
คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 1.	เป็นนักเรียนหญิง	

	 2.	เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย	สุขภาพแข็งแรง	

	 3.	เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้	มีความกระตือรือร้นในการเรียน	

	 4.	ระดับอนุบาล	ชั้นอนุบาล	1	อายุ	3	ปีเต็ม	(เกิดก่อน	16	พฤษภาคม	2554)	

	 5.	ระดับประถมศึกษา	เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล	3	หรือชั้นประถมศึกษา	

	 6.	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่	6	หรือกำลังรอจบหลักสูตร	

	 7.	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	หรือกำลังรอจบหลักสูตร	

	 	 	







หลักฐานการสมัคร

	 1.	รูปถ่ายนักเรียนขนาด	2	นิ้ว	หรือ	1	นิ้ว	จำนวน	2	รูป	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน)	

	 2.	สูติบัตรฉบับจริง	พร้อมสำเนา	1	ฉบับ	

	 3.	สำเนาทะเบียนบ้าน	ของนักเรียน	บิดา-มารดา	คนละ	1	ฉบับ	(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แก้ไขเอกสาร	

	 				ให้เป็นปัจจุบัน	พร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบเปลี่ยนแปลงแนบไปด้วย	อย่างละ	1	ฉบับ)	

	 4.	ใบรับรองผลการเรียนตามคุณสมบัติของผู้สมัคร	

	 5.	ใบรับรองศีลล้างบาปและศีลกำลัง	อย่างละ	1	ฉบับ	(เฉพาะผู้ที่เป็นคาทอลิก)		

	 6.	ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ	(ถ้ามี)	

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0-3221-1675,0-3221-1175หรือ
ติดตามรายละเอียดwww.nv.ac.th

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2557  
 

ระดับอนุบาล	วันที่4พฤศจิกายน2556เป็นต้นไป		

ชั้น	ป.1-6,	ม.1,	ม.4	วันที่3-6กุมภาพันธ์2557เท่านั้น	

การจำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครเวลา8.30น.-15.30น.       
 

ขอขอบพระคุณ และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนทุกท่านที่มีน้ำใจดี 

            1939-2014 



สานสายใย...เทิดไท้ราชินี 9 สิงหาคม 2556 

 

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 23 พฤษภาคม 2556 

จุดประสงค ์  

 1. เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีสำหรับพระพรต่างๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้ตลอด 75 ปี ที่ผ่านมา 

 2. เพื่อแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อบรรดาซิสเตอร์มิชชันนารีรุ่นแรกๆ ที่ได้บุกเบิกให้มีสถานศึกษาแห่งนี้  

     คณะครูรุ่นแรกๆ บรรดาศิษย์เก่ารวมถึงผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา 

 3. เพื่อสืบสานภารกิจด้านการศึกษาอบรมตามจิตตารมณ์ของคณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน  

75 ปมีีแต่ให.้..ใจกตัญญู

กิจกรรมนักเรียนร่วมสมทบทุน ในงาน 75 ปี...มีแต่ให้ใจกตัญญู, กิจกรรม เกมบิงโก ม.3 และ 
นักเรียน ป.6 ขายขนมและส่งมอบให้ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  

 

ทัศนศึกษาคณะครูนารีวุฒิ 15 มีนาคม 2556 
ปลูกป่าชายเลน-ฟาร์มหอยแครง บ้านไร่ชายเลน จ.สมุทรสงคราม 

75 ปีมีแต่ให้...ใจกตัญญู 
การประกวด ตราสัญลักษณ ์(LOGO) 75 ปี โรงเรียนนารีวุฒิ 

 โรงเรียนนารีวุฒิจัดการประกวดตราสัญลักษณ ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ป ีโรงเรียนนารีวุฒิ ผลการประกวดตราสัญลักษณ ์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณบํารุง อิศรกุล 
 ความหมายของ LOGO 75 นารีวุฒิ 

 1. เลข 7 คลี่คลายในลักษณะรูปหนังสือที่เปิดออก  แสดงถึง การเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
 2. เลข 5 คลี่คลายจากลักษณะของคนชูดวงดาว  แสดงถึง การเฉลิมฉลอง การมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน  
 3. เลข 75 แสดงถึง วาระครบรอบแห่งการสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนนารีวุฒิ  ซึ่งได้ดำเนินการให้การเรียนการสอนด้วย  
    ความรู้คู่คุณธรรม มาจวบวาระ 75 ป ี  
 4. สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แสดงถึง สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ อันหมายถึง ความหวัง ความอ่อนหวาน  
              ความบริสุทธิ์ ความรัก ความเมตตา ของพระเจ้าและแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิต 
 5. ลักษณะของภาพ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว แสดงถึง การพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
 6. Q จากคำว่า Quality แสดงถึง ความมีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในทุกด้านของโรงเรียนนารีวุฒ ิ

ผลการประกวด LOGO 75 นารีวุฒิ 
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สารบัญ 

1.	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียน	

2.	 เพื่อเป็นสื่อประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	ศิษย์เก่าและชุมชน	

3.	 เพื่อรับทราบการดำเนินงานในโรงเรียน	การจัดกิจกรรมและ		

	 การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน		

	 เพื่อเปิดโอกาส	ให้ครูและนักเรียนได้เสนอผลงานในเชิงสร้างสรรค์	

	

วัตถุประสงค์

บรรณาธิการแถลง 
	 ผ่านไปอีก	 1	 ภาคเรียนแล้วในปีการศึกษา	 2556		
การสอบภาคเรยีนที	่ 1/2556	 เพิง่ผา่นพน้ไป	นกัเรยีนคง	พอจะเดา
ได้ว่าตนเองสอบผ่านหรือไม่ผ่าน	จะได้คะแนนดีหรือไม่	ยังพอมี

เวลาและโอกาสให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้เสมอ	
ข่าวสารโรงเรียนนารีวุฒิฉบับน้ี	นอกจากรายงานผลการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจำปี	2555	ของโรงเรียนนารี
วุฒิแล้ว	ยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร	คณะกรรมการนักเรียน	ปีการศึกษา	2556	พร้อม
ข่าวสารกิจกรรมของคณะครู	นักเรียน	กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	และขอ
แสดงความยินดีสำหรับผลการแข่งขันทางวิชาการที่นักเรียนนารีวุฒิของเราร่วมการ
แขง่ขนัในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่63	หวัขอ้	“สดุยอดเดก็ไทย	คดิไกล	คดิเยี่ยม	
เปี่ยมคุณธรรม”	กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่	3	ณ	โรงเรียนเทพินทร์พิทยา	

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ	
นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ 

เจ้าของ : โรงเรียนนารีวุฒิ		
	 	 64	ถนนหน้าสถานี	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	70110	
		 	 โทร.	032-211675,	032-211175		
	 	 โทรสาร	032-301038	
	
ที่ปรึกษา 
	 ซิสเตอร์รัตนา	 ระดมกิจ	
	 ซิสเตอร์ศิริรัตน์	 อนุวัฒน์ประกิจ	
	 ซิสเตอร์พรพิรุณ	 จันทร์เด่นดวง	
	 ซิสเตอร์กาญจนา	 เดชาเลิศ	
	
บรรณาธิการ 
	 นางลัดดาวัลย์	 โกวิทย์วรวุฒิ	
	
กองบรรณาธิการ 
	 นางพวงรัตน์	 หมันประสงค์	
	 นางสาววัชราภรณ์	 เจริญสุข	
	 นางประภัศสร	 สุทธิรัตนากร	
	 นางสาวจุฑามาส	 เชิญธงไชย	
	 นางนฤมล	 บูรณะนันทสิริ	
	 นางชญานิษฐ์	 จิตตอำไพ	
	 นางยอดสร้อย	 สุขสาคร	
	 นางราตรี	 วราศิลป์	
	 นางสาวขวัญศิริ	 บัวลา	
	 นายวัชรินทร์	 สุวดินทร์กูร	
	 และคุณครูทุกท่าน	

คณะผู้จัดทำ

1ารีวุฒิ 
วารสาร



ซิสเตอร์รัตนา  ระดมกิจ 

ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ 

  ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า และนักเรียนทุกคน 

	 โรงเรียนกำลังเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ	75	ป	ีนารีวุฒ	ิซึ่งกำหนดให้เป็นวัน
ที	่ 22	พฤศจิกายน	2557/2014			

เชญิทกุคนตดิตามการประชาสมัพนัธต์า่งๆ	ทางเวบ็ไซต์ข์องโรงเรยีน	ทา่นใดม
สีิง่ดดีทีีอ่ยากนำเสนอ	 เพื่อให้งานฉลองนี้

มีความหมายพิเศษ	และน่าสนใจก็สามารถนำเสนอให้ทางโรงเรียนพิจารณ
าได้	 	 เป็นโอกาสให้เราทุกคนไดม้สีว่นรว่ม		

ในการทำฉลอง	75	ป	ีนารวีฒุ	ิซึง่เปน็	“บา้น”	ทีอ่บอุน่	และอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแหง่รกัของพระมารดามารีอาสำหรับทุก
คนที่ผ่านเข้ามา	และ	

ก้าวออกไป	ด้วยความภาคภูมิใจในความสำเร็จแห่งชีวิตเยาว์วัยตลอดเวลาอันย
าวนานชั่วลูกชั่วหลาน	

	 คิดถึงนารีวุฒิ	 ก็จงทำชีวิตของตนเองให้เป็น	“บ้าน” ที่พักพิงอบอุ่นแก่ผู้ใกล้ชิด	 เป็นบ้านแห่งการสอนและคำแนะนำ	 เปน็บา้นแหง่

ตน้แบบของคณุธรรมความดอียา่งเสมอตน้เสมอปลายและกำลงัใจแกเ่พือ่นรว่มงา
น	 เปน็บา้นทีเ่ปดิตอ้นรบัทกุคนโดยไมม่เีงือ่นไข	 เป็นบ้านแห่ง

ความซื่อสัตย์	ความยุติธรรม	และความปรองดองที่แท้จริงให้แก่สังคมไทยในย
ุคปัจจุบัน	

	

		
	 สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ

	 ด้าน	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลยี			

ซึ่งส่งผลถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม
	การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห	์มีทักษะ

ชีวิต	

รู้จักสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี	 มีจิตอาสา	ม
องการณ์ไกล	 ใฝ่ดี	 และใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความ

รู้และ

พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง	จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง	เพื่อสามารถ
อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างเท่าทันและมีคุณภาพ		

	 การเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมอนาคต	 จึง
เป็นภารกิจสำคัญที่โรงเรียนและผู้ปกครองต้องร่วมมือก

ัน	

โดยมีเป้าหมายหลักคือคุณภาพของนักเรียน	 ความรักล
ูกจะไม่ทำให้เราปิดบังความผิดหรือปกป้องตามใจใน

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 แต่

โรงเรียนและผู้ปกครองต้องร่วมกันกล่อมเกลา	ปั้นแต่ง
	บุตรหลานของเรา	 ให้เติบโตในความถูกต้องดีงามเข้ม

แข็งเมื่อพบอุปสรรค	 ยืนหยัดใน

สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยสติและปรีชาญาณ	Fran
klin	D.	Roosevelt	 กล่าวไว้ว่า	we may not be able to prepare the future for our 

children, but we can at least prepare our children for the future. ซึ่งหมายถึง เราไม่สามารถเตรียมอนาคตสำหรับลูกหลานของเราได้ แต่

เราสามารถเตรียมลูกหลานของเราให้พร้อมสำหรับอนาคตได้ 

	 ในปี	 2558	ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอ
าเซียน	 (ASEAN	Economic	Community	 :	AEC)	จะม

ีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร	ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ	34	ที่ว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือ

ภาษาอังกฤษ”	 ให้เรา	“ตื่นตัว”	 ที่จะเรียนรู้มากกว่า	 “ตื่นตระหนก”	 ให้เราตะหนักว่า	“ความสำเร็จของอนาคตอยู่ที่ความขยันขันแข็ง ทุ่มเท

ทำงานหนักในวันนี้”  

	 ขอแม่พระทรงอำนวยพรและเป็นกำลังใจแก่ทุกคนให้ก
้าวหน้าในความรู้คู่ความดีงามเสมอ	

	 	 	 	 	 	สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน	 ในภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	 2556	ที่ผ่านมาโรงเรียนนารีวุฒิของเราได้มี					

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	การพัฒนานักเรียน	การพัฒนาครูและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	

เพื่อวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน	 คือ	มุ่งเน้นให้นักเรียนนารีวุฒิของเรา	 มีวิชาการนำเด่น	 เน้นความเป็น

กุลสตรี	มีคุณธรรม	น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และเป็นคนดีของสังคม	

	 	 	 	 ภายใต้ความสำเร็จที่เกิดขึ้น	มาจากความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา	คณะผู้บริหาร	คณะครู			

คณะศิษย์เก่ารวมไปถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน	ซิสเตอร์ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน

ช่วยเหลือในโรงเรียนของเรา	 ไม่ว่าด้วยกำลังทรัพย์	 กำลังใจ	กำลังความคิดและคำภาวนา	ขอองค์พระผู้เป็นพระเจ้า

โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วยพระพรที่ท่านปรารถนาและมีความสุขทั่วหน้าตลอดไป		

ด้วยความปรารถนาดี	

ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง 

 

 

 

จากใจอธิการิณี

จากใจผู้อำนวยการ

จากใจผู้จัดการ

2 ารีวุฒิ 
วารสาร



หมู่คณะซิสเตอร์โรงเรียนนารีวุฒิปีการศึกษา2556

ซิสเตอร์อาเมเดอา กีนี  

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง 

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู ปีการศึกษา 2556 
	 ขอต้อนรับ... การกลับมาอีกครั้งของ	ซิสเตอร์อาเมเดอา กีนี	 และ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง			

ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการ	ที่กลับมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา....ชาวนารีวุฒิ	 และขอต้อนรับคุณครูใหม่	น้องนักศึกษา

ฝึกสอนทุกท่าน	สู่บ้านนารีวุฒิหลังนี้	ในปีการศึกษา	2556	นะคะ	

ครูภัทราพร วันกุมภา ครูพิชามญช์ แซ่ตั๊น ครูพรพิมล พรมโกฎิ ครูกนกรัตน์ มั่นคง ครูศศิประภา  ดวงสำราญ  

3ารีวุฒิ 
วารสาร

ครวูศิน ี ใจฉกาจ,  ครเูอกฤทธิ ์ เหลนปก,  ครวูนะ  วรรลยางกรู,   

ครสูมปอง  ยงุรมัย,์ ครูน้ำทิพย์  ติบันเทิง,  ครูดุษฏี  แสนตุ้ม  

และครูเพ็ญนภา  ไกรราษฎร์ 

 

นายฐติ ิ คำแหง,  น.ส.รตันาภรณ ์ เชยชดิ,   

น.ส.วรรณศิา  เทยีนทอง, นายอฐัพร  เนตรพรม,  

น.ส.สมุนทพิย ์ ทพิยห์น,ู  น.ส.อรจริา  นลิวร,   

น.ส.เบญจรัตน์  อมรพฤกษ์ชัย และน.ส.ชนนิกานต์  ซูฝา 



แนะนำคณะผู้บริหารและครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 

อธิการิณี 

 

นางสุวรรณี พึ่งสุนทร 

 ฝ่ายวิชาการ 

 

ซสิเตอรศ์ริริตัน ์อนวุฒันป์ระกจิ 

ผู้อำนวยการ 

 

นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา 

 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ซสิเตอรพ์รพริณุ จนัทรเ์ดน่ดวง 

ผู้จัดการ 

 

นางสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์ 

 ฝ่ายบุคลากร 

 

ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 นางสาวจันทนี ปานการะเกตุ 

 ฝ่ายธุรการและการเงิน 

 

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 

 ผู้รับผิดชอบแผนกปฐมวัย 

นางสาวขวัญศิริ บัวลา 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 

 

 นางสมชวน ทีคำ   

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 

นางสุวภี เกิดปัญญา 

 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

4 ารีวุฒิ 
วารสาร



สัมมนาอบรม พัฒนาบุคลากร

	

“หลักการเขียนข้อเสนอโครงงาน ระยะเวลา 5 ปี”	โดย		

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

	วันที่	9	เมษายน,	24	พฤษภาคม,	18	มิถุนายน	และ25	มิถุนายน	2556	

การประชุมศิษย์เก่า ธมอ. ระดับภาคพื้นเอเชีย วันที่	2-5	พฤษภาคม	ค.ศ.2013	ซิสเตอร์รัตนา	ระดมกิจ			

ผูร้บัผดิชอบสหพนัธศ์ษิยเ์กา่	ธมอ.	แหง่ประเทศไทย	เปน็ผูป้ระสานงานการประชมุศษิยเ์กา่	ธมอ.	ระดบัภาคพืน้เอเชยี-แปซฟิกิ			

หัวข้อ	“FIRST	ASIAN	CONGRESS	ASSOCIATION	OF	THE	PAST	PUPILS	OF	THE	FMA”	ณ	บา้นธารพระพร	สามพราน			

โดยม	ีซสิเตอรศ์ริริตัน	์อนวุฒันป์ระกจิ	ซสิเตอรส์ภุาวรรณ	โชตผิล	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	ซิสเตอร์อันนา	กราสซี		

ประธานศิษย์เก่า	ตัวแทนศิษย์เก่า	คุณครูศิริจิต	ทองอร่าม		ครูณัฎฐ์วิภา	วิสิทธิ์ศิลป์	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมกับ	10	ประเทศ	

เพื่อทำความเข้าใจเอกลักษณ์และพันธกิจศิษย์เก่า	ธมอ.และการเป็นเครือข่ายกับสมาพันธ์ระดับโลก	

“การพัฒนาบุคลากรการทำงานเป็นทีม หลักสูตร 1” โดย อาจารย์เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง 

ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารโมราโน	โรงเรียนนารีวุฒิ	วันที่	11-12	พฤษภาคม	2556	

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft”	โดย	มหาวิทยาลัยศิลปากร			

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2303	ชั้น	3		

อาคารหมอ่มหลวงปิน่	มาลากลุ	ศลิปากร	วนัที	่28	พฤษภาคม	2556	
	

5ารีวุฒิ 
วารสาร



สัมมนาอบรม พัฒนาบุคลากร
“การจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษสูร่ะดบัสากล World Class” 
โดย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำแพงแสน	
ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วันที่	31	พฤษภาคม	2556	

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “Listening and speaking for ASEAN 
Communify” ณ	ห้องประชุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์	

จังหวัดราชบุรี			วันที่	5	–	9	มิถุนายน	2556	

 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการรปูภาพดา้นโปรแกรม Grimp” โดย	มหาวิทยาลัยศิลปากร		
	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2303	ชั้น	3	อาคารหม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	ศิลปากร	วันที่	19-20	มิถุนายน	2556	

 การอบรมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	ณ	โรงเรียนนารีวิทยา	วันที่	6-7	กรกฎาคม	2556										

6 ารีวุฒิ 
วารสาร



สัมมนาอบรม พัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนา ธมอ. และฆราวาส 

ผู้ร่วมงาน สู่โลกเยาวชน 
“ทันโลกเยาวชน คนรุ่นใหม่” 	ณ	บ้านธารพระพร	สามพราน	

วันที่	21-23	กรกฎาคม	2556	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตอนความงาม 

และความสุข”	โดย	โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์		
ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารโมราโน	โรงเรียนนารีวุฒิ		

วันที่	27	กรกฎาคม	2556	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ด้านบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน” 

ณ	ห้องประชุมว่องกุศลกิจ	โพธาราม	จ.ราชบุรี	วันที่	5-6	สิงหาคม	2556	

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการเรียนรู้เกษตรแนวใหม่”		

ณ	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จำกัด	วันที่	5	-	6	สิงหาคม	2556					

7ารีวุฒิ 
วารสาร



ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556

วันที่	11-12	 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน	

วันที่	14-15	 อบรมพัฒนาบุคลากรการทำงานเป็นทีม	หลักสูตร	1	

วันที่	16	 เปิดเรียนภาคเรียนที่	1/2556	ปฐมนิเทศ	ม.1	

วันที่	17	 ปฐมนิเทศ	ม.4	

วันที่	20	 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครชมรม	

วันที่	20-22	 ตรีวารฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์	

วันที่	23	 ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์	

วันที่	25-26	 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	ม.1	และ	ม.4	

วันที่	28	 เลือกตั้งสภานักเรียน	

วันที่	31	 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล	

เดือนพฤษภาคม2556

เดือนมิถุนายน2556 
วันที่	4		 กิจกรรมคณิตศาสตร์	

วันที่	6	 พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน	

วันที่	7	 สมโภชพระหฤทัย	

วันที่	11	 กิจกรรมวิทยาศาสตร์	

วันที่	13	 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		

	 สิริวัฒนาพรรณวดี/วันไหว้ครู	

วันที่	14	 แอโรบิค	

วันที่	18	 กิจกรรมสังคม	

วันที่	20	 Story		Telling	(ภาษาไทย)/อบรมเนตรนารีจราจร	

วันที่	25	 กิจกรรมภาษาไทย	

วันที่	26	 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด	

วันที่	27	 Story		Telling	(วิทย์)	

วันที่	28				 ฉลองพระสันตะปาปา	

เดือนกรกฎาคม2556
วันที่	1	 ตรวจระเบียบวินัย	
วันที่	2	 กิจกรรมศิลปะ/ทัศนศึกษา	ป.1-ป.4	
วันที่	3	 นักเรียน	ม.6	ร่วมประชุมสัมมนา		
	 “นารีวุฒิร่วมใจ	ให้ประเทศไทย	
	 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”		
วันที่	4	 กิจกรรมอุดมการณ์สีม่วง	
วันที่	8	 ตรวจสุขภาพฟัน	
วันที่	9	 กิจกรรมการงาน	
วันที่	11		 Story	Telling	(ภาษาอังกฤษ)	
วันที่	17-19	 สอบกลางภาค	
วันที่	26	 ทัศนศึกษา	ม.3	
วันที่	27		 อบรมครูอนุบาลของโรงเรียนเอกชน		
	 วันที่	29																วันภาษาไทยแห่งชาติ		
	 วันที่	29-31											ค่ายเนตรนารีอากาศ	
	 วันที่	30																กิจกรรมภาษาไทย	

	 วันที่	31																ม.5	ทัศนศึกษา	

เดือนตุลาคม2556
วันที่	8-10	 ค่าย	ssyv	
วันที่	10-11		 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่	2		
วันที่	21-22		 กิจกรรมชมรม	ภาคเรียนที่	2	
วันที่	9	 ทัศนศึกษา	ป.5	–	ป.6	
วันที่	23	 วันปิยมหาราช		
วันที่	24	 เปิดภาคเรียนที่	2/2556	/ระเบียบวินัย	
วันที่	25-26		 ค่ายวิทยาศาสตร์		
วันที่	26	 รับสมุดพก	
วันที่	29	 กิจกรรมภาษาอังกฤษ	
วันที่	31	 Story	Telling	จีน		
	

เดือนกันยายน2556
วันที่	3	 กิจกรรมศิลปะ	

วันที่	4	 ค่ายคณิต	ป.5	–	ป.6		

วันที่	5	 อุดมการณ์สีเขียว	

วันที่	9	 ทัศนศึกษา	ป.5	–	ป.6	

วันที่	10	 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ		

วันที่	11	 ทัศนศึกษา	ม.1	

วันที่	12	 Story	Telling	(อังกฤษ)		

วันที่	13	 ป.6	เดินทางไกล	

วันที่	17		 กิจกรรมการงาน	/	ปตท.โครงการพลังงานสัญจร	

วันที่	18		 โครงการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน	

วันที่	25-27	 สอบปลายภาค	1/2556	

วันที่	28-29	 เข้าค่ายเนตรนารี	ม.1	

วันที่	28-30	 เข้าค่ายเนตรนารี	ม.2	

เดือนสิงหาคม2556
วันที่	1	 กิจกรรมอุดมการณ์สีม่วง	/ทัศนศึกษา	ม.4	
วันที่	5	 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	ปีการศึกษา	2556	
		 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	/	ตรวจระเบียบวินัย	/	
		 อบรมครูเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการเรียนรู้เกษตรแนวใหม่”	
วันที่	5-6	 ครูระดับชั้น	ป.2	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา	Tablet		
วันที่	6	 กิจกรรมคณิตศาสตร์/ตัวแทน	ม.5	ร่วมกิจกรรม	Rally		
	 	“เกษตรลองทำดู	7	สถานี”		
วันที่	8	 กิจกรรมวันอาเซียน	
วันที่	9	 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	
วันที่	13,15	 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	
วันที่	16		 แอโรบิค	/	ติว	O-Net	ม.6	
วันที่	20	 กิจกรรมสังคม	
วันที่	22	 Story	Telling	วิทยาศาสตร์	
วันที่	23-25	 ค่ายพุทธบุตร	
วันที่	27-30	 สัปดาห์สื่อศึกษา	
วันที่	29	 Story	Telling	สังคม		
วันที่	31	 ม.5	ทัศนศึกษา	
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กิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี2013
กิจกรรมอุดมการณ์สีม่วง 

“ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นพลัง มุ่งมั่นทำดี” 
เดือน	 มิถุนายน	–	กรกฎาคม	

สีที่รับผิดชอบ	 สีม่วง	

หัวข้อ	 ความเชื่อ	ความศรัทธา	เป็นพลัง	มุ่งมั่นทำดี	

วัตถุประสงค์	 1.	นักเรียนแบ่งปันความเชื่อ	ความศรัทธา	ในศาสนาที่ตนนับถือ																										

	 2.	นักเรียนนำความเชื่อ	ความศรัทธา	มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี	

