งานชิ้้�นนี้้�เป็็นงานที่�เ่ กิดิ จากวิิชาศิิลปะ (ทััศนศิิลป์์) ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 6 ในช่่วงของการเรีียนออนไลน์์ ในหััวข้้อ Doodle
Art ซึ่ง่� เป็็นการวาดภาพจากจิินตนาการ ที่ม่� าของภาพนี้้ จึ
� งึ มีีแรงบัันดาลใจมาจากชีีวิิตประจำำ�วันั ของตนเอง ซึ่่ง� อยู่่ใ� นช่่วงของการระบาดของ
โรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้การเรีียนการสอน ถููกเปลี่่�ยนไปเป็็นในรููปแบบ Online Learning และในความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้� ทำำ�ให้้รู้้�สึึกคิิดถึึง
บรรยากาศครั้้�งเมื่่�อสถานการณ์์ยัังปกติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นการได้้มาโรงเรีียน การได้้ไปเที่่�ยว และการพบปะผู้้�คน แต่่เมื่่�อเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น
อย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้ สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ� ก็็คืือ การปรัับตััว เช่่น การอยู่่�แต่่ในบ้้านที่่�พัักอาศััย การสวมหน้้ากากอนามััยเมื่่�อต้้องออกนอกบริิเวณบ้้าน การ
หััดทำำ�อาหาร ฯลฯ ถึึงกระนั้้�นสิ่่�งที่่�เป็็นศููนย์์กลางสำำ�คััญ ที่่�ไม่่ว่่าจะเกิิดเหตุุการณ์์อย่่างไรก็็ต้้องดำำ�เนิินต่่อไปนั่่�นก็็คืือ “การเรีียนรู้้�” การเรีียนรู้้�
ที่่� ทั้้�งเรีียนกัับทางโรงเรีียน และการเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับตััวเพื่่�อพยายามใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขในทุุก ๆ สถานการณ์์  
ธีี ร กานต์์ สัั น ติิ ว งษ์์
หัั ว หน้้ า นัั ก เรีี ย น
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564

จากบรรณาธิการ

มาแตร์์เดอีีนิิวส์์ ฉบัับที่่� 2 ภาคเรีียนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2564 ทางโรงเรีียนได้้เพิ่่�มผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ 2
คน คืือ ครููสิิริิการย์์  ธีีระกุุลประเสริิฐ ทีีมงานแนะแนว และครููณััฐกร จึึงจตุุพร กลุ่่�มสาระภาษาไทย ซึ่�ง่ จะช่่วย
ให้้การประสานงานมีีความคล่่องตััวมากขึ้้�น และยัังเปิิดโอกาสให้้ครููรุ่่�นใหม่่ ๆ ได้้เข้้ามาเรีียนรู้้�งาน ต้้องขอบคุุณ
ครููสิิริิการย์์ และครููณััฐกร ที่่�ตอบรัับด้้วยความยิินดีี  พร้้อมรัับใช้้ ตามจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมของชาวมาแตร์์ฯ
มาแตร์์เดอีีนิิวส์์ฉบัับนี้้� ขอนำำ�เสนอข้้อมููล ข่่าวสาร กิิจกรรมที่่�เปิิดภาคเรีียน ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบออนไลน์์
และมีีความน่่าสนใจ อาทิิ พิิธีีไหว้้ครูู กิิจกรรมวัันแม่่ วัันภาษาไทย คณะกรรมการสภานัักเรีียนในระดัับประถม 
และระดัับมััธยม โดยสามารถจััดกิิจกรรมออนไลน์์ได้้เป็็นอย่่างดีี ยัังมีีกิิจกรรมอื่่น� ๆ ที่่น่� า่ ติิดตามอ่่านชม และขอ
แสดงความยิินดีีกัับนัักเรีียน MD92 ที่่�เข้้าสู่่�การเรีียนระดัับอุุดมศึึกษา ได้้อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ แม้้จะมีีอุุปสรรคใน
เรื่่อ� งการระบาดของโรคโควิดิ -19 ก็็ตามทีี นัักเรีียนทุุกคนปรัับตััวรับั สถานการณ์์และใช้้ทักั ษะความสามารถอย่่าง
น่่าชื่่�นชม ซึ่�ง่ ท่่านสามารถติิดตามได้้ในฉบัับนี้้�ด้้วย  
ครูู วิิ ศิิ ษ ฐ์์ เตีี ย วตระกูู ล
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กิจกรรมสีบ้านออนไลน์
คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
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วารสารมาแตร์์เดอีีนิิวส์์
เจ้้าของ:
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย 534 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
10330 โทรศััพท์์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสาร 0-2253-9785,
0-2255-2023
www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th
วััตถุุประสงค์์:
1. เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางระหว่่างโรงเรีียนและผู้้�ปกครอง
2. เพื่่�อเผยแพร่่กิจิ กรรมตลอดจนความเคลื่่�อนไหวในด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
3. เพื่่�อให้้ข้้อมููลความรู้้�อัันเกี่่�ยวด้้วยคณะอุุร์์สุลิิุ นและโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
ที่่�ปรึึกษา:
ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก ประสพโชคชััย  อาจารย์์สุมิิุ ตรา พงศธร  ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์  ครููสมพร ตัันอรุุณ  
ครููกุุลวดีี ฟููพัันธุุวุุฒิิ  ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู  ครููประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์�  คุุณครููขวััญกล้้า นุุชนารถ 
ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม  ครููชญานุุช ชููชาติิ 
บรรณาธิิการ:
ครููวิิศิษิ ฐ์์ เตีียวตระกููล
กองบรรณาธิิการ: ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์  ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์  ์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด  ครููณฤดีี หวัังหมู่่�กลาง
ครููพิิชชา พ่่วงทอง  ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์  ครููบรรณสรณ์์ แก้้วศิิริิ 
พิิสููจน์์อัักษร:
ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู  ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์  ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์
บัันทึึกภาพ:
ครููเนาวรััตน์์ ทัศั นเกษม  ครููจุุฑามาส สุุกใส  ครููวิไิ ลพร เกตุุอุุดม  ครููธนพงษ์์ คุุณชััยเกษม 
ฝ่่ายธุุรการ:
ครููเนาวรััตน์์ หริินทรานนท์์  ครููนพวรรณ รััตตกุุล  ครููมณีีรััตน์์ อิ่่�มชื่่�น
ครููประมวล จัันทร์์โทน
ขอบคุุณผู้้�เขีียนบทความ/สนัับสนุุนข้อมู
้ ูล ฉบัับที่�่ 68
อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร  ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์  ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์
ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด  ครููอารีีรััตน์์ แก้้วภา ครููกลุ่่�มสาระภาษาไทย ครููกลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ ครููอนุุบาล ครููระดัับประถม 
ครููระดัับมััธยม  และนัักเรีียนที่่�ลงบทความทุุกคน
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สารผู้อำ�นวยการ

ในช่่วงสองปีีที่ผ่่� า่ นมา ขณะที่่เ� กิิดวิิกฤติิโควิิด-19 ซึ่่ง� ได้้ส่ง่ ผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิตมากมาย ของ
คนทั่่�วโลกในทุุกวััย อาชีีพ ฐานะ รวมถึึงแวดวงการศึึกษาดัังที่่�ทราบกัันอยู่่� มีีบทความที่่�บัันทึึกและสรุุปการ
เปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ดิิฉัันสนใจอยากบัันทึึกถึึงสิ่่�งที่่�นัักเรีียนของเราได้้คิิด ไตร่่ตรอง
และแบ่่งปัันว่่าแต่่ละคนได้้เรีียนรู้้�อะไรจากวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปบ้้าง น่่าสนใจทีีเดีียว เพราะพบว่่าในสถานการณ์์
ที่่�ทุุกอย่่างดููยาก ติิดขััด ไม่่เป็็นไปตามเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจกรรมการเรีียนการสอน วิิธีีการเรีียนรู้้� เนื้้�อหาสาระ
การประเมิินผลและอื่่น� ๆ รวมถึึงการยอมรัับต่่อหลายสิ่่ง� ที่่ง� ด ยกเลิิก หรืือเลื่่อ� นไปก่่อน ทำำ�ให้้ เมื่่อ� นัักเรีียนหลาย
ชั้้�นเรีียนไตร่่ตรองในช่่วง Reflection ถึึงประสบการณ์์นี้้� ครููและนัักเรีียนได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน นัับเป็็นการ
เรีียนรู้้�ในอีีกมิิติิหนึ่่�ง ดัังที่่� John Dewey นัักปรััชญาและนัักการศึึกษา ได้้กล่่าวไว้้  
“We do not learn from experience … we learn from reflecting on experience.” ขอ
รวบรวมข้้อไตร่่ตรองของนัักเรีียนและครููหลาย ๆ ชั้้�นเรีียนมาแบ่่งปัันดัังนี้้�
ประการแรก นัักเรีียนบอกว่่าได้้รู้้�จักั และเรีียนรู้้�วิิธีีการใช้้เครื่่อ� งมืือการเรีียนออนไลน์์ รวมถึึงการแก้้ไข
ปััญหาหรืือข้้อผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ ที่่�น่่าตื่่�นเต้้นสำำ�หรัับนัักเรีียนโดยเฉพาะเด็็กเล็็กคืือ เรีียนรู้้�ว่่าการเรีียนรู้้�นั้้�น
เกิิดขึ้้�นได้้หลากรููปแบบ หลายสถานที่่� เรีียนรู้้�ว่่าเราต้้องแสวงหา พััฒนาตนเองเสมอ เพราะแม้้แต่่ Microsoft
Teams ที่่�ปีีที่�แ่ ล้้วรู้้�สึึกตื่่�นตาตื่่�นใจ แสนจะครบถ้้วน ทัันสมััย ก็็ยัังเปลี่่�ยนแปลง ปรัับปรุุงตลอดเวลา  
ประการที่่�สอง นัักเรีียนรู้้�สึึกว่่าการเรีียนออนไลน์์นั้้�น เรีียก
ร้้องความมีีวิินััยในตนเองและความรัับผิิดชอบสููงมาก นัักเรีียน
ประถม  4 กล่่าวว่่า “เวลาเรีียนออนไลน์์ หนููปิิดกล้้องปิิด
ไมโครโฟน ครููก็็ไม่่รู้้�ว่่าหนููกิินข้้าวอยู่่�  ไปวิ่่�งเล่่น หรืือตั้้�งใจเรีียน
หนููจึึงต้้องมีีวิินััย มีีความรัับผิิดชอบเอง”  ซึ่่ง� รวมถึึงเรื่่อ� งการเรีียน
รู้้�การบริิหารจััดการการบ้้าน รายงาน รวมถึึงการเก็็บคะแนน
หลากหลาย
ประการต่่อมา เรีียนรู้้�ข้้อควรปฏิิบััติิ มารยาทที่่�ดีี  และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ออนไลน์์ ดัังนั้้�นเกีียรติิบััตร
คุุณลักั ษณะอัันพึึงประสงค์์สำำ�หรับั ภาคเรีียนที่่� 1 ในปีีการศึึกษานี้้ จึ
� งึ มอบให้้แก่่ผู้ที่้� มีีม
่� ารยาทการฟััง การดูู และ
การพููดในการเรีียนออนไลน์์  
ประการสุุดท้้าย นัักเรีียนและครููกล่่าวตรงกัันว่่า สิ่่�งที่่�ช่่วยในการที่่�สามารถใช้้ชีีวิติ เรีียนหนัังสืือและ
อื่่�น ๆ ได้้นั้้�น เกิิดจากการคิิดอย่่างยืืดหยุ่่�น พร้้อมเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเข้้าใจ ยอมรัับ (Resilience) ไม่่ยอมแพ้้
พอเริ่่�มตรงนี้้�ก็็พยายามให้้สิ่่�งต่่าง ๆ เป็็นไปได้้ ต่่อยอดจากปีีที่่�แล้้ว จึึงเกิิดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�และประสบการณ์์
ต่่าง ๆ มากมายในปีีนี้้�
“The art of life lies in a constant readjustment to our surroundings.” — Kakuzō
Okakura, The Book of Tea
ครูู ทีี น ามารีี ผลาดิิ ก านนท์์
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
ปฐมาภรณ์์ จารุุ วัั ช ร์์ จิิ ร กุุ ล ป.1/1

ได้้รัับรางวััล Gold รุ่่�น Solo Category - Young Children จากรายการ The Southeast Asia (SEA) Piano
Competition 2020 Preliminary Round  
ได้้รัับรางวััล Merit รุ่่�น Solo Category - Young Children จากรายการ The Southeast Asia (SEA) Piano
Competition 2021 Final Round  
จััดโดย SEA Piano Competition เมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณิิ ช ชา ธนสถิิ ตกุุ ล ป.1/2

ได้้รัับรางวััล Silver Prize ประเภท Young Talent (Age 6 & under) ในรายการ London Young Musician
2021 – 2022 Season 1 จััดโดย London Young Musician เมื่่�อวัันที่�่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ณภัั ท ร พฤกษานานนท์์ ป.1/4

ได้้รัับรางวััล Gold Award ระดัับ Kindergarten จากการแข่่งขััน Hong Kong International Mathematical
Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จััดโดย Hong Kong International Mathematical Olympiad
เมื่่�อวัันที่�่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชลิิ ด า สมานบุุ ต ร ป.2/2

ได้้รับั รางวััลดีีเด่่น ประเภท Singing for Kids อายุุไม่่เกินิ 8 ปีี ในการแข่่งขััน Yamaha Thailand Music Festival
2020 จััดโดยสถาบัันยามาฮ่่า เมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

อริิ ญ ญา ทิิ ศ าวิิ ภ าต ป.3/1

ได้้รับั รางวััล Distinction ประเภท Piano Grade 2 ในรายการ Graded Examination in Music Performance
จััดโดย Trinity College London เมื่่�อวัันที่�่ 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2564  

กุุ ล ศิิ ริิ แสงจัั น ทร์์ ป.3/1

ได้้รับั รางวััล Elite Award for Violin Solo Competition ระดัับ ABRSM Grade 1-4 Category  ในการประกวด
ดนตรีีคลาสสิิกเยาวชนนานาชาติิครั้้ง� ที่่� 7 (7th Singapore Raffles International Music Competition 2021)
จััดโดย Singapore Raffles International Music Festival ประเทศสิิงคโปร์์ เมื่่อ� วัันที่่� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
เพชรพริิ ม า เศรษฐปิิ ย านนท์์ ป.3/2

ได้้รัับรางวััล Champion และรางวััล Gold Medal ระดัับ Grade 2 ในการแข่่งขััน 2021 International
Talent Mathematics Contest จััดโดย International Talent Mathematics Contest (ITMC) เมื่่�อวัันที่่�
20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รับั รางวััล Champion รางวััลคะแนนสููงสุุดรอบประเมิินศัักยภาพ รางวััลคะแนนสููงสุุดอัันดัับ 1 – 5 ของระดัับ
ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และเหรีียญทอง จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้ง� ที่่� 9 เพื่่อ� ค้้นหาอััจฉริิยภาพ
ทางคณิิตศาสตร์์ (9th TMC- Thailand Mathematics Contest) จััดโดย สมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�
ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รัับโล่่รางวััล Winner Award และเหรีียญทอง ในรายการ MATH-ENG CONTEST (MEC) ครั้้�งที่่� 6 ระดัับชั้้�น
ป.2 จััดโดย มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนคร ร่่วมกัับบริิษััท เลิิร์์น แอนด์์ เพลย์์ แมธกรุ๊๊�ป  
เมื่่�อวัันที่�่ 2 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 ในรายการแข่่งขััน Singapore & Asian Schools Math
Olympiad 2021 จััดโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad (SASMO) เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน
พ.ศ. 2564
ได้้รับั รางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 ในรายการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ Kangaroo Math
Competition Thailand (KMT2021) จััดโดย Kangaroo Math Thailand เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษา การแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ  รายการ COPERNICUS
International Online Mathematics Olympiad 2021 จััดโดย Copernicus Olympiad เมื่่�อวัันที่่� 5
มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ได้้รับั รางวััล Gold Award Grade 2 ในการแข่่งขััน Philippine International Math and Science Olympics
จััดโดย PIMSO Math เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ระดัับ KIDS BEE ไม่่เกิิน ชั้้�น ป.3  ในการแข่่งขััน Asia Mathematics OlympiadSansu Olympic 2021 จััดโดย Sansu Olympic Thailand เมื่่�อวัันที่�่ 13 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ได้้รับั รางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 ในการแข่่งขััน Singapore International Math Olympiad
Challenge 2021 จััดโดย Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) เมื่่�อวัันที่่� 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล The Star of the World และรางวััล Diamond Metal ระดัับ Grade 2 ในการแข่่งขััน World
Mathematics Invitational 2021 จััดโดย World Mathematics Invitational (WMI) วัันที่�่ 28 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2 ในการแข่่งขััน Asia International Mathematical
Olympiad 2021 จััดโดย Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 
พ.ศ. 2564
กัั ญ ญ์์ ว ฤนท์์ คุ้้�มพัั นธ์์ ป.4/2

ได้้รับั รางวััลเหรีียญทองระดัับประเทศ (คะแนนลำำ�ดับั ที่่� 3 ของประเทศ) วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษา
ปีีที่่� 3 ในรายการ Thailand Educational Development and Evaluation Tests Program (TEDET) จััด
โดย โครงการประเมิินและพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ โดย ศููนย์์ภููมิิภาคว่่าด้้วย
สะเต็็มศึึกษาขององค์์การรััฐมนตรีีศึึกษาแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ศููนย์์ SEAMEO STEM-ED) ร่่วมมืือกัับ
ธนาคารออมสิิน และบริิษััท เอดูู พาร์์ค จํํากััด จััดสอบแข่่งขัันวัันที่่� 4 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
ได้้รัับรางวััล Certificate of Excellence วิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 ใน
รายการ Thailand Educational Development and Evaluation Tests Program (TEDET) จััดโดย โครงการ
ประเมิินและพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ โดย ศููนย์์ภููมิิภาคว่่าด้้วยสะเต็็มศึึกษาของ
องค์์การรััฐมนตรีีศึึกษาแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ศููนย์์ SEAMEO STEM-ED) ร่่วมมืือกัับ ธนาคารออมสิิน
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และบริิษััท เอดูู พาร์์ค จํํากััด ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� 18 มกราคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง (Full Score) วิิชาคณิิตศาสตร์์ ระดัับชั้้�นประถมปีีที่่� 3 จากโครงการการแข่่งขััน
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และภาษาอัังกฤษ ประจำำ�ปีี 2020 จััดโดย ASMO THAI จััดสอบแข่่งขััน เมื่่�อวัันที่�่
18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
ได้้รับั รางวััลเหรีียญทองแดง ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่�่ 3 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้ง� ที่่� 9 เพื่่อ�
ค้้นหาอััจฉริิยภาพทางคณิิตศาสตร์์ (9th TMC- Thailand Mathematics Contest) จััดโดย สมาชิิกภาพ
สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล Gold Award ระดัับ Grade 3 ในการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ รายการ 2021 International
Talent Mathematics Contest จััดโดย International Talent Mathematics Contest (ITMC) จััดแข่่งขััน
เมื่่�อวัันที่�่ 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รับั รางวััลเกีียรติิบััตรชมเชย ในการสอบแข่่งขัันชิิงแชมป์์การคิิดและแก้้ปัญ
ั หาคณิิตศาสตร์์ ครั้้ง� ที่่� 21 ระดัับชั้้น�
ประถมศึึกษาปีีที่่� 3 - 4 จััดสอบวัันที่่� 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครร่่วมกับั บริิษััท เลิิร์์น
แอนด์์ เพลย์์ แมธกรุ๊๊�ป จำำ�กััด  และมููลนิิธิิ ดร.สมวงษ์์ และ พญ. เพ็็ญนภา ให้้ไว้้ ณ วัันที่�่ 2 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลคะแนนสููงสุุดอัันดัับที่่� 1 ของภาคกรุุงเทพมหานคร ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนต้้น (ป.1 - ป.3) วิิชา
วิิทยาศาสตร์์ ในโครงการทดสอบและพััฒนาศัักยภาพทางวิิชาการ ครั้้�งที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2563 จััดโดย บริิษััท
ท็็อป เทสท์์ เซนเตอร์์ จำำ�กััด ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� 27 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ได้้รับั โล่่รางวััลคะแนนยอดเยี่่ย� มอัันดัับที่่� 2 ของประเทศ ในโครงการทดสอบความรู้้�ทางวิิชา Advanced Science
ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนต้้น จััดโดย บริิษััท เสริิมปััญญา จำำ�กััด  
ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิินในระดัับประเทศ  วิิชาวิิทยาศาสตร์์ระดัับประถมศึึกษาตอนต้้น ในการ
แข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ  (สวช.) พ.ศ. 2563 จััดโดยสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดทัักษะวิิชาการ
ระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียนทั่่�วประเทศ ให้้ ณ วัันที่่� 19 เมษายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล Silver Award วิิชาคณิิตศาสตร์์ Grade 3 จากการแข่่งขััน Hong Kong International
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จััดโดย Hong Kong International Mathematical
Olympiad เมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ได้้รัับรางวััล Achiever award วิิชาคณิิตศาสตร์์ Grade 3 รายการแข่่งขััน Philippine International Math
and Science Olympics จััดโดย PIMSO Math เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล Achiever Award วิิชาวิิทยาศาสตร์์ Grade 3 ในรายการ Philippine International Math and
Science Olympics จััดโดย PIMSO Science เมื่่�อวัันที่�่ 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล Bronze Award วิิชาคณิิตศาสตร์์ Grade 3 รายการแข่่งขััน Singapore & Asian Schools Math
Olympiad 2021 จััดโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad (SASMO)  
ได้้รัับรางวััล Bronze Award วิิชาวิิทยาศาสตร์์ Grade 3 รายการแข่่งขััน Vanda International Science
Competition 2021 จััดโดย Vanda International Science Competition
ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน (Silver Award) วิิชาคณิิตศาสตร์์ Grade 3 รายการแข่่งขััน Hongkong International
Mathematical  Olympiad (HKIMO) รอบ Heat Round ปีี 2021 เมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง (Bronze Award) ในการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ  รายการ WMI 2021     
(World Mathematics Invitational) ระดัับ Grade 3 จััดแข่่งขััน เมื่่�อวัันที่่� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วรกัั ญ ญา อัั ง อติิ ช าติิ ป.4/3

ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 9
เพื่่�อค้้นหาอััจฉริิยภาพทางคณิิตศาสตร์์ จััดโดย สมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 21
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง Grade 3 ในรายการ 2021 World Mathematics Invitational (WMI) Thailand
Preliminary Round จััดโดย WMI Organizing Committee เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
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ปุุ ณณ ภา สกุุ ล ชัั ย เกตุุ ป.4/3

ได้้รับั รางวััล Distinction ประเภท Piano Grade 1 จากรายการ Graded Examination in Music Performance
จััดโดย Trinity College London เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564

รวิิ ภัั ท ร ชลวีี ร ะวงศ์์ ป.4/4

ได้้รัับรางวััล 3rd Runner up รุ่่�น Girls 9 ในรายการ Thailand Kids Golf Championship 2020-2021  
จััดโดย Thailand Kids Golf Championship (TKGC) ณ สนาม Watermill Golf & Resort เมื่่�อวัันที่่� 20
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล 2nd Runner up รุ่่�น D Girl ในรายการ GAD Thailand Championship 2021  จััดโดย GAD
Thailand ณ สนาม Royal Hill Golf Resort & Spa เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ณพิิ ชญา แซ่่ จิิ ว ป.5/1

ได้้รัับรางวััล Second Place เครื่่�องดนตรีี Harp ประเภท Junior Class A รอบคััดเลืือก International Final
ได้้รัับรางวััล Gold Prize เครื่่�องดนตรีี Harp ประเภท Junior Class A รอบคััดเลืือก Preliminary Round  
ในการประกวดดนตรีีคลาสสิิกเยาวชนนานาชาติิ  ครั้้�งที่่� 8 (The 8th Hong Kong International Youth
Performance Art Festival ระหว่่างวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 ถึึง 31 มกราคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล 1st Place การแข่่งขัันประเภท Group Jazz (Teen)
ได้้รัับรางวััล Gold Metal การแข่่งขัันประเภท Syllabus Jazz Move Test 4 (Solo)
ได้้รัับรางวััล Gold Metal การแข่่งขัันประเภท Syllabus Jazz Move Test 5 (Solo)
จากรายการ A.T.O.D. International Dance Thailand 2021 ที่่� โรงละครอัักษรา คิิงพาวเวอร์์ กรุงุ เทพมหานคร
ระหว่่างวัันที่่� 16 - 21 มีีนาคม พ.ศ. 2564
มิิ ลิิ น ธนสถิิ ตกุุ ล ป.5/2

ได้้รัับรางวััล Silver Prize ในรายการ London Young Musician 2021-2022 Season 1
ประเภท 20th-21st Century Music จััดโดย London Young Musician เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กัั ญ ณภัั ท ร หอมเอนก ป.5/2

ได้้รัับรางวััล 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จากรายการ International Online
Dance Competition of Music and Arts “Vancouver Stars”, Vancouver, Canada จััดระหว่่างวัันที่�  ่
8 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จากรายการ International Online
Dance Competition of Music and Arts “Magic Stars of Budapest”, Budapest, Hungary  
จััดระหว่่างวัันที่�่ 8 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จากรายการ International Online
Dance Competition “Brazilian rhythms”, Sao Paulo, Brazil จััดในเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ณฐมน พฤกษโชติิ ป.5/2

ได้้รัับรางวััลเกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 ประเภท Piano: Classical & Jazz ในรายการการสอบวััดระดัับทางดนตรีี 
Trinity จััดโดย Trinity College London เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม พ.ศ. 2564
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ไอรา กุุ ญ ชร ณ อยุุ ธ ยา ป.5/2

ได้้รัับรางวััล Silver Medal ในการแข่่งขััน Young Artist Music Contest 2020: Piano Class B จััดโดย
วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จุุ ฑิิ ส รา ลิ่่� ม กัั ง วาฬมงคล ป.5/4

ได้้รัับรางวััล Merit จากการสอบวััดระดัับทางการเต้้น RAD Level 1 Award in Graded Examination in
Dance: Grade 2 (Ballet) โดยสถาบััน Royal Academy of Dance เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563
ได้้รัับรางวััล Distinction จาการสอบวััดระดัับทางดนตรีี Level 1 Award in Graded Examination in Music
Performance with Distinction (Grade 2) ประเภท PIANO โดยสถาบััน Trinity College London เมื่่�อวััน
ที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564  
ฤติิ ม า รัั ต นภิิ ญ โญวงศ์์ ป.6/1

ได้้รัับรางวััล Bronze Prize รุ่่�น Junior Division (Age 5 to 12) รายการ The 2nd Virtual Virtuoso
Competition 2021 จััดโดยวงดุุริิยางค์์เยาวชนของประเทศไทย Siam Sinfonietta, Opera Siam
International ประกาศเมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล First Place เครื่่�องดนตรีี Harp รุ่่�น Junior (Age 11 to 12) รายการ Rocky Mountain 20-21st
Century Music Summer Festival 2021, Canada เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม พ.ศ. 2564  
ได้้รัับรางวััล First Prize เครื่่อ� งดนตรีี Harp รุ่่�น Junior Talent (Age 9 to 10) รายการ MEDICI International
Music Competition, England เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ. 2564  
ได้้รัับรางวััล First Prize การเล่่น Chamber Harp Duo Junior Artist (Age 11 to 12) รายการ MEDICI
International Music Competition, England เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ. 2564  
ได้้รัับรางวััล Distinction การเล่่น Lever Harp Duet Advance 1 (Age 15 years old and below), Rave
Harps International Prestige Awards (Chamber) 2021, Singapore เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2564
มิิ ลิิ น ท์์ พัั นธุ์์�พรหมธาดา ป.6/4

ได้้รัับรางวััล Bronze Medal ในการแข่่งขััน Young Artist Music Contest 2020: String and Harp Class
B จััดโดยวิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กานต์์ ธิิ ด า งามพร้้ อ มพัั นธ์์ ป.6/4

ได้้รัับรางวััลชมเชย ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 9 เพื่่�อค้้นหา
อััจฉริิยภาพทางคณิิตศาสตร์์ จััดโดย สมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2564
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กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย
โดย ครููวิิชญาพร  วโรจนานุุลัักษณ์์

วัันที่่� 29 กรกฎาคม  ของทุุกปีี ได้้รัับการกำำ�หนดให้้เป็็น
วัันภาษาไทยแห่่งชาติิ วััตถุุประสงค์์หนึ่่�ง คืือ เพื่่�อกระตุ้้�นและปลุุก
จิิตสำำ�นึกึ ของคนไทยให้้ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญ
ั และคุุณค่า่ ของภาษา
ไทย ตลอดจนร่่วมมืือร่่วมใจกัันทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ส่่งเสริิมและอนุุรักษ์
ั ภ์ าษา
ไทย ซึ่่ง� เป็็นเอกลัักษณ์์และเป็็นสมบััติิวัฒ
ั นธรรมอัันล้ำำ��ค่า่ ของชาติิให้้
คงอยู่่�คู่่�ชาติิไทย  

ในการอนุุรัักษ์์ภาษาไทย ทั้้�งการเปิิดวีีดิิทััศน์์ให้้ความรู้้�เรื่่�องประวััติิ
ความเป็็นมาของวัันภาษาไทย การจััดกิิจกรรมเกมเกี่่�ยวกัับภาษา
ไทย เป็็นต้้น

ในทุุก ๆ ปีีการศึึกษา กลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทยจะมีีการจััด
กิิจกรรมสััปดาห์์วัันภาษาไทยขึ้้�น เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ภาษาไทย
ในแขนงต่่าง ๆ ในปีีการศึึกษา 2564 นี้้� ทางโรงเรีียนจััดการเรีียน
รู้้�ในรููปแบบออนไลน์์ ครููภาษาไทยในแต่่ละระดัับชั้้�นจึึงได้้ปรัับ
กิิจกรรมวัันภาษาไทยให้้เหมาะสมกัับรููปแบบการเรีียน โดยยัังคง
วััตถุุประสงค์์เพื่่อ� กระตุ้้�นและส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีียบเรีียงโดย ครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย

การเรีียนการสอนในยุุคปััจจุุบััน ครููได้้นำำ�เสนอเนื้้�อหาด้้วยตััวอัักษร ผสมผสานกัับการใช้้ภาพเคลื่่�อนไหว วีีดิิทััศน์์ โดยอาศััย
เทคโนโลยีีในการถ่่ายทอดเนื้้�อหาและบริิหารจััดการสอนต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ในสาระปกติิทั่่�วไปจำำ�เป็็นต้้องใช้้ภาษาไทยอัันเป็็นเอกลัักษณ์์
ประจำำ�ชาติิและสมบััติิทางวััฒนธรรมซึ่�ง่ ก่่อให้้เกิิดความเป็็นเอกภาพในการติิดต่่อสื่่�อสาร เพื่่�อความเข้้าใจ ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกัันและ
เป็็นเครื่่�องมืือในการแสวงหาความรู้้� ประสบการณ์์ จากแหล่่งข้้อมููลสารสนเทศต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความคิิด การวิิเคราะห์์ การ
สร้้างสรรค์์ ให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม โดยอาจจะบัันทึึกเป็็นวรรณคดีีหรืือวรรณกรรมอัันล้ำำ��ค่่าไว้้ให้้อนุุชนรุ่่�นหลัังได้้ศึึกษา
สืืบทอดต่่อไป  
ในคอลััมน์์ ยุุวกวีี ศรีีวรรณกรรม ฉบัับนี้้�  ครููแต่่ละระดัับชั้้�นได้้ให้้นัักเรีียนฝึึกทัักษะการเขีียนประเภทต่่าง ๆ เช่่น การเขีียน
เรื่่�องจากประสบการณ์์ การเขีียนเรื่่�องตามจิินตนาการ และการแต่่งคำำ�ประพัันธ์์ และได้้นำำ�ผลงานของนัักเรีียนบางส่่วนมาแบ่่งปัันให้้
ผู้้�อ่่านได้้ชื่่�นชมในความสามารถของนัักเรีียน ดัังนี้้�
เรื่ อ ง วั น คริ สต์ ม าสของฉั น

เมื่อ 2 ปีที่แล้วในงานวันคริสต์มาสที่โรงเรียนสอนคนตาบอด มีคนน�ำอาหารและขนม
มาร่วมงานมากมาย คุณแม่และฉันน�ำขนมแพนเค้กไปให้คนตาบอด ฉันช่วยตกแต่งหน้าขนมแพน
เค้กและส่งขนมให้คนตาบอด ในงานคนตาบอดแสดงดนตรแี ละร้องเพลง ฉันรสู้ กป
ึ ระทับใจและมี
ความสุขมาก ๆ ถ้ามีโอกาสฉันจะไปร่วมงานนี้อีกครั้ง
พลอยนภั ส ประเสริ ฐ แพทย์ ป.2/1

เรื่่� อ ง ปิิ ด เทอมของฉัั น

เมื่่อ� ตอนปิิดเทอม ป.1 ฉัันช่่วยคุุณแม่่จัดั ของจััดเสื้้อ� ผ้้าที่่ไ� ม่่ใช้้แล้้วและตุ๊๊ก� ตาที่่ไ� ม่่เล่่นแล้้ว 
ส่่งไปบริิจาคให้้กับั เด็็กบนดอย และตอนเปิิดเทอม ป.2 ฉัันกัับพี่่�ชายเก็็บรวบรวมกล่่องกระดาษเอา
ไปบริิจาคทำำ�เตีียงกระดาษให้้ผู้้�ป่่วยโควิดิ -19 ฉัันรู้้�สึกดีี
ึ ใจมากที่่ฉั� นั ได้้ร่วม
่ แบ่่งปัันและช่่วยเหลืือผู้้�อื่น่�
ปาณิิ ส รา ชุุ ติิ มิิ ต ป.2/2

เรื่่� อ ง วัั น เกิิ ด ของฉัั น

เมื่่อ� วัันที่่� 11 กรกฎาคมที่่ผ่� า่ นมาเป็็นวัันครบรอบวัันเกิิดอายุุ 8 ขวบของฉััน ตื่่น� เช้้ามาฉััน
กราบขอบพระคุุณคุณ
ุ แม่่คุณพ่
ุ อ่ ที่่เ� ลี้้ย� งดููฉัันมาอย่่างดีี ฉัันไปปล่่อยปลาที่�ซื้้่ อ� จากเขีียงที่ต่� ลาด จาก
นั้้�นนำำ�ข้้าวสาร ไข่่ไก่่ และยา ไปบริิจาคให้้กัับคนพิิการซ้ำำ��ซ้้อนบ้้านนนทภููมิิ และนำำ�เสื้้�อกัับผ้้าอ้้อม
ไปบริิจาคให้้กับั สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่อ่ นปากเกร็็ด วัันนี้้ฉั� นั มีีความสุุขและอิ่่ม� ใจเป็็นอย่่างมากที่ไ่� ด้้
แบ่่งปัันให้้กัับทุุกคน
กรรณภัั ท ร กูู ล การขาย ป.2/3

เรื่่� อ ง ความสุุ ข จากการแบ่่ ง ปัั น

เมื่่อ� สองปีีที่แ่� ล้้ว ฉันั และคุุณพ่อ่ คุุณแม่่ไปบริิจาคเงิินและตุ๊๊ก� ตาของฉัันหลายตััวที่บ้่� า้ นเด็็ก
อ่่อนปากเกร็็ด ที่นั่่่� น� มีีทั้้�งเด็็กผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�ชาย อายุุตั้้ง� แต่่แรกเกิิดถึึงหกปีี ซึ่่ง� พวกเขาไม่่ได้้อาศััย
อยู่่�กัับครอบครััว วัันนั้้�นฉัันรู้้�สึกมีี
ึ ความสุุขที่�ไ่ ด้้แบ่่งปััน
พิิ มภัั ท ร จารุุ ป ราณ ป.2/4
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การเขีียนเรื่่�องจากคำำ�ศััพท์์ที่่�กำำ�หนดให้้ พร้้อมตั้้�งชื่่�อเรื่่�อง ในหััวข้้อ

การช่วยเหลือแบ่งปัน

(คำำ�ศััพท์์ที่่�กำำ�หนดให้้ ดัังนี้้� รถเข็็น ชิิงช้้า สุุนััข กล้้วย หลอดไฟ ไอศกรีีม น้ำำ��ดื่่�ม และน้ำำ�� ตก)

ฉันมีความสุข
เช้้าวัันอาทิิตย์์ ฉันั ดููข่่าวในโทรทััศน์เ์ ห็็นภาพผู้ค้� นเดืือดร้้อนทำำ�เพิิงอาศััยอยู่่ใ� กล้้น้ำำ��ตก ฉัันกัับคุุณแม่่จึงึ ไปซื้้�ออาหารแห้้ง น้ำำ��ดื่ม 
่� และ
หลอดไฟเพื่่�อส่่งไปบรรเทาทุุกข์์ เราช่่วยกัันซื้้�อของใส่่รถเข็็นจนครบตามจำำ�นวน จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปส่่งมอบ ช่่วงเวลาเย็็น ฉัันไปเล่่นที่่�สนามเด็็ก
เล่่นและพบกัับลููกสุุนัขั หลงทาง นอนตััวสั่่น� อยู่่ใ� ต้้ชิิงช้้า มัันน่่าสงสาร ตััวเปีียก และผอมมาก ฉัันจึึงนำำ�มัันกลัับมาเลี้้ย� งที่่บ้� า้ น ทุุกคนประหลาด
ใจมากที่่�มัันชอบกิินกล้้วยน้ำำ��ว้้า ไอศกรีีม และแตงกวา วัันนี้้�ฉัันมีีความสุุขที่่�ได้้ช่่วยเหลืือคนที่่�เดืือดร้้อนและลููกสุุนััขที่่�น่่าสงสาร
เบญจอร ตรีี ก มล ป.3/1

ลิลลี่ สาวน้อยน้ำ�ใจงาม
ลิิลลี่่�สาวน้้อยน้ำำ��ใจงามชอบวิ่่�ง เล่่นชิิงช้้า และชอบกิินไอศกรีีมเป็็นชีีวิิตจิิตใจ ลิิลลี่่�มีีสุุนััขคู่่�หููชื่่�อว่่า ดอร์์กี้้� มัันชอบเล่่นหลอดไฟ
เก่่า ๆ ที่่�บ้้านมาก อยู่่�มาวัันหนึ่่�ง คุุณแม่่ได้้พาลิิลลี่่�พร้้อมเจ้้าดอร์์กี้้�ไปเที่่�ยวน้ำำ��ตกที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี ก่่อนถึึงน้ำำ�� ตก คุุณแม่่ได้้พาลิิลลี่่�ไปมอบ
อาหารและของเล่่น มีีทั้้�ง กล้้วย น้ำำ�ดื่
� ่�ม และของเล่่นต่่าง ๆ ใส่่ในรถเข็็นมอบให้้แก่่โรงเรีียนในหมู่่�บ้้าน เพื่่�อให้้เด็็กที่่�ด้้อยโอกาสในสัังคมได้้มีี
ของอร่่อย ๆ ไว้้กินิ และได้้เล่่นของเล่่นกัันอย่่างสนุุก ลิิลลี่่แ� ละคุุณแม่่รู้้�สึกดีี
ึ ใจและภููมิิใจที่ไ่� ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือสัังคม ลิิลลี่่ข� อบคุุณ
คุุณแม่่ที่่�พาไปร่่วมทำำ�บุุญ บริิจาคสิ่่�งของให้้กัับเด็็กด้้อยโอกาส ทำำ�ให้้ลิิลลี่่�เป็็นเด็็กจิิตใจดีี มีีน้ำำ�� ใจ โอบอ้้อมอารีี และเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี 
สิิ นีี แดงประเสริิ ฐ ป.3/2

