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บรรณาธิการแถลง 

 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนารีวุฒิผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 
ทำให้คณะครู นักเรียน มีความสุข และมี
กำลังใจที่เตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก 3 ปีข้างหน้า ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรม 
ASEAN DAY หรือ ASEAN FUNFAIR เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยว
กับอาเซียน และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมอาเซียน 
 ปีการศึกษา 2555 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้
วิสัยทัศน์ คือ วิชาการนำเด่น เน้นความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรม 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
เป็นกุลสตรี ขยัน ศรัทธา ร่าเริง 
    พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
   นางลัดดาวัลย์  โกวิทย์วรวุฒิ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียน 
 2. เพื่อเป็นสื่อประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า    และชมุชน 
 3. เพือ่รบัทราบการดำเนนิงานในโรงเรยีน การจดักจิกรรม    และการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาของ    โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เสนอ    ผลงานในเชิงสร้างสรรค์ 
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ที่ปรึกษา 

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร 

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 

บรรณาธิการ 

นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ 

กองบรรณาธิการ 

นางพวงรัตน์ หมันประสงค์ 

นางสาววัชราภรณ์ เจริญสุข 

นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลิน 

นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย 

นางนฤมล บูรณะนันทสิริ 

นางชญานิษฐ์ จิตตอำไพ 

นางนิชดา ไวอำภี 

นางสาวสิริรัตน์ พุกคำมี 

นางสาวขวัญศิริ บัวลา 

นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร 

และคุณครูทุกท่าน 
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สารจากอธิการิณี

 ข้อสอบนี้มีคำเฉลยไว้ให้แล้ว เพื่อให้เราได้เตรียมตัว จะได้สอบผ่านอย่างดีด้วยเกียรตินิยม 

เหมือนดังที่คุณพ่อบอสโก และนักบุญมารีอา มัส
ซาแรลโล ผู้ซึ่งเราทำการฉลองครบรอบ 140 ปี 

การก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
ได้สอบผ่านและยิ้มให้เราและวิงวอนขอพระพร

เพื่อเรา จะได้ใช้ชีวิตเป็นคำตอบที่พระเจ้าต้องกา
รจากเราตลอดไป 

ด้วยรักเสม
อ

ซิสเตอร์ร
ัตนาระดม

กิจ

อธิการิณี

ท่านผู้อ่านที่รัก

 หลายครั้งเราถามตนเองว่า อะไรสำคัญที่สุดในชีวิต และมีคุณค่าถาวร...   

และก็ได้คำตอบต่างๆ ที่แตกต่างหรือคล้ายคลึง
กัน ซิสเตอร์ขอมอบแนวคิดที่ได้นี้ ...

แบ่งปัน...ให้...ไตร่ตรอง... เพราะเมื่อเราตระหน
ักว่า เหนือทุกสิ่งในชีวิตของเรา คือ

พระเจา้องคแ์หง่ความรกัและเมตตา พระองค ์ พร
ะองคม์แีนวคดิอยา่งไร เมือ่สกัวนัหนึง่ 

เราจะพบพระองค์สองต่อสอง พระเจ้าจะไม่ถาม
ว่า รถที่คุณขับ มียี่ห้ออะไร แต่จะ

ถามว่า มีกี่คนที่คุณพาพวกเขาขึ้นรถของคุณ จะไม่ถามว่า บ้านของคุณใหญโต  

แค่ไหน แต่จะถามว่า มีกี่คนที่คุณได้ต้อนรับให้เ
ข้ามาอยู่ในบ้านของคุณ 

 จะไม่ถามว่า ในตู้ของคุณ มีอะไรอยู่บ้าง  แต่จะถามว่า มีกี่คนที่คุณได้ช่วยให้มีเสื้อผ้าสวมใส
่ 

 พระองคจ์ะไมถ่ามวา่ คณุมเีงนิเดอืนสงูไหม   แตจ่ะถามวา่ คณุเอาสิง่ใดมาเปน็เครือ่งตอ่รองเพือ่ไดข้
ึน้เงนิเดอืน 

 พระองค์จะไม่ถามว่า คุณมีตำแหน่งอะไร  แต่จะถามคุณว่า ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มควา
มสามารถไหม 

 พระองค์จะไม่ถามว่า คุณมีเพื่อนมากไหม  แต่จะถามว่า มีกี่คนที่เลือกคุณเป็นเพื่อนของเขา 

 พระองค์จะไม่ถามคุณว่า คุณเป็นคนแถวไหน  แต
จ่ะถามวา่ คณุไดป้ฏบิตัติอ่ผูท้ีอ่ยูบ่า้นใกลเ้รอืนเคยีงข

องคณุอยา่งไร 

 พระองค์จะไม่ถามว่า คุณมีสีผิวอะไร  แต่จะถามถึงคุณภาพและพลังที่คุณให้แก่คุณค่าต่า
งๆ 

