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โครงการ

“ชาวบานโปง รวมมือรวมใจคนละกาว เพือ
่ โรงพยาบาลบานโปง”
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซิสเตอร ดร.ศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ นําเงินที่ไดรับจากคณะผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง
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มีจิตอาสาตามโครงการ “ชาวบานโปง รวมมือรวมใจ คนละกาว เพื่อโรงพยาบาลบานโปง”

รักยิ่งใหญ...
ใดเลาเทารักแม

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “รักยิ่งใหญ...
ใดเลาเทารักแม” บรรยากาศที่อบอวลไปดวยความรัก
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เด็กๆ และเยาวชนที่รัก

สารจากอธิการิณี...

ซิสเตอรคิดวาตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตอยูในโลกใบนี้ตางก็อยากกาวไปสูความสําเร็จที่ปรารถนา
มีความสุขกันทุกคน และอยากมีชวี ติ ยืนยาวในเวลาเดียวกันก็ไมมใี ครรูว า ตนจะมีชวี ติ อยูใ นโลกนีอ้ กี ยาวนาน
แคไหนไมมีใครสามารถรูวันเวลาที่ตนตองจากโลกนี้ไป
แมแตชาวอินโดนีเซียจํานวนมากมายที่ไดสิ้นชีวิตลงเพราะภัยพิบัติรายแรงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เปนขาวที่สะเทือนใจแกคนทั้งโลกเราไมอาจนิ่งเฉยตอการตองแสดงความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน ดวยวิธีใด
วิธหี นึง่ ทีส่ ามารถทําไดเมือ่ โอกาสมาถึง ถายังไมรวู า จะทําอะไร ก็เริม่ ตนสวดภาวนาเพือ่ พวกเขา ผูท รี่ อดชีวติ
ไดกลับสูสภาพปกติโดยเร็ววันและผูจากโลกนี้ไปอยางนาสงสารใหไดพบสันติสุขกับพระเจาตลอดนิรันดร
ในสวรรค
เดือนตุลาคมเปนเดือนแมพระแหงสายประคําพวกเธอทราบไหมเพียงแตสวดบท “ขาแตพระบิดา
ของขาพเจาทั้งหลาย” 5 ครั้ง บท “วันทามารีย” 50 ครั้ง และบท “พระสิริรุงโรจนแดพระบิดา...” 5 ครั้ง
ขณะที่สวดก็ตั้งจิตเจตนาสงผลบุญการภาวนาใหทุกคนที่เรารัก สําหรับตัวเราเองสําหรับผูที่มีความทุกขยาก
นานาประการ และภาวนาใหผูลวงหลับไปแลว
การสวดสายประคําเปนการภาวนาที่แมพระโปรดปรานมากที่สุดจึงเปนไปไมไดที่แมพระจะนิ่งเฉย
ตอการวอนขอของเราพระแมจะตองประทานสิ่งที่เราวอนขออยางแนนอนแมพระรับเราทุกคนเปนลูกของ
พระแมไมวาผูนั้นจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดถาเปนคนดีมีนํ้าใจไวใจและศรัทธาในพระแมก็เพียงพอ
ที่พระแมจะเปนมารดาที่พึ่งพิงคุมครองปกปองดูแลและอยูเคียงขางในชีวิตของเขาเสมอไป
ขอแมพระอวยพรทุกคนที่มีนํ้าใจดี
ซิสเตอรรัตนา ระดมกิจ
อธิการิณี
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สารจากผูจัดการ...
กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่นารีวุฒิ รูสึกอบอุนในความคุนเคยกับทองถิ่น กับบุคคลที่เคยรูจัก
และไมรูจักมากมาย ไดเห็นการเจริญกาวหนาของโรงเรียนและความนารักของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมากๆ
เปนผูม รี ะเบียบ มีวนิ ยั ทีน่ า ชม ทีเ่ ปนเชนนีย้ อ มบงบอกถึงความจริงจัง ความเอาใจใสในการอบรมบมนิสยั ของ
คณะคุณครู ทีป่ รารถนาดีตอ ศิษยทกุ คน ทีเ่ ขามาในโรงเรียนแหงนี้ ขอใหเปนเชนนีแ้ ละดียงิ่ ๆ ขึน้ ตอไปนะคะ
ขอขอบคุณคณะคุณครู ณ ที่นี้ดวย นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโรม “มนุษยเอยเจาเปนใครกัน จึงบังอาจเถียง
กับพระเจา รูปปนจะพูดกับผูปนไดหรือวา “ทําไมจึงทํากับฉันอยางนี้” ชางปนยอมมีอํานาจเหนือกอน
ดินเหนียวมิใชหรือ ชางปน ยอมใชดนิ กอนเดียวกัน ปน ใหเปนภาชนะทีม่ เี กียรติหรือภาชนะธรรมดาก็ได”
ถาอยากเปนศิษยซาเลเซียนทีแ่ ทจริง สามารถอยูใ นสังคมไดอยางสงางาม เปนบุคคลทีพ่ งึ ปรารถนา
ก็ตองยอมเปนดินเหนียวในมือของชางปน โดยไมขัดขืน ขอจงเปนความหวังและความสําเร็จของเราทุกคน
สวัสดีคะ
ซิสเตอรนิพา กูทรัพย
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สารจากผูอํานวยการ...
ไพฑูรย สินลารัตน 2560 กลาวไวในหนังสือ “การศึกษา 4.0 เปนยิง่ กวาการศึกษา” วาการศึกษา
ตองปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 2 เรื่อง คือ
1. จิตความเคารพ เปนการรับรูและยอมรับในความแตกตางของเพื่อนมนุษย บุคคลไมสามารถ
แบงแยกกันไดอยางเด็ดขาด การเรียนรูเ พือ่ ทีจ่ ะอยูร ว มกันกับเพือ่ นมนุษยไดดว ยความปรารถนาดี และยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่นเปนสิ่งจําเปน
2. จิตจริยธรรม เปนความรับผิดชอบของบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยและประชากรที่ดีของโลก
ที่ไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอื่น ที่สําคัญคือไมเห็นแกประโยชนสวนตนสําคัญกวาประโยชน
สวนรวม
เปาหมายของการศึกษาจึงมิไดมไี วเพือ่ แสวงหาผลประโยชนสว นตน แตเพือ่ เสริมสรางสังคมใหดขี นึ้
คติพจนของโรงเรียนที่วา “คุณธรรมนําความรู สูองคความดีนิรันดร” จึงเปนเสมือนเข็มทิศ ที่ชวยเราให
เดินถึงเปาหมาย โดยไมหลงทาง
นารีวุฒิเปนสถาบันศึกษา ที่มุงใหนักเรียนเปนปญญาและจิตวิญญาณของสังคม นักเรียนจงมุงมั่น
ศึกษา แสวงหาความรู และนําความรูนั้นมาประยุกตใชในทางที่ถูกตอง สรางสรรค เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลกของเรา
ขอขอบคุณผูปกครองที่เห็นคุณคาของการศึกษา อบรมและสงเสริมนักเรียนใหไดรับการพัฒนา
อยางรอบดาน ขอบคุณคุณครู ที่สอนและเปนแบบอยางแกนักเรียนในการเรียนรูและพัฒนาตนอยาง
ตอเนื่อง ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ประพฤติตนดีงาม ทั้งที่บานและโรงเรียน หลายคน
มีจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพและพรสวรรคของตนไดอยางดีเยี่ยม ขอบคุณศิษยเกา ชุมชน และทุกคน
ที่รวมดวยชวยกัน เพื่อใหนักเรียนนารีวุฒิทุกคน เติบโตในทุกมิติของชีวิต
ขอแมพระประทานพรแกทุกทานเสมอ
ซิสเตอรศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ
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ซิสเตอรรัตนา ระดมกิจ
อธิการิณี

ซิสเตอรสุภาวรรณ โชติผล
รองอธิการิณี

ซิสเตอรนิพา กูทรัพย
ผูจัดการ

ซิสเตอรจันทรา โคตรกํากับ
ผูรับผิดชอบฝายปฐมวัย

ซิสเตอรสายทอง ใจสะอาด
ผูดูแลนักเรียนประจํา

ซิสเตอรจันทรา กอหะสุวรรณ
ผูดูแลซิสเตอรอาวุโส
วารสาร
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ตอนรับผูบริหารและครูใหม
ปการศึกษา 2561

