


โรงเรียนของคณะอุร์สุุลิินในประเทศไทยที�กำำ�ลัิงแสุวงห�ชีีวิตใหม่่ 

ในโลิกำของกำ�รศึกำษ�ที�เปลีิ�ยนแปลิงไปด้้วยคว�ม่ก้ำ�วหน้�ของวิทย�กำ�รแลิะเทคโนโลิยี 

แต่เป้�หม่�ยของกำ�รจััด้กำ�รศึกำษ�ยังคงเดิ้ม่ที�ว่�

อบรมเสริมคนให้้ครบ	 ประสบธรรมอันสูงส่ง																																																																											

ปัญญาแตกฉานมั�นคง	 เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์์

หัวข้อรณรงค์ 

เพ่ื่�อสุร้�งชีีวิตใหม่่ ในปีกำ�รศึกำษ� 2564

ค่อ

กรอบคิดท่ี่�พััฒนาได้	

Growth	Mindset
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 ในท่�ม่กำลิ�งวิกำฤตของกำ�รแพื่ร่ระบ�ด้อย่�งรุนแรงของโรคโควิด้-19 เด็้กำ ๆ ยังพึื่งได้้รับโอกำ�สุ

ในกำ�รพัื่ฒน�เติบโตก้ำ�วหน้�ท�งวิชี�คว�ม่ร้้ สุร้�งทักำษะ แลิะสุม่รรถนะต่�ง ๆ อย่�งต่อเน่�อง นักำเรียน 

ม่�แตร์เด้อีวิทย�ลิัยทุกำคนได้้รับโอกำ�สุที�พื่่อแม่่ ผู้้้ปกำครองม่อบให้ในกำ�รเรียนร้้อย่�งต่อเน่�องโด้ยโรงเรียนต้อง

ปรับเปลีิ�ยนวิธีีกำ�รนำ�เสุนอกำ�รเรียนร้้ผู่้�นท�งสุ่�ออิเล็ิกำทรอนิกำส์ุ ช่ี�งเป็นช่ีวงเวลิ�ที�ท้�ท�ยเป็นอย่�งยิ�ง  

 ม่�แตรเ์ด้อีนิวส์ุ ว�รสุ�รของโรงเรียนที�มี่วัตถุประสุงคใ์นกำ�รสุ่�อให้ผู้้้ปกำครองแลิะนกัำเรียนเห็นถึงคว�ม่

เป็นไปในด้้�นต่�ง ๆ ของสัุงคม่ม่�แตร์เด้อีฯ แห่งกำ�รเรียนร้้นี� ขอนำ�เสุนอ ม่�แตร์เด้อีนิวส์ุ ฉบับที� 67  ภ�ค

เรียนที� 1 ปีกำ�รศึกำษ� 2564 ผู่้�นท�งสุ่�ออิเล็ิกำทรอนิกำส์ุ 2 ช่ีองท�ง ค่อ ท�ง WEBSITE ของโรงเรียน แลิะท�ง 

ลิิงก์ำใน CHECKER  

 เน่�อห�ประกำอบไปด้้วย กำ�รเรียนร้้หร่อประสุบกำ�รณ์ที�นักำเรียนได้้รับจั�กำกำ�รเรียนออนไลิน์ กำ�รร่วม่

ประกำวด้แลิะร่วม่กิำจักำรรม่ต่�ง ๆ  อันเป็นประโยชีน์ในกำ�รพัื่ฒน�ตนเอง กิำจักำรรม่เงินคนจัน ยวุกำวี  ศรีวรรณกำรรม่ 

ผู้ลิง�นป�้ยนิเทศของนักำเรียน ประจัำ�ปีกำ�รศึกำษ� 2564 ภ�พื่ว�ด้ในกำ�รประกำวด้ต�ม่หวัข้อรณรงค์ปีกำ�รศึกำษ� 

2563 คว�ม่ค่บหน้�ในกำ�รปรับปรุงอ�ค�รสุถ�นที� ในโครงกำ�รจััด้ภ้มิ่ทัศน์ กำ�รบ้รณะวัด้น้อย  แลิะบทคว�ม่

ภ�ษ�อังกำฤษอันเป็นผู้ลิง�นของนักำเรียน 

 ขอแสุด้งคว�ม่ช่ี�นชีม่ แลิะเป็นกำำ�ลัิงใจัให้ทุกำท่�น ในกำ�รก้ำ�วต่อไปอย่�งไม่่ย่อท้อ ในช่ีวงเวลิ�แห่ง

คว�ม่ย�กำลิำ�บ�กำนี� 

ครููวิิศิิษฐ์์  เตีียวิตีรูะกููล
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บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์ 
รายนามที่ปรึกษา
สารบัญ
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำานวยการ
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน
ออนไลน์
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม (ออนไลน์ และแบบปกติ)
ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ในโครงการ
จัดภูมิทัศน์
การบูรณะวัดน้อย
กิจกรรมเงินคนจน
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
ผลงานป้ายนิเทศของนักเรียน ประจำาปีการศึกษา 2564
การประกวดภาพวาดเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก ปี 2563
สภานักเรียนในปีแห่งความเปลี่ยนแปลง
พิธีเสก Saint Anne’s Learning Centre
Voices of M.6

วารสารมาแตร์เดอ่นิวส์

เจ้าของ:  โรงเรียนม่�แตร์เด้อีวิทย�ลัิย 534 ถนนเพื่ลิินจิัต แขวงลุิม่พิื่นี เขตปทุม่วัน กำรุงเทพื่ฯ 

  10330 โทรศัพื่ท์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสุ�ร 0-2253-9785,  

  0-2255-2023

  www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th 

วัตถุุประสงค์:  1. เพ่ื่�อเป็นสุ่�อกำลิ�งระหว่�งโรงเรียนแลิะผู้้้ปกำครอง

  2. เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่กิำจักำรรม่ตลิอด้จันคว�ม่เคล่ิ�อนไหวในด้้�นต่�ง ๆ ของโรงเรียน 

  3. เพ่ื่�อให้ข้อม้่ลิคว�ม่ร้้อันเกีำ�ยวด้้วยคณะอุร์สุุลิินแลิะโรงเรียนม่�แตร์เด้อีวิทย�ลัิย 

ท่ี่�ปรึกษา:  ซิิสุเตอร์ทิพื่ย์กำนกำ ประสุพื่โชีคชัีย  อ�จั�รย์สุุมิ่ตร� พื่งศธีร คุณคร้ทีน�ม่�รี ผู้ลิ�ดิ้กำ�นนท์  

  คุณคร้สุม่พื่ร ตันอรุณ  คุณคร้กุำลิวดี้ ฟู้พัื่นธุีวุฒิ คุณคร้นิลิวรรณ เจัตวรัญญู้  คุณคร้ประพื่นธ์ี พิื่สัุยพัื่นธ์ุี   

  คุณคร้ขวัญกำล้ิ� นุชีน�รถ คุณคร้รัชีด้�รินทร์ สัุงกำลิม่  คุณคร้ชีญ�นุชี ช้ีชี�ติ 

บรรณ์าธิการ: คุณคร้วิศิษฐ์์ เตียวตระก้ำลิ

กองบรรณ์าธิการ: คุณคร้ธี�ริณี จึังเจันชัียนันท์ คุณคร้ปฐ์ม่� วิจิัตรบุญยรักำษ์ คุณคร้กำรรณิกำ�ร์ กำลิิ�นกำลัิด้   

  คุณคร้วิชีญ�พื่ร วโรจัน�นุลัิกำษณ์ คุณคร้พิื่ชีชี� พ่ื่วงทอง คุณคร้ณฤดี้ หวังหม่้่กำลิ�ง 

  คุณคร้บรรณสุรณ์ แก้ำวศิริ 

พิัสูจน์อักษร:  คุณคร้นิลิวรรณ เจัตวรัญญู้  คุณคร้ธี�ริณี จึังเจันชัียนันท์ คุณคร้เบญจัพื่ร ธีรรม่ธีีรพื่งศ์

บันทึี่กภาพั:  คุณคร้เน�วรัตน์ ทัศนเกำษม่  คุณคร้จุัฑ�ม่�สุ สุุกำใสุ  คุณคร้วิไลิพื่ร เกำตุอุด้ม่  คุณคร้ธีนพื่งษ์ คุณชัียเกำษม่ 

ฝ่่ายธุรการ: คุณคร้เน�วรัตน์ หรินทร�นนท์  คุณคร้นพื่วรรณ รัตตกุำลิ  คุณคร้ม่ณีรัตน์ อิ�ม่ช่ี�น  

  คุณคร้ประม่วลิ จัันทร์โทน

ขอบคุณ์ผูู้้เข่ยนบที่ความ/สนับสนุนข้อมูล	ฉบับท่ี่�	67	

อ�จั�รย์สุุมิ่ตร� พื่งศธีร คุณคร้ทีน�ม่�รี ผู้ลิ�ดิ้กำ�นนท์ คุณคร้นิลิวรรณ เจัตวรัญญู้ คุณคร้เน�วรัตน์ ทัศนเกำษม่ 

คุณคร้ปฐ์ม่� วิจิัตรบุญยรักำษ์ คุณคร้กำรรณิกำ�ร์ กำลิิ�นกำลัิด้ คุณคร้อ�รีรัตน์ แก้ำวภ� คุณคร้กำลุ่ิม่สุ�ระภ�ษ�ไทย 

คุณคร้กำลุ่ิม่สุ�ระภ�ษ�ต่�งประเทศ คุณคร้อนุบ�ลิ คุณคร้ระดั้บประถม่ คุณคร้ระดั้บมั่ธียม่  แลิะนักำเรียนที�ลิงบทคว�ม่ทุกำคน 
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 จั�กำวิกำฤติกำ�รณ์ Covid-19 คำ�ที�คุ้นห้กัำนโด้ยทั�วไปค่อ New Normal ซึิ�งเป็นกำ�รปรับห�วิถีกำ�ร

ด้ำ�รงชีีวิตแบบใหม่่เพ่ื่�อให้ปลิอด้ภัยจั�กำกำ�รติด้เช่ี�อ นำ�ไปสุ่้กำ�รสุรรค์สุร้�งสิุ�งประดิ้ษฐ์์ใหม่่ ๆ  มี่กำ�รปรับแนวคิด้ 

สุ่งผู้ลิต่อกำ�รเปลีิ�ยนแปลิงพื่ฤติกำรรม่กำ�รใช้ีชีีวิตในหลิ�ยมิ่ติ รวม่ถึงแวด้วงกำ�รศึกำษ� ในปีที�ผู่้�นม่�เร�จึังได้้

ประสุบกำ�รณ์กำ�รเรียนร้้ทั�ง online, onsite แลิะสุลัิบสัุปด้�ห์ ในปีกำ�รศึกำษ� 2564 นี� เม่่�อวิถีชีีวติใหม่่กำลิ�ยเป็น

วิถีชีีวิตปกำติ กำ�รเรียนออนไลิน์ด้้ว่�น่�จัะย�วน�นกำว่�ที�เคยผู่้�นม่� คว�ม่ต่�นเต้นต่อสิุ�งใหม่่ ๆ ลิด้ลิง สิุ�งสุำ�คัญ

ที�ต้องมุ่่งร่วม่กัำนค่อ กำ�รช่ีวยให้นักำเรียนมี่คว�ม่สุุขกัำบกำ�รเรียน กำ�รมี่ปฏิิสัุม่พัื่นธ์ีกัำบผู้้้อ่�น ดั้งนั�นคร้จึังพื่ย�ย�ม่

ออกำแบบกำ�รเรียนให้นักำเรียนมี่สุ่วนร่วม่ พื่ย�ย�ม่พัื่ฒน�คุณภ�พื่กำ�รเรียนกำ�รสุอน แลิะประเมิ่นกำระบวนกำ�ร

เรียนร้้สุม่ำ��เสุม่อ เพ่ื่�อใหนั้กำเรียนเกิำด้กำ�รเรียนร้้ในบริบทที�แตกำต่�งทั�งวิชี�ที�เน้น ทฤษฎีี เน่�อห�สุ�ระ แลิะทกัำษะ   

 ในปีนี�ยงัมี่กำ�รตั�งเป้�หม่�ยร่วม่กัำนระหว่�งคร้แลิะนักำเรียนผู่้�นท�งสุภ�นักำเรียนว่�นอกำจัะจััด้กำ�รเรียน

กำ�รสุอนในห้องเรียนแล้ิว จัะพื่ย�ย�ม่ให้นักำเรียนได้้พัื่ฒน�คว�ม่เป็นม่นุษย์ในมิ่ติต่�ง ๆ เพิื่�ม่พ้ื่นประสุบกำ�รณ์

กำ�รเรียนร้้แลิะทำ�ง�นร่วม่กัำน ผู่้�นท�งจััด้กิำจักำรรม่ต่�ง ๆ ที�มี่อย้่ในภ�คเรียนปกำติให้เกิำด้ขึ�นในโลิกำเสุม่่อนจัริง

อีกำด้้วย ในภ�คเรียนนี�จึังเริ�ม่กำ�รประชุีม่สุภ�นักำเรียน  พิื่ธีีไหว้คร้  พิื่ธีีรำ�ลึิกำพื่ระคุณแม่่ นักำเรียนค�ทอลิิกำเข้�

ร่วม่พิื่ธีีมิ่สุซิ�ออนไลิน์ เริ�ม่ห�ร่อกัำนถึงกำ�รจััด้ประชุีม่สีุบ้�น ซ้ิอม่เชีียร์ แลิะกีำฬ�สีุออนไลิน์ รวม่ถึง Mater Dei 

News ฉบับนี�ด้้วย 

ครููทีีนามารีู ผลาดิิกูานนท์ี
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กำ�รเรียนร้้ที�เกำิด้ขึ�นหร่อประสุบกำ�รณ์ที�ได้้รับจั�กำกำ�รเรียนออนไลิน์

Reflection: Online Learning

 ด้้วยสุถ�นกำ�รณ์กำ�รระบ�ด้ของโรคโควิด้-19 ซึิ�งยังมี่

คว�ม่รุนแรงม่�กำขึ�น ทำ�ให้กำ�รเรียนกำ�รสุอนในภ�คเรียนที� 1 ปีกำ�ร

ศึกำษ� 2564 ของนกัำเรียนโรงเรียนม่�แตรเ์ด้อีวิทย�ลัิย แลิะโรงเรียน

อ่�น ๆ ทั�วประเทศยังจัำ�เป็นต้องเปิด้กำ�รเรียนกำ�รสุอนผู่้�นระบบ 

Online ซึิ�งนักำเรียนม่�แตร์เด้อีฯ ก็ำสุ�ม่�รถปรับตัวสุ่้กำ�รเรียนร้้ได้้

อย่�งรวด้เร็ว ถึงแม้่จัะม่ีคว�ม่ย�กำ แลิะประสุบปัญห�อย้่บ้�ง แต่

ก็ำทำ�คว�ม่เข้�ใจั ฝึึกำฝึน ปฏิบัติในกำ�รเรียนร้้ผู่้�นสุ่�อเทคโนโลิยีท�ง

คอม่พิื่วเตอร์ได้้เป็นอย่�งดี้ นักำเรียนในระดั้บชัี�นต่�ง ๆ ได้้เขียน 

Reflection แบ่งปันประสุบกำ�รณ์ สิุ�งที�ได้้รับในช่ีวงที�ผู่้�นม่� โด้ย

จัะขอดึ้งม่�บ�งสุ่วนดั้งนี� 

ในรูะดัิบอนุบาล นักูเรีูยนได้ิแบ่งปัันว่ิา

 หน้ชีอบเรียนออนไลิน ์ชีอบประดิ้ษฐ์์ปอด้จัำ�ลิอง ได้้เรียน

คำ�สุอน
(รูาชาวิดีิ สนิทีธางกููรู)

 เรียนออนไลิน์แล้ิวหน้ร้้สึุกำสุนุกำ หน้ชีอบเรียนเร่�องอ�ห�ร  
(สาริูศิา ไชยสุตี) 

 ดี้ใจัแลิะม่ีคว�ม่สุุขที�ได้้ม่�โรงเรียนใหม่่ หน้สุนุกำแลิะหน้

ชีอบตอบคำ�ถ�ม่
(ใบบุญ รัูตีนรูะวีิพงศ์ิ) 

 หน้มี่คว�ม่สุุขที�ได้้เจัอเพ่ื่�อน ๆ ใหม่่แลิะหน้ชีอบกิำจักำรรม่

ประดิ้ษฐ์์ 
(ชริูนทีร์ูทิีพย์ เย็นท้ีวิม) 

 หน้ชีอบเรียนกัำบคร้ เพื่ร�ะได้้เจัอเพ่ื่�อน ๆ แลิะได้้เรียนร้้

สิุ�งต่�ง ๆ ที�ไม่่เคยได้้ร้้ 
(ธัญญนันต์ี ฮ้้อศิิริูมานนท์ี) 

 หน้สุนุกำที�ได้้เรียน เพื่ร�ะได้้เจัอเพ่ื่�อน ๆ แลิะหน้ชีอบง�น

ว�ด้ภ�พื่ ระบ�ยสีุ 
(ภััทีรูศิญา ศิรีูเจริูญ) 

 ได้้เรียนร้้กำ�รใช้ีคอม่พิื่วเตอรส่์ุงสุติกำเกำอรปิ์ด้เปดิ้กำล้ิองแลิะ

ไม่ค์ 
(ดิลลดิา วิงศ์ินามโรูจน์) 

 หน้ได้้เจัอหน้�เพ่ื่�อน ๆ ผู่้�นจัอคอม่พิื่วเตอร์

(ภัริูทีตีา พรูกุูลวิิไล)

