


.	 ทุกวันเราจะต้องบอกขอบคุณกันและกันด้วยท่าทีท่ีน่ารัก	 ความกตัญญูเป็น 

สิง่ทีง่ดงาม	ขอให้เรามคีวามกตญัญตู่อทกุคน	ขอบคณุพระเจ้าทีใ่ห้ชวีติกบัเรา	ขอบคณุ

พ่อแม่ที่เป็นห่วงเป็นใยเรา	เมื่อมาถึงโรงเรียน	เรารู้จักสวัสดีคุณครู	ผู้ใหญ่ทุกคน	ตั้งใจ

ฟังคุณครู	 ตั้งใจเรียน	 สิ่งนี้คือท่าทีของความกตัญญูรู้คุณ	 และตามท่ีคุณพ่อบอสโก 

บอกว่า	คนที่มีความกตัญญูรู้คุณจะเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในชีวิต...

	 คณะครู	นักเรียนและตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ	ร่วมแสดงความกตัญญู

กตเวทต่ีอซสิเตอร์อานาโรซา	ซโีวร	ีอธกิารณิ	ีและคณะซสิเตอร์	เพือ่ขอบพระคุณส�าหรับ

ความรัก	ความห่วงใย	ความใส่ใจและความปรารถนาดี	
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สารบัญ
C o n t e n t s

จากใจบรรณาธิการ
	 ทุกคนมีเวลาเท่ากัน	คือ	60	นาทีต่อชั่วโมง	และมี	24	ชั่วโมงใน	1	วัน		แต่ใครจะใช้เวลาให้คุ้มค่า 

กว่ากัน	 ตรงนี้ส�าคัญมากกว่า	 โดยเฉพาะนักเรียน	 ภาคเรียนที่	 1	 ผ่านพ้นไป	 ภาคเรียนที่	 2	 ก�าลังย่าง 

ก้าวมาถึง	ขอให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะ	แล้วความสุข	ความยินดีก็จะตามมา	

นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ

	 วารสารนารีวุฒิฉบับนี้เป็นการแนะน�าผู้บริหารใหม่	 ท่ีกลับมาอยู่ท่ามกลางนารีวุฒิของเราอีกครั้งหน่ึง	 

และคณะกรรมการสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2559	

	 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามวารสารนารีวุฒิเสมอมา	 ขอบคุณคณะผู้จัดท�าทุกท่านที่ให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะต่างๆ	 และขอขอบคุณ 

ผู้ปกครองและชุมชน	ที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

	 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ



สารจากอธิการิณี

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี

อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน

 ในช่วงเวลาน้ี	เราคงได้รบัรูถ้งึข่าวใหญ่ระดบัโลก	ทีอ่งค์สมเดจ็

พระสันตะปาปา	 ฟรังซิส	 ทรงสถาปนานักบุญใหม่	 "นักบุญเทเรซา 

แห่งกลักตัต้า"	พร้อมยกย่องท่านว่าเป็นผูแ้จกจ่ายความเมตตาและท�าตวัพร้อมเสมอ	

ที่จะรับใช้ทุกคนเฉพาะอย่างยิ่ง	ทารกที่ถูกทอดทิ้งและผู้ยากไร้	ในฐานะที่เราท�างานด้าน

การศึกษา	เราพัฒนาความรู้ด้านสติปัญญาแก่เด็กๆ	ก็คือ	การพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้งครบ

ของพวกเขา	แต่ความเป็นมนุษย์เริม่ต้นตัง้แต่ในครรภ์มารดา	ซิสเตอร์ขอแบ่งปันค�าพดูของนกับญุ

องค์ใหม่	 ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่า	 ทารกที่อยู่ในครรภ์	 คือ	 คนที่อ่อนแอที่สุดและด้อยโอกาสที่สุด	 

ที่เราต้องต้อนรับและปกป้อง	 	 ความเป็นมนุษย์ยังต้องได้รับการดูแลตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ	 ดังนั้น	

ท่านรบัใช้คนทีถ่กูทอดทิง้ให้อดตายอยูข้่างถนน	ท่านมองเหน็ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ทีพ่ระเจ้าประทานให้

เขาเหล่านั้น	

	 	 	 	ท่านเตือนบรรดาซิสเตอร์ของท่านว่า	“เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้า

และท�าตามพระประสงค์ของพระองค์	ในแบบที่จับต้องได้	ที่อยู่ในตัวของคนยากไร้ที่สุดในกลุ่มคนยากไร้	และ

ต้องอุทิศตัวเองให้กับการรับใช้”

	 	 	 ส�าหรับคุณแม่เทเรซา	 ความเมตตา	 คือ	 เกลือที่รสชาติต่องานของท่าน	 ความเมตตา	 คือ	 แสงสว่าง 

ซึ่งส่องแสงในความมืด	 ท่านชอบพูดเสมอว่า	 "ฉันไม่ได้พูดภาษาเดียวกับพวกเขา	 แต่ฉันสามารถยิ้มได้"	 ดังนั้น	 

เราต้องน�ารอยยิ้มของคุณแม่เทเรซามาไว้ในหัวใจของเรา	 และมอบรอยยิ้มนี้ให้กับคนที่เราพบระหว่าง 

การเดินทางในชีวิต	

	 			ขอพระเจ้าโปรดประทานพร	แด่ทุกท่าน	ทุกครอบครัว	
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สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน
	 ขงจื๊อ	เคยพูดถึงความทุกข์ของตนให้ลูกศิษย์ฟังว่า
	 “.......การไม่ยอมสละความผดิของตนออกไปด้วยการแก้ไข
ตนเองเสียใหม่....	เหล่านี้เป็น
ความทุกข์ของฉัน”
	 จากค�ากล่าวนี	้ขงจือ้จะเป็นทุกข์ไม่สบายใจด้วยเรือ่ง	2	เรือ่ง
คือ	เรื่องความรู้กับความประพฤติ
	 เรื่องความรู้	ก็คือ	การไม่ได้ขวนขวายแสวงหาความรู้
	 ธรรมดาว่า	ปราชญ์	คนดี	มนษุย์ท่ีแท้ย่อมขวนขวายแสวงหา
วิชาความรู้ใส่ตนเองเสมอ	 เพราะปราชญ์ต้องมีปัญญาคม	ปัญญา 
ขี้เท่อ	เขรอะขึ้นสนิม	จะใช้ตัดฟันปัญหาให้ขาดได้อย่างไร
	 ปราชญ์ท่านมองตนเองและใช้ปัญญา	 เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น	
จึงต้องเป็นผู้มีปัญญาดี
	 เร่ืองความประพฤติ	 ก็คือ	 การไม่ได้ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม	การได้พบความชอบธรรมแล้ว	ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม	
และการไม่ยอมสละความผิดของตนท้ิงเสียด้วยการแก้ไขตนเอง 
เสียใหม่
	 คนดีกับคนชั่วต่างกันตรงนี้
	 ทั้งคนดีและคนชั่ว	สามารถท�าความผิดได้	คนชั่วนั้นท�าชั่ว
ได้ง่ายอยู่แล้ว	แต่คนดีก็ท�าชั่วได้เช่นกัน
	 เพียงแต่คนดีท�าชั่วแล้ว	 ก็ส�านึกเสียใจ	 แล้วกลับแก้ไข
ประพฤติตัวดีใหม่

สารจากผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

สารจากผู้อ�านวยการ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

	 ช่วงเวลาของภาคเรยีนที	่1	ผ่านไปอย่างรวดเรว็		บตุรหลานของเรากเ็ตบิโตขึน้มาอกีระยะ

หนึ่ง	แต่การเติบโตที่สังคมไทยก�าลังมองดู	คือการเติบโตด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุตรหลานของ

เรา	 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นคุณ	 เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน	

การศกึษาและการปลกูฝังคณุธรรม	จงึเป็นสิง่ส�าคญัในการหล่อหลอม	ขดัเกลาจติใจของเยาวชนปัจจบุนั	

เพื่อท�าให้บุตรหลานเจริญเติบโต	 เป็นคนดีพร้อมในสังคมไทยต่อไปในอนาคต	 การกระท�าใดๆ	 ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์	ไม่มีโทษต่อการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน	ถือเป็นการกระท�าที่มีคุณธรรม		และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ที่ดี	ต้องอาศัยแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดปฏิบัติให้ดู	จึงจะมีการพัฒนาโดยการปฏิบัติตามนั่นเอง	ดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเรา

ก็จะเป็นการดี	 ในการมีความพากเพียร	 อดทนต่อการดื้อดึงหรือเมินเฉยของเยาวชน	 ที่อยู่ต่อหน้าเราทุกคน	 แต่เยาวชนทุกคนที่อยู ่

ต่อหน้าเรา	กม็เีมลด็ทีพ่ร้อมจะเตบิโต	ขอให้เราท่ีเป็นผูใ้หญ่	พากเพยีรในการดแูลเอาใจใส่พวกเขา	ให้เตบิโตเป็นต้นไม้ใหญ่	ทีด่มีปีระโยชน์

ต่อสังคมต่อไป

	 หวงัว่าสิง่ทีก่ล่าวมานี	้คงเป็นประโยชน์และเป็นก�าลงัใจให้ทกุท่าน	สามารถตดิตามดแูลบตุรหลานของเรา	ขอพระเป็นเจ้าอวยพร

และอยู่เคียงข้างเสมอไป

	 ส่วนคนช่ัว	ท�าชัว่
โดยไม่เสียใจ	 และย่ามใจ
ท� า ชั่ ว ขึ้ น เ ร่ื อยๆ 	 เมื่ อมี 
ผูช้ีแ้นะตกัเตอืน	กห็าทางแก้ตวั
ไปต่างๆ	 นานา	 หาพรรคพวก 
ลูกน้องมาแก้ตัวช่วยกันอีก	ไม่ยอมแก้ไข	
จนกว่าจะจัญไรฉิบหายไปในที่สุด
	 คนเรา	 อาจเสมอกันในทางกฎหมาย	 แต่คนเรา	 ไม่อาจ
เสมอกันในทางศีลธรรม
	 คนดี	คิดสร้างสรรค์ประโยชน์สุข
	 คนอัปรีย์	คิดแต่กอบโกยผลประโยชน์
	 พาล...ทุกข์	เพราะไม่ได้ท�าความชั่ว
	 บัณฑิต...ทุกข์	เพราะไม่ได้ท�าความดี
	 ซิสเตอร์หวังว่าเมื่ออ่าน	 “ทุกข์ของขงจื๊อ”	 ซึ่งจงเฉิงได้ 
เรียบเรียงไว้	เป็นปรัชญาเพื่อน�ามาพัฒนาตน	
	 ท่านผู้อ่านคงได้ข้อคิดเพื่อการพัฒนาตนเช่นกัน

ขอพระอวยพร
ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค

ขอแสดงความนับถือ

ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์

ผู้อ�านวยการ
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ขอต้อนรับ	 ...	การกลับมา 

อกีคร้ังของ	…	ซสิเตอร์ยพุด	ี	

จารุวิภาค	 และซิสเตอร  ์

ทพิวรรณ	จารวุภิาค	ท่ีกลบั

มาอยู ่ท ่ามกลางพวกเรา 

ชาวนารีวุฒิ	

คุณครูใหม่	น้องนักศึกษา

ฝ ึกสอนทุกท ่าน	 ในป ี 

การศึกษา	2559	นะคะ			

6 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



1.	 ซิสเตอร์อานาโรซา	ซีโวรี	 อธิการิณี

2.	 ซิสเตอร์ยุพดี	จารุวิภาค	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

3.	 ซิสเตอร์ดาริณี	หมั้นทรัพย์	 ผู้อ�านวยการ

4.	 ซิสเตอร์ทิพวรรณ	จารุวิภาค	 รองผู้อ�านวยการ

5.	 ซิสเตอร์ปัจจนีย์	ไทยล�าภู	 ผู้รับผิดชอบฝ่ายปฐมวัย

6.	 นางสมชวน	ทีค�า	 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

7.	 นางสุวรรณี	พึ่งสุนทร	 ฝ่ายวิชาการ

8.	 นางสาวนิโลบล	สมบูรณ์ศิริ	 ฝ่ายกิจการนักเรียน

9.	 นางมยุรี		แสวงทอง	 ฝ่ายบุคลากร

10.	 นางสาวจันทนี		ปานการะเกตุ	 ฝ่ายธุรการและการเงิน

11.	 นางสาวขวัญศิริ		บัวลา	 ฝ่ายอาคารสถานที่

12.	 นางลัดดาวัลย์		โกวิทย์วรวุฒิ	 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
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7วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 วันที่	24	พฤษภาคม	2559	คณะซิสเตอร์	คณะครู

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	 ร ่วมกันเทิดพระเกียรติ

พระมารดามารีย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์และเสกอาคารเรียน	

ส�าหรับขอพรปีการศึกษา	2559

8 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 วันที่	5	สิงหาคม	2559	ฝ่ายวิชาการจัดงาน	"เปิดบ้านวิชาการ	สืบสานงาน

