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 การเฉลมิฉลองครบรอบ 75 ป ีของโรงเรยีนใกลเ้ขา้มา 

วนัและเวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็ นอกจากการซกัซอ้มและการเตรยีม

การภายนอกต่างๆ ที่เร่งรัด และสร้างความตื่นเต้น ซิสเตอร์

อยากให้เราทุกคนได้ให้ความสำคัญถึงการเตรียมจิตใจด้วย

สมาธิ ความสงบ และความวางใจในพระเจ้าและพระมารดา

มารีย์ เพื่อเราจะสามารถเข้าถึงความหมายของการเฉลิมฉลอง

อย่างแท้จริงด้วยหัวข้อท่ีเราได้เลือก “75 ปี มีแต่ให้..ใจกตัญญู”

ซึง่หมายถงึผูท้ีม่ากอ่นเราไดม้อบชวีติ และพลงัความรกั ความดี

มากมาย ไว้เป็นมรดกแก่เรา และเราได้รับไว้ด้วยใจกตัญญรูู้คุณ 

ทำให้เติบโตพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด จึงขอมอบบทภาวนานี้

เพื่อเชิญชวนเราทุกคนได้สวดตลอดปีการเฉลิมฉลองนี้ เพื่อ

ตนเอง และเพื่อทุกคนที่เรารัก..กตัญญู 

 “ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกขอสรรเสริญและโมทนาคุณสำหรับพระทัยดี และกิจการอันน่าพิศวงจากพระหัตถ์ของ

พระองค์ ที่ทรงประทานปรีชาญาณ ความรู้ และความรัก แก่นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล คณะ  

ซิสเตอร์ธรรมทูต และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย รวมทั้งทุกคนที่มาก่อนเรา ซึ่งได้จารึกร่องรอยที่มี

ความหมายแห่งชีวิตไว้เป็นมรดก เป็นดังเมล็ดที่ตกในดินดี อันเกิดผลจากความเสียสละและความเชื่อมั่นคงของพวกเขา จน

ได้ก่อกำเนิดเป็น โรงเรียนนารีวุฒิ และภารกิจการอบรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเยาวชนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 โปรดช่วยเราทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งกำลังเฉลิมฉลองการครอบรอบ 75 ปีแห่งการเล่าขาน การขอบคุณ ชีวิต ความรัก 

ความหวัง ความกล้าหาญของซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และบุคลากรฆราวาส ที่ได้เดิมพันบนอนาคต ได้น้อมรับชีวิต

อันเป็นดังพระพรแห่งความยินดี โปรดประทานดวงใจที่เปิดออกพร้อมรับความรักของพระองค์ ด้วยความมั่นใจว่า จะ

สามารถมอบให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่ได้รับไว้ และจะได้รับมากขึ้นเสมอในสิ่งที่พยายามมอบให้ผู้อื่นด้วยใจกว้างขวาง 

 ขอองค์พระจิตเจ้า โปรดประทานความกล้าหาญ เพื่อเราทุกคนจะได้สามารถทำให้พระพรพิเศษที่ได้รับกลับเป็น 

“สิ่งใหม่” ที่โน้มน้าวทุกคนให้เข้ามาแบ่งปันความรักงานอบรม เพื่อทำให้ชีวิตสู่ความสมบูรณ์ โดยมีพระมารดามารีย์อยู่

เคียงข้าง และเป็นความหวังของเราตลอดไป.” 

 

บทภาวนาเพื่อการเฉลิมฉลอง 
การครบรอบ 75 ปีนารีวุฒิ 

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 

อธิการิณี    

 

จากใจอธิการิณี 
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 ในภาคเรียนที่ผ่านมา มีกิจกรรมดีๆ มากมายในโรงเรียนของเรา เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและ

เรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การฝึกสมาธิในช่วงเช้า กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม กิจกรรมตามกลุ่มสาระ การทักทายภาษาอาเซียน การ

ฝึกฟัง -พูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน  นอกเหนือจากนี้ เรายังได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุของนักบุญพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 และ 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ที่มาโปรยปรายพระพรนานัปการแก่ชาวนารีวุฒิทุกคน   

 ด้านอาคารสถานที่ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในระดับมัธยมต้นและคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ พร้อมเครื่องฉาย LCD ระยะสั้น 

ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น มีความสุขและสนุกกับการเรียน ด้านบุคลากร 

ปีนี้เรามีบุคลากรใหม่ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ มีนิสิตที่มาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนมากขึ้น ทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อน

ให้ “นารีวุฒิ” เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปณิธานที่จะสืบสานสิ่งที่บรรดาซิสเตอร์มิชชันนารีและคณะครูรุ่นก่อนได้วางรากฐานไว้ 

 เรากำลงัเตรยีมเฉลมิฉลอง 75 ป ีของโรงเรยีน ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่21 - 22  พฤศจกิายน 2014  ซสิเตอรจ์งึขอเชญิชวนทกุคน  

ใหร้ว่มกนัโมทนาคณุพระ สำหรบัพระพรทีพ่ระองคป์ระทานใหก้บัโรงเรยีนของเรา ผา่นทางบคุคลและเหตกุารณต์า่งๆ ใหเ้รารว่มเฉลมิฉลอง

ด้วยความยินดี ชักชวนเพื่อผองน้องพี่มาด้วยกัน ร่วมกันแบ่งปันความประทับใจและเรื่องราวดีๆ ในหน้า web หรือ facebook ของ

โรงเรียน และที่สำคัญที่สุดให้เรามุ่งมั่นที่จะนำสิ่งดีๆ ที่เราได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ร่วมกันดูแล บอกกล่าว ตักเตือน อบรมเด็กๆ 

ของเรา ให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต ฉลาดคิด และจิตใจดีงาม 

 
ขอแม่พระอวยพรทุกคนเสมอ 

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 

จากใจผู้อำนวยการ 
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 1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความ

สามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล  

 2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ ์เป็นความสามารถ

ในการรับรู ้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจ

ตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จัก

กฎเกณฑร์ะเบยีบวนิยั มจีติใจรา่เรงิแจม่ใสและมองโลกในแงด่ ีจะชว่ยเสรมิ EQ ไดด้ค่ีะ 

 3. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์  

มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ 

และการประดิษฐ์สิ่งของ นักวิจัยพบว่าการเล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการ 

เช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น  

จะทำให้มี CQ ดีค่ะ 

 4. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือ มี

ความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่

มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้

ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่ง

ตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีค่ะ 

 5. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อ

ที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย 

ความเฉลยีวฉลาด ความคดิสรา้งสรรค ์อารมณแ์ละสงัคม PQ จงึเนน้ใหพ้อ่แมเ่ล่นกับลูก 

ถงึกบัมคีำพดูทีว่า่พอ่แมเ่ปน็ อปุกรณก์ารเลน่ทีด่ทีีส่ดุของลกู 

 6. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมี

ความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามเอาชนะอุปสรรค

ความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่เรื่องที่

ต้องจำนน  

 7. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อ

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน 
สารโรงเรียนนารีวุฒิฉบับนี้ ซิสเตอร์ขอนำ
ทุกท่านได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับตัว Q 
ทั้ง 7 ตัว คือ IQ EQ CQ MQ PQ AQ 
และ SQ กันบ้างนะคะ อยากทราบว่าเราน่า
จะมี Q ตัวไหนมากหรือน้อย มาลองอ่าน
ความหมายของแต่ละ Q กันดูนะคะ 

เพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ท้ายสุดนี้

อยากจะบอกว่า ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน แค่ 20% เท่านั้นค่ะ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือ

แต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญา (ทางโลก) เท่านั้น ลองให้ความสนใจกับ Q ที่เหลือด้วยก็จะทำให้เรา เป็นผู้หนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้

อย่างมีความสุขนะคะ 

 โอกาสนี้ซิสเตอร์ขอให้ทุกท่านได้ฝึกตนให้มี Q ทั้ง 7 ตัวนี้ในตนเอง เพื่อเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและจิตใจ เราทุกคนจะได้ใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และในโอกาสที่เราจะเฉลิมฉลอง 75 ปีโรงเรียนนารีวุฒินี้ เพื่อให้เป็นของขวัญแก่กัน และให้เรามีใจกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่เดิน

ล่วงหน้าเราและได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อเรามีวันนี้ที่ดี ขอโมทนาคุณพระเจ้า พระมารดามารีย์ นักบุญยวงบอสโก ที่เราเตรียมฉลองท่าน 200 ปี 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อวยพรทุกท่านด้วยพระพรอันอุดมและมีสันติสุขในดวงใจตลอดไป 

