


 

 

 
 วันที่ 21 มกราคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที แด่   
ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ คณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจ และความ
ปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2558 โดยการกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ 
การแสดงของนกัเรยีนทกุระดบัชัน้ การขบัรอ้งบทเพลงแทนคำขอบคณุ การแสดงจากคณะคร ูและการมอบเกยีรตบิัตร 
ครูดีเด่นของโรงเรียน หนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา และรางวัลครูสอนนานครบ 20 ปี และ 25 ปี 

รางวัลครูสอนนานครบ 25 ปี  
1. นางสาวศิริจิต ทองอร่าม  
2. นางสาวสมบัติ ชลประทิน 
3. นางสุวรรณี พึ่งสุนทร   

รางวัลครูสอนนานครบ 20 ปี  
1. นางสายสมร ตันมงคล 

ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2557  
1. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา 2. นางสาวสิริรัตน์ พุกคำมี 
3. นางสาวอรทัย สุทธิรัตนากร  
4. นางมยุรี อธิคมสวัสด 5. นางทรงศร ดิถีเพ็ง  
6. นางสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์ 7. นางสุวรรณี พึ่งสุนทร  
8. นางสาวขวัญศิริ บัวลา 9. นางอาจรีย์ ธารเอี่ยม  
10. นางสาวดวงนภา อุสาหะ 11. นางศศิธร คิดรุ่งเรือง 



สารบัญ 

              สวัสดีค่ะก้าวเข้าสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีสำคัญของ 10 ประเทศใน 
กลุ่มประชาคมอาเซียนที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มคันเดียวกันที่ชื่อว่า  

“ประชาคมอาเซยีน” หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ เออซี ีกา้วเขา้สูป่ ี“มะแม” 2558 กนัแล้ว 
ก็สิ้นปีการศึกษา 2557 สำหรับพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ขอเป็นกำลังใจให้ 
เริ่มต้นใหม่กับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาต่อ เพื่อสานฝันของ 
ตนเองตามที่หวังไว้ พบกันฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
 นางลัดดาวัลย์  โกวิทย์วรวุฒิ   

บรรณาธิการแถลง 

สารอธิการิณี    2 
สารผู้อำนวยการ    3 
สารใจผู้จัดการ    3 
ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษา  4 
คำคม...สอนใจ    5 
ครูไทยหัวใจของแผ่นดิน   6 
โครงการ NV Standard Test   7 
English Camp    8 
การชุมนุมผู้นำเยาวชน STAR 2015  9 
ยินดีต้อนรับ สเตอร์มารีอา ตอวิเชียร  10 
กีฬาสีโรงเรียนนารีวุฒิ   11 
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 12 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557 16 
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 3  21 
หลักสูตร MINI SME ประถมศึกษาปีที่ 1/1 23 
นักเรียน SME มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  24 
SSYV : Salesian Sister Youth Volonteers     26 
กิจกรรมวันคริสต์มาส   28 
แวดวงคาทอลิก    30 
กิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2014  34 
พิธีปิดกิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2014 35 
อนุบาลนารีวุฒิ    36 
ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ   40 
ปัจฉิมนักเรียน ม.3    45 
อำลานักเรียน ม.6    48 
ปัจฉิมนักเรียน ม.6    50 
คณุพอ่บอสโก บดิา และอาจารยข์องเยาวชน  51 
ประมวลภาพกจิกรรมชมรม   52 
จากใจพี่สภานักเรียน    53 
โครงการสภานักเรียน   54 
ทัศนศึกษาการเรียนรู้   55 
ทัศนศึกษามาเลย์-สิงคโปร์   56 
 

สารบัญ 

วัตถุประสงค์

คณะผู้จัดทำ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียน 
2. เพื่อเป็นสื่อประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน 
3. เพื่อรับทราบการดำเนินงานในโรงเรียน การจัดกิจกรรมและ 
   การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เสนอผลงานในเชิงสร้างสรรค์ 

เจ้าของ : โรงเรียนนารีวุฒิ  
64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทร. 032-211675, 032-211175  
โทรสาร 032-301038 
ที่ปรึกษา 
ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ 
ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 
ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง 
ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 
บรรณาธิการ 
นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ 
กองบรรณาธิการ
นางพวงรัตน์ หมันประสงค์ 
นางสาววัชราภรณ์ เจริญสุข 
นางประภัศสร สุทธิรัตนากร 
นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย 
นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ 
นางชญานิษฐ์ จิตตอำไพ 
นางยอดสร้อย สุขสาคร 
นางราตรี  วราศิลป์ 
นางสาวขวัญศิริ บัวลา 
นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร 
และคุณครูทุกท่าน 

คติพจน์
คุณธรรม นำความ

รู้ สู่องค์ความ
ดีนิรันดร์ 

ตราสัญลักษณ
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วารสาร

นารีวุฒิ

 ทกุปรีะหวา่งปดิภาคเรยีน วนัที ่25-26 เมษายน เปน็  
วันฉลองกตัญญูระดับโลก เราเรียก วันฉลองมาเดอร์เจเนรัล   
ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยงความเป็นหนึ่งและความสัมพันธ์สำหรับคณะ  
ซิสเตอร์ เยาวชนชายหญิง ฆราวาส ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาชิก
ในครอบครัวซาเลเซียน ธมอ. ทั่วทุกมุมโลก  

 ปีนี้มา เดอร์ เจ เนรัล เลือกสถานที่ทำการฉลองที่ 
Cochabamba ประเทศโบลีเวีย โลโก้ของงานฉลองแสดงภาพดอกไม้ประจำชาติ คือ  
ดอก Kantuta ซึง่คลา้ยดอกชบาของบา้นเรา มสีฉีดูฉาด ไดแ้ก ่สแีดง บอกถงึการมอบตนด้วย
ใจกว้าง สีเหลือง แสดงถึงความยินดีอยู่กับคนยากจน สีเขียว เป็นเครื่องหมายแห่งความหวัง 
ของขวัญที่ทุกแห่งจะส่งมอบถวายให้ คือ ปัจจัยเพื่อพัฒนาบ้านมาอินที่ซันตาครูส เป็นบ้าน
เพื่อเด็ก-เยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง 

 คำขอบคุณของเราปีนี้มีความหมายเป็นพิเศษ เพราะมาเดอร์เจเนรัลทำฉลองครบ 
50 ปี แห่งการเป็นนักบวชของท่าน จึงเป็นโอกาสให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่มอบ
อุทิศเพื่อพระเจ้าและเพื่อพวกเราทุกคน 

 ขณะเดียวกันในแขวงไทยของเราจะทำการฉลองกตัญญูระดับแขวง ในวันที่ 14 
เมษายน ศกนี้ จะมีตัวแทนของคณะซิสเตอร์ คณะครู ศิษย์เก่าร่วมขอบคุณผู้ใหญ่ของเรา   
ในนามของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนนารีวุฒิ 

 “พอ่ขอรบัรองวา่ ผูท้ีม่ใีจกตญัญรููค้ณุจะประสบความสำเรจ็และความกา้วหนา้ในชีวิต” 
(พ่อบอสโก) 

 ขอให้ทุกคนผ่านช่วงปิดภาคเรียนอย่างมีความสุข และมีพระพรของพระเป็นเจ้าและ
แม่พระอย่างเปี่ยมล้นเพื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่อย่างดี 
 
 
   ซิสเตอร์รัตนาระดมกิจ
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สารผู้อำนวย

การ 

 สวสัดทีา่นผูป้กครองและทา่นผูอ้า่นทีร่กัทกุทา่น กระแสการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่
แปรปรวนซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์โลกเป็นอย่างมาก ทุกประเทศต่างตระหนักและเร่งคิด
เพื่อพัฒนาประชากรให้มีความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพื่อนำชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทัดเทียมปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็คือ 
“การศึกษา” เมื่อประตูแห่งอาเซียนได้เปิดขึ้น นั่นหมายถึงการที่ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ
ต้องเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานวัฒนธรรมกัน การพัฒนา

เยาวชนจึงเริ่มต้นที่การศึกษา เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในเยาวชน
อาเซียนที่จะมาพัฒนาประเทศของเรา โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียน โดยเฉพาะการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่จะเป็นภาษาที่
ใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกในอาเซียน รวมทั้งเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน และฝึกทักษะการทำงานให้มีความสามารถที่จะทำงานร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างดี และมีความสุขจากการเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคมเดียวกัน “One Vision, One Identity, One 
Community” นอกจากภาษาแล้ว เรายังต้องมีการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีรอยยิ้มให้แก่กัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้   
ความสามารถ รู้จักเสียสละ อุทิศตน และมีจิตหนึ่งใจเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในความยากลำบากมากกว่าเรา ขอพระเจ้าอวยพรให้เรา  
เป็นเครื่องมือที่นำสันติไปสู่ทุกคน 
 
     ซิสเตอร์พรพิรุณจันทร์เด่นดวง
 

 ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนนารีวุฒิได้
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน โครงการท่ีได้วางแผน
ไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปจัจบุนั อตัลกัษณค์วามเป็น
ศิษย์นารีวุฒิ และความคาดหวังของผู้ปกครอง 

        ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และได้รับคำชมว่าเป็นนักเรียนที่เก่ง ดี ขยัน 
มีความมุ่งมั่นในการเรียนและมีความรับผิดชอบสูง เฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในโครงการ SME และ IEP 
ทำให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนนารีวุฒิ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะ
จัดการศึกษาให้ดีที่สุด เพราะหัวใจของการศึกษาคือคุณภาพนักเรียน และคุณภาพนักเรียนคือ
ความภาคภูมิใจของเรา 

 จึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จของนักเรียน ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างดีในทุก
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา ขอบคุณคณะครูที่ทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของนักเรียน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กดีมีน้ำใจ 
และปฏิบัติหน้าที่ทุกประการด้วยความรับผิดชอบ พากเพียร และร่าเริงเบิกบาน 
        
              ขอพระอวยพรทุกคนเสมอ 

      ซิสเตอร์ศิริรัตน์อนุวัฒน์ประกิจ



ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติการสอน 

ครบ 25 ปี และรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 

	 วันที่	 16	 มกราคม	 2558	 คณะกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง	 ได้มอบ	 

เกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครู	 และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติการสอนครบ	 25	 ปี	 และรางวัล		 

“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี	 2557	 ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร	 

ทั้ง	 3	 ท่าน	 ที่ได้รับเกียรติบัตร	 โอกาสปฏิบัติการสอนครบ	 25	 ปี	 สังกัดการศึกษา

เอกชน	และคุณครูนารีวุฒิของเราที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย	ณ	อาคารหอประชุม

รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	โดยมีนายรุจน์ประทีป	

ธรรมรพีภัทร์	นายอำเภอบ้านโป่ง	เป็นผู้มอบเกียรติบัตร	

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 
และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง 

โอกาสรับเกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดการศึกษาเอกชนที่ ไดป้ฏิบัติการสอนครบ25ปี

 

นางสุรัตน์  อมรปิยะพงศ์ 

รับเกียรติบัตรครูดีเด่น 

1. นางสาวพรพิรุณ จันทร์เด่นดวง 

2. นางสาวสุภาวรรณ โชติผล 

3. นางยอดสร้อย  สุขสาคร 

4. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ 

5. นางสิริมา  สังข์สอาด 

6. นางสมสุข  ชื่นจิตร 

7. นางดวงฤดี  สุวดินทร์กูร 

8. นางกรรณิการ์  ลีพรหมมา 

9. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์ 

10. นางราตรี  วราศิลป์ 

11. นางวราภรณ์  ธงชัยอริยกุล 

12. นางสาวจันทนี  ปานการะเกตุ 

13. นางสาวนริศรา โกวเครือ 

14. นางอาจรีย์  ธารเอี่ยม 

15. นางสาวตรีชฎา นมนาน 

16. นางสุทธดา  ดอนวัดไพร 

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ   
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คำคม...สอนใจ 
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อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร 

 คณุครปูยินชุ	 ยง้ปรชีา	คณุครใูนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	 โรงเรยีนนารวีุฒิ	

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแคมป์อบรมครูไทยหัวใจของแผ่นดิน	 ซึ่งจัดโดยคุรุสภาร่วมกับ	 

สพฐ.	(สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	โดยมี	บ.	BJC	FOOD		บ.เบอรี่	ยุคเกอร์	และราย

การซุปเปอร์จิ๋ว	 เข้ามาสนับสนุนจากการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ	 “ครูไทยใน

ศตวรรษที่ 21”	 ซึ่งคุณครูของเราได้รับคัดเลือกเป็น	 1	 ใน	 10	 ของภาคกลาง	 และเป็น		 

1	ใน	50	คน	จากคุณครูท่ัวประเทศ	เพ่ือเข้าแคมป์อบรมเป็นเวลา	2	คืน	3	วัน	ณ	โรงแรม	

DoubleTree	 by	 HiltonSukhumvit	 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ส่งเรียงความเข้า

ประกวดจนทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมาย	 เพื่อกลับมาต่อยอดให้แก่นักเรียนนารี

วุฒิต่อไป	

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	แนวทางการจัดการเรียนรู้	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ราชบุรี	เขต	2	

				ที่หอประชุมเซนต์ปอล	โรงเรียนดรุณาราชบุรี	ในวันที่	8-9	พ.ย.	57	

                   ผู้เข้าอบรม 
                              ครูสายสมร ตันมงคล, ครูวนิดา ธนากรวุฒิศักดิ์, ครูพัชรี เหล่าพิเดช, ครูสมปอง ยุงรัมย์, 

                             ครูสมสุข ชื่นจิตร, ครูพรพรรณ ทองอำไพ, ครูรพีพร ระดมกิจ 

 

2. หลักสูตร	“การเสริมสร้างค่านิยมหลัก	12	ประการของคนไทย”	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ราชบุรี	เขต	2	

