


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  

ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ  

เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ต่างปลาบปลื้มยินดี

พร้อมกันขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพร

ชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในวโรกาสคล้ายวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สิบสองสิงหาคมที่เวียนมาบรรจบอีก

คำรบหนึ่ง 

ข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน  

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน

นำประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมวลพสกนิกรชาวไทย   

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้แผ่ไพศาลไปในทุกโครงการ 

เป็นที่มาแห่งการอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยทั้งมวล อาทิ

เช่น โครงการป่ารักน้ำ โครงการศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น 

ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการบำรุง อนุรักษ์และสืบทอด

ความเป็นไทยในทุกโอกาส ด้วยทรงตระหนักในคุณค่าแห่ง

มรดกวัฒนธรรมไทย   

ทรงสนับสนุนการแต่งกายแบบไทยทั้งทรงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ชุดไทยอันงามสง่า ทรงมีพระจริยวัตรงดงามละเมียด

ละไม มีรอยแย้มพระสรวลที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันเป็นแบบฉบับแห่งกุลสตรีไทย 

พระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลจนมิอาจจดจารพรรณนาได้ ภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชน

ชาวไทย คือทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดาร บัดนี้เมื่อทรงเจริญ  

พระชนมายุ ไม่อาจเสด็จตรากตรำเช่นก่อนได้ ก็ยังทรงห่วงใย ติดตามทุกโครงการ ตลอดจนทุกข์สุขของประชาชนโดย

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ ทรงงานและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ 

ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปณิธานอันแน่วแน่ในอันที่จะประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จึงทรงประทับเป็นมิ่งขวัญเหนือเกล้าประชาชาวไทยและทรงเป็นกำลังใจให้ชาวไทยมีความเข้มแข็งพร้อม

เผชิญความทุกข์ยากอย่างกล้าแกร่งเสมอมา  

ในมหาศุภมงคลสมัยเจริญพระชนม์แปดสิบสองพรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสอัญเชิญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบรมบุรพกษัตริยาธิราช อีกผลแห่งพระราชกุศลที่ทรง

ปฎิบัติบำเพ็ญ ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน 

สถิตเป็นมิ่งขวัญเหนือเกล้าข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรชาวไทยตราบนิจการเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ      

		 	 	 	 	

		 	 	 	 ประพันธ์และเรียบเรียงโดย			

		 	 	 	 คุณครูธาริณี		จึงเจนชัยนันท์			

		 	 	 	 คุณครูนิตยา		ตันทโอภาส				
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

  534ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

  โทรศัพท์0-2252-6316,0-2254-9724-5โทรสาร0-2253-9785,0-2255-2023

  www.materdei.ac.thE-mail:wic009@hotmail.com

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

  2.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆของโรงเรียน

  3.เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ 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



		 	 	 	 	 	 จากบรรณาธกิาร	


 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นี้ นักเรียนทุกคนในระดับชั้นต่างๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกันอย่างเต็มที่ เป็นต้น กิจกรรมวันแม่ที่นักเรียนแต่ละชั้นจัดได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งเห็นได้จาก

บทกลอนวันแม่ ที่ยกตัวอย่างมาให้ท่านได้อ่านและชื่นชม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายงานที่นักเรียนได้มีโอกาสดีๆ อาทิ  

วันFamily day ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตลาดนัดSME นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอีกกิจกรรมที่น่าติดตาม คือ 

ค่ายผู้นำเยาวชนอุร์สุลิน ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อีกหนึ่งบทความที่สะท้อนถึงความเป็นนักเรียน 

มาแตร์เดอีฯ การมี “เซอร์เวียม” เป็นคติประจำใจ เพราะอะไรเมื่อจบการศึกษานักเรียนถึงอยากที่จะกลับมาเยี่ยม

โรงเรียน...     

 และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้ปกครอง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ทุกท่านได้เสีย

สละเวลาและอุทิศตนให้กับโรงเรียน ทั้งกำลังกายและกำลังใจ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ  

      



    ครูวิศิษฐ์เตียวตระกูล





ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต



� Mater Dei News ฉบับที่ 42 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557

Contents
1 วัตถุประสงค์ / รายนามที่ปรึกษา / บรรณาธิการ 

2 สารบัญ / รายนามกองบรรณาธิการ /  

 ผู้สนับสนุนข้อมูล 

3 สารจากผู้อำนวยการ 

ผู้เรียนกับสารัตถะ
4 นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 

8 มีสติ รู้ตน แบบข้าพเจ้า คือ... 

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
11 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง 

14 สัปดาห์กิจกรรมภาษาจีน 

16 กิจกรรม SME นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
18 ลูกๆ ของคุณแม่มาแตร์ฯ 

22 “ยุวกวี ศรีวรรณกรรม” 

25 หน้าที่เด็กดี 

27 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและ 

 ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

30 Family Day 2014 

33 วิธีเล่นเกมกับลูก 

34 ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2557 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์		
36 เซอร์เวียมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ 

37 Ursuline Leadership Camp 2014 

40 ความช่วยเหลือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ 

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
41 จากนายกสมาคมผู้ปกครอง 

 และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  

42 รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม 

46 คืนสู่เหย้า 

49 ภาพข่าว/กิจกรรม
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ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูลฉบับที่42

อาจารย์สุมิตราพงศธร,ดร.เดชเฉิดสุวรรณรักษ์,คุณครูทีนามารีผลาดิกานนท์,คุณครูชนินทรปัญญาดิลก,

คุณกิตติพัฒน์กาญจนสินิทธ์,คุณครูธาริณีจึงเจนชัยนันท์,คุณครูขนิษฐาทองสถิตย์,คุณครูพรพิมลถาวรวัฒนะ,

คุณครูนิลวรรณเจตวรัญญู,คุณครูกรรณิการ์กลิ่นกลัด,คุณครูวีรนุชกร่ำรักษา,คุณครูวรางคณาขาวบริสุทธิ์,

เหล่าซือหวังยงคัง,คุณครูทิวาพรแสงสุริยฤทธิ์,คุณครูเนาวรัตน์ทัศนเกษม,คุณครูจุฑามาศสุกใส,

คุณครูกนกวรรณไทยรัตน์,คุณครูวิชญาพรวโรจนานุลักษณ์,คุณครูบุษบงจั่นนงเยาว์,คุณครูกลุ่มสาระภาษาจีน,

คุณครูทีมชั้นอนุบาล3-มัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน
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เพียงไตรมาสแรกของปีการศึกษา 2557  นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ร่วม

สร้างและร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่น่าสนใจ หลายรูปแบบ ซึ่งเมื่อได้รับความร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือของ 

ผู้ปกครองและนักเรียนเก่าแล้ว โรงเรียนสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติได้ 

มากขึ้น อาทิ ค่ายผู้นำเยาวชนอุร์สุลิน ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย และไทย ซึ่งนักเรียนได้ไปสร้างฝายและปลูกป่า การ

ปฏิบัติสังคมสงเคราะห์ โดยการสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทดลองวิทยาศาสตร์

สร้างจรวดขวดน้ำ การทัศนศึกษากลุ่มย่อย และงานวัน Family Day ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล ประถม และมัธยม 

ต่างร่วมกัน ช่วยให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ในหมู่สมาชิกใหม่ของประชาคมมาแตร์ฯ เป็นต้น  

พระพรพิเศษที่โรงเรียนได้รับนี้ ช่วยให้เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียนของเรา ที่น่า

สนใจคือ หลายๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะได้ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ วิชาการ และสังคมแล้ว 

ยังช่วยปลูกฝังจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติอีกด้วย ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และเชื่อมั่นว่าเราคงจะ

ร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันต่อไป 







       คุณครูทีนามารีผลาดิกานนท์

สารผู้อำนวยการ	
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• เด็กหญิงภารดี พิศาลบุตร อนุบาล 3/3    

ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร  

จากการแข่งขันว่ายน้ำ Summer Splash Royal Bangkok Sports Club  

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557  



• เด็กหญิงภีรดา พิศาลบุตร อนุบาล 3/4    

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำ  

Summer Splash Royal Bangkok Sports Club เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557  





• เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตังคานุ ป.1/2 

ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรม ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและ  

เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม    

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ 





• เด็กหญิงพัฐธิร์ชา เลี้ยววัฒนา ป.1/2 

ได้รับรางวัลดีเด่น ในการแข่งขันเปียโนประเภท Welcome Piano Duet รุ่นอายุ 5 -  

7 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2014 จัดโดยโรงเรียนดนตรี 

ยามาฮ่า สยามเซนทรัลปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 ณ โรงละคร 

อักษรา คิง เพาเวอร์  กรุงเทพมหานคร 





• เด็กหญิงปณินันท์ จันทรบุตร ป.2/3 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันยิมนาสติกประเภทยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 คน ใน 

การแข่งขันยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศ นนทบุรี โอเพ่น จัดโดยองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 



• เด็กหญิงปณัฏฐา จันทรบุตร ป.3/2 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันยิมนาสติกประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์ รุ่น 

อายุ 8 - 12 ปี ในการแข่งขันยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศ นนทบุรี โอเพ่น จัดโดย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดยคุณครูนิลวรรณเจตวรัญญ

คุณครูกนกวรรณไทยรัตน์

ผู้เรียนกับสารัตถะผู้เรียนกับสารัตถะ
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• เด็กหญิงภัสทิชา โกศลบุญ ป.4/2 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการ 

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 จัดโดย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 





• เด็กหญิงพิจักษณา  โรจนาวิไลวุฒิ ป.4/4 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน THAILAND NATIONAL FIGURE  

SKATING CHAMPIONSHIPS 2014 ระดับ level 4 จัดโดย FIGURE & SPEED  

SKATING ASSOCIATION OF THAILAND เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน พ.ศ.2557 

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน Asian Junior Figure  

Skating Challenge 2014 รุ่น Basic Pre - Novice จัดโดย FIGURE &  

SPEED SKATING ASSOCIATION OF THAILAND เมื่อวันที่  

22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557   

 

ผู้เรียนกับสารัตถะผู้เรียนกับสารัตถะ



• เด็กหญิงธัญญ์นรี ศรีศุภวัตน์ ป.4/1 ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ 

• เด็กหญิงภัสทิชา โกศลบุญ ป.4/2 ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์ 

• เด็กหญิงธนิยนันทน์ มหาศิริมงคล ป.4/2 ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

• เด็กหญิงพันไมล์  เจริญสมบัติ  ป.4/3 ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

• เด็กหญิงชนิตสิรี  อนุมานไพศาล ป.4/4 ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปี 

ที่ 3 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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• เด็กหญิงรมิดา สงวนตระกูล ป.5/3 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ 

ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (4th THAILAND  

MATHEMATICS CONTEST) จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย  

(INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION THAILAND SECRETARIAT)  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557 



• เด็กหญิงณัฐนันทน์  ฉันทานุรักษ์ ป.5/4 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขัน 

คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (4th  

THAILAND MATHEMATICS CONTEST) จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC  

ประจำประเทศไทย (INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION  

THAILAND SECRETARIAT) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 







• เด็กหญิงกชพรรณ กิจไกรลาศ ป.4/1  

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการขับร้องเพลงไทยสากล รุ่นอายุ 6 -11 ปี  

• เด็กหญิงสุจิรภา เด่นเกรียงไกร ป.6/4  

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการขับร้องเพลงสากล รุ่นอายุ 6 -11 ปี 

• เด็กหญิงอติภา วิเศษโอภาส ม.1/3  

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทดนตรีไวโอลิน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ จัดโดยสำนักงานคณะ 

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 - 9  

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 











• เด็กหญิงธันยธร  วงษ์วานิช ม.1/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน 2014 Asia International  

Mathematical Olympiad (AIMO Open) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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(นักเรียนสามารถส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้

โดยส่งรายละเอียดหรือสำเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่คุณครูประจำชั้น)



• เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งงามสกุล  ม.1/3 

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จากแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  

ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จัด 

โดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 









































• นางสาวอาริสาภารดี  ศุภางคเสน  ม.6/3 

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียน ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 (SICMPH  

2014) จัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 



• เด็กหญิงลักษมี  ชีวอัครพันธุ์ ม.3/1 

• เด็กหญิงกชพรรณ ภัทรโพธิกุล ม.3/2 

• เด็กหญิงอรพิชญ์  ผลประเสริฐ ม.3/3 

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนได้เริ่มแนะนำหัวข้อรณรงค์ปีนี้อันได้แก่ การมีสติ รู้ตน และเปิดใจ 

(Mindfulness and Openness) โดยเริ่มจากการแบ่งปันข้อมูล ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และทำงานร่วมกัน  

คิดกิจกรรมนำเสนอในวันวิชาการ ซึ่งนักเรียนทุกชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาในระหว่างภาคเรียน คุณครูได้

