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ทัง้แรงกายและแรงใจดแูลนกัเรยีนเป็นอย่างด	ี	และในภาคเรยีนนีโ้รงเรยีนของเรามเีรือ่งน่ายินดคีอื		คณุครขูองเรา 

จ�านวน	๕	ท่าน	 	 ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 	 ได้แก่	 	คุณครูอิสินธร	 	 เดชคุ้ม		 

คุณครูฮาดี		บินดู่เหล็ม		คุณครูอิสรีย์		ด่านพิชิตชัยศ์		คุณครูแสนดี		ว่องวุฒิ		และคุณครูพรภัทร์สร		แพงแก้ว																		

	 	 	 	 	 	 			ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
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สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
มอบโล่รางวัล “โรงเรียนเอกลักษณ์

ไทยดีเด่น” ปี ๒๕๖๒

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่นที่ ๑๑ 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

รางวัลแห่งความภาคภูมใิจ

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับโล่ระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่
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งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับรางวัลโครงการ
แข่งกันออมกับออมสิน เนื่องในวันออมแห่งชาต ิ๒๕๖๓

รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

รางวัลคุณภาพแห่งส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

OBECQA
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนขอต้อนรับรองผู้อ�านวยการมาด�ารงต�าแหน่ง 

นายสาทิตย์	สายสนิท
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

ช�านาญการ

นางสาวณัทฐพัชร์		เจียมทะวงษ์
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

ช�านาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ	
พิมพ์สมาน

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ		
ยืนยง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรัชญา		
สุขรัตนเจริญ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชครูบรรจุปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นางสาวณัฐนันท์		
แช่มเพ็ชร

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวทิพยรัตน์		
ดุลดา

คณิตศาสตร์

นางสาววนัชพร		
กุลเสน
ศิลปะ

ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการ

ข้าราชการครไูด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ 

นายฮาดี		บินดู่เหล็ม นางสาวอิสรีย์		ด่านพิชิตชัยศ์ นางสาวแสนดี		ว่องวุฒิ นายอิสินธร		เดชคุ้ม นางสาวพรภัทร์สร		แพงแก้ว

ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูย้ายไปรับราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ 

ย้ายไปโรงเรยีนปัญญาวรคุณ ย้ายไปโรงเรยีนโพธสิารพทิยากร ย้ายไปโรงเรยีนโยธนิบูรณะ ย้ายไปโรงเรยีนอัมพวันวทิยาลัย สมุทรสงครามวารสารราชาวดี4



,ข้าราขการครูเกษียณอายุราชการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรม“วันปิยมหาราช” โรงเรียนจัดพิธีท�าบุญตักบาตรวางพวงมาลา 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะท�าให้ ตื่นรู้”

นางสาวณภัทร์ตะวัน	อภัยภักดี
ย้ายมาจากโรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์

นางสาวนรีรักษ์	ทองสะอาด
ย้ายมาจากโรงเรียนวัดสังเวช

นางสาวกรกช	นวพงศ์ธนานนท์
ย้ายมาจากโรงเรียน

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติราชการ 
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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	 งานอนามัยโรงเรียน		กลุ่มบริหารทั่วไป		ร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ผลิตแอลกอฮอล์เจล	 
และน�า้ยาล้างมอื		ตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกันไวรสัโควดิ-๑๙ 
นอกจากนี้งานกองช่าง	 	 กลุ่มบริหารทั่วไป	 	 ยังผลิตเครื่องพ่น	 
Hypochlorous	 เพ่ือใช้ในการดูแลนักเรียนในการเข้ามา 
ในบริเวณโรงเรียน	 	 ควบคู่กับการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ
เป็นประจ�าทุกวัน

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป
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	 กลุม่บรหิารทัว่ไปได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ		อาคาร		สถานท่ีต่าง	ๆ  
ของโรงเรียน		เช่น		ห้องน�้า		ฝ้าเพดาน		เครื่องขยายเสียง		ให้พร้อม 
ต่อการใช้งาน	 	 อ�านวยความสะดวกแก่ครู	 	 และนักเรียนที่ใช้พื้นที่	
อาคาร		สถานที่ต่าง	ๆ	ในบริเวณโรงเรียน		ตลอดจนการปรับปรุง 
ตู้น�า้ดืม่ให้สะอาดและทนัสมยั			ด้วยตูน้�า้ดืม่ในรปูแบบของ			เซน็เซอร์ 
แทนการกดน�า้		เพือ่ลดการสมัผัส	ลดความเสีย่งจากไวรสัโควดิ-๑๙
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กลุ่มบริหารวิชาการ ประจ�าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารวิชาการ

	 การจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(Covid-๑๙)
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 การจดัสอบตามโครงการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์	–	คณติศาสตร์	(TEDET)		 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	–	๓	ในวันอาทิตย์ที่	๔	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 งาน	“มทุติาจติกษณิาลยั	ร้อยรกัดวงใจ	สายใยผกูพนั’๖๓”	ผูบ้รหิารกลุม่โรงเรยีน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 	 พระบรมราชินีนาถ	 	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 
แสดงทศันคตใิห้กับผู้ร่วมงานเกดิความภาคภมูใิจแห่งเกยีรตภิมูใินกลุม่โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ	
และแสดงมุทิตาคาราวะแก่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนฯ		ที่เกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓

วารสารราชาวดี 9



งานทะเบียน - วัดผล

ในช่วง	๒	สัปดาห์ที่ผ่านมา	

ท่านมีอาหารเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

ไม่เป็นเลย เป็นบางวัน

(๑-๗	วัน)

เป็นบ่อยๆ

(>๗วัน)

เป็นแทบทุกวัน

๑.	รู้สึกเบื่อหน่ายไม่สนใจท�าอะไร ๐ ๑ ๒ ๓

๒.	รู้สึกเศร้า	ท้อแท้ใจ	ไม่เป็นสุขใจ ๐ ๑ ๒ ๓

๓.	นอนไม่หลับ	หลับยาก	หลับๆ	ตื่นๆ	

				(หรือนอนมากกว่าปกติ)

๐ ๑ ๒ ๓

๔.	เหนื่อยง่าย	ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ๐ ๑ ๒ ๓

๕.	เบื่ออาหาร	(หรือกินจุกว่าปกติ) ๐ ๑ ๒ ๓

๖.	ต�าหนิตนเองบ่อยๆ	คิดว่าตนเองเป็นภาระ ๐ ๑ ๒ ๓

๗.	หลงลืมง่าย	ไม่มีสมาธิ ๐ ๑ ๒ ๓

๘.	เชื่องช้ากว่าปกติ	(หรือกระสับกระส่ายกว่าปกติ) ๐ ๑ ๒ ๓

๙.	คิดอยากตาย	คิดท�าร้ายตนเอง	คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี ๐ ๑ ๒ ๓