				ที่หอประชุมหทัยนิรมล	โรงเรียนนารีวิทยา	ในวันที่	15-16	พ.ย.	57	

                   ผู้เข้าอบรม 
                               ครูสายสมร ตันมงคล, ครูวนิดา ธนากรวุฒิศักดิ์, ครูสมปอง อินมียืน, ครูกรรณิการ์ ลีพรหมมา,   

                              ครูจุฑามาส เชิญธงไชย, ครูปรารถนา กะลินเกา, ครูสมปอง ยุงรัมย์,  ครูมลประภา ใจรื่น,  

                              ครูเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์, ครูพรพรรณ  ทองอำไพ, ครูรพีพร ระดมกิจ 

 

3. การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม	จริยธรรม	ในการจัดการเรียนรู้	เพื่อส่งเสริมค่านิยม		

				หลักของคนไทย	12	ประการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ	วัดไร่ขิง	จ.นครปฐม	ในวันที่	11	ธ.ค.	57	

                   ผู้เข้าอบรม 
                             	ครูสายสมร	ตันมงคล,	ครูวนิดา	ธนากรวุฒิศักดิ์,	ครูสมปอง	ยุงรัมย์,	ครูสมสุข	ชื่นจิตร,			

																														ครูพรพรรณ	ทองอำไพ	

 

 สำเร็จไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ	 กับ

โครงการบีเจซี	 ครูไทยของแผ่นดิน	ประจำปี	 2557	

สำหรับแคมป์อบรมเชิงปฏิบัติการ	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	

2	 เต็มอิ่มด้วยความรู้	 ประสบการณ์	 และความ

ประทับใจร่วมกัน	

	 โครงการ	 บิเจซี	 ครูไทยของแผ่นดิน	

เป็นโครงการ	 CSR	 ที่บีเจซี	 มุ่งหวังเพื่อตอบแทน

พระคุณครูและเป็นกำลังใจให้ครูไทยผู้มีหน้าที่อัน

ยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตของประเทศ	 ด้วยการเปิดประสบการณ์ร่วมกับบีเจซี	 และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมพลัง	 ความคิดสร้างสรรค์	 ในกิจกรรมแคมป์ครู	

และอีกหนึ่งกิจกรรม	คือการเฟ้นหาครูที่ทุ่มเทเสียสละในหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์สังคม	โดยการยกย่อง	เชิดชู	และมอบรางวัลให้เป็นครูต้นแบบ	
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โครงการ NV Standard Test 

 วันที่	17	พฤศจิกายน	2557	โรงเรียนนารีวุฒิจัดโครงการ	NV	Standard	ขึ้น	เพื่อทดสอบความสามารถ	 

ในการอ่านภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และทักษะการคิดคณิตศาสตร์	ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึง

มัธยมศึกษาปีที่	6 

 
คณิตโจทย์ปัญหา คณิตคิดในใจ 

Speaking 

Reading 

คณิตคิดเร็ว 

การอ่านจับใจความ การอ่านภาษาไทย 
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 วันที่	 9-10	 กุมภาพันธ์	 2558	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้จัดกิจกรรม	

English Camp	 เพื่อรองรับนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 ที่ต้องการปรับ	 

การเรยีนการสอน	จากการเนน้ไวยากรณม์าเปน็เนน้การสือ่สาร	 ดงันัน้กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ

จึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 มัธยมศึกษาปีที่	 6	 รูปแบบของ

กิจกรรมมีการจัดฐานที่เน้นทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ให้นักเรียนทุกคน	 ทุกชั้น	 ได้เข้าไปทำ

กิจกรรมด้วยความสุข	 สนุกสนาน	พร้อมทั้งได้สาระและความบันเทิงมากมาย	 เช่น	 ฐาน	Words	

Over,	 Action	Words,	 Pictures	 Dictation,	 Crafts	 และ	 Born	 to	 be	 the	 Stars	 ซึ่งผล

ทางการปฏบิตักิจิกรรม	นกัเรยีนทกุคนไดร้บัความรู	้ พรอ้มทัง้ไดร้บัการพฒันาทกัษะตา่งๆ	 ครบทั้ง	

4	ด้าน	ด้วยความสุขและสนุกสนาน 

English Camp 
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การชุมนุมผู้นำเยาวชน STAR 2015 
 วันที่	15-18	มกราคม	2015	ตัวแทนคณะครูและผู้นำนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิได้เข้าร่วมการชุมนุมเยาวชน	 

ผู้นำ	ธมอ	“STAR 2015” We thank you, O Lord, for Don Bosco	ณ	บ้านธารพระพร	สามพราน	จ.นครปฐม 
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ยินดีต้อนรับ  
ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร 
   อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ธมอ. 

  วันที่	 5 -10	 มกราคม	 2558	 ซิส เตอร์มารีอา		 

ตอวิเชียร	 อธิการิณี เจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่ง	 

ประเทศไทย	 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ	 ท่ามกลางความ

ชื่นชมยินดีของคณะซิสเตอร์	 คณะครู	 บุคลากร	 นักเรียน		 

และสมาชิกกลุ่มต่างๆ	 ของโรงเรียนนารีวุฒิ	 เพื่อให้กำลังใจ	

แนะนำ	 ด้วยความรักและความเมตตา	 พวกเราชาวนารีวุฒิ

ทุกคน	ขอขอบคุณซิสเตอร์จากใจค่ะ 
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กีฬาสีโรงเรียนนารีวุฒิ 
 วันที่	31	ตุลาคม	2557	โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมกีฬาสี	ประจำปี	2557	มีการเดินขบวนพาเหรด

ร่วมกับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย	รอบตลาดบ้านโป่ง	และพิธีเปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางการ	ณ	โรงเรียนนารีวุฒิ	

โดยได้รับเกียรติจาก	ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ	สิงห์คาร	ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโป่ง	เป็นประธานในพิธ ี
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2557 

 1. กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความ (เดี่ยว)   

  รางวัลเหรียญทอง  ป.1-3 เด็กหญิงวีรวรรณ วงศ์สุรเศรษฐ ์  

  รางวัลเหรียญทองแดง	 ป.4-6 เด็กหญิงวิรัลพัชร พนอนุอุดมสุข  

 2. กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ 

  รางวัลเหรียญทองแดง ป.4-6 เด็กหญิงลภัสรดา รักด ี   

1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (เดี่ยว)   

 รางวัลเหรียญทองแดง	 ป.4-6 เด็กหญิงญาณิศา ศิริสวัสดิ์    

2. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) 

 รางวัลเหรียญทอง	 	 ป.4-6 เด็กหญิงวรดา แว่นเกตุ   

     เด็กหญิงบุญสิตา    เทพรักษาฤๅชัย 

1. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)   

 รางวัลเหรียญเงิน	 	 ป.4-6 เด็กหญิงสิรีธร ใจกาวิล   

     เด็กหญิงปรียานุช ภัทรวงษ์วิเศษ  

     เด็กหญิงศศิวรา เกษอ่ำ  

2.  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  (ทีม 3 คน)   

 รางวัลเหรียญเงิน	 	 ป.4-6 เด็กหญิงนนท์นรี ธเนศนิตย์   

     เด็กหญิงสุภาวรรณ ตันธนไพบูลย์   

     เด็กหญิงอภิญญา ภารนันท์ 

1. กิจกรรมเพลงคุณธรรม  

 รางวัลเหรียญทอง	 	 ป.4-6 เด็กหญิงชญานิน เงินพุ่ม 

     เดก็หญงิกนกพชิญ ์ ดีเมฆ  

     เด็กหญิงจารวี เช็คสกุล   

     เด็กหญิงรสริน จันทะ  

     เด็กหญิงกชกร พวงลำเจียก    

2.  กิจกรรมละครคุณธรรม ป.1 – ม.3  

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	2   

     เด็กหญิงสุชัญญา อาชวชาลี   

     เด็กหญิงเพชรลดา จินดาเพ็ชร  

     เด็กหญิงศิรดา โพธิรัชต์ 

     เด็กหญิงอโณมา อนันตชัยสิทธิ์  

     เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิ้มรุ่งสุโข   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

การแขง่ขนักจิกรรมงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่64 

1 
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เด็กหญิงศันสนีย์ สีสัย 

เด็กหญิงนพนรา ชูนาม   

เด็กหญิงสุภัชธินี ชิดเคริอ   

เด็กหญิงวรดา บุญโต   

เด็กหญิงสุพรรษา สุนทร   

เด็กหญิงสุชัญญา เหล่าแค   

เด็กหญิงคีตพัฒน์ ฤทธิ์อินทร์   

เด็กหญิงธุวพร รัชตรุ่งโรจน์กุล  

เด็กหญิงญดาพร เจนสารศาสตร์  

เด็กหญิงสายทิพ อภิชาติสกุล 

1. วาดภาพระบายสี  

 รางวัลเหรียญทอง	ป.1-3    เด็กหญิงชินษา มหาโพธิ์ 

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1		ป.4-6	            เด็กหญิงปัณณธร ชัยมงคล 

 

2. เดี่ยวจะเข้ 

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	2	ป.1-6  เด็กหญิงจนิสตา ทองสุข 

 

3. เดี่ยวซออู้ 

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1	ป.1-6	  เด็กหญิงจันทราภรณ์  วงศ์เจริญชัยชนะ 

 

4 เดี่ยวซอด้วง 

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1	ป.1-6  เด็กหญิงพิมพ์นภัทร์ เตชะแก้ว 

 

5. ร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) 

 รางวัลเหรียญทอง	ป.1-6	    เด็กหญิงพรลภัส ชุณหอังกูรเวส 

 

6. ร้องเพลงสากล (หญิง) 

 รางวัลเหรียญทอง	ป.1-6    เด็กหญิงเพ็ญพร โพธิ์ศรี 

 

7. ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

 รางวัลเหรียญทอง	ป.1-6    เด็กหญิงพรหมธิดา  สอนดี 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

2 

2 

13
วารสาร

นารีวุฒิ



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะรางวัลเหรียญทอง ป.4-6  

 เด็กหญิงวรรณิสา ทุโดด  เด็กหญิงบัณฑิตา พึ่งไทย  

 เด็กหญิงลินณรีย์ บุญอ่อน  เด็กหญิงสุจิตรา ปานการะเกตุ 

 เด็กหญิงมนัสวี แสงทอง  เด็กหญิงอุษณา อารีย์รอบ 

2. แกะสลักผักและผลไม้รางวัลเหรียญทอง ป.4-6  

 เด็กหญิงแก้มพลอย   ด้วงน้อย   

 เด็กหญิงธิติวรรณ    สุขนิ่ม 

 เด็กหญิงนิตย์รดี    บดีเลิศฤทธิ์ 

3. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 

 เด็กหญิงปาณิสรา พุชพงษ์  

 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ 

1. พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (เดี่ยว) 

 รางวัลเหรียญทอง	ชนะเลิศ	ป.4-6 เด็กหญิงปานวาด  สมบูรณ์   

2. แข่งขันสะกดคำศัพท์ SpellingBee (เดี่ยว) 

 รางวัลเหรียญทอง	 ป.4-6  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประจงกร   

3. เล่านิทาน StoryTelling (เดี่ยว) 

 รางวัลเหรียญทอง	 ป.4-6  เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุขศร ี    

4. พูดภาษาจีน  

 รางวัลเหรียญทอง	 ป.4-6  เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ตั้น  

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ	Impromptu	Speech	หัวข้อ	“MY School” 

ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	รางวัลเหรียญเงิน คะแนน 79.99 

เด็กหญิงปานวาด สมบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4/2 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2557 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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ป.1/1	 1.	เด็กหญิงกัญญาวีร์	 	 เหมจักร	
	 2.	เด็กหญิงภัทรภร	 	 ศรีบางน้ำชล	
ป.1/2	 1.	เด็กหญิงจิรัชญา	 	 เอี่ยมทองคำ	
	 2.	เด็กหญิงปทิตตา	 	 สันติชวลิตสกุล	
ป.2/1	 1.	เด็กหญิงปิ่นปิณัฏฐ์	 	 มณีโชติ	
	 2.	เด็กหญิงนารา	 	 จินตกานนท์	
ป.2/2	 1.	เด็กหญิงสิริกร	 	 ศรีประไพพงศ์	
	 2.	เด็กหญิงดลพร	 	 บุญกล่อม	
ป.3/1	 1.	เด็กหญิงวีรวรรณ	 	 วงศ์สุรเศรษฐ์	
	 2.	เด็กหญิงสาธินี	 	 มาช่วย	
ป.3/2	 1.	เด็กหญิงธมนวรรณ	 	 เสือเฒ่า	
	 2.	เด็กหญิงอรปรียา	 	 ศรีคง	
ป.4/1	 1.	เด็กหญิงอาทิตยา	 	 ซินเฮง	
	 2.	เด็กหญิงกฤตพร	 	 พุ่มน้อย	
ป.4/2	 1.	เด็กหญิงณัฐทนันธ์	 	 สร้อยสวัสดิ์	
	 2.	เด็กหญิงธวัลรัตน์	 	 ลิ้มรุ่งสุโข	
ป.5/1	 1.	เด็กหญิงอภิญญา	 	 ภารนันท์	
	 2.	เด็กหญิงสุรัญชนา	 	 อินทร์สอน	
ป.5/2	 1.	เด็กหญิงณัฐชยา	 	 อยู่สุขดี	
	 2.	เด็กหญิงลิปิการ์	 	 โยคาวจร	
ป.5/3	 1.	เด็กหญิงเสาวนีย์	 	 ทิวงศ์	
	 2.	เด็กหญิงเบญญาภา	 	 เอื้อวงศ์สุวรรณ	
ป.6/1	 1.	เด็กหญิงรัตนาภรณ์	 	 ประจงกร	
	 2.	เด็กหญิงลัคนาพร	 	 ผึ่งผาย	
ป.6/2	 1.	เด็กหญิงอันธิกา	 	 โดยศรีเอี่ยม	
	 2.	เด็กหญิงวิรัลพัชร	 	 พนอนุอุดมสุข	
ป.6/3	 1.	เด็กหญิงธิฌาภา	 	 จันทร์ที	
	 2.	เด็กหญิงสุกัญญา	 	 เชิงฉลาด	

