


“...เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ...

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า....”       

อสค. 36 : 24, 26

ในฐานะกลุ่มชนผู้เชื่อในพระเจ้าและอุทิศตนเพื่อพันธกิจของพระองค์

เราขานรับพระพรดวงจิตแจ่มใส-ดวงใจใหม่สด

ด้วยพลังความกล้าหาญของอัญจลา

เราหาญกล้าปรับเปลี่ยนตัวตนตามวิถีที่ปรารถนาให้โลกเปลี่ยนแปลง

สมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวในความเห็นอกเห็นใจกัน

และด้วยพลังหนุนนำาจากพระวรสาร

เราเปิดจิตใจโอบรับเสียงร้องคร่ำาครวญของผืนแผ่นดินและปวงประชาทั้งมวล

“จงลงมือทำางาน กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพยายาม จงมีความหวัง เพรียกร้องหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ...”

(คำาแนะนำาของนักบุญอัญจลา - อารัมภบท ข้อ 17)

นำาสู่หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2562 ว่า

รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

Compassion and Solidarity

สาส์นสมัชชา ค.ศ.2013
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน 



มิถุนายน 2562

• พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 และ เฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

• การประชุมผู้แทนรุ่นนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ณ ห้องอักแนส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 

2562

• วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญสีบ้าน ณ ลานPiazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

• ค่ายยุวกาชาดนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

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

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

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ ขอเริ่มด้วยหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน รักเมตตา และ

เป็นหนึ่งเดียวกัน (Compassion and Solidarity) ตามด้วยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม 4-5 ในการออกแบบป้ายรณรงค์ และ

ป้ายนิเทศต่างๆ อย่างมีสีสัน สวยสด งดงาม มีเนื้อหาที่ชวนน่าอ่าน ติดตามชม และในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียน

มัธยมอีกหนึ่งกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมเซอร์เวียม เป็นจิตอาสาไปโรงเรียนปิยมาตย์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น้อง ๆ ได้

รับความรู้และประโยชน์มากมาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 22 คน ได้ไปโรงเรียนอุร์สุลินที่ประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ดี ๆ เป็นอย่างมาก เมื่อเปิดภาคเรียนกลุ่มสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้

ไปร่วมค่าย อยู่อย่างผู้นำา คิดอย่างผู้นำา ทำาอย่างผู้นำา และพูดอย่างผู้นำา ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ซึง่นกัเรยีนไดบ้อกความรูส้กึถงึการเขา้รว่มกจิกรรมอย่างดย่ิีง และมาแตรเ์ดอีนิวสข์อแสดงความยินดแีละชืน่ชมกบันักเรยีนเกา่

มาแตร์เดอีฯ MD 84 ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียร อุตสาหะจนได้รับความสำาเร็จจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการ

ศึกษาต่าง ๆ ไว้ในโอกาสนี้ด้วย

          

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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กองบรรณาธิการ คุณครูอุดม สุดตะกู คุณครูปณิดา คงสันทัด คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส คุณครูปัถย์ รักธรรม    

  คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล  คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ 

  คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์

พิสูจน์อักษร   คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูเบญจพร ธรรมธีรพงศ์ คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ 

บันทึกภาพ	  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส คุณครูวิไลพร เกตุอุดม คุณครูธนพงษ์ คุณชัยเกษม

ฝ่ายธุรการ   คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล/ภาพประกอบบทความ	ฉบับที่	61

อาจารย์สุมิตรา พงศธร  คุณศกร ทวีศิน  คุณประกายดาว เขมะจันตรี  คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์  Dr.Nyle Spoelstra 

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว  คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู  คุณครูสถาพร สูตะบุตร  คุณครูสมพิศ ราวีศรี  

คุณครูบุษรินทร์ ปรีทอง  คุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด  คุณครูอรอุมา สว่างธูป  คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์  คุณครูนิตติยา แผ่นคำา  

คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด  คุณครูณัฏฐามนต์ ทรัพย์ธนากิจ  คุณครูกัตติกา วัชนะประพันธ์  คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย  คุณครูแนะแนวมัธยม  นักเรียนถ่ายภาพประกอบบทความ  ปั้นดาว ทวีสิน  มงกุฎดาว บุณณชนก  

พรกมล วรนารถ และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน 
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ตั้งแต่ฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นต้นมาน่าสนใจว่าจะมีผู้กล่าวถึงโรงเรียนในสองลักษณะ

อย่างแรกจะอ้างอิงถึงรากแก้วของมาแตร์เดอีอันเป็นที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมา อย่าง

หลังจะสังเกตถึงความพยายามในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อยุคสมัย ต่อความเป็นไปในโลกและแนวโน้มใหม่ ๆ ในวง 

การศึกษาอยู่เสมอ อย่างไรก็ดีด้วยความเป็นโรงเรียนที่มีผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งหลายฝ่าย การคงอัตลักษณ์ในขณะที่ตอบรับ

ต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในสังคมนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง จึงผ่านการคิด วางแผน ไตร่ตรองร่วมกันก่อนดำาเนินการเสมอ ใน

ปีนี้มีเรื่องราวการริเริ่มใหม่ ๆ  ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ที่น่าสนใจ อาทิ  เรื่องระบบสแกนบัตรอัตโนมัติ (Checker) เพื่อการ

เช็กเวลาเข้า-ออกจากโรงเรียนของนักเรียนมัธยม ใช้ซื้ออาหารในโรงอาหารและห้องสหการ รวมถึงการส่งข้อความสื่อสารกับ 

ผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันไลน์  เรื่องท่ีสองเว็บไซต์ฉบับปรับปรุงของโรงเรียน www.materdei.ac.th เพ่ือเผยแพร่  

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อันน่าสนใจของโรงเรียนให้ทุกคนในแวดวงมาแตร์เดอี และเรื่องที่สามโครงการจัดภูมิทัศน์แห่ง

การเรียนรู้ใหม่ (Reinventing the Learning Landscape) จุดประสงค์หลัก เพื่อให้โรงเรียนพร้อมสำาหรับการจัดการเรียน

รู้ในโลกอนาคต ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีการเรียนรู้ใหม่ โดยเพิ่มจำานวนห้องเรียนและสถานที่ให้เพียงพอกับการเรียนรู้ใหม่ 

เพิ่มประโยชน์ใช้สอยกับพื้นที่ 18 ไร่ ของโรงเรียน และปรับเปลี่ยนการใช้สอยกับอาคารที่ชำารุด ทรุดโทรม 

โครงการต่าง ๆ ที่ริเริ่มให้เกิดขึ้นนั้นก็เพื่อเอื้อต่อการที่โรงเรียนและที่บ้านจะร่วมกันดูแลมุ่งพัฒนานักเรียนมาแตร์เดอี

ให้เป็นกุลสตรีไทย ด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนรากฐานแห่งการศึกษาอุร์สุลินที่นำาไปสู่การ

เป็นศิษย์อุร์สุลินที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก เต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

“Tradition - Innovation - Insieme  Together on the Journey towards Excellence”

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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•	ปราณิศา	นาวิกบุตร	ป.1/1

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2562 

ประเภท เปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จัดโดยสมาคมโรงเรียนดนตรี (ประเทศไทย) ณ อาคาร

สยามกลการ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

•	กัญญณัท	หาญพิทักษ์พงศ์	ป.2/2

ได้รับประกาศนียบัตรผ่านระดับ 2 จากการเขียนโปรแกรม code.org ผ่านเว็บไซต์ http://

code.org เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

•	กัญญ์วฤนท์	คุ้มพันธ์	ป.2/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท เลิร์น แอนด์ 

เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

•	ณัชชารินทร์	บรรจงกิจ	ป.3/2

ได้รับรางวัล Silver Award ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ 

International Talent Mathematics Contest 2019 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 จากการแขง่ขนัคณติศาสตรป์ระเทศไทย 

ครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 7th Thailand Mathematics Contest จัด

โดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย

•	สิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ป.3/3

ได้รับรางวัล 3rd Place ประเภท Modern Duo รุ่นอายุ 11&Under  และรางวัล 3rd Place 

ประเภท Modern Solo รุ่นอายุ 9&Under จากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ 6th CSTD Thailand 

Dance Grand Prix 2019  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่าง

วันที่ 25 – 26  เมษายน พ.ศ. 2562

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูกนกวรรณ  ไทยรัตน์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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•	วริษฐา	วงศ์พิวัฒน์	ป.3/3

ได้รับรางวัล 5 เหรียญทองแดง ประเภทผีเสื้อ 25 เมตร กรรเชียง 50 เมตร กบ 25 เมตร 

ฟรีสไตล์ 25 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการ Bangkok 

Championship 2nd 2019  ณ สระว่ายน้ำาศูนย์กีฬาสำานักปลัดกระทรวงกลาโหม สุขุมวิท 

64 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

•	พิมพ์ชนก	สุวรรณประกร	ป.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่น Novice Girls จากการแข่งขันรายการ 2019 Thailand 

National Short Track Speed Skating Championships Bangkok ณ The IWIS  

International Training Center ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำาโรง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562

•	ปริยากร	หวังธรรมบุญ 	ป.3/4 

ได้รับรางวัล Distinction จากการเข้าร่วมรายการ  Graded Examination in Music 

Performance ประเภท เปียโน เกรด 2 จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 

18 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	ฐิตารีย์	อัชรีวงศ์ไพศาล 	ป.3/4 

ได้รับรางวัลการเรียนดีเด่น จากมูลนิธิสัจจธรรมสี่ตีตึ๊ง ตระกูลหยาง ณ หอบรรพบุรุษตระกูล

หยาง รังสิต เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

•	ณฐมน	พฤกษโชติ	ป.3/4 

ได้รับรางวัล Distinction จากการเข้าร่วมรายการ  Graded Examination in Music 

Performance ประเภท เปียโน เกรด 1 จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ได้รับรางวัล Winner of Primary Plus ในรุ่น Primary Plus จากการแข่งขันการพูดภาษา

อังกฤษ (Vlog Activity 2019) ในหัวข้อ “My English My Future” จัดโดยสถาบัน British 

Council เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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•	กชมน	ศรีเรือนทอง	ป.4/1

ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ จากการแขง่ขนัคณติศาสตรน์านาชาตใินระดบัอาเซยีน รายการ SEAMO 

-  Southeast Asian Mathematical Olympiad (Paper B) 2018 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน MATH – ENG Contest (MEC) ครั้งที่ 4 ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

•	เยเซเนีย	การ์ซีอาร์	ป.4/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 7 – 8 ปี หญิง 24 – 27 กก. ประเภทต่อสู้ รุ่น D ระดับ

มือใหม่พิเศษ จากการแข่งขันเทควันโด รายการ Bangkok Taekwondo Invitation Cham-

pionship ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี หญิง 25 – 28 กก. ประเภทต่อสู้ รุ่น C ระดับ

มือใหม่พิเศษ จากการแข่งขันเทควันโด รายการ Young Taekwondo Championship 2018 

ชิงถ้วยสำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 จัดโดยสำานักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มีนบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภทต่อสู้ C ยุวชน 9 – 10 ปี หญิง C 25 – 28 กก. 

จากการแข่งขันเทควันโด รายการการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี THAITAE OPEN International Taekwondo Championship 2018  จัด

โดยสมาคมฮับกิโด ร่วมกับ THAITAE ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

•	สุภาวิดา	บูรณะเวชหลิม	ป.4/4

ไดร้บัคดัเลอืกเขา้โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ประจำาปีการศกึษา 

2561 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2561 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 7th Thailand Mathematics Contest จัด

โดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย
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•	อันนา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา	ป.5/2

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท All Style Troupe – 13&Under และรางวัลชมเชย ประเภท All 

Style Troupe – 11&Under จากการแขง่ขนัศิลปะการเตน้ระดบัประเทศชงิถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ 6th CSTD Thailand Dance 

Grand Prix 2019  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 

25 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Solo (10yrs&Under Lyrical) จากการแข่งขันเต้นรายการ Get 

The Beat World Tour 2019 @Bangkok Thailand ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ใน

ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	ปรียนันท์	รติศานต์	ป.5/3

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภทผลัดผสม 450 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 450 เมตร รุ่น

อายุไม่เกิน 11 ปี จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา 

ณ สระว่ายน้ำาวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เบญญาภา	เสายอด	ป.5/4

ได้รับรางวัล 2nd Place จากการแข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเกตติ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019 

ระดับ 3 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ไดร้บัรางวลั 2nd Place จากการแขง่ขนัฟิกเกอรส์เกตติง้เยาวชนชงิแชมป์เอเชยีรายการ Asian 

Junior Figure Skating Challenge 2018/2019 ณ The IWIS International Training 

Center ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำาโรง ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Artistic FS4 รางวัล 1st Place ประเภท Open FS  

Silver และรางวัล 1st Place ประเภท Solo Comp. FS4 จากการแข่งขันรายการ Bangkok 

Figure Skating Classic 2019 ณ THE RINK ICE ARENA ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  

แกรนด์ พระราม 9 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

•	ชวินธร	โกมลวณิช	ป.6/1

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2562 

ประเภท ขับร้อง รุ่นอายุ 12 - 15 ปี จัดโดยสมาคมโรงเรียนดนตรี (ประเทศไทย) ณ 

อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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•	ฐาปานีย์	เชาวน์ไกรสิทธิ์	ป.6/2

ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ วชิาคณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศกึษา จาก

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 

13 มกราคม พ.ศ. 2562 

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนัคณติศาสตร ์รายการ 

SEAMO X 2019 (Southeast Asian Mathematical Olympiad Extended Round 

2019) ณ Suntec City Convention ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ จากการ

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 

26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

•	ภัคพัฒน์ณิชา	อุย	ป.6/3

ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเปียโน Grade 6 และรางวัล Silver Prize 

ประเภท Chopin Waltz จากการแข่งขันเปียโนรอบ International Final รายการ The 

6th Hong Kong International Youth Performing Arts Festival ณ โรงเรียน Inter-

national Christian Quality Music ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

•	ณัฏฐณิชา	วงษ์โคเมท	ป.6/3

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภทผลัดผสม 450 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 450 เมตร รุ่น

อายุไม่เกิน 11 ปี จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา 

ณ สระว่ายน้ำาวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	สุชัญญาวีณ์	ลิมพลญาณ	ป.6/4

จบการแข่งขันไตรแดช (ว่ายน้ำา 300 เมตร ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) 

กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 11 – 12 ปี ครั้งที่ 1 ด้วยเวลา 47 นาที 22 วินาที ณ สนาม

บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

จบการแข่งขันไตรแดช (ว่ายน้ำา 300 เมตร ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) 

กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 11 – 12 ปี ครั้งที่ 2 ด้วยเวลา 40 นาที 30 วินาที ณ 

สนามบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

จบการแข่งขันไตรแดช (ว่ายน้ำา 300 เมตร ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) 

กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 11 – 12 ปี ครั้งที่ 3 ด้วยเวลา 39 นาที 26 วินาที ณ สนาม

บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

•	พิมพ์นารา	สุตังคานุ	ป.6/4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 

มกราคม พ.ศ. 2562 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ SEA-

MO X 2019 (Southeast Asian Mathematical Olympiad Extended Round 2019) ณ 

Suntec City Convention ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 7th Thailand Mathematics Contest จัด

โดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Talent  

Mathematics Contest (ITMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 9 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

•	พิงธรรม	บุณยะประภัศร	ป.6/4

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภทผลัดผสม 450 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 450 เมตร รุ่น

อายุไม่เกิน 11 ปี จากการแข่งขันว่ายน้ำารายการกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ณ 

สระว่ายน้ำาวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	ธนัฏธ์ฐา	เฉิดพงษ์ตระกูล	ป.6/4

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภทผลัดผสม 450 เมตร และผลัดฟรีสไตล์ 450 เมตร รางวัล 

2 เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตรหญิง และกบ 100 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จาก

การแข่งขันว่ายน้ำารายการกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สระว่ายน้ำาวิสุทธา

รมณ์ กรมพลศึกษาในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำา โดยผ่านเกณฑ์เวลาในกลุ่ม 4 (11 ปีหญิง) ในรายการ

แข่งขันว่ายน้ำาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (Speedo Thailand Age Group Swim-

ming Championship 2019) ณ สระว่ายน้ำามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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•	พลอยณภัส	สิริภัสภักดี	ม.1/1

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง วชิาวทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา จากการสอบแขง่ขนั

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	ภควรรณ	สุธีโสภณ	ม.1/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการสอบแข่งขันทาง

วิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	วรินทร	ชวลิต 	ม.1/2 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม UNITED THROUGH SPORT 2018 FESTIVAL จัดโดย United 

Through Sport เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศกึษาปีท่ี 6 จากโครงการการแขง่ขนัคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ 

ประจำาปี 2018 จัดโดย ASMO THAI

ได้รับรางวัล Second Prize  รุ่น Junior Category จากการเข้าร่วมรายการ In-

ternational Music Competition Rome “GRAND PRIZE VIRTUOSO” เมื่อเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561

•	สาริศา	หวังธรรมบุญ 	ม.1/2 

ได้รับรางวัล Distinction จากการเข้าร่วมรายการ Graded Examination in Music 

Performance ประเภท เปียโน เกรด 3 จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 

18 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	วิรัล	รื่นอารมณ์	ม.1/3	

ได้รับรางวัล First Place จากหนังสือ Cat’s Journey ประเภท Original Picture 

Books by 12 years and under, Thai/Bilingual schools จากการประกวดเขียน

หนังสือรายการ Neilson Hays Young Writers Awards 2019 ณ ห้องสมุด Neilson 

Hays กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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•	ชนิดาภา	กัลยาวินัย	ม.1/3	

ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Singing with backing Track รุ่นอายุ

ไม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2019 

จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท Singing with Backing Track รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2019 (Gold Prize) 

จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

•	ปุณณภัสสร	ทรงสุโรจน์	ม.1/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการสอบแข่งขัน

ทางวชิาการ  ระดบันานาชาติ ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	ภัคกร	จิตต์อนงค์	ม.1/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

•	ภคมน	สุธีโสภณ	ม.1/4

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง วชิาวทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา จากการสอบแขง่ขนั

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2562 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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พิธีมอบเข็มเซอร์เวียมแก่นักเรียน
มัธยม 1 และนักเรียนใหม่มัธยม 4

เรียบเรียงโดย  นางสาวกัณติกา  ลีรัตนขจร

หัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผู้เรียนกับสารัตถะ

 เซอร์เวียม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก มีความหมายว่า ข้าพเจ้าจะ

รับใช้ เป็นจิตตารมณ์ที่นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคน ได้รับการปลูกฝังและตระหนักไว้ในการดำาเนินชีวิต ในชั้นประถม

ศึกษา สัญลักษณ์เซอร์เวียมประดับไว้ท่ีป้ายชื่อของนักเรียนทุกคน แต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนทุกคนจะประดับเข็ม 

เซอร์เวียมไว้ที่กระเป๋าเสื้อนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงถึงเซอร์เวียมที่มีอยู่ในใจ พร้อมที่จะรัก รับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

 การเปิดปีการศกึษาใหม ่นักเรยีนประถม 6 กา้วขา้มผ่านสะพานขาวจากอาคารประถม เขา้มาสูอ่าคารเฉลมิพระเกียรติ 

เพื่อเป็นนักเรียนมัธยม 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอย่างหน่ึงในชีวิตการเป็นนักเรียน ทั้งห้องเรียน สิ่งแวดล้อมและวิชา

เนื้อหาการเรียน ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนจากพี่โตในอาคารประถม เป็นน้องเล็กในอาคารมัธยม ได้พบเจอและเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ  มากมาย อีกทั้งปีการศึกษาใหม่สำาหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาในชั้นมัธยม 4 เป็นการเข้าศึกษาในโรงเรียนและสถาน

ที่ใหม่ ได้เรียนรู้เนื้อหาและการสอนในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม และที่สำาคัญคือการได้พบเจอสังคมและเพื่อนใหม่ ๆ ที่จะ

ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดการเป็นนักเรียน

 ทางโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียน จัดพิธีมอบเข็มเซอร์เวียมแก่นักเรียนมัธยม 1 และนักเรียนใหม่มัธยม 4 ขึ้น ใน

ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในพิธีนี้ นักเรียนใหม่มัธยม 4 เข้าแถวที่ชั้น 4 อาคาร
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เฉลิมพระเกียรติ โดยมีประธานเชียร์โรงเรียนและหัวหน้ากีฬาโรงเรียน เชิญป้ายและธงโรงเรียน นำาน้อง ๆ  เดินลงมาตามทาง

ลาดเพื่อเข้าแถวที่ลาน PIAZZA ที่นักเรียนมัธยม 6 เข้าแถวรอรับน้อง ๆ  อยู่รอบ ๆ  ขณะเดียวกัน นักเรียนมัธยม 1 ตั้งแถว

ตามสีบ้านที่อาคารประถม โดยมีหัวหน้าสีเชิญธงประจำาสีบ้าน ไปรับน้อง ๆ เดินผ่านซุ้มธงสีฟ้าขาวที่สะพานขาว เพื่อเข้ามา

ในอาคารเฉลิมพระเกียรติและเข้าแถวรวมกับนักเรียนใหม่มัธยม 4 เมื่อเริ่มพิธี ท่านผู้อำานวยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาท

แก่นักเรียน ท่านอธิการมอบเข็มแก่คุณครูหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้าช่วงชั้น  เพื่อนำาไปให้นักเรียนทุกคน ซึ่งนักเรียนมัธยม 

6 ที่อยู่รอบ ๆ ได้เดินเข้ามาประดับเข็มเซอร์เวียมไว้ที่กระเป๋าเสื้อของน้อง ๆ พร้อมกับพูดต้อนรับและให้กำาลังใจ โดยตลอด

พิธวีงดรุยิางคบ์รรเลงเพลงเซอรเ์วยีมตามสญัลกัษณบ์นเขม็ และจบพิธดีว้ยการรอ้งเพลงเซอรเ์วยีมรว่มกนั นำาโดยประธานเชยีร ์

