จากบรรณาธิการ

วิารสารมาแตร์เดอี่นิวิส์ เลั่มที่่� 4 ฉบัับัที่่� 70 เปี็นฉบัับัสุดที่�ายปีิดภิาคเร่ยนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564
ในเลั่มน่� ขอีนำาเสนอีกิจิกรรมที่่�คุณคร้แลัะนักเร่ยนได�จิัดในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ เน่�อีงด�วิยสถานการณ์การ
ระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 อีาที่ิ Music Everlasting ที่่�นักเร่ยนได�แสดงควิามสามารถไม่แพ�การแสดงสด แต่
ยังคงเต็มเปีี�ยมไปีด�วิยการแสดงควิามสามารถที่ักษะที่างด�านดนตร่ได�อีย่างน่าช่�นชม ส่วินกิจิกรรม Sharing
Happiness ที่่�ม่ที่ั�งอีอีนไซิต์ แลัะอีอีนไลัน์ แลัะยังคงควิามสนุกสนานได�เช่นกัน มาถึงกิจิกรรมวิันฉลัอีงนักบัุญ
อีัญจิลัา แลัะวิันฉลัอีงก่อีตั�งโรงเร่ยน ก็ได�ปีรับัการฉลัอีงในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ แต่ยังคงส่�อีถึงควิามมุ่งมั�นใน
อีุดมการณ์ขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย ในการจิัดการศึึกษาที่่�มุ่งเน�นให�นักเร่ยนม่ควิามร้�ควิบัค้่ไปีกับั
คุณธรรมได�อีย่างโดดเด่นชัดเจิน สำาหรับักิจิกรรมวิันคร้นั�น คณะผู้้�บัริหารได�เชิญชวินให�คุณคร้ ระลัึกถึงผู้้�ก่อี
ตั�งแลัะวิางรากฐ์านขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย อีาที่ิ คุณแม่บัุญปีระจิักษ์ ที่รรที่รานนที่์ แลัะมาแมร์
ที่่โอีดอีร์ ฮาเนนเฟูลัด์ ที่ั�ง 2 ที่่านน่� เปี็นแบับัอีย่างขอีงปี้ชน่ยบัุคคลัที่่�อีาจิารย์สุมิตรายกตัวิอีย่างให�คร้รุ่นใหม่
ได�ซิึมซิับั แลัะดำาเนินรอียตามจิิตตารมณ์เซิอีร์เวิ่ยม ที่่�ที่่านได�ให�การอีบัรมกับันักเร่ยนมาแลั�วิหลัายต่อีหลัาย
รุ่น แลัะม่ช่วิงที่่�คุณคร้ทีุ่กที่่านได�ร่วิมแสดงควิามยินด่กับัคร้ที่ำางานนานปีี แลัะคุณคร้อีายุครบั 60 ปีี แลัะ 65
ปีี อี่กกิจิกรรมที่่�สำาคัญ ค่อี กิจิกรรมการเร่ยนร้�ที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ส้่ภิาคปีฏิบััติ แลัะอี่กหลัายบัที่ควิามที่่�ขอี
ชวินทีุ่กที่่านได�ติดตาม ค่อี ควิามค่บัหน�าโครงการจิัดภิ้มิที่ัศึน์ ผู้ลัการเลั่อีกตั�งกรรมการสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะ
คร้ฯ ชุดปีี 2564-2566 ปีระสบัการณ์ที่่�ได�รับัจิากการที่ำางานในสภิานักเร่ยน แลัะบัที่ควิามอี่�น ๆ ที่่�ม่เน่�อีหาที่่�
น่าสนใจิ แลัะติดตามอี่านได�ในฉบัับัน่�
คูรู วิ ศิ ษ ฐ์ เตี ย์ วตระกิู ล
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วารสารมาแตร์์เดอีีนิิวส์์
เจ้้าของ:		
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย 534 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
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วััตถุุประสงค์์:
1. เพื่่�อเป็็นสื่่อ� กลางระหว่่างโรงเรีียนและผู้้ป� กครอง
		
2. เพื่่�อเผยแพร่่กิิจกรรมตลอดจนความเคลื่่�อนไหวในด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
		
3. เพื่่�อให้้ข้้อมููลความรู้้�อัันเกี่่�ยวด้้วยคณะอุุร์์สุลิุ ินและโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ที่่�ปรึึกษา:		
ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก ประสพโชคชััย อาจารย์์สุมิุ ิตรา พงศธร ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููสมพร ตัันอรุุณ
		
ครููกุุลวดีี ฟููพัันธุุวุุฒิิ ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์� ครููขวััญกล้้า นุุชนารถ
		
ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม ครููชญานุุช ชููชาติิ
บรรณาธิิการ:
ครููวิิศิิษฐ์์ เตีียวตระกููล
กองบรรณาธิิการ: ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์ ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููณฤดีี หวัังหมู่่�กลาง
		
ครููพิิชชา พ่่วงทอง ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์ ครููบรรณสรณ์์ แก้้วศิิริิ
พิิสููจน์์อัักษร:
ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์ ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์
บัันทึึกภาพ:
ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููจุุฑามาส สุุกใส ครููวิิไลพร เกตุุอุุดม ครููธนพงษ์์ คุุณชััยเกษม
ฝ่่ายธุุรการ:
ครููเนาวรััตน์์ หริินทรานนท์์ ครููนพวรรณ รััตตกุุล ครููมณีีรััตน์์ อิ่่�มชื่่�น
		
ครููประมวล จัันทร์์โทน
ขอบคุุณผู้้�เขีียนบทความ/สนัับสนุุนข้อมู
้ ูล ฉบัับที่�่ 70
อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููอภิิสมััย ภาวะสิิทธิิโชติิ
ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกลุ่่�มสาระภาษาไทย
ครููกลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ สภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2564 และนัักเรีียนที่่ล� งบทความทุุกคน
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สารผู้อำานวยการ

น่ายินด่วิ่าในวิันที่่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััยฉลัอีงวิันเปีิดโรงเร่ยนครบั 94 ปีี ในวิันที่่� 2 กุมภิาพันธ์
2565 นั�น นักเร่ยนจิำานวินหนึ�งได�มาเร่ยน onsite ที่่�โรงเร่ยน สำาหรับันักเร่ยนส่วินหนึ�งเปี็นที่ั�งเด่อีนแรกขอีง
การมาโรงเร่ยนแลัะเด่อีนสุดที่�ายก่อีนปีิดปีีการศึึกษา 2564 ในวิันแรกที่่�มา onsite เม่�อีก�าวิเข�ามาในบัริเวิณ
โรงเร่ยนนักเร่ยนหลัายคนต่น� ตาต่น� ใจิกับัการเปีลั่ย� นแปีลังที่่เ� ห็นในโรงเร่ยน ได�เห็นวิัดน�อียมาแตร์เดอี่ตงั� อีย้เ่ ปี็น
ศึ้นย์กลัางขอีงบัริเวิณโรงเร่ยนที่ั�งหมด ควิามงดงามปีรากฏชัดยิ�งขึ�นเม่�อีงานบั้รณะวิัดน�อีย 102 ปีี มาถึงช่วิง
สุดที่�าย นักเร่ยนต่างสะที่�อีนควิามร้�สึกวิ่าที่ำาให�ร่วิมกิจิกรรมฉลัอีงวิันก่อีตั�งโรงเร่ยน ในวิันที่่� 2 กุมภิาพันธ์ ได�
ซิาบัซิึ�งแลัะเห็นคุณค่ายิ�งขึ�น นักเร่ยนปีัจิจิุบัันรำาลัึกอีด่ตขอีงสถานที่่�แลัะปี้ช่ยบัุคคลัขอีงโรงเร่ยนด�วิยใจิกตัญญู้
ในช่วิงน่�ขณะที่่�พ่�มัธยม 6 เดินเก็บัภิาพมุมต่าง ๆ ไวิ�เปี็นควิามที่รงจิำา น�อีง ๆ นักเร่ยนอีนุบัาลั 3 แลัะ
ปีระถม 1 ต่างมอีงอีาคารปีฐ์มวิัยที่่�บัริเวิณภิายนอีกตกแต่งสวิยงามแลัะคุยกันถึงวิ่าปีีการศึึกษาหน�าในอี่กไม่ก่�
เด่อีน ก็จิะได�เร่ยนที่่อี� าคารเร่ยนใหม่น่� นักเร่ยนมอีงถึงอีนาคตอีย่างม่ควิามหวิัง ขณะเด่ยวิกันผู้้ปี� กครอีงแลัะคร้
ที่่ม� อีงไปีในอีนาคตเช่นกัน ก็ยงั สงสัยแลัะตัง� คำาถามกันถึงร้ปีแบับัแลัะวิิธก่ ารจิัดการเร่ยนร้� ในปีีการศึึกษา 2565
ซิึ�งเปี็นคำาถามที่่�ยังไม่สามารถตอีบัได�
ด�วิย Growth Mindset ที่่�เราเร่ยนร้�ร่วิมกันในปีีที่่�ผู้่านมาน่� ช่วิยให�คณะคร้ขอีงโรงเร่ยนม่ควิามหวิัง
แลัะควิามมุง่ มัน� วิ่าในเด่อีนพฤษภิาคม ไม่วิา่ เราจิะได�เปีิดเร่ยนพร�อีมกันที่่โ� รงเร่ยนจิะเปี็นการเร่ยนแบับั hybrid
หร่อี online เราก็จิะก�าวิต่อีไปีได� เพราะจิากปีระสบัการณ์ตลัอีดสอีงปีีที่ผู้่� า่ นมาในสถานการณ์การแพร่ระบัาด
ขอีงโควิิด-19 ที่่�เปี็นปีัญหาแลัะอีุปีสรรค หากแต่นักเร่ยน ผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ ต่างเปีิดใจิ พร�อีมเปีลั่�ยนแปีลัง
เร่ยนร้� แลัะปีรับัร้ปีแบับัการเร่ยนร้�ที่่�แตกต่างมาแลั�วิ สิ�งที่่�น่าจิะเพิ�มขึ�นอี่ก ก็ค่อี ควิามกระต่อีร่อีร�นที่่�จิะเร่ยนร้�
แสวิงหาสิ�งที่�าที่าย แลัะพัฒินาโอีกาสในการเร่ยนร้�ยิ�งขึ�นไปี
คูรู ทิี น ามิารี ผ่ลาดิ กิ านนทิ์
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นักเร่ยนที่่�เข�าปีระกวิด/ร่วิมกิจิกรรม

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวิมรวิมโดยคร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบัุญยรักษ์ แลัะคร้กรรณิการ์ กลัิ�นกลััด

ณภัั ทิ ร พฤกิษานานนทิ์ ป.1/4

ได�รับัรางวิัลั Silver Prize Category A: Age 4-6 ในการแข่งขัน Autumn Season 2021 จิัดโดย Global
Genius Music Competition (UK) เม่�อีวิันที่่� 22 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Prize Winner Category A: Age 6-7
รางวิัลั Bronze Prize Winner Category D1: Chamber Music
รางวิัลั Bronze Prize Winner Category C4: Modern
ในการแข่งขัน World Classical Music Awards 2021 จิัดโดย World Classical Music Awards (WCMA)
เม่�อีวิันที่่� 24 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Prize ปีระเภิที่ Kid A
รางวิัลั Bronze Prize ปีระเภิที่ French Composer Class
รางวิัลั Second Prize ปีระเภิที่ Children Pieces Class A
ในการแข่งขันเปีียโนเยาวิชนนานาชาติกรุงเที่พ ครั�งที่่� 2 (The 2nd Bangkok International Piano
Competition 2021) จิัดโดย Bangkok International Piano Competition เม่�อีวิันที่่� 6 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั 1st Place (คะแนนส้งสุดอีันดับั 1 ขอีง Ranking ปีระเภิที่ Gold) ในการแข่งขัน Kawai Virtual
Piano Competition 2021 จิัดโดย Kawai Music School Thailand เม่�อีวิันที่่� 10 มกราคม พ.ศึ. 2565
ได�รบัั รางวิัลัเชิดช้เก่ยรติ "THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR" ในฐ์านะ "เด็กต�นแบับัด่เด่นแห่งปีี" ปีระจิำาปีี
2565 จิัดโดย สโมสรส่งเสริมศึักยภิาพเยาวิชนส้ค่ วิามเปี็นสากลั แห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่อี� วิันที่่� 8 มกราคม พ.ศึ. 2565
ได�รบัั รางวิัลั First Place ปีระเภิที่Duet: Ensemble Competition, General รางวิัลั Second Place ปีระเภิที่
Young Musicians Category, 5 – 6 years old
ในการแข่งขัน New Year Season 2021 จิัดโดย Rocky Mountain Music Competition (Canada)
เม่�อีวิันที่่� 24 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ณปภัั ช วิ ช ย์ภัิ ญ โญ ป. 2/1

ได�รับัรางวิัลัรอีงชนะเลัิศึอีันดับั 1 ปีระเภิที่ยิมนาสติกเด็กเลั็ก 8 คน ในการแข่งขันอีอีมสินยิมนาสติกลั่ลัา แลัะ
ยิมนาสติกแอีโรบัิกชิงชนะเลัิศึแห่งปีระเที่ศึไที่ย ครัง� ที่่� 41 ปีระจิำาปีี 2564 ชิงถ�วิยพระราชที่านสมเด็จิพระกนิษฐ์า
ธิราชเจิ�ากรมสมเด็จิพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมาร่ ณ ศึ้นย์ฝัึกยิมนาสติก สมาคมก่ฬายิมนาสติก
แห่งปีระเที่ศึไที่ย ซิอียเพชรเกษม 81 กรุงเที่พฯ เม่�อีวิันที่่� 6 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัเก่ยรติบััตรจิากการเข�าร่วิมการแสดงงานควิามสัมพันธ์ 30 ปีี ระหวิ่างปีระเที่ศึไที่ยแลัะปีระเที่ศึคาซิัค
สถาน “30th Anniversary of the Independence of Kazakhstan” จิากสถานที่้ตคาซิัคสถาน ณ วิัดอีรุณ
ราชวิรารามราชวิรมหาวิิหาร เม่�อีวิันที่่� 13 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
พลอย์นภัั สิ ประเสิริ ฐ แพทิย์์ ป.2/1

ได�รับัรางวิัลั รอีงชนะเลัิศึ อีันดับั 1 รุ่น 5-8 คิวิ ในการแข่งขันหมากลั�อีม Go Zodiac Friendship Games
Online ปีระจิำาราศึ่ตุลัย์ จิัดโดย สมาคมก่ฬาหมากลั�อีมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 29 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รบัั เหร่ยญที่อีงแดง วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับัชัน� ปีระถมศึึกษาปีีที่่� 2 จิากการแข่งขัน ASMO Thai Online 2021
จิัดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวิันที่่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั รอีงชนะเลัิศึ อีันดับั 2 รุ่น 1-4 คิวิ ในการแข่งขันหมากลั�อีม Go Zodiac Friendship Games
Online ปีระจิำาราศึ่พิจิิก จิัดโดย สมาคมก่ฬาหมากลั�อีมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 26 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Prize ปีระเภิที่ Category: Piano A (Age 7) จิากการแข่งขันเปีียโนนานาชาติ CMTG
Young Musician Competition & Festival 2021 เม่�อีวิันที่่� 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
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ได�รับัรางวิัลั Gold Award ระดับัชั�น Primary 2 Thailand International Mathematical Olympiad Heat
Round 2021 – 2022 จิัดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)
เม่�อีวิันที่่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ธารา วิ ธี เ จิริ ญ ป.3/4

ได�รับัรางวิัลัรอีงชนะเลัิศึ อีันดับั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class E Girl จิากการแข่งขันกอีลั์ฟู GAD Thailand
Championship 2021 แมตช์ที่่� 8 ณ Uniland Golf & Country Club จิัดโดย GAD Thailand เม่�อีวิันที่่� 19
ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ชิ ณ ณิ ช า ธรรมิรั กิ ษ์ ป.3/4

ได�รับัรางวิัลั Silver Award วิิชาภิาษาอีังกฤษ Grade 3 – Category 3 จิากการแข่งขัน FISO Online 2021
จิัดโดย Future Intelligent Students Olympiad เม่�อีวิันที่่� 5 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลัเหร่ยญเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 191/200 คะแนน) ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 1-3 ในโครงการ
ที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศึักยภิาพที่างวิิชาการ ภิาษาอีังกฤษ อีอีนไลัน์ ครั�งที่่� 1 ปีระจิำาปีีการศึึกษา 2564 จิัดโดย
บัริษัที่ ที่็อีปี เที่สที่์ เซิ็นเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวิันที่่�่ 3 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
กิั ญ ญ์ ว ฤนทิ์ คูุ� มิ พั นธ์ ป.4/2

ได�รับัรางวิัลัเหร่ยญเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 148/150 คะแนน) ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 4 ในโครงการ
ที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศึักยภิาพที่างวิิชาการ คณิตศึาสตร์ อีอีนไลัน์ ครัง� ที่่� 1 ปีระจิำาปีีการศึึกษา 2564 จิัดโดย บัริษที่ั
ที่็อีปี เที่สที่์ เซิ็นเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวิันที่่�่ 3 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลัเก่ยรติบััตร เหร่ยญที่อีงแดง ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย (Number Theory)
จิากโครงการที่ดสอีบัที่ักษะ แลัะควิามร้ส� ำาหรับัการแข่งขันสอีบัคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent
Hunt Season 2 จิัดโดย ProMaTH เม่�อีวิันที่่� 7 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Award สาขาวิิชา Physics and Astronomy (Category 1: Grade 7 -8)
จิากการแข่งขัน The Online Elimination Round of the 2nd COPERNICUS OLYMPIAD
จิัดโดย COPERNICUS OLYMPIAD เม่�อีวิันที่่� 15 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลัเหร่ยญเงิน วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 4 จิากการแข่งขัน ASMO Thai Online
2021 จิัดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวิันที่่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รบัั รางวิัลัเหร่ยญที่อีงแดง วิิชาวิิที่ยาศึาสตร์ เลัเวิลั 1 ระดับัชัน� ปีระถมศึึกษาปีีที่่� 3 – 4 จิากการแข่งขัน ASMO
Thai Online 2021 จิัดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวิันที่่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ.
2564
ได�รับัรางวิัลัเก่ยรติบััตร เหร่ยญเงิน ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย (Combinatorics)
จิากโครงการที่ดสอีบัที่ักษะ แลัะควิามร้ส� ำาหรับัการแข่งขันสอีบัคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent
Hunt Season 2 จิัดโดย ProMath เม่�อีวิันที่่� 21 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
รวิ ภัั ทิ ร ชลวี ร ะวงศ์ ป.4/4

ได�รับัรางวิัลัรอีงชนะเลัิศึ อีันดับั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class D Girl จิากการแข่งขันกอีลั์ฟู GAD Thailand
Championship 2021 แมตช์ที่่� 9 ณ Dynasty Golf & Country Club จิัดโดย GAD Thailand เม่�อีวิันที่่� 9
มกราคม พ.ศึ. 2565
สิิ ต านั น เอกิบุรรณสิิ ง ห์์ ป.5/1

ได�รับัเหร่ยญที่อีง ปีระเภิที่อีุปีกรณ์เช่อีก
เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่ฟูร่แฮนด์
เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่อีุปีกรณ์คที่า
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อีันดับัที่่� 4 ปีระเภิที่อีุปีกรณ์บัอีลั
เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่คะแนนบัุคคลัรวิมทีุ่กอีุปีกรณ์
ในการแข่งขันเพ่�อีคัดเลั่อีกนักก่ฬายิมนาสติกลั่ลัา เพ่�อีเข�าร่วิมการแข่งขันยิมนาสติกลั่ลัา ชิงชนะเลัิศึแห่ง
ปีระเที่ศึไที่ย ปีระจิำาปีี 2564 รุ่นยุวิชน (อีายุไม่เกิน 12 ปีี) เม่�อีวิันที่่� 28 – 30 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัเหร่ยญเงิน ปีระเภิที่อีุปีกรณ์เช่อีก
เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่ฟูร่แฮนด์
อีันดับัที่่� 4 ปีระเภิที่อีุปีกรณ์คที่า
อีันดับัที่่� 6 ปีระเภิที่อีุปีกรณ์บัอีลั
อีันดับัที่่� 4 ปีระเภิที่คะแนนบัุคคลัรวิมทีุ่กอีุปีกรณ์
ในการแข่งขันอีอีมสินยิมนาสติกลั่ลัาชิงชนะเลัิศึแห่งปีระเที่ศึไที่ย ชิงถ�วิยพระราชที่านสมเด็จิพระกนิษฐ์าธิราช
เจิ�า กรมสมเด็จิพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมาร่ ครั�งที่่� 41 ปีระจิำาปีี 2564 รุ่นยุวิชน (อีายุไม่เกิน
12 ปีี) เม่�อีวิันที่่� 3 – 4 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ณพิ ชญา แซ่ จิิ ว ป.5/1

