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 ก้าวเข้าสู ่“ปีจอ” 2561 กนัแล้ว กส็ิน้สดุปีการศกึษา 2560  วารสารนารวีฒุฉิบบันีจ้ะพาผูอ่้าน

ไปพบกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เรื่องราวและภาพแห่งความส�าเร็จในโรงเรียน โดยเฉพาะคนเก่ง

ของโรงเรียน และคนดีมีน�้าใจท�ากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพลังใจที่เข้มแข็งของทุกคน

 ขอขอบคณุผูป้กครองและชมุชนทีใ่ห้การสนบัสนนุบตุรหลานของท่านในการร่วมกจิกรรม

กับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

นางลัดดาวัลย์  โกวิทย์วรวุฒิ



สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

 วนัท่ี 31 มกราคม ทกุปี เราจะระลกึถงึนกับญุยอห์น บอสโก ผูต้ัง้คณะ ฉบบันีซิ้สเตอร์

จึงขอแบ่งปันความฝันของท่านนักบุญ ซ่ึงเป็นความฝันที่น�าทางชีวิตและภารกิจการให้ 

การศึกษาอบรมของท่าน คืนหน่ึง เมื่อยอห์น อายุ 9 ขวบ เขาฝันว่าตนเองอยู่ในทุ่งหญ้า 

กว้างใหญ่ มีเด็กๆ เป็นร้อย ก�าลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน คึกคะนองตามประสา บางคนด่า 

และทะเลาะกันด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ยอห์นทนฟังค�าหยาบคายไม่ได้ จึงเข้าห้ามปรามและ

ชกต่อยพวกเด็กๆ อย่างฉุนเฉียว ทันใดนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏมา เรียกเขาเข้าไปหาและสั่ง

ให้เขาเป็นผู้น�าเด็กเหล่านั้น พร้อมกับสอนว่า ”เธอจะชนะใจของเด็กเหล่านั้นได้ โดยอาศัย

ความรกัและความอ่อนหวาน ไม่ใช่ด้วยการใช้ก�าลังเข้าชกต่อย ฉันจะมอบอาจารย์ให้แก่เธอ” 

ทันใดน้ัน ยอห์นเห็นสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดขาวบริสุทธิ์ ปรากฏอยู่ด้านหน้า เธอจับมือ

ของเขาด้วยความรักและความอ่อนโยน พลางกล่าวว่า “มองดูเด็กเหล่าน้ันซิ” ยอห์นหนัหน้า

มองไป แทนที่จะเห็นเด็กๆ เห็นมีแต่ สุนัข แมว หมี แพะและสัตว์ต่างๆ มากมาย สุภาพสตรี

ผู้น้ันกล่าวว่า “น่ีแหละเป็นหน้าที่ของเธอ ที่จะต้องท�า...จงท�าตนให้เป็นคนสุภาพ เข้มแข็ง

และอดทน” ยอห์นหนักลับไปมองอกีคร้ัง และพบว่าสัตว์ดุร้ายเหล่านัน้ ได้กลายเป็นลกูแกะ 

ที่เชื่องและน่ารักหมดแล้ว ยอห์นไม่เข้าใจอะไรเลย จึงเร่ิมร้องไห้และขอร้องให้สุภาพสตรี 

ผู้นั้น อธิบายความหมายให้ฟัง สุภาพสตรีจึงวางมือลงบนศีรษะของท่านและกล่าวว่า “เมื่อ

ถึงเวลาอันสมควรแล้ว เธอจะเข้าใจทุกอย่างเอง” ยอห์น บอสโก จดจ�าความฝันนี้ไว้ในใจ

เสมอ แม้เมื่อเวลาจะล่วงเลยไปหลายปี แต่ท่านยังสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวในฝันได้อย่าง

ละเอียด เพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งประทับใจเท่านั้น หากแต่ยังเป็นป้ายชี้ทางชีวิต และเป็นพลังที่

ขบัเคลือ่นให้ท่านทุม่เททัง้ชวีติ เป็นผูน้�าเดก็และเยาวชน ให้เปลีย่นจากชวีติทีไ่ร้ค่า สูก่ารเป็น

เยาวชนที่สุจริตและมีคุณค่า เพื่อตนเองและสังคม ด้วยความรักอ่อนโยน

  ซิสเตอร์ขอฝากความฝันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการให้การศึกษาอบรมดูแลเด็กๆ นี้แด ่

ผู้ปกครอง ให้เราร่วมมือกันกับคุณพ่อยอห์น บอสโก ใช้ความรักและความอ่อนหวาน ชักน�า

ให้เด็กๆ มองเห็นความดี และส่งเสริมให้พวกเขาเป็นคนดี ด้วยความหวังท่ีว่า ”ทุกคนม ี

ส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย”

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี

อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ
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สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คือค�าขวัญที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบไว้ในโอกาสวันเด็กแห่ง

ชาต ิปี 2561 เพือ่ต้องการให้เดก็และเยาวชนทุกคนได้ตระหนกั

ถงึความส�าคญัของตนเองว่า เป็นทรพัยากรบคุคลท่ีมคุีณค่าของ

ประเทศ ให้พวกเขาตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  

รวมทั้งรู ้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

(news.mthai.com)

 เทคโนโลยีทุกวันนี้ก้าวไกลมาก ซิสเตอร์มีโอกาสพูดคุย

กับผู้ปกครอง ก็ทราบถึงความห่วงใยของท่านเมื่อเห็นลูกหลาน

ใช้เวลามากกับการใช้โทรศัพท์มือถือ และไม่ทราบว่าพวกเขาใช้

เพ่ือประโยชน์หรือโทษอย่างไร เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท ์

มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะกับการเรียนการ

สอนในปัจจุบัน มีการสั่งการบ้านกันทางแอพพลิเคชั่น ไลน์  

การค้นคว้าหาค�าตอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งให้บริการข้อมูล

ทีเ่ป็นความรูม้ากมายมหาศาล ธรุกจิออนไลน์กช่็วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลา อ�านวยความสะดวกอย่างมาก ผู้ปกครอง

จึงต้องรู้เท่าทันและดูแลลูกว่ารับสื่อต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย และใช้เวลามากเกินไปหรือไม่ ท�าอย่างไรจะเรียกว่าใช้

เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค์ มฉิะนัน้ผลกระทบด้านลบอาจเกดิขึน้ เพราะส่ือทีรุ่นแรง มแีนวโน้มน�าไปสูพ่ฤติกรรมก้าวร้าว 

ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค

การท่ีเด็กใช้เวลากับส่ือผ่านจอเป็นระยะเวลานาน จะมีสมาธิส้ัน และเสี่ยงที ่

จะมีพฤติกรรมดื้อ ต่อต้านและแยกตัว ขาดมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น สุขภาพ 

และสายตาก็จะได้ผลกระทบตามไปด้วย 

 ดังนั้น “การลดเวลาหน้าจอ” น่าจะเป็นแนวปฏิบัติของทุกคนใน

ครอบครัว ผู้ปกครองและบุตรหลานจะได้มีเวลาให้กัน มีเวลาพูดคุย ร้องเพลง 

หยอกล้อและแบ่งปันกันด้วยเรื่องราวที่ได้พบเจอในแต่ละวัน อาศัยปฏิสัมพันธ์

เชิงบุคคล เด็กและเยาวชนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นเป็น

ธรรมชาติ อันเป็นความต้องการพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีความสุข
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 ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับ 

ทั้งความรู้คู่ความสนุกสนาน มีทักษะชีวิตและมีคุณธรรม จริยธรรม มีนักเรียนจ�านวนมากท่ีได้รับรางวัลจากการ

ชนะการแข่งขนัในวชิาทีเ่ขาถนดัและในสิง่ทีเ่ขาชอบ ทัง้ระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ  

ดังปรากฏในข่าวสารของโรงเรียน รวมถึงประสบการณ์ของศิษย์เก่าท่ีเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่า “พวกเรา

ดีใจที่จบจากนารีวุฒิ วิชาการของเราเยี่ยมมากๆ เราสามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดังๆ ได้อย่างสบาย 

ผลการเรียนของพวกเราดีมาก เพราะเราผ่านเร่ืองยากๆ มาแล้ว และที่ส�าคัญพวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาส 

ช่วยติวเพื่อนๆ ที่มาจากต่างโรงเรียนด้วย” 

 โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ มีการท�า MOU กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ควบคู่กับการฝึกฝนนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีทักษะ  

และมีความพร้อมส�าหรับสังคมอนาคตที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และที่ส�าคัญนักเรียนต้องยึดส่ิงถูกต้อง 

ดีงาม มีคุณธรรม มีจิตอาสา โรงเรียนจึงมุ่งอบรมนักเรียนทั้งครบ ตามแนวคิดที่ว่า Education must develop 

the whole child, intellectually, spiritually, emotionally and physically. Educating the mind without 

educating the heart is NO education at all (Aristotle).