การประกอบศาสนกิจที่ตนนับถือ 

แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา 

แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาต่างๆ 

กิจกรรมอุดมการณ์สีเขียว 
“ค่านิยมที่ดี” 

เดือน	 สิงหาคม	–	กันยายน	

สีที่รับผิดชอบ	 สีเขียว	

หัวข้อ	 ค่านิยม	

วัตถุประสงค์	 1.	นักเรียนทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่า	“ค่านิยม” 

	 2.	นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญค่านิยมที่ดีในสังคม	

	 3.	นักเรียนทุกคนช่วยกันรณรงค์และปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีในด้านความสงบในโรงเรียน	

การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับค่านิยมที่ดี 

ตอบคำถามจากการชมบทบาทสมมติ  

การนั่งสมาธิ 
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การเลือกตั้งคณะกรรมการ
	 วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2556	 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ		
สภานักเรียน	ปีการศึกษา	 2556	 โดยให้นักเรียน	ม.1	 -	 ม.6	 มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ		
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา2556

คณะกรรมการสี

น.ส.อาทิตยา โรจน์ธรรมรักษ์ ประธานสีม่วง 

น.ส.กมลวรรณ อยู่ประเสริฐ ประธานสีฟ้า 

น.ส.ฉัตรฐริกา อู่อำพร ประธานสีเขียว 

น.ส.ณัฎฐณิชา กิจดำรงวินิจกุล ประธานสีชมพู 

น.ส.นรีรัตน์ ตันศิริวิวัฒน์กุล ประธานสีเหลือง 

น.ส.ปรางใส เสลาหลัก ประธานสีแสด 

น.ส.นันทนัช เอกจีน   น.ส.นัทธมน ผดุงพัฒโนดม    น.ส.ธันยพร ระวังนาม 
     รองประธาน                 ประธานนักเรียน                    รองประธาน 
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ผู้นำเยาวชนซาเลเซียน
น.ส.ประภัสสร	พุทธิสัตย์,	น.ส.อมรรัตน์	จันทร์อ้อย	

น.ส.กัญชลิดา	แสงเดือน,	น.ส.ณัฐชา	แซ่เจี่ย			

น.ส.สุทธิดา	พันธ์เพียร,	น.ส.สุทธิดา	จันทร์วาววาม	

น.ส.อาจารี	เสืองามเอี่ยม,	น.ส.สุรัชชา	จอประดิษฐ์	

น.ส.ณัฐริกา	สัปคง,	น.ส.ศรุตา	อ่อนแช่ม	

น.ส.พนิดา	พิณพาทย์,	น.ส.เต็มสิริ	เอื้อพูนผล		

น.ส.พรกมล	บุญฉาย,	น.ส.สุนิสา	มาลา	

	

พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี2556

“เราคือทูตแห่งความดีมีความเชื่อเป็นพลังนำความหวังสู่สังคม”

	 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ประธานในพิธีระดับมัธยมศึกษา	ซิสเตอร์ศิริรัตน์	 อนุวัฒน์ประกิจ	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	และ			

ซิสเตอร์อันนา	กราสซี	พร้อมด้วยคณะกรรมการศิษย์เก่า	 ผู้ปกครอง	 ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	ประจำปี	

2556	 เพื่อนำอุดมการณ์	 “เราคือทูตแห่งความดี มีความเชื่อเป็นพลัง นำความหวังสู่สังคม” มาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมตลอด

ปีการศึกษานี้	

	 ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ	และ	ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทลำภู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอุดมการณ์	ประจำปี	2556	

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา	เพื่อนำอุดมการณ์มาทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษา	2556	
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รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

 คุณครูขวัญศิริ บัวลา	 ตัวแทนโรงเรียนนารีวุฒิ	 รับเกียรติบัตร		

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	 (O-NET)โรงเรยีนเอกชน	

ประเภทสามญัศกึษา	ปทีีผ่า่นมาระดับชั้น	ป.6,	ม.3	และ	ม.6	รวม	5	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้	มากกว่า	ร้อยละ	5โดยมี	นายธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เป็นผู้มอบ	ณ	โรงแรมริเวอร์ไซด์	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2556	

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  
	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี	 เขต	 2	 หน่วยงานต้นสังกัด			
จัดให้	ผอ.กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผอ.นพดล เมืองอู่ และ	ผอ.อมลวรรณ พิลาไชย	ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนารีวุฒิ	
ปีการศึกษา	2556	บรรยากาศในการติดตามตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น	 มีการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น	เป็นกันเองและได้รับการชื่นชม	

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนารีวุฒิ
	 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวุฒิ	 ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้	 ประกอบไปด้วย	 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย	 จำนวน			
11	มาตรฐาน	และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	16	มาตรฐาน	ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา	ดังต่อไปนี้	
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิในภาพรวม

	 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนทั้งในระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนนารีวุฒิ	 มีผลการประเมิน	
ผ่าน	ได้ระดับคุณภาพ	ดีเยี่ยม	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	99.17	และอยู่ในกลุ่มคุณภาพ	A	
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ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

คุณภาพสูงขึ้น 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันสุนทรพจน์ 

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่ง	นางสาวกมลวรรณ	อยู่ประเสริฐ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา		
ปีที่	 6	 /	 2	 เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 70	 ปี	 การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2556	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตสนามจันทร์	 ผลปรากฏว่า
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน	 7,000	 บาท			
จึงขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมความสามารถของนักเรียนในครั้งนี้	
	

วันภาษาไทยแห่งชาติ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น	 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็น		

ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง	 อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีความซาบซึ้ง		

ในความงดงามของภาษาไทย	ได้แก่	การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม

ของภาษาจากเพลงลูกทุ่งและการตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย	ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง	

วันสุนทรภู่
	 เป็นนางยักษ์รักพระอภัยใครจะรู้	 เขาจำอยู่โดยไม่รักช้ำนักหนา	

ทั้งจำแลงแปลงร่างสร้างมายา	 ด้วยหวังว่าพระอภัยเห็นใจตน	

	 ยอมเชื่อคำลวงหลอกให้ออกป่า	 ด้วยทีท่าดั่งจริงใจไม่ฉงน	

พลาดแล้วหนอนางยักษ์ที่รักคน	 ติดวังวนในบ่อกรรมต้องช้ำทรวง	

	 น่าสงสารนางผีเสื้อเหลือเกินนัก	 ทุ่มเทรักพระอภัยใจติดบ่วง	

มอบรักให้กลับสูญเปล่าเขาหลอกลวง	 น้ำตาร่วงเพลงพิศวาส...พิฆาตเธอ	

	 บทร้อยกรองข้างต้นใช้ประกอบการแสดงชุด	 “สงสารนางผีเสื้อ”	 ในกิจกรรม		
วันสุนทรภู่	 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น	 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรมครูสุนทรภู่	 และเรียนรู้ประวัติและผลงานของท่าน		

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	นั้น	ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี	
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของฝากจาก 

คุณครูปิยนุช ย้งปรีชา 
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบทกลอน 

 *** ครูสอนศิษย์ให้คิดถูกปลูกความรู้ เพื่อต่อสู้ความขลาดเขลาที่เข้าหา 

พาชีวิตก้าวไปใช้ปัญญา ทั้งรักษาความดีงามตามครรลอง 

 เพราะความรู้มิใช่อยู่เพียงแค่นั้น จะวาดฝันสิ่งใดใช้สมอง 

ยึดความจริงใช้สติมาตริตรอง เปิดตามองโลกที่เห็นและเป็นไป 

 เพื่อรับรู้รู้รับจับกระแส มิใช่แค่รู้เพียงเปลือกเลือกได้ไหม 

มิรู้โลกมิรู้เรามิเข้าใจ แล้วเมื่อไรจะพาตนพ้นอัตตา 

 เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตใหม่ จะพ้นภัยที่ถาโถมจู่โจมหา 

คำจากครูควรพินิจพิจารณา วันข้างหน้าใช้คำครูรู้เตือนตน *** 

 

ครูปิยนุช ย้งปรีชา 

ในนามปากกา ตาเบบูญ่า 

 เมล็ดพันธุ์ของครูอยู่ตรงหน้า   

ต้องพึ่งลมฝนฟ้าเอาใจใส่ 

ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวสักเท่าใด   

กว่าเจ้าจะเติบใหญ่และงอกงาม 

 ทั้งนกกาพากันมาจิกคุ้ย    

ทั้งฝูงสัตว์มาลุยเพื่อเดินข้าม 

ทั้งแมลงแฝงตัวทั่วทุกยาม    

ทั้งหมดคือขวากหนามที่น่ากลัว 

 ครูก็คือเจ้าของสวนล้วนลวดหนาม   

อันตรายคุกคามอาจมีทั่ว 

ไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ต้องกลัว    

 ครูใช้รักล้อมรั้ว....ด้วยหัวใจ 

*** เจ้าของสวน *** 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 Welcome	back	to	school	!!!	สวสัดจีา้	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ	ขอตอ้นรบัเขา้สูป่กีารศกึษาใหม่	

2556	 (2013)	 ด้วยความยินดี	 ในปีการศึกษานี้ทางกลุ่มสาระของเรา	มีนิสิตฝึกสอนที่จะมาร่วมทีมจัดการเรียนการ

สอนของกลุ่มสาระใหเ้ขม้ขน้ยิง่ขึน้	ซึง่ไดแ้ก	่นสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์วชิาภาษาองักฤษ	จำนวน	2	คน	ไดแ้ก	่

นางสาวรตันาภรณ์ เชยชิต และ	นางสาววรรณิศา เทียนทอง	นิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	วิชาภาษาจีน	จำนวน	4	คน	

ได้แก่	นางสาวอรจิรา นิลวร, นายฐิติ คำแหง, นางสาวเบญจรัตน์ อมรพฤกษ์ชัย, นายอัฐพร เนตรพรม ภาคเรียนนี้

ทางกลุ่มสาระของเราจัดให้มีช่วง	Spelling	Time	 เป็นการนำเสนอคำศัพท์วันละ	2	คำ	พร้อมทั้งมีการฝึกออกเสียง

ภาษาจีนอีกด้วย	เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		

	

	 รวมทั้งคณะครูของกลุ่มสาระเรา	ได้เข้าร่วมอบรมและเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอน	เพื่อนำมาพัฒนา	

การจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน	

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การอบรมการจัดการเรียนรู้สู่ระดับสากล	(World	Class)	
ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำแพงแสน		

จังหวัดนครปฐม	วันที่	31	พฤษภาคม	2556									

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“Listening&	Speaking	for		
ASEAN	Community”	ณ	โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์		

จังหวัดราชบุรี	วันที่	8	–	9	มิถุนายน	2556			

	 									นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ของเรา
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี	
แลกเปลีย่นวฒันธรรม	ณ	ประเทศองักฤษ	นวิซแีลนดแ์ละ
ออสเตรเลีย	 ได้แก่	ด.ญ.ธัญญามาศ กลั่นขำ ด.ญ.ชลิตา 
โตอดเิทพ ด.ญ.รญัชดิา เอีย่มองค ์ด.ญ.สรลัพร รุง่ประเสรฐิวงศ์ 
ด.ญ.อจัจมิา ศรรีาจนัทร ์ด.ญ.ศริขิวญั นลิาภรณ ์ด.ญอนสุสรา 
คงเพิ่ม	และ	ด.ญ.อภิชญา คงสามสี Congratulations!!	

