


	 วันที่	 24	 พฤษภาคม	 2560	 โรงเรียนนารีวุฒิจัด

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์	 เสกอาคาร	 โดยมีคุณพ่อ

ยอห์น	 ลิสซันดริน	 เป็นประธานในพิธี	 คุณพ่อสุพจน์	 

ริ้วงาม	และคุณพ่อวัฒนา	สีสาวรรณ	ร่วมเสกอาคาร





สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ภาคเรียนท่ี	 1	 จบลงแล้ว	 

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนคงได้ใช้อย่างคุ ้มค่าเพื่อความ

ก้าวหน้าในชีวิต	 ในการงาน	 ในการเรียน	 และท่ีส�าคัญที่สุด	 

คือ	 ความก้าวหน้าในคุณธรรม	 ดังคติพจน์โรงเรียนของ 

คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในทุกสถาบันได้ระบุไว	้

“คุณธรรมน�าความรู้	สู่องค์ความดีนิรันดร์”	

	 เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ในโลกท�าให้เรายอมรับมากขึ้นว่า	

สังคมปัจจุบัน	 มีเพียงความรู้	 แต่ขาดคุณธรรมไม่ได้	 ท่าน 

ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน	คือส่วนหน่ึงท่ีส�าคัญของสังคม

ซึ่งมีบทบาทและถือเป็นหน้าท่ี	 ในการร่วมกันสร้างสังคมให้ 

เป็นสังคมที่มีคุณธรรม	ซึ่งน�าเราไปสู่องค์ความดีนิรันดร์	

	 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ทรงเป็นแบบอย่างส�าหรับเราคน

ไทยในชาติอย่างเด่นชดั	และทรงมอบค�าสอนมากมาย	เพือ่ให้

คนไทยทุกคนได้เป็นคนเก่ง	คนดี	เปี่ยมด้วยคุณธรรม

	 โอกาสครบรอบ	1	ปี	ของการสวรรคตของพระองค์	เป็น

โอกาสทีผู้่ปกครองและนกัเรียนทกุคนจะได้พยายามเลยีนแบบ

ชีวิตของพระองค์ท่านและน�าค�าส่ังสอนของพระองค์มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิต	 เพื่อเป็นคนดีของสังคม	 และน�าเราไปสู่

ความสุขเที่ยงแท้

	 ขอพระมารดาองค์อปุถัมภ์	พระแม่แห่งสวรรค์ทีท่รงรกั

และปกป้องคุ้มครองเราอยู่เสมอ	 ทรงประทานพระพรและ

ประทับอยู่เคียงข้างเราแต่ละคนตลอดไป

ด้วยรักในพระมารดา

ซิสเตอร์อานาโรซา	ซีโวรี

อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ

4 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

	 โอกาสครบ	100	ปีแห่งการที่พระแม่มารีย์ประจักษ์มา

ในโลกนี้ที่	ฟาติมา	ประเทศโปรตุเกส	ซิสเตอร์จะขอเล่าเรื่องที่

เกิดขึ้นสั้น	ๆ	คือ	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	ค.ศ.	1917	ขณะที่

เดก็ทัง้สามคน	คอื	ลเูชยี		ฟรงัซสิ	และยาชนิทา	ก�าลงัเลีย้งแกะ

อยู่ในทุ่ง	 ก็พบสตรีคนหนึ่งปรากฏกายข้ึนพร้อมกับแสงสว่าง

จ้า	เธอบอกเด็ก	ๆ	ว่าเธอมาจากสวรรค์	นัดหมายพวกเขาให้

มาพบเธอทุก	ๆ	วันที่	13	จนถึงเดือนตุลาคม	สตรีนั้นได้ขอให้

เด็กทั้งสามสวดสายประค�าทุกวัน	 ให้อธิษฐาน	ขอให้พระเยซู

ยกโทษบาปของมนุษย์	และให้รบัความล�าบากต่าง	ๆ 	เพ่ือชดใช้

บาปแทนคนบาป	 และช่วยเหลือวิญญาณทั้งหลายที่ต้องลง

นรก	เพราะไม่มีคนอธิษฐานและท�าพลีกรรมให้เขา	เมื่อถึงวัน

ที่	13	ตุลาคม	มีคนมารอดูการอัศจรรย์ประมาณ	70,000	คน	

สตรีนั้นปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้า	บอกว่าเธอคือ	“มารดาแห่ง

