Sasibhatra 6-2

� Rujirat 4-1
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 Hi! Everyone, my name’s Phonkanok Waithayakul (Bow). I am studying in grade 12nd. 
I was an exchange student in AYC Intercultural programs.  
I lived with Reid’s family at Newton Kansas, U.S.A.  
I studied at Newton High school in senior year. It has to  
classify into 2 periods, one was “Black Day” that students  
have to study about US. History, Culinary class, Choir  
and Art basic. The other is “Gold day”, student have to  
study about Government, General English, Algebra 2 and  
Seminar class. However, I enrolled in three activities at  

school. In fall season, I joined in Tennis team and I had 2 chances  
to race. In the winter, I joined in bowling team and it made me  
have a lot of friends because we took a lot of competitions at 
many places so it made us very close to each other. The last 
activity was Tri-m club (Music and Singing club), I had to  
show in auditorium room for four times and it was great that  
you can chorus on the stage. In the Holiday, my host family  
took me to travel in many places such as camping near the  
river, going to Branson Missouri, Kansas City and water falls  
in Kansas. I am lucky that I had chances to many places and  

did a lot of activities. At the end of the year in the graduation day, I walked to the stage  
to get the diploma with the principal of Newton High school. That was fantastic for me  
because once in my life, I graduated from school in U.S.A.   

 Hello, my name is Napaphat Mongkolrattanachai. You can call me Mink. Last year,  
I was an exchange student in Scobey, MT, USA. My exchange year was great that I got  
many experiences while I was in the USA. My school has many things for me to do. I joined  
Basketball team and was a girl basketball manager. Besides that I joined a golf team and  
I did really well at golf so that I got a medal 10th place from almost 100 people in tournament, 
then we qualify and went to state golf for a week. My class in Scobey was so cool. I try  
many classes that we don't even have in Thailand, such as Prep for Life and Welding. These  
subjects taught me how hard it is to be parents. In Welding class, I tried making my own  
stuff,	my	big	shelf,	weird	stars,	fixed	the	stuff	and	made	the	bench.	So	this	school	taught	 
me how to do everything by myself, how to plan everything and work together.

Phonkanok 6-2

Mink 6-2

นักเรียนแลกเปลี่ยน

53 สายสัมพันธ์ พ.ม.



 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสมาคมผู ้ปกครองและครูฯ  
เมือ่วนัอาทติย์ที ่25 มถินุายน 2560 เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน รายงาน 
สถานะทางการเงิน พูดคุยกันระหว่างสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
และเลือกตั้งนายกสมาคม โดยในวันดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดช  
บุญประจักษ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติ 
มาเป็นประธานและมอบโล่เกียรติยศให้กับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง 
และครูฯ  ชุดท่ีมี พันต�ารวจเอกสมศักดิ์ หน่องพงษ์ เป็นนายกสมาคม  
เนื่องในวาระการปฏิบัติหน้าที่มาครบตามวาระ 2 ปี ซึ่งในการเลือกตั้ง 
นายกสมาคมคนใหม่นั้น ที่ประชุมยังคงให้ความไว้วางใจเลือกพันต�ารวจเอก 
สมศักดิ์  หน่องพงษ์  เป็นนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง 
 ในโอกาสนี้ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมได้รับประโยชน์ 
สูงสุด ทางสมาคมได้เชิญอาจารย์จตุพล ชมพูนิช มาบรรยายในหัวข้อ  
“เลี้ยงลูกอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการบรรยายดังกล่าว  นอกจาก 
จะมีบรรยากาศสนุกสนานแล้ว ยังมีสาระของการดูแลบุตรหลานในสภาพ 
สังคมปัจจุบันอีกด้วย
 2. จดักจิกรรมทอดผ้าป่าการศกึษา ในวนัศกุร์ที ่8 กนัยายน 2560  
โดยประสานความร่วมมือกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครและสมาคมศิษย์เก่าทอดผ้าป่าการศึกษาที่หอประชุม 
ของโรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะผู ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นและผู ้มีจิตศรัทธาจนท�าให้ 
ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,214,100 บาท รายละเอียดดังตารางที่แสดง 
ยอดการบรจิาค นบัเป็นเงนิบรจิาคสูงสุดตัง้แต่มกีารจดัทอดผ้าป่าการศกึษา 
มาเลยทีเดียว สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ขอให้ค�ารับรองว่าจะน�าเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ด้วยความสุขุม รอบคอบ  
ซ่ือสัตย์ สุจริตและมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลาน 
ของพวกเราทุกคน
 3. การพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 นี้ คณะกรรมการสมาคมได้  ร่วมกัน 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้เสนอเพื่อ 
ขอรบัการสนบัสนนุจากสมาคมตลอดปีการศกึษา  ท้ังในเรือ่งการจดัสวสัดกิาร 
ให้นกัเรยีน การจดัการศกึษาและกจิกรรมพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ของนักเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 3,599,000 บาท

