
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
 

  วงดนตรีไทยเล่นในงานวันแม่
 ชมรมนาฏศิลป์ในงานเทิดไท้องค์ราชันมหกรรมวันวิชาการ

 
ชมรมนาฏศิลป์แสดงต้อนรับSisterVilmaTallone

 
NVMatchingBrandโชว์ชุดออกงานกีฬาสีที่ตัดมาใหม่

นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์มาให้ความรู้

กับเพื่อนๆในวันที่17มกราคมพ.ศ.2555

 
นักเรียนศิษย์เก่ามาร่วมแสดงดนตรี

ในงานวันวิชาการของโรงเรียน

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์สาธิต

ท่ารำในงานวันวิชาการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 คุณครูสรียาโชว์2นิ้วแสดงว่าได้ที่สองไม่ใช่สู้ตายค่ะ

 ด.ญ.ปัณณธร ชัยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 500 บาท จากการ

ประกวดวาดภาพระบายสี ในงานมหกรรมปลาสวยงาม จังหวัดราชบุรี วันที่ 8-12 มิถุนายน 2555 

  

 ด.ญ.ธิชา เจริญผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพระบายสี ในงาน

นิทรรศการผลิตผลคนสร้างสื่อชุด “Welcome to ASEAN เปิดโลกอาเซียน 2012” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 

 

Story Tellin
g  “ศิลปะ”

นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ
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 สวัสดีค่ะพบกันครั้งนี้ต้อนรับปีการศึกษา 2555 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มสาระ  

มาให้ทราบค่ะ เริ่มจากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง จากการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน หัวข้อ   

“คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ ร่วมกับ

บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้แก่ นางสาวณัฐธิชา ทรัพย์เจริญพร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 6,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี จากการประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจ  

ไร้มลทิน” ระดับมัธยมศึกษา และนางสาวปิยรัตน์ สวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการประกวด

เรียงความ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” ระดับมัธยมศึกษา  

 วันที่ 26 มิถุนายน 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง

ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ และตระหนักถึงความ

สำคัญของภาษาไทย ในวันนี้มีการแสดงผลงานแข่งขันที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการแต่งกายจากวรรณคดีไทย “วิจิตร

ภษูาจนิตนาการจากวรรณคด”ี คนเกง่ของเราทีไ่ปประกวด ไดแ้ก ่นางสาวอรสิา มใีหญ ่นางสาวอนสิา นยันนัท ์และนางสาวณชัชา คำมณ ี

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม  

 อีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียน คือการแสดงของพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 

แสดงพร้อมพูดเป็นกลอนของวรรณคดีไทยเด่นต่างๆ และการแสดงจากน้องๆ ประถม กิจกรรม

ในวันนี้ ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย ทั้งยังปลูกจิตสำนึกว่าภาษาไทยมีสิ่งดีๆ ให้เรา

ได้เรียนรู้อีกมากมาย ฉะนั้นเราจึงภูมิใจในภาษา และร่วมกันใช้ภาษาให้ถูกต้อง 

สุนทรภู่ครูกวีศรีภาษา

กลุ่มสาระ
 การเรียนรู้ภาษาไทย
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย

ทัง้ยงัปลกูจติสำนกึวา่ภาษาไทยมสีิง่ดีๆ ใหเ้ราไดเ้รยีนรูอ้กีมากมายฉะนัน้เราจงึภมูใิจในภาษาและรว่มกนัใชภ้าษาใหถ้กูตอ้ง

 

กลุ่มสาระ
 การเรียนรู้ภาษาไ

ทย

Story Tellin
g  “ภาษาไทย”

 นำเสนอความรู้ในเรื่องภาษาไทยและการทำกิจกรรมจากใบความรู้หาความหมายจากคำไวพจน์ตอบคำถาม



29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
วันที่8กันยายน2555
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กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้บริการตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพจากผลการตรวจ 

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(DT)วัคซีนป้องกันโปลิโอ(OPV)

และวัคซีนป้องกันโรคหัดหัดเยอรมันและคางทูม(MMR)



สาธารณสุขพบครูประจำชั้นป.1,ป.2
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กิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี

 

กิจกรรมรักษ์ฟัน...ทำความสะ
อาดฟันและอมยาเม็ดสีย้อมฟัน

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณะสุขโรงพยาบาลบ้านโป่งตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟันป.1,ป.3

คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่งมาให้ความรู้ในการดูแลป้องกัน

โรคมือเท้าปากและได้ทำการตรวจสุขภาพของน้องอนุบาลและประถมต้น
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ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้....

