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 สวัสดีครับ ท่ำนผูป้กครองและนกัเรยีนทกุคน กระผมยนิดท่ีี

ได้มโีอกำสส่ือสำรกับทกุท่ำนผ่ำนวำรสำร ฉบบัที ่๒ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๒ 

อนัเป็นเวลำก่อนปิดภำคเรยีนของเรำชำวสงวนหญงิ อนัดบัแรกต้องขอ

แสดงควำมยินดีกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่เดินทำงมำถึงจุด

หมำยปลำยทำงในปีกำรศึกษำนี้ และก�ำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตรูปแบบ

ใหม่ในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนักเรียนชั้น ม.๖ ทุกคน 

จะน�ำพำอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนและคณุงำมควำมดทีีไ่ด้รบักำรบ่มเพำะ

ออกไปใช้ในสังคมที่กว้ำงขึ้น 

 ตลอดเวลำทีผ่่ำนมำในช่วงภำคเรยีนที ่๒ นี ้โรงเรยีนสงวนหญงิ 

ภำยใต้กำรน�ำของคณะผู้บริหำร ร่วมกับคณะครู บุคลำกร นักเรียน 

และบุคคลผู้มีคุณูปกำร ได้ช่วยกันสร้ำงสรรค์ส่ิงดีงำมท่ีจำรึกไว้ใน

ประวัติศำสตร์ของชำวสงวนหญิงอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ “งานคืนสู่เหย้า 

๙๐ ปี” ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรม

ทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ กิจกรรมมหกรรมวิชำกำร (OPEN HOUSE) 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง ๙๐ ปี สงวนหญิงมินิมำรำธอน ซึ่งล้วนแล้วแต่จัดขึ้น

ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเรำชำวสงวนหญิงทั้งสิ้น อย่ำงไรก็ตำม 

โรงเรียนสงวนหญิงยังมุ ่งส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนเป็นหลักอยู ่เสมอ  

มีกิจกรรมนอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน โดยกำรจัด

ประสบกำรณ์ตรงให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตั ิ(Active Learning) ในรปูแบบ 

กิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย ทั้งนี้เพื่อสร้ำงคุณภำพผู้เรียนให้ครบ 

รอบด้ำน ทั้งเก่ง ดี และมีควำมสุข

 กระผมในนำมผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสงวนหญิง ขอขอบคุณ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่ำนทีไ่ด้ร่วมขบัเคลือ่นโรงเรยีนสงวนหญงิให้ด�ำรงไว้ 

ซึง่เกยีรตยิศของชำว ส.ญ. และเป็นสถำบนัทีส่ร้ำงก�ำลงัส�ำคญัของสังคม

ต่อไปดังที่ปฏิบัติต่อเนื่องมำเป็นเวลำถึง ๙ ทศวรรษ 

ด้วยควำมเคำรพ

(fiดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ)

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสงวนหญิง

ผู้อ�านวยการ
ถ้อยแถลง

สร้างคน สร้างสังคม
2



 “สงวนหญิง” นำมแห่งสถำบันกำร

ศกึษำทรงคณุค่ำคูเ่มอืงสพุรรณ เพชรน�ำ้งำม

แห่งกำรศึกษำที่ก่อตั้งมำเป็นเวลำยำวนำน

ถงึ ๙๐ ปี ซึง่ท่านอาจารย์สถาน แสงจติพนัธุ์ 

อดีตอำจำรย์โรงเรียนสงวนหญิง ได้เล่ำขำน

ต�ำนำนชือ่ “สงวนหญงิ” ว่ำ เกดิจำกศรทัธำ 

ของคุณหญิงเสงี่ยม พิศาลสารเกษตร 

ภริยาพระยาพศิาลสารเกษตร (พร พมิพสตุ) 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้น 

กับ นางสาวสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร์ ผู้เป็น 

น ้องสำว โดยได ้ช ่วยกันเรี่ยไรเงินจำก 

พ่อค้ำประชำชนชำวจังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อสร้ำงสถำนศึกษำส�ำหรับกุลสตรีแห่งนี้ 

แต ่ ต ่ อมำ ได ้ พบหลั ก ฐ ำน ในหนั ง สื อ 

รำชกจิจำนุเบกษำ ระบวุ่ำ นำม “สงวนหญงิ” 

เป็นนำมที่กระทรวงธรรมกำรต้ังข้ึน เพื่อให ้

เป็นชื่อของโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งก่อต้ังขึ้นในปีพุทธศักรำช 

๒๔๗๒

 ย้อนอดตีไปในปีพทุธศกัรำช ๒๔๒๗ 

เมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้ำ 

เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ทรงเล็งเห็นคุณค่ำ

ของกำรศึกษำเพ่ือทวยรำษฎร์ จึงเริ่มมีกำร

ตั้งโรงเรียนส�ำหรับประชำชนทั่วไปขึ้นเป็น

ครั้งแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม 

ครั้งนั้นกำรศึกษำส�ำหรับกุลบุตรกุลธิดำใน

จงัหวดัสพุรรณบรุ ียงัคงไม่มโีรงเรียนท่ีตัง้ขึน้

โดยเฉพำะ จนกระทัง่ปี พทุธศกัรำช ๒๔๔๑ 

ขนุปรชีานศุาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้เปิด

บ้ำนของท่ำนเป็นโรงสอนครัง้แรก ครัน้ต่อมำ 

เมื่อสมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ 

เสดจ็ตรวจรำชกำร ณ เมอืงสุพรรณบรุ ีจึงให้ 

สร้ำงอำคำรเรียนและตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่ำ 

“ปรีชาพิทยากร” จนถึงปี พุทธศักรำช 

๒๔๖๑ พระยาสนุทรบรุ ี(อี ้กรรณสตู) ได้ย้ำย 

ไปสร ้ ำ งอำคำร เรี ยนหลั ง ใหม ่ที่ ถนน 

พระพนัวษำและเปลีย่นชือ่เป็นโรงเรียนกรรณสตู 

ศึกษำลัย ซึ่งในขณะนั้นยังมิได้มีกำรแยก

โรงเรียนหญิงชำยออกจำกกัน กระท่ัง 

ปีพทุธศกัรำช ๒๔๗๒ พระยาพศิาลสารเกษตร 

(พร พมิพสตุ) ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดสพุรรณบรุี 

มีด�ำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนส�ำหรับกุลสตรี 

ในจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น จึงได้ปรับพื้นที่

ของวัดเจดีย์ยอดเหล็ก (ร้ำง) ซึ่งเดิมเป็นท่ี

ตั้งของศำลำกลำงจังหวัด โดยมีนายแม้น  

ศุขวงษ์ เป็นผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง และ 

ท่ำนพร้อมด้วยคณุหญงิเสงีย่ม พิศาลสารเกษตร 

ผูเ้ป็นภรยิำ ได้เรีย่ไรเงนิจำกประชำชนรวม ๗ 

อ�ำเภอ มำสร้ำงอำคำรเรียนไม้ ๒ ชั้น และ

ยังได้รับพระกรุณำธิคุณจำกสมเด็จเจ้ำฟ้ำ

กรมขุนอู ่ทองเขตขัติยนำรี พระรำชธิดำ 

ในพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

รัชกำลที่ ๕ ในกำรบริจำคพระรำชทรัพย์ 

สร้ำงโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยกระทรวงธรรมกำร ได้ให้นำมโรงเรียน

สตรีแห่งนี้ว่ำ “สงวนหญิง”

ประวัติ

โรงเรียนสงวนหญิง

คุณหญิงเสงี่ยม 
พิศาลสารเกษตร 

นางสาวสงวนวรรณ 
เฟื่องเพ็ชร์

ขุนปรีชานุศาสน์
(ปล้อง ธรรมารมณ์)

พิธีเปิดโรงเรียน

พระยาสุนทรบุรี
(อี้ กรรณสูต)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕

นายสถาน แสงจิตพันธุ์ กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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 ต ่อมำในป ีพุทธศักรำช ๒๕๐๔ 

เมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้นและสถำนท่ีตั้งเดิม 

คบัแคบ นายพัฒน์ บณุยรตัพนัธุ ์ผู้ว่ำรำชกำร 

จงัหวดัสพุรรณบรุใีนขณะนัน้ จงึย้ำยโรงเรียน

สงวนหญิงมำยังบริเวณวัดโรงม ้ำ (ร ้ำง)  

ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ณ เลขที่ ๑๓๔ ถนน

ประชำธิปไตย ต�ำบลท่ำพี่เลี้ยง อ�ำเภอเมืองฯ 

จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยได้ย้ำยนักเรยีนมำเรยีน 

ณ สถำนที่ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม 

๒๕๐๔ และฯพณฯ มล.ป่ิน มาลากุล รฐัมนตร ี

ว ่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในขณะน้ัน  

ได้ท�ำพิธีเปิดอำคำรเรียนแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 

๑๔ กรกฎำคม ๒๕๐๕ ซ่ึงในขณะนัน้นางสาว

ประภาส ธรรมทฤษฏี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น 

ครูใหญ่  

 นับตั้ งแต ่ โรงเรียนสงวนหญิงได  ้

ก่อตั้งขึ้น ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร

โรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้

รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังในด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรต่ำง ๆ  กำรปรบัภมูทิศัน์ สิง่แวดล้อม

บรรยำกำศในกำรเรียนที่สะอำด สวยงำม 

ทนัสมยั จนโรงเรยีนประสบควำมส�ำเรจ็สงูสดุ 

ในกำรคัดสรรให้เป ็นสถำนศึกษำรำงวัล

พระรำชทำน ในปีกำรศกึษำ ๒๕๕๙ นอกจำก

นั้นยังมีกำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเทียบ

เคียงมำตรฐำนสำกล ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับนำนำชำติ โดยมีโครงกำรแลกเปลี่ยน

นักเรียนระหว่ำงโรงเรียนสงวนหญิงและ

โรงเรยีนในรัฐแทสมำเนยี ประเทศออสเตรเลีย  

โรงเรียนโลไดไฮสคูล รัฐวิสคอนซิน ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ โครงกำรเรียนภำคฤดูร้อน  

ณ ประเทศสงิคโปร์ และโครงกำรสอนทำงไกล 

ระหว่ำงโรงเรียนสงวนหญิง กับโรงเรียนใน

ประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกำ

นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์

สร้างคน สร้างสังคม
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การแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ OPEN HOUSE

“เลิศล�้าวิชาการ  สืบสานศาสตร์ศิลป์  เยือนถิ่น ส.ญ.”
ครบรอบ ๙๐ ปี  โรงเรียนสงวนหญิง

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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เพื่อการศึกษา 

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

“๙๐ ปี โรงเรียนสงวนหญิง”

พิธีท�าบุญ

ทอดผ้าป่า

สร้างคน สร้างสังคม
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ราตรีน�้าเงิน-ขาว 

กลับมาดูโรงเรียนคิดถึงเพื่อน ร�ำลึกถึงครู
โรงเรียนสงวนหญิง

คืนสู่เหย้ำ

“๙๐ ปี”

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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สงวนหญิง

กิจกรรม

เดิน-วิ่ง
สงวนหญิง

มินิมาราธอน๙๐ ปี

สร้างคน สร้างสังคม
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บุคลากร ใหม่แนะน�า
นายโยธิน พูลก�าลัง

รองผู้อ�ำนวยกำรช�ำนำญกำรพิเศษ รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ประวัติ

 เกิด   ๔ กรกฎำคม ๒๕๒๒

 ภูมิล�ำเนำ ๙/๕ หมู่ ๓ ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย

 ระดับปริญญำตรี ศึกษำศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร

 ระดับปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ประวัติรับราชการ

 ๑ พฤษภำคม ๒๕๔๖ อำจำรย์ ๑ ระดบั ๓ โรงเรียนเทศบำลแหลมฉบงั ๒ (มหำดไทย)  

     ทม. จ.ชลบุรี

 ๑ ตุลำคม ๒๕๔๘ ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบำลวัดประตูสำร

 ๓ ตุลำคม ๒๕๕๔ ครู คศ.๑ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก�ำแพงแสน

 ๑๗ มกรำคม ๒๕๕๗ ครูช�ำนำญกำร โรงเรียนฐำนบินก�ำแพงแสน

 ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ ครูช�ำนำญกำร โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย

 ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ รองผู้อ�ำนวยกำร โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ

 ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ รองผู้อ�ำนวยกำร โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย

 ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ รองผู้อ�ำนวยกำรช�ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง

ข้อคิดในการท�างาน  “ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมพัฒนำ”

นางสาวร�าพึง โพธิ์ศรี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

เกิด   ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๓๐

วุฒิการศึกษา วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ

คติ    ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันข้ำงหน้ำที่ดีกว่ำ

นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

เกิด   ๑๐ ธันวำคม ๒๕๓๓

วุฒิการศึกษา ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

คติ    ตัวอย่ำงที่ดี...มีค่ำมำกกว่ำค�ำสอน

นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

เกิด   ๑๖ ตุลำคม ๒๕๓๘

วุฒิการศึกษา กำรศึกษำบัณฑิต 

    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คติ    ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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นางสาววีรินทร์พิมล ศรีชัย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

เกิด   ๒๑ มีนำคม ๒๕๓๓

วุฒิการศึกษา เศรษฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

เกิด   ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๒๓

วุฒิการศึกษา ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

คติ    เรียนรู้อดีต เข้ำใจปัจจุบัน เพื่อหยั่งกำรณ์อนำคต

นายเขมินท์ อุ่นศิร ิ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

เกิด   ๒๘ เมษำยน ๒๕๓๓

วุฒิการศึกษา กำรศึกษำบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ

นางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน

เกิด   ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๒๓

วุฒิการศึกษา บรหิำรธรุกจิบณัฑติ มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบรุี

นางสาวทินันยา โพธิ์ศรี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

เกิด   ๓ ตุลำคม ๒๕๓๕

วุฒิการศึกษา ศกึษำศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยักำรกฬีำ- 

    แห่งประเทศไทย วิทยำเขตสุพรรณบุรี

คติ    อยำกสูงต้องเขย่ง อยำกเก่งต้องขยัน

นางสาวกุลิสรา หอมเย็นใจ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

เกิด   ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕

วุฒิการศึกษา ศกึษำศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลัยศลิปำกร

คติ    จงไม่หยุดที่จะพัฒนำตัวเอง

นางสาวกิตติยา วงษ์แสง
เจ้ำหน้ำที่งำนแผนงำน

เกิด   ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๘

วุฒิการศึกษา วิทยำศำสตรบัณฑิต 

    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

บุคลากร ใหม่แนะน�า

สร้างคน สร้างสังคม
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 นางสาวกสิวรรณ วรรณวงษ์
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร English Program

เกิด   ๔ ธันวำคม ๒๕๓๐

วุฒิการศึกษา วิทยำศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คติ    ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

นายธฤต จันทร์สุวรรณ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

เกิด   ๓ สิงหำคม ๒๕๓๕

วุฒิการศึกษา ศึกษำศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

คติ    ฟ้ำหลังฝน ย่อมมีแสงเสมอ

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

เกิด   ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๓๙

วุฒิการศึกษา ครุศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

คติ    ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

นางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล

เกิด   ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๓๗

วุฒิการศึกษา ศิลปศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ

คติ    เสียใจที่ท�ำไม่ส�ำเร็จ ดีกว่ำเสียใจที่ไม่ได้ท�ำ

นางสาวภรภัทร เฉตวงษ์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

เกิด   ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔

วุฒิการศึกษา ศึกษำศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลัยรงัสิต

คติ    แม้จะวำงแผนดีแค่ไหน ถ้ำไม่ลงมือท�ำ 

    ก็จะไม่รู้ว่ำแผนนั้นดีจริงไหม

นายพาสุโข โสขุมา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

เกิด   ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘

วุฒิการศึกษา ครุศำสตรอุตสำหกรรมบัณฑิต 

    สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คติ    If you want the rainbow, you have to deal with the rain

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ “รับโล่ผู ้อ�านวยการ 

สถานศึกษาดีเด่น ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” ผู้มีผลงำน 

ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของสภำผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  

ในงำนประชุมสัมมนำวิชำกำรและประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 

๒๕๖๒ ระหว่ำงว้นที ่๘-๑๑ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอรเิทจ 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

