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วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร 

อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูนิตยา ตันทโอภาส คุณครูสมพร ตันอรุณ 

คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ 

คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

Mater Dei News ฉบับที่ 3 ของปีการศึกษา 2557 เป็นเรื่องราวกิจกรรมในช่วงปิดเรียนหลังภาคเรียนที่ 1 และ

กิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นงานท่ีนักเรียนได้ทุ่มเท เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ปลายภาคเรียนท่ี 

1 คือ กิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเป็นงานประจำาปีที่นักเรียนให้ความสำาคัญมากตั้งแต่การเตรียมซ้อมเพลงเชียร์ การจัดทำาสแตนด์

เชียร์ และการฝึกซ้อมกีฬา ทุกๆส่วนล้วนแต่ใช้แรงกาย แรงใจ และความสามัคคี เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ อีก  

2 งานท่ีสำาคัญ คือ การระลึกถึงต้นกำาเนิดของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้แก่ “งาน 90 ปี วิถีทางอุร์สุลิน วิธีธรรมรับใช้” และ  

“102 ปี อายุวัฒนะ ปูชนียบุคคล” คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ นักเรียนปัจจุบันได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำาประพันธ์  

ใน “ยุวกวี ศรีวรรณกรรมอย่างไพเราะ” ในช่วงปิดภาคเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น มีกิจกรรมที่ 

ฝึกทักษะ และความสนุกสนาน น่าสนใจ ในเล่มน้ียังมีบทความท่ีนำาเสนอ อาทิ ประชาคมหลังสวน ยุวกาชาดแฟร์ 

สังคมสงเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยม 5-6 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยความ

มุ่งมั่น พากเพียร จนได้รับรางวัลเกียรตินิยมและเหรียญทองอย่างน่าชื่นชม 

     

     ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	

หมายเหตุ  ขออภัยกับตัวสะกดที่ผิดพลาด ของมาแตร์เดอีนิวส์เล่ม 42 ที่ปกใน 

  คือคำาว่า นิจการ ขอแก้เป็น นิจกาล

   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต



2 Mater Dei News ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557

Contents
1 วัตถุประสงค์ / รายนามที่ปรึกษา / บรรณาธิการ

2 สารบัญ / รายนามกองบรรณาธิการ / 

 ผู้สนับสนุนข้อมูล

3 สารจากผู้อำานวยการ

ผู้เรียนกับสารัตถะ
4 นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม

8 มาออกกำาลังกายกันเถอะ

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
10 กิจกรรมกายบริหารยามเช้า

12 ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

14 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
17 ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

22 แบ่งปันประสบการณ์คุณครูแลกเปลี่ยน

 ที่โรงเรียนอุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซีย

26 ประชาคมหลังสวน

27 ประสบการณ์จากการแสดงละคร 

 สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล 

28 กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์ 
37 ยุวกาชาดสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

40 การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

46 การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

52 Piyamart School Process of 

 Learning, Staff Enrichment

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
54 90 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย

56 102 ปี อายุวัฒนะ ปูชนียบุคคล 

 คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์

58 เกียรตินิยมของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

60 ประกาศชื่อโครงการและรางวัล

 เน่ืองในโอกาส 90 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย 

61 ภาพข่าว/กิจกรรม

กองบรรณาธิการ  คุณครูอุดม สุดตะกู คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ คุณครูปณิดา คงสันทัด  

   คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ 

   คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์

พิสูจน์อักษร    คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูเบญจพร ธรรมธีรพงศ์  

บันทึกภาพ	   คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส คุณครูชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 

   คุณครูวิไลพร เกตุอุดม

ฝ่ายธุรการ    คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น  

   คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล		ฉบับที่	43

อาจารย์สุมิตรา	พงศธร,	คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์,	คุณครูกุลวดี	ฟูพันธุวุฒิ,	คุณครูธาริณี	จึงเจนชัยนันท์,

คุณครูสถาพร	สูตะบุตร,	คุณครูบัญชา	ใจมีธรรมดี,	คุณครูวิรัชฎา	วัฒนปรีชากุล,	คุณครูนิลวรรณ	เจตวรัญญู,	

คุณครูอรนุช	การพิศิษฎ์,	คุณครูเจษฎา	สิริสุวลักษณ์,	คุณครูช่อเอื้อง	อุทิตะสาร,	คุณครูชญานุช	ชูชาติ,	

คุณครูปฐมา	วิจิตรบุญรักษ์,	คุณครูจินต์	จิระริยากุล,	คุณครูเนาวรัตน์	ทัศนเกษม,	คุณครูมณีจันทร์	ธนะมูล,

คุณครูสิริรัตน์	ครุวรรณ,	คุณครูจุฑามาศ	สุกใส,	คุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์,	

คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน	
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“ชว่งชวีติท่ีมคีวามสขุท่ีสดุคอืชว่งท่ีเป็นนักเรยีน” เป็นคำาพูดสามญัท่ีเราจะใชห้รอืไดยิ้นผู้ใหญก่ลา่วกบัเดก็นักเรยีนเสมอ 

ถ้าเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยก็จะเจาะจงลงไปด้วยว่า “ไม่มีที่ไหนมีความสุข อบอุ่นเท่าที่โรงเรียนอีกแล้ว” แต่ก็มี

คำากล่าวเช่นกันว่า “การมองกลับไปในอดีตมักจะให้ภาพที่สวยกว่าความเป็นจริง” อย่างไรก็ตามคำาพูดที่กล่าวถึงช่วงชีวิตที่มี

ความสุขที่สุดนั้น สอดคล้องกับทัศนะที่ผู้ปกครองหลายท่านที่ดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนด้วย มักกล่าวตรงกันว่า สิ่ง

ที่ปรารถนาที่สุดสำาหรับลูกสาวคือ ให้เป็นคนดี มีความสุข นับได้ว่าเป็นบุญของนักเรียนของเรา เนื่องจากมีงานวิจัยหลาย

ชิ้นท่ีได้ปรากฏต่อสาธารณะ เรื่องของความเครียดและการแก้ปัญหาจากความเครียดของนักเรียน ซึ่งแสดงผลใกล้เคียงกัน

ว่า เรื่องที่สร้างความเครียดให้นักเรียนมากที่สุดคือ ความกังวลเรื่องการเรียน(๔๘%) และ เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ตนเองหรือพ่อแม ่

คาดหวัง (๔๑%) จะพบมากกว่า ในชั้นปลายทางช่วงชั้นเรียน ได้แก่ประถม ๖ มัธยม ๓ และมัธยม ๖ ที่น่าเห็นใจอย่าง

ยิ่ง คือนักเรียนที่ประสบภาวะเครียดหรือกดดันตั้งแต่ชั้นเล็กๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเพียงเพราะสังคมมุ่งที่ตัวเลขคะแนน

มากกว่ากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ของนักเรียน 

เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง โรงเรียนสนับสนุนให้คุณครูใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ 

ผ่านประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต รู้จักคิดสงสัย คิดวิเคราะห์  ซึ่งการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน ทั้ง

สาระการเรียนรู้และกิจกรรม รวมถึง ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ที่ขาดไม่ได้เลยคือการเล่นสนุกตามวัย ทั้งหมดที่กล่าวนี้จะช่วย

ให้นักเรยีนมทัีกษะและมสีว่นรว่มในการสรา้งทักษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงัน้ันจึงเป็นการเน้นพัฒนาการๆเรยีนรูม้ากกวา่มุง่ท่ี

ตัวเลขคะแนนเพียงอย่างเดียว เพราะจะช่วยสร้างทักษะพื้นฐานในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน มากกว่ามุ่งแต่

ผลสำาเร็จเฉพาะหน้าเท่าน้ัน ดังคำากล่าวซ่ึงดิฉันพบในหนังสือ ไตร่ตรอง การเดินทางของฉันเพ่ือเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน 

ที่เน้นการไตร่ตรอง ที่ว่า Success is a Journey not a Destination (Ben Sweetland) 

ดิฉันจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองให้ร่วมกับโรงเรียน ในการช่วยให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข 

เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่าและมีความหมาย ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 

๒๕๕๖-๒๕๖๐

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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• เด็กหญิงพัฐธิร์ชา	เลี้ยววัฒนา	ป.1/2

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE ในการแข่งขันเปียโน ประเภท Piano Solo 

รุ่นอายุ 6 - 8 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2015 จัดโดยสถาบัน

ดนตรียามาฮ่า ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร เม่ือ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงภีรดา	ยงปิยานนท์	ป.1/2

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Stroking Alpha และ ได้รับรางวัลที่ 5 ประเภท Alpha 

จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง Bangkok figure skating 2014 ณ The Rink เซ็นทรัล พระราม 

9 เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงอภิชญา	อนุมานไพศาล	ป.2/3 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ ป. 1 - 2 จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 15 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับมูลนิธิ 

ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงปริม	ชินาลัย	ป.3/3	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

ตอนปลายในหัวข้อ “รักษ์นก ปกป้องถิ่นอาศัย” จัดโดย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง

ประเทศไทย ณ กองสถานพักผ่อน สถานตากอากาศ (บางปู) กรมพลาธิการทหารบก จังหวัด

สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ 

ผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงปุณยภา	อัศดาสุข	ป.3/3

• เด็กหญิงญาณิศา	ศรีสมบูรณ์	ป.6/1

• เด็กหญิงณฐพรรณอร	เกียรติดิลกรัฐ	ป.6/4

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทองของมีค่าและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ 5 จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
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• เด็กหญิงชัญญา	เตชะไกรศรี	ป.4/2

ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทองในการแข่งขันยิมนาสติก

ลีลาประเภทกลุ่มรุ่นอายุ 10 ปี อุปกรณ์ BALL และ ประเภท FREE HANDS ในรายการ  

ZHONG LING International Rhythmic Gymnastics Tournament ณ กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองประเภททักษะร่างกาย 2 เหรียญเงินประเภททักษะ

อุปกรณ์ห่วงและ Freehand ชุดท่าประกอบเพลง ในการแข่งขันยิมนาสติกและฟิตเนส ครั้ง

ที่ 3 รุ่นยุวชนอายุ 7 - 9 ปี ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 

กันยายน พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงพิจักษณา	โรจนาวิไลวุฒิ	ป.4/4

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและ

นันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2557 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยประจำาปี 2557

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ASIAN JUNIOR FIGURE SKATING CHAL-

LENGE 2014/2015 รุน่ Basic Pre-Novice Girls ณ เขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•  เด็กหญิงปุยนุ่น	บุศราพันธ์	ป.3/4	  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

• เด็กหญิงนารา	ผลประเสริฐ	ป.3/4   ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

• เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ป.6/1  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

• เด็กหญิงนัทลี	เคารพธรรม	ป.6/1   ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 9 จัดโดยสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงนารา	ผลประเสริฐ	ป.3/4  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

• เด็กหญิงอัญชลีพร	อภิภัทรชัยวงศ์	ป.	4/1	

ได้รับรางวัลชมเชย

จากกิจกรรมประกวดภาพระบายสี BarbiesTM And The 

Secret Door บาร์บ้ีTM กับประตูพิศวง จัดโดยบริษัท แคททาลิสท์ 

อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงชนิตสิรี	อนุมานไพศาล	ป.4/4	

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับศูนย์พัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปี 2557 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ ป. 3 - 4 จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้

ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 15 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

•	เด็กหญิงเฌอมาศ	วิริยะวัฒนา	ป.5/2	

ได้รับถ้วยรางวัลหญิงเดี่ยวอันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปี (4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน) 

ในการแข่งขันว่ายน้ำาเทิดพระเกียรติ  ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่  

17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และรางวัลทำาลายสถิติการแข่งขัน 

อันดับ 1 ประเภท กรรเชียง 50 เมตร และ100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง ในการแข่งขัน 

ว่ายน้ำา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงธีริศรา	รุ่งขวัญศิริโรจน์	ป.5/3 

ได้รับรางวัลอันดับที่ 2

• เด็กหญิงพัทธ์ธีรา	องค์โฆษิต	ป.	6/1	

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3

จากการแข่งขัน Br i t i sh Counci l Eng l i sh  

Competition 2014 จัดโดย บริติช เคานซิล เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงเปมิกา	อาภามงคล	ป.6/2 

ไดร้บัทุนเพ่ือเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์เยาวชนระดบันานาชาติรายการ 

Jack Nicklaus Junior Championship 2013 จัดโดยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยโดยการ

สนับสนุนจากน้ำาดื่มตราสิงห์ส่งเด็กไทยในโครงการ SINGHA - TSGU Juniors Future 2013 ลง

สู้ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ ณ สนามกอล์ฟ Mission Hills Golf Club World Cup Course, 

SHENZHEN สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงภคพร		ติยะวัชรพงศ์	ป.6/2 

ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE  จากการแข่งขันเปียโน ประเภท Piano Solo 

รุ่นอายุ 12 - 15 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2015 จัดโดย โรงเรียน

ดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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•  เด็กหญิงลักษมี				ชีวอัครพันธุ์	 ม.3/1

• 	เด็กหญิงกชพรรณ		ภัทรโพธิกุล	 ม.3/2

•		เด็กหญิงอรพิชญ์		ผลประเสริฐ	 ม.3/3

ได้รับรางวัลชมเชย  จากแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น (ม.1-3) จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

• เด็กหญิงธันยา			พานิชเกษม	ม.3/4	 	 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

•		นางสาวนภัสสร		อินทรสกุล	ม.6/5	 	 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

•	นางสาวกนกกัญญตา		ไผ่ตงเกตุเดชากร	ม.6/4	 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิ

ร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้เรียนกับสารัตถะ

(นักเรียนสามารถส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้ 

โดยส่งรายละเอียดหรือสำาเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่ คุณครูประจำาชั้น)

• เด็กหญิงปัญชลิกา	อาภามงคล	ม.1/1

ได้รับทุนเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติ

รายการ AmBank GROUP-SPORT EXCEL INTERNATIONAL JUNIOR GOLF 

CHAMPIONSHIP 2014

• เด็กหญิงจันทรัสม์		จงจรัสพันธ์	ม.1/2	

ได้รับเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานและประกาศนียบัตร  จากสำานักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จากการ

เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ไปเข้าร่วมโครงการ International  Children Festival ที่เมือง 

Antalya ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 18 -24 เมษายน พ.ศ. 2557
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

 ประโยคข้างต้นน้ีใครท่ีได้ยินคงคิดว่า คนท่ีพูดคง

ว่าเราเริ่มท่ีจะมีขนาดของร่างกายเพ่ิมขึ้น หรือเรียกง่ายๆ

ว่าน้ำาหนักคงจะมากกว่าเดิมเป็นแน่แท้ ถึงได้มาชวนเราให้ 

ออกกำาลังกาย และพาลคิดไปว่าเราก็เล่นกีฬาไม่เป็น ไม่เก่ง

อะไรสกัอย่าง ไม่เอาดกีวา่ และสดุท้ายกพ็รอ้มท่ีจะออกกำาลงั

กาย แต่หารู้ไม่ว่า การออกกำาลังกายทำาได้อย่างง่าย โดยไม่

ตอ้งเกง่หรอืเลน่กฬีาเป็นเลย และในปัจจุบันน้ีกระแสการดแูล

สขุภาพดว้ยการออกกำาลงักายกำาลงัมาแรง ไมว่า่จะเป็นการวิง่ 

การเต้นแอโรบิก การเดิน หรือแม้กระทั่งการแกว่งแขนลดพุง

ตามท่ีสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

ไดส้ง่เสรมิอยู่ในขณะน้ี กส็ามารถทำาให้รา่งกายของเราแขง็แรง

และสุขภาพดีได้อย่างไม่ยาก  ถ้าเรามัวแต่คิดอยากจะลดน้ำา

หนักให้ได้สัก 10 กิโลกรัม และเพียงแต่ คิดไปคิดมา วน

มาออกกำาลังกายกันเถอะ
โดย คุณครูเจษฎา  สิริสุวลักษณ์

เวยีนอยู่อย่างน้ัน เป้าหมายท่ีตัง้ไวค้งไกลเกนิเอ้ือมแน่นอน แต่

ถ้าเราเริ่มต้นจากก้าวแรกที่เล็กๆ ก่อน ค่อยๆให้ร่างกายได้มี

การปรบัตัวจนเกดิความคุน้เคยและเคยชนิ เรากจ็ะคอ่ยๆรูส้กึ

ว่าการออกกำาลังกายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดจริงๆ เพราะนอกจาก

จะทำาให้รา่งกายเราแขง็แรงมากขึน้แลว้ ยังมีสว่นชว่ยให้จิตใจ

ของเราไดผ่้อนคลาย ลดความตึงเครยีดจากการเรยีนหรอืการ

ทำางานไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มกนัน้ันยังทำาให้เรากลบัมาสดชืน่ได้

อย่างไม่รู้ตัว สรุปง่ายๆ คือ ควรเริ่มจากง่ายๆ ก่อนแล้วจึง

คอ่ยๆขยับไปสูส่ิง่ท่ียากขึน้ทีละเลก็ทีละน้อย จนรา่งกายพรอ้ม

และปรบัตวัได ้บางครัง้เมือ่ถงึจุดน้ันเราอาจจะเป็นคนๆ หน่ึง

ท่ีถ้าวันใดไม่ได้ออกกำาลังกายคงหงุดหงิดน่าดูหรือเรียกง่ายๆ

ว่า “โรคติดการออกกำาลังกาย” ไปแล้วก็ได้



ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 9

ผู้เรียนกับสารัตถะ

 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เชิญชวนให้นักเรียนออกกำาลังกาย ระดับประถมศึกษา เริ่ม

จากลานกีฬาในช่วงเช้า โดยได้จัดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาทิ

เช่น แบดมินตัน บาสเกตบอล กระโดดเชือก ตารางเก้าช่อง 

ฯลฯ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำาลังกาย และ

ในทกุเช้าของวันจนัทร์และองัคาร ได้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่

ตึก อนุสสรณ์ 50 ปี (อาคารพลานามัย) นอกจากนั้น ทุก

ปีการศึกษา เร่ิมต้นจากภาคเรียนท่ี 1 มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี

ระดับชั้นมัธยม เพ่ือเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใน

ชั้นเรียนของตนเอง หลังจากน้ันก็การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 

และต่อเน่ืองจนถึงภาคเรียนท่ี 2 ส่วนของคุณครูทางผู้แทน

ครูได้จับมือกับทางกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

วันครูขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้คุณครูรักการออกกำาลังกายและผ่อน

คลายความเครียดจากาการทำางาน โดยจัดการแข่งขันกีฬา

เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล รวมท้ังการ 

เล่นเกมสร้างสรรค์ ท้ังหมดท้ังมวลน้ีก็เพ่ือให้ทุกๆ คนมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผู้ท่ียังไม่ได้เริ่มต้นขอเชิญ

ชวนให้ เริ่มต้นสักที ขอให้เพียงมีก้าวแรกเท่านั้น ก้าวที่สอง  

ก้าวท่ีสามจะตามมา และเราทุกคนล้วนตระหนักว่า มี

ทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหน ถ้าสุขภาพของเราไม่ดีมัน

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

“มาออกกำาลังกายกันเถอะ”
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ทุกๆ เช้าหลังเคารพธงชาติและสวดภาวนาจะมีเสียง

เพลงดังกึกก้องไปทั่วชั้น 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง

เป็นท่ีรู้กันว่าถึงเวลาสนุกสนานด้วยกิจกรรมกายบริหารของ

น้องอนุบาลนั่นเอง

เด็กอนุบาลเป็นช่วงวัยท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนา

ทักษะทางด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เด็กในวัยน้ีจะมีความ

กระตือรือร้น มีพลังงานสูง  ชอบการเคลื่อนไหวและกระโดด

โลดเตน้อยู่เสมอ กจิกรรมกายบรหิารจึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ี

จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของเด็กวัยนี้ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมกายบริหารในแต่ละวันจะเริ่มต้นด้วยการ

กิจกรรมกายบริหารยามเช้า
โดย คุณครูชญานุช  ชูชาติ

เคลื่อนไหวช้าๆ ประกอบเพลงอย่างมีสติเพ่ือเป็นการเตรียม

รา่งกายและใจให้พรอ้ม จากน้ันจะฝึก Brain Gym เพ่ือบรหิาร

สมองดว้ยท่าตา่งๆ แลว้จึงฝึกบรหิารน้ิวมอืดว้ยการทำาท่าทาง

ประกอบคำาคล้องจองสอนใจ และการเต้นประกอบเพลงเพื่อ

สง่เสรมิให้เดก็เกดิทักษะการเคลือ่นไหวอย่างแคลว่คลอ่ง ชว่ย

ให้รา่งกายแขง็แรง สรา้งความกระฉบักระเฉง นอกจากนัน้ยัง

เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 

ร่าเริง มีความสุข พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งได้

เปิดโอกาสให้เด็กๆ สลับกันขึ้นไปเต้นนำาบนเวทีเพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง บทเพลงท่ีนำามา



ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 11

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

ใช้ในแต่ละวันก็จะสอดแทรกไปด้วยเพลงท่ีส่งเสริมคุณธรรม  

ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัย รวมท้ังเป็นความรู้รอบตัวท่ีน่า

สนใจ เด็กๆ จึงได้เรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนานไปพร้อมกัน  

แม้กิจกรรมในยามเช้าจะใช้เวลาเพียงวันละประมาณ 

15 นาที แตม่คีณุคา่ตอ่การพัฒนาเดก็มากมาย หากเดก็ๆ ได้

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำาสม่ำาเสมอทุกวันจะช่วยให้ร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงเติบโตตามวัยและยังปลูกฝังนิสัยในการรู้จัก

ดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน “มาออกกำาลังกายกันเถอะ”
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เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการจัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทัศนคติที่ดีเหมือนกับประตูบานแรกที่จะเปิดใจให้นักเรียนรักในวิชาคณิตศาสตร์ 

การเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์นชัน้ประถมศกึษาถอืเป็นพ้ืนฐานสำาคญัต่อการเรยีนคณิตศาสตรใ์นระดบัชัน้มัธยมศึกษา ดงันัน้ การ

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.5 - 6 จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

2) ได้รู้จักคณิตศาสตร์ในมุมมองอื่นนอกจากเนื้อหาในชั้นเรียน 

3) สนุกสนานกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

4) ได้ฝึกทักษะกระบวนการร่วมกับผู้อื่น 

5) สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

ในการจัดค่ายครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 101 คน โดยกิจกรรม

ในช่วงเช้าเริ่มต้นจากการเรียนรู้การทำาโครงงานคณิตศาสตร์อย่างง่ายในส่วนของทฤษฎี และได้แบ่งกลุ่มนักเรียนจำานวน 

4 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้จากกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน คือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน คณิตคิดเลขเร็ว โครงงานประดิษฐ์ และ 

โครงงานทดลอง ในช่วงบ่าย นักเรียนได้แบ่งเป็น 8 กลุ่มเพื่อสร้างสรรค์โครงงานคณิตศาสตร์อย่างง่ายโดยแต่ละกลุ่มมีคุณครู 

ที่ปรึกษาในการให้คำาแนะนำา ทำาให้เกิดโครงงานต่างๆ ดังนี้ เกมงูไต่บันได, King of pizza, Room of Happiness, หอคอย 

โอเมก้า, พีระมิดปริศนา, แจกันมหัศจรรย์, กำาไล Pattern และ แอลฟา ทัวร์ ซึ่งเป็นโครงงานคณิตศาสตร์อย่างง่ายที่

นักเรียนได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์และแบ่งหน้าที่ต่างๆ  ทั้งการทำาชิ้นงาน การเขียนรูปเล่ม และการนำาเสนอ 

 ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์นับเป็นโอกาสที่ดีที่คุณครูคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆจากนักเรียน หรือจาก

เพื่อนครูด้วยกัน และค่ายในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญและคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้คำาแนะนำา

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักเรียน 

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
โดย คุณครูจินต์ จิระริยากุล และ คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์
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แบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

นักเรียนมีทัศนคติ/ความรู้สึกอย่างไรต่อวิชาคณิตศาสตร์

“หนูคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์มีอยู่ในชีวิตประจำาวันของเราเสมอ หนูรู้สึกสนุกมากขึ้นค่ะ”

       ปัณณ์	เฟื่องทอง	ป.5/2

“คดิวา่สนกุมากกวา่เดมิ มคีวามสขุในการเรยีนและคดิวา่การคดิเลขไมไ่ดย้ากอย่างท่ีคดิและใชไ้ดใ้นชวีติประจำาวนัมาก 

ทำาให้รู้สึกดีที่ได้เรียน”

		 	 	 	 	 	 พัฒน์สรณ์	แก้วผ่องศรี	ป.5/4

“รู้สึกแตกต่างจากตอนแรก สนุก มีหลายวิธีที่ทำาให้เรามีความสุขในการเรียน ทั้งๆ ที่เป็นการเรียนอยู่ก็ตาม”

		 	 	 	 	 	 สุประวีณ์	อารยรังษี	ป.6/4

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้

“ได้เรียนรู้ว่ามีวิธีที่คิดเลขเร็วได้และวิธีการสร้างสามเหลี่ยมต่อกันเป็นชั้นๆ และจะรวมกันเป็นทั้งหมดเท่าไร และได้รู้

ว่าควรสามัคคีกันเพื่อที่จะประสบความสำาเร็จ”

		 	 	 	 	 	 พลอย	พลอยส่องแสง	ป.5/1

“ได้เรียนรู้ถึงการคิดวิเคราะห์ มีความสามัคคีในการทำางานเป็นทีม ดังคำาที่ว่า มีสติ รู้ตนและเปิดใจ”

		 	 	 	 	 	 ปรมาศ	ปานะนนท์	ป.5/2

“ความสามัคคี การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำางานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หนูมีความสุข

มากที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ดีกับเพื่อน ๆ และคุณครูค่ะ”

		 	 	 	 	 	 มณฑกานต์	โฆษะวิสุทธิ์	ป.6/1
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การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
รวบรวมโดย คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ

การแขง่ขนัเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ๆไดป้ระสบการณ ์ไดแ้สดงความ

สามารถและเกิดผลการพัฒนา แต่ก่อนจะเข้าสู่เวทีการแข่งขันก็ควรเตรียม

ความพรอ้ม ตัวอย่างเชน่เดก็หญิงนทัลี เคารพธรรม นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอด

มงกุฎ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม

กับมูลนิธิร่มฉัตร ท้ังน้ีนับเป็นความภาคภูมิใจกับตัวนักเรียนเอง ครอบครัว

และการนำาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

 ส่วนหนึ่งจากข้อเขียนของ คุณครู Karen  Ang คุณแม่ของเด็ก

หญิงนัทลี สะท้อนถึงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันแข่งขัน 

ดังนี้
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********* Preparing for the Contest - Practice Makes Perfect *******

While the Petchyod Mongkut English Contest comprised three parts - reading comprehension, 

writing and public speaking - Natalie spent more time preparing for the writing and public speaking 

parts of the competition. 

Like a lot of kids, Natalie thinks writing exercises are like pulling teeth. She’d rather play video 

games. In order to get her to practice writing, I required her to write essays in exchange for video 

game time credits (a certain number of lines of writing entitles her to a certain number of video game 

minutes).  I go over each essay with her to correct grammar, spelling, and style issues. This incentive 

system stays in place well after the competition.

If writing was like pulling teeth, public speaking is a horror in a class of its own. Three reasons 

make public speaking terrifying for her: she is shy in front of strangers; she’s not used to thinking on 

her feet; and she’s never done it before. To make speech practice fun for her - or rather, less painful 

- we made it a family activity. Natalie, her father, and I took turns giving 5-minute speeches. Each of 

us had a chance to throw out a random topic at the other person. I think seeing her parents struggle 

to fill 5-minutes of airtime made her less afraid to try it herself. 

Needless to say, the day was quite memorable for the three of us.  However, the best part of 

the competition for her father and I was watching Natalie deliver her impromptu speech. She faced 

her fear head on and did it admirably.

Karen Ang



16 Mater Dei News ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

********* Natalie’s Essay ********

On the 4th of October 2014, I won first prize in the 9th Petchyod Mongkut English Competition. 

In the first round of the competition, you had to answer a 100 question multiple choice exam. The 

top 10 scorers passed to the second round. We had to write a 200-word essay and give a public 

speech. We were only given 5 minutes to prepare. This is the essay I wrote, or at least as close to 

it as I can remember:

Why	my	parents	are	special

I’m an only child who lives in the center of the city. I live in an apartment with my parents. My 

mother is from the Philippines. She is a part-time teacher at my school. My father is a fund manager. 

I spend more time with my mother but I get to hang out with my father a lot, too.

Everyday my mother brings me to school. She also picks me up after school. She always brings 

me snacks to eat in the car because she knows that I get hungry after school. I’m very grateful that 

she does that.

My father always makes it a point to come home in time for dinner so that we can have din-

ner as a family. Some families don’t have their dinners together. For my family, dinner is a time when 

we talk about our day. It’s a time when we share and listen to each other’s stories. After dinner, 

we sometimes play games. We like playing foot-ball or board games such as Monopoly, Cluedo and 

Scrabble. I think it’s important to do activities with your family so that you can have a stronger bond.

My parents also help me prepare for exams. Whenever I have a test, they always help me re-

view my lessons. My mom helps me with math, science, English and Chinese. My dad helps me with 

Thai, history and social science.  They like to tell me to read my school books in advance and I get 

annoyed because I think it’s boring. Looking back at what I wrote makes me feel ashamed of myself. 

I should be grateful that my parents help me when they could be doing something else.

The examples above show how much my parents care about me. This is why my parents are 

special. I’m very lucky to be their daughter.

Natalie	Khaoroptham

P.	6/1	
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 ปี ค.ศ. 1924 ซิสเตอร์ต่างชาติจากยุโรป 4 ท่าน เดินทางมาประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก

ผู้หญิง และได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ อดทน พากเพียรพยายาม จน ณ บัดนี้เป็นเวลา 90 

ปี ที่ผลงานของท่านได้นำาความภาคภูมิใจมาสู่ศิษย์อุร์สุลินทุกคน และปีนี้ยังเป็นปีแห่งความปีติยินดีของชาวเราอีกคำารบหนึ่ง

ที่คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ซิสเตอร์อุร์สุลินท่านแรกของประเทศไทยได้เจริญวัยครบ 102 ปี 

 นักเรียนประถม 1 - 6 ได้ร้อยเรียงบทความ - คำาประพันธ์ เพื่อแสดงความชื่นชมในโอกาสพิเศษดังต่อไปนี้

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
คัดเลือกโดย คุณครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์

 หนูขอขอบคุณซิสเตอร์มากท่ีสร้างโรงเรียนมาแตร์ฯ 

ไม่อย่างนั้นหนูคงไม่มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนมาแตร์ฯ แน่ๆ

ค่ะ หนูรักโรงเรียนมาแตร์เดอีฯที่สุดในโลกค่ะ

	 	 	 	 	 	 	

ด.ญ.ปุณรดา		ธีรชินภัทร์	ป.2

 หนูขอขอบคณุคณะอุรส์ลุนิท่ีมาสรา้งโรงเรยีนมาแตร-์

เดอีวิทยาลัยขึ้น พอได้ฟังประวัติซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่าน หนูรู้สึก

ว่าหนูจะตอบแทนพระคุณซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่านอย่างไร ถึงจะ

พอ หนูรู้สึกว่าความเพียรพยายามของซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่านนำา

โรงเรียนดีๆ มาให้หนู หนูภูมิใจมากค่ะ

       

ด.ญ.ภูริสา		รัตนวงศพิบูลย์	ป.1

  หนูขอบคุณคณะอุร์สุลินที่มาสร้างโรงเรียนมาแตร์ฯนี้ หนูจะตั้งใจเรียน หนูจะไม่คุยกับเพื่อนๆ เวลาเรียนหนูจะ 

กล้าหาญเหมือนท่าน

       ด.ญ.อัครินทร์		อู่โชตนานันท์	ป.1

 หนูขอบคณุคณะอุรส์ลุนิท่ีมาเปิดโรงเรยีนเพ่ือการเรยีนรูข้องเดก็หญงิท่ีประเทศไทยเป็นเวลา 90 ปีแลว้ หนูจะเป็นเดก็

ดีเรียบร้อยค่ะ

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.ไอรดา		สิปปภาค	ป.1

 หนูภูมิใจที่ได้อยู่โรงเรียนมาแตร์ฯค่ะ ขอบคุณที่ซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่าน มาที่เมืองไทยมากๆค่ะ และหนูขอบคุณที่

ซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่านมาเปิดโรงเรียนนี้ค่ะ ทำาให้หนูได้มีโอกาสเรียนที่นี่ ขอบคุณค่ะ

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.นันท์นภัส		มานิกบุตร	ป.2
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 หนูขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ที่เดินทางมาสอน ทำาให้หนูได้เรียนโรงเรียนดีๆ และให้ประสบการณ์แก่หนู ทำาให้หนู

ได้ความรู้และนำาทางหนูไปในทางที่ถูก เมื่อหนูโตขึ้นหนูจะเป็นคนดีเหมือนที่คณะซิสเตอร์สอน หนูจะไม่ลืมบุญคุณของคณะ 

ซิสเตอร์ ที่ทำาให้หนูเป็นคนดี ทำาให้หนูมีชีวิตที่ดีและเมื่อหนูโตขึ้นหนูจะตอบแทนคณะซิสเตอร์ ขอบพระคุณค่ะ 

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.คณิตา		ยังสุขสถาพร	ป.2

     หนูดีใจมากท่ีคุณแม่บุญประจักษ์อายุครบ 102 ปี 

และยังแข็งแรงอยู่ หนูอยากให้คุณแม่บุญประจักษ์แข็งแรง

แบบน้ีตลอดไป และยังอยู่คู่เคียงข้างโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยตลอดไป หนูขอให้คุณแม่บุญประจักษ์มีความสุข 

ขออะไรสมปรารถนาค่ะ พวกเราชาวโรงเรียนมาแตร์ฯ รัก 

คุณแม่บุญประจักษ์มากค่ะ 

	 	 	 	 	 	 	

ด.ญ.ปุณณภา		แผ้วสุวรรณ	ป.3

         

 เติบโตขึ้นมา ในรั้วมาแตร์

ภูมิใจจริงแท้  เซอร์เวียมตั้งไว้

ได้เรียนได้รู้  ได้ร่วมรับใช้

ได้รู้ว่าใคร  รวมใจพวกเรา

แม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์

แม่เป็นยอดคน  ยอดครูผู้ให้

อบรมสั่งสอน  ดูแลห่วงใย

แบบอย่างมีไว้  ให้เราเดินตาม

หนูอธิษฐาน  ด้วยความศรัทธา

ขอพระพรมา  คุณแม่ปลอดภัย

แข็งแรงแสนสุข  สดชื่นแจ่มใส

ด้วยรักจากใจ  ให้แม่ของเรา

	 	 	 ด.ญ.นารา		ผลประเสริฐ	ป.3
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 หนูประทับใจคุณแม่บุญประจักษ์ จากท่ีคุณยายของหนูเล่าให้ฟังว่า คุณแม่บุญประจักษ์เป็นแรงบันดาลใจของ 

ผู้ให้ ท่านให้ความรักความเมตตาห่วงใยคนรอบข้างเสมอ ท่านเป็นต้นแบบของผู้ท่ีได้ชื่อว่าเป็น “แม่พิมพ์” ท่านเป็นผู้ท่ี 

เป่ียมลน้ดว้ยคณุธรรมความเสยีสละ ท่านเป็นสตรไีทยคนแรกท่ีเป็นนักบวช อุรส์ลุนิ เป็นผู้หน่ึงในผู้กอ่ตัง้สภาการศกึษาคาทอลกิ 

แห่งประเทศไทย เป็นอธิการเจ้าคณะคนไทยคนแรกท่ีมีบทบาทสำาคัญในการสร้างโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน ท่านเป็นนักเรียน 

มาแตร์ฯรุ่นแรก ที่ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม ท่านดำารงชีวิตแบบอย่างที่มีคุณค่า มีระเบียบและเรียบง่าย มีคุณภาพ ใน

การบำาเพ็ญประโยชน์ตามคติพจน์ “เซอร์เวียม”

