
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

รมราชพฤกษ  ทักษิณ





จุดมุง่หมาย

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวต่างๆ  ของครู นกัเรียน 

กลุ่มสาระฯ งานฝ่าย ของโรงเรียน

2. เพื่อเป็นส่ือกลางที่เสริมสร้างความ

เข้าใจที่ดตี่อกันระหว่าง ผู้บริหาร คร ู

นกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

3.เพื่อเป็นส่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คณะทีป่รกึษา

1.นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน              ผู้อ านวยการ

2.นางสาวธันย์รดา  เนติ                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

3.นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

4. นางไวริญ พยุงเกยีรติคุณ           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

5. นายวัชระ  ดีเอยีด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล

6.นายธีรวัฒน์ มิ่งยอด                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

7.นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

8.นายพงศักดิ์  นนทิกาล                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

9.นางธรีาภรณ์ เจริญสุข                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล

10.นางนิรมล  คุ่มเคี่ยม                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

11.นายสมพร  เอียดประพาล             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

กองบรรณาธกิาร

1.นายนุสรณ์  ดุริยาฤทยั

2.นายทรงภพ เทพโอสถ 

3.นางสาวนงเยาว์  บุญสุข

4.นางสาวอรอุมา  รอดผล

5.นายประเวศ  บุญราศรี

6.นางสาววิภาวด ี ธนามิตต์

7.นางพัชรี  ชาตะวิทยากูล

8.นายสมยศ  สิทธิ์

9.นางสาวอาภัสรา  ราษฏร์ธนสกุล

10.นางสาวเบญญาภา  ภกัดี

11.นางสาวอรวรรณ บุญราศี

12.นายฉัตรชัย  ชัยพรพิพัฒน์

13.นางสาววิศนี จราจร

14.นางสาวกุลชญา บวรภานุวัชร

15.นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์

16.นางสาวธนัชชา  ศิลาลาย

17.นางสาววรัญญา แสงจันทร์

บรรณาธกิาร

1.นายนุสรณ์  ดุริยาฤทยั

2.นายสมพร  เอียดประพาล  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เร่ือง  หน้า
คุยกบั ผอ. 4
ค าคมคนดงั,จากใจ บก. 5
ของฝากจากวชิาการ 6
ข้อคดิจากกจิการนักเรียน 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 10
SME 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16
ปัญหาสุขภาพกบังานพยาบาล 17
เปิดโลกการเรียนรู้กบัหอสมุด 18
เกร็ดสาระจากงานแนะแนว 19
คนเก่งลูก...นวมินท์ 20-25
ประมวลภาพกจิกรรม 26-31
ความภาคภูมใิจกบัลูกนวมนิท์ 32-43

สารบญั

วารสาร
ร่มราชพฤกษ์ ทักษิณ



เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซ่ึงมีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพ้ืนท่ีของประเทศ
ท าให้เ กิดปัจจัยในการท าให้การเ รียนการสอน ของนักเ รียนและครู                 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ต้องปรับสภาพตามสถานการณ์ไปด้วย 
เพื่อใหลู้กๆ นกัเรียนไดรั้บความรู้กบับทเรียนตามหลกัสูตร และกระบวนการ
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด

ทั้ ง น้ี  เ พ่ือ เ ติม เต็มศักยภาพในการพัฒนาในด้านความ รู้  และ              
ความรับผิดชอบจ า เ ป็นท่ีต้องร่วมมือกันระหว่างโรงเ รียน นักเ รียน               
และผูป้กครอง  ซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือความส าเร็จ
ของนกัเรียนในอนาคต

คณะผู ้บริหาร  คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน            
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ มีความห่วงใยและขอส่งก าลงัใจให้ลูกๆนักเรียน 
ตลอดจนผู ้ปกครองทุกคนด าเนินชีวิตอย่างมีสติ ติดตามสถานการณ์
และข่าวสารจากทางโรงเรียนสม ่ าเสมอ และท่ีส าคัญเร่ืองของการเรียน           
ซ่ึงเป็นการพฒันาชีวติอยา่งย ัง่ยนื
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ค ำคมคนดัง

จากใจ...บก.ค ำคมคนดงั เปี่ยมด้วยนยัอันล ำลึก คือ ขุมทรัพย์ทำงสติปัญญำของมวลมนุษยชำติ 
เป็นคติเตือนใจอันลึกซึ้งส ำหรับชีวิต หำกเรำร่อนกำกเอำแก่นซึมซับอย่ำงพินิจพิเครำะห์
และน ำมำปรับใช้ ก็จะได้รับประโยชนไ์ม่น้อย

“ทำงไปสู่ควำมล ำบำกนัน่ไปสบำย ทำงไปสู่ควำมสบำยนั่นไปล ำบำก” 

(คีอำนู รีฟส์)

คุณสำมำรถมีได้ทุกอย่ำงแต่อำจจะไม่ใช่ในห้วงเวลำเดียวกัน

(โอปรำห์ วินฟรีย)์   

ควำมจริงก็เหมือนกับแสงอำทิตย์คณุอำจจะปิดบังมันได้ชั่วขณะหนึ่ง

แต่มันจะไม่ไปไหน

(เอลวิส เพรสลีย)์   

ผู้ใดที่คอยจับผิดคนอื่นผูน้ัน้ยอ่มจะไม่พบควำมผิดของตนเอง

(มหำตมะ คำนธ)ี  

ถ้ำคุณมัวแต่ซื้อของที่ไม่จ ำเป็น ในไม่ช้ำคุณอำจจ ำเป็นต้องขำยของที่

คุณต้องใช้ก็ได้ 

(วอร์เรน บัฟเฟตต์)   

