
 
การแขงขันกีฬาอำเภอบานโปง 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
1. เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวและประเทศคูหญิง รุนอายุ 12 ป 
  1. เด็กหญิงชลิดา  งอตระกูล 2. เด็กหญิงณัฐกมล  ชาติแดนไทย 
2. เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวและประเทศคูหญิง รุนอายุ 14 ป 
 1. เด็กหญิงธนพร  ปญญาวรฉัตร 2. เด็กหญิงบุศรินทร  อันทะรินทร 
3. เปตองประเภทเดี่ยว หญิง รุนอายุ 14 ป 
 1. เด็กหญิงอริษา  ตาลเจริญ  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
1. เปตองประเภทเดี่ยว หญิง รุนอายุ 16 ป 

   1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองเปลว 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

แชรบอล หญิง รุนอายุ 10 ป 
เด็กหญิงกัญญาวีร แสนงาม 
เด็กหญิงแกมพลอย ดวงนอย  
เด็กหญิงจันทราภรณ วงศเจริญชัยชนะ  
เด็กหญิงสุพรรษา สุนทร  
เด็กหญิงกาญจนา มาเมน     

เด็กหญิงภัควิภา กังเจริญวัฒนา 
เด็กหญิงบุญสิตา เทพรักษาฤๅ ชัย     

เด็กหญิงวรรณพร สมชัยอยูเจริญ   
เด็กหญิงณิรัลชณา อูตะเภา 
เด็กหญิงอัญชลี สอนดี 
เด็กหญิงณัฐชา ศรีจันทร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
แชรบอล หญิง รุนอายุ 14 ป 
 เด็กหญิงอริสา เฮงสวัสดิ์ 

 เด็กหญิงพิชชาภา พุมเหมือน  
 เด็กหญิงอัจจิมา จงเจริญ 

 เด็กหญิงจิรัชยา สองประชานุกุล 
 เด็กหญิงศศิวรรณ ลิ้มศฤงคาร    

 เด็กหญิงไอลดา เที่ยงตรง 
 เด็กหญิงอัญชลี ชาโชติ 
 เด็กหญิงพรพรรณ ตันเจริญ   

 เด็กหญิงฐาดา จาระเกตุ 
 เด็กหญิงอริษา ตาลเจริญ 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
แชรบอล หญิง รุนอายุ 12 ป 

 เด็กหญิงชัชชญา ดอนวัดไพร 
 เด็กหญิงวิภาดา เพชรสน  
 เด็กหญิงสมิตา ประดิษฐเรืองชาญ 
 เด็กหญิงชฎาพร สุวงศ 

 เด็กหญิงกชสร ผานาค    
 เด็กหญิงศิขริน ผาสุก 
 เด็กหญิงกฤษยา ยอยดี     

 เด็กหญิงกนิษฐา เมืองเกษม   
 เด็กหญิงเพ็ญนภา พินิจนาถ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1. เด็กหญิงอรทัย เยี่ยมมิ่ง 2. เด็กหญิงนิธิกานต  สุเมธยาจารย 

การแขงขันตอบปญหาวิชาการสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 4 
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1. เด็กหญิงโสภิตสุดา เจริญใจ 
2. เด็กหญิงพิชชาภัทร ริ้วงาม 
3. เด็กหญิงณัฐชา เอี่ยมละออ 
4. เด็กหญิงกุลธีรา ลิ้นทอง 
5. เด็กหญิงสิริพร บัวขาว 
6. เด็กหญิงเต็มสิริ เอื้อพูนผล 
7. เด็กหญิงรักกมล เดี่ยวสายชล 
8. เด็กหญิงชมพูนุท พิภูษณะเดช 
9. เด็กหญิงวรัญญา เพิ่มพวง 
10. เด็กหญิงอริสา รักษาเกียรติ 
11. เด็กหญิงธนิดา แกวกัลปพฤกษ 
12. เด็กหญิงศิรินภรณ สายวานนท 
13. เด็กหญิงปยชนก จันทรหอม 
14. เด็กหญิงวิราวรรณ เลิศสิทธิพรชัย 
15. เด็กหญิงพนิดา พิณพาทย การแขงขันวิชาการ 

“รัตนเปดโลกการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 2012” 
วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง 

รางวัลชนะเลิศ 
การแขงขัน Spelling Bee  

เด็กหญิงอรทัย  เยี่ยมมิ่ง 

-  รางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 33 ประจำป 2555 
-  รางวัลนักกีฬาดีเดน ประเภทแบดมินตัน การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 33 ประจำป 2555 
-  รางวัลชนะเลิศ หญิงคู รุนอายุไมเกิน 18 ป ปากน้ำโพ-วิคเตอร ป 2555 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 18 ป TOT CUP 2012 
-  รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิงคู รุนอายุไมเกิน 18 ป MMOA-THONBURI INVITATON 2012 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หญิงคู การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 34 ประจำป 2556 

การประกวด Jazz Chant Contest 2012 
การประกวด Jazz Chant Contest 2012 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมตน 

ในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 15 กันยายน 2555 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวอนาวิกา  อินทรวัฒนา นางสาวอนาวิกา  อินทรวัฒนา 
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ระหวาง วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนนารีวุฒิไดจัดใหมี 
การแขงขันกีฬาภายใน เพื่อเปนการสงเสริม ความสามารถดานกีฬา ฝกใหนักเรียน 
มีน้ำใจนักกีฬา รูจักมีสวนรวมกับหมูคณะ เรียนรูการเปนผูนำและผูตามท่ีดี กิจกรรม
วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน เปนการแขงขันในรอบแรกและรอบสอง เพื่อหาทีมที่ชนะ 
 เขารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 พฤศจิกายน และมีขบวนพาเหรด พิธีเปด 
 อยางเปนทางการ โดยปนีเ้ปนปพเิศษทีโ่รงเรียนพ่ี โรงเรียนนอง ไดรวม 
 ขบวนพาเหรดพรอมกนั 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 คุณพอสมชาย กิจนิชี อธิการบานเณรบานนาซาเรท บานโปง ไดมาเปน
ประธานพธิเีปดกฬีาส ีคณุพอสมชาย กจินชิี ทานไดใหกำลังใจนักกีฬาและใหโอวาท 
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วันท่ี 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 นับเปนวันแหงเกียรติยศ ที่ซิสเตอรคณะธิดาแมพระองค
อปุถมัภ (ซสิเตอรซาเลเซยีน) ไดรบัจากพระศาสนจกัร เปนวนัแหงการถวายพระสิรมิงคลแดพระเจา 
ผูทรงนำพาชวีติซือ่ๆ ของซสิเตอรคนหน่ึงสูความศกัด์ิสทิธิท์ีเ่ลยีนแบบได ซสิเตอรมาเรยี ตรองกัตต ี
“ธรรมทูตแหงเอกวาดอรผูยิ่งใหญและธมอ.ผูสัตยซื่อ” ที่องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 
16 ไดประกาศแตงต้ัง เปนบุญราศี ณ มาคัสประเทศเอกวาดอร โดยผูแทนของพระองค พระคารดินัล
อันเจโล อมาโต ผูรับผิดชอบสมณกระทรวงพิจารณาแตงต้ังเปนนักบุญ นำมาซึ่งความชื่นชมยินดี
แกสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม ค.ศ.2013 คณะธิดาแม
พระองคอปุถมัภแหงประเทศไทย ไดรวมกนัเฉลิมฉลองการขอบพระคณุพระเจา โอกาสการแตงตัง้ 
เปนบุญราศีของซิสเตอรมาเรีย ตรองกัตตี ณ โรงเรียนมารียอุปถัมภ สามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวานิช ใหเกียรติมาเปนประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณ พรอมดวยพระสงัฆราชยอแซฟ สงัวาล ศรุศรางค อดตีพระสงัฆราชประมขุสงัฆณฑล 
เชียงใหม บรรดาพระสงฆ นกับวช ผูฝกหัดคณะตางๆ ตัวแทนคณะผูรวมงานซาเลเซียน ศิษยเกา 
บรรดาเยาวชนและสัตบุรษุ พรอมใจกันขอบพระคณุพระเจาท่ีไดโปรดประทานแบบอยางผูศกัด์ิสทิธ์ิ 
ใหแกสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนและแกพระศาสนจักร ขอบพระคุณพระองค สำหรับกระแส
เรียกแหงการเปนผูรับใชที่เสียสละ นำความรักของพระไปมอบใหชนเผาชาวชัวรจนลมหายใจ
สดุทาย บญุราศมีาเรยี ตรองกตัต ีไดเปนแบบอยางของธรรมทตูผูรอนรน ทีด่ำเนนิชวีติโดยมอบตน
ทัง้ครบแดพระเจา ดวยความเช่ือทีเ่ขมแข็ง มคีวามหวงัในดวงใจและมคีวามรักทีล่กุรอนตอพระเจา 
และเพื่อนมนุษย ทานไมหวั่นเกรงตออุปสรรคใด เพียงขอใหตนเองไดเปนเคร่ืองมือนำผูอื่นมา 
รูจักและรักพระผูทรงเปนองคแหงความรักแท จนกระทั่งทานกลาวไดวา “ดิฉันพบความอ่ิมสุข 
ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นในกระแสเรียกนักบวชและธรรมทูตของดิฉัน” (จดหมาย 30) 