ปิกนิกริมน้ำ�ตก
กระติิกนั่่�งเล่่นชิิงช้้าอยู่่�ริิมน้ำำ��ตก ส่่วนคุุณแม่่นั่่�งอยู่่�บนเสื่่�อปิิกนิิก หยิิบกล้้วยและน้ำำ��ดื่่�มออกมาเตรีียมไว้้ให้้กระติิกกิิน สุุนััขสวม
ปลอกคอเดิินกะเผลกผ่่านมา กระติิกสัังเกตเห็็นว่่าที่่�ขาของสุุนััขมีีเศษหลอดไฟที่่�แตกติิดอยู่่�และมีีเลืือดออก คุุณแม่่ช่่วยกระติิกทำำ�แผลให้้
สุุนััข กระติิกจำำ�ได้้ว่่าเป็็นสุุนััขของคุุณยายข้้างบ้้านจึึงอุ้้�มสุุนััขใส่่รถเข็็นไปส่่งคืืนให้้คุุณยาย คุุณยายดีีใจมากจึึงแบ่่งไอศกรีีมที่�คุ่ ุณยายทำำ�เอง
ให้้กระติิกด้้วย กระติิกภููมิิใจที่่�ตนเองเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�ความดีีและได้้กิินไอศกรีีมฝีีมืือคุุณยาย
ขวัั ญ ชนก แดงช่่ ว ง ป.3/3

ความสุขของกล้วยหอม

เช้้าวัันเสาร์์ปลายเดืือนธัันวาคมอากาศหนาวเย็็น กล้้วยหอมตื่่�นเช้้ามาเจอคุุณพ่่อคุุณ
แม่่ ได้้ฟังั ข่่าวดีีจากคุุณแม่่ว่า่ จะได้้ไปเยี่่ย� มคุุณย่า่ ที่ต่่� า่ งจัังหวััด พอดีีมีีงานวััดให้้เที่่ย� ว
ด้้วย เมื่่�อกล้้วยหอมไปถึึงงานวััดในตอนพลบค่ำำ�ก็
� ็ได้้เห็็นชิิงช้้าสวรรค์์และหลอด
ไฟประดัับหลากสีี อีีกทั้้�งมีีรถเข็็นขายขนมมากมายและมีีรถเข็็นขายไอศกรีีม 
กล้้วยหอมขอคุุณพ่อ่ ซื้้อ� ไอศกรีีมและสายตาเหลืือบไปเห็็นลููกสุุนัขั มอมแมมตััว
หนึ่่�งดููเหมืือนหลงทาง จึึงรีีบเอาน้ำำ��ดื่ม่� ใส่่ถ้ว้ ยใบเล็็ก ๆ ให้้มันั กินิ แล้้วเอาไอศกรีีม
ในมืือแบ่่งให้้เจ้้าสุุนััขเพื่่�อแก้้หิิว มัันกระดิิกหางดีีใจมาก กล้้วยหอมเรีียกมัันว่่าเจ้้า
น้ำำ��ตก เราพามัันไปตามหาเจ้้าของจนเจอ ทั้้�งกล้้วยหอมและเจ้้าน้ำำ��ตกต่่างก็็มีีความสุุข
นภัั สศรัั น ย์์ อิิ น ทร์์ สำำ � อาง ป.3/4
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กลอนสี่ หัวข้อ “แนะนำ�ตนเอง”

กาพย์ยานี 11 หัวข้อ “ รักธรรมชาติคือรักชีวิต”
ธรรมชาติิคืือชีีวิิต
ป่่าไม้้มีีความหมาย                   
วัันนี้้�เรามาเริ่่�ม                     
เพาะผลพัันธุ์์�ต้้นกล้้า

ไม่่หลงผิิดคิิดทำำ�ลาย
สััตว์์น้้อยใหญ่่ได้้พึ่่�งพา
ช่่วยกัันเพิ่่�มไพรพนา
สร้้างผืืนป่่าทดแทนภััย

เดิินเข้้าในพงใหญ่่
ต่่างล้้วนเป็็นของขวััญ
ดููแลรัักษากััน                        
ธรรมชาติิช่่างงามตา                 

พบดอกไม้้นานาพรรณ 
ที่่�โลกนั้้�นได้้ให้้มา
เพราะโลกนั้้�นสวยนัักหนา
รัักษาป่่าด้้วยมืือเรา

					ณัั ช ชาริิ น ทร์์ บรรจงกิิ จ ป.5/1
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		ภูู รีี รัั ช พลรัั ตน์์ ป.5/4
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เรียงความ หัวข้อ “เรื่องดีท่อ
ี ยากบอกต่อ”
ทุุก ๆ คน ย่่อมมีีเรื่่อ� งที่ดีี่� และไม่่ดีีของตนเอง เราจึึงควรนึึกถึงึ แต่่เรื่่อ� งที่่ดีี� ให้้มีีกำำ�ลังั ใจ ซึ่่ง� ถ้้าเราอยากให้้เรื่่อ� งที่่ดีี� ของเราดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม
นั้้�น เราควรบอกเรื่่�องของเราให้้คนอื่่�นได้้รัับฟััง คนที่�ฟั่ ังก็็จะมีีความสุุขและมีีแง่่คิิดดีี ๆ ในชีีวิิต เช่่นเดีียวกัับเรื่่�องที่่�ฉัันจะมาเล่่าให้้ฟัังเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์โควิิด – 19
ในสถานการณ์์โควิดิ -19 นั้้�น มีีเรื่่อ� งที่�ดีี่ เกิดิ ขึ้้น� กัับฉััน เมื่่อ� มีีโรคโควิดิ -19 ทำำ�ให้้ฉันั ได้้อยู่่�บ้า้ นมากขึ้้�นและได้้ทำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ มากขึ้้�นเช่่น
กััน ยกตััวอย่่างเช่่น การทำำ�อาหารร่่วมกัับคนในครอบครััว การได้้อ่่านนวนิิยายอีีกหลาย ๆ เล่่ม อีีกทั้้�งฉัันยัังได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น
วิิธีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต การได้้เรีียนออนไลน์์ การสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ซึ่�ง่ ฉัันได้้รู้้�ว่่าทุุกอย่่างสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ และอาจไม่่
เป็็นไปตามที่เ่� ราคิิด ฉัันจึึงต้้องหััดมองมุุมบวก โดยหััดปรัับตััวเข้้ากัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั  ถึึงแม้้สิ่่ง� ที่เ่� กิดิ ขึ้้น� เราอาจไม่่ชอบก็็ตาม เราต้้องปรัับ
ตััวและมองหาสิ่่�งที่่�ดีีในชีีวิิต มากกว่่าการเสีียใจหรืือกัังวลกัับปััจจุุบัันหรืือเรื่่�องไม่่ดีีที่่�ผ่่านมา
ฉัันอยากบอกกัับทุุกคนที่่�ได้้อ่่านเรื่่�องนี้้� ว่่าเราควรหัันกลัับมามองชีีวิิตตััวเอง แล้้วนำำ�แง่่คิิดใหม่่ ๆ มาปรัับใช้้กัับตััวเอง ทุุกอย่่างมีี
ข้้อดีีและข้้อเสีีย แต่่อยู่่�ที่่�เราเลืือกมุุมมองว่่ามองมุุมใดให้้ได้้เห็็นสิ่่�งที่่�ดีี 
พาริิ ส า อัั ศ วนัั น ท์์ ป.6/1

บางคนอาจมองว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาอาจจะเป็็นวิิกฤตที่ดูู่� เหมืือนจะไม่่มีีทางออก แต่่ในทุุก ๆ ความโชค
ร้้าย มัักจะมีีเรื่่�องที่่�ดีีเสมอและการกล่่าวในเรื่่�องที่่�ดีีให้้ผู้้�อื่่�นฟัังอาจจะทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�นมีีกำำ�ลัังใจและสู้้�ต่่อไปได้้
เรื่่�องดีีที่่�ฉัันอยากบอกต่่อไปนี้้� เกิดิ ขึ้้�นเมื่่�อโรคโควิดิ -19 ระบาดอย่่างหนััก  จนทางโรงเรีียนต้้องประกาศให้้เรีียนออนไลน์์อย่่างเต็็ม
รููปแบบ การเรีียนออนไลน์์ทำำ�ให้้ฉันั พััฒนาในด้้านเทคโนโลยีีขึ้้�นมาก ทั้้�งการพิิมพ์์และการค้้นหาข้้อมููล อีีกทั้้�งฉัันได้้ใช้้ชีีวิิตส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�บ้า้ น
กัับครอบครััวทำำ�ให้้ฉัันมีีความสุุขมาก ถึึงแม้้จะไม่่ได้้เจอหน้้าเพื่่�อนและคุุณครููก็็ตาม ทำำ�ให้้ฉัันได้้รู้้�เรื่่�องดีีอีีกเรื่่�องหนึ่่�งว่่า ครอบครััวทำำ�ให้้ฉัันมีี
ความสุุขมาก ทุุกคนมัักจะคอยช่่วยเหลืือและให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�ดีีเสมอ แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ตามแม่่มัักจะสอนฉัันว่่า คนเราต้้องยืืนด้้วยลำำ�แข้้งของ
ตนเองให้้ได้้ อย่่าหวัังพึ่่�งคนอื่่�นเพราะไม่่มีีใครสามารถช่่วยเราได้้ตลอดชีีวิิต ฉัันจึึงต้้องใช้้โอกาสนี้้�พิิสููจน์์ว่่า ฉัันช่่วยเหลืือตนเองได้้และสิ่่�งที่่�
ฉัันได้้กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้�คืือเรื่่�องดีีที่�ฉั่ ันอยากบอกต่่อ
สุุดท้้ายนี้้ฉั� นั อยากบอกว่่า เรื่่อ� งที่ดีี่� สามารถเกิดิ ขึ้้น� ได้้ทุกุ ที่ ทุ
่� กุ เวลา และทุุกสถานการณ์์
เพีียงแค่่เรามองข้้ามสิ่่�งที่่�เลวร้้ายไป เราก็็จะมีีความสุุขกัับสิ่่�งที่่�อยู่่�ตรงหน้้า และอย่่าลืืม
แบ่่งปัันเรื่่�องราวที่่�ดีีให้้คนรอบข้้างได้้รัับฟัังอยู่่�เสมอ
ภัั ท รลภา ยิ่่� ง วิิ วัั ฒ น์์ ป.6/2
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การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นหัวข้อ
“การอ่านทำ�ให้ฉันก้าวหน้า”
ชื่อหนังสือ : หมอน้อยกายสิทธิ์

ผู้้�เขีียน : ชััญวลีี  ศรีีสุุโข  จำำ�นวน 216 หน้้า
การได้้รัับกำำ�ลัังใจจากคนรอบข้้างที่่�เรารัักเป็็นสิ่่�งที่่�ดีี  แต่่
จะดีีกว่่าไหมหากเราได้้เป็็นคนส่่งกำำ�ลัังใจไปให้้คนที่่�รัักเราและเรา
รััก ฉัันไม่่เคยคิิดมาก่่อนเลยว่่า เด็็กอย่่างฉัันจะเป็็นกำำ�ลัังใจที่่�สำำ�คััญ
กัับคนอื่่น� ได้้ จนได้้เจอหนัังสืือเล่่มนี้ หม
้� อน้้อยกายสิิทธิ์์� ที่ส่� อนให้้ฉันั
รู้้�ว่่า แม้้เรากำำ�ลัังเจ็็บป่่วย แต่่เราก็็ยัังคงเป็็นกำำ�ลัังใจที่่�สำำ�คััญให้้ผู้้�อื่่�น
ได้้เช่่นกััน

มาในชีีวิิต ฉัันก็็จะต่่อสู้้� ไม่่ยอมแพ้้ เพื่่�อก้้าวข้้ามผ่่านปััญหาต่่าง ๆ
และเมื่่�อคนที่่�อยู่่�รอบข้้างฉััน เขาพบปััญหา ฉัันก็็จะเป็็นผู้้�ที่่�คอยรัับ
ฟััง อยู่่เ� คีียงข้้าง เป็็นกำำ�ลังั ใจให้้เขาเสมอเช่่นกััน ฉัันจึึงอยากขอบคุุณ
ทุุกคนที่่อ� ยู่่เ� คีียงข้้างฉััน เป็็นกำำ�ลังั ใจดีี ๆ ที่่ทำ� ำ�ให้้ฉันั สามารถมีีทุุกวันั
นี้้�ได้้ การเรีียนรู้้�อุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามาในชีีวิิต ทำำ�ให้้ฉัันเติิบโต เข้้ม
แข็็ง และก้้าวหน้้ามากขึ้้�นเช่่นกััน

ฉัันมั่่�นใจว่่าทุุกคนต้้องการกำำ�ลัังใจในชีีวิิต เพราะทุุกคน
อาจมีีช่่วงเวลาที่ท้่� อ้ แท้้และต้้องการคนที่จ่� ะคอยรัับฟััง และอยู่่เ� คีียง
ข้้าง เพื่่�อพาให้้เราผ่่านพ้้นอุุปสรรคต่่าง ๆ ไปได้้ หนัังสืือเล่่มนี้้�ทำำ�ให้้
ฉัันได้้เห็็นมุุมมองใหม่่ ๆ ที่่�หลากหลายของเด็็กที่่�เกิิดมาร่่างกายไม่่
สมบููรณ์์ และขาดความอบอุ่่�นจากครอบครััว  แต่่ด้้วยกำำ�ลัังใจจาก
เพื่่�อนและคนรอบข้้างที่่�อยู่่�เคีียงข้้างเขา ช่่วยทำำ�ให้้เขาลืืมเรื่่�องราว
ร้้าย ๆ และมีีความสุุขกัับชีีวิิตได้้

กำำ�ลัังใจเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากในชีีวิิตของมนุุษย์์ทุุกคน แม้้
มีียารัักษาโรคที่่�แสนวิิเศษ แต่่ถ้้าปราศจากกำำ�ลัังใจแล้้ว ก็็มิิสามารถ
ทำำ�ให้้เราชนะโรคภััยต่่าง ๆ ได้้ แล้้ววัันนี้้�คุณ
ุ ได้้ลองให้้กำำ�ลัังใจกัับคน
รอบข้้างบ้้างหรืือยััง

เนื้้�อเรื่่�องในหนัังสืือกล่่าวถึึงเด็็กผู้้�ชายคนหนึ่่�งอายุุ 12 ปีี
เขาเป็็นเด็็กกำำ�พร้้าพ่่อแม่่ ซ้ำ�ยั
ำ� ังป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง ต้้องอยู่่�แต่่ในโรง
พยาบาล ชีีวิิตมีีแต่่ความทุุกข์์ ตอนที่่เ� ขาต้้องได้้รับั การผ่่าตััด เขาก็็ได้้
รัับกำำ�ลังั ใจที่่ดีี� จากเพื่่อ� น ๆ ทำำ�ให้้เขาก้้าวผ่่านความกลััว และกลัับมา
เป็็นเด็็ก 12 ปีีที่มีี่� ความสุุขได้้ ซึ่ง่� ทำำ�ให้้ฉันั คิิดได้้ว่า่  ถ้้าฉัันมีีปััญหาเข้้า
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ระริ น ศุ ภ องค์ ป ระภา ม.3/2

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นหัวข้อ
“การอ่านทำ�ให้ฉันก้าวหน้า”
ชื่อหนังสือ : ปาฏิหาริย์ร้านชำ�ของคุณนามิยะ

ผู้้�เขีียน : ฮิิงาชิิโนะ  เคโงะ  ผู้้�แปล : กนกวรรณ  เกตุุชััยมาศ  จำำ�นวน 507 หน้้า
ทุุกคนต่่างมีีมุุมมองในการมองเรื่่�องต่่าง ๆ แตกต่่างกััน
หนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้นํําเสนอมุุมมองและปััญหาของแต่่ละคนได้้อย่่าง
น่่าสนใจและน่่าติิดตาม ทํําให้้เราลุ้้�นและเอาใจช่่วยให้้ตััวละครผ่่าน
ปััญหาและเรื่่�องราวต่่าง ๆ ไปได้้
ส่่วนใหญ่่เวลาเราพบเจอเรื่่�องต่่าง ๆ เรามัักจะมองเห็็น
เรื่่�องนั้้�นแค่่ในมุุมของเราเสมอ การอ่่านหนัังสืือเล่่มนี้้�ทํําให้้ฉัันได้้
เข้้าใจถึึงความต่่างของแต่่ละคน เพราะความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกััน
ของแต่่ละคนทํําให้้หนังั สืือเล่่มนี้มีีมุ
้� มม
ุ องที่ห่� ลากหลาย หนัังสืือเล่่ม
นี้้�ได้้นํําเสนอเรื่่�องราวผ่่านการเขีียนจดหมาย ทํําให้้เราได้้เห็็นทั้้�งใน
มุุมมองของคนที่่�มาขอคํําปรึึกษาและคนที่่�ให้้คํําปรึึกษา หนัังสืือจะ
ค่่อย ๆ เล่่าเรื่่อ� งราวที่่ทํํ� าให้้เรารู้้�ที่ม่� าปััญหาของตััวละครอย่่างชััดเจน
และเล่่าให้้เราเข้้าใจความรู้้�สึึกของทุุกตััวละครไปพร้้อม  ๆ กััน จึึง
ทํําให้้เราเข้้าใจในทุุก  ๆ การตััดสิินใจของตััวละคร และทํําให้้เราได้้
คิิดตามว่่าถ้้าเป็็นเรา เราควรจะทํําอย่่างไร หนัังสืือเล่่มนี้้�น่่าติิดตาม
เพราะทุุกตััวละครมัักจะมีีเหตุุการณ์์สํําคััญที่่�เป็็นเหมืือนทางแยก
ให้้เขาต้้องเลืือกว่่าจะเดิินไปทางไหนเสมอและมีีกลวิิธีีการเล่่าเรื่่�อง
ที่่�น่่าสนใจเพราะไม่่ใช่่เพีียงการเขีียนจดหมายธรรมดา แต่่เป็็นการ
เขีียนจดหมายระหว่่างคนในอดีีตและคนในปััจจุุบััน ก็็ยิ่่�งทํําให้้เรื่่�อง