 พระองค์จะไม่ถามว่า ใช้เวลานานเท่าใด  เพื่อพบเส้นทางนี้ แต่พระองค์จะคอยต้อนรับคุณอ
ยู่ที่หน้าประตูสวรรค์ 
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   “สนุกเถิดอย่าเกิดบาป” เป็นคำพูดของคุณพ่อบอสโก ที่กล่าวกับบรรดาเด็กๆ  

ในศนูยเ์ยาวชนของทา่น ซึง่หมายถงึ ความปรารถนาทา่นทีอ่ยากใหเ้ดก็ๆ ทกุคนมคีวามสขุ 

ร่าเริง หัวเราะสนุกสนาน แต่เป็นความสุขที่ยั่งยืน มิใช่ความสุขจอมปลอมที่มาจากบาป

หรอืการกระทำทีไ่มด่ ี ไมเ่หมาะสม ความสขุทีแ่ทม้าจากสว่นลกึของจติใจทีด่งีาม ความสขุ  

ที่เกิดจากการคิดดี พูดดี ทำดี  

 มีเรื่องเล่าว่า ... มีมารน้อย 3 ตน แอบมาขโมยเอาความสุขของมนุษย์ไป แล้วก็

ปรกึษากนัวา่จะเอาไปซอ่นทีไ่หนด ี มารตนแรกเสนอวา่ “ควรเอาไปซอ่นทีภ่เูขาทีส่งูทีส่ดุในโลก” 

แต่มารน้อยตนที่ 2 แย้งว่า “เพื่อนเอ๋ย มนุษย์นั้นไม่กลัวความสูง แต่กลัวหายใจไม่ออก 

เพราะสังเกตว่า ดำน้ำได้นิดเดียวก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาแล้ว” มารน้อยตนที่ 3 กล่าวว่า “อย่าเลยเพื่อนเอ๋ย   

มนุษย์มักเก่ง สร้างเครื่องมือสำหรับหายใจในทะเล หรือในอากาศได้ เดี๋ยวมันก็หาเจอ แต่สังเกตได้ว่า นัยน์ตา

มนุษย์มองไปข้างนอก หูก็ชอบฟังเสียงข้างนอก ชอบไปเที่ยวข้างนอก เราควรแอบเอาไปซ่อนไว้ในใจมันดีกว่า 

มนุษย์หาไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามนุษย์ชอบหาความผิดของคนอื่น ไม่ชอบขัดใจตนเอง ไม่ชอบดูจิตใจของตนเอง” 

มารนอ้ยทัง้ 3 ตน มคีวามเหน็เปน็เชน่เดยีวกนั ตัง้แตน่ัน้มา มารนอ้ยกเ็อาความสขุของมนษุยม์าซอ่นไวท้ีใ่จมนษุย ์  

ผู้โง่เขลาจึงออกไปหาความสุขที่อื่น ที่ภูเขา ที่ชายทะเล ที่ห้างสรรพสินค้า ที่คลับ ที่บาร์ แต่ก็หาไม่เจอ ...  

 นักเรียนนารีวุฒิพอจะทราบไหมว่า ความสุขอยู่ที่ใด การอยากจะได้สิ่งนี้ สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา การใช้ชีวิต

ไรส้าระ การทำตวัเหลวไหล การไมใ่สใ่จคำตกัเตอืนของผูใ้หญ ่การยุง่เกีย่วกบัอบายมขุหรอืสิง่ไมด่ ี ใชค่วามสขุแท้

หรือไม่ 

 ขอแม่พระอวยพรให้เรามีความเฉลียวฉลาด สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี และอะไรดีที่สุด และ

ให้เรามีพลังที่จะทำดีเสมอทุกวัน 

                       

      ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 

 เรามคีวามยนิด ี ในการสง่ขา่วสารทางโรงเรยีนใหท้า่น เพือ่รบัทราบความเปน็ไป

รอบรั้วนารีวุฒิแห่งนี้ ทั้งความก้าวหน้า อีกทั้งการพัฒนาต่อยอดในเทอมการศึกษา  

ท่ีผ่านมา สำหรับความก้าวหน้าของโรงเรียนและนักเรียนนารีวุฒิท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ขอบคุณทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนร่วม ส่วนช่วยพวกเรา ท้ังพลังใจ พลังกาย พลังทุนทรัพย์ 

ในการทำให้โรงเรียนและนักเรียนนารีวุฒิได้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น สำหรับปีการศึกษา  

ที่ผ่านมา ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนท่านด้วยพระพรที่ท่านปรารถนาตลอดไป 

  

                     ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร 

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้จัดการ
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ยินดีต้อนรับ

