หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2565

คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม
Think Critically and Ethically
Think Critically การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทำำ�ให้้ผู้�คิ้ ิดเป็็นผู้้�เลืือก เป็็นผู้้�กำำ�หนดเองได้้ ไม่่ใช่่ผู้้�อื่่�นสั่่�ง บอก และ

กำำ�หนดให้้เป็็นอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� แต่่รัับเอาเรื่่�องนั้้�น วิิธีีนั้้�น ความเชื่่�อนั้้�น มาเป็็นของตนเอง เพราะได้้ผ่่านกระบวนการคิิดของตนเองแล้้ว
ไม่่ใช่่หลัับหููหลัับตาเชื่่�อฟััง ปฏิิบััติติ าม หรืือ ตั้้�งหน้้าตั้้�งตาจะปฏิิเสธ ขออยู่่�ฝ่่ายต่่อต้้านเสมอ
Think Ethically การคิิดอย่่างมีีคุุณธรรม Ethics มีีความดีีงาม จริิยธรรม ธรรมจริิยา หลัักศีีลธรรม เป็็นกรอบที่่�

สัังคมหรืือศาสนากำำ�หนด เพื่่�อให้้เกิิดการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ดีีงาม
คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและมีีคุุณธรรม
Think Critically and Ethically

การรู้้�คิิด หากไม่่มีคุี ุณธรรมและจริิยธรรม ก็็อาจจะเลืือกปฏิิบััติิในสิ่่�งที่่�เป็็นชั่่�ว สร้้างความเดืือดร้้อน และอัันตรายให้้กัับตนเอง
และผู้้�อื่่�นได้้ ทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิได้้ แต่่เมื่่�อทั้้�งรู้้�คิิด และรู้้�ผิิดชอบ ชั่่�วดีี ควบคู่่�ไปด้้วยกัันเสมอ ก็็จะมีีสติิ มีีความรอบคอบ มีีความ
เข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�ง มีีการเอาใจเขามาใส่่ใจเรา มีีการคำำ�นึึงถึึงบริิบท พื้้�นฐานที่่�แตกต่่างกัันของบุุคคล ไม่่ตััดสิินถููก ผิิด ดีี ชั่่�ว โดยขาดความรััก
ความเมตตา และการให้้อภััย

จากบรรณาธิการ

	มาแตร์์เดอีีนิวส์
ิ ์ ฉบัับเปิิดภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 นี้้� ขอเริ่่มด้
� วย
้ บรรยากาศในการเรีียนรู้้ข� อง
การเปิิดปีีการศึึกษา นัักเรีียนเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงของอาคาร สถานที่่� และบรรยากาศใหม่่ ๆ ภายในโรงเรีียน ที่่�
เกี่่ยว
� เนื่่�องมาจากโครงการจััดภููมิิทััศน์์ เพื่่�อการเรีียนรู้้ใ� หม่่ รวมทั้้�งความรู้้�สึกึ ของนัักเรีียนที่่�มีต่ี อ่ การกลัับมาเรีียน
ที่่�โรงเรีียน และพิิธีเี สกอาคารปฐมวััย ตามด้้วยอีกี หนึ่่�งพิิธีที่่ี สำ� ำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้น� ช่่วงเปิิดปีีการศึึกษานั่่น� คืือ พิิธีไี หว้้ครูู
ที่่�ได้้จััดขึ้้น� ทั้้�งที่่�อาคารปฐมวััย และหอประชุุม ด้้วยรููปแบบออนไซต์์ แต่่ยัังคงดำำ�เนิินพิิธีตี ามมาตรการป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด – 19 อย่่างเคร่่งครััด ตามด้้วยบทความกิิจกรรมต้้อนรัับนัักเรีียนใหม่่มััธยมศึึกษาปีีที่่�
1 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�จััดขึ้้�นเมื่่�อช่่วงเปิิดภาคเรีียน อีีกทั้้�งมีีการเลืือกตั้้�งสภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2565 จึึง
ถืือโอกาสนี้้�แนะนำำ�สภานัักเรีียน ปีีการศึึกษา 2565 อีีกด้้วย นอกจากนี้้�ยัังมีีบทความอื่่�น ๆ ที่่�มีเี นื้้�อหาที่่�น่า่ สนใจ
ซึ่่�งท่่านผู้้�อ่่านสามารถติิดตามอ่่านได้้ในฉบัับนี้้� ท้้ายสุุดนี้้�ความพิิเศษของมาแตร์์เดอีีนิิวส์์ฉบัับนี้้�ได้้นำำ�สุุนทรพจน์์
แสดงกตเวทิิตาของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา 2564 ในพิิธีีมอบ
ประกาศนีียบััตรผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่ง� ตััวแทนนัักเรีียนได้้ไตร่่ตรองประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�นัักเรีียนได้้พบ ได้้รู้้�สึกึ
และได้้เรีียนรู้้�ตลอดระยะเวลาที่่�ศึึกษา ณ สถานศึึกษาแห่่งนี้้� ไว้้ในโอกาสนี้้�ด้้วย
ครูู ณัั ฐ กร จึึ ง จตุุ พ ร
ครูู สิิ ริิ ก ารย์์ ธีี ร ะกุุ ล ประเสริิ ฐ
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บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์
รายนามที่ปรึกษา
สารบัญ
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำ�นวยการ
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม
ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่
โรงเรียน
พิธีเสกอาคารปฐมวัย
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
พิธีไหว้ครู
กิจกรรมเงินคนจน ปี 2564
การแสดงกตเวทิตาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
และ 6
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่
แนะนำ�สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ไว้อาลัยอาจารย์นิตยา ตันทโอภาส
ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วารสารมาแตร์์เดอีีนิิวส์์
เจ้้าของ:			
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย 534 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
			
10330 โทรศััพท์์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสาร 0-2253-9785,
			
0-2255-2023
			
www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th
วััตถุุประสงค์์: 		
1. เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางระหว่่างโรงเรีียนและผู้้�ปกครอง
			
2. เพื่่�อเผยแพร่่กิิจกรรมตลอดจนความเคลื่่�อนไหวในด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
			
3. เพื่่�อให้้ข้้อมููลความรู้้�อัันเกี่่�ยวด้้วยคณะอุุร์์สุลิุ ินและโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย
ที่่�ปรึึกษา:			ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก ประสพโชคชััย ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู
			ครููประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์� ครููขวััญกล้้า นุุชนารถ ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม
			ครููชญานุุช ชููชาติิ
บรรณาธิิการที่�ป่ รึึกษา:
ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู
ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการที่�ป่ รึึกษา:	ครููวิิศิิษฐ์์ เตีียวตระกููล
บรรณาธิิการ:
ครููณััฐกร จึึงจตุุพร ครููสิิริิการย์์ ธีีระกุุลประเสริิฐ
กองบรรณาธิิการ: 	ครููพรวิิภา เหาตะวานิิช ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์ ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์
			ครููกนกพรรณ ศุุภเสรีีสกุลุ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์
			ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููบรรณสรณ์์ แก้้วศิิริิ
พิิสููจน์์อัักษร: 		ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์
บัันทึึกภาพ: 		ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููจุุฑามาส สุุกใส ครููวิิไลพร เกตุุอุุดม
			ครููธนพงษ์์ คุุณชััยเกษม
ฝ่่ายธุุรการ:		ครููเนาวรััตน์์ หริินทรานนท์์ ครููนพวรรณ รััตตกุุล ครููมณีีรััตน์์ อิ่่�มชื่่�น
			ครููประมวล จัันทร์์โทน
ขอบคุุณผู้้�เขีียนบทความ/สนัับสนุุนข้อมูู
้ ล ฉบัับที่่� 71
อาจารย์์สุุมิติ รา พงศธร ผศ.ดร. ธนกรณ์์ แน่่นหนา ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม
ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููพรวิิภา เหาตะวานิิช ครููชญานุุช ชููชาติิ ครููปนััดดา ศรีีประทุุมรัักษ์์ ครููจิินต์์
จิิระริิยากุุล ครููมณีีจัันท์์ ไกรณรงค์์ ครููณฤดีี หวัังหมู่่�กลาง Khru Samagita Ratnaike Khru Shawn Racca Anak Siup
Khru Thomas Pentland Khru Colette Adamson Dr. Fumiyo Kawabata ครููกลุ่่�มสาระภาษาไทย ครููกลุ่่�มสาระภาษา
ต่่างประเทศ ครููอนุุบาล ครููประถม ครููมััธยม และนัักเรีียนที่่�ลงบทความทุุกคน
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สารผู้อำ�นวยการ

	ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 ดำำ�เนิินมาถึึงครึ่่�งภาคเรีียน เป็็นการเปิิดเรีียนเต็็มรููปแบบหลัังจาก
ที่่�เรีียนออนไลน์์เต็็มรููปแบบหรืือเรีียนออนไลน์์สลัับเรีียนที่่�โรงเรีียน และเรีียนออนไลน์์ควบคู่่�เรีียนที่่�โรงเรีียน
การเปิิดเรีียนปีีการศึึกษานี้้� อยู่่�บนพื้้�นฐานความเข้้าใจร่่วมกัันว่่า ต้้องช่่วยกัันในการปฏิิบััติิตาม
มาตรการป้้องกัันโควิิด-19 เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้มาเรีียนรู้้� มาทำำ�กิิจกรรม และสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ร่่วม
กััน กิิจกรรมแรกได้้แก่่ พิิธีีเสกอาคารปฐมวััย งามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน ในวัันที่่� 24 พฤษภาคม ซึ่่�งอาคาร
เรีียนหลัังนี้้�เริ่่�มเปิิดใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 พฤษภาคม สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นอนุุบาล 3 ประถม 1 และประถม 2 ในวััน
ที่่�จััดพิิธีีเสกอาคารเรีียนนั้้�น นัักเรีียนทั้้�ง 3 ชั้้�น เป็็นเจ้้าภาพ ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส เตรีียมต้้อนรัับพระคาร์์ดิินััลฟรัังซิิส
ซาเวีียร์์ เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช มุุขนายกแห่่งอััครสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ และแขกผู้้�มีีเกีียรติิทุุกท่่าน
ในปีีการศึึกษานี้้� สิ่่ง� ที่่�โรงเรีียนพยายามอย่่างยิ่่ง� คืือ เติิมเต็็มในส่่วนประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่ข� าดหาย
ไป 2 ปีี ทั้้�งเรื่่�องของการปรัับพื้้�นฐานทางวิิชาการ เน้้นการฝึึกทัักษะ และสมรรถนะ และจััดกิิจกรรมการเรีียน
รู้้� กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนต่่าง ๆ ให้้นัักเรีียนเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ภายใต้้มาตรการความปลอดภััย ในช่่วงครึ่่�งแรกของภาค
เรีียนนั้้�น นอกจากพิิธีีเสกอาคารเรีียนแล้้ว ยัังมีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ของนัักเรีียนอีีกหลายชั้้�นเรีียน อาทิิ
พิิธีมิี สซ
ิ าเปิิดปีีการศึึกษา พิิธีรััี บเข็็มเซอร์์เวีียมของนัักเรีียนมััธยม 1 และ 4 (เข้้าใหม่่) พิิธีไี หว้้ครูู พิิธีฉี ลองนัักบุุญ
องค์์อุุปถััมภ์์สีีบ้้าน กิิจกรรมชมรม และการไปถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบน้ำำ�ฝ
� น เครื่่�องไทยธรรมที่่�วััด น่่ายิินดีีที่่�
นอกจากนัักเรีียนจะกระตืือรืือร้้น ตื่่�นเต้้นที่่�จะร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ แล้้ว ยัังได้้รัับความสนัับสนุุนจากผู้้�ปกครอง
อย่่างเต็็มที่่�
ครูู ทีี น ามารีี ผลาดิิ ก านนท์์
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวมรวมโดยครููปฐมา วิิจิติ รบุุญยรัักษ์์ และครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด

ปทิิ ด า อัั ง คณานัั น ทชัั ย อ.3/1

ได้้รัับเหรีียญทอง ประเภท Bars เหรีียญทอง ประเภท Beam เหรีียญทองแดง ประเภท Floor และ
เหรีีญทอง ประเภท Vault จากยิิมนาสติิก Level 0 ในรายการ The Bangkok Gymnastic Moose Games
Invitation Meet จััดโดย Thai Canadian Community Sports เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565
จิิ น ต์์ จุุ ฑ า เหล่่ า ประภัั สสร อ.3/2

ได้้รัับรางวััล Merit Category: P1 John Thompson Junior จากรายการ ASCO International Music
Competition 2021 จััดโดย Amstutz Music School เมื่่�อ ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล 3rd Prize ประเภท Piano Little Finger Class C จากรายการ Indonesia International Youth
Music Olympics 2022 จััดโดย Indonesia Youth Musician Organization (IYMO) เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
พิิ พพา คัั น ติิ โ ต อ.3/4

ได้้รัับรางวััล Grand Prize ประเภท March 2022 Classical Hobbyist: International Music Competition
จากการประกวด International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จััดโดย International Youth
Music Competitions (IYMC) เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน พ.ศ. 2565
ปฐมาภรณ์์ จารุุ วัั ชร์์ จิิ รกุุ ล ป.2/1

ได้้รัับรางวััล Bronze Place ประเภท Piano รุ่่�น children จากรายการ Vienna Music Competition 2021
รอบชิิงชนะเลิิศ จััดโดยศููนย์์สอบ VIENNA MUSIC EXAMINATION BOARD ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม
พ.ศ. 2565
พรเพีี ยร กัั ง วานประเสริิ ฐ ป.2/2

ได้้รัับเหรีียญทอง จากยิิมนาสติิก Level 1 ทั้้�ง 4 อุุปกรณ์์ Bars, Beam, Floor, Vault ในรายการ The Bangkok
Gymnastic Moose Games Invitation Meet จััดโดย Thai Canadian Community Sports เมื่่�อวัันที่่� 2
เมษายน พ.ศ. 2565

ณิิ ชช า ธนสถิิ ตกุุ ล ป.2/2

ได้้รัับรางวััล Silver Medal ประเภท Classical Pieces : Classical Free Choice
และรางวััล Silver Medal ประเภท Classical Pieces : Classical Sonatina
จากการแข่่งขััน Thailand International Visual Music Competition (TIVMC) 2021
จััดโดยสถาบัันดนตรีียามาฮ่่า เมื่่�อ มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับคััดเลืือกให้้จััดแสดงผลงานศิิลปะในนิิทรรศการ Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa
2021-2022 ภายใต้้ความร่่วมมืือของสำำ�นัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย กระทรวงวััฒนธรรม และNational
Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) ประเทศญี่่�ปุ่่�น ณ ยููแกลลอรี่่� หอศิิลป์ร่์ ่วมสมััย
ราชดำำ�เนิิน จััดแสดงระหว่่างวัันที่่� 8 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Platinum Medalist ประเภท Piano จากการแข่่งขััน 2022 Quebec Music Competition
Online International จััดโดย The International Competitions of Music and Fine Arts (Canada)
เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
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ณัั ท ปภา วาสนาดำำ �ร งดีี ป.2/4

ได้้รัับรางวััล Gold Medal Class: Theme – Based Examination G.1-3 ในรายการ The 5th
2022 Singapore International Piano Competition (Amateur) จััดโดย The Singapore Music Teachers’
Association and Global International Musicians Association เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล 3rd Place ประเภท Demi – Character Solo 7 Year & Under ในรายการ 22nd Asia Pacific
Dance Competition เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล 1st Place ประเภท Modern / Demi-Character / Troupe (9 & Under / 11 & Under)
ในรายการ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 - Part2 - Duo/Trio, Ensemble & Troupe
จััดโดย Commonwealth Society of Teachers of Dance (CSTD) ประเทศไทย ณ โรงละครอัักษรา
คิิงเพาวเวอร์์ เมื่่�อวัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Silver Place ประเภท Piano รุ่่�น Category Grade 1 - 3 จากรายการ Vienna Music
Competition 2021 รอบชิิงชนะเลิิศ จััดโดยศููนย์์สอบ VIENNA MUSIC EXAMINATION BOARD ประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Distinction ประเภท Piano Grade 2 ในรายการ Graded Examination in Music Performance
จััดโดยสถาบััน The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน
พ.ศ. 2565
ณภัั ทร พฤกษานานนท์์ ป.2/4

ได้้รัับรางวััล 4th Prize ประเภท Piano S 1 Category A และรางวััล 3rd Prize ประเภท Chamber Music
Category A ในรายการ 1st Tiziano Rossetti International Music Competition จััดโดย Tiziano Rossetti
International Music เมื่่�อ ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััล Third Prize ประเภท Age 7 & Under (Duet) ในรายการ The 2021 Autumn Music
Competition จััดโดย Charleston International Music Competition เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท Youth Category และรางวััล Gold Prize ประเภท Junior Category,
Piano Four Hands ในรายการ UK International Piano Competition 2022 จััดโดย European Classical
Music Awards Grobal Committee เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล First Prize ประเภท Young Artist (5-8 Years Old) และรางวััล Special Prize ประเภท
Exceptional Young Talent ในรายการ New York "Golden Classical Music Awards" 2022 International
Competition จััดโดย Golden Classical Music Awards เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล 1st Prize Award และโล่่รางวััล Outstanding Award ระดัับ Primary 1 ในรายการ Guangdong
- Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2021 – 2022 จััดโดย
Olympiad Champion Education Centre - Thailand เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Award with First Prize ประเภท Solo D Category และรางวััล Excellent Performance
Award (Final Round) ประเภท Category D-2 ในรายการ The 2021 Kawai Virtual Piano Competition
จััดโดย Kawai Music School Thailand เมื่่�อ มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Award ประเภท Best Duo Performance และรางวััล Silver Award ประเภท Age 7
and younger ในรายการ Best Classical Musicians Awards 2022 Season 1 จััดโดย Best Classical
Musicians Awards Global Committee เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล First Prize ประเภท Piano Four Hands Junior Category ในรายการแข่่งขััน 2022 Mozart
International Piano Competition จััดโดย European Classical Music Awards Global Committee
เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Fourth Place ประเภท Piano Four Hands, Prodigy ในรายการ London Classical Music
Competition (Final Round) จััดโดย London Classical Music Competition เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Silver Prize ประเภท Piano Four Hands Category P: Chamber Music Group
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ในรายการ Winter Season, 2021-22 จััดโดย Global Genius Music Competition เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Third Place Winner ประเภท Young Musicians Category, 7 – 8 years old, Advanced
(Highly Competitive), Piano 4 hands และรางวััล Audience Award Winner ประเภท Piano 4 hands
ในรายการ 21st Century Talents Ensemble Competition, Winter Season 2022, Ottawa, Canada
จััดโดย 21st Century Talents Music Competition เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลระดัับความสามารถเหรีียญเงิิน ในการแข่่งขัันประกวดดนตรีีรายการ BCC Music Competition
2021 จััดโดย โรงเรีียนกรุุงเทพคริิสเตีียนวิิทยาลััย เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล First Place Winner ประเภท Young Musicians Category 7 – 8 years old, General, Piano
Ensemble ในรายการ Royal Sound Ensemble Competition Winter 2022 จััดโดย Royal Sound Music
Competition เมื่่�อ มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Third Place Winner ประเภท Young Musicians Category, 7 – 8 years old, Advanced
(Highly Competitive), Piano 4 hands ในรายการ Red Maple Music Competition Winter Season
2022 จััดโดย Red Maple Music Competition เมื่่�อ มีีนาคม พ.ศ. 2565
สิิ ริิ น อุุ ทย านานนท์์ ป.3/2

ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ประเภท คลาส E – Girl Division II ในการแข่่งขัันกอล์์ฟ TKG Tour – Thailand Kids
Golf Tour 2021 – 2022 จััดโดย Thailand Kids Golf Tour (TKG) ณ สนามกอล์์ฟ Khao Cha-Ngok Golf
and Country Club เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ประเภท คลาส E ในการแข่่งขัันกอล์์ฟ SISB-JJGA Golf Trophy 2022
จััดโดย Journey Junior Golf Academy (JJGA) ณ สนามกอล์์ฟ Watermill Golf and Resort
เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ประเภท คลาส E ในการแข่่งขัันกอล์์ฟ Future Junior Golf Thailand 2022 #5
จััดโดย Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สนามกอล์์ฟ The Wangnoi
เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ธนญา ธนูู สิิ ง ห์์ ป.3/2

ได้้รัับรางวััล Second Prize ประเภท Broadway, Musical Theater, Disney: International Music Festival
จากการประกวด International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จััดโดย International Youth
Music Competitions (IYMC) เมื่่�อ เมษายน พ.ศ. 2565
ญาณิิ ศ า เบญจฤทธิ์์� ป.3/2

ได้้รัับรางวััล Merit ประเภท Piano Grade 1 ในรายการ Graded Examination in Music Performance จััด
โดย Trinity College London เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ศรัั ณ ย์์ พ ร เลิิ ศ กัั ง วาลไกล ป.3/3

ได้้รัับรางวััล Champion Girl E ในรายการ PPTV Junior Golf Tour 2022 จััดโดย Junior Golf of Thailand
(JGTC) ณ สนาม Phoenix Gold พััทยา จ.ชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ฐิิ ร ษา ทองปาน ป.4/1

ได้้รัับรางวััล 1st Place ประเภท Demi Character Solo รุ่่�น Pre-competitive ในการแข่่งขััน A.T.O.D.
International Dance Competition 2022 จััดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระหว่่าง
วัันที่่� 5 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงละครอัักษรา
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เพชรพริิ ม า เศรษฐปิิ ย านนท์์ ป.4/2

ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นเด็็กและเยาวชนที่่�นำำ�ชื่่อ� เสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ ด้้านวิิชาการ จััดโดย คณะกรรมการจััดงาน
วัันเด็็กแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565 กระทรวงศึึกษาธิิการ เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลแชมเปี้้�ยนและเหรีียญทอง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 10 จััดโดยสมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 วิิชาคณิิตศาสตร์์ และรางวััลเหรีียญทองแดง ระดัับชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 3 วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ในรายการ Thailand Education Development and Evaluation
Tests (TEDET) จััดโดย โครงการประเมิินและพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ โดย ศููนย์์
ภููมิิภาคว่่าด้้วยสะเต็็มศึกึ ษาขององค์์การรััฐมนตรีีศึกึ ษาแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ศููนย์์ SEAMEO STEM-ED)
เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม พ.ศ. 2565
กวิิ ณตร์์ เ นตร วัั ฒ นเชษฐ์์ ป.4/3

ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิิน รางวััล “ยอดอััจฉริิยภาพด้้านภาษาอัังกฤษระดัับประเทศ รุ่่�นประถม
ศึึกษาตอนต้้น” ในการแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบสุุดยอดอััจฉริิยภาพ
ระดัับประเทศ) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย
โรงเรีียนทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรสอบได้้เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน และประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิิน วิิชาคณิิตศาสตร์์ระดัับ
ประถมศึึกษาตอนต้้น ในการแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบคััดเลืือกตััวแทน
ระดัับจัังหวััด) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียน
ทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรสอบได้้เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน และประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิิน วิิชาภาษาอัังกฤษระดัับ
ประถมศึึกษาตอนต้้น การแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบคััดเลืือกตััวแทน
ระดัับจัังหวััด) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียน
ทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ภีี ช ญา สุุ วรรณ สิิ ง ห์์ ป.4/3

ได้้รัับเหรีียญเงิิน จากรายการ Solo Compulsories Freestyle 1 และเหรีียญทองแดง จากรายการ Freestyle 1
ในการแข่่งขััน Skate Bangkok 2021 จากสถาบัันสเก็็ตน้ำำ��แข็็งเอเชีีย (ISIAsia) ระหว่่างวัันที่่� 29 - 30 มกราคม
พ.ศ. 2565 ณ ศููนย์์การค้้า Mega Bangna
ได้้รัับรางวััลชมเชย ประเภท Duo Jazz Junior Part 1 ในการแข่่งขััน A.T.O.D. International Dance
Competition 2022 จััดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระหว่่างวัันที่่� 5 - 10 เมษายน
พ.ศ. 2565 ณ โรงละครอัักษรา
ได้้รัับ 2 เหรีียญทอง จากรายการ Artistic Freestyle 1 และรายการ Freestyle 1 ในการแข่่งขััน Ice Naka
Figure Skate Championships 2022 จากสถาบัันสเก็็ตน้ำำ��แข็็งเอเชีีย (ISIAsia) ระหว่่างวัันที่่� 7 - 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 ณ ศููนย์์การค้้า ZPELL@FUTURE PARK
อลิิ ส า อัั ศ วสุุ ข ป.4/4

ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท 21st Century Performer: Junior Category Piano จากรายการ Music
Learning Fest #7 Digital Edition จััดโดย Trinity College London เมื่่�อ ธัันวาคม พ.ศ. 2564
กัั ญ ญ์์ ว ฤนท์์ คุ้้� ม พัั นธ์์ ป.5/2

ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรสอบได้้เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน และประกาศนีียบััตรเหรีียญทอง วิิชาวิิทยาศาสตร์์ระดัับ
ประถมศึึกษาตอนปลาย โดยทำำ�คะแนนสููงสุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 ของจัังหวััดกรุุงเทพมหานคร รางวััลเหรีียญเงิิน โดย
ทำำ�คะแนนสููงสุุดเป็็นอัันดัับที่่� 2 ของภููมิิภาคกลาง ในการแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ.
2564 (รอบคััดเลืือกตััวแทนระดัับจัังหวััด) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.)

Mater Dei News ฉบัับที่่� 71 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565 | 7

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียนทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Award ระดัับ Grade 4 จากการแข่่งขััน 2022 ITMC - International Talent Mathematics
Contest จััดโดย International Talent Mathematics Contest (ITMC) เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 4 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 10 จััด
โดยสมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเกีียรติิบััตร และเหรีียญรางวััล ในการสอบได้้ลํําดัับที่่� 1 จาก 312 คน ในโครงการสอบแข่่งขััน
วััดอััจฉริิยภาพทางวิิชาการ วิิชาคณิิตศาสตร์์ ออนไลน์์ ครั้้�งที่่� 1 ประจํําปีีการศึึกษา 2564 จััดโดยบริิษััท เซ็็นเตอร์์
วััน เอ็็ดดููเคชั่่�น จํํากััด เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง ระดัับประเทศ วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษาปีีที่่� 4 รางวััล Certificate of
Excellence วิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ในรายการ Thailand Education
Development and Evaluation Tests (TEDET) จััดโดย โครงการประเมิินและพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศทาง
คณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ โดย ศููนย์์ภููมิภิ าคว่่าด้้วยสะเต็็มศึกึ ษาขององค์์การรััฐมนตรีีศึกึ ษาแห่่งเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ (ศููนย์์ SEAMEO STEM-ED) เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลอัันดัับที่่� 3 ของประเทศ และเหรีียญทอง ในโครงการทดสอบวััดระดัับความรู้้�วิิชาสัังคมศึึกษา
(สอบออนไลน์์) ครั้้�งที่่� 25 ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ประจํําปีีการศึึกษา 2564 จััดโดย บริิษััท เสริิมปััญญา
จํํากััด เมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลอัันดัับที่่� 4 ของประเทศ และเหรีียญทอง ในโครงการทดสอบวััดระดัับความรู้้�วิิชาภาษาไทย
(สอบออนไลน์์) ครั้้�งที่่� 26 ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ประจํําปีีการศึึกษา 2564 จััดโดย บริิษััท เสริิมปััญญา
จํํากััด เมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง ในการสอบแข่่งขัันวิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษา จากการแข่่งขัันทางวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565 รอบแรก ระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา โครงการพััฒนาคุุณภาพการเรีียนรู้้�สู่่�สากล
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน จััดโดยสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากรุุงเทพมหานคร
เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ได้้ผ่่านการคััดเลืือก โดยทํําคะแนนตามเกณฑ์์ในระดัับเหรีียญทอง และได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม ในโครงการค่่าย
TMAC – Thailand Mathematics Academic Camp: ค่่ายวิิชาการคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย สู่่�เวทีีแข่่งขััน
นานาชาติิ ครั้้�งที่่� 10 ประจํําปีีการศึึกษา 2565 ระหว่่างวัันที่่� 13-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับเกีียรติิบััตรเพื่่�อแสดงว่่าได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการพััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ ประจํําปีีการศึึกษา 2564 วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมการ
สอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.) เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปาณิิ สร า ชิิ น บุุ ตร ป.5/3

ได้้รัับรางวััล Silver Prize ประเภท Piano Grading Class: Grade 2 รอบ Thailand Preliminary Round จาก
การแข่่งขัันเปีียโน HKYPAF The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival จััดโดย
The Hong Kong Youth Performance Arts and Development Association เมื่่�อ ธัันวาคม พ.ศ. 2564
วรกัั ญ ญา อัั ง อติิ ช าติิ ป.5/3

ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 10 จััดโดย
สมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลยอดเยี่่ยมอัั
� นดัับ 1 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวััดความรู้้� General English Proficiency Test
ครั้้�งที่่� 36 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 จััดโดย บริิษััทเสริิมปััญญา จำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ณิิ ชกุุ ล พิิ นิิ จพิิ ชิิ ตกุุ ล ป.5/4

ได้้รัับรางวััล ชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ประเภท คลาส C Girl Development จากรายการ Thailand Kids Golf
Step-up Tournament 2022 สนามที่่� 2 จััดโดย Chaowarat Golf Academy (CGA)
ณ สนามกอล์์ฟยููนิิแลนด์์ จ.นครปฐม เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน พ.ศ. 2565
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 3 ประเภท คลาส C Girl Championship จากรายการ Thailand Kids Golf
Step-up Tournament 2022 สนามที่่� 3 จััดโดย Chaowarat Golf Academy (CGA)
ณ สนามกอล์์ฟไดนาสตี้้� จ.นครปฐม เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รวิิ ภัั ทร ชลวีี ร ะวงศ์์ ป.5/4

ได้้รัับรางวััล 1st Runner up (T2) Class D-girl จากการแข่่งขัันกอล์์ฟรายการ GAD Thailand Championship
2022 จััดโดย GAD Thailand ณ สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จ.นครนายก เมื่่อ� วัันที่่� 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
พริิ ม า ศรีี สุุ ธ าพรรณ ป.5/4

ได้้รัับรางวััล Honor ประเภท Piano Grade 9 ในรายการ Yamaha Grade Examination
จััดโดย YAMAHA Music Foundation, Tokyo Japan เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม พ.ศ. 2565
ณัั ชช าริิ น ทร์์ บรรจงกิิ จ ป.6/1

ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิิน วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนีียบััตรเหรีียญทองแดง วิิชาคณิิตศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย การแข่่งขัันสอบวััดทัักษะ
วิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบคััดเลืือกตััวแทนระดัับจัังหวััด) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับ
ทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียนทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรเหรีียญเงิิน รางวััล “ยอดอััจฉริิยภาพด้้านวิิทยาศาสตร์์ระดัับประเทศ
รุ่่�นประถมศึึกษาตอนปลาย” และประกาศนีียบััตรเหรีียญทองแดง วิิชาคณิิตศาสตร์์ รางวััล “ยอดอััจฉริิยภาพด้้าน
คณิิตศาสตร์์ระดัับประเทศ รุ่่�นระดัับประถมตอนปลาย” ในการแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 (รอบสุุดยอดอััจฉริิยภาพระดัับประเทศ) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับ
ชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายโรงเรีียนทั่่�วประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 จากการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 10 จััดโดย
สมาชิิกภาพ สหภาพ IMC ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Silver Award ระดัับ Grade 5 จากการแข่่งขััน 2022 ITMC - International Talent Mathematics
Contest จััดโดย International Talent Mathematics Contest (ITMC) เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง ในการสอบแข่่งขัันวิิชาคณิิตศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษา จากการแข่่งขัันทางวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565 รอบแรก ระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา โครงการพััฒนาคุุณภาพการเรีียนรู้้�สู่่�สากล
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน จััดโดยสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากรุุงเทพมหานคร
เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณพิิ ชญา แซ่่ จิิ ว ป.6/1

ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท Piano: Performance Grade III รางวััล Sliver Prize ประเภท Harp:
Young Artist – Age 12 & Under และรางวััล All Round Musician Award ในรายการ London Young
Musician 2021 – 2022 Season 3 Competition จััดโดย LYM Competition Committee เมื่่�อวัันที่่� 9
มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Medal ประเภท Rising Star Category Harp จากรายการ Canadian International
Music Competition จััดโดย the Canadian International Music Competition Board
เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Distinction จากการสอบวััดระดัับทางการเต้้น RAD Level 2 Award in Graded Examination
in Dance: Grade 4 (Ballet) จััดโดย Royal Academy of Dance เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล First Place ประเภท Modern Troupe 13 & under จากการแข่่งขัันเต้้นรำำ� 8th CSTD Thailand
Dance Grand Prix 2021 (Part 2) จััดโดย Commonwealth Society of Teacher of Dancing (CSTD)
ประเทศไทย ณ โรงละครอัักษรา คิิงพาวเวอร์์ ระหว่่างวัันที่่� 5 – 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท Piano Grade Exam: Grade 3 – 4 จากรายการ Thailand International
Virtual Music Competition 2021 จััดโดย Yamaha Music Academy Bangkok
เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Honours with Distinction และรางวััล Silver Medal จากการสอบวััดระดัับทางการเต้้น ประเภท
Jazz Moves จััดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Honours with Distinction และรางวััล Silver Star จากการสอบวััดระดัับทางการเต้้น ประเภท
Jazz Moves จััดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Medal ประเภท Group Jazz Teen และรางวััล Gold Medal ประเภท Group
Contemporary Teen ในการแข่่งขััน A.T.O.D. International Dance Competition 2022 จััดโดย Australian
Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระหว่่างวัันที่่� 5 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงละครอัักษรา คิิงพาวเวอร์์
ได้้รัับรางวััล Annual Star Award ประเภท Harp Performance: Artist Category (age 15 & under) จาก
รายการ London Young Musician of the Year 2022 จััดโดย LYM Competition Committee เมื่่�อวััน
ที่่� 10 เมษายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Thailand’s third highest marks in 2021 Digital Assessment: Piano Grade 3 อัันดัับที่่� 3
จากรายการ Trinity Awards Thailand 2021 จััดโดย Trinity College London ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปริิ ม พิิ บูู ล ศิิ ริิ ป.6/1

ได้้รัับรางวััล 1st Place รุ่่�น Jazz Group Junior ในการแข่่งขััน A.T.O.D. International Dance Competition
2022 จััดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระหว่่างวัันที่่� 5 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรง
ละครอัักษรา คิิงพาวเวอร์์
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ประเภท ยิิมนาสติิกแดนซ์์ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 12 ปีี รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ประเภท กรุ๊๊ป�
เอ็็กเซอร์์ไซส์์ (5 บอล) รุ่่�นยุุวชน รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ประเภทกรุ๊๊�ปเอ็็กเซอร์์ไซส์์ (5 ฟรีีแฮนด์์) รุ่่�นยุุวชน
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ประเภท กรุ๊๊�ปเอ็็กเซอร์์ไซส์์ (รวม 2 ท่่าชุุด) รุ่่�นยุุวชน รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1
ทัักษะกีีฬายิิมนาสติิกลีีลาพื้้�นฐาน ประเภทบุุคคล รุ่่�นอายุุ 12 ปีี ในการแข่่งขัันออมสิินยิิมนาสติิกลีีลา ชิิงชนะ
เลิิศแห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 42 ประจำำ�ปีี 2565 ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระ
เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี จััดโดย สมาคมกีีฬายิิมนาสติิกแห่่งประเทศไทย ณ ศููนย์์ฝึกึ กีีฬาแห่่งชาติิ
ภาคตะวัันออก จัังหวััดชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 11 - 14 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ปัั ณธ์์ ชัั ยย ะราษฎร์์ ป.6/2

ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรสอบได้้เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน และประกาศนีียบััตรเหรีียญทองแดง วิิชาภาษาอัังกฤษ
ระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย การแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบคััดเลืือก
ตััวแทนระดัับจัังหวััด) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีีเครืือ
ข่่ายโรงเรีียนทั่่วป
� ระเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลประกาศนีียบััตรเหรีียญทองแดง รางวััล “ยอดอััจฉริิยภาพด้้านภาษาอัังกฤษระดัับประเทศ รุ่่�น
ประถมศึึกษาตอนปลาย” ในการแข่่งขัันสอบวััดทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 (รอบสุุดยอด
อััจฉริิยภาพระดัับประเทศ) จากสำำ�นัักงานโครงการสอบวััดระดัับทัักษะวิิชาการระดัับชาติิ (สวช.) ร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่ายโรงเรีียนทั่่วป
� ระเทศ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
พราว คัั น ติิ โ ต ป.6/2

ได้้รัับรางวััล First Prize ประเภท Classical Hobbyist: International Music Festival จากการประกวด
International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จััดโดย International Youth Music
Competitions (IYMC) เมื่่�อ มีีนาคม พ.ศ. 2565
กัั ญ ณภัั ทร หอมเอนก ป.6/2

ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท 21st Century Performer: Category I จากรายการ Music Learning Fest
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
#7 Digital Edition จััดโดย Trinity College London เมื่่�อ ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลเด็็กและเยาวชนที่่�นำำ�ชื่่อ� เสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ “ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและดนตรีี” เนื่่�องในงานวัันเด็็ก
แห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565 จััดโดยกระทรวงศึึกษาธิิการ ในวัันที่่� 8 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Grand Prix ประเภท Lyrical Dance รายการ Open Art Fest: Ankara 2022 II International
Festival - Competition จััดโดย Production Center “Spalah”, Turkey เมื่่�อวัันที่่� 17 – 23 มกราคม พ.ศ.
2565
ได้้รัับรางวััล Grand Prix ประเภท Lyrical Dance รายการ Stars of Croatia จััดโดย Training Center for
Educational innovations and Creativity (Harmony) Ukrainian - Croatian two-rounded multi-genre
online festival contest of art “Stars of Croatia” ในวัันที่่� 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน ประเภท Piano Division 25 – UK Grade 3 จากการแข่่งขัันเปีียโน Bravo Children’s
Music Festival 2022 จััดโดย U Music Education ในวัันที่่� 25 มีีนาคม พ.ศ. 2565
มิิ ลิิ น ธนสถิิ ตกุุ ล ป.6/2

ได้้รัับรางวััล Excellent ประเภท Classical Pieces: Burgmuller จากการแข่่งขััน Thailand International
Visual Music Competition (TIVMC) 2021 จััดโดยสถาบัันดนตรีียามาฮ่่า เมื่่�อ มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Medalist ประเภท Piano จากการแข่่งขััน 2022 Quebec Music Competition Online
International จััดโดย The International Competitions of Music and Fine Arts (Canada) เมื่่�อวัันที่่�
6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ณฐมน พฤกษโชติิ ป.6/2

ได้้รัับเกีียรติิบััตร และโล่่รางวััล คะแนนอัันดัับที่่� 2 ของประเทศไทย ประเภท Piano Grade 5 ในรายการ Trinity
Awards Thailand 2021 จััดโดย Trinity College London เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2565
ชวิิ น ธร โกมลวณิิ ช ม.3/1

ได้้รัับรางวััล First Place จากการประกวดร้้องเพลงประเภท Vocal Age Group รุ่่�น Senior Class ในงาน
The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival จััดโดย Hong Kong Youth
Performance Art and Development Association เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2564
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นเด็็กและเยาวชนดีีเด่่น คณะกรรมการจััดงานฉลองวัันเด็็กแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565 จััดโดย
กระทรวงศึึกษาธิิการ เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล 2nd Place จากการประกวดร้้องเพลงประเภท Singing Solo รุ่่�นอายุุ 14 – 15 ปีี ในงาน Asia
Students Arts Festival 2022 จััดโดย First Education International Hong Kong เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2565
ชลกนก สถีี ร ะนาวิิ น ม.3/4

ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท Solo Modern รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท Solo Lyrical รุ่่�นอายุุ
ไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท Solo Demi character รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 2 ประเภท
Solo Classical รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลชมเชย ประเภท Solo Repertoire รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 11 – 14 ปีี
ได้้รัับรางวััลชมเชย ประเภท Solo Contemporary รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี จากการแข่่งขัันเต้้นประเภทเดี่่�ยว
ในรายการ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 จััดโดย The Commonwealth Society of
Teachers of Dancing ระหว่่างวัันที่่� 30 ตุุลาคม – 7 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท Classical Troupe รุ่่�นไม่่จำำ�กััดอายุุ ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท National Troupe
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 1 ประเภท Contemporary Troupe รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 15 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 2
ประเภท Duo Lyrical รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 2 ประเภท Classical Ensemble รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี
ได้้รัับรางวััลที่่� 2 ประเภท Lyrical Troupe รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 17 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 3 ประเภท Hip Hop Troupe
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 15 ปีี ได้้รัับรางวััลที่่� 3 ประเภท Modern Troupe รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 13 ปีี จากการแข่่งขัันเต้้น
ประเภททีีมในรายการ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 จััดโดย The Commonwealth
Society of Teachers of Dancing ระหว่่างวัันที่่� 5 – 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
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ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน

“ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และ
การได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน”
เรีียบเรีียงโดย ครููพรวิิภา เหาตะวานิิช ครููปนััดดา ศรีีประทุุมรัักษ์์
ครููจิินต์์ จิิระริิยากุุล และครููมณีีจัันท์์ ไกรณรงค์์

กว่่า 2 ปีีที่่�ทั่่�วโลกต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อหลายชีีวิิตทั่่�วโลก
ทั้้�งด้้านวิิถีชีี ีวิิต การทำำ�งาน หรืือแม้้กระทั่่�งการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน ในรั้้�วโรงเรีียนเองก็็เช่่นกััน ครููและศิิษย์์ รวมถึึงเพื่่�อนนัักเรีียน เปลี่่�ยน
รููปแบบเป็็นการสื่่�อสารผ่่านหน้้าจอ ซึ่่�งครููและนัักเรีียนส่่วนใหญ่่ได้้เฝ้้ารอคอยวัันเปิิดปีีการศึึกษา 2565 ที่่�เราทุุกคนจะได้้กลัับมาพร้้อมหน้้า
พร้้อมตากัันอีีกครั้้�ง โดยข้้อความต่่อจากนี้้�ได้้รวบรวมความรู้้�สึกึ ของนัักเรีียนที่่�มีต่ี อ่ การเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่และการได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียน
จากนัักเรีียนชั้้�นต่่าง ๆ

	หนููรู้้�สึกึ มีีความสุุขมาก หนููรัักโรงเรีียนของหนููมาก ๆ เพราะ นี้้�หนููดีใี จมากที่่�ได้้มาเรีียนกัับเพื่่�อน ๆ และได้้มาเจอคุุณครูู รวมทั้้�งได้้
โรงเรีียนสะอาด และทัันสมััยมาก ๆ รู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและมีีความสุุขมาก ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ที่่�โรงเรีียนร่่วมกัับคุุณครููและเพื่่�อน ๆ และยัังได้้มา
ที่่�มาโรงเรีียนแล้้วได้้ทำำ�กิิจกรรมสนุุก ๆ กัับเพื่่�อน ๆ
เรีียนที่่�ตึึกใหม่่เป็็นปีีแรก
ฐิิ ต ารีี ย์์ วงศ์์ บุุ ญ เนตร์์ อ.3/2

พนิิ นัั น ท์์ ศิิ ริิ ไ พโรจน์์ ป.2/3

	หนููชอบเรีียน on-site มากกว่่าเรีียน online หนููรู้้�สึึกดีีใจ
ที่่�ได้้เจอคุุณครููคนใหม่่ เพื่่�อนใหม่่ ทำำ�ให้้หนููมีีเพื่่�อนเพิ่่�มขึ้้�น หนููชอบ
ที่่�ได้้พููดคุุยกัับคุุณครููต่่อหน้้าจริิง ๆ ชอบที่่�ได้้คุุย ได้้กิินข้้าว ได้้เล่่น
สนามเด็็กเล่่นกัับเพื่่�อน โดยเฉพาะหญ้้าเทีียมทำำ�ให้้หนููรู้้�สึกึ เหมืือนได้้
ปีีนภููเขา หนููชอบเรีียนที่่�ชั้้น� 5 เพราะได้้ใช้้คอมพิิวเตอร์์ และตึึกใหม่่ก็็
สวยมาก หนููชอบขึ้้�นไปเรีียนที่่�ชั้้�น 6 เพราะมีีที่่�กว้้างมาก ให้้หนููได้้วิ่่�ง
เล่่นสนุุก แล้้วก็จัั็ ดพิิธีไี หว้้ครููได้้ด้วย
้ หนููดีีใจที่่�คุณ
ุ พ่่อ (บาทหลวง) มา
หาหนููในวัันพิิธีีเสกอาคาร เพราะทำำ�ให้้หนููรู้้�สึึกอบอุ่่�น หนููชอบเรีียน
ทุุกวิิชา และชอบคุุณครููทุุกคน อาหารที่่�โรงเรีียนก็็อร่่อยมาก โดย
เฉพาะสปาเกตตีีซอสแดง

	หนููดีีใจที่่�ได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนที่่�หนููชอบ หนููมีีความ
สุุข สนุุก และหนููชอบเรีียนหนัังสืือ ชอบเรีียนรู้้�ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างและมีี
ความสุุขในสิ่่�งที่่�คุุณครููสอน หนููชอบทำำ�การบ้้าน อาจจะไม่่ได้้ทำ�ถูู
ำ ก
ทุุกข้้อแต่่หนููก็็อยากฝึึกฝนทุุกวััน ถึึงแม้้หนููจะต้้องนอนเร็็วและตื่่�น
เช้้าเกืือบทุุกวัันแต่่หนููมีีความสุุขที่่�จะเรีียนรู้้� หนููรัักโรงเรีียน หนููรััก
การเรีียน หนููคิิดถึึงโรงเรีียน

ดานิิ ต า ธีี ร ะกุุ ล ป.1/2

	ตอนป.1 หนููไม่่ได้้เจอเพื่่�อน ๆ และคุุณครููเลย เพราะมีี
สถานการณ์์โควิิด ทำำ�ให้้ต้้องเรีียน online ทั้้�งปีี เมื่่�อจะได้้กลัับมา
เรีียนหนููรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและตั้้�งตารอในกลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนอย่่างใจ
จดจ่่อ เพราะหนููคิิดถึึงและอยากเจอคุุณครููและเพื่่�อน ๆ มาก ตอน
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รดา เชื้้� อ พลากิิ จ ป.3/3

	ตั้้�งแต่่เปิิดเรีียนมาหนููดีีใจมาก ที่่�ได้้เจอเพื่่�อน ๆ และคุุณครูู
ที่่�โรงเรีียนมีีต้้นไม้้มากมาย อากาศจึึงดีีมาก ๆ สนามเด็็กเล่่นก็็น่่า
เล่่น อาหารที่่�โรงเรีียนก็็อร่่อยมาก คุุณครููนั้้�นก็็ใจดีีและได้้สอนให้้
รู้้�จัักมารยาท เช่่น วิิธีีการไหว้้ที่่�ถููกต้้อง มารยาทบนโต๊๊ะอาหาร การ
จััดรองเท้้าให้้เป็็นระเบีียบ ซึ่่�งทำำ�ให้้หนููนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
อย่่างถููกต้้อง และบทเรีียนบางวิิชาก็็เข้้าใจมากขึ้้�น หนููรัักโรงเรีียนนี้้�
และภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย
ชิิ ณณิิ ช า ธรรมรัั ก ษ์์ ป.4/4

ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน
	ปีีการศึึกษาใหม่่ ชีีวิิตใหม่่และการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ ทำำ�ให้้
เราต้้องปรัับตััวของเราใหม่่กลายเป็็นคนใหม่่ ทำำ�ในสิ่่�งนั้้�น ๆ ให้้ดีีขึ้้�น
ปีีการศึึกษาใหม่่นี้้ทำ� �ำ ให้้เราได้้เรีียนรู้้�มากขึ้้น� ถึึงจะมีีอุปส
ุ รรคขััดขวาง
มากมายอย่่างโควิิด-19 ทำำ�ให้้เราต้้องใช้้ชีีวิิตอย่่างระมััดระวััง ถึึงโค
วิิดจะระบาดอยู่่�แต่่ด้้วยความร่่วมมืือของพวกเราก็็ทำำ�ให้้พวกเราได้้
ไปโรงเรีียน ไปทำำ�งาน ถึึงแม้้โควิิดจะเบาบางลงแล้้วก็็อย่่าไปคิิดว่่า
มัันเบาบางลงแล้้วทำำ�ตามใจตนเอง ก็็จะทำำ�ให้้โควิิดกลัับมาอีีกครั้้�ง
ขอให้้ทุุกคนดููแลตนเองให้้ดีี พวกเราจะได้้มาร่่วมกิิจกรรมที่่�พวกเรา
คิิดถึึงอย่่างเช่่น กีีฬาสีี ทััศนศึึกษา หนููดีีใจที่่�ได้้กลัับมาที่่�โรงเรีียนอััน
สวยงามและน่่าเรีียนแห่่งนี้้�

การมาโรงเรีียนสำำ�หรัับดิิฉััน ไม่่ใช่่แค่่มาร่ำำ��เรีียนวิิชา แต่่
เราได้้เรีียนรู้้�ถึึงการเข้้าสัังคม การอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างสัันติิ รวมถึึง
กิิจกรรมหลาย ๆ อย่่าง เช่่น กีีฬาสีี ชมรม หรืือแม้้แต่่งานกลุ่่�มก็็มอบ
ประสบการณ์์ดีี ๆ มากมาย และทำำ�ให้้ดิิฉัันรู้้�จััก รััก เมตตา และเป็็น
หนึ่่�งเดีียวกััน

	หนููรู้้�สึึกดีีใจมากที่่�ได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนอีีกครั้้�งหลััง
จากเรีียนออนไลน์์มานาน ได้้มาเจอเพื่่�อน ๆ และคุุณครูู สามารถทำำ�
กิิจกรรมการเรีียนต่่าง ๆ ได้้อย่่างเข้้าใจมากขึ้้�น หนููรู้้�สึึกสนุุกมากใน
ช่่วงเวลาที่่�ได้้มาโรงเรีียน ได้้มาเรีียนแบบเห็็นหน้้ากััน ได้้มาเล่่นกัับ
เพื่่�อน ๆ ซึ่่�งทางโรงเรีียนได้้เตรีียมมาตรการพร้้อมสำำ�หรัับนัักเรีียน
ทุุกคน มีีมาตรการที่่�เข้้มงวด ปลอดภััยจากโควิิด-19 หนููขอขอบคุุณ
ทางโรงเรีียนที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนทุุกคนได้้มาเรีียนที่่�โรงเรีียน

	ที่่�สำำ�คััญดิิฉัันก็็รู้้�สึกึ เสีียดายในฐานะนัักเรีียน online ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถออกทััศนศึึกษา ทำำ�กิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคมในชั้้�นมััธยม
และหวัังว่่าในปีีหน้า้ จะมีีโอกาสได้้ทำำ�กิจิ กรรม “เซอร์์เวีียม” การยิินดีี
รัับใช้้เพื่่�อสัังคม

	ซึ่่�งการเรีียน online ทำำ�ให้้ดิิฉัันพลาดโอกาส หรืือเรีียนรู้้�
ได้้ไม่่เต็็มที่่� โดยเฉพาะวิิชาภาคปฏิิบััติอิ ย่่าง การงานอาชีีพ พลศึึกษา
ที่่�ต้อ้ งอาศััยการเรีียนรู้้�ผ่า่ นการปฏิิบััติจิ ริิง เมื่่อ� อยู่่�ในรููปแบบการเรีียน
online คุุณครููก็็จำำ�เป็็นต้้องปรัับเนื้้�อหาการเรีียนให้้สอนแค่่ทฤษฎีี

กวิิ น ทิิ พ ย์์ สุุ ข ประสิิ ทธิ์์� ป.5/1

ญาณิิ ศ า วงศ์์ ศิิ ริิ กุุ ล ป.6/3

การได้้มาเรีียนออนไซต์์ ทำำ�ให้้ได้้มาพบกัับเพื่่�อน ๆ อีีกทั้้�ง
ยัังได้้มาชื่่น� ชมบรรยากาศใหม่่ ๆ ภายในโรงเรีียน เช่่น อาคารปฐมวััย
งามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน ซึ่่�งมีีการสร้้างใหม่่และช่่วยส่่งเสริิม
บรรยากาศแห่่งการเรีียนรู้้� อีีกหนึ่่�งข้้อดีีของการมาเรีียนที่่�โรงเรีียน
คืือ นัักเรีียนสามารถจดจ่่อกัับการเรีียนได้้ดีขึ้้ี น� กว่่าการเรีียนออนไลน์์
ที่่�บ้า้ น ดัังนั้้�นนัักเรีียนจะเข้้าใจในบทเรีียนได้้มากขึ้้น� การมาเรีียนออน
ไซต์์ ยัังทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้มีส่ี ่วนร่่วมในกิิจกรรมงานกลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น
การทำำ�พานไหว้้ครูู เป็็นต้้น
กฤตติิ ช า เหล่่ า ประภัั สสร ม.1/3

ณีี ล ดา แทงค์์ ม.2/1

จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้ 2 ปีีการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาหนููไม่่ค่่อยได้้มีีโอกาสมาโรงเรีียน ในปีีการศึึกษานี้้�หนููได้้มา
โรงเรีียน มาเจอคุุณครูู เพื่่�อน ๆ พี่่� ๆ และน้้อง ๆ ทำำ�ให้้หนููรู้้�สึกึ มีีความ
สุุข เหมืือนได้้กลัับมาบ้้านหลัังที่่� 2
	หนููรู้้�สึึกสนุุกมากในทุุกวัันที่่�ได้้มาโรงเรีียน ได้้มาพููดคุุย
กัับคุุณครููและเพื่่�อน ๆ โดยไม่่ต้้องผ่่านหน้้าจอ ได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของโรงเรีียน เช่่น การทำำ�พานไหว้้ครูู ถึึงจะเหนื่่�อยและต้้อง
ตื่่�นแต่่เช้้าเพื่่�อมาโรงเรีียน แต่่หนููก็็ได้้มาหััวเราะกัับเพื่่�อน ๆ มา
สััมผััสบรรยากาศการเรีียนในห้้องเรีียนกัับเพื่่�อน ๆ อย่่างเดิิมที่่�เคย
เป็็น
	ทั้้�งนี้้�หนููยัังคงต้้องระมััดระวัังตััวเองให้้ดีี ต้้องใส่่หน้้ากาก
อนามััยตลอดเวลา ล้้างมืือบ่่อย ๆ ใช้้ชีีวิิตแบบ New Normal แต่่
ถึึงอย่่างไรการมาเรีียนออนไซต์์ก็็ทำำ�ให้้หนููมีีความสุุขมาก ๆ

ชวิิ น ธร โกมลวณิิ ช ม.3/1
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ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน

เมื่่�อโรงเรีียนเราได้้เปิิดเรีียนแบบ on-site เป็็นวัันแรก สิ่่�ง
ที่่�ทำำ�ให้้ดิิฉัันรู้้�สึึกเหมืือนได้้กลัับเข้้ามาบ้้านหลัังที่่�สองอีีกครั้้�งหนึ่่�งคืือ
ความรู้้�สึกึ อบอุ่่�นเมื่่อ� ได้้เจอเพื่่�อน ๆ การพููดคุุยกัับเพื่่�อน ๆ เพีียงเสีียง
หััวเราะก็็ทำ�ำ ให้้ดิิฉัันมีีความสุุข รู้้�สึึกอบอุ่่�น และเหมืือนการต้้อนรัับ
กลัับมาในรั้้�วมาแตร์์เดอีีอีีกครั้้�ง ความรู้้�สึึกอีีกอย่่างที่่�ดิิฉัันรู้้�สึึกได้้ คืือ
ความตื่่�นเต้้นที่่�จะได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับเพื่่�อนใหม่่ ๆ จากโรงเรีียนอื่่�น
และถึึงแม้้จะมีีกิิจกรรมหลายอย่่างที่่�เราไม่่ได้้ร่่วมทำำ�ด้้วยกัันในปีีที่่�
ผ่่านมา ก็็สามารถทดแทนได้้ด้้วยความทรงจำำ�ใหม่่ ๆ ที่่�จะสร้้างกัับ
เพื่่�อนในปีีนี้้�

แต่่พวกเราพร้้อมที่่�จะปรัับตััวอย่่างเต็็มที่่� เพราะนัักเรีียนทุุกคนเข้้าใจ
ถึึงความสำำ�คััญของการดููแลความปลอดภััยในเรื่่อ� งของสุุขภาพ ซึ่่ง� ส่่ง
ผลไปถึึงการเรีียนการสอนภายในโรงเรีียนและสัังคมภายนอกด้้วย

ณัั ฐ ชญา เจสสิิ ก้้ า จิิ รสัั น ติ์์� ม.4/2

	หนููรู้้�สึกึ ดีีใจมากที่่�ได้้เปิิดเรีียนแบบออนไซต์์ การได้้มาเรีียน
ที่่�โรงเรีียนแบบนี้้� ทำำ�ให้้หนููได้้มีโี อกาสทำำ�กิจิ กรรมกัับเพื่่�อน ๆ เหมืือน
เมื่่อ� ก่่อน ได้้ร่วมพิ
่ ธีิ ต่ี า่ ง ๆ และได้้ใช้้ชีวิี ตมััธยมกัั
ิ
บเพื่่�อน ๆ เหมืือนแต่่
ก่่อนอีีกครั้้�ง ถึึงแม้้จะอยู่่�ในมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด - 19 แต่่สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการกลัับมาเรีียนออนไซต์์ เรีียนที่่�
โรงเรีียนนั้้�นทำำ�ให้้หนููมีีวิินััยในการเรีียนมากขึ้้�น จดจ่่อกัับการเรีียน
มากกว่่าออนไลน์์ และได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับคุุณครููและเพื่่�อนมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้หนููมีีความสุุขมากที่่�ได้้พบคุุณครููและเพื่่�อน เพราะหนููเชื่่�อว่่า
เราทุุกคนคิิดถึึงบรรยากาศและการกลัับมาที่่�โรงเรีียนอีีกครั้้�งเสมอ