น่่าสนใจและน่่าค้้นหามากขึ้้�น
บางครั้้ง� ปััญหาของเราที่คิิ่� ดว่่าเป็็นเรื่่อ� งที่ใ่� หญ่่มาก เพราะ
เป็็นการคิิดเพีียงด้้านเดีียว  เสมืือนดั่่�งเส้้นผมบัังภููเขา การคิิดแก้้
ปััญหาเพีียงลํําพัังอาจหาทางแก้้ปัญ
ั หาได้้ยาก แต่่หากรัับฟัังจากคน
อื่่น� ที่่ใ� ห้้คํําปรึึกษา ก็็จะเพิ่่�มมุมม
ุ องในการแก้้ปัญ
ั หาได้้มากยิ่่�งขึ้้น�  ฉััน
คิิดว่่าการอ่่านหนัังสืือเล่่มนี้้�ทํําให้้ฉัันได้้เห็็นมุุมมองใหม่่ ๆ มากขึ้้�น
และเข้้าใจความรู้้�สึึกของคนอื่่�น ทํําให้้ฉัันเปิิดใจที่่�จะรัับฟัังความคิิด
เห็็นของคนอื่่�นมากขึ้้�นและสามารถนํํามาปรัับใช้้ในการแก้้ปััญหา
ต่่าง ๆ ได้้ สุุดท้้ายแล้้วเราต้้องเป็็นคนเลืือกเส้้นทางที่่�เราจะเดิินไป
ด้้วยตััวเอง แต่่ถึึงอย่่างนั้้�นฉัันเชื่่�อว่่าการที่่�ได้้เห็็นมุุมมองของคนอื่่�น
ก็็อาจจะทํําให้้เราตระหนัักถึึงอะไรบางอย่่างที่่�เราไม่่เคยคิิดมาก่่อน
ได้้เช่่นกััน
นิ ร ดา ธี ร ะรั ต น์ ม.3/4
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กิจกรรมวันแม่

ประสบการณ์ใหม่
ในกิจกรรมวันแม่ (รูปแบบ) ออนไลน์
โดย สภานัักเรีียน

ช่่วงนี้้�พวกเราต้้องเรีียนออนไลน์์ กิิจกรรมสำำ�คััญต่่าง ๆ ก็็ได้้เปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบออนไลน์์ไปด้้วย เช่่นเดีียวกัับกิิจกรรมวัันแม่่ ในวััน
ที่่� 11 สิิงหาคม ที่่�นักั เรีียนทุุกชั้้�นได้้รัับการเชิิญชวนจากคุุณครููให้้ร่่วมกัันจััดกิิจกรรมเพื่่�อมอบเป็็นของขวััญแด่่คุุณแม่่และผู้้�ปกครอง เนื่่�องใน
โอกาสวัันแม่่แห่่งชาติิ 12 สิิงหาคม 
พวกเรารู้้�สึึกประทัับใจที่่�เรายัังได้้จััดกิิจกรรมวัันแม่่ และทำำ�ตามประเพณีี รู้้�สึึกมีีความสุุขที่่�ได้้แสดงความรััก  ความกตััญญููต่่อผู้้�มีี
พระคุุณ เหมืือนทุุก ๆ ปีีที่เ่� ราได้้จัดั กิจิ กรรมกัับเพื่่อ� นร่่วมห้อ้ งเรีียนที่โ่� รงเรีียน  แม้้ปีนี้ี จ้� ะอยู่่ใ� นรููปแบบออนไลน์์ ซึ่ง่� แปลกใหม่่และท้้าทายกว่่า
ทุุกปีี  
การจััดแบบออนไลน์์ทำำ�ให้้พวกเราได้้เปิิดประสบการณ์์ ได้้เปลี่่�ยนมุุมมอง ได้้ลองทำำ�อะไรใหม่่ ๆ มีีส่่วนร่่วมกัับเพื่่�อนในห้้อง ร่่วม
มืือร่่วมใจ ช่่วยกัันแสดงความคิิดเห็็น รู้้�สึึกถึงึ ความสามััคคีี และเห็็นความสร้้างสรรค์์ของเพื่่อ� น ๆ แม้้จะไม่่ได้้เจอหน้้ากััน แต่่พวกเราก็็ได้้ช่ว่ ย
กัันวางแผน ได้้ลงมืือจััดกิิจกรรม ทำำ�การ์์ด ทำำ�สไลด์์ ทำ�ำ คลิิป เตรีียมบทพููด และช่่วยกัันดำำ�เนิินกิิจกรรมวัันแม่่ออนไลน์์ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ โดย
มีีครููประจำำ�ชั้้�น คอยช่่วยเหลืือ ให้้คำำ�ปรึึกษา ช่่วยปรัับแก้้และเอาใจช่่วยพวกเราตลอดตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนสำำ�เร็็จ แม้้พวกเราจะมีีเวลาน้้อย แต่่ก็็
รู้้�สึึกดีีมาก ๆ เพราะเป็็นงานของห้้องที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมด้ว้ ยกัันทุุกคน เป็็นกิิจกรรมที่่�เรีียบง่่ายไม่่ต้้องเตรีียมซัักซ้้อมกัันมากมาย แต่่นัับเป็็น
ช่่วงเวลาที่่�ดีีจริิง ๆ โดยเฉพาะพวกเราที่เ�่ ป็็นนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่�่ 6 ซึ่ง่� เป็็นปีีสุดุ ท้้ายที่จ�่ ะได้้จัดั กิจิ กรรมวัันแม่่ เราจึึงตั้้ง� ใจทำำ�ออกมาให้้
ดีีและประทัับใจที่่�สุุด  
พวกเราดีีใจและตั้้�งใจจััดเตรีียมคลิิปการจััดกิจิ กรรมวัันแม่่ เพื่่�อมอบเป็็นของขวััญเล็็ก  ๆ น้้อย ๆ สำำ�หรัับการขอบพระคุุณคุณ
ุ แม่่
พวกเราหวัังว่่า เมื่่อ� คุุณแม่่ได้้เห็็นสิ่่ง� ที่่พ� วกเราตั้้ง� ใจทำำ�ให้้ท่า่ น ท่่านคงจะชื่่น� ใจและมีีกำำ�ลังั ใจที่่จ� ะผ่่านสถานการณ์์ช่ว่ งนี้้ไ� ปด้้วยกััน ในตอนท้้าย
คุุณครููประจำำ�ชั้้�นก็็ได้้ร่วมกล่
่ ่าวให้้กำ�ลั
ำ ังใจแด่่คุณ
ุ แม่่ของพวกเราด้้วย    
เมื่่�อถึึงวัันแม่่ 12 สิิงหาคม พวกเรานำำ�คลิิปการจััดกิิจกรรมไปเปิิดให้้คุุณแม่่ดูู ความรู้้�สึึกดีี ๆ ก็็ยิ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น เพราะพวกเราได้้เห็็นรอย
ยิ้้�มของคุุณแม่่ การที่่�พวกเราทำำ�ให้้คุุณแม่่มีีความสุุข ก็็เป็็นความสุุขของ พวกเราด้้วยเช่่นกััน   
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นักเรียนสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2564

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ (MD91)
ในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
โดย ครููสถาพร  สููตะบุุตร

ฝ่่ายแนะแนว ระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาของโรงเรีียน ขอแบ่่งปัันผลการสมััครและได้้รับั เลืือก เข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา ของนัักเรีียน
มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยที่�สำ่ ำ�เร็็จการศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2563 หรืือ นัักเรีียน MD91 ซึ่�ง่ นัักเรีียนได้้มีีโอกาสที่่�จะเลืือกเรีียนในสิ่่�งที่่�เหมาะสม
กัับความถนััดและความสามารถของตนเอง มั่่�นใจว่่านัักเรีียนทุุกคนมีีความมุ่่�งมั่่�น หมั่่�นศึึกษาเล่่าเรีียน และใช้้โอกาสในการเรีียนรู้้�อย่่างเต็็ม
ศัักยภาพ เพื่่�อความก้้าวหน้้าในอนาคตต่่อไป
ครุุ ศ าสตร์์ / ศึึ ก ษาศาสตร์์ 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะครุุศาสตร์์ สาขาวิิชามััธยมศึึกษา (มนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์) วิิชาเอกภาษาอัังกฤษ

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะศึึกษาศาสตร์์ สาขาวิิชาการศึึกษาพิิเศษ

1

จิิ ตวิิ ท ยา 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะจิิตวิิทยา สาขาจิิตวิิทยา

1

หลัักสููตรนานาชาติิ (JIPP)

2

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะสัังคมศาสตร์์ สาขาวิิชาจิิตวิิทยาชุุมชน

1

ดนตรีี 			

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะดุุริิยางคศิิลป์์ สาขาดนตรีีคลาสสิิก

1

สาขาละครเพลง

1

มหาวิิทยาลััยศิิลปากร คณะดุุริิยางคศาสตร์์  สาขาดนตรีีเชิิงพาณิิชย์์

1

นวัั ต กรรม 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สถาบัันนวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย  หลัักสููตรนานาชาติิ (BaScii)

2

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ วิิทยาลััยนวััตกรรม สาขาวิิชาการจััดการมรดกวััฒนธรรม และอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์

4

สาขาวิิชานวััตกรรมการบริิการ หลัักสููตรนานาชาติิ (BSI)

3

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม วิิชาเอกการสื่่�อสาร เพื่่�อการท่่องเที่�ย่ ว หลัักสููตรสองภาษา

1

สาขาการสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการนวััตกรรม หลัักสููตรสองภาษา

1

สาขาการสื่่�อสารเพื่่�อเศรษฐศาสตร์์ หลัักสููตรสองภาษา

1

สาขาคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อการสื่่�อสาร หลัักสููตรสองภาษา

1

นิิ ติิ ศ าสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
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มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต

1

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (LLB)

3

ศููนย์์ลํําปาง คณะนิิติิศาสตร์์  

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะสัังคมศาสตร์์ หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต

1

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต

1  

นิิ เ ทศศาสตร์์ / วารสารศาสตร์์ / สื่่� อ สารมวลชน

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะนิิเทศศาสตร์์ สาขานิิเทศศาสตร์์

6

สาขาวิิชาการจััดการการสื่่�อสาร หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (commarts)

4

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน

2

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (BJM)

4

มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิมหิิดล สาขาวิิชาสื่่�อและการสื่่�อสาร หลัักสููตรนานาชาติิ

2

มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ คณะนิิเทศศาสตร์์ วิิชาเอกสร้้างสรรค์์แบรนด์์สิินค้้า

1

พาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี / บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ /การจัั ด การ

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต

1

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต

3

หลัักสููตรสถิิติิศาสตร์์ สาขาวิิชาการประกัันภััย

2

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการธุุรกิจิ ระหว่่างประเทศ หลัักสููตรนานาชาติิ (BBA)

5

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะบริิหารธุุรกิจิ สาขาวิิชาการจััดการ  

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี หลัักสููตรควบบริิหารธุุรกิจิ บััณฑิิต
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจแบบบููรณาการ 5 ปีี

3

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต

2

หลัักสููตรนานาชาติิ (BBA)

4

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ วิิทยาลััยโลกคดีีศึึกษาและผู้้�ประกอบการสัังคม  หลัักสููตรนานาชาติิ (GSSE)

1

มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิจิ ระหว่่างประเทศ

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะบริิหารธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม สาขาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 

1

สาขาการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม

1

มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาลััยนานาชาติิศิิลปากร สาขาการจััดการสิินค้้าหรููหรา หลัักสููตรนานาชาติิ

1

มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ คณะบริิหารธุุรกิจิ

1
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สัั ง คมศาสตร์์ / ศาสนา/รัั ฐศ าสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะรััฐศาสตร์์ สาขาสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา

3

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะสัังคมศาสตร์์ สาขาวิิชาเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ศึกึ ษา

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์ การเมืืองและการระหว่่างประเทศ  หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (BIR)

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ วิิทยาลััยสหวิิทยาการ สาขาปรััชญาการเมืืองและเศรษฐศาสตร์์ (PPE)

1

วิิ ท ยาศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีทางอาหาร

1

สาขาวิิชาสััตววิิทยา

1

สาขาพัันธุุศาสตร์์

1

คณะวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกาย

1

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาสััตววิิทยา

1

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะวิิทยาศาสตร์์ โครงการส่่งเสริิมความถนััดทางวิิชาชีีพ สาขาวิิชาฟิิสิิกส์์

1

วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ

1

คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร หลัักสููตรนานาชาติิ (ICT)

1

มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง สำำ�นักั วิิชาวิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อาง สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อาง

1

มหาวิิทยาลััยรัังสิิต คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิทยาศาสตร์์ชีีวการแพทย์์

1

วิิ ท ยาศาสตร์์ สุุ ข ภาพ			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

คณะเภสััชศาสตร์์ สาขาวิิชาเภสััชกรรมอุุตสาหการ

1

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

คณะเภสััชศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช แพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์์  สาขาปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินการแพทย์์

1

มหาวิิทยาลััยบููรพา คณะเภสััชศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี โครงการหลัักสููตรแพทยศาสตร์์บััณฑิิต-การจััดการมหาบััณฑิิต

1

คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

สาขาวิิชาทัันตแพทยศาสตร์์ หลัักสููตรทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิตนานาชาติิ (MIDS)

3
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คณะเทคนิิคการแพทย์์

1

มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยรัังสิิต คณะทัันตแพทยศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ คณะการแพทย์์แผนจีีน

1

วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์

2

สาขาวิิชาวิิศวกรรมโลหการและวััสดุุ

1

สาขาวิิชาวิิศวกรรมสํํารวจ

1

สาขาวิิชาวิิศวกรรมนิิวเคลีียร์์และรัังสีี 

1

สาขาวิิชานาโนเทคโนโลยีี หลัักสููตรนานาชาติิ 

2

สาขาวิิชาสารสนเทศ (หลัักสููตรนานาชาติิ) (ICE)

2

สาขาวิิชาหุ่่�นยนตร์์และปััญญาประดิิษฐ์์ หลัักสููตรนานาชาติิ (AI)

2

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  สาขาวิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์และความรู้้�  หลัักสููตรนานาชาติิ 

1

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาเคมีี หลัักสููตรนานาชาติิ

1

สาขาวิิชาวิิศวกรรมชีีวการแพทย์์ หลัักสููตรนานาชาติิ 

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ

1

เศรษฐศาสตร์์ 		

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะเศรษฐศาสตร์์ หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (EBA)

4

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (BE)

5

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์์

1

สถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ / มัั ณฑ นศิิ ล ป์์ / ศิิ ล ปกรรมศาสตร์์ 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม 

4

สาขาวิิชาสถาปััตยกรรมภายใน

1

สาขาวิิชาออกแบบอุุตสาหกรรม 

1

สาขาวิิชาการออกแบบสถาปััตยกรรม หลัักสููตรนานาชาติิ (INDA)  

2

สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ หลัักสููตรนานาชาติิ (CommDe)

1
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นักเรียนสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2564
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาทััศนศิิลป์์

1

สาขาวิิชาเอกมััณฑนศิิลป์์ (แฟชั่่�นและสิ่่�งทอ)

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะสถาปััตยกรรมและการผัังเมืือง สาขาสถาปััตยกรรมภายใน

1

สาขาภููมิิสถาปััตยกรรม

1

มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ หลัักสููตรนานาชาติิ

2

มหาวิิทยาลััยศิิลปากร คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม 

2

สาขาวิิชาสถาปััตยกรรมไทย

1

คณะมััณฑนศิิลป์์ สาขาแฟชั่่�นดีีไซน์์

1

วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิชาการออกแบบสื่่�อสารดิิจิิทััล หลัักสููตรนานาชาติิ (BFA)

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์  สาขาศิลิ ปอุุตสาหกรรม

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีไทยญี่่�ปุ่่�น คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีมััลติิมิิเดีีย

1

อัั ก ษรศาสตร์์ / ศิิ ล ปศาสตร์์ / มนุุ ษ ยศาสตร์์ 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะอัักษรศาสตร์์ สาขาวิิชาศิิลปการละคร

1

สาขาวิิชาภููมิิศาสตร์์และภููมิิสารสนเทศ 

1

หลัักสููตรนานาชาติิ (BALAC)

2

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาวิิชาภาษาจีีน

1

สาขาวิิชาภาษาจีีนธุุรกิิจ

1

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาภาษารััสเซีีย

1

สาขาภููมิิศาสตร์์และภููมิิสารสนเทศ

1

สาขาอัังกฤษและอเมริิกัันศึึกษา หลัักสููตรนานาชาติิ (BAS)

3

สาขาภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจ หลัักสููตรนานาชาติิ (BEC)

2

วิิทยาลััยนานาชาติิปรีีดีี พนมยงค์์ สาขาจีีนศึึกษา (PBIC)

5

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาวิิชาภาษาไทย

2

วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิชาวััฒนธรรมนานาชาติิศึึกษาและภาษา หลัักสููตรนานาชาติิ

1

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาวิิชาปรััชญาและศาสนา

1

สาขาวิิชาภาษาเพื่่�ออาชีีพ (หลัักสููตรนานาชาติิ)

2

วิิทยาลััยนานาชาติิเพื่่�อศึึกษาความยั่่�งยืืน สาขาวิิชาภาษาและการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม หลัักสููตรนานาชาติิ

1

มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาภาษาอัังกฤษ

1
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นักเรียนสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2564
มหาวิิทยาลััยหอการค้้า คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาภาษาเกาหลีี

1

ศึึ ก ษาต่่ อ ต่่ า งประเทศ			

ประเทศญี่่�ปุ่่�น

1

ประเทศสหรััฐอเมริิกา

3

สรุปการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

      

           71

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

           51

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

           21

มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

           14

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

         

8

มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

7

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

3

มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง

2

มหาวิิทยาลััยบููรพา

1

มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าธนบุุรีี

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

1

มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์

1

มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

2

มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

1

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีไทยญี่่�ปุ่่�น

1

มหาวิิทยาลััยหอการค้้า

1

มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ

1

มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

1

ศึึกษาต่่อต่่างประเทศ

4
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กิจกรรมสีบ้านออนไลน์

กิจกรรมสีบ้านออนไลน์
รวบรวมโดย ครููเนาวรััตน์์  ทััศนเกษม 

คณะอัั จ รามัั ย

นางสาวปุุณยานุุช เขมะจัันตรีี (หััวหน้้าสีี)
ในการประชุุมสีีแต่่ละครั้้�ง การคิิดกิิจกรรมสนุุก  ๆ ให้้
น้้อง ๆ ได้้เล่่นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย ต้้องมีีการคิิดให้้รอบคอบ ว่่าน้้องจะ
ชอบไหม น้้องจะเบื่่�อหรืือไม่่ กิิจกรรมจะพอดีีกัับเวลาไหม เมื่่�อคิิด
เสร็็จแล้้ว  พวกเราก็็มีีการปรึึกษาหารืือกัับคุุณครููและการทดลอง
กิิจกรรมให้้ทางสภาและสตาฟได้้เล่่นเสมืือนวัันประชุุมสีีจริิง หลััง
จากที่่�พวกเราได้้รัับคำำ�ติิชมจากคุุณครููและสตาฟแล้้ว  พวกเราได้้มีี
การปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมบ่่อยครั้้ง� เพื่่อ� ให้้ได้้กิจิ กรรมที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ สำำ�หรับั
น้้อง ๆ พวกเราอาจจะมีีเหนื่่�อยล้้าไปบ้้าง แต่่ผลการตอบรัับ ความ
สนุุกสนาน และความร่่วมมืือที่่�ได้้รัับจากน้้อง ๆ ในแต่่ละครั้้�ง ก็็
ทำำ�ให้้เรามีีแรงในการทำำ�กิิจกรรมครั้้�งต่่อ ๆ ไป  แต่่ละกิิจกรรมจะ
ไม่่สำำ�เร็็จเลย หากขาดสภาคนใดคนหนึ่่�ง สตาฟ คุุณครููที่่�ปรึึกษา
และน้้อง ๆ ในสีี 
หลัั ง จากการประชุุ มสีี แต่่ ล ะครั้้� ง พวกเราจะได้้ รัั บ คำำ�
แนะนำำ�และข้้อควรปรัับปรุุงจากคุุณครููและสภากลาง ทำำ�ให้้พวกเรา
ได้้รู้้�ข้้อผิิดพลาดของตนเอง พวกเราและสตาฟทุุกคนได้้นำำ�ไปแก้้ไข
และทำำ�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งเราก็็ได้้เห็็นถึึงความพััฒนาของทุุกคนในครั้้�ง
ถััดไป  เราดีีใจและภููมิิใจมาก  ๆ ที่่�ได้้เห็็นความเป็็นผู้้�นำำ�และความ
กล้้าแสดงออกในตััวของทุุกคนมากขึ้้�น
คณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี

นางสาวภสิินีี ทองชััชวาล (หััวหน้้าสีี)
ในการประชุุมสีี  2 ครั้้�งที่่�ผ่่านมา หนููได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ
มากมาย คืือการทำำ�งานเป็็นทีีม และการวางแผนในทุุก ๆ ครั้้�งของ
ประชุุมสีี สีีเเดงของเราต้้องมีีการหารืือประชุุมกััน เเละวางแผน
กิิจกรรมในเเต่่ละครั้้�ง ซึ่่�งจะไม่่มีีทางสำำ�เร็็จเลยหากสภาในสีีเเละ
น้้อง ๆ ทีีมงานในสีี ไม่่ร่่วมมืือทำำ�งานด้้วยกััน รวมถึึงคุุณครููผู้้�ที่่�ช่่วย
ตรวจสอบกิิจกรรมด้้วย
การปรัับเปลี่่�ยนและปรัับปรุุงกิิจกรรม ในบางครั้้ง� กิิจกรรม
ที่่�คิิดออกมาอาจจะไม่่เหมาะสมกัับรููปแบบออนไลน์์ เเต่่ในการ
ประชุุม  2 ครั้้�งที่่�ผ่่านมาสีีเเดงก็็พยายามที่่�จะปรัับปรุุงเเละเเก้้ไข
กิิจกรรมให้้ดีีขึ้้�นในเเต่่ละสััปดาห์์เพื่่�อให้้ประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ
การประชุุมสีีสำำ�หรับั คุุณครููทุุกท่า่ นเเละน้้อง ๆ ทุุกคนที่เ่� ข้้าร่่วม การ
ได้้ฝึกึ ความเป็็นผู้้�นำำ�ในกิจิ กรรมครั้้ง� นี้้เ� เน่่นอนทางสภานัักเรีียน รวม
ถึึงน้้อง ๆ ทีีมงาน ว่่าต้้องนำำ�น้้อง ๆ ในสีีทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้
ตััวหนููเองเเละน้้อง ๆ หลายคนมีีความกล้้าเเสดงออกเเละความเป็็น
ผู้้�นำำ�มากขึ้้�น
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ถึึงเเม้้การประชุุมสีีในรููปเเบบออนไลน์์อาจจะเป็็นสิ่่�งที่่�
ยากเเละทำำ�ให้้ท้อ้ ในบางครั้้ง� เเต่่หลังั จากเข้้าประชุุมเสร็็จเเล้้ว ความ
กระตืือรืือร้้นที่่�จะมีีส่่วนร่่วมของน้้อง ๆ ในสีีทำำ�ให้้พวกเรามีีกำำ�ลัังใจ
ที่่�จะทำำ�ต่่อไปอีีกครั้้�ง รวมถึึงคุุณครููในสีีคณะมีีเฝ้้ามองพวกเราทุุก
คนทำำ�กิิจกรรม หรืือบางท่่านก็็ร่่วมเล่่นกิิจกรรมด้้วย ทำำ�ให้้พวกหนูู
มีีกำำ�ลัังใจในการทำำ�ต่่อไปเช่่นกััน เเละสุุดท้้ายหนููเเละสภาสีีเเดงทุุก
คนอยากขอบคุุณทางโรงเรีียนที่่�ให้้โอกาสพวกเราได้้ทำำ�กิิจกรรมนี้้   �
คณะสุุ ร นารีี

นางสาวนีีรา วิิฑิิตวััฒนกุุล (หััวหน้้าสีี)
การประชุุมสีีในรููปแบบออนไลน์์ที่่�ผ่่านมา สีีเหลืืองได้้
เรีียนรู้้�ถึึงการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า ที่่�สามารถส่่งผลลััพธ์์ให้้ออกมา
ดีีหรืือไม่่ดีีอยู่่ที่� ก่� ารตััดสิินใจ เนื่่อ� งจากเป็็นการประชุุมสีีรููปแบบใหม่่
ซึ่่�งพวกเราไม่่เคยมีีประสบการณ์์ในการจััดมาก่่อน จึึงเกิิดปััญหาที่่�
ไม่่คาดคิิดหลาย ๆ อย่่างขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นปััญหาทางเทคนิิค หรืือ
อิินเทอร์์เน็็ตต่่าง ๆ เช่่น สััญญาณหลุุด แชร์์หน้้าจอแล้้วไม่่มีีเสีียง
ซึ่ง่� การจััดการประชุุมสีีนี้ทำ้� ำ�ให้้พวกเราได้้เรีียนรู้้�ที่จ่� ะแก้้ปัญ
ั หาเฉพาะ
หน้้าและปรัับตััวไปตามสถานการณ์์ที่เ่� กิดิ ขึ้้น� ได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� และนำำ�มาใช้้
กัับการเตรีียมตััว ปรัับปรุุง พััฒนาตนเอง และวางแผนให้้รอบคอบ
กว่่าเดิิมเพื่่�อครั้้�งต่่อไปจะได้้เกิิดความผิิดพลาดน้้อยลงและเป็็นไป
ตามแผนที่่�ได้้เตรีียมไว้้มากที่่�สุุด และยัังทำำ�ให้้พวกเรามีีภููมิิคุ้้�มกััน
และมีีสติิมากขึ้้�นเมื่่อ� เจอสถานการณ์์คับั ขัันที่ส่� ามารถเกิดิ ขึ้้น� ได้้ตลอด
เวลา
ความร่่วมมืือจากน้้อง ๆ ในสีีจากการประชุุมสีีบ้้านที่่�สีี
เหลืืองรู้้�สึึกประทัับใจ พวกเราได้้รัับการตอบรัับจากน้้อง ๆ ในรููป
แบบที่่�แตกต่่างออกไปจากการประชุุมสีีที่่�โรงเรีียนที่่�ได้้เจอหน้้ากััน
ได้้พููดคุุย ร้้องเพลงเชีียร์์ และทำำ�กิิจกรรม  เปลี่่�ยนเป็็นการทำำ�ทุุก

กิจกรรมสีบ้านออนไลน์

อย่่างผ่่าน platform ออนไลน์์ น้้อง ๆ ให้้ความร่่วมมืือผ่่านการตอบ
meeting chat การร่่วมเล่่นเกมออนไลน์์ และการกด reactions
ต่่าง ๆ ถึึงแม้้ว่่าทุุกคนที่่�เป็็นผู้้�นำำ�กิจิ กรรมจะไม่่ได้้ยิินเสีียงน้้อง ๆ แต่่
ก็็ยังั รัับรู้้�ได้้ถึงึ ความร่่วมมืือเป็็นความแปลกใหม่่และสนุุกสนานในอีีก
แบบ  
ในเรื่่�องของกระบวนการทำำ�งาน พวกเราต้้องลงแรงคิิดให้้
ออกจากกรอบและให้้สร้้างสรรค์์มากกว่่าเดิิมเพื่่อ� ให้้การทำำ�กิจิ กรรม
ออนไลน์์ออกมาน่่าสนใจ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายมาก  และในฐานะของ
การเป็็นผู้้�นำำ�  ไม่่ว่่าสถานการณ์์แบบไหน แต่่หน้้าที่่�ของเรายัังคงเดิิม 
พร้้อมปรัับตััว และพััฒนาตนเองเสมอ เพื่่�อให้้ครั้้�งต่่อไปดีีขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ถ้้าหากพููดในฐานะพี่่�โตสุุด ได้้เห็็นการทำำ�งานและการเรีียนรู้้�ในงานไป
พร้้อม ๆ กัันของน้้อง ๆ ซึ่�ง่ เป็็นการเดิินทางสู้้�เป้้าหมายในเส้้นทางที่�่
ดีี คืือไม่่หยุุดพััฒนาตนเองและเรีียนรู้้�อยู่่�เสมอ

และต้้องช่่วยกัันสร้้างสรรค์์ออกมาให้้สนุุกและน่่าสนใจ เหมาะกัับ
น้้อง ๆ ทุุกคน มัันยากมากที่่�จะทำำ�ให้้คนร้้อยกว่่าคนรู้้�สึึกสนุุกไป
กิจิ กรรมโดยที่เ่� ราจะไม่่ทิ้ง้� ใครไว้้ข้า้ งหลััง  แต่่น้อ้ ง ๆ สภาทุุกคนทุ่่�มเท
อย่่างเต็็มที่่กั� บั การจััดกิิจกรรม คิิดกิิจกรรมที่่ทุ� กุ คนสามารถเล่่นได้้ อีีก
ทั้้�งได้้เห็็นพััฒนาการของหลาย ๆ คนและได้้เห็็นอีีกมุุมของน้้องที่่�ไม่่
เคยเห็็นมาก่่อน และรู้้�สึึกดีีใจมากที่�น้่ ้อง ๆ สามารถจััดการประชุุมสีี
ออกมาได้้ดีีและสนุุก ความร่่วมมืือของน้้อง ๆ ตอนแรกไม่่คิิดว่่าน้้อง
ๆ จะสนใจและให้้ความร่่วมมืือมากขนาดนี้้เ� พราะมัันเป็็นคาบสุุดท้้าย
ของวัันศุุกร์ ทุ
์ กุ คนคงจะเหนื่่อ� ยแล้้วแต่่ผลกลัับดีีกว่่าที่เ่� ราคิิด น้้อง ๆ
ทุุกคนให้้ความร่่วมมืือกัับทุุกเกมเป็็นอย่่างดีี ทั้้�งโหวต poll ตอบใน
meeting chat หรืือแม้้กระทั่่�งพุุดคุุยกัันตอนแยก breakout room
การประชุุมสีีทั้้ง� 2 ครั้้ง� นี้้ถืื� อว่่าเป็็นอีีกความทรงจำำ�ดีี ๆ ที่่ไ� ด้้สร้้างร่่วม
กัันกัับน้้อง ๆ และคุุณครููทุุกท่่านในรููปแบบใหม่่

คณะธัั ม มกัั ญ ญา

นางสาวณิิชชิิศา ศรีีสืืบ (หััวหน้้าสีี)
การวางแผนและการทำำ�งานร่่วมกันั แบบออนไลน์์ เนื่่อ� งจาก
พวกเราสภายัังไม่่มีีโอกาสที่่�จะได้้เจอกัันที่่�โรงเรีียนซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การ
คุุยกัันหรืือทำำ�งานกัันยากขึ้้�นทั้้�งเรื่่�องของเวลาที่่�ไม่่ตรงกัันหรืือแม้้
กระทั่่�งการทำำ�ประชุุมสีีรููปแบบออนไลน์์ที่่�พวกเราไม่่เคยทำำ�มาก่่อน
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คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2564
โดย ฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน

หัั ว หน้้ า นัั ก เรีี ย น

ธีีรกานต์์  สัันติิวงษ์์

หัั ว หน้้ า กีี ฬ าโรงเรีี ย น

พััฒน์์สรณ์์  แก้้วผ่่องศรีี

ประธานเชีี ย ร์์ โ รงเรีี ย น		

รมย์์ธีีรา แองเจลล่่า  จิิรสัันติ์์�

รองหัั ว หน้้ า นัั ก เรีี ย น

พิิมพกานต์์  การพิิศิิษฎ์์

หัั ว หน้้ า นัั ก เรีี ย น ม.ต้้ น 		

ปณิินัันท์์  จัันทรบุุตร

คณะอัั จ ฉรามัั ย (สีี ฟ้ ้า )
หัั ว หน้้ า สีี

ปุุณยานุุช  เขมะจัันตรีี

รองหัั ว หน้้ า สีี       

ณิิชาภััตร  เสริิมวิิริิยธรรม

หัั ว หน้้ า กีี ฬ า

ปารณีีย์์  มหััทธนาดุุลย์์

ประธานเชีี ย ร์์   

กิิดาภาส์์  อุุทารวุุฒิิพงศ์์

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.4

ณปภััช  เบญจพััฒนมงคล

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.4

ณลาดา  เพชรชาติิ 

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.3

ฐิิติิกาญจน์์  เลิิศคััมภีีร์์ศีีล

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.3

อลิิสา  ลิิมปะพัันธุ์์�

คณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี (สีี แ ดง)
หัั ว หน้้ า สีี

ภสิินีี  ทองชััชวาล

รองหัั ว หน้้ า สีี      

ธนััชญา  พานิิชชีีวะ

หัั ว หน้้ า กีี ฬ า   

นสมน  นิ่่�มสมบุุญ

ประธานเชีี ย ร์์

แพท  เสวิิกุุล

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.4

วาริิตา  กิิติิกุุล

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.4

ปางบารมีี  วิิชาธร

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.3

กรวิิ  หััสดิินไพศาล

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.3

กานต์์รวีี  กััมมารัังกููร
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คณะสุุ ร นารีี (สีี เ หลืื อ ง)
หัั ว หน้้ า สีี   

นีีรา  วิิทิิตวััฒนกุุล

รองหัั ว หน้้ า สีี       

นดา  พฤกษ์์ศิิริิ

หัั ว หน้้ า กีี ฬ า    

ขมิ้้�น  เกลีียวปฏิินนท์์

ประธานเชีี ย ร์์    

ชญาน์์   แสงศรีี

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.4

ชวััลนุุช  ปลื้้�มอารมย์์

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.4

ปริิม  ชิินาลััย

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า

พิิรดา  ระมิิงค์์วงศ์์

ม.3

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.3

อริิญชยา  กิิจพยััคฆ์์

คณะธัั ม มกัั ญ ญา (สีี เ ขีี ย ว)
หัั ว หน้้ า สีี   

ณิิชชิิศา ศรีีสืืบ

รองหัั ว หน้้ า สีี       

เรมิิกะ  มิิสุุโมริิ 

หัั ว หน้้ า กีี ฬ า   

ฐิิติิชญาดา  ไพรััชกุุล

ประธานเชีี ย ร์์

ฐิิตารีีย์์ ชุุติิรััตนโรจน์์

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า ม.4

นัันท์์ณสรณ์์  แก้้วผ่่องศรีี

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.4

ภััคธีีมา เพิิร์์ล  หิิมะทองคำำ� 

รองหัั ว หน้้ า กีี ฬ า

ขวััญข้้าว  ฉััตรอารยมนตรีี 

ม.3

รองประธานเชีี ย ร์์ ม.3

เกรซ   อธิิคมรััตนกุุล
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คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2564
รวบรวมโดย ครููรััชดาริินทร์์  สัังกลม และครููปฐมา  วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์

การส่่งเสริิมนัักเรีียนให้้เป็็นผู้้�นำำ� เป็็นผู้้�แทนนัักเรีียนในการมีีส่่วนร่่วมกับั กิิจกรรมของโรงเรีียนร่่วมกับั คุุณครููและเพื่่อ� นนัักเรีียน เช่่น
จััดกิิจกรรมสีีบ้้าน เป็็นผู้้�นำำ�นักั เรีียนในพิิธีีการต่่าง ๆ และเป็็นตััวอย่่างสำำ�หรับั นัักเรีียนรุ่่�นน้้อง ในการพััฒนาตนเอง มีีความรัับผิิดชอบ ยอมรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น มีีทัักษะในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น รวมถึึงการเป็็นผู้้�ฟัังที่�ดีี  
่
กระบวนการคััดเลืือกคณะกรรมการนัักเรีียน จากการลงคะแนนเสีียงออนไลน์์โดยนัักเรีียนและคุุณครููแต่่ละสีีบ้้าน ปีีการศึึกษา
2564 ได้้มีีการประกาศผลการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียนเมื่่�อวัันพุุธที่่� 1 กัันยายน พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการนัักเรีียนได้้แบ่่งปััน
ความรู้้�สึึกเมื่่�อได้้รัับตำำ�แหน่่ง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�รวมทั้้�งความภาคภููมิิใจในการได้้รัับเลืือกเป็็นคณะกรรมการนัักเรีียน ดัังนี้้�
Q: เป้้ า หมายหรืื อ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องนัั ก เรีี ย นในการลงสมัั ค รคณะกรรมการนัั ก เรีี ย นคืื อ อะไร

ที่่�ผ่่านมาหนููเห็็นพี่่� ๆ ในสีีทำำ�งาน แล้้วรู้้�สึึกประทัับใจในความขยัันขัันแข็็ง ในความเสีียสละเวลาส่่วนตััวเพื่่�อส่่วนรวมมาดููแลน้้อง ๆ
ตลอดจนรัับฟัังความคิิดเห็็นเพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาปรัับปรุุง ประกอบกัับหนููอยากเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ในการทำำ�งานเป็็นทีีม อยากเสริิมสร้้างความ
มั่่�นใจ เรีียนรู้้�การเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�ดีี และอยากถ่่ายทอดความรู้้�สึึกดีี ๆ ในการเสีียสละเวลาเพื่่�อส่่วนรวมส่่งต่่อไปยัังน้้อง ๆ จึึงตััดสิินใจมาสมััครเป็็น
รองหััวหน้้าสีี 
วัั ฑ ฒกร ยัั ง วาณิิ ช ป.5/1 รองหัั ว หน้้ า สีี คณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี

หนููอยากเป็็นคณะกรรมการนัักเรีียนมานานแล้้ว ซึ่่�งในตอนเด็็ก ๆ หนููอยากเป็็นเพราะคิิดว่่ามัันน่่าจะสนุุกดีี พอเริ่่�มโตขึ้้�นก็็เห็็นพี่่�
หััวหน้า้ สีีไม่่ต้อ้ งร้้องเพลงเสีียงดััง จึึงอยากเป็็นหััวหน้า้ สีี และในปีีที่แ่� ล้้ว หนููก็ไ็ ด้้ร่วมทำ
่ ำ�งานกัับพี่่� ๆ จึึงได้้รู้้�ว่า่ มัันไม่่ได้้ง่า่ ย และหนููก็็อยากลอง
ทำำ�งานนี้้�ดูู จะได้้พัฒ
ั นาสีีคณะและตััวหนููเอง
พิิ มพ์์ ลัั ก ษณ์์ แก้้ ว น้ำำ� �ดีี ป.6/2 หัั ว หน้้ า สีี คณะธัั ม มกัั ญ ญา

ค้้นหาประสบการณ์์ในการทำำ�งานให้้คณะสีี โดยรัับตำำ�แหน่่งเป็็นประธานเชีียร์์ และทำำ�ความรู้้�จัักน้อ้ ง ๆ ในสีีเพื่่อ� เพิ่่�มความสััมพันั ธ์์
เรีียนรู้้�จากตำำ�แหน่่งที่ไ่� ด้้และพััฒนาตนเองในด้้านกิจิ กรรม และความรัับผิิดชอบของตนเอง ได้้เปิิดประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ที่ต่� นเองไม่่เคยรู้้� เช่่น
ได้้รู้้�วิิธีีการเตรีียมความ พร้้อมในการประชุุมสีี และการแบ่่งหน้้าที่�ใ่ นการทำำ�งานร่่วมกัันกัับเพื่่�อน ๆ
ณัั ฐนัั น ท์์ กิิ ตติิ ธ ร ป.6/4 ประธานเชีี ย ร์์ คณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี

Q: เมื่่� อ ได้้ รัั บตำำ � แหน่่ ง แล้้ ว นัั ก เรีี ย นจะทำำ � อะไรเพื่่� อสีี ค ณะ

