
 
สารจากผู้อ านวยการ 

ผู้น าการเดินทางอย่างผม ทุกก้าวที่ย่างเหยียบไปข้างหน้าผมมีความหวังและ
ความฝันของนักเรียนของผม เป็นเส้นชยั  มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ แนวทาง  มคีวาม
คาดหวัง  และความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมของผู้ปกครองที่ฝากลูกหลานของเขาสู่มือของ
เรา เป็นแรงบันดาลใจที่จะท าให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ 
 ตลอดระยะเวลาของการเดินทาง ผมและพ่ีน้องเพื่อนครูโรงเรียนนาจะหลวย 
ต่างมุ่งมั่นและต่อสู้กับปัญหาหลายอย่างที่โรงเรียนชายแดนหลายๆโรงเรียนจะต้องเจอ..
และมวลประสบการณ์เหล่านี้แหละที่ท าให้เรากล้าแกร่งในการสร้างคนคุณภาพสู่สังคม
นาจะหลวยอย่างเต็มภาคภูมิมาจนทุกวันนี้ 
 นี่แหละคือรางวัลของความเป็นครูของพวกเรา...ครูโรงเรียนชายขอบที่ได้รับ   
และผมสัญญา  มันจะมั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป 

สุรชัย  พันโสรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
สารจากบรรณาธิการ 

วารสาร “ สารสัมพันธ์ฟ้า-ชมพู ”  ฉบบันี้ถือเป็นวารสารฉบับพิเศษยิ่งของเรา
ชาวฟ้า-ชมพู โดยเป็นการรวบรวมกิจกรรม ผลงานความส าเร็จของพวกเราชาวฟ้า-ชมพู 
ในรอบปีการศึกษา 2555 ซึ่งเยอะมากๆ และยิง่ใหญ่สุดๆส าหรับพวกเรา... มันเป็นความ
ภูมิใจที่พวกเราได้ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ท าให้โรงเรียนที่มีชายแดนติดกับประเทศ
ลาวและเขมร มชีื่อเสียงในระดับต่างๆ ไม่น้อยหน้าโรงเรียนอ่ืนๆ 
 พวกเราหวังว่าในปีการศึกษา 2555 นี้พวกเราจะท าให้ดีย่ิงขึ้นไปกว่าเดิม 
เพื่อให้ผู้ปกครอง ลงุป้าน้าอาชาวนาจะหลวยและคุณครูของเราภาคภูมิใจยิ่งกว่าเดิม  
 
กองบรรณาธิการ 
นายชัยรัตน์  จบศรี 
นายเด่นชัย ไวยวรรณ์ 
นายสมพร  ทองใบ 
นายศรชัย  สุโพธิ์ 
นางนันทกานต์  ราชรินทร์ 
นายวัชรพล  พันธุ์มาตย์ ประธานสภานักเรียน 
นางสาวสลิลดา  ระอองศรี รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวจันทร์ที โมละดา กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวขวัญฤดี  เทียมวงค์ กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวสุทธาธินี แสงค า กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวชไมพร  สรแสง กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวภัทรสุดา  ดงน้อย กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 
 

 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนนาจะหลวย  ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11  ถนนวิสูตร
โยธาธิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 
34280 สหวิทยาเขต 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 โทรศัพท์ 
045 -379122 โทรสาร 045 -379122 E-mail:Nachluay@hotmail.com Website: 
www.nl.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 
43 ไร่ 3  งาน 41  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  
1. ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ได้แก ่ต าบลนาจะหลวย หมู่ 1,7,8,10,11,และ 12 
2. ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ได้แก ่ต าบลนาจะหลวย  ต าบลโสกแสง ต าบลบ้านตูม                     
ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ) 

โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 158  หมู่ที่ 11  ต าบลนาจะหลวย อ าเภอ
นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ
นาจะหลวย โดยประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  2  
มิถุนายน  พ.ศ. 2520  มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ในปีการศึกษา 2520 มีนักเรียน  
92 คน ครู  2 คน มีผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายยง  เลือกนารี  

ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2554 ) โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านกลาง
เมือง หมู่ที่ 11 ถนนวิสูตรโยธาธิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34280 ได้เปิดท าการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ) มี
นักเรียนทั้งสิ้น  1,388  คน  มีข้าราชการครู จ านวน 45 คน  พนักงานราชการ 8 คน ครู
อัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 นักการภารโรง 1 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายสุรชัย   
พันโสรี   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าวิถีพอเพียง 
วิสัยทัศน ์

ภายในปีการศึกษา  2558 โรงเรียนนาจะหลวย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nl.ac.th/


บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย 
ผู้บริหาร 

    
     นายสุรชัย พันโสรี           นายจ าลอง  ทุ่นทอง             นายวินิจ  บุญลือ                 นางนิธิวดี  วรเดช   
 ผู้อ านวยการโรงเรียน             รองผู้อ านวยการ                รองผู้อ านวยการ                   รองผู้อ านวยการ 
                                     กลุ่มบริหารท่ัวไป             กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารงานบุคคล                          
                                        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                                           และงบประมาณ 

บุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                            
 น.ส.ล าดวน  บุญไชย        นางนันทกานท์  ราชรินทร์         นางเพ็ญพร  วิชัย              นางจันทร์เพ็ญ  นิสา                        
   (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)            ครูช านาญการ                               ครู                           ครูช านาญการพิเศษ                                                

 
นางยุวนิดา     สายธนู 
         ครูผู้ช่วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                              
   นางประภัสสร  หวังดี        นายสัมฤทธิ์  นาค า             นายสมยศ  โฉมเฉลา          น.ส.ลินดา  จันทร์พวง                
   (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)             ครูช านาญการ                        ครูช านาญการ                           ครู 

                                
น.ส.กาญจน์สุดา พรมโลก นายเอกชัย โด่งวิริยะกุล          นายณัฐวุฒิ     บาศรี 

               ครู                                ครูผู้ช่วย                              ครูผู้ช่วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                             
นางเพชรา  ทองพันธ์       นางปรียา  บุญผง              นางสุภาพร  เรือนแก้ว           นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา   
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)             ครูช านาญการ                        ครูช านาญการ                           ครู 

                                                
น.ส.ค าสอน  สีเพ็ง                 นายศรชัย  สุโพธิ ์            น.ส.อ าพร  วงศ์ศรีแก้ว        นายปัญญา สัมพะวงศ์ 

   ครูช านาญการ                       ครูช านาญการ                               ครู                                        ครู 

 
 

                             
น.ส.เกศราพร ดาลุน         น.ส.วรรณภา  สายมาตย์       น.ส.ดวงกมล   แซ่ต้ัง         นางสาวสมถวิล  จวงศรี                     
ครู                                               ครูผู้ช่วย                                   ครูผู้ช่วย                       พนักงานราชการ 
 

                                               
นางสาวอรนุช  สายทอง     น.ส.พสัน ี  ปราบจันดี          น.ส.นฤมล   พูนเพิ่ม            นางสุวิมล อินทิสอน 

   พนักงานราชการ                    ครูอัตราจ้าง                           ครูอัตราจ้าง                      ครูช านาญการ                                          

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                             
นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์   นางบุษรารัตน์  เชยจันทา       น.ส.แจ่มละมัย โจระสา       นายสุรัตน ์   เย็นเสมอ      
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)                       ครู                                       ครูผู้ช่วย                              ครูผู้ช่วย                        

                                     
นายธันยวัตร   แก้วสุข      น.ส.ลลิดา แหวนวงษ์ 
         ครูผู้ช่วย                              ครูผู้ช่วย                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                              
   นายวีระพันธ์  บุญผง        นายสรายุทธ์  นนทะด ี        น.ส.สุกัญญา  หิมะคุณ      น.ส.วิริยะดา  โพธิ์ดอก 
   (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)             ครูช านาญการ                        ครูช านาญการ                          ครูผู้ช่วย                               