ในรูะดัิบปัรูะถม นักูเรีูยนได้ิแบ่งปัันว่ิา

 กำ�รเรียนออนไลิน์สุำ�หรับหน้ถ่อเป็นเร่�องที�แปลิกำใหม่่แลิะ

น่�ต่�นเต้นม่�กำ ทุกำ ๆ  เช้ี�ค�บ Homeroom บรรย�กำ�ศอบอุ่นแลิะ

สุนุกำม่�กำ ได้้เจัอคุณคร้ประจัำ�ชัี�นแลิะเพ่ื่�อน ๆ ครบทุกำคน คอยลุ้ิน

ว่�ใครจัะได้้เป็นหัวหน้�แลิะรองหัวหน้�ห้อง สุ่วนบรรย�กำ�ศกำ�ร

เรียนของหน้ ลิองคิด้ภ�พื่ต�ม่ หน้มี่โต๊ะเรียนของหน้เอง ด้้�นหน้�

มี่คอม่พิื่วเตอร์ต่อกัำบทีวีจัอใหญ่ บนโต๊ะเรียนของหน้นอกำจั�กำจัะม่ี

หนังสุ่อเรียนแลิะอุปกำรณ์กำ�รเรียนยังต้องมี่เม้่�ท์ เพ่ื่�อที�จัะได้้คอย

กำด้ยกำม่่อ กำด้เปิด้ไม่ค์ กำด้แสุด้งคว�ม่ร้้สึุกำต่�ง ๆ ในระหว่�งที�เร�

เรียน หน้ชีอบแลิะสุนุกำม่�กำ ลุ้ินม่�กำเวลิ�ที�จัะได้้ถ้กำเรียกำ เพ่ื่�อตอบ

คำ�ถ�ม่จันถึงวันนี�ก็ำยังไม่่ห�ยต่�นเต้นเลิย นอกำจั�กำนั�นในกำ�รเรียน

หน้ยังได้้นำ�คว�ม่ร้้ที�ได้้เรียนม่� ทำ�คลิิปสุ่งไปแบ่งปันเพ่ื่�อน ๆ ที�อย้่

ต่�งจัังหวัด้ให้ได้้เรียนร้้ด้้วย 

(มานามิ นากูาจิมา)

 ในปีกำ�รศึกำษ�นี�  หน้ได้้เรียนร้้ จั�กำท�งบ้�นได้้ใช้ี

คอม่พื่ิวเตอร์แลิะใช้ีโปรแกำรม่ Microsoft Teams ได้้ฝึึกำพิื่ม่พ์ื่ดี้ด้

ม่�กำขึ�น แลิะได้้ประสุบกำ�รณ์ใหม่่ที�น่�จัด้จัำ� ค่อ พิื่ธีีไหว้คร้ online 

หน้ได้้ว�ด้พื่�นไหว้คร้สุ่งแลิะหน้กัำบเพ่ื่�อน ๆ  ได้้ใสุ่ชุีด้นักำเรียนถ่�ยร้ป

พื่ร้อม่กัำนกัำบคุณคร้ด้้วย

(ธฤฑมน วัินรัูตีน์เศิรูษฐ์)

 กำ�รเรียนออนไลิน์มี่ทั�งข้อดี้ แลิะข้อเสีุย ข้อดี้ ค่อ กำ�ร

ได้้นอนน�นขึ�นโด้ยไม่่ต้องรีบต่�นเช้ี� แลิะข้อดี้อีกำข้อหนึ�ง ค่อหน้

สุ�ม่�รถสุอบถ�ม่คุณคร้ในเร่�องต่�ง ๆ ได้้สุะด้วกำยิ�งขึ�น หน้ร้้สึุกำ

โชีคดี้ที�คุณคร้ชัี�นประถม่ศึกำษ�ปีที� 3 ใจัดี้ แลิะพื่ย�ย�ม่ช่ีวยเหล่ิอ 

เด็้กำ ๆ อย่�งเต็ม่ที� แม้่ว่�บ�งครั�งอินเทอร์เน็ตจัะมี่ปัญห� หน้ร้้ว่�

คุณคร้เหน่�อยแต่ก็ำไม่่เคยท้อ สุ่วนข้อเสีุย ค่อหน้คิด้ถึงทุกำ ๆ อย่�ง

ที�โรงเรียนทั�งคุณคร้ เพ่ื่�อน ๆ ต้นไม้่ แลิะล้ิกำชิี�น หน้เสีุยด้�ยม่�กำ ๆ 

ที�เร�ยังไม่่มี่โอกำ�สุได้้พื่บกัำน ถ้�สุถ�นกำ�รณ์โรคโควิด้-19 ดี้ขึ�นแล้ิว 

แลิะเร�ได้้พื่บกัำน หน้คงจัะดี้ใจัม่�กำ ๆ แลิะประทับใจัในกำ�รเป็น

นักำเรียน ป.3 อย่�งที�สุุด้เลิย 
(วิิวิวิรูารัูตีน์  เฉลยทีรัูพย์)

 ประสุบกำ�รณ์กำ�รเรียนออนไลิน์ของหน้ มี่ทั�งข้อดี้แลิะ

ข้อเสีุย ข้อดี้ ค่อ กำ�รที�หน้ได้้มี่คว�ม่รับผิู้ด้ชีอบ   แลิะควบคุม่เวลิ�

ตนเอง โด้ยหน้ต้องทำ�กำ�รบ้�นให้เสุร็จัด้้วยตนเองต�ม่กำำ�หนด้เพ่ื่�อ

ไม่่ให้ง�นคั�งค้�ง แลิะกำำ�หนด้เวลิ�พัื่กำของหน้กัำบกำ�รพัื่กำผู่้อน สุ่วน

ข้อเสีุย ค่อ ในบ�งครั�งอินเทอร์เน็ตมี่ปัญห� หร่อหน้ต้องเรียนนอกำ

สุถ�นที� ซึิ�งทำ�ให้หน้ไม่่เข้�ใจัเน่�อห�เต็ม่ที� หน้จึังต้องไปด้้ย้อนหลัิง 

ซึิ�งนั�นก็ำค่อกำ�รฝึึกำให้หน้แก้ำปัญห�เฉพื่�ะหน้�
(อธิชา จันทีร์ูเพ็งเพ็ญ) 

รวม่รวม่โด้ย คร้วิศิษฐ์์ เตียวตระก้ำลิ



กำ�รเรียนร้้ที�เกำิด้ขึ�นหร่อประสุบกำ�รณ์ที�ได้้รับจั�กำกำ�รเรียนออนไลิน์

Mater Dei News ฉบับที� 67 ปีที� 18 ปีกำ�รศึกำษ� 2564 | 5 

 

 ในสุถ�นกำ�รณ์ปัจัจุับันกำ�รติด้เช่ี�อไวรัสุโคโรน� 2019  

(โควิด้-19) มี่จัำ�นวนเพิื่�ม่ม่�กำขึ�นในทุกำวัน นักำเรียนจึังได้้รับผู้ลิกำระทบ

เป็นอย�่งม่�กำ เพื่ร�ะไม่่สุ�ม่�รถเข้�เรียนในโรงเรียนหร่อทำ�กิำจักำรรม่

ร่วม่กัำบผู้้้อ่�นในชัี�นเรียนได้้ กำ�รเรียนออนไลิน์จึังเป็นวิธีีที�นำ�ม่�ใช้ีให้

เกิำด้ประโยชีน์ในปัจัจุับันม่�กำที�สุุด้ เพื่ร�ะกำ�รเรียนออนไลิน์สุะด้วกำ 

สุ�ม่�รถเรียนได้้ทุกำที� ทุกำเวลิ� สุ�ม่�รถทบทวนบทเรียนได้้ตลิอด้

เวลิ� ห�กำเรียนในหอ้งเรียนเร�ไม่่เข้�ใจัก็ำสุ�ม่�รถยอ้นด้้เพ่ื่�อทำ�คว�ม่

เข้�ใจัได้้ ไม่่เสีุยเวลิ�เดิ้นท�ง ไม่่ต้องต่�นเช้ี� ลิด้ปัญห�กำ�รจัร�จัร

ติด้ขัด้ได้้ด้้วย คุณคร้ก็ำสุ�ม่�รถเข้�ถึงข้อม้่ลิได้้ทันที ห�กำนักำเรียนติด้

ธุีระหร่อไม่่สุะด้วกำเรียนต�ม่เวลิ�ก็ำสุ�ม่�รถเข้�เรียนย้อนหลัิง แลิะสุ่ง

ง�นผู้�่นช่ีองท�งออนไลินห์�คุณคร้ผู้้้สุอนได้้ โด้ยไม่่ต้องรอวันรุ่งขึ�น

เพ่ื่�อไปโรงเรียน นอกำจั�กำนี�เด็้กำบ�งคนยงัสุ�ม่�รถเรียนไปด้้วยทำ�ง�น

ไปด้้วย หร่อช่ีวยเหล่ิอง�นบ้�นไปพื่ร้อม่กัำนได้้ เป็นกำ�รฝึึกำวินัย คว�ม่

รับผิู้ด้ชีอบแลิะกำ�รแบ่งเวลิ�ให้เหม่�ะสุม่ กำ�รเรียนออนไลิน์ช่ีวยให้

ตัวนักำเรียน ผู้้้ปกำครองต่�งปลิอด้ภัยแม้่โควิด้-19 จัะระบ�ด้หนักำแค่

ไหนก็ำไม่่สุ�ม่�รถปิด้กัำ�นกำ�รเรียนร้้ของนักำเรียนได้้ กำ�รเรียนออนไลิน์

แม้่จัะแตกำต�่งจั�กำกำ�รเรียนร้้ในหอ้งเรียน แต่ห�กำนกัำเรียนตั�งใจั ใสุ่ใจั 

จัด้จัำ� แลิะขยันหมั่�นเพีื่ยร ก็ำจัะได้้คว�ม่ร้้ม่�กำขึ�นกำว่�ในห้องเรียนได้้ 

เป็นกำ�รเพิื่�ม่คว�ม่ร้้ไม่่มี่ที�สิุ�นสุุด้ 
(ศิศิิญา ลัมพสารูะ) 

 หลิ�ยคนอ�จัม่องว่�กำ�รเรียนออนไลิน์เป็นเร่�องที�เครียด้

แลิะน่�เบ่�อ แต่สุำ�หรับฉันหลัิงจั�กำที�ได้้เรียนออนไลิน์เป็นปีที�สุอง 

ทำ�ให้ฉันได้้เกิำด้กำ�รเรียนร้้ มี่คว�ม่เข้�ใจัแลิะมี่กำ�รพัื่ฒน�ม่�กำขึ�น 

ฉันสุ�ม่�รถใช้ีโปรแกำรม่กำ�รเรียน เพ่ื่�อสุ่งง�น สุ่�อสุ�ร แบ่งกำลุ่ิม่ทำ�

กิำจักำรรม่ นำ�เสุนอผู้ลิง�น อีกำทั�งยังร้้จัักำใช้ีเคร่�องม่่อแลิะอุปกำรณ์

ในกำ�รทำ�ง�นเพ่ื่�อสุ่บค้นข้อม้่ลิได้้เป็นอย่�งดี้ ประกำอบกัำบคว�ม่

ทุ่ม่เทของคุณคร้ที�สุร้�งสุรรค์สุ่�อกำ�รสุอนที�ได้้ทั�งคว�ม่ร้้แลิะคว�ม่

สุนุกำสุน�นไปด้้วย กำ�รเรียนท�งออนไลิน์จึังนับเป็นคว�ม่ท้�ท�ย

อย่�งหนึ�งในวงกำ�รกำ�รศึกำษ� แลิะเป็นสิุ�งที�พิื่สุ้จัน์ให้เห็นว่�ม่นุษย์

จัะไม่่หยุด้พัื่ฒน�ตนเอง

(พัณณ์ชิตีา อธิวิงศ์ิภััสร์ู) 

 กำ�รเรียนออนไลิน์ทำ�ให้หน้ได้้มี่ประสุบกำ�รณ์ใหม่่ ๆ เช่ีน 

หนึ�ง ค่อกำ�รเข้�ห้องเรียนออนไลิน์ ทำ�ให้หน้มี่คว�ม่รับผิู้ด้ชีอบในกำ�ร

เข้�เรียนออนไลินใ์ห้ตรงเวลิ� แลิะยงัทำ�ให้หน้ได้้ร้้จัักำเทคโนโลิยมี่�กำ

ขึ�นอีกำด้้วย อย�่งที�สุองกำ�รสุง่กำ�รบ้�นออนไลิน ์ซึิ�งอ�จัมี่วิธีีกำ�รสุง่ที�

แตกำต่�งจั�กำเดิ้ม่ แต่ก็ำยงัได้้คำ�แนะนำ�จั�กำคุณคร้ว่�ต้องปรับแก้ำตรง

ไหนอย่�งไรบ้�ง สุ�ม่กำ�รปรับแก้ำคะแนน ในบ�งวิชี� เม่่�อสุ่งง�นไป

แล้ิว แลิะได้้รับคำ�แนะนำ�กำลัิบม่�ห�กำคะแนนที�ได้้ยังไม่่ดี้พื่อ คุณคร้

ก็ำยินดี้ที�จัะให้แก้ำไขปรับปรุงในสุ่วนที�ทำ�ผิู้ด้เสุม่อ เพ่ื่�อให้นักำเรียนได้้

คะแนนที�ดี้ที�สุุด้

(พินทุีวีิร์ู เลิศิถิรูพันธ์ุ) 

 ประสุบกำ�รณ์ที�หน้ได้้จั�กำกำ�รเรียนออนไลิน์ ค่อ กำ�รร้้จัักำ

รับผิู้ด้ชีอบต่อหน้�ที�ของตน ทั�งกำ�รสุ่งง�น กำ�รเข้�เรียนให้ตรงเวลิ�

หร่อกำ�รทำ�ชิี�นง�นด้้วยตนเอง กำ�รเรียนออนไลินท์ำ�หน้ร้้ว่� พ่ื่�นฐ์�น

คว�ม่ร้้เดิ้ม่สุำ�คัญม่�กำขน�ด้ไหน ถ้�ห�กำเร�มี่พ่ื่�นฐ์�นที�ไม่่ดี้ก็ำคงจัะ

เรียนไม่่ร้้เร่�อง เปรียบเสุม่่อนกัำบบ้�นที�เสุ�เข็ม่ไม่่แข็งแรงแลิะสุุด้ท้�ย

ก็ำคงจัะทรุด้ตัวลิง สุุด้ท้�ยนี�หน้ขอขอบพื่ระคุณคุณคร้ที�พื่ย�ย�ม่

อย่�งหนักำเพ่ื่�อให้พื่วกำหน้ไปถึงเสุ้นชัีย แต่จัะถึงที�หม่�ยช้ี�หร่อเร็ว

คงจัะขึ�นอย้่กัำบตัวของพื่วกำหน้เอง 

(ภััทีรูลภัา ยิ�งวิิวัิฒน์) 

 ตลิอด้สุถ�นกำ�รณ์ โควิด้-19 ที�เริ�ม่ขึ�นม่�ตั�งแต่ต้นปีที�

แล้ิว เพ่ื่�อคว�ม่ปลิอด้ภัยของเด็้กำนักำเรียนทุกำคน ทุกำโรงเรียนจึังต้อง

จััด้กำ�รจััด้สุอนออนไลิน์ เด็้กำ ๆ ทุกำคนรวม่ถึงหน้ต้องปรับตัวเป็น

อย�่งม่�กำ ไม่่ว่�จัะเป็นกำ�รใช้ีคอม่พิื่วเตอร์สุำ�หรับกำ�รเรียนกำ�รสุอน

ผู่้�นโปรแกำรม่ MS-Teams รวม่ถึงกำ�รทำ�กำ�รบ้�นแลิะสุ่งง�นผู่้�น

โปรแกำรม่รวม่ถงึคลิิปวิดี้โอต่�ง ๆ  แลิะเปลีิ�ยนร้ปแบบกำ�รเรียนเป็นผู้้้

ฟัูงที�ดี้ ไม่่รบกำวนกำ�รสุอนของคุณคร้ ยกำม่่อรอ เพ่ื่�อตอบคำ�ถ�ม่ของ

คุณคร้ รับผิู้ด้ชีอบง�นต่�ง ๆ ให้เสุร็จัตรงต�ม่เวลิ�ที�คุณคร้กำำ�หนด้

(ศิศิิณัฐ์ ศิิริูวัิฒนากูรู) 

ในรูะดัิบมัธยม นักูเรีูยนได้ิแบ่งปัันว่ิา

 ด้้วยสุถ�นกำ�รณ์วิกำฤตโควิด้-19 ที�กำำ�ลัิงระบ�ด้อย้่ ณ 

ปัจัจุับันนี� ทำ�ให้เร�ต้องเรียนออนไลิน์อย้่ที�บ้�น ซึิ�งกำ�รเรียนอย้่กัำบ

หน้�จัอคอม่พิื่วเตอร์ เป็นสิุ�งที�แปลิกำใหม่่สุำ�หรับทั�งตัวนักำเรียนแลิะ

คุณคร้ ทำ�ให้ทุกำคนต้องปรับตัวในกำ�รเรียนร้้เป็นอย่�งม่�กำ ฉันเช่ี�อ

ว่�ตอนแรกำหลิ�ยคนคงกำังวลิเกีำ�ยวกัำบกำ�รเรียนออนไลิน์เหม่่อนฉัน 

แต่ทุกำคนก็ำพื่ย�ย�ม่แลิะตั�งใจัอย่�งที�สุุด้ คุณคร้ก็ำจััด้ทำ�สุ่�อกำ�รสุอน

ที�ดี้ม่�สุอนพื่วกำเร� ซึิ�งเป็นสิุ�งที�ท้�ท�ยในกำ�รนำ�เน่�อห�ม่�เรียบเรียง

ให้นักำเรียนเข้�ใจัได้้ง่�ยม่�กำที�สุุด้ แลิะคุณคร้ยังคอยตอบคำ�ถ�ม่

ต่�ง ๆ ที�นักำเรียนสุงสัุย ถึงแม้่จัะต้องตอบคำ�ถ�ม่เดิ้ม่หลิ�ยครั�ง แต่

คุณคร้ยินดี้ตอบคำ�ถ�ม่นักำเรียนเสุม่อ ซึิ�งเป็นสิุ�งที�ฉันประทับใจัม่�กำ 

นอกำจั�กำนี� กำ�รเรียนออนไลิน์ทำ�ให้เร�ต้องรับผิู้ด้ชีอบแลิะมี่วินัยใน
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กำ�รเรียนร้้ที�เกำิด้ขึ�นหร่อประสุบกำ�รณ์ที�ได้้รับจั�กำกำ�รเรียนออนไลิน์

