


• ซิสเตอร์ คุณครู นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ร่วมพิธีมิสซา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

พิธีมิสซา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



• นักเรียนเก่า ซิสเตอร์ และคุณครูร่วมพิธีมิสซาระลึกถึงคุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ ณ หอประชุมโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

• ต้อนรับท่านทูตสันทวไมตรี ด้านสตรี จากประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องประชุมอัญจลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

• นักเรียนในโครงการดนตรีฟูกูโอกะ รุ่น 2 แสดงดนตรี ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฟังบรรยาย การใช้สื่อ โดยผู้ปกครองเครือข่าย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

October 2016

• คุณครูเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 
12-14 ตุลาคม 2559
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

		 	 โทรศัพท์	0-2252-6316,	0-2254-9724-5	โทรสาร	0-2253-9785,	0-2255-2023

		 	 www.materdei.ac.th	E-mail:	wic009@hotmail.com

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ 

คุณครูนิตยา ตันทโอภาส คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก 

คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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กองบรรณาธิการ คุณครูอุดม สุดตะกู คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ คุณครูปณิดา คงสันทัด คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส 

  คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ 

  คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์

พิสูจน์อักษร   คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูเบญจพร ธรรมธีรพงศ์  

บันทึกภาพ	  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส คุณครูวิไลพร เกตุอุดม

ฝ่ายธุรการ   คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล		ฉบับที่	51

Dr.	Nyle	Spoelstra,	อาจารย์สุมิตรา		พงศธร,	คุณศกร		ทวีสิน,	คุณครูทีนามารี		ผลาดิกานนท์,	

คุณครูธาริณี		จึงเจนชัยนันท์,	คุณครูนิลวรรณ		เจตวรัญญู,	คุณครูเนาวรัตน์		ทัศนเกษม,	คุณครูมณีจันท์	ไกรณรงค์,	

คุณครูจินต์	จิระริยากุล,	คุณครูจุฑามาส		สุกใส,	คุณครูวิไลพร	เกตอุดม,	คุณครูกนกวรรณ		ไทยรัตน์,	

Mr.Bryan	Jacques,	คุณครูชนะพงษ์	คุณชัยเกษม	นักเรียนเก่า	ผู้ปกครอง	และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน
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 ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทย  

อันเน่ืองมาจากการสวรรคตของพระบามสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช สำาหรับชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

นอกจากความโศกเศร้าอาดูรเช่นเดียวกันนั้นแล้ว ยังมีความ

ภาคภูมิใจท่ีปรากฎในพระราชประวัติว่า เป็นโรงเรียนเดียว

ในประเทศไทยท่ีทรงเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้แล้วยังเป็น

โรงเรียนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเข้าศึกษาครั้งทรงพระเยาว์ด้วย 

ดังปรากฏในคำาเล่าของนักเรียนเก่าอาวุโสของโรงเรียน คือ  

คณุแมบุ่ญประจักษ ์ทรรทรานนท์ และ หมอ่มเจ้าหญงิกรณิกา 

จิตรพงศ์ ที่บันทึกไว้ในหนังสือ “ได้รู้จัก คือ ได้รัก มาแตร์

เดอี” ดังนี้

 บันทึกพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 

9 ขณะทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 มาแตรเ์ดอีวทิยาลยัเมือ่แรกเปิดรบันักเรยีนสองแผนก 

คือ แผนกภาษาอังกฤษ และแผนกฝรั่งเศส ทั้งนักเรียนไปมา

เลขประจำาตัวนักเรียน 449
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และนักเรียนประจำา จัดห้องตามระบบอังกฤษเรียกว่าฟอร์ม 

(form) คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ เล่าว่ามาแตร์ 

เดอีฯ เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยท่ีเปิดการสอนชั้น

อนุบาล (Kindergarten)

 “ซิสเตอร์ที่สอนอนุบาลคนแรก คือ มาเธอร์เทเรซา 

จบมอนเตสซอรี่จากประเทศอังกฤษ ก็เอาระบบจากที่นั่นมา

สอน นักเรียนไทยกับนักเรียนชาวต่างประเทศในชั้นอนุบาลมี

ครึง่ตอ่ครึง่ เดก็ไทยมาเทอมเดยีวกพู็ดภาษาอังกฤษได ้เพราะ

ว่ามีเด็กน้อย มาเธอร์เทเรซายืนสอนท้ังวันเป็นภาษาอังกฤษ 

เด็กได้ยินก็จำาได้”

 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2474 โรงเรียนได้รับ

อนญุาตจากกระทรวงธรรมการ ใหเ้ปดิสอนวชิาตามหลกัสตูร

เฉพาะทางของโรงเรียน รวมท้ังได้รับอนุญาตให้มีโรงเรียน

ประถมศกึษาได้ตามคำาสั่งของกระทรวงธรรมการ ลงวันที ่12 

เมษายน พ.ศ. 2476 และได้รับใบสำาคัญลงวันที่ 24 ตุลาคม 

ในปีเดียวกัน

 แม้จะเป็นโรงเรียนสำาหรับเด็กหญิง แต่ในชั้นอนุบาล

จนถึงประถม 2 โรงเรียนรับนักเรียนชายด้วย เน่ืองจาก

โรงเรียนเด็กชายในยุคนั้นยังไม่มีชั้นอนุบาล นักเรียนอนุบาล

ชายพระองคห์น่ึง เขา้ศกึษาท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั เมือ่ 

วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 

อานันทมหิดล โอรสในสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครนิทร์

เสดจ็มาเป็นนักเรยีน KG. ทรงไดร้บัเลขประจำาตวั 273 “ท่าน

ก็เรียนเหมือนเด็กอื่นๆ สมเด็จพระบรมราชชนนีมาส่งทุกวัน 

บางทีสมเด็จหญิงก็เสด็จด้วย สมเด็จพระพ่ีนางอยู่โรงเรียน

ราชินี แต่เวลาโรงเรียนราชินีหยุด บางทีท่านก็มา เพราะ

โรงเรียนสมัยก่อนหยุดไม่ตรงกัน โรงเรียนมาแตร์มีสองเทอม 

โรงเรียนอื่นมีสามเทอม” “ท่านก็เหมือนเด็กธรรมดา แต่ท่าน

จะมีตะกร้าใส่กระติกนม พระพ่ีเลี้ยงห้ิวตามมา วางไว้ในตู้

อาหาร เด็กที่โตกว่าเวลาหยุดพักต้องไปหยิบ มาแมร์สั่งเด็ก

ท่ีโตกว่าบริการเด็กเล็กเวลาหยุดพักตอนสิบโมง และไม่ได้

หมายความว่าหยิบถวายพระองค์เดียว ช่วยเด็กเล็กๆ ทุกคน 

ถงึกลางวนัท่านกเ็สดจ็กลบั เดก็เลก็เมือ่ก่อนเรยีนครึง่วนั ตอน

บ่ายนอน แต่เมื่อก่อนโรงเรียนไม่มีที่นอน เด็กเล็กๆ ก็กลับ

คดิวา่ท่ีท่านมาเรยีนท่ีน่ีเพราะเวลาน้ันโรงเรยีนนอ้ย และก็ใกล้

วัง แล้วก็มีมาแมร์พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส” “เด็กคนอื่นก็

สนใจแตว่า่ไมไ่ดถ้ามอะไรวุน่วายรูว้า่มาเรยีน ท่านเขา้ทะเบียน

เป็นนักเรียนธรรมดา มาทราบทีหลังเมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว  

มาแมรก์ม็าลงโน้ต คอืขดีเสน้แดงท่ีในทะเบียนแลว้ลงหมายเหต ุ 

ทีแรกก็รับเหมือนเด็กธรรมดา แต่รู้สึกจะมีมาแมร์คนหนึ่งพูด

วา่อาจจะไดเ้ป็น king แต่เราไม่รูแ้น่นอน ท่านเรยีนอยู่สองสาม

ปีเท่านั้น “รู้สึกเที่ยวแรกมาจะเข้าพระองค์เดียว อีกพระองค์

ตามมาเล่น แล้วก็เลยเข้าด้วย จำาได้ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนี

เสด็จมาส่งทุกวัน มีรถมา แล้วท่านก็จูงข้ามสะพานไปส่ง 

ข้างใน อุ้มองค์หน่ึง จูงองค์หน่ึง” เน่ืองจากโรงเรียนรับ

เด็กชายเข้าเป็นนักเรียนถึงอายุเพียง 7 ขวบ ใน พ.ศ. 2475  

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล จึงลาออกจาก

โรงเรียน ส่วนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช  

ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2475 

ทรงได้รับเลขประจำาตัว 449 และทรงลาออกเพ่ือเสด็จประทับ  

ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใน พ.ศ. 2476

(บทสัมภาษณ์ คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ 

และหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ 

จากหนังสือ ได้รู้จัก คือ ได้รัก...มาแตร์เดอี)
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 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม เมื่อเคารพธงชาติร่วมกันแล้ว ผู้แทน

นักเรียนได้อ่านบทประพันธ์วันละหนึ่งบท ก่อนการภาวนาเช้า ทั้งนี้บทประพันธ์เทิดพระเกียรตินี้ ประพันธ์โดย นักเรียนเก่า 

ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 

   ตื่นขึ้นมาวันนี้ไม่มีพ่อ   รันทดท้อหัวใจไม่รู้จบ

  ทั้งแผ่นดินท่วมท้นล้นทำานบ   ด้วยน้ำาตาไหลพบบรรจบกัน

  ทศพิธราชธรรมทรงบำาเพ็ญ	 	 	 ทั่วโลกเห็นประจักษ์ล้นทุกคนนั่น

	 	 พระเกียรติคุณส่องสว่างดั่งตะวัน		 	 บัดนี้พลันตะวันดับไปกับตา

	 	 ก่อนหน้านี้ขุนเขาใดไม่เคยเฝ้า	 	 	 มีหมู่บ้านใดเล่าไม่เห็นหน้า

	 	 พื้นดินไหนไม่ได้รองพระบาทา	 	 	 ใต้แผ่นฟ้าแดนไทยย่อมไม่มี

	 	 รอยพระบาทยาตราทั่วหล้าแหล่ง		 	 ดับร้อน		ดับแล้งทุกแห่งที่

  ที่ไหนไหนก็ด้วยพระจักรี   พลิกชีวีชนฟื้นให้ชื่นบาน

	 	 โอ้วันนี้รอยพระบาทมาขาดหาย	 	 	 สิ้นจันทร์ฉายสิ้นดวงสุรีย์ฉาน

	 	 เหลือแต่ความมืดมน	อนธกาล	 	 	 เย็นยะเยือกดวงมานอีกนานนัก

	 	 เห็นแต่เทียนพระทรงชัยใสสว่าง	 	 	 เป็นเส้นทางสร้างไว้ให้เป็นหลัก

	 	 จะเดินตามพระปณิธานสานใจภักดิ์		 	 เพื่อถวายความจงรักและภักดี

	 	 กุศลกรรมใดใดทั้งใหญ่น้อย	 	 	 ที่บังเกิดเมื่อตามรอยพระบทศรี

	 	 ขอถวายด้วยใจภักดิ์พระจักรี	 	 	 เพื่ออยู่ใต้พระบารมีทุกชาติไป	

    ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา  ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

    นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๓๕

ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
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   ในสามโลกหาไม่มีเช่นนี้แล้ว	 	 พระผู้เป็นฉัตรแก้วสโมสร

	 	 ปกป้องปวงประชามหานิกร	 	 	 ให้คลายร้อนผ่อนเย็นเป็นนิจมา

  ทูลอำาลาอาลัยใจจะขาด   ข้าพระบาทกราบลงที่ตรงหน้า

	 	 ส่งเสด็จครวญคร่ำาทั้งน้ำาตา	 	 	 เมื่อพระสู่ชั้นฟ้ามหานิพพาน

    ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา  ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

    นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๓๕

       โอ้ผ่านเกล้าต่อแต่นี้ไม่มีแล้ว	 	 ดั่งดวงแก้วเลื่อนลับดับแสงสูรย์

	 	 สายน้ำาพร่างคือน้ำาตาเศร้าอาดูร	 	 	 เสียงร่ำาไห้ทวีคูณทุกวารวัน

	 	 พระเสด็จสู่สวรรค์ครรไลล่วง	 	 	 อกราษฎร์ปวงล้วนวิโยคด้วยโศกศัลย์

	 	 ชาวมาแตร์ฯ	นบน้อมพร้อมใจกัน		 	 ส่งเสด็จสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญ

    ประพันธ์โดย อาจารย์นิตยา  ตันทโอภาส นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๓๔ 

    และอดีตผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

      ดั่งโลกแตกแหลกสลายมลายสิ้น		 ทั้งแดนดินไร้แสงสุรีย์ศรี

	 	 ทุกฟากฝั่งเอ่อท้นชลธี		 	 	 คือน้ำาตาประชาชีที่หลั่งริน

	 	 สิ้นแผ่นดินสิ้นองค์พระทรงยศ	 	 	 ราษฎร์กำาสรดร่ำาไห้หทัยถวิล

	 	 สรรพสำาเนียงเสียงใดมิได้ยิน   ด้วยเศร้าโศกเกินจินตนาการ

	 	 ขอ	ธ		เสด็จสู่ห้วงสรวงสวรรค์		 	 ทวยเทวัญเชิญสถิตทิพย์สถาน

	 	 อธิษฐานจิตเพียงกระซิบสาธุการ		 	 เป็นข้าเบื้องบทมาลย์ทุกชาติไป

   ประพันธ์โดย นางสาวไจร์มา  นวมารค 

   นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๓๕
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    รู้ว่าชะตาชีวิตลิขิตแล้ว		 	 พระปิ่นแก้วจากลูกไปหนไหน

	 	 	 แต่	ธ		เป็นทั้งแก้วตาและขวัญใจ	 	 ฝนพร่ำาสายฝนพรูพร่างกลางใจเรา

	 	 	 “พ่อ”	ตรัสว่าจะอย่างไรทรงไม่ทิ้ง	 	 ทรงสรรค์สิ่งสร้างงานให้ขานเล่า

	 	 	 แสงเทียนเคยสว่างลับไม่เหลือเงา		 	 ข้าวรพุทธเจ้าเศร้าเหลือแล้ว

	 	 	 หากสวรรค์บันดาลฝันอันสูงสุด	 	 	 จิตพิสุทธิ์ตั้งใจใสผ่องแผ้ว

	 	 	 ตามองฟ้าพราวดาวกระพริบแวว		 	 ขอทรงเสวยสวรรค์แพรวพรรณราย

	 	 	 แม้ข้าฯบาทจะเป็นดินก้อนเล็กเล็ก		 	 ไม่อาจเสกสรรค์สร้างงานยิ่งใหญ่

	 	 	 แต่สัญญาจารลึกแน่นในหัวใจ	 	 	 ขอเป็นหนึ่งพลังให้ไทยงดงาม	

 

    ประพันธ์โดย นางโรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์  แม็คเคย์ 

    นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๕๔

           องค์ภูมินทร์ปิ่นเกศามหากษัตริย์	 	 น้อมมนัสด้วยรักภักดีมั่น

	 	 	 ทรงกอปรกิจลือเลื่องเฟื่องอนันต์		 	 ล้วนคุณอันนำาชนสุขสำาราญ

	 	 	 ร้อยโครงการพระองค์ทรงค้นคิด		 	 ชุบชีวิตผองไทยให้สุขศานติ์

   น้ำามีปลา นามีข้าว เราชื่นบาน	 	 	 ด้วยสายธารน้ำาพระทัยที่ไหลริน

	 	 	 ทั้งแก้มลิง	ฝนหลวง	ทรงห่วงใย		 	 กังหันชัยพัฒนากระแสสินธุ์

	 	 	 เศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอกิน	 	 	 อีกแกล้งดินหญ้าแฝกโครงการดี

	 	 	 ภาคภูมิใจพระองค์ไท้คือศิษย์เก่า	 	 	 สี่ร้อยสี่สิบเก้าหมายเลขที่

	 	 	 ประจำาตัวครั้งเป็นศิษย์มาแตร์เดอ	ี	 	 คือสิ่งดีเราเห็นเป็นมงคล

	 	 	 ในหลวงคือศิษย์เก่าชาวมาแตร์ฯ	 	 	 ใช่เพียงแค่หนึ่งปีที่เริ่มต้น

	 	 	 คือแบบอย่างศิษย์รุ่นน้องทุกทุกคน		 	 พระภูมิพลศิษย์รุ่นพี่ที่ภูมิใจ

	 	 	 เรารุ่นน้องต้องทำาดีเป็นศรีศักดิ์	 	 	 จะต้องรักสถาบันอันยิ่งใหญ่

	 	 	 จะคิดดี	ทำาดี	มีวินัย		 	 	 สมที่ได้เป็นรุ่นน้องของภูมินทร์
    

    

    ประพันธ์โดย นางสาวปัณฑ์ณภัฐ  วศินยนต์ 

    นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๘๕ 

    (รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ในการประกวดคำาประพันธ์ ในหลวงของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์ฯ)  
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         อันน้ำานองแผ่นดินไทยในวันนี้	 	 คือน้ำาตาชาวประชาที่รินไหล

	 	 	 เสียงฟ้าร้องก้องนภามาแต่ไกล	 	 	 คือเสียงไทยครวญคร่ำาร่ำารำาพัน

	 	 	 ต่อแต่นี้ลืมไปไม่มีแล้ว		 	 	 โอ้ดวงแก้วครรไลล่วงสู่สรวงสวรรค์

	 	 	 ขอจารึกพระแนบในใจนิรันดร์	 	 	 คุณอนันต์ประทังใจไทยชั่วกาล

   ประพันธ์โดย อาจารย์นิตยา  ตันทโอภาส นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น ๓๔ 

   และอดีตผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

       

	 	 	 	 ข้าพระบาทขอน้อมส่งองค์ฉัตรแก้ว			 นิราศแล้วนิวัตสู่แดนสวรรค์

	 	 	 ด้วยบุญญาอานิสงส์องค์ราชัน	 	 	 เกษมสันต์	ณ	แดนทิพย์แห่งนิพพาน

	 	 	 ธ	สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า	 	 	 ทุกเวลาพาราษฎร์สุขทุกสถาน

	 	 	 เจ็ดสิบปีใต้ร่มโพธิสมภาร	 	 	 พระบันดาลเกื้อกูลสิ้นสูญภัย

	 	 	 ต่อแต่นี้มิมีพระองค์แล้ว	 	 	 ตั้งจิตแน่วเดินตามรอยพระทรงให้

	 	 	 จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป		 	 แม้ภพใดขออยู่ใต้พระบารมี
 

    ประพันธ์โดย คุณครูจุไรพร  จิตรโรจนรักษ์

    ยินหัวใจกู่ก้องพร้องเพรียกหา  วิงวอนต่อกาลเวลาพาหวนหัน

	 	 	 อยากยื้อยุดฉุดจันทราดวงตะวัน	 	 	 เพียงเพื่อขอพ่อของฉันนั้นกลับมา

	 	 	 แม้เข้าใจในธรรมดาโลก	 	 	 วิปโยคยังท่วมท้นคนทั้งหล้า

	 	 	 สุดจะซับนับหยาดหยดน้ำาตา	 	 	 น้อมบังคมก้มอำาลาแสนอาลัย
      
    ประพันธ์โดย คุณครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์

    ทรงจากไปไร้ซึ่งวันย้อนกลับ  ดั่งเทียนดับมืดมนทั่วหัวระแหง

	 	 	 ประชาชนหม่นเศร้าไร้เรี่ยวแรง	 	 	 ต่างกันแสงร่ำาไห้ทั้งโลกา

	 	 	 น้อมส่งเสด็จพ่อหลวงสู่แดนสรวง		 	 คำาพ่อสอนทั้งปวงจะรักษา

	 	 	 จะน้อมนำาไปปฏิบัติขอสัญญา	 	 	 จะเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
  

     ประพันธ์โดย คุณครูทิวาพร  แสงสุริยฤทธิ์
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         น้ำาตาไทยท่วมท้นธรณี		 	 ส่งภูมีเสด็จกลับสู่แดนสรวง

	 	 	 แม้วันคืนผ่านพ้นลาลับล่วง	 		 	 ลูกทั้งปวงขอน้อมนำาคำาพระองค์

	 	 	 ดำาเนินตามรอยบาทรู้ถูกผิด	 		 	 ใช้ชีวิตพอเพียงไม่ลุ่มหลง

	 	 	 เป็นผู้ให้ด้วยหัวใจอันซื่อตรง	 		 	 จิตมั่นคงตามคำาพ่อไม่เสื่อมคลาย

    ประพันธ์โดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู

      

