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ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งของเรา
ในการแข่งขันระดับชาติและระดับภาค (กีฬายูโดและยูยิตสู)

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔๑ ณ จังหวัดอุดรธานี

นายนนทวัฒน์  นามโท  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  และนายวีระพงษ์  ปานนาค  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค  ครั้งที่ ๓๖ ผลการแข่งขันกีฬายูโด
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ด.ช.พนิตพงษ์  คุ้มยิ้ม  และนายวีระพงษ์  ปานนาค  
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๓๖ ผลการแข่งขันกีฬายูยิตสู
       นายอทิวราห์  แก้วแจ่มใส และน.ส.ภานุมาศ  ขุนดี  
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วารสารราชาวดี 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ยินดีต้อนรับ
นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์
ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
- วุฒิบัตรหลักสูตร PRASARNMIT MINI OF EDUCATION : MMED๑๖
		 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
- ปี ๒๕๕๘ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
- ปี ๒๕๕๙ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รางวัลและความภาคภูมิใจ
- ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล สพม.๑ SEASAO ๑ Award โดย สพม.๑
- ปี ๒๕๖๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ รองผู้อ�ำนวยการดีเด่น โดยสภาครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย

ข้าราชการครูบรรจุใหม่ต�ำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
รายงานตัวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

น.ส.ทาริกา บุญพรม
น.ส.อ�ำภาสินี  รัตนวัน   
วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งครู
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

น.ส.วริศรา สุขขัมภ์
วิชาเอกพลศึกษา        

น.ส.ปาริจิตร ไพเราะ       
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาววิจิตรา สามาอาพัฒ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานพัฒนาบุคลากรน�ำคณะครูและบุคลากรเดินทางทัศนศึกษา
ณ ประเทศ เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ท�ำบุญถวายเครือ่ งไทยธรรม และมอบเกียรติบตั รให้แก่พอ่ ตัวอย่าง ครูทเี่ ป็นลูกกตัญญูตอ่ พ่อดีเด่น

งานราชาวดี สังสรรค์ปีใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร่วมกับโรงเรียน สนับสนุนของรางวัลและอาหารโต๊ะจีน เลี้ยงครูและบุคลากร
และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานปีใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
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กิ จ กรรมวั น ครู แ ห่ ง ชาติ ปี พ .ศ. ๒๕๖๓ ถวายภั ต ราหารเช้ า แด่ พ ระสงฆ์ ร่ ว มท� ำ บุ ญ ถวายสั ง ฆทานอุ ทิ ศ
ให้ แ ก่ ค รู - อาจารย์ ที่ ล ่ ว งลั บ และเพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ค ณะครู นั ก เรี ย น จากนั้ น คณะครู นั ก เรี ย นร่ ว มพิ ธี ร� ำ ลึ ก
พระคุณครู เมื่อเสร็จพิธี ท่านผู้อ�ำนวยการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครู

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรตินักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน�ำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชา “เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” ณ พุทธมณฑล
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผูบ้ ริหาร ครูตวั แทนนักเรียนระดับชัน้ ม.๔ เฝ้ารับเสด็จผูแ้ ทนพระองค์ฯ และร่วมพิธเี วียนเทียนรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

งานรักษาความปลอดภัย จัดอบรมนักเรียนแกนน�ำฯ เพื่อน�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับ
การป้องกันเหตุอุบัติภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัยและแผ่นดินไหวเสมือนจริง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางแสงจันทร์ อาภาวีระ
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มบริหารทั่วไปได้ด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นายประเสริฐ อภิวงค์
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป

๑. การจัดสถานที่พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น

๒. การดูแลด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๔. การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๓. การให้บริการด้านโภชนาการ ร้านค้าที่ถูกสุขอนามัย

๕. การให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

๖. การซ่อม การปรับปรุง การบ�ำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
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กลุ่มบริหารวิชาการ
ประมวลภาพค่ายยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้น�ำความรู้ และทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้
ในการท�ำกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้
ที่คงทนในการปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

เปิดบ้านนวมินทร์ ’๖๒ “นวมินทร์รวมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
แสดงผลงานนักเรียน ประเมินโครงงานชุมนุม และกิจกรรมสร้างสรรค์   อีกมากมาย ให้กับนักเรียนประถมศึกษา
มัธยมศึกษา คุณครูและบุคลากรจากภายนอกโรงเรียน  ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานกว่า ๑,๐๐๐ คน
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กลุ่มบริหารวิชาการ
ประมวลภาพโครงการ SW3 Pre – Entrance m.1 & m.4
มีนักเรียนเข้าร่วมในการทบทวนความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ ๔  กว่า  ๑,๔๐๐  คน
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสอบคัดเลือกในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
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งานทะเบียน-วดั ผล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