ยินดีตอนรับ

คณะครูและนักเรียนนารีวุฒิ มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดตอนรับคณะซิสเตอร 6 ทาน ที่ยายมาดํารงตําแหนงที่บาน
นารีวุฒิแหงนี้และคุณครูใหม นองนักศึกษาฝกสอนทุกทาน

ฉลองแมพระองคอปุ ถัมภและเสกอาคารเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนารีวุฒิจัดฉลองแมพระองคอุปถัมภ เสกอาคาร โดยมีคุณพอสุพจน ริ้วงาม
เปนประธานในพิธี และคุณพอวัฒนา สีสาวรรณ ผูชวยเจาอาวาส วัดนักบุญโยเซฟ บานโปง รวมขบวนแหแมพระรอบโรงเรียน
และเสกอาคาร
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มาเดอรเยี่ยมนารีวุฒิ

ที่อบอุน

วันที่ 9 - 16 กรกฏาคม 2561 ซิสเตอรนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจาคณะ ไดมาเยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ ทามกลางบรรยากาศ
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อบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร
ว.ด.ป.

ผูเขาอบรม

สถานที่

15 มี.ค. 61

แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร

ครูอโณทัย ครูสิริมา

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

22 มี.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

คณะครูทุกคน

โรงเรียนนารีวุฒิ

22 มี.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา

ครูสมชวน

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

27 มี.ค. 61

ศึกษาดูงานการสอนภาษาตางประเทศ
(ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน)

ซิสเตอรศิริรัตน
ครูทรงศรี ครูสุวรรณี
ครูสิชล ครูมณีรัตน
ครูชุตินาถ

โรงเรียนดาราสมุทร
ศรีราชา

31 มี.ค. 611 เม.ย. 61

อบรมการใชโปรแกรมฐานขอมูลโรงเรียน
ในเครือ ธมอ.

ครูจันทนี

บานธารพระพร
สามพราน

5 เม.ย. 61

โครงการเมืองคนงามขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

ครูลัดดาวัลย ครูวนิดา โรงพยาบาลบานโปง

17-23 เม.ย. 61 การฝกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผูชวยหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ซิสเตอรศิริรัตน

2-9 พ.ค. 61

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง A.T.C.

ครูมยุรี (อ) ครูวรรณิดา คายลูกเสือดรุณา
เฉลิมพระเกียรติ จอมบึง

5-7 พ.ค. 61

อบรมทางไกล STEM การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ครูอโณทัย

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

19-21 พ.ค. 61 การอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ครูวราภรณ
ครูนัชรัณด

โรงเรียนนารีวิทยา

25, 30 พ.ค. 61 Open House Banpong Mill “กระบวนการการผลิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม”

ครูสุวรรณี ครูสมขวน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ครูขวัญศิริ ครูนิโลบล โรงงานบานโปง
ครูลัดดาวัลย ครูจันทนี
ครูมยุรี (ส) ครูศศิธร
ครูจันทิมา ครูตรีชฏา
ครูอังคนา ครูนัชรัณด
ครูประภัศสร ครูนริศรา
ครูวลัยลักษณ

26-28 พ.ค. 61 สะเต็มศึกษา

ครูโสภา

โรงเรียนนารีวิทยา

3 มิ.ย. 61

อบรม STEM ปฐมวัย

ครูอนุบาล

สพป.รบ.2

7 มิ.ย. 61

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Creative Teaching

ครูวราภรณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 มิ.ย. 61

โครงการพัฒนาแกนนําภูมิคุมกันยาเสพติด
สําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบานโปง
การพัฒนาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครูมณีรัตน

โรงพยาบาลบานโปง

9-10 มิ.ย. 61

8

ศึกษาดูงาน/หลักสูตร

วารสาร

นารีวุฒิ

คายลูกเสือชั่วคราว
ไรวนานุรักษ นครราชสีมา

ครูสุวรรณี ครูสมสุข
โรงเรียนวัดบานโปง
ครูจุฑามาส ครูนิโลบล “สามัคคีคุณูปถัมภ”
ครูมลประภา

อบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร
ว.ด.ป.

ศึกษาดูงาน/หลักสูตร

ผูเขาอบรม

สถานที่

15-17 มิ.ย. 61 ผูรับผิดชอบสื่อสารมวลชนโรงเรียนในเครือ ธมอ.

ซิสเตอรจันทรา
ครูศรีวิไล ครูจันทนี
ครูวัชรินทร

บานธารพระพร สามพราน

16-17 มิ.ย. 61 การใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ครูสมสุข ครูอโณทัย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

21-22 มิ.ย. 61 Language and Cultural Enrichment 2
26-27 มิ.ย. 61

ครูสิชล ครูณิชชญานันท มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูทรงศรี

3 ก.ค. 61

Workshop : Design Thinking
การออกแบบกระบวนการคิดฉบับรวบรัด

ครูนัชรัณด ครูจันทนี

6 ก.ค. 61
ครูประถม
7 ก.ค. 61
ครูมัธยม

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรู
และการลงมือปฎิบัติ (Active Learning)

ครูสุนันท ครูสมหมาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ครูตรีชฎา ครูสายสมร
ครูวราภรณ ครูอโณทัย
ครูพวงรัตน ครูสมสุข
ครูราตรี ครูกาญจนา

14 ก.ค. 61

การอบรมในการสรางขอสอบ Online

ครูจํานวน 34 คน

14-15 ก.ค. 61 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาแรกเริ่มและ ครูอนุบาล
การทํางานของสมองดานการจัดการ (EF) ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรปฐมวัย
15 ก.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฯ
เรื่องการสรางแบบสอบถามออนไลนดวยแอพพลิเคชั่น
Google Form

ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
โรงเรียนนารีวุฒิ

ครูปรารถนา ครูสายชล โรงเรียนเทพวิทยา
ครูโสภา ครูวิวัฒน
ครูชลธิชา (แล)

วารสาร

นารีวุฒิ
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ตรวจประเมินความพรอม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมินความพรอม การเปด
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนนารีวุฒิ โดยมี ซิสเตอร ดร.ศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ ผูอํานวยการโรงเรียนพรอม
ผูบริหาร คณะครูใหการตอนรับ

ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองบานโปง
ไดเขาประเมินการดําเนินงานดานอนามัยสาธารณสุขและดานการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน

ตรวจติดตามการใชเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 คุณพิยะดา มวงอิม่ ผูอ าํ นวยการ
กลุม สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ไดเขาทําการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนของโรงเรียน
ประจําปการศึกษา 2561

10 วารสาร
นารีวุฒิ

พิธีเปดหมูบาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนารีวุฒิจัดใหมีพิธีเปดกิจกรรมอุดมการณ ประจําปการศึกษา 2561 ภายใต
สโลแกนที่วา "กลาคิด กลาทํา กลานําดวยใจยินดี" โดยมี คุณพอนพพร ยอแซฟ อธิการ/ผูอํานวยการโรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย เปนประธาน รวมดวยประธานชมรมศิษยเกาโรงเรียนนารีวุฒิ คุณพรทิพย ทนุผล และสมาชิกชมรม

กิจกรรมหมูบ า น ประจําป 2561

เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฎาคม

กิจกรรมหองเรียนสีขาว แบงเปน ฝายวิชาการ การงาน
กิจกรรมและสารวัตร

"The power of me"

กิจกรรม You are the best (ทําบอรดความสามารถพิเศษ)

กิจกรรม จิตอาสาในโรงเรียน-นอกโรงเรียน

กิจกรรม สัญญาของหนู

กิจกรรม 5 ส
(หองที่สะอาดจะไดตุกตา คุณสะอาด)

เดือน สิงหาคม "Share of love"
เดือน กันยายน "Be gratitude"
จิตอาสานอกโรงเรียน และ โซเชียลแชรจิตอาสาดวยรอยยิ้ม