รวมคะแนน

	 โรคซึมเศร้า		เป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุด	ผู้ป่วยไม่ได้

มอีาการจติเภท		และไม่ได้เป็นคนไม่ด	ีแต่เป็นคนท่ีมีอาการป่วยทางอารมณ์อย่างหนึง่	

ซึง่ต้องการการรักษา	เพราะหากปล่อยไว้ผูป่้วยอาจคดิสัน้ฆ่าตวัตายได้		มสีถติริะบวุ่า	

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายส�าเร็จมากกว่าคนทั่วไปถึง	๒๐	เท่า

	 การป้องกันโรคซึมเศร้า	 	 ท�าได้โดยกินอาหารครบ	 ๕	 หมู่		

ออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	๔	วัน	ต่อเนื่องกัน	๓๐-๔๐	นาที	นอนหลับให้

เพยีงพอกบัทีร่่างกายต้องการ		เมือ่ตืน่ข้ึนมาแล้วรูส้กึสดชืน่	ไม่ง่วง	หรอืยงัเพลยีอยู่		

ท�าสมาธิ	เพื่อผ่อนคลายจิต	ช่วยให้สมองผ่อนคลาย	ลดความเครียดได้	ฝึกคิดบวก	

ป้อนความคิดทางบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อสร้างเสริมให้จิตใจเข็มแข็ง

แบบประเมินโรคซึมเศร้า

หมายเหตุ		ใช้ส�าหรับประเมินตนเองในเบื้องต้น		เพื่อยืนยันผลที่ถูกต้องควรหาเวลาพบแพทย์

โรคซึมเศร้า

  เรียบเรยีงโดย คณุครจิูระ  ดช่ีวย
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งานทะเบียน - วัดผล

	 หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการข้อ	๑	หรือ	๒	ข้อใดข้อหนึ่ง	ร่วมกับอาการในข้อ	๓-๙	อย่างน้อย	๕	อาการ	

ติดต่อกันนาน	๒	สัปดาห์	ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า	หากพบเห็นอย่าประมาท	ควรพูดคุยกับเขา	หรืออาจแนะน�าเขาให้

พบจิตแพทย์	ควรเปลีย่นทศันคตทิีว่่า	ไปพบจติแพทย์คอืผู้ป่วยจติเภท		เพราะการมอีคต	ิ	จะย่ิงท�าให้ผูป่้วยไม่กล้าไปพบแพทย์	

ท�าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

อ้างองิ	:		ส�านกัทดสอบทางการศกึษา		ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน		แบบฝึกพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา	

ตามแนวทางการประเมินของ	PISA.		โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย		จ�ากดั.	กระทรวงศกึษาธกิาร.๒๕๖๒.

คะแนนรวม การแปลผล ค�าแนะน�า
๐-๖ ปกติ ควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีแบบนี้ไปตลอด

๗-๑๒ ซึมเศร้าเล็กน้อย ควรได้รับการปรึกษาหรือบ�าบัดรักษาทางจิตเวช

๑๓-๑๘ ซึมเศร้าปานกลาง ต้องได้รับการปรึกษาและบ�าบัดรักษาทางจิตเวช

๑๙-๒๗ ซึมเศร้ารุนแรง ต้องได้รับการบ�าบัดรักษาทางจิตเวชอย่างเร่งด่วน

แปลผล
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
Education Quality Assurance  

	 IQA	AWARD		คอื		สถานศกึษาทีม่รีะบบและกลไกการบรหิาร		จดัการคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพของสถานศึกษา	
ยอดเยีย่ม		ส่งผลให้นกัเรยีน		มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด		มพีฒันาการของผลการทดสอบ		ทางการศึกษา	
ระดับชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 	 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีถึงดีมาก	 	 ได้รับการยอมรับ	
จากสถานศึกษาอืน่ในสงักดั		ให้เป็นผูน้�าและเป็นแบบอย่างด้านการประกนัคุณภาพการศึกษารวมทัง้สามารถบรหิารจดัการสถานศึกษาได้คณุภาพ	

นางวรรณวิสา		สมบัติวงศ์	
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
	ผู้แทนรับมอบโล่จากผู้อ�านวยการโล่	รางวัล	IQA	AWARD	
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
Education Quality Assurance  
ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)
	 โรงเรยีนนวมินทราชนิทูศิ	สตรวิีทยา	พทุธมณฑล	ผ่านการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบส่ี		(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
เมื่อวันที่	๒๑-๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	จากสํานักงานรับรอง	มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	โดย
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก	รอบสี่	ดังนี้

ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)
ด้าน ระดับคุณภาพ

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก

๒ 	กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดีมาก

๔ สืบสานงานพระราชด�าริ ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
	 ๑.		 ผูเ้รียนมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	มวีนิยั	จติอาสา	รูจ้กัรับผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน		เข้าใจในการเลือกอาชพีการงานในอนาคต	
	 	 อย่างเหมาะสม
	 ๒.		 ผูเ้รียนรกัษ์สิง่แวดล้อม	มคีวามเข้าใจในกระบวนการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม	เกดิจากการพฒันาผูเ้รยีนด้วยกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน	
	 	 ที่หลากหลาย
	 ๓.		 ผูเ้รยีนรูจ้กัการใช้สือ่เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมเพือ่การพัฒนาตนเอง	และการใช้ในชวีติประจ�าวนั	เนือ่งจากโรงเรยีนมกีารจดั	
	 	 การเรียนการสอนด้วยโปรแกรม	MS.	Office,	Google,	etc.
	 ๔.		 ผูเ้รยีนรกัและภาคภมูใิจในสถานศึกษา	ตระหนกัรูใ้นพระมหากรณุาธคิณุของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ	และพระราชกรณยีกิจทีท่รง	
	 	 วางรากฐานไว้	ทัง้นีโ้รงเรยีนกเ็ป็นสถานศึกษาหน่ึงในจ�านวน	๙	โรงเรยีน	ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศจดัตัง้เป็นโรงเรยีน	
	 	 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ		สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในวโรกาสที่	
	 	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๕	 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 	 พระบรมราชินีนาถ			
	 	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	๕	รอบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
	 ๑.		 สถานศกึษามแีผนกลยทุธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูจากการมส่ีวนร่วม		ท�าให้เกดิวสิยัทศัน์		พนัธกจิเป้าประสงค์		และแผนกลยทุธ์	
			 	 ของสถานศึกษามีความชัดเจน
	 ๒.		 สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	 ๓.		 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 บริษัท	 เทพผดุงพรมะพร้าว	 จ�ากัด,	
	 	 โรงพยาบาลธนบุรี	๒,		สถานีต�ารวจธรรมศาลา,		ส�านักงานเขตทวีวัฒนา
	 ๔.		 สถานศึกษามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
	 ๕.		 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา
	 ๖.		 สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน	เป็นการสืบสานงานพระราชด�าริและความเป็นลูกนวมินทร์
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 ๑.		 การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการที่หลากหลาย	มีการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
	 ๒.		 ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน	และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี
	 ๓.		 ครูมีการลงนามจัดท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหารด้านสืบสานงานพระราชด�าริ
	 	 ๑.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	ทุกคน	ได้เรียนวิชานาฏศิลป์	(โขน)	บรรพชาสามเณร	บวชเนกขัมมจาริณี
	 	 ๒.	 ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชด�าริ	เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้จัดพิธมีอบเกยีรตบิตัรให้แก่นกัเรียนทีไ่ด้รบัรางวลั		การแข่งขนัทกัษะ 
ทางภาษาไทย	เนื่องในกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย		ในวันพุธที่	๒๙	กรกฏาคม	พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยผู้อํานวยการธนะกุล		ช้อนแก้ว		เป็นประธานในพิธี

จากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทับทิม	จันสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕/๑๐

กล่าวถึงความส�าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
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 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา	 จํากัด

จดัโครงการทดสอบความรูเ้สรมิปัญญารายวชิาภาษาไทยให้กบันักเรยีนท่ีสนใจ 

โดยนักเรียนจะได้รับแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย	และได้รับเกียรติบัตร

โครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา  รายวิชาภาษาไทย 
ประจ�าปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดนิทรรศการเทศน์มหาชาติ
เนื่องในงานเทศน์มหาชาติ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัท  M one  marketing 
จัดโครงการ Math one back School  ปีที่ ๑๑
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จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน Online  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)

การวางแนวทางพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การอบรมการใช้เครื่องคิดเลข CASIO
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
และวันสิ่งแวดล้อม 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓
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กิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education

	 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ		“โครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับ	SITI	(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)”	

และได้รับเงินรางวัล	๔,๐๐๐	บาท		โครงงานเรื่อง	“เครื่องล้างมืออัตโนมัติ” 

 นายพชรพล			ดนตรี	

	 นายวิชญะ				เทือกชาลี													นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๑

	 นายศุภณัฐ				สุราภา	

	 นกัเรยีนได้รบัรางวลัผลงานดเีด่นด้านกจิการเพือ่สังคมจาก	“โครงการ	GPSC	YSI”	และได้รบัเงินรางวลั	๘,๐๐๐		บาท 

โครงงานเรื่อง		“แผ่นเปียกท�าความสะอาดจากเส้นใยข้าวโพดเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดฟีนอลิก”	

	 นางสาวอริศรา			บังจันทร์

	 นางสาววนิดา				สุรัตน์	

	 นกัเรียนได้รบัการคดัเลอืก		๒๐		ทมีสดุท้ายจาก		“โครงการ	SCB	กล้าใหม่	ใฝ่รู”้		และได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุโครงงาน 

๑๐,๐๐๐	บาท		โครงงานเรื่อง		“เครื่องฆ่าเชื้อบนธนบัตรด้วยหลอดรังสี	UVC” 

	 	 นายนภัทร	 เดชเทวัญด�ารง

	 	 นายนิธิภาคย์	 เนียมประเสริฐ

	 	 นางสาวธนารีย์			 สมเกียรติวีระ

	 	 นายสิทธิชัย	 เกษแก้ว

}

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๑}

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕/๑}
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔/๑}
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

จัดโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย		ภาคเรียนที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๓

การแข่งขันกีฬายูโด กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑.	 ด.ช.รังษิวัฒน์		ทองมาก		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๓๐	ก.ก.	แต่ไม่เกิน	๓๔	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๒	ปี
๒.	 ด.ช.พนิตพงษ์	คุ้มยิ้ม		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๔	ปี
๓.	 นายอาทิวราห์		แก้วแจ่มใส		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๖	ปี
๔.	 นายตะวัน	หงส์โต		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๕	ก.ก.	แต่ไม่เกิน	๖๐	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๖	ปี
๕.	 น.ส.ภาณุมาศ		ขุนดี		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๔๕	ก.ก.	แต่ไม่เกิน	๔๘	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๖	ปี

๖.	 ด.ช.พิชิต	สุทธินิมิตร	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๙๐	ก.ก.	ขึ้นไป	อายุไม่เกิน	๑๖	ปี
๗.	 นายกวีภูมิ		หยุนแดง	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๘	ปี
๘.	 นายอานุภาพ	เดชวรรณ	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๕	ก.ก.แต่ไม่เกิน	๖๐	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๘	ปี
๙.	 นายนนทวัฒน์	นามโท	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๖๖	ก.ก.	แต่ไม่เกิน	๗๓	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๘	ปี
๑๐.นายชาญชัย	สุทธิยุทธ์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๗๓	ก.ก.	แต่ไม่เกิน	๘๑	ก.ก.	อายุไม่เกิน	๑๘	ปี

การแข่งขันกีฬาเทควันโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑.	 ด.ช.ภูริวัฒน์		แสงสว่าง		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนัก	๔๒-๔๖	ก.ก.		รุ่นอายุ	๑๑-๑๒	ปี
๒.	 ด.ญ.ชนัญธิดา	ภัตติวงศ์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนัก	๒๕-๒๘	ก.ก.		รุ่นอายุ	๑๑-๑๒	ปี

การแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓
รุ่นอายุไม่เกิน	๑๒	ปี
๑.	 ด.ช.รังษิวัฒน์		ทองมาก		ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๓๐	ก.ก.แต่ไม่เกิน	๓๕	ก.ก.
๒.	 ด.ช.วีรภัทร		สุรพงษ์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๓๕	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๔๐	ก.ก.
๓.	 ด.ญ.เปมิกา		ยิ้มน้อย		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๓๐	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๓๔	ก.ก.
๔.	 ด.ญ.ณัฐวรีย์		พิมพ์ทอง		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๔๖	ก.ก.		ขึ้นไป

