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สารบัญ
C o n t e n t s

จากใจบรรณาธิการ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระองค์คือหัวใจของแผ่นดิน พระองค์คือพ่อหลวง 

ของเรา” “พ่อไม่เคยบอกให้เรารกัพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารกักนั” จนมาถงึวนันี ้วนัทีไ่ม่มพ่ีอแล้ว ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้

ที่พ่อปลูก คุณความดีและค�าสอนท่ีพ่อท้ิงไว้ ให้เราได้จดจ�าและร�าลึกถึงพ่อ ด�าเนินตามรอยเท้าพ่อ เพ่ือให้สิ่งที่พ่อ 

ท�านั้นคงอยู่สืบไป ...ขอบคุณส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�าให้พวกเรามีวันนี้ ขอบคุณที่ท�าเพื่อประชาชนของพ่อมา 

โดยตลอด 70 ปี พวกเรารักพ่อนะคะ…

 ขอขอบคณุทกุท่านทีติ่ดตามวารสารนารวีฒุเิสมอมา ขอบคณุคณะผูจ้ดัท�าทกุท่านทีใ่ห้ข้อมลู ข่าวสาร ข้อเสนอ

แนะต่างๆ และขอขอบคุณผู้ปกครองและชุมชน ท่ีให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านในการร่วมกิจกรรมกับทาง

โรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ



สารจากอธิการิณี

สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

 ช่วงปลายปีการศึกษา เป็นเวลาที่เราพิจารณาประเมินผล 

ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ  ของทุกฝ่าย เราพบว่า ปรชัญาของโรงเรยีน

ที่ว่า “ทุกคนมีส่วนดีท่ีพัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุ 

เป้าหมาย” ยังเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน ตลอดปีเราได้ปลูก 

เมล็ดพันธ์ุที่ดีในเด็ก ๆ  ขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราได้เห็นส่วนดี ที่เป็น

ผลงาน ความส�าเรจ็ ความก้าวหน้าในทกุด้าน ขณะเดยีวกนัเราพบว่า

ยังมีก้าวเดินที่จะต้องพัฒนาต่อไปอีก 

 ซิสเตอร์ขออวยพรผู้ปกครองและคุณครู ให้มีก�าลังใจดูแล 

เมล็ดพันธุ ์ที่ดีในตนเอง พร้อมไปกับเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์ดีที่มีใน 

บุตรหลาน ให้ส่วนดีที่แต่ละคนมี พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ให้บิดามารดา  

ผู้ปกครองมอบตัวอย่างดีให้ลูกๆ ชี้คุณค่าที่ถูกต้อง เป็นการสาน 

ต่อสิ่งที่ โรงเรียนได ้อบรมให้แล ้ว เด็กๆ จะได ้เติบใหญ่ด ้วย 

ความแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความรัก ที่พวกเขาสัมผัสได้ใน

ครอบครัว และกล้าด�าเนินชีวิตตามบทบาทหน้าที่ของพวกเขา 

 ขอพระมารดาองค์อุปถัมภ์ผู ้ทรงคุ้มครองและประทานพร 

แก่เราตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ประทับอยู ่เคียงข้างทุกท่าน 

ทุกครอบครัวตลอดไป

 

  ด้วยรักในพระมารดา

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี

อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ

4 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



สารจากผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน

 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีการศึกษา 2559 ก�าลังจบลงแล้ว ผู้ปกครอง 

หลายท่านมีความช่ืนชมยินดี ท่ีเห็นความส�าเร็จของลูก นี่คือผลของการอบรม

เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดร่วมกับโรงเรียน และที่ส�าคัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

มีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายของแต่ละคน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ  

ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ก�าลังใจ อยู่เคียงข้างช่วยเสริมแรงในด้านการเรียนอยู่เสมอมา

 สงัคมปัจจบุนั มีความจ�าเป็นอย่างมากในเร่ืองของการอบรม ให้ความรัก ความอบอุน่

เป็นทั้งพ่อแม่ เป็นทั้งเพื่อนของลูก หาวิธีการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดีของสังคม

ให้ได้ ข้อเสนอแนะในการประสบผลส�าเร็จในการเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าเด็กจะดื้อรั้นเกเรแค่ไหน การเปลี่ยนวิธีรับมือ 

ก็สามารถสร้างความส�าเร็จได้ อย่าคิดว่าลูกผิดเสมอ เหมาว่าเด็กเป็นคนไม่ดี ต้องเข้าใจมุมมองที่แตกต่างของลูก

ควรเคารพในความคิดของลูกบ้าง และปรับเปลี่ยนท่าทีมุมมองของลูกอย่างมีชั้นเชิง สุดท้ายเริ่มจากตัวคุณ  