 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถที่ต่างกัน ขอฝากท่านผู้ปกครองให้ส่งเสริมในส่ิงที่นักเรียนของท่านถนัด 

และสนใจ ให้ก�าลงัใจเขาในการท�าความดคีวบคูก่บัการอบรมดแูล ให้พวกเขารูจ้กัสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชิก

ที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 ขอขอบคุณส�าหรับความร่วมมืออันดีท่ีท่านมีต่อโรงเรียนเสมอมา ขอแม่พระทรงประทานพรแก่ทุกท่าน

ตลอดไป

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ
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 วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 คณะผู ้บริหาร 
ครู นักเรียน และผู ้มีจิตศรัทธาร่วมสวดธัมมจัก 
กัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามโครงการ ๙ ล้านดวงใจ ท�าดีเพื่อพ่อ
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 โรงเรยีนนารวีฒุน้ิอมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู สูส่ถาน

ศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 

 3.  มีงานท�า - มีอาชีพ 

 4.  เป็นพลเมืองดี

1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง

1.2 ยึดมั่นในศาสนา

1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง	-	มีคุณธรรม	
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี

2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน 
 อบรมในสถานศึกษาต้องมุ ่งให้เด็กและเยาวชน 
 รักงาน สู้งาน ท�าจนงานส�าเร็จ
3.2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
 ต้องมจีดุมุง่หมายให้ผูเ้รยีนท�างานเป็นและมงีานท�า 
 ในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส�าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท�า
 จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

มีงานท�า	-	มีอาชีพ	

เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้อง 
 ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมอืงดีคอื“เหน็อะไรทีจ่ะท�าเพือ่บ้านเมืองได้ 
 ก็ต้องท�า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ�าเพ็ญประโยชน์  
 งานสาธารณกุศลให้ท�าด้วยความมีน�้าใจและ
 ความเอื้ออาทร
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ร่วมแสดงความยินดีกับ
ซิสเตอร์ศิริรัตน์	อนุวัฒน์ประกิจ

ซิสเตอร์ยุพดี	จารุวิภาค

รับเกียรติบัตร	ผู้บริหาร	ระดับเข็มเงิน

อายุงาน	20-29	ปี

และซิสเตอร์ทิพวรรณ	จารุวิภาค	

รับเกียรติบัตร	ผู้บริหาร	ระดับเข็มทองแดง	

อายุงาน	10-19	ปี

ครูระดับเข็มเพชร	อายุงาน	40	ปีขึ้นไป
1. นางสาวทวีทรัพย์ กิจสงวน

2. นางวลัยลักษณ์ คิมหะจันทร์

ครูระดับเข็มทอง	อายุงาน	30-39	ปี	
1. นางกรรณิการ์ ลีพรหมมา

2. นางทรงศรี ดิถีเพ็ง

3. นางอุบล แจ่มนาม
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ครูระดับเข็มเงิน	อายุงาน	20-29	ปี	
 1. นางสาวศิริจิต ทองอร่าม
 2. นางสุวรรณี พึ่งสุนทร
 3. นางสาวสมบัติ ชลประทิน
 4. นางราตรี วราศิลป์
 5. นางสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์
 6. นางญดา มั่นคง
 7. นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์
 8. นางสมสุข ชื่นจิตร
 9. นางดวงฤดี สุวดินทร์กูร
 10. นางชญานิษฐ์ จิตตอ�าไพ
 11. นางศศิธร คิดรุ่งเรือง
 12. นางสายสมร ตันมงคล
 13. นางสมหมาย สิโนทก
 14. นางพวงรัตน์ หมันประสงค์
 15. นางนฤมล บูรณะนันทสิริ
 16. นางสาวอังคนา กิจด�ารงวินิจกุล
 17. นางสิริมา สังข์สอาด
 18. นางสมชวน ทีค�า
 19. นางพัชรี เหล่าพิเดช
 20. นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ
 21. นางประภัศสร สุทธิรัตนากร
 22. นางยอดสร้อย สุขสาคร
 23. นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย
 24. นางสุทธดา ดอนวัดไพร
 25. นางสาวสิริรัตน์ พุกค�ามี

ครูระดับเข็มทองแดง	อายุงาน	10-19	ปี
 1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
 2. นางสาวปรารถนา กะลินเกา
 3. นางวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล
 4. นางสาวตรีชฎา นมนาน
 5. นางมยุรี แสวงทอง
 6. นางสาวศรีวิไล เต็นฉอย
 7. นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์
 8. นางสาวชลธิชา ยามช่วง
 9. นางจันทิมา รชตะวณิชย์
 10. นางสุนันท์ จินตนา
 11. นางวนิดา ธนากรวุฒิศักดิ์
 12. นางอาจรีย์ ธารเอี่ยม
 13. นางสาวขวัญศิริ บัวลา
 14. นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
 15. นางนิชดา ไวอ�าภี
 16. นางสาวจันทนี ปานการะเกตุ
 17. นางรพีพร มีสุข
 18. นางสาวสมปอง อินมียืน
 19. นางสาวมลประภา ใจรื่น
 20. นางสาวสายชล บุญช่วย
 21. นางสาวพรพรรณ ทองอ�าไพ
 22. นางสาวนริศรา โกวเครือ
 23. นางสาวรพีพร ระดมกิจ
 24. นางณวรรณ์ศา ทองสุข
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ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน
1. ระดับอนุบาล ครูฐิติญา พงษ์ทอง

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ครูสมปอง อินมียืน

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ครูปรารถนา กะลินเกา

4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ครูสายชล บุญช่วย

5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ครูสิริมา สังข์สอาด

6. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครูสิริรัตน์ พุกค�ามี

7. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครูสุรัตน์ อมรปิยะพงศ์

8. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ครูนริศรา โกวเครือ

9. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  ครูชลธิชา ยามช่วง

10. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ครูทรงศรี ดิถีเพ็ง

ครูดีเด่นด้านกิริยามารยาท
1. ครูนฤมล บูรณะนันทสิริ

ครูดีเด่นด้านขวัญใจครูนารีวุฒิ
1. ครูขวัญศิริ บัวลา

ครูดีเด่นด้านเสียสละและอุทิศตน
1. ครูมยุรี อธิคมสวัสดิ์

2. ครูสุวรรณี พึ่งสุนทร

ครูดีเด่นด้านธุรการ/บุคลากรสนับสนุน
1. ครูจันทนี ปานการะเกตุ

2. ครูรพีพร มีสุข

รางวัลครูสอนนานครบ	25	ปี

1. ครูดวงฤดี สุวดินทร์กูร

2. ครูอัจฉรา ผ่องพลูใส

รางวัลครูสอนนานครบ	20	ปี

1. ครูลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ

2. ครูสิริรัตน์ พุกค�ามี

3. ครูยอดสร้อย สุขสาคร
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น	

ประเภทผู้สอน	ประจ�าปี	2559

นายวัชรินทร์	สุวดินทร์กูร

 วันที่ 16 มกราคม 2561 ครูประภัศสร สุทธิรัตนากร รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจ�าปี 2560 ครูดวงฤดี สุวดินทร์กูร  

ครูอังคนา กิจด�ารงวินิจกุล ครูพวงรัตน์ หมันประสงค์และครูสายสมร ตันมงคล รับเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนที่ 

ปฏิบัติการสอนครบ 25 ปี ประจ�าปี 2561 จากคณะกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก  

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ�าเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี

 ศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี 

มอบรางวลัครตู้นแบบการอทุศิตน ประเภท 

ครูผู้สอน ประจ�าสถานศึกษาคาทอลิกใน 

เขตสังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่ ครูดวงฤดี  

สุวดินทร์กูร ครูศศิธร คิดรุ่งเรือง ครูสิริรัตน์ 

พุกค�ามี ครูพรพรรณ ทองอ�าไพ ครูรพีพร 

ระดมกิจ ครูสมปอง อินมียืน และคร ู

วราภรณ์ ธงชัยอริยกุล
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1.	คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.1–ป.3	(เดี่ยว)	

 รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงนรีรัตน์ จิ้มลิ้ม

2.	คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

 รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงสาธินี มาช่วย

3.	อ่านเอาเรื่องตามแนว	PISA	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

 รางวัล	เหรียญทองแดง

 เด็กหญิงจีรัชยา จิรวัชรเดโชกิตติ์

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ป.1–ป.3	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญเงิน เด็กหญิงอุรชา สุริยตัน

2.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

 รางวัล	เหรียญทองแดง เด็กหญิงทอฝัน อุ่นศิริ

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)		