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๔	ปี
๑.	 ด.ช.พนิตพงษ์		คุ้มยิ้ม		ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๔๒	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๔๖	ก.ก.
๒.	 ด.ช.เขมภูมิ		เสียงใหญ่		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๖๖	ก.ก.	ขึ้นไป
๓.	 ด.ญ.ทัศนพลักษณ์		จันทร์ปาละ		
	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๓๒	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๓๖	ก.ก.
๔.ด.ญ.วรินทร		ยศเรศ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๔๘	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๕๒	ก.ก.	
๕.	 ด.ญ.ชลลดา		โลสันเที๊ยะ		
	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๖๓	ก.ก.	ขึ้นไป	
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รุ่นอายุไม่เกิน	๑๖	ปี
๑.	 นายอทิวราห์		แก้วแจ่มใส		ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.
๒.	 นายพชรพล		ศรีเพชร		ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(ทีมB)
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.
๓.	 นายธนพล		จันทา		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๐	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๕๕	ก.ก.
๔.	 นายตะวัน		หงษ์โต		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๕	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๖๐	ก.ก.	
๕.	 นายณัฐพัชร์		ตั้งวงษ์เจริญ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๖๐	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๖๖	ก.ก.
๖.	 ด.ช.พิชิต		สุทธินิมิต		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๑๐๐	ก.ก.		ขึ้นไป

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ถ้วยคะแนนรวม	

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๖	ปี	ชาย	

ครูขนิษฐา	ปราชญ์วิทยา	

ได้รับโล่รางวัล

ผู้ฝึกสอนอาวุโสดีเด่น

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๘	ปี
๑.	 นายกวีภูมิ		หยุนแดง		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	๕๐	ก.ก.
๒.	 นายกีรติ		เลื่อนประเสริฐ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๐	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๕๕	ก.ก.
๓.	 นายอานุภาพ		เดชวรรณ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๕๕	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๖๐	ก.ก.
๔.	 นายปัญญาวัฒน์		เดชโชติ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๖๐	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๖๖	ก.ก.	
๕.	 นายนนทวัฒน์		นามโท		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๖๖	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๗๓	ก.ก.
๖.	 นายชาญชัย		สุทธิยุทธ์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒
	 รุ่นน�้าหนักเกินกว่า	๗๓	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๘๑	ก.ก.
๗.	 นายวีระพงษ์		ปานนาค		ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 รุ่นน�้าหนักมากกว่า	๗๓	ก.ก.		แต่ไม่เกิน	๘๑	ก.ก.

การแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์  ประจ�าปี ๒๕๖๓
					ทกัษะกฬีาเทเบลิเทนนสิ	ประเภท	

ทมีชาย	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	๑-๓	

ได้รบัโล่รางวลัและเกยีรตบิตัรรางวลั	

ชนะเลศิ		จัดโดย	กรมพลศกึษา	กระทรวง	

การท่องเที่ยวและกีฬา

การแข่งขนัมหกรรมกรฑีาจงัหวดัจนัทบรุ ีOPEN
ประจ�าปี ๒๕๖๓  

-	 เด็กหญิงปนัดดา	มณีโรจน์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ประเภทวิ่ง	๒๐๐	เมตร	
	 และประเภทวิ่ง	๓๐๐	เมตร	รุ่นอายุ	๑๔	ปี	
-	 นางสาวกนกวรรณศิริ	ดีรอด	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ประเภททุ่มน�้าหนัก	รุ่นอายุ	๑๖	ปี
-	 นายกิตติศักดิ์	อินทกูล	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	ประเภทพุ่งแหลน	รุ่นอายุ	๑๖	ปี

ชนะเลิศฟุตซอลรายการหนึ่งใจ....ให้ประชาชน	
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์		รุ่นอายุไม่เกิน	๑๓	ปี

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ

รองชนะเลิศอันดับ	๒	
รายการฟุตซอลนครอ้อมน้อยคัพ	ครั้งที่	๑	

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๖	ปี

รองชนะเลิศอันดับ	๒	
การแข่งขันฟุตซอล	

รายการ	FUTSAL	OKANE	
	JUNIOR	YOUTH	CUP	2020		U13

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	
กรมพลศึกษา	๑๘	ปีหญิง

รองชนะเลิศอันดับ	๒	
รายการ

TBW	Futsal	Cup	2020
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องเทศน์มหาชาติ
	 โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร่วมตอบค�าถาม	เพื่อชิงเงินรางวัล	

และสร้างบรรยากาศที่ดี	ความสนุกสนาน	เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

	 ด.ช.	เจษฎาภรณ์	 วรนิธิปรีชา	 ด.ช.	ศุภชัย	 น�้าเงิน

	 ด.ญ.	อนันตญา	 ไชยเดช	 ด.ญ.	อัญชิสา	 ทองน่วม

	 ด.ญ.	ณัชชา	 จินตสินธิ์	 ด.ญ.	ญาณาธิป	 เนียมแตง

	 ได้รับรางวลัชมเชย	ระดบัประเทศ	การแข่งขนัภาพยนตร์สัน้หวัข้อ		“สทิธแิละหน้าที ่

ผู้ต้องหาและจ�าเลย	ในการปล่อยตัวช่ัวคราว”		โดยส�านกังานศาลยตุธิรรม		รบัโล่รางวลั	

เกียรติบัตร	 และเงินรางวัล	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 	 ครูท่ีปรึกษาการท�าภาพยนตร์ส้ัน	 คือ		

ครูกฤศณัฎฐ์	คล้ายข�า

กิจกรรม บริษัทสร้างการดี ในโครงการโรงเรียนสุจริต
	 ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	๑	 ให้น�าเสนอผลงาน	

และการประกวดแข่งขนักจิกรรมการเรยีนรู	้	ภายใต้โครงการเสริมสร้างคณุธรรม		จรยิธรรม		

และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา	(โครงการโรงเรยีนสจุรติ)	ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	๒๕๖๓	

ระดับภมูภิาค		ภาคกลาง		และภาคตะวนัออก		ระหว่างวนัที	่๒๒	–	๒๕	กนัยายน		พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ		โรงแรมเอวาน่า		กรุงเทพมหานคร

บริษัทสร้างการดี
	 สาขาโรงเรยีนนวมนิทราชินทูศิ	สตรวีทิยา	พทุธมณฑล		ด�าเนนิงาน	

โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้แก่นักเรียนในการท�าประโยชน	์

เพื่อสังคม
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	 	 อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติในกัณฑ์ต่าง	 ๆ 

แตกต่างกันออกไป	 	 โดยความเชื่อของคนไทยที่สืบทอด 

กันมาว่าผู้ใดที่ฟังครบทั้ง	 ๑๓	 กัณฑ์	 จะได้รับอานิสงส์

มากกว่าผู้อื่น			

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทพผดุงพร  

กิจกรรมถวายเทียนจ�าน�าพรรษา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ วัดโกมุทพุทธรังสี 
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 กิจกรรมการแสดงละครประกอบพิธี
เทศน์มหาชาติ  กัณฑ์กุมาร 

ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
ชุด “อ�าลา อาลัยวัยเกษียณ”