ปีการศึกษา 2561 และ 2562

 ความรู้สึกของผู้แทนห้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้กล่าวว่า “พวกหนูรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมปีแรกและได้เข้าร่วมในพิธีรับเข็มเซอร์เวียมในครั้งนี้ เมื่อเสร็จพิธี ทำาให้พวกหนูตระหนักได้ว่า เราเป็นนักเรียนมัธยม

ต้นเต็มตัวแล้ว และรู้สึกว่าเมื่อขึ้นชั้นมัธยม เราก็ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราควรปรับปรุงสิ่งท่ีเราควรจะเป็นใน 

หลาย ๆ อย่าง”

 สำาหรับความรู้สึกของผู้แทนห้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้กล่าวว่า “จากการร่วมพิธีรับเข็มเซอร์เวียม พวก

หนูในฐานะที่เป็นนักเรียนเก่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมพิธีและต้อนรับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ เข้ามาสู่ชีวิตมัธยมอย่างเต็มตัว 

พวกหนูรู้สึกภูมิใจในเข็มเซอร์เวียม ที่เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของความเป็นนักเรียนมาแตร์เดอี และสำาหรับเพื่อนที่เป็น

นักเรียนใหม่ ก็รู้สึกดีใจท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวมาแตร์เดอี และรู้สึกดีท่ีได้รับการต้อนรับจากคุณครู พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ 

และน้อง ๆ ทุกคนอย่างอบอุ่น ทำาให้พวกหนูไม่กลัว ที่จะใช้ชีวิตมัธยมปลายในโรงเรียนนี้”

พธิีรับเข็มเซอร์เวียมจงึจบลงด้วยความรู้สึกอบอุ่น เป็นความทรงจำาทีด่ี ระหว่างนักเรียน รุ่นพีรุ่่นน้องและคุณครูที่พร้อม

ต้อนรับนักเรียนมัธยม 1 และ นักเรียนใหม่มัธยม 4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่า ไม่ว่าอย่างไร ทุก ๆ คน จะมีเพื่อน ๆ 

พี่ ๆ น้อง ๆ และคุณครูอยู่เคียงข้างกัน เป็นกำาลังใจแก่กันเสมอ เพราะโรงเรียนของเรา เปรียบดั่งครอบครัวใหญ่ที่จะใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

ปีน้ีเป็นปีท่ีสี่ท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีการจัดทำา 

Student Planner โดยให้โอกาสนักเรียนท่ีมีความสนใจใน

การศึกษาทำางานด้านการออกแบบ การเขียนและสิ่งพิมพ์ได้

มีส่วนร่วมในการจัดทำาร่วมกัน พวกเรารู้สึกต่ืนเต้นและดีใจ

มาก ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานในปี

นี้ เราได้รับประสบการณ์มากมาย และได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นต่าง ๆ กับคุณครู เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในทีม อีก

ทั้งได้รับคำาปรึกษาและคำาแนะนำาจากพี่ขวัญชนก คงสิริ MD 

61 ท่ีกรุณาสละเวลาเข้าประชุมร่วมกับคุณครูและนักเรียน

เพ่ือชี้แจงภาพรวม กระบวนการทำางานและรายละเอียดของ

งาน โดยที่ให้พวกเราได้มีอิสระในการออกแบบสร้างสรรค์รูป

แบบได้ตามท่ีได้พวกเราต้องการและให้คำาแนะนำาเพ่ือทำาให้

งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ความรู้สึกและประสบการณ์ในการจัดทำา 
Student Planner 2019

โดย

ณัฐฐิญา คงพัฒน์ตานนท์ MD 90 จิรภัทร พันธุ์ธีรานุรักษ์ MD 90

และสิตาภา ศิรินาวิน MD 91

Serviam shall be our watchword, 
marching on we’ll sing

Battling’gainst the pride of Satan 
serving Christ our King
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

 สำาหรบัขัน้ตอนการทำางาน เริม่แรกคณุครใูห้นักเรยีน

ในทีมแบ่งกลุ่มย่อยตามหน้าท่ีท่ีตนเองสนใจ ได้แก่ ทีม

บรรณาธิการ ทีมนักเขียนและทีมอาร์ต หลังจากน้ันเพ่ือน ๆ 

และน้อง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ค้นหาแนวทาง

และเสนอรูปแบบท่ีอยากทำา จากน้ันฝ่ายอาร์ตจึงแยกกันไป

ออกแบบปก ฝ่ายนักเขยีนตรวจสอบขอ้มลูท่ีตอ้งการแกไ้ขเพ่ิม

เติมและฝ่ายบรรณาธิการดูแลภาพรวม ประสานงานต่าง ๆ 

เมื่อออกแบบปกเสร็จ ในทีมจึงทำาการโหวตดีไซน์ปก แล้วจึง

แบ่งกันทำาเนื้อหาภายในสมุด 

 สำาหรับปกนั้น ได้รับการออกแบบโดย สิตาภา ศิริ

นาวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้ให้แนวคิดในการ

ทำางานและการออกแบบปกที่ว่า “หนูรู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้

มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม Planner ปี 2019 หนูได้รับ

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมมากมาย ทั้งได้รู้จักพี่ ๆ และ

น้อง ๆ  ที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้รู้จักกันหรือได้รับประสบการณ์

ด้านการออกแบบท่ีหนูสามารถนำาไปต่อยอดในอนาคตและ 

อื่น ๆ อีกมากมายที่หาจากที่อื่นไม่ได้ นอกจากนั้น หนูได้

รับเลือกจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ให้ได้ออกแบบหน้าปก 

หนูไดแ้รงบันดาลใจมาจากหน่ึงในเอกลกัษณข์องโรงเรยีนของ

เราซึ่งก็คือ รูปแบบของอาคารเรียน

 ในชว่งเวลาปิดเทอม ทีมของพวกเราไดเ้ขา้ไปใชห้้อง

คอมพิวเตอรภ์ายในโรงเรยีนเพ่ือรว่มกนัทำางานลงในโปรแกรม

และรวบรวมไฟล์ท้ังหมดเข้าด้วยกันและเพ่ือให้เกิดความต่อ

เนื่องเป็นเล่มเดียวกัน

 หลังจากที่ Student Planner ที่พวกเราออกแบบ

เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง พ่ีขวัญชนกได้เชิญชวนพวกเราไปฝึกการ

ทำางานที่บริษัท WordPlay  เพื่อวาง layout ของสมุด เรียน

รู้การใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง เพื่อทำาให้ Student Planner มี

ความสมบูรณ์มากขึ้นและเพ่ือให้เรามีประสบการณ์ในการ

ทำางานแบบมืออาชีพ วันแรกท่ีเราได้ไปท่ีบริษัทในตอนแรก

อาจมีอาการเกร็งเล็กน้อยแต่พวกเราก็ได้รับการต้อนรับและ

ความช่วยเหลือที่เป็นมิตรจากพี่ ๆ ทุก ๆ ท่าน ทำาให้รู้สึก

สนุกสนานกับการทำางานและได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ 

มากมาย

 พวกเราขอขอบพระคุณทางโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยท่ีให้โอกาสพวกเรา ขอบพระคุณพ่ีขวัญชนกและ 

พ่ี ๆ  ทีมงานท่ีกรณุาสละเวลาให้คำาปรกึษาและให้โอกาสพวก

เราได้ไปฝึกงานกับพี่ ๆ ที่บริษัทWordPlay ขอบพระคุณพี่

วัชรินทร์ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขให้รูปเล่มมีความ

สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น ขอบพระคุณคุณครูท่ีกรุณาคอย

ให้คำาแนะนำาระหว่างการทำางาน และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ 

และน้อง ๆ ในทีมทุก ๆ คน ที่ตั้งใจทำางาน แบ่งปันความ

คิด ให้ความร่วมมือ สร้างสรรค์และยอมรับในความแตกต่าง 

ทำาให้งานทั้งหมดสำาเร็จเป็น Student Planner 2019 ที่พวก

เราได้ใช้กันในปีการศึกษานี้ พวกเราหวังว่าสมุดเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์กับทุก ๆ คนในการวางแผนและจดบันทึก เพื่อ

พัฒนาการเรียนและกิจกรรมตลอดปีการศึกษานี้ต่อไป
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ไมน่านเกนิรอท่ีโรงเรยีนมโีอกาสแสดงความชืน่ชมยินดกีบันักเรยีนท่ีจากเราไปเขา้เรยีนในระดบัอุดมศึกษาจนประสบความ

สำาเร็จและเมื่อจากไปแล้วก็ไม่ได้หายไปไหน ยังพร้อมที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนและช่วยแนะนำาน้อง ๆ  ในการเรียนมหาวิทยาลัย

เมื่อครูร้องขอ ขอขอบคุณนักเรียนทุกคน และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม เมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีดังต่อไปนี้

เกียรตินิยมนักเรียนเก่า MD 84 
รวบรวมโดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 		 เกียรตินิยม อันดับ 1 พรนัชชา  แสงสุขเอี่ยม  

          วรีสา  ลัคนาธรรมพิชิต  

       เกียรตินิยม อันดับ 2 ชนิภา นิมากร

           บราลี  ศาลิคุปต

           กมลยากร  สุมนวรางกูร

          กัญญาณัฐ ภิรมย์สวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 เกียรตินิยม อันดับ 1 ชรัณธันย์  ธนโชติปรมัตถ์  

          พริมา  ทองกองทุน    

          มัชฌาพร  ยมนา    

          รมย์สิรี  ศรีเฟื่องฟุ้ง  

        เกียรตินิยม อันดับ 2 ชัฏสรัญ  อรัญธนวงศ์

           ชาลิสา  พลเสน

           ปริชญา สาริมาน  

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

หลักสูตรนานาชาติ ขวัญจันทร์  สงขกุล   

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์	 		 เกียรตินิยม อันดับ 1  พิชชา  ศรีเสริมวงศ์	 	

          ภัทรภร  วัฒนกุลชาติ  

          อรชพร  ภู่เจริญ  

       

     เกียรตินิยม อันดับ 2 ชนิดาภา  เลิศอริยานันท์

           ปาณิศา  เลิศสกุลเจริญ

           ลภาภัสร  ขำาสวัสดิ์

           ภัณฑิรา  สุทธิพงศ์คณาสัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 เกียรตินิยม อันดับ 1 พีรดา  จันทร์สัจจา 	

          ภาพิม  เดชะไกศยะ  

        เกียรตินิยม อันดับ 2 ชลันธร  มหาผล

           อภิสรา  พิทักษ์สิทธิ์

           ณิชา  สันตวัตร

           พนิดา  ตุลยาเดชานนท์

           วรรณิดา  ลีวรรณนภาใส

คณะครุศาสตร์    เกียรตินิยม อันดับ 1  สุทธาสิณี พรรณาปยุกต์  

        เกียรตินิยม อันดับ 2 กรชวัล จันทิมา

           สรัลพร วิชญชาติ

คณะนิเทศศาสตร์		  เกียรตินิยม อันดับ 1  มทินา  อธิภาส  

คณะเศรษฐศาสตร์	    เกียรตินิยม อันดับ 2  กัญญาณัฐ  พะเนียงทอง

           ณัฐชยา  ประวีณเมธ

           ไอริส  อินทรโกมาลย์สุต

           จันทร์ฉัตร  บุญมา

   

คณะอักษรศาสตร์	    เกียรตินิยม อันดับ 2 ชนันดา  โรจน์เจริญงาม

คณะนิติศาสตร์     เกียรตินิยม อันดับ 2 ธัญวดี  อมรศุภศิริ

คณะรัฐศาสตร์    เกียรตินิยม อันดับ 2 มญชุพร  สิงหาปัด

          อารดา  วิณวัณฑ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์   เกียรตินิยม อันดับ 2 ศุภศิริ  จารุสมบัติ

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

ครั้งแรกท่ีข้าพเจ้าได้รับโจทย์มาว่าให้ทำาป้ายนิเทศในหัวข้อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 ข้าพเจ้าคิดถึงหลาย ๆ บทเพลง แต่สุดท้ายก็ได้สรุปเป็นเพลงยิ้มสู้ เพราะเพลงยิ้มสู้นั้นมีเนื้อหาในเชิงให้กำาลัง

ใจ ทำาให้นอกจากที่ป้ายนิเทศนี้จะเป็นป้ายในเชิงให้ข้อความรู้แล้ว ป้ายนี้ยังเป็นป้ายที่ถ้าคนเดินผ่านแล้วได้สังเกตดู ก็อาจ

ทำาให้ผู้อ่านนั้นมีกำาลังใจขึ้นมาได้ เพราะนึกถึงทำานองและความหมายของบทเพลง

   ณกาญจ์  ลิขิตจันทร์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนวคิดจากการออกแบบป้ายรณรงค์ 
และป้ายนิเทศให้กับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562

รวบรวมโดย คุณครูณัฏฐามนต์  ทรัพย์ธนากิจ

การทำาป้ายนิเทศของโรงเรยีนครัง้น้ีเป็นครัง้แรกของขา้พเจ้าเป็นครัง้แรก ขา้พเจ้าไดร้บัโจทย์ เศรษฐกจิพอเพียง ขา้พเจ้า

คดิอยู่นานวา่จะสือ่สารออกมาอย่างไร ให้ผู้อ่ืนสนใจและเขา้ใจในเศรษฐกจิพอเพียงอย่างแท้จรงิ การทำาป้ายครัง้น้ีทำาให้ขา้พเจ้า

ได้เรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและการนำาไปใช้ประโยชน์

ศวรรณยา  ทาศักดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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การทำาป้ายนิเทศในปีน้ี ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะให้ผู้อ่านได้เข้าใจและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณอัน

ล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านบทเพลงดุจดั่งสายฟ้า เพลง

เฉลิมพระเกียรติท่ีจัดทำาโดยกองทัพไทย โดยร้อยเรียงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้อย่างไพเราะและเข้าใจง่ายใน

เนื้อหาของบทเพลงนี้ 	

สุวภัทร  โสภณดิเรกรัตน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การทำาป้ายนิเทศในหัวขอ้ธมีโรงเรยีน จุดประสงคข์องขา้พเจ้าคอือยากให้นักเรยีนทุกคนเขา้ใจในความหมายของธีมมาก

ขึ้นและสามารถนำาไปคิดทบทวนตัวเองเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตอย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ compassion ที่หมายความว่าเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น และ solidarity ที่หมายความว่าร่วมแรงร่วมใจกัน

ชนกานต์ อุ่นเรือน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ง่าย และปฏิบัติได้จริง ไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

อย่างเดียว แต่ยังสามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุอีกด้วย ช่วยทั้งโลก ธรรมชาติรอบข้าง และตัวเองได้ด้วย เพียงเห็นค่าของขยะและ

คุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

เธียรธาร ปัญจทรัพย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การทำาบอร์ดรณรงค์การออกกำาลังกายเดิน-วิ่ง มีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนของเราได้เห็นความสำาคัญของสุขภาพของ

ตนเองมากขึ้น การออกกำาลังกายแบบนี้สามารถทำาได้ง่าย ๆ ทุก ๆ วัน ไม่ต้องใช้เวลามากและยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ 

อีกด้วย

ปารดา  จุลละมณฑล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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เมื่อข้าพเจ้าได้รับการทำาป้ายนิเทศในด้านของบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจึงใช้สัญลักษณ์ของข่าวสารเพื่อที่จะให้ทุก

คนได้รับรู้ว่ามีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจึงทำาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

มงกุฎดาว  บุณณชนก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีน้ีเป็นปีท่ีสองท่ีขา้พเจ้าไดจั้ดทำาป้ายนิเทศของโรงเรยีน โดยท่ีขา้พเจ้าไดจั้ดทำาป้ายท่ีสือ่ถงึคติพจน์ของโรงเรยีนในปีน้ีคอื 

Compassion and Solidarity รัก - เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน การทำาป้ายนิเทศในครั้งนี้ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์

ใหม่ ๆ และทำาให้ข้าพเจ้ามีมุมมองใหม่ ๆ มากขึ้น

 ณัฐวดี  ธนบดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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True compassion means not only feeling another’s pain, but also being move to help relieve it. 

ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความหมายที่แท้จริงของความเห็นอกเห็นใจ และการมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม โดยไม่เพียงแค่คิดหรือ

เข้าใจ แต่ยังกล้าที่จะลงมือทำาโดยการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย การที่ได้ออกแบบบอร์ดนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีและเป็นที่ภาค

ภูมิใจมากสำาหรับหนู ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสีสัน และสนับสนุนการปฎิบัติตนเป็นคนดีให้นักเรียนมาแตร์ทุกคนผ่าน

หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน

   กัลยกร ปุญโสณี 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เป้าหมายในการทำาป้ายนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลเงินคนจนนั้น ข้าพเจ้าหวังว่าเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวมาแตร์จะได้

ทราบว่าเงินคนจนที่เราบริจาคกันเป็นประจำานั้นนำาไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง และเงินที่เราบริจาคกันคนละน้อยต่อวัน 

ถ้านำามารวมกนั กเ็ป็นเงนิจำานวนมากพอท่ีจะชว่ยเหลอืผู้คนมากมาย ดงัน้ันขา้พเจ้าจึงอยากรณรงคใ์ห้ชว่ยกันบรจิาคเงนิคนจน

เป็นประจำา เพื่อนำาเงินไปช่วยเหลือคนอื่น ๆ
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ปั้นดาว ทวีสิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครั้งนี้เป็นครั้งเเรกของข้าพเจ้าที่ได้ทำาป้ายนิเทศของโรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้หัวข้อเรื่อง “ข้อความเตือน

ใจเรือ่งระเบียบวนัิยคำาสอนพ่อ”ตอนเเรกขา้พเจ้าก็คดิวา่จะทำาอย่างไรให้ผู้อ่านท่ีเป็นนกัเรยีนประถมศกึษาอ่านไดเ้ขา้ใจเเละนำาไป

ทำาตาม ข้าพเจ้าจึงนำาคำาพ่อสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 การทำางานคู่ความดีในข้อความ “เด็ก ๆ  นอกจากจะต้องเรียนความ

รูแ้ลว้ ยังตอ้งหัดทำาการงานและทำาความดดีว้ย” เป็นขอ้ความท่ีขา้พเจ้าหวงัวา่ทุกท่านท่ีไดม้าอ่านจะนำาไปใชไ้ดใ้นชวีติประจำาวนั

มาริษา  ข่าน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการทำาป้ายนิเทศ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำาเรื่องคำาสอนนักบุญอัญจลา 

ประสบการณ์ครั้งนี้ทำาให้ข้าพเจ้าทำาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถของตนเอง อีกทั้งข้าพเจ้าได้อ่านคำาสอนของ

นักบุญอัญจลา ในขณะหาข้อมูล ข้าพเจ้าจึงได้ข้อคิดจากคำาสอนของนักบุญอัญจลา เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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นับเป็นประเพณปีฏิบัตขิองโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั 

ท่ีจะมกีารซอ่มบำารงุ “ใหญ”่ ระหวา่งปิดเรยีนฤดรูอ้นทุกปีตาม

ความจำาเป็น ที่เรียกว่า ซ่อมบำารุงใหญ่ เพราะการซ่อมแซม

ทั่ว ๆ ไป จะต้องกระทำาตลอดปีการศึกษา เช่น ปั๊มน้ำาเสีย 

หลอดไฟขาด เก้าอี้ชำารุด เครื่องปรับอากาศน้ำาหยด เครื่อง

โพรเจกเตอร์ไมท่ำางาน ฯลฯ แตส่ำาหรับการซ่อมบำารุงใหญน่ัน้ 

จะมีการเตรียมการตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 2 ให้ชัดเจนว่าจะทำา

อะไร อย่างไร โดยใคร ในช่วง 7 -8 ปีที่ผ่านมา การซ่อม

บำารุงใหญ่ของโรงเรียน จะได้รับความกรุณาจากคุณวันทนีย์  

หวังบุญสกุล มัณฑนากร ผู้ปกครองนักเรียนที่ลูกสาวจบไป

แล้ว และกำาลังเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ท่ีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีความจำาเป็น คุณภุชงค์  หวัง

บุญสกุล สถาปนิก ก็จะมาให้ความช่วยเหลือ ด้วยความ

ปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

การปรับปรุงอาคารสถานที่ก่อนเปิดปีการศึกษา
โดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร

การปรับปรุงใหญ่ท่ีกระทำาใน	 เดือนกุมภาพันธ์	 –	

พฤษภาคม	2562	ที่ขอแบ่งปันให้รับทราบ	4	งาน	คือ

อาคารพลานามัยท่ีหลังคาและห้องเรียนพลศึกษา	 ท่ี

ชั้น	3

หลงัคารัว่เป็นเรือ่งปกตสิำาหรบัอาคารท่ีมอีายุใชง้านมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 อย่างอาคารพลานามัย การซ่อมเฉพาะที่

มีรอยรั่ว ได้กระทำามาเสมอเมื่อจำาเป็น แต่ครั้งนี้ถึงเวลาแล้ว

ท่ีจำาเป็นตอ้งเปลีย่นหลงัคาท้ังผืน คณุภุชงคไ์ดเ้ขา้มาประสาน

งานอย่างละเอียด งานเสรจ็สิน้ไปดว้ยด ีท้ังหลงัคา และการใส่

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ต้องขอบพระคุณพระเจ้าด้วยที่

เมษายนปีน้ี ไมม่ฝีนตกใหญ ่จึงไมท่ำาให้งานต้องลา่ชา้เสยีเวลา

สำาหรับห้องฝึกปฏิบัติพลศึกษาท้ัง 3 ห้องน้ัน คุณ

วันทนีย์ ได้สละเวลามาประชุมกับคุณครูพลศึกษาหลายรอบ 

ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือรับทราบความต้องการ และใน

ท่ีสุดแนวคิดก็ได้ตกผลึก การปรับปรุงมีท้ังการกั้นห้องใหม่

ให้มีระเบียงหน้าห้อง เปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ 
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ปรับปรุงห้องน้ำารวมท้ังการเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยของห้องท่ี