กำ�รเรียนม่�กำกำว่�ปกำติ มิ่เช่ีนนั�น เร�จัะไม่่สุ�ม่�รถเข้�ใจับทเรียนได้้ 

ซึิ�งสิุ�งนี�ทำ�ให้พื่วกำเร�ต้องปรับปรุงตนเองให้ดี้ขึ�น อย่�งไรก็ำต�ม่ ฉัน

อย�กำกำลัิบไปเรียนที�โรงเรียน เพ่ื่�อจัะได้้พื่บคุณคร้ ได้้เล่ินกัำบเพ่ื่�อน 

ๆ แลิะมี่ประสุบกำ�รณ์ที�น่�ประทับใจัร่วม่กัำนในโรงเรียน

(ภัควิรูรูณ  สุธีโสภัณ) 

 สุถ�นกำ�รณ์กำ�รเเพื่ร่ระบ�ด้ของโควิด้-19 ทำ�ให้พื่วกำเร�

ทุกำคนต้องอย้่บ้�นเพ่ื่�อป้องกัำนตนเอง ซึิ�งกำ�รเรียนออนไลิน์เป็นสิุ�ง

หนึ�งที�เร�ต้องปรับตัว ถึงแม้่จัะร้้สึุกำว่�อย�กำเรียนที�โรงเรียนม่�กำกำว่� 

ตอนแรกำฉันค่อนข้�งกัำงวลิกัำบคว�ม่พื่ร้อม่ในด้้�นต่�ง ๆ เเต่เม่่�อเริ�ม่

เรียนออนไลิน์แล้ิวก็ำพื่บว่�คุณคร้ทุกำคนได้้เตรียม่กำ�รสุอนม่�เป็น

อย่�งดี้ ห�กำฉันหร่อเพ่ื่�อน ๆ มี่ปัญห�อะไรก็ำต�ม่ คุณคร้ก็ำพื่ร้อม่ที�

จัะชี่วยเเกำ้ไขแลิะให้คำ�แนะนำ� อีกำทั�งคุณคร้กำ็มั่กำจัะเตรียม่เกำม่หร่อ

กิำจักำรรม่ออนไลิน์สุนุกำ ๆ ม่�ให้นักำเรียนผู่้อนคลิ�ยเสุม่อ แลิะที�ฉัน

ประทับใจัที�สุุด้ ค่อ ในค�บโฮม่ร้ม่ คุณคร้มั่กำจัะมี่ข้อคิด้ดี้ ๆ ม่�แบ่ง

ปันพื่วกำเร� ทำ�ให้ฉันแลิะเพ่ื่�อน ๆ มี่กำำ�ลัิงใจัในกำ�ร "อย้่บ้�น หยุด้

เช่ี�อ เพ่ื่�อชี�ติ" กัำนต่อไป ฉันหวังว่�ในอีกำไม่่น�น ประเทศของเร�จัะ

ปลิอด้จั�กำโรคนี� เพ่ื่�อที�เร�ทุกำคนจัะได้้กำลัิบไปเรียนที�โรงเรียนอีกำครั�ง 
(ภััสสรู ฮั้ดิเจสสัน) 

 ในสุถ�นกำ�รณ์โควิด้-19 นี�ทำ�ให้เร�ต้องกำลัิบม่�เรียน

ออนไลิน์อีกำครั�ง แลิะไม่่ได้้เจัอหน้�เพ่ื่�อน ๆ หร่อคุณคร้ ตั�งแต่เปิด้ปี

กำ�รศึกำษ�ม่�ทั�งนักำเรียนแลิะคุณคร้ต้องปรับตัวในกำ�รเรียนออนไลิน์

อย่�งเต็ม่ร้ปแบบ อ�จัจัะพื่บปัญห�เล็ิกำ ๆ น้อยๆ บ้�ง แต่ก็ำยังมี่สิุ�ง

ที�ทำ�ให้ฉันประทับใจัอย้่ม่�กำ คว�ม่ประทับใจัของฉัน ค่อ ร้้สึุกำได้้

ว่�คุณคร้ตั�งใจัในกำ�รสุอนถึงแม้่จัะมี่ปัญห�บ้�งแต่ก็ำพื่ย�ย�ม่สุอน

อย่�งเต็ม่ที� ทำ�ให้นักำเรียนเข้�ใจัในบทเรียนได้้ม่�กำที�สุุด้ ฉันประทับ

ใจัที�คุณคร้เข้�ใจันักำเรียนว่�กำ�รเรียนออนไลิน์ของแต่ลิะคนอ�จัจัะ

มี่อุปสุรรค แลิะคุณคร้ก็ำพื่ย�ย�ม่ชี่วยแก้ำไขปัญห� เวลิ�ที�นักำเรียน

มี่คำ�ถ�ม่หร่อข้อสุงสัุยอะไรก็ำสุ�ม่�รถแจ้ังคุณคร้ได้้เสุม่อ ทำ�ให้ฉัน

ได้้รับทั�งคว�ม่ร้้แลิะคว�ม่ปร�รถน�ดี้จั�กำคุณคร้ ถึงแม้่กำ�รเรียน

ออนไลิน์จัะทำ�ให้เร�ต้องห่�งกัำน แต่ฉันรับร้้ถึงคว�ม่ห่วงใยของ

คุณคร้ที�ม่อบให้ จึังอย�กำขอขอบคุณคุณคร้ทุกำคนม่�กำ 

(ภัาณิชา ฮั้ดิเจสสัน) 

 ในช่ีวงเวลิ�นี� สุถ�นที�โปรด้ของเร�ทุกำแห่งปิด้ลิง ผู้้้คน

ต่�งใช้ีชีีวิตอย้ใ่นบ้�น ทำ�ได้้แค่รอเวลิ�ผู่้�นไป แลิะในช่ีวงเวลิ�ที�ย�กำ

ลิำ�บ�กำนี� เร�เองก็ำต้องปรับตัวให้เข้�กัำบสุถ�นกำ�รณ์ New Normal 

โรงเรียนหลิ�ยแห่ง รวม่ถึงโรงเรียนของเร�ได้้เปลีิ�ยนกำ�รเรียนกำ�ร

สุอนเป็นแบบออนไลิน์ มี่บ�งสิุ�งที�เร�ชีอบแลิะบ�งสิุ�งที�เร�ไม่่คุ้น

เคย แต่ถึงอย่�งนั�น เร�ก็ำได้้เห็นถึงคว�ม่พื่ย�ย�ม่ของคนกำลุ่ิม่หนึ�ง

ที�ช่ีวยให้เร�ผู่้�นช่ีวงเวลิ�นี�ไปด้้วยกัำน คว�ม่พื่ย�ย�ม่ที�จัะทำ�ให้กำ�ร

เรียนสุนุกำสุน�น แลิะสุร้�งบรรย�กำ�ศดี้ ๆ แม้่ว่�จัะไม่่ได้้อย้่ภ�ยใน

โรงเรียน คว�ม่พื่ย�ย�ม่ที�กำล่ิ�วม่�นี�ล้ิวนม่�จั�กำคุณคร้ผู้้้ที�คอยห่วงใย

เร�แลิะคอยอย้่เคียงข้�งเร�เสุม่อม่� ไม่่เคยหยุด้เช่ี�อมั่�นในตัวเร� ไม่่

ว่�คุณคร้จัะเหน่�อยล้ิ�ม่�กำเพีื่ยงใด้ ท่�นก็ำตั�งใจัสุอนแลิะทุ่ม่เททุกำ

อย่�งให้กัำบพื่วกำเร� เพ่ื่�อให้ประสิุทธิีภ�พื่ในกำ�รเรียนของเร�ดี้ที�สุุด้ 

นี�ค่อสิุ�งที�ฉันประทับใจัที�สุุด้ในกำ�รเรียนออนไลิน์ในปีนี�
(ณัฐ์ชญา จิรูสันติี�)
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
รวม่รวม่โด้ยคร้ปฐ์ม่� วิจิัตรบุญยรักำษ์ แลิะคร้กำรรณิกำ�ร์  กำลิิ�นกำลัิด้ 

อาริูยาพันธ์ อัศิวิวัิลลภั อ.3/1  
ได้้รับร�งวัลิ BRONZE AWARD วิชี�คณิตศ�สุตร์ ระดั้บ Kindergarten จั�กำกำ�รแข่งขัน Hong Kong 

International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 Thailand จััด้โด้ย Olympiad 

Champion Education Centre - Hong Kong เม่่�อวันที� 23 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564

เอวิาริูนทีร์ู  ธนานันท์ี  อ.3/3  
ได้้รับร�งวัลิรองชีนะเลิิศอันดั้บ 3 จั�กำกำ�รประกำวด้ว�ด้ภ�พื่ของ El Mercado ในง�น French Crepe 

Festival จััด้โด้ย El Mercado Bangkok เม่่�อวันที� 31 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564  

ณัทีปัภัา วิาสนาดิำารูงดีิ ปั.1/4 
ได้้รับเกีำยรติบัตร Grade 1 Piano Performance with Merit จััด้โด้ย The Associated Board of the Royal 

Schools of Music (ABRSM) เม่่�อวันที� 17 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ณภััทีรู พฤกูษานานนท์ี ปั.1/4  
ได้้รับร�งวัลิ 2nd Prize Award ระดั้บ Kindergarten จั�กำแข่งขันคณิตศ�สุตร์โอลิิม่ปิกำน�น�ชี�ติ Guangdong 

Hong Kong Macao, Greater Bay Area Mathematical Olympiad Big Bay Bei FINAL ROUND 2021 

เม่่�อวันที� 11 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

พลอยนภััส ปัรูะเสริูฐ์แพทีย์ ปั.2/1 
ได้้รับเหรียญทอง ระดั้บ Kid Bee (ป.1-ป.3) ในกำ�รแข่งขันคณิตศ�สุตร์แนววิเคร�ะห์ จั�กำ ประเทศญี�ปุ�น Asia 

Mathematics Olympiad (Sansu Olympic 2021) เม่่�อวันที� 1 กำรกำฎี�คม่ พื่.ศ. 2564 

ณปัภััช วิิชยภิัญโญ ปั. 2/1   
ได้้รับร�งวัลิเหรียญทอง ยิม่น�สุติกำลีิลิ� ประเภท Group Freehand Open 

ร�งวัลิเหรียญทอง ยิม่น�สุติกำลีิลิ� ประเภท Group Ball Open 

ร�งวัลิเหรียญทอง ยิม่น�สุติกำลีิลิ� ประเภท GALA 

ร�งวัลิเหรียญทองแด้ง ยิม่น�สุติกำลีิลิ� ประเภท Body Skill 

ร�งวัลิเหรียญชีม่เชีย ยิม่น�สุติกำลีิลิ� ประเภท Ball Skill   

ในกำ�รแข่งขัน Gymnastics and Fitness Competition ครั�งที� 9 ณ เซ็ินทรัลิพื่ลิ�ซิ� เชีียงใหม่่ แอร์พื่อร์ต

เม่่�อวันที� 20 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564
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นักำเรียนที�เข้�ประกำวด้/ร่วม่กำิจักำรรม่ 

ปัานรูดิา ยงกิูจจานุกิูจ ปั.2/4 
ได้้รับร�งวัลิเหรียญทองแด้ง ในกำ�รสุอบแข่งขันชิีงแชีม่ป์กำ�รคิด้แลิะแก้ำปัญห�คณิตศ�สุตร์ ครั�งที� 21 ระดั้บชัี�น

ประถม่ศึกำษ�ปีที� 1 – 2 จััด้โด้ยม่ห�วิทย�ลัิยร�ชีภัฏิพื่ระนคร เม่่�อวันที� 2 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 

พชรูมน สารูาภัรูณ์ ปั.2/4 
ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize Award วิชี�คณิตศ�สุตร์ ระดั้บชัี�น Primary 1 จั�กำกำ�รแข่งขัน Guangdong - Hong 

Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 เม่่�อ วันที� 7 

กุำม่ภ�พัื่นธ์ี พื่.ศ. 2564  

ได้้รับเหรียญเงิน ระดั้บชัี�น Primary 1 ในกำ�รแช่ีงขันคณิตศ�สุตร์โอลิิม่ปิกำของประเทศฟิูลิิปปินส์ุ Philippines 

International Mathematical Olympiad (PhiMO) Heat Round 2021 เม่่�อวันที� 8 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ชนัสมณฑน์ ยุวิะเสวีิ ปั.3/1  
ได้้ รับร�งวัลิรองชีนะเลิิศอันดั้บ 1 ในกำ�รแข่งขันพุ่ื่ม่เซ่ิ สุ�ยฟู้� ประเภทเดี้�ยว อ�ยุเกิำน 7 -8 ปี 

Terminal 21 Korat Taekwondo Open 2020 เม่่�อวันที� 13 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563

ไ ด้้ รับร�ง วัลิชีนะเ ลิิศ อันดั้บ 1 ในกำ�รแข่ง ขัน พุ่ื่ม่เซ่ิ  สุ�ยฟู้� ประเภททีม่ อ� ยุ เ กิำน 11-12 ปี 

Terminal 21 Korat Taekwondo Open 2020 เม่่�อวันที� 13 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563  

ลลิลดิา กัูนทีา ปั.3/1 
ได้้รับร�งวัลิดี้เด่้น ประเภท Yamaha Kids Idol รุ่นอ�ยรุะหว่�ง 5-8 ปี ในกำ�รแข่งขัน Yamaha Thailand Music 

Festival 2020 ณ ห้องประชุีม่ ด้ร.ถ�วร พื่รประภ� อ�ค�รสุย�ม่กำลิกำ�ร เม่่�อวันที� 11 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

ฐิ์รูษา ทีองปัาน ปั.3/1 
ได้้รับร�งวัลิ Gold Medal ประเภท Ensemble Ballet ในรุ่น Pre-competitive แลิะร�งวัลิ Honorable 

Mention จั�กำกำ�รแข่งขัน Jazz Solo ในรุ่น Pre-competitive จั�กำร�ยกำ�ร A.T.O.D. International Dance 

Thailand 2021 ที� โรงลิะครอักำษร� คิงพื่�วเวอร์ กำรุงเทพื่ม่ห�นคร ระหว่�งวันที� 16 - 21 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 

อริูญญา ทิีศิาวิิภัาตี ปั.3/1  
ได้้รับร�งวัลิ 2nd Prize Award วิชี�คณิตศ�สุตร์ ระดั้บชัี�น Primary 2 จั�กำกำ�รแข่งขัน Guangdong - Hong 

Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 เม่่�อวันที� 7 

กุำม่ภ�พัื่นธ์ี พื่.ศ. 2564  

ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize Award วิชี�คณิตศ�สุตร์ ระดั้บชัี�น Primary 2 จั�กำกำ�รแข่งขัน Guangdong -Hong 

Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2020-2021 เม่่�อวันที� 21 มี่น�คม่ 

พื่.ศ. 2564   

ได้้รับร�งวัลิ Bronze Award วิชี�คณิตศ�สุตร์ ระดั้บชัี�น Primary 2 จั�กำโครงกำ�รกำ�รแข่งขัน Hong Kong 

International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 Thailand จััด้โด้ย Olympiad 

Champion Education Centre - Hong Kong เม่่�อวันที� 23 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564  
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ปัุญญิศิา เลิศิทีรัูพย์ทีวีิ ปั.3/2 
ได้้รับร�งวัลิชีม่เชีย ในกิำจักำรรม่สุอบแข่งขันออนไลิน์ระดั้บประเทศในหวัข้อ “วิทย�ศ�สุตรเ์พ่ื่�อกำ�รป้องกัำนอุบัติภัย 

แลิะโควิด้-19” ผู่้�นระบบออนไลิน์ จััด้โด้ยสุถ�บันแห่งชี�ติเพ่ื่�อกำ�รพัื่ฒน�เด็้กำแลิะครอบครัว ร่วม่กัำบศ้นย์วิจััย

เพ่ื่�อสุร้�งเสุริม่คว�ม่ปลิอด้ภัย แลิะป้องกัำนกำ�รบ�ด้เจ็ับในเด็้กำ คณะแพื่ทยศ�สุตร์ โรงพื่ย�บ�ลิร�ม่�ธิีบดี้ เม่่�อ

วันที� 15 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 

ปัุณณลักูษณ์ สิทีธิกูรูโสมนัส ปั.3/3 
ได้้รับเกีำยรติบัตร 3 เหรียญทองแลิะ 1 เหรียญเงิน จั�กำกำ�รแข่งขันยิม่น�สุติกำ Level 1 ทั�ง 4 อุปกำรณ์ ในร�ยกำ�ร 

The Bangkok Gymnastic Moose Games Invitation Meet ที� Thai Canadian Community Sport เม่่�อ

วันที� 21 พื่ฤศจิักำ�ยน พื่.ศ. 2563 

ภีัชญา สุวิรูรูณสิงห์์ ปั. 3/3 
ได้้รับร�งวัลิเหรียญเงิน ประเภท Solo Program Delta แลิะเหรียญเงิน ประเภท Solo Spotlight Dramatic 

Delta จั�กำกำ�รแข่งขัน Figure Skating ร�ยกำ�ร Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice Skate Club Mega 

Bangna จััด้ขึ�นระหว่�งวันที� 11 – 13 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

ได้้รับร�งวัลิ 1st Prize ประเภท Ensemble Novelty Pre-Competitive จั�กำร�ยกำ�ร A.T.O.D. International 

Dance Thailand 2021 ที� โรงลิะครอักำษร� คิงพื่�วเวอร์ กำรุงเทพื่ม่ห�นคร ระหว่�งวันที� 16 - 21 มี่น�คม่  

พื่.ศ. 2564 

  
ชริูนทีร์ูทิีพย์ อัศิวิวัิลลภั ปั.3/3 
ได้้รับร�งวัลิ Certificate of Excellence ในกำ�รแข่งขัน Thailand Educational Development and 

Evaluation Tests Program (TEDET) วิชี� วิทย�ศ�สุตร์ Grade 2 จััด้โด้ย โครงกำ�รประเมิ่นแลิะพัื่ฒน�สุ่้คว�ม่

เป็นเลิิศท�งคณิตศ�สุตร์แลิะวิทย�ศ�สุตร์ โด้ย ศ้นยภ้์มิ่ภ�คว่�ด้้วยสุะเต็ม่ศึกำษ�ขององค์กำ�รรัฐ์ม่นตรีศึกำษ�แห่ง

เอเชีียตะวันออกำเฉียงใต้ (ศ้นย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วม่ม่่อกัำบ ธีน�ค�รออม่สิุน แลิะบริษัท เอด้้ พื่�ร์ค จัำ�กัำด้ 