หลังพิธี ฯพณฯ พระสังฆราช ยังไดมอบคำปราศรัยท่ีเปนแรงบันดาลใจและกำลังใจแก
คณะซิสเตอร ในการที่จะเปนดอกไมที่สวยงามในสวนสวรรคอีกดอกหนึ่ง ตามแบบของทาน
บุญราศี สวนบรรดาเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไดมารวมงาน ก็ไดรับพันธกิจจากตัวอยางชีวิตของ
ทาน ในการเปนทูตแหงความดีนำความหวังสูสังคม จากตัวอยางชีวิตของทานบุญราศี ผูเลี้ยงสัตว
แหงอาปริกา ท่ีราบสูงแหงเบรชชา สูการผจญภัยเย่ียงธรรมทูต ท่ีเปยมดวยดุลพินิจและวิจารณญาณ 
ในการดำเนินชีวิต  มีความเชื่อในพระเจาและวางใจอยางมั่นคงในพระมารดามารียองคอุปถัมภ … 

พรอมเสียสละอยางฉับพลัน ในปาใหญแหงอเมซอนนั้น บัดนี้ 
ไดเกิดดอกออกผลเปนตนไม ที่แผกิ่งกานอุดมสมบูรณใน 
อาณาจักรของพระเจา... 

30



ซิสเตอรมาเรีย ตรองกัตตี เกิดวันท่ี 16 กุมภาพันธ 1883 ไดรับนามช่ือในวันรับศีลลางบาปวา 
มาเรีย เบนเวนูตา เธอเปนธดิาของนายจาโกโม ตรองกตัต ีและ นางมาเรยี โรดอนด ี ในหมูบานปโซเยโต
แหงคอรเตโน ตำบลวลักาโมนกิา จงัหวดัเบรสชา ตอนเหนือของประเทศอิตาล ีครอบครัวของนายจาโกโม 
และนางมาเรีย มีบุตรธิดาหลายคน บางคนเสียชีวิตต้ังแตเล็ก  จึงเหลือเพียง 6 คน คือ แคทเธอรีน  
(1879) มาเรีย (1883) เอลีซาเบธ ลูเชีย (1887) อันเจลีนา (1889) อักเนส (1892) และ จาโกโม 
(1895) ทุกวันนี้ เพื่อนบานยังคงเรียกครอบครัว ตรองกัตตี วา “i rigi” หมายถึง กษัตริย มบีันทึกใน
เอกสารป 1610 วา เปนครอบครัวของผูสูงศักด์ิ มั่งค่ังดวยท่ีดิน บิดามารดาเปนบุคคลท่ีมีความเช่ือ 
เรียบงาย ขยันขันแข็ง อบรมลูกๆ ของตนใหรูคุณคาของชีวิตดวยการเจริญเติบโตเปนคนดี ซิสเตอรมาเรีย
เปนเด็กเฉลียวฉลาด เรียนรูไดอยางรวดเร็ว เขมแข็ง ใจกวางและราเริง   

วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1905 ขณะที่ซิสเตอรมาเรียเดินออกจากบานพรอมกับพี่สาวแคทเธอรีน
และญาติสนิทอีกคนหนึ่ง เธอไดยินเสียงดังข้ึนทางเบื้องหลัง จึงหันกลับไปมองก็เห็นบิดากำลัง 

เปนลมดวยความเศราเสียใจและคุณพอเจาอาวาสกำลังประคองทานไว เวลาน้ันเองในใจของเธอก็เกิดความรูสึกขัดแยง 
อยางหนัก จะอยูหรือจะไปดี  พลางคิดถึงพระวาจาของพระเยซูเจาที่ตรัสวา “ใครรักบิดามารดา มากกวาเรา ก็ไมคูควรกับเรา”  
เธอจึงจากไปดวยหัวใจที่แตกสลาย เปนการตัดใจที่สุดแสนจะเจ็บปวด จากครอบครัว จากภูเขา หมูบาน จากทุกส่ิงท่ีเธอรัก และไมมีวัน 
ไดเห็นอีกเลย  

วันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1909 ไดปฏิญาณตนโดยเปนนักบวชในคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ระหวางสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง 
ทานถูกสงไปทำงานเปนพยาบาลในโรงพยาบาลทหารและเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทานไดกลับมาเปนนางพยาบาลทามกลางเด็กประจำ และ
พี่นองสมาชิกที่บานนิสซา มอนแฟรราโต 

วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1915 ที่วาเรเซ น้ำปาไหลหลาก เขาทวมบานซิสเตอร ทวมสนาม และเพิ่มปริมาณข้ึนอยางนากลัว  
ซิสเตอรไดภาวนาดวยความเช่ือ “ขาแตพระมารดามารียองคอุปถัมภ ถาหากชวยลูกใหรอดพนจากภัยครั้งนี้ ลูกสัญญาวาจะไปเปน
ธรรมทูต” ทันใดน้ันเองก็มีโตะตัวหนึ่งถูกพัดลอยมาจนถึงตัวซิสเตอรมาเรียและซิสเตอรเคียรา ทั้งสองจึงรอดชีวิตไดอยางอัศจรรย  
ซิสเตอรมาเรียไดรักษาสัญญา โดยเขียนใบสมัครขอไปเปนธรรมทตูทนัท ีทางคณะท่ี Varazze สงซสิเตอรมาเรียใหไปเปนพยาบาลที่ศูนยกลางนิซซา ตั้งแต ปค.ศ. 1919 –  
ป ค.ศ. 1922 