พ่อหลวงไทย"	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 ภายในงานจัดกิจกรรมตามฐาน	 

ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริ	 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 วันที่ 	 21–26	 กรกฎาคม	 2559	 

ซิสเตอร์มารีอา	ตอวิเชียร	เจ้าคณะแขวง

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ประจ�า

ประเทศไทย	 ได้มาเยี่ยมพวกเราชาว 

นารีวุฒิ	ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

9วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 	 	 	 	 	 	 	 นี่คือ	 หัวข้องานกตัญญูของคณะซิสเตอร์	 

ซึ่งศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม	 ได้เลือกประเทศไทยเป็น

สถานที่จัดงาน	 วันกตัญญูระดับโลก	 ประจ�าปี	 2016	 

ณ	โรงเรียนมารย์ีอปุถมัภ์	สามพราน	ในวนัที	่25	–	26	เมษายน	

2016	มาเดอร์อวีอง	รงักว๊อท	อคัรธกิารณิจีากโรม	ตวัแทนของ

คุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล	 ได้มาพบปะและ

เฉลิมฉลองวันกตัญญูหรือวันครอบครัว	 กับเยาวชน	 ครู	

และบคุลากรของสถาบนัต่างๆ	ในเครอืซสิเตอร์ซาเลเซยีน	

ประเทศไทย	 จ�านวนกว่า	 600	 คน	 ซ่ึงก่อนหน้าวันเหล่านี้ 

ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆ	รวมถึงโรงเรียนนารีวุฒิ	ของเราด้วย	

	 	 	 ในช่วงเวลาของการพบปะนี้	 มาเดอร์อีวองได้ให้ข้อคิดแก่บรรดาเยาวชน	 ความตอน

หนึง่ว่า	“ให้พวกเธอทกุคนแน่ใจเถดิว่า	เป็นพระมารดามารย์ีองค์อปุถมัภ์ได้น�าพวกเธอทกุคนให้มา

อยู่ในบ้านหลังนี้	บ้านของบรรดาซิสเตอร์	 ให้พวกเธอตั้งใจเล่าเรียนอย่างดี	รู้จักคิด	รู้จักไตร่ตรอง	 

รักในวัฒนธรรม	 เพราะสิ่งเหล่านี้จะหลอมความคิดของเรา	 ให้มุ่งสู่ความดีงามท่ีแท้จริงและจะ

เป็นการสร้างสังคมใหม่ในอนาคต	อาศัยการเรียนจะช่วยเราให้เข้าใจถึงคุณค่าของชีวิต	ที่รู้รักและ

อุทิศตนเพื่อผู้อื่น	

	 	 	 	 	 	 แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ	ที่บรรดาเยาวชนได้มีโอกาสอยู่กับมาเดอร์	 พวกเขาประทับใจใน 

ความน่ารัก	 ซื่อ	 เรียบง่ายของท่าน	 ทั้งได้สัมผัสถึงความรัก	 ความเมตตา	 ความอบอุ ่นและ 

ความปรารถนาดีต่างๆ	ของท่านที่มีต่อพวกเขา	รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวใหญ่ระดับโลก	พวกเขาจะเก็บรักษาไว้ในดวงใจ...	

ดังภาพที่ถูกเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง

ของชีวิต

10 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิร ่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในวโรกาส 

วันพระราชสมภพ	12	สิงหาคม	2559	ณ	ศาลาประชาคม	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

	 ...ให้พวกเราระลึกถึงพระคุณของแม่อยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นวันส�าคัญ 

หรอืไม่	ให้เป็นลกูทีมี่ความกตัญญกูตเวที	ไม่เรยีกร้องสิง่ต่างๆ	ซ่ึงแม่ให้เราตลอด

อยู่แล้ว	 โดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นพระคุณของครู	 ซ่ึงเปรียบเสมือนแม่

บุคคลที่	2	ของพวกเรา…	

11วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



12 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



13วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



14 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



15วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



16 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จัดนิทรรศการความรู ้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 
ด้านกีฬาของในหลวง	 การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทย	 นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับ
กิจกรรมฐานจานร่อน

17วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	เช่น	การเล่นวงดนตรีไทย	การแสดงโขน	และการเล่น
ดนตรีสากล	เช่น	วงโยธวาทิต

	 คุณครูบุญประคอง	 อุณหะจิรังรักษ์	 น�านักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมโครงการ	 “อบรมการเรียนดนตรีตะวันตกและการบรรเลง 
วงโยธวาทิต”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ณ	โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะมีการจัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	ครบ	70	ปี	และมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในการ
กัดกระจกเงาให้เป็นลวดลายต่างๆ	ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	ผลงานการปั้นดินน�้ามัน	การวาดภาพ
ระบายสีของนักเรียนประถมศึกษา	 พร้อมทั้งให้นักเรียนประถมและมัธยมร่วมกิจกรรมตอบค�าถามความรู ้
เกี่ยวกับศิลปะ	ดนตรี	นาฏศิลป์	และการปฏิบัติท่าร�าวงมาตรฐาน

	 ส ่ ง เ สริ มและสนับสนุน ให ้
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร่วม
กจิกรรมประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่	
ครั้งที่	2	สานสายใยวัฒนธรรม	

18 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 เดินก ้มหน้า. . .ตามล ่าโปเกม ่อน.. .ใครๆ	 ก็รู ้จักเกม 
โปเกมอน	โก....	เกมดงัจากญีปุ่น่ทีเ่ล่นบนมอืถอื	สร้างกระแสฟีเวอร์
เขย่าสังคม	ปลุกคอเกมทั้งหน้าเก่า	หน้าใหม่	 ให้ออกมาสู่ท้องถนน	
ห ้างสรรพสินค ้า	 สวนสาธารณะ	 สถานที่ที่ เสี่ยงอันตราย	 
เพื่อการตามล่าจับโปเกมอน	 ท�าให้เดินก้มหน้า	 มองจอมือถือ 
ตลอดเวลา	ไม่สนใจสังคมและสิ่งรอบข้าง	ท�าให้ขาดสติ

	 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี	จดัซุม้ให้ความรูเ้ก่ียวกบัโครงการพระราชด�ารขิองในหลวง	ในด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ	มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในด้านงานฝีมือ	และกิจกรรมการพับกระดาษ

	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี 
ร่วมพิธีเป ิดศูนย์สะเต็มศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม	
และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา

ผลงานนกัเรยีนระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

19วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



20 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 วันท่ี	 9	 มิถุนายน	 2559	 โรงเรียน 

นารีวุฒิฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	ครบ	70	ปี

	 ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้	 จัดสวนสมุนไพร	 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสมหามงคลท่ีสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พระชนมพรรษา	

๖๔	พรรษา	

21วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 คณะซิสเตอร์	คณะครู	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน	

ช้ัน	ม.1	และ	ม.4	เพือ่ช้ีแจงนโยบาย	การจดัการศกึษา	ระเบยีบ

วนิยั	ข้อปฏบิตัใินโรงเรยีน	การพฒันาคณุธรรม	จรยิธรรม	และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

	 พิธีวันไหว้ครู	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความส�าคัญของคุณครู	 ที่เปรียบเสมือน 

เรือจ้างหรือแม่พิมพ์ของชาติ	 จากนั้นมี 

การแต่งตั้งสารวัตรนักเรียน	ชั้น	ป.6	และ	

ม.5

	 วันที่	30	มิถุนายน	2559	เจ้าหน้าที่

ต�ารวจจราจร	 สถานีต�ารวจภูธร	 อ�าเภอ

บ้านโป่ง	 มาให้ความรู้และฝึกปฎิบัติในด้าน

กฎจราจร	 สัญญาณมือและความปลอดภัย

ในการขับขี่ยานพาหนะ	 ส�าหรับเนตรนารี

จราจร	ม.3

22 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 วนัที	่16	มถินุายน	2559	โรงเรยีนนารวีฒุจิดัพธิเีข้าประจ�า

กองเนตรนารีและยุวกาชาด	 โดย	 ซิสเตอร์ยุพดี	 จารุวิภาค	 

เป็นประธานในพิธี	คณะผู้บริหาร	คณะครู	ร่วมเป็นเกียรติประดับ

เครื่องหมายแก่ผู้ก�ากับ	 นักเรียน	 ในกิจกรรมเปิดกองเนตรนารี- 

ยุวกาชาดและผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

	 วนัที	่1	กรกฏาคม	2559	โรงเรยีน

นารีวุฒิร่วมพิธีทบทวนค�าปฏิญานและ

สวนสนาม	 เนื่องในวันสถาปนาคณะ 

ลูกเสือแห่งชาติ	ประจ�าปี	2559

	 วันที่	29-30	มิถุนายน	2559	ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการอบรม	(อาสาสมัครป้องกัน)	โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

และร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

23วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 กิจกรรมการเดินทางไกลของเนตรนาร	ี ชั้น	 ป.6	 เข้าค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด	 

ม.1	และ	ม.2	ประจ�าปีการศึกษา	2559	เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการของลูกเสือ	

	 วันที่	27-29	กรกฏาคม	

2559	 ค ่ายเนตรนารี เสนา- 

ยุวกาชาด	 ม.2	ณ	 ค่ายลูกเสือ

อนุสรณ์ศุภมาส	 อ.โพธาราม	

จ.ราชบุรี

การเดินทางไกลของเนตรนารี	ชั้น	ป.6

วันที่	26-27	กรกฏาคม	2559		ค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด	ม.1	ณ	ค่ายลูกเสือปิยมงคล	อ.เมือง	จ.ราชบุรี

วันที่	1-3	สิงหาคม	2559	ค่ายเนตรนารีอากาศ	ม.2	

ณ	โรงเรียนการบิน	ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
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	 ทุกๆ	 วัน	 ในยามเช้ารั้วอนุบาลของเรา	 ได้ท�ากิจกรรม
ต่างๆ	 มากมาย	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 
และสนุกสนานกับซิสเตอร์	 คุณครูและเพื่อนพี่น้อง	 อาทิ	 
การออกก�าลงักาย	การละเล่นไทย	การทดลองวทิยาศาสตร์และ
การแสดงหุ่นเชิด	

	 วันที่	7	มิถุนายน	2016	นักเรียนอนุบาลของเรา	ได้ร่วม
เปิดหมู่บ้านสีกับพี่ๆ	 โดยหัวข้อแนวปฏิบัติอุดมการณ์ประจ�าปี
ในปีน้ี	คอื	“Save	the	world	with	a	merciful	heart”	โอกาส
น้ีเด็กๆ	 ได้ท�ากิจกรรมกับคุณครู	 ในการรักษาความสะอาด 
ของโรงเรยีน	รูจ้กัแยกแยะ	และช่วยกนัท�าให้อนบุาลน่าอยูม่าก
ยิ่งขึ้น
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	 วันท่ี	 9	 มิถุนายน	 2016	 ตัวแทน

นกัเรยีนอนบุาลได้ร่วมกนัไหว้คุณคร	ูโอกาส

วันไหว้ครู	 เพื่อแสดงความกตัญญูรู ้คุณ 

และความรักท่ีคุณครูได้มอบให้ในการดูแล

เอาใจใส่	 การอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กที่ด	ี 

มีมารยาท	และให้วิชาความรู้

	 วันที่	11	สิงหาคม	2016	อนุบาลของเราได้ร่วมกิจกรรม

วันแม่	 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ	 84	 พรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 งานครั้งนี้มีการ

แสดงของตัวแทนนักเรียนช้ันอนุบาล	 2	 จากนั้นอนุบาลของเรา

ได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่	 โดยมอบการ์ด 

วันแม่	และท�ากิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

	 เรายังจัดโครงการ	 (Project	 Approach)	 ที่ส่งเสริมให้

เด็กๆ	 แสวงหาค�าตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจ

จะเรียนรู้และท�ากิจกรรมด้วยความสนุนสนาน

โอกาสนี้ผู้ปกครองได้รับชมผลงาน

จากนักเรียนอนุบาลของเรา
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	 วันที่	28	กรกฏาคม	2559	นักเรียนชั้น	ป.1	-	ป.2	

ทัศนศึกษาหมู่บ้านไทยสามพราน	 ริเวอร์ไซต์	 อ.สามพราน

จ.นครปฐม	

	 วันที่	22	กรกฎาคม	2559	นักเรียนชั้น	ป.3	-	ป.4	ทัศนศึกษาสหกรณ์

โคนมหนองโพราชบรุ	ีจ�ากดั	สนุทรแีลนด์	แดนตุก๊ตาและวธิกีารท�าหวัไชโป๊ทีร้่าน

แม่กิมฮวย	จังหวัดราชบุรี

	 วันที่	 29	 กรกฎาคม	 2559	 นักเรียนชั้น	 ป.5-ป.6	 ทัศนศึกษา 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื ้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้ม	 อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ		อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	
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	 วันที่	19	สิงหาคม	2559	นักเรียนชั้น	ม.1	ศึกษาเรียนรู้ในงาน

มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิณ	อมิแพค็	เมอืงทองธานี

	 วันที่	29	สิงหาคม	2559	นักเรียนชั้น	ม.6	ศึกษาเรียนรู้ในงาน	“Open	House	2016”	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์	จ.นครปฐม

	 วันที่	2	กันยายน	2559	นักเรียนชั้น	ม.2	

ทัศนศึกษาบึงฉวาก	 ตลาดสามชุกร้อยปีและ 

คุ้มขุนแผน	จ.สุพรรณบุรี
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	 ซิสเตอร์สุรนารี	วิเจียร	ซิสเตอร์โยธิกา	บุญธาตุ	และครูรพีพร	ระดมกิจ	
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี	 ซึ่งได้จัด
อบรมครูค�าสอน	ประจ�าปีการศึกษา	2016	ในหัวข้อ	"พระเมตตาของพระเจ้า
ในพระวรสาร	นกับญุลกูา"	ในวนัเสาร์ที	่18	มถินุายน	2016	ณ	หอประชมุเซนต์
ปอล	 โรงเรียนดรุณาราชบุรี	 โดยมี	 คุณพ่อปิติศักดิ์	 พงศ์จิรพันธ์	 เป็นวิทยากร
และมีครูค�าสอนในสังฆมณฑลเข้าร่วมประมาณ	90	คน	จากโครงสร้าง	เนื้อหา	
ที่ได้รับจากการอบรม	 สามารถน�ามาแบ่งปันและน�ามาใช้ในการเรียนการสอน
ได้จริงในชีวิตของการเป็นครูค�าสอน

	 วันที่	19	มิถุนายน	2016	ซิสเตอร์อานาโรซา	ซีโวรี	และสมาชิกในหมู่คณะพระหฤทัย	บ้านโป่ง	ร่วมเป็นพยานในการต้อนรับสมาชิก

ใหม่ของพระศาสนจักร	เด็กหญิงชฎาธาร	กลัดสินต์	นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ	ซึ่งก�าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	พิธีรับศีลล้างบาปท�าที่วัด

น้อยของวัดนักบุญโยเซฟ	บ้านโป่ง	ราชบุรี	โดย	คุณพ่อ	ยอห์น	เลสซันดริล	คุณพ่อเจ้าอาวาส	เป็นประธานในการโปรดศีลล้างบาปครั้งนี้

	 วันที่	 22	 กรกฏาคม	 2559	 การพบปะที่มีความหมายของซิสเตอร์อันนา	 

มารีอา	 ตอวิเชียร	 อธิการิณีเจ้าคณะแขวง	 กับนักเรียนคาทอลิกที่วัดน้อยโรงเรียน 

นารีวุฒิ	 ท่านได้ให้ข้อคิดที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตคริสตชนและสุดท้ายได้มอบ 

ของที่ระลึกกับเด็กทุกคน
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	 วันท่ี	 5	 สิงหาคม	 2559	 ในวันวิชาการ	 เราได้จัดฐานพระธรรม 

ค�าสอน	 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสความรักต่อพระ	 ในปีศักดิ์สิทธ์ิ 

แห่งเมตตาธรรมผ่านกิจกรรมท่ีมีในฐาน	 นักเรียนได้รับความรู ้และ 

ความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย

	 วันเสาร์ที่	23	กรกฎาคม	2559	ศูนย์คริสตศาสนธรรม	สังฆมณฑลราชบุรีจัดอบรม

ครูคาทอลิก	ประจ�าปีการศึกษา	2559/2016	หัวข้อ	“ครูคาทอลิก	ภาพสะท้อนของพระเจ้า

ผู้เมตตากรุณา”	(Catholic	Teachers	:	The	Mirror	of	Merciful	God)	ณ	หอประชุม	โรงเรียนนารีวิทยา	

โดย	คุณพ่อปราโมทย์	นิลเพ็ชร	มีคุณครูเข้ารับการอบรมจ�านวน	200	คน	ในจ�านวนนี้ก็มีคณะครูของเราไปรับการอบรมด้วย
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	 วันที่	1	มิถุนายน	2559	ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

และประธานสีต่างๆ	ทั้ง	4	สี

ประธาน	 นางสาวสุมิตรา	เกิดจันทร์ทอง	 ม.6/2

รองประธาน	 นางสาวกุลธีรา	ลิ้นทอง	 	 ม.6/4

รองประธาน	 นางสาววิจิตรา	เผ่าผม	 	 ม.6/1

รองประธาน	 นางสาวไอลดา	ตันประเสริฐ	 ม.6/3

ประธานสีเหลือง	 นางสาวสุดารัตน์	 ทึนรส	 	 ม.6/2
รองประธานสีเหลือง	 นางสาวชนนิกานต์	 ถวิลอ�าพันธ์	 ม.6/1
ประธานสีเขียว	 นางสาวอนุสรา	 นิ่มนุช	 	 ม.6/3
รองประธานสีเขียว	 นางสาวณัฐริกา	 สัปคง	 	 ม.5/3
ประธานสีฟ้า	 นางสาวพนิดา		 พินพาทย์	 ม.6/4
รองประธานสีฟ้า		 นางสาวมาลินี	 	 วงษ์วิบูลย์สิน	 ม.5/4
ประธานสีชมพู		 นางสาวนัทธ์ชนัน	 สวนไม้งาม	 ม.6/1
รองประธานสีชมพู		 นางสาววรินทร	 เฮงนิรันดร์	 ม.5/2
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ที่