 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 102 ปี ของท่าน หนูสำานึกในพระคุณ ในความมีศรัทธาของท่าน หนูวอนขอ 

พระเป็นเจ้าโปรดประทานพรแด่คุณแม่ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

       ด.ญ.พิณทิพปภา		สุลัญชุปกร	ป.4

         ผู้มีบุญคุณ เกื้อหนุนมาแตร์

    เป็นทั้งพ่อแม่  ดูแลสั่งสอน

         ก่อตั้งโรงเรียน พากเพียรทุกตอน

    ยิ่งใหญ่แน่นอน  “คุณแม่บุญประจักษ์”

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.ภัณฑิรา		โฆษิตเจริญกุล	ป.4

    

         

     แม่บุญประจักษ์ ศิษย์รักศิษย์รู้

    เทิดทูนดั่งครู  ผู้ให้วิชา

    ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจสรรหา

    พร่ำาสอนเด็กมา  หาใครเปรียบท่าน

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.พรีสา	สมทวีวุฒิกร	ป.3
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         90 ปี ผันผ่าน  จากวันวานถึงวันนี้

    สร้างมาแตร์เดอี   สร้างคนดีให้จดจำา

         ปลูกฝังจิตเซอร์เวียม  ให้ศิษย์เปี่ยมคุณธรรม

    ความรู้ช่วยหนุนนำา  ตามแนวทางอุร์สุลิน

       ด.ญ.พิมพ์อร		พิทักษ์สกุลหงส์	ป.5

    

         พวกเราร่วมยินดี เก้าสิบปีอุร์สุลิน

    ซิสเตอร์รวมทั้งสิ้น  สี่ท่านมายังเมืองไทย

         มาแตร์ในวันนี้ เหล่าน้องพี่พร้อมร่วมใจ

    รำาลึกคุณท่านให้  ตลอดไปไม่มีลืม

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.พรวรินทร์		หล่อกิติยะกุล	ป.5

         

     คุณแม่บุญประจักษ์ เป็นที่รักของทุกคน

    ตัวอย่างความอดทน  ร้อยสองปีแห่งวันวาร

         อวยพรให้คุณแม่  ขอมีแต่ความสำาราญ

    แข็งแรงและเบิกบาน  เป็นร่มไทรให้มาแตร์

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.สุภชา		ลีรัตนขจร	ป.5

 คุณแม่บุญประจักษ์ ท่านเป็นนักการศึกษา

ร่วมสร้างมาแตร์มา  เก่งภาษา วรรณกรรม

 ปีนี้ครบร้อยสอง  เราทั้งผองควรจดจำา

คำาสอน คุณธรรม   ที่ท่านนำามาสอนใจ

	 	 	 	 	 	 	

ด.ญ.อรวณัฐ		บุญญะเลิศลักษณ์	ป.5
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“90	ปีวิถีทางอุร์สุลิน	วิถีทางรับใช้”

 

 ตั้งแต่ฉันเข้าเรียนในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ฉันได้ฟังประวัติและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ

โรงเรียนมาแตร์เดอฯี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อตอนที่คณะซิสเตอร์ทัง้ 4 ท่าน ได้มาถึงสยาม ได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ได้ผา่นเหตุการณ์

มากมาย รวมถงึไดรู้จั้กคตพิจน ์เอกลกัษณ ์อัตลกัษณ์ และสิง่ต่างๆเกีย่วกับโรงเรยีนนี ้และคอ่ยๆหลอมรวมกันจนเป็นโรงเรยีน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยในปัจจุบัน

 มีหลายอย่างท่ีฉนัประทับใจเกีย่วกบัโรงเรยีนมาแตรฯ์และคณะอุรส์ลุนิ แตส่ิง่ท่ีฉนัชอบท่ีสดุ คอื คตพิจน์ และสญัลกัษณ ์

“Serviam”

 คติพจน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและคณะอุร์สุลิน คือ Serviam ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่า “ข้าพเจ้าจะ 

รับใช้” และมีสัญลักษณ์ คือดาว 7 ดวง แทนกลุ่มดาวหมีหรือ Ursa ซึ่งเป็นเครื่องหมายของนักบุญอุร์สุลา กางเขนซึ่งเป็น

เครื่องหมายของการรับใช้ และคำาว่า Serviam 

 โรงเรยีนคอยปลกูฝังให้นักเรยีนทุกคนมเีซอรเ์วยีม หรอืการรกัและรบัใชอ้ยู่ในจิตใจเสมอ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ

อย่างการทำาเวรตาวิเศษ จนถึงการทำาโครงการใหญ่อย่างการจัดงานเพื่อการกุศล หรือการทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 

 ฉันรู้สึกว่าคงดีไม่น้อย ถ้าคำาว่า Serviam กลายเป็นรากฐานที่นักเรียนมาแตร์ทุกคนยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 

และนำาไปใช้ในสังคม เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็นต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 ด.ญ.ณพิมพ์		กุลฤชากร	ป.6
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		“ซาลามัต	ปากี”(Selamat	Pagi)	คำาทักทายใน

ตอนเช้าของชาวอินโดนีเซีย	เป็นคำาแรกในตอนเช้าที่เมื่อพวก

เราพูดกบัคณะซสิเตอร	์คณุคร	ูนักเรยีน	และเจ้าหน้าท่ี	พรอ้ม

กับการตอบรับและรอยยิ้มที่แจ่มใส

	การคว้าโอกาสอันมีค่า	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการแลกเปลี่ยนครูอุร์สุลินท่ีโรงเรียน	 Regina	 Pacis	 

โรงเรียนอุร์สุลินที่เมือง	Surakarta(Solo)	ประเทศอินโดนีเซีย	

แบ่งปันประสบการณ์คุณครูแลกเปลี่ยน
ที่โรงเรียนอุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซีย

โดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์

ระหวา่งวนัท่ี	10	-	23	สงิหาคม	2557	เป็นระยะเวลาประมาณ	

2	สัปดาห์	นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ	 โดยครูร่วม

เดินทางกับครูนันทิกา	 ฉอ้อนศรี	 ซึ่งเป็นคุณครูสอนวิชาการ

ประกอบอาหาร	 ระดับมัธยม	 โรงเรียนนี้แบ่งออกเป็นระดับ

มัธยมต้น	(Year	7	-	9)	และระดับดับมัธยมปลาย	(Year	

10	-	12)	มีนักเรียนในห้องเรียนละประมาณ	30	-	36	คน	

มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
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ครูท้ัง	 2	 คน	 รู้สึกถึงบทบาทการเป็นครูท่ีจะต้อง 

เตรียมการสอน	การเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะเผยแพร่ความเป็น

ไทย	 และการเป็นนักเดินทางท่ีพร้อมเปิดใจรับประสบการณ์

ใหม่ท่ีจะได้พบเจอ	 ครูวางแผนท่ีจะไปสอนการประกอบ

อาหารไทยและงานฝีมือเป็นหลัก	 โดยครูได้ท้ังคำาแนะนำาท่ี

ดีและน่าสนใจจากอาจารย์สุมิตรา	 ครูอรอุมาและครูเบญจพร

ท่ีเคยไปมาแล้วเมื่อปีท่ีผ่านมา	 รวมถึงคุณพ่อมหาร์ซึ่งเป็น

พระสงฆ์เยสุอิต	 ชาวอินโดนีเซีย	 และผู้ปกครองนักเรียนท่ี

เคยไปอยู่ที่อินโดนีเซีย	จนในที่สุดพวกเราก็ได้รายการอาหาร	

ขนม	 และเครื่องดื่มแบบไทยท่ีจะไปสอน	 ได้แก่	 แกงส้ม

ชะอมไข่,	ผัดกะเพราไก่,	ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา,	กล้วย

บวชชี	 และน้ำาดอกอัญชันมะนาว	 รวมถึงงานฝีมือท่ีเรา

เตรียมไปสอน	ได้แก่	การร้อยพวงมาลัยและตาข่ายหน้าช้าง	 

การแกะสลักผักเป็นใบไม้และดอกไม้	 และสิ่งที่ควรนำาไปเผย

แพรอ่ย่างย่ิง	เน่ืองจากตรงกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 ครูจึงได้เตรียมนำาเสนอถึง

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	

จากการวางแผนครมูโีอกาสไดท้ดลองสอนการประกอบอาหาร

เป็นภาษาอังกฤษกับครูซามา	ครูเจ้าของภาษาในระดับมัธยม	

และฝึกการร้อยพวงมาลัยและตาข่ายหน้าช้างกับครูอิงอร	จึง

ทำาให้ครูได้มีโอกาสกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง	 และพบว่า

นักเรียนมาแตร์โชคดีที่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่ดีและเก่ง



ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 25

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

เมื่อเริ่มสอนพบว่า	 นักเรียนท่ีอินโดนีเซียมีความเป็น

มิตร	 และสนใจในสิ่งท่ีพวกครูเตรียมไปสอนด้วยความต้ังใจ	

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 และสนุกสนาน	 โดยเฉพาะเวลา

ได้ชื่นชมผลงานนักเรียนจะชื่นชอบในการชิมอาหาร	 และนำา 

ผลงานฝีมือแขวนไว้ในห้องและนำากลับบ้านไปให้ท่ีบ้านได้

ชืน่ชมกนัดว้ย	รวมถงึคณุครท่ีูอินโดนีเซยีไดใ้ห้ความชว่ยเหลอื

และคำาแนะนำาต่างๆ	 ทำาให้การจัดการเรียนการสอนน้ันเป็น

ไปอย่างราบรื่น	ทั้งนี้นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน	ครู

ยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ในการร่วมพิธีสำาคัญของประเทศ

อินโดนีเซีย	นั่นคือวันธงชาติ	Flag	Day	และ	วันประกาศ

อิสรภาพ	 Independence	Day	 ซึ่งนักเรียนและคุณครูทุก

คนจะมารว่มกจิกรรมในวนัเสารแ์ละอาทิตย์อย่างพรอ้มเพรยีง

กนั	มกีารเลน่เกม	และการแสดงของนักเรยีน	ในดา้นพิธกีารมี

การเดนิสวนสนามของนักเรยีนเพ่ือแสดงถงึความพรอ้มเพรยีง

และความเคารพในความเป็นชาติของชาวอินโดนีเซีย	รวมถึง

ครมูโีอกาสไดเ้ย่ียมชมมรดกโลก	บุโรพุทโธ	ทำาให้ครไูดเ้ห็นถงึ

ความงดงามและย่ิงใหญ่ทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากศรัทธา

ของมนุษย์	โดยสิง่กอ่สรา้งน้ีสามารถดำารงอยู่เพ่ือให้ชนรุน่หลงั

ได้เห็นคุณค่าของสิ่งสร้างและวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย

เมื่อวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 และเพ่ือเป็นการ

ขอบคณุคณะซสิเตอร	์คณุครแูละเจ้าหน้าท่ี	ท่ีไดอ้ำานวยความ

สะดวกและช่วยเหลือในทุกด้าน	ครูได้มีโอกาสทำาอาหารและ

ขนมไทยให้ได้รับประทานกัน	ทุกคนต่างชื่นชอบ	และชื่นชม

ความเป็นไทยผ่านอาหารและขนมไทยต่างๆ	 ทำาให้ครูย่ิง

รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

มากขึ้น	
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	ความริเริ่มสร้างส่วนรวมในการดูแลถนนหลังสวนเกิดขึ้นจากธนาคาร	 CIMB	 THAI	 ที่ได้มาตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ใน

ถนนหลงัสวน	และพบปัญหาฉกชงิวิง่ราวเป็นระยะๆ	จึงต้องการระบบการดแูลความปลอดภัยอย่างมปีระสทิธิภาพท้ังจากภาค

รัฐและความร่วมมือจากเอกชน	 เมื่อทางผู้บริหารเห็นความพยายามท่ีน่าชื่นชมของทางธนาคารจึงย่ืนมือเข้าไปร่วมมือ	 และ

ช่วยขยายผลจนกระทั่งเกิดการประชุมต่อเนื่องที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ	วันจันทร์ที่	4	พฤศจิกายน	

2556	ต่อเนื่องมาจนครบ	1	ปีแล้ว	

	ที่ประชุมของเรา	 ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำารวจนครบาลลุมพินี	 สำานักงานเขตปทุมวัน	 ไปจนกระทั่งผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร	และที่สำาคัญคือผู้ประกอบการอาคารต่างๆในถนนหลังสวนรวม	14	แห่ง	ผลงานที่เกิดขึ้นแล้วมี

	•	การปรับติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มทั้งโดยเขตปทุมวัน	โรงเรียนและผู้ประกอบการอื่น

	•	การติดป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดนกระชากกระเป๋า	โดยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูของเราออกแบบ	และ

ทางกทม.รับไปผลิตและติดตั้ง

	•	การเพิ่มกล้อง	CCTV	ทั้งของกทม.	ตำารวจ	และเอกชน

	•	การให้ความสำาคัญกับการดูแลความสะอาด	ร่มรื่นและความปลอดภัย

	•	 การเฝ้าระวังสื่อท่ีไม่เหมาะสมท่ีอยู่บนป้ายใหญ่เหนือป้อมตำารวจท่ีสี่แยกเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนให้ได้เติบโต

อย่างดีงามได้มากขึ้น

ภารกิจร่วมกันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น	 แต่มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย	 เพ่ือความปลอดภัยและ

ทัศนียภาพที่พัฒนาขึ้นของถนนหลังสวนของเรา

ประชาคมหลังสวน
โดย	คุณครูณัฐวุฒิ		พิกุลณี
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	หนูชื่อ	 มชิตา	 ตันติยานนท์	 อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 หนูมีโอกาสได้แสดงละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก	 “สี่แผ่นดิน		

เดอะ	มิวสิคัล”	สิ่งที่หนูได้รับจากการแสดง	คือ	ได้ออดิชั่น	แสดงความสามารถต่างๆ	หนูตื่นเต้นมาก	และคิดอยู่ในใจว่า	

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร	หนูมาเพื่ออยากรู้ว่าตัวเองมีความสามารถเท่าไหร่	แต่ก็ได้ผ่านการคัดเลือก	หนูดีใจมากค่ะ	หนูใช้เวลาซ้อม

หลายเดือน	จนมาถึงวันจริง	หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆ	เลย	การได้มาแสดงครั้งนี้ทำาให้หนูรักพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ค่ะ	และ

หนูอยากให้ทุกคนติดตามไปดูเยอะๆ	นะคะ	เพราะมีโอกาสได้ดูถึงแค่วันที่	13	กันยายน	2557	นี้เท่านั้น	ขอบพระคุณค่ะ

ประสบการณ์จากการแสดงละคร 
สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล

โดย เด็กหญิงมชิตา  ตันติยานนท์ 
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หัวข้อรณรงค์	“มีสติ	รู้ตน	และเปิดใจ”	ของปีการศึกษานี้ทำาให้กีฬาสีสัมพันธ์ในวันที่	14	พฤศจิกายน	พ.ศ.2557	มี

การรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันแข่งขันกีฬา	และเชียร์กีฬาอย่างมีสติ	มีความสามัคคี	และความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	 โดยที่

แต่ละสีมีธีมที่สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน	ดังนี้

สีฟ้า  “Racers, Inc.”

กีฬาแข่งรถนั้น	 เป็นกีฬาที่มีมาอย่างยาวนาน	 และเป็นที่นิยมจากคนทุกเพศทุกวัย	 ดูเหมือนว่ากีฬานี้	 เป็นกีฬาที่เล่น 

คนเดยีว	แตท่ี่จรงิแลว้ไมใ่ชม่แีคนั่กแขง่รถแลว้จะสำาเรจ็ได	้ตอ้งมทีีมชา่งซอ่มบำารงุรถ	และมอีีกหลายๆ	ฝ่ายชว่ยกนั	นักแขง่รถ

ทุกคนมีคุณสมบัติที่สำาคัญ	คือ	ต้องมีสติทุกครั้งในการขับขี่	เพราะทุกๆวินาทีมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเสมอ	และแน่นอน

ในการแข่งขันทุกคนมีจุดหมาย	คือ	ชัยชนะ	และมีน้ำาใจนักกีฬาที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นไป	ในปีนี้สีฟ้า	ขอนำาทุกคนร่วมออก

เดินทาง	เติบโต	เรียนรู้	เปิดใจ	เก็บเกี่ยว	ประสบการณ์	และความทรงจำาที่มีค่าไปด้วยกันอีกครั้ง	ภายใต้ธีม	“Racers,	Inc.”	

ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการมีสติ	รู้ตน	และเปิดใจดั่งธีมของโรงเรียนในปีนี้

สีแดง  “กระติ๊บแดง”

ปัจจุบันคนไทยไม่น้อยได้มองข้ามวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีท่ีดีงามของไทย	 สีแดงจึงอยากนำาความเป็น

ไทยกลับมาให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจ	 โดยนำาคำาว่ากระติ๊บมาใช้เพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงความเป็นไทย	 ซึ่งกระติ๊บ	 เป็น

ภาชนะท่ีคนไทยทางภาคอีสานนิยมนำามาใส่ข้าวเหนียว	 นำาไม้ไผ่ชิ้นส่วนเล็กๆ	 มาสานจนเกิดรูปร่างท่ีสามารถนำาไปใส่ของ

ต่างๆที่ต้องการได้	ร่วมทั้งจะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นของสีแดง	ที่เปรียบเสมือนไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆ	มาสานกันจน

ทำาให้เกิดผลสำาเร็จขึ้น

กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557
โดย คุณครูจินต์  จิระริยากุล คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม และคุณครูมณีจันท์ ธนะมูล
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สีเหลือง “Beauty and the beat“

ธีมนี้มีพื้นฐานมาจากนิทานที่ทุกคนรู้จักมาตั้งแต่เด็ก	ที่มีชื่อเรื่องว่า	Beauty	and	the	beast	หรือโฉมงามกับเจ้าชาย

อสูร	ซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงเบลล์		หญิงสาวผู้ที่ยอมเสียสละช่วยเหลือพ่อของตนเองให้พ้นจากการกักขังของอสูร	โดย

การไปใช้ชีวิตกับอสูรในปราสาทของเขาเพียงลำาพัง	 และก็ยังเปิดใจท่ีจะยอมรับในตัวตนของอสูรท่ีถึงแม้จะมีรูปโฉมท่ีน่ากลัว	

สุดท้ายด้วยความรักท่ีแท้จริงของเธอ	 ก็ได้ช่วยให้อสูรฟ้ืนคืนชีพ	 และกลับมาเป็นเจ้าชายอีกครั้ง	 ซ่ึงแสดงถึงความงามท่ีแท้

จริงนั้นมาจากข้างใน	ซึ่งเบลล์เป็นเหมือนตัวแทนสีเหลือง	ซึ่งสีเหลืองได้เปลี่ยนคำาว่า	The	beast	ที่แปลว่าอสูร	ให้เป็นคำา

ว่า	The	beat	ที่แปลว่าจังหวะ	เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน	จังหวะใหม่	และเรื่องราวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้	โดยมี

สมาชิกสีเหลืองทุกคนเป็นเหมือนเบลล์	ที่พร้อมจะเปิดใจรับสิ่งใหม่	และมี	The	beat	เป็นผู้นำาเชียร์ที่จะมาสร้างสีสัน	ความ

สนุกสนาน	และสร้างจังหวะใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนไปพร้อมๆกัน

สีเขียว “Back in time” 

ในปีน้ีพวกเราสเีขยีวจะมาดว้ยธีม	Back	in	time	เป็นธีมเกีย่วกบัเวลา	โดยจะมี	Time	keeper	มาสือ่ให้ทุกคนตระหนัก

ถึงคุณค่าของเวลา	และการใช้เวลาให้คุ้มค่า	เวลามีอย่างจำากัด	และไม่เคยหยุดรอใคร	เราควรมีสติอยู่กับปัจจุบัน	รู้ว่าตนเอง

กำาลังทำาอะไร	และเปิดใจยอมรับกับอนาคตที่จะมาถึงดังเช่น	ธีมของโรงเรียน	คือ	มีสติรู้ตน	และเปิดใจ

กิจกรรมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา	การเชียร์กีฬา	 และการทำาแสตนด์เชียร์	 ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในวันกีฬา

สีเท่านั้น	กระบวนการในการทำางานต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่กลางภาคเรียนที่	1	เริ่มจากการวางแผน	จัดทีมงานในการจัดทำา	ใน

ช่วงปิดภาคเรียนที่	1	นักเรียนแต่ละสีได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำาแสตนด์เชียร์	ในทุกๆกระบวนการที่นักเรียนเข้าร่วม	ทำาให้เกิด 

การเรียนรู้	และมีการส่งต่อระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ดูอบอุ่นมาก	ได้สร้างความรู้สึกดีๆ	ความภาคภูมิใจ	และความประทับใจ 

ให้กับนักเรียน

“หนูไมเ่คยคดิวา่หนูจะสามารถเป็นเชยีรล์ดีเดอร ์พอหนูมโีอกาส จึงไดค้ดิกบัตัวเองวา่ถา้หนูไมล่องทำาสิง่ใหม่ๆ  ท่ีท้าทาย 

หนูก็อาจจะไม่ได้รับรู้กับสิ่งเหล่านั้น หนูเลยตัดสินใจที่จะลงสมัครเป็นรองประธานเชียร์มัธยม 3 หนูได้พูด quote โปรดของ

หนู “you got to risk it to get the biscuit” เหล่าสีฟ้าก็ให้โอกาสหนูทำาสิ่งนี้ หนูได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์เพียง 2 ปี และ

ปีนี้ก็ได้มาเป็นประธานเชียร์คณะอัจฉรามัย หนูรู้สึกภูมิใจมาก ถึงแม้หนูจะผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยด้วยน้ำาตาบ้าง แต่หนูก็จะ

จดจำาเอาไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของหนูเลยทีเดียว หนูภูมิใจในคณะสี เชียร์ลีดเดอร์ เพื่อนสีอื่นๆ ภูมิใจในทุกๆ

คนที่ risked it and got the biscuit สุดท้ายแล้ว หนูอยากขอบคุณโรงเรียน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน และผู้ปกครองของ

หนูที่ได้สร้างประสบการณ์และความทรงจำาที่งดงามไว้ให้หนูด้วยค่ะ”

นางสาวอารียา  ดาห์ล ประธานเชียร์สีฟ้า
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“การเป็นเชยีรล์ดีเดอรข์องสแีดงมาตัง้แตช่ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จนมาถงึวนัท่ีไดม้าทำาหน้าท่ีเป็นประธานเชยีรข์องสแีดง 

ซึ่งทำาให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 

สิ่งแรกคือความมุ่งมั่นตั้งใจ หนูมีความตั้งใจที่จะทำาการแสดงและนำาเชียร์ ให้ออกมาดีที่สุด จึงเลือกที่จะทำาออกมาเป็น

แนวไทยๆ เพื่อที่จะให้เห็นได้ว่า ของไทยเราก็มีอะไรดีๆเหมือนกัน

สิ่งที่สองที่ได้เรียนรู้คือ น้ำาใจ น้ำาใจของเพื่อน พี่ น้อง ทุกคนที่ช่วยกันร่วมมือกัน ให้การแสดงทุกการแสดงออกมา

สำาเร็จ ช่วยทำาอุปกรณ์ ทำาแสตนด์ รวมทั้งคุณครูทุกท่านที่ช่วยให้คำาปรึกษาในทุกๆเรื่อง 

สิ่งที่สามคือการยอมรับ ยอมรับในคำาตัดสิน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยค่ะคือกำาลังใจต่างๆ

ที่ได้จากทั้งครอบครัว คุณครู เพื่อนๆ และพี่ๆ น้องๆ ที่คอยผลักดันให้หนูได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะ”  

นางสาววิภาดา เสสะเวช ประธานเชียร์สีแดง
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ตัวแทนห้องรับรางวัล

“การเป็นประธานเชียร์ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับหนู ทั้งประสบการณ์ดีๆ และปัญหาที่เข้ามามากมาย สอนเรื่อง

การแบ่งเวลา การทำางานเป็นทีม ต้องรูจั้กเสยีสละเวลา เปิดใจยอมรบัความคดิเห็นตา่งๆ ตอ้งมคีวามรบัผิดชอบ ตอ้งวางแผน

ร่วมกันกับทีมงาน หรือแม้แต่เพื่อนสีอื่นๆ ซึ่งทำาให้หนูรู้ว่ามิตรภาพสำาคัญที่สุดถึงเราจะอยู่คนละสีก็ตาม หนูเข้าใจความหมาย

ของประโยคที่ว่า “ถ้าเราเดินคนเดียวเราอาจจะเดินได้เร็ว แต่ถ้าเราเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปได้ไกล” ได้อย่างชัดเจน ถ้า

เราขาดคนใดคนหนึ่งไป สิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่เกิดขึ้น อยากจะขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือ รู้สึก

เป็นเกียรติมากที่ได้ทำางานกับทุกคน และจะไม่มีวันลืมประสบการณ์ที่ได้รับแน่นอนค่ะ” 

นางสาวพิชชาพร ยมะสมิต ประธานเชียร์สีเหลือง

“ตอนแรกก็ตื่นเต้นและกลัว ไม่รู้ว่าจะทำาได้ดีหรือไม่ เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสำาหรับหนู ต้องมีความรับผิดชอบ 

สูงมากๆ หนูจึงต้องพยายามฝึกตัวเอง ต้องทำางานกับหลายคน ทั้งพี่ ทั้งเพื่อน ทั้งน้องๆ ทำาให้ได้เจอปัญหาหลายอย่างแต่

ก็หาวิธีแก้ไขและผ่านมาได้  ประสบการณ์ที่ได้รับมากมาย ที่สำาคัญคือช่วงกีฬาสีทำาให้หนูรู้จักคุณค่าของเวลา สุดท้ายผลจะ

ออกมาอย่างไรไม่สำาคัญ  แค่เราทำาออกมาให้ดีที่สุดก็ภูมิใจแล้ว เพราะสิ่งที่สำาคัญ คือ ทุกคนได้สนุกร่วมกันค่ะ”  

นางสาวนัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ ประธานเชียร์สีเขียว

ในแตล่ะปีท่ีมกีารจัดกจิกรรมกฬีาส	ีจะทำาให้เราไดส้มัผัสถงึความเป็นน้ำาหนึง่ใจเดยีวกนั	ภาพแห่งความประทับใจ	ความ

ภาคภูมิใจ	ภาพของรอยยิ้มและน้ำาตา	ภาพแห่งความรักและความอบอุ่นระหว่างเพื่อน	ระหว่างรุ่นพี่	ที่เราสามารถพบเห็นใน

แต่ละปี	และเป็นความทรงจำาที่อยู่ในใจของนักเรียนเสมอ
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นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
รวบรวมโดย คุณครูบัญชา  ใจมีธรรมดี

นางสาวศิริขวัญ   ทุมมานนท์ 

เกิด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539

ประเภทกีฬา กีฬาประเภททีม บุคคล และกรีฑา

ผลงาน 

•	พ.ศ.	2555		เป็นนักกีฬาสีฟ้า	กีฬา	วอลเล่ย์บอล,	แฮนด์บอล,	

เปตอง	และกระโดดไกล

•	แข่งขันกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น TSGU Thailand Juniors	Future	Tour

•	แข่งขัน	คาราเต้-โด ประเภทท่ารำา	(KATA)	บุคคลหญิง

•	พ.ศ.	2556		เป็นหัวหน้ากีฬาสีฟ้า	กีฬา	วอลเล่ย์บอล,	แฮนด์บอล,	ปิงปอง,	

เปตอง	และทุ่มน้ำาหนัก

•	แข่งขัน	คาราเต้-โด ประเภทต่อสู้	(KUMITE)	บุคคลหญิง

ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5	และ	ดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากีฬาโรงเรียน

เด็กหญิงสาธิตา   เธียรประสิทธิ์ 

เกิด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์   2544

ประเภทกีฬา ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  

ผลงาน

•	รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	Thailand	Pony	Championship	2013	

•	รองชนะเลิศอันดับสาม	Thailand	Jumping	Championship	2014	subjunior	

•	ชนะเลิศ	Thailand	Jumping	Championship	2015	#	Qualifier	3	#	show	jumping	#	subjunior	

•	รองชนะเลิศอันดับสอง	Thailand	Jumping	Championship	2015	#	Qualifier	2	#	show	jumping	#	junior	

•	ชนะเลิศอันดับหน่ึง	Maxwin	League	II	-	ประเภท	Six	Bars	เร่ิมท่ี	90	เซนติเมตร	กระโดดได้สูงสุดถึง	135	เซนติเมตร

•	 ปัจจุบันเป็นนักกีฬาขี่ม้าของสโมสรบ้านริมน้ำา	 และเป็นตัวแทนนักกีฬาเขต	 (ประเภททีม	 กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง)	

จังหวัด	ฉะเชิงเทรา	จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	43	“นครราชสีมาเกมส์”		

ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		2/3
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เด็กหญิงเปมิกา  อาภามงคล

เกิด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546            

ประเภทกีฬา กอล์ฟ  

ผลงาน

•	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในรุ่นอายุ	9	-	10	ปี	หญิง	จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ

SINGHA	-	TSGU	Juniors	Future	Tour	2014	

•	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1ในรุ่นอายุ	11-12	ปี	หญิง	Consolation	Flight	จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ	

TrueVision	Singa	Junior	Golf	Championship	2012	

•	ผู้ชนะคะแนนสะสมเป็นอันดับที่1	รุ่นอายุ	9-10	ปี	หญิงจากการ	เก็บคะแนนสะสม	7	ครั้งของปี	2556	ของสมาพันธ์

นักกอล์ฟเยาวชนไทย	และได้รับคัดเลือกจากสหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย	มอบทุนและให้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน

นานาชาติที่ประเทศจีน	รายการ	Jack	Nicklaus	Junior	Championship	2013	

ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2

 

 

เด็กหญิงปัญชลิกา  อาภามงคล

เกิด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2545

ประเภทกีฬา กอล์ฟ  

ผลงาน

•	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ในรุ่นอายุ	11-12	ปี	หญิง	

จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ	SINGHA	-	TSGU	Juniors	Future	Tour	2014	

•	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในรุ่นอายุ	11-12	ปี	หญิง	

จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ	PTT	Golf	Junior	Open	Champion	2014	

•	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในรุ่นอายุ	11-12	ปี	หญิง	จากการเข้าร่วมแข่งขัน	TGA	-	Singha	Junior	Golf	Ranking	

Tournament	ประจำาปี	2557	-	2558	สนามที่	4	

•	ผู้ชนะคะแนนสะสมเป็นอันดบัท่ี1	รุน่อายุ	11-12	ปี	หญงิ	ไดร้บัทุนเพ่ือเป็นตวัแทนเยาวชนไทยเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์เยาวชน

ระดับนานาชาติรายการ	AmBankGROUP-SPORTEXCEL	INTERNATIONAL	JUNIOR	GOLF	CHAMPIONSHIP	2014	ระหว่าง

วันที่	16-18	ธันวาคม	2557	ประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1
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เด็กหญิงณัชปภา จตุพรกาญจนา

เกิด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2541

ประเภทกีฬา แบดมินตัน 

ผลงาน

•	ได้รับรางวัล	ที่3	ประเภทหญิงคู่	18	ปี	และรองชนะเลิศหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน	16ปี	รายการ	ปากน้ำาโพคลับ

•	ได้รับรางวัล	ที่3	ประเภทหญิงคู่	อายุไม่เกิน	16ปี	รายการ	YONEX	บ้านทองหยอดโอเพ่น	2013

•	ได้รับรางวัล	ที่3	ประเภทคู่ผสมทั่วไป	รายการ	Granular-x	TRM	Chiangmai-Bangkok	Open	2013

ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ	5	ประเภทคู่ในรุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี

ปัจจุบัน 	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2

เด็กหญิงอภิชญา ศรีเทวฤทธิ์ 

เกิด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 อายุ 17 ปี      

ประเภทกีฬา  เทเบิลเทนนิส

ผลงาน ปี 2557

•	ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู่	และ	เหรียญเงินประเภททีมหญิง

รายการ	South	East	Asia	Cadet	&	Junior	Table	Tennis	Championships	2014	ประเทศบรูไน

•	ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทหญิงคู่	และเหรียญทองแดงประเภททีมหญิง

รายการ	South	East	Asia	Table	Tennis	Championships	2014	ประเทศกัมพูชา

ปัจจุบัน	กำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/3

เด็กหญิงพิจักษณา  โรจนาวิไลวุฒิ       

เกิด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

ประเภทกีฬา ฟิกเกอร์และสปีดสเกตติ้ง 

ผลงาน

•	เกียรติบัตรเยาวชนผู้มีความสามารถและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ	

ด้านกีฬาและนันทนาการจากกระทรวงศึกษาธิการในวันเด็กแห่งชาติประจำาปี	2557

•	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จากการแข่งขัน	Thailand	National	Figure	Skating	Championships	2014	

ระดับ	Level	4	เมื่อวันที่6	-	8	เมษายน	2557

•	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	จากการแข่งขัน	Asian	Junior	Figure	Skating	Challenge	2014			

รุ่น	Basic	Pre-Novice	ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	เมื่อวันที่	22	-	24	พฤษภาคม	2557	

•	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จากการแข่งขัน		Asian	Junior	Figure	Skating	Challenge	2014	รุ่น	Basic	Pre-Novice	

ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	6	-	8	ตุลาคม	2557

ปัจจุบัน	ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติของสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย	

และกำาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/4
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ถ้วยคะแนนรวมกีฬา	 	 	 	 สีฟ้า															

ถ้วยคะแนนเชียร์				 	 	 	 สีแดง

ถ้วยกีฬาแชร์บอล	 	 	 	 ป.4				สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยม	แชร์บอล		 	 ป.4	 เด็กหญิงศิร์กานต์	ชำานาญรัตนกุล	 ป.4/4	 สีเขียว

นักกีฬามารยาทยอดเยี่ยม	แชร์บอล	 	 ป.4	 เด็กหญิงพิณทิพปภา	สุลัญชุปกร		ป.4/4			สีฟ้า

ถ้วยกีฬาแชร์บอล	 	 	 	 ป.5	 สีเขียว

นักกีฬายอดเยี่ยม	แชร์บอล		 	 ป.5	 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์	แก้วผ่องศรี	 ป.5/4	 สีเขียว			

นักกีฬามารยาทยอดเยี่ยม	แชร์บอล	 	 ป.5	 เด็กหญิงกนกรัฐ	กงประเวชนนท์	 ป.5/1			สีเหลือง			

ถ้วยกีฬาแชร์บอล	 	 	 	 ป.6			 สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยม	แชร์บอล											 ป.6	 เด็กหญิงมนัญชยา	พิศาลายน	 ป.6/1			สีเหลือง			

นักกีฬามารยาทยอดเยี่ยม	แชร์บอล			 ป.6	 เด็กหญิงณพนรี	นิมิตรพันธ์	 ป.6/3	 สีเหลือง		

ถ้วยกีฬาบาสเกตบอล				 	 	 ป.5-6			สีแดง

นักกีฬายอดเยี่ยม	บาสเกตบอล	 	 ป.6	 เด็กหญิงณพิมพ์	กุลฤชากร	 ป.6/4	 สีแดง

						 	 	 	 	 	 เด็กหญิงมนัญชยา	พิศาลายน		 ป.6/1			สีเหลือง			

นักกีฬามารยาทยอดเยี่ยม	บาสเกตบอล					ป.6	 เด็กหญิงณรมณ	ว่องวิไลกุล			 ป.6/4			สีเหลือง

               

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ระดับประถม ปีการศึกษา 2557
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แชร์บอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 	 	 สีเหลือง

วอลเล่ย์บอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 	 สีฟ้า

วอลเล่ย์บอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 	 สีฟ้า

แฮนด์บอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		 	 	 สีฟ้า

แฮนด์บอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 	 สีเหลือง

บาสเกตบอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 	 สีฟ้า

บาสเกตบอล	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 	 สีเหลือง

คะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคล	 	 	 	 สีฟ้า

คะแนนรวมกีฬาประเภททีม		 	 	 	 สีฟ้า

สร้างสรรค์อัฒจันทร์เชียร์	 	 	 	 	 สีเหลือง

การเชียร์	ระดับมัธยมศึกษา		 	 	 	 สีเหลือง

คะแนนรวมกีฬา	ระดับมัธยมศึกษา	 	 	 	 สีฟ้า

รายชื่อผลการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2557
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จากความรูแ้ละทักษะท่ีไดฝึ้กฝนในห้องเรยีน	สูก่ารจัดกจิกรรมนอกห้อง	ของเหลา่ยุวกาชาดระดบั	2	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	