ได�รับัรางวิัลั First Place Winner แลัะ Audience Award Winner เคร่�อีงดนตร่ Harp ปีระเภิที่ Junior
Category, 11 – 12 years old, General ในการแข่งขัน 21st Century Talents Strings Competition
New Year Season 2021, Ottawa, Canada เม่�อีวิันที่่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Gold Prize ปีระเภิที่ Category I: Piano ในการแข่งขัน 21st Century Performer Music
Learning Fest#7 Digital Edition จิัดโดย Trinity College London เม่�อีเด่อีนตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Certificate of Merit 2021 จิากการปีระกวิดผู้ลังานศึิลัปีะ รายการ The 52nd World School
Children’s Art Exhibition of the Republic of China เม่�อีวิันที่่� 11 กันยายน พ.ศึ. 2565
ได�รับัรางวิัลั Distinction จิากการสอีบัวิัดระดับัการเต�น Spanish Dance Grade 2 โดยสถาบััน Spanish
Dance Society เม่�อีวิันที่่� 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รบัั รางวิัลั Distinction ปีระเภิที่ Piano Grade 3 ในรายการ Graded Examination in Music Performance
จิัดโดย Trinity College London เม่�อีวิันที่่� 7 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
อนุ สิ สิรา ลิ มิ พลญาณ ป.6/1

ได�รับัรางวิัลั 2nd Place รุ่น Female 11-12 years old ในการแข่งขันซิ่ร่ส์ จิ้เน่ยร์ ไตรแดช กรุงเที่พ ปีี 2564
จิัดโดย ไตรแดช กรุงเที่พ (TRIDASH THAILAND) เม่�อีวิันที่่� 11 มกราคม พ.ศึ. 2565
ภัั ทิ รี ย์ า พิ กิุ ล ขจิร ป.6/1

ได�รับัรางวิัลั รอีงแชมปี์รถคาร์ที่ ลัำาดับัที่่� 3 ปีระจิำาปีี 2020 จิากการแข่งขันรายการ Superkart Thailand ภิาย
ใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลัที่่� 5 รุ่น Rookie 2 จิากการแข่งขันรถโกคาร์ที่ รายการ IAME X30 Thailand Round 2 ภิายใต�การ
สนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ธฤตฌา สิุ ธี ร ะกิุ ล ชั ย์ ป.6/3

ได�รบัั เหร่ยญที่อีง ปีระเภิที่บัุคคลัหญิงปีระถมศึึกษา Recurve ในการแข่งขันก่ฬายิงธน้ชงิ แชมปี์แห่งปีระเที่ศึไที่ย
ปีระจิำาปีี 2564 ณ สนามยิงธน้หัวิหมาก กกที่. จิัดโดยสมาคมก่ฬายิงธน้แห่งปีระเที่ศึไที่ย
เม่�อีวิันที่่� 12 – 15 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
สิิ ต านั น พิ กิุ ล ขจิร มิ.2/1

ได�รับัรางวิัลัที่่� 3 รุ่น Mini Max แลัะรุ่น Mini Rockie จิากการแข่งขันรถคาร์ที่ รายการ Rotax Max Challenge
Thailand 2021 สนามที่่� 1 ภิายใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย
เม่�อีวิันที่่� 11 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
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ได�รับัรางวิัลัที่่� 4 รุ่น Mini Max จิากการแข่งขันรถคาร์ที่ รายการ Rotax Max Challenge Thailand 2021
สนามที่่� 2 ภิายใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลัที่่� 5 รุ่น Cadet จิากการแข่งขันรถโกคาร์ที่ รายการ IAME X30 Thailand Round 2 ภิายใต�การ
สนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั รอีงแชมปี์รถคาร์ที่ ลัำาดับัที่่� 2 ปีระจิำาปีี 2020 จิากการแข่งขันรายการ Superkart Thailand ภิาย
ใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวิันที่่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
สิุ ชั ญ ญาวี ณ์ ลิ มิ พลญาณ มิ.2/3

ได�รับัรางวิัลั 2nd Place รุ่น Female 13-14 years old ในการแข่งขันซิ่ร่ส์ จิ้เน่ยร์ ไตรแดช กรุงเที่พ ปีี 2564
จิัดโดย ไตรแดช กรุงเที่พ (TRIDASH THAILAND) เม่�อีวิันที่่� 11 มกราคม พ.ศึ. 2565
ภัั ทิ รวลั ณ ณ์ วรรณย์ศ มิ.3/1

ได�รับัรางวิัลั Bronze Honor ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical
Olympiad Open contest Trial Round จิัดโดย Asia International Mathematical Olympiad (AIMO)
เม่�อีวิันที่่� 10 พฤษภิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Award ในรายการแข่งขันคณิตศึาสตร์นานาชาติ รายการ 2021 WMTC Thailand
Preliminary Round จิัดโดย World Mathematics Team Championship (WMTC) Thailand เม่�อีวิันที่่�
13 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
สิิ ริ ญ ญาพร พฤกิษ์ สิุ นั น ทิ์ มิ.4/3

ได�รบัั รางวิัลัชนะเลัิศึแลัะได�รบัั คัดเลั่อีกเปี็นตัวิแที่นปีระเที่ศึไที่ย เข�าร่วิมการแข่งขันร�อีงเพลังอีอีนไลัน์ ณ ปีระเที่ศึ
เยอีรมน่ ในการแข่งขันร�อีงเพลัง “เพลังไที่ยที่่�คิดถึง” รายการ Pitchasilapha Online Singing Contest ครั�ง
ที่่� 2 จิัดโดยโรงเร่ยนดนตร่พิชาศึิลัปี์ เม่�อีวิันที่่� 30 มกราคม พ.ศึ. 2565
ภัั ทิ รวลิ ณ ณ์ วรรณย์ศ มิ.4/3

ได�รับัรางวิัลั Silver Honor ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical
Olympic Open Contest Trial Round จิัดโดย Asia International Mathematical Olympic Open
Contest (AIMO) เม่�อีวิันที่่� 10 พฤษภิาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Silver Honour ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical
Olympic Open Contest Final Round จิัดโดย Asia International Mathematical Olympic Open
Contest (AIMO) เม่�อีวิันที่่� 4 กันยายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Silver Award ปีระเภิที่ Online Advance Level ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021
World Mathematic Team Championship Preliminary Round จิัดโดย World Mathematics Team
Championship (WMTC) เม่�อีวิันที่่� 13 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Bronze Award ปีระเภิที่บัุคคลั แลัะ Top 30% Team award ปีระเภิที่ที่่ม ในการแข่งขัน
คณิตศึาสตร์ รายการ 2021 World Mathematic Team Championship Final Round จิัดโดย World
Mathematics Team Championship (WMTC) เม่�อีเด่อีนธันวิาคม พ.ศึ. 2564
อติ พ ร วิ เ ศษโอภัาสิ มิ.6/5

ได�รบัั รางวิัลัที่่� 3 ในการแข่งขันตอีบัปีัญหาวิิชาการ ระดับัมัธยมศึึกษาตอีนปีลัาย งานวิันกรมพระปีรมานุชติ ชิโนรส
ปีระจิำาปีี พ.ศึ. 2564 จิัดโดยคณะอีักษรศึาสตร์ จิุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย เม่�อีวิันที่่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีียบเรีียงโดย ครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย

ในภาคเรีียนที่่� 2 ของทุุกปีีการศึึกษาโดยเฉพาะในช่่วงเดืือนธัันวาคมจนกระทั่่�งถึึงต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ นัับเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการ
เฉลิิมฉลองต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นเทศกาลฉลองพระคริิสตสมภพ วัันฉลองนัักบุุญอััญจลาและที่่�ขาดไม่่ได้้นั้้�นคืือ การฉลองวัันก่่อตั้้�งโรงเรีียน
ซึ่่�งทางกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทยได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและเพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้แสดงออกถึึงความรััก ความประทัับใจ และ
ความภาคภููมิิใจในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย จึึงได้้จััดกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนให้้นัักเรีียนได้้ถ่่ายทอดเรื่่�องราวความรู้้�สึึก
ผ่่านงานเขีียน ทั้้�งในรููปแบบร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง ซึ่่�งได้้รวบรวมผลงานของนัักเรีียนทั้้�งจากระดัับประถมและมััธยมไว้้ ณ ที่่�นี้้�

ผลงานการเขียนแสดงความคิดเห็น เรื่อง โรงเรียนของหนู
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หนููรัักโรงเรีียนของหนูู ที่่�นี่่�มีีเพื่่�อนที่่�ดีี มีีคุุณครููใจดีีหลาย
คน มีีสภาพแวดล้้อมที่่ดีี� มีีสนามเด็็กเล่่นที่่�ใหญ่่มาก มีีห้้องแนะแนว
ที่่�ทำำ�งานศิิลปะได้้ มีีสนามหญ้้าเทีียมที่่�สามารถไปวิ่่�งเล่่นได้้อย่่าง
สนุุกสนาน มีีห้้องเรีียนที่่เ� ราเรีียนหนัังสืือกัับเพื่่อ� น หนููรัักโรงเรีียนของ
หนููมาก แต่่หนููอาจจะไม่่ได้้อยู่่�โรงเรีียนนี้้�ถ้้าพระเป็็นเจ้้าไม่่ประทาน
พระพรแก่่หนูู หนููขอขอบคุุณพระองค์์ และหนููขอสััญญาว่่าหนููจะ
เป็็นเด็็กดีีตลอดไป

หนููรู้้�สึึกดีีใจมากที่่�ได้้เข้้ามาเรีียนที่่�โรงเรีียนมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััย ได้้รู้้�จัักคุุณครูู และเพื่่�อน ๆ หนููประทัับใจมาก หนููชอบที่่�
โรงเรีียนมีีสนามเด็็กเล่่น มีีอาหารที่่อร่
� ่อย คุุณครููก็็ใจดีี เพื่่�อน ๆ ก็็
น่่ารััก หนููชอบที่่�โรงเรีียนมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ ทำำ�ให้้หนููได้้เล่่น ได้้ร่่วม
กิิจกรรมสนุุก ๆ กัับคุณ
ุ ครููและเพื่่อ� น ๆ หนููรัักโรงเรีียนมาแตร์์ฯ มาก
รมิิ ด า จิิ ว ะพรทิิ พ ย์์ ป.2/4

ธนญา ธนูู สิิ ง ห์์ ป.2/2

ผลงานการเขียนแสดงความรู้สึก
เรื่อง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยอันเป็นที่รัก
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
หลายเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้ฉัันรัักโรงเรีียนมาแตร์์ฯ เวลาที่่ฉั� ันได้้
ไปโรงเรีียน ฉัันรู้้สึ� กึ ดีีใจที่่ไ� ด้้เจอคุุณครููและเพื่่อ� น ๆ คุุณครููทุุกคนใจดีี
แม้้ว่่าจะเป็็นคุุณครููที่่�ไม่่ได้้สอนฉััน และพี่่� ๆ พนัักงานในโรงเรีียนที่่�
ใจดีีกัับฉันั ฉัันอยากขอบคุุณพี่่ทำ� ำ�ความสะอาดและพี่่ทำ� ำ�สวนที่่ทำ� ำ�ให้้
โรงเรีียนน่่าอยู่่� รวมถึึงพี่่�ในโรงอาหารที่่�จำำ�ได้้ว่่าฉัันไม่่ชอบกิินเนื้้�อ
ฉัันชอบกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนจััดให้้ เช่่น ละครคริิสต์์มาสและกีีฬาสีี
โรงเรีียนมาแตร์์ฯ สอนให้้ฉัันมีีเซอร์์เวีียมในการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นซึ่่�ง
ทำำ�ให้้ฉัันรู้้�สึึกดีีและประทัับใจมาก ฉัันจะรัักษาความมีีเซอร์์เวีียม
ตลอดไป
ธัั น ยา พัั ฒนกิิ จจำำ �รูู ญ ป.3/1

	ทุุก ๆ วัันฉัันไม่่เคยอิิดออดที่่จ� ะรีีบตื่่�นเช้้าเพื่่อ� ไปโรงเรีียน
ของฉััน เมื่่�อมาถึึงโรงเรีียนก็็จะรู้้�สึึกมีีความสุุขและสนุุกขึ้้�นมาทัันทีี
ฉัั น ดีีใจที่่� ไ ด้้เจอคุุ ณ ครูู เพื่่� อ น ๆ สนามเด็็ ก เล่่ น และห้้องเรีียน
แสนอบอุ่่�น ฉัันประทัับใจคุุณครููที่่�ช่่วยอบรมสั่่�งสอนให้้ฉัันเป็็นเด็็ก
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ดีี มีีจิิตใจดีี มีีระเบีียบวิินััย รู้้�จัักกตััญญููและที่่�สำำ�คััญ สอนให้้ฉัันมีี
เซอร์์เวีียมในหััวใจของฉััน นอกจากนี้้�โรงเรีียนยัังสอนให้้สามััคคีี ร่่วม
รณรงค์์รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อทำำ�ให้้บรรยากาศในโรงเรีียนร่่มรื่่�นน่่า
เรีียนที่่�สุุด ฉัันภาคภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นนัักเรีียนของโรงเรีียนแห่่งนี้้�
สิิ นีี แดงประเสริิ ฐ ป.3/2

โรงเรีียนมาแตร์์ เดอีี วิิทยาลัั ยคืือบ้้านอีีกหลัั งหนึ่่�งของ
หนูู หนููสนุุกและมีีความสุุขที่่�ได้้ทำำ�กิิจกรรมช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น หนููเห็็น
ตััวอย่า่ งของการแบ่่งปัันพร้้อมยิินดีีช่่วยเหลืือที่่คุ� ณ
ุ ครูู พี่่� เพื่่อ� น และ
น้้องมีีอยู่่�เสมอ ๆ เมื่่อต้้อ
� งเรีียนออนไลน์์เพราะสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโควิิด – 19 พวกเรายัังช่่วยเหลืือแบ่่งปัันกัันอยู่่�ตลอด
หนููภาวนาให้้คุุณครููและเพื่่�อน ๆ มีีสุุขภาพแข็็งแรง ได้้กลัับไปเรีียน
ที่่�โรงเรีียนไว ๆ หนููคิิดถึึงโรงเรีียน
ขวัั ญ ชนก แดงช่่ ว ง ป.3/3

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
หนููประทัับใจโรงเรีียนมาแตร์์ฯ ตั้้�งแต่่ตอนมาเข้้าชั้้�นอนุุบาลจนถึึงชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 สถานที่่�โรงเรีียนมีีบรรยากาศร่่มรื่่�น มีีตึึก
ที่่ส� วยงาม และมีีรููปปั้้�นของพระแม่่มาแตร์์เดอีที่ี มีี่� ความงดงามแสดงถึึงความเมตตาอ่่อนโยน คุุณครููใจดีีพููดจาไพเราะและอบรมหนููเป็็นอย่่าง
ดีี พร้้อมได้้รัับการปลููกฝัังให้้มีีเซอร์์เวีียมอยู่่�เสมอ นั่่�นคืือการเป็็นผู้้รั� บั ใช้้สัังคมและเป็็นผู้้ใ� ห้้โดยไม่่หวัังผลตอบแทน รู้้จั� กั การแบ่่งปััน ช่่วยเหลืือ
คนอื่่�น หนููได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคมต่่าง ๆ ทุุกปีี เช่่น บริิจาคเงิินคนจนและบริิจาคตุ๊๊�กตาให้้ผู้้�ยากไร้้ ทำำ�ให้้หนููมีีความสุุขมาก
ในการเป็็นผู้้�ให้้และภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นศิิษย์์ของที่่�นี่่� หนููจะมีีน้ำำ��ใจ ไม่่เห็็นแก่่ตััว และจะมีีเซอร์์เวีียมตลอดไป
สิิ ริิ รัั ช ศรีี ธ วัั ช ณ อยุุ ธ ยา ป.3/4

ผลงานการเขียนคำ�ขวัญ หัวข้อ “คนดีศรีมาแตร์ฯ”
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
มาแตร์์เดอีี เรีียนดีีเล่่นดีีสุุขสัันต์์
ผููกสััมพัันธ์์เซอร์์เวีียม ยอดเยี่่�ยมคุุณธรรม

นิิ จ ารีี ย์์

พััฒนาการสมวััย มีีน้ำำ��ใจช่่วยเหลืือกััน
ยึึดมั่่�นความดีี สมศัักดิ์์�ศรีีมาแตร์์ฯ

ดิิ ล กวัั ฒ นะคูู ณ ป.4/1

สาริิ ศ า กมลวิิ ศิิ ษ ฎ์์ ป.4/3

มาแตร์์ฯ เป็็นเอกลัักษณ์์ เรื่่�องการรัักไร้้เงื่อ่� นไข

ช่่วยเหลืือ เป็็นผู้้�ให้้ ทำำ�ด้้วยใจ คืือมาแตร์์ฯ

กัั ญ ญ์์ ว ฤนท์์ คุ้้� มพัั นธ์์ ป.4/2

รวิิ ภัั ท ร ชลวีี ร ะวงศ์์ ป.4/4

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
หัวข้อ “ฉันภูมิใจ ได้เป็นศิษย์มาแตร์ฯ”
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรีียนที่่�ฉัันรััก		
คนรู้้จั� ักกัันถ้้วนหน้้า
แหล่่งเรีียนรู้้�วิิชา			ช่่วยปลููกฝัังคุุณธรรม
ให้้มีีจิิตเซอร์์เวีียม			
ความเท่่าเทีียมนั้้�นควรจำำ�
ศิิษย์์มาแตร์์ฯ จะนำำ�			
ความภููมิิใจให้้แด่่ครูู
พิิ มพ์์ อร กายพัั นธุ์์�เลิิ ศ ป.5/1

	ฉัันเรีียนที่่�มาแตร์์ฯ		นัับตั้้�งแต่่อนุุบาล
เวลาก็็ยาวนาน			ทำำ�ให้้ฉัันรัักโรงเรีียน
ทั้้�งเพื่่�อนและคุุณครูู			
เสริิมความรู้้�การอ่่านเขีียน
ฝึึกฝนและพากเพีียร		
สร้้างตััวฉัันเป็็นคนดีี
เกษรา พฤทธิิ ก รณ์์ ป.5/4

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนแปด
หัวข้อ “อุ่นใจในรั้วมาแตร์ฯ”
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
	อบอุ่่�นใจในรั้้�วของมาแตร์์ฯ		มีีพระแม่่มารีีย์์คอยเกื้้�อหนุุน
มีีความรัักจากครููช่่วยค้ำำ��จุุน			
ขอบพระคุุณผููกพัันกัันนานมา
	มิิตรภาพจากเพื่่อ� นย้ำำ��เตืือนจิิต		ทำำ�ให้้คิิดแบ่่งปัันพลัันหรรษา
แสนดีีใจได้้ร่่วมสุุขทุุกเวลา			
ได้้เฮฮาประสามาแตร์์ฯ เอย
ศุุ ท ธดา สุุ ว รรณสุุ ทธิิ ป.6/3
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
โรงเรียนมาแตร์ฯ ของฉันนั้นดีเลิศ		
อยู่ที่นี่มีความสุขทุกเวลา				
มาแตร์ฯ สอนให้ความรู้และความรัก		
เรานัักเรีียนสำำ�นึึกระลึึกตน				

แสนประเสริฐอบอุ่นดีหนักหนา
มีปัญหาปรึกษาครูได้ทุกคน
ได้ประจักษ์ทุกคนสัมฤทธิ์ผล
ให้้เป็็นคนที่่ดีี� เพื่่�อมาแตร์์ฯ

กัั ญ ญ์์ ณัั ช ชา แก้้วชัั ยรัั กษ์์ ป.6/4

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
หัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรีียนมาแตร์์ฯ จ๋๋า
แหล่่งศึึกษาอุุร์์สุุลิิน
กำำ�เนิิดเกิิดบนถิ่่�น			
ที่่�เพลิินจิิตคิิดจดจำำ�
สร้้างเสริิมกุุลสตรีี		
เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม
น้้อมนอบกอปรผู้้�นำำ�			มีีคุุณค่่าต่่อสัังคม
	ข้้าพร้้อมจะรัับใช้้		
สนองในจิิตตารมณ์์
เซอร์์เวีียมคติิคม			ทุุกคนไม่่เห็็นแก่่ตััว
มาแตร์์ฯ ยัังหยั่่�งราก	ชื่่อ� เสีียงมากในไทยทั่่�ว
ปรบมืือดัังรััวรัว			ชื่
ั
่�นชมกัันมาช้้านาน
มาแตร์์ฯ รุ่่�นสู่่�รุ่่�น		
ระลึึกบุุญคุุณอาจารย์์
ศิิษย์์นั้้�นขอกราบกราน		ประพฤติิตามแบบอย่่างครูู
ให้้ครููได้้รู้้�ว่่า		ศิิษย์์ทั่่�วหล้้าคิิดถึึงอยู่่�
มาแตร์์ฯ แหล่่งเรีียนรู้้�		อยู่่�ควรคู่่�สัังคมไทย