หนููจะช่่วยทำำ�งานอย่่างเต็็มความสามารถในคณะสีีของหนูู หนููจะสร้้างความสััมพัันธ์์ที่�ดีี 
่ ความสามััคคีี และความร่่วมมืือระหว่่าง
พี่่� ๆ น้้อง ๆ ทุุกคนในคณะสีี หนููจะส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ให้้ทุกุ คนในคณะสีีได้้มีีสิิทธิ์์�ออกเสีียง และทำำ�งานร่่วมกััน และสิ่่�งสุุดท้้ายหนูู
จะสร้้างความรู้้�แพ้้ รู้้�ชนะ รู้้�อภััย ให้้กัับคนในสีี และมีีน้ำำ�� ใจนัักกีีฬา
รัั ญ ชิิ ส า เร่่ ง เพีี ยร ป.5/1 รองหัั ว หน้้ า สีี คณะอัั จ ฉรามัั ย

หนููจะสร้้างรอยยิ้้ม� ให้้ทุก 
ุ ๆ คน และจะสร้้างสีีสัันความสนุุกให้้ทุกุ คนภายในสีี จะตั้้ง� ใจทุ่่�มเททำำ�หน้า้ ที่่ที่� ไ่� ด้้รับั มอบหมายนี้้ใ� ห้้ดีีที่สุ่� ดุ
และทำำ�ให้้สุดุ ความสามารถ จะกระตุ้้�นให้้ทุกุ คนมีีความสุุขทุุกครั้้ง� ที่่ไ� ด้้เข้้าร่่วมประชุุมสีี จะสร้้างความสามััคคีีให้้ทุกุ คนและช่่วยงานอื่่น� ๆ ตาม
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย จะคอยรัับฟัังความคิิดเห็็น คำำ�ติิชม และจะนำำ�เอาข้้อผิิดพลาดมาปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ดีีขึ้้�นในครั้้�งต่่อ ๆ ไป 
เอลิิ ช า ถิ่่� น พนม ป.6/4 ประธานเชีี ย ร์์ คณะสุุ ร นารีี
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เมื่่�อได้้รัับตำำ�แหน่่งแล้้ว หนููมีีความตั้้�งใจว่่า หนููจะใช้้ช่่วงเวลาการประชุุมสีีนี้้�ช่่วยน้้อง ๆ และเพื่่�อน ๆ ในการคลายเครีียดจากการ
เรีียน เนื่่�องจากว่่ามีีน้้อง ๆ บางส่่วนได้้ทัักมาบอกหนููว่่า ช่่วงนี้้�มีีการบ้้านเยอะ และต้้องเรีียนพิิเศษอีีก หนููจึึงจะหาเกมสนุุก ๆ มาให้้น้้อง ๆ
เล่่น โดยเสริิมความรู้้�บางส่่วนเข้้าไปในเกม
ฟรอร์์ ร รีี ย์์ พิิ สิิ ทธิิ วิิ ท ยานนท์์ ป.6/2 หัั ว หน้้ า สีี คณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี

Q: จากการประชุุ ม สีี บ้้ า นที่่� ผ่่ า นมา นัั ก เรีี ย นได้้ เ รีี ย นรู้้�อะไร

ได้้เรีียนรู้้�ว่่าจะต้้องหากิิจกรรมดีี  ๆ และมีีประโยชน์์เพื่่�อการประชุุมสีีที่่�มีีความสนุุก  และได้้ความรู้้�ในเรื่่�องของประวััติิของนัักบุุญ
ประจำำ�สีีบ้า้ น เป็็นต้้น จะต้้องจััดเตรีียมสื่่อ� ในการทำำ�กิจิ กรรมให้้มีีคุณ
ุ ภาพ จะได้้ประชุุมสีีได้้อย่่างราบรื่่น� จะต้้องบริิหารจััดการเวลาให้้เหมาะ
สมและดีียิ่่�งขึ้้�น
ณพิิ ชญา แซ่่ จิิ ว ป.5/1 รองหัั ว หน้้ า สีี คณะสุุ ร นารีี

จากการประชุุมสีีที่่�ผ่่านมา หนููได้้เรีียนรู้้�ว่่า ไม่่ว่่าเราจะเตรีียมความพร้้อมมามากเพีียงใด เราก็็ควรที่่�จะมีีสติิ เพื่่�อพร้้อมรัับมืือกัับ
ปััญหาเฉพาะหน้้าที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ เช่่น การประชุุมสีีบ้้านของสีีฟ้้าในครั้้�งแรก หนููไม่่สามารถทำำ�ให้้เกมต่่าง ๆ ที่�หนูู
่ เตรีียมไว้้สนุุกได้้ เพราะ
การพููดคุุยกัับน้้อง ๆ น่่าเบื่่�อ และเวลายัังเหลืืออีีกค่่อนข้้างเยอะ หนููเลยแก้้ไขปััญหาโดย เปิิดกล้้องมาพููดคุุยกัับน้้อง ๆ และสุุดท้้ายนี้้� หนููจะ
นำำ�ปััญหา และอุุปสรรคจากครั้้�งแรก มาเป็็นแรงผลัักดััน ทำำ�ให้้การประชุุมสีีในครั้้�งหน้้าพััฒนา
กฤตติิ ช า เหล่่ า ประภัั สส ร ป.6/4 หัั ว หน้้ า สีี คณะอัั จ ฉรามัั ย

หนููได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม และการแก้้ข้้อผิิดพลาด ในการแก้้ไขข้้อผิิดพลาด หนููจะไม่่แก้้ไขคนเดีียว แต่่จะให้้ทุุกคนช่่วยกััน
และนำำ�ไปปรัับใช้้ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดปััญหาเดิิม และจะทำำ�ให้้สีีพััฒนาเร็็วขึ้้�น
เยเซเนีี ย การ์์ ซีี อ าร์์ ป.6/1 หัั ว หน้้ า สีี คณะสุุ ร นารีี

Q: จากผู้้�สมัั ค ร สู่่�การเป็็ น คณะกรรมการนัั ก เรีี ย นในรูู ป แบบออนไลน์์ นัั ก เรีี ย นมีี โ อกาสในการ
พัั ฒนาตนเองในเรื่่� อ งใด

หนููได้้พัฒ
ั นาตนเองเรื่่อ� งการรู้้�จักรั
ั บั ฟัังความคิิดของผู้้�อื่น่� ไม่่ตัดั สิินใจจากความคิิดของตนเอง หนููได้้รู้้�ว่า่ หนููสามารถเป็็นผู้้�นำำ�ได้้ หนูู
พััฒนาเรื่่อ� งการพููดให้้สุภุ าพมากขึ้้�น หนููพััฒนาการคิิด การกล้้าแสดงออก เพราะว่่าเมื่่อ� ก่่อนหนููเป็็นคนที่ไ่� ม่่มั่่น� ใจในตนเอง พอเพื่่อ� น ๆ เลืือก
หนูู แปลว่่าเพื่่�อน ๆ มั่่�นใจในตััวหนูู ว่่าหนููสามารถเป็็นผู้้�นำำ�ได้้
นัั น ท์์ น ภัั ส ธนธรกิิ จ ป.5/3 รองหัั ว หน้้ า สีี คณะธัั ม มกัั ญ ญา

การลงสมััครคณะกรรมการนัักเรีียนในรููปแบบออนไลน์์เป็็นสิ่่�งที่่�แปลกใหม่่สำำ�หรัับหนูู  เพราะไม่่เคยทำำ�มาก่่อนเลย การที่่�ต้้องลง
สมััครออนไลน์์ ทำำ�คลิิปประชาสััมพัันธ์์การเลืือกตั้้�ง และการออกเสีียงสนัับสนุุนเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทาย ทำำ�ให้้หนููได้้พััฒนาทางด้้านทัักษะการคิิด
วิิธีีพููด การทำำ�คลิิป เพื่่�อให้้เกิิดความน่่าสนใจ ทำำ�ให้้หนููได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ ตลอดเวลา
ศศิิ ณัั ฐ ศิิ ริิ วัั ฒ นากร ป.6/4 ประธานเชีี ย ร์์ คณะอัั จ ฉรามัั ย

หนููมีีโอกาสได้้พััฒนาตนเองด้้านเทคโนโลยีี โดยหนููต้้องใช้้เทคโนโลยีีเป็็นสื่่�อให้้น้้อง ๆ เพื่่�อน ๆ และหนููก็็พััฒนาด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�
ด้้วย เพราะเวลาผู้้�นำำ�ทำำ�อะไรก็็จะมีีผลต่่อผู้ต้� ามเช่่นกััน
อลิิ น จิิ ต รถเวช ป.6/2 ประธานเชีี ย ร์์ คณะธัั ม มกัั ญ ญา
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การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ออนไลน์
ระดับชั้นปฐมวัย
รวบรวมโดย ครููชญานุุช ชููชาติิ  ครููปััญจพร สิิริิสุุชีีพ  ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์

นัักเรีียนในช่่วงชั้้�นปฐมวััยเป็็นวััยที่่�เรีียนรู้้�ได้้ดีีผ่่านการใช้้ประสาทสััมผััสต่่าง ๆ   ลงมืือปฏิิบััติิจริิง ได้้เรีียนรู้้�จากสื่่�อที่่�หลากหลาย  
รวมถึึงการสร้้างบรรยากาศในการเรีียนรู้้�นั้้�นถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเกิิดความกระตืือรืือร้้นในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้
อีีกด้้วย
ในภาคเรีียนที่่� 1 นี้้นั� กั เรีียนอนุุบาลได้้เรีียนรู้้�เรื่่อ� งเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ รอบตััวผ่า่ นกิจิ กรรมที่ห่� ลากหลายโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้าง
บรรยากาศในการเข้้าเรีียนที่นั่� กั เรีียนได้้มีีส่ว่ นร่่วม เช่่น กิจิ กรรมชุุดโปรดของฉััน นัักเรีียนเรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับเสื้้อ� ผ้้าเครื่่อ� งแต่่งกายและได้้สนุุกกับั
การเลืือกสวมชุุดตััวโปรดมาเข้้าร่่วมกิิจกรรม นัักเรีียนได้้ฝึกทั
ึ กั ษะการเล่่าเรื่่อ� งราวพร้้อมทั้้�งยัังได้้ฝึกทั
ึ กั ษะการสัังเกตจากเครื่่อ� งแต่่งกายของ
ตนเองและเพื่่�อน ๆ ได้้ฝึึกทัักษะการคิิด และเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่�เ่ รีียนรู้้�มาใช้้ในการเลืือกแต่่งกายให้้เหมาะสมในโอกาสต่่าง ๆ  
กิิจกรรมเรีียนรู้้�เรื่่อ� งสััตว์์  นักั เรีียนเลืือกสวมชุุดที่่มีีรููปหรืื
�
อลวดลายของสััตว์์ที่ต่� นเองชอบแล้้วมาฝึึกทักั ษะการสัังเกต ร่่วมกันั เรีียนรู้้�
เกี่่ย� วกัับรููปร่่างลัักษณะและการปฏิิบััติิตนอย่่างเหมาะสมต่่อสิ่่ง� มีีชีีวิิตต่่าง ๆ  ส่่งเสริิมให้้เกิิดความตระหนัักในการมีีส่่วนร่่วมอนุุรักษ์
ั แ์ ละดููแล
ธรรมชาติิรอบตััวเรา
กิิจกรรม 3 ฤดูู นัักเรีียนเลืือกชุุดฤดููที่ต่� นเองชอบและสวมเครื่่อ� งแต่่งกายที่่เ� หมาะกัับฤดููนั้้�นมาเรีียนรู้้�ร่วมกั
่ นั กัับเพื่่อ� น ๆ ในชั้้น� เรีียน  
ได้้ฝึึกสัังเกตและเปรีียบเทีียบเครื่่�องแต่่งกายในฤดููต่่าง ๆ รวมทั้้�งเรีียนรู้้�เรื่่�องสภาพอากาศและการดููแลสุุขภาพของตนเองในแต่่ละฤดูู  
กิิจกรรมคมนาคมทางบก นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสััญญาณไฟจราจร  ได้้ฝึึกทัักษะการสัังเกตและเลืือกสีีของไฟจราจรที่่�ชอบมา
แต่่งตััวแล้้วเรีียนรู้้�ร่่วมกัันถึึงความหมายของไฟแต่่ละสีีเพื่่�อให้้นัักเรีียนสามารถปฏิิบััติิตนได้้อย่่างปลอดภััยเมื่่�อเดิินทางบนท้้องถนน
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ในระดัับชั้้น�  ป.1 นัักเรีียนมีีการเตรีียมความพร้้อมในแต่่ละ
วัันเริ่่�มตั้้�งแต่่กิิจกรรม  Homeroom ที่่�ครููประจำำ�ชั้้�นแจ้้งภาพรวม
กิิจกรรมประจำำ�วััน อุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้ในวิิชาต่่าง ๆ   รวมไปถึึงการ
เตรีียมร่่างกายผ่่านกิิจกรรมฝึึกสมอง เกมนัันทนาการ การออกกำำ�ลังั
กายยามเช้้า อีีกทั้้�งนัักเรีียนยัังได้้มีีโอกาสสลัับสัับเปลี่่�ยนเป็็นผู้้�นำำ�
ภาวนายามเช้้า บอก Big Picture ของกิิจกรรม และแบ่่งปัันหนัังสืือ
ที่่�ตนสนใจให้้เพื่่�อน ๆ ฟััง

ทั้้�งนี้้�ทุุกกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เน้้นการส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีี
ความสบายใจที่�ไ่ ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสมาชิิกในห้้องเรีียนออนไลน์์ ส่่ง
เสริิมให้้นัักเรีียนมีีความกล้้าที่�จ่ ะถามคำำ�ถาม ตอบคำำ�ถาม หรืือแสดง
ความคิิดเห็็น ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีความสุุขที่่�ได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกิิจกรรมการเรีียนรู้้�  ได้้มีีโอกาสสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์กัับคุุณครููและ
เพื่่�อน ๆ  ซึ่่�งกระบวนการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
พััฒนาและเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพเหมาะสมกัับวััย

นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรม  Breakout Room ที่่�ส่่งเสริิมให้้
ในระดัับชั้้�น ป.2 ชั่่�วโมงเรีียนภาษาอัังกฤษ   นอกจาก 
นัักเรีียนได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์ในการพููดคุุย แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทำำ�ความ educational games ที่่นั� กั เรีียนจะได้้เล่่นผ่่านทางหน้้าจอแล้้ว  ก็ยั็ งั
รู้้�จัักกัันให้้มากขึ้้�นในห้้องเรีียนขนาดย่่อย โดยครููมีีการนำำ�เสนอและ มีีการเชิิญชวนให้้นักั เรีียนได้้สร้้างบรรยากาศให้้เข้้ากัับเรื่่อ� งทีีได้้เรีียน
แนะนำำ�เกมในแต่่ละครั้้�งให้้นัักเรีียนลองนำำ�ไปเล่่นกัับเพื่่�อน โดยจะมีี ในวัันนั้้�น  เช่่น
การสลัับสัับเปลี่่�ยนสมาชิิกในห้้อง รวมถึึงจำำ�นวนห้้อง ในแต่่ละวััน
At the Zoo นัักเรีียนได้้ร่่วมแต่่งกายเป็็นสััตว์์ชนิิดต่่าง ๆ
โดยจััดกิิจกรรมสััปดาห์์ละ 2-3 ครั้้�ง
หรืือนำำ�ตุ๊๊�กตามาตกแต่่งสถานที่่�ที่่�ตนเองนั่่�งเรีียนให้้เหมืือนกัับสวน
สััตว์์  บอกเล่่าถึึงสััตว์์ต่่าง ๆ โดยการใช้้ประโยคภาษาอัังกฤษ  และ
เล่่นเกม Kahoot ทบทวนความรู้้�เกี่่ย� วกัับสััตว์์ ด้ว้ ยการพิิมพ์์คำำ�ศัพั ท์์
ที่ถู่� ูกต้้องในเกม พาชมสััตว์์เลี้้ย� งในบ้้าน และบางครอบครััวยังั ชัักชวน
ผู้้�ปกครอง พี่่� ๆ น้้อง ๆ ต่่างโรงเรีียนมาร่่วมกิิจกรรมกัับนัักเรีียนอย่่าง
สนุุกสนาน
The Market  กิิจกรรม Growing some bacteria ให้้
นัักเรีียนได้้ทำำ�การทดลองการเจริิญเติิบโตของ bacteria ที่่�อาจปน
เปื้้�อนมากัับอาหารโดยใช้้ผัักและผลไม้้ที่่�คุ้้�นเคยมาทำำ�การทดลอง  
และรอดููผลการทดลองก่่อนสรุุปร่่วมกััน นำำ�สู่่�การปฏิิบััติิจริิงใน
ในส่่วนของเนื้้�อหาบทเรีียนวิิชาคณิิตศาสตร์์ ภาษาไทย
ชีีวิิต ว่่าไม่่ควรรัับประทานอาหารที่่�ปนเปื้้�อน อาจทำำ�ให้้เจ็็บป่่วยได้้  
สัังคมศึึกษาและประวััติิศาสตร์์จะมีีกิิจกรรมเกมกระตุ้้�นความสนใจ
นัักเรีียนจะได้้เห็็นภาพจริิงและใส่่ใจในการดููแลสุุขอนามััยอัันเป็็น
ของนัักเรีียนช่่วงต้้นคาบก่่อนที่จ่� ะเชื่่อ� มโยงเข้้าสู่่เ� นื้้�อหาบทเรีียน และ
เรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นในช่่วงระยะเวลานี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น
ในกิจิ กรรมการเรีียนจะมีีการสอดแทรกเกมการตอบคำำ�ถาม โดยอาจ
แบ่่งกลุ่่�มตามเลขที่่� หรืือตามคณะสีี  เพื่่�อกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมของ
นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมในชั่่�วโมงวิิทยาศาสตร์์ คืือ การ
นัักเรีียนในการตั้้�งใจฟััง และมีีส่่วนร่่วมในการตอบคำำ�ถาม  โดยมีีรููป สาธิิตการทดลอง โดยครููได้้ เชิิญชวนให้้ นัั ก เรีียนมีีส่่ ว นร่่ วม ใน
แบบของการตอบคำำ�ถามที่่ห� ลากหลาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการกดปุ่่�มยกมืือ กระบวนการทดลอง   ตลอดจนสร้้างการทดลองเองที่่�บ้้าน ไม่่ว่่า
การกดส่่ง Reaction หรืือการพิิมพ์์ตอบสั้้น� ๆ ที่่� Meeting Chat เพื่่อ� จะเป็็นการทดลองเรื่่�องการดููดซัับน้ำำ��ของคุุกกีี   เวเฟอร์์และบิิสกิิต
ให้้นักั เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมได้้มากที่่สุ� ดุ  หรืือในส่่วนของวิิชาการ การทดลองทำำ�  Paper mâché ที่่�บ้้านด้้วยตััวเอง   ในช่่วงสััปดาห์์
งานอาชีีพที่่นั� กั เรีียนได้้เรีียนรู้้�การประดิิษฐ์์สิ่่ง� ของจากเศษวััสดุุ ได้้ฝึกึ วิิทยาศาสตร์์ ครููได้้นำำ�เสนอพระราชประวััติิและพระราชกรณีียกิจิ ใน
การออกแบบสร้้างสรรค์์งานตามจิินตนาการของตน
พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว และสนัับสนุุน ส่่งเสริิมให้้ผู้้�
เรีียนมีีโอกาสสร้้างการทดลองที่่�ทำำ�ได้้ง่่ายและทำำ�ได้้เองด้้วยอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ ภายในบ้้าน ซึ่ง่� ผู้้�ปกครองหลายคนเกิดิ ความภููมิิใจในการเรีียน
รู้้�ของผู้้�เรีียนนอกห้้องเรีียน บัันทึึกวิิดีีโอกิิจกรรมของนัักเรีียนที่่�บ้้าน
เพื่่�อมาแบ่่งปัันให้้ครููทีีมชั้้�นได้้ชื่่�นชม
ชั่วโมงเรียนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์   ได้เชิญชวน
นักเรียนได้สร้างบรรยากาศให้เข้ากับเรื่องที่ได้เรียนในวันนั้น   เช่น
การบูรณาการกับวิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องการเห็นคุณค่าของผ้าไทย
เชิญชวนให้นกั เรียนแต่งกายด้วยชุดไทย  แบ่งปันภาพถ่ายที่นักเรยี น
เคยสวมชุดไทย ในชั่วโมงเรียนเรื่อง วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน
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กับปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการวาดภาพจากจินตนาการ ส�ำหรับความ
เปลยี่ นแปลงของวิถีชีวิตสมัยก่อนกับปัจจุบนั   ในบทเรยี นเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เชิญชวนให้ท�ำป้ายรณรงค์เรื่องการไม่แกล้ง
เพอื่ น ซึง่ ผลที่ได้รบั คอื นักเรยี นร่วมกนั แบ่งปันผลงานมาหลากหลาย
ช่องทาง แสดงออกได้อย่างไม่จ�ำกัดและสร้างสรรค์
การสร้างบรรยากาศด้วยการเล่นเกม การน�ำสิ่งของที่
อยู่รอบตัวมาเรียนรู้ร่วมกัน  หรือการแต่งตัวตามเรื่องต่าง ๆ นั้น  
นอกจากจะช่วยกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรยี นเกิดความกระตอื รอื ร้น
รู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว   ยังเป็นการ
สร้างทัศนคติที่ดี  ปลูกฝังให้รจู้ กั สังเกตและเรียนรูจ้ ากสิ่งต่าง ๆ รอบ
ตัว  พร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   และการได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านการลงมือปฏิบัตจิ รงิ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจน  จดจ�ำ
เรื่องราวได้ดี   และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตของตนเองได้
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ผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วิทยาการคำ�นวณ : แนวคิดเชิงออกแบบเพื่ อ
การแก้ปัญหา Covid – 19
โดย ครููกรรณิิการ์์  กลิ่่�นกลััด

ปััญหาโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นปััญหาใหญ่่ที่�สุ่ ุดที่่�โลกเราเคยพบเจอมาในรอบ 100 ปีี การดำำ�เนิินชีีวิิตของ
เราเปลี่่�ยนไปอย่่างชััดเจน รวมไปถึึงการทำำ�งาน และการเรีียนของเราอีีกด้้วย เมื่่�อโรงเรีียนที่่�เคยเป็็นสถานที่่�ที่่�เราใช้้ดำำ�เนิินชีีวิิตกลายเป็็น
แหล่่งแพร่่เชื้้�อจนต้้องหยุุดการมาที่่�โรงเรีียน คุุณครููต้้องทำำ�การเรีียนการสอนอยู่่�ที่่�บ้้าน และนัักเรีียนต้้องนั่่�งเรีียนอยู่่�ที่�หน้
่ ้าจออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
จนทำำ�ให้้เกิิดปััญหาต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นตามมามากมาย
การไม่่ได้้มีีปฏิิสััมพันั ธ์์ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากครููและนัักเรีียน หรืือนัักเรีียนกัันเองก็็ตาม เป็็นสาเหตุุหลักั ของอาการเหนื่่อ� ยล้้าทางการเรีียน
(Study Fatigue) ที่นั่� กั เรีียนได้้ตอบแบบสอบถามมาทุุก ๆ ครั้้ง� ที่่ไ� ด้้เรีียนในวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ แสดงให้้เห็็นความรู้้�สึึกของนัักเรีียนต่่อการ
เรีียนออนไลน์์ และเมื่่�อลงรายละเอีียดพบว่่า การไม่่ได้้พบเจอเพื่่�อน ๆ และไม่่ได้้ทำำ�กิิจกรรมเป็็นสาเหตุุให้้การเรีียนไม่่สนุุกเหมืือนเมื่่�อก่่อน
เมื่่� อ ทราบถึึ ง ปัั ญ หาประกอบกัั บ การศึึ ก ษาตัั วชี้้� วัั ด ที่่�
ปรากฏบนหลัักสููตรรายวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ กลุ่่�มสาระการเรีียน
รู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี อ้้างอิิงจากหลัักสููตรแกนกลางการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบัับปรัังปรุุง พ.ศ.2560) ซึ่่�งมุ่่�งหวััง
ให้้นัักเรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�มาแก้้ปััญหาหรืือเพิ่่�มมููลค่่าได้้อย่่าง
สร้้างสรรค์์ จึึงมีีการออกแบบการสอนเป็็นใช้้โครงงานเป็็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่่�อหวัังให้้นัักเรีียนได้้ใช้้ความรู้้�ที่่�
เรีียนมาแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในชีีวิิตประจำำ�วันั โดยมีีการให้้นักั เรีียน
ออกแบบแอปพลิิเคชัันที่่�จะมาแก้้ไขปััญหาซึ่่�งเกิิดจาก  COVID-19
และเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันระหว่่างนัักเรีียน และนัักเรีียน
กัับครููอีีกด้้วย
เนื้้�อหาการออกแบบเชิิงวิิศวกรรมเป็็นเนื้้�อหาที่่�สอนให้้
เรามองปััญหาออกเป็็นส่่วน ๆ และหยิิบเพีียงหนึ่่�งส่่วนของปััญหา
มาแก้้ ทำำ�อย่่างนี้้�ไปเรื่่�อย ๆ จนปััญหานั้้�นถููกแก้้ไขจนหมดสิ้้�น ดััง
นั้้�นโครงงานที่่�นัักเรีียนจะได้้ทำำ�  จะมีีการนำำ�เนื้้�อหาการออกแบบเชิิง
วิิศวกรรมมาเป็็นฐานในการใช้้สร้้างแอปพลิิเคชััน และเมื่่อ� มีีการสร้้าง
แอปพลิิเคชััน นัักเรีียนก็็จะได้้ใช้้เนื้้�อหาเรื่่�องข้้อมููล และความเป็็น
ส่่วนตััวมาประกอบการพััฒนาแอปพลิิเคชัันด้้วยเหมืือนกััน การสร้้าง
แอปพลิิเคชัันเป็็นกลุ่่�มที่จั่� ดั กัันเองตามใจนั้้�น เปิิดโอกาสให้้นักั เรีียนได้้
คุุยกััน และยัังมีีในส่่วนของการขอคำำ�ปรึึกษา ที่่�นำำ�เอาข้้อดีีของการ
เรีียนออนไลน์์ซึ่ง่� ก็็คืือการใช้้ Microsoft Teams มาเปิิดเป็็นส่่วนของ
การให้้คำำ�ปรึึกษา โดยนัักเรีียนจะทำำ�การนััดเวลาขอคำำ�ปรึึกษา และ
มาพููดคุุยกัับครููทั้้�งกลุ่่�ม  กิิจกรรมส่่วนนี้้�นอกจากจะเสริิมสร้้างการ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างครููและนัักเรีียนแล้้ว ยัังช่่วยพััฒนาทัักษะการ
ปรึึกษา (Consulting) ที่่�จะเป็็นทัักษะที่่�สำำ�คััญทั้้�งในการเรีียนระดัับ
มหาวิิทยาลััย และการทำำ�งานอีีกด้้วย

มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยเป็็นอย่่างดีี แม้้จะเป็็นหััวข้้อเดีียวกััน แต่่เมื่่�อถููก
วิิเคราะห์์ออกมาจากกลุ่่�มคนหลายกลุ่่�ม ก็็ได้้เห็็นปััญหาที่่�เกิิดจาก 
COVID-19 อย่่างหลากหลาย นอกจากปััญหาที่่�เด่่นชััดที่่�สุุดอย่่าง
เช่่น ปััญหาวััคซีีนไม่่เพีียงพอ ปััญหาการรัักษาผู้้�ป่่วย ยัังมีีปััญหา
รองอีีกมากมาย เช่่น ปััญหาการว่่างงาน ปััญหาความเครีียด ปััญหา
ด้้านเศรษฐกิิจ และอื่่�น ๆ โครงการนี้้�จึึงมีีส่่วนช่่วยให้้นัักเรีียนได้้เห็็น
ถึึงปััญหาในด้้านอื่่�น ๆ ที่่�ยัังรอคอยการช่่วยเหลืืออีีกด้้วย และเพื่่�อ
สร้้างมููลค่่าให้้งานของนัักเรีียน ได้้มีีการเชิิญคณะกรรมการที่�ทำ่ ำ�งาน
ในด้้านต่่าง ๆ จากบริิษััทที่่มีีชื่
� อ่� เสีียง ไม่่ว่า่ จะเป็็น ผู้้�จัดั การผลิิตภััณฑ์์
จาก ไลน์์แมน วงใน ผู้้�กำำ�กัับวิิดีีโอจาก Youtube KyutaeOppa นััก
พััฒนาซอฟต์์แวร์์จาก Agoda และยัังมีีศิิษย์์เก่่าจากโรงเรีียนที่ต่� อนนี้้�
ทำำ�งานเป็็นวิิศวกรซอฟต์์แวร์์ ได้้ให้้เกีียรติิมาดููงานของนัักเรีียน และ
ให้้คำำ�ปรึึกษากัับนัักเรีียนอีีกด้้วย

สุุดท้้ายแล้้วการทำำ�โครงงานก็็จบไปด้้วยดีี โดยจากข้้อเสนอแนะของ
นัักเรีียนพบว่่านัักเรีียนหลายคนสนุุกกัับการทำำ�โครงงาน แม้้จะมีี
โครงงานการสร้้างแอปพลิิเคชัันโดยใช้้หลัักการออกแบบ อุุปสรรคในการสื่่�อสาร และเวลาที่่�กระชั้้�นชิิดมากจนเกิินไป แต่่โดย
เชิิงวิิศวกรรม  โดยมีีหัั วข้้อเพื่่� อแก้้ ปััญ หา COVID-19 แสดงให้้ รวมแล้้วนัักเรีียนได้้สิ่่�งดีี ๆ จากโครงงานนี้้�มากพอสมควร
เห็็นความสามารถด้้านการวิิเคราะห์์ปััญหาของนัักเรีียนโรงเรีียน
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ผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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The Ursulines Move to the New World
A Two Part Series by Bryan Jacques

St Marie of the Incarnation (1599 - 1672), Inclined to Goodness
This article looks at the years 1599-1633, when Marie Guyart was living in France
Marie Guyart was born in Tours, France. According
to Wikipedia her father was working in the silk trade, yet
according to the Canadian Encyclopedia he was a master
baker. Whichever is true, Marie developed a sound
knowledge of business dealings in her early years, learning
a trade by being part of it. I am just thinking of her, if her
father was a baker, her hands, arms and apron covered
in flour and dough. She would have been learning about
the ovens and baking procedures. She would have been
chatting with customers and encouraging them to buy the
latest delicacies, as well as helping to deal with payments
and delivering bread within the community. Importantly,
she would have been listening to her parents discussing
the fine details of the business. Her intelligent mind would
have securely stored all of this information.
At the age of 7, in 1606, Marie had a vision in
which Jesus asked her to belong to him. This would have
been a joyful event to Marie as she had already been
intrigued by religion, and this vision helped her decide
that religion would be her pathway in life. However, it
was not until 1631 that she would join the Ursulines, at
which time she took the name Marie de l’Incarnation, the
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French for Marie of the Incarnation. To Marie, incarnation
surely meant taking on the qualities of Jesus’ holiness.
She took her vows in 1633 and, not many years after that,
she became the first renowned female missionary in New
France, now called Canada. We should now investigate
why this had not happened earlier.
After her vision in 1606, the young Marie dedicated
a lot of time to prayer and devotion. She actually wanted
to join the Benedictines when she was 14, however
her parents were not too happy with that idea. So, at
about the age of 17, Marie was happily married. In this
marriage, she continued to be a devoted Catholic woman.
She gave birth to a
son, Claude, with
whom she was to
have an extremely
close relationship
throughout her life.
Sadly, her husband
died in 1619,
and his business
collapsed. This
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time must have been tragic for Marie. Losing and burying
her husband would have sent her mind to very sad places
and her inspiration to continue must have been very
difficult indeed. Thankfully, I can envisage her caring for
Claude with great love. Her devotions and faith in God
would have also helped in drawing her from her misery.
Marie continued to understand that her pathway included
the work of the Lord.
Marie moved back to her parents’ home, often
isolating herself in prayer and meditation, and reading
many religious books. This strengthened her spiritual
growth. From her readings about saints and martyrs she
found the story of Teresa of Ávila particularly inspirational.
Teresa was a Spanish
nun who, when she
was 7 attempted to run
away with her brother
to become a martyr for
God. Marie developed
a very strong desire to
become a missionary
in the New World of
the time, the Americas.
She really wanted to
also become a martyr
for God. Teresa of Ávila
was a lifelong inspiration for Marie.
After some time, Marie’s sister invited her, along
with Claude, to move into her home. She might have been
scared, wanting Marie to set her mind to daily affairs. Marie
competently managed her sister’s household, and she
eventually took on more duties in her brother-in-law’s
business. Marie kept busy, but maintained her faith, which
actually deepened. She eventually joined the Ursulines as
a novice, a very brave move for her, as she had to leave
Claude whom she adored. This was a heartbreak for both
of them, and Claude initially reacted in quite dramatic
style, as any child would. Imagine a boy of about 12, his
life upturned, banging on the doors of the convent and
crying out the pain in his heart. This would have been
traumatic for Marie as well, choosing God’s way, but
wanting to maintain links with the son she adored. Claude

did finally understand his mother’s decision. He himself
eventually became a Benedictine monk. Mother and son
corresponded sincerely and constantly throughout their
lives.
So, always good, despite having faced enormous
challenges, Marie of the Incarnation had entered an
Ursuline convent at the age of 32, an event she likened to
entering Heaven. Living in this peaceful environment was
exactly what her heart required. As well as living a life of
devotion and prayer, Marie also took on the responsibility
of nurturing around 30 novices, not only showing them the
ways of Christian duty, but also passing on her desire for
missionary work. Marie of the Incarnation’s name became
highly regarded in convents throughout the region.
Learning from her, worshipping with her, and seeing her
enthusiasm for all things spiritual was surely an amazing
experiencing.
The story of St Marie of the Incarnation,
remarkable servant of God, will continue in the next issue,
where we will investigate the missionary work so important
to her, which took up the second part of her life.
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From the Mathayom Two Critical
Thinking and Writing Classrooms
by Christopher Scott Dixon

As part of their M2 Critical Thinking and Writing studies with Khru
Christopher Scott Dixon this term, students were asked to respond
to ten statements about self-care. They gave opinions about
each one and had to reflect on how the statements related to
their own lives and experiences. The students produced some
excellent and well-written work.  It was particularly rewarding to
see how much consideration and detail so many students had
incorporated into their replies.  
Here is some great advice from Alisa Panja (2/2), Pargate
Nimmanheminda (2/3) & Pakpatnicha Ooi (2/4).

From Ms. Alisa Panja

Mathayom Two
Ten steps to self-care
1. If it feels wrong, don’t do it (I absolutely agree, because if you think it’s wrong it’s not the right thing to do, then
don’t do it. Listen to your inner voice.)
2. Say exactly what you mean (I think this is right if you’re trying to say something try to say it clearly, just say it
don’t be scared and don’t lie)
3. Don’t be a people pleaser (when you are doing something or anything try to do/figure it out by yourself first.
Don’t ask for help if it’s not necessary.)
4. Trust your instincts (I also agree with this. Let’s just say trust yourself; don’t be afraid of your thoughts.)
5. Never speak bad about yourself (When you get frustrated, don’t talk bad about yourself. It’s not going to help
you but it will make you feel even worse.)
6. Never give up on your dreams (This is very true because you will never know unless you try.)
7. Don’t be afraid to say no (Just put yourself first if you don’t want to do it just reject.)
8. Don’t be afraid to say yes (When you’re saying something be confident.)
9. Be kind to yourself (This is important: just trust, believe and respect yourself.)
10. Let go of what you can’t control (If something is too hard, or too dangerous for you just let it go.)

40 | Mater Dei News ฉบัับที่�่ 68 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 256

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
From Ms. Pakpatnicha Ooi

Mathayom Two
1. I agree with the statement because if something feels wrong to do then don’t do it but if it’s something that feels
wrong but is a good/positive thing to do then you should try doing it.
2. I don’t really agree because being straightforward is negative sometimes. Saying exactly what you mean is also a
good thing as well so it can be both negative and positive.
3. Sometimes when you care about people too much you tend to please people, but caring about people that
aren’t someone we’re too close to is not really good. But I do agree with the statement.
4. I agree because your instincts don’t lie. You may have a gut feeling of something that is about to happen and it
does happen.
5. I agree with this one a lot because saying bad things to yourself is very bad for your thinking. Pointing out your
insecurities is very negative but if you can stop doing it, it’ll make you happier and more confident.
6. I agree. Giving up on your dreams is a very negative thing for you. Never think that achieving your dreams is
impossible. Everything is possible!
7. I also agree with this one a lot. Sometimes when you care about people too much you tend to be afraid of saying
no, even though sometimes you are uncomfortable, but you still have to say yes which is a negative thing.
8. I agree. Sometimes we are afraid to say yes because we are unsure or scared because we don’t know how people
will think/react to it.
9. I again agree with this one a lot as well. Please be kind to ourselves and treat ourselves like the way we treat
the people we love. With that step, we get to know and love ourselves even more than we used to do and treat
ourselves better!
10. Letting go is a good thing to do because sometimes you just can’t control it anymore to the point that it just
breaks you. And above all, I agree with the statement.

THOUGHT S
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From Ms. Pargate Nimmanheminda

Mathayom Two
1. This is something I agree with because there are times when you don't know what's right or wrong. So, if you have
any instincts that something is wrong, the best way to handle it is to not do it.
2. I'm not sure I agree with this one. In some cases, I believe it is best to simply lie in order to avoid hurting anyone's
feelings. However, if the case is you aren’t liking something they're doing or having ideas you are afraid to share, you
should not be afraid to express your feelings to others.
3. I completely agree, many people are afraid to be themselves or are wasting a lot of time just to please other
people who just don’t even care about them.
4. Remember how people used to tell you that your first instincts are always correct? It may not always be correct,
but if you're stuck and don't know what to do, trust your gut feeling. You'll have a better probability of being correct
scientifically.
5. Everyone makes mistakes, you should never make yourself feel bad or depressed because of a few careless errors.
6. This is my personal favorite. Never give up on your dreams because of your parents or your salary or anyone. If
you try hard enough, anything is possible. Even if you do not achieve your dreams, the journey will help you achieve
greater success in life.
7. This is also very important because I, like many other people, have difficulty saying no. You should not be afraid
to tell others what you are uncomfortable with or unwilling to do. I'm sure they wouldn't
mind if they were truly your friend.
8. This is also very important. Don't be afraid to take chances, especially
when you're young. Don't waste opportunities just because you
are scared of making mistakes. They won't make you any less of
a person. Those mistakes will actually be the ones that help
you become a better person.
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Alternative Energy
M3 Listening and Speaking
by Karina Patterson

In Khru Karina’s M3 Listening and Speaking class, students learned about different types of alternative energy. Their
project goal was to research a type of alternative energy and to create a poster and presentation on its advantages
and disadvantages. Bhuvarisa Vanasuntakul (3/1) went above and beyond with her exemplary presentation and
accompanying poster. Her father was the videographer. We always enjoy it when parents are involved.  
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Examples of Outstanding Paragraphs
by Sasitorn Sinthop

There are many excellent paragraphs that this year’s Mathayom 4 students have written in Khru Sasitorn
Sinthop’s English Reading & Writing class. Below are some examples of the outstanding ones that have been edited.

Tips and tricks for online learning
Due to Covid-19 outbreak, school has been forced to find other
alternatives to onsite learning. So far, you have experienced online
learning for one year, and it is likely to continue for some time. How do
you adapt your learning style and habit to online learning? Please share
what works for you and how you have overcome any challenges.