ป ค.ศ. 1922 ทานเดินทางไปเปนธรรมทูตที่เอกวาดอรเพื่อทำงานทามกลางชนเผา “ควีควาส” ที่ชุนชีไมมีแพทย ไมมีรานขายยา ทานไดเปดรานขายยาเล็กๆ 
และทำการรักษาคนยากจน ทานมีงานมากแทบไมไดหยุด แตทั้งคนยากจนและบรรดาซิสเตอรในหมูคณะตางไดรับความเอาใจใสจากเธอ ที่ตอนรับทุกคนดวยความรัก
อยางไมรูเหน็ดเหนื่อย จากนั้นทานเดินทางไปท่ีมาคัส ในปาใหญแถบอเมซอน ที่เซวิลลา ดอนบอสโกและซูคัว ทานทำงานทามกลางชนเผา “ชูอาร” ซิสเตอรมาเรีย
เอาใจใสดูแลทุกคนรวมทั้งความตองการของพวกเขา ไมวาผูที่ตองการกำลังใจ หรือการรักษาพยาบาลตางไดรับการเยียวยาดวยความเช่ียวชาญและดวยดวงใจท่ีเปดรับ
ความทุกข จนทำใหเธอกลับเปน “แมที่รัก” ของทุกคน ซึ่งพรอมที่จะชวยเหลือผูที่เจ็บไขไดปวย และตอนรับผูที่ตองการหาที่ลี้ภัยอันมั่นคง ซิสเตอรมาเรียทำการวินิจฉัย
โรคตางๆ แลวจึงใหการรักษาพยาบาล รักษาแผล ผาตัด เปนทั้งเภสัชกร ผดุงครรภ และทันตแพทย ภายหลังก็ออกไปรักษาตามหมูบานตางๆ มือขางหนึ่งถือกระเปา
พยาบาลฉุกเฉิน  สวนมืออีกขางหนึ่งถือสายประคำ ทานรักษาความเจ็บปวยทางกายควบคูไปกับการเยียวยารักษาจิตใจ  

ซสิเตอรมาเรยีเริม่รูสกึวาอายุมากขึน้ สงัขารและขาของทานไมเอ้ือตอการเดนิทางในปาบอยคร้ังดงัทีไ่ดเคยกระทำมา ดงันัน้ทานจงึไดสงคำภาวนาไปแทน เฉพาะอยางยิง่ 
บทวันทามารีอา เพื่อชวยคนที่อยูในความตองการ 

วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1969 ซิสเตอรมาเรียไดเดินทางจากเมืองควีโต หลังจากเครื่องบินเหินสูทองฟาเพียงไมกี่นาทีก็ไดตกลงในปาทึบที่ซูคัว ซิสเตอรมาเรีย
เปนเพียงผูเดียวที่เสียชีวิต อันเปนชีวิตที่ยอมมอบใหตามแบบฉบับของพระเยซูเจา เพื่อสันติสุขและการคืนดีของปวงชน 

ในป ค.ศ. 1997 ทานไดรับแตงต้ังเปนผูรับใชของพระเจา ตอมาในวันท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ไดรับแตงต้ังเปนบุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี 16 
ณ มาคัส ประเทศเอกวาดอร 
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กิจกรรมฐานพระคัมภีรรวมกับวันวิชาการ กิจกรรมฐานพระคัมภีรรวมกับวันวิชาการ 

 

ตอนรับการมาเยี่ยมของ ซิสเตอรมาเรีย ตอวิเชียร  

อธิการิณีเจาคณะแหงประเทศไทย 

4 มกราคม 2556 ซิสเตอรวนิดา มาลาวาลย 
นำนักเรียนเขารวมชุมนุมยุวธรรมทูต 

กิจกรรมมากมายในโรงเรียน ไมเพียงแตเสริมสรางสติปญญาและทักษะตางๆ เพื่อพัฒนานักเรียนใหครบทุกดานนั้น ยังไดเนนถึงการพัฒนา
ดานศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ไมวาจะนับถือศาสนาใด..... เรียงรอยมาเลาวันนี้ จึงขอนำเสนอ กิจกรรมดีๆ ในเทอมที่ผานมาดังนี้   
กิจกรรมคายสำหรับนักเรียนคาทอลิก วันที่ 10-13 ตุลาคม ในหัวขอ “เยาวชนกับการสื่อสารเพื่อความเชื่อ” 
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การเขารวมแขงขันไบเบิ้ลคอนเทสต ครั้งที่ 11 ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ซึ่งครั้งนี้ นารีวุฒิ กวาดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เกือบทุกรายการ 

ตัวแทนคณะซิสเตอร คณะครู  
และนักเรียนเขารวม 

งานครอบครัวซาเลเซียน 

ตัวแทนนักเรียนคาทอลิก รวมงานเฉลิมฉลองการสถาปนาแตงตั้งเปนบุญราศี 
ของซิสเตอรมาเรีย ตรองกัตตี ธรรมทูตที่เอกวาดอร 
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หางหายกันไปนาน คงยังคิดถึงกันนะคะ เรื่องราวที่เราขอแบงปนภาพรวมในภาคเรียนที่ผานมา นอกจากกิจกรรมตางๆ ที่เราไดรวม
รับผิดชอบในระดับโรงเรียนแลว กิจกรรมหางบประมาณสำหรับกลุมของเราก็ยังคงดำเนินตอไป เชน  

คายอบรมสมาชิก SSYV ประจำป ที่บานธารพระพร สามพราน วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2555 

ในชวงเทศกาลวันลอยกระทง เราไดจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ซึ่งจัดขึ้นเปนปแรก 
และตองขอบอกวาคุมคะ เพราะนองๆ และทุกคนใหความรวมมืออยางดี 

จัดกิจกรรม B I N G O ในชวงเทศกาลคริสตมาส และ NV STAR 
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จิตอาสา ชวยจัดกิจกรรมสันทนาการและคายเยาวชนผูนำ S T A R 2013 
บานธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม 

รวมงานฉลองการแตงตั้งเปนบุญราศี ซิสเตอรมาเรีย ตรองกัตตี 
วันที่ 20 มกราคม 2013 โรงเรียนมารียอุปถัมภ สามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทายสุด......เราขอฝากกิจกรรมอาสาของเรา ไวกับทุกทานที่มีใจศรัทธารวมสนับสนุน ไมวาจะดวยสิ่งของ

หรือปจจัย ที่จำเปนสำหรับการจัดคายกิจกรรมอาสาตลอดปและในชวงปดภาคเรียนนี้ ตัวแทนสมาชิก SSYV 
จะไปจัดคาย “พี่สอนนอง” ที่อุบลราชธานีคะ ผูสนใจบริจาคติดตอมาไดที่ ซิสเตอรกาญจนา เดชาเลิศ 
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ภาคเรียนที่ 2 พวกหนูเรียนรูอยางมีความสุข 
พรอมกับกิจกรรมที่นาสนใจคะ เริ่มตนดวย 

ครูกุงขา...ชวยสงเร็วๆ ซิคะ 
เดี๋ยวพวกเราแพนองๆ อนุบาลนะคะ 

ที่หนึ่งไมไหว..ขอเปนที่สองคะ 

ตรงนี้นะคะ 

กีฬาอนุบาลคะ 

กิจกร
รมกีฬ

าสี 

คุณครูขา...หนูพรอมแลวคะ 
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1. อากาศเคลื่อนไหวได : ลมออนๆ พัดผานหอง 
2. อากาศเคลื่อนไหวได : เรือสะเทินน้ำสะเทินบก และจรวด 
3. อากาศมีตัวตน : ทอรนาโดในขวด 
4. อากาศมีตัวตน : สถานีเติมลม 
5. อากาศมีตัวตน : ระฆังดำน้ำจากขวดและเครื่องเปาฟองสบู 
6. แรงดันอากาศ : กักน้ำไว 
7. อากาศ ณ อุณหภูมิตางๆ : ปมขวดและลิฟตเทียน 
8. อากาศ ณ อุณหภูมิตางๆ : งูเตนระบำและจรวดถุงชา 
9. อากาศ ณ อุณหภมูิตางๆ : ลูกโปงพองโตและขวดบุบเองได 

ขบวนพาเหรดของนองนอยอนุบาล 

กิจกรรมวิทยาศาสตรอนุบาล 1. 