    ภาพพระองค์ทรงงานพลันแจ่มชัด								สุรเสียงสำาเนียงตรัสจำารัสแจ้ง

	 	 	 รอยพระสรวลชวนตราตรึงซึ้งแสดง	 	 สายพระเนตรทอเกล็ดแสงแห่งเมตตา

	 	 	 ณ	วันนี้แม้มิมีพระองค์แล้ว	 	 	 เหล่าลูกไทยคงแน่แน่วอย่างแกล้วกล้า

   จะดำาเนินเดินตามรอยยาตรา	 	 	 เจ็บสิบล้านขอสัญญากับพระองค์		
  

    ประพันธ์โดย คุณครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์

    สุดอาลัยดวงใจไทยทั้งผอง	 	 สุดหม่นหมองวิปโยคและโศกศัลย์

	 	 	 สุดโศกาใจสลายมลายพลัน	 	 	 ธ	เสด็จสู่สวรรค์พิราลัย

	 	 	 ธ	เป็นดั่งดวงใจไทยทั้งราษฎร์	 	 	 ธ	เป็นปราชญ์เกินกว่าจะหาไหน

	 	 	 พระบรมราโชวาทท่านสอนไว้	 	 	 เหนี่ยวนำาใจคนไทยทั้งแผ่นดิน

	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้าชาวมาแตร์ฯ	น้อมรำาลึก	 	 จักสำานึกพระคุณไม่สูญสิ้น

	 	 	 ดำาเนินตามรอยพระบาทองค์ภูมินทร	์ 	 เป็นอาจิณชั่วชีวิตนิจนิรันดร์

    ประพันธ์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓

                พ่อหลวงของชาวไทยได้ลาลับ	 	 เสด็จกลับสู่สวรรค์อันสดใส

										 	 พระผ่านเกล้าภูมีของชาวไทย	 	 	 เสียงร่ำาไห้ดังสะท้อนทั่วแผ่นดิน

	 	 	 ไม่มีแล้วราชาผู้ทรงธรรม	 	 	 ที่พ่อสอนยังจำาได้ทั้งสิ้น

											 	 ขอสัญญาจะทำาดีเพื่อแผ่นดิน	 	 	 ใจถวิลถึงพ่อขอกราบลา
   

    ประพันธ์โดย เด็กหญิงระเริงชล  รัตนวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
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	 วันพฤหัสบดีที่	๑๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต	หนูขอกราบขอบพระคุณ

ในหลวง	 ที่คอยดูแลประชาชน	 พระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่ามาแตร์เดอี	 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน	 หนูขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย	 หนูสัญญาว่า	 

หนูจะเป็นเด็กดีตลอดไป
   

   โดย เด็กหญิงปัณณกาล  เศรษฐภากรณ์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑/๔

           เสด็จสู่สวรรค์									 บังคมคัลพระกุศล

   ทรงช่วยประชาชน           ให้อยู่กินอย่างร่มเย็น

   วันนี้ไม่มีพ่อ            ลูกจะขอให้พ่อเห็น

										 	 ตามรอยอย่างพ่อเป็น									 คนดีของแผ่นดินไทย	

    ประพันธ์โดย เด็กหญิงจิรัชญา  ลายเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

                      

                                                              

         ธ	สถิตในใจไทยทั่วหล้า	 ทั่วแผ่นฟ้าร่ำาไห้หัวใจหมอง

   ประชาชนชาวไทยน้ำาตานอง	 	 ขอตรึกตรองคำาสอนของพระองค์

	 	 	 ธ	ทรงให้ข้อคิดปฏิบัติ		 	 ให้ซื่อสัตย์รักชาติพระประสงค์

	 	 	 เศรษฐกิจพอเพียงให้ยืนยง	 		 จะมั่นคงรำาลึกไว้ชั่วนิรันดร์
   

    ประพันธ์โดย เด็กหญิงอติพร  วิเศษโอภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

        กราบบาทพระภูมี	 	 ปฐพีแห่งสยาม

	 	 	 ประชาทั่วเขตคาม	 	 	 ร่มเย็นด้วยภูวไนย

											 					 แผ่นดินแสนโศกา	 	 	 สิ้นราชาผู้ยิ่งใหญ่

	 	 	 คำาสอนพ่อตรึงใจ   เติบใหญ่รับใช้บ้านเมือง
    

   ประพันธ์โดย เด็กหญิงนารา  ผลประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
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    พ่อรักปวงชน  อดทนทรงงาน

	 	 	 แบบอย่างกล้าหาญ	 	 	 สืบสานชาติไทย

   วันนี้พ่อจาก   พลัดพรากแดนไกล

	 	 	 ลูกแสนเสียใจ	 	 	 อาลัยทั้งแผ่นดิน

  ประพันธ์โดย เด็กหญิงมารีญา  หวังนิมิตดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ร่วมกับผู้ปกครอง

	 หนูจะขอพรพระองค์ทุกวันว่า	 ให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและขอให้ชาติหน้า	 พระองค์ทรงมีชีวิตที่สุขสบาย	 ไม่ต้องทรงเหนื่อยเหมือนชาตินี้	 

หนูรักพระองค์และจะทำาตามคำาสอนของพระองค์

   
    โดย เด็กหญิงธันยาพัชญ์  ยั่งยืนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔

	 หนูขอทำาความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ด้วยการเป็นคนดีของสังคม	มีน้ำาใจให้คนรอบข้าง	ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	จริงใจ	

ซื่อสัตย์	ไม่คดโกง	เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่	คือ	การตั้งใจเรียน	พูดจาไพเราะ	ช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำาได้	เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครู	คือ	ตั้งใจฟัง	ครูสอน	

เคารพครู	 เป็นเพื่อนที่ดี	คือ	มีน้ำาใจช่วยเหลือแบ่งปัน	ฟังความคิดเห็นของเพื่อน	รู้จักขอโทษ	และขอบคุณ	แม้สิ่งที่เราทำาจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย	แต่ถ้า 

ทุกคนตั้งใจทำาความดีด้วยกัน	ก็สามารถส่งผลให้สังคมของเราน่าอยู่	สงบร่มเย็น	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ในหลวงของเราทรงยินดี		

  
    โดย เด็กหญิงอาทิชา  ไพจิตโรจนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

											 	 	 ฟ้ามืดตะวันหมอง	 	 แก้มทั้งสองนองน้ำาตา

	 	 	 ปวงไทยและไพร่ฟ้า	 	 	 ถวายลานิจนิรันดร์

	 								 จะขอทำาความด	ี 	 	 เป็นชีพพลีองค์ราชัน

	 	 	 เมตตาพระองค์นั้น	 	 	 สถิตมั่นใจราษฎร์เอย

     ประพันธ์โดย เด็กหญิงญาณิกา  วรทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
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       เหมือนสูรย์ลับดับแสงอันแรงกล้า		 เหมือนจันทรามืดมนดาวหล่นหาย

	 	 เหมือนอสุนีฟาดผ่าชาทั้งกาย	 	 	 เมื่อข่าวร้ายสิบสามตุลามายลยิน

	 	 โอ้พระทูลกระหม่อมแก้วลับแล้วหนอ	 	 คราสิ้นพ่อทวยไทยร่ำาไห้ถวิล

	 	 ขอพระองค์พักกายา	ข้าแผ่นดิน	 	 	 จะตามรอยภูมินทร์เพื่อถิ่นไทย

  ประพันธ์โดย เด็กหญิงกิดาภาส์  อุทารวุฒิพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

     ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์					

	 	 	 	 	 ขอให้ท่านสุขกายสบายใจ			

								 	 	 	 เราจะทำาตามคำาพ่อสอนไว้				

	 	 	 	 	 ประเทศไทยจะเป็นสุขตลอดกาล

  ประพันธ์โดย เด็กหญิงวิญ  มหาศรานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

   ธ	สถิตในดวงใจประชาราษฎร์	 	 ภูวนาถทรงอุทิศและสร้างสรรค์

	 	 พระราชทานโครงการกว่าสี่พัน	 	 	 ทั่วโลกนั้นเทิดพระเกียรติสดุดี

	 	 ธ	รักษ์น้ำา	รักษ์ป่า	รักษ์พันธุ์ไม	้	 	 สร้างทั้งฝายอ่างเก็บน้ำาเขื่อนทุกที่

	 	 ทฤษฎีใหม่	แก้มลิง	ฟื้นดินดี	 	 	 เจ็ดสิบปีพระทรงนำาเกินรำาพัน

	 	 ธ	ทรงเป็นนักคิดนักประดิษฐ์	 	 	 ลิขสิทธิ์ฝนหลวงและกังหัน

	 	 พระกรุณาธิคุณมากอนันต์	 	 	 ตราบชั่วกัลป์ข้ารองบาททุกชาติไป

  ประพันธ์โดย เด็กหญิงกัลยพัชร์  พลอยประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

   สมเด็จพระภัทรมหาราช	 	 ไทยทั้งชาติถวายนามแก่พ่อหลวง

	 	 ด้วยทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวง	 	 พระลับล่วงจากไปอาลัยลา

	 	 พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช	 	 คอยปกเกศผองไทยทั่วทิศา

			 	 ต่อแต่นี้มิมีพ่อแสนโศกา	 	 	 ขอวันทามหาราชของชาติไทย

  ประพันธ์โดย เด็กหญิงนัทธมน  พงษ์วาปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
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    ราวราษฎร์อุระร้าว			 แหลกสลาย

   ราวแผ่นดินทลาย      ล่มแล้ว

	 	 	 นภาดับดาวกลาย							 	 มืดมิด

	 	 	 โอ้พระมิ่งฉัตรแก้ว				 	 สู่ฟ้าแดนพรหม

	 	 	 จอมกษัตริย์โลกซ้อง			 	 สดุดี

	 	 	 พระปิ่นวงศ์จักรี												 เกริกก้อง

	 	 	 เชิญองค์ราชภูมี													 กลับสู่	สรวงแฮ

	 	 	 ธ	สถิตกลางใจพ้อง									 ตราบฟ้าคงดิน
   

   ประพันธ์โดย นางสาวภคพรรษ์  เสนานุช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒  

 

