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A course for those who want to learn how to tell 
impactful stories through photos.

YOUR INSTRUCTORS

Monica White
a passionate and experienced 

marketing communications executive. 

Thanut Singhasuvich
one of Thailand’s leading 

commerical photographers.

Louis Boonsinsukh
an experienced graphic designer 

and keen photographer.

Learn from leading professionals in the creative industry the principles of narrative and visualization, how to 
capture pictures using proper lighting, composition and exposure and the techniques of narrative writing.

In this course, you will complete photo projects which will be reviewed and evaluated by a professional 
photographer. You will learn how to write captions and stories for your photos and talk about them. By the 
end of the course your high-quality photos and stories will be entered in a competition and showcased in a 
school-wide exhibition.

Join this NEW and EXCITING course to develop your passion for photography and tell your story!
 

STORYTELLING
THROUGH PHOTOS COURSE

Every Friday, Period 2 (8:35 a.m. - 10:15 a.m.)
Minimum Course Requirement: A mobile phone with a camera
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

		 	 โทรศัพท์	0-2252-6316,	0-2254-9724-5	โทรสาร	0-2253-9785,	0-2255-2023

		 	 www.materdei.ac.th	E-mail:	wic009@hotmail.com

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

Mater Dei News ฉบับที่ 55 ซึ่งเป็นเล่มที่ 3 ของปีการศึกษา 2560 และเป็นเล่มแรกของภาคเรียนที่ 2 จึงมี 

เรื่องราวท่ีเกี่ยวเน่ืองด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความ

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ นอกจากนี้ในช่วงตุลาคม นักเรียนได้ไปร่วมค่ายวิถีอัญจลา ค่ายกลุ่ม

สาระวิชาสังคมศึกษาฯ การสัมผัสชีวิตโรงเรียนปิยมาตย์ กิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนด้วยความทุ่มเท ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ การทำางานเป็นทีม และวางแผนในการทำางานเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำาปี 2560 

และขอนำาเสนอคำากล่าวเกียรติคุณนักเรียนเก่าท่ีได้รับรางวัลเซอร์เวียม ในการประชุมสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

     

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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อาจารย์สุมิตรา พงศธร  คุณศกร ทวีสิน  คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์  Dr.Nyle Spoelstra  Mr.Bryan Jacques คุณหลุยส์ บุญสินสุข 
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ฉบับที่ 55 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 3

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  

บรมนาถบพิตร เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 4 พรรษา ดำารงพระอิสริยยศเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” 

ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2475  จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 ทรงศึกษาชั้น

อนุบาล 2 โดยทรงได้เลขประจำาตัว 449 สำาหรับชาวมาแตร์เดอีฯ การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดชนั้น นำาความทุกข์โทมนัสมาสู่พวกเราทุกคนอย่างยิ่ง กระนั้นเมื่อน้อมเกล้าฯ รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ เรามีความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นโรงเรียน

เดียวในประเทศไทย ที่ทรงเข้ารับการศึกษา แม้จะเป็นเพียงระดับอนุบาลก็ตาม 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ

พระบรมชนกนาถ เป็นลน้เกลา้ลน้กระหมอ่มอย่างหาท่ีสดุมไิด ้จึงไดพ้ระราชทานพระมหากรณุาธิคณุให้ประชาชนทุกภาคสว่น 

ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้ง

พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวม

พลงัความรกัอันมีคา่ รวมพลงัน้ำาใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่หลา่ท่ีจะน้อมถวายแด ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกอ่นเสดจ็

สู่สวรรคาลัย ในการนี้น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความจงรักภักดีของชาวมาแตร์เดอีฯ จึงปรากฏนักเรียน คุณครู นักเรียน

เก่าฯ และผู้ปกครองนักเรียนจำานวนมากอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ในหลากหลายหน้าที่และภาระงาน   

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

“วันที่ฟ้าร้องไห้”
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

     ฟ้าจะร่ำาคนจะร้องนองน้ำาเนตร

    ทุกข์เทวษหวนหาพาใจหาย

    ดั่งสิ้นแสงสูรย์ลับลงดับดาย

    เพียงหนึ่งรุ้งพรรณรายบนวิมาน

     เสียงฝนสาดบาดอารมณ์ระทมเศร้า

    ดินเย็นเยียบเงียบเหงาน่าสงสาร

    น้ำาตาฟ้าหลั่งรายดุจสายธาร

    แม้เนิ่นนานยังหม่นหมองต้องเตรียมใจ

     สิบสามตุลาเวียนบรรจบครบหนึ่งปี

    จากวันนี้อีกมิช้า...น้ำาตาไหล

    ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

    พร้อมหัวใจไทยทั้งชาติ...เจียนขาดตาม

    

        ประพันธ์โดย

             นางสาวไจร์มา นวมารค นักเรียนเก่ามาแตร์เดอี รุ่น 52 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช   

บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 4 

พรรษาเมือ่ครัง้ยังทรงดำารงพระอิสรยิยศเป็น “พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าภูมพิลอดลุยเดช” ทรงเขา้รบัการศกึษาท่ีโรงเรยีนมา

แตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2475 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 ทรงศึกษาชั้นอนุบาล 2 โดยทรงได้เลขประจำาตัว 449 และ

ลงทะเบียนในพระนามว่า “H.H.Bhummibol Mahidol” สำาหรับชาวมาแตร์เดอีฯ การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชนัน้ ไดน้ำาความวปิโยคมาสูพ่วกเราทุกคนอย่างย่ิง เมือ่น้อมเกลา้ฯรำาลกึในพระมหากรณุาธิคณุ

ท่ีทรงมีตอ่ชาวมาแตรแ์ลว้ ท่ามกลางความโศกเศรา้เสยีใจ เรามคีวามภาคภูมใิจอย่างท่ีสดุ ท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัไดร้บั

เกียรติเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ทรงเข้ารับการศึกษา แม้จะเป็นเพียงระดับอนุบาลก็ตาม ด้วยความจงรักภักดีของ

ชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัย คณะซิสเตอร์ คุณครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ขอน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ด้วย

การดำาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งตรงกับคติพจน์ Serviam ของเรา ในการที่พร้อมรัก รับใช้ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 

มุ่งหวังสร้างสิ่งดีงามในชุมชน สังคม และประเทศชาติของเรา เราจะยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเหนือสิ่งใดคือ

ความซื่อสัตย์สุจริต สมดั่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบฉบับ

 พระองค์จะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  
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ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

จิตอาสาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
รวบรวมโดย คุณครูฐิติกร  หัตถการุณย์

 26 ตุลาคม 2560 คือวันท่ีจารึกอยู่ในความทรงจำาของคนไทยทุกคน ด้วยเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระมหากษตัรย์ิผู้เป็นท่ีรกัและเทิดทูนบูชาของคนไทยท้ังชาติ มผู้ีคนเขา้รว่มในพระราชพิธสีำาคญัน้ีมากมาย ไมว่า่จะคอยเฝ้าชม 

พระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง ตามสถานที่วางดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ นักเรียนเราจำานวนหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ที่ได้

ร่วมในงานสำาคัญนี้อย่างน่าชื่นชมชวนประทับใจยิ่งดังนี้

 วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำากิจกรรมจิตอาสากับทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ในตอนแรก สิ่ง

ท่ีข้าพเจ้าได้ทำาคือ ตักอาหารและแจกจ่ายให้กับผู้คนท่ีมายังสนามหลวง แต่ในเวลาต่อมา สิ่งท่ีข้าพเจ้าพบเจอคือ มีผู้คน

มากมายที่เดินผ่านไปมาได้ทิ้งขยะไว้บนพื้น เช่น ถุงพลาสติก และเปลือกลูกอม รวมไปถึงแผ่นรองนั่งที่พื้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วน

เป็นของที่ได้รับจากการแจกมาทั้งนั้น ซึ่งมีอยู่เต็มพื้น ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มทำาอีกหน้าที่ ก็คือเก็บพวกขยะต่างๆ เพื่อให้พื้นที่แถว

นั้นสะอาด แต่เมื่อเก็บไปสักพัก ก็เจอกับขยะชิ้นใหม่มาแทน และได้พบว่าหากเดินไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับขยะที่มากขึ้นซุกซ่อน

อยู่ตามพุ่มไม้ ข้าพเจ้าก็เลยรู้สึกว่า ปัญหาเรื่องขยะนั้นแก้ได้ไม่ยากเลย ถ้าเราดูแลสิ่งที่เรากินไปและนำาขยะไปทิ้งให้เป็นที่ ก็

สามารถทำาให้สถานที่นั้นๆ น่าอยู่...กรภัทร์  นิลประภา ม.5

 ในวันที่ 26 ตุลาคม ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการแสดงมหรสพ ในส่วนของการแสดงบัลเลต์มโนราห์ โดยข้าพเจ้าได้

เริ่มจากการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงวันงาน ตอนแรกข้าพเจ้าฝึกซ้อม

ไปเรื่อยๆ ยังรู้สึกว่าอีกนานกว่าจะถึงวันงาน พอวันเวลาผ่านไปรู้ตัวอีกทีก็ถึงวันงานแล้ว ก่อนที่จะถึงวันงานข้าพเจ้าก็ได้ไป

เข้าพักบริเวณสนามหลวง ทำาให้ข้าพเจ้าได้เห็นบรรยากาศในช่วงใกล้ๆ วันงาน ช่วงประมาณวันที่ 23-24 ข้าพเจ้าตกใจมาก

เนื่องจากไม่คิดว่าจะมีประชาชนจำานวนมากเข้ามาในบริเวณพิธี แล้วพอยิ่งใกล้วันงานก็ได้เห็นประชาชนมากันมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทำาให้ขา้พเจ้าเห็นถึงความต้ังใจในการมาเขา้รว่มพิธ ีจึงเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจ้าเต้นในงานให้ดท่ีีสดุ เตน้สวยท่ีสดุ เพ่ือถวาย

พระองค์ท่าน และทำาให้ประชาชนทุกท่านได้มีความสุขในการชมการแสดง วันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก เพราะตอนที่ข้าพเจ้า

แสดงอยู่เป็นจังหวะเดียวกับเริ่มมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิง และตลอดชีวิตของข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใกล้ชิดและ

ทำางานเพื่อพระองค์ในวันสุดท้าย และตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก ชอบ มาทำางาน

ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9…ปีตะมณี  สงวนธำามรงค์ ม.5

 การไดมี้โอกาสเขา้รว่มเป็นจิตอาสาพระราชทาน ถอืเป็นเกยีรตกิบัตวัหนูมาก เพราะในชว่งงานพระราชพิธีนัน้ มผู้ีคน

มากมายมาเข้าร่วม ทั้งมาร่วมถวายความอาลัย วางดอกไม้จันทน์ เข้าร่วมเดินริ้วขบวน และอีกหน้าที่หนึ่งคือการปฏิบัติจิต

อาสา สำาหรับหนู หน้าที่จิตอาสาคือหน้าที่ ที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่มีความสำาคัญอย่างมาก เมื่อแต่ละคนช่วยดูแลงานในส่วน

ที่ตนสามารถทำาได้ ก็ทำาให้ส่วนรวมดีขึ้น อีกสิ่งหนึ่งคือหน้าที่ที่หนูทำา คือการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับประชาชน

ที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ การถือเครื่องดื่มไม่กี่แก้วเพื่อเดินนำาไปให้กับผู้ที่ต้องการ แม้จะไม่ใช่งานที่ยากหรือลำาบาก แต่มี

ความหมายมากทั้งกับตัวหนู และประชาชนที่ได้รับ เพราะหนูเชื่อว่าพวกเราไม่ได้ให้แค่สิ่งของเท่านั้น แต่หนูและชาวจิตอาสา
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ทุกคนยังให้มิตรไมตรีกับผู้คนคนอื่นที่อยู่ร่วมในพิธี หนูได้เห็นคนไทยมีเมตตา ช่วยเหลือกัน เป็นกำาลังใจ และอยู่ร่วมกันใน

ช่วงเวลาที่จะอยู่ในความทรงจำาของพวกเราตลอดไป สิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด...อสมา  ครองรักษา ม.5   

 จากการท่ีหนูได้ร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ทำาให้หนูได้รับอะไรมากมาย ท้ังข้อคิด 

ความรู้สึกดีๆ และความทรงจำาทีไ่มม่วีันลมื หนปูระทบัใจมากๆ ทีเ่หน็ผูค้นซึง่จะไมไ่ด้ผกูผา้พนัคอเหลือง กบัหมวกสีฟา้อยา่ง

จิตอาสา แต่ก็ช่วยกันบริการทุกคนด้วยหัวใจ ได้เห็นผู้คนมากมายทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้ชาย และผู้หญิง ที่มายืนรอ

ร่วมพิธีกันอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าแดดจะแรง อากาศจะร้อนแค่ไหน ซึ่งทำาให้หนูรู้สึกได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทยอย่าง

แท้จริง...ณัฐวลัย  พรหมายน ม.5 

 ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในงานพระราชพิธีนี้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในช่วงพระราชพิธี 100 วัน 

ขา้พเจ้ามีโอกาสไดท้ำาจิตอาสาในนามของอาสาสมคัรยุวกาชาดสภากาชาดไทย โดยงานท่ีไดร้บัมอบหมายคอื การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ได้เห็นทุกความตั้งใจของประชาชนที่มารอเพื่อให้ได้เข้ากราบพระบรมศพช่วงนั้น ยิ่งทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกตระหนักและ

ดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครั้งน้ัน เมื่อทราบว่ามีเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ ก็ชวนเพื่อนๆ ไปด้วยกัน ซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดี จึงมีโอกาสได้ปฏิบัติในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ได้ทำา

หลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำา และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสืออย่างแน่นอน ประสบการณ์ในครั้งนี้ยังคงประทับใจไม่

ต่างจากครั้งแรกที่ทำา ทุกความตั้งใจของประชาชนที่ไปรอเพื่อเข้าร่วม ยังคงไม่แตกต่างจากครั้งแรก ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ

ท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเป็นจิตอาสาครั้งนี้เป็นอย่างมาก และจะเก็บทุกประสบการณ์และความประทับใจไว้ตลอดไป... 
อนุรดี  บรรดาศักดิ์ ม.5

 รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสไปเป็นจิตอาสา ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของพระราชพิธี ได้เห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความรักที่คนไทยทุกคนถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งข้าพเจ้าได้

มีโอกาสไปช่วยงานเพียง 2 วัน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมากกว่าที่คาดหวังไว้อยู่มาก ได้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย และ

หลายๆ อย่างที่ไม่สามารถหาได้จากบทเรียน...วรพนิตา  ถาวรสถิตย์ ม.5 

 หลังจากได้มีโอกาสไปร่วมทำางานจิตอาสา รู้สึกปลื้มปริ่ม และอิ่มใจที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในงานครั้ง

นี้ และดีใจมากๆ ที่พี่ๆ น้องๆ และ คนหลายๆ รุ่น ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักทุกคนได้มีโอกาสร่วมช่วยกัน ทุกคนที่ไปทำามี

ความสุข ต่างได้ช่วยตามกำาลัง สุดท้ายนี้คิดว่างานจิตอาสาครั้งนี้ได้นำาคนทั้งประเทศไทยมารวมเป็นหนึ่ง แสดงความเคารพ

และสามัคคี และอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การบริการน้ำาดื่มและอาหารทุกอย่างมีครบ และทุกคนช่วยกันดูแลความสุข ความ

สบายของผู้ที่มาร่วมงานอย่างดี รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองได้ทำาหน้าที่ครั้งนี้อย่างเต็มที่และดีที่สุด มีความภูมิใจมาก...
รมิดา  จันทวัฒน์ ม.5   

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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 รู้สึกอิ่มใจ และดีใจที่ได้ทำางานในงานของพ่อหลวง และทำาให้พ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย พอทำาไปแล้ว เป็นความรู้สึก

ครั้งแรกที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงว่าท่านทรงเป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง มีตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น ถึงคนเฒ่า คน

ชรา ทุกคนมาด้วยจุดหมายเดียวกัน คือ มาส่งพระองค์ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รวมถึงการช่วยเหลือกันและ

กนั การทำาจิตอาสาครัง้นีข้า้พเจ้าไมเ่หน่ือยเลย แมจ้ะตอ้งตากแดดรอ้นและเดนิไกลก็ตาม เป็นภาพท่ีน่าประทับใจมาก เพราะ

คนที่กำาลังต่อคิวรอวางดอกไม้จันทน์นั้น มีอาหารและของบริจาคไม่ขาดเลย ข้าพเจ้าได้รู้จักกับจิตอาสาคนอื่นๆ ผู้มีความ

ตั้งใจเหมือนกัน รู้สึกดีมากๆ รู้สึกดีที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในประเทศไทย ขอบคุณทุกอย่างที่ทำาให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมา

ทำาให้พ่อหลวง...ไหม  สุรินทราบูรณ์ ม.5  

 รูส้กึดใีจท่ีไดไ้ปชว่ยเหลอืในการแจกน้ำา แจกอาหารให้ประชาชนท่ีไปท่ีสนามหลวง เป็นครัง้เดยีวในชวีติท่ีสามารถชว่ย

และได้อยู่ในบรรยากาศวันน้ัน เป็นความรู้สึกท่ีดีมากๆ เวลาได้ช่วยแจกน้ำาและอาหารให้คนท่ีกำาลังต้องการ ถึงแม้จะเหน่ือยมากๆ 

เพราะต้องเดินจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปสนามหลวง แต่ก็ดีใจที่ได้ทำาประโยชน์ครั้งนี้...กรรณศิกานต์ ปรีชาภัสส์โกมล ม.5

 ความรู้สึก ของดิฉันที่ได้เป็นหนึ่งในจิตอาสางานพระราชพิธีถวายเพลิงในครั้งนี้ มีความรู้สึกภูมิใจ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ ให้เป็นจิตอาสาเเผนกฝ่ายบริการประชาชน ได้ทำาตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม คือ รักและรับใช้ และได้เห็นถึงผลดีของ

การมีจิตใจ เซอร์เวียม ความรู้สึกในการทำาจิตอาสาครั้งนี้ คือ อิ่มใจและสุขใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร่วมงานพระ

ราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ซึง่ความอ่ิมใจและสขุใจ ท่ีไดร้บัครัง้น้ี ไม่

สามารถที่จะอธิบายได้ เป็นความรู้สึกที่หาจากที่ไหนไม่ได้ นอกจากต้องลงมือทำาเองเท่านั้น และการทำาจิตอาสาครั้งนี้ ทำาให้

ดิฉันเห็น ได้รับรู้ และเข้าใจ คำาว่า “ความรัก” ความรักของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใด ศาสนาไหนก็ตาม ทุก

คนท่ีมายืนรวมตัวกนัตอ่แถวเพ่ือวางดอกไมจั้นทน์ ทุกคนลว้นแลว้แตท่ำาเพ่ือในหลวงรชักาลท่ี 9 ทุกคนตา่งรกัพระองคท่์าน ไม่

ว่าแดดจะร้อนมากเพียงใด หรือฝนจะตกหนักสักเท่าไร แต่ทุกคนไม่ย่อท้อในการรอที่จะวางดอกไม้จันทน์ ดิฉันเป็นจิตอาสา 

พอดิฉันเห็นภาพประชาชนที่มายืนรอต่อแถวกันเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้ว ทำาให้ดิฉันมีกำาลังใจที่จะทำาหน้าที่ในการบริการต่อไป 

ไม่ใช่เพียงงานนี้เท่านั้น แต่จะเป็นทุกๆ งานที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดไป...สมฤทัย หวังธนบดีกุล ม.5

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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ประสบการณ์ร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

นางสาวจิรัฐิติ	ดาราเมือง	(หัวหน้านักเรียน)

 นับจากวนัแรกท่ีคณุครไูดเ้ลอืกขา้พเจ้าและน้องรองหัวหน้านักเรยีนให้เป็นตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั 

ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้าร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมการซ้อม

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม และทำาให้ได้เห็นความตั้งใจในการจะทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน การที่ได้ร่วม

เดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศน้ัน นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้า ในทุกๆ จังหวะท่ีได้เดิน คือความตั้งใจ

ของคนไทยทั้งประเทศที่คาดหวังจะเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย ในทุกๆ ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น คือ ความ

ตระหนักรู้ท่ีย่ิงสลักลึกลงในใจว่า เพียงเท่านี้เองท่ีเรารู้สึกเหน่ือย ช่างเทียบไม่ได้เลยกับพระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระองคท์รงงานหนักมากมายเพ่ือประเทศไทย นับจากวนัท่ีสบิสามตลุาคม

ปีท่ีแลว้ ประชาชนชาวไทยตกอยู่ในความเศรา้ เราลว้นไมเ่คยท่ีจะคาดคดิวา่ จะมวีนัท่ีพระองคจ์ากเราไปไหน แมก้ระท่ังในวนั

ท่ีย่ีสบิหกตลุาคมท่ีผ่านมา ขา้พเจ้ากยั็งรูส้กึ ไมอ่ยากเชือ่ในความจรงิน้ันเท่าใด แต่เม่ือเสยีงปืนสลุตดงัขึน้เพ่ือถวายความเคารพ

น้ันเอง ท่ีขา้พเจ้าพ่ึงตระหนักไดใ้นคราน้ันวา่ ในยามน้ีถงึเวลาท่ีเทวดาจะไดเ้สดจ็กลบัคนืสูส่รวงสวรรคแ์ลว้ แต่กระน้ันพระองค์

ก็จะสถิตอยู่ในดวงใจนิจนิรนัดร ์ตราบเท่าท่ีเรายังคงมดีวงใจท่ีต้ังมัน่ท่ีจะทุ่มเท เป็นกำาลงัสำาคญัซึง่จะทำาให้ชาตไิทยเจรญิสบืไป

...แดดรอนรอน

เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล

ยามนี้จำาต้องพรากจากดวงใจ

ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา

โอ้ยามเย็น 

จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์

ยามไร้ความสว่างห่างทินกร 

ยามรักจำาจะจรจากกันไป...
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นางสาวภัทราภา		เกษมสำาราญ	(รองหัวหน้านักเรียน)

 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาล

ที่ 9 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และได้รับประสบการณ์ที่ชีวิตนี้ข้าพเจ้าอาจไม่มี

โอกาสได้สัมผัสอีกครั้ง การไปร่วมริ้วขบวนทำาให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสง่างาม และสมพระเกียรติของงานพระราชพิธี รวมถึง 

พระเมรุมาศ และสถาปัตยกรรมรอบๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและงดงามมาก ก่อนที่จะถึงวันงาน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมฝึก

ซ้อมหลายครั้ง ทุกๆ ครั้ง ข้าพเจ้าจะเห็นผู้คนที่มาร่วมฝึกซ้อม ไม่ว่าจะทหารหรือนักเรียน ทุกคนต่างฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจ 

ไม่ว่าจะร้อนขนาดไหน ทุกคนจะพยายามซ้อมเดินอย่างเต็มท่ีเพ่ือแสดงถึงความรักและภักดีท่ีมีต่อพระองค์ท่าน แม้แต่เวลา

เหน่ือยจนอยากหยุดพัก กจ็ะคดิถงึสิง่ท่ีพระองคท์รงอดทนทำามาเพ่ือเราตลอด ทำาให้ขา้พเจ้ารูส้กึวา่การมารว่มเดนิริว้ขบวนครัง้

นี้ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นแค่ส่วนที่เล็กมากๆ ส่วนหนึ่ง แต่หากข้าพเจ้าตั้งใจก็คงจะทำาให้ภาพรวมของงานออกมาได้ดี สม

กับที่พระองค์ทรงลำาบากตรากตรำาเพื่อพวกเรา ความรู้สึกในวันพระราชพิธีต่างจากวันซ้อมเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้ารู้สึกใจหาย

ทุกครั้งที่นึกถึง งานพระราชพิธีในวันนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วน

หนึ่งของภาพประวัติศาสตร์นั้น ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ทำาอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และข้าพเจ้า

จะยึดหลักคำาสอนของพระองค์มาเป็นหลักในการดำาเนินชีวิตตลอดไป
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   ...วันที่ท้องฟ้าได้เทวดากลับคืน...

    ธ ทรงเป็น ‘แสงเทียน’ นำาชีวิต

   พระราชกิจ พาพ้น ผ่าน ‘ลมหนาว’

   จะเดือดร้อน ปานใด จนรานราว

   ทุกคราคราว ทรงพาราษฎร์ ‘ไกลกังวล’

    ทั้งโภชนา อาหาร ให้อิ่มท้อง

   ไทยทั้งปอง ‘เกษตรศาสตร์’ ดอกไม้ผล

   พระราชทาน ‘เมนูไข่’ ให้ปวงชน

   แม้นรวยจน มีกินใช้ ได้สบาย

    ธ ประทาน ‘สายฝน’ ให้ชุ่มฉ่ำา

   ให้สุขล้ำา ‘เกาะในฝัน’ ที่มาดหมาย

   ธ ทรงสอน ให้รู้ ‘รัก’ เพื่อนรอบกาย

   เป็นดั่ง ‘สายลม’ พัด ให้ฉ่ำาเย็น

    แม้นมืดมิด เป็น ‘แสงเดือน’ นำาลูกเดิน

   มิให้เพลิน หรือประสบ ความยากเข็ญ

   หากมีท่าน ‘ใกล้รุ่ง’ หรือ ‘ยามเย็น’

   ‘ชะตาชีวิต’ ลำาเค็ญ มิหวั่นกัน

    แต่ ‘ยามค่ำา’ คืบคลาน เร็วกว่าคาด

   ‘อาทิตย์อับ แสง’ สาดสิ้นความ ‘ฝัน’

   สุราลัย เปิดรับเสด็จ องค์เทวัญ

   เป็นดั่งพลัน ‘รักคืนเรือน’ เปิดนภา

    มาวันนี้ ‘ไร้เดือน’ ที่ ‘เตือนใจ’

   ‘ค่ำาแล้ว’ ไซร้ แต่สิ่งที่ เคยศึกษา

   ได้เรียนรู้ จากพระองค์ ตลอดมา

   มั่นคงกว่า ‘คำาหวาน’ใด ที่ ‘แว่ว’ ยิน

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

กลอน 13 บท รวมชื่อ 41 บทเพลงพระราชนิพนธ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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    หากยังคง มี ‘ดวงใจ กับความรัก’

    หากยังภักดิ์ ‘ภิรมย์รัก’ ไม่ติฉิน

    หากยังจำา องค์เทวา ผู้เดินดิน

    หากแม้นสิ้น จะจงรัก ‘แผ่นดินของเรา’

    พระผู้ทรง เป็นยิ่งกว่า ‘พรปีใหม่’

    ‘พระมหามงคล’ สว่างไสว มิอับเฉา

    พระทรงเป็น ต้น’ยูงทอง’ ส่องนำาเชาวน์

    พระราชนัดดา องค์ ‘มหาจุฬาลงกรณ์’

    หากถามไทย ถึง ‘ความฝัน อันสูงสุด’

    คงเร่งรุด อยากปกป้อง องค์ผู้สอน

    ได้ร้อง ‘มาร์ช ราชวัลลภ’ก้อง ทิฆัมพร

    ได้กล่าววอน ‘เรา-เหล่าราบ21’ รักษาองค์ราชินี

    ให้ ‘มาร์ชธง ไชยเฉลิมพล’ ดังก้องฟ้า

    เป็นปฏิญญา บกอากาศเรือ เกียรติศักดิ์ศรี

    ‘มาร์ชราชนาวิกโยธิน’ กลางชลธี

    ประชาชี ทั่วหล้า ล้วนพร้อมใจ

 

    แม้นสิ้นแล้ว องค์’เทวา พาคู่ฝัน’

    แม้นโศกศัลย์ จนไม่อยาก ก้าวไปไหน

    แม้นไม่มี พระองค์ ‘แก้วตาขวัญใจ’

    แต่ใจไทย ยังมีพระองค์ ทุกชั่วกาล

    ‘เมื่อโสมส่อง’ แสงศศิ จากฟ้ากว้าง

    ใจอ้างว้าง จะร่วม ร้องขับขาน

    เหมือนวัน ‘ศุกร์สัญลักษณ์’ ในวันวาน

    เราจะผ่าน ‘เราสู้’ คืนมืดมน

    ไทยจะยัง ‘ยิ้มสู้’ เหมือนพ่อกล่าว

    เพราะสั้นยาว ท่านจะอยู่ ทุกแห่งหน

    เพราะท่านจะ อยู่ในใจ ของปวงชน

    ชั่วอายุคน สถิต’ใน ดวงใจนิรันดร์’

    ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    นางสาวจิรัฐิติ  ดาราเมือง
       หัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2560

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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พระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9)
นำาเสนอบทไตร่ตรองของนักเรียนโดย คุณครูภัทรสุดา  ยุทธคราม

“บำาเพ็ญกรณียกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ

อุทิศความเสียสละส่วนตัว ดั่งบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติ เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้”

กระแสพระราชดำารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ธันวาคม 2494

 หนูรู้สึกว่าพระราชดำาริของท่านเป็นหน่ึงหลักในการดำาเนินชีวิต คอยชี้นำาทางให้แก่หนูซึ่งการชี้นำาท่ีว่าน้ี คือ การ 

กระทำาอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจและพยายามในการทำางานรวมถึงในทุกๆ เรื่องทั้งยังต้องอดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคใน

ชีวิต มีความกล้าหาญท่ีจะทำาในสิ่งท่ีถูกต้องและคอยนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเหมือนท่ีพระองค์ท่านทำาให้เราประชาชน

ชาวไทยมากว่า 70 ปี ท่านนึกถึงแต่คนไทยตลอดการปกครองของท่าน พระองค์ท่านยังได้เป็นแบบอย่างที่ดี คำาสอนทั้งหมด

ของพระองค์เป็นเหมือนคำาชี้แนะที่คอยเตือนและให้กำาลังใจอยู่ตลอดเวลา หนูจะทำาตามคำาสอนของท่านตลอดชีวิตของหนู
ธวัลรัตน์  วิมลโสภาพรรณ ม.2

 เราทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ  มีความ

เสียสละ แบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่บุคคลรอบข้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำาแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำาให้

สำาเร็จ เพื่อตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อชาติ บ้านเมือง และต่อตัวหนูเองและเพื่อตอบแทนบุคคลที่ทำาความดีมาครึ่งชีวิตโดยไม่

หวังผลตอบแทนใดๆ เพื่อทุกคน นั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเมื่อเปรียบสิ่งที่พระองค์ทรงทำากับสิ่งที่พระองค์สอนให้เราทำา 

มันก็เป็นเรื่องน้อยนิดที่เราทุกคนสามารถทำาให้สำาเร็จได้
นีรา  วิฑิตวัฒนกุล ม.2

 พระองค์มีพระราชดำารัส สอนให้คนไทยทุกคนทำางาน ด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่สำาคัญในการ

ดำารงชีวิตประการหนึ่ง ถ้าเราเป็นคนที่เก่ง มีความสามารถ แต่เราไม่มีความซื่อสัตย์ ความขยันและอดทน ไม่มีความเพียร 

เราก็ไม่สามารถที่จะทำาการใหญ่สำาเร็จได้หรือในบางครั้งถึงแม้เราไม่ใช่คนที่เก่ง หรือมีความสามารถเท่าไรนัก แต่เรามีความ

เพียรพยายามความขยันและอดทน ก็สามารถเป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะปลดล็อกความสำาเร็จของชีวิตได้เช่นกัน ความซ่ือสัตย์

เป็นกุญแจของความไว้ใจของคนที่จะมีให้กัน และเป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึง ความกล้าหาญในทางที่ถูก กล้าที่จะ