เม่่�อวันที� 18 ม่กำร�คม่ พื่.ศ. 2564  

ได้้รับร�งวัลิ Merit Honor ในกำ�รแข่งขัน 2021 Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 

Open Contest - Trail Round วิชี� คณิตศ�สุตร์ Grade 2 จััด้โด้ย Thai Talent Training  เม่่�อวันที� 10 

พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิที�ได้้ BRONZE AWARD ในกำ�รแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad 

(HKIMO) Heat Round 2021 Thailand วิชี� คณิตศ�สุตร์ Primary 2 จััด้โด้ย Olympiad Champion 

Education Centre - Hong Kong เม่่�อวันที� 23 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564  

ได้้รับเกีำยรติบัตรชีม่เชีย ในกำ�รแข่งขัน กำ�รสุอบแข่งขันกำ�รคิด้แลิะแก้ำปัญห�คณิตศ�สุตร์ ร�ชีภัฏิพื่ระนคร 

ครั�งที� 21 ระดั้บประถม่ศึกำษ�ปีที� 1-2 วิชี� คณิตศ�สุตร์ ป.1-2 จััด้โด้ยม่ห�วิทย�ลัิยร�ชีภัฏิพื่ระนคร ม้่ลินิธิี ด้ร.สุม่

วงษ์ แลิะ พื่ญ.เพ็ื่ญนภ� แลิะ Learn and Play MATHGROUP Co., Ltd. เม่่�อวันที� 20 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

สิตีา รุู่งเรืูอง ชัยวัิฒน์  ปั.4/1 
 ได้้รับเกีำยรติบัตรชีม่เชีย ระดั้บชัี�นประถม่ศึกำษ�ปีที� 3 – 4 ในกำ�รสุอบแข่งขันกำ�รคิด้แลิะแก้ำปัญห�คณิตศ�สุตร์ 

ครั�งที� 21 จััด้โด้ยม่ห�วิทย�ลัิยร�ชีภัฏิพื่ระนคร ม้่ลินิธิี ด้ร.สุม่วงษ์ แลิะ พื่ญ.เพ็ื่ญนภ� แลิะ Learn and Play 

MATHGROUP Co., Ltd. เม่่�อวันที� 1 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 
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กัูญญ์วิฤนท์ี คุ้มพันธ์  ปั.4/2 
ได้้รับเหรียญเงิน Grade 2 ในร�ยกำ�ร 2020 World Mathematics Invitational (WMI) Final Round จััด้

โด้ย World Mathematics Invitational (WMI) เม่่�อวันที� 28 พื่ฤศจิักำ�ยน พื่.ศ. 2563 

ได้้รับเหรียญทอง Primary 3 ในร�ยกำ�ร Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 

2020 – 2021 จััด้โด้ย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) เม่่�อวันที� 13 ธัีนว�คม่ 

พื่.ศ. 2563 

ได้้รับเกีำยรติบัตรชีม่เชีย ระดั้บชัี�นประถม่ศึกำษ�ปีที� 3 – 4 ในกำ�รสุอบแข่งขันกำ�รคิด้แลิะแก้ำปัญห�คณิตศ�สุตร์ 

ครั�งที� 21 โด้ยม่ห�วิทย�ลัิยร�ชีภัฏิพื่ระนคร ม้่ลินิธิี ด้ร.สุม่วงษ์ แลิะ พื่ญ.เพ็ื่ญนภ� แลิะ Learn and Play 

MATHGROUP Co., Ltd. เม่่�อวันที� 1 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 

นวิณัฐ์ สุขเวิชชวิรูกิูจ ปั.4/3 
ได้้รับร�งวัลิ Merit ประเภท Rock & Pop Drums Grade 1 ในร�ยกำ�ร Graded Examination in Rock and 

Pop จััด้โด้ย Trinity College London เม่่�อวันที� 29 ตุลิ�คม่ พื่.ศ. 2563 

ได้้รับร�งวัลิ Distinction ประเภท Piano Grade 1 ในร�ยกำ�ร Graded Examination in Music Performance 

จััด้โด้ย Trinity College London เม่่�อวันที� 9 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

วิรูกัูญญา อังอติีชาติี ปั.4/3 
ได้้รับเหรียญทองแด้ง วิชี�ภ�ษ�อังกำฤษ ระดั้บชัี�นประถม่ศึกำษ�ปีที� 3 จั�กำโครงกำ�รกำ�รแข่งขัน คณิตศ�สุตร์ 

วิทย�ศ�สุตร์ แลิะภ�ษ�อังกำฤษ ประจัำ�ปี 2020 จััด้โด้ย ASMO THAI เม่่�อวันที� 18 ตุลิ�คม่ พื่.ศ. 2563 

 

รูวิิภัา ชลวีิรูะวิงศ์ิ ปั.4/4 
ได้้รับร�งวัลิรองชีนะเลิิศอันดั้บ 1 รุ่น E-Girl ระดั้บอ�ยุ 7 – 8 ปี ในร�ยกำ�ร Future Junior Golf Thailand 

2020 #3 จััด้โด้ย Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สุน�ม่ Watermill Golf & Garden จั.นครน�ยกำ  

เม่่�อวันที� 1 สิุงห�คม่ พื่.ศ. 2563 

รัูญชิสา เรู่งเพียรู ปั.5/1  
ได้้รับร�งวัลิ Bronze Awards ผู้ลิง�นช่ี�อ “Fun Holiday” ในกำ�รประกำวด้ศิลิปะเด็้กำน�น�ชี�ติ ครั�งที� 51  จััด้

โด้ย บริษัท เพื่นเทลิ จัำ�กัำด้ ณ กำรุงโตเกีำยว ประเทศญี�ปุ�น เม่่�อวันที� 21 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ณพิชญา แซ่่จิวิ ปั.5/1  
ได้้รับร�งวัลิ Distinction ประเภท Piano Grade 2 ในร�ยกำ�ร Graded Examination in Music Performance 

จััด้โด้ย The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) เม่่�อวันที� 5 ม่กำร�คม่ พื่.ศ. 2564 
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กัูญณภััทีรู ห์อมเอนกู ปั.5/2 
ได้้รับร�งวัลิ Thailand’s Second Highest Masks in 2020 Digital Year-End Session ประเภท Piano 

Grade 2 จััด้โด้ยสุถ�บัน Trinity Thailand เม่่�อวันที� 6 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 10-13 years จั�กำร�ยกำ�ร International Dance 

Competition in Argentina, Buenos Aires เม่่�อวันที� 7 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 10-12 years จั�กำร�ยกำ�ร International Online 

Competition Project “GULNARFEST” in Kazakhstan, Nur-Sultan City เม่่�อวันที� 12 มิ่ถุน�ยน 

พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 2nd Prize ประเภท Lyrical Dance จั�กำร�ยกำ�ร The International Online Festival-

Contest “Musicalada Fest” in Spain เม่่�อวันที� 3 กำรกำฎี�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 2nd Place ประเภท Lyrical Dance จั�กำร�ยกำ�รArt International Art Competition in 

Turkey เม่่�อวันที� 4 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ณฐ์มน พฤกูษโชติี ปั.5/2 
ได้้รับร�งวัลิ 2nd Prize ประเภท Other Music Grade Examination Syllabus Class B ในร�ยกำ�ร 

Singapore International Piano Competition – Final Round จััด้โด้ย Singapore International 

Piano Competition (SIPC) เม่่�อวันที� 15 ม่กำร�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize ประเภท Category A รุ่นอ�ยุ 7 – 13 ปี ในร�ยกำ�ร Franz Lizts International 

Piano Competition จััด้โด้ย Franz Lizts Center เม่่�อวันที� 28 – 31 ม่กำร�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ Honorable Mention ประเภท Category I Piano Solo รุ่นอ�ยุ 9 – 10 ปี ในกำ�รแข่งขัน

ท�งด้นตร ีIV Odin International Music Online Competition จััด้โด้ย European Academic Artists 

Association (EAAA) เม่่�อวันที� 30 ม่กำร�คม่ พื่.ศ. 2564 

ปัาริูมา ชูศิิลปัทีวีิทีรัูพย์ ปั.5/3 
ได้้รับร�งวัลิเหรียญทอง ประเภท Solo compulsory 

เหรียญทอง ประเภท Solo program freestyle 1 

เหรียญเงิน ประเภท Solo artistic freestyle 1  

จั�กำกำ�รแข่งขัน Figure Skating ร�ยกำ�ร Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice Skate Club 

Mega Bangna จััด้ขึ�นระหว่�งวันที� 11 – 13 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

เฌอฌาน ถิรูพุทีธโภัคิน ปั.5/3 
ได้้รับเหรียญทองแด้ง ในร�ยกำ�ร Thailand International Clarinet Competition 2021 จััด้โด้ย 

Thailand International Clarinet Academy เม่่�อวันที� 14 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ฤติีมา รัูตีนภิัญโญวิงศ์ิ ปั.6/1 
ได้้รับร�งวัลิ Gold Prize เคร่�องด้นตรี Harp ประเภท Junior Class A: Age 11 or under รอบคัด้เล่ิอกำ 

Preliminary Round ในกำ�รประกำวด้ด้นตรีคลิ�สุสิุกำเย�วชีนน�น�ชี�ติ ครั�งที� 8 (The 8th Hong Kong 

International Youth Performance Art Festival เม่่�อวันที� 30 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

ได้้รับร�งวัลิ 4th Place ประเภท Harp Junior Class Aรอบ International Final ในกำ�รประกำวด้ด้นตรี

คลิ�สุสิุกำเย�วชีนน�น�ชี�ติ ครั�งที� 8 (The 8th Hong Kong International Youth Performance Art 

Festival – Thailand Preliminary Round จััด้โด้ย HKPAF (สุม่�คม่ศิลิปะด้นตรีเย�วชีนฮ่องกำง) เม่่�อ

เด่้อนมี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 
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ได้้รับร�งวัลิ Silver Medal ในกำ�รแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020: String and Harp Class B 

จััด้โด้ยวิทย�ลัิยดุ้ริย�งคศิลิป์ ม่ห�วิทย�ลัิยม่หิด้ลิ เม่่�อวันที� 15 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ธฤตีฌา สุธีรูะกุูลชัย ปั.6/3 
ได้้รับร�งวัลิ รองชีนะเลิิศอันดั้บ 2 ประเภท คันธีน้โค้งกำลัิบ ระดั้บประถม่ศึกำษ� บุคคลิหญิง ระยะ 18 เม่ตร 

รอบจััด้อันดั้บ แลิะรอบแพ้ื่คัด้ออกำ ในกำ�รแข่งขันกีำฬ�ยิงธีน้ Navy Archery Open ครั�งที� 9 ประจัำ�ปี 2563 

จััด้โด้ย คณะกำรรม่กำ�รยิงธีน้ กำองทัพื่เร่อ ณ ห�ด้นภ�ธี�ร�ภิรม่ณ์ กำองกำ�รบินทห�รเร่อ กำองเร่อยุทธีกำ�ร  

เม่่�อวันที� 27 – 29 พื่ฤศจิักำ�ยน พื่.ศ. 2563 

กูฤตีติีชา เห์ล่าปัรูะภััสสรู ปั.6/4 
ได้้รับร�งวัลิ Gold Prize เคร่�องด้นตรี Harp ประเภท Junior Class A: Age 11 or under รอบคัด้เล่ิอกำ 

Preliminary Round ในกำ�รประกำวด้ด้นตรีคลิ�สุสิุกำเย�วชีนน�น�ชี�ติ ครั�งที� 8 (The 8th Hong Kong 

International Youth Performance Art Festival เม่่�อวันที� 30 ธัีนว�คม่ พื่.ศ. 2563 

ได้้รับร�งวัลิชีม่เชีย Merit Award .ในกำ�รแข่งขันคณิตศ�สุตร์ประเทศไทย ครั�งที� 9 จััด้โด้ยสุม่�ชิีกำภ�พื่ สุหภ�พื่ 

IMC ประจัำ�ประเทศไทย เม่่�อวันที� 21 กุำม่ภ�พัื่นธ์ี พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize เคร่�องด้นตรี Harp ประเภท Junior Class A: Age 11 or under รอบ International 

Final ในกำ�รประกำวด้ด้นตรีคลิ�สุสิุกำเย�วชีนน�น�ชี�ติ ครั�งที� 8 (The 8th Hong Kong International Youth 

Performance Art Festival – Thailand Preliminary Round จััด้โด้ย HKPAF (สุม่�คม่ศิลิปะด้นตรีเย�วชีน

ฮ่องกำง) เม่่�อเด่้อนมี่น�คม่ พื่.ศ.2564 

ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize ในกำ�รแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020: String and Harp Class B จััด้

โด้ยวิทย�ลัิยดุ้ริย�งคศิลิป์ ม่ห�วิทย�ลัิยม่หิด้ลิ เม่่�อวันที� 15 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ห์รูรูษา อุปัรูา ปั.6/4 
ได้้รับร�งวัลิ Silver Medal ในกำ�รแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020: Voice Class B จััด้โด้ยวิทย�ลัิย

ดุ้ริย�งคศิลิป์ ม่ห�วิทย�ลัิยม่หิด้ลิ เม่่�อวันที� 15 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

 

ปัรูาณณิชา มโนมัธย์ ม.1/4 
ได้้รับร�งวัลิชีนะเลิิศ ถ้วยพื่ระร�ชีท�นสุม่เด็้จัพื่ระเจ้ั�ล้ิกำเธีอ เจ้ั�ฟู้�พัื่ชีรกิำติย�ภ� นเรนทิร�เทพื่ยวดี้ กำรม่หลิวง

ร�ชีสุ�ริณีสิุริพัื่ชีร ม่ห�วัชีรร�ชีธิีด้� ประเภทขิม่สุ�ย ระดั้บประถม่ศึกำษ� ในกำ�รประกำวด้บรรเลิงด้นตรีไทยศร

ทอง ชิีงถ้วยพื่ระร�ชีท�นพื่ระบ�ทสุม่เด้็จัพื่ระเจ้ั�อย้่หัว สุม่เด้็จัพื่ระน�งเจ้ั�ฯ พื่ระบรม่ร�ชีินี สุม่เด้็จัพื่ระเจ้ั�

ล้ิกำเธีอ เจ้ั�ฟู้�พัื่ชีรกิำติย�ภ� นเรนทิร�เทพื่ยวดี้ กำรม่หลิวงร�ชีสุ�ริณีสิุริพัื่ชีร ม่ห�วัชีรร�ชีธิีด้� สุม่เด็้จัพื่ระเจ้ั�

ล้ิกำเธีอ เจ้ั�ฟู้�สิุริวัณณวรี น�รีรัตนร�ชีกัำญญ� แลิะสุม่เด็้จัพื่ระเจ้ั�ล้ิกำย�เธีอ เจ้ั�ฟู้�ทีปังกำรรัศมี่โชีติ ม่ห�วชิีโรต

ตม่�งก้ำร สิุริวิบ้ลิยร�ชีกุำม่�ร ครั�งที� 4 พุื่ทธีศักำร�ชี 2563 จััด้โด้ยม้่ลินิธิีหลิวงประดิ้ษฐ์ไพื่เร�ะ (ศร ศิลิปบรรเลิง) 

เม่่�อวันที� 13 มี่น�คม่ พื่.ศ. 2564 

ชวิินธรู โกูมลวิณิช ม.2/1 
ได้้รับร�งวัลิ 3rd Prize ในกำ�รแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020: Voice Class A จััด้โด้ยวิทย�ลัิย

ดุ้ริย�งคศิลิป์ ม่ห�วิทย�ลัิยม่หิด้ลิ เม่่�อวันที� 15 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 



นักำเรียนที�เข้�ประกำวด้/ร่วม่กำิจักำรรม่ 
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ชนิดิาภัา  กัูลยาวิินัย ม.3/1
ได้้รับ Distinction Certificate แลิะ The LCM Award of Excellence 2020 จั�กำกำ�รเข้�สุอบ Popular 

music – vocals Recital grade 3 จััด้โด้ย University of West London (London College of Music 

Examination) เม่่�อวันที� 14 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิรองชีนะเลิิศอันดั้บ 2 ประเภทขับร้อง (Voice) category A จั�กำกำ�รเข้�ร่วม่แข่งขัน Young Artist 

Music Contest 2020  จััด้โด้ยวิทย�ลัิยดุ้ริย�งคศิลิป์  ม่ห�วิทย�ลัิยม่หิด้ลิ เม่่�อวันที� 15 พื่ฤษภ�คม่ พื่.ศ. 2564 

ได้้รับร�งวัลิ First Place Winner (Broadway Musical Theatre Repertoire Category, Age 11-14) แลิะเปน็ 

1 ใน 5 คนที�ได้้รับร�งวัลิ Judges’ Distinction Awards (Plaque Trophies Winners) จั�กำกำ�รเข้�ร่วม่ประกำวด้ 

American Protégé International Music  Vocal Competitions 2021 เม่่�อวันที� 18 มิ่ถุน�ยน พื่.ศ. 2564 

ชมธรู  กูู้สุจริูตี ม.6/1 
ผู่้�นคัด้เล่ิอกำเป็นลิำ�ดั้บที� 2 ให้เข้�ร่วม่โครงกำ�รแลิกำเปลีิ�ยนระดั้บมั่ธียม่ศึกำษ�ตอนปลิ�ย ณ ประเทศญี�ปุ�น รุ่นที� 

16 ประจัำ�ปี 2564 จััด้โด้ย Mainichi Japanese Exchange Scholarship
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โครงกำ�รจััด้ภ้ม่ิทัศน์แห่งกำ�รเรียนร้้ใหม่่

