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2 วารสารราชาวดี

	 วารสารราชาวดฉีบบันี	้เป็นฉบบัที	่๒๗	ปีการศกึษา	๒๕๕๘		ซ่ึงตลอดภาคเรียน 

ที่ผ่านมาได้สานต่อโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	 และพัฒนา 

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการท�ากิจกรรมของนักเรียน	 เช่น	 

เพิ่มเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้งท่ีนักเรียนทุกคนสามารถออกก�าลังกายหลังเลิกเรียน 

เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย	 หรือระหว่างการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย	 นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตาม 

ความต้องการของแต่ละบุคคล	 เพราะมีถึง	 ๑๒	 ฐานกิจกรรม	 	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมครู 

และผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สตรีวิทยา	 พุทธมณฑล	 	 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 

ซึง่สามารถรองรบักจิกรรมทีค่รรู่วมกนัออกแบบการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้กบันกัเรยีน		โดยผ่านทางละครคณุธรรม	 

หรอืสลบักับการบรรยายธรรม	ผูป้กครองสามารถเข้าร่วมกจิกรรมกบันกัเรียนได้		งานสวสัดิการโรงเรียนได้เปิดให้บรกิาร 

มมุกาแฟแก่ผูป้กครองทีม่ารอรบันกัเรยีน	และเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีสนใจมาเรียนรู้การท�าสูตรเคร่ืองด่ืมจากกาแฟสด	 

และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ		เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์	และน�าไปประกอบอาชีพร้านกาแฟสดได้ในอนาคต		

		 ส�าหรับรางวัลที่โรงเรียนได้รับในภาคเรียนที่ผ่านมามีดังนี้	

		 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	ระดับรางวัลคุรุสภา	ได้แก่	ครูขนิษฐา	ปราชญ์วิทยา	

	 รางวัลชมเชย	 ประเภทคลิปวิดีโอ	 ระดับมัธยมศึกษา	 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ	 

“คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”		จากหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศ				

	 รางวัลผลการประเมินระดับทอง	 กลุ่มที่	 ๑	 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๑		

	 รางวัลโครงงานต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ	“กีฬา	กีฬา	เป็นยาวิเศษ”		โครงการ	“เธอ	คือ	แรงบันดาลใจ”		 

ปีที่	๖	จากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		

	 รางวลัเหรยีญเงนิ	ประเภท	Junior	Division	จากการประกวดคลัเลอร์การ์ด	ประจ�าปี	๒๕๕๘			จากกรมพลศกึษา	 

	 กลุ่ม	Save	the	world		ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น	กรุงเทพมหานคร	ด้านสิ่งแวดล้อม

		 ผมและคณะครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี	 คนเก่ง														

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	อย่างไม่หยุดยั้งให้สมกับความศรัทธา	เชื่อถือ	และไว้วางไว้จากผู้ปกครองครับ

           

			 																																							ว่าที่ร้อยตรี

		 	 	(ศักดิ์ศิษฎ์				เสียงเสนาะ)

											 	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
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ที่ปรึกษา
 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผู้อ�านวยการ

 นางวิยะดา คชเสนี รองผู้อ�านวยการ

 นางอารีกุล สุวรรณวงษ์ รองผู้อ�านวยการ

 นายมงคล อินทรโชติ รองผู้อ�านวยการ

 นายวิจิตร สมบัติวงศ์ รองผู้อ�านวยการ

บรรณาธิการ
 นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม

 นางรัชภรณ์ มีล�้า

 นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์

กองบรรณาธิการ
 นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์

 นางจุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล

 นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์

 นายนิวัตร ตันไพศาล

 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา

 นายจุมพล ปัญจะ

 นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม

 นางสาวสุภี ชาคริตบุษบง

 นางนริสา พัฒนรัฐ

 นางนุกูล ศิริบรรณากุล

 นางวันเพ็ญ มีค�าแสน

 นางวิภาวรรณ มานยีมุด

 นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ

วารสารราชาวดี
ถ้อยแถลงของบรรณาธิการ

สารบัญ
คณะผู้จัดท�ำ

GRAPHIC-DESIGN/PRINTING

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ	 ๑

สารผู้อ�านวยการ	
๒	

รางวัลและความภาคภูมิใจของชาวสตรีวิทย์	พุทธมณฑล	 ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล	
๖

กลุ่มบริหารวิชาการ	
๗

กลุ่มงานทะเบียน	
๙

กลุ่มบริหารทั่วไป			 ๑๑

งานประกันคุณภาพการศึกษา	 ๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ๑๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ๑๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ๑๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 ๑๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ๒๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ๒๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ๒๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ๒๘