นำหัวข้อรณรงค์ดังกล่าวมาบูรณาการในการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึง จริยธรรม คำสอน การ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ ค่ายพักแรม และการฟื้นฟูจิตใจ  

ในกระบวนการเรียนรู้นั้น นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จะทำการ “Reflection” ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ 

เสมอ ดังนั้นในบทความนี้ จึงขอนำเสนอข้อเขียนการไตร่ตรองของนักเรียนในหัวข้อ “มีสติ รู้ตน แบบข้าพเจ้า...” ว่าแต่ละ

คน ได้นำไปเชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของตนเองอย่างไร เจ้าของงานเขียนได้นำเสนอให้กับเพื่อนนักเรียน

ในช่วงอบรมตอนเช้า จึงขอคัดบางส่วนมาดังนี้ 

“สติเป็นสิ่งสำคัญต่อเราทุกคน หากเราไม่มีสติเราก็จะไม่ได้คิดไตร่ตรองก่อนที่จะทำอะไร หรือก่อนที่จะพูดอะไร เรา

จึงควรมีสติอยู่เสมอ เพื่อจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 

คุณครูทุกท่านมีวิธีการต่างๆ ที่จะเรียกสติพวกเรา เวลาที่เราไม่มีสติ คุณครูจะนำกิจกรรมต่างๆ มาสร้างสติในการ

เรียน และช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ให้ยกมือตอบคำถามตอนต้นชั่วโมง นำเกมมาสร้างสติ รวมทั้งใช้

สื่อการเรียนการสอน เช่น Powerpoint อีกด้วย 



มีสติ รู้ตน แบบข้าพเจ้า คือ... 
โดยคุณครูนพรัตน์บัวดิศและคุณครูชนินทรปัญญาดิลก
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สำหรับตัวหนูเอง หนูคิดว่าหากเราขาดสติไปเพียงนาทีเดียวก็อาจทำให้อะไรหลายๆ อย่างแย่ลงได้ ตัวอย่างเช่น 

ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปหากเราไม่คิดก่อนว่าจะทำให้ใครบางคนเสียใจ เราอาจทะเลาะกันจนไม่พูดกันเลยก็ได้ เพียง

เพราะคำพูดที่ไม่มีสติของเราคำเดียว 

สำหรับการสร้างสติโดยส่วนตัวของหนูนั้น หนูจะพยายามไม่ใช้อารมณ์มาครอบงำสติของหนู จะพยายามไม่วอกแวก 

และจะพยายามคิดตามเวลาคุณครูสอนเพื่อจะได้เข้าใจ และมีสติกับการเรียน หากมีปัญหาหนูจะพยายามคิด และหา

ทางออก เพราะหนูเชื่อว่าถ้าเรามีสติ ปัญหาทุกอย่างย่อมคลี่คลายค่ะ” มนตวัน ชัยรัชนีบูลย์  ม.1/3 



“การมีสติเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีตลอดเวลา ในวิชาเรียนต่างๆ คุณครูทุกท่านก็มีวิธีสร้างสติให้นักเรียนที่แตกต่าง

กันหลายๆ แบบ เช่น การยกมือตอบคำถามก่อนเรียน การวาดรูปต่างๆ และการทบทวนบทเรียนครั้งก่อน เป็นต้น 

ส่วนตัวของหนูเมื่อมีเวลาระหว่างคาบเรียน หนูก็จะลุกขึ้นจากเก้าอี้ เพื่อไม่ให้เกิดการง่วงนอน หรือเบื่อเกินไป หรือ

บางครั้งก็อาจจะวาดรูป หรือไม่ก็ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน เพื่อให้ร่างกายมีความกระตือรือร้นก่อนคาบต่อไป หนูจึง

สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข และสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะ” พราวรวี สุวรรณทวิทย์ ม.1/1 



“มีสติในการดำรงชีวิตประจำวัน คือ รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไร และทำอย่างตั้งใจ รู้ว่าตนคิดอะไรอยู่ หรือจะทำ

อะไรต่อไป การมีสติรู้ตนทำให้ลดโอกาสในการทำอะไรพลาด การทำผิด และเรื่องความปลอดภัย เช่น การใส่หูฟัง หรือ 

เล่นโทรศัพท์ระหว่างเดิน มีสติในการข้ามถนน และสำหรับในวัยเรียน ที่สำคัญก็คือ มีสติในการเรียน คือ การตั้งใจเรียน 

ฟังครู และทำงานส่ง เมื่อเรามีสติ อะไรดีๆ หลายอย่างก็จะตามมา” อณุภา  ภู่เจริญ ม3/4 
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“ข้าพเจ้าตัดการมองเห็นระยะไกลของตนด้วยการถอดแว่น เพื่อที่เมื่อมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างชัดเจนแล้ว จะได้ไม่

วอกแวก มีสติและอยู่กับความคิดของตนเองอย่างจดจ่อ แล้วจะสามารถพิจารณาสิ่งที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่ได้ดีขึ้น รู้ว่าตนเอง

กำลังทำอะไร และคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นมาก เนื่องจากมีสมาธิในการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบ นำไปสู่การ 

“รู้ตน” สรุปแล้วการมีสติรู้ตนของข้าพเจ้า คือ “การเก็บข้อมูลรอบตัวให้หมด จากนั้นหยุดสนใจสิ่งรอบข้างชั่วครู่ ตั้งสติ

แล้วพิจารณาสิ่งที่ได้รู้มา แล้วได้รับรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร เป็นอะไร และต่อจากนี้จะต้องทำอะไร” นางสาวภัคจิรา มีสิริ  

ม.4/5 



“เวลาหนูเครียดๆ มีเรื่องกังวลในชีวิต หนูจะเงียบอยู่กับตนเอง หลับตาและนึกถึงองค์พระคริสต์ หลายครั้งที่หนูพูด

คุยกับพระ บางครั้งขอบคุณ บางครั้งขอโทษ บางครั้งวอนขอ หลายครั้งที่หนูมีเรื่องไม่สบายใจ คิดอะไรไม่ออก หาทางแก้

ปัญหาไม่ได้ พอหลับตาและนิ่ง คิดถึงพระ ก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาภายในใจ และพบวิธีแก้ไขปัญหา หนูเชื่ออย่างสุดใจ

ว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยหนู ดลใจ นำหนูสู่ความสว่าง และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระองค์ทรงเตรียมหนทางให้เราไว้แล้ว และ

ทางนั้นก็จะดีที่สุดสำหรับเรา” นางสาวศลิษา พงษ์ธนานิกร ม.5/4 



“การประสานมือข้างซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน และวางคางไว้บนมือทั้งสองข้างนั้น คือสิ่งที่ฉันทำเมื่อต้องการสมาธิ 

เพื่อคิดถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน หรือเรื่องในอนาคต เมื่อทุกอย่างมาประสานเป็นจุดๆ

หนึ่งแล้ว ทำให้จุดศูนย์รวมความคิดอยู่ที่จุดๆเดียวนี้ คิดในสิ่งเดียว ว่าเรากำลังทำอะไร ควรทำอย่างไรต่อไป อะไรควรทำ 

อะไรไม่ควรทำ เพื่อเรียกสติของตัวเองที่กำลังคิดเรื่องราวต่างๆนานา ให้กลับมาอยู่กับตัว” นางสาวกันตา ดิษฐาภรณ์  

ม.5/5 
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เป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการสำรวจตรวจสอบและการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยอาศัย

ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง 

จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง และได้ส่งเสริมให้

นักเรียนทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ และกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน 

สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษานั้น นักเรียนได้มีโอกาสลงมือทำกิจกรรมหรือการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยในแต่ละระดับชั้นจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการสร้างแบบจำลอง (Model-based Learning) 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง 
โดยคุณครูกรรณิการ์กลิ่นกลัด
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กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียน และในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทำกิจกรรม “การปล่อยจรวดขวดน้ำ” 

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาข้อมูล อ่าน และคิด

วิเคราะห์จากการทำแบบฝึกหัด “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นัก” จากนั้น นักเรียนได้ทดลองสร้างจรวดขวดน้ำด้วยตนเอง และมีการ

ปรับแก้ไขผลงาน โดยมีคุณครูและผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำ และในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2557 มีการทดสอบ

ความแม่นยำและระยะทางในการยิงจรวดขวดน้ำ เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานอย่างมีความรู้ นอกจากนั้น ผู้ปกครองยังมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทายที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ผู้ปกครองพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นการ

นำความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้จริง  

 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนและตาม

ความสนใจของนักเรียน แต่การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น จะเป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย

มากขึ้น เนื่องจากเป็นระดับชั้นที่ต้องเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามสาขาอาชีพที่สนใจ แต่ก็มีนักเรียนจำนวนไม่

น้อยที่ยังไม่แน่ใจ และต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคลากรที่ทำงานในสาขาอาชีพนั้นจริงๆ โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่ทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ และพร้อมที่จะสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในทุกๆ ด้าน จึง

เป็นที่มาของการทำ “โครงงานการสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาอาชีพที่สนใจ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการทำงานของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของอาชีพนั้นๆ สามารถค้นหาแนวทางการ

ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมเริ่มต้นจาก นักเรียนเลือกสาขาอาชีพที่สนใจ แล้วแบ่ง

กลุ่มตามความสนใจของนักเรียน ช่วยกันศึกษาข้อมูลและตั้งคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการติดต่อกับรุ่นพี่ใน

สาขาอาชีพนั้นๆ จำนวน 3 ท่าน เพื่อขอนัดสัมภาษณ์ หลังการสัมภาษณ์ นักเรียนต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

สรุปผลการสัมภาษณ์และนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ในทุกขั้นตอนมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและปรับแก้ไข

งานในแต่ละครั้งให้เหมาะสม การทำโครงงาน จึงเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน ซึ่งนอกจากนักเรียน

จะได้ทำความรู้จักกับสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจในเชิงลึกแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้ภาษาในการ

ติดต่อสื่อสาร และการจัดการปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ในปีการศึกษา 2557 เป็นปีที่ 2 ของการทำโครง

งานการสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาอาชีพที่สนใจ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่าในหลาก

หลายสาขาอาชีพ ที่สละเวลามาช่วยรุ่นน้องแนะนำประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน  
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สัปดาห์กิจกรรมภาษาจีน 
โดยเหล่าชือหวังยงคังและคุณครูทิวาพรแสงสุริยฤทธิ์

ในปีการศึกษา 2557 นี้ กลุ่มสาระภาษาจีนได้ร่วมกันวางแผนงานในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนและ

กระบวนการสอน ตามแผนพัฒนาของโรงเรียนปี 2556 - 2560 ที่ระบุให้ “ปรับกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด สอน

ให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนสนุกสนาน กระตือรือร้น” ดังนั้นนอกจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

แล้ว เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน และให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในหลายรูปแบบ กลุ่มสาระภาษาจีนจึง

ร่วมกันจัดสัปดาห์กิจกรรมภาษาจีนขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 โดยจัดการแข่งขันดังนี้ การแข่งขัน 

คัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันวาดรูปตามคำบอก และการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน 

 ในวันแรกเป็นการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย โดยให้

นักเรียนคัดกลอนภาษาจีนลงในตาราง ช่องละ 1 ตัวอักษร เนื้อหากลอนมีความหมายดังนี้ 

 เกียรติยศจากการทำงาน 

 พระอาทิตย์ส่องแสงทองอร่าม 

 ไก่ขันขับขาน 

 ดอกไม้ตื่นบาน 

 นกน้อยแต่งตัว 

 สาลิกาสร้างรังใหม่ 

 ผึ้งน้อยหาน้ำหวาน 

 ความสุขในชีวิตมาจากไหน 

 ต้องอาศัยการทำงานรังสรรค์ 
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 วันที่สองเป็นการแข่งขันวาดรูปตามคำบอก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย โดยที่คุณครู

จะอ่านบทความให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นนักเรียนจะวาดภาพจากสิ่งที่ได้ยินและเข้าใจ นักเรียนบางคนตั้งใจวาดและ 

ระบายสีสวยงาม 

 วันสุดท้ายของการแข่งขันถือเป็นไฮไลท์ของงานก็ว่าได้ เพราะเป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนของระดับประถม 

นักเรียนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งร้อง ทั้งเต้น ท่วงทำนอง ลีลา น่าสนุกสนาน บางคนร้องเพลงออกเสียงชัดเจนราวกับ

เจ้าของภาษา 

 ในการแข่งขันทั้งสามวันที่ผ่านมาคุณครูทุกท่านได้ร่วมแรง ร่วมงานอย่างเต็มที่ นักเรียนก็ให้การตอบรับเข้าร่วม