โครงการจัดภูมิทัศน์
แห่งการเรียนรู้ใหม่

โด้ย อ�จั�รย์สุุมิ่ตร� พื่งศธีร

 ณ วันที� 26 มิ่ถุน�ยน 2564 ก่ำอนที�จัะมี่กำ�รประกำ�ศอีกำ

ครั�งหนึ�ง ในกำ�รควบคุม่โรคแลิะป้องกัำนกำ�รแพื่ร่ระบ�ด้เป็นวงกำว้�ง

โด้ยเฉพื่�ะกำลุ่ิม่ผู้้้ประกำอบอ�ชีีพื่แรงง�นก่ำอสุร้�ง แลิะปิด้สุถ�นที�

ก่ำอสุร้�ง ดั้ด้แปลิงหร่อร่�อถอนอ�ค�รนั�น กำ�รก่ำอสุร้�งอ�ค�รปฐ์ม่วัย 

แลิะโครงกำ�รจััด้ภ้มิ่ทัศน์ใน Phase ที� 2 ได้้ด้ำ�เนินกำ�รไปด้้วยดี้ 

สุน�ม่เด็้กำเล่ินใหม่่สุำ�หรับนักำเรียนประถม่ศึกำษ�ใกำล้ิจัะเสุร็จัสุม่บ้รณ์ 

มี่เคร่�องเล่ินที�เปลีิ�ยนใหม่่ทั�งหม่ด้ สุ่งเสุริม่กำ�รเล่ินอย่�งสุร้�งสุรรค์ 

แลิะออกำกำำ�ลัิงกำ�ยอย่�งสุนุกำสุน�นของนักำเรียน

 กำ�รปรับปรุงระบบระบ�ยนำ��รอบสุน�ม่ใหญ่ของโรงเรียน

ให้มี่ประสิุทธิีภ�พื่กำว่�เดิ้ม่ ป้องกัำนนำ��ท่วม่เม่่�อมี่ฝึนตกำหนักำก็ำใกำล้ิจัะ

เสุร็จัสุม่บ้รณ์เช่ีนกัำน

 สุน�ม่เลิ็กำที�ปรับเป็นที�นั�งรอของผู้้้ม่�รับนักำเรียน เก่ำอบ

เสุร็จัแล้ิว รอกำ�รจััด้ทำ�ม้่�นั�งในสุน�ม่นั�นที�อย้ใ่นระหว่�งกำ�รด้ำ�เนิน

กำ�ร

 แบบของกำ�รปรับปรุงภ้มิ่ทัศน์รอบเสุ�ธีงก็ำได้้รับกำ�รอนุมั่ติ

แล้ิวรอกำ�รด้ำ�เนินกำ�ร

 สุำ�หรับอ�ค�รเรียนปฐ์ม่วัย กำ�รก่ำอสุร้�งด้ำ�เนินกำ�รม่�แล้ิว 

490 วัน ง�นเสุรจ็ัสิุ�นไปแลิว้ 49 เปอรเ์ซ็ินต์ ง�นโครงสุร�้งคอนกำรตี 

คอนกำรีตเสุริม่เหล็ิกำ ค�น พ่ื่�น เสุ� ผู้นังบันได้ ผู้นังลิิฟูต์ชัี�น 1 ถึงชัี�น 6 

เสุร็จัหม่ด้แล้ิว เริ�ม่ง�นติด้ตั�งแบบท้องพ่ื่�นรับหลัิงค�ชัี�น 6 แล้ิว ง�น

ติด้ตั�งท่อร้อยสุ�ยง�นระบบเหน่อฝ้ึ�เพื่ด้�นภ�ยในกำ็ด้ำ�เนินกำ�รไป

ได้้ จันถึงชัี�น 2 แล้ิว นับว่�ทุกำอย่�งด้ำ�เนินไปด้้วยดี้ ด้้วยกำ�รทำ�ง�น

อย่�งม่่ออ�ชีีพื่ที�ใสุ่ใจัในกำ�รทำ�ง�นของบริษัท สีุ�พื่ระย�ก่ำอสุร้�ง 

จัำ�กัำด้ บริษัท โปรเจัค แวล้ิ จัำ�กัำด้ (ผู้้้สุำ�รวจัประม่�ณง�น แลิะร�ค�

ก่ำอสุร้�ง) แลิะบริษัทโปรเจัค แพื่ลินนิ�ง เซิอร์วิสุ จัำ�กัำด้ (ม่ห�ชีน) 

(PPS) วิศวกำรผู้้้บริห�รแลิะควบคุม่ง�นก่ำอสุร้�ง แลิะที�สุำ�คัญแลิะ

ข�ด้ไม่่ได้้ค่อนักำเรียนเก่ำ� 2 คน พีื่�น้อง คุณวิภ� เจีัยกำเจิัม่ แลิะ คุณ

วรรณรภ� แย้ม่พัื่นธ์ุี ที�ทำ�หน้�ที�ในน�ม่โรงเรียนกัำบกำ�รกำำ�กัำบด้้แลิ

ง�นทั�งหม่ด้อย่�งทุ่ม่เทด้้วยจิัตต�รม่ณ์เซิอร์เวียม่อย่�งแท้จัริง



กำ�รบ้รณะเร่อนวัด้น้อย
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การบูรณะเรือนวัดน้อย

 หนึ�งในคว�ม่สุุขเล็ิกำ ๆ ของผู้้้ที� “ได้้ร้้จัักำแลิะได้้รักำ” 

โรงเรียนม่�แตร์เด้อีวิทย�ลัิย ห�กำได้้เข้�ม่�โรงเรียนในช่ีวงนี� ค่อกำ�ร

เห็นคว�ม่ค่บหน้�ของกำ�รบ้รณะเร่อนวัด้น้อยของโรงเรียน

 ณ ขณะนี�ท่�นสุ�ม่�รถเหน็กำระเบ่�องหลัิงค�ใหม่่ที�เหม่่อน

เดิ้ม่ป้หลัิงค�ไปได้้สัุกำเก่ำอบครึ�งหนึ�งแล้ิว หลัิงจั�กำที�ได้้ปรับปรุง

โครงสุร้�งหลัิงค� แก้ำไขปัญห�ต่�ง ๆ ของกำ�รชีำ�รุด้ ทรุด้โทรม่ต�ม่

กำ�ลิเวลิ� เรียบร้อยแล้ิว

 นอกำจั�กำนี�ยงัได้้เหน็สีุที�ท�ด้้�นนอกำของหอทพิื่ยเ์ล็ิกำ ๆ  ซึิ�ง

เคยเป็นหอระฆัังม่�ก่ำอน สุถ�ปนิกำนักำเรียนเก่ำ�ผู้้้บ้รณะอ�ค�รนี�พื่บ

ว่�สีุนี�ค่อสีุในอดี้ตที�ข้ด้ศึกำษ�แล้ิวพื่บ จัริง ๆ แล้ิวช่ี�งพื่บว่�ซิิสุเตอร์

ได้้มี่กำ�รท�สีุใหม่่ทับสีุเดิ้ม่หลิ�ยชัี�นหลิ�ยรอบในช่ีวง 100 ปี ที�ผู่้�น

ม่�นี�

 ไม่่น�นเกิำนรอที�เร่อนวัด้น้อยนี�จัะได้้รับกำ�รบ้รณะอย่�ง

เสุร็จัสุม่บ้รณ์ให้ได้้ใช้ีง�นต่อไปอีกำหลิ�ยปี แลิะคงเปน็สัุญลัิกำษณ์ชี�ว

ม่�แตร์เด้อีฯ หวงแหน แลิะภ�คภ้มิ่ใจัไปย�วน�น

 ขอบคุณ ด้ร.ยุวรัตน์ เหม่ะศิลิปิน แลิะบริษัทปุณณรักำษ์ 

กัำบผู้ลิง�นชิี�นสุำ�คัญที�ม่อบให้ม่�แตร์เด้อีวิทย�ลัิย
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บทคว�ม่เกำี�ยวกำับกำิจักำรรม่บริจั�คเงินคนจันปีกำ�รศึกำษ� 2563

 ทุกำ ๆ  เช้ี� เร�มั่กำจัะได้้รับกำ�รเช่ี�อเชิีญให้ทบทวนตัวเองว่�  วันนี�เร�จัะสุ�ม่�รถช่ีวยเหล่ิอใครได้้บ้�ง โด้ยกำ�รแบ่งปันค่�ขนม่ประจัำ�

วันของเร�ผู่้�นกิำจักำรรม่ที�เร�เรียกำว่�   เงินคนจัน    เริ�ม่ตั�งแต่อนุบ�ลิ 3 จันถึงชัี�นมั่ธียม่ต่อเน่�องกัำนม่�   จันกำลิ�ยเป็นนิสัุยของนักำเรียน 

ม่�แตร์เด้อี ฯ ที�ได้้ถ้กำปล้ิกำฝัึงให้เสีุยสุลิะ แบ่งปัน แลิะพื่ย�ย�ม่ห�ท�งช่ีวยเหล่ิอผู้้้ข�ด้แคลินหร่อเด่้อด้ร้อน 

 ทุกำ ๆ เด่้อน สุม่�ชีิกำสุภ�นักำเรียนจัะช่ีวยกัำนห�ข้อม้่ลิว่� มี่องค์กำรใด้หร่อ

ชุีม่ชีนใด้ที�ประสุบภัย  ได้้รับคว�ม่เด่้อด้ร้อน  หร่อต้องกำ�รกำ�รสุนับสุนุนเงิน หร่อ

ปัจัจััย  ที�เร�ทุกำคนสุ�ม่�รถสุ่งคว�ม่ช่ีวยเหล่ิอไปได้้    เช่ีน สุม่�ชิีกำสุภ�นักำเรียนจั�กำ

ชัี�นมั่ธียม่ศึกำษ�ปีที� 5 แลิะ 6  ที�เคยไปจััด้กิำจักำรรม่ที�สุถ�นสุงเคร�ะห์ หร่อม้่ลินิธิีต่�ง ๆ  

ก็ำจัะนำ�เสุนอให้เห็นถึงคว�ม่เด่้อด้ร้อน คว�ม่ข�ด้แคลิน  ในขณะที�สุม่�ชิีกำจั�กำชัี�นอ่�น ๆ 

รวม่ทั�งคุณคร้ในโรงเรียน  ก็ำจัะให้ข้อม้่ลิม่�ด้้วย     ในที�ประชุีม่ผู้้้แทนนักำเรียนจัะช่ีวยกัำน

แสุด้งคว�ม่คดิ้เหน็ว่�   เร�จัะชีว่ยเหล่ิออย�่งไร  ด้้วยกำ�รบรจิั�คอะไรแลิะบรจิั�คใหที้�ใด้

ก่ำอนหลัิง    ซึิ�งในปีกำ�รศึกำษ� 2563 ที�ผู่้�นม่�  เงินจั�กำกิำจักำรรม่เงินคนจัน  ได้้ช่ีวย

บรรเท�คว�ม่เด่้อด้ร้อนแก่ำเพ่ื่�อนม่นุษย์ ผู่้�นองค์กำรต่�ง ๆ ทั�งสิุ�น 14 องค์กำร  รวม่

เป็นจัำ�นวนเงิน 400,000 บ�ท  (สีุ�แสุนบ�ทถ้วน)    

 ทุกำครั�งที�ผู้้้แทนห้องหร่อคร้ประจัำ�ชัี�นได้้ม่�บอกำเล่ิ�ว่�  เงินคนจันที�เร�เสีุยสุลิะกัำน

คนลิะเล็ิกำลิะน้อย ในแต่ลิะวันตลิอด้ปีกำ�รศึกำษ� ได้้มี่สุ่วนช่ีวยเหล่ิอให้ผู้้้ที�เด่้อด้ร้อนมี่ชีีวิตที�ดี้ขึ�น 

นั�นก็ำสุร้�งคว�ม่สุุขในใจัให้แก่ำเร�ชี�วม่�แตร์เด้อีฯได้้เสุม่อม่�  

องค์กำรกำ�รกุำศลิทั�ง 14 แห่ง ได้้แก่ำ 

1. บ้�นอัญจัลิ� อ.เชีียงคำ�  จั.พื่ะเย�   

2. ค�มิ่ลิเลีิยน โซิเชีียลิ เซินเตอร์ จั.ระยอง    

3. โรงเรียนอนุบ�ลิหม่้่บ้�นเด็้กำ จั.กำ�ญจันบุรี  ม้่ลินิธิีเด็้กำ     

4. ม้่ลินิธิีโรงพื่ย�บ�ลิอุ้ม่ผู้�งเพ่ื่�อม่นุษยธีรรม่  

5. ม้่ลินิธิีรักำษ์เด็้กำ   

6. ม้่ลินิธิีอ�สุ�เพ่ื่�อนพึื่�ง (ภ�ฯ) ย�ม่ย�กำ สุภ�กำ�ชี�ด้ไทย  ร่วม่บริจั�คเพ่ื่�อช่ีวยเหล่ิอผู้้้ประสุบอุทกำภัย   

7. ม้่ลินิธิีคณะสุงฆ์ัพื่ระเยซ้ิเจ้ั� (เยซ้ิอิสุต์) โครงกำ�รสุงเคร�ะห์ผู้้้ต้องขัง   

8. สุถ�นสุงเคร�ะห์เด็้กำบ้�นค�มิ่ลิเลีิยนเพ่ื่�อเด็้กำพิื่กำ�ร ลิ�ด้กำระบัง  

9. สุถ�นสุงเคร�ะห์เด็้กำบ้�นเวียงพิื่งค์  จั. เชีียงใหม่่    

10. ศ้นย์อุปกำ�ระเลีิ�ยงเด็้กำกำำ�พื่ร้� แลิะเด็้กำย�กำไร้ วัด้ด้อนจัั�น จั. เชีียงใหม่่   

11. ม้่ลินิธิีธีรรมิ่กำชีนเพ่ื่�อคนต�บอด้ในประเทศไทย   

12. ม้่ลินิธิีบ้�นนกำขมิ่�น

13. ม้่ลินิธิีเพ่ื่�อนหญิง    

14. ศ้นย์ด้้แลิชีนเผู่้� เพ่ื่�อเด็้กำไร้สัุญชี�ติ  อ.เชีียงด้�ว  จั.เชีียงใหม่่   

บทความเกี่ยวกับ
กิจกรรมบริจาคเงินคนจน

ปีการศึกษา 2563
โด้ย คร้นิลิวรรณ  เจัตวรัญญู้

“เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที ่จำานวนเงิน”
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

เรียนรู้ออนไลน์ ห่างไกลโควิด 

เรียบเรียงโด้ย คร้กำลุ่ิม่สุ�ระฯ ภ�ษ�ไทย

 ตั�งแต่เปิด้ภ�คเรียนที� 1 ปีกำ�รศึกำษ� 2564 ในเด่้อนมิ่ถุน�ยนถึงสิุงห�คม่ ถึงแม้่จัะเป็นช่ีวงกำ�รเรียนกำ�รสุอนร้ปแบบออนไลิน์ 

แต่คร้กำลุ่ิม่สุ�ระฯ ภ�ษ�ไทยก็ำยงัเน้นกำ�รฝึึกำพัื่ฒน�ทักำษะกำ�รเขียนของนกัำเรียนอย้่เสุม่อ ทั�งร้อยแก้ำวร้อยกำรอง แลิะง�นเขียนประเภท

ต่�ง ๆ โด้ยให้นักำเรียนได้้ฝึึกำเขียนเรียบเรียงคว�ม่คิด้ของตนเกีำ�ยวกัำบสุถ�นกำ�รณ์ในปัจัจุับัน รวม่ถึงในโอกำ�สุวันสุำ�คัญต่�ง ๆ เช่ีน วัน

ภ�ษ�ไทย วันแม่่ เป็นต้น จึังขอรวบรวม่ผู้ลิง�นสุ่วนหนึ�งของนักำเรียนม่�ให้ได้้อ่�นกัำน 

 ช่ีวงสุถ�นกำ�รณ์โรคโควิด้-19 นักำเรียนสุ่วนใหญ่มี่โอกำ�สุเรียนออนไลิน์แทนกำ�รไปโรงเรียน เพ่ื่�อป้องกัำนกำ�รแพื่ร่ระบ�ด้ของ

โรค ซึิ�งหลิ�ยคนมั่กำบอกำว่�กำ�รเรียนออนไลิน์ไม่่ได้้อะไร แต่สุำ�หรับหน้ หน้เช่ี�อว่�ทุกำอย่�งบนโลิกำนี�มี่ทั�งข้อดี้ข้อเสีุย แน่นอนว่�ข้อเสีุย

ของกำ�รเรียนออนไลิน์ ค่อ หน้ไม่่ได้้พื่บเจัอพ้ื่ด้คุยทำ�กิำจักำรรม่ร่วม่กัำนกัำบคุณคร้แลิะเพ่ื่�อน ๆ แบบเห็นหน้�เห็นต�กัำน แต่ในเม่่�อเกิำด้

เหตุกำ�รณ์แบบนี� หน้อย�กำให้เร�ทุกำคนเปิด้ใจัยอม่รับแลิะปรับตัวกัำบกำ�รเรียนออนไลิน์ หน้คิด้ว่�ข้อดี้ ค่อ หน้ได้้เรียนร้้กำ�รใช้ีอุปกำรณ์

คอม่พิื่วเตอร์ม่�กำขึ�น เช่ีน กำ�รฝึึกำพิื่ม่พ์ื่ ได้้เรียนร้้กำ�รใช้ีโปรแกำรม่ MS Teams โปรแกำรม่ MS PowerPoint แลิะโปรแกำรม่ MS Excel 

ในกำ�รเรียนแลิะทำ�กำ�รบ้�นสุ่งคร้ 

 ขอเพีื่ยงแค่ทุกำคนเปิด้ใจัยอม่รับแลิะเรียนร้้ หน้เช่ี�อว่�เม่่�อเร�คุ้นเคยแล้ิว ก็ำจัะร้้ว่�กำ�รเรียนออนไลิน์ได้้อะไรม่�กำกำว่�ที�คิด้ 

แลิะกำ�รเรียนร้้ไม่่มี่วันสิุ�นสุุด้ ขอให้ทุกำคนสุ้้แลิะก้ำ�วผู่้�นไปด้้วยกัำนนะคะ 

ณพิชญา  แซ่่จิวิ  ปั.5/1  

 ตั�งแต่เริ�ม่เกิำด้สุถ�นกำ�รณ์โควิด้เม่่�อปีที�แล้ิว หลิ�ยสิุ�งหลิ�ยอย่�งได้้เปลีิ�ยนไป เร�จัำ�เป็นต้องปรับกำ�รใช้ีชีีวิตประจัำ�วันให้ต่�ง

จั�กำเดิ้ม่ รวม่ถึงกำ�รเรียนออนไลิน์อย่�งจัริงจััง ก่ำอนที�หน้จัะเริ�ม่เรียนออนไลิน์ หน้ไม่่ค่อยได้้ใช้ีคอม่พิื่วเตอร์ แต่ตอนนี�หน้ได้้เรียนร้้กำ�ร