งานแนะแนว	
๓๐

งานอนามัยโรงเรียน	
๓๓

งานห้องสมุดโรงเรียน	
๓๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
๓๗

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครอง	 ๓๙

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ๔๑	

สโมสรอินเทอร์แรคท์	 ๔๓

การแข่งขันกีฬาประเพณี	๔	ส.ว.	ครั้งที่	๑	 ๔๔

ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคเลือด	 ๔๔

Editor's Talk
	 สวัสดีค่ะ	 วารสารราชาวดีฉบับประจ�าภาคเรียนที่	 ๑	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 ได้รวบรวมรางวัล	 ผลงาน	 และ 
ผลการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา	 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ	 
และร่วมชื่นชมกับผลงานของเรา	
	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๗	ที่ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันของรัฐ 
และเอกชนตามความถนัดและตามความสามารถของนักเรียน
	 ในท้ายทีส่ดุนีข้อขอบคณุคณะผูบ้รหิาร	คณุครแูละนกัเรยีนทกุคนทีร่่วมกนัให้ข้อมลู	สนบัสนนุให้วารสารฉบบั
นี้ส�าเร็จได้ด้วยดี
	 	 	 นางสาวอัญชสา		ยิ้มถนอม		บรรณาธิการ

ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๒๗  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Thammarakprinting co.,Ltd.บรษิทัธรรมรกัษ์การพมิพ์  จ�ากดั๒๔๑/๕๕-๕๗ ถ.ราษฎรยนิด ี ต.หน้าเมอืง  อ.เมอืง  จ.ราชบรีุ  ๗๐๐๐๐โทร. ๐๒๑-๓๒๕๕๓๔  โทรสาร ๐๓๒-๓๑๔๑๔๗Mail : thammarak.ratchaburi@hotmail.com
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ขอแสดงควำมยินดีกับ…...

ข้ำรำชกำรครูย้ำยมำปฏิบัติรำชกำร

ข้ำรำชกำรครูบรรจุใหม่ ข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร  

ปีงบประมำณ ๒๕๕๘

ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการ

นางอรวรรณ		เพอโรดิน
ครูกลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์ นางนภาพร	ศรีคง					

ครูกลุ่มสาระฯ	ต่างประเทศ
นายภูธร		บ้านเนิน

ครูกลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
	นางสาวอัญชสา	ยิ้มถนอม	
ครูกลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชาญชัย		ค�าเวียง
ครูช�านาญการพิเศษ

ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นางสาวสุภกฤตา		หงส์ทอง
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม

นายณัฐวุฒิ	ปั่นเหน่งเพชร
ครูผู้ช่วยย้ายมาจาก

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา	
จ.กาญจนบุรี

นางกรรณิการ์		มนุญโญ
ครูช�านาญการ

ย้ายมาจากโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

นายเจนณรงค์		อร่ามรัตนชัย
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์

นางสาวมนัญญา		รมัยติธิมา
ครู	คศ.๑

ย้ายมาจากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า

นางสาววันนา		กันหาพร
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์

คุณครูอุษาฉัตร	เลิศธรรมเทวี	คุณครูสุวิมล	จันทร์เปรมปรุง	
คุณครูพนัส	ชลิทธิกุล		คุณครูมัธนา	ปกรณ์อังกูร

	และคุณครูเพ็ญศิริ	แย้มงามเหลือ	(จากซ้ายไปขวา)

แนะน�ำบุคลำกรใหม่
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ลุ่มบริหารวิชาการก
ติว O – NET ทุกรำยวิชำ เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ระดับชำติให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖

 อบรมกำรวัดผลประเมินผลส�ำหรับ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โดย ดร.รำชันย์ บุญธิมำ อำจำรย์ประจ�ำ 

ภำควชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๐  

มีนำคม ๒๕๕๘
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โครงกำรฝึกอบรมนำนำชำติประชำคมอำเซียน (ASEAN Youth Forum) โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๘

การสัมมนาครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอาเซียน	และการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องวัฒนธรรม	โขนละคร	และกีฬายูโด	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ�าโรงเรียน

การสัมมนาการใช้หลักสูตรอาเซียน	

โดยนักเรียนไทยและนักเรียนชาวต่า
งชาติ
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รายงานผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  0-NET ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

านทะเบียน-วัดผลง

กลุ่มสาระ
คะแนน
เต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

SD SD SD SD

ภาษาไทย 100 40.29 8.85 37.75 9.55 35.39 8.77 35.20 8.84

คณิตศาสตร์ 100 36.99 15.25 34.81 17.13 29.59 12.65 29.65 12.84

วิทยาศาสตร์ 100 45.57 13.22 43.04 14.9 38.77 12.66 38.62 12.8

สังคมศึกษาฯ 100 51.44 11.52 49.93 12.42 46.94 11.46 46.79 11.61

สุขศึกษาและพลศึกษา 100 66.19 9.74 63.59 11.75 59.72 12.41 59.32 12.69

ศิลปะ 100 47.56 9.43 47.65 11.23 43.24 10.76 43.14 10.92

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

100 50.24 11.27 47.65 12.36 45.87 12.18 45.42 12.33

ภาษาต่างประเทศ 100 31.32 12.55 31.89 14.9 27.09 8.98 27.46 9.66

รายงานผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  0-NET ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