 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงกชามาส จันทามฤต

  เด็กหญิงศศิธร บุญมีมีไชย  

  เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรีส�าราญ

2.	 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)		

 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ภาปัทมาสน์

  เด็กหญิงภาวิตา โจนน์ชนะทอง

  เด็กหญิงธัญชนก นครกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4.	 เรียงร้อยถ้อยค�า	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

 รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงจิตรารัตน์ ชาติบุญเกิด

5.	ท่องอาขยานท�านองเสนาะ	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญทอง 

 เด็กหญิงธนภัทร ศิริสวัสดิ์

6.	กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	:	กลอนสี่	ป.4–ป.6	(ทีม	2	คน)	

 รางวัล	เหรียญทอง 

 เด็กหญิงณัทภร มนัสปัญญากุล

 เด็กหญิงสิริกร ศรีประไพพงศ์

3.	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ป.1–ป.3	(เดี่ยว)	 

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงพิชญธิดา รสเครือ

4.	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทองแดง เด็กหญิงจิณณพัต แสนงาม
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1.	 การแข่งขันประติมากรรม	ป.1–ป.3	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงภัสร์สิริย์ นนทเบญจวรรณ เด็กหญิงอมลธีรา วันกุมภา

 เด็กหญิงอมลรดา สามงามยา

2.	 การแข่งขันประติมากรรม	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงชนัญญา วราโชติเศรษฐ์ เด็กหญิงวริศรา หลีล้วน

 เด็กหญิงชิณษา มหาโพธิ์  

3.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซอด้วง	ป.1–ป.6	(เดี่ยว) 

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงเปรมอัปสร  อ�านวยชัยศิลป์

4.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซออู้	ป.1–ป.6	(เดี่ยว) 

 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์

5.	 การแข่งขันวงดนตรีไทย	:	วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม	ป.1–ป.6	(ทีม	8	–	9	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์ เด็กหญิงสิริกร ว่านน�้า

 เด็กหญิงรมิดา หอมจันทรา เด็กหญิงธัญชนก สุขสาคร

 เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์ เด็กหญิงณัฐนรี ชุบค�า

 เด็กหญิงศรัณยาพร ศิริคะรินทร์ เด็กหญิงสรรเสริญพร ช�านาญกิจ

 เด็กหญิงปภาดา มะสิน 

6.	 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	หญิง	ป.1–	ป.6	(เดี่ยว) 

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงวรินษญา เอื้อวงศ์สุวรรณ

7.	 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	หญิง	ป.1–	ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงจิรภัทร จิรวฤนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.	 ภาพยนตร์สั้น	ป.1–ป.6	(ทีม	5	คน)		รางวัล เหรียญทอง 

 เด็กหญิงวรณัฎฐ์ เตี้ยมเครือ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยั่งยืน

 เด็กหญิงพณิชา ชมเอ เด็กหญิงวรัญญา ประพฤติงามสกุล

 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสลานนท์

1.	 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	(Impromptu	Speech)	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญเงิน เด็กหญิงจิดาภา เลิศทัศนีย์

2.	 การแข่งขันเล่านิทาน	(Story	Telling)	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงวราพรรณ มยุรา

3.	 การแข่งขัน	(Multi	Skills	Competition)	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญเงิน เด็กหญิงพรชนก บุญประเสริฐ

4.	 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน	ป.4–ป.6	(ทีม	2	คน)	

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงอารีวัน ทูลทอง

  เด็กหญิงขวัญจิรา อติภูมิลักษณ์

1.	 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก	ป.1–ป.3	(ทีม	2	คน)	

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงกสิณา หนองทราย 

  เด็กหญิงพชรศร คงด้วยแก้ว 
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1.	 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง	:พานพุ่มสักการะ	ป.4–ป.6	(ทีมไม่เกิน	6	คน)	รางวัลเหรียญทอง

 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุขโข เด็กหญิงเมทินีย์ ระพีร์โรจนธร

 เด็กหญิงรัญชิดา พุทธา เด็กหญิงวรรญา สุนทโรภาส

 เด็กหญิงนันทภัค ทองเปลว เด็กหญิงวรรณวัฒน์ วงษ์ฝูง

2.	 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงรัตน์มณีโชติ เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขอร่าม

 เด็กหญิงพัทธนันท์  นครกลาง 

1.	 คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทองชนะเลิศ เด็กหญิงสาธินี มาช่วย

2.	 เรียงร้อยถ้อยค�า	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญเงิน  เด็กหญิงจิตรารัตน์ ชาติบุญเกิด

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทองแดง	 เด็กหญิงทอฝัน อุ่นศิริ

2.	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ป.1–ป.3	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 เด็กหญิงพิชญธิดา รสเครือ

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงศศิธร บุญมีมีไชย เด็กหญิงกชามาส จันทามฤต

 เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรีส�าราญ

2.	 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ภาปัทมาสน์ เด็กหญิงภาวิตา โรจน์ชนะทอง

 เด็กหญิงธัญชนก นครกลาง

1.	 ภาพยนตร์สั้น	ป.1–ป.6	(ทีม	5	คน)	รางวัล	เหรียญทอง 

 เด็กหญิงวรัญญา ประพฤติงามสกุล เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยั่งยืน

 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสลานนท์ เด็กหญิงวรณัฎฐ์ เตี้ยมเครือ

 เด็กหญิงพณิชา ชมเอ

1.	 การแข่งขันประติมากรรม	ป.1–ป.3	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงอมลรดา สามงามยา เด็กหญิงอมลธีรา วันกุมภา

 เด็กหญิงภัสร์สิริย์ นนทเบญจวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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1.	 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน	ป.4–ป.6	(ทีม	2	คน)		

	 รางวัล	เหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 เด็กหญิงอารีวัน ทูลทอง

   เด็กหญิงขวัญจิรา อติภูมิลักษณ์

1.	 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย	ม.4	–	ม.6	  

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 นางสาวกชกร คุ้มพุ่ม

2.	 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว	PISA	ม.1	–	ม.3 

 รางวัลเหรียญทอง	  เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ธนปาลีวงศ์

3.	 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว	PISA	ม.4	–	ม.6 

 รางวัลเหรียญเงิน  นางสาวชมพูนุช เรืองสุวรรณ

1.	 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง	:	พานพุ่มสักการะ	ป.4–ป.6	(ทีมไม่เกิน	6	คน)	รางวัล	เหรียญทอง

 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุขโข เด็กหญิงเมทินีย์ ระพีร์โรจนธร

 เด็กหญิงรัญชิดา พุทธา เด็กหญิงวรรญา สุนทโรภาส

 เด็กหญิงนันทภัค ทองเปลว เด็กหญิงวรรณวัฒน์ วงษ์ฝูง

2.	 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	รางวัล	เหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1

 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงรัตน์มณีโชติ เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอร่าม  

 เด็กหญิงพัทธนันท์ นครกลาง

2.	 การแข่งขันประติมากรรม	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)		รางวัล	เหรียญทองชนะเลิศ
 เด็กหญิงชิณษา มหาโพธิ์ เด็กหญิงวริศรา           หลีล้วน
 เด็กหญิงชนัญญา วราโชติเศรษฐ์
3.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซอด้วง	ป.1–ป.6	(เดี่ยว)	
 รางวัล	เหรียญทองชนะเลิศ เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์
4.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซออู้	ป.1–ป.6	(เดี่ยว) 
 รางวัล	เหรียญทองชนะเลิศ เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์
5.	 การแข่งขันวงดนตรีไทย	:	วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม	ป.1–ป.6	(ทีม	8	–	9	คน)	รางวัล	เหรียญทองชนะเลิศ
 เด็กหญิงสิริกร ว่านน�้า เด็กหญิงปภาดา มะสิน
 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์ เด็กหญิงรมิดา หอมจันทรา
 เด็กหญิงธัญชนก สุขสาคร เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์
 เด็กหญิงศรัณยาพร ศิริคะรินทร์ เด็กหญิงณัฐนรี ชุบค�า
 เด็กหญิงสรรเสริญพร ช�านาญกิจ
6.	 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	หญิง	ป.1–ป.6	(เดี่ยว) 
	 รางวัล	เหรียญเงิน เด็กหญิงวรินษญา เอื้อวงศ์สุวรรณ
7.	 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	หญิง	ป.1–ป.6	(เดี่ยว)	
	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงจิรภัทร จิรวฤนท์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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4.	 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	ม.1–ม.3  
 รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงชาลิสา นราแก้ว
5.	 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	ม.4–ม.6  
 รางวัลเหรียญเงิน นางสาววศิณี บุญวิธวาเจริญ
6.	 การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ	ม.1–ม.3 
 รางวัลเหรียญทองแดง	 นางสาวกชกร พวงล�าเจียก
7.	 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย	ม.1–ม.3	รางวัลเหรียญทองแดง