ใช้ีคอม่พิื่วเตอร์แลิะกำ�รใช้ีโปรแกำรม่ที�อย้ใ่นคอม่พิื่วเตอร์ เช่ีน กำ�รทำ�สุ่�อนำ�เสุนอด้้วยโปรแกำรม่ MS PowerPoint กำ�รทำ�แผู้นภ้มิ่ใน

โปรแกำรม่ MS Excel แลิะกำ�รเขียนเรียงคว�ม่ในโปรแกำรม่ MS Word กำ�รได้้ใช้ีคอม่พิื่วเตอร์ในกำ�รเรียนออนไลิน์ทุกำวันก็ำเหม่่อนเป็นกำ�ร

ฝึึกำฝึนให้คุ้นเคยกัำบโปรแกำรม่ต่�ง ๆ  แลิะสุ�ม่�รถใช้ีได้้คล่ิองขึ�น ห�กำไม่่ได้้เรียนออนไลิน์หน้ก็ำคงไม่่ได้้พัื่ฒน�ทักำษะกำ�รใช้ีคอม่พิื่วเตอร์

ได้้ม่�กำขน�ด้นี�ถึงแม้่ตอนนี� เร�ยังไม่่ได้้ไปโรงเรียน เร�ก็ำสุ�ม่�รถเรียนร้้แลิะพัื่ฒน�ตัวเองผู่้�นกำ�รเรียนออนไลิน์ได้้ หน้เช่ี�อว่�กำ�รได้้เรียน

หนังสุ่อไม่่ว่�จัะเป็นแบบออนไลิน์หร่อออนไซิต์ก็ำล้ิวนมี่ข้อดี้ทั�งนั�น 

บุญญาภัา  จงเสรีู  ปั.5/3  
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แม่คือความสุขของหนู

ความสุขของแม่ 

ขอบพระคุณแม่ 

พระคุณของแม่ 

 หน้ชีอบม่องรอยยิ�ม่ที�มี่คว�ม่สุุขของแม่่ คว�ม่สุุขของแม่่ค่อหัวใจัที�จัะทำ�ให้หน้เจัริญเติบโตแลิะแข็งแรง คว�ม่สุุขของแม่่

ทำ�ให้หน้มี่กำำ�ลัิงใจัแลิะมี่พื่ลัิงในกำ�รเอ�ชีนะสิุ�งที�ตัวเองกำลัิว เพื่ร�ะแม่่เป็นสุุด้ที�รักำของหน้ คว�ม่สุุขของแม่่ก็ำค่อคว�ม่สุุขของหน้ หน้

รักำแม่่ที�สุุด้ในโลิกำ 

ธัญญรัูตีน์  ฐ์าปันพาห์ะ ปั.3/1 

 วันที�ดี้ของแม่่ค่อกำ�รด้้แลิฉันกัำบน้องให้มี่คว�ม่สุุข แม่่ให้คว�ม่รักำแลิะด้้แลิเอ�ใจัใสุ่ในทุกำ ๆ  เร่�อง ถ้�ฉันร้องไห้แม่่ก็ำจัะปลิอบ

ใจัฉันแลิะแม่่มั่กำจัะซ่ิ�อแต่ของขวญัดี้ ๆ  ให้ฉัน แต่แม่่ไม่่เคยซ่ิ�อของขวญัให้ตัวเองเลิย แม่่เสุยีสุลิะคว�ม่สุุขสุว่นตัวเพ่ื่�อฉนักัำบน้อง แม่่ค่อ

ตัวอย่�งของผู้้้ให้อย้่เสุม่อ ฉันรักำแม่่ 

อัยย์ลดิา  จินังกุูล ปั.3/2 

 ผู้้้หญิงคนหนึ�งสุำ�คัญม่�กำสุำ�หรับล้ิกำคนนี�  ท่�นเลีิ�ยงด้้หน้ม่�ตั� งแต่หน้ยังเ ล็ิกำ 

ผู้้้หญิงคนนี�เป็นฮีโร่สุำ�หรับหน้แลิะมี่พื่ระคุณกัำบหน้ม่�กำเกิำนกำว่�จัะนับได้้ 

ท่�นเป็นที�หนึ�งในใจัหน้เสุม่อ แลิะถ้�เป็นไปได้้หน้อย�กำตอบแทนพื่ระคุณ

ท่�น ผู้้้หญิงคนนี�ก็ำค่อแม่่ที�รักำของหน้

วีิร์ูพิชา  เลิศิถิรูพันธ์ุ ปั.3/3 

 ตอนหน้ยงัตัวเล็ิกำ ๆ  คุณแม่่มั่กำจัะเปิด้เพื่ลิงสุำ�หรับ

เด็้กำเพื่ร�ะ ๆ ให้หน้ฟัูงบ่อย ๆ สุอนหน้อ่�น เขียน แลิะทำ�

อ�ห�รโปรด้ให้หน้ เช่ีน ปลิ�ทอด้ ผัู้กำทอด้ แลิะซุิปกิำม่จิั 

คุณแม่่ชีอบทำ�ขนม่แลิะมั่กำจัะชีวนหน้ม่�

ช่ีวยทำ�อย่�งสุนุกำสุน�นม่�กำ ช่ีวงนี�เรียน

ออนไลิน์คุณแม่่จัะช่ีวยคอยด้้แลิหน้ หน้

ชีอบอ้อม่กำอด้ของคุณแม่่ หน้จึังกำอด้กัำบคุณ

แม่่ทุกำวัน หน้รักำคุณแม่่

นวิินดิา  ปิัติีพานิช  ปั.3/4 
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เทิดพระคุณแม่ 
 นับตั�งแต่เกิำด้ม่�เป็นล้ิกำแม่่  ประจัักำษ์แท้พื่ระคุณแม่่มี่ม่�กำหลิ�ย 

ทุ่ม่หย�ด้เหง่�อแทนคว�ม่รักำทั�งใจักำ�ย  แม่่ชีี�หม่�ยหนท�งให้ล้ิกำเดิ้น 

 แม่่กัำนภัยทุกำอย่�งให้ล้ิกำพ้ื่น  ทั�งยอม่ทนแม้่ต้องระหกำระเหิน 

ด้้แลิล้ิกำเช้ี�คำ��ไม่่หม่�งเมิ่น   เพีื่ยงล้ิกำเพื่ลิินแม่่ก็ำสุุขไม่่ทุกำข์ใจั 

แพรูปััฏธ์  มาลากุูล ณ อยุธยา  ปั.6/1 

เทิดพระคุณแม่ 
 พื่ระคุณแม่่ยิ�งใหญ่กำว่�ท้องฟู้�  ทั�วพื่สุุธี�ห�ที�ไหนไม่่มี่เหม่่อน 

แม่่อุ้ม่ท้องหน้ม่�ถึงเก้ำ�เด่้อน   แม่่คอยเต่อนเม่่�อผิู้ด้พื่ลิ�ด้อย้่ทุกำวัน 

 ผู่้�นล่ิวงม่�สิุบเอ็ด้ปีแล้ิววันนี�  คว�ม่รักำที�แม่่ให้ไม่่แปรผัู้น 

อย�กำบอกำว่�หน้รักำแม่่เช่ีนกัำน   แลิะจัะเป็นเช่ีนนั�นตลิอด้ไป 

วิิญ  มห์าศิรูานนท์ี  ปั.6/3 

พระคุณแม่ 
 พื่ระคุณแม่่กำว้�งใหญ่เกิำนจัะเปรียบ ห�กำจัะเทียบใจัแม่่ดั้�งหินผู้� 

ทั�งแข็งแกำร่งเหล่ิอล้ินพื่รรณน�   ย�กำจัะห�สิุ�งใด้ม่�ทด้แทน 

 ทั�งอบรม่สุอนสัุ�งชีี�ถ้กำผิู้ด้  มี่ข้อคิด้เต่อนใจัล้ิกำจัอม่แก่ำน 

ทั�งข้�วปลิ�แม่่จััด้ให้ไม่่ข�ด้แคลิน  ล้ิกำนั�นแสุนซิ�บซึิ�งในบุญคุณ 

 อันแม่่นี�มี่แต่ให้ไม่่ร้้จับ  ย�กำจัะพื่บคนใด้คอยเก่ำ�อหนุน 

ม่อบคว�ม่รักำเม่ตต�แลิะกำ�รุญ   แสุนอบอุ่นจั�กำแม่่มิ่เคยล่ิม่ 

พิมพ์พนิตี  เทีพเจริูญนิรัูนดิร์ู  ม.2/3 

แม่เปรียบดังแสงสว่าง 
 แม่่เปรียบดั้งแสุงสุว่�งท�งชีีวิต เป็นค่้คิด้แนะนำ�คำ�ปรึกำษ� 

คอยเป็นมิ่ตรช่ีวยคิด้ทุกำเวลิ�          เช็ีด้นำ��ต�ย�ม่เศร้�แม่่เข้�ใจั 

 แม่่อุ้ม่ท้องเก้ำ�เด่้อนคอยเต่อนจิัต เป็นดั้�งมิ่ตรค่้ใจัไม่่ไปไหน 

เป็นเพ่ื่�อนเล่ินคนแรกำไม่่แปลิกำใจั  ไม่่ว่�ใครรังแกำแม่่ป้องกัำน 

 แม่่ประคองล้ิกำเดิ้นไม่่เหินห่�ง  ร่วม่เดิ้นท�งข้�งล้ิกำให้สุุขสัุนต์

จัะขึ�นเหน่อลิงใต้ในทุกำวัน   ไม่่ห่�งกัำนพัื่นผู้้กำล้ิกำอุ่นใจั 

 ย�ม่เข้�เรียนเขียนอ่�นแม่่คอยสุอน เฝ้ึ�อด้นอนสุอนล้ิกำคลิ�ยสุงสัุย 

เป็นคุณคร้ที�หนึ�งซึิ�งหัวใจั   เร่�องไหนไหนแม่่สุอนสัุ�งตั�งใจัจัำ� 

 วันสิุบสุองสิุงห�ม่�ครบรอบ  ล้ิกำขอม่อบคว�ม่รักำเช้ี�จัรด้คำ��

จัะเล่ิ�เรียนเพีื่ยรใฝึ�ร้้ลิงม่่อทำ�   ให้สุม่คำ�เป็นล้ิกำแม่่แน่แท้จัริง

สุวิพิชญ์  แสงงาม  ม.3/2 

รู้รักษ์ภาษาไทย 
 รักำษ์ภ�ษ�ไทย ใสุ่ใจัตัวอักำษร       ไวย�กำรณ์ครบครัน ร้้ผัู้นวรรณยุกำต์ ให้ทุกำคำ�ไพื่เร�ะ

คำ�เสุน�ะร้อยเรียบเรียง      ออกำเสีุยงข�นชัีด้เจัน     กำฎีเกำณฑ์หลัิกำภ�ษ�  คะข�ใช้ีให้ถ้กำ      ปล้ิกำฝัึงแต่ยังน้อย

เรียงร้อยประสุม่คำ�      น้อม่นำ�ลิ�ยสุ่อไทย       ไตรย�งศ์แลิะอักำขระ      ภ�ษ�ประจัำ�ชี�ติ    อย่�ประม่�ทใช้ีผิู้ด้ 

ควรพิื่นิจัมั่�นไว้       จังอย่�ล่ิม่เล่ิอนไซิร้       หมั่�นใช้ีให้เป็น

 (ร่�ยสุุภ�พื่)
ธัญญรัูตีน์ ลวิากูรู  ม.5/5 
นิชชิศิา ตีรีูธนากูรู  ม.5/5 

ชัญญพัชร์ู กิูจสถาพรูไพศิาล  ม.5/5 
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ป้�ยนิเทศภ�ยในโรงเรียนปีกำ�รศึกำษ� 2564 

ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564 

 กำ�รจััด้ทำ�ป้�ยนิเทศภ�ยในโรงเรียน ใน 4-5 ปีที�ผู่้�นม่� ได้้รับคว�ม่ร่วม่ม่่อจั�กำนักำเรียนมั่ธียม่ที�สุนใจัง�นออกำแบบผู่้�นท�งโปรแกำรม่

คอม่พิื่วเตอร์ แลิะอ�สุ�ช่ีวยง�น โด้ยใช้ีเวลิ�ในช่ีวงปิด้ปีกำ�รศึกำษ�ระหว่�งเด่้อนมี่น�คม่ ถึงปลิ�ยเม่ษ�ยนในกำ�รด้ำ�เนินกำ�ร

 กำ�รเตรียม่ป้�ยนิเทศในโรงเรียนสุำ�หรับปีกำ�รศกึำษ� 2564 ก็ำได้้รับคว�ม่สุนใจัร่วม่ง�นจั�กำนกัำเรียนมั่ธียม่เช่ีนเดิ้ม่ มี่ทั�งนักำเรียนที�ได้้

ร่วม่ง�นในปีกำ�รศึกำษ�ก่ำอน แลิะอ�สุ�สุมั่ครใหม่่ คว�ม่พิื่เศษของกำ�รจััด้ทำ�ป้�ยนิเทศในปีนี� ค่อ ในกำ�รจััด้ทำ�หลิ�ย ๆ ป้�ย นักำเรียนได้้รับ

เพีื่ยงหัวข้อเร่�องที�โรงเรียนต้องกำ�รให้นำ�เสุนอ แต่นักำเรียนเป็นผู้้้ค้นห�ข้อม้่ลิ แลิะพิื่จั�รณ�ด้้วยตนเองว่�จัะนำ�เสุนอด้้วยข้อคว�ม่อะไร ภ�พื่

ประกำอบเช่ีนไรจึังจัะดึ้งด้้ด้คว�ม่สุนใจัของเพ่ื่�อนนักำเรียนอย�่งสุะดุ้ด้ต� แลิะเม่่�ออ่�นแล้ิวก็ำสุะดุ้ด้ใจัได้้ข้อคิด้จั�กำภ�พื่ที�เห็นแลิะข้อคว�ม่ที�อ่�น

 ขอแสุด้งคว�ม่ช่ี�นชีม่กัำบนักำเรียนที�ได้้อ�สุ�สุมั่ครช่ีวยง�นจััด้ทำ�ป้�ยนิเทศ สุำ�หรับปีกำ�รศึกำษ� 2564 ดั้งนี� 

โด้ย คร้อ�รีรัตน์ แก้ำวภ�
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กำ�รประกำวด้ว�ด้ภ�พื่ “กำ�รด้้แลิรักำษ�โลิกำ บ้�นที�เร�อ�ศัยอย้่ร่วม่กำัน"

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ
“การดูแลรักษาโลก 

บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" 
(Care of Our Common Home)

 กำ�รนำ�หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนม่�เป็นหัวข้อกำ�รประกำวด้ว�ด้ภ�พื่สุำ�หรับนักำเรียน เป็นคว�ม่ริเริ�ม่ของเคร่อข่�ยผู้้้ปกำครองนักำเรียน

ค�ทอลิิกำ ที�เป็นประโยชีน์อย่�งยิ�งสุำ�หรับโรงเรียน นอกำจั�กำที�นักำเรียนจัะได้้แสุด้งฝีึม่่อกำ�รว�ด้ภ�พื่ระบ�ยสีุแล้ิว นักำเรียนยังได้้ทำ�คว�ม่เข้�

ใจักัำบห้วข้อ ได้้คิด้ ไตร่ตรอง แลิะใช้ีคว�ม่สุร้�งสุรรค์นำ�เสุนอภ�พื่ที�สุ่�อมุ่ม่ม่องของตนให้ผู้้้อ่�นได้้เกิำด้กำ�รเรียนร้้ด้้วยเช่ีนกัำน

 หัวข้อ กำ�รด้้แลิรักำษ�โลิกำ บ้�นที�เร�อ�ศัยอย้่ร่วม่กัำน ของปีกำ�รศึกำษ� 2563 จัะว่�ง่�ยก็ำง่�ย ย�กำก็ำย�กำ แต่ก็ำมี่ศิลิปินน้อยใหญ่ของ

โรงเรียนสุ่งภ�พื่เข้�ประกำวด้ถึง 152 ภ�พื่ แต่ลิะคนแสุด้งคว�ม่คิด้สุร้�งสุรรค์ แลิะนำ�เสุนอได้้อย่�งน่�ช่ี�นชีม่

ผู้ลิกำ�รตัด้สิุนของกำรรม่กำ�รปร�กำฏิดั้งนี�

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3

รูางวัิลยอดิเยี�ยม 1 รูางวัิล

เด็้กำหญิงพื่รวฤน ด้ำ�รงชีีพื่ อ.3/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น รักำโลิกำของเร�

รูางวัิลดีิเด่ิน 4 รูางวัิล

เด็้กำหญิงพัื่ฐ์ธัีนย� นนท์ธีน�วุฒิ ป.1/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น รักำษ�ทะเลิ

เด็้กำหญิงณปภัชี วิชียภิญโญ ป.1/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น ม่�แตร์ฯร่วม่ใจัด้้แลิรักำษ�โลิกำ

เด็้กำหญิงอริย� เจันยุทธีน� ป.1/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น MD รักำษ์โลิกำ

เด็้กำหญิงวิววร�รัตน์ เฉลิยทรัพื่ย์ ป.2/4 

ช่ี�อผู้ลิง�น ONE LOVE FOR OUR WORLD

โด้ย คร้เน�วรัตน์ ทัศนเกำษม่
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รูางวัิลชมเชย 10 รูางวัิล

เด็้กำหญิงรินภัทร อภิวัฒนพื่ร อ.3/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น ต้นไม้่กัำบสุ�ยรุ้ง

เด็้กำหญิงธีม่นพัื่ชีญ์ สุุทธิีนนท์ อ.3/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น ปล้ิกำต้นไม้่ให้โลิกำมี่คว�ม่สุุข

เด็้กำหญิงจุัฑ�สิุริ กุำลิบุศย์ อ.3/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น  โลิกำเร�แข็งแรง

เด็้กำหญิงชี�ลิิสุ� เลิิศบรรธีน�วงศ์ อ.3/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น  โลิกำสุะอ�ด้ของฉัน

เด็้กำหญิงวรินรำ�ไพื่ เชิีด้จิัระพื่งษ์ ป.1/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น  โลิกำยิ�ม่ได้้

เด็้กำหญิงธีฤฑม่น วันรัตน์เศรษฐ์ ป.1/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น  We Love the Earth

เด็้กำหญิงปริญญ์ ชัียโรจัน์ ป.1/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น  สุ�มั่คคี