Studying online is challenging and I have adapted
my online learning habit by taking five-minute breaks to
reenergize myself, and by becoming more independent.
Online learning can be very tiring, and this is why frequent
breaks between periods make it more manageable (less
dull and simpler to grasp). In addition to mental tiredness,
learning online is also hard on my body because it forces
me to keep the same position for a long time. My eyes
also suffer. To minimize these effects, I look away from
the screen often, exercise my body and drink a cup of
water frequently. These little tricks can make me feel a
lot better. Also, as far as learning is concerned, I have to
become more independent because a teachers’ help is
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hard to get online. This is not their fault, but it is the result
of this particular way of delivering classes. As a result,
when I do not understand something, I can rarely rely on
teachers or friends but I have to figure that out by myself,
sometimes by surfing the Internet. In conclusion, studying
online is physically and mentally demanding, but I have
found ways to make it become more tolerable for me.
Pattawalin Vannayos 4/3

Effective online learning can be done in various
ways, starting with these three little tricks. According to my
previous experience, there are three personal techniques
that make online learning more productive and effective.

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
Firstly, we must adjust our habits to fit with the situations
and conditions. For example, we may wake up a little
early in the morning and prepare ourselves to be ready
for the lessons by taking a shower, brushing teeth, and
eating breakfast. Secondly, it is very important that we set
up a comfortable learning space at home. To illustrate,
we sit on a comfortable chair, arrange books as well
as stationery neatly, and keep the space clean all the
time. Lastly, as we study from home, we should learn
to have self-control and patience over distractions. For
me, it is quite challenging to stay attentive to the lessons
and ignore all kinds of entertainment including phones,
snacks, or gaming devices. However, if we can fully control
ourselves, it will help us focus and engage more in online
classes. In short, I have been using these three techniques
which are proven to help me overcome challenges of
online learning. I strongly believe if everyone can follow
what I have shared, everyone will certainly be able to
study online happily and get good academic results.

as possible. Finally, it is important to comprehend the
lesson. Since starting online classes, I have noticed that
understanding the lesson is more difficult. I lose attention
more easily than in an onsite session, so I write a mental
note on a post-it or piece of paper to maintain memory.
When I'm confused about something, I'll check the class
recorded video. In conclusion, the most important aspect
of online learning is maintaining your concentration.

Focus is the key for online study. First and
foremost, I began to rebalance my study and relaxation
time since I realized that nothing, even a wonderful
activity, will be good if you do it too much. Then I
redesign my room to make it suitable for studying, such
as clearing my desk every day and having all of the study
equipment ready. Furthermore, I keep my phone away
from me since it attracts my attention and make me feel
like I'm not paying attention. The next thing I figured out
is that a planner is really useful and simple to use. When
I write down all of the tasks I need to complete, it serves
as a reminder to me to complete them all as quickly

everything is done using electronic devices such as iPads
and computers. Online school also taught me the habit
of making schedules to do work. They really helped
me get things done more quickly and on time. I had to
change many things in order to adapt to online school,
but everything worked out just fine in the end.

Pichayapa Thongkukiatkul 4/2

Jidapa

Itimeechai

M.4/5

Changing from onsite learning to online school
has been a rather difficult transition for me. There
were many challenges, but I have figured out how to
overcome most of them. One of the big changes is the
class schedule. Everything is always on time and you
cannot be late. My solution is to set alarms on my phone
every morning to remind me when each class starts. This
really helps me be more on time. Another big change
is about homework. In onsite learning we usually have
worksheets and textbooks, but now in online learning,

Canisa Viravan M.4/1
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Good Study Habits
M5 Critical Thinking and Writing
During the Covid-19 pandemic, students and teachers have been challenged to adapt to the new normal
of online classes. In Khru Jeremy’s M5 Critical Thinking and Writing class, students were asked to consider their own
study habits and produce a video giving some good advice to fellow students.  
In one creative video, Snow White gives the Evil Queen some great tips on how to improve her poor study
skills, and the two become friends along the way. In another, a famous Instagram influencer weighs in. And in the
third, the Talk Show episode comes with a handy poster, too!
Please enjoy some very practical and entertaining advice from 5/3 - Gidapa Utarnwuthipong and Sirinadda
Eckachai; 5/3 - Worada Raoruja and Pharadee Thanutham; and 5/2 – Sirapath Saivichit, Napatsamon Keeratiprapakul,
Apichaya Chutichawakul, and Aleeya Traimanee.

46 | Mater Dei News ฉบัับที่�่ 68 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 256

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

Mater Dei News ฉบัับที่่� 68 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 2564 | 47

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

SERVIAM IS TO LOVE AND SERVE
OTHERS

1. Donate clothes  
We find old clothes that are too small; then we give
them to poor children.
2. Donate toys  
We find toys to give to the children.
3. Educate online
We can educate the children online.

WHAT CAN YOU DO TO HELP
OTHERS?

EVERYONE CAN HELP OTHERS WITHOUT TROUBLE.  
Serviam, in my opinion, is about assisting those
in need. And donating money is not the only way to
assist. So, I'll give you examples of other gifts. Their
purpose is to feed, care for, and educate. After all, you
should pay close attention to the problem and gain a
thorough understanding of it.  
THEREFORE, DURING MY SELF-ISOLATION.  
I have an app that can assist the visually
impaired. I installed the 'Be my eyes' app on my phone.
This free application uses live video to connect blind
people with sighted volunteers.
Educate those in need of assistance using
video or another platform so that everyone is aware
of and understands the problem.
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French Rendez-Vous
This year in the Mathayom 5/1 French Class, students had the opportunity to practice writing about their
everyday lives, and one of the topics was solidarity.  They started by seeing various examples of French charities,
their aims and how volunteers contribute.  This was followed by a class discussion about Serviam activities they
usually take part in at Mater Dei.   Finally, students were asked to write about what they themselves do to help
others during the pandemic. After a process of idea development, writing and refining, they produced their posters.
The following students had very personal stories to tell, and it is so interesting to see how many different
activities they are involved in.  
Please enjoy reading the posters of Yokphaka Chuensamran, Kulisara Bunnag, Sawitta Alize Perera Kariyawasam,
Marisa Khan, Lorchula Khumton, Phillina Teresa Dejrangsi

WHAT IS “SERVIAM”?

Buying things for my mom
Helping my mom to use
technology
Giving food to the animals in my
neighborhood  
Playing music for my family
Donating my clothes  
Helping set the dinner table
Helping my friends with homework
online
Preparing food for my family
Making the bed in my bedroom
Planting trees
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SERVIAM

For me the word “serviam” means I will
love and I will serve. And helping other people who
have a more difficult life. Right now, I’m 17 years
old and I always find a way to help others. I have
been to a nursing home to meet elderly people and
donate useful things. But at this time, we’re living
in a pandemic, so I decided to read a book to the
blind with an application. Lastly, I make donations
to people presently in crisis.

BRINGING A LITTLE JOY TO THE
WORLD

At present, many people around the world
are joyless. They are sad and miserable. Their mental
health is deteriorating. Therefore, I use music to help
them feel better. I started to record videos of myself
singing songs and playing the violin, piano, and guitar.  
Then I posted them on the Internet. Even though it
was difficult, even though I am not great at singing,
or playing music, I try. Because I want people to be
happy and cheerful. I want to make them smile and
have fun with me.
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THE JOY OF HELPING

During this quarantine, I had the opportunity
of helping my younger brother. At this moment,
everyone must study online; my brother and I do
too. I can study by myself, but my brother cannot
- because he has just entered first grade and my
parents have to work every day. So my mom asked
me to teach him his entire lesson.
At first, I refused because I had never
taught young children before, and my studies are
quite time-consuming. My brother was very lazy,
and he always played mobile games all day, which
I don’t like at all. My mom still asked me to help
him every day because he couldn’t keep up with
his classmates and my mom doesn’t want him to
repeat class.
So, I decided to teach him if he showed his
intention to study. After that, mom confiscated his
mobile phone. Now, my brother is more motivated
and he is concentrating more on his studies than
before. That makes my parents very happy.
I feel this is a good decision because this
day I am very happy and proud of myself that I can
help him. In the future, if I have the opportunity to
help others, I won’t hesitate. Because the joy of
helping others is very precious to me.    
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Reflection through Modal Verbs
M5 Grammar
by Rajinder Singh

Khru Rajinder introduced MODAL verbs in her M5 Grammar class via the song, “I Believe I can Fly”.
Students expressed their thoughts and feelings based on messages they perceived from the song by writing a short
essay. Woranun Kusolwattananapa (5/4) has expressed her feelings deeply and truly coming from her reflection on
life.
“I believe I can fly. I believe I can touch the sky.” — Personally, I suppose this song is inclined to imply that
people should believe in themselves and manifest their dreams. As the singer mentioned earlier in the song, he can
visualize and carry out something because of his belief. Then, he spreads his wings and flies away. In other words, he
believes he can go far in his life and go wherever he wants. He always trusts that when he truly believes in something,
everything is possible. Belief can make his dreams become reality as “believe” means accepting something as true,
even without proof. Likewise, “I can fly and touch the sky” possibly emphasizes his trust in the great confidence that
he has - as he wants to notify listeners to believe in their ability to accomplish their goals beyond their expectations.
Empowering beliefs will certainly pull the performance of an individual up. Therefore, when he combines “I believe
I can fly” together with “I believe I can touch the sky”, this is referring to the impossible things or challenges he has
to face, but that he can get through them since he believes in himself. In other words, the strong belief will drive
what he does. Belief is saying “I can” when it gets hard. It is the mindset that says, “I can do that. No matter how
difficult, I will face it, and no matter how big the challenges are, I will overcome them, however long it takes.”
Woranun Kusolwattananapa M.5/4
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Expository Essays
M6 Reading and Writing
by Mark Vetare

This semester in Khru Mark Vetare’s Mathayom 6 English Reading and Writing class, students explored the
expository essay genre of academic writing. Khru Mark offered students a choice of twenty-five prompts covering
a wide range of topics. This form of essay is particularly rigorous, and students demonstrated not only technical
expertise, but also diligence, in their willingness to undergo multiple cycles of feedback and revision. Students have
produced some excellent work across Mathayom 6, which we look forward to publishing in multiple issues. We start
with two exemplary essays from 6/4, by Pim-orn Pitakskulhorn and Chatnada Prasongdee.

“More Than Just Words Written”
C.S. Lewis once stated “You can make anything
by writing.” From this, questions like what can we make by
writing or why do some people adopt it as a hobby might
be lingering around the corner of one’s mind. Writing is
far more than merely putting words together to form a
sentence, arranging sentences to become paragraphs,
and organizing paragraphs to tell a story. It involves many
factors such as organizing thoughts, displaying creativity,
as well as being dedicated and passionate to the craft.
What is often wholly overlooked is that great writing starts
with good reading. Composing a piece of work begins by
reading to absorb knowledge and writing, which grants
the authors an opportunity to learn to be creative.

prose. That is where we see the unique writing style of
each author evolve. For beginning writers, this is an ideal
place to take their first steps toward reaching their goal of
finding their own distinctive style of writing. This concept
corresponds with a musing of William Faulkner stating we
should read everything from classics to trash, from well
written books to poorly written ones in order to learn
how to make the best out of one’s own writing. Reading
is one of the most fundamental needs of a writer.  
Another benefit we gain from writing is that it
grants an opportunity to practice and exercise one’s
creativity. Genres of writing such as: novels, poetry, blogs,
diaries, or even drama scripts are intertwined by their
imagination as a driving force in order to produce the
creative content. Good composition is often as much
about what is not on the page as what is. "Writing simply
means no dependent clauses, no dangling things, no
flashbacks, and keeping the subject near the predicate.
We throw in as many fresh words as we can get away
with. Simple, short sentences don't always work. You
have to do tricks with pacing, alternate long sentences
with short ones, to keep it vital and alive...Virtually every
page is a cliffhanger -- you've got to force them to turn it,”
said Theodor Seuss Geisel, Dr. Seuss.  

To simplify the idea, people learn how to write
by reading. Professional authors often state that they write
to discover — to search for new areas of knowledge not
explored before. Writing forces a certain examination of
the subject or even the self. “Writing comes from reading,
and reading is the finest teacher of how to write,” said
Annie Proulx, an American novelist winner of 1993 the
PEN/Faulkner Award for Fiction. Similarly, Stephen King
had also stated, “If you don't have time to read, you
don't have the time (or the tools) to write.” Even poorly
written books can still make readers and writers realize
what they should avoid or include in their own works.
According to Geisel’s statement, the use of the
Sometimes people read only to absorb information, yet
between the lines, there is still the so-called poetry of word “tricks” mentioned refers to how he, as a writer,
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brings his content alive. In addition, the word “cliffhanger”
symbolizes a method that authors use to hook readers
into a story. In many cases, the method a writer employs
is largely their raw writing skills and imagination, which is
the core of every story. Fantasy stories require a writer
to visualize a clear image of setting, characters, and
scenes. To this end, the writer’s imagination is crucial to
make non-existing existences exist in the imaginary world.
To illustrate the overall idea, through writing, people
receive an opportunity to think outside of the box and
be inventive.  

time, learning and growing as artists and as individuals. In
the final analysis, life is all about learning, and one of the
best aspects of life is being given opportunities to discover
and invent new perspectives, thoughts and even worlds.  

In conclusion, reading is the foundation of
writing; moreover, the more people write, the wider
their world becomes. Composing unique writing takes
both knowledge (background information of a certain
topic as well as writing skills) and creativity. Therefore,
writers must continually expand their literary knowledge,
sharpening their writing skills and honing their creativity.
Authors need to have solid background information from
their research and reading, then use their own creativity
to visualize the scene in the readers’ imagination while
reading their works. By doing so they are, at the same

I’m Not Scared of Risk
What do we gain from taking risks? Win? Lose? It’s
often about experience. Often, risk means the possibility
of suffering harmful actions or events that may result in
negative outcomes. This is due largely to the fact that
every time we put ourselves at risk, there is a possibility
of loss. Nevertheless, risk-taking is a necessary and natural
process that tests our abilities and limitations and builds
confidence and personal resilience.
We use risk to calculate potential loss and reward.
The typical way we test our ability is simply by trying,
taking chances and discovering our strengths, and testing
our limits we acquire from prior knowledge and learned
experience. Risk-taking improves the understanding we
gain from experience and as well as processes we work
through, learning from both past successes and failures.
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Cleary understanding our own innate ability to modify or
change altogether the scope of our ambitions, leads to
more achievable and successful outcomes.  
For example, most senior high-school students
spend much of their time studying and preparing
themselves to enter university the following year.
However, they have no idea if they will succeed, or to what
degree; these actions demonstrate seniors actively testing
their limits in a new, unknown, and largely unpredictable
situation. When a student fails to gain admission to a
favored school, their limits have possibly been reached,
as this shows some deficit in their application or actual
ability. The failure instinctively calls upon the student
to evaluate their abilities immediately; it is a call to
re-evaluate and take new approaches. According to a
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small sampling of seniors high-school students, if they
were rejected from a preferred university, they would
immediately find another tact to address their perceived
shortcomings and strive to resolve the issue in future
applications. This validates that while risk-taking is one
of our harshest teachers, through it, solutions are found,
which allow us to narrow our aims and achieve our goals.    
Additionally, the process of confronting
uncertainty strengthens confidence in ourselves. As we
are faced with unpredictable circumstances, individuals
will often step out of their comfort zone, and accept
challenge in their lives; with each passing victory or
learned experience develops a boldness and intensity
within ourselves. It is only natural that many, and perhaps
even most of us, fear getting into precarious, unsure,
and especially life-threatening situations. As a result, we
may give up far too easily when facing challenges and
adversity. Risk-takers learn how to moderate risk from past
knowledge and experience. This in turn reduces fear, and
increases confidence in themselves, so they press on no
matter the odds, helping them achieve the goals that
might otherwise border the impossible.
Recalling a personal experience opening an
online store during the COVID-19 pandemic, I planned
to start a small business with friends despite knowing it
was financially hazardous, especially due to the economic
downturn in Thailand. Nevertheless, my business partner
and I decided to trade the probability in exchange for
gaining first-hand business experience. In the end, we
sold all the products and succeeded with the goals we
set for ourselves. Moreover, we gained a sense of general
business knowledge and built confidence in ourselves
and our abilities to navigate risk. Therefore, I have found
in my own life that taking on risk is an excellent way
to strengthen courage within each of us which often
ultimately leads to additional opportunities in our lives.

put themselves in a risky situations and could perhaps
be more aware of the dangers risk poses. Fear of failure
is an excellent motivating force. When people are alerted
and aware of this, it naturally focuses the mind rapidly
to prevent loss and/or harm. So, even when we fail, we
are hopefully learning, growing and moving closer to our
goals and aims.

In conclusion, risk-takers build potential,
confidence, and strength by experiencing unexpected
and challenging events. When we assume risk, we test
our abilities and find ways to improve from our mistakes.
Further, people who reduce their fear and apprehension
as they experience difficulties and work actively toward a
resolution are often rewarded. Taking on risk in our lives
helps us to accumulate resilience and personal resolve
which allows us to weather the great storms of life.
Quality, calculated risk taking develops our physical and
mental stamina and critical thinking capabilities, reducing
the possibility of failure as we face ever greater challenges
in the future.

Perhaps psychologically, when we confront unforeseen
circumstances, our natural instincts alert us to focus as
keenly as we are able on the issue so as to reduce the
probability of failure. Thus, some individuals who lack
motivation and especially a high sense of urgency may
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Teaching and Technology
by Christopher Scott Dixon

"Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together
and motivating them, the teacher is the most important." - Bill Gates

I agree with the words of the Microsoft tycoon. environment. Give allowance for possible setting up
That is not being arrogant, but rather acknowledging that delays or errors with internet connections etc. Have your
despite all the many innovations and plethora of aids plan B ready.
which are available to us, the teacher still holds the key
Technology should always be compatible with
to the ultimate success or failure of a particular lesson.
the practitioner. For a good teacher, it complements his/
However, what I want to explore is the her delivery and objectives. It adds a different focus and
relationship between teaching and technology. The two infuses a lesson with more diversity. It should not be a
are organic, or should be. Even in what is now my 28th crutch for a poor teacher to rely on.
year as an educator, there is the constant need to be
aware of how the students learn best and the evolving
nature of imparting knowledge and guidance and the most
effectives strategies of how to employ them.
I’ve experienced the many transitions and
developments from chalk and chalkboards to smart
boards and I-pads. While I’m far from a techno expert,
I’m no Luddite either. It’s prudent though, to remember
that many students are extremely ‘savvy’ and adept at
using various devices to assist in their learning. It must
not be a competition to try and outwit them with ‘fancy’
tricks and devices. Such tactics are guilty of pointless
self-indulgence. It is rather a union of what works most
successfully in providing information and instruction.
As with business teaching, for me, the key is to
apply the KISS rule. Keep it short and simple. Whether
in a physical or virtual classroom, the use of audio or
visual aids should be in manageable ‘bite size’ chunks.
Nothing induces ennui more rapidly than a host of power
point slides with too much text, or too many images.
Consistency matters, maintain the same type face, or
bold what is deemed to be most important for retention.
Don’t just add in a video link for the sake of variety, there
has to be a valid reason. Irrelevancy encourages the risk
of inattention.
Time management is perhaps even more crucial
when deciding to introduce technology into a learning
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In this current chaotic world, flexibility is
paramount as human situations can change very quickly.
In education too, ‘the rise of the machines’ is something
which must be recognised, even if not all will necessarily
concur with it.
Just as we have to be in control of our learning
‘domain’, whether that is online, or face-to face with
students in a classroom, we must always be masters of
technology in whatever form it takes, but never slaves
to it.
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