
โครงการพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ SME ม.1-ม.2 คณิต-วิิทย์-อังกฤษ 

วันที่28-30กันยายน2556นักเรียนSMEม.2เข้าค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ณค่ายพฤกษ์สิริอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี

วันที่25-26ตุลาคม2556นักเรียนSMEม.1และม.2ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

วันที่16ธันวาคม2556นักเรียนSMEม.2ศึกษาดูงาน

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ณศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่17พฤศจิกายน2556นักเรียนSMEม.1

ร่วมขบวนพาเหรดกิจกรรมกีฬาอำเภอบ้านโป่ง

วันที่6ธันวาคม2556นักเรียนSMEม.2

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 31



แวดวง
คาทอลิก

วันที่23พฤศจิกายน2556

ปิดปีแห่งความเชื่อวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ทุ่งเขาหลวง

งานชุมนุมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่25
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 คณะซิสเตอร์และตัวแทนครูคำสอน ร่วมงานชุมนุมครูคำสอนสังฆมณฑล

ราชบรุ ี ครัง้ที ่ 25 ในหวัขอ้ “จงมคีวามเชือ่มัน่คง” (คศ.2:7) ซึง่จดัโดยศนูยค์ำสอนสงัฆมณฑลราชบรุรีว่มกบั 
โรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงเรียนอุดมวิทยา   
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

 

วนัที่ 16มกราคม2014วนัชมุนมุครคูาทอลกิ ซสิเตอรร์ตันา ระดมกจิ ซสิเตอรพ์รพริณุ จนัทรเ์ดน่ดวง พรอ้มคณะครคูาทอลกิโรงเรยีนนารวีฒุ ิ 
ร่วมงาน “วันชุมนุมครูคาทอลิก” ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าเชื่อ” การจัดงานโดย ฝ่ายคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนร่วมกับศูนย์   
คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติ
เป็นประธาน คณะครูได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับข้อความเชื่อ 12 ข้อ ที่ได้จัดเตรียมไว้   บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุนกสนานและช่วงสุดท้าย
ของงานวันนี้ การรับประทานอาหารร่วมกัน รับของขวัญจากผู้บริหารใจดี ที่มอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณครู ณ โรงเรียนดำเนินวิทยา 
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แวดวง
คาทอลิก

BibleContestสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่12

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2014 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการแข่งขันไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “คำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิกภาคที่1ข้าพเจ้าเชื่อ” ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในสังฆมณฑลเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน  360 คน 

จากโรงเรียนนารีวุฒิมี ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบงานคริสตศาสนธรรมโรงเรียน พร้อมด้วย ซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์    
ซสิเตอรป์จัจนยี ์ ไทลำภ ูคณุครอูาจารยี ์ธารเอีย่ม กลุม่นกัเรยีนอาสาสมคัร พรอ้มนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จำนวน 40 คน รว่มงานไบเบิล้ คอนเทสต ์
ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าเชื่อ” ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของเด็กๆ ที่ได้รับมาตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กๆ ได้รู้ เข้าใจ สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าและข้อความเชื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รับศีลสง่า
วันที่ 26 มกราคม 2557 ทางวัดนักบุญโยเซฟ ได้จัดให้มีพิธีรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3 และ ม.6

จำนวน15คนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้ตัวมากขึ้นที่จะต้องดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดีและเข้มแข็ง
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แวดวง
คาทอลิก

พระคุณเจ้าปัญญากฤษเจริญส่งความสุขและอวยพรแด่คณะซิสเตอร์โรงเรียนนารีวุฒิ

วนันกับวชสากลสงัฆมณฑลราชบรุี
เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2014 สงัฆมณฑลราชบรุจีดัวนันกับวชสากล ณ วดันกับญุโยเซฟ บา้นโปง่ โอกาสฉลองการถวายพระกมุารในพระวหิาร และ  

วนันกับวชสากล โดยพระคณุเจา้ปญัญา กฤษเจรญิ เปน็ประธานในพธิรีว่มกบัคณะสงฆ ์ โอกาสนีย้งัไดม้กีารสวดรือ้ฟืน้ถวายปฏญิาณตนของนกับวช   
ชาย-หญงิ และรว่มแสดงความยนิดกีบันกับวชทีถ่วายตวัครบ 25 ป ี 50 ป ีหลงัพธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ มกีารบรรยายบทบาทความสำคญัของนกับวช  
ในพระศาสนจกัร โดยคณุพอ่อปุสงัฆราชไพยง มนริาช โดยมนีกับวช 16 คณะ เขา้รว่มกจิกรรมในวนันี ้

ชมุนมุยวุธรรมทตู
เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2014 ซสิเตอรพ์รพริณุ จนัทรเ์ดน่ดวง และ ซสิเตอรว์นดิา มาลาวาลย ์นำนกัเรยีนกลุม่และชมรมยวุธรรมทตู รว่มงานชมุนมุ  

ยวุธรรมทตู ครัง้ที ่10 สงัฆมณฑลราชบรุ ีณ โรงเรยีนดรณุาราชบรุวีเิทศศกึษา 

กลุ่มผู้ร่วมงานโรงเรียนนารีวุฒิรื้อฟื้นคำสัญญา

34



พบกันอีกครั้งกับเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องๆ อนุบาล ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เริ่มกันด้วยภาพ
กิจกรรมเก็บตกจากภาคการเรียนที่ผ่านมานะคะ การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ซึ่งเป็นการ
แสดงผลงานอันภาคภูมิของเด็กๆให้ผู้ปกครองได้รับชมบอกเล่าจากภาพด้านล่างนี้ค่ะ...

ส่วนในภาคการเรียนที่2นี้พร้อมกับการเรียนรู้จากโครงงานในรูปแบบPBL(ProjectBasedLearning) ในเทอมที่1น้องๆยังได้ต่อยอด
การเรียนรู้ด้วยPA(ProjectApproach)ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เจาะลึกในเรื่องที่สนใจและได้นำเสนอผลงานในวันวิชาการ

เล่นกีฬาด้วยร่าเริง...โอกาสวันกีฬาสีระดับโรงเรียนและส่งตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับอำเภออีกด้วย

อนุบาลนารีวุฒิ
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 ในเดือนธันวาคมเดือนแห่งความสุขยินดีเริ่มด้วยการฉลองวันพ่อกิจกรรมวันคริสต์มาสซึ่งปีนี้ยังได้รับเชิญไปแสดงที่
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอีกด้วยซึ่งอยู่ในบรรยากาศแบบครอบครัวแบ่งปันและเต็มไปด้วยความสดชื่นแจ่มใส

กิจกรรมวันเด็กปีนี้จัดเต็มเริ่มด้วยการถวายดอกไม้และรับพรจากพระกุมารเยซูในช่วงเช้าต่อจากนั้นร่วมกันเล่นเกมอย่างสนุกสนานโดยได้ไป
ใช้สถานที่ที่วัดนักบุญโยเซฟได้เยี่ยมชมถ้ำพระกุมารที่สวยงามต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อปลัดมาณโอกาสนี้ส่วนในช่วงบ่ายได้
มีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมสนุกกับน้องๆด้วยค่ะวันนี้จึงได้ฉลองวันเด็กกันทั่วหน้า

อนุบาลนารีวุฒิ
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ปีนี้น้องอนุบาลยังได้เข้าร่วมการแข่งขันBibleContestครั้งที่ 12ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นการภาวนาพร้อมประกอบท่าทางซึ่งก็ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาครองยินดีด้วยนะคะ

ในวันฉลองพ่อบอสโกพร้อมกับการแสดงยังมีการรับเกียรติบัตร
สำหรับนักเรียนเรียนดีและประพฤติดีอีกด้วยค่ะ

1. เด็กหญิงชญานิศ ทิชาชาติ 
2. เด็กหญิงพิชญาวรีย์ ชุ่มปรีชา 
3. เด็กหญิงจิดาภา สุจิรพจีกุล 
4. เด็กหญิงปภาวี เพิ่มลาภ 
5. เด็กหญิงธัญรดา พึ่งฮั้ว 

ร้อยรักร่วมใจกันในวันกตัญญูจากใจน้องอนุบาลและครูอนุบาลทุกคนค่ะ

 

สดุทา้ยกอ่นจากกนัไป ขอประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัหลกัสตูร IEP (Intensive English Program) สำหรบันกัเรยีนอนบุาลทีจ่ะจดัขึน้ 
ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยสถาบันผลิตปัญญา   
เพื่อเป็นการ 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 มุ่งเน้นผลของนักเรียนเป็นหลัก 

 พูดได้ ฟังออก ภายใน 1 เทอม 

 การันตีผลการประเมิน “ดีเยี่ยม”จาก สมศ. 