                                                
นางดวงแข  ไวยวรรณ์         น.ส.อรศิริ  ผิวจันทร์           นายธีระศักดิ์  กัญจนา                          Mr.Spike 

    พนักงานราชการ                 พนักงานราชการ                 พนักงานราชการ                      ครูต่างชาติ                                       

 

 
   Mr.Victor 
    ครูต่างชาติ                                       
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                             
น.ส.บุษณี  บุญสุขเกษม     นางเพ็ญพร  นามวงษ์             นายชัยรัตน์  จบศรี             นายสุนทร  ประทาน 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)         ครูช านาญการพิเศษ                ครูช านาญการพิเศษ                 ครูช านาญการ                            

 

                              
น.ส.ปฏิมาพร พูลศิริ           นายสุริยา    โมคเบ็ญ  
             ครู                                  ครูอัตราจ้าง                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

                             
นายอ านาจ  ประสมทอง     นายบุญเสริม  เสาว์ปา        นายอากาศ  ราชรินทร์        นายนนทวัฒน์   บุญสืบ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)              พนักงานราชการ                  พนักงานราชการ                        ครูธุรการ                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                             
นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์    นางวิไลลกัษณ์  ภวังค์วัฒน์          นายสมชัย  ชุปวา              
นายสมพร  ทองใบ 
   (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)       ครชู านาญการพิเศษ                              คร ู                                
ครูผู้ช่วย 

                                
น.ส.ปรียาภรณ์  ผิวจันทร ์  น.ส.อรพรรณ  สิงห์ค า 
   พนักงานราชการ                     ครูอัตราจ้าง                               

 
 

 

 
แวดวง ฟ้า – ชมพ ู

 

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนและการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( ID - Plan ) 
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยมีวิทยายากร ดร.กชกร ธิปัตดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล รองศาสตราจารย์และนางสาวค าสอน สีเพ็ง เป็น
วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

 

  
งานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน จดัอบรมความรู้การจัดท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Joomla ให้กับบุคลากรในโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย งานนีท้่านผู้อ านวยการเน้นให้สร้างเว็บไซต์ให้ได้ทุก
คน 100 %  

 
งานห้องสมุดโรงเรียนนาจะ
หลวย ฝ่ายวิชาการได้จัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น 
ในวันที่ 5 - 9 กันยายน 2554 
บริเวณห้องสมุดโรงเรียนนา
จะหลวย โดยมีพิธีเปิดใน

วันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 
11.00 น. โดยนายจ าลอง ทุ่นทอง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าว
รายงานวัตถุประสงค์โครงการ
ส่งเสริมรักการอ่าน "ห้องสมุดมี
ชีวิต" และมอบรางวัลและเกียรติ
บัตรครูยอดนักอ่านและ นักเรียน
ยอดนักอ่าน จากนั้นชมการแสดง "Sciene Show" ในงานยั้งมีนิทรรศการมุมต่างๆของ
ห้องสมุด ป้ายนิเทศให้ความรู้ทั้ง 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การ
จัดการเรียนร่วม จาก สพม.29 

 
     

 

 
 

 
การประเมินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษา โรงเรียนนาจะ
หลวย เมื่อวันที่ 21 
กันยายน พ.ศ. 2554 
เวลา 13.00 น. ในครั้งนี้
ทางคณะกรรมการให้

ค าแนะน าในการด าเนินงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น 

 
คณะกรรมการประเมินติดตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 และคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนแกนน าทักษะชีวิต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 
13.00 - 15.30 น. น าโดย นายชลิต พลราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
เป็น ประธานในการประเมินดังกล่าว ติดตามด้วยนายบุญเหล็ง 