พูด กล้าที่จะทำาในสิ่งที่ถูก เป็นสิ่งที่ดี และคุณสมบัติสุดท้ายที่ควรมีไว้ในตัว คือ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้ทำาประโยชน์

เพื่อสังคมบ้าง ไม่ใช่คิดแต่เรื่องของตนเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทุกคน โดย

ทรงทำาให้เห็นว่า พระองค์ไม่ทรงคำานึงถึงพระองค์เองเลยแต่พระองค์ทรงคำานึงถึงแต่ราษฎร ที่ประสบปัญหาต่างๆ ท่านทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความอดทน และเมตตา ตลอดระยะเวลา 70 ปี ภายใต้ร่มพระบารมีพวกเราชาวไทยทุกคน

ได้ตระหนักว่าพระองค์ คือ แบบอย่างของคนไทย ทุกสิ่งที่ทรงสอน ทรงทำาให้เราได้เห็น และเราชาวไทยทุกคนขอตามรอย

พ่อหลวงของเรา และขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และพระองค์จะทรงสถิตในดวงใจของเราตราบ

นานเท่านาน
พิมพ์อร  พิทักษ์สกุลหงส์ ม.2

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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 “เด็กคืออนาคตของชาติ ควรได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมาย

เมื่อเติบใหญ่พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้”

พระราชดำารัสในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง มกราคม 2495

 จากพระราชดำารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงกล่าวไว้ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ข้าพเจ้าคิด

วา่ถา้เดก็ไดร้บัการอบรมนิสยัและใฝ่คณุธรรม อีกท้ังยังเคารพตอ่กฎหมายบ้านเมอืงกนัทุกคน พลเมอืงในประเทศกจ็ะเป็นคนด ี

และเป็นอนาคตของชาติได้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรจะเป็นคนดี ทำาตามกฎกติกาของประเทศ เลือกทำาในทางที่ดี และช่วย

กันทำาความดีเพื่อชาติ สามารถเริ่มทำาง่ายๆ โดยการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ กตัญญู เป็นมิตร และเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆ 

ตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และช่วยเหลือทำาความดีต่อประเทศ

ชาต ิสิง่เหลา่นีเ้พียงแคเ่ราชว่ยกนัและพยายามทำาดกีจ็ะเป็นอนาคตท่ีดขีองประเทศชาติ ตามพระราชดำารสัของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้
      ธาริกา  ธนาดำารงศักดิ์ ม.1

 จากพระราชดำารัสของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 

ของคนไทยนั้น ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กคืออนาคตของชาติจริงๆ เพราะถ้าเด็ก

ได้รับการอบรมนิสัยให้ดีอยู่ในศีลธรรมและเคารพกฎหมายบ้านเมืองเม่ือเติบใหญ่ ก็จะเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ และจะ

ทำาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ ข้าพเจ้าจึงอยากจะปฏิบัติตนโดยนำาพระราชดำารัส

นี้มาเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม สิ่งใดที่ได้ปฏิบัติไม่ดีก็จะแก้ไข และจะไม่

ปฏิบัติอีก จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมกับที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ”
         ณัฐณิชาช์  น้อยมณี ม.1

 จากพระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ทรงมุ่งสอนให้เด็กๆ เยาวชนทุกๆ คน 

เป็นคนดีมีศีลธรรม เคารพกฎกติกา เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำาให้ประเทศชาติ

เจรญิกา้วหนา้สืบตอ่ไป ดว้ยการกระทำาของพวกเราเยาวชนของประเทศชาต ิซึง่สามารถทำาไดต้ัง้แตเ่ดก็ โดยการดแูลและแบ่ง

เบาภาระของพ่อแม่และคุณครู ข้าพเจ้าจะนำาพระราชดำารัสไปประยุกต์ใช้โดยการเคารพในกฎกติกาต่างๆ มีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม เป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งต่อครอบครัว ตลอดจนสังคมส่วนรวม เพื่อที่ข้าพเจ้าจะเติบโตเป็นคนดี และเป็นบุคคลที่

มีคุณภาพของชาติ และสั่งสอนเยาวชนรุ่นต่อไปให้เป็นกำาลังของชาติสืบต่อไป
    พิมพกานต์  การพิศิษฎ์ ม.1
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 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สะท้อนให้เห็นว่า “เยาวชน” หรือ “เด็ก” นั้น 

มคีวามสำาคญัตอ่การพัฒนาชาตแิละเป็นอนาคตท่ีสำาคญัของประเทศ หากเยาวชนไดร้บัการศกึษาท่ีถูกตอ้ง มแีบบอย่างในการ

ปฏิบัติตนที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมือง นั่นคงเป็นเครื่องหมายว่าประเทศของเราจะเป็นไปใน

ทิศทางท่ีด ีแตใ่นทางกลบักนั หากเยาวชนไมไ่ดร้บัการศึกษาท่ีถกูต้องมีแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม ดงัเชน่ในปัจจุบันสือ่อินเทอรเ์น็ต

มผีลต่อพฤตกิรรมเป็นอย่างมากผู้ปกครองควรให้คำาแนะนำาและดแูลเยาวชนอย่างใกลช้ดิ ไมใ่ห้เสพสือ่ท่ีไมส่มควร เพ่ือป้องกนั

อนาคตของชาติให้คงความเป็นผ้าขาวต่อไป ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งในสังคม และเป็นเยาวชนคนหนึ่งของชาติ 

ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาหาความรู้มาพัฒนาประเทศเคารพกฎกติกาของสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม และในอนาคตข้าพเจ้า

จะประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ ข้าพเจ้า

จะนำาคำาสอนของพระองค์เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต พระองค์จะสถิตในใจข้าพเจ้าและในใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

ตลอดไป
    สาริศา  การขยัน ม.1

        
“ขอให้ทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติและวัฒนธรรม แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาล

แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี ที่จะไม่ล้าสมัย”

พระราชดำารัสในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการการศึกษาประสานมิตร มีนาคม 2514

 พระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 นี้ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการแนะนำาแนวทางแก่ประชาชนเพื่อจะรักษา

ประเทศไทยและพัฒนาสังคมของเราให้ทันสมัย โดยใช้สิ่งที่มีอยู่มาตั้งแต่ในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า วัฒนธรรม

เป็นสิ่งสำาคัญในสังคม ทำาให้ผู้คนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจในประเทศชาติและที่มาของตน ทำาให้สังคมของเรามีความแตก

ต่างจากสังคมอื่น และยังเป็นหลักฐานว่าประเทศของเรานั้นมีความเจริญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และสังคม   

           
ชวิศา  จิตต์ไพบูลย์สุข ม.1

 จากพระราชดำารสัของพระองคห์นูรูส้กึถึงความห่วงใยคนไทยของในหลวงรชักาลท่ี 9 จึงทำาให้หนูอยากรกัษาวฒันธรรม

ไทยสืบต่อไป เช่น ด้านอาหาร การแต่งกาย ที่เป็นเรื่องเล็กๆ แต่สามารถเริ่มจากตัวหนูได้ แต่หากคนไทยร่วมใจช่วยกัน

รักษาวัฒนธรรม หนูรู้สึกได้ว่าวัฒนธรรมจะคงอยู่ตลอดไปเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
    จินา  ลี ม.4

 หนูรู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้ว เรื่องราวของวัฒนธรรมเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะปฏิบัติตาม

หรือไม่ ตั้งแต่เล็กเรามักจะได้รับการปลูกฝังให้รักประเทศชาติ รักวัฒนธรรม ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เห็นได้จากการสั่งสอน 

เพลงประจำาชาต ิกจิกรรมตา่งๆ ท่ีจัดขึน้ ซึง่เมือ่เป็นวฒันธรรมแลว้ กย่็อมจะเป็นระเบียบหรอืแนวทางท่ีดใีห้คนในสงัคมปฏิบัติ

ตาม และหนูตัง้ใจวา่หนูจะรกัประเทศชาต ิและปฏิบัติตามวฒันธรรมอย่างถกูต้อง เพ่ือให้วฒันธรรมสบืทอดตอ่ไป เพ่ือให้เป็น

ประวัติศาสตร์ที่ดีงามของประเทศไทย
      ณิชกานต์  เกษมวรพงศ์กุล ม.4

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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 จากพระราชดำารัสข้างต้น ทำาให้หนูรู้สึกว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นคุณค่า และรักษามันไว้ อย่าให้มัน

จางหายไป เพราะวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เรามีคำาว่าชาติไทย จริงอยู่

ที่โลกปัจจุบันตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก มีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล แต่เราก็ไม่ควร

ยึดนำาเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติมากจนเกินไป เราควรช่วยกันรักษาและคงความเป็นไทย และสืบทอดส่งต่อไปให้คนรุ่นหลัง 

       เตชินี  หล่อปิ่นมณี ม.4

 

 พระราชดำารัสนี้ ทำาให้หนูเห็นถึงหน้าท่ีหน่ึงซึ่งคนไทยทุกคนควรจะร่วมกันทำาหน้าท่ีน้ี นั่นคือการรักษาความเป็น

ไทย เพราะในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมไทยซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาจถูกมองว่าล้าสมัย เชย คิดว่าไม่เข้ากับปัจจุบันแต่

ความจริงนั้น คือ วัฒนธรรมไทยเหล่านั้น สะท้อนถึงความเป็นชาติ ความมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับชาติใดในโลก เป็นสิ่งที่

บรรพบุรุษคิดขึ้นมา เพื่อทำาให้ชาติของเราโดดเด่น และที่สำาคัญคือวัฒนธรรมไทยแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติที่เราควร

ภูมิใจ เพราะฉะนั้นเราจึงควรรักษา และสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรมไทยนั้นมีความละเอียด อ่อนน้อม 

เชน่ การไหว ้การกราบ หรอืแมก้ระท่ังถูกถา่ยทอดผ่านงานศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมตา่งๆ ดงัน้ันถา้เรานำาความอ่อนน้อม

เหล่านี้ มาใช้กับตัวเอง ก็จะสามารถพัฒนาตนเอง และสืบสานความเป็นไทยต่อไป
       กัณติกา  ลีรัตนขจร ม.4

“การทำาดีนั้นทำายากและเห็นผลช้า แต่ก็จำาเป็นต้องทำา เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำาได้ง่าย 

จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว 

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำาลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำารวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

 

 หนูรูส้กึวา่การทำาความดน้ัีนยากกวา่การทำาความชัว่ เพราะมันจะขดัแย้งกบัความต้องการของมนษุย์ ซึง่ความตอ้งการ

ของคนเรามีมาก แตถ่า้เรารูจั้กลดละความต้องการของเรากจ็ะทำาให้เราทำาความดไีดง้า่ย และเมือ่เราหมัน่ทำาความดกีจ็ะทำาให้

เรารู้สึกว่าการทำาความดีไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่บางคนก็ไม่รู้จักการทำาความดีหรือลดกิเลสของตน คนผู้นั้นก็จะทำาแต่ความ

ชั่ว ซึ่งการทำาความชั่วเปรียบเหมือนกับเราคล้องโซ่เหล็กไว้ที่ขาแล้วใส่ที่ถ่วงน้ำาหนักให้จมลง แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจทันก็จะ

ทำาให้เราสามารถว่ายน้ำาขึ้นมาเหนือผิวน้ำาได้ 
ศุภมณี  สงวนธำามรงค์ ม.2

      คนบางคนทำาดีไปคนก็ไม่เห็นแต่พอทำาชั่วเพียงครั้งเดียว คนกลับเห็นและจำาไปตลอด เพราะฉะน้ันสู้ทำาความดีไป

เรื่อยๆ แม้คนจะไม่เห็นแต่ก็ดีกว่าทำาชั่วให้คนจำา คนบางคนคิดว่าการทำาดีไม่เห็นจะได้อะไรกลับมา แต่ถ้าทำาไปเรื่อยๆ ยัง

ไงผลตอบแทนจะดีกว่าที่คาดไว้แน่นอน ถึงแม้การทำาชั่วจะทำาง่าย และได้ผลตอบแทนที่เร็ว แต่ผลตอบแทนนี้ก็ใช่ว่าจะดี คน

บางคนทำาชัว่ไปจนไมทั่นคดิพอคดิจะกลบัตวัอีกทีความชัว่กพ็อกพูนขึน้ จนถอนตวัจากการทำาชัว่ไมข่ึน้เพราะฉะน้ันอย่าคดิหรอื

ลองทำาชั่วเพราะทำาไปก็มีแต่เสีย ทำาความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่มันจะส่งผลดีกับตัวเราและคนรอบข้างของเราเอง
สายธาร  เหินอากาศ ม.4

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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 นึกถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ในแต่ละวันมีเหตุการณ์มากมายและแน่นอนว่าเม่ือเราพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคความ

คิดท่ีจะให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปโดยการเอาตัวเองเป็นตัวกำาหนดวิธีการของการแก้ปัญหาน้ันถ้าหากเราเลือกใช้วิธีง่ายๆ แก้

เพื่อที่ให้ได้ผลดังที่ตนคาดไว้โดยไม่ได้คำานึงถึงคนรอบข้างนั้นเท่ากับว่า ไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่กลับเป็นโยนปัญหาให้กับผู้อื่น

แทน ในทางกลับกันถ้าหากเราจะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ให้กระทบผู้อื่นฟังดูเหมือนทำาได้ยาก และโอกาสที่จะแก้ไขได้มีเพียงน้อย

นิดเท่าน้ัน แต่เราทุกคนก็สามารถทำาได้ยังมีอีกหลากหลายเหตุการณ์ ท้ายท่ีสุดแล้วเราก็สามารถเลือกเส้นทางของตนเองได้

โดยการคิดดี ทำาดี และไม่เปิดช่องทางให้กับความคิดหรือการกระทำาที่ซึ่งแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวและจะกลายเป็นความ

เคยชินในที่สุด      
ปาณิสรา  พันทจักรชูลาภ ม.4

 จากข้อความในพระบรมราโชวาทข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ สังคมไทยในปัจจุบันมอง

ว่า การทำาความดีเป็นเรื่องยุ่งยาก ไกลตัว หรือต้องเกี่ยวข้องกับศาสนา ฯลฯ จนส่งผลให้การทำาความดีดูเป็นเรื่องโลกสวย

ทำาความดีไปก็ไม่มีใครสนใจ ไม่ได้อะไรตอบแทน ทั้งที่จริงแล้ว การทำาความดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ไม่จำาเป็นต้องบริจาค

เงินมากมาย ไม่ต้องเข้าวัด ไม่ต้องยุ่งกับศาสนาหรือลัทธิใดๆ ท้ังน้ัน สำาหรับข้าพเจ้า การทำาความดีคือการช่วยเหลือ 

ผู้อ่ืนโดยท่ีไม่ทำาให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน มันเป็นสิ่งท่ีไม่ซับซ้อนวุ่นวาย ไม่มีกฎหรือข้อบังคับว่าต้องทำา แต่เป็นสิ่งท่ีควรจะทำา  

การทำาความดีช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น เรียบร้อยขึ้นและลดปัญหาต่างๆ ในสังคมได้มากขึ้น ส่วนการทำาความชั่วน้ัน จัดว่า

เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำาได้ ท้ังท่ีไม่ควรกระทำาเป็นอย่างย่ิง หากเผลอทำาความชั่วจนติดเป็นนิสัยก็ยากท่ีจะเลิกได้ ถ้าให้

เปรียบเทียบความดีกับความชั่ว ความดีก็คงเป็นดั่งวิตามินและเกลือแร่ในร่างกาย ส่วนความชั่วนั้นคือไขมันสะสม ถ้าเราไม่

หมั่นออกกำาลังกายขจัดไขมันออกไป มันก็จะพอกพูนสะสมโดยไม่รู้สึกตัวจนยากจะกำาจัดผิดกับวิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีดี สร้างประโยชน์ให้กับร่างกายแต่กลับสูญเสียได้ง่ายย่ิงกว่า การทำาความดีน้ัน ไม่ใช่เรื่องท่ีซับซ้อนหรือไกลตัวก็จริง  

แต่การรักษาความดีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะความชั่วเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า คล้ายกับการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  

ห่างไกลจากโรคภัย ทางท่ีจะปกป้องรักษาความดีต่อไปคือ การทำาความดีอย่างสม่ำาเสมอไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างท่ีมาย่ัวยุ 

ให้ทำาชั่ว ลงมือปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เช่นนั้นแล้ว เราก็จะรักษาความดีได้สืบไป การทำาดีนั้นอาจจะเห็นผล 

ช้า หรือไม่มีใครเห็นค่าของมันเลย แต่จงระลึกไว้เถิดว่าการทำาความดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม หากไม่มีใครทำาจงลุกขึ้นมา 

ทำาเอง                                                       
กัณติกา  วิชญเมธากุล ม.4

“การคิดก่อนพูดและทำาจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำาพูดที่ไม่สมควรและหยุดยั้งการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง”

พระราชดำารัสเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2540

 ข้าพเจ้าคิดถึงหลักคำาสอนหนึ่งในศาสนาพุทธเกี่ยวกับกาย วาจา ใจเมื่อเราทำาดี เราก็ต้องทำาดีทั้ง กาย วาจา ใจ 

ทำางานสอดคลอ้ง และไมแ่ยกออกจากกนัได ้ดงัน้ันเมือ่ขา้พเจ้าคดิถงึคำาสอนน้ี จึงเห็นวา่พระราชดำารสัของพระองค ์คอื ความ

จรงิแท้แน่นอน ความคดินัน้ถอืไดว้า่เป็นจุดเริม่ตน้ในทุกการกระทำาของมนุษย์ น่ันจึงเป็นสิง่สำาคญัวา่ทำาไมคนเราจึงตอ้งพัฒนา
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ความคิด และความสามารถของเราอยู่เสมอ เพื่อศักยภาพในทุกๆ ด้าน การคิดก่อนพูดและก่อนกระทำาการใดๆ นั้นไม่ใช่

เพียงแต่จะสามารถยับย้ังสิ่งท่ีไม่ถูกต้องเท่าน้ัน แต่ยังสามารถพัฒนาและยกระดับความคิดของบุคคลผู้น้ันได้เมื่อปฏิบัติเป็น

กิจวัตร ทำาให้กลายเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่ความเคารพนับถือและเกียรติยศทั้งปวง
     ปุณณดา  ตั้งพิทักษ์กุล ม.5

 

  การพูดหลงัจากท่ีคดิอย่างดกีอ่นแลว้น้ัน จะทำาให้คำาพูดท่ีออกมาไม่ทำารา้ยจิตใจของผู้ฟัง เป็นการลดโอกาสท่ีจะทำาให้

เกิดความขัดแย้งในสังคมเมื่อไม่เกิดความขัดแย้ง สังคมก็จะสงบสุข อยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความสามัคคี ทำาให้ประเทศ

พัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  
      พีรยา  รวีทรัพย์ไพศาล ม.6

 คำาพูดและการกระทำาของคนคนหนึ่งส่งผลต่อคนรอบข้าง ดังนั้น ก่อนที่เราจะพูดหรือทำาอะไร ควรจะต้องคิดก่อน

ว่าเหมาะสมหรือไม่ และผู้ที่ฟังจะรู้สึกอย่างไรบางครั้งคำาพูด และการกระทำาก็มีบทบาทในการสร้างมิตร แต่ในขณะเดียวกัน

ก็สามารถสร้างศัตรูได้เช่นกัน หากเราพูดและทำาในสิ่งที่ดีก็จะทำาให้คนรอบข้างมีความรู้สึกที่ดีต่อเรา แต่หากเราไม่คิดก่อนที่

จะพูดหรือทำา การกระทำาที่ส่งผลกระทบทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้อื่นก็จะส่งผลเสียต่อเราเช่นกัน
อนุภา  ภู่เจริญ ม.6

  ในการกระทำาทั้งหมดของมนุษย์ สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือการคิด หากคิดดีแล้ว ถี่ถ้วนแล้ว ย่อมนำาไปสู่การมีสติที่จะ

สามารถเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดี เลือกทำาในสิ่งที่ดี เพราะในยามที่เราคิด ไม่ว่าสิ่งใด เราเป็นนายของมัน คำาพูด คือ นามธรรม

ที่ไร้เสียงแต่อยู่ในสมองของเรา เราสามารถตริตรองอย่างไรก็ได้ ผิดพลาดได้ ขัดเกลาได้ แก้ไขได้ เพราะมันยังไม่สามารถ

ออกไปทำาร้ายคนอื่น แต่หลังจากที่เราพูดหรือทำาสิ่งใดไปแล้ว คำาพูดและการกระทำานั้นจะเป็นนายของเรา เพราะมันคือสิ่งที่

เป็นรูปธรรม คนภายนอกได้ยินได้เห็น ได้รับรู้ และมันสามารถทำาร้ายผู้อื่นได้ ดังนั้นการกระทำาของเราทั้งหมดเป็นภาระความ

รับผิดชอบที่รั้งคอเราไว้ให้ถูกบังคับไปตามผลลัพธ์ของคำาพูดและการกระทำานั้นๆ ดังนั้นสิ่งที่สำาคัญที่สุด คือการควบคุม มีสติ

ในความคิดของตนเอง คิดให้รอบคอบ แล้วจึงค่อยตัดสินใจที่จะกระทำาการใดๆ เพื่อไม่ให้สิ่งนั้นทำาร้ายใคร
ชเนตนันท์  บุญญทองรัตน์ ม.6

 เป็นข้อคิดท่ีเราควรต้องรับรู้กันในทุกขณะลมหายใจว่าคำาพูด การกระทำา ไปจนถึงสายตาของเราเป็นสิ่งท่ีสามารถ

ก่อให้เกิดความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ ดังนั้นผู้พูดจึงเป็นผู้ที่ต้องตระหนักถึงความอันตรายของคำาพูดของตน รับรู้ว่า

สามารถสง่ผลเสยีไดม้ากถงึเพียงใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกปัจจุบันท่ีคำาพูดของคนไม่ไดถ้า่ยทอดเพียงจากคนหนึง่ไปสูอี่กคน

หน่ึงแตยั่งรวมถงึในโลกออนไลน์ท่ีทุกอย่างสามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างงา่ยดาย ดงัน้ันจึงเป็นเรือ่งสำาคญัท่ีจะมกีารปลกูฝังจิตสำานึก

ท่ีดีให้งอกเงยในใจของคนพระราชดำารัสน้ีเป็นคำาสอนท่ีเตือนใจเราได้มากท่ีสุดว่าเราควรต้องคิดก่อนท่ีจะพูด คิดก่อนท่ีจะทำา  

มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียตามมา การสำานึกรู้ในทุกขณะของการดำารงชีวิต คือ หลักการพื้นฐานที่จะทำาให้เราสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างเป็นสุขเป็นคนที่เป็นที่รักของผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้ ทั้งหมด

น้ีไม่ใช่หน้าท่ีของคนใดคนหน่ึงท่ีจะสามารถทำาได้แต่คือหน้าท่ีของพวกเราทุกคนในสังคมไทยและสังคมโลกท่ีจะปฏิบัติตนให้

เหมาะสม
      จิรัฐิติ  ดาราเมือง ม.6
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“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541

 ถ้าคนเรามีความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี ก็ไม่จำาเป็นท่ีจะต้องไปเบียดเบียนคนอ่ืน เช่น ขโมยของผู้อ่ืนท่ีเราอยากได้

พูดในสิ่งท่ีทำาให้ผู้อ่ืนรู้สึกด้อยกว่าตน ถ้าผู้คนในทุกประเทศมีความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี มีความพอประมาณ ไม่โลภมาก  

เราก็อาจอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ โดยไมม่กีารแบ่งแยกวา่คนประเทศอะไร ไมเ่หยียดเชือ้ชาต ิไมเ่หยียดสผิีว และถา้แตล่ะ

ประเทศไม่ตอ้งตอ่สู ้ทำาสงคราม เพ่ือให้ประเทศของตนเองเป็นใหญ ่ทุกคนในประเทศกจ็ะสามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ
ปานสิริ  ปุณญประสิทธิ์ ม.4

 การพอเพียงน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำาได้ยากที่สุดในชีวิต แม้ว่าเราจะรู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ควร แต่รู้ตัวอีกทีการพอเพียงก็เป็น

สิ่งที่ห่างไกลไปแล้ว เราบอกว่าเราพอใจในสิ่งที่ตนมี แต่เรากระหายที่จะมีอาชีพการงานที่มั่นคงกว่าเดิม เราอยากมีเสื้อผ้าที่

ดูดีกว่าเดิม เราอยากมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิม แล้วอะไรคือสิ่งที่ “ดีกว่าเดิม” คือการที่เรามีเงินมากขึ้น? การที่มีคนสนใจ

มากขึ้น? การที่มีความสุขมากขึ้น? แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำาให้เรามีความสุข? เมื่อเราได้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน “ดีกว่าเดิม” แล้วเรา

จะพอใจหรือไม่เมื่อเราเจอสิ่งใหม่ท่ีรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมมากๆ เราก็กระหายท่ีจะได้มาครอบครองอยู่ดี บางทีสิ่งท่ีทำาให้เรามี

ความสุขที่สุด อาจเป็นแค่การที่เรา “พอใจ” พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอย่างแท้จริง จะได้ละความรู้สึกอยาก รู้สึกอิจฉา และเพื่อ

จะได้ไม่เบียดเบียนใคร เพราะเราไม่จำาเป็นต้อไปแย่งของใครมา เพราะเรามีความสุขกับตนเอง นั่นคือ ตอนที่เราได้ “พอ

เพียง” อย่างแท้จริง
      จิรา  บุญบรรดารสุข ม.4

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำาเดือน สิงหาคม 2542

   จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงและทรงคิดถึงประชาชนอยู่เสมอ ทรงแนะนำาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทรง

สอนให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งต่างๆ โดยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองค์นั้นไม่เพียงนำามาใช้กับการจัดการ

การเงินของครอบครัว หรือชุมชน แต่เป็นข้อคิดที่ตราตรึงอยู่ในใจคนไทยทุกคนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในทุกๆ การกระ

ทำา และจะเป็นรากฐานที่จะพัฒนาไปสู่ความสำาเร็จเสมือนเสาเข็มที่ท่านได้ทรงสอนไว้
     ณิชา  สุวัตถี ม.3
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 ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่ 9 เพราะท่านทรงทำาทุกอย่างเพื่อประชาชน ในพระราชดำารัสเกี่ยว

กบั “เศรษฐกจิพอเพียง” แสดงให้เห็นถงึความห่วงใยต่อประชาชนทรงทำาโครงการน้ีเพ่ือแกปั้ญหาจากฐานความเป็นอยู่ให้ดขีึน้ 

ถ้าไม่มีพระองค์ก็คงไม่มีประเทศไทยวันนี้
        ชาลิสา  กิตติไชย ม.3

 หนูรู้สึกดีใจที่มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยประชาชน คนไทยมากมายในเรื่องความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์จากเศรษฐกิจพอเพียงนี้นอกจากจะทำาให้ประชาชน

มีความสุขแล้วยังทำาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของเมืองไทยดีขึ้นด้วย
                 ศิรดา  วิมลวัตรเวที ม.3

 จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ถึง

จะเป็นคำาพูดสั้นๆ ง่ายๆ แต่สามารถสื่อความหมาย และแสดงภาพได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถยกสิ่งต่างๆ รอบตัวเข้ามา

ประกอบกับคำาสอนได้ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่สามารถยึดถือเป็นหลักในการดำารงชีวิตประจำาวัน
        พริมา  ทังสุบุตร ม.3

“คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด 

โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำาคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล 

และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”

พระราชดำารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2545

 หนูคิดว่าการให้เป็นสิ่งท่ีดีเหมือนเป็นการสร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืนและย่ิงเป็นการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งท่ีดี

มากและควรกระทำาเช่นกันเหมือนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคอยให้ประชาชนคนไทยเสมอมาท่าน

ทรงคิดค้นโครงการมากถึง 4,000 กว่าโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีปัญหาให้ปราศจากปัญหาและ

สามารถอาศัยอยู่ได้อย่าง อุดมสมบูรณ์ ผู้ให้มีความสุขที่ได้ให้ ส่วนผู้รับเองก็มีความสุข ที่ได้รับเองเช่นกัน  หนูในฐานะ

ประชาชนคนหนึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่หนูสามารถทำาได้เพราะหนูมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่

ดีให้หนูเสมอมา

     กุลณฐรัศมิ์  เจียมเจริญ ม.5

 จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำาให้หนูรู้สึกว่าทุกการให้มีความหมายเสมอ 

ไม่จำาเป็นว่าจะต้องให้อะไร ไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรกลับมา รู้แค่ว่าให้แล้วทำาให้ผู้รับมีความสุข ได้ประโยชน์ ใช้งาน แม้ว่าจะ

เป็นแค่ปากกาที่ให้เพื่อนยืมในวันที่เพื่อนลืมเอามา ให้คำาปรึกษาเวลาเพื่อนทุกข์หรือจะเป็นแค่พูด ที่พูดให้ผู้ฟังรู้สึกดี ก็ถือว่า

เป็นการให้ที่มีคุณค่ามากแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าให้อะไรใครได้แล้วเป็นประโยชน์กับเขาเราก็ควรทำา
ณัชชา  สุรทศ ม.5

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์



20 Mater Dei News ฉบับที่ 55 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560

 จากท่ีได้อ่านพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเกี่ยวกับการให้แล้วก็ทำาให้

ตระหนักได้ว่าท่านทรงคิดถึงประชาชนขนาดไหน ท่านทรงให้สิ่งต่างๆ กับเรามากมายขนาดเราไม่สามารถจะทดแทนคุณได้ 

ซ่ึงมันทำาให้หนูรู้สึกตื่นเต้น และดีใจท่ีได้เกิดทันสมัยของท่าน เพราะถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในยุคสมัยท่ีทุกอย่างเพรียบพร้อม

แล้ว แต่เมื่อลองมองย้อนไปดูว่าทำาไมทุกอย่างถึงเพียบพร้อมขนาดนี้ ก็ได้รู้ว่ามีคนๆ หนึ่ง ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนชาว

ไทยเสมอมา คนๆ นั้นคือ พระเจ้าอยู่หัว ท่านช่วยทุกๆ คนที่ลำาบากยากไร้ ทรงให้ทุกสิ่งมากมาย ทำาให้หลายๆ คน กิน

ดีอยู่ดีอย่างทุกวันนี้ ทั้งหมดนั้นเริ่มมาจากการให้ของท่าน
      รินรดา  สิริทรัพย์พงศา ม.5

 หลงัจากท่ีอ่านแลว้การให้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช คอื การให้โดยไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน 

พระองค์ทรงทำางานหนักมากมาย เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข โดยไม่ได้หวังให้ประชาชนทำาสิ่งใดตอบแทน  เราควร

นำาคำาสอนของพระองค์มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เพราะการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นการให้ด้วยใจ เป็นการให้ที่ดี

ที่สุด คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ บางคนรวย บางคนจน บางคนมี บางคนไม่มี แต่เรามารถเลือกที่จะทำาความดีได้ถ้าเรา

มีมาก เราก็ควรจะแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มี โดยไม่จำาเป็นต้องหวังสิ่งใดกลับมาเพราะสิ่งที่เราได้กลับมา ก็คือ ความสุขและรอย

ยิ้มจากผู้ถูกให้ เหมือนกับพระองค์ที่ทำาทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนยิ้มและมีความสุข
   ญาณิน  เลิศประภาพงศ์ ม.5

ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงสิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ป.1/1	

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมเด็กเล็ก 8 คน (6 - 8 ปี) จากการแข่งขันยิมนาสติก