อย่ำมองปัญหำว่ำเป็นปัญหำ แต่มันเป็นแค่สิ่งใหม่ที่เรำพึ่งเจอ 

(ไอซ์-ธีรศำนต์ สหัสสพำศน์)

โลกนี้จ ำไม่ได้หรอกวำ่คุณพูดอะไรไป แต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณท ำ

(Jack Ma ผู้ก่อตั้งอำลีบำบำ)

อย่ำให้เสียงนกเสียงกำมำบั่นทอน “ควำมเชื่อมั่น” จำกเสยีงกำยใน

จิตใจของคณุเอง

(Steve Jobs)

ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณ ไม่ใช่ควำมผิดของพ่อแม่ เลิกคร ำครวญให้กับสิ่ง

ที่ท ำพลำดไปแล้ว “แต่จงเรียนรู้จำกมนัซะ”

(Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษทัไมโครซอฟท์)

วารสารรม่ราชพฤกษ ์ ทกัษิณ ปีท่ี ๑๕ 
ฉบับท่ี ๒ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
- มีนาคม ๒๕๖๕ 

ขอแสดงความยินดีกบัความสามารถ
ของนกัเรียนและคณุครูผูฝึ้กซอ้มรายการ
ต่างๆ เ ป็น ท่ีน่าภาคภูมิ ใจและสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทกัษิณ ทัง้ดา้น ดนตรี กีฬา วิชาการ

ขอแสดงความยิ นดี กับนัก เ รี ยน        
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
ทุกคนท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ ง เ ป็นก้าวหนึ่ ง          
ท่ีส  าคญัในชีวิต

ข อ ข อบคุณ ท่ า น ผู้ อ  า น ว ย ก า ร       
คณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้และคณุครูทกุท่านท่ีเอือ้เฟ้ือขอ้มลู
ต่างๆ และได้อนุญาตให้จัดท าวารสาร
ฉบับนี ้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้ับ
ความรว่มมือเชน่นีอี้กตอ่ไป

นายนสุรณ ์ ดรุยิาฤทยั
(บรรณาธิการ)
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1. การจัดการเรียนการสอน

1.1 การจัดการเรยีนการสอนแบบ On line
1.2 การจัดการเรยีนการสอนแบบ Onsite

2. การนเิทศการการสอน Online

3. การประชมุชีแ้จงการประกาศผลการเรยีน  

ติดตามนกัเรยีน เรียนซ้า้/เรียนเสริม

4. กิจกรรมทนุปันสขุให้ลกูนวมนิทร์ การมอบทนุการศกึษา 

ค่าอินเทอร์เนต็ และอุปกรณก์ารเรยีนออนไลน์

5. โครงการ ส่งเสรมิความสามารถทางวิชาการใหก้บันกัเรยีนชัน้ ม.6 

6.การจัดทา้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ (MOU)

ของฝากจากวิชาการ
โดย..นางสาวธนัยร์ดา  เนติ  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาาการ
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ในรอบสองปีที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์ที่โควิด – 19 แพร่ระบาด รฐับาลหลายประเทศ ทั่วโลก รวมทั้ง      
ประเทศไทยดว้ย ไดใ้ชม้าตรการ กึ่งปิดเมือง และมาตรการรกัษาระห่าง เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของ ไวรสัโควิด -19        
ซึง่สง่ผลตอ่การปิดสถานท่ีสาธารณะรวมทัง้โรงเรยีนเพื่อหลกีเลี่ยงการรวมตวักนัของกลุม่คนเป็นจ านวนมาก การจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกันนักเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหป้ลอดภยัจากเชือ้ ไวรสั โรงเรียนจึงตอ้ง
บริหารจัดการอย่างมีระบบทั้งนีก็้เพื่อนักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ ของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน                      
จึงมีความส าคญัในการน ามาใชใ้นสถานการณด์งักลา่ว

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน คือ การสง่เสรมิ พฒันา ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเพื่อใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันา
อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติ ทั้งปวง ทั้งเป็น
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างมีขัน้ตอน มีวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชดัเจน โดยมีครูที่ปรกึษาเป็นบคุลากร
หลกัในการด าเนินงาน มีการประสานความรว่มมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูที่เก่ียวขอ้ง บคุคลภายนอก หรือผู้ปกครอง เพื่อใช้
ในการพฒันานกัเรยีนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละความปลอดภยั

ในสถานการณโ์ควิด- 19 ก าลงัระบาด เราควรเปลี่ยนใหท้กุ ๆ ที่เป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู ้ยงัตอ้ง
ด าเนินอยู่ แมน้กัเรียนจะไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในขณะเดียวกนัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนต้องด าเนินการ      
ตามขัน้ตอน ๕ ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที ๑ การรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคล ซึ่งนกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง ทั้งพืน้ฐานความ
เป็นมา ท าใหเ้กิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ดงันีก้ารรูข้อ้มูลที่จ  าเป็นเ ก่ียวกับตวันกัเรียน                      
จึงเป็นสิง่ส  าคญัยิ่งที่จะชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจในตวันกัเรยีนมากยิ่งขึน้ โดยใชกิ้จกรรมเยี่ยมบา้นออนไลน ์การท าทะเบียน
ประวตัินกัเรยีน