สมัครกิจกรรมมากกว่า 300 คน แต่ละกิจกรรมนักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การเขียน การฟัง อีกทั้งยังส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มสาระภาษาจีนต้ังเป้าหมายว่าจะพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกทักษะนักเรียน

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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SME หรือ Small Medium Enterprise เป็นวิชาการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก ในกลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 

ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในกลุ่ม 

เป้าหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสินค้าที่จะจำหน่าย แบ่งหน้าที่จนถึงการจำหน่ายสินค้าในวัน SME การจำหน่ายสินค้าใน

วัน SME จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่แตกต่างกันออกไป เช่น กระเป๋า เสื้อ 

กางเกงนอน หมวก พวงกุญแจ สมุด และ ผ้าห่ม ส่วนในด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ชานมไข่มุก น้ำปั่น น้ำหวาน

โซดา ไก่ทอด ลาบทอด ข้าวไข่เจียว ยำมาม่า ฯลฯ บรรยากาศในวันงานตั้งแต่ก่อนเปิดพิธีเปิดตลาดนัด SME เป็นไป

อย่างคึกคัก นักเรียนม.6 ทุกคนได้ช่วยกันจัดร้านอย่างเป็นระเบียบ และเริ่มจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ปกครองที่มาเดินดูแต่เช้า 

จนถึงพักเช้าเด็กประถม เด็กๆ ก็ลงมาซื้อของกินของใช้อย่างสนุกสนาน ในเวลานี้เราจะได้เห็นมุมน่ารักๆของเด็กหลายๆ

คน ที่อยากได้ของ อยากกินอาหาร แต่อาหารมีราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนักเรียน ม.6 จะอยู่ที่

เด็กโต และผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็มีศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และเด็กมัธยมต่างลงมาเดินดูและเลือกซื้อสินค้า 

ทำให้อาหารและสินค้าของทุกร้านหมดอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเก็บร้านและทำความ

สะอาดโรงอาหารอย่างดี ซึ่งในวันนี้ ม.6 ทุกคนต่างเต็มที่และสนุกสนานกับตลาดนัด SME เป็นอย่างมาก การจัดตลาดนัด 

SME ไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการจัดการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก แต่ยังสอนให้รู้จัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

กิจกรรม SME นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยนางสาวชนาพรธรรมสิทธิ์บูรณ์

หัวหน้านักเรียนปีการศึกษา2557
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การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือการรู้จัก

ประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของกันและกันเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือ การถอยออกมาคนละก้าว เพื่อให้เกิด

วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น เปิดใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  

 ถึงแม้ว่าตลาดนัด จะได้ผ่านไปแล้วแต่ประสบการณ์ ความรู้ ที่ได้จะเป็นรากฐานที่ทำให้พวกหนูเติบใหญ่จากธุรกิจ

เล็กๆในวันนี้อาจเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในภายภาคหน้าได้ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ได้จัดให้มี

กิจกรรมดีๆอย่าง ตลาดนัด SME นี้ค่ะ  
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพร 

ที่หอประชุมโรงเรียนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดอย่างสง่างามเป็น 3 รอบ โดยมีอาจารย์สุมิตรา พงศธร 

เป็นผู้นำถวายพระพรร่วมกับคุณครูและนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร เป็นผู้นำสำหรับรอบ

ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 และซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี เป็นผู้นำถวายพระพรรอบนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ถึง 6 นอกจากจะมีอาเศียรวาทราชสดุดีแล้ว ยังมีช่วงเวลาที่ทุกคนในที่ประชุมนั่งสมาธิภาวนา ถวายสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ เป็นเวลา 5 นาที และมีรำถวายพระพรอย่างงดงาม 

สำหรับวันแม่ ทางโรงเรียนต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักขอบพระคุณ แสดงกตเวทิตา และจัดกิจกรรม

สร้างความชื่นใจให้กับคุณแม่นักเรียนทุกคนและแต่ละคน จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ไปถึง 

8 สิงหาคม เพื่อให้แต่ละห้องเรียนได้เตรียมกิจกรรมเพื่อคุณแม่ของนักเรียนเฉพาะห้องนั้นๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

จำนวนมากได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ซึ่งขอนำสรุปภาพรวมของแต่ละระดับชั้นโดยคุณครูหัวหน้าระดับชั้น ดังนี้ 

อนุบาล การจัดกิจกรรมวันแม่ในระดับชั้นอนุบาลนั้นจัดสลับวันกัน โดยจะมีรูปแบบการจัดที่แตกต่างหลากหลายตาม

ความสนใจของนักเรียนแต่ละห้อง เน้นเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็น แบ่งหน้าที่ทำงาน

ร่วมกัน ฝึกซ้อม จัดเตรียมสถานที่ นักเรียนทุกคนได้แสดงความรักและความซาบซึ้งในพระคุณของคุณแม่ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การท่องคำคล้องจองและทำท่าทางประกอบ การร้องและเต้นประกอบเพลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ

แสดงบทบาทสมมติ การกล่าวขอบพระคุณคุณแม่และบอกข้อตั้งใจที่จะทำให้คุณแม่ภูมิใจ ปิดท้ายด้วยการกราบคุณแม่

พร้อมทั้งมอบบัตรอวยพรและของขวัญที่สร้างสรรค์จากใจด้วยมือน้อยๆของลูกมอบให้แด่คุณแม่ที่รัก จากการ reflection 

หลังจบกิจกรรมวันแม่ นักเรียนต่างเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกเพื่อ

เป็นการแสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่ของตนเอง 

ลูกๆ ของคุณแม่มาแตร์ฯ 
โดยคุณครูทีมชั้นอนุบาล3-มัธยม6

และอาจารย์สุมิตราพงศธร
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ประถมศึกษาปีที่ 1 บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงจะเป็นน้องเล็กแต่ความรักที่มี

ต่อคุณแม่นั้นก็ไม่ได้เล็กตามไปด้วยเลย ทุกกิจกรรมจึงอบอวลไปด้วยความรักและความผูกพัน ซึ่งการแสดงแต่ละชุดเด็กๆ

ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเป็นการเชื่อมโยงจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กๆได้เรียนรู้จากบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นการรำไทย 

การร้องเพลงสามภาษา ซึ่งการแสดงแต่ละชุดเด็กๆ ได้ฝึกซ้อมอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ 

กิจกรรมวันแม่ได้จบลงอย่างซาบซึ้งด้วยการมอบการ์ดให้คุณแม่ ซึ่งเป็นการ์ดใบเล็กๆ ที่เขียนด้วยลายมือและใช้ภาษาง่ายๆ 

เมื่อคุณแม่ได้เปิดอ่านก็ซาบซึ้งกับคำว่า “หนูรักแม่ค่ะ” 

ประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมในระดับชั้น ป.2 ทุกห้องเรียนมีการเตรียมงานโดยปรึกษากันระหว่างครูและนักเรียน 

เพื่อเสนอและเลือกกิจกรรม ซึ่งทั้ง 4 ห้องเป็นในแนวทางเดียวกัน คือ 1.การอ่านบทความเทิดพระคุณแม่ 2. การร้องเพลง

ของนักเรียนทั้งห้อง 3. ชมวีดิทัศน์ของคุณแม่กับลูก 4. กิจกรรมกลุ่มย่อยของนักเรียน (เล่นดนตรี รำ) ปิดท้ายด้วยการ

มอบการ์ดแด่คุณแม่ และตัวแทนคุณแม่ให้โอวาท 

ประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน และคุณครูจัดบรรยากาศด้วยความจงรักภักดี เรียนรู้พระราชประวัติ พระราช-

กรณียกิจ ฝึกซ้อมร้องเพลง ช่วยกันตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามโดยจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ และตกแต่งภาพผลงานพร้อมต้อนรับคุณแม่ กิจกรรมในงานวันแม่มาจากนักเรียนได้ช่วยกันคิดและเสนอกิจกรรม

ร่วมกับคุณครู โดยได้อ่านบทความ ร้องเพลง แสดงดนตรี แสดงมายากล จินตลีลา ตัวแทนคุณแม่พูดถึงความรักของแม่ที่

มีต่อลูก ให้พรกับลูกๆทุกคน นักเรียนแสดงมุทิตาจิตกับคุณแม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยส่วนรวมเริ่มด้วยวีดีทัศน์ ภาพแม่กับลูกประกอบเพลง ต่อด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามที่

นักเรียนถนัดและสนใจ อาทิเช่น การขับร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ การแสดงดนตรี เช่น ขลุ่ย ไวโอลิน เมโลเดียน ร้องเพลง
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จีนประกอบท่าทาง การอ่านบทความเกี่ยวกับแม่ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การรำอวยพร คุณแม่ให้โอวาท เป็นต้น  

จบท้ายด้วยการกราบคุณแม่ด้วยการ์ดอวยพรวันแม่ ที่ลูกๆ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะพยายามให้นักเรียนทุกคน

ภายในห้องได้มีส่วนร่วมทุกคน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ที่นักเรียนสมัครใจและสนใจ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนนำเสนอรูปแบบของกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เช่น 

การร้องเพลง การเต้น การอ่านคำประพันธ์ การแสดงดนตรี เป็นต้น มีการวางแผนกันในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้น

เป็นผู้แนะนำ ดูแลลำดับการแสดงต่างๆ และคุณครูประจำวิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ, วิชาภาษาจีน 

และวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกันบูรณาการให้นักเรียนทำบัตรอวยพรแด่คุณแม่ ซึ่งในภาพรวมของกิจกรรม นักเรียนสามารถ

ดำเนินกิจกรรมได้ประทับใจ แล้วมีโอกาสได้แสดงกตเวทิตาคุณแด่คุณแม่อย่างซาบซึ้งใจ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 วันแม่ นักเรียน ป.6 ได้แบ่งกลุ่มหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมแสดง อาทิเช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่าย

ต้อนรับ แสดงดนตรี ละคร จัดเตรียมวิดีทัศน์ เกม กลอนวันแม่ จัดทำของที่ระลึก มอบการ์ดและดอกมะลิ นักเรียนได้

ทำตามความถนัดและความสามารถของกลุ่มและตนเอง  

บรรยากาศในวันนั้นจึงมีความอบอุ่น คุณแม่มีความประทับใจ ในการจัดแสดงต่างๆ ของลูกๆ ผู้ปกครองบางท่าน

ยังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าลูกและเพื่อนๆ ของลูกจะทำงานออกมาได้ดีถึงเพียงนี้ ว่าแล้วคุณแม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุข ตัวของ

นักเรียนเองก็ตื่นเต้นที่สามารถจัดงานได้ดี ทำให้เห็นถึงความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนเองก็ยิ้มดีใจที่ 

คุณแม่ตั้งใจชมการแสดงอย่างไม่วางสายตา 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมที่น่ารัก-สมวัย บรรยากาศเป็นกันเอง มีความหลากหลายในแต่ละ

ห้องเรียนได้แก่ การร้องเพลงประกอบการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล แสดงละครความรักของแม่ และเชิญคุณแม่ร่วมเล่น

เกมทายใจ ตั้งคำถามเพื่อค้นหาลูกรัก นักเรียนทุกคนได้บอกความในใจผ่าน “กาพย์นี้...เพื่อแม่” มอบการ์ดและดอกมะลิ 

สร้างความประทับใจให้คุณแม่ทุกท่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพร้อมใจในการจัดเตรียมงานเทิดพระคุณแม่ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยนักเรียนแต่ละ

ห้องได้มีการประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานต่างๆ กันอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจที่มีคุณแม่ของ 

นักเรียนมาร่วมงานที่ลูกๆ จัดนี้อย่างอบอุ่น บรรยากาศที่มีทั้งเสียงเพลงจากลูกๆ เสียงหัวเราะในกิจกรรมที่ทำร่วมกันที่

แสดงถึงความผูกพัน และบางห้องมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาของลูกที่ประทับใจในโอวาทที่คุณแม่มอบให้ด้วยหัวใจ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ในส่วนของทางโรงเรียน เป็นพิธีที่จัดขึ้น สร้างความปลาบปลื้มให้กับ

คณะครู และนักเรียนในการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน ในส่วนของระดับชั้นนั้นเป็น

กิจกรรมดีๆ ที่เกิดพลังความคิดเห็น และความตั้งใจผ่านทางกิจกรรม สื่อด้วยความรัก ความผูกพันออกมาให้เห็นเป็น 

รูปธรรมที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  การเตรียมจัดงาน นักเรียนและคุณครูประจำชั้นร่วมพูดคุย เพื่อกำหนดวัตถุุประสงค์ของการจัด

งานวันแม่ ในห้องเรียนของตนเอง ทั้งในด้านการระลึกถึงพระคุณแม่ การเสริมสร้างสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้นักเรียน