ที่

ที่

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

1	 วิศัลย์ศญา	 สีสะอาด	 สวนดุสิต
2.	 กุลนิดา	 สงขาว	 สวนดุสิต
3.	 สริตา	 พุตติ	 สวนสุนันทา
4.	 ณัฐฐา	 วงษ์สิริพาณิชย์	 ราชภัฎนครปฐม
5.	 ศิริลักษณ์	 ชวณิชโชติวัฒน์	 เกษตรศาสตร์
6.	 กัญญาณัฐ	 รอดเทศ	 ราชภัฎนครปฐม
7	 นิธิดา	 สันทอง	 ราชมงคลพระนคร
8	 ณัฐธิดา	 ตันติเมธีวนิช	 ศิลปากร
9	 ชลิตา	 ปุ้ยฮะ	 สวนดุสิต
10	 นิรชา	 แสงจันทร์	 สวนสุนันทา
11	 อัจจิมา	 จงเจริญ	 ศิลปากร
12	 นริศรา	 สมัยนิยม	 เกษตรศาสตร์
13	 สินสุภา	 เสลาหอม	 กรุงเทพ
14	 วงวาด	 เอกลัคนารัตน์	 พระจอมเกล้าธนบุรี
15	 กัญญาณัฐ	 ฉินสวัสดิ์พันธุ์	 เกษตรศาสตร์
16	 ภัทรกันย์	 คณโฑมุกด์	 ศิลปากร
17	 ชลธิชา	 ประตูใหญ่	 ศิลปากร
18	 นวลพรรณ	 หู้เต็ม	 ศิลปากร
19	 กัญจนพร	 พันธิราช	 ราชมงคลกรุงเทพ
20	 มัลลิกา	 เกรียงฮุ้น	 ศรีปทุม
21	 อริสรา	 เฮงสวัสดิ์	 หอการค้า
22	 นันทชา	 โรจน์ธรรมรักษ์	 ศรีนครินทรวิโรฒ
23	 ศรุตา	 สังขวิเชียร	 บูรพา
24	 ณัฎฐนันท์	 เชียงทอง	 ราชมงคลธัญบุรี
25	 ประภัสสร	 สงวนทรัพย์	 กรุงเทพ
26	 ธนัชพร	 สระสม	 สวนดุสิต
27	 พัชริดา	 ทั่งจันทร์	 รังสิต
28	 สุภาดา	 ธรรมจง	 ราชภัฎนครปฐม
29	 เจนจิรา	 วีระกุล	 วลัยลักษณ์
30	 อภิชญา	 เย็นใจ	 ศรีนครินทรวิโรฒ
31	 ศิรดา	 วัชรจินดา	 ศรีนครินทรวิโรฒ
32	 ชนิดาภา	 บัณฑิตย์	 เกษตรศาสตร์
33	 ธนัชพร	 มณีวิลัย	 เกษตรศาสตร์
34	 ธมลวรรณ	 แก้วแดง	 ธรรมศาสตร์
35	 พัทธิกา	 รามัญ	 สวนสุนันทา
36	 ภิญญดา	 พุตติ	 ศิลปากร
37	 รัญชิดา	 ศิริประสพ	 ธรรมศาสตร์
38	 วีรยา	 อินทรักษ์	 รังสิต
39	 สุภาพร	 เล็กสูน	 สวนดุสิต
40	 อรนุช	 โตมู	 วิทยาลัยแสงธรรม
41	 พลอยศิริ	 มุมแดง	 ราชภัฎนครปฐม

42	 ฐิติรัตน์	 วราโชติเศรษฐ์	 รามค�าแหง
43	 ปาณิศา	 ศรีเรืองศักดิ์	 กรุงเทพ

สกุล

สกุล

สกุล

 ชั้น ม.6/1

1	 ชาลิณี	 ชมเอ	 ศิลปากร
2	 ศิรดา	 อินทร์ประทับ	 สวนดุสิต
3	 นัทชา	 มั่นคง	 สวนสุนันทา
4	 ปุญญตา	 แรงเพ็ชร	 เกษตรศาสตร์
5	 ศิรภัทร	 พรมข�า	 ราชภัฎนครปฐม
6	 ขวัญชนก	 มั่นคง	 สวนดุสิต
7	 ปวีณา	 แก้วบรรจง	 ศิลปากร	
8	 โชติกานต์	 นิชาโกศล	 สวนดุสิต
9	 สุทธิดา	 ราชรี	 ศรีปทุม
10	 ชัญญานุช	 เข็มทอง	 ศิลปากร
11	 จินตนีนาฏ	 บุญทอง	 บูรพา
12	 สุริญาภรณ์	 ศรีส�าราญ	 ศิลปากร
13	 อารีรัตน์	 มาลัย	 ศิลปากร
14	 ระพีพัฒน์	 เข็มนาค	 ศิลปากร
15	 ชญาทิพย์	 แก่นน้อย	 ศิลปากร
16	 ธัญสิรี	 หาญวานิช	 ราชมงคลรตันโกสนิทร์
17	 พลอยวิไล	 ศรีเงิน	 ศิลปากร
18	 ชรินรัตน์	 ยิ่งทวีศักดิ์	 ศิลปากร
19	 พุธิตา	 อิ่มแสงจันทร์	 ศิลปากร
20	 มัณฑนี	 รุ่งเรือง	 ศิลปากร
21	 ฐาดา	 จาระเกตุ	 เกษตรศาสตร์
22	 สิริกร	 วิจิตรจรัสกุล	 เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
23	 บุษกร	 งามทองประกาย	 สวนสุนันทา
24	 วรรณพร	 เงินถาวรกุล	 ราชภัฎนครปฐม

  ชั้น ม.6/2

  ชั้น ม.6/3
ที่ มหาวิทยาลัยชื่อ สกุล

1	 ภัทรภรณ์	 พวงล�าเจียก	 ราชภัฎนครปฐม
2	 ธนัชพร	 ศรีดารุณศิลป์	 ศิลปากร
3	 อริสา	 แสงเทียน	 เกษตรศาสตร์
4	 สุพิชญา	 สืบสันติการ	 สวนดุสิต
5	 อมรรัตน์	 มักเชียว	 กรุงเทพ
6	 สุภนิดา	 จันทร์หอม	 กรุงเทพ
7	 จิติกาญจน์	 เจริญสุข	 เกษตรศาสตร์
8	 อรยา	 ทองดี	 เกษตรศาสตร์
9	 ณัฐชานันท์	 บุญฤทธิ์วรากูล	 สวนดุสิต
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ที่

ที่ที่

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ชื่อ

ชื่อชื่อ

สกุล

สกุลสกุล

10	 กนิษฐา	 คชาสัมฤทธิ์	 เทคโนโลยีสุรนารี
11	 วรวีย์	 อภิรักษ์สืบสกุล	 เกษตรศาสตร์
12	 กนกชนก	 เพ็งพุฒ	 สวนสุนันทา
13	 จิราพัชร	 ธีระนันท์	 เกษตรศาสตร์
14	 ปิยฉัตร	 ทัฬหะกุลธร	 พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
15	 พิมพ์ชนก	 แสงพรมทิพย์	 วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
16	 ชนนิกานต์	 อภิปัจนากร	 เกษตรศาสตร์
17	 ณัฐนันท์	 ล้อมกิ่ง	 อีสเทิร์นเอเชีย
18	 ชนัญญา	 กองพรม	 ศิลปากร
19	 กัณฐิกา	 พุ่มพฤกษา	 เกษตรศาสตร์
20	 นันทินี	 ธรรมลังกา	 สวนสุนันทา
21	 กษมล	 ใจมั่น	 ศิลปากร
22	 จิราวรรณ	 รักคง	 เกษตรศาสตร์
23	 ณัฐกานต์	 สุขเจริญ	 เกษตรศาสตร์
24	 ทอรุ้ง	 ทองสร้อย	 เกษตรศาสตร์
25	 นนทินี	 ชัยตระกูลธนสาร	 ราชมงคลธัญบุรี
26	 เบญจพร	 แสนสุข	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27	 ปาลิตา	 ปัทวิง	 เกษตรศาสตร์
28	 ภิญญลักษณ์	 โสทน	 ธรรมศาสตร์
29	 อัญรินทร์	 ดิษยกุลพัฒน์	 มหิดล
30	 ยุพา	 ย้อยดี	 ราชภัฎนครปฐม
31	 รัญชนา	 ศิริประสพ	 ธรรมศาสตร์
32	 ศศิธร	 บุญศิลป์	 ธรรมศาสตร์
33	 ศศิธร	 ส�าเนียงสูง	 พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
34	 สุมิตตา	 บุญทรัพย์	 ธรรมศาสตร์
35	 สุวิมล	 ชัยอนันต์วงศ์	 สวนสุนันทา
36	 อนงนิษฐ์	 สมรูป	 แม่ฟ้าหลวง
37	 อภิญญา	 สุระกิจ	 มหิดล