ขั้นตอนที่ ๒ การคดักรองนกัเรยีน  เป็นการพิจารณาขอ้มลูเก่ียวกบันกัเรียนเพื่อจัดกลุม่นกัเรียนเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหต้รงจุด ตรงกับสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ โดยมีกิจกรรมคดักรองนกัเรยีน (SDQ)

ขั้นตอนที่ ๓ การสง่เสรมิและพฒันานกัเรยีน   เป็นการสนบัสนนุ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทุกกลุม่ทกุคนให้
มีคณุภาพมากขึน้และพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ มีความภาคภมูิใจในตนเอง มีกิจกรรมที่โรงเรียนด า เนินการ คือ 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรม ๑ หอ้งเรียน ๑ ความดี  กิจกรรมเครื่องหมายคนดี กิจกรรมของหายได้
คืน กิจกรรมประชมุผูป้กครอง

ขั้นตอนที่ ๔ การป้องกันและแกไ้ขปัญหา  การดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดและหาวิธีการช่ วยเหลือ        
ทัง้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสงัคม การสรา้งภูมิ คุม้กัน              
จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนานกัเรียน เช่น กิจกรรมการเขา้ค่าย กิจกรรมระดบัชั้น 
กิจกรรมท าบญุตกับาตรในวนัส าคญัตา่ง ๆ

ขั้นตอนที่ ๕ การสง่ตอ่นกัเรยีนใหผู้เ้ช่ียวชาญ  เพื่อใหปั้ญหาของนกัเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอือยา่งถกู
ทางและรวดเรว็ขึน้ซึง่สามารถสง่ตอ่ไดท้ัง้ภายในและภายนอกแลว้แตก่รณี 

นอกจากการด าเนินงานตามหลกัการขา้งตน้แลว้ โรงเรียนตอ้งมีความพรอ้มในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ที่สอดรบักับมาตรการการป้องกนัการระบาด เพื่อป้องกันไม่ใหผู้เ้รียนไดร้บัผลกระทบจากรูปแบบการ
เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งผูท้ี่มีความส าคญัอย่างยิ่งยวดในการใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานการณโ์ควิด-19
ก็คือคณุครูที่ปรกึษานั่นเอง ซึง่ตอ้งขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่งในการเสยีสละของทา่นในสถานการณ์ที่ยากล าบากเช่นนี ้

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ข้อคิดจากกิจการนกัเรยีน
โดย...คุณครูสมพร  เอียดประพาล
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“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยน ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระ

เมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด้าเนินการ ล้วนได้รับการสืบสาน รักษา 

และต่อยอดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานลายผ้าพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่  และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุขให้แก่ 

ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ  ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     

เจ้าฟ้าสิรวิณัณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ลาย s จ้านวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love   

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี นารีรตันราชกัญญา ประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม     

ทุกเทคนิค สามารถน้าไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้  ทรงให้ค้าแนะน้าถึงเทคนิค เรื่องของลวดลาย การเลือกใช้สี 

การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ท่านทรงชี ให้เห็นว่าเราสามารถประยุกต์และพัฒนา แบบลายเก่าๆให้เป็น

ลายใหม่ขึ นมาได้ เมื่อชาวบ้านทดลองท้าตามที่พระองค์ทรงพระราชทานแนะน้า ตั งแต่ขั นการเลือกใช้สีตาม

ธรรมชาติ การปรับปรุงลายผ้า ผลปรากฏว่ายอดขายของชาวบ้านดีขึ นมาก ที่ว่าในแง่ของอุปสงค์ อุปทานยังคง

มีอยู่ต่อเนื่อง ผู้ผลิตมีสินค้าใหม่ๆขณะเดียวกัน ในฝั่งของผู้บริโภคเขาก็มีของดีๆที่มีคุณค่า ให้เขาเลือกสรรได้เพ่ิม

มากขึ น แทนที่เขาจะเห็นแค่ว่าลายนี เคยมีแล้วไม่จ้าเป็นต้องซื อเพิ่ม แต่พอมลีายใหม่และมีความสวยงาม 

มีความหมายเหนือสิ่งอื่นใดด้วยความจงรักภักดีของพวกเรา พอเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ทรงออกแบบ ก็ย่ิงท้าให้เกิด

แรงจูงใจดึงดูดให้คนอยากซื อหามาสวมใส่ พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อชาวทอผ้าชาวไทยทั งหมด อย่างที่ชีวิต

ของวงจรของคนของผ้าของสรรพสิ่งในโลกมันคล้ายๆกัน คือจะมีจุดเงียบๆไปแล้วมันจะค่อยๆไต่ขึ นสูงเหมือนกับ

ระบบเศรษฐกิจ พอถึงจุดนึงก็อาจจะตกลง แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ นในวงการผ้า เหมือนกับเป็นคลื่นลูกที่สาม 

ที่ทรงสืบสาน รกัษาและต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จย่าของพระองค์ท่าน 

ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอ” โดย...คุณครูอรอมุา  รอดผล
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สุขศึกษาและพลศึกษาในภาคเรียนทีผ่า่นมากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา

ได้รับรางวลัมากหลายหลายรางวลั สร้างชือ่เสยีงใหก้ับ

โรงเรียนอยา่งมากมาย อาทิ เช่น

ด.ช.สิทธิศักดิ์ ทองสีด ำ ชั้น ม.2/4
ด.ช.ทีฆำยุทธ ขันค ำ ชั้น ม.2/4

ได้รับรางวัลชมเชย จากผู้ร่วมแข่งขัน 100 ทีม
การแข่งขัน “การไหว้ครูและร่ายร ามวยไทย” ประเภททีมคู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระดับประเทศ (ระบบออนไลน์)

ฝึกซ้อมโดย คุณครูอัมรนิทร์ คณะแนม,  
คุณครูชัยวัฒน์ หมวกทอง (นิสิตฝึกสอน) 

นำงสำวภัทรพิชำ จินดำ  ม.5/9 
นักกีฬำเปตองโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษิณ 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกีฬำเปตอง 

ประเภทหญิงเดี่ยว
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลำ ณ สนำมเปตอง 

สนำมกีฬำติณสูลำนนท์ 
ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุภัทร  ประพฤติ

พิธเีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา ฟุตบอลเยาวชนสานฝัน

จังหวดัชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศระหว่างวนัที่ 15 ม.ค. – 8 ก.พ. 2565 

โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธเีปิด   

ณ ห้องมหาชนก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทกัษิณ

โดย...นายอนนัต์  เอกกลุ
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คณิตศาสตร์
กลุม่สาระการเรยีนรู้

นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษา ตอนต้น และ ระดับชั นมัธยมศึกษา ตอนปลาย          

ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ GSP โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ

และประสบการณ์ ให้กับนักเรยีน ให้นักเรียนสามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้

กับเนื อหาการเรียนรู้ในปัจจุบัน  นอกจากเนื อหาในบทเรียนแล้ว  การได้ศึกษาเรียนรู้นอกต้ารา

เรียนที่เป็นกิจกรรมดีๆ  เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์  เพิ่มทักษะและความสามารถด้าน

เทคโนโลยี ตลอดจนการท้างานเป็นทีม   ความสามัคคี  การช่วยเหลือ และการแบ่งปัน ให้กับ

นักเรยีนในโรงเรยีน

โดย...นางสาววภิาวด ี  ธนามติต์
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SME

โดย...คณุครพูงษน์ภิา  สืบวงศ์

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จงึใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนการสอนผา่นชอ่งทางออนไลน ์ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ Google
meet, Google classroom, Google form, Facebook, แอพลิเคชนัไลน์

ภาษาองักฤษครตูา่งชาติ

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพผู้เรยีน 
ดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ SME, SMA

รูปแบบออนไลนด์ว้ยโปรแกรม ZOOM meeting
โดยมีผูอ้  านวยการโชคชยั  แกว้เพิ่มพนู เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ หอ้งมหาชนก โรงเรียนนวมินทราชทูิศ ทกัษิณ
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โดย...ครูไทยหวัใจใฝ่คุณธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
...ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ท้าให้การจัดกิจกรรมการเรียนสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั งใหญ่ 

ครู นักเรียน ต้องปรับตัว เนื่องจากต้องจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ หากครูผู้สอนคิดไม่รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว 

จะท้าให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีความจ้าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียน

ต้องปฏิบัติจริง เพื่อสนองตัวชี วัด ของหลักสูตรแกนกลาง ฉะนั นการออกแบบการเรียนรู้จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน

ให้สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าใจกระบวนการท้างานและสามารถท้างานอย่างมีขั นตอน แก้ปัญหา การท้างานกลุ่ม มี การ    

จัดการที่ดี ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนด สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน การจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning จึงเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงน้าเสนอวิธีคิดการออกแบบหน่วยการจัด  การเรียนรู้ ให้นักเรียน

สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ซึ่งยังผลให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประสบผลส้าเร็จ       

ในการจัดรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์แบบ Active Learning

ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูอ้ะไร
- สาระแกนกลางคืออะไร
- สาระทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตมี

อะไรบา้ง

ควรสอนเวลาใด  ช่วงใด
ความสนใจ ความตอ้งการ สถานการณ์

บา้นเมือง  สถานการณโ์ลก ฯลฯ

ผูเ้รียนควรมีทกัษะดา้นใดบา้ง
ถา้จะเรียนเรื่องนี ้หน่วยนี ้ผูเ้รียนตอ้งมี

ทกัษะท่ีส  าคญั อะไรบา้งเพ่ือใหส้ามารถ
เรียนรูไ้ด้

ควรมีสื่อเรียนรูอ้ะไรบา้ง
สื่ออะไรก่ีชนิด จ านวนเท่าไหร่

ควรใชว้ิธีการวดัผลอยา่งไร
ควรใชว้ิธีการหรือเครื่องมือวดัผล

อะไรบา้ง

ควรมีหน่วยก่ีหน่วย
ควรมีก่ีหน่วยจึงสามารถตอบสนอง

มาตรฐานการเรียนรู ้

เปา้หมายคืออะไร
- ดา้นความรูค้วามเขา้ใจระดบัใด
- ดา้นเจตคติระดบัใด
- ดา้นทกัษะระดบัใด
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ประมวลวิดีโอกิจกรรม
Christmas Cover Dance

ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ประกวดรองเพลง

ผลการแขงขนั
กจิกรรม 

Foreign Language
Week 

& Christmas Day

ยินดีกับนักเรียนคนเกงยินดีกับนักเรียนคนเกง

กิจกรรม Foreign Language Weekกิจกรรม Foreign Language Week
and Christmas Day 2021and Christmas Day 2021

นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 ไดรับรางวัลในการแขงขัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 ไดรับรางวัลในการแขงขันน
กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 15 ปกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 15 ป  
การกอต้ังสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรการกอต้ังสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การแขงขันทักษะภาษาจีนการแขงขันทักษะภาษาจีน  
“ภาษาจีนจุดประกายแสงสวางแหงภาคใต” คร้ังท่ี 1“ภาษาจีนจุดประกายแสงสวางแหงภาคใต” คร้ังท่ี 1

การแขงขันรองเพลงจีน 
นางสาวนภสัวรรณ โทธรตัน นางสาวนภสัวรรณ โทธรตัน รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  

การแขงขันระบําจีน 
นายธนารจุริตัน วาจาสจุรติ นายธนารจุริตัน วาจาสจุรติ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  

การแขงขันศิลปะการเขียนอักษรจีน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนดจัดกิจกรรมกําหนดจัดกิจกรรม
Foreign Language Week & Christmas DayForeign Language Week & Christmas Day

ระหวางวันท่ี 24 - 30 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลนระหวางวันท่ี 24 - 30 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน

รายละเอยีด
กจิกรรม 

Foreign Language
Week 

& Christmas Day

นางสาวนรีกานต แจมแจง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3นางสาวนรีกานต แจมแจง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3  
            และนางสาวพรปรีณัน ราชมนตรี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9และนางสาวพรปรีณัน ราชมนตรี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9      
            ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
            การแขงขันทักษะภาษาญ่ีปุน ระดับภาคการแขงขันทักษะภาษาญ่ีปุน ระดับภาค  
            รายการคลิปวิดีโอส้ัน หัวขอ "อาชีพสุด COOL"รายการคลิปวิดีโอส้ัน หัวขอ "อาชีพสุด COOL"  
            ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2564ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2564  
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วารสารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จากมรดกภูมิปัญญา

สู่ มรดก

โนรา นับเปน็ศลิปะการแสดงของไทย ล าดับที ่3
ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโก

ให้เปน็มรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม
ที่จับตอ้งไมไ่ดข้องมนษุยชาต ิ

ต่อจาก โขน ในปี 2561 และนวดไทย ในปี 2562
“โนรา”(หรือ มโนรา มโนห์รา มโนราห์ - มีการเขียนกันหลายแบบ) 

เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดต่อ
กันมาเป็นเวลาช้านาน โนราเป็นการแสดงท่ีมีแบบแผนในการร่ายร าและ  
ขับร้องท่ีงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่ง
ตลอดการแสดง โนรามีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ เครื่องแต่งกาย 
(อันสวยงาม) และเครื่องดนตรี โดยผู้ร าโนราจะสวมเครื่องแต่งกายท่ีท า
ด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนก สวมเทริดทรงสูง ต่อเล็บยาวท่ีท า
ด้วยโลหะ ขณะท่ีผู้เล่นโนรานั้นจะต้องมีความสามารถในศาสตร์และศิลป์
แห่งโนราท้ังการร่ายร า ร้อง เล่น การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แววตา 
และมีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงการด้นสดท่ีส่วนใหญ่จะเป็นมุขตลก
เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม ซึ่งจ าเป็นต้องฝึกฝนกันตั้งแต่ยังเล็กๆ

นอกจากนี้ก็ยังมีท่าร าตัวอ่อนหรือโนราตัวอ่อน ท่ีถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์
อันน่าท่ึงของโนรา ซึ่งผู้ร าท่ียังอยู่ในวัยเด็กสามารถร าตัวอ่อน ดัดตัว โค้งตัว 
เป็นท่าทางต่างๆ ได้อย่างสวยงาม บางคนสามารถดัดร่างกายให้เท้าไป
เกี่ยวกับคอ สามารถดัดตัวโค้งอ่อนไปด้านหลังเป็นวงกลมให้ศีรษะโผล่
ออกมาแนบอยู่ระหว่าง 2 ขา บางคนกส็ามารถขดตัวเป็นก้อนกลมให้
ตัวเองเข้าไปอยู่ในถาดหรือในกระด้งได้อย่างน่าท่ึง เรียกเสียงปรบมือ
ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี โนรา นอกจากจะมีในภาคของศิลปะการแสดง
เพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจแล้วกย็ังมีในภาคของพิธีกรรม คือ “โนราโรงครู”
(หรือโนราลงครู) ทีม่ีความส าคัญอย่างยิ่งในวงการโนรา อีกทั้ง 
ยังมีมิติทับซ้อนทางด้านวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา
ของชาวใต้ทีแ่สดงให้เห็นถึงวิถีที่ผูกพันกับโนราอย่างแนบแน่น

15 ธ.ค. 2564 - ยูเนสโก หรือ UNESCO
ประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ “โนรา” หรือ “มโนราห์” 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นท่ีนิยมของคนในภาคใต้ 
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 