แต่ละคนในห้อง ได้มีบทบาทการจัดงาน นักเรียนวางแผนการดำเนินงาน และการจัดงาน โดยคุณครูประจำชั้นทำหน้าที่ 

ร่วมปรึกษาหารือและให้คำแนะนำ เสนอแนะ นักเรียนเป็นผู้วางแผนและปฏิบัติงานด้วยตนเอง ในขณะจัดงาน คุณครู

ประจำชั้นอาจอยู่ร่วมด้วย เพียงเพื่อช่วยดูแลความสะดวก หรืออาจไม่อยู่ด้วย หากนักเรียนห้องนั้น มีศักยภาพในการ

ดำเนินงานได้เองเป็นอย่างดี เมื่อเสร็จกิจกรรม นักเรียนไปส่งคุณแม่ คุณครูประจำชั้นลาและขอบคุณคุณแม่ที่มาร่วม

กิจกรรม การไตร่ตรองของนักเรียน คือ นักเรียนรู้สึกถึงคุณค่าของการแสดงออกต่อความรัก และแสดงความกตัญญูต่อ 

คุณแม่ และนักเรียนหลายคนได้รับการส่งเสริม ให้มีบทบาทในการเป็นผู้นำ 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนแต่ละห้องได้ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม และแบ่งงานกันตามความถนัดและสนใจ 

ซึ่งได้มีการเตรียมงานก่อนวันจริง เช่น การจัดบอร์ดวันแม่ จัดบอร์ดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

การจัดทำสื่อที่ต้องการใช้ในกิจกรรมวันแม่ เช่น หนังสั้น ภาพถ่าย อุปกรณ์เกม เป็นต้น ส่วนการจัดกิจกรรมในแต่ละห้อง

นั้นมีความเหมือนกัน คือ เน้นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

ครื้นเครง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยม 6 แต่ละห้องเรียนจัดกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดของนักเรียนแต่ละ

ห้อง เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเล่นเกมร่วมกัน การชมวีดีทัศน์สั้นๆ เพื่อสื่อถึงความรัก ความเข้าใจ ระหว่าง

กัน และสุดท้ายเป็นการให้โอวาทจากคุณแม่ ซึ่งไม่ใช่โอวาทสำหรับลูกหนึ่งคนแต่เป็นโอวาทสำหรับลูกๆ ทั้งห้อง แม้แต่

โอวาทของคุณแม่ก็สื่อถึงความรัก ความห่วงใยที่คุณแม่มีให้ลูกเสมอ 
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“หยดหนึ่งน้ำนมกิน  ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย“ เป็นเนื้อเพลงตอนหนึ่งในบทเพลงอมตะ “ค่าน้ำนม” ที่เราได้ยิน

คุ้นหูมานานพร้อมๆกันกับเพลง “ใครหนอ” ที่ว่า “จะเอาโลกมาทำปากกา แล้วเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมด

มหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ” ซึ่งเราทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ช่างเป็นบทเพลงที่ไพเราะ มีเนื้อหา 

กินใจ ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความผูกพัน และพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก อันมิอาจจดจารพรรรณนาได้หมดสิ้น 

 ในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “วันแม่” โดยนักเรียนได้เรียงร้อย

ถ้อยคำเป็นบทความ คำประพันธ์แทนคำรักจากใจของเขาแด่คุณแม่ตามความเหมาะสมกับวัย  จากภาษาง่ายๆ ซื่อๆ ของ

ผลงานนักเรียนที่นำมาลงวารสาร Mater Dei News ฉบับนี้ คงจะสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านได้หวนรำลึกถึงคุณแม่ของ

ตนได้บ้างนะคะ  

 

แม่ เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีที่หนูรัก และหนูก็จะเลียนแบบคุณแม่ หนูจะไม่ทำให้คุณแม่ต้องเสีย

น้ำตาสักกะหยดเดียวค่ะ I Love Mom 

        ภัทรวรรณยศจูพงศ์เสรฐป.2/2



หนูรักแม่มากๆ หนูจะเป็นเด็กดี หนูจะตั้งใจเรียน หนูจะเป็นเด็กดีของทุกคน หนูจะทำให้แม่ภูมิใจมากๆ หนูรักแม่

มากที่สุดในโลก Love Love Love แม่เลี้ยงหนูตั้งแต่เล็ก แม่ให้กำเนิดหนู แม่ดูแลหนูตั้งแต่เด็กๆ เลย หนูจะไม่ซื้อของ

แพงมาก หนูจะเก็บของในบ้าน หนูจะพาแม่ไปเที่ยวเยอะๆ เหมือนที่แม่พาหนูไปเที่ยว แม่หาเงินให้หนูมานานแล้ว ถึงเวลา

ที่หนูจะตอบแทนบุญคุณแล้วค่ะรักนะจุ๊บๆ ค่ะ 

        ปณินันท์จันทรบุตรป.2/3



หนูสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่ซนกับคุณแม่ และขอบคุณที่คุณแม่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดี หนูขอให้คุณแม่ มีความสุข สุขภาพ

แข็งแรงนะคะ หนูขอโทษที่ซนกับคุณแม่  หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน  

หนูชอบเวลาที่คุณแม่กอดหนู หนูรู้สึกอบอุ่นมาก หนูชอบรอยยิ้มของคุณแม่เพราะทำให้หนูมีความสุขมาก หนูรักแม่ 

หนูรักคุณแม่มากๆ รักคุณแม่มากที่สุดในโลก 

        ณภัชชาแก้วกำเหนิดป.2/4



ชีวิตหนูเกิดมาได้เพราะคุณแม่ให้กำเนิดหนู และยังดูแลหนู คุณแม่ยังให้ความรู้แก่หนูเหมือนคุณครู เวลาหนูเจ็บป่วย 

คุณแม่ก็จะคอยดูแลหนูเหมือนนางพยาบาล คุณแม่คอยหาข้าวหาน้ำให้หนูกิน คุณแม่ยังทำงานหนักเพื่อให้หนูได้เรียน

หนังสือ หนูคิดว่าในอนาคตหนูจะดูแลคุณแม่เป็นอย่างดี และจะทำให้คุณแม่มีความสุขเหมือนที่คุณแม่ดูแลหนูตอนหนูเด็กๆ 

        ธัญชนกกาญจนชัยภูมิป.3/1



“ยุวกวี ศรีวรรณกรรม” 
คัดเลือกโดยคุณครูธาริณีจึงเจนชัยนันท์
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หนูขอขอบพระคุณคุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็ก คุณแม่เป็นคนดี คุณแม่มีพระคุณต่อหนูมาก    

คุณแม่ชอบเล่านิทานธรรมะให้หนูฟังก่อนนอน คุณแม่สอนหนูให้เก็บของให้เป็นระเบียบ ไม่เช่นนั้นจะไม่ซื้อของดีๆให้

อีก คุณแม่เป็นคนเรียบร้อยมีระเบียบ คุณแม่ถือศีล ๕ จึงเป็นคนมีจิตใจงาม 

คุณแม่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คุณแม่จึงเอาคุณลักษณะของโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้

คุณแม่จะเสียชีวิตไปแล้ว หนูก็ยังรักแม่เสมอ เพราะแม่มองดูหนูอยู่  



       วิสาขาเหล่าฤกษ์อุทัยป.3/2



 แม่คือผู้ที่ให้   กำลังใจและความหวัง 

 ยามใดลูกพลาดพลั้ง   แม่คงยังอยู่ข้างกาย 

  น้ำนมจากแม่นี้   ทุกหยดมีซึ่งความหมาย 

 ขอแม่สุขใจกาย    หนูรักแม่ที่สุดเอย 

       ธารเพชรจินวัฒนาภรณ์ป.5/1

 

 หยาดเหงื่อที่โทรมกาย  แม้ชีพวายยังยอมพลี 

 ขอองค์พระทรงศรี   คุ้มคนดีดวงใจเรา 

  คอยเฝ้าคอยถนอม  ดูแลกล่อมทุกค่ำเช้า 

 โอบอุ้มมาแต่เยาว์    คือรักแท้แม่นี้เอย 

       ปัณฑารีย์วรพฤกษ์ป.5/3



 แม่ของฉันน่ารัก   ฉันรู้จักรักแม่ฉัน 

 แม่ฉันดีทุกวัน    ดูแลฉันเป็นคนดี 

  ฉันจะดูแลท่าน    ทุกวันวารที่ฉันมี 

 จะเป็นวันหรือปี    รักแม่นี้ไม่น้อยลง 

       ปิณิดาพงษ์ไพรัชป.5/4

 

  รักของแม่บริสุทธิ์ดุจน้ำใส  แม่นั้นให้รักเราไม่แปรผัน 

 แม้ว่าลูกเกเรในบางวัน   แต่แม่นั้นก็ยังให้อภัย 

  แม่คือผู้ส่องนำทางชีวิต  สอนให้คิดชี้แนะตามฝันใฝ่ 

 รักของแม่แน่แท้มิเปลี่ยนไป   รักกว่าใครคือรักของแม่เรา 

       ปพิชญาเอกวัฒน์พานิชย์ป.6/3
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  พระคุณแม่เลิศล้ำฟ้านภากว้าง เกินคำอ้างกว่าคำเทียบเปรียบไว้ให้ 

 อุ่นอกแม่อุ่นน้ำนมจากดวงใจ  แม่ให้ลูกเพราะรักลูกปลูกอาทร 

  ร้อยมาลัยเรียงมะลิกราบตักแม่ เพราะรักแท้ตอบแทนคุณที่คอยสอน 

 ลูกขอนำคำขอบคุณเรียงคำกลอน  เป็นคำพรมอบแด่แม่จากดวงใจ

        อนัตตาภาณุรัตน์ป.6/3



 มาลัยพวงสีสวย   กลิ่นหอมด้วยเหล่าบุปผา 

 ความงามไม่โรยรา   เหมือนคุณแม่ผู้สดใส 

  ลูกขอทดแทนบุญ   และขอบคุณที่ใส่ใจ 

 ไม่ว่าจะเป็นใคร    ไม่อาจแยกเราจากกัน 

        วิรดาผู้พิพัฒน์หิรัญกุลม.1/2



 แม่หลวงของแผ่นดิน  ทั่วทุกถิ่นทรงเมตตา 

 ท่านเหมือนน้ำจากฟ้า   หลั่งลงมารดรินใจ 

  ทุกกิจพระองค์ทำ   ทรงช่วยค้ำสำเร็จได้ 

 เป็นดั่งดวงหทัย    ไม่มีใครจะมาแทน 

  ขอทรงพระเจริญ   ให้สุขเกินเป็นหมื่นแสน 

 ปกครองคุ้มดินแดน   เป็นแบบแผนของชาวไทย 

        ชวิศาจิตต์ไพบูลย์สุขม.1/3



 บุญใดใดไม่เท่าบุญคุณแม่  ใหญ่หลวงแท้ตอบแทนไม่หวั่นไหว 

 แม่เฝ้ารักเฝ้าหวงและห่วงใย  แม้ยุงริ้นหรือไรไม่ให้ตอม 

  ถึงจะเหนื่อยเท่าใดแม่ไม่หวั่น ลูกเท่านั้นที่แม่รักสุดถนอม 

 จะลำบากแค่ไหนแม่ก็ยอม   ลูกก็พร้อมจะตอบแทนพระคุณเอย 

        พิมภัคโภไคศวรรย์ม.2/2



 พระคุณแม่มากล้นคณาเหลือ แม่จุนเจือแต่เล็กไม่ห่างหาย 

 แม่ของลูกอุทิศทั้งใจกาย   แม่นั้นหมายลูกเติบใหญ่เป็นคนดี 

  เมื่อลืมตามองโลกอันกว้างใหญ่ แม่นั้นให้ความอบอุ่นแสนสุขี 

 เฝ้าเลี้ยงดูอบรมด้วยวิธี   รักที่มีมากเกินคำท่ีรำพัน 

  ยามลูกสุขแม่สุขพร้อมไปด้วย แม่คอยช่วยแก้ปัญหายามคับขัน 

 แม่เคียงข้างลูกนี้ทั้งชีวัน   ความผูกพันมีให้ลูกเสมอมา 

  วันแม่นี้ลูกไม่มีสิ่งใดให้  มีเพียงใจเรียบเรียงด้วยภาษา 

 เป็นคำกลอนเรียงร้อยถ้อยวาจา  เปรียบมาลารักมากล้นเปี่ยมหัวใจ 

  เพื่อขอบคุณความรักจากใจแม่ รักที่แท้มิสามารถเปรียบสิ่งไหน 

 ลูกขอทำเพื่อแม่ได้สุขใจ   รักยิ่งใหญ่ลูกขอขอบพระคุณ 

        พรพิชชาศิลานันท์ม.3/4
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	นักเรียนอนุบาลสามารถรับรู้และได้รับการเตือนใจในภาคปฏิบัติที่ดีงามในหลายๆเรื่อง	 จากเพลง	 และบทประพันธ์