สายประค�า”	 เธอเตือนให้มนุษย์หยุดท�าบาป	หันมาสวดสาย

ประค�า	 และชดใช้โทษบาปของตนเอง	พระแม่ยังขอให้สร้าง

โบสถ์ข้ึนท่ีนี่หลังหนึ่ง	 เมื่อพระแม่หายลับไป	 ดวงอาทิตย์ก็

ปรากฏลักษณะแปลกประหลาด	 กลายเป็นสีเงิน	 แล้วเริ่ม

เคล่ือนเป็นวงกลมสลับเป็นสีต่าง	ๆ 	ปรากฏการณ์นีเ้กิดขึน้นาน

นับ	10	นาที	หลังกลับสู่ภาวะปกติ	ลูเซียได้ขอให้สตรีนั้นช่วย

บ�าบัดโรคให้คนป่วยทีม่าขอความช่วยเหลือได้หายจากโรคด้วย

	 แม้ว่าปาฏิหาริย์	 หรืออัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึนนี้ผ่านมาแล้ว

เป็นศตวรรษ	แต่กเ็ป็นปรากฏการณ์ทีช่่วยให้ฟ้ืนฟชูวีติของเรา	

เมือ่เรามองดูสภาพโลกปัจจบุนัเราพบความตึงเครยีดทีม่าจาก

ความเห็นแก่ตวัและภยัสงคราม	ดงันัน้	วนันีพ้ระแม่มารย์ีเตือน

เราให้อธิษฐานภาวนา	 ยอมรับความล�าบากของชีวิต	 และ

พยายามเป็นคนดี	มีศีลธรรมเพื่อชดเชยความไม่ดีต่าง	ๆ	และ

ช่วยกันท�าให้โลกนี้สงบสุขมีสันติ	โดยเริ่มต้นในครอบครัวของ

เรา	ในโรงเรียน	ในสังคมรอบข้างและประเทศชาติของเรา

ซิสเตอร์ยุพดี	จารุวิภาค

ผู้จัดการโรงเรียนนารีวุฒิ
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ซิสเตอร์ศิริรัตน์	อนุวัฒน์ประกิจ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนนารีวุฒิ

	 ช่วงนี้เรามักจะได้ยินค�าว่า	“Thailand	4.0”	อยู่บ่อยๆ	

หลายคนสนใจใฝ่รู้	 ศึกษาค้นคว้าว่า	 หมายถึงอะไร	 ขณะที่	

กระแส	4.0	ก�าลังได้รับความนิยม	หลายคนก็ออกมาต่อท้าย

องค์กรของตนด้วยค�าว่า	4.0	ไปเลย	ดูแล้วเก๋ไก๋	ทันสมัย	เช่น	

องค์กร	 4.0	 เกษตร	 4.0	 อุตสาหกรรม	 4.0	 ท่องเที่ยว	 4.0	

มหาวิทยาลัย	4.0	และโรงเรียน	4.0	เป็นต้น

	 Thailand	4.0	 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

รัฐบาลไทยภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 ที่ต้องการให้ประเทศพ้นจากกับดักของผู้ม ี

รายได้ปานกลาง	 ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน	 ไปสู่ผู้มีรายได้สูง	

หัวใจส�าคัญของประเทศไทยในยุค	 4.0	 คือ	 การปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	 “Value-Based	 Economy”	 หรือ

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 เปลี่ยนการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม	 เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย	ี

ความคิดสร้างสรรค์	 และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้น

ภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น

	 ปีนี้โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อรองรับ

นกัเรยีนให้ก้าวสู	่Thailand	4.0	โดยการส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้

เรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย	ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	มคีรเูชีย่วชาญ

เฉพาะสาขา	 ทั้งครูประจ�าการและครูพิเศษ	 เพ่ือแนะน�า 

ช่วยเหลอืนกัเรยีน	มกีารนเิทศติดตาม	ให้ครจูดัการเรยีนรูแ้บบ	

Active	 learning	 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ

ปฏิบัติ	 ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์	 และการสร้างนวัตกรรม 

ในภาคเรียนที่ผ่านมา	 มีหน่วยงานด้านการศึกษาจ�านวนพอ

สมควร	ทีข่อมาจดักจิกรรมเสรมิความรูแ้ก่นกัเรยีน	ซึง่โรงเรยีน

จะพจิารณาประโยชน์ทีไ่ด้จากการเรยีนรูข้องนกัเรียนเป็นทีต่ัง้	

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ท�า	MOU	 กับคณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 รวมถึงจัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง

ด้านภาษาองักฤษอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านกจิกรรม	Reading	passage,	

story	telling,	English	day	และอื่นๆ	ทั้งนี้เพราะ	80%	ของ

ความรู้ที่มีใน	 internet	 เป็นภาษาอังกฤษ	 ดังนั้นการรู้ภาษา

องักฤษจะช่วยให้นกัเรยีนเข้าถึงแหล่งข้อมลูความรูไ้ด้มากกว่า	

	 ขอบคณุผูป้กครองทีร่่วมกบัโรงเรยีนในการจดักิจกรรม

เสริมความรู้ให้แก่นักเรียน	 ทั้งกิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหนึ่ง 

ความรู้	และ	Project	Approach	รวมถึงส่งเสริมนักเรียนให้

เข้าประกวด	แข่งขัน	ต่างๆ	ท�าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์

ที่มีคุณค่า	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เพ่ิมมากข้ึน	 ขอถือ

โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน	 ในทุกความร่วมมือ	 ขอแม่พระทรง

อ�านวยพรทุกท่านเสมอ

6 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



	 ขอต้อนรับ	 ...	 การกลับมาอยู่ท่ามกลางพวกเราชาวนารีวุฒ ิ

อกีครัง้ของ	…	ซสิเตอร์ศริริตัน์	อนุวัฒน์ประกจิ	ซสิเตอร์ส�ารอง	จติอทุศัน์	

และซิสเตอร์วิภา	 ปิ่นนพเกล้า	 และคุณครูใหม่	 น้องนักศึกษาฝึกสอน 

ทุกท่าน	

7วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     โรงเรียนนารีวุฒิ





อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันความรูช้ัน้สงู A.T.C.

	 วันที่	 2-9	 พฤษภาคม	 2560	 ครูชลธิชา	 แล่เอี๋ย	 ครูนริศรา	 โกวเครือ	 

ครูน�้าฝน	 ห้อยมาลา	 ครูพรพรรณ	 ทองอ�าไพ	 ครูลัดดาวัลย์	 โกวิทย์วรวุฒิ	 

ครูสายชล	 บุญช่วย	 และ	 ครูสุภาดา	 ท�าจะดี	 ไปอบรมบุคลากรทางการ 

ลูกเสือ	ขั้นความรู้ชั้นสูง	A.T.C.	ณ	ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

	 วันท่ี	 31	 กรกฏาคม	 2560	 ครูทรงศรี	 ดิถีเพ็งและนักเรียนโรงเรียน 

นารีวุฒิ	 เข้าร่วมการอบรม	 "ท�าดี...ท�าง่าย...ให้เลือด"	 ภาค	 4	 จังหวัดราชบุรี	

โครงการเครอืเจรญิโภคภณัฑ์สนบัสนนุเยาวชนไทยให้โลหิต	ปีการศกึษา	2560

"School 4.0" คลิก เด็กไทยสู่ยุคดิจิทัล
				วันที่	2	สิงหาคม	2560	ซิสเตอร์	ดร.ศิริรัตน์	อนุวัฒน์ประกิจ	

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนนารวีฒุแิละตวัแทนคร	ูร่วมประชมุสมัมนา

และชมนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา	 "School	 4.0"	 

คลิก	 เด็กไทยสู ่ยุคดิจิทัล	 ณ	 ห้องประชุมสุธรรม	 อารีกุล	 

อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 วันที่	15,	29	กรกฏาคม	

2560	และ	19	สิงหาคม	2560	

ตัวแทนครูแต ่ละกลุ ่ มสาระ 

เข้าร่วมอบรมโครงการบริการ

วิชาการ	ประจ�าปี	2560	จัดโดย	

โรง เรี ยนสาธิต จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย 	 ฝ ่ ายประถม	 

ร่วมกับ	 มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์	 

ณ	 ห้องประชุมช้ัน	 4	 อาคาร

บ ริ ห า ร 	 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต

จุฬ าล งกรณ ์ มหาวิ ทย าลั ย	 

ฝ่ายประถม

"โครงการบริการวิชาการ ประจ�าปี 2560"