5	-	6	ที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับชาวมาแตร์และรับใช้สังคม	โดยการออกร้านขายสินค้าประเภททำามือ	(Handmade)	

ของขวัญ	เครื่องเขียน	สินค้ามือ	2	และการเปิดร้านขายอาหาร	เครื่องดื่ม	และเกม	เพื่อหารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิ	หน่วย

งาน	 หรือโครงการสาธารณกุศลต่างๆ	 โดยในปีนี้หน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการลงคะแนนคัดเลือกจากนักเรียน

เจ้าของกิจกรรมร่วมกันทุกคน	มีดังนี้

	•	มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

	•	มูลนิธิสัตว์พิการ	นนทบุรี

	•	บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำาซ้อน

	•	ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

	•	โครงการบ้านทานตะวัน	มูลนิธิเด็ก

	•	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

	•	สำานักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย

	•	กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนน้อง	จ.ราชบุรี

ยุวกาชาดสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 สิงหาคม 2557
โดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
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โดยในปีนี้รายได้จากการจัดงานเมื่อหักเงินทุนคืนแล้ว	เป็นจำานวนเงินประมาณ	280,000	บาท	ซึ่งความสำาเร็จของงาน

ไมใ่ช่ตวัเลขของเงนิรายไดท้ีน่กัเรียนหามาได้	แตค่ณุค่าคือโอกาสและประสบการณ์ทีน่กัเรียนได้รับจากการทำางานร่วมกนั	การ

คิดสร้างสรรค์	 การคิดแก้ปัญหา	 การนำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จริง	 เพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้มา	 และที่สำาคัญ

ที่สุดตามคติพจน์ของโรงเรียน	คือ	เซอร์เวียม	(Serviam)	เพื่อนักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำานั้น	มีคุณค่าต่อผู้

อื่นและสังคมต่อไป

ความประทับใจของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ปีน้ีหนไูดอ้อกรา้นงานยุวกาชาดสมัพันธ์	พวกเราตืน่เตน้มาก	แลว้พวกเราไดเ้ตรยีมงานมาหลายสปัดาห์	พวกเราวางแผน

เป็นอย่างดีเต็มความสามารถ	ทำาให้หนูได้รู้ว่าเงินแต่ละบาทได้มายากขนาดไหน	งานนี้ต้องใช้หลายๆ	วิชา	เช่น	คณิตศาสตร์	

ช่วยในการคิดเลข	คำานวณเงิน	 เป็นต้น	บางทีก็รู้สึกว่าน้องชอบและเห็นคุณค่าของที่พวกเราทำามาก	 แต่ในความคิดของเรา

มันธรรมดามาก

ด.ญ.ตถตา ยังสุขสถาพร ป.5/3
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ตอนท่ีเราเตรยีมงาน	หนูคดิวา่สมดุระบายสจีะขายไมอ่อก	แตพ่อถงึวนัท่ีตอ้งขาย	สมดุระบายสขีายหมดกอ่นเป็นอย่าง

แรก	ทำาให้หนูคิดได้ว่าตอนที่พวกเราเลือกสิ่งที่จะนำามาขาย	หนูไม่ควรคัดค้านเพื่อนที่เสนอความคิดนี้	แล้วตอนทำาจริงหนูยิ่ง

ค้ดค้านเข้าไปใหญ่	 เพราะมันยากมากตรงท่ีร้อยลูกปัดทีละเม็ด	 พอทำาผิดต้องทำาใหม่ท้ังหมด	 แล้วมันก็ผิดหลายครั้งทำาให้

เสียเวลามาก	แต่หนูก็ได้เรียนรู้ว่าถึงของจะทำายาก	แต่พอมาขายก็เป็นที่ชื่นชอบของน้อง	และควรฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	

        ด.ญ.ปภาดา เชี่ยวสงวน ป.5/1

 

งานยุวกาชาดสัมพันธ์เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริงท่ีมีประโยชน์นอกห้องเรียน	 ซึ่ง

สามารถนำามาประยุกตใ์ชจ้ากวชิาตา่งๆ	รวมถงึเงนิท่ีไดน้ำาไปบรจิาคให้หน่วยงานการกศุลทำาให้ความเหน่ือยท่ีเกดิหายไป	ดว้ย

ความรู้สึกที่ภูมิใจต่อสิ่งที่ได้ทำาตั้งแต่วันแรก	คือการคิดและวางแผนสิ่งที่จะขาย	จนถึงวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์ที่ดีต่อ

อนาคตของหนูและผู้อื่น

        ด.ญ.วิววาริน สุลัญชุปกร ป.6/4

คุณค่าพระวรสารที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมยุวกาชาดสัมพันธ์

ในการขายของเป็นกลุ่มต้องใช้ความสามัคคี	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ในการทำางานให้เสร็จ	 ถึงแม้ในบางครั้งเราอาจจะมี 

ความขัดแย้งกันบ้าง	แต่พวกเราก็รู้จักการให้อภัยกัน	ในที่สุดงานก็ออกมาสมบูรณ์แบบ

        ด.ญ.มาติกา  จารุวัฒนกิจ ป.5/4

การขายของในงานยุวกาชาดสัมพันธ์มีหลายขั้นตอน	คือ	การวางแผนและเตรียมอุปกรณ์	การขายของ	การคำานวณ	

ทำาให้เราต้องมีความสามัคคี	 ช่วยกันออกความคิดเห็น	 รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง	 ใช้ความคิดไตร่ตรอง	 รวมท้ังต้องมี

มารยาท	และเคารพลูกค้าด้วย

ด.ญ.ชนัญชิดา ชีวะพฤกษ์ ป.6/1 
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สภาพสังคมปัจจุบัน	 ท่ีเปลี่ยนไปภายใต้แนวคิด

วัตถุนิยม	 ทำาให้เด็กส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเห็น 

ตัวเองเป็นศูนย์กลาง	สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทำาให้เด็กคุ้นเคยกับ

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว	 รีบร้อน	 ต้องได้มาในสิ่งท่ีตน

ต้องการ	ไม่ต้องการให้ใครมาขัดใจ	ไม่รู้จักการอดทน	หรือ

การรับมือกับปัญหา		จนบางครั้งก็ไม่เข้าใจในความเจ็บปวด	

หรือ	เศร้าโศกของผู้อื่น	การรู้จักเสียสละ	อดทน	หรือรู้จักรอ

คอย	จึงกลายเป็นคำาที่เริ่มห่างเหินไปจากสังคมไทย

การได้ไปทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์	 ทำาให้พวกเรา

เปล่ียนทัศนคติมุมมองไปในเชิงบวก	 พวกเรารู้จักท่ีจะปรับตัว 

ให้เข้ากับผู้อื่น	 มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	 เอาใจเขามาใส่ใจเรา	

ฝึกกระบวนการคิด	 การวางแผน	 และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน	 ทุกครั้งท่ีเราทำาความดี	 เราจะได้สัมผัสกับคำาว่า	 

“การให้”	 มากยิ่งขึ้น	 และทำาให้เรามีความสุขในใจมากกว่า

ความสุขจากภายนอก	 แม้ว่าจะต้องแลกกับเวลาหรือความ

เหน่ือยล้า	 แต่มันก็คุ้มค่าท่ีได้สละสิ่งเหล่าน้ีเพ่ือสร้างรอยย้ิม	

และเสียงหัวเราะให้กับผู้อ่ืน	 ซึ่งทำาให้เราได้รู้จักกับความสุข

จากการเป็นผู้ให้	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 รู้จักการเสียสละ	

มิใช่เพียงแค่การมอบวัตถุสิ่งของเท่านั้น	แต่กระทำาด้วยความ

จริงใจ	ตระหนักถึงคุณค่า	และภาคภูมิใจในตนเอง	

การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย นางสาวภาวิดา อาภาวศิน

ผู้คนอีกมากต้องประสบกับความยากลำาบากในชีวิต	

บ้างไม่มีครอบครัว	ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	และบางรายก็

แค่หวังที่จะได้รับความรัก	 ความเอื้อเฟื้อบ้าง	 อย่างไรก็ตาม

อุปสรรคเหล่านั้น	ไม่ได้ทำาให้พวกเขาย่อท้อแต่อย่างใด		พวก

เขายังคงยืนหยัดท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคอย่างเข้มแข็ง	 พวกเรา 

โชคดีที่มีครอบครัวที่มอบทั้งความรัก	 ความอบอุ่นและความ

เอาใจใส่	 หากเพียงแค่เรารู้จักท่ีจะเปิดโลกทัศน์	 และปรับ

ทัศนคติในเชิงบวก	 เราจะพบกับมุมมองใหม่ๆ	 ท่ีทำาให้เรา

เขา้ใจผู้อ่ืนมากย่ิงขึน้	ทุกปัญหาย่อมมทีางออก		การนำาความ

รู้สึกเหล่านี้มาผลักดันเป็นกำาลังใจ	ทำาให้เรามีสติและมีความ

หวังที่จะดำาเนินชีวิตต่อไป	 

“เซอร์เวียม”	 เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังพวกเรามา

ตั้งแต่เป็นเด็ก	 สอนให้เรารู้จักการให้	 และช่วยเหลือเพ่ือน

มนุษย์	ขอขอบพระคุณทางโรงเรียน	สถานสงเคราะห์	ท่าน

ผู้ปกครอง	และ	คณะคุณครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ทุกๆ

ท่าน	ที่ได้ให้การสนับสนุน	และมอบโอกาสดีๆ	เช่นนี้	ทำาให้

เราไดเ้รยีนรู	้สมัผัสชวีติจรงิท่ียากลำาบากของบุคคลอ่ืน	ทำาให้

เรามีโอกาสไดแ้บ่งปันความรกั	ความสนุกสนานต่อเพ่ือนมนุษย์

ที่ด้อยโอกาส	ตลอดจนคำาแนะนำาดีๆ		และทำาให้กิจกรรมใน

ครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
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กลุ่มที่ 1  คนชราเฉลิมราชกุมารี

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

พารัก	โรจนสุนทร		 	 ชนัญญา		ธัมมาวุธโต		 	 ธนพร		กังวานไกร	

พลอยพญา	ถุนาพรรณ์	 	 พิมพ์ชนก		ลิ้มจินดา	 	 พิมพ์มาดา		ลิ้มจินดา	

ภัทราวดี	นงนวล	 	 	 ศุภิสรา		ตั้งพิทยาเวย์	 	 สายเพชร		วิริยะสืบพงศ์	

อัจฉริยาณชนก	อ่อนบัณณศิลป	 ศิวกมล		จรัลชวนะเพท			 ชนม์นิภา		เจี้ยงยี่	

กลุ่มที่ 2 ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ทับทิม		โชติกเสถียร		 	 พัณณิน		ชาญมนูญ		 	 สุทธภา		สถิตยวณิช	

พัณณิตา		มะนะสุทธิ์	 	 สุภัสสร		บุญธรรมมา	 	 นพรดา		จิระสุวรรณกิจ		

แองเจลิก้า		ปุณณะหิตานนท์			 วีริณ		อัศรานุรักษ์	 	 สริตา		โรจน์อัศวเสถียร	 	

พัชริกา		งามผิว	 	 	 อนุธิดา		ศีลวัตวิญญู	 	 อรนุช		ชัยขำา 

กลุ่มที่ 3 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

พริมา		สุริยสัตย์	 	 	 กุลชา		เกรียวสกุล	 	 บุรัสกร		ลิขิตอำานวยพร 

รวิภา		วงศ์สงวน		 	 วิภวานี		พ่วงจินดา	 	 ขนิษฐ		ไพบูลย์ศิริจิต	

อารียา		ดาห์ล	 	 	 ภาสิริ		ตั้งคารวคุณ	 		 สาริศา		ล่ำาซำา 

ปาณิสรา		เหตระกูล	 	 พริมา		หิมะทองคำา	 	 ปิ่นประกายกานต์		ยุทธศาสตร์โกศล	

ชญานิษฐ์		จันทราประภาวัฒน์	 ซารีน่า	เวลช์

กลุ่มที่ 4 บ้านเยาวชน คณะภคินีศรีชุมพาบาล 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ชุติกาญจน์		ลลิตอนันต์	 	 รศิตา		มงคลสุนทรโชติ	 	 กวินทิพย์		กิจโชติพัฒนา	

ภาวิดา		อาภาวศิน	 	 วิวิศรา		สุวรรณปริญญา	 	 พรนภัส		ไชยศิริ	

บุณยานุช		ชัยพรแก้ว	 	 สิเธียร		ตันสุขวัฒน์	 				 ศิรภัสสร		พันธุ์ภักดีดิสกุล	

จริยา		ตรัยมงคลวัฒน์	 	 นิชณิภากรณ์		การย์สิริเลิศ	 ภัทรชนก		พัฒนสิริเจริญ	
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กลุ่มที่ 5 บ้านราชาวดีหญิง

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ชุติมา	ไกรสมสุข	 	 	 ปฏิมา	พันธุ์แก้ว		 	 พรรณภัทร	จันมาธิกรกุล	

ณัฐณิชา	สุวรรณจินดา	 	 ณัฐญา	ตู้จินดา	 	 	 ปภาดา	บุญชัยวัฒนา	

ดาริกา	ปิ่นแก้ว	 	 	 พรสวรรค์	กฤษฤานนท์	 	 นัทชา	มัทยาท	

วริศรา	ยูสานนท์	 	 	 ฐิรตา	นพรัตน์	 	 	 นันท์นภัส	ตระกูลบุญ

กลุ่มที่ 6 บ้านเมอร์ซี่

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ลาลีณา		รามณรงค์	 	 จิตสุภา		ถวิลเติมทรัพย์	 	 มินรดา		เตียวไพบูลย์	

อภิชญา		ศรีเทวฤทธิ์	 	 วรรณนิติ		วรรณิกเวช	 	 พรพระอินทร์		เลิศมานะ	

ภรพฤกษา		อาศัยธรรมกุล		 ปาลิดา		วรสุขวณิช	 	 ปุณณมน		มกรแก้วเกยูร	

วริศรา		สันตโยดม		 	 จันทรธีรา		ผลวิวัฒน์	 	 ปุณยภา		ภู่นภานนท์	

จิรภัทร		อินวะษา	

กลุ่มที่ 7 โรงเรียนราชานุกูล

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

เภาลีณา		ภมรมนตรี	 	 อภิษฎา		ดาวพิเศษ	 	 ธมลวรรณ		อินทุรัตน์	 	 	

ณัฐธิดา		วงศ์สวัสดิ์	 	 ณัฐธีรา		ทิมพิทยา	 	 ธันยลักษณ์		สุริยะมงคล		

พิมลนาฏ		ภัทรโพธิกุล	 	 ณิชชารีย์		เป็นเอกชนะศักดิ์	 กมลชนก		สัญญปรีดากุล		 	

เทียนพรรษา		ภัทรกิจดำารงกุล	 พรวนัช		พรผ่อง		 	 เทวินทรา		เยาวพันธุ์กุล	
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กลุ่มที่ 8 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม คลองเตย

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ปาณิสรา		หทัยยุทธ์	 	 นลินทิพย์		นวลภักดิ์	 	 ภัสวรี		กาญจนพันธุ์	 	 	

เมลานี		มณีวงศ์วัฒนา	 	 นัดดาภรณ์		นิวาตวงศ์	 	 พิชชาพร		ยมะสมิต	 	 	

วิภาดา		เสสะเวช		 	 เมธาวี		สร้อยสิงห์ทอง	 	 ธัญชนก		เจนไพโรจน์สกุล	 	 	

ศลิษา		พงษ์ธนานิกร	 	 วารารี		เจริญรุ่งศิริ	 	 ณัฐนันท์		ตัณฑิกุล	 	 	

พัทธมน		อุษยาพร		 		 พันธิตรา		ทังสุพานิช	

กลุ่มที่ 9 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านศรีนครินทร์

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ณัฐณิชา		จูทะสมพากร	 	 พิชชาพร		เดอซูซ่า	 	 กัญญาภัค		เพ็ชรเล็ก	

ฐิตารีย์		วงศ์กนกพล	 	 ณัฐนรี		วชโรดมทรัพย์	 	 ณิชกานต์		วชโรดมทรัพย์		 	

ธนภรณ์		ธุถาวร	 	 		 นิรชา		ตามเสรี		 		 พิมลมาศ		ถวิลประวัติ	 	 	

อรวรา		แสงโชติสุวรรณ	 	 อินทิรา		กฤตภานุรุจน์	 	 ญดาพร		พัฒนวสันต์พร

กลุ่มที่ 10 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่ ประชาอุทิศ

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

วริสา		เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา		 รินรดา		สุทธินนท์	 	 ปุณฑรี		อิสราพานิช	 	 	

ผนิตตา		นาคะจิตติ	 	 นัฐชานันท์		อุตสาหประดิษฐ์	 อรวรา		จารุตกานนท์	 	 	

ชัชชญา		บุณยอาคม	 	 ณัฐณิชา		สุทธิวนา	 		 ณัชชา		โตวรรณเกษม	

นัฏฐนิช		หอวิจิตร		 	 ธันยธร		มิตรเกษม	 	 ภัทรจารินทร์	วงศ์กุ่น

กลุ่มที่ 11 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

โมรียา		ตระการสาธิต	 	 อธิชา		อัยสานนท์	 	 ฐานรัตน์		กลวิทยากูล	 	 	

ธรรศพรรณ		วงศ์สว่างศิริ	 	 เบญญาภา		ภิรมย์สวัสดิ์		 ปัญจธร		ปทุมเดชะ	

พรคริสต์		เกียรติศรีชาติ	 	 พัชรพรรณ		แสงเพชร	 	 วีร์ญา		วีรวัฒน์ปรัชญา	

ธัชชรี		หาริกุล	 	 		 ธนวลี		ลิ่วเฉลิมวงศ์	 	 พิชญ์นรี		จงยั่งยืนวงศ์	
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กลุ่มที่  12 บ้านบางแค