 เด็กหญิงจุฑามาศ กาญจนวุฒิธรรม เด็กหญิงวศินา หอมจันทร์
 เด็กหญิงวศินี หอมจันทร์
8.	 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	กาพย์ยานี	11	(8	บท)	ม.1–ม.3		
 รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงธนพร ระกุล
  นางสาวพักตร์เพียงดาว บุดดาเจริญ

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ม.1–ม.3 

 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2 เด็กหญิงปรียานุช ภัทรวงษ์วิเศษ

2.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ม.4–ม.6 

	 รางวัลเหรียญทองแดง	 นางสาวณภัทรสร พระนอนเขตต์

3.	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ม.1–ม.3   

	 รางวัลเหรียญทอง		รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 เด็กหญิงนนท์นรี ธเนศนิตย์ 

4.	 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ม.4–ม.6  

	 รางวัลเหรียญทองแดง	 นางสาวมาลินี วงษ์วิบูลย์สิน

5.	 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์	(เอแม็ท)	ม.4	–	ม.6	

	 รางวัลเหรียญทองแดง	 นางสาวสกุลรัตน์ ทันจิต

1.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ม.1–ม.3	
	 รางวัลเหรียญทองแดง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2
 นางสาวญาณิศา ศิริสวัสดิ์ นางสาวญาณิศา อินทรประเสริฐ
 นางสาวสุภาวรรณ ตันธนไพบูลย์
2.	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	ม.4–ม.6		
	 รางวัลเหรียญเงิน	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2
 นางสาวกมลชนก ภัทรวงษ์วิเศษ นางสาวนนธิชา เงินพิสุทธิ์ศิลป์
 นางสาวอรอุมา ขนิษฐบุตร
3.	 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภทสิ่งประดิษฐ์	ม.1–ม.3		
	 รางวัลเหรียญเงิน	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2
 เด็กหญิงทศวรรณ ทับเณร เด็กหญิงธันยพร ศรุตยานันท์
 เด็กหญิงบงกช เอี่ยมสะอาด
4.	 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	ม.1–ม.3				
	 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2
 เด็กหญิงจริยา จันทร์สรณ์ เด็กหญิงญาธิดา เลิศภิรมย์ธรรม
 เด็กหญิงสุพิชชา ปรีดาเจริญ
5.	 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	ม.4–ม.6	
	 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1
 นางสาวกัญญารัตน์ หมีล�าพอง นางสาวรวินท์ ตันมงคลกาญจน
 นางสาวเพชรลดา ปัดทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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1.	 การประกวดภาพยนตร์สั้น	ม.1–ม.3	รางวัลเหรียญเงิน	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1  

 เด็กหญิงฐิตารีย์ วิริยาลัย เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตรดา

 เด็กหญิงบุษกร ชินชนะถาวร เด็กหญิงปัญชญาดา  เต่าแย้ม

 เด็กหญิงพรรณวษา ลิ้มสุวรรณ

2.	 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม	ม.1–ม.3  

 รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงนพนรา ชูนาม

3.	 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม	ม.4–ม.6  

 รางวัลเหรียญทอง นางสาววณิดา เพชรอินทร์

1.	 การประกวดคีตะมวยไทย	ม.1–ม.6	รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 

 นางสาวจีรนันท์ นกขุนทอง นางสาวชัชชญา ดอนวัดไพร

 นางสาวณัฐพัชร์ วุฒิเจริญภูรี นางสาวดวงหทัย จิตการุณ

 นางสาวปริณดา ปานโต นางสาวปริยากร อรภักดี

 นางสาวพรชิดา ตั้งใจจริง นางสาวสุพิชชา จ�าปาทอง

 นางสาวเพชรรัตน์ สุพร

2.	 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา	ม.1–ม.3	

	 รางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศ	อันดับที่	2

 เด็กหญิงวริศรา กสิกิจเมธา

 นางสาววัลวิภา โรจนธีระวัฒน์

3.	 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา	ม.4–ม.6	

	 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวศุภาพิชญ์ จ�าปาทอง

  นางสาวสุรัตน์ มุรธาวานิช

1.		 การแข่งขันวาดภาพระบายสี	ม.1-ม.3

	 รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงภสิณี สระลอย

2.		 การแข่งขันวาดภาพระบายสี	ม.4-ม.6	 	 	

	 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวพรรณธนภรณ์ คงสบาย

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

	 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวชไมพร หมอทอง

4.		 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทหญิง	ม.1–ม.3	

	 รางวัลเหรียญทอง	ชนะเลิศ เด็กหญิงพัชรพร ศรีพุทธานิสรณ์

5.		 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทหญิง	ม.4–ม.6	

	 รางวัลเหรียญทอง นางสาวปาลิดา พรหมชาติ

6.		 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง	ประเภทหญิง	ม.1–ม.3	

	 รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงจารุวรรณ ผ่องอินทร

7.		 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง	ประเภทหญิง	ม.4–ม.6	

	 รางวัลเหรียญทอง		รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 นางสาวจิลมิกา เลิศวิไลลักษณ์

8.		 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	ประเภทหญิง	ม.1–ม.3	

	 รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงณัฐวรา อุณหะจิรังรักษ์

9.		 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	ประเภทหญิง	ม.4–ม.6	

	 รางวัลเหรียญทอง	ชนะเลิศ นางสาวเมธาวดี ศรีบานเย็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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1.	 คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.4–ป.6	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เหรียญทอง เด็กหญิงสาธินี มาช่วย

10.	การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	ประเภทหญิง	ม.1–ม.3	

 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 เด็กหญิงดาวประกาย บูชาบุตร

11.	การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	ประเภทหญิง	ม.4–ม.6	

	 รางวัลเหรียญทอง		รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 นางสาวจิลมิกา เลิศวิไลลักษณ์

1.		 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ม.4–ม.6		
	 รางวัลเหรียญเงิน	 นางสาวจุฑามาศ     เกิดกันชีพ
  นางสาวสริตา  โสภากุลวิจิตรา
2.	 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์	ม.4–ม.6	
	 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1 นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
   นางสาวเพ็ญแข  ทิวากร
3.		 การแข่งขันการสร้าง	Webpage	ประเภท	Text	Editor	ม.1–ม.3	 	 	
	 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1  เด็กหญิงฐิติกานต์  ไวทยสุวรรณ
   เด็กหญิงวิภัสนันฐุ์   เจริญจิตปัญจ์
4.		 การแข่งขันการสร้าง	Webpage	ประเภท	Webt	Editor	ม.1–ม.3	 	 	
	 รางวัลเหรียญทองแดง		 เด็กหญิงธิติมน  กรดเครือ
   เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพ์พงษ์
5.		 การแข่งขันการสร้าง	Webpage	ประเภท	Webt	Editor	ม.4–ม.6	 	 	
	 รางวัลเหรียญทอง	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2 นางสาวกิติยา  ย้อยดี
   นางสาววรวลัญธ์  บุยวิธวาเจริญ
6.		 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์	ม.4–ม.6	 	
	 รางวัลเหรียญเงิน  นางสาวกมลชนก  สาลี
   นางสาวสิรินภรณ์  ศรีโชติ
7.		 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้	ม.1–ม.3	 	 	
	 รางวัลเหรียญทอง	ชนะเลิศ เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
   นางสาวแก้มพลอย  ด้วงน้อย
   เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์

1.	 การแข่งขันประติมากรรม	ป.4–ป.6	(ทีม	3	คน)	

	 รางวัล	เหรียญเงิน เด็กหญิงชิณษา มหาโพธิ์  

  เด็กหญิงวริศรา หลีล้วน

  เด็กหญิงชนัญญา วราโชติเศรษฐ์

2.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซอด้วง	ป.1–ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญทอง	ชนะเลิศอันดับ	1 เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์

3.	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง	:	ซออู้	ป.1–ป.6	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับ	2 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 4 – 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครนายก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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4.	 การแข่งขันวงดนตรีไทย	:	วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม	ป.1–ป.6	(ทีม	8	–	9	คน)	รางวัล	เหรียญทอง  

 เด็กหญิงสิริกร ว่านน�้า เด็กหญิงปภาดา มะสิน

 เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ์ เด็กหญิงรมิดา หอมจันทรา

 เด็กหญิงธัญชนก สุขสาคร เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์

 เด็กหญิงศรัณยาพร ศิริคะรินทร์ เด็กหญิงณัฐนรี ชุบค�า

 เด็กหญิงสรรเสริญพร ช�านาญกิจ

5.	 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	ประเภทหญิง	ม.4	–	ม.6 

 รางวัล	เหรียญเงิน นางสาวเมธาวดี ศรีบานเย็น

1.	การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้	ม.1–ม.3	รางวัล	เหรียญทองแดง	 	