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน 
	 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน	 คือ	 ภาษาอังกฤษ	 ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียน			

ในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน	 ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน	 เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติ		

ของแต่ละคน	เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธงชาติประเทศอาเซียนกันดีกว่านะคะ	
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 

	 สวัสดีค่ะ	 ปีการศึกษา	 2556	นี้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	

ยนิดตีอ้นรบัสมาชกิใหม ่ครดูษุฏ ีแสนตุม้	ทีไ่ดเ้ขา้มาชว่ยเปน็กำลงัใจและเตรยีมความพร้อม

ให้นักกีฬานารีวุฒิของเรา	

	
ผลงานสร้างชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้	

สุขศึกษาและพลศึกษา	

การแข่งขันกีฬาเทควันโด	ปี	2556	

วันที่	23	กุมภาพันธ์	2556	การแข่งขัน	“เยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันตก	ครั้งที่	1”	จังหวัดราชบุรี		

วันที่	27	เมษายน	2556	การแข่งขัน	“RATCHABURI	OPEN	ครั้งที่	3”	จังหวัดราชบุรี		

วันที่	4	พฤษภาคม	2556	การแข่งขัน	“อบจ.พระนครศรีอยุธยา	โอเพ่น	2013”	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

วันที่	22	มิถุนายน	2556	การแข่งขัน	“TAEKWONDO	SPORT	HERO	SAMUTPRAKARN	CHAMPIONSHIP	2013”	จังหวัดสมุทรปราการ		

วันที่	10	สิงหาคม	2556	การแข่งขัน	“ไทเกอร์ไทย	ซอง	คิ	ยอง	คัพ”	ครั้งที่	9	จังหวัดนครปฐม		

วันที่	24	สิงหาคม	2556	การแข่งขัน	“ชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง	จ.สมุทรสาคร”	ครั้งที่	1	จังหวัดสมุทรสาคร		

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

	 ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation-AFF)  

เป็นองค์กรย่อยของอาเซียน สำหรับจัดการฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเอฟเอฟก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยมี 

10 ประเทศ และในป ี 2539 ได้ม ีการจ ัดการแข่งข ันฟ ุตบอลระหว่างประเทศ ไทเกอร ์ค ัพ และ 2545   

มีการจัดการแข่งขัน อาเซียนคลับแชมเปียนชิพ นอกจากนี้ยังมีสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (ASEAN Para Sports 

Federation : APSF) เป็นผู้จัดอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬา  

คนพิการ ที่จัดขึ้นในทุกสองปีต่อเน่ืองจากกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) โดยมีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการ

แข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ 

รับรางวัลชนะเลศิอันดับท่ี 1 
ด.ญ.สัณห์สมร สุมสา ม.1/1  

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน 

เกร็ดความรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน

ทั้งในและนอกห้องเรียน	กิจกรรม	 “ASEAN	Day”	 ในวันที่	 8	สิงหาคม	2556	 ในวันครบรอบการก่อตั้ง	ASEAN	ที่มีการ		

จัดกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	การแสดง	การละเล่นอาเซียน	อาหารอาเซียนให้ชิม	 ให้ชม	และ		

ให้ช้อปกันอย่างสนุกสนาน	และที่สำคัญ	คุณครูแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนกันได้อย่างงดงาม	และให้นักเรียนทุกคน		

ร่วมกันโหวตให้คุณครูที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติยอดเยี่ยม	 กิจกรรมสังคมศึกษา	 จัดกิจกรรม	 “Quiz	Competition	 laws”	

เปน็การแขง่ขนัตอบปญัหากฎหมายจากบทบาทสมมตบินเวท	ีซึง่สรา้งความสนกุสนานและไดค้วามรูท้างดา้นกฎหมายอกีดว้ย	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	ได้ส่งเสริม

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา		

ดูงาน	 เพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันหลายรายการ	 เช่น	

การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

ชิงแชมป์	โดยหน่วยงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	จังหวัด

ราชบุร	ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และได้เป็น

ตัวแทนจังหวัดราชบุรี	 เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหา

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับภาคกลาง ได้แก่

นางสาวพรทิพย์	 กิตติวรวิวัฒน์	 และ	 นางสาววรัมพร	

ปิยะปราโมท์	มัธยมศึกษาปีที่	6/3		

	 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาเซียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย	ได้แก่	เด็กหญิง

ฐิติมา	ปิดตานัง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/2	

 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 

โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

ได้รับรางวัลชมเชย ไดแ้ก	่นางสาวพรทพิย	์กติตวิรววิฒัน	์

และ	นางสาววรมัพร	ปิยะปราโมท์	

18 ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ม.6 ร่วมประชุมสัมมนา “นารีวุฒิร่วมใจให้ประเทศไทยก้าวสู่อาเซียน” 
	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 2556	 	คุณครูประภาพร บุญพิทักษ์สกุล	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 และ		

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ร่วมประชุมสัมมนา	“นารีวุฒิร่วมใจให้ประเทศไทยก้าวสู่อาเซียน”	 โดย	คุณสมชัย อังอำนวยศิริ   

ณ	ห้องประชุมชั้น	2	โรงเรียนนารีวุฒิ	

ค่ายพุทธบุตร 
	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เข้าค่ายพุทธบุตร	ณ	วัดใหม่เจริญผล	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	23-25	สิงหาคม	2556	

เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมทางพุทธศาสนาแก่นักเรียน	ให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	

19ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สวัสดีค่ะ	 ในปีการศึกษา	2556	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ขอต้อนรับสมาชิกใหม่	ซึ่งเป็น

นิสิตฝึกสอนจากคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำแพงแสน	 ได้แก่	

นางสาวสุมนทิพย์	ทิพย์หนู	ซึ่งรับผิดชอบ	สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน			

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ใช้เวลาช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน	โดยจัดกิจกรรม	ดังนี้	

กิจกรรม	“แก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข”	และ		การเล่น	“เกมซูโดกุ”   

ระดับประถมศึกษา	

กิจกรรม	“รู้ไหมฉันคือใคร”	นักเรียนร่วมกันทายว่า	จากบทบาทสมมติและคำใบ้นั้น	

เป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด	และ  “เกมปริศนาจำนวนไขว้ เร่ืองการแก้สมการ” 	ระดับมัธยมศึกษา	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

	 1.	ครูปรารถนา กะลินเกาและครูดวงนภา อุสาหะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ	ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	สำหรับพัฒนานักเรียน		

ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์	ระดับชั้นประถมศึกษา	วันที่	6-7	กรกฎาคม	2556	โรงแรมรอแยล	เบญจา	กรุงเทพฯโดยมี

เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับ	 โครงงานคณิตศาสตร์	ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา	พื้นที่และปริมาตร	 เรขาคณิต	 (เน้นเกี่ยวกับ

การสร้างแผนที่	ระยะทางที่สั้นที่สุด	และทรงสามมิติ)	

	 2.	ครูวัชราภรณ์ เจริญสุข	 เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน	 จังหวัดราชบุรี	หลักสูตร		

การสร้างนวัตกรรมการสอนสู่การพัฒนากระบวนการคิด	วันที่	6	กรกฎาคม	2556	

3.	ครูสุนันท์ จินตนา ครูกรรณิการ์ ลีพรหมมาและครูขวัญศิริ บัวลา	 เข้าร่วมอบรมครูเอกชน	 ระดับประถมศึกษา			

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิชาคณิตศาสตร์	วันที่	14	กรกฎาคม	2556	

4.	ครูวัชราภรณ์ เจริญสุข	 เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู		

โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี	 เพื่อพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษา			

สู่ประชาคมอาเซียน	วันที่	24-25	กรกฎาคม	2556	

5.	ครูสิริมา สังข์สอาด ครูสุภัค สังข์ทอง	และ	ครูชลธิชา ยามช่วง	เข้าร่วมอบรม

เชงิปฏบิตักิาร	หวัขอ้	“กระบวนการเรยีนรูเ้กษตรแนวใหม”่	จาก	บรษิทั	นานมบีุ๊คส์	

จำกัด	วันที่	5	สิงหาคม	2556	

	

พัฒนาบุคลากรครูด้านคณิตศาสตร์ 

20 ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์
วนัที ่8 สงิหาคม 2556 โรงเรยีนนารวีฒุจิดักจิกรรมอาเซยีนเดย์

ซ่ึงทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยร่วมจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

และออกร้านขายของเพื่อระดมเงินทุนเข้าร่วมงาน 75 ปี 

นารีวุฒิ ด้วยความสนุกสนาน 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                   จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  

 วิทยากรและนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 

 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ค่าย
คณิตศาสตร์

การแข่งขัน“ซูโดกุโปร”รุ่นประถมปลาย
รายการ ฟิชโช ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556  

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556  
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน  
อันดับที่4เหรียญทองได้แก่เด็กหญิงณิชาภัทรภักดีพิน
อันดับที่9เหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงชนัญชิดาสูงกิจบูลย์

การแข่งขัน“ซูโดกุโปร”รุ่นประถม
รายการ เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน  

อันดับที่2เหรียญทองได้แก่เด็กหญิงณิชาภัทรภักดีพิน

21ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 สวัสดีค่ะ พบกันครั้งนี้ ต้อนรับปีการศึกษา 2556 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

มีกิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มสาระให้ทราบค่ะ เริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2   

ห้อง SME เข้าชมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคกลางวันท่ี 15 มิถุนายน 

2556 ณ ตลาดเพชรเมืองราช จังหวัดราชบุรี ตัวแทนนักเรียนของเราเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ด.ญ.ฐิตารีย์โชติยะและด.ญ.ขนิษฐาปัญญาธีระ

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนวิทย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมอาเซียนวันที่8สิงหาคม2556

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 นักเรียนมัธยมต้น แผนวิทย์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 ทัศนศึกษาดูงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 

22 ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมนิทรรศการ  

 “อาเซียนกับพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง SME และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  

เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทำวิจัย 10 เรื่อง โดยมีศูนย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม คอยให้คำแนะนำ 

คนเก่งของเรา  ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนคนเกง่ จากการประกวดกจิกรรมการแสดงวทิยาศาสตร ์  

(SCIENCE SHOW) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนปากท่อ

พิทยาคม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถม ได้แก่ ด.ญ.อันธิกา โดยศรีเอี่ยม   

ด.ญ.ศิรินัดดา ชัยปลาทอง ด.ญ.ศุภณัชฐา ราชประดิษฐ์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา ชูศรี นางสาวณัฎฐณิชา กิจดำรงวินิจกุล   

นางสาวกุลธีรา  ลิ้นทอง  

23ารีวุฒิ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ปีการศึกษา 2556 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 มีอะไรบ้าง ติดตามได้เลยค่ะ 

งานฉลองกตัญญูภาค
วันที่ 24 เมษายน 2556 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร่วมงานฉลองกตัญญูภาคและร่วมใจกันกล่าวขอบคุณ 

ซิสเตอร์มารีอาตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ด้วยชุดการแสดงที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย  

การประชุมศิษย์เก่าธมอ.ระดับภาคพื้นเอเชีย
 วันที่ 2–5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ตัวแทนครู นักเรียนร่วมการแสดงในงานการประชุมศิษย์เก่า ธมอ. ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก  

 หัวข้อ “FIRST ASIAN CONGRESS ASSOCIATION OF THE PAST PUPILS OF THE FMA” ณ บ้านธารพระพร สามพราน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2556 

24 ารีวุฒิ 
วารสาร



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมStoryTellingศิลปะ

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมใ
นสมาชิกอาเซียน10ประเทศการร

ำวง“บัดสลบ”(Budsiob)ของชาว
ลาว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ปี 2556 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 เข้าร่วมการประกวดวงสตริง ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ทางดนตรีแก่เยาวชนและต่อต้านยาเสพติด ปี 2556 วง Illegal ได้รับรางวัลชมเชย จากโปรแกรมวิชาดนตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดยมี น.ส.กุลธีรา

ลิ้นทองน.ส.วรรณเพ็ญเซียงหวองน.ส.อริสารักษาเกียรติด.ญ.ศุภิสรากำเนิดแจ้งด.ญ.สุภาพรโลกรวม

ด.ญ. ธิชา เจริญผล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

25ารีวุฒิ 
วารสาร



กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ณโรงเรียนเทพินทร์พิทยาในวันเสาร์ที่7กันยายน2556ดังนี้

1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ทีม3คน)

 รางวัลเหรียญเงินป.4-6 เด็กหญิงอัญชลี สอนดี  

  เด็กหญิงณัฐวรา อุณหจิรังรักษ์  

  เด็กหญิงอินทิรา หงีใจงาม   

 

2.การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้(ทีม3คน) 

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงญาดา แก้วกระจ่าง  

  เด็กหญิงแก้มพลอย ด้วงน้อย   

  เด็กหญิงนิตย์รด บดีเลิศฤทธิ์   

 

 

3.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงนันทวัน โชติดิลก    

  เด็กหญิงณัฐทนันธ์  สร้อยสวัสดิ์ 

 



4.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงวรัญญ์ เนตร ถาวรพงศ์หิรัญ    

  เด็กหญิงรัตติวัลย์ สุวรรณรังษี 

 



5.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงศศิประภา วงค์จวง     

  เด็กหญิงปาณิสรา  พุชพงษ์ 

กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี “สุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม”
คนเก่ง... ารีวุฒิ 

 โรงเรียนนารีวุฒิส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63หัวข้อ

“สุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม”กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่3วันที่7กันยายน2556ณโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

1.อ่านออกเสียงและจับใจความ(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิรัตนากร  

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงวิรัลพัชร พนอนุอุดมสุข  

 

2.เขียนเรียงความและคัดลายมือ

 รางวัลเหรียญเงินป.1-3 เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนพนาไพร   

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงจินดารัตน์ ญาติคำ   

 

3.ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงพิชญาภา นภาพรรุ่งโรจน์  

 รางวัลเหรียญเงินป.4-6 เด็กหญิงตรีภูวเรศ ปวีณาสมบัติ   

 

4.แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่4บท(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงวณิตา เพชรอินทร์  

  เด็กหญิงชลิตา กล่อมกำเหนิด 

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญเงินป.1-3 เด็กหญิงพรลภัส พวงพูล   

 รางวัลเหรียญทองแดงป.4-6 เด็กหญิงอารียา ศิริมั่ว    

 

2.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงจินฑ์จุฑา จิตเย็น  

  เด็กหญิงบุญสิตา เทพรักษาฤาชัย  

 