 รำงวัลเกียรติคุณ “ผู ้น�าการเปลี่ยนผ่านการศึกษา 

ยุคปัญญาประดิษฐ์” มอบโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์

อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

 รำงวัล “องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน 

ดเีด่น” มอบโดย คณุหญงิ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร

 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ได้รับคัดเลือกเข้ำรับ

กำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงกระทรวง

ศกึษำธกิำร (นบส.ศธ.) รุน่ ๑๐ ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ทรงคุณค่า

สง่างาม

สร้างคน สร้างสังคม
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 รำงวัลเกียรติคุณ เวทีศักยภำพ 

โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล ระดบัชำต ิครัง้ที ่๓ 

มอบโดย นายณัฏฐพล ทีปสุ วรรณ  

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

 รำงวัลผู ้บริหำรสถำนศึกษำที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “๑๐,๐๐๐  คุรุชน คนคุณธรรม” 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

 รำงวัลเกียรติคุณ ๒๐ ปี โครงกำร GLOBE 

ประเทศไทย มอบโดย คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช 

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

 รำงวัลผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น สพม.๙ 

และโรงเรียนสงวนหญิงได้รับรำงวัล “พระพฤหัสบดี” 

ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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แสดงความยินดีกับ
รางวัลอันทรงเกียรติ

ดร.บุญสม ศรีศักดา
ครูช�ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

โรงเรียนสงวนหญิง
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ 
รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ�าปี ๒๕๖๒

นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง

รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทครูผู้สอน

นางสาวนิตยา ช่วงชิต นางสาวนิสา จุลโพธิ์

นายธนวัฒน์ นาคเอก นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ นางสาววนิดา สวนดอกไม้

ชูช่อลดาวัลย์

สร้างคน สร้างสังคม
14



รางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม

 ๑. นำงสำวนิตยำ ช่วงชิต 
 ๒. นำงสำวศิริรัตน์ ยอดยิ่ง 
 ๓. นำงสำวจิตติมำ ดมหอม
 ๔. นำงสำววนิดำ สวนดอกไม้
 ๕. นำงมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
 ๖. นำยศิวำวุธ ภำณุพิจำรย์

 ๗. นำงสำวชนทิชำ เชิดตระกูล
 ๘. นำงพรไพร เผ่ำอินทร์จันทร์
 ๙. นำงสำววิภวำนี ช�ำนำญศิลป์
 ๑๐. นำยเจษฎำ เนตรสว่ำงวิชำ
 ๑๑. นำงสำวเกษรำภรณ์ สุระ

รางวัล “ครูดีเด่น”
 ๑. นำงสำวจิตติมำ ดมหอม
 ๒. นำงพิมพ์รดำ เพิ่มพูล
 ๓. นำงสำวนริศตำ ด้วงต้อย
 ๔. นำงสำวเพ็ญลดำ ทู้ไพเรำะ
 ๕. นำงน�้ำทิพย์ สิริประภำพรรณ
 ๖. นำงสำวชนำกำนต์ วัชเรนทร์สุนทร
 ๗. นำงสำวอำรีรัตน์ ศิริเชษฐ

 ๘. นำงสำวปัญจพร ซังยืนยง
 ๙. นำงสำวสุกัญญำ แอสมจิตต์
 ๑๐. นำงสำววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
 ๑๑. นำงสำวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงำม
 ๑๒. นำยประยุทธ์ ข�ำพิจิตร
 ๑๓. นำงสำวศุภจินต์ มีมุข
 ๑๔. นำงอินทิรำ เกตุอินทร์

 ๑๕. นำงสำวภัทรำภรณ์ รัตนวงศำ
 ๑๖. นำงสำวกำญจนำ เกิดเอี่ยม
 ๑๗. นำงสำวสิริลักษณ์ แสงศิลำ
 ๑๘. นำงสำวสุพรพรรณ สิงห์ทอน
 ๑๙. นำยชนำธิวัฒน์ สืบศักดิ์
 ๒๐. นำงสำวมณฑณำ รัตนบุรี

๑

๖

๑๑

๑๖

๒

๗

๑๒

๑๗

๓

๘

๑๓

๑๘

๔

๙

๑๔

๑๙

๕

๑๐

๑๕

๒๐
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 กำรใช้ภำษำไทยในโลกออนไลน์ดูจะมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภำษำเป็นอย่ำงมำก 

เรียกได้ว่ำ “มักใช้กันอย่ำงไม่นิยมให้ถูกต้อง” นั้นคงจะกล่ำวได้ไม่ผิดเพี้ยน 

 อำทิ ค่ะ เป็น คะ หรือ  คะ เป็น ค่ะ หรือ นะคะ เป็น นะค่ะ ในภำษำเขียน ใช้กันวนเวียนสลับ

จนงงไปเสียอย่ำงนั้น

 ตัวอย่ำงประโยค

	 “คุณจะไปไหนค่ะ”  ในภำษำเขียนที่ถูกต้องคือ “คุณจะไปไหนคะ” 

 แล้วค�าว่า คะ กับ ค่ะ นั้นใช้ได้ต่างกันอย่างไรล่ะ ?

 คะ ค่ะ นะคะ เป็นเรื่องของกำรผันวรรณยุกต์ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรใช้ภำษำไทยในระดับ 

ประถมศึกษำ โดย “ค (คอควำย)” เป็นอักษรต�่ำ เมื่อเขียนว่ำ “คะ, ค่ะ, นะคะ” ซึ่งเป็น “ค�ำตำย” 

เพรำะใช้ประสมกับสระเสียงสั้นคือ สระ “-ะ” (อะ)

“คะ, ค่ะ, นะคะ”
“เกร็ดน่ารู้ คู่ภาษาไทย”

 มีหลักการจำาแบบง่าย ๆ เพื่อให้เข้าใจ แล้วนำาไป
ใช้กันได้อย่างถูกต้อง คือ

 คะ ใช้กับประโยคที่ต้องกำรแสดงค�ำถำมและมีควำมสุภำพ เช่น กินข้ำวหรือยังคะ ครูคะ

ส่งกำรบ้ำนที่ไหน  นักเรียนคะเข้ำใจที่ครูสอนหรือไม่ 

 ค่ะ (ออกเสียง ขะ) ใช้กับประโยคที่เรำตอบรับ บอกเล่ำ ตอบค�ำถำม หรือจบค�ำพูดใน

ประโยคนั้น ๆ แล้ว เช่น ขอบคุณค่ะ เรียนภำษำไทยสนุกมำกค่ะ  ไปเที่ยวไม่ได้ค่ะ

 นะคะ มักใช้กับกำรตอบรับ หรือบอกเล่ำ ซึ่งแสดงควำมสุภำพ เช่น ขอโทษนะคะ คิดถึง

นะคะ วันหยุดไปดูภำพยนตร์กันนะคะ

 เห็นไหมล่ะคะ กำรใช้ภำษำไทยนั้นง่ำยนิดเดียว เพียงหันมำใส่ใจ และร่วมกันใช้ภำษำไทย 

ให้ถูกต้อง ทั้งในเอกสำร รำยงำน รวมไปถึงข้อควำมในโซเชียลมีเดีย (Social Media)  

ต่อไปนี้ก็ไม่เขียนผิดให้อำยใครแล้วนะคะ

 พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

สร้างคน สร้างสังคม
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บทชมโฉมนางพิมพิลาไลย
	 	 	 	 ทรวดทรงส่งศรีไม่มีแม้น	 อรชรอ้อนแอ้นประหนึ่งเหลา

	 	 	 ผมสลวยสวยข�างามเงา	 ให้ชื่อเจ้าว่าพิมพิลาไลย

 นำงพิมพิลำไลย หรือ นำงวันทอง สำวงำมแห่งเมืองสุพรรณ บิดำชื่อพันศรโยธำ มำรดำชื่อนำงศรีประจัน ครอบครัวมีฐำนะมั่งคั่งจำก

กำรค้ำขำย จงึได้รบักำรเลีย้งดเูป็นอย่ำงด ีเป็นทีเ่ลือ่งลอืในเรือ่งของควำมงดงำมในรปูโฉม หำกเป็นคนชอบประชดประชนัเสยีดส ีมฝีีปำกกล้ำ 

คำรมคมคำยหำใครเทียบได้ ถึงขนำดที่ว่ำด่ำกระทบขุนช้ำง ครั้งมำสู่ขอถึงเรือน จนขุนช้ำงต้องหนีกลับเรือนตนเองไป ควำมว่ำ

	 	 	 อ้ายเจ้าชู้ลอมปอมกระหม่อมบาง	 ลอยชายลากหางเที่ยวเกี้ยวหมา

	 	 ชิชะแป้งจันทน์น�้ามันทา	 หย่งหน้าสองแคมเหมือนหางเปีย

	 	 หมาจะเกิดชิงหมาเกิด	 มึงไปตายเสียเถิดไอ้ห้าเบี้ย

	 	 หน้าตาเช่นนี้จะมีเมีย	 อ้ายมะม่วงหมาเลียไม่เจียมใจ

 จำกบทกลอนข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำนำงพิมพิลำไลยเยำะเย้ย กำรนุ่งผ้ำลอยชำยของขุนช้ำงซึ่งเป็นที่นิยมนุ่งกันเวลำไปเกี้ยวพำรำสี 

คือ กำรนุ่งผ้ำแบบล�ำลอง ไม่รวบชำยผ้ำไปเหน็บไว้หลังบั้นเอว หำกปล่อยชำยยำวระพื้น นำงพิมพิลำไลยยังกล่ำวสมทบขึ้นอีกว่ำ “เกี้ยวหมำ” 

เปรียบว่ำขุนช้ำงเป็นหมำนั้นยังไม่สะใจพอ และด่ำอีกว่ำ “หมำจะเกิดชิงหมำเกิด” ทั้งยังกล่ำวอีกว่ำ หน้ำตำอัปลักษณ์เช่นนี้ไม่มีหญิงใดสนใจ

แน่ ๆ 

 เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงคะ ชมฝีปำกกล้ำของนำงพิมพิลำไลยกันไปแล้ว คงจะอ่ำนแล้วแสบ ๆ คัน ๆ ในใจกันบ้ำง หำกเป็นขุนช้ำงละก็คง

เจ็บทั้งตัวทั้งใจ 

 กำรกล่ำววำจำเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่ำ สตรีมิใช่มีเพียงแต่ควำมงำมเท่ำนั้น หำกแต่ยังต้องมีควำมฉลำดเฉลียว รู้จักเอำตัวรอด 

และรักนวลสงวนตัวกันอีกด้วย

 แล้วกลับมำพบกันใหม่ในฉบับหน้ำ สวัสดีค่ะ

“สตรีปากร้าย 
นางพิมพิลาไลย

” สวัสดีค่ะ ค�ำว่ำ วรรณคดี หมำยถึง วรรณกรรมงำนเขียน 

ที่ได้รับกำรยกย่องว่ำดี มีสำระและคุณค่ำทำงวรรณศิลป์  

หำกยังรวมไปถึงกำรด�ำเนินเรื่องที่สนุกสนำน น่ำติดตำม มีตัว

ละครส�ำคัญอย่ำงนำงในวรรณคดี ซึ่งเป็นชูรสที่ชูโรงให้วรรณคดี

เรื่องนั้น ๆ น่ำสนใจมำกขึ้นอีกด้วย 

 เกร็ดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับภำษำไทย ฉบับน้ี จะพำ 

ทกุคนไปรูจ้กักบันำงในวรรณคดผีูม้รีปูโฉมงดงำมจนเปน็ทีก่ลำ่วขำน 

แถมมีวำจำคมคำยมำกมำย จำกเรื่อง “ขุนช้ำงขุนแผน” และยัง

เปน็ตน้ก�ำเนดินทิำนพืน้บำ้นจงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่ภำยหลงัไดร้บั

กำรยกย่องจำกวรรณคดีสโมสรว่ำแต่งดีประเภทกลอนสุภำพ

S a - n g u a n  Y i n g  S c h o o l
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 กิจกรรม Math Day กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   

จัดกิจกรรม Math Day ในวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ให้กับนักเรียน

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครัง้ท่ี ๖๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ จงัหวดัสมทุรปราการ 
 โรงเรียนสงวนหญิงได้ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชำติ 

ครัง้ที ่๖๙ ระหวำ่งวนัที ่๗-๙ ธนัวำคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕ รำยกำร ไดแ้ก่ กำรประกวด

โครงงำนคณติศำสตร ์ประเภทสรำ้งทฤษฎีหรอืค�ำอธบิำยทำงคณติศำสตร ์ม.๑-ม.๓, 

กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป 

ประยกุตใ์ช ้ม.๑-ม.๓, กำรแขง่ขนัสรำ้งสรรคผ์ลงำนคณติศำสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP  

ม.๑-ม.๓,กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ และกำรแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓

MATHEMATICSกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต ๙

 โรงเรียนสงวนหญิงได้จัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ศูนย์ที่ ๑ กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สพม.เขต ๙  
ในวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๒

สร้างคน สร้างสังคม
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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
 คณะครกูลุ่มสำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์

เข้ำรับพร และอวยพร ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 

สงวนหญิง และรองผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนสงวนหญงิ 

เนื่องในโอกำสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 โรงเรยีนล�ำปำงกลัยำณี และโรงเรยีนสตรนีนทบรุ ีศกึษำดงูำนกลุม่สำระ

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ และวันที่ 

๑๗ ธนัวำคม ๒๕๖๒ ตำมล�ำดบั เพือ่กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรจดัหลักสูตรกำร

เรียนกำรสอนในรำยวิชำคณิตศำสตร์และกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำคณิตศำสตร์

 ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เรี ย น รู้

คณิตศำสตร์โรงเรียนสงวนหญิงได้ร่วม

จัดกิจกรรมมหกรรมวิชำกำร ๙๐ ปี  

วันที่  ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  

เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก

ถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถผลส�ำเร็จ 

ของกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอน  

และกำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำร 

จัดกำรศึกษำของโรงเรียน

งานมหกรรมวิชาการ ๙๐ ปี 
โรงเรียนสงวนหญิง

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ค่ายนานาชาติและการนำาเสนองานระดับนานาชาติ
โครงงาน เรื่อง ศึกษายับยั้งการท�าลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น�้า
แทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท
 ในวันที่ ๑-๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงและคุณครูเข้ำร่วมอบรม

ในโครงกำร 2019 GLOBE Student Exchange in Thailand และเข้ำร่วมกำรน�ำเสนอผลงำน

วจิยัในกำรประชมุสิง่แวดล้อมโลกศึกษำ “10th World Environmental Education Congrees 

(WEEC 2019)” ณ ศูนย์กำรเรียนรู้นำนำชำติ โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำส่ิงแวดล้อม 

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม

ไบเทค กรุงเทพฯ

นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ๑. น.ส.ศุภำพิชญ์ อังพันธุ์ ม.๕/๙

 ๒. น.ส.ผลิดำ ยงพิศำลภพ ม.๕/๙

คุณครูที่ปรึกษา

 ๑. คุณครูล�ำดวน บุญรังษี

 ๒. คุณครูฉันทนำ บุญมำก

 ๓. คุณครูธัญจิรำ ทองมำก

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 
Youth Greenovation Award 2019

โครงงาน เรื่อง กล่องรักษ์อุณหภูมิรุ่นประหยัดพลังงาน
 กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิ
พลังสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ในวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โรงเรียนสงวนหญิงเข้ำร่วมโครงกำรประกวดนวัตกรรมสีเขียว  
Youth Greenovation Award 2019 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งเวที 
ต่ำงประเทศ
นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด
 ๑. เด็กหญิงฐิติวรดำ สัจจเสนีย์  ม.๒/๑
 ๒. เด็กหญิงไอย์รดำ จิตรอำรีย์รักษ์ ม.๒/๒
คุณครูที่ปรึกษา
 ๑. คุณครูล�ำดวน บุญรังษี
 ๒. คุณครูฉันทนำ บุญมำก
 ๓. คุณครูโชติกำ ศรีค�ำไทย