เดิมทำาไว้เป็นห้องทำางานครู ให้กลายเป็นห้องที่ใช้ประโยชน์

กบันักเรยีนไดเ้พ่ิมมากขึน้ และท่ีชัน้ 2 ห้องยังไดป้รบัเปลีย่น

การใช้สอยห้องให้กลายเป็นห้องอาบน้ำา แต่งตัวนักกีฬา 

ท้ังท่ีเป็นนักเรียน และเตรียมบริการนักเรียนเก่าท่ีมาเล่น 

บาสเกตบอลที่โรงเรียนเป็นประจำาในบ่ายวันเสาร์

นอกจากน้ี ยังมีความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยน 

กรอบอะลมูเินียมประต ูหน้าตา่งของอาคารน้ีท่ีเกา่และชำารดุ 

เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีกยาวนาน

ห้องแนะแนวมัธยมศึกษา

การปรับปรุงห้องแนะแนวอย่างเต็มรูปแบบ เป็นสิ่ง

ที่เตรียมการมาประมาณ 3 ปีแล้ว เพราะเห็นความจำาเป็น

ของบรกิารท่ีเป็นหัวใจของเตบิโตก้าวหน้าของนักเรยีน  เริม่

จากฟังความต้องการของคุณครูแนะแนวก่อน และทดลอง

ปรบัการวางโตะ๊-เกา้อ้ีของห้องดว้ยเฟอรนิ์เจอรเ์ดมิให้คณุครู

ทดลองใช้ และในที่สุดก็ได้ห้องแนะแนวใหม่ ที่ทันสมัย ใช้

งานได้ดีมาก ๆ เป็นที่ชื่นชอบ และพึงพอใจของทั้งครูและ

นักเรียน ขอขอบพระคุณคุณวันทนีย์เป็นอย่างสูงสำาหรับผล

งานชิ้นโบแดงนี้

การปรับปรุงห้องสมุดประถมศึกษา 

ห้องสมุดทั้งมัธยมและประถมศึกษาของโรงเรียน มี

ชัน้วางหนังสอืไมเ่พียงพอกบัจำานวนหนังสอืท่ีม ีการจัดทำาชัน้

วางหนังสอืเพ่ิมเป็นสิง่ท่ีทางโรงเรยีนเห็นความจำาเป็น แตเ่พ่ิง

จะปรึกษาคุณวันทนีย์ และท่านก็สามารถเนรมิตให้ได้อย่าง

รวดเร็ว ติดอยู่เพียงคิวงานของช่างที่เราไว้วางใจและเคยใช้

บริการกันมาเท่านั้น ดังนั้น การเพิ่มชั้นวางหนังสือ และ

ปรบัพ้ืนท่ีบรกิารนักเรยีนจึงเกิดขึน้ท่ีห้องสมดุประถมกอ่นใน

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

ปีนี้ ณ ปัจจุบัน ห้องสมุดประถมศึกษา ที่ชั้นวางหนังสือเพียง

พอ มกีารปรบัปรงุท่ีน่ังอ่านหนงัสอืเพ่ือให้รองรบัจำานวนนักเรยีน

มากขึ้น และชั้นวางหนังสือก็มีพอที่จะรับหนังสือเพิ่มได้อีกด้วย  

คุณครูบรรณารักษ์แจ้งว่าจำานวนนักเรียนประถมศึกษา ที่มาใช้

บรกิารห้องสมดุเพ่ิมมากขึน้ และนกัเรยีนมธัยมกแ็วะเวยีนมาชม

ห้อง ด้วยคำาถามปกติที่เกิดขึ้นเมื่อมีอะไรใหม่ ๆ “ทำาไมจึงไม่

ได้ทำาอย่างนี้ เมื่อตอนหนูอยู่ประถม”

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าท่ีห้องเรียนอาคารมัธยมเป็น

หลอด	LED	

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอด LED เป็นการกระทำา

ต่อเนื่องของโรงเรียน ภายใต้โครงการ ดูแลสิ่งแวดล้อม ท่ี

ตึกประถมได้มีการเปลี่ยนท้ังหมดแล้ว แต่ท่ีตึกมัธยมได้มีการ

เปลีย่นเรว็กวา่ท่ีเตรยีมการไว ้ท้ังน้ีดว้ยความอุปการะของ บรษิทั

ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) โดย คุณอนันต์ 

กิตติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ และประสานงานของนาง 

สาวอโรชา กิตติวิทยากุล ลูกสาว MD75 ที่สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูง

และสดุท้ายของการปรบัปรงุชว่งปิดปีการศกึษาท่ีผ่านมา 

คือการติดต้ังเครื่องกรองอากาศในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติ

การทั้งสองอาคารเรียน ด้วยความกรุณาของสมาคมผู้ปกครอง

และครู นอกจากจะจัดซื้อให้ต้ังแต่ก่อนปิดปีการศึกษา 2561 

แล้ว กรรมการยังได้พร้อมใจกันมาช่วยกันดูแลติดตั้งให้ด้วย

โรงเรยีนของเราพัฒนากา้วหน้าไปดว้ยพลงัสนบัสนุนของ

นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนที่จบการศึกษา

ไปแล้ว โดยแท้จริง
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เปิดปีการศึกษา 2562 ด้วยหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” ที่เน้นให้นักเรียนตระหนัก

ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังคงเน้นความมีเซอร์เวียม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของวิถีอุร์สุลิน ที่นักเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยทุกคนได้ปฏิบัติตามรอยนักบุญอัญจลาเสมอมา

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อ

คุณครู โดยเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำาปี 2562 นอกจากนักเรียนจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์พานไหว้ครูแล้ว นักเรียนยังได้แต่งคำา

ประพันธ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อคุณครูผ่านตัวอักษรที่เรียงร้อยออกมาได้อย่างน่าซาบซึ้งใจ และในวันที่  26 มิถุนายน 

2562 เป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกสี่สมัย นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจึงได้แต่งคำาประพันธ์เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชูกวีเอกอย่าง

ท่านสุนทรภู่อีกด้วย 

ยุวกว ีศรวีรรณกรรม ฉบับน้ีจึงรวบรวมผลงานของนักเรยีนท่ีถา่ยทอดความคดิและการใชภ้าษาหลากหลายรปูแบบ มา

แบ่งปันแก่ทุกท่าน ดังนี้

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน”

เมตตาจุนเจือ ช่วยเหลือสังคม นิยมทำาความดี 

ศศิณัฐ ศิริวัฒนากร ป.4/1 

 

รัก-เมตตา สามัคคี เป็นศิษย์ดีของมาแตร์ฯ 

พินทุวีร์ เลิศถิรพันธุ์ ป.4/2 

  

ครอบครัวมาแตร์ฯ เผื่อแผ่เมตตา สามัคคีรวมพลัง มุ่งหวังคุณธรรม 

เรียว หัสดินไพศาล ป.4/3 

 

รักและเมตตา นำาพาความเป็นหนึ่ง สามัคคีล้วนซึ่ง สุขถึงทุกมวล 

พัณณ์ชิตา อธิวงศ์ภัสร์ ป.4/4 

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
โดย คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน”

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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   เสียงพายุดังลั่นสนั่นไหว  เหมือนผองภัยอุปสรรคที่ขื่นขม

  หากเปรียบเราเป็นไผ่ท่ีสู้ลม   อยู่ต้นเดียวตรอมตรมล้มลงไป

   หากไผ่นี้แวดล้อมด้วยพี่น้อง คอยประคองกันไว้ไม่หวั่นไหว

  ฝนจะซัดลมจะแรงสักเพียงใด  ไผ่กอใหญ่ยังต้านไหวไม่ล้มพลัน

   หากวันนี้มีปัญหามาให้แก้  ใช้รักแท้ดูแลสมานฉันท์

  ใช้เมตตาหันหน้าเข้าหากัน   เป็นหนึ่งเดียวผูกพันทุกวันคืน

                         พลอยณภัส  สิริภัสภักดี ม.1/1

ในปีนี้โรงเรียนมีกิจกรรมมากมายและหลากหลายรูปแบบ แต่ในทุก ๆ กิจกรรม โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนทุก

คนมีความรัก เมตตา และอีกสิ่งที่สำาคัญคือการเปิดใจให้กับทุกคน ทำาให้เราทุกคน ทั้งนักเรียนและคุณครูเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ความรัก ความเมตตา การให้อภัย และการเปิดใจ คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำา ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

และทำาให้เราเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน เพราะทุกคนล้วนเป็นเพื่อนมนุษย์ รักกันเสมือนครอบครัว มีเมตตาให้แก่กัน เพียงเท่านี้

ชีวิตก็จะมีความสุขโดยมิต้องทำาสิ่งใดอีก

วรีย์พิตรา สุวรรณศร ม.2/1

ที่โรงเรียนจะสอนนักเรียนเสมอ ให้รู้จักมีความรัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคี ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ และ

ไม่หวังผลตอบแทน เปิดใจ ไม่ปิดกั้นหรือเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเราไม่ชอบเขา เราควรใจกว้าง ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น รู้จัก

รักตนเองและผู้อื่นเป็น เมตตาตนเองและผู้อื่น ไม่ซ้ำาเติมกัน สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่งชนชั้น ฐานะ 

มีแต่ความเท่าเทียมกันเหมือนกับคำาสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ที่กล่าวไว้ว่า “จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง”

ณัชชา บุญศิริ ม.2/2

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นสิ่งที่ฉันยินดีจะทำาจากใจอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

แมทุ้กคนมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีตา่งกนั แตส่ามารถหลอ่หลอมให้เป็นหน่ึงเดยีวกนัและอยู่รว่มกนัได ้ดว้ยการรูจั้กรกัและเมตตา 

ยอมรับ เห็นคุณค่าในความแตกต่าง ไม่แบ่งแยก เคารพให้เกียรติกัน สามัคคี และมีสันติ หากเรารู้จักยอมรับในความต่างจน

เป็นหน่ึงเดยีวกนัได ้กจ็ะทำาให้โรงเรยีนมเีอกลกัษณท่ี์โดดเดน่ เหมอืนดาวท่ีสกุสวา่งท่ามกลางดาวนับลา้นบนท้องฟ้าในยามราตรี

ปุณรดา ขันติพะโล ม.2/3

โรงเรียนของเราเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน เพราะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ใน

โรงเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ปลอดภัย ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก เมตตา และเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ความรักที่เกิดจากการให้ เสียสละ ระหว่างเพื่อนกับเพ่ือน ครูกับนักเรียน และทุกคนในโรงเรียน เมตตาที่เกิดจาก

การช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน แบ่งปันด้วยความเต็มใจ และความสมานสามัคคีในการทำางานให้สำาเร็จ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็น

สิ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวตลอดไป

ณัชชา ประสิทธิพยงค์ ม.2/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เมื่อมีรู้แบ่ง เมื่อแข่งรู้อภัย เมื่อได้รู้ให้ เมื่อยากไร้ไม่เดียวดาย

กิดาภาส์  อุทารวุฒิพงศ์ ม.3/1 

 

อยากรักต้องให้ อยากเข้าใจต้องยอมรับ

ธนิยนันท์  มหาศิริมงคล ม.3/2 

 

เคารพสิทธิ ยุติปัญหา ด้วยความเมตตา มาแตร์ฯ น่าอยู่

พันธุ์เทพิน  จำารัสโรมรัน ม.3/3 

 

รู้จักรักเขา รู้เอาตนรอง ตั้งมั่นปรองดอง มองคนด้วยใจ

สาริศา  การขยัน ม.3/4 

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตาม เพราะว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็น

อย่างมากในการดำาเนินชีวิตของนักเรียน ความรัก คือ การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความหวังดีจากใจจริง และเมื่อเรามี

ความรักเราก็จะรู้สึกเมตตา ความเมตตาจะทำาให้เราใจเย็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นำาไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้น 

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นสิ่งที่ควรร่วมกันรณรงค์ เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

        นิชดา มิเชล เอเบ็ล ม.6/1 

ความรัก ความเมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ สิ่งที่สำาคัญของการดำารงชีวิตร่วมกับทุกคนอย่างมีความสุข 

เพราะบนโลกใบน้ีมีผู้คนจำานวนมากมายมีความแตกต่างกันในหลากหลายด้าน ท้ังสามสิ่งน้ี  จึงเป็นสิ่งท่ีทำาให้ทุกคนอยู่ร่วม

กันได้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดและส่งต่อสามสิ่งนี้ผ่านการแสดงออกทางการพูด และการกระทำา ยกตัวอย่าง เช่น การให้กำาลัง

ใจ หรือ การช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ แต่ก็สามารถสร้างกำาลังใจและพลังใจให้กับทุกคนได้เช่นกัน 

อารดา วรพุทธานนท์ ม.6/3 

หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ คือ “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” สามารถตีความเป็นความหมาย

ที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และมุมมองของแต่ละคน สำาหรับฉัน การจะรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ การ

เคารพและยอมรับในความแตกต่าง หากเราไม่เคารพในความต่างของผู้อื่น และยึดเพียงความต้องการของตน ความเข้าใจ

ในผู้อื่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและความเมตตาย่อมไม่เกิดขึ้น และหากไม่มีความเข้าใจผู้อื่น การเป็นหนึ่งเดียวกันย่อม

ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การเคารพและการยอมรับในความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญสำาหรับการ

มีความรัก ความเมตตา และ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

           ชวิศา จิตต์ไพบูลย์สุข ม.6/4 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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การท่ีเรานำามอืของทุกคนมาจับรวมกนัจนกลายเป็นหน่ึงเดยีวกนัน้ัน เป็นการแสดงสญัลกัษณ์ของความสามคัคปีรองดอง 

เพราะความสามัคคีนั้น หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมใจร่วมกันเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ที่สามารถสร้างพลังและความ

แข็งแกร่งจากการรวมผนึกกำาลังเป็นหนึ่ง ความสามัคคีสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกคนในทุกการดำาเนินชีวิต หากทุกคนพร้อมใจ

และเปิดใจที่จะยอมรับความแตกต่างของกันและกันและมีความสามัคคีร่วมกันแล้วนั้น ความสามัคคีจะเป็นบ่อเกิดของความ

สุข ความเจริญ และความสำาเร็จอีกด้วย 

ศุภนิดา เตือนภักดี  ม.6/5 

“วันไหว้ครู”
หนูดีใจมากเลย ท่ีหนูได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครู หนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีมีมารยาท  ขอบคุณคุณครูท่ีอบรมสั่งสอน  

ตักเตือนเวลาที่หนูเป็นเด็กดื้อ หนูจะเป็นเด็กดี หนูรักคุณครู 

เพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ ป.1/2 

 

คุณครูใจดี  คุณครูรักนักเรียน คุณครูสอนนักเรียนให้มีความรู้  คุณครูช่วยหนูอ่านหนังสือ  คุณครูอบรมนักเรียนให้

เป็นคนดี 

พิมพ์ปพัชญ์ เอื้อชูยศ ป.1/3 

หนูดีใจที่ได้เรียนกับคุณครู และคุณแม่อาสา คุณครูสอนให้หนูเป็นเด็กดี หนูรักคุณครูมาก ๆ หนูสัญญาว่าจะไม่ดื้อ 

อลินรดา นิษฐานนท์ ป.1/4 

ความประทับใจท่ีมตีอ่คณุคร ูคอื คณุครเูป็นผู้ท่ีมีบุญคณุแก่หนู เชน่ คณุครสูอนให้หนูเป็นคนมีระเบียบเรยีบรอ้ย คณุครู

ทุกคนสอนให้หนูได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ หนูอยากบอกคุณครูทุกคนว่า หนูรักคุณครู

ณัชปภา  ไพจิตโรจนา ป.2/2  

ความประทับใจที่มีต่อครู คือ ผู้ที่ให้ความรู้แก่เรา คุณครูของหนู มีระเบียบ เรียบร้อย พูดเพราะ ใจดี เป็นคนดี 

และตลกด้วย ครูเหมือนแม่คนที่สอง ครูสอนเก่ง ครูสอนให้เราเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้ ครูพยายามทำาให้เราได้ความรู้มาก

ที่สุด คุณครูของฉันเก่งภาษาไทย เก่งประวัติศาสตร์ หนูขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน 

มิชา  วัชระ ป.2/2 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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วันสำาคัญ ของนักเรียน โรงเรียน มาแตร์ ฯ ทุกคน  คือ  วันไหว้ครู   ที่นักเรียน ทุกค นจะระลึก ในสิ่งที่ครูสอน  ครูเป็นผู้มี

พระคุณ มากมาย  สอนให้นักเรียน เรียนรู้ และเข้าใจ  วันไหว้ครู นี้  ครูจะรับพวกเรา เป็น ศิษย์  นักเรียน ควรระลึก ถึงพระคุณ ของ

คุณครู  หนูรู้ว่าคุณครู ดุหรือสั่งสอน  ไม่ได้แปลว่าท่านอยากดุหรืออยากทำาโทษ  แต่เพราะท่านรักเรา   หนูรักคุณครู ทุกท่าน  

เพราะคุณครู เป็นแบบอย่างให้กับหนู

มาดีญา สมชาติ ป.3/1 

ครูเปรียบดั่งปีกนก ที่พาเราบินไปถึงจุดหมาย 

            อะนีฆา ศรีวิบูลย์ ป.5/1 

 

ครูคือผู้ที่อยู่ข้างกายเรา เพื่อตักเตือนและสอนให้เราเป็นคนดี 

กชพร รุ้งสุวรรณ ป.5/2 

 

ครูเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ ที่ทำาให้เรางอกงามมีชีวิตที่ดี 

 ชญาดา อาชวพงษ์สวัสดิ์ ป.5/3 

 

ครูคือน้ำา ที่คอยล้างข้อบกพร่องของเรา 

ภาสุรีย์ อ่อนทอง ป.5/4 

   พระคุณครูยิ่งใหญ่ดั่งขุนเขา  ช่วยสอนเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ 

  มีความรู้คู่คุณธรรมนำาจิตใจ   ก้าวเดินไปในโลกกว้างอย่างเปรมปรีดิ์ 

   เนื่องในวันคุณครูที่เคารพ   ขอน้อมนบด้วยดวงใจอันสุขศรี 

  ให้ครูมีความสุขสวัสดี    ทุกนาทีเป็นมิ่งขวัญศิษย์เรื่อยไป

ใจฟ้า นันทนาปราโมทย์ ป.6/2 

 

   เหล่าคุณครูอาจารย์สานความรู้  ที่พวกหนูเคารพรักหนักหนา 

  อยากจะขอเชิดชูและบูชา    ที่สอนมาให้หนูรู้สิ่งควร 

   พวกหนูนี้เรียนรู้ดูอ่านเขียน   ตั้งใจเรียนเพียรใฝ่ให้คิดหวน 

  อุปสรรคข้างหน้าไม่มากวน    เพราะครูชวนหนูสู่อาชีพดี 

วราลี  มหัทธนธรรม ป.6/3 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา



ฉบับที่ 61 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 31

คำาว่าครูเป็นมากกว่าผู้ให้ความรู้ แต่คำาว่า “ครู” คือ “ผู้ให้ด้วยจิตใจที่เมตตาและเสียละ” จากการเรียนวรรณคดีเรื่อง 

อภิปูชนยีการ บทคำานมสัการอาจรยิคณุ ครผูู้สอนไดเ้ปิดวดีทัิศนเ์รือ่งราวเก่ียวกบัครเูชาว ์ครผูู้พิการทางสายตาและการเรยีนรู้

ช้า แต่ครูเชาว์ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรค เมื่อครูเชาว์ได้เป็นครู เขาไม่ได้ดูแลแต่เพียงนักเรียนของตนเท่านั้น แต่ยังดูแลผู้พิการ

และคนชราในชุมชนอีกด้วย 

เมื่อนักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เรื่องของครูเชาว์เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

ต่อวีดิทัศน์ที่ได้รับชม สิ่งที่ครูเชาว์ทำานั้นคือ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จึงทำาให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ

และรู้สึกชื่นใจที่ยังมีคนที่ดีอยู่ในสังคม เป็นสิ่งที่ทำาให้หันกลับมามองตนเองว่าเราควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เรื่อง

ของครูเชาว์เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนที่อยากจะพัฒนาตนให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

        อลิเชีย เริงรณอาษา ม.4/1 

 การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการมีจิตที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่งดงามและสำาคัญอย่างยิ่ง  สำาหรับบาง

คน การได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยอาจไม่มีคุณค่าใด แต่สำาหรับบางคนการได้รับความช่วยเหลือ คือการช่วยให้พวกเขามี

ความสุขและสามารถดำาเนินชีวิตต่อไปได้

 บุคคลในวีดิทัศน์เป็นผู้พิการทางสายตา แต่เขาเป็นบุคคลท่ีมองเห็นถึงปัญหาท่ีละเอียดอ่อนและมีจิตใจท่ีมีเมตตา

มากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเสียอีก  ดังนั้นหากเราสามารถช่วยเหลือเขาได้  แม้เป็นการช่วยเหลือเล็กน้อย แต่สามารถทำาให้

พวกเขาดำาเนินชีวิตต่อไปได้  และการช่วยเหลือนั้นควรมาจากใจที่มีจิตเมตตาอย่างแท้จริง

        ณิชาวรดา ภัทรภรพงศ์ ม.4/1 

น้อมประณตลงไหว้ ผู้สอนให้อ่านเขียน เล่าเรียนเพียรศึกษา ถึงเวลาแทนคุณ กุศลบุญบารมี เปรียบท้องนทีกว้างใหญ่ 

ใคร่รู้เปรียบดอกเข็ม เติมเต็มปัญญาชน อดทนเช่นหญ้าแพรก แตกฉานในวิชา นานมามิลืมเลือน เติบโตเหมือนข้าวตอก อีก

ดอกมะเขือนั้น ครูปลุกปั้นขัดเกลา ให้ตัวเราผู้นี้ ชี้แนวทางสว่างให้ ในจิตคำาครูไซร้ กึกก้องตลอดกาล 

(ร่ายสุภาพ)

                                       ณิชา สุวัตถี ม.5/4

        ณพนรี นิมิตรพันธ์ ม.5/4

        นัทธิ์ฤดี กฤษณะภักดี ม.5/4

พระคุณครูล้ำาเลิศ ประเสริฐดั่งเมธี มีเมตตาต่อศิษย์ คิดเกื้อทุกสิ่งสรรพ์ มนเปรียบอรรณพได้ สอนศิษย์ให้แตกฉาน

รู้การอ่านเล่าเรียน อีกให้เพียรฝึกฝน จนสำาเร็จดีพร้อม จึงขอน้อมประณม ให้ครูสมปรีดา อีกผกาจัดไว้ พุ่มพานไซร้วิจิตร 

