
ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

 

ฉลองศาสนนาม มารีอา 

ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด  
ระดับ 3 ม.2 

วันที่ 15 กันยายน 2556 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมฉลองนามชื่อ นักบุญมารีอา แด่  
ซิสเตอร์ ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ  ซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล และซิสเตอร์ปัจจนีย์  ไทลำภู 

 

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย
พักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 เพื่อฝึกให้ 
เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับ 3 ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกความ
อดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามัคคี รู้จักการแก้ไข
ปัญหาและเรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือ ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญ  
รุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ณ ค่ายพฤกษ์สิริ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
วันที่ 28 – 30 กันยายน 2556 
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วันที่ 10 ตุลาคม 2556 คณะครูและ
นกัเรยีนโรงเรยีนนารวีฒุ ิ รว่มกจิกรรมขบวนแห่
องค์ฮุดโจ้ว ในงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2556 
ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

เทศกาลกินเจ 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน
วันปิยมหาราช ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาเห่าดง 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

 

วันท่ี 25 - 26 ตุลาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในฐานะเป็น “เจ้าฟ้าอนุรักษ์” กับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของประเทศไทยและศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเล 
ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

 

คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระปิยมหาราช 

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
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กีฬาสีโรงเรียนนารีวุฒิ

วันที่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นการแข่งขันรอบแรกและ
รอบสอง เพื่อหาทีมที่ชนะในการเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2556 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนนารีวุฒิ ประจำปี 2556 
โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 
ประธานในพิธี พร้อมด้วย บาทหลวงมณฑล  โรจนสุทันศ์กุล  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชมการแสดงของน้องๆ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงยิมโรงเรียนนารีวุฒิ น้องๆ แสดงกันได้
น่ารักทุกคนค่ะ 

ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 
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งานบริจาคโลหิต 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วม

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่จากจังหวัดราชบุรีมารับบริจาค 

วันที ่17 พฤศจกิายน 2556 คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนนารวีุฒิ 

เข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน 

ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง “บ้านโป่งเกมส์ 56” ประจำปี 

2556 โดยมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556   

ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

 

 
กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  

“บ้านโป่งเกมส์ 56”  

ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

โรงเรียนนารีวุฒิส่งนักเรียนเข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬานักเรียน ภายในเขต
เทศบาลเมอืงบา้นโปง่ “บา้นโปง่เกมส ์56” 
ประจำปี 2556 โดยมีการแข่งขัน  
ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556   
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

แชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

1. กชสร ผานาค 7. สุจิตรา ประภาวงค์ 
2. ศิขริน ผาสุก 8. วรรณ พร สมชัยอยู่เจริญ 
3. กฤษยา ย้อยดี       9. ชฎาพร สุวงค์ 
4. เพ็ญนภา พินิจนารถ 10. กวินธิดา หาญศิลป์พงศ์ 
5. อัญชลี สอนดี 11. ภาวิณี หาญศิลป์พงศ์ 
6. ชุติกาญจน์ คำยัง  12. ชัชชญา ดอนวัดไพร 
 

เทเบิลเทนนิสหญิงรุ่นอายุ 12 ปี 
ประเภทเดีย่ว รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 เหรยีญทอง  

1. ณัฐกมล  ชาติแดนไทย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 

1. ชลิตา   ง้อตระกูล 
ประเภทคู่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

1. ณัฐกมล  ชาติแดนไทย 
2. ชลิตา   ง้อตระกูล 

 

เปตอง  
 
หญิงรุ่นอายุ 12 ปี ประเภทเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 1. ศิขริน ผาสุก 
                       ประเภทคู่     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  1. ศิขริน ผาสุก 
        2. ชัชชญา ดอนวัดไพร 
หญิงรุ่นอายุ 14 ปี ประเภทเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 1. ภณิดา สิงษ์พิทักษ์ 
หญิงรุ่นอายุ 16 ปี ประเภทคู่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  1. กฤติยา  ทองเปลว 
        2. อริสา ตาลเจริญ  
หญิงรุ่นอายุ 18 ปี ประเภทเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  1. สุดารัตน์ ตำหนิดี 
 

แชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 14 ปี 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

1. พรพรรณ  ตันเจริญ   6. ไอรฎา  น้อยจีน 

2. จุฑามาศ  ศิริวารินย์   7. ปรารถนา  ชวนอยู่ 

3. สุพิชชา  จำปาทอง    8. ปัธมพร  มั่นคง 

4. ศุภาพิชญ์  จำปาทอง  9. นิษฐา  ประทับกอง 

5. ศุภิศรา  แย้มสุวรรณ 10. รัตน์กมล  แก้วบุญเพิ่ม                   
 

แชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 10 ปี 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
1. แก้มพลอย  ด้วงน้อย             
2. จันทราภรณ์ วงศ์เจริญชัยชนะ   
3. สุพรรษา       สุนทร               
4. บุญสิตา เทพรักษาฤา ชัย   
5. ชลธิชา ตันติเมธีวนิช      
6. นิลเนตร สุวรรณศร 
7. นัทธ์ชนัน     เจริญวงษา 
8. พิมอนัญญา  วิชชูเกรียงไกล 
9. ปาริชาติ      บุญมั่ง 
10. พรนถา     สุริยกุล ณ อยุธยา 
11. กัญญาวีร์   แสงงาม 
 