กิจกรรมการแสดงดนตรี 
“ดนตรีเที่ยงวัน”
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วงโยธวาทิตเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดโกมุทพุทธรังสี

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดโกมุทพุทธรังสี  
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
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การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ		ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ		การปฏิบัติ		หรือ		การลงมือทํา	(Learning	by	doing)

พวงมาลัยจากหลอด พวงมาลัยจากหลอด พวงกุญแจจากฝาขวด

ดอกไม้จากถุงนํ้ายาปรับผ้านุ่ม มะกรูดใบเตย

วิชางานประดิษฐ์

วิชาอาหารและโภชนาการ

วิชางานบ้าน

วิทยากรภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับ	งานตกแต่งผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู	
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งานตกแต่งผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู

งานจักสาน

กิจกรรมศูนย์การเรียน 

ขนมไทย ทําแผ่นพื้นทางเดิน
เย็บปักถักร้อย	

จัดสวนถาด

งานช่าง	/	อิเล็กทรอนิกส์		

วารสารราชาวดี 27



ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

Exchange Students
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการระยะ1ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

covid-19 จงท าให้ต้องยุติโครงการลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน 

การตดัสินใจเดินทางไปแลกเปล่ียนในครั้งนี้ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแปลก
ใหม่ เรียนรู้การปรับตวัในหลายๆด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก การศึกษา และสังคมที่
แตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่นา่เป็นห่วง มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดมิ ได้รู้จักตวัเองดีขึ้น จับทางของตวัเองไดแ้ละมีความคิดที่โตขึ้นอีก
ระดับนึงค่ะ ทั้งเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมถ์ก็นา่รักมากเช่นกนั คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดปกีารแลกเปล่ียนเลยคะ่  

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการระยะ1ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

covid-19 จงท าให้ต้องยุติโครงการลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน 

การตดัสินใจเดินทางไปแลกเปล่ียนในครั้งนี้ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแปลก
ใหม่ เรียนรู้การปรับตวัในหลายๆด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก การศึกษา และสังคมที่
แตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่นา่เป็นห่วง มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดมิ ได้รู้จักตวัเองดีขึ้น จับทางของตวัเองไดแ้ละมีความคิดที่โตขึ้นอีก
ระดับนึงค่ะ ทั้งเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมถ์ก็นา่รักมากเช่นกนั คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดปกีารแลกเปล่ียนเลยคะ่  

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

นางสาวเนตรนภา  อยู่ภู่ 
ม.๖/๘  โครงการ A&D ระยะเวลา 

๒๕ ก.ค.๖๒ – ๒๕ มิ.ย.๖๓

	 ส�าหรับ		๑		ปีการศกึษาทีผ่่านมา		ดฉินันางสาวเนตรนภา		อยูภู่	่	ได้เดนิทางไปแลกเปล่ียน	
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา		ดฉินัได้รบัประสบการณ์มากมายในการตดัสินใจไปครัง้นี	้	ถงึแม้ปีนี	้
จะเป็นปีทีย่ากล�าบาก		แต่กเ็ป็นหนึง่ปีทีฉ่นัจะจนจ�าไปตลอด		เพราะปีนีถ้อืว่าเป็นปีทีท้่าทาย	
ดฉินัมาก	ๆ 	ปีนงึ		ตลอดเวลาทีอ่าศยัอยูท่ีน่ัน่		ดฉินัได้เรยีนรูถ้งึการใช้ชวีติด้วยตนเอง					ได้ท�าสิง่ต่าง	ๆ 	
ด้วยตวัเองมากมาย	ทัง้การเดนิทางข้ามประเทศคนเดยีว			ซ่ึงเป็นสิง่ทีท้่าทายมาก	ๆ 		เพราะดฉินั	
ยงัไม่เก่งภาษาองักฤษ		จงึเป็นการยากทีจ่ะสือ่สารเพือ่ถามทาง			ในระยะเวลา		๑-๓		เดอืนแรก	
ภาษาอังกฤษของฉันก�าลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะความช่วยเหลือจากครอบครัวอุปถัมถ์	
ดฉินัเป็นคนขีอ้าย	ไม่กล้าพูดคยุกบัคนแปลกหน้า	การพัฒนาด้านภาษาจงึไม่ดมีากเท่าท่ีควร	
ทั้งนี้รวมถึงการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้	 จึงยากที่จะคุยกับคนอื่นๆ	 แต่น่ันไม่ใช่ปัญหาที่ฉัน	
จะผ่านมันไปไม่ได้	 เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีดิฉันได้ท�าระหว่างอยู่ที่นั่น	 ดิฉันได้รู้จัก	
วัฒนธรรมของ	Jewish	people	ทั้งประเพณี		การกินอยู่	ครอบครับอุปถัมถ์ของดิฉันเป็น	
ชาว	Jewish	เมื่อถึงวัน	Hanukkah	เทศกาลแห่งแสงเทียน	เป็นเวลาแปดวัน	เป็นเทศกาล	
ทีฉ่นัสนกุมาก			เพราะเราได้ใช้เวลาครอบครวัด้วยกนัและยงัได้เพลดิเพลนิกบัแสงสใีนเทก็ซสั	
อีกด้วย	 	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ดิฉันท�าร่วมกับครอบครัวอุปถัมถ์และในโรงเรียนอีกมากมาย		
ท�าให้ฉันสนุกและชอบการใช้ภาษาในทุก	ๆ	วัน	การได้ไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ให้ประสบการณ์	
มากมายกับดิฉัน	ท�าให้เป็นปีที่น่าจดจ�ามาก	ๆ	ส�าหรับดิฉันเลยค่ะ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการระยะ1ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

covid-19 จงท าให้ต้องยุติโครงการลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน 

การตดัสินใจเดินทางไปแลกเปล่ียนในครั้งนี้ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแปลก
ใหม่ เรียนรู้การปรับตวัในหลายๆด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก การศึกษา และสังคมที่
แตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่นา่เป็นห่วง มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดมิ ได้รู้จักตวัเองดีขึ้น จับทางของตวัเองไดแ้ละมีความคิดที่โตขึ้นอีก
ระดับนึงค่ะ ทั้งเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมถ์ก็นา่รักมากเช่นกนั คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดปีการแลกเปล่ียนเลยคะ่  

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

นางสาวปานรพี  เทียบเทียม 
ม.๕/๑๓  โครงการ AFS 

ระยะเวลา ๑๖ ส.ค.๖๒ – ๑๐ ก.ค.๖๓

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการระยะ1ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

covid-19 จงท าให้ต้องยุติโครงการลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน 

การตดัสินใจเดินทางไปแลกเปล่ียนในครั้งนี้ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแปลก
ใหม่ เรียนรู้การปรับตวัในหลายๆด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก การศึกษา และสังคมที่
แตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่นา่เป็นห่วง มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดมิ ได้รู้จักตวัเองดีขึ้น จับทางของตวัเองไดแ้ละมีความคิดที่โตขึ้นอีก
ระดับนึงค่ะ ทั้งเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมถ์ก็นา่รักมากเช่นกนั คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดปกีารแลกเปล่ียนเลยคะ่  

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

โครงการ

AFS

intercultural
รุ่นที่ ๕๘

(พ.ศ.