บทสอนร า
สอนเอยสอนร า ครูให้ข้าร าเทียมบ่า      

ปลดปลงลงมา แล้วให้ข้าร าเพียงพก
วาดไว้ปลายอก เรียกแม่ลายกนกผาลา
ซัดสูงขึ้นเพียงหน้า เรียกช่อระย้าดอกไม้
ปลดปลงลงมา ครูให้ข้าร าโคมเวียน
ได้น่ีเรียกรูปวาด ไว้วงให้เหมือนรูปเขียน
ท่านี้คงเรียน ท่าจ่าเทียนพาดตาล
ฉันนี้เหวยนุช พระพุทธเจ้าท่านห้ามมาร
ฉันนี้นงคราญ พระรามเธอข้ามสมุทร
ร าเล่นสูงสุด เป็นท่าพระยาครุฑร่อนมา
ครุฑเฉี่ยวนาคได้ ร่อนกลับไปในเวหา
ท าท่าหนุมาน เหาะทะยานไปเผาลงกา
ร าท่าเทวา สาถีขี่ม้าชักรถ
ท่านางมัทรี จรลีหว่างเขาวงกต
ท่าพระดาบส ลีลาจะเข้าอาศรม
สี่มุมปราสาท วาดไว้เป็นหน้าพรหม
ฉันนี้ตนกลม เรียกพระนารายณ์น้าวศร

14



ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รวบรวม นายสมยศ สิทธ์ิ ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่ง

กิจกรรมการมอบของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ 2565
จากใจครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่เพื่อนร่วมงาน

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
NMT SCIENCE WEEK IN NEW NORMAL 2021

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอนและนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับครูท้ัง 5 ท่านกับรางวัลผลการคัดเลือกเทคนิค/วิธีการสอนทุกระดับขอแสดงความยินดีกับรางวัลประกวดค าขวัญวนัครูประจ าโรงเรียน ท้ัง 3 รางวัล

https://web.facebook.com/SCIENCE.NMT
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อัตลักษณ์ภาษาไทย...หัวใจนวมินท์

นางสุอัญชุลี ทองนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เสริมสร้าง พัฒนา คงคุณค่าภาษาไทย
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จะส่งผลต่อการจัดการเรียน

การสอน แต่กลุ่มสาระภาษาไทยก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและด าเนินการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึง
โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ             
ทางภาษาไทยอย่างเต็มความสามารถและได้เรียนในรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

คนเก่งภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ 

นางสาวกนกวลัย จันทรัตนา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑
ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาคใต้

การประกวดอ่านฟังเสียงโครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบ”ี 
ครั้งท่ี ๔๙ ประจ าปี ๒๕๖๔

ครูฝึกซ้อม คุณครูสุนีย์ กิตติรัตนสมบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับ
นายเอกลักษณ์ ชูประดิษฐ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ 
หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตน าชาติพัฒนา” ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจ าปี ๒๕๖๔
จัดโดย กรมกิจการเด็กและยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์
ครูผู้ดูแลตรวจทานการเขียนเรยีงความ ครูทรงภพ เทพโอสถ

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมบวงสรวงครูกลอน “สุนทรภู่” วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กิจกรรมมอบของเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕
กิจกรรมมุทิตาจิตคุณครูสนุีย์ กิตติรัตนสมบัติ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

๏ ภาษาไทย คือพื้นฐาน สานต่อศษิย์
เพื่อพิชติ ดวงมณ ีที่เลอค่า

เปรียบคันฉ่อง ส่องสว่าง ทางปัญญา
รู้ รักษา ภาษาไทย ด้วยใจเทอญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ  16 



มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
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กจิกรรมส่งเสรมิการอา่นออนไลน์
สไตล ์New Normal 

หอสมดุพูลศร ีประธานราษฎรนิ์กร 
 

       การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควิด-19 นาํพา
ชวิีตของผูค้นสูวิ่ถีชวิีตใหม ่(New Normal) ทกุสิ�ง
อยา่งเบนเขม็เข้าสูโ่ลกออนไลนไ์ปโดยปรยิาย เมื�อ
เราเชื�อว่า... การอ่านเป�นพื�นฐานของการเรยีนรู้
การมนีสิยัรกัการอ่านสง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
เรยีนรู ้ เชน่นี�แล้ว...เมื�อโลกเปลี�ยน แต่พนัธกิจหลัก
ของหอสมดุฯ คือการสง่เสรมินสิยัรกัการอ่านไมไ่ด้
เปลี�ยนตาม ดังนั�นกิจกรรมของหอสมดุฯ จึงต้อง
ปรบัสูวิ่ถีแหง่การสง่เสรมิการอ่านออนไลนด้์วยสื�อ
และแอพพลิเคชั�นที�หลากหลาย 

กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน

ออนไลน์สไตล์ 
New Normal

เรยีบเรยีงโดย ครูพัชร ีชาตะวทิยากลู
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โดย...นายประเวศ  บญุราศรี

ภาวะซึมเศร้า (Depression)

มาท าความรู้จัก “โรคซึมเศร้า” ท่ีเป็นโรคใกล้ตัว กันมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นไทยโดยกรมสุขภาพจิต พบว่า 

ร้อยละ 28 ของเด็กและวยัรุ่น มภีาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มคีวามเสี่ยง

ท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้า ในขณะท่ีร้อยละ 22 มีความเสี่ยงท่ีจะฆ่าตัวตาย 

โดยเป็นการเก็บข้อมลูจากเด็กและวยัรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 

183,974 คน ท่ีเข้ารับการประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านแอปพลิเคชัน 

Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิตในช่วง 18 เดือนของ

การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

ภาวะซึมเศร้า (Depression) หรือท่ีรู้จักกันว่าโรคซึมเศร้า เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ท่ีผู้ป่วยอาจรู้สึก

เศร้า สิ้นหวงั ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ หรือรู้สึกว่าตนด้อยค่า แม้ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นครั้งคราว แต่

อาการของภาวะซึมเศร้านั้นมคีวามรนุแรงและยาวนานกว่ามากจนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วย 