โรงเรีียนของฉัันนั้้�น		
สอนให้้ฉัันเป็็นคนดีี
ให้้เรารัักศัักดิ์์�ศรีี			
มารยาทดีีมีีทุุกคน
คอยช่่วยเหลืือคนยาก
ที่่�ลำำ�บากและทุุกข์์ทน
ตั้้�งใจหมั่่�นฝึึกฝน			
เรีียนรู้้�จนชำำ�นาญงาน
แก้้ไขสิ่่�งที่่�ผิิด		ทีีละนิิดจนเชี่่�ยวชาญ
เคารพรัักอาจารย์์			มุ่่�งสืืบสานเจตนารมณ์์
เซอร์์เวีียมรัักรัับใช้้		อุุทิิศให้้แก่่สัังคม
ความดีีคอยสั่่�งสม			ฉัันชื่่�นชมรัักมาแตร์์ฯ
ลภัั ส รุ่่�งกมล ม.1/2

ณิิ ช นัั น ท์์ นัั น ท์์ รุ่่� งโรจน์์ ม.1/1

โรงเรีียนแหล่่งความรู้้�	มีีคุุณครููผู้้�สอนสั่่�ง
เราต่่างตั้้�งใจฟััง			
ไม่่เสีียงดัังรบกวนครูู
เมื่่อ� ยามไปโรงเรีียน		
หมั่่�นพากเพีียรเพื่่�อเรีียนรู้้�
คุุณครููคอยเฝ้้าดูู			ศิิษย์์เติิบใหญ่่ศิิษย์์เจริิญ
ของเล่่นเล่่นสนุุก		ช่่างแสนสุุขแสนเพลิิดเพลิิน
ชวนเพื่่�อนวิ่่�งเล่่นเดิิน		
เหนื่่�อยเหลืือเกิินแต่่สุุขใจ
ตามรอยท่่านนัักบุุญ		
ผู้้�มีีคุุณอัันยิ่่�งใหญ่่
ดููแลและรัับใช้้			ด้้วยดวงใจเซอร์์เวีียมเรา
ภัั คก ร โกศลบุุ ญ ม.1/3
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มาแตร์์ฯ ของพวกเรา
ในวััยเยาว์์เข้้าศึึกษา
ครููเปี่่�ยมด้้วยเมตตา			มีีวิิชามาแบ่่งปััน
เน้้นรัักและรัับใช้้		
เน้้นการให้้เป็็นสำำ�คััญ
เน้้นเราเอื้้�อเฟื้้�อกััน			
เน้้นยึึดมั่่�นในจิิตใจ
เพื่่�อนเพื่่�อนล้้วนน่่ารััก	คิิดถึึงนัักยามห่่างไกล
มิิตรภาพอัันยิ่่�งใหญ่่			จดจำำ�ไว้้ให้้ตราตรึึง
เบญญาภา เสายอด ม.1/4

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนแปด
หัวข้อ “ความสุขในรั้วมาแตร์ฯ”
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
เข้้ามาเรีียนที่่�โรงเรีียนแสนตื่่�นเต้้น		ทั้้�งเพื่่�อนเล่่นชวนกัันเรีียนสุุขหรรษา
ครููต่่างล้้วนประสิิทธิ์์�ประสาทวิิชา		
ให้้เมตตารู้้�จัักการแบ่่งปััน
	มีีชมรมกิิจกรรมอย่่างหลากหลาย 		
เพื่่�อให้้เลืือกมากมายอย่่างสร้้างสรรค์์
การจััดบอร์์ดสำำ�เร็็จเพราะร่่วมมืือกััน 			
ใจยึึดมั่่�นทำำ�งานด้้วยสามััคคีี
โรงเรีียนสะอาดน่่ารื่่�นรมย์์			น่่าชื่่�นชมบรรยากาศในทุุกที่่�
เซอร์์เวีียมติิดตราตรึึงในชีีวีี				
ความสุุขมีีอยู่่�ที่่�ในรั้้�วมาแตร์์ฯ
ชวิิ น ธร โกมลวณิิ ช ม.2/1

	นัับตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�เข้้าเรีียน 			ฝึึกอ่่านเขีียนได้้ความรู้้อย่
� ่างหลากหลาย
ทั้้�งวิิชาสารพััดอีีกมากมาย				
ไม่่เลืือนหายจดจำำ�ในจิิตใจ
	บรรยากาศในโรงเรีียนแสนสดชื่่�น		ด้้วยร่่มรื่่�นจากพรรณไม้้ที่่�สููงใหญ่่
แผ่่กิ่่�งก้้านสาขาสุุดกว้้างไกล 				สุุขฤทััยชื่่�นมื่่�นแสนเปรมปรีีดิ์์�
ณ มาแตร์์เดอีที่ี ่�ฉัันรััก 			
ได้้รู้้�จัักผองเพื่่�อนจากทุุกที่่�
ได้้ซึึมซัับจิิตอาสาน่่ายิินดีี				
ความสุุขนี้้�จะตราตรึึงไปนิิรัันดร์์
นัั ท ธมน เทพวัั ล ย์์ ม.2/4
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
หัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
	ชููธงขาวคู่่�ฟ้้า 		
พลิ้้�วไหว
ครููมุ่่�งสอนเด็็กไป 			
เพื่่�อรู้้�
คลองเขีียวเด่่นน้ำำ��ไหล 		ฉ่ำำ��ชื่่�น
ตึึกใหญ่่ตระหง่่านขู้้� 		ภพฟ้้าสืืบกััลป์์
	อุุร์์สุุลิินศิิษย์์กล้้า		
มากมีี
โลกประกาศความดีี			
แซ่่ซ้้อง
สององค์์กษััตริิย์์ศรีี			ประทัับ
ศิิษย์์เก่่ารวมใจพ้้อง			สืืบให้้ยั่่�งยืืน
พอดีี ธาราไชย ม.3/2

นอกจากผลงานเขีียนของนัักเรีียนเนื่่อ� งในโอกาสฉลองวัันก่่อตั้้�งโรงเรีียนแล้้ว ยัังมีีผลงานในระดัับชั้้�นมััธยมปลายที่่�แสดงทรรศนะ
เรื่่อ� งการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� เป็็นอีกี สิ่่ง� หนึ่่�งที่่โ� รงเรีียนปลููกฝัังให้้กัับนักั เรีียนเสมอมา โดยนำำ�เสนอผ่่านการแต่่งคำำ�ประพัันธ์์ประเภทกาพย์์ฉบััง
16 หััวข้้อ “ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม” ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
ดงพงไพรอัันกว้้างใหญ่่
สวยสดน้ำำ�� ใส
ทุุกชีีวิิตสุุขสบาย
มวลมนุุษย์์เราทั้้�งหลาย 	มุ่่�งหมายทำำ�ลาย
กอบโกยทรััพย์์ผืืนแผ่่นดิิน
เหล่่าสััตว์์ป่่าไม่่มีีกิิน
เหล่่านกไม่่บิิน
วอดวายไปทั่่�ววงจร
ธรรมชาติิเริ่่�มสั่่�นคลอน
โลกเราเริ่่�มร้้อน
ล้้วนกระทบทุุกชีีวััน
	รู้้�ไหมธรรมชาติินั้้�น 		ล้้วนสุุดสำำ�คััญ
ดัังนั้้�นเราต้้องรัักษา
	ร่่วมช่่วยกัันพััฒนา 		รัักษ์์น้ำำ��รัักษ์์ป่่า
ให้้กลัับมาสวยดั่่�งเดิิม
ณัั ช ชา สดุุ ดีี มีี ชัั ยทวีี โ ชค ม.4/5
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สภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลง 	ภััยร้้อนแห้้งแล้้ง
ธรรมชาติิถููกทำำ�ลาย
	ป่่าไม้้ค่่อยค่่อยเลืือนหาย 	สััตว์์โลกล้้มตาย
ภััยพิิบััติิทวีีคููณ
ขยะยัังคงเพิ่่�มพููน 		ทะเลสิ้้�นสููญ
แต่่มนุุษย์์อยู่่�สบาย
หากเรายัังนิ่่�งดููดาย 		ปล่่อยโลกวอดวาย
สุุดท้้ายไม่่เหลืืออะไร
บวรลัั ก ษณ์์ นัั น ทวรรธพงศ์์ ม.4/5

โครงการจิัดภิ้มิที่ัศึน์

โครงการจัดภูมิทัศน์
โดย อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร

โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิที่ิ ยาลััยได�บันั ที่ึกปีณิธานที่่ก� ารจิัดที่ำา
โครงการจิัดภิ้มที่ิ ศึั น์ เพ่อี� การเร่ยนร้ใ� หม่ ขอีงโรงเร่ยน (Reinventing
the Learning Landscape of Mater Dei Institute) วิ่าเปี็นการ
“ปีรับัเปีลั่�ยนพ่�นที่่�ที่ั�ง 18 ไร่ ขอีงโรงเร่ยนครั�งใหญ่ ที่ั�งพ่�นที่่�ใช�สอีย
ภิายในอีาคารเร่ยนเดิม แลัะภิ้มิที่ัศึน์ ภิายในโรงเร่ยนที่ั�งหมด เพ่�อี
ให�สามารถใช�ปีระโยชน์ได�เต็มที่่�ทีุ่กเวิลัา”
ณ ปีัจิจิุบัันปีลัายปีีการศึึกษา 2564 ควิามฝัันขอีงคุณแม่
บัุญปีระจิักษ์ ที่รรที่รานนที่์ (พ.ศึ. 2544-2558) อีุร์สุลัิน ชาวิไที่ย
ที่่านแรกอีด่ตนักเร่ยนเก่ามาแตร์เดอี่ฯ คร้ คร้ใหญ่ ผู้้�จิัดการ ผู้้�รับั
ใบัอีนุญาตโรงเร่ยน แลัะที่�ายสุดที่่�ปีรึกษาคณะกรรมการบัริหาร
ขอีงโรงเร่ยน ที่่�ที่่านได�ขยายฝัันขอีงที่่านให�เปี็นที่่�ที่ราบัเม่�อีอีาคาร
เฉลัิมพระเก่ยรติสร�างเสร็จิ พ.ศึ. 2538 ม่ควิามเปี็นจิริงเพิ�มมากขึ�น
เร่�อีย ๆ แลั�วิ
สนามเด็กเลั่นปีฐ์มวิัย แลัะปีระถมศึึกษา รวิม 2 สนาม
เปี็นพ่น� ที่่ส� ำาคัญที่่ส� ร�างควิามเปีลั่ย� นให�โรงเร่ยนเปี็น “พ่น� ที่่ก� ารเร่ยน
ร้�แบับัเปีิด... ในบัรรยากาศึที่่�ผู้่อีนคลัาย” จิริงอีย่างที่่�ปีรารถนา

อีาคารปีฐ์มวิัยที่่เ� ริม� ต�นเสกพ่น� ที่่ส� ร�างอีาคารเม่อี� วิันฉลัอีง
นักบัุญอีัญจิลัา 27 มกราคม 2563 ใกลั�จิะเสร็จิสมบั้รณ์แลั�วิ หากไม่
เกิดการติดขัดอีะไร ก็จิะพร�อีมใช�งานในปีีการศึึกษา 2565
เร่อีนวิัดน�อีย ซิึง� เม่อี� ร่อี� หอีนอีนนักเร่ยนปีระจิำาอีอีก ที่ำาให�
ได�เห็นถึงควิามจิำาเปี็นที่่�จิะต�อีงม่การบั้รณะเร่อีนหลัังแรกน่�ขอีง
โรงเร่ยน ได�ม่การบั้รณะจินใกลั�จิะเสร็จิสมบั้รณ์แลั�วิอีย่างงดงาม
สร�างควิามสุขแลัะควิามภิาคภิ้มิใจิให�ชาวิมาแตร์เดอี่อีย่างยิ�ง
การเตร่ ย มการย� า ยครั วิแลัะห� อี งอีาหารนั ก เร่ ย นมาที่่�
อีาคารเฉลัิมพระเก่ยรติได�เริ�มต�นดำาเนินการแลั�วิ โดยมุ่งให�เสร็จิที่ัน
เปีิดปีีการศึึกษา 2565
โครงการจิั ด ภิ้ มิ ที่ั ศึ น์ ข อีงโรงเร่ ย น เริ� ม ต� น ได� ด� วิ ย
ควิามช่ วิ ยเหลั่ อี สนั บั สนุ น ขอีงนั ก เร่ ย นเก่ า แลัะผู้้� ปี กครอีง
นั ก เร่ ย น กำา ลัั ง ดำา เนิ น การรุ ด หน� า ไปีอีย่ า งราบัร่� น ขอีบัคุ ณ
พระแม่ ม าแตร์ เ ดอี่ แลัะขอีบัคุ ณ ในแรงสนั บั สนุ น ขอีง
ทีุ่ก ๆ คน
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โดยครููอภิิสมััย ภาวะสิิทธิิโชติิ

Music Everlasting เป็็ น กิิ จ กรรมการแสดงดนตรีี
คลาสสิิกที่่�มีีการจััดติิดต่่อกัันมากว่่า 20 ปีี ซึ่่�งในปีีนี้้�ทางโรงเรีียน
ได้้รัับเกีียรติิจากศิิษย์์เก่่า คืือ ครููซาบริิน่่า อเล็็กซานเดอร์์ มาเป็็น
กรรมการตััดสิินการคััดเลืือกนัักแสดง กิิจกรรมนี้้�นัักเรีียนค่่อนข้้าง
ให้้ความสนใจเป็็นอย่่างมาก ขั้้�นตอนของกิิจกรรม ผู้้�สมััครจะต้้อง
กรอกใบสมััครให้้ครบถ้้วน ฝึึกซ้้อมดนตรีีมาเป็็นอย่่างดีี และจะต้้อง
ผ่่านการคััดเลืือกทั้้�ง 2 รอบ จึึงจะได้้แสดงดนตรีี
ในปีี 2564 มีีการระบาดของเชื้้�อไวรััส Covid-19 ค่่อน
ข้้างสููงจึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถเปิิดการเรีียนการสอนแบบปกติิได้้ ทาง
โรงเรีียนจึึงปรัับวิิธีีการเรีียนเป็็นแบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้
รัับความรู้้�ในช่่วงที่่�ไม่่สามารถมาโรงเรีียนได้้ ทำำ�ให้้ครููและนัักเรีียน
ทั้้�งหมดต้้องปรัับตััวในการเรีียนการสอน ในภาคเรีียนที่่� 1 กิิจกรรม
บางกิิจกรรมถููกงดไปหรืือต้้องมีีการปรัับให้้เหมาะกัับสถานการณ์์ ใน
ส่่วนของกิิจกรรม Music Everlasting 2021 ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดวัันคััด
เลืือกและวัันแสดงในช่่วงภาคเรีียนที่่� 1 ได้้มีีการเลื่่�อนการรัับสมััคร
ออกไปอีีก 1 เดืือน ปรัับวิิธีีการคััดเลืือกแบบออนไซต์์มาเป็็นการ
ถ่่ายคลิิปวิิดีีโอผ่่านช่่องทาง Assignments ใน Microsoft Teams
Music Everlasting 2021 โดยมีีการกำำ�หนดวิิธีีการถ่่ายคลิิปให้้เห็็น
ผู้้ส� มััครทั้้�งตััว เมื่่อ� กรรมการและทีีมงานได้้ชมคลิิปที่่ผู้� ส้� มััครส่่งมาใน
รอบที่่� 1 ทำำ�ให้้พบว่่าต้้องกำำ�หนดรายละเอียี ดการถ่่ายคลิิปในการคััด
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เลืือกรอบที่่� 2 เพิ่่�มเติิมเพื่่�อความสมบููรณ์์ของคลิิปเนื่่�องจากทีีมงาน
จะนำำ�คลิิปที่่�ผ่่านการคััดเลืือกรอบที่่� 2 ไปใช้้ในการจััดการแสดง
ออนไลน์์หากในภาคเรีียนที่่� 2 ยัังไม่่สามารถเปิิดเรีียนได้้ตามปกติิ ทีีม
จััดงานได้้มีีการประชุุมออนไลน์์กับั ผู้้ส� มััครที่่ผ่� า่ นการคััดเลืือกรอบที่่�
1 เพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ การใช้้กล้้องหลัังสำำ�หรัับผู้้�
สมััครที่่�ใช้้โทรศััพท์์หรืือแท็็บเล็็ตในการถ่่ายคลิิป หากใช้้กล้้องหน้้า
จะทำำ�ให้้ภาพออกมากลัับด้้าน การจััดสถานที่่�ให้้เรีียบร้้อยสวยงาม
การแต่่งกายด้้วยชุุดนัักเรีียนหรืือชุุดสุุภาพ การใช้้ที่่�รองเท้้าในกรณีี
ที่่�ผู้้�สมััครเล่่นเปีียโนแต่่เท้้าไม่่สามารถแตะพื้้�นได้้ ในการประชุุม
ครั้้�งนี้้�ทีีมจััดงานได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของรายละเอีียดที่่�เพิ่่�มเติิม
เนื่่�องจากจะมีีผลต่่อการตััดสิินการคััดเลืือก
	จากการตััดสิินการคััดเลืือกรอบที่่� 2 พบว่่าผู้้ส� มััครให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับกฎกติิกามากขึ้้น� มีีความตั้้ง� ใจและได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
ผู้้�ปกครองเป็็นอย่่างดีี ผู้้�สมััครที่่�ผ่่านรอบที่่� 1 ที่่�กรรมการเห็็นว่่า
ควรจะปรัับปรุุงการเล่่นอย่่างไร ส่่วนใหญ่่สามารถแก้้ไขการเล่่นได้้
เป็็นอย่่างดีี จึึงทำำ�ให้้มีีผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบที่่� 2 เป็็นจำำ�นวน 45
รายการ จากผู้้�สมััครทั้้�งหมด 97 รายการ
ในช่่วงปิิดภาคเรีียนที่่� 1 ทีีมจััดงานมีีความหวัังเป็็นอย่่าง
ยิ่่�งที่่�จะได้้จััดการแสดงแบบปกติิ หากแต่่ สถานการณ์์ ก ารแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััส Covid-19 ยัังไม่่สงบลง ทำำ�ให้้การเปิิดเรีียน

Music Everlasting

แบับัอีอีนไซิต์ในภิาคเร่ยนที่่� 2 จิึงเลั่�อีนมาเปีิดในเด่อีนธันวิาคม ซิึ�ง
ในเด่อีนน่�ม่วิันหยุดหลัายวิันแลัะการจิัดงานแบับัปีกติค่อีนข�างเส่�ยง
ต่อีการแพร่เช่อี� ที่่มงานจิึงตัดสินใจิจิัดงานแบับัอีอีนไลัน์ในวิันอีาที่ิตย์
ที่่� 19 ธันวิาคม 2564 เวิลัา 15:30 น. โดยได�รับัการสนับัสนุนที่าง
เที่คนิคในการถ่ายที่อีดจิากคุณคร้ที่่ม IT ค่อี คร้บัรรณสรณ์ แก�วิศึิริ
แลัะคุณคร้ปีระพนธ์ พิสัยพันธุ์ ในการแสดงคอีนเสิร์ตอีอีนไลัน์ครั�ง
น่�ผู้้�ชมสามารถกดสติกเกอีร์ให�กับัผู้้�แสดงเพ่�อีเปี็นกำาลัังใจิแก่ผู้้�แสดง
แที่นการมอีบัดอีกไม� ผู้้ช� มให�ควิามร่วิมม่อีกับัที่่มงานเปี็นอีย่างด่ เช่น
ไม่เปีิดไมค์หร่อีเปีิดกลั�อีงระหวิ่างการแสดง ที่ำาแบับัสอีบัถามหลััง
การแสดงจิบั จิากการตอีบัแบับัสอีบัถามขอีงผู้้�ชมซิึ�งเปี็นคุณคร้ ผู้้�
ปีกครอีงแลัะนักเร่ยนได�ให�ขอี� ม้ลัในข�อีเสนอีแนะ ดังน่� ม่การช่น� ชมนัก
แสดง ที่่มงาน การแสดงแบับัอีอีนไลัน์ที่ำาให�ร้�สึกปีลัอีดภิัย ปีระหยัด
เวิลัาในการเดินที่าง ช่วิงเวิลัาที่ำาการแสดงเปี็นช่วิงที่่�ครอีบัครัวิได�
พักผู้่อีนร่วิมกัน แลัะข�อีเสนอีแนะอี่�น ๆ ที่ำาให�ที่่มงานได�นำาข�อีม้ลัไปี
พัฒินางานครั�งต่อีไปี

การจิัดกิจิกรรมในครั�งน่�สังเกตได�วิ่านักเร่ยนร้�จิักปีรับัตัวิ
ให�เข�ากับัสถานการณ์ เคารพกฎกติกาในการร่วิมกิจิกรรม ร้�จิักรอี
คอีย ม่ควิามรับัผู้ิดชอีบัในการติดตามข่าวิสาร ม่ควิามตั�งใจิในการ
ร่วิมกิจิกรรมแลัะได�ใช�เวิลัาวิ่างให�เกิดปีระโยชน์กับัตนเอีง ซิึ�งเปี็น
เปี้าหมายหลัักขอีงการจิัดงาน แลัะสิ�งสำาคัญค่อีการ สบัับัสนุนจิาก
ที่่านผู้้�ปีกครอีงแลัะที่างโรงเร่ยนที่่�เห็นคุณค่าขอีงกิจิกรรม Music
Everlasting จิึงขอีเชิญชวินนักเร่ยนที่่�สนใจิร่วิมกิจิกรรม สามารถ
ติดตามข่าวิการจิัดงานครั�งต่อีไปีได�ที่่�เวิ็บัไซิต์ขอีงโรงเร่ยน
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โดย คร้อีภิิสมัย ภิาวิะสิที่ธิโชติ