นางศิริพร ชิดเครือ 

นางสาวปนัดดา คำจันทร์ 

Miss Chen Zhihong 

ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทลำภู 

นางสาวเฉลิมลักษณ์ พลน้อย 

นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง 

ซิสเตอร์อรุณี โลกวิทย์ 

 ซิสเตอร์มุกดา ศิริวรศิลป์ ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 

นางสาวพรพิกุล เจริญลอย 

นางสาวศศิวรรณ เรืองอำพันธุ์     

นางสาวจันทร์ทิรา  โตแก้ว 

นางสาวดุษฏี แสนตุ้ม 

Miss Zhong Xiaoling 

  ขอต้อนรับ...คณะซิสเตอร์คุณครูใหม่และน้องนักศึกษาฝึกสอน

ที่มาอยู่กับพวกเราชาวนารีวุฒิในปีการศึกษา2555นะคะ
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1. ครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

Miss Zhong Xiaoling 

1. นางสาคร     เรือนนุช 

2. นางมยุรี แสวงทอง 

3. นางสาวปริศนา   ยืนนาน 

4. นางสาวอรุณนภา อร่ามสุขเสรี 

5. นางสาวสรียา สุธาพจน์ 

รางวัลครูสอนนาน 

ครูสอนนานครบ25ป ี

1. นางอุบล แจ่มนาน 

ครูสอนนานครบ20ป ี

1. นางชญานิษฐ์ จิตตอำไพ   

2. นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์   

3. นางราตรี วราศิลป์ 

4. นางสุวภี เกิดปัญญา 

5. นางสาววิชชุดา  แจ่มจันทร์     

6. นางสมสุข ชื่นจิตร 

บุคลากรดีเด่นประจำปี2554

2.ครูที่ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

 ชั้นที่5เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

1. นางสาวอังคนา  กิจดำรงวินิจกุล 

2. นางสิริมา  สังข์สะอาด 

3. นางสาวอรทัย  สุทธิรัตนากร 

4. นางสมชวน ทีคำ 

5. นางประภัศสร สุทธิรัตนากร 

6. นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลิน 

7. นางวรรณี  ครุฑธา 
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รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลครูสอนดี จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554 
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หนึ่งแสนครูดี ระดับผู้บริหาร  

 ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ 

หนึ่งแสนครูดี ระดับคุณครู 

 ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง  

 ครูสุวภี เกิดปัญญา 

 ครูปิยนุช ย้งปรีชา  

 ครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร 

 

ครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ 

ครูสุวภี เกิดปัญญา   

ครูสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์  

ครูปิยนุช ย้งปรีชา 

ครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ครูดวงนภา อุสาหะ 
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การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) วนัที ่17–19 มกราคม 2555 โรงเรยีนนารวีฒุริบัการประเมนิคณุภาพการศกึษา จากคณะกรรมการทัง้ 4 ท่าน คอื นางอมัภาภรณ ์ประไพย ์นางสาวนริมล เฮีย่นชาศร ีนางชืน่สมุน วงศย์ะรา และนางสพุฒันา ทรพัยป์ระเสรฐิ ผลการประเมินซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถาน ศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผลการประเมินระดับดีมาก ในระดับปฐมวัย และระดับดี ในระดับประถมและมัธยม  

โรงเรียนนารีวุฒิรับการตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่19มกราคม2555ผลการประเมินคือ  

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง 



8 การเลือกตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา2555

นางสาวสวุมิล โชตพินชิเศรษฐ  นางสาวสภุสัสรา อนกุลู  นางสาวลภสัรดา อำพรรณ  นางสาวสดุารตัน ์ตำหนดิ ี   นางสาวฐนชา  คิม้แหน 

   ประธานสภานักเรียน    รองประธานสภานักเรียน   รองประธานสภานักเรียน      เลขานุการ               เหรัญญิก 

 



9การเลือกตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการสี 

ผู้นำเยาวชนซาเลเซียน

พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี2555

“ยืนหยัดในความดีรู้ทันเทคโนโลยีเชิดชูความเป็นไทย”

  บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วย

คณะกรรมการศิษย์เก่า ในพิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2555 เพื่อนำอุดมการณ์ 

“ยืนหยัดในความดี รู้ทันเทคโนโลยี เชิดชูความเป็นไทย” มาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษานี้ 

นางสาวสุทธิดา  พันธ์เพียร เด็กหญิงพิชชภัทร์ ริ้วงาม   

นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น นางสาวฐนชา   คิ้มแหน   

นางสาวณัฏฐณิชา  กิจดำรงวินิจกุล เด็กหญิงณัฐช
า สุธาพจน์ 

เด็กหญิงอมรรัตน์  มักเชียว นางสาวบุณยวีร์ ยางสวย   

นางสาวสุดารัตน์   ตำหนิดี นางสาวเกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ  