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ออมขวัญ		วัยวัฒน์	 	 ปภาวรินท์		แสงเจริญตระกูล	 สิรีธร		เลิศวิเศษชัย	 	 	

ญาณิศา		พันธ์ฟุ้ง		 		 ณิชารีย์		พัฒนรัฐ	 	 ลิลลี่	ธีระ		ธุระเจน	 	

อธิชา		สุขกิจ	 	 	 ชัญญา		เกียรติเฟื่องฟู	 	 จิราภรณ์		พงษ์พันธ์เดชา	

พัชริดา		มหาศิวะกุล	 	 อภิจิต		จิตต์เจริญ	 	 ปวิชญา		แสงเจริญตระกูล	

กลุ่มที่ 13 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ณัฐชา		รุ่งรัศมีวิริยะ	 	 ปาณิศา		ธารไพศาลสมุทร	 ศศิพร		ทรงสกุลเกียรติ	

ชวัลญา		เทวคุปต์		 	 สาริษฐ์		ตั้งพิพัฒน์สถาพร	 ธนพร		พิทักษ์วงศ์โรจน์	 	 	

ญาดา		เลิศประภาพงศ์	 	 วรรณพร		หอมศรีวรานนท์	 ศิวาพร		ชัญถาวร	 	 	

สาวิตรี		เผ่าสวัสดิ์		 		 ธัญชนก		วัชรรุ่งเรือง	 	 กันตา		ดิษฐาภรณ์	 	

วัลย์ปรียา		เงินถาวรวัฒนา		 สิรีธร		ไตรรัตน์	

กลุ่มที่ 14 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  สภากาชาดไทย

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

กมลนัดดา	ทังสุบุตร	 	 สุมนพัณ	วจีสุธรรม	 	 พรฟ้า	สันธิเดช	

ฐิตินันท์	เลิศปัญญาโรจน์	 	 สริตา	มีขันทอง	 	 		 ภัทรา	วาสิกคุตต		 	

ปัญญดา	ตันติภิรมย์	 	 วริศรา	ศิริอักษร		 	 ชฎาธาร	ธิติยุกต์	

นภัส	ปัจฉิมกุล	 	 		 นทพร	ไอน้ำาทิพย	์	 		 กรรณรัต	วรสถิต		

สลิล	รัตน่า	เดวี	ธรรมภิรักษ์	

ตัวอย่างบางส่วนท่ีนักเรียนเขียนถึงสิ่งท่ีได้รับจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้

บ้านเยาวชน คณะภคินีศรีชุมพาบาล	 เป็นสถานท่ี

ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส	 เกี่ยวข้องกับสตรี	 และเยาวสตรี	 

ท่ีประสบปัญหาในชีวิต	 หรือมีปัญหาทางด้านครอบครัว	 

การเตรียมตัว	ตลอดจนการไปปฎิบัติกิจกรรมดังกล่าว	พวก

เราได้	ฝึกกระบวนการคิด	วางแผน	ทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง

เป็นระบบขัน้ตอน	มคีวามสามคัค	ีอีกท้ังการวางแผนกิจกรรม

ให้สอดคลอ้งกบับุคคลและสถานท่ี	พวกเราไดเ้รยีนรูท่ี้จะปรบั

ตัวเข้ากับผู้อื่น	และ	รู้จักการเสียสละ	

สิ่ ง ท่ีพวกเราได้ รับ	 ไม่ เ พียงแค่ประสบการณ์	 

ความสนุกสนาน	 หรือมุมมองใหม่ๆ	 แต่อีกสิ่งท่ีพวกเราทุก

คนได้เรียนรู้	 คือ	 การเป็นผู้ให้	 การเสียสละ	 ไม่ใช่เพียงแค่

การมอบวตัถสุิง่ของเท่านัน้	แต่คอืการกระทำาดว้ยความจรงิใจ	

ด้วยความปรารถนาดี	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	 ผู้คนอีก

มากมายต้องประสบกับปัญหาความยากลำาบากในชีวิต	 แต่
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

อุปสรรคเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำาให้พวกเขาท้อถอย	พวกเขาแสดง

ให้เห็นว่าทั้งๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเรา	 พวกเขายัง

คงเข้มแข็งที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้	 ย้อนกลับมานึกดู	 พวก

เราโชคดีแค่ไหนท่ีมีครอบครัวท่ีมอบท้ังความรัก	 และความ

อบอุ่น	รวมทั้งโอกาสต่างๆ	หากเพียงแค่เรารู้จักที่จะเปิดโลก

ทัศน์	 และปรับทัศนคติไปทางเชิงบวก	 รู้จักพอใจในสิ่งที่ตน

มี	 เราจะพบว่าพวกเราทุกคนล้วนก็มีคุณค่า	 และสิ่งดีๆ	 ใน

ตัวเองทั้งนั้น	ความรู้สึกเหล่านี้จะผลักดันให้เราเข้มแข็ง	และ

มีกำาลังใจในยามท้อแท้		เข้าใจผู้อื่นยิ่งขึ้น	และจะพบว่าทุก

ปัญหาย่อมมีทางออก	

จากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีบ้านเมอร์ซี่ในครั้งน้ี	 ทำาให้

พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	 อย่างจากวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนคลองเตย	 ท่ีเห็นคุณค่าของการศึกษา	 จ่ายเงินวันละ	 

20	 บาทให้เด็กๆ	 ได้เรียนหนังสือ	 ได้เห็นความสำาคัญของ

ระเบียบวินัย	น้องๆ	ที่นั่นเข้าแถวเคารพธงชาติ	สวดภาวนา

บทเดียวกับท่ีพวกเราสวดตอนเช้ากันอย่างพร้อมเพรียง	 คุย

กันน้อยมากในแถวท้ังๆท่ียังอยู่อนุบาลกันท้ังน้ัน	 เด็กท่ีน่ัน

มีคุณภาพมาก	 สื่อสารได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ	 เพราะ

ความสามารถและความตั้งใจของคุณครู	 ประกอบกับความ

ร่วมมือในการเรียนของน้องๆ	ที่เห็นได้จากประสิทธิภาพของ

ตัวน้องเองและการท่ีน้องทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมท่ีเตรียม

ไป	ทั้งระบายสี	 เล่นเกม	 เต้น	และดูหุ่นละครเรื่องไกรทอง	

ได้ตลอดกิจกรรม

ในขณะเดียวกับท่ีเรามอบความสุขแก่น้องๆ	 เรา

ก็ได้รับความสุขตอบแทนมาด้วย	 สุขจากการได้เห็นผู้อ่ืนมี 

ความสุข	สุขที่ได้รับใช้เสียสละเพื่อส่วนรวม	ได้เปิดใจทำาสิ่งที่

ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำา	อย่างตอนไปถึง	หลังจากร่วมเคารพ

ธงชาติสวดภาวนา	 มีเต้นออกกำาลังกายตอนเช้า	 ก็ต้องเต้น

ดว้ย	ไดค้ดิทบทวนถงึสิง่ท่ีเราเป็นขณะท่ีเรายังเดก็และสิง่ท่ีเป็น

อยู่ในปัจจุบัน	เวลาเราเขา้แถวตอนเชา้กอ่นเขา้เรยีน	ไดน้ำาขอ้

ผิดพลาดและประสบการณ์ไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั	และได้

รู้จักคุณค่าของคำาว่าServiam	การรัก	และรับใช้อย่างแท้จริง

กลุ่มข้าพเจ้าได้ไปมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	 (เสือใหญ่

ประชาอุทิศ)	 ตอนแรกได้เห็นชื่อมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็รู้สึก

ไม่ค่อยอยากไปและคิดว่าจะเป็นบ้านแบบสลัมแต่พอได้ไป

ถึงท่ีน้ันแล้วมันดีกว่าสลัมมาก	 และได้คิดว่าเด็กในสลัมควร

จะได้การดูแล	 ความรักและความห่วงใย	 และเป็นครั้งแรก

ท่ีได้ทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์	 ได้ติดต่อเอง	 หาสิ่งของท่ี

จะนำาไปให้แก่น้องๆ	ที่นั่นโดยการสอบถามทางมูลนิธิก่อนว่า	

ทางน้ันต้องการสิง่ของอะไรเป็นพิเศษไหมและไดซ้ื้อของท่ีทาง

มูลนิธต้ิองการนำาไปใชท้ำากจิกรรมกบัน้อง	ความรูส้กึก่อนท่ีจะ

ไปคืออยากจะทำาให้น้องท่ีน่ันสนุกกับกิจกรรมท่ีพวกเรานำาไป

รว่มกจิกรรมกบัน้องๆ	ให้ไดม้ากท่ีสดุ	พรอ้มจะให้ความรกัแก่

น้องทุกคนและสนุกไปกับมนั	ความรูส้กึหลงัไปคอืรูส้กึเหน่ือย

กับการนำากิจกรรมน้องๆครั้งน้ีแต่พอมาคิดก็รู้สึกสบายใจ

ท่ีทำาให้น้องๆ	 ท่ีน่ันมีความสุขกับกิจกรรมท่ีพวกเรานำาไป 

ทำาร่วมกัน	

 

การท่ีพวกเราได้ไปบ้านบางแคในครั้งน้ีทำาให้ได้เรียนรู้

ว่าในช่วงชีวิตของคนๆหน่ึงต้องผ่านอะไรมาบ้าง	 รู้ถึงความ

ยากลำาบากและความรูส้กึของคนๆ	หน่ึงท่ีมตีอ่ครอบครวั	รูจั้ก

เตรยีมตัว	มีความรบัผิดชอบ	มีความสามัคค	ีการปรบัตัวและ

แก้ไขสถานการณ	์มจิีตตารมณเ์ซอรเ์วยีม	แมว้า่การเตรยีมตวั

ก่อนไปจะมีอุปสรรคมากมาย	 แต่เพียงแค่พวกเราได้เห็นรอย

ย้ิมเสียงหัวเราะของคุณยาย	 ก็ทำาให้เรารู้สึกมีความสุขและ

ดีใจที่สามารถทำาให้ผู้อื่นมีความสุข	 ไม่ใช่เพียงแค่เราที่ทำาให ้

คณุยายมคีวามสขุสนุกสนานเพียงฝ่ายเดยีว	แตค่ณุยายก็สรา้ง

สีสันและร่วมกิจกรรมด้วนสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส	 แถมยังร่วม

กิจกรรมท่ีพวกเราเตรียมไปอย่างต้ังใจ	 คุณยายคอยแนะนำา

ว่าเราต้องช่วยตัวเอง	ต้องดูแลสุขภาพอยู่เสมอ	ไม่ว่าอนาคต

เราจะไดไ้ปเจอคณุยายหรอือาจไมไ่ดเ้จอกนัอีก	แต่กจิกรรมใน

ครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำาของพวกเราตลอดไป
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กิจกรรมสังคมสงเคราะห์เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน 

มาแตรทุ์กคนคุน้เคยกนัต้ังแตเ่ลก็ เพราะเรามกัไดร้บัการฝึกฝน

ให้มีน้ำาใจช่วยเหลือผู้อื่นตามหลักจิตตารมณ์เซอร์เวียม ทุกๆ

ปีท่ีผ่านมาสถานท่ีจัดกิจกรรมสงเคราะห์นั้นทางโรงเรียนจะ

เป็นผู้กำาหนดให้ แต่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 พวกเรา

จะสามารถเลือกสถานท่ีเองได้ และไปในเวลาท่ีโรงเรียนจัด

เตรียมไว้ให้ ซึ่งปีที่พิเศษที่สุดคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้อง

เลือกสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมเอง รวมทั้งติดต่อ กำาหนดวันไป

ปฏิบัติกิจกรรม และสง่จดหมายกบัสถานสงเคราะห์ดว้ยตนเอง

 การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในปีน้ีก็เหมือนปี

อื่นๆ คือต้องมีการจับกลุ่ม ประชุมเพื่อเลือกสถานที่และโทร

ไปนัดหมายอย่างเป็นทางการก่อนวันไปปฏิบัติจริง หลังจาก

นั้นก็เตรียมกิจกรรม เช่น เกม เต้นรำา ทำาอาหาร และอื่นๆ 

อย่างกลุม่ขา้พเจ้าไดเ้ตรยีมเลีย้งอาหารกลางวนั ของวา่ง เกม

ฝึกสมองและความสามัคคี และเต้นรำาด้วยกันเพ่ือแสดงถึง

มติรภาพท่ีมใีห้กนัถงึแมว้า่จะมาจากตา่งท่ี ตา่งโรงเรยีนกต็าม 

การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดย นางสาวชนาพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์

หัวหน้านักเรียน

ดงัน้ันขา้พเจ้าเชือ่วา่การไปปฏิบัติกจิกรรมสงัคมสงเคราะห์ใน

ปีน้ีจะสามารถสรา้งรอยย้ิมและเสียงหัวเราะไดจ้ากท้ังนักเรยีน

มาแตร์และสถานสงเคราะห์ไม่มากก็น้อย

 ดังน้ันการท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้พวกหนูได้เลือก

สถานท่ีและเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเองน้ันทำาให้พวกหนู

ได้ช่วยเหลือคนท่ีต้องการช่วยเหลือจริงๆ โดยท่ีแต่ละกลุ่ม

อาจมีความสนใจที่แตกต่างกันไป ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง

ท่ีถูกทำาร้าย ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้เตรียมกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับสถานที่และโอกาสที่ไป และใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า การ

ปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ไม่เพียงแต่ทำาให้เราเข้าใจ

ถึงโอกาสในชีวิตของแต่ละคนท่ีไม่เท่ากัน แต่ยังสอนให้เรา

รู้จักใช้ชีวิตท่ีมีอยู่อย่างมีคุณค่าท้ังเพ่ือตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือ

ให้ตัวเองเติบโตเป็นคนดีของสังคมและเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้

มีโอกาสทางชีวิตท่ีมากขึ้นน่ันคือจุดประสงค์ของการปฏิบัติ

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทีโ่รงเรียนปลูกฝงัแต่เล็กโดยยดึหลัก 

จิตตารมณ์เซอร์เวียมเป็นสำาคัญ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่ 1 สถานสงเคราะห์มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (คลองเตย)

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

วศินี  คำาทอง           ภัทริยา  แรมวัลย์  ทิวาพร  เจนสรรพกิจกุล          

อภิญญา  เจียรบริวาร  กุลวัลย์  ศิรยศลักษณ  อาชัทยา  สิมะโชคดี                  

รินรดา  วิโรจน์ศิรศักดิ์  มาคีส์  เพ็ชรสุวรรณ  ณัฐปภัสร์  นาคอุไรรัตน์            

ศิริรัตน์  กาญจนมัณฑนา      สมัชญา  วิอังศุธร  ธัญจิรา  ตรีนิกร                     

กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ทวิพร  วงษ์วิไลวารินทร์     สิริน  ตั้งพูลเจริญ     อิศญา  ทวีแสงสกุลไทย        

รมิตา  รักษ์สุวรรณ           วิลาสินี  เชี่ยวชาญศิลป์  ชญาณี  สุนทรกิจจารักษา   

ชญานิศ  แก้วประเสริฐ    ศิรดา  พัฒนพัวพันธุ์  นภัสสร  อินทรสกุล               

กลุ่มที่ 3 โครงการมารดาและเด็กบ้านสุขฤทัย ดินแดง มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล  

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

นัชชา  เหตระกูล   พิชญ์สินี  ศุภราทิตย์  ณัชชา  วรสุขวณิช               

แพรวา  วานิชวงศ์   มนสิชา  สงวนวงศ์  จารุพรรณ  สุขบท                   

ชญานิศ  สรสุชาติ   ปภาดา  ศรีสกูล   ภัคนันท์  ชูวงศ์สกุล            

สวัสดิโสภาพรรณ  ประสพศรี เบญญาภา  ตั้งจิตเพิ่มความดี    ญาดา  คงเดชาเลิศ           

ณัฐชา  วิงวอน      

กลุ่มที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาวดึงษาราม 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

มันตา  เอกาโน      ชุตินันท์  น้ำาสมบูรณ์   พิจักขณา  พรหมบุตร  

ชนนิกานต์  สิทธิเดช   พิชญา  ภัทรพิทักษ์   กุลธิดา  เชษฐวงศ์รัตน์   

อัญชุกรณ์  อุ่นอุดมรักษ์   รตวรรณ  จรรยารัตน์

กลุ่มที่ 5 บ้านพักฉุกเฉินหญิงดอนเมือง 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

ชนกานต์  เหตระกูล  ณพิสา  นาคปรีชา  ภัทรนิษฐ์  เตชะชัยพรพจน์        

สุธาวัลย์  มา   พรจิรา  พลอยส่งแสง  ปลิดา  อัครมงคลชัย             

กัญญาพัชร  จันทรกิติวุฒิ  คุณานนท์  อิทธิไกรเจริญ       วรรณพุฒิ  ตีระพงศ์ไพบูลย์       

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก  

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

สิริภัสร์  เจียรศิริกุล  ญาตาวี  สมัครคามัย  ญาณวี  สมัครคามัย       

เบญญา  คงธนาสมบูรณ์  เลาร่า  นิโคล เดชรังสี  วริศรา  ฟุ้งทวีวงศ์                  

ณัฐดา  จุลสมัย   วิลาวัณย์  หริตวร  อรณิชา  อัศวเทววิช                 

บุรัสกร  นาคอ่อน   รวีรัตน์  โรจน์ถาวรพรสุข  ฑิตยา  รวีทรัพย์ไพศาล 

กลุ่มที่ 7 มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

รุจิกาญจน์  รุจิวนารมย์  นิชา  กำาภู ณ อยุธยา    กาญจนารัตน์  ออมทรัพย์                  

ศรุตา  ตันติศิริวัฒน์  วิชญา  เชาวนศรีมานนท์  ชนกชนม์  แสงอรุณ                   

รมิดา  มะโนทัย 

กลุ่มที่ 8 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

สิรภัทร  วงศ์สินสิริกุล  กรรณิกา  เกรียวสกุล  ปพิชชา วศินยนต์                      

ภูริชญา ศรีศิลป์   ธันยพร  เตชวิทูล   ฐิติรัตน์ กองไชย 

ธันยธรณ์ วุฒิวัช   มีนตรา  กลิ่นรอด  วิรินทร์ญา  ศิริเลิศวีรกุล                   

ณัฐชา  ศรีบัวงาม   ระคนคุณ  กาญจนพาสน์  

กลุ่มที่ 9 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

จอมจุฑา  จำาปาเหลือง  สุพิชญา  เห็นแสงหงษ์  วิภาวี อนันตศักดิ์                  

สโรชิณี  พุกกะมาน  เกตุนภา  ถิระเดชาพงศ์  ฐิตารีย์  ศาศวัตวิบูลย์            

พิมพ์นารา  ชุติรัตนโรจน์  ประนี  รุ่งจิรโรจน์

กลุ่มที่ 10 สถานสงเคราะห์บ้านภูมิเวท

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

อุบลจุฬา  ไพรเถื่อน  ณัฐรดา  ธรรมปัญญา  นลพรรณ  แก้วคำาดี                

มณฑิชา  หิรัญโสพรรณ  มัทวัน  สุวรรณนภาศรี       

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่ 11 บ้านครูนัอย

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ชลิดา  วัชรวสุนธรา  นิตา  รอยศิริกุล   อาภารัตน์  พุฒซ้อน     