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3-4จังหวัดราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ทหารช่างเด็กพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดราชบุรี-นมัสการวัดมหาธาตุ

และวัดขนอนหนังใหญ่วันที่27กรกฎาคม2555



ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรสวนผึ้งและสุนทรีแลนด์
แดนตุ๊กตาบ้านสิงห์วันที่26กรกฎาคม2555

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6

บึงฉวากจ.สุพรรณบุรีวันที่27กรกฎาคม2555
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ทัศนศึกษา
  แหล่งเรียนรู้....

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1“เมืองโบราณจ.สมุทรปราการ”

วันที่24กรกฎาคม2555



ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2“เข้าวัดชมวังรำลึกความหลังที่อยุธยา”

วันที่17สิงหาคม2555

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5“อัมพวาและบ้านเด็กพิการ”

วันที่17สิงหาคม2555
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With us ...S S Y V_NV 

ยินดีต้อนรับคณะจิตตาภิบาลคนใหม่และสมาชิกSSYV

สมาชิกSSYVปี2555

สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมหาทุนเข้ากลุ่มอาสาสมัครSSYV

 สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ทุกเวลานาทีเป็นเวลาแห่งพระพร ซึ่งทุกคนมีความปรารถนาเพื่อใช้ชีวิตมีคุณค่าให้มากที่สุด เหนือสิ่ง

อื่นใด การให้ย่อมมีความสุขอยู่เสมอ  เราทุกคนคงมีประสบการณ์ที่ดี ของการเจริญด้วยสายสัมพันธ์

แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระคริสตเจ้า  ดังนั้นเราควรจุดไฟแห่งความสว่างออกไปสู่

ผู้อื่น เพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงความรักของพระในตัวเรา ด้วยดวงใจแห่งการกลับใจและกลับมาเป็นบุตร

ที่ของพระองค์เสมอไป  

                

      ด้วยความรักเสมอในพระคริสตเจ้า 

                          ซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ 

                                 ซิสเตอร์ มาลัย วงศ์นีรนาท 

วันที่29กรกฎาคม2555จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง

และรู้จักกันมากขึ้น

กิจกรรมหาทุนเพื่อสมทบทุนในการทำกิจกรรมต่อไป
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With us ...S S Y V_NV 

ค่ายพี่สอนน้องจ.อุบลราชธานี

วันที่19-30เมษายน2555

วันแม่ณโรงธูป

11สิงหาคม2555
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ข่าวสาร“คำสอน”
 บอกเลา่เกา้สบิ เกีย่วกบังานคำสอนประจำภาคเรยีนที่ 1 

ที่กำลังท๊อปเท็นอยู่ตอนนี้ ก็คือ กิจกรรมยุวธรรมทูต เพื่อนๆ 

เคยได้ ยิ นบ้ า งรึ เปล่ าคะ ซึ่ งมี อุ ดมการณ์ของกลุ่ มคื อ   

“ เพื่ อนช่ ว ย เพื่ อน ” น่ า รั ก ไหมล่ ะคะ ปี นี้ น ำที ม โดย   

ซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ พวกเราได้ส่งตัวแทนข้าร่วมรับ  

การอบรมกลุ่มยุวธรรมทูตระดับภาค ในวันที่ 25–26 สิงหาคม 

2555 ในบรรยากาศที่สนุกสนานพร้อมกับเสริมพลังใจให้กับเรา

เป็นผู้ที่คิดถึงคนอื่นๆก่อนเสมอค่ะ นี่แหละ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่จะสร้างเสริมตั้งแต่ตัวจิ๋ว 