จากใจผู้จัดการ 

ซิสเตอร์พรพิรุณ   จันทร์เด่นดวง 
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หมู่คณะซิสเตอร์ โรงเรียนนารีวุฒิ 
ปกีารศึกษา 2557 

คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ ปกีารศึกษา 2557 

ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ น้องนักศึกษาฝึกสอนทุกท่าน สู่บ้านนารีวุฒิหลังนี้ 
ในปกีารศึกษา  2557 นะคะ 
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แนะนำคณะผูบ้รหิารและครหูวัหนา้ฝา่ยตา่งๆปกีารศกึษา2557
 เรียนผ่านมา 1 เทอมแล้ว นักเรียนคงพบความแปลกใหม่ ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าอยู่ และที่สำคัญคือ มี
การปรบัเปลีย่นคณะผูบ้รหิารและหวัหนา้ฝา่ยใหม ่ นอ้งๆ ทีน่า่รกัชาวนารวีฒุทิกุคนมาดซูคิะวา่...  คณะผูบ้รหิารชดุใหมท่ีพ่วกเรา
เห็นอยู่ข้างล่างนี้เป็นใครกันบ้าง...เอ่ย? แล้วแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอะไรบ้างในโรงเรียน 

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 
อธิการิณี    

 

นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร 
ฝ่ายวิชาการ 

 

นางสาวปิยนุช  ย้งปรีชา 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นางสุรัตน์  อมรปิยะพงศ์ 
ฝ่ายบุคลากร 

นางสาวจันทนี  ปานการะเกตุ 
ฝ่ายธุรการและการเงิน 

นางสาวขวัญศิริ  บัวลา 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

นางวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์ 
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

นางสมชวน  ทีคำ 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 
ผู้อำนวยการ   

 

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง 
ผู้จัดการ 

 

ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล 
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 
ผู้รับผิดชอบแผนกปฐมวัย 
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อบรมสมัมนาพฒันาบคุลากร
ที่ หัวข้อการประชุม หน่วยงาน สถานที่ ระยะเวลา 

1 รู้เท่าทันสื่อในชั้นเรียน สสย. โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 3-5 เม.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูดุษฏี แสนตุ้ม, ครูตรีชฏา นมนาน, ครูวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์ 

2 Total Solution To English 

Proficieney 

OXFORD TCIF TOWER  25-26 เม.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง, ครูวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล, ครูสายชล บุญช่วย, 

ครูก้อนเพชร ชัยชญา, ครูอาจรีย์ ธารเอี่ยม, ครูอุมาพร โรจนกาญจนานันต์ 

3 อบรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมปลาย 

มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า 28-30 เม.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครสูนุนัท ์จนิตนา, ครสูภุคั สงัขท์อง, ครสูวุรรณ ีพึง่สนุทร, ครญูดา มัน่คง, 

ครชูลธชิา ยามชว่ง, ครวูชัราภรณ ์เจรญิสขุ 

4 อบรมพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็น

ทีม หลักสูตร 2 

โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนนารีวุฒิ 10-11 พ.ค. 57 

 ผู้เข้าอบรม คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 

กระบวนทัศน์ใหม่ของหลักสูตร การ

สอนและการนิเทศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ในสังคม ASEAN 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30-31 พ.ค. 57 

 ผู้เข้าอบรม ครูสุนันท์ จินตนา, ครูวัชราภรณ์ เจริญสุข, ครูทรงศรี ดิถีเพ็ง 

6 อบรมวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ราชบุรี เขต 2 

3 มิ.ย. 57 

 ผู้เข้าอบรม ครูสุนันท์ จินตนา 

7 การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อใน

พระศาสนจักรไทย 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิเทศศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิเทศศึกษา 5 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ซ.พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง, ครูกรนุช เจริญผล, ครูมณีนุช จิรังรักษ์วัฒนา, 

ครูวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์, ครูศิริพร ชิดเครือ, ครูประภัศสร สุทธิรัตนากร, 

ครูอรทัย สุทธิรัตนากร 
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ที่ หัวข้อการประชุม หน่วยงาน สถานที่ ระยะเวลา 

8 ธมอ.และฆราวาสกับการประกาศ

ข่าวดีรูปแบบใหม่ 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์  โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สามพราน 

นครปฐม  

11-13 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ซ.รัตนา ระดมกิจ, ซ.พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง, ซ.สุภาวรรณ โชติผล, 

ซ.กาญจนา เดชาเลิศ, ซ.จินตนา จันทร์ประสิทธิ์, ซ.อรุณี โลกวิทย์, 

ซ.ปัญจณีย์ ไทลำภู, ครูกรนุช เจริญผล, ครูพรพรรณ ทองอำไพ, 

ครูณัฎฐ์วิภา วิสิทธิศิลป์, ครูรพีพร มีสุข 

9 ฆ่าข่มขืน โทษประหาร สังคมไทยจะ

ก้าวไปทางใด 

สมาคมสตรีไทย บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัย กทม. 17 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูกรนุช เจริญผล, ครูพรพรรณ ทองอำไพ, 

ครูศิริจิต ทองอร่าม, ครูวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์ 

10 เทคนิคการสร้างข้อสอบ(สำหรับครูใหม่) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 19-20 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูวิภาวดี วราสินธุ์, ครูเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์, 

ครูนาคนรา เหลนปก, ครูชุติมา มีสมบูรณ์ 

11 เทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

ปส.กช. โรงเรียนฮกเฮง 26 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูสมบัติ ชลประทิน, ครูสมหมาย สิโนทก, 

ครูพวงรัตน์ หมันประสงค์, ครูอุมาพร โรจนกาญจนานันต์ 

12 หลักสูตรสร้างสรรค์กระบวน 

การคิด สู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 1 

และเขต 2 

โรงเรียนนารีวิทยา 26-27 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ซ.พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง, ครูสายชล บุญช่วย, ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง, 

ครูชญานิษฐ์ จิตตอำไพ, ครูสมสุข ชื่นจิตร, ครูชุติมา มีสมบูรณ์, 

ครูสุทธดา ดอนวัดไพร 

13 English Learning Management 

Among ASEAN Community 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กำแพงแสน 30 ก.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูราตรี วราศิลป์, ครูก้อนเพชร ชัยชญา 

14 เทคนิคการสร้างข้อสอบ O-NET วพ. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 9-10 ส.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูสิริรัตน์ พุกคำมี, ครูอังคนา กิจดำรงวินิจกุล, ครูศิริจิต ทองอร่าม, 

ครูสมชวน ทีคำ, ครูตรีชฎา นมนาน, ครูสายสมร ตันมงคล, 

ครูวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล 
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ที่ หัวข้อการประชุม หน่วยงาน สถานที่ ระยะเวลา 

15 อบรม Tablet เพือ่การเรยีนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

21 ส.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูยอดสร้อย สุขสาคร 

16 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน  

ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 24 ส.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูราตรี วราศิลป์, ครูสิชล เกราะเพ็ชร์ 

17 สัมมนาเครือข่ายครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ส.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูทรงศรี ดิถีเพ็ง, ครูสิชล เกราะเพ็ชร์ 

18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนสำหรับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 

30-31 ส.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูภัทราพร วันกุมภา 

19 อบรม Tablet เพื่อการเรียนการสอน ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 

ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

1-2 ก.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูพวงรัตน์ หมันประสงค์, ครูสุวรรณี พึ่งสุนทร, ครูพัชรี เหล่าพิเดช, 

ครูสิริรัตน์ พุกคำมี, ครูสุรัตน์ อมรปิยพงศ์, ครูญดา มั่นคง, 

ครูภัทราพร วันกุมภา, ครูอัจจิมา เตชะเกียรติพาณิชย์ 

20 อบรม Tablet เพื่อการเรียนการสอน ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 

ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

11-12 ก.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูก้อนเพชร ชัยชญา, ครูสมหมาย สิโนทก, ครูเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ 

21 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

โดยใช้โปรแกรม App Inventor 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11-14 ก.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูยอดสร้อย สุขสาคร, ครูจุฑามาส เชิญธงไชย, 

ครูสิริรัตน์ พุกคำมี, ครูนิโลบล สมบูรณ์ศิริ 

22 การวิพากษ์ข้อสอบศูนย์ฯ ตามแนว O-NET อจท. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 13-14 ก.ย. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล, ครูสมชวน ทีคำ, ครูตรีชฎา นมนาน, ครูสายสมร ตันมงคล 

23 การสอนการอ่านกับกระบวน 

การคดิ (Reading Literacy and PISA) 

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี

อยุธยา 

11 ต.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูดวงฤดี สุวดินทร์กูร, ครูสมบัติ ชลประทิน, ครูสมหมาย สิโนทก 

24 การสอนเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3-6 

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

12 ต.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูพวงรัตน์ หมันประสงค์, ครูปิยนุช ย้งปรีชา, ครูวิภาวดี วราสินธุ์ 

25 มุ่งสู่ผลลัพธ์เพิ่มพูนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอล งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครูครั้งที่ 7 EDUCA 2014 

อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9)  

เมืองทองธานี 

16 ต.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ซ.พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง, ครู จันทนี ปานการะเกตุ, ครูรพีพร มีสุข, ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง, 

ครูณัฏฐ์วิภา วิสิทธิ์ศิลป์, ครูกรนุช เจริญผล, ครูมณีนุช จิรังรักษ์วัฒนา 

26 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมือง  ตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คลช.) 

สำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 

สำนักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

20-21 ต.ค. 57 

ผู้เข้าอบรม ครูจุฑามาส เชิญธงไชย 
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ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

วันที่ 8-9 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 
วันที่ 10-11 อบรมพฒันาบคุลากรการทำงานเปน็ทมี หลกัสตูร 2 
วันที่ 14-15 ชมรมประถม/มัธยม 
วันที่ 16 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 /  
 ต้อนรับครู-นิสิตใหม่/  
 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 
วันที่ 19 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 
วันที่ 20-22 ตรีวารฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
วันที่ 22 เสกอาคาร 
วันที่ 26 ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
วันที่ 27 เลือกตั้งสภานักเรียน 
วันที่ 31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1, ม.1, ม.4 
 และนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น 

พฤษภาคม 2557 

วันที่ 3 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
วันที่ 5 พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน 
วันที่ 10 กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วันที่ 12 วันไหว้ครู 
วันที่ 13 แอโรบิค 
วันที่ 17 กิจกรรมศิลปะ 
วันที่ 19 Story  Telling วิทยาศาสตร์/ 
 อบรมเนตรนารีจราจร ม.3 
วันที่ 20 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 
วันที่ 24 กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 
วันที่ 26 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด /   
 กิจกรรม Taro 
วันที่ 27 ฉลองพระสันตะปาปา / สมโภชพระหฤทัย 

มิถุนายน 2557 

วันที่ 1 กิจกรรมสังคม  
วันที่ 3    กิจกรรมอุดมการณ์สีเขียว 
วันที่ 4 แอโรบคิ / นกัเรยีน ป.5 และ ป.6 เขา้ English Camp 
วันที่ 7 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากสำนักงานเขตพื้นที่ 
วันที่ 8 กิจกรรมวิทยาศาสตร์  
วันที่ 10    Story Telling ภาษาอังกฤษ 
วันที่ 10-14  ชุมนุมลูกเสือสมุทร 
วันที่ 16-18 สอบกลางภาค 
วันที่ 19-21 นักเรียน ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายเนตรนารี 
วันที่ 22 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
วันที่ 24    Story Telling สังคม 
วันที่ 25-26 ค่ายคณิตศาสตร์ 
วันที่ 28 ตรวจปัสสาวะนักเรียน ม.3-ม.6 
 หาสารเสพติดโครงการห้องเรียนสีขาว 
วันที่ 29 กิจกรรมภาษาไทย / วันภาษาไทยแห่งชาติ  
วันที่ 31 Story Telling ภาษาจีน / ม.2 ทัศนศึกษา 
 

กรกฎาคม 2557 

วันที่ 5   กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
วันที่ 7    ตรวจโรงเรียนสีขาว 
วันที่ 8   กิจกรรมวันวิชาการ+วันอาเซียน+วันแม่ 
วันที่ 15   กิจกรรมอุดมการณ์ 
วันที่ 19   กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วันที่ 20   กิจกรรมสังคม 
วันที่ 21   Story Telling ภาษาไทย / นักเรียน ม.4 
   แผนวิทย์ศึกษา ดูงานโรงพยาบาลศิริราช 
วันที่ 25   กิจกรรม English We Live 
วันที่ 26   กิจกรรมศิลปะ / ค่ายภาษาจีน 
วันที่ 27   ม.3 ทัศนศึกษา  
วันที่ 28   Story Telling ภาษาอังกฤษ 
วันที่ 30    แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

สิงหาคม 2557 

วันที่ 1 โครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน 
วันที่ 2 กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 
วันที่ 4  Story Telling สังคม / ป.6 เดินทางไกล 
วันที่ 5 ม.2 ทัศนศึกษา  
วันที่ 8-12 แข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านโป่ง 3  
วันที่ 10-11 ม.1-ม.6 สอบ English EF      
วันที่ 11 ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ     
 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
วันที่ 12-14 ค่ายพุทธบุตร 
วันที่ 16      กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 18 Story Telling วิทยาศาสตร์ 
วันที่ 24-26 สอบปลายภาค 

กันยายน 2557 

วันที่ 14-15  ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2     
วันที่ 16-17  กิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่  2 
วันที่ 20 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557  
วันที่ 23 วันปิยมหาราช  
วันที่ 25 ประชมุผูป้กครองภาคเรยีนที ่2 และรบัผลการเรยีน 
วันที่ 31 กีฬาสีร่วมกับโรงเรียนสารสิทธิ์ 

ตุลาคม 2557 
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วันที่ 1 สอบ O - Net ป.6, ม.3 
วันที่ 7-8 สอบ O - Net ม.6 
วันที่ 9-17 รับสมัครนักเรียนใหม่ 
วันที่ 12 ปิดกิจกรรมหมู่บ้าน 
วันที่ 13, 16, 19 สอบปลายภาค ม.6 
วันที่ 21 นักเรียนใหม่สอบเข้า 
วันที่ 23 สอบปลายภาค ม.4 - ม.5 
วันที่ 25 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ / 
 ป.3 สอบ NT 
วันที่ 26 สอบปลายภาค ม.3 
วันที่ 27 สอบปลายภาค ป.1 - ม.5 

กุมภาพันธ์ 2557 

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

วันที่ 3 รับสมัครนักเรียนอนุบาล 
วันที่ 7 กีฬาอำเภอบ้านโป่ง เมืองคนงามเกมส์ 
วันที่ 7-13 การแขง่ขนักฬีาอำเภอบา้นโปง่ เมอืงคนงามเกมส ์
วันที่ 7-17 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
วันที่ 17 โครงการ NV Standard  Test 
วันที่ 21 ฉลอง 75 ป ีนารวีฒุ ิ(มสิซา, การแสดงกลางแจง้) 
วันที่ 22 ฉลอง 75 ปี นารีวุฒิ (งานเลี้ยงสังสรรค์) 

พฤศจิกายน 2557 

วันที่ 1-3 นพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน 
วันที่ 4 ฉลองวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ 8 ฉลองแม่พระนิรมลทิน 
วันที่ 15-23 นพวารคริสต์มาส 
วันที่ 17 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่นนทบุรี 
วันที่ 23 นารีวุฒิส่งความสุขชาวบ้านโป่ง 
วันที่ 24 วันคริสต์มาส 
วันที่ 25-31 Christmas Holidays 

ธันวาคม 2557 

วันที่ 5 เปิดเรียน 
วันที่ 7-13 ต้อนรับมาเดอร์ 
วันที่ 9 กิจกรรมวันเด็ก 
วันที่ 12-14 สอบกลางภาค 2/2557 
วันที่ 15 ประกาศโควตา ม.1 และ ม.4 
วันที่ 16-18 กิจกรรม Star 
วันที่ 21 ฉลองกตัญญู 
วันที่ 22 ฉลองเลารา 
วันที่ 30 ฉลองพ่อบอสโก 
วันที่ 31 สอบ O - Net ป.6, ม.3 