ประดิษฐ์จากข้าวตอก แลดอกเข็มหญ้าแพรก แทรกบานไม่รู้โรย โดยมิผิดเปลี่ยนไซร้ ใช้เพื่อก้มกราบไหว้ ใฝ่เฝ้าทดแทน

(ร่ายสุภาพ)

        กีรติกา บุญคำา ม.5/5

        กุลศิร์ ทัศมากร ม.5/5

กัญจนพร กาญจนทวีวัฒน์  ม.5/5

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 วันนี้วันไหว้ครู ศิษย์น้อมบูชาคุณ เกื้อหนุนทุกเวลา นำาพาในทางดี มีท่านคอยช่วยเหลือ เจือจุนไม่มีขาด คาดหวัง

ให้ก้าวไกล ด้วยใจท่ีรักจริง ให้พักพิงสบายใจ เหมือนเทียนไขส่องสว่าง พร่างพรายดุจดารา ไม่จากลาไปไหน จากน้ีไปเราจะ 

ไม่ลดละอดทน ขวนขวายตั้งใจเรียน พากเพียรเรียนใฝ่รู้ อุปสรรคฝ่าฟันสู้ มุ่งหน้าหมั่นเพียร 

(ร่ายสุภาพ)

        ศรัณย์พร จิระนคร ม.5/5

        ชญาดา หลกภิชาติ ม.5/5

        วริศา ชาตสุทธิกุล ม.5/5

“วันสุนทรภู่”
   กวีเอกของโลกสุนทรภู่  น่าเชิดชูยกย่องเป็นหนักหนา 

  ท่านนำาความรู้ที่ได้เรียนมา   พัฒนากลอนไทยให้รุ่งเรือง 

  ท่านมีความพากเพียรอุตสาหะ  ไม่ลดละพยายามอย่างต่อเนื่อง 

  ท่านสร้างชื่อเสียงให้แก่บ้านเมือง  จดจำาเรื่องราวของท่านเป็นอย่างดี 

  ภาเกตุ นิมมานเหมินท์ ป.6/1 

   ยี่สิบหกมิถุนาเป็นวันที่  พวกเรานี้นึกถึงท่านสุนทรภู่ 

  ท่านคือยอดกวีที่เรารู้   ยังคงอยู่ในใจเราตลอดมา 

  ท่านได้ประพันธ์ทั้งกาพย์กลอน  ที่ได้สอนใจเราดีนักหนา 

  เราทุกคนควรจะคิดถึงคุณค่า  มีประโยชน์นานาต่อพวกเรา 

ทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์ ป.6/4 

พระสุนทรโวหาร ขนานนามกวีเอก เสกสรรคำาอักษร เป็นคำากลอนเสนาะหู เชิดชูทั่วถิ่นไทย ก้องไกลทั้งธานิน ตำานาน

ศลิป์พิสมยั พระอภัยยอดผลงาน เลา่ขานมวิางวาย กายใจนอ้มบูชา ขอวนัทากราบไหว ้รำาลกึถงึท่านไซร ้เกยีรตกิอ้งกานท์กวี

(ร่ายสุภาพ)

        บูรณี สเลลานนท์ ม.5/5

        นาราภัทร วิทยอำานวยคุณ ม.5/5

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ม.1/1

 ต้นไทรเป็นต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงค้ำาจุนทำาให้ไม่ล้มลงได้ง่าย เปรียบเสมือน

คุณครูผู้วางรากฐานการศึกษา และความประพฤติของนักเรียนให้มีพ้ืนฐานท่ีแข็ง

แรง กิ่งก้านที่แตกแขนงเปรียบเสมือนวิชาความรู้ที่คุณครูมอบให้ศิษย์ ร่มเงาเปรียบ

เสมือนคุณครูที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาให้ความสบายใจแก่นักเรียน ดุจดั่งคำาพูด

ที่ว่า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ม.1/2

 ตัวนกนั้นเปรียบดังนักเรียนหญิง  ต้องพึ่งพิงความรู้ที่ครูสอน

ขาดความรู้ก็เหมือนไร้รังนอน   ตอ้งเรร่อ่นรอนแรมไปหา่งไกล

 ครูผู้ให้ความรู้เปรียบเหมือนรัง  คอยยับยั้งอันตรายที่มาใกล้

ไม่มีครูความรู้เหมือนสิ้นไป    นกขาดใจไม่มีรังมาอุ้มชู  

ม.1/3

  หนังสอืแทนความหมายของความรู ้ท่ีคณุครไูดทุ่้มเทศกึษาเพ่ือมาถ่ายทอด

ให้ศษิย์ ศิษย์จึงไดร้บัความรูจ้ากคร ู  หนังสอืน้ีเป็นสิง่ท่ีเชือ่มโยงระหวา่งครกูบัศษิย์

ให้มีความรักและผูกพันต่อกันตลอดไป

ม.1/4

 พานสามชั้น เปรียบเสมือนความรักมากมายท่ีนักเรียนมีต่อคุณครู ดอก

กล้วยไม้ประดับอยู่ด้านบนสุดเสมือนคุณครูที่นักเรียนให้ความเคารพ ความสดใหม่

ของดอกไม้แสดงถึง คุณครูผู้ที่พร้อมมอบความรักและความรู้ใหม่ ๆ  ให้แก่ศิษย์อยู่

เสมอ

แนวคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์พานไหว้ครู 
ปีการศึกษา 2562
รวบรวมโดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู
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ม.2/1 

 ใบตอง แทนความสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน นำามาประดิษฐ์เป็นบายศรี

เพ่ือเป็นสริมิงคล สรา้งขวญัและกำาลงัใจ ให้เกดิความราบรืน่ในการเรยีนและการทำา

กิจกรรมต่าง ๆ 

ม.2/2

 ดอกไม้ท่ีนำามาประดษิฐเ์ป็นป้อมปราการ เสมือนครท่ีูปกป้องและคอยอบรม

สั่งสอนให้เราสามารถก้าวออกสู่โลกภายนอกอย่างแข็งแกร่งและงดงาม

ม.2/3

     เปรียบคุณครูเป็นดั่งมหาสมุทร แสนพิสุทธิ์สวยงามสว่างไสว

เรือลำาน้อยคือนักเรียนเพียรร่วมใจ  มุ่งฝ่าไปในโลกกว้างรักเมตตา

     คุณครูท่านคอยช่วยประคองเรา ช่วยกล่อมเกลาเพื่อศิษย์สุขหรรษา

จะแล่นเรือคงต้องมีสายธารา  จะเป็นศิษย์ได้หรือถ้าไม่มีครู

ม.2/4

     พานนี้เปรียบได้ดั่งตัวนักเรียน ที่พากเพียรตั้งใจหมั่นศึกษา

ด้วยความรู้ที่คุณครูสั่งสอนมา  เหมือนบุปผาประดับรายล้อมพาน

     นักเรียนผู้ไม่มีครูเฝ้าสอน  เหมอืนขาดพรอนัประเสรฐิเพือ่สบืสาน

เปรียบดั่งพานปราศจากผกาบาน  ไม่ตระการเฉิดฉายประกายตา

ม.3/1

     ตะเกียงน้อยให้พรสามประการ ดั่งอาจารย์ให้ศิษย์ได้เรียนรู้

ท่านเกื้อหนุนดูแลคอยค้ำาช ู  คอยเฝ้าดูแลเราไม่ห่างไกล

    พรข้อหนึ่งความรักความปรองดอง พรข้อสองคือความรู้ที่ท่านให้

พรข้อสามคือท่านคอยใส่ใจ  เฝ้าห่วงใยพวกเราเสมอมา
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ม.3/2	

     ชะลอมนี้ขอมอบเป็นของขวัญ ล้วนเลือกสรรดอกไม้ไทยอันมีค่า

ครูจุดไฟส่องสว่างนำามรรคา  เสริมปัญญาสู่หนทางอันกว้างไกล

     กล้วยไม้ขาวแทนความรักบริสุทธิ์ มะเขือดุจความรู้ที่ครูให้

ดอกรักนี้ขอมอบจากดวงใจ  รักยิ่งใหญ่ผลิบานไม่รู้โรย

ม.3/3 

 สีสันหลากหลายของดอกกล้วยไม้  ดอกเข็ม ดอกรัก และใบไม้ คือความ

สดใสของนักเรยีนท่ีมคีวามแตกตา่งกนั กา้นมะพรา้วถกูนำามามดัรวมเพ่ือแสดงความ

ร่วมแรงร่วมใจและเป็นหนึ่งเดียวกันของลูกศิษย์ทุกคน

ม.3/4

     สิบนิ้วน้อมประนมก้มลงกราบ แด่คุณครูผู้รู้ทราบทุกสิ่งสรรพ์

ร่วมประดิษฐ์วิจิตรไม้มากำานัล  สานสัมพันธ์ครูและศิษย์คิดกตัญญู

     ดอกบัวรองคล้องคุณธรรมอันผ่องผุด ช่อดอกพุดบริสุทธิ์ดุจความรู้

สายใยรักปักลงจิตพิศเพ่งดู   เสมือนครูมอบความรู้คู่คุณธรรม

ม.4/1

 ดอกบัวคือปัญญา ดอกรักแทนความรักและผูกพัน กลิ่นหอมของดอกจำาปี 

เหมือนความรู้ที่คุณครูให้ได้กระจายไปถึงศิษย์ รั้วฟ้าขาว มาแตร์เดอี คือ เราทุก

คน

ม.4/2

 บุษบาหอมหวนชวนให้ฝัน   หลากสีสันประดับพานไหว้ครู

ตะเกียงแก้วเปรียบดั่งการเฝ้าดู   ให้ได้รู้ดังใจปรารถนา

พรมวิเศษเปรียบเสมือนครูผู้สอน   เส้นอาภรณ์ถักทอเป็นผืนผ้า

ครูพร่ำาสอนให้หมั่นเพียรเรียนวิชา   ศิษย์ก้าวหน้าได้ดีเพราะมีครู
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ม.4/3

    ขอมอบพานแทนใจแด่คุณครู  ซึ่งเป็นผู้อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

ด้วยหญ้าแพรกดอกเข็มมะเขือนั้น  มาพร้อมพลันน้อมนบบูชาครู

ถึงแม้กาลเวลาผ่านเนิ่นนาน  ครูยังสานสร้างสิ่งดีให้แก่หนู

ในวันนี้ศิษย์ขอเอ่ยให้ครูรู้   เคารพครูด้วยรักตลอดไป

ม.4/4

 เภตราพาข้ามฝั่ง   เปรียบได้ดั่งครูผู้สอน

เมตตาและอาทร    พนมกรกราบไหว้ครู

 พาข้ามชลาศัย   สุดแรงใจช่วยพวกหนู

ความรักอันพรั่งพรู   ศิษย์รับรู้กราบขอบคุณ

ม.4/5 

 ภาพสลักปักลายเรือกอและ  บรรจงแกะวิจิตรวาดหลายหลากสี

เรือแห่งใต้เอกลักษณ์เมืองไทยนี้  สามัคคีผสมผสานวัฒนธรรม

 เปรียบแตงโมเหมือนดั่งครูป้องศิษย์ เปลือกผลปิดปัดป้องจากขวากหนาม

ช่วยคุ้มกันเนื้อในให้งดงาม   ประดุจความห่วงใยจากใจครู

ม.5/1

 พานไหว้ครูประดับกับธูปเทียน เหล่านักเรียนพร้อมใจเพื่อน้อมไหว้

คารวะคุณครูด้วยใจกาย   มิเสื่อมคลายยังตราตรึงคะนึงจำา

 พระคุณครูเปรียบดังท้องนภา แสงดาราส่องนำาทางให้เลิศล้ำา

ศิษย์สำานึกกตัญญูที่ครูทำา   จะจดจำาคำาครูมิรู้เลือน

ม.5/2

 กระดาษสามารถเปิดออกได้ ภายในมีดอกไม้ไทยสวยงาม เสมือนคุณครู 

ผู้ฟูมฟักทะนุถนอมศษิย์ดัง่ไขใ่นหิน ท่านอบรม สัง่สอนให้ความรู ้เพ่ือให้ศษิย์พรอ้มท่ีจะ

สูแ้ละเผชญิกบัปัญหาตา่ง ๆ  จากความอดทน ใจเย็นและมุง่มัน่ของคณุคร ูจึงเป็นแรง

บันดาลใจในการประดษิฐพ์านไหวค้รจูากกระดาษดว้ยความประณตีเพ่ือมอบแดค่ณุครู
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ม.5/3	

 ดอกพุดถักร้อยเรียงเป็นตาข่าย เหมือนปัญหาได้คล่ีคลายเพราะคำาสอน

ได้ประจักษ์เห็นแจ้งทุกคำากลอน  ไม่คลายคลอนเมตตาศิษย์นับหมืน่พัน

ดอกปทุมเบ่งบานด้วยความรัก  ร่วมสมัครสมานจิตเพื่อสร้างสรรค์

เป็นดอกบัวบูชาเทพเทวัญ   มาร่วมกันอำานวยขวัญประทานพร

ม.5/4

 มะลิเรียงรักร้อย    มาลัย   

มอบกราบครูแทนใจ    ศิษย์นี้

มะลิลาเบ่งบานไซร้    นำาสู่ จุดยอด   

เปรียบท่านแนะทางชี้    ปลุกปั้นถึงหมาย

 ลายตองจับจีบล้อม   บุษบา   

อีกพุดขาวงามโสภา    เปรียบได้

หมายครูสุขกายา    โสมนัส   

ศิษย์สื่อรักมอบให้    ท่านผู้มีคุณ 

ม.5/5	

 นกยูงเปรียบได้ดั่งตัวศิษย์นี้  ยามที่มีคุณครูผู้สั่งสอน

ตัวนกยูงปักดอกรักงามบวร  พนมกรระลึกถึงซึ้งกมล

   หางสง่าด้วยหญ้าแพรกแลกล้วยไม้ สุดประเสริฐแผ่ไปทุกแห่งหน

ฐานรองด้วยมะเขือคือถ่อมตน  ทั้งกมลพร้อมรับใช้ด้วยใจจริง 

ม.6/1

     เรียงดอกไม้แทนความรักของศิษย์นี้ เพื่อครูที่คอยอบรมบ่มนิสัย

กล้วยไม้แทนรักที่ครูใส่ใจ   ชงโคไซร้คืออดทนไม่หนีไกล

ดอกแก้วแทนความรักบริสุทธิ์  ดอกบัวเกลาจิตมนุษย์ให้แจ่มใส

ดั่งครูที่อบรมบ่มจิตใจ   เพื่อนำาพาศิษย์ไปสู่ทางดี

ดอกมะลิขาวสะอาดดั่งความหวัง  เป็นพลังดุจแสงเทียนส่องวิถี

ดอกรักแทนความรักจากฤดี  พนมมือเอ่ยวจีรำาลึกคุณ
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ม.6/2

 พานทองรองบุปผา  แซมมาลาทั้งห้าสี

โกมลกุหลาบมี    รักดาวเรืองประเทืองใจ

ดอกบานไม่รู้โรย    ขาวม่วงโปรยสุขสดใส

ตะเกียงประดับไว้    แทนดวงใจมอบให้ครู

ม.6/3

 วันไหว้ครูถึงครามาบรรจบ  ศิษย์น้อมนบเคารพครูผู้สอน

หกทับสามจัดขันโตกพร้อมบทกลอน ขอคำาพรเทพไท้ดลบันดาล

 พวงมาลัยร้อยดวงใจกตัญญู องค์ความรู้ดั่งบัวแผ่ไพศาล

พุ่มข้าวห่อใบตองรองใส่พาน  ขอกราบกรานพระคุณครูตราบนิรันดร์

ม.6/4

 คุณครูเป็นผู้สร้างวางรากฐาน ส่งลูกศิษย์ให้พบพานถึงจุดหมาย

ให้ความรู้คู่ปัญญาไม่เสื่อมคลาย  คุณธรรมคู่กายไม่โรยรา

ครูขัดเกลาปัญญาให้แก่ศิษย์  ลับความคิดให้แหลมคมล้มปัญหา

ให้ศิษย์พร้อมเผชิญใช้ชีวา   สู่ฝั่งฝันที่ปรารถนาตามตั้งใจ

ม.6/5

 กุหลาบแย้มแทนรักสมัครสมาน ใบตองสานสามัคคีดั่งครูสอน

คุณความดีเหมือนกลิ่นอันสุนทร  ดอกรักซ้อนเอ่ยแทนคำาขอบคุณ

 เอกลักษณ์ไทยวิไลคือใจภักดิ์ อนุรักษ์ธรรมชาติร่วมเกื้อหนุน

 หกทับห้าขอบพระคุณที่เจือจุน  ขอผลบุญบันดาลสุขแด่คุณครู 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

 “อยู่อย่างผู้นำา คิดอย่างผู้นำา ทำาอย่างผู้นำาและพูด

อย่างผู้นำา” คือ หลักในการดำาเนินการจัดกิจกรรมค่ายสภา

นักเรียนปีการศึกษา 2562 ภายใต้กรอบของหัวข้อรณรงค์ 

“รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” 

 การเรียนรู้ของพวกเราสมาชิกสภานักเรียนเริ่มต้น

ก่อนท่ีจะออกเดินทาง มีการประชุมร่วมกับคุณครูเพ่ือรับ

ทราบรายละเอียดและการเตรียมตัว แต่ละระดับชั้นได้รับผิด

ชอบหน้าที่ต่าง ๆ และได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการจัด

อยู่อย่างผู้นำา คิดอย่างผู้นำา ทำาอย่างผู้นำา 
และพูดอย่างผู้นำา

กัณติกา ลีรัตนขจร

หัวหน้านักเรียนปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมภายในค่ายท่ีแตกต่างกันไป เพ่ือพัฒนาทักษะการ

วางแผนและประสานงาน เช่น การจัดกิจกรรมทำาความรู้จัก 

ละลายพฤติกรรม กิจกรรมเพื่อการทำางานร่วมกัน กิจกรรม

สร้างความสุขสนุกสนาน และมัธยม 6 รับผิดชอบการจัด

กลุ่ม สร้างข้อตกลงและจัดกิจกรรมภาคค่ำาในวันที่ 2 ของ

ค่าย ทุกกิจกรรมได้รับการฝึกซ้อม ผ่านการปรึกษาและจัด

เตรียมร่วมกับคุณครูเป็นอย่างดีก่อนท่ีจะถึงวันเดินทางในวัน

พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 
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 ในวันแรกของค่าย หลังจากเดินทางถึงบ้านเพชร

สำาราญแล้ว สิ่งแรกท่ีได้เรียนรู้คือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนจาก

การปฐมนิเทศ “อยู่อย่างผู้นำา” แล้วพวกเราได้เริ่มกิจกรรม

แรกเป็นกิจกรรมทำาความรู้จักโดยน้องมัธยม 3 หลังจากนั้น

ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำานวยการโรงเรียน กรุณาจัด

กิจกรรม “คิดอย่างผู้นำา” ที่ให้ความรู้ ความคิดและตัวอย่าง

ของผู้นำาที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น Jurgen Norbert Klopp  

ผู้จัดการทีม Liverpool ที่ไม่ย่อท้อต่อความพ่ายแพ้และต่อสู้

จนได้รับชัยชนะ และอีกหลาย ๆ ท่าน ทำาให้พวกเราได้รับ

ข้อคิดและมุมมองในการทำางานมากมาย ทำาให้เห็นว่า ไม่

ว่าจะพบกับความล้มเหลวหรือผิดหวังแต่อย่ายอมแพ้ แล้ว

ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นตามความตั้งใจของเรา ต่อมาน้อง ๆ 

มัธยม 4 นำากิจกรรมเพื่อทำาความรู้จักกันมากขึ้นแล้วจึงเป็น

กิจกรรม “หมากฮอสมนุษย์” เพ่ือฝึกฝนการทำางานเป็นทีม 

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รู้จักและเข้าใจในคุณค่าของทุก

บทบาทและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไข แล้วในภาคค่ำาจึง

เริม่ตน้ดว้ยการนำากจิกรรมสรา้งความกลา้แสดงออก โดยน้อง 

ๆ มัธยม 5 และกิจกรรม “ผู้นำาความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ที่

สมาชกิไดร้ว่มมอืกนัสรา้ง “ประตมิากรรมมนุษย์” และเรยีนรู้

การพัฒนาทักษะทางดา้นการเชยีร ์โดยการสรา้งสรรคท่์าทาง

ประกอบจังหวะ 1-8  

 วันต่อมา เริ่มต้นวันท่ีดีด้วยข้อคิดยามเช้าและออก

กำาลังกายที่ชายหาด ทุกคนได้ช่วยกันเก็บขยะ เพื่อเป็นส่วน

หน่ึงในการรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากน้ันเป็นกิจกรรมสร้าง

ความสามัคคีโดยน้อง ๆ ม.1-2 แล้วจึงเริ่มกิจกรรม “ทำา

อย่างผู้นำา” เป้าหมายของกิจกรรมน้ีคือโครงการสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียน สมาชิกสภานักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูล สถิติและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและสังคม ทำาให้เห็นว่า 

ปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ีคือการใช้พลาสติกท่ีมากเกิน

ความจำาเป็น จนสง่ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม จึง

ช่วยกันคิดและวางแผนโครงการ ระหว่างการทำางาน สมาชิก

ทุกคนเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น กล้าท่ีจะคิดและพูด 

ได้ช่วยกันมองหาข้อดีและข้อเสีย จนสุดท้ายได้ทำาการสรุป

ผลและรวบรวมเป็นโครงการภายใต้เป้าหมายเพ่ือท่ีจะลด

จำานวนการใช้พลาสติกภายในโรงเรียน จากน้ันในตอนบ่าย 

กิจกรรม “พูดอย่างผู้นำา” ได้เรียนรู้วิธีและฝึกฝนการพูดท่ี

ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวผู้ฟัง ทำาให้ได้

รับข้อคิดว่า จงคิดมากกว่าที่จะพูด และจงพูดให้น้อยกว่าสิ่ง

ที่จะทำา จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมละคร “ผู้นำาสร้างสุข” โดย

นักเรียน ม.6 ให้แต่ละกลุ่มจับสลากโจทย์ที่กำาหนดให้และนำา

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ไปสร้างเป็นละครเพื่อที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้ชม และเรียน