2. 
3. 7. 

8. 

9. 

6. 4. 

5. 
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การแสดงคริสตมาส 

กิจกรรมวันเด็ก 

รวมแขงขันในกีฬาอำเภอบานโปง 

กิจกรรมวันพอ 

กิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
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สงความสุขฉลองนามชื่อ “นักบุญอักแนส” แกซิสเตอรกาญจนา 

กิจกรรมวันวิชาการ 

วันกตัญู 
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วันที่ 17-19 พ.ย. 2555 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 
รุน 33 ณ คายพักแรม กองบิน 5 อาวมะนาว ประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนการเตรียมนักเรียน
ใหพรอมในการกาวสูชีวิตภายนอกในการศึกษาตอ และทบทวนการอบรมตางๆ ที่นักเรียน
ไดรับเวลาอยูที่นารีวุฒิ โดยใชหัวขอการจัดกิจกรรม “กาวขามวันและคืน...ดวยจุดยืน
ที่มั่นคง” โดยมีซิสเตอรสุภาวรรณ โชติผล ซิสเตอรสิริกานต ศรีเผลา และคุณครู การจัด
กิจกรรมตางๆ ทำใหนักเรียนเห็นถึงคุณคาของชีวิต สรางความตระหนักในการใชชีวิต 
ดวยความรักที่มั่นคงตอตนเองและครอบครัว 

โรงเรียนนารีวุฒิเปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 ของพวกเรา 3/1 ที่แหงนี้มีทั้งความรัก ความอบอุน ที่มอบใหแกกัน 
และไดอยูรวมกันในรั้วฟา  ชมพู  แหงนี้ ที่ที่มีความทรงจำที่ดีๆ ตอกัน   

ชั้น ม.3/1 มีทั้งหมด 46 คน พวกเราเปนรุนที่ 33 บางคนก็เรียนโรงเรียนที่นี่มาตั้งแตอนุบาล ประถม หรือพึ่ง
เขามาตอน ม.1 ดังนั้นถาไมรูสึกอะไรเลยก็คงจะไมใช  ซึ่งโรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรียนที่มีบรรยากาศรมรื่น การเรียน 
การสอนดี มีกิจกรรมที่สนุกสนาน  ถึงแมวาอาจจะมีบางครั้งท่ีรูสึกเบ่ือ เพราะกฎเกณฑตางๆ แตพวกเราก็ถือวา 
ไมธรรมดาเลยท่ีสามารถทำตามกฎระเบียบน้ันได ทำใหพวกเราไดฝกความรับผิดชอบและความเปนระเบียบตอตนเอง
รวมท้ังการมีศีลธรรมท่ีดีงามในการอยูในสังคม พวกเรา 3/1 จะไมมีวันลืมโรงเรียนแหงน้ีและจะไมลืมบรรยากาศแหง

ความอบอุนภายในโรงเรียน แมบาน ยาม นองๆ ทุกๆ อยางที่อยูในโรงเรียนแหงน้ี พวกเราจะเก็บไวเปนความทรงจำ 
ที่ดีตลอดไป 

 ถิ่นพัฒนาคนสรางความรู ชวยเชิดชูคุณธรรมนำนิสัย 
ใหรูรักสามัคคีมีน้ำใจ มิตรภาพหวงใยไมบั่นทอน 
 ทั้งตำราความรูที่สะสม คำอบรมจากครูที่สั่งสอน 
นอกเหนือจากหนากระดาษคืออวยพร ศิษยอาวรณแทนพระคุณครูอาจารย 

 ความทรงจำดีดียังย้ำคอยย้ำ “เพื่อน” คือคำที่สวยงามและสดใส 
มิตรภาพยังเดนชัดในจิตใจ อยูที่ใดจะไมคิดลืมกัน 
 เปนมากกวาคำนี้ที่ศึกษา เปนมากกวาสอนริเริ่มเสริมสรางสรรค 

เปนมากกวาโรงเรียนที่เรียนกัน ไมลืมวัน ณ แหงนี้...นารีวุฒิเอย 
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จากใจ 
จากใจ นักเรียน นักเรียน 

ม.ม.33 หอหองง 2 2 
....เสียงหัวเราะของเพื่อนๆ สามทับสอง ดุจทำนองเพลงรักสมัครสมาน 
เสียงตักเตือนของครูบาอาจารย แมจะนานแตทำตามกันอยูดี 
ถึงจะบนจะวาแตก็รัก ครูสุภัคครูสุรัตนไมหนายหนี 
ตอจากนี้สัญญาวาจะเปนคนดี สมกับที่คุณครูสอนพวกเรามา… 

วันเวลาชางผานพนไปเร็วนักเพียงเวลาแค 3 ปที่เคยรวมทุกขรวมสุขกันมา ทุกคนตางมีความทรงจำดีดีมากมายหลายอยาง เชน เสียง
หัวเราะของเพื่อนๆ เสียงที่ตะโกนบอกวา เงียบๆ เสียงเหลาน้ีถึงมันจะเปนแคเสียงธรรมดาๆ แตก็เช่ือวามันจะยังคงอยูในใจของเราตลอดไป นึกถึง
วันที่เราทะเลาะกัน แตไมนานก็กลับมาคืนดีกันเพราะ “เพื่อนยอมใหอภัยกันเสมอ” นึกถึงกิจกรรมท่ีเราตองทำรวมกัน แมในบางครั้งเราจะตั้งใจ
หรือไมก็ตาม แตผลท่ีออกมานั้น ยังคงงดงามเสมอ และท่ีพวกเราประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ก็เพราะวา มีคุณครูประจำชั้น ครูผูชวยและคุณครู 
ทุกทานที่เคยสอนพวกเรามา และที่สำคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ “ความรักความสามัคคีในหองของเราเอง” 

...ถึงแมวาเราจะไมเกง ไมเจง เหมือนใครๆ แตเรามีคำพูดที่กลั่นออกมาจากหัวใจ คือ 3/2 We are one… 

...เรานักเรียนนารีวุฒิวุฒิธรรม ความทรงจำ 3 ปไมเส่ือมหาย เรารักกันไมมีวันเส่ือมคลาย ดุจเม็ดทรายอยูรวมกันไมหวั่นเกรง แมบางครั้ง 
เราอาจจะทำผิด ดวยมีจิตสำนึกตนไมขมเหง รวมสนุกรวมสนานรวมครื้นเครง รวมบรรเลงเพลงสถาบันรักโรงเรียน… 

จากใจนักเรียน ม.3 หอง 3 

ชวงเวลาสั้นๆ ที่ทำใหเราไดรูจักและรักกัน 
 The short time of our love and friendship. 

ตลอดเวลาที่ผานมา ที่เราไดเขามา ณ ที่แหงน้ี ที่เราเรียกวา “โรงเรียนนารีวุฒิ”  

ที่แหงนี้ไมไดใหเราแคความรูเทานั้น แตที่แหงนี้ใหทั้งระเบียบวินัย มารยาท ความสามัคคี 
การดำเนินชีวิต และทำใหเราเติบโตข้ึน เปนเยาวชนที่ดีของสังคม เปรียบเสมือนเปนบาน
หลังที่สอง ที่ใหเราทั้งความรัก ความอบอุน ที่แหงนี้ทำใหเรารูจักคำวา “มิตรภาพ” จากคน

แปลกหนาก็กลายเปนคนคุนเคยที่สนิทและรักกัน พวกเราดีใจท่ีไดมาอยูในบาน
หลังนี้ ถึงแมจะเปนเพียงแคชวงเวลาสั้นๆ แตเปนชวงเวลาที่เราไดรวมสุข  
รวมทุกขกัน มีทั้ง น้ำตา มีรอยย้ิม มีเสียงหัวเราะ และมีความทรงจำดีดี  
ชวงเวลาแหงความสุข มักผานไปไวเสมอ แตทุกวินาทีที่เราไดใชรวมกันนั้น  

มคีาเกนิกวาจะอธบิายออกมาทัง้หมดได พวกเราจะมวีนันีไ้มได ถาไมมคีณะซสิเตอร 
และคุณครู ที่คอยอบรมสั่งสอนและใหความรักมาโดยตลอด ...  