ลลีาเพ่ือความเป็นเลศิ สโมสรสมัพันธ์ ครัง้ท่ี 17 จัดโดย สมาคมกฬีายิมนาสตกิแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ.  2560   

ได้รับรางวัล เกียรตินิยมอันดับ 1 DISTINCTION ในการสอบวัดความสามารถทางดนตรีด้าน 

บัลเลต ์ระดบั Primary Grade จัดโดย Royal Academy of Dance เมือ่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560  

ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการสอบวัดความสามารถทางดนตรีด้าน Piano ระดับ Grade 1 

รายการ Music Learning Fest ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2017 จัดโดย Trinity College London  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 12 คน class B จากการแข่งขันยิมนาสติก 

รายการงานมหกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2560 

จัดโดย กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ.  2560   

•	เด็กหญิงธีนรีย์	มิตรพันธ์		ป.1/4

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเปียโน รุ่น Junior อายุไม่เกิน 8 ปี รายการ MCGP Piano 

Competition 2017 จัดโดย โครงการศึกษาดนตรีสำาหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงเบญญาภา	เสายอด		ป.3/1

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภท Solo Program และ Character Spotlight จากการแข่งขัน 

สเก็ตน้ำาแข็งรายการ ZPELL Ice Skating Championships 2017 ณ The Rink Zpell Future 

Park ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลอันดับ 3 ประเภท Character Spotlight, Delta และอันดับ 4 ประเภท Solo 

Program, Delta จากการแข่งขันสเก็ตน้ำาแข็งรายการ Skate Asia 2017 ณ Bintaro Jaya 

Xchange Ice Skating Rink ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 6 – 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2560

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย โดย	คุณครูกรรณิการ์		กลิ่นกลัด	

และคุณครูกนกวรรณ		ไทยรัตน์
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา	พงศ์ธรพิสุทธิ์		ป.3/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 9 ปี รายการเยาวชน

พัฒนาฝีมือ Junior Tennis Competition จัดโดยราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงณฟ้า	ฉัตรอารยมนตรี		ป.3/2

ผ่านการคัดเลือกร่วมแสดงเปียโนในรายการ Piano and Voice Concert No.4 จัดโดย

โครงการศึกษาดนตรีสำาหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงปริม	ตันติยันกุล		ป.3/4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำา รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ประเภทกรรเชียง 50 เมตร 

รายการการแข่งขันว่ายน้ำาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ชิง

ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ณ สระวา่ยน้ำาโรงเรยีนเตรยีมทหาร 

จังหวัดนครนายก ในระว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยว รายการ 

Junior Tennis Competition จัดโดยราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

พ.ศ. 2560

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการแขง่ขนัเทนนิส ประเภททีมหญิงและชาย รายการ Junior 

Tennis Competition จัดโดยราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงนิกข์	เขมธรรม		ป.3/4

ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิจากการแขง่ขนั ประเภท Short Distance Junior (Individual) Swim 

200 meters and Run 2.06 kilometers รายการ The Biathlon 2017 ณ ราชกรีฑา

สโมสร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงพิงธรรม	บุณยะประภัศร		ป.4/1

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร กรรเชียง 50 

เมตร และ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำา รายการ

การแข่งขันว่ายน้ำาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สระว่ายน้ำาโรงเรียนเตรียมทหาร 

จังหวัดนครนายก ในระว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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•	เด็กหญิงรวิปรียา	รัตน์ประสาทพร		ป.4/2

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเปียโน รายการ The 5th Macao – 

Asia Pacific Youth Piano Competition 2017 ณ เขตบรหิารพิเศษมาเกา๊แห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงณัฐชาวีร์	วิสุทธิพงศ์		ป.4/2

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภท  Couple Spotlight Light Entertainment 2 

เหรียญเงิน ประเภท Open Freestyle Gold และ Open Freestyle Gold Short จาก

การแข่งขันสเก็ตน้ำาแข็งรายการ Skate Asia 2017  ณ BX Rink Bintaro Jaya ประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 6 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงมิญชญา	สิริเลิศศักดิ์สกุล		ป.5/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ 2017 

Kawai Music Competition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงเกรซ	อธิคมรัตนกุล		ป.5/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเต้น ประเภท Modern Troupes – 15 and 

under รายการ CSTD Asia Pacific Dance Competition ครั้งท่ี 19 ณ The  

Kuala lumpur Performing Arts Center เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวัน

ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงขวัญข้าว	ฉัตรอารยมนตรี		ป.5/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Piano Festival Class Grade 4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

จากการแข่งขันเปียโน รายการ Music Learning Fest#4 Bangkok 2017 จัดโดยศูนย์ทรินิตี้

ประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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• เด็กหญิงวรินทร ชวลิต  ป.5/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Piano Festival Class Grade 2 จากการแข่งขัน 

เปียโน รายการ Music Learning Fest#4 Bangkok 2017 จัดโดยศูนย์ทรนิิต้ีประเทศไทย 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงนีนนารา	ฉัตรพรรณรังสี	ม.3/1

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1  ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16 ประจำาปีการศึกษา 2560 จัดโดยบริษัท ท็อป 

เทสท์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ม.3/1

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1  ของประเทศ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทาง

วิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16 ประจำาปีการศึกษา 2560 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท์ 

เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1  ของภาคกรุงเทพมหานคร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ ภาษาไทย ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2560 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท์ 

เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัล Winner จากการเข้าร่วมแข่งขัน Inlingua Fashion Island Mother’s 

Day Writing Competition ในระดับอายุ 15 – 19 ปี จัดโดย Inlingua เมื่อเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2560
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 การลักลอก หรือการโจรกรรมทางวิชาการ (PLAGIARISM) มีความหมายจากเว็บไซต์ www.plagiarism.org ว่า 

การนำาผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง หรือการคัดลอกข้อความหรือความคิดของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง หรือ

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากแหล่งที่มา ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการกระทำาที่ทุจริต

 ในปัจจุบันมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืคน้ขอ้มูลไดง้า่ย ทำาให้เกดิการสำาเนาขอ้มูลหรอื copy 

and paste ได้ง่ายเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการคัดลอกข้อมูล นอกจากนี้อาจเกิดจากการที่บุคคลขาดทักษะ ความ

สามารถในการคิดสร้างสรรค์ หรือขาดทักษะการอ่านหรือเขียนสรุปความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จึงส่งผลให้เกิดการคัดลอก

หรือแอบอ้างข้อมูลขึ้น

 ทางโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำาคัญของการรณรงค์การไม่ลักลอกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและ

บุคลากรทุกคน โดยทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดทำาโครงการรณรงค์การไม่ลักลอกขึ้น เพ่ือให้ครูและนักเรียนตระหนักถึง

ความสำาคัญของการไม่ลักลอก และเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้องตาม

รูปแบบ กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดทำารูปแบบการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั เพ่ือให้มมีาตรฐานในการเขยีนอ้างอิงแบบเดยีวกนัในโรงเรยีน และนำาไปตดิไวท่ี้บอรด์ในห้องเรยีนและห้องปฏิบัติ

การ เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงรูปแบบการอ้างอิงและนำาไปใช้ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการสอนอ่านและเขียนสรุป

ความในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการนำาไปใช้ศึกษาและสรุปข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ

 การรณรงค์เรื่องการไม่ลักลอก เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าควรปลูกฝังแก่นักเรียนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ในระดับชั้น

อนุบาล ซึ่งคุณครูระดับชั้นอนุบาลก็มีการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการไม่ลักลอก อีกทั้ง

ยังสอนให้เด็กๆ รู้จักชื่นชมผลงานของเพื่อนๆ และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน รวมถึงสอนให้นักเรียนรู้จักการกล่าว

ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างง่ายๆ เหมาะสมกับวัยด้วย 

 จากผลการดำาเนินโครงการรณรงคก์ารไม่ลกัลอกในภาคเรยีนท่ี 1 ท่ีผ่านมา ครทุูกกลุม่สาระไดใ้ห้ความสำาคญักบัการ

อ้างอิงข้อมูล และร่วมมือในการปลูกฝังให้นักเรียนไม่ลักลอก และรู้จักการอ้างอิงที่ถูกต้อง อีกทั้งครูยังเป็นแบบอย่างในการ

อ้างอิงด้วย

การรณรงค์ไม่ลักลอก
โดย คุณครูวิชญาพร  วโรจนานุลักษณ์
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 美特德怡学校中文比赛为每学年举行一次的校内例行比赛，
自2013年至今，已成功举行了五届，吸引了近两千名学生参加了
比赛。比赛旨在激发学生学习汉语的积极性，增强学生的汉语实
际使用能力，寓教于乐，为学生提供学以致用的平台。

 การแข่งขันภาษาจนีของโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัยจัดขึน้เปน็ประจำาทกุป ีเริ่มตัง้แตป่ ี2013 เปน็ต้นมา รวมทัง้หมด

เป็นเวลา 5 ปี โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันแล้วประมาณ 2,000 คน การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้

นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนภาษาจีน ตลอดจนฝึกทักษะการใชภ้าษาจีน การเรยีนรูผ่้านกจิกรรมตา่งๆ ให้นักเรยีน

สามารถนำาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน

	 本学年的比赛已于8月7-9日成功举行，全校近五百名学生
参加了比赛，获奖学生121名。鉴于学生兴趣的转变以及语言使
用方式的变化和科技的发展，中文比赛每年会对比赛项目进行
调整，2017学年比赛项目如下：

美特德怡学校中文比赛
การแข่งขันภาษาจีนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

作者：张宇明老师   泰文翻译：高三二班 金雅珊
โดย คุณครู Zhang Yuming

ผู้แปลภาษาไทย นางสาวดารารัตน์  เกษมสมใจ นักเรียนชั้นมัธยม 6
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 การแข่งขันภาษาจีนในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 500 คน มีผู้ได้รับรางวัล

รวม 121 คน เนื่องจากความสนใจของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยีในแต่ละปี การแข่งขันจึงมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดย การแข่งขันในปี 2017 เป็นดังนี้

唱歌（小学一至四年级）ร้องเพลง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4)

画画儿（小学一年级至初中三年级）วาดรูปตามคำาบอก (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

朗读（小学五年级至高中三年级）อ่านบทความ (ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6) 

电脑打字（高中一至三年级）การพิมพ์ภาษาจีน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 

				
	 从本次的比赛结果来看，学生对中文的学习兴趣有所提高，
语言能力上，特别是阅读及理解能力有了显著的进步。因此，我
们将继续举行此类的中文活动，以进一步激发及促进学生的汉语
学习。
 จากผลการแข่งขันในครั้งนี้ เห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจเรียนและทักษะภาษาจีนดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านและการ

ทำาความเข้าใจมีการพัฒนาอย่างโดดเด่น ดังนั้นพวกเราจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนของ

นักเรียนต่อไป
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 ขณะที่หนูกำาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนูได้

ทราบว่าทางโรงเรียนมีแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ดนตรี

และมีโอกาสได้เข้าชมการแสดง Recital ของพ่ีๆ ท่ีเรียน

แผนการเรียนด้านดนตรี รุ่นที่ 2 จึงเกิดแรงบันดาลใจอยาก

ท่ีจะเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน

นี้ และนอกจากนี้ หนูก็มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพทาง

ดนตรีในอนาคต จึงตัดสินใจเลือกเรียนแผนการเรียนนี้  ใน

ช่วงแรกน้ันหนูต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเน่ืองจากแผนการ

เรียนน้ีต้องฝึกซ้อมดนตรีอย่างสม่ำาเสมอควบคู่ไปกับการเรียน

วิชาพื้นฐานในห้องเรียน แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือ หนูได้เรียนสิ่ง

ท่ีหนูรักและมีความสุขท่ีจะทำาจึงทำาให้หนูอยากมาโรงเรียนใน

ทุกๆ วัน ซึ่งได้พบคุณครู เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นเหมือน

ครอบครวัเดยีวกัน รูสึ้กผูกพันและอบอุ่นมาก ในดา้นการเรยีน

นัน้ หนไูด้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ประวัตศิาสตร์ดนตรี ซึ่งทำาให้

หนูเข้าใจและสามารถตีความบทเพลงได้อย่างเหมาะสม รวม

ถงึไดรู้จั้กนักประพันธแ์ตล่ะท่านมากย่ิงขึน้ นอกจากน้ีหนูยังได้

ผู้เรียนกับสารัตถะ

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี
โดย นางสาวแสงแห่งฟ้า โตสกุล

มีโอกาสเรียนวิชาทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ การบรรเลงรวมวง 

รวมถึงการขับร้องประสานเสียง ซึ่งคุณครูทุกท่านเคยพูดกับ

หนูไว้ว่า สิ่งที่ได้เรียนทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการ

เป็นนักดนตรีที่ดี และยังมีวิชาอื่นๆ ที่ช่วยเสริมประสบการณ์

ทางดา้นดนตรมีากกวา่สิง่ท่ีเป็นพ้ืนฐาน คอื วชิาการประพันธ์

เพลง การดน้สด การแสดง และเทคโนโลยีดนตร ีซึง่วชิาเหล่า

น้ี ทำาให้หนูไดม้บีทเพลงท่ีประพันธข์ึน้ดว้ยตนเองเป็นครัง้แรก 

ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หนูได้รับความรู้มากมาย

หลายอย่าง ทำาให้หนูรูส้กึโชคดมีากๆท่ีไดเ้ขา้มาอยู่ในโรงเรยีน

นี้ ได้พบกับคุณครู รุ่นพี่และรุ่นน้องในสายการเรียนเล็กๆ ที่

กำาลังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน 

 แผนการเรียนอังกฤษ-ดนตรีท่ีเปิดมาได้เป็นเวลา 7 

ปีนี้ ทุกๆ รุ่น จะต้องจัดการแสดงจบการศึกษาของตนเอง

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือให้นักเรยีนไดม้ปีระสบการณก์ารจัดการ

แสดงคอนเสิร์ต รวมถึงการประสานงาน และได้ฝึกฝนการ

เล่นดนตรีมากขึ้น เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
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ใช้ในอนาคต ในส่วนของกระบวนการการเรียนรู้นี้ จำาเป็น

จะต้องให้ทางโรงเรียนของเราและมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ช่วยเหลือสนับสนุน แต่นักเรียนก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิด

ชอบบริหารจัดการตารางการแสดง ทำาเอกสารต่างๆ ซึ่ง

กระบวนการเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ

ครูที่โรงเรียน ทำาให้คอนเสิร์ตออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและดี

ขึ้นในทุกๆ ปี 

 ในปีการศึกษา 2560 หนูที่เป็นนักเรียนมาแตร์เดอี

วทิยาลยั รุน่ท่ี 88 แผนการเรยีนภาษาอังกฤษ-ดนตร ีกำาลงัจะ

จัดการแสดงคอนเสิร์ตจบการศึกษาในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 

2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในโอกาส

นี้ จึงขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึง

ศิษย์เก่าของโรงเรียน และผู้สนใจ มาร่วมชมการแสดงดนตรี 

ซึ่งประกอบไปด้วยบทเพลงจากนักประพันธ์ตั้งแต่สมัยบาโรค 

จนถงึปลายโรแมนติก โดยมเีครือ่งดนตรท่ีีจะแสดง 3 ชนิดคอื 

เปียโน ไวโอลิน และมาริมบา สุดท้ายนี้ หนูขอขอบพระคุณ

คุณครูจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และคณาจารย์จาก

มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีคอยดแูลชว่ยเหลอืการจัดการแสดงน้ี

นับตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบัน และหนูจะตัง้ใจจัดการแสดง

คอนเสิร์ตนี้ให้ดีที่สุด
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ในหน่วยการเรียนรู้ บุคคลรอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสังคม โดยนักเรียนแต่ละคน

ได้ไปสัมภาษณ์อาชีพของสมาชิกในครอบครัว จากนั้นนำากลับมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ห้องเรียนและได้เลือกเอาชีพที่

นักเรยีนในแต่ละห้องสนใจมากท่ีสดุ เพ่ือมาเรยีนรูร้ว่มกนัโดยไดร้บัความรว่มมือจากท่านผู้ปกครองไดม้าสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ย

การจัดกิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ลงมือปฏิบัติจริง และเห็นความสำาคัญของทุกอาชีพในสังคม  
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สังคมเป็นสุขทุกอาชีพช่วยเหลือกัน
โดย คุณครูจุฑามาศ  ศิวกีรัตตนะ
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 หากโรงเรยีนเปรยีบเสมอืนบ้านหลงัท่ีสองของนักเรยีน วถิชีวีติในโรงเรยีนจึงมีความสำาคญัต่อการเสรมิสรา้งบรรยากาศ

ของความสุขและการเติบโตของนักเรียน งานแนะแนวประถมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ได้จัด

บริการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่น การให้การปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง การให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ 

และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

 บรรยากาศของห้องแนะแนวประถม จึงมท้ัีงรอยย้ิม เสยีงหัวเราะของนกัเรยีนท่ีไดเ้ลน่กบัเพ่ือนอย่างมคีวามสขุ  ความ

พยายามและสายตาท่ีมุ่งมั่นเพ่ือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ของตนให้สำาเร็จ การร่วมกันวางแผนงานกับเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือให้งาน

บรรลุตามที่ครูมอบหมาย การเรียนรู้ที่จะปรับตัวท่ามกลางความต้องการที่แตกต่างกัน ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

และรับรู้ว่าฉันมีความสามารถ ฉันทำาได้ ผลงานที่สร้างสรรค์ซึ่งจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจจากคนหนึ่งสู่อีกคน การแบ่ง

ปันและการชว่ยเหลอืและเรยีนรูท่ี้จะอยู่รว่มกันโดยเคารพกฎกตกิา สิง่ตา่งๆ เหลา่น้ีลว้นเป็นภาพสะท้อนวา่ โอกาสในการเรยีน

รู้ของเด็กๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

โลกใบเล็ก ในห้องแนะแนวประถม
โดย คุณครูพรทิพย์ ถาวรวุฒิ  คุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด

และคุณครูณฤดี  หวังหมู่กลาง
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จากเสียงเล็กๆ	ในห้องแนะแนว

หนูชอบเล่นของเล่น ตุ๊กตา และชอบทำากิจกรรมในห้องแนะแนว วาดรูป ทำาใบงาน
      เด็กหญิงนิธิชญนันทิ์  บุญนำากิจสวัสดิ์ ป.1

ชอบทำาใบงานเติมความสุข และประดิษฐ์ของเล่น
      เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงเรืองเกียรติ ป.2

ได้ตัดกระดาษ วาดรูป ระบายสี เล่นกับเพื่อน มีความสุข
      เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองจิตติพงศ์ ป.4

หนูชอบมาห้องแนะแนวประถม ได้เล่นกับน้อง ได้คุยกับเพื่อน
       เด็กหญิงภาณิชา  ฮัดเจสสัน ป.5

 วัยประถมเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ผ่านการเล่น การเรียน การคบเพ่ือน และบ่มเพาะ 

ความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเองในก้าวต่อๆ ไป ดังนั้น การให้นักเรียนได้

ฝึกฝนทักษะชวีติจึงมคีวามสำาคญัควบคูก่บัการเรยีนรูด้า้นวชิาการ รวมถงึการเปิดโอกาสให้นักเรยีนไดใ้ชค้วามพยายามในการ

ทำาสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งนำาไปสู่การเห็นคุณค่าของผู้อื่น 
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 แผนพัฒนาโรงเรยีนปีการศกึษา 2556-2560 ซึง่กำาลงัจะสิน้สดุลง เป็นแผนท่ีสรา้งการเปลีย่นแปลงท่ีดใีนหลายๆ ดา้น 

โดยเฉพาะที่นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู ในการจัดการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนเลือกที่จะใช้กระบวนการ 

Mater Dei Learning Cycle ที่มุ่งให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ โดยให้ Big Picture แต่ต้นและจบท้ายด้วย Reflection 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราพบว่า นักเรียนมีการไตร่ตรองประสบการณ์การเรียนรู้ของตนอย่างดีทีเดียว ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่า

นักเรยีนตระหนักในความรูแ้ละทักษะของตน นอกจากน้ีแลว้คณุภาพทางวชิาการหากจะวดัจากการเขา้มหาวทิยาลยัของนักเรยีน

มัธยม 6 รวมทั้งคะแนน O-net ในชั้นประถม 6 มัธยม 3 และมัธยม 6 ก็นับว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ  และที่สำาคัญ

ยิ่งจิตตารมณ์เซอร์เวียม และภาคปฏิบัติของการพร้อมรับใช้ช่วยเหลือเป็นที่ชื่นชมของพี่ๆ นักเรียนเก่าของโรงเรียน ในแผน

พัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2556-2560 ทางโรงเรียนได้มองแบบอย่างของ Teach Less Learn More ของประเทศสิงคโปร์ 

และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อลดความซ้ำาซ้อนระหว่างชั้นเรียน และพยายามสร้างบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ

วิชา

 สำาหรับอีก 5 ปีข้างหน้า ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนนำาเอาคำาเชื้อเชิญของคณะอุร์สุลิน แห่งสหภาพโรมันที่

อยากเห็นศิษย์อุรส์ลุนิมสีว่นรว่มอย่างแขง็ขนัในโลกมาเป็นโจทย์ในการวางแผน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรยีนการสอน และการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คณะอุร์สุลินได้จัดทำาหนังสือเล่มเล็กๆ ชื่อว่า การศึกษาอุร์สุลินภายใต้จิตตารมณ์ของนักบุญ

อัญจลา เมริชี หนังสือนี้เริ่มเผยแพร่เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2559 สาระของหนังสือเป็นการกล่าวถึงลักษณะสำาคัญของโรงเรียน 

อุร์สุลิน และคุณค่าต่างๆ พึงปลูกฝังให้ศิษย์มีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Serviam อย่างที่เรียกว่า Pro-active

 โรงเรียนได้เริ่มต้นเตรียมการเพื่อการจัดทำาแผนพัฒนาฉบับใหม่ ตั้งแต่มิถุนายน 2560 เริ่มด้วยการประเมินตนเอง

ตามแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับท่ีแล้ว ต่อด้วยการศึกษาความต้องการของชาติตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

ศึกษาการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ว่าปัจจัยสู่ความสำาเร็จอยู่ที่ไหนบ้าง ศึกษาแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียน ฯลฯ 

และเมื่อวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม คณะซิสเตอร์ และครูจำานวน 57 คนได้ไปร่วมเขียนแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้

การนำาของ ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ กรรมการบริหารโรงเรียน และคุณพงษ์นรินทร์  รัตนรังสิกุล ที่ศูนย์อภิบาลของคณะ

คามิลเลียน ลาดกระบัง

 ในการพัฒนาคณุภาพของโรงเรยีนฉบับใหมซ่ึง่ยังไม่เสรจ็สมบูรณน้ี์ เรามุ่งท้ังคณุภาพวชิาการของนักเรยีนท่ีไดท้ั้งความ

รู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยที่จะส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสร้างผลงานร่วมกับเพื่อนๆ โดยมี

กระบวนการวางแผน การคิด และการปฏิบัติโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถทาง ICT ของนักเรียน

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และสร้างผลงาน ในด้านคุณธรรมนั้น เซอร์เวียมยังเป็นแกนหลักที่

ผลักดันสู่การมีส่วนร่วมสร้างโลกและสังคมที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

การจัดทำาแผนพัฒนาโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561-2565

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

  “ลูกเกิดมา ก็มีแววตาพ่อคอยมองดู คอยอุ้มชู ผูกพันความรักมากมี

  พ่ออดทนดูแล ไม่สนคำาย่ำายี เพื่อลูกนี้ พ่อทำาได้ทุกอย่าง”

  ไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไง ไม่ว่าพ่อจะจากไปไหน ไม่ว่าวันเวลาพรากเราให้ห่างกัน

  ขอให้พ่อได้รู้เอาไว้ ลูกไม่เคยลืมสิ่งเหล่านั้น  นานเท่านานยังรักพ่อคนนี้

  พ่อคือสิ่งมีค่าที่สุด  ที่ฟ้าให้ไว้ คือสุดรักสุดดวงใจที่ลูกมี 

  ขอทำาตามคำาสอนของพ่อ เลือกเป็นคนดี พ่อบอกคนดี ฟ้าดินมองเห็นเสมอ คนดีฟ้าดินมองเห็นเสมอ

     (เพลงสุดรักสุดดวงใจ ประกอบละครสุดรักสุดดวงใจ)

             คำาร้อง/ทำานอง-สุรพันธ์ ชาญวิชณานันท์

 

 หากเราพิจารณาทุกคำาในเพลงน้ี จะเข้าใจในความหมายลึกซ้ึงของคำาท่ีใช้และประทับใจในใจความสำาคัญของเพลง 

ที่ไม่เพียงสะท้อนความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความรักและความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์เสมอมา ทรงเปรียบประดุจ “สุดรักสุดดวงใจ” ของคนไทยทั้ง

ชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่สอนใจเราไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เราจะเป็นคนดี พร้อมทำาตามคำาสอนของพระองค์ตลอดไป

 การทำาความด ีสามารถเริม่ไดด้ว้ยการทำาหน้าท่ีของตนให้ดท่ีีสดุ โดยหน้าท่ีของนักเรยีนกค็อืการเป็นลกูท่ีดขีองพ่อแม ่

และเป็นศิษย์ที่ดีของครู ซึ่งทำาได้โดยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ดังที่นักเรียนทุก

คนต่างร่วมใจกันทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬาสี วันพ่อ ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้แบ่งปันความประทับใจจากประสบการณ์ที่นักเรียน

ได้ร่วมทำากิจกรรม ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาในงานเขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอีกครั้งในคอลัมน์ ยุวกวี ศรีวรรณกรรม 

ขอเชิญทุกท่านติดตามและร่วมชื่นชมความประทับใจนี้ไปพร้อมกันได้ดังนี้

ธ สถิต ในดวงใจประชาราษฎร์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระราชาที่เก่งในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านดนตรี ท่านทรงแต่ง

เพลงไว้ 48 เพลง ทุกๆ เพลงมีความหมายที่ดีเหมือนคำาสอนของท่านและเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆ เช่น เพลงสายฝน เป็น

เพลงที่ไพเราะมาก เพลงนี้หมายความว่า เมื่อมีอะไรแย่ๆ เกิดขึ้นเราก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ แล้วมันก็จะดีขึ้น ซึ่งก็เหมือนท่อน

หนึ่งของเพลงที่บอกว่า “เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่วต้นไม้พลิ้วลู่กิ่งใบ เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไปแต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม” หนู

ขอขอบพระคุณในหลวงท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้หนูเล่นดนตรี เพราะถึงท่านจะทรงงานหนักแค่ไหนท่านยังทรงมีเวลาสำาหรับ

การบรรเลงดนตรีและแต่งเพลงเสมอ
พรรณพฤกษา  ภาสวรวิทย์ ป.3/1

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรียบเรียง และรวบรวมโดย คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีท่ีชาวโลก

ยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้า

ราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สม

กับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน”

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลง เมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษาใน พ.ศ. 2489 ทรงพระราช

นิพนธ์เพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและจนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง หนูชอบเพลง 

Still on My Mind เพราะว่าหนูเคยไปฟังเพลงนี้ที่คอนเสิร์ต หนูประทับใจมากๆ ทุกเพลงพระราชนิพนธ์ล้วนมีทำานองไพเราะ

ประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง ซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทย
นิกข์  เขมธรรม ป.3/4

 ตลอด 70 ปีท่ีผ่านมา พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชทรงงานดแูลบ้านเมอืง ประชาชนชาวไทยให้

อยู่เย็นเป็นสุข เปรียบเสมือนประชาชนอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

เพื่อที่จะทรงแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆ ดังเช่น ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก่อนชาวดอยที่อาศัยในสถานที่แห่งนี้เคยปลูก

ฝิ่นเป็นหลัก แต่พอหลายปีผ่านมา ได้ทราบว่าการปลูกฝิ่นนั้นผิดกฎหมาย พระองค์ทรงแนะนำาชาวดอยว่าให้เปลี่ยนมาปลูก

พืชเมืองหนาวแทนเพราะสภาพภูมิอากาศเอื้ออำานวย และจะได้ขายผลผลิตเหมือนประเทศเมืองหนาวเป็นรายได้บ้าง เป็นต้น 

ซึ่งจากตัวอย่างยังเห็นได้ถึงพระปรีชาสามารถด้านการใช้แผนที่ของพระองค์อีกด้วย  

 ตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคต ประชาชนชาวไทยทุกคนยังคงสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงพัฒนา

ประเทศให้เจริญได้จนถึงทุกวันน้ี ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะนำาคำาสอนคำาแนะนำา การ 

กระทำาเพื่อผู้อื่นของพระองค์ไว้คอยเตือนใจตัวเองเสมอ 
เวณิศา จีนะวิจารณะ ม.1/1

 ตั้งแต่เด็กๆ ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจ หรือ พระบรมราโชวาท 

พระองค์ทรงสอนให้พวกเราทำาความดี แต่เรื่องราวที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ “ความกตัญญู” ของพระองค์

 คุณแม่ของข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังว่า พระองค์ทรงรักและห่วงใยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดา

ของพระองค์มาก เหตุการณ์หนึ่งของพระองค์ที่ทำาให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความกตัญญู คือ ขณะนั้นสมเด็จย่าเสด็จออกจาก

การรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อ

แพทย์ประจำาพระองค์สมเด็จย่า ได้เข็นสมเด็จย่าออกมานั้น พระองค์ตรัสกับแพทย์ว่า “แม่ของเรา เราเข็นเองได้”

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคำากล่าวที่ว่า “ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี” ดังนั้น

ข้าพเจ้าจะคอยช่วยเหลือ ดูแลบุพการีของข้าพเจ้าเหมือนที่ท่านคอยดูแลเราตลอดมา 
กันต์สริตา  วัฒนะภูติ ม.1/2

 “ธ สถิต ในดวงใจประชาราษฎร์” ความหมายของประโยคนี้ก็คือพระองค์อยู่ในใจของประชาชน เนื่องจากพระองค์

ปกครองประเทศอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทย พระองค์เดินทางไปทุกพื้นที่ในประเทศไทย 

และทอดพระเนตรถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงมีพระราชดำาริที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 พระองค์มีโครงการในพระราชดำาริมากกว่า 4,000 โครงการ เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่สามารถแก้ไข
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ปัญหาภาวะนมล้นตลาด  โครงการชัยพัฒนาที่ได้แก้ไขเรื่องน้ำาเสีย เนื่องจากมีออกซิเจนในน้ำาน้อย ทำาให้น้ำากลับมาใสสะอาด

อีกครั้งหนึ่ง โครงการฝนหลวงที่ได้แก้ไขเรื่องภัยแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำาให้ประชาชนมีน้ำาไว้อุปโภค บริโภค  

โครงการแกล้งดินที่แก้ไขดินเปรี้ยวที่เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้ จนดินสามารถกลับมาปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง

 โครงการท้ังหลายน้ันมีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างมาก อย่างเช่นประชาชนได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพดี เด็กๆ 

ได้รับประทานขนมท่ีมีประโยชน์ ประชาชนได้มีน้ำาสะอาดไว้อุปโภค บริโภคในชีวิตประจำาวัน รวมท้ังการประกอบการ 

เกษตรกรรม 
ภิญญาพัชญ์  ตั้งศรีไพโรจน์ ม.1/3

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย กษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก

เพ่ือพสกนิกร กษัตริย์ผู้ทรงทำาทุกวิถีทางเพ่ือให้ประชาชนของพระองค์พ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่าง