สร้างคน สร้างสังคม
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ทำาไม? ต้องลดการใช้ถุงพลาสติก…
 ในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลำสติกถึงแสนล้ำนใบ แต่ถุงพลำสติกที่ถูกน�ำมำรีไซเคิลมีไม่ถึงร้อยละ ๑ เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตใหม่ถูกกว่ำ 
ปัจจุบันมีกำรทิ้งขยะถุงพลำสติกลงทะเลแล้วประมำณ ๓ ล้ำนกิโลกรัม และยังคงมีกำรทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกยังไม่มีมำตรกำรควบคุม
กำรใช้ถุงพลำสติกและกำรทิ้งถุงพลำสติกที่เข้มงวดและกว้ำงขวำง ปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ ภำวะโลกร้อน (Global 
warming) ควำมเกี่ยวโยงระหว่ำงกำรใช้ถุงพลำสติกกับภำวะโลกร้อน คือ ถุงพลำสติกที่เรำใช้ใส่สินค้ำและอำหำร ผลิตจำกน�้ำมันดิบและยัง
ใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตอีกด้วย ซึ่งพลังงำนที่ใช้ผลิตถุงพลำสติกประมำณ ๙ ใบ สำมำรถเปลี่ยนเป็นน�้ำมันให้รถวิ่งได้ไกลถึง ๑ กิโลเมตร
 เนือ่งจำกถงุพลำสตกิสำมำรถท�ำไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ในปรมิำณมำก ด้วยต้นทุนท่ีต�ำ่ ท่ีส�ำคญัท่ีสดุคอืมอีำยุกำรใชง้ำนสัน้ สว่นใหญเ่ปน็กำร
ใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพำะหูหิ้ว ดังนั้นขยะถุงพลำสติก จึงเป็นภำระอย่ำงยิ่งในกำรจัดเก็บ ขนส่งและก�ำจัด เนื่องจำกคุณลักษณะที่เบำบำง
และมีปริมำณมำก ปะปนกับขยะประเภทอื่นได้ง่ำย ซึ่งท�ำให้กำรย่อยสลำยขยะอื่นเป็นไปได้ยำกยิ่งขึ้น ดังนั้นยิ่งมีกำรใช้ถุงพลำสติกมำก 
เท่ำไหร่ ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยำกำศโลกจำกกำรผลิตและก�ำจัดขยะถุงพลำสติกก็จะยิ่งสูงมำกขึ้น

 พลาสติก เป็นสำรประกอบพวกไฮโดรคำร์บอน (Hydro Carbon) 
ประกอบด้วยธำตุส�ำคัญ คือ คำร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน นอกจำกนี้อำจมี
ธำตุที่เป็นส่วนประกอบย่อย เช่น ไนโตรเจน ฟลูออรีน คลอรีน และก�ำมะถัน เป็นต้น 
พลำสติกที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น ถุง กล่อง ท่อ แผ่นฟิล์ม ผลิตจำกน�้ำมันดิบ ซึ่งเป็น
สำรไฮโดรคำร์บอนที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติใต้ผิวดิน ที่มีควำมส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์
เนื่องจำกเป็นทั้งแหล่งพลังงำน และแหล่งวัตถุดิบส�ำหรับผลิตวัสดุสังเครำะห์มำกมำย
กำรผลิตพลำสติกเกิดจำกกำรกลั่นล�ำดับส่วนน�้ำมันดิบ เพื่อแยกเอำสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน และผ่ำนกระบวนกำรแยกสลำย จนได้เป็นสำรประกอบขนำดเล็ก เช่น 
ก๊ำซเอทธิลีน และโพรพิลีน ซึ่งใช้เป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิตพลำสติกชนิดต่ำง ๆ

ร่วมใจใช้ถุงผ้า

ฝ่าวิกฤติโลกร้อนพลาสติก

ลดการใชถุ้งพลาสติกแล้วไดอ้ะไร ?
 ๑. ลดกำรเสื่อมโทรมของดิน

 ๒. ลดกำรเสื่อมคุณภำพของน�้ำ

 ๓. ลดอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน�้ำและบนบก

 ๔. ลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจกและภำวะโลกร้อน

 ๕. ลดกำรเกดิสำรปนเปือ้นของสำรกอ่มะเรง็ในหว่งโซอ่ำหำร

 ๖. ลดกำรอุดตันในทำงระบำยน�้ำ ส่งผลให้ลดปัญหำน�้ำท่วม

 ๗. ลดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

 ๘. ลดแหลง่เพำะพันธุก์ำรแพรก่ระจำยของพำหะน�ำโรค และกำรแพรร่ะบำดของโรค

 ๙. ลดกำรเกิดอุบัติเหตุของกำรเดินทำง ทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ

 ๑๐. ลดกำรใช้น�้ำมันดิบที่ใช้ไปโดยไม่จ�ำเป็น จำกกำรผลิตถุงพลำสติก

ลดปัญหาพลังงาน

 ขยะถงุพลำสตกิเมือ่ผพุงักก็ลำยเปน็ขยะชิน้เลก็ ๆ  ซึง่สำมำรถแทรกในชัน้ดนิและปนเปือ้น
ในน�ำ้ได ้ผลกค็อืชิน้สว่นเลก็ๆ ของพลำสตกิเขำ้ไปสูห่ว่งโซอ่ำหำร ซึง่ท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยตอ่พชื 
สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลำสั้น ๆ ของถุงพลำสติก  
ได้ท�ำให้เกิดโทษต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องกว้ำงขวำงและยำวนำน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สร้างคน สร้างสังคม
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ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/529129

 มาลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ แบ่งปันความรู้ และถุงผ้า 
ที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อน

ข้อดขีองการใช้ถุงผ้า
 ๑. ซักท�ำควำมสะอำดง่ำย

 ๒. นุ่มสบำยมือ และไม่ก่อให้เกิดกำรกดทับอย่ำงรุนแรงต่อฝ่ำมือเท่ำถุงพลำสติก

 ๓. ย่อยสลำยได้ ไม่ตกค้ำงจนเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม

 ๔. ทนทำนและใช้ซ�้ำได้มำกครั้งกว่ำถุงพลำสติก ช่วยลดปริมำณขยะมูลฝอย

 ๕. ไม่ท�ำให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหำโลกร้อน

 ๖. บ่งบอกภำวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้

 ๗. พกพำติดตัว ติดรถได้ง่ำย สำมำรถพร้อมใช้งำนในทุกโอกำส

 ๘. ถุงผ้ำดิบจะช่วยลดกำรเกิดและกำรปนเปื้อนของสำรประกอบไดออกซินท่ีเป็น 

  สำรก่อมะเร็งที่มีอันตรำยต่อชีวิต

จะลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไร ?
 ๑. น�ำถุงผ้ำ หรือ ภำชนะไปใส่ของแทน เช่น จะไปตลำดก็น�ำกระเป๋ำผ้ำ 

  และกล่องใส่อำหำรไปใส่ของแทน ไปซื้อกับข้ำวก็น�ำปิ่นโตไปใส่แทน

 ๒. ฝึกพูดว่ำ ไม่รับถุงค่ะ/ครับ กับคนขำยของให้เป็นนิสัย

 ๓. ใช้ถุงพลำสติกแบบย่อยสลำยได้

 ๓. ต้องใช้งำนถุงพลำสติกซ�้ำจนหมดสภำพกำรใช้งำน

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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 วนัที ่๑๑ - ๑๗ ธนัวำคม ๒๕๖๒ รำงวลั

ชนะเลิศกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ รำยกำร 

สุพรรณิกำร์เกมส์ ปีที่ ๗ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี 

หญงิ และเปน็กำรครองแชมป ์๖ สมยัตดิตอ่กนั

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาบาสเกตบอลสุพรรณิการ์เกมส์ ปีที่ ๗
เเข่งขันระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
รางวัลที่ได้รับ

 ๑. รุ่นอำยุ ๑๕ ปี ชำย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ

 ๒. รุ่นอำยุ ๑๕ ปี หญิง ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

 ๓. รุ่นอำยุ ๑๘ ปี ชำย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

 ๔. รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ

 ผู้ฝึกสอน นำยประยุทธ์ ข�ำพิจิตร

   นำงสำววิภวำนี  ช�ำนำญศิลป์

กีฬาเนตบอล
 เปน็ตวัแทนเขตที ่๗ ไปแขง่ขนักฬีำนกัเรยีน นกัศกึษำ

แหง่ชำต ิครัง้ท่ี ๔๑ อุดรธำนเีกมส ์ณ โรงเรยีนอดุรพชิยัรกัษ์

พิทยำ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๓๐ 

มกรำคม ๒๕๖๓

 ผู้ฝึกสอน นำยประยุทธ์ ข�ำพิจิตร 

กีฬาเซปักตะกร้อ

 วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวำคม 

๒๕๖๒ รำงวลัชนะเลศิกำรแขง่ขนักฬีำ

เซปักตะกรอ้ รำยกำรสพุรรณกิำรเ์กมส ์ 

ปท่ีี ๗ รุ่นอำยไุมเ่กนิ ๑๘ ป ีหญงิ และ

เป็นกำรครองแชมป์ ๖ สมัยติดต่อกัน

 วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๒ รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  

รุ่น ๑๘ ปีหญิง รำยกำรสุวรรณภูมิ  

Honda คพั ณ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ

๑

๒

๔

๕

๓

ผู้ฝึกสอน : นายทรงศักดิ์ โชติช่วง
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ปีที่ ๗
ชนิดกีฬา รางวัลที่ได้รับ แข่งขันวันที่

วอลเลย์บอล รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ๗ - ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒

บำสเกตบอล รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี ชำย

๒๐ - ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๒

แบดมินตัน รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิงเดี่ยว
รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิงคู่

รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิงเดี่ยว
รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิงคู่
รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี ผสม

รำงวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมประเภททีมหญิง รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง
รำงวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมประเภททีมหญิง รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปีหญิง

๑๑ - ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒

จักรยำน BMX รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๒

ตะกร้อ รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง

๑๐ - ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒

กรีฑำ รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๘๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง

รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง

รำงวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔X๑๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔X๔๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง

รำงวัลชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง
รำงวัลชนะเลิศ ทุ่มน�้ำหนัก รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง

รำงวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมประเภททีมหญิง รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปีหญิง

เปตอง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT 

มารู้จัก “กิมจิ” อาหารประจ�าชาติเกาหลีกันเถอะ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่

 “กมิจ”ิ อาหารประจ�าชาตขิองชาวเกาหลี ทีน่บัวนัยิง่จะเป็นทีน่ยิมมากยิง่ขึน้ ด้วยรสชาตทิีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กมิจถิกูน�า

มาเป็นเครื่องเคียงในมื้ออาหารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาหารประเภทปิ้งย่างที่มีให้เห็นแทบจะทุกร้าน นอกจากกิมจิจะมีรสชาติที่เผ็ดอร่อยแล้ว 

กิมจิยังมีวิตามินและสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย ส่วนที่มาของการท�ากิมจินั้น เนื่องมาจากสภาพอากาศของประเทศเกาหลี

ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวจัด จนไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการยืดอายุอาหาร โดยวิธีการเก็บรักษาอาหารต่าง ๆ

การสอบ HSK คือ อะไร 

 คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐาน ที่จัดขึ้นส�าหรับชาวต่างชาติ  

ชาวจนีโพ้นทะเล รวมถงึชนกลุม่น้อยในประเทศจนี พดูง่าย ๆ  ก ็คือ HSK เปรยีบได้กบั 

การสอบ TOEFL ใน ภาษาอังกฤษนั่นเอง

 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

มาตรฐานสากลส�าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส�านักงานเผยแพร่ 

ภาษาจนีระหว่างประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจนี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวทิยาลยั

ภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง ส�านกังานกรงุเทพฯ ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจดัสอบ

การวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

 การท�ากิมจิ ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาอาหาร

ชนิดหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการท�ากิมจิในสมัย

โบราณนั้น จะใช้แค่ “เกลือ” เท่านั้นในการดองกิมจิ 

ซึง่กมิจใินสมัยนัน้จะมชีือ่เรยีกว่า “ชมิเช” ซึง่แปลว่า 

“ผักดองเค็ม” หรือ “ผักที่ใส่เกลือลงไป” ต่อมา 

ในต้นศตวรรษที่ ๑๗ ก็ได้มีการน�า “ผงพริกแดง” 

เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ

การดองกิมจิให้มีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้น

ค�าศัพท์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ผ่าน จ�านวนข้อ เวลาสอบ

HSK1 ๑๕๐ ค�า ๒๐๐ ๑๒๐ ๔๐ ข้อ ๔๐ นาที

HSK2 ๓๐๐ ค�า ๒๐๐ ๑๒๐ ๖๐ ข้อ ๕๕ นาที

HSK3 ๖๐๐ ค�า ๓๐๐ ๑๘๐ ๘๐ ข้อ ๙๐ นาที

HSK4 ๑,๒๐๐ ค�า ๓๐๐ ๑๘๐ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ นาที

HSK5 ๒,๔๐๐ ค�า ๓๐๐ ๑๘๐ ๑๐๐ ข้อ ๑๒๕ นาที

HSK6 ๕,๐๐๐ ค�า ๓๐๐ ๑๘๐ ๑๐๑ ข้อ ๑๔๐ นาที
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 ป ี ๒๐๒๐ ประเทศญี่ปุ ่น 

จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก

และพาราลมิปิกขึน้ วนัน้ีเราจะพา

ไปรูจ้กักบัเจ้ามาสคอตการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิก พาราลิมปิกกัน

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

มาสคอตกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก Tokyo 2020
「東京2020オリンピック・パラリンピックのマスコット」

 มาสคอตสีฟ้ามชีือ่ว่า “มไิรโตวะ”（ミライトワ） ส่วนมาสคอตสีชมพทูีเ่ป็นมาสคอตของการ

แข่งขันกีฬาพาราลิมปิกมีชื่อว่า “โซเมอิตี้”（ソメイティ） ความสัมพันธ์ของสองตัวนี้คือเป็นเพื่อน

สนิทกัน มิไรโตวะเกิดจากการผสมค�าภาษาญี่ปุ่นสองค�าที่แปลว่าอนาคตกับนิรันดร์กาล ในขณะที่โซเมอิตี้

มาจากค�าว่า โซเมอิโยชิโนะ ซึ่งเป็นต้นซากุระสายพันธุ์ที่มีมากที่สุดในญี่ปุ่น มีดอกสีขาวหรือชมพูจาง ๆ 

และค�าว่าโซเมอิโยชิโนะยังออกเสียงคล้ายกับ ค�าในภาษาอังกฤษว่า “โซ ไมท์ตี้” ที่แปลว่ายิ่งใหญ่ด้วย ซึ่ง

ชือ่ของเจ้ามาสคอต ๒ ตวันีม้าจากการโหวตของนกัเรยีนชาวญีปุ่น่ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ จ�านวน 

๑๖,๗๐๐ โรงเรียน โดยโหวตผ่านโปรแกรม Yoi Don! ซึ่งเป็นโปรแกรมการศึกษาของญี่ปุ่นที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย การให้เด็กนักเรียนโหวตชื่อของมาสคอตจะท�าให้เขาได้มีส่วนร่วมในการจัดงานโอลิมปิกครั้งนี้

วันคริสต์มาส

 วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก 

เป็นวันฉลองที่มีความส�าคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช ่

เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดา ๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมี

พระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง 

 ปีน้ีโรงเรียนสงวนหญิงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ข้ึนในวันท่ี ๒๕ 

ธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยมีท่านผู้อ�านวยการ ดร.นติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ และครู

ชาวต่างชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการ English 

Program และ โครงการ Education Hub ร่วมด้วยช่วยกนัเป็นซานตาคลอส

ผู้ใจดีแจกจ่ายของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะมี

ความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะ Merry Christmas everyone
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และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

โรงเรียนสงวนหญิงด�าเนินการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของ Coding อย่างไรบ้าง
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในเรื่อง Coding ของโรงเรียนสงวนหญิง ได้จัดท�าหลักสูตรท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในครั้งนี้จะน�าเสนอการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ 

 ๑. การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม ให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ สามารถคัดแยกข้อมูลหรือคุณลักษณะที่ส�าคัญออกจาก 

รายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ�าเป็น เพียงพอ ท�าให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การออกแบบขั้นตอนวิธีในการหาค�าตอบ

ท�าได้ง่าย เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะห์คัดแยกข้อมูลได้แล้ว 

 ๒. การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยกระบวนการในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา จะต้องถ่ายทอด