สุดทายน้ีเราอยากบอกวา สิ่งที่ดีที่สุด คือชวงเวลาท่ี
พวกเราไดใชรวมกันมาตลอด 3 ป ที่ทำใหครั้งหนึ่งในชีวิต

เราไดรูจักและรักกัน... 
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จากใจนักเรียน ม.3 หอง 4 

ตลอดเวลา 3 ปที่ผานมานั้น ตั้งแตวันแรกท่ีเราไดเขามาในโรงเรียนแหงนี้ โรงเรียนนี้ก็ทำใหเราไดเจอกับ
เร่ืองราวมากมาย มีความสุข ทุกข รอยย้ิม และเสียงหัวเราะ โรงเรียนแหงน้ีทำใหเราไดเติบโตข้ึน เพ่ือท่ีสามารถ 
จะเปนผูใหญที่ดีในวันขางหนา โรงเรียนแหงน้ีทำใหชวงชีวิตหนึ่งของเราไดมีความสุข โรงเรียนแหงน้ีทำใหเราไดมี
ความทรงจำอะไรมากมายหลายๆ อยางในโรงเรียนน้ี ขอบคุณโรงเรียนท่ีไดใหความรูแกเรา ขอบคุณท่ี
คอยส่ังสอนเราแมเราจะดื้อมากสักเทาไหร ขอบคุณคณะซิสเตอร ขอบคุณคุณครู
ทุกๆ ทาน ท่ีไดใหโอกาสเรามาโดยตลอด เม่ือเราไดทำผิดไป ขอบคุณบรรยากาศ
ดีๆ ในโรงเรียน ขอบคุณท่ีสอนใหเราเปนคนเกงและเปนคนดี ขอบคุณ 
ความรูสึกที่ดี ที่มีใหตลอดเวลาที่เราไดอยูโรงเรียนน้ี ขอบคุณเพ่ือนทุกคน ที่ใน
วันนี้เราไดเจอกัน ทำใหเรารูจักคำวา “มิตรภาพ” รูจักใหอภัยตอกัน ขอบคุณ 
ที่รวมทุกขรวมสุขมาดวยกัน ขอบคุณที่คอยชวยเหลือกัน เวลาที่ผานมามันทำให
เราไดจดจำกันไว ในวันนี้ที่เราพบเจอกัน แตเมื่อเราไดพบเจอกันไดก็แลวแต ก็ตอง
มีวันหนึ่งที่เราจะตองจากสิ่งน้ันไป เพราะชีวิตของทุกคนนั้นตองกาวตอไปขางหนา 
จะไมมีใครมายืนอยูกับที่ เมื่อเราจากสิ่งๆ นั้นไปแลวในความรูสึกที่เรามี ก็เหลือเพียง  
“ความทรงจำ”  ที่ทำใหเรานั้นได  “คิดถึง” กันแบบนี้ตลอดไป  

 ...หลับตาลงทุกทียังมีภาพเธอกับรอยยิ้มเกา ไดยินเพลงของเราทุกทวงทำนองไมเคยหายไป  
ความคิดถึงเดินทางมาพบเจอ มากระซิบบอกเธอใหวางใจ จะไมมีเรื่องใดใด ไมมีภาพใดใด ที่ลบเลือน… 

จากใจนักเรียน ม.3 หอง 5 
ณ วินาทีแรกที่ไดกาวเขามาในแหงนี้ ที่ที่ไมมีใครรูจัก ไมมีแมแตเพื่อนสักคน 

จนกระทั่งกาลเวลาผานไป ทำใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน กอเกิดมิตรภาพที่ดี

ของพวกเรา นารีวุฒิเปนสถาบันท่ีครบถวนสมบูรณทุกรูปแบบ ในดานการอบรม
มารยาท คุณธรรมและความรู 

    

“นารีวุฒิ” ทำใหพวกเราไดรูจักกัน ตลอดระยะเวลา 3 ป 9 ป หรือ  
12 ป ที่พวกเราอยู สถาบันแหงนี้ ยังคงรักษาความเปนนารีวุฒิไดดังเดิม  

ที่แหงน้ีทำใหพวกเราไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากซิสเตอร คุณครูทุกทาน เพ่ือท่ีจะนำคำอบรม 
มาปรับ เพ่ือที่จะไดนำมาใชในชีวิตประจำวัน เพื่อที่พวกเราจะไดมีคุณธรรม ความรู ที่แหงนี้ ไดอบรมมิตรภาพ 
สำหรับคำวา “เพื่อน” ใหเขาใจความหมายไดอยางแทจริง พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 อยูรวมกันดวย

ความรักและความอบอุน แมอาจจะเคยมีเร่ืองที่ไมเขาใจกันบาง แตเราก็ไดเรียนรูการใหอภัยซ่ึงกันและกัน แมวา 
การจากลาในคร้ังน้ี อาจจะปะปนดวยน้ำตา แตมันก็ทำใหพวกเราไดรูวา ถาเราไมมีโรงเรียนนารีวุฒิ พวกเราก็จะ 
ไมมีมิตรภาพที่ดีเหลานี้ตอกัน พวกเราขอขอบคุณโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ไดใหโอกาสพวกเราไดเขามาเปนสวนหน่ึงของ 

ที่นี่ และสุดทายพวกเราจะไมมีวันลืม “ทุกๆ สิ่งในโรงเรียนนารีวุฒิ บานหลังที่ 2” ของพวกเราทุกคน 
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วันที่ 1-2 ตุลาคม 2555  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในระดับประถมและมัธยม โดยการเรียนรูและสรางทักษะ 
การเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ  ทำใหนักเรียนไดมีเวลาฝกทักษะ ใชเวลาในชวงปดเทอมใหคุมคา 
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วันท่ี 4 ธันวาคม 2555  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันพอ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 และเปนวันท่ีเราทุกคนระลึกถึงพระคุณของพอ 
โรงเรียนนารีวุฒิไดจัดกิจกรรมถวายพระพร การแสดงเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระองคทรงมีความหวงใยตอปวงชนชาวไทย โอกาสน้ีมีซิสเตอรและคุณครูของเราเขารับ
เครื่องราชอิสริยาภรณจตุตถดิเรกคุณาภรณ จำนวน 8 ทาน เครื่องราชอิสริยาภรณเบญจมดิเรกคุณาภรณ  
จำนวน 13 ทาน 
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วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายสมบูรณ  ศิริเวช นายอำเภอบานโปง ประธานในพิธีพรอมคณะขาราชการ หนวยงาน
ตางๆ และคณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบานโปง 
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รับรางวัลผลโหวตการแตงกาย 
ที่โดนใจสุด.... 