 กจิกรรมส�าคญัของสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนมธัยมสาธติ 
วัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได้ด�าเนินการ 
ในภาคเรียนที่ 1/ 2560 นอกเหนือจากการร่วมให้บริการอาหาร 
และเครื่องดื่มในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมีดังต่อไปนี้
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ม.1/1	 ยอดบริจาค		 143,785	บาท		 ม.3/4	 ยอดบริจาค		 42,839	บาท	

ม.1/2	 ยอดบริจาค		 51,940	บาท		 ม.4/1	 ยอดบริจาค		 62,606	บาท

ม.1/3	 ยอดบริจาค		 142,629	บาท		 ม.4/2	 ยอดบริจาค		 26,428	บาท	

ม.1/4	 ยอดบริจาค		 121,539	บาท		 ม.4/3	 ยอดบริจาค		 25,000	บาท	

ม.2/1	 ยอดบริจาค			 50,670	บาท		 ม.5/1	 ยอดบริจาค		 34,160	บาท	

ม.2/2	 ยอดบริจาค		 43,829	บาท		 ม.5/2	 ยอดบริจาค		 23,710	บาท	

ม.2/3	 ยอดบริจาค		 54,258	บาท		 ม.5/3	 ยอดบริจาค		 21,878	บาท	

ม.2/4	 ยอดบริจาค		 42,020		บาท	 ม.6/1	 ยอดบริจาค		 33,149	บาท	

ม.3/1	 ยอดบริจาค		 37,501	บาท		 ม.6/2	 ยอดบริจาค		 23,635	

ม.3/2	 ยอดบริจาค		 29,931	บาท		 ม.6/3	 ยอดบริจาค		 31,740	บาท	

ม.3/3	 ยอดบริจาค		 39,330	บาท	

ยอดบริจาคจากบุคลากรและบุคคลภายนอก	 								 131,523			บาท

รวมทั้งสิ้น		 	 	 	 1,214,100			บาท

สรุปงบประมาณที่โรงเรียนขออนุมัติเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีงบประมาณ 2560 (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)

ฝ่ายบรหิาร             
370,600	บาท			 กิจกรรมที่	1	 จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจตราดูแลทั่วไป	 														63,600	บาท		 กิจกรรมที่	2	 จัดหาทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนเรียนดี,	ขาดแคลนทุนทรัพย์	 														87,000	บาท			 กิจกรรมที่	3	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมาคมฯ	 														60,000	บาท			 กิจกรรมที่	4	 การบริการน�้าดื่มส�าหรับนักเรียน	 														90,000	บาท			 กิจกรรมที่	5	 ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน	 														40,000	บาท			 กิจกรรมที่	6	 งานประชาสัมพันธ์	 														30,000	บาท	ฝ่ายวชิาการ  

       	1,095,800	บาท			 กิจกรรมที่	7	 จ้างอาจารย์พิเศษสอนวิชาที่ขาดแคลน	 														48,000	บาท			 กิจกรรมที่	8	 จ้างอาจารย์สอนเป็นรายชั่วโมง	 													230,000	บาท			 กิจกรรมที่	9	 สนับสนุนการท�าวิจัย	 														80,000	บาท			 กิจกรรมที่	10	 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่าง	ๆ	ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ			115,000	บาท			 กิจกรรมที่	11	 การจัดงานวันวิชาการ	 													158,000	บาท			 กิจกรรมที่	12	 การส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงวิชาการ
	 	 และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายนอกโรงเรียน	 170,000	บาท			 กิจกรรมที่	13	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 													249,800	บาท			 กิจกรรมที่	14	 การดูแลงานทะเบียนวัดผลและงานห้องสมุด	 														45,000	บาท	ฝ่ายกิจการนักเรยีน 

2,132,600	บาท 		 กิจกรรมที่	15	 งานด้านกีฬา	 										1,907,600	บาท			 กิจกรรมที่	16	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	(ร.ด.)	 														30,000	บาท			 กิจกรรมที่	17	 งานอบรม	 													135,000	บาท			 กิจกรรมที่	18	 ทัศนศึกษา	 														20,000	บาท			 กิจกรรมที่	19	 งานเทศกาลวันส�าคัญต่าง	ๆ		 														40,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	 		
3,599,000	บาท	

สรุปงบประมาณที่โรงเรียนขออนุมัติเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีงบประมาณ 2560 (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)
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คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พันต�ารวจเอก ดร.สมศักดิ์  หน่องพงษ์
นายกสมาคม