ในช่วิงเที่ศึกาลัฉลัอีงพระคริสตสมภิพเปี็นช่วิงเวิลัาแห่ง
การแบั่งปีันควิามสุขขอีงทีุ่กปีี สำาหรับัโรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย
จิะม่ กิ จิ กรรมแบั่ ง ปีั น ควิามสุ ข ที่่� นั ก เร่ ย นหลัายคนรอีคอีย ค่ อี
กิจิกรรม Sharing Happiness ซิึ�งเปี็นกิจิกรรมที่่�เปีิดโอีกาสให�
นักเร่ยนได�แสดงควิามสามารถที่่�หลัากหลัาย เช่น ร�อีงเพลัง เลั่น
ดนตร่ไที่ย - สากลั เต�นรำา เลั่านิที่าน ลัะครสั�น การแสดงร่วิมกับั
เพ่�อีนหร่อีคนในครอีบัครัวิ การแสดงที่่�ผู้้�สมัครมุ่งเน�นถึงการแสดง
ที่่�เหมาะสมกับัวิัย ม่คุณภิาพ แลัะมอีบัควิามสุขให�กับัผู้้�ชม
กิจิกรรม Sharing Happiness ในปีีน่�ก็ยังคงดำาเนินต่อี
ไปี แต่เน่�อีงจิากการแพร่ระบัาดขอีงเช่�อีไวิรัสโควิิด 19 แลัะการมา
เร่ยนแบับัอีอีนไซิต์ที่โ่� รงเร่ยนที่ำาให�มก่ ารจิัดกลัุม่ การเร่ยนที่่ใ� นระดับั
ชั�นปีระถมศึึกษา 1แลัะ 2 ม่กลัุ่ม A แลัะ กลัุ่ม B สลัับัสัปีดาห์ในการ
มาโรงเร่ยน ส่วินระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 3 - 6 ม่จิำานวินนักเร่ยน
ที่่�มาเร่ยนแบับัอีอีนไซิต์ไม่มากจิึงที่ำาให�ม่นักเร่ยน 2 กลัุ่ม ค่อี อีอีน
ไซิต์กับัอีอีนไลัน์เที่่านั�น ในปีีน่�ม่การปีรับัเปีลั่�ยนวิิธ่การคัดเลั่อีกการ
แสดงแลัะการจิัดการแสดง โดยผู้้�สมัครสามารถส่งคลัิปีเพ่�อีใช�ใน
การแสดงแบับัอีอีนไลัน์แลัะการแสดงสดด�วิยตนเอีงเพ่�อีการแสดง
แบับัอีอีนไซิต์ที่่�โรงเร่ยน โดยม่คุณคร้ปีระจิำาชั�นเปี็นกรรมการคัด
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เลั่อีกการแสดงขอีงนักเร่ยนในชั�นขอีงตนเอีง เม่�อีคุณคร้ปีระจิำา
ชั�นคัดเลั่อีกการแสดงเร่ยบัร�อีย คร้ปีระจิำาชั�นส่งใบัสมัครแลัะคลัิปี
การแสดงที่่�ผู้่านการคัดเลั่อีกมาที่่�ที่่มจิัดงานเพ่�อีจิัดลัำาดับัการแสดง
แบับัอีอีนไซิต์ ในส่วินขอีงการแสดงแบับัอีอีนไลัน์ที่่มจิัดงานได�นำา
คลัิปีการแสดงมาร�อียเร่ยงให�เหมาะสมแลัะส่งค่นให�กับัหัวิหน�า
ระดับัเพ่�อีเผู้ยแพร่การแสดงแบับัอีอีนไลัน์ในวิันฉลัอีงพระคริสต
สมภิพ (แบับัอีอีนไลัน์)

ในระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 1 แลัะ 2 การแสดงจิะเปี็น
แบับัอีอีนไลัน์เพ่ยงอีย่างเด่ยวิในช่วิงสัปีดาห์สุดที่�ายก่อีนวิันฉลัอีง
พระคริสตสมภิพ โดยใช�เวิลัาชมการแสดง 20 นาที่่ก่อีนเลัิกเร่ยน
ส่วินในระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 3 - 6 ม่การแสดงแบับัอีอีนไซิต์
ระดับัชั�นลัะ 1 วิัน แลัะแบับัอีอีนไลัน์ โดยเริ�มที่่�ระดับัชั�นปีระถม
ศึึกษาปีีที่่� 6 วิันศึุกร์ที่่� 17 ธันวิาคม 2564 เร่ยงระดับัชั�นไปีจินถึง
ชั�นปีระถมศึึกษาปีีที่่� 3 ในวิันพุธที่่� 22 ธันวิาคม 2564 เวิลัา 14:00
- 14:30 น. ที่่มจิัดงานได�มอีบัหมายให�กรรมการนักเร่ยนในระดับัชัน�
ปีระถมศึึกษาปีีที่่� 6 ช่วิยปีระสานงานในการที่ำาการแสดงในหน�าที่่�
ต่าง ๆ เช่น พิธ่กร Backstage เพ่�อีด้นักเร่ยนที่่�มาชมการแสดงให�
นั�งแบับัม่ระยะห่างแลัะด้แลันักแสดงในแต่ลัะวิัน

Sharing Happiness
จิากการจิัดกิจิกรรมในร้ปีแบับัอีอีนไซิต์พบัวิ่า นักแสดงทีุ่ก
คนตั�งใจิเตร่ยมการแสดงมาเปี็นอีย่างด่ เหมาะสมกับัวิัย ม่ควิามน่า
รัก สนุกสนาน กลั�าแสดงอีอีกมากขึ�น นักเร่ยนบัางคนร้�สึกสบัายใจิ
เม่�อีผู้้�ชมเปี็นเพ่�อีน ๆ ในชั�นเด่ยวิกันเที่่านั�นจิึงอียากสมัครมาร่วิม
รายการ ผู้้�ชมม่การรักษาระยะห่าง ลั�างม่อีด�วิยแอีลักอีฮอีลั์เจิลัที่ั�ง
ก่อีนแลัะหลัังร่วิมงาน คณะกรรมการนักเร่ยนที่่�ได�รับัมอีบัหมายให�
ช่วิยงาน ม่ควิามรับัผู้ิดชอีบัด่เย่�ยม ม่การแบั่งหน�าที่่�กันอีย่างชัดเจิน
ผู้้ที่� ร่� บัั หน�าที่่พ� ธิ ก่ ร สามารถเตร่ยมบัที่พิธก่ รด�วิยตนเอีงแลัะเข่ยนบัที่
พ้ดมาได�เหมาะสม ผู้้�ที่่�รับัหน�าที่่� Staff - Backstage สามารถจิัด
เตร่ยมสถานที่่ส� ำาหรับัผู้้ช� มได�อีย่างม่ระยะห่าง คอียบัอีกให�ผู้ช้� มลั�าง
ม่อี จิัดลัำาดับัการแสดง ด้แลันักแสดง รวิมที่ั�งจิัดเวิที่่ได�เปี็นอีย่างด่
ในระหวิ่างที่ำาการแสดงขอีงทีุ่กชั�น ที่่มจิัดงานได�รับัการสนับัสนุน
จิากคุณคร้ผู้้�สอีนวิิชาวิิที่ยาการคำานวิณขอีงแต่ลัะระดับัชั�น ในการ
ถ่ายที่อีดการแสดงไปียังผู้้�ชมที่่�อีย้่ที่่�บั�าน โดยการใช� Microsoft
Teams ที่ำาให�ผู้้�ชมที่างบั�านได�รับัชมการแสดงอีย่างราบัร่�น ส่วิน
การจิัดกิจิกรรมแบับัอีอีนไลัน์พบัวิ่า นอีกจิากนักเร่ยนจิะตัง� ใจิเตร่ยม
การแสดงเพ่�อีผู้้�ชมแลั�วิ นักเร่ยนม่ควิามสามารถที่่�หลัากหลัาย เช่น
นักเร่ยนบัางกลัุ่มสามารถตั�งกลัุ่ม Chat เพ่�อีปีระชุมเตร่ยมงานแลัะ
ที่ำาการแสดงร่วิมกันด�วิยการบัันที่ึกวิิด่โอี การสร�าง Animation
เปี็นเน่อี� หาเก่ย� วิกับัการอีวิยพรในวิันคริสต์มาสขอีงนักเร่ยนปีระถม
ศึึกษาปีีที่่� 5 จิากการชมการแสดงขอีงนักเร่ยนในหลัาย ๆ ร้ปีแบับั
ที่ำาให�เราได�เห็นศึักยภิาพขอีงนักเร่ยนมากกวิ่าที่่�เราคิด
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กิจกรรมวันนักบุญอัญจลา
โดย คณะที่ำางานกิจิกรรมฉลัอีงวิันนักบัุญอีัญจิลัา ปีี 2564

วิันที่่� 27 มกราคมขอีงทีุ่กปีี ที่างโรงเร่ยนมาแตร์เดอี่
วิิที่ยาลััยได�มก่ ารจิัดกิจิกรรมฉลัอีงนักบัุญอีัญจิลัา เมริช่ ผู้้ก� อี่ ตัง� คณะ
อีุรส์ ลัุ นิ แลัะเปี็นอีงค์อีปีุ ถัมภิ์โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิที่ิ ยาลััย กิจิกรรมที่่�
จิัดขึ�นน่�ม่จิุดปีระสงค์เพ่�อีเปี็นการรำาลัึกถึงควิามเส่ยสลัะ รัก เมตตา
ต่อีผู้้�อี่�น ดั�งเช่น คติพจิน์ Serviam หร่อีข�าพเจิ�ายินด่รับัใช� ตาม
จิิตตารมณ์ขอีงพระเยซิ้เจิ�า ที่่�นักบัุญอีัญจิลัายึดถ่อีตลัอีดช่วิิตขอีง
ที่่าน
กิจิกรรมแบั่งอีอีกเปี็น 3 ช่วิง ระหวิ่างวิันที่่� 24 - 27
มกราคม 2565 โดยใช�ช่วิงเวิลัาคาบัเร่ยน จิริยศึึกษา ซิึ�งร้ปีแบับั
กิจิกรรมม่การอีอีกแบับัร�อียเร่ยงเร่อี� งราวิให�มค่ วิามต่อีเน่อี� งกัน เริม�
ด�วิยข�อีม้ลัปีระวิัติควิามเปี็นมาขอีงนักบัุญอีัญจิลัา เร่ยนร้�จิากการ
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ศึึกษาข�อีเข่ยน / คำาแนะนำา ขอีงนักบัุญอีัญจิลัาแลัะร่วิมพ้ดคุยถึง
แนวิที่างการนำาไปีปีรับัใช�ในช่วิติ ปีระจิำาวิัน แลัะสุดที่�าย ค่อีวิันที่่� 27
มกราคม 2565 เปี็นการไตร่ตรอีงร่วิมกัน โดยแบั่งปีันถึงการนำาข�อี
เข่ยน / คำาแนะนำาขอีงนักบัุญที่่�นักเร่ยนปีระที่ับัใจิ แลัะจิะนำาไปี
ปีรับัใช�ในช่วิิตปีระจิำาวิันจิากตัวิแที่นนักเร่ยนขอีงแต่ลัะชั�น
จิากกิจิกรรมที่่เ� กิดขึน� ได�สะที่�อีนถึงอีัตลัักษณ์ขอีงโรงเร่ยน
มาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย ค่อี คติพจิน์ Serviam อีย่างชัดเจิน แลัะการม่
Growth Mindset ขอีงนักเร่ยนที่่พ� ร�อีมจิะเปีิดใจิแลัะพัฒินาตนเอีง
ในด�านต่าง ๆ จิากผู้ลังานการร่วิมแบั่งปีันขอีงนักเร่ยนถึงแนวิที่าง
การนำาข�อีเข่ยน / คำาแนะนำามาปีรับัใช�ในช่วิิตปีระจิำาวิัน ซิึ�งยังคง
ใช�ได�กับัทีุ่กยุคทีุ่กสมัย

กิจิกรรมวิันนักบัุญอีัญจิลัา
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กิจกรรมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน
เร่ยบัเร่ยงโดย คร้วิิชญาพร วิโรจินานุลัักษณ์

กวิ่า 94 ปีีมาแลั�วิ นับัตั�งแต่วิันที่่� 2 กุมภิาพันธ์ 2471
โรงเร่ย นมาแตร์ เดอี่ วิิที่ยาลัั ยได� ก่อีตั� งขึ�นโดยคณะอีุ ร์สุลัิน ใน
ทีุ่ก ๆ ปีีที่างโรงเร่ยนจิะจิัดกิจิกรรมฉลัอีงวิันก่อีตั�งโรงเร่ยน โดยใน
ปีีการศึึกษา 2564 น่� กิจิกรรมจิัดขึ�นระหวิ่างวิันที่่� 31 มกราคม – 3
กุมภิาพันธ์ 2565 นักเร่ยนแลัะบัุคลัากรได�ที่บัที่วินปีระวิัติโรงเร่ยน
จิากวิ่ดิที่ัศึน์ที่่�จิัดที่ำาโดยสมาคมนักเร่ยนเก่ามาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััยฯ
ซิึ�งเน่�อีหาในวิ่ดิที่ัศึน์เร่ยบัเร่ยงจิากหนังส่อีเร่�อีง ณ แดนไกลั หร่อี
ช่�อีภิาษาอีังกฤษ A Far Country เข่ยนโดยซิิสเตอีร์ไอีร่น มาโฮน่
O.S.U. แลัะถอีดควิามเปี็นภิาษาไที่ยโดย บัุญสม เจิริญเอีง ที่ำาให�
นักเร่ยนแลัะบัุคลัากรปีัจิจิุบัันได�ส่บัต่อีเร่�อีงราวิควิามเปี็นมาในช่วิง
ยุคก่อีตั�งโรงเร่ยน

อี่ กสิ� งหนึ� งที่่� พิเศึษสำาหรั บัการฉลัอีงวิั นก่ อีตั� งโรงเร่ ยน
ในปีีการศึึกษาน่� ค่อี ปีระวิัติควิามเปี็นมาขอีงวิัดน�อียหร่อีโบัสถ์
มาแตร์เดอี่ที่่�ม่อีายุยาวินานกวิ่า 102 ปีี ซิึ�งอีย้่ระหวิ่างการบั้รณะ
ให� ค งเอีกลัั ก ษณ์ อีั น ที่รงคุ ณ ค่ า ที่ั� ง ด� า นปีระวิั ติ ศึ าสตร์ แ ลัะด� า น
สถาปีัตยกรรมเอีาไวิ� เร่�อีงราวิควิามเปี็นมาแลัะขั�นตอีนการบั้รณะ
วิัดน�อียได�ถ่ายที่อีดผู้่านวิ่ดิที่ัศึน์โดยอีาจิารย์ยุวิรัตน์ เหมะศึิลัปีิน
MD รุ่น 67 รวิมถึงการที่บัที่วินเร่�อีงราวิจิากหนังส่อีชุด “ได�ร้�จิัก
ค่อีได�รัก” ตอีนมาแมร์จิากแดนไกลั แลัะคุณแม่บัุญปีระจิักษ์ ที่รร
ที่รานนที่์ ที่่�ที่ำาให�พวิกเราได�รำาลัึกถึงปี้ชน่ยบัุคคลัผู้้�บัุกเบัิกแลัะ
พัฒินาคุณภิาพโรงเร่ยนจินเปี็นรากฐ์านสำาคัญขอีงโรงเร่ยนมาแตร์
เดอี่วิิที่ยาลััยในปีัจิจิุบััน

จิากคำาบัอีกเลั่าขอีงคุณคร้ที่่�ได�ร่วิมแบั่งปีันกิจิกรรมฉลัอีงวิันก่อีตั�งโรงเร่ยน ที่ำาให�ร้�วิ่าที่ั�งนักเร่ยนแลัะคุณคร้ต่างก็ร้�สึกปีระที่ับัใจิแลัะซิาบัซิึ�ง
ใจิเม่�อีได�ร่วิมรำาลัึกถึงวิันก่อีตั�งโรงเร่ยนแลัะบัุคคลัสำาคัญขอีงโรงเร่ยน ผู้้�เข่ยนจิึงขอีรวิบัรวิมคำาบัอีกเลั่านั�นมาแบั่งปีันในวิารสารมาแตร์เดอี่
นิวิส์ ฉบัับัน่�
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จากการแบ่งปันความคิดเห็นและไตร่ตรองของนักเรียน
คุณคร้ในระดับัชั�นอีนุบัาลัแบั่งปีันวิ่า
“เด้็ก ๆ สนำใจเรื�องร�วประวัต็ิข้องโรงเร่ยนำมื�ก บ้�งค์นำบ้อกว่�ด้่ใจท่�ได้้เร่ยนำในำโรงเร่ยนำเด้่ยวกับ้แมื่ และนำ้อง
ก็จะมื�เร่ยนำด้้วย ประทับ้ใจกิจกรรมืข้องโรงเร่ยนำท่�สนำ่ก ได้้เจอค์่ณค์รูและเพื�อนำ ชอบ้สนำ�มืเด้็กเล่นำข้องโรงเร่ยนำ และ
จะมื่ท่�นำนำักบ้่ญ่อัญ่จล�เปนำแบ้บ้อย่�ง"