รู้กระบวนการทำางานร่วมกัน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมขอบคุณ

คุณครูที่กรุณาดูแลพวกเรามาตลอด 2 วันที่ผ่านมา ในเช้า

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน วันเดินทางกลับ พวกเราได้ทบทวน

ตนเองว่าเราได้ทำา ได้รับ และได้เรียนรู้อะไรจากค่ายนี้ เพื่อ

ที่จะนำาประสบการณ์ไปใช้ในการทำางานต่อไป

 ความรู้สึกในการไปค่ายนี้ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ 

รูส้กึภาคภูมใิจและเป็นเกยีรตอิย่างย่ิงท่ีไดเ้ป็นสว่นหน่ึงในคา่ย 

สภานักเรียนและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรม ได้รู้จักพ่ี ๆ 

เพ่ือน ๆ  น้อง ๆ  ไดร้บัความชว่ยเหลอืและรูส้กึถงึความอบอุ่น

อยู่เสมอ  อีกท้ังไดร้บัขอ้คดิ ประสบการณแ์ละมมุมองใหม่ ๆ  

ที่ทำาให้การใช้ชีวิตและการทำางานมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และใน

ฐานะของ ม.6 ที่ได้รับหน้าที่จัดกลุ่มดูแลน้อง ๆ และรับผิด

ชอบกิจกรรมต่าง ๆ  รู้สึกว่าหน้าที่ของพวกเราไม่เป็นเพียง

แค่พี่โตหรือเป็นผู้นำาของน้อง ๆ เท่านั้น แต่เราทุกคนต้อง

ร่วมมือกันเพื่อสร้างน้อง ๆ ทุกคนให้เป็นผู้นำาที่ดีต่อไป และ

ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใด ๆ พวกเราก็ได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือ

กันแก้ไขและผ่านไปด้วยกัน

 ค่ายสภานักเรียนน้ีได้สร้างโอกาสท่ีดีมากมายท่ีช่วย

เสริมสร้างทักษะของการเป็นผู้นำาท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 

การคิด การทำาและการพูด ได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำา ไม่

จำาเป็นท่ีจะต้องมีตำาแหน่งหน้าท่ีเท่าน้ัน แต่ทุกคนก็สามารถ

เป็นได้ เพียงแค่เริ่มลงมือทำา และไม่ว่าสิ่งที่ทำาจะพบเจอกับ

ความผิดหวงัสกักีค่รัง้ แตห่ากเราไมย่อมแพ้และมกีำาลังใจท่ีจะ

แกไ้ขตอ่ไปแลว้ สกัวนัหน่ึงความสำาเรจ็จะเกดิขึน้ตามท่ีหวงัไว ้

อีกทั้งงานแต่ละอย่าง ไม่สามารถที่จะสำาเร็จได้ด้วยผู้นำาเพียง

คนเดียว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ๆ เพราะทุก

หน้าท่ี ย่อมมคีวามสำาคญัดว้ยกนัท้ังสิน้ หากขาดสิง่ใดไปกไ็ม่

สามารถที่จะดำาเนินการต่อ การยอมรับความแตกต่าง ความ

เขา้ใจและไวใ้จกัน จึงเป็นปัจจัยสำาคญัท่ีจะทำาให้กระบวนการ

ทำางานสำาเร็จลุล่วงไปได้

 ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนท่ีกรุณาจัดกิจกรรมค่าย

สภานักเรียนน้ีให้พวกหนูได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์

มากมาย ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับพวก

หนู ที่ได้กรุณาดูแล ให้คำาปรึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะความสามารถของพวกหนู ขอบคุณเพ่ือน ๆ  และน้อง ๆ  

ทุก ๆ  คน ที่อยู่ร่วมกัน ดูแลกันและให้ความร่วมมือในทุก ๆ  

กจิกรรมมาโดยตลอด คา่ยสภานักเรยีนน้ีจะเป็นความทรงจำาท่ี

ด ีท่ีจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนและพวกเราจะพัฒนาทักษะ

และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการทำาหน้าที่ของตนเองให้

ดีขึ้นต่อไป

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

 ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา ในวันท่ี 3-10 

มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไทยสิริทัวร์ จำากัด จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาจีนในโครงการ Mandarin Summer Camp 

@Singapore ให้นักเรียนมาแตร์เดอีฯ โดยมีนักเรียนให้ความ

สนใจและร่วมโครงการท้ังหมด 25 คน เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 15 คน และชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 จำานวน 10 คน ซึ่งในกิจกรรมนี้มีคุณครู 2 ท่าน

ร่วมดูแลนักเรียนคือคุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ และคุณครู 

นิตติยา แผ่นคำา พร้อมคุณจรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์ และเจ้า

หน้าที่จากไทยสิริร่วมเดินทางด้วยจำานวน 2 ท่าน

 นักเรียนได้เข้าพักท่ี YMCA ซึ่งเป็นท้ังสถานท่ีพัก

และท่ีเรียนภาษาจีน ในแต่ละวันนักเรียนจะได้ฝึกการดูแล

ตนเอง ต้ังแต่ต่ืนนอน รับประทานอาหาร และเข้าเรียน

ตามตารางเวลาที่กำาหนด คือในช่วงครึ่งวันเช้า ในการเรียน

ภาษาจีน นักเรียนได้เรียนรู้คำาศัพท์และบทสนทนาท่ีอยู่ใน

ชีวิตประจำาวันโดยเน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม การทำางานร่วม

กัน วางแผนและนำาเสนองานในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่เหล่าซือ 

กำาหนด โดยหัวข้อต่าง ๆ นั้นเป็นหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนรู้

จากกิจกรรมและการทัศนศึกษาในแต่ละวัน เช่น อาหารท่ี

นักเรียนเลือกรับประทานในมื้อเย็น สัตว์ท่ีนักเรียนชื่นชอบ

Mandarin Summer Camp @Singapore
โดย คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ และคุณครูนิตติยา แผ่นคำา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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จากการเยี่ยมชม River Safari เป็นต้น ในการเรียนการสอน

ภาษาจีน เมื่อนักเรียนมีคำาถามหรือข้อสงสัย เหล่าซือจะใช้

ภาษาอังกฤษในการอธบิายทำาให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูท้ั้งภาษาจีน

และภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน และในวันสุดท้ายของการ

เรียนเป็นการนำาเสนองานกลุ่ม ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มทำาได้ดี

มาก นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามัคคีกันในกลุ่ม เห็น

ได้ชัดว่าเมื่อนักเรียนมีความตั้งใจแล้วก็สามารถทำาออกมาได้

เป็นอย่างดี 

 สำาหรับช่วงบ่ายในแต่ละวันจะเป็นการทัศนศึกษา

ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 

National Museum of Singapore ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิงคโปร์ River Safari เป็น

สวนสตัวท่ี์เป็นการผสมผสานการจัดแสดงสตัวท้ั์งแบบสวนสตัว์

ทั่วไป แบบ Aquarium และแบบซาฟารี มีการจำาลองแม่น้ำา

สายสำาคัญต่าง ๆ ของโลก Little India สถานที่ที่เต็มไป

ดว้ยสสีนัซึง่แสดงถงึชมุชนชาวอินเดยี Arab Street ถนนเสน้

น้ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอาหรับและชาว

มสุลมิ Chinatown Heritage Centre พิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงเรือ่ง

ราวต่าง ๆ ของคนจีนในสมัยก่อนตั้งแต่การอพยพเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานบนเกาะสิงคโปร์ท่ีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาล

เวลา Buddha Tooth Relic Temple หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว 

วัดจีนในศาสนาพุทธท่ีสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศถ์งั ซึง่ตัง้ชือ่ตามพระบรมสารรีกิธาตุพระเขีย้วแกว้อัน

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ Science Centre สถาน

ท่ีท่ีรวบรวมสือ่การเรยีนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือการเผยแพร่

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสิงคโปร์ National Library ศูนย์

การเรียนรู้ ห้องสมุดสาธารณะ เป็นแหล่งค้นคว้าของคนใน

สิงคโปร์เหมาะกับทุกช่วงวัย Marina Barrage เขื่อนเก็บ

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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น้ำาท่ีช่วยบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมและเป็นสถานท่ีนันทนาการ

สำาหรับครอบครัว NEWater Visitor Centre ศูนย์การเรียน

รู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ของสิงคโปร์ 

Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถเห็นทัศนียภาพเมือง

แบบ 360 องศา (รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์จาก 

www.visitsingapore.com)

 ในกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งน้ีนอกจากนักเรียนจะได้

เรียนรู้ภาษาจีนและทัศนศึกษาแล้ว นักเรียนยังได้ทบทวน

ตนเองผ่านการเขียน Diary ในแต่ละวันที่เป็นการไตร่ตรอง

กิจกรรมของตนเองและฝึกฝนการเขียนบันทึกด้วยภาษา

อังกฤษ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ น้ี ได้มีการมอบ

รางวลัพิเศษให้แก่นักเรยีนเพ่ือเป็นกำาลงัใจ และแรงเสรมิให้แก่

นักเรียนคือ Best Room รางวัลของนักเรียนที่สามารถดูแล

ห้องพักของตนเองได้สะอาดและเป็นระเบียบ Best Presen-

tation รางวัลสำาหรับกลุ่มที่สามารถนำาเสนอผลงานของกลุ่ม

ตนเองได้ดี Best Team รางวัลของนักเรียนที่แสดงถึงความ

รว่มมือรว่มใจในการวางแผนและนำาเสนอผลงานอย่างสามคัค ี

และ Best Diary รางวลัสำาหรบันักเรยีนท่ีเขยีน Diary ประจำา

วันได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

 สิง่ท่ีนักเรยีนไดร้บัในครัง้น้ีมท้ัีงทักษะการเรยีนรูภ้าษา

จีน การติดต่อสื่อสารท่ีได้ฝึกใช้จริงท้ังภาษาจีนและภาษา

อังกฤษ และได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษาแล้ว 

อีกหน่ึงสิง่ท่ีสำาคญัคอืการท่ีนักเรยีนไดฝึ้กฝนการดแูลตัวเองท้ัง

การทำากิจวัตรประจำาวันต่าง ๆ  ที่เห็นได้ว่านักเรียนมีระเบียบ

วนัิย ตรงต่อเวลา และยังไดเ้ห็นการดแูลซึง่กนัและกนัระหวา่ง

เพื่อน เกิดมิตรภาพใหม่ ๆ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง นับว่าเป็น

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนท่ีน่าประทับใจและเป็นความทรงจำา

ดี ๆ ร่วมกัน

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 การเดินทางไปโครงการ Summer Program ท่ี

โรงเรยีน St Ursula’s College, Toowoomba, Queensland, 

Australia ของนักเรียนชั้น ม.1 จำานวน 22 คน  เป็นช่วง

เวลาแห่งประสบการณ์และความทรงจำา ซึ่งนอกจากจะได้

พัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเปิด

โลกทัศน์ที่มากกว่าอยู่ในห้องเรียน 

ก่อนการเดินทางนักเรียนได้รู้จักประเทศออสเตรเลีย

เบ้ืองต้น โดยคุณครูไบรอัน รวมท้ังคุณครูท่ีเดินทางไป

ออสเตรเลยีเมือ่ปีกอ่น ๆ  ไดม้าแบ่งปันขอ้มลู พรอ้มท้ังเตรยีม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม คือ การร้อยมาลัย โดย 

คุณครูสมพิศ ฝึกซ้อมรำา ตาลีมาลากัส โดย คุณครูธีรณัฐ 

และคุณครูพัชรพร ฝึกซ้อมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 

มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ 
St Ursula’s College, Toowoomba

วันที่ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562
โดยคุณครูสมพิศ ราวีศรี และคุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด

ใกล้รุ่ง ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 โดย คุณครู

คณิตดา รวมทั้งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ OH I SAY โดย 

คุณครูอภิสมัย

ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ออสเตรเลียกลายเป็น

ห้องเรียนขนาดใหญ่ ท้ังการเรียนภาษา กิจกรรมท้ังในและ

นอกห้องเรียนท่ีเสริมสร้างท้ังความรู้และมิตรภาพ นักเรียน

ได้รู้จักสถานที่ใหม่ ๆ ได้ลองใช้ชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม 

ใหม่ ๆ และสิ่งสำาคัญ คือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสังคม

ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน 

“การไปออสเตรเลียครั้งน้ี หนูได้ประสบการณ์ท่ีดี

ในชีวิตเพ่ิมขึ้น และท่ีสำาคัญ คือทักษะชีวิต การรู้จักปรับ

ตัว เพราะที่นั่นไม่เหมือนบ้านเรา ทั้งอาหาร และวัฒนธรรม 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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นอกจากในห้องเรยีนแลว้ยังมโีอกาสไดไ้ปทัศนศกึษาสถานท่ีท่ี

สวยงาม” เมธาพร อัศวปรีชา

“หนูได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ท้ังเพ่ือนมาแตร์ด้วยกันเอง 

และเพ่ือน ๆ ท่ีออสเตรเลีย และได้ฝึกตัวเองด้วยเช่นกัน  

ท้ังการรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความอดทน เรียนรู้ท่ีจะ 

ปรับตัว ทำาความรู้จักกับผู้อ่ืน หนูดีใจและท่ีความสุขท่ี 

ได้มา”ปาณิสรา ปัญจพงษ์

“Buddy ของหนูชื่อ Phoeby เธอตัวเล็ก ๆ และ

สวยมาก Phoeby แนะนำาให้หนูรู้จักเพื่อน ๆ อีก 2 คน 

ชื่อ Lydia และ Jojo ตอนแรกหนูรู้สึกเขินที่จะคุยกับเพื่อน 

แต่เพื่อน ๆ ใจดีมาก ชวนหนูคุย และ เราไปรับประทาน

อาหารกลางวนัดว้ยกนัท่ีโรงอาหาร ทำาให้หนูรูส้กึมัน่ใจในการ

พูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ มากขึ้น” ณัฐสินี ระวิพงษ์

“ปิดเทอมที่ผ่านมา หนูไปออสเตรเลียกับเพื่อน ๆ ที่

โรงเรียนมาแตร์ฯ ทำาให้หนูมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง

ในด้านภาษา และหนูชอบพิพิธภัณฑ์ที่นั่นมาก และเพื่อนที่

เป็น Buddy ที่นั่น ดูแลพวกเราอย่างดี” ธนารีย์ พัชรตระกูล

“G’day Aussie Joey Barbie Bonzer Billabong  

หนูพยายามเรียนรู้คำาศัพท์ของออสเตรเลีย อย่างน้อยวันละ 

1 คำา” ปารณีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

“กิจกรรม Inter Cross Country เป็นการวิ่งระยะ 

3 กิโลเมตร หนูรู้สึกว่าใช้เวลายาวนานมากกว่าจะถึงเส้น

ชัย แม้จะเหน่ือยมากแต่สุดท้ายหนูก็ทำาได้สำาเร็จ” ณัชชา  

สดุดีมีชัยทวีโชค

“หนูไดด้แูลตัวเอง ฝึกการตรงต่อเวลา และในห้องเรยีน

แม้จะมีบางเนื้อหาที่หนูไม่เข้าใจ แต่คุณครูที่ออสเตรเลียก็ให้

กำาลงัใจ ทำาให้ในสปัดาห์หลงั ๆ  ภาษาอังกฤษหนูพัฒนามาก

ขึน้ และเพ่ือนท่ีนู่นกช็ว่ยเหลอืหนูดมีาก ๆ ” ขณิชา ตันกิตบุิตร

“ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่น่าอยู่ อากาศดีมาก และ

หนูได้รับประสบการณ์จากการไปเรียนช่วงซัมเมอร์ท่ีประเทศ

ออสเตรเลียมากมาย สามารถเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

วิถีชีวิตของผู้คน และหากน้อง ๆ คนไหนท่ีมีโอกาสได้

ไป อย่าลืม จิงโจ้ และ koala มันน่ารักมาก” นพวรรณ  

เจียรพงศ์ปกรณ์

“เป็นครัง้แรกของการออกนอกประเทศของหนูโดยไมม่ี

คุณพ่อ คุณแม่ ไปด้วย เมื่ออยู่ที่น่ันหนูได้ฝึกวินัย การใช้ชีวิต

อยู่ได้ด้วยตัวเอง ทั้งซักผ้า รีดผ้า พับผ้า ทำาอาหาร และหนู

กล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนได้เปิดโลกกว้าง ได้รู้จักเพื่อน

ใหม่ รวมทั้งได้เขียน ได้อ่าน ฟังเข้าใจภาษาอังกฤษได้ยิ่งขึ้น

กว่าเดิม” ยูอิ ฮามาโน่

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

กิจกรรมเงินคนจน
โดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

ในการประชมุสภานักเรยีนในแตล่ะเดอืน ระเบียบวาระท่ีสมาชกิสภานักเรยีนจะรว่มกันเตรยีมขอ้มลูมาเสนอและอภิปราย

กันอย่างกว้างขวาง คือ ระเบียบวาระท่ีว่าด้วยการบริจาคเงินคนจนในแต่ละเดือน เงินคนจนท่ีนักเรียนทุกคนต้ังแต่อนุบาล 

3 จนถึงพ่ีมัธยมศึกษาปีท่ี6 ร่วมกันบริจาคทุกวันวันละเล็กวันละน้อย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้าน 

ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละเดือน เงินบริจาคมีจำานวนมาก สภานักเรียนจึงมีหน้าที่ทยอยนำาเงินบริจาคในแต่ละเดือน ส่งมอบแด่

องคก์รการกศุลตา่ง ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามความตัง้ใจของนักเรยีนทุกคน โดยสมาชกิสภานักเรยีนเป็นผู้หารายชือ่และขอ้มลูของ 

สถานที่รับบริจาคที่เหมาะสม บางแห่งก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์มา

แล้ว หรือบางแห่งก็เป็นสถานที่ที่สมาชิกสภานักเรียน ไปร่วมบริจาคกับครอบครัว รวมทั้งคุณครูได้กรุณาเสนอมาด้วย ซึ่งใน

ปีการศึกษา 2561 สภานักเรียนได้มอบเงินเพื่อบริจาคแด่ด่องค์กรการกุศล ดังนี้

เดือนพฤษภาคม	2561		

บ้านอัญจลา อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา      จำานวน 100,000 บาท  

เดือนมิถุนายน	2561	

มูลนิธิยุวพัฒน์          จำานวน 20,000 บาท 

บ้านพักคนชรา บางเขน         จำานวน 20,000 บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาวดึงษาราม      จำานวน 20,000 บาท

เดือนกรกฎาคม	2561		

มูลนิธิมิตราทร จังหวัดเชียงใหม่        จำานวน 20,000 บาท

มูลนิธิกระท่อมพระสิริ จังหวัดชลบุรี      จำานวน 20,000 บาท

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม     จำานวน 20,000 บาท

โรงเรียนของคณะอุร์สุลิน ในประเทศเวเนซุเอลา    จำานวน 35,000 บาท

เดือนสิงหาคม	2561				

บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี      จำานวน 20,000 บาท

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    จำานวน 20,000 บาท

บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ จังหวัดยโสธร    จำานวน 20,000 บาท 

มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี     จำานวน 20,000 บาท

เดือนกุมภาพันธ์	2562	

ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุวัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี     จำานวน 20,000 บาท

โครงการบ้านน้ำาใจ จังหวัดเชียงราย      จำานวน 20,000 บาท

มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ จังหวัดหนองบัวลำาภู    จำานวน 20,000 บาท
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การรณรงค์พิเศษ	3	ครั้ง	

ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำาปาศักดิ์ 

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำานวน 62,300 บาท

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซีย    

    จำานวน 80,000 บาท   

ช่วงเดือนธันวาคม 2561 รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องกัก ในโครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 

    มูลนิธิคณะสงฆ์พระเยซูเจ้า (เยซูอิสต์) จำานวน  75,000 บาท

รวมการบริจาคตลอดปีการศึกษา 2561 เป็นจำานวนเงิน 612,300 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
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สิ่งท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ เซอร์เวียม การเป็นผู้ให้ รักและรับใช้สังคม ในวันท่ี 30 

มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปมอบความ

สุขให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผ่านกิจกรรมที่มีการเตรียมอย่างครบพร้อม  

รวมทั้งของขวัญที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหา จากการจัดงานตลาดนัดเพื่อน้อง

จากการไปหาน้อง ๆ ในครั้งนี้ มีทีมแพทย์ศิษย์เก่า และศิษย์เก่าอาสาร่วมเดินทางไปตรวจสุขภาพให้น้อง ๆ ทุก

โรงเรียนด้วย นักเรียนจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งการลงมือจัดกิจกรรมที่สนุกสนานให้กับน้อง ๆ และการได้เห็น

ถึงความเข้มแข็งในจิตตารมณ์เซอร์เวียมจากพี่ ๆ ศิษย์เก่า ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ รักและรับใช้อย่างแท้จริง

นักเรยีนไดแ้บ่งปันขอ้คดิจากการทำางานรว่มกนั มโีอกาสไดร้ว่มกนัคดิแกปั้ญหา ไดฝึ้กการเป็นผู้นำาและผู้ตาม  ไดเ้รยีน

รู้ถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบของตนเองต่อกลุ่ม ได้เรียนรู้ถึงความสามัคคี ได้เห็นถึงความลำาบากของน้อง ๆ ในการ

มาโรงเรียน ได้เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และสิ่งสำาคัญคือความสุขที่มาจากการให้นั่นเอง

ตัวอย่างจากการแบ่งปันของนักเรียน

จากการไปค่ายยุวกาชาดชั้น ม.2 สิ่งแรกที่ได้รับจากค่ายคือการพัฒนาตนเอง หนูรู้สึกโตขึ้นจากการได้จัดกิจกรรมที่

โรงเรียนน้อง ได้ฝึกการแก้ปัญหา ได้ทำาตนเป็นผู้นำาให้น้อง ๆ ได้พึ่งพา และเป็นแบบอย่างให้แก่น้อง ๆ การไปเห็นโรงเรียน

ที่อยู่บนภูเขาไกล ๆ น้อง ๆ ที่อาจได้รับโอกาสน้อยกว่าเรา ทำาให้หนูตระหนักว่าหนูโชคดีแค่ไหน และอยากส่งต่อโอกาสให้