กิจกรรมทําของขวัญแฮนดเมดใหกับครอบครัว
กิจกรรมโซเชียล เลิฟ แชรรูปใน #MothersDayNV2018

วารสาร

นารีวุฒิ
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ประธานและรองประธาน

ประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน
รองประธานสภานักเรียน

นางสาวธนพร วิษณุวนิชนันท
นางสาวอติภา ชื่นจิตร
นางสาวพันพัสษา ประพันธพกั ตร
นางสาวเพชรรัตน สุพร

ประธานสีเขียว
ประธานสีฟา
ประธานสีชมพู
ประธานสีเหลือง

ประธานสี

นางสาวศิขริน ผาสุข
นางสาวภาวิณี นามนนท
นางสาวไอรฎา นอยจีน
นางสาวจิรนันท นกขุนทอง

คณะกรรมการสภานักเรียน

12 วารสาร
นารีวุฒิ

นางสาววณิตา เพชรอินทร
นางสาวมธุรดา พุมฉายา
นางสาวชาลิสา นราแกว
นางสาวรัตนาภรณ ประจงกร
นางสาวสุวพิชญ มรกฎ
นางสาวสุภัชญา ทองมวง
นางสาวดลพร รุงเรือง

นางสาวเบญญาภา เอื้อวงศสุวรรณ
นางสาวเบญญาภา เจียมบรรจง
นางสาววชิรญาณ พิมพทอง
นางสาวธันยพร วงคจิตราทร
นางสาวศิรินทิพย ทวีศรี
นางสาวปฐพร สามัคคี
นางสาวกัญญารัตน หมีลําพอง

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประธานสีภายในโรงเรียนนารีวุฒิ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

โครงการสถานศึกษาสีขาว
ตอตานยาเสพติด วันที่ 26 มิถนุ ายน 2561

กิจกรรมเขาคาย “ยุววาทศิลป”
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันเขาพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันแม
วันที่ 11 สิงหาคม 2561

วารสาร

นารีวุฒิ
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อนุบาลนารีวุฒิ

อบรมพัฒนาบุคลากร....

เมื่อตนปการศึกษา 2561 โรงเรียนนารีวุฒิไดสงคุณครูแผนกปฐมวัยเขารับการอบรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสราง EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สําเร็จในเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมดนตรี
และการเคลื่อนไหว
- การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
- รวมรับการอบรมในโครงการพัฒนาครูผูสอนและครูผูดูแลเด็ก เพื่อการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย “การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง
เปาหมายและการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดราชบุรี : สื่อสรางสรรคเสริมฝนปฐมวัย”

14 วารสาร
นารีวุฒิ

อนุบาลนารีวุฒิ

สวนหยอมนองสวย....
ดวยมือพี่....

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 คุณครูอนุบาล คุณครูบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ

คุณครูวิวัฒน เพชรเทียน และนักเรียน ชั้น ม.5 ไดชวยกันปรับพื้นที่ ตกแตงสวนในบริเวณ
สนามเด็กเลนตึกอนุบาล ทําใหนอ งอนุบาลไดมสี นามทีส่ วยงาม พรอมกันนี้ ขอขอบพระคุณทาน
ผูปกครอง ที่ไดมีสวนชวยใหแผนกอนุบาลโรงเรียนนารีวุฒิ รมรื่น สวยงาม
* ขอขอบคุณรานเลาขวัญคอนกรีต จ.กาญจนบุรี
* ขอขอบคุณครอบครัวเด็กหญิงอารียา สุขสินไชย อ.3/1
* ขอขอบคุณครอบครัวเด็กหญิงสุพรรษา แยมพราย อ.2/2
* ขอขอบคุณครอบครัวเด็กหญิงภคพร แสงโสด อ.1/2
* ขอขอบคุณชมรมศิษยเกาโรงเรียนนารีวุฒิ
* ขอขอบคุณพี่ศิษยเกา ม.6 รุน 47
* ขอขอบคุณนักเรียนกลุม SSYV
(กลุมเยาวชนอาสาสมัครในคณะซิสเตอรธิดาแมพระองคอุปถัมภ)

วารสาร
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อนุบาลนารีวุฒิ

มารูจ กั กับ“EF” กันเถอะ....
EF คืออะไร

กอนจะทราบถึงวิธีพัฒนา EF เรามาทําความรูจักกันกอนวา EF คืออะไร
EF ยอมาจาก Executive Functions คือ กระบวนการทางความคิดในสวน “สมองสวนหนา” ที่เกี่ยวของกับความคิด
ความรูสึก การกระทํา เปนความสามารถของสมองที่ใชบริหารจัดการชีวิตในเรื่องตางๆ โดยในชวงวัย 3-6 ปของเด็ก จะเปนชวงที่ดี
ในการพัฒนาทักษะ EF ใหกบั เด็ก เพราะในชวงนีส้ มองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ไดดที สี่ ดุ และหากพนจากชวงเวลานีไ้ ป แมทกั ษะ EF
จะยังมีการพัฒนาตอได แตก็จะไมไดดีเทากับชวงในปฐมวัย
ซึ่งทักษะ EF นั้น จะชวยกํากับพฤติกรรมและอารมณ ชวยปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป
ชวยใหสามารถตัดสินใจ แกปญหา วางแผน และจัดการงานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดี

16 วิธีพัฒนา EF

ในการทีจ่ ะพัฒนาทักษะ EF ใหกบั ลูกนัน้ คุณพอคุณแม
เองก็มีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก เรามาดู 16 วิธี พัฒนา EF
ชวยลูกฉลาด เพิม่ ทักษะสมอง เพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จใหแกลกู ซึง่ สามารถ
ทําไดตามแนวทางดังนี้
1. ทําใหเด็กรูส กึ ผูกพันและไววางใจในตัวคุณพอคุณแมหรือคุณครู
2. สรางสภาพแวดลอมใหสงบสะอาดและปลอดภัย อาจจะมี
หนังสือหรือของเลน เพื่อชวยกระตุนการเรียนรู
3. สรางโอกาสเรียนรูดวยการลงมือทํา
4. ใหลูกกินอิ่มและนอนหลับอยางเพียงพอ
5. ใหลูกออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
6. ฝกใหเด็กรูจักการอดทน รอคอย
7. สงเสริมใหเด็กทํางานจนเสร็จ
8. ฝกใหเด็กๆ ทํางานบานเล็กๆ นอยๆ
9. สอนใหลูกรูจักคิดกอนตอบ คิดกอนทํา
10. สอนใหเด็กรูจักควบคุมและจัดการอารมณตัวเอง
11. สอนใหเด็กพึ่งพาตัวเองตามวัย
12. สอนใหเด็กรูจักจัดการความเครียด
13. หมั่นเลานิทานใหลูกฟง โดยเลือกเรื่องราวที่ใกลตัวเด็ก
และเปนเรื่องเดียวกัน ไมไดแยกเปนตอนสั้นๆ
14. พาลูกออกไปเรียนรูนอกสถานที่ เพราะเมื่อสภาพแวดลอม
เปลีย่ นจากเดิม จะกระตุน ใหเด็กคิดดวยสมองสวนหนามากขึน้

16 วารสาร
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15. เลือกของเลนหรือเกมสที่ตองใชสมาธิและความจํา เชนตัวตอ
เลโก ครอสเวิรดเลนสแครบเบิ้ล หรือหมากฮอส เปนตน
16. สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ เชน ดนตรี กีฬา งานศิลปะ
ก็นบั เปนกิจกรรมทีฝ่ ก เชิงบริหารทีด่ ี ตองใชสมาธิ ทํางานอยาง
เปนลําดับขั้นตอน
ทักษะ EF หรือชุดกระบวนการคิด ที่ทํางานในสมอง
สวนหนา ไมไดเปนทักษะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด และทักษะ EF นี้
จะพัฒนาไดมากทีส่ ดุ ในชวงปฐมวัย คุณพอคุณแมจงึ ตองชวยฝกฝน
ทักษะนี้ใหกับลูก เพื่อสรางรากฐานกระบวนการคิด การตัดสินใจ
และเพื่ อ ให ลู ก น อ ยในวั น นี้ เป น คนดี ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได
ในอนาคตตอไป