 นางสาวแก้มพลอย ด้วงน้อย เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์

 เด็กหญิงธิติวรรณ สุขนิ่ม

1.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาภาษาไทย	ช่วงชั้นที่	3
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงวศินา หอมจันทร์  
 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ธนปาลีวงศ์ เด็กหญิงจุฑามาศ กาญจนวุฒิธรรม  
 นางสาวมนสิชา ไตรเดชา นางสาววาศินี หอมจันทร์
2.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาภาษาไทย	ช่วงชั้นที่	4	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	1 นางสาวชนนิกานต์  ถวิลอ�าพันธ์
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวชนกนันท์ แก้วจินดา
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวกฤติมา สฤษเนตร
   นางสาววริศา วราสินธุ์
   นางสาววิภาวี สันติเจริญธรรม
3.	 การประกวดคัดลายมือ	(ภาษาไทย)	ประเภทเดี่ยว	ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวธัญลักขณ์ ภูริวัฒน์
4.	 การประกวด	พูดสุนทรพจน์ภาษาไทย	ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวญาณวดี แซ่อื้อ
5.	 การประกวด	พูดสุนทรพจน์ภาษาไทย	ช่วงชั้นที่	4	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวฆโนทัย พิพัฒน์จักราภรณ์

1.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาคณิตศาสตร์	ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงปรียานุช ภัทรวงษ์วิเศษ
2.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาคณิตศาสตร์	ช่วงชั้นที่	4	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวพิมนภัทร์ เวชกุลไขยพงศ์
   นางสาวณัทภัค เวียงหิรัณย์
3.	 การแข่งขัน	คิดเลขเร็ว	ช่วงชั้นที่	3		
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	1 เด็กหญิงนนท์นรี ธเนศนิตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานมหกรรมดรุณาวิชาการ “การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” 
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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1.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	1 เด็กหญิงหฤทัย ไทรชมพู
   เด็กหญิงสิริญา สระลอย
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	2 เด็กหญิงณัฐภัทร แก้ววิเชียร
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุวรรณหงษ์
   เด็กหญิงกนกรส มั่นเจริญ
2.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	ช่วงชั้นที่	4	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวกนกวรรณ จันทร์ตรี
   นางสาววิไลวรรณ เปล่งข�า
   นางสาวฐิติกาญจน์ ค�าโทน
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาววรรณกรานต์ รัตตกุล
   นางสาวเพ่ยซิง  เฉิน
3.	 การแข่งขัน	พูดภาษาอังกฤษ	(Impromptu	Speech)	ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	1 เด็กหญิงศักดิ์กุลณา ทวีรุ่งโรจน์กุล

1.	 การแข่งขัน	คอมพิวเตอร์โปรแกรม	MS-Excel	2013		ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	1 นางสาวนลินรัตน์  คัมภีร์วโรดม
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับ	2 เด็กหญิงสุจิตรา ปานการะเกตุ
2.	 การแข่งขัน	คอมพิวเตอร์โปรแกรม	MS-Excel	2013		ช่วงชั้นที่	4	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวจุฑามาศ จารย์อุปการะ
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวปณิตา ผาสุก
   นางสาวกุลรัศมิ์ ท�าไธสง
3.	 การแข่งขัน	คอมพิวเตอร์โปรแกรม	MS-Word	2013		ช่วงชั้นที่	3	
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง นางสาวณิชา หงษ์ยนต์
   นางสาวนราธิป สุดใจ
   นางสาวฐานิตา บุญประเสริฐ
 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวปาณิสรา พุชพงษ์

1.	 การแข่งขัน	ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน	วิชาวิทยาศาสตร์	ช่วงชั้นที่	3	

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กหญิงญาณิศา อินทรประเสริฐ

   นางสาวญาณิศา ศิริสวัสดิ์

1.	 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภทสิ่งประดิษฐ์	(ทีม	3	คน)		

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1-ม.3 เด็กหญิงบงกช เอี่ยมสอาด

   เด็กหญิงธันยพร ศรุตยานันท์

   เด็กหญิงทศวรรณ ทับเณร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราขบุรี
ณ  โรงเรียนดรุณาราชบุรีวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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2.	 การแสดงทางวิทยาศาสตร์	(Science	Show)	ทีม	3	คน		

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.1	-		3 เด็กหญิงรวิวรรณ จีนเหลียง

   เด็กหญิงอภิษฎา สุขส�าราญ

   เด็กหญิงญาณิศา กลีบบัว

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4	-		6 เด็กหญิงภาวิตา โรจน์ชนะทอง

   เด็กหญิงเขมณัฎฐ์ ภาปัทมาสน์

   เด็กหญิงธัญชนก นครกลาง

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1	-		3 เด็กหญิงสุพิชชา ปรีดาเจริญ

   เด็กหญิงจริยา จันทร์สรณ์

   เด็กหญิงญาธิดา เลิศภิรมย์ธรรม

1.	 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ		(Story	Telling)	(เดี่ยว)

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ป.1–ป.3 เด็กหญิงชลธิชา เลาหจีรวัฒน์

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ป.4–ป.6 เด็กหญิงวราพรรณ มยุรา

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงวนาพร ฮุยอวน

2.	 การแข่งขันเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	(Spelling	Bee)	(เดี่ยว)	

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงธมนวรรณ เสือเฒ่า

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประจงกร

3.	 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	(Impromptu	Speech)	

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงจิดาภา เลิศทัศนีย์

4.	 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน	

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6		 เด็กหญิงอารีวัน ทูลทอง

   เด็กหญิงขวัญจิรา อติภูมิลักษณ์

1.	 การแข่งขันประกวดตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา	(ทีม	2	คน)

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ป.1–ป.6		 เด็กหญิงแองเจลล่า  รอนเลิฟ จูเนียร์  โบวี่

   เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวร

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ม.1–ม.3 เด็กหญิงวัลวิภา โรจนธีระวัฒน์

   เด็กหญิงวริศรา กสิกิจเมธา

1.	 การประกวดศิลปินรุ่นเยาว์	(เดี่ยว)		

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน		ม.1–ม.3		 เด็กหญิงภสิณี สระลอย

2.	 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์	(ชาย/หญิง)	

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.1–ป.6	   เด็กหญิงจิรภัทร จิรวฤนท์

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1-ม.3			 เด็กหญิงดาวประกาย บูชาบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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1.	 การแข่งขันทักษะการใข้คอมพิวเตอร์	MS	–	Paint	2010	(ทีม	2	คน)
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.1–ป.3 เด็กหญิงอารดา ร้อยนิล
   เด็กหญิงพชรศร คงด้วยแก้ว
2.	 การแข่งขันทักษะการใข้คอมพิวเตอร์	MS	–	Power	Paint	2010	(ทีม	2	คน)
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ป.4–ป.6 เด็กหญิงสุชาวดี ยางสูง
   เด็กหญิงวัชราภรณ์ จิตด�ารงชัย
3.	 การแกะสลักผลไม้	(ทีม	3	คน)
	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงรัตน์มณีโชติ 
   เด็กหญิงพัทธนันท์ นครกลาง
   เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอร่าม
 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 นางสาวแก้มพลอย ด้วงน้อย  
   เด็กหญิงโยษิตา เวชวงศ์
   เด็กหญิงธิติวรรณ สุขนิ่ม

1.	 การแข่งขันประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย	

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ป.1–ป.3		 เด็กหญิงโซเฟีย อาแว

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงสาธินี มาช่วย

2.	 ท่องอาขยานท�านองเสนาะ	(เดี่ยว)	

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงธนภัทร ศิริสวัสดิ์

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 นางสาวกชกร พวงล�าเจียก

3.	 เรียงร้อยถ้อยค�า	

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงจิตรารัตน์ ชาติบุญเกิด

 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงชาลิสา นราแก้ว

1.	 การแข่งขันประกวดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	(เดี่ยว)

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทองแดง	ป.4-ป.6		 เด็กหญิงทอฝัน อุ่นศิริ

1.	 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม		

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงปารีณา จุลกะนาค

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	ม.1–ม.3 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พิมพ์ทอง

1.	 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก		(ทีม	3	คน)

	 รางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงปัณณธร ชัยมงคล

   เด็กหญิงสิริญา สระลอย

   เด็กหญิงศิรินัดดา ชัยปลาทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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1.	 การแข่งขันวาดรูประบายสี	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Paint)	

	 ประเภทเดี่ยว	ระดับประถมศึกษาตอนต้น

	 รางวัล	รองชนะเลิศ	อันดับที่	1   เด็กหญิงพชรศร คงด้วยแก้ว  

 รางวัลชมเชย  เด็กหญิงกสิณา หนองทราย 

 