กลุ่มสาระ
คะแนน
เต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

SD SD SD SD

ภาษาไทย 100 60.9 12.15 56.81 15.56 51.41 14.7 50.76 15.08

คณิตศาสตร์ 100 28.55 17.63 29.44 21.4 21.72 14.32 21.74 14.58

วิทยาศาสตร์ 100 37.14 9.97 36.11 11.54 32.67 9.02 32.54 9.15

สังคมศึกษาฯ 100 43.11 9.58 40.82 10.98 36.81 9.39 36.53 9.51

สุขศึกษาและพลศึกษา 100 59.68 9.96 56.41 11.3 52.48 11.81 51.94 12.17

ศิลปะ 100 40.84 7.35 38.15 8.54 34.9 7.84 34.64 7.96

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

100 57.58 9.59 53.53 12.01 49.71 12.04 49.01 12.52

ภาษาต่างประเทศ 100 31.25 14.16 32.54 17.9 23.12 10.85 23.44 11.59
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	 “ลดเวลาเรียน	 	 เพิ่มเวลารู้”	 เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล	 คือ	 
การลดเวลาเรยีนภาควิชาการลง	แต่ไม่กระทบเนือ้หาหลกัทีเ่ดก็ๆ	ควรเรยีนรู	้	
จากนโยบายดังกล่าวจึงน�าไปสู ่การปฏิบัติโดยก�าหนดให้โรงเรียนเรียน 
ภาควิชาการถึงเวลา	 ๑๔.๓๐	 น.	 แต่เวลาเลิกเรียนยังคงเหมือนเดิม 
ตามก�าหนดของแต่ละโรงเรยีน	ดงันัน้ช่วงระยะเวลาระหว่าง	๑๔.๓๐	น.จนถงึ 
เวลาเลิกเรียนตามปกติ	 	 ซ่ึงนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน	 โรงเรียนจะต้อง 
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 สร้างสรรค์ให้นักเรียนปฏิบัติ	 เพ่ือช่วยเพิ่มพูน	
ทักษะการคิดวิเคราะห์	 การท�างานร่วมกัน	 ความมีน�้าใจต่อกัน	 และ	
ทีส่�าคญักจิกรรมดงักล่าวกระตุน้ให้เดก็ได้ค้นพบศกัยภาพและความชอบ	
ของตนเอง	การจัดการเรียนการสอน		“ลดเวลาเรียน		เพิ่มเวลารู้”		จะเริ่ม 
ในภาคเรียนที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ในโรงเรียนน�าร่อง	 	และด�าเนินการ 
ทุกโรงเรียนในปีการศึกษา	๒๕๕๙		ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	 
พุทธมณฑล	 ได้เข้าร่วมด�าเนินตามนโยบาย	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

ควำมหมำย

 ลดเวลาเรียน	 	หมายถึง	การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลด 
เวลาของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นผูร้บัความรู	้เช่น	การบรรยาย		 
การสาธิต	การศึกษาใบความรู้ให้น้อยลง
 เพิ่มเวลารู้	 	 หมายถึง	 การเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง	 มีประสบการณ์ตรง	 คิดวิเคราะห์	 ท�างานเป็นทีม	 และเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น	
 การบริหารจัดการเวลาเรียน	 หมายถึง	 การจัดสัดส่วนเวลาของ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง	 และเพิ่มเวลาของ 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู้่เรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตัจิรงิ	และสร้างความรูด้้วยตนเอง 
มากขึ้น	 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ	 ความถนัดและ 
ความต้องการได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์	 ทักษะชีวิต	 ความมีน�้าใจ	 
การท�างานเป็นทีม	และมีความสุข	ในการเรียนรู้
หลักกำรของกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”

	 ๑.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มุ ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์	 
ทักษะชีวิต	ทักษะการแก้ปัญหา	การท�างานเป็นทีม	สร้างเสริมคุณลักษณะ	 
ค่านิยมที่ดีงามและความมีน�้าใจต่อกัน
	 ๒.	 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุ	๔	ด้าน	คอื	“Head	-	Heart	 
–	Hand-Health”
	 	 ๒.๑		 ด้านพุทธิศึกษา	คือ	ความรอบรู้วิชาการที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การด�ารงชีวิตและการเรียนรู้	(Head)

“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  
(Moderate Class More Knowledge)

ดร.จิระ  ดีช่วย : เรียบเรียง

    	 ๒.๒		 ด้านจริยศึกษา	 คือ	 การมีศีลธรรมจรรยาท่ีดี	 มีความ 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง	 และผู้อ่ืน	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส�านึกท่ีด ี

ต่อส่วนรวม	(Heart)