เจริญรอย ผู้อ านวยการโรงเรียนเอึอดใหญ่
วิทยา และ นายพิชัย ญาณศิริ 
ศึกษานิเทศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 ปีที่ผ่านมา 
ก้าวหน้าสู่สากล ของ สพม. 29 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โดยโรงเรียนนาจะหลวยได้เป็น

ตัวแทนของ สหวิทยาเขต 6 น าเสนอ
ผลงาน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานอนามัยโรงเรียนนาจะหลวย โดยครูดวงแข ไวยวรรณ์ ครูบุษรารัตน์ เชยจนัทา ครู

เด่นชัย ไวยวรรณ์ พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมอ.ย.
น้อย เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีประจ าปีการศึกษา 
2554 ในระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และกจิกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.
3)ประจ าปีการศึกษา 2554 
พร้อมกับลูกเสือวิสามัญ (ม.
6) ระหว่างวันที่ 2 - 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 งานนี้
ครบทุกรสชาด มากด้วย

ความรู้สึกต่างๆ มีทั้งความรัก ความสามัคคี 
ความเหน็ดเหนื่อย ความอดทน สรุปแล้ว
ยินดีกับลูกเสือ - เนตรนารีทุกคนที่ผ่าน
กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนนาจะหลวยจัดงาน Open House 2555 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 
โดยเชิญน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอ าเภอนาจะ
หลวย (เขตบริการ)เข้า
รับชมกิจกรรมการเรียน
การสอน(สภาพจริง) 
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่แต่
ละกลุ่มสาระการเรียน
ได้จัดเตรียมไว้เพื่อรับ
น้องๆ (รางวัลมากมาย)
ขอให้น้องๆมีความสุข
กับการร่วมกิจกรรม
ต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ท่านผู้อ านวย
สุรชัย พันโสร ีฝากบอก
น้องๆว่า "นักเรียนที่ได้
ล าดับที่ 1-3 ของโรงเรียน 
ถ้าเข้าเรียนโรงเรียนนาจะหลวยจะมีทุนการศึกษาให้นะครับ" ก็ขอเชิญชวนน้องๆที่
สนใจศึกษาต่อ พิจารณาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาจะหลวย โดยสมัคร ตั้งแต่วนัที่ 30 
เมษายน 2555 ครับ 
 
 
 
 
 

 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน หรือ

วันเกิดโรงเรียนในวันที่ 2 มิถุนายน 
2554 นี้ ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรม 
การท าบุญเลี้ยงพระ และนอกจากนี้
ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Big Cleaning 
Day โดยนักเรียนทุกคนร่วมกันท า

ความสะอาดโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาจะ
หลวยอีกด้วย 
 

 
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 
นายอ าเภอนาจะหลวย        
นายนรินทร์ บ าเรอพงษ์ เป็น
ประธานในการชุมนุมสวนสนาม 
ณ สนามโรงเรียนนาจะหลวย มี
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
นายสุรชัย พันโสรีผู้ก ากับ
นักศึกษาทหารทุกโรงเรียนคณะผู้ปกครองเข้าร่วมชมการชุมนุมสวนสนามมีโรงเรียนเข้า
ร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด 10 โรงเรียน มีจ านวนนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม
การฝึกจ านวน 558 นาย ในการฝึกมี ร้อยโทวีระชน อนุสนธิ์ เป็นหัวหน้าชุดครฝูึก 

 
 
 
 



โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และชั้น มัธยมตอนปลาย จ านวน 
232 คน ด้วยความสมัครใจ ใน
ระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน 2554 
ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะ
หลวย โดย มีพิธีเปิดในวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2554 วิทยากรใน
การอบรมครั้งนี้จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด พระอาจารย์ และจากกรมทหารราบ 
จ านวน 2 นาย  

 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 
17-18 ตุลาคม 2554 โดยพล
ต ารวจตรีวิวัฒน์ ชาญพนา ผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานใน
พิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ 