หลักธรรมศาสนาเปรียบเทียบ:พระบัญญัติ10ประการ/ศีล5

 

และยังมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยมีตัวแทนจาก

ศูนย์คริสตศาสนธรรม เขตมิสซังราชบุรี มาเยี่ยมโรงเรียนของเรา และได้

เชิญชวนให้มีการ “รณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม” ตลอดปี 2555 

ซึ่งเป็นโครงการของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย 

ดังน้ัน สำหรับผู้ท่ีต้องการสนับสนุนกิจกรรมของเรา ขอเชิญชวนร่วมบริจาค

วัสดุที่จำเป็นสำหรับการนี้ด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่เปิดกระป๋อง ถุงน่อง

แบบเรียบ+ซักแล้ว หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เราขอรับไว้ด้วยความ

ยินดีค่ะ 

 

 ท้ายที่สุด ปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อ ซึ่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก

ได้เชิญชวน คริสตชนทุกคนให้หันกลับมายืนยันความเชื่อในชีวิตประจำวัน

อย่างเข้มข้นมากขึ้น และสำหรับทุกคนที่มีความศรัทธาจะได้ยึดมั่นในสิ่งที่

หวังไว้ด้วยความรัก ก่อนจบจึงของแบ่งปันสาระน่ารู้ เกี่ยวกับคำสอน  

ของคริสต์ศาสนา ด้วยคำอธิบาย โลโก้  

( เครื่ องหมาย) ปีแห่ งความเชื่ อ ซึ่ งมี

ความหมายเรียบง่าย คือ 

รูปเรือ สัญลักษณ์ หมายถึง พระศาสนจักร 

มีลักษณะเคลื่อนไหวได้ 

กางเขน สัญลักษณ์ หมายถึง ความรักและ

ความเชื่อ  

ศีลมหาสนิท เป็นศูนย์กลางชีวิตคริสตชนและศูนย์กลางชีวิตความเชื่อ (IHS  มาจากภาษาลาติน Iesus 

Hominum Salvator แปลว่า พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษย์) 

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศปีแห่งความเชื่อ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 11 ตุลาคม 2012 ถึง วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2013 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แรงกระตุ้น (Momentum) สู่การประกาศพระวรสารใหม่ 

…เรื่องราวที่ปรารถนาจะแบ่งปัน คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
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ข่าวสาร“คำสอน”

“ค่ายจริยธรรม”โรงเรียนนารีวุฒิ
วันที่3–4ต.ค.2555

โดยคุณพ่อปราโมทย์นิลเพ็ชร์หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตมิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี

หลักธรรมศาสนาเปรียบเทียบ:พระบัญญัติ10ประการ/ศีล5

คุณค่าของชีวิต:ตัวเองพ่อแม่ศาสนาสังคม

คุณธรรม:คุณธรรมพื้นฐาน8ประการ/
คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์4ประการ

พระเจ้าพระผู้สร้าง:รู้จักพระเจ้า
ผ่านทางพระเยซู

คุณธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคมอย่างมีคุณค่า
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ปฐมนิเทศนักเรียนม.1

ปฐมนิเทศนักเรียนม.4

เสกอาคารเรียน

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดงานพบปะระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง

สัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆและพี่ได้ให้ความรู้และข้อคิดกับน้องๆ

 วันที่16พฤษภาคม2555โรงเรียนนารีวุฒิจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นม.1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 คณะครูและพี่ ๆ ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ม.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก

ความผูกพันต่อคณะซิสเตอร์ครูพี่เพื่อนและโรงเรียน

 วันที่23พฤษภาคม2555เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มปีการศึกษาใหม่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม

ทางศาสนาโดยเชิญคุณพ่ออำนวยฤทัยคงถาวรทำพิธีเสกอาคารเรียนและให้พรแด่นักเรียน

กิจกรรมศิษย์เก่าผู้เยาว์

ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 
38



โครงการสานรัก...สารสัมพันธ์ผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำวันที่18พฤษภาคม2555