สัมภาษณ์โดย
อ.จิระ ดีช่วย

เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ของ ด.ช.ชิติพัทธ์ คงทองวัฒนา ม.๓/๑
๑. ท�ำความเข้าใจกับนิยาม ความเชื่อมโยงของเนื้อหา
๒. มีการก�ำหนดเป้าหมายในการเรียนชัดเจน เช่น ก�ำหนดว่า O-NET วิชาคณิตศาสตร์
เต็ม ๑๐๐ แล้วจึงก�ำหนดเป้าหมายหัวข้อย่อย แล้วแต่กรณี
๓. ฝึกท�ำข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง ๔ ปี  และจับเวลาในการท�ำข้อสอบ
๔. หลังการท�ำข้อสอบเสร็จ  วเิ คราะห์สงิ่ ทีผ่ ดิ   เพือ่ ดูวา่ เกิดจากจุดไหน  จะได้ทราบว่า
แก้ไขอย่างไร
๕. ทบทวนเนื้อหา เพื่อความมั่นใจก่อนสอบ มีเรียนพิเศษบ้าง บางวิชา ส�ำหรับ
วิชาคณิตศาสตร์เรียนเพือ่ ได้เจอแนวข้อสอบทีห่ ลากหลาย  ซึง่ ในหนังสือไม่มี  
จะได้เพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจ  เราต้องมั่นใจในตัวเองว่าท�ำได้ และตั้งใจเรียน
โทรศัพท์มือถือใช้ในการเรียน  และความบันเทิงบ้างบางเวลา

เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ของ ด.ญ.รดา ศิริภคมนตรี ม.๓/๑
๑. ตั้งใจเรียนในห้องเรียน เมื่อไม่เข้าใจจะถามครูและปรึกษาเพื่อน
๒. ท�ำข้อสอบคณิตศาสตร์ย้อนหลังหลายปี ทั้งข้อสอบ O-NET
และ ข้อสอบอื่น ๆ และจับเวลาในการท�ำข้อสอบ
๓. ตั้งเป้าหมายในการสอบ O-NET ครั้งนี้ เมื่อเรียน ม.๓  
แต่หากไม่ได้เต็ม ก็ไม่เป็นไร
๔. มีเรียนพิเศษบ้าง  ช่วงการเตรียมตัวสอบเข้าเรียน  ม.๔

ครูประกาศิต พูดถึงนักเรียน O-NET เต็ม ๑๐๐
ก่อนอืน่ ต้องขอชืน่ ชมและแสดงความยินดีกบั เด็กชายชิตพิ ทั ธ์ คงทองวัฒนา  และเด็กหญิงรดา ศิรภิ คมนตรี
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ๑๐๐ คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ จากการที่ผมได้มีโอกาสสอน
เด็กหญิงรดา ศิริภคมนตรี (พราว) ในโครงการสอนเสริมศักยภาพวันเสาร์   ท�ำให้ผมรู้ว่า
พราวเป็นเด็กทีต่ งั้ ใจเรียน  นิง่   มีสมาธิในการเรียนและฝึกท�ำโจทย์ทยี่ าก   จากการเรียนเสริม
ศักยภาพวันเสาร์ทมี่ เี อกสารทีเ่ ป็นแบบทดสอบฉบับจริงย้อนหลังตัง้ แต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๐
การบ่มเพาะเด็กนักเรียนต้องเริม่ จากการทบทวนเนือ้ หาทีน่ กั เรียนเรียนผ่านมาเเล้ว  เเล้วค่อย
เสริมเนือ้ หาใหม่เข้าไป หาโจทย์ทที่ า้ ทายให้นกั เรียนฝึกท�ำอย่างเสมอ  เเละเสริมสร้างความมัน่ ใจ
ในการท�ำโจทย์ เน้นย�้ำห้ามประมาทต้องรอบคอบทุกข้อก่อนลงมือระบายกระดาษค�ำตอบ
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เรียบเรียงโดย ดร.จิระ ดีช่วย

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุ่มสาระฯ

คะแนนเต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับสังกัด
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ภาษาไทย

๑๐๐

๖๖.๙๙ ๑๒.๒๔ ๖๐.๐๓ ๑๕.๙๓ ๕๕.๙๑ ๑๕.๑๕ ๕๕.๑๔ ๑๕.๓๓

คณิตศาสตร์

๑๐๐

๓๙.๙๐ ๑๘.๙๙ ๓๓.๒๕ ๒๐.๘๗ ๒๖.๙๘ ๑๕.๙๔ ๒๖.๗๓ ๑๕.๘๗

วิทยาศาสตร์

๑๐๐

๓๕.๐๙ ๙.๕๖ ๓๒.๒๕ ๑๐.๖๒ ๓๐.๒๒ ๘.๖๓ ๓๐.๐๗ ๘.๖๒

ภาษาอังกฤษ

๑๐๐

๔๙.๓๒ ๑๗.๙๐ ๔๑.๙๐ ๑๙.๕๓ ๓๒.๙๘ ๑๓.๑๗ ๓๓.๒๕ ๑๓.๖๙

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุ่มสาระฯ

คะแนนเต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับโรงเรียน
X

S.D.

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

X

X

X

S.D.

S.D.

S.D.