 ได้ทั้งภาษา และวิชาการ 

 เรียนอย่างมีความสุข ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

แล้วพบกันใหม่นะคะ...

อนุบาลนารีวุฒิ
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กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม “เทศกาลส่งความสุขวันคริสต์มาสแก่พี่น้องชาวบ้านโป่ง” วันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยมีการแห่รถรอบ

ตลาดบ้านโป่ง รถที่ร่วมขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนรถแม่พระ ขบวนรถ 75 ปี นารีวุฒิ ขบวนรถนางฟ้า ขบวนรถซานตาครอส ขบวนรถซานตี้ 

สุดอลังการกว่า 50 คัน บรรยากาศความประทับใจของชุมชนในตลาดบ้านโป่ง จะรับรู้ได้ถึงความสนุกสนาน สัมผัสได้ถึงความเชื่อและความ

ศรัทธาอันเปี่ยมล้น ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้รอรับชมขบวนแห่ตลอดเส้นทางที่รถผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ต่างรื่นเริงยินดีและ  

มีความสุขกับการที่ได้รับแจกลูกอม ที่โปรยลงมาจากซานตาครอส  ซานตี้ นางฟ้าน้อยๆ จากนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ นับเป็นภาพความสวยงาม

ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก  

คณะครูและนักเรียนส่งความสุขวันคริสต์มาสแก่หน่วยงานต่างๆ
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กิจกรรมวันคริสต์มาส

“ฉลองวันคริสต์มาส”วันที่ 20 ธันวาคม 2556 การชมละครวันคริสต์มาส 
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อิ่มอร่อยด้วยฝีมือนักเรียนชั้นม.5และม.6

กิจกรรมวันคริสต์มาส
ลุ้นรางวัลจับสลากสอยดาว

กิจกรรมเกมส์มหาสนุกจากม.340



SalesianSisterYouthVolunteersSSYV 
เราสมาชิกกลุ่ม “เยาวชนอาสาสมัครของซิสเตอร์ซาเลเซียน” ขอแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวในเทอมที่ผ่านมาให้ได้รับทราบกันนะคะ   

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม มีตัวแทนของกลุ่มได้เข้าร่วม ค่าย SSYV ระดับประเทศไทย ที่บ้านธารพระพร สามพราน ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2013   
เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นมากค่ะ ในหัวข้อ “เยาวชนอาสาปกป้องสิทธิ์ ศักดิ์ศรีสตร”ี ตัวแทนที่ได้เข้าร่วมยังได้วางแผนที่จะนำเนื้อหามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ   
ที่โรงเรียนด้วยค่ะ 

ส่วนในภาคการเรียนที่ 2 นี้ กิจกรรมที่ได้ร่วมอาสาภายในโรงเรียนมีมากมาย เช่น สอนพิเศษน้องๆ ในช่วงเวลาเย็น เป็นผู้นำเต้นประกอบเพลง  
คุณพ่อบอสโก  ช่วยเหลือดูแลน้องๆ ในการไปส่งความสุขคริสต์มาส  ช่วยจัดสถานที่ในงานต่างๆ  ช่วยซักถุงเท้าเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการ ช่วยขึ้น
สลากรางวัลสอยดาวที่วัดนักบุญโยเซฟ 

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเพื่อหาทุนตามโอกาสอีกด้วย เช่น คอนเสิร์ตเปิดหมวก หาทุนร่วมสนับสนุนงาน 75 ปีของโรงเรียน การทำกระทงขาย  
ที่ตลาด การประกวดนางนพมาศ ซึ่งต้องยกนิ้วให้กับน้องๆ ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พวกเราขอขอบคุณจากใจจริงนะคะ 

ในโอกาสฉลองคุณพ่อบอสโก เราได้มอบทุนการศึกษา 2 ทุน เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาท และล่าสุด สำหรับค่าย “พี่สอนน้อง” ในภาคฤดูร้อนปีนี้   
เราจะไปจัดค่ายที่อุบลราชธานี ผู้ประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของเรา ติดต่อได้ที่ ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศนะคะ ขอบคุณในความร่วมมือ
ของทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณมากมาย... 

41
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เมือ่ 3ปกีอ่น ณ วนิาทนีัน้ ทีต่า่งคนตา่งมา ตา่งสถานที ่ ทีไ่มม่แีมแ้ตเ่พือ่นสกัคน จนกระทัง่เวลาผา่นไป เราไดส้รา้งความสมัพนัธก์นั ไดเ้รยีนรูก้นั  
มากขึน้ จนก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ที่รั้วนารีวุฒิแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้มารู้จักกัน เป็นโรงเรียนที่ทำให้เราได้สร้างความทรงจำให้พวกเรา
มากมาย ทั้งความสุข ทุกข์ เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ถึงจะเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ มารยาท แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่สอนพวกเรา ให้เป็นคนดี   
สอนให้มีมารยาท สอนให้ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในสังคม แม้ในบางทีพวกเราอาจจะบ่นบ้าง อะไรบ้าง แต่พวกเราก็คิดเสมอว่า นั่นคือความหวังดีของ  
ซิสเตอร์และคุณครู ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีทั้งนั้น โรงเรียนนี้ทำให้เราได้รู้จักกับมิตรภาพที่แสนดี แม้บางครั้งอาจจะบ่อยครั้งเลยก็ได้ที่เราทะเลาะกัน 
ไม่เข้าใจกัน แต่เราก็ผ่านมันมาได้ เพราะนึกถึงเสียงหัวเราะของกันและกัน บรรยากาศของห้องก็คงจะไม่ดีถ้าทุกคนหน้าบึ้งใส่กัน ทะเลาะกันกี่ครั้งกี่หน
เราก็กลับมามีเสียงหัวเราะได้อย่างเดิม พวกเราจึงคิดว่าไม่ควรไปเสียเวลามานั่งโกรธกัน เพราะถึงยังไงก็ต้องกลับมาคุยกันเหมือนเดิม เพราะคำว่า 
“เพื่อนตัดไม่ขาด”  

สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณโรงเรียนนารีวุฒิ คณะซิสเตอร์ คุณครู และเพื่อนๆ ที่ทำให้เรามีวันนี้ได้และสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมความทรงจำ
ทุกสิ่งทุกอย่างใน “โรงเรียนนารีวุฒิบ้านหลังที่2ของพวกเรา” แน่นอน“เราอาจจำไม่ได้ว่าเจอกันได้ยังไงเราอาจจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มสนิท
กันก่อนเราจำได้แต่ว่า.......เรามีกันและกันตั้งแต่นั้นมา”

จากใจนักเรียน ม.3/1 

ก้าวสู่วันใหม่...
ด้วยใจที่มั่นคง

วันที่14–16ธันวาคม2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ณ  โรงเรียนนารีวุฒิและบ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การครองตนในสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่
ชีวิตการศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมปลาย 
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โรงเรยีนนารวีฒุเิปรยีบเสมอืนบา้นหลงัทีส่อง ทีค่อยเลีย้งดใูหค้วามอบอุน่ ใหค้วามรกัแกน่กัเรยีนทกุคนอยา่งเทา่เทยีม โดยมคีณะซสิเตอรท์ีใ่จดแีละคณุครทูีเ่ปรยีบเสมอืนพอ่แม่  
คนทีส่อง ทีค่อยใหท้ัง้ความรู ้ ความรกั ปลกูฝงัความเปน็คนดตีามจติตารมณข์องคณุพอ่บอสโก นัน่คอื ความขยนั ศรทัธา รา่เรงิ ซึง่เปน็คณุสมบตัพิืน้ฐานของเยาวชน ทีจ่ะเตบิโตเปน็ผูใ้หญ ่ 
ทีด่ใีนวนัขา้งหนา้  “นารวีฒุิคอืครอบครวัทีท่กุคนคอยดแูลซึง่กนัและกนัไดอ้ยา่งดเียีย่ม”  เปน็บา้นทีใ่หท้กุคนไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ ์ปลกูฝงัคณุธรรม จรยิธรรม และ
ทกัษะการดำเนนิชวีติในสงัคม เพือ่ใหเ้ราสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ถงึแมว้า่บางครัง้ คณะซสิเตอรห์รอืคณุครอูาจจะดหุรอือบรมเราอยา่งเขม้งวด แตถ่า้พวกทา่น
ไม่ทำเช่นนี ้ หรือละเลยในการดูแลพวกเราทุกคน ก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณค่าได ้ พวกเราทุกคนจึงรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนารีวุฒิมาก ไม่รู้ว่าถ้าหากจบออกไปแล้วจะมี
โรงเรยีนใดทีส่ามารถดแูลเอาใจใสพ่วกเราไดเ้ชน่นีอ้กีหรอืไม ่พวกเราขอขอบพระคณุคณะซสิเตอรแ์ละคณุครทูกุทา่น ทีค่อยเอาใจใส ่ ใหค้ำสัง่สอนทีด่ใีนดา้นคณุธรรม จรยิธรรม วชิาการ 
และทีส่ำคญัขอขอบพระคณุพระแมม่ารยี ์ทีไ่ดช้ว่ยดลบนัดาลใหเ้พือ่นๆ นกัเรยีนทกุคนไดม้โีอกาสมาอยูร่ว่มกนัภายใตก้ารดแูลของพระแมอ่ยา่งมคีวามสขุเสมอมา.... 

นับจากวันแรกที่ได้รู้จักคำว่าห้อง 3 ที่พวกเราทุกคนต่างหน้า ต่างนิสัย ต่างความคิด ต่างโรงเรียน ได้มา
รวมกัน คำว่า “มิตรภาพ” ได้ก่อตัวขึ้น นับจากวันนั้นที่เราพบกัน ห้องของเราได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร้องไห้เสียใจ 
ทะเลาะกนั แตท่กุคนกไ็ดผ้า่นประสบการณน์ีม้าดว้ยกนั และยงัมคีวามทรงจำมากมายทีเ่กดิขึน้กบัพวกเราทกุคน 
ทั้งในห้องและในโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ มิตรไมตรี รอยยิ้ม น้ำตา เสียงหัวเราะ และการ
ร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แต่วันเวลาไม่เคยรอใครและวันนี้ที่มาถึง ต่างคนต่างต้องเลือกดำเนิน
ชีวิตของทุกคนต่อไป แต่ยังคงเหลือภาพความทรงจำในวันวานที่ผ่านมาทั้งร้ายและดี ถึงแม้อาจเป็นเวลาสั้นๆ   
ที่เคยเกดิขึน้กบัพวกเรา กเ็พราะมเีพือ่นๆ คอยรว่มมอืคอยรบัฟงักนัมาตลอดและวนันีก้อ็ยากจะขอบคณุ “โรงเรยีน
นารวีฒุ”ิ ที่ทำให้เราได้พบเพื่อนๆ และคุณครูที่คอยอบรมให้พวกเราได้เติบโตไปในสังคมที่ดี แต่ถึงอย่างไร คำว่า 
“มิตรภาพ” จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและสุดท้ายนี้พวกเรามีบทกลอนสั้นๆ ที่แทนวันเวลาของพวกเรา     

จากใจนักเรียน ม.3/2 

	 เริ่มต้นมาเราไม่รู้ ไม่คุ้นหน้า	 ไม่พูดจาปราศรัยอะไรกัน	

แต่เนื่องด้วยวันเวลาที่ผ่านผัน	 สานสัมพันธ์พ้องเพื่อนเพื่อก้าวไป	

ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขบุกฝ่าฟัน	 มารวมกันกลายเป็นห้องสามทับสาม	

เพื่อนช่วยเพื่อนทุกคนร่วมทำงาน	 พร้อมกับการช่วยเตือนเรื่องนิสัย	

แม้นมีทุกข์มีสุขร่วมกันไป	 พร้อมกับใจที่	take	care	สามทับสาม	

และต่อมาได้ร่วมชั้นขึ้นมาด้วย	 เพื่อนสุดสวยทุกคนนั่งพร้อมหน้า	

รวมความซ่าความแสบแอบแฝงมา	 เป็นที่ทราบทั่วหล้าสามทับสาม	

จากใจนักเรียน ม.3/3 
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ครัง้แรกทีพ่วกหนไูดก้า้วเขา้มาในโรงเรยีน สิ่งแรกที่พวกเราได้เห็นคือ รูปปั้นแม่พระ รูปปั้นของท่านงดงาม สวยและสง่าเป็นอย่างมาก พวกหนรููส้กึไดเ้ลยวา่   
พวกหนูได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ถ้าถามถึงความประทับใจที่มีให้กับโรงเรียน พวกหนูคงจะบอกไม่ถูก เพราะทุกสิ่งที่พวกหนูได้ร่วมกันทำให้เกิด
ความประทับใจ จนบางครั้งพวกหนูก็ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ เพราะการที่พวกหนูได้มาอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตด้วยกัน แต่ต่างคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกัน   
แต่บางสถานการณ์กลับทำให้พวกหนูเข้ากันได้ดี พวกหนูต้องขอขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู สำหรับความรักที่มอบให้พวกหนูอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้บางครั้งพวกหนู

อาจเดนิในทางทีผ่ดิ แตก่ม็คีณะซสิเตอรแ์ละคณะคณุครทูีค่อยแนะนำหนทางใหพ้วกหนไูดก้า้วเดนิตอ่ไปอยา่งด ีพวกหนจูะเกบ็เรือ่งราวพวกนีไ้วเ้ปน็ความทรงจำตลอดไป 

ตา่งคนกม็าจากโรงเรยีนอืน่ ซึง่เราไมเ่คยรูจ้กักนัมากอ่นสกันดิ แตเ่มือ่ตอ้งมาอยูห่อ้งเดยีวกนั บางคนกค็ดิวา่ เพือ่นคนนีเ้ปน็แบบนี ้ แบบนูน้บา้ง แตเ่มือ่เวลาผา่นไป 
ทุกคนก็ต้องช่วยกันภายในห้องเรียน ความคิดแบบนั้นกลับเปลี่ยนไปจากในสิ่งที่เราคิด มันเปลี่ยนแปลงไปหมด ยิ่งพอมาถึง ม.3 พวกเราก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น 
บางคนอาจแยกย้ายไปพบสิ่งใหม่ๆ มันทำให้เราต้องเลิกติดเพื่อน “คุณครูญดากับคุณครูยอดสร้อยเป็นครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ซึ่งท่านทั้งสองจะคอยอบรมและ
ตักเตือนพวกเราทุกวัน” เพื่อให้เราได้ดี ท่านคิดแต่ตัวเราไม่เคยคิดว่าตัวครูนั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อเวลาเด็กในห้องมีปัญหา ครูจะช่วยทุกทาง เพื่อให้ลูกศิษย์ของตนเอง
ผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายไปได้ 

“ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆ เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่าน ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่าง มาด้วยกัน นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ ที่เคยเกิดขึ้น  
กับฉัน ... เพราะเธอ” ขอบคุณคณะซิสเตอร์และโรงเรียนนารีวุฒิที่ทำให้เราได้เจอเพื่อน

ขอบคุณครูทั้งสองที่อยู่ข้างพวกเราตลอดมา

ขอบคุณเพื่อนที่คบกันมา...แม้เกิดเรื่องร้ายๆแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยกัน

จากใจนักเรียน ม.3/4 

จากใจนักเรียน ม.3/5 
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กาลเวลาผ่านไปอาจทำให้ใครมากมายโตขึ้น ความคิด การอ่าน ก็ได้ถูกพัฒนา พวกหนูจากเด็กนักเรียนประถมตัวเล็กๆ  ก็ได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มี  

ความคิด ความรู้สึก รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ ที่ดีและไม่ดี ซึ่งการที่พวกหนูได้มีการพัฒนาเหล่านั้น ก็เกิดขึ้นได้จาก “โรงเรียนนารีวุฒิแห่งนี้” ที่ซึ่งมี

คณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ ทำให้พวกหนูเติบโตเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพที่ดี เพื่อเป็นกำลัง

สำคัญของสังคมและประเทศชาติ  

จากนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ขอขอบคุณ คณะซิสเตอร์และคุณครู ที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเราและคอยตักเตือนพวกเราอยู่เสมอ   

แม้ว่าพวกเราจะทำตามบ้าง ไม่ทำตามบ้าง แต่คุณครูก็พยายามสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดี และขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ ที่ให้พวกเราได้มาเจอกับมิตรภาพ  

ที่ดีเช่นนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ทำให้พวกเรามีวีรกรรมดีๆ ร่วมกัน… 
ด้วยรักและคิดถึง

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1รุ่นที่61

ซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล และคุณครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 61 ปีการศึกษา 
2556  ระหว่างวันท่ี 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมให้มีความรัก ความผูกพัน   
ความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ม.6   

จากใจนักเรียน ม.6/1 

ปัจฉิมนักเรียนม.6
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นบัตัง้แตว่นัแรกทีพ่วกเราทกุคนกา้วเขา้มาสูร่ัว้โรงเรยีนนารวีฒุ ิ ทกุคนกไ็ดข้ึน้ชือ่วา่เดก็ “นารวีฒุ”ิ เปน็จดุเริม่ตน้ของความสนกุสนาน ความสขุและมติรภาพ   

ทกุคนตา่งมาจากคนละสถานที ่แตท่กุคนกค็อื “เพือ่นกนั” โรงเรยีนนารวีฒุเิปน็โรงเรยีนทีไ่มใ่หญโ่ตมาก แตเ่อาเขา้จรงิๆ กลบักลายเปน็สถานทีท่ีร่วมความรูส้กึไวอ้ยา่ง

มากมาย 

โรงเรยีนไมไ่ดแ้ตส่อนใหเ้ราเปน็เดก็ดมีคีวามรู ้ แตค่ณุครยูงัคอยขดัเกลาจติใจ อบรมนสิยัของเราใหด้ขีึน้ เราไดร้บัมติรภาพดีๆ  จาก คณะซสิเตอร ์ คณะคร ู นอ้งๆ 

และเพื่อนๆ ของเรา ทำให้เราได้รู้สึกถึงความอบอุ่นและสัมผัสได้ถึงความรักที่เต็มเปี่ยม มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ขณะที่เราศึกษาอยู ่ ณ สถานที่แห่งนี ้  

ทกุเหตกุารณล์ว้นเปน็ความทรงจำอนัลำ้คา่ ไมว่า่เหตกุารณน์ัน้จะดหีรอืไมก่ต็าม ทกุๆ เหตกุารณส์อนใหเ้รา รูจ้กัการแกป้ญัหาและสรา้งมติรภาพทีด่กีบัทกุคน ทำใหเ้รา

ค่อยๆ โตขึ้น วันนี้พวกเรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า “เราภูมิใจที่ได้เรียนที่นี้ ภูมิใจที่ได้เป็นเด็กนารีวุฒิ คำสอนของคณะซิสเตอร์และคุณครูจะติดตัวเราทุกคน

ไปในทกุที่เราจะเกบ็มติรภาพทีด่ีสิง่ทีล่ำ้คา่ทีส่ดุไวใ้นความทรงจำ...ภายในหวัใจของเรา”   คณะนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/2 

 

มีคำกล่าวว่า “โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเรา”  เพราะพวกเราใช้เวลามากถึง 8 ชั่วโมง ที่โรงเรียน มีครูที่เปรียบเสมือนแม่ มีพี่ๆ น้องๆ  คือ เพื่อนๆ   

ของพวกเรา ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา เป็นบ้านที่มีครอบครัวใหญ่และอบอุ่น เป็นบ้านที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งในด้านคุณธรรมและความรู้ 

เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ที่เพียบพร้อม ที่จะเดินไปบนเส้นทางต่างๆ อย่างภาคภูมิ เป็นบ้านที่มอบมิตรภาพอันยิ่งใหญ่อันแน่นแฟ้นของชีวิต พวกเราเองรู้สึกยินดี

ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของนารีวุฒิคนหนึ่ง เพราะนารีวุฒิทำให้เรามีวันนี้ ทำให้เราได้พบมิตรภาพที่ดี ได้พบเส้นทางของชีวิต พวกเราได้รับประสบการณ์มากมายจากการ

ทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทำให้พวกเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เสียสละ ทำให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ทำให้เราเรียนรู้ที่จะสามัคคีกัน และสุดท้ายนี้พวกเราก็อยากจะ

ขอบคุณโรงเรียนที่ให้ช่วงชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งแก่พวกเรา 

จากใจนักเรียน ม.6/2 

จากใจนักเรียน ม.6/3 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
1.	 นางสาวพรทิพย์	 กิตติวรวิวัฒน์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.	 นางสาวจุตินภา	 เจริญผล	
2.	 นางสาวประภาพรรณ		พึ่งไทย	
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.	 นางสาวกนกรัตน์	 เพชรนิล	
2.	 นางสาวธันย์ชนก	 เหรียญทอง	
3.	 นางสาวอภิญญา	 เฮงสวัสดิ์	
4.	 นางสาวนันทนัช	 เอกจีน	
5.	 นางสาวฐิติรัตน์	 เสลาคุณ	
6.	 นางสาวมาริษา	 รัตนกฤษฎาธาร	
7.	 นางสาวพิชญาภรณ์	 เภาเกิด	
8.	 นางสาวธนนันท์	 ศิริโสภณ	
9.	 นางสาวมัลลิกา	 จิราทิวัฒนากุล	
10.	นางสาวสุทธิดา	 พันธ์เพียร	
11.	นางสาวณัฐริกา	 สุวงศ์	
12.	นางสาวฉัตรฐริกา	 อู่อำพร	
13.	นางสาวเสาวลักษณ์	 ทัฬหกุลทร	
14.	นางสาวอินทิรา	 ชื่นประไพ	
15.	นางสาวแพรพรรณ	 ชินวินิจกุล	
16.	นางสาวพรสวรรค์	 ชินธเนศ	
17.	นางสาวสุวิษา	 สุขประเสริฐ	
18.	นางสาวขวัญเนตร	 ตัวสะเกต	
19.	นางสาวธันยพร	 ระวังนาม	
20.	นางสาวจุตินภา	 เจริญผล	
21.	นางสาวกุลชนก	 วอนเพียร	
22.	นางสาวชนิกา	 แก้วอาษา	
23.	นางสาวกนกวรรณ	 ภิรมย์รักษ์	
24.	นางสาววรัมพร	 ปิยะปราโมทย์	
25.	นางสาวสิริมา	 รุ่งสกุลทอง	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.	 นางสาวกนกรัตน์	 เพชรนิล	
2.	 นางสาวณัฐชยา	 ศรีขจรวุฒิศักดิ์	
3.	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ทัฬหกุลทร	
4.	 นางสาววีรดา	 วงศ์สัมพันธ์เวช	
5.	 นางสาวพิมพลอย	 ทรัพย์เลิศวิกรม	
6.	 นางสาวณัฐริกา	 สุวงศ์	
7.	 นางสาวอินทิรา	 ชื่นประไพ	
8.	 นางสาวณัชชา	 ศรีสวัสดิ์	
9.	 นางสาวจุฑาภรณ์	 สุทธิบุตร	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.	 นางสาวนันทพร	 วีรกุลวัฒนา	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.	 นางสาวกุลวรียา	 ธรรมรัตน์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.	 นางสาวนภัสวรรณ	 แก้วสุวรรณ	
2.	 นางสาวเกียรติภรณ์	 พงษ์วิทยภานุ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
1.	 นางสาวอมลวรรณ	 ทิชาชาติ	
2.	 นางสาวปานจิรา	 อาจวิเศษ	
3.	 นางสาวกุลชนก	 วอนเพียร	
4.	 นางสาวณัชชา	 ศรีสวัสดิ์	
5.	 นางสาวสวรส	 กันทรรศยศ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
1.	 นางสาวปานจิรา	 อาจวิเศษ	
2.	 นางสาวพลอยประดับ	จูเกต	
3.	 นางสาวชนรดี	 เครือจันทร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.	 นางสาวณัฐริกา	 สุวงศ์	
2.	 นางสาวอินทิรา	 ชื่นประไพ	
3.	 นางสาวปานจิรา	 อาจวิเศษ	
4.	 นางสาวชนิกา	 ธนัชพรสกุล	
5.	 นางสาวสวรส	 กันทรรศยศ	
6.	 นางสาวพิมพ์ชนก	 นาถวรานนท์	
7.	 นางสาวอรณิชา	 ทองเพ็ง	
8.	 นางสาวจุฑาภรณ์	 สุทธิบุตร	
9.	 นางสาวชนรดี	 เครือจันทร์	
10.	นางสาวชนิกา	 แก้วอาษา	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.	 นางสาวฐิติมา	 จันทร์ตรี	
2.	 นางสาวอมลวรรณ	 ทิชาชาติ	
3.	 นางสาวมรกต	 เหล็กดี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.	 นางสาวอนันตญา	 ไชยสาลี	
2.	 นางสาวเบญจพร	 สุกก่ำ	
3.	 นางสาวพิมพ์ชนก	 นาถวรานนท์	
4.	 นางสาวชฎาพร	 สืบบุญประเทือง	
5.	 นางสาวนวรัตน์	 ขุนทอง	
6.	 นางสาวกมลวรรณ	 อยู่ประเสริฐ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.	 นางสาวกฤษณะ	 อุสาหะ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1.	 นางสาวกนกรัตน์	 เพชรนิล	
2.	 นางสาวธันย์ชนก	 เหรียญทอง	
3.	 นางสาวอภิญญา	 เฮงสวัสดิ์	
4.	 นางสาวนันทนัช	 เอกจีน	
5.	 นางสาวฐิติรัตน์	 เสลาคุณ	
6.	 นางสาวมาริษา	 รัตนกฤษฎาธาร	
7.	 นางสาวพิชญาภรณ์	 เภาเกิด	
8.	 นางสาวธนนันท์	 ศิริโสภณ	
9.	 นางสาวมัลลิกา	 จิราทิวัฒนากุล	
10.	นางสาวสุทธิดา	 พันธ์เพียร	
11.	นางสาวกนกพร	 อำนาจเจริญพร	
12.	นางสาวมินตรา	 เรืองเนตร	
13.	นางสาวชนรดี	 ครือจันทร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.	 นางสาวเพ็ญนภา	 ชูศรี	
2.	 นางสาวอนันตญา	 ไชยสาลี	
3.	 นางสาวฐิติมา	 จันทร์ตรี	
4.	 นางสาวสมัชญา	 รุ่งหทัยธรรม	
5.	 นางสาวปุณยนุช	 เอี่ยมสกุล	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1.	 นางสาวธนัฎฐา	 เลิศเสรีพัฒนกุล	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
1.	 นางสาวกัญจนพร	 ลิ้มผ่องใส	
2.	 นางสาวขวัญเนตร	 ตัวสะเกต	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทนุรตันมงคลในสมเดจ็พระเทพรตัน- 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.	 นางสาววีรดา	 วงศ์สัมพันธ์เวช	
ทุนUTCCGOLD
1.	 นางสาวแพรพรรณ	 ชินวินิจกุล	
2.	 นางสาวปานจิรา	 อาจวิเศษ	
3.	 นางสาวอาทิตยา	 โรจน์ธรรมรักษ์	
4.	 นางสาวอธิษฐาน	 ใจหวัง	
มหาวิทยาลัยรังสิต
1.	 นางสาวสโรชา	 จีนเทศ	
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1.	 นางสาวนรีรัตน์	 ตันศิริวิวัฒน์กุล	
2.	 นางสาวธนพร	 เทียนรุ่งอร่าม	
3.	 นางสาวเจนจิรา	 สวนสี	
4.	 นางสาวจิราภา	 มะรุตะวงษ์	
 



จากใจพี่สภานักเรียน...ถึงน้องๆ 
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ถึงน้องๆนารีวุฒิที่น่ารักทุกคน

พีใ่นฐานะประธานสภานกัเรยีนปกีารศกึษา 2556 พีรู่ส้กึดใีจเปน็อยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัโอกาสจากนอ้งๆ  

ให้พี่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ ทำให้ได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะซิสเตอร์ คณะครู เพื่อนๆ และน้องๆ 

ทุกคน จากการทำโครงการ One Bath For Library ที่ทางสภานักเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อหาหนังสือ

ใหแ้กห่อ้งสมดุและเปน็การสง่เสรมิการอา่นในโรงเรยีน ทางสภานกัเรยีนขอขอบคณุเพือ่นๆ และนอ้ง  ๆ

ทุกคน ที่ได้ร่วมกันระดมทุน  ทำให้โครงการดังกล่าวนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

โรงเรียนนารีวุฒิมีชื่อเสียงทางด้านการอบรมความเป็นกุลสตรี การมีระเบียบวินัย พี่ขอให้น้องๆ 

ปฏิบัติต่อไป เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของนักเรียนนารีวุฒิ ในความรู้สึกของพ่ี โรงเรียนแห่งน้ีให้เรามากกว่า

ความรู้ เพราะสิ่งที่พี่ได้รับจากนารีวุฒิ คือ ความรัก ความเอาใจใส่ ความปรารถนาดี จึงคิดเสมอว่า  

ที่นี่คือบ้านหลังที่ 2 ของพี่ 

 สุดท้ายเมื่อวันใดที่น้องต้องจากโรงเรียนนี้ไป แล้วมองย้อนกลับมา น้องจะรู้สึกว่าที่แห่งนี้ คือ บ้านที่มีความรักและความ

อบอุ่นมอบให้เราเสมอ 

 

โครงการ“การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน”
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วม

อบรมโครงการ “การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” เพื่อมา

ถ่ายทอดความรู้ในการเลือกตั้งและเรื่องสิทธิและหน้าที่ของ

ประชาชนในการเลือกตั้ง 

 

กิจกรรมก้าวสู่75ปีโรงเรียนนารีวุฒิ

ชื่อฐานกิจกรรมสร้างชื่อ

สภานกัเรยีนจดักจิกรรม กา้วสู ่75 ป ีโรงเรยีนนารวีฒุ ิ

ช่ือฐาน “กิจกรรมสร้างช่ือ” ในฐานน้ีได้นำบุคคลตัวอย่าง

ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีการสร้างชื่อเสียงให้กับ

โรงเรียนของเรา เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง

และนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ 

พี่ปั้นหยา.......ประธานสภานักเรียน

กิจกรรมสภานักเรียน
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กิจกรรมส่งความสุขให้กับน้องๆที่หมู่บ้านเขาพระ 

คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับน้องๆ เนื่องในวันปีใหม่ ที่หมู่บ้านเขาพระ ต.เขาสามสิบหาบ   

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ทางเราได้นำของขวัญไปจับสลากและได้นำสิ่งของไปแจก เช่น ตุ๊กตา สมุด ดินสอ เพื่อให้น้องๆ ได้มี  

ความสุขกันในวันปีใหม่ 

โครงการOneBathforLibrary
เพื่อจัดหาหนังสือให้ห้องสมุด

และเป็นการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนนารีวุฒิ



ตัวแทนสภานักเรียนร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ตัวแทนสภานักเรียนร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ-  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

กิจกรรมส่งความสุขให้กับน้องๆในวันเด็ก
สภานักเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลกระจับ จัดกิจกรรมเกม

ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและแจกของรางวลัตา่งๆ มากมาย เนือ่งใน
โอกาสวนัเดก็แหง่ชาต ิ
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การชุมนุมผู้นำเยาวชนSTAR2014 
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วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2014 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์กาญจนา  เดชาเลิศ ซิสเตอร์ปัจจนีย์  ไทลำภู พร้อมด้วย
ตัวแทนคณะครู 8 คน และผู้นำนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ 14 คน ได้เข้าร่วมการชุมนุมเยาวชนผู้นำ ธมอ “STAR 2014” ณ บ้าน  
สเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “STAR...เหนือกาลเวลา : Record Rejoice Renew” การชุมนุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบปีที่ 25 ของการชุมนุมเยาวชนผู้นำไทยซาเลเซียน พร้อมกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์เพื่อระลึกถึง  
คณะซิสเตอร์ คณะครูและศิษย์เก่าเยาวชน STAR ทุกท่าน ในความเสียสละและการอุทิศตน วางรากฐานงานอภิบาลในการชุมนุม Star 
มาโดยตลอด  

ในปีนี้มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่โครงการ “ชั่งหัวมัน” ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ศิษย์ซาเลเซียนพร้อมร่วมกิจกรรม โดยมี คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นวิทยากร และในวันสุดท้ายชาวค่ายทุกคนได้รวม
พลังความคิด อุดมการณ์ประจำปี 2014 ว่า “ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก”  

ในช่วงเฉลิมฉลองคืน FAMILY NIGHT ได้จัดบริเวณริมทะเล โดยมีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ ในหัวข้อ “ทูตแห่งความดี”   
นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบซาเลเซียนที่ได้ร่วมแบ่งปันกันด้วยความเป็นหนึ่งในความรัก รู้คุณ 

 

โรงเรยีนนารวีฒุเิปน็ 1 ในจำนวน 200 โรงเรยีนในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการสุม่เปน็โรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะเขา้รว่มประเมนิผล 

และสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ หรือว่า Teaching and Learning International Survey : TALIS  

โครงการน้ีอยู่ในการกำกับดูแลขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD : Organization for Economic 

Cooperation and Development) ประเทศไทย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรก 

จึงมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน  ในโอกาสนี้ ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ  ครูทรงศรี  ดิถีเพ็ง   

และ ครูจันทนี  ปานการะเกตุ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม

รามาการ์เด้นท์  กรุงเทพฯ  

นารีวุฒิเป็น1ในจำนวน200โรงเรียน 



นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีปกีารศึกษา2556
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ม.6/1	 1.	นางสาวกนกรัตน์					 เพชรนิล	 	 	

	 2.	นางสาวมาริษา	 รัตนกฤษฎาธาร	

ม.6/2	 1.	นางสาววีรดา	 	วงศ์สัมพันธ์เวช	

	 2.	นางสาวเสาวลักษณ์		 ทัฬหะกุลธร	

ม.6/3	 1.	นางสาวณัฐธิดา	 จิตต์ภาณุโสภณ	

	 2.	นางสาวกนกวรรณ	 ภิรมย์รักษ์	

ม.5/1	 1.	นางสาวสุรัชชา	 จงประดิษฐ์	

	 2.	นางสาวณิชกร	 	มีน้อย	

ม.5/2	 1.	นางสาวนัฐจนันท์	 จันทร์หา	

	 2.	นางสาวสุชานาฎ	 พรสรายุทธ	

ม.5/3	 1.	นางสาวเสาวลักษณ	 บ่อคำ	

	 2.	นางสาวภัคจีรา	 พฤกษศรี	

ม.4/1	 1.	นางสาววงวาด	 เอกลัคนารัตน์	

	 2.	นางสาวธมลวรรณ	 แก้วแดง	

ม.4/2	 1.	นางสาวมัณฑณี	 รุ่งเรือง	

	 2.	นางสาวชรินรัตน์	 ยิ่งทวีศักดิ์	

ม.4/3	 1.	นางสาวณัฐกานต์	 สุขเจริญ	

	 2.	นางสาวสุมิตตา	 บุญทรัพย์	

ม.4/4	 1.	นางสาวปนัดดา	 เอี่ยมสอาด	

	 2.	นางสาวพัชรวรรณ	 ศรีเดช	

ม.3/1	 1.	นางสาวชุติมณฑม์	 อุยพาณิชยนต์	

	 2.	นางสาวจุฑาวรรณ	 พีรชัยเดโช	

ม.3/2	 1.	นางสาวศุภิสรา	 กำเหนิดแจ้ง	

	 2.	นางสาวปิยมน	 สิโนทก	

ม.3/3	 1.	นางสาวธิชา	 เจริญผล	

	 2.	นางสาวกนกพร	 สินธาราศิริกุลชัย	

ม.3/4	 1.	นางสาวปณิตตรา	 ดำขำ	

	 2.	นางสาวนิธิกานต์	 สุเมธยาจารย์	

ม.3/5	 1.	นางสาวดวงกมล	 สว่างโคกกรวด	

	 2.	นางสาวอภิญญา	 สุวงค์	

ม.2/1	 1.	เด็กหญิงฐิตารีย์	 โชติยะ	

	 2.	เด็กหญิงจุฬาลักษณ์		 สอนพันธ์	

ม.2/2	 1.	เด็กหญิงจิราวดี	 โฆษิตบวรชัย	

	 2.	เด็กหญิงชุติกาญจน์	 บัวขาว	

ม.2/3	 1.	เด็กหญิงศิริพร	 แซ่ตั๊น	

	 2.	เด็กหญิงธนิยาภรณ์	 จิรวัชรเดโชกิตติ์	

ม.2/4	 1.	เด็กหญิงลักษมี	 กอจิตตวนิจ	

	 2.	เด็กหญิงอรอุมา	 ขนิษฐบุตร	

ม.2/5	 1.	เด็กหญิงศรุตา	 อ่อนแช่ม	

	 2.	เด็กหญิงธัญชนก	 ลือรัตนชัยกิจ	

ม.1/1	 1.	เด็กหญิงชฎาพร	 สุวงค์	

	 2.	เด็กหญิงพีรดา	 บัณฑิตพรรณ	

ม.1/2	 1.	เด็กหญิงเกวลิน	 เจริญศรี	

	 2.	เด็กหญิงฐิติพร	 กราบเคหะ	

ม.1/3	 1.	เด็กหญิงอัญธิกา	 นาคนารี	

	 2.	เด็กหญิงนภัสสร	 ศิริชากูล	

ม.1/4	 1.	เด็กหญิงระวิสา	 ตันมงคล	

	 2.	เด็กหญิงภวรัญชน์	 ช่วงชัย	

ม.1/5	 1.	เด็กหญิงวรวลัญช์	 บุญวิธวาเจริญ	

	 2.	เด็กหญิงนันทริกา	 ตั้งจิตรัตน์	

ป.6/1	 1.	เด็กหญิงชนัญชิดา	 สูงกิจบูลย์	

	 2.	เด็กหญิงรัตติวัลย์	 สุวรรณรังษี	

ป.6/2	 1.	เด็กหญิงวิภาดา	 ออกฉิม	

	 2.	เด็กหญิงณัชชา	 สามัคคี	

ป.6/3	 1.	เด็กหญิงกนกนภา	 ตั้งวิรุฬห์	

	 2.	เด็กหญิงณิชาภัทร	 ภักดีพิน	

ป.5/1	 1.	เด็กหญิงญาณิศา	 ศิริสวัสดิ์	

	 2.	เด็กหญิงรัตนาภรณ์	 ประจงกร	

ป.5/2	 1.	เด็กหญิงกัญญาวีร์	 แสงงาม	

	 2.	เด็กหญิงสิรีธร	 ใจกาวิล	

ป.5/3	 1.	เด็กหญิงศุภนัฏฐา	 ราชประดิษฐ์	

	 2.	เด็กหญิงบุญสิตา	 เทพรักษาฤา ชัย	

ป.4/1	 1.	เด็กหญิงศิริกัลยา	 เงินคำ	

	 2.	เด็กหญิงนนท์นรี	 ธเนศนิตย์	



นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีปกีารศึกษา2556(ต่อ)

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการเรียนยอดเยี่ยม

เกรดเฉล่ีย4.00ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา2556
	 1.		นางสาวสิริพร						บัวขาว		ม.3/4	

	 2.		เด็กหญิงฐิตารีย์				โชติยะ	 ม.2/1	
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ป.4/2	 1.	เด็กหญิงชนเนษฎ์	 สุขศรี	

	 2.	เด็กหญิงลิปิการ์	 โยคาวจร	

ป.3/1	 1.	เด็กหญิงอาทิตยา	 ซินเฮง	

	 2.	เด็กหญิงกฤตพร	 พุ่มน้อย	

ป.3/2	 1.	เด็กหญิงพรลภัส	 พวงพูล	

	 2.	เด็กหญิงปานวาด	 สมบูรณ์	

ป.2/1	 1.	เด็กหญิงเยาวเรศ	 แซ่ล้อ	

	 2.	เด็กหญิงศุภรัสมิ์	 บุญมา	

ป.2/2	 1.	เด็กหญิงจิณณพัต	 แสงงาม	

	 2.	เด็กหญิงธมนวรรณ	 เสือเฒ่า	

ป.1/1	 1.	เด็กหญิงนารา	 จินตกานนท์	

	 2.	เด็กหญิงปิ่นปิณัฏฐ์	 มณีขัติ	

ป.1/2	 1.	เด็กหญิงณัทภร	 มนัสปัญญากุล	

	 2.	เด็กหญิงชุติมณฑน์	 ศรีพิทักษ์	

อ.3/1	 1.	เด็กหญิงบุญญิศา	 เหลืองอ่อน	

	 2.	เด็กหญิงขวัญจิรา	 อติภูมิลักษณ์	

อ.3/2	 1.	เด็กหญิงจิรัชญา	 เอี่ยมทองคำ	

	 2.	เด็กหญิงญาณิศา	 จนวีรวัฒน์	

อ.2/1	 1.	เด็กหญิงพรชนก	 มูลทรัพย์	

	 2.	เด็กหญิงสุภาพร	 สุดตา	

อ.2/2	 1.	เด็กหญิงสัตตบงกช	 ปาลวงษ์	

	 2.	เด็กหญิงพิชญธิดา	 รสเครือ	

อ.1/1	 1.	เด็กหญิงกุลภาภร	 พิพัฒน์เด็ดแก้ว	

	 2.	เด็กหญิงมนันยา	 เสียมศักดิ์	

อ.1/2	 1.	เด็กหญิงอมลรดา	 สามงามยา	

	 2.	เด็กหญิงชริตา	 สุวรรณศรี	

รับรางวัลการเรียนดี



นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีปกีารศึกษา2556
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ม.6/1	1.	นางสาวนันทนัช	 เอกจีน	
	 2.	นางสาวนรีรัตน์	 ตันศิริวิวัฒน์กุล	
ม.6/2	1.	นางสาวอินทิรา	 ชื่นประไพ	
	 2.	นางสาวพรสวรรค์		 ชินธเนศ	
ม.6/3	1.	นางสาวธันยพร	 ระวังนาม	
	 2.	นางสาวญาณนันท์	 คำดี	
ม.5/1	1.	นางสาวศิวัตรา	 จตุรวิทย์กุล	
	 2.	นางสาวณัฐชา	 แซ่เจี่ย	
ม.5/2	1.	นางสาวพัชรพร	 นรานฤดม	
	 2.	นางสาวณัฐกฤตา	 เอกสิทธิ์ชัยพงศ์	
ม.5/3	1.	นางสาวเหมือนฝัน	 เชียงกา	
	 2.	นางสาวขนิษฐา	 โคตรรัตน์	
ม.4/1	1.	นางสาวอรนุช	 โตมู	
ม.4/2	1.	นางสาวพลอยวิไล	 ศรีเงิน	
	 2.	นางสาวพุธิตา	 อิ่มแสงจันทร์	
ม.4/3	1.	นางสาวศศิธร	 บุญศิลป์	
	 2.	นางสาวอรปรียา	 ถังเงิน	
ม.4/4	1.	นางสาวธนพร	 ถาวรกีรติ	
	 2.	นางสาวนิรชา	 เงินพิสุทธิ์ศิลป	
ม.3/1	1.	นางสาวนันทวัน	 สอนเคน	
	 2.	นางสาวอิสราภรณ์	 คนหลัก	
ม.3/2	1.	นางสาวณมิตตา	 เฮงพระพรหม	
	 2.	นางสาวปาริชาติ	 บุญสม	
ม.3/3	1.	นางสาวศิริวรรณ	 ประเสริฐ	
	 2.	นางสาวจันทนา	 ปิติพัทธ์พงศ์	
ม.3/4	1.	นางสาววรารินทร์	 กสิกิจเมธา	
	 2.	นางสาวกาญจนา	 ใจซื่อ	
ม.3/5	1.	นางสาวธัญญาเรศ	 เดชเดชะสุนันท์	
	 2.	นางสาวกมลชนก	 ขลุ่ยศรีตระกูล	
ม.2/1	1.	เด็กหญิงชาลิสา	 สัมฤทธิ์กุลชัย	
	 2.	เด็กหญิงไอรดา	 สันทอง	

ม.2/2	1.	เด็กหญิงณภัทรสร	 พระนอนเขตต์	
	 2.	เด็กหญิงอัญชลี	 เสร็จกิจ	
ม.2/3	1.	เด็กหญิงชาลิสา	 ชีวพฤกษ์	
	 2.	เด็กหญิงอารียา	 เรืองจินดา	
ม.2/4	1.	เด็กหญิงนนทพัทธ์	 ลี่รัตนวิสุทธิ์	
	 2.	เด็กหญิงศุภกานต์	 ชัยชนะ	
ม.2/5	1.	เด็กหญิงสุจินตนา	 พัฒนสุวรรณา	
	 2.	เด็กหญิงปัญญดา				 คิ้วเจริญวงศ์	
ม.1/1	1.	เด็กหญิงปฐพร	 สามัคคี	
	 2.	เด็กหญิงวรรณกรานต์	รัตตกุล	
ม.1/2	1.	เดก็หญงิณฐักาญจน	์ เลิศจิรธัญวัฒน์	
	 2.	เด็กหญิงจินต์จุฑา	 จึงขจรเกียรติ	
ม.1/3	1.	เด็กหญิงพิราภรณ์	 เข็มนาค	
	 2.	เด็กหญิงธัญญภัทร	 แก้ววิเชียร	
ม.1/4	1.	เด็กหญิงเพ็ญนภา	 พินิจนารถ	
	 2.	เด็กหญิงภาสินี	 ทองดี	
ม.1/5	1.	เด็กหญิงเสาวลักษณ์		 มั่นคง	
	 2.	เด็กหญิงวิมาพร	 วงศ์จีน	
ป.6/1	1.	เด็กหญิงอารียา	 ศิริมั่ว	
	 2.	เด็กหญิงอารีรัตน์	 สุขสอาด	
ป.6/2	1.	เด็กหญิงอัญชิสา	 บุตรนุช	
	 2.	เด็กหญิงณัฐกานต์	 เอี่ยมสอาด	
ป.6/3	1.	เด็กหญิงอภิชญา	 วัจนามัย	
	 2.	เด็กหญิงวณิตา	 เพชรอินทร์	
ป.5/1	1.	เด็กหญิงน้ำทิพย์	 รณรื่น	
	 2.	เด็กหญิงปรียานุช	 ภัทรวงษ์วิเศษ	
ป.5/2	1.	เด็กหญิงจันทราภรณ์	 วงศเ์จรญิชยัชนะ 
	 2.	เด็กหญิงวิรัลพัชร				 พนอนุอุดมสุข	
ป.5/3	1.	เด็กหญิงธิฌาภา	 จันทร์ที	
	 2.	เด็กหญิงจารุกัญญ์	 วันดี	

ป.4/1	1.	เด็กหญิงเบญญาภ		 เอื้อวงศ์สุวรรณ	
	 2.	เด็กหญิงมนัญญา				 บรรจงศิริ	
ป.4/2	1.	เด็กหญิงศิริลดา						 เจริญท้าว	
	 2.	เด็กหญิงสุฐิตา	 นนทารักษ์	
ป.3/1	1.	เด็กหญิงเปรมยุดา	 หมันประสงค์	
	 2.	เด็กหญิงธุวพร	 รัชตรุ่งโรจน์กุล	
ป.3/2	1.	เด็กหญิงธวัลรัตน์	 ลิ้มรุ่งสุโข	
	 2.	เด็กหญิงธนัชพร	 เอี่ยมทองคำ	
ป.2/1	1.	เด็กหญิงกันยารัตน์		 บุญประสพ	
	 2.	เด็กหญิงวีรวรรณ	 วงศ์สุรเศรษฐ์	
ป.2/2	1.	เด็กหญิงยุชภรณ์	 เดชเดชะสุนันท์	
	 2.	เด็กหญิงณัฐณิชา	 ถาวร	
ป.1/1	1.	เด็กหญิงชุติกาญจน์		คำใจ	
	 2.	เด็กหญิงกัญชพร	 แตงยัง	
ป.1/2	1.	เด็กหญิงสิริกร	 ศรีประไพพงศ์	
	 2.	เด็กหญิงกรกฎ	 สุทานันท์	
อ.3/1	 1.	เด็กหญิงภัทรภร	 ศรีบางน้ำชล	
	 2.	เด็กหญิงธัญชนก	 ขันนาค	
อ.3/2	 1.	เด็กหญิงวราภรณ์	 ชัชวาลย์	
	 2.	เด็กหญิงธัญรดา						สีนิล	
อ.2/1	 1	เด็กหญิงธนัญญาภรณ์	สถิตมั่นในธรรม	
	 2.	เด็กหญิงพลอยรัตน์		 ลาภกระโทก	
อ.2/2	 1.	เด็กหญิงณัฐภัสสร	 เตชะกุลัง	
	 2.	เด็กหญิงอรชนก	 ทิชาชาติ	
อ.1/1	 1.	เด็กหญิงสุพิชชา	 คิ้วองอาจ	
	 2.	เด็กหญิงจิราลักษณ์		ธีระนันท์	
อ.1/2	 1.	เด็กหญิงอคิราภ์	 โภคาเสริมส่ง	
	 2.	เด็กหญิงมาริตา	 โพธิ์ชื่น	
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นางสาวมณีนุช	 จินดาเจี่ย	 นางสาวธนัญธร	 ศัมภูพันธุ์	 นางสาวฉันท์ชนก	 พงษ์วิทยาภานุ	

นางสาวธัญญา	 ลิขิตศิริ	 นางสาวกิติยา	 พ่วงนิมิตชัย	 นางสาวอังติมา	 อังศุ์ธรางกูร	

นางสาวสุดารัตน์	 ทองอิ่ม	 นางสาวณิชกร	 มีน้อย	 นางสาวจุฑาทิพย์	 มากพันธุ์		

นางสาวสุมณี	 หวังพรสมบัติ	 นางสาวกาญจนาภรณ์	เนียมกลั่น	 นางสาวมานิตา	 รุ่งสว่าง	

นางสาวสุพรรษา	 จิตอุทัศน์	 นางสาวนัฐจนันท์	 จันทร์หา	 นางสาวอารีรัตน์	 ชัยรัตน์		

นางสาวกัญญาณัฐ	 จิตต์อุทัศน์	 นางสาวศุภลักษณ์	 ธงเพ็ง	 นางสาวฐนชา	 โสทน		

นางสาวมีนา	 คมขำ	 นางสาวกมลชนก	 พรหมศิริ	 นางสาวพรณภัทร์	 บุญคง		

นางสาวปภาภรณ์	 จันทร์บาง	 นางสาวนนท์ธิชา	 รัตนรัศมีสกุล	 นางสาวนพรัตน์	 ทรัพย์เย็น	

นางสาวอาภาพร	 อาจหาญ	 นางสาวกนกพร	 วารีทรัพย์สกุล	 นางสาวญาณินท์	 ธรรมเจริญ		

นางสาวจริญญา	 ปิยะเกศิน	 นางสาวภัณฑิรา	 ตันศิริวัฒน์กุล	 นางสาวอสมาภรณ์	 ศรีธรรมรงค์		

นางสาวจิดาภา	 นพพันธ์	 นางสาวกัลย์สุดา	 ทิมทอง	 นางสาวอาจารี	 เสืองามเอี่ยม	

นางสาววรรธิดา	 ตาทิน	 นางสาวณิชากร	 เกษมวิริยนนท์	 นางสาวกัญญารัตน์	 เสมทับ	

นางสาวศลิษา	 สังข์ทอง	 นางสาวประภาสิริ	 ประสิทธิ์วัฒนเสรี		 นางสาวอนันทิตา	 ลักษณาวงษ์	

นางสาวปณิดา	 เชียงบาล	 นางสาวศศิ	 เจนกนกกาญจน์	 นางสาววิมลวรรณ	 ศรีตันตนานนท์	

นางสาวทิพย์สุดา	 กาญจนวิชานนท์	 นางสาวศิรภัสสร	 วัชรจินดา	 นางสาวกุลรัตน์	 เครือวิชฌยาจารย์			
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เด็กหญิงปณิสรา	 แก้วสะอาด	 เด็กหญิงอารียา	 ศิริมั่ว	 เด็กหญิงภัทธีญา	 ศรีทันดร		

เด็กหญิงมุตา	 เชื้อบุญ	 เด็กหญิงนัฐวรรณ	 มั่นคง	 เด็กหญิงนัทธมล	 บุตรเพชร	

เด็กหญิงจิรนันท์	 กุลธนวิศิษฎ์	 เด็กหญิงจรรยา	 สอสะอาด	 เด็กหญิงอัญชิสา	 บุตรนุช		

เด็กหญิงนิรัตษา	 เซี่ยงจ๊ง	 เด็กหญิงกนิษฐา	 เมืองเกษม	 เด็กหญิงภัคธีมา	 อรุณประพันธ์	

เด็กหญิงวิภาดา	 ออกฉิม	 เด็กหญิงณัชชา	 สามัคคี	 เด็กหญิงจุฑาภรณ์	 เครือเนียม		

เด็กหญิงณัฐกานต์	 เอี่ยมสะอาด	 เด็กหญิงศศิประภา	 วงศ์จวง	 เด็กหญิงจินห์จุฑา	 จิตเย็น	

เด็กหญิงมนัสชยา	 บุตรดี	 เด็กหญิงธันยพร	 วงศ์จิตราทร	 เด็กหญิงเรนโบว์	เจมส์	ฟอสเตอร์		

เด็กหญิงกฎศนรัตน์	 เดชผ่อง	 เด็กหญิงปภาวดี	 อยู่อ่อน	 เด็กหญิงวณิตา	 เพชรอินทรี	

เด็กหญิงภิญญดา	 ปุญญประดิษฐ์พร	 เด็กหญิงขวัญสุกานต์			 บ่อทรัพย์	 เด็กหญิงกมลรัตน์	 ไข่ม่วง		

เด็กหญิงสวรินทรี	 วิจิตรจรัสกุล	 เด็กหญิงอัญชลี	 ยอดรัก	 เด็กหญิงนพพลอย	 ตั้งวัฒนากาญจน์	

ม.6	 1.	นางสาวกฤติยา	 วงศ์นีรนาท	

ม.5	 1.	นางสาวมีนา	 คมขำ	

ม.4	 1.	นางสาวกัญจนพร	 พันธิราช	

ม.3	 1.	เด็กหญิงรินรดา	 ศรีประโมง	

	 2.	เด็กหญิงลมิตา	 นาหอคำ	

ม.2	 1.	เด็กหญิงนิศารัตน์	 ประเสริฐศักดิ์	

	 2.	เด็กหญิงสุภาวรักษ์	 โยธาศรี	

ม.1	 1.	เด็กหญิงกันยารัตน์	 ชนิภามณีทรัพย์	

	 2.	เด็กหญิงวิมลลักษณ์			 ธงชัยอริยกุล	

ป.6	 1.	เด็กหญิงปริชาติ	 เหล่าพนิกรกุล	

ป.5	 1.	เด็กหญิงภิญญาพัชญ์		 นิธิธันยวัชร์	

	 2.	เด็กหญิงปัณณธร	 ชัยมงคล	

ป.4	 1.	เด็กหญิงกนกวรรณ	 จารย์อุปการะ	

ป.3	 1.	เด็กหญิงกัญญารัตน์			 สุทธิรัตนากร	

ป.2	 1.	เด็กหญิงชนัญญา	 วราโชติเศรษฐ	

	 2.	เด็กหญิงกัญญาณัฐ	 ยั่งยืน	

ป.1	 1.	เด็กหญิงโศจิรัตน์	 เพชรเทียน	

	 2.	เด็กหญิงสโรชินี	 ก๊กเครือ	

อ.3	 1.	เด็กหญิงธัญรดา	 พึ่งฮั้ว	

อ.2	 1.	เด็กหญิงอารดา	 ร้อยนิล	

	 2.	เด็กหญิงปภาวรินทร์			 พาบุญ	

รับเกียรติบัตรโครงการ
BibleContestคร้ังท่ี12ปี2013 รับรางวัลพระธรรมคำสอน 
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ม.6	 1.	น.ส.เสาวลักษณ์	 ทัหฬะกุลธร	
ม.5	 1.	น.ส.มีนา	 คมขำ	
	 2.	น.ส.ศศินิภา	 เทพกรม	
ม.4	 1.	น.ส.พรพิไล	 ประทีปทองคำ	
ม.3	 1.	ด.ญ.รินรดา	 ศรีประโมง	
	 2.	ด.ญ.จิรัชยา	 ว่องประชานุกูล	 	
	 3.	ด.ญ.นพวรรณ	 เล้าสินวัฒนา	
	 4.	ด.ญ.ไอลดา	 เที่ยงตรง	
	 5.	ด.ญ.ลมิตา	 นาหอคำ	
	 6.	ด.ญ.ภรนฤมล	 ทัฬหะกุลธร	
ม.2	 1.	ด.ญ.เบญญาภา	 แนบเนียน	
	 2.	ด.ญ.สุชาดา	 ลุ่มจันทร์	
								3.	ด.ญ.สุภาวรักษ์	 โยธาศรี	
ม.1	 1.	ด.ญ.กันยารัตน์	 ชนิภามณีทรัพย์	
ป.6	 1.	ด.ญ.ปริชาติ	 เหล่าพนิกรกุล	
	 2.	ด.ญ.ชนนิกานต์	 ค้วนเครือ	
	 3.	ด.ญ.สดุดี	 ชำนาญกิจ	
ป.5	 1.	ด.ญ.ธิดารัตน์	 นวลอ่อง	

	 2.	ด.ญ.นิตย์รดี	 บดีเลิศฤทธิ์	
	 3.	ด.ญ.สิรีธร	 ใจกาวิล	
	 4.	ด.ญ.ภิญญาพัชญ์	 นิธิธันยวัชร์	
	 5.	ด.ญ.นธภร	 มั่นใจ	
ป.4	 1.	ด.ญ.ลิปิการ์	 โยคาวจร	
ป.2	 1.	ด.ญ.เขมัสศิริ	 เทียนวิหาร	
	 2.	ด.ญ.ปุณยวีร์	 ปานหว่าง	
	 3.	ด.ญ.กัญญาณัฐ	 ยั่งยืน	
	 4.	ด.ญ.ชนัญญา	 วราโชติเศรษฐ	
	 5.	ด.ญ.สิริอร	 ลิมาลัย	
	 6.	ด.ญ.กชามาส	 จันทามกฤต	
	ป.1	 1.	ด.ญ.โศจิรัตน์	 เพชรเทียน	
	 2.	ด.ญ.กวินทิพย์	 จันทามกฤต	
	 3.	ด.ญ.สโรชินี	 ก๊กเครือ	
	 4.	ด.ญ.ณิชา	 วิเดช	
	 5.	ด.ญ.ชมพูนุช	 ประสูตรนาวิน	
	 6.	ด.ญ.สิริกร	 ศรีประไพพงศ์	
	 7.	ด.ญ.ปสุตา	 แนบเนียน	

การแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์กหัวข้อ“1ใน12
ข้อความเชื่อประทับใจและมีผลที่ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นอย่างไร”

รางวัลชนะเลิศ2รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นางสาวกฤติยาวงศ์นีรนาท
2.นางสาวพรวิดาโสทน

การแข่งขันร้องเพลง“TheViceofFaith”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.เด็กหญิงจิรัชยาว่องประชานุกูล
2.เด็กหญิงไอลดาเที่ยงตรง
3.เด็กหญิงสุชาดาลุ่มจันทร์

การแข่งขันสวดประกอบท่าทาง
“บทข้าพเจ้าเชื่อ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชั้นอนุบาล

เด็กหญิงชญานิศ ทิชาชาติ
เด็กหญิงพิชญาวรีย์ ชุ่มปรีชา
เด็กหญิงจิดาภา สุจิรพจีกุล
เด็กหญิงปภาวี เพิ่มลาภ
เด็กหญิงธัญรดา พึ่งฮั้ว