(ท่ีมา : pobpad.com) โรคซึมเศร้านั้นมหีลากหลายประเภท ได้แก่

1. โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ ดีเพรสช่ัน (Major Depression)

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้ จะมคีวามผิดปกติท่ีมีอารมณ์ซึมเศร้านานกว่า 2 สัปดาห์ ผู้ที่ป่วยจะมอีาการเศร้าสลดอย่างมาก 

จนไม่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยท าให้กลับมามีความสุขสดช่ืนเหมือนเดิม ดังนั้นควรเริ่มรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยไม่ให้

โรคซึมเศร้าแบบนี้มีความรุนแรงขึ้น อกีท้ังยังลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายอีกด้วย

2. โรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression)

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้ จะมอีาการรุนแรงน้อยกว่าชนิดแรก แต่เป็นอย่างต่อเนื่องนานกว่า นั่นคือ จะมีอาการอย่างน้อย 2 ปี 

แต่มกัจะนานกว่า 5 ปี อาการไม่รุนแรงถึงขนาดท าอะไรไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่ป่วยจะมอีารมณ์ผิดปกติสลับไปด้วย

3. โรคซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ ดิสออร์เดอร์ (Bipolar disorder)

ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ชนิดนี้บางรายจะมอีารมณ์เซ็ง ซึมเศร้าสลับกับอาการลิงโลด โดยเป็นอารมณ์ท่ีต่างกัน หรือ ต่างขั้วกัน 

โดยซึมเศร้าชนิดนี้จะมผีลต่อการตัดสินใจและมกัก่อให้เกิดปัญหา เช่น การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือตัดสินใจผิดๆ และอาจมีความคิด

ฆ่าตัวตายในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าได้

ดังนั้น หากพบหรือสงสัยว่าตนเองและคนใกล้ตัวคุณป่วยด้วยโรคซึมเศร้า อย่าได้นิ่งนอนใจ ควรพามาปรึกษา

แพทย์ เพราะหากได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีท่ีเหมาะสม คุณและคนใกล้ตัวก็สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ต่อไป  ( ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต)

การรักษาโรคซึมเศร้า : การรักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน หลัก ๆ มีด้วยกัน 3 วิธี คือ การใช้ยาต้านซึมเศร้า 

(Antidepressants) การพูดคุยบ าบัดทางจิต (Psychotherapy) และการกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท (Brain Stimulation 

Therapies) โดยมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ยาต้านซึมเศร้าและการพูดคุยบ าบัดกับผู้ป่วยควบคู่กันไป ส่วนในรายท่ีมีอาการ

รุนแรงมาก มพีฤติกรรมมุ่งท าร้ายท าตัวเองหรือฆ่าตัวตาย จึงจะเลือกใช้การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทเพ่ือรักษาได้ทันท่วงที 

ท้ังนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใด การพูดคุยบ าบัด และการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและ

เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ท่ีสุด

(ท่ีมา : pobpad.com)
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ทีม n.m.t.entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ในการประกวดสื่อ หัวข้อ รณรงค์ ยุติการลงโทษเด็ก 
และการท าให้เด็กรู้สึกอับอายด้อยค่า 

(ไม่ดุ ไม่ด่า ไม่ตี “เด็ก” ก็ดีได้..ใช้ “วินัยเชิงบวก”
ชื่อผลงาน “หักไม้ในมือเธอ” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 

โล่และเกียรติบัตร 
ค าร้อง : คุณครูอติพงศ์ ใบงาม    
ท านอง : คุณครูครูสากล สืบวงศ์
ขับร้อง : คุณครูอติพงศ์ ใบงาม และคุณครูนลินภัสร์ จิตพิบูลย์
วาดรูป : ด.ช. ณัฐศักดิ์ แมงทับ ม.2/2

ด.ช.สิทธิศักดิ์ ทองสีด า ชั้น ม.2/4
ด.ช.ทีฆายุทธ ขันค า ชั้น ม.2/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

ได้รับรางวัลชมเชย จากผู้ร่วมแข่งขัน 100 ทีม
การแข่งขัน “การไหว้ครูและร่ายร ามวยไทย”ประเภททีมคู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระดับประเทศ (ระบบออนไลน์)

ฝึกซ้อมโดย คุณครูอัมรนิทร์ คณะแนม,  
คุณครชูัยวัฒน์ หมวกทอง (นิสิตฝึกสอน)

20 



นางสาวภัทรพิชา จินดา  ม.5/9 
นักกีฬาเปตองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา 

ณ สนามเปตอง สนามกีฬาติณสูลานนท์ 
ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุภัทร  ประพฤติ

นายเอกลักษณ์ ชูประดิษฐ ม.6/7 
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ 

หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตน าชาติพัฒนา” ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจ าปี ๒๕๖๔

จัดโดย กรมกิจการเด็กและยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

คุณครผูู้ดูแลตรวจทานการเขียนเรียงความ 
คุณครทูรงภพ เทพโอสถ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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นายณัฐศักดิ์  แมงทับ ม.2/2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซ่ือสัตย์สุจริต 
หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน  

โดยมี คุณครูณัฏฐ สวัสดี เป็นผู้ดูแลนักเรียน

22 



ทีม N.M.T. Entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น

หัวข้อ ออมกับ กอช. เพ่ือความมั่นคงในอนาคต ประเภทบุคคลทั่วไป
จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ

นักแสดง ผู้อ านวยการโชคชัย แก้วเพ่ิมพูน, นางสาวเบญญาภา ภักด,ี นางสาวทาริกา  หนูจีน, 
เด็กหญิงสุดากาญจน์ ภักด,ี เด็กหญิงรภัทภร ด าเป็นไฝ
ก ากับภาพ นายปัญญากร บุญก าเนิด, นายศราวุฒิ ช่วยบุญ, นายสิทธิศักดิ์  สังข์สิงห์ 
ล าดับภาพ นายปภัสมนต์ ปานแก้ว ที่ปรึกษา นางสาวเบญญาภา ภักด,ี นายอติพงศ์  ใบงาม 
อ านวยการสร้าง ผู้อ านวยการโชคชัย แก้วเพ่ิมพูน

23 



นายธีรภัทร์ ช่วยเหลือ ม.5/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ประเภทฆ้องวงใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา  

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”
งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565
ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี คุณครูนุสรณ์  ดุริยาฤทัย ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
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นางสาวปิยะธิดา  สุขธรณ์
นางสาวนิศากร  ธรรมอิสระ

นางสาวเกสรา  บุญทอง
นางสาวนิชดา  คงเพ็ง
เด็กหญิงธัญญา ศรีสุข
นายธีรพันธ์  สุวรรณโณ

นายวาทิต  ดิสระ
โนราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ได้รางวัลชมเชย 
การแข่งขันโนรา โครงการมหกรรมวัฒนธรรม 2 เล

ของส านักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  
ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
ผู้ควบคุม คุณครูจาริณี เนียมเกต
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ฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 2
เม่ือวันอังคารท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงพยาบาลสงขลาได้ก าหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เข็มท่ี 2 โดยก าหนดให้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

เข้ารับวัคซีน ในวันท่ี 16 และ18 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามติณสูลานนท์  อ.เมือง จ.สงขลา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564  พิธีเปิดการอบรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT  YOUTH CLUB 
ประจ าปี 2564 ชุมชนเกาะยอ   ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564   ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 
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การตรวจคัดกรองโควิด-19
วันพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม 2564  การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 

และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site
ณ ลานคุณธรรม  อาคารศิรกราน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น
วันอังคารท่ี 11 มกราคม 2564  ผู้อ านวยการสถาบันขงจ่ือ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

มอบเกียรติบัตร  โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีนดีเด่น และมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
แก่ห้องเรียนภาษาจีน  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  โดยมีผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน   เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องทักษิณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

Big cleaning day
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในโอกาสกิจกรรมสัปดาห์วันครู 

และเตรียมความพร้อมในในการเปิดเรียนรูปแบบ On- site ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา ฟุตบอลเยาวชนสานฝัน
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2564 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชนสานฝัน จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศ 

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องมหาชนก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2564 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK 
วันจันทร์ท่ี 24 มกราคม 2565 นักเรียนทุกคนที่มาเรียน On-Site รับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน 

ณ ลานคุณธรรม อาคารศิรกราน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้การการโปรแกรม (GSP) 
เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรื จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

ด้วยระบบออนไลน์ meeting room ห้องเรียนพิเศษและทั่วไป ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยมีรองผู้อ านวยการวัชระ ดีเอียด เป็นประธานในพิธี  
ณ ห้องจิตรลดา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รายการคนครองธรรม 
วันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน  ได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการคนครองธรรม ประเด็นโรงเรียนของพ่อทางช่อง NBT สงขลา 

โดยจะออกอากาศในวันพุธ 23 ก.พ. 65  เวลา 05.00 น. ทางช่อง NBT

ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK 
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 N.M.T.Open House 2564 Online งานนวมินท์วิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ผ่านระบบออนไลน์ facebook LIVE

“ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ”  โดยมี นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด
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นักเรียนระดับ ม.3 บริจาคเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 
วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้น ม.3 รุ่นที่ 35 บริจาคเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน จ านวนเงิน 18,950 บาท 

โดยมีผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน เป็นผู้รับมอบ   ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

นักเรียนระดับ ม.6 บริจาคเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 
วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น 32 บริจาคเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน จ านวนเงิน 10,650 บาท 

โดยมีผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน เป็นผู้รับมอบ  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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งานวันคล้ายวันประกาศจัดตั้ง โรงเรียน  (พิธีทางศาสนาพุทธ)
วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2565 งานวันคล้ายวันประกาศจัดตั้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   ครบ 37 ปี 14 มีนาคม 2565

โดยมีผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน เป็นประธาน  ณ หอประชุมราชพฤกษ์   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งานวันคล้ายวันประกาศจัดตั้ง โรงเรียน  (พิธีทางศาสนาอิสลาม)
วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2565งานวันคล้ายวันประกาศจัดตั้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   ครบ 37 ปี 14 มีนาคม 2565

โดยมีผู้อ านวยการโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน เป็นประธาน  ณ ห้องจิตรลดา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

การฝึกอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการฝึกอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดสงขลา เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกความปลอดภัย ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมพัฒนาศักยภาพ การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องให้นักเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

ณ ห้องมหาชนก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation32



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation33



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation34



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation35



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation36



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation37



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation38



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation39



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation40



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation41



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation42



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ที่ได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มนีาคม 2565)

ความภาคภูมิใจกับลูกนวมินท์

congratulation43