ปาริชาติ  ฟุ้งลัดดา  ธันยพร  แซ่กัง   ชินาภา  สินโสภณเกษม     

พิมพ์พิชชา  ยิ่งทวีลาภา     อิสรีย์  ถิระถาวรทรัพย์  ปุณยวีร์  เวชกรณ์     

กลุ่มที่ 12 สถานพักพิงฉุกเฉินสตรี(ดอนมือง)

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

รยา  วงศ์วิเชียร   สริณรา  ทังสุบุตร  ทยิดา  อัษฎาธร              

ชาลิสา  ศรีกรกุล   นภัสสร  ศิรธารา  ปีย์วรา  โรจน์เลิศจรรยา    

อริศรา  สกุลตันติเมธา     กนกพรรณ  สมะลาภา    

กลุ่มที่ 13 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ณัฐพร  ประวีณเมธ           วาณิชา  มโนรัตนวงศ์         ชัชพร  อรรถโกวิทานนท์  

ปาณิสรา  กำาธรกิตติกุล         ฐิตาภา  ถิตยสถาน           ณัชชารีย์  กิตติเรืองพัชร      

กัญญา  ธนาไพศาล  ธีนิดา  ตันติศิริวัฒน์

กลุ่มที่ 14 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงธัญญพร

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ทิพจุฑา  พุ่มเข็ม   เปรมิกา  วงษ์กวีวัธน์ สุรสิทธิ์ ศุภาพิชญ์  สุจิรชาโต 

พิชามญชุ์  จิรเสวีนุประพันธ์  แพรวา  ศิริธนชัย  รัชชาภา  จาวจักรสิริ           

กานต์กนิษฐ์  วัฒนคุณ  กนกกัญญตา  ไผ่ตงเกตุเดชากร ชนาพร  ธรรมสิทธิ์บูรณ์     

ชัญญาพัชญ์  กิจวิริยะ  ณัฏฐ์พัฒน์  ฉัตราโสภณ  เฟื่องจุฑา  ภูมิจิตร               

ภาสินี  หงสเวส   ปัณณิกา  ปรัชญาจุฑา         

กลุ่มที่ 15 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ดุจพร  วงศ์ศศิธร   จิณณ์ฐิตา  ตั้งสหไมตรี  นฤทัย  มังกรหงษ์            

กัญญ์วรา  แซ่ฉั่ว   อริสรา  อรุณวัฒนางค์กูล  ฐิตาภา  นันทิภาคย์หิรัญ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่ 16 โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ศิริขวัญ  ทุมมานนท์           วริศรา  พงษ์ไกรกิตติ  ณิชา  รอดโพธิ์ทอง       

ปวริศา  จินตวลากร           ณัฐธิดา  สุนทรธุรสุข  แพรวา  พหลพลพยุหเสนา    

อธิชา  อู่โชตนานันท์  จินต์ภาณี  บรรณปัญญา       เคียงฟ้า  เตือนภักดี           

ญาดา  อังสนานนท์  ณัฐสิมา  ตัณฑิกุล           

กลุ่มที่ 17 สถานสงเคราะห์บ้านภูมิเวท

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

ชญานิศ  วรสุข   กฤติมา  เกียรติศรีธารา  แดนดาว  พฤกษ์พยุง

พราว  พริ้งพวงแก้ว  ณิชารีย์  ดาโลปการ  กรแก้ว  แสงทอง

ปณิชา  อัครมงคลชัย  อุรสา  คงเดชะกุล  ปิ่นนภา  ตู้จินดา

ปณิตา  เชาวะเจริญ  วริษา  หวังบุญสกุล  พรรรณปพร  จามิกรณ์ 

กลุ่มที่ 18 สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีชาย ปากเกร็ด

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

พัชชา  ชาติพาณิชย์  ธัญญภรณ์  ธรรมธาดา  พีรกานต์  ศิริกาญจน์โกวิท

ชนิชา  ทารักษ์   พิมพ์ธิดา อโนทัยสินทวี  ณัฐกัญญ์กร  อุดมโชคธนสมบูรณ์

เบญจวรรณ  เลิศสกุลรุ่งโรจน์ พรรณชนก  สยุมพร  พัชรพร  กองเกตุใหญ่

สุพิชา  พรพลานามัย  ปัณฑารีย์  จิตรอบอารีย์  ณวพรรณ พรประภา

กลุ่มที่ 19 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

พัชรพร  จิรจิตร   พิมพ์ชนก  เรืองเกตุ  จินดาวรรณ  อรรถมานะ

อัจฉริยา  เกาะลอย

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์



ฉบับที่ 43 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 51

กลุ่มที่ 20 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ 

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม 

สิตานัน ภูมิจิตร   ณัฐชา  เดอซูซ่า   ณิชาธร  มัศยาสกุลวงศ์

อาริสา  ภารดี สุภางคเสน  พิมกาญจน์  ผูกทวนทอง  ณัฐกัญญ์กร  อุดมโชคธนสมบูรณ์

พรพรรณ  โสภณสกุลรัตน์  พัณนิภา  หุณฑนะเสวี  มนพร  ไกรฤกษ์

มินตรา  หล่อบรรจงสุข

 

ตัวอย่างบางส่วนที่นักเรียนเขียนถึงสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้

ในการทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ณ โรงพยาบาล

เทียนฟ้ามูลนิธิ ครั้งน้ี คณะผู้จัดทำาได้รับประสบการณ์

มากมาย ตั้งแต่การติดต่อกับทางสถานสงเคราะห์ด้วย

ตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุของ 

โรงพยาบาล และได้บริจาคของแก่ผู้ป่วยแต่ละคน ได้พูดคุย 

แลกเปลีย่นประสบการณกั์บผู้สงูอายุ ซึง่แตล่ะท่านกม็คีำาสอน

ท่ีมีประโยชน์มากมาย และได้ป้อนอาหารให้กับผู้ป่วย ซึ่ง

กจิกรรมท้ังหมดเป็นการสง่เสรมิจิตตารมณ ์เซอรเ์วยีม ให้รูจั้ก

รักและรับใช้อย่างเต็มใจและไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

และเป็นประโยชนใ์นการดำาเนินชวีติประจำาวนัในอนาคตต่อไป

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ท่ีมูลนิธิคณะภคินีศรีชุม- 

พาบาล ได้มอบประสบการณ์ล้ำาค่า ซึ่งสามารถนำาไป 

ต่อยอดได้ในอนาคต และอีกหลากหลายความรู้สึกท่ีได้รับ 

อาทิ ความสนุกสนาน และความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ การ

ดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นมิตร การแบ่งปันความสุข การรู้จัก

วางแผน แบ่งเวลา การมีสติและเปิดใจ การฝึกความรับผิด

ชอบ การวางแผน ติดตอ่ประสานงาน และการท่ีไดเ้ห็นน้องๆ 

ได้รับความสุขอย่างแท้จริง

การทำากจิกรรมสงัคมสงเคราะห์ท่ีมูลนิธิกระจกเงา เป็น

ครัง้แรกท่ีไดเ้ลอืกสถานท่ีเอง จัดการทุกอย่างเอง เดนิทางดว้ย

กันกับเพื่อนๆ เป็นการฝึกความรับผิดชอบ เรียนรู้รับมือกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น การฝึกการทำางานร่วมกัน การแบ่งงานอย่าง

เป็นระบบ การฝึกความอดทน และการทุ่มเทการทำางาน การ

แบ่งปันให้ผู้อ่ืน การคดิถงึสว่นรวม เสยีสละเพ่ือผู้อ่ืน และการ

มีจิตตารมณ์ “เซอร์เวียม” เพื่อนำาไปใช้ในอนาคต

เมื่อได้ไปปฏิบัติสังคมสงเคราะห์ท่ีสถานสงเคราะห์

หญิงธัญญพร ทำาให้รู้จักให้ผู้อื่นเป็น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้

เรียนรู้ประสบการณ์จากน้องๆ การรู้จักวางแผนงาน การ

ตดิตอ่ประสานงาน การฝึกความเป็นผู้นำา ความสามคัค ีและ

การใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์รวมถงึความรอบคอบในการทำางาน 

สิ่งสำาคัญ คือ การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การแบ่งปัน 

รอยยิ้มและความสุขให้ผู้อื่น 

การร่วมทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์โรงเรียนอนุบาล

หมู่บ้านเด็กสานรัก ทำาให้ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำาใจ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน คิดถึงใจเขาใจเรา ตลอดจนรู้จัก

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บริหารเวลา จัดงานแบ่งหน้าที่ใน

การทำางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และฝึกการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ การแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ 

การท่ีได้ไปจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ให้กับมูลนิธิ

เด็กอ่อนในสลัม ได้จัดกิจกรรม เกมให้กับน้องๆ ได้แบ่งปัน

ความสุข ความสุนกสนานให้กับน้องๆ ฝึกการทำางานกับคน

กลุ่มใหญ่ การรู้จักคำาว่า “ให้” โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 

การเรียนรู้ถึงคำาว่า “จิตอาสา” หรือคำาว่า “เซอร์เวียม” เป็น

สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในวิถีชีวิต การได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ 

ที่มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งการช่วยเหลือคนที่ลำาบากกว่าเรา

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 Piyamart School is so very welcoming to 

visitors.  When English-speakers visit, all of the staff 

get excited about having the chance to use and 

improve their language skills.

 In September, a Mater Dei team continued 

the Mater Dei support to Piyamart School.  This 

team comprised K.Apisamai, K.Benjaporn, K.Rujanee 

and Bryan.  We promoted the Ursuline theme of 

‘Mindfulness and Openness’ in the spirit of Serviam 

by acting as mentors and advisors to the Piyamart 

English teachers (K.Apiwit P1-3 and K.Phatiphat P4-

6).  We also supported the Piyamart Administration 

Piyamart School
Process of Learning, Staff Enrichment

Monday 22nd - Wednesday 24th September, 2014
โดยคุณครู Bryan Jacques

Team and other school staff over the three days.  

It was so encouraging to see the staff and students 

feeling confident to use their English with us and 

with each other.

 We worked according to the Piyamart English 

teacher schedules, fitting into their preparation and 

class time as required, supporting them in at least 

two class sessions per year level.  In non-teach-

ing time, we offered advice on the Big Picture, 

curriculum issues, Year/Semester Plans, lesson plans, 

assessment procedures and project-based learning 

using the Piyamart texts.  K.Apisami was also able to 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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work lots with the Piyamart music teacher (K.Unnop).  

The Piyamart staff really appreciated the chance 

to comment and question in a comfortable envi-

ronment.  They also had the chance to develop 

group project work within their school environment.  

The Mater Dei School team really appreciated the 

chance to share ideas and materials.  The team 

will maintain an email link throughout Semester 2.

 How did we get there?  We took the early 

Sunday morning Bangkok Airways flight to Chiang 

Rai where we were met by Sister Puangphaka 

and the Piyamart Driver.  We were then driven to 

Piyamart School with a visit to the White Temple 

en-route.  Once at Piyamart, we had time to settle 

in, talk with all of the Sisters and rest-up in rooms 

provided at the school.  We experienced wonderful 

hospitality, lovely prayer time, comfortable accom-

modation and enjoyable meals at Piyamart.  The 

Sisters currently at the school are Sister Jintana, Sister 

Pilaiwan, Sister Puangphaka and Sister Songsaeng.  

We thank them sincerely!

 At the end of our stay, on Thursday, we 

regretted having to leave Piyamart.  At 09.00, with 

the Piyamart I/T teacher acting as driver and Sister 

Jintana and Sister Pilaiwan as tour guides, we set 

off on a cultural visit.  This included Phayao Uni-

versity, one of Phayao’s most famous temples and 

Mae Sai on the border with Myanmar.  We then 

flew back to Bangkok.  Sad to leave, but happy 

to get home!

 This was an extremely pleasant and positive 

experience for the Piyamart staff and students, as 

well as the Mater Dei staff.  Once again, Piyamart 

made our stay so happy.  Supporting Piyamart 

School is so rewarding.

 We give a most appreciative thank you to 

A.Sumitra and Sister Songsaeng for inspiring these 

profitable experiences.  A further adventure with 

a focus on team-teaching is scheduled for late 

February.

Piyamart, you are wonderful !

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี คณะอุร์สุลินใน

ประเทศไทย คงเป็นประโยชน์กับเราทุกคนหากเราย้อนไป

ดูอดีตในช่วง 20 ปีแรกของการตั้งคณะฯ ในประเทศไทย  

ซิสเตอร์ไอรีน มาโฮนี O.S.U.ได้บันทึกไว้ในหนังสือ “ณ แดน

ไกล”  (A Far Country) ถอดความเป็นภาษาไทยโดย คณุครู

บุญสม เจริญเอง ดิฉันขออนุญาตคัดบางตอนมาเล่าดังนี้

เริ่มจากเมื่อพระสังฆราชเรอเน แปร์โรส ประมุขแห่ง

สังฆมณฑลสยามในสมัยนั้นกำาลังขยายงานของสังฆมณฑล 

ฯพณฯ จึงมจีดหมายขอความชว่ยเหลอืถงึคณุแมแ่องเจล เดอ 

นอเทรอดาม มหาธิการณิคีณะอุรส์ลุนิ ท่ีกรงุโรม คณุแมต่อบ

รบัโดยสง่ซสิเตอรส์ีท่่านมาตามคำาขอไดแ้ก ่ซสิเตอร ์ราฟาแอล 

วูร์นิค, ซิสเตอร์มารี ซาเวเรีย เปียร์ซ, ซิสเตอร์มารี อักแนส 

และ ซิสเตอร์มารี เทแรส แมร์แตนส์ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น

อธิการิณี คณะซิสเตอร์ทั้งสี่พร้อมกับสัมภาระ 49 ชิ้นออก

เดนิทางจากมาเซย์สูป่ระเทศสงิคโปรโ์ดยเรอืแองเกอรส์ใชเ้วลา

ร่วมสามสัปดาห์ “ซิสเตอร์ทั้งสี่ คลุมร่างด้วยเสื้อผ้าขนสัตว์

ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า อบด้วยความร้อนระอุของเมืองสิงคโปร์ 

และเดินทางต่อด้วยเรือกระทงมาถึงประเทศสยามในวันท่ี 

28 พฤศจิกายน 1924 โดยมีที่พำานักเบื้องต้นที่โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์” ซิสเตอร์ซาเวเรีย บันทึกว่า “ความฝันของเรา

ได้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว... และจุดปลายทางคือ ประเทศสยาม”

ในช่วงแรกซิสเตอร์ท้ังสี่ท่านมีปัญหามากกับอากาศ

ร้อนชื้นและโรคภัยไข้เจ็บของเมืองร้อน บางท่านถึงกับป่วย

เป็นโรคไทฟอยด์ นอกจากน้ันท้ังสี่ยังต้องเรียนรู้ให้เร็วท่ีสุด

เกีย่วกบัวฒันธรรมและความซบัซอ้นของภาษาไทยโดยเฉพาะ

การเขียนทุกคำาติดกันเป็นช่วงๆ แต่ไม่นานต่อมาด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ ซิสเตอร์ท้ังสี่ก็ได้รับภารกิจแรกคือการดูแล

เด็กจีนกำาพร้าท่ีวัดกาลหว่าร์ต่อจากซิสเตอร์คณะภคินีเซนต์

ปอล เดอ ชาร์ต  รวมท้ังดูแลโรงเรียนจีนท่ีวัดกาลหว่าร์

ด้วย  ประมาณสามปีต่อมา ซิสเตอร์ก็ได้พบที่ดินที่ “สดชื่น

และโล่งแจ้ง” เป็นทำาเลที่เหมาะกับการก่อตั้งโรงเรียน หลัง

จากน้ันคุณแม่มารี เดอ แซงต์ฌอง มาร์แตง ได้รับเลือกเป็น 

90 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย
โดย คุณครูสิริรัตน์ ครุวรรณ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

มหาอธิการณิคีนใหม ่และท่านแตง่ตัง้คณุแมแ่บรน์ารด์ มงัแซล 

เป็นอธิการณิท่ีีสำานักอุรส์ลุนิแห่งประเทศไทย คณุแมแ่บรน์ารด์

ได้ขอกู้ยืมเงินจากสำานักธรรมทูตต่างแดนแห่งปารีสท่ีฮ่องกง

เพ่ือซื้อท่ีดินก่อตั้งโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีจดหมายจาก

สำานกัมหาอธิการณิยืีนยันอย่างเป็นทางการให้ใชช้ือ่โรงเรยีนวา่  

“มาแตร์เดอี” เพื่อถวายแด่แม่พระ เมื่อคณะอุร์สุลินมีสำานัก

แห่งใหม่อยู่ท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีแล้ว มีซิสเตอร์เดินทางมา 

สบทบกับสี่ท่านแรกอีกทำาให้คณะมีจำานวนซิสเตอร์เพ่ิมมาก

ขึ้นและส่วนใหญ่มาปฏิบัติภารกิจที่นี่ ยกเว้นซิสเตอร์อักแนส

และซิสเตอร์กาบริแอลที่ยังคงดูแลอยู่ที่วัดกาลหว่าร์ต่อไป  

ท่ีสุดก็ถึงวันก่อตั้งโรงเรียนคือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 