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557 

ม.1/1	 1.	เด็กหญิงวิภาดา	 	 ออกฉิม	
	 2.	เด็กหญิงอารียา	 	 ศิริมั่ว	
	 3.	เด็กหญิงชนัญชิดา	 	 สูงกิจบูลย์	
	 4.	เด็กหญิงศุทธวีร์	 	 คล้ายแดง	 	
ม.1/2	 1.	เด็กหญิงวิจิตตา	 	 ริ้วงาม	
	 2.	เด็กหญิงชิชญา	 	 ตันมงคลกาญจน์	

ม.1/3	 1.	เด็กหญิงอัญชลี	 	 ยอดรัก	
	 2.	เด็กหญิงปิยฉัตร	 	 สืบอินทร์	
ม.1/4	 1.	เด็กหญิงอภิษฎา	 	 กิตติโก	
	 2.	เด็กหญิงตรีภูวเรศ	 	 ปวีณาสมบัติ	
ม.1/5	 1.	เด็กหญิงกรรณิการ์	 	 สามงาม	
	 2.	เด็กหญิงกมลวรรณ	 	 คำดี	
ม.2/1	 1.	เด็กหญิงชญานิษฐ์	 	 ชูบุญ	
	 2.	เด็กหญิงพีรดา	 	 บัณฑิตพรรณ	
	 3.	เด็กหญิงฐานิต	 	 แย้มศิริ	
	 4.	เด็กหญิงพรสวรรค์	 	 ธนศิลาไทย	
ม.3/1	 1.	นางสาวสุรัตน	 	 มุรธาวานิช	
	 2.	เด็กหญิงฐิตารีย์	 	 โชติยะ	
	 3.	นางสาวนันท์นภัส	 	 กริชสวรรค์	
	 4.	นางสาวนภา	 	 ลิ้มประยูรยงค์	
ม.3/2	 1.	เด็กหญิงนารา	 	 เจริญพงศ์	
	 2.	เด็กหญิงธนิยาภรณ์	 	 จิรวัชรเดโชกิตติ์	
ม.3/3	 1.	เด็กหญิงศิริพร	 	 แซ่ตั๊น	
	 2.	เด็กหญิงภัคจิรา	 	 องควิทยา	
ม.3/4	 1.	เด็กหญิงอรอุมา	 	 ขนิษฐบุตร	
	 2.	เด็กหญิงณภัทรสร	 	 พระนอนเขตต์	
ม.3/5	 1.	นางสาวศรุตา	 	 อ่อนแช่ม	
	 2.	นางสาวสุจินตนา	 	 พัฒนสุวรรณา	

ม.4/1	 1.	นางสาวธัญญาเรศ	 	 เดชเดชะสุนันท์	
	 2.	นางสาวมนพร	 	 ทนุวุฒิวัฒน์	
ม.4/2	 1.	นางสาวกานต์พิชชา	 	 ยางเดิม	
	 2.	นางสาวอทิตา	 	 บรรยงคนันท์	
ม.4/3	 1.	นางสาวอาทิตยา	 	 บัวทรัพย์	
	 2.	นางสาวไอลดา	 	 ตันประเสริฐ	
ม.4/4	 1.	นางสาวจุฑาวรรณ	 	 พีรชัยเดโช	
	 2.	นางสาวธิชา	 	 เจริญผล	
ม.5/1	 1.	นางสาววงวาด	 	 เอกลัคนารัตน์	
	 2.	นางสาวชลธิชา	 	 ประตูใหญ่	
ม.5/2	 1.	นางสาวพลอยวิไล	 	 ศรีเงิน	
	 2.	นางสาวฐาดา	 	 จาระเกตุ	
ม.5/3	 1.	นางสาวจิราวรรณ	 	 รักคง	
	 2.	นางสาวสุมิตตา	 	 บุญทรัพย์	
ม.5/4	 1.	นางสาวพรพิไล	 	 ประทีปทองคำ	
	 2.	นางสาวปาลิตา	 	 สกุลมา	
ม.6/1	 1.	นางสาวพิชญา	 	 ผ่องเกษม	
	 2.	นางสาวณิชกร	 	 มีน้อย	
ม.6/2	 1.	นางสาวกมลกาญจน์	 	 ถาวรกีรติ	
	 2.	นางสาวสุชานาฎ	 	 พรสรายุทธ	
ม.6/3	 1.	นางสาวเสาวลักษณ์	 	 บ่อคำ	
	 2.	นางสาวภัคจีรา	 	 พฤกษศรี	
 
 

รางวัลการเรียนดีระดับประถม

รางวัลการเรียนดีระดับมัธยมปลาย

รางวัลการเรียนดีระดับมัธยมต้น
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อ.3/1	 1.	เด็กหญิงสุภาพร	 	 สุดตา	
	 2.	เด็กหญิงภัสร์สิริย์	 	 นนทเบญจวรรณ	
อ.3/2	 1.	เด็กหญิงธักษอร	 	 กัณฐาภรณ์	
	 2.	เด็กหญิงพิชญธิดา	 	 รสเครือ	
อ.2/1	 1.	เด็กหญิงอมลรดา	 	 สามงามยา	
	 2.	เด็กหญิงสุภาวิตา	 	 จุ้ยเจริญ	
อ.2/2	 1.	เด็กหญิงอมลธีรา	 	 วันกุมภา	
	 2.	เด็กหญิงมณฑกาญจน์	 	 ดารดาษพฤกษา	
อ.1/1	 1.	เด็กหญิงปัญญริสา	 	 เดชเดชะสุนันท์	
	 2.	เด็กหญิงจีราภรณ์	 	 ป้อมภา	
อ.1/2	 1.	เด็กหญิงรวิวรรณ	 	 จีนเหลียง	
	 2.	เด็กหญิงสรรเสริญพร	 	 ชำนาญกิจ	
 

ม.6/1	 1.	นางสาวณัฐชา	 	 แซ่เจี่ย	
	 2.	นางสาวกฤติยา	 	 ทองเปลว	
ม.6/2	 1.	นางสาวพัชรพร	 	 นรานฤดม	
	 2.	นางสาวสโรชา	 	 วังทอง	
ม.6/3	 1.	นางสาวขนิษฐา	 	 โคตรรัตน์	
	 2.	นางสาวเหมือนฝัน	 	 เชียงกา	
ม.5/1	 1.	นางสาวธมลวรรณ	 	 แก้วแดง	
	 2.	นางสาวรัญชิดา	 	 ศิริประสพ	
ม.5/2	 1.	นางสาวพุธิตา	 	 อิ่มแสงจันทร์	
	 2.	นางสาวมัณฑนี	 	 รุ่งเรือง	
ม.5/3	 1.	นางสาวรัญชนา	 	 ศิริประสพ	
	 2.	นางสาวจิราพัชร	 	 ธีระนันท์	
ม.5/4	 1.	นางสาวปนัดดา	 	 เอี่ยมสอาด	
	 2.	นางสาวธนพร	 	 ถาวรกีรติ	
ม.4/1	 1.	นางสาวชวัลรัตน์	 	 กาญจนประดิษฐ์	
	 2.	นางสาวปนิดา	 	 ทองขาว	
ม.4/2	 1.	นางสาวมณีประภา	 	 เนตรสุวรรณ์	
	 2.	นางสาวสุมิตรา	 	 เกิดจันทร์ทอง	
ม.4/3	 1.	นางสาวอทิตยา	 	 ปลิวสุนทรรัตน์	
	 2.	นางสาววิสสุตา	 	 สวัสดี	
ม.4/4	 1.	นางสาวศิริวรรณ	 	 ประเสริฐ	
	 2.	นางสาวจันทนา	 	 ปิติพัทธ์พงศ์	

ม.3/1	 1.	เด็กหญิงปวีณ์กร	 	 จีนเอีย	
	 2.	เด็กหญิงชาลิสา	 	 สัมฤทธิ์กุลชัย	
	 3.	นางสาวฐิติชญา	 	 สุขสอาด	
	 4.	เด็กหญิงสรัลนุช	 	 เลิศเบญจกรณ์	
ม.3/2	 1.	เด็กหญิงชญาดา	 	 พรหมท้าว	
	 2.	เด็กหญิงเบญญาภา	 	 แนบเนียน	

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557 

รางวัลการเรียนดีระดับอนุบาล

รางวัลความประพฤติดีระดับมัธยมปลาย

รางวัลความประพฤติดีระดับมัธยมต้น

ม.3/3	 1.	นางสาวประกายดาว	 	 ดุษฎีตรีรัตน์	
	 2.	เด็กหญิงณภัทร	 	 ทุนเพิ่ม	
ม.3/4	 1.	เด็กหญิงลักษมี	 	 กอจิตตวนิจ	
	 2.	นางสาวศุภกานต์	 	 ชัยชนะ	
ม.3/5	 1.	นางสาวอัญชลี	 	 เสร็จกิจ	
	 2.	นางสาวธวัลรัตน์	 	 นุชเครือ	
ม.2/1	 1.	เด็กหญิงชฎาพร	 	 สุวงค์	
	 2.	เด็กหญิงสุนิสา	 	 อาจหาญ	
	 3.	เด็กหญิงประทุมมาส	 	 แคล้วเครือ	
	 4.	เด็กหญิงจุฑามาศ	 	 จารย์อุปการะ	
ม.2/2	 1.	เด็กหญิงกีรตยา	 	 กันทรรศยศ	
	 2.	เด็กหญิงปานวาด	 	 อาจวิเศษ	
ม.2/3	 1.	เด็กหญิงกนกวรรณ	 	 รุ่งหทัยธรรม	
	 2.	เด็กหญิงพิราภรณ์	 	 เข็มนาค	
ม.2/4	 1.	เด็กหญิงชมพูนุท	 	 อยู่สุข	
	 2.	เด็กหญิงเยาวพาณี	 	 นาญาติ	
ม.2/5	 1.	เด็กหญิงเสาวลักษณ์	 	 มั่นคง	
	 2.	เด็กหญิงยุภาวดี	 	 จันทร์คำ	
ม.1/1	 1.	เด็กหญิงอัญชิสา	 	 บุตรนุช	
	 2.	เด็กหญิงพลอยณัชชา	 	 ระพีร์โรจนธร	
	 3.	เด็กหญิงสวรินทร์	 	 วิจิตรจรัสกุล	
	 4.	เด็กหญิงอารีรัตน์	 	 สุขสอาด	
ม.1/2	 1.	เด็กหญิงชลิตา	 	 กล่อมกำเหนิด	
	 2.	เด็กหญิงธันยพร	 	 วงค์จิตราทร	
ม.1/3	 1.	เด็กหญิงอภิชญา	 	 วัจนามัย	
	 2.	เด็กหญิงชนิกานต์	 	 ธำรงสุต	
ม.1/4	 1.	เด็กหญิงณิรัลชณา	 	 อู่ตะเภา	
	 2.	เด็กหญิงจินตนา	 	 สกุลโสภิตจิตร	
ม.1/5	 1.	เด็กหญิงฉัตรทิพย์	 	 แฉ่งฉวี	
	 2.	เด็กหญิงปภาวดี	 	 อยู่อ่อน	
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ป.6/1	 1.	เด็กหญิงศิรินัดดา	 	 ชัยปลาทอง	
	 2.	เด็กหญิงประภาศิริ	 	 เกี้ยวเพ็ง	
ป.6/2	 1.	เด็กหญิงญาดา	 	 แก้วกระจ่าง	
	 2.	เด็กหญิงอุษณา	 	 อารีย์รอบ	
ป.6/3	 1.	เด็กหญิงศศิวรา	 	 เกษอ่ำ	
	 2.	เด็กหญิงศุภนัฏฐา	 	 ราชประดิษฐ์	
	ป.5/1	 1.	เด็กหญิงมนัสพร	 	 วังวน	
	 2.	เด็กหญิงเบญญาภา	 	 นภาพรรุ่งโรจน์	
ป.5/2	 1.	เด็กหญิงปัณฑารีย์	 	 หลีล้วน	
	 2.	เด็กหญิงวรดา	 	 แว่นเกตุ	
ป.5/3	 1.	เด็กหญิงภัทรดา	 	 มหธนภัทร	
	 2.	เด็กหญิงนิรัชพร	 	 บุญล้อ	
ป.4/1	 1.	เด็กหญิงธิดารัตน์	 	 มั่นธุระกิจ	
	 2.	เด็กหญิงภสิณี	 	 สระลอย	
ป.4/2	 1.	เด็กหญิงนวพร	 	 ออกฉิม	
	 2.	เด็กหญิงอโณมา	 	 อนันตชัยสิทธิ์	
ป.3/1	 1.	เด็กหญิงกันยารัตน์	 	 บุญประสพ	
	 2.	เด็กหญิงอภิญญา	 	 มุกเสถียร	
ป.3/2	 1.	เด็กหญิงกชามาส	 	 จันทามฤต	
	 2.	เด็กหญิงณัฐณิชา	 	 ถาวร	
ป.2/1	 1.	เด็กหญิงนภสร	 	 นนทเบญจวรรณ	
	 2.	เด็กหญิงพัชราภา	 	 เลิศสกุลทิพย์	
ป.2/2	 1.	เด็กหญิงณภัทร	 	 มนัสปัญญากุล	
	 2.	เด็กหญิงชุติมณฑน์	 	 ศรีพิทักษ์	
ป.1/1	 1.	เด็กหญิงพิมพ์มาดา	 	 มีพวงผล	
	 2.	เด็กหญิงอรสา	 	 สุขขวัญ	
ป.1/2	 1.	เด็กหญิงญาณิศา	 	 เจนวีรวัฒน์	
	 2.	เด็กหญิงปวริศา	 	 อินทรศักดิ์	