นางสาวเสาวลักษณ์  ทัฬหะกุลธ
ร เด็กหญิงศศิภา คุ้มศรี 

เด็กหญิงมุกธิดา  รัตนกฤษฎาธาร นางสาวศรีปร
ะพาฬ ศรีประเสริฐ  

นางสาวกนกวรรณ  สนธิเดชกุล 

นางสาววรกมล ศรีสุข     ประธานหมู่บ้านสีฟ้า 

นางสาวศศิวิมล อินทร์ตุ่น   ประธานหมู่บ้านสีแสด 

นางสาวธัญวลัย สิงห์ขร     ประธานหมู่บ้านสีชมพู 

นางสาวประทานพร โชติกเสถียร  ประธานหมู่บ้านสีเขียว 

นางสาววันวิสา แซ่ฉิน ประธานหมู่บ้านสีม่วง 

นางสาวสุธนา สว่างศิลป์   ประธานหมู่บ้านสีเหลือง 

คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา2555
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ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
“การเตรียมความพร้อมสู่อนาคตของสตรีในสังคมไทย”ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ   

  วนัที ่23-24 เมษายน 2555 
อบรมหลกัสตูรผูน้ำศาสนสมัพนัธ ์รุน่ที ่14 

ณ บา้นผูห้วา่น นครปฐม วนัที ่1- 4 พฤษภาคม 2555 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่1ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันที่4พฤษภาคม2555

อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
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การฟืน้ฟจูติใจและเตรยีมความพรอ้มคณะครกูอ่นเปดิปกีารศกึษาใหม่
ณห้องประชุมโรงเรียนนารีวุฒิ9พฤษภาคม2555

อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้โปรแกรมเพื่อสื่อการสอน”โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน

ณห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนารีวุฒิวันที่10พฤษภาคม2555

 
ชีวิตสำราญการงานสำเร็จHappyLife-Happy

Workโดยนพ.สุกมลวิภาวีพลกุล

ณห้องประชุมโรงเรียนนารีวุฒิ11พฤษภาคม2
555



12 อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรRoadmap of the School Administration Comference Step Forward to the ASEAN 
8 September 2012 At Golden City hotel Ratchaburi 

 

อบรมครคูาทอลกิสงัฆมณฑลราชบรุ ี“เมลด็พนัธุแ์หง่ความเชือ่ในชวีติประจำวนั” 
ณ โรงเรยีนดรณุาราชบรุ ีวนัที ่14 กรกฎาคม 2555 

 

การอบรมคณติศาสตรร์อบตวัและการพฒันาการคดิ
ดว้ยโครงงานคณติศาสตร ์

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรงุเทพฯ วนัที ่17 ก
รกฎาคม 2555 



13 

โครงการอบรมปฏิบัติธรร
มเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน

เอกชน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึก
ษาประถมศึกษาราชบุรีเขต

2

ณวัดหลวงพ่อสดธรรม
กายารามอ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี 

วันที่10-12กันยายน25
55 

 

 

การอบรมครูผู้สอนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช้ค

อมพิวเตอร์พกพาTable
tOTPC 

ณโรงเรียนนารีวุฒิวันท
ี่13กันยายน2555

 
การอบรมการผลิตหนังสั้นหัวข้อ“คำสอนพ่อ:เยาวชนไทยต้องรอให้ถึงวัยอันควร”

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับชมรมTOBENUMBERONE

ณโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ราชบุรีวันที่15กันยายน2555 
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ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอนำสิ่งดีๆมาเสนอให้กับผู้อ่านทุกๆท่านค่ะ

การบันทึกเทปรายการThaiPBS
 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการฝึกฝนและการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา   

เพือ่เปน็การเตรยีมเขา้สู ่ ASEAN 

  ถา้เรานำการหมนุครบรอบดวงอาทติยข์องโลกมาคดิเปน็ประโยชน ์เรากจ็ะไดป้ระโยชนใ์นการใชช้วีติจาก

การเปลีย่นแปลงเหมอืนกนั ประโยชนท์ีว่า่ คอื การทบทวนชวีติในเวลาทีผ่า่นมา ไมว่า่จะเปน็การทบทวนสิง่ตา่งๆ 

ทีผ่า่นมาถงึขอ้ด ี ขอ้เสยี ขอ้ผดิพลาด หรอืขอ้ทีต่อ้งแกไ้ข แลว้นำมาปรบัปรงุในการใชช้วีติของเราใหด้ยีิง่ขึน้ 

หรอืตัง้ใจทีจ่ะทำอะไรใหด้ขีึน้ และสิง่ทีเ่ราจะทำตอ้งเปน็สิง่ทีมุ่ง่ไปขา้งหนา้ เปน็สิง่ทีด่ตีอ่ชวีติเราและสงัคม 

  ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน้อง 2 คน ที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียนของเรา ในการประกวดพูด

สนุทรพจนภ์าษาองักฤษ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ประเภทโรงเรยีนเอกชน ภาคกลาง–ภาคตะวนัตก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด.ญ. กลุธรีา ลิน้ทอง 

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง อนัดบั 2 
ด.ญ. ณฐัชา สธุาพจน ์