ภาษาไทย

๑๐๐

๕๓.๒๔ ๑๒.๘๕ ๔๘.๖๘ ๑๖.๔๑ ๔๓.๐๒ ๑๔.๕๑ ๔๒.๒๑ ๑๔.๗๖

คณิตศาสตร์

๑๐๐

๓๖.๔๕ ๒๐.๐๑ ๓๔.๖๓ ๒๔.๓๑ ๒๕.๖๒ ๑๗.๗๙ ๒๕.๔๑ ๑๘.๐๑

วิทยาศาสตร์

๑๐๐

๓๔.๗๑ ๑๒.๓๘ ๓๓.๓๕ ๑๔.๙๖ ๒๙.๔๐ ๑๑.๓๔ ๒๙.๒๐ ๑๑.๔๗

สังคมศึกษา

๑๐๐

๔๑.๗๘ ๗.๖๓ ๓๙.๑๗ ๙.๙๕ ๓๖.๑๐ ๘.๖๔ ๓๕.๗๐ ๘.๗๘

ภาษาอังกฤษ

๑๐๐

๓๙.๘๖ ๑๕.๖๕ ๔๐.๐๕ ๒๐.๐๕ ๒๘.๙๗ ๑๓.๕๑ ๒๙.๒๐ ๑๔.๐๗
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
Education Quality Assurance

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับการประเมิน
ภายนอกรอบสี  ่ จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการการประเมินทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการของสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ  และมาตรฐานทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
คือ มาตรฐานด้านการสืบสานงานพระราชด�ำริ โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ  เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพ
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งานประกันคุณภาพการศึกษา

Education Quality Assurance

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้รับการคัดเลือก
ให้รบั รางวัลระดับยอดเยีย่ ม  โรงเรียนพิเศษขนาดใหญ่ทมี่ รี ะบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตามแนวทาง IQA  (Internal Quality Assurance)   
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และได้รับการคัดเลือก
จากกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้นำ� เสนอในเวทีของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ อีกทัง้ ยังได้รบั คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ให้ เ ป็ น หน่ ว ยฝึ ก และศึ ก ษาดู ง าน
ของศึ ก ษานิ เ ทศก์ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมเปิดบ้านนวมินทร์ ๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย และกิจกรรมหมอภาษา

กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดฐานการเรียนรู้ทางภาษาไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน อาทิ ฐานค�ำสุภาพ ฐานสนุกคิดพิชิตภาษา
ฐานซุปเปอร์สตาร์ค�ำไทย ภูมิปัญญาฮาเฮ และค�ำประพันธ์หรรษา

กิจกรรมอบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้เชิญวิทยากร นายอนุสรณ์ กะดามัน ให้ความรู้กับนักเรียนที่สนใจพัฒนาทักษะทางภาษา
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ได้รับรางวัลรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
๑. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงวริศรา ก้อนง่อน		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางทานตะวัน ศิรินพ
๒. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กหญิงภคพร อมรบัณฑุกุล และเด็กหญิงศิรดา เพ็ชรดา
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด และนางสาวจุฑาทิพย์ และล�้ำเลิศ
๓. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาไทย
		 นางสาวมณฑกาญจน์ สุดภะวา และเด็กหญิงวรินท์น่า ธรรมนิธิรัตน์
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางจันทร์เจ้า เถียรทวี และนางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว
๔. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ เด็กหญิงตะวัน บุญตุ้มวารี		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววิจิตรา สามาอาพัฒ
๕. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันพินิจวรรณคดี เด็กชายพงศธร ประกฤติพงศ์		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
๖. เข้าร่วมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ เด็กหญิงฐิตารีย์ พ่วงสร้อย		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปิยนันท์ กุลมาตย์
๗. เข้าร่วมการท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ นางสาวอรปรียา โอฬารณรงค์
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
๑. รางวัลเหรีญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี นางสาวรักษิณี จงกรเกตุ		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์
๒. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ นางสาวกัญญาปวีร์ อิสระวิทยะชัย
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม
๓. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาไทย นายเจษฎา นันททวีผล		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอันธิกา บุญเลิศ
๔. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ นางสาววดีมน รุ่งนาค		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นายฮาดี บินดู่เหล็ม
๕. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาวศศิฐนันท์ โทวนิช		
		ครูผู้ฝึกซ้อม นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์
๖. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ นางสาวกุลภัสสร์ บุ้งทอง
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางศิริพร มังกรแก้ว
๗. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ นางสาวณิชชาภัทร พลังฤทธิ์ และนายธนพล มะโนเกี๋ยง
		ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์ และนางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙
นักเรียนที่สอบเสริมปัญญา  วิชาภาษาไทยได้รับรางวัลสอบที่ ๑ ระดับภาค
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กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เปิดบ้านนวมินทร์ ‘๖๒
นวมินทร์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