	 	 ๒.๓		 ด้านหตัถศกึษา	คอื	ความรูแ้ละทกัษะในการท�างาน	มีความคิด 

สร้างสรรค์	มีทัศนคติที่ดีต่องาน	และเห็นคุณค่าของการท�างาน	(Hand)

	 			 ๒.๔		 ด้านพลศึกษา	 คือ	 การมีสุขภาพแข็งแรง	 การกินอาหาร 

ที่ถูกต้อง	 และการออกก�าลังกายให้เหมาะสม	 รวมทั้งความสะอาดและ 

สุขาภิบาล	(Health)

เป้ำหมำย“ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”

	 นกัเรยีนมคีวามสขุ		มคีวามรู	้	มทีกัษะชวีติ	มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

หลักสูตร

	 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (	 ม.๑-ม.๓)	 ไม่เกิน	 

๑๒๐๐	ชั่วโมง/ปี	

	 -		เรียนในห้องเรียน	๒๗	ชั่วโมงต่อสัปดาห์

	 -		ชั่วโมงที่เหลือ	๘	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	เป็นกิจกรรม	๔	หมวด	

(บังคับหมวด	๑)

	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 

บังคับตามหลักสูตร

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 � จัดรายวิชาพื้นฐานครบตามหลักสูตร

 �	จัดรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนไม่เกินเวลาตามที่หลักสูตรก�าหนด

 �	จัดกิจกรรมให้ครอบคุลมทั้ง	๔	หมวด	

 หมวดที	่๑	กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	(	กจิกรรมบงัคบัตามหลกัสตูร)		ได้แก่

กจิกรรมแนะแนว	กจิกรรมนกัเรยีน	กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์

	 หมวดที่	๒	สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

	 หมวดที่	๓		สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

	 หมวดที่	๔	สร้างเสริมทักษะการท�างาน	การด�ารงชีพ	และทักษะชีวิต

กำรวัดและประเมินผล 

	 หมวดที่	 ๑	 	 ประเมิน	 ผ่าน	 และไม่ผ่าน	 	 และเป็นเกณฑ์ในการจบ

หลักสูตร

	 หมวดที่	 ๒-๔	 	 ประเมินพัฒนาการของผู ้เรียนและคุณลักษณะ 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น�ามาเป็นเกณฑ์ในการจบหลักสูตร	

านทะเบียน-วัดผลง
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	 เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวง	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัในการปลกูฝังเยาวชนให้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการใช้ไฟฟ้า	
อย่างมปีระสทิธภิาพ	และปลอดภยั	เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการใช้พลงังาน	
อย่างรู้คุณค่า	 จึงจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน	ณ	 โรงแรมเมเปิ้ล		
ถนนศรนีครนิทร์	กรงุเทพฯ	ในวนัที	่๑๔-๑๖	สงิหาคม	๒๕๕๘		ซึง่โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ		
สตรีวิทยา		พุทธมณฑล		ได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

	 โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ	สตรวีทิยา	พทุธมณฑล		ได้รบัความไว้วางใจ	
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 ๑	 	 ให้เป็นผู้จัดงาน		
“เกษียณผู้ทรงคุณค่า	 กตัญญุตาคารวะ”	 แด่ข้าราชการครูและบุคลากร	
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 ในวันที่	 ๙		
กันยายน	๒๕๕๘
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การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเทพผดุงพร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	และคณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการประเมิน

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ฝึกทักษะการเขยีนนทิาน จาก อ.สุรยิัน สุดศรวีงศ์

ตัวแทนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วม
อบรม “ยุวกวศีรศีลิป์” รุ่นที่ ๒๔ 
วันที่ ๒๒ – ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๘

ณ พพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

นางสาวณัฎฐา ฤทธมิากให้สัมภาษณ์เรื่อง
เทคนคิการเขยีน  ออกอากาศรายการ

Good Moning Family News  ทางทวีสีชี่อง ๓

นางสาวจณิัฐตา ปาละสงิห์ และนางสาวสุภาวด ี สุรชัยสขิวทิย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑ ในการแต่งนริาศภูเขาทอง

นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายเข้าค่าย
เยาวชนภาษาไทยรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ – ๑๒ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวอัญญาณ ีชมสุดา ได้รับรางวัลนักเขยีน 
เรื่องสั้นจาก อ.ศศวิมิล นทธสีุรเดชชะมงคล 

นักเขยีนเรื่องสั้นแนวสยองขวัญ
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กจิกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มถิุนายน ๒๕๕๘

กจิกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ภาษาไทยร้อยใยรัก ร่วมส่งครูพนัส ชลทิธกิุล 
เกษยีณอายุราชการ ตัวแทนนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขัน

เพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย

เด็กหญงิศศพิมิพ์ รัศมทิัต กล่าว
สุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาต”ิ
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โครงการ MATH ก๊วนชวนท�า PAT
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้เปิดติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 (สายวิทยาศาสตร์	 –	 คณิตศาสตร์) 