ความคิด และความเข้าใจไปสู่การน�าไปปฏิบัติได้ การถ่ายทอดความคิดจะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และล�าดับก่อนหลังที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่

ในรูปของข้อความทีเ่รียงกนัเป็นล�าดบั เรียกว่า รหสัล�าลอง (Pseudocode) หรอือยูใ่นรปูของผงังาน (Flowchart) ทีป่ระกอบด้วย สญัลักษณ์ 

ข้อความ เส้นเชื่อมโยง ท�าให้เห็นค�าสั่งที่ต้องปฏิบัติก็จะท�าให้นักเรียนน�าข้อมูลที่จ�าเป็นมาเขียนเป็นล�าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง 

นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
และนางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ

เรียบเรียง

Coding
(โค ้ดด้ิง)

Coding คืออะไร
 Coding (โค้ดดิง้) หรอืการเขยีนโค้ด คอืการสัง่งานคอมพวิเตอร์ ให้ท�าตามทีเ่ราต้องการ เหมอืนเป็นการสือ่สารกบัคอมพวิเตอร์นัน่เอง 

แต่เปลีย่นจากภาษาคนเป็นภาษาคอมพวิเตอร์ เปรยีบไปก็เหมอืนเวลาเราจะคุยกบัชาวต่างชาต ิเรากต้็องพดูภาษาอังกฤษหรอืภาษากลางอ่ืน ๆ  

เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน

 รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ได้อธิบายเรื่องโค้ดดิ้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คอมพิวเตอร์โค้ดดิ้ง หรือการเขียนโปรแกรม หมายถึง 

การเขียนล�าดับขั้นตอน การวางค�าสั่ง การสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท�างาน ซึ่งมีข้อตกลง รหัส หรือภาษาสั่งการที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ มีกฎเกณฑ์

ไวยากรณ์ Syntax ที่ก�าหนดความหมาย (Semantic) ที่แน่นอนไม่ให้ก�ากวม
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 ๓. การเขยีนโปรแกรมเพือ่สัง่ให้คอมพวิเตอร์ท�างานได้โดยใช้โปรแกรม Scratch ซึง่เป็นโปรแกรมเชงิกราฟิกทีใ่ช้งานง่าย โดยใช้บลอ็ก

ค�าสั่งวางต่อกันเป็นล�าดับ สามารถใช้งานได้หลากหลายครอบคลุม ทั้งการท�างานแบบวนซ�้า และมีทางเลือก หรือการท�างานแบบไม่รู้จบ

โรงเรียนสงวนหญิงได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ Coding
 จากการด�าเนินงานและความร่วมมือของฝ่ายบริหาร การจัดหลักสูตรสถานศึกษา และศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควค.ภาคกลาง 

ส่งผลให้การจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง Coding เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ โรงเรยีนสงวนหญงิจงึได้รบัมอบหมายให้เป็นตวัแทนในการจดันทิรรศการ 

Coding ในวนัท่ี ๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายณฏัฐพล ทปีสวุรรณ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ลงพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุี 

เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

(ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ที่โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
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การเรียนทางไกลวิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน
สอนโดยครู Mark Kohl จากโรงเรียน Lodi High School 

ครู Co-Teacher ครูมณฑนา รัตนบุรี โรงเรียนสงวนหญิง ณ ห้อง ๒๔๑ โรงเรียนสงวนหญิง 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ในการเรียน Coding ด้วยโปรแกรม Xcode

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.๖ 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L
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การเรียนการสอนทางไกล วิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

Student Exchange Program Lodi High School  วันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Lodi High School
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

 (โครงการ SMART CLASS) โรงเรียนสงวนหญิง

SMART CLASS

 ผลงานความส�าเร็จและรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษตามแนวทาง 

สสวท. และ สอวน. ท่ีเน้นการพัฒนานักเรียนด้วยความรู้ สอวน. และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่ขับเคล่ือนด้วยกระบวนการ

ออกแบบเชงิวศิวกรรมศาสตร์ (Engineering design process) บรูณาการตามมาตรฐานสะเตม็ศกึษา (STEM Education) และการจดักจิกรรม 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับรางวัลเกียรติยศในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้

 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize Best Presentation) 

กิจกรรมค่ายเยาวชน The 3rd Belt and Road Teenager Maker 

Camp & Teacher Workshop ณ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

(Guangxi Zhuang) สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนเจ้าของ 

ผลงาน เด็กหญิงจิราภัค พูลก�าลัง ชั้น ม.๓/๔ โดยได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ครท่ีูปรกึษา นางพมิพ์รดา เพิม่พลู และนายเจษฎา เนตรสว่างวชิา

 รางวัลเหรียญทอง โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ (TEDET) รอบ All STAR 

Intel regent contest สาขาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนเจ้าของผลงาน เด็กชายธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ ชั้น ม.๑/๓ และรางวัล 

ระดับจังหวัด ได้แก่ เด็กหญิงรวิสรา โค้วอุดมประเสริฐ ชั้น ม.๑/๓ เด็กหญิงพัทธ์สิริ ตั้งสะสม ชั้น ม.๒/๓ และเด็กหญิงสุปรียา คงมั่น ชั้น ม.๒/๓

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง TEDET
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ผลงานระดับชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการค่าย
“เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕”

 รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การประกวดโครงงาน 

วิทยาศาสตร์โครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕” 

ผลงานเร่ืองการศกึษาวสัดธุรรมชาตทิีม่ธีาตอุาหารและสามารถดดูซบัน�า้เพือ่เป็นวัสดุ

ปลูกพืชลดการใช้น�้าและปุ๋ยเคมี (The study of natural materials that contain 

nutrients and can absorb water to be plant material which reduces the 

use of water and chemical fertilizer) นักเรียนเจ้าของผลงาน ด.ญ.ปัณฑิตา 

เล้าศิลป์ไพศาล ชั้น ม.๓/๔ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์ ชั้น ม.๓/๔ ด.ญ.ลลิตภัทร 

ช่างเกวียนดี ชั้น ม.๓/๔

 ครูที่ปรึกษา นางสาวนิสา จุลโพธิ ์และนางสาวศุภจินต์ มีมุข

 รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการค่าย “เวทนีกัวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์แห่งชาต ิครัง้ที ่๑๕” ผลงานเรือ่ง การศกึษาสารสกดั 

จากต้นคางเพื่อบ�าบัดการเกิดโรคดีซ่านของปลาดุก (The study of Ceylon rose wood 

extracts for treating jaundice of catfish) นักเรียนเจ้าของผลงาน ด.ญ.พัทธนันท์ นุชนา 

ชั้น ม.๒/๓ ด.ญ.พุทธิดา วัฒนาไพศาลตระกูล ชั้น ม.๒/๓

 ครูที่ปรึกษา นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา และนางสาวศุภจินต์ มีมุข

 รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์โครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕” 

ผลงานเรื่อง ภาชนะกันแมลงวัน (Container flies prevention) นักเรียนเจ้าของ

ผลงาน ด.ญ.ศุภิกา ว่องทรัพย์เจริญ ชั้น ม.๒/๔ ด.ญ.สิริเพ็ญ ดิษฐ์กระจัน ชั้น ม.๒/๔

 ครูที่ปรึกษา นางสาวศุภจินต์ มีมุข และนายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 

 ค่ายกิจกรรมโครงงานสะเต็ม (STEM Project) ส�าหรับนักเรียน

โครงการห้องเรยีนพเิศษทางวทิยาศาสตร์ เป็นนวตักรรมทีพ่ฒันาทกัษะการ

การบูรณาการข้ามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ในรูปแบบ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ไปใช้ในการออกแบบและท�าโครงงาน 

สะเต็ม (STEM project) ด้วยบันได ๕ ขั้น และกระบวนการ Independent Study มาใช้แก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ โดยการ 

สร้างนวัตกรรมขึ้นและพัฒนานวัตกรรมน้ันด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering design process) มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนา

ตนเองตามวิถีของการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 

๔.๐ เตรียมพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นจนเกิดเป็นผลผลิต

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่น

ที่นักเรียนสนใจ
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 โครงการห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสงวนหญิง เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนด�าเนิน

การพฒันานกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ 

สู่การเป็นนักวิจัย ภายใต้ชื่อ “ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีค�าสั่งให้เปลี่ยนแปลงช่ือห้องเรียนพิเศษเป็น 

“โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science, Mathematics, 

Technology and Environment)” เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนานักเรียนโดยอาศัยความร่วมมือในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดให้ทุกโรงเรียนใช้ SMTE เป็นอักษรย่อพร้อม 

ตราสัญลักษณ์ประจ�าโครงการ

 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี  

(๑ ทศวรรษ) ที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม โรงเรยีนสงวนหญงิ ได้จดัการศึกษาและพฒันา

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จ�านวนทั้งสิ้น ๒๗๑ คน
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กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานส�าหรับนักเรียน ม.๔ SMTE 
 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในโครงการ โดยจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ 

ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน SMTE

ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP ส�าหรับนักเรียน ม.๕ SMTE
 เพื่อให้นักเรียนน�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ จัดโดย คณะครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

English Camp ส�าหรับนักเรียน ม.๖ SMTE
 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน�าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ จัดโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ ณ ตลาด ๑๐๐ ปีสามชุก อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.๔-๖ SMTE

 ปีนีไ้ด้จดักจิกรรมเกีย่วกับพลงังาน โดยให้นกัเรยีนตระหนกัรูแ้ละใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า

เพือ่ดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมให้ยัง่ยนื จดัโดย คณะวทิยากรของศูนย์เรยีนรูพ้ลังงานและสิง่แวดล้อม 

วังดุมเมาท์เทนแคมป์ อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

จิตอาสาพี่ SMTE เพื่อน้อง 

 นักเรียน ม.๔-๖ SMTE ได้น�าสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนและ 

ทุนการศึกษาไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) อ�าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ สร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลินและมิตรภาพจากพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ SMTE
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L
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 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.๔ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
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S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ (Symposium) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ในปีนีท้มีสงวนหญงิยงัคงรกัษามาตรฐานการแข่งขนั ซึง่ได้รบัรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลศิอนัดบั ๓ 

ตดิต่อกนัเป็นปีที ่๓ จากการแข่งขนักบัโรงเรยีนในกลุม่เครอืข่ายทัง้ส้ิน ๒๗ โรงเรยีน สร้างความภูมใิจและ

พลังในการแข่งขันครั้งต่อไป ขอบคุณคณะครูฟิสิกส์รักษ์วิทย์ทุกท่านที่เสียสละเวลาและเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการแข่งขันทุก ๆ ปี
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Education Hub
กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ

SUMMER COURSE “CHINESE CAMP”
6 – 25 OCTOBER 2019
 นักเรียนโครงการ Education Hub จ�านวน ๒๒ คน ครูจ�านวน ๒ คน 

เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการ

ตัดกระดาษ การท�าขนม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศจีน 

ณ โรงเรียนนานาชาติมัธยมจิ๋วเจียง มณฑลจิ๋วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่ายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอาสาพัฒนาชุมชน
ณ A day Place Resort อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 กิจกรรมนี้มีนักเรียนเข้าร่วม ๖๙ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน ๔๓ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ�านวน ๒๖ คน 

ครู ๑๕ คน ลักษณะกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมตรวจคราบเลือด และกิจกรรมอัจฉริยะ

ข้ามคืน

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L
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การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK ระดับ ๒, ๓, ๔
ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

S A - N G U A N  Y I N G  S C H O O L
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมการเรียนการสอน
สอนโดยครูชาวต่างชาติและวิทยากรภายนอก 



S a - n g u a n  Y i n g  S c h o o l

เก็บไว้ทุกเรื่องราว

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
S a - n g u a n  Y i n g  S c h o o l  S u P h a n B u R i
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	 จ�ำต้องจำกสถำบันกำรศึกษำ	 จ�ำต้องจำกครบูำเคยสั่งสอน
จ�ำต้องจำกน้องพี่ที่อำทร	 จ�ำต้องจำกใจจรให้ห่ำงไกล
	 นึกถึงครั้งเป็นต้นกล้ำไม่กล้ำแกร่ง	 ครเูปรียบแสงส่องสว่ำงทำงสดใส
มีเพื่อนพ้องเป็นเหมือนน�้ำหล่อเลี้ยงใจ	 จึงเติบใหญ่ชูกิ่งก้ำนตระกำรตำ
	 สถำบันสงวนหญิงหลอมรวมจิต	 ให้หยั่งคิดหยั่งท�ำหวังน�ำค่ำ
สำมัคคียึดมั่นในธรรมำ	 สร้ำงปัญญำสร้ำงคนเก่งสร้ำงคนดี
	 ลดำวัลย์ที่	“เก้ำสิบ”	ผลิดอกงำม	 คงในควำมสง่ำมำกรำศี
ควำมภูมิ ใจของจังหวัดสุพรรณบุรี	 “สงวนหญิง”	ชื่อนีร้ะบือไกล

เก็บไว้ทุกเรื่องราว

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
S a - n g u a n  Y i n g  S c h o o l  S u P h a n B u R i

นางสาวประภัสรา โสมส�าราญ ชั้น ม.๕/๙

นางสาวปุณณภา ด�ารงรัตน์นุวงศ์ ชั้น ม.๕/๙

ผู้ประพันธ์
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ผู้บริหาร ผอ.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสงวนหญิง

รองฯ เนตร์ชุกร หอมไม่วาย
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล

รองฯ กรชศา เพชรปภาสิน
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน

รองฯ โยธิน พูลก�าลัง
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ครูสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน

ครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

และครูหัวหน้าคณะสี พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียน

ลูกสงวนหญิง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ได้บันทึกภาพร่วมกับ

สร้างคน สร้างสังคม
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) นำยฐำปณัฐ ศรีศักดำ, ด.ช.พุทธิชำต อ่อนละออ, ด.ช.ธนันณัฎฐ์ ศรีสัตยเสถียร, นำยธำม เกิดสงกรำนต์, นำยธีร์ ผลจรัญ, ด.ช.พีระศิลป์ กิจสุวรรณรัตน์, 

 นำยมุกสิกพงษ์ ดำรำรำช, นำยวีรัช นพรุจจินดำ, นำยปุณณวัจน์ บุญจง, ด.ช.วรเศรษฐ์ กิ่งพุทธพงษ์, นำยเมธัส นิมมำนนรวงศ์

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.กัลยรัตน์ ชำวสวน, ครูศุภชำติ อิ่มเกษม, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูอำรีรัตน์ ศิริเชษฐ, ครูกฤษณำ วิรุฬห์พจน์, 

 ด.ญ.สุตำภัทร วัชรคงศักดิ์

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) น.ส.กัณณ์ญำณ์ภำ ตันประทุมวงษ์, ด.ญ.ทักษอร แก้วเมฆ, ด.ญ.เพ็ญนภำ คล้ำยชัง, ด.ญ.ณศิตำ พินิจไชย, น.ส.รุ่งทิพย์ สุพรศิลป์ชัย, ด.ญ.พัฒนณียำญ์ ศรีไวพจน์, 

 ด.ญ.วรัญญำ วงศ์สุวรรณ, ด.ญ.ณัฐชยำ ทรัพย์สุพรรณ, น.ส.นัทธมนศรีษะภูมิ, ด.ญ.ณิชศรำ ศรีอำจ

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ช.ศุภณัฐ งำมเกตุสุข, ด.ช.กันต์กวี บุญอ�ำไพไชยกุล, ด.ช.ฌำนันท์ อุรุวำทิน, ด.ช.พงศภัค ศรีทองกูล, ด.ช.ชนน ชำญเดชรัตนะ, ด.ช.ปริญญำ โชควำรีพร, 

 ด.ช.ภคพล เวทยำนนท์, ด.ช.รัชต์ชำนนท์ สุอังคะวำทิน, ด.ช.ชินพัฒน์ พุทธรัตน์รักษำ, ด.ช.ต้นกล้ำ บ้ำนพลูหลวง, ด.ช.ปุณณวีร์ บุญจง

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ศุภิสรำ เกตุแก้ว, ครูศุภชำติ อิ่มเกษม, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูอำรีรัตน์ ศิริเชษฐ, ครูบุญสม ศรีศักดำ, 

