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บรรณาธิการแถลง 

  ภาคเรยีนที ่2 ของปการศกึษา 2555 ไดกาวมาถงึชวง 
  สดุทายแลว เปนกาวทีม่คีาและสำคญัทีส่ดุกาวหน่ึง 
  ของพี ่ม.3 และ ม.6 ใหตระหนกัวา “ทกุเวลาในชวีติ
มคีณุคาและความสำคัญ ขึน้อยูกบัเราวา จะใชเวลาอนัมคีานี ้ใหเกดิ
ประโยชนเพยีงใด”  

เม่ือยอนมองเวลาทีผ่านไป พวกเราคงรบัรูไดถงึเรือ่งราวตางๆ ที่
เกิดขึน้ในรัว้ชมพ-ูฟาแหงนี ้มทีัง้ความสขุ ความสนกุสนาน ความตืน่เตน 
ความทอแทกบังานท่ีหนัก ความเศราท่ีเราตองลาจากกัน ทกุอารมณ 
ทกุความรูสกึ ภาพแหงความทรงจำ เรือ่งราวตางๆ ทีผ่านเขามา รวมท้ัง
ผลงานการแขงขัน ที่สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนนารีวุฒิของเรา  
ถกูบันทกึไวในวารสารนารวีฒุฉิบบันี ้

                           พบกนัใหมฉบบัหนานะคะ 
                        นางลัดดาวัลย  โกวิทยวรวฒุ ิ
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สารจากอธิการิณี
 เราทุกคนกำลังใหความสนใจกับเหตุการณสำคัญ ที่กำลังเกิดข้ึนในพระศาสนจักรคาทอลิก 

  เก่ียวกับการสละตำแหนงของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกสที่ 16 ความจงรักภักดีพิเศษ 

 ตอพระสันตะปาปา เปนมรดกที่คุณพอบอสโกและมาเดอรมัสซาแร
ลโล ไดมอบไวใหแก 

 เราทุกคนท่ีอยูในครอบครัวซาเลเซียน จึงจำเปนที่ตองรูเหตุผลท่ีแทจริง และยืนหยัด 

 ในความจริงนี้  ไมคลอยตาม
กระแสวิพากษตางๆ นานาที่ไมเปนความจริง 

 
ซิสเตอรขอนำพระดำรัสของพระองคที่ไดกลาวกับคณะพระคารดินัล ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2013 ซึ่งมี

ประเด็นที่สำคัญดังนี้   

“...พี่นองที่รัก... หลังจากไตรตรองความรูสึก
 ครั้งแลว ครั้งเลา ตอหนาพระเจา พอไดบทสรุปที่แนนอน 

เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ดวยเหตุที่อายุมากขึ้น จึงเปนเรื่องไมคูควร ที่จะปฏิบัติหนาที่พระสันตะปาปาไดเต็ม

ความสามารถ ประกอบกับความสำคัญฝายจิต พอตระหนักดีวา การอภิบาลตองไดรับการลงมือปฏิบัติ ไมใชแค

ทางวาจาและการกระทำ แตสิ่งท่ีตองทำไมนอยไปกวากันก็คือ การสวดภาวนาและการพลีกรรม อยางไรก็ตาม 

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีเรื่องมากมาย ที่สั่นคลอนชีวิตและความเช่ืออยางลึกซึ้ง 

เพื่อใหการปกครองนาวาของนักบุญเปโตร และการประกาศพระวรสารเปนไปดวยดี ความเขมแข็งทางความคิด

และรางกายเปนเร่ืองจำเปน แตความเขมแข็งท่ีวานี้ในรอบเดือนท่ีผานมา ไดออนแรงลงมากในตัวพอ  

พอจึงจำเปนตองไตรตรองถึงการขาด
คุณสมบัติ ที่จะทำหนาที่อภิบาลไดอยางเต็มความสามาร

ถ  

ดวยเหตุนี.้..อาศยัอสิรภาพในการตดัสนิใจ พอขอประกาศวา พอขอสละตำแหนง พระสงัฆราชแหงกรงุโรม 

และพระสันตะปาปา ผูสานงานตอจากนักบุญเปโตร ซึ่งคณะพระคารดินัลไดมอบความวางใจใหพอทำหนาที่นี ้ 

เมือ่วนัที ่ 19 เมษายน 2005 และนับตัง้แตวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2013 เวลา 20.00 น. เปนตนไป บลัลงักของ 

นกับญุเปโตรและตำแหนงพระสนัตะปาปาจะวางลง จาก
น้ันการเลอืกต้ังพระสนัตะปาปาองคใหม จะได

รบัการจัดขึน้... 

พี่นองที่รัก พอขอบคุณพวกทานจากใจจริง สำหรับความรักและความชวยเห
ลือ ท่ีพวกทานไดใหพอ 

ในการทำงานอภิบาล.... แมพระจะชวยเหลือคณะพระคารดินัล ในการเลือกพระสันตะปาปาองคใหม สวนตัว

พอเอง พอปรารถนาที่จะอุทิศชีวิตดวยการรับใชพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาผานทางการสวดภาวนา”    

นี่เปนบทเรียนที่มีคามหาศาลแกผูที่มุงแสวงหาอำนาจ ตำแหนงทางโลกจะไดนำไปไตรตรอง ขณะที่มิติ 

ดานความเช่ือและดานศาสนา สอนเราอยางหนักแนนมั่นคงวา อำนาจและตำแหนงมีรากฐานอยูบนความรักและ 

การรับใชเทาน้ัน ใหเราภาวนาสำหรับพระสันตะปาปาเบเนดิกสดวยความรูคุณ และชวยกันลุนพระสันตะปาปา 

องคใหม เพื่อเราจะไดขับรองบทเพลง “สดุดีพระสันตะปาปา” อีกครั้งอยางเต็มเสียงในวัน
ฉลองพระสันตะปาปา    

ขอใหนักเรียนใชเวลาชวงวันหยุดอยางดี เพื่อตนเอง เพื่อบุคคลที่รัก และเพื่อผูมีพระคุณตอเรา ไมวาจะ