1928  ท่านสังฆราชแปร์โรสทำาพิธีเสกตัวอาคารและที่ดินของ

คณะ และโรงเรียนก็ได้เปิดเรียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1928 มี

นักเรียน 45 คน ต่อมาไม่นานวัด กาลหว่าร์สามารถซื้อที่ดิน

เป็นของวัดและเริ่มสร้างโบสถ์ จึงมีการย้ายเด็กกำาพร้าคืนให้

ซิสเตอร์ภคินีเซนต์ปอลฯ ดูแลต่อเป็นการยุติภารกิจการดูแล

เด็กกำาพร้า แต่ยังคงมอบหมายให้ซิสเตอร์อักแนส เดอแลตร์  

รบัผิดชอบโรงเรยีนจีนวดักาลหวา่ร ์โดยมซีสิเตอรอี์กท่านหน่ึง

เป็นผู้ช่วยงาน   

 นักเรียนมาแตร์เดอีชาวสยามท่ีสำาคัญท่ีสุดคนหน่ึง

คือคุณลูซี ทรรทรานนท์ ได้รับกระแสเรียกเป็นซิสเตอร์ของ

คณะ และรู้จักกันต่อมาในนาม “ซิสเตอร์มารี โยเซฟ” (คุณ

แม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์) วันที่ 21 มีนาคม คุณลูซี

เดินทางไปเมืองโบยังซี ประเทศฝรั่งเศส โดยทางเรือเพื่อรับ

การฝึกเป็นนักบวช ในช่วงเวลาน้ันเองคุณแม่แบร์นาร์ด ได้

รับจดหมายจากกรุงโรมอนุมัติการตั้งสำานักใหม่ท่ีเชียงใหม่   

คุณแม่ฯ พร้อมกับ ซิสเตอร์เทแรสจึงน่ังรถไฟไปเชียงใหม่

และเมื่อพบทำาเลท่ีต้ังสำานักใหม่ก็ตัดสินใจทันทีว่า “ตรงน้ี

แหละจะเป็นสำานักของพระมารดาผู้นิรมล ราชินีแห่งสวรรค์”  

(Regina Coeli) คณุแมแ่บรน์ารด์ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอธิการณิขีอง 

โรงเรียนเรยีนาเชลีในเดือนเมษายน ค.ศ.1932 และได้เดิน

ทางไปเชยีงใหมพ่รอ้มกบัซสิเตอรอี์กสีท่่าน มนัีกเรยีนมาสมคัร 

61 คนและวันที่ 16 เมษายนก็ได้เปิดทำาการสอนเป็นวันแรก

 ต่อมาคณะราษฎร์ยดึอำานาจการปกครองที่กรุงเทพฯ 

และเกิดน้ำาท่วมครั้งใหญ่ท่ีเชียงใหม่ แต่ก็มีเรื่องน่ายินดีแก่

คณะฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีต่อมา ซิสเตอร์แอนเจลา ตัน 

นักเรียนเก่าของโรงเรียนมาแตร์เดอีคนที่ 2 ซึ่งได้รับกระแส

เรียกเป็นนักบวชได้เดินทางไปรับการฝึกท่ีเมืองโบยังซี จาก

น้ันโรงเรียนมาแตร์เดอีได้จัดงานนิทรรศการประจำาปีและได้

รบัการชืน่ชมจากผู้ปกครองและแขกผู้มเีกยีรตท้ัิงชาวยุโรปและ

ชาวอเมริกัน พระสังฆราชแปร์โรสบันทึกถึงผลสำาเร็จของงาน

น้ีวา่ “ชาวคณะอุรส์ลุนิดำาเนินงานดา้นการศกึษาแบบคาทอลิก

อย่างต่อเนื่อง... ด้วยความศรัทธาที่พระเจ้าประทานให้ ท่าน

เหลา่น้ีเป็นท่ีรกัย่ิง... โรงเรยีนของคณะอุรส์ลุนิไดร้บัการยกย่อง

อย่างกว้างขวาง”

ในปี ค.ศ.1938 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานนัทมหิดล พรอ้มพระราชชนนีและพระเจ้าน้องยาเธอเสดจ็

เย่ียมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีพระองค์

และพระอนุชาทรงเคยศึกษา ต่อมาโรงเรียนได้ตั้งแผนก 

บูรณศึกษา (Finishing Course) สำาหรับเด็กสาวที่ไม่ต้องการ

เข้ามหาวิทยาลัย  ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ “สยาม” 

เป็น “ไทย” และในปี ค.ศ.1940 ไทยไดเ้ขา้รว่มสงครามทำาให้

ผู้นับถือคาทอลิกถูกกล่าวหาว่าเป็นจารชนทำาลายชาติ มีการ

ปลุกกระแสชาตินิยมและเบียดเบียนข่มเหงผู้ท่ีเป็นคาทอลิก  

ปีต่อมาญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  

กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย แต่ด้วยพระญาณ 

สอดส่องสำานักท้ังสองของคณะฯ ยังคงปลอดภัยแม้จะถูก

คุกคามจากญี่ปุ่นหลายครั้งก็ตาม

ปี ค.ศ.1943 ระหว่างสงครามโลก โรงเรียนเรยีนา

เชลีกลายเป็นโรงพยาบาลสำาหรับประชาชนท่ีถูกลูกระเบิด 

ท่ีกรุงเทพฯ ก็ถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักจนซิสเตอร์ต้อง

ย้ายโรงเรียนมาแตร์เดอีไปเปิดสำานักชั่วคราวท่ี “มาแตร์เดอี

หัวหิน” ที่สุดกันยายน 1945 ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม ทหาร

ญี่ปุ่นท่ีเคยเช่าโรงเรียนมาแตร์เดอีคืนกุญแจและค่าเช่าเต็ม

จำานวน จนโรงเรียนสามารถชำาระหน้ีสินท้ังหมดและเปิด

ทำาการสอนอีกครั้งหนึ่งวันที่ 1 ตุลาคม 1945

เม่ือเราหวนระลึกถึงช่วงเวลา 20 ปีแรกของการ

คณะฯ ท่ีกล่าวมาโดยย่อน้ี จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า 

“พระเจ้าผู้ทรงยกพระเยซูเจ้าออกจากผู้ตายทรงสามารถทำาสิง่

ใดก็ได้มากมายเกินกว่าเราจะคาดคิดหรือปรารถนา”   
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 การร่วมสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้า พร้อมทั้งเลี้ยงฉลองกันด้วยความสนุกรื่นเริง ในโอกาสสำาคัญ วันคล้ายวันเกิด

ของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองและ

ชื่นชมยินดีของบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนทั้งสี่ของคณะอุร์สุลิน ซึ่งคุณแม่บุญประจักษ์ได้มีส่วนร่วมที่สำาคัญ คือ กุหลาบวัฒนา  

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เรยีนาเชลีวิทยาลัย และวาสุเทวี คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและวาสุเทวีมา

ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันมาแตร์เดอีฯ นำาทีมมาโดยนายกและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครู และนักเรียนปัจจุบันในระดับประถมศึกษาหลายคนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองให้มาร่วมเป็นนักขับร้องในพิธีมิสซา  

ผู้ชว่ยในมสิซาเป็นนักเรยีนท่ีไดฝึ้กซอ้มและพรอ้มท่ีจะมสีว่นรว่ม อีกท้ังหัวหน้านักเรยีนกบัสมาชกิสภานักเรยีนมารว่มรบัใชบ้รกิาร

ในห้องอาหาร คุณพอ่วรยทุธ กจิบำารุง ประธานในพธิีมิสซาถามล่วงหนา้ว่าแขกจะมากไหม ทางโรงเรียนตอบว่าไมไ่ด้ออกบตัร

เชญิ เพียงแตบ่อกตอ่ๆกนัและอาศยัสือ่ภายในโรงเรยีน ดงัน้ันคงจะไมม่าก สกั 400-500 คนกระมงั คณุพ่อตกใจวา่ห้ารอ้ยคน

นั่นหรือคือไม่มาก เราอยากจัดอย่างเรียบง่าย สนุกๆ ไม่มีบัตรเชิญ แต่ด้วยความรักความเคารพคุณแม่บุญประจักษ์ จึงมีผู้มา

ร่วมเกิน 500 คน เมื่อนับจากเก้าอี้ในหอประชุม ทุกคนมาด้วยใจ หลายคนประทับใจในความพร้อมเพรียงของคณะครูมาแตร์

เดอีวทิยาลยัในชดุเสือ้ยืดสชีมพู และใบหน้าท่ีเตม็ไปดว้ยความภาคภูมใิจในผู้เป็นรม่โพธ์ิรม่ไทรของชาวมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ขอ

พระพรของพระเจ้าหลั่งลงมาเป็นพิเศษในโอกาส 102 ปี อายุวัฒนะ ปูชนียบุคคล คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์, OSU

102 ปี อายุวัฒนะ ปูชนียบุคคล 
คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ความสำาเร็จของนักเรียน ความภาคภูมิใจเป็นของครอบครัวนักเรียนและทุกคนในแวดวงมาแตร์เดอีฯ ข้อมูลท่ีครู

แนะแนวรวบรวมได้ของศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนและไปศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาอย่างมีผลคะแนนดีเด่น มีดังต่อไปนี้ ครูขออภัยหากตกหล่นนักเรียนคนใดไปและขอแจ้งมาให้ทราบด้วย เพื่อ

ท่ีจะได้ร่วมชื่นชมกับศิษย์มาแตร์เดอีฯ อย่างครบถ้วน รวมท้ังนักเรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับ

น้องๆ นักเรียนปัจจุบันได้ก็อย่าลืมติดต่อมาให้ทราบด้วย แม้ไม่ใช่เกียรตินิยม นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็มีความน่าภาคภูมิใจ

ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

มหาวิทยาลัยมหิดล    

คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เกียรตินิยมอันดับ 1  กุลชไม สิลาฐาปนสกุล

    

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

คณะเเพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล  เกียรตินิยมอันดับ 2 อรุณกมล พัฒนสิริเจริญ

    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

คณะสัตวแพทยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  ศุภนุช เดชาวัฒนากุล

คณะจิตวิทยา    เกียรตินิยมอันดับ 1  เปรมวดี วราพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ชนม์นิภา ว่องวีรวัฒนกุล

คณะวิทยาศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาณิชฌา โยธาใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2 ลักษิกา ณ สงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2 วรันธร เทพบัญชาพร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  วรพัณ อภิโชคเจริญชัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2 ธัญญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 1  นวลพรรณ ผ่องสว่าง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาดารี อุตสาหจิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 1  รดาธร พุทธิธนาธร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 ธนิสา วีระศักดิ์ศรี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 ธัญวรัตม์ เกษมศานติ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 พรนพิน บุญเสริมสุวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 พลอยชนก สุริยประภาดิลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 ลลิต์ภัทร จิตรวรรณภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 ษมน คลังสุภาวิพัฒน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2 อภิชญา กอวัฒนา

เกียรตินิยมของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

คณะเศรษฐศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 วรรษพร ฐิติขจร

คณะนิเทศศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 กุลตรา กมลวิศิษฎ์

คณะนิเทศศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ญาณิศา หาญการสุจริต

คณะนิติศาสตร์     เกียรตินิยมอันดับ 1  กันต์รวี กิตยารักษ์

คณะนิติศาสตร์     เกียรตินิยมอันดับ 1  เมธาวี ภูริเอกทัต

คณะนิติศาสตร์     เกียรตินิยมอันดับ 2 กัญจน์นิกข์ ชุติมา

คณะนิติศาสตร์     เกียรตินิยมอันดับ 2 ภัทริน รัตนเมธานนท์

คณะรัฐศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ปาลิสา เลิศโภคิน

คณะรัฐศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 อรอุมา อร่ามวัฒนานนท์

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ภัทริน มะโนทัย

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ชนาพร ไตรรัตนานุสรณ์

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ชนิกานต์ สมบูรณ์ภัทรกิจ

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัณฑิตา  สว่างวงศากุล

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 วิภาวรรณ คูณทวีลาภผล

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 สุภิดา อินทรางกูร ณ อยุธยา

คณะอักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 อรสุรางค์ แสงสมสุรศักดิ์

คณะครุศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ปานวาด กอวัฒนา

คณะครุศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  มิญชยา บูรณะเศรษฐกุล

คณะครุศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2 พิรญาณ์ ชื่นชมลดา

คณะศิลปกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2 ภัทรานิษฐ์ ทองสถิตย์

เหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

กรกนก เลิศเดชาภัทร

เหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์

พิชชา  เมฆสีประหลาด

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ในโอกาสฉลองครบ 90 ปีของการศึกษาอุร์สุลินในประเทศไทย เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาซิสเตอร์ 

อุร์สุลินผู้เป็นมิชชันนารี ที่ได้เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตถวายตนเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า โดยเฉพาะซิสเตอร์ผู้เป็น

ผู้นำาในการวางรากฐานการศึกษาอบรมท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ท้ังด้านการอบรมพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ การ

เป็นต้นแบบของจิตอาสา การเป็นผู้นำาในการรักรับใช้พี่น้องในโรงเรียนชายแดน เป็นผู้นำาในการเป็นศิลปินด้านจิตรกรรมและ

ดนตรี และผู้เห็นความสำาคัญ ของกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวในระดับอนุบาล

ท้ังน้ีเพ่ือสบืสานเจตนารมณก์ารศกึษาอุรส์ลุนิรวมท้ังเป็นการให้เกยีรตแิละระลกึถงึซสิเตอรผู้์เป็นผู้นำาในโครงการกจิกรรม

ต่างๆ ดังปรากฏในประวัติของโรงเรียน จึงขอกำาหนดชื่อโครงการ รางวัล และกิจกรรมโดยนำานามของซิสเตอร์มาปรากฏใน

โครงการต่างๆ ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

  

 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจครู        เป็น โครงการซิสเตอร์ทีโอดอร์ (เพื่อการฟื้นฟูจิตใจครู)

 2. โครงการจิตอาสาของครู       เป็น โครงการซิสเตอร์ฟรังซิส เซเวียร์ (จิตอาสาครู)

 3. โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง    เป็น โครงการซิสเตอร์สตานีสลาส (โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง)

 4. รางวัลศิลปินนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ด้านดนตรี และจิตรกรรม เป็น รางวัลมาแมร์ซาเวียร์

 5. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อนุบาล  เป็น กิจกรรมกีฬาซิสเตอร์แอนเจลา

       

       ประกาศ ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2557

           (ซิสเตอร์สมจิตร์  ครองบุญศรี)

            ผู้รับใบอนุญาต

ประกาศชื่อโครงการและรางวัล
เนื่องในโอกาส 90 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ซิสเตอร์ทีโอดอร์ ซิสเตอร์ฟรังซิสเซเวียร์ 

ซิสเตอร์สตานีสลาส มาแมร์ซาเวียร์ ซิสเตอร์แอนเจลา
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

• นักเรียนชั้นมัธยม 3-6 ฟังบรรยาย นักบินอวกาศหญิงคนแรก ของประเทศไทย โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ ในโครงการ 

แอ็กซ์ อพอลโล สเปซ อคาเดมี ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

• นักเรียนระดับชั้นมัธยมร่วมโครงการมีนัดกับความสุข ในช่วงเวลาพักหลางวัน โดย กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และทัศนศิลป์ 

ณ ห้องแมรี่ ออฟ ธิ อินคาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

August 2014

ด.ญ. ดังฝัน  เตาะสกุล อยู่ชั้น ป.4/2 ถักผ้าพันคอถวาย

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ท่ี 16 และสมเด็จพระ

สันตะปาปา ฟรังซิส ที่ 1 และได้รับจดหมายตอบรับจาก

ทั้ง 2 พระองค์

August 
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ภาพข่าว/กิจกรรม

September 2014

• คอนเสิร์ต Music Everlasting 2014 โดย อาจารย์ซาบรีน่า อเล็กซานเดอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

• ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถม เข้าช่วยในภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ประจำาเดือนสิงหาคม ณ ลาน PIAZZA เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

August 2014
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนชั้นประถมศึกษา รับเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระภาษาจีน ณ ลานเล่นประถม 

เมื่อวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2557

September 2014

• พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาจีน ณ ลานPIAZZA เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

• พิธีโปรดศีลกำาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี พระอัครสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557
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• มอบใบประกาศการมีระเบียบวินัยนักเรียนชั้นประถม ณ ลานเล่นประถม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

• นักร้องประสานเสียงไปขับร้องเพลงที่บริเวณรับคนไข้นอก โรงพยาบาลตำารวจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ภาพข่าว/กิจกรรม
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• ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับประถม ณ ห้องรับแขก อาคารประถม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ประจำาเดือนกันยายน ณ ลาน PIAZZA เมื่อวันที่ 18 กันายายน 2557

September 2014
ภาพข่าว/กิจกรรม

• พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประธานในพิธี 

คือ คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 
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• ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เคล็ดรักในการดูแลครอบครัว วิทยากรคือ คุณนริศ มณีขาว ณ หอประชุม

โรงเรียน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

September 2014

ภาพข่าว/กิจกรรม

• ประชุมสรุปงานภาคเรียนที่ 1 ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอักแนส เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

• ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และนักเรียนเก่า รุ่น 62 จัดเลี้ยงอาหารคุณครู 

ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

October 2014
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• การตรวจสุขภาพซิสเตอร์ คุณครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 

ภาพข่าว/กิจกรรม

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ “Team Building” ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ประถม 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

October 2014
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• กิจกรรมวาดภาพติดรั้ว  ลานเครื่องเล่นอนุบาล โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ลานเล่นประถม เมื่อวันที่ 9 

กันยายน 2557

October 2014

• งานแถลงข่าว MD Night และ Beauty & The Biz 3 ของสมาคมนักเรียนเก่าฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

• นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 

ภาพข่าว/กิจกรรม



• แพทย์นักเรียนเก่า ให้คำาแนะนำาผลจากการตรวจสุขภาพ คุณครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน ณ อาคารเรียนประถม 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 

• งาน Beauty & The Biz 3 จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557

• การแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปี่ที่ 1-2, 3-4, 5-6 ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 

• กิจกรรมประชุมสีบ้าน นักเรียนประถม ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  

November 2014

• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับเกียรติบัตร ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557