อ.3/1	 1.	เด็กหญิงธารธารา	 	 เฉลียวรัมย์	
	 2.	เด็กหญิงชญานุช	 	 อร่ามโภคิน	
อ.3/2	 1.	เด็กหญิงเปรมอัปสร	 	 อำนวยชัยศิลป์	
	 2.	เด็กหญิงกานว์พิชญา	 	 ศรีประเสริฐ	
อ.2/1	 1.	เด็กหญิงวริศรา	 	 ชมภูศรี	
	 2.	เด็กหญิงชริตา	 	 สุวรรณศรี	
อ.2/2	 1.	เด็กหญิงปณตพร	 	 ตลิ่งชัน	
	 2.	เด็กหญิงมาริตา	 	 โพธิ์ชื่น	
อ.1/1	 1.	เด็กหญิงญาณิศา	 	 จันสี	
	 2.	เด็กหญิงสุกันยา	 	 วงศ์พิมพ์	
อ.1/2	 1.	เด็กหญิงนัชศิกรณ์	 	 หยกภูระทรัพย์	
	 2.	เด็กหญิงนิสากร	 	 บุญญาภิบาลวงศ์	

รางวัลความประพฤติดีระดับประถม

รางวัลความประพฤติดีระดับอนุบาล

17
วารสาร

นารีวุฒิ



ม.6/1	 1.	นางสาวพิชญา	 ผ่องเกษม			
	 2.	นางสาวณิชกร	 มีน้อย	
ม.6/3	 1.	นางสาวเสาวลักษณ์	 บ่อคำ	
	 2.	นางสาวภัคจีรา	 พฤกษศรี	
	 3.	นางสาวศิรภัสสร	 วัชรจินดา	
ม.5/1	 1.	นางสาววงวาด	 เอกลัคนารัตน์	
ม.5/3	 1.	นางสาวจิราวรรณ	 รักคง	
	 2.	นางสาวสุมิตตา	 บุญทรัพย์	
ม.5/4	 1.	นางสาวนิรชา	 เงินพิสุทธิ์ศิลป	
	 2.	นางสาวนภัสทนันท์	 อ่อนดีธนาวัฒน์	
	 3.	นางสาวศุภาพิชญ์	 ลิ้มศรีอรุณ	 	
	 4.	นางสาวชนม์ชนก	 มณฑิราช	
ม.4/1	 1.	นางสาววิจิตรา	 เผ่าผม	

ม.3/1	 1.	เด็กหญิงอภิชญา	 ภักดีพิน	
	 2.	เด็กหญิงฐิตารีย์	 โชติยะ			
	 3.	นางสาวมนสิชา	 ตั้งพรโชติช่วง	
	 4.	เด็กหญิงชาลิสา	 สัมฤทธิ์กุลชัย	
	 5.	เด็กหญิงศศิกานต์	 สร้อยทอง	 	
	 6.	นางสาวไอรดา	 สันทอง	
	 7.	นางสาวจุฬาลักษณ์	 สอนพันธ์	
	 8.	นางสาวนันท์นภัส	 กริชสวรรค์	
	 9.	เด็กหญิงขนิษฐา	 ปัญญาธีระ	
	 10.	เด็กหญิงภัทราพร	 สมจริยา	
	 11.	เด็กหญิงบัณฑิตา	 หว่านพืช	
	 12.	นางสาวนภา	 ลิ้มประยูรยงค์	
	 13.	เด็กหญิงนนธิชา	 เงินพิสุทธิ์ศิลป	
	 14.	นางสาวฐิตา	 เกตุย้อย	
	 15.	เด็กหญิงญาณภัทร	 ทวีทรัพย์	
	 16.	เด็กหญิงกานต์ธีรา	 เขมะนุเชษฐ์	
ม.2/1	 1.	เด็กหญิงชญานิษฐ์	 ชูบุญ	
ม.2/2	 1.	เด็กหญิงเกวลิน	 เจริญศรี	
ม.1/1	 1.	เด็กหญิงนิรัตษา	 เซี่ยงจ๊ง	
	 2.	เด็กหญิงวณิตา	 เพชรอินทร์	
	 3.	เด็กหญิงจินห์จุฑา	 จิตเย็น	

	 4.	เด็กหญิงกนกนภา	 ตั้งวิรุฬห์	
	 5.	เด็กหญิงวิภาดา	 ออกฉิม	
	 6.	เด็กหญิงอารีรัตน์	 สุขสอาด	
	 7.	เด็กหญิงอารียา	 ศิริมั่ว	
	 8.	เด็กหญิงรัตติวัลย์	 สุวรรณรังษี	
	 9.	เด็กหญิงชนัญชิดา	 สูงกิจบูลย์						
	 10.	เด็กหญิงสวรินทร์	 วิจิตรจรัสกุล	
	 11.	เด็กหญิงณัฐนิช	 ธรรมนิมิตโชค	
	 12.	เด็กหญิงชนกานต์	 ชั้นสูง	
	 13.	เด็กหญิงชรินทร์รัตน์	 เรือนแก้ว	
	 14.	เด็กหญิงอริสา	 อุดมขจรกิตติ	
	 15.	เด็กหญิงศุทธวีร์	 คล้ายแดง	

ม.1/2	 1.	เด็กหญิงวิจิตตา	 ริ้วงาม	
ม.1/3	 1.	เด็กหญิงอัญชลี	 ยอดรัก	
ม.1/5	 1.	เด็กหญิงกรรณิการ์	 สามงาม	
ป.6/1	 1.	เด็กหญิงญาณิศา	 ศิริสวัสดิ์	
ป.5/1	 1.	เด็กหญิงนนท์นรี	 ธเนศนิตย์	
	 2.	เด็กหญิงชนเนษฎ์	 สุขศรี	
	 3.	เด็กหญิงอาทิตยา	 สว่างเมฆ	
ป.4/2	 1.	เด็กหญิงปานวาด	 สมบูรณ์	
	 2.	เด็กหญิงพรลภัส	 พวงพูล	
ป.3/1	 1.	เด็กหญิงศุภรัสมิ์	 บุญมา	
	 2.	เด็กหญิงเยาวเรศ	 แซ่ล้อ	
ป.3/2	 1.	เด็กหญิงทอฝัน	 อุ่นศิริ	
	 2.	เด็กหญิงพลอยพรรณ		 ศรีสำราญ	
	 3.	เด็กหญิงจิณณพัต	 แสงงาม	
ป.2/1	 1.	เด็กหญิงปิ่นปิณัฏฐ์	 มณีโชติ	
	 2.	เด็กหญิงนารา	 จินตกานนท์	
	 3.	เด็กหญิงนภสร	 นนทเบญจวรรณ	
ป.2/2	 1.	เด็กหญิงสิริกร	 ศรีประไพพงศ์	
	 2.	เด็กหญิงดลพร	 บุญกล่อม	
	 3.	เด็กหญิงกรกฎ	 สุทานันท์	
	 4.	เด็กหญิงปภาดา	 มะสิน	
	 5.	เด็กหญิงโศจิรัตน์	 เพชรเทียน	
	 6.	เด็กหญิงวราพรรณ	 มยุรา	
	 7.	เด็กหญิงชมพูนุช	 ประสูตรนาวิน	
ป.1/1	 1.	เด็กหญิงภัทรภร	 ศรีบางน้ำชล	
	 2.	เด็กหญิงพิชญาวรีย์	 ชุ่มปรีชา	
	 3.	เด็กหญิงขวัญจิรา	 อติภูมิลักษณ์	
	 4.	เด็กหญิวศมน	 บุญญะรัตน์	
	 5.	เด็กหญิงกัญญาวีร์	 เหมจักร	
	 6.	เด็กหญิงศรันยา	 ตั้งพรโชติช่วง	
ป.1/2	 1.	เด็กหญิงจิรัชญา	 เอี่ยมทองคำ	
	 2.	เด็กหญิงทักษิณา	 เชาว์ทัศน์	
	 3.	เด็กหญิงปทิตตา	 สันติชวลิตสกุล		
 

ระดับมัธยมปลาย

ระดับมัธยมต้น

ระดับประถม

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนได้เกรดตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2557 
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อ.3	 1.	เด็กหญิงอรชนก		 ทิชาชาติ	

	 2.	เด็กหญิงฐาณัชชา	 พรหมท้าว	

ป.1	 1.	เด็กหญิงชญานิศ		 ทิชาชาติ	

ป.2	 1.	เด็กหญิงโศจิรัตน์		 เพชรเทียน	

ป.3	 1.	เด็กหญิงกัญญาณัฐ	 ยั่งยืน	

	 2.	เด็กหญิงชมพูนุช		 ประสูตรนาวิน	

ป.4	 1.	เด็กหญิงกัญญารัตน์	 สุทธิรัตนากร	

ป.5	 1.	เด็กหญิงกนกวรรณ	 จารย์อุปการะ	

ป.6	 1.	เด็กหญิงภิญญาพัชญ์	 	นิธิธันยวัชร์	

	 2.	เด็กหญิงสิรีธร	 	 ใจกาวิล	

ม.1	 1.	เด็กหญิงอัญชรี	 	 เนินทราย	

	 2.	เด็กหญิงณภัสร์	 	 ชัยยะศิริสุวรรณ	

ม.2	 1.	เด็กหญิงดลพร	 	 รุ่งเรือง	

ม.3	 1.	เด็กหญิงกานต์ธีรา	 เขมะนุเชษฐ์	

ม.4	 1.	นางสาวชนากานต์	 ผิวเกลี้ยง	

	 2.	นางสาวปะวีณนุช	 กลั่นแฮม	

ม.5	 1.	นางสาวอรนุช	 	 โตมู	

ม.6	 1.	นางสาวศศินิภา	 	 เทพกรม	

	 2.	นางสาวมีนา	 	 คมขำ	

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนพระธรรมคำสอน ปีการศึกษา 2557 

รางวัลพระธรรมคำสอนระดับอนุบาล

รางวัลพระธรรมคำสอนระดับประถมและมัธยม

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
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เกียรติบัตรสารวัตรนักเรียน 
สารวัตรนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557  

สารวัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557  

เด็กหญิงวิรัลพัชร	 พนอนุอุดมสุข	

เด็กหญิงอันธิกา	 โดยศรีเอี่ยม	

เด็กหญิงศุภนัฎฐา	 ราชประดิษฐ์	

เด็กหญิงศิรินัดดา	 ชัยปลาทอง	

เด็กหญิงฌาณิศา	 อนศาสนนันท์	

เด็กหญิงวันวิสาข์	 สายแสง	

เด็กหญิงสุจิตรา	 ปานการะเกตุ	

เด็กหญิงรัตนาภรณ์	ประจงกร	

เด็กหญิงอุษณา	 อารีย์รอบ	

เด็กหญิงแก้มพลอย	ด้วงน้อย	

เด็กหญิงณิชา	 หงส์ยนต์	

เด็กหญิงกชกร	 พวงลำเจียก	

เด็กหญิงกัญญาวีร์	 แสงงาม	

เด็กหญิงญาดา	 แก้วกระจ่าง	

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์			นิธิธันยวัชร์	

เด็กหญิงศศิวรา	 เกษอ่ำ	

เด็กหญิงฐานิตา	 บุญประเสริฐ	

เด็กหญิงปรียานุช	 ภัทรวงวิเศษ	

เด็กหญิงน้ำทิพย์	 รณรื่น	

เด็กหญิงสุภาวรรณ	ตันธนไพบูลย์	

เด็กหญิงญาณิศา	 ศิริสวัสดิ์	

เด็กหญิงสาวิตรา	 เอกสุรพงศ์	

เด็กหญิงวชิรญาณ์	 พิมพ์ทอง	

เด็กหญิงณัฐวรา	 อุณหะจิรังรักษ์	

เด็กหญิงธิมาพร	 คำดี	

เด็กหญิงสุพิชญา	 ศักดิ์กุลบดี	

เด็กหญิงลภัสลดา	 รักดี	

เด็กหญิงจนิสตา	 ทองสุข	

เด็กหญิงปัณณธร	 ชัยมงคล	

เด็กหญิงอัญชลี	 สอนดี	

จินตนีนาฏ	 บุญทอง	

ขวัญชนก	 มั่นคง	

ธัญสิรี							 หาญวานิช	

สุภาดา	 ธรรมจง	

ธนัชพร	 มณีวิลัย	

ธนัชพร	 สระสม	

วงวาด	 เอกลัคนารัตน์	

ศิรดา	 วัชรจินดา		

กัญจนพร	 พันธิราช	

เจนจิรา	 วีระกุล	

พัชริดา	 ทั่งจันทร์	

อภิชญา	 เย็นใจ	

ณัฐธิดา	 ตันติเมธีวนิช	

ไพจิตร	 พรหิรัญรัตน์	

ธมลวรรณ	 แก้วแดง	

รัญชนา	 ศิริประสพ	

ศศิธร	 สำเนียงสูง	

วรรณพร	 ห่วงเอี่ยม	

ณัฐกานต์	 สุขเจริญ	

มินตรา	 เชยสวาสดิ์	

จิราวรรณ	 รักคง	

สุมิตตา	 บุญทรัพย์	

เบญจพร	 แสนสุข	

อนงค์นิษฐ์	 สมรูป	

สุภนิดา	 จันทร์หอม	

ชนนิกานต์	 อภิปัจนากร	

ชนัญญา	 กองพรม	

ภิญญลักษณ์	 	 โสทน	

ศศิธร	 	 บุญศิลป์	

อรปรียา	 	 ถังเงิน	

ธวัลรัตน์	 	 ขวัญเมือง	

คุณาภรณ์	 	 พันธ์เพียร	

พัชรี	 	 ทวีชัยทศพล	

นดา	 	 จันที	

กวินณา	 	 ศรีสุข	

จิราภรณ์	 	 ญาติคำ	

ปภาพินท์	 	 โคเซียน	

โสภิดา	 	 มั่นคง	

พรชิตา	 	 ชินตานนท์	

สุภัสสรา	 	 พงษ์หาญพาณิชย์	

นภาวรรณ	 	 อรุณฉาย	

บัณฑิตา	 	 สุเมธยาจารย์	

ธันยพร	 	 บัวแก้ว	

อติพร	 	 พุทธ์แก้ว	

นันทวดี	 	 แซ่โง้ว	
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การแข่งขันกีฬาแชร์บอล 
รุ่นอายุ 12 ปี 