ที่นักเรียนจำได้ขึ้นใจ	 โดยไม่ต้องใช้ความพยายามพิเศษเลย	 ขอขอบคุณครูอนุบาลที่มีกลยุทธ์ดีๆมากมายในการฝึกอบรม

นักเรียนดังตัวอย่างต่อไปนี้



		 เด็กเอ๋ยเด็กดี	สิ่งที่ควรทำ		 	 	 ฝึกให้รู้จำ	รู้จักเตือนตน	

ตื่นนอนตอนเช้า	เราต้องฝึกฝน	 	 	 	 เด็กดีทุกคน	ช่วยเหลือตนเอง	

ล้างหน้าแปรงฟัน	แข่งขันเวลา	 	 	 	 อาบน้ำอย่าช้า	เสื้อผ้าคนเก่ง	

หัดสวมหัดใส่	แต่งกายให้ดี		 	 	 	 รองเท้าเรานี้	ทุกทีใส่เอง	

กระเป๋าของหนู	ก็หิ้วเองได้	 	 	 	 	 ถึงโรงเรียนไว	ให้ทันร้องเพลง	

เคารพธงชาติ	อย่าขาดภาวนา			 	 	 	 ว่องไวอย่าช้า	มาเถิดคนเก่ง	

มาออกกำลัง	ให้ทันเวลา	 	 	 	 	 สนุกเฮฮา	กระฉับกระเฉง	

เข้าในห้องเรียน	รีบส่งการบ้าน	 	 	 	 ตั้งใจเขียนอ่าน	ทุกวันครื้นเครง	

มีBigPicture	ให้เธอเรียนรู้	 	 	 	 	 ฝึกจำทำดู	รู้ด้วยตัวเอง	

ก่อนเลิกรวมตัว	มาReflection				 	 	 	 เราเด็กขยัน	ช่วยกันคนเก่ง	

ตอบคำถามครู	ที่รู้เข้าใจ					 	 	 	 เรียนมาอย่างไร	ตอบไปอย่าเกรง	

หนูเด็กฉลาด	โอกาสมากมี								 	 	 เรียนรู้เต็มที่	คนดีต้องเก่ง	

คุณครูพ่อแม่	ล้วนแต่ภูมิใจ					 	 	 	 เมื่อหนูเติบใหญ่	จะได้ดีเอง	



หน้าที่เด็กดี
ประพันธ์โดย คุณครูปณิดา คงสันทัด 
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ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น	 ในวันเสาร์ที่	

2	สิงหาคม	2557	ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	 362	คน	การประชุมเริ่ม

ด้วยการแสดงดนตรีของนักเรียนวงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า	 จากนั้นซิสเตอร์เพ็ญศรี	 ห่อเร	 อธิการและผู้จัดการโรงเรียน	

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน	 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้าน

ต่างๆ	ของโรงเรียน	

จากนั้นเป็นการประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ปกครองที่ได้รับรางวัล	 3	ท่าน	 ได้แก่	คุณวิบูลย์		

ลีรัตนขจร	คุณธนัตถ์	สิงหสุวิช	และคุณศกร	ทวีสิน	ซึ่งทั้งสามท่านได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

ด้วยความยินดีมาโดยตลอด	

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณครูวิชญาพร  วโรจนานุลักษณ์ 
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ดร.เดช	 เฉิดสุวรรณรักษ์	 นายกสมาคมฯ	 ได้ขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมปีที่ผ่านมา	 มติที่ประชุม	 รับรอง

รายงาน	 และรายงานฐานะการเงิน	 โดยคุณสุนทร	 เด่นธรรม	 และขอมติที่ประชุมรับรองสำนักงานพิพัฒน์และเพื่อน	 โดย		

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต	คุณพาณีพร	 อังอติชาติ	 (เลขทะเบียน	 3887)	 ในรอบปีบัญชีครั้งต่อไป	ที่ประชุมรับรอง	 มติ

เป็นเอกฉันท์	จากนั้นเข้าสู่รายงานการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา	(พฤษภาคม	2556	-	เมษายน	2557)	ซึ่ง

ในครั้งนี้ได้นำเสนอในรูปแบบการฉายภาพ	 ผสมผสานกับกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่สอดคล้องกับรายงาน	 รวมถึงการ

บอกเล่าจากประสบการณ์จริงของนักเรียนและคุณครู	ในการดำเนินงานด้านต่างๆ	ดังนี้	

ด้านการศึกษา	เช่น	การสนับสนุนครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	การสนับสนุนครูสอนภาษาที่เป็นเจ้าของภาษา	

ด้านงานบำเพ็ญประโยชน์	เช่น	กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนน้องที่จังหวัดราชบุรี		

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์	 เช่น	 การสนับสนุนกิจกรรม	 Budding	 Artists	 การจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากร

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน	
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ด้านสวัสดิการและงานรักษาความปลอดภัย	 เช่น	 การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี	 การดำเนินการเรื่องการรักษา

ความปลอดภัยบริเวณถนนหลังสวน		

ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่	เช่น	การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่อาคารเรียนประถม	การจัดซื้อเวทีขนาดย่อมเพื่อ

ใช้สำหรับการจัดแสดงความสามารถของนักเรียน	

ด้านการสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของเครือข่ายผู้ปกครองและคุณแม่อาสา	

ทางสมาคมฯ	 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุมใหญ่นี้	 และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความสนับสนุน	ร่วมมือ	ร่วมใจจากท่าน	เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน	ดังเช่นที่ผ่านมา	









30 Mater Dei News ฉบับที่ 42 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557

งานวัน	Family	Day	เมื่อวันเสาร์ที่	 16	สิงหาคม	2557	 เวลา	07:30-12:00	น.	จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับ

อนุบาล	 3	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ	 ปี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี	 และความสามัคคีระหว่างนักเรียน

และผู้ปกครองผ่านกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นมิตรภาพและความผูกพันระหว่างกัน	 และสอดแทรกทัศนคติ	 แนวคิด

ที่ดีในการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียน	หัวข้องานในปีนี้คือ	“HAND	IN	HAND…HEART	TO	HEART”	จัดกิจกรรมเป็นฐาน	4	

ฐาน	ในแต่ละฐานผู้ปกครองจะร่วมแรงร่วมใจกัน	ช่วยกันจัดและร่วมกันคิดกิจกรรมตามฐานต่างๆ		

	โดยปีนี้	 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี	 รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย	

ผู้ปกครองรุ่นพี่	 มาร่วมจัดกิจกรรมในฐานต่างๆ	และได้เห็นรอยยิ้ม	ความสุขสัมพันธภาพที่ดีในแต่ละครอบครัว	ตลอดการ

ทำกิจกรรมร่วมกัน	



FamilyDay2014
โดย คุณครูวีรนุช   กร่ำรักษา 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ฐาน“HearttoArt”

ตัวแทนห้องรับรางวัล 

ออกกำลังกายตอนเปิดงาน 
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“กลมเกลียวสัมพันธ์”(บอลรวมพลัง)


ฐาน“TreasureHuntMD”(เกมหาสมบัติ)



ฐาน“MusicinHeartShakerinHand”(ดนตรีเฮฮา)
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

วิธีการเล่นเกมกับลูก	:	ต้องบอกวิธีเล่นและกฎกติกาให้ลูกฟังก่อน	ถ้าลูกไม่ถามห้ามบอกซ้ำ	พอลูกรับทราบแล้ว	ตั้ง

กฎ	ชนะ	2	ใน	3	หรือ	3	ใน	5	ก็ได้	

เกมที่ 1	 :	 พ่อต้องเล่นให้ชนะโดยกินตัวของลูกให้หมดโดยที่คุณพ่อต้องเสียน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย....พอจบแล้วดู

อาการของลูกว่าเป็นอย่างไร	สงสัยว่าทำไมแพ้	หรือไม่อยากเล่นแล้ว...แต่คุณพ่อต้องพยายามชักจูงให้ลูกเล่นต่อเพราะยอมรับ

ในกฎกติกาก่อนเล่นแล้ว	

เกมที่ 2	 :	 คุณพ่อต้องยอมให้ลูกได้กินเบี้ยบ้าง	 แต่ยืดเวลาให้ลูกได้ใช้ความคิดยาวขึ้น	 แต่คุณพ่อก็ยังเล่นชนะลูก	

เกมที่สองจะแตกต่างจากเกมแรกแล้วดูว่าลูกให้ความสนใจมากขึ้นหรือเปล่า	 คุณพ่อต้องชักชวนให้ลูกเล่นต่ออีกถ้าลูกบอกก็

แพ้แล้ว	คุณพ่อต้องบอกให้โอกาสอีกเกม	แต่เกมนี้จับเวลานะ	เช่น	5	นาที	หรือ	10	นาที	ใครกินเบี้ยได้มากที่สุดชนะ	

เกมที่ 3	:	คุณพ่อต้องสร้างความตื่นตัวให้ตัวเองและลูก	คือ	ให้ลูกกินสลับกับคุณพ่อแต่ต้องให้ลูกชนะนะครับ	เบรก

เกมสักพัก	 แล้วบ่นเลยว่าแพ้ลูกได้ยังไง	 พ่อขอแก้ตัวแล้วเล่นไปอีกสลับกันแพ้สลับกันชนะ	 สร้างความสนใจและวิธีคิดให้ลูก	

และให้สังเกตลูกด้วยถ้ายังอยากเล่นบอกลูกให้ไปเล่นกับคุณแม่เลย	 แต่คุณแม่ต้องแพ้ลูกนะ	 แล้วพ่อค่อยกลับมาเล่นกับลูก

ใหม่คราวนี้เล่นเกมเดียวแพ้ชนะเลยจะได้ดูวิธีคิดของลูกครับ	

วิธีเล่นเกมกับลูก
โดย คุณกิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ ์
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การปลูกฝังให้นักเรียน	“มีสติ	 รู้ตน	และเปิดใจ	 (Mindfulness	and	Openness)”	ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ประจำปีการศึกษา	 2557	 ได้เริ่มจากความตั้งใจและความร่วมมือของคณะครูระดับชั้น	 ป.5-6	 ที่ได้

วางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรม	 บูรณาการกับหลักสูตรยุวกาชาด	 นำไปสู่การจัดค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ	 2	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	-	6	เมื่อวันเสาร์ที่	14	มิถุนายน	2557	เพื่อที่จะปลูกฝังการมีสติ	รู้ตน	และเปิดใจ	พร้อม

กับการฝึกทักษะกระบวนการคิด	การแก้ปัญหา	การทำงานร่วมกับผู้อื่น	และการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข	โดยได้

รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น	ป.5-6	ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น	ประกอบด้วยฐานผจญภัย,	ฐานสมุน

ไพรไทย,	ฐานต้มยำปลากระป๋อง,	ฐานสติมาปัญญาเกิด,	ฐานตาราง	9	ช่อง	และฐานประติมากรรมกระดาษ	

ในที่สุดกิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ	 2	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 -	 6	 กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่

นักเรียนได้ยอมรับ	และเปิดใจกับประสบการณ์ที่ท้าทาย	และความรู้ต่างๆ	อย่างสนุกสนาน		

 

ความประทับใจของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ 

หนูประทับใจกิจกรรมแต่ละฐานและคุณครูที่ประจำฐาน	 แต่ละฐานล้วนมีความสนุกสนาน	 ความสุข	 ความร่าเริง	

และความสามัคคีกันในหมู่	หนูมีความสุขที่ได้เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาดมาก	และได้ความรู้ใหม่ๆมากมาย	ปีหน้าหนูหวังว่า

จะมีกิจกรรมที่สนุกแบบนี้อีกค่ะ	

ด.ญ.อรชพร	มาโนษยวงศ์	ป.5/2	

หนูรู้สึกดีใจที่หนูได้รับเกียรติในการติดป้ายพิเศษนี้	เพราะกว่าหนูจะผ่านฐานต่างๆ	มามากมาย	เช่น	ฐานผจญภัยที่

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ2
ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ปีการศึกษา2557

โดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์ 
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ต้องข้ามสะพานไม้ไผ่	 ตักน้ำใส่ขวดที่มีรู	 โหนเชือก	 และเลี้ยงลูกบอล	 ฐานสมุนไพรที่หนูได้เรียนรู้สมุนไพรที่ช่วยรักษาโรค

อะไรบ้าง	และได้ทำลูกอมสมุนไพรด้วย	ฐานตาราง	9	ช่องที่เต้นกันอย่างสนุกสนาน	ฐานประติมากรรมกระดาษที่หนูได้พับ