	ดิิฉัันชอบการเรีียนแบบ on-site มากกว่่าการเรีียนแบบ
online เพราะเมื่่�อเรีียนแบบ online ดิิฉัันรู้้�สึึกว่่าสำำ�หรัับบางคน
สภาพแวดล้้อมภายในบ้้านอาจไม่่เหมาะสมกัับการเรีียน online อาจ
จะมีีอุปส
ุ รรคในการเรีียน ดิิฉัันคิิดว่่าอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการเรีียน
คืือแรงผลัักดัันและกำำ�ลัังใจที่่�ได้้จากเพื่่�อน ๆ เมื่่�อกลัับมาเรีียนแบบ
วรีี ย์์ พิิ ตรา สุุ วรรณ ศร ม.5/4
onsite ดิิฉัันเห็็นบรรยากาศที่่�น่่าเรีียนเป็็นอย่่างมาก คุุณครููต้้อนรัับ
	หลัังจากเรีียนออนไลน์์มาตลอดทั้้�งปีีการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมา ถึึง
นัักเรีียนเป็็นอย่่างดีีทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�สึึกกระตืือรืือร้้นในการเรีียน
แม้้ในช่่วงเวลานี้้�จะยัังคงมีีการระบาดของโรคโควิิด-19 อยู่่�เป็็นระยะ
เพื่่�อน ๆ คอยผลัักดัันกัันอยู่่�เสมอ และคอยช่่วยเหลืือตลอดเมื่่�อมีี
ๆ แต่่วัันนี้้�พวกเราก็็ได้้กลัับมาใช้้ชีวิี ติ ในโรงเรีียนอย่่างเต็็มที่่อี� กี ครั้้�ง ปีี
ปััญหา
นี้้�หนููได้้เป็็นพี่่�ชั้้�นสููงสุุดในโรงเรีียนแล้้ว เวลายืืนเข้้าแถวตอนเช้้ารู้้�สึึก
	ดิิฉัันรู้้�สึึกภาคภููมิิใจและประทัับใจที่่�โรงเรีียนของเราได้้ ยัังไม่่ค่่อยคุ้้�นชิินกัับบรรยากาศแบบนี้้� รู้้�สึึกว่่าเราเป็็นพี่่�ชั้้�นสููงสุุดแล้้ว
คำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยและคอยสนัับสนุุนในการคััดกรองโควิิด – 19 จริิง ๆ ใช่่ไหม เพราะตอนมััธยม 5 แทบจะไม่่ได้้มาโรงเรีียน ราวกัับ
อย่่างเต็็มที่่� ไม่่ว่า่ จะเป็็นการพััฒนาเครื่่�องมืือให้้มีคว
ี ามใหม่่ขึ้้น� และมีี ว่่าเพีียงชั่่�วพริิบตาก็็มาอยู่่�ชั้้�นมััธยม 6 แต่่วัันนี้้�บรรยากาศโรงเรีียน
ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� รวมถึึงการกระตุ้้�นให้้นัักเรีียนมีีการตรวจเชื้้อ� โค กลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้รู้้�สึกึ มีีชีวิี ตชี
ิ วี าขึ้้น� ต่่างจากตอนที่่�เรีียนอยู่่�
วิิด – 19 บ่่อยขึ้้�น และการเว้้นระยะห่่างในห้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง ถึึงแม้้ว่า่ ที่่�บ้า้ น พอได้้เห็็นอาคารปฐมวััย โรงอาหารใหม่่ และสนามหญ้้าเทีียม
พวกเราจะไม่่คุ้้�นเคยและไม่่ได้้สะดวกสบายกัับการปรัับตััวในครั้้�งนี้้� ที่่�ลาน PIAZZA หนููดีีใจที่่�มีโี อกาสได้้สััมผััสก่อ่ นที่่�จะจบการศึึกษาชั้้น�
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ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน

มััธยม 6 และรู้้�สึึกยิินดีีกัับน้้อง ๆ ในรุ่่�นต่่อไปที่่�จะได้้ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในรั้้�ว 	หลัังจากที่่�ต้อ้ งเรีียนออนไลน์์ที่่บ้� า้ นในช่่วงสถานการณ์์การ
มาแตร์์เดอีีฯ กัับสภาพบรรยากาศแวดล้้อมที่่�สวยงามและอบอวลไป แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ผ่่านมา ในที่่�สุุดพวกเราก็็ได้้กลัับมา
ด้้วยกลิ่่�นหอมแห่่งความสุุขต่่อไป
เรีียนที่่�โรงเรีียนอย่่างเต็็มรููปแบบ การกลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนในครั้้�ง
ลภัั สรด า นรพัั ลลภ ม.6/1 นี้้� สภาพแวดล้้อมและบรรยากาศของโรงเรีียนมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
เป็็นอย่่างมากทั้้�งอาคารปฐมวััยที่่�สร้า้ งเสร็็จสมบููรณ์์ โดดเด่่น งามสง่่า
การเรีียนในช่่วงสถานการณ์์ Covid – 19 ในช่่วง 2 ปีี
สมกัับเป็็นอาคารที่่�มีคว
ี ามทัันสมััยและเอื้้อ� ต่่อการเรีียนรู้้ข� องนัักเรีียน
ที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้บรรยากาศและรููปแบบของการเรีียนเปลี่่�ยนแปลง
ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพ วััดน้้อยของโรงเรีียนได้้รัับการบููรณะใหม่่ดูู
ไปจากเดิิมจากที่่�เคยใช้้ชีีวิิตทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ด้้วยกัันที่่�โรงเรีียน
สวยงามสมกัับเป็็นสััญลัักษณ์์ที่่�สํําคััญของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ใน
เปลี่่�ยนไปสู่่�วิิถีีแห่่งการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ที่่�ทำ�ำ ให้้นัักเรีียนต้้องปรัับ
ส่่วนของอาคารเฉลิิมพระเกีียรติินั้้น� ได้้มีกี ารปรัับภููมิิทััศน์ใ์ หม่่ มีีการปูู
ตััวและพฤติิกรรมในการเรีียนผ่่านหน้้าจอมากขึ้้�นซึ่่�งทำำ�ให้้ฉัันรู้้�สึึก
หญ้้าเทีียมบริิเวณลาน PIAZZA ที่่�พวกเราสามารถไปนั่่ง� เล่่นพัักผ่่อน
นึึกถึึงภาพบรรยากาศวัันวานของการเรีียน ตลอดจนเสีียงหััวเราะ
กัันได้้ ให้้ความรู้้�สึึกผ่่อนคลายมาก ๆ สุุดท้้ายมีีการย้้ายโรงอาหารมา
รอยยิ้้�ม ความสุุข ของการอยู่่�ร่่วมกัันที่่�โรงเรีียนมาโดยตลอด และ
แทนที่่�ห้้องแมรีี ออฟ ดิิอิินคาร์์เนชัันเดิิมเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบาย
ในตอนนี้้�สถานการณ์์เริ่่�มเข้้าสู่่�สภาพปกติิที่่�ทุุกคนได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิต
และเอื้้�อประโยชน์์ในการรัับประทานอาหารให้้กัับนัักเรีียนมากขึ้้�น
ร่่วมกัันที่่�โรงเรีียนแล้้ว เป็็นปีีสุุดท้้ายที่่�ได้้ใช้้ชีีวิตร่
ิ ่วมกัับเพื่่�อน ๆ อีีก
ถึึงแม้้หลายสิ่่�งในโรงเรีียนจะเปลี่่�ยนไปแต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ไม่่เคยเปลี่่�ยนไป
ไม่่นานพวกเราก็็ต้้องแยกย้้ายกัันไปตามเส้้นทางของตนเองแต่่ภาพ
เลยคืือ ความรััก ความอบอุ่่�นจากคณะซิิสเตอร์์ คุุณครูู เพื่่�อน ๆ พี่่� ๆ
ความทรงจำำ�ดีี ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น ณ รั้้�วโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ แห่่งนี้้�จะยััง
น้้อง ๆ รวมทั้้�งพี่่�เจ้้าหน้้าที่่�ที่่ทํํ� าให้้การมาโรงเรีียนมีีความหมายสำำ�หรัับ
คงอยู่่�ในใจฉัันตลอดไป
พวกเราเป็็นอย่่างยิ่่�งนัับว่่าเป็็นการสร้้างความสุุข รอยยิ้้�ม เสีียง
ณภัั ทร ศมน กีี รติิ ป ระภากุุ ล ม.6/2
หััวเราะและมีีความทรงจํําดีี ๆ ที่่�เติิมเต็็มชีีวิิตของการเป็็นนัักเรีียน
มาแตร์์เดอีีฯ ในทุุก ๆ วััน
ณัั ฏ ฐนัั น ท์์ ไชยแพทย์์ ม.6/3

	ข้้อความทั้้�งหมดนี้้�เป็็นเพีียงบางส่่วนของความในใจที่่�นัักเรีียนโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยมีีต่่อการเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่ที่่�พร้้อม
ให้้บุุคลากรและนัักเรีียนทุุกคนได้้มาพร้้อมหน้้ากัันที่่�โรงเรีียน เด็็ก ๆ ทุุกคนรู้้�สึึกอบอุ่่�น และเปี่่�ยมล้้นไปด้้วยความสุุขที่่�ได้้พบเจอบรรยากาศ
ใหม่่ ๆ ทั้้�งอาคาร สถานที่่� เพื่่�อน ๆ และคุุณครููที่่�อยู่่�ภายใต้้มาตรการรัักษาความปลอดภััยที่่�ทำำ�ให้้เด็็ก ๆ กลัับมาอุ่่�นใจอีีกครั้้�งเมื่่�อก้้าวเข้้าสู่่�รั้้�ว
โรงเรีียน
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พิธีเสกอาคารปฐมวัย

พิ ธีเสกอาคาร “งามสองยุวราชเจ้า นักเรียน”
โดย ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์

งามสองยุุ วร าชเจ้้า			นัั ก เรีี ย น เก่่ า เอย
เคยเสด็็ จ มาอ่่ า นเขีี ย น			

แต่่ กี้้�

พระทรงศึึ ก ษาเพีี ยร				

เพิ่่� มวิิ ท – ยานา

ทรงเพิ่่� มเกีี ยรติิ สถ านนี้้� 			รุ่่� งเรื้้� อ งทางเกษม
คุุ ณ แม่่ บุุ ญ ประจัั ก ษ์์ ทรรทรานนท์์ 1

ในวัันที่่� 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 พระคาร์์ดิินััลฟรัังซิิสซาเวีียร์์ เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช มุุขนายกแห่่งอััครสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ
ได้้กรุุณามาเป็็นประธานในพิิธีีเสกอาคาร งามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน ซึ่่�งเป็็นอาคารปฐมวััยของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย ที่่�จััดสร้้างขึ้้�น
ตามดำำ�ริิของคุุณแม่่บุุญประจัักษ์์ ทรรทรานนท์์ สมาชิิกอุุร์์สุลิุ ินชาวไทยท่่านแรก ในงานนี้้�บาทหลวงเอกรััตน์์ หอมประทุุม เลขาธิิการสภา
การศึึกษาคาทอลิิกแห่่งประเทศไทย บาทหลวงเดชา อาภรณ์์รััตน์์ บาทหลวงชาญชััย ทิิวไผ่่งาม และ บาทหลวงณรงค์์ รวมอร่่าม จิิตตาธิิการ
ของโรงเรีียนเข้้าร่่วมด้้วย
	หน้้าอาคาร งามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน จะเห็็นภาพนัักบุุญอััญจลา เมริิชีี ซึ่่ง�
ทางโรงเรีียนได้้จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นดั่่ง� ศิิลาฤกษ์์ของอาคารเรีียนปฐมวััย เป็็นความชื่่�นชม
ยิินดีีและภาคภููมิิใจของชาวมาแตร์์เดอีีเพราะเมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤศจิิกายน ค.ศ. 2019 ซึ่่ง�
เป็็นวัันแรกแห่่งการเยืือนประเทศไทยของสมเด็็จพระสัันตะปาปาฟรัังซิิส พระองค์์ท่า่ น
ได้้เมตตาเสกภาพนัักบุุญอััญจลา เมริิชีนี้้ี �
	วัันที่่� 22 พฤษภาคม เมื่่�อปีี ค.ศ. 1807 สมเด็็จพระสัันตะปาปาไพอุุส ที่่� 7
ได้้ประกาศสถาปนา อััญจลา เมริิชีี ผู้้�ก่่อตั้้�งคณะนัักบวชอุุร์์สุุลิิน ขึ้้�นเป็็นนัักบุุญ ทาง
โรงเรีียนจึึงกำำ�หนดพิิธีีเสกอาคารเรีียนหลัังใหม่่ในวัันนี้้�
อาคารปฐมวััย มีี 6 ชั้้�น และชั้้�นจอดรถด้้านล่่าง ชั้้�นหนึ่่�ง มีีโถงพัักคอย เป็็นที่่�เล่่น ที่่�รอรัับนัักเรีียนและส่่งกลัับบ้้าน มีีห้้องเรีียน
สำำ�หรัับคุุณแม่่อาสา และห้้องพยาบาล ชั้้�นที่่� 2 - 4 เป็็นห้้องเรีียนอนุุบาล ประถม 1 และ ประถม 2 โดยมีีห้้องพัักครููอยู่่�ที่่�มุุมทางทิิศเหนืือ
และห้้องอเนกประสงค์์ทางทิิศใต้้ ชั้้�น 5 เป็็นห้้องเรีียนเสริิม 6 ห้้อง เพื่่�อเรีียนดนตรีีไทย ดนตรีีสากล ห้้องวิิทยาศาสตร์์และศิิลปะ ห้้องเรีียน
คอมพิิวเตอร์์ ชั้้�น 6 เป็็นห้้องโถงขนาดใหญ่่ สามารถใช้้เรีียนพลศึึกษา นาฏศิิลป์์ ประชุุมนัักเรีียน และประชุุมผู้้�ปกครอง

โคลงสี่่�สุุภาพ ที่่�คุุณแม่่บุุญประจัักษ์์ ทรรทรานนท์์ ได้้ประพัันธ์์เป็็นราชสดุุดีี พระเจ้้าอยู่่�หััวสองพระองค์์ คืือพระบาทสมเด็็จพระ
ปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล พระอััฐมรามาธิิบดิินทร และพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิิตร คำำ�ประพัันธ์์ราชสดุุดีนี้้ี � ทางโรงเรีียนได้้นำำ�มาจารึึกที่่�อาคารปฐมวััยนี้้� เพื่่�อแสดงถึึงความสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณเป็็นล้้นพ้้น ที่่�
พระเจ้้าอยู่่�หััวสองพระองค์์ได้้ทรงศึึกษาที่่�อนุุบาลมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
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พิธีเสกอาคารปฐมวัย
การตั้้� ง ชื่่� อ ห้้ อ งในอาคารปฐมวััย ได้้ นำำ�ชื่่� อ ของซิิ ส เตอร์์ อุุ ร์์ สุุ ลิิ
นมิิ ชชัั นนารีี รุ่่�นแรก ๆ มาตั้้� ง ชื่่� อ ได้้ แ ก่่ 4 ท่่ า นแรกที่่� ม าประเทศไทย
มาแมร์์ซาเวีียร์์, อัักแนส, เทแรส และราฟาแอล นอกจากนั้้�น มีีชื่่�อคุุณแม่่มารีี
แบร์์นาร์์ด ท่่านอธิิการผู้้�ก่่อตั้้�งโรงเรีียน, มาแมร์์เทเรซา ผู้้�สอนอนุุบาลและงาน
ฝีีมือื , มาแมร์์ชาน มารีี ผู้้เ� ป็็นพยาบาล, มาแมร์์เจมมะ นัักดนตรีีและครููนัักอบรม,
มาแมร์์มารีี เดอลููร์์ด, มาแมร์์เทโอฟััน ครููภาษาอัังกฤษในตำำ�นาน, คุุณแม่่ทีีโอด
อร์์ อดีีตอธิิการ ผู้้�ลึึกซึ้�ง้ ด้้านศาสนสััมพัันธ์์ ซึ่่�งล้้วนเป็็นปููชนีียบุุคคลของมาแตร์์
เดอีีวิทย
ิ าลััย ที่่�หวัังจะให้้นัักเรีียนรุ่่�นใหม่่ ๆ ได้้รู้้�จััก และระลึึกถึึงท่่าน
	ซึ่่�งอาคารเรีียนหลัังนี้้�เริ่่�มเปิิดใช้้ในปีีการศึึกษานี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18
พฤษภาคม สำำ�หรัับชั้้�นอนุุบาล 3 ประถม 1 และประถม 2 ในวัันที่่�จััดพิิธีีเสกอาคารเรีียนนั้้�น นัักเรีียนทั้้�ง 3 ชั้้�น รู้้�สึึกตื่่�นเต้้นยิินดีีเป็็นพิิเศษ
ด้้วยรู้้�สึึกว่่าเป็็นเจ้้าของบ้้าน จึึงยืืนตั้้�งแถวอย่่างเรีียบร้้อยเตรีียมต้้อนรัับพระคาร์์ดิินััลและคุุณพ่่อที่่�ขึ้้�นมาพรมน้ำำ��เสกห้้องเรีียน อาคารเรีียน
ของเด็็ก ๆ หลัังพิิธีี ครููให้้นัักเรีียน Reflection ประสบการณ์์ นัักเรีียนแบ่่งปัันความรู้้�สึึกให้้คุุณครูู ดัังนี้้�
	หนูรู้สึกภูมิใจเพราะหนูเห็นคุณยายที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาถ่ายรูปที่หน้าตึกและคุณแม่ของหนูก็ได้เรียนที่นี่เหมือนกัน หนู
ชอบโรงเรียนมาแตร์เดอี ในห้องเรียนหนูได้เล่นของเล่น คุณครูโรงเรียนนี้น่ารัก ไม่ดุ หนูรักคุณครู
พิิ ณธารา สุุ ทธิิ ภูู ล อ.3/1

	หนููรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและดีีใจมาก เป็็นครั้้�งแรกที่่�ได้้เจอคุุณพ่่อ (พระคาร์์ดิินััล) และเป็็นครั้้�งแรกที่่�ได้้เข้้าร่่วมงานนี้้�
ษริิ ณ นา สุุ น ทรเกศ อ.3/2

หนููรู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้เจอคุุณพ่่อ (พระคาร์์ดิินััล) และได้้ยืืนไหว้้คุุณพ่่ออย่่างสวยงาม
มิิ ตร าภรณ์์ อิิ น ทราวุุ ธ อ.3/4

หนููตื่่�นเต้้นมาก เพราะไม่่เคยร่่วมพิิธีีเลย ไปมิิสซาที่่�วััดก็็ไม่่เหมืือนกััน หนููชอบมาก
อภิิ ญ ดา มีี แ สงธรรม ป.2/1

ตื่่�นเต้้น เพราะหนููไม่่เคยเจอคุุณพ่่อ (บาทหลวง) มาก่่อนเลย และตื่่�นเต้้นที่่�ได้้รัับน้ำำ��เสกจากคุุณพ่่อ
บัั ว แก้้ว ทัั ศ นะบรรจง ป.2/1

ตื่่�นเต้้นที่่�ได้้ร่่วมพิิธีีต่่าง ๆ และตื่่�นเต้้นที่่�คุุณพ่่อมาเสกที่่�ห้้องพร้้อมพรมน้ำำ�� เสก
เมธิิ ก านต์์ เจีี ยรวุุ ฑ ฒิิ ป.2/3

หนููชอบเพราะไปวััดบ่่อย แล้้วเจอคุุณพ่่อ วัันนั้้�นเจอแบบใกล้้ ๆ ตื่่�นเต้้นมาก และดีีใจที่่�ได้้ร่่วมพิิธีีต่่าง ๆ
พัั ทธนัั น ท์์ เสนางค์์ น ารถ ป.2/3

อาคารปฐมวััย และโครงการจััดภููมิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ใหม่่ เป็็นความภาคภููมิิใจ อัันเกิิดจากความร่่วมมืือร่่วมใจของนัักเรีียน
ปััจจุุบััน นัักเรีียนเก่่า ครูู เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�ปกครอง เพื่่�อให้้มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยยัังคงเป็็นสถานศึึกษาที่่�สวยงาม เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�มีีคุุณค่่า
เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้เติิบโตจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นสืืบไป
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีียบเรีียงโดย ครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย

เปิิดปีีการศึึกษา 2565 ด้้วยหััวใจแห่่งความยิินดีีของชาวมาแตร์์ฯ ที่่�ได้้กลัับมาจััดการเรีียนการสอนที่่�โรงเรีียนอัันเป็็นที่่�รัักอย่่าง
พร้้อมเพรีียง อีีกทั้้�งในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายนจนถึึงเดืือนกรกฎาคมมีีวัันสำำ�คััญที่่�นัักเรีียนได้้เข้้าร่่วมกิจิ กรรมและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในทุุก ๆ
กิิจกรรม เริ่่�มด้้วยพิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2565 เพื่่�อแสดงความกตััญญููกตเวทิิตาและความเคารพต่่อครููอาจารย์์ผู้้�ประสิิทธิ์์�ประสาท
วิิชา ต่่อด้้วย “วัันสุุนทรภู่่�” เพื่่�อให้้นัักเรีียนพึึงระลึึกถึึงผลงานอัันทรงคุุณค่่าและเชิิดชููเกีียรติิคุุณของกวีีเอกแห่่งกรุุงรััตนโกสิินทร์์ และ “วััน
ภาษาไทยแห่่งชาติิ” เพื่่�อให้้นัักเรีียนเห็็นคุุณค่่าและร่่วมใจกัันอนุุรัักษ์์ภาษาไทย โดยใช้้ภาษาไทยอย่่างถููกต้้อง
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทยจึึงเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้ใช้้ทัักษะทางภาษาไทยถ่่ายทอดเรื่่อ� งราว ความรู้้�สึกึ ความคิิดสร้้างสรรค์์
ต่่อช่่วงเวลาสำำ�คััญที่่�ผ่่านมา ผ่่านงานเขีียนทั้้�งรููปแบบร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง ยุุวกวีี ศรีีวรรณกรรมฉบัับนี้้�จึึงรวบรวมรวมผลงานของนัักเรีียน
มาให้้อ่่านกััน ดัังนี้้�

การแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนสี่ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หัวข้อ "เปิดเทอมใหม่"
เปิิดเทอมดีีใจ
ได้้ไปโรงเรีียน
ขยัันหมั่่�นเพีียร		
เรีียนรู้้�วิิชา
ขึ้้�นชั้้�นเรีียนใหม่่		ตั้้�งใจศึึกษา
ให้้เกิิดปััญญา		รัักษาความดีี

	วัันแรกเปิิดเทอม	
เพื่่�อนเพื่่�อนเล่่นสนุุก		
คุุณครููปอสี่่�		
โรงเรีียนกว้้างใหญ่่		

พสิิ ญ า นาคะพงศ์์ ป.4/2

เพิ่่�มเติิมความสุุข
มีีมุุกมาใหม่่
ใจดีีสดใส
อยากไปทุุกวััน

ทัั ฎ มาลัั ย ย์์ สุุ วรรณ ประทีี ป ป.4/3

การเขียนแสดงความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ความประทัั บ ใจของหนูู ที่่� มีี ต่่ อคุุ ณ ครูู

	หนููมีีความประทัับใจต่่อคุุณครููเพราะคุุณครููเปิิดโอกาสให้้หนููมีีส่่วนร่่วมในการตอบคำำ�ถามและแสดงความคิิดเห็็นในห้้องเรีียน
ทำำ�ให้้หนููเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้มากขึ้้�น คุุณครููยัังฝึึกให้้หนููมีีความรัับผิิดชอบ รวมถึึงการส่่งงานให้้ตรงต่่อเวลา หนููรู้้�สึึกดีีใจทุุกครั้้�งที่่�ได้้เรีียน
หนัังสืือเพราะจะทำำ�ให้้หนููได้้ความรู้้�ใหม่่ ๆ ที่่�หนููยัังไม่่เคยรู้้�มาก่่อน และหนููจะนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน สุุดท้้ายนี้้�หนููขอขอบคุุณคุุณครูู
ที่่�ช่่วยอบรมสั่่�งสอนให้้หนููเป็็นคนดีี มีีความรู้้� หนููจะไม่่ลืืมสิ่่�งที่่�คุุณครููสอนค่่ะ
ฐิิ ติิ ภ า ตรีี ย าภรณ์์ พัั นธ์์ ป.3/1

ความรัั ก ของคุุ ณ ครูู ที่่� ห นูู ไ ด้้รัั บ

	นัับตั้้ง� แต่่อนุุบาลจนถึึงวัันนี้้� หนููได้้เห็็นความรัักและความใส่่ใจของคุุณครููที่่�มีต่ี อ่ นัักเรีียน คุุณครููทุุกคนตั้้ง� ใจสอน ดููแลเอาใจใส่่ ใจดีี
และพููดเพราะ เวลาก่่อนกลัับบ้้านระหว่่างรอคุุณพ่่อมารัับ คุุณครููจะมานั่่�งคุุยเป็็นเพื่่�อน ทำำ�ให้้การรอเวลากลัับบ้้านเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีความ
สุุข เหมืือนช่่วงเวลาอื่่�น ๆ ที่่�หนููอยู่่�ที่่�โรงเรีียนแห่่งนี้้� หนููรัักคุุณครููและจะเป็็นนัักเรีียนที่่�ดีีให้้สมกัับที่่�หนููได้้รัับความรัักความใส่่ใจจากคุุณครูู
ขอบพระคุุณคุุณครููค่่ะ
พีี รดา ถวิิ ล รัั ตน์์ ป.3/1
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
คุุ ณ ครูู ที่่� รัั ก

	คุุณครููที่่�รััก ครููมีีพระคุุณต่่อหนููมากมาย ครููเปรีียบเสมืือนต้้นไม้้ใหญ่่ที่่แ� ผ่่กิ่่ง� ก้้านสาขาช่่วยกำำ�บัังแสงแดดให้้กัับหนูู ครููเปรีียบเสมืือน
นัักบุุญที่่�ใจดีีช่่วยสั่่�งสอนให้้หนููเป็็นคนดีี ครููเปรีียบเสมืือนคุุณพ่่อคุุณแม่่คนที่่� 3 ที่่�ช่่วยดููแลหนููตอนอยู่่�ที่่�โรงเรีียน หนููจึึงรัักคุุณครูู เนื่่�องในวััน
ไหว้้ครููปีีนี้้� ขอให้้คุุณครููมีีความสุุข สุุขภาพแข็็งแรงค่่ะ
นลิิ น า อมเรศ ป.3/3
ครูู ผู้้� มีี พ ระคุุ ณ

	หนููขอบคุุณคุุณครููทุุกคนที่่�ได้้สั่่�งสอนหนููมาตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก และหนููก็็ดีีใจที่่�หนููมีีคุุณครููที่่�ดีีและใจดีี เพราะครููพร้้อมรัับฟััง เด็็ก ๆ ทุุก
คนไม่่ต้อ้ งกัังวลว่่าครููจะดุุหรือื ไม่่ หนููจึึงกล้้าที่่�จะพููด ตอบและถาม เมื่่�อหนููเข้้าใจผิิด ครููก็็จะมาสอนหนููให้้รู้้�ว่า่ อะไรคืือสิ่่ง� ที่่�ถููกต้้อง ครููใจดีีแล้้ว
ยัังสอนสนุุกอีีกด้้วย ทำำ�ให้้หนููเข้้าใจสิ่่�งต่่าง ๆ ได้้อย่่างง่่ายขึ้้�น หนููจึึงชอบเรีียนวิิชานั้้�น ๆ และตั้้�งใจเรีียนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีคว
ี ามรู้้�มากขึ้้�นอีีกด้้วย
ครููทุุกคนมีีพระคุุณต่่อหนูู ขอบคุุณค่่ะ
ปริิ ญ ญ์์ ชัั ย โรจน์์ ป.3/4

การแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หัั วข้้อ วัั น ไหว้้ครูู

แด่่คุุณครููผู้้�คอยเฝ้้าสั่่�งสอน			ทุุกขั้้�นตอนคอยชี้้�แจงแถลงไข
คอยอบรมตัักเตืือนศิิษย์์ด้วย
้ ใจ			
เป็็นผู้้ใ� ห้้ความช่่วยเหลืือเสมอมา
คอยชี้้�นำ�ำ ไม่่ให้้เดิินทางผิิด				ท่่านเป็็นมิิตรแนะนำำ�ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา
สอนให้้ศิิษย์์รู้้�จัักมีีเมตตา				จิิตอาสาสร้้างเซอร์์เวีียมในหััวใจ
หนููขอแสดงความกตััญญููนี้้�			ทุกุ ทุุกปีีน้อ้ มระลึึกและกราบไหว้้
สำำ�นึึกรู้้�พระคุุณครููเรื่่�อยไป			
แห่่งหนใดแม้้เติิบใหญ่่ไม่่ลืมคุ
ื ณ
ุ
ฐิิ ต ารีี ย์์ ปฐมบุุ รุุ ษ รัั ตน์์ ม.2/2

การแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทร่ายสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5
หัั วข้้อ พระคุุ ณ ครูู

เรืือจ้้างในชีีวิิต ชี้้�ทิิศกระจ่่างแจ้้ง ศิิษย์์ไม่่แย้้งครููแนะ แยกแยะถููกและผิิด
คิิดสำำ�นึึกบุุญคุุณ ดั่่�งแสงอรุุณยามเช้้า เฝ้้ามองศิิษย์์เติิบใหญ่่ ฝัักใฝ่่เรีียนวิิชา
อาจารย์์สอนความรู้้� มุ่่�งสู้้�เพีียรต่่อไป ใจบููชานบน้้อม ก้้มกราบด้้วยใจพร้้อม ศิิษย์์ซึ้�ง้ พระคุุณ

กัั น ตา เวทวิิ ทูู ม.5/3
อภิิ ล าภา พูู ลศรีี ม.5/3

	คุุณครููเป็็นผู้้�ให้้ ใช้้ใจเพื่่�อสอนศิิษย์์ ให้้หมั่่�นคิิดพากเพีียร เรีียนรู้้�คุุณธรรม
จดจำำ�คำำ�สั่่�งสอน เป็็นพรแห่่งชีีวิติ สู่่�จิิตที่่�คิิดดีี ทั้้�งให้้มีีปััญญา
เพีียรศึึกษาเล่่าเรีียน เขีียนอ่่านวิิชาการ สืืบสานสืืบต่่อไป วอนไหว้้ในพระคุุณ
การุุญและเมตตา นำำ�พาศิิษย์์ได้้ดีี มีีความรู้้�อย่่างนี้้� เป็็นท่่านที่่�บ่่งชี้้� ศิิษย์์ให้้เติิบโต

จิิ รัั ช ญา ลายเลิิ ศ ม.5/5
จณิิ ษ า เต็็ ม สุุ ข ยิ่่� ง ม.5/5
เพีี ยงอัั ป สร อ่่ อ นนิ่่� ม ม.5/5
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
	คุุณครููเป็็นผู้้�ให้้ ด้้วยใจและศรััทธา ห่่วงหาทุุกคืืนวััน สร้้างสรรค์์เติิมความรู้้�
ให้้ศิิษย์์สู้้�พััฒนา เปี่่�ยมปััญญาคุุณธรรม ตรากตรำำ�ช่่วยส่่งเสริิม แต่่งเติิมให้้เติิบใหญ่่
ทั้้�งรัักใคร่่เอ็็นดูู เป็็นครููในใจศิิษย์์ คิิดตอบแทนกตััญญูู พระคุุณครููเกริิกก้้อง
ศิิษย์์ทั่่�วหล้้าแซ่่ซ้้อง กราบไหว้้คุุณครูู
แพรววาฎ์์

ณัั ชช า บุุ ญ ศิิ ริิ ม.5/5
องค์์ อุุ ด มลัั ก ษณ์์ ม.5/5

การเขียนแสดงทรรศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
หัวข้อ พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
“พระคุุณที่่�สามงดงามแจ่่มใส” เป็็นเนื้้�อร้้องท่่อนหนึ่่�งของเพลงพระคุุณที่่�สาม ซึ่่ง� เป็็นเพลงที่่�ร้อ้ งมอบให้้แด่่คุณ
ุ ครููที่่�เคารพรััก หาก
เราจะนึึกถึึงใครคนหนึ่่�งนอกจากบุุพการีีของเรา ใครคนหนึ่่�งที่่�คอยดููแลอบรมเรา และมอบวิิชาความรู้้ใ� ห้้กัับเรา ใครคนนั้้�นคงเป็็นใครไปไม่่ได้้
นอกจาก “คุุณครูู” ที่่�ทำ�ำ ให้้นัักเรีียนมีีความรู้้แ� ละพร้้อมที่่�จะผลัักดัันสานต่่อความฝัันของเด็็กคนหนึ่่�งให้้มีโี อกาสที่่�ดีใี นชีีวิติ ต่่อไปในอนาคต ครูู
เปรีียบเป็็นเรืือจ้้างที่่�สามารถนำำ�พาและช่่วยขััดเกลานัักเรีียนไปสู่่�จุุดหมายปลายทาง นอกจากนี้้�ยัังเป็็นแสงเทีียนที่่�สว่า่ งไสวในยามที่่�นัักเรีียน
มืืดมนมีีปััญหาหรืืออุุปสรรคต่่าง ๆ พระคุุณของคุุณครููนั้้�นมีีค่่ามากเกิินกว่่าจะพรรณนาเป็็นข้้อความหรืือคำำ�พููดใด ๆ แต่่จะคงอยู่่�ในใจของ
นัักเรีียนคนนี้้�เสมอมา
สุุ มิิ น ตรา พรอภิิ รัั ก ษ์์ ม.6/2

การแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หัั วข้้อ วัั น สุุ น ทรภู่่�

	สดุุดีีวัันกวีีสุุนทรภู่่�				
ให้้ความรู้้�เป็็นครููทุุกสมััย
ประพัันธ์์กลอนมากมายสั่่�งสอนใจ			
แก่่คนไทยใช้้เตืือนตนเสมอมา
บทละครนิิราศสุุภาษิิต			
มีีข้้อคิิดนำำ�ไปใช้้กัันทั่่�วหน้้า
บทกวีีอยู่่�คู่่�ไทยทุุกเพลา				ล้้วนมีีค่่ายิ่่�งใหญ่่ไปชั่่�วกาล
พวกเราพร้้อมรำำ�ลึึกพระคุุณนั้้�น		
ผู้้�สร้า้ งสรรค์์บทกลอนแก่่ลููกหลาน
นามสุุนทรภู่่�เลื่่�องลืือมายาวนาน			
ขอขัับขานกล่่าวคำำ�สดุุดีี
นัั น ทวริิ น ทร์์

แสงเสีี ย งฟ้้า ม.2/1

การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
	ภาษาไทยเป็็นศิิลปะที่่�มีีความงดงาม เป็็นวััฒนธรรมที่่�
ถืือเป็็นเอกลัักษณ์์ประจำำ�ชาติิ แสดงออกถึึงความเป็็นไทยอย่่าง
ชััดเจน คนไทยโชคดีีที่่�มีีภาษาไทยไว้้ใช้้ ซึ่่�งชาติิอื่่�นไม่่มีีเหมืือนเรา มีี
ทั้้�งพยััญชนะ สระ และวรรณยุุกต์์ที่่ป� ระสมออกมาเป็็นคำำ� และเรีียบ
เรีียงเป็็นประโยคให้้มีีความหมาย เราจึึงควรใช้้ภาษาไทยให้้ถููกต้้อง
เพราะต้้องใช้้ในการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดเรื่่�องราว และแสดงความรู้้�สึึก
เพื่่�อให้้อีีกฝ่่ายหนึ่่�งเข้้าใจ ถ้้าเราใช้้ผิิดก็็จะทำำ�ให้้ความหมายเปลี่่�ยน
เกิิดความเข้้าใจผิิดได้้
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	ภาษาไทยเป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยทำำ�ให้้คนไทยมีีความผููกพัันต่่อกััน
เพราะการพููดภาษาเดีียวกัันก็็จะทำำ�ให้้รู้้�ว่า่ เป็็นคนไทยเหมืือนกััน เช่่น
เวลาไปต่่างประเทศแล้้วเจอคนไทย เราก็็จะดีีใจเพราะจะสามารถพููด
คุุยสื่่อ� สารกัันได้้รู้เ้� รื่่อ� ง พวกเราคนไทยควรภููมิิใจในภาษาไทยของเรา
และช่่วยกัันรัักษาภาษาไทยให้้อยู่่�คู่่�ประเทศไทยตลอดไป
ธิิ สด า จีี ย าศัั ก ดิ์์� ป.5/2

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
	หนููได้้ยิินภาษาไทยมาตั้้�งแต่่หนููเกิิด พอหนููโตขึ้้�นมา หนูู
ได้้เรีียนรู้้�ภาษาไทย ได้้ใช้้ภาษาไทยโดยการพููด ฟััง อ่่าน และเขีียน
หนููเห็็นว่่าภาษาไทยมีีความสำำ�คััญกัับเรามาก เพราะเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการสื่่�อสารกััน เพื่่�อให้้เข้้าใจกััน ภาษาไทยเป็็นภาษาที่่�มีีความ
สุุภาพ มีีการลงท้้ายด้้วยคำำ�ว่่า ค่่ะ และ ครัับ ซึ่่�งแสดงถึึงมารยาท
และบุุคลิิกที่่�ดีีของคนไทย
	คำำ�ศััพท์์ภาษาไทยมีีความหลากหลายมาก คำำ�เดีียวกััน
เขีียนเหมืือนกััน แต่่อ่่านไม่่เหมืือนกััน ก็็ทำำ�ให้้ความหมายต่่างกัันได้้
คำำ�บางคำำ�อ่่านเหมืือนกััน แต่่เขีียนไม่่เหมืือนกััน หรืือบางครั้้�งคำำ�ที่่�มีี

ความหมายเหมืือนกััน ก็็สามารถใช้้คำ�ศัั
ำ พท์์ที่่�หลากหลายได้้ การที่่�
เราได้้ศึกึ ษาภาษาไทยทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้น� ได้้ฝึกึ อ่่าน ฝึึกเขีียน
และฝึึกพููดภาษาไทย
	ภาษาไทยเป็็ น เอกลัักษณ์์ แ ละความโดดเด่่ น ของ
ประเทศไทย และยัังเป็็นความภาคภููมิิใจของคนไทยที่่�ได้้มีีภาษา
เป็็นของตััวเอง หากพวกเราทุุกคนสามารถสืืบทอดภาษาไทยได้้
ภาษาของเราจะยัังสามารถอยู่่�และพััฒนาไปได้้อีีกนาน เพื่่�อให้้มีี
ภาษาเป็็นของคนไทยใช้้ต่่อไป
นวณัั ฐ สุุ ข เวชชวรกิิ จ ป.5/3

การแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
หัวข้อ มรดกอันล้ำ�ค่าคือภาษาไทยของเรา
	มรดกชาติิคืือความภาคภููมิิใจ		ภาษาไทยใช้้เรีียนเขีียนและอ่่าน
ตั้้�งแต่่เล็็กจนโตใช้้มานาน			
เหล่่าพื้้�นฐานพยััญชนะจำำ�ให้้ดีี
ภาษาไทยต้้องใช้้อย่่างถููกต้้อง			หััดฝึึกท่่องคำำ�ศััพท์์น้้องและพี่่�
ไปเล่่าเรีียนความรู้้�จะได้้มีี			
แต่่งกวีีหรืือบทกลอนสอนจิิตใจ

ปัั ณธ์์ ชัั ยย ะราษฎร์์ ป.6/2

	ภาษาชาติิเราคืือภาษาไทย		

พวกเราได้้มีีใช้้ต้้องรัักษา

พ่่อขุุนรามฯ ประดิิษฐ์์แต่่นานมา		

ใช้้เวลาแสนมีีค่่าต่่อแผ่่นดิิน

ภาษาไทยนั้้�นเป็็นเอกลัักษณ์์			ควรรู้้�จัักดููแลเหมืือนทรััพย์์สิิน
มรดกล้ำำ��ค่่าคู่่�แผ่่นดิิน			ดุุจเพชรนิิลจิินดาของคนไทย

อทิิ ต า ปัั ญ จะ ป.6/3

การแต่งคำ�ขวัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หัวข้อ ทำ�อย่างไรให้ใช้ภาษาไทยถูกต้อง
พููดได้้ใจความ เนื้้�อหาครบถ้้วน ทบทวนให้้คล่่อง เรีียบเรีียงให้้ดีี