   จากยอดผาตระหง่านสูงทุกศิขริน		 สู่ธารินทร์สิ้นสมุทรทุกสุดสาย

	 	 จากสุดเหนือปลายสยาม	ณ	เชียงราย	 	 สู่สุดใต้เขตแผ่นดินถิ่นเบตง

	 	 ทุกชีวิตทุกหัวใจใต้แผ่นฟ้า	 	 	 ทุกสิ่งสรรพ์บนผืนหล้าต่างประสงค์

	 	 อธิษฐานด้วยดวงจิตอันมั่นคง	 	 	 ให้พระองค์ได้สดับคำาสัตยา

	 	 จะเป็นไทยไม่แบ่งแยกเป็นหนึ่งเดียว	 	 จะกลมเกลียวดั่งทรงเฝ้าปรารถนา

	 	 จะเป็นไทยช่วยไทยพัฒนา	 	 	 จะเป็นไทยสมัครหาสามัคคี

	 	 ขอเป็นข้ารองบาท	ทุกชาติภพ	 	 	 ขอเคารพพระกรุณาธิคุณนี้

	 	 ขอยึดคำาดำารัสสอนนำาชีว	ี 	 	 ขอสดุดีองค์ภูมิพลมหาราชา

   ประพันธ์โดย นางสาวชเนตนันท์  บุญญทองรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔  

   พ่อของแผ่นดินไทย	 	 	 เสด็จไปทุกแห่งหน

	 	 ทรงช่วยประชาชน	 									 	 ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

	 									 สิบสามตุลาคม	 										 เจ็บระทมปวดหัวใจ

									 สูญเสียพ่อผู้ให้	 										 	 ขอตามรอยของพระองค์

   ประพันธ์โดย เด็กหญิงเณศรา  ชุตินิยมการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
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    สุดโชคดีเกิดบนแผ่นดินนี้	 มีพ่อที่ส่งมาจากฟากฟ้า

           ทั่วแหล่งหล้ามีรอยพระบาทา  ทรงงานมาทั้งชีวิตเพื่อผองไทย

	 	 	 ลูกสัญญาจะเดินตามรอยพ่อ	 	 ไม่ว่าต่อจากนี้นานเท่าไหร่
										 	 ลูกขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป	 	 สถิตในดวงใจตลอดกาล

    ประพันธ์โดย เด็กหญิงวิววาริน  สุลัญชุปกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔

   

    น้ำาตายังหยาดรินมิสิ้นสาย	 นับแต่ยินข่าวร้ายสิ้นในหลวง

	 	 	 ธ	ผู้เป็นดวงใจไทยทั้งปวง	 	 ยะเยียบทรวงยะเยือกเศร้าโอ้หนาวนัก

	 	 	 หาที่ใดในโลกนี้ไม่มีแล้ว		 	 กษัตริย์แก้วทรงบุญญาประชาประจักษ์

	 	 	 ทั่วถิ่นไทยทุกพื้นที่ทรงพิทักษ์	 	 ทรงงานหนักมานานเนิ่นเกินคำานวณ

	 	 	 ทุกโครงการพระทรงสร้างวางฐานราก	 ก่อนจากพรากสุดอาลัยชนไห้หวน

	 	 	 นับแต่นี้หน้าที่ใครไทยทั้งมวล	 	 สานงานต่อให้ถูกถ้วนสามัคคี

	 	 	 สร้างพลังลูกหลานไทยให้เลื่องชื่อ		 เทิดไท้คือผู้นำาทางทุกวิถี

	 	 	 เสียสละรักชาติเป็นราชพลี	 	 ส่งเสด็จด้วยความดีนิรันดร	  
 

   ประพันธ์โดย ครอบครัวเลาหตีรานนท์   

      แผ่นดินไทยร่มเย็น  หนูได้เห็นจนเติบใหญ่

	 	 	 ในหลวงในดวงใจ	 	 	 ท่านสร้างสานงานแผ่นดิน

	 	 	 วันนี้ไม่มีพ่อ	 	 	 น้ำาตาคลอไม่หมดสิ้น

	 	 	 อยากให้พ่อได้ยิน	 	 	 หนูสัญญาจะตั้งใจ

	 	 	 เป็นอยู่อย่างเพียงพอ		 	 แบบที่พ่อได้ทำาไว้

   จากนี้ตลอดไป   ยึดแบบอย่างทางพ่อเดิน

     ประพันธ์โดย คุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
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   ขาดร่มโพธิ์ร่มไทรที่คุ้มเกล้า			 	 พ่อสิ้นแล้วแสนเศร้าโศกทุกแห่งหน

		 	 เสียงสะอื้นร่ำาไห้จากประชาชน	 	 	 ระงมจนสะท้านทั้งธานี

		 	 อย่าเพียงแค่บอกว่ารักเพียงเท่านั้น		 	 อย่าหยุดสานงานกันเพียงเท่านี้

		 	 จงทำาตามปณิธานทั้งชีวี	   จงทำาดีเพื่อพ่อหลวงตลอดไป

	 	 น้อมถวายสักการะบูชา					 	 	 น้อมถวายคำาอำาลาเกินขานไข

	 	 จะเป็นลูกที่ดีพ่อชื่นใจ			 	 	 เกิดภพใหม่มีพ่อนามภูมิพล

  ประพันธ์โดย คุณครูจุไรรัตน์  ภัทรานุกุล

                                        

   สุดแสนอาดูรพูนเทวษ		 	 พระจอมเกศลาลับกลับสวรรค์

	 	 ดั่งประทีปแวววับดับชีวัน	 	 	 แม้แสงจันทร์ยังจรจากโลกา

	 	 ด้วยมวลอำานาจสิ่งศักดิ์สิทธ	์ 	 	 ให้	ธ	สถิตวิมานแดนหรรษา

	 	 นบน้อมก้มศิระกราบวันทา	 	 	 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

  ประพันธ์โดย คุณครูชมพูนุท ศตวุฒิ

	 	 	 สิ้นแสงแก้วแห่งปวงประชาราษฎร์		 ข้าพระบาทมิอาจฝืนสะอื้นไห้

	 	 ปณิธานจะสานต่อความดีไว้	 	 	 สถิตในแผ่นดินไทยองค์ราชัน

   ประพันธ์โดย นางอุไรรัตน์  สำาเริงวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียน

   น้ำาตาไทยไหลเนืองนองทั้งแผ่นดิน								พระผ่านฟ้าจากไปสู่สวรรคาลัย

	 	 พระบุญญาธิการล้นพ้น							 	 พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้			

	 จะจดจำาคำาสอนพ่อตราบชั่วชีวิต					 	 	 ขอปฏิญาณรักสามัคคีเพื่อนำาไทยเจริญรุ่งเรือง

   ประพันธ์โดย ครอบครัวเอกชัย
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	 หนูดีใจที่ได้เกิดมาในสมัยรัชกาลที่	 ๙	 หนูขอสัญญาว่า	 จะเป็นเด็กดีและนำาคำาสอนของพ่อหลวงมาใช้	 หนูจะซื่อสัตย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ

ประเทศชาติตลอดไป
   โดย เด็กหญิงณิชาภา  บัณฑิตมหากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

 

เมื่อหนูทราบข่าวว่า	พระองค์สวรรคต	หนูรู้สึกเศร้าและเสียใจอย่างมาก	หนูจะเป็นเด็กดี	ทำาตามคำาสอนของพ่อหลวงในการใช้จ่ายอย่างพอเพียง	รู้จักประหยัด

และอดออมเงิน	ซื้อเฉพาะของที่จำาเป็นและช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น	หนูรักในหลวง	รัชกาลที่	๙	
   

  โดย เด็กหญิงปิณิดา  พงษ์ไพรัช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

   ขอน้อมเกล้าฯกราบลงแทบพระบาท	 ดุจฟ้าฟาดกลางดวงใจไทยสลาย

	 	 อธิษฐานจิตมั่นตราบวันตาย	 	 	 ถวายกายเป็นข้าบาททุกชาติไป	  
  

   ประพันธ์โดย นางสาวนลพรรณ  ซิมอารีย์รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓

 

						 ลูกขอเดินตามคำาพ่อสอน	จะคอยอบรมสั่งสอนให้ลูกๆ	เป็นคนดี	รักชาติและทำาตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม

  โดย ขวัญใจ  บัณฑิตมหากุล ผู้ปกครอง

					 	 	 น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรค์	 	 พร้อมกันร่วมจิตอธิษฐาน

	 	 ขอพระเจ้ารับองค์พระภูบาล	 	 	 เนาวิมานทิพย์นิรันดร์สุขสันต์เทอญ
      

      โดย อาจารย์นิตยา  ตันทโอภาส 
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	 	 	 	 	 ภูมิ	ใจเกิดถิ่นนี้	 	 เป็นไทย

	 	 	 	 พล	ธ	สุดเกรียงไกร		 	 เกริกก้อง

	 	 	 	 ปก	ป้องถิ่นไทยให้	 	 	 ยืนยั่ง	ยาวนาน

	 	 	 	 ราษฎร์	ร่มเย็นแซ่ซ้อง		 	 สุขแท้ถิ่นสยาม

	 	 	 	 คำา	พูดของพ่อนั้น	 	 	 ค่าปาน	เพชรพลอย

	 	 	 	 สอน	สั่งราษฎร์มานาน	 	 เนิ่นแล้ว

	 	 	 	 ของ	ดียิ่งอาจารย์	 	 	 สอนศิษย์	รักเฮย

	 	 	 	 พ่อ	เปรียบดั่งดวงแก้ว		 	 บัดนี้อยู่สวรรค์

    เรา ทั้งผองมาตรแม้น   ยอมพลี

	 	 	 	 รัก	พ่อจงสามัคคี	 	 	 ทั่วถ้วน
	 	 	 	 ใน	วิกฤติจักมี	 	 	 โอกาส

	 	 	 	 หลวง	ราษฎร์ต่างร่วมล้วน	 	 ช่วยแก้ปัญหา

	 	 	 	 ทำา	คุณประโยชน์ไว้	 	 	 เป็นกรรม	สูงส่ง

    ดี ชั่วตัวเราทำา	 	 	 อย่าแสร้ง

	 	 	 	 เพื่อ	สามัคคีธรรม	 	 	 จึ่งชอบ

	 	 	 	 พ่อ	อยู่หัวทรงแจ้ง	 	 	 รับรู้จากสวรรค์

	 	 	 	 ภูมิ	พลังปกเกล้า	 	 	 แดนสยาม

	 	 	 	 พล	ธ	คุ้มเขตคาม	 	 	 แน่แท้

	 	 	 	 มหา	กรุณาธิคุณยาม		 	 ทุกข์ยาก	กลับมลาย

    ราช แห่งราชาแล้   อย่าได้กังขา

     ประพันธ์โดย ดร.อาวุธ  พลอยส่องแสง อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

	 	 	 	 	 จันทราพราวพร่างฟ้า			 แสงทอง

	 	 	 	 ใจมั่นเราทั้งผอง									 	 แว่นแคว้น

	 	 	 	 มิมีค่าใดอาจลอง							 	 เคียงเท่า

	 	 	 	 ถึงชีพให้ม้วยแม้น						 	 เพรียกพร้องภักดี

    ชาวไทยขอตั้งมั่น         ใจนี้

	 	 	 	 ถวายแด่องค์ภูมี										 	 ธ	ให้

	 	 	 	 จักรักสมัครธานี												 ตราบเท่า	ชีวัน

	 	 	 	 จักรักภักดีไท้	 	 	 ตราบสิ้นสุริยัน

    ประพันธ์โดย นางสาวจิรัฐิติ  ดาราเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
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 Over the many years I have been associated with Mater Dei School, I have always been im-

pressed with the honour and respect shown to His Majesty, the late King Bhumibol Adulyadej.  The King 

was an alumnus of this school for a short, yet very special time.