1.	 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	  เด็กหญิงดาวประกาย บูชาบุตร

1.	 การแข่งขัน	การออกแบบอินโฟกราฟิก	ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่าน	

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1 นางสาวเพ็ญแข ทิวากร

1.	 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงวริศรา กสิกิจเมธา

  นางสาววัลวิภา โรจนธีระวัฒน์

2.	 การแข่งขนัตอบปัญหาเกีย่วกบัสขุภาพและกฬีา	ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

	 รางวัลชมเชย นางสาวสุรัตน มุรธาวานิช

  นางสาวศุภาพิชญ์ จ�าปาทอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานเกษตรก�าแพงแสน ประจ�าปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการปิ่นมาลา "เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ ครั้งที่ 2"
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
งานประจ�าปี วัดดอนตูม อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
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1.	 การแข่งขันประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย	

	 เหรียญทอง	ป.4–ป.6 เด็กหญิงสาธินี มาช่วย

	 เหรียญเงิน	ม.1–ม.3 นางสาวธัญลักษณ์ ภูริวัฒน์

2.	 ท่องอาขยานท�านองเสนาะ	(เดี่ยว)	

	 เหรียญทอง	ม.1–ม.3 นางสาวกชกร พวงล�าเจียก

3.	 เรียงร้อยถ้อยความ

	 เหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงชาลิสา นราแก้ว

1.	 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ		(Story	Telling)	(เดี่ยว)	

	 เหรียญทอง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงวนาพร ฮุยอวน

2.	 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	(Impromptu	Speech)	

	 เหรียญทอง	ม.1–ม.3	 เด็กหญิงศักดิ์กุลณา ทวีรุ่งโรจน์กุล

1.	 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา	(ทีม	2	คน)

	 เหรียญทองแดง	ม.1–ม.3 เด็กหญิงวัลวิภา โรจนธีระวัฒน์

   เด็กหญิงวริศรา กสิกิจเมธา

1.	 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก		(ทีม	2	คน)

	 เหรียญทอง	ป.1-ป.3	 เด็กหญิงอารดา ร้อยนิล

  เด็กหญิงพชรศร คงด้วยแก้ว

2.	 การแกะสลักผลไม้	(ทีม	3	คน)

	 เหรียญทอง	ป.4-ป.6 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงรัตน์มณีโชติ

  เด็กหญิงพัทธนันท์ นครกลาง

  เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอร่าม

	 เหรียญทอง	ม.1-ม.3 นางสาวแก้มพลอย ด้วงน้อย

  เด็กหญิงโยษิตา เวชวงศ์

  เด็กหญิงธิติวรรณ สุขนิ่ม

งานแข่งขันทักษะวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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คนเก่ง...นารีวุฒิ

เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

ลมหายใจไร้มลทิน

 เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์ หรือน้องโมเน่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เคร่ืองดนตรีซอด้วง ระดับประถมศึกษา และเด็กหญิง 

ธมนวรรณ พุชพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องดนตรี ซออู้ ในการประกวด

 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิชนะผ่านรอบแรกในการแข่งขันวิชาการในรายการ “เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลาย

สายเก่ง” รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพฯ ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 

รางวัลที่	2	 เรียงความ ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงจรัสพร สิงห์ทอง
รางวัลชมเชย วาดภาพศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรรณธนภรณ์ คงสบาย 
  และ นางสาวจิราวดี โฆษิตบวรชัย 
รางวัลชมเชย เรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  นางสาวธนัชชา เข็มเพ็ชร 

บรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2560  

วันที่ 14 มกราคม 2561 ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์
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รางวัลชมเชย ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เด็กหญิงปิยธิดา กลั่นข�า 

รางวัลชมเชย ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวชัชชญา ดอนวัดไพร

รางวัลชนะเลิศ	

เด็กหญิงจิณณพัต แสงงาม เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสลานนท์

เด็กหญิงอรปรียา มีสุข เด็กหญิงอารียา คงแสง

เด็กหญิงณัฐธิดา คุ้มพุ่ม เด็กหญิงอุไรวรรณ ด�ารงพันธุ์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยั่งยืน เด็กหญิงพณิชา ชมเอ

เด็กหญิงธัญชนก นครกลาง เด็กหญิงชาลิสา รัตนมารุตพงษ์

เด็กหญิงวรัญญา ประพฤติงามสกุล

ประเภท	วิ่ง	40	เมตร

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	

ระดับอนุบาล 1

เด็กหญิงมณฐิฬา  เฉลียวรัมย์

รางวัลชนะเลิศ	ระดับอนุบาล	3	

เด็กหญิงปนัสยา  ทองวารี

การแข่งขันกีฬาเปตอง

วันที่ 30 ตุลาคม - 

3 พฤศจิกายน 2560 

นกัเรยีนโรงเรยีนนารีวฒุเิข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขต

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจ�าปี 

2560 ณ สนามกฬีาภานในเขต

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ประเภท	หญิงคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	

 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิ้มรุ่งสุโข

 เด็กหญิงรินรดา   ธรรมธีโรวัฒน์

รางวัลชนะเลิศ		ประเภท	ทีม	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ป ี

 นางสาววชิรญาณ์  พิมพ์ทอง

 เด็กหญิงชลดา เพชรต้อม

 นางสาวณัฎฐณิชา ทองคง

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ประเภท	ทีม	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี

 นางสาวอาศิรา ทองประหลาด

 นางสาวภาวินี มะจันทร์

 นางสาวศิขริน ผาสุข

การแข่งขันแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

การแข่งขันกรีฑา

 วนัที ่3 พฤศจกิายน 2560 นกัเรยีนนารวีฒุร่ิวมพธิเีปิดการแข่งขนักฬีา

นักเรียนภายในเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
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 วนัที ่31 มกราคม 2561 โรงเรยีนนารวีฒุจิดัฉลองพ่อบอสโก บดิา อาจารย์ 

และเพื่อนของเยาวชน กิจกรรมในงานมีการมอบเกียรติบัตรส�าหรับคุณครูดีเด่น 

รางวัลครูสอนนาน ครูต้นแบบการอุทิศตน ประเภท ครูผู้สอนประจ�าสถานศึกษา

คาทอลิก มอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี เกียรติบัตรพระธรรมค�าสอน อาสา

สมัคร SSYV ค่ายเยาวชนสร้างชาติ อาสาสมัครเนตรนารีจราจร สารวัตรนักเรียน 

และในโอกาสนีท่้านปลดัอาวโุส สุชาต ิดอืเร๊ะ ผูแ้ทนนายอ�าเภอบ้านโป่งและกลุม่

จติอาสาลกูพ่อหลวงบ้านโป่ง มอบเกียรตบิตัรและของขวญัให้แก่ ด.ญ.เปรมอปัสร 

อ�านวยชัยศิลป์ ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท เดี่ยวซอด้วง  

ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 และ

ด.ญ.ธมนวรรณ พชุพงษ์ ช้ัน ป.5 ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 

ประเภท เดีย่วซออู ้จากการประกวดบรรเลงดนตรไีทย “ศรทอง” 

ครั้งที่ 1
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 วนัที ่3 พฤศจกิายน 2560   ความภาคภมูใิจของอนบุาลได้เข้าร่วมกฬีาอ�าเภอ ณ เทศบาลเมอืงบ้านโป่ง วิง่เดีย่ว 40 เมตร 

ได้เหรียญทองและเหรียญทองแดง เด็กๆ สนุกและยังได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่อีกด้วย

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 การเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของ 

ผู้ปกครองกับโรงเรียน แสดงออกในความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 

ดังนั้นความสุขจึงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ครู ผู้ปกครองและผู้บริหาร 

1. ปั้นดินน�้ามัน ได้เหรียญทอง 

2. แข่งขันฉีก - ตัด – ปะ ได้เหรียญเงิน 

3. เล่านิทาน ได้เหรียญทอง

4. วาดรูประบายสีด้วยสีไม้ ได้เหรียญทอง

5. Speak   English ได้เหรียญทอง

6. แอโรบิค ได้เหรียญเงิน

 วันที่  27-28 พฤศจิกายน 2560 

การแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี 

เราได้เข้าร่วมแข่งขัน 6 รายการ ดังนี้
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 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล  ณ บึงฉวาก 

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ในการเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ตรงใน 

การสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์น�้าจืด  สัตว์ทะเลและสัตว์บก
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 วันที่ 11 กันยายน 2560 กิจกรรม Project  Approach การศึกษา

แนวการสอนแบบโครงการ เด็กๆได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการท�า 