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล 
รุ่นอายุ 15 ปี 

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 3 

ชนะเลิศ ชนะเลิศ 

การแข่งขันกีฬาเปตอง  
รุ่นอายุ 12, 14 ปี 

และการแข่งขันปิงปอง  
รุ่นอายุ 15 ปี 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันกีฬาอำเภอ เมืองคนงามเกมส์ 

การแข่งขันกีฬาปิงปอง  
รุ่นอายุ 12, 15 ปี 

การแข่งขันกีฬาเปตอง 
รุ่นอายุ 12, 14, 16, 18 ปี 

 

รุ่น 12 ชนะเลิศ รุ่น 16 รองชนะเลิศ อันดับ 1 
รุ่น 14 รองชนะเลิศอันดับ 2 
รุ่น 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 

รุ่น 12 ชนะเลิศ  
รุ่น 15 รองชนะเลิศ 
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การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
รุ่นอายุ14ปี

การแข่งขันกีฬาอำเภอ เมืองคนงามเกมส์ 

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
รุ่นอายุ10ปี

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
รุ่นอายุ12ปี

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
รุ่นอายุ12ปี

ชนะเลิศ 

ชนะเลิศ 

ชนะเลิศ 

5 ปีซ้อน 5 ปีซ้อน 
ชนะเลิศ 
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วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/1  
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ 
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โครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1-2 
 วันที่	 26-31	 ตุลาคม	 2557	 ครูประภัศสร	 ครูสมชวน	 ครูนริศรา	 ครูนฤมล	 ครูกาญจนา	 และตัวแทนนักเรียน	 SME	 ม.3		 

ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 2557	 รุ่นที่	 1-2	 ณ	 รีสอร์ท	 27	 และทัศนศึกษาแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบ	 

อู่ทอง	จ.สุพรรณบุรี		

 วันที	่ 22	 ธันวาคม	 2557	 นักเรียน	 SME	 ม.1-ม.3	 และนักเรียนแผนวิทย	์ ม.1-ม.2	 ร่วมกิจกรรม	“วิทยาศาสตร์นำชาติยั่งยืน”   

ในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ณ	 ท้องฟ้าจำลอง

กรุงเทพฯ	 
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ค่าย English Camp Narivooth School 
 วันที่	 6-7	 กุมภาพันธ์	 2558	 ซิสเตอร์ศิริรัตน์	 อนุวัฒน์ประกิจ	 ครูสมชวน	 ครูญดา	 ครูสิริรัตน์	 ครูนิโลบล	 ครูสายชล		 

ครูรพีพรรณ	และนักเรียน	SME	ม.1-ม.3	ร่วมกิจกรรมค่าย	English	Camp	Narivooth	School	โดยวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ	MAKE	A	

WIT	COMPANY	LIMITED	ณ	เดอะรีสอร์ทแอท	สวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	เพื่อฝึกทักษะกระบวนการใช้ภาษาในการสื่อสาร		

 

 
ท่าฝึกฝ่ามือบำบัดโรค

1

6 7 8 9
7.1

8.1
9.1

2 3 4 5
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	 	 สวัสดีค่ะ	 ทุกๆ	 คน	 มาถึงช่วงเวลาของจิตอาสากันบ้าง	 สำหรับกลุ่มเยาวชนอาสา

สมัครของเรา	 ในภาคเรียนที่สองนี้	 ที่มีกิจกรรมมากมายตามปกติ	 ซึ่งก็เป็นโอกาสให้เราได้รู้จักบริหาร

จัดการกับเวลาของเราค่ะ	 เพราะนอกจากต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง	 เพื่อนๆ	 ทุกคน		 

ก็ยังมีเวลาที่จะแบ่งปันให้กับกิจกรรมของกลุ่ม	ด้วยใจยินดีตามคติพจน์ของเราคือ	“อาสา รับใช้ ด้วยใจ

ยินดี”	 สิ่งที่จะขอแบ่งปันให้พี่ๆ	 น้องๆ	 ในฉบับนี้	 เริ่มจาก	 การมาเยี่ยมของซิสเตอร์มารีอา	 ตอวิเชียร			

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย	ได้มาเป็นกำลังใจและให้ข้อคิดดีที่ดีๆ	ให้กับเรา		

 

 ในช่วงเดือนธันวาคม	 เราได้จัดกิจกรรม	NV	 STAR	ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพื่อน	 ๆ	 ใน

การแสดงความสามารถของตนเอง	 เชน่	การเตน้	การรอ้งเพลง	 เปน็ตน้	ปนีีเ้ราไดม้อบเกยีรตบิัตร

สำหรับผู้ชนะการประกวดด้วยค่ะ	 ส่วนกิจกรรมเสริมในการจัดหาทุน	 เราได้จัดกิจกรรม		 

แชะ	 แชร์	 for	 life	 	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในวันคริสต์มาสเป็นอย่างดี	 ต้องขอ

ขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้นะคะ	ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเรา	และเป็นการร่วมทำบุญ	พร้อมกับเราค่ะ	

เพราะรายได้ทั้งหมดจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาของผู้ที่อยู่ในความต้องการ	 เช่น	 ในปีนี้	

กลุ่มของเราจะเดินทางไปทำกิจกรรม	พี่สอนน้อง	ที่จอมทอง	เชียงใหม่ค่ะ 

 โอกาสฉลอง 75 ปี ของโรงเรียน	 เราได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน

เงนิ	10,000	บาทคะ่	 ในชว่งครสิตม์าสเราไดจ้ดั	BINGO	การกศุลเชน่เดยีวกบัทกุป	ีซึง่ได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ในช่วงเดือนมกราคม	 ตัวแทนของกลุ่มได้ไปที่บ้านสิทธิดา		 

เพือ่มอบเงนิสนบัสนนุใหก้บัเดก็ๆ	ทีน่ัน่	 และไดแ้บง่ปนัชว่งเวลาดีๆ 	 กบันอ้งดว้ยคะ่	นอ้งๆ	

ทุกคนน่ารักมากค่ะ	

 

ต้อนรับซิสเตอร์มารีอา  ตอวิเชียร 

มอบทุนการศึกษา  

ช่วยงานที่วัด 

กิจกรรม แชะ แชร์ for life   
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 เนื่องจากปีนี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบ	 200	 ปี	 แห่งการเกิดของคุณพ่อบอสโก	 จึงมีการจัดค่าย		 

“ลูกพ่อบอสโก”	 ขึ้น	 ที่สามพรานพร้อมกับกลุ่มนักเรียนผู้นำ	 STAR	 ซึ่งในครั้งนี้เราได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วยค่ะ	 ได้รับการ

อบรม	 และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเราให้เป็นเยาวชนอาสาที่มีสปิริตแบบซาเลเซียน	 พร้อมกันนี้เรายังได้มีโอกาสวางแผน

สำหรับกิจกรรมในปีการศึกษาหน้าด้วยค่ะ	 

 พวกเราก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆ	ไว้ในการสนับสนุนของเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ทุกคน	หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะ	 ท้ายสุดจริงๆ	 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจำหน่ายเข็มกลัด	

hand	made	 from	 SSYV	 หากเพื่อนๆ	 สนใจ	 สามารถสั่งได้ที่เพื่อน	 SSYV	 ทุกคน	 ไม่จำกัดจำนวนและ	 

รูปแบบค่ะ	มีสองขนาด	คือ	3.2	และ	5.8	เซนติเมตร	ราคาเป็นกันเอง	แถมได้บุญด้วยนะคะ	

BYE BYE พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

มอบเงินสนับสนุน ป้อนข้าวน้อง 

เล่นกับน้องๆ 

ร่วมกิจกรรม “ลูกพ่อบอสโก”      สนใจสั่งทำเข็มกลัด  hand made from SSYV 

ได้ที่ SSYV ทุกคนนะคะ งานสวยแถมได้บุญด้วยค่ะ 
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 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2557	 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม	 

วันคริสต์มาส	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความ	 

เป็นมาของวันคริสต์มาส	 ประวัติการประสูติของพระเยซูเจ้า	 การ

เสียสละและการแบ่งปัน	 บรรยากาศภายในงาน

สนุกสนาน	 ร่าเริง	 มีความสุข	 กับการเฉลิมฉลอง	 

วนัครสิตม์าส	 ชมการแสดงของนกัเรยีนในระดบัชั้น

ต่างๆ	 การจับสลากสอยดาว	 การออกร้านขายของ	

ขนม	 และเครื่องดื่มจาก

พ่ี	ม.5	และ	ม.6	การเล่น

เกมต่างๆ	 จากนักเรียน

ชั้น	ม.3	
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แวดวงคาทอลิก
ชนะเลศิ Seangtham Bible Contest ครัง้ที ่4 “พระวรสารนกับญุยอหน์” 
	 27	พฤศจิกายน	2014	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	 ได้นำนักเรียนคาทอลิกโรงเรียน
นารวีฒุเิขา้รว่มแขง่ขนั	Seangtham	Bible	Contest	ครัง้ที	่4	ณ	วทิยาลยัแสงธรรม	ผลการแขง่ขนั
ดังต่อไปนี้	
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1	 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที	่ 6	 ได้แก	่ เด็กหญิงสิรีธร ใจกาวิล  
และเด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นิธิกันยวัชร ์
 รางวลัชมเชยอนัดบั 1	 ระดบัมธัยมปลาย	ชัน้	 ม.4	 โดย	นางสาวนพวรรณ เลา้สนิวฒันา  
และนางสาวชวดี กิจบำรุง  
 รางวลัคะแนนโคดพระคมัภรี ์ลำดบั 1-3	ระดบัมธัยมตน้	โดย	 เดก็หญงิอญัชร ี เนนิทราย
และเด็กหญิงวาริศา ไป๋แป ้

ร่วมงานคริสต์มาสกับพี่น้องชาวพม่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี
	 28	 ธันวาคม	 2557	 ซิสเตอร์รัตนา	 ระดมกิจ	 พร้อมกับสมาชิกผู้แทนครูร่วมงานคริสต์มาสพร้อมกับเยาวชนชาวพม่า	 ที่ทำงานในประเทศไทย
อำเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี	โดยมี	พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก	ปัญญา	กฤษเจริญ	เป็นประธานในพิธี	

10 ธันวาคม 2014 ร่วมพิธีเปิดและเสกอาสนวิหารแม่พระนิรมลทิน จังหวัดอุบลราชธานี 
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	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ขอแสดงความยินดีกับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	
เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล	จากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	 ในวันที่
14	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2015		ณ	มหาวิหารนักบุญเปโตร	นครรัฐวาติกัน	

วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่21

ยินดีกับพระคาร์ดินัลใหม่

	 วันศุกร์ที่	16	มกราคม	2015	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ
ร่วมกิจกรรมวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี	 รวมครูทั้งหมด	 300	 กว่าคน	 	 ในหัวข้อ	 “ปีศักดิ์สิทธิ์   
(JUBILEE)”		ณ	โรงเรียนวีรศิลป์	จ.กาญจนบุรี	และได้แสวงบุญที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	ท่าหว้า	

	 	 	 เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
ส่งความสุขแก่คณะซิสเตอร์และครูคำสอน	

	 7	 ก.พ	 2015	 ร่วมพิธีเปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย		 
ณ	หอประชุมทรีนิตี้ฮอลล์	โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	

เปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่ศูนย์สังฆมณฑลราชบุร ี
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พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนดอนบอสโกกัมพูชา

วันกระแสเรียกสังฆมณฑลราชบุรี

วันชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่11
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ที่โรงเรียนนารีวิทย์ราชบุรี วนัที	่ 15	ธนัวาคม	2014	ซสิเตอรม์ารก์ารตีา	 เปเรซ	ซสิเตอรพ์รพริณุ	จนัทรเ์ดน่ดวง	และซสิเตอรท์พิวรรณ	จารวุภิาค	ผูแ้ทนจาก
ประเทศไทย	ไปร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา	ที่โรงเรียนดอนบอสโกตึกทลา	ประเทศกัมพูชา 

	 วันที่	 14	กุมภาพันธ์	 2015	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	ซิสเตอร์กาญจนา	 เดชาเลิศ	 	 ซิสเตอร์ปัจนีย์	 	 ไทยลำภู	พร้อมด้วยคุณครู	
นักเรียนกลุ่มเลาราและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ	ที่ร่วมงานประมาณ	500	คน	ร่วมงานวันกระแสเรียกสังฆมณฑลราชบุรี	หัวข้อ	“กระแส
เรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์” (CalltoHoly) ณ โรงเรียนดรุณาราชบุร ี
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ยินดีต้อนรับคุณพ่อเปโตรวัฒนาสีสาวรรณ
และคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์รณชัยมัทวพันธุ์

ถวายมิสซาแรกที่โรงเรียนนารีวุฒิ

วันชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่11
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ที่โรงเรียนนารีวิทย์ราชบุรี

