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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี 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

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

       
จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับที่ 4 เป็นฉบับปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 ในฉบับนี้มีการน�าเสนอกิจกรรมของ

โรงเรียน เช่น งานน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สมาคมนักเรียน

เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนิทรรศการโรงเรียน เทศกาลพระคริสตสมภพ ซึ่งนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ได้

ร่วมใจน�าตุ๊กตา ผ้าห่มมาบริจาค เพื่อมอบให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ การจัดท�าบอร์ดพระคริสตสมภพที่นักเรียน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทุ่มเทกันสุดก�าลังความสามารถ และน�าเสนอผลงานได้อย่างงดงาม กิจกรรม Sharing Musical Talent 

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ความสามารถทางด้านดนตรี และทักษะการน�าเสนอ ค่ายคณิตศาสตร์ ฯลฯ

ในโอกาสน้ีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ปฏิบัติงานนานปีตั้งแต่ 10 ถึง 40 ปี คุณครูที่อายุครบ 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี 

ตามล�าดับ ขอให้คุณครูเปี่ยมด้วยพระพรอายุ วรรณะ สุขะ พละ สมกับที่ได้ก้าวเดินตามด้วยจิตตารมณ์ของ “เซอร์เวียม” 

ที่จะรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นแบบอย่างให้กับครูรุ่นน้องและนักเรียนสืบต่อไป

 

		 	 	 	 ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	
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การสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นเรื่องที่ส�าคัญต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก�าหนดทักษะและสมรรถนะส�าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน

ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 

และสามารถปรบัตวัให้ทันกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม1 ทางโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัจึงจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนหลากรูปแบบเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติทักษะชีวิตที่กล่าว

มาและจะประสบความส�าเร็จดีเยี่ยมด้วยการอบรมและปฏิบัติ ในทิศทางเดียวกันของที่บ้านและโรงเรียน 

การจะช่วยนักเรียนให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนน้ัน เริ่มจากการท่ีนักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักความ

สามารถของตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การจะบรรลุเป้าหมายนี้ เริ่มจากการที่คุณครู

และผู้ปกครองช่วยให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การบ้าน โครงงานต่างๆ 

ด้วยตนเอง เรียนรู้ถูกผิด เรียนรู้ที่จะพัฒนาแก้ไขผลงาน แรงเสริมส�าคัญได้แก่การที่ผู้ปกครองและคุณครูให้ความใส่ใจ ชื่นชม

และให้ข้อเสนอแนะ หรือเชิญชวนให้นักเรียนคิด พิจารณา วิเคราะห์ มองกว้างขึ้นหรือจากอีกมุมหนึ่ง นักเรียนก็จะเกิดความ

มั่นใจในตนเอง มั่นใจในการคิด ตัดสินใจ แสดงออก และมีความสุข

แผนพัฒนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2560 จึงตั้งเป้าหมายมุ่งให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู้ท่ี 

แท้จริง เพื่อชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่าและความหมาย ดังนั้นการช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง เคารพใน

ความคดิ ความสรา้งสรรคแ์ละผลงานของตนเองและผู้อ่ืนน้ันยังจะชว่ยป้องกนัการลกัลอก (Plagiarism) ผลงานของผู้อ่ืนอีกดว้ย 

		 	 	 	 คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ

1 รู้ได้อย่างไรว่าเด็กไทยมีทักษะชีวิต	:	สำานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย	โดย	คุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์

และคุณครูกรรณิการ์	กลิ่นกลัด

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงณฐมน	พฤกษโชติ	อ.3/3

ได้รับรางวัลชมเชย รุ่นอายุ 5 – 7 ปี จากการแข่งขันปั้นดิน ในโครงการ Clayworks สอง

มือปั้นฝัน แบ่งปันเพื่อป่าใหญ่ จัดโดยศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พระราม 9 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดระบายสี รายการ Global Art National Competition 

2016 จัดโดยสถาบัน Global Art and Creative – Thailand เมือ่วนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล Best Team Work, Best New Star และ Best Costume จากการแข่งขันร้อง

เพลงรายการ Recital 17 – Love Eternally Concert 17 จัดโดยสถาบัน Kru Poo Voice 

& Performance เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

•	เด็กหญิงเบญญาภา	เสายอด	ป.2/3

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Entertain Spotlight Pre Alpha จากการแข่งขันแข่งขันสเก็ตน้�าแข็ง

รายการ Bangkok Figure Skating Classic 2016 ณ The Rink Ice Arena เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Couples Spotlight Character Pre Alpha จากการแข่งขันแข่งขัน

สเก็ตน้�าแข็งรายการ Bangkok Figure Skating Classic 2016 ณ The Rink Ice Arena เมื่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Solo Surprise Alpha - Alpha จากการแข่งขันแข่งขันสเก็ตน้�าแข็ง

รายการ Skate Bangkok 2016 ณ Sub Zero Ice Skate Club Megabangna เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Solo Program Pre Alpha จากการแข่งขันแข่งขันสเก็ตน้�าแข็ง

รายการ Skate Bangkok 2016 ณ Sub Zero Ice Skate Club Megabangna เมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Solo Spotlight Character Pre Alpha จากการแข่งขันแข่งขัน 

สเก็ตน้�าแข็งรายการ Skate Bangkok 2016 ณ Sub Zero Ice Skate Club Megabangna 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง) รุ่นอายุ 5 – 

8 ปี ในรายการ NEKO KIDS CONTEST 2017 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
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•	เด็กหญิงสรคณัฐ	นนท์ธนาวุฒิ	ป.2/3

ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ “อนุรักษ์

ธรรม...อนุรักษ์ไทย” ในโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse Award และ NANMEE Fine Arts Award ครั้งที่ 

11 ประจ�าปี 2559 จัดโดยกลุ่มบริษัทนานมี ณ บริษัท นานมี จ�ากัด ถนนสาทรเหนือ เมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

•	เด็กหญิงเอลิสา	ถวิลเติมทรัพย์		ป.3/3

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทกลุ่มดี หญิง (รุ่นอายุระหว่าง 9 – 10 ปี) จากการแข่งขัน

กอล์ฟรายการ สิงห์ – ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2017 ณ สนามไพร์ม กอล์ฟ 

คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 3rd runner up จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Kids golf  World Cham-

pionship 2016 ณ สนามกอล์ฟ Tanjong  Puteri Golf Resort เมือง Johor ประเทศ

มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

•	เด็กหญิงฐาปานีย์	เชาว์ไกรสิทธิ์		ป.3/3	

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

•	เด็กหญิงจิณัฐตา	ศรีบุญเจริญชัย		ป.3/4	

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

•	เด็กหญิงอภิชญา	อนุมานไพศาล		ป.4/1	

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

•	เด็กหญิงชนิษฐา	ฐานะสิทธิ์		ป.6/1	 	

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ 

และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559



6 Mater Dei News ฉบับที่ 52 ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2559

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ขอความร่วมมือนักเรียนส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	อันเป็นเกียรติประวัติเพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้	โดยส่งรายละเอียด

หรือสำาเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่	คุณครูประจำาชั้น	หรือที่คุณครูกุลวดี	และคุณครูนิลวรรณ

•	เด็กหญิงภัสทิชา	โกศลบุญ		ป.6/2

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 

ได้รับรางวัลชมเชย ในการสอบแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 14/2559 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ 

และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

•	เด็กหญิงชัญญา	เตชะไกรศรี		ป.6/3

ได้รับเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานฯ และเกียรติบัตร โครงการหมู่บ้านฤดูร้อนเด็ก

นานาชาติ ประจ�าปี 2559 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอ

ประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เข้าร่วมโครงการ Children’s International Summer Villages Lucknow, Republic of 

India จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 – วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงปาณิสรา		ตั้งงามสกุล	ม.3/4

•	เด็กหญิงธัญธร	วงษ์วานิช	ม.3/3

ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ ประจ�าปี 2560 

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเข้าเย่ียมคารวะรับโล่รางวัล และ

รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ในวันพุธที่ 11 

มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

•	นางสาวบินยา	กนิษฐ์โรจน์	ม.6/4

•	นางสาวสิตาพร	ยูปานนท์	ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมพิลอดลุยเดช จากการแขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการ งานวนักรมสมเดจ็พระปรมานุชติชโินรส 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ชุนนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั รว่มกบัวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ณ วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ระหวา่ง

วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 
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นับเป็นปีท่ี 4 ของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

โรงเรียนในบริบทของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศด้วย

การจัดการศึกษาคาทอลิกบนรากฐานของการศึกษาอุร์สุลิน 

ด้วยความตระหนักในจิตตารมณ์ SERVIAM ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของวิถีอุร์สุลิน ในหนทางแห่งการเป็นผู้แสวงหาความสุขแท้  

(Beatitudes) ตามรอยนักบุญอัญจลา เราพรอ้มใจรว่มรณรงค์

เพื่อตอบสนองค�าเชื้อเชิญของสาส์นสมัชชาคณะอุร์สุลิน ค.ศ. 

2013 ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติซึ่งเชื้อเชิญน�าสู่โอกาส

เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการรณรงค์ ปีการศึกษา 2559 ใน

หัวข้อ Stand for what is right and just ยืนหยัดในความ

ถูกต้องและเป็นธรรม ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดงานนิทรรศการประจ�าปีการศึกษา 2559 

เป็นการน�าเสนอพระอัจฉริยภาพ โครงการพระราชด�าริ และ

บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และน�าเสนอเก่ียวกับหัวข้อรณรงค์ 

ประจ�าปี คือ ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม ใน

ประเด็นสิ่งแวดล้อม  ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 

โดยใชส้ถานท่ีในการจัดงานท่ีสนามใหญ ่อาคารอนุสสรณ ์50 

ปี หอประชุม และอาคารเรียนประถมชั้น 1 – 3  

การแสดงกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด “วิถีไทยตามรอยธรรมราชา” ปิด

งานท่ีสนามใหญ่บรเิวณหน้าเสาธงเชญิชวนทุกท่านรว่มกนัรอ้ง

เพลง “สรรเสริญพระบารมี” 

 การแสดงที่อาคารหอประชุม ชั้น 2 จากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)  ประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทย  การ

แสดงนาฏศิลป์ไทย Action Reading โดยนักเรียนชั้น

ประถม การแสดงขับร้องประสานเสียง โดยนักเรียนชมรม

ประสานเสยีง Fukuoka Ensemble โดยนักเรยีนแลกเปลีย่นท่ี 

ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  และการแสดงดนตรีจากวง Mater 

Dei Orchestra 

 กิจกรรมและการแสดงท่ีอาคารอนุสสรณ์ 50 ปี 

งานนิทรรศการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
ประจำาปีการศึกษา 2559

โดย	คุณครูขวัญกล้า		นุชนารถ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะน�าเสนอนิทรรศการงานจิตรกรรม                

ฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช การแสดงผลงานศลิปะของนักเรยีนชัน้ประถม1 – 

มัธยม 6  ผลงานจากการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ฉันจะ

เลอืกท�าสิง่ท่ีถกูตอ้งและเป็นธรรมส�าหรบัสิง่แวดลอ้มของเรา” 

จัดโดยเครอืขา่ยผู้ปกครองคาทอลกิ และกจิกรรม Workshop 

ลายรดน้�า โดยนักเรียนชั้นมัธยม 6

กิจกรรมและการแสดงที่อาคารเรียนประถม ระดับชั้น

อนุบาล 3 เป็นห้องนิทรรศการน�าเสนอความรูแ้ละจัดแสดงผล

งานจาก Project Approach เรื่องขนมปังมหัศจรรย์ นมดีมี

ประโยชน์ พืชผักสวนครัว และถั่วมหัศจรรย์  ผ่านกิจกรรม

การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การท่องค�า

คล้องจอง การร้องและแสดงท่าทางประกอบเพลง พร้อมทั้ง

บูรณาการสูหั่วขอ้รณรงคยื์นหยัดในความถกูตอ้งและเป็นธรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี น�า

เสนอผลงานของนักเรียนและกิจกรรมงานฝีมือ เช่น การ

สาธิตวิธีท�าไข่พระอาทิตย์ (เมนูพระราชทาน) และกิจกรรม

ตอบค�าถาม  การท�าโบส�าหรับแสดงความอาลัย  และสาธิต

การจัดดอกไม้จิ๋ว โดยนักเรียนชั้นมัธยม 1 – 5 มีการน�า

เสนอหัวขอ้ “ยืนหยัดในความถกูต้องและเป็นธรรม” ผ่านทาง

ผลงานนักเรียนจากการออกแบบ ท�าสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบที่

ตอ้งการ แสดงความกตญัญตูอ่บุคคลส�าคญัดว้ยการสือ่ความ

ด้วยภาพ และร่วมร้องเพลงเพ่ือจดจ�าเน้ือหาในบทเรียนโดย

นักเรียนชั้นประถม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาน้อมน�า

โครงการในพระราชด�าริและพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านสาธารณสุข 

และสุขภาพกายสุขภาพจิตมาน�าเสนอ รวมถึงผลงานต่างๆ 

ทางดา้นสุขภาพและกจิกรรมด้านการกฬีาของนกัเรยีน ทัง้ยงั

มกีารสาธิตการนวดหัวใจฟ้ืนคนืชพีอย่างถกูต้องและเหมาะสม

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยม 5 เป็นผู้จัดกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา

ฝรั่งเศส) จัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในภาษา

ฝรั่งเศส  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง หรือ Cocorico 

โดยนักเรียนชั้นมัธยม 4 น�าเสนอการแปลบทพระราชทาน

สมัภาษณแ์กส่ถานีโทรทัศน์สวติเซอรแ์ลนด ์ ประสบการณข์อง

นักเรียนท่ีได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์  

รวมทั้งความสามารถในการเขียนจดหมายและการแปล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

จัดงานนิทรรศการโดยน�าผลงานนักเรียนมาตกแต่งสร้าง

บรรยากาศภายในห้อง น�าค�าศัพท์ภาษาจีนจากโครงการ

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชรวมทั้งหมด 9 โครงการ มาจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ 

5 กิจกรรม ได้แก่ การสอนค�าศัพท์ภาษาจีน  เล่นจิ๊กซอว์  

ภาษาจีนหาคู่รูปภาพ  เขียนอักษรจีนบนภาพ และพิมพ์ตัว

จีนในคอมพิวเตอร์  

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

จัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดแสดงผลงานของ

นักเรยีน การแสดงดนตรเีพลงพระราชนิพนธ์  โดยนักเรยีนชัน้

มัธยม 5 และกิจกรรม Kahoot  มีการน�าเสนอเกี่ยวกับด้าน

สิง่แวดลอ้มตามหัวขอ้รณรงคต์ามสมณสาสน์ Laudato Si’ ใน

กิจกรรม What can I do to help the environment ?

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการน�า 

เสนอพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการพระราชด�าริ 

3 โครงการ ได้แก่ โครงการแกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก  

และโครงการฝนหลวง โดยสาธิตการทดลองทางวทิยาศาสตร์

ประกอบการบรรยาย และแบบจ�าลอง และมีนักเรียนท่ีน�า

เสนอจากชั้นประถม 1 , 2 , 5 และ 6 และชั้นมัธยม 2 

และ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดนิทรรศการ

น�าเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการคิดค�านวณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับโครงการใน 
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พระราชด�ารติา่งๆ ไดแ้ก ่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ฝนหลวง 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กังหันชัยพัฒนา และน�าเสนอผล

งานของนักเรียนท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระต่างๆ ท้ังระดับ

ชั้นประถมและมัธยม ได้แก่ การประดิษฐ์เรขาคณิตสามมิติ 

ปฏิทิน แผนภูมิรูปภาพ การสร้างลวดลายเรขาคณิต การน�า

เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ 

เป็นต้น

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดนิทรรศการน�า 

เสนอพระอัจฉริยภาพด้านภาษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท้ังหนังสือพระราชนิพนธ์ 

และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้เย่ียมชมจะได้ชมผลงานการ

วเิคราะห์ความงามทางภาษาและแงค่ดิท่ีปรากฏในบทพระราช

นิพนธ์ ซึง่เป็นแบบอย่างในการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมคีณุคา่แก่

สังคมไทย รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

ภาษาไทย ผ่านการน�าเสนอกิจกรรมต่างๆ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ภายในห้องอาเซียนจัดแสดง

นิทรรศการหัวข้อ “ต้นไม้ของพ่อ”  ขับร้องบทเพลงพระราช

นิพนธ์โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา การแสดงพันธ์ุไม้ต่างๆ 

ของไทย และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและจัด

แสดงนิทรรศการเรือ่ง “ศนูย์ศกึษาพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระ

ราชด�าริ 6 ศูนย์” ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

เพชรบุร ีศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

เชยีงใหม่  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ  จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายงานค�าสอนของโรงเรยีน น�าเสนอหัวขอ้ Laudato 

Si’  ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามหัวข้อรณรงค์ประจ�า

ปีซึ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 

3 ถึงประถม 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

โลกให้สวยงามและการดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า และมี

กจิกรรมพับกระดาษรปูแบบต่างๆ การวาดภาพระบายส ีและ

เกม Crossword 

งานของนักเรียนแต่ละทีมชั้น ได้แก่ ชั้นประถม 5 
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กิจกรรมตาวิเศษ ช่วยเก็บและแยกขยะ ชั้นมัธยม 1 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มจ�านวน 4 ร้าน  ชั้นมัธยม 2 จ�าหน่าย

น้�าดื่ม ชั้นมัธยม 3 จัดกิจกรรมเกม ไม่มีการแลกของรางวัล  

เม่ือเล่นเกมแล้วจะได้รับใบโพธ์ิส�าหรับเขียนข้อตั้งใจท่ีจะ

ปฏิบัตเิพ่ือเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช แล้วน�าไปแขวนที่ต้นโพธิ์ ชั้นมัธยม 4 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน ชั้นมัธยม 5 จัดเตรียมและ

ดูแลห้องนิทรรศการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดเก็บห้อง

นิทรรศการ ชั้นมัธยม 6 ท�าหน้าท่ีช่วยจัดห้องนิทรรศการ 

ช่วยงานบนหอประชุม ห้องสมาคมนักเรียนเก่าฯ งานวันสวย

ได้กุศล และงานรักษาความปลอดภัย และสภานักเรียนช่วย

งานประชาสัมพันธ์ 

การจัดงานนิทรรศการในปีน้ีเป็นปีท่ี 4 ของแผนพัฒนา

โรงเรียนจากการสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผู้เขียน

เห็นถงึความรูค้วามสามารถของนักเรยีนท่ีแสดงผลงานไดเ้ป็น

อย่างดี  มีการสื่อสารสื่อความได้ชัดเจน ตรงประเด็น เชื่อม

โยงความรู้ท่ีได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียน

และนอกห้องเรียนโดยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม โดยมี

คุณครูและผู้ปกครองเป็นผู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจน

เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตน

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง และนักเรียนที่

มีส่วนร่วมกับการจัดงานท้ังทางตรงและทางอ้อม สนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกันกับทางโรงเรียนเป็น

อย่างดีมาโดยตลอดเพ่ือการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้น ขอขอบคุณ

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ท่ีให้การ

สนับสนุนช่วยเหลืองานวันนิทรรศการโรงเรียนเป็นอย่างดีย่ิง 

ขอขอบคุณ คุณครูสุภัชร์  ทองสถิตย์ คุณครูประพนธ์  พิสัย

พันธุ ์คณุครนูลิวรรณ เจตวรญัญ ูและคณุครสูริริตัน์ ครวุรรณ 

ผู้ประสานงานและรวบรวมและจัดท�าสูจิบัตร จนปรากฏเป็น

ผลงานที่น่าชื่นชมและน่าภูมิใจ
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การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระดับอนุบาล ช่วงภาคเรียนที่ 2 

ซึ่งกิจกรรมในต้นปีนี้ ก็คือ กิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย ซึ่ง

จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เป็น

กิจกรรมเวียนฐาน 4 ฐาน ดังนี้ 

ฐานที่ 1 ชุดอาเซียน ให้ความรู้ในเรื่องการแต่งกาย 

ค�าทักทาย และธงชาติในประเทศกลุ่มอาเซียน 

ฐานท่ี 2 หัตถกรรมไทย ให้ความรู้ในเรื่องการพับ

ดอกบัว การร้อยมาลัยก้าน ชมคลิปกระจกหกด้าน

ฐานท่ี 3 ขนมไทย ให้ความรู้เรื่องขนมท่ีใช้ใบตอง 

เช่น ขนมกล้วย เด็กๆ ได้หยอดขนมกล้วยใส่กระทงใบตอง 

เรียนรู้เอกลักษณ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย	คุณครูปณิดา	คงสันทัด

และชิมขนมไทยที่หลากหลาย เช่น ขนมครก ขนมต้ม ขนม

ดอกจอก ตะโก้ เป็นต้น

ฐานที่ 4 การละเล่นไทย เด็กๆ ได้เล่น มอญซ่อนผ้า 

งูกินหาง รีรีข้าวสาร 

กิจกรรมท้ังหมดน้ีนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

ได้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย อีกท้ังการจัดงานในปีน้ีมีความ

เรียบง่ายได้สาระ และท่ีน่าชื่นชม คือ การประสานดนตรี

ไทยพรอ้มร�าเชญิพระขวญัจากนักเรยีนมธัยมท่ีรว่มเปิดงานใน

บรรยากาศไทยๆ และการแตง่กายชดุไทยของนักเรยีนอนุบาล

ทั้ง 4 ห้อง ล้วนน่าประทับใจ และน่าภาคภูมิใจในความเป็น

เอกลักษณ์ไทยอย่างยิ่ง

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา



ฉบับที่ 52 ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2559 Mater Dei News 13

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

“หนูคาดหวงัว่าจะได้เรยีนรูอ้ะไรจากค่ายคณิตศาสตร์” 

เมื่อคุณครูถามนักเรียนด้วยค�าถามนี้ก่อนเริ่มกิจกรรม พบว่า

มีค�าตอบหลากหลายและน่าสนใจ บ่งบอกว่านักเรียนมีความ

คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจาก

ห้องเรียนในการเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ 

ค�าถามข้างต้นนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 

พ.ศ. 2560 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 6 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนเข้าร่วม 61 คน โดยมีวัตถุประสงค์

คือ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งทัศนคติที่ดี

เหมือนกับประตูบานแรกท่ีจะเปิดใจให้นักเรียนรักในวิชา

คณิตศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์ พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

การน�าความรู้ไปใช้ การสื่อสารและการเชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางสังคม

ได้แก่ การอยู่ร่วมกนั การท�างานร่วมกนั การยอมรบัฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีคุณครู

คณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากนักเรียน หรือ

จากเพื่อนครูด้วยกัน

ซึ่งในปีน้ีคณะครูในกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมในรูป

แบบของ STEM โดยศึกษาข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอน

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
คุณครูจินต์	จิระริยากุล	และคุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีได้ความหมายของสะ

เต็มศกึษาไว้ว่า “สะเตม็ศกึษาเป็นนวตักรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ

หนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 

และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนน�าความรู้ไปใช้แก้

ปัญหาในชวีติจรงิ รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรอืผลผลติ

ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชวีติและการประกอบอาชพี 

ผ่านประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียน

รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)” และ

ได้เลือกกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเรียกว่า “ใบพัดเลียนแบบ

ธรรมชาติ”

 ก่อนท่ีจะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้ร่วม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมและเปิดใจเรียนรู้

ร่วมกับเพื่อนๆ และท�าความรู้จักกับครูคณิตศาสตร์ที่ได้ร่วม

จัดค่ายท้ังครูในระดับประถมและมัธยม และในช่วงเช้า

นักเรียนได้เรียนรู ้สิ่งๆ ต่างในรูปแบบของ STEM คือ  

S - Science, T - Technology M - Mathematics และ 

E - Engineering ดังนี้
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เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทั้ง 3 ฐานคือ S - T 

- M แล้ว ในฐาน E นักเรียนได้รับชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับลูก

ยางนา แล้วทดลองท�าใบพัดแบบมาตรฐานเลียนแบบลูกยาง

นาเพื่อเรียนรู้และสังเกตลักษณะของใบพัดที่ตนประดิษฐ์

ในช่วงบ่ายนักเรยีนได้รบัสถานการณ์เรือ่ง “ใบพัดเลยีน

แบบธรรมชาติ” ที่มีสถานการณ์ คือ เด็กหญิงแสนดีเป็นคน

ชอบมองท้องฟ้า วันหน่ึงเด็กหญิงแสนดีน่ังอยู่ใต้ต้นมะม่วง

เห็นลกูยางนาลอยมากบัสายลม พร้อมๆ กบัลกูมะม่วงท่ีตกลง

ใต้ต้น เด็กหญิงแสนดีสงสัยว่า ท�าไมลูกยางนาถึงลอยอยู่ใน

อากาศได้นาน แต่ลูกมะม่วงตกลงพื้นทันที เด็กหญิงแสนดี

จึงอยากประดิษฐ์สิ่งของท่ีลอยได้นานเหมือนลูกยางนา ให้

นักเรียนช่วยเด็กหญิงแสนดีคิดรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ท่ี

สามารถอยู่ในอากาศได้นานเหมือนลูกยางนา ที่มีเงื่อนไขให้

นักเรียนสามารถท�าใบพัดและทดลองได้หลายๆ ครั้ง แต่ให้

นักเรยีนสงัเกตและออกแบบใบพัดท่ีเมือ่ปล่อยแล้วสามารถอยู่

ในอากาศได้นานที่สุด นักเรียนร่วมกันวางแผนและประดิษฐ์

ใบพัดของกลุ่มตนเอง โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์และ

ช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ

บรรยากาศช่วงบ่ายเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของ

นักเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีมคีวามคดิสร้างสรรค์ประดษิฐ์ชิน้งานจาก

วัสดุที่มีจ�ากัด มีการทดลองท�าชิ้นงานหลายๆ ชิ้น วิเคราะห์

และหาทางแก้ปัญหาให้ใบพัดอยู่ในอากาศได้นานท่ีสุด และ

เมือ่ถงึเวลาของการแข่งขนั ในแต่ละกลุม่มใีบพัดท่ีหลากหลาย  

การแข่งขนัเตม็ไปด้วยความสนุกสนาน และเพ่ิมความท้าทาย

ในการปล่อยใบพัดให้ลงจุดวงกลมท่ีก�าหนด เม่ือกิจกรรม

แข่งขันเรียบร้อย ก็เป็นช่วงเวลาของการน�าเสนอของแต่ละ

กลุ่ม กิจกรรมครั้งน้ีถึงแม้ใบพัดแต่ละกลุ่มจะอยู่ในอากาศ

เพียงแค่ไม่กี่วินาที แต่สิ่งท่ีนักเรียนได้รับคือความภาคภูมิใจ

ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง
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ทั้งนี้เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนได้ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประโยชน์ และความรู้สึกเกี่ยวกับค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ได้ดังนี้

“หนูรู้สึกสนุกมากที่ได้มาค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ และรู้สึกดีใจที่ได้มาพบเจอเพื่อนๆ และท�างานร่วมกับเพื่อนๆ ใน

วันนี้ ได้รับความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง เครื่องบินชนิดต่างๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมถึง

ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย”
เด็กหญิงสุวธิตา	ชูโต	เจียมสุข	ป.5/1

“หนูรู้สึกประทับใจในการมาค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้ เพราะมีความสนุก พร้อมทั้งความรู้ที่มีประโยชน์ใหม่ๆ ท�าให้หนู

ได้รู้จักน�าความรู้ในวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของครั้งนี้”
เด็กหญิงเพียงอัปสร	อ่อนนิ่ม	ป.5/2

“หนูรูส้กึได้ใช้วชิาคณติศาสตร์ร่วมกบัการเล่นเกมและท�ากจิกรรมต่างๆ ในการมาค่าย ค่ายครัง้น้ีหนูได้มากบัเพ่ือนและ

มีความสุข สนุกและได้ความรู้มากกว่าเดิมและรู้สึกว่าหนูชอบการเล่นเกมเพราะรู้สึกท้าทายมากๆ”
เด็กหญิงภรณฎา	ปาลาพงศ์	ป.5/3

“หนูได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างเครื่องร่อนที่ท�าให้ลอยได้นาน การอยู่ร่วมกับคนหมู่มากและหลากหลาย รู้สึกคิดไม่ผิดที่

สมัครค่ายครั้งนี้ ได้ประโยชน์ ความรู้และความสุขด้วย”
เด็กหญิงจณิษา	เต็มสุขยิ่ง	ป.5/4

และในการจัดค่ายครัง้น้ีนอกจากนักเรยีนได้รบัประสบการณ์และได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ แล้ว ครผูู้จัดค่ายกไ็ด้รบัประสบการณ์

และเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเช่นเดียวกัน

“เทคโนโลยีไม่เคยหยุดน่ิงฉนัใด การศกึษาย่ิงพัฒนาไปฉนัน้ัน ค่ายคณติศาสตร์ในปีน้ีกเ็ช่นกนัท่ีน�าเอาการเรยีนรูใ้หม่ๆ 

ในรูปแบบของ STEM มาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยไม่ใช่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการ คุณครูทุกๆ 

ท่านก็เช่นกันท่ีได้ร่วมวางแผนศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองในศาสตร์แขนงต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

นักเรียน ค่ายคณิตศาสตร์ในปีนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจของคุณครูทุกๆ ท่าน และที่

ส�าคัญท่ีสุด ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ี หวังว่านักเรียนจะได้รับความ

สนุกสนานและน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป”
คุณครูปัญจพร	สิริสุชีพ
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“การจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ คุณครูทุกท่านได้จัดท�าขึ้นด้วยความตั้งใจและ

เล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักเรียนโดยแต่ละกิจกรรมได้สร้างความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักเรียนโดยการเข้าฐานต่างๆ 

ของนักเรียนนั้นแบ่งเป็น 4 ฐานในแต่ละฐานจะได้ความรู้และทักษะที่แตกต่างกันโดยใช้หลักการ STEM นั่นคือ S – Science 

นักเรียนจะได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในด้านของวิทยาศาสตร์ T – Technology นักเรียนได้ศึกษาการ ใช้นวัตกรรม

ต่างๆ ด้วย IT ที่มีในปัจจุบัน E – Engineering นักเรียนได้ฝึกการประดิษฐ์สิ่งของตามหลักการทางวิศวกรรมจากโจทย์ที่

ตั้งไว้ M – Mathematics นักเรียนได้แนวคิดและหลักการค�านวณรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนั้นยังได้ฝึกทักษะอื่นๆ อันได้แก่ 

การท�างานร่วมกบัผู้อ่ืน ความมุง่มัน่ในการท�างาน การกล้าแสดงออก การยอมรบัในความแตกต่างและความสามคัคปีรองดอง 

นักเรยีนมคีวามสนใจท่ีจะรูจั้กคณุครทุูกท่านท่ีอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ยังไม่มโีอกาสได้ใกล้ชดิเท่าใดนัก และได้แสดงความ

ประทับใจในการแสดงออกของคุณครูในมุมมองท่ีไม่ค่อยได้แสดงออกให้เห็นโดยท่ัวไปได้เช่นการท่ีครูน�าเต้นเพลงสันทนาการ 

เป็นต้น ในมมุมองของข้าพเจ้าน้ัน การท่ีได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ในครัง้น้ีสร้างประโยชน์และความประทับใจให้นกัเรยีนเป็นอย่าง

มากซึ่งสังเกตได้จากผลงานและรอยยิ้มที่นักเรียนแสดงออกมาอย่างมีความสุข”
คุณครูวิศิษฐศักดิ์	กันทริกา

สุดท้ายน้ีทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีให้ค�าแนะน�าท่ีท�าให้เราได้สร้างสรรค์ค่ายในแต่ละปีให้มี

ความน่าสนใจและสร้างประโยชน์ให้นักเรียนอย่างดีที่สุด ค�าแนะน�าและก�าลังใจจากคุณครูทุกท่านที่มีเสมอมา และขอบคุณผู้

ปกครองท่ีให้การสนบัสนุนนักเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรมน้ี ความร่วมมอืท่ีดขีองนกัเรยีนตลอดการจัดกจิกรรม นับเป็นประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ การปรึกษาหารือและแก้ปัญหาร่วมกัน และท�าให้ค่ายคณิตศาสตร์นี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากต�าราเรียนและในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
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 Show your children how you use a for-

eign language in your everyday life.  If you show  

interest and believe that it is relevant, this will be 

observed and internalized by your children.  Be 

a part of their learning life, asking and answering 

questions, just so they note your interest.  Listen to 

any worries they may have too.  These are indeed 

very positive moves in encouraging the learning of 

another language.  If you yourself are not confident 

in your command of the language, learn along 

with your children.  If you do speak the language, 

your children will see it as beneficial if you use it 

with them too.  This will seriously motivate them.  

If there are things you’re not sure about, don’t 

be afraid to ask others and refer back to your 

own language.

 How can you enjoy language learning 

alongside your children?  Try playing vocabulary 

and spelling games.  There are plenty of them 

around at bookshops and on the internet.  Please 

ensure your children feel comfortable, introducing 

materials at the pace you know they can deal 

with.  You can also play songs, watch TV, watch 

DVDs and use computer resources.  If this is done 

in a relaxed and natural way, the benefits are 

immense.  If things are repetitive and catchy, great 

brain exercise is provided.  Your children become 

more aware of pronunciation and intonation in 

an entertaining manner, no major effort required.  

Vocabulary will also be more efficiently acquired, 

especially when the materials used are relevant to 

your children’s tastes.  Please, sit and enjoy these 

things with your children, guiding them as necessary.  

They will certainly absorb and use information they 

Foreign Language Learning, 
Encouragement at Home

By	Mr.Bryan	Jacques

think is relevant.

There’s nothing better than reading!  Encourage 

your children to want to read more by showing 

that you read too.  Ensure they have access to 

reading materials suited to their ability.  If your 

children are having difficulty with reading, read to 

them.  You could use translated versions of Thai 

stories that they are already aware of to help with 

word-association.  Bilingual versions of stories can 

also be helpful, depending on the abilities of your 

children.  You can make them aware of the vast 

array of reading material available at home and 

in public places.  Not just books and magazines, 

but comics, posters and signs too. These are great 

examples of easily accessible reading. As reading 

fluency improves, your children will understand more 

readily and experience success in other areas of 

language learning. They will fit pieces together in 

their minds and transfer skills.  This will also lead to 

improvement in other subject areas and life skills 

in general.

 Make sure your train your children to be 

well-prepared and well-organized. Make sure they 

sleep well, eat well and are fit. If so, they will  

absorb any knowledge more readily because they 

will be able to concentrate. If homework is involved, 

make sure they have a set time and place to do 

it, with all stationery and required equipment at 

hand. This means your children will sit, concentrate 

and focus on the task.

Your children do notice the importance you place 

on language learning. They appreciate and respond 

to the encouragement you give.
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 We are pleased to present the results for the M2–M3 Division of the Mater Dei Writing Showcase, 

2016–2017. Approximately 250 essays were submitted in this division. The initial judges shortlisted nearly 

thirty essays, evidence of the generally good standard of our students’ writing. The large number of 

honourable mentions for this division also attests to the standard that was achieved. In a second round 

of judging, seven finalists met with a teacher-“editor” to correct errors and to polish their texts for the 

final judging. M3 was judged separately from M2, thereby increasing the number of awards available. 

 The following pages reproduce the three winning essays from M3 and the three winners from 

M2 for your enjoyment. (These essays have been further edited prior to publication.)

M3	Division	Writing	Topic:
 Michelle Obama, the First Lady of the United States and wife of President Barack Obama, has 

said that she has stopped asking the girls she meets what they want to be when they grow up. Now, 

she asks them what they will contribute [สนับสนุนช่วยเหลือหรือท�าคุณประโยชน์] to their society and the 

world when they become adults. 

 Please write an essay explaining what you believe you could contribute to society in the future. 

First Place, M3: Ms Jidapa Chaovanapricha (Room 3)

My	Role	in	Making	Contributions

 One of an adult’s responsibilities is having a secure job, one purpose of which is to play a role 

in developing the country. Most people think doing your job is the best way to contribute to society, 

but this is not necessarily true. Contributing to society means to improve lives and to solve problems 

that occur. So I have decided that when I grow up, I am going to use what I have studied and my 

career to accomplish these objectives. I will help people in need and improve Thai education.

 As a doctor, I am going to treat my patients to the best of my efforts. I will dedicate my-

self to helping others the best I can by believing that what I am doing will benefit them. The most  

important perspective is to pay attention to every person that needs your help, no matter if it is a 

large or small problem: a person’s life is always the biggest matter of concern. I will not only help 

patients in the city, but also in the far provinces that are less fortunate. Regardless of where they live 

and how fortunate they are, everybody needs medical care when they are sick. The cost of care for 

poor households will be lower so that they can have higher opportunities for a healthy life.