 ด.ญ.พิชำมญชุ์ อรุณรัตนไพศำล

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.พรชนก เจริญสุข, ด.ญ.พำขวัญ พ่วงชิงงำม, ด.ญ.มนัสวีร์วรำ เอกศิริ, ด.ญ.บุณยนุช เขำแก้ว, ด.ญ.พรธีรำ เก็จมะยูร, ด.ญ.พิชญำภำ นุกูล, 

 ด.ญ.นวมลลิ์ อุดมโชคมงคล, ด.ญ.กิตติกำนต์ พูลสวัสดิ์, ด.ญ.พัทธนันท์ บุญเกิด, ด.ญ.พิชำมญชุ์ บุญเสม, ด.ญ.ปวริศำ ชมชื่น, ด.ญ.พิมพ์พิชชำ พรหมพันธุ์

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.พิชญ์สินี ไทยศรี, ด.ญ.วรัทยำ อุ่นอ่อน, ด.ญ.อภิชยำ พวงศุภวิวัฒน์, ด.ญ.อชิตำ เกตุแก้ว, ด.ญ.กำนต์ณพิชญ์ จ�ำปำเงิน, ด.ญ.รภัสสำ จีนขจร, 

 ด.ช.ณัฐกฤต ธูปวิโรจน์, ด.ช.ศตวรุตย์ ศรีวิไลเจริญ, ด.ญ.สุพิชชำ บริสุทธิ์, ด.ญ.จันทวรรณ ชำวนำ, ด.ญ.จรูญจิตต์ พรพิชำอัยยำ, ด.ญ.พิชญำภำ แช่มวงษ์, 

 ด.ญ.วรภร วงศ์วรำศัย, ด.ญ.กมลพัชร ท�ำมำ

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.อำภัสรำ ภูฆัง, ด.ญ.ฑิฆัมพร สุภำพ, ครูเจษฎำ เนตรสว่ำงวิชำ, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 ผูอ้�ำนวยกำรนติิกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครธูนวฒัน์ นำคเอก, ด.ญ.พชิชำภำ สมบญุนำค, 

 ด.ญ.สุชำนรี คล้ำยสังข์

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.วชิรำธร ช่ำงท�ำดี, ด.ญ.ศิรินนภัส แต้ธันยพงศ์, ด.ญ.กุลปรีญำ สิทธิสมบูรณ์, ด.ญ.อัญรินทร์ นรำประวัติพงศ์, ด.ญ.พัชชำ สุทธิธำรสุวรรณ, ด.ญ.สุขวิมล สุริรักษ์, 

 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ทองรอด, ด.ญ.สิปปกร เทพทอง, ด.ญ.สิตำนัน วิเชียรศรี, ด.ญ.ลลิดำ จิตรบวรวงศ์, ด.ญ.สุชญำ ไพหก, ด.ญ.กรวรรณ รำชคฤห์

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ธวัลรัตน์ ทวีสิงห์, ด.ญ.ณัฏฐนันท์ โพธิ์สุวรรณ, ด.ญ.สุภัสสรำ ตู้พิจิตร, ด.ญ.สุนิสำ ใจแสน, ด.ญ.จิณณภัทร เคหสว่ำงวงศ์, ด.ญ.ภัทรำนิษฐ์เป็งตะพันธ์, 

 ด.ช.ปณิธำน วรำเอกศิริ, ด.ช.ณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง, ด.ญ.กัญญำณัฐ สมบัติเจริญ, ด.ญ.ภัทรำวรรณ ศำลยำชีวิน, ด.ญ.ณัฐกมล วรรณะ, ด.ญ.ณัฐภำ เทียนงำม, 

 ด.ญ.ศุภสุตำ อุ่นอิน

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.สริินทร์ทิพย์ สงัข์วรรณ, ด.ญ.อติกำนต์ จงประดิษฐ์, ครศูภุชำต ิอ่ิมเกษม, ครสูมบญุ สกลุกรุณำอำรย์ี, รองผูอ้�ำนวยกำรโยธนิ พลูก�ำลงั, ครมูำนสั ทพิย์สมัฤทธิก์ลุ,  

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูดลลดำ สังฆสุวรรณ, ด.ญ.ยลกมล โพธิ์ศรี, 

 ด.ญ.กัญญ์นิษฐำ พงษ์พิละ, ด.ญ.ธันย์ณภัทร อภิวัฒิธรรม

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.กุญช์ภัสส์ รชตพิตรพิบูล, ด.ญ.ภัทรำพร ศิลป์ชัย, ด.ญ.กนกพิชญ์ วงษ์เกิด, ด.ญ.ศรัณยำ ศรีโปฎก, ด.ญ.ปัณฑิตำ เล้ำศิลป์ไพศำล, ด.ญ.ศุภรดำ ภัทรเสน, 

 ด.ญ.ฐำปนิกร ศรีวรรณ, ด.ญ.ธนิษฐำ พรวิษณุกูล, ด.ญ.เบญญำภำ ครองสวัสดิ์กุล, ด.ญ.ภคนันท์ ศรีจันทร์บำล, ด.ญ.ลลิตภัทร ช่ำงเกวียนดี, ด.ญ.พิมพ์นิภำ ยนต์อยู่

สร้างคน สร้างสังคม
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.สริริตัน์ พวงมำลยั, ด.ญ.นรสิรำ นุชอยู่, ด.ญ.สริกำนต์ วรอไุร, ด.ญ.ณฏัฐิฌำ ศรีสงิห์, ด.ญ.นภสัรพ ีเสรีวิพธุ, ด.ญ.วนิสรำ ชำวห้วยหมำก, ด.ญ.วรรณวภิำ พลบัเพลงิ,  
 ด.ญ.ปณิตำ ตั้งจักรวรำนันท์, ด.ญ.ศศิธร รำชสีห์, ด.ญ.กุลณิฐ แหงมดี, ด.ญ.อัจจิมำ ปำนสุวรรณ, ด.ญ.พิชญำภำ ดำรำรำช, ด.ญ.ศุภำสิริ แสงสง่ำ
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.นำตำชำ ดำอี, ด.ญ.ธัญญพร ส�ำเนียงดี, ด.ญ.รัญชิดำยำ สุกแสง, ด.ญ.วริศรำห์ สัจจะพรเทพ, ด.ญ.ธวัลรัตน์ เรียงชนะวัชน์, ด.ญ.บุญสิริ ท้วมลี้, 
 ด.ญ.นันทิกำนต์ ขุนไม้งำม, ด.ญ.จุฑำมำศ สุขสมพงษ์, ด.ญ.อทิตำ พูลทะวงศ์, ด.ญ.สิริน เขำแก้ว, ด.ญ.นันท์นภัส ปูทอง, ด.ญ.ศิริอำภำ มั่นคงดี, ด.ญ.อสมำ ผลจรัญ, 
 ด.ญ.อภิชญำ ท้วมทวยหำญ, ด.ญ.ณัฐชำ ภู่คงแก้ว
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.ณัฐกฤตำ คุ้มสิริ, ด.ญ.อริสรำ โมกหลวง, ด.ญ.ภัทร์นรินท์ สว่ำงศรี, ครูชนทิชำ เชิดตระกูล, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 
 ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูจิรสุดำ เชี่ยวชำญ, 
 ครูธัญจิรำ ทองมำก, ด.ญ.ศวิตำ กิ่งพุทธพงษ์, ด.ญ.อำภำพรรณ บุญเรืองโรจน์, ด.ญ.ณัฏฐ์นรี ปริญญำรัตนเมธี
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.ปรีสุดำ เพิกอำภรณ์, ด.ญ.จิดำภำ หำวิรส, ด.ญ.ทิวำพร ตันสุวรรณศิริ, ด.ญ.วณิสรำ อำกรชี, ด.ญ.วรณัน มั่นคง, ด.ญ.พลอยชมพู ตันทเนตนิต, 
 ด.ญ.สทุธิดำพร อรณุแสงศลิป์, ด.ญ.พมิพ์กำนต์ ศรเีพยีงจนัทร์, ด.ญ.ธนญัญำ นำคนยิม, ด.ญ.สริวิรรณ อึง้เจรญิทรพัย์, ด.ญ.ญำณภทัร คงทดั, ด.ญ.เกศรำภรณ์ ลศิน,ิ  
 ด.ญ.วรษำ กสิกรรม, ด.ญ.กุลชำพร พุทธจักรศรี

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ณัฐธยำน์ พึ่งพงษ์, ด.ญ.สุพิชฌำย์ ต๊ะอินทร์, ด.ญ.ปรีชญำ ศรีทองค�ำ, ด.ญ.พิมพ์ลภัทร หำญสันเทียะ, ด.ญ.ปำนวำด ดิษฐวุฒิ, ด.ญ.ชิดชนก มีสุข, 
 ด.ญ.ณิชชำวีณ์ ฉำยอรุณ, ด.ญ.อณัญญำ พำนลับ, ด.ญ.ปภำวี อดทน, ด.ญ.ธนภรณ์ พลเสน, ด.ญ.ปิยวรรณ โพธิ์ทอง, ด.ญ.วรวรรณ เริ่มภักตร์, 
 ด.ญ.ภคพร นกดี, ด.ญ.กรรณิกำร์ วงษ์หิรัญ, ด.ญ.ศิริลักษณ์ หมำกปรุง
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.นริศรำ โรจน์บุญถึง, ด.ญ.น�้ำฟ้ำ ระตะอำภร, ด.ญ.ชญำภำ ศรีม่วง, ด.ญ.วรัทยำ ชุติธรรมำนันท์, ด.ญ.ปัณฑิตำ ฉำยำลักษณ์, ด.ญ.ณัฐิดำ หงษ์เวียงจันทร์, 
 ด.ญ.ฐิติมำ อินทร์ทองน้อย, ด.ญ.วรพรรณ โพธิ์ทอง, ด.ญ.ธนัชญำ อู่เพชร, ด.ญ.นิพำดำ ทองตะนุนำม, ด.ญ.พิศลยำ พงษ์โพธิ์ชัย, ด.ญ.มนัสนันท์ เทียนสว่ำง, 
 ด.ญ.กัลย์ฐิตำ ธีรวดี, ด.ญ.พิชญ์กำนต์ สุขำทิพยพันธุ์, ด.ญ.กัญญำณัฐ ข้องม่วง, ด.ญ.กวิสรำ ไตรเมศ
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)	 ด.ญ.พิชำมญชุ์ บุตรดำวงษ์, ด.ญ.กุลปรียำ แก้วเขียว, ด.ญ.กนกวรรณ พรวนกระโทก, ครูโชติกำ ศรีค�ำไทย, ครูปรัศนียำ เทียนไชย, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, 
 รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, 
 รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูอัญชลิกำ พวงดอกไม้, ครูหทัยรัตน์ ทองโสภำ, ด.ญ.ปัทมพร แก้วศรีงำม, 
 ด.ญ.กัญญำรัตน์ โพธิ์นุช, ด.ญ.กนกพร โตปำนวงษ์
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)	 ด.ญ.โศภชำ อำรีชม, ด.ญ.ปัทมำ ประเสริฐสม, ด.ญ.วรรณพร กำรบุญ, ด.ญ.มนพัทธ์ รัตนจรรยำ, ด.ญ.เกวลิน จิรวำนิชกุล, ด.ญ.พัชรนันท์ พิกุลทอง, 
 ด.ญ.พิมพ์มำดำ ธรรมโกศล, ด.ญ.สิรินดำ ทำแกง, ด.ญ.ธนิดำ ศรีบุญเพ็ง, ด.ญ.วสุนันท์ สุคนธมำน, ด.ญ.กัญญภัสส์ บุญขันธ์, ด.ญ.กนกวรรณ บุญเรืองรอด

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘

เเถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.กรกนก บญุส่ง, ด.ญ.ธนัยนนัท์ มำกมลู, ด.ญ.ณฐันิชำ สวุรรณหงษ์, ด.ญ.กติติมำ สสีงัข์งำม, ด.ญ.ชญำนุต ดอกบำนเยน็, ด.ญ.นภสร มัน่จันทร์, ด.ญ.สภุำวด ีกลบีเมฆ,  
 ด.ญ.อรสิำ เกตมุณ,ี ด.ญ.จติรพชิญำ จนัทร์โชต,ิ ด.ญ.กญัพชั โพธิส์ทุธิ,์ ด.ญ.ปัณณพร ประสำทเขตท์, ด.ญ.พจนย์ี จงเจรญิ, ด.ญ.อรสิำ มุง่กลุณำ, ด.ญ.ภทัรภร กำมเชยีร 
เเถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.ณัชณิชำ คล้ำหิรัญ, ด.ญ.จิตต์ศจี สำรสุวรรณ, ด.ญ.ณิชำ แก้วเมฆ, ด.ญ.รติกำนต์ สำมทอง, ด.ญ.บุญญำรัตน์ บูรณะสุวรรณ์, ด.ญ.ธัญชนก ระวังพันธุ์, 
 ด.ญ.วรรณดี จันทะเล, ด.ญ.ภูษณิศำ จันทร์วงศ์, ด.ญ.ภัทรชริดำ มะลิอ่อง, ด.ญ.ธัญพร พุทธำประทีป, ด.ญ.กัลยำ พิมศรี, ด.ญ.นิตยำ คงคำ, 
 ด.ญ.จิตต์โสภิณ สิรวณิชย์, ด.ญ.สุวภัทร โอนอ่อน, ด.ญ.พัทธมน บ�ำรุงกิจ, ด.ญ.เขมณัฏฐ์ คงสุวรรณ์
เเถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.อำทิตยำ สร้อยสวุรรณ, ด.ญ.กัญต์ณสิำ อนิตรำ, ด.ญ.ธญัญ์รวี บญุเจอืจันทร์, ครสูพุำภรณ์ บญุรกัษ์, ครูสมบญุ สกุลกรุณำอำรย์ี, รองผูอ้�ำนวยกำรโยธิน พลูก�ำลงั,  
 ครมูำนสั ทพิย์สมัฤทธิก์ลุ, ผูอ้�ำนวยกำรนติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครดูำรำรตัน์ ทองโชต,ิ  
 ครูจริญญำ นำระกันทำ, ด.ญ.เบญจมำศ รักอยู่, ด.ญ.ชลธิชำ แช่มช้อย
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  ด.ญ.นันทรัตน์ ประสมสุข, ด.ญ.กัญญ์ภัคญำ ล้อมวงษ์, ด.ญ.ณัฏฐณิ ชำติดรัก, ด.ญ.เบญจวรรณ รักอยู่, ด.ญ.เขมวรินทร์ อ่ำอิ่ม, ด.ญ.วิมลศิริ บรรพแสง, 
 ด.ญ.สุภำวดี สุทธิบุตร, ด.ญ.ฟ้ำใส พรมเพิ่มสมบัติ, ด.ญ.ดลนภำ สวนสมบูรณ์, ด.ญ.ณัฐท์สินี สกุลทรำวัฒน์, ด.ญ.สินีนำฏ เอียกุล, ด.ญ.ฑิฆัมพร พงษ์สุทัศน์, 
 ด.ญ.มัลลิกำ เสด็จกิจ