เด็้กำหญิงลิลิิลิด้� กัำนท� ป.2/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น โลิกำสุด้ใสุเพื่ร�ะเร�ช่ีวยกัำนด้้แลิ

เด็้กำหญิงขวัญชีนกำ แด้งช่ีวง ป.2/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น บันได้ง้สุ่้โลิกำที�สุวยง�ม่

เด็้กำหญิงปัญญณัฐ์ เต็ม่ปีติเกำษม่ ป.3/3 
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ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

รูางวัิลยอดิเยี�ยม 1 รูางวัิล

เด็้กำหญิงณพิื่ชีญ� แซ่ิจิัว ป.4/3 

ช่ี�อผู้ลิง�น โลิกำค่อบ้�นที�อบอุ่น

รูางวัิลดีิเด่ิน 3 รูางวัิล

เด็้กำหญิงรัญชิีสุ�  เร่งเพีื่ยร ป.4/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น ม่�รักำษ�โลิกำกัำนเถอะ

เด็้กำหญิงกำฤตติชี� เหล่ิ�ประภัสุสุร ป.5/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น โอบอุ้ม่โลิกำด้้วยสุองม่่อเร�

เด็้กำหญิงวริศร� รุ่งเร่อง ป.5/4 

ช่ี�อผู้ลิง�น เร�รักำษ์โลิกำ โลิกำรักำเร�
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รูางวัิลชมเชย 7 รูางวัิล

เด็้กำหญิงฉัตร�ภรณ์ อ�รีเจัริญพื่นิต ป.4/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น รักำษ์โลิกำของเร�

เด็้กำหญิงวีร์ศิริ พื่ฤกำษ์วัฒน�นนท์ ป.4/4 

ช่ี�อผู้ลิง�น Our Special Tree

เด็้กำหญิงณฐ์ม่นฑ์ เลิิศเลิอพัื่นธ์ี ป.5/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น คนลิะไม้่คนลิะม่่อช่ีวย  

  ปล้ิกำฝัึงคว�ม่ง�ม่แก่ำโลิกำ

เด็้กำหญิงอลิิน จิัตรถเวชี ป.5/2 

ช่ี�อผู้ลิง�น รวม่มิ่ตรทะเลิ

เด็้กำหญิงธัีณฑิชี� รุ่งเจัริญพื่ร ป.5/3  

ช่ี�อผู้ลิง�น  โลิกำสุวยด้้วยม่่อเร�

เด็้กำหญิงรินรด้� กัำนท� ป.5/4 

ช่ี�อผู้ลิง�น เปลีิ�ยนโลิกำให้สุวยด้้วยสุองม่่อเร�

เด็้กำหญิงกัำญญ�พัื่ชีร์   เวศย์ไกำรศรี   ป.5/4 

ช่ี�อผู้ลิง�น รักำษ์โลิกำ  
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รูางวัิลยอดิเยี�ยม

เด็้กำหญิงพิื่ชีญ์ชี� ทิพื่ย์ท�ม้่ลิ ม่.1/3 

ช่ี�อผู้ลิง�น Live Together

รูางวัิลชมเชย

เด็้กำหญิงลิภัสุรด้� พื่ลิอยสุ่องแสุง ม่.1/1 

ช่ี�อผู้ลิง�น โลิกำใหม่่ที�ดี้กำว่�

รูางวัิลดีิเด่ิน

เด็้กำหญิงปรียนิตย์ เพื่ชีรแสุงใสุสุกุำลิ ม่.2/1

ช่ี�อผู้ลิง�น Nature Along the Intersection Road

ระดับมัธยมศึกษา



สุภ�นักำเรียนในปีแห่งคว�ม่เปลิี�ยนแปลิง

Mater Dei News ฉบับที� 67 ปีที� 18 ปีกำ�รศึกำษ� 2564 | 31 

สภานักเรียน
ในปีแห่งความเปลี่ยนแปลง

      โด้ย น�งสุ�วธีีรกำ�นต์  สัุนติวงษ์    

หัวหน้�นักำเรียน

 สุภ�นักำเรียนปีกำ�รศึกำษ� 2564 ซึิ�งมี่สุม่�ชิีกำม่�จั�กำ

กำ�รเล่ิอกำตั�งในปลิ�ยปีกำ�รศึกำษ� 2563 จัำ�นวนทั�งหม่ด้ 37 คน 

13 ตำ�แหน่ง แลิะผู้้้แทนห้องจั�กำชัี�นมั่ธียม่ 1-6 ในปีนี� รวม่เป็น 

64 คน ยินดี้ที�ได้้ทำ�หน้�ที�เป็นตัวแทนนักำเรียนในกำ�รประสุ�น

ง�น นำ�เสุนอแนวคิด้ แลิะจััด้กิำจักำรรม่ต่�ง ๆ ภ�ยในโรงเรียน ถึง

แม้่ว่�ในขณะที�กำ�รเรียนกำ�รสุอนยังเป็นออนไลิน์ ไม่่มี่ใครได้้

ไปเรียนที�โรงเรียน แต่สุภ�นักำเรียนก็ำได้้จััด้กิำจักำรรม่แลิะประชุีม่

ออนไลิน์ โด้ยช่ีองท�ง MS Teams ในวันที� 11 มิ่ถุน�ยน แลิะ  

23 กำรกำฎี�คม่ 2564  

 ที�ผู่้�นม่� พีื่� ๆ สุภ�นักำเรียนมั่ธียม่ 6 เห็นถึงคว�ม่สุำ�คัญ

ในกำ�รจััด้กิำจักำรรม่ทำ�คว�ม่ร้้จัักำกัำน หร่อที�เรียกำว่� กิำจักำรรม่ Ice 

Breaking เพื่ร�ะถึงแม้่ว่�ร้ปแบบกำ�รทำ�ง�นในแต่ลิะตำ�แหน่งอ�จั

แตกำต่�งกำัน แต่ตลิอด้ปีกำ�รศึกำษ�นี� สุภ�นักำเรียนจัะได้้ทำ�ง�นร่วม่

กัำนอีกำม่�กำ กำ�รทำ�คว�ม่ร้้จัักำแลิะสุร้�งคว�ม่สัุม่พัื่นธ์ีที�ดี้ไว้ตั�งแต่

เริ�ม่ต้นจัะทำ�ให้สุม่�ชิีกำทุกำคนสุ�ม่�รถทำ�ง�นร่วม่กัำนได้้อย่�งเต็ม่ที� 

กิำจักำรรม่สุ�นสัุม่พัื่นธ์ีระหว่�งสุม่�ชิีกำสุภ�นักำเรียน จััด้ขึ�นในวันที� 18 

มิ่ถุน�ยน โด้ยสุภ�นักำเรียนมั่ธียม่ 6 เป็นผู้้้ด้ำ�เนินกิำจักำรรม่ทั�งหม่ด้มี่ 

3 ช่ีวง ในช่ีวงแรกำเป็นกำ�รทำ�กิำจักำรรม่เพ่ื่�อเตรียม่คว�ม่พื่ร้อม่ โด้ย

กำ�รแข่งขันตอบคำ�ถ�ม่ใน Kahoot ช่ีวงที�สุองเป็นกิำจักำรรม่กำลุ่ิม่ โด้ย

แบ่งกำลุ่ิม่สุม่�ชิีกำทุกำคนโด้ยคลิะชัี�น คลิะสีุ แลิะแต่ลิะกำลุ่ิม่จัะมี่รุ่นพีื่�

สุภ�นกัำเรียนมั่ธียม่ 6 คอยด้้แลิตลิอด้กิำจักำรรม่ กิำจักำรรม่ที�ทำ�ร่วม่กัำน

ประกำอบไปด้้วย กิำจักำรรม่ “2 Truth 1 Lie” ซึิ�งสุ่งเสุริม่ให้สุม่�ชิีกำ

ทุกำคนได้้พ้ื่ด้คุยกัำน โด้ยพ้ื่ด้เร่�องร�วของตนเอง แลิะเปิด้โอกำ�สุให้

สุม่�ชิีกำคนอ่�น ๆ  ซัิกำถ�ม่ แลิะอีกำกิำจักำรรม่หนึ�ง ค่อ “Magic Word” 

คิด้คำ�ม่หัศจัรรย ์ซึิ�งเป็นกิำจักำรรม่ที�ต้องทำ�รวม่กัำนเป็นทีม่แลิะสุ่งเสุริม่

คว�ม่สุ�มั่คคีให้กัำบสุม่�ชิีกำได้้เป็นอย่�งดี้ ในช่ีวงสุุด้ท้�ยของกิำจักำรรม่ 

สุภ�นักำเรียนมั่ธียม่ 6 ได้้ใช้ีโอกำ�สุนี�กำล่ิ�วอะไรเล็ิกำ ๆ น้อย ๆ แลิะ

จับกิำจักำรรม่ด้้วยกำ�รถ่�ยภ�พื่ร่วม่กัำน เพ่ื่�อเก็ำบเป็นคว�ม่ทรงจัำ�ที�ดี้

ของสุม่�ชิีกำ  

 ในช่ีวงระหว่�งกำ�รเรียนออนไลิน์ โรงเรียนต้องปรับเปลีิ�ยน

กำำ�หนด้กำ�รหลิ�ยอย่�ง เพ่ื่�อให้สุอด้คล้ิองกัำบสุถ�นกำ�รณ์ปัจัจุับัน แต่

ถึงอย�่งนั�นสุภ�นักำเรียนก็ำได้้รับโอกำ�สุในกำ�รทำ�ง�นอย�่งเต็ม่ที� เม่่�อ

เด่้อนมิ่ถุน�ยนที�ผู่้�นม่� หัวหน้�นักำเรียน ประธี�นเชีียร์โรงเรียน แลิะ

หัวหน้�กีำฬ�โรงเรียน ได้้มี่โอกำ�สุเป็นตัวแทนนักำเรียนม่�แตร์เด้อีทุกำ

คน ทำ�คลิิปวิดี้โอ กำล่ิ�วแสุด้งคว�ม่ยินดี้เน่�องในวันครบรอบ 70 ปี 

ให้กัำบโรงเรียน SMA Regina Pacis Surakarta ซึิ�งเป็นโรงเรียนใน

เคร่ออุร์สุุลิินที�ตั�งอย้ที่�ประเทศอนิโด้นิเซีิย ได้้มี่โอกำ�สุทำ�ง�นรว่ม่กัำบ

สุม่�คม่ผู้้้ปกำครองแลิะคร้ฯ ทำ�คลิิปวิดี้โอสุ่งกำำ�ลัิงใจัให้คุณคร้ทุกำท่�น

ผู่้�นช่ีวงเวลิ�ที�ย�กำลิำ�บ�กำไปได้้ เพื่ร�ะคุณคร้ทุกำท่�นต้องปรับตัว 

แลิะทุ่ม่เทเพ่ื่�อให้นักำเรียนได้้รับคว�ม่ร้้อย่�งเต็ม่ที� แม้่ว่�จัะเป็นช่ีวง
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สุภ�นักำเรียนในปีแห่งคว�ม่เปลิี�ยนแปลิง

ของกำ�รเรียนออนไลิน์ก็ำต�ม่ แลิะในโอกำ�สุวันไหว้คร้สุภ�นักำเรียน

ได้้ร่วม่กัำนเขียนกำ�ร์ด้อวยพื่รม่อบให้ท่�นอธิีกำ�ริณี อ�จั�รย์สุุมิ่ตร� 

ผู้้้อำ�นวยกำ�รโรงเรียน แลิะคุณคร้ที�ปรึกำษ�สุภ�นักำเรียน นอกำจั�กำ

นั�นในวันที� 30 กำรกำฎี�คม่ สุภ�นักำเรียนระดั้บชัี�นมั่ธียม่ 5 แลิะ 6 

ได้้มี่โอกำ�สุเข้�ร่วม่ฟัูงกำ�รบรรย�ยพิื่เศษจั�กำท�งโครงกำ�ร Plastic 

Footprint โด้ยสุม่�คม่จััด้กำ�รของเสีุยแห่งประเทศไทย เป็นกำ�รเปิด้

โอกำ�สุให้นักำเรียนได้้ทำ�คว�ม่เข้�ใจัแลิะเรียนร้้มุ่ม่ม่องใหม่่ ๆ เกีำ�ยว

กัำบขยะพื่ลิ�สุติกำซึิ�งเป็นปัญห�ในสัุงคม่ปัจัจุับันไม่่ว่�จัะเป็นเร่�องของ

กำ�รผู้ลิิต กำ�รแยกำขยะพื่ลิ�สุติกำชีนิด้ต่�ง ๆ หร่อกำ�รจััด้กำ�รกัำบขยะ

พื่ลิ�สุติกำอย�่งถ้กำวิธีี โด้ยกำ�รที�ได้้มี่โอกำ�สุเข้�ร่วม่ในครั�งนี�สุอด้คล้ิอง

กัำบแนวคิด้ของโรงเรียน ที�ปล้ิกำฝัึงกำ�รเรียนร้้แลิะสุนับสุนุนนักำเรียน

ในด้้�นของกำ�รรักำษ�สิุ�งแวด้ล้ิอม่ แลิะจั�กำกำ�รเข้�ฟัูงบรรย�ยครั�งนี� 

ได้้จุัด้ประกำ�ยคว�ม่คิด้ของสุภ�นักำเรียนเพ่ื่�อที�จัะนำ�คว�ม่ร้้ที�ได้้รับไป

ต่อยอด้ ในกำ�รจััด้โครงกำ�รสิุ�งแวด้ล้ิอม่ที�สุภ�นักำเรียนได้้จััด้ทำ�ขึ�นทุกำ

ปีอีกำด้้วย  

 สุำ�หรับกิำจักำรรม่สุำ�คัญอีกำกิำจักำรรม่หนึ�ง ค่อ กำ�รพิื่จั�รณ�

บริจั�คเงิน จั�กำกิำจักำรรม่เงินคนจัน แลิะเงินจั�กำโครงกำ�รเซิอร์เวียม่ 

ซึิ�งจั�กำกำ�รประชุีม่ทั�ง 2 ครั�ง ได้้บริจั�คให้บ้�นอัญจัลิ� อ.เชีียงคำ� 

จั.พื่ะเย�  แลิะม่อบให้กัำบผู้้้ปกำครองแลิะคร้ฯ แลิะสุม่�คม่นักำเรียน

เก่ำ�ม่�แตร์เด้อีฯ ที�ได้้เป็นจิัตอ�สุ�ช่ีวยเหล่ิอสัุงคม่ในสุถ�นกำ�รณ์โค

วิด้-19 สุำ�หรับซ่ิ�ออุปกำรณ์กำ�รรักำษ� จััด้ทำ�อ�ห�ร แลิะม่อบสิุ�งของ

จัำ�เป็นให้กัำบผู้้้คนในชุีม่ชีนหร่อบุคลิ�กำรท�งกำ�รแพื่ทย์ ในสุ่วนของ

กำ�รบริจั�คเงินคนจันซึิ�งนักำเรียนม่�แตร์เด้อีฯ ทำ�ร่วม่กัำนม่�อย่�ง

สุม่ำ��เสุม่อนั�น ท�งสุภ�นักำเรียนมี่แนวคิด้ที�จัะปรับร้ปแบบเป็นกำ�ร

บริจั�คเงินคนจันออนไลิน์ในระหว่�งกำ�รเรียนออนไลิน์ เพ่ื่�อสุ�นต่อ

จิัตต�รม่ณ์เซิอร์เวียม่ ซึิ�งแนวคิด้นี�กำำ�ลัิงอย้่ในระหว่�งปรึกำษ�ห�ร่อ

กัำบท�งโรงเรียน แต่ ณ ขณะนี�สุภ�นกัำเรียนได้้รับเงินที�นักำเรียนระด้บั

ชัี�นมั่ธียม่ศึกำษ�ปีที� 5 (MD 93) ได้้ตัด้สิุนใจันำ�เงินที�รวบรวม่ไว้เพ่ื่�อ

ใช้ีจััด้ง�นอำ�ลิ�ตั�งแต่จับชัี�นมั่ธียม่ 3 แต่เน่�องด้้วยสุถ�นกำ�รณ์โรค

ระบ�ด้จึังจัำ�เป็นต้องยกำเลิิกำไป แลิะด้้วยคว�ม่เป็นศิษย์ม่�แตร์เด้อี

ซึิ�งมี่จิัตต�รม่ณ์เซิอร์เวียม่ในจิัตใจั ทำ�ให้นักำเรียนMD 93 ตัด้สิุนใจันำ�

เงินจัำ�นวน 15,600 บ�ท ม่อบให้กัำบสุภ�นักำเรียนเพ่ื่�อนำ�ไปบริจั�ค

ช่ีวยเหล่ิอผู้้้อ่�นที�เด่้อด้ร้อนจั�กำสุถ�นกำ�รณ์โควิด้ -19   

 ในช่ีวงสุ�ม่เด่้อนที�ผู่้�นม่�เกิำด้คว�ม่เปลีิ�ยนแปลิงในหลิ�ย

เร่�อง ไม่่ว่�จัะเป็นเร่�องของกำ�รเรียนออนไลิน์ กำ�รสุอบ กำ�รทำ�ง�น 

ทำ�ให้เกิำด้คว�ม่กัำงวลิ คว�ม่เครียด้ แลิะคว�ม่คิด้ถึงกัำน ถึงกำระนั�น

สิุ�งที�นักำเรียนม่�แตร์เด้อีฯ ตระหนักำแลิะให้คว�ม่สุำ�คัญ ค่อ กำ�รได้้

มี่โอกำ�สุด้ำ�เนินต�ม่จิัตต�รม่ณ์เซิอร์เวียม่ที�ได้้รับกำ�รปล้ิกำฝัึงม่�ตั�งแต่

เล็ิกำ จึังขอขอบพื่ระคณุซิิสุเตอรแ์ลิะคุณคร้ที�ได้้อบรม่ ใหค้ว�ม่ร้้ แลิะ

แนะนำ�ในสิุ�งที�ดี้ง�ม่แก่ำเร�เสุม่อ แม้่กำ�รจััด้กิำจักำรรม่ในปีนี�จัะมี่คว�ม่

แตกำต่�งไปจั�กำทุกำปี แต่สุภ�นักำเรียนทุกำคนมี่คว�ม่ร้้สึุกำเดี้ยวกัำน

เสุม่อ ค่อ ไม่่ว่�จัะอย้่ที�ไหน หร่อสุถ�นกำ�รณ์จัะเป็นอย่�งไร คว�ม่

สัุม่พัื่นธ์ีระหว่�งคร้แลิะศิษย์ม่�แตร์เด้อีจัะยังคงอย้ ่แลิะสุภ�นักำเรียน

พื่ร้อม่ที�ร่วม่ม่่อกัำนทำ�ทุกำกิำจักำรรม่ให้เกิำด้ประโยชีน์ แลิะรอวันที�จัะได้้

กำลัิบไปมี่คว�ม่สุุข แลิะสุนุกำร่วม่กัำบทุกำคนกัำนที�โรงเรียนของเร�  
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พิธีเสก 
Saint Anne’s Learning Centre 