มกราคม 2558 

วันที่ 1 สอบ O - Net ป.6, ม.3 
วันที่ 7-8 สอบ O - Net ม.6 
วันที่ 9-17 รับสมัครนักเรียนใหม่ 
วันที่ 12 ปิดกิจกรรมหมู่บ้าน 
วันที่ 13, 16, 19 สอบปลายภาค ม.6 
วันที่ 21 นักเรียนใหม่สอบเข้า 
วันที่ 23 สอบปลายภาค ม.4 - ม.5 
วันที่ 25 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ / 
 ป.3 สอบ NT 
วันที่ 26 สอบปลายภาค ม.3 
วันที่ 27 สอบปลายภาค ป.1 - ม.5 

กุมภาพันธ์ 2558 

วันที่ 2-3 สอบปลายภาค ป.2 - ม.2 
วันที่ 16 ลงทะเบียนสอบซ่อม 
วันที่ 17 สอบซ่อม 
วันที่ 18-23 ลงทะเบียนเรียน 1/2558 
วันที่ 27 แจกสมุดพก 
วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน เรียนเสริมภาคฤดูร้อน 

มีนาคม 2558 
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การเลือกตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 

ประธาน  นางสาวเหมือนฝัน เชียงกา 

รองประธาน นางสาวณิชากร  มีน้อย  

รองประธาน นางสาวณัฐกฤตา  เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ 

ประธานสีชมพู นางสาวกัญญารัตน์ เสมทับ   

ประธานสีเหลือง นางสาวศลิษา  สังข์ทอง   

ประธานสีแสด นางสาวกมลทิพย์  พรรษา   

ประธานสีเขียว นางสาวกัลย์สุดา  ทิมทอง    

ประธานสีม่วง นางสาวสุดารัตน์  ตำหนิดี   

ประธานสีฟ้า นางสาวทิพย์สุดา  กาญจนวิชานนท์ 

 

นางสาวธนัญธร ศัมภูพันธ์ นางสาวพรกมล     บุญฉาย    นางสาวจิรชยา       เสืองามเอี่ยม 

นางสาวปนัดดา เอี่ยมสะอาด นางสาวนภัสนันท์  อ่อนดีธนาวัฒน์    นางสาวนันท์ภัส     โสภา 

นางสาวธนิดา แก้วกัลปพฤกษ์ นางสาวกุลธีรา    ลิ้นทอง    เด็กหญิงลักษมี       กอจิตตวนิช  

เด็กหญิงชฎาพร สุวงศ์  เด็กหญิงชาลิสา     สัมฤทธิ์กุลชัย    เด็กหญิงเพ็ญนภา   พินิจนารถ 

ผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557  

โดยให้นักเรียน ม.1- ม.6 มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้สิทธิในการเลือกตั้งและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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กิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2014 
“เราคือทูตแห่งความดี มีความเชื่อเป็นพลัง นำความหวังสู่สังคม” 

 คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ประธานในพิธีระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อนำอุดมการณ์ “ก้าวไปด้วยกัน สานฝัน
พ่อบอสโก” มาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษานี้ คุณพ่อให้ข้อคิดแก่นักเรียน...ให้ใช้ความดี ในการชนะความชั่ว 

 ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล และ ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2557  ระดับอนุบาลและ 

ประถมศึกษา เพื่อนำอุดมการณ์มาทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2557 

พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2557 
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กิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2014 
“ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก” 

กิจกรรมอุดมการณ์สีเขียว เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
“มุ่งมั่น สร้างฝัน ฟันฝ่า” 

กิจกรรมอุดมการณ์สีชมพู เดือน สิงหาคม – กันยายน 
“คิดดี มีสุข” 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. มีความมุ่งมั่น 

2. มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 

3. มีน้ำใจช่วยเหลือบุคคลอื่นและสังคม 

4. ปฏิบัติเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนเกิดความคิดและแรงบัลดาลใจที่จะมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ โดย
การชมภาพยนตร์ที่ให้แง่คิด เรื่อง “Turbo หอยทากน้อยใจแกร่ง” การชมละครสั้นที่สร้างความหวังและกำลังใจ การทำใบกิจกรรม 

 เป็นกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ความสุขจากการกระทำเล็กๆ ที่สามารถสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้  โดยการชม

คลิปวีดิโอ การเล่นละคร เล่นดนตรี การแสดงโชว์ และการชมการแสดงบนเวท ี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 

ประจำปี 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน Jazz Chants Contest 2014 
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง โดยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร 

ด.ญ.พิชามญุ์  แสงประชาธนารักษ์ 
ด.ญ.ลักษมี  กอจิตตวิจ 
ด.ญ.เพ็ญนภา  พินิจนารถ 
ด.ญ.ชาลิสา  สัมฤทธิ์กุลชัย   
ด.ญ.ศศิกานต์  สร้อยทอง 

ด.ญ.ฐิตารีย์  โชติยะ 
ด.ญ.ขนิษฐา  ปัญญาธีระ 
ด.ญ.ศรุตา  อ่อนแช่ม 
ด.ญ.วดีพร  เปียชาติ 
ด.ญ.สุจินตนา  พัฒนสุวรรณา 

ด.ญ.กนกวรรณ  จันทร์ตรี 
ด.ญ.ชนนิกานต์  ถวิลอำพันธ์ 
ด.ญ.ไอรดา  สันทอง  
ด.ญ.นันทชพร  บุญสอง 
ด.ญ.เพ่ยซิง  เฉิน 

ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 
1. คุณครูนิโลบล  สมบูรณ์ศิริ 
2. คุณครูสิริรัตน์  พุกคำมี 
 

1. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  (เดี่ยว) 
รางวัลเหรียญทอง ป.1-3   เด็กหญิงจิดาภา  เลิศทัศนีย์   
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6   เด็กหญิงปานวาด  สมบูรณ์ 

2. แข่งขัน Spelling Bee (เดี่ยว) 
รางวัลเหรียญทอง  ป.4-6  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประจงกร  
 

3. การประกวดเล่านิทาน Story Telling  (เดี่ยว)  
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุขศรี 

4.  แข่งขัน Multi  Skills  Competition   (เดี่ยว)  
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงงาม 

5. แข่งขันพูดภาษาจีน   
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ตั้น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง

ที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม  

2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

 

1.  เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) 
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 

เด็กหญิงชญานิน  เงินพุ่ม  

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดีเมฆ  

เด็กหญิงจารวี  เช็คสกุล   

เด็กหญิงรสริน  จันทะ  

เด็กหญิงกชกร  พวงลำเจียก 

1. อ่านออกเสียงและจับใจความ (เดี่ยว)   

รางวัลเหรียญทอง ป.1-3 เด็กหญิงวีรวรรณ วงศ์สุรเศรษฐ์  

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงวิรัลพัชร พนอนุอุดมสุข 

2. เขียนเรียงความและคัดลายมือ 

รางวัลเหรียญเงิน ป.1-3 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีคง   

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงวัลคุ์วดี ปิยธนรังสรรค์   

3. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 

รางวัลเหรียญทอง ป.1-3 เด็กหญิงพณิชา ชมเอ  

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงลภัสรดา  รักดี  

4. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (4 บท) 

รางวัลเหรียญเงิน ป.4-6 เด็กหญิงธิมาพร คำดี  

    เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิมพ์ทอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เด็กหญิงสุชัญญา  อาชวชาลี   
เด็กหญิงเพชรลดา จินดาเพ็ชร  
เด็กหญิงศิรดา  โพธิรัชต์ 
เด็กหญิงอโณมา  อนันตชัยสิทธิ์  
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ้มรุ่งสุโข   
เด็กหญิงศันสนีย์  สีสัย   
เด็กหญิงนพนรา  ชูนาม   
เด็กหญิงสุภัชธินี  ชิดเครือ   
เด็กหญิงวรดา  บุญโต   
เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทร   
เด็กหญิงสุชัญญา  เหล่าแค   
เด็กหญิงคีตพัฒน์  ฤทธิ์อินทร์   
เด็กหญิงธุวพร  รัชตรุ่งโรจน์กุล  
เด็กหญิงญดาพร  เจนสารศาสตร์  
เด็กหญิงสายทิพ  อภิชาติสกุล 

2.  ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) 
รางวัลเหรียญทอง ป.1-6 

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3  
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

เด็กหญิงสิรีธร   ใจกาวิล   
เด็กหญิงปรียานุช   ภัทรวงษ์วิเศษ       
เด็กหญิงศศิวรา   เกษอ่ำ 

1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)   
รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 

เด็กหญิงวิสสุตา  สวัสดี  

นางสาววชิราภรณ์ เทียนไสว  

นางสาวชลิตา  โตอดิเทพ  

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ๕๗ 
ณ ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เด็กหญิงอันธิกา  โดยศรีเอี่ยม  