ย่ังยืนบนรากฐานของการพ่ึงพาตนเอง กษัตริย์ผู้เป่ียมด้วยพระอัจฉริยภาพ กษัตริย์ผู้ริเริ่มและพัฒนาโครงการมากมายเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน อาทิ โครงการในพระราชดำารเิกีย่วกบัป่า โครงการในพระราชดำารเิกีย่วกบัน้ำา โครงการในพระราชดำาริ

เกี่ยวกับดิน โครงการในพระราชดำาริเกี่ยวกับวิศวกรรม แนวพระราชดำาริทฤษฎีใหม่ แนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

กษตัรย์ิผู้ดำาเนินชวีติเป็นแบบอย่างในทุกๆ ดา้นให้กบัประชาชน กษตัรย์ิผู้เป็นท่ีรกั เทิดทูน และเป็นศนูย์รวมจิตใจของปวงชน 

ชาวไทย

 การเสดจ็สวรรคตของพระองคท่์านในวนัท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัแห่งความโศกเศรา้เสยีใจของประชาชนท่ัว

ทั้งประเทศ นับจากวันนั้น ภาพการเสด็จไปเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือประชาชน ภาพการทรงงานตรากตรำา

แทบไม่เคยหยุดพักเพ่ือดำาเนินโครงการต่างๆ ให้กับประชาชน ท่ีปรากฏตามสื่อต่างๆ ทำาให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความเอาใจใส่ 

และความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนอย่างมาก และภาพความอาลัยของประชาชนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำาให้

ข้าพเจ้ารู้ว่า พระองค์ยังติดตรึงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมส่งเสด็จพระองค์โดยการร่วมถวาย

ดอกไม้จันทน์ ท่ีบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันน้ันมีผู้คนมาร่วมพิธีอย่างล้นหลามในชุดแต่งกายสุภาพ 

สดีำา ซึง่แสดงถงึความโศกเศรา้และอาลยัเป็นอย่างย่ิง ในบรเิวณน้ันมขีา้ราชการ ทหาร ตำารวจ และอาสาสมคัร มาชว่ยอำานวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน ทุกคนช่วยกันทำางานอย่างแข็งขัน ไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อย แต่แสดงถึงแรงใจที่จะช่วยเหลือ

ประชาชน ในการสง่เสดจ็พระมหากษตัรย์ิผู้ทรงเป็นท่ีรกัย่ิงเป็นครัง้สดุท้าย ภาพท่ีขา้พเจ้าไดเ้ห็นในวนัน้ันสะท้อนให้เห็นไดอ้ย่าง

ชัดเจนว่า ประชาชนชาวไทยรักและเทิดทูนพระองค์ และมีพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความดีในหัวใจ ดังคำาที่ว่า “ธ สถิต 

ในดวงใจประชาราษฎร์”
ดังฝัน  เตาะสกุล ม.1/4

   เอกองค์กษัตราธิราช  พ่อหลวงของชาติ

  ในหลวงองค์ภูมิพล

   เสด็จไปทุกแห่งหน  ทั่วไทยได้ยล

  สี่พันแปดร้อยโครงการ   

   ทั้งน้ำาป่าดินฟ้าผ่าน  พระราชทาน

  แก้ไขให้ไทยยั่งยืน   

   เขาสูงไร้ไม้ยืนพื้น   ธ ทรงรื้อฟื้น
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  ให้กลับอุดมสมบูรณ์

   ฟ้าแล้งไร่นาดับสูญ   ธ ทรงเกื้อกูล

  ประทานฝนหลวงสืบมา   

   อีกพระคุณอเนกนานา   มากมายนักหนา

  ตลอดครองไทยเจ็ดสิบปี

   ขอถวายทั้งชีวิตนี้    ขอทำาความดี

  สืบสานพระราชปณิธาน     
กาพย์ฉบัง 16

กัณติกา  ลีรัตนขจร ม.4/4

   กษัตริย์นักพัฒนา    ดูแลประชา

  ทั่วทุกที่แผ่นดินไทย

   ช่วยเหลือชาวสวนชาวไร่   พืชผลไม้

  ด้วยการชลประทาน

   อีกทั้งยังมีโครงการ   ส่งเสริมชาวบ้าน

  เกษตรอินทนนท์

   ทรงนามว่าภูมิพล    บันดาลสุขผล

  แก่ปวงชนชาวไทยเอย

     กาพย์ฉบัง 16
    อาทิตยา  คุ้มแว่น ม.4/3

   เทวดาผู้เดินดิน    พระปรมินทร์

  พระคุณล้นเหนือคณา

   ท่านช่วยเหลือชาวประชา   อีกทั้งพัฒนา

  แดนขวานทองให้รุ่งเรือง

   คำาสอนดั่งเทียนประเทือง   ชี้ทางบ้านเมือง

  ให้ร่มเย็นเสมอมา

   พระคุณท่านนั้นล้นฟ้า   ขอกราบวันทา

  พระราชาของชาวไทย

     กาพย์ฉบัง 16
     ณัฐณิชา  งามสอาด ม.4/3
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   วารินไหลระเรื่อยเอื่อยชลนา  ปานเวลาผ่านพัดไม่กลับหวน

  ยังตรึงจิตแจ่มใสให้คงครวญ   มหิศวรภูมิพลของคนไทย

   พระผ่านฟ้าเจ้าอยู่หัวมหาราชา  ทรงธรรมาทศพิธวิจิตรสมัย

  ผู้ถือเที่ยงจรรยาแห่งภูวไนย   ผู้ครองราชย์เกริกไกรในคุณธรรม

   ดั่งพระผู้ว่ายถึงฝั่งมิถิลา   ทรงมัชฌิมาปฏิปทาเลิศล้ำา

  พระกรุณาทุกถิ่นหล้ายังจดจำา   พระผ่องอำาไพเพริศประเสริฐบดินทร์

   ณ วันนี้รัศมียังทรงกลด   แม้สลดทินกรดับแล้วสิ้น

  หากไออุ่นยังจุนเจือเพื่อแผ่นดิน   ชั่วชีวินสถิตในใจนิรันดร์
ชเนตนันท์  บุญญทองรัตน์ ม.6/4

 ตัง้แตเ่ลก็จนโต ดฉินัเห็นพระองคท่์านผ่านทางโทรทัศน์เกอืบทุกวนั สิง่ท่ีดฉินัจดจำาได ้คอืท่านทรงงานหนกัทุกวนั ไม่

เคยหยุดพัก ในพระหัตถ์ถือแผนที่กับสมุดสำาหรับจดบันทึก ไม่เคยมีที่ไหนในแผ่นดินไทยที่พระองค์ท่านไม่เคยเสด็จไป และ

ทุกที่ที่พระองค์เสด็จไปก็จะได้รับการพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ไม่เพียงแค่สอนหรือ

เสนอแนวคดิในการดำาเนินชวีติ แตพ่ระองคยั์งทรงปฏิบัตใิห้พวกเราดเูป็นแบบอย่าง พระองคส์รา้งอาชพีและความมัน่คงให้กบั

คนไทยทุกคน ทุกลมหายใจของพระองค์มีแต่คำาว่า “เพื่อประชาชน” ดิฉันจึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดคนไทยจึงรักพระองค์มาก

ถึงเพียงนี้
พรปวีณ์  ไชยศิรินนท์ ม.6/1

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำาริโครงการในพระราชดำาริ ที่ช่วยพัฒนาที่ดินทำากินและชีวิตของประชาชนให้

อยู่ดีมีสุข เช่นในสมัยก่อนชาวเขายังชีพด้วยการปลูกฝิ่น พระองค์ได้ช่วยให้พวกเขามีอาชีพที่สุจริตและยั่งยืน เช่น โครงการ

หลวงดอยคำา นอกจากนี้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ก็ได้เป็นแนวทางช่วยให้ประชาชนลดการมีหนี้สิน พระองค์ทรงมี

พระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนักทุกวันเพื่อคน

ไทย ถงึแมด้ฉินัจะไมไ่ดเ้กดิอยู่ในยุคท่ีเห็นพระองคท์รงงาน แตด่ฉินักส็ามารถรบัรูไ้ดจ้ากคำาบอกเลา่ และการถา่ยทอดเรือ่งราว

จากชนรุ่นก่อนๆ รวมถึงเห็นจากที่ข้าราชการได้สานต่อแนวพระราชดำาริของพระองค์ และโรงเรียนก็ได้ปลูกฝังให้เราสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เสมอ ดิฉันภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์
เมณุกา  สมโสม ม.6/2

 ในความทรงจำาของดฉินั ในหลวงรชักาลท่ี 9 เป็นผู้มพีระคณุอย่างมากต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย พระองค์

ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างสุขสบาย พอมีพอกินตามฐานะของตน 

รวมถึงปฏิบัตพิระราชกรณยีกจิต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้กา้วทันนานาอารยประเทศ พระองคท์รงงานอย่างไมรู่เ้หน็ดเหน่ือย ไมค่ำานงึ

ถึงความยากลำาบาก เสด็จพระราชดำาเนินไปเยือนทุกๆ ที่ในแผ่นดินไทย และพระราชทานข้อคิดคติเตือนใจให้กับประชาชน

ในหลายๆ ด้าน ทรงเป็นกำาลังใจให้ประชาชนในการทำาความดี และทรงเป็นบุคคลต้นแบบของการทำาความดีโดยไม่หวังผล

ตอบแทน 
ชนิตา  จุนชยะ ม.6/3
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ท่ีเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะราษฎร

ท่ีได้รับความยากลำาบากในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำาเนินไปทุกแห่ง เพ่ือถามไถ่สารทุกข์

สุกดิบของราษฎรด้วยความตั้งใจ จนสามารถช่วยเหลือราษฎรเหล่าน้ัน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นผ่านทางโครงการใน 

พระราชดำาร ิไม่เพียงแตพ่ระปรชีาดา้นการปกครองเท่าน้ัน แต่พระองคท่์านยังมพีระอัจฉรยิภาพดา้นอ่ืนๆ ดว้ย ท่ีเห็นไดช้ดั คอื  

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆ ซึ่งมีเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความ

ไพเราะและสรา้งแรงบันดาลใจในแงม่มุตา่งๆ ให้แกป่ระชาชนชาวไทย ดงัน้ันในหลวงรชักาลท่ี 9 ในความทรงจำาของดฉินั คอื  

พระราชาผู้ทรงพระปรีชาและทรงเป็นคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย
                      ญาณิน  นิติวัฒนานนท์ ม.6/5

พ่อของฉัน
                   

 รักพ่อเท่าจักรวาล และขอบพระคุณพ่อมากนะคะที่ทำางานเพื่อครอบครัว
ณฤชล  โออนันต์ ป.1/4

 หนรูักพอ่เมยม์ากทีสุ่ดในโลกเลย คณุพอ่เลี้ยงดูหนใูหค้วามรักหนอูยา่งเตม็ที ่สั่งสอนหนใูหเ้ปน็เดก็ด ีหนดูีใจทีไ่ดเ้ปน็

ลูกของพ่อ
นิธิชญนันทิ์  บุญนำากิจสวัสดิ์ ป.1/1

 คุณพ่อขา หนูจะตั้งใจเรียน หนูรักคุณพ่อที่สุดในโลก หนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี พ่อเป็นคนที่ทำาให้หนูตั้งแต่เล็กจน

โต หนูมีความสุขที่มีพ่อ
      กานต์พิชชา  วงศ์สุรไกร ป.1/3

 หนูขอบคุณคุณพ่อ ที่พ่อดูแลหนูมาตลอดเวลาที่หนูไม่สบาย และขอบคุณคุณพ่อที่ทำางานหาเงินมาเลี้ยงหนู หนูรัก

คุณพ่อมาก
ปณษร  อาชายินดี ป.1/2

   พ่อเอ๋ยพ่อจ๋า   เลี้ยงหนูมาพ่อเหนื่อยมิเคยหน่าย

  คอยเยียวยายามหนูไม่สบาย  พ่อไม่หายไม่เคยบ่นหรือท้อใจ

  ยามเมื่อหนูมีทุกข์พ่อทุกข์ด้วย  พ่อคอยช่วยคอยปลอบกอดหนูไว้

  ช่วยขจัดสิ่งร้ายให้หายไป   ทุกข์เพียงใดเป็นสุขโดยฉับพลัน

  หนูจะทำาตามคำาสอนของคุณพ่อ  ไม่ย่อท้อหมั่นศึกษาจะขยัน

  ถ้าพ่อล้าหนูจะรีบดูแลพลัน   ขอพ่อนั้นอยู่กับหนูนิรันดร    
เบญญาภา  เสายอด ป.3/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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    วันพ่อของปีนี้   พวกเรามีความสุขใจ

   พ่อเรามีแต่ให้    รักด้วยใจลูกทุกคน

    พ่อจ๋าหนูสัญญา   กับพ่อว่าทุกแห่งหน

   หนูโตจะปรับตน    ให้เป็นคนที่ดีเอย
      อันดา  ภักดี ป.5/2

 

    คุณพ่อคือผู้ให้   ผู้เข้าใจหนูเรื่อยมา

   ให้หนูได้พึ่งพา    หวังนักหนาเป็นคนดี

    คุณพ่อคอยห่วงใย   เอาใจใส่หนูคนนี้

   พ่อรักและหวังดี    คงไม่มีใครเทียบเทียม   

 
มิญชญา  สิริเลิศศักดิ์สกุล ป.5/1

    ห้าธันวาคมนี้   เป็นวันที่ระลึกคุณ

   คุณพ่อคอยค้ำาจุน    เป็นเสาหลักให้ครอบครัว

    คุณพ่อคอยเป่าปัด  คอยขจัดเหล่าความกลัว

   สอนให้รู้ดีชั่ว    หนูจะทดแทนบุญคุณ
    นันท์นภัส  มานิกบุตร ป.5/2

    พระคุณพ่อต่อลูก   ท่านเฝ้าปลูกคุณความดี

   อบรมบ่มหน้าที่    เป็นผู้นำาให้ทางเรา

    ทุกวันและทุกเดือน  คอยเป็นเพื่อนตอนหนูเหงา

   ก่อนนอนพ่อคอยเฝ้า   ให้หนูนอนหลับฝันดี 
ภัสภา  โภคทวี ป.5/2

    พ่อขาหนูรักพ่อ   พ่อเฝ้ารอเลี้ยงดูหนู

   ดวงใจลูกรับรู้    ว่าพ่อสู้ทนเพื่อใคร

    พ่อตั้งใจแน่วแน่   จะดูแลลูกด้วยใจ

   พ่อมอบความสุขให้   นี่แหละหนอพ่อหนูเอย
    ลลดา  ตันติภิชาต ป.5/3

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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   พ่อนี้มีบุญคุณ    คอยเกื้อหนุนนำาวิชา

  รักพ่อเท่าชีวา     ทุกนาทีคอยดูเรา

   สิบปีพ่อเลี้ยงดู    คอยอุ้มชูมาแต่เยาว์

  จะมีใครไหนเท่า     พ่อของเราผู้นี้เอง
วรีสา  ตีระสงกรานต์ ป.5/3

   พ่อนี้มีเมตตา    ช่วยรักษาดูแลเรา

  สิ่งใดมาเทียบเท่า     พระคุณพ่อก็หาไม่

   แม้ท่านจะงานหนัก   ท่านก็รักเราเหนือใคร

  พวกเราเด็กเยาว์วัย    เคารพรักพ่อเสมอ
     นัชนันท์  อนุพันธนันท์  ป.5/4

   ตั้งแต่จำาความได้    พ่อมิคลายห่วงใยเรา

  เมื่อยามที่เราเศร้า     คอยเฝ้าเราทุกเวลา

   คุณพ่อทำาทุกสิ่ง    ที่ดียิ่งตลอดมา

  คอยเป็นที่ปรึกษา     หนูรักพ่อที่สุดเลย
ปณินันท์  จันทรบุตร ป.5/4

   รักของพ่อให้ลูกผูกพันจิต   เกินคำาคิดคำาเพราะที่เหมาะสม

  พระคุณพ่อมากมายเกินคำาชม   น้อมประนมกราบกรานที่หัวใจ

   ทั้งดูแลห่วงใยให้ลูกสุข   ลูกคลายทุกข์คลายเหงาเฝ้าอยู่ใกล้

  ไม่เคยห่างระวังให้พ้นภัย    พ่อทำาได้เพราะรักลูกมายาวนาน

   สองมือลูกกราบลงตรงเท้าพ่อ  ลูกจะขอตั้งจิตอธิษฐาน

  ทวยเทพไท้ไตรรัตน์ช่วยบันดาล   ให้สำาราญกายใจไร้โรคา
ปภาดา  เชี่ยวสงวน ม.2/1  

   พระคุณพ่ออาจเปรียบเหมือนท้องฟ้า คอยห่วงหาอนาทรไม่เคยห่าง

  คำาตักเตือนของพ่อไม่เลือนราง   คอยเคียงข้างคอยปลอบด้วยเมตตา

    คอยอบรมลูกคนนี้ให้ดีเด่น   หวังให้เป็นคนดีที่เก่งกล้า

  อนาคตรุ่งโรจน์ทุกเพลา    พ่ออุตส่าห์ตรากตรำาทำาเพื่อใคร

   วันที่ห้าธันวาเวียนมาถึง   ลูกซาบซึ้งพระคุณพ่อแสนยิ่งใหญ่

  ทั้งชีวีลูกก้มกราบจากดวงใจ   เทพเทวาโปรดพ่อให้อายุยืน
จิรชญา  เขมะวิชานุรัตน์ ม.2/1
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   วันที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อ   หนูอยากขอมอบความรักอันยิ่งใหญ่

  เป็นคำาพูดที่เรียงร้อยมาจากใจ   เพื่อมอบให้คุณพ่อผู้แสนดี

   ตั้งแต่เล็กคุณพ่ออยู่ข้างข้าง  ไม่เคยว่างจากดูแลลูกคนนี้

  มอบความสุขความใส่ใจทุกนาที   ทั้งชีวีไม่เคยเหนื่อยแม้สักวัน

   หนูขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณ  พ่อที่ช่วยเกื้อหนุนทุกสิ่งสรรพ์

  ขอให้พ่อไร้ทุกข์ทุกสิ่งร้ายพลัน   ให้พ่อนั้นมีความสุขตลอดไป
สุภชา  ลีรัตนขจร ม.2/2

                 

   รักของพ่อสูงยิ่งกว่าภูผา   เหมือนผ้าห่มกายาที่กว้างใหญ่

  จะวันนี้หมื่นปีมีวันใด    จะหาใครเทียบเห็นเช่นพ่อเรา

   พระคุณพ่อมากล้นพ้นกำาหนด  ลูกประณตก้มกราบลงแทบเท้า

  ยามลูกทุกข์พ่อนั้นช่วยแบ่งเบา   ยามลูกเหงาคอยเป็นเพื่อนปลอบอุรา

   วันพ่อนี้เวียนบรรจบครบอีกครั้ง  จิตลูกตั้งอธิษฐานพ่อหรรษา

  ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคา    พ่อของลูกมีอายุยิ่งยืนนาน
ภัณฑิลา  เจตมงคลวงศ์ ม.2/4

   พระคุณของพ่อนั้น   มากมาย

  ถึงเหนื่อยอดทนกาย    ไม่ล้า

  ลำาบากเพื่อเราสบาย    มิหวั่น

  ใจดุจดั่งเหล็กกล้า     ลูกน้อมแทนคุณ
ชุติสรา  ตันติพิวัฒนาสกุล ม.3/1

   รักพ่อมากกว่าท้อง   นภา

  รักพ่อดั่งชีวา     มอบให้

  รักที่สุดทุกครา     คือพ่อ

  รักที่คอยเคียงใกล้     อยู่ข้างตลอดมา
เจณิศา  แอนเดรีย มอลจาดี ม.3/2 

 

   พ่อ สอนให้ใฝ่รู้    เล่าเรียน

  คอย สั่งสอนอ่านเขียน    แต่น้อย

  ดู แลอยู่เฝ้าเพียร     ไม่ห่าง

  แล ดั่งครูรู้ร้อย     ส่งให้ถึงฝัน
  กัญจนพร  กาญจนทวีวัฒน์ ม.3/3
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   รักพ่อคือรักแท้    แน่ชัด

  ภัยทุกข์ใดเป่าปัด     ผ่านพ้น

  ทำาเพื่อลูกสารพัด     สรรพสิ่ง

  เปรียบดั่งไออุ่นล้น    แผ่เกื้อคลายหนาว
  สิรภัทร  อนุพันธนันท์ ม.3/4

  กลอนสักวา

   สักวาผันผ่านวันวารเปลี่ยน  กี่ค่ำาคืนที่วนเวียนเปลี่ยนเสมอ

  จากต้นอ่อนจากต้นกล้ามาเป็นเธอ  ผู้พบเจอหลากหลายสิ่งที่ตามมา

  หากเรามองย้อนกลับคงเห็นได้  ว่ามีใครดูแลชะแง้หา

  สิ่งที่เขาให้เรานั้นใช่เสกมา   แต่ทว่าล้วนแลกด้วยแรงกาย

  ที่กล่าวมานั้นหมายถึงบิดา   คุณคับฟ้าคุ้มเกล้าเราทั้งหลาย

  ทำาทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นสบาย  รักไม่มีเสื่อมคลายตราบนิรันดร์

  อย่ารีรอปล่อยเวลาให้นานเนิ่น  ทุกก้าวเดินต้องสำานึกพระคุณนั้น

  จงแสดงความรักทุกทุกวัน   เพื่อพ่อนั้นลูกทำาได้ให้พ่อเอย
ปณาลี  อิทธิมีชัย ม.5/4

 คุณพ่อของหนูเป็นคนที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว และยอมเหนื่อยและทำางานเพื่อหนู และหาเงินมาจ่ายค่าอาหารและ

จ่ายค่าเรียนให้หนู หนูดีใจมากท่ีได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อ พ่อเป็นฮีโร่ในดวงใจของหนู พ่อเป็นผู้ให้คำาปรึกษาของหนู เวลา

หนูไปที่ไหนหนูก็คิดถึงพ่อ คุณพ่อเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต คุณพ่อเป็นพ่อที่ดีมากๆ สำาหรับหนู คุณพ่อทุ่มเททุกอย่าเพื่อ

หนู ขอขอบคุณคุณพ่อมาก หนูโชคดีมากที่ได้อยู่โรงเรียนมาแตร์แห่งนิ้
สุพิชญ์ชญา พงศ์ธรพิสุทธ์ิ  ป.3/2

 คุณพ่อเป็นคนที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กๆ จนถึงตอนนี้ และคุณพ่อเป็นคนที่สอนหนูทำาการบ้านเสมอ ในยามที่หนูทำา 

ไม่ได้

 หนูรู้สึกดีใจท่ีได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อ และหนูอยากขอขอบพระคุณคุณพ่อท่ีช่วยหนูในทุกๆ เรื่อง แม้ยามร้องไห้ 

เสียใจ พ่อก็ยังจะช่วยหนูทุกเวลา

 หนูอยากบอกพ่อว่า หนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน และหนูจะพยายามประหยัดเงิน คิดก่อนใช้ทุกครั้ง หนูจะปฏิบัติตน

เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคน หนูอยากบอกความในใจว่า หนูรักคุณพ่อ
ปัฏ  บุญสินสุข ป.3/3
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 ในชีวิตของหนูคุณพ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อหนู คุณพ่อทำางานเพื่อให้หนูเรียนที่โรงเรียนที่ดี คุณพ่อสอนให้หนูเป็นเด็กดีมี

วินัยแล้วสอนให้รู้จักการออม

 พระคุณของคุณพ่อที่มีต่อลูกคนนี้มากมาย   หนูขอโทษที่หนูทำาผิดทำาให้คุณพ่อต้องโมโห  แต่หนูรู้ว่าที่คุณพ่อต้อง

ดุหนูเพราะคุณพ่ออยากให้หนูเป็นคนดี

 หนูจะปฏิบัติตามที่คุณพ่อสอน และหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อคุณพ่อๆ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยใจ
ภัทรลดา  ศิริธรรมปิติ ป.3/4

กีฬาสี

 หนูดีใจที่ได้เล่นชักเย่อ เป็นกีฬาที่ไม่เคยเล่น หนูอยากให้กีฬานี้มีทุกปี หนูสนุกมากที่ได้มีวันกีฬาสี และรู้สึกมี

ความสุขที่มีเพื่อนๆ เชียร์ในวันกีฬาสี หนูรู้สึกมีความสุข
  สิตานัน  เอกบรรณสิงห์ ป.1/1

   ฤดูแข่งกีฬาเวียนมาถึง  กลองดังตึงเสียงเพลงดังทั่วทุกที่

  เชียร์ลีดเดอร์งามเด่นเช่นเทพี  กองเชียร์นี้ก็ไม่หวั่นร้องสุดใจ

   นักกีฬาขยันหมั่นฝึกซ้อม  เตรียมความพร้อมความอดทนและทำาได้

   อีกทั้งยังช่วยกันให้กำาลังใจ   ชัยยิ่งใหญ่รอท่าข้างหน้าตัว

    สามัคคีนี่สิสิ่งสำาคัญ  อีกอย่างนั้นมีน้ำาใจให้ไปทั่ว

   ทุกคนเปรียบเสมือนกับครอบครัว  อยู่ในรั้วมาแตร์ฯ ร่วมกันเอย
ปั้นดาว  ทวีสิน ม.2/1

   กีฬาสีสัมพันธ์ปีหกศูนย์  เราเกื้อกูลทุกสีร่วมแข่งขัน

  มีน้ำาใจนักกีฬาเป็นสำาคัญ   สี่สีนั้นร่วมตั้งใจเชียร์กีฬา

    เดินขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ล้อมดวงใจชาวมาแตร์ร่วมหรรษา

   ในวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกา   ทุกสีร่วมใจมาร่วมร้องเพลง

    ทั้งสี่สีมุ่งมั่นในความคิด  ร่วมตั้งจิตเพื่อกองเชียร์กีฬาเก่ง

  ทุกสีล้วนสนุกและครื้นเครง   ร่วมบรรเลงเสียงเชียร์เพื่อสีตน

    ทุกสีต่างตระหนักความซื่อสัตย์ รู้ประหยัดเห็นคุณค่าที่มากล้น

  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยคน   รู้อดทนอดกลั้นคือศิษย์ดี
ลลิตภัทร  ตันติวรวงศ์ ม.2/2
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    ในวันงานกีฬาสีศิษย์แข่งขัน ขอมุ่งมั่นพากเพียรหมั่นฝึกฝน

  จะตั้งใจฝึกซ้อมและฝึกตน   ให้เป็นคนมีน้ำาใจนักกีฬา

  สามัคคีกลมเกลียวสำาคัญยิ่ง  สร้างมิตรแท้มิตรจริงพี่น้องจ๋า

   ถ้วยรางวัลไม่ยิ่งใหญ่เท่าศรัทธา  ไม่เทียบค่าคุณงามความสามัคคี

  เรื่องอภัยอ่อนน้อมเป็นที่ตั้ง   ใจมุ่งหวังชัยชนะและศักดิ์ศรี

  จงรู้แพ้รู้ชนะมีไมตรี   ร่วมยินดีสายสัมพันธ์ชาวมาแตร์
พิมพ์อร  พิทักษ์สกุลหงส์ ม.2/3

   กีฬาสีส่งเสริมให้เข้มแข็ง  เพิ่มพลังความแกร่งแสนหรรษา

  เราสดชื่นสุขใจทุกเวลา   ชื่นชีวาแสนสนุกสบายใจ

  ฉันรู้ว่าเล่นกีฬาดียิ่งนัก   ช่วยสมัครสามัคคีกลมเกลียวให้

   มีสัมพันธ์สามัคคีอันดีตลอดไป  การกีฬานั้นไซร้ดีต่อทุกคน

  วันงานนี้ฉันช่วยร้องเพลงดัง  อย่างจริงจังด้วยใจที่มากล้น

  ชาวมาแตร์อิ่มเอมในกมล   ได้ฝึกฝนความเป็นนักกีฬา
แพรว อาลาน่า  พลอยส่องแสง ม.2/4

  

  กีฬาสีประจำาป ี  สามัคคีเกิดสัมพันธ์ ร่วมกันเล่นกีฬา  สาระใช่แพ้ชนะ 

  มุ่งมานะมิคลาย  พัฒนากายและจิตใจ วัยเล่นวัยเรียนรู้  พร้อมเชียร์สู้สีคณะ

  ธงสะบัดพลิ้วสง่า  เกิดคุณค่ามากหลาย สลายศัตรูสร้างมิตร รู้ถูกผิดสร้างสรรค์

  สีฟ้านั้นอัจฉรามัย  ชัยชนะคือกีฬา  ความสามารถไม่อดสู อูร์สุลานารีสีแดง

  แฝงด้วยสามัคคี  มีดีเรื่องกองเชียร์  ไม่อ่อนเพลียฮึดสู้  รอบรู้และปราดเปรื่อง

  สีเหลืองสุรนารี  มิตรไมตรีมีให้  ไร้ทุกข์สุขผ่องใส  สีเขียวไซร้ธัมมกัญญา

  มานะซึ่งอัฒจันทร์ อันสุขเกษมสร้างสรรค์ สี่สีปันความสุข  ปลุกน้ำาใจนักกีฬา

  ยาวิเศษของชีวิต  เรียนถูกผิดแก้ไข  รวมใจชาวมาแตร์  

  มิแปรภักดิ์รักเพื่อนพ้อง สมัครสมานกู่ก้อง  เกียรติได้ แสดงเห็น
ร่ายสุภาพ

พิชชาภา  สงวนไชยไผ่วงศ์ ม.5/2
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ครุสรรค์ วรรณศิลป์
ประพันธ์โดย คุณครูพิชชา  พ่วงทอง

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิท่ีประชาชนชาวไทยถวาย

ความรักและยกย่องสรรเสริญเท่าชีวิต ทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทำาให้ประชาราษฎร์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 

หาที่สุดมิได้ แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรค์แล้ว พระบรมฉายาลักษณ์ทุกองค์ พระบรมราโชวาททุกเรื่องยังตราตรึง

อยู่ในหัวใจ จึงขอเชิญชวนคนไทยเปล่ียนความเศร้าให้เป็นพลังแห่งความดี เพ่ือนำาไปดำารงชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียง 

ดั่งที่พระองค์ทรงตั้งปณิธานเอาไว้

  ธ สถิตทิพย์สวรรค์วิมานฟ้า  เหล่าประชาน้อมบังคมประนมไหว้

 ธ สร้างสุขเสกสรรค์มั่นมิคลาย   แก่พสกหญิงชายทุกวันคืน

 ธ สร้างดินให้ลูกเดินเผชิญหน้า   ธ สร้างฝน บนฟ้าชโลมชื่น

 ธ สร้างลมเป่าปัดชีพหยัดยืน   ธ สร้างน้ำาที่ขมขื่นระรื่นเย็น

 เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงราษฎร์   รอยพระบาททุกก้าวไปไร้ทุกข์เข็ญ

 พระเสโทที่หยาดหยดปลดลำาเค็ญ   ดุจดั่งเป็นเทวามาปกครอง

 แม้นพระองค์สู่สวรรค์ครรไลแล้ว   พระดวงแก้วคงรวมใจไทยทั้งผอง

 จะยืนหยัดสัตย์ซื่อถือปรองดอง   จะเดินตามครรลองที่พ่อวาง

 จะอดทนเข้มแข็งและแกร่งกล้า   จะฟันฝ่าด้วยสติมิขัดขวาง

 จะรักชาติศาสน์กษัตริย์จัดแนวทาง   เดินตามทางสายกลางอย่างพ่อเดิน

 จะน้อมนำาตามรอยยุคลบาท   เพื่อประกาศเกริกก้องซ้องสรรเสริญ

 มหาราชผู้นำาไทยให้จำาเริญ    ขอดำาเนินตามภูมีจวบนิรันดร์
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ประสบการณ์ที่ดีกับวิถีอัญจลา
 คณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้จัดโครงการต่อเนื่องสำาหรับนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม 1-3 ของ 3 โรงเรียนอุร์สุลิน รวม