เป็นการอบรมเพ่ือให้เกิดการ
ส านึกและปกป้องพ้ืนป่าในชุมชนรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 

 
 
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราชประจ าปี 2554 

 

 
ประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) และ
มอบทุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพของรัฐบาล ณ หอประชุมโรงเรียนนา
จะหลวย 

 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 
2554 ร่วมกับเทศบาลต าบลนาจะ
หลวย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยซัน 
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที ่10 
พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนนาจะ
หลวย ได้เข้าร่วมเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 

น. โดยประมาณ ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตรวจประเมินโรงเรียน
เครือข่ายมาตรฐานระบบการ
ต้านยาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2554 โดย

ส านักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 11.00 น. ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษาโรงเรียนนาจะ

หลวย ในการ
ตรวจประเมิน
ครั้งนี้ นางไพ
ศิลป ์วังคะฮาด 
ประธานสมาชิก
เหล่ากาชาดและ
ครูแกนน า ได้ให้
ค าแนะน าเพื่อ

ปรับปรุงและแนวทางในการด าเนินงานในเรื่องของยาเสพติดและการจัดท าเอกสารเพ่ือ
รับการตรวจประเมิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 นายนรินทร ์บ าเรอพงษ์ นายอ าเภอนาจะหลวย พร้อมด้วยคณะครู ผู้ก ากับลูกเสือ 
ลูกเสือ และเนตรนารี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันร าลึกวชิราวุฒิ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 
พฤศจิกายน ของทุกป ีในวันนี้ 
นายจ าลอง ทุ่นทอง รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
ได้น าคณะครู ผู้ก ากับลูกเสือ 
ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 

เพื่อน้อมร าลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุฒิ 
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
ด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 

 
นายจ าลอง ทุ่นทอง พร้อมด้วย นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 

และคณะครูโรงเรียนนาจะ
หลวย อัญเชิญไฟพระฤกษ์งาน
กีฬานักเรียน นักศกึษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 33 
“อุบลราชธานีเกมส์ ”บนรถ
บุษบกผ่านบริเวณรอบ
ศาลหลักเมืองอ าเภอนาจะ
หลวย เพื่อส่งมอบต่อให้กับ

นายนรินทร์ บ าเรอพงษ์พร้อมคณะ เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย เพ่ือประกอบพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ 1 คืนในวันที่ 12 มกราคม 2555 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



งานวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 
2555 ณ หอประชุมโรงเรียนนา
จะหลวย โดยมีนายนรินทร์ 
บ าเรอพงศ์ นายอ าเภอนาจะหลวย 
เป็นประธานในพิธี 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมทอดผ้าป่า
การศึกษาศิษย์ปัจจุบัน
โรงเรียนนาจะหลวย เพื่อ
สมทบทุนในการจัดท าป้าย
โรงเรียนนาจะหลวย และ
ขยายถนนทางเข้าโรงเรียน
โรงเรียน ณ โรงเรียนนาจะ

หลวย ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะ
หลวย จงัหวัด
อุบลราชธานี ในวัน
ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  
2555 เวลา 9.00 น. จัดตัง้องค์ผ้าป่า 9.30 น. นกัเรียนศิษย์ปัจจุบันในแต่ละสายชั้นขึ้นมอบ
จตุปัจจัยของแต่ละชั้น รวมปัจจัยเป็นจ านวน 61,342 บาท (หกหมื่นหนึง่พันสามร้อยสี่
สิบสองบาทถ้วน) 

 
โรงเรียนนาจะหลวยได้รับบริจาคพระพุทธรูป
ประจ าโรงเรียน (พระโตโคตะมะ) โดย หลวง
พ่อภรังสี เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง วันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นการเทฐานองค์
พระพุทธรูป ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจาก
คุณครูทุกท่าน นักเรียน ชุมชน โดยจิตและ
แรงศัทธา จากตอนเช้า ถึง 24.00 น. 