คุณคร้ในระดับัชั�นปีระถม แบั่งปีันจิากการไตร่ตรอีงขอีงนักเร่ยนวิ่า
“เมืื�อได้้รู้ประวัต็ิโรงเร่ยนำและบ้่ค์ค์ลสำ�ค์ัญ่ข้องโรงเร่ยนำ นำักเร่ยนำรู้สกึ รักโรงเร่ยนำมื�กยิ�งข้ึ�นำ มื่ค์ว�มืภ�ค์ภูมืิใจ
ท่�ได้้เปนำนำักเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย และอย�กข้อบ้ค์่ณโรงเร่ยนำท่�ปลูกฝงเรื�องก�รรักและรับ้ใช้”
“เซอร์เว่ยมืเปนำค์ำ�ท่ห� นำูได้้ยนำิ มื�ต็ัง� แต็่อยูอ่ นำ่บ้�ล หนำูจงึ ได้้รว่ มืกิจกรรมืต็่�ง ๆ มื�กมื�ย และเปนำส่วนำหนำึง� ข้อง
โรงเร่ยนำในำก�รบ้ริจ�ค์เงินำค์นำจนำ ก�รบ้ริจ�ค์ต็่ก ต็� ก�รแบ้่งปนำค์ว�มืส่ข้ช่วงพระค์ริสต็สมืภพ ฯลฯ กิจกรรมืเหล่�นำ่ท� ำ�ให้
หนำูมื่จิต็ใจท่�อ่อนำโยนำ อย�กช่วยเหลือผู้ท่�ลำ�บ้�กหรือผู้ท่�เด้ือด้ร้อนำ และเมืื�อหนำูได้้ทำ� หนำูได้้รับ้ค์ว�มืส่ข้ ค์ว�มือิ�มืเอมืใจ
จึงรู้สึกภูมืิใจท่�ได้้เปนำนำักเร่ยนำมื�แต็ร์ฯ และจะมื่เซอร์เว่ยมืรับ้ใช้ผู้อื�นำและสังค์มืต็่อไป”
คุณคร้ในระดับัชั�นมัธยม แบั่งปีันจิากการไตร่ตรอีงขอีงนักเร่ยนวิ่า
“นำักเร่ยนำด้่ใจท่�มื่หนำังสือ ณ แด้นำไกล ท่�บ้ันำทึกประวัต็ิศ�สต็ร์อันำลำ��ค์่�ข้องโรงเร่ยนำ เมืื�อได้้รับ้ฟงเรื�องร�วท่�
เร่ยบ้เร่ยงมื�จ�กหนำังสือ พวกเร�ท่กค์นำรู้สึกสำ�นำึกในำพระค์่ณข้องมื�แมืร์ท่�เส่ยสละ มื่่งมืั�นำท่่มืเทในำก�รจัด้ก�รศึกษ�ท่�ด้่
ท่ส� ด้่ ให้นำกั เร่ยนำ และรูส้ กึ ประทับ้ใจจ�กก�รได้้รเู้ รือ� งร�วก�รบู้รณะวัด้นำ้อย ซึง� ทำ�ให้ต็ระหนำักถึงค์ว�มืสำ�ค์ัญ่ข้องก�รเก็บ้
รักษ�เรื�องร�วท�งประวัต็ิศ�สต็ร์ท่�จะทำ�ให้ค์นำร่่นำหลังเห็นำค์่ณค์่�ข้องสถ�นำท่�แห่งนำ่ท� ่�ผ่�นำช่วงเวล�สำ�ค์ัญ่มื�มื�กมื�ย”
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จากคําบอกเล่าของคุณครูมาแตร์ฯ
ทั้งคุณครูผู้ทํางานมานานปี คุณครูท่เี ป็นศิษย์เก่า
และคุณครูใหม่
“สมืัยท่�เข้้�มื�เปนำค์รูใหมื่ ๆ เค์ยได้้มื่โอก�สพบ้กับ้มื�แมืร์หล�ยท่�นำ เมืื�อได้้มื�ร่วมืรำ�ลึกถึงบ้่ค์ค์ลสำ�ค์ัญ่ในำ
กิจกรรมืฉลองวันำก่อต็ั�งโรงเร่ยนำ ก็ทำ�ให้นำึกถึงช่วงเวล�เหล่�นำั�นำ ต็อนำแบ้่งปนำกิจกรรมืกับ้นำักเร่ยนำ จึงได้้เล่�เรื�องจ�ก
ประสบ้ก�รณ์จริงมื�กมื�ย ซึ�งเด้็ก ๆ ต็ื�นำเต็้นำและสนำใจเรื�องร�วข้องมื�แมืร์และซิสเต็อร์อย่�งมื�ก”
“มื�แมืร์ข้องค์ณะอ่ร์ส่ลินำเปนำผู้อ่ทิศต็นำในำก�รทำ�ง�นำด้้วยค์ว�มือด้ทนำ ยึด้มืั�นำต็�มืจิต็ต็�รมืณ์ข้องนำักบ้่ญ่อัญ่
จล� เปนำแบ้บ้อย่�งท่�ด้่ ผมืมื่ค์ว�มืศรัทธ�และเค์�รพมื�แมืร์ท่�เค์ยพบ้และทำ�ง�นำรับ้ใช้ ท่กท่�นำส่ภ�พ อ่อนำนำ้อมื อ่ทิศ
ต็นำ”
“ซิสเต็อร์เปนำแบ้บ้อย่�งท่�ด้่ให้กับ้ค์รู ไมื่ว่�จะในำเรื�องค์ว�มืรักค์ว�มืเมืต็ต็�ท่�ไมื่แบ้่งแยก รวมืถึงค์ว�มืมื่่งมืั�นำ
ในำค์ว�มืด้่ ก�รรับ้ใช้ผู้อื�นำ ก�รแบ้่งปนำต็่อผู้ด้้อยโอก�ส และค์ว�มือบ้อ่่นำอ่อนำโยนำท่�สัมืผัสได้้และเข้้�ถึงในำจิต็ใจข้องค์รู”
“ในำฐ�นำะท่�เปนำศิษย์เก่�มื�แต็ร์ฯ และได้้มื่โอก�สกลับ้มื�ทำ�ง�นำท่�โรงเร่ยนำ ในำก�รร่วมืกิจกรรมืค์รั�งนำ่�ทำ�ให้รู้
ประวัต็ิค์ว�มืเปนำมื�ข้องโรงเร่ยนำและเรื�องร�วข้องมื�แมืร์และซิสเต็อร์ละเอ่ยด้มื�กข้ึ�นำ รู้สึกซ�บ้ซึ�งใจท่�ท่กท่�นำเส่ยสละ
เวล� แรงก�ยแรงใจ และอ่ทิศช่วิต็เพื�อก่อต็ั�งโรงเร่ยนำนำ่� ด้้วยปรัชญ่�ข้องโรงเร่ยนำท่�เปนำเอกลักษณ์และจิต็ต็�รมืณ์ข้อง
โรงเร่ยนำท่�ไมื่เหมืือนำใค์ร เชื�อว่�ทั�งปรัชญ่�และจิต็ต็�รมืณ์ข้องโรงเร่ยนำจะต็ร�ต็รึงใจนำักเร่ยนำท่กค์นำท่�ได้้เข้้�มื�เร่ยนำท่�
โรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัยแห่งนำ่� รู้สึกภูมืิใจท่�ได้้เปนำส่วนำหนำึ�งข้องโรงเร่ยนำนำ่� และภูมืิใจท่�จะบ้อกกับ้ใค์รว่� เร�ค์ือศิษย์
เก่�ข้องโรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย”
“หลังจ�กท่�ได้้ร่วมืกิจกรรมืฉลองวันำก่อต็ั�งโรงเร่ยนำ ในำฐ�นำะค์รูใหมื่ รู้สึกประทับ้ใจเมืื�อได้้รู้ประวัต็ิค์ว�มืเปนำ
มื�ข้องโรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย ก�รเด้ินำท�งท่�มื่อ่ปสรรค์ต็่�ง ๆ นำ�นำ� ก�รยืนำหยัด้เพื�อให้โรงเร่ยนำด้ำ�รงอยู่อย่�ง
ต็่อเนำื�องจนำถึงท่กวันำนำ่� อ่กสิ�งท่�รู้สึกประทับ้ใจ ค์ือ วัด้นำ้อยซึ�งเปนำสถ�นำท่�ท่�อยู่ค์ู่กับ้โรงเร่ยนำมื�ย�วนำ�นำ ได้้เร่ยนำรู้ถึงก�ร
เปล่�ยนำแปลงและร่องรอยก�รเต็ิบ้โต็ข้องท่�แห่งนำ่� ทำ�ให้เห็นำถึงค์่ณค์่�มื�กมื�ยท่�ค์วรค์่�แก่ก�รเร่ยนำรู้”
ยังม่ควิามปีระที่ับัใจิอี่กมากมายจิากการบัอีกเลั่าแบั่งปีันขอีงนักเร่ยนแลัะคุณคร้ ควิามเปี็นมาขอีงโรงเร่ยน รวิมถึงสิ�งที่่�มาแมร์
ซิิสเตอีร์ คุณคร้ แลัะนักเร่ยนเก่าได�สงั� สมไวิ� ได�รบัั การถ่ายที่อีดส่งต่อีจิากรุน่ ส้ร่ นุ่ แลัะเช่นเด่ยวิกัน บัุคลัากรขอีงมาแตร์เดอี่วิที่ิ ยาลััยในปีัจิจิุบันั
ก็จิะส่งต่อีเร่�อีงราวิ คุณธรรมควิามด่ ให�คงอีย้่ต่อีเน่�อีงไปีในมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััยขอีงพวิกเรา
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คำ�ปราศรัยในโอกาสฉลองวันครู
โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ผู้้�บริิหารฝ่่ายบุุคลากรและจิิตตาภิิบาล

ขอชวนคุณครูรับฟังครูนานปีคนนี้ ย้อนระลึกไปในอดีต
แบ่งปันถึง สิง่ ที่เป็นประเพณีปฏิบตั ขิ องโรงเรยี นมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในการฉลองวันครูในช่วงประมาณปีการศึกษา 2525 ถึง 2550 สัก
บางประเด็น ด้วยเจตนาอยากให้คุณครูมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคน
รตู้ วว
ั า่ เราไดเ้ ขา้ มาเป็นสมาชิกครูในโรงเรียนที่มีอดีตที่น่าภาคภูมิใจ
และเป็นรากฐานที่มั่นคงส�ำหรับปัจจุบัน และอนาคต
ในการฉลองวัันครูู เรามัักจะแต่่งตััวกันั สวย ๆ ร่่วมกิิจกรรม
กัันที่่�หอประชุุม เรารอคอยที่่�จะได้้รัับโอวาทที่่�จะเป็็นสิิริิมงคลและ
กำำ�ลัังใจให้้กัับเรา และเรารอคอยที่่จ� ะชื่่�นชมคุุณครููรุ่่�นพี่่�รุ่่�น รุ่่�นน้้อง
ที่่�อยู่่�กัับโรงเรีียนมา 10 ปีี 20 ปีี และ อายุุครบ 60 ปีี บรรยากาศ
ที่่�โรงเรีียนจะอบอุ่่�น สนุุกสนาน และน่่าซาบซึ้้�งใจ
เป็นช่วงเวลาหลาย ๆ ปีของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ที่คณะครูจะได้มโี อกาสรับพร และฟังโอวาทของคุณแม่บญ
ุ ประจักษ์
ทรรทรานนท์ ซิสเตอร์อุร์สุลินท่านแรกที่เป็นชาวไทย ช่วงชีวิตของ
คุณแม่คือระหว่างปี 2455 ถึง 2558 คุณแม่เป็นคริสตชนชาวไทยที่
มีความรู้ลึกซึง้ ในภาษาและวัฒนธรรมไทย ท่านเรียนรรู้ ากฐานของ
ภาษาและวัฒนธรรมจากความเป็นลูกสาวพระยา และเป็นบัณฑิต
อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านสนใจวิวัฒนาการของ
ภาษาและไม่ปิดกั้นตนเองจากการเรียนรู้ภาษาร่วมสมัย เมื่อน�ำ
รากฐานความรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับความเป็น
สมาชิกคณะอุร์สุลินซึ่งท่านเป็นผู้แปลข้อเขียนของนักบุญอัญจลา
เป็นภาษาไทยด้วย ครูมาแตร์เดอีในยุคสมัยของคุณแม่ก็จะได้รับ
ฟังข้อคิดเตือนใจที่เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ม่ันคงในรากฐานของ
วัฒนธรรมความเป็นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นครูโรงเรียนอุร์สุลิน
ค�ำสอนของคุณแม่บุญประจักษ์ที่คุณแม่ตอกย�้ำกับคณะ
ครูอยอู่ ย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ยิง่ ส�ำหรับครู หากไม่อา่ น ไม่เรยี นรสู้ งิ่ ใหม่ ๆ มิไดเ้ ป็นเพยี งการหยุด
เติบโต หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่นับเป็นการถอยหลังเลยทีเดียว เป็นครู
จะปล่อยให้ตนเองถอยหลังไม่ทันความก้าวหน้าของโลก และของ
วิทยาการไม่ได้ เป็นครูต้องเรียนรู้อยู่เสมอ
อีีกสิ่่ง� หนึ่่�งที่่คุ� ณ
ุ แม่่เตืือนเสมอ คืือ รููปลัักษณ์์ภายนอกของ
ครูู จะนุ่่�งห่่ม แต่่งหน้้า ทำำ�ผม สวมรองเท้้าอย่่างไรจึึงจะเหมาะสม
กัับสถานภาพความเป็็นครูู คุุณแม่่รัักสวย รัักงาม และอยากเห็็นครูู
ทุุกคนมีีรสนิิยมดีีในการแต่่งกายและการวางตน ในการฉลองวัันครูู
คณะครููแต่่งชุุดไทย ใส่่ผ้้าไทยมาให้้คุุณแม่่ได้้ชื่่�นใจ เป็็นครููไทย ต้้อง
รัักษาวััฒนธรรมไทย

	คุุณแม่่ทีีโอดอร์์ ฮาเนนเฟลด์์ เป็็นชาวอเมริิกัันมาจาก
นิิวยอร์์ก ถึึงแก่่กรรม พ.ศ.2556 เมื่่ออ
� ายุุ 91 ปีี เป็็นอีีกท่่านหนึ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ได้้รัับการยืืนยัันว่่า “ได้้รู้้จั� ัก คืือ
ได้้รััก” คุุณแม่่ได้้เป็็นทั้้�งครููภาษาอัังกฤษที่่�นัักเรีียนรััก เป็็นครููใหญ่่
และอธิิการของโรงเรีียน รวมทั้้�งเป็็นอธิิการเจ้้าคณะภาค คุุณแม่่
เป็็นชาวอเมริิกัันที่่�ทั้้�งการพููด คำำ�ที่่�เลืือกใช้้ และการเขีียนภาษาไทย
มีีความงดงาม ลึึกซึ้้�ง คุุณแม่่ทีีโอดอร์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับศิิษย์์แต่่ละ
คน และครููแต่่ละท่่าน ท่่านใส่่ใจดููแลและติิดตามความก้้าวหน้้าของ
ทุุกคน
เมื่อคิดถึงโอวาทในโอกาสต่าง ๆ ของคุณแม่ทีโอดอร์ ก็
จะคิดถึงว่า คุณแม่จะมุ่งเจาะลึกไปถึงจิตวิญญาณ ถึงคุณค่าของ
แต่ละบุคคล ท่านให้ความส�ำคัญกับแต่ละคน เพราะคุณแม่เชื่อมั่น
ว่าพระเจ้าสร้างเรา แต่ละคนมาด้วยความรัก และมอบคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีความเป็นบุตรพระเจ้าให้ทุกคน ในช่วงที่คุณแม่เป็นครูใหญ่
คุณแม่จะเดินผ่านห้องเรียนต่าง ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้า บ่าย
และคุณแม่จะขอพบนักเรียนหัวหน้าห้องแต่ละห้องเรียนทุกสัปดาห์
ในช่วงต่อมา เมื่อท่านเป็นอธิการของโรงเรียน ท่านก็จะช่วยซิสเตอร์
ครใู หญ่ในการอบรมครู พัฒนาครู พบกับครเู ป็นกลุม่ ๆ และเตือนครู
ถึงความส�ำคัญของการรู้จักนักเรียนทุกคน ต่อมาเมื่อท่านเข้าวัยที่ลด
การท�ำงานเต็มเวลาแล้ว ทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสพูด โอกาสปราศรัย
ท่านจะเต็มไปด้วยความขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้าที่โรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัยมีครูดี ๆ มาร่วมอุดมการณ์ ท�ำให้สามารถสร้างศิษย์ที่
มีความสามารถ และมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม พร้อมรับใช้สังคม คุณ
แม่จะใหเ้ กยี รติ และอยากฟังความคิดเห็นและอยากไดค้ วามมสี ว่ น
ร่วมอย่างเต็มที่จากครูและนักเรียน
สิ่งที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษในระหว่างที่คุณแม่บุญประจักษ์
และคุณแม่ทีโอดอร์ ยังมีชีวิตอยู่ ที่ทุกคนประสบได้ คือ การรัก
เคารพ ชื่นชม และให้เกียรติ ซึ่งกันและกันเองของคุณแม่ทั้งสองผู้
เป็น ปูชนียบุคคลของมาแตร์เดอีวิทยาลัย
	คุุณแม่่ทีีโอดอร์์ ชื่่�นชมในความในความสามารถหลาย ๆ
ด้้านของคุุณแม่่บุุญประจัักษ์์ ผลงานลวดลายไทยบนผอบศีีล และ
กาลิิกส์์ที่่�คุุณแม่่บุุญประจัักษ์์ออกแบบ เป็็นความภาคภููมิิใจที่่�สุุด
ของคุุณแม่่ทีีโอดอร์์ งานก่่อสร้้าง งานศิิลปะต่่าง ๆ เป็็นที่่�ถููกใจคุุณ
แม่่ทีีโอดอร์์เสมอ เพราะท่่านให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�ให้้ความเป็็น
คาทอลิิกไม่่แปลกแยกจากความเป็็นไทย ส่่วนคุุณแม่่บุุญประจัักษ์์
ก็็ จ ะให้้ความเคารพในความเป็็ น นัั ก บวชที่่� เ ป็็ น แบบอย่่ า งของ
คุุณแม่่ทีีโอดอร์์ ความศรััทธาแรงกล้้า และความเป็็นครููที่่ลูู� กศิิษย์์รักั
และชื่่�นชมของคุุณแม่่ทีีโอดอร์์
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	ช่่วงที่่�ทั้้�งสองท่่านเกษีียณแล้้ว และอยู่่�ที่่�โรงเรีียนมาแตร์์
เดอีี ฯ ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า และผู้้� ป กครองนัั ก เรีียน อดีีตผู้้� ป กครอง จะมา
เยี่่�ยมเยีียนอย่่างไม่่ว่่างเว้้น
ในการช่่วยให้้รู้้จั� กั นัักบุุญอััญจลา คุุณแม่่บุญ
ุ ประจัักษ์์มีีงาน
เขีียนประวััติินัักบุุญอััญจลาในหลายรููปแบบ ทั้้�งจากที่่�ท่่านแปลมา
จากภาษาอัังกฤษ และฝรั่่�งเศส และที่่�ท่่านเขีียนเองจากจิินตนาการ
ของท่่าน คุุณแม่่แต่่งบทละครประวััตินัิ กั บุุญอััญจลา ด้้วย และจััดการ
แสดงโดยกำำ�กัับการแสดงเอง
	สำำ�หรัับคุณ
ุ แม่่ทีีโอดอร์์ เราจะเห็็นคุุณแม่่ปฏิบัิ ติั ใิ นสิ่่ง� ที่่เ� ป็็น
คำำ�แนะนำำ�ของนัักบุุญอััญจลา และเรีียนรู้้ข้้อ
� เขีียนของนัักบุุญอััญจลา
ที่่�ท่่านยกมาสอน คุุณแม่่ชอบเพลงสดุุดีีนัักบุุญอััญจลา มีีหลายเพลง
ที่่ท� างคณะฯนำำ�จากอุุร์สุ์ ลิุ นิ ที่่ป� ระเทศอื่่น� ๆ มาสอนนัักเรีียน พวกเรา
ชอบฟัังคุุณแม่่ร้้องเพลงเสีียงคุุณแม่่ไพเราะมาก
	สิ่่�งที่่�สำำ�คััญยิ่่�งเกี่่�ยวกัับซิิสเตอร์์อุุร์์สุุลิิน 2 ท่่าน คืือ ความ
สุุภาพ ถ่่อมตนของทั้้�งสองท่่าน ทั้้�ง ๆ ที่่�ทั้้�งสองท่่านเรีียกได้้ว่่าเป็็น
อััจฉรีียะ เป็็นปููชนีียบุุคคล คุุณแม่่ทีีโอดอร์์เป็็นที่่�รู้้�จัักและเคารพใน
หมู่่�พระสงฆ์์ นัักบวช ทั้้�งประเทศ และคุุณแม่่บุญ
ุ ประจัักษ์์ เป็็นที่่รู้� จั้� กั
และเคารพในวงการศึึกษาไทย แต่่ทั้้ง� สองท่่านไม่่เคยพููดถึึงตนเอง ไม่่
เคยโอ้้อวด แต่่กลัับห้้ามปรามเสีียด้้วยซ้้า ไม่่ให้้เรายกย่่องสรรเสริิญ
ท่่านมากเกิินไป ทั้้�งสองท่่านจะบอกว่่า ท่่านเป็็นเพีียงนัักบวชธรรมดา
ที่่�อุุทิิศชีีวิิตให้้พระเจ้้า

“เรามาตกแต่่งต่่อเติิมจากรากฐานที่่�เราไม่่ได้้เป็็นคนวางไว้้
เราได้้รัับความอบอุ่่�นจากกองไฟที่่�เราไม่่ได้้เป็็นคนจุุดขึ้้�น
เราอาศััยร่่มเงาของต้้นไม้้ที่่�เราไม่่ได้้ปลููก
เราอาศััยน้ำำ��ดื่่�มจากบ่่อบาดาลที่่�เราไม่่ได้้เป็็นคนขุุด
เราได้้รัับผลบุุญและผลประโยชน์์จากผู้้�ที่่�เราไม่่รู้จั้� ัก
ซึ่่�งก็็ถููกต้้องและเหมาะสมแล้้วที่่จ� ะเป็็นเช่่นนี้้�
เมื่่�อเราร่่วมแรงร่่วมใจกัันแล้้ว
เราจะเป็็นมากกว่่าที่่�คน ๆ เดีียวจะเป็็นได้้
เมื่่�อเราร่่วมแรงร่่วมใจกััน
เราสามารถต่่อเติิม สานต่่อจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
เมื่่�อเราร่่วมแรงร่่วมใจกััน
เราสามารถฟื้้�นฟูคู วามหวัังและความเชื่่�อมั่่�นในความหมายของชีีวิิต
ที่่�ค่่อย ๆ เปิิดเผยให้้เราเข้้าใจ
เมื่่�อเราร่่วมแรงรวมใจกััน
เราสามารถตอบรัับกระแสเรีียกการเป็็นครููที่่�เรีียกร้้องการใส่่ใจดููแล
และความยุุติิธรรม
สมเด็็จพระสัันตะปาปาฟรัังซิิสกล่่าวไว้้ว่่า คนรุ่่�นก่่อน ผู้้ว� าง
รากฐานไว้้ให้้เรา ท่่านมีีความฝััน คนรุ่่�นปััจจุุบัันอาศััยความทรงจำำ�
และการเรีียนรู้้ถึ� งึ ฝัันของคนรุ่่�นก่่อน เป็็นผู้้กำ� ำ�หนดวิิสัยั ทััศน์เ์ พื่่อทำ
� ำ�ให้้
ฝัันนั้้�นเป็็นจริิง และที่่สำ� ำ�คัญ
ั ยิ่่ง� คืือการภาวนาด้้วยความอ่่อนน้้อมถ่่อม
ตน ขอพระเจ้้าช่่วยให้้เราสามารถสานฝัันของบรรพบุุรุุษ ผู้้อุ� ุทิิศชีีวิิต
ด้้วยความเชื่่�อมั่่�น ศรััทธา