The Mater Dei Writing Showcase, 2016–17
*** Results for the M2–M3 Division ***

By	Dr.	Nyle	Spoelstra	and	Members	of	the	English	Department
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 Also, I will make more of the Thai population aware of the importance of education. Because 

knowledge leads to development, more people should be enthusiastic to learn. The problem nowadays 

is that many think that learning is boring and a waste of time, so the solution is to make education 

more appealing and interesting for young people. The best way to motivate people of all ages to 

learn is by showing them that it can be fun and beneficial for them. I will do that by presenting  

researched knowledge through popular media. Through social media, I will post interesting facts that are 

a part of people’s daily lives but that they are not aware of. Via YouTube, I will create and support 

educational videos that will make learning enjoyable. Additionally, I will support education foundations. 

 Contributing to society can be done in many ways, depending on your position and  

occupation. But every type of contribution has one thing in common: motivation. Once someone has 

enough motivation – the will – to do something, what they want to accomplish will be possible. After 

all, “Where there’s a will, there’s a way.”

Second Place, M3: Ms Kanticha Pairojtanachai (Room 3)

Doing	What	I	Love	to	Help	Others

 Everyone is part of society, and I am certain we all want to make a difference. I think it is the 

responsibility of everyone to create a peaceful and happy society. For me, I would like to use what I 

love – reading, playing music and talking – to help others.

 First, I want to read bedtime stories to underprivileged kids. I want to share what many children 

all around the world and I have grown up with. I remember the feeling when I was young, looking 

forward every night to listening to the stories my mother read to me. They introduced me to a new 

world of imagination behind the pages and brought me happiness. Also, they taught me lots of good 

moral lessons, and made me feel that bedtime stories are very important for children. I do not want 

any child to miss them, just because they have no one to read to them. 

 Second, I want to use my talent, playing the flute, to entertain patients in hospital. I believe it 

must feel really bad being alone in the hospital and trying to recover from medical problems which 

can cause stress. It would be nice if I can help them feel more relaxed since there are lots of studies 

that show music can cure things that medication never will. I hope they will recover and get well soon 

after listening to the songs I play.

 Last, I want to spend my time talking with people who do not have anyone they can talk to. 

When I was in Mathayom 1, I went to Ban Bang Khae Social Welfare Development Centre for Older 

Persons twice with my school for charity. I could feel that the grandpas and grandmas there were very 

happy and excited to have visitors. Being away from their families, they felt sad and lonely. I want to 

go back and be a person with whom they can share their stories when they were younger, vent their 

feelings and talk to. 
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 In the future I will make sure I have time to do all of these things at least once a week and 

I will ask others who share the same interests to join me. I will grow up to be a person who cares 

for others and is ready to contribute to society. 

Third Place, M3: Ms Pimchanok Chantpakpimon (Room 3)

What	the	Future	Holds

 I believe that giving back to the society does not only have to be by volunteering or giving 

money to charity. It does not matter if I am going to be rich or poor, successful or unsuccessful. What 

matters is that I am a good person, a role model, who does what is right. If everyone does that, 

imagine what a great place the world will be. 

 I want to be a lawyer when I grow up. This job would give me opportunities to help people 

even though there will not be much free time and the job is going to be really stressful. I want to do 

pro bono cases and give some legal advice to good people with a bad financial status. I might not 

be able to do a lot of those things, but I want to do as much as I can while still having a successful 

career. 

 There are many good students who cannot afford to go to college or university. I have seen 

my mom help students pay for college. I saw how happy they looked and how passionate they were 

about what they were studying when they talked to me. I really want to help students when I grow 

up by helping with the finances or by giving advice to law students.

 I cannot predict that I am going to be a lawyer. Things can change and people can be  

interested in different things as quickly as overnight. But I know that whatever I am going to do, wheth-

er I am going to be a lawyer or not, I am going to be a good person. I want to be someone kids 

can look up to, a good role model, and someone who inspires people to do good things. People say 

you do not know what is going to happen and you cannot predict the future. Well, I do know one 

thing: I am going to do my part in making the society a better place.

Honourable	Mention,	M3	Division:	

 Ms Chavisar Chitpiboonsuk, M3/3  Ms Pasiri Charatsri, M3/3

 Ms Faith Athikomrattanakul, M3/1  Ms Premchanok Peukpattanaruks, M3/1

 Ms Korravee Thumpisut, M3/4   Ms Pundita Kasemsup, M3/3

 Ms Nalin Wongtanakiate, M3/2  Ms Supisara Maneepun, M3/3

 Ms Natchaporn Namsirikul, M3/1  Ms Tasha Tanarugsachock, M3/3

 Ms Panisa Bandityanond, M3/2  Ms Thanyathorn Vongvanich, M3/3

 Ms Papitchaya Wangsaturaka, M3/2  Ms Yanisa Charassangsomboon, M3/2
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M2	Division	Writing	Topic:
 Michelle Obama, the First Lady of the United States and wife of President Barack Obama, has 

said that she has stopped asking the girls she meets what they want to be when they grow up. Now, 

she asks them what they will contribute [สนับสนุนช่วยเหลือหรือท�าคุณประโยชน์] to their society and the 

world when they become adults. 

 Please write an essay explaining what you believe you could contribute to society in the future. 

First Place, M2: Ms Natchalin Kenthaworn (Room 4)

My	Contributions	to	Society

 If the world were a car, could I be fuel? If the world were a tree, could I be water? If the 

world were a bird, could I be the wind beneath its wings? These questions vividly remind me about 

what can I contribute to society, and how I can fulfil these dreams. To my way of thinking, there are 

basically three levels of society: family, school, and country and the world. 

 First of all, family, the closest society, is the core of my life. What can I contribute to the fam-

ily society? In fact, nothing is more important than being a grateful child. Being a grateful daughter 

provides happiness and harmony to the family. So far as we know, our parents have given us endless 

kindness, so I will contribute to my beloved society by taking care of my parents from now on. Taking 

care of them is just like the way they took care of me – it is just a switch. When I was a little girl 

with a bad fever, every time I opened my eyes, my mother and father were always there for me. I, 

too, will always be there for them. Another thing I could do to contribute to my family society is to 

develop close rapport. I will bring my family a harmonious relationship, a consistent relationship and an 

unbreakable bond. These three elements of my rapport develop goals that will soon bring real happiness 

to my family society.

 Second, school, my second home, is a place I am completely familiar with. For the past ten 

years I have been at Mater Dei School, I can feel the warm atmosphere every time I step into my 

school. This school has given me the heart of my life, knowledge and mottos, such as Serviam. What 

can I give back to the school in the future? In fact, “tomorrow” is the future, so I can contribute to 

my school society from tomorrow. I will always think and act like I am a Mater Dei student. How to 

think and act like I am from Mater Dei? Our school has been nourishing students, including me, to 

be “good,” to have “Serviam” in our heart and to become a complete woman with grace and kind-

ness. Even though in the future I have to step out of my beloved school, I will proudly still think and 

act like a Mater Dei graduate. Also I will hand over the aims and mottos of my school to my child 
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and grandchild and great-grandchild; I will pass Serviam on to them. I will bring my school honour by  

promoting its reputation. 

 Last, what can I do for the country and the world? I will serve my country dutifully by doing 

my best in my career. I will have His Majesty, the late King Bhumibol Adulyadej’s mottos to guide my 

life and my country. Significantly, our late King gave us a sustainable way of living called “Economic 

Sufficiency”. Economic sufficiency is the true happiness for all Thais, emphasizing self-reliance, reasonable-

ness and the strengthening of life. This can apply to all levels of society. With great pleasure, I will do 

what His Majesty, the late King, taught all Thais. I will be Thailand’s good citizen. I will be a righteous, 

upright and law abiding citizen. I will be helpful, open-handed, large-hearted and warm-hearted. Finally, 

I will be a good citizen of the world. With my career, a doctor, I will cure people with all my best 

efforts and I will try to invent technological goods and equipment to help people all around the world. 

 To conclude, these three societies are very important to me and I will give them my best. I will 

always remember, as Nelson Mandela said, “It is in your hands to create a better world for all who 

live in it,” 

Second Place, M2: Ms Neennara Chatpunnarangsee (Room 3)

To	Society

 On a heart-breaking September 2nd, 2015, the powerful Mediterranean waves held something 

unusual in their midst. A young boy, no older than three, washed ashore. His clothes were still a fresh 

red and blue, having yet to fade from his 24 hour soak in the seawater. With his small and limp body, 

head angled to the side, and eyelids shut, the little Syrian refugee could pass for a sleeping baby. 

However, there was no sound of breath and he lay very still, peculiarly still. Upon further inspection, 

it was discovered that along with twelve others, the young boy had drowned because of the raging 

sea, trying to escape from the Syrian civil war that had torn his country apart. 

 Today, the world is divided by religion, beliefs, laws and borders. Our world is slowly cracking 

apart and society is in peril. It takes more than an individual to piece our world back together. Before 

we can do that, however, we need to understand the roles that the right education, less crime, and 

world  peace play in making a better society. 

 It was reported by humanium.org that 72 million children of primary education age are not 

going to school and 759 million adults are illiterate. I believe that education is a very important factor 

for society, because the more education people receive, the more opportunities they are able to have.  

I will try my best to bring education to those around me and help them have more opportunities 

in areas such as jobs, careers, and a better chance at life. People who are deprived of education, 

willingly or not, tend to work their days with low pay and exhausting tasks. People who have enough 
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education can spread knowledge and remind us that education is indeed necessary to society and 

oneself.  Education will benefit you, your family, your health, and your life. As Kofi Annan, the Seventh 

Secretary-General of the United Nations said, “Education is the premise of progress, in every society, in 

every family.”

 The murder rate can be an indicator of all crimes. The statistics are not very good, but  

gunpolicy.org estimates there are at least 3000 to 4000 murders per year in Thailand. Whatever the 

actual number, it is too many. As I grow as a person, I believe ever more strongly in justice and 

fairness. When I grow older, I would like to become a “thrill-seeker in the court” – that is, a lawyer. 

As a hard-working and developing attorney, I would strive to do my utter best to reduce crime rates 

in Thailand, whether it would be by public speeches for prisoners or projects in the media. I would 

always follow my one rule, “Innocent until proven guilty.”

 Finally, my last goal to improve society is to set an example of peace. War is raging between 

countries because of their disagreements on politics, beliefs, or religion. I know that I cannot stop all 

violence on Earth, but I do believe that I can slowly influence others to take the right path. Then 

perhaps soon, the world could be rid of unnecessary deaths, wars, selfish people, and many other evil 

things: when all people work together, humans are always stronger when united.

 Do you want to condemn innocent children to the fate of the Syrian child? Would you want to 

live in a world where peace is not even heard of? I, for one, do not, and I know that most people 

would agree with me. In order to save our world from its fast approaching, negative fate, we should 

all try for the right education, less crime, and world peace. I hope that whoever you are, wherever 

you are at, and whatever you are doing, you will persevere. If the clock hands land on mortal peril, 

our world will be beyond saving. As Martin Luther King Jr. taught us, “If you can’t fly, then run; if you 

can’t run, then walk; if you can’t walk, then crawl; but whatever you do, you have to keep moving 

forward.” 

Third Place, M2: Ms Kanyapat Ploypradith (Room 1)

A	Better	Place

 “… [A]sk not what your country can do for you – ask what you can do for your country.” 

This quotation from John F. Kennedy, the 35th President of the United States, helps us realize the true 

purpose of living. Life is not just about having lots of possessions; it is about how much a person can 

contribute to address some of the issues in the society. Nowadays, people focus on making a lot of 

money so that they can have more possessions. However, this kind of greedy behaviour may cause 

many problems in the world, especially as children follow bad examples. However, if we change and 

teach children to think more about what they can contribute to society, the country will benefit. Among 

the many issues to be addressed, I strongly believe that those related to education, energy and the 

environment, and hygiene and public health should receive a higher priority.  
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 Education is very important because everyone should be educated to realize their potential and 

follow their dreams. In addition, people receive information about the world from education. Thus, with-

out a proper education, people will not be able to live in the society happily and safely. Moreover,  

education enables people to contribute to the society. When I grow up, I will disseminate my knowledge 

to other people. As a result, they will be able to have their own careers and have a better quality 

of life. I will not just pass along knowledge, however; I will teach people to be good citizens since I 

believe that education is not just studying in a classroom. To me, it is a life-long process of learning, 

both knowledge and morality.

 Apart from education, currently it is harder to have enough energy because of the grow-

ing population and greater needs for energy. There are two kinds of energy: non-renewable and  

renewable. Non-renewable energy is the main energy that we use in our daily lives. Its disadvantage 

is that it causes pollution. Pollution has been linked to a great number of human risks and dangers. 

To help the world, I will exploit renewable energy sources, such as solar, wind and water power in-

stead of fossil fuels. By doing that, we will have cleaner energy and a better environment for many  

generations to come.

 Hygiene and public health are vital for everyone in the world, but only some people have  

access to medical services and health care. Although many people can see that this is a big problem, 

there are only a few people who have done anything to fix it. When I am older, I will undertake 

volunteer work and, if possible, provide medicines for people who are in serious need, but may not be 

financially secure. Furthermore, I will develop new health-related innovations which are more efficacious, 

more available and more affordable to the general public.

 Overall, I would like to make contributions to the society to heal the world and to make the 

world a better place. This is not just for me, but for everyone of this and following generations.

Honourable	Mention,	M2	Division:	

 Ms Adhichanan Supokawej, M2/2  Ms Prima Dansubutra, M2/4

 Ms Anatta Panurat, M2/4   Ms Ratthapat Kaewphongsri, M2/3

 Ms Boonvadee Khajorndejdecha, M2/2 Ms Sirapat Anupantanan, M2/1

 Ms Monthakarn Kosavisutte, M2/3  Ms Tanchanok Lertruangpunyavut, M2/3

 Ms Nattakrita Kritsanaphan, M2/4  Ms Varocha Kehasukchareon, M2/3

 Ms Pakaporn Tiyawatchalapong, M2/3  Ms Villvalin Sulanchupakorn, M2/4

 Ms Pattraporn Yingwiwat, M2/4  Ms Yanin Watchawong, M2/1
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“ยุวกวี ศรีวรรณกรรม”
วันที่ 27 มกราคม วันฉลองนักบุญอัญจลา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย	คุณครูกนกพรรณ	ศุภเสรีสกุล

		 	 “เราจะปลูกความฝันของแม่		 	 ให้งดงามอยู่ในใจตน”

เป็นท่อนหนึ่งของเนื้อเพลง “ปลูกฝัน...แม่อัญจลา” ที่นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยร่วมร้องด้วยความตั้งใจ เพื่อระลึกถึง

และตระหนกัในพระคุณของทา่นนกับญุอญัจลา และพรอ้มทีจ่ะสบืทอดจติตารมณข์องทา่นนกับญุอญัจลา อยา่งตอ่เนือ่งจนถงึ

ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

ก่อนถึงวันฉลองนักบุญอัญจลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกระดับชั้นได้เขียน

ขอ้ความไตรต่รองท่ีสอดคลอ้งกับคณุธรรมดา้นการยืนหยัดในความถกูตอ้งและเป็นธรรม รวมถงึระลกึถงึพระคณุของท่านนักบุญ

อัญจลา ดังที่พวกเราชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัยยึดมั่น ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

   

		 	 	 “อบรมเสริมคนให้ครบ	 	 ประสบธรรมอันสูงส่ง

								 ปัญญาแตกฉานมั่นคง			 												เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์”

โอกาสนี้ คอลัมน์ยุวกวี ศรีวรรณกรรม จึงได้น�าข้อความการไตร่ตรองของนักเรียนบางส่วนมาเสนอแด่ผู้อ่าน เพื่อร่วม

กันไตร่ตรองและระลึกถึงท่านนักบุญอัญจลา เมริชี สืบไป...

หนูจะปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ เพราะหนูไม่อยากให้โลกร้อน จะยืนหยัดในความถูกต้องและมุ่งท�าความดี คือ 

ความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน 
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์		แก้วน้ำาดี			ป.1/4

หนูจะใช้กระดาษอย่างประหยัดเพราะโลกจะได้ไม่ร้อน  ใช้คุณธรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อโลก 
เด็กหญิงณัชชา		ชีพสัตยากร		ป.1/4

หนูจะเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต จะไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้อภัยผู้อื่นเสมอ
เด็กหญิงพรนับพันน์		แย้มประยูร	ป.2/1

หนูจะยืนหยัดในความถูกต้องโดยท�าความดี เช่น แยกขยะ ช่วยแม่ท�างานบ้านเท่าที่ท�าได้ ไม่โกหก ไม่เที่ยวเล่นจน

พ่อแม่เป็นห่วง
เด็กหญิงปาณิสรา		บัณฑิตยานนท์	ป.2/2

หนูจะช่วยแยกขยะเพื่อไม่ให้คนที่ต้องมาแยกขยะเดือดร้อน และหนูจะไม่ใช้กระดาษสิ้นเปลือง เพื่อลดโลกร้อน
เด็กหญิงกชพร		รุ้งสุวรรณ	ป.2/2

การยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม ท�าให้เมื่อเติบโตไปจะได้เป็นคนดี ไม่คดโกงใคร ท�าให้มีแต่คนรัก และมี

เมตตาต่อเรา
เด็กหญิงณิชชาภัทร		รัตนชำานอง	ป.2/2
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

หนูจะยืนหยัดในความถูกต้อง โดยการไม่กินขนมในห้องเรียน ถึงแม้ว่าเพื่อนๆ จะชวนกินขนม เราคงตอบว่า “ไม่

เอา นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี”
เด็กหญิงนาทลี		วัฒนธรรม	วิลเลียมส์	ป.2/2

หนูไม่เคยถูกท�าโทษ เพราะหนูยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม
เด็กหญิงมะลิฉัตร		สุชาติ	ป.2/3

หนูจะพอเพียง เช่น ตอนพ่อบอกว่า “จะเอาของเล่นไหม” หนูบอกว่า “ไม่เอาเพราะมันแพงและไม่จ�าเป็น”
เด็กหญิงสรคณัฐ		นนท์ธนาวุฒิ	ป.2/3

จะใช้ดินสอให้หมดแท่ง จะใช้คุณธรรมเพื่อรักษาส่วนรวม
เด็กหญิงอรสุภา		พานิชประไพ	ป.2/4

หนูจะมีความสุภาพและอ่อนโยนต่อผู้อื่น  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  และหนูจะไม่สิ้นหวังเพราะเราก็สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้

เหมือนกับนักบุญอัญจลา
เด็กหญิงอริษา		จิระกรานนท์		ป.3/1

หนูจะใช้วาจาสุภาพและอ่อนหวาน หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนพี่น้อง หนูจะช่วยเหลือเพื่อน ครู และทุกคน หนู

จะไม่เอาเปรียบผู้อื่น จะไม่ว่าผู้อื่น หนูจะท�าให้ได้
เด็กหญิงปภาวรินทร์		ประยุรจตุพร	ป.3/1

หนูจะใช้วาจาสุภาพพูดกับผู้อื่น หนูจะแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น หนูจะคิดก่อนพูด
เด็กหญิงมาพิกา		จอมปรัชญา		ป.3/1