3.การแข่งขันคิดเลขเร็ว(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงอโณมา อนันตชัยสิทธิ์  

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงสุกัญญา เชิงฉลาด 



4.กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้:ซูโดกุ

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงณิชาภัทร ภักดีพิน 

  เด็กหญิงภัทธีญา ศรีทันดร  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(ทีม3คน)
 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงนิรัตษา เซี่ยงจ๊ง เด็กหญิงณัชชา สามัคคี   
  เด็กหญิงอัญชลี ยอดรัก   
 
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง(ทีม3คน)
 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงเบญญาภา ฐิติสรรเพชญ เด็กหญิงจุฑามาศ กงล้อม  
  เด็กหญิงสุภาวรรณ  ตันธนไพบูลย์   

3.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ScienceShow)(ทีม3คน)
 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงอันธิกา โดยศรีเอี่ยม เด็กหญิงศิรินัดดา ชัยปลาทอง   
  เด็กหญิงศุภนัฏฐา ราชประดิษฐ์  

1.เพลงคุณธรรม(ทีม5คน)
 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงพลอยณัชชา ระพีร์โรจนธร เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขสอาด   
  เด็กหญิงกชกร  พวงลำเจียก เด็กหญิงขวัญสุกานต์ บ่อทรัพย์ 
  เด็กหญิงธิฌาภา  จันทร์ที    
 
2.ละครคุณธรรม(ทีม15-20คน) 
 รางวัลเหรียญทองป.1-6 เด็กหญิงนพนรา ชูนาม เด็กหญิงปนิตตา ขันธ์แก้ว      
  เด็กหญิงวรดา แว่นเกตุ เด็กหญิงกุลชา จินดารักษ์  
  เด็กหญิงกุลภรณ์ ดาราชาติ เด็กหญิงวัชรวีร์ พันสมตน   
  เด็กหญิงสาริศา ขำคำไพ เด็กหญิงพรพรหม ศรีประไพ   
  เด็กหญิงอภิญญา ภารนันท์ เด็กหญิงปรียาพัชร ปัญญาธีระ  
  เด็กหญิงชุติมา วณิชพัฒน์ เด็กหญิงธันยพร วงค์จิตราทร  
  เด็กหญิงกฤศนรัตน์ เดชผ่อง เด็กหญิงโสลดา อั้งลี่   
  เด็กหญิงมนัสชยา บุตรดี 
 
3.สวดมนต์แปล(ทีม10คน)
 รางวัลเหรียญเงินป.1-6 เด็กหญิงสาวิตรา เอกสุรพงศ์ เด็กหญิงประภาศิริ เกี้ยวเพ็ง   
  เด็กหญิงสุชัญญา อาชวชาลี เด็กหญิงฌานิศา อนุศาสนนันท์  
  เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ศรีวิเชียร เด็กหญิงกัณฑิมา มั่นคง   
  เด็กหญิงสุพรรษา สุนทร เด็กหญิงวรดา บุญโต   
  เด็กหญิงน้ำทิพย์ รณรื่น เด็กหญิงศันสนีย์ สีสัย 
 

1.แอโรบิค(ทีม15คน)
 รางวัลเหรียญทองป.1-6 เด็กหญิงบุษกร ชินชนะถาวร เด็กหญิงปัญชญาดา เต่าแย้ม   
  เด็กหญิงรวิพร เผดิมรอด เด็กหญิงพิชญธาดา ผลิศักดิ์   
  เด็กหญิงอรวรรณ ดำรงพันธ์ เด็กหญิงลัญฉกร ไชยวงค์ 
  เด็กหญิงเปรมยุดา หมันประสงค์ เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์  
  เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยสะอาด เด็กหญิงศรัญญา โชติพนิชเศรษฐ์  
  เด็กหญิงณัฐกมล  ทีคำ เด็กหญิงวงศ์วรุณ เย็นจิตร์  
  เด็กหญิงวรัทยา นุชิต เด็กหญิงธนพร จรามรบูรพงศ์ 
  เด็กหญิงนภัสมณฑ์ สุขเสาร์      
 2.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา(ทีม2คน)
 รางวัลเหรียญทองป.1-6 เด็กหญิงอภิชญา วัจนามัย  
  เด็กหญิงนพพลอย ตั้งวัฒนากาญจน์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.การแข่งขันวาดภาพระบายสี(เดี่ยว)
 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงภสิณี สระลอย 
 รางวัลเหรียญทองแดงป.4-6 เด็กหญิงปัณณธร ชัยมงคล 
   
2.การแข่งขันประติมากรรม(ทีม3คน)
รางวัลเหรียญเงินป.1-3 เด็กหญิงชิณษา มหาโพธิ์  
  เด็กหญิงสิริภัทร์ ศิริสวัสดิ์  
  เด็กหญิงสาธุการ ชำนาญกิจ   
 
3.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิงเดี่ยว) 
รางวัลเหรียญเงินป.1-6 เด็กหญิงลภัสรดา รักดี   
   
 
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล(หญิงเดี่ยว)
 รางวัลเหรียญทองป.1-6 เด็กหญิงมุตา เชื้อบุญ   
 
 
5.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิงเดี่ยว)
 รางวัลเหรียญทองป.1-6 เด็กหญิงสดุดี ชำนาญกิจ   
 

6.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิงเดี่ยว)
 รางวัลเหรียญเงินป.1-6 เด็กหญิงสุพัฒตรา เรืองพยุงศักดิ์ 

1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ทีม3คน)

รางวัลเหรียญเงินป.4-6 เด็กหญิงอัญชลี สอนดี  

  เด็กหญิงณัฐวรา อุณหจิรังรักษ์  

  เด็กหญิงอินทิรา หงีใจงาม   

2.การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้(ทีม3คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงญาดา แก้วกระจ่าง  

  เด็กหญิงแก้มพลอย ด้วงน้อย   

  เด็กหญิงนิตย์รด บดีเลิศฤทธิ์   

3.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงนันทวัน โชติดิลก  

  เด็กหญิงณัฐทนันธ์ สร้อยสวัสดิ์   

4.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)(ทีม2คน) 

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงวรัญญ์เนตร ถาวรพงศ์หิรัญ  

  เด็กหญิงรัตติวัลย์  สุวรรณรังษี   

5.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)(ทีม2คน) 

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงศศิประภา วงค์จวง  

  เด็กหญิงปาณิสรา พุชพงษ์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptuSpeech(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองป.1-3 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิ้มรุ่งสุโข   

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงงาม   

 

 

2.การแข่งขันกิจกรรมSpellingBee(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองแดงป.1-3 เด็กหญิงวราทิพย์ อาจฤทธิ์   

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงชนัญชิดา สูงกิจบูลย์   

 

 

3.การประกวดเล่านิทานStoryTelling(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุขศรี    

 



4.การแข่งขันMultiSkillsCompetition(เดี่ยว)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงสวรินทร์ วิจิตรจรัสกุล   

 

 

5.การแข่งขันพูดภาษาจีน(เดี่ยว) 

รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ตั้น    

 

 

6.การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนASEANQUIZ(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญเงินป.4-6 เด็กหญิงวิภาดา ออกฉิม   

  เด็กหญิงอภิษฎา กิตติโก    

 



7.กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้:Crossword(ทีม2คน)

 รางวัลเหรียญทองป.4-6 เด็กหญิงอัญชิสา บุตรนุช  

  เด็กหญิงภัคธีมา อรุณประพันธ์ 

 

30 ารีวุฒิ 
วารสาร



นว. ประมวลภาพกิจกรรมใน
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน 

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะซิสเตอร์ คุณครู และพี่ๆ ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อเพื่อน พี่ ครู และโรงเรียน 

เสกอาคารเรียน
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีเสกอาคาร โดยมี คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นประธานในพิธี สำหรับให้การจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

2556 เป็นไปด้วยความราบรื่น และเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มปีการศึกษาใหม่ คุณพ่อให้ข้อคิดแก่นักเรียน...  

ให้มุ่งสู่ความหวังที่ตั้งใจไว้ด้วยความพยายาม อดทน 
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นว. ประมวลภาพกิจกรรมใน
โครงการสานรัก...สารสัมพันธ์ผู้ปกครอง

 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ หลักสูตรการเรียน

การสอนของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครองป.1,ม.1วันที่25พฤษภาคม2556

ประชุมผู้ปกครองม.4วันที่26พฤษภาคม2556

ประชุมผู้ปกครองอนุบาลวันที่31พฤษภาคม2556

วันที่13มิถุนายน2556น้อมจิตวันทา..บูชาคุณครู
 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกฝัง  

ใหน้กัเรยีนแสดงความกตญัญู กตเวท ีระลกึถงึพระคณุของคร ูโดยแบง่พธิเีปน็ 2 รอบ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาลร่วมกับระดับประถมศึกษา พร้อมทั้ง

มีการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนและมอบเครื่องหมาย สำหรับทำหน้าที่ดูแลความเป็น

ระเบียบและวินัยในโรงเรียน 
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ประมวลภาพกิจกรรมในนว. 
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิด  

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการ  

ดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่   

13 มิถุนายน 2556 นักเรียนนารีวุฒิได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 

ร่วมกิจกรรมห้องทรงงานและร่วมชมคอนเสิร์ต 

 

นักเรียนนารีวุฒิร่วมรับเสด็จ

อบรมเนตรนารีจราจรม.3
 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้แก่นักเรียน

เนตรนารี ม.3 เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ณ ห้องประชุม ชั้น 2   

อาคารโมราโน โรงเรียนนารีวุฒิ 

กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนประจำ
           วันท่ี 22 มิถุนายน 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมนักเรียนประจำ

สัมพันธ์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และ รู้จักกันมากขึ้น   

ณ บ้านสแตลลา มาริส ชะอำ จ.เพชรบุรี 
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ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 
กิจกรรมฉลองพระสันตะปาปา

วันต่อต้านยาเสพติด 
  วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด   

ซสิเตอรศ์ริริตัน ์อนวุฒันป์ระกจิ ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนนารวีฒุ ิ

กลา่วนำคณะคร ูนกัเรยีน ปฏญิาณตนจะไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม
ฉลองสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อให้นักเรียน  
ได้ทราบถึงความสำคัญ ชีวประวัติ และ การดำรงตำแหน่งประมุข
แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกของสมเด็จพระสันตะปาปา 
และร่วมการแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ดูแลสุขภาพนักเรียน  
 วนัที ่8 กรกฎาคม 2556 เจา้หนา้ทีท่นัตกรรม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตรวจฟันและเคลือบหลุม
ร่องฟัน 

การดูแลป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
 วนัที ่12 กรกฎาคม 2556 ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มาให้ความรู้เร่ืองการดูแลป้องกัน
โรค มือ เท้า ปาก และได้ตรวจสุขภาพให้กับน้องอนุบาล 

โครงการฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ เพื่อชีวิตสดใหม่ ตลอด... ตลอด 
ตอน ฉลาดซื้อ ฉลาดทาน ฉลาดอ่าน GDA วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
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ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 
วันเยาวชนโลกครั้งที่28

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม  
วันเยาวชนโลกขึ้น โดยมีการชมละครสั้นเกี่ยวกับวันเยาวชนโลก
และการเต้นประกอบท่าทาง 

ประชุมผู้ร่วมงานนารีวุฒิ-สารสิทธิ์-ดอนบอสโก-หัวโป่ง

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา 
 เพือ่รกัษาประเพณแีละวนัสำคญัของพระพทุธศาสนา โรงเรยีนนารวีฒุไิดจ้ดัใหม้กีจิกรรมหลอ่เทยีนพรรษาขึน้ ในระหวา่งวนัที ่ 9-12 
กรกฎาคม 2556 ซึง่กจิกรรมดงักลา่วไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีนเปน็อยา่งยิง่ และในวนัที ่19 กรกฎาคม 2556 ตวัแทนคณะคร ูนกัเรยีน และ  
ผูป้กครองไดน้ำเงนิทำบญุพรอ้มทัง้เทยีนจำนำพรรษาและเครือ่งสงัฆทานไปถวาย ณ วดัเขาตะพัน้ จงัหวดักาญจนบรุ ี

เนตรนารีอากาศโรงเรียนนารีวุฒิเข้าค่าย 
 วันที่ 29–31 กรกฎาคม 2556 เนตรนารีอากาศ เข้าฝึกอบรมลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนการบิน จ.นครปฐม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องบิน นักบิน สัญญาณจราจรทางอากาศ สัญลักษณ์บนสนามบิน และกิจกรรมการทดสอบกำลังใจ การกระโดดหอ 
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ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 

เครื่องดื่มโอวัลตินจากบริษัทเบฟเวอร์จำกัด
 บริษัท เบฟเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มโอวัลติน ให้ความรู้น้องอนุบาลและนักเรียน ป.4-ป.6 เรื่อง อาเซียน โดย
การนำเสนอผ่านสื่อการสอนในรูปแบบภาพยนตร์ การ์ตูน อนิเมชั่น มีการเล่นเกมเสริมทักษะและแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสำหรับบำรุง
ร่างกายให้แก่น้องๆ อนุบาล 1– มัธยมศึกษาปีที่ 6  