Project  Approach ซึ่งได้ท�าประสบการณ์ตรงและเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ

วันที่ 7 ธันวาคม 2017 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พาคณะครูปฐมวัยศึกษาดูงานที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
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 วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กที่ท�าในวันนี้ เด็กๆ มีความสุข 

สนกุสนาน มจีติอาสาในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และมบีรษิทัโฟร์โมสต์ได้มาสร้างสสีนั

ชวิีต และเสริมพลังด้วยการแจกนมโฟร์โมสต์ให้เด็กทุกคน พดูได้ว่าเดก็ๆ ได้พัฒนา

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ไปพร้อมๆ กัน 
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ปัจฉิมนิเทศ	ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/2560	รุ่นที่	38

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2560 รุ ่นที่  38 โดยคุณพ่อนรเทพ 

ภานุพันธ์ และทีมงาน คุณพ่อท�าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น

เห็นความส�าคัญของโรงเรียน ความรักของซิสเตอร์ คุณพ่อ 

คุณแม่ ความรักของเพื่อนและความรัก ความเอาใจใส่

ของคุณครู 
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 กจิกรรม STEM นักเรยีน SME ระดับประถมศกึษา โดยจดักจิกรรมเป็น 

6 ฐานตามระดับชั้นของนักเรียน ดังนี้ ฐานที่ 1 นกน้อยท�ารังแต่พอตัว ฐาน 2 

ประชนัลกูดนิ (soil Racing) ฐาน 3 พลงังานไฟฟ้าจากเขือ่น ฐาน 4 ทศิทางการ

เคลื่อนที่ของแสง ฐาน 5 รถกระบะต้านแรงเสียดทาน ฐาน 6 บ้านทรายทอง

 นกัเรยีน ม.2 จัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ลงมอืปฏบิติัและเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างมีความสขุ โดยการบูรณาการด้านวชิาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้

ดงันี ้การจดัโต๊ะอาหารแบบตะวนัตก (การงาน+องักฤษ) ศลิปะการพบัผ้า (ศลิปะ) 

สารอาหาร (วิทยาศาสตร์) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (ภาษาไทย) ประวัติของ

อาหารคาวหวาน (สังคม) อัตราส่วนอาหาร (คณิตศาสตร์) 
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 วันที่ 15 กันยายน 2560 “ยินดีต้อนรับ”  

คุณพ ่อนันทพล สุขส�าราญ รองผู ้อ� านวยการ 

โรงเรียนดาราสมุทร อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ได้น�าครูค�าสอนจ�านวน 6 ท่าน มาศึกษาดูงานด้าน 

ค�าสอนโรงเรียนของเรา

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 โอกาสครบรอบ 140 ปี ของการ 

ส่งธรรมทูตรุ ่นแรกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และครบ 86 ปี 

ของธรรมทูตรุน่แรกทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย เราได้ปลุกจติให้ตืน่รูด้้วย

ไฟรักแห่งความดงีามและขอบคณุด้วยใจรกักตัญญตู่อมาเดอร์ มสัซาแรลโล 

มาเดอร์โมราโน ต่อธรรมทูตผู้กล้าหาญทุกท่าน ทุกคนได้เตรียมจิตใจและ

ร่วมในวันฉลองด้วยวจนพิธีกรรมที่ศรัทธา เรียกได้ว่าเป็นการภาวนา 

ที่รู้ตัวและด้วยชีวิตของเรา

 วนัที ่1 พฤศจกิายน 2017  เป็นปีแรกทีน่กัเรยีน

และคณะครูได ้แสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 

ศาสนนามของคณะซิสเตอร์ทุกท่านพร้อมกันในวันนี้

 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2017 ร่วมงานเคารพ 

ศลีมหาสนทิ สงัฆมณฑลราชบรุ ีครัง้ที ่15 ณ วดันกับญุเทเรซา 

ห้วยกระบอก อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 งานวิชาการ  

Saengtham B ib le Contest  ครั้ งที่  7  

          ณ วิทยาลัยแสงธรรม  

 วันที่ 8 ธันวาคม 2017 นักเรียนรักและศรัทธา

พระแม่ ในปีนี้เป็นพิเศษ เพราะได้รับแม่พระมาอยู ่

ในชั้นเรียนของตนเอง 

 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 แผนกงานยุวธรรมทูตศูนย์คริสตศาสนธรรม

สังฆมณฑลราชบุรี จัดการชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งท่ี 14 “เยาวชน 

ผู้ประกาศข่าวดี” ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี กิจกรรมในวันนี้มีการ

ประกวดโหราจารย์ โดยให้แต่ละกลุ่มได้คิดว่า “หากฉันเป็นโหราจารย์ จะน�าสิ่งใดมา

ถวายให้กับพระเยซู” แสดงบทบาทสมมติเป็นโหราจารย์ทั้ง 3 ที่เดินทางตามดวงดาว 

น�าของขวญัมาถวายให้กบัพระเยซเูจ้า พร้อมทัง้บอกเหตุผล/ความหมายในการน�าของ

ทัง้ 3 ส่ิงนัน้ ทมีโรงเรยีนนารวีฒุ ิได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ได้แก่ เดก็หญงิชมพนูชุ 

ประสติูนาวนิ ช้ัน ป.5 เด็กหญิงชฎาธาร กลดัสนิต์ ชัน้ ป.5 เดก็หญิงโศจริตัน์ เพชรเทียน 

ชั้น ป.5 คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูพรพรรณ ทองอ�าไพ

 ฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 24  

ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก	 แบบอย่างชีวิตของศิษย์พระคริสต์” วันอังคารที่ 16 

มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนนารีวิทยา เราร่วมยินดีกับเพื่อนครูที่ได้รับ 

เกียรติบัตรเชิดชูให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นในฐานะศิษย์ของพระคริสต์ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 543 คน จาก 23 โรงเรียน และ 

2 หน่วยงาน
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กิจกรรมหาทุน สมาชิกร่วมกันออกร้าน อาทิเช่น  

ขายน�้าแข็งใส ขายเข็มกลัดแฟนซี ขายสมุดท�ามือ ร้องเพลง

การกุศล เพ่ือระดมทุนส�าหรับการจัดกิจกรรมการกุศล 

ของกลุ่ม

กิจกรรมอาสา สมาชิกบางส่วนช่วยรับบริจาคสิ่งของ และบริการถุงขยะเคลื่อนที่ ในวันงานคริสต์มาส 

นารีวุฒิ และอีกกลุ่มช่วยพี่ๆ กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน ขายไอศกรีม ในวันงานกีฬาสีนารีวุฒิ

กิจกรรมส่งความสุขคริสต์มาส สมาชิกร่วมส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี 

อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และพี่ๆ พนักงานของโรงเรียน
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กิจกรรมปันสขุครสิต์มาสให้น้องๆ สมาชิกร่วมจดักจิกรรมส่งความสขุโอกาสครสิต์มาสและปีใหม่ให้แก่น้องๆ 

โรงเรยีนวดัสมัมาราม อ.บ้านโป่ง โรงเรยีนสงูเนนิราษฎรบ�ารุง อ.จอมบงึ และน้องๆ จากชมุชนโรงธปู อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิจกรรมรบับรจิาค กลุม่อาสาสมคัร SSYV เปิดรบับรจิาควสัดสุ่งให้โรงงานท�าขาเทยีมพระราชทาน โรงพยาบาล

ดอนตูม จ.นครปฐม และรับบริจาคปฏิทินต้ังโต๊ะ เพ่ือส่งให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น น�าไปผลิตหนังสือส�าหรับผู้พิการทางสายตา

พี่ SSYV ชั้น ม.6 
รับใบประกาศเกียรติคุณ 

ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
เป็นอาสาสมัคร SSYV 
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TCAS ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561
TCAS	คืออะไร	?
 • TCAS เป็นระบบการคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลัยรูปแบบใหม่ ซ่ึงย่อมาจาก Thai University Central Admission 

System
 • ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานซ์ แต่เป็นการรวมวิธีการรับนักศึกษาทั้ง 5 รูปแบบมาไว้ด้วยกัน
 • สามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ http://TCAS61.cupt.net 

ต่างจากระบบเดิมยังไงบ้าง	?
 • การสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่เด็กชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว
 • GAT/ PAT จัดสอบระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
 • O-NET จัดสอบระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 
 • 9 วิชาสามัญ จัดสอบระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 
 • กสพท. และวิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย จัดสอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
 •  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศด้วย

มีข้อดียังไงบ้าง	?
 • เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการเข้ามหาวิทยาลัย
 • ลดปัญหาการกันสิทธิ์คนอื่น (กั๊กที่)
 • ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน
 • แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ เพราะระบบใหม่จะจัดช่วงเวลาการสอบหลังจากที่เด็กชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว

รายละเอียดการคัดเลือก	TCAS	ทั้ง	5	รอบ	(ปีการศึกษา	2561)

รอบที่	1	:	การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • ส�าหรับ : นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย
 • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • ช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคัดเลือก :
 ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560  ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560
 ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561
รอบที่	2	:	การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
 • ส�าหรับ : นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่ายและโครงการความสามารถพิเศษ
 • คะแนนที่ต้องใช้ยื่น : GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
 • ช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคัดเลือก : ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561
 • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง
รอบที่	3	:	การรับตรงร่วมกัน
 • ส�าหรับ : นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด
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 • ช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคัดเลือก : 9 – 13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีล�าดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชา หรือ 4 

มหาวิทยาลัยท่ีสมัครไปน้ันน้องๆ มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีต้องการศึกษาต่อ
ในเคลยีริง่เฮาส์ของรอบที ่3 อกีครัง้) ซึง่ทีจ่ะมกีารจดัสอบร่วมกนัในเวลาเดยีวกนั โดยแต่ละมหาวทิยาลยัเป็นคนก�าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกเอง

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
 • ส�าหรับ : นักเรียนทั่วไป
 • ช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคัดเลือก : 6 – 10 มิถุนายน 2561 ประกาศผล : 13 กรกฎาคม 2561
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีล�าดับ (เหมือนปีที่ผ่านมา)
รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
 • ส�าหรับ : นักเรียนทั่วไป
 • ช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคัดเลือก : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
 • การเลอืกสอบ : สามารถสมคัรสอบได้ตามความต้องการ โดยแต่ละมหาวทิยาลยัจะรบัตรงด้วยวธิกีารของมหาวิทยาลยั

เอง
 • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : สถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยโดยตรง

ส�าหรับเด็กซิ่ว	(*เด็กซิ่ว = เด็กที่ลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อแอดมิชชั่นใหม่)
 เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบท่ีมีการเปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งระบุไว้
 
ส�าหรับเด็กอินเตอร์
 กระทรวงศึกษาธิการเผยว่า เด็กที่จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
ไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษา โดยสามารถสมัครสอบ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด) ได้ 3 รูปแบบ คือ
 • การสมัครในรอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 • อาจเป็นการยื่นคะแนนทางวิชาการ IELTS, TOEFL, SAT เป็นต้น และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 • การสมัครในรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5 : การรับตรงร่วมกัน, การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
 • โดยต้องมีการสอบเพิ่มเติม หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 • การสมัครในรอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
 • โดยต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่ก�าหนด
 
ส�าหรับเด็กที่จะเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ	หรือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะสามารถสมัครใน 
รอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีการสอบรอบที่ 4 (Admission) เพราะว่าจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง  
2 กลุ่มแล้ว 
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เทศกาลกินเจ

กลุ่มจิตอาสาบ้านโป่ง

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทศกาลกินเจ 

ประจ�าปี 2560 ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 ผลิตภัณฑ ์ โชกี้ โชกี้ 

และแคลซีส ได้จัดโครงการ 

“Healthy Kids… Fit & Fun 

เด็กวัยมันส์ สุขภาพดี...สนุก

ด้วย” เพื่อเป็นการส่งเสริม 

สุขภาพให ้แข็ งแรงและมี

พัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 

รูปแบบกิจกรรมเน ้นการ 

ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพคู่
กับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ละครเวที ส่งเสริมความรู้เรื่องโภชนาการ การออกก�าลังกาย

ประกอบเพลง และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ

 วันที่ 4 มกราคม 2561 กลุ่มจิตอาสาบ้านโป่ง  

สวัสดีปีใหม่ ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ และ

ขอบคุณที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้ท�าจิตอาสา 

      ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด
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ไทยรัฐทีวีและอมรินทร์ทีวี

ชมรมศิษย์เก่านารีวุฒิ สู่เหย้าชาว NV

 วนัที ่22 มกราคม 2561 ไทยรฐัทวีแีละอมรนิทร์ทวีมีา

ท�าสกู๊ปข่าว โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับการ 

ส่งเสริมการเรียนดนตรีไทยของโรงเรียนนารีวุฒิ จนได้รับ

รางวัลในการแข่งขนัดนตรไีทยประเภทต่างๆ เช่น ในงานศลิป

หัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  

เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ประเภทเดี่ยว ซอด้วง และ 

ซออู้ ระดับประถมศึกษา และในการประกวดบรรเลงดนตรี

ไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษา 

เด็กหญิงเปรมอัปสร อ�านวยชัยศิลป์ (น้องโมเน่) ไดร้ับรางวัล

ชนะเลิศ	ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

จากการแข่งขันบรรเลงดนตรีเดี่ยว ซอด้วง และ เด็กหญิง 

ธมนวรรณ พุชพงษ์ (น้องเก็ต) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	

อันดับที่	3	จากการแข่งขันบรรเลงดนตรีเดี่ยว ซออู้

ศิษย์เก่านารีวุฒิน�าหนังสือมามอบให้กับ
โรงเรียนนารีวุฒิ และแวะเยี่ยมคณะซิสเตอร์
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จากใจพี่สภานักเรียน
 มีค�าคมที่กล่าวว่า "สิ่งที่น่าเสียดายที่สุด ไม่ใช่ค�าว่า 

ไม่มีโอกาส แต่คือค�าว่า เคยมีโอกาสต่างหาก" พี่เชื่อว่าเรา

ทกุคนล้วนแต่มโีอกาสกนัทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัว่าใครจะเป็นผูห้ยบิยืน่ให้ หรือว่าเราต้องเป็นคนตามหา เพือ่ทีจ่ะ

ท�าให้โอกาสนั้นได้กลายมาเป็นความจริง โรงเรียนนารีวุฒิเป็นโรงเรียนที่คอยมอบความรัก ความห่วงใย 

และได้เข้ามาเตมิเตม็โอกาสจากเดก็ท่ีขาดความรบัผดิชอบ ให้กลายมาเป็นประธานนกัเรยีน การท�าหน้าที่

ประธานนักเรียน ผ่านไปเร็วเหมือนเพิ่งได้เปิดอุดมการณ์ไปเมื่อวาน ความภาคภูมิใจยังคงอยู ่ใน 

ความทรงจ�า ... ขอขอบคุณโรงเรียนนารีวุฒิที่ได้ให้โอกาสพี่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ได้สอนให้

พี่เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละและท�าเพื่อคนอื่น ได้เปิดประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมกับการเตรียม

ความพร้อมครั้งยิ่งใหญ่เช่นกัน พี่ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน ที่ได้ให้โอกาสพี่ได้เข้ามาท�าหน้าที่ตรงนี้ ขอขอบคุณ

น้องๆ ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้พี่ขอเป็นก�าลังใจให้กับสภานักเรียน

      รุ่นต่อๆ ไป ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี

วันปิยมหาราช
 เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว 

(รัชกาลที่ 5) โรงเรียนนารีวุฒิได้เข้าร่วมถวายพวงมาลา 

โดยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ณ โรงเรียน

รัตนราษฎร์บ�ารุง

โครงการมารยาท  
 การให้ความรูแ้ละสอนการปฏบิตั ิในด้านมารยาทต่างๆ เช่น 

การนั่ง การเดิน การยืน

Movie time
 การเปิดหนังช่วงตอนพักเที่ยง เพื่อให้น้องๆ ได้ 

คลายเครียดและได้ข้อคิดจากการดูหนัง

ก้าวคนละก้าว
 การขอรับเ งินบริจาค 

เพ่ือน�าไปมอบให้แก่ โครงการ 

ก ้ า ว คนละก ้ า ว  เ พื่ อ  1 1 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ
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สภาพบน้อง
 การจัดกิจกรรม สภาพบน้อง 

เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่สภาได้จัดท�า

โครงการสถานศึกษาสีขาว
 การให้ความรู ้ แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับยาเสพติด และการตอบค�าถาม 

และแจกของรางวัล เพื่อให้น้องๆ ได้รู้โทษของยาเสพติด

กิจกรรมเก็บขยะ 
 การจัดกิจกรรมเก็บขยะ เพื่อรณรงค์ให้น้องๆรักษาความสะอาดทั้งในบริเวณโรงเรียนและสถานที่อื่นๆ ด้วย

วันเด็ก
 การจัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้มีความสนุกสนาน ได้มีการเล่นเกม และแจกของรางวัล

จัดงานวันเด็กที่เทศบาลต�าบลกระจับ 
 สภานักเรียนได้ไปจัดท�าเกม และแจกของรางวัลเพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุข และสนุกสนาน
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 วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 คณะครูทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ และได้เข้าชมสถานที่ส�าคัญ