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ปิยะธิดำ ชูชื่น, ด.ญ.กฤติยำ กลิ่นค�ำหอม, ด.ญ.พัชรไมย เจริญศิลป์, ด.ญ.เมธำวี สร้อยศรี, ด.ญ.นิศำกร โพธิ์ไพจิตร, ด.ญ.ปณิตำ ศรีบุศย์ดี, 
 ด.ญ.พิมพ์ลภัส สะอำดเอี่ยม, ด.ญ.วรกำนต์ บุญชูศร, ด.ญ.ปณิตำ เตียวเจริญกิจ, ด.ญ.เพชรรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์, ด.ญ.ต้นข้ำว หมั่นกลำง, ด.ญ.ศิรินำฏ สุขเกษม, 
 ด.ญ.หยกวิจิตร ธนำวัฒนะ, ด.ญ.อมรรัตน์ ช้ำงนิ่ม 
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ปนติำ ธนำนนัท์นกุลู, ด.ญ. จริำวรรณ เลก็สถิน, ด.ญ.ณฐัริณย์ี ชืน่ใจชม, ด.ญ. พิณรภทัร์ มะลอ่ิอง, ด.ญ.ธนัชพร งำมข�ำ, ด.ญ.ศริิพร อุน่ทอง, ด.ญ.บวรรตัน์ พุม่จ�ำปำ,  
 ด.ญ.ชิตำมำศ สิงห์เจริญ, ด.ญ. ฐิติรัตน์ สถำปนะวรรธนะ, ด.ญ.สุวภัทร เที่ยงตรง, ด.ญ.ธนภัทร ศรีวิเชียร, ด.ญ.ณัฐวลัญธ์ คล้ำยวัน, ด.ญ.ปณิตำ สังข์วรณ์, 
 ด.ญ.ธิติวรรณ วังกรำนต์, ด.ญ.จิรชำ พิมสิน
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ฑิฆัมพร ศรีประเทศ, ด.ญ.ธนพร สุขีเกตุ, ด.ญ.สุวภัทร นันทสุคนธ์, ครูปรัศนียำ เทียนไชย, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 
 ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, 
 รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูสุภำพันธ์ โทณผลิน, ครูปัญจพร ซังยืนยง, ด.ญ.นันทิชำ ทับทิมศรี, ด.ญ.ชุติกำญน์ รู้รัก, ด.ญ.นันท์นภัส ศรีจันทร์
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.กนกกร ผลแก้ว, ด.ญ.อรนุช คงพร, ด.ญ.อำรยำ โพธ์ิสวุรรณ์, ด.ญ.ภทัรนิษฐ์ อนิสว่ำง, ด.ญ.เพชรไพลนิ สรุชยัสขิวิทย์, ด.ญ.พัดทอง พิศมยั, ด.ญ.จุติกำนต์ กลิน่จนัทร์,  
 ด.ญ.รวิภำ ปำนบุญ, ด.ญ.นภัสวรรณ บุญมำลำ, ด.ญ.ปรำงศร สุขเผือก, ด.ญ.ธิดำรัตน์ เปลี่ยนศำสตร์, ด.ญ.พฤกษำกำญจน์ มีขวัญ, ด.ญ.คุณรัฏฐำธิปัตย์ นำคแก้ว

สร้างคน สร้างสังคม
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.สุนนัทำ จนัทร์เรอืง, ด.ญ.เบจมำศ ชพีนรัุตน์, ด.ญ.กนกพร วงศ์ภำ, ด.ญ.วลยักญัญำ ทวิำภรณ์, ด.ญ.ฐติิมำ ฟ้ำหว่ัน, ด.ญ.จิตรำ นันทโกศลศกัด์ิ, ด.ญ.วำรศิำ โพธิแ์ก้ว,  

 ด.ญ.ศพิำวิน ีปำนน้อย, ด.ญ.นริดำ วันโสภำ, ด.ญ.สมติำ บรบิรูณ์, ด.ญ.ณฐัสร ีทองค�ำเจรญิ, ด.ญ.นพมำศ ศรเีจรญิ, ด.ญ.ขนษิฐำ หอมสุวรรณ, ด.ญ.พิชญำภคั อำจหำญ 

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.มณฑกำนต์ โพธิ์ศรีทอง, ด.ญ.รัฐมณี เกำะสมบัติ, ด.ญ.ธันย์ชนก ลัฎฐิกุลสัมพันธ์, ด.ญ.วิรัญญำ กำญจนำศักดิ์, ด.ญ.ศุภลักษณ์ อินทมำน, ด.ญ.พรพิมล อินโต, 

 ด.ญ.สุพัชชำ แสงทอง, ด.ญ.สุพัชชำ แก้วบัวดี, ด.ญ.สุพัชชำ คงสว่ำง, ด.ญ.ปภำวรินทร์ เกิดนุช, ด.ญ.ปณยำ นุ่มสุข, ด.ญ.ชมพูนุท พลำยแสง, ด.ญ.วรินทร กลิ่นหอม,  

 ด.ญ.อำทิมำ ชะมำท, ด.ญ.ธนวรรณ ปำร์จำปำติ

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ปำณิสรำ คเชนทร, ด.ญ.กิรณำ มำนำ, ด.ญ.เนื้อทอง ทองค�ำ, ครูเกษรำภรณ์ สุระ, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 

 ครมูำนสั ทพิย์สัมฤทธิก์ลุ, ผูอ้�ำนวยกำรนติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครสูหุรรษำ คงมชีนม์, 

 ครูวัสนันท์ ประจงกำร, ด.ญ.กมลวรรณ แก้วจีน, ด.ญ.ศิตำ ชะลอเดช

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ณฐัมนต์ ศรวีรรณะ, ด.ญ.ชนกสดุำ ผลภำษ,ี ด.ญ.ชนิสรำ จ�ำปำเงนิ, ด.ญ.ยลดำ ประเสรฐิศร,ี ด.ญ.ฑฆิมัพร ศริวิฒัน์, ด.ญ.บรุนิทร์ พฤกษำศลิป์, ด.ญ.สถำพร คุม้บญุ, 

  ด.ญ.วชิรำภร พันธุ์แสงจิตต์, ด.ญ.ปำทิตตำ สระทองห้อย, ด.ญ.ภัทรธิดำ ทับทิมเทศ, ด.ญ.ณิศวรำ ปำนมณี, ด.ญ.กำนติมำ ชำวก�ำแพง, ด.ญ.พรรณพัชร แสนเสนำะ

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.อภิชญำ แก้วปำนกัน, ด.ญ.ภภัสสร นะหำรนอก, ด.ญ.สรกรรณ ตรีโภชน์, ด.ญ.สุพัตตรำ แซ่ซิ้ม, ด.ญ.กรกนก สุขใจ, ด.ญ.ณัฐฐำทิพย์ เจริญดี, 
 ด.ญ.รัชวิภำ โพธิ์พิมลวัฒนะ, ด.ญ.สุรำรักษ์ สว่ำงศรี, ด.ญ.ธมนวรรณ ดียิ่ง, ด.ญ.พิชญำภำ หงวนตัด, ด.ญ.พฤฒิรัตน์ บุญฟัก, ด.ญ.สิริยำกร ค�ำเกลี้ยง 
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ธันยกำญจน์ อ�่ำสกุล, ด.ญ.กิตติยำ อุ่นเรือน, ด.ญ.กำญจนำ นกสกุล, ด.ญ.วัชลำวลี ทำสีรงค์, ด.ญ.รัตนำ ขวัญเมือง, ด.ญ.วริศรำ ปิ่นทอง, ด.ญ.กุณชญำ สำมสี, 
 ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชำ มำโสมพันธ์, ด.ญ.รักตำภำ เจียรประวัติ, ด.ญ.นัฐชำนันท์ เพ็งศรีโคตร, ด.ญ.จันจิรำ เกิดนุช, ด.ญ.ณฐพร ทวนทอง, ด.ญ.รสธร กุนำนำค, 
 ด.ญ.ศศิพร กุลณำมำก, ด.ญ.พันธุ์ทิวำพร ทักขะพำณิชย์, ด.ญ.ชลิตำ ทองฤทธิ์, ด.ญ.จันทร์ทิพย์ จันทร์ม่วง
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.วิมพ์วิภำ ไทยวงษ์, ด.ญ.ชลธิชำ หมุดหมั้น, ครูชนทิชำ เชิดตระกูล, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 
 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูพิมพ์ชนก พรหมจรรย์, ครูชนินทร์ ชโลธร, 
 ด.ญ.นพวรัทย์ เกิดสุข, ด.ญ.รสมำรินทร์ เสำพวง
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.สุนิชชำ บัวอุไร, ด.ญ.สุภัทร์ทิยำ ตันสิริภัทร์, ด.ญ.วทันยำ อ่อนสุดดี, ด.ญ.ภคพร โพธิ์นิล, ด.ญ.ณัฐวรรณ สุขสม, ด.ญ.อินทุอร รัตนวรำภรณ์, 
 ด.ญ.ชนัญชิดำ ล�ำดวล, ด.ญ.สุธีวรำงค์ โพธิ์ศรีทอง, ด.ญ.ทวำรำวดี มณีอินทร์, ด.ญ.กมลทิพย์ กลิ่นหรั่น, ด.ญ.กำนต์รวี กลิ่นค�ำหอม, ด.ญ.พรสุดำ สว่ำงศรี

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๒

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ศศิธร แหยมบุญ, ด.ญ.กมลวรรณ กิ่มแสง, ด.ญ.วันทนีย์ เวทสรณสุธี, ด.ญ.พิชชำพร ห่วงเอี่ยม, ด.ญ.สิริวิมล มำลำพงษ์, ด.ญ.ศศิกำนต์ เรืองเขียว, 

 ด.ญ.ทักษดำนนัทำ ปิยะวรรณ, ด.ญ.จนัทร์จริำ เกดิศร,ี ด.ญ.สชุำดำ บุญจันทร์, ด.ญ.จตพุร สอดส,ี ด.ญ.วสัส์พร สดุประเสรฐิ, ด.ญ.ทฆิมัพร สดุโต, ด.ญ.นิธวิด ีโพธิพ์นัเหมอืน 

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.นิชำภำ ใจสมบุญ, ด.ญ.มีนำ ทั่งทอง, ด.ญ.อทิตยำ อุมะมำนิต, ด.ญ.เมวดี ศรีแผ้ว, ด.ญ.ชฎำนำถ แร่เพชร, ด.ญ.โยษิตำ สิริรุจิรวัทน์, ด.ญ.มนฑิตำ อยู่สำ, 

 ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ สุวรรณำประทีป, ด.ญ.ศศิภำ สำน้อย, ด.ญ.ปรำรถนำ ทองมูล, ด.ญ.จันยำภรณ์ กลั่นประเสริฐ, ด.ญ.ภัทรำนิษฐ์ น�้ำนวล, ด.ญ.สุณิตำ สุขสำลี, 

 ด.ญ.วรรณดี แฟงรักษ์, ด.ญ.อำภัสรำ ไชยด�ำ

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.พรรณวษำ ป้อมสถิต, ด.ญ.ณัฎฐณิชำ เมืองแก้ว, ด.ญ.กำนต์พิชชำ โพธิพันธ์, ครูเกษรำภรณ์ สุระ, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 

 ครมูำนสั ทพิย์สมัฤทธิก์ลุ, ผูอ้�ำนวยกำรนติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครนูพวรรณ วิจติรบรรจง,  

 ครูธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์, ด.ญ.พิมพ์ลดำ พิริยวรวัชร์, ด.ญ.ศุทธินี มังกร, ด.ญ.ธนัชพร พึ่งสุ

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ณหทัย ดีเสมอ, ด.ญ.ปรัชญำวดี พิมพ์พันธุ์, ด.ญ.สุทธิดำ ปลีคงธุ, ด.ญ.อำรีรัตน์ รอดอ�ำพันธ์ุ, ด.ญ. รวีพัศ วรกิจธ�ำรงค์ชัย, ด.ญ.เติมทรัพย์ เกษมณี, 

 ด.ญ.นพธีรำ ทัศนสุวรรณ, ด.ญ.แพรวพรรณ ขุนดำรำ, ด.ญ.ปำริชำติ ศรีเจิดจ้ำ, ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ศิริพันธ์ุสิน, ด.ญ.สุวรรณำ หว่ำงรัศมี, ด.ญ.วรินธิยำ ยศศักดิ์ศรี

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ณัชชำภัค ศรีชมภู, ด.ญ.สุปรียำ บัวแตง, น.ส.บัณฑิตำ เสือมี, ด.ญ.พรรทิพำ อินอ่อน, ด.ญ.ฉัตรธนิดำ ถำวรวงษ์, ด.ญ.กัญญำรัตน์ แก้วประเสริฐ, 

 ด.ญ.ลัดดำวรรณ เทพสิน, ด.ญ.ภำวิณี ตรีวิชำ, ด.ญ.สุกัญญำ ขวัญเมือง, ด.ญ.วริศรำ วิบูลย์ชำติ, ด.ญ.นันท์ชญำน์ เจริญไพฑูรย์, ด.ญ.ระพีพัฒน์ เหล่ำศรีนำท

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.สุวรำ สำยน�ำ้, ด.ญ.กำญจนำ พงษ์เพง็, ด.ญ.ศศกิำนต์ เมฆฉำย, ด.ญ.มนูำ ยพุำพนิ, ด.ญ.ฑมิพกิำ แพรศร,ี ด.ญ.มลัลิกำ ส�ำรำญมำก, ด.ญ.พมิพ์วลญัช์ เพชรพวงพนัธุ,์  

 ด.ญ.พิชำมญชุ์ นุชนำรถ, ด.ญ.กฤตวรรณ อ่อนละมูล, ด.ญ.อัจจิมำ เพชรสว่ำง, ด.ญ.พรธีรำ ศิริรุ่งโรจน์กุล, ด.ญ.สุจิรำ ละม้ำย, ด.ญ.ณัฐชนก กัลยำณ์

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ศศิกำน สำธุพันธุ์, ด.ญ.วศินี อ่วมมณี, ครูสุพำภรณ์ บุญรักษ์, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูณปภัช พลฤทธิ์, ครูมำณิกำร์ พรหมสุข, 

 ด.ญ.พุธิตำ บัวชุม, ด.ญ.รัฐกำนต์ อ้นบ�ำรุง

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ต้นข้ำว ล่อซุน่นี,้ ด.ญ.กญัญำนนัท์ กลัน่พจน์, ด.ญ.รงัสมิำ เทพประสทิธิ,์ ด.ญ.มธรุดำ พนัธุล้์อม, ด.ญ.ธนพร จวิศิรติระกูล, ด.ญ.ธติริตัน์ นิลด,ี ด.ญ.นริศรำ อยักลู,  

 ด.ญ.ปำณิศำ พลำยมี, ด.ญ.ภัคจิรำ สอนพงศ์, ด.ญ.อธิติยำ ห้องเขียว, ด.ญ.ศุภำนันท์ โพธิพันธุ์, ด.ญ.สุพรรณิกำ เฉกเพลงพิน

สร้างคน สร้างสังคม
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๓

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.นภัสวรรณ พันธุ์แตง, ด.ญ.ลลิตำ สอนไข่, ด.ญ.กฤติกำ โพธิ์ดำษ, ด.ญ.มนัสนันท์ หม่อมหมื่นทอง, ด.ญ.เบญญำภำ ทองอินทร์, ด.ญ.จุฑำมำศ เกิดสุข, 
 ด.ญ.อุษำ อินทวิรัตน์, ด.ญ.สุนิษำ มูลศรี, ด.ญ.นันทกำนจน์ นำคเรือง, ด.ญ.ศิริกำณต์ วิเชียรศรี, ด.ญ.สำยสวรรค์ พลเสน, ด.ญ.พิมพ์ลภัส ภิรมย์พำนิชย์, 
 ด.ญ.วิจิตรำ วุฒิกร
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ณัฏฐณิชำ โพโต, ด.ญ.ธนวรรณ ตงลิ้ม, ด.ญ.กรรทิฌำย์ นวมทอง, ด.ญ.สกุลกำญจน์ พูนศิริจิรัชญำ, ด.ญ.วีรวรรณ บัวแก้ว, ด.ญ.ปำลิตำ เรือนใจมั่น, 
 ด.ญ.กวินธิดำ สุขเรือน, ด.ญ.ชุลีพร ฉำยำกุล, ด.ญ.อมรรัตน์ พันธ์ซำว, ด.ญ.อสิรีย์ เเสงสว่ำง, ด.ญ.จิรภำพร ผลทิพย์, ด.ญ.ณัฎฐณิชำ นุ่มมณี, ด.ญ.ธนัชพร โพธิ์หอม, 
 ด.ญ.รักตะวัน ศรีวันนำ, ด.ญ.ศุภรัสมิ์ คล้ำยทอง
เเถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.พิมพ์ฐินันท์ เล็กถวิลวงศ์, ด.ญ.ณัรนุช คุ้มกลัด, ด.ญ.หทัยรัตน์ ชิ้ววงษ์, ครูธนวัฒน์ นำคเอก, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 
 ครูมำนสั ทิพย์สมัฤทธ์ิกลุ, ผูอ้�ำนวยกำรนิตกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครสูมพศิ เลก็ถวลิวงศ์,  
 ครูวำสนำ อร่ำมรัศมี, ด.ญ.พิมพ์ภัช เลิศปรีชำอังกูร, ด.ญ.ธีตำ อยู่สำ
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา) ด.ญ.ปำรวี ฤทธิไกรเดชำ, ด.ญ.ปนัสยำ เย็นสุขเอิบ, ด.ญ.ญำณิษำ ขวัญสุข, ด.ญ.ฐิตำภำ ค�ำเภำ, ด.ญ.สุพรรษำ ดำมี, ด.ญ.สรสิชำ สมบัติเจริญ, ด.ญ.ปำนชีวำ ชื่นใจดี,  
 ด.ญ.พิมลพรรณ พิมสิน, ด.ญ.ณัฐธิดำ เจียเรืองสำคร, ด.ญ.อภิญญำ พูลทรัพย์, ด.ญ.กมลลักษณ์ เจิมสุวรรณ, ด.ญ.นฤมล สำรสุวรรณ

เเถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.สุนิตำ อุตรำ, น.ส.ศิริณภำ บุตรยำกรัด, น.ส.รัตนำ หนูทอง, น.ส.กรกนก จันทร์สง, น.ส.สุพพัตตรำ ชำวห้วยหมำก, น.ส.ปิยธิดำ ค�ำวงศ์, 

 น.ส.ฐิตำภำณ์ ค�ำหอมกุล, น.ส.ชนกนันท์ ชัยชวน, น.ส.ชลธิชำ เกิดบุญ, น.ส.สำธินี เมืองเจริญ, น.ส.กลิ่นสุคนธ์ เณรจำที, น.ส.สุวรินทร์ สงสกุล, 

 น.ส.อำริสำ เเผนสมบูรณ์, น.ส.เกศกนก พันปี, น.ส.พัชญ์พิชำ พินิจพณิชย์

เเถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.พัชรำภรณ์ เเสงจันทร์, น.ส.ภำรดี งำมยิ่ง, ครูปรัศนียำ เทียนไชย, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูนริศตำ ด้วงต้อย, ครูระวีวรรณ วีระเทศ, 

 น.ส.ศศิกำรณ์ ฐำนวรพรพงศ, น.ส.ณัฐกำญจน์ เฉลยพจน์

เเถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.เกตุมณี ศรีครุฑ, น.ส.วำสิณี พันธ์ุเเตง, น.ส.สุพิชฌำย์ สุเยำว์, น.ส.พรรณทิวำ เรือนตื้อ, น.ส.กนกพร พยัพ, น.ส.เเก้วตำ บัวคุ้ม, น.ส.จิรำภรณ์ เทพวงษ์, 

 น.ส.รักษิตำ ใจตรง, น.ส.สุพรรณษำ เเก้วศรีงำม, น.ส.อภิรดี ทองมูล

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
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แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.เปรมสิริน ข้องม่วง, น.ส.ฐิตินันท์ โสมภีร์, น.ส.สริตำ พรหมมำ, น.ส.เกศิณี ปำนมอญ, น.ส.จุฑำมำศ บุตรพรม, นำยมลฑล ใบลี, น.ส.ฐิติพร เลำหสูต, 

 น.ส.ลลิตำ สุขศรี, น.ส.ภรวิสำร์ จ�ำปำเงิน, น.ส.ชญำนภัส อังสุวร , น.ส.ภูรินี ทองฉ�่ำ, น.ส.บุญญำพร แก้วกระจ่ำง, น.ส.สุกัญญำ ธรรมวิเศษ

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.อรอนงค์ ยอยรู้รอบ, น.ส.ชนนิกำนต์ แก้วเกตุ, ครูชนทิชำ เชิดตระกูล, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, 

 ครูจุฑำมำศ แป้นแจ้ง, ครูเสกสรรค์ นำเอก, น.ส.พิชำมญธุ์ วรศรีวิศำล, น.ส.พัทธวรรณ เกิดสมนึก

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)	 น.ส.อนันตญำ ชินกิตติวุฒ, น.ส.วรกำนต์ โพธิ์ไพจิตร, น.ส.วริศรำ โพธิ์ผ่ำน, น.ส.ศุภิสรำ ผลมะม่วง, น.ส.ภรดำ บุญชู, น.ส.อรฤทัย วัฒนจรูญโรจน์, 

 น.ส.จุฑำรัตน์ สุทธิภัทรพงศ์, น.ส.ชุติมำ วำณิชยชลกิจ, น.ส.อภิชยำ น่ำชม, น.ส.อทิติยำ สุขเรือน, น.ส.ชฎำภรณ์ รำชล�ำ, น.ส.วณิชชำ มงคลสำร

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.เบญจพร คะชำชัย, น.ส.อรธิดำ วงษ์แก้ว, น.ส.กัลยรัตน์ แทนศิริ, น.ส.พิรำภรณ์ ปำนประเสริฐ, น.ส.ณัฐณิชำ พรมจันทร์, 

 นำยสมยศ สุขเลิศธรรมกุล, น.ส.อุษำ มอญแช่มช้อย, น.ส.เมธำวี น�้ำใจดี, น.ส.กนกวรรณ กันตะวงษ์, น.ส.จินดำภรณ์ ชำวบำงงำม, 

 น.ส.วรำภรณ์ ธรรมวิชิต

แถวนั่งที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.วรนิทร วงษ์วจิำรณ์, น.ส.ภนติำ เอบิกิตตสิวสัดิ,์ น.ส.มณัฑนำ แช่มช้อย, น.ส.อรอนงค์ ขยนัสะกำร, น.ส.เกศกญัญำ วฒันจรูญโรจน์, น.ส.ณฐันนัท์ นำคำแก้ว,  

 น.ส.ชมพูเนกข์ พูลสมบัติ, น.ส.ศุภลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์, น.ส.พิชญำภัค ฐิตะวรรณ, น.ส.พลอยวรีย์ ด้วงไทย 

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ครูศุภชำติ อิ่มเกษม, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, 

 รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูแพร สมใจเพ็ง, ครูฉันทนำ บุญมำก

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ภัทรสุดำ พันธุ์เมือง, น.ส.ศศิพร ครุฑใจกล้ำ, น.ส.จินตนำ พงศ์ภัทรพร, น.ส.อุรัสยำ บุญแหยม, น.ส.กัณญำรัตน์ จับทอง, น.ส.มุทิตำ บุญบรรดำล, 

 น.ส.ศันสนีย์ มำสุข, น.ส.หัษยำ รุ่งวิตรี, น.ส.ชุตินันท์ แย้มมี, น.ส.ศศิภำ ขุนพิบูลย์

สร้างคน สร้างสังคม
52



โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศุภนิดำ กล�่ำคุ้ม, น.ส.กรรวี พฤกษำพงษ์, น.ส.ธนำภรณ์ จันทรวงศ์, น.ส.ญำสินี กสิพันธ์, น.ส.อำรยำ พั้วสมจิตร, น.ส.อัมไพวรรณ์ ทัศนสุวรรณ, 

 น.ส.วิลำสินี วิบูลย์ชำติ, น.ส.อัญริยำ ยี่สมบุญ, น.ส.กันตำ สิงห์ดวง, น.ส.พิมพ์ลภัส แพมำก, น.ส.มนัชญำ แก้วจันทร์, น.ส.ลภัสรดำ อินทร์ล�ำพัน

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ครูธนวัฒน์ นำคเอก, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, 

 รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูพัชรี ชมจันทึก, ครูธนันญดำ ศรีโมรำ

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ธันยพร แสงทอง, น.ส.รุ่งไพลิน เกษดี, น.ส.กุลสตรี มหำชน, น.ส.บุณฑริกำ บุญยงค์, น.ส.อธิติมำ สว่ำงกิจ, น.ส.ศุภกำนต์ เล็กแจ่ม, น.ส.ไอศวรรย์ สุขสวย, 

 น.ส.ชนิกำนต์ สังข์ศรีแก้ว,น.ส.ณัฐชำนันท์ สุพร, น.ส.กัญญ์วรำ รัตนรงค์

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.สิริกร สมค้ำ, น.ส.นันท์สินี แร่เพชร, น.ส.ภัทรวรรณ กุมพันธุ์, น.ส.จิรำวรรณ กลับทอง, น.ส.สุวนันทน์ ลำภำนิกรณ์, นำยศุภกร เวียงธรรม, 

 น.ส.วิภำวรรณ แก้วเขียว, น.ส.ขวัญดำรินทร์ อ�่ำสกุล, น.ส.พรรณย์พษำ กลิ่นจุ่น, น.ส.วิมลวรรณ ข�ำเอี่ยม, น.ส.กุลธิดำ ประคองสุข

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.กำญจนำ ไชยรัตน์, น.ส.อัญชลี เชื้ออิบ, น.ส.จิรนันท์ บุญธรรม, น.ส.ณัฐชยำ พันตัน, น.ส.ฐิติญำพร ภมรพล, น.ส.พรทิพย์ บำงใจดี, 

 น.ส.ญำณิศำ มำวงเดือน, น.ส.จำรุมน วิจิตร์แสงศรี, น.ส.อนัตตำ ปุณหวันลี้ตระกูล, น.ส.ญำณธิชำ ฉิมสุข, น.ส.ปำริฉัตร รื่นเพชร, น.ส.ปวเรศ บุญทรง, 

 น.ส.เบญญำภำ ทับทองดี

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ครูศุภชำติ อิ่มเกษม, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, 

 รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูภำพตะวัน ล่ำมแขก, ครูชมัยพร แก้วปำนกัน

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศศิธร หอมชื่น, น.ส.เสำวลักษณ์ อิษฎำนนท์, น.ส.ชลธิกำญจน์ สังข์วิเศษ, น.ส.เฌอชนก อินทุมำร, น.ส.กัลยำ สำลิตุล, น.ส.อธิชำ วงษ์ถำวรเรือง, 

 น.ส.วิไลพร บุญธรรม, น.ส.พิมพ์พิชชำ มูลพันธุ์, น.ส.กฤติพร กันนะพันธุ์

เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศศธร แหวนทองค�ำ, น.ส.ธัญพร กุลวงศ์, น.ส.จันทิมำ อภิชัยพร, น.ส.เมธำวี ทับทิมขำว, น.ส.กชกร จ�ำปีเรือง, น.ส.กรกนก คงอินทร์, น.ส.พัชรี สิงห์วี, 
 นำยภำกร สุริยวงษ์, น.ส.สรสิชำ เล็กพงศ์, น.ส.อินทุกร บริสุทธิ์พงศ์, น.ส.เบญจวรรณ อินธิวงษ์ น.ส.เบญญำภำ ศรีประภำ, น.ส.สุภัทรขจี เปี่ยมสะอำด, 
 น.ส.วนัสกรณ์ ค�ำวงกรด, น.ส.วัลวิษำ รื่นเพชร
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.พิมพ์ลภัส ทัศนพันธุ์, น.ส.จัสมิน กิจจ�ำนง, น.ส.ฉัตรทนำกร พัดเขำ, น.ส.กัญชพร สุวรรณพงษ์, น.ส.สิขเรศ พัฒนะพรหมมำส, น.ส.สุภชำ ภู่มำลำ, 
 น.ส.พิมพ์ทิพย์ ลีโคตร, น.ส.มุทิตำ กี่คงเดิม, น.ส.วริศรำ ลิ้มตนำนนท์, น.ส.ศรัณยำ ตั้งตรงไพโรจน์, น.ส.ธนพร เมืองวงษ์, น.ส.พรรณรำย อินทร์ใจเอื้อ, 
 น.ส.ธนนันท์ พำนิชวงษ์, น.ส.มำนิสำ ศิลำ
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ภำณุมำส สุวรรณ์, น.ส.อุ้มศิริ เอี่ยมสีใส, ครูเกษรำภรณ์ สุระ, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 
 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูร�ำพึง โพธิ์ศรี, ครูสุชำติ ผลภำษี, 
 น.ส.อภิญญำ โมมินทร์, น.ส.สำยฝน ลันทม
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ณัฐนันท์ สุดโต, น.ส.จันจิรำ กองคำวี, น.ส.ปภัสสร เอี่ยมแข, น.ส.วรรณิภำ สังข์เจริญ, น.ส. พรรณพัชร เตียนตั้งวงษ์, น.ส.อิสรีย์ มำลำพงษ์, 
 น.ส.นันทิยำ ปีเงิน, น.ส.ปิยธิดำ มั่นคงดี, น.ส.ลักขณำ คชำพันธุ์, น.ส.นฐำ อนุสรำนนท์, น.ส.ปัณฑิตำ ทองหอม

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.พรรณสิริ นวลทอง, น.ส.ชุตำภำ ทองบุญเหลือ, น.ส.รินรดำ กอดิษฐ์, น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ดอกล�ำเจียก, น.ส.ลลิตำ มำตรวิจิตร, นำยเกริกกัมปนำท คันธิก, 
 นำยชินวุฒิ แสนลำน, นำยพงศภัค แก้วเมฆ, น.ส.ณัฐมน พุกเศรษฐี, น.ส.กมลชนก บูรณศักดิ์, น.ส.ธนพร อุระวัฒน์, น.ส.คฑำมำศ เบี้ยวบังเกิด, 
 น.ส.พัณณิตำ เฉกแสงทอง
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศุภลักษณ์ จิตต์ใจฉ�่ำ, น.ส.พิทยำภรณ์ วงศ์จุฬำลักษณ์, น.ส.นริฌำ อยู่สะบำย, น.ส.พิมพ์ฬดำ ทับทัน, น.ส.นุชรินทร์ มะลินิล, น.ส.พัชรพร จิรวำนิชหิรัญ,  
 น.ส.ธนำพร นัยพัฒน์, น.ส.จิรำพร ศรีพรแก้ว, จตุพร โพธิ์ศรี, น.ส.ปิยธิดำ พงศำวลีนุกูลกิจ, น.ส.พรชนก ลิ้มสุวรรณศิลป์, น.ส.ธวัลรัตน์ ศรีสุข, 
 น.ส.ปณิดำ ชอบใจ, น.ส.ฐิตำภรณ์ พุ่มระชัฎร์, น.ส.ศรัญญำ โตสวน, น.ส.ชัชชญำ แตงทอง, น.ส.รมย์ธีรำ ท้วมทวยหำญ
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ชุติกำญจน์ นุชปำน, น.ส.ปณิสรำ ดีเลิศ, ครูสุพำภรณ์ บุญรักษ์, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 
 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูฐำปนีย์ พลเสน, ครูชนิษฎำ นุ่มอ่อน, 
 น.ส.จิตรีภรณ์ เขียวหวำน, น.ส.พิชญำ สมใจเตียบ
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศศิวิมล โมกหลวง, น.ส.กนกพร เสือนุ้ย, น.ส.กำญจนำ ต้นสถิตย์, น.ส.ธณสรณ์ หมัดเหม, น.ส.จิรัฐิพร สำยเสน, น.ส.นพรัตน์ ดำกระบุตร, 
 น.ส.อรัญญำ บัวเขียว, น.ส.นัทชำ เสมค�ำ, น.ส.เรวดี แก้วศรีงำม, น.ส.กันย์ณัฐญำ มำรมณ์พันธ์, น.ส.ปภำวี รื่นโพธิ์วงค์, น.ส.กมลลักษณ์ ทองชันลุก

สร้างคน สร้างสังคม
54



โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.พรทิพย์ จันทร์มำ, น.ส.ศุภิสรำ ทับพันธ์ลักษณ์, น.ส.พรนัชชำ น�้ำค้ำง, น.ส.อุษำ ปำร์จำปำติ, น.ส.ชนินทร อ่อนวิมล, น.ส.ฐิติรัตน์ คณะว่ำปี, 
 น.ส.ธนภัทร เนำวรงัษ,ี น.ส.ธรีภทัร เหลีย่มจนิดำ, น.ส.พลอยนภสั รตันไกรสกลุ, น.ส.สมฤดี ทองประเพยีร, น.ส.มฑุติำ กองร้อยอยู,่ น.ส.กำนต์ธดิำ บ่องเขำย้อย, 
 น.ส.ศศิชำ น�้ำแก้ว
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ปณิดำ เชิดฉันท์, น.ส.อรวรรณ มังคุด, น.ส.ชนัญชิดำ ดอกกุหลำบ, น.ส.กนกวรรณ พิทักษ์วงศ์, น.ส.ภัทรดท ตันติพัฒน์, น.ส.กัญญำรัตน์ ท�ำจะดี, 
 น.ส.ชุติกำญจน์ อินโคกสูง, น.ส.อภิสรำ เต็กสี, น.ส.สุชญำ ปรำกำรนันท์, น.ส.เพชรน�้ำหนึ่ง ทนกล้ำ, น.ส.สิริลักษณ์ ทองมำ, น.ส.นัทธ์หทัย เทพสถิตย์, 
 น.ส.รัตนำวลี กุณมำก, น.ส.ธิดำศิริ รู้ยิ่ง, น.ส.ศลิษำ มำสนุพงษ์
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.พิชชำพร สำยทอง, น.ส.อินทิรำ สมจิตต์ชอบ, ครูธนวัฒน์ นำคเอก, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง,  
 ผูอ้�ำนวยกำรนติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครเูพญ็พชิชำ กจิลำภ, ครวูชัรำพร ฟองจนัทร์,  
 น.ส.กุลนิษฐ์ ไทยวงศ์ , น.ส.ญำณิกำ ปัตลำ 
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ปำริษำ แซ่ตั้ง, น.ส.ศศิวิมล ยำสุกแสง, น.ส.อำรียำ ใหมทอง, น.ส.พิมพ์สิรี กันพงษ์, น.ส.วิลำสินี โพธิ์พันธุ์, น.ส.ขวัญฤดี คงสกุล, น.ส.ณัฐธิดำ นำคข�ำพันธ์, 
 น.ส.กมัยธร เพ็ญดำรำ, น.ส.เปรมฤดี สุขวงษ์, น.ส.ปำณิสรำสุวรรณิก