คนอื่นต่อไปอีก สิ่งสำาคัญอีกอย่างที่หนูได้รับ คือ “ความสุข” เพราะเห็นน้อง ๆ สนุก มีความสุขที่รู้ว่ามีคนรอให้เราไปหาอีก 

และความสุขที่ได้รู้ว่าตนเองสามารถทำาประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้น

           สาริศา  การขยัน

           

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

โรงเรียนน้องมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรียบเรียงโดย คุณครูบุษรินทร์  ปรีทอง
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 หลังจากที่ได้ไปค่ายยุวกาชาดท่ีหัวหิน เป็นประสบการณ์และความสนุก ที่ประทับใจอย่างหนึ่งและเป็นความทรงจำา

ดี ๆ  ค่ายยุวกาชาดฝึกให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อดทน ฝึกช่วยเหลือตนเอง การไปครั้งนี้ได้ไปบำาเพ็ญประโยชน์ที่

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ พวกหนูในห้องได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ  แต่ละชั้น  ระหว่างการจัด

กิจกรรม ทุกกลุ่มมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันทำางานร่วมกัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดีใจที่ทำากิจกรรมอย่าง

สนุกสนานกับเพ่ือน ทำาให้หนูมีความสุขกับการไปค่ายมาก และประทับใจกิจกรรมท่ีครูจัดเพ่ือเตรียมความพร้อมให้หนูและ

เพื่อน ๆ   

           เวณิศา  จีนะวิจารณะ

จากการไปค่ายยุวกาชาด ม.2 หนูได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ การตรงต่อเวลา และรับ

ผิดชอบในหน้าที่ ได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างสันติ มีความสามัคคี รับฟังทุก ๆ คน เรียนรู้ที่จะกล้าแสดงออกมาก

ขึ้น หนูได้รับประสบการณ์มากมายอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน เช่น การจัดกิจกรรมให้น้องซึ่งมีท่าทีเป็นมิตร รู้จักการให้ การ

มอบความสขุให้ผู้อ่ืน เพียงรอยย้ิมของน้องกท็ำาให้หนมูคีวามสขุและประทับใจแลว้ รวมท้ังไดเ้รยีนรูก้ารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

และวิธีการจูงใจน้อง ๆ ความทรงจำานี้จะเป็นสิ่งที่หนูไม่มีวันลืม

           อัญชลีพร  อภิภัทรชัยวงศ์

             

การไปค่ายครั้งนี้ทำาให้หนูได้รับอะไรหลาย ๆ อย่างรวมทั้งมิตรภาพกับเพื่อน ๆ ที่เราไม่เคยร่วมทำากิจกรรมด้วยกัน 

การมีน้ำาใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ  การประหยัด 

ความสะอาด มีมารยาท ความเป็นระเบียบ การรู้จักการเตรียมกิจกรรมที่นำาไปใช้กับน้อง ทำางานอย่างมีสติ  ให้อภัย รักษา

น้ำาใจคนฟัง ดังนั้นการไปค่ายครั้งนี้ทำาให้หนูได้รับประโยชน์และความรู้ ซึ่งหนูจะนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

           แพรทอง  ทองแพ

             

จากการไปค่ายทำาให้หนูรู้ความหมายของเซอร์เวียม ซึ่งคือ การเป็นผู้รับใช้และผู้ให้ พวกหนูมีความสุขที่เห็นรอยยิ้ม

ของน้อง และได้เรียนรู้ความสามัคคี ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำาให้ประสบผลสำาเร็จไม่กลัวปัญหา กล้าที่จะขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่น จากกิจกรรมที่จัด หนูพอจะรู้ว่ามีน้อง ๆ ที่ลำาบากมากกว่าเรา เราจึงไม่ควรท้อแท้ ความประทับใจที่

มีมากที่สุด คือ ซิสเตอร์ และคุณครู ที่คอยให้คำาแนะนำา คอยดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย หนูสัญญาว่าจะนำาสิ่งที่ได้เรียน

รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

   กุลลิสรา  บุนนาค

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์
รวบรวมโดย คุณครูอรอุมา  สว่างธูป และ คุณครูกัตติกา วัชนะประพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมาแตร์เดอี

วทิยาลยั ท่ีมคีวามสนใจในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน และจัดกจิกรรมเสรมิทักษะการเรยีนรูใ้ห้กบัน้อง ๆ  ระดบัประถม

ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และปิดภาคเรียนที่ 2 การจัดกิจกรรม

จิตอาสาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2  มีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาสาเข้า

ร่วมกิจกรรม จำานวน 8 คน และคุณครูที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรม 2 ท่าน  

การดำาเนินกิจกรรมอาสาของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ กลุ่มที่ 2 นี้ เริ่มต้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 โดยนักเรียนทั้ง 

8 คน และคุณครูได้ร่วมประชุมกันหลายครั้ง เพื่อร่วมกันวางแผนงาน นักเรียนทั้ง 8 คน ได้ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาด้าน

วิชาการที่ต้องสอนน้อง ๆ โรงเรียนปิยมาตย์ เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะ จัดตารางสอน เขียนแผนการสอน ร่วมกันจัดหา

และเตรียมสื่อการสอน โดยมีคุณครู 2 ท่าน ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและให้คำาแนะนำา 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์



ฉบับที่ 61 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 53

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

เมือ่นักเรยีนท้ัง 8 คน เดนิทางไปถงึโรงเรยีนปิยมาตย์ ทุกคนจะรบัผิดชอบหน้าท่ีของตนในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้

กบัน้อง ๆ  โรงเรยีนปิยมาตย์ดว้ยความรกั ความเมตตา เอาใจใส ่ให้เกยีรต ิและเคารพในความแตกตา่งของแต่ละบุคคล โดย

ช่วงเช้าของแต่ละวัน จะเริ่มต้นด้วยการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา

อังกฤษ ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา งานประดิษฐ์ เมื่อจบกิจกรรมในแต่ละวันช่วงค่ำานักเรียนทั้ง 8 

คน จะทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการเขียนReflection และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อน ๆ และคุณครูรับฟัง 

จากการอยู่ร่วมกับน้อง ๆ นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนปิยมาตย์ได้แสดงความรู้สึกในการร่วมกิจกรรม ดังนี้

“จากประสบการณ์ที่เราได้ไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ พวกเราได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ใช่เพียงแค่เรา

ที่ได้ไปให้ความรู้กับน้อง ๆ แต่สิ่งที่น้อง ๆ ให้เรากลับมานั้นมีทั้งสิ่งที่มีค่าน่าจดจำาและน่าประทับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

เปรียบมูลค่าให้เป็นจำานวนเงินได้ เพราะนั่น คือรอยยิ้ม ความรู้สึกที่จริงใจที่น้อง ๆ  ให้พวกเรากลับมา สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่

มีคุณค่าทางจิตใจ ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิต การได้ออกไปเจออีกด้านมุมหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน สิ่งเหล่านี้

ล้วนแล้วเป็นอีกประสบการณ์ชีวิตที่ทำาให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้และเจริญเติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่ง”

ภัทราพร  ยิ่งวิวัฒน์
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“การที่ได้มีโอกาสไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ เป็นการไปทำากิจกรรมที่หนูรู้สึกว่า หนูจะไม่มีวันลืมความทรง

จำาอันดีครั้งนี้ไปได้เลย การทำางานครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยมีคุณครูสนับสนุนตลอด และหนูได้เรียนรู้การทำางานร่วมกับคน

อื่นอย่างแท้จริง การทำางานร่วมกันสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะความสามัคคีของเพื่อน ๆ  หนูได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น เข้าใจ

ความคิด มุมมองของเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในมุมที่ต่างออกไป อีกทั้งน้อง ๆ ที่ โรงเรียนปิยมาตย์ตั้งแต่ ป.1-ป.6 เป็น

น้องที่มีความน่ารัก หนูจะเห็นน้องด้วยหน้าตาที่มียิ้ม ตลอด 4 วัน ที่หนูได้เข้าไปสอนน้อง ๆ นั่นทำาให้หนูมีกำาลังใจใน

การสอนน้อง ๆ มากยิ่งขึ้น หนูได้รู้จักการใช้ชีวิตในแบบที่ต่างออกไป น้องแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกัน ทำาให้หนูได้เข้าใจ

ความคิดและทัศนคติของผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งการได้ไปทำากิจกรรม 6 วันนี้ เป็น 6 วันที่จะเป็นความทรงจำาที่ดีของหนูตลอดไป”

ณภรณ์  พรหมมีชัย

“ในการไปปิยมาตย์ในครั้งนี้ พวกหนูได้เรียนรู้อะไรต่าง ๆ มากมาย ทั้งการทำางาน การใช้ชีวิต และได้เรียนรู้ที่จะ

เข้าใจในวิถีชีวิตของคนที่ต่างจากเรา ตั้งแต่วันแรกที่ทำาอะไรไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยกล้าลองทำาอะไรใหม่ ๆ จนถึงวันสุดท้ายที่

พวกเราค่อย ๆ เรียนรู้และปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง การที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่ร่วมกันในหนึ่งอาทิตย์ ทำาให้เราได้รู้จัก

ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน คอยช่วยเหลือและดูแลกัน และคอยแนะนำาในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำาผิดไป และถึงแม้จะเป็นการไปสอนน้อง ๆ 

เป็นเวลาแคไ่มก่ีว่นั น้อง ๆ  และคณุครท่ีูโรงเรยีนปิยมาตย์กไ็ดส้อนอะไรให้พวกหนูหลายอย่าง ทำาให้มมุมองในการใชช้วีติของ

พวกเราเปลี่ยนไปในทางทีด่ีมากขึน้ ทำาใหเ้รายอมลดทฐิิในการมองโลกของเราใหเ้ปน็ไปในทางทีด่ีขึ้น การไปปยิมาตยใ์นครั้งนี้

เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ หนูไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปทำางานนี้กับเพื่อน ๆ และคุณครูอีกสองท่าน ขอ

ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำาดี ๆ  ขอบพระคุณที่ทางโรงเรียนได้ให้โอกาสหนูไปเรียนรู้ในครั้งนี้ และ

สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณครูที่ร่วมเดินทางไปกับพวกหนู และคอยดูแลความปลอดภัยให้พวกเรา”

                                                                พริม  สิมะเสถียร  
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 “เมื่อปิดเทอมที่ผ่านมาพวกเราได้ไปสอนหนังสือน้อง ๆ  ที่โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะ

ไปพวกเราก็ได้นัดกันมาที่โรงเรียน เพื่อสรุปกิจกรรม เนื้อหา และสื่อการสอนที่จะนำาไปสอนน้อง ๆ  เมื่อไปถึงโรงเรียนวันแรก 

น้อง ๆ  ทุกคนในโรงเรียนดีใจมากที่ได้เห็นพวกเรา หลายคนรีบวิ่งมาต้อนรับเราอย่างดี ตอนแรกก็รู็สึกเหนื่อยแล้วท้อเล็กน้อย 

แต่เมื่อผู้อำานวยการโรงเรียนปิยมาตย์ คุณครูพูลศรีมาเล่าให้ฟังถึงภูมิหลังของน้อง ๆ แต่ละคนก็ทำาให้หนูรู้ว่าบางคนลำาบาก

มาก แต่เค้าน้อง ๆ ทุกคนก็ยังร่าเริง แจ่มใสตลอดเวลา หลังจากกลับมามีหลายสิ่งทำาให้หนูนั่งคิดถึงประสบการณ์นี้ทุกครั้ง

ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก ถ้าแลกกับเวลาที่เราเสียไป”

                                                ฑิตยา  ทศมาศวรกุล

“จากการได้ไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ทำาให้พวกเราโตขึ้น เราได้เรียนรู้ผ่านน้อง ๆ จากการสอน การอยู่

ร่วมกับเขา เราไม่ได้เพียงแต่สอนน้อง ๆ แต่น้อง ๆ ก็ทำาให้เราได้รับประสบการณ์มากมาย มันเป็น 1 อาทิตย์ที่มีแต่ความ

ทรงจำาดี ๆ ทำาให้เราได้เห็นประโยชน์ในตัวเอง ภูมิใจที่ตัวเองสามารถสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มี

ความลำาบากบ้าง แต่รอยยิ้มที่น้อง ๆ มอบให้เรานั้น เป็นสิ่งตอบแทนที่ดีมาก ๆ  จนทำาให้รู้สึกว่าอยากให้เวลาที่อยู่ที่นี่นั้น

ยาวนานกว่านี้”

                                                           ปัณณรสี  คัยนันท์
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“การที่เราได้เดินทางไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ สำาหรับหนูแล้วไม่ได้เป็นแค่การสอนหนังสือน้อง ๆ อย่าง

เดียว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเรากับน้อง ๆ พวกหนูได้เรียนรู้วิถีชีวิต และแนวความคิดที่แตกต่างออก

ไปจากเรา รวมถึงบทบาทใหม่ ๆ ในชีวิต ที่ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ทำา ประสบการณ์ครั้งนี้ ได้ให้ความทรงจำาที่มีค่า

กับหนูไว้มาก ถึงแม้ว่าการทำางานของพวกหนูจะดำาเนินไปอย่างเหน็ดเหนื่อย แต่ทุก ๆ ครั้งที่ได้เห็นน้อง ๆ ได้รับความสุข

ที่เราเป็นคนมอบให้ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำาหรับพวกเรา หนูจะไม่มีวันลืม” 

อาชนา  ไกรทอง

“จากประสบการณ์การสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ หนูได้ข้อคิดหลาย ๆ อย่าง ทุก ๆ เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา 

ทำาให้หนูเป็นคนที่อดทนและเข้มแข็งขึ้น การทำากิจกรรมในครั้งนี้ หนูได้รู้จักผู้คนที่หลากหลายขึ้น ได้รู้ว่าเราไม่สามารถตัดสิน

คนจากการพบเจอแค่ครั้งเดียว คนเราต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา บางคนอาจจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งเราไม่อาจจะรู้มา

กอ่น ทำาให้บุคลกิของเขาออกมาในแบบท่ีเราเห็น ดงัน้ันเราจึงต้องใชเ้วลาในการเรยีนรูก้นัและกนั นอกจากน้ีในการไปโรงเรยีน 

ปิยมาตย์ครั้งน้ี ยังทำาให้หนูได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่าง ความเหน็ดเหน่ือยของหนูหายไป และถูกทดแทนด้วยความรักของ 

น้อง ๆ หนูคิดว่าหนูคิดไม่ผิด ทุก ๆ เหตุการณ์และทุก ๆ ความรู้สึกที่หนูได้รับมันคุ้มค่าเกินกว่าจะประเมินค่าออกมาได้ 
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หนูอยากขอบคณุโรงเรยีนท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้มีกจิกรรมน้ี ขอบคณุคณุครท้ัูงสองท่านท่ีเดนิทางไปดว้ยกนัและดแูลหนูอย่าง

ดี ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ทำาให้กิจกรรมในครั้งนี้สมบูรณ์ และสุดท้ายหนูอยากขอบคุณตัวเอง ขอบคุณที่ไม่ถอดใจ ขอบคุณที่ทำา

กิจกรรมอย่างเต็มที่ และขอบคุณที่เลือกลงชื่อมาทำากิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์ในตอนนั้น”

เวทิดา  สมิตชาติ

“จากการทำากิจกรรมไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์นี้ทำาให้หนูได้เติบโตขึ้น เพราะหนูได้ลองทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำา

หลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ห่างจากตัวเมือง การเตรียมการสอนให้น้อง ๆ เเละการสอนน้อง ๆ นอกจาก

การท่ีมอบความรู้ให้กับน้อง ๆ หนูก็ได้อะไรจากน้อง ๆ กลับมาเหมือนกัน ซ่ึงส่ิงน้ัน คือ ความรัก เเละความทรงจำาท่ีน้อง ๆ  

กับหนูได้สร้างด้วยกัน ถึงเเม้ในตอนเเรกอาจจะยากหรือท้อเเท้ในบางที เเต่น้อง ๆ ก็คอยสร้างรอยย้ิมเเละกำาลังใจให้หนู

ตลอด ในทุก ๆ วันที่ไปสอน กิจกรรมนี้จะสำาเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าหากขาดการสนับสนุนความช่วยเหลือจากคุณครู สุดท้าย

นี้ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่มีกิจกรรมดี ๆ  เพราะนี่เป็นประสบการณ์ที่หนูไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีก เเละจะเป็นความทรง

จำาที่ดีที่หนูจะจดจำาตลอดไป”

ปรียาภัทร  วิมลพัฒนธรรม
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จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ร่วมมือ ร่วมใจ นำาครอบครัวมาแตร์ ก้าวใหม่สู่อนาคต
เวลาผ่านพ้นไปรวดเร็วมาก เมื่อ 30 กว่าปีท่ีแล้ว ดิฉันได้เป็นผู้ปกครองพาน้องสาวมาเรียนท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย เพราะชื่อเสียงและคุณภาพของคุณครู อาจารย์ และคณะซิสเตอร์ของโรงเรียน ที่ให้การศึกษาอบรมดูแลนักเรียน 

มาแตรเ์ป็นอย่างด ีดฉินัรูส้กึยินดแีละดใีจท่ีหลานสาว 4 คน ไดมี้โอกาสศึกษาเลา่เรยีนท่ีโรงเรยีนแห่งนี ้ทำาให้ดฉินัไดเ้ขา้มาชว่ย

งานของสมาคมเป็นปีที่ 4 เพื่อตอบแทนบุญคุณของโรงเรียน คุณครู อาจารย์ คณะซิสเตอร์ และในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนมี

แผนงานที่สำาคัญ คือ “โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่” เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของโรงเรียน จากพื้นที่ 18 

ไร่ ครั้งใหญ่ ทั้งพื้นที่ใช้สอยในอาคารเดิม พื้นที่ใช้สอยในอาคารใหม่ และปรับเพิ่มภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวอีก 2 ไร่ ให้นักเรียน

ได้ใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นการปรับรูปแบบและเทคโนโลยีการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาในโลกอนาคต ทำาให้เด็ก

นักเรียนมีพื้นที่ในการเรียนรู้มากขึ้น สามารถรองรับกลุ่มนักเรียนขนาดเล็กได้มากขึ้น นอกเหนือไปจากการปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่เน้นการสร้างความเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้สัมผัสบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 

ดิฉันในฐานะเหรัญญิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ขอใช้โอกาสนี้ เพื่อเชิญชวนผู้ปกครองมาร่วม

กันสนับสนุน และบริจาคเงินให้กับโรงเรียนของเรา เพื่อนำาไปใช้ในโครงการนี้ เพราะนักเรียนมาแตร์ทุกคนเปรียบเสมือนลูก

หลานของพวกเรา และโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา  การบริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน ถือเป็นการ

ทำาบุญที่เห็นผลกันในอีก 3 ปี ข้างหน้า เมื่อการก่อสร้างและโครงการเสร็จสมบูรณ์ โรงเรียนของเราจะมีอาคารปฐมวัย เป็น 

Green Building อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับเด็ก ๆ พวกเราทุกคนจะรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ

ทำาบุญใหญ่ให้กับโรงเรียนและลูกหลาน ครอบครัวมาแตร์ต่อไป ซึ่งเรารอรับน้ำาใจจากทุกท่าน

		 	 	 	 	

		 	 	 	 	 ประกายดาว  เขมะจันตรี

      เหรัญญิก

      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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ในปีการศึกษาน้ี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประกาศนโยบายในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน เพ่ือสร้างหลักประกัน

ว่า นักเรียนทุกคนของโรงเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ของตน และเพ่ือแสดงความเป็นหน่ึง

เดียวกันกับสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) บุคลากรโรงเรียนทุกคนจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของตน ในการให้ความสนับสนุนและให้ความสำาคัญต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน อีกทั้งหากมีเหตุการณ์หรือ

พฤติการณ์น่าสงสัยถึงการล่วงละเมิดต่อนักเรียน จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อโรงเรียนทันที  นอกจากนี้บุคลากรโรงเรียน

ในทุกระดับต้องรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการดำาเนินการตามนโยบายปกป้องคุ้มครองนักเรียน ซึ่งนโยบายของโรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. การปกป้องและคุ้มครองนักเรียนเป็นมาตรการที่โรงเรียนดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. การเฝ้าระวังและการดำาเนินการในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียนเป็นการรับรองศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นมนุษย์

ของนักเรียน 

3. เพ่ือให้บุคลากรโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจอย่างถอ่งแท้ โรงเรยีนกำาหนดและอธิบายประเภทและความหมายเชงิพฤตกิรรม

ของการล่วงละเมิดด้านต่าง ๆ 

4. โรงเรียนกำาหนดแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนต่อนักเรียนอย่างครูอุร์สุลินมืออาชีพ

5. โรงเรียนกำาหนดและบังคับใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองนักเรียน 

6. โรงเรียนกำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีมีเหตุสงสัยว่า มีการล่วงละเมิดนักเรียน

7. โรงเรียนจัดตั้งคณะทำางานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน กำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

 • ด้านความปลอดภัย     

 • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

 • การสัมผัสทางกายภาพ   

 • การปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์

ในการประชุมเปิดปีการศึกษา 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงเรียนได้ลงนาม

ในหนังสือสัญญาเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ตั้งคณะทำางานในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียนเพื่อ

ร่วมกันดูแล กำากับ ติดตามและดำาเนินการเรื่องการปกป้องคุ้มครองนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป   

นโยบายในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
เรียงเรียงโดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู
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“ใจจิตพร้อม เพียรเสาะหา พระองค์ผู้ทรงชีวา ขอข้าฯ เห็นพักตร์พระองค์ทรงชัย ธารน้ำาเย็นฉ่ำา กวางน้อยมุ่งไป นั้น

ฉันใดใจจิตเรา มุ่งสู่องค์พระทรงธรรม”(1) 

การถวายปฏิญาณตนของนักบวชคาทอลกิ “เป็นพันธสญัญาซ่ึงผู้ปฏิญาณตอบสนองอย่างเสรใีนความเชือ่ต่อกระแสเรยีก