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง อนัดบั 3 
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 Cool New กวัลาลมัเปอร ์- เกน็ติง้ - ปตุตราจายา่ - ยาโฮร ์- สงิคโปร ์4 วนั 3 คนืวนัที ่23–26 

มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะครูและนักเรียน 18 คน เดินทางเที่ยวชมเมืองประวัติศาสตร์   

โดยใช้ประสบการณ์ตรงในด้านการใช้ภาษากับบุคคลในประเทศ ที่ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมStoryTelling
ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมStoryTellingภาษาจีนวันละคำ

กิจกรรมEnglishWelike2012
ให้ความรู้เกี่ยวกับGAT,PAT



16 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง

กลุ่มสาระ จัดป้ายนิเทศให้ความรู ้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ อีกทั้งมีการแสดงทางวิทยาศาสตร ์  

และการสาธติการทำนำ้ยาลา้งจาน ใหแ้กน่กัเรยีนและผูป้กครองไดช้มอกีดว้ย  

 วันที ่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบนเวท ี โดยมีการตอบคำถามชิงรางวัล   
การทดลองเกีย่วกบันำ้แขง็แหง้ การลดแรงตงึผวิของนมและนำ้อดัลม การใชแ้วน่ขยายเลนสน์นูรวมแสงอาทติยเ์พือ่ทำใหก้ระดาษ
ตดิไฟ ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้นี ้ไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีนเปน็อยา่งมาก  

กิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
 โรงเรยีนนารวีฒุมิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ PBL โดยมกีารปรบักลยทุธแ์ละยทุธศาสตร ์เพือ่ใหพ้ฒันาไปตามหลกัสตูรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ทางโรงเรยีนไดจ้ดัทำหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่รองรบัความตอ้งการของชมุชน

และตวัผูเ้รยีน เพือ่สนองตอบตอ่ทกัษะกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อ้งอาศยัการทำงานเปน็กลุม่ ไดม้กีารแลกเปลีย่นและแสดงความ

คดิเหน็โดยมกีารยอมรบัซึง่กนัและกนัอยา่งมเีหตมุผีล เริม่จากกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ จากนัน้มกีารตอ่ยอดไปสูก่ลุม่

สาระตา่งๆ ในปกีารศกึษา 2555 ไดจ้ดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานแบบเตม็รปูแบบครบทัง้ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้  

จดัปา้ยนเิทศใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตั ิ 

นกัวทิยาศาสตรข์องโลก บรเิวณใตอ้าคาร

จอหน์บอสโก 



17กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
StoryTellingวิทยาศาสตร์

 วันพุธที่ 22 สิงหาคม  2555 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมแผนวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานมหกรรม

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิประจำป ี2555 National Science and Technology Fair 2012 ณ ไบเทค บางนา 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

   การทดลองขวดเป่าลูกโป่ง
เด็กๆ ทราบกันอยู่แล้วว่า ก๊าซเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่เรารู้ว่า มันเกิดขึ้นและมีอยู่ได้โดยจับมันไว้ในลูกโป่ง  

สิ่งที่ต้องใช้ 
ขวดแก้วเตี้ย 1 ขวด ลูกโป่ง 1 ใบ ผงฟู (เบกกิ้งโซดา) 5 ช้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชู 
วิธีทดลอง 
เป่าลูกโป่งให้ยืดตัวก่อนทดลองสัก 2 รอบ ใส่เบกกิ้งโซดา ลงในขวดแก้ว เติมน้ำส้มสายชูลงไปครอบลูกโป่ง  
ลงบนปากขวด 
 

 เมือ่เบกกิง้โซดาทำปฏกิริยิากบันำ้สม้สายช ู จะเกดิกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซดข์ึน้ กา๊ซเบากวา่อากาศจงึลอยสงูขึน้ 
เมือ่มกีา๊ซมากๆ กจ็ะดนัลกูโปง่ใหพ้องออกได ้“เบกกิง้โซดา“ (Baking Soda) มชีือ่ทางวทิยาศาสตรว์า่ “โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต” (Sodium Bicarbonate) หรอืทีค่ณุแมเ่รยีกวา่ผงฟ ูนัน่เอง 

ถ้าอยากรู้ต้องทดลองเองนะจ๊ะ 

เพราะอะไรกันนะ

วิทยาศาสตร์
ชวนทดลอง
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวด “ชุดรีไซเคิล” งานนิทรรศการผลิตผล

คนสร้างสื่อ ชุด Welcome to ASEAN   
“เปิดโลกอาเซียน 2012”  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 28 ส.ค. 2555 

วนัที ่30 สงิหาคม 2555 กลุม่สาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีไดน้ำนกัเรยีนจำนวน 40 คน 
ศกึษาเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตัเิกีย่วกบังานเกษตร
อนิทรยี ์ณ บา้นยางหกั โดยไดร้บัความ
อนเุคราะหจ์ากบรษิทั SCG บา้นโปง่   

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 และรางวลัชมเชย 
การแขง่ขนัประกวดโครงงาน   