นาวาอากาศเอก ทินกร  อินทร์ทอง
อุปนายกคนที่ 2

คุณศิริวรรณ  วิภาธนาศิริ
เลขานุการ

คุณประพัฒน์  ชุ้นสามพราน
กรรมการกลาง

นาวาอากาศโท ธิติพงษ์ กลั่นกลิ่น
กรรมการกลาง

คุณสมนึก  วาระดี
นายทะเบียน

นาวาอากาศเอก จารุ  จารุจันทร
กรรมการกลาง

พันเอก ประคอง  ปิ่นพาน
กรรมการกลาง

คุณอุดม  มูลมัย
ผู้ช่วยนายทะเบียน

อาจารย์ชิดาพันธุ์  มูลผล
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ชัยเดช  นาคสะอาด
กรรมการการศึกษา

คุณภูริศา  ภิญโญธนาคม
ผู้ช่วยเหรัญญิก

อาจารย์ยศชวิน  กุลด้วง
ผู้ช่วยปฏิคม

อาจารย์ปฐมพร  บุญลี
กรรมการสวัสดิการ

คุณพรลภัสสร  เล็กแคล้วภัย
เหรัญญิก

หม่อมหลวงรวี  สุขสวัสดิ์
กรรมการกลาง

นาวาอากาศเอก วิทวัสร์ พงศ์ธนาธีรโชติ
กรรมการกลาง

คุณใจรัตน์  สมบัติพิบูลย์
ปฏิคม

คุณสุธิดา  คุ้มเกตุ
กรรมการกลาง

คุณรัชดา  ศรวิเศษ
กรรมการกลาง

คุณวาสนา  นิภากรพันธ์
กรรมการประชาสัมพันธ์

คุณจิรวัตร  จุลหิรัญ
กรรมการกลาง

คุณสายฝน  สร้อยศอ
กรรมการกลาง

อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์
อุปนายกคนที่ 1

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) ทวินพัฒก์  จบกลศึก
อุปนายกคนที่ 3
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แสงธรรมส่องใจ....ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับ	
วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร	บางเขน	ได้จดักจิกรรมอบรมคณุธรรม	จรยิธรรม	ให้กบันกัเรยีน	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนเป็นคนด	ี
มีคุณธรรม	 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน	 ครู	 และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน		
โดยจดัขึน้ระหว่างวนัที	่	15	–	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ณ	โรงเรยีนมธัยมสาธติวดัพระศรมีหาธาต	ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	โดยคณะพระวิทยากรจากวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

สร้างผู้น�าที่ดี คืออนาคตของชาต.ิ.อบรมผู้น�านักเรียน 
ปีการศึกษา 2560
	 ฝ่ายกจิการนกัเรยีนได้จดัอบรมผูน้�านกัเรยีนประจ�าปีการศกึษา	2560	เป็นกจิกรรม	
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานคณะกรรมการนักเรียน	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ากิจกรรม
โครงการและความเป็นผู้น�า	โดยจัดให้คณะกรรมการนักเรียน	หัวหน้าและรองหัวหน้าห้อง
ทุกห้องได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียน	อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์		
เป็นประธานในพธิเีปิดและปิด	จดัขึน้ระหว่างวนัที	่	9	–	11	มถินุายน	พ.ศ.	2560	ณ	ห้องประชมุ	
พล.อ.อ.ปอง	มณีศิลป์	อาคารสาธิตฯ	3	ชั้น	6

ค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
	 โรงเรยีนมธัยมสาธติวดัพระศรมีหาธาต	ุมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครได้น�านกัเรยีน	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2560		เข้ารับการอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม	 สร้างจิตส�านึกที่ดี	 รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน	 ครู	 และน�าธรรมะไปใช้ในชีวิต	
ประจ�าวนัได้	โดยมผีูอ้�านวยการโรงเรยีน	อาจารย์พลีาภ	วงษ์พานชิย์	เป็นประธานในพธิเีปิด		
จัดขึ้นระหว่างวันที่		19	–	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ณ	วัดปัญญานันทาราม	จ.ปทุมธานี	
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คร.ู...คือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
	 โรงเรยีนมธัยมสาธติวดัพระศรมีหาธาต	ุมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร	ได้จดัพธิไีหว้คร	ู	
ประจ�าปีการศกึษา	2560	เพือ่บชูาครอูาจารย์ทีป่ระสทิธ์ประสาทวชิาความรูแ้ก่ศิษย์	ทัง้ศิษย์เก่า	
และศษิย์ปัจจบุนัเข้าร่วมพธิ	ีทัง้นีม้กีารมอบโล่และเกยีรตบิตัรแก่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนสงูสดุ	
ในแต่ละระดับชั้น	 พร้อมทั้งมีพิธีประดับเข็มตราพระราชลัญจกร	 อันเป็นตราพระราชทาน		
สัญลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ทุกคน	 โดย	
ท่านอาจารย์จไุร	วรศกัดิโ์ยธนิ	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร	และอาจารย์พลีาภ	
วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็นประธาน	มีคณาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม	
ในพิธี	ณ	หอประชุมโรงเรียนสาธิตฯ	ในวันพฤหัสบดีที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