ท้ังเด็กๆ ท่ีบ้านอัญจลา เชียงคำา ซึ่งซิสเตอร์ดูแลแต่เรียนโรงเรียนภาครัฐ การจัดค่ายปีน้ีทางคณะอุร์สุลินมอบหมายให้ 

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนปิยมาตย์เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ร่วมกับซิสเตอร์และคุณครูโรงเรียนในเครือ 

MD News ได้ขอให้ซิสเตอร์ประภัสสรกรุณาแบ่งปันเกี่ยวกับค่ายนี้ ซึ่งท่านได้กรุณาเขียนมาให้ดังนี้ 

   การได้จัดค่ายครั้งนี้ยินดียิ่ง     มากมายสิ่งสารพันอันสดใส 

  นักเรียนคริสต์พบเพื่อนพ้องคล้องจิตใจ   ได้เติบใหญ่ในความเชื่อเพื่อความดี 

  ได้รู้จักแม่อัญจลาผู้น่ารัก      แม่ผู้ภักดิ์ต่อองค์พระทรงศรี 

  ทั้งอ่อนโยนเมตตาและอารี      นำาวิถีให้ทุกคนดำาเนินตาม 
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 ค่าย “วิถีอัญจลา” ครั้งนี้จัดเฉพาะนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพฯ และเด็กๆ 

บ้านอัญจลา เชียงคำา จังหวัดพะเยา ซ่ึงปีน้ีจัดเป็นครั้ง

ที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ณ 

บ้านเพชรสำาราญ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้ง

น้ีมีนักเรียนเข้าร่วมท้ังหมดจำานวน 20 คน  ทีมวิทยากร 

7 คน โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมฐานเกี่ยวกับชีวิตและ 

จิตตารมณข์องนักบุญอัญจลา เมรชิ ีพรอ้มท้ังนักเรยีนไดแ้สดง

ละครในช่วงชีวิตของแม่อัญจลา ทำาให้นักเรียนได้รู้จัก ได้รัก 

นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินมากย่ิงขึ้น และ

เรียนรู้เแนวทางการดำาเนินชีวิตคริสตชนท่ีมีพระพรแห่งความ

เชื่อนำาทาง ซ่ึงค่ายวิถีอัญจลาครั้งน้ีได้ผ่านพ้นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ย พรอ้มกบัมติรภาพและความสมัพันธ์ท่ีดตีอ่กนั ดว้ย

จิตตารมณ์ความอ่อนโยน สภุาพของแมอั่ญจลา และมติรภาพ

น้ีจะสานต่อไปเพ่ือปลุกพลังความดีให้กับบุคคลท่ีอยู่รอบ

ข้าง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนพร้อมกับประสบการณ์

ท่ีดีจากการได้มารู้จักกับวิถีของแม่อัญจลา ขอขอบคุณคณะ 

ซิสเตอร์ ทีมวิทยากร คณะครู ตลอดจนเพื่อนร่วมงานของ

แม่อัญจลา ทุกท่านที่ได้จัดให้มีค่ายวิถีอัญจลา และที่สำาคัญ

ขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งน้ีด้วยความ

จริงใจอันจะนำาไปสู่มิตรภาพที่ยั่งยืน 
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ค่ายสังคมศึกษา 
Creating Citizens for a Better World

โดย คุณครูอรอุมา  สว่างธูป

 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯได้ปรึกษาหารือกันถึงการช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา กระตุ้น

ความสนใจให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมเติม เพราะสังคมศึกษาเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องของชีวิต ชีวิตในอดีต ปัจจุบัน

และอนาคตในมิติต่างๆ มีทั้งในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ ทั้งสภาพความเป็นอยู่ในโลกที่ควรรู้ในภูมิศาสตร์ การดำารงชีวิตใน

การศึกษาศาสนา หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นค่ายสังคมศึกษาจึงเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะครู

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้วางแผนการจัดค่ายเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับความรู้และมีความสนุกสนานใน

การร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ 4 ฐาน ในช่วงเช้า ได้แก่ ฐานหาสมบัติเน้นความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ฐานกฎหมายจราจร ฐาน

เกมบันไดงูที่ให้ความรู้รอบตัวและความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ฐานการทำาอาหารที่ให้สาระความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วงบ่าย

มกีจิกรรมการสรา้งเมอืงจำาลองเพ่ือให้นกัเรยีนเรยีนรูก้ารจัดวางผังเมอืงและรกัษาสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ขับเคลื่อนและดำาเนินกิจกรรมในการจัดค่ายครั้งนี้ให้เกิดขึ้น และนี่คือความประทับใจ

ของนักเรียนที่มาร่วมจัดค่ายและร่วมกิจกรรมค่ายสังคมในครั้งนี้
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 “ค่ายสังคมที่จัดขึ้นทำาให้เราได้รู้จักกับน้องๆ หรือ เพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากการทำางานร่วมกัน ช่วยเสริมประสิทธิภาพ

ในการทำางานให้กับพวกเรา ทำาให้พวกเราสามารถจัดสรรงานเป็นหมวดหมู่ในเวลาจำากัดได้ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาในช่วงปิด

เทอมให้เกิดประโยชน์ เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้พวกเรา อย่างในฐานหาสมบัติ พวกเราต้องคิด คำาถามที่สอดคล้อง

กับความรู้วิชาสังคม ทำาให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปในตัว การทำาค่ายครั้งนี้ทำาให้รู้เลยว่าวิชาสังคมเป็นวิชาที่เป็นส่วน

ประกอบในชีวิตประจำาวันที่เราต้องเจอ รู้สึกดีใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาค่ายนี้ขึ้นมา และ สนุกมากๆ ที่ได้ใช้เวลาร่วม

กับเพื่อนๆ อยากให้จัดค่ายแบบนี้ต่อไปทุกปีค่ะ”

         พิมพ์ญาดา ติรัชวาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 “จากการที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายสังคมในครั้งนี้  นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สำาคัญและดีมากๆ 

 สำาหรับหนู ทำาให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ก่อนที่จะมาเป็นค่าย คุณครูหลายท่านและพวกหนูลงทุนลงแรง

ช่วยกันให้งานออกมาดีท่ีสุด มีกระบวนการคิดในกิจกรรมต่างๆ ก่อนท่ีจะนำามาให้น้องๆ ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งท่ีพวกหนู

และคุณครูเตรียมไว้ และมั่นใจว่ามีประโยชน์กับน้องๆ ถึงวันจริงๆ พวกเราเห็นน้องๆ สนุกกับกิจกรรมและได้รับความรู้ 

ก็ทำาให้หนูรู้สึกหายเหน่ือย อีกท้ังมีการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ด้วยกัน การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของความสำาเร็จในทีม 

ท้ังหมดท่ีเกดิขึน้จะเป็นความทรงจำาท่ีดคีรัง้หน่ึงของหนูและเป็นสิง่ท่ีหนูไดท้ำาเพ่ือบรรลตุามจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละอัตลกัษณ ์

เซอร์เวียมอย่างแท้จริง”
          ขวัญชนก   อินทร์คำา   

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1       
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 “ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานหาสมบัติซึ่งเป็นฐานท่ีต้องใช้ท้ังแรงกายและแรงสมองเน่ืองจากต้องทำากิจกรรมในสถานท่ี

กวา้งและยังตอ้งคดิเกมและคำาใบ้ตา่งๆ ให้เขา้กบัสถานท่ีน้ันๆ ซึง่ภายในฐานเตม็ไปดว้ยเพ่ือนๆ ท่ีพรอ้มกนัชว่ยทำาให้กจิกรรม

สนุก คุณครูที่พร้อมช่วยทุกอย่างและน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งทำาให้เกิดความประทับใจที่ได้เข้าร่วมและรู้จักกับ

น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มและเสริมทักษะด้านสังคมให้กับน้องๆ มัธยมต้นทั้งด้วยวิธีนำา

กิจกรรมเกมหรือการให้คำาปรึกษาในกิจกรรมที่คุณครูทุกท่านและเพื่อนๆ ทุกคนได้ร่วมกันคิดขึ้นมา”
                 ชวิศา มหาอำามาตยาธิบดี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4       

 “จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคมในครั้งนี้ หนูรู้สึกประทับใจอะไรหลายๆ อย่าง พี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดูแลพวก

หนูเป็นอย่างดีมากๆ และหนูรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ครูและพี่ๆ เตรียมไว้ให้ หนูได้ลองทำาอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง ในแบบที่

ไม่เคยทำามาก่อน กิจกรรมที่ๆ พี่ๆ ทำาหนูรู้สึกสนุกและเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น หนูรู้สึกดีใจมากๆ 

ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ให้นักเรียน ถ้ามีค่ายอีกหนูจะมาอีกแน่นอน”
แพรวา  ชยสดมภ์ 

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
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 “ตั้งแต่ที่หนูได้รับจดหมาย และคุณครูมาประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคม หนูรู้สึกตื่นเต้นมากและอยาก

ท่ีจะเข้าร่วมค่ายสังคมในปีน้ี หลังจากท่ีตัดสินใจและเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หนูรู้สึกว่ามันคือการตัดสินใจท่ีถูกต้องและคุ้มค่า 

เพราะในการทำากิจกรรม หนูได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ มากกว่าความสนุกสนานหนู

ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มากมายที่หนูเชื่อว่าสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และสิ่งที่หนูจะไม่มีวัน

ลืมคือการได้รับทั้งความสุข มิตรภาพและความประทับใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้”
                                             พิมพ์ภัสรา  โตวิวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 “รู้สึกสนุกและได้รับความรู้มากมาย เช่น การคำานวณคาร์บอนเครดิต การทดลองสร้างเมือง และก็ยังได้ความรู้รอบ

ตวัและไดเ้รยีนรูท่ี้จะอยู่รว่มกบัผู้อ่ืนซึง่เป็นการสรา้งสมัพันธภาพท่ีด ีถงึแมว้า่จะไมไ่ดช้ว่ยอะไรมากแตก่ถ็อืวา่เป็นประสบการณ์

ที่ดีกับรุ่นพี่รุ่นน้อง รู้สึกประทับใจในตัวของทุกคนและหวังว่าจะมีค่ายนี้ต่อไป หนูขอขอบคุณโรงเรียนและคุณครูทุกท่านที่จัด

กิจกรรมดีๆ ให้กับหนูและเพื่อนพี่น้องทุกคน หนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมค่ายสังคม”

                                                                                                  
ปพิชญานันท์  อัศวรุ่งเรือง 

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
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ประธานเชียร์ได้กำาหนดธีมของสีในปีนี้ดังนี้

คณะอัจฉรามยั	(สฟ้ีา) คำาวา่ Code Blue แปลวา่ภาวะฉกุเฉนิ

ทางการแพทย์ แสดงถึงการร่วมมือของทีมแพทย์ท่ีพร้อมจะ

ช่วยชีวิตผู้คนอย่างสุดความสามารถ

คณะอูรส์ลุานาร	ี(สแีดง)	“ใครๆ ก็เคยอ่านนิทานเดก็” สแีดง

คิด “แต่น้อยคนที่จะเข้าใจมัน” Red Riding Hood ในวันนี้

ของสแีดงจึงจะพาท่านไปทำาความเขา้ใจกับนิิทานเรือ่งดงัใหม ่

ใครคอืตวัรา้ย? เกดิอะไรขึน้กบัหนูน้อยหมวกแดง? ท่านแน่ใจ

หรือว่าท่านรู้ตอนจบของนิทานเรื่องนี้จริงๆ 

คณะสรุนาร	ี(สเีหลอืง)	 The Guardian of Egypt ประชาชน

ชาวอียิปต์ เปรียบเสมือนกับสมาชิกทุกคนของสีเหลือง ท่ี

สามัคคีและหล่อหลอมรวมกันเป็นหน่ึง เพ่ือสร้างสรรค์ผล

งานอันยิ่งใหญ่

คณะธัมมกัญญา	(สีเขียว)	 Emerald Dragon เมื่อนำาความ

หมายของอัญมณมีรกตมารอ้ยเรยีงกบัมงักร สตัวเ์ทพท่ีย่ิงใหญ ่

ความหมายธีมจึงแปลว่าการกลับมามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

งานกีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
โดย  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม  คุณครูจินต์ จิระริยากุล  และคุณครูมณีจันท์ ไกรณรงค์

 เป็นเวลารว่ม 5 เดอืนท่ีพวกเราไดร้ว่มกนัเตรยีมงาน  

และทำางานน้ีจนสำาเร็จ พวกเราได้มีโอกาสท่ีจะพูดคุยกันใน

ประเด็นต่างๆ ผ่านคำาถามหลากหลาย รวมทั้งความรู้สึกของ

นักเรียนท่ีมีส่วนร่วมเป็นผู้นำาทำากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

กีฬา การเชียร์ และการทำาสแตนด์เชียร์ คำาตอบที่ได้สะท้อน

ความคิด มุมมอง ความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ร่วมกันทำางาน

ดังนี้

 “จากกิจกรรมกีฬาสี ท่ี ผ่านมาทำาให้ข้าพเจ้าได้

ประสบการณ์มากมาย และเป็นการฝึกฝนตัวเอง เพราะเรา

ต้องมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย รวมท้ังต้องแบ่ง

เวลาระหว่างกิจกรรมและการเรียน ตำาแหน่งที่ข้าพเจ้าได้รับ

ต้องประสานงานระหว่างคุณครูและน้องๆ ในแต่ละสี เพ่ือ

ความเป็นกลาง สดุท้ายน้ีขา้พเจ้าอยากขอบคณุโอกาสท่ีทำาให้

ข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองค่ะ
ณิชาภา สุขชัยปราการประภา ม.6/3  ประธานเชียร์โรงเรียน
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 “การทำาหน้าท่ีประธานเชียร์หรือการเป็นส่วนหน่ึงใน

สภานักเรียน  เราต้องมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะแบกรับความรับ

ผิดชอบตา่งๆ ซึง่ไมใ่ชแ่คว่นักฬีาส ีแลว้เรามาเตน้สวยๆ แลว้

จบ หลายคนอาจจะไมรู่ว้า่กวา่จะถงึวนักฬีาส ีให้ทุกคนไดช้ม

นั้น แท้จริงแล้วพวกเราทำางานกันมาอย่างหนัก ต้องเสียสละ

เวลาส่วนตัวเพื่อมาทำางานส่วนรวม สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆ ปี

ต่อๆ ไปตั้งใจทำากีฬาสีอย่างสุดความสามารถ สนุกไปกับมัน

อย่าไปคิดเรื่องแพ้ ชนะ มากจนเกินไป สุดท้ายถ้าเราไม่ชนะ

เเต่เราได้ทำาเต็มที่เเล้วเราก็จะภูมิใจค่ะ
กนกลักษณ์ วนิชประภา ม.5/1 ประธานเชียร์คณะอัจฉรามัย

 “สิ่งสำาคัญท่ีสุดของกีฬาสี ไม่ใช่การบอกว่าใครเก่ง

กว่าใคร หรือสีใดแพ้สีใดชนะ แต่คือระยะเวลาที่สมาชิกทุก

คนทำางานร่วมกันเป็นทีม สร้างสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและ

กนั ในฐานะประธานเชยีรค์ณะอูรส์ลุานาร ีอยากขอบคณุทุกๆ 

คน ตลอดเวลากว่า 5 เดือน ทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัว 

เสียนำ้าตาและสร้างเสียงหัวเราะร่วมกัน จับมือและช่วย 

ประคับประคองกันเข้าสู่เส้นชัย ขอบคุณทุกบทเรียน ทุก

อุปสรรคท่ีทำาให้รู้จักคำาว่า พยายาม และสอนให้พัฒนา 

ตัวเอง ขอขอบคุณโรงเรียน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ คุณครู และ

ผู้ปกครอง ท่ีคอยให้กำาลังใจและมอบประสบการณ์ดีๆ ให้ 

สุดท้ายน้ี ถ้วยรางวัลท่ีได้รับนั้นคงจะเป็นเพียงแค่ถ้วยโลหะ

ท่ีต้ังประดับห้องไว้ หากเทียบกับคุณค่าแท้จริงท่ีว่าการเชียร์

ครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำาทุกคน ประดับไว้ในใจตลอดไป”
เมย์ณวัล สุทธิสัมพัทน์ ม.5/2 ประธานเชียร์คณะอูร์สุลานารี

 “อยากจะฝากบอกน้องๆ ปีหน้าว่าอยากให้น้องๆ 

ทุกๆ ตำาเเหน่ง คอยประสานงานกันอยู่เสมอเพื่อให้งานทุก

อย่างออกมาเป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ประกอบการ

เชียร์ พอคิดการนำาเสนอเชียร์เสร็จเเล้วก็อยากให้ประธาน

เชยีรร์บีประสานงานกบัรองหัวหน้าส ีเพราะเวลาคอ่นขา้งน้อย 

หากมกีารวางแผนท่ีดจีะทำาให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไวไ้ดใ้นเวลา

ที่กำาหนด” 
กรรัตน์ อมาตยกุล ม.5/1 ประธานเชียร์คณะสุรนารี
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 “อยากบอกน้องๆท่ีจะเข้ามาทำางานในสภาปีหน้า

ว่า งานที่จะเข้ามาทำาไม่ได้อาศัยแค่ความเป็นผู้นำาอย่างเดียว 

เราไมส่ามารถยึดความคดิของเราเป็นหลกัไดเ้พราะวา่เราต้อง

ทำางานกับคนหลายๆ คน ไม่ใช่แค่ในสภาแต่เราต้องทำางาน

กับคนท้ังสี อยากให้น้องท่ีเข้ามาทำางานตรงน้ีมีใจรักท่ีจะทำา

จริงๆ งานท่ีน้องกำาลังจะทำาคืองานท่ีจะกลายเป็นความทรง

จำาของทุกคน และเราก็คิดว่าทุกๆ คนอยากจะมีความทรง

จำาท่ีน่าจดจำาเก่ียวกับกีฬาสี ถ้าน้องๆ พร้อมท่ีจะเข้ามารับ

หน้าที่ทำางานแล้วเราก็ขอเป็นกำาลังใจให้และขอให้โชคดี”         

 ถวิกา สว่างวงศากุล ม.5/1 ประธานเชียร์คณะธัมมกัญญา

 “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำางานกีฬาสีในปีนี้ คือความ

สามัคคี มิตรภาพ ความรับผิดชอบ และ ความเสียสละ ซึ่ง

มาจากการท่ีข้าพเจ้าพยายามท่ีจะทำารองหัวหน้าสีอย่างเต็ม

ความสามารถ ทำาให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ

งานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น”
อัญชลีนา มิ่งเจริญ ม.5/2 รองหัวหน้าสีคณะอัจฉรามัย

 “งานกีฬาสีเป็นงานท่ีทำาให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆ 

มากมาย ท้ังความเครยีด ความสนุก ความสขุ รวมไปถงึความ

ทุกข์ อุปสรรคหลากหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาใส่จนทำาให้เรา

ท้อ เราอยากจะบอกน้องๆในปีหน้า และรุ่นถัดๆ ไปว่า การ

ท่ีเราเหน่ือยไม่ใชเ่รือ่งท่ีผิด แต่อย่าหยุดเดนิไปขา้งหน้า ถา้เรา

รูส้กึวา่เราอยู่ตัวคนเดยีว ให้ลองมองไปรอบๆ ตัวด ูเราจะเห็น

ใครหลายๆ คนท่ีพรอ้มจะอยู่เคยีงขา้งไปกบัเรา ถา้เรารูส้กึวา่

เราทำาไปเพ่ืออะไร ให้เราคดิไวเ้สมอวา่เราทำาไปเพ่ือน้องๆ ใน

สีทุกๆ คนที่พร้อมจะเติมเต็มความเป็นสีคณะให้สมบูรณ์ ถ้า

เรารู้สึกเหนื่อยและเสียใจ ให้ลองมองหาความสุขระหว่างการ

ทำางานที่เราอาจจะมองข้ามไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำาให้เรา

รู้สึกมีแรงฮึดที่จะสู้ต่อไป และมีกำาลังใจอย่างแน่นอน และสิ่ง

สำาคัญที่สุดที่เราอยากให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม รู้และจดจำาไว้

คือ “คุณค่าของงานกีฬาสี ไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาในวันงานและ

จบไป แตเ่ป็นความทรงจำาและมติรภาพท่ีไดร้ะหวา่งทางท่ีไม่มี

วันจบลง”
ธันยธร  จรัสรุ่งโรจน์  ม.5/2 รองหัวหน้าสีคณะอูร์สุลานารี
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 “ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีคอยช่วยจัดหาอุปกรณ์ 

คอยให้คำาปรกึษาและให้กำาลงัใจเสมอมา อยากขอบคณุน้องๆ 

และเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยมาชว่ยทำาสแตนด ์ต้ังแตปิ่ดเทอมจน

กระท่ังเปิดเทอมเพราะถา้ไมม่พีวกเขาทุกคน สแตนดส์เีขยีวก็

คงจะไมอ่อกมาสมบูรณแ์บบขนาดน้ี ขอบคณุท่ีคอยให้กำาลงัใจ

กนัตลอด ขอบคณุท่ีไมท้ิ่งกนัจนวนัสดุท้าย และอยากขอบคณุ

น้องๆ สีเขียวทุกคนที่ทำาให้กีฬาสีปีนี้เป็นกีฬาสีที่น่าจดจำา”
นัชชา  ถาวรไชยโสภณ ม.5/2  รองหัวหน้าสีคณะธัมมกัญญา

 “ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในทุกๆ ตำาเเหน่ง ทุกๆ 

หน้าที่ ทุกๆ คน เเต่ถ้ามองในส่วนของกีฬา ข้าพเจ้ารู้สึก

ขอบคุณเเละประทับใจนักกีฬาเป็นอย่างมาก ที่ตั้งใจเล่นกีฬา

อย่างสุดความสามารถ นักกีฬาเเต่ละคน คอยฝึกฝน เเละ

พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เเละที่ประทับใจมากที่สุดในส่วน

กฬีา ขา้พเจ้าไดข้อความชว่ยเหลอืจากคณุครแูมส่ ีเเละคณุครู

ก็ตอบรับกลับมาอย่างดี คุณครูคอยจะเป็นโค้ชให้ตลอด คน

อ่ืนอาจจะเห็นเเค่ตอนเเข่งขัน เเต่ในความจริงเเล้ว เเม้เเค่

เป็นการซ้อมกัน คุณครูจะคอยมาดู เเละมาสอนตลอดเวลา 

ทำาให้พวกเรารู้ว่าคุณครูทุ่มเทให้มากเท่าไหน จึงสร้างความ

ประทับใจให้เรา ไม่ใช่เเค่หนูคนเดียว เเต่นักกีฬารับรู้เเละ

ประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะเหตุนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของเเรง

ผลักดันว่าจะทำาให้ดีท่ีสุด เเละเล่นกีฬาอย่างมีความสุขเเละ

สนุกไปด้วยกัน”
นัทชาภรณ์ รวยฟูพันธ์ ม.5/4 หัวหน้ากีฬาคณะสุรนารี

 เม่ืองานกีฬาสีจบลงภาพท่ีสวยงามก็คงเป็นภาพของ

สมาชิกแต่ละสีที่มีความสุขกับความสำาเร็จอีกงานหนึ่ง ความ

สำาเรจ็ท่ีตอ้งใชค้วามอดทน พยายาม ความรว่มมอื ความเสยี

สละของสมาชิกในสีทุกคน บ้างก็ถ่ายรูปกับถ้วยรางวัล บ้าง

ก็ถ่ายรูปกับเพื่อน พี่ น้อง ครอบครัว บ้างก็มอบดอกไม้ให้

กันเพื่อแสดงความยินดี ฯลฯ หากเราได้มีเวลาที่จะมองย้อน

กลับไปเห็นภาพต่างๆ เหล่านั้น ภาพความยากลำาบากที่เรา

ผ่านมาด้วยกัน ภาพของความขัดแย้งที่เราเรียนรู้ที่จะยอมกัน

และกัน  ภาพของคนหลายคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราทั้งที่เรารู้

และเราไมรู่ ้เรากค็งจะเห็นภาพท่ีสวยงามอีกภาพหน่ึงเป็นภาพ

ท่ีไม่ต้องใชก้ลอ้งถา่ยกม็องเห็นชดัเจนในความรูส้กึ และความ

ทรงจำาของเราอยู่เสมอ  
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นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
รวบรวมโดย คุณครูบัญชา  ใจมีธรรมดี

เด็กหญิงปณินันท์		จันทรบุตร

ประเภทกีฬา	ยิมนาสติกลีลา

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ป.5

ผลงาน	

• ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คัดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ในวัน

ที่  6-9  พฤษภาคม 2560 และได้เข้าร่วมการแข่งขันท่าทักษะพื้น

ฐานยิมนาสติก ได้เหรียญเงิน ในการรวมคะแนนทีม และได้เหรียญ

ทองแดง ในคะแนนบุคคล

• ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรม

พลศึกษา ในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560

• ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Total Gymnastics ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

• The International Gymnastics Tournament 2017 ได้เหรียญ

ทองแดงในรายการ Gym Dance Open  

เด็กหญิงปาณิสรา		หิมะทองคำา

ประเภทกีฬา	ว่ายน้ำา

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.1

ผลงาน

• ที่ 1 รายการ Toyota Bangsaen Triathlon Open 

Water. 

• เยาวชนชิงแชมป์สโมสรจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 35 ผลการ

แข่งขัน ได้ลำาดับที่ 2 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ฟรีสไตล์ 100 

เมตร เดี่ยวผสม 200 เมตร และที่ 3 ผีเสื้อ 50 เมตร     

• ได้ทื่ 1 รายการToyota Pattaya Triathlon Open 

Water ฟรีสไตล์ 800 เมตร เวลา 10:38:54 นาที 

ลำาดับที่ 5 รายการกรมพลศึกษา
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เด็กหญิงเฌอมาศ		แก้วเจริญ	วิริยะวัฒนา

ประเภทกีฬา	ว่ายน้ำา	(นักกีฬาว่ายน้ำาเยาวชนทีมชาติไทย)

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.2

ผลงาน	

• เหรียญทอง ในรายการ South East Asia Age Group  

Swimming (SEA Age Group) 

• เหรียญทอง ในท่ากรรเชียง  50และ100 ม. รุ่นอายุ 13 ปี หญิง 

จากรายการว่ายน้ำาชิงแชมป์ประเทศไทย ทำาลายสถิติว่ายน้ำาสถิติ

ประเทศไทยและคว้าถ้วยรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำาหญิงยอดเยี่ยม

• เหรียญทองและเหรียญทองแดง ในรายการ International  

Children’s Games ที่ประเทศลิทัวเนีย 

• เหรียญทองแดง ในรายการ Asian Age Group Swimming 

Championship ที่ประเทศอุซเบกิสถาน 

• ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยระดับเกณฑ์ A ใน

ท่ากรรเชียง 50, 100 และ 200 เมตร ในรายการ SEA Age Group 

ประเทศบรูไน  

• เป็น 1 ใน 5 นักกีฬาคัดเลือกโครงการ Youth Olympic ไปเก็บ

ตัวซ้อมที่ Perth, ประเทศออสเตรเลีย

เด็กหญิงวิววาริน		สุลัญชุปกร

ประเภทกีฬา	บริดจ์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.3

ผลงาน

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประเภทมินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปี ในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย

ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พ.ศ. 2559

• ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินจากการแข่งขันบริดจ์ประเภททีมผสม

และคู่ผสม

• ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงจากการแข่งขันบริดจ์ประเภททีม

ผสม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 พ.ศ. 2558  

• รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 

พ.ศ. 2559

• ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงจากการแข่งขันบริดจ์ประเภททีม

ผสม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33
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เด็กหญิงเปมิกา		อาภามงคล	

ประเภทกีฬา	กอล์ฟ

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.3

ผลงาน

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรุ่นอายุ  13-14 ปี หญิง 

Championship Flight รายการ TrueVisions-Singha Junior 

Golf Championships October 2017, The Pine Golf & 

Lodge Golf Club

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง รายการ 

Singha-TSGU Juniors Future Tour ประจำาปี 2016-2017 ได้

รับทุนจากสหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทยเป็นตัวแทนเยาวชนไป

แข่งขันระดับนาชาติที่ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ  13-14 ปี หญิง จากการ

เข้าร่วมแข่งขัน IMG Academy Junior World Qualifier 

จัดโดย Capital Area Golf Tour สนามกอล์ฟ North West 

Golf Club ณ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รุ่นอายุ  13-14 ปี หญิง การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติที่ 

รายการ Jack Nicklaus Junior Golf Championship 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม  รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง รายการ AmBank Sport Excel Interna-

tional Junior Golf Championship 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรุ่นอายุ  13-14 ปี หญิง จากการเข้าร่วมแข่งขัน PKBGT MASTERS 2017 

สนามกอล์ฟ Greenville Country Club ณ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง จากการเข้าร่วมแข่งขัน Enagic Junior Championship 

Thailand Qualifier 2017 จัดโดย สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟนักเรียนไทย ได้รับทุนไปแข่งขันระดับนาชาติที่

ประเทศญี่ปุ่น



ฉบับที่ 55 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 61

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

นางสาวปัญชลิกา		อาภามงคล

ประเภทกีฬา	กอล์ฟ	

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.4	

ผลงาน

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 15-18 ปี หญิง จากการเข้าร่วม

แข่งขัน Singha-TSGU Juniors Future Tour ประจำาปี 2016-2017 เป็น

ตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันระดับนาชาติที่ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รุ่นอายุ  15-18 ปี หญิง รายการ 

Jack Nicklaus Junior Golf Championship 2017 ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวสาธิตา	เธียรประสิทธิ์

ประเภทกีฬา	ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง

สโมสรในสังกัด	NESC	(Nonthaburi	Equestrian	Sports	Club)

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.5

ผลงาน

• เข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในกีฬา

แห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่

โรงเรียน อบจ. พิทยานุสรณ์ สงขลา 

• รางวัลชนะเลิศ FEI World Jumping Challenge # 2 CAT 

C 110 ซม. และรางวัลชนะเลิศ Thailand Championship 

Jumping 2016, Junior A # 6 110 ซม. วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ที่ชมรมขี่ม้ารักษาพระองค์ ฯ สนามเป้า

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง รายการ AmBank Sport-Excel International Junior Golf Cham-

pionship 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม  Bell National Division จากการเข้าร่วมแข่งขัน PKBGT MASTERS 2017 สนาม

กอล์ฟ Greenville Country Club ณ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 15-18 ปี หญิง รายการ Faldo Series Thailand Championship 2017 ได้เป็น

ตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันระดับนานาชาติในปี 2018 ณ ประเทศเวียดนาม

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 15-18 ปี หญิง รายการ AJGA Preview 2017 ณ รัฐแมริแลนด์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

• รองชนะเลิศอันดับ 3 RBSC Polo Open 2017 – Princess’s Cup 120 ซม. วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่

ราชกรีฑาสโมสร 

• รองชนะเลิศ Higher Secondary Education Round 3 Open 100 ซม. วันที่ 20 สิงหาคม 2560

• รองชนะเลิศอันดับ 2 Team Primary, Secondary & Alumni ในนามของ “ทีมนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย” 80 ซม. 