 
 
 
 

สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด เป็นการ
ปรับปรุงสนามเดิมที่ช ารุด โดยในวันนี้
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนนายสุรชัย 
พันโสรี พร้อมด้วยนายจ าลอง ทุ่นทอง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 

ได้ลงพ้ืนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง 
สนามกีฬาด้วยตนเอง โดย
งบประมาณที่ได้ครั้งนี้มาจาก
การจัดมวยมหากุศล เมื่อวันที่ 

30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะให้
นักเรียน บุคลากรโรงเรียน
นาจะหลวย ตลอดจน
เยาวชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
โรงเรียนได้เข้ามาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์ที่
ส าคัญคือให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันนี้ได้รับความร่วมแรงจากนักการฯ จาก
โรงเรียนต่างๆ มาช่วยสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้ด้วย 

 
9 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. นายสุรชัย พันโสรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย นาง
นิธิวดี วรเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนาจะ
หลวย ร่วมวาง
ดอกไม้จันทน์ ร่วมไว้
อาลัยในพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระ
ศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 
ณ วัดป่าก้าว ต.โนน
สมบูรณ์ อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี ภายใน
งานทางโรงเรียนได้จัด
นิทรรศการ"ดวงแก้ว...
ที่จากไป คือดวงใจพสกนกิร" 
 
 

 
 



กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ณ ที่ว่าการอ าเภอนา
จะหลวย โดยเร่ิมด้วยท่าน
ผู้อ านวยการสุรชัย พันโสรี 
ได้ท าบุญตักบาตรร่วมกับ
ประชาชนอ าเภอนาจะหลวย 

จากนั้นเวลา ๘.๐๐ น. คณะบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวยร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและ
ถวายพานพุ่ม แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยมีทุกหน่วยงานร่วม
กิจกรรม 

 
 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 กลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจอง ได้ เดินรณรงค์
ต่อต้านการลักลอบตัดไม้พยุง ที่มีอยู่ใน
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ าเภอนา
จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยเดิน
รณรงค์ผ่านย่านชุมชน ตลาดสด 
ศาลหลักเมือง ที่ว่าการอ าเภอนาจะ
หลวย ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนนาจะหลวย
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

 
 

 กลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจอง ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจอง) ตามโครงการ "ฟ้ืนฟูภู
จอง เฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหาคม 
2554 วันแม่
แห่งชาติ" ณ ที่พัก
สงฆ์ ถ้ านางง ูบ้าน
ไร่ภูจอง ต าบลนา

จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 

จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์
ที่ 6 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดโดย 
พระอาจารย์อุดร ครุโก ร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนรินทร์ บ าเรอพงษ์ นายอ าเภอนาจะ
หลวย เป็นประธานพิธี โดยมีหลายภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่พักสงฆ์ถ้ า
นางงู ได้แก ่ชาวบ้านบ้านไร่ภูจอง นักศกึษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย พ่อค้า
ประชาชน เป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การแข่งขันกีฬาภายใน "ฟ้า-ชมพู เกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2554" 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และ 26 สิงหาคม 2554 งานนี้บุคลากรได้ความรู้ใหม่และความ
สนุกในการอบรมมาก ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่จัดโครงการดีๆ

ให้บุคลากร 
ขอขอบพระคุณมากครับ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุม
โรงเรียนนาจะหลวย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษา โดย

การแสดงออกในกิจกรรม
ต่างๆมากมาย และเพ่ือเป็น
การเรียนรู้วัฒนธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่อเจ้าของภาษา 
มีการประกวดร้องเพลง 
แต่งตัวเรียนแบบตัวละคร 
คณะครูโรงเรียนนาจะ
หลวยก็ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างมากโดยแต่งตัว