เรื่อง การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ   
งานสัปดาห์วิชาการ 

“คริสเตียนอคาเดมีแฟร์ 2012”   
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   
วันที่ 13 ก.ย. 2555      

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เมือ่วนัที ่ 3 ตลุาคม 2554 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ไดน้ำนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 1-6 
จำนวน 111 คน เขา้รว่มกจิกรรมสบืสานพฒันางานอาชพี ครัง้ที ่2 ตามโครงการพฒันาศกัยภาพกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตังิานอาชพี ณ ศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงดำ เทศบาลตำบลเขายอ้ย 
จังหวัดเพชรบุร ี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติการทำชิ้นงานจากผ้าลายไทยทรงดำ อาทิเช่น การทำลูกโยน   
การทำกระเปา๋ผา้ การทำพวงกญุแจ ฯลฯ และไมล่มืทีจ่ะไหวพ้ระ ขอพรทีว่ดัถำ้เขายอ้ย นอกจากจะไดร้บัความรู ้ ความ
เพลดิเพลนิแลว้ ทกุคนกย็งัมผีลงานตดิไมต้ดิมอืกลบัมากนัคนละ 1 ชิน้ดว้ยคะ่   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี

คนเก่งของเรา

 
กิจกรรมวันวิชาการวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2554ในหัวข้อ“พอเพียงตามคำพ่อสอน”

 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นกุลสตร ี
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 สวัสดีค่ะ...พบกับเราอีกแล้วในฉบับนี ้ ก่อนอื่นขอแนะนำหัวหน้ากลุ่มสาระคนใหม ่  
คณุครนูชิดา ไวอำภ ี พวกเราขอใหก้ำลงัใจในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ทีค่ะ่ และขอตอ้นรบั
นอ้งใหมข่องเรา เปน็สาวสวยนา่รกัมาก เธอชือ่นอ้งชมพู ่ หรอืนอ้งจนัทรท์ริา โตแกว้ พี่ๆ  
ยินดีต้อนรับและพร้อมให้คำแนะนำน้องด้วยความยินดีค่ะ สำหรับกิจกรรมของกลุ่มสาระที่
ผา่นมามอีะไรกนับา้งไปดกูนัเลยคะ่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี

 

 

 

กิจกรรมStoryTelling
 ให้ความรู้การรักษาเนื้อผ้า วิธีการขจัดคราบต่างๆ   
ทีต่ดิบนเสือ้ผา้ เพือ่ใหน้กัเรยีนนำไปใชใ้นชวีติประจำวนั 

  ชมรมถ่ายภาพ
 ให้ความรู้เร่ืองกล้อง ฝึกการถ่ายภาพทัศนศึกษา
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิเรอืพระราชพธีิ

กิจกรรมชมรมงานผ้าหรรษา
 มุง่พฒันาใหน้กัเรยีนหญงิอยา่งเรารูจ้กัการผกูผา้
ตกแต่ง เวท ี การนำเสื้อผ้าตัว เก่ามาดีไซน์ใหม ่ 
โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นเส้ือผ้า
ตวัใหม ่

 

คุณครูนิชดาไวอำภี คุณครูจันทร์ทิราโตแก้ว
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คนเก่งของเรา

 กจิกรรม “เทดิไทอ้งคร์าชนั มหกรรม
วิชาการ” ในวันที ่ 2 ธันวาคม 2554 
นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและเข้า
รว่มกจิกรรมอยา่งสนกุสนาน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร   ณ วดัใหมเ่จรญิผล อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ีเมือ่วนัที ่17-19 สงิหาคม 2555 เพือ่ปลกูฝงัหลกัคณุธรรมทางพทุธศาสนาแก่นักเรียน ให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจำวนัได ้

การแขง่ขนัตอบปญัหากฎหมาย “วนัรพ”ี   
โดย ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัราชบรุ ี  

ไดร้บัรางวลัชมเชย 

นกัเรยีนชัน้ ม.6 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธงชาต ิ 

และแตง่กายดว้ยชดุประจำชาตขิองประเทศประชาคมอาเซยีน 
 

กิจกรรมStoryTelling

 

ค่ายพุทธบุตร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

การแสดงการละเล่นอาเซียน

ให้ชมชิมช้อปอาหารอาเซียนกันอย่างสนุกสนาน

 ในปกีารศกึษา 2555 เปน็ปทีีเ่นน้ทางดา้นการพฒันานกัเรยีน เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนกนัอยา่งเตม็ที ่ ทัง้กจิกรรมภายในและนอกหอ้งเรยีน เชน่ กจิกรรม ASEAN 