ที่มา https://th.theasianparent.com/16
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Project Approach ป 2561

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 แผนกอนุบาลโรงเรียนนารีวุฒิได

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach ซึง่ เปนวิธกี ารจัดการเรียนรู
รูปแบบหนึ่ง ที่เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เด็กสนใจในโลกแหงความเปนจริงและพบเห็นในชีวิต
ประจําวัน ซึง่ เด็กๆ สามารถศึกษาไดโดยงาย ทัง้ ทีโ่ รงเรียน ทีบ่ า นและในชุมชน การเรียนรูแ บบนี้ ชวยให
เด็กมีทกั ษะการเรียนรูอ ยางลุม ลึกในสิง่ ทีเ่ ด็กตองการเรียนรูไ ดดว ยตนเอง อันเปนรากฐานทีแ่ ข็งแกรงของ
การเรียนรูต ลอดชีวติ ของเด็ก นอกจากนัน้ Project Approach ยังตัง้ อยูบ นรากฐานของทฤษฎีพหุปญ
 ญา
(Multiple Intelligence) และชวยพัฒนาจิต 5 ประการ (Five Minds of the Future) ดวย การดําเนิน
การเรียนรูแ บบ Project Approach มีการดําเนินการคลายคลึงกับการเรียนรูแ บบ Constructionism ดวย
แตสามารถนํามาใชกบั เด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ปการศึกษานี้ แผนกอนุบาล
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Project Approach ภายใตหัวขอ “เทหกินผัก...นารักกินผลไม”
ไดเชิญผูปกครอง คณะครูและผูสนใจเขารวมชมกิจกรรม ที่คณะครูและนักเรียนอนุบาลไดรวมกัน
จัดทําซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากทุกฝาย การดําเนินงานราบรืน่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทกุ คน
ที่มารวมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณผูปกครองทุกทาน ที่มีสวนชวยใหกิจกรรมนี้สําเร็จไปดวยดี

วารสาร
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ยินดีตอนรับนองใหม
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งมีความสามารถในดานภาษาไทยและยังมี
ความสามารถในดานดนตรีไทย
นางสาวเสาวลักษณ ทับประทุม สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะโบราณคดี วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาฮินดี
นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของเรา ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ ดานการพูด
สงเสริมทักษะการพูดสุนทรพจน ดานการเปนพิธีกรในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹ÊØ¹·ÃÀÙ‹

เด็กหญิงพัทธนันท นครกลาง
สุนทรพจน ชั้นประถมปลาย

นางสาวฆโนทัย พิพัฒนจักราภรณ
สุนทรพจน ชั้นมัธยมปลาย

การแสดงละครวันสุนทรภู

18 วารสาร
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เด็กหญิงญาณวดี แซอื้อ
สุนทรพจน ชั้นมัธยมตน

นางสาวปาลิดา เจริมจรุงศ และ นางสาวเมติกา จุเฉย
สงเสริมความสามารถดานการพูดดําเนินรายการ

ขับรองเพลงกลอนสุนทรภู

ทุกวันที่ 26 มิถนุ ายน ของทุกป
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู เพือ่ ระลึกถึงกวีเอก
ของโลก สุนทรภูเ ปนกวีศรีรตั นโกสินทร
ไดรับการยกยองจากองค ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติ ( UNESCO ) ใหเปน
กวีดีเดนของโลก

แสดงรีวิวประกอบเพลงวันสุนทรภู
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18 ส.ค. 61
นักเรียน SME ชัน้ ป.5-ม.3
นักเรียน ชัน้ ม.6 แผนวิทย
ทัศนศึกษาดูงานสัปดาห
วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1
ได จั ด กิ จ กรรมต า งๆในโรงเรี ย น และนอกโรงเรี ย น
โดยจั ด ทั ศ นศึ ก ษาพานัก เรี ย นดู ง านในช ว งการแสดง
นิท รรศการวิ ช าการตามสถานทีต่  า งๆ เพื ่อ ให น ัก เรี ย น
ไดเรียนรูเพิม่ เติมจากในชัน้ เรียนและเปนการเปดโลกทัศน
ใหแกนักเรียนไดมีความรูมากขึ้น

21 ส.ค. 61 นัก เรี ย น
ชั้น ม.4 นักเรียน SME ม. 1 – ม.3
นัก เรี ย นแผนวิ ท ย ม.1– ม.3
และนักเรียนชมรมวิทยาศาสตร
สัญจร ทัศนศึกษางานมหกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาเจา
อยูหัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา
ณ หวากอ ครบรอบ 150 ป ณ
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา
ณ หวากอ จ. ประจวบคีรีขันธ

29 ส.ค. 61 ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.4– ม.5
แผนวิทย และนักเรียน SME ชั้น ป.5-ม.3 เขารวมทํา
ปฎิบัตกิ ารทดลองทางวิทยาศาสตรและชมนิทรรศการ
งานสัปดาหวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม

31 ส.ค. 61 นักเรียน
ร ว มเรี ย นรู  น อกชั ้น เรี ย นใน
งานวิชาการ“เปดโลกวิชาการ
สร า งสรรค อ ย า งไทย”ณ
โรงเรียนนารีวุฒิ

31 ส.ค. 61 ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.6 เขารวมแขงขันตอบ
ปญหาสมุนไพร ในงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

วารสาร
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กิจกรรม

การเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร
วันที่ 21 สิงหาคม 2561

วั น ที ่ 31 สิง หาคม 2561 กลุ ม สาระคณิต ศาสตร ไ ด จั ด กิ จ กรรมวั น วิ ช าการ
ภายใตหัวขอ “คณิตศาสตรวันวาน” ประกอบดวยมุมความรูเกีย่ วกับอัตราคาเงินไทยใน
สมัยกอน อัตราสวนขนมไทย หนวยการวัดในอดีตถึงปจจุบัน โครงงานคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมถึงผลงานของนักเรียนทัง้ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดรับความรูแลว
กลุมสาระคณิตศาสตรยังมีของรางวัลนารักๆ ใหนักเรียนไดรวมลุนกัน
ไปกับเกมบิงโกอีกดวย

20 วารสาร
นารีวุฒิ

กิจกรรมวิชาการ กลุม สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ย อ นยุค ตลาดเก า กรุ ง สยาม
วั น ที ่ 31 ส.ค 61 กิ จ กรรม
ภายในงาน ให น ัก เรี ย นตอบ
คํ า ถามจากแผนผัง ราชวงค จั ก รี
โปรแกรม AR ยอนยุคกับตลาดบกและตลาดนํา้ ขนมไทย พืชผัก
ผลไมไทยหลายชนิด และกิจกรรมประดิษฐพวงมโหรต จากวิทยากร
ภูมิปญญาชาวบาน
คายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ วัดปาวิมุตยาราม
อ.บานโปง จ.ราชบุรี ระหวางวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 61

ทัศนศึกษา Art NV.
@ Ratchaburi ในวั น ที ่
23 สิงหาคม 61 นักเรียน
ชั ้น มัธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 4/1
สายศิลป ชมสถานที่สําคัญ
ในจังหวัดราชบุรี
กิจกรรมมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน เพื่อเยาวชนและสังคม วันที่ 5 กันยายน 2561
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด (ทนายตั้ม ) เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
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ไดสงนักเรียนเขารวมโครงการ “CPR TO SCHOOL” เจาหนาที่
จากโรงพยาบาลบานโปงและทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน บริษัท
สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (SCG) เปนวิทยากรใหการ
อบรมเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนแกนนําในดานความรู และทักษะการชวย
ฟน คืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งชวยลดอัตราการเสียชีวติ ได และสามารถ
นําไปถายทอดใหกับบุคลากรและนักเรียนคนอื่นๆ ตอไป

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 - 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561

และ วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สงนักเรียนเขารวมโครงการ
“รณรงคการลางมือและการใชหนากากอนามัย” ซึ่งเจาหนาที่
จากโรงพยาบาลบานโปงเปนวิทยากร ใหการอบรมเกี่ยวกับการ
ลางมือและใชหนากากอนามัย เพื่อใหสามารถดูแลและปองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อจากโรคติดตอทางเดินหายใจ

ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

กลุ มสาระสุขศึ ก ษาและพลศึ ก ษาได จั ด กิ จ กรรมวั น วิ ช าการ
มีฐานใหความรู ฐานฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการละเลนพื้นบาน
ของไทย เชน เดินกะลา เดินโกงเกง มากานกลวย ตีวงลอ ปน
กานกลวย เปนตน มีการจัดแสดงโครงงานเกี่ยวกับสุขศึกษา
และพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

22 วารสาร
นารีวุฒิ

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡º
Ñ

¹Ò§ÊÒÇ¾ÑªÃ¾Ã ÈÃÕ¾·Ø ¸Ò¹ØÊÃ³ Á.4/2 ไดรบั รางวัลชมเชย

ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง สานสายใย
วั ฒ นธรรม ครั ้ง ที ่ 3 ณ คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วันที่ 18 มิถุนายน 2561
วงดนตรีไทยรวมกิจกรรมวันสําคัญในโรงเรียน เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 10 และ วันแม

¹Ò¯ÈÔÅ»Š

Ã‹ÇÁáÊ´§ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÈÔÅ»Ð

Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹§Ò¹à»´âÅ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ÍÂ‹Ò§ä·Â
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð... สําหรับปการศึกษา 2561 ในเทอมแรก สบายกันดีนะคะ

ขอแสดงความยิน ดี กั บ รางวั ล ที ่ไ ด รั บ ในงานสัป ดาห วิ ท ยาศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร นครปฐม เมื่อวันที่ 27–29 สิงหาคม 2561 ที่ผานมานี้กับ ...

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃ¨Ñ´á¨¡Ñ¹
¡ÅŒÇÂäÁŒÊ¡ØÅËÇÒÂ โดย.... นางสาวเยาวลักษณ นุประทุม

นางสาววชิราภรณ เครือพันธ และนางสาวอัญชรี เนินทราย

ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ
ÍÑ¹´Ñº 1 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
¾Ò¹¾ØÁ‹ ÊÑ¡¡ÒÃÐ »ÃÐàÀ·
´Í¡äÁŒ»ÃÐ´ÔÉ° โดย...
นางสาวชุติกาญจน คํายัง
และนางสาวศิขริน ผาสุข

ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ
ÍÑ¹´Ñº 1 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
ÇÒ´ÀÒ¾ÃÐºÒÂÊÕ ´ Œ Ç Â
â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

โดย...
เด็กหญิงพชรศร คงดวยแกว

และในงานวิชาการที่ผา นมานี้ เราไดจดั กิจกรรมภายในซุม มากมาย
เชน เรื่องขนมไทย ขนมทีอ่ นุรักษสงิ่ แวดลอม รักษาสุขภาพ ใชทรัพยากร
ธรรมชาติในการบรรจุ มุมความรูตางๆ มุมผลงานนักเรียน มุมประดิษฐ
ประดอย มุมโครงงาน ฯลฯ เปนตน

24 วารสาร
นารีวุฒิ

ยินดีตอนรับสูปการศึกษา 2561 จา! กลุมสาระของเราไดศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนไดฝก ทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้น โดยปน้กี ารอาน Extra Reading ของเรามีการใส QR code ใหกบั นักเรียนไดฝก ฟง
และอานตามอยางคลองแคลว รวมทัง้ กอนขึ้นเรียนภาคบาย มีกิจกรรม one word on stage ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนอีกดวย

á¼¹ÈÔÅ»Š – ÀÒÉÒ¨Õ¹
น อ งๆ ทีเ่ รี ย นแผนศิ ล ป – ภาษาจี น มีก ารปรั บ หลัก สูต รใหม
ที่เขมขนขึ้นและมีเหลาซือคนใหมมาเพิ่มความรูใหกับพวกเรา
เหลาซือ สุธัญญา
เหลาซือ จัสมิน
เหลาซือ สุทธิดา
เหลาซือ ณัฐนันท
เหลาซือ ธัญกมล

อภิกุลวณิช
ขมิ้นแกว
แสงวิจิตร
เหรียญเครือ
เหล็กอิ่ม

And Welcome IEP teachers from Make a Wit to advise us in English Program
Teacher Benyapa Chirapunnattha and Teacher Bunyisa Chusuvan

วารสาร
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โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ”อ.บานโปง จ.ราชบุรี

26 วารสาร
นารีวุฒิ

ประมวลภาพนารีวุฒิ

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1 áÅÐ 4

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4 เพือ่ ชีแ้ จงนโยบาย การจัดการศึกษา
ระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในโรงเรียน

CPR TO SCHOOL

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนารีวุฒิเขารวมโครงการ CPR TO SCHOOL ของโรงพยาบาลบานโปง
เปนโครงการที่เพิ่มศักยภาพของนักเรียนแกนนําในดานความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ชวยลดอัตรา
การเสียชีวิต โดยหนวยการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลบานโปง และบริษัท SCG ที่นําความรูและการฝกปฎิบัติสําหรับนักเรียน

ÃŒÍÂã¨ ... ÁÒ¡ÃÒº¤ÃÙ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา
2561 โดยแบ ง พิ ธี เ ป น 2 รอบ ระดั บ อนุ บ าลร ว มกั บ ระดั บ
ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 – 6 พร อ มทั้ ง มี
การแตงตั้งสารวัตรนักเรียนและมอบเครื่องหมาย ทําหนาที่ดูแล
ความเปนระเบียบและวินัยในโรงเรียน
วารสาร
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ประมวลภาพนารีวุฒิ
¾ิ¸ีà¢Œา»รÐ¨íา¡Í§àนµรนารีáÅÐà¢Œา»รÐ¨íา¡Åุ‹ÁÂุว¡าªา´ »‚¡ารÈÖ¡Éา 2561

วันที่ 21 มิถนุ ายน 2561 พิธเี ขาประจํากองเนตรนารีและเขาประจํากลุม ยุวกาชาด ปการศึกษา 2561 และมอบเครือ่ งหมาย
วูดแบดจ 2 ทอน ใหกับผูกํากับที่ผานการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง และผานการประเมินขั้นที่ 5 เรียบรอยแลว
โดยมี คุณพอนพพร ยอแซฟ อธิการ/ผูอํานวยการ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เปนประธาน

วÑนµ‹ÍµŒานÂาàÊ¾µิ´

คุณครูบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ อานสาร
ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดใหโทษ 26 มิถุนายน เพื่อเปนการ
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห กั บ เยาวชน ที่ จ ะไม ยุ  ง เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดทุกกรณี

ÍºรÁàนµรนารี¨รา¨ร

วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 เจาหนาทีต่ าํ รวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอบานโปง มาใหความรูแ ละฝกปฏิบตั ใิ นดานกฎจราจร สัญญาณมือ
และความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

28 วารสาร
นารีวุฒิ

ประมวลภาพนารีวุฒิ

â¤Ã§¡ÒÃ à´ç¡ä·Â©ÅÒ´¤Ô´
µÍ¹ “àÂÒÇª¹ÇÑÂãÊ Ë‹Ò§ä¡ÅÂÒàÊ¾µÔ´”
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนารีวุฒิรวมกับบริษัท เอฟฟ จํากัด และ บริษัทการตูนคลับมีเดีย จํากัด ผูผลิตสถานีโทรทัศน
ดาวเทียม ชองการตูนคลับ ชาแนล ออกอากาศทางระบบ C-Band และระบบ KU-Band และรายการการตูน โมเดิรน ไนน ทีวี ไทยรัฐทีวี
โมโนทีวี ไดจดั กิจกรรม โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน “เยาวชนวัยใส หางไกลยาเสพติด”ขึน้ เพือ่ เปนการรณรงค ใหความรู และการปองกัน
ใหรูเทาทันและหางไกลจากยาเสพติด ผานตัวการตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบ และเกมสตอตานยาเสพติด