กลุม่ สาระฯคณิตศาตร์ได้จดั นิทรรศการความรูเ้ กีย่ วกับคณิตศาสตร์ และจัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
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งานภายในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  (Math Camp)  นอกสถานศึกษา  ณ  สถานตากอากาศ
กองทัพบก  หาดเจ้าส�ำราญ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหา สร้างทักษะ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ฝึกการน�ำความรูใ้ นห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน  เพือ่ สร้าง
ประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย

การวางแนวทางการพั ฒ นากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อวางโครงสร้างหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คะแนน O-NET ให้สูงขึ้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) และการส่งนักเรียนแข่งขันภายนอก
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กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายปลูกป่า พัฒนาน้อง
ณ อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายยกระดับคุณภาพวิชาการ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กล่มุ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สง่ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ ๖๙
ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดเวทีน�ำเสนองานนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาคเรียนที่ ๒ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเรียนรู้จัดกิจกรรมเปิดบ้านนวมินทร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายอนุรักษ์พลังงาน

ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กล่มุ สาระการเรียนรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์จดั กิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม Diet Fit ลดน�้ำหนัก

โดยนักศึกษา ปริญญาโท รร.พยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยฝ่ายทดสอบสมรรถภาพทางกายกรมพลศึกษา

การแข่งขันเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางสาวปราญปรียา ราตรีพรทิพย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กชายภัทรพล เจริญมาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงเพชรดา ทรงศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

การแข่งขันงานวันกีฬาแห่งชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ๑๒๐ ปี
สตรีวิทยา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ กีฬาทรงโปรด ประจ�ำปี ๒๕๖๒

กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทหญิง
ได้รางวัลชนะเลิศ
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กีฬาเปตอง ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รางวัลชนะเลิศ

กีฬาเปตอง ประเภทรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณศิริ ดีรอด
ประเภททุ่มน�้ำหนักรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์
เด็กหญิงปวันรัตน์ เชียงปา
ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เชียงปา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่เกิน ๑๖ ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่เกิน ๑๖ ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภทวิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่เกิน ๑๖ ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

การแข่งขันปัญญานิทรรศน์ ฟุตซอล FA CUP รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค ๑ “ตราดเกมส์”
เด็กหญิงปวันรัตน์ เชียงปา
ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ ได้รางวัลชนะเลิศ
ประเภทวิ่งผลัดเมดเลย์ ได้รางวัลชนะเลิศ
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๖ “ช้างขาวเกมส์”

การแข่งขัน Pradoonai Women Championship Futsal League
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกบั    ครูธติ มิ าศ  สขุ ประเสริฐชัย  สำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๐ รายการ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รายการแข่งขัน
ละครประวัติศาสตร์
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง

มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย

เหรียญทอง

เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญทอง

โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญเงิน

โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย

เหรียญเงิน

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญทอง

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย

เหรียญทอง

ภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เหรียญทอง

ละครคุณธรรม

เหรียญทอง

สวดมนต์แปล

เหรียญทอง

นักเรียนและครู ร่วมกันสร้างผลงานในทุกๆ ปีที่ผ่านมา และในปีนี้
ได้เป็นตัวแทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ไปแข่งขันต่อ
ในระดับประเทศทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ๑ รายการ  คือ  ละครประวัตศิ าสตร์
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กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมได้ จั ด สอบธรรมศึ ก ษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ มีนกั เรียน
และครูสอบผ่าน ดังนี้
ธรรมศึกษาชั้นตรี จ�ำนวน ๕๑๕ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท จ�ำนวน ๑๔๐ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก จ�ำนวน ๗๙ คน
รวมนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาทั้งสิ้น ๗๓๔ คน
กิจกรรม “ชม ชิม ช็อป สร้างการดี
วิถีไทย” ตลาดนัดของคนท�ำดี ส่วนหนึ่งของ
บริษัทสร้างการดี ในโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่ ช ่ ว ยฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และมีน�้ำใจต่อผู้อื่น โดยน�ำรายได้ไปบริจาค
แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ

น� ำ คณะนั ก เรี ย นรั บ เสด็ จ ผู ้ แ ทนพระองค์
และร่วมสวดสรภัญญะ ณ พุทธมณฑล

“ตลาดนัด ๕G วิถีไทย  เยาวชน
รุน่ ใหม่  ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” นักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการท�ำความดี โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นวิชาสังคมศึกษาเรือ่ ง
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยและการฝึกทักษะการผลิต
สินค้าในวิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดบ้านนวมินทร์ ๖๒” และในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิใจเสนอ นิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์สัญจร”
ที่น�ำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของไทยมาให้ความรู้แก่นักเรียน และการแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่อง “ขัตติยะนารีผู้เสียสละ พระสุพรรณกัลยา”

นายณภัทร เดชเทวัญด�ำรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และนางสาวแขสุภะ แพ่งสภา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท การแข่งขัน
ตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เด็กชายสมาธิ ชื่นทองค�ำ และ เด็กชายธนัท อยรังสฤษฏ์กุล
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาสั ง คมศึ ก ษา ณ โรงเรี ย น
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สรุปเหรียญการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
รายการ
๑ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
๒ ศิลปะ-ดนตรี
๓ ศิลปะ-นาฏศิลป์