หนูจะสานตอ่ความฝันของนักบุญอัญจลาโดยการน�าหลกัค�าสอนเซอรเ์วยีมไปเผยแพรก่บัคนอ่ืนๆ เพราะการยืนหยัดใน

ความถูกตอ้งจะเป็นทางออกท่ีดท่ีีสดุในการแกปั้ญหา และจะต้องไมใ่ชอ้ารมณ์ มคีณุธรรม ดา้นเซอรเ์วยีมท่ีจะต้องรบัใชเ้สยีสละ
เด็กหญิงปรานไปรยา		อุดมแดงอร่าม	ป.3/2

 

 เมือ่เพ่ือนๆ ทะเลาะกนั เราควรชว่ยแกปั้ญหาอย่างเตม็ท่ีโดยดจูากเหตผุล  เพ่ือความเป็นธรรม และจะไดอ้ยู่ในสงัคม

ที่ดี ไม่มีการทะเลาะ อยู่อย่างปลอดภัย มีความยุติธรรมไม่เข้าข้างคนอื่น ตัดสินอย่างมีเหตุผลและไม่เข้าข้างเพื่อนตนเอง เรา

ทั้งหมด คือ เพื่อนกัน
เด็กหญิงวรัณนภัส	วงศ์สถิตย์พร	ป.3/2								

หนูจะไม่โกหก ถ้าเราไปท�าไม่ดีกับใคร เราก็ต้องยอมรับผิด ถ้าเราไม่ท�าความดี ความดีของเราก็จะไม่มีอยู่ในตัวของ

เรา เราจึงต้องท�าความดี หนูเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความดีอยู่ในตัวของตนเอง
เด็กหญิงธัญวรัตม์		มณีรัตน์	ป.3/2
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หนูจะมีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความกล้าหาญ ยืนหยัดในความรักพระเจ้า ตามแบบของนักบุญอัญจลา เพราะท�าให้เรา

มีความสุขมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ควรท�า เราจึงต้องกล้าหาญ มีน้�าใจและแบ่งปัน
เด็กหญิงอรกัณญา		ดวงอัมพร	ป.3/2

ความพยายามของหนูท่ีจะไมห่ยุดท�าจนกวา่จะท�าไดส้�าเรจ็ อย่างเชน่ หนูจะพยายามต้ังใจเรยีนมากขึน้ สนใจเรยีนย่ิงขึน้ 
เด็กหญิงอรกัญญา		บุณยเกียรติ		ป.3/3

หนูจะมีน้�าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีสันติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้ผู้อื่นเสียใจและทะเลาะกัน
เด็กหญิงชวัลญา		ชลธีศุภชัย		ป.3/3

             

หนูอยากยืนหยัดในความถูกต้องเพราะเราและผู้อื่นจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ และจะได้มีเพื่อนเยอะๆ 
เด็กหญิงส่องดาว	ภู่ระย้า	ป.3/3

หนูตั้งใจยืนหยัดในความถูกต้องตามแบบอย่างค�าสอนของนักบุญอัญจลา มีความยุติธรรม ซื่อตรง ไม่คดโกง ไม่คิด

ร้าย หรือเอาเปรียบผู้อื่น รักผู้อื่นด้วยใจ
เด็กหญิงภัณฑิรา		สหขุน	ป.4/2

ถ้าเรามีความฝันแล้ว เราอยากให้เป็นจริง เราก็ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจให้เป็นความจริงให้ได้ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเราก็ต้อง

อดทนและฝ่าฟัน ดังเช่น นักบุญอัญจลาที่ก่อตั้งคณะอุร์สุลินขึ้นมาได้
เด็กหญิงณิชช์ดา		วิบูลย์กิจวรกุล	ป.5/1

หนูจะช่วยเหลือผู้อื่น มีน้�าใจ ท�าความดี ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีเมตตา ยืนหยัดในความถูกต้อง และชักชวนผู้

อื่นให้ท�าความดี ไม่มีความเกลียดชัง มีแต่ความรักตามความฝันของนักบุญอัญจลา เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แตกแยก
เด็กหญิงพิชญ์สินี		เลาห์เกริกเกียรติ	ป.5/2

หากไม่มีคนยืนหยัดในความถูกต้อง สังคมก็จะไม่น่าอยู่ หากเราไม่ท�าแล้วใครจะท�า อย่าคิดว่าเราไม่ท�าแล้ว คนอื่น

จะท�า เพราะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีคนท�าเลย
เด็กหญิงภุมรี		ศรีนุตพงษ์	ป.5/3

คุณธรรม ความพยายาม ความศรัทธา ความมุ่งมั่น และความอดทน หนูเชื่อว่าส�าคัญมาก บางคนยอมท�าผิดเพื่อเอา

ของแลก เราจึงจะต้องมีความอดทน และความมุ่งมั่น เพื่อยืนหยัดในความถูกต้อง
เด็กหญิงภรณฎา		ปาลาพงศ์	ป.5/3

หนูจะสานต่อความฝันของนักบุญอัญจลา โดยหนูจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ท�าในสิ่งที่ผิด และถ้าเพื่อนท�าอะไร

ผิด หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี หนูก็จะตักเตือนเพื่อนเพื่อยืนหยัดในความถูกต้อง
เด็กหญิงภัทร์รวี		เอี่ยมอำานวยสุข	ป.5/4
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นักเรียนต้องยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมเพราะถ้าเราไม่ยืนหยัดในความถูกต้อง ก็จะไม่มีใครซื่อสัตย์ ทุกคน

ต่างก็เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ทุกคนก็จะขาดความสามัคคี เราจึงควรยืนหยัดในความถูกต้อง 
	 เด็กหญิงพิณทิพปภา		สุลัญชุปกร	ป.6/1

นักเรียนต้องยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมเพราะจะท�าให้เราไม่เป็นคนโกหก ซื่อสัตย์และเป็นคนดี เมื่อโตขึ้น

เราจะมีความสุข   
เด็กหญิงณัฐณิชาช์		น้อยมณี	ป.	6/1

             

นักเรียนจะยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมเพราะเราจะได้เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเมตตา

กรุณา เป็นคนที่ยุติธรรม และมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
เด็กหญิงนัทชา		หาญสิทธิวงศ์	ป.6/1

หนูภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพราะโรงเรียนของเราอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง มีต้นไม้

สวยๆ ที่ท�าให้โรงเรียนร่มรื่น อีกทั้งทางโรงเรียนยังปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตใจเซอร์เวียม รักและรับใช้ ช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ ที่ส�าคัญโรงเรียนแห่งนี้ เคยเป็นสถานศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

หนูจึงขอขอบคณุท่านนักบุญอัญจลา ผู้เป็นแบบอย่างของความรกัในพระเจ้า แบบอย่างของความด ีความอดทน ความ

พยายาม และที่ท่านได้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนแห่งนี้

ในฐานะท่ีหนูเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย หนูจะเป็นเด็กดี มีมารยาท ช่วยเหลือคุณครู และเพ่ือนๆ มีจิตใจเซอร์เวียม 

เหมือนที่คุณครูได้อบรมสอนหนูมาตั้งแต่เล็ก และจะไม่ท�าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
เด็กหญิงโจเซฟิน		โซ	ป.6/2

หนูได้เรียนรู้และอ่านประวัติของนักบุญอัญจลา เมริชี หนูรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่น มีน้�าใจ ตั้งใจ และไม่ท้อแท้  ท่าน

มักจะใช้เวลาไปกับการท�างานบ้านต่าง ๆ แวะเวียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ให้ค�าปรึกษาแก่คนที่มาขอค�าแนะน�า ซึ่งแสดงถึงความ

มีเซอร์เวียมในจิตใจ ท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนา มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ มากมาย แต่ท่าน

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เนื่องจากท่านยอมรับในความแตกต่างของบุคคลได้  

หนึ่งในค�าสอนของนักบุญอัญจลาที่หนูชื่นชอบคือ “จงรู้จักอดทนทุกสิ่งอย่างด้วยความพากเพียร” ค�าสอนนี้ช่วยเตือน

เราว่าการจะได้อะไรมาเราต้องมีความอดทน และลงมือท�าด้วยตนเองเสมอ เช่น ถ้าอยากเรียนเก่งเราก็ต้องหมั่นทบทวน ขยัน

และรับผิดชอบ อดทนและมุมานะต่อการเรียน
เด็กหญิงพิมพกานต์		การพิศิษฎ์	ป.6/3

นักเรียนจะสานต่อความฝันของนักบุญอัญจลาด้วยการยืนหยัดในความถูกต้องได้โดยเพียงแค่เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็

สามารถยืนหยัดในความถูกต้องได้แล้ว เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เช่น การไม่ลอกข้อสอบ การตรงเวลา ก็ถือว่าเป็นการยืนหยัด

ในความถูกต้องแล้ว
เด็กหญิงปาณิสรา		หิมะทองคำา	ป.6/3
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ตลอดชีวิตของนักบุญอัญจลา ท่านได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกเรา ในด้านความเมตตา โอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น และรวมถึงท่านได้ให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ แก่เรามากมาย โดยค�าแนะน�าที่หนูประทับใจมากที่สุดคือ “เธอจะท�าส�าเร็จได้

โดยมีใจดี และสุภาพถ่อมตนได้มากกว่าที่จะส�าเร็จ โดยแข็งกร้าว และใช้ค�าพูดเสียดแทง” ค�าแนะน�านี้จะคอยเตือนหนู และ

คนอื่นต่อไปเหมือนที่นักบุญอัญจลาหวัง
เด็กหญิงสาริศา		การขยัน	ป.6/2

            

หนูจะยืนหยัดในความถกูตอ้งและเป็นธรรมโดยการไมค่ดโกง และคดิอยู่เสมอวา่สิง่ใดควรท�า สิง่ใดท�าแลว้เป็นสิง่ดหีรอื

สิ่งที่ไม่ควรท�า ไม่ตามกระแส และเราต้องซื่อสัตย์ มีน้�าใจ แบ่งปัน และหนูจะเป็นคนดีของสังคม

ท่านนักบุญอัญจลาสอนให้เรารู้จักมีน้�าใจ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เช่ือและวางใจในพระเจ้า อีกท้ังการมีจิตตารมณ์ “เซอร์เวียม”  

หนูได้น�าค�าสอนของท่านมาใช้ในชีวิตประจ�าวันหลายอย่าง เช่น การบริจาคเสื้อผ้า บริจาคเงินให้ผู้อื่น ให้เพื่อนยืมของ ช่วย

ครูถือหนังสือ การสวดภาวนาอย่างตั้งใจ การมีความอดทน ฯลฯ หนูรู้สึกว่าเวลาเห็นผู้อื่นที่ล�าบากกว่าหนูจะพยายามช่วย

พวกเขา เช่น การบริจาค ฯลฯ หนูรู้ว่าค�าสอนของท่านจะคงอยู่กับหนูตลอดไป
	เด็กหญิงอัญชลีพร		อภิภัทรชัยวงศ์	ป.6/2

หนชูื่นชมทา่นนักบุญอญัจลาทีย่นืหยดัต่อสู้เพือ่ทีจ่ะท�าตามความฝนัของทา่นใหเ้ปน็จริง ยอมล�าบากเพือ่คนอืน่ๆ ทีไ่ม่รู้

จัก อุทิศตนแก่ประชาชน ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้คนทั่วไป ไม่เคยรังเกียจที่จะอุทิศตนเพื่อคนอื่น อีกทั้งยังหาทางเลือกให้กับหญิง

สาวที่มีจิตตารมณ์เช่นเดียวกับท่าน ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดปฏิบัติตามเพื่อมุ่งที่จะท�าฝันของตนให้เป็นจริง
เด็กหญิงมนัสนันท์		ลิ้มเจริญพร	ป.6/2

ท่านนักบุญอัญจลาเป็นนักบุญที่หนูอยากจะด�าเนินรอยตามเพราะท่านคอยช่วยเหลือคนที่ล�าบาก เดือดร้อน และเป็น

ที่ปรึกษา ตัวของท่านเองรักและรับใช้ อีกทั้งยังศรัทธาและเลื่อมใสในพระเจ้า ท่านเป็นนักบุญที่อ่อนโยน มีน้�าใจ และเป็น

แบบอย่างที่ดีของหลายๆ คน รวมถึงตัวหนูเองด้วย หนูอยากจะมีน้�าใจ คอยเป็นที่ปรึกษา ช่วยคนอื่นๆ ที่ต้องการความช่วย

เหลือ เหมือนที่ท่านท�า ถึงหนูจะเป็นชาวพุทธแต่หนูมั่นใจว่าการเป็นคนดีไม่มีข้อจ�ากัด
เด็กหญิงนันท์นภัส		เจียมอนุกูลกิจ	ป.6/2

เราต้องยืนหยัดในความถูกต้อง เพราะเราควรท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ท�าตามสิ่งที่ผิด ไม่คดโกง เราต้องซื่อสัตย์ สังคม

ตอนนี้ มีคนไม่ซื่อสัตย์มาก แต่เราก็ต้องยืนหยัดในความถูกต้อง
เด็กหญิงภัสทิชา		โกศลบุญ	ป.6/2

หนูจะสานต่อความฝันนักบุญอัญจลาโดยการเป็นคนดี เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ แบ่งปันมีน้�าใจ 

ยืนหยัดในสิ่งที่ดี ไม่วอกแวก ลังเลในสิ่งผิดชอบ เคารพในพระเจ้าและอยู่ในโอวาทของ นักบุญอัญจลา 
เด็กหญิงกิดาภาส์		อุทารวุฒิพงศ์	ป.6/2

ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ ความถูกต้องก็จะตามมา และถ้าเรามีความถูกต้องในตัว ผลตอบรับที่กลับมาก็จะดี เช่น ถ้าเรา

ไม่แซงแถวคนอื่น ก็จะไม่ถูกต�าหนิและเรายังได้ฝึกความอดทนในตัวด้วย เท่านี้เราก็จะมีความสุขได้
เด็กหญิงจงภสิณี		สุขวุฒิ	ป.6/2
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

หนูจะสานต่อความฝันของนักบุญอัญจลา โดยการยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมโดย

1. จะรับใช้เพื่อนมนุษย์

2. จะไตร่ตรองก่อนว่าอะไรผิด-ถูก

3. จะมาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง

4. รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ

5. ปฏิบัติตามท่านจนผู้อื่นชื่นชม

6. ตัดสินเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม
เด็กหญิงอรณัฐ		ผลประเสริฐ	ป.6/3

เราต้องยืนหยัดในความถูกต้องเพราะท�าให้โลกน่าอยู่ คนที่ท�าไม่ถูกก็จะต้องได้รับการตักเตือน และจะท�าให้คนที่ถูก

ต้องมีก�าลังใจในการท�าดีต่อไป
เด็กหญิงสิรินัดดา		เอกชัย	ป.6/3

 เราต้องยืนหยัดในความถูกต้องเพราะถ้าประเทศไทยมีคนไม่ดีคนเลวมากมาย ถ้าเราอยู่ในสังคมท่ีไม่ดีเราก็จะไม่ดี 

แต่ถ้าเรายืนหยัดในความถูกต้อง เราก็จะสามารถเป็นคนดี คิดดี ท�าดี ได้ดี และเลิกกระท�าความชั่ว และจะท�าให้สังคมเรา

ดีขึ้นได้ มีแต่ความสุข ไร้ความทุกข์
	 เด็กหญิงกชพรรณ		กิจไกรลาศ	ป.6/3

 การยืนหยัดในความถูกต้อง คือ การที่เราช่วยเหลือและให้อภัยคนอื่น ท�าให้เรามีความสุขเพราะถ้าคนอื่นมีความสุข

เราก็จะมีความสุข
เด็กหญิงบัญจรัตน์		ไชยสงวนธรรม		ป.6/4

นักเรียนต้องยืนหยัดในความถูกต้อง เพราะเป็นความดีงามที่พึงปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจ�าวัน และการปฏิบัติตนเช่นนี้ถือ

เป็นการซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่นอีกด้วย
เด็กหญิงปทิตตา		อภิศักดิ์ศิริกุล	ป.6/4

การยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมนั้นเป็นหลักของโรงเรียนหนู ครูและพ่อแม่หนูสอนมาและหนูคิดว่าการท�าสิ่ง

ที่ถูกต้องนั้นท�ายากกว่าท�าไม่ดี แต่ถึงยากแค่ไหนหนูก็จะท�าให้ได้อย่างดีที่สุด
เด็กหญิงกมลลักษณ์		เกียรติเมฆินทร์	ป.6/4

หนูจะสานต่อความฝันของนักบุญอัญจลาโดยการยืนหยัดในความถูกต้องคือ การท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ความร่วมมือกับ

คนดี แม้ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับคนที่มีอ�านาจมากกว่า มีเงินมากกว่า โดยไม่สนใจผิดถูก แต่หนูจะไม่

เป็นหนึ่งในนั้น เพื่ออนาคตที่สดใสของโลกใบนี้
เด็กหญิงชนิตสิรี	อนุมานไพศาล	ป.6/4
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ในเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี คือ ช่วงเวลาที่ส�าคัญของนักเรียนมาแตร์เดอีฯ นอกจากที่เราจะเฉลิมฉลองการประสูติ

ของพระเยซูแล้ว เรายังมีกิจกรรมที่ส�าคัญมากคือ การท�าบอร์ดพระคริสตสมภพ ทุกครั้งที่มีศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมเยือน ทุก

คนก็จะย้อนความหลังให้ฟังถึงช่วงเวลาต่างๆ ในโรงเรียน เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ และวีรกรรมต่างๆ ไปจนถึงช่วงเวลาที่

มีความสุขและทุกข์ในรั้วโรงเรียน และได้ถามเขาว่าช่วงเวลาไหนที่หนูชอบมากที่สุด แต่ละคนก็จะตอบแตกต่างกัน บางคน

บอกว่าชอบค่ายสภานักเรียน ชอบค่ายชั้นปี ชอบตอนเตรียมงานกีฬาสี ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่เกือบทุกคนจะบอกว่า

ชอบการท�าบอร์ดพระคริสตสมภพ  เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นโรงเรียนในยามค่�าคืน ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับ

เพื่อนๆ ได้ถกเถียงกัน ร้องไห้และหัวเราะไปด้วยกัน  

ในปีน้ีก่อนเริ่มท�าบอร์ดพระคริสตสมภพได้มีการให้แนวทาง และชี้แจงกติกา เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงขอความ

ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเต็มที่ ในการน�าเสนอบอร์ดพระคริสตสมภพนั้น จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด 

ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองเครือข่ายคาทอลิก และคุณครูศิลปะ ซึ่งแต่ละห้องที่น�าเสนอนั้นท�าได้ดีมาก มีการร้องเพลงและน�า