สงความสุขคณะซิสเตอร 

สงความสุขหนวยงาน 

ซานตาครอสนารีวุฒิสงความสุขชาวบานโปง 

    วันท่ี 21 ธันวาคม 2012 โรงเรียนนารีวุฒิไดจัดกิจกรรมวัน
คริสตมาส โดยภาคเชาชมการแสดงบนเวที สงความสุขคริสตมาส และ 
ปใหม หลังจากน้ันรวมจับสลากสอยดาว การจัดกิจกรรมเกมของ ม.3  
การออกรานของนักเรียนช้ัน ม.5 และ ม.6 รายไดจากการจัดงาน ใชใน 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและชวยเหลือเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
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รับเกียรติบัตรการผานเกณฑการดำรงรักษาสภาพ 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนนารีวุฒิไดรับการตรวจเย่ียมจากคณะกรรมการสำนักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษา เพื่อการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 
2547 การตรวจเย่ียมครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา โดยคณะผูบริหาร คณะครู  
ไดจัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารตางๆ สำหรับการตรวจประเมิน ในบรรยากาศการตรวจเย่ียมเปนการแลกเปล่ียน
เรียนรูและความเปนกันเอง 

วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ซิสเตอรศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ ผูอำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ รับเกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาที่ผานเกณฑ
การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปงบประมาณ 2555 ณ หองประชุมหลวงนิคมคณารักษ ชั้น 2  
สำนักงานศึกษาธิการ  ภาค 6  โดยผูตรวจราชการศึกษาธิการ  นางผาณิช มีสุนทร 
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นอง ป.1 ใช tablet เสริมการเรียนรู 

ความรูสึกของนองๆ ป.1... 
ถึง ซิสเตอรศิริรัตน  อนุวัฒนประกิจ 

โรงเรียนนารีวุฒิสนับสนุนใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ไดใชส่ือ ICT หรือคอมพิวเตอร 
พกพา (TABLET) มาบูรณาการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งทำใหนักเรียนเรียนรู
และทบทวนบทเรียนตางๆ จากประสบการณดวยตนเองและผูปกครองที่บาน สามารถสืบหา 
ความรูจากบทเรียนในรูปแบบดิจิตอล ที่เปนขอความ ภาพ วีดิโอ เสียง และแอนิเมชั่น 

ความรูสึกของนองๆ ป.1 … 

พวกหนูนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ขอขอบคุณซิสเตอรนะคะ  
ทีต่ดิโทรทัศนในหองเรยีนของพวกหนู เพือ่เปนสือ่เกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

   ควบคูกับการใชคอมพิวเตอรพกพา (TABLET) ทำใหพวกหนู 
  ไดเรียนรูอยางสนุกและมีความสุข 

 

ดวยรักและเคารพคะ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 



   โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปจฉิมนักเรียน ม.6 รุน 60 ปการศึกษา 2555 ระหวาง
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555  ณ  PHU  IYARA  Resort Nakhon Nayok  โดยการนำของ 
ซิสเตอรศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ ผูอำนวยการโรงเรียนและคุณครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให
นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น 

นับตั้งแตวันแรกที่พวกเราทุกคนกาวเขามาสูรั้วโรงเรียนแหงนี้ ชวงเวลาแหง

ความสุข ความสนุกสนาน ก็ไดเร่ิมตนข้ึน... ทุกคนตางมากันคนละทิศคนละทาง  
แตสดุทายกต็องมาศกึษาเลาเรยีน และมาอยูรวมกนัในบานหลงัทีส่องแหงน้ี... “นารวีฒุ”ิ 

นารีวุฒินารีลวนควรคุณคา การศึกษาล้ำหนาทันสมัย 
นักเรียนดีประพฤติดีมีวินัย ครูอาจารยใสใจทุกเวลา 
มีซิสเตอรคอยแนะนำใหโอวาท ใหโอกาสฝกฝนเพียรศึกษา 
กิจกรรมรวมกันจนพัฒนา เดนสงาทั้งความคิดและจิตใจ 
พี่รักนองนองก็รักเคารพพี่ สัมพันธดีฟูมฟกใหรักใคร 

ถูกปลูกฝงคุณธรรมใหจำไว อนาคตสดใสไกลถึงฝน 

ขอบคุณคะ 
จาก ... นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1  
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สถานท่ีแหงน้ี. .เปนสถานที่เล็กๆ.... ที่เอาเขาจริงๆ แลวกลับกลาย
เปนสถานท่ีที่รวมทุกความรูสึกไวมากมาย ไมวาจะเปน รอยย้ิม ความสุข 
ความผูกพัน เสียงหัวเราะ หรือแมกระท่ังน้ำตาแหงความภาคภูมิใจ ปฏิเสธ 
ไมไดเลยวา หลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้น ขณะที่พวกเราศึกษาอยู ณ สถานที่
แหงนี้ ลวนเปนความทรงจำอันล้ำคา และส่ิงที่ล้ำคาที่สุดที่สถานที่แหงนี้ได
มอบใหคือ มิตรภาพ ไมวาจะเปนมิตรภาพดีๆ จากคณะผูบริหาร คณะครู 
และจากเพื่อนๆ นองๆ ซึ่งทำใหพวกเรารูสึกถึงกล่ินไอความรัก ความอบอุน  
ที่ยังเต็มเปยม ตั้งแตวันแรกท่ีพวกเรากาวเขามาจนถึงวันน้ี... พวกเรากลาพูด

อยางเต็มปากวา สิ่งดีๆ ที่เราไดรับจากสถานท่ีแหงนี้จะติดตัวเราทุกคนไปในทุกท่ีและพวกเราขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร คณะครู ที่ไดเปนแมที่ดี
ของลูกสาวอยางพวกเรามาโดยตลอด วันนี้พวกหนูกำลังจะกาวออกไปอยางสงางาม เพื่อสรางสรรคสิ่งดีงามใหกับสังคมในอนาคตแลวคะ 

บอกไดวา ณ ที่แหงนี้ “เจง” คำวาเจง ไมไดแปลวาเทห ไมไดแปลวาเกา แตหมายถึง พวกเราที่ประสบความสำเร็จมาจาก “นารีวุฒิ” 
สุดทาย... ขอขอบพระคุณทุกทาน ขอบคุณทุกมิตรภาพดีๆ ขอบคุณสถานที่แหงนี้ ขอบคุณ... “นารีวุฒิ” 
         

ดวยรักจากใจ ม.6/2 

เพื่อนสนิท...  
ก็คือเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งที่ดันสนิทกันมากกวาเพื่อนธรรมดาทั่วไป ซึ่งมันก็ตองมี 

อะไรหลายอยาง ที่คลายๆ กับเรามากกวาเพื่อนคนอื่นถึงจะมาสนิทกันได 
บางที อาจไมใช หนาตา ... เพราะไมใชมาตรฐานบอกวา ใครควรจะเปนเพื่อนใคร 
บางที อาจไมใช ฐานะ ... เพราะไมใชตัววัดวาใครเหมาะสมจะเปนเพื่อนใคร 
บางที อาจไมใชระดับ ความรู ... แตมันอาจจะมีอะไรบางอยางท่ีตองเปนเพ่ือนคนนี้

เทานั้นที่มี และจะเปนเครื่องชี้ใหเรารูวา ใครที่ควรจะเปนเพื่อนของเรามากกวา 
บางครั้ง...เราก็ไมไป ที่ที่เราอยากไปเพียงเพราะวา มันไมมีเพื่อนไปดวย  
บางครั้ง...นั่งเงียบอยูไดตั้งนาน แตแคเห็นหนาเพื่อน น้ำตาที่กลั้นไวแทบตาย กลับทะลักออกมาไดจนหมด  
บางครั้ง...ถามีเสียงหัวเราะของเพื่อนดวย เราจะหัวเราะไดดังกวานี้  
บางครั้ง...รอยคำปลอบใจของใครก็ไมรู ยังอุนใจไมเทามือเพื่อนที่แคตบเบาๆ ที่หัวไหลและบอกเปนนัยๆ วา... 
“ยังมีเราอยูตรงนี้นะ”  “เราไมไดเปนแคเพื่อน ...  แตเราเปนตั้งเพื่อนกันตางหาก” 
เพือ่นเทานัน้จะไมลมืกนัถงึแมกาลเวลาเกาๆ กำลังจะเลือนหายไปรอยยิม้เกาๆ ลายมอืเกาๆ ความทรงจำเกาๆ ทีเ่คยมเีกาอีต้วัเดิม โตะตวัเดิม 