สัปดาห์สื่อศึกษา
 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมสัปดาห์สื่อศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันสื่อต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้สื่อ   
ที่ดีต่างๆ โดย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนระดับประเทศ เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโมราโน โรงเรียนนารีวุฒิ 

โครงการดัชมิลล์คิดส์สคูลทัวร์2013
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 “โครงการดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ 2013” มอบความสุขความสนุกให้เด็กๆ จัดกิจกรรม ตอน กองทัพ
โปรตีนจิ๋วตะลุยมอบพลังการเรียนรู้ และแจก Gift Set ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผลิตจากนมโคผสมน้ำผลไม้ “ดัชมิลล์ คิดส์” 
พร้อม VCD Animation เสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับน้องอนุบาล 1- ป.3 
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ประมวลภาพกิจกรรมใน นว. 
กิจกรรมEnglishWelike2013

 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัท Media Of Media จัดกิจกรรม English We like 2013 ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

เทคนิคการทำข้อสอบ GAT, PAT สำหรับ ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนนารีวุฒิ และแจกผลิตภัณฑ์ ประเภท 

เครื่องดื่ม อาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาสุขอนามัย ได้แก่ เครื่องดื่มอิชิตัน ฟิชโช ซีโตส นมหนองโพ 

บะหมี่นิชชิน โคอะลามาร์ช beng - beng Clindalin Eversense   ดินสอ  และ ปากกา  Horse  

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร“เปิดโลกปิโตรเลียม(Energy2)”

 วันที่ 17 ก.ย. 56 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ   

เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นพลังงานของประเทศไทย 
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ศึกษาดูงานที่ SIAM OCEAN WORLD กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2556 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ศึกษาดูงานที่ SIAM OCEAN WORLD และโรงละครอักษรา วันที่ 11 กันยายน 2556  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานจังหวัดสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตลาด 100 ปี สามชุก วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุวกาชาด ระดับ 4 ทำกิจกรรมจิตอาสา  ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา      

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา นักเรียนได้ร่วมบริจาคทำบุญ  มอบสิ่งของแบ่งปันให้กับเด็กๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม และ  
สำนักงานพลังงาน จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนวิทย์ ศึกษาดูงาน
ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31
กรกฎาคม และ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุวกาชาด ระดับ 4 ทำกิจกรรมจิตอาสา  ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา      

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา นักเรียนได้ร่วมบริจาคทำบุญ  มอบสิ่งของแบ่งปันให้กับเด็กๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม และ  
สำนักงานพลังงาน จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
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แวดวงคาทอลิก

	 ฉลองวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	วัดน้อยของโรงเรียนนารีวุฒิ	คุณพ่อยอห์นบอสโก	ไพยง		มนิราช	อุปสังฆราช	เป็นประธานในพิธี	

มีคริสตชน	นักบวช	ผู้ฝึกหัด	นักเรียนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก	จากบทเทศน์ของคุณพ่อท่านได้	ให้ข้อคิดแก่เรา	โดยการติดต่อกับพระด้วยการ

ภาวนา	เลียนแบบความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์	 เราจะได้เป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นเขา	 	ซิสแตอร์รัตนา	ระดมกิจ	อธิการิณี	 	ได้กล่าว

ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเทิดเกียรติดวงหทัยของพระองค	์

 

13 พฤษภาคม 2556 ฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
ฉลองวัดน้อย “พระหฤทัย” โรงเรียนนารีวุฒิ-7 มิถุนายน 2556  

อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต-11 มิถุนายน 2556   

	 เจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสต์ศาสนธรรม

ราชบุรี	นำโดยคุณครูภูวดล	กล่ินสวัสด์ิ	(ครูหนุ่ม)

และทมีงานไดจ้ดัอบรมจติตารมณย์วุธรรมทตู	

ให้กับนักเรียนชมรมยุวธรรมทูต	และนักเรียน

คาทอลิก	 ตั้งแต่ชั้น	 ป.3-ม.3	 เพื่อให้ความรู้

และปลุกเร้าจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตในตัว		

ของสมาชิก	 และแบ่งปันกับเพื่อนๆ	 รอบข้าง	 โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ	 ได้เข้าร่วม

เล่นเกม	ตอบคำถามรับรางวัลและเชิญชวนให้เด็กๆ	 ร่วมแบ่งปันกับเพื่อนๆ	น้องๆ	ที่

ดอ้ยโอกาสที	่จ.กาญจนบรุ	ี	แถบชายแดนดว้ย	โดยการรว่มบรจิาคเสือ้ผา้	อปุกรณก์ารเรียน	

อุปกรณ์กีฬา	ตามคติพจน์ของยุวธรรมทูตที่ว่า	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	
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แวดวงคาทอลิก

	 ซิสเตอร์วนิดา	มาลาวาลย์		ซิสเตอร์อรุณี		โลกวิทย์	และซิสเตอร์พรพิรุณ		จันทร์เด่นดวง		เข้ารับการอบรมครูคำสอน		เมื่อวันที่	14-15	

มิถุนายน	2556			ซึ่งจัดโดยศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี		ประจำปี	2556	ณ	โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์	จ.ราชบุรี	หัวข้อ	“การจัดกิจกรรม

คุณค่าพระวรสารและเป็นผู้นำนันทนาการ”	โดยมีคุณพ่อประจักษ์	บุญเผ่า	และทีมงานเป็นวิทยากรให้การอบรม	มีคุณครูเข้าร่วมรับการอบรม

จำนวน		68	คน		บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง	

	 วนัเสารท์ี	่29	มถินุายน	2556	คณะซสิเตอร	์และคณะครคูาทอลกิ

โรงเรียนนารีวุฒิ	 เข้ารับการอบรม	 	 ซึ่งจัดโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม

มิสซังราชบุรี	 ประจำปี	 2556/2013	 (เขตเหนือ)	ณ	 โรงเรียนนารีวุฒิ			

อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	โดยมีคุณพ่อเอกมัย		เหลือหลาย	คณะภราดาน้อย

กาปชูนิ	เปน็วทิยากร	ในหวัขอ้	“เมลด็พนัธุแ์หง่ความเชือ่ในชวีติประจำวนั	2”	

มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน	175	คน		

	 19	กรกฎาคม	2556		ซสิเตอรพ์รพริณุ	จนัทรเ์ดน่ดวง	และซสิเตอรส์ริกิานต	์	ศรเีผลา	

ได้นำนักเรียนคาทอลิก	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสการชุมนุมเยาวชนระดับชาติ			

ปีแห่งความเชื่อ	 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 สามพราน	 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ		

ชูศักดิ์	 สิริสุทธิ์	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วยพระอัครสังฆราช	พร้อมกับคณะสงฆ์	

นักบวชชายหญิง	 และบรรดาเยาวชนมาร่วมงานในวันนี้	 จำนวน	 3,120	คน	ณ	อาคาร

บุญราศี	สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ					

	

	

 

 

อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี   

อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี (เขตเหนือ)    

 
ร่วมชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ปีแห่งความเชื่อ 
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แวดวงคาทอลิก

	 แผนกงานยุวธรรมทูต	 ศูนย์คริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลราชบุรี	 จัดการอบรมยุวธรรมทูต	 ระดับชั้น			
ป.3-	ป.6	เม่ือวันเสาร์ท่ี	31	สิงหาคม-1	กันยายน	2556	หัวข้อ	
“12	 อัครสาวก	 	 แบบอย่างแห่งความเชื่อ”	ณ	 บ้านสวน		
พระหฤทัย	 อ.ดำเนินสะดวก	 จ.ราชบุรี	 	 มีเด็กๆ	 เข้าร่วม
กิจกรรม	112	คน	และคุณครู	 23	คน	 	มีคุณพ่อปราโมทย์		
นิลเพ็ชร	 และทีมงานเป็นวิทยากร	 จากโรงเรียนนารีวุฒิมี			
ซิสเตอรว์นดิา	มาลาวาลย	์และกลุม่ยวุธรรมทตู	จำนวน	10	คน	
ได้เข้ารับการอบรม	การฝึกอบรมแบ่งเป็น	 4	หัวข้อหลัก	
คอื	1.	คำสอนธรรมทตู	2.	ชวีติจติธรรมทตู	3.ธรรมทตูรบัใช้	
4.ธรรมทูตสัมพันธ์	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้รู้จัก	 รัก	 เลียนแบบ
พระเยซูเจ้า	และสามารถชวนเพื่อนๆ	ให้มารู้จักพระเยซูเจ้า
ด้วยการเป็นตัวอย่าง	ช่วยเหลือ		คิดถึงเพื่อนๆ	ที่ลำบาก		

				เสาร์ท่ี	17	สิงหาคม	2556	ซิสเตอร์สุภาวรรณ		โชติผล		และนักเรียนคาทอลิก			

ม.3	 จำนวน	10	คน	ร่วมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น	ม.3	 ในสังฆมณฑล

ราชบุรี	ณ	โรงเรียนนารีวิทยา	จ.ราชบุรี	 	 ในหัวข้อ	 “	 วัยรุ่น	 วัยใส	ใส่ใจชีวิต	

กับวิกฤตแห่งความเชื่อ	 “นักเรียนจากสังฆมณฑลเข้าร่วมจำนวน	 55	 คน			

คุณพ่อปราโมทย์	 นิลเพ็ชรและคุณพ่อเกรียงศักดิ์	 ประสูตรแสงจันทร์			

เป็นวิทยากร	 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 เพื่อเป็นโอกาสให้

นักเรียนคาทอลิกชั้น	ม.3	ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี	ได้พบปะ	สร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะที่มีความเชื่อเดียวกัน	และ		

มโีอกาสในการไตรต่รองชวีติความเชือ่ของคาทอลกิ	 เพือ่การกา้วเขา้สูว่ยัรุน่และวยัผูใ้หญใ่นอนาคตจะไดม้คีวามเชือ่ทีเ่ตบิโตและเขม้แขง็ขึน้ไปพรอ้มๆ	กัน	

โดยเนื้อหาสาระสำคัญให้เด็กๆ	ได้ไตร่ตรองใน	3	ประเด็น	คือ	วัยรุ่นกับครอบครัว		วัยรุ่นกับสังคม	และวัยรุ่นกับศาสนา	

8	 กันยายน	 2556	 	 ต้อนรับพระอัครสังฆราชพอลชาง	 อิน-นัม

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย	 ผู้แทนองค์สมเด็จ		

พระสนัตะปาปา	และรว่มฉลองอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ	บางนกแขวก	

อบรมยุวธรรมทูตสังมณฑลราชบุร ี

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3     

พระสมณทูตให้ conference ผู้แทนคณะนักบวช และ 
ผู้แทนสภาอภิบาลในสังฆมณฑลราชบุรี ในภาคบ่าย 

* คณะครูคาทอลิกปีการศึกษา 2556* 
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	 วันที่	 18	 กันยายน	 2556	 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนนารีวุฒิ	 จัดโครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน	โดยมีวิทยากรพิเศษ		

ในทุกห้องเรียน	 เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ชุมชน	 ผู้ปกครอง	 ผู้ที่มีความรู้	 ความชํานาญ	 ในวิชาชีพของตน	 แบ่งปันประสบการณ์ตรง		

ให้กับนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ	และนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนและประกอบอาชีพ		

ในอนาคต	ทางโรงเรียนนารีวุฒิขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับการทำประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ	

โครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน
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With us       ... S S Y V_NV 
	 สวัสดีค่ะ	หน้าของ	SSYV	ของเราฉบับนี้	 จะพาไปพบกับบุคคลที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่ค่ะ	 เพราะเราเป็นคนแรก		
ที่จะพาเพื่อนๆ	ไปสัมผัสกับพวกเขาในอีกมิติหนึ่งของชีวิต	เริ่มต้นที่	คุณครูศิริจิต	หรือเราเรียกกันสั้นๆ	ว่าครูนกค่ะ	

คิม :	 สวัสดีค่ะ	 ครูนก	 วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะ	ที่ได้มาเยี่ยมครูนกถึงห้องพักครู		

	 โรงเรียนนารีวุฒิ	 ขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะคะ	คิมสงสัยอยู่นานแล้วแหละค่ะว่า			

	 ครูนกเป็น	vedes	ตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมถึงอยากจะเป็นคะ?	