วันที่ 20 สิงหาคม 2560
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นางสาวณัฐนิช		ทศมาศวรกุล	

ประเภทกีฬา	ขี่ม้า

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.5

ผลงาน

• เริ่มขี่ม้าเมื่ออายุ 9 ขวบ ปี 2016

• ลำาดับที่ 3 คะแนนรวมประจำาปี FEI World Jumping  

Challenge Category C

• ลำาดับที่ 3 Thailand Championship King’s Cup Eventing 

ประจำาปี 2559

นางสาวหทัยชนก		ปรเมษฐเนติกุล	

ประเภทกีฬา	บาสเกตบอล	แฮนด์บอล	วอลเลย์บอล	ทุ่มน้ำา

หนัก	กระโดดสูง

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น	ม.6

ผลงาน		

• รางวัลชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี

การศึกษา 2559

• รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี

การศึกษา 2559

• ชนะเลิศ B.Grimm Show Jumping Derby 105 – 110 cm. ปี 2017

• รองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Eventing ประเภททีม ในรายการ Princess’s Cup 2016

• ลำาดับที่ 5 จากการแข่งขันศิลปะบังคับม้า จากรายการ RRGS-SMC-CGHS Equestrian ณ ประเทศนิวซีแลนด์

• ลำาดับที่ 6 จากการแข่งขัน Eventing จากรายการ RRGS-SMC-CGHS Equestrian ณ ประเทศนิวซีแลนด์

• ชนะเลิศการแข่งขันขี่ม้านักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นมัธยมปลาย

• เข้าแข่งขันในนามทีมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขันขี่ม้า

นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า

• ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าแข่งขันในรายการ CSIJ-B กับนานาชาติ ซึ่งจะทำาการแข่งขันในระหว่างวันที่ 

21-26 พฤศจิกายน 2560

• รางวัลชนะเลิศ กีฬากระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559

• รางวัลชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560

• รางวัลชนะเลิศ กีฬาทุ่มน้ำาหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560

• ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากีฬาโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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 งานกีฬาสีสัมพันธ์ปีการศึกษา 2560 สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนอย่างเป็นที่น่าชื่นชม 

ผลรางวัลปรากฎดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

ถ้วยรางวัล

 • แชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     สีเขียว

 • วอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     สีฟ้า 

 • วอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สีเขียว

 • แฮนด์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     สีฟ้า

 • แฮนด์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สีฟ้า 

 • บาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      สีฟ้า

 • บาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    สีฟ้า

 • สร้างสรรค์อัฒจันทร์เชียร์      สีเขียว

 • คะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคล      สีฟ้า

 • คะแนนรวมกีฬาประเภททีม      สีเขียว

 • คะแนนรวมกีฬา       สีฟ้า

 • การเชียร์        สีแดง

สรุปผลถ้วยรางวัลและนักกีฬายอดเยี่ยม 
งานกีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

รวบรวมโดย คุณครูเจษฎา  สิริสุวลักษณ์ และคุณครูวิรัชฎา  วัฒนปรีชากุล
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ระดับประถมศึกษา

ถ้วยรางวัล

 • แชร์บอล  ประถม 4            สีฟ้า

 • แชร์บอล ประถม 5        สีฟ้า

 • แชร์บอล ประถม 6        สีฟ้า

 • บาสเกตบอล ประถม 5-6         สีฟ้า

 • คะแนนรวมกีฬา       สีฟ้า                  

 • การเชียร์          สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยม

มัธยมศึกษา

 • เทเบิลเทนนิส มัธยมต้น เด็กหญิงตีรณา  เตชะอินทราวงศ์  สีฟ้า

   มัธยมปลาย นางสาวกันย์สินี  ดวงฉายจรัส  สีเหลือง

 • แชร์บอล มัธยมต้น เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  แก้วผ่องศรี  สีเขียว

     เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคศรีคร้าม  สีแดง

 • แฮนด์บอล มัธยมต้น เด็กหญิงอาชนา  ไกรทอง   สีฟ้า

     เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หนูบุญคง  สีเหลือง

   มัธยมปลาย นางสาวหทัยชนก  ปรเมษฐเนติกุล  สีฟ้า

     นางสาวศนันท์ภัทร  ดุ๊ก   สีเหลือง
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 • วอลเลย์บอล มัธยมต้น เด็กหญิงตีรณา  เตชะอินทราวงศ์  สีฟ้า

     เด็กหญิงญาณิดา  อังกุระวรานนท์  สีเขียว

   มัธยมปลาย นางสาวปัญชลิกา  อาภามงคล  สีฟ้า

     นางสาวปารณีย์  อัครอภิโภคี  สีเขียว

 • บาสเกตบอล มัธยมต้น เด็กหญิงพิณชนก  ปิติเสาวภาคย์  สีฟ้า

     เด็กหญิงแองเจลิน่า  ชัยนิธิกรรณ  สีแดง

   มัธยมปลาย นางสาวพันธิตรา  ว่องวิไลกุล  สีเหลือง

     นางสาวภัทราภา  เกษมสำาราญ  สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยม

ประถมศึกษา

 • แชร์บอล ประถม 4 เด็กหญิงพิงธรรม  บุณยะประภัศร      สีฟ้า

     เด็กหญิงณภาอัยย์  สุริยาภิวัฒน์      สีฟ้า        

     เด็กหญิงรินรดา  โอฬารริกสุภัค        สีแดง

 • แชร์บอล ประถม 5 เด็กหญิงณฐมน  ศรีเกิด   สีฟ้า

     เด็กหญิงอชิรญา  ยั่งยืนพงษ์  สีเขียว

 • แชร์บอล ประถม 6 เด็กหญิงปณัฏฐา  จันทรบุตร  สีฟ้า

 • แชร์บอล ประถม 5-6 เด็กหญิงอลิศา  อุรุพงศา   สีฟ้า
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 ศาสนสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ที่นับถือทุกศาสนา โดยยึดหลักความรัก ความเคารพ ความ

เป็นพี่น้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน ร่วมมือสร้างสันติภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะ Life Skills ได้แก่ See Focus Speak – Listen 

Remember Silence – Question อย่างสร้างสรรค์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พิพิธภัณฑ์สักทอง และโบสถ์มาแตร์

เดอีวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความรู้ด้านการอนุรักษ์ไม้สักทอง สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง การปฏิบัติตนในศาสนสถาน การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาที่ตนเองนับถือ และการ

ทำางานของคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน เพ่ือตระหนักถึงความสำาคัญของการทำานุบำารุงศาสนสถาน ตลอดจนสร้างความรัก ความ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

	

	 เมื่อนักเรียนได้ไตร่ตรองสรุปความรู้	ทักษะ	Life	Skills	ที่ได้ใช้	และสิ่งที่ประทับใจจากการทัศนศึกษาดังนี้

 หนูใช้ Question มากที่สุด เพราะหนูมีคำาถามในหัวมากมาย และอยากรู้มากๆ อย่างเช่น ในบ้านพักซิสเตอร์ หนู

อยากรู้ว่าซิสเตอร์ใช้ชีวิตอย่างไรมานานแล้ว
พาดาวัน เลิศเลอพันธ์

 หนูใช้ See และ Remember มากที่สุด การดูคือ การที่หนูดูรอบๆ วัด ดูความสวยงาม ดูความดีงาม และอีก

อย่างคือ การจำา จำาที่พระอาจารย์สอน หรือ พูดประวัติของแต่คน หนูจะใช้ที่พระอาจารย์สอนมาใช้ในปัจจุบัน
ฐิติรัตน์ ศิริจรรยากุล

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย คุณครูอภิสรา คณาภิบาล

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 หนใูช ้Silence ความสงบน่ิง เพราะเราอยู่นอกสถาน

ท่ีตอ้งหัดสงบน่ิง เชน่ ตอนท่ีพระอาจารย์ให้น่ังสมาธเิรากต้็อง

หัดสงบนิ่ง และเวลาจะถามอะไรก็ต้องรอซิสเตอร์ หรือ พระ

อาจารย์พูดให้จบก่อนค่อยถาม
พราวนภัส พฤกษ์พัฒนรักษ์

 See เพราะหนูได้ไปเปิดประสบการณ์ในการไป

ทัศนศึกษาเพ่ือดูว่าศาสนาอ่ืนมีพิธีกรรมอย่างไร และศรัทธา

ในด้านอะไร
ขวัญข้าว ฉัตรอารยมนตรี

 พิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญได้แก่ 

เพ่ือการอนุรักษ์ การเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาของคนไทย 

พิพิธภัณฑ์สักทองทำามาจากไม้สักทองมีอายุมากกว่า 479 ปี 

และมีของต่างๆ เช่น หุ่นขี้ผึ้ง พระบรมสารีริกธาตุและอื่นๆ 
มิญชญา สิริเลิศศักดิ์สกุล

 ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร 

และหนูได้เห็นวัดน้ีเป็นครั้งแรก นอกจากน้ีก็ได้ขอพรเพ่ือให้

ตัวเองและครอบครัว ส่วนโบสถ์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เราก็ได้เข้าบ้านพักซิสเตอร์เป็นครั้งแรกเหมือนกัน เราทุกคน

จึงตื่นเต้นกันมาก
บุญชวิศา ตรังอดิศัยกุล

 ได้รู้พธิีทางศาสนาคริสต์ เพราะว่าคนพทุธอาจจะยงั

ไมรู่เ้กีย่วกบัชาวครสิตอ์ย่างครบถ้วน แลว้กไ็ดรู้เ้กีย่วกับวถีิชวีติ

ของซิสเตอร์ว่าเป็นอย่างไร
สิชา สาริกะภูติ

 หนปูระทับใจจิตรกรรมฝาผนัง เพราะมคีวามงดงาม 

ใส่ใจในรายละเอียด และแฝงไปด้วยคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

เชน่ พระพุทธเจ้าสอนวา่ ถา้เรายึดติดกบัความฟุ้งเฟ้อ สิง่ของ

สวยงามมากเกินไป และเมื่อความฟุ้งเฟ้อหายไป เราอาจจะ

ยอมรบัไมไ่ด ้จึงควรพิจารณาสิง่ท่ีพบเจอดใูห้คุน้ชนิ และอย่า

ยึดติดสิ่งต่างๆ 
นันท์นภัส มานิกบุตร

 เวลาเรานั่งสมาธิ เราไม่คิด หรือ ทำาร้ายใคร แต่เรา

สะสมบุญ และทำาให้จิตนิ่ง
ศรุดา เอื้อบุญญวัฒน์

 ไดถ้ามคำาถามท่ีเราไมรู่ ้และสิง่ท่ีเราไมแ่น่ใจ ไดรู้จั้ก

ศาสนาที่เราไม่ได้นับถือมากยิ่งขึ้น
รดา วงศ์การุณย์

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เมื่อวันที่ 15-25 ตุลาคม 2560 คณะนักเรียน 5 คน 

และคุณครู 1 คนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้เดินทาง

ไปเรียนที่ Fukuoka Jo Gakuin Junior & Senior School 

เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 11 วัน 

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 3 เริ่มจากการคัดเลือก

การแสดงดนตรแีละการสมัภาษณจ์ากกรรมการจึงไดนั้กเรยีน

ที่ผ่านการคัดเลือก 5 คน จากนั้นจึงเริ่มวางแผนการแสดง

ร่วมกันเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เน่ืองจากในช่วงเวลาน้ัน

เป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนไทยต่างโศกเศร้าต่อการสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือ

เป็นการน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระ 

อัฉรยิะดา้นดนตรขีองพระองค ์พวกเราจึงเลอืกแสดงบทเพลง

พระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสงูสดุ” และ “ลมหนาว” นักเรยีน

ตั้งใจซ้อมกันอย่างมาก และนักเรียนได้ใช้ชีวิตแบบนักเรียน

ญี่ปุ่นทั้งการอยู่หอ เรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนญี่ปุ่น และ

Fukuoka Jo Gakuin Junior & Senior School 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย คุณครูอภิสมัย  ภาวะสิทธิโชติ

น่ีคือบทความจากนักเรียนท่ีสะท้อนประสบการณ์ท่ีได้รับจาก

การไปเรียนครั้งนี้

“พวกเราทั้ง 5 คน ได้มารู้จักกันก็เพราะความชอบที่

เหมือนกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ที่ดีด้วยกัน 

พวกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน การที่ได้มาทริปนี้ด้วยกันทำาให้

เราสนทิกนัมากท้ังท่ีรูจั้กกนัเพียง 11 วนั ทุกคนคอยชว่ยเหลอื

กันและกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่หอ ที่โรงเรียน หรือในวันหยุด 

ในห้องเรียน พวกเราแยกเรียนเป็น 2 ห้อง เพื่อนๆ ในห้อง

เป็นมิตร และคอยช่วยเหลือพวกเราตลอดเวลา บางครั้งอาจ

จะมีอุปสรรคด้านการสื่อสารบ้าง แต่เพ่ือนๆ ทุกคนกล้าท่ี

จะเข้ามาคุยและทำาความรู้จักกับพวกเรา ส่วนด้านการอยู่หอ 

ถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ให้เรียนรู้เลยก็ว่าได้ พวกเราเห็นถึงความ

มรีะเบียบและพรอ้มเพรยีงของนักเรยีนญีปุ่่น ไมว่า่จะเป็นการ

ท่ีทุกคนรอรับประทานอาหารพร้อมกัน หรือมีตารางเวลาใน
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การทำากจิกรรมในหอท่ีแน่ชดั เมือ่ถงึวนัหยุด คณุครพูาทุกคน

ชมนิทรรศการของโรงเรียนและพาไปรับประทานอาหาร บาง

ครั้งพวกเราก็หลงทางบ้าง แต่พวกเราก็สนุกและถือว่าเป็น

ประสบการณ์ท่ีน่าจดจำาอย่างหน่ึง ส่วนในวันอาทิตย์ พวก

เราได้เข้าเมือง เลือกซื้อของฝาก และรับประทานอาหารกัน

อย่างสนุกสนาน และช่วงเวลาท่ีสำาคัญท่ีสุดในทริปน้ีคือการ

ได้มีโอกาสแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ให้เพื่อนและคุณครูญี่ปุ่น

ฟัง พวกเราทุกคนรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ครั้งหนึ่ง

ไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรยีนไปบรรเลงเพลงท่ีตา่งประเทศ การ

ที่พวกเราได้รับโอกาสครั้งนี้ ทำาให้พวกเรามีแรงบันดาลใจใน

การท่ีจะนำาความรู้ทางด้านดนตรี วัฒนธรรม และการเป็น

อยู่ของคนญี่ปุ่นมาต่อยอดในอนาคต และพวกเราจะไม่มีวัน

ลืมช่วงเวลาดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่าง

แน่นอน”...โชติกา ทังสุพานิช ม.6/3

“ในตอนแรกรู้สึกต่ืนเต้นมาก เพราะไม่เคยอยู่หอมา

ก่อนเลยบางอย่างจะต้องทำาด้วยตนเอง เช่น ซักผ้า แต่ก็เป็น

ประสบการณท่ี์สนกุและมคีา่ เพราะทำาให้ไดอ้ยู่กบัเพ่ือนอีก 4 

คนมากขึ้นและได้ช่วยเหลือกัน”

“เราทั้ง 5 คน ได้รู้จักกันมากกว่าเดิม เพราะอยู่ด้วย

กัน ซ้อมดนตรีด้วยกัน นอนด้วยกัน จากตอนแรกที่ไม่กล้า

คุยกัน ก็กลายเป็นสนิทกันมากๆ ได้เห็นมุมที่ไม่เคยเห็นของ

แต่ละคน”

“ในชั้นเรียน เพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นกันเอง น่ารักมากๆ 

พยายามสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษยากลำาบากเล็กน้อย คอย

ช่วยเหลือเวลามีปัญหา แต่ละคนมีวินัยและตั้งใจเรียนมาก 

คุณครูก็เอาใจใส่เต็มท่ีเหมือนเราเป็นนักเรียนของท่ีน่ีจริงๆ 

อยากให้เราได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศการเรียนได้มากท่ีสุด 

นอกจากน้ีเรายังได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่น การเข้าแถว 

ระบบการจัดระเบียบต่างๆ ซึ่งน่าสนใจมาก”
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“เราไดท้ำาการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ 8 รอบ แสดง

ในห้องเรียน 6 ครั้ง แสดงให้เด็กพิการชม 1 ครั้ง และแสดง

ที่หอประชุม 1 ครั้ง พวกเราตื่นเต้นมาก แต่เมื่อแสดงไป

หลายๆ ครัง้ความตืน่เตน้กล็ดลงและเริม่แสดงไดด้ขีึน้เรือ่ยๆ”
พลอยฤทัย กนกวิรุฬห์ ม.5/3

“การไป Fukuoka ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในประสบการณ์

ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่วนหลักๆ เป็นเพราะว่าได้รู้จักกับ

เพื่อนในโรงเรียนเพิ่มอีก 4 คน และคุณครูอีก 1 ท่าน ซึ่ง

ทุกคนเป็นคนท่ีทำาให้ทรปิในครัง้น้ีเป็นประสบการณท่ี์น่าจดจำา

มากพวกเราไม่เคยไดรู้จั้กกนัมากอ่น เรยีนกนัคนละชัน้ คนละ

สายการเรยีน แตบั่งเอิญไดม้าพบกนั ดใีจท่ีไดม้โีอกาสมารูจั้ก

กัน ดีใจมากๆ เลย” 

 “เราไปอาศัยอยู่ท่ีหอพักนักเรียนของโรงเรียน ท่ีน่ี

จะจัดอาหารเช้าและอาหารเย็นให้ แต่ต้องตรงต่อเวลามากๆ 

โดยเฉพาะตอนเชา้ท่ีตอ้งรอรบัประทานอาหารพรอ้มกนัทุกคน 

ที่ห้องนอนจะเป็นเตียงสองชั้น มีโต๊ะทำางานให้ด้วย คุณครูผู้

ดแูลหอพักและนักเรยีนในหอพักน่ารกักนัหมดทุกคน ตอ้นรบั

พวกเราอย่างอบอุ่นมาก”

 “พวกเราแบ่งกันไปเรียนกับห้องเรียนท่ีเป็นสายการ

เรียนดนตรี เพื่อนๆในห้องก็น่ารัก เป็นกันเอง ทุกวิชาจะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด จะมีเพียงวิชาอังกฤษที่ผสมๆ กันไปบ้าง 

คุณครูก็จะจัดเตรียมถ่ายเอกสารจากหนังสือหน้าท่ีจะใช้สอน

ในคาบนั้นๆ ให้พวกเราด้วย ทั้งยังเอาใจใส่เราด้วย พวกเรา

จะมีคาบเรยีนภาษาญีปุ่่น ซึง่เรยีนรวมกันกบันักเรยีนท่ีมาแลก

เปลีย่นจากประเทศอ่ืนๆดว้ย สำาหรบัวชิาดนตร ีเชน่ วชิาเปีย

โนจะมีคุณครูพิเศษจากโตเกียวมาแก้ไขในสิ่งท่ีนักเรียนเล่น

เล็กๆ น้อยๆ ให้ดีขึ้น”

 “พวกเราเตรียมการแสดงในเพลงพระราชนิพนธ์ 

ความฝันอันสูงสุด และลมหนาว ได้มีโอกาสไปนำาเสนอเกี่ยว

กบัประเทศไทยและโรงเรยีนมาแตรฯ์ ในคาบวชิาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนญี่ปุ่น”

 “พวกเรามีวันหยุด 2 วัน วันแรก พวกเราไป  

College Fair ของมหาวิทยาลัย และเดินสำารวจเมือง วันที่

สอง พวกเราไดม้โีอกาสไปวดั Dazaifu Tenmangu และห้าง 

Canal City เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆ ในเมอืงฟุกโุอกะ”…
จิรา บุญบรรดารสุข ม.4/5

“ถึงแม้ว่า11วัน เป็นช่วงเวลาท่ีสั้นมาก แต่หนูกลับ

รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาก เหตุผลที่หนูมาสมัครโครงการนี้ เพราะ

หนูอยากได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆด้านดนตรี แต่สิ่ง

ที่หนูได้รับจากโครงการนี้ มันเกินที่หนูคาดคิดไว้มาก เพราะ

หนูไม่ได้รับเพียงประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรี แต่หนูได้รับ

ประสบการณ์ชีวิตต่างๆ มากมาย ทำาให้หนูได้มิตรภาพใหม่

ท่ีดแีละเป็นท่ีน่าจดจำามากกบัเพ่ือนรว่มโครงการอีก 4 คน ถึง

แม้ว่าพวกเราจะเรียนคนละชั้นกัน อายุต่างกัน แต่พวกเราก็

สามารถอยู่ด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เติบโตไปด้วยกันได้

อย่างมีความสุข และนอกจากนี้หนูก็ได้มิตรภาพดีๆกับเพื่อน

ที่ญี่ปุ่นด้วย เพื่อนๆ น่ารักมาก ถึงแม้พวกเราจะคนละเชื้อ

ชาติ พูดคนละภาษา แต่พวกเราก็พยายามที่จะสื่อสารกันให้

เข้าใจ ในวันสุดท้าย พวกเขาก็ได้บอกความรู้สึกกับพวกเรา

ผ่านทางจดหมายด้วย”

 “นอกจากนี้ หนูก็ได้เห็นตัวอย่างของการมีระเบียบ

วินัยและการตรงต่อเวลาของคนญ่ีปุ่น ห้องท่ีต้องใช้ร่วมกัน 

เชน่ ห้องอาบน้ำา ห้องซอ้มดนตร ีกจ็ะต้องมกีารจองเวลา ก่อน

รบัประทานอาหารท่ีหอ ทุกคนก็จะต้องมาพรอ้มหน้าพรอ้มตา

กันก่อน ถึงจะเริ่มรับประทานได้ ดังนั้นพวกเราจึงต้องไปให้

ตรงเวลา เพื่อไม่ให้เพื่อนๆ ต้องรอ เมื่อรับประทานอาหาร

เสร็จ ก็จะต้องแยกเศษอาหารและทำาความสะอาดโต๊ะ หลัง

เลกิเรยีนกจ็ะมีการทำาเวรทำาความสะอาดห้องเรยีนและห้องน้ำา 

ซึง่หนูกไ็ดเ้ห็นวา่คนญ่ีปุ่นให้ความสำาคญักบัความสะอาดมาก”

“และหนูก็ได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีมีค่า

มากๆ เพราะหนูได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ‘ความฝันอัน

สูงสุด’ และ ‘ลมหนาว’ ให้คนญี่ปุ่นได้ฟังทั้งหมด 8 รอบ 

ซึง่หนูคดิวา่เป็นโอกาสท่ีดมีากท่ีสดุในชวีติ ท่ีไดม้าเป็นตัวแทน

ของคนไทยในการแสดงความภาคภูมิใจท่ีได้เกิดมาเป็นคน

ไทย ใตร้ม่พระบารมขีองสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ตอ่คนญีปุ่่น”...
พรรณนารา ตรีวิชาพรรณ ม.5/2

  “วันเเรกท่ีพวกเราต้องมาซ้อมด้วยกันพวกเราท้ัง 5 

คน ได้ทำาความรู้จักกันเเละรู้สึกว่าพวกเราสนิทกันเร็วมาก

คงจะเป็นเพราะวา่เรามกีนัอยู่ 5 คน เเละตอ้งชว่ยกนัเวลาอยู่

ที่ญี่ปุ่น ตอนเเรกก็กลัวว่าจะเข้ากับพวกพี่ๆ ไม่ได้เพราะอายุ

น้อยสุดเเต่มันกลับตรงกันข้าม พวกเราสนิทกันมาก เมื่อไป

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ถงึญีปุ่่นตอนเเรกพวกเรามคีวามคดิเหมอืนกนัวา่เดก็นักเรยีนท่ี 

ญี่ปุ่นเค้าจะมองเราอย่างไร เค้าจะคุยกับเราไหม ตอนเเรก

พวกเรากลัวกันหมดทุกอย่างเเต่พอได้ไปเรียนเราก็รู้สึกตรง

กันข้ามกับท่ีพวกเราคิดไว้มากๆ พวกเขาต้อนรับเเละดูเเล

เราอย่างดี เพื่อนๆ ญี่ปุ่นคอยช่วยพวกเราทุกอย่าง ช่วยเรื่อง

เรียนเเละอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อตอนเรียนเราเรียนเป็นภาษา

ญี่ปุ่นหมด ซึ่งพวกเราไม่มีใครพูดหรือฟังญี่ปุ่นออกเลยเเต่

พวกเพื่อนๆ ญี่ปุ่นก็คอยช่วยเสมอ พวกเราได้เเสดงบทเพลง

พระราชนิพนธ์ 2 เพลงคือ ความฝันอันสูงสุดเเละลมหนาว  

พวกเราตั้งใจทำาการเเสดงให้ดีท่ีสุด ก่อนเล่นพวกเราต่ืนเต้น

กันมากๆ เเต่เราพูดกันว่าต้องทำาออกมาให้ได้ดีท่ีสุดเเละมี

ความสุขไปกับเวลาท่ีเล่นเเละทุกสิ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี การ

อยู่หอพัก คุณครูประจำาหอน้ันดูเเลเราเป็นอย่างดี อาหาร

อร่อย คุณครูประจำาหอจะช่วยชี้เเนะ คอยช่วยพวกเราอย่าง 

มากๆ ในวันหยุดคุณครูพาพวกเราไปเที่ยว ไปถ่ายรูป เดิน

เล่น เราก็รู้สึกสนุกกันมาก เมื่อก่อนวันกลับ วันสุดท้ายที่ได้

ไปโรงเรียน พวกเราทั้ง 5 คนรู้สึกเสียใจ เพราะรู้สึกไม่อยาก

กลับ เพื่อนๆ ที่ญี่ปุ่นก็ทำาของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ พวก

เราไม่คิดว่าเวลาเพียงเเค่ 10 วัน ทำาให้พวกเรากับเพื่อนๆ 

ญี่ปุ่นผูกพันกันขนาดน้ี พวกเรารู้สึกผูกพันกับโรงเรียน กับ

เพ่ือนๆ กับครูท่ีอยู่ท่ีน่ีมาก เป็นประสบการณ์เเละความ 

ทรงจำาท่ีดีมากๆ ขอบคุณคุณครูญี่ปุ่นทุกๆ คนท่ีคอยช่วย 

คอยสอน ขอบคุณพี่ๆ ทั้ง 4 คนที่คอยดูเเล ตักเตือน รับฟัง

เรื่องต่างๆ เสมอ ขอบคุณเพื่อนๆ ญี่ปุ่นที่ดีกับพวกเรามากๆ 

คอยดูเเล คอยช่วยเหลือเสมอ เเละขอบคุณ คุณครูอภิสมัย

ที่คอยดูเเลตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น คอยช่วย คอยให้คำาปรึกษา

ตลอดมา เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก”
อรญา โลห์สิวานนท์ ม.3/1

 

จากการเล่าถึงประสบการณ์ท่ีนักเรียนประทับใจจะ

เห็นได้ว่า นักเรียนมีความสุข ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้

มติรภาพ สว่นตวัครเูองกไ็ดร้บัประสบการณจ์ากการเขา้สงัเกต

การสอน ได้พบว่าครูจะใช้วิธีการตั้งคำาถามและพยายามให้

นักเรียนตอบให้ได้จะไม่ยอมให้นักเรียนปล่อยผ่าน เอาใจใส่

นักเรียนเป็นอย่างดี สิ่งท่ีพบว่าโรงเรียนท่ีญี่ปุ่นกับโรงเรียน

มาแตร์ฯ มีเหมือนกันคือ การให้นักเรียนได้ไตร่ตรอง โดย

กระบวนการจะต่างกันเล็กน้อย คือ ในแบบของมาแตร์ฯ จะ

มีการReflection ในท้ายคาบเรียน ส่วนของโรงเรียนญี่ปุ่นจะ

เป็นการReflectionหลังเลิกเรียน โดยจะมีตัวแทนห้องออกมา

กลา่วReflectionท่ีหน้าห้องและพูดถงึเรือ่งดีๆ  ท่ีเพ่ือนทำาในวนั

นั้นโดยมีเพื่อนๆ ในห้องร่วมชื่นชมด้วยการปรบมือ เป็นการ

ปลูกฝังเรื่องการไตร่ตรอง การสังเกตสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ 

ตนเองและพูดถึงสิ่งที่ดี ชื่นชมคนอื่นเป็น ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ดี

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 ในช่วงปลายภาคเรียนท่ี 1 ขณะท่ีนักเรียนทุกคน

เตรียมการสอบ มีนักเรียนจำานวน 11 คน ที่กำาลังเตรียม

การสอนน้องๆ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา โรงเรียน

การศกึษาสงเคราะห์ท่ีอยู่ในความดแูลของคณะซสิเตอรอุ์รส์ลุนิ 

เพราะตั้งแต่ที่นักเรียน 11 คน ทราบว่าผ่านการคัดเลือกให้

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาไปสอนหนังสือน้องร่วมกับคุณครูอีก 

3 ท่าน

 ในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ทุกคนก็เตรียมตัวกันมา

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เลือกวิชาที่จะสอน ทั้งภาษาไทย ภาษา

อังกฤษ และคณิตศาสตร์ และเลือกระดับชั้นที่จะสอน ใคร

เรียนรู้ชีวิตของการเป็นผู้ให้ ในกิจกรรมจิตอาสาสอนหนังสือน้อง 
ณ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา

รวบรวมและเรียบเรียง โดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู 

จะสอนประถมต้น ใครจะสอนประถมปลาย ทุกคนยินดีรับ

ฟังคำาแนะนำา เสนอแนะของกันและกัน มุ่งมั่นและทุ่มเทช่วง

เวลาหลังจากสอบปลายภาคเสร็จ เพ่ือมาวางแผนการสอน 

ประดิษฐ์สื่อ รวมท้ังการทดลองสอนเพ่ือนๆ กันเองร่วมกับ

คุณครูนิลวรรณ คุณครูกนกวรรณ และคุณครูไบรอัน ที่จะ

เดินทางไปด้วย แม้การสอนและจัดกิจกรรมจริงในช่วงวันท่ี 

3-5 ตุลาคม จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและผลิตสื่อเพ่ิมเติม

ทุกวันก็ตาม แต่ความพากเพียรและอดทนของทุกคนก็ทำาให้

ทั้งพี่มาแตร์ฯและน้องปิยมาตย์ ได้ความรู้ มีความสุข สนุก 

เหนื่อยและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  
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 การสอนเริ่มตั้งแต่คาบที่ 1 เวลา 8.40-10.00 น. 