 The King held a number of Catholic Church projects close to His heart and is known to have 

attended many Church and Church School functions throughout His reign.  A highpoint of Catholic 

association was in 2014, when the King and the 10 Dioceses of the Catholic Church in Thailand were 

honoured by the receipt of relics of both Pope John XXIII and Pope John Paul II, embodying respect 

from the Vatican for the King’s kind work with these Popes.

 Throughout His life, King Bhumibol Adulyadej honoured the name He was blessed with at birth, 

a name meaning ‘Strength of the Land, Incomparable Power’.  As the ninth monarch of the Chakri 

Dynasty, He humbly devoted almost 71 years of His life to supporting the people of His beloved Thai-

land.  As the ‘Development King’, He carefully planned the positive development of Thailand in stages.  

This development included large-scale irrigation projects, as well as the sufficiency economy theory to 

support the rural areas.  He really did have a feeling for the needs of His people and accomplished 

these deeds with creativity and foresight.  His kind heart will be greatly missed.

 The two memorial Masses held at Mater Dei School were very honourable.  One was held for 

staff at the beginning of Semester 2.  The other, on 1st November, was organised by the Alumnae 

Association.  There were so many attending that there was barely room to stand.  Such wonderful ap-

preciation!  A number of the alumnae present at this Mass have associations with royal projects, some 

even working very closely and in positions of great importance with the royal family.  The care taken 

to ensure this occasion was humbly beautiful and heartfelt was very evident.

His Majesty, the Late 
King Bhumibol Adulyadej

5 December 1927 – 13 October 2016

Strength of the Land, Incomparable Power
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 Our own Mater Dei Orchestra recently made a recording of one of the King’s musical com-

positions.  In coordination with our Music Department, this was requested by alumnae who are former 

members of the orchestra and who rehearsed with the current orchestra.  They view it as an honour 

to play to the memory of the King and to His association with Mater Dei School.  They also wish to 

honour the King’s prowess as a composer and musician.

 Other significant and special Mater Dei activities of recognition to the passing of the King have 

included the signing of Books of Commemoration and the provision of quiet areas to pray and medi-

tate.  In the area below the school chapel, there is a display of touching photographs from the King’s 

time at Mater Dei which many people have been admiring.  The national wearing of black for the 

relevant mourning period, which for some people will extend to a year, is being respectfully upheld at 

Mater Dei.  Buddhist and Catholic class projects have allowed students to think of the goodness of 

King Bhumibol.

 Thank you Mater Dei.  You have helped me as a foreigner respectfully appreciate the kindness 

of King Bhumibol Adulyadej, a very great man.  He was a man who, from a very early age and 

through the gentle inspiration of His mother, was taught the virtue of giving in what to us is a very 

Serviam manner.
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 For this special Commemorative Issue of Mater Dei News, which honours His Majesty, the late 

King Bhumibol Adulyadej, participants in the M4-M5 Division of the Mater Dei Writing Showcase were 

invited to write an essay on the topic ‘Our Beloved King: What He Means to Me’

More than 300 essays were submitted. The initial judges shortlisted twenty-one essays, from which ten 

finalists were selected. These finalists then met with a teacher-‘editor’ to correct errors and to polish their 

texts for the final judging. Because of the generally high standard, especially for M5, it was eventually 

decided to judge M5 separately from M4, thereby increasing the number of awards available. 

 We are pleased to present on the following pages six winning essays from M5 (there were ties) 

and three from M4 for your enjoyment. (These essays have been further edited for publication.)

M5 Division: Our Beloved King: 
What He Means to Me

First	Place,	M5:	Ms	Piyarat	Bhatararat	(Room	4)

 Our King is like our father. He takes care of us as His children. We love our King very much 

since He worked really hard for the country. I adore Him with all my heart.

 Since I was young, I have heard the news and things He has done for Thais. I have heard 

lots of songs He wrote and played. He has inspired me to do many things, such as playing the piano, 

working hard for others and being kind to others. He is my role model for being a good person, and 

always will be. Even if He did not know me, He always taught me.

 He was a hard-working man. He worked all the time, even when He was in the hospital. When 

He was young, He travelled to many countries to establish good relationships. After He had travelled 

around the world, He never travelled again. He worked for Thais full-time. He taught Thais to live simply. 

He solved many problems in Thailand, such as floods and hunger. He taught me to do more good 

things for others.

The Mater Dei Writing Showcase, 2016
***	Results	for	the	M4–M5	Division	***

By	Dr.	Nyle	Spoelstra	and	Members	of	the	English	Department
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 His love story is the most romantic story I have ever heard. He fell in love with Queen Sirikit 

when He was only eighteen and she was fifteen. He showed that He loved her with all His heart. It 

was love at first sight. I had never believed in love at first sight before I heard this story. King Bhumibol 

loved Queen Sirikit for almost seventy years. He fell boldly and deeply in love with her. This tells me 

that love at first sight really does exist.

 I was inspired to play piano by Him. When I was little, I always asked my mom who was playing 

the song on the radio. My mom told me it was our King. I asked her that since our King was working 

very hard, how did He have time to learn the piano. My mom said He was an intelligent hard-working 

man. After that, I told my mom that I really wanted to play piano. I had practiced a lot and hoped 

one day I would be able to play His songs in a concert. I would be able to tell everyone that I 

could play piano and His songs because of His inspiration.

 I have heard and read lots of His stories. He is a very funny, gentle and lovely person. He was 

generous and open-minded to His people. Sometimes He joked with people by saying something funny. 

Once He went to see the people in a small town, and one lady was singing His song while she was 

washing clothes. He heard her and told her that His song would make her clothes clean. I really love 

this story, because it shows me how adorable He was.

 On 13 October, I was shocked by the news about our King. I never thought that I would cry 

as much as I actually did. My hands were shaking and my legs did not work well. My face went 

white, and my lips seemed cold. I did not know what I should do next. My beloved King, my role 

model who had inspired and taught me so much, was dead. Until now, I still do not really believe 

that news. He meant a lot to me. He taught me to be kind, to help others, to sacrifice for others, to 

work hard, to be patient, to play sport, to play piano, to love and to live simply.

 I want to thank Him for being our King. Thanks for working hard for Thais and being kind to us. 

Thanks for encouraging me to do something great for others. Thanks for making me who I am today. 

I am proud to be one of His people. Myself, I am not that clever and intelligent, but I know that He 

made me to be a good person.

Second	Place,	M5	(tie):	Ms	Claudia	Warke	(Room	1)

 The day His Majesty passed was the day I realised that Thailand would never be the same 

again. After the news came out, I heard two people talking about His Majesty, the late King. One of 

them said, ‘I wish there was a miracle that could bring Him back.’ The other person said, ‘We have 

had a miracle with us 70 years now.’ Thai people believe that Heaven got an angel back.
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 You might not understand why Thai people are mourning the loss of our King with so much 

grief. It is because of everything He has done for Thailand. Everything Thailand is today came from the 

sweat and tears of our King.

 His Majesty would always travel around the country, from north to south, from west to east. He 

would work all day outside the palace. At night time, instead of relaxing from all the hard work that 

day, He would plan more projects and would work on them until they were successful. He would then 

take the projects to places where they could help and He gave the people this new knowledge. 

 His Majesty would always eat food prepared for Him by the people in that area. He would talk 

to them with friendliness. A famous photograph shows that even while talking business, He would not 

mind sitting on the ground, leaning on the wheel of His car, just to teach His people the right things.

During a flood outside of Bangkok, He went to the area to help rescue the people stuck there. He 

used a walkie-talkie to talk to the people and help them think of ideas to get out of the flood.

 If you think that this is not hard work, imagine working with only one eye for the past 70 years. 

His Majesty was in a car accident in His early twenties, causing Him to lose an eye.  Even during this 

sad time, He still thought about the people. He was afraid that people would be frightened by His 

eye, so He wore sunglasses most of the time during that period. 

 During our time as children, we would often think that kings and queens must wear crowns and 

live in a big palace with people taking care of them. My King was the opposite. He would only wear 

His crown on special occasions, but if it were not a celebration, all He would wear was a small hat, 

working in the sun all day. 

 His Majesty is our King, and our Father. He would always care for us as if we were one of His 

children. He never wanted us to see Him as a King, but rather as a father who only wanted the best 

for His children. 

Second	Place,	M5	(tie):	Ms	Sarisa	Pokawattana	(Room	1)

 Do you ever wonder why we really miss someone only after they are gone? Or why we suddenly 

miss someone everyday as if it were a habit? I do. I think that is what grief does to you. You are 

forced to see all the little things you ignored in the person who is gone, but that now slowly unravel. 

This is my first time losing someone so dear to me and honestly it felt like losing so much more than 

a person. Our King was many great things. He was a legend, and the thing about legends is their 

hearts may stop but their stories will be engraved in our memories; this is how I remember our beloved 

King.
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 Since I was young, I have seen our King at school. He was in my books, teaching me what 

sufficiency is. As I grew, I realized that sufficiency does not stop at using your whole pencil or finishing 

the whole tube of your toothpaste until it is as flat as a sheet of paper.  Instead, sufficiency is about 

the mindset that what you have is enough and that leads to happiness. It is a common thing to say 

that He was our father, because He gave us the formula for happiness; but to me that is the most 

brilliant thing anyone has ever discovered. 