เสนอแนวความคิดของบอร์ด แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อน�าเสนอจบคณะกรรมการจะ

แนะน�าเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้มองอีกมุม ปรับและน�าไปต่อยอดในปีต่อไป   

ความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการได้พูดคุยกับศิษย์เก่า การได้เห็นคุณครูทีมชั้นแต่ละท่านได้ช่วยดูแลเด็กๆ จนค่�ามืด พ่ีๆ  

เจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยท�าความสะอาด ได้เห็นนักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางศิลปะ ความมีส่วนร่วมใน

ห้องเรียน และที่ส�าคัญที่สุด คือ การที่เห็นนักเรียนมีความสุข เพราะช่วงเวลาที่ล้�าค่าเรามักจะจดจ�าบรรยากาศ ความรู้สึก

ในช่วงเวลานั้นได้ชัดเจนแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นบอร์ดพระคริสตสมภพที่สวยงามจึงไม่ได้มีเพียงคุณค่า

ทางศิลปะเท่านั้น ยังมีคุณค่าทางจิตใจของทุกคนในโรงเรียนอีกด้วย

บอร์ดพระคริสตสมภพ
โดย	คุณครูเนาวรัตน์	ทัศนเกษม

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ทัศนศึกษาวันครู 2560
โดย	คุณครุดนุชรี		ตันทโอภาส

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 สมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และคณะ

นักเรียนเก่าได้จัดทัศนศึกษา Unseen Ayutthaya แก่คณะ

ครูปัจจุบันและครูอาวุโส เป็นเวลา 1 วันเพื่อน�าคุณครูศึกษา

เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชุมชนและกระชบัความสัมพนัธใ์นหมูค่รู  

คณะครูและกรรมการสมาคมฯ ออกเดินทางด้วยรถ

บัส 4 คัน จากโรงเรียนแล้วแวะเปลี่ยนรถที่ร้าน SAY โดย

นายกสมาคมฯ คุณศกร ทวีสิน และคณะนักเรียนเก่าที่ร่วม

จัดกิจกรรมรอต้อนรับ เมื่อคณะครูขึ้น “ตุ๊ก ตุ๊กหน้ากบ” 

เรียบร้อยแล้ว การเดินทางย้อนเวลาสู่อาณาจักรอยุธยาเริ่ม

ต้นขึ้นที่วัดแค หรือ วัดท่าแค วัดร้างทางทิศเหนือของเกาะ

เมือง ริมแม่น้�าโพธิ์สามต้นหรือคลองขวด เส้นทางยกทัพ

ของพระมหากษัตริย์ในอดีต น่าเสียดายที่ในปัจจุบัน ถูกกั้น

ปิดปากแม่น้�า เหลือแค่ท่อระบายน้�าเล็กๆ ให้น้�าไหลผ่าน

เท่านั้น แม้จะได้ชมเพียงโครงร่างของเจดีย์ล้านนาหนึ่งเดียว

ในกรงุศรอียุธยา แต่คณะครยัูงคงร�าลกึไดถ้งึความงามดัง้เดมิ

ของเจดย์ีฉาบปูน ฐานสีเ่หลีย่มย่อมมุ มรีอยหมดุท่ีเกิดจากการ

ตอกยึดแผ่นทองจังโกเพ่ือประดบัเจดย์ี เหมอืนเชน่การประดบั

เจดีย์แบบล้านนาในภาคเหนือแห่งนี้ 

ขบวนรถตุ๊ก ตุ๊กหน้ากบน�าคณะครูเดินทางต่อไปยัง

วัดตะไกร เบ้ืองหน้าเหลือเพียงฐานของสิ่งก่อสร้างขนาด

ใหญ่ที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน  ร่วมกับเสียงขับเสภาตอน

นางวันทองเตรียมตัวมางานแต่งงานพลายงามดังก้องท่ัว

บรเิวณ น�าคณะครสููบ่รรยากาศในวนัท่ีนางวนัทองไดร้บัขา่ววา่ 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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พลายงามลูกชายมีความชอบ ได้รับพระราชทานนาง 

สร้อยฟ้า และจะแต่งงานกับนางศรีมาลาในคราวเดียวกัน จึง

ไปลาขุนช้าง บอกว่าจะไปงานแต่งงานพลายงาม แล้วเตรียม

ของไปรับไหว้ลูกสะใภ้  

 ขบวนรถเดินทางหยุดหน้าวัดส้ม ริมคลองท่อใน

เกาะเมือง ปรากฏพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น ตกแต่ง

ด้วยลวดลายประจ�ายามแบบเขมร ลายกลีบบัวผสมศิลปะ

เขมรและอยุธยาตอนต้น นับเป็นพระปรางค์รุ่นเก่าองค์เดียว

ที่ยังมีลวดลายปูนปั้นเหลืออยู่มากที่สุด จากนั้น เดินทางต่อ

ไปยังกุโบร์หรือหลุมฝังศพของจุฬาราชมนตรีท่านแรก คือ 

ท่านเฉกอะหมัดหรือเจ้าพระยาบวรราชนายกบริเวณชุมชน

แขกหรือโคกแขก ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา เมือ่ขบวนรถออกจากสถาบัน คณะครเูดนิ

ทางเข้าเขตพระนคร ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมือง 

เพ่ือชืน่ชมจิตรกรรมฝาผนังในวหิารวดัสวุรรณดาราราม ซึง่เป็น

ภาพเขยีนสีน้�ามนัฝีมอืของ มหาเสวกตร ีพระยาอนุศาสนจิ์ตร 

เป็นภาพเรื่องพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซึง่รบัอิทธพิลมาจากตะวนัตกและเป็นจิตรกรรมสน้ี�ามันบนฝา

ผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย  

คณะกรรมการสมาคมฯ และนักเรียนเก่าน�าคณะครูสู่

รา้นผักหวานเพ่ือรบัประทานอาหารกลางวนัจากเมนูผักหวาน 

ทั้งผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว แกล้มด้วยกุ้งแม่น้�าตัวโต ในตอนบ่าย 

คณะครูเดินทางย้อนรอยรากแก้วของการศึกษาคาทอลิก ณ 

วัดนักบุญยอแซฟ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้ง

อยู่ริมแม่น้�าเจ้าพระยา ต�าบลส�าเภาล่ม ภายในวัดบริเวณ

ดา้นพระแท่นท้ังสองขา้งเป็นท่ีบรรจุศพของพระสงัฆราชปีแอร ์

ลอมแบรต์ เดอ ลาม็อต และพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ผู้น�า

มิสซังสยามสมัยอยุธยา  

ตลอดการเดินทางวันน้ี คณะครูรู้สึกขอบคุณและ

ประทับใจ ในความใส่ใจ ในน้�าใจและความกตเวทิตาของ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะนักเรียน

เก่า  นับเป็นของขวัญวันครูที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาแห่งแรกจาก 6 แห่งในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้งขึ้น 

ในการจัดทัศนศึกษาครัง้น้ีมจุีดประสงคเ์พ่ือให้นกัเรยีนเกดิความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตร

วิชาสังคมศึกษาฯ สาระเศรษฐศาสตร์ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ประกอบ

อาชีพของชุมชนด้วยลงมือปฏิบัติการท�าสบู่สมุนไพรชนิดต่างๆ ด้วยตนเอง การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท�า

เกษตรทฤษฎีใหม่จากวิทยากรผ่านแปลงทดลองการเกษตรต่างๆ ภายในศูนย์ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความประทับ

ใจในการทัศนศึกษาดังนี้

“จากการไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหนูได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากมาย 

ไดรู้ว้ธีิการท�าสบู่ ไดรู้ป้ระวตัคิวามเป็นมาของศนูย์ศกึษาฯ และในอีกหลายๆ เรือ่ง หนูประทับใจท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพัฒนาที่ดิน จ�านวน 1,895 ไร่ ที่แห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทราย ปลูกพืชไม่ขึ้น พระองค์ทรง

ท�าให้พื้นที่แห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการขุดบ่อน้�า ปลูกต้นไม้ พืชสวนครัว พืชสมุนไพร การ

เลีย้งสตัวช์นดิตา่งๆ ฯลฯ และหนูประทับใจในการน่ังรถรางชมสถานท่ีต่างๆ ระหวา่งการไปยังสถานท่ีจัดกจิกรรมทัศนศกึษา” 
เด็กหญิงปณิดา		คุณาวุฒิ	ป.6/1

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โดย	คุณครูอรอุมา		สว่างธูป

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“สิง่ท่ีหนูไดเ้รยีนรูจ้ากการไปทัศนศกึษาคอืการท�าสบู่ หนูไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัสว่นประกอบ วธีิท�างบประมาณ และสมนุไพร

ท่ีสามารถน�ามาท�าสบู่ หนูไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาของสถานท่ี ตน้ไม ้และชาวบ้านท่ีไดร้บัความรูแ้ละน�าไปต่อยอดอาชพี 

และได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยประชาชนมาก หนูมีความประทับใจในพระองค์ท่านที่ทรงมองการณ์ไกลท�าให้ผืน

ดินที่แห้งแล้งกลายเป็นที่ๆ สวยงามและอุดมสมบูรณ์”
เด็กหญิงชนิตา		เอี่ยมวิริยะพงษ์	ป.6/2

“หนูได้เรียนรู้วิธีการด�ารงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่สามารถอยู่กินได้โดยไม่กู้หนี้ยืมสิน

ใคร หนูประทับใจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถพัฒนาที่ดินที่แห้งแล้งมากจนไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ปลูกผักและผลไม้ได้” 
เด็กหญิงนารา		เวชยันต์วิวัฒน์		ป.6/2

 “จากที่หนูได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หนูได้เรียนรู้ถึงความเป็น

อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้น ทั้งความพอเพียง ความเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ท้ังน้ีล้วนมาจากน้�าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงห่วงใยประชาชนในพ้ืนท่ี ในการ

ทัศนศึกษาครั้งนี้หนูรู้สึกดีใจและประทับใจมากที่ได้มาเพราะได้ท�ากิจกรรมสนุกสนานและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”
เด็กหญิงใจใส		เจริญพิวัฒพงษ์	ป.6/3

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“การได้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นโอกาสที่ดีมาก โดยการตามรอยพระองค์ใน

ที่นี้หนูและเพื่อนๆ ได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  พระองค์คือ ผู้ที่เป็นต้น

แบบในการด�าเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน  ในการไปทัศนศึกษาหนูประทับใจตั้งแต่สถานที่ที่พระองค์ทรงพัฒนาให้

มีความร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย เช่น การท�าสบู่จากสมุนไพรต่างๆ ถือเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่น

ของคนไทย และเป็นสิ่งเหมาะสมในการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนอย่างเรา”
เด็กหญิงณัฐชญา	ตั๊นสวัสดิ์	ป.6/3

“จากท่ีหนูไดไ้ปทัศนศกึษาท่ีศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอพนมสารคาม  จังหวดั

ฉะเชิงเทรา สิ่งที่หนูได้เรียนรู้คือพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประวัติของศูนย์การ

ศึกษาฯ การท�าสบู่ ฯลฯ สิ่งที่หนูประทับใจ คือ หนูได้ศึกษาการไปสืบสานงานที่พระองค์ได้ทรงท�าเพื่อประชาชนซึ่งหนูได้

เรียนรู้และจะน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน”
								เด็กหญิงปทิตตา		อภิศักดิ์ศิริกุล	ป.6/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“...พระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคน จึงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมาไถ่บาปแก่มวลมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดหรือคน

ที่จนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ท�าดีมาโดยตลอดหรือคนที่ท�าบาปจนไม่น่าให้อภัย พระองค์ก็ทรงให้อภัย และความหวังที่พระเจ้า

ประทานให้แก่เราปวงชนชาวไทยคอืพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระองค์ท่านทรงใช้พระปรชีาสามารถ

ของพระองค์ขจัดทุกข์ บ�ารุงสุข แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ด้วยใจที่รักและรับใช้อย่างแท้จริง...”

ละครคริสต์มาสในปีน้ี พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้จัดเตรียมขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเล่าเรื่องราวการ

เสดจ็มาประสตูขิองพระเยซเูจ้า องค์ผู้ประทานความรกัและอภัยบาปต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนได้รบัรูแ้ละเข้าใจ เมือ่เริม่ด�าเนินการ

มาระยะหน่ึงก็ได้ท�าการปรับเปลี่ยนเน้ือหาเพ่ือให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราวความรักและการเสียสละ

ของพระเยซูเจ้าและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อมวลมนุษย์และประชาชน จึงได้ถ่ายทอดผ่านตัว

ละครของนักโทษสองคน ซึ่งมี “ความหวัง” รอรับอิสรภาพ 

การท�าละครเวทีถือเป็นสิ่งที่ยากและท้าทาย พวกเราจึงได้แบ่งงานตามความเหมาะสม ทั้งการเขียนบท การก�ากับเวที 

การแสดง การประสานงาน แสง การบรรยายและเพลง โดยปีนี้ใช้การแสดงประกอบการพากย์และบรรเลงดนตรี จึงต้อง

อาศัยความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

ละครพระคริสตสมภพในมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดย	นางสาวนลพรรณ		ทองสินชัยเลาหะ

หัวหน้านักเรียน

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆ คนได้เรียนรู้ รู้จักการเสียสละแบ่งปัน และให้อภัย ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมกันท�างานในครอบ

ครัวเล็กๆ นี้ ขอขอบพระคุณคุณครูที่สนับสนุน ติดตามงาน และให้ค�าแนะน�า ขอขอบใจน้องๆ คาทอลิกชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 และน้องๆ คาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ช่วยด้านการแสดงและฝึกซ้อมอย่างหนัก พวกเราด�าเนินงานมาด้วยความ

เชื่อและความหวังในพระเจ้า จนทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกและสิ่งที่ได้

รู้สึกดีใจมากที่ได้ท�างานนี้ เพราะท�าให้ได้มีเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น และการท�างานนี้ก็ท�าให้เรามีความสามัคคี ต้องแสดง

ท่าทางให้พร้อมกับเสียงพากย์ และจังหวะอื่นๆ ถึงแม้ว่าการท�างานนี้จะท�าให้เหนื่อย และกังวลว่าจะสามารถท�าออกมาได้ดี

หรือเปล่า แต่เมื่อเราท�าผิดพลาดพี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคนก็ให้โอกาสเราแก้ไขเสมอ ท�าให้ลดความกังวลลงไป และเพราะมี

คุณครูคอยให้ค�าปรึกษาท�าให้งานนี้ออกมาได้ดี
นางสาวพิมสิริ	เบลลินี่	ม.5/1

รู้สึกว่าได้อะไรกลับมามาก ถึงแม้จะเป็นเหมือนเวลาสั้นๆ ท่ีได้ท�างานด้วยกันแต่กลับรู้สึกว่าได้รู้จักและสนิทกับพ่ีๆ 

เพื่อนๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังท�าให้ได้ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับหลายๆ ฝ่ายเพิ่มเติมด้วย
นางสาวจริยาภรณ์	เจริญพงศ์	ม.5/5	

ได้เรยีนรูห้ลายสิง่หลายอย่าง ได้ลองท�าอะไรใหม่ๆ ได้คดิได้แก้ปัญหา ได้ท�าอะไรหลายๆ อย่างท่ีท้าทายความสามารถ

ของตัวเอง เรียนรู้ท่ีจะเสียสละ ลองท�าอะไรเพ่ือคนอ่ืนมากขึ้น จากกิจกรรมน้ีท�าให้รู้สึกได้ว่าการลองท�าอะไรใหม่ๆ แล้ว

พยายามท�ามันออกมาให้ดีท่ีสุด นอกจากความภูมิใจแล้วเราจะได้รับสิ่งท่ีมีค่ามากกว่าความภูมิใจคือประสบการณ์และความ

ทรงจ�าที่มีค่าที่สุด
นางสาวโชศิตา	จิรจิตร	ม.6/1

ท�าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดไฟต่างๆ ท�าให้ละครมีความน่าสนใจและเพิ่มสีสันให้กับละครอีกด้วย นอกจากนี้ยังฝึก

การท�างานเป็นทีม เพราะถ้าขาดต�าเเหน่งใดต�าแหน่งหน่ึงไป งานอาจออกมาได้ไม่สมบูรณ์ ซึง่การรูจั้กการท�างานเป็นทีม เป็น

พื้นฐานที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�าในต�าแหน่งจัดไฟ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆ ครั้ง

หนึ่ง ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสในการท�างานครั้งนี้
นางสาวสริดา	ภูมิอมร	ม.6/2

จากการท่ีได้มีส่วนร่วมในการแสดงละครคริสต์มาสในครั้งน้ี รู้สึกมีความสุข และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้เข้าร่วม

กิจกรรมนี้ เพราะได้มีโอกาสท�างานร่วมกับเพื่อนๆ และน้องๆ และได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการประสูติของประ

เยซูเจ้าในวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังได้ทั้งความสนุกสนานและได้ทักษะการท�างานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย
นางสาวสกลสุภา	วังตาล	ม.6/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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หนูท�าหน้าท่ีเป็นคนเขียนบท สิ่งท่ียากคือต้องคิดเรื่องให้เหมาะสม เพราะมีเน้ือหาท่ีแสดงความส�านึกในพระ

มหากรณุาธิคณุในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ต้องขอบคณุเพ่ือนๆ และคณุครท่ีูช่วยให้ค�าปรกึษา ท�าให้

หนูรูว่้าในหน่ึงหน้าท่ีไม่จ�าเป็นท่ีคนๆ เดยีวต้องท�าท้ังหมด เราต้องรบัฟังความเห็นคนอ่ืนและต้องใจเย็นให้มากๆ เม่ือพบปัญหา 

ช่วงเวลาที่ท�าละครได้คุยกับพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ เป็นเวลาที่มีค่า เพราะเราได้ครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัว 

อีกอย่างละครนี้ถือว่าเป็นการท�างานเพื่อประกาศให้คนอื่นรู้จักพระเยซูและพระเจ้า หนูเลยไม่ผิดหวังที่ท�า ละครครั้งนี้

ท�าให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ทั้งด้านความคิด การใช้ชีวิต คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นละครที่ธรรมดาแต่หนูเชื่อว่าอย่างน้อย 

ผู้ชมก็จะจ�าเกี่ยวกับละครปีนี้ได้และหนูอยากฝากถึงน้องๆ รุ่นถัดไป อยากให้ตั้งใจท�า เพราะละครคริสต์มาสนี้จะให้อะไรกับ