ครูนก :	 เริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2543	แล้ว	...ก็คิดว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง	อยากจะ		

	 แบ่งปันหรือถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับบ้าง	คิดว่าทางไหนที่พอจะช่วยได้ก็จะทำด้วย		

	 ความเต็มใจและเต็มความสามารถ	

คิม :	 อ้อ	 อย่างนี้นี่เอง	ชัดเป๊ะ!	 ตรงประเด็นดีค่ะ	 แล้วครูนก	มีอะไรอยากจะแบ่งปันความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ได้เป็น		

	 vedes	ในกิจกรรมต่างๆ	ไหมคะ	

ครูนก :	 ปกติเป็นครูสอนเด็กๆ	อยู่ในโรงเรียน	ก็มีความคิดว่าแล้วคนที่อยู่ห่างไกลออกไปจะได้รับเหมือนเด็กๆ	ของเรารึเปล่า		

	 พอมีโอกาสได้ไปสัมผัส	ไปทำกิจกรรมต่างๆ	ให้คนอื่นบ้าง	ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจ	สุขใจ	กับผลที่ได้รับในทางบวก	

คิม :	 สุดท้ายแล้วนะคะ	ครูนกอยากจะฝากข้อคิด	หรือคติประจำใจให้กับเราไหมคะ	

ครูนก : 	ทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วเราจะพบกับความสุขใจที่หาได้จากทุกๆ	คนที่เราไปหา	

คมิ :	 ขอบพระคณุมากคะ่	สัน้ๆ	แตไ่ดใ้จความแนน่ๆ	เลยนะคะ	ตอ่ไป	คมิจะพาไปรูจ้กักบัอกีทา่นหนึง่คอื		

	 คุณครูพรพรรณ	ทองอำไพ	หรือ	ครูไก่	นั่นเองนะคะ	สวัสดีค่ะ....	

ครูไก่ :	 สวัสดีค่ะ		

คิม :	 คิมขอถามเลยก็แล้วกันนะคะ	เห็นครูไก่อยู่ในกลุ่มของ	vedes	และ	ssyv	ด้วย	มีที่มาที่ไปยังไงคะ	

ครูไก่ :	 ก็ตั้งแต่ปี	 2552	 ...	 แต่ที่จริงเริ่มตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ตั้งแต่	 ม.1-ม.6	 เห็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นพี่ๆ			

	 อาสาสมัครไปค่าย	ไปทำกิจกรรมต่างๆ	ได้เห็น	VIDES	ที่มาจากต่างประเทศมาอาสาสมัครทำงานในประเทศไทย	 เช่น		

	 สอนหนังสือ	 ทำกิจกรรมกับเด็กๆ	 ให้มีความสุข	 และได้มีโอกาสไปทำประสบการณ์กับพี่ๆ	 เหล่านั้นด้วย	 เช่น			

	 เปน็พีเ่ลีย้งคา่ยคำสอน	คา่ยวชิาการทีต่า่งจงัหวดั	ชว่ยเดก็ประสบภยัสนิาม	ิเปน็ตน้	จงึเกดิความประทบัใจและอยากเปน็บา้ง		

	 และที่สำคัญหลังจากนั้น	โอกาสฉลอง	75	ปี	ของคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	(ธมอ.)	วันที่	11-12	พฤศจิกายน		

	 2549	คณะซิสเตอร์ได้ตั้งกลุ่ม	Salesian	Sister	Youth	Volunteer	 (SSYV)	ขึ้น	 เพื่อเป็นอนุสรณ์	 จึงได้สมัครเป็นสมาชิก		

	 และเริ่มทำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน	ทั้งของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนในเครือด้วย	ต่อจากนั้นโอกาสที่พระธาตุของ		

	 คุณพ่อบอสโก	มาเยือนประเทศไทย	เดือนพฤศจิกายน	2010	จึงได้สมัครเป็น	VIDES	รวมขณะนี้	4	ปีแล้ว	

คิม :	 แล้วครูไก่คิดว่าได้อะไรจากกิจกรรมอาสาหรือประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้ทำมาคะ	

ครูไก่ :	 มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมอาสา	ไม่ว่าจะส่วนตัวหรือกลุ่ม	บางครั้งไม่มีใครทำ	เช่น	การจัดดอกไม้		

	 การรอ้งเพลงในโบสถ	์กย็นิดชีว่ย	 เพราะมคีวามถนดัดา้นนี	้ประสบการณท์ีผ่า่นมา	 เคยไปจดัคา่ยสอนหนงัสอืภาคฤดรูอ้น		

	 วนัที	่4-11	เม.ย.	2006/2549	ทีห่มูบ่า้นเซซง่	จ.ยโสธร	จำนวนอาสาสมคัร	8	ทา่น	เหน็ความยากจนดา้นการศกึษาของเดก็ๆ			

	 มีความสุขที่ได้ไปสอนให้เขาอ่านออก	 เขียนได้	 ออกค่ายอาสาพี่สอนน้องครั้งที่	 1	 วันที่	 16-24	มีนาคม	 2009/	 2552			

	 ที่โรงเรียนบ้านขุนแป๊ะ	 อ.จอมทอง	 จ.เชียงใหม่	 กับกลุ่ม	 SSYV	 รวมกันทุกบ้านของสมาชิก	ทั้งโรงเรียนเซนต์แมรี่			

	 อุดรธานี	 โรงเรียนธิดานุเคราะห์	หาดใหญ่	 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์	 สามพราน	โรงเรียนนารีวุฒิ	 บ้านโป่ง	หอพักหญิง		

	 เอาซีลีอุม	 (ศาลาแดง)	กรุงเทพฯ	ได้รับประสบการณ์ที่อบอุ่นจากชาวบ้านบนดอย	ที่ได้แวะเวียนไปเยี่ยมตามบ้านต่างๆ			

	 ฝึกการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ	ทำอาหารทานเอง	รวมทั้งสอนเด็กๆ	 ให้รักษาความสะอาดด้วย	แม้จะแตกต่างด้านภาษา		
	 และวัฒนธรรม	แต่เด็กๆ	ที่นี่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาก	ทำให้มีความสุขและอยากมาแบ่งปันกับเด็กๆ	ที่นี่อีก	เพราะพวกเขา		
	 มีน้ำใจ	ออกค่ายอาสาพี่สอนน้องครั้งที่	2	วันที่	20-28	มีนาคม	2010/2553	ที่โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้	จ.แม่ฮ่องสอน		
	 ได้ประสบการณ์แบบธรรมชาติ	การอยู่กับเด็กชนเผ่าที่ดีมีวัฒนธรรมแต่ขาดการศึกษา	 เพราะโรงเรียนอยู่ไกลตัวเมือง		
	 ตัง้อยูบ่นเขา	และนกัเรยีนขาดแคลนทนุทรพัยแ์ละความรู	้มคีวามสขุทีไ่ดไ้ปแบง่ปนัความรู	้รวมทัง้จดัการดา้นสขุอนามยั	
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With us       ... S S Y V_NV 
	 (กำจดัเหา)	 เตมิเตม็สิง่ดีๆ 	 ใหน้กัเรยีนทีน่ัน่	ออกคา่ยอาสาพีส่อนนอ้งครัง้ที	่ 3	วนัที	่ 16-30	 เมษายน	2012/2555	ทีว่ดัแมพ่ระ		

	 เสดจ็เยีย่มนางเอลซีาเบธ็	อ.วารนิทรช์ำราบ	จ.อบุลราชธาน	ีไดร้บัประสบการณจ์ากเดก็ๆ	ทีซ่กุซน	แตม่นีำ้ใจ	ฝกึเขา้ใจภาษา		

	 ท้องถิ่น	 วัฒนธรรมพื้นบ้าน	และที่สำคัญได้ประสบกับภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนจนเกือบเอาตัวไม่รอด	 เป็นประสบการณ	์	

	 ทีท่า้ทายในชวีติมากๆ	แตเ่หน็ถงึความมนีำ้ใจของชาวบา้นและเดก็ๆ	ทีห่มูบ่า้นแหง่นัน้	

คิม	:	 โอโห	เยอะเลยนะคะ	น่าสนใจมากๆ	ด้วย	สุดท้ายครูไก่อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดดีๆ	คะ	

ครูไก	่ :	 คติพจน์ประจำใจตัวเองคือ	 “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”	 ไม่ว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์ใดในชีวิต	อย่าเพิ่ง		

	 ทอ้ถอย	หากเรายงัไมไ่ดพ้ยายามและยิง่เราไดใ้หก้บัผูอ้ืน่	คนรอบขา้งทีเ่ขาอยูใ่นความตอ้งการ	 เรากย็ิง่จะไดร้บั	ทอ้แลว้อยา่ถอย		

	 ลกุขึน้แลว้เริม่ใหม	่ตราบใดทีเ่รายงัมลีมหายใจ	ทำสิง่เลก็ๆ	นอ้ยๆ	ในชวีติใหด้ทีีส่ดุ	ในอนาคตหากเจอกบัสิง่ใหญ่ๆ 		

	 โตๆ	 เราก็สามารถรับมือกับมันได	้ มีชีวิตอยู่เพื่อให้ดีกว่าอยู่และตายกับตนเอง	 เป็นต้นกับเด็กๆ	 และเยาวชน			

	 ดงัคำพดูทีว่า่	“เพยีงแตรู่ว้า่เธอเปน็เดก็พอ่กร็กัเธอแลว้”	(	คพ.	บอสโก)	

คิม	:	 ขอบคุณค่ะ	 จัดเต็มเลยนะคะ	ยิ่งฟังยิ่งทำให้คิมอยากจะเป็นเหมือนครูนกกับครูไก่ไปแล้ว	 ตอนนี้เดี๋ยวคิมจะพา		

	 เพื่อนๆ	ไปพบกับอีกคน	ซึ่งจบจากโรงเรียนของเราไปเมื่อปีการศึกษาที่แล้วนี้เอง	คนนั้นคือ	พี่นุ้ย	ค่ะ		

	 สวัสดีค่ะ พี่นุ้ย ยังจำกันได้นะคะ  

พีนุ่ย้	:		 สวสัดคีะ่ไมเ่คยลมืคะ่	พีเ่ริม่เลยกแ็ลว้กนันะจะ๊	 เพราะนอ้งคมิฝากคำถามมาใหพ้ีเ่ตรยีมตวักอ่น	แรงบนัดาลใจทีพ่ีอ่ยากเปน็		

	 เพราะอยากแบง่ปนั	สิง่ดีๆ 	ใหก้บัคนอืน่คะ่	คนทกุคนมตีน้ทนุในชวีติตา่งกนั	ซึง่แนน่อนวา่ยงัมอีกีหลายคนทีย่งัตอ้งการความ		

	 ช่วยเหลือ	ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือจากเรานั้นจะไม่ใช่สิ่งใหญ่โตและเป็นความช่วยเหลือเล็กๆ	น้อยๆ	แต่มันจะสร้างคุณค่า		

	 อยา่งมากใหก้บัผูใ้หแ้ละผูร้บั	คอื	คณุคา่ทางจติใจคะ่	อกีสิง่ทีเ่ปน็แรงบนัดาลใจของพี	่คอื	การทีไ่ดเ้หน็ถงึสภาพความเปน็อยู	่	

	 ของชวีติบคุคลทีย่งัคงตอ้งการความชว่ยเหลอื	มนัทำใหพ้ีรู่ส้กึวา่	ณ	ตอนนี	้ เรายงัมโีอกาสทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืพวกเขาได้		

	 กค็วรจะทำคะ่และการเปน็	SSYV	กเ็ปน็อกีชอ่งทางหนึง่ทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ราไดท้ำสิง่ดีๆ 	เหลา่นีค้ะ่		

	 	 2.	สิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์จริงคือความสุขค่ะ	ทุกครั้งที่พี่ออกค่ายอาสา	หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ	น้อยๆ			

	 แมก้ระทัง่กจิกรรมภายในโรงเรยีน	ทกุครัง้ที	่ SSYV	 เราทำอะไร	มกัจะเกดิการเปลีย่นแปลงเสมอคะ่	และจะเปลีย่นแปลงไป		

	 ในทางทีด่ขีึน้	นอ้ยทีส่ดุคอื	เกดิรอยยิม้จากเราและบคุคลทีเ่ราเขา้ไปชว่ยเหลอื	เมือ่กจิกรรมสิน้สดุลง	สิง่ทีพ่ีไ่ดร้บัคอืความสขุ			

	 ความสุขที่เกิดจากการให	้นอกจากนี	้พี่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ	ไม่ว่าจะเป็นกับคณะซิสเตอร	์		

	 คณะครหูรอืกบัเพือ่นๆ	ดว้ยกนั	ทำใหพ้ีรู่จ้กัปรบัการใชช้วีติใหเ้ขา้กบัสภาพความเปน็อยูใ่นทีท่ีเ่ราไมเ่คยไป	ปรบัตวัใหอ้ยูก่บั		

	 คนทีเ่ราไมเ่คยรูจ้กั	ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	 (ประสบการณจ์ากการออกคา่ยอาสา)	และทำใหพ้ีรู่จ้กัทีจ่ะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	และ		

	 ทีส่ำคญัประสบการณท์ีด่ทีีส่ดุจากการเปน็	SSYV	คอื	 เราจะมทีกัษะการทำงานทีด่	ีอาทเิชน่	การแกป้ญัหา	ทกัษะการทำงาน		