ขอชวนให้้คณะครููระลึึกถึึงคำำ�สอนของนัักบุุญอััญจลาว่่า
ณ วัันนี้้�ที่เ่� ราเป็็นครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีวิี ทิ ยาลััยที่่มีีป
� ระวััติิ
ความเป็็นมาที่่น่� า่ ภาคภููมิิใจ และผลงานที่่ป� รากฏในตััวศิษิ ย์์รุ่่�นต่่อรุ่่�น เหนืือสิ่่�งอื่่น� ใด จงสุุภาพ ถ่่อมตน และอ่่อนโยน และพลัังของเราที่่จ� ะ
ที่่�ได้้รัับความชื่่�นชมว่่า เก่่ง กล้้าหาญ และพร้้อมเสีียสละรัับใช้้สัังคม ขัับเคลื่่�อนการศึึกษาอุุร์์สุุลิิน คืือ ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ร้้อยดวงใจ
ไปด้้วยกััน
	อยากขอนำำ�เสนอบทประพัันธ์์ที่่�ได้้มาพบเห็็นในวารสาร
ขอกราบขอบพระคุุณซิิสเตอร์์ และครููโรงเรีียนมาแตร์์
Heartbeats ของคณะอุุร์สุ์ ลิุ นิ ที่่ส� หรััฐอเมริิกา เมื่่อ� มกราคม ปีีที่แ่� ล้้ว
เป็็นบทประพัันธ์์ของ Reverend Peter Raible ผู้้�เป็็นศาสนาจารย์์ เดอีีวิิทยาลััย ที่่�ได้้ล่่วงลัับไปแล้้ว และที่่�ได้้เกษีียณไป ท่่านเป็็นผู้้�วาง
ของ Unitarian Universalist church คริิสตชนชาวอเมริิกััน ที่่� รากฐาน และกำำ�หนดลำำ�แสง ครููรุ่่�นหลัังมาร่่วมอุุดมการณ์์ กำำ�หนด
ถึึงแก่่กรรม เมื่่อ� ค.ศ. 2004 อายุุ 74 ปีี ผู้้�ประพัันธ์์ได้้ให้้ข้้อมููลไว้้ว่่า วิิสััยทััศน์์ในการสานต่่อภารกิิจ ขอให้้เรามีีพลััง มีีกำำ�ลัังใจ มีีความ
ั ยิ่่ง� ของการเป็็นครูู
ท่่านนำำ�ข้้อความจากหนัังสืือเฉลยธรรมบััญญััติิ บทที่่� 6 ข้้อ 10 มา มุ่่�งมั่่น� ศรััทธา ที่่จ� ะร่่วมกัันต่่อไปกัับภารกิิจที่่สำ� ำ�คัญ
ขยายความ หนัังสืือเฉลยธรรมบััญญััติิ เป็็นหนัังสืือเล่่มที่่� 5 ของภาค
พัันธสััญญาเดิิม ของพระคััมภีีร์์ศาสนาคริิสต์์ ข้้อความในพระคััมภีีร์์
บัันทึึกว่่า
“พระองค์์ทรงนำำ�ท่่านเข้้าไปในเมืืองใหญ่่และรุ่่ง� เรืืองที่่ท่� าน
่
ไม่่ได้้สร้้างในบ้้านเรืือนที่่�เต็็มไปด้้วยของดีี ๆ ที่่�ท่่านไม่่ได้้สะสมไว้้ มีี
บ่่อน้ำำ��ที่่�ท่่านไม่่ได้้ขุุด มีีสวนองุ่่�น และสวนมะกอกเทศที่่�ท่่านไม่่ได้้
ปลููก”
Reverend Peter Raible เขีียนเป็็นบทประพัันธ์์ มีี
ข้้อความว่่า
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การเร่ยนร้�ที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ส้่ภิาคปีฏิบััติ

การเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์สู่ภาคปฏิบัติ
โดย ที่่มคุณคร้คิดวิิเคราะห์ส้่ภิาคปีฏิบััติ

ที่ักษะการคิดวิิเคราะห์เปี็นหนึ�งในที่ักษะที่่�สำาคัญสำาหรับั
โลักในศึตวิรรษที่่� 21 แลัะเปี็นหนึ�งในสมรรถนะสำาคัญขอีงผู้้�เร่ยนที่่�
อีงค์กรที่างการศึึกษาต่าง ๆ เห็นพ�อีงต�อีงกันวิ่า ควิรส่งเสริมที่ักษะดัง
กลั่าวิให�เกิดกับัผู้้�เร่ยน โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััยเห็นควิามสำาคัญ
ขอีงการพัฒินาที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ โดยได�เปีิดโอีกาสให�คุณคร้
ได�สำารวิจิแลัะส่บัค�น รวิมที่ั�งอีภิิปีรายเพ่�อีแลักเปีลั่�ยนข�อีม้ลัเก่�ยวิกับั
การจิัดการเร่ยนการสอีนที่่�ส่งเสริมการคิดวิิเคราะห์ในแต่ลัะสาระ
การเร่ยนร้� จินเปี็นที่่�มาขอีงการจิัดที่ำาค์ูมือีการพิัฒนิาที่ักษะการค์ิด
วิเค์ราะห์ขอีงนิักเรียนิ ซิึ�งที่่มคุณคร้ได�รวิบัรวิมมาตรฐ์านการเร่ยน
ร้�แลัะแนวิการสอีนการคิดวิิเคราะห์แยกตามระดับัชั�น แนวิที่างใน
การปีระเมินผู้ลั รวิมที่ั�งเที่คนิคการสอีนแลัะบัที่บัาที่ขอีงคร้ที่่�จิะ
ช่วิยส่งเสริมการคิดวิิเคราะห์ขอีงผู้้�เร่ยน เพ่�อีเปี็นแนวิที่างให�คุณคร้
ในการจิัดกิจิกรรมการเร่ยนร้ใ� นโอีกาสต่อีไปี ในวิันศึึกษาแลัะพัฒินา
บัุคลัากรขอีงปีีการศึึกษา 2564 เปี็นโอีกาสด่ที่่�คุณคร้จิะได�ที่บัที่วิน
การสอีนที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ เพ่�อีพัฒินาคุณภิาพการสอีน รวิม
ที่ั�งการที่บัที่วินที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ในช่วิิตปีระจิำาวิันขอีงคุณคร้
กิจ้กรรมการเรียนิรูที่้ กั ษะการค์ิดวิเค์ราะห์สภู าค์ปฏิบตั ิ เริม� ต�นด�วิย
คำาถามไตร่ตรอีงเพ่�อีการคิดวิิเคราะห์วิ่า โลักในทีุ่ก “วิันน่�” ม่การ
เปีลั่�ยนแปีลังอีย่างรวิดเร็วิตลัอีดเวิลัา ที่ำาไมคร้ยังคงม่ควิามสำาคัญ
ต่อีสังคมโลักแลัะคร้ควิรพัฒินาตนเอีงอีย่างไร จิึงจิะสามารถเปี็นผู้้�
จิุดปีระกายการเร่ยนร้�ให�นักเร่ยนใน “วิันหน�า” คุณคร้ได�ที่บัที่วิน

ตนเอีงแลัะมอีงไปีถึงอีนาคต จิากนัน� ม่การแบั่งกลัุม่ กิจิกรรมตามช่วิง
ชั�น 4 กลัุ่ม ปีระกอีบัด�วิย ชั�นปีฐ์มวิัย ชั�น ปี.3 – 6 ชั�น ม.1 – 3 แลัะ
ชั�น ม.4 – 6 โดยคุณคร้จิะได�รับัโจิที่ย์เน่�อีหากิจิกรรมแลัะคำาถาม
ที่่�จิำาลัอีงเหตุการณ์ที่่�เหมาะสมกับันักเร่ยนแต่ลัะช่วิงชั�น ในการที่ำา
กิจิกรรม คุณคร้ได�ฝัึกที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ โจิที่ย์สถานการณ์
จิำาลัอีง ได�ม่โอีกาสเลั่อีกแลัะอีอีกแบับัการที่ำางาน รวิมที่ั�งนำาเสนอี
ข�อีม้ลัที่่�ผู้่านการที่ำางานเปี็นที่่มขอีงคุณคร้ ในช่วิงสุดที่�ายเปี็นการ
เปีร่ยบัเที่่ยบักิจิกรรมที่่�คุณคร้ได�ที่ำากับัมาตรฐ์านการเร่ยนร้�ในค้่ม่อี
การพัฒินาที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ขอีงนักเร่ยน แลัะการไตร่ตรอีง
ปีฏิบัตั ใิ นปีระเด็นบัที่บัาที่ขอีงคร้ที่ส่� ง่ เสริมที่ักษะการคิดวิิเคราะห์ขอีง
ผู้้เ� ร่ยน ซิึง� คำาตอีบัขอีงคุณคร้แสดงให�เห็นถึงปีระสบัการณ์ที่ไ่� ด�รบัั แลัะ
แรงบัันดาลัใจิที่่�จิะสร�างสรรค์กิจิกรรมการเร่ยนร้�สำาหรับันักเร่ยนใน
ปีีการศึึกษาต่อีไปี
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คร้ที่ำางานนานปีี

ครูอายุครบ 60 ปี และครูอายุครบ 65 ปี
และครูทำางานนานปี ปีการศึกษา 2564
รวิบัรวิมโดย คร้พ่รญา ใจิชำานาญ

นายกรัฐ์มนตร่ ได�มอีบัคำาขวิัญเน่�อีงในวิันคร้ ครั�งที่่� 66 ปีระจิำาปีี 2565 ไวิ�วิ่า "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู สูอนาคต" แลัะ
สำาหรับัการฉลัอีงวิันคร้ที่โ่� รงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิที่ิ ยาลััยปีีน่� คณะซิิสเตอีร์แลัะคุณคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิที่ิ ยาลััย ม่ปีระเพณ่ปีฏิบัตั ใิ นการมอีบั
รางวิัลัขอีบัคุณคุณคร้ที่่�ที่ำางานนานปีีเปี็นปีระจิำาทีุ่กปีี ซิึ�งในปีีน่�ได�จิดั กิจิกรรมวิันคร้ในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ ด�วิยโปีรแกรม MS-Teams เพราะ
สถานการณ์การระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ม่คุณคร้ที่่�อีายุครบั 60 ปีี 65 ปีี แลัะที่ำางานครบั 10 ปีี ไปีจินถึง 45 ปีี รวิม 27 ที่่าน ดังรายนาม
ต่อีไปีน่�

ครูอายุครบ 65 ปี

คร้ธาริณ่ จิึงเจินชัยนันที่์

คร้ปีณิดา คงสันที่ัด

คร้ปีาริชาติ พ้ลัวิงษ์
(อีายุครบั 65 ปีี แลัะที่ำางานครบั 35 ปีี)

คร้พรพิมลั ถาวิรวิัฒินะ

ครูอายุครบ 60 ปี

คร้เนาวิรัตน์ หรินที่รานนที่์

คร้วิิรัชฎา วิัฒินปีร่ชากุลั

คร้ภิาวินา สินสาคร

คร้จิิติมา บัุญคำา

คร้จิันที่รรัตน์ พ้นสวิัสดิสกุลั
(อีายุครบั 60 ปีี แลัะที่ำางานครบั 25 ปีี)
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คร้บััญชา ใจิม่ธรรมด่
(อีายุครบั 60 ปีี แลัะที่ำางานครบั 35 ปีี)

คร้อีาภิรณ์ ชมจิินดา

คร้ที่ำางานนานปีี

ครูปฏิบัติงานครบ 45 ปี

คร้สมพร ตันอีรุณ

ครูปฏิบัติงานครบ 35 ปี

คร้จิิติมา บัุญคำา

คร้อีาร่วิรรณ รักโคตร

คร้วิรรณ่ วิิมาลัา

ครูปฏิบัติงานครบ 25 ปี

คร้จิุไรรัตน์ ภิัที่รานุกุลั

คร้บัุษรินที่ร์ ปีร่ที่อีง

คร้ปีระพนธ์ พิสัยพันธุ์

คร้สายใจิ มายอีด
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คร้ที่ำางานนานปีี

ครูปฏิบัติงานครบ 15 ปี

คร้วิรพร โชคที่รัพย์ที่วิ่

คร้พรที่ิพย์ ถาวิรวิุฒิิ

ครูปฏิบัติงานครบ 10 ปี

คร้กนกวิรรณ ไที่ยรัตน์

คร้กรรณิการ์ กลัิ�นกลััด

คร้ฐ์ิติกร หัตถการุณย์

คร้วิิชญาพร วิโรจินานุลัักษณ์
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คำ�กล่าวขอบคุณนายก และคณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ (พ.ศ. 2562 -2564)
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Zoom Meeting
22 มกราคม 2565

โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร

ในนามของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ขอขอบพระคุุณท่่าน
นายกและคณะกรรมการบริิหารสมาคม ชุุด ปีีการศึึกษา 2562 ถึึง 2564
การทำำ�งานของท่่านในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมายากลำำ�บากเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพราะ
สถานการณ์์โควิิด 19 จริิง ๆ แล้้วหากท่่านนายกฯและกรรมการจะตััดสิิน
ใจขอพัักภารกิิจ ไม่่ทำำ�อะไรในช่่วงระหว่่างการแพร่่ระบาดของโรคร้้ายนี้้� ก็็
น่่าจะกระทำำ�ได้้ แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้ตััดสิินใจเช่่นนั้้�น การเรีียนการสอนที่่�มีีความต่่อ
เนื่่�องสำำ�คััญสำำ�หรัับลููกหลานของเรา คณะกรรมการตััดสิินใจเข้้ามาสนัับ
สนุุนโรงเรีียนในทุุกมิิติิของการจััดให้้การเรีียนการสอนมีีความต่่อเนื่่�องได้้

การประชุุ ม กรรมการบริิ ห ารสมาคมฯ มีีอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
สม่ำำ��เสมอ ทางออนไลน์์
ในนามของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ขอขอบพระคุุณท่่าน
นายกและคณะกรรมการบริิหารสมาคมทุุกท่่านเป็็นอย่่างสููง

	สำำ� หรัั บ นายกสมาคมฯ คุุ ณ ธนัั ต ถ์์ สิิ ง หสุุ วิิ ช โรงเรีียนขอ
ขอบพระคุุณเป็็นพิิเศษ ทุุกครั้้ง� ที่่ส� มาคมฯมีีการประชุุม นายกสมาคมก็็จะ
ถามว่่า โรงเรีียนมีีอะไรจะให้้ช่่วยอีีกไหม การติิดตามสอบถามว่่า มีีอะไร
ให้้ช่่วยไหม น่่าจะเป็็นกิิจวััตรประจำำ�สััปดาห์์ของนายกสมาคมฯ ที่่�จะวิ่่�ง
เมื่่อต้้อ
� งเรีียนออนไลน์์ โรงเรีียนก็็ต้้องพร้้อมที่่จ� ะจััดการเรีียน เข้้ามาดูู หรืือโทรศััพท์์มาถาม รวมทั้้�งการกล่่าวซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��อีีกว่่าโรงเรีียน
การสอนออนไลน์์ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ ครููต้้องพร้้อม ระบบของโรงเรีียนต้้อง ไม่่ต้้องเกรงใจ
พร้้อม ผู้้�ปกครองต้้องเข้้าใจ และเตรีียมความพร้้อมให้้กัับลููก ๆ สมาคม
	ตั้้�งแต่่ที่่�คุุณโอเข้้ามาร่่วมงานสมาคมผู้้�ปกครองและครูู คุุณโอ
ผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััยสนัับสนุุนโรงเรีียนอย่่างเต็็ม
ได้้ยกระดัับคุุณภาพของการจััดทำำ�สื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ ให้้โรงเรีียน
ที่่� ระบบของโรงเรีียนจำำ�เป็็นต้้องมีีการเพิ่่�มกำำ�ลััง เพิ่่�มความทั่่�วถึงึ และความ
ซึ่่�งทางโรงเรีียนไม่่สามารถจััดเองให้้ได้้คุุณภาพในระดัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเช่่น
เสถีียร ครููของโรงเรีียนต้้องใช้้เทคโนโลยีีเป็็น นายกและกรรมการสมาคม
นี้้�ได้้ แต่่แล้้วคุุณโอกลัับมีีแต่่คำำ�ขอบคุุณโรงเรีียนที่่�เปิิดโอกาสให้้รัับใช้้
ผู้้�ปกครองและครููเข้้ามาด้้วยตััวตนของท่่านเอง มาสนัับสนุุน แนะนำำ� จััด
จริิง ๆ และก่่อนที่่จ� ะจััดทำำ�สื่่�อเพื่่อ� โครงการจััดภููมิิทััศน์เ์ พื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� หม่่
อบรม ท่่านให้้กำำ�ลัังใจ เพิ่่�มทัักษะ และช่่วยเหลืือครููด้้วยวิิธีีต่่าง ๆ และ
ของโรงเรีียน คุุณโอมีีกิิจกรรมหนึ่่�งที่่�เป็็นที่่ป� ระทัับใจชาวมาแตร์์เดอีี เป็็น
ดููแลให้้โรงเรีียนมีีความพร้้อมในด้้านต่่าง ๆ
อย่่างยิ่่�ง คืือ การอาสามาถ่่ายภาพให้้เจ้้าหน้้าที่่�โรงเรีียนแต่่ละคนเป็็นของ
เมื่่�อนัักเรีียนมาเรีียนที่่�โรงเรีียนได้้ แต่่ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการ ขวััญ นัับเป็็นของขวััญที่่ง� ดงาม และมีีคุุณค่่าทางใจเป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อมาคุุณ
ต่่าง ๆ ที่่�กระทรวงสาธารณสุุขร่่วมกัับกระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนดขึ้้�น โอ คุุณหลุุยส์์ก็็ได้้มาร่่วมเป็็นครููสอนรายวิิชา เลืือกที่่�มีีการถ่่ายภาพอย่่าง
สำำ�หรัับสถานศึึกษา เพื่่�อการป้้องกััน ตรวจตรา และปฏิิบััติิ กรรมการ มีีความหมาย มีีเบื้้�องหลัังที่่�สามารถเล่่าเรื่่�องราวได้้ นัักเรีียนมััธยมปลายที่่�
สมาคมผู้้�ปกครองก็็เข้้ามาช่่วยโรงเรีียนจััดทุุกอย่่าง ทั้้�งการจััดซื้้�อด้้วยเงิิน เลืือกเรีียนวิิชานี้้� ได้้ทั้้�งความรู้้แ� ละประสบการณ์์ที่เ่� ป็็นประโยชน์์ใช้้สอยใน
ของสมาคมฯ การบริิจาคจากกรรมการ และผู้้ป� กครอง เครื่่อ� งวััดอุุณหภููมิิ ชีีวิิต และการงานต่่อไปในอนาคตได้้ สิ่่�งที่่�เป็็นความรู้้�ความสามารถพิิเศษ
เจลล้้างมืือ หน้้ากากอนามััย รวมทั้้�งการจััดทำำ�สื่่�อ เพื่่�อการชี้้�แจงให้้ผู้้� ที่่�คุุณโอได้้เล่่าเรีียนและมีีประสบการณ์์ปฏิิบััติิมาอย่่างช่ำำ��ชอง ก็็พร้้อมที่่�
ปกครองและนัักเรีียนได้้ทราบ เพื่่อ� การปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน อัันจะนำำ�มาซึ่่ง� ความ จะสอน พร้้อมที่่�จะถ่่ายทอดให้้ลููกหลานมาแตร์์เดอีีฯ อย่่างกระตืือรืือร้้น
ปลอดภััยสำำ�หรัับทุุกคน จำำ�ได้้ว่่าสื่่�อวิิดีีโอชุุดแรกที่่�นายกและกรรมการ
	ผลงานชิ้้�นสุุดท้้ายก่่อนจะจบสถานภาพการเป็็นนายกสมาคม
สมาคมผู้้ป� กครองจััดทำำ�เพื่่อ� แนะนำำ�การมาโรงเรีียนอย่่างปลอดภััย มีีความ
ผู้้�ปกครองและครููฯ คืือ ภาพยนตร์์สั้้�นของนัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ใน
ชััดเจน งดงาม และสื่่อ� ความหมายได้้อย่่างเป็็นภาพบวก สร้้างความมั่่น� ใจ
การฉลองคริิสต์์มาส ที่่คุ� ณ
ุ โอทุ่่�มเทให้้อย่่างมาก ด้้วยเจตนาเปิิดโลกทััศน์ใ์ น
จนหลาย ๆ โรงเรีียนกล่่าวชื่่�นชม และมีีบางโรงเรีียนขอมาว่่า ขอนำำ�ไปใช้้
การเรีียนรู้้ข� องนัักเรีียนในมิิติต่ิ า่ ง ๆ และสร้้างกระบวนการทำำ�งาน และผล
ด้้วยได้้หรืือไม่่ ซึ่่ง� นายกสมาคมฯก็็มิไิ ด้้หวง เพราะเจตนาทำำ�เพื่่อช่
� ว่ ยเหลืือ
งานที่่นั� ักเรีียนที่่�ได้้มีีโอกาสมีีส่่วนร่่วม ได้้ประสบการณ์์ดีีๆ ที่่�ไม่่น่่าจะมีีวััน
โรงเรีียนอยู่่�แล้้ว แต่่ถ้้าจะนำำ�ไปใช้้ก็็ต้้องมั่่�นใจว่่า ปฏิิบััติิจริิงตามที่่�ภาพสื่่อ�
ลืืมตลอดชั่่�วชีีวิิต
ออกไป
การทุ่่�มเททำำ�งานให้้โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยของนายก
	ต่่อมาเมื่่�อการฉีีดวััคซีีน และการตรวจ ATK เข้้ามาเป็็นความ
สมาคมฯ คุุณธนััตถ์์ เกิิดประโยชน์์แก่่โรงเรีียนมากมาย และเป็็นคุุณ
จำำ�เป็็น กรรมการสมาคมก็็จััดหาให้้ และสนัับสนุุนช่่วยเหลืืออย่่างเต็็มที่่�
ประโยชน์์ที่่�ขยายผลสู่่�อนาคตได้้อย่่างยั่่�งยืืน จึึงขอขอบพระคุุณ และขอ
โครงการจััดภููมิิทัศน์
ั เ์ พื่่อ� การเรีียนรู้้ใ� หม่่ และการบููรณะวััดน้้อย มอบโล่่ให้้เป็็นที่่ร� ะลึึก เป็็นที่่จ� ดจำำ�ถึงึ คุุณค่่าต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้มอบให้้แก่่โรงเรีียน
ที่่�รัับส่่งต่่อมาจากคณะกรรมการชุุดที่่�แล้้ว คณะกรรมการชุุดนี้้�ก็็ได้้มีีส่่วน
โรงเรีียนจะต้้องขอเชิิญมารัับโล่่นี้้� ที่่�โรงเรีียนต่่อไป
ร่่วมอย่่างเต็็มที่่�ให้้โครงการมีีความก้้าวหน้้าต่่อไป จนเกืือบจะเสร็็จแล้้ว
โดยที่่�คณะกรรมการติิดตามด้้วยความห่่วงใย
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ปี 2564–2566)