ชุดประจ าชาติต่างๆในอาเซียน งานนี้สนุกมากครับ ทั้งนกัเรียนและครู ผู้บริหาร 
นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนนาจะหลวย ยังมอบความสุขให้นักเรียนโดยการจับ
ฉลากของขวัญมอบให้กับลูกๆชาว น.ล 
 

 

 
 

 
กิจกรรมวันปัจฉัมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 
จ านวน 415 คน ในวันอังคารที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.nl.ac.th/nlweb/index.php?option=com_content&view=article&id=351:-q-2554q&catid=11:2011-05-10-07-15-54&Itemid=73


 

คนเก่งของเรา  ชาวฟ้า-ชมพ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นางสาวบุญมี พาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี (นักเรียนเรียนร่วม)  ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับประเทศ จัดโดย สพฐ. ณ เมืองทองธานี  
กรุงเทพ ฯ ฝึกสอนโดย นายนัทต์ธิพัฒน์   ภารสมบูรณ์  

 
2 ทีมฟุตซอล 12 ปีชาย ได้รับชนะเลิศ ระดับประเทศ จัด

โดย สพฐ. ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝึกสอนโดย นายอ านาจ  
ประสมทอง นายบุญเสริม  เสาว์ปา และนายอากาศ   ราชริ
นทร์ 

 
3 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นันอุมาลี ได้รับเหรียญเงิน ในการ

แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับประเทศ จัดโดย สพฐ. ณ เมืองทองธานี กรุงเทพ ฯ 
ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

 
4 นายชาญณรงค์  เกตุสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการ

แข่ งขันคณิตคิด เร็ ว  ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย  
ระดับประเทศ จัดโดย สพฐ. ณ  เมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ 
ฝึกสอนโดย  นายสัมฤทธิ์    นาค า 

 



 
 

5 นางสาวรินนภา ปริโส นางสาวเบญจมาศ  
ทองเขียว และนางสาวเสาวลักษณ์  สาค าแสง 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดมหาสารคาม ฝึกสอน
โดย  นางสุภาพร   เรือนแก้ว และนางสาวอ า
พร   วงศ์ศรีแก้ว     

 

6 เด็กหญงิอรัญญา  เสนาะศัพท์  ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในการแข่งขันเดี่ยวขิม ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัด
มหาสารคาม ฝึกสอนโดย นางสาวบุษณี   บุญ
สุขเกษม 

 
7 เด็กหญงิวิมลวรรณ์  แฝงบุญ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลง
ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดัโดย 
สพฐ. ณ จงัหวัดมหาสารคาม ฝึกสอนโดย 
นางสาวบุษณี   บุญสุขเกษม 

 

8 เด็กชายนัฐพล  ข าจิตร ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ในการแขง่ขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัด
มหาสารคาม ฝึกสอนโดย นางสาวบุษณี   บุญ
สุขเกษม 

 
9 นายวจนจิตร   โมระชาติ นายอานันท์   
มุกดา และนางสาวสุภาภรณ์   สุภาวงศ์ ได้รับ
คัดเลือกโครงการยุววิจัยยางพารา เพ่ือเข้า
แข่ งขันในระดับประ เทศ  พร้อมรับทุน
สนับสนุนจาก สกว. จ านวน 15,000 บาท 
ฝึกสอนโดย นายปัญญา   สัมพะวงศ์ 

 

10 นายวีระชัย  ฤทธ์สิงห์ นางสาวเบญจวรรณ  
ปัญญาพันธ์ และนางสาวเบญจพร  สรแสง 
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ  ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการสะพานสานฝัน
สิ่งประดิษฐ์ ของบริษัท บริดจสโตน จ ากัด  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรับ
ทุนการศึกษา 55,000 บาท  ฝึกสอนโดย นาย
ปัญญา   สัมพะวงศ์ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว 
นายศรชัย   สุโพธิ์ และนางสุภาพร  เรือนแก้ว 

 