บางคนคิดว่าลูกต้องเป็นฝ่ายเปลี่ยนเพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าลูกจะยอมเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมแล้ว ก็ยังมีโอกาส

ที่เขาจะกลับมาท�าตัวเหมือนเดิม นั่นเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองตามนั่นเอง

 ขอพระเจ้าทรงอ�านวยพระพรแด่ผู้เป็นพ่อ-แม่ทุกท่าน ให้มีก�าลังใจในการดูแลบุตรหลาน ให้พบกับความสุข

ความเจริญเสมอไป

ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนนารีวุฒิ

สวัสดีท่านผู้อ่าน

ในช่วงของบรรยากาศแห่งความอาลัยที่มาจากการที่พระมหากษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ซิสเตอร ์

ขออัญเชิญพระราชด�ารัส โอกาสปีเด็กสากล 1 มกราคม 2522 มาเป็นสิริมงคลและ 

เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติทั้งส�าหรับผู้ใหญ่และเด็ก

"...เด็ก เป็นผูท้ีจ่ะได้รบัช่วงทกุสิง่ทกุอย่างต่อจากผูใ้หญ่ ดังน้ันเดก็ทกุคนจงึสมควรและจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบั 

การอบรมเล้ียงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต  

และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล..."

ด้วยความนับถือ

ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค
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นารีวุฒิจัดพิธีแสดงความอาลัย
และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่า และนักเรียน

โรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน

ชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมิได้ โดยทกุคนยนืสงบนิง่ จากนัน้ร่วมกันร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกด้วย

6 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) มีการท�าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และ 

ร่วมวจนพธิกีรรม ตวัแทนนกัเรียนกล่าวบทกลอนและพดูสนุทรพจน์ เพือ่น้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณอนัหา

ท่ีสุดมิได้ นักเรียนที่มีความสามารถขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงต้นไม้ของพ่อจากครอบครัวนักเรียน 

ชั้น ป.1 ขับร้องบทเพลงพระอาทิตย์อับแสง โดยนักร้องประสานเสียงชมรมดนตรีสากล จากนั้นร่วมร้องเพลง 

พระราชาผู้ทรงธรรม และร่วมกันแปลอักษร "น.ว. รักพ่อ ๙"

7วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม 

“รวมพลังแห่งความภักดี” คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน 

ร่วมถวายสตัย์ปฏญิาณแสดงความจงรักภกัด ีเบือ้งหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงต้นไม้

ของพ่อ การนั่งสมาธิ ส�ารวมจิตภาวนา และน�าข้อตั้งใจใน 

การท�าความดีของแต่ละคนติดที่ต้นไม้ 

ของพ ่ อ  เพื่ อ เป ็ นการแสดง 

ความจงรักภักดีและร่วมร�าลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภู มิพลอดุลยเดชใน

โอกาสวันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพปีที่ 89

8 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วันท่ี 22 ตุลาคม 2559 

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน

โรงเรียนนารีวุฒิร่วมกิจกรรมกับ 

ร่วมจุดเทียนถวำยควำมอำลัยและร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 วนัที ่18 พฤศจกิายน 2559 คณะคร ูนกัเรยีนและผูป้กครอง ร่วมบรจิาคโลหติ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริจำคโลหิต

ร่วมกิจกรรมวำดภำพและต่อภำพจิ๊กซอว์

พระบรมสำทิสลักษณ์พ่อหลวง รัชกำลที่ 9

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมกิจกรรม 

วาดภาพและต่อภาพจิก๊ซอว์พระบรมสาทสิลกัษณ์พ่อหลวง รชักาลที ่9 บรเิวณ

ภายในวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ท่ีพระองค์ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรชาวบ้านโป่ง ถึง 2 คร้ัง 

เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2497 เนือ่งจากประสบเหตุอัคคภียัไฟไหม้ตลาด

บ้านโป่ง และ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2515 เพื่อท�าพิธีเปิดวิหาร 

พระพุทธสิหิงค์และทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดดอนตูม 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะครูร่วมพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล สวด

พระอภิธรรมปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

บ�ำเพ็ญพระรำชกุศล 

สวดพระอภิธรรมปัญญำสมวำร (50 วัน)