เด็กหญิงศิรินัดดา ชัยปลาทอง    

เด็กหญิงศุภนัฏฐา ราชประดิษฐ์ 

เด็กหญิงสิรีธร     ใจกาวิล       

เด็กหญิงปรียานุช  ภัทรวงษ์วิเศษ      

เด็กหญิงนภา ลิ้มประยูรยงค์ 

เด็กหญิงฐิตารีย์ โชติยะ 

 

 
นางสาวณัฐกฤตา เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ 
นางสาวกมลกาญจน์ ถาวรกีรติ 
นางสาวยลดา  ยางระหงษ์ 
 

2.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  (ทีม 3 คน)   

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 

3. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
(ทีม 3 คน) 

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประถมศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษา 

2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เด็กหญิงนนท์นรี  ธเนศนิตย์   

เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันธนไพบูลย์   

เด็กหญิงอภิญญา ภารนันท์ 

การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16   
ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2557  
ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

เด็กหญิงวรรณิสา  ทุโดด     เด็กหญิงบัณฑิตา   พึ่งไทย  
เด็กหญิงลินณรีย์  บุญอ่อน   เด็กหญิงสุจิตรา   ปานการะเกตุ 
เด็กหญิงมนัสวี แสงทอง    เด็กหญิงอุษณา     อารีย์รอบ 
 

การวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 

การแข่งขันภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลที่ 2 
 

นางสาวฐิตินันท์  ชื่นจิตร    ม.6/1 
นางสาวขนิษฐา  โคตรรัตน์  ม.6/3 

นางสาวกุลธีรา ลิ้นทอง ม.4/4 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) 

การใช้โปรแกรมนำเสนอ   
(Presentation) 

เด็กหญิงแก้มพลอย ด้วงน้อย 
เด็กหญิงธิติวรรณ   สุขนิ่ม 
เด็กหญิงนิตย์รดี     บดีเลิศฤทธิ์ 

เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์  
เด็กหญิงธนัชพร  ชมบุญ 

เด็กหญิงนันทวัน  โชติดิลก 
เด็กหญิงฐานิตา   บุญประเสริฐ 

 เด็กหญิงปาณิสรา พุชพงษ์  
 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ การแกะสลักผักและผลไม้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง 
เด็กหญิงสุพิชชา ปรีดาเจริญ 

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ 
เด็กหญิงจันทราภรณ์  วงศ์เจริญชัย 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) 
เด็กหญิงชินษา มหาโพธิ์ 

เด็กหญิงปัณณธร ชัยมงคล 
 

  

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 
เด็กหญิงจนิสตา ทองสุข 

เด็กหญิงปัณณธร  ชัยมงคล 

นางสาววงวาด  เอกลัคนารัตน์ 
ผลงาน Sing of Life 

 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) 
เด็กหญิงพรลภัส ชุณหอังกูรเวส 

การแข่งขันร้องเพลงสากล (หญิง) 
เด็กหญิงเพ็ญพร  โพธิ์ศรี 

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
เด็กหญิงพรหมธิดา สอนดี 

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสีปลาสวยงาม “สร้างโลกสวย

สดใส ด้วยปลาสวยงาม” ในงานมหกรรมปลาสวยงามจังหวัด

ราชบุรี ประจำปี 2557 ณ ตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง  

(ฟิชวิลเลจ) 

2. การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพ่ือสันติภาพ คร้ังท่ี 15 “Peace,

Love and Understanding” ของสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี 

 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา รางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  
“พลังเล็ก เปลี่ยนโลก 2”  โดย PTT Group 

 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557  ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3  
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557  ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 3  
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนารีวุฒิของเรา 

1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี อบจ.สิงห์บุร ี ถิ่นวีรชน 
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที ่7  ณ สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี 
2. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด 
รายการวถิเีพชรเทควนัโด แชมปเ์ปีย้นชพี ครัง้ที ่1 
ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

การแขง่ขนัเทควนัโด มหกรรมกฬีา อบจ.คพั ครัง้ที ่8 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาประจำปี 2557 

ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลเหรียญทอง 

นางสาวพรชิตา  จารย์อุปการะ ม.4/1 

รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงสัณห์สมร สุขสา ม.2/1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

นางสาวพรชิตา จารย์อุปการะ ม.4/1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
เด็กหญิงนลิน เกตุแก้ว ป.3/1 

 

การแข่งขันเทควันโด ราชบุรี 
โอเพ่น ครั้งที่ 4 

ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง 
 

1. รางวลัเหรยีญเงนิ การแขง่ขนัเทควนัโด 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.
สงิหบ์รุ ีถิน่วรีชน แชมปเ์ปีย้นชพิ ครัง้ที ่7  
ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
2. รางวลัเหรยีญทอง การแขง่ขนัเทควนัโด 
รายการวถิเีพชรเทควนัโด แชมปเ์ปีย้นชพิ 
คร้ังท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (เดี่ยว)   

รางวัลเหรียญทอง ป.1-3  เด็กหญิงทอฝัน อุ่นศิริ 

รางวัลเหรียญเงิน  ป.4-6   เด็กหญิงญาณิศา ศิริสวัสดิ์ 

2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) 

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงวรดา แว่นเกตุ   

 เด็กหญิงบุญสิตา เทพรักษาฤา ชัย 

3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว (เดี่ยว) 

รางวัลเหรียญเงิน  ป.1-3 เด็กหญิงจิณณพัต แสงงาม  

รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 เด็กหญิงสุกัญญา เชิงฉลาด 

นางสาวพรชิตา จารย์อุปการะ 
ม.4/1 

เด็กหญิงสัณห์สมร สุขสา 
ม.2/1 

เด็กหญิงนลิน สุขสา 
ป.3/1 
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แวดวงคาทอลิก 
ฉลองพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒ ิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ จัดฉลองพระหฤทัย (วัดน้อยโรงเรียน) โดยคุณพ่ออุปสังฆราช  

ไพยง มนิราช เป็นประธานในพิธี มีพระสงฆ์ นักบวช ร่วมพิธีหลายท่าน พี่น้องสัตบุรษ เยาวชน นักเรียนร่วมพิธีจำนวนมาก 

เฉลิมฉลอง พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช และหิรัญสมโภช 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2014 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) จัดให้มีพิธีโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสเฉลิมฉลอง พัชรสมโภช 
สุวรรณสมโภช และหิรัญสมโภช แห่งการเจิมถวายตัวเป็นนักบวชของซิสเตอร์ทั้ง 9 ท่าน โดยมี พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ให้เกียรติมา
เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับ พระสังฆราชบรรจง ไชยรา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  
พระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย และบรรดาพระสงฆ์ประมาณ 50 องค์  
 เนื่องในโอกาสที่ซิสเตอร์เวโรนิก ตัน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ปฏิญาณตนแด่พระเจ้าครบ 60 ปี และ 25 ปี คณะครู 
นักเรียน และบุคลากรสนับสนุนโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ โดยกล่าวสุนทรพจน์ มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแด่ซิสเตอร์ 
ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า และบรรดาผู้ร่วมงานทุกท่าน 
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แวดวงคาทอลิก 
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ ป.1-ม.6 

 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ ชั้น ป.1-ม.6 โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสน
ธรรมราชบุรี จำนวน 7 คน มาจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ซิสเตอร์พรพิรุณได้นำนักเรียนสวด
ภาวนาและเตรียมจิตใจนักเรียนคาทอลิกทุกคน รวมทั้งนักเรียนอนุบาลได้ฟื้นฟูจิตใจด้วย โดยแยกกิจกรรมต่างหากกับพวกพี่ๆ 
เด็กๆ น่ารัก กิจกรรมแบ่งออกเป็นฐาน 4 ฐาน คือ 1.ฐานการภาวนา 2.ฐานพระคัมภีร์ 3.ฐานชุมชนศิษย์พระคริสต์ 4.ฐานการ
ประกาศขา่วด/ีธรรมทตู และฐานสดุทา้ยนกัเรยีนมารวมกนัอกีครัง้โดยตอกยำ้เกีย่วกบัหนา้ทีค่รสิตชน การใหค้วามสำคญั เปน็ตน้ 