  กิจกรรมวันไหว้ครู

 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติหลักสูตร

การเรียนการสอนของนักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

 วันที่14มิถุนายน2555โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีไหว้ครูโดยแบ่งพิธี

เป็น 2 รอบ เป็นระดับอนุบาลร่วมกับระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 1-6 พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนและมอบเครื่องหมาย เพื่อทำ

หน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบและวินัยในโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 

ประชุมผู้ปกครองมัธยมปลาย

ประชุมผู้ปกครองอนุบาล,ป.1,ม.1,ม.4วันที่19พฤษภาคม2555

ประชุมผู้ปกครองมัธยมต้น

ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ประชุมผู้ปกครองประถม
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อบรมเนตรนารีจราจร

 วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจนครบาลบ้านโป่งมาให้ความรู้แก่

เนตรนารีม.3เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับจราจรณห้องประชุมโมราโนโรงเรียนนารีวุฒิ

 ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปี โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมโดยทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดมีการเดิน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์ศิริรัตน์อนุวัฒน์ประกิจนำกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโอกาสเฉลิมพระชนม์ครบ60พรรษาเป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้มี

ความจงรักภักดีและสร้างจิตสำนึกเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 

อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเอาชีวิตรอดจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้

วันต่อต้านยาเสพติด

รวมใจถวายราชสักการะ60พรรษามหาวชิราลงกรณ์วันที่28กรกฎาคม2555
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กิจกรรมเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์

นักเรียนรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์

โครงการนมโรงเรียนของรัฐบาลนักเรียนชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่6

ประชุมผู้ปกครองป.1ชี้แจงและรับคอมพิวเตอร์พกพาTABLET

ประชุมผู้ร่วมงาน4บ้าน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

 วนัที่20กนัยายน2555ประชมุผูป้กครองชัน้ป.1เพือ่ชีแ้จงระเบยีบการใชค้อมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็)ทีน่ำมาใช้ในการเรยีน

การสอนพรอ้มกบัผูป้กครองลงนามรบัทราบขอ้ปฏบิตัแิละรบัเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา

 ประชุมผู้ร่วมงานซาเลเซียน 4 บ้าน  ได้แก่ โรงเรียนนารีวุฒิ  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกหัวโป่ง

และโรงเรียนสามพรานประชุมพบปะผู้ประสานงานภาค

นักเรียนขอพรไหว้พระและหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่1สิงหาคม2555

ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 41



กิจกรรมอุดมการณ์สีชมพู “รักศักดิ์ศรี” 
ประมวลภาพกิจกรรมชมรมประถม–มัธยม

วันที่14–15พ.ค.2555

ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 42



กิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2012 

กิจกรรมอุดมการณ์สีชมพู “รักศักดิ์ศรี” 

กิจกรรมอุดมการณ์สีเขียว   

“เคารพสิทธิมนุษยชน” 

เดือน  มิถุนายน-กรกฎาคม

สีที่รับผิดชอบ สีชมพู

หัวข้อ  รักศักดิ์ศรี

จุดประสงค์

1.นักเรียนเข้าใจความหมายของการรักศักดิ์ศรี

2.นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการรักศักดิ์ศรี

3.นักเรียนมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงการรักศักดิ์ศรี

4.นักเรียนสามารถแต่งคำขวัญเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีได้



เดือน  สิงหาคม-กันยายน

สีที่รับผิดชอบ สีเขียว

หัวข้อ  เคารพสิทธิมนุษยชน

จุดประสงค์

1.นักเรียนเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชน

2.ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

3.รณรงค์และปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนในด้านการส่งเสริม