ทกุวนัพฤหสับด	ีตัง้แต่เวลา	๑๔.๒๐	–	๑๕.๓๐	ซึง่ได้รบัความอนเุคราะห์จากผู้บรหิารในการให้การสนบัสนนุ	และได้รบัการตอบรบัจากนกัเรยีน 

เป็นอย่างดี	(ดังผลการประเมิน)

ผลการประเมิน	จากนักเรียน	๑๒๐	คน	สรุปผลได้ว่า
	 จากการจดักจิกรรมมผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม	๑๒๒	คน	โดยประเมนิผลจากนกัเรยีน	๑๒๐	คน	สรปุผลได้ว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรม 
อยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 ๔.๑๐,	 S.D.	 =	 ๐.๗๑)	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการจัดกิจกรรม	 นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 
(X	=	๔.๒๔,	S.D.	=	๐.๕๘)	ด้านสภาพแวดล้อม	นกัเรยีนพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	๓.๙๒,	S.D.	=	๐.๙๘)	ด้านความรูค้วามเข้าใจ		นกัเรยีนพงึพอใจ 
อยู่ในระดับมาก	(X	=	๔.๑๐,	S.D.	=	๐.๖๗)	และด้านประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(X	=	๔.๑๓,	S.D.	=	๐.๖๒)
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               	ประเภท		 					รางวัลชนะเลิศ		 ชั้น/ห้อง

ความรู้คณิตศาสตร์	ระดับชั้น	ม.๑		 ด.ช.สุมนัส	เขมาวรสวัสดิ์		 ม.๑/๑

	 ด.ช.สหัสนัยน์	นุชโยธิน		 ม.๑/๑

ความรู้คณิตศาสตร์	ระดับชั้น	ม.๒		 ด.ช.พัณณกร	อิทธิฤทธิ์ไพศาล		 ม.๒/๗

ความรู้คณิตศาสตร์	ระดับชั้น	ม.๓		 ด.ญ.นิชาภัทร	สัจจัง		 ม.๓/๑๐

Soduku	ระดับชั้น	ม.ต้น		 ด.ญ.กรณิศ	ศุภสกุล		 ม.๓/๑๐

A	–	Math	ระดับชั้น	ม.๑		 ด.ญ.บรรณวิชญ์	เต่งแก้ว		 ม.๑/๗

A	–	Math	ระดับชั้น	ม.๒		 ด.ช.เศรษฐวัจน์	พานิชกุล		 ม.๒/๑

A	–	Math	ระดับชั้น	ม.๓		 ด.ญ.นพนภัส	หันตุลา		 ม.๓/๑๐

	 ด.ญ.นิภาพร	รุ่งจิตวรานนท์		 ม.๓/๑๐

คณิตคิดเร็ว	(IQ	180)	ระดับชั้น	ม.๑		 ด.ช.สหัสนัยน์	นุชโยธิน		 ม.๑/๑

คณิตคิดเร็ว	(IQ	180)	ระดับชั้น	ม.๒		 ด.ช.พญา	เชียงนิยม		 ม.๒/๒

คณิตคิดเร็ว	(IQ	180)	ระดับชั้น	ม.๓		 ด.ญ.สุพิชชา	อินทศร		 ม.๓/๒

รางวัลเกียรติบัตรการแข่งขัน Soduku 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
เหรียญทองแดงระดับชั้น ม.ต้น ด.ญ.กรณิศ ศุภสกุล ชั้น ม. ๓/๑๐

เหรียญทองแดงระดับชั้น ม.ปลาย นายนภดนู ชาญเกียรติก้อง ชั้น ม.๖/๑

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
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ด�าเนนิการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ในภาคเรยีนที	่๑	ปีการศกึษา	๒๕๕๘	ดงันี้

	 ๑.	 กจิกรรมวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	ซึง่กลุม่สาระสงัคมฯ	 

เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา	 ณ	 พุทธมณฑล	 

จ.นครปฐม	อย่างต่อเนือ่งทัง้งานวนัวสิาขบชูา	วนัมาฆบชูาและวนัอาสาฬหบชูา	 

โดยน�านักเรียนร่วมเข้าสวดมนต์ท�านองสรภัญญะ	 และเข้าร่วมรับเสด็จ 

ผู้แทนพระองค์

	 ๒.	 กิจกรรมหล่อเทียน	ถวายเทียนพรรษาซึ่งท�าต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อให้นักเรียน	ครูและบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตน

เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	และเพื่อเป็นการสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา

	 ๓.	 กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี	 ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกป	ี 

และในปีนี้	ตรงกับวันที่	๒	–	๘	สิงหาคม	๒๕๕๘	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เนื่องในโอกาส 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ		อกีทัง้ยงัมเีป้าหมาย 

ให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี	 ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ	 