	 เปน็กลุม่	พีเ่ชือ่วา่ถา้นอ้งๆ	ไดล้องเขา้มาเปน็	SSYV	ดว้ยจติใจทีอ่าสาจรงิๆ	นอ้งจะไดป้ระสบการณด์ีๆ 	มากมาย	อยา่งนอ้ยก	็	

	 ความสขุ	สขุทีไ่ดใ้หแ้ละใหโ้ดยไมห่วงัผลตอบแทนคะ่	

	 	 3.	คตหิรอืขอ้คดิทีอ่ยากฝากใหน้อ้งๆ	คอื	อยากใหน้อ้งๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่นอ้งทีเ่ปน็หรอื	

	 กำลงัจะเขา้มา	เปน็	SSYV	ในอนาคต	มอีดุมการณเ์ดยีวกนัคะ่	คอือดุมการณแ์หง่ความเสยีสละสว่นตน		

	 เพือ่สว่นรวม	การออกจากตวัเอง	(คำสอนจากคณุครวูชัรนิทร	์สวุดนิทรก์รู	ทีพ่ีย่งัคงจำไดเ้สมอ)		

	 ใหน้อ้งนกึถงึจติตารมณข์องเราไวเ้ปน็เครือ่งเตอืนใจ	ในการทำหนา้ที	่ทำจติอาสาของเราใหด้ทีีส่ดุ		

	 พีเ่ชือ่วา่ถา้เราทกุคนยดึมัน่ในอดุมการณเ์ดยีวกนัแลว้	 เราจะสามคัคกีนั	ทำในสิง่ทีด่	ีสิง่ทีส่รา้งสรรค	์แบบที	่SSYV	สอนเรา			

	 ใหท้ำสิง่นัน้เสมอ	และทกุอยา่งจะออกมาด	ี เมือ่เราทำดว้ยใจ	อยากใหข้อ้คดินอ้งตอ่	คอื	อยา่กลวัวา่การทำกจิกรรมจะทำให	้	

	 นอ้งไมต่ดิมหาวทิยาลยั	อยา่กลวัวา่จะทำใหเ้สยีการเรยีน	 เพราะพวกพีท่ีท่ำกจิกรรม	SSYV	กนั	กม็ทีีเ่รยีนกนัทกุคน	อยากให	้	

	 น้องตั้งใจให้เต็มที	่ อย่ากลัวค่ะ	 เพราะการทำกิจกรรมก็สำคัญ	ฝากไว้นะคะ	การเรียนทำให้คนมีงานทำ	แต่กิจกรรมทำให	้	

	 คนทำงานเปน็	สู้ๆ 	คะ่..สูสู้ค้ะ่		

	 ..... จากพีนุ่ย้ ณฐัชากร หมอนเมอืง ศษิยเ์กา่ SSYV NV 60 คะ่ ....  

คิม	:	 ยาวเลยนะคะ	ขอบคุณพี่นุ้ยมากค่ะ	 ดีใจจังที่ได้เจอพี่อีกครั้ง	 แม้ว่าพื้นที่ตรงนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับพี่ๆ	 ทุกคน	ที่ได้จบ		

	 การศึกษาไป	แต่คิมก็มั่นใจว่าพี่ๆ	ทุกคน	คิดถึงและเป็นกำลังใจให้กับเรา	SSYV	นารีวุฒิ	ซึ่งเราก็สัญญาจะพยายามปฏิบัติ		

	 หน้าที่และความปรารถนาลึกๆ	ในใจของเรา	คือ	การรัก	รับใช้	ด้วยใจยินดีค่ะ	
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อนุบาลมาแล้วจ้า.........

 เริ่มต้นกันด้วยความยินดีที่อนุบาลของเรา ได้รับตราพระราชทานในโครงการ

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพิธีรับตราจัดขึ้นวันที่19สิงหาคม

2556ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

     ขอแสดงความยินดีกับนักวิทย์ตัวน้อยๆ

     ซิสเตอร์และคณะครูนะคะ

นอกจากการฝึกช่างคิดช่างสังเกตในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้ว

เดก็ๆไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุดว้ยกจิกรรมเคลือ่นไหวทกุเชา้การนัง่สมาธิการเรียนรู้

ภาษาจนีกจิกรรมหุน่เชดิการฟงัโอวาทดีๆ จากคณะซสิเตอร์คณะครูการเรียนรู้

ดว้ยการใชโ้ครงงานเปน็พืน้ฐานและยงัไดร้ว่มกจิกรรมอดุมการณพ์รอ้มกบัพี่ๆ อกีด้วย

ไมเ่ทา่นัน้นะคะเมือ่มวีนัสำคญัทางศาสนาและวฒันธรรมเดก็ๆตวันอ้ยๆกเ็ขา้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆเก็บข้อมูลดีๆเป็นความรู้รอบตัวอีกด้วยค่ะ

ในช่วงเข้าพรรษาพวกหนูก็ได้มาร
่วมทำบุญและไหว้พระด้วยค่ะ

ร่วมตอบคำถามงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

พวกเราคือสารวัตรนักเรียนค่ะs 

อนุบาลนารีวุฒิอนุบาลนารีวุฒิ

วิง่เปรีย้ว
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อนุบาลนารีวุฒิอนุบาลนารีวุฒิ
...สนุกกับภาษา...

...เคลื่อนไหวกับการละเล่นไทย..

ภาษาจีนกับครูไบเล่

ภาษาอังกฤษกับครูซินดี้

เพลิดเพลินกับหุ่นเชิดหรรษา

วิง่เปรีย้ว มอญซอ่นผา้

แมง่เูอย๋

รรีขีา้วสาร
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อนุบาลนารีวุฒิ

สนุกกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงตามความสนใจของเด็กๆ

...วันอันแสนสุขด้วยกิจกรรมหลากหลายและการประกวดหนูน้อยอาเซียน...

48 ารีวุฒิ 
วารสาร



อนุบาลนารีวุฒิ
มะลิหอมน้อมวางข้างๆตักกลิ่นกรุ่น“รัก”บริสุทธิ์ผุดผ่องใส

แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจเป็นมาลัย“กราบแม่”พร้อมน้อมบูชา

 เป็นอย่างไรบ้างคะ สี่หน้ากระดาษนี้คงได้บอกเล่าชีวิตของพวกเราตัวน้อยๆ ในรั้วที่อบอุ่น

ของนารีวุฒิ ทุกกิจกรรม ทุกการเรียนรู้ได้ปูพื้นฐานแห่งการเป็นคนดี เก่ง มีสุข ตามแบบอย่าง

ของนักเรียนซาเลเซียน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง แบบพวกเราน่ีแหละค่ะ และท้ายสุดนี้ พวกเราชาว

อนุบาลนารีวุฒิ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการคุณและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

เปน็อยา่งดีแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะByebye

เป็นไงบ้างจ๊ะ
สบายดีไหม?

H a p p y  D a y !  ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์
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โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
SMEม.1-ม.2คณิต-วิทย์-อังกฤษ

 นักเรียน SME ม.1 และ ม.2 ศึกษาดูงานโครงการ กศน.สัญจร “มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคกลาง”  

ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) จังหวัดราชบุรี วันที่ 15 มิถุนายน 2556 

 นักเรียน SME ม.2 ร่วมกิจกรรมการคิดเชิงระบบ เพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การวิจัยกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จากศูนย์พ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันท่ี 24 กรกฎาคม 

2556 

 นักเรียน SME ม.2 รับคำแนะนำและแก้ไขการเขียน  

โครงร่างการวิจัย หลังจากการร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

จาก Proposal กับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จากศูนย์พี่เลี้ยงของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 23 สิงหาคม 2556  

 

 นักเรียน SME ม.1 และ ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ  ศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค บางนา เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
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สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา2555
นักเรียนทุกคนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ100

สถาบันการศึกษาของรัฐ   จำนวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.21 
	 1.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จำนวน	 1	 คน	
	 2.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จำนวน	 22	 คน	
	 3.	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 จำนวน		 32	 คน	
	 4.	มหาวิทยาลัยมหิดล	 จำนวน	 1	 คน	
	 5.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จำนวน	 3	 คน	
	 6.	มหาวิทยาลัยบูรพา	 จำนวน	 8	 คน	
	 7.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จำนวน	 1	 คน	
	 8.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จำนวน	 1	 คน	
	 9.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำนวน	 1	 คน	
	 10.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำนวน	 2	 คน	
	 11.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 จำนวน	 13	 คน	
	 12.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 จำนวน	 11	 คน	
	 13.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 จำนวน	 1	 คน	
	 14.	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 จำนวน	 4	 คน	
	 15.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จำนวน	 1	 คน	
	 16.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 จำนวน	 4	 คน	
	 17.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จำนวน	 2	 คน	
	 18.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ	 จำนวน	 1	 คน	
	 19.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 จำนวน	 1	 คน	
	 20.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จำนวน	 3	 คน	
	 21.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 จำนวน	 1	 คน	
	 22.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จำนวน	 1	 คน	
	 23.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จำนวน	 1	 คน	
	 24.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จำนวน	 5	 คน	
	 25.	วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร	 จำนวน	 1	 คน	
	 26.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี	 จำนวน	 1	 คน	
	 27.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ	 จำนวน	 1	 คน	
สถาบันการศึกษาของเอกชน จำนวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.79 
	 1.	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 จำนวน	 3	 คน	
	 2.	มหาวิทยาลัยหอการค้า	 จำนวน	 4	 คน	
	 3.	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 จำนวน	 1	 คน	
	 4.	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	 จำนวน	 1	 คน	
	 5.	มหาวิทยาลัยรังสิต	 จำนวน	 2	 คน	
	 6.	วิทยาลัยแสงธรรม	 จำนวน	 2	 คน	
	 7.	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	 จำนวน	 2	 คน	
	

51ารีวุฒิ 
วารสาร



ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2556
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วันที ่ กิจกรรม 

28 - 29 เขาคายเนตรนารี ม.1 
28 - 30 เขาคายเนตรนารี ม.2 
 

 
  
 

 
วันที ่ กิจกรรม 

8- 10 คาย SSYV  
10 - 11 ประชุมครู 
19 วันออกพรรษา 
21 - 22 ชมรมประถม – มธัยม 
23 วันปยมหาราช 
24 เปดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555 
25 คายวิทยาศาสตร 
 
 
 
                       
 
วันที ่ กิจกรรม 

3 - 11 มาเดอรเย่ียมนารีวฒุิ 
8 กีฬาส ี
22 โครงการ NV Standard 
28 – 29 นพวารแมพระนิรมลทิน 

29 วันวิชาการ 
 
                                                         
 
 
                                                   
 

วันที ่ กิจกรรม 
2- 3 นพวารแมพระนิรมลทิน 
4 วันพอแหงชาติ 
6 ฉลองแมพระนิรมลทิน 
16- 23 นพวารคริสตมาส 
24 วันคริสตมาส 
25 - 31 Christmas Holidays 

   
                  
 
 

วันที ่ กิจกรรม 
2 เปดเรียน 
8 - 10 สอบกลางภาค 2/2556 
10 วันเด็ก / ประกาศโควตา ม.4 
21 ฉลองกตัญู 
22 ฉลองเลารา 
29 ฉลองพอบอสโก 

 
เดือนกุมภาพันธ 

วันที ่ กิจกรรม 
1 สอบ O – Net ป.6 
1 - 2 สอบ O – Net ม.3 
3 - 6 รับสมัครนักเรียนใหม 
8 นักเรียนใหมสอบเขา 
12 ประกาศผลสอบเขานักเรียนใหม 
15  มอบตวันักเรียนเขาใหม 
15 - 16 สอบ O – Net ม.6 
19 - 21 สอบปลายภาค ม.3   

    2 
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เดือนกันยายน 

เดือนมกราคม 

เดือนพฤศจิกายน 

เดือนมีนาคม 

เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนธันวาคม 

วันที่ กิจกรรม

5
นารีวุฒิคัดกรองการอ่านภาษาไทย

ชั้นป.3และป.6

8 กีฬาสี

10-16 มาเดอร์เยี่ยมนารีวุฒิ

22 เปิดปี75ปีนารีวุฒิ

25-26 โครงการNVStandard

27
ทดสอบBibleContestนักเรียน

คาทอลิกป.1-ม.6

28-30 นพวารแม่พระนิรมลทิน

29 วันวิชาการ

วันที่ กิจกรรม

2-3 นพวารแม่พระนิรมลทิน

4 กิจกรรมวันพ่อ

6 ฉลองแม่พระนิรมลทิน

16-23 นพวารคริสต์มาส

24 วันคริสต์มาส

25-31 ChristmasHolidays

เดือนตุลาคม 

วันที่ กิจกรรม

8-10 ค่ายSSYV

10-11 ประชุมครู

19 วันออกพรรษา

21-22 ชมรมประถม-มัธยม

23 วันปิยมหาราช

24 เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2556

25 ค่ายวิทยาศาสตร์
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