นักเรียนนารีวุฒิจาริกแสวงบุญวัดคาทอลิก กรุงเทพฯ 
 วันที่ 12 กันยายน 2557 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน โดยการนำของ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้นำ
นักเรียนเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการทางสาย ที่สามพราน และเดินทางไปจาริกแสวงบุญ วัดซางตาครู้ส วัดกาลหว่าร์ วัดมหาไถ่ซอยร่วมฤดี จาก
นั้นได้แวะสวดภาวนาที่วัดน้อยหอพักเอาซีลีอุม ซิสเตอร์ซาเลเซียนที่ศาลาแดง  
 การจาริกแสวงบุญตามวัดที่บรรดามิชชันนารีมาเผยแผ่ข่าวดี ให้กับเราชาวไทยได้รู้จักพระคริสตเจ้า นักเรียนได้มีโอกาสสวดภาวนาร่วม
กันตั้งแต่เช้าที่วัดน้อยพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ต่อหน้าพระธาตุนักบุญยอห์นที่ 23 และ ยอห์น ปอลที ่ 2  
พระสนัตะปาปา แวะสวดภาวนาทีส่สุานศานตคิาม ศนูยต์าบอดสามพราน จากนัน้เดนิทางไปวดัซางตาครูส้ (วดักฎุจีนี) วดักาลหวา่ร ์วดัมหาไถ ่ซอยรว่มฤด ี
โดยมี คุณพ่อมีชัย อุดมเดช คุณพ่อวันรบ บุญทอด ให้การต้อนรับ และแบ่งปันประสบการณ์กระแสเรียกแก่นักเรียน จากนั้นได้ไปภาวนา  
วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่ศูนย์กลางของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หอพักเอาซีลีอุม นักเรียนพบปะกับซิสเตอร์สุพีเรีย มาร์การิตา เปเรซ 
ขอบคุณบรรดามิชชันนารีชาวโปรตุเกส ที่ได้มาเผยแผ่ความเชื่อให้กับคริสตชนในประเทศไทย ท่านได้สร้างวัดวิหารของพระสวยงามตระการตา
ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขอบคุณพระเยซเูจา้ แมพ่ระ สำหรบัการเดนิทางตลอดการจารกิแสวงบญุปลอดภยัอยา่งดทีกุคน และขอบคณุทกุทา่นทีม่สีว่น

ชว่ยในครัง้นี ้
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กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียนบ้านนารีวุฒิ 

อบรมครูคำสอนโรงเรียนในเครือ ธมอ. 

นักเรียน ป.6 รับศีลกำลัง 

อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี 

ค่ายคำสอนนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง 
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โครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน 
 วันที่ 1 กันยายน 2557 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนนารีวุฒิ จัดโครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน โดยมีวิทยากร
พิเศษในทุกห้องเรียน เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในวิชาชีพของตน แบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ และนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
การเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนนารีวุฒิขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับการทำประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ 
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โครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน 

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 
 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2557 ครูนิโลบล  สมบูรณ์ศิริและนักเรียน จำนวน 18 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ 
Dimensions International School และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร ์
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หลักสูตร MINI SME 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 โรงเรียนนารีวุฒิเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงได้เปิดหลักสูตร MINI SME ประถมศึกษาปีที่ 1/1 เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนตามเป้าหมายดังกล่าว 

จุดเด่นของหลักสูตร MINI SME ประถมศึกษาปีที่ 1/1 
 เป็นหลักสูตรการสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ได้ทั้งเนื้อหา
วิชาการและภาษา  นักเรียนจะได้ทักษะทางด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายกิจกรรม รวมถึงมีการดูแลควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอนโดยครู
ประจำหลักสูตรจากสถาบันผลิตปัญญา  

นักเรียน ป.1/1  
หลักสูตร MINI SME 
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โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
SME ม.1-ม.2-ม.3 คณิต-วิทย์-อังกฤษ 

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557  นักเรียน SME ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  
ณ วาสนาดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นักเรียน SME ม.1 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตลาดร้อยปี สามชุก บึงฉวาก หมู่บ้านควาย  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 นักเรียน SME ม.1 และ ม.2 
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ บ้านฟ้าใสรีสอร์ท สวนผึ้ง 

วันที่ 2 กันยายน 2557 นักเรียน SME ม.2   
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอยุธยา 

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นักเรียน SME ม.3 ทัศนศึกษาองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) เทคโนธานี ปทุมธานี

และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
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May  The Lord Jesus  Christ bless you  
with all the happiness and success you deserve! 

Merry Christmas  and Happy New Year.! 
ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าประทานพระพรมากมายให้ทุกท่าน 
  ได้พบกับความสุข ความเจริญและความสำเร็จที่ควรได้รับ 

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่าน 
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ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 คณะซิสเตอร์ คุณครู และพี่ๆ ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อเพื่อน พี่ ครู และโรงเรียน 

วันที่ 20, 21, 22 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ เสกอาคารเรียน 
สำหรับปีการศึกษาใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ มารดาของพระเยซูเจ้า  

ผู้อุปถัมภ์ของชาวเรา เพื่อขอพรสำหรับปีการศึกษาใหม่  

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 

เสกอาคารเรียน โรงเรียนนารีวุฒิ 
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ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 

โครงการสานรัก...สารสัมพันธ์ ผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ  
ข้อปฏิบัติ หลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

วันที่12มิถุนายน2557น้อมจิตวันทา..บูชาคุณครู

 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความกตัญญู กตเวที ระลึกถึง
พระคุณของครู โดยแบ่งพิธีเป็น 2 รอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาลร่วมกับระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมี
การแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนและมอบเครื่องหมาย สำหรับทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบและวินัยในโรงเรียน 
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อบรมเนตรนารีจราจรม.3

 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้แก่นักเรียนเนตรนารี ม.3 เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ณ ห้องประชุม ชั้น 
2 อาคารโมราโน โรงเรียนนารีวุฒ ิ

กวีเอก“พระสุนทรโวหาร”สุนทรภู่

 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี และการเต้น  
ประกอบเพลง เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชีวประวัติและรำลึกถึงผู้เป็นกวีเอกของโลกโดยแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีและการเต้น
ประกอบเพลงจากผลงานของท่าน 

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 

วันต่อต้านยาเสพติด

  วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นารีวุฒิ ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักโทษของยาเสพติด ส่งเสริมให้ออกกำลังกายต้านยาเสพติด และร่วมกันปฏิญาณตนจะ  
ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด 
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โครงการTAROToSchool2014

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัททาโร่ จำกัด จัดโครงการ TARO To School 2014 
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน ม.5–6 เรื่อง “เปิดอาเซียน เปลี่ยนอนาคต ด้วย
เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งใน AEC กับ 3 หลักคิดแห่งความสำเร็จ” เพื่อให้เกิดทัศนคติ
และแนวคิดจะพัฒนาตนให้ประสบความสำเร็จ และการ  
เตรียมตัวในการศึกษาต่ออย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี เนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ได้แก่   
1. ฝันให้ใหญ่ 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. สู้ได้ทุกคน นอกจากนี้ยังมี
การจัดซุ้มกิจกรรม การเล่นเกม การแจกของรางวัล สำหรับ
นักเรียนอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมด้วย 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2557

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 หน่วยงานต้นสังกัด ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 
2557 มีการแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็น เป็นกันเองและได้รับ
การชื่นชม 

กิจกรรมฉลองพระสันตะปาปา

 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนนารีวุฒิ  
จัดกิจกรรมฉลองสมเด็จพระสันตะปาปา มีการอ่าน  
ประวัติ ชมวีดีทัศน์การฉลอง 1 ปี และข้อคิดจาก  
ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 

EnglishCamp“EnrichYourEnglish”
 คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English 
Camp “Enrich Your English” เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดจันทาราม อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน รวมท้ังได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการส่ือสารทางภาษาครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน 

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 
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80ปีลูกเสือเนตรนารีสมุทรเทิดไท้องค์ราชัน

 วันที่ 10–14 กรกฎาคม 2557 คุณครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร คุณครูจุฑามาส เชิญธงไชย คุณครูสุภัค สังข์ทอง   
คณุครมูลประภา ใจรืน่ คณุครสูทุธดา ดอนวดัไพร และเนตรนารเีหลา่สมทุรโรงเรยีนนารวีฒุ ิจำนวน 36 คน รว่มงาน “ชมุนมุ 80 ปี 
ลูกเสือเนตรนารีสมุทร เทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เนตรนารีได้รับประสบการณ์ การใช้ชีวิตด้วยตนเอง อดทนต่อความยาก
ลำบาก ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้พิธีการทางลูกเสือ การดำรงชีวิตแบบชาวเรือและเกิดความหวงแหน ประเทศชาติ   
รักพระมหากษัตริย์  