ไม่่ดััดแปลงความ ย่่อคำำ�พองาม สื่่�อความหมายชััดเจน

ออกเสีียงไม่่ดีี ความหมายอาจผััน พููดให้้คนฟััง ต้้องคำำ�ชััดเจน

สะกดให้้ดีี มีีคำำ�ครบถ้้วน ต้้องไม่่กำำ�กวม เน้้นส่่วนสำำ�คััญ

จิิ ด า เดชวนิิ ชยนุุ มัั ติิ ม.3/1

นีี ร นารา สว่่ า งสิิ น ธุ์์� ม.3/2

รวิิ ป รีี ย า รัั ตน์์ ป ระสาทพร ม.3/3

ปรรณ จัั น ทร์์ ทอ ง ม.3/4
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พิธีไหว้ครู

โอ้คุณครูขา : พิ ธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
โดย ครููชญานุุช ชููชาติิ ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู

	พิิธีีไหว้้ครููปีีการศึึกษา 2565 จััดขึ้้�นในวัันพฤหััสบดีีที่่� 23 มิิถุุนายน 2565 โดยแบ่่งเป็็น รอบปฐมวััย ประถม มััธยม และรอบ
นัักเรีียนเก่่า รวมทั้้�งหมด 7 รอบ ที่่�อาคารงามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน (อาคารปฐมวััย) และที่่�หอประชุุม
	นัักเรีียนปฐมวััย คืือ อนุุบาล 3 ประถม 1 และประถม 2 เข้้า
ร่่วมพิิธีีไหว้้ครูู ที่่�โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััยเป็็นครั้้�งแรก เนื่่�องจาก
2 ปีีที่่�แล้้วอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด - 19 ปีีนี้้�
จึึงได้้ใช้้สถานที่่�ใหม่่ ที่่�ลานชั้้�น 6 อาคารงามสองยุุวราชเจ้้า นัักเรีียน
นัักเรีียนปฐมวััยต่่างตื่่น� เต้้นกัับประสบการณ์์ในครั้้�งนี้้� เริ่่มตั้้
� ง� แต่่เรีียน
รู้้�เกี่่�ยวกัับความหมายของสิ่่�งที่่�นำำ�มาใช้้ไหว้้ครูู ดอกเข็็ม ดอกมะเขืือ
หญ้้าแพรก ข้้าวตอก และธููปเทีียน ในช่่วงของการเตรีียมพาน มืือ
น้้อย ๆ ของนัักเรีียนช่่วยกัันบรรจงปัักดอกไม้้ในพานอย่่างตั้้ง� ใจ และ
ใช้้สองมืือประคัับประคองนำำ�พานของแต่่ละห้้องที่่�ทำ�ด้
ำ ้วยความภาค
ภููมิิใจมาขอฝากตััวเป็็นลููกศิิษย์์ของคุุณครูู ในพิิธีนั้้ี �นซิิสเตอร์์ทิิพย์์
กนก ประสพโชคชััย ท่่านอธิิการิิณีีของโรงเรีียนกรุุณาเป็็นประธาน
และให้้โอวาทแก่่นัักเรีียนเพื่่�อเป็็นหลัักสอนใจในการปฏิิบััติิตน ทีีม
ตััวแทนจากนัักเรีียนระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 ที่่�อาสามาทำำ�หน้า้ ที่่�
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการนำำ�เพื่่�อน ๆ และน้้อง ๆ ร่่วมกัันร้้องเพลงและบท
สวดต่่าง ๆ อย่่างตั้้ง� ใจโดยมีีพี่่ชั้้� น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 4 มาคอยดููแลเป็็น
กำำ�ลัังใจ ทำำ�ให้้พิธีิ ไี หว้้ครููของระดัับปฐมวััยในครั้้�งนี้้�ดำำ�เนิินไปได้้อย่่าง
ราบรื่่�น และน่่าประทัับใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง
พิิธีีไหว้้ครููของชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 – 6 ทั้้�ง 2 รอบ เต็็ม
ไปด้้วยความตื่่�นตาตื่่�นใจและเห็็นถึึงความร่่วมไม้้ร่่วมมืือระหว่่างครูู
และศิิษย์์ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการเตรีียมงาน ฝึึกซ้้อมร้้องเพลงโอ้้คุุณครูู
ขา พระคุุณที่่�สามตลอดจนบทไหว้้ครูู การออกแบบพาน คััดเลืือก
ดอกไม้้ รวมถึึงการซ้้อมพิิธีีไหว้้ครูู นัักเรีียนบางส่่วนได้้เล่่าถึึงความ
รู้้�สึกึ และบรรยากาศในการร่่วมพิธีิ ไี หว้้ครูู โดยส่่วนมากจะรู้้�สึกึ ตื่่น� เต้้น
และดีีใจที่่�ได้้ร่่วมพิิธีี และประทัับใจที่่�ได้้ร่วมพิ
่ ิธีี และรัับฟัังโอวาท
จากประธานในพิิธีี คืือ ซิิสเตอร์์ลดาพร พิิชิติ พสุุธาดล เพื่่�อนำำ�ไปปรัับ
ใช้้กัับตนเอง ความสวยงามของพานที่่�นัักเรีียนร่่วมกัันจััดทำำ�ขึ้้�น มา
จากความตั้้�งใจที่่�จะนำำ�มามอบเพื่่�อฝากตััวเป็็นศิิษย์์แก่่ครูู ตลอดพิิธีี
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นัักเรีียนเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยตามที่่�ได้้ฝึึกซ้้อม นัักเรีียนที่่�ดำำ�เนิิน
การในแต่่ละช่่วงก็็ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างดีี แม้้จะรู้้�สึึกตื่่�นเต้้น แต่่ก็็ดีีใจ
และภาคภููมิิใจที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในพิิธีสำี ำ�คััญครั้้�งนี้้�
	พิิธีีไหว้้ครููในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1- 6 จััดขึ้้�นที่่�หอประชุุม
โดยแบ่่งเป็็น 3 รอบ รอบละ 2 ชั้้�นเรีียน บรรยากาศในพิิธีศััี กดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
และรวมจิิตใจของนัักเรีียนและครููเป็็นหนึ่่�งเดีียว จากโอวาทของท่่าน
ผู้้�อำำ�นวยการทำำ�ให้้เราได้้ทบทวนตนเอง เกิิดความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ และ
มีีความหวัังต่่อการเรีียนในปีีการศึึกษานี้้� ปีีที่่�เราทุุกคนได้้กลัับมาใช้้
ชีีวิิตที่่�โรงเรีียนกัันอย่่างพร้้อมหน้้าพร้้อมตา บรรยากาศของพิิธีีไหว้้
ครููจึึงได้้เริ่่�มมีีชีีวิิตชีีวา ตั้้�งแต่่ผู้้�แทนห้้องทราบว่่า แต่่ละห้้องจัับฉลาก
ได้้พานประเภทใด กระบวนการออกแบบ คััดเลืือกดอกไม้้ สรุุป
แนวคิิด และลงมืือประดิิษฐ์์พานไหว้้ครููของแต่่ละห้้อง เต็็มไปด้้วย
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท เอาจริิงเอาจััง และความ
พยายามให้้ทุกุ คนมีีส่ว่ นร่่วม แม้้ความคิิดจะแตกต่่างแต่่นัักเรีียนก็็ไม่่
แตกแยก และที่่�ขาดไม่่ได้้ คืือ ความสนุุกสนาน ตั้้ง� แต่่วัันทำำ�พาน วััน
ไหว้้ครูู จนถึึงช่่วงเวลาประกาศผลประกวดพานไหว้้ครูู
นอกจากนั้้�นแล้้วในวัันไหว้้ครูู น้้อง ๆ ทุุกคน ยัังมีีโอกาส
ต้้อนรัับพี่่�นัักเรีียนเก่่า MD 91 และ MD 92 ที่่�กลัับมาร่่วมพิิธีีไหว้้ครูู
ในรอบนัักเรีียนเก่่า ซึ่่�งปีีนี้้�จััดเป็็นรอบพิิเศษ คุุณครููที่่�ได้้เป็็นตััวแทน
เข้้าร่่วมในรอบนี้้� ต่่างก็็ประทัับใจและอดที่่�จะน้ำำ��ตาซึึมไม่่ได้้ ที่่�ได้้เห็็น
ภาพนัักเรีียนเก่่ากลัับมาไหว้้ครูู เปล่่งเสีียงร้้องเพลง กล่่าวบทสวด
และนำำ�พานขึ้้�นไหว้้ครููอย่่างพร้้อมเพรีียงและงดงาม
บรรยากาศในวัันไหว้้ครูู ปีีการศึึกษา 2565 จึึงนัับเป็็น
บรรยากาศที่่�เต็็มไปด้้วยความอบอุ่่�น ความสุุข ความหวััง ความตั้้�งใจ
ดีี และความประทัับใจของชาวมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััยทุุกคน

พิธีไหว้ครู

แนวคิิ ดทำำ � พานห้้อง ม.2/4 รางวัั ล ชนะเลิิ ศ ประเภทพานดอกไม้้ ระดัั บ มัั ธย มต้้น

	สองทัับสี่่�ทำำ�พานเค้้กดอกไม้้		
ในงานไหว้้คุุณครููผู้้�สั่่�งสอน
พวกเราต่่างน้้อมก้้มพนมกร			ศิิษย์์สัังวรมีีวัันนี้้�เพราะมีีครูู
แนวคิิ ดทำำ � พานห้้อง ม.1/4 รางวัั ล ชนะเลิิ ศ ประเภทพานธูู ป เทีี ย น ระดัั บ มัั ธย มต้้น

พานนี้้�เปรีียบได้้ดั่่�งตััวพวกหนูู		
องค์์ความรู้้�จากครููดั่่�งบุุปผา
ประดัับพานงามได้้ดั่่�งปััญญา 			
สั่่�งสอนมาอบรมบ่่มขััดเกลา
พระคุุณครููยิ่่�งใหญ่่หาใดเปรีียบ 		หากจะเทีียบคุุณท่่านดั่่�งขุุนเขา
หนึ่่�งทัับสี่่�น้้อมจิิตของพวกเรา 			สิิบนิ้้�วเข้้าประนมกราบคุุณครูู
แนวคิิ ดทำำ � พานห้้อง ม.3/1 รางวัั ล ชนะเลิิ ศ ประเภทพานธูู ป เทีี ย น ระดัั บ มัั ธย มต้้น

“หมู่่�มวลเถาวััลย์์” เถาวััลย์์อาจจะไม่่ได้้รัับน้ำำ��หนัักได้้ทุกุ เส้้น การดึึงแต่่ละเส้้นเป็็นการคาดเดาที่่�ไม่่รู้้�ว่า่ เส้้นใดจะมั่่น� คง หรืือเส้้นใด
จะหลุุดร่่วง เหมืือนการใช้้ชีวิี ตที่่
ิ เ� รามีีโอกาสลองผิิดลองถููก โดยมีีคุณ
ุ ครููเป็็นผู้้�คอยชี้้�แนะ เป็็นดั่่ง� ดอกไม้้และแผ่่นดิินที่่�รองรัับเราไว้้ สนัับสนุุน
พวกเราอยู่่�เสมอ จนเราสามารถเลืือกเถาวััลย์์ที่่�แข็็งแรงนำำ�เราไปสู่่�จุุดหมายได้้
แนวคิิ ดทำำ � พานห้้อง ม.4/5 รางวัั ล ชนะเลิิ ศ ประเภทพานดอกไม้้ ระดัั บ มัั ธย มปลาย

กลิ่่�นอายบุุษบานานาพัันธุ์์� 		
เนื่่�องในวัันสำำ�คััญแด่่คุุณครูู
ผู้้�สั่่�งสอนวิิชาน่่าเชิิดชูู 			ศิิษย์์สะสมความรู้้�ได้้อนัันต์์
ท่่านอบรมทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม 		ปฏิิบััติิไม่่เปลี่่�ยนมิิแปรผััน
แม้้ต่่างศาสนาชาติิพัันธุ์์�			ยัังคงหมั่่�นปั้้�นคนจนเติิบใหญ่่
แนวคิิ ดทำำ � พานห้้อง ม.4/2 รางวัั ล ชนะเลิิ ศ ประเภทพานธูู ป เทีี ย น ระดัั บ มัั ธย มปลาย

ฟองไข่่ดุุจจุุดกำำ�เนิิดของนัักเรีียน	ที่่�ต้้องเพีียรศึึกษาหาความรู้้�
มีีรัังนกขััดเกลานั้้�นคืือครูู
	คอยเลี้้�ยงดููอุ้้�มชููคู่่�คุุณธรรม
ทางด้้านบนคืือนกที่่�เติิบใหญ่่			
โบยบิินไปเป็็นผู้้�ใหญ่่วุฒิ
ุ ธิ รรม
สี่่�ทัับสองร่่วมใจกััลยาณกรรม			
เมตตาธรรมจากคุุณครููกราบขอบพระคุุณ
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กิจกรรมเงินคนจน ปี 2564

กิจกรรมการบริจาคเงินคนจน
โดย สภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2564

แม้ปีการศึกษา 2564 จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์เกือบตลอดปีการศึกษา แต่กิจกรรมบริจาคเงินเพื่อคนจนและผู้ยากไร้ ยัง
คงด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซต์ นักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนก็สามารถบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี
สังคมสงเคราะห์ของโรงเรียน ส่วนนักเรียนและคุณครูที่มาที่โรงเรียนก็บริจาคโดยรวบรวมในห้องเรียน และน�ำส่งที่ห้องการเงินภายในช่วง
เช้าของวันศุกร์ทุก ๆ สัปดาห์ ตามปกติ สภานักเรียนท�ำหน้าที่พิจารณามอบเงินให้แก่องค์กรที่ได้รับความเดือดร้อน ตามที่โรงเรียนปลูก
ฝังให้นักเรียนเสียสละ แบ่งปันค่าขนมคนละเล็กคนละน้อย เพื่อช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ในปีการ
ศึกษา 2564 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด รวม
เป็นจ�ำนวนเงิน ทั้งสิ้น 176,409.50 บาท แก่ 11 องค์กร ดังนี้
1. บ้้านอััญจลา อ.เชีียงคำำ� จ.พะเยา
2. โรงพยาบาลตำำ�รวจ ในกองทุุนจััดซื้้�อเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์การแพทย์์ ค่่ายา เวชภััณฑ์์ และกระบวนการที่่�เกี่่ยวข้
� ้องเพื่่�อการรัักษาผู้้�ป่่วย
โรคโควิิด 19
3. ร่่วมกัับนัักเรีียนเก่่ารุ่่�น MD 56 ผู้้�ปกครองนัักเรีียนปััจจุุบััน MD 92 นำำ�ไปจััดทำำ�อาหาร เครื่่�องดื่่�ม จััดสิ่่�งของจำำ�เป็็นให้้กัับชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID - 19 และบุุคลากรทางการแพทย์์
4. มููลนิิธิิโรงพยาบาลเด็็ก จำำ�นวน 10,000 บาท
5. ร่่วมกัับนภััสสร ธนเสรีีดำำ�รง นัักเรีียนเก่่า MD 87 ในการซื้้�อหน้้ากาก N95 ส่่งไปที่่�โรงพยาบาลที่่�ขาดแคลน
6. ร่่วมกัับจิิรััฐิิติิ ดาราเมืือง อดีีตหััวหน้้านัักเรีียน MD 88 ในการบริิจาคเพื่่�อจััดทำำ�อาหาร ซื้้�ออุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือผู้้�ป่วย
่ โรคโควิิด
7. สถานคุ้้�มครองและพััฒนาคนพิิการพระประแดง ที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์ดููแลป้้องกัันโรคโควิิด
8. โครงการบ้้านสวนเอมมาอุุส คณะเยสุุอิิต ช่่วยเหลืือชาวบ้้าน อ.แม่่ลาน้้อย จ.แม่่ฮ่่องสอน ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด
9. มููลนิิธิิคณะสงฆ์์พระเยซููเจ้้า (เยซููอิิสต์์) เพื่่�อส่่งผู้้�ต้้องกัักกลัับประเทศภููมิิลำำ�เนา
10. เพื่่�อซื้้�อตุ๊๊�กตาเป็็นของขวััญให้้แก่่เด็็กบนดอยสููง
11. โครงการจััดทำำ�หนัังสืือเรีียนให้้เด็็กสััญชาติิเมีียนมาร์์ จ.สมุุทรสาคร ของคณะภราดามาริิสต์์
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แสดงกตเวทิตาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในพิิธีีมอบประกาศนีียบััตรผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 (MD 95) และมััธยมศึึกษา ปีีที่่� 6 (MD 92) ปีีการศึึกษา
2564 หััวหน้้านัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้นและหััวหน้้านัักเรีียนได้้กล่่าวสุุนทรพจน์์แสดงกตเวทิิตาคุุณในพิิธีดััี งกล่่าว ซึ่่ง� เนื้้�อความที่่�ปรากฏใน
บทสุุนทรพจน์์นี้้�เป็็นการไตร่่ตรองประสบการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�นัักเรีียนได้้พบ ได้้รู้้�สึึก และได้้เรีียนรู้้�ตลอดระยะเวลาที่่�ศึึกษา ณ สถานศึึกษาแห่่งนี้้�
รวมทั้้�งการกล่่าวขอบคุุณคณะซิิสเตอร์์ คุุณครูู เจ้้าหน้้าที่่�ของโรงเรีียน ผู้้�ปกครองของนัักเรีียน และเพื่่�อนร่่วมรุ่่�น และที่่�นัักเรีียนจะมิิลืมที่่
ื �จะ
กล่่าวถึึง นั่่�นคืือคำำ�ว่่า “เซอร์์เวีียม” จิิตตารมณ์์ของนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย

การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรีียนมาเเตร์์เดอีีวิิทยาลััยเปรีียบเสมืือนบ้้านหลัังที่่�
สองของพวกเราทุุก ๆ คน โรงเรีียนไม่่ใช่่เเค่่ที่่�ให้้ความรู้้�เพีียงอย่่าง
เดีียว เเต่่ยัังเป็็นเหมืือนครอบครััวมีีคุณ
ุ ครููที่่�คอยอบรมสั่่ง� สอน ให้้เรา
รู้้�จัักผิิดชอบชั่่�วดีี คุุณครููทุุกท่่านดููแลเอาใจใส่่นัักเรีียนทุุกคน และมีี
เพื่่�อน ๆ รุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง ที่่�คอยช่่วยเหลืือเเละดููเเลกััน มีีความรัักและ
ความอบอุ่่�นให้้แก่่กัันเสมอ

จนถึึงวัันนี้้� วัันสุุดท้้ายที่่�เป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย ดิิฉัันเชื่่อ� ว่่า นัักเรีียนทุุก ๆ คนในที่่�นี้้�
มีีความรู้้�สึกึ ภููมิิใจที่่�ได้้ศึกึ ษาในโรงเรีียนแห่่งนี้้� โรงเรีียนที่่�เปรีียบเสมืือน
บ้้านหลัังที่่�สอง พวกเรามีีความรู้้�สึึกเเละความทรงจำำ�ที่่�ดีีตลอด 10 ปีี
ที่่�เราได้้อยู่่�ร่่วมกััน

	นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ขอกราบขอบพระคุุณซิิส
	ตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้ก้้าวเข้้ามาในรั้้�วโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย เตอร์์ คุุณครููทุุกท่่านและพี่่� ๆ เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคน ที่่�คอยช่่วยเหลืือดููแล
เราทุุกคนคงได้้รัับการปลููกฝัังคุุณธรรม ให้้รู้้�จัักการให้้และช่่วยเหลืือ มอบความรััก ความเมตตา ความอบอุ่่�นและความเข้้าใจ ให้้แก่่พวก
ผู้้�อื่่�นตามจิิตตารมณ์์ “เซอร์์เวีียม” รััก รัับใช้้ กิิจกรรมและเหตุุการณ์์ เราตลอด 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา
ต่่าง ๆ ที่่�โรงเรีียนจััดขึ้้�นเพื่่�อให้้เราได้้ซึึมซัับ เข้้าใจความหมาย และ
ขอบพระคุุณคุุณพ่่อคุุณแม่่ที่่�คอยสนัับสนุุน ให้้คำำ�ปรึึกษา
ปฏิิบััติเิ ซอร์์เวีียม ตั้้ง� แต่่เราเข้้าโรงเรีียนมาในชั้้น� อนุุบาล 3 ได้้พบเพื่่�อน
ให้้กำำ�ลัังใจพวกหนููในยามที่่�พวกหนููพบเจอปััญหามากมาย คุุณพ่่อคุุณ
ในสัังคมที่่�แปลกใหม่่ สนุุกสนานกัับการเล่่นบ้้าง เรีียนบ้้าง มีีอิสิ ระใน
แม่่ก็็พร้้อมที่่�จะอยู่่�เคีียงข้้าง จนทำำ�ให้้พวกหนููได้้เติิบโตพร้้อมที่่�จะ
ความคิิดเเละสนุุกเพลิิดเพลิินกัับทุุกสิ่่�งที่่�เข้้ามา เมื่่�อถึึงเวลาที่่�เราได้้
เผชิิญสิ่่�งต่่าง ๆ ในอนาคตข้้างหน้้า
ก้้าวมาที่่�ตึึกหน้้า ตึึกประถมเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีกิิจกรรมหลาย ๆ อย่่าง
ให้้เราทำำ� แต่่ละกิิจกรรมแฝงไปด้้วยความสนุุก ความเหน็็ดเหนื่่�อย
	สำำ�หรัับเพื่่�อน ๆ รุ่่�น MD 95 ทุุกคน ขอขอบใจที่่�คอยช่่วย
เเละคุุณธรรม เราได้้เรีียนรู้้� ไม่่ว่่าจะเป็็น การทำำ�กิิจกรรมที่่�โรงเรีียน เหลืือ ดููเเล เเละร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุขมาด้้วยกััน แม้้ในบางครั้้�งเราอาจ
น้้อง การช่่วยเหลืือกัันและกััน การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม หรืือการรัับฟััง ทะเลาะ ขััดแย้้งกัันในบางเรื่่�อง แต่่พวกเราก็็สามารถก้้าวข้้ามผ่่าน
ความคิิดเห็็นคนอื่่�น เป็็นวััยที่่�สนุุกสนานกัับการเรีียนรู้้� แม้้เหตุุการณ์์ ปััญหาอุุปสรรคเหล่่านั้้�นและปรัับความเข้้าใจกัันได้้
ที่่�ผ่า่ นเข้้ามาในชีีวิติ ไม่่ว่า่ ดีีหรือื ร้้าย ก็็จะมีีเพื่่�อน ๆ และคุุณครููทุุกท่่าน
ในปีีการศึึกษาหน้้าพวกหนููจะต้้องเลืือกเส้้นทางการศึึกษา
ที่่�คอยอยู่่�ข้้าง ๆ อบรมให้้เราโตไปเป็็นพี่่�มััธยมที่่�ดีี และเมื่่�อก้้าวเข้้า
สู่่�ช่่วงชั้้�นมััธยม เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญอีีกครั้้�ง บรรยากาศ ของตนเอง บางคนอาจจะได้้พบสัังคมใหม่่ เเต่่ทุกุ คนคงจะจำำ�เรื่่อ� งราว
การเรีียน ห้้องเรีียน อาคารเรีียนและคุุณครูู ล้้วนเป็็นสิ่่�งใหม่่ที่่�ได้้พบ ต่่าง ๆ ในโรงเรีียนแห่่งนี้้� ดิิฉัันเชื่่�อว่่า พวกเราทุุกคนจะยัังคงนึึกถึึง
เจอ ในวััยนี้้�ความคิิดและนิิสััยของเราเริ่่�มเป็็นผู้้�ใหญ่่มากขึ้้�น มีีความ คำำ�อบรมสั่่�งสอนของคุุณครููทุุกท่่าน เเละปรััชญาโรงเรีียนที่่�กล่่าวว่่า
คิิดเป็็นของตััวเอง กล้้าที่่�จะลองและตััดสิินใจหลาย ๆ อย่่างด้้วยตััว อบรมเสริิมคนให้้ครบ ประสบธรรมอัันสููงส่่ง ปััญญาแตกฉานมั่่�นคง
ของเราเอง แต่่คุุณครููทุุกท่่านก็็ติิดตามดููแล รัักและห่่วงใย นัักเรีียน เสริิมส่่งเป็็นคนจนสมบููรณ์์ เพื่่�อพวกเราจะได้้พััฒนาตนเองให้้พร้้อม
สู่่�อนาคตข้้างหน้้าต่่อไป
ทุุกคนรัับรู้้�ถึึงความอบอุ่่�นที่่�คุุณครููมีีให้้เสมอมา
ปณิิ นัั น ท์์ จัั น ทรบุุ ตร
หัั ว หน้้านัั ก เรีี ย นมัั ธย มศึึ ก ษาตอนต้้น
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564
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แสดงกตเวทิตาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
	ตลอดระยะเวลา 13 ปีีที่่�ดิิฉัันได้้ใช้้ชีีวิิตในรั้้�วโรงเรีียน
มาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยแห่่งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันแรก จนถึึงวัันนี้้�มีีสิ่่�งต่่าง ๆ
มากมายที่่�กลายเป็็นความทรงจำำ�ดีี ๆ ที่่�ยากที่่�จะลืืม ตั้้�งแต่่ก้้าวแรก
ของการเป็็นนัักเรีียนอนุุบาล การใส่่ชุุดกระโปรงสีีฟ้้า เสื้้�อพละสีี
ส้้ม ความรู้้�สึึกเมื่่�อรู้้�จัักเพื่่�อนใหม่่เป็็นครั้้�งแรก เมื่่�อต้้องนอนกลางวััน
ในวัันที่่�ไม่่อยากจะนอน เมื่่�อเล่่นสนามเด็็กเล่่น หรืือแม้้แต่่ความรู้้�สึึก
ที่่�อยากจะใส่่เสื้้�อพละสีีชมพููบ้้าง ก็็ยัังแจ่่มชััดอยู่่�ในใจ เมื่่�อดิิฉัันอายุุ
12 ปีี และเรีียนจบชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ดิิฉัันและเพื่่�อน ๆ ต่่าง
ก็็พููดคุุยกัันอยู่่�เสมอว่่า “หลัังจบประถม 6 แล้้ว เราต้้องเรีียนไปอีีก
6 ปีีเลยหรืืออีีก 6 ปีีช่า่ งเป็็นเวลาที่่�ยาวนานเกิินกว่่าที่่�จะจิินตนาการ”
แต่่แท้้จริิงแล้้วความคิิดเหล่่านั้้�นก็็ได้้เปลี่่�ยนไปอย่่างสิ้้�นเชิิงเมื่่�อพวก
เราได้้ข้้ามฝั่่�งจากอาคารประถมมาที่่�อาคารมััธยม หากเปรีียบความ
ทรงจำำ�ทั้้ง� หมดที่่�ร้อ้ ยเรีียงตั้้ง� แต่่ยัังเป็็นน้้องเล็็กจนถึึงตอนนี้้�ที่่พ� วกเรา
ทุุกคนเติิบโตขึ้้�นจนเป็็นพี่่�ใหญ่่ชั้้�นมััธยม 6 ก็็คงเปรีียบได้้กัับการวาด
ภาพภาพหนึ่่�งขึ้้�นร่่วมกััน เป็็นภาพที่่�ถููกสร้้างสรรค์์ด้้วยมืือของพวก
เรา MD 92 ทุุกคน เป็็นภาพที่่�เกิิดจากปลายพู่่�กัันอัันเป็็นเอกลัักษณ์์
ของแต่่ละคนในรุ่่�นของพวกเรา ในบางครั้้�งเราอาจลงสีีผิดิ ขั้้น� ตอนไป
บ้้าง แต่่นั่่�นก็็เป็็นสััญลัักษณ์์บนผ้้าใบผืืนนี้้�ว่่า เราได้้เติิบโตและเรีียน
รู้้�จากความผิิดพลาด ถึึงแม้้ว่่าเพื่่�อนบางคนอาจไม่่ได้้อยู่่�วาดภาพ
กัับเราจนเสร็็จ แต่่ลวดลายอัันสวยงามที่่�พวกเขาสร้้างไว้้ก็็ยัังคงเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของภาพเสมอ ในขณะเดีียวกัันก็็มีีเพื่่�อนใหม่่ที่่�เข้้ามาช่่วย
ลงสีีจนภาพนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์ และถ้้าหากขาดคุุณครููทุุกท่่าน พวกเรา
ก็็คงไม่่สามารถหาจุุดนำำ�สายตาบนภาพ ที่่�จะคอยผลัักดัันพวกเราไป
จนถึึงจุุดหมาย คุุณครููไม่่เพีียงแต่่ให้้ความรู้้� แต่่คุุณครููทุุกท่่านคอย
ชี้้�แนะ อบรมสั่่�งสอนและขััดเกลาพวกเราทุุกคนให้้เติิบโตมาเป็็นผู้้�ที่่�

มีีคุุณธรรมจริิยธรรม โดยเฉพาะการมีีจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียม การรััก
และรัับใช้้ ซึ่่�งแม้้ว่่าเราจะก้้าวออกจากโรงเรีียนนี้้�แล้้ว ก็็ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�
ถููกปลููกฝัังอยู่่�ในจิิตใจเราและเป็็นเอกลัักษณ์์ที่่พ� วกเราภููมิิใจ อย่่างไร
ก็็ตามพวกเราคงไม่่มีีโอกาสได้้วาดภาพนี้้�ขึ้้�นร่่วมกััน ถ้้าหากขาดการ
สนัับสนุุนจากผู้้�ปกครองทุุกท่่านที่่�คอยเป็็นกำำ�ลัังใจ และเป็็นแรงผลััก
ดัันจนพวกเรามีีทุุกวัันนี้้�
	ดิิฉัันขอเป็็นตััวแทนกล่่าวขอบพระคุุณคณะซิิสเตอร์์ คุุณครูู
พี่่�เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�ปกครองทุุกท่่านสำำ�หรัับความช่่วยเหลืือ โอกาส
และกำำ�ลัังใจที่่�มีใี ห้้กัับพวกเรา MD 92 และขอขอบใจเพื่่�อน ๆ MD 92
ทุุกคนสำำ�หรัับมิิตรภาพ ความอบอุ่่�น ความสนุุกสนาน เสีียงหััวเราะ
และเรื่่�องราวที่่�น่่าประทัับใจอีีกมากมายที่่�เราเคยทำำ�ด้้วยกััน ณ เวลา
นี้้�สิ่่ง� ต่่าง ๆ มากมายที่่�เกิิดขึ้้น� ในบ้้านหลัังนี้้�ได้้ผสมผสานกัันเป็็นสีีแห่่ง
ความทรงจำำ�ที่่�ถููกระบายลงบนผ้้าใบผืืนนี้้�อย่่างหลากหลาย คงจะ
เหลืือเพีียงความทรงจำำ�ดีี ๆ คงไม่่มีีใครจิินตนาการมาก่่อนว่่า จาก
การใช้้ชีีวิิตในบ้้านหลัังนี้้� ได้้ทำ�สิ่่
ำ �งที่่�ทำ�ำ เป็็นประจำำ�ทุุกวััน เมื่่�อถึึงวััน
หนึ่่�งสิ่่�งเหล่่านั้้�นจะกลัับกลายเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะเหลืือเพีียงภาพและ
ความทรงจำำ� หลัังจากนี้้�เมื่่�อพวกเราทุุกคนได้้ก้า้ วออกไปในโลกกว้้าง
ที่่�ทุกุ คนสามารถเริ่่มสร้
� า้ งภาพวาดชิ้้น� ใหม่่ของตนเอง ซึ่่ง� บางครั้้�งอาจ
ต้้องพบกัับปััญหา ความลำำ�บากและความผิิดหวััง แต่่ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ที่่ไ� หน
ไม่่ว่่าจะได้้พบกัันอีีกเมื่่�อไหร่่ เมื่่�อต้้องการความช่่วยเหลืือ หรืือกำำ�ลััง
ใจ ก็็ขอให้้มองกลัับมาที่่�ภาพภาพนี้้� เพื่่�อที่่�ทุุก ๆ คนจะได้้รู้้�ว่่า พวก
เรามีีกัันและกัันเสมอ แม้้ว่่าวัันนี้้�จะเป็็นวัันที่่�เราต้้องก้้าวออกจากรั้้�ว
ฟ้้าขาวแห่่งนี้้� แต่่พวกเราทุุกคนจะกลัับมาในฐานะศิิษย์์เก่่าโรงเรีียน
เรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย และศิิษย์์อุุร์์สุุลิินที่่�น่่าภาคภููมิิใจ

ธีี ร กานต์์ สัั น ติิ ว งษ์์
	หัั ว หน้้านัั ก เรีี ย น ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564
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กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่

ยินดีท่ไี ด้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการเติบโต :
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มัธยม
ในวัันที่่� 2 มิิถุุนายนที่่�ผ่่านมามีีการจััดกิิจกรรมต้้อนรัับ
น้้องใหม่่ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�เข้้า
มาใหม่่ในปีีการศึึกษานี้้� พิิธีีจััดขึ้้�นในช่่วงเช้้าหลัังเคารพธงชาติิ พี่่� ๆ
สภานัักเรีียนปีีการศึึกษา 2564 เชิิญธงและป้้ายของโรงเรีียนและ
สีีคณะ พร้้อมเชิิญภาพนัักบุุญองค์์อุุปถััมภ์์ทั้้�ง 4 คณะ เดิินนำำ�แถว
น้้อง ๆ นัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ข้้ามสะพานจากอาคารประถม
มายัังอาคารมััธยม เพื่่�อร่่วมกัับนัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�เข้้าแถว
ในลาน PIAZZA

ผ่่านกิิจกรรมและการเรีียน รวมถึึงได้้รัับมิิตรภาพ ความรััก ความ
ผููกพััน จากเพื่่�อน ๆ รุ่่�นพี่่�มััธยม และจากคุุณครูู
	สำำ�หรัับน้้อง ๆ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�เข้้ามาใหม่่ พิิธีีนี้้�
เป็็นการยิินดีีต้อ้ นรัับน้้อง ๆ เข้้าสู่่�การเป็็นนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีและการ
เป็็นนัักเรีียนมััธยมปลาย ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลา 3 ปีีที่่�สำำ�คััญและมีีความ
หมายเป็็นอย่่างยิ่่�งในการเรีียนรู้้� และสร้้างประสบการณ์์ร่่วมกััน

	พี่่� ๆ น้้อง ๆ ในระดัับมััธยม ยิินดีีที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในเส้้น
ทางการเติิบโตของน้้องมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
	กิิ จ กรรมนี้้� จัั ดขึ้้� น เพื่่� อ แสดงความยิิ น ดีี กัั บน้้ อ ง ๆ ชั้้� น
ในก้้าวต่่อ ๆ ไปของน้้อง ๆ จะมีีพี่่� ๆ คอยช่่วยเหลืือ ให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษา
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�ได้้เข้้าสู่่�ช่่วงชีีวิิตของการเป็็นนัักเรีียนมััธยม ซึ่่�ง
และคำำ�แนะนำำ� สร้้างความทรงจำำ�ที่่ดี� ใี นช่่วงเวลาที่่�ได้้ใช้้ร่วมกัั
่ นในรั้้ว�
เป็็นช่่วงเวลาแห่่งการค้้นหา การเปลี่่�ยนแปลง และการทดลองทำำ�
โรงเรีียนแห่่งนี้้�
สิ่่ง� ใหม่่ ๆ เป็็นช่่วงเวลาที่่�จะได้้รัับประสบการณ์์การเรีียนรู้้แ� ละเติิบโต
พิิ มพกานต์์ การพิิ ศิิ ษ ฎ์์
หัั ว หน้้านัั ก เรีี ย น ปีี ก ารศึึ ก ษา 2565
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แนะนำ�สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

หั ว หน ้ า นั ก เรี ย น
พิ ม พกานต์ การพิ ศ ิ ษ ฎ์

หั ว หน ้ า กี ฬ าโรงเรี ย น
ชั ญ ญา เตชะไกรศรี

ประธานเชี ยร ์ โ รงเรี ย น
กิ ด าภาส์ อุ ท ารวุ ฒ ิ พ งศ์

รองหั ว หน ้ า นั ก เรี ย น
วรี ย ์ พ ิ ตร า สุ วรรณ ศร

หั ว หน ้ า มั ธย มศึ ก ษาตอนต้น
นั น ท์ น ภั ส เจี ยร พงษ์
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คณะอัจฉรามัย สีฟา้

หั ว หน ้ า สี
สิ ร ิ น ั ดด า เอกชั ย

รองหั ว หน ้ า สี
ญาธิ ป วชิ ร โภคา

หั ว หน ้ า กี ฬ า
ณปภั ช เบญจพั ฒ นมงคล

ประธานเชี ยร ์
ลวิ ตร า ทั ศ นะบรรจง

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
ฐิ ต ิ ก าญจน์ เลิ ศ คั ม ภี ร ์ ศ ี ล

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
ปณิ น ั น ท์ จั น ทรบุ ตร

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
พิ ง ธรรม บุ ณย ะประภั ศ ร

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
มาพิ ก า จอมปรั ช ญา
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คณะอูร์สุลานารี สีแดง

หั ว หน ้ า สี
กิ รณ า จั น พรพงษ์

รองหั ว หน ้ า สี
ภาวิ ด า ตั ้ งปกรณ์

หั ว หน ้ า กี ฬ า
สาริ ส า เจตน์ ก ุ ล ธร

ประธานเชี ยร ์
ธี ร พร กิ จทว ี ส ิ น พู น

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
กรวิ หั สด ิ น ไพศาล

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
กานต์ รว ี กั ม มารั ง กู ร

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ปรานไปรยา อุ ด มแดงอร่ า ม

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ชั ญ ญา สุ วรรณ ประดิ ษ ฐ
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คณะสุรนารี สีเหลือง

หั ว หน ้ า สี
นั น ท์ น ภั ส นายเรือ

รองหั ว หน ้ า สี
ชวั ล ญา ธารากิ จ

หั ว หน ้ า กี ฬ า
ชวั ล นุ ช ปล ื ้ มอารมย์

ประธานเชี ยร ์
พั ทธ นั น ท์ กุ ล วณิ ช พิ ส ิ ฐ

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
พิ รด า ระมิ ง ค์ ว งศ์

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
อริ ญ ชยา กิ จ พยั ค ฆ์

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ณ ฤดี วั ฒ นธรรม

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ปาณิ ศ า วั ชร าทิ ตย ์

Mater Dei News ฉบัับที่่� 71 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565 | 31

��������������������������������

คณะธัมมกัญญา สีเขียว

หั ว หน ้ า สี
กชพร แสนสุ ทธ ิ ์

รองหั ว หน ้ า สี
เพชรนภา ดวงดารา

หั ว หน ้ า กี ฬ า
นั น ท์ ณสรณ ์ แก้วผ่ อ งศรี

ประธานเชี ยร ์
ภั ค ธี ม า เพิ ร ์ ล หิ ม ะทองคำ �

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
ขวั ญ ข ้ า ว ฉั ตรอ ารยมนตรี

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
นั น ท์ น ภั ส บู รณ กฤตยากรณ์

รองหั ว หน ้ า กี ฬ า มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
อรรณพา เล็ ก อุ ท ั ย