ท่ีพระเจ้าทรงยินดีประทานให้เอง ผู้ปฏิญาณมอบตัวเองอย่างเด็ดขาดแด่พระเจ้าเพ่ือเทิดพระเกียรติและรับใช้พระองค์ โดย

การปฏิญาณต่อหน้าสาธารณชนว่าจะถือข้อปฏิญาณ 3 ประการ คือ พรหมจรรย์ ความยากจน และความนบนอบเชื่อฟัง

ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า เราถูกเรียกให้ดำาเนินชีวิตในโลกทำานองเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำาเพื่อจะได้เป็น

เครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า”(2)  

คณะอุรส์ลุนิแห่งสหภาพโรมนั ประเทศไทย มคีวามชืน่ชมยินดใีนการจัดพิธีบูชาขอบพระคณุ และพิธีรือ้ฟ้ืนการปฏิญาณ

ตนเป็นนักบวช ครบ 50 ปี ของซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ osu. และซิสเตอร์จุรี  กีระกิตติวาทย์ osu. และครบ 25 ปี 

ของ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล osu. และซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย osu. อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย 

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงราย ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธี และคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. เป็นผู้เทศน์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ มีคณะพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชหญิงชาย ศิษย์เก่า คณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนใน

เครืออุร์สุลิน ครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในบรรยากาศแห่งความสุข ความชื่นชมยินดีร่วมกัน 

ในวันนั้นยังเป็นวันฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น ซิสเตอร์อุร์สุลินชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิชชันนารีคนแรกของ

คณะอุร์สุลินที่ไปประกาศข่าวดีในประเทศแคนาดา และเป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้าน สุรนารี (สีเหลือง) ของโรงเรียนอุร์สุลินใน

ประเทศไทย ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับชีวิตอุทิศถวายแด่พระเจ้าของนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และซิสเตอร์ทั้ง

สี่ท่านที่รื้อฟื้นการปฏิญาณตนครบรอบ 50 และ 25 ปี ขอบพระคุณสำาหรับชีวิตอันเป็นท่อธารแห่งความรักและพระพรจาก

พระเจ้าไปสู่บุคคลรอบข้างตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา  

ขอขอบพระคุณคณะพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช ครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำาลังใจให้

กับเรา ขอขอบพระคุณคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม นายจารีตพิธี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้า

หน้าที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ ที่เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ พิธีกรรม ดอกไม้ อาหาร ถ่ายภาพ และช่วยดูแล ต้อนรับ อำานวยความสะดวก 

ตา่ง ๆ  ขอขอบคณุคณะนักขบัรอ้งและนักดนตรไีทยจากโรงเรยีนวาสเุทวสีำาหรบับทเพลงอันไพเราะในพิธี ขอขอบคณุคณะนักเรยีน

ปัจจุบันและนักเรยีนเกา่โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัสำาหรบับทเพลงท่ีชว่ยสรา้งสสีนัระหวา่งงานเลีย้งอาหารกลางวนั ณ อาคาร 

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

สุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภช
ซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน

โดย ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว osu.
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อนุสสรณ ์50 ปี รวมท้ังทุกคนท่ีมสีว่นรว่มชว่ยเหลอืงานฉลองดว้ยหัวใจเซอรเ์วยีม ขอพระเจ้าทรงประทานพรอย่างเตม็เป่ียมแด่

ทุกท่าน เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบพระคุณพระเจ้าองค์ความรักเมตตาที่ทรงดูแลเราเสมอมา ดังที่นักบุญอัญจลากล่าวไว้ว่า “จง

มั่นใจเถิดว่า พระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ปลูก พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคณะนี้ ตราบใดที่โลกใบนี้ยังดำารงอยู่ เพราะว่าเมื่อพระองค์

ทรงปลูกแล้ว ใครเล่าจะถอนออกได้... ดังนั้นจงบากบั่นต่อไปอย่างซื่อสัตย์และชื่นชมยินดีในงานที่เธอได้ตั้งต้นทำามาแล้ว” (3)   

สิริโรจนาแด่พระเจ้าเพียงพระองค์เดียว!

footnote

 • เพลงใจจิตพร้อม ทำานอง บทเพลงสวดของชาวฮีบรู คำาร้อง ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา osu. 

   (ปรับจากสดุดี 42:1-2)

 • พระธรรมนูญของคณะนักบุญอุร์สุลาแห่งสหภาพโรมัน “จงดำาเนินชีวิตใหม่” 1984 ข้อ 9, 12  

 • พินัยกรรมของนักบุญอัญจลา เมริชี มรดกสุดท้าย ข้อ 6-8, 22

Celebrating	Golden	and	Silver	Jubilee	in	Religious	Life	of	the	Ursuline	Sisters

“My heart is ready, persevering to search You, O God of my life; that I may see Your face.

As a deer longs for running streams, so my soul longs for You, my God”(1)

Catholic religious consecration is “a covenant in which the religious freely respond in faith to the 

gratuitous call of God. The religious surrender themselves completely to Him for His honour and for His 

service by the public profession of the three vows: Chastity, Poverty and Obedience like Jesus Christ. 

We are called to live in the world in the way Christ did in order to be a sign of the love of God”(2)  

The Ursulines of the Roman Union, Thailand joyfully held the Eucharistic Celebration on the occa-

sion of Golden Jubilee in religious life of sister Chintana Chatrasubhang, osu. and sister Churi Kirakittivad, 

osu., Silver Jubilee in religious life of sister Prapatsorn Srivorakun, osu. and sister Thipkanok Prasopchokchai, 

osu., the present Provincial Prioress on Tuesday 30th April 2019 at 10.00 a.m. Bishop Joseph Vuthilert 

Haelom, Bishop of Chiang Rai Diocese, was the main celebrant and Father Apisit Kritsaralam, C.Ss.R. 

gave a sermon at this Mass at Mater Dei Hall, Bangkok.  There were Bishops, priests, women and men 

religious, alumnae, students, parents, teachers and staffs of the Ursulines’ schools, families and guests 

who participated in this ceremony with happiness and joy. 

On that day was also the Feast Day of St Mary of the Incarnation, French Ursuline Sister and 

the first Ursuline Missionary who went to bring Good News to the people in Canada. Saint Mary of the 

Incarnation is the Patronage Saint of Yellow Color House of the Thai Ursulines’ Schools. We, Thai Ursulines, 

thank God for the consecrated life of Saint Mary of the Incarnation and our four sisters. Thank you for 

being the wellspring of God’s love to all those whom you have encountered in the spirit of Saint Angela. 

Thanks to the Bishops, priests, religious, families and guests who joined this celebration and gave 

us encouragement. Thanks to Father Phongthep Pramualprom, the ritual master. Thanks to  Mater Dei 
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School’s administrators, teachers, students and staffs, also Mater Dei Alumnae Association under the  

Royal Patronage, and Mater Dei School Parents and Teachers Association for hosting the place, ritual, 

flowers, food, photos and welcomed the guests. Thanks to Vasudevi School’s Choir and Thai musicians 

for the beautiful hymns in the Mass. Thanks to MD students and alumnae for the lively songs during 

lunch at the 50th memorial building and all who contributed with “Serviam Spirit” for the celebration. 
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May God bless all of you abundantly. Most of all, thanks be to God who always looks after us, as 

saint Angela said “Hold this for certain: that this Company has been planted directly by His holy hand, 

and He will never abandon this Company as long as the world lasts. Because, if He has planted it in 

the first place, who is there who can uproot it?...So, persevere faithfully and joyfully in the work you 

have begun” (3)   Soli Deo Gloria!   

footnote

• The hymn “my heart is ready”, music from the Hebrew prayer song, lyric by sister 

  Ru angkan-jana Chinnapha, osu. (adapted from Psalm 42: 1-2)  

• Constitutions of the Roman Union of the Order of Saint Ursula “Lead a new life” 1984 

  no. 9, 12  

• Testament of Saint Angela Merici, Last Legacy, no. 6-8, 22
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 การจัดให้มีหัวข้อคุณธรรม เพื่อการรณรงค์ตลอดปีการศึกษา เป็นสิ่งที่โรงเรียนอุร์สุลินในประเทศไทย ซึ่งประกอบ

ด้วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนปิยมาตย์ พะเยา โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพฯ และมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

การกระทำาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 โดยเลือกหัวข้อคุณธรรมที่สอดคล้องกับสาส์นที่ประกาศหลัง

การประชุมสมัชชาของคณะอุร์สลินแห่งสหภาพโรมัน ระหว่างปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2556 การรณรงค์แต่ละปี

กำาหนดหัวข้อจาก สาส์นสมัชชา ค.ศ. 2007 หัวข้อรณรงค์ในรอบนั้น ประกอบด้วย

 ปีการศึกษา 2551  เรียนรู้ รัก ข้ามพรมแดนใจ (To Go Beyond Borders)

 ปีการศึกษา 2552   กล้าหาญ สรรคุณค่า เลือก ศรัทธาแต่สิ่งดี (Be Confident and   

     Courageous on the Side of the Truth)

 ปีการศึกษา 2553   Think Globally, Act Locally

 ปีการศึกษา 2554  ขอโทษ โปรดอภัย เริ่มต้นใหม่ด้วยคืนดี (Reconciliation)

 ปีการศึกษา 2555   ความหวังเป็นพลังนำาชีวิต (Hope)

 ปีการศึกษา 2556     หนึ่งเดียวกลมเกลียวสัมพันธ์ (Communion in Solidarity)

 ต่อมาได้มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ท่ีกรุงโรม และได้มีการประกาศสาส์นสมัชชา 

ค.ศ. 2013 นำาสู่หัวข้อรณรงค์ ดังนี้

  

 ปีการศึกษา 2557   มีสติรู้ตนและเปิดใจ (Mindfulness and Openness) 

 ปีการศึกษา 2558  ใจเมตตา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ (Kindness and Empathy) 

 ปีการศึกษา 2559       ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม (Stand for What Is Right and Just)

 ปีการศึกษา 2560  อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility)

 ปีการศึกษา 2561  ผู้สร้างสันติ (Be a Peace Maker)

 ปีการศึกษา 2562  รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน (Compassion and Solidarity) 

ทบทวนหัวข้อรณรงค์ 
ปีการศึกษา 2551-2562

โดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร
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คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันได้รับการเชื้อเชิญให้ส่งสมาชิกนักบวชของคณะเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือเปิดโรงเรียน

สำาหรับเด็กผู้หญิง ตั้งแต่ ค.ศ. 1924 และก่อตั้งโรงเรียนของคณะเป็นแห่งแรก ที่ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ เมื่อ ค.ศ. 1928 

ซึ่งได้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง ซิสเตอร์สี่ท่านแรกท่ีเดินทางโดยเรือโดยสารมากรุงเทพฯ 

เป็นชาวยุโรป จากประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม และยูโกสลาเวีย (ณ ขณะนั้น) แต่ละท่านมิได้มีประสบการณ์ในการจัดตั้ง 

หรือบริหารโรงเรียนมาก่อน แต่เต็มไปด้วยความศรัทธาและกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อ ที่จะจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน ร่วม

เดินทางกันผู้ที่ท่านมิได้รู้จักมักคุ้น เพียงแต่ไว้วางใจว่าเป็นพี่น้องอุร์สุลินด้วยกัน และก็ได้มาถึงแผ่นดินสยาม เริ่มต้นชีวิตการ

ทำางานอย่างยากลำาบาก

การบันทึกเรื่องราวของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปีแรก – ค.ศ. 1924 -1945  ได้รับความกรุณา

จาก Sister Irene Mahoney, OSU ชาวอเมริกัน อาจารย์ในภาควิชาภาษาอังกฤษ ของ College of New Rochelle 

ซึ่งเป็นวิทยาลัยของคณะอุร์สุลิน ที่เมือง New Rochelle, New York  นอกจากเป็นอาจารย์แล้ว ท่านเป็นนักเขียน และ

นักประวัติศาสตร์ของคณะฯ  ท่านมีผลงานเขียนประวัติของคณะอุร์สุลิน ที่ไต้หวัน ก่อนที่จะมาค้นคว้าและเขียนประวัติของ

คณะอุร์สุลินในประเทศไทย

หนังสือชื่อ ณ แดนไกล
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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ในงานเปิดตัวหนังสือ ที่ท่านตั้งชื่อว่า A Far Country ใน ค.ศ. 2000 ซิสเตอร์ไอรีน ได้กล่าวขอบพระคุณบรรดา 

ซิสเตอร์มิชชันนารีอุร์สุลินในประเทศไทย ท่ีได้ช่วยให้ท่านสามารถเขียนหนังสือเล่มน้ีได้สำาเร็จ จากบันทึกท่ีท่านได้มีโอกาส

ศึกษาต่าง ๆ  เป็นต้น จดหมายเหตุประจำา community ของคณะฯ จดหมายถึงบ้าน ที่ซิสเตอร์หลาย ๆ  ท่านได้เขียนอย่าง

สม่ำาเสมอ และญาติพี่น้องได้เก็บรักษาไว้ ตลอดจนบันทึกของพระสงฆ์ นักบวชในประเทศไทย ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ศึกษา

ข้อมูล ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และที่สำาคัญ ท่านขอบคุณคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ผู้มีความจำาเป็นเลิศ และได้

เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสมาชิกคณะอุร์สุลิน ชาวไทย ท่านแรกด้วย ซิสเตอร์ไอรีนใช้

เวลากว่า 2 ปีจึงจะเขียนหนังสือนี้สำาเร็จ และท่านได้บันทึกไว้ว่า ท่านเลือกที่จะเขียนจนกระทั่งถึง ค.ศ. 1945 เท่านั้น และ

หวังว่าจะมีผู้อื่นเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อมาสำาหรับคณะอุร์สุลินในประเทศไทย

คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้ขอให้ คุณครูบุญสม เจริญเอง แปลหนังสือ A Far Country นี้ โดยแปลชื่อ

ว่า ณ แดนไกล ภาษาไทยพิมพ์หลังจากฉบับภาษาอังกฤษ ประมาณ 4 ปี นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งนักเรียนประจำาของโรงเรียนอ่านหนังสือเล่มนี้ ด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง อ่านไปร้องไห้ไป เพราะได้รับรู้ถึงความยาก

ลำาบากของซิสเตอร์ที่ได้อุทิศชีวิตในการให้การศึกษาอบรม และดูแลนักเรียน คณะซิสเตอร์มิได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้จำานวนมาก

สักเท่าไร จึงไม่มีให้ผู้ที่ยังไม่ได้อ่านได้มีโอกาสอ่าน เมื่อได้รับคำาแนะนำาจากเพื่อน

ดังนั้น ชมรมศิษย์อุร์สุลินจึงได้อาสาพิมพ์หนังสือนี้ ทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้ใหม่ โดยได้รับความกรุณา

จากนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ทั้งในด้านการพิมพ์ และการออกแบบปก 

ซิสเตอร์ที่ได้เข้ามาประเทศไทยระหว่าง ค.ศ. 1924 ถึง 1945 ต่างจากโลกนี้ไปกันหมดแล้ว ท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ก่อ

ร่างสร้างโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเรยีนาเชลีวิทยาลัย วางรากฐานให้รับใช้สังคมไทยต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้
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The World Languages Pages 

This first issue of The World Languages Pages for the 2019-2020 aca-
demic year is mainly devoted to finishing up our reports on our activities from 
the last academic year, 2018–2019.  

The bulk of this issue presents the results of the Fourth Annual English 
Writing Showcase, a school-wide competition to recognize and honour ex-
cellent writing in English. This year the contest was held in January 2019 as 
part of the Mater Dei World Languages Festival; Mater Dei News No. 60 
(February 2019) has a full report on the Festival.  

The current issue presents the compositions of the first, second and third 
place winners in each of seven grade levels, Mathayom One through Five and 
Prathom Five and Six, (The Mathayom Six competition is held in June each 
year so that students may use the results in their applications to university.) 
The names of those receiving Honourable Mentions for each of these grade 
levels are also listed.  

Apart from the Writing Showcase results, this issue also includes writ-
ing from Mathayom Three and Mathayom Four from the last academic year. 
Finally, Khun Khru Bryan Jacques begins a new series, Saints Who Influ-
enced Saint Angela. As usual, student writing has received further copyedit-
ing before publication. We hope you will enjoy this issue. 

 
 

The Fourth Annual Mater Dei English Writing Showcase 
This year’s English Writing Showcase took place as part of our major 

new event, the Mater Dei World Languages Festival, which this year was held 
on Monday, 14 January 2019. A combination of large conference rooms and 
regular classrooms in the Mathayom and Prathom buildings was used for the 
writing task, which comprised five to ten percent of each student’s semester 
grade in English Reading and Writing. The writing period was one hour (but 
about 45 minutes for Mathayom Five). The writing prompts, or topics, were 
announced to students when they entered the writing room and are reproduced 
in the boxes on the following pages. 

The first round of judging was carried out by the regular English Read-
ing and Writing teachers, namely Khrus Ms Samagita Ratnaike (M.5), Ms 
Sasitorn Sinthop (M.4), Ms Karen Ang and Ms Nita Nutsathitya (M.3), Mr 
Kamran Munawar and Mr Julian Eustace (M.2)., Ms Linda Donaldson (M.1), 
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Mr William Glover and Ms Sirichana Homsilpakul (P.6), and Ms Nitima 
Krairiksh and Dr Harry Vanduyne (P.5). The second and third rounds of judg-
ing for a shortlist of ten to fifteen papers in each grade were carried out by 
Khru Glenn Verasco and Dr Nyle Spoelstra. Dr Gillian Rodger, Mr Edward 
Krauss and Mr David Lenhart served as coordinators for this large project. 

 
 
 

English Writing Showcase, 2018–2019 
Topics for Mathayom Five 

Topic 1  Every action has consequences. In Mistress of Spices, do you think 
Tilo learned or did not learn from the consequences of her actions? 
Explain why.  

Topic 2  J. K. Rowling, author of the Harry Potter books, has Professor Albus 
Dumbledore say to Harry ‘It is our choices, Harry, that show what 
we truly are, far more than our abilities.’ Do you agree or disagree 
with Professor Dumbledore? Explain why.  

Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 
theme for this year.  

 
 
 
First Place 2018–2019, Mathayom Five 
Ms Ponkamon Woranart (Topic 2) 

 
Choices and Abilities 

I agree with Professor Albus Dumbledore who 
said to Harry Potter that ‘It is our choices, Harry, that 
show what we truly are, far more than our abilities.’ 
Why do I agree? I agree because what we choose is 
what really matters for us 
and ability is not what we 
truly are. 

First, we choose to 
do things that really mat-
ter for us, the things that 
stick in our minds and 
identify our personalities. 
For example, some people 
choose to be teachers 
even though they could 

earn more than a teacher does. Some can be a pilot or 
some can be a doctor but they still want to be a 
teacher which earns less money than other jobs. Why 
do they want to be teachers? It is because giving kids 
knowledge matters for them. It is who they are. 

Moreover, ability is not what we truly are. 
Maybe you have an ability to calculate. Maybe you 
can be a businesswoman in the future, but does that 
make you happy? For example, my mother was 
working in a hospital because she had an ability to 
manage and to calculate. However, during twenty 
years of working in the hospital, she was not happy. 
She always dreamt of having her own farm some-
where in the countryside. Luckily, now she has her 
own farm in Pak Chong where she can take care of 
the farm and live her retired life – where she can be 
herself.   

In conclusion, I believe that if we do things that 
we choose instead of doing what we can do, the result Ms Ponkamon Woranart 
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will not disappoint us because we know what we are 
doing, what we truly are and what we are living for. 
We cannot change who we are just because we have 
abilities to do something else. 
 
Second Place 2018–2019, Mathayom Five 
Ms Paweena Paijitvijarn (Topic 1) 

 
What Tilo Learned 

According to the Mistress of Spices story, Tilo 
learned from the consequences of her actions. They 
gave her important lessons that changed her behav-
iour and her life. 

First, she accepted the punishment of the spices. 
Tilo broke many rules and she knew that. She de-
cided to make her own choices by helping people. I 
think it changed her to be a good person – one so dif-
ferent from the Tilo in the first part who was arrogant. 
She was ready to accept her punishment in her heart, 
so the spices did not punish her body. 

Second, Tilo tried to solve the problem that she 
had caused. She threw the package that had a weapon 
of destruction into the water. The destructive power 
caused an earthquake and fire. She decided to go 
back to Oakland and help people there. I think she 
learned that she must have responsibility for what she 
had done. 

Finally, Tilo learned how to be a better person. 
She used to be a vain, arrogant and impatient person. 
When she came to Oakland, she changed herself 
slightly. She tried to help her people. She helped 
protect Lalita from her husband. She helped Jagjit to 
learn how to protect himself in the right way by 
giving him the money for dojo. She also helped 
Geeta’s family to be together again. I think she 
changed because of her actions, helping people. She 
learned and became a better person. 

To summarize, Tilo learned many things from 
her actions. Everything she did changed her. This 
would be her important and memorable lessons for 
Tilo to continue her life in Oakland. 

Third Place 2018–2019, Mathayom Five 
Ms Kantika Vichayamethakul (Topic 3) 

 
Be a Peacemaker 

Nowadays, the world is in a bottle of anger and 
wars. The ocean is full of depression and tears. Eve-
ryone can see these situations from the news, text-
books, or in their own lives. From the world’s situa-
tions, they bring us to the question: ‘Why can’t the 
world be peaceful even though everyone loves 
peace?’ The answer is here: being a peacemaker is 
not as easy as it seems. 

The first difficult step of being a peacemaker is 
to fight with your own feelings. Anger, fear, and 
greed are the main ‘demons’ that make you lose. A 
good example is when someone blames you for 
something without reason or that is not your fault. 
Most people feel angry and scold them back, which 
leads to a worse situation. To build peace, you have 
to start with your own feelings. Keep your negative 
feelings away and use flowery language instead of 
hitting or cutting words. 

Then you have to fight with people all around 
you for being a peacemaker. Sometimes people in 
your life break the walls of peace you make. For in-
stance, you try to stop a fight between two friends, 
but then a third party comes and says something that 
causes the fight to become worse. Moreover, people 
around you may make you feel that the things you are 
trying to do are useless. How hard you try to create 
the bottle with the clear crystal balls of peace is not 
in someone’s eyes. They can push it easily because 
they do not understand the value of the diamond in 
the stone. They neglect peace.  