พี่น้องชาวอ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จ 

สู่สวรรคาลัย โดยร่วมจุดเทียนอาลัย พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
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 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2497 ได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้น 
ที่ตลาดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ไฟได้ลุกลามเผาไหม้อาคาร
บ้านเรือนของราษฎรอย่างรวดเรว็ เป็นเวลาหลายชัว่โมง อาคารบ้าน
เรือนถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งตลาด ราษฎรจ�านวนหลายร้อย
หลังคาเรือน ไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดความเดือดร้อนอย่างมหันต์แก ่
ผู้ประสบภัยครั้งนี้
 นับว่าเป็นครั้งแรกของการเสด็จเยี่ยมราษฎร หลังจาก
พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
โดยขบวนรถยนต์พระทีน่ัง่ เพือ่ทอดพระเนตรสถานทีแ่ละทรงเยีย่ม
ราษฎรผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2497 ณ ที่ว่าการ
อ�าเภอบ้านโป่ง โดยมี ผูว่้าราชการจังหวัดราชบรีุ (นายแม้น อรจนัทร์) 
และผู้ว่าราชการภาค (พระราชญาติรกัษา) ในสมยันัน้ ได้เข้าเฝ้าและ
กราบบังคมทูลถวายรายงานเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎร 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชทานกระแส
รับสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้ว่าราชการภาค ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ราษฎรเป็นกรณีพิเศษอย่างใกล้ชิด ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 
ยังความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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 วันที่ 16 มกราคม 2560 ซิสเตอร ์
ทิพวรรณ จารุวิภาค ตัวแทนผู้อ�านวยการ
โรงเรียนนารีวุฒิ รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น 
ครูวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล รับเกียรติบัตร 
ครูดีเด่น ครูสมสุข ชื่นจิตร และ ครูมยุรี  
อธิคมสวัสดิ์ รับเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชน 
ที่ปฏิบัติการสอนครบ 25 ปี ประจ�าปี 2559  
จากคณะกองทุนสวัสดิการครูบ ้านโป่ง ณ  
ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีโดยม ีนายสมยศ 
พุม่น้อย นายอ�าเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพธิี
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  ค รูมยุ รี  แสวงทอง  
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 
จตตุถดเิรกคณุาภรณ์ และ
ครูณวรรณ์ศา ทองสุข  
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

รางวัลครูสอนนาน ครบ 30 ป ี
1. ครูอุบล แจ่มนาม
  
รางวัลครูสอนนาน ครบ 25 ป ี  
1. ครูชญานิษฐ์ จิตตอ�าไพ
2. ครูราตรี วราศิลป์
3. ครูสมสุข ชื่นจิตร
4. ครูมยุรี อธิคมสวัสดิ์

รางวัลครูสอนนาน ครบ 20 ป ี
1. ครูประภัศสร สุทธิรัตนากร
2. ครูอังคนา กิจด�ารงวินิจกุล

1. ครูอังคนา กิจด�ารงวินิจกุล
2. ครูนิชดา ไวอ�าภี
3. ครูสุนันท์ จินตนา
4. ครูมยุรี อธิคมสวัสดิ์
5. ครูพรรณรัตน์ เพิ่มน�้าทิพย์
6. ครูวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
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1. ครูเกรียงศักดิ์ อ�านวยชัยศิลป์
2. ครูสายชล บุญช่วย
3. ครูศิริพร ชิดเครือ
4. ครูอาจรีย์ ธารเอี่ยม
5. ครูสมชวน ทีค�า
6. ครูชลธิชา ยามช่วง

1. ครูสุวรรณี พึ่งสุนทร
2. ครูทรงศรี ดิถีเพ็ง
3. ครูตรีชฎา นมนาน
4. ครูอรทัย สุทธิรัตนากร
5. ครูอุมาพร โรจนกาญจนานันต์
6. ครูสุนิสา แตงทอง
7. ครูดุษฏี แสนตุ้ม

1. ครูธนสร ปทุมวัน
2. ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง
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รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1– ป.6 เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์

2. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 – ป.6 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์

3. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1 – ป.6 เด็กหญิงสาธุการ ช�านาญกิจ

ผู้ฝึกสอน นายเกรียงศักดิ์ อ�านวยชัยศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

1. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 

เด็กหญิงธณัฐชา เจิมจรุง  เด็กหญิงปัญชญาดา เต่าแย้ม

เด็กหญิงธุวพร รัชตรุ่งโรจน์กุล เด็กหญิงบัณฑิตา พึ่งไทย

เด็กหญิงมีสุข ชินชนะถาวร  เด็กหญิงอาทิมา อารีย์รอบ

ผู้ฝึกสอน นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์ นางสาวสุนิสา แตงทอง นางวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล

2. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 – ป.6 

เด็กหญิงธิติวรรณ สุขนิ่ม  เด็กหญิงเปรมมิกา ม่วงอยู่ เด็กหญิงโยษิตา เวชวงศ์ 

ผู้ฝึกสอน นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์ นางนิชดา ไวอ�าภี

1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1 – ป.6 รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 

เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์

2. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 – ป.6 รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ

เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์

3. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1 – ป.6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 

เด็กหญิงสาธุการ ช�านาญกิจ

ผู้ฝึกสอน นายเกรียงศักดิ์ อ�านวยชัยศิลป์

1. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – ป.6 รางวัล เหรียญทอง อันดับ 6