	 นักเรียนรับเกียรติบัตรที่ผ่านการ
ทดสอบความรู้	 “พระวรสารตามคำ
บอกเล่าของนักบุญยอห์น” โครงการ	
Bible	Contest	คร้ังท่ี	13	สังฆมณฑลราชบุรี

	 ประเมินผลการพัฒนาทักษะการสอน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูคำสอนตาม
แนวคิดอิกญาเซี่ยน	 โดยคุณพ่อวัชศิลป์	 กฤษเจริญ	
ณ	โรงเรียนนารีวุฒ ิ
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กิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี2014
กิจกรรมอุดมการณ์สีฟ้า “ปันน้ำใจ ให้ไมตรี” 
เดือน	 	 พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	
สีที่รับผิดชอบ	 สีฟ้า	
หัวข้อ	 	 ปันน้ำใจ	ให้ไมตรี	
วัตถุประสงค ์
1.	นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการแบ่งปัน	
	 การเอื้อเฟื้อ	เผื่อแผ่	และการมีน้ำใจ	
2.	นักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นและสังคม	
3.	นักเรียนมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน	

กิจกรรมอุดมการณ์สีเหลือง “คนดี มีธรรม(ทำ)” 
เดือน	 	 มกราคม	–	กุมภาพันธ์	

สีที่รับผิดชอบ	 สีเหลือง	

หัวข้อ	 	 คนดี	มีธรรม	(ทำ)	

วัตถุประสงค ์

1.	เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์	

2.	ให้นักเรียนเลือกแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต	 	

3.	เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม	12	ประการ	

	 ซึ่งเลือกมาเป็นแนวข้อปฏิบัติของห้อง	

กิจกรรม	One	for	all	แบ่งปัน	หนังสือดี	
มีประโยชน์ที่ให้ความรู้แก่น้องๆ	ในช่วงพัก	

หนึ่งบาทสำหรับการบริจาคผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ที่ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลบ้านโป่ง	บ้านสิทธิดา	
และพัฒนาการศูนย์เด็กพิการ	รวมถึงปันขนม	ความสนุกให้กับน้องๆ	เนื่องในวันเด็กที่ผ่านมา	

 

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนขึ้นชั้นเรียน 

ชมภาพยนตร์สั้น	เรื่อง		เที่ยงคืน 
ชมคลิปธรรมคำคมของ	
พระอาจารย์		ว.วชิรเมธ ี ตอบคำถามจากการชมคลิปวีดีโอ	

 

34
วารสาร

นารีวุฒิ



กิจกรรมอุดมการณ์สีเหลือง “คนดี มีธรรม(ทำ)” 
เดือน	 	 มกราคม	–	กุมภาพันธ์	

สีที่รับผิดชอบ	 สีเหลือง	

หัวข้อ	 	 คนดี	มีธรรม	(ทำ)	

วัตถุประสงค ์

1.	เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์	

2.	ให้นักเรียนเลือกแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต	 	

3.	เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม	12	ประการ	

	 ซึ่งเลือกมาเป็นแนวข้อปฏิบัติของห้อง	

พิธีปิดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี2014
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีปิดกิจกรรมอุดมการณ์ ประจำปี 2014  

“ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก” 
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อนุบาลนารีวุฒิ 
	 สวัสดีค่ะ	 ในภาคเรียนที่	 2	 นี้	 ขอนำเสนอการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 หรือที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	 PBL	 ที่ย่อมาจาก	 Project	
Based	 Learning	 เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดให้กับน้องๆ	 มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์จริง	 และเปิดโอกาสให้	 
ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ	 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	 โอกาสนี้ด้วย	 ลองไปชมภาพ
ประทับใจกันเลยดีกว่าค่ะ.... 
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	 ภาพบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆ	ได้เรียนรู้	ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย	และ
ยังมีภาพประทับใจจากวันกีฬาส	ี วันฉลอง	 75	 ป	ี วันคริสต์มาส	 และพิเศษในวันเด็ก	 
ปีนี้	น้องๆ	ได้ส่งตัวแทนไปแบ่งปันความสุขกับพี่ๆ	น้องๆ	ที่บ้านสิทธิดาด้วยค่ะ	 

38
วารสาร

นารีวุฒิ



 เดก็ๆ	ทกุคนไดเ้รยีนรูก้ารเปน็ศษิยซ์าเลเซยีน	“ขยนั ศรทัธา รา่เรงิ”	ตามคำสอนของคณุพอ่บอสโก 
ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกๆ	หลานๆ	ของเรา	
 ปกีารศกึษาใหมน่ี	้อนบุาลนารวีฒุ	ิเปดิรบันอ้งๆ	ทีม่อีาย	ุ2	ขวบขึน้ไป	สำหรบัเตรยีมความพรอ้ม
สู่การเรียนรู้ในชั้นอนุบาล	ใครสนใจติดต่อกันมาเลยนะคะ	
	 ท้ายสุดนี้	 ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร	 IEP	 (Intensive	 English	 Program)		 
ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในบรรยากาศที่สนุกสนาน	สร้างรอยยิ้ม	 และประทับความจำที่ดีเพื่อ
การตอ่ยอดใหก้ลบัเปน็ภาษาทีคุ่น้เคย	และไมน่า่กลวัอกีตอ่ไป	บอกเลยวา่คุม้สดุๆ	แลว้พบกนัฉบบัหนา้คะ่... 
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ
วันปิยมหาราช

 วนัที	่ 23	 ตลุาคม	 2557	 คณะครแูละสภานกัเรยีนโรงเรยีนนารวีฒุ	ิ

รว่มวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลที่	 5	 เนื่องในวันปิยมหาราช	 ประจำปี	 2557	ณ	 สนามโรงเรียนรัตน

ราษฎร์บำรุง	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 

ที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเป็นเอกราชให้แก่ประเทศชาติ	 และ

ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา 

	 วันที่	25	ตุลาคม	2557	โรงเรียนนารีวุฒิจัดการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนทุกระดับชั้น	ภาคเรียนที่	 2/2557	และรับผลการเรียนของนักเรียน

ภาคเรียนที่	 1/2557	 เพื่อพบปะ	 พูดคุย	 	 แลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็น		 

ในดา้นการเรยีนการสอนกบัคณุครปูระจำชัน้	 เพือ่ชว่ยกนัพฒันานกัเรยีนใหม้ี

พัฒนาการที่ดีด้านการเรียนและด้านคุณธรรม	จริยธรรม 

	 วันที่	16	กุมภาพันธ์	2558	ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง	ได้ให้โอวาทและแบ่งปันกิจกรรมกตัญญูระดับโลก	(คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์)	

ซึ่งจะจัดขึ้น	ณ	ประเทศโบลิเวีย	วันที่	25-26	เมษายน	2015	เมือง	Cochabamba	งานกตัญญูระดับโลกปีนี้	จะมีการรณรงค์การช่วยเหลือให้กับเด็กๆ	

ยากจน	และที่อยู่ในความต้องการเร่งด่วน	

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2
และรับผลการเรียนภาคเรียนที่1/2557



งานกตัญญูโลก

ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ

ร่วมบริจาคโลหิต

เงินบุญที่ได้จะนำไปถวายช่วยสมทบการสร้างบ้านมาอินให้กับเด็กยากจน
และเยาวชนหญิงที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ที่เมือง SANTA CRUZ* 

* 
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รุ่นที่1-2

	 วันที่	 11	พฤศจิกายน	

2557	 ผู้บริหาร	 คณะครู	 และ

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ร่วม

บริจาคโลหิต เพื่ อถวายเป็น	 

พระราชกุศล	 เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	5	ธนัวาคม	2557

 วนัที	่26-31	ตลุาคม	2557	ครปูระภศัสร	ครสูมชวน	ครนูรศิรา 
ครูนฤมล	 ครูกาญจนา	 และตัวแทนนักเรียน	 ม.3	 	 ม.4	 และ	 ม.5	 ร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 2557	 รุ่นที่	 1–2		
ณ	รีสอร์ท	27	และทัศนศึกษาแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบ	อู่ทอง	จ.สุพรรณบุรี

ร่วมบริจาคโลหิต
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

โครงการ...ราชบุรี
เมืองแห่งความ...จงรักภักดี

งานศาสนสัมพันธ์
สังฆมณฑลราชบุรี(วันพ่อ)

	 วันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2557	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
นารีวุฒิ	 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง	ประจำปี	2557	เพื่อให้นักเรียนภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านโป่ง	 หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 โดยมี
การแข่งขันระหว่างวันที่	 11-17	 พฤศจิกายน	 2557	ณ	 ศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 

	 วันที่	 1	 ธันวาคม	 2557	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักเรียน
โรงเรียนนารีวุฒิ	 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี	
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	87	พรรษา 

   วันท่ี	30	พฤศจิกายน	2557	
คณะผู้บริหาร	 คณะคร	ู และ
นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	ร่วมงาน
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั	 เนือ่งในวโรกาส	 
มหามงคลเฉลิมพระชนม	 
พรรษา	 ครบ	 87	 พรรษา		 
ณ	โรงเรียนวังตาลวิทยา	 

ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ นักเรียน ม.5 จิตอาสา
	 วันที่	 23	 มกราคม	 2558	 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมจิตอาสา	
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	5	เข้าเยี่ยม	ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

นักเรียนจิตอาสา
	 	 นักเรียนนารีวุฒิจิตอาสา	
ช่วยคุณยายที่ เสียชีวิต	 
ไม่มีญาติพี่น้องจากบ้าน	 
เบธานีบ้านพักผู้สูงอาย ุ

ธารน้ำใจสู่ชุมชน 
	 ผู้แทนซิสเตอร์	 คณะครู	 นักเรียน	 ได้นำเงิน	 สิ่งของ	 ช่วยเหลือครอบครัวของน้องกชกร	 ฟักอุ้ย	 นักเรียนชั้น	 ป.2	 โรงเรียนวัดโคกทอง	 ที่ได้
ประสบเหตไุฟไหมบ้า้น	จนบา้นทีพ่กัไมเ่หลอือะไรเลย	และเปน็เรือ่งดทีีท่ราบวา่คณุแมด่ารณุ	ีแซล่ิม่	คณุแมข่องนอ้งกชกร	 เปน็ศษิยเ์กา่โรงเรยีนนารวีฒุดิว้ย 
ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีน้ำใจด ี

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	พัทยา	 เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสสำหรับผู้พิการ	และในโอกาสนี้เป็นการสร้างกำลังให้กับพวกเขา	และเป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก
สำหรับนักเรียนนารีวุฒิเองกับการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า	 รู้จักสร้างกำลังใจให้กับตนเอง	 ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต	 หลังจากนั้นเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ
น้องๆ	ณ	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา	 (บ้านเด็กกำพร้า	 พัทยา)	 ทำให้นักเรียนได้รับทราบถึงปัญหาสังคมปัจจุบันกับเด็กวัยรุ่น	 เกี่ยวกับการตั้งครรภ์	 
ก่อนวัยอันควร	ทำให้เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเวลานี้	จากนั้นได้เข้าชมสวนนงนุช	พัทยา	ฝีมือคนไทยในการจัดสวน	ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย 
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ
วันพ่อนารีวุฒิ

ตัวแทนคณะครูนารีวุฒิร่วมถวายพระพร

มอบเงินบุญมหาพรต

	 วันที่	 4	 ธันวาคม	 2557	 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันพ่อ		 
เพื่ อร่ วมถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว	 
พระชนมพรรษา	 87	 พรรษา	 ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ	
แสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินของพ่อ	โดยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 บ้านหนองทราย	 นายแรม	 เชียงกา	 บิดาของนางสาวเหมือนฝัน	
เชียงกา	ประธานนักเรียน	มาเป็นประธานในพิธี	ในกิจกรรมตัวแทนนักเรียน
อ่านบทอาเศียรวาท	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
การพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับพ่อ	 การแสดงละคร	 รีวิวประกอบเพลง	 ทกุคน
รว่มกนัขบัรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารม	ีสดุทา้ยเปน็การแสดงความรกัของลูก
ที่มีต่อคุณพ่อของเรา	 งานวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก	 สร้าง
ความประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน	 

	 วันที่	 5	ธันวาคม	2557	ตัวแทนคณะครูโรงเรียน
นารีวุฒิ	 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	 87	 พรรษา	 โดยมีนายรุจน์ประทีป	
ธรรมรพีภัทร์	 นายอำเภอบ้านโป่ง	 เป็นประธานในพิธี		 
ณ	ศาลาประชาคมบ้านโป่ง	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุร ี

ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ
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ประมวลภาพกิจกรรมนารีวุฒิ

ฉลองพ่อบอสโก
	 วันที่	 30	 มกราคม	 2558	 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมฉลอง	 
นักบุญยอห์น	บอสโก	“คุณพ่อบอสโก”	ผู้เป็น	...	บิดาและอาจารย์ของเยาวชน 

ปัจฉิมนักเรียนม.3
	 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน	 ม.3	 ปีการศึกษา	 2557	ณ	 ค่ายชัยปิติ	 จังหวัดสระบุรี	 โดยการนำของซิสเตอร์สุภาวรรณ	 โชติผล		 
ซิสเตอร์สิริกานต์	 ศรีเผลาและคณะคุณครู	 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 นักเรียนได้รับประสบการณ์	 การอยู่ร่วมกัน	 ความสามัคคี	 การเสียสละ		 
การคบเพือ่น	และการใชช้วีติอยา่งมคีณุคา่	จากการอยูร่ว่มกนันกัเรยีนเกดิความประทบัใจในความรกัของ	คณุพอ่	คณุแม	่เพือ่น	คณุคร	ูเหน็คณุคา่ของชวีติ	 
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	
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	 ขอขอบคุณคุณครูที่สอนสั่ง	 เป็นดุจดั่งแม่ของเราคนที่สอง	 ครูคอยบอกให้เราคิดไตร่ตรอง	 เป็นดั่งเรือคอยรับรองประคองไป	 เมื่อ
เราพบสถานที่ๆ	สร้างมาเพื่อเรา	คงยากที่จะทิ้งมันไป	 แต่ไม่ว่าอย่างไรโรงเรียนนารีวุฒิ	 ...จะเป็นความทรงจำของพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 
ปีที่	3	ห้องที่	1	รุ่นที่	35	ตลอดไป	