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
(ปี 2564–2566)
เมื่่อวั
� ันเสาร์์ที่่� 22 มกราคม 2565 การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 ของสมาคมผู้้ป� กครองและครููฯ โดยเป็็นการ
ประชุุมผ่่านสื่่ออิ
� ิเล็็กทรอนิิกส์์ ด้้วย Zoom Meeting ได้้ผ่่านพ้้นไปด้้วยดีี รวมทั้้�งการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ ชุุดใหม่่
	ทางโรงเรีียนได้้เชิิญกรรมการที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งทุุกท่่านมาประชุุมร่่วมกัันที่่�โรงเรีียนในวัันพุุธที่่� 26 มกราคม 2565 ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด
นายกและคณะกรรมการชุุดใหม่่ในวาระ 2 ปีี ดัังนี้้�
1. ผศ.ดร.ธนกรณ์์ แน่่นหนา			
นายกสมาคมฯ
2. นายธนภััทร ศิิลากอง			อุุปนายกคนที่่� 1
3. นางทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์		อุปุ นายกคนที่่� 2 และกรรมการฝ่่ายโรงเรีียน
4. นายธีีริิทธิ์์� นิิธิิชวิิน			
เลขานุุการ
5. นางสาวญาณิิศา พงษ์์กล้้าหาร		
กรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
6. นางสาวณฤดีี	 หวัังหมู่่�กลาง		
กรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
7. นางวาณีี ประทีีปชััยกููร			
กรรมการและเหรััญญิิก
8. นางรสริิน ธนสารสมบััติิ			
กรรมการและผู้้�ช่่วยเหรััญญิิก
9. นางสาวเยาวลัักษณ์์ กััณทพงษ์์		
กรรมการและผู้้�ช่่วยเหรััญญิิก
10. นางเขมจิิรา ธััญธนกิิจ			
กรรมการและปฏิิคม
11. นายปิิติิ อนนตพัันธ์์			
กรรมการและฝ่่ายการศึึกษา
12. นายขวััญกล้้า นุุชนารถ			
กรรมการและฝ่่ายการศึึกษา
13. นายอธิิรััชต์์ เทพวััลย์์			
กรรมการและฝ่่ายสมาชิิกสััมพัันธ์์
14. นายประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์�			
กรรมการและฝ่่ายสมาชิิกสััมพัันธ์์
15. พ.ต.อ.นพ.จุุมพฏ อุุรุุพงศา		
กรรมการและฝ่่ายสวััสดิิการ
16. พ.ต.อ.นพ.วสัันต์์ ซุุนเฟื่่�อง		
กรรมการและฝ่่ายสวััสดิิการ
17. นายณภพภััทร รััชชานนท์์กุุล		
กรรมการและฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
18. นางนิิลวรรณ เจตวรััญญูู			
กรรมการและฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
19. นางสาววัันทนา ยิ้้�มเอี่่�ยม			
กรรมการและนายทะเบีียน
20. นางพีีรญา ใจชำำ�นาญ			
กรรมการและฝ่่ายโรงเรีียน
21. นายปิิยะ บุุญนำำ�กิิจสวััสดิ์์�		
กรรมการและฝ่่ายโครงการกิิจกรรม
22. นายเจษฎา สิิริิสุุวลัักษณ์์			
กรรมการและฝ่่ายโครงการกิิจกรรม
23. นางสาวคณิิตดา เกื้้�อกููลส่่ง		
กรรมการและฝ่่ายโครงการกิิจกรรม
24. ดร. วิิฑููรย์์ อภิิสิิทธิ์์�ภููวกุล			
ุ
กรรมการ
25. นางสาวเดืือนวาริิน ปิิงเมืือง		
กรรมการ
	ทางโรงเรีียนขอขอบพระคุุณทุุก ๆ ท่่านที่่�ได้้แสดงความพร้้อมที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัันให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของสมาคมฯ และ
หวัังว่่าความเป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกัันของผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย จะดำำ�รงอยู่่�ต่่อไปอย่่างมั่่�นคง
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นสภานักเรียน

เส้นทางแห่งการเติบโตของสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2564
เรีียบเรีียงโดย นางสาวธีีรกานต์์ สัันติิวงษ์์
หััวหน้้านัักเรีียน

สภานัักเรีียน คืือ กลุ่่�มนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งโดย
คุุณครูู และนัักเรีียน ให้้มีีโอกาสมาทำำ�หน้้าที่่รั� บั ใช้้ ช่่วยเหลืือโรงเรีียน
อย่่างเต็็มที่่�ในปีีการศึึกษานั้้�น ๆ และนัับเป็็นโอกาสดีีที่่�สมาชิิกสภา
นัักเรีียนได้้ฝึึกฝน พััฒนาความเป็็นผู้้นำ� ำ� เพื่่อ� ที่่�จะเติิบโตเป็็นผู้้�นำำ�ที่่ดีี�
ในสัังคม ถึึงแม้้ว่่าในปีีการศึึกษานี้้�หลายอย่่างจะไม่่เป็็นไปตามเดิิม
แต่่ประสบการณ์์ทุุกอย่่างที่่�ได้้รัับก็็เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้กล่่าวได้้อย่่าง
มั่่�นใจว่่า “พวกเราได้้เติิบโตขึ้้�นอีีกขั้้�นหนึ่่�งแล้้ว” จึึงขอแบ่่งปัันเรื่่�อง
ราวจากมุุมมองต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นบนการเดิินทางตลอดหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่าน
มาของสภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2564 ที่่�แตกต่่างจากปีีอื่่�น ๆ

เกิิดขึ้้�น นอกจากนั้้�นแล้้วพวกเรายัังต้้องประสานงานต่่าง ๆ ที่่�เกิิด
ขึ้้�นในโรงเรีียน มีีทั้้�งกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นมาใหม่่ และกิิจกรรมเดิิมที่่ทำ� ำ�
มาตลอด

" การเป็็นสมาชิิกสภานัักเรีียนทำำ�ให้้พวกเราเติิบโตอย่่าง

ก้้าวกระโดด อีีกทั้้�งยัังได้้พััฒนาทัักษะต่่าง ๆ มากมายทั้้�ง การทำำ�งาน
เป็็นทีีม ความสามััคคีี การรัับฟังั ความคิิดเห็็นของผู้้อื่� น่� การแก้้ปััญหา
เฉพาะหน้้า และที่่สำ� ำ�คัญ
ั ทัักษะการเป็็นผู้้นำ� ำ� เราไม่่อาจขาดตำำ�แหน่่ง
ใดตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสภานัักเรีียนได้้เลย แม้้หน้้าที่่จ� ะแตกต่่างกัันแต่่ทุกุ
คนมีีเป้้าหมายเดีียวกัันคืือการทำำ�งานต่่าง ๆ ออกมาให้้ราบรื่่น� ผ่่านไป
“คนมัักลืืมว่่างานทำำ�ให้้เราเติิบโตได้้นะ ไม่่ได้้หมายถึึง ได้้ด้้วยดีี และเป็็นความภาคภููมิิใจของพวกเราสภานัักเรีียน นัักเรีียน
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� แต่่หมายถึึงข้้างในเรา” ประโยคสำำ�คััญประโยคหนึ่่�ง และคุุณครููในโรงเรีียนทุุกคน "
ของคุุณวีีรพร นิิติิประภา เป็็นคำำ�พููดที่่�พวกเราเข้้าใจกัันอย่่างแท้้จริิง
พัั ฒน์์ ส รณ์์ แก้้วผ่่ อ งศรีี หัั ว หน้้ากีี ฬ าโรงเรีี ย น
การทำำ�งานในสภานัักเรีียนทำำ�ให้้พวกเราเติิบโตขึ้้�นใน ทุุก ๆ ก้้าวที่่�
เดิิน ทุุกความผิิดพลาด ทุุกความสำำ�เร็็จ และประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ที่่�
" ในปีีการศึึกษานี้้� พวกเราสภานัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
พวกเราได้้รัับล้้วนแล้้วทำำ�ให้้พวกเราเติิบโตไปในทางที่่ดีีขึ้้
� น� เสมอ ไม่่ใช่่ ได้้มีีโอกาสในการริิเริ่่�มกิิจกรรม และเป็็นผู้้�นำำ�ในกิิจกรรม เนื่่�องจาก
ตำำ�แหน่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี แต่่กลัับเป็็นความคิิด การกระทำำ�และความ สถานการณ์์โควิิด-19 กิิจกรรมหลายอย่่างจึึงต้้องจััดในรููปแบบ
ออนไลน์์ โดยที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือจากเพื่่�อน รุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง และได้้
รู้้�สึึกที่่�เติิบโตไปพร้้อมกัับงานที่่�เราทำำ�
รัับคำ�ำ แนะนำำ� และคำำ�ปรึึกษาจากคุุณครููหลายท่่าน
ปีีการศึึกษา 2564 คงเป็็นปีีที่่�แปลกใหม่่สำำ�หรัับนัักเรีียน
โดยหน้้าที่่� ข องสภานัั ก เรีียนมัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 5 ที่่� ต่่ า ง
ทุุกคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� พวกเรา “สภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2564”
ตั้้�งแต่่ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งจนได้้รัับตำำ�แหน่่งไม่่มีีใครคาดคิิดถึึงความ จากหน้้าที่่�ในสภานัักเรีียนที่่�เราเคยทำำ�ในปีีก่่อนคืือ การเป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม
เปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปีีการศึึกษาอย่่างที่่�ผ่่านมานี้้� ไม่่มีีใครรู้้� กิิจกรรม และดำำ�เนิินการในกิิจกรรมสายรหััส ประชุุมสีี โครงการ
ว่่าการทำำ�งานในสภานัักเรีียนจะแตกต่่างจากปีีก่่อน ๆ กิิจกรรมที่่� สิ่่�งแวดล้้อมสภานัักเรีียน และกิิจกรรมชมรม ในการจััดกิิจกรรม
เคยทำำ�จะถููกยกเลิิก และที่่�สำำ�คััญต้้องเปลี่่�ยนมาประสานงานผ่่าน เราต้้องสร้้างสรรค์์กิิจกรรมในรููปแบบใหม่่ เพื่่�อให้้เหมาะสมต่่อ
ทางออนไลน์์ทั้้�งหมด ไม่่มีีใครได้้เตรีียมพร้้อมมาก่่อน และทุุกอย่่าง สถานการณ์์ในปััจจุุบััน โดยที่่�ทุุกคนสามารถมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ดููใหม่่ไปหมดสำำ�หรัับพวกเรา แต่่ในเมื่่อ� ได้้ขึ้้�นชื่่อว่
� า่ เป็็นกลุ่่�มผู้้�นำำ�ของ ได้้รัับประสบการณ์์ดีี ๆ และน่่าจดจำำ�
โรงเรีียนแล้้ว พวกเราจึึงเริ่่�มเรีียนรู้้�และปรัับตััวไปพร้้อม ๆ กัันอย่่าง
	สิ่่�งที่่ไ� ด้้รัับจากการทำำ�กิจิ กรรมในครั้้ง� นี้้�มีีมากมาย ทั้้�งความ
สุุดความสามารถ
สามััคคีีในหมู่่�คณะ การช่่วยเหลืือพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกััน รัับฟัังความ
ในฐานะที่่�เป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ซึ่่�งเป็็นชั้้�นที่่� คิิดเห็็นจากทุุกคน และนำำ�มาปรัับใช้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด มากไปกว่่านั้้�น
โตที่่สุ� ุดและมีีประสบการณ์์มากกว่่าน้้อง ๆ หลาย ๆ คน พวกเราจึึง พวกเรารู้้จั� ักที่่�จะปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป และมีีข้้อ
เป็็นเสาหลัักสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นรวม จำำ�กััด ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จได้้ เพราะได้้รัับความร่่วม
ทั้้�งคอยเป็็นกำำ�ลัังใจและให้้คำำ�ปรึึกษากัับน้้อง ๆ สภานัักเรีียนทุุกคน มืือจากสมาชิิกสภานัักเรีียนทุุกคน เพื่่�อน ๆ รุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง และความ
พวกเรามีีหน้้าที่่�แตกต่่างกัันไปตามตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รัับ หััวหน้้าสีีแต่่ละ ช่่วยเหลืือจากคุุณครููทุุกท่่าน "
สีี คอยนำำ�น้้อง ๆ ในสีี เช่่น การจััดกิิจกรรมประชุุมสีีออนไลน์์ คอย
เรมิิ ก ะ มิิ สุุ โ มริิ รองหัั ว หน้้าสีี
คณะธัั มมกัั ญ ญา
ชี้้แ� นะ และนำำ�ทางรุ่่�นน้้อง จากประสบการณ์์ที่ต่� นได้้ผ่่านมาในปีีที่แ่� ล้้ว
เพื่่อช่
� ว่ ยให้้กิิจกรรมเหล่่านั้้�นประสบความสำำ�เร็็จมากที่่�สุดุ สภากลาง
คอยประสานงานกัับหััวหน้้าสีี เพื่่�อความราบรื่่�นและแก้้ไขปััญหาที่่�
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นสภานักเรียน

"สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้บทบาท

การทำำ�งานของพวกเราในปีีนี้้� แตกต่่างออกไปจากปีีอื่น่� ๆ มีีการปรัับ
รููปแบบของกิิจกรรมประชุุมสีีให้้เหมาะกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
โดยพวกเราได้้มีีโอกาสนำำ�กิิจกรรมกัับน้้อง ๆ ในสีี ผ่่านโปรแกรม
Microsoft Teams ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่ใ� หม่่และท้้าทายสำำ�หรัับพวกเรา
เป็็นอย่่างมาก แต่่พวกเราก็็มองว่่ามัันเป็็นโอกาสที่่�ดีี ที่่�จะได้้พััฒนา
ตััวเองในด้้านที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อน พวกเราได้้มีีการวางแผนการจััด
กิิจกรรมประชุุมสีี ร่่วมกัับพี่่� ๆ น้้อง ๆ สภานัักเรีียนคนอื่่�น ๆ ช่่วย
กัันออกความคิิดเห็็นและซัักซ้้อมร่่วมกัันจนออกมาเป็็นการประชุุมสีี
ในแต่่ละครั้้ง� ทำำ�ให้้พวกเราได้้ฝึึกการทำำ�งานเป็็นทีีม ฝึึกการแก้้ปััญหา
เฉพาะหน้้า ฝึึกความรัับผิดิ ชอบ การแบ่่งเวลา รวมถึึงได้้รัับมิติ รภาพ
จากทุุกคนที่่ร่� ว่ มด้้วยช่่วยกัันทำำ�ให้้แต่่ละกิิจกรรมออกมาสมบููรณ์์แบบ
มากที่่สุ� ดุ ถึึงแม้้ว่่าในปีีนี้้� จะไม่่ได้้มีีการจััดกิิจกรรมประชุุมสีีและกีีฬา
สีีที่่โ� รงเรีียนเหมืือนปกติิ แต่่ช่ว่ งเวลาของการจััดกิิจกรรมออนไลน์์ใน
ปีีที่่�ผ่่านมา ก็็ถืือว่่าเป็็นประสบการณ์์อัันล้ำำ��ค่่า ที่่�จะทำำ�ให้้พวกเราได้้
เติิบโตไปอีีกขั้้�นหนึ่่�งในฐานะสภานัักเรีียนมััธยม 4 และพวกเราก็็จะ
นำำ�ประสบการณ์์อันั มีีค่่าเหล่่านี้้� มาต่่อยอดในการพััฒนาตนเอง รวม
ถึึงพััฒนาสภานัักเรีียนต่่อไปในอนาคต "
ชวัั ล นุุ ช ปลื้้� ม อารมย์์ รองหัั ว หน้้ากีี ฬ ามัั ธ ยม 4
คณะสุุ ร นารีี

"จากการที่่�พวกเราสภานัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้

เข้้าร่่วมการประชุุมสภานัักเรีียน ก็็ทำำ�ให้้พวกเราได้้เรีียนรู้้ไ� ด้้ฝึึกฝน ได้้
ประโยชน์์ และได้้รัับสิ่่�งต่่าง ๆ มากมาย อย่่างแรกนั้้�นก็็คืือการได้้ฝึึก
แสดงความคิิดเห็็น และรัับฟัังความคิิดเห็็น แม้้ว่่าในบางครั้้�งมีีความ
คิิดเห็็นที่่�ไม่่ตรงกัันพวกเราก็็เลืือกที่่�จะรัับฟััง พวกเราจึึงได้้เรีียนรู้้�ถึึง
แนวคิิดต่่าง ๆ ที่่�มาจากหลากหลายมุุมมองจากคุุณครูู เพื่่�อน ๆ และ
พี่่� ๆ น้้อง ๆ สภานัักเรีียนในบางครั้้�ง พวกเราก็็จะต้้องนำำ�ข้้อมููลหลััง
จากจบการประชุุมสภานัักเรีียนไปแจ้้งคุุณครููประจํําชั้้น� และเพื่่อ� นใน
ห้้องเรีียน พวกเราจึึงได้้ฝึึกการสื่่อ� สารอีีกด้้วย นอกจากนี้้�โรงเรีียนยัังมีี
การบริิจาคเงิินหรืือสมทบทุุน เพื่่อช่
� ว่ ยเหลืือผู้้ที่� กำ่� ำ�ลัังหรืือผู้้ที่� กำ่� ำ�ลัังหา
ทุุนในการช่่วยเหลืือผู้้อื่� น่� อีกี ทีี โดยพวกเราก็็ได้้มีีส่่วนร่่วมในการออก
เสีียงและตััดสิินใจว่่าจะมอบเงิินแก่่บุุคคลนั้้�น ๆ หรืือไม่่ หากมอบจะ
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มอบเป็็นจํํานวนเท่่าไรจากการกดยกมืือในห้้องประชุุมออนไลน์์ "
เกรซ อธิิ คมรัั ต นกุุ ล รองประธานเชีี ยร์์ มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 3
คณะธัั มมกัั ญ ญา

"การได้้รัับหน้้าที่่ผู้� แ�้ ทนห้้องในปีีนี้้เ� ป็็นสิ่่ง� ที่่มีี� ความท้้าทาย

มาก เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถไปเรีียนที่่�โรงเรีียนได้้อย่่างปกติิ เพราะฉะนั้้�นจึึงต้้องทำำ�
กิิจกรรมส่่วนใหญ่่ผ่่านทางออนไลน์์ ทั้้�งการประชุุมสภาและการแจ้้ง
ข่่าวสารให้้เพื่่อ� น ๆ ในห้้องทราบ ในช่่วงแรก ๆ พวกเราไม่่สามารถส่่ง
สารหรืือข้้อมููลต่่าง ๆ จากการประชุุมสภาได้้อย่่างครบถ้้วน แต่่พวก
เราได้้พยายามปรัับตััวและปรัับวิิธีีการตลอด 1 ปีีที่ผ่่� ่านมาอย่่างเต็็ม
ที่่� พวกเราได้้เรีียนรู้้วิ� ธีีิ การเป็็นผู้้นำ� ำ� การจััดการที่่จ� ะสื่่อ� สารกัับทางฝั่่ง�
โรงเรีียน คุุณครููและเพื่่�อน ๆ นัักเรีียนในห้้อง รวมถึึงการทำำ�งานร่่วม
กัับเพื่่�อน ๆ พี่่� ๆ น้้อง ๆ และคุุณครููในสภา ทั้้�งในด้้านการประสาน
งานและการมีีส่่วนร่่วมในการออกความคิิดเห็็น ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้พััฒนา
ตนเองมากขึ้้�น หนึ่่�งในงานที่่�ได้้ทำำ� คืือ การร่่วมกัันออกเเบบ e-card
ให้้กำำ�ลัังใจกัับน้้อง ๆ เเละคุุณครูู ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�สร้้างกำำ�ลัังใจและ
ความสุุขให้้หลาย ๆ คน พวกเรารู้้สึ� ึกขอบคุุณเพื่่อ� น ๆ และคุุณครูู
ที่่�ได้้ให้้โอกาสในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�แทนห้้อง ทำำ�ให้้ได้้ลองทำำ�อะไร
ใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้พวกเราได้้รัับประสบการณ์์ดีีที่่�ดีีและได้้พััฒนาตนเอง
จากการเป็็นผู้้�แทนห้้อง "
ผู้้� แ ทนห้้องปีี ก ารศึึ ก ษา 2564