และทำสมุด	หนูขอขอบพระคุณคุณครูที่ทำให้หนูได้ฝึกหลายอย่างมากมาย	

ด.ญ.ญาสิตา	วัชราทิตย์	ป.5/4	

หนูได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากค่ายกลางวันยุวกาชาด	 หนูได้รู้จักน้องๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 หนูได้ฝึกความอดทน	

ความพยายามจากฐานประติมากรรมกระดาษ	 ฝึกการช่วยเหลือจากฐานต้มยำปลากระป๋อง	 ฝึกสติจากฐานตาราง	 9	 ช่อง	

ฝึกการคิดและคีบตะเกียบจากสติมาปัญญาเกิด	 หนูได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำ	 กล้าตัดสินใจ	 มั่นใจในตนเอง	 และช่วยเหลือ

เพื่อนๆ	หนูมีความสุข	และสนุกที่ได้ทำกิจกรรมที่ดี	พร้อมกับเพื่อนๆ	น้องๆ	และคุณครู	วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งค่ะ	

ด.ญ.มณฑกานต์	โฆษะวิสุทธิ์	ป.6/1	

หนูชอบตอนที่ทำต้มยำค่ะ	เป็นฐานที่สนุกมาก	และง่าย	อร่อยด้วย	สิ่งที่หนูประทับใจคือ	คุณครูและคุณแม่ช่วยสอน

พวกหนูทำอาหาร		หนูชอบมากเลยค่ะ	ถึงแม้ตอนสุดท้ายหนูจะเป็นคนล้างจาน	แต่หนูก็มีความสุขค่ะ	

ด.ญ.ณ	หทัย	เตชะธนไพบูลย์	ป.6/4	

คุณค่าพระวรสารที่นักเรียนได้รับจากค่ายกลางวันครั้งนี้ 

เราทุกคนได้คุณค่าพระวรสารจากค่ายกลางวันนี้	 เช่น	 ความเป็นหนึ่งมาจากฐานต้มยำปลากระป๋อง	 ซึ่งทุกคนได้

พยายามที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดี	และทุกฐานก็จะมีคุณธรรมที่แฝงอยู่ด้วยค่ะ	

ด.ญ.ธีรกานต์	สันติวงษ์	ป.5/2	

	การที่เราแข่งขันอะไรบางอย่างต้องมีความซื่อตรง	 สันติ	 และการคืนดี	 จึงทำให้ได้รับการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชีวิตประจำวัน		

ด.ญ.ณัฐนันท์	ตันติกุล	ป.6/1	













สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สถานเอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงโคลัมโบ	 ประเทศศรีลังกา	 มีกำหนดจัดงาน	 การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทยให้กับประเทศต่างๆ	ณ	ประเทศศรีลังกา	ครั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	2	ท่าน	ได้รับเกียรติ

จากท่านผู้บริหาร	 อนุญาตให้ไปเข้าร่วมกับสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน	 (สวช.)	 และนำเยาวชนส่วนหนึ่งไปเป็นตัวแทน	 เผย

แพร่วัฒนธรรมไทยด้วยความสง่างามทางศิลปะ	อีกทั้งแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน		

สถานทูตที่ศรีลังกา	คณะครูผู้ร่วมงานและผู้แสดงได้พบท่านทูต	และคณะผู้ประสานงาน	ซึ่งในระหว่างการทำงานได้

พบน้องคนหนึ่งเป็นผู้คอยดูแล	เอาใจใส่	อนุเคราะห์	ช่วยเหลือ	ติดต่อประสานงานตามสถานที่ต่างๆ	ที่ไปแสดง	ทุกครั้งที่

พบจะถามพูดคุยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส	 น้ำเสียงนุ่มนวล	 ไพเราะ	 เอื้ออาทร	 มีความเป็นห่วงเป็นใยกับทุกๆคน	 และ

เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยและซักถาม	 น้องได้บอกว่า	 ชื่อ	 อานิสงส์	 ศรลัมพ์	 “หนูเป็นศิษย์ของอุร์สุลิน	 โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ”	

และหนูนึกถึงพระคุณของคุณครูอยู่เสมอ	ถ้ามีโอกาสหนูจะไปเยี่ยมที่โรงเรียน”	สิ่งเหล่านี้	เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ได้ว่า	คำว่า	

“เซอร์เวียม”	 มิได้จางหายหรือลืมเลือนไป	 และเป็นเพียงปรัชญาของโรงเรียน	 แต่ยังเป็นสุดยอดของความดี	 ที่ฝังในจิตใจ

ของศิษย์มาแตร์เดอีฯ	ที่มีจิตใจอันเปี่ยมล้นพร้อมที่จะเสียสละ	อุทิศตน	ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ...		



เซอร์เวียมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
โดย คุณครูวรางคณา ขาวบริสุทธิ์ และคุณครูพรพิมล ถาวรวัฒนะ 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

Ursuline	Leadership	Camp	2014	เป็นค่ายผู้นำอุร์สุลิน	ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่	2	ในหัวข้อ	Courage	to	be	the	

change	 เป็นระยะ	5	วัน	4	คืน	 เมื่อวันที่	 1-5	กรกฎาคม	2557	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์พัทยา	 โดยเป็น

นักเรียนในเครืออุร์สุลินจากสถานที่ต่างๆ	 ประกอบด้วย	 นักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย	 และ	 นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

โรงเรียนละ	10	คน		นักเรียนประเทศอินโดนีเซีย	และนักเรียนประเทศออสเตรเลีย	ประเทศละ	20	คน		

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการร่วมโครงการนี้ทุกคน	 ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี		

ตั้งแต่เริ่มต้นการทำรายงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาล่วงหน้า	 ตลอดจนการร่วมกิจกรรมภายในค่าย	 เปิดใจที่จะเรียนรู้	 และ

UrsulineLeadershipCamp2014
โดย นางสาวภาวิดา อาภาวศิน 

รองหัวหน้านักเรียน 
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

กิจกรรมต่างๆ	 ที่พวกเราได้ร่วมในค่าย	 คือ	 การทำฝาย	 ปลูกป่าชายเลน	 และ	 กิจกรรมจิตอาสา	 การทาสีรั้วมูลนิธิ	

สงเคราะห์เด็กพัทยา	 ซึ่งสร้างความสามัคคีปรองดอง	 และ	 กระชับมิตรได้เป็นอย่างดี	 ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	

ประพฤติปฎิบัติ	 ตามระเบียบที่ตั้งไว้	 ฝึกความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ	 การได้รับกำลังใจ	 และแรงสนับสนุนจาก

ผู้คนรอบข้างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดัน	เสริมสร้างให้พัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นผู้นำ	

ค่ายผู้นำในเครืออุร์สุลิน	 ได้มอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่พวกเรา	 ทำให้เราได้เรียนรู้	 เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ		

ฝึกความเป็นผู้นำ	 ฝึกความกล้าแสดงออก	 ด้วยทัศนคติเชิงบวก	 และยืนหยัดในความถูกต้อง	 มีความมั่นใจในตนเองที่จะ

แสดงความคิดเห็น	หรือ	พูดต่อที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม	ในระหว่างเข้าค่าย	มีการแต่งเพลง	โดย	พริมา	สุริยสัตย์	ที่

ใช้ร่วมร้องบทเพลงของค่าย	“Harmony”	มีการภาวนายามเช้าและค้นพบตนเอง	ฝึกกระบวนการคิด	มอบคติสอนใจต่างๆ	

การได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพระหว่างกัน	 เคารพและให้เกียรติ	 เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 และสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างกลมเกลียว	 กิจกรรมต่างๆ	 ล้วนแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก	 พวกเราทุกคนถูกกระตุ้น	 ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์	

และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบข้าง	 ฝึกให้กล้าแสดงออกและแบ่งปันประสบการณ์	 เรียนรู้ในการแสดงความ	

คิดเห็นต่อเพื่อนร่วมทีม	 รวมทั้งต่อทุกคนในค่าย	 เราทุกคนตระหนักดีว่า	 การจะเป็นผู้นำที่ดีได้	 ต้องเริ่มต้นจากการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างให้เกียรติและตั้งใจ	
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

		ทุกครั้งหลังเสร็จจากกิจกรรมนอกสถานที่	 จะมีการแยกทำกิจกรรมตามกลุ่มของตน	 และมีการ	 Reflection	 ทุก

ครั้งหลังจากการทำกิจกรรม	 เพื่อทบทวนถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในวันนั้น	 มีการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	 และเสนอแนวคิดภายในกลุ่ม	 ซึ่งในแต่ละกลุ่ม	 จะประกอบไปด้วยผู้แทนนักเรียน	 ประเทศละ	 2	 คน	 จาก

คนละโรงเรียน	 พร้อมทั้งคุณครูประจำกลุ่มอีก	 1-2	 ท่าน	 กิจกรรมนี้เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ	 ความกล้าแสดงออก	 การ

แสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม	 เราได้เห็นตัวอย่างและเห็นความคิดต่างๆ	ของเพื่อนใหม่	ซึ่งนำมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวันได้	 แม้ว่าเราจะมาจากคนละสถานที่	 คนละเชื้อชาติ	 และภาษาที่แตกต่างกัน	 แต่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะเปิด

ใจรับสิ่งใหม่ๆ	และ	วิถีชีวิตที่แตกต่าง	ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า		

	ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรม	 และมอบโอกาสดีๆ	 เช่นนี้	 ให้กับพวกเราทุกคน	 ซึ่งนับว่าเป็นค่ายที่	

ส่งเสริมความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง	และปลูกฝังให้เรามีความมั่นใจในตนเอง	สามารถนำไปปฎิบัติ	ใช้ได้จริงและต่อยอดการ

เรียนรู้ต่อไปในอนาคต	เพื่อเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน	และ	รับใช้ผู้อื่นตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมเช่นนี้ตลอดไปค่ะ	
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	บ้านเทพเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กในอุปถัมภ์ของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และ

เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติสังคมสงเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 บ้านเทพมีลักษณะเป็นตึกแถวเล็กๆ	 อยู่ชั้นล่าง

สุดแบ่งเป็น	2	ส่วนสำหรับเด็กเล็กและโต	ไม่มีสนามเด็กเล่นหรือลานกว้างให้เด็กเล่น	แต่มีอุปกรณ์การเรียนรู้	เช่น	หนังสือ

นิทานต่างๆ	 แต่เคราะห์ร้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น	 ทำให้บ้านเทพได้รับความเสียหายเป็นอย่าง

มาก	 โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ	 เช่น	 หนังสือเรียน	 และหนังสือนิทาน	 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 ทางสภา

นักเรียนจึงได้ร่วมกันรณรงค์ผ่านทางผู้แทนห้อง	สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เพื่อชักชวนนักเรียนปัจจุบัน	ศิษย์เก่า	และผู้ปกครอง

ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเทพ	 จากการรณรงค์ครั้งนี้ได้เป็นจำนวนเงินทั้งหมด	 2	 แสนบาท	 ที่พวกเราทุกคนหวังว่า

จะสามารถเยียวยาจิตใจน้องๆ	 และฟื้นฟูบ้านเทพให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว	 จากที่น้องๆ	 ไม่มีสถานที่สำหรับเรียนหนังสือ

และปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน	 โดยทางสภานักเรียนได้มอบเงินจำนวนนี้ให้กับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยใน

พระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2557		

	และในโอกาสนี้ทางสภานักเรียนขอขอบพระคุณ	ผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้ด้วยค่ะ	




ความช่วยเหลือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

โดย นางสาวชนาพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 

หัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2557 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

สวัสดีครับมาแตร์เดอีนิวส์ฉบับนี้	 ผมขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ในช่วง

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม	 ค.ศ.	 2014	 ที่ผ่านมา	 โดยขอเริ่มจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ	 ในปีนี้	

สมาคมฯ	 ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานไปเป็นการแสดงของนักเรียน	 และการให้คุณครูและนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

จากการสนับสนุนของสมาคมฯ	 เป็นผู้นำเสนอแทนการรายงาน	 ผลปรากฏว่ามีผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน

มาก	และชื่นชอบการรายงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างมาก		ทางสมาคมฯ	ขอขอบคุณที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจำปี

ของสมาคมฯ	ในครั้งนี้		

กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ	 ร่วมกับทางโรงเรียนในการประชุมร่วมกับชุมชนคนรักหลังสวนเพื่อจัดระบบรักษาความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในบริเวณย่านหลังสวน	ทั้งนี้รวมถึงสายไฟที่กองเกะกะ	หรือ	ป้ายโฆษณา	LED	ขนาด

ใหญ่ที่เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม	 เป็นต้น	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังหารือเรื่องปัญหาจราจรที่	 สน.	 ลุมพินี	 ต้องปฎิบัติตาม