รองประธานเชี ยร ์ มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ไอรดา สิ ป ปภาค
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จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย
รวบรวมโดย ผศ.ดร.ธนกรณ์์ แน่่นหนา
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีได้้เริ่่�มกลัับมาเปิิดเรีียนเป็็นปกติิในปีี
โดยนโยบายนี้้�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้นัักเรีียน คุุณครูู โรงเรีียน
การศึึกษา 2565 นี้้� หลัังจากวิิกฤตโควิิดได้้บรรเทาลงแล้้ว เราได้้เห็็น และผู้้�ปกครองมีีกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ และ สร้้างชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
บรรยากาศของโรงเรีียนกลัับมามีีชีีวิิตชีวี า นัักเรีียนมีีการเรีียนในชั้้�น ในโรงเรีียน
เรีียนมากขึ้้�น ผู้้�ปกครองมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
	ปีีการศึึกษานี้้�คงเป็็นความท้้าทายอีีกครั้้�งในการที่่�เราจะมีี
เหมืือนที่่�ผ่่านมา
การเรีียนรู้้� และกิิจกรรมต่่าง ๆ ในสภาวะโควิิดได้้อย่่างราบรื่่�นและ
	ทีีมบริิหารสมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีี เหมาะสม ส่่วนหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้ทุุกอย่่างบรรลุุได้้คงจะเป็็นความร่่วม
วิิทยาลััยชุุดใหม่่ได้้เริ่่ม� เข้้ามาทำำ�งานโดยมีีนโยบายหลัักในครั้้�งนี้้� ดัังนี้้� มืือและการรวมพลัังของทั้้�งผู้้�ปกครองและครูู เครืือข่่ายผู้้�ปกครอง
ครูู และนัักเรีียน เพื่่�อที่่�จะก้้าวผ่่านความท้้าทายนี้้�
• ส่่ ง เสริิ มศัั กยภาพการเรีี ย นรู้้� ข องนัักเรีี ย นด้้ า นวิิ ช าการ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีในทุุกช่่วงชั้้�น
	สุุดท้้ายได้้มีีโอกาสอ่่านหนัังสืือ ภาษาจัักรวาลประวััติิย่่อ
ของคณิิตศาสตร์์ โดย อาจวรงค์์ จัันทมาศ แล้้วชอบตรงที่่�หนัังสืือ
• สนัับสนุุนกิิจกรรมคุุณครููเพื่่�อให้้มีีความสุุขใจในวัันนี้้� และวััน
อธิิบายเรื่่อ� งราวคณิิตศาสตร์์ตั้้ง� แต่่อดีีตเกี่่ยวกัั
� บการเริ่่มต้
� น้ ของจำำ�นวน
หน้้า
จนถึึงปััจจุุบัันทฤษฎีีคณิิตศาสตร์์ที่่�ซัับซ้้อนต่่าง ๆ ได้้อย่่างเรีียบง่่าย
รวมถึึงการประยุุกต์์ใช้้งานต่่าง ๆ ได้้อย่่างสนุุกและเข้้าใจง่่ายมาก
• สนัับสนุุนโครงการจััดภููมิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ใหม่่
หนัังสืือเหมาะกัับทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ อยากจะแนะนำำ�ให้้อ่่านแล้้วจะ
• ส่่งเสริิมความรู้้� ข้้อมููล และความร่่วมมือื กัับผู้้�ปกครองในทุุกช่่วง รู้้�ว่่าคณิิตศาสตร์์ก็็มีีมุุมมองที่่�สวยงามได้้ ขอบคุุณครัับ
ชั้้�นอย่่างเหมาะสม

ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่ น หนา
นายกสมาคมผู้ ป กครองและครู
โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี วิ ทย าลั ย

Mater Dei News ฉบัับที่่� 71 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565 | 33
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ไว้อาลัยอาจารย์นิตยา ตันทโอภาส
โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร

(คำ�กล่าวไว้อาลัยหลังพิ ธีมิสซา ปลงศพ ที่วัดพระมหาไถ่
วันศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2565)

	ศิษย์มาแตร์เดอีวทย
ิ าลัยจ�ำนวนมากมายได้มากราบเคารพ จิตตารมณ์เซอร์เวียม - รักและรับใช้
อาจารย์นตย
ิ า 3 วันที่ผา่ นมาที่วัดพระมหาไถ่นี้ เมือ่ ท่านได้ลาจากโลก
เมื่่�อวานนี้้�น้้องชายอาจารย์์ได้้พููดว่่า อาจารย์์นิิตยายึึดมั่่�น
นีไ้ ป และก่อนหน้านีไ้ ม่นาน ศิษย์มาแตร์เดอีวทย
ิ าลัยได้รวมส
่ นับสนุน
ปฏิิบััติิเซอร์์เวีียม ทำำ�ให้้คิิดถึึงที่่�นัักบุุญเปาโลอธิิบาย “ความรััก”
ครอบครัวอาจารย์นตย
ิ าในการรกั ษาดแู ลอาจารย์ในช่วงวาระสุดท้าย
ว่่า “ความรัักย่่อมอดทน มีีใจเอื้้�อเฟื้้�อ ไม่่อิิจฉา ไม่่โอ้้อวดตนเอง ไม่่
ขอบพระคุณทางครอบครัวที่ให้โอกาสศิษย์มาแตร์เดอี
จองหอง ไม่่หยาบคาย ไม่่เห็็นแก่่ตััว ความรัักไม่่ฉุุนเฉีียว ไม่่จดจำำ�
ระหว่างป่วย อาจารย์นตย
ิ าได้รบั ทราบถึงความห่วงใยของ ความผิิดที่่�ได้้รัับ ไม่่ยิินดีีในความชั่่�ว แต่่ร่่วมยิินดีีในความถููกต้้อง
ลูกศิษย์ อาจารย์คงจะชืน่ ใจ ความชืน่ ใจและสุขใจนั้น คงไม่ใช่เพราะ ความรัักให้้อภััยทุุกอย่่าง เชื่่อ� ทุุกอย่่าง หวัังทุุกอย่่าง อดทนทุุกอย่่าง”
ลูกศิษย์คิดถึงท่าน แต่เพราะศิษย์ของท่านมีคุณสมบัติที่อาจารย์ นี่่�คืือ ความรัักของอาจารย์์นิิตยา
อยากให้ทุกคนมีในตนเอง คือ ความเอื้ออาทรและความกตัญญู
ไม่่เพีียงเฉพาะศิิษย์์เท่่านั้้�น บรรดาครููของโรงเรีียนมาแตร์์
อาจารย์นตย
ิ าเป็นบุคลากรส�ำคัญของโรงเรียนในการหล่อ เดอีีวิทย
ิ าลััยที่่�ได้้เป็็นครููมาแตร์์ช่ว่ งเดีียวกัับอาจารย์์ ก็็มีคว
ี ามกตััญญูู
หลอม อบรมกล่อมเกลา และชีน้ �ำนกั เรียนในทางการก้าวหน้าเป็นคน ต่่ออาจารย์์ และพร้้อมที่่�จะกล่่าวเช่่นเดีียวกัับครููกุุลวดีี ครููสุุภาภรณ์์
ดีของสังคม เป็นผู้มจี ดุ ยืนของความถูกต้อง เป็นธรรม การรจู้ กั เคารพ ครููสุุชาดา ครููปณิิดา ว่่า “กราบอาจารย์์นิิตยา ด้้วยความเคารพรััก
ผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้น ๆ จะอยู่ในสถานภาพใด และที่ส�ำคัญ การยึดมั่นใน อย่่างสููง” อาจารย์์นิิตยาเป็็นพี่่�ใหญ่่ของคณะครููมาแตร์์ฯ เป็็นเวลา
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นาน เป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างวััฒนธรรมครููมาแตร์์ฯ ของการมุ่่�งให้้
ขอขอบพระคุุณ น้้อง ๆ และหลาน ๆ ของอาจารย์์ที่่�ได้้
นัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง เป็็นเป้้าหมายของการทำำ�งานของเรา และ เห็็นคุุณค่่าของการเลืือกเส้้นทางชีีวิิต การเป็็นครููโรงเรีียนมาแตร์์
เป็็นครููที่่�ตระหนัักในความเป็็นแบบอย่่าง ทั้้�งในกิิริยิ า วาจา มารยาท เดอีีวิิทยาลััยของอาจารย์์ และให้้การสนัับสนุุนอาจารย์์ รััก และ
และความรัับผิิดชอบ เอาใจใส่่ในหน้้าที่่�การงาน
ดููแล โดยเฉพาะเมื่่�อร่่างกายอาจารย์์ทำ�ำ ให้้อาจารย์์ไม่่สามารถดููแล
ตนเองได้้แล้้ว
แบบอย่่างสำำ�คััญที่่�อาจารย์์นิตย
ิ าให้้กัับเรา คืือ การเสีียสละ
อดทน อดกลั้้�น การอยู่่�ร่วมกัั
่ นแบบพี่่� - น้้อง ความมีีน้ำำ��ใจต่่อกััน ไม่่ อาจารย์์นิิตยา ตัันทโอภาส เป็็นครููด้้วยความรัักและการอุุทิิศตน
นิ่่�งดููดาย การรู้้�จัักให้้ รู้้�จัักรััก รู้้�จัักขอบคุุณ และขอโทษ
ขอพระเจ้้ารัับอาจารย์์นิิตยาสู่่�ชีีวิิตนิิรันดร์
ั ์ด้้วยความสุุขแท้้
ขอขอบคุุณศิิษย์์มาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย ที่่�แสดงออกถึึงความ
กัับพระองค์์ด้้วยเทอญ
กตััญญูู การยึึดมั่่�นในความรััก ให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์
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Natural Disasters – P5 English Skills
With Khru Shawn Racca Anak Siup

In Khru Shawn’s English 2 (Skills) class, students studied a unit on different types of natural disasters. The
students used their imaginations to write about it and by answering the questions we have provided. Some students
took it seriously and we've got some silly ones such as CATNADO, ICE CREAM AVALANCHE and a VOLCANIC
ERUPTION IN BANGKOK . They also had the chance to showcase their work in class. Please enjoy the creativity
and imagination of Alyssa Tiptan (P5/1), Gwyntip Sukprasit (P5/1), Panchayanat Hongsprabhas (P5/2), Pimarnman
Saisaengchan (P5/2), Sarisa Kamolvisit (P5/3), Worakanya Aungatichart (P5/3), Navanat Sukavejvorakit (P5/3), Chada
Tachochavalit (P5/3), and Ratchuda Phiroonsavvapha (P5/4).
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Our Treasures – P6 English Fundamentals
With Khru Shawn Racca Anak Siup

The theme of our first unit in Khru Shawn’s
P6 English 2 (Fundamentals) class was pirates and
treasure. The students were asked to pick one of their
treasures. This was something valuable or special to
them, and they could choose anything they wanted.
After they chose their treasures, they wrote about why
it was valuable to them. They could either draw or
take a photo of their treasures. After completing their
writing, students presented their treasures to the rest
of the class.
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Globalization Role Plays
M5 Critical Thinking & Writing
With Thomas Pentland

Students in Khru Thomas Pentland’s Mathayom 5 Critical Thinking and Writing class were tasked with doing
role-plays about globalization in certain countries. They worked in pairs, chose a country and then presented to the
class why globalization has been good and bad for that country. Khru Thomas guided them through structure and
general content idea. Students then conducted their own research and created a final presentation for class. We
hope you are as impressed as we are by the scripts and audio files of two outstanding presentations by our M5/5
students, Siriyakorn Boontavikul and Pransiree Jariyapongpaiboon.

Globalization (Japan) Role-Play Script
Japan is the world's fourth-largest export
economy. It's yearly export revenue is over $700 billion,
with China and the United States being the two main
consumers. Automobiles, automobile parts, integrated
circuits, and electronic equipment are the main exports,
but they also export metals such as iron, steel, germ,
aluminum, and copper.
Globalization is the process of bringing people
and countries from all over the world together through
communication, transportation, and infrastructure. As a
result of globalization Japan can export all of its products
resulting in a successful economy. A strong economy also
increases GDP and raises wages to match living expenses.
When tax revenues increase, the government is able to

improve public services such as education, allowing for
greater opportunity and freedom for the new generation
to continue to improve the country's system.
Japanese cultures, particularly anime, are wellknown because globalization makes it easy to enjoy
entertainment from all around the world rather than
just local offerings. So anime is today booming and
famous throughout the whole world so more people are
understanding a part of Japanese culture. The majority
of people want to visit Japan because of anime, and it is
the major reasons why people keep traveling here. When
there are more tourists, the more income Japan will get,
and it is also a way for Japan to earn a lot of money and
create jobs in the country.
Pransiree Jariyapongpaiboon (M5/5)

We will discuss why globalisation has been good
or bad for Japan. For me, globalisation is a good thing.
It impacts worldwide, and especially in Japan, for many
years. I will give you for 2 examples. First of all, nowadays,
most of Japanese citizens are ageing population. It was
around 28% in 2019 and is expected to reach more than
38% in the future. As a result, Japan offers position for
foreign workers to solve this problem. According to the
statistics, in 2020, they hire 1.72 million or about 25%
workers from other countries. Thus, the advantages of
globalisation help Japanese government find ways out
easier.
Another reason is the promoting of international
co-operation. Japan has helped the region to resolve
various development issues including poverty reduction,
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by promoting economic growth and human security and
contributed to the development. To illustrate, COVID-19
is a major challenge for the international community in
2020. The pandemic crossed national borders and became
a global crisis. However, Japan has provided health and
medical equipment in order to make a better medical
and health system in developing countries through the
co-operation of international organisations. Moreover,
Japan used vaccines from all over the world like Pfizer,
Moderna, and AstraZeneca, which is also an example of
globalisation.
These examples show that globalisation is
important and also positively impacts Japanese. So, I
totally agree that globalisation benefits the world.
Siriyakorn Boontavikul (M5/5)

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

French Rendez-Vous
With Mme. Colette Adamson

Which place appeals to you most?
As part of a lesson about the most visited places in Paris, M6/1 students viewed a choice of songs with music
videos set in Paris and wrote about the places in those videos that appealed to them the most.
Do take the time to read what Sataporn Thongdee, Sawitta A.P. Kariyawasam, and Yokphaka Chuensamran
have written.

	ทิิวทััศน์นี้้์ ทำ� �ำ ให้้ฉัันอยากไปปารีีสเพราะฉัันอยากไป
Jardin des Tuileries ในประเทศไทยนั้้�นไม่่มีสว
ี นขนาดใหญ่่
ในลัักษณะนี้้� ภายใน Jardin des Tuileries ไม่่ได้้มีีเพีียงแค่่
ดอกไม้้และต้้นไม้้เท่่านั้้�นแต่่ยัังมีีประติิมากรรมอีีกมากมาย
บริิเวณโดยรอบ Jardin des Tuileries ยัังมีีสถาปััตยกรรม
มากมายอีีกด้้วย ฉัันคิิดว่่าคงจะดีีมากถ้้าได้้เดิินเล่่นในสวน
ที่่�ไม่่ได้้มีีเพีียงแต่่ดอกไม้้และต้้นไม้้แต่่ยัังมีีงานศิิลปะอีีกด้้วย
นอกจากนี้้�น้ำำ��พุุขนาดใหญ่่ที่่�ตั้้�งอยู่่�กลางสวนที่่�ฉัันเคยเห็็นใน
ภาพยนตร์์บ่อ่ ย ๆ ก็็เป็็นที่่�ที่่ฉัั� นอยากไปนั่่ง� และเห็็นด้้วยตััวเอง
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I want to attend the 2024 Olympics
because I want to visit France. I want to visit
places like the Louvre Museum, the Palace of
Versailles, and the Stade de France. The Stade
de France is the national stadium of France,
located north of Paris in the commune of
Saint-Denis. It was the seventh largest stadium
in Europe. The Stade de France is important
because it is used by the French football team
and the French rugby team for international
competitions. It will also be used for the
Olympic games in 2024. If possible, I would
also like to take part in the 2024 Olympics
at the Stade de France, but I am not worthy.
If I could be at the competition, I would be
pleased.

Place du Tertre is located in the heart of
Montmartre, it is known for its painters, its cafes
and its atmosphere.
When the square was opened to the
public in the 17th century, artists, singers and other
performers would gather in the central meeting
place. This is why the Place du Tertre is known to
be an artistic center to this day
Throughout the year, painters and
portraitists work in this place to exhibit and sell
their famous paintings. These painters have 1 square
meter to make their paintings and share this small
area with other artists.
I would like to go there because I am very
fond of all kinds of arts. I love the idea of this place
which is a good contributor for this career. I hope
that one day I will be there as an artist too.
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During a lesson about responsible tourism, M6/1 students discussed advice they would give to tourists coming to
Thailand. Here are posters on the topic designed by Naphat Boonnam, and Kulisara Bunnag.

1. แต่่งกายให้้สำำ�รวมเมื่่�ออยู่่�ในสถานที่่�สำำ�คััญ เช่่น วััด 2. การรัักษากิิริิยามารยาทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
3. ไม่่ส่่งเสีียงดัังจนเกิินไป เพราะอาจจะทำำ�ให้้รบกวนผู้้�อื่่�น 4. ควรยืืนต่่อคิิวรอเช่่นคนอื่่�น ๆ
5. การเคารพขนบธรรมเนีียม-ประเพณีีของไทย 6. ให้้เกีียรติิสถานที่่�ต่่างๆ เช่่น วััด 5. ไม่่ทำำ�ให้้สถานที่่�เสีียหาย	
7. ไม่่ขีีดเขีียนกำำ�แพงหรืือตามสถานที่่�ต่่างๆ

Responsible tourism in Thailand
1. Find information about the place you are going to visit.
2. Respect the rules and culture of the country visited
3. Prepare your trip with everything you need.
4. Pay attention to how you dress, especially in places of
worship
5. Donate money to various historical sites.
6. Buy souvenirs that represent the culture of Thailand.
7. Choose professionals involved in responsible tourism.
8. Discover the new culture of clothing, food and more
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What’s your hobby? あなたの趣味は何ですか。

Japanese M5 grammar class
With Fumiyo Kawabata Sensei

Like other languages, grammar of the Japanese language should also be learned systematically. The difficulty
of Japanese is that the politeness of the words depends on whom you are talking to. It is very hard to study Japanese.
The words you use are different depending on if you are talking to friends, to someone superior to you, or to others.
There are also many verb forms in Japanese. Mater Dei Japanese Major Students have to learn and remember 12
verb forms in three years. Furthermore, adjectives change depending on tense and negative form - a characteristic
not often found in other languages.
M5 students are currently studying gerunds. Students are able to explain their hobbies, experiences, abilities
and so on with gerunds. Japanese speakers often use gerunds in their conversations. If students are able to use
gerunds, their Japanese will improve even more. Here are some creative posters explaining about students’ hobbies
using gerunds.
My hobby is drawing pictures with digital tools. I started
drawing when I was 13. When I was 15, I used iPad for drawing
pictures for the first time. Now I spend 1 hour drawing pictures
every day before going to bed. Sometimes I draw pictures with
my friends. Why do I like drawing pictures? Because I can express
my feeling by drawing. But my back is painful while drawing.
Someday I want to be a freelance artist.
17952 Yui Hamano (M5/1)

My hobby is watching movies. I
watched a movie for the first time when I
was 2. These days I watch movie every day.
I like watching movies because they make
me happy.
17638 Parn Bunnag (M5/1)
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พิ ธ ี ถว ายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนางเจ้าสุ ท ิ ด า พั ชรส ุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ น ี
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
เม ื ่ อว ั น ที ่ 2 มิ ถ ุ น ายน 2565

พฤษภาคม

นัักเรีียนเก่่า รุ่่�น MD 43 มอบเงิินให้้โครงการจััดภููมิิทััศน์เ์ พื่่�อการ
เรีียนรู้้�ใหม่่ โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม
2565

คุุณครููประถมศึึกษาส่่งนัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 เดิินข้้ามสะพานไปยััง
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ในวัันเปิิดเรีียนวัันแรกของปีีการศึึกษา
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มิถุนายน

นายกและกรรมการสมาคมผู้้�ปกครองและครููฯพบเครืือข่่ายผู้้�ปกครอง ณ ห้้องปาฐกถา
อาคารประถม เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2565

มิิสซาเปิิดภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 ณ หอประชุุมโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565

ประชุุ ม ผู้้�ป กครองนัักเรีี ย นคาทอลิิ ก ชั้้� น ประถม
ศึึ ก ษาปีี ที่่� 2-3 ที่่� ห้้ อ งปาฐกถา เมื่่� อ วัันที่่� 24
มิิถุุนายน 2565
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