¤‹ÒÂ¾Ñ¡áÃÁà¹µÃ¹ÒÃÕÍÒ¡ÒÈ Á.2
³ âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃºÔ¹ ¡íÒá¾§áÊ¹ ¨.¹¤Ã»°Á
ÇÑ¹·Õè 8-10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2561
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¤¹à¡‹§...¹ÒÃÕÇØ²Ô
§านÈิล»Ëัต¶กรรม นักเรียนระ´ับชาติ ครัé§ที่ 67
เด็กหญิงธมนวรรณ พุชพงษ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแขงขันเดีย่ ว ซออู ระดับชัน้ ป.1 – ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 67
ปการศึกษา 2560

เวทีคนเก‹§ ภาค ม.»ลายสายเก‹§

นางสาววรรณกรานต รัตตกุลและนางสาวประทุมมาส แคลวเครือ ชนะการตอบปญหา
รอบที่ 2 ไดเขาไปตอการแขงขันวิชาการ รอบที่ 3 ในรายการ “เวทีคนเกง ภาค ม.ปลายสายเกง”
รายการแข ง ขั น ตอบป ญ หาของเยาวชนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ชิ ง ถ ว ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ ทางชอง 3 SD ชอง 28

การ»ระกว´มารยาทäทย

ฝายกิจการนักเรียนสงนักเรียนเขารวมการประกวดมารยาทไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ ชวงชั้นที่ 4 ไดแก
นางสาวป ณ ณธร ชั ย มงคล และนางสาวนํ้ า ทิ พ ย รณรื่ น ม.4/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ไดแก เด็กหญิงอัจฉรีย
คงสบาย ม.1/1 และเด็ ก หญิ ง ลั ล น ล ลิ ต า สว า งศิ ล ป ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชวงชัน้ ที่ 2 ไดแก เด็กหญิงพิชญาภา คงสบาย
และเด็กหญิงนิรภาดา พงพันธ ป.6/3

30 วารสาร
นารีวุฒิ

¤¹à¡‹§...¹ÒÃÕÇØ²Ô
รับ¶Œวยพระราชทานสมเ´çจพระเจŒาอยู‹Ëวั รัชกาลที่ 10
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 เด็กหญิงเปรมอัปสร อํานวยชัยศิลป
รั บ ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ 10
รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวซอดวง ระดับประถมศึกษา ในการแขงขัน
ประกวดดนตรีไทยเวทีศรทอง ถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 10 ครัง้ ที่ 1 โดย มูลนิธหิ ลวงประดิษฐไพเราะ ปการศึกษา
2560 ณ โรงละครสยามนิรมิต

รับ»ระกาÈเกียรติคุณจากนายอíาเภอบŒานโ»†§
เด็กหญิงเปรมอัปสร อํานวยชัยศิลป หรือนองโมเน ชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 4 รับประกาศเกียรติคุณจาก นายประยงค จันทเต็ง
นายอําเภอบานโปง เพื่อประกาศยกยองเชิดชูเกียรติที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ เดี่ยวซอดวง ระดับประถมศึกษา ในการแขงขันประกวด
ดนตรี ไ ทยเวที ศ รทอง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
รัชกาลที่ 10 และเปนเยาวชนของอําเภอบานโปง ที่สรางชื่อเสียง
ใหแกโรงเรียนนารีวุฒิและอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

รับเกียรติบัตรจากรอ§¼ูŒว‹าราชการจั§Ëวั´ราชบุรี

นายวิสาห พูลศิรริ ตั น รองผูว า ราชการจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ จากนายชยาวุธ จันทร ผูว า ราชการจังหวัดราชบุรี
ใหกับเด็กหญิงเปรมอัปสร อํานวยชัยศิลป จากการชนะเลิศ เดี่ยวซอดวง ระดับประถมศึกษา ในการแขงขันประกวดดนตรีไทยเวทีศรทอง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

การแ¢‹§¢ันตอบ»˜ÞËาก®Ëมาย เน×่อ§ãน§านรพีราชบุรี öñ
โรงเรี ย นนารี วุ ฒิ ส  ง นั ก เรี ย นเข า ร ว มการ
แขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในงานรพีราชบุรี
61 ผลการแขงขัน ไดรบั ถวยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
พรอมเกียรติบัตร และไดไปแขงขันตอในระดับภาค
ไดแก นางสาวปฐพร สามัคคี ม.6/4 นางสาวอรจิรา
เกียรติแสงทอง ม.5/4 และนางสาวธันยชนก เครือสงค
ม.4/1
วารสาร
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¹Ñ¡àÃÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ SME - IEP

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ SME áÅÐ IEP áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¡ÒÃãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡

¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ SME »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ SME ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ IEP Á.1/2

32 วารสาร
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แวดวงคาทอลิก

©ลอ§วั´นŒอยพระËÄทัย
คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนและผู้มีใจศรัทธาข้างเคียง
ร่ ว มฉลองวั ด น้ อ ยพระหฤทั ย ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระเยซู เ จ้ า โดยมี
พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

“Youth Bible Camp”
นักเรียนคาทอลิกเข้าค่ายฟนฟูจิตใจของโรงเรียนในเครือธมอ.
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2018 หัวข้อ “พระวรสาร
ตามคําบอกเลาของนักบุญมารโก” ณ บ้านธารพระพร สามพราน
มีนักเรียน และผู้เข้าร่วม 194 คน

วารสาร
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แวดวงคาทอลิก
กิจกรรมยุวธรรมทูต
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ร่วมในกิจกรรมยุวธรรมทูต โดยมีการพบปะ และท�ำกิจกรรมร่วมกัน สละสิ่งของเพื่อแบ่งปัน
กับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความยากล�ำบาก ดังคติพจน์ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เช่น แบ่งปันสิ่งของแก่เด็กพิการที่บ้านสิทธิดา และมอบตุ๊กตาและ
ปัจจัยแก่ผู้อาวุโสบ้านเบธานีในโอกาสวันแม่ เป็นต้น

สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภช

คณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา
จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ฉลอง 60 ปี ของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี ของซิสเตอร์
เอสเตรีนา ปรันโด ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

34 วารสาร
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แวดวงคาทอลิก
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนคาทอลิก
โอกาสเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี การเริ่มงานแพร่ข่าวดีของศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ในประเทศไทย ในปีการศึกษานี้
คณะซิสเตอร์ผู้สอนค�ำสอนร่วมใจกันสละเวลา เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และเป็นการปลุกเร้าความเชื่อในพระเจ้าให้เพิ่มพูนมากขึ้น

วารสาร
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 ทัศนศึกษา ป.5-ป.6

วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชัน้ ป.5–ป.6 ศึกษาแหลงเรียนรูท ศี่ นู ยเรียนรูม หาวิชชาลัย ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จังหวัดสมุทรสงคราม

 ทัศนศึกษา ม.1

วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้น ม.1 ศึกษาแหลงเรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรูบุคคลสําคัญและสัตวนํ้าที่ซีไลฟ
แบงคอก โอเชี่ยนเวิลด (SEALIFE Bangkok ocean world) กรุงเทพฯ

 ทัศนศึกษา ม.2

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่จังหวัดอยุธยา

36 วารสาร
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ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ทัศนศึกษา ม.3
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น วัดอินทราราม (วัดหนองขาว) จังหวัดกาญจนบุรี

ทัศนศึกษา ม.4
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 นักเรียน ชัน้ ม.4 ศึกษาแหลงเรียนรูด า นประวัตศิ าสตร วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทรประมูลและวัดมวง จังหวัดอางทอง
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ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸âÃ§àÃÕÂ¹ - ªØÁª¹

บริÉัท จอËนสัน แอน´ จอËนสัน คอน«ูเมอร (»ระเทÈäทย) จíากั´
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน คอนซูเมอร (ประเทศไทย) จํากัด ที่นําเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการดูแลอนามัยตนเองใหแกนักเรียน

โคร§การสายãยรักและความ¼ูกพันแË‹§ครอบครัว
วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2561 จั ด ประชุ ม ผู  ป กครองเพื่ อ ชี้ แ จง
แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครอง
ได พ บครู ป ระจํ า ชั้ น ในป ก ารศึ ก ษาใหม เพื่ อ สร า งความเข า ใจระหว า ง
ผูปกครองเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ครูและผูปกครอง