การอบรม "ท�าดี...ท�าง่าย...ให้เลือด" ภาค 4 จังหวัดราชบุรี

9วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     โรงเรียนนารีวุฒิ



ประธานและรองประธาน
นางสาวพิชามญชุ์	 แสงประชาธนารักษ์	 ประธานสภานักเรียน

นางสาวเพ่ยซิง	 เฉิน	 	 	 รองประธานสภานักเรียน

นางสาวนฤมล	 ชวลิตบ�ารุง	 	 รองประธานสภานักเรียน

นางสาวมาลินี	 วงษ์วิบูลย์สิน	 	 รองประธานสภานักเรียน

ประธานสี
นางสาวช่อผกา	 เหลืองอร่าม	 ม.6/1	 ประธานสีเหลือง	

นางสาววรินทร	 เฮงนิรันดร์	 ม.6/2	 ประธานสีชมพู	

นางสาวณัฐริกา	 สัปคง	 ม.6/3	 ประธานสีเขียว	

นางสาวสรัลรัตน์	 ชวนชื่น	 ม.6/4	 ประธานสีฟ้า	

คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวณัฐริกา	 สัปคง

นางสาวจิลมิกา	 เลิศไลลักษณ์

นางสาวภัทรียาพร	 เอื้อวงศ์สุวรรณ

นางสาวดลพร	 รุ่งเรือง

นางสาวศิรินทิพย์	 ทวีศรี

นางสาวสมิดา	 จิรธารเจริญ	

นางสาวแพรวพรรณ	 สุขมอญ

นางสาวปฐพร	 สามัคคี	

นางสาวกีรติ	 เกตุทอง

นางสาวศิริกานต์	 รวมทรัพย์

นางสาวสุภาพร	 แพงป้อง

นางสาววณิตา	 เพชรอินทร์	

นางสาวอภิษฎา	 กิตติโก
การเลือกตั้ง
	 โรงเรยีนของเราได้จัดการเลอืกต้ังภายในโรงเรยีน	คณะกรรมการ

สภานักเรียนได้รับหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการการเลอืกตัง้	เพือ่ดแูลน้องๆ	

ในแต่ละหน่วย	ซึ่งมีทั้งหมด	4	หน่วย
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	 วันท่ี	 5-6	 กันยายน	 2560	 นักเรียน	 SME	 ม.1-ม.3	 เข้าค่าย

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ณ	รีสอร์ท	พิงภูแพรว	ชะอ�า	เพชรบุรี

	 วันที่	 4	 สิงหาคม	 2560	 กลุ ่มสาระ

คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ	 ภายใต้

หัวข้อ	“Math	in	wonderland”	ประกอบด้วย

มุมความรู้เกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์	 เทคนิคการ

คิดค�านวณ	 การพับกระดาษเป ็นรูปทรง

เรขาคณิต	โครงงานคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 พื้นท่ีของแต่ละอ�าเภอใน

จังหวัดราชบุรี	 รวมถึงผลงานของนักเรียน 

ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	นอกจาก

นักเรียนจะได้รับความรู ้แล้ว	 นักเรียนยังได้

เพลิดเพลินกับบรรยากาศของตัวละครจาก 

นทิานเรือ่งต่างๆ	อกีด้วย	อาทเิช่น	ซนิเดอเรลล่า	

สโนวไวท์	เอลซ่า	ฯลฯ	
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	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามความรู ้	 

ความสามารถของผู้เรียน	 ด้านศิลปะ	 ดนตรีและนาฏศิลป์	 และได้เข้าร่วมใน

กิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ	 ภายในและภายนอกโรงเรียน	 เช่น	 กิจกรรมวันแม	่ 

วันวิชาการ	เป็นต้น	ได้มีการฝึกซ้อมความสามารถด้านดนตรี	นาฏศิลป์	ศิลปะ	

อย่างต่อเนื่องและน�านักเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

ผลงานในปีการศึกษา	2560













23วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     โรงเรียนนารีวุฒิ

	 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 กิจกรรมการเดินทางไกลของเนตรนารี	 ชั้น	 ป.6	 เข้าค่ายเนตรนารี- 

ยุวกาชาด	ม.1	และ	ม.2	ประจ�าปีการศึกษา	2560	เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการของลูกเสือ

การเดินทางไกลของเนตรนารี	ชั้น	ป.6	

วันที่	1	กันยายน	2560

ค่ายพักแรมเนตรนารี-ยุวกาชาด	ม.1

ณ	ค่ายลูกเสือปิยมงคลแคมป์	จ.ราชบุรี	

วันที่	17-18	สิงหาคม	2560

ค่ายพักแรมเนตรนารีอากาศ	ม.2

ณ	โรงเรียนการบิน	ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม	วันที่	19	–	21	มิถุนายน	2560

ค่ายพักแรมเนตรนารีเสนา-ยุวกาชาด	ม.2

ณ	ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี		วันที่	27-29	กรกฏาคม	2560
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	 วันที่	4	สิงหาคม	2560	งาน	"ย้อนรอยพระบาท	

8	 ชาติพันธุ ์วัฒนธรรมเมืองราช"	 เพ่ือน้อมส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุของพ่อหลวง	รชักาลท่ี	9	ภายในงาน

จัดกิจกรรมตามฐาน	มีนิทรรศการและแสดงผลงานของ

ครูและนักเรียนทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ร่วมงานเฉลิมฉลองพัชรสมโภชและหิรัญสมโภช 

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจ�าปีการศึกษา 2560/2017 
	 วนัที	่17-18	มถินุายน	2560	ซสิเตอร์ทพิวรรณ	จารวุภิาค	ซสิเตอร์ปัจจนย์ี	ไทยล�าภ	ูและนกัเรยีนคาทอลกิ	ระดบัช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	3-6	จ�านวน	43	คน	เข้ารับการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก	ประจ�าปี	2017	หัวข้อ	“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”	

ณ	บ้านธารพระพร		สามพราน	พร้อมกับนักเรียนจากโรงเรียนของคณะ	รวมจ�านวน	145	คน		

	 วนัที	่23-24	มถินุายน	2560	ซสิเตอร์สรุนาร	ีวเิจยีร	

และครูผู้สอนค�าสอน	 3	 คน	 เข้ารับการอบรมครูค�าสอน

ประจ�าปี	ระดับสังฆมณฑลราชบุรี	ที่หอประชุมเซนต์ปอล	

โรงเรยีนดรณุา	ราชบรุ	ีในหวัข้อ	“เรือ่งน่ารูใ้นพระวรสาร

ตามค�าบอกเล่าของนักบุญมัทธิว”	 มีผู้เข้าอบรมครั้งนี้

จ�านวน	74	ท่าน

 วนัที	่22	กรกฎาคม	2017	คณุครคูาทอลกิโรงเรยีน

นารีวุฒิ	 จ�านวน	 6	 ท่าน	 เข้ารับการอบรมครูคาทอลิก	

ประจ�าปีการศึกษา	2560/2017	หัวข้อ	"ครูคาทอลิกผู้น�า

ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว"	ณ	หอประชุม	

โรงเรยีนวงัตาลวทิยา	มคีณุครเูข้าอบรมครัง้นี	้จ�านวน	190	

ท่าน	

อบรมครูค�าสอน ประจ�าปีการศึกษา 2560/2017

อบรมครูคาทอลิกประจ�าปีการศึกษา 2560/2017

	 วนัที	่5	สงิหาคม	2017	คณะซสิเตอร์	ตัวแทน

คณะครูและนักเรียนร่วมฉลองพัชรสมโภชของ 

ซิสเตอร์อเมเดอา	กีนี	และซิสเตอร์เทเรซีนา	อันเดร	

ออตตี	ธรรมทตูจากประเทศอิตาล	ีและ	หริญัสมโภช

ของซิสเตอร์อักเนส	 ทิพวรรณ	 จารุวิภาค	 ใน

บรรยากาศเปี่ยมด้วยความยินดี	ความศรัทธา	และ
การขอบพระคุณพระเจ้า	
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	 วันที่	11	สิงหาคม	2560	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	

2560	เพือ่ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	 เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	85	พรรษา	12	สงิหาคม	และคดิถงึแม่ของ

เราทุกคน

	 คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่	 สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลท่ี	 9	 เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ	 12	 สิงหาคม	 2560	ณ	 ศาลาประชาคม	

อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี
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พรรวี	 บุญคุณาภัทร	 วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา
ภัทร์ธนัญ	 บ่อบัวทอง	 ราชภัฎนครปฐม
ธัญญาเรศ	 เดชเดชะสุนันท์	 ธรรมศาสตร์
ธัญชนก	 สร้อยแสง	 ศิลปากร
อรวรรณ	 ไสยสุข	 ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มนพร	 ทนุวุฒิวัฒน์	 ศิลปากร
ธนิษฐา	 คมสัน	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชวัลรัตน์	 กาญจนประดิษฐ์	 แม่ฟ้าหลวง
เกวลิน	 สารีวงษ์	 ศิลปากร
ธัญรดา	 คูรัตนศิริ	 เกษตรศาสตร์
มัณฑณี	 หินอ่อน	 ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สุทัตตา	 สุกฤตยานันท์	 สวนดุสิต
กมลวรรณ	 วงศ์วัฒนตระกูล	 ศิลปากร
ภัคจิราพร	 พุ่มประจ�า	 ราชภัฎนครปฐม
ณิชา	 เหลืองประเสริฐ	 เกษตรศาสตร์
นภสร	 แก้วสะอาด	 มหิดล
ชวัลพัชร	 รุ่งประเสริฐวงศ์	 ศิลปากร
นัทธ์ชนัน	 สวนไม้งาม	 ราชภัฏนครปฐม
วิภาดา	 คุเจริญ	 ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปนิดา	 ทองขาว	 ศิลปากร
อรพิณ	 ใยคง	 ราชมงคลธัญบุรี
พนิตวีร์	 บัวทอง	 ศิลปากร
อัจฉรา	 ภัทรกิตติกานต์	 ราชภัฏเพชรบุรี
รัญชิดา	 เอี่ยมองค์	 ประกอบอาชีพ
จิดาภา	 ลี้ไพบูลย์	 กรุงเทพ
ภูมิดา	 พระยาครุฑ	 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รัตนาภรณ์	 เปรมนิ่ม	 ราชภัฏสวนสุนันทา
วิจิตรา	 เผ่าผม	 ปัญญาภิวัฒน์
กุลสตรี	 สุเคน	 ศิลปากร
ศศิณา	 ใบเนียม	 กรุงเทพ
รสธร	 พิทักษ์สาลี	 ศิลปากร
สุธิดา	 มรุธาวานิช	 ราชภัฏนครปฐม
บุณยวีร์	 นิธิยโสธรานนท์	 ราชมงคลรัตนโกสินทร์
รัตนาวดี	 ยะคินิน	 สวนดุสิต
จิราลักษณ์	 แสงเทศ	 ราชภัฏนครปฐม
สิรินทรา	 วิจิตรจรัสกุล	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จิราพรรณ	 ทัศนสุนทรวงศ์	 ราชภัฏธนบุรี
พรชิตา	 จารย์อุปการะ	 กรุงเทพ
ทิพยวารี	 เจียมเจริญ	 ราชภัฏอุดรธานี
วราพร	 พิมพา	 ราชภัฏนครปฐม
โสรยา	 จักรโชคอนันต์	 ราชภัฏสวนสุนันทา

นภาพร	 ตันลือนาม	 เกษตรศาสตร์
ชลธิชา	 สมโภชน์	 ประกอบอาชีพ
สุชานันท์	 บุญนิยม	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๑