ที่เราเคยนั่งดวยกันมุมๆ เกา ที่เปนมุมขาเมาทที่ใหเราซุบซิบกันมันกำลังจะเลือนหายไป เพราะเราตองจากกันคนละท่ี คนละมหาวิทยาลัย...  
ไมสำคัญวาเราจะจากกันไกลแคไหน นานเทาใด แตสำคัญตรงที่วา “เราจะจำเพื่อนที่แสนดีคนนี้ไดมากแคไหนและคิดจะจดจำเพื่อนเหลานี้ไวหรือ
เปลา”............................  “งานเลี้ยงยอมมีวันเลิกราฉันทใด  พวกเราก็ตองมีวันจากกันฉันทนั้น” 

แตเรื่องราวทุกอยางจะอยูในความทรงจำที่ดีของพวกเราตลอดไป...ขอบคุณโรงเรียนแหงนี้ที่ทำใหพวกเราทุกคนไดมาพบกัน ขอขอบคุณ
คณะซิสเตอรและคณะครูที่ใหความรู คอยอบรมสั่งสอนพวกเรามาโดยตลอด ขอบคุณพี่คนงานที่ขายขาว ขายขนมใหเราทุกวัน ขอบคุณลุงยามที่
คอยเตอืนใหเราใสหมวกกันนอ็คทกุเย็น และส่ิงทีส่ำคญัทีส่ดุคือ ... “ขอบคณุสรวงสวรรค ใหเราไดเจอะกนั ขอบคณุคนๆ นัน้ ทีท่ำใหฉนัไดพบเธอ 
ขอบคุณทุกเรื่องราว ตนเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นไดเจอเธอ” 

จาก ... นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 รุน 60 
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สรุปผลการสอบตรงและโควตา 
ประจำปการศึกษา 2556 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 

1. นางสาวศศิวิมล  อินทรตุน คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. นางสาวมัลลิกา บุญเลิศ คณะจิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. นางสาวอนาวิกา อินทรวัฒนา คณะบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยหอการคา 

    ทุนเรียนฟรีจบปริญญาเอก 

4. นางสาวอาภากร แปลกวงศ คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

5. นางสาวพัชราภรณ โชติกเสถียร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

6. นางสาวสุวิภา เจริญรักษา คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

7. นางสาวชนิกานต จอมพารา คณะธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   คณะเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  

8. นางสาวธัญญรัตน แตเจริญ คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. นางสาววรรณพร วองวิทย คณะธุรกิจการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 

10. นางสาวจารุวรรณ เกียรติวงศ คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

11. นางสาวปญญดา เกษมะณี คณะศลิปกรรมศาสตร (เอกเรขศิลป) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

12. นางสาวเสาวคนธ วงศหาจักร คณะมนุษยศาสตร (เอกอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

13. นางสาวณัฐธิชา ทรัพยเจริญพร คณะศลิปกรรมศาสตร (เอกแฟชัน่ดีไซน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14. นางสาวญาดา มูลทรัพย คณะธรุกิจการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

15. นางสาวจิณหวรา เอกสิทธิ์ชัยพงศ คณะจิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

16. นางสาวมนพันธ อินทนะ คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

17. นางสาวกนกวรรณ นากาวี คณะคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18. นางสาวธนพร จิระรัตนวรรณะ คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

19. นางสาวกัญญาณัฐ มีโพนงาม คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

20. นางสาวศศิธร เลื่องเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   อุตสาหกรรม (ธุรกิจวิศวะ)  

21. นางสาวพนิดา แจมเหมือน คณะเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

22. นางสาวมณีรัตน ชูประดิษฐ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23. นางสาวพิมพมาดา วีระไวทยะ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

24. นางสาววณิชยา โฮกออน คณะการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ที่ ชื่อ  สกุล คณะวิชา / สาขา มหาวิทยาลัย 
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สรุปผลการสอบตรงและโควตา 
ประจำปการศึกษา 2556 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 

 ที่ ชื่อ  สกุล คณะวิชา / สาขา มหาวิทยาลัย 

1. นางสาวภาวินี ศรีโชติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
2. นางสาววรรณฤดี สุวดินทรกูร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. นางสาวพิชชาภร แสงเทียน คณะเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
4. นางสาวณัฐชา นกใหญ คณะปฏิบัติการทางการบิน     
   คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
   คณะวิศวอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
   คณะวิศวกรรมสำรวจสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   ทางภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. นางสาวนุสรา สงศรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    (สืบสานภาษาไทย) 
6. นางสาวมณีวรรณ ลือชาอภิชาติกุล คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
7. นางสาวสุชาดา เจริญผล คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
8. นางสาวสุวิมล โชติพนิชเศรษฐ คณะนิเทศศาสตรบูรณาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
9. นางสาวมุกจรินทร ภัทรนุภาพร คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 
   คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
10. นางสาวประทานพร โชติกเสถียร คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
   คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   อุตสาหกรรม (ธุรกิจวิศวะ) (ทุนอันดับ 1) 
11. นางสาวกอนตอง สรอยทอง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12. นางสาวสุภัทวดี เอกธนะวัฒน คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
13. นางสาวเบญญาภรณ พานเพชร คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
14. นางสาวปรัชญา วุฒิมาปกรณ คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
15. นางสาวธนภรณเดช เดชะสุนันท คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   คณะวทิยาศาสตรเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
16. นางสาวธัญวลัย สิงหขร คณะสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพ พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
17. นางสาวเพ็ญพักตร สุขเจริญ คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
18. นางสาววริศรา จังพานิช คณะวิทยาศาสตรศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
19. นางสาวประภาพร ศรีสวาท คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
20. นางสาวกัณฐิกา เที่ยงธรรม คณะวิทยาศาสตรศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

51



52

สรุปผลการสอบตรงและโควตา 
ประจำปการศึกษา 2556 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 

21. นางสาวสโรชา พิทักษธานิน คณะวิศวกรรมศาสตรและ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอม) 
   คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
22. นางสาวบุณยาพร เมธาทวิภาค คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   คณะพยาบาลศาสตร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี    
    (ราชบุรี) 
23. นางสาวสุธาวัลย รูปอั๋น คณะวิศวกรรมศาสตรและ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปโตรเคมี) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
24. นางสาวศรีประพาฬ ศรีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร (โลจิสติกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
25. นางสาวอัจฉราพร แซฉิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
26. นางสาวณฤทัย เหลาวัฒนชัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
27. นางสาวชลดา โลหะนันท คณะวิศวกรรมศาสตรและ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เคมี) 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาธนบุรี 
28. นางสาวพัชรกาญจน ศรีเดช คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
29. นางสาวปาริฉัตร พันธุภักดี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒิ 
   คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
30. นางสาวกชพร รัตนศิริ คณะธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
31. นางสาววิภาภัค แกวอิ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
   คณะการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคลกรุงเทพฯ 
   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลยับูรพา 
32. นางสาวทิพธัญญา จงประจิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
33. นางสาวกาญจนา ลี้เลอเกียรติ คณะภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 
   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ที่ ชื่อ  สกุล คณะวิชา / สาขา มหาวิทยาลัย 
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 ที่ ชื่อ  สกุล คณะวิชา / สาขา มหาวิทยาลัย 