  ม.6/4

1	 วรัญญา	 เพิ่มพวง	 ศรีนครินทรวิโรฒ
2	 ฐิติกานต์	 เหล่าพิเดช	 เกษตรศาสตร์
3	 ปภาพินท์	 โคเซียน	 สวนดุสิต
4	 จิราภรณ์	 ญาติค�า	 ศิลปากร
5	 กมลลักษณ์	 แสงศรี	 ศิลปากร
6	 ใกล้รุ่ง	 วังมะนาว	 ศิลปากร
7	 นฤมล	 เฮียะเครือ	 ศิลปากร
8	 ชนัญดา	 อาจขาว	 พระจอมเกล้าธนบุรี
9	 สวรส	 ทองใบ	 บูรพา	
10	 พรพิมล	 นพรัตน์นิติพงศ์	 เกษตรศาสตร์
11	 วิจิตรา	 โรจนวิทยโอภาส	 ศิลปากร

12	 ณัฐชา	 เอี่ยมละออ	 เกษตรศาสตร์
13	 ธารารัตน์	 แพงป้อง	 มหิดล
14	 ปนัดดา	 เอี่ยมสอาด	 เกษตรศาสตร์
15	 บัณฑิตา	 สุเมธยาจารย์	 ธรรมศาสตร์
16	 พัชรวรรณ	 ศรีเดช	 ธรรมศาสตร์
17	 อรรัตน์	 จันทร์ย้อย	 เกษตร
18	 อัญชลี	 ชาโชติ	 เกษตรศาสตร์
19	 ธนพร	 ถาวรกีรติ	 ธรรมศาสตร์
20	 นัยนา	 บรรณคร	 ศรีนครินทรวิโรฒ
21	 ธันยพร	 บัวแก้ว	 ศิลปากร
22	 อติพร	 พุทธ์แก้ว	 พระจอมเกล้าธนบุรี
23	 พรชิตา	 ชินตานนท์	 จุฬาลงกรณ์
24	 นดา	 จันที	 ราชมงคลสุวรรณภูมิ
25	 วชิราภรณ์	 เทียนไสว	 เกษตรศาสตร์
26	 วณิชชา	 ทัดสวน	 แม่ฟ้าหลวง
27	 พัชรี	 ทวีชัยทศพล	 ศิลปากร
28	 สุภัสสรา	 พงษ์หาญพาณิชย์	 ธรรมศาสตร์
29	 นิรชา	 เงินพิสุทธิ์ศิลป	 เกษตรศาสตร์
30	 ภัทรธิดา	 สาลีสี	 ศิลปากร
31	 เกวลิน	 แก้วเรือง	 เกษตรศาสตร์
32	 อารียา	 จันทร์บาง	 จุฬาลงกรณ์
33	 พรพิไล	 ประทีปทองค�า	 เกษตรศาสตร์
34	 นภัสทนันท์	 อ่อนดีธนาวัฒน์	 ธรรมศาสตร์
35	 สุนันทา	 หอละเอียด	 แม่ฟ้าหลวง
36	 ธัญญ์ธิดี	 เจริญธนภัสร์	 เกษตรศาสตร์
37	 ประภัสสร	 พุทธิสัตย์	 เกษตรศาสตร์
38	 มนัญชยา	 วงษ์ปัญญา	 ราชภัฎกาญจนบุรี
39	 วิภาวี	 ไกรเนตร	 แม่ฟ้าหลวง
40	 กวินณา	 ศรีสุข	 ศิลปากร
41	 ศุภาพิชญ์	 ลิ้มศรีอรุณ	 พยาบาลบรมราชชนนี
42	 สุนิสา	 มาลา	 ศิลปากร
43	 โสภิดา	 มั่นคง	 พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
44	 จุรณิตา	 ชูสูรย์	 ศิลปากร
45	 นภาวรรณ	 อรุณฉาย	 พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
46	 ธวัลรัตน์	 ขวัญเมือง	 เทคโนโลยีสุรนารี
47	 กิ่งกาญจนา	 พรหมศิริ	 ศิลปากร
48	 ภัทรพร	 คุ้มภัย	 ศิลปากร
49	 คุณาภรณ์	 พันธ์เพียร	 เทคโนโลยีสุรนารี
50	 รัตศิมา	 ศิริโสภณ	 ธรรมศาสตร์
51	 ชนม์ชนก	 มณฑิราช	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
52	 ปาลิตา	 สกุลมา	 จุฬาลงกรณ์
53	 นันทวดี	 แซ่โง้ว	 เกษตรศาสตร์
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	 วันท่ี	 28	 พฤษภาคม	 2559	 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ	 จัดชุมนุม  

"ศิษย์เก่าผู้เยาว์"	 เพื่อให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่รุ่น	 58–63	 (ปีการศึกษา	

2553–2558)	 ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียน	 ได้พบปะ	 สังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่กับ 

รุ่นน้อง	 	แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต	 ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการท�างาน	

พบซิสเตอร์	 คุณครูที่เคยอบรมสั่งสอนและให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องจาก

โรงเรียน	ในโอกาสนี้ซิสเตอร์อานาโรซา	ซีโวรี	อธิการิณี	 ให้ข้อคิด	“ให้เรารักษาชีวิต

แบบซาเลเซยีน	ขยนั	ศรทัธา	ร่าเรงิ	ในบทบาทหน้าทีข่องคนอย่างเข้มแขง็”	ขอขอบคุณ

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ	 โดยการน�าของพ่ีพรทิพย์	 ทนุผล	 ที่จัดให้มีงานดีๆ	 