กจิกรรมสอบเครือ่งหมายลกูเสอืโลก ประจ�าปีการศกึษา 2560
	 งานลูกเสือ	 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่	 	 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ	 ก�าหนดให้นักเรียนระดับ	
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 เข้าร่วมกิจกรรมสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560			
เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรฯ	 และสามารถประดับ	
เครื่องหมายลูกเสือโลกได้	 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดวันอาทิตย์ที่	 18	 มิถุนายน2560		
ณ	ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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สามคัคคีอืพลงั...กฬีาคณะสสีมัพนัธ์ประจ�าปีการศกึษา 2560
	 กิจกรรมกีฬาคณะสีสัมพันธ์	 เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีด้านกีฬา		
สร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะของนกัเรยีน	บคุลากร	และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงศกัยภาพ
ทางด้านกฬีา	กองเชยีร์	พาเหรด	และเป็นการเตรยีมความพร้อมกบัการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขนั	
กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งท่ี	 29	 	 ในครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เดช		
บุญประจักษ์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 มาเป็นประธาน	
ในพิธีเปิด	ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	29	–	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

สืบสานประเพณีแห่งพุทธศาสนิกชน
...แห่เทียนจ�าน�าพรรษา
	 ฝ่ายกจิการนกัเรยีนได้น�าคณะกรรมการนกัเรยีน	บคุลากรของโรงเรยีนเข้าร่วม	
แห่เทยีนจ�าน�าพรรษา	เพือ่สบืสานพทุธศาสนา	เป็นพทุธศาสนกิชนทีด่	ีโดยจดัขบวน
แห่เทียนประกอบไปด้วยเทียนจ�าน�าพรรษา	 เครื่องไทยธรรมน�าไปถวาย	 น�าโดย	
อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานชิย์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ณ	วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร		
บางเขน	ในศุกร์ที่	4	ก.ค.	พ.ศ.	2560

ระลึกถึงวันก่อตั้ง....64 ปี แห่งโรงเรียน
	 ในวันที่	 1	 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน	 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ	
ปีที่	64	แห่งการก่อตั้งโรงเรียน	ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียน	ผู้ปกครอง	บุคลากร	ร่วมใจกัน	
ท�าบุญตักบาตรในช่วงเช้า	และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ	ณ	หอประชุมโรงเรียนสาธิตฯ		
โดยมี	อาจารย์พีลาภ	วงษ์พานิชย์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	เป็นประธาน	และมีศิษย์เก่าให้เกียรติ	
เข้าร่วมงานในครั้งนี้	โดยในปีนี้วันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ตรงกับวันเสาร์	โรงเรียนจึงได้	
จัดขึน้ในวนัจนัทร์ที	่3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	เพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�าบญุร่วมกนัเพือ่ความเป็นสริมิงคล	
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พิธถีวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระเจริญ
	 ในวันที่	27	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	อาจารย์	
พลีาภ	วงษ์พานชิย์	ผูอ้�านวยการโรงเรียน	เป็นตวัแทน	
บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิต	
วัดพระศรีมหาธาตุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
ถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	 10	 ร่วมกับ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 ณ	 หอประชุม	
ภัทรมหาราช	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช 
	 เนื่องในวันปิยมหาราช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อร�าลึกถึง	
พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีม่ต่ีอการพฒันาประเทศและประชาชน	
ชาวไทย	ทางโรงเรยีนมธัยมสาธติวดัพระศรมีหาธาต	ุโดยมอีาจารย์พลีาภ	วงษ์พานชิย์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน		
ได้น�าคณาจารย์และตัวแทนนักเรียน	 วางพวงมาลาร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
ราชภฏัพระนคร	ในวนัจนัทร์ที	่23	ตลุาคม	พ.ศ.	25602	ณ	อนสุาวรย์ีรชักาลที	่5	มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 
	 ทางโรงเรียนจัดให้มีการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ		
ในรัชกาลที่	9	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	โดยมี	อาจารย์พีลาภ		
วงษ์พานิชย์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เป็นประธานน�าถวายพระพร	 ร่วมกับคณาจารย์	 บุคลากร		
และนักเรียน	 อย่างพร้อมเพรียง	 นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครอง	
และครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่า	 พ.ม.	 ชมรมเพื่อนสาธิตฯ	 สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	และบริษัทห้างร้านต่างๆ	เป็นผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษา	
ให้กับนักเรียน	ในวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	
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