...	ขอขอบคุณคณะซิสเตอร์	คณะครู	ที่คอยอบรมสั่งสอนพวกหนู	ให้มีมารยาทที่ดีเหมาะสมเป็นกุลสตรีไทย	

...	ขอบคุณทุกกิจกรรมที่ซิสเตอร์จัดขึ้น	เพื่อให้สามารถแสดงศักยภาพ	และความสามารถของพวกเราในด้านต่างๆ	

...	ขอบคุณที่คอยให้ความรัก	ความอบอุ่น	ความใส่ใจ	ตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาในรั้วนารีวุฒิ	
	 หนูมีความรู้สึกว่าที่นี้ดีที่สุดสำหรับพวกหนู	 ความสะอาดของโรงเรียนที่เห็นเมื่อเดินเข้ามา	 ก็มั่นใจว่าโรงเรียนนี้จะสามารถอบรม
สั่งสอนให้ดีได้	ทั้งคุณธรรม	จริยธรรม	และความรู้ได้		
	 โรงเรียนนี้ไม่ใช่ให้แค่ความรู้หรือการศึกษาที่ดี	 แต่ยังอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี	 เป็นเด็กที่ขยัน	ทั้งเรื่องเรียน	 เรื่องการบ้าน	ฝึกความ
วินัยด้วยกฎระเบียบของโรงเรียน	 ทั้งนี้	 ซิสเตอร์และคุณครูยังหากิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ	 นอกห้องเรียนให้	 เพื่อหวังให้นักเรียนทุกคน	 
มคีวามรูม้ากขึน้	 ใชเ้วลาใหเ้ปน็ประโยชนม์ากขึน้	 พวกหนจูะไมม่วีนัลมืสถานทีแ่หง่นีอ้ยา่งแนน่อน	 ไมว่า่เวลาจะผา่นไปนานแคไ่หน	 “นารวีฒุ	ิ จะเปน็บา้น	 
อีกหลัง	ที่อยู่ในใจของพวกหนูตลอดไป”	
 

 Do you remember, remember, It’s not the twentieth of May but it’s the first of April that we have met first time …  
	 คุณจำได้ไหม?	 จำได้ไหม	 มันไม่ใช่วันที่	 20	 พฤษภานะ	 แต่มันคือวันแรกของเดือนเมษาต่างหาก	 ที่เราได้พบกันครั้งแรก	 ถ้าจะพูดถึง
ความรักที่สวยงามในโลกใบนี้	 มีหลายรูปแบบ	 ความรักของพ่อแม่	 เพื่อน	 คู่ครอง	 และยังมีอีกหนึ่งความรักที่เรามักลืมไป	 คือ	 ความรักของ
คุณครู	 ดั่งคำพูดที่ว่า	 “ครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง	 พอถึงฝั่งเราก็ปล่อยเรือทิ้งเพียงลำพังอยู่เบื้องหลัง”	 จะมีโรงเรียนสักกี่แห่งที่ห่วงใยลูกศิษย์
อย่างแท้จริง	จะมีครูสักกี่คนที่ใส่ใจลูกศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง	จะมีครูใหญ่สักกี่คนที่ขึ้นให้โอวาทเด็กๆ	ทุกคน	ในโรงเรียนทุกเช้า	จะมีซิสเตอร์สัก	 
กี่คนที่คิดเมนูอาหารใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 โรงเรียนที่ร่มเย็นแบบนี้จะเจออีกไหม	 โต๊ะเรียนที่ไม่มีรอยขีดเขียนจะหาได้จากที่ไหน	 ถ้าจะให้พูดคำว่า
ขอบคุณสักล้านคำ	 สำหรับสิ่งที่ได้รับในโรงเรียนแห่งนี้ก็คงจะไม่พอ	 เราต้องขอบคุณใครบ้าง	 ซิสเตอร์ที่คอยให้โอวาทเราทุกเช้า	 คุณครูที่คอย
สั่งสอนเรา	ปลูกฝังอบรมเราให้เป็นคนดีหรือจริงๆ	แล้ว	เราจะต้องขอบคุณโรงเรียน	“นารีวุฒิ”	

 

จากใจนักเรียนม.3/1

จากใจนักเรียนม.3/2
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จากใจนักเรียนม.3/3
 พวกเราทัง้	45	คน	มาจากคนละทีก่นั
ความประทับใจของพวกเราจึงมีแตกต่างกัน	
บางคนก็อาจจะเจออุปสรรคในการเรียน	 แต่
คุณครูทุกคนก็ช่วยให้เราเข้าใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น	 บางคนก็อาจผิดใจกับเพื่อน	 แต่พอคุณ
ครูได้พาเราไปปัจฉิม	ทำให้พวกเรามีความสามัคคี
และเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น	
	 ขอขอบคุณคุณครูที่ ได้สั่ งสอนให้
พวกเราเป็นคนดี	 ตั้งใจเรียน	 มีความขยัน	 มี
ความรอบครอบ	คุณครูมีความเอาใจใส่นักเรียน
ทุกๆ	คน	อบรมส่ังสอนให้พวกเรามีระเบียบวินัย	
หนูรักคูณครูและขอบคุณครูมากๆ	ค่ะ	

 สดุทา้ยนี	้พวกเราขอขอบคณุ	คณุคร	ูโรงเรยีน	ทีไ่ดเ้ปดิโอกาสการเรยีนรูใ้หพ้วกเราไดศ้กึษา	และขอขอบคณุซสิเตอรท์ีอ่บรมใหพ้วกเรา 
มีศีลธรรมและจริยธรรมในชีวิต	ทำให้พวกเรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกับผู้อื่นได้	พวกหนูรักโรงเรียนนารีวุฒิ	
 
จากใจนักเรียนม.3/4
 พวกเรานักเรียนชั้น	 ม.3/4	 ...ขอ
ขอบคุณ...	 โรงเรียนนารีวุฒิ	 คณะซิสเตอร์	
คณะครู	 ในเรื่องการดูแลและเอาใจใส่นักเรียน	
การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน	 มีสื่อ
การสอนที่ครบครัน	 ทันสมัย	 สะดวกต่อการ
ศึกษาเล่าเรียน	 กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีทั้ง
ความสนุกสนาน	และความรู้	ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิด	 มีการจัดการที่ดี	 มีความสามัคคี	 
ซึ่งกันและกัน	ฝึกการเป็นผู้ใหญ่ให้กับนักเรียน		
....	 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 ไม่ได้มีเพียงเท่านี้	
สิ่งต่างๆ	 ที่โรงเรียนนารีวุฒิมอบให้มีค่าทั้งทาง
กายและทางใจ	…	ขอขอบคุณและรักนารีวุฒ ิ

จากใจนักเรียนม.3/5
 โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า	 “นารีวุฒิ”	 เป็นสถาบันที่เมื่อใครได้ก้าวเข้ามาแล้ว	 เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากไป	จะเกิดความรู้สึกคิดถึง	 และอยาก
กลับมาตอบแทนพระคุณของคณะซิสเตอร์	ครู	อาจารย์	ที่ได้อบรมเราในเรื่องต่างๆ	สถาบันนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา	พวกเรา
รู้สึกอบอุ่นใจ	และปลอดภัยทุกครั้งเมื่อได้ก้าวเข้ามาในสถาบันแห่งนี้	
 ขึน้ชือ่วา่	 “โรงเรยีน”	 ในความคดิของใครหลายๆ	คน	อาจคดิวา่เปน็แคส่ถานทีท่ีใ่หค้วามรูเ้ทา่นัน้	 แตส่ถาบนันีไ้ดส้อนใหเ้รารูว้า่	 “นารวีฒุิ
ไม่ใช่แค่สถานที่	ที่อบรมแค่วิชาความรู้แก่นักเรียน	แต่นารีวุฒิยังได้สอนอะไรพวกเราหลายๆ	อย่าง”	เช่น	มารยาท	การคบเพื่อน	การปฏิบัติตน
เป็นบุคคลที่ดีในสังคม	และการปรับตัวต่างๆ	นอกจากอบรมแล้ว	นารีวุฒิยังมอบความรัก	ความอบอุ่น	ความผูกพันให้แก่พวกเรา	และสุดท้าย
นารวีฒุยิงัสอนใหเ้ราทกุคนดแูลเอาใจใส	่อยูร่ว่มกนัฉนัทพ์ีน่อ้ง	เปรยีบเสมอืนคนในครอบครวั	คอยชว่ยเหลอืกนั	และใหค้วามเคารพกนัมาตลอด 
	 พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมปีที่	 3/5	จะจดจำเรื่องราว	ความประทับใจ	ที่มีแก่รั้วโรงเรียนนี้	อยู่ในใจเราตลอดไป....และขอขอบคุณคณะ	 
ซิสเตอร์	คณะครู	และทุกๆ	คน	ที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้	ที่ช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่กันตลอดมา… 
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จากใจนักเรียน ม.6/2 
 นับต้ังแต่วันแรกที่พวกหนูก้าวเข้ามาเป็นศิษย์นารีวุฒิ พวกหนูได้รับรู้ถึงความรัก ความอบอุ่นที่ได้รับจากคณะซิสเตอร์ คณะครู และเพื่อนๆ
ของพวกหนู วันแรกเราอาจจะไม่สนิทกัน แต่เวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อน พวกเราได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ได้พบทั้งเสียง
หัวเราะ รอยยิ้ม หรือแม้แต่เสียงร้องไห้และคราบน้ำตา ช่วงเวลาที่พวกหนูได้ศึกษาอยู่ที่แห่งนี้ อาจจะ 5 ปี, 12 ปี, 6 ปีหรือ 3 ปี แต่ที่นี่ก็ได้มอบสิ่งต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกหนูมากมาย 
 ขอบคุณ..คณะซิสเตอร์ สำหรับโอวาทดีๆ ในทุกๆ เช้า ที่ช่วยหล่อหลอมให้พวกหนูเจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นกุลสตรีที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยคุณธรรมและความรู้ ขอบคุณ.. คณะครูที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชา ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวัน คำแนะนำสำหรับ  

จากใจนักเรียน ม.6/3 
 นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วนารีวุฒิ พวกเรารับรู้ได้ถึง ความรัก ความอบอุ่น การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
กุลสตรีไทยและประสบการณ์ชีวิตที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ การให้คำแนะนำ และโอกาสดีๆ จากคณะซิสเตอร์ คณะครู พวกเรา

ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือพวกเราตั้งแต่วันแรก
จนถึงวันสุดท้าย และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ มิตรภาพจาก
เพื่อนๆ ถึงแม้ว่าเราจะมากันคนละที่ แต่เราก็มาอยู่รวมกัน ณ บ้าน
หลังนี้ “นารีวุฒิ” ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า 
“เพื่อน” พวกเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกัน สุขบ้าง ทุกข์
บ้าง แต่เราก็ยังคงอยู่ข้างกันเสมอมา นับจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคน
ต้องแยกย้ายกันเดินตามความฝันของแต่ละคน ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะ
ผ่านไปนานแค่ไหน ความทรงจำ มิตรภาพ และเลือดฟ้า-ชมพู   
ที่อยู่ในตัวของพวกเราจะไม่มีวันจางหาย 

การศึกษาในระดบัท่ีสงูข้ึน รวมไปถึงการดแูลเอาใจใส ่มอบความรกั
ความหวังดีและช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ 
 จนวันนี้ท ี่พวกหนูกำลังจะก้าวเข้าไปใช้ช ีว ิตในรั้ ว
มหาวิทยาลัย พวกหนูจะนำความรู้และคำสอนต่างๆ ที่ได้รับจาก
โรงเรียนแห่งนี้ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พวกหนูจะเก็บ
ความทรงจำดีๆ เก็บทุกเรื่องราวความประทับใจไว้ในหนังสือชีวิต
เล่มสำคัญ พวกหนูสัญญาว่าจะกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้ในทุกครั้ง
ที่มีโอกาส เพื่อตอบแทนพระคุณให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์
ของนารีวุฒิ” 

จากใจนักเรียน ม.6/1 
 สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มีความ
ภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิแห่ง
น้ี มนัเปน็ความภาคภมิูใจอยา่งหน่ึงท่ีพวกเราจะจดจำมนัไว ้ พวกเรา
รูสึ้กวา่พวกเราไดเ้ปน็หน้ีบญุคณุกบัโรงเรียนแหง่น้ีแลว้ เพราะท่ีน้ีมี
ครเูกง่ๆ หลายทา่น ท่ีชว่ยสอนให้พวกเรามีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการหรือด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมไปถึงการอบรมของคณะซิสเตอร์ ตั้งแต่พวกเราเข้ามาอยู่ใน
สถาบันแห่งนี้ ที่เรียกว่าโรงเรียนนารีวุฒิ พวกเรารู้สึกว่าพวกเรามี
ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความกล้าในการเป็นผู้นำ ไม่ท้อแท้
ต่อความยากลำบาก และนอกจากโรงเรียนแล้ว สิ่งที่พวกราลืม  
ไม่ได้คือคุณครู ถ้าในโลกนี้มีแต่โรงเรียน ไม่มีคนฝึกสอน คำว่า

โรงเรียนจะเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น แน่นอนว่าคุณครูกับโรงเรียน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คงจะไม่สมบูรณ์ และสิ่งที่คุณครูและโรงเรียนขาดไม่ได้คือ
นักเรียน ซึ่งพวกเรากเ็ปน็หนึง่ในนกัเรียนทีศ่ึกษาทีน่ี ้ พวกเรารูส้ึกมีความผกูพนักบัสถาบนัแหง่นี ้ มนัเปน็ความผกูพนัทีพ่วกเราตอบแทนไมไ่ด ้ พวกเรา
สัญญาว่าพวกเราจะไม่ลืมสถาบันแห่งนี้เลย พวกเรารู้สึกเป็นทุกข์ที่ต้องจากสถาบันแห่งนี้ไป เป็นการจากลาที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการจากลาด้วยความยินดี   
พวกเราได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้และยังมีคุณครูอีกหลายท่านที่ได้ช่วยพวกเราในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ  
 พวกเราขอขอบคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้มาก หากไม่มีสถาบันแห่งนี้ พวกเราก็คงไม่มีโอกาสได้พบกับการเรียนการสอนที่ดีมากๆ ขนาดนี้   
พวกเรารู้ ส ึก เป็นเก ียรต ิและด้ วยความประทับใจเป็นอย่ า งมาก พวกเราไม่ เคยเส ียใจท ี่ ได้ศ ึกษาเล่ า เ ร ียนท ี่น ี้ เป็นความภาคภูม ิ ใจ  
ที่พวกเราได้รับจากสถาบัน แต่ในบางครั้งพวกเราก็ได้รับการตักเตือนด้วยความหวังดีจากคณะครูและคณะซิสเตอร์ เพราะในบางครั้งพวกเราก็ได้ทำอะไรผิดลง
ไปบา้งซ่ึงยากตอ่การใหอ้ภยั พวกเรารูสึ้กซาบซ้ึงในนำ้ใจดีท่ีสถาบนัไดม้อบใหแ้ละตอ้งขอบคณุคณุครทูกุทา่นท่ีไดใ้หก้ารศึกษาและคำแนะนำ ที่ดีต่อพวกเรา 
ทำให้พวกเรามีความรู้พร้อมสติปัญญา ที่สามารถทำให้พวกเรากล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องระแวง รู้จักรับฟังความคิดเหน็ของคนอ่ืน มีความ
กตญัญู รูจ้กัเสียสละ มีความรบัผิดชอบ นอบนอ้มถอ่มตนและเวลาเดียวกนัทำใหพ้วกเราพดูคำวา่ขอบคณุและขอโทษ และในโอกาสน้ี พวกเราได้ร่วมกันเขียนคำ
ขอบคุณและพวกเราก็หวังว่าสถาบันแห่งนี้จะฝึกสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีอย่างที่ได้สอนพวกเรา สุดท้ายนี้พวกเราไม่มีอะไรมากมาย นอกจาก  
การกล่าวคำว่า “ขอบคุณ” พวกเราขอขอบคุณมากค่ะ 
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ปัจฉิมนักเรียนม.6
ณ ภูไอยรา นครนายก 
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คุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน
1815-2015

วิชาความรู้สอนให้รู้จักเจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี	มีความศรัทธาต่อแม่พระ	โดยใช้แผนป้องกันในการอบรม	เหตุผล	ศาสนา	ความรักใจดีคุณพ่อบอสโก
กล่าวว่าชีวิตของพ่อ	พ่อเป็นหนี้ต่อ	“พระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์”	

	 ท่านได้จากโลกนี้	เมื่อวันที่	31	มกราคม	ค.ศ.	1888	ที่กรุงตุริน	ประเทศอิตาลี	รวมสิริอายุได้	72	ปี	สมเด็จพระสันตะปาปา	ปีโอที่	9	แต่งตั้ง
เป็นนักบุญเมื่อวันที่	 1	 เมษายน	ค.ศ.	1934	และ	 ในปี	ค.ศ.	1988	ซึ่งครบรอบร้อยปีแห่งการสิ้นชีวิตของท่านพระสันตะปาปา	ยอห์นปอลที่	 2	 ได้ทรง
ประกาศยกย่องท่านให้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชนทั่วโลก	
	 “ในปี	2015	นี้	ให้เราชื่นชมยินดีโอกาส	200	ปี	ชาตกาลคุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน	ให้เราโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับชีวิต
แห่งพระพรของคุณพ่อบอสโกที่มีต่อเยาวชนและต่อเราทุกคน	 ขอพระเป็นเจ้า	 โปรดทรงช่วยเราให้รู้จักเสียสละอุทิศตนด้วยใจกว้าง	 สามารถเจริญชีวิต
ตามแบบอย่างของท่านนักบุญด้วยใจรักกตัญญูรู้คุณและเป็นเยาวชนซาเลเซียนที่	ร่าเริง	ขยัน	ศรัทธา	เสมอไป“	We	love	Don	Bosco”	
 

	 คุณพ่อบอสโก	 เกิดเมื่อวันที่	 16	สิงหาคม	ค.ศ.	 1815	 (พ.ศ.	 2358)	 ในหมู่บ้านเล็กๆ	ชื่อว่า
กัสเตลนูโอโวอยู่ใกล้กับเมืองเบ็กกี	จังหวัดอัสตี	แคว้นเปียมอนเตทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี		

	 คุณพ่อบอสโกเกิดในครอบครัวที่ยากจน	มีความซื่อสัตย์สุจริตมีศีลธรรม	มีความเชื่อศรัทธาและ
เครง่ครดัในศาสนา	เมือ่อายไุดส้องขวบ	ฟรนัเชสโก	ผูบ้ดิาไดจ้ากไป	ทิง้ใหท้า่นกบัพีช่ายอกีสองคนเปน็เดก็กำพรา้ 

อยู่ในความดูแลของมารดาเพียงลำพัง	 แต่คุณแม่มาร์เกรีตา	 มารดาของท่านได้ดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน
ฝึกฝนให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งอดทน	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 รักความจริงและยึดมั่นในความยุติธรรม	 อีกทั้งสอน

ให้มีใจเมตตาต่อคนยากจนแม้จะเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่คุณพ่อบอสโกกลับร่ำรวยด้วยพรสวรรค์	 มีความ
สามารถพเิศษในการเลน่กลและกายกรรมเพือ่การประกาศพระวรสาร	ทา่นเปน็คนทีก่ระฉบักระเฉงและตรงไปตรงมา 
เมื่ออายุ	 9	 ขวบได้ฝันเห็นพันธกิจที่จะต้องทำในอนาคต	 ทำให้มีความตั้งใจที่จะเป็นพระสงฆ์เพื่อช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนที่เป็นกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งและขาดโอกาสทางการศึกษา	กระทั่งอายุ	20	ปีได้เข้าบ้านเณรตาม
ความตั้งใจ	แม้จะพบกับปัญหาหลายอย่างเนื่องจากครอบครัวขัดสน	แต่ท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	

ในการศึกษาเล่าเรียนที่บ้านเณรจนได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1841		 
 (พ.ศ.	 2384)	 หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์คุณพ่อบอสโกได้เริ่มภารกิจตามที่ได้ตั้งใจไว้	 ด้วย	 
 การรวบรวมเดก็ทีย่ากจนใหเ้ขา้มาอยูร่วมกนั	 อบรมสัง่สอนพวกเขาดา้นศลีธรรมควบคูไ่ปกบั
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ประมวลภาพกิจกรรมชมรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย(ชมรม)
	 วันที่	16	-	17	ตุลาคม	2557	โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย	 (ชมรม)	 โดยคุณครูและนักเรียนร่วมกัน
สร้างการเรียนรู้เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ	 ทำให้นักเรียนได้มีเวลา
ฝึกทักษะและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน ์
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จากใจพี่สภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียน

	 โรงเรียนนารีวุฒิเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพด้านวิชาการ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และกิจกรรมต่างๆ	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณะครู	
ที่คอยช่วยเหลือ	 มอบความรัก	 ความเอาใจใส่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิที่ดีเสมอมา	 นับตั้งแต่คณะกรรมการสภานักเรียนได้รับการคัดเลือก
จากนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ให้เป็นตัวแทนของนักเรียนในการประสานงานกับคณะผู้บริหาร	 คณะครูและนักเรียน	 	 ตลอดปีการศึกษา	 2557		 
สภานกัเรยีนไดป้ฏบิตัติามโครงการทีไ่ดว้างไวต้ัง้แตต่น้ปกีารศกึษา	คอื	 โครงการหอ้งสมดุเคลือ่นที	่ โครงการเรยีกรอ้งความสนใจจนี	 โครงการนอ้งเคารพพี ่
การรณรงค	์Cleaning	School	และโครงการ	Clean	Restroom	ซึง่ไดด้ำเนนิโครงการสำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด	ีทัง้นีต้อ้งขอขอบพระคณุ	คณะผูบ้รหิาร 
คณะครทูกุทา่นทีใ่หค้ำปรกึษา	ตลอดจนนกัเรยีนโรงเรยีนนารวีฒุทิกุคน	ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	เพือ่ไปในทศิทางเดยีวกนั 
	 สุดท้ายนี้	 ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์โปรดประทานพระพรแด่คณะผู้บริหาร	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ให้มีสุขภาพร่างกาย	 
แข็งแรง	คิดสิ่งใดสมใจปรารถนา	มีกำลังใจ	กำลังกาย	ในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนนารีวุฒิต่อไป…	

คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม 
ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์โรงเรียนปลอดยาเสพติด 

โดยการจัดกีฬาฟุตซอล 

ผู้นำเยาวชนได้เข้าค่ายทำกิจกรรม  
เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี และการเป็นผู้นำเยาวชนที่ด ี

คณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนได้ร่วมทำบุญผ้าอาบน้ำฝน   
ณ วัดป่าวิมุกตาราม เนื่องในวันออกพรรษา 

เข้าอบรม เรื่องความเป็นประชาธิปไตย   
พบปะท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา  

เพื่อฟังการอธิบายและแสดงความคิดเห็น 

เนื่องในวันเด็ก ทางคณะกรรมการสภานักเรียน  
ได้จัดกิจกรรมเกม ที่ตำบลบึงกระจับ 

53
วารสาร

นารีวุฒิ



โครงการสภานักเรียน

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ

โครงการ Cleaning School  
โครงการน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง 
โครงการ Cleaning Restroom 
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
โครงการเรียกร้องความสนใจจีน 

นางสาวเหมือนฝัน เชียงกา ประธานสภานักเรียน 
ติดโควตา เด็กดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

นางสาวศลิษา สังข์ทอง คณะกรรมการสภานักเรียน 
ติดโควตา จิตอาสาและประชาธิปไตย 
คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่ รายชื่อผู้มีอุปการคุณ จำนวนเงิน 

1 กองทุนศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ 20,000	

2 คุณหรรษา  เจริญสุข 20,000	

3 คุณธวัชชัย-คุณจินตนา  บรรเจิดไพบูลย์ ร้านบรรเจิดศึกษาภัณฑ์ 15,000	

4 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  15,000	

5 คุณศรัณย์-คุณอติชาติ และคุณปาณิสรา สามพี่น้อง “พานประเสริฐ” 10,000	

6 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด 10,000	

7 กลุ่มอาสาสมัคร Salesian Sister Youth Volunteers (SSYV) 10,000	

8 คุณสิริพัฒน์  ปฏิญาณสัจ 10,000	

9 ทุนโรงเรียนนารีวุฒิ 10,000 

10 กองทุน “คุณครูอำพันธ์ เจริญสุข” 5,000	

11 นายแพทย์มงคล – คุณพัชรินทร์ตัญจพัฒน์กุล 5,000	

12 คุณบุษบา  เจติยานุวัตร 5,000	

13 คุณวิสิษฐ์  สุวรรณโพธิ์รุ่ง ร้านทรงวิจิตร 5,000	

14 คุณอนุชา แก่นแก้ว ร้านถ่ายเอกสารฟอร์เรสต์เซนเตอร์ 5,000	

15 คุณนิรันดร์ ธนทวีธรรม 5,000	

16 ผู้ร่วมงานซาเลเซียนโรงเรียนนารีวุฒิ 5,000	

17 พันเอกสุกริช ลาภเกรียงไกร ผู้จัดการร้านถาวรไฮเทค 5,000	

 รวมทั้งสิ้น 160,000	
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ทัศนศึกษาการเรียนรู้

	 วันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2557	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ศึกษาเรียนรู้กิจกรรม	 “ตามรอยพ่อกษัตริย์	 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”		 
ณ	พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	จังหวัดปทุมธานี	 

	 วันที่	12	ธันวาคม	2557	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	-	6	ศึกษาเรียนรู้ที่อุทยานธรรมชาติวิทยา	
ตามพระราชดำริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	อำเภอสวนผึ้ง	และเดอะบูม	ออร์คิด	ปาร์ค	
จังหวัดราชบุรี	 

	 วันที่	 23	 มกราคม	 2558	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 และ	 4	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา		 
ณ	พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี	วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง	จังหวัดราชบุร ี

วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	และ	2	ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่	ณ	พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ 
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ทัศนศึกษามาเลย์-สิงคโปร์
 วันที	่ 9-12	 มีนาคม	 2558	 คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนนารีวุฒ	ิ ทัศนศึกษาประเทศ
สงิคโปร-์มาเลเซยี	โดยการนำของซสิเตอรม์ารอีา	ตอวิเชียร	อธิการิณีเจ้าคณะภาค	ซิสเตอร์รัตนา	ระดม
กิจ	 ซิสเตอร์พรพิรุณ	 จันทร์เด่นดวง	 ผู้จัดการ	 และคณะซิสเตอร์	 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนครู	ผู้บริหาร	เรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน	เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐ
ต่างๆ	 สถานที่ทางประวัติศาสตร์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์	 ทำให้คณะครูมีความสุข	 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์	 คุณครูขอขอบคุณคณะซิสเตอร์สำหรับกำลังใจที่แสนดีและ
ขอบคุณพระสำหรับการเดินทางในครั้งนี ้
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