เด็กหญิงธณัฐชา เจิมจรุง   เด็กหญิงปัญชญาดา เต่าแย้ม

เด็กหญิงธุวพร รัชตรุ่งโรจน์กุล เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งไทย

เด็กหญิงณัฏฐ์ฐนิช ผลิศักดิ์  เด็กหญิงอาทิมา  อารีย์รอบ

ผู้ฝึกสอน นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์ นางสาวสุนิสา แตงทอง นางวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 – ป.6 

 รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม 

   เด็กหญิงจิดาภา  เลิศทัศนีย์ 

   เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์ 

 ผู้ฝึกสอน นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์ นางนิชดา ไวอ�าภี

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ทึนรส 

   นางสาวอนุสสรา นิ่มนุช   

   นางสาวเมษา ใจมนต์

ผู้ฝึกสอน นางสาวลักษิกา ลักขณาเลิศ นางสาวนริศรา โกวเครือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

 นางสาวกมลชนก สาลี นางสาวกฤติยา  กล้าสุนทร

 นางสาวกานต์รชา ทรดี นางสาวภรณ์ชนก  เหล่ากสิการ

 นางสาวอันนา  รณรื่น

ผู้ฝึกสอน นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร

1. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง อันดับ 6   นางสาวชไมพร หมอทอง

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธิชา เจริญผล

ผู้ฝึกสอน นางสาวศิริจิต ทองอร่าม

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

 รางวัล เหรียญทอง อันดับ 6  เด็กหญิงเมถวดี ศรีบานเย็น

4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจิลมิกา เลิศวิไลลักษณ์

5. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

 รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ  เด็กหญิงเมถวดี ศรีบานเย็น

6. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวจิลมิกา เลิศวิไลลักษณ์

ผู้ฝึกสอน นายบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ์
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1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1 – ป.6 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์

2. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 – ป.6 

 รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 17 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์ 

ผู้ฝึกสอน นายเกรียงศักดิ์ อ�านวยชัยศิลป์

3. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 12 เด็กหญิงเมถวดี ศรีบานเย็น

ผู้ฝึกสอน นายบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4 - ม.6 

 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทึนรส

    นางสาวอนุสสรา นิ่มนุช

    นางสาวเมษา ใจมนต์

ผู้ฝึกสอน นางสาวลักษิกา ลักขณาเลิศ นางสาวนริศรา โกวเครือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 - ป.6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 32

 เด็กหญิงธิติวรรณ สุขนิ่ม เด็กหญิงเปรมมิกา ม่วงอยู่  

  เด็กหญิงโยษิตา เวชวงศ์ 

ผู้ฝึกสอน นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์ นางนิชดา ไวอ�าภี

2. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6 รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 19 

 นางสาวกมลชนก สาลี นางสาวกฤติยา กล้าสุนทร 

 นางสาวกานต์รชา ทรดี นางสาวภรณ์ชนก เหล่ากสิการ

 นางสาวอันนา รณรื่น

ผู้ฝึกสอน นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การประกวดร่ายร�าไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย 

ประเภท ประเมินร่ายร�าไหว้ครู  ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลดี นางสาวชัชชญา ดอนวัดไพร

ผู้ฝึกสอน นางสุทธดา ดอนวัดไพร นายสุทธิเทพ ไพลิน นางสาวดุษฏี แสนตุ้ม

การแข่งขันงานวันวิชาการ “ดรุณาวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวกนกนภา ตั้งวิรุฬห์  

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาววิภาดา ออกฉิม

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  เด็กหญิงชยานันต์  หวองเจริญพานิช

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  นางสาวตรีภูวเรศ ปวีณาสมบัติ 

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  เด็กหญิงกมลวรรณ  ค�าดี

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวหัทยา สารีวงษ์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวกัณภร ใจเย็น

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวธิมาพร ใจรัก

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวพราวรวี สถาพรวรศักดิ์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  นางสาวอมรรัตน์ บุญโต

3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  เด็กหญิงฆโนทัย พิพัฒน์จักราภรณ์

4. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  นางสาวฏิมากานต์  เอกปัจฉิมศิริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน  นางสาวอารียา ศิริมั่ว
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1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง เด็กหญิงศุทธวีร์  คล้ายแดง

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาววัชราภรณ์  ขวัญชัยเกษมสุข

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวศิริวรรณ  ประเสริฐ

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวมานิตา  ถิรนนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงอรจิรา เกียรติแสงทอง 

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงชนกานต์  ชั้นสูง

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวชลิตา โตอดิเทพ

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวอัจจิมา ศรีราจันทร์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวปฐพร สามัคคี