NEWS เปน็การรายงานขา่วอาเซยีนหนา้ชัน้เรยีน มมุกจิกรรม ASEAN CORNER  ของนกัเรยีน

ชัน้ ม.6 และทีส่ำคญัเปน็ทีส่นใจ สนกุสนานของพวกเรา คอื การจดักจิกรรม ASEAN DAY 

หรอืงาน “ASEAN FUNFAIR”  ทีม่กีารจดักจิกรรมตา่งๆ มากมาย  

คุณครูของเราแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอาเซียนกันได้อย่างงดงาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ไดร้ว่มจดันทิรรศการความรูใ้นวนัวชิาการ “เทดิไทอ้งคร์าชนั มหกรรมวชิาการ”   
ในวนัที ่2 ธนัวาคม 2554 ไดร้บัความรว่มมอืและความสนใจเปน็อยา่งด ี จากนกัเรยีนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาดมีาก 
นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งสนกุสนาน 

กจิกรรมคา่ยคณติศาสตร ์วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2555 ไดจ้ดักจิกรรมคา่ยคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่4 จำนวน 98 คน 
นกัเรยีนไดร้บัความสนกุสนานในการรว่มกจิกรรมเปน็อยา่งด ี

 ขอแสดงความยนิดกีบัคณุครวูชัราภรณ ์เจรญิสขุ ทีไ่ดร้บัผลการตรวจ
งานวจิยัในชัน้เรยีน “เรือ่งการพฒันาความคดิรวบยอดในการแกโ้จทยป์ญัหาบท
ประยกุตข์องทฤษฎบีทยองพทีาโกรสั” ในระดบั ดมีาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทบาทครูผู้สอนคณิตศาสตร์และความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน

คำถามทิ้งท้าย

 สวสัดคีะ่ ชาวนารวีฒุทิกุคน ปกีารศกึษา2555 นี ้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ยนิดตีอ้นรบัสมาชกิใหม ่ทีไ่ดเ้ขา้มา

รว่มงาน 4 ทา่น ทัง้นา่รกั ไฟแรงและเตม็เปีย่มไปดว้ยความสามารถของคนรุน่ใหม ่ไดแ้ก ่ครสูมปอง อมิมยีนื ทีม่าพรอ้มกบั

ตำแหนง่ใหม ่คอื หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูร้ะดบัประถมศกึษา ครปูรารถนา กะลนิเกา และนสิติฝกึสอน 2 สาววยัใส ใหมก่ิก๊ 

จากคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกำแพงแสน ไดแ้ก ่นอ้งเฉลมิลกัษณ ์พลูนอ้ย และนอ้งพรพกิลุ เจรญิลอย 

ซึง่นอ้งๆ นสิติจะอยูก่บัเราชาวนารวีฒุเิปน็เวลา 1 ปกีารศกึษาคะ่ 

 ในปี พ.ศ. 2558  แล้วสินะ  ที่ประเทศไทยเราต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว  เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ เรา...นารีวุฒิในฐานะที่เป็นผู้จัดการศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งกลุ่มสาระที่จัดกิจกรรมและความพร้อมสำหรับนักเรียนในหลายๆ ด้าน  

เช่น จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ช่วงเช้าก่อนขึ้นห้องเรียน กิจกรรมคณิตศาสตร์ Asean day หรือการส่งครูผู้สอนอบรมความรู้

เกี่ยวกับการสอนที่เตรียมพร้อมสู่อาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษานี้ 

 กิจกรรมMATHONTOURจากภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับGAT,PATม.3และม.6

Findthenextthreetermsineacharithmeticsequence.
A.8,16,24,32...B.7,11,15,19...C.34,25,16,7,...

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ครูสมปองอิมมียืน
ครูปรารถนากะลินเกา

น้องเฉลิมลักษณ์พูลน้อย น้องพรพิกุลเจริญลอย



24 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

 การบรหิารสมอง (Brain Gyms)  

คอื การบรหิารรา่งกายในสว่นทีเ่ปน็สมอง

การควบคุม ซึ่งหากเรามีสมองส่วนการ

ควบคุมที่แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่าง

คล่องแคล่ว จะส่งผลให้การถ่ายโยงการ

เรยีนรูแ้ละขอ้มลูตา่งๆของสมองทัง้สองซกี

เป็นไปอย่างสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ 

ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ทำให้สภาพจิตใจ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้ มีอารมณ์ขัน และท่ีสำคัญ

ทีส่ดุคอืจะสง่ผลตอ่ความจำทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาวของนกัเรยีน 

 Hand foot mouth syndrome 

(โรคมอื ปาก เทา้ ) โรคมอืเทา้ปากเปน็

โรคติดเช้ือไวรัสท่ีมักจะเป็นในเด็กท่ีอายุน้อย

กวา่ 5 ขวบ แตก่อ็าจจะพบในผูใ้หญไ่ด ้ 

โดยมกัมอีาการจะเริม่ดว้ยไข ้ เบือ่อาหาร 

ครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอ หลังจากไข ้ 1-2 

วันจะเห็นแผลแดงเล็กๆที่ปากโดยเป็นตุ่ม

นำ้ในระยะแรกและแตกเปน็แผล ตำแหนง่

ของแผลมักจะอยู่ที่เพดานปาก หลังจาก

นัน้อกี1-2 วนัจะเกดิผืน่ทีม่อืและเทา้ แตก่็

อาจจะเกิดที่แขน และก้นได ้ เด็กที่เจ็บ

ปากมากอาจจะขาดน้ำ วิธีการป้องกันที่

งา่ยทีส่ดุกค็อื “การลา้งมอื” 