น้องๆ อีกมากมาย
นางสาวมนต์ธร	คุปตะวินิจ	ม.6/3

รายชื่อคณะผู้จัดท�าละครพระคริสตสมภพ

ก�ากับการแสดง	

นางสาวโชศิตา จิรจิตร  นางสาวมนต์ธร คุปตะวินิจ นางสาวนลพรรณ ทองสินชัยเลาหะ

ประสานงาน

นางสาวเปรมสิริ บุญสุข  นางสาวอัญชิสา พัฒนพิธาน นางสาวสริดา ภูมิอมร

นางสาวปณาลี มีขันทอง  นางสาวธนธร จิตรุ่งสาคร  นางสาวรภัส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

บทบรรยายและเพลง

นางสาวนครียา วานิชย์  นางสาวปาลิตา ลีลาพากเพียร นางสาวกัญญาวีร์ ธีรลักษณ์

นางสาวมนต์ธร คุปตะวินิจ  นางสาวลักษิกา เอกทศวรรณ นางสาวนภัสร ธนเสรีธ�ารง 

นางสาวชญตา ศรีพาณิชย์  นางสาวพิชญ์ภัทรณ์สญา เลิศสนองบุญ

นักเเสดง

นางสาวพิมรดา อุตสาหจิต - พระนางมารีย์  นางสาวธนสลิล ลิ่วเฉลิมวงศ์ - นักบุญโยเซฟ 

นางสาวสิริกร กุลชล - ชุมพาบาล   นางสาวนัชชา ชาครานนท์ - ชุมพาบาล

นางสาวสกลสุภา วังตาล - ทูตสวรรค์  นางสาวพัฐสุดา ก�าแพงแก้ว - ทูตสวรรค์

นางสาวปณัฐมน อุดมเกียรติ - นักโทษ  นางสาวคลอเดีย สุปรียา วอร์ค - นักโทษ

นางสาวพิมสิริ เบลลินี่ - ผู้คุมนักโทษ  นางสาวชญานิน ตันวิสุทธิ์ -โหราจารย์

นางสาวพีรญา อินทรสุขสันติ - โหราจารย์  นางสาวจริยาภรณ์ เจริญพงศ์ - โหราจารย์

นางสาวสไบทอง สอนสมสุข - เจ้าของโรงแรม นางสาวสุวีรยา หันหาบุญ - เจ้าของโรงแรม
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นักเรียนคาทอลิก	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	–	ลูกแกะ

เด็กหญิงมารีญา หวังนิมิตดี  เด็กหญิงเอลิชา ถิ่นพนม  เด็กหญิงสวิชญา ชื่นพิศาล

เด็กหญิงอภิชญา เชี่ยวณรงค์กร เด็กหญิงณิฌา ลิ้มสุวรรณ  เด็กหญิงนิรินธน์ สีตกะลิน

เด็กหญิงเอลล่า วานิชวงศ์  เด็กหญิงณิชา มโนลม้าย  เด็กหญิงพิมพิมล สุวรรณธาร

เด็กหญิงเยเซเนีย การ์ซีอาร์  เด็กหญิงแทนกมล ทองอร่าม เด็กหญิงพิชญาภัค ปุภรัตนพงษ์

เด็กหญิงอิสราภา รัตนชินวงศ์ เด็กหญิงเนริศา ตังเดชะหิรัญ เด็กหญิงรินรดา กันทา

เด็กหญิงเกษลฎา ปิยะทรงสุทธิ์ เด็กหญิงณฐ์ณิชญ์ชา ชาญน�าสิน เด็กหญิงนรินทร์ ตั้งในธรรม

เด็กหญิงเคทลิน เอื้อรัตนรักษา เด็กหญิงภัทรียา พิกุลขจร  เด็กหญิงดุษฏี ศุภมงคล

เด็กหญิงอริสา นิธิชวิน  เด็กหญิงพิราวรรณ ธนบูลย์นันทกุล เด็กหญิงรมิฏา ร�าพรรณ์ 

เด็กหญิงปารมี ชูศิลปะทวีทรัพย์ เด็กหญิงศุทธดา สุวรรณสุทธิ เด็กหญิงปณิชา ยงปิยานนท์

เด็กหญิงอลิน จิตรถเวช  เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีมหาวงษ์ เด็กหญิงวริศรา รุ่งเรือง

เด็กหญิงไอรยา ลิ้มปติยากร  เด็กหญิงณิณา ลิ้มสุวรรณ  เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงษ์นิพนธ์

เด็กหญิงอัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ เด็กหญิงมิลินท์ พันธุ์พรหมธาดา เด็กหญิงอิสรีย์ วิวัฒนมนตรี

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อธิวงศ์ภัสร์ เด็กหญิงณิรดา พ่วงเขียว  เด็กหญิงปัณณกาล เศรษฐภากรณ์

เด็กหญิงพิมพ์พรรณโซเฟีย โซ ซื่อวิริยพันธุ์ 
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 การด�าเนินชีวิตของคนเรา งานเป็นส่วนหน่ึงท่ีน�าความเจริญมาสู่ชีวิต ช่วงวัยของการท�างานท�าให้ชีวิตได้รับ

ประสบการณ์ ความสขุ ความประทับใจ ในสถานท่ีท�างาน  ผู้บรหิาร และเพ่ือนร่วมงาน ข้าพเจ้าจึงเกดิแรงบันดาลใจถ่ายทอด

มาเป็นค�าประพันธ์ต่อไปนี้

 

		 	 หกสิบปีชีวิตที่เปลี่ยนผัน	 	 	 นับแต่วันเป็นนางสาวเข้ามาสอน

		 ณ	โรงเรียนแห่งนี้มีพระพร										 	 น�าพาจรอยู่ถึงซึ่งปัจจุบัน

		 เกิดศรัทธาสถานที่แห่งนี้นัก	 	 	 มีความรักมีความดีมีสีสัน

		 จากนักเรียนและเพี่อนครูหมู่อนุบาล		 	 จนถึงชั้นทีมประถมมัธยมปลาย

		 ล้วนเป็นกัลยาณมิตรสนิทสนม	 	 	 ที่ชื่นชมกว่านั้นท่านทั้งหลาย

		 คณะซิสเตอร์ผู้บริหารท่านมีใจ	 	 	 เมตตาให้ได้มีงานท่านการุณย์

		 มีวันนี้ขึ้นมาได้มิใช่อื่น	 	 	 	 ท่านหยิบยี่นความปรานีที่เกื้อหนุน

		 เริ่มจากศูนย์พูนทวีนี้คือบุญ		 	 	 ท่านค�้าจุนชีวิตหนึ่งสุดซึ้งใจ

		 ขออัญเชิญท่านนักบุญอัญจลา	 	 	 แผ่เมตตาอ�านวยพรวิงวอนให้

		 ทุกทุกท่าน	ณ	ที่นี้มีแรงใจ		 	 	 สร้างผลงานบันดาลให้ได้ชื่นบาน

		 อีกพระแม่มาแตร์ฯแผ่ความรัก	 	 	 โปรดพิทักษ์นักเรียนครูผู้บริหาร

		 คณะซิสเตอร์ประสบสุขใจสราญ	 	 	 กิจการงานส�าเร็จดังตั้งใจเทอญ

 

“ครุสรรค์ วรรณศิลป์”
“วันครู”

โดย	คุณครูปณิดา		คงสันทัด
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

หากถามนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยถึงเทศกาลและวันที่รอคอยที่สุด ข้าพเจ้าเชื่อว่านักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล

กระทั่งมัธยมศึกษาคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “วันคริสต์มาส” เป็นแน่ วันฉลองวันพระคริสตสมภพ คือ วันที่เต็มไปด้วย

ความสุข ความสนุกสนาน และความอบอุ่น สมกับเป็นวันแห่งการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้า องค์ผู้ประทานความรัก

และการอภัยบาปให้แก่มวลมนุษย์ทุกคน

ในช่วงของเทศกาลแห่งการเฉลมิฉลองน้ี มสีิง่หน่ึงท่ีไม่เคยแปรเปลีย่นนับต้ังแต่ข้าพเจ้าได้เริม่เข้าศึกษาในโรงเรยีนท่ีปลกู

ฝังให้ข้าพเจ้ารู้จักจิตตารมณ์เซอร์เวียม นั่นก็คือ การสอนให้พวกเรา นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รู้จักที่จะแบ่งปันสิ่ง

ที่เรามีให้แก่ผู้ที่ขาด ใช้โอกาสที่มีสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ และหยิบยื่นรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับผู้ที่มีน�้าตา แม้ในแต่ละปี

จะมีการขอรับบริจาคสิ่งของที่แตกต่างกันออกไป ท้ายที่สุดแล้ว ก็คือ การสอนให้เรารู้จักที่จะแบ่งปันนั่นเอง โดยในปีนี้เราได้

บริจาค ตุ๊กตาและผ้าห่ม รวมทั้งปัจจัยส�าหรับการซื้อของเล่นให้แก่เด็กผู้ชาย

นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีตรีวาร ซึ่งเป็นพิธีของการรอรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าที่พวกเราจะ

ร่วมใจกันสงบน่ิงเพ่ือภาวนาร�าลึกถึงพระองค์ ขับร้องบทเพลงเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของพระองค์ และในช่วงท้ายของพิธี  

ก็คอื การส่งมอบตุ๊กตาท่ีพวกเราเตรยีมมาให้แก่น้องๆ เทวดาจากชัน้อนุบาลท่ีจะมาช่วยรวบรวมและส่งมอบความสขุให้กับเดก็

คนอื่นๆ

อีกหนึง่สิง่ท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ของช่วงเวลาน้ีเลย กค็อื กจิกรรมประกวดบอร์ดวนัพระครสิตสมภพ ท่ีนักเรยีน

วันฉลองพระคริสตสมภพในมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดย	นางสาวจิรัฐิติ		ดาราเมือง

รองหัวหน้านักเรียน
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ในทุกระดับชั้น ทุกห้อง จะร่วมกันสร้างสรรค์บอร์ดให้ออกมางดงาม เต็มไปด้วยความหมายและอบอวลไปด้วยความอบอุ่น

ของวันคริสต์มาสให้มากท่ีสุด การได้ท�างานร่วมกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองให้รู้จัก 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา รัก และให้อภัยบุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง ลดการตั้งตนเป็นใหญ่ แต่เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

วันที่ 23 ธันวาคม คือ วันที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ โดยเริ่มต้นจากการชม

ละครแสดงการบังเกิดมาของพระกุมารเยซูเจ้า ซึ่งอ�านวยการแสดงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การบรรเลงเปียโนและ

การขบัร้องประสานเสยีง การแสดงบัลเลต์จากโรงเรยีนนาฏศลิป์สากลวราพร-กาญจนา และได้ร่วมกนัรบัประทานอาหารท่ีทาง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุณาสนับสนุนจัดเลี้ยงได้เตรียมไว้

ในหนึ่งปี ที่เทศกาลเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพเวียนมาถึง ไม่ใช่เพียงแต่เราจะรอคอยการได้รับความสุขเท่านั้น แต่

เพราะได้เห็นตวัอย่างของคณุครท่ีูพร้อมแบ่งปัน รุน่พ่ีท่ียังยืนหยัดในการส่งมอบความสขุให้กบัผู้อ่ืน พวกเราจึงรอคอยท่ีจะมอบ

ความรัก ความอบอุ่นปรารถนาดี ด้วยใจท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อม่ันในความรักท่ีพระเยซูคริสตเจ้าได้สอนเราไว้เช่นกัน 

เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะยากดีมีจน ความรัก ก็คือ พลังที่จะมอบรอยยิ้มให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับเสมอไป

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ปีน้ีเป็นปีท่ีการตามรอยเจตนารมณ์การรักและรับใช้

ของคณะอุร์สลุนิ ได้ถกูท้าทายอีกครัง้ เน่ืองจากประการท่ีหน่ึง 

ประเทศเราโดยเฉพาะชาวมาแตร์เดอีทุกคนอยู่ในภาวะท่ีเศร้า

โศก อันเนื่องมากจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประการท่ีสองวันท่ี 10 

ธันวาคม ของปีนี้ยังตรงกับวันหยุดยาว จึงท�าให้เป็นที่กังวล

ว่าจะมีคณะแพทย์ ผู้ปกครองอาสา คุณครู และนักเรียนจะ

ติดงานหรืออาจจะไปพักผ่อนมากน้อยเพียงใด กลับเป็นว่า

ความกังวลก็เป็นสิ่งที่เรากังวลเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง

ปีนี้เราต้องเพิ่มรถบัส จากเดิม 7 คันเป็น 8 คัน แสดงให้

เห็นว่าเจตนารมณ์การรักและรับใช้ ของพวกเราน้ันเข้มแข็ง

เยี่ยมโรงเรียนน้อง จ.ราชบุรี 
10 ธันวาคม 2559

โดย	คุณครูจารุพรรณ	อินทุรัตน์

มาก 

กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนน้อง ปีนี้ยังคงเน้นนักเรียนเป็น

จุดศูนย์กลางด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based 

Learning ผลการจัดกิจกรรมจึงท�าให้พี่ ป.6 ฝากค�าแนะน�า

ไว้ให้กับรุ่นน้อง อีกทั้งได้มีความรู้ความประทับใจดังนี้   

โรงเรียนบ้านบ่อหวี “พวกเราได้รับความรู ้ความ

สนุกสนาน ได้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการแบ่งปันและยัง

ได้รบัความทรงจ�าดีๆ  ความประทับใจท่ียังคงอยู่ คอื ได้สร้าง

ความสุขให้น้องๆ ได้ฝึกการเป็นผู้น�า ได้แก้ปัญหา น้อง 

น่ารักเชื่อฟังและสนุกกับเกม” 

โรงเรียนท่ามะขาม “อยากให้น้องๆ รุ่นต่อไปได้ท�า
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กิจกรรมอย่างนี้ จะได้เกิดมิตรภาพและความภาคภูมิใจ”

โรงเรยีนบ้านตะโกล่าง “รูส้กึภาคภูมใิจ ขอบคณุน้องๆ 

ท่ีให้ความร่วมมอืในการเล่นเกม และขอฝากบอกรุน่น้องว่าไม่

ควรใช้เกมท่ีมกีติกายากๆ แบ่งเวลาให้ด ีความประทับใจ คอื 

ชอบตอนน่ังรถ เพราะได้คยุกบัเพ่ือนมคีวามสขุมาก ชอบเวลา

เล่นเกม แจกของขวัญเพราะน้องยิ้มและมีความสุข ชอบทาน

ข้าวกลางวันที่โรงเรียนจัดให้พวกเรา”    

โรงเรยีนบ้านตะโกปิดทอง “อยากฝากให้รุน่น้องๆ หา

เกมสนุกๆ ให้น้องเล่น เมื่อน้องกลับมาน้องจะภาคภูมิใจและ

มีความสุขท่ีได้ท�ากิจกรรมให้น้องท่ีราชบุรี หนูประทับใจท่ี

น้องๆ ประทับใจกับของขวัญท่ีเตรียมไปให้เช่น สบู่ก้อน  

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

เครื่องเขียน ขนม ยาสีฟัน น้องๆ มีมารยาทที่ดีไหว้ขอบคุณ 

ได้รบัประสบการณ์การแบ่งปัน ช่วยเหลอืและเลีย้งดนู้องๆ ไป

ในตัว ที่เราช่วยเหลือและเล่นกับน้องแบบนี้ท�าให้เด็กๆ จะ

เป็นคนท่ีดีในอนาคตและคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนเหมือนท่ีเราเคย

ช่วยน้องๆ ต่อไป”

โรงเรยีนบ้านถ�า้หิน “อยากให้รุน่น้องคดิเกมได้มากกว่า

นี้ ดื่มน�้าไปเยอะๆ เตรียมเสียงให้ดี ระวังแดดร้อน ความ

ประทับใจ น้องน่ารัก ได้ท�าความดี แบ่งปันความสุข น้อง

ชอบเกมและให้ความร่วมมือ มีสนามท่ีใหญ่มาก ได้ใช้ 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม    

ฐานกจิกรรมแปรงฟัน จัดกจิกรรมให้น้อง ป.1–2 ของ
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ทุกโรงเรียน ร้องเพลงร่วมกันกับน้อง สอนน้องแปรงฟัน 

กิจกรรมดมีาก ได้ท�าให้น้องมคีวามสขุและสนุก ความประทับ

ใจท่ียังคงอยู่คอืได้ช่วยเหลอืน้อง แบ่งปันความรูแ้ละมอบความ

สุนกให้กับน้องๆ”  

ความประทับของคุณครูต่อนักเรียนป.6	

นักเรยีนอยู่ในระเบียบเรยีบร้อย ปฏิบัตกิจิกรรมได้ดมีาก 

มคีวามรบัผิดชอบดี 
คุณครูจุไรพร	จิตรโรจนรักษ์	และคุณครูวรรณี	วิมาลา		

นักเรยีนจัดกจิกรรมได้ด ีมอบของขวญัให้กบัมอืน้องๆ 

ทุกคนได้เรียบร้อย อาหารกลางวันนักเรียนชอบรับประทาน

บะหมี่ 
คณุครวูนัทนา	กาญจนอนุรกัษ์	และคณุครกูนกวรรณ	ไทยรตัน์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

กิจกรรมท่ีนักเรียนจัดใช้อุปกรณ์น้อย ราคาก็ไม่แพง 

หาง่าย ท�าให้ไม่ต้องกงัวลเรือ่งการระวงัรกัษาและการน�ากลบั 
คุณครูสุรีย์พร		เบ้าพาละ

ความประทับใจต่อหน่วยแพทย์ ผู้ปกครองอาสาของ

เราปีนี้ การไปถึงก่อน 10.00 น ดี มีนักเรียนโรงเรียนน้อง 

ช่วยขนของจากรถไปไว้ตามหน่วยแพทย์ต่างๆ ได้รวดเร็ว 

สามารถตรวจสุขภาพและท�าแว่นตาได้ทันที ได้รับความร่วม

มือจากทุกฝ่าย งานจึงผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหา 
คุณครูราตรี	อุ่นใจ
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 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย ขอร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นเอกอัครศิลปินด้านดนตรีโดย

ขออัญเชิญพระราชด�ารัส เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช 2503 แก่วิทยุเสียงอเมริกา 

ตอนหนึ่งดังนี้

 “ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นลักษณะยิ่งใหญ่ใน

ชีวิตคนเรา ส�าหรับข้าพเจ้า ดนตรี คือ สิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรี

แต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป...” 

 จากกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือแบ่งปันความสุขในช่วงวันพ่อจนถึงวันฉลองพระคริสตสมภพในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา คือ 

กิจกรรม Sharing Happiness โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางการแสดงไม่ว่าจะเป็น การขับร้อง เล่นดนตรี 

เตน้ร�า ละคร มายากลได้ใช้ความสามารถของตนเองเพือ่แบ่งปนัความสุขให้กับผูอ้ื่น กจิกรรมนีไ้ด้รับการสนับสนนุจากสมาคม

ผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงในปีที่ 4 นี้ ได้เกิดเหตุการณ์ที่น�าความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงมาสู่ประชาชนชาวไทยคือ 

Sharing Musical Talent
โดย		คุณครูอภิสมัย		ภาวะสิทธิโชติ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์



ฉบับที่ 52 ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2559 Mater Dei News 49

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 

2559  กิจกรรม Sharing Happiness จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น Sharing Musical Talent เพื่อความเหมาะสมกับช่วง

เวลาของการแสดงความไว้อาลัย โดยเปลี่ยนกติกาในการสมัครให้คงเหลือเพียงการขับร้องและเล่นดนตรี จะเป็นการแสดง

เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ไม่จ�ากัด ผู้สมัครจะต้องคัดเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมและเขียนบทพูดน�าเข้าการแสดงด้วยตนเอง โดย

เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และรู้การวางแผน พร้อมทั้งปรับเวลาการแสดงจากเดิม วันที่ 7-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น วัน

ที่ 15-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:00-15:30 น. 

 กิจกรรม Sharing Musical Talent ในปีนี้มีรายการแสดงถึง 45 รายการ ทุกวันที่มีการแสดงจะมีผู้ชมทั้งนักเรียน 

คุณครู และผู้ปกครองมาให้ก�าลังใจด้วยรอยย้ิมและเสียงปรบมือ อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีส่วนร่วม

รู้จักแบ่งเวลา กล้าแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จากการสอบถามนักแสดง พิธีกร Staff และผู้ชม ได้แสดง

ความคิดเห็นดังนี้

นักแสดง
 “หนูมีความสุขที่ได้แสดงความสามารถและท�าให้เพื่อนๆ มีความสุข และหนูเลือกร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพราะเป็น

บทเพลงของในหลวงรัชกาลที่ 9”
เด็กหญิงพินทุวีร์		เลิศถิรพันธ์		ป.1/1

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 “หนูดีใจที่ได้แสดงไวโอลินให้เพื่อนๆ และผู้ปกครองได้ชม หนูสมัครเล่นรายการนี้เพื่อที่เพื่อนๆ จะได้มา

แสดงบ้าง”
เด็กหญิงณจันทร์		วะน้ำาค้าง		ป.1/3

 “หนูประทับใจท่ีไดแ้สดงกบัเพ่ือนๆ และบทเพลงท่ีหนูเลอืกมามีความหมายตรงกบัความรูส้กึท่ีหนูมีต่อในหลวงรชักาล

ที่ 9”
เด็กหญิงปรานไปรยา			อุดมแดงอร่าม		ป.3/2

 “หนูดีใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงงานนี้และอยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9”
เด็กหญิงปณิธิดา		ปวโรฬารวิทยา	ป.5/2

 “หนูชอบเพลงพระราชนิพนธ์จึงชวนเพื่อน ๆ มารวมวงเพื่อการแสดงในครั้งนี้”
เด็กหญิงปิยธิดา		ศรัทธาบุญ	ป.6/1

 “หนูประทับใจท่ีผู้ชมให้ก�าลงัใจ หนูเลอืกเพลงในหลวงของแผ่นดนิเพราะหนูอยากให้ทุกคนส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9”
เด็กหญิงกชพรรณ		กิจไกรลาศ	ป.6/3

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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Staff
 “พวกหนูได้ฝึกพูดท�าหน้าที่พิธีกร จัดเวที การปรับตั้งไมค์ หนูภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถในการเป็นพิธีกร และ

ยังได้ชมการแสดงดีๆ จากน้องๆ”
	 	 	 	 เด็กหญิงปริม		ชินาลัย	เด็กหญิงพิชญาภา		สาครเย็น	เด็กหญิงณิชช์ดา		วิบูลย์กิจวรกุล	ป.5/1

 “การที่พวกหนูได้มาเป็น staff ท�าให้พวกหนูได้รู้จักความสามัคคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบการท�างาน

เป็นกลุ่ม ได้ช่วยยกของ เก็บของ และฝึกเป็นพิธีกร พวกหนูมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้”
	 	 	 เด็กหญิงญาธิป		วชิรโภคา	เด็กหญิงทิพย์นที		สิทธิประศาสน์	เด็กหญิงอภิชญาดา		ไพรัชกุล	ป.5/2

 “พวกหนูประทับใจที่ได้ช่วยคุณครู ได้ฝึกเป็นพิธีกร จัดล�าดับการแสดงและได้ท�างานร่วมกับผู้อื่น”
เด็กหญิงสุวภัทร		บัตรสมบูรณ์	เด็กหญิงอลิศา		อุรุพงศา	เด็กหญิงอัณณา		พัทธ์วิวัฒน์ศิริ	ป.5/3

 “พวกหนูได้เรียนรู้ว่าพี่ๆ ที่ท�าหน้าที่พิธีกรในหลายๆ ปีที่ผ่านมาต้องเหนื่อยแค่ไหนที่จะต้องเตรียมการแสดงให้พวก

เราชม แต่พวกหนูก็รู้สึกดีที่ได้ท�างาน ได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและได้ฝึกความเป็นผู้น�า”
เด็กหญิงขณิชา		ตันกิติบุตร	เด็กหญิงพิรญา		มโนภินิเวศ	เด็กหญิงภัณฑิรา		มังคโลปกรณ์	ป.5/4

ผู้ชม
 

 “ได้เห็นนักเรียนกล้าแสดงออก ในความสามารถที่หลากหลาย ท�าให้ครูสามารถกระตุ้นนักเรียนในห้องเรียน ได้พูด

ชมการเป็นตัวอย่างที่ดี ท�าให้การเรียนการสอนดีขึ้นและมีสัมพันธภาพดีกับครูมากขึ้น”
คุณครูปิยะวดี		นาคสุข

 “เสียงเพลงที่ลานเล่นลอยตามลมมาเบาๆ แต่...วันนี้เป็นวันแสดงของเด็กเล็ก เสียงร้องคงไม่ใช่เด็กเล็ก พอลงมาดู 

ขนลุกเลย เป็นการร้องของนักเรียนชั้น ป.3 ร้องได้ไพเราะมากๆ ท่าทางมั่นใจ ส่วนผู้ชมก็ให้ก�าลังใจและมีความสนใจเป็น

อย่างมาก”
คุณครูจารุพรรณ		อินทุรัตน์

 

 จากการสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท�าให้ผลจากการจัดกิจกรรม Sharing Musical Talent ซึ่งเป็นกิจกรรม

แบ่งปันความสุขด้วยเสียงดนตรีน้ัน สามารถท�าให้เกิดความสุข การเรียนรู้ การแสดงออกท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ ดัง 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นเอกอัครศิลปินด้านดนตรี

ของชนชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน โดยการน�าของซิสเตอร์สมจิตร์  ครองบุญศรี เมื่อท่านเป็นอธิการเจ้าคณะภาคฯ วาระที่แล้ว 

ได้ก่อตั้งชมรมศิษย์อุร์สุลินขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยมีเจตนาหลักอยู่ที่ความรู้จักกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน ของศิษย์อุร์สุลินใน

ประเทศไทยแม้จะต่างสถาบันการศึกษา

 ด้วยความร่วมมือของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

ชมรมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ ในกรุงเทพฯ ชมรมนักเรียนเก่าวาสุเทวี และชมรมนักเรียนเก่ากุหลาบวัฒนา ชมรมศิษย์ 

อุร์สุลิน จึงเป็นที่รวมของศิษย์อุร์สุลินที่ร่วมกันปฏิบัติตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมอย่างน่าชื่นชม

 ในแง่ของการช่วยเหลือแบ่งปันน้ัน ชมรมฯ มุ่งไปท่ีโรงเรียนปิยมาตย์ของคณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นโรงเรียนการ

ศึกษาสงเคราะห์ ที่ต�าบลแม่นาเรือ อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา สมาชิกชมรมหลายๆ ท่านได้ไปเยี่ยมโรงเรียนปิยมาตย์มา

หลายวาระ และคณะกรรมการเซอร์เวียมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้มีมติรับโรงเรียนปิยมาตย์ เข้าเป็นโรงเรียนน้อง

งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน
โดย	อาจารย์สุมิตรา	พงศธร

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ เพราะนักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ ก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ไม่ผิดกับนักเรียนโรงเรียนน้อง

อื่นๆ ของมาแตร์เดอีฯ คุณครูและนักเรียนมัธยม 4 ของโรงเรียนได้เป็นอาสาสมัครไปช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ให้โรงเรียนปิยมาตย์ต่อเนื่องมา 3-4 ปี แล้ว ทุกคนมีความสนุกกับการตอบรับของนักเรียน

 งานกระชบัมติรศษิย์อุรส์ลุนิ เป็นกิจกรรมท่ีทางชมรมเริม่ตน้จัดขึน้ในเดอืนมกราคม ใกลว้นัฉลองนักบุญ อัญจลา (27 

มกราคม) มา 8 ครั้งแล้ว และได้เริ่มต้นจัดท�ารางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมเป็นเหรียญนักบุญอัญจลา โดยให้ชื่อว่า Angela 

Award เช่นเดียวกับที่สถาบันการศึกษาอุร์สุลินในประเทศต่างๆ กระท�ากัน รางวัลนี้มอบให้นักเรียนเก่าของโรงเรียนอุร์สุลิน 

โดยการน�าเสนอของสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า ครั้งละไม่เกิน  6 ท่าน มีเงื่อนไขว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนรับใช้สังคม อันจะเป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่ศิษย์อุร์สุลินสืบต่อไป การมอบรางวัลนี้เริ่มกระท�าในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงานกระชับมิตร

ศิษย์อุร์สุลิน

 ผู้ท่ีสมาคมนักเรยีนเก่ามาแตรเ์ดอีฯ ในพระบรมราชปูถมัภ์น�าเสนอ เพ่ือมอบรางวลัในวนัอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม 2560 

ได้แก่

 ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว  นันทาภิวัฒน์  รุ่น 31

 ท่านผู้หญิงภรณี  มหานนท์  รุ่น 31

 คุณสุชาดา  สุทธิสารรณกร  รุ่น 23

 คุณอรยา  สูตะบุตร   รุ่น 56

 คุณโมนา  ศิวรังสรรค์   รุ่น 60  

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 เอกลกัษณข์องโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั คอื เซอรเ์วยีม เพราะโรงเรยีนมุง่ภารกจิท่ีอบรมหลอ่หลอมนักเรยีนให้เป็น

ผู้ที่รักและรับใช้สังคม และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ก็คือ เซอร์เวียม เช่นเดียวกันนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีจิตตารมณ์แห่ง

การรักและรับใช้ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียน น�ารอยยิ้มและความสุขไปมอบให้น้องที่โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ�านวน 6 โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 -20 มกราคม 2560 กิจกรรมแบ่งปันความ

สุขนี้ เริ่มต้นด้วยการจัดงานตลาดนัดเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อน�ารายได้ไปซื้อขนมและของขวัญให้น้องๆ 

นักเรียนทุกคนมีเวลาเตรียมงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปร่วมสนุกกับน้องล่วงหน้าเป็นเวลานาน งานจึงบรรลุและส�าเร็จตาม

ปณิธานที่ตั้งไว้ น้องๆ ได้รับทั้งความสุข ความสนุกพร้อมๆ กัน และพี่ๆ ก็ได้รับความรู้สึกนี้เช่นกัน

 สิง่ท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากการท�ากจิกรรมน้ีเกดิขึน้มากมาย นักเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารท�างานรว่มกบัผู้อ่ืน ไดฝึ้กความเป็นผู้น�าและ

การท�างานเป็นทีม เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการรักและรับใช้ตามคติพจน์ของโรงเรียน ในปีนี้ได้มีทีมคุณหมอที่เป็น

นักเรียนเก่าและนักเรียนเก่าอาสาสมัครร่วมกิจกรรมด้วยเช่นเคย แต่มากกว่าปีก่อนๆ คุณหมอไปช่วยตรวจสุขภาพ 28 คน 

และนักเรียนเก่าไปร่วมช่วยงานด้วยอีก 38 คน ทุกคนมาด้วยใจของการรักและรับใช้เต็มเปี่ยม งานต่างๆ จึงส�าเร็จได้ด้วย

ดี น้องๆ ได้รับทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับบ้าน ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุข งานนี้เหนื่อย แต่เป็นความเหนื่อยที่เปี่ยมด้วย

รอยยิ้มและความสุขของทุกคน

ผู้ให้...ย่อมเป็นที่รัก
โดย	คุณครูอมรา	พนมไทย
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 ความประทับใจจากการไปค่ายของนักเรียน
 กิจกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถจัดได้อย่างท่ีต้ังใจไว้ ท�าให้เราต้องรู้จักมีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักรับฟัง

เพื่อนในกลุ่ม และช่วยเหลือกัน หนูมีโอกาสได้เห็นความล�าบากของน้องๆ ที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา หนูจึงรู้สึกอยากใช้ชีวิตและ

โอกาสที่มีให้คุ้มค่า หนูอาจไม่สามารถช่วยเหลือน้องๆ ได้มาก แต่หนูดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขให้น้อง ได้เห็นรอยยิ้มและเสียง

หัวเราะซึ่งจะอยู่ในความทรงจ�าของหนูตลอดไป
เด็กหญิงวิววาริน	สุรัญชุปกร	ม.2/4	เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	ป่าละอู

 รู้สึกประทับใจท่ีน้องร้องร่วมมือเล่นกิจกรรมเป็นอย่างดี  ถึงแม้บางเกมจะยากไปส�าหรับน้อง แต่ทุกคนก็พยายาม 

ช่วงแรกๆ ของกิจกรรมน้องๆ อาจไม่คุ้นเคยกับพี่ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้องๆ ก็สนิทกับเรามากขึ้น ตอนแรกกลัวว่าน้องจะ

ไม่ร่วมมือกับกิจกรรมที่เราท�าไป แต่พอเห็นน้องสนุก พวกเราก็รู้สึกดีขึ้น น้องๆ มีชีวิตที่มีความสุขในสิ่งที่เขามี เรามีชีวิตที่

พร้อมกว่าจึงควรท�าทุกวันให้ดีที่สุด
เด็กหญิงพิชชาภา	ชัยเจริญ	ม.2/3	เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	แพรกตะคร้อ
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 โรงเรียนของน้องไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีเกมมากมาย ไม่มีตึกที่ใหญ่โต ห้องเรียนอาจจะทรุดโทรมไปบ้าง แต่

มีสนามออกก�าลังกาย มีที่ส�าหรับวิ่งเล่นมากมาย สถานที่เป็นสนามหญ้าโล่งและกว้าง น้องๆ ได้วิ่งกันอย่างสนุกสนานกับ

กิจกรรมที่เราเตรียมไป เมื่อถึงเวลาต้องจากกัน หนูรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เตรียมตัวมามากกว่านี้ น้องก็เสียใจที่เวลามีน้อยเกิน

ไป หากมีโอกาสอีกในอนาคต หนูอยากกลับมามอบความสุขให้กับน้องอีก
เด็กหญิงสรัลชนา	หันหาบุญ	ม.2/2	เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	บ้านเขาจ้าว

 เราเดินทางไปโรงเรียนห้วยโสกตั้งแต่เช้าใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ร่มรื่น มี

ต้นไม้มาก ห้องเรียนเป็นระเบียบ น้องๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส หนูชอบท�ากิจกรรมแบบนี้เพราะเป็นการมอบความสุขให้กับผู้อื่น หนู

ขอขอบคุณโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเช่นนี้ให้นักเรียนชั้นม.2 ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่าและแพทย์

อาสาที่ช่วยตรวจสุขภาพให้น้องพร้อมค�าแนะแนะน�าที่ดีๆ กับน้องด้วย
เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ม.2/1 เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	ห้วยโสก

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 หนูและเพ่ือนๆ มคีวามประทับใจท่ีไปจัดกจิกรรมให้นอ้งๆ ท่ีโรงเรยีนบ้านคลองน้อย และดใีจท่ีน้องๆ ให้ความสนใจ

และร่วมมือกับกิจกรรมที่พี่ๆ ได้เตรียมมาอย่างตั้งใจเป็นเวลานานท�าให้พวกเรารู้สึกว่า กิจกรรมนี้มีค่ามาก และเราภูมิใจใน

สิ่งที่ท�าให้น้องๆ มีความสุข หนูประทับใจเพื่อนๆ ที่ช่วยกันเตรียมกิจกรรมจนท�าให้พวกเราท�างานและประสบความส�าเร็จ 

หนูขอขอบคุณคุณครูที่ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้
เด็กหญิงนิชฎา	วิภัติภูมิประเทศ	ม.2/2	เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	บ้านคลองน้อย

 หนูรู้สึกประทับใจในความร่วมมือที่น้องๆ มีให้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้องๆ สนุกสนานกับทุกกิจกรรมที่พวกหนู

เตรียมไปให้น้องๆ เข้าแถวรออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ที่รถของพวกเรายังไปไม่ถึง บางกิจกรรมที่หนูลองเอามาเล่นกับ

นักเรยีนท่ีโรงเรยีนมาแตรฯ์ น้ันดเูงยีบๆ ไมค่อ่ยสนุกสนาน แตพ่อหนูเอาไปเลน่กบันอ้งท่ีโรงเรยีนท่าวงัหิน ทุกคนดสูนุกสนาน

และมีความสุขกับกิจกรรมทุกอย่าง หนูรู้สึกประทับใจมาก
เด็กหญิงปุณยนุช	รัตนเมธานนท์	ม.2/2	เยี่ยมโรงเรียน	ตชด.	บ้านท่าวังหิน

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

 สมาคมนกัเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอีวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ ไดเ้ชญิชวนนักเรยีนเกา่มารว่มชมุนุมกนัท่ีสนามใหญข่อง

โรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

 งานนี้ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คุณอรนุช  ว่องปรีชา อุปนายก และคุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการสมาคมนักเรียน

เก่าฯ 2 ท่านนี้มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ว่าจะเชิญชวนนักเรียนเก่าผู้เป็นศิลปินด้านดนตรีท่านใดก็ไม่มีผู้ใดปฏิเสธที่จะ

มีส่วนร่วม

 ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร กรุณาเป็นผู้น�ามอบเงินจ�านวน กว่าหนึ่งล้านบาท แก่่มูลนิธิพระดาบส เพื่อโครงการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมาคมฯ ได้รับการบริจาคต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ได้จัดพิธีมิสซาถวาย

แด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ได้กรุณาอ่านค�าประพันธ์ที่ท่านประพันธ์ขึ้นเองเพื่อถวายเป็นราช

สดุดีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ประกอบด้วย ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ มาริสา สุโกศล 

หนุนภักดี อ้อมพร โฆวินฑะ กัลยาณ์ พงศธร ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน คีตา วงศ์กิตติพัฒน์ ชีรณัฐ ยูสานนท์ นันทพร  

สว่างแจ้ง อิศริยา กุลถาวรากร อรรถวดี จิรมณีกุล กุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค

 โดยมีรายการเพลง ดังนี้ มาร์ชราชวัลลภ Old Fashioned Melody เกาะในฝัน No Moon ลมหนาว Somewhere 

Somehow ค�าหวาน Still on My Mind ดวงใจกับความรัก HM Blues สายฝน Kinari แว่ว Blue Day แสงเดือน 

งานน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดย	อาจารย์สุมิตรา		พงศธร
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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คุณครูปฏิบัติงานนานปี 
และคุณครูอายุครบ 60, 65, 70 ปี

ประจำาปีการศึกษา 2559 
รวบรวมโดย	คุณครูวิศิษฐ์	เตียวตระกูล

มาแตร์เดอีนิวส์ขอร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูอายุครบ 70 ปี อายุครบ 65 ปี ครบ 60 ปี และคุณครูที่ปฏิบัติ

งานนานปีครบ 40, 35, 30, 25, 20 และ 10 ปี ตามล�าดับ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการมอบรางวัลขอบคุณ ณ หอประชุม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ในงานวันครูที่ผ่านมา ด้วยความชื่นชมที่คุณครูได้ปฏิบัติ

งานให้โรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยั รวมถงึได้สบืทอดเจตนารมณ์ท่านนักบุญอัญจลา ของคณะอุร์สลุนิ ให้กับลกูศิษย์ด้วยความ

อุทิศตน มุ่งมั่นเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คุณครูรุ่นน้อง และลูกศิษย์ได้ก้าวเดินตามท่าน ดังค�าขวัญวันครู ปี พ.ศ. 