ทำสิ่งใด จงระลึกอยูเสมอวา พระเห็นฉันเสมอ  

ดวยรักในพระมารดา 
ซิสเตอรรัตนา ระดมกิจ  
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โรงเรียนนารีวุฒไิดมุงมั่นพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักเรียน เพ่ือกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน   
นักเรียนนารีวุฒิไดเรียนรูคำทักทายของประเทศตางๆ ในอาเซียน ไดฝกทักษะท้ังภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการรวมกิจกรรมวันกีฬาสีและวันวิชาการกับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู
รวมกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร SME ซึ่งจัดข้ึนเปนปแรก นับเปนหลักสูตรที่ดีมาก นักเรียนไดรับการหลอหลอมใหเปนคนเกง  
ดี และมีความสุข  อาจารยพิเศษทุกทานท่ีมาสอนตางชมวา “นักเรียนมีความสามารถสูง มีความต้ังใจและความรับผิดชอบ”  
และที่สำคัญคือ นักเรียนทุกคนในหองไดรับการปลูกฝงใหมีความรักใคร ชวยเหลือกัน นับเปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของนารีวุฒิ 
ในวันน้ี นอกเหนือจากรางวัลตางๆ มากมาย ที่ไดรับท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี  ระดับภาค และระดับประเทศ ซิสเตอรอยากจะบอกวา
รางวัลเหลานี้ เปนสิ่งธรรมดาของสถานศึกษาทั่วไป  แตรางวัลที่ดีที่สุดของนารีวุฒิคือ นักเรียนทุกคนเปนคนดีของสังคม   

ภารกิจดานโรงเรียนเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของทุกคน ความสำเร็จของโรงเรียนในวันนี้ เปนผลมาจากความ
เสียสละของคณะซิสเตอร คณะครู บุคลากรผูเก่ียวของและศิษยเกา ที่ไดวางรากฐานการศึกษาท่ีมั่นคงไวใหเรา เราแตละคนจึงตอง
ตระหนักเสมอวา เราตองทำหนาที่ของเราใหดีที่สุด เราจะแขงขันกันในการทำความดี เราจะชวยเหลือกัน เพื่อใหทุกคนในรั้วนารีวุฒิ
แหงนี้ เปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม  มีความคิดสรางสรรคและมีทักษะแหงอนาคต 

ซิสเตอรขอถือโอกาสน้ี ขอบคุณผูปกครองทุกทาน คณะครู ผูรวมงานและนักเรียนทุกคน เฉพาะอยางย่ิงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสภานักเรียน กลุม SSYV สำหรับความรวมมือตางๆ ตลอดปการศึกษาท่ีผานมา   
      ขอใหการเปนแบบอยางที่ดี และความเสียสละเพื่อสวนรวม ไดดลบันดาลใหทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในชีวิต และ 
                   ประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา  

ขอพระอวยพรทุกคนเสมอและตลอดไป 

ซิสเตอรศิริรัตน  อนุวัฒนประกิจ 

ฉันและเธอ “เราคืออาเซียน”  ชวงนี้...มีแตคนพูดถึงอาเซียน บางคน
บอกวา พวกเราตองรวมตัวเปนครอบครัวเดียวกันในบานหลังใหมที่เรียกวา 
“ประชาคมอาเซียน” ดังน้ันพวกเราตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาทักษะ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียนและ
ภาษาสากลของโลก เพ่ือประโยชนในการศึกษาหาความรูและติดตอส่ือสารกับ
เพื่อนบานในอาเซียน  

นักเรียนนารีวุฒิของเรามีการพัฒนาศักยภาพอยางสม่ำเสมอ การใหความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
และการกลาวทักทายดวยภาษาของประเทศเพ่ือนบานทุกเชา พรอมกับการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการของ
อาเซียน 

ซิสเตอรขอขอบคุณหนวยงาน คณะผูปกครอง คณะครู  ผูรวมงานและนักเรียนทุกคน ที่ไดมีสวนรวมและ 
การชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ ตลอดปการศึกษาที่ผานมา ขอแมพระอวยพรใหทุกทาน  มีความสุข ความเจริญ
กาวหนาในสิ่งที่ทานปรารถนาตลอดไป   

 
ซิสเตอรกุลธิดา   แกวอุดร 
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ครูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

1. ซิสเตอรศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ 
2.  นางสาววัชราภรณ เจริญสุข 
3.  นางลัดดาวัลย โกวิทยวรวุฒิ 
4.  นางสาวสิริรัตน พุกคำมี   
5.  นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย 
6.  นางพัชรี เหลาพิเดช 
7.  นางยอดสรอย สุขสาคร 
8.  นางสาววิชชุดา แจมจันทร 

ครูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

1.  ซิสเตอรกุลธิดา แกวอุดร 
2.  นางสาวอุมาพร โรจนกาญจนานันต   
3.  นางสาวดวงนภา อุสาหะ 
4.  นางมาลินี ธารเอี่ยม 
5.  นางสาวชลธิชา ยามชวง 
6.  นางสาวศรีวิไล เต็นฉอย 
7.  นางสุริยาพร ดอนวัดไพร 
8.  นางสาวจุฑามณี ถาวรล้ำเลิศ 
9.  นางสาวปรารถนา กะลินเกา 
10. นางสุนันท จินตนา 
11.  นางวราภรณ ธงชัยอริยกุล 
12.  นางสาวตรีชฎา นมนาน 
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รางวัลโลเกียรติคุณ “รวมใจภักดิ์  รักษวัฒนธรรม” 

ครูปยนุช ยงปรีชา คุณครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “รวมใจภักด์ิ รักษวัฒนธรรม” 
จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 ณ สโมสรทหารบก (สวนกลาง) โดยคุณครู
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากรางวัลหนึ่งแสนครูดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูอนุรักษ สืบสานและสามารถถายทอดวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของชาติ การรับโลเกียรติยศในครั้งนี้ คุณครูของเราเปน 1 ในจำนวน 5 คน ของจังหวัดราชบุรี  ทางโรงเรียนจึงขอรวม
ชื่นชมและภาคภูมิใจในเกียรติยศของคุณครูครั้งนี้ดวยคะ 

วนัที ่16 มกราคม 2556 ครทูรงศร ี ดถิเีพง็ รบัเกยีรตบิตัรครดูเีดน ครนูโิลบล สนทอง
และครชูญานษิฐ จติตอำไพ รบัเกยีรตบิตัรครโูรงเรยีนเอกชนทีป่ฏบิตักิารสอนนานครบ 25 ป 
จากคณะกองทุนสวัสดิการครูบานโปง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 
รตันราษฎรบำรงุ  อ.บานโปง จ.ราชบรุ ี  โดยมีนายสมบูรณ ศริเิวช นายอำเภอบานโปง เปน 
ผูมอบเกยีรติบตัร  