๒๕๖๒-

๒๕๖๓)

ประเทศ

เบลเยี่ยม

เขตพื้นที่

การสื่อสาร

ภาษาฝรั่งเศส

นางสาว

ปานรพี

เทียบเทียม

*โครงการระยะ ๑ ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

covid-๑๙ จึงท�าให้ต้องยุติโครงการ
ลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 

รวมระยะเวลาทั้งหมด ๗ เดือน

การตัดสินใจเดินทางไปแลกเปลี่ยนในคร้ังน้ีได ้พบปะผู ้คนหลากหลายเชื้อชาติ   
วัฒนธรรมแปลกใหม่  เรียนรู้การปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก  
การศึกษา และสังคมท่ีแตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ 
ท่ีน่าเป็นห่วง  มคีวามมัน่ใจในตนเอง  และกล้าแสดงออกมากขึน้กว่าเดมิ  ได้รู้จักตวัเองดขีึน้ 
จบัทางของตวัเองได้และมคีวามคิดท่ีโตขึน้อึกระดบัหน่ึงค่ะ  ท้ังเพ่ือน ๆ  และครอบครัวอุปถัมถ์ 
ก็น่ารักมากเช่นกัน  คอยสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดปีการแลกเปลี่ยนเลยค่ะ

วารสารราชาวดี28



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*โครงการระยะ1ปี แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

covid-19 จงท าให้ต้องยุติโครงการลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 7 เดือน 

การตดัสินใจเดินทางไปแลกเปล่ียนในครั้งนี้ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแปลก
ใหม่ เรียนรู้การปรับตวัในหลายๆด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยาก การศึกษา และสังคมที่
แตกต่าง รวมไปถึงทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่นา่เป็นห่วง มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดมิ ได้รู้จักตวัเองดีขึ้น จับทางของตวัเองไดแ้ละมีความคิดที่โตขึ้นอีก
ระดับนึงค่ะ ทั้งเพื่อนๆและครอบครัวอุปถัมถ์ก็นา่รักมากเช่นกนั คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดปกีารแลกเปล่ียนเลยคะ่  

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 

English  Program
	 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ	 สําหรับนักเรียนโครงการ	 
English	 	 Program	 	 และ	Mini	 	 English	 Program	 	 ระดับภาคกลาง 
และภาคตะวันออก	โซน	A	ประจําปีการศึกษา	๒๕๖๓	(EP/MEP	Schools	 
Academic	Competition	:	Zone	A)	ภายใต้หวัข้อ	“The	World	against	
Covid-๑๙	:	Resilience,	Discipline	and	Unity”

โครงการ English Program โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  และได้รับรางวัล ดังนี้

รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชั้น รางวัล

๑.	Skit	Contest เด็กชายรชต	สระบัว

๒/๑๔
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงพรกนก	บุตรสิงห์

เด็กหญิงเกวลิน		กิจบ�ารุงพรชัย

เด็กชายนิติภูมิ	สุคนธ์บารมี

เด็กหญิงจิรนันท์		อาจสุรินทร์		

๒.	Story	telling	Contest เด็กหญิงดาริน	เปรมประเสริฐ ม. ๑/๑๔ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๓.	Science	Project	Work	Competition เด็กหญิงสุพิชฌาย์		ชนะคุ้ม		

ม.	๒/๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงพิมพ์มาดา		เสถียรพันธฤทธิ์

เด็กหญิง	รตามน	เจริญรัตนกุล

๔.	Spelling	Bee	Contest เด็กหญิงอักษราภัค		พูลก�าลัง ม.	๒/๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๕.	Multi	Skill	Competition		 เด็กหญิงณาเดียร์		อัชชะ ม.	๓/๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

๖.	Speech	Contest เด็กหญิงอักษราภัค		พูลก�าลัง ม.	๒/๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๗.	Singing	Contest เด็กหญิงปัญญ์สิรี	วิชิตขจรพล ม.	๓/๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
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งานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
งานคอมพวิเตอร์ได้จดัท�าฉากกัน้  COVID–๑๙  (DIY)  แอลกอฮอร์เจล และฉดีสเปรย์ 
ฆ่าเชื้อ  โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่มีจิตอาสา
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การอัพเดทโปรแกรมและติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๒

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ประชุมวางแผนการด�าเนินงานในภาคเรียนที่  ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข

 นกัเรยีนแกนน�าต่อต้านยาเสพตดิได้รบัเกยีรตบิตัร		“นกัเรียนแกนน�าดีเด่น 

เพื่อโรงเรียนปลอดบุหร่ี”	 	 เป็นรางวัลที่ได้รับจากการท�ากิจกรรมรณรงค ์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง	 	 จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ่

ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนน�า	 ๓	 คน 

ได้แก่		นางสาวนนทนัช	วงศ์อานนท์	นางสาวเนตรชนก		ผลแรก		และ

นางสาวประภาวี	แสงทอง	เมื่อวันที่	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓
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	 งานป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหายาเสพติด	 เอดส ์	 

และอบายมุข	ร่วมกับกิจกรรมยุวกาชาดจัดโครงการยุวกาชาด 

ต้านภัยยาเสพติด		โดยร่วมกันท�ากิจกรรมที่หลากหลาย		เช่น 

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหน้าโรงเรียน	 ประชาสัมพันธ ์

ค�าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด	 การแจกแผ่นพับโทษและพิษภัย 

ของเหล้า	บุหรี่	 และยาเสพติด	 การท�ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

ต้านภยับหุร่ี		การท�าแบบทดสอบเร่ืองโทษ		และพิษภยัของบหุรี ่

เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์	เป็นต้น

	 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	 	 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี 

สนบัสนนุโดย		สสส.	จดังาน	Smoke-free	school	Innovation		๒๐๒๐		และ 

ก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	 :	 	 พื้นท่ีภาคกลางมอบเกียรติบัตร 

โรงเรยีนพฒันานวัตกรรมเพ่ือโรงเรยีนปลอดบหุร่ี			ให้แก่โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ 

สตรีวิทยา	 พุทธมณฑล	 	 และมอบเกียรติบัตรครูผู ้พัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

