
  

  

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ประจ าปี 2559 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
ท่ี ............................  วันที่   16 สิงหาคม 2559 
เร่ือง     รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ และขออนุมัติงบประมาณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

   ด้วย คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้ด าเนินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา 

และชุมชน เพื่อปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสา และจัดต้ังศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่

สถานศึกษา บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ส้ินเสร็จลงแล้ว จึงขออนุญาตรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินการด าเนินโครงการ ดังเอกสารแนบ 

2. นักเรียนอาสาเป็นแกนน าครอบครัวพอเพียงระดับช้ัน ม.4 จ านวน 56 คน และนักเรียนแกนน า

ระดับช้ัน ม.5 จ านวน 8 คน เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงท้ัง 5 พันธกิจ 

3. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อสมุดระเบียนความดี (Fact for Life) ให้แก่นักเรียนแกนน า 

ฉบับละ 69 บาท จ านวน 64 เล่ม รวมเป็นเงิน 4,416 บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

(นายพงศกร จิรยั่งยืนยง) 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินโครงการ 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ควรให้มีการพักผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างกิจกรรม 

 - กิจกรรมใช้เวลายาวนานเกินไป 

 - กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย ควรจัดเก้าอี้ให้นักเรียนนัง่ 

  



 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนแกนน า 
  



กลุ่ม ศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

1 นางสาวปิยะบุตร เมณฑ์กูล (ประธานรุ่น) 4/2 
2 นายณัฐชิต มะปรางหวาน (หัวหน้ากลุ่ม) 4/4 
3 นางสาวกัญญารัตน ์ หงษ์ทอง 4/4 
4 นางสาวณัฐธิพร สอาดดี 4/5 
5 นางสาวธัญณศิญาพร เลิศปวีรัตน์ 4/6 
6 นางสาวอัญชลีพร สร้อยเซียน 4/6 
7 นางสาวพรพิชชา แป้นคุ้มญาติ 4/6 
8 นางสาวศิริรักษ์ พวงบุตร 4/6 
9 นางสาวชัดชากร เรืองขจร 4/6 
10 นางสาวชนะกานต์ พรมสอาด 4/10 
11 นางสาวศกาวรัตน์ อธิวัฒนา 4/10 
12 นางสาวธมลวรรณ กะตะโท 4/10 
13 นายธราดล พลายเล็ก 5/11 
14 นายบุญทวี แสงอ าพันธ์ 5/11 
15 นายธีรยุทธ ส่ิงค้ะ 5/11 

 
  



กลุ่ม สิ่งแวดล้อม 

 

1 นางสาวพิชญธิดา บุญประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่ม) 4/4 
2 นางสาววรรณพร แซ่หวู 4/5 
3 นางสาวกันต์ฤทัย โสไกร 4/8 
4 นางสาวอิสรีย์ ตันติชยานันท์ 4/8 
5 นางสาววรณัน ทองเรือง 4/8 
6 นางสาวนุศรา ทองเรืองทวีกุล 4/10 
7 นางสาวชญานิศ อรุณพันธ ์ 4/10 
8 นางสาวธันยพร หงษ์โสภา 4/10 
9 นางสาววีรดา พึ่งสุขแดง 4/11 
10 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ทะเล 4/11 
11 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิชัย 4/11 
12 นายธันวา ทับสีรักษ์ 5/4 
13 นายวิกรานต์ นิพิฐธนศาสตร์ 5/4 
14 นางสาวปราณี ศรีงาม 5/9 

 
  



กลุ่ม ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

1 นางสาวศศิวิมล สงวนศักดิ์ (หัวหน้ากลุ่ม) 4/4 
2 นางสาวณัฐชา ศิริอาภานนท์ 4/3 
3 นางสาวกันยาภัทร กิจผลิต 4/3 
4 นางสาวญานิตา ทองนที 4/4 
5 นายนนทวัฒน ์ ฤทธิมะหันต์ 4/4 
6 นางสาวธัญพิชชา มณีโชติ 4/5 
7 นางสาวกานต์ธิดา วรบุตร 4/5 
8 นางสาวกรกนก บัวขาว 4/5 
9 นางสาวเอกนร ี พิมพ์สุวรรณ 4/6 
10 นางสาวต้นข้าว บัวแตง 4/9 
11 นางสาวนิสา เขียงประสงค์ 4/10 
12 นายปภพพงศ์ สกุลพราหมณ์ 5/7 
13 นายวชิร กล่ินหอม 5/8 
14 นายณภพกัน กิรติสรณ์ 5/9 

 

  



กลุ่ม สังคม 

 

1 นางสาวบุญรัตน ์ แสงจิตร (หัวหน้ากลุ่ม) 4/9 
2 นางสาวณัฏฐณิชา มิ่งขวัญ 4/6 
3 นางสาวปรณัฐ แซ่เซ้า 4/6 
4 นางสาวอิทธิรา พุ่มจันทร์ 4/6 
5 นางสาวสุชานุช ทองลาว 4/7 
6 นางสาวชลทิชา เอี่ยมวัฒนาสถาพร 4/7 
7 นางสาวเสาวนีย์ รัตนวรรณี 4/8 
8 นางสาวสโรชา เจริญสุข 4/8 
9 นางสาวนลินทิพย์ พวงพิมล 4/9 
10 นางสาวกาญจน์ฐิดา ฐิติพรปพัฒน ์ 4/9 
11 นางสาวนุสรา มาบัง 4/9 
12 นายปิยะพงษ ์ เปรมฤทธิ์ 5/12 
13 นายณัฐภูมิ จันทร์กระจ่าง 5/12 

 

  



กลุ่ม เศรษฐกิจ 

 

1 นางสาวกุลธิดา เพชรน้อย (หัวหน้ากลุ่ม) 4/2 
2 นางสาวปทุมพร แสงเดช 4/2 
3 นายวรระชัย ล่ีแตง 4/2 
4 นายธนภูม ิ สงวนเผ่า 4/2 
5 นางสาวชุติกาณจน์ เสาวดี 4/2 
6 นางสาวพลอยไพลิน บุญเชย 4/6 
7 นางสาวบุษยมาส ชมทรัพย์ 4/7 
8 นางสาวณภัทร พุทธเสน 4/7 
9 นางสาวธมลวรรณ คนอรร์ 4/7 
10 นางสาวจิรัชญา จิตสวัสด์ิไพบูลย์ 4/9 
11 นางสาวภาวนา เนียมแสง 4/11 
12 นายสิรภพ ธัญญกรรม 5/6 
13 นายขจรเกียรติ์ จิตรธรรม 5/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปกิจกรรม 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