ครูดีเดนประจำปการศึกษา 2555 
โรงเรียนนารีวุฒิไดจัดสวัสดิการใหกับคุณครู ที่ปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยการมอบเงินรางวัล

และเกียรติบัตรใหกับบุคลากรครู ในวันฉลองคุณพอบอสโก วันที่ 31 มกราคม 2556 

ดานการสอนและการปฏิบัติงาน 
1. ครูวัชราภรณ เจริญสุข 2. ครูวลัยลักษณ คิมหะจันทร 
3. ครูโสภา อูตะเภา 4. ครูสุวรรณี พึ่งสุนทร 
5. ครูสุวภี เกิดปญญา 6. ครูอังคนา กิจดำรงวินิจกุล 
7. ครูสมบัติ ชลประทิน 8. ครูศรีวิไล เต็นฉอย 
9. ครูรพีพร มีสุข 

ดานคุณธรรมและแบบอยาง 
(ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการประสานงานที่ดี) 

1.  ครูสุรัตน อมรปยะพงศ 2. ครูขวัญศิริ บัวลา 3. ครูวีนัส สิโนทก 
4. ครูสมชวน ทีคำ 5. ครูวัชรินทร สุวดินทรกูร 6. ครูสุทธดา ดอนวัดไพร 
7. ครูปริศนา ยืนนาน 8. ครูนฤมล บูรณะนันทสิริ 9. ครูจุฑามาส เชิญธงไชย 
10. ครูพวงรัตน หมันประสงค 11. ครูสิริรัตน พุกคำมี 12. ครูสรียา สุธาพจน 
 
 

มอบรางวัลสอนนาน 
ครูที่ปฏิบัติการสอนครบ 35 ป 

 ครูวลัยลักษณ คิมหะจันทร 

ครูที่ปฏิบัติการสอนครบ 20 ป 

   ครูดวงฤดี     สุวดินทรกูร 

    ครูอัจฉรา       ผองพลูใส 

       ครูนิโลบล     สนทอง     

ครูดีเดนและครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติการสอนนานครบ 25 ป ประจำป 2555 
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ซิสเตอรอันนา กราสซี และครูทรงศรี ดิถีเพ็ง เขารวมประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง “ศาสนากับกระบวนการสรางสันติภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน” การสัมมนานานาชาตินี้ไดสนับสนุนโดยศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สันนิบาตมุสลิมโลก
ศาสนาเพ่ือสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธแหงประเทศไทย (RfP-IRC Thailand) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาสถาบันสิทธิ 
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 17-19 กันยายน 2555  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2555  ซิสเตอรศิริรัตน  อนุวัฒนประกิจ ผูอำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ไดอบรมเชิงปฏิบัติการแกคณะครู 
เร่ืองการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา เพ่ือรับการประเมินและการจัดทำแผนพัฒนาผูเรียน 5 ดาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดแก ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกปญหา การใชทกัษะชีวติ และการใชเทคโนโลยี 
เพื่อใหคุณครูสามารถทำเปนจุดเนนรายบุคคลในระดับชั้นเรียน  ณ หองประชุมโรงเรียนนารีวุฒิ 

การอบรมระบบปองกันในบริบทเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบัน 

โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่ อง “ศาสนากับกระบวนการสรางสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน”

อบรมการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน

ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ เขารับการอบรมในหัวขอ “ระบบปองกันในบริบทเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบัน” โดยได
รับเกียรติจากคุณพอบรรจง สันติสุขนิรันดร เปนวิทยากรการอบรม คุณพอไดใหการอบรมและแนะนำแนวทางการใหการศึกษา 
ตามแนวทางของคุณพอบอสโก  วันที่ 5-6 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุมโรงเรียนนารีวุฒิ 
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วันที่ 5–8 พฤศจิกายน 2555 ซิสเตอรกุลธิดา แกวอุดร ผูจัดการโรงเรียนนารีวุฒิ ครูกรนุช เจริญผล  ครูจันทนี ปานการะเกตุ 
ครูณัฏฐวิภา วิสิทธิ์ศิลป และครูศรีวิไล เต็นฉอย เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “การจัดการองคความรูเพื่อการจัดการระบบ
สารสนเทศ  โดยใชฐานขอมูล SQL ในสถานศึกษา” ณ บานธารพระพร  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยผูชวยศาสตราจารย 
ดร.จรัส อติวิทยาภรณ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนวิทยากรอบรม 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เขาฟงปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “รวมสรางคนรุนใหม รวมใจสูอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  เลขาธิการอาเซียน ณ ศูนยศิลป
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พรอมกับศึกษาแหลง
เรียนรูที่จังหวัดนครปฐม 

วนัที ่8-9 ธนัวาคม 2555 ครศูริาภรณ เทวะผลิน  ครลูดัดาวลัย โกวทิยวรวฒุ ิ ครนูชิดา ไวอำภ ี และครมูยรุ ีแสวงทอง เขารับการ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ “การคดิเชงิระบบ  (System  Thinking)  เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการเรยีนรูเชงิลกึ” โดยไดรบัเกยีรตจิาก 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ เปนวิทยากรการอบรม ณ แสนปาลม เทรนนิ่งโฮม สำนักสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาต ิ 
อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการองคความรูเพื่ อการจัดการระบบสารสนเทศ 
โดยใชฐานขอมูล SQL ในสถานศึกษา” 

ปาฐกถาพิเศษ “รวมสรางคนรุนใหม รวมใจสูอาเซียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 เพื่ อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูเชิงลึก”
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กิจกรรมอุดมการณสีมวง “รักษความเปนไทย นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
ระยะเวลาตลอดปการศึกษา 
สีที่รับผิดชอบ  สีมวง 
หัวขอ รักษความเปนไทย นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดประสงค 
      1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสำนึกรักษความเปนไทย 
      2. เพื่อใหนักเรียนสามารถนอมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

ชมละครสั้น หัวขอ “รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี” 
และสรุปขอคิดจากการชมละครสั้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ชมคลิปวีดิโอโฆษณา 
และแสดงความคิดเห็นวามีการกลาวเกินจริงหรือเอาเปรียบผูบริโภค 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3 
 ระบายสีรูปภาพที่แสดงพฤติกรรมที่ดีและไมดี 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6   
อานบทความเก่ียวกับพฤติกรรม 9 ลักษณะ  
และสรุปขอคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิต 