นโยบายในการเข้มงวดในเรื่องการจอดรถ	 การปฏิบัติตามกฎจราจร	 ซึ่งสมาคมฯ	 จะรับหน้าที่มากระจายข่าวสารให้	

ผู้ปกครอง	เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎจราจรต่อไป	

ทางสมาคมฯ	 ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถม	 โดยได้ประสานติดต่อเพื่อนำนักเรียนไปชมการแสดงโขน

ประจำ	 ปี	 2557	 ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ชุด	 ศึกอินทรชิต	 ตอน	

นาคบาศ	 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 นอกจากนี้จะร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง	

ป.3-ป.6	 ในการจัดการบรรยายพิเศษ	 เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวด้วยหัวใจ	 โดยเชิญ

วิทยากรที่มีความชำนาญ	 และเป็นโค้ชชีวิตด้านสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์	 “คุณนริศ	 มณีขาว”	 ในหัวข้อ	 “เคล็ดรัก	 ในการ

ดูแลครอบครัวด้วยหัวใจ	ในวันที่	19	ก.ย.	2557	เวลา	9.00-12.00	น.	ณ	หอประชุมของโรงรียน	ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน

กิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองให้ขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างดีในทุกส่วนต่อไป	

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ปกครองได้รับพระพร	จากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีสุขภาพดีมีความสุขต่อไป	



จากนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย ดร.เดช  เฉิดสุวรรณรักษ์ 
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รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์ 

 



ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ในวันสาร์ที่	๒	สิงหาคม	

๒๕๕๗	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้มอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	สำหรับผู้ปกครองนักเรียน	๓	ท่าน	ได้แก่	คุณวิบูลย์	

ลีรัตนขจร	คุณธนัตถ์	สิงหสุวิช	และคุณศกร	ทวีสิน	

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม	 เป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่จะมอบให้ผู้มีส่วนร่วม	 ปฏิบัติตาม	

จิตตารมณ์แห่งการรับใช้	 อันเป็นคติพจน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลิน	 เป็นผู้ที่เข้าใจในวิสัยทัศน์	 และอุดมคติของ

โรงเรียน	 จึงเสียสละทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 เต็มกำลังความสามารถ	 เพื่อให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 คำแนะนำและ	

คุณประโยชน์แก่โรงเรียน	โดยมิได้มุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษ	แต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น	คือ	นักเรียน	

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ได้รับพระพรพิเศษ	เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสามท่านในปีนี้	มีความคล้ายกันคือ	เป็นผู้

ที่เป็นนักคิด	นักวางแผน	และนักปฏิบัติ	ซึ่งต่างได้นำพรสวรรค์	ความรู้ความสามารถ	ความถนัด	ของแต่ละท่านมาช่วยใน

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ลูกเข้าเรียนจนถึงปัจจุบัน	 โดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง	 คุณครูและนักเรียน	 ด้วย

อัธยาศัยอันดี	 มีความสุภาพ	 ถ่อมตน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 น่าจะเป็นเพราะทั้งสามท่านตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง

ทัศนคติ	 และท่าทีที่ดีเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน	 ทั้งสามท่านทำงาน	 ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความเคารพและ

เข้าใจในวิถีและปรัชญาของโรงเรียน	

ในปีนี้	 ผู้ได้รับรางวัลทั้ง	 ๓	 ท่าน	 ได้ให้ความสนับสนุนทั้งในด้านความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ร่วมลงมือปฏิบัติและ

ช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายและต่อเนื่อง	จนมิอาจกล่าวได้หมด	จึงขอยกมาโดยสังเขปดังนี้	
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ฉบับที่ 42 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 43

ท่านแรก คือ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร 

ท่านได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 ถึง	 2554	

แต่ในการทำงานนั้น	คุณวิบูลย์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเสมอมา	ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ดำรง

ตำแหน่งหรือไม่ก็ตาม	 ผลงานที่คุณวิบูลย์มีส่วนร่วมนั้นอาทิ	 งานในหลวงของเรา	 ศิษย์เก่ามาแตร์,	 โครงการ	 Budding	

Artists,	 และงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียน	 คุณวิบูลย์เปิดโอกาศให้แก่นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา	 เรียนรู้กระบวนการ

ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการข่าว	กับชมรมพิธีกร	และโครงงานอาชีพสร้างสุข	บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ	ซึ่งเปิดโอกาส

ให้นักเรียน	คุณวิบูลย์ยังกรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักเรียนเรื่อง	“เบื้องหลังคนข่าว	เรื่องราวคนบันเทิง”	

	ผู้ที่ได้ร่วมงานกับคุณวิบูลย์กล่าวว่า	 ท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 จริงใจจริงจัง	 พร้อมรับใช้ช่วยเหลือ	 รักษาคำพูด	

หากรับปากแล้ววางใจได้	 เพราะคุณวิบูลย์จะทุ่มเทให้กับงานชิ้นนั้นๆ	อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก	 งานใหญ่	จะอยู่หน้า

หรือหลังฉาก	 ในการทำงานท่านจะให้ความสำคัญกับการเตรียมการ	 วางแผน	 เพื่อให้ชัดเจนถึงเป้าหมาย	 ขั้นตอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจนก่อนปฏิบัติจริง	 จึงทำให้งานทุกชิ้นที่มีคุณวิบูลย์ร่วมด้วยนั้นเป็นงานระดับ

คุณภาพ	 เพราะคุณวิบูลย์จะให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคน	 เมื่อนำอุปกรณ์ที่มีค่ามาใช้ในการจัดการแสดงของนักเรียน		

ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	ได้สัมผัสจริง	

		เมื่อกล่าวประกาศเกียรติคุณคุณวิบูลย์แล้ว	 ในโอกาสเดียวกันนี้ขอขอบคุณและชื่นชมคุณณัญชลี	 ภรรยาคุณวิบูลย์	

ซึ่งร่วมด้วยช่วยเหลือโรงเรียนเช่นกัน	 ทั้งการทำงานอย่างแข็งขันและการเป็นสะพานประสานข้อมูลต่างๆไปยังคุณวิบูลย์	

เสมอมา
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ท่านที่สอง คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช  

เมื่อกล่าวถึงคุณธนัตถ์	 สิงหสุวิช	 ผู้ที่ได้รู้จักและร่วมงานด้วยกล่าวตรงกันว่า	 ปรากฎคำว่า	 Serviam	 การรักและ	

รับใช้ชัดเจน	คุณธนัตถ์	ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ตั้งแต่	ปี	2554-2556	

และ	ปี	2556	-	2558	ติดต่อกัน		รวม	2	วาระ	เมื่อคุณธนัตถ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาแตร์ฯ	ด้วยความเป็นผู้

มีอัธยาศัยดี	เป็นมิตร	มีน้ำใจ	ยินดีให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือทุกคน	ทุกโอกาส	คุณธนัตถ์ทำงานจริงจัง	ลงมือปฏิบัติเอง	

ทุ่มเทแรงกายและใจเต็มที่	ในงานทุกชิ้น	จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าภายในระยะเวลาอันสั้น	คุณธนัตถ์รู้จักพื้นที่และมุมต่างๆใน

โรงเรียนอย่างดี	ไม่นานชื่อคุณโอก็เป็นที่รู้จักและติดปากของ	ผู้ปกครอง	คุณครู	และเจ้าหน้าที่		

	 คุณธนัตถ์เป็นผู้มีพรสวรรค์ทางการถ่ายภาพและนำความสามารถพิเศษนี้มาช่วยพัฒนาคุณภาพของงานของโรงเรียน

หลายชิ้นงาน	หลายวาระ	อาทิ	การถ่ายภาพให้แก่วารสาร	Mater	Dei	News,	หนังสือ	Year	Book	รายงานประจำปี

สมาคมผู้ปกครองและครู	 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 ซึ่งงานของคุณธนัตถ์นั้น	 หากนำมารวมกันทั้งหมด	 คงมีมูลค่า

มหาศาล	 แต่คุณธนัตถ์มอบให้ด้วยน้ำใจ	 สร้างความประทับใจ	 นอกจากจะกรุณาสร้างผลงานคุณภาพให้โรงเรียนแล้ว	 คุณ

ธนัตถ์ยังยินดีมาให้คำแนะนำให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนโดยคุณธนัตถ์แบ่งปันว่า	 ทำให้ด้วยใจ	 ภาพจึงงดงาม	 มี

ชีวิตชีวา	 อีกโครงการหนึ่งที่คุณธนัตถ์รับผิดชอบคือเรื่องการออกแบบ	 ติดตั้งป้ายบอกทิศ	 ที่ประตูและมุมต่างๆในโรงเรียน	

ด้วยการศึกษา	และตั้งใจดำเนินการ	ปรากฏผลงานสวยงาม	ชัดเจน	

เมื่อครั้งเกิดน้ำอุทกภัยในปี	 ๒๕๕๔	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองหลายท่านได้กรุณามาช่วยดูแลโรงเรียนและให้

ความช่วยเหลือคุณครูที่ประสบภัยพิบัติ	หนึ่งในนั้นคือคุณธนัตถ์ที่ได้ขับรถ	พายเรือ	ลุยน้ำเข้าไปในบริเวณที่น้ำลึกที่สุด	เพื่อ

ช่วยคุณครูและครอบครัวออกมา	เหตุการณ์นั้นเป็นที่ประทับใจคุณครูตลอดมา	
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ท่านสุดท้าย คุณศกร ทวีสิน  

ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ร่วมทำงานในเครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล	 และได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร

ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	ปี	2552-2554,	ปี	2554	-	2556,	และ	ปี	2556	-	2558	ติดต่อกัน	รวม	

3	วาระ		

	ภายใต้ท่าทีสบายๆ	เป็นกันเอง	ยิ้มแย้ม	อารมณ์ดีนั้น	คุณศกรร่วมรับผิดชอบหลายงานกิจกรรมของโรงเรียน	ท่าน

ทำงานด้วยความเข้าใจในวิถีและบริบทของโรงเรียน	 จึงสามารถผสมผสานความคิด	 ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย	 ให้การ

ทำงานราบรื่น	ออกมาเป็นผลงานความสำเร็จ	พึงพอใจร่วมกัน	อีกทั้งคุณศกรนั้น	แม้จะชอบทำงานเชิงรุก	จริงจัง	แต่กลับ

เป็นผู้ที่ทำให้ผู้ร่วมงาน	ผ่อนคลาย	สบายใจ	ด้วยท่าทีอ่อนน้อม	ให้เกียรติและเคารพทุกคน	

ผลงานที่คุณศกรมีส่วนร่วมนั้นมากมาย	อาทิ	 โครงการ	 Budding	Artists,	 งานแรลลี่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

และงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียน	 คุณศกรให้การสนับสนุนทั้งในด้านความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ร่วมลงมือปฏิบัติ

และช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายและต่อเนื่อง	 เบื้องหลังของทั้งปวงที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณศกรอุทิศ

ตนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน	คือ	ความเป็นผู้ที่พร้อมจะให้	อีกทั้งยังตระหนักถึงว่าเป้าหมายในกิจกรรมพิเศษต่างๆของโรงเรียน

คือการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน	 คำถามที่มักได้ยินคุณศกร	 ถามเสมอๆ	คือ	 “จะให้ช่วยอะไร	 พอไหม	 อยากได้

อะไรเพิ่ม”		

ดังนั้น	 ด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจยิ่งของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อผู้ปกครองทั้งสามท่าน	 ผู้มั่นคงใน

จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้	 ตามคติพจน์ของโรงเรียน	 เป็นแบบอย่างอันเหมาะสมยิ่ง	 สมควรได้รับการประกาศ	

เกียรติคุณไว้	ณ	ที่นี้	
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ความหมายของ	”เหย้า”	ตามพจนานุกรมนั้นหมายถึง	ทั้งบ้านเรือน	และครอบครัว	การคืนสู่เหย้า	ของนักเรียนเก่า	

นิสิตและนักศึกษาต่างๆจึงเป็นการกลับสู่ทั้งสถาบันการศึกษา	ที่เป็นทั้งอาคารสถานที่และบุคคลในสถาบันที่นั้นๆ	

นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการเชิญชวนให้คืนสู่เหย้าด้วยการกลับมารับใช้เป็นกรรมการของสมาคมนักเรียน

เก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถัมภ์	เป็นอนุกรรมการสมาคมฯ	เป็นผู้แทนรุ่น	เป็นผู้ร่วมจัดงานต่างๆ	เป็นต้น	งานสวยได้

กุศล	 Beauty	&	 the	 Biz	 งานMD	Night	 งานแพทย์อาสา	 งานสอนนักเรียนปัจจุบัน	 การเข้ามารับใช้ด้วยความรู้ความ