ม.1และม.2เข้าค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 วนัที ่19 - 21 กรกฎาคม 2557 คณะผูบ้งัคบับญัชาเนตรนารแีละยวุกาชาดโรงเรยีน
นารวีฒุนิำเนตรนารแีละยวุกาชาด ชัน้ ม.1 และ ม.2 จำนวน 393 คน เขา้คา่ยรบัการฝกึอบรม
จากคณะวทิยากรของคา่ยลกูเสอืวาสนาดแีคม้ป ์ณ วาสนาด ีรสีอรท์ ต.เกาะพลบัพลา อ.เมอืง 
จ.ราชบุร ี ในการอบรมครั้งนี้ได้ฝึกให ้ 
เนตรนารีและยุวกาชาดมีระเบียบวินัย   
มคีวามอดทน รูจ้กัเสยีสละ มคีวามสามคัค ี
รักชาต ิ ไม่เห็นแก่ตัว และสามารถอยู่ร่วม
กบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 คุณครูดวงนภา อุสาหะ 
ครศูรวีไิล เตน็ฉอย ครตูรชีฎา นมนาน และครสูมปอง ยงุรมัย ์
ได้นำเทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน และ
เงินทำบุญไปถวาย ณ วัดต้นมะพร้าว จังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของไทย 

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 
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 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่งวัดความดันนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งจัดอบรมอัคคีภัยให้กับนักเรียน
โรงเรียนนารีวุฒิ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือในชุมชน ที่โรงเรียน ที่
บ้าน เวลาเกิดอัคคีภัย การอบรมมีการให้ความรู้พร้อมวิธีปฏิบัติ  

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 

ค่ายคณิตศาสตร์

 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ฟ้าใสรีสอร์ท จอมบึง  
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โครงการสถานศึกษาสีขาวประจำปี2557

 โรงเรียนนารีวุฒิได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ปราศจากปัญหายาเสพติด ในการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองให้มี
การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากนักเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3–6 โดยการสุ่มนักเรียนเป็นเลขที่ของทุกห้อง รวม
นักเรียนทั้งหมดจำนวน 150 คน และทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านโป่งที่ 8 เพื่อ
ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในตัวนักเรียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  

SSYVจัดกิจกรรมฉลอง200ปีพ่อบอสโก

 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สมาชิก SSYV จัดกิจกรรมฉลอง 200 ปี พ่อบอสโก ด้วยการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับ  
พ่อบอสโก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักพ่อบอสโกมากขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ดี  
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 
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ค่ายพุทธบุตร

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 
2557 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมทางพุทธศาสนาแก่นักเรียน ให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะอำเภอบ้านโป่งปี2557

 วันที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนนารีวุฒิเข้าร่วมการประกวด “สุดยอดส้วมแห่งปี” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เครื่องดื่มโอวัลติน

 วันที่ 22 กันยายน 2557 บริษัท เบฟเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มโอวัลติน แจกเครื่องดื่มโอวัลตินสำหรับ
บำรุงร่างกายให้แก่น้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประมวลภาพกิจกรรมใน น.ว. 
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ทัศนศึกษาม.1

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คุณครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษาที่ตลาดสามชุกร้อยปี 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ทัศนศึกษาม.3

 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไป
ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) เทคโนธานี ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทัศนศึกษาม.2

 วันที่ 5 กันยายน 2557 คุณครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาที่วัดใหญ่ชัยมงคล  
วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ และ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดอยุธยา 
 

ตราตั้งฐานานุกรม 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย (ชมรม) 

 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย (ชมรม) ให้กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามความสนใจและมีชิ้นงานที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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Withus...SSYV_NN
 SSYV นารวีฒุ ิมาแลว้จา้... “อาสารบัใช ้ดว้ยใจยนิด”ี สโลแกนสดุเกท๋ีเ่ปน็แรงบนัดาลใจ ผลกัดนัใหก้ารทำกจิกรรมต่างๆ
ของเรามีความหมายที่มากกว่า เพราะเราได้ทำประสบการณ์แห่งการให้ ที่บันดาลความสุขมากกว่าการรับเพียงอย่างเดียว...  

 ปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา วันที่ 27 เมษายน  
ถึง 5 พฤษภาคม 2014 ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร   
SSYV นารวีฒุ ิจำนวน 10 คน พรอ้มกบั ซสิเตอรก์าญจนา 
เดชาเลิศ ครูศิริจิต ทองอร่าม ครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร 
ได้เดินทางไปจัดค่ายพ่ีสอนน้อง คร้ังท่ี 5 ณ วัดพระหฤทัย 
ทัพไทย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเด็กที่มาร่วมค่าย ประมาณ 40 คน มาจาก บ้านป่าหญ้าคา, โนนก่อ, ชานุมาน และทัพไทย 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น
ระดับชั้น ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น ศีลธรรม คำสอน เกม การร้องเพลง กิจกรรมฐาน 

เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากเด็กๆ และชุมชน เป็นประสบการณ์ที่ได้ประทับความทรงจำที่ดีทั้งสำหรับ
เรา SSYV นารีวุฒิ และบรรดาน้องๆ ที่มาร่วมค่ายเป็นอย่างดี บันทึกเป็นภาพความทรงจำที่จะคงอยู่
เสมอไป... 
 การดำเนินการโดยทั่วไปของกลุ่ม จะแบ่งออกเป็นโครงการใหญ่ๆ 3 โครงการ คือ 1) การ
อบรม 2) การจัดหาทุน 3) การจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในปีการศึกษาใหม่นี้ ได้มีการ

จัดพบปะเพื่อรับการอบรมและการชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ในทุกวันพุธ และเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มซึ่งมีกลุ่มผู้
สนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน ซึ่งแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และหาโอกาสจัดกิจกรรม

ดีๆ ให้กับผู้รอโอกาส ในภาคเรียนนี้ มีการส่งเสริมความศรัทธาต่อแม่พระด้วยการจำหน่ายดอกกุหลาบเช่นทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้เรา
ยงัมโีอกาสลงสนามงานใหม ่ คอื การจดักจิกรรมใหน้อ้งนกัเรยีนประจำทีว่ดันกับญุมารก์ารติา บางตาล การจดัฉลองวนัเกดิปทีี ่ 200 
ของคุณพ่อบอสโกพร้อมกับสื่อสร้างสรรค์ การร่วมกิจกรรมผู้นำในโรงเรียน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนผู้นำในครอบครัว  
ซาเลเซียน ซึ่งจัดที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนผู้นำทั่วประเทศ  
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 กิจกรรมใหม่ที่ท้าทายเราให้ออกจากความสะดวกสบายของตัวเองและให้ความสนใจผู้ที่อยู่ในความต้องการมากกว่า นั่น
คอื การใหค้วามชว่ยเหลอืกบัผูอ้พยพปากสีถาน ซึง่มองแลว้อาจจะดยูากลำบากแตด่ว้ย SPIRIT ของการเปน็เยาวชนอาสา เราจงึได้
เริม่ทำกา้วแรกของเราในการกา้วเขา้ไปหาพวกเขากอ่น จดัชว่งเวลาพบปะ แลกเปลีย่นสิง่ดีๆ  แกก่นั รว่มมอืกบัองค์กร
อื่น ซึ่งจัดกิจกรรมที่วัดนักบุญหลุยส์ มารี บางแค ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา และ วันอาทิตย์ที่ 5 
ตุลาคมน้ี ด้วย แบ่งปันปัจจัยท่ีจำเป็น รวมถึงรอยย้ิม มิตรภาพ การสอนภาษาไทย กิจกรรมต่างๆ ประสบการณ์
เหล่านี้ยังตอกย้ำเราเสมอถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่ไม่ควรมองข้ามแม้พวกเขาจะไม่ใช่ชนชาติเดียวกับเรา 
แต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา  

 การทำงานด้วยรอยยิ้มแบบนี้สอนเราให้ชื่นชมกับชีวิต มองอนาคตด้วยความหวัง ซึ่งจะกลับเป็นดังพลังอำนาจที่แผ่ออก
จากตัวเราเองไปยังบุคคลรอบข้าง ให้ได้สัมผัสกับความงดงามของชีวิตที่ยังมีอยู่เสมอ สายตาและหัวใจของเราไม่หยุดที่จะแบ่งปัน
ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรให้ทุกคน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกชีวิตมีคุณค่า คู่ควรแก่การเอาใจใส่ดูแล...  
 สุดท้าย ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ผ่านมาจากชาวนารีวุฒิทุกคน และขอฝากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม SSYV ที่จะมีขึ้น
ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ด้วยนะคะ ทุกกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี สร้างประสบการณ์แห่งการแบ่งปัน สร้างสังคมที่ดีกว่า โดย
เฉพาะการให้ความสนใจกับผู้ที่รอโอกาส ...อย่าลืมติดตามและสนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะ แล้วพบกันค่ะ... 