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวสุรัตน มุรธาวานิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms-Excel 2010 ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริสวัสดิ์

2. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms-Excel 2010 ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวมนพร ทนุวัฒิวัฒน์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวพัชรพร เนื่องภิรมย์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวกุลรัศมิ์  ท�าไธสง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 2 เด็กหญิงชนนิกานต์  ค้วนเครือ 

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 3 เด็กหญิงอัญชิสา บุตรนุช

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวชนิกานต์  ธ�ารงสุต

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาววริศรา เปรมแจ่ม

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน เด็กหญิงฉัตรพร สุขสอาด  

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 3 นางสาวธัญญาเรศ  เดชเดชะสุนันท์

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวสิรินทรา วิจิตรจรัสกุล

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวพรชนก จ�าปาทอง

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวกุลธีรา ลิ้นทอง

 รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวปนิดา ทองขาว
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 เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 1 ในการแข่งขันดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง  

ระดับ ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 

จังหวัดจันทบุรี และได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ที่ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ 

 น้องโมเน่เป็น

นักดนตรี ไทยที่มีอายุ

น้อยที่สุดในการแข่งขัน

ครัง้น้ี พวกเราชาวนารวีฒุิ

ขอแสดงความยินดีกับ

น้องที่ได้รับรางวัลกลับ

มานะคะ...

 วันท่ี 29 ตุลาคม 2559 

โรงเรียนได้จดัการประชุมผูป้กครอง 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

โรงเรียนกับผู ้ปกครอง และได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างครูประจ�าช้ันและผู้ปกครอง 

พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 ผลการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่66 ระดบัชาต ิปีการศกึษา 2559 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยม 

สังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
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 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล 

ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อเทิดเกียรติ 

ซิสเตอร์ที่ท่านอุทิศตนเก่ียวกับการสอน การอบรม เด็กและ

เยาวชน ท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ อดทนต่อความ 

ยากล�าบากต่างๆ

ฉลองมาเดอร์ มัสซาแรลโล

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ฉลอง
มาเดอร์โมราโน เทิดเกียรติซิสเตอร์ที่ท่าน 
รับท�างานด้านการอบรม ซึ่งมีกระแสเรียก 
เพิ่มขึ้นมากมาย พวกเขาได้รับการดึงดูดจาก
ความร้อนรนของท่าน และจากบรรยากาศ 
หมู่คณะที่ท่านได้สร้างขึ้น ท่านได้เจริญชีวิต
ตามข้อตั้งใจตลอดเวลา คือ “ไม่เคยขัดขวาง
การกระท�าของพระหรรษทาน ด้วยการให้ 
ตัวเองเป็นใหญ่”  

ฉลองมาเดอร์ โมราโน

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ฉลอง 

แม่พระนิรมลทนิ เพ่ือให้นกัเรยีนได้มโีอกาส

แสดงความรัก ความศรทัธาต่อแม่พระ และ

ภาวนาวอนขอพระพรแห่งความบริสุทธิ ์

ทั้งกายและใจ

 วันที่ 20 มกราคม 2560 ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา "ชีวิตนี้พลี 

เพ่ือแม่" ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องความรักท่ีเสียสละ ความกตัญญู  

ยอมล�าบากเพื่อความดี ยอมถวายชีวิต เพื่อให้มารดาได้กลับใจ ปฏิบัติตน 

ตามหลักศีลธรรม ค�าสอนของศาสนา 

ฉลองแม่พระนิรมลทิน
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 ระหว่างวนัที ่15 – 22 ธนัวาคม 2559 ได้จดักจิกรรมเตรยีมจติใจสูก่ารฉลอง

คริสต์มาส ด้วยการท�านพวารเตรียมต้อนรับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

นพวารคริสต์มาส

ฉลองคริสต์มาส
 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 การ

เฉลมิฉลองการบงัเกดิของพระเยซเูจ้า มี

การแสดงละครครสิต์มาส การแสดงของ

นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และการแบ่ง

ปันความสุข ความยินดีแก่กันและกัน
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 วนัที ่31 มกราคม 2560 จดัฉลองพ่อบอสโก บดิา อาจารย์ และเพือ่นของเยาวชน กจิกรรมในงานมกีารมอบเกยีรตบิตัร

ส�าหรับคุณครูดีเด่น รางวัลครูสอนนาน มอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี เกียรติบัตรพระธรรมค�าสอน สารวัตรนักเรียน  

และมอบทุนการศึกษา  

นักเรียนรับเกียรติบัตรเรียนดี
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นักเรียนรับเกียรติบัตรประพฤติดี

นักเรียนรับเกียรติบัตรพระธรรมค�าสอน
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 วันที่ 14–17 มกราคม 2017  