จ�ำนวนรายการ
๑๓
๒๒
๒

เหรียญทอง
๖
๔๖.๑๕%
๑๕
๖๘.๑๘%
๒
๑๐๐%

เหรียญเงิน
๕
๓๘.๔๖%
๕
๒๒.๗๓%
๐
๐%

เหรียญทองแดง
๒
๑๕.๓๘%
๒
๙.๐๙%
๐
๐%

ระดับชาติ
รางวัลเหรียญ ทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวลักษมี          เมฆิยายนท์
   ๒. นางสาววัชราภรณ์    จันทร์กลั่น
   ๓. นายศราวุธ               สุวรรณพิมล
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รางวัลเหรียญ ทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖     
นางสาววารี
บุญนาค

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

น�ำนักเรียนเข้าชมการ
แสดงโขนพระราชทาน
ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ครูกายเพชร สมเพชร
ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในงานเปิดบ้านนวมินทร์’๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓   ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
แต่ละกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก เช่น....

การแข่งขันส้มต�ำลีลา

การแข่งขันน�้ำพริก ผัก เครื่องเคียง

การแข่งขันจัดสวนถาด
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วิทยากรภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับ งานปั้นจิ๋ว และ งานพับผ้าเช็ดหน้า

ฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ

การท�ำดอกไม้จากถุงน�้ำยาปรับผ้านุ่ม

การท�ำพิมเสนน�้ำ

การท�ำน�้ำยาล้างจาน

ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

การเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพในรูปแบบการปฏิบัติ
หรือ การลงมือท�ำ (Learning by Doing)
รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รายวิชาอาหารและโภชนาการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙
นางสาวพิ ม พ์ ช มพู มิ่ ง ขวั ญ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง
ประเภทการแข่งขัน Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ล�ำดับ
๑

รายการ

รายชื่อนักเรียน

ชั้น

ผลการแข่งขัน

Impromptu speech ม.ต้น

เด็กหญิงปราณปรียาภา สาวงศ์

ม.๑/๑๓

เหรียญทอง

Impromptu speech ม.ปลาย

นายธีธัช ไม้สีทอง

ม.๖/๑

เหรียญทอง

๒

Story telling ม.ปลาย

นางสาวนัชชา มูลสังข์

ม.๕/๑

เหรียญเงิน

๓

Crossword ม.ต้น

เด็กชายปรัญชัย ติ้มขลิบ
เด็กชายสิมานนท์ เหล่าจารุวงศ์

ม.๓/๒
ม.๓/๒

เหรียญทอง

Crossword ม.ปลาย

นางสาวพิมพ์ชมพู มิ่งขวัญ

ม.๖/๙

ชนะเลิศ เหรียญทอง

๔

พูดภาษาจีน ม.ปลาย

นางสาวศรัณยา ศุภกิจอนันต์คุณ
นางสาวกัญญาวีร์ ขลิบปั้น

ม.๔/๘
ม.๔/๘

เหรียญเงิน

๕

ละครสั้นภาษาจีน ม.ปลาย

นางสาวญาณิศา สุรวิริยาการ
นางสาวคล้ายนภา พลกล้า
นายนทีณัฏฐ์ ไกรพานิช
นางสาวสุธีรา จินดาเจี่ย
นางสาวปัญฑิษา วังวิวัฒน์ขจร

ม.๕/๘
ม.๕/๘
ม.๕/๑๐
ม.๔/๘
ม.๔/๘

เหรียญเงิน

๖

เรียงความภาษาจีน ม.ปลาย

นางสาวปพิชญา เรียงสงวนวงศ์

ม.๔/๑๐

เหรียญทอง

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ซานต้า (ผู้อ�ำนวยการธนะกุล ช้อนแก้ว)
และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันคริสมาสต์

28 วารสารราชาวดี

วันมาฆบูชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วย
ท่านรองฯ กฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมตักบาตร
เนื่องในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

กิจกรรมวันตรุษจีน

รองฯ วรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองฯ กฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกัน
เปิดกิจกรรม วันตรุษจีน นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จัดกิจกรรมเชิดสิงโต ร้องเพลง เต้นร�ำ และกล่าวอวยพรวันตรุษจีน

กิจกรรมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเปิดบ้านนวมินทร์ ๖๒
(CEFR) ส�ำหรับนักเรียนห้องเรียน Gifted
นักเรียนร่วมเล่นเกม ๓R
ชั้น ม.๑ – ม.๖
(Reduce Reuse Recycle)

นักเรียนประถมจากโรงเรียนต่างๆ
เข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee

กิจกรรมค่าย Day camp
นักเรียนร่วมเล่นเกม ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อย่างสนุกสนาน
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งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
		 นั ก เรี ย นแกนน� ำ ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มติ ด ตามการแสดงผลการด� ำ เนิ น งานของสมาชิ ก
To Be Number One จากทั่วประเทศ

		นักเรียนและผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการ “โพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกชวน
พ่องดเหล้าเข้าพรรษา” จัดโดยเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข สสส.
และภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
เอดส์ และอบายมุข เป็นผู้ด�ำเนินการและประสานงานกับโครงการ
โดยมีผบู้ ริหาร ครู นักเรียน และผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
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การเข้าร่วมโครงการนี้
นักเรียนต้องเขียนจดหมาย
ให้กำ� ลังใจคุณพ่อทีด่ มื่ เหล้า
ให้งดดืม่ ได้สำ� เร็จ หากไม่ดมื่
ก็เป็นก�ำลังใจให้ไม่ดมื่ ต่อไป

		 ผู้อ�ำนวยการธนะกุล ช้อนแก้ว มอบเกียรติบัตรให้คุณพ่อ
ที่เข้าร่วมโครงการ “โพธิสัตว์น้อย ลูกชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา”
ได้สำ� เร็จ โดยมอบเกียรติบตั รให้ในวันพ่อแห่งชาติ เมือ่ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ผู้อ�ำนวยการธนะกุล ช้อนแก้ว มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารและครู
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “โพธิสตั ว์นอ้ ย ลูกชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา” ได้สำ� เร็จ
โดยมอบเกียรติบัตรให้ในการประชุมครูวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

		 แสดงความยินดีกับนักเรียนแกนน�ำ
ป้องกันยาเสพติดและนักเรียนกลุม่ We Care
เยาวชนนั ก รณรงค์ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่
ที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ ด ้ า น
การบ�ำเพ็ญประโยชน์จากผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
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งานแนะแนว
งานแนะแนวจัดการประชุม Case Conference
ร่วมกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ค�ำปรึกษาและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานแนะแนวน�ำนักเรียนระดับชัน้ ม.๓
ไปศึ ก ษาดู ง าน สถานประกอบการ
นอกสถานที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี

การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ’๖๒
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การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน

การอบรมนักเรียนแกนน�ำ
“เพื่อนที่ปรึกษา”
(Youth Counselor : YC)

กิจกรรมค่ายยกระดับคุณภาพ
การศึกษา งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School
Tour ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับระบบ TCAS
(Thai University Central Admission System) โดย ทปอ.
(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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งานอนามัยโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร่วมกับภาควิชาการธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมเทพผดุงพร

กีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ครั้งที่ ๒๗   ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
หน่วยพยาบาลงานอนามัยนักเรียนชั้น ม.๖/๓ ร่วมกับรพ. ศาลายา ร่วมกันดูแลนักเรียน

ชุมนุมรักถิ่น กลุ่ม SAVE  THE  WORLD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่ม DIY
ร่วมกับส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา  ท�ำความสะอาดคลองขุด  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
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กลุ่ม  SAVE  THE  WORLD  ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผ่านรายการวาไรตี้  “ปีนกระแส”  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  วันวาเลนไทน์

การเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไวรัสโควิค-๑๙
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เรื่อง

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

เรียงเรียงโดย อ.จิระ ดีช่วย

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ Hand Sanitizer เป็นนวัตกรรม

ทางสาธารณสุขทีม่ กี ารคิดค้นขึน้ มาตัง้ แต่  ปี ค.ศ. ๑๙๖๖  โดย  พยาบาลชาวอเมริกนั เชือ้ สายเม็กซิกนั   Lupe  Hernandez  เป็นผลิตภัณฑ์
ภายนอกร่างกายเพือ่ ใช้ทำ� ความสะอาดการล้างมือ  เวลาทีไ่ ม่สะดวก  มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ราว ๗๕%  มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้
โรคแบคทีเรีย  และไวรัส  จากการที่ตัวแอลกอฮอล์จะไปท�ำลายในส่วนพื้นผิวโปรตีนที่หุ้มเชื้อโรคอยู่  ท�ำให้เชื้อโรคตายในที่สุด
ส่วนผสมของเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือจะมี   เอทานอล  หรือ
เป็นส่วนผสมส�ำคัญ
โดยจะต้องใช้  เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ % ก็เพราะจะต้องน�ำส่วนผสมอย่างอืน่ มาผสานให้กลายเป็น  เจลล้างมือ  และท�ำให้เกิดความเจือจาง
ท�ำให้เราได้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ที่ ๗๕% นั่นเอง
กลไกล ขับน�้ำออกจากเซลล์  รบกวนเยื่อหุ้มเซลล์โดยละลายไขมันที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์  และท�ำให้โปรตีนตกตะกอน
ข้อดี ใช้ง่าย ราคาถูก
ข้อเสีย ระคายเคืองผิวหนัง ระเหยเร็ว จุดเดือดต�่ำ ติดไฟง่าย ท�ำให้โลหะเป็นสนิม เลนส์มัว พลาสติกแข็งหรือพองตัว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ให้สตู รแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  เพือ่ ประชาชนน�ำสูตรไปท�ำแอลกอฮอล์
เจลล้างมือด้วยตัวเอง ดังนี้