		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๒

มณีประภา	 เนตรสุวรรณ์	 ศิลปากร
นันทิชา	 หวั่งประดิษฐ์	 ราชภัฏนครปฐม
สุดารัตน์	 ทึนรส	 บูรพา
สุรภา	 ม่วงอยู่	 ราชภัฏสวนสุนันทา
นันท์ทิชา	 คนร�า	 ศิลปากร
ธมนพัชร์	 เชียงกา	 ราชภัฏสวนสุนันทา
สุมิตรา	 เกิดจันทร์ทอง	 เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา	 บัณฑิตพรรณ	 ศิลปากร
จิตตราภรณ์	 วันประเสริฐ	 ราชภัฏสวนสุนันทา
กานต์พิชชา	 ยางเดิม	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ศิรดา	 แสนเวียง	 บูรพา
อัจจิมา	 เติมสิริทิพรัตน์	 เกษตรศาสตร์
มนัญชยา	 กองสว่าง	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ภัทรสุชาณัฐ	 ปาลวัฒน์	 ธรรมศาสตร์
ศศิวรรณ	 ลิ้มศฤงคาร	 ราชภัฏสวนสุนันทา
บัณฑิตา	 เนตรพรม	 มหิดล
อทิตา	 บรรยงคนันท์	 ศิลปากร
ญาณี	 โชติพนิชเศรษฐ์	 บูรพา
อรณิช	 จรัสพันธุ์	 ราชภัฏสวนสุนันทา
กฤติยา	 วัดตาล	 เกษตรศาสตร์
พัชรพร	 เนื่องภิรมย์	 ราชภัฏสวนสุนันทา
กัณฐิกา	 เสลานนท์	 ศิลปากร
เมษา	 ใจมนต์	 เกษตรศาสตร์
ณัฐณิชา	 จริงจังธนังกูล	 เทคนิคราชบุรี
วรารินทร์	 กสิกิจเมธา	 เกษตรศาสตร์
จีรนันท์	 กองพรม	 ศิลปากร
ศุภาวีร์	 เนติธีระศักดิ์	 ศิลปากร
ปภัสพร	 ชูราช	 เซนเทเรซ่า
อฐิติญา	 ศรีสุข	 ราชมงคลธัญบุรี
สุชานาท	 เขียวสมัคร	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ณัฐกุลภรณ์	 ทกัษิณาพันธ์	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
อรณัฐชา	 อยู่สุข	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ชนม์นิภา	 ศิริรัตน์	 ราชภัฏสวนสุนันทา
วันรยา	 พานทอง	 กรุงเทพ

      					ชื่อ	-	สกุล	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน       					ชื่อ	-	สกุล	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน

      					ชื่อ	-	สกุล	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
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		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๓ 		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๔

กัลยาภรณ์	 ย้อยดี	 ศิลปากร
จรรยา	 อริยะวุฒิพันธ์	 ราชภัฏนครปฐม
พิชญา	 โสรินทร์	 คริสเตียน
พัชรพร	 เจรญิพร	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง
จรุวรรณ	 ทองยินดี	 ศิลปากร
นพวรรณ	 เล้าสินวัฒนา	 พระจอมเกล้าธนบุรี
กนิษฐา	 แสงใส	 เกษตรศาสตร์
ชนากานต์	 ผิวเกลี้ยง	 ศิลปากร
อทิตยา	 ปลิวสุนทรรัตน์	 เกษตรศาสตร์
ปะวีณนุช	 กลั่นแฮม	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
เอเชีย	 บัวทรัพย์	 รังสิต
ธัญญามาศ	 กลั่นข�า	 แม่ฟ้าหลวง
สุทัตตา	 ว่องสมทรัพย์	 ศิลปากร
พิชชาภัทร์	 ริ้วงาม	 เกษตรศาสตร์
ชฎากานต์	 สกุลเหลืองสิริ	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ชวดี	 กิจบ�ารุง	 เซนหลุยส์
สโรชา	 หรั่งเจริญ	 คริสเตียน
นันทรัตน์	 ศรีสรรพางค์	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภัทรนันท์	 อยู่สบาย	 เชียงใหม่
อาทิตยา	 บัวทรัพย์	 เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ณัฐธิชา	 อาจวิชัย	 ศิลปากร
นิรชา	 มารศรี	 ศิลปากร
วรรณเพ็ญ	 เซี่ยงหวอง	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภรนฤมล	 ทัฬหะกุลธร	 ศิลปากร
สุภาพร	 โลกรวม	 เกษตรศาสตร์
ไอลดา	 ตันประเสริฐ	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
พรชนก	 จ�าปาทอง	 ศิลปากร
กุลยา	 ศรีกิตติกาญจน์	 รังสิต
ญาภัทร	 อติภูมิลักษณ์	 เกษตรศาสตร์
กรวีณ์	 ชัยศักดา	 ธรรมศาสตร์
อัจจิมา	 ศรีราจันทร์	 ศิลปากร
วิสสุตา	 สวัสดี	 ศิลปากร
ศิริขวัญ	 นิลาภรณ์	 ศิลปากร
จีรนันท์	 มีทรัพย์	 ศิลปากร
เกวลิน	 จากเครือ	 เกษตรศาสตร์
กาญจนา	 ใจซื่อ	 ศิลปากร
ประภัสสร	 หล่อเจริญ	 ศิลปากร
นภัสสร	 ฉิมสุวรรณ	 เกษตรศาสตร์
ศสิณา	 เกิดเขียว	 ศรีนครินทรวิโรฒ
อนุสสรา	 นิ่มนุช	 เกษตรศาสตร์
สุพัตรา	 ตุ่มทอง	 พยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุรี
ดวงกมล	 วนิชกุลพิทักษ์	 ศิลปากร
ดารีน	 โคเกเคล	 เกษตรศาสตร์
จันทิมา	 ค�านา	 ศรีปทุม