ซสิเตอร์ดาริณ ี หมัน้ทรพัย์ ซสิเตอร์ยพุดี  

จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยล�าภู  

พร้อมด้วยคณะครูและผู ้น�านักเรียน

โรงเรียนนารีวุฒิ เข้าร่วมการชุมนุมผู้น�า

เยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) 

ประจ�าปี ณ บ้านธารพระพร สามพราน 

ในหวัข้อ “เพาะรกั…พลังแห่งเมลด็พนัธุ์

ที่งดงาม”

 กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้ม ี

การเน้นถึงศักยภาพของผู้เข้าร่วม ซึ่ง

เปรียบได ้กับความดีงาม คุณธรรม  

สารวัตรนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.5

การชุมนุมผู้น�าเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) 

ความสามารถ พรสวรรค์ในด้านต่างๆ การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดย  

คณุพ่อปราโมทย์ นิลเพชร การใช้และบรโิภคสือ่เชงิสร้างสรรค์ โดย ซสิเตอร์ยพุด ี จารวุภิาค และ ซสิเตอร์วรินิทพิย์ อนิทรแย้ม กจิกรรม

การค้นพบ รู้จักศักยภาพของตนและดึงพลังทางบวกมาพัฒนาชีวิต โดย คุณศิวลักษณ์ เวชโช กิจกรรมฐานต่างๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา

และอัจฉริยภาพด้านต่างๆ 8 ประการ ของดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner) นักจิตวิทยา ซ่ึงเป็นกิจกรรมฐานที ่

หลากหลาย ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงการที่จะค้นพบเมล็ดพันธุ์ที่งดงามในตนเอง สุดท้ายกิจกรรม 

FAMILY NIGHT การแสดงในหัวข้อ “…make the seed of goodness grow…” 

 เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม จะเติบโตขึ้น วันแล้ววันเล่า ในดวงใจของทุกคน ในแนวคิดตาม สโลแกนประจ�าปี 2560 ที่ว่า “เพาะรัก

เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”

24 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559 กิจกรรม 

ปัจฉิมนิเทศ "พัฒนาคุณภาพชีวิต" ส�าหรับนักเรียน  

ม.3 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน 

โดยการน�าของซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร เพื่อให้นักเรียน 

ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสมควร รู้จักการท�างานเป็นทีม เห็นคุณค่าของตนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 

ความสุข นักเรียนได้เข้าชมอุทยานราชภักดิ์และร่วมปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

25วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2560 จดักิจกรรม 

อ�าลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2559 รุ่นที่ 64

26 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



Volunteers for DAD
 สมัครจิตอาสาช่วยงานที่ท้องสนามหลวง โดยมีตัวแทน 

สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม น�าทีมโดย คุณครูทรงศรี ดิถีเพ็ง  

ผ่านทีมงาน Volunteers for DAD เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ถวายพวงมาลา
 ผู้แทนคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียน 

รัตนราษฎร์บ�ารุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันกตัญญูโลก
 ร่วมงานวนักตัญญูระดับโลก คณะธิดาแม่พระองค์อปุถมัภ์ ประจ�าปี 2016 ทีโ่รงเรยีนมารย์ีอปุถมัภ์ สามพราน วนัที ่26 เมษายน 

2016 ประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ โดยม ีมาเดอร์อวีอง รงักว๊อท อคัราธิการณิี

คณะธิดาแม่พระองค์อปุถมัภ์ เป็นผูใ้หญ่สงูสดุของคณะธดิาแม่พระองค์อปุถมัภ์ เป็นตวัแทนคณะซสิเตอร์ทัว่โลกได้รบัค�าขอบคณุส�าหรบั

ความรักแด่เยาวชน

ต้นกล้าคุณธรรม
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสร้างจิตส�านึกในการรักแผ่นดินเกิดของตนเอง
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 วนัที ่15 กนัยายน 2559 โรงพยาบาลบ้านโป่งมาให้ความรูน้กัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 "โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยรุ่นในการดูแล

ตนเองและแนะน�าแหล่งให้ค�าปรึกษาช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท�ารุนแรงและ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม" 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยรุ่น

 วันที่ 16 กันยายน 2559 โรงพยาบาลบ้านโป่งมาฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิ 

ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล 

หน้ากองบัญชาการทหารช่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

บันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัย

28 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เครื่องดื่มโอวัลตินได้มาแจกเครื่องดื่มส�าหรับน้องๆ อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�าหรับบ�ารุง

ร่างกาย 

คณะพ่อซาเลเซียนจากประเทศพม่า

เครื่องดื่มโอวัลติน

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมาชิกซาเลเซียนพระสงฆ์และ

ภราดาจากประเทศพม่า มาศึกษาดูงานโรงเรียนนารีวุฒิ

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยจัีดกจิกรรมสืบสานพัฒนางานอาชีพ วทิยากร