 

กิจกรรมอุดมการณประจำป 2012

เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  
สีที่รับผิดชอบ สีแสด 
หัวขอ รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี   
จุดประสงค 
 1. นักเรียนรูจักแยกแยะสื่อประเภทตางๆ 
 2. นักเรียนตระหนักถึงประโยชนและโทษของเทคโนโลยี 
 3. นักเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีและสามารถนำมาประยุกตใช 
  ในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมอุดมการณสีแสด “รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี” 
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วันที่ 29-30 กันยายน 2555 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ ม.1 และยุวกาชาดระดับ 3 เพื่อให
นักเรียนไดฝกการอยูรวมกัน ฝกการเปนผูนำ ผูตาม รูจักการอดทนและเรียนรูทักษะวิชาลูกเสือ เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน คุณครู
โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณปูถัมภ” ใหเกียรติมาเปนวิทยากรการอบรม 

คายเนตรนารี ม.1 

วันที่ 28-30  กันยายน  2555 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมเนตรนารีสามัญรุนใหญ  ม.2  เพื่อสรางเสริมระเบียบ
วินัยและทักษะชีวิตดานตางๆ ณ คายลูกเสือปยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

คายเนตรนารี ม.2 

เทศกาลกินเจ 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ รวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาวจีนในอำเภอบานโปง 

ในงานเทศกาลกินเจเพื่อสืบสานวัฒนธรรมการถือศีลกินเจของชาวบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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วันปยมหาราช 
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ รวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปยมหาราช ประจำป 2555  ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 
วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ผูปกครองรับผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานการเรียนของบุตรหลาน และชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนใตอาคารจอหน บอสโก 

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน โดยจัดแสดงโครงงานของนักเรียน ที่ไดผานการ

คัดเลือกในระดับชั้นตางๆ จากทุกกลุมสาระการเรียนรู เจาของโครงงานนำเสนอและถายทอดความรูโครงงานของตนเอง นักเรียนท่ี
ศึกษาเรียนรูไดรับความรูจากการปฏิบัติจริงและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 
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กระทรวงพลังงาน 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงพลังงานมาเผยแพรความรูใหกับนองๆ โรงเรียน 

นารีวุฒิของเรา ในดานการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม 
โดยแบงเปนฐานตางๆ 

บริจาคโลหิต 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนนารีวุฒิรวมกับสภากาชาดไทย หนวยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรม

พิเศษรับบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีผูบริหาร 
ผูปกครอง ศิษยเกา คุณครู นักเรียน  รวมบริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก  

ฉลองนักบุญ มาเรีย มัสซาแรลโล 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมฉลองนักบุญ มาเรีย มัสซาแรลโล เพื่อใหนักเรียนนำขอคิดดีๆ และ

แนวทางการดำเนินชีวิต นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

1 A5R กับการอนุรัก
ษพลังงาน 

มหัศจรรยพลังงาน 

สายน้ำมหัศจรรย ฐาน BINGO ผัก-ผลไม ตามฤดูกาล 
ฐานเครื่องใชไฟฟาเพื่อโลกสวย                  
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ทัศนศึกษา...ซาฟารีเวิลด 
โรงเรียนนารีวุฒิสงเสริมใหนักเรียนไดมาเรียนรูทักษะในส่ิงแปลกใหม ใกลชิดกับธรรมชาติ  ปลูกฝง

จิตสำนึก รักธรรมชาติและสัตวปา จัดกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน วันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2555  ณ  สวนสัตวซาฟารีเวิลด 

นองๆ ดูโชวโลมา และวาฬขาว 

คายวิทยาศาสตรกับชีวิต  
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 จำนวน 90 คน เขาคายวิทยาศาสตรกับชีวิต ณ ศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษา (ทองฟาจำลองกรุงเทพฯ เอกมัย) นักเรียนไดรับความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชมการแสดงทองฟาจำลอง 
และสนุกกับกิจกรรมดาราศาสตร 

กิจกรรม Science Show 

กิจกรรมกายแกรง...จิตกลา...ทาความสูง 

กิจกรรมสนุกกับไทยโชติ (ธีออส) และ GPS 

กิจกรรม 
แมครัวตัวจิ๋ว 
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ผจญภัยกับคณิตศาสตร 5 ฐาน จับเคล็ดลับมายากลคณิตศาสตรปริศนา 

ปริศนาเติมตัวเลข ประกวดเตนประกอบเพลงคณิตศาสตร นาฬกาประหลาด 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ทีมงานทรูปลูกปญญาดอทคอม ไดมาแนะนำเว็บไซตใหกับนองๆ โรงเรียนนารีวุฒิ 
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เกี่ยวกับการใชงานเว็บไซตในการหาความรู และฝกทำขอสอบเพื่อเตรียมสอบ O-Net  มีการแขงขัน
ทำขอสอบในคลังขอสอบ นอกจากนี้ชมคลิปวีดิโอการสอนจากติวเตอรชั้นนำของเมืองไทย ที่จะชวยใหนองๆ สอบไดคะแนน
ดีขึ้น และกลับไปทบทวนในเรื่องที่ไมเขาใจได  

www.trueplookpanya.com 

ชมละครคณิตศาสตรปริศนา 

สูตรก
ารหา

พื้นที่ข
องพิค 

คายคณิตศาสตร 
วันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนนารีวุฒิไดจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  

ณ แควริเวอรไซด จ.กาญจนบุรี เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรนอกหองเรียน โดยมี
ทีมงาน Learn and Play MATHGROUP มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนวิทยากร นักเรียนได
รับความรูจากการฟงบรรยายเรื่อง “เรียนอยางไรใหเกงคณิตศาสตร”  
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กีฬาอำเภอบานโปงกีฬาอำเภอบานโปง  
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนนารีวุฒิสงขบวนพาเหรดและนักกีฬารวมแขงขันกีฬาอำเภอบานโปง เพ่ือให

นักเรียนไดแสดงความสามารถดานกีฬา ความสามัคคีและความอดทน สรางความประทับใจใหกับผูปกครอง ผูที่ไดเขารวม

ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสมุทรแหงประเทศไทยครั้งที่ 15 
   วันที่ 7-10 ธันวาคม 2555 เนตรนารีเหลาสมุทรโรงเรียนนารีวุฒิรวมงานชุมนุมลูกเสือ 