แบบนี้
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 คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา	 ได้รับสถาปนาเป็น “นักบุญเทเรซาแห่ง 

กัลกัตตา” เมื่อวันที่		4	กันยายน	2016	ที่ผ่านมา	โดยพระสันตะปาปา	ฟรังซิส	

		 ท่านเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อผู้ยากไร้	 โดดเด่นในการเป็นแม่ของผู้ยากจน	 และ 

ถูกทอดทิ้ง	

	 เทเรซา	เกิดเมื่อวันที่	26	สิงหาคม	ค.ศ.	1910	ในครอบครัวเชื้อสายอัลเบเนีย	

เมื่อเลือกเส้นทางชีวิตนักบวชแล้ว	 เธอสมัครเป็นธรรมทูตไปต่างแดน	 คือ	 ประเทศ

อินเดีย	ที่ซึ่งมีความยากจน	ขาดแคลนอาหาร	ทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยนานาชนิด	

ระบบสาธารณูปโภคท่ีล้าหลังอย่างคาดไม่ถึง	 ท่านหาหนทางช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก 

เหล่านั้น	โดยก่อตั้งโรงเรียนกลางแจ้ง	เพื่อสอนเด็กๆ	ในแหล่งสลัม	จากนั้นมีลูกศิษย์

เก่ามาขอบวชและอยู่ช่วยเหลืองาน	 ต่อมาท่านได้ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงคาทอลิก	

โดยมีช่ือว่า	 "คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม"	 ในปี	 ค.ศ.1952	 ท่านได้ก่อตั้ง	 

บ้านส�าหรับผู้รอความตาย	เพื่อผู้ยากจนและใกล้จะสิ้นชีวิตด้วยโรคภัยต่าง	ๆ 	โดยไม่

เลือกเชื้อชาติ	ศาสนา	

	 ชีวิตและการงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ทั่วโลก	ปี	ค.ศ.1962	ท่านได้รับ

รางวัลแมกไซไซ	จากรัฐบาลฟิลิปปินส์	ปี	ค.ศ.1970	ได้รับรางวัลสันติภาพ	"จอห์นที่	

23"	 โดยพระสันตะปาปาเปาโลท่ี	 6	 และปี	 ค.ศ.1979	 ได้รับเกียรติให้รับรางวัล 

โนเบล	สาขาสันติภาพ	ในฐานะ	"ต่อสู้เพื่อลดความยากจนทุกข์ยาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการน�าไปสู่ความสงบสุขและสันติ"	ท่านกล่าวว่า	"….ตลอดชีวิตพวกเขาไม่เคย

พบค�าว่าความสขุเลย เราควรให้พวกเขามคีวามสขุและได้รบัความรกั แม้จะเป็น

ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ตาม"

	 หลังจากตรากตร�าเพื่อสังคมตลอดท้ังชีวิต	 คุณแม่เทเรซาได้พักผ่อนเพียง 

ไม่ถึงปี	ก็ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่	5	กันยายน	ค.ศ.	1997	รวมอายุได้	87	ปี	10	วัน	

รัฐบาลอินเดียได้จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ	 ปัจจุบันมีสตรีที่ด�าเนินชีวิต	 อุทิศตน 

เพื่อท�างานเหมือนอย่างท่านอยู่ทั่วโลก	
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 งานชมุนมุเยาวชนระดับโลก	ก�าเนิดขึน้โดยสมเดจ็พระสนัตะปาปา	ยอห์น	ปอลที	่2	ขณะ

ท่ีทรงปิดปีศกัดิสิ์ทธิ	์ค.ศ.	1984	ทรงมอบกางเขนไม้ขนาดใหญ่ให้แก่เยาวชน	เพือ่เป็นเครือ่งหมาย

ว่า	 เราได้รับการไถ่กู้ให้รอดพ้นได้	 ต้องอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของ 

พระคริสตเจ้าไม้กางเขนนี้	จะถูกมอบให้กับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป

	 ในปีนี้	วันเยาวชนโลก	จัดขึ้นที่	เมืองคราคูฟ	ประเทศโปแลนด์	ระหว่างวันที่	20	–	31	

กรกฎาคม	2016	หัวข้อพระวาจาของงานวันเยาวชนโลก	คือ	“ผู้มีใจเมตตา	ย่อมเป็นสุข	เพราะ

เขาจะได้รับพระเมตตา”	 (มธ.5:7)	 ในการเยือนประเทศโปแลนด์ในครั้งนี้	 พระสันตะปาปาทรง

เสดจ็ไปยงัค่ายกกักนันักโทษ	Auschwitz	ประมาณ	70	กโิลเมตรจากคราคฟู	ซึง่มกีารทรมานและ

ความตายของคนที่ต้องรับแบกความรุนแรงและสงครามเป็นจ�านวนมาก	พระองค์ทรงด�าเนินใน

ความเงียบ	 ก้มศีรษะด้วยความเคารพ	 ทรงภาวนาเพ่ือมิให้เหตุการณ์ในอดีตได้ซ�้ารอยอีก	 

ในปัจจบุนั	สมเด็จพระสนัตะปาปา	ฟรังซสิ	ทรงกล่าวกบัอาสาสมคัรในงานเยาวชนโลก	ใจความว่า	

"พวกลูกคือความหวังของพระศาสนจักร	แต่คนที่จะเป็นความหวังได้นั้น	ขึ้นอยู่กับ	2	สิ่ง

	 หนึ่ง	 เขาต้องจดจ�ารากเหง้าของตัวเองว่าเป็นใคร	 มาจากไหน	 ท่ีส�าคัญต้องรู้จักฟัง 

ค�าสอนของปู่ย่าตายาย

	 สอง	เขาต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า	เยาวชนที่ไปเข้าร่วมงาน	ได้เดินทางแสวง

บุญพร้อมกัน	 เป็น	 “ผู้จาริก”	 มีการเรียนค�าสอน	 การช่วยเหลือแบ่งปันกัน	 ด้วยความพร้อมจะ

ปฏบัิตกิจิเมมตาต่อเพือ่นมนษุย์	ทกุเวลา	ทกุสถานที	่ด้วยกจิการ	ค�าพดู	และ	การอธษิฐานภาวนา

 ส�าหรับท่านผู ้ปกครองที่มีความประสงค์จะติดตามข้อมูล 

ข่าวสาร รวมท้ังเย่ียมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผ่านมือถือท่าน

สามารถสแกนรูป QR Code ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ต้องพิมพ์ URL

facebookNarivoothSchool nv.ac.th