หัทยา	 สารีวงษ์	 ศิลปากร
อิสราภรณ์	 คนหลัก	 เกษตรศาสตร์
ศศิภา	 คุ้มศรี	 เกษตรศาสตร์
กนกวรรณ	 บัวทอง	 กรุงเทพธนบุรี
อภิญญา	 สุวงค์	 เกษตรศาสตร์
ฐิติมา	 หาดี	 เกษตรศาสตร์
พรพรรณ	 ตันเจริญ	 ศิลปากร
ธนัชชา	 พัฒน์วิชัยโชติ	 หอการค้า
อริสา	 รักษาเกียรติ	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ธนิดา	 แก้วกัลปพฤกษ์	 เกษตรศาสตร์
ศิริวรรณ	 ประเสริฐ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณมิตตา	 เฮงพระพรหม	 พระจอมเกล้าธนบุรี
จันทนี	 ปิติพัทธ์พงศ์	 มหิดล
จันทนา	 ปิติพัทธ์พงศ์	 ธรรมศาสตร์
ภัทรวดี	 ไชยสิริมงคลกุล	 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีจกัรรีชั
ธมนวรรณ	 นาลัย	 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ชนม์พิมาล์	 บรรจงศิริ	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
นันทวัน	 สอนเคน	 บูรพา
อมรรัตน์	 บุญโต	 ศิลปากร
สุวิภา	 สชีวผาสุก	 ศิลปากร
กานต์ทิตา	 เหล่าแค	 ศิลปากร
นันท์นภัส	 โสภา	 ศิลปากร
จุฑาวรรณ	 พีรชัยเดโช	 เกษตรศาสตร์
วนิดา	 กลัดกลีบ	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั
ปิยมาศ	 พึ่งฮั้ว	 ธรรมศาสตร์
ธิมาพร	 ใจรัก	 ราชภัฏสวนสุนันทา
ธิชา	 เจริญผล	 เชียงใหม่
ชนกานต์	 สุชาตานุกูล	 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	จกัรรีชั
พนิดา	 พิณพาทย์	 ธรรมศาสตร์
วิมพ์วิภา	 ดิษฐ์ประเสริฐ	 ศิลปากร
ชลิตา	 วระภักดี	 ศิลปากร
ปาริฉัตร	 พูลสุวรรณ์	 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
วัชราภรณ์	 ขวัญชัยเกษมสุข	 ศรีนครินทรวิโรฒ
นรินทร์ธร	 พุทธา	 เกษตรศาสตร์
ปณิตตรา	 ด�าข�า	 ศิลปากร
สุพัตรา	 วรดี	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชลิตา	 โตอดิเทพ	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั
จิรภัทร	 กระต่ายทอง	 ศิลปากร
กัณภร	 ใจเย็น	 มหิดล
รวิสรา	 ชื่นประไพ	 เกษตรศาสตร์
พราวรวี	 สถาพรวรศักดิ์	 แม่ฟ้าหลวง
ดวงกมล	 สว่างโคกกรวด	 เกษตรศาสตร์
มานิตา	 ถิรนนท์	 ธรรมศาสตร์
จิราภรณ์	 รุ่งเรือง	 ศิลปากร
กุลธีรา	 ลิ้นทอง	 ศิลปากร

      					ชื่อ	-	สกุล	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน       					ชื่อ	-	สกุล	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
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	 คณะผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 เจ้าหน้าที่	 โรงเรียนนารีวุฒิ	 ขอร่วมไว้อาลัยกับการ 

จากไปของคุณครูศิริพร	 ชิดเครือ	 และ	 น้องณัฐธวัช	 ชิดเครือ	 บุตรชาย	 ขอให้พระเจ้า 

โปรดรับทั้งสองไปอยู่กับพระองค์ในวิมานสวรรค์

คุณครูผู้มีรอยยิ้ม

บนใบหน้าเสมอ	

ร่าเริงเบิกบาน	มีความรัก	

มีน�้าใจให้ทุกคน

ประชาสัมพันธ์
บัตรประกันอุบัติเหตุ	ปี	2560