เนตรนารีสมุทร แหงประเทศไทยครั้งที่ 15 ณ บริเวณโรงเรียนปอมพระจุลจอมเกลา  
กองเรือทุนระเบิด และปอมพระจุลจอมเกลา ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย  
จ.สมุทรปราการ พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
เปนประธานในพิธี ทานไดใหขอคิดโดยตระหนักถึงความรักชาติ การเสียสละเหมือนกับ
วีรบุรุษ ทหารหาญผูเสียสละชีวิต เพ่ือรักษาชาติและการรักษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทย นักเรียนไดเรียนรูชีวิต
ชาวเรือ กิจการลูกเสือสมุทร กิจการของทหารเรือ อนุรักษธรรมชาติปาชายเลน  
                            การเดินทางไกล 

การเรียนรูในโครงการเพาะพันธุปญญา (การเรียนรูจากการทำโครงงานบนฐานวิจัย) 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยศิลปากร พบปะนักเรียน SME ม.1 โรงเรียนนารีวุฒิ เพ่ือถายทอดความรู 

ประสบการณเติมเต็มความรูเดิม และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงไปสูการทำวิจัย  

14



15

วันที่ 3 มกราคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิไดรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โรงเรียนนารีวุฒิของเราไดรับผลการประเมินในระดับ ดีมากทุกมาตรฐาน 

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
และประเมินคุณภาพภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 

ครูสังสรรคปใหม 
วันที่ 8 มกราคม 2556 คณะซิสเตอรและคณะครูรวมสังสรรคในวันปใหม ดวยบรรยากาศที่มีความสุขและสนุกสนาน 
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กิจกรรมวันเด็ก 
    “รักษาวินัย ใฝเรียนรู เพิ่มพูนปญญา นำพาไทยสูอาเซียน” 

วันที่ 11 มกราคม 2556 ซิสเตอรรัตนา ระดมกิจ ประธานในพิธี ไดอานสาสนวันเด็ก และมอบของขวัญพิเศษสำหรับเด็กๆ  
นารีวุฒิ โดยจับฉลากแจกตุกตาใหนักเรียนทุกหอง มีการแสดงโชวของพี่ ม.3 และ ม.6 หลังจากนั้นรวมสังสรรครับประทานอาหาร 
และเลนเกมกันในหองของตนเองหรือขามไปหาเพื่อนขางหอง บรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนานและอิ่มคะ 

งานวันครูอำเภอบานโปง ประจำป 2556  
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิรวมงานวันครูอำเภอบานโปง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง 

วันท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมี นายสมบูรณ ศิริเวช นายอำเภอบานโปง เปนประธานในพิธี และในปนี้โรงเรียนนารีวุฒิของเรามี 
คุณครูเขารับเกียรติบัตรจากคณะกองทุนสวัสดิการครูบานโปง 3 ทาน ครูทรงศรี ดิถีเพ็ง รับเกียรตบิัตรครูดีเดน ครูนิโลบล สนทอง
และ ครูชญานิษฐ จิตตอำไพ รับเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติการสอนนานครบ 25 ป  

กิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2   
วันที่ 16 มกราคม 2556 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ รวมงานวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยมีนายกิจ เกียรติสมกิจ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนประธานในพิธีมอบ 
เกียรติบัตรรางวัลครูดีเดน หนึ่งแสนครูดีและบุคคลดีเดน 
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วันที่ 17 มกราคม 2556 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิเขารวมประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ  
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีนายสมบูรณ ศิริเวช นายอำเภอบานโปงไดชี้แจงเกี่ยวกับประธาน 
สภาวัฒนธรรมไดหมดวาระแลว สมควรจัดการเลือกตั้งใหม หลังจากการเลือกต้ังใหมแลวปรากฏวาประธานสภาวัฒนธรรม 
ตำบล/อำเภอเปนคนเดิม  

ประชุมเครือขายวัฒนธรรมอำเภอ 

ฉลองศาสนนาม นักบุญอักแนสและนักบุญเลารา วีกุญญา 
วันท่ี 22 มกราคม 2556 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ รวมฉลองนามช่ือ นักบุญอักแนส แดซิสเตอร 

รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอรวนิดา มาลาวาลยและซิสเตอรกาญจนา เดชาเลิศ พรอมกับฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา ผูเปนแบบอยาง 
ของความรับผิดชอบและความกตัญูตอมารดา 

การชุมนุมผูนำเยาวชน STAR 2013 
ซสิเตอรกาญจนา เดชาเลศิ พรอมดวยตวัแทนคณะครแูละผูนำนกัเรยีน จำนวน 30 คน 

เขารวมการชุมนุมผูนำเยาวชน STAR 2013 ของโรงเรียนในเครือธิดาแมพระองคอุปถัมภ 
ในวนัท่ี 16-20 มกราคม 2556 ณ บานธารพระพร สามพราน จงัหวดันครปฐม เพ่ือจัดทำ 
แนวอดุมการณประจำป 2556 ในหวัขอ “เราคอืทตูแหงความด ี 
มคีวามเชือ่เปนพลงั นำความหวงัสูสงัคม” 
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โรงเรียนนารีวุฒิสงนักเรียนรวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมโรงเรียนนารีวุฒิสงนักเรียนรวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปการศึกษา 2555 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานักเรียน ปการศึกษา 2555 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนนารีวุฒิไดรับเหรียญทอง ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนนารีวุฒิไดรับเหรียญทอง 
จำนวน 17 เหรียญ คิดเปนรอยละ 6.25 ในระดับคุณภาพ  จำนวน 17 เหรียญ คิดเปนรอยละ 6.25 ในระดับคุณภาพ  AA+ + 

การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 กลุมโรงเรียนเครือขายบานโปงที่ 3 
วันเสารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนฮกเฮง และโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

กลุมปฐมวัย 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมการเลานิทานประกอบสื่อ ประเภทเดี่ยว  
 เด็กหญิงวราพรรณ   มยุรา   
 
2. กิจกรรมการปนดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน   
 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ    เด็กหญิงชิณษา   มหาโพธิ์     
 เด็กหญิงสิริภัทร ศิริสวัสดิ์ 
 
3. กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน  
 เด็กหญิงสุณิตา  นาคปาน    เด็กหญิงปภาดา   มะสิน      
 เด็กหญิงณัทภร  มนัสปญญากุล 
       