Withus...SSYV_NN
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 กิจกรรมวันแม ที่รวมวันวิชาการและอาเซียนไดอยางลงตัว ในชวงเชามีการ
แสดงรวมกับพี่ๆ ทั้งโรงเรียน ตอจากนั้นคุณแมและนองๆ อนุบาลทุกคนไดรวมกันเลน
กิจกรรมฐานอาเซียน 10 ฐาน โดยมีพ่ีๆ ม.5 ของเราอาสามาชวยดวย เปนบรรยากาศท่ีสนุกสนาน 
และอบอุนจริงๆ คะ... 

 กิจกรรมอุดมการณ “กาวไปดวยกัน สานฝนพอบอสโก” แมจะเปนนองเล็กสุด แตก็เริ่มตนดวยกาวเล็กๆ 
ที่มั่นคงนะคะ กับการเรียนรูจักคุณพอบอสโก และการเลียนแบบความเปนผูนำและผูตามที่ดี 

อนุบาลนารีวุฒิ 
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 หนาสุดทายของเรา ขอฝากภาพประทับใจจากการไปเที่ยวกอนปดภาคเรียน ที่โรงละครอักษรา และสยามโอเชียนเวิลด 
เปนวันที่สุขสดใสไมแพวันไหนๆ เลยคะ ตองขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ไดรวมสรางหนาแหงความทรงจำที่ดีๆ พรอมกับเรา
ชาวนารีวุฒิ... 

 กอนจากกันขอฝากเคล็ด (ไม) ลับ สำหรับการดูแลเจาตัวเล็กใหเติบโตอยางฉลาด มีพัฒนาการและสุขภาพที่แข็งแรง
ตอเนื่อง ดวย 5 วิธีพัฒนาสมองลูกนอย สรางความฉลาดที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 1. สรางสัมพันธที่ดีกับครูของลูก เพื่อรับทราบเรื่องราวตางๆ ของลูกขณะอยูโรงเรียน เจาตัวนอยของคุณก็จะไดรูสึกอุนใจ
ที่คุณไมไดทิ้งเขาหางไปไหน 
 2. มีเวลาใหกับลูกบาง หาเวลาไปทำกิจกรรมกับลูกที่โรงเรียนบาง เพื่อเปนการเสริมสรางกำลังใจใหลูกนอยไดสนุกและ
เรียนรูทุกสิ่งอยางเต็มที่ การใหเวลากับลูกมากกวาเรื่องภาระงานตางๆ แบบนี้ คุณจะมีรอยยิ้มและความสุขไปพรอมกับลูกอยาง
อบอุนมากทีเดียว  
 3. เลี่ยงพฤติกรรมเสพเทคโนโลยีที่มากเกินไป การที่ลูกของคุณดูทีวี เลนคอมพิวเตอรหรือติดโทรศัพทมือถือเพราะหวง
เลนเกมบอยเกินไป ยอมไมเปนผลดีแนนอน เทคโนโลยีสมัยนี้มีผลดีก็จริงแตขณะเดียวกันก็พรอมจะใหโทษหากคุณไมไดดูแลใสใจ
ลูกเทาที่ควร ดังนั้น พยายามอยาใหเขายึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี เพราะอาจมีผลใหการเรียนของเขาพลอยเสียได 
 4. สรางกิจกรรมทำรวมกันอยางอบอุน กิจกรรมที่วาอาจจะเปนการรวมตัวเพื่อนั่งรับประทานอาหารในมื้อใดมื้อหนึ่ง
พรอมหนาทั้งครอบครัว การทานขาวดวยกันพรอมหนาทั้งพอแมลูกเปนการกระชับความสัมพันธของคนในครอบครัวใหแนนแฟน
ขึ้น นี่อาจเปนชวงเวลาแหงความสุขที่คุณพอคุณแมจะไดรับรูเรื่องราวความเปนไปตางๆ ของลูกมากขึ้น 
 5. อานหนังสือดีๆ ใหลูกฟงสักเลม อาจจะเลือกชวงเวลากอนนอนก็ได โดยใชเวลาอยางนอยเพียงแค 20 นาที หรือหากมี
เวลาวางหนอยก็อาจอานใหฟงวันละ 1 ชั่วโมง ก็ไดเชนกัน เพื่อใหลูกรูสึกอบอุน เห็นถึงความรักของพอและแม และการอาน
หนังสือก็เปนการสงเสริมทักษะความรูใหลูกของคุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกลายเปนเด็กที่ฉลาดและสมองดีไดนั่นเอง (อางอิงจาก  
www.Meemodel.com) ไมยากเลยใชไหมคะ บางเรื่องอาจดูธรรมดาเกินไปจนเราไมไดใหความสำคัญ การสรางอนาคตที่ดีของ
ลูกอยูในมือของคุณแลวโดยเฉพาะการใหความรักความเอาใจใสอยางถูกตองเหมาะสม แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ  

อนุบาลนารีวุฒิ 
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1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

 ประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัว 

10. รูจ้กัดำรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามพระราชดำรสั 

 ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้ 

 พอกนิพอใช ้ถา้เหลอืกแ็จกจา่ยจำหนา่ย และพรอ้มทีจ่ะขยายกจิการ     

 เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

 หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนงึถงึผลประโยชนข์องสว่นรวม  

 และของชาตมิากกวา่ผลประโยชน ์  

 ของตนเอง 

1. Adore the nation, religion, and HM the King. 

2. Be honest, dedicated, patient, and have a fine  

 ideology for public. 

3. Be grateful to parents, guardians, and teachers. 

4. Study hard, always. 

5. Maintain good Thai customs and traditions. 

6. Be ethical, honest, well-intentioned, and generous. 

7. Learn and understand the democracy headed  

 under HM the King properly. 

8. Be disciplined, obey the laws, and pay respect  

 to elderly people. 

9. Be conscious, thoughtful, and make good things  

 by following HM the King’s statement. 

10. Live philosophically with the self-sufficiency  

 economy. 

11. Set the mind and the body strong,  

 overcome desires, and be afraid of  

 sins as stated in religion. 

12. Be dedicated to the public’s 

and the nation’s benefits rather 

than one’s own benefits. 

ค่านิยมหลัก 12 ประการนารีวุฒิ 
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 ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 
ประธานในพิธี ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน ขอขอบคุณเป็นพิเศษทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้งาน
เฉลิมฉลองในวันนี้ได้สำเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านในความมีน้ำใจดีที่ให้เกียรติมาร่วมในงาน
เฉลมิฉลอง 75 ป ีของโรงเรยีนนารวีฒุ ิขอพระเปน็เจา้ พระมารดามารยีอ์งคอ์ปุถมัภข์องเรา บรรดานกับญุ 
ครอบครัวซาเลเซียน และบรรดานักบุญทั้งหลาย ได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมายังทุกท่าน   
ให้เปี่ยมด้วยความสุข ความชื่นชมยินดี ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ 
 
             ขอขอบพระคุณ 
       หมู่คณะซิสเตอร์โรงเรียนนารีวุฒิคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   
 

   ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตา	 พากันมาฉลองปีที่เจ็ดสิบห้า	
มั่นอยู่ได้เพราะผู้ ใหญ่หนุนเรื่อยมา	 	 พร้อมบรรดาสมาชิกมิตรคุณครู	
เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลอง	 	 รวมเพื่อนพ้องน้องพี่กันเป็นหมู่	
และทุกคนมีใจพร้อมกตัญญู	 	 ขอเพียงอยู่ ในอ้อมพระหัตถ์เทอญ	
ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะ	 	 ท่านเสียสละมีน้ำใจไผทผอง	
ขอท่านพบสิ่งที่ดีดังใจปอง	 	 พรทั้งผองสำเร็จเป็นจริงเทอญ	

คำกล่าวขอบคุณค่านิยมหลัก 12 ประการนารีวุฒิ 
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