แถวยืนที่ ๔ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ปภัสสรำ วังกุ่ม, น.ส.ชญำทิพย์ เภสัชเวชกิจ, น.ส.ชนัญชิดำ สีหมำกสุก, น.ส.สุธำวี เกษลักษณ์, น.ส.ปวริศำ สง่ำงำม, น.ส.สุวิญญำณ์ คล้ำยทอง, 
 น.ส.จุฑำพร บัวผัน, น.ส.จุฑำลักษณ์ บัวผัน, น.ส.ญำตำ อรุโณทัย, น.ส.นัฐจีมี่ย์ กำซอ, น.ส.พัณณิตำ ชำวห้วยหมำก, น.ส.มัลลิกำ หอมกันหำ, 
 น.ส.จิดำภำ แก้วหอมค�ำ, น.ส.จิดำภำ ซังยืนยง, น.ส.ภำณุมำศ อภิเดช
แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.จฑุำรัตน์ ปทูอง, น.ส.สุพชิญำ นำคใหม่, น.ส.อลชิำ ชยัจันด,ี น.ส.ธญัลกัษณ์ ลสุีวรรณ์, น.ส.พณัณ์ชติำ วฒุกิร, น.ส.นันทชิำ ธัญญเจริญ, น.ส.สำธนินัท์ โพธิศ์รทีอง,  
 น.ส.ศุภิสรำ ข้องเกี่ยวพันธุ์, น.ส.ศรัลวริลณ์ ว่องอุดมธนกุล, น.ส.วิมลภำ ทองค�ำใส, น.ส.กชกร เจริญสุข, น.ส.ธวัลรัตน์ โพธิ์น้อย, น.ส.ธวัลรัตน์ ธรรมำนุกูล
แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศภุลกัษณ์ ก้อนทอง, น.ส.ปำณสิรำ ปกป้อง, ครปูรศันยีำ เทยีนไชย, ครูสมบุญ สกลุกรณุำอำรย์ี, ครมูำนสั ทพิย์สมัฤทธิก์ลุ, รองผูอ้�ำนวยกำรโยธนิ พลูก�ำลงั, 
 ผูอ้�ำนวยกำรนติกิรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ, รองผูอ้�ำนวยกำรเนตร์ชกุร หอมไม่วำย, รองผูอ้�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสนิ, ครอูรนชุ แม้นเทวฤทธิ,์ ครูประยทุธ์ ข�ำพิจติร,  
 น.ส.สิวำญำ สงค์อินทร์, น.ส.ณหทัย เศรษพำนิช
แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.อรชพร ชัยจันดี, น.ส.จิรนันท์ จันทร์เจริญผล, น.ส.กมลรดำ บุญฉัตรเมือง, น.ส.จันทิมำ จันทร์ด�ำ, น.ส.ตรีสุคนธ์ พงษ์เส็ง, น.ส.ณัชชำ หิรัญยะวะสิต, 
 น.ส.พรรณวษำ เหล็กดี, น.ส.ธนพร รู้รอบ, น.ส.ภัทรนิดำ จ�ำปำเงิน, น.ส.ฐิตำภรณ์ เรือนใจมั่น, น.ส.รวิษฎำ สุขแก้ว, น.ส.ศศิธร วรำเอกศิริ
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โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.กำนต์รวี ระวิพงษ์, น.ส.ธัญชนิต ทวีสิงห์, น.ส.ชัชชญำ ตั้งต้นตระกูล, น.ส.ณัฐพร ศำลยำชีวิน, น.ส.ธรรยธร โชติพันธ์ุ, นำยยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, 

 นำยธนพล ขุนสังวำลย์, น.ส.วิชญำ แซ่เล้ำ, น.ส.ศุภำรมย์ ณ กลองดี, น.ส.ภัควดี มณีวงษ์, น.ส.สุณัฐชำ พวงศุภวิวัฒน์, น.ส.วันวิสำข์ ทรัพย์จรูญชัย, 

 นส.ภภัสสร รักกิจกำร

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ณัฐณิชำ ฉันศรี, น.ส.เมธำพร พลเสน, ครูเกษรำภรณ์ สุระ, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, 

 ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูศุภลักษณ์ ขุนสังวำลย์, 

 น.ส.พิมพ์ชนก ศรีบุญเพ็ง, น.ส.ธัญวรัตม์ ศรีโมรำ

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ธนพร ศรีบุญเพ็ง, น.ส.ศุภลักษณ์ พุ่มพวง, น.ส.นันทนัช ตะโกพร, น.ส.ศุภนุช เอกทักษิณ, น.ส.พันธิดำ สัมมำชีวำนันท์, น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ศิริโสภณำภรณ์, 

 น.ส.นภัสสร พรมสุ่น, น.ส.ลภัสรดำ ท�ำสุนำ, น.ส.ตฤษณำ ข�ำคง, น.ส.ฉัตรลดำ ท�ำสุนำ, น.ส.อภิชดำ ธนภัทรมงคล

แถวยืนที่ ๓ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.ศิรดำ คุ้มศรี, น.ส.จิดำภำ นักฟ้อน, น.ส.นภสร มณีอินทร์, น.ส.รมิตำ แพทองค�ำ, น.ส.ปิยธิดำ บัวทอง, นำยวริทธิ์ ถำวรวสุ, นำยชุติกัลป์ ศรีสมพันธุ์, 

 นำยธีรภัทร ศรีไวพจน์, นำยภูรี หมื่นวณิชกุล, น.ส.ธัญชนก ลอพำนิช, น.ส.ปำจรีย์ เทียนงำม, น.ส.วิมลสิริ ศิริสมบูรณ์เวช

แถวนั่งที่ ๒ (จากซ้ายไปขวา)  ครูสุพำภรณ์ บุญรักษ์, ครูสมบุญ สกุลกรุณำอำรีย์, ครูมำนัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, รองผู้อ�ำนวยกำรโยธิน พูลก�ำลัง, ผู้อ�ำนวยกำรนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ, 

 รองผู้อ�ำนวยกำรเนตร์ชุกร หอมไม่วำย, รองผู้อ�ำนวยกำรกรชศำ เพชรปภำสิน, ครูสุรัตน์ ชุ่มทอง, ครูอำรีรัตน์ ศิริเชษฐ

แถวนั่งที่ ๑ (จากซ้ายไปขวา)  น.ส.พรรณพศร ละออเอี่ยม, น.ส.พรนัชชำ โชระเวก, น.ส.ปทิตตำ ชัยกิจอุรำใจ, น.ส.ณัชชำ มณีอินทร์, น.ส.ปวินท์ทิตำ หวังบูรพำไพบูลย์, 

 น.ส.ทิพย์ธัญญำ โพธิ์ทอง, น.ส.ณัฐวดี อ�ำนวยวัฒนกุล, น.ส.สุทธินี ศรีทอง, น.ส.อมินตำ เกตุแก้ว
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โรงเรียนสงวนหญิง น�ำนักเรียนเข้ำร่วมงำนวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ

๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู 
เข้ำร่วมพธิวีำงพำนพุม่ดอกไม้และถวำยบงัคม เนือ่งในวันพ่อแห่งชำติ

๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ ๙ ธันวำคม วันกรรณสูต
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โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู เข้ำร่วมพิธีเสด็จ
พระรำชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค

โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู 
เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู 
เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มพิธีถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

๑๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 

๑๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสงวนหญิง น�ำคณะผู้บริหำร และคณะครู เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ 
วันโรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำชเพื่อน้อมร�ำลึกถึงเจ้ำพระยำยมรำช

๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 

สร้างคน สร้างสังคม
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รอบรั้ว ส.ญ.รอบรั้ว

ส.ญ.
๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ผู้บริหำรร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียำธร

๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ กิจกรรม Math Day 2019

วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน และวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ประชุมวันประสำนสัมพันธ์บ้ำนกับโรงเรียน

๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ นักเรียนท�ำกระทงในวันลอยกระทง

๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ โครงกำร Basketball Project และมอบแป้นบำสฯ

S a - n guan  Y i n g  S choo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l
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กำรลงนำมเซ็น MOU ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนสงวนหญิง
กับสโมสรโรตำรี แทมปิน ประเทศมำเลเซียและสโมสรโรตำรีสุพรรณบุรีวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ตรวจประเมินโรงอำหำรและส้วมในสถำนศึกษำ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ กำรสอบธรรมศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

รอบรั้ว ส.ญ.รอบรั้ว

ส.ญ.

วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
กำรเลือกตั้งประธำนสภำนักเรียน และสภำนักเรียน

S a - n guan  Y i n g  S choo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

S a - n guan  Y i n g  S choo l
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วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน-๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะคอมพิวเตอร์

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกำ-นิวซีเเลนด์

วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ งำนพิธีเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ ๖๙ S a - n guan  Y i n g  S choo l

วันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ เหล่ำสภำกำชำดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริจำคโลหิต S a - n guan  Y i n g  S choo l

S a - n guan  Y i n g  S c hoo l
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S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

วันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ติววิชำภำษำอังกฤษ O-NET ชั้น ม.๓ และ ม.๖S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

วันที่ ๒๕-๒๖ มกรำคม ๒๕๖๓
พิธีเปิดงำน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๒ ปี มังกรสวรรค์”

วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด

รอบรั้ว ส.ญ.รอบรั้ว

ส.ญ.
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วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓ งำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีS a - n guan  Y i n g  S c hoo l

วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ กำรประกำศเจตนำรมณ์ของสภำนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิงS a - n guan  Y i n g  S c hoo l

วันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งเนื่องในวันมำฆบูชำ

วันที่ ๒๗-๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ประกวดมำรยำทและสวดมนต์หมู่สรภัญญะ S a - n guan  Y i n g  S c hoo l

S a - n g u a n  Y i n g  S c h o o lวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ อบรมกรมบังคับคดีนักเรียนชั้น ม.๕/๑ และ ม.๕/๕
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รอบรั้ว ส.ญ.รอบรั้ว

ส.ญ.

สวัสดีปีใหม่
2563

สร้างคน สร้างสังคม
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สวัสดีปีใหม่ 2563
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มาเยี่ย าเยือน

 โรงเรยีนสตรีนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ีน�ำคณะครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ศกึษำดูงำน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสงวนหญิง วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒

 โรงเรียนสำยปัญญำรังสิต จังหวัดปทุมธำนี น�ำคณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำดูงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
วันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓

 โรงเรียนแก ่งหำงแมวพิทยำคำร จังหวัด จันทบุรี 
น�ำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำดูงำนโครงกำร
ยกระดับคุณภำพสู ่มำตรฐำนสำกลที่ รับรำงวัลคุณภำพ 
แห่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) 
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กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ (งานแนะแนวโรงเรียนสงวนหญิง)

ที่ สถาบัน ๖/๑ ๖/๒ ๖/๓ ๖/๔ ๖/๕ ๖/๖ ๖/๗ ๖/๘ ๖/๙ ๖/๑๐ ๖/๑๑ รวม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล

๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑ ๑ ๑ ๓

๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ๑ ๒

๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๘

๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ ๒

๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ ๑ ๒

๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๘

๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ ๑ ๒

๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒ ๒ ๒ ๑ ๗

๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑ ๑

๑๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ๑

๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑ ๑ ๒

๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ ๑

๑๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕

๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๑ ๑

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๔ ๑ ๕

๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒ ๓ ๑ ๖

๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๑ ๑

๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑ ๑

๑๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ๑ ๑ ๒

๒๐ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ๑ ๑

๒๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สุพรรณบุรี ๑ ๑

รวมจ�านวนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (โควตา) ๘ ๓ ๓ ๕ ๓ ๖ ๕ ๙ ๕ ๘ ๗ ๖๒

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ๖/๑ ๖/๒ ๖/๓ ๖/๔ ๖/๕ ๖/๖ ๖/๗ ๖/๘ ๖/๙ ๖/๑๐ ๖/๑๑ รวม

๑ มหาวิทยาลัยรังสิต ๑ ๑ ๒

๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๓ ๓ ๖

๓ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๓ ๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑๒

รวมจ�านวนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเอกชน (โควตา) - ๔ ๔ ๔ ๓ ๒ ๒ - - - - ๒๓

จ�านวนนักเรียนที่ได้โควตา (คน) ๘ ๗ ๘ ๙ ๖ ๘ ๗ ๑๐ ๕ ๘ ๖ ๘๒

จ�านวนนักเรียนทั้งหมดของห้องเรียน (คน) ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๒๒ ๓๔ ๔๔ ๔๖ ๔๓ ๔๔ ๒๘ ๒๑ ๓๗๒

สรุปผลโควตำเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
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ากใจสภานักเรียน ๒๕๖๒

 พวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสงวนหญิงมาเป็นปีที่ ๖ แล้ว พวกเรามีความภาคภูมิใจและ

รักในสถาบันอันทรงเกียรติและทรงคุณค่า และอยากให้ทุกคนรักและภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มาเป็นลูกน�้าเงิน-ขาวเช่นกัน 

โรงเรียนสงวนหญิงเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งจึงอยากให้พวกเรารักกัน พี่รักน้อง น้องรักพี่ ช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน เรียนไม่ขาด กิจกรรมไม่เกี่ยง ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ทุกคนมีทั้งความรู้และทักษะในการด�าเนินชีวิต 

พวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่ทุกคนเลือกให้พวกเราได้มาท�างานตลอด ๑ ปีการศึกษา 

ที่ผ่านมาสิ่งใดผิดพลาด ขอให้น้อง ๆ น�าไปแก้ไขและพัฒนา ส่ิงใดดีขอให้น�าไปท�าเป็นแบบอย่างเพื่อโรงเรียนสงวนหญิง 

สถาบันทรงเกียรติทรงศักดิ์ศรีและครอบครัวใหญ่อันแสนอบอุ่นของพวกเรา

นำงสำวสุพิชญำ แสงน้อย
ประธำนสภำนักเรียน

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
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สภานักเรียน ประจ�าปี ๒๕๖๓
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นำงสำววรรณกำนต์ พวงทอง
นักเรียนหัวหน้ำ

คณะสุพรรณิกำร์
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นำงสำวสุภำนัน มรคำนันท์
นักเรียนหัวหน้ำ

คณะชมพูพันธุ์ทิพย์

S
a
-n

g
u

a
n

 Y
in

g
 S

c
h

o
o

l

นำงสำวรัตนมน เชำวน์ไว
นักเรียนหัวหน้ำ
คณะกำรเวก
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นำงสำวพลอยฟ้ำ สุขเกษม
รองประธำนสภำนักเรียน

คนที่ ๑
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นำงสำวชุติมำ ยืนยง
นักเรียนหัวหน้ำ
คณะรำชำวดี
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นำงสำวศตพร ศรีชมภู
รองประธำนสภำนักเรียน

คนที่ ๒
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นำงสำวศันสนี อังศุถวิล
นักเรียนหัวหน้ำ

คณะสร้อยอินทนิล
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นำงสำวณัฐกำนต์ จ่ำสะอำด
นักเรียนหัวหน้ำ
คณะปำริชำต
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