1. นางสาวเบญจวรรณ ศรพรมาต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. นางสาวจุฑามาศ สวางเมฆ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. นางสาวณัฐชญาพร แปนกลัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาธนบุรี 

4. นางสาวเกลากมล ปวีณาสมบัติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลาธนบุรี 

5. นางสาวกนกวรรณ สนธิเดชกุล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   อุตสาหกรรม 

6. นางสาวสุกานดา มีธนไพศาล คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7. นางสาวปภาวรินทร กุลรัตน คณะวทิยาศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8. นางสาววาทินี สนลอย โรงเรียนการทองเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. นางสาวเรณุกา มาดี คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10. นางสาวจณิสตา อัมรินทร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

11. นางสาวอารดา คิดในทางดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12. นางสาวกมลวรรณ น้ำทรัพย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

13. นางสาวณัชชา คำมณี พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

14. นางสาวมินตรา รัตนมารุตพงษ คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

15. นางสาวพิมพรรณ เหลาวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   อุตสาหกรรม (ธุรกิจวิศวะ)  

16. นางสาววรกมล ศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    ราชมงคลกรุงเทพฯ 

17. นางสาวศศิประภา เรืองวิริยะ คณะโภชนาการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

18. นางสาวสุภัสสรา อนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19. นางสาวอุบล มะระ สาขาแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

20. นางสาวสิรภัทร พุตติ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21. นางสาวกมลวรรณ วิรหงษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

22. นางสาวสุธาศิน นิสัยตรง คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

23. นางสาวเกษวรินทร โสดา พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาล 

    บรมราชชนนีกรุงเทพ 
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      วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 
พิธีอำลาของนักเรียน ม.6 รุนที่ 60 
เปนการบอกกลาวเร่ืองท่ีดีๆ ของรุนพี่  
ที่ไดใชชีวิตในร้ัวนารีวุฒิ ความรักของ 
ซิสเตอรและความหวังดีของคุณครูที่มี
ตอนักเรียน 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ซิสเตอรรัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียน 

นารีวุฒิ ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีปดกิจกรรมอุดมการณ ประจำป 2012 
หวัขอ “ยนืหยดัในความด ีรูทนัเทคโนโลย ี เชดิชูความเปนไทย” และมอบเกียรตบิตัร 

แกคณะกรรมการสภานักเรียน 
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ถึง…นองๆ นารีวุฒิที่นารักทุกคน 
พี่ในฐานะประธานสภานักเรียนปการศึกษา 2555 พี่รูสึกดีใจมากที่ไดมีโอกาสรวมงานกับ

คณะซิสเตอร คุณครู รวมไปถึงเพื่อนๆ และนองๆ ทุกคน มีหลายสิ่งหลายอยางที่พี่มองเห็นวาเปน
เร่ืองท่ีดีอยูแลว จึงอยากใหนองๆ ทุกคน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ เพ่ือเปนสัญลักษณของนักเรียน 
นารีวุฒิตอไป ไมวาจะเปนมารยาทท่ีเราสั่งสมปฏิบัติมาต้ังแตเด็ก หรือแมแตความสะอาดของ
โรงเรียนเรานั่นคือ สิ่งที่เรามองเห็นได แตถาเปนเรื่องของความรัก ความผูกพัน พี่กลาพูดไดเลยวา 
โรงเรียนเราเปนโรงเรียนที่มากดวยความรัก ความอบอุนไปดวยความผูกพันท่ีดี ไมวาจะเปน 
ความรักจากคณะซิสเตอร คุณครู หรือความผูกพันของพี่และนอง หรือแมแตเพื่อนท่ีพี่มองวา 
เราจะหาไมไดจากท่ีไหนอีกแลว ยึดมั่นในอุดมการณของเรา ปฏิบัติดวยเต็มใจ ซื่อสัตย และ 
พ่ีเช่ือวาส่ิงหน่ึงท่ีเราชาวนารีวุฒิอยากเห็นรวมกัน คือ ความม่ันคงของสถาบัน ความรักความกลมเกลียว
ของเพื่อนรวมสถาบัน และที่สำคัญคือ ความดีที่จะอยูกับเราชาวนารีวุฒิตลอดไป….. 

ขอใหนองๆ ทุกคนโชคดี 
ดวยรัก 

พี่ยาย…ประธานนักเรียน’55 

การอานพระบรมราโชวาททุกเชา 

กิจกรรมวันเด็ก 
    วันที่ 12 มกราคม 2556 สภานักเรียนรวมกับเทศบาลตำบลกระจับ 
จัดกิจกรรมเกมใหกับนองๆ รวมสนุกและแจกของรางวัลเปนของขวัญ 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 

กิจกรรมสงความสุข 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2555 สภานักเรียนจัดกิจกรรมสงความสุขใหกับ 
นองๆ ที่หมูบานเขาพระ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันคริสตมาส
และวันปใหม โดยนำขนม ตุกตา ไปจับสลากและจัดเกมใหนองๆ ไดทำ
รวมกัน 

คณะกรรมการรับเกียรติบัตร 
วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2556 คณะกรรมการสภานกัเรยีนรบัเกยีรติบตัร 

ในวันปดกิจกรรมอุดมการณ 2012  

บัตร

พี่รสึกดีใจมากที่ไดมีโอกาสรว

2 

การอานพระบรมราโชวาททกเชา

เราจะ
พ่ีเช่ือว

ของเพื

กิจกรรมวันเด็ก 

ม 2556 สภานักเรียนรวมกับเทศบาลตำ
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วันท่ี 31 มกราคม 2556  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันกตัญูและฉลองนักบุญยอหน บอสโก  ผูสถาปนาคณะซาเลเซียน เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดตระหนักถึงคำสั่งสอนของทานที่วา “ขอเพียงวิญญาณ สิ่งอื่นพอไมตองการ” และทุกคนใหรูจักการกตัญูตอผูมีพระคุณโดยทำ
ตนใหเปนคนดี รูจักปฏิบัติหนาที่ของตน  เพื่อเปนการรำลึกถึงคุณพอบอสโก บิดาและอาจารยของเราเยาวชน เพื่อใหนักเรียนรูจักแสดงออกในสิ่ง 
ที่ถูกตอง ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรใหกับคุณครูที่สอนนาน 35 ป และ 20 ป ครูดีเดนดานการสอนและการปฏิบัติงาน ครูดีเดนในดาน
คุณธรรมและความเสียสละ มีการมอบทุนการศึกษาจากผูใจบุญ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และเกียรติบัตรพระธรรม 
คำสอน สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจทำหนาท่ีของตนอยางดีตลอดปการศึกษา หลังจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในระดับช้ันตางๆ สุดทายทาง
คณะซิสเตอรไดมอบไอศกรีมและขนมใหกับนักเรียนทุกคน เพื่อเปนกำลังใจ ใหกับนักเรียนในการทำหนาที่ของตนอยางดี 

รับเกียรติบัตรครูดีเดน 
ดานการสอนและการปฏิบัติงาน 

รับเกียรติบัตรครูดีเดน 
ดานคุณธรรมและความเสียสละ 

รับเกียรติบัตร 
ครูสอนนาน 35 ป และ 20 ป 

รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 

รับเกียรติบัตรพระธรรมคำสอน 

รับเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี 
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