 Then I grew up a little more and I heard the King in music, in the national anthem we sang 

every day. Our King was a talented musician, but I would like to think of Him as more of a conductor. 

Thailand was His show, the musicians and audiences were His people. He guided and inspired us to 

be the best we could be by using himself as an example. I was one of the audience who walked in 

quite late in His show, but I still saw and heard what millions had seen and heard for so many years. 

Now that our conductor is gone, what shall we do? If we are like all the great shows out there, we 

must continue. This show must go on to make our conductor proud, so that all His hard work and 

dedication will not go to waste.

 Our King was devoted to us: His brilliant mind, His tireless body, His caring heart. He sacrificed 

comfort to propel our country to a better future. He filled our lands with crops, He filled our rivers with 

fish, and He brought us rain and prosperity. He built my world; therefore He built a part of me.

 Lastly, I would like to remind us that actions speak louder than words. Our King did more and 

was more than I could ever write. I think when one does so many great things in a lifetime, it is 

hard to put that story into words, but I think we all know and remember our King in the same way. 

Without a title, most people would just be ordinary, but our King did not need a title. I do not think 

He will ever be truly gone. He is and will always be among us, in our hearts and everywhere – the 

sky, the stars, the fathers and the music.

Third	Place,	M5	(three-way	tie):	Ms	Thanaporn	Aramthaweethong	(Room	5)

 Throughout all my life, I have always seen our beloved King working so very hard. There was 

no place in this country that He had not reached. In fact, I cannot describe what He means to me 

in words because of His priceless kindness. He was not only the King who had ruled the country for 

seven decades, but He also provided the special bond that unites all Thais. 

 He has taught me what ‘devotion’ means. Getting to know His work is the same as getting to 

know His life. Being the King of Thailand, He had many things to develop and deal with, such as daily 
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living and health care. When Thais worked, He worked; when Thais slept, He still worked. He always 

sacrificed all of His time to the lives and a better future for Thais. He not only gave some money to 

the poor, but more importantly He also taught them how to make their own money, to rely on them-

selves and to live simply.

 If you enter any Thai house, you will see many pictures of Him there, possibly on the calendar. 

Apart from that, if there were a civil war and political clashes, He would come out from His room, 

stand at the balcony, and tell everyone to stop fighting and get back to living in harmony. As a 

matter of fact, He did not have to do that, but He chose to talk to His people Himself. 

 Apart from doing many things, our King was also an inventor. For example, He invented the 

Chaipattana Aerator, which is a water mill that purifies the water Thais use. He built many dams and 

reservoirs to store water so that Thais could use it during summer and also produce electricity. Because 

of His inventions, many Thais started to know the value of the natural resources we have and the 

importance of environmental protection. 

 Personally, I appreciate His kindness and dedication. I admire and respect Him as another beloved 

father. His whole life has taught me a lot about how to keep ‘Serviam’ in mind and put my feet into 

the shoes of others. Working with just one eye for more than 70 years is absolutely not easy, but He 

did, and everyone loves Him in return. I am proud and lucky to be born in the reign of King Rama 

IX, and I am sure that I would continue His work and live simply, just the same as He has done.

Third	Place,	M5	(three-way	tie):	Ms	Sabaitong	Sonsomsuk	(Room	5)

 When someone says the word ‘king’, people usually think of a ruler or a supreme figure, but 

in Thailand, we think of a loving father and a saint. His Majesty, the late King Bhumibol Adulyadej, the 

heart and soul of Thai people, recently passed away at the age of 89, yet His legacy still lives on. 

He was famous for His royal duties, talents and teachings. 

 Starting His reign at the age of 19, King Bhumibol has been a hard working developer and a 

true leader ever since. His significant projects include the Monkey Cheek Project [Kaem Ling Project] 

which helps reduce problems with drought in arid lands. When His Majesty the King works on a project, 

He does not send people to solve problems; He would rather go and investigate it himself. He has 

worked on many thousands of projects throughout His whole life and continued to do so until He was 

too old. 
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 In addition to helping His people with physical problems, He also helped them mentally with 

His music compositions. He composed many famous songs, such as ‘Glai Rung’ [‘Near Dawn’], ‘Oh I 

Say’ and ‘Kwam Fon un Soong Sood’ [‘The Impossible Dream’]. His Majesty was a great musician who 

learned how to play many instruments, including the clarinet, saxophone, guitar and piano. His music 

is still my all time favourite (especially the jazz versions) and I will continue listening and sharing it with 

my foreign friends as long as I live.

 Words are powerful things and knowing how to use them to do good is very important. King 

Bhumibol used His words to teach people mainly to follow His sufficiency economy theory and to be 

honest.

 The reasons we love our King are that He is down to earth, friendly and diligent. He is the 

perfect role model for the people of Thailand. King Bhumibol has proven that there are still good peo-

ple left on this Earth. He will always be our father and He will always be in our hearts. As the saying 

goes, ‘If you seek His monument, look around you.’ There are no words to describe my love for Him 

and His love for the country. We will always love and respect Him because He is our King, and He is 

the best King we could ever ask for.

Third	Place,	M5	(three-way	tie):	Ms	Tanya	Panichkasem	(Room	1)

 King Bhumibol Adulyadej, Rama IX of Thailand, was known as the world’s longest reigning mon-

arch. In Thailand He is extremely well-loved by all Thais. Everywhere in Thailand, whether it be in carts 

on the street, food stalls or people’s houses, there is a picture of Him as a reminder to be a good 

person and to love the country.

 His Majesty the King passed last October due to illness. The news shocked the whole country. 

The people of Thailand wept and since then, everyone has been wearing black. To me, His Majesty 

was a wonderful role model. He was a very down-to-earth gentleman who was kind and did a lot for 

the people.

 The late King Bhumibol’s thousands of Royal Development Projects helped improve the lives of 

countless Thais outside the capital. He helped rice farmers when there was drought by using chemicals 

to make it rain. He found northern farmers jobs so they would not have to farm opium. He initiated 

numerous other helpful projects as well.

 I follow His Majesty’s philosophy of Sufficiency Economy. Using too much and wanting too much 

will do no good in life. In many videos of the King on royal duties, He is often doing things that are 

unnecessary for a king to do, such as sitting down on the ground, talking to villagers, asking them 
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about their problems, or walking though streams to observe the forest. He inspires me to be down to 

earth, to be kind and to help those who are in need. 

 Like every Thai person, I love and highly respect His Majesty the King. He is like a father who 

teaches His children to be good, kind and to love each other. I will continue to follow His footsteps 

that will guide me to a happy and peaceful life. 

	 Honourable	Mentions,	M5	Division

 Ms Pornpavee Chaisirinon, M5/1

 Ms Kornvikarn Makesamute, M5/2

 Ms Siwanat Temudom, M5/3 

 Ms Jirathiti Daramuang, M5/4  

 Ms Warisra Kanweerayothin, M5/4

 Ms Punnada Tangphitakkul, M5/4

 
M4 Division: Our Beloved King: 

What He Means to Me
First	Place,	M4:	Ms	Prapimchun	Soonthornpanich	(Room	5)

 In this time of sorrow inflicted by the loss of our great King, I have been asking myself ‘What 

does King Bhumibol Adulyadej really mean to me?’ Now I believe I have found some answers. For me, 

the King was like a creator, a healer and a father. 

 King Bhumibol was like the Sun to many. Everything He has touched has turned into great in-

ventions and projects that have improved the well-being of the Thai people. The Royal Projects such as 

‘Chang Hua Mun’ [colloquial name given to a Royal Initiative Project on Sustainable Farming Practices] 

and ‘Kaem Ling’ [Monkey Cheeks Project] have provided us with jobs and safety. His Majesty was also 

an artist, a teacher and many other great things. We can proudly say that we are standing here 

successfully today because of Him.

 Other than being a creator, our King was also a healer. He was like cool and calm rain to 

wash our anger away, and He never hesitated to come and solve problems. His Majesty used to go 

deep into the forest, where no one dared go before, to build bridges and roads and weirs for the 
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people in need. Even when we fought He never left us, like when He decided to let the students in 

trouble into His palace. He became a healer; He cured the fragmented land and created beauty and 

prosperity. He built us a home, not only to protect us from danger, but also to show us how to build 

our own. 

 Our King has taught us many things, but above all He wished us to love and care for each 

other. He told us to ‘be there’ for others, but that we did not have to be there for Him. This is what 

made Him seem like a father to us, because He radiated such kindness and good-will. We could 

not say we are as close to Him as we are to our real fathers. But whenever we look for hope and 

strength, He would be there just the same. 

 Even though our King is with us no longer, I believe Thailand will still stand strong. All the King 

had ever asked was for us to be united. And if we could do just that, we would find the strength 

to go on. Maybe in the future, we shall make the man who was everything to us feel proud. For He 

could rest assured that His children would go on in the footsteps He has left behind. 

Second	Place,	M4:	Ms	Tiratara	Satayaraks	(Room	1)

 Our king, King Bhumibol of Thailand, means so much to me. He has done so much for the 

Thai people ever since He ascended the throne in 1946. He has never stopped working to make His 

people live happily and sufficiently. But now, although He has passed away, He still lives in the hearts 

of all Thai people.

 King Bhumibol excelled in all the sciences and in engineering, arts, politics, philosophy and 

many other subjects. He visited people in all parts of the country and never failed to reach even the 

remotest village of Thailand and to improve people’s lives. He helped them make a better living. The 

King initiated many thousands of Royal Projects to develop the country. If we step into each house, 

shop or office in Thailand, we would see a picture of the King hanging on the wall. This is because 

to us, King Bhumibol is not only the King but also the Father and God, the Bodhisattva who came 

from Heaven to help people and returned to His former place after He finished His worldly tasks.

 For me, I am so proud to be Thai and that I was born in the reign of King Bhumibol of Thai-

land, the King of Kings. He is the King who never lived happily only in the palace, but travelled to 

all parts of the country to help His people. He is the King who worked so hard for 70 years for His 

people. He is the King who is not only a king. I love my King.
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Third	Place	M4:	Ms	Natalie	Tamthai	(Room	3)

 Our beloved King Bhumibol Adulyadej is regarded by all Thai people as ‘Father of the Nation’. 

He is different from other kings we have read about from storybooks because He is hard working, self-

less and generous. For seven decades, His devotion for human development was an inspiration for all. 