สามารถพิเศษเฉพาะทาง	เช่นเป็น	สถาปนิก	นักบัญชี	ฯลฯ	มีนักเรียนเก่าตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่อายุเกิน	60	ปี	และรุ่นที่จบไปได้

ไม่นานนัก	มาขอจัดงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนหรือ	มาร่วมกันขอเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครู	และก็ยังมีนักเรียนเก่าที่กลับมาโดย

ไม่ต้องมีโอกาสอะไรพิเศษ	 เพียงขอมาเยี่ยมซิสเตอร์และคุณครู	 มารับประทานอาหารเมนูเก่าๆ	 เมื่อเป็นนักเรียน	 ทั้งมาคน

เดียวและชวนเพื่อนมา	 อีกทั้งกลับมาเพื่อมาบริจาคเงินช่วยโรงเรียน	 (ปีนี้มีนักเรียนเก่ามาบริจาคเงินให้มูลนิธิมาแตร์เดอีฯใน

โอกาสวันเกิดอายุ	21	ปี	ของตนเอง)	

นอกจากนี้แล้ว	 ยังมีนักเรียนเก่าจำนวนไม่น้อยที่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วนำชุดพระราชทาน

ปริญญา	 มาถ่ายรูปที่โรงเรียน	 และมาขอถ่ายรูปกับคุณครู	 รวมทั้งมีจำนวนหนึ่งที่กลับมาขอบคุณโรงเรียน	 และคุณครู	 ถึง

แม้ความสำเร็จที่นำมานั้น	 อยู่ระดับอุดมศึกษา	ซึ่งเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า	 4	ปีแล้วที่ได้จากโรงเรียนไป	อะไรทำให้นักเรียนเก่า

เหลา่นีก้ลบัมาหาคณุคร	ูลองอา่นทศันะของสองสามคน	จากรุน่	MD	78	และ	MD	80	 เปน็ตวัอยา่งทีก่ลบัมาหาคณุครใูนปี

การศกึษานี้		













 

 

 

 

 

• นางสาวสุภัทรรินทร์  อัศววัลลภ (MD 78) 

ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่	 3	 ตลอดมาจนถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	เมื่อปี	พ.ศ.	2550	และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยเกรดเฉลี่ย	3.85	ต่อมาได้รับทุน	100	ปี	

เฉลิมพระเกียรติฯ	 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์	 ข้าพเจ้าใช้เวลาการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลาสามปีครึ่ง	และสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย	3.62	เกียรตินิยมอันดับที่	2	และข้าพเจ้าได้ผ่าน

การทดสอบได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความในรุ่นที่	 38	 ประจำปี	 พ.ศ.2556	 สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยโดยได้

รับประกาศนียบัตรจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาในรุ่นที่	66	ประจำปี	พ.ศ.	2557	

คืนสู่เหย้า
เรียบเรียงโดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร 
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	ความสำเร็จต่างๆ	 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้คงจะมิสามารถเกิดขึ้นได้เลย	 หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการปลูกฝังที่ดีไม่ว่า

จะเป็นด้านแนวความคิด	 การปฏิบัติตน	 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ	 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 รวม

ตลอดถึงอาจารย์ใหญ่	 คณาจารย์	 ซิสเตอร์	 มาแมร์ทุกๆท่านที่ให้ความเมตตาและอบรมสั่งสอนจนทำให้ข้าพเจ้ามีความ

สามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบนอกรั้วโรงเรียนตลอดทั้งแหล่งความรู้อื่นๆจนประสบ

ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้	

	ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เพื่อระลึกถึงสถานที่ต่างๆ	 สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย	 พระแม่

มาแตร์เดอี	เหล่าคณาจารย์	ซิสเตอร์	และมาแมร์ทุกๆท่าน	เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ารู้สึกระลึกถึงความผูกพัน	ความเมตตาที่ได้

รับตลอดมาไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำ	 รอยยิ้มของคณาจารย์ที่ยินดีกับความสำเร็จ	 รวมถึงคำอวยพรและคำสอน

ต่างๆ	ยังเป็นเสมือนกำลังใจให้กล้าที่จะก้าวเข้าสู่โลกภายนอกที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต่อๆไป	

	ข้าพเจ้าขอขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้และเหล่าคณาจารย์ทุกท่านอีกครั้ง	 ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นก้าว

เล็กๆหรือก้าวที่ยิ่งใหญ่	 ข้าพเจ้าจะกลับมาขอบคุณโรงเรียน	 ระลึกถึงคุณครู	 อาจารย์	 และกราบพระแม่มาแตร์เดอีเสมอ	

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างและคณาจารย์ทุกท่าน	ณ	สถานที่แห่งนี้	แม้จะเป็นอดีตของข้าพเจ้า	แต่ก็กลับเป็นปัจจุบันและอนาคต

ของข้าพเจ้าเช่นกัน	 ตราบที่ข้าพเจ้ายังได้ชื่อว่าเป็นศิษย์มาแตร์เดอี	 สถานที่แห่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจของ

ข้าพเจ้าเสมอ	

 • นางสาวลาภิสรา  ทิพย์ประเสริฐ (MD 80) 

	วันที่	8	สิงหาคม	2557	เพื่อนสนิท	2	คนและฉันแวะ

ไปที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ	 ในโอกาสที่ฉันเพิ่งผ่านวันพิเศษอีกวัน

หนึ่งในชีวิต	ฉันนึกถึงโรงเรียน	และคุณครูมาแตร์	 อยากเข้าไป

กราบคุณครู	 และเรียนให้คุณครูทราบว่า	 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้	

เพิ่งเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนในรั้วฟ้าขาว

แห่งนี้	 โรงเรียนมาแตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ให้การศึกษา

เท่ านั้ น	 แต่ยั ง เป็น	 ‘บ้ าน’	 ที่ สองที่ รวมความรู้ สึกดีๆ	

ประสบการณ์ต่างๆในชีวิต	 และเป็นที่รวมบุคคลผู้มีบทบาท

สำคัญ	 ในการประสบความสำเร็จทางการศึกษาของฉัน	 ดังนั้น

ความคิดแรกที่เกิดขึ้น	 หลังจากเรียนสำเร็จปริญญาตรี	 คือ	

โรงเรียนมาแตร์	ต้องเป็นสถานที่แรกที่จะกลับมา	เพื่อพบ	และ

ขอบพระคุณคุณครู	 เพราะแม้ว่าจะออกจากโรงเรียนเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยแล้ว	 แต่เมื่อใดที่ได้เจอกันโดยบังเอิญนอกโรงเรียน		

คุณครูยังทักทายและถามไถ่ด้วยความห่วงใยอยู่เสมอ	 ยังคงให้

ความช่วยเหลือ	 ทั้งให้คำปรึกษาหารือ	 และให้กำลังใจ	 ทำให้

ยิ่งรู้สึกคิดถึงโรงเรียน	 และสัมผัสได้ว่า	 ความปรารถนาดีอย่าง

จริงใจเหล่านี้	ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้ว	
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บัดนี้	เวลาผ่านไปแล้วถึง	4	ปีเต็มที่ฉันไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียน		ได้ย้อนคิดและได้คำตอบว่าความเสียใจ	หรือปัญหา

ที่คิดมากไปบ้างตามประสาเด็กๆ	 ตอนที่ยังอยู่ที่โรงเรียน	 ไม่มีทางเทียบได้กับสิ่งที่พวกเรา	 ต่างคนต่างออกไปเจอโลก

ภายนอกด้วยตัวเอง	 เมื่อแยกย้ายไปเรียน	 และทำสิ่งที่เราต้องทำ	 และเมื่อยิ่งได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนครั้งใด	 ยิ่งเป็นการ

ตอกย้ำความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน	ว่าที่นี้คือ	‘บ้าน’	อย่างแท้จริง	ทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านหลังที่สองนี้	คุณครูทุกท่านยังคง

จดจำฉัน	 และจำเรื่องราวต่างๆของฉันและเพื่อนๆ	 ขณะที่ยังเรียนอยู่ที่นี่ได้ดี	 ทุกท่านพูดคุยกับฉันเสมือนเป็นคนใน

ครอบครัว	 มีความยินดีที่ได้เจอ	 และมีความเมตตาแบบที่มีให้ฉันมาตลอดเหมือนเดิม	 เพื่อนๆและฉันยังคุยกันอยู่เสมอว่า

คิดถึงสมัยเรียน	คิดถึงคุณครูและเพื่อนๆทุกคน	โรงอาหาร	โรงยิม	กีฬาสี	และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน	ล้วนแล้ว

แต่เป็นสิ่งที่พวกเราพูดคุยถึงโดยไม่มีเบื่อ	ยิ่งพูด	ยิ่งคิดถึง	และยังคงเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและเพื่อนๆเสมอ	

และนี่	คือ	เหตุผลที่ทำให้ฉัน	อยากกลับมาโรงเรียนมาแตร์ฯเสมอ	ในทุกครั้งที่มีโอกาส	

      

• นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองสถิตย์ (MD 80) 

ในมุมมองของข้าพเจ้าความสำเร็จในเรื่องการเรียนไม่

ได้วัดที่ผลการเรียนดี	 ใครเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีแปลว่า

ต้องประสบความสำเร็จ	 เรียนต่อที่ไหนอยากเรียนอะไรจะ

ต้องได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไป	 การเรียนเก่งก็เป็นต้นทุนที่ดี	

การที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร	 ชอบ

อะไร	 อยากเรียนอะไร	 อยากเป็นอะไร	 สามารถมองเห็น

ภาพตัวเองในอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน	

ข้าพเจ้านับเป็นผู้ที่โชคดี	 รู้เป้าหมายในชีวิตค้นพบสิ่ง

ที่ชอบและรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง	 หมั่น

แสวงหาโอกาส	 ได้รับแรงสนับสนุนและความเข้าใจจากคุณ

พ่อคุณแม่ในสิ่งที่เราทำซึ่งมีส่วนอย่างมากในการทำตาม

ความฝันของตัวเอง	 ทำให้ไม่มีความกดดัน	 และที่สำคัญถ้า

เรามองย้อนกลับไปสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาจนถึง

วันนี้มาจากการหล่อหลอมการปลูกฝังด้านคุณธรรม

จริยธรรม	ความอ่อนน้อม	ความมีมารยาท	ความกตัญญูรู้คุณ	และความเอาใจใส่โดยมีพื้นฐานจากการปลูกฝังที่ได้รับมาใน

ตลอดชีวิตของการเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนั่นเอง	 นอกเหนือจากโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราว	 มีความทรงจำ

ดีๆ	ต่างๆ	มากมาย	คณะซิสเตอร์	คุณครูทุกท่าน	เพื่อนๆ	และความเป็นมาแตร์เดอีฯที่อยู่ในใจของข้าพเจ้านั้นทำให้รู้สึก

อบอุ่นทุกครั้งที่ได้ก้าวเข้ามาไม่ว่าจะในฐานะใดๆ	ก็ตาม	

ปัจจุบันทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นตามที่ตั้งใจไว้	 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ	 คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2557	เข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล	3	

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6		
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June 2014 

คณะนักเรียน ซิสเตอร์ คุณครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในวโรกาส 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
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June 2014 

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องอักแนส เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557  

 

• มูลนิธิพระดาบส มอบรองเท้าและถุงเท้าแก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

 

• พิธีปฎิญาณตนและรับรางวัล The leader เครือข่ายโตไปไม่โกง ณ หอศิลป์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557  

 

July 2014 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 

4-10 กรกฎาคม 2557 
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• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

 

July 2014 

• นักเรียนชั้นมัธยม 3-5 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เบื้องหลังคนข่าว เรื่องราวคนบันเทิง” โดย คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร  

คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ และคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

• งานตลาดนัดเพื่อน้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ลานเล่นประถม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งหน้าเค้ก โดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด 

(มหาชน) ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังบรรยาย เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 

(มหาชน)  ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
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• วันพัฒนาบุคลากรมัธยมปลาย หัวข้อ Teaching and Learning  by Heart โดย Dr. Philip Hallinger   
ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

July 2014 
ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าฟังการบรรยายพิเศษ นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทย โดยคุณพิรดา  

เตชะวิจิตร์  ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกิจกรรมปล่อยจรวดขวดน้ำ ณ สนามใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  
 

• นักเรียนมัธยม รับเกียรติบัตร ในโครงการสภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ณ ลานPIAZZA ประจำเดือน กรกฎาคม 

2557   



• ค่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม -  

1 สิงหาคม 2557   



• การตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 

 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปปฏิบัติธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  

JuLy 2014 

• สภานักเรียนมอบปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพ ณ ห้องประชุมอัญจลา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 

 

August 2014 