ความสงบและสันติโรงเรียน



แสดงบทบาทสมมุติของการรักศักดิ์ศรี

รับรางวัลแต่งคำขวัญเพื่อปลูกจิตสำนึก

ในการรักศักดิ์ศรีของห้อง

 แสดงบทบาทสมมุติของการเคารพสิทธิมนุษยชน

เช่นการเข้าแถวการอยู่ในห้องเรียนการส่งเสริมความสงบ

และสันติในโรงเรียน



ตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปวีดิโอที่เกี่ยวกับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน



ดูคลิปวีดิโอที่เกี่ยวกับการรักศักดิ์ศรีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

แสดงออกถึงการรักศักดิ์ศรี
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อนุบาล นารีวุฒิ 

ปีการศึกษาใหม่นี้พวกหนูเริ่มต้นด้วยการขอพรจากแม่พระ

เข้าร่วมกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า

“ยืดหยัดในความดีรู้ทันเทคโนโลยีเชิดชูความเป็นไทย”



 สวสัดปีกีารศกึษาใหม ่2555 ขอเริม่ดว้ยการแนะนำดาวเดน่ อนบุาลนารีวุฒิ   
นั่นก็คือ เด็กหญิงวราพรรณ มยุรา หรือ น้องไตเติ้ล อนุบาล 3/1 ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลศิประเภทตอ่สู ้อนัดบัที ่2 จากชมรมบา้นโปง่เทควนัโด และชนะเลศิอนัดบัที ่1 
ทักษะการเล่านิทานประกอบสื่อ อีกด้วยค่ะ 
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 17 สิ งหาคม 55 พวกหนู เดินทางไปเที่ ยวถึ งบึ งฉวาก จ.สุพรรณบุรี   

ได้ดูปลามากมาย + ไปพร้อมกับ ซิสเตอร์ คุณครู คุณพ่อคุณแม่ด้วย ดีมากๆเลยค่ะ 

อนุบาล นารีวุฒ ิ
 27 กรกฎาคม 55 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 6 ได้มาเยี่ยมอนุบาล  

นารีวุฒิของเรา เพื่อติดตามการดำรงรักษาสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล  

พระราชทาน ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ...ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ... 
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 กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจอีกอย่างของอนุบาลปีนี้ ก็คือ พวกหนูได้ เข้าร่วมในโครงการ  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยค่ะ และได้เรียนรู้อย่างสนุกเพลิดเพลิน น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ 

กิจกรรม“ลอยน้ำได้อย่างไร”/กิจกรรม“หลอดดำน้ำ”

กิจกรรม“เครื่องกรองธรรมชาติ”

กิจกรรม“การละลายของน้ำตาล”

29สิงหาคม55คณะกรรมการโครงการ

ได้มาเยี่ยมชมและการให้คำแนะนำดีๆ

กับเราด้วยค่ะ กิจกรรม“ฟองมหัศจรรย์”กิจกรรม“ไหลแรงไหลค่อย”

กิจกรรม“เนินน้ำ”/กิจกรรม“ตัวทำละลาย”

กิจกรรม“ความลับของสีดำ”

อนุบาล นารีวุฒิ 46



	 8	กันยายน	55	ปีนี้	อนุบาลนารีวุฒิ	ได้คว้ารางวัลที่	1	ทั้ง	3	รางวัลเชียวนะคะในงานทักษะวิชาการ	 
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน	นี่แหละค่ะ	เขาเรียกว่า	...คุณครูเก่ง	นักเรียนดี...			

ด.ญ.วราพรรณ	มยุรา	อ.3/1		ได้รับรางวัลที่	1	การเล่านิทานประกอบสื่อ	สอนโดย	คุณครูนิโลบล	สนทอง	และ	คุณครูปริศนา	ยืนนาน	 

ด.ญ.ธมนวรรณ	พุชพงษ์	อ.3/1		
ด.ญ.ชิณษา		มหาโพธิ์		อ.3/2	
ด.ญ.สิริภัทร์		ศิริสวัสดิ์		อ.3/2	
ได้รับรางวัลที่	1	การปั้นดินน้ำมัน	
สอนโดย	คุณครูโสภา	อู่ตะเภา	และ	
	 		คุณครูศิริพร	ชิดเครือ	
 