คาบที่ 2 เวลา 10.20-12.00 น. และคาบที่ 3 เวลา 13.00-

14.00 น. สำาหรับช่วงเวลา 14.30-15.30 น. พี่มาแตร์จะช่วย

กันจัดกิจกรรมตามวัยของน้องในรูปแบบฐานกิจกรรม ศิลปะ 

ดนตรี และเกมกีฬา แม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจเพราะฝน

ตกตลอดทุกวัน แต่ทุกกิจกรรมก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ 

ท้ังนีเ้พราะความชว่ยเหลอืของคณะครท่ีูโรงเรยีนปิยมาตย์และ

การปรับตัวที่รวดเร็วของน้องๆ เมื่อเสร็จจากการสอนทุกคน

จะได้Reflectionประจำาวัน และจะต้องเตรียมการสอนและ

เตรียมสื่อการเรียนของวันต่อไปจนดึกก่อนที่จะได้พักผ่อนกัน

จริงๆ เป็นไปอย่างน้ีตลอดทุกวัน ก่อนเข้านอนทุกคนก็มัก

จะมีเรื่องเล่าและความประทับใจในตัวน้องๆ ปยิมาตยม์าเล่า

เชิงวิเคราะห์หาทางท่ีจะช่วยเหลือ และมักจบด้วยคำาว่า 

สงสาร เป็นห่วงน้องๆ และไม่อยากให้ถึงวันสุดท้ายที่จะต้อง

ลาน้องๆ กลับบ้าน แต่เมื่อวันสุดท้ายของคณะจิตอาสามาถึง 

ทุกคนกพ็ยายามจากลาน้องๆ ดว้ยรอยย้ิมและการให้กำาลังใจ 

ในใจก็นึกถึงเพ่ือนๆ กลุ่มต่อไปท่ีจะได้มาเป็นจิตอาสาสอน

น้องปิยมาตย์วา่ ขอให้ทุกคนเตรยีมการมาให้ดเีพราะนอกจาก

จะมาสอนน้องๆ แลว้ ขอให้มาเป็นตวัแทนของเราสง่ต่อความ

คิดถึงและความห่วงใยที่เรามีต่อน้องๆ เหล่านี้ด้วย  และนี่

คือส่วนหนึ่งจากความรู้สึกของนักเรียนทั้ง 11 คน สาเหตุที่

ทำาให้หนูอยากมาท่ีนีค่อืหนูอยากมาสมัผัสในท่ีท่ีไมม่สีิง่อำานวย

สะดวกมากเท่าท่ีกรุงเทพฯ  อยากใช้เวลาช่วงปิดเทอมเดือน

ตลุาคมให้มปีระโยชนม์ากกวา่อยู่ท่ีบ้านเฉยๆ และเม่ือมาถึงท่ี

นี่ หนูรู้สึกดีมากๆที่ตัดสินใจมาที่นี่  ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

กับการสร้างความสุขให้น้องๆ  นอกจากน้ี  เมื่อพวกเราได้

เห็นรอยย้ิมบนใบหน้าของน้องๆ พวกเรากม็กัจะย้ิมตาม มนั

ไม่ใชร่อยย้ิมท่ีอยากให้คนเห็นสบายใจ แตร่อยย้ิมของพวกเรา

ทั้งหมด คือ ความรู้สึกจากใจจริงๆ

 เม่ือหนูโตขึน้ หนูจะหาเวลาวา่งมาหานอ้งๆ นักเรยีน

ปิยมาตย์ท่ีน่ี  อยากมาช่วยในด้านท่ีเราพอจะช่วยได้  ด้วย

จิตใจเซอรเ์วยีมของหน่ึงในศษิย์อุรส์ลุนิ...ณิชากมล ช่ืนพิศาล ม.4

 การท่ีมาสอนในครั้งนี้  หนูได้รับประสบการณ์

มากมาย น้องๆสอนอะไรหลายๆ อย่างให้แก่หนูด้วย น้อง

ทุกคนจริงใจมากจริงๆ เป็นสามวันท่ีผูกพันมาก  ไม่อยาก

กลับเลย วันสุดท้ายที่ได้เจอน้อง น้องร้องไห้แล้วพูดว่า ไม่

อยากให้พี่กลับเลย พี่สอนสนุกมาก พี่ใจดีมาก เป็นคำาพูดที่

ให้กำาลังใจหนูมากๆ หนูรู้สึกว่านี่คือการให้ที่แท้จริง ให้โดย

การท่ีเราไม่หวังอะไรเลย แต่สิ่งท่ีได้กลับมามันย่ิงใหญ่มาก

จริงๆ  ได้ทั้งรอยยิ้ม ความรักจากน้องๆ และการที่น้องๆ 

ทุกคนจดจำาเราได้  มันก็คือสิ่งท่ีมีค่ามากๆ เป็นความรู้สึก

อธิบายเป็นตัวอักษรไม่ได้จริงๆ ...ศวรรณยา ทาศักดิ์ ม.4

 ตลอดสี่วันท่ีได้อยู่กับน้องเป็นประสบการณ์ท่ีใหม่

มากๆ สำาหรบัหนู หนูคดิถงึน้องๆ เเทบตลอดเวลา คดิเเทบ

ตลอดว่า พรุ่งนี้จะสอนอะไรน้องๆ พรุ่งนี้จะเตรียมกิจกรรม

อะไร หนูกลายเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเเทบตลอดเวลา การที่

หนูได้อยู่กับน้อง คลุกคลีกับน้องเเทบทุกวันทำาให้หนูได้เรียน

รู้อะไรหลายอย่าง มากกว่าท่ีน้องๆ จะได้เรียนรู้จากหนูหลายเท่า 

 การกระทำาต่างๆ ของน้องๆ  ท่ีทำาออกมาจากใจ

ทำาให้หนูได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของชีวิตมากขึ้น จากการมา

สอนที่นี่เเค่สี่วัน หนูคงจะลืมไม่ได้ไปตลอดชีวิต เพราะการ

มาท่ีนีท่ำาให้หนูไดรู้ถ้งึจิตตารมณเ์ซอรเ์วยีม ซึง่คอืการรกัเเละ

รับใช้อย่างเเท้จริง และถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะช่วยเหลือทั้ง

น้องๆ เเละโรงเรียนปิยมาตย์อีกต่อไป...ระเริงชล รัตนวิจัย ม.4

 ในขณะท่ีเรามคีวามสขุในโลกของตนเอง ยังมคีนอีก

หลายๆ คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความทุกข์เเละไม่ได้รับความรักที่

เพียงพอ หนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมที่หนู

ตีกรอบมันขึ้นมาเอง เเต่กรอบนั้นมันก็ไม่ได้กว้างพอ หนูคิด

ตลอดว่า เราจะได้ความสุขมาอย่างไร? เราจะรู้จักตนเองได้

อย่างไร? เเละเรารู้รึเปล่าว่าเราเป็นใคร?

 หลังจากท่ีได้สอนมาสามวันสิ่งท่ีหนูคิดคือ วันพรุ่ง

นี้น้องๆ จะเป็นอย่างไร? อยากเรียนเเบบไหน? ชอบอะไร? 

น้องๆเเต่ละคนเป็นอย่างไร? สิ่งเหล่านี้เเสดงให้เห็นว่าหนูไม่

ได้คิดเเต่ตนเองเพียงคนเดียว เเต่หนูคิดถึงคนอื่นเป็น นั่นถือ

เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเเล้วในชีวิต...ศุภนิตา คุ้มสอน ม.4

 สำาหรับหนูเเล้วจากการเข้ามาในโรงเรียนปิยมาตย์

น้ี หนูได้รับรู้ว่าไม่จำาเป็นเลยว่า เราต้องมีอะไรท่ีมีค่าเเต่สิ่ง

สำาคญั คอืความจรงิใจเท่าน้ัน เชน่การท่ีหนูไดม้าสอนหนังสอื
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น้องๆ ท่ีโรงเรียนปิยมาตย์น้ี หนูก็มีความสุขได้โดยไม่ต้อง

ได้รับผลตอบเเทนใดๆ สิ่งท่ีหนูคิดเสมอสำาหรับการมาทำา

จิตอาสาท่ีโรงเรียนปิยมาตย์ คือ ต้องทำาให้เวลาท่ีเรามีเกิด

ประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำาได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หากหนู

มีโอกาส หนูอยากจะกลับมาเย่ียมและช่วยเหลือน้องๆ อีก 

หนูรู้สึกว่าการมาครั้งนี้ ตัวหนูเองได้ทำาประโยชน์ให้เเก่คนอื่น

มากมายไม่ใช่เเค่ทำาเพ่ือตนเองหรือครอบครัว เเต่ได้ทำาเพ่ือ

สังคมประเทศชาติอีกด้วย...จินา ลี ม.4

 การไปสอนหนังสอืท่ีโรงเรยีนในเเตล่ะวนัหนูมกัจะได้

รับรอยย้ิมอันสดใสของน้องๆ กลับมาเสมอ ถึงเเม้บางครั้ง

น้องๆ อาจจะดื้อไปบ้าง เเต่ทุกครั้งที่ได้รับรอยยิ้มจากน้องๆ

กลบัมาทำาให้หนูดใีจเเละภูมใิจเป็นอย่างมากท่ีน้องๆ ทุกคนมี

ความสขุ นอกจากน้ีหนูยังไดพั้ฒนาตนเอง ปรบัตวัเขา้กบัผู้อ่ืน 

การจะมาร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาในรูปเเบบน้ีจะต้องมีการ 

เตรียมตัวเเละต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก ความอดทนก็เป็นสิ่ง

สำาคัญเพราะบางครั้งท่ีเราท้อใจ เสียใจ หรือเเม้กระท่ังไม่

เข้าใจกับการกระทำาของน้องๆ เราก็ต้องอดทนเเละนึกอยู่

เสมอว่าไม่มีใครทำาอะไรถูกใจเราเสมอไป เราต้องรู้จักเรียน

รู้ อดทนเเละปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นให้ได้...ณภัทรมน ณ 
เชียงใหม่ ม.4

 อยากให้น้องได้ในสิ่งท่ีดีท่ีสุด อยากจะทำาเพ่ือน้อง

ให้ได้มากท่ีสุด ถึงแม้บางครั้งสิ่งท่ีทำาอาจมีความผิดพลาด

หรือไม่ประสบความสำาเร็จ เราก็ต้องยอมรับและพยายาม

แก้ไขปัญหา บางครั้งอาจเกิดปัญหาที่เราไม่คาดคิดขึ้นก็ต้อง

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำาให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ไม่ยอม

แพ้หรือท้อถอย เพราะเด็กๆ ทุกคนท่ียังต้องการความรัก 

ความอบอุ่น เราสามารถทำาให้ชีวิตของเด็กๆ ดีขึ้น มีกำาลัง

ใจและมีความสุขมากขึ้นได้  อาจทำาให้พวกเขาได้เห็นคุณค่า

ของชีวิตเขาเองมากขึ้นด้วย ชีวิตของคุณครูทุกคนที่โรงเรียน 

ปิยมาตย์ก็มีคุณค่าเช่นกันท่ีสร้างให้เด็กมากมายเติบโตขึ้นมี

ชีวิตที่ดี สามารถเติบโตมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง การ

เดินทางมาทำากิจกรรมครั้งนี้ ทำาให้หนูได้เห็นคุณค่าของชีวิต

ตนเองมากขึน้ เพราะบางครัง้เรากไ็มเ่คยเห็นคณุคา่ในสิง่ท่ีเรา

มี ไม่คิดว่าเราโชคดีมากแค่ไหนแล้วที่ได้เกิดมาเป็นตัวเรา ใน

ขณะท่ีคนอ่ืนลำาบากและต้องการความชว่ยเหลอืมากกวา่เรา... 

อัญพัชร์ อัศววัฒนาพร ม.4

 ประสบการณ์ท่ีได้ครั้งน้ีนับว่าเป็นประสบการณ์ท่ี

หาไม่ได้ง่ายๆ จากที่ไหนและเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เปิด

โลกกว้างให้แก่หนู  ทำาให้ได้เห็นการใช้ชีวิตของน้องๆ ท่ี

น่ี  คนเราทุกคนแตกต่างกันน้องๆ ทุกคนก็มีลักษณะนิสัย

ต่างกัน การท่ีได้มาคลุกคลีใช้เวลาร่วมกันทำาให้ได้เห็นอีก

ด้านหน่ึงของชีวิต  น้องๆ บางคนมีปัญหาท่ีบ้าน  บางคน

ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่น้องก็สามารถยอมรับและพอใจในสิ่ง

ท่ีตนเองเป็น ไม่ทำาตัวเป็นเด็กมีปัญหาหรือเรียกร้องอะไร

มากมาย ต่างจากชีวิตหนูท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมีชีวิตสุขสบาย
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มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูหาเงินมาให้ใช้ แต่บางครั้งหนูกลับรู้สึกว่า 

หนูอยากได้สิ่งต่างๆ และรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งต่างๆ อยู่ตลอด

เวลาประสบการณจ์ากนอ้งๆ ปยิมาตยท์ำาใหค้วามคดิของหนู

เปลี่ยนไปจริงๆ ...นภัส ฤทัยเจตน์เจริญ ม.4

   

 การไปปฏิบัติกิจกรรมท่ีโรงเรียนปิยมาตย์ในครั้ง

น้ีทำาให้ได้รู้ จักน้องๆ และคุณครูท่ีน่ารัก รวมไปถึงได้

ประสบการณ์ที่ดีเก็บไว้เป็นความทรงจำา การที่ได้ใช้เวลาร่วม

กันกับคนเหลา่น้ันทำาให้รูส้กึมคีวามผูกพันมากขึน้ เขา้ถงึนิสยั

และความคิดเห็นของเขาในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ซึ่งต้องอาศัย

ท้ังระยะเวลาและการอยู่รว่มกนัเป็นปัจจัยสำาคญัและการท่ีเรา

ไดร้บัโอกาสไปเป็นจิตอาสาในครัง้นีจ้ำาเป็นตอ้งอาศยัท้ังความ

อดทน ความพยายาม ความตัง้ใจ และการเตรยีมการท่ีด ีจึง

จะทำาให้เราฝ่าฟันกบัปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ ไปไดอ้ย่างราบ

รืน่ การชว่ยเหลอืสงัคมท่ีเราอยู่ ไมว่า่จะเป็นการชว่ยคน หรอื

การทำาบางสิ่งให้ดีย่ิงขึ้นโดยท่ีไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ไม่

ว่าจะอยู่ท่ีไหนของมุมโลกเป็นโอกาสท่ีดีในชีวิตของทุกคน....
พิมญาดา คุณานนท์  ม.4

 

 หนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้มาเรียนในโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนท่ีปลูกฝังพวกเรามาตั้งแต่เด็ก

ว่า ให้รักรับใช้ผู้อื่นในสังคม ในสมัยที่หนูเป็นเด็ก หนูไม่เคย

เขา้ใจคำานีเ้ลย หนูสงสยัมาโดยตลอดวา่ทำาไมเราต้องไปรบัใช้

ผู้อื่นด้วย ทำาไมเราไม่ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อหนูโตขึ้น หนูก็

เข้าใจมากขึ้นว่า ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมี

ความเป็นมนุษย์เท่ากัน ในเมื่อเราโชคดีที่ได้โอกาสในการให้ 

เราก็ควรแบ่งปัน อย่างน้อยหนูก็มีความสุขท่ีจะได้เห็นน้อง

คนหนึ่งยิ้ม  ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการกระทำาเล็กๆ แต่ก็ 

ตราตรึงอยู่ในความทรงจำาของหนูท่ีได้เดินตามรอยนักบุญ

อัญจลา และได้เข้าใจความหมายของคำาว่า รัก รับใช้... 
กรรวี ธรรมพิสุทธิ์ ม.4

 การเดินทางครั้งนี้ทำาให้หนูได้เรียนรู้และทำาความ

เขา้ใจกบั ‘การให้’ ท่ีแท้จรงิ พวกหนูไมไ่ดใ้ห้น้องๆ แคส่ิง่ของ

เครื่องใช้ แต่พวกหนูได้มอบความรู้และความรักให้แก่น้องๆ 

ด้วย ในขณะเดียวกัน โรงเรียนปิยมาตย์ก็ให้สิ่งดีๆ กลับมา 

ทั้งทักษะการใช้ชีวิต ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอ รวม

ถึงความรักความผูกพันท่ีมีต่อพวกหนูด้วย น่ันทำาให้หนูรู้ว่า 

ไม่มีการให้ท่ีปราศจากความรักอยู่บนโลกอย่างแน่นอน ขอ

ขอบพระคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีท่ีได้มอบโอกาสในการเรียนรู้

ครัง้นี ้  ขอบพระคณุคณุพ่อคณุแมท่ี่คอยชว่ยสนับสนุนการทำา

กิจกรรมครั้งนี้ ขอบใจเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยให้ทุกอย่าง

ผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณโรงเรียนปิยมาตย์ที่ทำาให้หนู

ไดเ้รยีนรูม้ากมาย รวมถึงนอ้งๆ และคณุครท่ีูไดใ้ห้การต้อนรบั

อย่างอบอุ่นแก่เราทุกคน...กัณติกา วิชญเมธากุล ม.4   
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 คำาประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่า ผู้รับรางวัล 

เซอรเ์วยีมในโอกาสการประชมุใหญส่ามญัประจำาปีของสมาคม

นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2560 

 รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม เป็นรางวัลพิเศษของ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ีจะมอบให้ผู้มีส่วนร่วม ปฏิบัติ

ตามจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ อันเป็นคติพจน์และอัตลักษณ์

ของโรงเรยีนอุรส์ลุนิ เป็นผู้ท่ีเขา้ใจในวสิยัทัศน์และอุดมคตขิอง

โรงเรียน จึงเสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้คำาแนะนำา 

ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการต่างๆ ในอันที่จะสร้างคุณ

ประโยชน์แกโ่รงเรยีน โดยมไิดมุ้ง่เนน้ปฏิบัตเิพ่ือผู้หน่ึงผู้ใดเป็น

พิเศษ แต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ  นักเรียน

 ทางฝ่ายบริหารของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้

จัดให้มกีารมอบโลร่างวลัเซอรเ์วยีม เพ่ือขอบคณุและประกาศ

เกียรติคุณนักเรียนเก่าท่ีได้สละเวลามาทำาประโยชน์ให้แก่

โรงเรยีนเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง โดยจัดมอบรางวลัแกนั่กเรยีน

เก่า ปีละไม่เกิน 3 คน ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

ของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สำาหรับปีน้ี ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้คัดเลือก 3 ท่าน 

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ คุณอรฤดี ณ 

ระนอง และอาจารย์นิตยา ตันทโอภาส 

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมสำาหรับนักเรียนเก่า
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

	 ศาสตราจารย์	ดร.รัศมีดารา	หุ่นสวัสดิ์	นักเรียนเก่า

มาแตร์เดอีฯ รุ่น 33 

 ในระดับชาติ ท่านเป็นศาสตราจารย์ สาขา

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สุภาพสตรีคนแรก และคนเดียว ของ

ประเทศไทย และมีชื่อเสียงเกียรติคุณมากมาย แต่ด้วย 

จติตารมณเ์ซอรเ์วียมเตม็เปีย่ม ทา่นกรุณานำาวิสยัทศัน ์ความ

รู้ ความสามารถมาช่วยโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในทุก

ด้านหากท่านคิดว่าเกิดประโยชน์หรือท่านสามารถจะช่วย

เหลือโรงเรียนได้ท่านจะตอบรับทันที ท่านจึงรับตำาแหน่ง

มากมาย อาทิ เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย ในหน้าที่นี้ท่านทำาจริงจัง ด้วยท่าทีสุภาพอ่อนโยน 

เข้าประชุมและติดตามการดำาเนินการของโรงเรียนท้ังในภาพ

ใหญ่และรายละเอียดอย่างใส่ใจ ให้ข้อเสนอแนะท่ีปฏิบัติได้

จริง บทบาทสำาคัญของศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา ที่เป็น

ท่ีรู้จักดีคือ ช่วยโรงเรียนพัฒนาด้านวิชาการด้วยการรับเป็น

ประธานคณะอนุกรรมการวชิาการ สมาคมนักเรยีนเกา่มาแตร์

เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มากกว่าสิบปี สร้างสรรค์

ความเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับความเป็นโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย คือทันสมัย มุ่งสู่มาตรฐานสากล อยู่บนพื้นฐาน

ของจรยิธรรม เพ่ือชมุชนสงัคมท่ีด ีสิง่ท่ีท่านให้ความสำาคญัคอื

คุณธรรมนำาวิชาการ งานหนึ่งที่ท่านผลักดันจริงจัง อาทิ งาน

วิจัยในชั้นเรียนและ Plagiarism หรือการรณรงค์ไม่ลักลอก 

หลังประชุมทุกครั้งท่านจะนำาสาระประโยชน์จากท่ีประชุมมา

เขียนบทความลงทั้งในวารสาร Serviam และ MD News 

ในการประชุมกับคณะครู ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่น

สวัสดิ์ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี กระตุ้นและให้ข้อคิดเพื่อการพัฒนา

อย่างสุภาพ  ให้เกียรติผู้เข้าประชุมให้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึง 

	 คุณอรฤดี	 ณ	 ระนอง	 นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ  

รุ่น 49

ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
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คุณอรฤดี หรือพีแ่หมม่ของนอ้งๆ เปน็นกัธรุกจิความสามารถ

สูง มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรักและมุ่งหวังให้โรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยพัฒนา ก้าวหน้า ทันสมัยและคงคุณค่า

ของโรงเรียนไว้เสมอ คุณอรฤดีจึงนำาความรู้ความสามารถเข้า

มาช่วยเหลือคณะอุร์สุลินและโรงเรียน  

 ตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย คุณอรฤดีรับ

ตำาแหน่งเหรัญญิกได้ช่วยเหลือในด้านของการบริหารจัดการ

การเงนิและการจัดทำารายงานประจำาปีให้ถกูตอ้งไดม้าตรฐานมี

รูปเล่มที่สวยงาม ได้รับการชื่นชมจากผู้ที่ได้รับ และรับหน้าที่

เหรญัญกิของมลูนิธิมาถงึปัจจุบัน นอกจากน้ีคณุอรฤดยัีงยินดี

เป็นที่ปรึกษาให้คณะซิสเตอร์ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง

การให้ข้อมูล ประสานงาน ติดต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

โรงเรียนและคณะอุร์สุลิน คุณอรฤดีเป็นผู้ท่ีมีน้ำาใจ แม้ด้วย

ภาระงานมากมายทำาให้ไมส่ามารถรบัหน้าท่ีในสมาคมนักเรยีน

เก่าฯ ได้ แต่ก็ยินดีพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหรือดำาเนิน

การและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เสมอและสำาหรับโรงเรียนเมื่อ

ขอคำาแนะนำาปรึกษาก็จะทำาด้วยความยินดีเสมอ

	 อาจารย์นิตยา	 ตันทโอภาส นักเรียนเก่ามาแตร์ 

เดอีฯ รุ่น 34 อาจารย์นิตยาเคยเป็นนักเรียน เป็นครู เป็น

ผู้บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในชีวิตการงานท่านได้

สร้างแบบอย่างในการทำางานด้วยความทุ่มเท อุทิศตน รับใช้

โรงเรียนและคณะซิสเตอร์อุร์สุลินอย่างสุดจิตสุดใจ อาจารย์

นิตยานับไดว้า่เป็นตำานานของมาแตรเ์ดอีในการสอนวชิาภาษา

ไทย วรรณคดีไทย ไม่เพียงแต่สอนให้รู้ ให้คิดวิเคราะห์ แต่

อาจารย์สอนให้รักและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย ในการ

ทำางานบริหารทางด้านกิจการนักเรียน ท่านวางแผนงานใน

แตล่ะปีอย่างเป็นระบบ จึงไมม่งีานหรอืกจิกรรมใดๆ หลดุจาก

ปฏิทินการศกึษาของโรงเรยีน ท่านชว่ยให้โรงเรยีนมาแตรเ์ดอี

วทิยาลัยรกัษาและสบืสานรปูแบบงานกิจกรรมของโรงเรยีนให้

คงวัฒนธรรมมาแตร์เดอี ท่านทำางานกับผู้นำานักเรียนในสภา

นักเรยีนมายาวนาน อบรมถงึความถกูต้องตามกาลเทศะ และ

กระตุ้นการรับใช้ด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม

 ปัจจุบันแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ท่านก็ยังกรุณามา

ช่วยเหลือโรงเรียนในทุกเรื่องท่ีท่านสามารถจะทำาได้ ไม่ว่า

จะเป็นงานอาสาร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนเก่าฯ อาทิ การ

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การถักผ้าพันคอไหมพรมเพ่ือร่วมใน

งานสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียน รวมถึงงานที่เรียกร้องฝีมือ

ชั้นครู อาทิ การแต่งบทประพันธ์ถวายความจงรักภักดี การ

ตรวจแก้ไขงานเขียนชิ้นสำาคัญๆ ของโรงเรียน และของคณะ

ซิสเตอร์  

 ย่ิงไปกว่าน้ัน ท่านยังรับเป็นท่ีปรึกษาให้กับกลุ่ม

สาระภาษาไทย เพื่อช่วยพัฒนาครูรุ่นใหม่ๆ เริ่มด้วยการเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการสอนวรรณคดีไทย ท้ังเน้ือหา

สาระ การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ 

อีกท้ังจะช่วยคุณครูในเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ท่านยังมหัีวใจความเป็นครมูาแตรอ์ย่างเตม็เป่ียมแมจ้ะเกษยีณ

อายุงานแล้ว

 ดังนั้น ด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจยิ่งของ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อ อาจารย์นิตยา  ตันทโอภาส 

ผู้ม่ันคงในจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้ตามคติพจน์ของ

โรงเรยีน และเป็นแบบอย่างอันเหมาะสมย่ิง สมควรไดร้บัการ

ประกาศเกียรติคุณไว้ ณ ที่นี้

อาจารย์นิตยา ตันทโอภาสคุณอรฤดี ณ ระนอง
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 เรียน  ท่านผู้ปกครองทุกๆ ท่านครับ

 ข้อเขียนฉบับนี้ เป็นข้อเขียนฉบับแรกสุดของผมในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมัยปีการศึกษา 2560-

2562 ผมขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการชุดใหม่ทุกๆ ท่านทั้งฝ่ายผู้ปกครองและคุณครู รวมทั้งท่านกรรมการ

ที่ปรึกษา กรรมการรับเชิญ และอนุกรรมการทุกๆ ท่านด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในน้ำาใจของทุกๆ ท่านครับ และ

ผมหวังว่าการทำางานในอีก 2 ปี ข้างหน้านี้ จะเปี่ยมไปด้วยความสุข และได้ทำาอะไรดีๆ ฝากไว้ให้กับโรงเรียนของเราทุกๆ 

คนครับ

 MD News ฉบับนี้ ผมเลยขอยกเอาข้อความที่ผมได้กล่าวไว้ตอนหาเสียงเมื่อครั้งที่ผ่านมาครับ ผมเชื่อว่า นี่เป็นสิ่ง

ที่กรรมการทุกๆ ท่านอยากพูดให้ทุกๆ คนฟังครับ

 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผมได้ทำางานกับสมาคมฯ มานั้น มีท่านผู้ปกครองหลายๆ ท่านเวลาพบเจอผมจะชอบพูด

กับผมว่า (1) “แหม เกรงใจจัง” หรือ (2) “แหมอยากจะมาช่วยงานมากๆ เลยครับ แต่ไม่มีเวลาจริงๆ” วันนี้ผมเลยมาขอ

พูดเกี่ยวกับ สองประโยคนี้

  (1)  “แหม เกรงใจจัง” ผมจะเรียนว่าไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลย เวลาเห็นผม หรือผู้ปกครองท่าน

อื่นๆ มาช่วยงานโรงเรียน (ผมขออนุญาตพูดแทนเหล่าผู้ปกครองที่มาช่วยงานโรงเรียนทุกๆ ท่านนะครับ)

 • เรามาช่วยเพราะเรามีเวลา / เรามาช่วยเพราะเรามีความสุข / เรามาช่วยเพราะเราชอบช่วย 

 • เรามาช่วยเพราะเราได้มามีกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่มีนิสัยชอบช่วยเหมือนๆ กัน และเราสนุกที่ได้ทำางานร่วมกัน

 • ถึงแม้จะเคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ แต่เราก็แก้ไขมันอย่างมีความสุข

 • ผมไม่เหนื่อย...ผมผ่านมาแล้ว สาม Full Marathon ที่ระยะ 42.195 กิโลเมตร และผมตั้งใจจะวิ่งไป

เรื่อยๆ จนกว่าจะวิ่งไม่ไหว ดังนั้น มาทำางานแค่นี้ ผมไม่เหนื่อย ไม่ต้องสงสารผม ไม่ต้องเกรงใจกัน

 (2)  “แหม อยากจะมาช่วยงานมากๆ เลยครับ แต่ไม่มีเวลาจริงๆ” – อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วง – พวกเราในฐานะ

ผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีฯ เรามีวิธีช่วยได้หลายทาง – ไม่ต้องสมัครเป็นกรรมการสมาคม / ไม่ต้องช่วยงานอาสาหรือ

เครือข่ายต่างๆ / ถ้าอยากช่วยงาน แค่คำาเดียวครับ “เซอร์เวียม” เราคิดถึงคนอื่นให้มากๆ เรารู้จักที่จะเสียสละ เรารู้จักที่

จากนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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จะรักกัน และทำาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ครับ

 • ขับรถมารับส่งลูก-หลาน อย่าจอดแช่ อย่าจอดผิดที่ อย่าจอดกีดขวางการจราจร ก็ช่วยได้

 • ขับรถมาโรงเรียน อย่างมีน้ำาใจ ไม่ปาดหน้า ไม่แซง ให้ทาง ให้อภัยกัน ก็ช่วยได้ (สองข้อนี้ฝากไปถึงพี่ๆคนขับ

รถด้วยครับ)

 • จะทำาอะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับการเรียน เกี่ยวกับนักเรียน ขอให้คิดถึงหัวอกของคุณครูที่ต้องมาดูแลลูกๆ 

ของเรา ก็ช่วยได้

 • เรามาอยู่ในสังคมมาแตร์เดอีฯ ด้วยกันแล้ว เราจะพูดดี คิดดี ทำาดีต่อกัน เราจะไม่พูดจา คิดร้ายหรือให้ร้ายต่อ

กัน ก็ช่วยได้

 • เวลาเราพูดถึงโรงเรียนของเราให้คนอื่นฟัง เราพูดถึงแต่สิ่งดีๆ ก็ช่วยได้

 • เวลามีปัญหา ท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน ให้คิดให้ดีๆ มองให้รอบด้าน แล้วมาปรึกษากับครูประจำาชั้น อย่างเป็น 

กิจจะลักษณะ ก็ช่วยได้

 • เราสอนให้ ลูกๆ ของพวกเรา รักกัน ไม่แกล้งกัน ไม่รังแกกัน และรู้จักที่จะรัก เพื่อนมนุษย์ ก็ช่วยได้

ผมอยากให้พวกเราในที่นี้ทุกๆ คน เมื่อเราได้เลือกแล้วที่จะมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ ผมอยากให้ทุกๆ ท่านตั้งใจที่จะช่วยกันทำาให้

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนแห่งความรัก แห่งความเสียสละ และเราจะช่วยกันทำาให้โรงเรียนนี้มีแต่ความสุขครับ

        ขอบคุณครับ

         ศกร ทวีสิน
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 เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 คุณครูกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์จำานวน 12 ท่าน และคุณครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษาจำานวน 2 ท่าน ร่วมเดินทางไปจังหวัด

นครราชสีมา วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ คือ

การสำารวจคา่ยดาราศาสตรส์ำาหรบันักเรยีนชมรมดาราศาสตร ์

ท่ีจะจัดขึน้ในเดอืนธันวาคม นอกจากน้ัน ยังเป็นโอกาสในการ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วย ในวันเดินทาง 

เป้าหมายแรกคือ อ่างพักน้ำาตอนบน โรงไฟฟ้าลำาตะคองชล

ภาวัฒนา ซึ่งอ่างเก็บน้ำาน้ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

การสำารวจค่ายดูดาวของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โดย คุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด

จากกังหันลม เนื่องจากอ่างพักน้ำาอยู่บนที่สูง จึงสามารถมอง

เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบเขื่อน

ลำาตะคองที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อออกจากอ่างพักน้ำานี้ ทีม

คุณครูต้องพบปัญหาสำาคัญ คือ ฝนตกหนักในพื้นที่เขาใหญ่

และวังน้ำาเขียว จึงต้องเปลี่ยนแผนกะทันหัน โดยการมุ่งหน้า

เข้าท่ีพัก ซึ่งใช้เวลามากกว่าเดิม ท่ีพักในครั้งน้ีได้รับความ

อนเุคราะห์จากนกัเรยีนเกา่ คณุครไูดช้ว่ยกนัจัดเตรยีมอุปกรณ์

ดูดาว เตรียมที่พัก และเตรียมอาหาร การทำางานในครั้งนี้ 

เหมือนงานค่ายยุวกาชาดท่ีแต่ละท่านเคยสอนนักเรียน และ
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ได้นำามาใช้ในชีวิตจริง สิ่งที่ทีมคุณครูอดทนรออย่างใจจดจ่อ 

คือ การดูดาว เนื่องจากฝนตก สภาพอากาศไม่อำานวย แต่

ถือเป็นโชคดีท่ีช่วงหัวค่ำาได้เห็นดาวพฤหัสบดี และกลุ่มดาว

สำาคัญ ทั้งกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาว

สามเหลี่ยมฤดูร้อน ในยามดึก ฟ้าโปร่ง เมฆน้อยลง ดวง

จันทร์แรม 4 ค่ำา ปรากฏเหนือขอบฟ้าทางตะวันออก แม้จะ

เป็นอุปสรรคบดบังกลุม่ดาวสามเหลีย่มฤดหูนาว เชน่ กลุม่ดาว

นายพราน แต่ก็สามารถมองเห็น Crater ของดวงจันทร์ผ่าน

กลอ้งโทรทรรศน์ไดอ้ย่างชดัเจน คณุครทุูกท่านยังไดเ้รยีนรูก้าร

ดูดาวผ่าน Application Star Chart เปรียบเทียบกับท้องฟ้า

จริง บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงเรียน 

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Reflection สิ่งที่ทำาตลอด

ปีการศึกษา และเตรียมวางแผนสำาหรับปีการศึกษาหน้า ซึ่ง

มีโอกาสน้อยมากท่ีเราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างครั้ง

นี้ ทำาให้ได้เรียนรู้มุมมองและความคิดที่หลากหลาย และสิ่ง

ที่ทุกคนรู้สึกตรงกัน คือ ความเป็นทีมวิทยาศาสตร์ และการ

แบ่งปันอย่างกัลยาณมิตรจากคุณครูสังคมศึกษา การจัดค่าย

ดาราศาสตร์ต้องอาศัยปัจจัยมากมาย ซึ่งการสำารวจค่ายครั้ง

น้ีพบวา่ยังมีสิง่ท่ีคาดไม่ถงึหลายอย่าง และจะใชป้ระสบการณ์

น้ีสำาหรับการจัดค่ายดูดาวให้มีความพร้อมท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น 

ไปได้
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 ‘The English Pages’ of this issue of Mater Dei News contains student writing from Mathayom 5, 4, and 3, along 

with Prathom 5 and 6. There are also special contributions from two teachers.  Ms Monica A. White describes a Mathayom 

5 elective course she is developing, and Mr. Simon Webster recounts his recent experience in a work-study programme in 

Britain. In our regular feature, ‘The View from Prathom’, Mr. Bryan Jacques talks about the most recent assistance Mater 

Dei has given to one of its sister Ursuline schools, Piyamart, in Phayao phrovince. We hope you will enjoy this issue. (Note: 

the student work has been edited prior to publication.) 