11 นายวจนจิตร   โมระชาติ นางสาวศิริรัตน์   
ชินตะวัน และนางสาวเนตรชนก  วันดีวงศ์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการสะพานสานฝัน
สิ่งประดิษฐ์ ของบริษัท บริดจสโตน จ ากัด  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมรับ
ทุนการศึกษา 22,000 บาท  ฝึกสอนโดย นาย
ปัญญา   สัมพะวงศ์ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรี
แก้ว นายศรชัย สุโพธิ์ และนางสุภาพร  เรือน
แก้ว 

 

12 นายวจนจิตร   โมระชาติ นายวีระชัย  ฤทธ์
สิงห์ และนางสาวเบญจพร  สรแสง ไดร้ับ
ทุนการศึกษาสนับสนุน 12,000 บาท ใน
โครงการนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13  
( YSC 2010 )  
13 นางสาวเกศสุดา สุริยะ สอบเข้าเรียนต่อใน
โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานด้านครูผู้สอน 
 

 

 
1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก 
The Best of Master teacher   

สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

 

 
6. นายเด่นชัย   ไวยวรรณ์ 

Master teacher 
สาขาอุตสาหกรรม 

 

 
 

2. นายศรชัย  สุโพธิ ์
The Best of Master teacher   

สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

 

 
7. นางเนาวรัตน์    วงค์อน ุ

Master teacher 
สาขาบรรณารักษ์ 

 

 
 

3. นางสุภาพร   เรือนแก้ว 
Master teacher 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

 

 
8.  นางสาวบุษณี   บุญสุขเกษม 

Master teacher 
สาขาดนตรี 

 

 
 

4. นางสาวลินดา   จันทร์พวง  
Master teacher 
สาขาคณิตศาสตร์ 

 

 

 
9. นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ 

Master teacher 
สาขาธุรกิจศึกษา 

 

 
 

5. นายอ านาจ  ประสมทอง 
Master teacher 
สาขาพละศึกษา 

 

 

 
10. นายชัยรัตน์  จบศรี 

Master teacher 
สาขาดนตรี 

 

 
 

6. นายเด่นชัย   ไวยวรรณ์  
Master teacher 

สาขาอุตสาหกรรม 
 

 

 
11. นางสาวล าดวน 

Master teacher 
สาขาภาษาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคลากรครูวิทยากร ระดับต่าง ๆ ครูที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สพม.29 

1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก 
วิทยากร สสวท. 

 

 

1. นายอ านาจ   ประสมทอง   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
2. นางประภัสสร   หวังด ี

วิทยากร สสวท. 
 

 

2. นายนัทต์ธิพัฒน์   ภารสมบูรณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

 
3. นายเด่นชัย    ไวยวรรณ์ 
วิทยากรครูแกนน า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 

3. นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

 
4. นายสมพร   ทองใบ 

วิทยากรแกนน าการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
 

 

4. นายสรายุทธิ์   นนทะดี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 5. นางสาวค าสอน   สีเพ็ง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
    

ผลงานด้านผู้บริหาร ผลงานด้านโรงเรียน 
นายสุรชัย  พันโสรี 

ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สพม.29 

 

1.รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย 
2.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา 
3.เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงการตามหาส้วมสวย 

 
 
 



 
 

    วารสารโรงเรียน 

สารสัมพันธ์ ฟ้า สารสัมพันธ์ ฟ้า ––  ชมพูชมพู  
           NACHALAUY SCHOOL : MAGAZINE 

ปทีี ่3 ฉบบัที ่1 : ประชาสมัพนัธ ์ขา่วสาร กจิกรรม และผลงานความส าเรจ็ของโรงเรยีนในรอบปกีารศกึษา 2554 
 

 
 

               
 

 

3344  ป ีผา่นป ีผา่น  

คือคือ  
การพฒันาอยา่งต่อเนือ่งการพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง  

WWW.NL.AC.TH 

http://www.nl.ac.th/


 
 

มุ่งพัฒนา สรา้งศรัทธา ก้าวหน้าสูส่ากล  
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