และให้นักเรียนได้ฝึกบริหารจิต	เจริญปัญญา
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	 ๔.	 กจิกรรรมเทศน์มหาชาตฉิบบัต�าราหลวง	ทัง้	๑๓	กณัฑ์	โรงเรยีนจดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปีและในปีนีจ้ดัในวนัที	่๑๓	-๑๔	สงิหาคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าฟังเทศน์มหาชาติ	 ซึ่งอานิสงส์ของการเทศน์มหาชาติมีมาก	 และหลากหลาย	 และยังเป็นการเรียนรู ้

พระเวสสันดรชาดกอีกด้วย

	 ๖.	 กจิกรรมชมุนมุประวตัศิาสตร์สญัจร	ได้เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาให้ความรูแ้ละท�ากจิกรรมให้แก่นกัเรยีน	ซึง่

นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากประสบการณ์ของวิทยากรอย่างมาก	

	 ๕.	 กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ	ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี	
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พิธีไหว้ครูดนตรี – นาฏศิลป์ไทย  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
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พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนจ�าน�าพรรษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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 งานคอมพวิเตอร์ขอน�าเสนอการเรยีนการสอนกจิกรรมชมุนมุ/โครงงาน เพือ่ส่งเสรมิความสามารถ 

และ ศกัยภาพของนกัเรยีนตามความถนดัและความต้องการ เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเข้าร่วมแข่งขัน 

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ นี้

ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

นักเรียนฝึกตัดต่อภาพยนตร์

      โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชุมนุมออกแบบด้วย Sketch up

นักเรียนน�าเสนอและสาธิตผลงาน

ที่ออกแบบหน้าชั้นเรียน
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ชุมนุมออกแบบ website

ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มนักเรียนที่ออกแบบ Web Site

น�าเสนอผลงาน

นักเรียนศึกษาค้นคว้ารูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์
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	 ในปีการศึกษาที่	 ๒๕๕๗	 มีนักเรียนของเรา	 ๑	 คน	 
ได้รบัทุนนกัเรยีนแลกเปลีย่นฟรจีากโรตาร	ีภายใต้การสนบัสนนุ 
จากโรตารี่หนองแขม	 นักเรียนจะมาเล่าประสบการณ์ให้กับ 
พวกเราได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในความแตกต่าง 
ทางด้านภาษาและวฒันธรรม	และสิง่ดีๆ ทีน่่าประทบัใจ		ซึง่จะ 
เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกหลายๆคน
	 สวสัดคีรับ	ผมชือ่	นาย	วรมนต์	(อฐั)	อนนัตรตัน์	อาย	ุ๑๙	ปี	ปัจจบุนั 
ก�าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖/๔		โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ		สตรวีทิยา	 
พุทธมณฑล	แผนศิลป์	–	ค�านวณ	เมื่อปี	๒๕๕๖	ผมสอบได้ทุน	GRANT	 
นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม		รุ่นที่	๓๔	ของสโมสรโรตารี	และได้เลือก 
เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเม๊กซิโกเป็นระยะเวลา	๑	ปี		
	 การใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน	 เริ่มต้นจากต้องเดินทาง 
เพยีงคนเดยีว	จากไทย	(พ่อแม่ผูป้กครองไปส่งได้แค่ทีส่นามบนิ)	การเดนิทาง 
ไปเม๊กซิโกต้องนั่งเครื่องบิน	๓	ต่อ	คือ	ไทย	–	ญี่ปุ่น	–	อเมริกา	–	เม๊กซิโก	 
รวมระยะเวลาบนเครื่อง	 ๒๔	 ชั่วโมง	 (ซึ่งเกิดมาผมก็ไม่เคยเดินทางไป 
ต่างประเทศเลย)	เมื่อเครื่องถึงเม๊กซิโกก็มี	HOST	FAMILY	มารับไปบ้าน	 
(โดยเวลาที่เม๊กซิโกจะช้ากว่าที่ไทยประมาณ	๑๒	–	๑๓	ชั่วโมง)	วันแรก	ๆ  
มันรู้สึกเหงามาก	 ๆ	 คิดถึงบ้าน	 คิดถึงแม่	 แอบโทรศัพท์กลับมาหาแม่	 
ซึ่งก็ได้ก�าลังใจจากแม่ว่า	 “อดทนไว้”	 สัปดาห์ต่อมา	 ผมเริ่มปรับตัวได	้ 
เริม่มเีพือ่นทีโ่รงเรียน	คนเม๊กซโิกนสิยัคล้ายกบัคนไทย	อากาศทีน่ีเ้ยน็สบาย	 
ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป	 ท�าให้บ้านและโรงแรมของท่ีน้ีไม่ใช้แอร์และ 
พัดลม	 อาหารและผลไม้มีให้เลือกทานหลากหลาย	 ส่วนใหญ่คล้ายกับ 