โรงเรียนปลอดบุหรี่	 	 ให้แก่นางสาวสุภกฤตา		หงษ์ทอง	 	หัวหน้างานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด		เอดส์		และอบายมุข		โดยได้รับจากศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต		วาทีสาธกกิจ		เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๖๓
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งานแนะแนว 	 การประชุม	Case	Conference	ทางออนไลน ์
และออนไซต์	 ร่วมกับจิตแพทย์	 นักจิตวิทยา		 
และนักสงัคมสงเคราะห์		ภาควชิาจติเวช		คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 การอบรมออนไลน์รับฟังการชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(TCAS	64)	ส�าหรบัปีการศึกษา	๒๕๖๓	โดยคณะกรรมการท่ีประชมุอธกิารบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
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การมอบทุนการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๓
  การมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษาน้ีได้รับการบริจาคเงินทุนการศึกษา	 จากผู้มีอุปการคุณ	 หน่วยงาน	 
บริษัท	ห้างร้าน	คณะครูอาจารย์ของโรงเรียน	และครอบครัวของคุณแม่จรีพร	เทพผดุงพร	คุณอภิศักดิ์	เทพผดุงพร 
โรงเรียนได้น�าทุนการศึกษามาจัดสรรให้กับนักเรียน	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๑,๗๗๓,๕๐๐	 บาท	 โดยมีประเภททุนการศึกษา	 
ดังนี้
	 ๑.	 ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่เรียนดีประเภทต่าง	ๆ	จ�านวน	๔๒	ทุน	เป็นเงิน	๓๒๓,๐๐๐	บาท
	 ๒.	 ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	จ�านวน	๓๓๗	ทุน	เป็นเงิน	๑,๑๕๔,๕๐๐	บาท
	 ๓.	 ทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 
(COVID-๑๙)	โรงเรียนมีนโยบายช่วยเหลือเป็นรายเดือนๆ	ละ	๓,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๑๒๖	ทุน	เป็นเงิน	๓๘๗,๐๐๐	บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา
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งานอนามัยโรงเรียน
กิจกรรมบริจาคโลหิต 	ในวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๖๓ 
ณ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน โดย	ศูนย์การแพทย์นวมินทร ์ 
ระหว่างวันที่	๑๗	–	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓ ณ	หอประชุมเทพผดุงพร
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การฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดยุง	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	
โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

กองควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	
เข้าท�าการส�ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน	 	 ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-๑๙)
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บ่มเพาะวิชาชีวิต	
ด้วยจิตสาธารณะ

งานห้องสมดุ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ห้องสมุดมีชีวิต Living Library

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน

ลงทะเบียนหนังสือใหม่   

บริการหนังสือพิมพ์  จัดหนังสือเข้าชั้น

บริการ ยืม – คืนหนังสือ

บริการ การอ่านนอกห้องเรียน                                          
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	 เชญิชวนนกัเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม	Book	For	The	Share		โดยให้นกัเรยีนถ่ายรปูคูกั่บหนงัสอืในห้องสมดุ	คิดค�าคม 

เก่ียวกบัเกรด็ความรู้จากหนังสือเล่มนัน้	แล้วแชร์	google	มาได้ที	่thanit@satriwit3.ac.th		โดยแทก็เพือ่น	๕	คนขึน้ไป 

มารับรางวัลได้ที่ห้องสมุดค่ะ	

“Today	a	reader,tomorrow	a	leader.”			Margaret	Fuller

“วันนี้เป็นนักอ่าน	พรุ่งนี้เป็นผู้น�า”		มาร์กาเร็ต	ฟูลเล่อ

กิจกรรมยอดนักอ่าน	ภาคเรียนที่	๑
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๓

กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดได้จากการอ่าน

ของฝากจากคุณครูบรรณารักษ์ 

เด็กชายรักษ์สกุล		บุญรัตน์		ม.๓/๗ นางสาวชาลินี		รักทอง		ม.๔/๘ เด็กชายพงศภัค		บุญสู			ม.๒/๕																										นางสาวจิรนันท์		แจ่มประเสริฐ	ม.๔/๙	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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	 เรียน		ผู้ปกครองทุกท่าน

	 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล		ทางสมาคม	

ผู้ปกครองและครูฯ	ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในทุก	ๆ	ปี	เพื่อสนับสนุนส่งเสริม	และพัฒนากิจกรรม	

การเรยีนการสอน		และด้านอ่ืน	ๆ 	อย่างต่อเน่ือง			แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา		๒๐๑๙	

(COVID-๑๙)	 	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 	 ได้ค�านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง	 	 ฉะนั้นในปี	

การศึกษา	๒๕๖๓		สมาคมผู้ปกครองและครูฯ		จึงเลื่อนการจัดกิจกรรม		“รวมพลคนดีของแม่”	วิ่งมินิมาราธอน	

กิจกรรมสังสรรค์ออกก�าลังกายสานสายใยครอบครัว	 	 และกิจกรรมแรลลี่ประสานใจสานสายใยครอบครัว	

ยงัคงจดักิจกรรมเพยีง	๑	กจิกรรม		คอื		กจิกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเพ่ือการศกึษา		เมือ่วนัที	่	๒๓	-	๒๔		กนัยายน	

พ.ศ.๒๕๖๓		ที่ผ่านมา		เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์		และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี	

ที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ	 	 และน�าเงินท่ีได้จากกิจกรรมดังกล่าวมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านวิชาการ	

ด้านอาคารสถานที	่	ด้านสวสัดกิารของผูป้กครอง		นกัเรียน		บคุลากรทางการศกึษา		และลูกจ้าง		ซ่ึงทุกฝ่ายล้วนท�าให้	

โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าทั้งสิ้น	

	 จากการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา		เมื่อวันที่	๒๓	-	๒๔		กันยายน		พ.ศ.๒๕๖๓	

ยอดเงินท�าบุญที่เข้าในส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 	หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ�านวน	๔๐๓,๘๒๒.๗๕	บาท			

และเข้ารายได้สถานศึกษาเป็นเงินจ�านวน	 ๖๕๓,๒๗๐	 บาท	 	 รวมรายรับเป็นเงินทั้งส้ิน	 ๑,๐๕๗,๐๖๒.๗๕	 บาท			

(สรุป	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๓)	

	 ในภาคเรียนที	่๑	ปีการศกึษา	๒๕๖๓		สมาคมผูป้กครองและครฯู		ได้มส่ีวนร่วมพฒันาการเรยีนการสอน		ดงันี้	