To me, He is the guiding light to all Thais in many aspects. First, how can He live so economically? 

Even though He is a King and has lots of money, He still dresses like an ordinary person, uses ordinary 

things and lives an ordinary life just like everyone else. 

 Second, how does His amazing sufficiency economic theory work? He taught us how to live a 

happy and an economical life. Many farmers’ lives have been improved according to this theory. 

 Last, how does He always put His populace before himself? He has invented many machines 

and created many Royal Projects to help solve problems and improve people’s lives. He has been 

through every inch of Thailand to see His people and listen to their problems in every area. Even when 

He was sick, He still cared and was concerned about us until the day He passed away.

 King Bhumibol Adulyadej is not just a ‘king’ but He is everything for Thai people. He is the 

heart, soul and ‘Father’ of Thailand. I will always remember and remind myself how lucky I am to have 

been born in this country where there was the best king in the world.

	

	 Honourable	Mentions,	M4	Division

 Ms Jitsupha Dethkunakorn, M4/2   

 Ms Chavisa Wongdechakul, M4/3 

 Ms Nirrasa Vititwatanakul, M4/3 

 Ms Chanipa Suwattanadeja, M4/4

 Ms Chavisa Chaimongkoltrakul, M4/4      

 Ms Nita Puenguttawutthaworn, M4/5
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• เด็กหญิงภัสชา	เลี้ยววัฒนา		ป.1/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน ประเภท Piano Open Stage : Junior Cate-

gory รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รายการ Music Learning Fest 2016 จัดโดยศูนย์ทรินิตี้ประเทศไทย 

ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล First Prize Winner และ Best Compulsory Piece จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 8 ปี รายการ The 4th Trinity College London National Youth Piano Competi-

tion 2016 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงนพา	เอี่ยมอมรพันธ์		ป.1/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ายน้ำา รุ่นอายุ 6 ปีหญิง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร และกบ 

25 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการ SWAN SWIMMING GAME 2016 จัดโดย Swan 

Swimming Pool เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงณ	มน		เอี่ยมอมรพันธ์		ป.3/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ว่ายน้ำา รุ่นอายุ 9 ปีหญิง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร กรรเชียง 

25 เมตร กบ 25 เมตร และผีเสื้อ 25 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการ SWAN  

SWIMMING GAME 2016 จัดโดย Swan Swimming Pool เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงณฟ้า	ฉัตรอารยมนตรี		ป.2/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันเปียโน ครั้งที่ 3 รายการ MCGP Piano 

Competition 2016 รุ่น Junior อายุไม่เกิน 8 ปี จัดโดยโครงการศึกษาดนตรีสำาหรับบุคคล

ทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงเอม	บุลสุข		ป.2/2

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันว่ายน้ำาประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร และเกาะโฟม

เตะขา ในรายการ The RBSC Orcas Summer Splash 2016 ณ ราชกรีฑาสโมสร เมื่อ 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด 
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• เด็กหญิงปัญญ์ลภัส		ศิริไกร		ป.2/2

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับท่ี 1 รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี ในการสอบแข่งขัน สมาร์ท 

เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงณปภา	วัชรประภาพงศ์		ป.2/3

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ เหรยีญทอง ประเภทอุปกรณฟ์ลอร ์จากการแขง่ขนัยิมนาสตกิขัน้พ้ืนฐาน

ระดับ 2 อายุไม่เกิน 9 ปี จัดโดยกองการกีฬา สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ 

ศูนย์กีฬามิตรไมตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงนภัทร	อาภามงคล		ป.2/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ Fundamental 

Gymnastics For Young Children 2016 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

• เด็กหญิงลันตา	ทรรทรานนท์		ป.3/1

ได้รับรางวัลท่ี 1 จำานวน 2 รางวัล และรางวัลท่ี 2 จำานวน 1 รางวัล จากการแข่งขันสเก็ต 

น้ำาแข็งรายการ Figure Ice Skate Competition 2016 ในระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย

•	เด็กหญิงพริม	รามอินทรา		ป.3/1

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ Junior News Anchor Workshop 2016 จัดโดย 

ทรูวิชั่นส์ และ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

• เด็กหญิงพัฒน์นรี	ตั้งจิตต์ถาวรกุล		ป.3/1

ไดค้ะแนนผ่านเกณฑ์การแขง่ขนัภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกฎุ ครัง้ท่ี 11 ถว้ยรางวลัพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จัด

โดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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• เด็กหญิงพัฐธิร์ชา	เลี้ยววัฒนา		ป.3/2

ได้รับรางวัล First Prize Winner จากการแข่งขันเปียโนรายการ 2016 International Music 

Competition London Grand Prize Virtuoso และได้รับเชิญเข้าร่วมการแสดงที่ Royal 

Hall (Elgar Room) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงพิมพ์นารา	สุตังคานุ		ป.3/2

ได้เข้าพบ ฯพณฯท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในฐานะ

ตัวแทนเด็กไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016  

ณ ตึกทำาเนียบองคมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Individual Contest) รุ่น Middle Primary จากการแข่งขัน

คณิตศาสตร์นานาชาติ (CFM) Challenge for Future Mathematicians 2016 เมื่อวันที่ 

29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงชลกนก	สถีระนาวิน		ป.3/2

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท 9 Years & Under Free Style Troupe จากการแข่งขันเต้น

รายการ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 18 จัดโดยสถาบัน Common Wealth 

Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวัน

ที่ 18 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงเอลิสา	ถวิลเติมทรัพย์		ป.3/3

ได้รับรางวัล 2nd runner up จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 16th Zhang Lianwei 

Cup International Junior Golf Invitational ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวัน

ที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 2nd Runner up จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S.KIDS WORLD CHAMPION-

SHIP QUALIFIED 2016 – 2017 ณ Kabinburi Sport Club ในระหว่างวันที่ 20 – 21 

สิงหาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล The Winner จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ JJGA TOURNAMENT RANKING 2016 ณ Northern Rangsit 

Golf Club เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 2nd Runner up จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S.KIDS WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIED 2016 – 

2017 ณ Royal Hills Golf & Resort เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 4th Runner up Class DG จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA  - SINGHA Junior Golf Ranking 2016 

- 2017 ณ Evergreen Hills Golf & Resort ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 1st Runner up ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S.KIDS WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIED 2016 – 2017 

ณ Dinasty Golf & Country Club เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ได้รับสิทธิเป็นตัวแทน Class D TGA ภาคกลาง ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ Sigha Thailand Junior World Champi-

onship 2016 ณ Narai Hill Golf Resort & Country Club ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนในการแข่งขันกอล์ฟรายการ Malaysia Kids Golf World Championship 2016 ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2559
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• เด็กหญิงชวินธร	โกมลวณิช		ป.3/4

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท ประกวดร้องเพลงไทยสากล รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากรายการ 

Bangkok Contest 2015  By Way of Contemporary Thailand ณ หอประชุมกานตรตัน์ 

กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุ 6 – 11 ปี จากการแข่งขัน

ทักษะวชิาชพีนักเรยีนโรงเรยีนนอกระบบ ประเภทวชิาดนตร ีจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาขับร้องเพลงสากล รุ่นอายุ 6 – 11 ปี จากการแข่งขัน

ทักษะวชิาชพีนกัเรยีนโรงเรยีนนอกระบบ ประเภทวชิาดนตรแีละศลิปศกึษา (วาดภาพระบาย

สี) จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์

วัฒนธรรมพระนคร (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อ 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงจิณัฐตา	ศรีบุญเจริญชัย		ป.3/4

ไดร้บัรางวลัชมเชย (Individual Contest) รุน่ Middle Primary จากการแขง่ขนัคณติศาสตร์

นานาชาติ (CFM) Challenge for Future Mathematicians 2016 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงขวัญข้าว	ฉัตรอารยมนตรี		ป.4/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น Category 1 อายุไม่เกิน 10 ปี จากการร่วมแสดงเปียโน 

ในเทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest ครั้งที่ 3 จัดโดย Trinity College 

London เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงมาริสา		ออเดรย์		เพห์			ป.4/2

ไดร้บัเกยีรตบัิตรเหรยีญทอง (วชิาขบัรอ้งสากล รุน่อายุ 6 -11 ปี) ในการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี

นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาดนตรี  จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน  พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงอัญชลีพร	อภิภัทรชัยวงศ์		ป.6/2

ไดร้บัรางวลัชมเชย การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีหัวขอ้ ทรงห่วงประชาราษฎร ์ระดบัชัน้ ป.4 

– ป.6 จากการเขา้รว่มกจิกรรม 7 ทศวรรษ ธ ครองราชย์ ตามรอยบาทปราชญแ์ผ่นดนิ รว่ม

เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเถลงิถวลัยราชสมบัติ

ครบ 70 ปี ในวันวิชาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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• เด็กหญิงชนิตสิรี	อนุมานไพศาล		ป.6/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 

4 – 6 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 7 ทศวรรษ ธ ครองราชย์ ตามรอยบาทปราชญ์

แผ่นดนิ รว่มเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันวิชาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2559 เมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงจิณณพัต	บูรณะสมบัติ		ป.6/3

ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภท NOVICE A จากการแข่งขันสเก็ตน้ำาแข็ง

รายการ Asia Junior Figure Skating Challenge 2016 ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน

• เด็กหญิงดังฝัน	เตาะสกุล		ป.6/3

ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรายการ PST STAR 

SING FOR MOM Contest 2016 จัดโดย ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า 

และ สถาบันสอนร้องเพลง Kru Poo Voice & Performance เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2559

• เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ม.2/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก Mother’s Day  Writing Competition ( ระดับอายุ 

15 – 19 ปี)  จัดโดยโรงเรียนสอนภาษาอินลิงกัว (Inlingua) เมื่อเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2559   

• เด็กหญิงศุภกานต์	ธัญเกรียงไกร		ม.2/2

ได้รับรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันเปียโนรายการ 17th Osaka International Music 

Competition ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559

• นางสาวนีรนารา		เจริญสุข	ม.4/4

ได้รับทุนจากการสมัครและสอบคัดเลือก  ในโครงการ  AY 2017 ASEAN  SCHOLARSHIP 

FOR THAILAND เพื่อศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยม ในประเทศสิงคโปร์เป็น

เวลา 4 ปี เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
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• เด็กหญิงญาณิศา		จรัสแสงสมบูรณ์		ม.3/2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