 
 

เซปักตะกร้อหญิงระดับมัธยม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 

1. อริสา ตาลเจริญ     3. กาญจนา  ขลุ่ยศรีตระกูล 
2. กมลทิพย์  พรรษา  4. กฤติยา  ทองเปลว 
 
 

25



ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

ฉลองแม่พระนิรมลทิน 

      วันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของคณะซาเลเซียน โดยแม่พระได้นำ   
  เด็กคนหนึ่งชื่อ “บาร์โธโลปวิ กาแรลล”ี ใหม้าพบกบัคณุพอ่บอสโก โดยอาศยับท 

“วนัทามารยี”์ และ มาเดอรม์สัซาแรลโลไดน้ำเดก็ๆ ของกลุ่ม “แม่พระนิรมล” จึงถือได้ว่า เป็นจุด
เริ่มต้นที่คณะซาเลเซียนมีความศรัทธาต่อแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลทิน โรงเรียนนารีวุฒิจึงจัดกิจกรรม
ฉลองแม่พระนิรมลทิน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 โดยการเผาจดหมายถึงแม่พระ เพื่อขอพรสำหรับ
นักเรียนทุกคนให้สามารถเป็นลูกที่ดีของแม่พระและของบิดามารดา 

วนัที ่12 ธนัวาคม 2556 “กจิกรรมเอนฟาโกร เอพพลสั” มอบความสขุ ความสนกุใหเ้ดก็ๆ 
จัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละแจก Gift Set ผลติภณัฑน์มเอนฟาโกร เอพพลสั พรอ้ม VCD เสรมิสร้าง
การเรียนรู้สำหรับน้องๆ อนุบาล 1– ประถมศึกษา 

 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม                        
ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
หัดเยอรมัน คางทูม สำหรับน้องประถมศึกษาปีที่ 1 

วันที่ 10 มกราคม 2557 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ประธานในพิธี  

อ่านสาส์นวันเด็กและมอบของรางวัลสำหรับผู้ชนะจากการเล่นเกม หลังจากนั้นร่วม

สังสรรค์และรับประทานอาหารด้วยกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน 

กิจกรรมเอนฟาโกร เอพพลัส 

กิจกรรมวันเด็ก ฉีดวัคซีน 
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา 

อำลา ม.6 

พิธีปิดกิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2013 

 วันที่ 22 มกราคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมระลึกถึงบุญราศีเลารา วีกุญญา ยอดเยาวชนคนเก่ง เพื่อให้นักเรียน
นำแบบอย่างของ บุญราศีเลารา วีกุญญา ไปใช้ในความความกตัญญู  

 วันที ่6 กมุภาพนัธ ์2557 โรงเรยีนนารวีฒุจิดัพธิปีดิกจิกรรมอดุมการณ ์ประจำป ี2013 
 “เราคือทูตแห่งความดี มีความเชื่อเป็นพลัง นำความหวังสู่สังคม”  
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนนารีวุฒิ

จัดพิธีอำลาของนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 61 เป็นการ

บอกกล่าวสิ่งที่ดีๆ ของรุ่นพี่ที่ ได้ใช้ชีวิตและ

ประสบการณ์ต่างๆ ในรั้วนารีวุฒิ ความรักของ

คณะซิสเตอร์และความหวังดีของคุณครูที่มีต่อ

นักเรียน 
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ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

งาน “๕ ธันวา...วันพ่อแห่งชาติ” 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คุณพ่อยะรัตน์  ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

เป็นประธานในพิธี งาน “5 ธันวา..วันพ่อแห่งชาติ” ของโรงเรียนนารีวุฒิ กิจกรรม

ภายในงานมีการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ 

และนักเรียนทุกคนร่วมขับร้องเพลง “สดุดีมหาราชา”“ในหลวงของแผ่นดิน”และ

เพลง“เดินตามรอยเท้าพ่อ” พร้อมกัน...สุดท้ายลูกๆ มอบของที่ระลึกให้คุณพ่อของเรา 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราช-

สักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม  

พระชนมพรรษา 86 พรรษา  โดยมีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็น

ประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ตัวแทนคณะครูนารีวุฒิร่วมถวายพระพร 

28



ประมวลภาพ  
กิจกรรมใน นว. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย (ชมรม) 

วันที่ 21–22 ตุลาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย (ชมรม) 

โดยคุณครูและนักเรียนร่วมกันสร้างการเรียนรู้เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ ทำให้นักเรียนได้มีเวลา  

ฝึกทักษะและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ 

29



30

ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรวัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอยุธยาเกี่ยวกับงานฝีมือ 

วัดต่างๆ และประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

 

วันท่ี 4–5 มกราคม 2557 คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิทัศนศึกษา

ประจำปี ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี การทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมให้มีความรัก ความสามัคคี 

สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู โอกาสนี้ได้ร่วมกันสังสรรค์ รับประทานอาหาร 

สนุกเฮฮากับเกม การละเล่นต่างๆ และการลุ้นรางวัลในบรรยากาศของครอบครัว 

 

 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ทัศนศึกษาประจำปีคณะครู 