2560 ที่กล่าวไว้ว่า “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”  

คุณครูจันทรรัตน์  

พูนสวัสดิสกุล

คุณครูจุไรรัตน์  

ภัทรานุกุล

คุณครูบุษรินทร์  

ปรีทอง

คุณครูประพนธ์  

พิสัยพันธุ์

คุณครูสายใจ  

มายอด

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูปฏิบัติงานครบ 10 ปี

คุณครูวรพร โชคทรัพย์ทวี คุณครูพรทิพย์ ถาวรวุฒิ

คุณครูปฏิบัติงานครบ 20 ปี
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คุณครูปฏิบัติงานครบ 30 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 40 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 25 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 35 ปี    

คุณครูจิติมา 

บุญค�า

คุณครูสมพร ตันอรุณ

คุณครูวรรณี 

วิมาลา

คุณครูทิพย์วารี มณีเลิศ

คุณครูบัญชา

ใจมีธรรมดี

คุณครูปาริชาติ 

พูลวงษ์

คุณครูอารีวรรณ 

รักโคตร

คุณครูจันทร์เพ็ญ หงษ์ตระกูล

คุณครูอมรา พนมไทย

คุณครูสมสกุล ศรีสมบูรณ์

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูอายุครบ 60 ปี  

คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์

คุณครูปาริชาติ พูลวงษ์ 

(ปฏิบัติงานครบ 30 ปี)

คุณครูปณิดา คงสันทัด

คุณครูพรพิมล ถาวรวัฒนะ

คุณครูทัศนีย์ เตียวตระกูล

คุณครูสะอาด ฟังปัญญาโรจน์

คุณครูอายุครบ 65 ปี คุณครูอายุครบ 70 ปี 

คุณครูทิพย์วารี มณีเลิศ คุณครูอารี มณีศรคุณครูชมพูนุท ศตวุฒิ
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 สวัสดปีีใหม่ 2560 และสุขสันตว์ันครูยอ้นหลัง แด่ทา่นผูป้กครองและคุณครูทกุๆ ทา่น ก่อนอืน่ผมตอ้งขอแสดงความ

ยินดีกับคุณหนึ่ง สุดถนอม กรรณสูต ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เราได้มีประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้ง และท้ังสองสมาคมจะมีกิจกรรมดีๆ ท่ีจะท�าร่วมกันเพ่ือครอบครัว 

มาแตร์ฯ ของเรามาน�าเสนอเร็วๆ นี้

 ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ท่ี 16 มกราคม ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ สมาคมฯของเราได้จัดกิจกรรมพาคุณครูไป

ทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผมต้องขอเรียนให้ทราบว่า เป็นการทัศนศึกษาอยุธยา ที่ไม่ธรรมดาเลย เนื่องจาก

เราได้รับการสนับสนุนอย่างพิเศษจริงๆ จากทางนักเรียนเก่า ซึ่งน�าโดยพ่ีอ้อย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร เจ้าของโรงแรม  

อโยเดีย และพี่ไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ของเรา รวมทั้งเพื่อนๆ ของพี่ๆ จากรุ่น MD 44 

วันนั้นเราทัวร์อยุธยาในส่วนของเมืองเก่าโดยการใช้รถตุ๊กๆ ซึ่งทางพี่อ้อย ได้จัดการเหมารถตุ๊กๆ จากทั่วเขตตัวเมือง มาให้

คุณครูของเรานั่งชมเมืองเก่าอย่างเจาะลึกกันเลยทีเดียว ผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณครูและเชื่อว่าคุณครูทุกๆ 

ท่านมีความสุขในวันนั้น หากท่านผู้ปกครองท่านใด มีไอเดียในการจัดกิจกรรมท�านองนี้ ขอให้ท่านติดต่อมาที่สมาคมฯ ของ

เราเลย เราจะจัดกันทุกๆ ปี

 จากกิจกรรมการทัศนศึกษาในวันนั้น การสนับสนุนของกลุ่มพี่ๆ นักเรียนเก่า MD44 ท�าให้ผมยิ่งประทับใจในความ

เป็นครอบครัวมาแตร์ของเรา ผมรู้สึกชื่นใจและภูมิใจในโรงเรียนของเราที่ได้ผลิตคนซี่งมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเปี่ยม

ไปด้วยน้�าใจ มีความกตัญญูรู้คุณ และที่ส�าคัญคือยังเปี่ยมไปด้วยพลัง และความสนุกสนาน นี่คือ Mater Dei Spirit อย่าง

แท้จริง

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย	คุณศกร		ทวีสิน
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โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้เริ่มต้นการมีหัวหน้านักเรียนในสมัยท่ีคุณแม่ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ เป็นครูใหญ่  

ของโรงเรียน ซึ่งในสมัยนั้นก็ได้มีการเริ่มต้นจัดนักเรียนเป็นสีคณะ 4 สี ด้วย และมี “มาแมร์” (ซิสเตอร์ในปัจจุบัน) 4 

ท่านดูแล 4 สีคณะ และมีการก�าหนดหัวหน้าโรงเรียน และหัวหน้าสีคณะ ในระยะเริ่มต้นทางคณะซิสเตอร์มีบทบาท 

ความริเริ่มเป็นผู้น�าส�าคัญในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลินนี้

บันทึกจดหมายเหตปุระจ�าวนัของโรงเรยีนไมป่รากฏชดัเจนสม่�าเสมอ ถงึการไดม้าซึง่หัวหน้านกัเรยีนและหัวหน้าสคีณะ 

แต่ละปีการศึกษา เท่าที่สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พยายามรวบรวมข้อมูลด้วยความช่วยเหลือจาก

อาจารย์นิตยา ตันทโอภาส ปรากฏหัวหน้านักเรียนของโรงเรียนดังนี้

 

 ปีการศึกษา 2505  MD 33  ดุษณี  (เกวลี) Tersch 

 ปีการศึกษา 2506 MD 34  จารุวรรณ  (รัตนรัต) วนาสิน 

 ปีการศึกษา 2507 MD 35  พ.อ. หญิงรัชนี  (พิสิษฐเกษม) โสตสถิตย์ 

 ปีการศึกษา 2508 MD 36  แนนซี่ (วิล) Higdon 

 ปีการศึกษา 2509 MD 37  ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล  

 ปีการศึกษา 2510 MD 38  สุมิตรา พงศธร  

 ปีการศึกษา 2511 MD 39  ผศ. วรวรรณ (ถมยา) เปลี่ยนบุญเลิศ 

 ปีการศึกษา 2512 MD 40  ขนิษฐ์ (จิตรานุเคราะห์) ศรีอมร ถึงแก่กรรม

 ปีการศึกษา 2513 MD 41  ประภาทิพย์ (วทานยกุล)  สุสังข์กรกาญจ์ 

 ปีการศึกษา 2514 MD 42  ซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินะผา, OSU  

 ปีการศึกษา 2515 MD 43  โสภา  พรประทีปเทวา ถึงแก่กรรม

 ปีการศึกษา 2516 MD 44  ชลินี  อรรถจินดา Jeager 

 ปีการศึกษา 2517 MD 45  จุฑา  (เพชรชาติ) วิวรกิจ 

 ปีการศึกษา 2518 MD 46  ช้องมาศ  (เกษมคุณ) นิติศฤงคาริน 

 ปีการศึกษา 2519 MD 47  พิมพ์จันทร์  พุกกะคุปต์  

 ปีการศึกษา 2520 MD 48  จิราวดี  (จารุรัตน์) เสตสุวรรณ 

 ปีการศึกษา 2521 MD 49  ดุษฎี  สงวนสุข  

 ปีการศึกษา 2522 MD 50  พิมพ์  หงสกุล  

 ปีการศึกษา 2523 MD 51  ทิพยสุดา  (โรจนารุณ) สุวรรณะชฎ 

 ปีการศึกษา 2524 MD 52  องอร  เตชะมหพันธ์  

 ปีการศึกษา 2525 MD 53  ดุจฤดี  สีบุญเรือง  

หัวหน้านักเรียน
โดย	อาจารย์สุมิตรา		พงศธร
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 ปีการศึกษา 2526 MD 54  อรสา  (มงคลกิติ) ทุ่งทอง 

 ปีการศึกษา 2527 MD 55  พร้อมลักษณ์  นันทาภิวัฒน์ ถึงแก่กรรม

 ปีการศึกษา 2528 MD 56  มณีนภา   (สีบุญเรือง) ดวงดารา 

 ปีการศึกษา 2529 MD 57  เกตธนา  คอวนิช  

 ปีการศึกษา 2530 MD 58  อรพินท์  (โคมิน) แก้วปลั่ง 

 ปีการศึกษา 2531 MD 59  ผศ.ดร. ณัฐินี  พันธ์วิศวาส 

 ปีการศึกษา 2532 MD 60  กฤติมา  (บุลสุข) ผดุงชัย 

 ปีการศึกษา 2533 MD 61  มาริสา  ธเนศวงศ์  

 ปีการศึกษา 2534 MD 62  ปนิดา  (อุดมผลกุล) อติพญากุล 

 ปีการศึกษา 2535 MD 63  อทิตา  โคมินทร์  

 ปีการศึกษา 2536 MD 64  จินตนียา  สุจริตเวสส์  

 ปีการศึกษา 2537 MD 65  ปวีรา  (พอใจ) ล้ิมนุสนธิ์ 

 ปีการศึกษา 2538 MD 66  โมนิค  เรืองวรพจน์  

 ปีการศึกษา 2539 MD 67  ภัทรพร  ปรัศว์เมธีกุล  

 ปีการศึกษา 2540 MD 68  พัดชา  ตันทโอภาส  

 ปีการศึกษา 2541 MD 69  วินีต์  รายนานนท์  

 ปีการศึกษา 2542 MD 70  จิตติมา  พฤฒิพฤกษ์  

 ปีการศึกษา 2543 MD 71  ศิริธิดา  เมธีวัชรานนท์  

 ปีการศึกษา 2544 MD 72  เพชรพราว  เสียงก้อง  

 ปีการศึกษา 2545 MD 73  จารุอร  ทองไทย  

 ปีการศึกษา 2546 MD 74  ภัทรติกานต์  นิติศฤงคาริน  

 ปีการศึกษา 2547 MD 75  สุญาณี  คุณวิเศษพงษ์  

 ปีการศึกษา 2548 MD 76  นลิน  รุจิรวงศ์  

 ปีการศึกษา 2549 MD 77  ภิญญา  ตันติวัตนะ  

 ปีการศึกษา 2550 MD 78  ธันยพร  ทัสฐาน  

 ปีการศึกษา 2551 MD 79  มินชญา  บูรณะเศรฐกุล  

 ปีการศึกษา 2552 MD 80  ภาดารี  อุตสาหจิต  

 ปีการศึกษา 2553 MD 81  กนกพร  ไผ่ตง  

 ปีการศึกษา 2554 MD 82  ณัชรี  เอี่ยมสถาพร  

 ปีการศึกษา 2555 MD 83  ศุภาพิชญ์  ว่องสุวรรณ  

 ปีการศึกษา 2556 MD 84  ปานณิตา  วงศ์ไวศยวรรณ  

 ปีการศึกษา 2557 MD 85  ชนาพร  ธรรมสิทธิ์บูรณ์  

 ปีการศึกษา 2558 MD 86  ภาวิดา  อาภาวศิน  

 ปีการศึกษา 2559 MD 87  นลพรรณ  ทองสินชัยเลาหะ
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เกียรตินิยมของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

รวบรวมโดย	คุณครูสถาพร		สูตะบุตร

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านความรู้อย่างเต็มที่ และพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่

สร้างวุฒิภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งจิตวิญญาณ อันเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสูงในการพัฒนาสังคม

ต่อไป

 ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ได้ก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้จบด้วยเกียรตินิยม ดังราย

นามต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  1  จันทรรัตน์  คุณวรเวทย์ 

คณะนิติศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  2  ธัชชา  ชินะพงศ์ไพศาล

คณะนิเทศศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  1  มณฑิสา  จันทร์เจริญสิน 

    เกียรตินิยมอันดับ  1  สลิล  หวังเกียรติ

    เกียรตินิยมอันดับ  2  พิชณิกา  เพชรสังข์

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ภคินีนุช  วิเศษกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ  1  ฉัตรนภา  สุนพิชัย 

    เกียรตินิยมอันดับ  1  ฐิติกานต์ ธนาสมหวัง

    เกียรตินิยมอันดับ  1  นัชชา  วิจิตรโท     

    เกียรตินิยมอันดับ  2  เขมิสรา  ฟองสมุทร 

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ธัญวดี  อัศวานันท์

    เกียรตินิยมอันดับ  2  พรพิสุทธิ์  เอี่ยมชีรางกูร

คณะรัฐศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  2  ณิชากร  บูรณะเศรษฐกุล

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ศศิธร  อังคณากร

    เกียรตินิยมอันดับ  2  อภิวัณ  นราวิริยะกุล

คณะวิทยาศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  1  ปรีชญา  แย้มวงษ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ  2  กุณฑิลา  ดิษยบุตร

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ  1  ณิชา  เกียรติเฟื่องฟู 

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ธัญกมล ปรีกราน

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ธัญพิชชา  ไตรวุฒิ

    เกียรตินิยมอันดับ  2  พีรดา  โคอินทรางกูร

    เกียรตินิยมอันดับ  2  สุธินี เจริญสวัสดิ์

คณะสหเวชศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ  2  นาเดีย กิจเจริญธร

คณะอักษรศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ  1  ชุตินันท์  ธีมะสมบัติ 

    เกียรตินิยมอันดับ  1  ภชญา  ดิษฐอ�านาจ

    เกียรตินิยมอันดับ  2  กวิสรา  ลิมอักษร 

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ชญานิศ  โรจนด�าเกิงโชค

    เกียรตินิยมอันดับ  2  พิชญา ประชาธ�ารง  

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ภัทราพร กาญจนมัณฑนา

    เกียรตินิยมอันดับ  2  อรณัฐ  จันทโชติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ  1  กรลดา ตันสุธิรพงษ์      

    เกียรตินิยมอันดับ  1  วริษฐา ลีลเศรษฐพร  

    เกียรตินิยมอันดับ  2  ทิพานันท์ พรเทพารักษ์  

    เกียรตินิยมอันดับ  2  สลิลทิพย์ ด�ารงมหาสวัสดิ์  

*ข้อมูล	ณ	วันที่	20	มกราคม	พ.ศ.	2560*

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ภาพข่าว/กิจกรรม

•	พิธีภาวนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เนื่องในวันพระราชสมภพ	ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559

•	วจนพิธีกรรมบำาเพ็ญกุศลสตมวาร	ครบ	100	วัน	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อวันที่	

20	มกราคม	2560
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ภาพข่าว/กิจกรรมNovember 2016

December 2016

•	การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	และการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2559

•	กิจกรรมวันพ่อของนักเรียนชั้นอนุบาล	3	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	6	ณ	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน	ถึง	ต้น

เดือนธันวาคม	2559	

•	ท่านผู้หญิงมณฑินี	มงคลนาวิน	มอบหนังสือ	ในหลวงของเราศิษย์เก่ามาแตร์	ให้กับทางโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุม 

อัญจลา	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559

•	วจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจ	ในวันฉลองพระคริสตสมภพ	ณ	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	19-21	ธันวาคม	2559	
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•	คุณครูร่วมอวยพรกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ	

เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2559	

•	ซิสเตอร์	ผู้ปกครอง	คุณครู	และนักเรียนคาทอลิก	ร่วมพิธีมิสซาวันฉลองพระคริสตสมภพ	ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2559

•	สภานักเรียนจัดกิจกรรมมอบความสุขให้เจ้าหน้าที่โรงเรียน	ในเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพ	ณ	ห้องแมรี่	ออฟ	ดิ	อินคาร์เนชั่น	เมื่อ

วันที่	22	ธันวาคม	2559
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•	ผู้ปกครอง	คุณครู	นักเรียน	และบุคคลทั่วไป	ชมการแสดงละครพระคริสตสมภพและคริสต์มาสบัลเลต์	ณ	หอประชุมโรงเรียน	เมื่อวัน

ที่	22	ธันวาคม	2559

•	คุณครู	และนักเรียนร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพ	ณ	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559

•	คุณครู	อวยพรผู้บริหาร	และซิสเตอร์ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ	ณ	ห้องแมรี่	ออฟ	ดิ	อินคาร์เนชั่น	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559

•	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	มอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ	สน.ลุมพินี	ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ	

และวันขึ้นปีใหม่	ณ	ห้องรับแขก	อาคารประถม	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2560
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•	กิจกรรมสาระท้องถิ่นของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ณ	ห้องปาฐกถา	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2560

•	กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย	ณ	ห้องแมรี่	ออฟ	ดิ	อินคาร์เนชั่น	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2560

•	วันศึกษาและพัฒนาบุคลากรครู	ณ	หอประชุมโรงเรียน	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2560

•	พิธีมิสซาจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดย	คุณพ่อพงษ์เทพ		ประมวลพร้อม	เป็นประธาน	

ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2560

January 2017ภาพข่าว/กิจกรรม