• นางสาวสไบทอง		สอนสมสุข	ม.5/5 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์

จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จัดโดย

มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

• นางสาวแสงแห่งฟ้า	โตสกุล		ม.5/2

ได้รับรางวัล Out Standing ร่วมกับสมาชิกวง Sunrise Strings Orchestra จากการ

เข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลดนตรี 10th Summa Cum Laude International Youth 

Music Festival จัดโดย Summa Cum Laude Academy ณ กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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 กฬีาสเีป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรยีนให้ความสำาคญัมากและให้ความรว่มมอือย่างดย่ิีงนักเรยีนจึงไดเ้รยีนรูจ้ากการทำากิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การเชียร์ และการทำาสแตนด์เชียร์ ซึ่งในปีนี้สำาหรับการเชียร์กีฬามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม

ความเหมาะสม ซึ่งนับว่าท้าทายความสามารถและความสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นอย่างย่ิง นักเรียนตกลงใจว่าในปีน้ีไม่มี

การแข่งขันการเชียร์ แต่เป็นการเชียร์ร่วมกัน มุ่งเน้นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รัชกาลที่ 9 ด้วยการเชียร์ของแต่ละสี ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ดังนี้

คณะอัจฉรามัย   นำาเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำาดับที่ 43 เพลงความฝันอันสูงสุด

คณะอูร์สุลานารี    นำาเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำาดับที่ 16 เพลงยิ้มสู้ 

คณะสุรนารี      นำาเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำาดับที่ 27 เพลงแสงเดือน หรือ Magic Beams

คณะธัมมกัญญา    นำาเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำาดับที่ 34 เพลงแผ่นดินของเรา หรือ Alexandra

 นอกจากนี้ยังมีการเชียร์ร่วมกันทั้ง 4 สี ในบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างความภูมิใจ และความ

ประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นเป็นอย่างมาก จนหลายคนน้ำาตาซึม

กีฬาสี ปีการศึกษา 2559
โดย คุณครูจินต์  จิระริยากุล  คุณครูเนาวรัตน์  ทัศนเกษม  และคุณครูมณีจันท์  ไกรณรงค์
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	 ความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี	ปีการศึกษา	2559	มีดังนี้

 “ไดท้ำางานกจิกรรมกฬีาสมีาหลายปี แต่ปีน้ีเป็นปีท่ีรูส้กึประทับใจและเป็นปีท่ีน่าจดจำามากอีกปีหน่ึง เน่ืองจากปีน้ีกฬีาสี

ของโรงเรียนตอ้งเปลี่ยนไปจากเดมิ ตอนแรกข้าพเจา้รู้สึกว่า เราจะรับมอืกบัสิ่งทีเ่กดิขึ้นอยา่งไร เพราะโชว์และการแสดงต่างๆ 

น้องๆ แต่ละสีก็ได้จัดเตรียมไว้หมดแล้ว แต่สุดท้ายก็ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของน้องๆ ทุกคน ยอมรับปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำากัดหลายๆ อย่าง จนได้จัดทำากีฬาสีในรูปแบบที่ไม่เคย

มีใครไดท้ำามากอ่น และมกีารแสดงเพ่ือระลกึถึงพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชท่ีจะเป็นความทรงจำาท่ีดขีอง

นักเรียนมาแตร์ทุกคนตลอดไป”
นางสาวพัดชา  ศิริธนชัย ม.6/3 ประธานเชียร์โรงเรียน
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 “ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในงานกีฬาสีทุกๆ ปี ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับความทุ่มเทและความเสียสละของพี่ๆ น้องๆ 

ในสีคณะแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นหนึ่งในผู้มอบความสุขให้กับน้องๆ และเพื่อนๆ ในสีคณะ ข้าพเจ้าจึงช่วยพี่ๆ 

ทำาสแตนด์และเป็นสตาฟช่วยพี่ๆ ในปีนี้ที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจในสีมากๆ ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทในงานกีฬาสีปีนี้มากกว่าปีอื่นๆ 

เพราะเป็นปีสดุท้ายท่ีจะไดร้บัใชส้ตีวัเอง จากการทำางานมาหลายปี ขา้พเจ้าไดเ้รยีนรูห้ลายๆ อย่างนอกเหนือไปจากการทำางาน

ร่วมกับคนจำานวนมาก การมีความรับผิดชอบ การสื่อสาร การเสียสละและความอดทน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความสามัคคีใน

หมู่คณะคือเรื่องที่สำาคัญมากๆ หากไม่มีความสามัคคีข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครมีความสุข สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าได้รับมาคือ

ความสุขที่เกิดจากการที่เห็นน้องๆ และเพื่อนๆ ในสีคณะมีความสุขในการร่วมกิจกรรมและเชียร์ร่วมกัน ข้าพเจ้ามีความสุข

และยินดีที่ได้รับใช้สีฟ้าอย่างเต็มความสามารถในปีสุดท้ายของข้าพเจ้า”
     นางสาวธันญา พานิชเกษม ม.5/1 ประธานเชียร์คณะอัจฉรามัย
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 “งานกีฬาสีปีนี้เป็นความทรงจำาดีๆ ที่ทุกคนได้ร่วมสร้างขึ้น ข้าพเจ้าเห็นถึงความอดทนและความสามัคคีของเพื่อนๆ 

พ่ีๆ และน้องๆ รูส้กึไดว้า่ทุกคนทุ่มเทและทำาหน้าท่ีของตวัเองอย่างเต็มท่ี ขา้พเจ้าคดิวา่การแพ้หรอืชนะไมใ่ชต่วัตดัสนิทุกอย่าง

เสมอไป เพียงเราทำาหน้าท่ีของตวัเองให้ดท่ีีสดุ ขา้พเจ้ารูส้กึถึงความสขุท่ีไดทุ่้มเทเพ่ือคณะส ีปีน้ีเป็นอีกปีหน่ึงท่ีนับวา่เป็นความ

ทรงจำาที่ดีมากๆ”
นางสาวดวงแก้ว ปิยะอุย ม.5/3 ประธานเชียร์คณะอูร์สุลานารี

 “งานกีฬาสีในปีนี้คือการรับผิดชอบครั้งย่ิงใหญ่ท่ีสุดของข้าพเจ้า สำาหรับปีน้ีหน้าท่ีประธานเชียร์ท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบ

หมายน้ัน ทำาให้ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ในการทำางานกับผู้อ่ืนมากขึ้น ความยากลำาบากในการวางแผนงานและการประสานงาน 

ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา นำามาปรับใช้ในการทำางานต่างๆ อาจจะมีบ้างครั้งที่ท้อใจหรือหมดแรงสู้ แต่เมื่อได้เห็น

หนทางความสำาเร็จข้างหน้า ทำาให้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสู้ต่อ รวมทั้งการทำางานกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือกัน คือ 

สิง่ท่ีทำาให้ประสบความสำาเรจ็ สิง่ท่ีขาดไมไ่ดเ้ลยคอืความเสียสละและสามัคคขีองพวกเราทุกคนท่ีพรอ้มใจกนัทำางานเพ่ือให้กฬีา

สีครั้งนี้ออกมาดีที่สุด”
นางสาวณิชาภา สุขชัยปราการปภา ม.5/3 ประธานเชียร์คณะสุรนารี
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 “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในสีคณะอย่างย่ิงท่ีได้ทำาให้กีฬาสีในปีน้ีเป็นท่ีจดจำาและเป็นท่ีระลึกในหัวใจชาวมาแตร์ท้ังหลาย 

แม้ว่าในปีน้ีกีฬาอาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆ ปีมีการปรับเปลี่ยนการแสดงให้เหมาะสม การแสดงท่ีทุกคนให้ความ

ร่วมมืออย่างมีความสุขและเต็มที่ในการร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแผ่นดินของเราของสีเขียว ซึ่งทำาให้ข้าพเจ้ารู้ว่าความ

ร่วมมือความรักสามารถแสดงออกจากการร้องเพลงประสานเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไพเราะ นอกจากน้ันในปีน้ียังมีกิจกรรมท่ี

น่าประทับใจ คือ การที่เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ทุกคนได้ร่วมแสดงความรักและความเคารพที่พวกเรามีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยการร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินอย่างไพเราะและสวยงาม สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากกีฬาส ี

ปีนี้คือความอดทน ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยาก

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคุณครูที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าเป็นผู้นำาในกิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าได้ความรู้และประสบการณ์ใน

หลายๆ ด้านอย่างเต็มที่และประสบการณ์นี้จะบันทึกอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าตลอดไป”
นางสาวธัญลักษณ์ สุขถาวรากร ม.5/3 ประธานเชียร์คณะธัมมกัญญา
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• นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซา สมโภชแม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาน ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 

สิงหาคม 2559

• ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนเก่า ร่วมพิธีมิสซา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

August 2016

ภาพข่าว/กิจกรรม
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• งานยุวกาชาดสัมพันธ์นักเรียนชั้นประถม 5-6 ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

• MD RUN 2016 จัดโดยสมาคมนักเรยีนเก่ามาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

• นักเรียนชั้นประถม 4 - 6 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สนามบาสโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

• พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ณ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
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• งานตลาดนัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องอาหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

• กิจกรรมคณิตคิดสนุก ตอน หมากกระดาน นักเรียนประถม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

• ประกวดมารยาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอักแนส วันที่ 23 สิงหาคม 2559

• ประกวดมารยาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอักแนส เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

August 2016
ภาพข่าว/กิจกรรม

• การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำาปี ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2559
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• ศิลป์อาสา มาส่งสุข ณ โรงพยาบาลตำารวจ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 

• นักเรียนประถม 1 - 6 รับเกียรติบัตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1-2 และ 

8 กันยายน 2559

• ค่ายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 

2559

• พิธีโปรดศีลกำาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559

August 2016
ภาพข่าว/กิจกรรม

• Music Everlasting 2016 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

September 2016
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September 2016

October 2016

ภาพข่าว/กิจกรรม

• การตรวจสุขภาพซิสเตอร์ คุณครู และเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

• กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 

• พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

• คณะจัดงาน MD RUN 2016 นักเรียนเก่า MD 56 และนักเรียนเก่า MD 54 จัดเลี้ยงขอบคุณคุณครู ณ ห้องอาหาร

โรงเรียน เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

• กิจกรรมสวนศิลป์ ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2559