		 ๑.	 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน		เป็นเงิน	๒๑๔,๐๐๐	บาท	

		 ๒.	 พัฒนาบุคลากร		เป็นเงิน	๕๐๕,๐๐๐	บาท	

	 ผมขอขอบคุณผู ้ปกครองทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยการให้ความร่วมมือบริจาคทรัพย์	

ในทกุกจิกรรมทีท่างสมาคมผูป้กครองและครฯู	จดัขึน้		และหวงัว่าจะได้รบัการสนบัสนนุกจิกรรมของสมาคมผูป้กครอง	

และครูฯ	ในครั้งต่อไป	

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ						

	 	 	 																นายอภิศักดิ์			เทพผดุงพร

	 	 	 													นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

	 	 	 			โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล

สารจาก
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
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กิจกรรมเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒. การอบรมลกูเสอืจราจร  ณ รร.วดัราชาธวิาส  
 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

๑. การตรวจประเมินขั้น ๕ เพื่อรับเครื่องหมาย W.B.  ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ–เนตรนารี 
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๔. การอบรมแกนน�าลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  
 ระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. การอบรมลูกเสือสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕. พิธีเข้าประจ�ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

วารสารราชาวดี 43



กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน  
จัดให้มีการคัดเลือกการเข้าเป็น 
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
ตนเอง  เกิดเป็นทกัษะการด�ารงชวิีต 
ความอดทน ความสามัคคี รวมถึง 
การท�าประโยชน์ต่อสังคม และ 
ประเทศชาติ

กิจกรรมชุมนุม 
ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่บาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID – ๑๙) กิจกรรมชุมนุม 
จึงจัดในรูปแบบของการรักษา 
ระยะห่างทางสงัคมผูเ้รยีนเรยีนรู ้
ในกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้อย่าง 
อิสระ โดยมีครูที่ปรึกษา ก�ากับ 
ดแูล และให้ค�าปรึกษาในการปฏบัิติ 
กิจกรรมภายในห้องเรียน

การรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน : นกัศกึษาวชิาทหาร, ชมุนมุ
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กิจกรรมยุวกาชาด  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  ได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ 
จากส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนะกุล ช้อนแก้ว  
ผู้อ�านวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ นางขนิษฐา ตันกูล นายณัฐวุฒิ ปั ้นเหน่งเพชร  
นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  และนายกฤศณฏัฐ์  คล้ายข�า  เป็นตวัแทนเข้ารับรางวลั  จดันทิรรศการ และเข้าร่วมกจิกรรมถอดบทเรยีน 
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ  ณ  โรงแรมบียอนด์  สวีท  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดพิธี เข ้าประจ�าหมู ่ ยุวกาชาด  
โดยนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้ทรงคุณธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบเครื่องหมายยุวกาชาด ให้แก่สมาชิกยุวกาชาด  
พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตร  หมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ ให้แก่นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อ�านวยการโรงเรียนในฐานะ  
นายกหมู่ยุวกาชาด  และนางวรรณวสิา  สมบตัวิงศ์  รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนในฐานะ  รองนายกหมู่ยวุกาชาด  พร้อมด้วยคณะคร ู
ร่วมประดับเครื่องหมายยุวกาชาด  นอกจากนี้  ยังเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของสมาชิกยุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ยุวกาชาด
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การประชุมสภาผู้แทนนักเรียน
	 สภาผู้แทนนักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในด้านการตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการนักเรียน	 ระดมความคิด		

ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ	ของโรงเรียนจากมุมของนักเรียน

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องศรีนวมินทร์
	 กิจกรรมสานสัมพันธ ์พี่น ้องศรีนวมินทร ์

เป ็นกิจกรรมสายรหัสประจ�าป ี 	 โดยกิจกรรม

สานสัมพันธ์พี่น้องศรีนวมินทร์	 	 เริ่มขึ้นเมื่อวันที	่ 

๑๗		สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๖๓		ซึ่งกิจกรรมนี้จะเข้าร่วม 

เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		 

โดยทางคณะกรรมการนักเรียนจะมีกฎกติกา 

ในการจัดกิจกรรมนี้		

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
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กิจกรรม“ราชาวดี มุทิตากษิณานุสรณ์”
	 กิจกรรม	 	 “ราชาวดี	 มุทิตากษิณานุสรณ์”	 เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยคณะกรรมการนักเรียน	 	 เพื่อให้คุณคร ู

ที่เกษียณอายุราชการทั้ง	๕	ท่าน		ในวันที่	๓๐	กันยายน		พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมพิธปีระดับเข็มมงกุฎขัตตยิราชนารี 
	 กิจกรรมพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนาร	ี	 
เป็นการประดับเข็มให้กับคณะกรรมการนักเรียน		
หัวหน้าห้อง	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔		 
ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนได้รับหน้าที่เป็นผู ้เชิญ 
เข็มมงกุฎขตัตยิราชนารี				ในวนัที	่	๔			สงิหาคม				พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ห้องเรียน
พิเศษ โครงการส่งเสริม

ความสามารถพิเศษ (Gifted)
 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
ด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ดังนี้

ค่ายสัมมนาวิชาการภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล               

กิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ส�าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ภาคเรียนที่ ๑
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นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted 
ระดับ ม.๕ ส่งโครงงาน IS เข้าร่วมแข่งขัน 
ได้รับรางวัลจากโครงการ GPSC YSI 

ของ ปตท.และโครงการ SCB กล้าใหม่..ใฝ่รู้

ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่

๒-๓	พ.ย.	๖๓ ค่าย	STEM	ม.๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล

๔-๖	พ.ย.	๖๓ ค่ายบูรณาการบ้านวิทย์	สวทช. สวทช.	ปทุมธานี

๘	-	๑๐	พ.ย.	๖๓ ค่ายบูรณาการวิชาการ	ม.๕/๑๓ แคปปิตอล	เจ	แอท	เขาใหญ่		นครราชสีมา

ค่าย	English	Camp	ม.๑	และ	ม.๔ นาวีภิรมย์	ประจวบคีรีขันธ์

๑๑	-	๑๓	พ.ย.	๖๓ ค่ายสัมมนาวิชาการ	ม.๖ ชวาลันรีสอร์ท	นครปฐม

๑๒	พ.ย.	๖๓ ศึกษาดูงานสัมมนาภายนอก	ม.๔ ชวาลันรีสอร์ท	นครปฐม

๒๓	-	๒๗	พ.ย.	๖๓ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ		ม.๔ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล

๓๐	พ.ย.	–	๒	ธ.ค.๖๓ ค่ายบูรณาการวิชาการและสิ่งแวดล้อม		ม.๒ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชนครราชสีมา

๓	–	๕		มี.ค.	๖๔ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ		ม.๓ ชวาลันรีสอร์ท	นครปฐม

ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตรส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
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