โดย คุณสิทธา อชิกุลรัตน์ มาให้ความรู้เรื่อง ปุ๋ยมูลไส้เดือน 

การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์  และนักเรียนได ้ เรียนรู  ้

จากประสบการณ์จริง โดยการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน ท�าให้

นักเรียนได้รับความรู้ สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

กิจกรรมสืบสานพัฒนางานอาชีพ

ประจ�าวัน การใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ และน�าไปสู ่

การประกอบอาชีพได้

29วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



กิจกรรมวันพ่อ
 นกัเรยีนอนบุาลได้เข้าร่วมกจิกรรมวนัพ่อ ได้ท�าบญุตกับาตรโอกาสครบรอบ 

50 วัน ปัญญาสมวาร การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแปลอักษร "น.ว.รักพ่อ ๙"

กิจกรรมคณิต-วิทย์แสนสนุก
 คณุครไูด้จดักจิกรรมคณติ - วทิย์แสนสนกุ เดก็ๆ ได้เรยีนรูแ้ละทดลอง

กจิกรรมต่างๆ มากมาย ซ่ึงช่วยส่งเสริมทกัษะ การสังเกต ความรู้ ความเข้าใจ 

ควบคูก่บัการได้รบัความสนกุสนานกบัจ�านวนตวัเลขและการทดลองวทิยาศาสตร์ 

และท�าให้พวกเขามีความสนใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ

30 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



  โอกาสวันฉลองคริสต์มาส นักเรียนอนุบาลได้ร่วมแสดงบนเวที เพื่อส่งมอบความสุขคริสต์มาสแด่คณะซิสเตอร์และ 

ทุกๆ ท่าน เด็กๆ ทุกคนได้สร้างสีสัน รอยยิ้มและมีความสุขใจที่ได้แสดงความสามารถของตน

31วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



กิจกรรม English camp
 บริษัท Make a wit ได้จัดกิจกรรม English camp แก่นักเรียนอนุบาล เด็กๆ ได้รับความรู้ ได้ร้องเพลง และม ี

ความสนุกสนาน พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย ท�าให้สนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

งานวันเด็ก
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 แผนกอนุบาลจัดกิจกรรม

วันเด็กให้กับนักเรียนอนุบาล โอกาสนี้เด็กๆ ได้ฟังสารวันเด็ก

แห่งชาติ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ซึ่งค�าขวัญปีน้ี คือ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”  

จากนั้นเด็กๆ ได้ร่วมท�ากิจกรรมและเล่นเกมต่างๆ มากมาย

 ในช่วงบ่าย คุณครูและตัวแทนนักเรียนอนุบาล 3 

จ�านวน 20 คน ได้แบ่งปันและมอบขนมให้แก่พี่ๆ บ้านสิทธิดา 

โอกาสวันเด็ก เด็กๆ ทุกคนได้ร่วมสนุกและมีความสุขท่ีได้ 

ท�ากิจกรรมร่วมกัน
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 แผนกอนุบาลได้จัดงานวันวิชาการอนุบาลนารีวุฒิ เป็นการน�า 

ผลงานของนักเรียนที่ได้ท�าตลอดปีการศึกษา มาจัดแสดงแก่ผู้ปกครอง 

ซึ่งผลงานของนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประดิษฐ์  

การวาดภาพระบายสี การแต่งนิทานจากจินตนาการของเด็ก

33วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    โรงเรียนนารีวุฒิ



 การอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
	 ของโรงเรียนในเครือธมอ.
 วันท่ี 6-8 ตุลาคม 2559 ซิสเตอร์สุรนารีและครูคาทอลิก 

จ�านวน 30 คน ไปร่วมรับ การอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกของ

โรงเรียนในเครือธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมี คุณพ่อ

บรรจง สนัตสิขุนรินัดร์ เป็นผูใ้ห้การอบรม ในหวัข้อ “ครซูาเลเซยีน

กบัปีพระเมตตา” วนัที ่8 คณะครจูากโรงเรยีนในเครอืรวม 125 คน

เดินทางไปจาริกแสวงบุญ “ย้อนรอยพระศาสนจักรไทย : สายน�้า

แห่งเมตตาธรรม” เริ่มจากวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  

วัดคอนเซ็ปชัญ วัดซางตาครู้ส วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ การ

แสวงบุญจบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

บางรัก

	 ค่ายกระแสเรียกมิตรมารีย์
 วันที่  3-5 ธันวาคม 2559 ซิสเตอร ์ทิพวรรณ  

ซิสเตอร์ปัจจนีย์ นักเรียนกลุ่มเลาราและนักเรียนคาทอลิก 

จ�านวน 16 คน ร่วมค่ายกระแสเรยีกมิตรมารย์ีทีบ้่านสเตลลา 

มารีส ชะอ�า จ.เพชรบุรี ในหัวข้อ “Come and See”  

มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ได้มาร่วมค่าย

เป็นจ�านวน 95 คน จากสถาบันในเครือฯ และจากวัดต่างๆ

สมโภชแม่พระนิรมลทิน วันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมโภชแม่พระนิรมลทิน นักเรียนเตรียมจิตใจท�าตรีวารและตั้งใจ

จริงในการเขียนจดหมายถึงแม่พระเพื่อจะได้พรตามที่ต้องการ
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 ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี	
	 ครั้งที่	23 

 วนัที ่16 มกราคม 2560 ชุมนุมครคูาทอลกิสงัฆมณฑล

ราชบรุ ีครัง้ที ่23 ในหวัข้อ “พระเยซเูจ้า : อาจารย์ผูย้ิง่ใหญ่ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 : ครูของแผ่นดิน” 

	 สมโภชพระคริสตสมภพ
 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 สมโภชพระคริสตสมภพ 

เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี มีการแสดงความยินดีในบ้าน 

โรงเรียนและทีวั่ดนกับญุโยเซฟ บ้านโป่ง ซึง่เป็นบรรยากาศ

แห่งความเชื่อและความยินดีในทุกดวงใจ

	 ชุมนุมยุวธรรมทูต	สังฆมณฑลราชบุรี
 วันท่ี 7 มกราคม 2560 นักเรียนจ�านวน 45 คน  

และครู 2 ท่าน ได้เข้าร่วมชุมนุมยุวธรรมทูต สังฆมณฑล

ราชบุรี ณ วัดฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทุกคน

มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
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สัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณเป็นคนติดสมาร์ทโฟน

ลด ละ ความสนใจจาก Smart Phone
 เคยเป็นไหมว่า? นั่งอยู่บนรถกับครอบครัว แต่กลับไม่ได้พูดจากันเลยซักค�า เพราะมัวแต่สนใจโทรศัพท์มือถือ 

 เคยเป็นไหมว่า? นัดเพื่อนออกมาทานข้าว แต่ทุกคนกลับสนใจแต่โทรศัพท์มือถือ เล่นโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ

 ตื่นนอนมาอย่างแรก คือ การดูโทรศัพท์มือถือ เช็คอีเมล์ ติดต่อสื่อสารกัน จนกระทั่งก่อนนอนผลส�ารวจโดย Insight  

 Express บริษัทผู้วิจัยตลาดในสหรัฐฯ เผยว่าคนไทย สูงถึง 98 % เช็คสมาร์ทโฟนก่อนลุกออกจากเตียง

 เคยสังเกตไหมว่า เวลาที่เราสูญเสียไปกับหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ ท�าให้เราพลาดสิ่งที่ก�าลังเคลื่อนในรอบๆ ตัวเรา  

 และเลื่อนขยับตารางเวลาออกไปโดยไม่จ�าเป็น ท�าให้ไปท�างานหรือไปโรงเรียนสาย

 บางครัง้เราลมืสงัเกตคนและสิง่รอบข้าง หรอืสิง่ตรงหน้าว่า มนัก�าลงัด�าเนนิไปทางไหน สิง่ทีเ่ราสนใจกลบัอยูภ่ายในหน้า 

 จอสี่เหลี่ยมมากกว่าความเป็นไปตรงหน้าเรา 

  การเปลีย่นแปลงไม่ใช่เรือ่งยาก เพยีงแค่เริม่

จากตัวเราเอง........ ลดเวลาที่คุณใช้ไปกับการใช้

มือถือในแต่ละวัน หันมาสนใจกับคนและสิ่งตรง

หน้ามากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งรอบข้าง 

 รู้สึกกระวนกระวาย เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิต ถ้าไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน หรือการหาสมาร์ทโฟน 

 ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้ไม่เจอ

 กิจวัตรตอนเช้านอกจากจะอาบน�้า ล้างหน้า แปรงฟันแล้ว คุณจะไม่พลาดที่จะส่งหรือโพสต์ข้อความแบบRealtime

 มีการใช้สมาร์ทโฟนในทุกๆ ที่ แม้กระทั่งในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด

 มีการใช้แอพพลิเคชั่นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

 มีการใช้โปรแกรมแชทต่างๆ พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมากกว่าการโทรศัพท์คุยกัน

 เริ่มใช้สมาร์ทโฟนซื้อของออนไลน์มากขึ้นกว่าการเดินไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของ



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ซึ่งตลอดปีการศึกษา 

2559 ได้น�าอุดมการณ์ “SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART” 

มาเป็นแนวทางในการท�ากิจกรรม
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