"การเดิินทางทั้้�งหมดอาจหยุุดลงในวัันที่่ส� ภานัักเรีียนกลุ่่�ม

ใหม่่ได้้ก้้าวขึ้้�นมา แต่่ความรู้้�สึึกดีี ๆ และประสบการณ์์ทุุกอย่่างที่่�ได้้
รัับจากตำำ�แหน่่งที่่�มีีเกีียรติิเหล่่านี้้�ก็็จะถููกส่่งต่่อให้้กัับรุ่่�นต่่อไปอย่่าง
ภาคภููมิิใจในฐานะสภานัักเรีียน ปีีการศึึกษา 2564 ขอขอบพระคุุณ
ซิิสเตอร์์และคุุณครููทุุกท่่านที่่ก� รุุณาสนัับสนุุน ชี้้แ� นะ และมอบโอกาส
ให้้พวกเราทุุกคนได้้รัับใช้้โรงเรีียนอย่่างเต็็มที่่� แม้้ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่
ปกติิ ทางโรงเรีียนก็็ยัังคงเปิิดโอกาสให้้เสมอ ขอขอบใจนัักเรีียนทุุก
คนที่่�เชื่่�อใจ และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการร่่วมมืือ ช่่วยเหลืือกัันอย่่าง
เต็็มความสามารถ ถึึงแม้้ว่่าในภายภาคหน้้าทุุกอย่่างที่่เ� กิิดขึ้้น� จะเป็็น
เพีียงความทรงจำำ� แต่่ก็็จะเป็็นความทรงจำำ�ที่่�สวยงามและเป็็นพลััง
บวกที่่�คอยผลัักดัันพวกเราให้้เติิบโตจนเป็็นคนจนสมบููรณ์์ "

ผู้ลังานการเข่ยนบัที่ควิามภิาษาอีังกฤษ

Happy Chinese New Year!
The Spring Festival (Chinese New Year) is the most important festival in China. Typically, people adorn their
doors and windows with red paper decorations, because red means good luck. The usual custom is to clean house
too, because they want to sweep away bad luck. Children may get new clothes or presents from their parents and
grandparents.
Traditionally, on New Year's Eve, families always spend time together; enjoying a big dinner, watching TV,
and talking. At midnight, fireworks burst through the air and light up the sky!
On New Year's Day, people usually put on their new clothes and visit their relatives and friends, greeting
each other with, "Happy New Year's Day!"
Below there are a small sampling of the beautiful New Years' cards designed and created by students in
M.6/2, Chutikarn Sittiphanthurak, Yanis Lerdprapapong, Pattreeya Chawmuangman, and Mathaporn Rasikawan. Please
enjoy.
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ผู้ลังานการเข่ยนบัที่ควิามภิาษาอีังกฤษ
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ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

French Rendez-Vous
Mathayom 6 students are looking forward to their graduation at Mater Dei and they are all busy preparing
their university applications. Kanthamanee Karnasuta (6/1) and Nichavorada Phattarapornpong (6/1) wrote to express
their gratitude to the school during a French class about saying thank you.

Depuis les 3 ans que je suis à l'école Mater Dei,
l'école est non seulement un lieu d'études mais aussi ma
deuxième maison. Nous avons beaucoup de souvenirs de
bonheur, de plaisir, de partage, de sympathie, de solidarité
ou parfois de tristesse. Et j’ai beaucoup de bonnes
amies qui me comprennent très bien. Elles font partie
de mes bons souvenirs. Même si, cela ne fait que 3 ans,
j’ai ressenti une sorte d'affection pure et de bon espoir
des enseignants, des amies et de toutes les personnes
autour de moi que je n’ai pas trouvé ailleurs. La plupart
de nous pouvons penser qu'on approche la fin de la vie
au lycée. Mais en réalité, cela devient le début d'une vie
plus brillante.
Nous sommes si fières d'être élèves dans cette école
depuis la première fois que nous sommes entrées dans
cette école jusqu'au dernier jour. Nous vous remercions
de tout notre cœur. Merci pour votre soutien comme
toujours. En outre, même si nous ne pouvons pas aller
à l’école à cause du Covid mais nous pouvons ressentir
votre intention ferme de nous enseigner.
Aucun mot ne peut donc décrire à quel point nous
nous sentons connectées et aimons cette école. A l'avenir
en tant qu'ancienne élève, s'il y a une opportunité de
retourner à l'école ou d'aider dans diverses activités,
nous aimerions faire de notre mieux pour exprimer notre
gratitude et notre appréciation à l'école et à tous les
enseignants. Toutes ces choses qui nous font être, nous
les avons acquises grâce à l’enseignement que vous nous
avez accordé.

Translation

For the 3 years I have been at Mater Dei school,
the school has not only been a place to study but also
a second home. We have many memories of happiness,
pleasure, sharing, sympathy, solidarity, and sometimes
sadness. I have lots of good friends who understand
me very well. They are part of my fond memories. Even
though it has only been 3 years, I have received a kind of
pure affection and good hope from teachers, friends, and
all people around me that I have not found elsewhere.
Most of us may think that we are approaching the end
of high school life. But in reality, this is the beginning of
a brighter life.
We are so proud to be students in this school from
the first time that we entered this school until the last
day. We thank you with all our hearts. Thank you for
always supporting us. Also, even though we can't go to
school because of Covid but we can feel your strong
intention to teach us.
So, no words can describe how much we feel
connected to and love this school. In the future as
alumni, if there is an opportunity to return to school or
help with various activities. We would like to do our best
to express our gratitude and appreciation to the school
and all the teachers. All these things that make us who
we are, we have acquired them thanks to the teachings
you have given us.
Kanthamanee Karnasuta M6/1
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ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
Ces années passées à l’école Mater Dei, non seulement
en apprentissage, mais recevant de précieux souvenirs.
À Noël, nous avons fait le tableau de noël ensemble, la
journée des sports, la journée d’exposition. Il y a aussi
les lieux dans nos souvenirs : la salle Mary, la rampe, le
jardin Teletubbies, la salle Varunjala. Partout à l’école,
tout le monde a de différents souvenirs. Il y a souffrance
et bonheur, mais nous croyons que ce sont des souvenirs
que nous adorerons et nous y repenserons certainement
avec nostalgie. Nous sommes fières de notre effort qui
nous a amené ici et nous sommes fières de l’école Mater
Dei qui a fait de nous qui nous sommes.

Translation

ในช่่วงเวลาหลายปีีที่ผ่่� ่านมาในรั้้�วโรงเรีียนมาแตร์์เดอีี เรา
ไม่่เพีียงแต่่ได้้ความรู้้� แต่่เรายัังได้้ความทรงจำำ�ที่่ล้ำ� �ค่
ำ� า่ ในช่่วงชีีวิิตของ
มััธยมปลาย ซึ่่�งเป็็นความทรงจำำ�ที่่�เราไม่่สามารถหาได้้จากที่่�ไหนได้้
อีีก ในวัันคริิสต์์มาส เราได้้ตกแต่่งบอร์์ดคริิสต์์มาสด้้วยกััน วัันกีีฬา
วัันนิิทรรศการ หรืือสถานที่่�ต่่างๆในโรงเรีียนที่่�เป็็นความทรงจำำ�
สำำ�หรัับเรา ห้้องแมรี่่� ทางลาด ลานเทเลทัับบี้้� ห้้องวรััญจลา ทุุก ๆ ที่่�
ในโรงเรีียนล้้วนมีีความทรงจำำ�ของทุุกคนที่่�แตกต่่างกัันไป อาจมีีทั้้�ง
ความเศร้้าและความสุุข แต่่เราเชื่่�อว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�คืือความทรงจำำ�ที่่�เรา
จะไม่่มีีวัันลืืมและเมื่่�อเรานึึกย้้อนกลัับมา เราจะคิิดถึึงความทรงจำำ�
เหล่่านี้้�แน่่นอน เราภููมิิใจในความพยายามของพวกเราที่่นำ� ำ�พาเราให้้
มาถึึงจุุดนี้้�และเราภููมิิใจในโรงเรีียนที่่�ปลููกฝัังให้้เราเป็็นเราอย่่างที่่�เรา
Nous en remercions tout d’abord l’ensemble du corps เป็็นเราขอขอบคุุณคุุณครููทุุกท่่านที่่�คอยช่่วยเหลืือเราเสมอมา อีีก
professoral de toujours nous aider, de nous apporter ทั้้�งยัังให้้ความรััก ความอบอุ่่�น และขอบคุุณเพื่่�อนๆทุุกคนที่่�ได้้มอบ
amour et chaleur. Nous remercions toutes nos amies pour ความสุุขให้้แก่่ฉััน
le bonheur que nous avons construit ensemble.
Nichavorada Phattarapornpong M6/1
Merci
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Konnichiwa (こんにちは)
M4 Japanese Elective Course
With Aki Sirikulchayanont Sensei
In the M4 Japanese Elective course, one project concept was to “verbalize abstract images and convey them
to others”.
After Aki Sensei has introduced fundamental words to the class, students start by drawing their mind maps,
and exploring cultural and linguistic aspects by themselves. Sensei then coached students on how to introduce each
topic in Japanese, so that students felt confident presenting their work to the class using the Japanese language.
Aki Sensei innovatively used technology to create a collaborative community within a hybrid environment.
Teams OneNote’s collaboration space allowed for preparing presentations and group work together, wherever the
students were. Aki Sensei used Breakout Rooms to talk with students one-on-one.
On the presentation day, all team members presented together from their participating locations, regardless
of whether they were online and onsite.
We hope you are impressed by the beautiful mindmaps by Pichayathid Iamwilaikul and Salil
Damrongsoontornchai from M. 4/1, as well as a short video of Salil’s eloquent presentation. We certainly are!

Presentation - “Japanese Music”
~ In hybrid class ~
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“reGions

of

JaPan” Mind MaP - “honshu” (chuGoKu
by salil daMronGsoontornchai (4/1)

reGion)

“iMaGine JaPan”
Mind MaP
by
Pichayathid
iaMwilaiKul
(4/1)
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Kindergarten Corner

With Khru Brianna Neeb, Khru Patasi Dumrongkijkaset, & Khru Samantha Heffernan

This beautifully detailed work comes
from Panitcha Kijtavee (Mina) from K3/3.
She worked hard to colour in and cut out
the various items of clothing that we were
learning about during English time. She then
drew herself and cleverly glued the items of
clothing to the correct parts of her body! She
has drawn a super happy face, which is just
how she looks when she is learning!
Great Job Mina! We are so proud of your hard
work and enthusiasm.
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Our next work was created by Satabhat
Pooripussarakul (Mona) from KG3/3.
She worked hard to colour in the activity
book pictures with creative design and bright
eye-catching colours. The colouring is very neat
and detailed. She also traced the letters of the
words of vocabulary that we have been learning.
Satabhat then went on to create a beautiful paper
doll wearing a new outfit of her own design! We
are so proud of your hard work and creativity!
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Growth Mindset Reflection
M4 Grammar
With Khru Rajinder Singh

In Khru Rajinder’s M4 English Grammar class, students had the opportunity to explore Growth Mindset, the
theme of this academic year. Students were given three questions to reflect upon and express their thoughts and
feelings, regarding the Covid-19 pandemic. Pimtanya Prasertrattanadacho’s (4/5) responses provide some interesting
food for thought.

Growth Mindset Writing Reflection
Pimtanya Prasertrattanadacho

Could

the

Covid-19

crisis be seen as a personal growth opportunity?

Since the outbreak of Coronavirus, people
are advised to stay at home in order to prevent the
virus from spreading further. I have to admit that the
COVID-19 pandemic has affected my life in various ways,
both negative and positive. Although some changes
that occurred are not so beneficial, I still think that
the COVID-19 crisis can be seen as a personal growth
opportunity, for it had helped me practice self-discipline.

Because when studying online the teachers can’t know
what I’m doing or whether I’m paying attention or not. So I
need to control myself and concentrate in order to benefit
from my classes. And now that I have to social distance
and stay at home, I have learned to focus on myself more
and have developed some skills in various fields during
the pandemic. So in conclusion the COVID-19 crisis can
definitely be seen as a personal growth opportunity.

As President John F. Kennedy noted, “When written in Chinese, the word
‘crisis’ is composed of 2 characters – one represents danger and the other
represents opportunity”. What are your thoughts on this?
President John F. Kennedy has noted that “When
written in Chinese, the word crisis is composed of two
characters-one represents danger, the other represents
opportunity.” I agree with it and I think that it’s a wise
saying indeed. I think that this quote teaches us to see
the opportunities that lie in each situation. Instead of
How

focusing only on the cons of the pandemic, we can also
look on what it teaches us and seek opportunities that
we can create. Everything has various sides to it, and we
can choose to focus on the aspects that can favor us and
help us develop into better individuals.

does the coronavirus affect the national economy?

The coronavirus has weakened our nation’s
economy. The financial situation is very stressful, mostly
affecting the middle class and the poor. A lot of people
have lost their jobs, and lots of businesses closed due
to the lack of cash flow in the market. People are
afraid of the pandemic and have to plan their financial
situation thoroughly. According to these circumstances,

our country’s economic situation does not seem to be
able to improve anytime soon. I think a way that we can
help our economic situation to be better even just a little
is for the government to provide training programs and
financial support to those who are unemployed in order
for them to be able get back to work.
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Poetry Slam
M5 Reading & Writing
With Khru Sama Ratnaike

In our creative writing unit of Khru Sama’s Mathayom 5 Reading and Writing course, students explored a
variety of literary devices. Devices which create effects through sound, such as alliteration, homonyms, rhythm,
and rhyme received particular attention. Students then applied these literary devices to write, and finally, perform,
their own poems on a topic of their choice. Some poems are intense and powerful, some relish the sweetness of
life, while others reflect on current events. All provoke thought. The broad range of topics and approaches keenly
illustrates what interested, interesting, and indisputably intelligent young women our students are becoming.
Please enjoy poems by Thanutchaya Phanichewa (5/3), Chanoknan Somkaew (5/4) and Pat Sevikul (5/5);
a poetry slam by Sirinadda Eckachai (5/3); and a musical performance by talented singer-songwriters, Suteemon
Arayarangsi and Malini Synsukpermpoon (5/4).
Brava!
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Poetry Slam
Topic: Social Media
What lies pollute the media
What truths are really true
Beneath the false fabrication
Does our facade belie the truth?
In a world where there is perfect
And a world where there is not
Who defined such a world
What definition have we been taught?
A mirror reveals reflections
Whilst a screen reveals the same
Whilst one reflects reality
The other reveals shame
Our defaming definitions dilute truth
Our revolting reflections enrich lies
Our world is falsified fiction
Our screens, merely a guise
When did we become puppets?
Victims in plain sight
When did we allow corporate media to
become playwrights?
Schemes of manipulation
Strings pulled behind our phones
Just to deteriorate our lives
For money to satisfy one’s own
Wake up from the spurious simulation substituting safe and sound
Look up from the treacherous toxicating tales told from all around
A world awaits you, one that’s genuine
One that is authentic, honest and honourable in comparison
Pat Sevikol M.5/5
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Renewable Energy
M6 Critical Thinking and Writing
With Khru Benedict Heffernan

In Khru Ben’s M6 Critical Thinking and Writing class, students were asked to research the advantages and
disadvantages of different renewable or alternative energy sources. They had to consider the particular geographic
context of Thailand and decide on the 2-3 most suitable energy sources that would suit Thailand.
Students were taken through the essay process that they would meet at university and had to turn in work
to represent the different stages, such as: information gathering; planning the overall essay structure and devising a
Thesis Statement; finding external resources; making citations and references; drafting and editing the essay.
Pundao Thavisin’s (6/3) excellent response gives us all cause to pause and consider.
Explain

the advantages and disadvantages of two/three types of renewable/

alternative energy and decide which would work best in

Thailand.

Response by: Pundao Thavisin (M. 6/3)
According to a traditional Chinese proverb,
“When the wind of change blows, some people build
walls, others build windmills”. The world never stops
changing, causing every living creature to adopt new
methods to survive. One of the most significant changes
the world experienced is the scarcity of fossil fuels, as
almost every human activity requires big amount of
energy. There are ways to slow down fuel depletion such
as, new life styles –reducing personal air conditioners,
computers, and light bulbs usage- and energy saving
appliances have been created. In addition, some countries
also started using renewable energy, suitable for each
country’s environment, as a solution to this crisis. Thailand
should also adopt renewable energy, and due to its windy
and hot weather conditions, solar energy and wind power
are the most appropriate alternative energy sources for
Thailand.
Using solar energy, an energy which comes from
the sun, can provide numerous advantages; however,
some disadvantages might occur as well. One major
advantage of solar power is its inexhaustibly. This kind of
energy comes from the sun, which generates light nonlimitedly; thus, as long as the sun still shines, solar energy
will never be used up. If this energy source is applied

in Thailand, we will not have to worry about energy
depletion anymore. Moreover, although some renewable
energies’ production is dangerous, solar energy production
is a very safe process. According to Ritchie (2020), solar
energy’s generation was considered as the safest process,
compared to those of other energy sources, with only
0.02 per terawatt-hour death rate from its production.
Whereas the least safe, biomass, created an approximately
230 times higher death rate. Nevertheless, a distinct
disadvantage of solar power is that it is intermittent, or not
continuous in some situations which, for solar energy, is
at night or during cloudy weather when the sun does not
appear (Donev et al., 2020). Another inherent disadvantage
of solar power is its diluteness, which means not enough
electricity is produced. To produce electricity from solar
power, intense levels of sunlight are required, but sunlight
is sometimes too dilute to produce enough electricity in
an area. In summary, this kind of renewable energy has
both advantages and disadvantages, but intermittency
problems can be easily solved by creating technology
to store power and the diluteness issue is particular for
some geographic areas with less sunlight which does not
include Thailand; consequently, solar energy is a good
alternative energy source for Thailand.
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Since wind is one of the basic resources in
the world, it is one of the most popular alternative
energies and its benefits are significant; nevertheless, it
also contains some harmful effects. The most obvious
advantage of wind power is that it is a very clean energy
source which also helps to solve environmental problems.
Moomaw et al. (2011) mentioned that wind power only
emits 12 grams of carbon dioxide per one kilowatt of
generated electricity. Also, wind turbines, a machinery
for generating energy from wind power, are very cheap
to maintain and install. On the other hand, despite the
fact that wind power has many advantages, the potential
disadvantage of wind power being intermittent is also
present. Wind power relies on many natural factors such
as wind speed and air density, so if problems happen
within these factors, wind power may not generate power
continuously (Donev et al., 2020). Wind power also harm
birds; according to National Audubon Society (2020),
about 140,000-500,000 birds are killed each year by the
wind turbines; this could really affect the ecosystem in
Thailand. In conclusion, wind power is an efficient energy
source and its advantages, being clean and low cost,
outweigh the disadvantages, so it is beneficial to install
wind turbines in Thailand.

ways to overcome this crisis. Both solar energy and wind
power are the most suitable renewable energy according
to the particular environmental factors in Thailand.
Although both of them are good for Thailand, the best
choice overall is solar power. The disadvantages of solar
power, intermittency and diluteness, are not too harmful
and can be solved by many methods, but there is no way
to stop wind power from killing birds by its turbines. We
also can not stop birds from flying near the turbines. This
renewable energy is very inappropriate for Thai people
because Thai is a Buddhist country: people will definitely
want to resist seeing many birds being killed each year.
In addition, some of the birds in Thailand are from rare
species, so it is very inappropriate to let wind turbines
kill them. Renewable energy may not be very popular in
Thailand during recent years because Thailand has faced
other big problems, economic, medical, and political, so
both citizens and government have not given enough
attention to energy problems or did not think it is that
important. However, I believe that when the COVID-19
pandemic ends and the government thinks more about
the long term future of our country, energy will be the
big issue in our society. Everyone can help face and solve
this problem and renewable energy might be the solution.
When renewable energy is applied to Thailand, we will
Since the amount of fossil fuels is decreasing
not have to worry about fossil fuel and we will be able to
each day, people need to find alternative energy source in
use energy more freely. We will not be destroyed by the
order to continue their habitual activities which require a
winds of change, but the current will make us stronger.
lot of energy, and renewable energies which are adapted
to the environment of each country are one of the best
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คร้สมพิศึ ราวิ่ศึร่ มอีบั
หนั ง ส่ อี ชุ ด 4 เลั่ ม จิดหมายเหตุ
งานพระบัรมศึพ พระบัาที่สมเด็จิ
พระปีรมิ น ที่รมหาภิ้ มิ พ ลัอีดุ ลั ย
เดช มหิ ต ลัาธิ เ บัศึรรามาธิ บั ด่
จิักร่นฤบัดินที่ร สยามินที่ราธิราช
บัรมนาถบัพิตร แก่หอี� งสมุดโรงเร่ยน
เม่�อีวิันที่่� 31 มกราคม 2565
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