From the Mathayom 5 classrooms of Khun Khru Samagita Ratnaike
From the teacher:

 Students in the Mathayom 5 English Reading and Writing course spent a considerable portion of the semester ex-

ploring ideas from Dead Poets Society, the 1989 film starring the late Robin Williams. Students who were absent for some of 

the activities based on the movie were given a special ‘make up’ assignment. The task for them was to create a scene based 

on the film for any time in the future, using vocabulary and phrases from the film. As you can see, one student created an 

especially remarkable piece of work.

From Ms Anjalina Mingcharoen, Mathayom 5

 ‘Gentlemen, what are the four pillars?’

 Old wooden seats creaked as the pupils of Welton stood up.

 —

 The first day was always the most chaotic. Pupils, both new and old, crowded along hallways, going up and down 

to their dormitories, meeting and greeting each other after their long summer apart.

 Except, of course, for the new boys.

 Neil was one of them.

 He dragged his luggage up the worn stairs to his dorm room, where he would apparently be sharing with one Mr. 

Overstreet.

 The door was half open when he got there, so he pushed at it lightly with his less weighed down elbow. His roommate 

was already setting up his desk. The room wasn’t very spacious, with two narrow beds and two desks shoved into the free 

spaces along the walls.

 ‘Hello?’ Neil said, pushing the door closed with his foot.

 Overstreet turned around with a goofy smile. ‘Anderson?’

 ‘That would be me.’ Neil replied, grinning back. ‘I’m sorry, but I couldn’t find your first name in the room charts I 

was given.’  

  ‘The name’s Overstreet. Neil Overstreet,’ the boy said in what Neil assumed was a James Bond impression. 
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 ‘What? No way! I’m Neil!’ Both their mouths dropped 

open in astonishment.

 There was silence for a moment. Muted sounds of 

other pupils making their way to their rooms came from the 

busy hallway outside.

 Overstreet narrowed his eyes. ‘You’re kidding!’

 ‘Am not! I was named after one of my father’s close 

friends!’

 ‘So was I! My father always said I had big shoes to 

fill, being called Neil.’ Overstreet laughed.

 Anderson joined in. ‘What a coincidence. I knew a 

boy who was almost named Neil, too. Mr. Dalton called him 

John instead, since I was born first. John Dalton. What generic 

name. Mr. Dalton loves it though, he says it’s really special – 

oh my god, I’m rambling again. I’m sorry. My mother says I 

get it from my father.’ 

 Overstreet waved a hand dis missively, ‘It’s fine. I can’t always call you Anderson, though. Do you have a nickname?’

 ‘Not really.’ Anderson shrugged.

 ‘It’s okay. We’ll figure something out over dinner.’

 ‘Sounds good!’ They shook hands, grinning.

 ‘We should finish unpacking. Which bed do you want?’ 

From the Mathayom 5 classrooms of Khun Khru Tomas Bazika
 Every year several students from Mathayom 4, 5 and 6 spend a year abroad, usually in an English-language school 

if not always an English-speaking country.  One Mathayom 5 student returned from her time abroad with an impressive 

collection of stories and essays she had written in English. We show below her ‘reflection essay’ about her year in America, 

which she produced on her return to Mater Dei. 

From Ms Mai Surintraboon, Mathayom.5

My Exchange Year in America

 ‘It’s not another year in your life, but it’s a life in a year’ was a popular quote among the exchange students who had 

come back from the country they had been to. As a pre-exchange student packing my bags ready to go, I always wondered 

whether the quote would actually be true for me. And with determination I walked onto the plane and began my exchange 

year in America. 

 When I first stepped on land after a long flight, there was a big bus waiting for us Thai students. I got in and realized 

that there wouldn’t be just us taking the bus, but other exchange students from around the world too. It was a mixed feeling 

between excitement and nervousness that came across me. I got to stay in the same town and same school with many of them, 

Drawing by Achiraya Wongdechakul, M5.
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and finally we became really good friends. Meeting a lot of them and getting to know some of them deeply, I learned that 

people were not the same, especially if we were from different countries. Our culture and personality traits varied. However, 

the interesting thing was that people from the same continent seemed to have more things in common. I supposed culture 

could spread in the same continent easier than spreading from different ones. I learned that no matter where we were from or 

how different we were, we all can be friends by understanding each other’s differences. Differences were not bad; they were 

just differences. It is beautiful that we are not all the same.

 I still remember my first day at school – how I stepped nervously inside the big school, facing a lot of students that 

spoke a different language. I didn’t know anyone, so what I did was I went to the first period and brought up all the courage 

that I had to try to make my first friend. It turned out that she didn’t really care a lot about me and wasn’t excited at all that I 

was an exchange student. I tried again in the second period which turned out the same as the first period. Still, I keep trying 

and trying until I met a friend named Odina, who took a lot of the same classes as me. Eventually, we became best friends 

and her friends became my best friends too. This situation made me know that courage and not giving up when you fail will 

finally lead you to success.

 My favourite class there was US History block. It was a combination of English and history. I loved how perfect the 

combination was. Excitement grew in me every time I walked into the class, wondering what we were going to study today. 

Although I really enjoyed this class, sometimes the assignments caused me a lot of stress. I still 

remember one time when we were given a research project about any issue we wanted to talk 

about, and we had to write a thesis, background story, a possible solution and analysis for that 

issue. I picked a really hard issue: should Palestine go for a one state solution or a two state 

solution? I chose it because I had been very curious about this subject for a long time, but never 

had had a chance to look into it deeply. The difficulties hit me very hard when I had to read on-

line sources in order to get the information. The language was hard, and this issue was a hot debate subject. It was a struggle, 

but I keep trying to read and understand it. It turned out that I had a lot of information, but I couldn’t put all my thoughts in 

shape as to how to analyze this information; and how much background information did I have to give to the reader in order 

for them to understand my point; how to do the works cited, and so on.

 Eventually, I went to my teacher and asked for her help. We sat down and discussed all the information that I had. 

She was really helpful. She helped me sort things out and guided me as to how to write a good and logical essay about this 

issue. That day I remembered coming back home with a smile, and I started editing my essay more confidently. This time I 

learned that whenever I had any struggle or difficulties, I had to be not afraid to ask and approach the people who I think will 

be helpful. We cannot possibly carry all the heavy weight by ourselves. Don’t be afraid to ask for help and find the right person 

to ask. We will get helpful advice that can easily lift our heavy load. Also, sometimes we have to step out of our comfort zone 

in order to improve ourselves. This topic was really hard, but I insisted on doing it no matter how hard I found it. I stepped 

out of the topics I knew and felt comfortable to do, and the result was I improved myself a lot. 

 After spending almost a year in America it was time for me and my exchange friends to leave the place that once 

was unfamiliar, yet now was a second home. I have learned so many things: difference wasn’t bad, it’s just different; courage 

and not giving up when you fail will finally lead you to success; don’t be afraid to ask for help and find the right person to 

ask; and step out of your comfort zone. These are qualities that I can use in my daily life in Thailand and everywhere. I truly 

understood when I got back that the quote ‘It’s not another year in your life, but it’s a life in a year’ was absolutely true. 

The English Pages
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From the Mathayom 4 classrooms of Khun Khru Sasitorn Sinthop
From the teacher:

 The Mathayom 4 Reading and Writing course studied a module on endangered animals, biodiversity and conservation. 

The students watched a short video about the wolves of Yellowstone National Park and completed a worksheet. They then 

drew a diagram showing ecological cause and effect relationships which became the basis for writing, in class, a paragraph 

on the effects of either exterminating the wolves or of reintroducing the wolves in Yellowstone. Another study unit examined 

various concepts of beauty, for which students wrote a paragraph as homework and thus had access to reference material.

From Ms Kantika Vichayamethakul, Mathayom 4

Impact of the Reintroduction of the Wolves in Yellowstone National Park, USA

 Because of the reintroduction of wolves, the ecosystem in Yellowstone National Park began to restore itself. First, 

the elk population decreased from 17,000 to 4,000 because the wolves killed and ate them. In addition, the decreased elk 

population also greatly affected other creatures. A good example is the increased number of trees which used to be wiped out 

by the elk. Then, everything became a ‘trophic cascade’ or trickle-down effect. The trees can grow better, so it leads to less 

river bank erosion that was caused by the elk. Once the river banks suffer less erosion, the water in the Yellowstone River 

became clearer than ever. This effect contributed to the increased number of fish and otters. Eventually, the clear water in 

the river also brought benefit to humans too. Now, the residents in Montana can drink and use the water in the river since the 

wolves have returned. This might be a great lesson for humans: the imbalance of the ecosystem will affect the whole system, 

not only for creatures in the national park, but for all of us.

From Ms Natthamon Pongvapee, Mathayom 4 

Do you agree with the proverb, ‘Fine feathers make fine birds’?

 Although makeup and beautiful clothes can made you look fine, being ‘fine’ is not measured only by appearances. 

For example, both Buddha and Jesus did not wear jewellery or fancy clothes. In fact, they wore only pieces of fabric. How-

ever, both of them still are respected by millions around the world. By contrast, Marie Antoinette wore much jewellery and 

luxurious dresses. However, Marie Antoinette was hated by her people and was executed.  This is because she only thought 

about herself and left her people to starve. For a final example, teachers do not have to wear makeup or pretty dresses to be 

fine. They are fine because students can feel their kindness. 

 In conclusion, being fine is not only about appearances. Just as fine feathers do not make fine birds, great teachers, 

in my opinion, can also be charming by having beautiful hearts filled with generosity and kindness. 

From the Mathayom 3 classrooms of Khun Khru Karen Ang
From the teacher: 

 We wanted to use a different approach to this writing assignment in the Mathayom 3 Reading and Writing course. 

In another course, Mathayom 3 Critical Thinking and Writing, students had watched the documentary film Where to Invade 

Next by Michael Moore. Then for the reading and writing course, students were asked to select one country from the film and 

write one paragraph about one thing that country does well and how Thailand compares to that country. It was a homework 

assignment, so students had access to resource materials (and persons) in writing their paragraphs. We think it was helpful 

for the students to see a link of learning themes and materials across two courses, something that is not often done.

The English Pages



86 Mater Dei News ฉบับที่ 55 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560

From Ms Arpapat Soomswasdi, Mathayom 3

 From watching the documentary Where to Invade Next by Michael Moore, I have learnt that there are many strong 

qualities of education in Finland that could be applied to Thailand.  Schools in Finland allow children to have time to play, 

to enjoy being kids. There are fewer than 20 school hours a week and students are not given homework because teachers 

want to let them have time to be kids and learn by themselves through their own experience. One of the teachers in the doc-

umentary stated, ‘They should have more time to be kids, to enjoy life’. At school, they do not focus too much on academic 

subjects. They focus on life experiences and subjects such as cooking, sports, and arts. During one week, children have to 

go sightseeing outside to learn by themselves. Thailand could improve the education system by giving students a suitable 

amount of homework because they already study a lot in school; too much homework causes stress for students. In addition, 

teachers should let students have more free time to be kids and explore on their own. Thus, students would get to learn from 

both academic subjects and experience which is very important.

From Ms Villvalin Sulanchupakorn, Mathayom 3

 To reduce the high rates of recidivism –returning to being a criminal – in Thailand, Thais should have Norwegian 

prisons as a model. Instead of being punished, Norwegian inmates have been offered a chance to change their behaviour and 

perspective in order to become a good citizen after being discharged from prison. As a result, Norway is a country with one of 

the lowest rates of recidivism in the world at 20% while the rate for first-time offenders in Thailand is 76%. Every morning, I 

hear about the remorselessness of Thai inmates, especially the drug dealers, from the news. From research, the reoffending of 

most Thai prisoners is mainly due to poverty and the lack of education. Every Thai prisoner should be provided job training 

for earning their living after being out. For instance, instead of letting them stay idle in the crowded jail all day, they should 

learn about woodworking or how to repair some appliances, and even learn how to live with others in the society happily. 

They should also be rehabilitated by getting a library, sports area, music room, a courteous warden, and at least a sanitary 

cell. According to Are Hoidel, the director of the Halden Norway Prison, ‘Every inmate in Norwegian prisons is going back 

to the society. Do you want people who are angry – or people who are rehabilitated?’ 

From the Prathom 5 classrooms of Khun Khru Dr. Harry Vanduyne
From the teacher:

 In the first semester our P5 budding writing artists learned to experience the joy and excitement of telling (writing) a 

story to their audience, the parents, their buddies and their coach, from pictures in their minds. They gained fun and motivation 

from the realisation that their brain ‘thinks in pictures’, and that the stories they were about to tell were already right in front 

of their eyes. These young writers practised how to create a ‘happy reader’ by taking the reader by the hand and walking him 

or her through their story. As a result the ‘story line hot-spots’ are identified as keywords (nouns) in the picture, and these 

become part of a short and simple sentence allowing the writers to check their grammar and time frame of the story. The 

fundamental task of exciting creative writing that ‘sells’ the story to their readers, then looks like this: go from Pictures, to 

Keywords, to Sentences, to Story, (and to your reader).
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From Ms Ploynapat Siripatpakdee, Prathom 5

Paradise on Earth

 

 The Picture

Keywords  Sentences   Keywords  Sentences

1.  Paradise   This place is like paradise on earth.  6.  Sky    The sky is so blue there.

2.  Water The water is very clear.   7.  China   The place is located in China.

3.  Mountains   There are tall mountains around the lake. 8.  Colour   There are many coloured trees.

4.  Trees    There are beautiful trees.   9.  Leaves   The leaves fall from the trees.

5.  Fish    There are fish swimming in the water. 10. Travel I think I want to go there to travel.

The Story

 This place is like paradise on earth because it is the most beautiful place on earth. There is a beautiful lake surrounded 

by mountains that touch the sky. There are also trees all around. The trees are multi-coloured and leaves fall down from them. 

Fish swim in the water and birds chirp happily in the trees. The water is so clear that you can see the bottom of the lake. There 

was also a legend that a beautiful girl once lived there before she got cursed by an ugly witch who was jealous of her beauty. 

There is still a statue of her near the lake.

 This place is located in China. I want to go there to travel because I like to look at nature’s beauty. I really would 

like to take photos of nature to show my friends. I am sure they would want to go too since they all love nature (well, most 

of them). I want to go with my family. I also want to go to some ancient cities of China because some of them were from the 

three kingdoms age. (This age was full of war.)

 Lastly, I want to say that I really want to go there someday and enjoy the nature. But I do not think I will go to China 

any time soon. It is not holiday time yet and I heard from my friends that China’s bathrooms are quite dirty. So I should wait 

for a few more years and then go. I also think I should not go yet because there are many things to do here in Thailand. I might 

wait until I am about 16 years old and then I will go to China. Until then I should just focus on my studies here in Thailand. 

I cannot wait until then (but I guess I have to).
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From the Prathom 6 classrooms of Khun Khru William Glover 

 Prathom 6 students have been learning how to write descriptive paragraphs as well as informative narratives. Meet 

the wondrous Elfacorn and then refuel with some cornflakes.

From Ms Nara Phonpraserth, Prathom 6

From Ms Pitsinee Laokirkkiat, Prathom 6

The English Pages

(Transcription)
My new animal is an Elfacorn, a mix between a Unicorn and an Elf. It has a magic crystal horn, colorful wings, Elf ears and charming hair. It eats berries and other fruit. It can fly to anoth-er galaxy in 5 minutes. Its horn is magic. It can cast a spell on anyone and protect itself. When a baby Elfacorn is born it would have an individual mark on its body which means that each Elf-acorn has a unique power. An Elfacorn has three best friends: a Sealicorn, a Unicloud and a Unibear. The one who can ride an Elfacorn must have magic powers or be able to learn magic.
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From the Mater Dei Teachers: 
Storytelling through Photos

By Monica A. White

 Mater Dei launched a new and exciting elective 

course for M5 students called ‘Storytelling through Photos’ 

in the current semester two. Designed for students who have 

a passion for photography and storytelling, this course teaches 

students how to tell impactful stories through their pictures.  

 Divided into two key parts, the course is taught by 

leading professionals in the creative communications indus-

try. In part one, students learn the principles of photography 

such as how to capture pictures using proper lighting, com-

position and exposure; photography etiquette; and, types of 

photography, e.g. travel, street, portrait, etc. Part two focuses 

on the narrative part of the process. Students learn how to 

compose inspirational captions and write compelling stories 

for their photos and how to present their work. Throughout 

the course, students will complete photo projects which are 

constantly reviewed and evaluated on a one-on-one basis by 

a professional photographer. By the end of the course, their 

high-quality photos and stories will be entered in a competition 

and showcased in a school-wide exhibition. Students are also 

asked to keep a journal to log in their experience throughout 

the course.

 Instructors for the course include two Mater Dei 

parents, Khun Thanut Singhasuvich, one of Thailand’s leading 

commercial photographers and Khun Louis Boonsinsukh, an 

experienced graphic designer and keen photographer. From 

time to time, guest speakers are invited to talk to and inspire the 

students. Recently, Hans-Werner Mueller, Executive Creative 

Director of Degree Agency, spoke to the students about the 

‘The Truth in Communications.’

 Watch this space for some great photo stories from 

our students! 

 Monica A. White 

has recently joined Mater Dei 

School as a part time teacher. 

She comes to us following a 

distinguished career in busi-

ness. After graduating from 

Lewis and Clark College 

in Portland, Oregon, USA, 

and a period in marketing and advertising, she joined 

the McCann Worldgroup communications agency. 

She rose steadily through the ranks and reached the 

top – CEO of McCann Worldgroup in Thailand. She 

has the great distinction of being the first woman ever 

to hold the position of CEO in the McCann Thailand 

organization. 

 A few years ago she began to look for new 

challenges. Because she is half American and half Thai 

(and fully bilingual with dual Thai and US citizenship), 

she decided that teaching English would give her a 

chance to do, as she wrote then, ‘something that makes 

a difference and gives back to the community’. 

 At Mater Dei, Khru Monica has developed 

an immensely popular course for M6 called ‘How to 

Become a Great Presenter’ for which she has unique 

profession qualifications. She will again bring her 

professional experience, now in photography and 

writing, to bear for advanced learning in an exciting, 

yet practical, context.

 Welcome, Khru Monica!
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Pupil Engagement and Motivation

By Simon Webster

 During my teacher training year in the UK, I was 

placed at a Comprehensive School within a residentially dense 

and deprived geographical area with a higher than the national 

average number of pupil premium students, that is, deprived 

children in care of the local authority, those receiving free 

school meals, or those with parents in the armed services. 

I repeatedly observed what I interpreted to be disengaged 

and disruptive behaviour and as a result chose to undertake 

research with the intention of gaining a greater insight into 

improving pupil motivation and engagement.

 My training encouraged me constantly to reflect on 

my lessons, incorporating triangulation as a research method. 

I was influenced by Brookfield’s theory of using four critical 

lenses to become a reflective teacher in order to strengthen 

the validity of my findings: the self-reflection lens, the student 

feedback lens, the peer assessment lens, and the scholarly 

literature lens. (Stephen Brookfield, Becoming a Critically 

Reflective Teacher. San-Francisco: Jossey-Bass. 1995).

 I discovered the majority of my pupils were most 

consistently engaged when there was a combination of in-

dependent learning, creativity and controlled activities that 

offered a sense of purpose. However, I also discovered that 

increased independence can create blocks for challenged pu-

pils who may display signs of self-helplessness. Pupils with 

low self-esteem can turn to various self-protecting strategies 

because they think they will not succeed. It can, at times, be 

easy to take such disengaged behaviours personally but it is 

important to remain insightful and operate in the opposite way 

in order to develop engagement rather than breed disengage-

ment. These behaviours can meet a need for the pupil and are 

therefore self-judged as successful. It can be helpful to look 

at what needs are being met by the pupil’s behaviour and see 

if you can meet those needs in a way that will lead to more 

appropriate behaviour. There could be an element of needing 

 Simon Webster 

joined Mater Dei School in 

2015, leaving behind a suc-

cessfully developing career 

as a composer, designer and 

illustrator. As he wrote at the 

time, he sought to take up a 

‘more personally  rewarding 

career’ and pursue his  true passion – teaching. After a 

year at another Bangkok school, he had also fallen in 

love with Thai culture.

 It was a big step. He had graduated in the U.K. 

with a Bachelor of Arts Honours Degree in Illustration. 

He had early success as a graphic designer and web 

designer and he had produced illustrations for major 

publications. 

 His music composition, begun in universi-

ty, blossomed into a major activity. Self-taught as a 

guitarist and pianist, Simon now has hundreds of film 

and commercial media works for piano, orchestra and 

vocal to his credit as a composer, including bespoke 

campaigns for Lexus, BBC, NBC, National Geographic, 

Sky Sports, Ferrero Rocher and Peroni. He has a 2009 

self-titled EP, works published by Universal, EMI, Sony 

and BMG; he has won numerous music prizes as well.

 After a year with Mater Dei, Simon felt he 

needed more study and training, so he applied for two 

U.K. programmes: the PGCE (Post-graduate Certificate 

of Education) and the School Direct (Salaried) pro-

gramme. He was admitted to both and thus participated 

in them concurrently. The School Direct programme 

requires the participant to teach fulltime in a disadvan-

taged school. That experience provides the basis for his 

contribution to this issue of The English Pages.

 Welcome back, Khru Simon!
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to belong socially by seeking peer recognition and approval by ‘playing up’. You could look to meet this need by placing the 

pupil in a constructive group task, where he or she might secure approval in a more positive way.

 Communication that promotes a pupil’s sense of independence and competence will promote intrinsic motivation. 

This can in part be attributed to increased confidence and the influence it can have on a pupil’s willingness to participate. 

Additionally, giving pupils explicit feedback on what they are doing well and on areas in how to improve but allowing them 

to take ownership and be pro-active in setting targets, helps to build confidence. Being specific and factual and not vague on 

both praise and developmental areas is essential.

 I became aware of the implications of intrinsic and extrinsic motivation. Fundamentally, the differences are that in-

trinsic motivation is governed by one’s own internal desires, such as undertaking a task for personal value or pure enjoyment. 

Extrinsic motivation is driven by external factors, such as completing an activity influenced by external rewards and sanctions 

that, when removed, are likely to lead to a decline in motivation. Whilst rewards can encourage pupils to learn to focus, if used 

too much, pupils can lose interest and an alternative must be found. Equally, the overuse of sanctions can encourage pupils to 

become more adept at avoiding them rather than to focus on learning. The need to link the learning objectives to the pupil’s 

needs and create a sense of purpose and clarity is essential. If intrinsic motivation is not present, the pupil will struggle to 

create any sense of genuine purpose in striving to acquire knowledge. The subject of English possesses great scope for cross 

curricular activities, enabling a variety, depth and richness within lesson planning which can all promote pupil engagement.

 Whilst the year was incredibly challenging, I gained invaluable experience and discovered a great number of past and 

contemporary teaching theories and methods that I intend to continue to implement and evaluate whilst at Mater Dei School.

The View from Prathom
  Piyamart in October

  By Bryan Jacques

 On Monday 2 October eleven excited Mater Dei M4 students and three staff departed very 

early from Suvarnabhumi Airport, heading north for a week of volunteering. The ultimate destination 

of this trip was Piyamart Primary School in Phayao province where a holiday programme has been in 

place for a number of years.The effort and time volunteered by the M4 group certainly brings many 

new enjoyable experiences to the Piyamart students.
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 Preparations for this October’s programme started in early September with the group meeting on a number of occasions 

to plan fun activities in English, mathematics and Thai.  The lessons given by our M4s are well researched and detailed into 

lesson plans.  The topics included such things as wild animals in English, telling the time in mathematics and Thai spelling 

games.  It was delightful to see all students having so much fun.  Our M4s certainly enjoyed acquiring this new life skill.

 Many thanks must go to Sister Prapassorn, Khru Punsri (Principal) and all of the Piyamart sisters and staff for again 

welcoming us into their school, allowing us to take control of their students before their holiday period. Khun Kitiya, a Mater 

Dei parent, again ensured that we were well settled and benefitted from northern-style hospitality.  Khun Kitaya has constantly 

offered assistance to Ajarn Sumitra since the commencement of this programme.

 It was not all hard work for us.  We must thank the two van drivers who were hired to be with us all week. They 

met us at Chiang Rai Airport for a full day of sightseeing on 2 October.  We were delighted by the Blue Temple, the White 

Temple, Singh Park and so many other beautiful attractions.  The drivers certainly had long days and ensured we were where 

we needed to be on time.  After four days of the holiday programme, they then took us on another sightseeing venture around 

Phayao before dropping us off at Chiang Rai Airport for our early evening flight back to Bangkok on Saturday 7 October.

 The Piyamart kids always make for a happy time.  The October 2017 programme was great. These wonderful hol-

iday programmes will definitely continue in the future, allowing our M4 students to develop their life skills and serve the 

community, as we should, in the Serviam Spirit.  

The MD M4 students teaching Piyamart P4-6: The MD M4 students teaching Piyamart P1-3:

 English       English

  Kornravee Thumpisut (M4/5)    Jina Lee (M4/4)

  Pimyada Kunanond (M4/5)    Napattamol Na Chiengmai (M4/4)

 Thai       Thai

  Kantika Vichayamethakul (M4/5)    Raroengchon Rattanavijai (M4/1)

  Nichakamol Chuenpisal (M4/1)    Supanita Kumsorn (M4/2)

 Mathematics      Mathematics 

  Anyapat Asawawattanaporn (M4/4)    Sawanya Thasak (M4/1)

  Napas Ruetaijetcharoen (M4/4) 

       The Mater Dei staff:

        Khru Ninlawan Jetwaranyu

        Khru Kanokwan Thairatana

        Khru Bryan Jacques

The English Pages
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

ภาพข่าว/กิจกรรม
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ภาพข่าว/กิจกรรม

 สิงหาคม 2560

• คุณครูคำาสอนและคุณครูกิจกรรม

คาทอลิกรับการอบรมประวัติศาสตร์

พระวรสาร โดย คุณพ่อพงษ์เทพ 

ประมวลพร้อม ณ ห้องประชุมอักแนส 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับ

เกียรติบัตรคัดลายมือ ณ อาคารประถม 

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2560

• มาแตร์เดอีเทิดพระคุณแม่ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

• กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15, 18 สิงหาคม 2560

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ประจำาเดือนสิงหาคม 2560 ณ ลานPIAZZA อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2560
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 สิงหาคม 2560
ภาพข่าว/กิจกรรม

• กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนประถม 5-6 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

• กิจกรรมหมากกระดาน โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นประถม 1-6 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารประถม เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม 2560 

• Music Everlasting ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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กันยายน 2560

ภาพข่าว/กิจกรรม

• คุณครูที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ พบ Mrs. Heather Twigg จาก Wellington Girls’ College ณ ห้อง 

อักแนส เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

• กิจกรรมแต่งหน้าเค้ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

• กิจกรรมสวนศิลป์ นักเรียนประถม ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

• Action Reading นักเรียนประถม 3 ณ ห้องเซอร์เวียม อาคารประถม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบได้คะแนน O-NET ยอดเยี่ยมระดับ

ประถม 6 ณ ลาน PIAZZA อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

• สภานักเรยีนเชดิชผูู้มรีะเบียบวนัิย ประจำาเดอืนกนัยายน ณ ลานPIAZZA อาคารเฉลมิพระเกยีรติ เมือ่วนัท่ี 13 กนัยายน 2560

• ท่านผู้หญิงภรณี  มหานนท์ และคุณลลิสา  จงบารมี ศิษย์เก่าเรยีนาเชลี

วิทยาลัย น้อมนำาพระราชดำาริ “บวร” เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างปัญญาให้เกิดความ

สำาเร็จแก่เยาวชน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง

เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ให้กับโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กันยายน 2560
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ภาพข่าว/กิจกรรม

ตุลาคม 2560

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบรายได้จากการทำาธุรกิจ SME หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนปิยมาตย์ ณ ห้องลูเซีย 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

• พิธีโปรดศีลกำาลัง นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

• พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประธานในพิธี คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม ณ 

หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 

• คุณครูรุ่นใหม่ จำานวน 49 คน จัดเป็น 2 รุ่น เข้าร่วมสัมมนา Life Skills and People Skills โดยมี Brother John 

D’Cruz นักบวชคณะลาซาล ชาวมาเลเซีย เป็นวิทยากร ณ บ้านผู้หว่าน อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15-

16 ตุลาคม และวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• คุณครูฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน โดย คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม ณ บ้านเพชรสำาราญ อำาเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560

• ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 

• ซิสเตอร์และคุณครู SMK Santa Maria School Jakarta, Indonesia และ ซิสเตอร์และคุณครู Santa Maria Campus 

Surabaya, Indonesia เยี่ยมชมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2560 

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ตุลาคม 2560