โด้ย อ�จั�รยุ์สุมิ่ตร�  พื่งศธีร 

 ในปีกำ�รศึกำษ� 2562 ท�งคณะซิิสุเตอร์อุร์สุุลิินด้ำ�ริให้มี่

กำ�รซ่ิอม่แซิม่บ้�นศ้นย์กำลิ�งของคณะฯ ด้้วยคว�ม่จัำ�เป็นของกำ�ลิ

เวลิ� ที�ระบบนำ�� แลิะไฟูฟู้� จัำ�เป็นต้องได้้รับกำ�รเปลีิ�ยนแปลิง

ปรับปรุง ท�งโรงเรียนได้้เรียนขออธิีกำ�รเจ้ั�คณะภ�ค ซิิสุเตอร์

ทิพื่ย์กำนกำ ประสุพื่โชีคชีัย ว่�จัะเป็นไปได้้หร่อไม่่ที� คณะซิิสุเตอร์

จัะอนุญ�ตให้ท�งโรงเรียนใช้ีชัี�นล่ิ�งของอ�ค�ร 4 ชัี�น ของบ้�น

ศ้นย์กำลิ�งของคณะอุร์สุุลิินในประเทศไทย เป็น Saint Anne’s 

Learning Centre ของโรงเรียน ซิิสุเตอร์ทิพื่ย์กำนกำ อธิีกำ�รเจ้ั�คณะ

ภ�ค ก็ำได้้รับคำ�ขอของท�งโรงเรียนไปพิื่จั�รณ�ในคณะฯ แลิะคำ�ตอบ

ว่� ยินดี้ให้ใช้ี ก็ำได้้กำลัิบม่�ที�โรงเรียนอย่�งไม่่น�นเกิำนรอ 

 คุณวันทนี หวังบุญสุกุำลิ มั่ณฑน�กำร ที�ได้้ทำ�ง�นช่ีวยเหล่ิอ

โรงเรียนในกำ�รออกำแบบปรับปรุงห้องต่�ง ๆ ม่�ย�วน�น ก็ำได้้อ�สุ�

ออกำแบบให้ โด้ยเข้�ม่�คุยกัำบท�งโรงเรียนถึงคว�ม่ต้องกำ�รต่�ง ๆ 

เพ่ื่�อสุนับสุนุนกำ�รเรียนเป็นกำลุ่ิม่ย่อย คุณวิภ� เจีัยกำเจิัม่ สุถ�ปนิกำ

นักำเรียนเก่ำ�ที�กำำ�ลัิงช่ีวยง�นในโครงกำ�รจััด้ภ้มิ่ทัศน์ เพ่ื่�อกำ�รเรียน

ร้้ใหม่่แลิะกำ�รก่ำอสุร้�งอ�ค�รเรียนปฐ์ม่วัย ได้้รับง�นสุ่วนนี�ไปชีวน

ให้ทีม่ง�นที�ทำ�ง�นหลัิกำของโครงกำ�รจััด้ภ้มิ่ทัศน์ฯ ให้โรงเรียนเข้�

ช่ีวยทำ�ง�นหลิ�ยสุ่วน รวม่ทั�งง�นlandscapeรอบบ้�นด้้วย กำ�ร

จััด้ทำ�เฟูอร์นิเจัอร์ต�ม่แบบของคุณวันทนี เป็นบริษัทที�ได้้แสุด้งผู้ลิ

ง�นปรับปรุงห้องแนะแนวมั่ธียม่ แลิะห้องทำ�ง�นคร้ในอ�ค�รเรียน

ประถม่ม่�แลิ้ว กำล่ิ�วได้้ว่�โรงเรียนได้้รับคว�ม่ช่ีวยเหล่ิอเต็ม่ที�จั�กำ

ทุกำ ๆ ฝึ��ย ที�เห็นคุณค่�ของกำ�รจััด้กำ�รศึกำษ�แบบโรงเรียนม่�แตร์

เด้อีวิทย�ลัิย 

 Saint Anne’s Learning Centre จึังมี่คว�ม่พื่ร้อม่ที�จัะ

เป็นบ้�นน้อย ๆ ที�มี่ห้องเรียนขน�ด้เล็ิกำ ๆ  4- 5 ห้อง ห้องประชุีม่ 

ห้องเรียนศิลิปะ แลิะห้องเรียนประกำอบอ�ห�ร อย้ภ่�ยในบ้�นหลัิง

ใหญ่ที�เป็นบ้�นที�สุองของนักำเรียนม่�แตร์เด้อีวิทย�ลัิยแล้ิว นับตั�งแต่

วันที� คุณพ่ื่อณรงค์  รวม่อร่�ม่ จิัตต�ธิีกำ�รนักำเรียนค�ทอลิิกำของ

โรงเรียน ได้้กำรุณ�ม่�ประกำอบพิื่ธีีเสุกำ Learning Centre นี� ในวันที�

ศ�สุนจัักำรค�ทอลิิกำกำำ�หนด้เป็นวันฉลิองนักำบุญอันน� ค่อ วันที� 26 

กำรกำฎี�คม่  
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 “As the Number 1 toothpaste with consumers, Brand X asserts that it is the first brand to be recommended 

by Dentists.” Have you ever heard a salesperson say something like this, and do you believe the speaker’s words? 

This commercial includes two types of fallacy, errors of reasoning in making an argument, that a lot of people believe 

in and often use in daily life without realizing it. At the same time, logical fallacies play a pivotal role in how people 

think and communicate with each other. One of the effects of using fallacies is reducing a speaker’s credibility. The 

two most significant fallacies to know about are slippery slope and appeal to authority.  

 One of the most important fallacies to know, slippery slope, can persuade people easily. Slippery slope 

always begins with a relatively small step, followed by a chain of effects and ends with a dramatic culminating 

outcome that can be either positive or negative. It uses a conditional proposition, “if event a occurs, then event b 

would eventually follow, leading to event z happening.” Depending on the speaker’s internal reasoning process, the 

core of this faulty argument is a lack of relevance as well as too much certainty. It ignores the possibility of other 

transitions from the first to the last event, or adds unnecessary events that are not relevant to the initial action. 

There is also no guarantee that the consequences will definitely occur. People often use this fallacy as a rhetorical 

device because of its ability to evoke powerful emotions. By using exaggeration, slippery slope fallacies not only 

encourage people to take an action, but also persuade people to avoid taking a course of action, by playing on the 

listener’s fears. Furthermore, sometimes it is difficult to evaluate a slippery slope argument because it can sound 

reasonable and is not always a logical fallacy. Slippery slope arguments can convince many; therefore, it benefits 

people to know this fallacy. 

 In addition, appeal to authority is another common fallacy that is important to know. Appeal to authority 

often includes a statement, from experts related to a topic, as evidence to support an argument. Authorities do not 

have to be academic people, but can be other things such as books and celebrities. Appeal to authority is often 

used in daily life such as a citation in an advertisement or student essay. In its general form, an authority on the 

issue of X claims proposition X is true; therefore, X should be believed. The Brand X advertisement above mentions 

dentists around the world as an authority. Dentists are the people who consumers trust most, so many people will 

buy the toothpaste following the experts’ recommendations. Unfortunately, appeal to authority is not always valid 

or reasonable because it sometimes solely relies on an authority’s credibility instead of using and demonstrating 

proof. According to American politician, Daniel Moynihan, “Everyone is entitled to his own opinion, but not his own 

facts.” Too often testimony does not guarantee the truth of an argument and just may be merely an authority’s 

opinion. That is why evidence and explanation of the authority’s position is more important than simply an authority’s 

name, career or role. Appeal to authority is such a common fallacy that it is significant knowledge people should 

understand. 

 In conclusion, knowing these two fallacies, slippery slope and appeal to authority, is important. As a rhetorical 

device, slippery slope can persuade people easily. One of the practical ways to respond to this kind of fallacy is asking 

the speaker to give further explanation as well as relevant evidence to show that their predictions are possible. Also, 

you can highlight the disconnect between the first step and the last result. Appeal to authority is also one of the 

most common fallacies. An appeal to authority always comes alongside a reference to authority; so counter it by 

checking the credibility of the authorities and asking for the evidence they use. When you identify any logical fallacy 

in an argument, try to point out the flaw in the opponent’s reasoning and look for further proof; this is the core to 

responding and rebutting.  

Logical Fallacies (M6/4)
By Prima Sutthivana M6/4
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 Students in Khun Khru Samagita Ratnaike’s Mathayom 6 English Listening and Speaking class had the 

opportunity to apply and practice real life skills by role playing an online business meeting. 

 Each Team comprised representatives from client and developer companies. The clients were executives 

of a multibillion-dollar oil corporation, which required new accommodation for their employees and families. The 

developers were invited to pitch their proposal at this meeting. Together, each Team sealed the best deal on the 

day. Congratulations to our future businesswomen!  

 Here are Team Coldconut (6/4 – Praew Allana Ploysongsang, Jethsubha Klaikaew, Variya Chaimongkoltrakul, 

Aratchaporn Saesue, Thasorn Kutchasuwanmanee, and Nippitcha Somboonsak) and Team Baby Hippo (6/1 – Alycia 

Roengronarsa, Kanthamanee Karnasuta, Supitcha Rojrujipong, Praewpan Laomanotham, Pamika Intawong, and Rawinun 

Seeda). 

Business Pitch – M6 English Listening 
By Samagita Ratnaike

https://vimeo.com/588757249/98120a0057
https://vimeo.com/588758779/ed8656b88d
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 This semester, students in Khun Khru Samagita Ratnaike’s Mathayom 6 English Listening and Speaking class 

had the opportunity to demonstrate enunciation, rhythm, and public speaking by reciting “The Clapping Song”. 

However most of our Mater Dei students are so creative and fun-loving, that they chose to sing, clap, dance, and 

even involve family members in their recordings!  

 One student shone above and beyond by composing an original song to these lyrics and producing a music 

video.  Here is Thitaree Thatphithakkul’s (6/2) gorgeous cover of “The Clapping Song”. 

 Enjoy! 

“The Clapping Song” – M6 
English Listening and Speaking 

By Samagita Ratnaike

https://vimeo.com/588760682/abe05702a5
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 In the Mathayom 6 English Listening and Speaking class this semester, Khun Khru Olivia Gilmore decided to 

embrace technology by giving students projects involving a popular medium: podcasts. 

 First, each student individually researched and found a podcast that she enjoyed, which concluded in a 

review of one episode. Please check out Tanrak Tantayopin’s (6/4) take on “Where to Go When the World Burns”. 

 Students then went on to work in groups to create their own podcast episode using Google Teams. Enjoy 

listening to this M6/3 group’s stories from travelling abroad. Introducing Purichaya Chaiwanpen, Paulina Thamthada, 

Supacha Leerattanakajohn, and Punyanuch Kemachuntree in their Friday night podcast, “The Story Behind Travelling”. 

Logical Fallacy – M6 English Critical 
Thinking and Writing

By Benedict Heffernan

https://vimeo.com/588763041/bfd8553d1f
https://vimeo.com/588763238/2e22011ad8
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 In Khun Khru Stephanie Mazzotta’s Mathayom 6 English Critical Thinking and Writing class this semester, 

students applied their knowledge of persuasive argument. 

 Their assignment was to devise the concept of a robot that accomplishes a necessary task of their choice. 

Students then created a persuasive advertisement to describe its key functional aspects and advantages.  

 Congratulations on your resourceful innovations, Team TRANSMART (6/3 - Yasita Watcharatith, Paulina 

Thamthada, Napat Debavalya, Supacha Leerathanakajohn) and Team I-GUIN (6/4 – Patsorn Kaewphongsri, Aparat 

Pattnirun, and Chida Chewchinda.  

 Please enjoy. 

Persuasive Advertisement – M6 
English Critical Thinking and Writing

By Stephanie Mazzotta

https://vimeo.com/588765941/7ca3c06286
https://vimeo.com/588766870/a5f1c6fe72
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 This semester, students in Khun Khru Samagita Ratnaike’s Mathayom 6 English Listening and Speaking class 

had the opportunity to demonstrate enunciation, rhythm, and public speaking by reciting “The Clapping Song”. 

However most of our Mater Dei students are so creative and fun-loving, that they chose to sing, clap, dance, and 

even involve family members in their recordings!  

 One student shone above and beyond by composing an original song to these lyrics and producing a music 

video.  Here is Thitaree Thatphithakkul’s (6/2) gorgeous cover of “The Clapping Song”. 

 Enjoy! 

Podcasts – M6 
English Listening and Speaking 

By Benedict Heffernan

https://vimeo.com/588764305/e410324c7a
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 “Where to go when the world burns” is an episode of the “Today, Explained” podcast published by Vox, 

hosted by Sean Rameswaram, along with Quartz’s Amanda Shendrunk. In this episode, they talk about a fictional 

place known as Climate Heaven. In the future when the climate change crisis has rendered land uninhabitable, the 

world’s population can migrate to Climate Heaven. Climate Heaven is an ideal city that is completely untouched 

by climate change. It will maintain a moderate temperature throughout the year. It provides facilities like clean 

water and renewable energy, as well as an enormous space to expand into agricultural land and infrastructure for 

everyone. Amanda, moreover, gives an example of a built-up city called Leeside, which is part of the Global Green 

Havens exhibit. She stated that Leeside will be out of range for hurricanes and wildfires. According to the city plan, 

there will be solar panels, sea walls, and renewable energy. It would be a biker-friendly city since cars are banned 

in the city center. The campaign developers also predict their city’s role to be the city of the future in 2026, 2035, 

and further. 

 In my opinion, there is no place on earth where humans can build a town that would not be affected by 

climate change. Even though many island countries may face the effects earlier, others will definitely encounter it as 

well, sooner or later. The best way to protect our homes from these brutal disasters is to address the root causes. 

In other words, humans must stop destroying the atmosphere by releasing greenhouse gases into the air. Otherwise, 

there will be thousands of people losing their homelands and eventually becoming climate change refugees. Thus, 

people must be aware of this serious issue before it becomes too real. I would therefore recommend this podcast 

to every citizen of the world. 

Podcast Review
By Tanrak Tantayopin M6/4



Growth Mindset

G rowth mindset ค่อ กำรอบคว�ม่คิด้ที�เชี่�อว่� คน

เร�สุ�ม่�รถเรียนร้้แลิะพื่ัฒน�ตัวเองให้ด้ีขึ�นได้้ คนที�

ม่ีกำรอบคว�ม่คิด้ที�พื่ัฒน�ได้้จัะมี่คว�ม่กำระต่อร่อร้น

ที�จัะเรียนร้้ แสุวงห�สิุ�งท้�ท�ย เน่�องจั�กำมี่คว�ม่เช่ี�อว่�กำ�รทำ�สิุ�ง

ที�ท้�ท�ยเป็นโอกำ�สุในกำ�รเรียนร้้ เข�ชีอบที�จัะเรียนร้้จั�กำปัญห�  

มี่คว�ม่มุ่ม่�นะที�จัะแก้ำไขปัญห�อุปสุรรค มี่คว�ม่คิด้สุร้�งสุรรคใ์หม่่ ๆ

 คนที�มี่กำรอบคว�ม่คิด้แบบพัื่ฒน�ได้้ ให้คว�ม่สุำ�คัญต่อ

กำ�รแสุวงห�กำ�รเรียนร้้ใหม่่ ๆ รวม่ทั�งมี่คว�ม่พื่ย�ย�ม่แลิะฝึึกำฝึน

ตนเองอย่�งหนักำ เพ่ื่�อให้ประสุบคว�ม่สุำ�เร็จัในกำ�รเรียนร้้ เข�ม่อง

คว�ม่ล้ิม่เหลิวเป็นสิุ�งที�เกิำด้ขึ�นได้้ แลิะพื่ย�ย�ม่เรียนร้้จั�กำคว�ม่ล้ิม่

เหลิวนั�น เพ่ื่�อปรับปรุงให้ดี้ขึ�นในครั�งถัด้ไป เข�มุ่่งมั่�นที�จัะเอ�ชีนะ

อุปสุรรค แม้่ปัจัจุับันยังเอ�ชีนะไม่่ได้้ แต่ก็ำมุ่่งมั่�นที�จัะทำ�ให้ได้้สัุกำวัน

หนึ�ง เข�เช่ี�อว่�คว�ม่พื่ย�ย�ม่เป็นหนท�งสุ่้คว�ม่ชีำ�น�ญเชีี�ยวชี�ญ

แลิะทำ�ให้ดี้ขึ�นได้้

 คนที�มี่กำรอบคว�ม่คิด้แบบพัื่ฒน�ได้้ มี่วิจั�รณญ�ณในกำ�ร

แยกำแยะคำ�วิจั�รณ์ที�เป็นข้อเท็จัจัริงโด้ยมุ่่งหวังให้เกิำด้กำ�รพัื่ฒน�  

แลิะยอม่รับเพ่ื่�อจัะปรับปรุงแก้ำไขให้ดี้ ขึ�น เข�ห�บทเรียน  

ห�แรงบันด้�ลิใจัจั�กำคว�ม่สุำ�เร็จัของคนอ่�น เพ่ื่�อที�ตนเองได้้เรียนร้้

 ผู้้้ที�มี่กำรอบคว�ม่คิด้แบบพัื่ฒน�ได้้จัะเรียนเพ่ื่�อให้เกิำด้คว�ม่

ร้้จัริง ชีอบทำ�กิำจักำรรม่ที�ท้�ท�ย แลิะมี่แนวโน้ม่จัะเป็นบุคคลิที�เรียน

ร้้ตลิอด้ชีีวิต (life-long learner)

www.freepik.com