ของไทย	 ครอบครัวที่ผมอาศัยอยู่ด้วย	 ทุกคนใจดี	 ผมช่วยงานบ้านและ 
ทีร้่านอาหารของเขาเกอืบทกุอย่างเพราะอยากพดูภาษาสเปนได้ไว	ๆ 	๓	เดอืน 
ผ่านไป	ผมมีเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น	เด็กในชั้นเรียนก็เหมือนที่ไทย	มีเก่ง 
และไม่เก่งปะปนกันไปท�าให้ผมได้ไปสอนเลขให้เพื่อนที่นั้น	เพื่อนก็มักจะ 
แปลกใจว่า	 	 เราฟังภาษาสเปนไม่ออก	 	 แล้วเข้าใจที่ครูสอนได้อย่างไร	 
เคล็ดลับอยู ่ที่ตั้งใจเรียนที่ไทยครับ	 เพราะเรียนเลขยากกว่าเขามาก	 
หลงัจากนัน้ผมห้ามทกุคนพดูภาษาองักฤษกบัผมเพือ่ทีจ่ะได้ฝึกภาษาสเปน 
เดือนที่	 ๔	 ผมเริ่มพูดภาษาสเปนได้และพยายามเริ่มเรียนรู้จากการอ่าน 
หนังสือ	 ฟังเพลง	 และฝึกพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์	 (Host	 family)		 
พ่อ	(Host	dad)	และ	แม่	(Host	mom)	มักจะสอนประสบการณ์ใหม่	ๆ	 
ให้ผมเสมอ	 จนผมคิดว่านอกเหนือจากภาษาสเปนที่ผมพูด	 อ่าน	 เขียน	 
ได้แล้วในตอนนี้	 ผมยังได้ประสบการณ์ชีวิต	 มิตรภาพที่หลาย	 ๆ	 	 คน 
ไม่มีโอกาส	 ในความโชคดีน้ีผมต้องกราบขอบพระคุณ	 คุณครูศรัณย์พร	 
ลออธรรม	คุณครูพรพิทักษ์	จุดเพ็ชรแจ่ม	โรตารี่หนองแขม	ภาค	๓๓๕๐	 
โรตารี่สากล	 ที่ได้มอบโอกาสน้ีให้ผม	 ส่วนน้อง	 ๆ	 คนไหนอยากทราบว่า 
ชวีติเดก็นกัเรยีนแลกเปลีย่นมนัเปรีย้ว	หวาน	มนั	เคม็แค่ไหน	กล็องสมคัรดู 
ได้นะครับ
	 	 	 วรมนต์	อนันตรัตน์
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วนัทานาบาตะ	เป็นวนัเทศกาลของญีปุ่น่	ตรงกบัวนัที	่๗	เดอืน	๗	ของทกุปี	(ทานาบาตะ	
แปลว่า	ยามเย็นของวันที่เจ็ด)	เทศกาลทานาบาตะนี้	ชาวญี่ปุ่นจะเขียนค�าอธิษฐานลง
บนกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า	๕	สี	ที่เรียกว่า	“ทังซะขุ”	(Tanzaku)	แล้วน�าไปห้อยบนกิ่ง
ไผ่	พร้อมด้วยของประดับอื่นๆ	เช่น	กระดาษตัดเป็นรูปคล้ายๆ	โซ่แทนสัญลักษณ์ของ
ทางช้างเผือก	วันรุ่งขึ้นก็จะน�ากระดาษอธิษฐานเหล่านี้ไปลอยน�้า		ชาวญี่ปุ่นเชื่อกัน
ว่า	วันทานาบาตะนั้น	เป็นวันแห่งความสุขสมหวังของดาวสองดวง	คือดาวเจ้าหญิง

ทอผ้า			โอริฮิเมะ	หรือดาวเวก้า	(Vega)	เป็นดาวที่สดใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ	กับดาวคนเลี้ยงวัว	ฮิโกโบชิ	หรือดาวอัลแตร์	(Altair)	เป็นดาวที่สดใสที่สุดในกลุ่มดาว
นกอินทรี	ที่ผลัดพรากจากกัน	โดยมีแม่น�้าแห่งสวรรค์	(อามาโนคาวา)	ซึ่งก็คือทางช้างเผือกกั้นไว้	ทั้งสองจะมีโอกาสได้ข้ามแม่น�้าแห่งสวรรค์	(อามาโนคาวา)	มา
พบกันแค่ปีละครั้งในวันที่	๗	เดือน	๗	นี้	ชาวญี่ปุ่นจึงถือก�าเนิดวันทานาบาตะขึ้นมา

	 เป็นวนัแห่งความรกัทีม่จีดุเริม่ต้นมาจากนทิานปรมัปรา	

พ้ืนบ้านของจีนท่ีมีมากว่าพันปี	 ซึ่งตรงกับวันท่ี	 ๗	 เดือน	 ๗	

ในปฎิทินจันทรคติ	 และมีการเฉลิมฉลองวันท้ังในประเทศจีน	

เกาหลีและญี่ปุ่น

กิจกรรมภาษาจีน เทศกาลชีซ ี七夕节

จัดป้ายนิเทศและสาธิตการท�าขนมและชงชา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