»ระชุมคณะกรรมการบริËารโร§เรียน
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนนารีวุฒิ

โคร§การลาน»ระชารั° รวมãจริมแม‹นíéาแม‹กลอ§เทÈบาลเม×อ§บŒานโ»†§
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตัวแทนคณะครูรวมกิจกรรมพิธีเปดโครงการลานประชารัฐ รวมใจริมแมนํ้าแมกลอง เทศบาลเมืองบานโปง

38 วารสาร
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ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸âÃ§àÃÕÂ¹ - ªØÁª¹
ตรวจและเคล×อบËลุมร‹อ§¿˜น
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กลุม งานทันตกรรม โรงพยาบาลบานโปง
มาใหบริการตรวจฟนและเคลือบหลุมรองฟนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

©ี´วัค«ีน»‡อ§กันä¢ŒËวั´ãËÞ‹
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 โรงเรียนนารีวุฒิรวมกับโรงพยาบาล
วิ ชั ย เวช อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ให บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น
ไขหวัดใหญ

กิจกรรมวันเ¢ŒาพรรÉา
ตัวแทนคณะครู นักเรียน และผูป กครองรวมบริจาคปจจัยเครือ่ งไทยทาน เนือ่ งในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เพือ่ นําไปถวาย
ณ วัดปาวิมุตตยาราม อ.บานโปง จ.ราชบุรี

โคร§การ “´ัชมิลล คิ´ส สคูลทัวร »‚ 10”
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โครงการ “ดัชมิลล คิดส สคูลทัวร ป 10” ภายใตกิจกรรม “ดัชมิลล คิดส ประโยชนสดชื่น พรอมสนุก
สดใส ไดทุกวัน” จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนในแนวคิด Active Play
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àÂÒÇª¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã SSYV
(Salesian Sisters Youth Volunteers)

คติพจน

(เราเปน) เครื่องหมายและผูมอบความรักของพระเจา ใหกับเยาวชน โดยเฉพาะผูที่ยากจนที่สุด

คุณพอบอสโกเปนผูก อ ตัง้ ขบวนการเยาวชนซาเลเซียนขึน้ ในป 1847 (พ.ศ. 2390) ณ เมืองตุรนิ ประเทศอิตาลี ไมทราบวันทีก่ อ ตัง้ แนนอน
มีการรื้อฟนอยางเปนทางการในงานชุมนุมเยาวชน ที่วัลด็อกโก ในป 1988 ในโอกาสครบรอบ 100 ป ของการจากไปของคุณพอบอสโก
ปจจุบันมีสมาชิกใน 120 ประเทศ ทั่วโลก

ขบวนการเยาวชนซาเลเซียนใหความสําคัญกับ
1.
2.
3.
4.
5.

การอบรมครบทุกดาน การแบงปนกัน และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุม
การดําเนินชีวิตในแตละวัน ดวยการปฏิบัติจิตตารมณเยาวชนซาเลเซียน (Salesian Youth Spirituality-SYS)
การดําเนินชีวิตดวยหัวใจที่เปยมดวยมิตรภาพ สําหรับพระเยซูเจาและสําหรับคนอื่นๆ โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน
การเติบโตในความเชื่อ ตามจังหวะเวลาของแตละคน
พันธกิจการแพรธรรมของเยาวชน ที่ตั้งใจจะอุทิศตน เพื่อเยาวชนอื่นๆ โดยผานทางการอบรม

ลักษณะของขบวนการเยาวชนซาเลเซียน

1. เปนขบวนการเยาวชนอาสาสมัคร ที่สละเวลา อุทิศตน เพื่อใหการสนับสนุน ความชวยเหลือ ในความกาวหนาของบุคคลอื่น
โดยเฉพาะเยาวชนดวยการอบรม
2. มีคุณพอบอสโกเปนแบบอยาง ทั้งในการภาวนาและการทํางาน และมีความผูกพันกับพอบอสโก
3. รวมมือกันดวยวิธีการตางๆ เพื่อสรางกิจการที่ดี ในลักษณะของซาเลเซียน เพื่อบรรดาเยาวชน
4. มีการเขารวมขบวนการในทุกทวีป ในวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกตางกัน ในกระบวนการที่เต็มใจ รวมมือกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความสามารถและพระพรที่มี
5. พลังปลุกเราใจของขบวนการ คือ จิตตารมณเยาวชนซาเลเซียน

องคประกอบของขบวนการเยาวชนซาเลเซียน

1. การอบรมในสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของเยาวชนเอง
2. การแพรธรรมโดยการอบรมและการอบรมโดยการแพรธรรม
3. มีศลี มหาสนิทเปนศูนยกลาง และนําเยาวชนใหมารูจ กั ความเชือ่ นี้ ทีพ่ รสวรรคและการดําเนินชีวติ ของพวกเขา จะไดรบั การสนับสนุน
และการนําทาง
4. การนําเยาวชนใหพบกับบทบาทหนาที่ของตน ตามโครงการของพระเจา และพวกเขาจะไดรับพระพร เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้
เชนเดียวกับพระเยซูเจา
ขบวนการเยาวชนซาเลเซียน เปนของขวัญทั้งสําหรับผูที่เปนเยาวชนและไมเปนเยาวชน
ทั้งผูที่เชื่อและผูที่ไมเชื่อ ทั้งผูที่เปนคริสตชนและไมเปนคริสตชน
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àÂÒÇª¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã SSYV
(Salesian Sisters Youth Volunteers)

จิตอาสาทาสีเครื่องเลน

จิตอาสาทาสีปาย

จิตอาสาทําเทียนแกว

Our love will be forever
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สรุปผลการสอบเขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6/1
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ตยาคี อยูออน
น.ส.ธันยพร ใจซื่อ
น.ส.สมฤทัย มั่นคง
น.ส.ชนิสรา สวางเนตร
น.ส.วฑันยา ผดุงถิ่น
น.ส.ชนกนันท แกวจินดา
น.ส.ใบเงิน อรชร
น.ส.ชนนิกานต ถวิลอําพันธ
น.ส.อาทิตยา สวนลา
น.ส.ธิดารัตน อารีรักษ
น.ส.วริศา วราสินธุ
น.ส.ณัฐชา ทองปุก
น.ส.วศิณีบุญ วิธวาเจริญ
น.ส.ปยฉัตร วันโทน
น.ส.ชยุดา พันธุแกว
น.ส.ณัฐธยาน วิริยาลัย
น.ส.นลินรัตน กริวนู

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
สวนดุสิต
ศิลปากร
ราชภัฏสวนสุนันทา
เกษตรศาสตร
สวนดุสิต
แมฟาหลวง
สวนดุสิต
ราชภัฏสวนสุนันทา
ศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพธนบุรี
ราชภัฏสวนสุนันทา
ศรีนครินทรวิโรฒ
เกษตรศาสตร
ศิลปากร
ศิลปากร

เลขที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ปาลิดา พรหมชาติ
น.ส.ศุจิราภรณ ขันธแกว
น.ส.ชอผกา เหลืองอราม
น.ส.ธนัชชา เข็มเพ็ชร
น.ส.กฤติมา สฤษเนตร
น.ส.ชอผกา รักดี
น.ส.เพยซิง เฉิน
น.ส.มินตรากมล พันธทิพย
น.ส.วิภาวีสันติ เจริญธรรม
น.ส.สุชาวดี วงษนอย
น.ส.ฟาติมา มาวัชชกิจ
น.ส.ณัฐนันทพร เลิศนฤพงศ
น.ส.วรรณชนก แปนอุดม
น.ส.อรญา พันธเอม
น.ส.อังศวีรพร ธนาสวัสดิ์
น.ส.ฐิติกาญจน คําโทน
น.ส.ปญญาณี ปาลวัฒน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
เกษตรศาสตร
กรุงเทพ
ศิลปากร
สวนดุสิต
เกษตรศาสตร
แมฟาหลวง
รังสิต
ศิลปากร
กรุงเทพ
กรุงเทพ
ศิลปากร
กรุงเทพ
เกษตรศาสตร
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บูรพา
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เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.อันนา รณรื่น
น.ส.ณัฐนารี มาอยู
น.ส.กนกอร แสงสวาง
น.ส.กุลรัศมิ์ ทําไธสง
น.ส.สุริวิภา สวนแกว
น.ส.ยุภาวดี ยางสูง
น.ส.อาภาภัทร ทิมหอม
น.ส.เบญญาภา แนบเนียน
น.ส.ณัฎธิดา ทองมา
น.ส.นันทชพร บุญสอง
น.ส.พิชามญชุ แสงประชาธนารักษ
น.ส.อาภัสรา บุญประสพ
น.ส.วรินทร เฮงนิรันดร
น.ส.ธิดารัตน ชื่นจิต
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มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ
ราชภัฎสวนสุนันทา
หอการคา
สวนดุสิต
รามคําแหง
ราชภัฎนครปฐม
เกษตรศาสตร
ปญญาภิวัฒน
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
กรุงเทพ
หอการคา
เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง
หอการคา

เลขที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ชาลิสา วังรชตะ
น.ส.เจนจิรา เหมอุดม
น.ส.พริมโรส ตาลเจริญ
น.ส.สุปรียา คนสวาง
น.ส.ขวัญจิรา ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ
น.ส.เบ็ญจพร ทรัพยสิน
น.ส.ปณิตา ธูปหอม
น.ส.พสชนัน ปญญาวงศงาม
น.ส.อภิสรา จันทรานุสนธิ์
น.ส.สิริลักษณ แซกอ
น.ส.จิรัชยา วงษปญญา
น.ส.ชุติภัทร ไผทฉันท
น.ส.ธนาภรณ อาชวชาลี
น.ส.วชิรภรณ รักสกุลสุขเกษม

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศิลปากร
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎนครปฐม
ราชภัฎสวนสุนันทา
ศรีปทุม
ราชภัฎสวนสุนันทา
สวนดุสิต
กรุงเทพ
ทําธุรกิจสวนตัว
มหิดล
มหิดล
รังสิต
สถานมารียนิรมล (บานโนวิส)

สรุปผลการสอบเขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560
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เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ญดาวรรณ จําปาทอง
น.ส.หฤทัย ยอแซฟ
น.ส.ศิริพรรณ จงสวัสดิ์
น.ส.สุทธาสินี พลอยพลาย
น.ส.ธนภัทร ไชยสุริยานุฑิต
น.ส.ศิริยากร ศิริสมบัติ
น.ส.นิษา บุญเสนันท
น.ส.ณัฐริกา สัปคง
น.ส.ชญาดา พรหมทาว
น.ส.ณัฐฐินันท ตันยงค
น.ส.ตรุษการณ บัววัฒนา
น.ส.ณัชชา รัตนวีระพันธุ
น.ส.วาริศา ไปแป
น.ส.วณิชชา อุณหพงศา
น.ส.พิจิตรา พุทธา
น.ส.โชติรัตน ธรรมลังกา
น.ส.ณัทภัค สุโพณะ
น.ส.นิศาชล นุชนุม
น.ส.พรภัสสษา ภัทรวิกรัยกุล
น.ส.จุฑามาศ เจริญพร
น.ส.ทิพรดา เจนจริยโกศล

มหาวิทยาลัย

มหิดล
ศิลปากร
กรุงเทพ
เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
เกษตรศาสตร
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ราชภัฎสวนสุนันทา
เกษตรศาสตร
ศิลปากร
ศิลปากร
ธรรมศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
กรุงเทพ
มหิดล
ศิลปากร
เชียงใหม
สวนดุสิต
ราชภัฎนครปฐม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ราชภัฎนครปฐม
ศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.กานตรชา ทรดี
น.ส.วรัชยาภรณ เอี่ยมลออ
น.ส.นิศารัตน ประเสริฐศักดิ์
น.ส.ธิติยามณี พงศพรอม
น.ส.ณัทภัค เวียงหิรัณย
น.ส.เฉลิมรัตน ขันชะรี
น.ส.ชนันชิดา ยูโหงว
น.ส.ณัชนันท อุนเธียรนันท
น.ส.ณัฐณิชา ทองมี
น.ส.ณัฐธยาน ประกอบแกว
น.ส.นภาพร พิทักษศิษยเจริญ
น.ส.นฤมล ชวลิตบํารุง
น.ส.บุศรินทร ธนานุภาพพันธุ
น.ส.บุษยา ใจจัน
น.ส.ภัทรา เรืองจินดา
น.ส.ภาวิณี เย็นกลม
น.ส.ศศิกานต เอื้อกิตติอาภรณ
น.ส.สริตา กิจธนาบรรลุกุล
น.ส.อริศรา พลอยวิเศษแสง
น.ส.ภรณชนก เหลากสิการ

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
แมฟาหลวง
กรุงเทพ
ศิลปากร
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เกษตรศาสตร
ศิลปากร
ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
ศิลปากร
กรุงเทพ
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศิลปากร
ศิลปากร
เกษตรศาสตร
สวนดุสิต
ศรีนครินทรวิโรฒ
สวนดุสิต
รามคําแหง
กรุงเทพ
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เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.จิราวดี โฆษิตบวรชัย
น.ส.ประกายดาว ดุษฎีตรีรัตน
น.ส.สุรัตน มุรธาวานิช
น.ส.สโรชา ทวีไกรกุล
น.ส.ศุภกานต ชัยชนะ
น.ส.ศิรดา คีรีศรี
น.ส.กฤติยา กลาสุนทร
น.ส.ชุติกาญจน บัวขาว
น.ส.พิชชาพัฒน สุวรรณา
น.ส.อริสรา รัศวีระรัชชานนท
น.ส.กมลชนก สาลี
น.ส.ฐิติชญา สุขสอาด
น.ส.บุษกร ขจรเดชะศักดิ์
น.ส.ภัครินทร ประจงกร
น.ส.อัญชลี เสร็จกิจ
น.ส.ชไมพร หมอทอง
น.ส.ปยรัตน ไขแกว
น.ส.นันทิกานต เจริญวิกกัย
น.ส.นนธิชา เงินพิสุทธิ์ศิลป

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
ศิลปากร
มหิดล
เกษตรศาสตร
สงขลานครินทร
ธรรมศาสตร
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศิลปากร
มหิดล
เกษตรศาสตร
มหิดล
ศิลปากร
ศิลปากร
ศรีนครินทรวิโรฒ
ราชภัฎหมูบานจอมบึง
ธรรมศาสตร
ราชภัฎสวนสุนันทา
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

เลขที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.วิภาวี สุวรรณไชยรบ
น.ส.ธวัลรัตน นุชเครือ
น.ส.ณภัทรสร พระนอนเขตต
น.ส.จิณณพัต เคาศิริวัฒน
น.ส.สกุลรัตน ทันจิต
น.ส.กมลชนก ภัทรวงษวิเศษ
น.ส.ชมพูนุช เรืองสุวรรณ
น.ส.ชาลิสา ชีวพฤกษ
น.ส.ณภัทร ทุนเพิ่ม
น.ส.ธัญญลักษณ ศรีประเสริฐ
น.ส.พิมนภัทร เวชกุลไชยพงศ
น.ส.มาลินี วงษวิบูลยสิน
น.ส.อรอุมา ขนิษฐบุตร
น.ส.สรัลรัตน ชวนชื่น
น.ส.กนกวรรณ จันทรตรี
น.ส.ธัญชนก ลือรัตนชัยกิจ
น.ส.บัณฑิตา ทองแพง
น.ส.ปญญดา คิ้วเจริญวงศ
น.ส.จินดารัตน เลาศรีรัตนชัย

มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ธรรมศาสตร
ราชภัฎสวนสุนันทา
เกษตรศาสตร
ธรรมศาสตร
ศิลปากร
ศิลปากร
สวนดุสิต
ศิลปากร
เกษตรศาสตร
ศิลปากร
ศิลปากร
สงขลานครินทร
ธรรมศาสตร
สงขลานครินทร
ราชมงคลรัตนโกสินทร
ศรีนครินทรวิโรฒ
เกษตรศาสตร
วารสาร

นารีวุฒิ
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