ด.ญ.ปภาดา	มะสิน	อ.3/1		
ด.ญ.สุณิตา	นาคปาน		อ.3/2	
ด.ญ.ณัทภร	มนัสปัญญากุล		อ.3/2				
ได้รับรางวัลที่	1	การตัด	–	ฉีก	–	ปะ	
สอนโดย	คุณครูลภัสรดา	เรือนนุช		
และคุณครูวรรณี	ครุฑธา	
 
 

กิจกรรม“เนินน้ำ”/กิจกรรม“ตัวทำละลาย”

อนุบาล นารีวุฒิ 
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โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
SMEม.1คณิต–วิทย์–อังกฤษ

นักเรียนSMEแลกเปลี่ยนสถานที่ในการเรียนรู้จากคุณครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

นักเรียนSMEร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไบเทคบางนาวันที่23สิงหาคม2555

บรรยากาศการเรียนการสอน

นักเรียนSME

ความรู้สึกของนักเรียนSME

นักเรียนSMEศึกษาและดูงานเปิดบ้านนวัตกรรม:EducationalInnovationSymposium2012

ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์วันที่6มิถุนายน2555

ก้าวแรกที่รู้ว่าโรงเรียนนารีวุฒิจะเปิด
โครงการนักเรียน SME ขึน้ จงึตดัสนิใจ
วา่มาเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนนี้ดีกว่า เพราะ
โรงเรียนน้ีเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย 

ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน วิชาการ และ
แหล่ง เรียนรู้ต่ างๆ ทำให้ เกิด
ประสบการณ์ตรง 

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษาโดยตรง ทำให้ได้รู้ถึงการ
ออกเสียง และการใช้ไวยากรณ์ที่
ถูกต้อง 
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ก้าวสู่วันใหม่....ด้วยใจเปี่ยมพลัง	ม.3	
 วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2555  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3  ณ กองบิน 5

อ่าวมะนาวโดยการนำทีมของซิสเตอร์ขวัญเรือนโอนากุลและคุณครูเป็นการปิดฉากชีวิตนักเรียนม.ต้น

เป็นการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตนักเรียน นักศึกษา ระดับสูงขึ้น พร้อมกับการพบกับสิ่งแวดล้อมเต็มไป

ด้วยอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ

การใช้สติการครองตนการรู้จักคบเพื่อนที่ดีส่งเสริมความรักต่อคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆ

ม.3ห้อง1 ม.3ห้อง2 ม.3ห้อง3

ม.3ห้อง5ม.3ห้อง4
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จากแนะแนว	

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2คน

2.มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 28คน

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 12คน

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1คน

5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1คน

6.มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7คน

7.มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4คน

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 4คน

9.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1คน

10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4คน

11.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1คน

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน5คน

13.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน1คน

14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง จำนวน3คน

15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 7คน

16.มหาวิทยาลัยมหาสารคราม จำนวน 2คน

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1คน

18.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 7คน

19.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 5คน

20.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 4คน

21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 5คน

22.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1คน

23.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 4คน

24.มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 1คน

25.มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1คน

26.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 2คน

27.มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1คน





สรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2554

เข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของรัฐจำนวน116คน
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จากแนะแนว	

กิจกรรมอำลา	ม.6	

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน6คน

2.มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน4คน

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 3คน

4.มหาวิทยาลัยหอการค้า จำนวน 4คน

5.มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5คน

6.วิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 3คน

7.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2คน



 พิธีอำลาของนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 59 เป็นการบอกกล่าว

เร่ืองท่ีดีๆของรุ่นพ่ีท่ีได้ใช้ชีวิตในร้ัวนารีวุฒิความรักของซิสเตอร์

และความหวังดีของคุณครูที่มีต่อนักเรียน

สถาบันการศึกษาของเอกชนจำนวน27คน
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วิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน	

 วันที่ 20 กันยายน 2555 ทางโรงเรียนนารีวุฒิได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6

ที่มาถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ

ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิของเรา
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