การแสดงละครเกี่ยวกับวันชีซี  ของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน

ผลกำรแข่งขันทักษะภำยนอก

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น	ในวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	

ณ	โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลรองชนะเลิศการ	แข่งขันพูสุนทรพจน์	ภาษาญี่ปุ่น	(แข่งขัน

ต่อระดับภาค)

	 นางสาววรัสรา	ประยูรอนุเทพ	ม.๕/๙

รางวัลชมเชยอันดับ	๑	การแข่งขันเปิด	พจนานุกรม	ภาษาญี่ปุ่น	

	 นายธดากรณ์			พุ่มระชัฏร์		ม.๖/๗

	 นางสาวสิริวรรณ		เฉลียวฉลาด		ม.๖/๗

การแข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ	ครัง้ที	่๑๒	(นานาชาต)ิ	ม.ปลาย	

รางวัลชมเชย			

	 นางสาวสุธีรา	แซ่ว่าง		ม.๖/๑๐

ผ่านเกณฑ์			

	 นายกิตตินันท์		แซ่ว่าง		ม.๔/๒	 	

	 นายเตชิน	แซ่ว่าง		ม.๔/๙
แข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ
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พิธีมอบทุนการศึกษา 
         ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

Summer Abroad ทัศนศึกษา เรียนภาษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2558

ทดสอบก่อนเรียน และแยกชั้นเรียนตามระดับคะแนนที่ได้ 

ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก

รับเกียรติบัตร หลังเรียนจบหลักสูตร

      Gardens by the Bay                                                            Universal Singapore  ศูนย์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ Admission on tour Dek-D

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง
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กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และ เพื่อนช่วยเพื่อน 
เยาวชนนักสื่อสารเรื่องเพศ

นักเรียน ม.๖ ปี ๒๕๕๗ ได้อับดับ ๑ 
ของกลุ่มการเรียน วิทย์ - คณิต 

ได้รับทุนการศึกษา จากคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กชมน มหัตเดชากุล ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ ๑ 
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และคะแนนรวม O-NET ของโรงเรียน
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นายอภิศักดิ์  เทพผดุงพร

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

	 เรยีนท่านผู้ปกครองทกุท่าน	ผมขอรายงานการพัฒนาโรงเรียนของสมาคมฯ

ในภาคเรียนที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ดังนี้

	 -	 สมาคมและโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติได้เงินสุทธิ	

	 	 ๑,๐๑๐,๓๐๙	บาท

	 -	 ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมแข่งขนัคลัเล่อร์การ์ดของกลุม่สาระศลิปศึกษา	

	 	 เป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน

	 -		 ส่งเสรมิสนบัสนนุการแข่งขนักฬีายโูดระดบัประเทศเป็นเงนิ	๘๔,๐๐๐	บาท	 

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และรางวัลเหรียญเงิน		ตามล�าดับ

	 -		 มอบทุนการศึกษา	ประจ�าปี	๒๕๕๘	เป็นเงิน	๑๘๒,๐๐๐	บาท

	 -		 ปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อความพร้อมในการแข่งขันทั้งภายในและ 

	 	 ภายนอกโรงเรียน	เป็นเงิน	๑๖๕,๑๘๐	บาท

	 -		 ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณอาคารร้านค้าสวัสดิการ	 และ 

	 	 หน้าห้องสมาคม	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 -		 ปรับปรุงที่จอดรถหลังโรงเรียนให้เพียงพอกับจ�านวนครู 

	 	 ที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน	๑๐๘,๒๗๘	บาท

	 -		 สนับสนุนส่งเสริมค่าเบ้ียเลี้ยงการแข่งขันทางวิชาการและ 

	 	 กิจกรรมของนักเรียนเป็นเงิน	๑๑๓,๐๗๗	บาท

	 -		 สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการโดยซื้อรถตู้เพื่อน�านักเรียน 

	 	 ไปแข่งขันกิจกรรมต่างๆ	เป็นเงิน	๑,๑๘๔,๐๐๐	บาท

	 -		 สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการ	 เยี่ยมไข้นักเรียนที่บาดเจ็บ	 

	 	 กรรมการสมาคมป่วย	 	 ผู ้ปกครองถึงแก่กรรม	 เป็นเงิน	 

	 	 ๕,๖๐๐	บาท
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กิจกรรมสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

นายกสมาคมฯ ประชุมกรรมการตามวาระ สนับสนุนการประเมินภายใน

นายกสมาคม ฯและครอบครัวเข้าเฝ้าถวายเงินฯ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “รวมพลคนดีของแม่”

คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และคุณป้ารัตนา ตั้งพิรุฬธรรม  ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
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