เอทิลแอลกอฮอล์

ส่วนประกอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

น�้ำร้อน
เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ %  
คาร์โบพอล ๙๔๐
ไตรเอทาโนลามีน
กลีเซอรีน

วิธีท�ำ

๑๔๒.๗๕  กรัม
๓๕๐  กรัม
๒.๕  กรัม
๑.๗๕  กรัม
๓  กรัม

๑. ค่อยเทคาร์โบพอล ๙๔๐  ลงในน�้ำร้อน  คนให้สม�่ำเสมอ
จนละลายหมด ก่อนจะปล่อยให้พองตัวเต็มที่
๒. เติม เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ % แล้วคนไปเรื่อยๆให้เข้ากัน
๓. เติมไตรเอทาโนลามีน  เพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่าง
๔. เติมกรีเซอรีน  เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง
๕. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน  จากนั้นเราจะได้แอลกอฮอล์เจล  
ประมาณ ๕๐๐ กรัม  น�ำไปใส่ภาชนะที่สะอาด และปิดสนิท
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ทีม่ า :  สุรพัศ เจริญวงศ์ .ตระหนักเรียนรูป้ อ้ งกัน ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๑๙. พิมพ์ทบี่ ริษทั สตาร์บมู เตอร์พริน้ ท์ จ�ำกัด
จ.สมุ ท รปราการ. (อนุ ส รณ์ ง านพระราชทานเพลิ ง ศพ
คุณครูสพล สาระสุทธิ)
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/๘๗๔๓๕๒
https://www.liquor.or.th/aic/detail

งานคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ งานเปิดบ้านนวมินทร์ ’๖๒

การนิเทศภายในและ PLC งานคอมพิวเตอร์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ศึกษานิเทศก์มาดูงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ

การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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งานห้องสมุด
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อ�ำนวยการธนะกุล  ช้อนแก้ว
กล่าวเปิดงานกิจกรรมค่ายรักการอ่าน

กิจกรรมบันทึกการอ่าน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่านรับเกียรติบัตร
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
		การประกวดหนั ง สื อ เล่ ม เล็ ก ระดั บ ชั้ น ม.๑ - ม.๓

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. เด็กหญิงมินตรา  บุญประกอบ
๒. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุดมชาติ
๓. เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. นางสาวเนตรอารี  วิษโอภาส
๒. นางสาววรรณรดา  ศรีตะวัน
๓. นางสาวจิราพร  สุริโย  

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา  
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. เด็กชายชัยวัฒน์  เลขะสุวรรณ
๒. เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต
๓. เด็กหญิงวันวิสาข์  ฤทธิ

		การประกวดยุวบรรณารักษ์สง่ เสริมการอ่าน ระดับชัน้
ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. นายพงศธร  ปลื้มทวี  
๒. นางสาวพัฐฉยานิณท์  ไทรพันธ์แก้ว
๓. นางสาวพัฒน์นรี  คุ้มวิวัฒน์
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สารจากนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ
นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดกิจกรรม
ในภาคเรียนนี้ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมสังสรรค์ออกก�ำลังกายสานสายใยครอบครัว ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกิจกรรมแรลลีป่ ระสานใจสานสายใยครอบครัว ครัง้ ที่ ๑๙ เมือ่ วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพือ่ น�ำเงินทีไ่ ด้จากกิจกรรม
ดังกล่าวมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ โรงอาหาร ด้านสวัสดิการของผูป้ กครอง นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และส่วนหนึง่ น�ำไปช�ำระค่าทีด่ นิ ทีย่ งั ค้างอยู่ ซึง่ ทุกฝ่ายล้วนท�ำให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าทัง้ สิน้
ขอรายงานรายรับให้ผู้ปกครองได้ทราบดังนี้
๑. กิจกรรมสังสรรค์ออกก�ำลังกายสานสายใยครอบครัว ครั้งที่ ๑๘ รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย จ�ำนวน ๑,๑๖๑,๖๓๘ บาท
๒. กิจกรรมแรลลี่ประสานใจสานสายใยครอบครัว ครั้งที่ ๑๙ รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ๕๖,๖๔๔ บาท
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  สมาคมผูป้ กครองและครูฯ  ได้มสี ว่ นร่วมพัฒนาการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านอาคารสถานที่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้ประชุมกรรมการ ๓ ครั้ง
		 เพื่อขออนุมัติเงินจ�ำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช�ำระค่าที่ดินที่ยังค้างช�ำระจนครบจ�ำนวนเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้
		 ยังอนุมัติเงินสนับสนุนจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ในโรงอาหารโรงเรียนจ�ำนวน ๔๕๙,๐๐๐ บาท และพัฒนาด้านอื่น ๆ อีก
		 จ�ำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๔๗๕,๒๐๐ บาท
๒. ด้านการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
		 การกีฬา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดติว O-net ทัง้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
		 ปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๓,๑๒๕ บาท
๓. ด้านบุคลากรและสวัสดิการนักเรียนและบุคลากร รวมเป็นเงิน ๑,๖๑๗,๓๖๙ บาท
รวมจ�ำนวนเงินที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๙,๗๔๕,๖๙๔ บาท
ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยการให้ความร่วมมือบริจาคทรัพย์ในทุกกิจกรรมที่ทาง
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดขึ้น และหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
			

นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
						
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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กิจกรรมสังสรรค์ออกก�ำลังกายสานสายใยครอบครัว  ครัง้ ที่ ๑๘ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมแรลลี่ประสานใจสานสายใยครอบครัว
ครั้งที่ ๑๙ กรุงเทพฯ - หัวหิน
วันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมบลูเวฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมตามวาระเพื่อหาแนวทางสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาการรียนการสอน
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ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ งานเปิดบ้าน
นวมินทร์’๖๓ ได้จัดการแข่งขันทักษะ
การสร้างเสาธงลอย, เผยแพร่ความรู้ทักษะ                   
การต่อเชือก ถักวอคเกิ้ล ถักสายข้อมือ,
จ�ำหน่ายข้าวไข่เจียวเตาถ่าน ไข่ตกหลุม
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การแข่งขันในกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันในกิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พิธีเข้าประจ�ำกอง
และประดับอินธนูลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่

พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ปี ๒๕๖๒
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ิกจกรรม พัฒนาผูเ้ รียน : ยุวกาชาด,นักศึกษาวิชาทหาร
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  นกั ศึกษาวิชาทหารทุกคนต้องไปรับการฝึกภาคสนาม
ได้จดั กิจกรรม รด.จิตอาสา ให้บำ� เพ็ญประโยชน์ ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท�ำหน้าทีจ่ ราจร ในทุกเช้า
ของทุกวัน

กิจกรรมรักษาดินแดน

  เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง และเด็กหญิงภัทราภรณ์  นามวิชา  ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสร้างภาพโปสเตอร์  เพือ่ จัดนิทรรศการ ระดับ ๓
เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจ�ำปี ๒๕๖๓
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ยุวกาชาดโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล ได้รบั มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมประกวดคหกรรม   เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�ำปี
๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ

นักเรียนยุวกาชาดร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งโปรดให้
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนของยุวกาชาด
ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๓  สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

งานกิจกรรมชุมนุม

            งานกิจกรรมชุมนุมได้จัดการประกวดโครงงาน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
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คณะกรรมการนักเรียน
❍  คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสระน�ำ้ จ�ำลองส�ำหรับการลอยกระทง
กิจกรรมตลาดนัดสานใจ การประกวดประดิษฐ์กระทง และประกวดนางนพมาศ

❍  คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรม

ประกวดวงดนตรี SW3 Band CONTEST
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรีของนักเรียน เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

❍   กิจกรรมอ�ำลาราชาวดี

จัดขึ้น
เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เพือ่
อ�ำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา  โดยนักเรียน
ทุกระดับชัน้ ร่วมจัดกิจกรรมอ�ำลารุน่ พี่
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สภาผู้แทนนักเรียน
❍   งานกิจการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  จัดกิจกรรมเลือกตัง้ สภาผูแ
้ ทนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ใช้รปู แบบจ�ำลองการเลือกตัง้

ของประเทศ  โดยแบ่งออกเป็นการรับสมัครพรรคการเมือง   นกั เรียนสมาชิกสภาผูแ้ ทนนักเรียนแบบบัญชีรายชือ่   และสมาชิกสภาผูแ้ ทนนักเรียน
แบบห้องเรียน  จัดเลือกตัง้ เมือ่ วันที  ่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  ผลปรากฏว่าผูท้ ไี่ ด้รบั คะแนนเสียงเป็นประธานนักเรียน  คือ  นายธนาธิป การะภักดี
ผู้สมัครหมายเลข ๑ พรรครวมใจราชาวดี  และผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นประธานสภาผู้แทนนักเรียน  คือนายณภัทร  โพธิ์เกษม

❍   งานส่งเสริมประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “โรงเรียนเมืองจ�ำลอง

ประชาธิปไตย”  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  โดยเชิญครูผู้ทรงคุณวุฒิ
และศิ ษ ย์ เ ก่ า ร่ ว มเสวนาเพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม
ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน
❍   การเปิดประชุมสภาผู้แทนนักเรียน

ระเบียบวาระ
การเลือกประธานสภาผู้แทนนักเรียน ประธานนักเรียน
และการแถลงนโยบายต่อสภาของคณะกรรมการนักเรียน
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โครงการส่งเสริม

ความสามารถพิเศษ (Gifted)
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
และประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Gifted) ดังนี้

กิจกรรมค่าย STEM Education & KIDS Bright ม.๑
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ค่ายส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิชาการ ม.๔

ค่ายบูรณาการวิชาการ ม.๓
“ส่งเสริมศักยภาพสู่สากล”
ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท
จ.นครปฐม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ห้องเรียน Gifted