Health  Corner                                      
ภาวะสมองเสือ่ม..กบัไขไ่ก ่ 

 
 
 
 
 
 
  จ ากค่ า นิ ย ม เ ดิ มๆที่ ท ร า บกั น ว่ า   
การบริ โภคไข่ทุกวันนั้น จะไปเพิ่มระดับ  
คลอเลสเตอรอลในเลือด ทางคุณหมอบอกว่า
อยากให้เลิกค่านิยมดังกล่าวเสีย เพราะข้อเท็จจริง
ในปัจจุบันนั้น ไข่นับว่าเป็นอาหารราคาถูก   
ปรุงง่าย แต่มากด้วยคุณค่าและเป็นประโยชน์
ตอ่รา่งกายมากทีส่ดุ การทีห่ลายๆ คนมรีะดบั
คลอเสลเตอรอลในเลือดสูงนั้น เป็นเพราะตับ
ทำงานไมม่ปีระสทิธภิาพเอง คณุหมอยงักลา่ว
อีกว่า สำหรับคนที่มีระดับคลอเลสเตอรอลสูง
ในระดบั 200 นัน้ หากทานไขแ่ลว้ มนัไปเพิม่
อกีเพยีง 20 แตต่รงกนัขา้มประโยชนท์ีไ่ดจ้าก
การทานไข ่ มันมากกว่าไอ้ส่วนที่ไปเพิ่มระดับ
คลอเลสเตอรอลในเลือด คุณหมอบอกว่า   
โรคอัลไซเมอร์นั้น ผลการวิจัยล่าสุด ระบุว่า 
เปน็เพราะอาการเลอืดในสมองนอ้ย หรอืเลอืด
ไปเลีย้งสมองไมเ่พยีงพอ การรบัประทานไขท่กุ
วนัๆ ละ อยา่งนอ้ย 2 ฟอง จะชว่ยไดม้าก 
คุณหมอยังอ้างถึงและพูดถึงผู้สูงอายุว่าการบริโภค
ไขท่กุวนันัน้ ไมม่ปีญัหาดงัทีเ่รา เๆขา้ใจกนัแบบผดิๆ 
คุณหมอรักษาผู้สูงอายุหลายๆคนที่มาให้การ
รกัษาในหลายๆ โรค ขนาดอาย ุ80 กวา่ คณุหมอ
ยังแนะนำให้ทานไข่วันละ 2 ฟอง ผลก็คืออาการ
ของโรคที่รักษาบรรเทาลง คนไข้มีอาการดีขึ้น
กวา่เดมิมาก จากทีเ่ดนิไมค่อ่ยได ้กก็ลบัมาเดนิ
ได้ น่ีเป็นตัวอย่างหน่ึง อย่างไรก็ตาม ไข่มีหลาย
ประเภท ไมว่า่จะเปน็ไขไ่ก,่ไขเ่ปด็,ไขน่กกระทา, 
และอีกหลายๆชนิด แต่ไข่ไก่ดีท่ีสุดในกลุ่ม ส่วน
การนำมาประกอบอาหารนั้นแล้วแต่ใจชอบ 
ประกอบอาหารแบบไหนไดท้ัง้นัน้ คณุหมอเสรมิวา่ 
สว่นของไขท่ีด่ทีีส่ดุนัน้คอื “ไขแ่ดง”  

 
ผลงานการส่งเข้าประกวด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

ผลงานสร้างชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 การแขง่ขนัตอบปญัหาดา้นสขุภาพเปน็ภาษาองักฤษ หวัขอ้ “The Youth Working Together in Promoting   

a Healthier and Happier Asian Community” โครงการสปัดาหว์ชิาการ มหาวทิยาลยัครสิเตยีน ปกีารศกึษา 2555  

ในวนัที ่18 กนัยายน 2555 ไดร้บัเกยีรตบิตัรรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 พรอ้มเงนิรางวลัจำนวน 2,000 บาท 

 

นส.พรสวรรค ์ ชนิธเนศ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 

จากการแข่งขันตอบปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร 

คร้ังท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วนัที ่30 กรกฎาคม  2555 

รางวลัเหรยีญทอง รองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการแขง่ขนั

เตน้แอโรบกิในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนปกีารศกึษา 2555 

ระดบักลุม่โรงเรยีนเครอืขา่ยบา้นโปง่ที ่3 วนัที ่8 กนัยายน 2555 

ประมวลภาพสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษากับงานASEANDAY