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมการอาน ประเภทเดี่ยว    
 ระดบั ป.1 – 3 เด็กหญิงปณุยนชุ  พนัธศร ีระดบั ป.4 – 6  เดก็หญิงณฐักาญจน  เลศิจริธญัวฒัน 
 
2. กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว    
 ระดบั ป.1 – 3 เด็กหญงิวลัคุวด ี ปยธนรงัสรรค  ระดบั ป.4 – 6  เดก็หญิงจนิตจฑุา  จงึขจรเกยีรต ิ
 

3. กิจกรรมทองอาขยานทำนองเสนาะ  ประเภทเดี่ยว 
 ระดบั ป.1 – 3 เด็กหญงิพมิพขวญั  สรุยิะโชติตระกลู   ระดบั ป.4 – 6  เดก็หญิงชนญัญา  ธรรมนมิติโชค 
 
ระดับเหรียญเงิน 
1. กิจกรรมแตงบทรอยกรอง (กลอนสี่)  ประเภททีม 2 คน 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แชมเล็ก   เด็กหญิงชวรีย  ลิมปะกมลศักดิ์ 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP  ประเภททีม 2 คน 

ระดับ ป.4 – 6   เด็กหญิงจินหจุฑา  จิตเย็น  เด็กหญิงณิชาภัทร  ภักดีพิน 

  ระดับเหรียญเงิน 
      1. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  ประเภทเดี่ยว 
          ระดับ ป.1 – 3    เด็กหญิงศิริกัลยา  เงินคำ 
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ระดับเหรียญทองแดง 
1. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงพันพัสสา มุสิกรักษ 

 
2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว  ประเภทเดี่ยว 

 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงดุษฎี   อารีกิจ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   ประเภททีม 3 คน  
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงณัชชา  สามัคคี   เด็กหญิงจุฑามาศ    กงลอม  
   เด็กหญิงเบญญาภา   ฐิติสรรเพชญ 
 
 

2. กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร   ประเภททีม 3 คน  
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงศุภนัฏฐา ราชประดิษฐ     เด็กหญิงศิรินัดดา   ชัยปลาทอง 
   เด็กหญิงอันธิกา โดยศรีเอี่ยม 
 
 

3. กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร   ประเภททีม 3 คน  
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงเมษิญาณี กาญจนวิจิตร     เด็กหญิงชฎาพร  สุวงค    
   เด็กหญิงประทุมมาส แคลวเครือ 
 

 
ระดับเหรียญทองแดง 
1. กิจกรรมเครื่องรอนกระดาษพับประเภทรอนนาน   ประเภททีม 2 คน  
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงพรปรียา ปญญะสังข     เด็กหญิงอนัญญา    จีนเลี้ยง 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม   ประเภทเดี่ยว    
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงวณิตา     เพชรอินทร 

2. กิจกรรมเพลงคุณธรรม 
 ประเภททีม 5 คน   ระดับ ป.4 – 6   
   เด็กหญิงสุทธิดา พงษศิริพันธ  เด็กหญิงเพ็ญนภา พินิจนารถ 
   เด็กหญิงพลอยณัชชา ระพีรโรจนธร เด็กหญิงอารีรัตน สุขสอาด 
   เด็กหญิงเรนโบว  เจมส ฟอสเตอร 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   ประเภททีม 2 คน 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงณัฐวดี   พวงพินิจ    เด็กหญิงจิวสา อังกุรสุชน 

 

2. กิจกรรมแอโรบิก   ประเภททีม 15 คน   ระดับ ป.1 – 6 
 เด็กหญิงธวัลรัตน ลิ้มรุงสุโข เด็กหญิงอโณมา อนันตชัยสิทธิ์ 
 เด็กหญิงฉัตรสุดา ปญญานุวัฒน เด็กหญิงสุฐิตา    นนทารักษ 
 เด็กหญิงญาดา แกวกระจาง เด็กหญิงนิตยรดี    บดีเลิศฤทธิ์ 
 เด็กหญิงวิรัลพัชร พนอนุอุดมสุข เด็กหญิงยอดขวัญ จุกกะแจะ 
 เด็กหญิงกฤศนรัตน  เดชผอง เด็กหญิงโสลดา อั่งลี่ 
 เด็กหญิงอารียาภรณ   อาจสูงเนิน เด็กหญิงกนิษฐา เดชเดชะสุนันท 
 เด็กหญิงกุลธิดา   มณีรัตน เด็กหญิงสุณิสา    ดวงตา 
 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เชิงฉลาด 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงแกวประกายเพชร  ฟางามวงศ    
 
2. กิจกรรมรวมศิลปสรางสรรค   ประเภททีม 3 คน 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงปณณธร ชัยมงคล   เด็กหญิงธัญญพัฒน  โลหอมรเวช 
    เด็กหญิงณัฐนรี เลี้ยงวณิชย 
ระดับเหรียญทองแดง 
1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.1 – 3 เด็กหญิงชญานิน  เงินพุม 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (E – Book)  ประเภททีม 2 คน 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงชนกนันท   ณ วังขนาย  
   เด็กหญิงวรัญญเนตร ถาวรพงศหิรัญ 
 
2. กิจกรรมแกะสลักผักผลไม   ประเภททีม 3 คน 
 ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงกนกลดา ตรีวนิช  
    เด็กหญิงเพ็ญแข ทิวากร  
    เด็กหญิงฐิติพร ศรีปญญา 
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3. กิจกรรมโปรแกรม Paint   ประเภททีม 2 คน 
 ระดับ ป.1 – 3 เด็กหญิงกุลภรณ ดาราชาติ    เด็กหญิงนันทนภัส   วิเศษศรี  

ระดับเหรียญเงิน 
1. กิจกรรมการใชโปรแกรมนำเสนอ Presentation   ประเภททีม 2 คน 
    ระดับ ป.4 – 6 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์   เด็กหญิงชญานิษฐ   ชูบูญ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรม Impromptu Speech   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.1 – 3 เด็กหญิงปรางคทิพย   โย 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงกัญญาวีร แสงงาม 
 

2. กิจกรรม Spelling  Bee   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.1 – 3 เด็กหญิงนนทนรี ธเนศนิตย 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงสมิตา   ประดิษฐเรืองชาญ 
 

3. กิจกรรม Story  Telling   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงณิรัลชณา อูตะเภา 
 
4. กิจกรรม Multi  Skills  Competition   ประเภทเด่ียว 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงฐิติวรดา เหงี่ยมวิจาวัฒ 
 

5. กิจกรรม การแขงขันพูดภาษาจีน   ประเภทเดี่ยว 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงณัฏชา ศรีจันทรวงศ 
 

6. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน (Crossword)   ประเภททีม  2 คน 
 ระดับ ป.4 – 6  เด็กหญิงอัญชิสา  บุตรนุช     เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 

กลุมปฐมวัย 

ระดับเหรียญทอง 
1. กิจกรรมการเลานิทานประกอบสื่อ ประเภทเดี่ยว  
 เด็กหญิงวราพรรณ   มยุรา   
 
2. การแขงขันปนดินน้ำมัน  
 เด็กหญิงชิณษา  มหาโพธิ์   เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ   เด็กหญิงสิริภัทร   ศิริสวัสดิ์ 
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ระดับเหรียญทอง 
1. การแขงขันทักษะการวาดภาพระบายสี  
 เด็กหญิงจิรัชญา เอี่ยมทองคำ    เด็กหญิงอารดา รอยนิล  
 เด็กหญิงกรกฎ สุทานันท 

2. การแขงขันทักษะการปนดินน้ำมัน   
 เด็กหญิงชิณษา มหาโพธิ์ เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. การแขงขันทักษะวิชาภาษาไทย  
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับชั้น  ป.1 - 3 เด็กหญิงเสาวนีย ทิวงศ 
    เด็กหญิงปุณยนุช พันธศรี 

 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้น  ป.4 - 6 เด็กหญิงพริม พรรุงโรจน 
    เด็กหญิงวิไลวรรณ เปลงขำ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. การแขงขันทักษะวิชาคณิตศาสตร   
 รางวัลเหรียญทอง  ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงศิริกัลยา เงินคำ 
    เด็กหญิงวรดา   แวนเกตุ 

 รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้น  ป.4 - 6 เด็กหญิงดุษฎี อารีกิจ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. การแขงขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร    
 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น  ป.1 - 3 เด็กหญิงอาทิตยา สวางเมฆ 

 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.1 - 3 เด็กหญิงเบญญาภา เอื้อวงศสุวรรณ 
 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.4 - 6 เด็กหญิงปทุมมาส แคลวเครือ 

 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  ป.4 - 6 เด็กหญิงเมษิญาณี กาญจนวิจิตร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. การแขงขันทักษะวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น  ป.1 - 3 เด็กหญิงมนัญญา  บรรจงศิริ 
    เด็กหญิงณัฐชยา อยูสุขดี 

   ระดับชั้น  ม.1 - 3 เด็กหญิงชลิตตา   วระภักดี 
                             เด็กหญิงธิชา   เจริญผล  

 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.4 - 6 เด็กหญิงเพ็ญแข ทิวากร 

 

 

   
          

รา

ร

งานมหกรรมเสรมิสรางทกัษะชวีติ  “สรรคสรางเด็กไทย  กาวไกลสูอาเซยีน” 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนเทพินทรพิทยา 

กลุมปฐมวัย 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 
1. การแขงขันศิลปะ  
 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงทอฝน   อุนศิริ 
   เด็กหญิงชนัญญา   วราโชติเศรษฐ 
 
 
 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  ป.4 -6 เด็กหญิงอนัญญา  จีนเลี้ยง 
   เด็กหญิงศุภรัตน   เตชะอัครทรัพย 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. การแขงขันสิ่งประดิษฐ   
 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงเบญญาภา   นภาพรรุงโรจน 
   เด็กหญิงนภพร   แชจัง 
   เด็กหญิงคีตพัฒน   ฤทธิ์อินทร 
 
 
  ระดับชั้น  ป.4 – 6 เด็กหญิงอติภา   ชื่นจิตร 
   เด็กหญิงปณณธร   ชัยมงคล 
   เด็กหญิงปริชาติ   เหลาพนิกรกุล 
 
2. การแขงขันคอมพิวเตอร  
 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น  ม.1 – 3 เด็กหญิงเต็มสิริ   เอื้อพูนผล 
   เด็กหญิงมนพร   ทนุวุฒิวัฒน 
 
 
 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงวราภรณ   ทรัพยธนานันท 
   เด็กหญิงกุลภรณ   ดาราชาติ 
 

  ระดับชั้น  ป.4 – 6 เด็กหญิงชญานิษฐ   ชูบุญ 
   เด็กหญิงญาณิศา   ศรีสวัสดิ์ 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. การแขงขันทักษะวิชาภาษาตางประเทศ  
 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงนนทนรี ธเนศนิตย 
 
  ระดับชั้น  ป.4 – 6 เด็กหญิงสมิตา ประดิษฐเรืองชาญ 
   เด็กหญิงฐิติวรดา  เหงี่ยมวิจาวัฒ 
 

 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น  ป.1 – 3 เด็กหญิงปานวาด สมบูรณ 

 

  

รา
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
1. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน เด็กหญิงกิ่งกาญจนา พรหมศิริ 
   เด็กหญิงธนพร   ถาวรกีรติ  
   เด็กหญิงศุภาพิชญ   ลิ้มศรีอรุณ 
               
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   เด็กหญิงนิรชา   เงินพิสุทธิ์ศิลป เด็กหญิงปนัดดา   เอี่ยมสอาด 
 
2. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ 4 
   เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวอักษราภัค  โพธิ์ทอง 
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวนุสรา   สงศรี 
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาววรรณฤดี   สุวดินทรกูร   นางสาวณัฐชากร หมอนเมือง 
        นางสาวกาญจนา   ลี้เลอเกียรติ 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

1. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 
 เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวชลดา   โลหนันทน 
     
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวสโรชา   พิทักษธานิน   นางสาวสุธาวัลย  รูปอั๋น 
   
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวสุวนันท   ทันสมัย   นางสาวกุลชนก   วอนเพียร 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

1. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน เด็กหญิงพรพิไล   ประทีปทองคำ   เด็กหญิงอารียา   จันทรบาง 
   

 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวเกวลิน   แกวเรือง 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน        ชวงชั้นที่ 3   เด็กหญิงณัฐชยา  โชติภัทรจินดา 
    เด็กหญิงมุกธิดา   รัตนกฤษฎาธาร 
 
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ชวงชั้นที่ 3   เด็กหญิงวิจิตรา   โรจนวิทยโอภาส 
                                                   เด็กหญิงวชิราภรณ เทียนไสว   
 
                                 ชวงชั้นที่ 4  นางสาวศิริกมล   วงศเล็ก  
 

งานวันวิชาการ “การศึกษาเพื่อเยาวชน  กาวไกลสูอาเซียน” งานวันวิชาการ “การศึกษาเพื่อเยาวชน  กาวไกลสูอาเซียน” 
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร ี 
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การประกวดคลิปวีดิโอ โครงการแนะนำวัดชวนไปทำบุญ “เขาวัด....เขาพรรษา” 
จาก เว็บไซตทรูปลูกปญญาดอทคอม  http://www.trueplookpanya.com 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. การประกวดการสรางสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย (เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน) ชวงชั้นที่  3 
   เกียรติบัตรเหรียญทอง เด็กหญิงมัณฑนี    รุงเรือง   เด็กหญิงรัตศิมา ศิริโสภณ    
   เด็กหญิงปยฉัตร    ทัฬหะกุลธร   
   เด็กหญิงวิจิตรา   โรจนวิทยโอภาส    
 
2. การแขงขันคอมพิวเตอร วิชา Ms-Word 2007 ชวงชั้นที่  3 
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐชา   เอี่ยมละออ 
   
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงโสภิตสุดา   เจริญใจ   
   เด็กหญิงธนัชพร   ศรีดารุณศิลป 
 
3. การแขงขันคอมพิวเตอร วิชา Ms-Word 2007 ชวงชั้นที่  4 
   เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวนภัสวรรณ    แกวสุวรรณ 
   
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวอนันทิตา   ลักษณาวงษ   
   นางสาวทิพยสุดา   กาญจนวิชานนท 
   
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  นางสาวสุชาดา   ชื่นดี  
   นางสาวณัฎฐณิชา   กิจดำรงวินิจกุล 
 
4. การแขงขันคอมพิวเตอร วิชา Ms-Excel 2007 ชวงชั้นที่ 4 
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  นางสาวธัญญา   ลิขิตศิริ   
   นางสาวณัฐธิดา   ศิรินรกุล 
       

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่  3 
 เกียรติบัตรเหรียญทอง   นางสาวพัชรวรรณ   ศรีเดช นางสาววลีพร สายใจ 
   เด็กหญิงชนัญดา    อาจขาว    
       
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน   เด็กหญิงชนมชนก   มณฑิราช    
   นางสาวธารารัตน   แพงปอง 
 
2. การแขงขันตอบปญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่  4 
 เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวศิริขวัญ  ตั้งวงษ   นางสาวพิมพมาดา   วีระไวทยะ   
   นางสาวเกียรติภรณ  พงษวิทยภานุ    
   นางสาวประทานพร  โชติกเสถียร  นางสาวสาริศา   แยมเยื้อน 

 
รางวัลที่ 3  ชื่อผลงาน : เที่ยวชมความงาม เที่ยวแลวไดธรรมะ เที่ยววัดเรา วัดไทย 

 1. เด็กหญิงเต็มสิริ    เอื้อพูนผล 2. เด็กหญิงปณิตตรา   ดำขำ 

 3. เด็กหญิงอัจจิมา   ศรีราจันทร 4. เด็กหญิงจริยา  ใจเย็น 
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การประกวดหนังสั้น รณรงคการปองกันและแกไขการตั้งครรภไมพรอม การประกวดหนังสั้น รณรงคการปองกันและแกไขการตั้งครรภไมพรอม 
หัวขอ “คำสอนพอ : เยาวชนไทยตองรอใหถึงวัยอันควร” หัวขอ “คำสอนพอ : เยาวชนไทยตองรอใหถึงวัยอันควร” 

จัดโดย กลุมยุทธศาสตรและงานเฝาระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโดย กลุมยุทธศาสตรและงานเฝาระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัลผูแสดงยอดเยี่ยมและรางวัลขวัญใจมหาชน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชื่อเรื่อง  สติ 

 
1. เด็กหญิงปณิชา กวีวุฒิกุล ม.3/5 2. เด็กหญิงอรรัตน จันทรยอย ม.3/5   
3. เด็กหญิงกมลลักษณ แสงศรี ม.3/5 4. เด็กหญิงรัตศิมา ศิริโสภณ  ม.3/5  
5. เด็กหญิงวริศรา รักดี ม.3/5 
 

รางวัลชนะเลิศ รางวัลบทยอดเยี่ยม รางวัลตัดตอยอดเยี่ยม และรางวัลถายภาพยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อเรื่อง  REVERSE  (ถาวันนี้ยอนกลับได) 

 
1. นางสาวนัทธมน ผดุงพัฒโนดม        2. นางสาวเกียรติภรณ พงษวิทยภานุ    
3. นางสาวทิพยสุดา กาญจนวิชานนท    4. นางสาวพรสวรรค ชินธเนศ   
5. นางสาวภัทรานิษฐ ตรีสินทวี   
 

งานนทิรรศการและการแขงขนัวชิาการ “รตันฯ เปดโลกการเรยีนรู สูประชาคมอาเซยีน 2012” งานนิทรรศการและการแขงขันวิชาการ “รตันฯ เปดโลกการเรยีนรู สูประชาคมอาเซยีน 2012” 

รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันผลิตภาพยนตรสารคดี “วันเดียวเที่ยวบานฉัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
1. นางสาวศรีประพาฬ ศรีประเสริฐ  2. นางสาวธัญวลัย   สิงหขร 
3. นางสาวพิชชากร แสงเทียน  4. นางสาวณัฐชากร  หมอนเมือง  
5. นางสาววรรณฤดี สุวดินทรกูร 
 

การประกวดจดหมายเลาเรื่องเมืองไทย ในงานสัปดาหสากลแหงการเขียนจดหมาย ประจำป 2555  

หัวขอ “สุขเพราะให...ไดยิ่งกวา”  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา 
   นางสาวณัฐธิดา  จิตตภาณุโสภณ   ม.5/3 
 
 
การประกวดเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป 

จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคไปแขงขันระดับประเทศ  
ภายใตโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป 2555 

 
ชื่อผลงาน “ชุดหรรษากับสิ่งแวดลอม” 
 1. เด็กหญิงลลนา ทองทราย 
 2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ  บุญชูรอด 
 3. เด็กหญิงสุธาสินี พลอยพลาย 
 4. เด็กหญิงศศิณา สุภารัตน 
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