Last but most important, you have to face the 
world and society. Just imagine that you live in a 
country that has a war. How could you think about 
being a peacemaker when you do not know what 
peace is? Only a few people, like a dust of gold in the 
ocean, could remember the peace they have lost. 
Thus, they started to fight against all the wars and 



ฉบับที่ 61 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 71

The World Languages PagesThe World Languages Pages 

violence before they will be dragged into the mud of 
hopelessness forever.  

Consequently, you will see that being a peace-
maker is difficult. These difficulties are not the high-
est mountains we could not climb, but they are the 
walls we will break through. Stop thinking and just 
saying that you will make peace in your life, in your 
own society and the world. Just stand up, step 
through the words and start from you own heart now. 
Move on. 
 

Honourable Mentions 2018–2019 
Mathayom Five 

Ms Chavisar Chitpiboonsuk 
Ms Chonnipa Wudtisun 
Ms Faith Athikomrattanakul 
Ms Jira Boonbandansuk 
Ms Kantika Leerattanakajohn 
Ms Nawiya Wiwattananonpong 
Ms Nichada Michelle Abel 
Ms Nichakamol Chuenpisal 
Ms Ployfah Dejaaurearie 

 
 
 

English Writing Showcase, 2018–2019 
Topics for Mathayom Four 

Topic 1  Some people say that social media is actually very unsocial. Think 
about people’s relationships with others: do you think that social 
media makes people feel more alone in their life or more in touch 
with, or connected to, other people? Why do you say that?  

Topic 2  Write a story or an essay with the title ‘Diversity’.  
Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 

theme for this year.  
 
 
 
First Place 2018–2019, Mathayom Four 
Ms Neennara Chatpunnarangsee (Topic 1) 

 
Some Reflections on Social Media 

On a cool winter day in Thailand, you find 
yourself wandering the streets with only a journal and 
the twinkling stars above as your companions. The 
wind blows gently on your face, and the worn white 
sneakers on your feet tread through puddles and 
gravel.  

You can see a café on your right and you realize 
there are people inside. People of all ages are loung-
ing on comfortable chairs, sipping coffee, and scroll-
ing through their phones. You walk on and suddenly 

you are clinging to a pole on the subway. Here too, 
people look at their phones, and this makes you won-
der ‘What is so interesting?’ 

In a day and age like 
the present, technology 
rules the world. We can 
tell from our everyday 
lives, because people are 
always on their phones, 
scrolling, liking and 
sharing. We have become 
a generation fuelled by 
technology and driven by 
social media. For that 

Ms Neennara 
Chatpunnarangsee 
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exact reason, some people are concerned about how 
unsocial social media is. However, social media can 
be beneficial. As a matter of fact, it is a tool for 
connection.  

First, social media is the key to connection and 
reconnection. I say this because I am able to talk to 
my kindergarten friends who live in the US almost 
daily through Instagram. Through many other situa-
tions, I have also seen others rekindle past friendships 
or relationships. Social media makes life easier for 
friends to stay in touch. 

Second, social media enables people to keep up 
with the news and current events. Although news 
apps like the BBC, CNN and the Guardian are more 
reliable sources, social media apps like Twitter, In-
stagram or Facebook also showcase news headlines. 
This way people are connected to the real world as 
well as to friends and family. Since social media apps 

have comment sections, people are able to share their 
opinions and critical thinking when typing out a reply 
rather than just reading and keeping those thoughts to 
themselves. 

Some critics claim that social media actually 
harms real social interactions. They may say this be-
cause many people stay on their phones for a long 
time. However, life is all about moderation. If we 
know when to stop scrolling and start talking, social 
media no longer rules us. For some who have trouble 
staying off phones, apps like plantaforest can help. 

In conclusion, social media is helpful to us not 
only because it enables us to connect and reconnect 
to friends and family, but because it also helps us be 
connected to things that happen globally. Social me-
dia is a tool for globalization, and if we use it 
properly, can become the glue that holds us together.  

So, if you find yourself strolling on the streets 
on a cool winter day in Thailand once again, pocket 
your phone and just breathe. It is crucial to have the 
best of both worlds, without leaning to one particular 
side. Social media is not an enemy, nor is it family. 
If you are able to manage that, your walk through life 
will become much simpler and just as enjoyable as 
your previous stroll on the streets.  
 

Second Place 2018–2019, Mathayom Four 
Ms Kanyapat Ploypradith (Topic 1) 
 

Social Media 
When you look around, what do you see? Chil-

dren talking and laughing with their friends? Busi-
nessmen walking in a rush towards their offices? A 
family having a picnic in a park? These activities 
could commonly be found in our society in the past, 
but nowadays we usually see people concentrating on 
their smartphones. I believe that social media is one 
of the main reasons why people like to use their 
phones to communicate rather than speak directly to 
a person. This preference leads to a feeling of loneli-
ness and being less sociable. 

Drawing by Ms Nibbijja Chaisiri 
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One of teenagers’ routines is to post a photo on 
Instagram, which is a famous social media platform, 
as soon as they have time. After posting a photo, they 
hope for many likes and comments so they would feel 
happy and know they are still important to others. 
However, if their goals are not fulfilled, they might 
think that no one cares about them and might be up-
set. Loneliness and depression are consequences that 
could be caused by this kind of feeling. 

Moreover, when a person concentrates on a 
phone, she or he would rarely join others’ conversa-
tions. For example, my friend, who is addicted to so-
cial media, sometimes does not talk much when she 
is having lunch with me, as she is busy with catching 
up on the latest news on social media. This shows that 
social media can make a person interact with others 
less. 

To sum up, I personally do not think that social 
media always makes people become unsociable or 
damages human relationships seriously. The bad ef-
fects could happen only if we use social media inap-
propriately. To avoid that, we just have to balance 
between a face-to-face interaction and an internet-
based interaction so that we could benefit from using 
social media as well as keeping in touch with people 
around us. 
 
Third Place 2018–2019, Mathayom Four 
Ms Thamakorn Vaidyanuwatti (Topic 1) 
 

Social Media 
I think that social media makes people feel 

more in touch with and more connected with other 
people. Surely social media cannot let us meet or see 
people in real life, but if you think of it in another 
way, it really helps us feel close to one another. 

Life before social media became a part of our 
lives was not as convenient as now. Imagine trying to 
contact a person from the other side of the world. The 
only way to do that was by mail. It will take ages for 
that person to receive your letter. What about news? 

We need to keep in touch with the world but in that 
time you only had newspapers. And do not forget 
about business. If you wanted to buy something for 
your company or make a contract with other compa-
nies quickly, how would you do it? 

Nowadays, social media has become a part of 
our everyday lives. You can also say that it is like one 
of our vital organs that we cannot live without. Eve-
rything is done with one touch of a finger. Say that 
you and your friend live in different continents and 
time zones. You can send messages to your friend or 
see each other’s faces by face-timing. It will make 
you feel closer to your friend and feel like she is right 
in front of you. With social media you will be able to 
catch up with news from all over the world. You also 
get to know the news faster. If you are working with 
other people you can just call or message them to get 
the information you need. 

Some of you might think that if we have all of 
this social media we will not be able to have actual 
contact in our real lives. But actually we can have a 
lot more worldwide contact with other people from 
different parts of the world. You can get to know 
people and share your opinions of other things on the 
internet. 

In conclusion, does social media really make us 
feel more connected to other people?  If you ask me, 
I would say that it really makes us connected in a 
more convenient and easy way. Social media is good 
for you if you use it in the right way. Too much social 
media can be bad for you but too little is not good 
either, so I think that we should use it in the right 
amount and the right time. 
 
Honourable Mentions 2018–2019 
Mathayom Four 

Ms Kanokon Somkaew 
Ms Patnaree Banthitwong 
Ms Siseera Kuansongtham 
Ms Tanchanok Lertruangpunyavut 
Ms Uchuta Jakpaisan 
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English Writing Showcase, 2018–2019 

Topics for Mathayom Three 
Topic 1  Some people say that social media is actually very unsocial. Think 

about people’s relationships with others: do you think that social 
media makes people feel more alone in their life or more in touch 
with, or connected to, other people? Why do you say that?  

Topic 2  Write a story or an essay with the title ‘Race’.  
Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 

theme for this year. 
 
 
 
First Place 2018–2019, Mathayom Three 
Ms Pran Tantipiwatanaskul (Topic 1) 

 
The Loneliness of Social Media 

What would you choose to post on Instagram? 
A silly moment, or a picture that has gone through 
numerous filters? Most 
answers would probably 
be a picture through fil-
ters. People try their best 
to be gorgeous, and social 
media, where no one 
knows who you are, is 
one of the best choices. 
But it is also a place with 
no true friendship.  

Social media is a 
space that will make peo-
ple feel lonely. First, people care too much about how 
they look. Although they try to look young and rich, 
they know that is not what they are. Eventually, they 
lose their true selves. Why would a person feel proud 
when what she says is not what she really is?  

Next, friends and followers gathered on social 
media are actually strangers. How can you know if a 
person is good when you just met them on the inter-
net? No matter how many friends there are on Insta-
gram, there is no way they can be counted as friends 

in real life. Considering that fact, people would still 
feel lonely even though they became famous on the 
internet.  

Finally, it is very easy to be destroyed in social 
media. There are many celebrities who posted some-
thing wrong and got destroyed – they cannot even 
live in the real world. If that happens, even your fol-
lowers will turn their knives on you. The place you 
spent years to build will be gone in a few hours. 
Loneliness will crawl back again. To sum up, social 
media will make people lonelier even though they 
came to find love. 
 
Second Place 2018–2019, Mathayom Three 
Ms Romteera Angela Chirasanti (Topic 1) 

 
Social Media  

Social media is what our generation is most fa-
miliar with. It is used for connecting with old friends, 
people we see every day, or even distant family mem-
bers. It is where we discover a whole new version of 
ourselves, or get to be something we always wanted 
to be by just clicking ‘share’. Because the social me-
dia community makes us value followers as if they 
were money or more, we do not fail to attract new 
people with our filtered posts and call those people 
our ‘friends’. So most people who spend time on so-
cial media are lonely or need a friend.  

Ms Pran Tantipi-
watanaskul 
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Little do you know that those people we meet, 
no matter if it is on Instagram, Facebook or Twitter, 
are not exactly what cures our loneliness. In this 
place where everyone strives to be something they 
are not, it is quite rare to find someone who does not 
fake their happiness and wealth for followers. Isn’t it 
difficult to be friends with someone who always asks 
to be tagged or mentioned in everything you do just 
so they can be noticed? And isn’t it tiring to have to 
worry if a good photo of you was posted on someone 
else’s account? The consequences of relying on your 
social friends too much can hurt you and you will end 
up having to hide your pain once again. To me, social 
media makes you feel alone more than you think. We 
should never fake our feelings just because this com-
munity tells us to. 
 
Third Place 2018–2019 (Tie), Mathayom Three 
Ms Pinn Pacharatanasarn (Topic 1) 
 

(Un)social Media 
Do you agree that social media is actually un-

social? If you are not sure, start considering your 
daily routine. What do you first pick up in the morn-
ing, always have in your pocket, or begin looking at 
when you have nothing to do? It is your phone, right? 
Following that, I am sure that most people’s screen 
time is spent with social media. Social media benefits 
us in many ways. You know more people from all 
over the world, get information, never miss what 
netizens are talking about currently, and communi-
cate with others easily.  

On the other hand, while you keep in touch with 
people on social media, do you notice the difference 
in your relationships with family and friends, the 
ones you used to care about the most? According to 
that, why don’t you try to spend more time with 
them? It was clearly shown in places like restaurants 
that adults phone their co-workers, teens take pic-
tures and post them on social media, and even kids 
play games on their phones or tablets. If you do not 

want to regret not communicating with your family 
members or your friends, just talk to them face-to-
face.  

Social media is beneficial and interesting, but 
you should learn how to manage your time properly. 
Otherwise, your relationships with people in your 
everyday life can get worse. Ultimately, you cannot 
turn back time, so start putting down your phone and 
looking for other activities to do.   
 
Third Place 2018–2019 (Tie), Mathayom Three 
Ms Pornpavee Thamwiwat (Topic 1) 
 

Social Media 
Social media has many benefits for users. Some 

people use it to learn more about events occurring 
around the world, while others use it to find new 
friends who live on the other side of the Earth. Many 
say that using social media connects you with other 
people, but that is not always true.  

Social media can sometimes make its users feel 
lonely too. For example, you might think that using 
social media a lot can connect you with people from 
faraway countries, but that means you have less time 
to talk with people around you in real life. It is quite 
common today that parents and their children do not 
have very good relationships, and one of the reasons 
can be because there is too much usage of social 
media. 

Even if you manage your time well, there is an-
other problem with social media, which is the attack 
of other users. There is much news about one person 
being attacked by people for stating his or her opin-
ion without thinking well. This can happen to any-
one, both famous people and celebrities as well as 
normal people.  

There are many other problems that may hap-
pen, but if you use social media properly, think care-
fully before you comment on something, and notice 
the people around you, you will not have to worry 
about these problems.  
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Honourable Mentions 2018–2019 
Mathayom Three 

Ms Athicha Kleosakul 

Ms Pim-orn Pitakskulhong 
Ms Rinrada Na nakorn 
Ms Thirisara Rungquansiriroj 

 
 
 
 

English Writing Showcase, 2018–2019 
Topics for Mathayom Two 

Topic 1  Write a story or an essay with the title ‘My Best Day Ever’. It can 
be something that really happened to you or something you would 
like to have happen to you.  

Topic 2  Write a story or an essay with the title ‘Discovery’.  
Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 

theme for this year.  
 
 

 
First Place 2018–2019, Mathayom Two 
Ms Parisa Lertdumrikarn (Topic 3) 

 
Be a Peacemaker 

Peace: some people interpret it as being able to 
live with others, but the word is so much more pow-
erful and meaningful than that. The word peace 
means to be able to live together in justice, harmony 
and unity. Right now, we are fighting to be on top of 
everyone else. If we keep 
living like this, the world 
will never develop. Re-
member, you are not 
alone on this globe. You 
have to learn to fit in with 
others. Everybody should 
have morals, be gener-
ous, be loyal, respect 
other people and have in-
tegrity.  

We can take Saint 
Angela as an example. She is admired for her kind-
ness and merciful heart. She was such a beauty but 

she never wanted to look that way, because she never 
cared about what others thought about her or her ap-
pearance. All she desired was to be close to God and 
to make people around her happy. She always liked 
to help others even when she was miserable. She 
once said, ‘Be to all a good odour of virtue’, which 
means to spread kindness and mercy. We should 
learn from her and develop ourselves so we do not 
make the same mistakes repeatedly. By doing this, I 
can assure you that someday the world will become 
peaceful and just again. Start today if you want to see 
a change because you cannot change what is going 
on around you until you change what is going on 
within you. 
 
Second Place 2018–2019, Mathayom Two  
Ms Sasalal Eu-ahsunthornwattana (Topic 1) 
 

My Best Day Ever 
I am not going to lie: I am extremely grateful 

for this life. I have had so many amazing oppor-
tunities and I consider myself very fortunate. Even 
though there were a few events in my life that I wish 

Ms Parisa Lertdumrikarn 
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I could just forget entirely, I have still had lots of 
memories that I would love to keep forever. For 
example, the day I made my first friend in England 
or Christmas time when I was a small child. The day 
I dream of, however, has not happened yet. In this 
essay, I will tell you about my dream day. 

I will start off the day with changing into a re-
ally stylish outfit that makes me look fabulous. My 
dad would give me a letter that was sent from a cast-
ing agency that came in the mail that morning. I will 
open it to find out that my dream came true and I have 
been cast for the role I worked so hard for and was 
determined to get. My family and I will go to my fa-
vourite luxurious buffet to celebrate. After that, I 
would go hang out with a friend. We would go to ran-
dom places for a photo shoot. We will go to places 
like restaurants, parks, malls and literally anywhere. 
After posting a photo from the shoot on Instagram, I 
would gain my ten-thousandth follower, which has 
been my goal since I was eleven years old. When I 
get home, I will find my childhood best friend from 
England waiting for me. She will be staying at my 
house for the summer and go to school with me as an 
exchange student. We will just spend the whole night 
catching up and watching movies.  

That was a short description of my ideal day. It 
may seem like something a five-year-old would 
dream about, but it is something that I would die for. 
 
Third Place 2018–2019, Mathayom Two 
Ms Pimnalin Kittavornrut (Topic 3) 
 

Be a Peacemaker 
Peace is a time without any fights or wars. In a 

larger sense, peace can mean a state of harmony, 
quiet or calm that is not disturbed by anything at all, 
like a still pond with no ripples. 

Being a peacemaker is a growing commitment. 
A peacemaker always listens to others and helps 
others. A peacemaker is also a person who brings 
about peace, especially by reconciling adversaries. 

To become a peacemaker, first I have to have a 
genuine love for others. Second, I pray. Third, I build 
trust in every relationship. Fourth, I know how to 
control her or his anger. Fifth, I speak the truth with 
love.  

In conclusion, to be a peacemaker is to live 
without any fights and wars. A peacemaker will make 
our world better and more beautiful. Therefore, be a 
peacemaker, not a peace destroyer. 
 
Honourable Mentions 2018–2019 
Mathayom Two 

Ms Angela-Pornpunnee Skuntalak 
Ms Annik Sitdhikariyawat 
Ms Auranat Phonpraserth 
Ms Eriya Phokthavi 
Ms Jongpasinee Sukavut 
Ms Malini Synsukpermpoon 
Ms Nakamol Saenprasert 
Ms Nicha Prabhasabhakdi 
Ms Nunnapin Chulakanista 
Ms Patcharamon Chantaravesutilert 
Ms Sirathorn Noparat 
Ms Woranun Kusolwattananapa 
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English Writing Showcase, 2018–2019 

Topics for Mathayom One 
Topic 1  Describe a job you would like to have after you finish studying. 

Why would you like to have this job? What skills and personal qual-
ities would you need to do this job – what would you have to be 
good at doing?  

Topic 2  Some people (like Jiminy Cricket) say it is never okay to tell a lie. 
Do you agree or disagree with this statement? Why or why not?  

Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 
theme for this year.  

 
 
 
First Place 2018–2019, Mathayom One 
Ms Panithida Pavarolavidya (Topic 1) 

 
The Job I Would Like to Have 

‘I want to be a chef when I finish studying.’ 
When people hear that they normally ask me ‘Why?’ 
and say, ‘I think you should do something other than 
that, like being a doctor, 
a scientist, a graphic de-
signer or some other job 
that suits you more. 
And you know what? 
You should do the 
cooking stuff as a part 
time job.’ Yeah! I know 
that being a chef is not 
fantastic like being a 
doctor, but for me the 
word chef means much 
more than being a cook. 

A chef is not just a job where you put your in-
gredients in a pot and boil it to make food. Instead, it 
is a job where you are trying to make the people who 
eat your food feel happy.  It is all about your patience 
and the care you put in to each dish. Another thing 
you will need to be a chef is creativity. You should 
try and use your imagination to create new, delicious 

recipes to make it interesting for your customers. Oh! 
And do not forget to be kind and just be patient and 
attend carefully to each detail, no matter if it is cook-
ing or serving your customers. 

Finally, I want to say that no matter what job 
you chose, just give it your best and be patient, care-
ful and joyful. Each job is important, so do not forget 
to give it your best.  
 
Second Place 2018–2019, Mathayom One 
Ms Pitsinee Laokirkkiat (Topic 3) 
 

Be a Peacemaker 
If you think that a peacemaker is an easy thing 

to be, you are both right and wrong. A peacemaker is 
easy to be but sometimes it is a big thing and very 
complicated. When you first hear the word peace I 
am sure you will think of a war. But in reality peace 
happens every day around you; it is closer to you than 
you think it is.   

At the very beginning of term one I admit that I 
did not take this topic seriously, but things changed 
around the start of term two. I saw hate everywhere, 
especially on social media. People took it way too 
far: some people were getting death threats and some 
of my friends got bullied. It is so sad to see what the 
community has turned into. But of course there are 

Ms Panithida  
Pavarolavidya 
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still some good people who do not go around and 
judge people.  

To all the haters out there, what do you get from 
hating? Obviously nothing, but you still keep doing 
it, wasting your time talking about people you do not 
like. It is not that hard to be nice and create peace for 
once. The world would be so much better and even 
more beautiful if we spread peace everywhere. God 
taught us to love each other.  

There are two paths in front of you: ‘hate’ and 
‘peace.’ The ‘hate’ path looks like a lot of fun from 
this point of view but if you go deeper you will find 
out that there is nothing but darkness. The ‘peace’ 
path looks plain and boring from the outside but if 
you go deeper you will find happiness and love 
everywhere.  

I am in the process of becoming a peacemaker. 
It is sometimes hard but I just want to see people 
smile and be happy. Hope you all are too! 
 
Third Place 2018–2019, Mathayom One 
Ms Panthira Mangkalopakorn (Topic 2) 

 
Never Tell a Lie 

Some people say it is never okay to tell a lie. I 
agree with this statement. Most people tell lies every 
day. They have an excuse. Someone said that he had 

to lie to protect his lover, but one day the whole world 
will know. My parents always tell me that there are 
no secrets in the world. One day someone will know 
for sure.  

You cannot tell lies forever. For example, I told 
my mom a lie that I did not have any homework, but 
actually I did. Then one day I got my grade and it did 
not look good. My mom went to ask my teacher, and 
my teacher said that I did not do any homework. You 
see that I cannot lie forever. And my mom was very 
angry about that. If you lie, you can have happiness – 
but not for long. And that is why it is never okay to 
tell a lie: if you lie often maybe you will have a long 
nose like Pinocchio. 

 
Honourable Mentions 2018–2019 
Mathayom One 

Ms Canisa Viravan 
Ms Chawalnuch Pluemarom 
Ms Chloe Denise W. Tan 
Ms Napapat Benjapatanamongkol 
Ms Napatsorn Carla Mongkhonvanit 
Ms Natcha Bunprakasit 
Ms Nathathida Thammapala 
Ms Pawarisa Uthaivoravit 
Ms Pornada Palapong 
Ms Vanussarun Teeraboonchaikul 

 
 
 

English Writing Showcase, 2018–2019 
Topics for Prathom Six 

Topic 1 As your time in Prathom Six is coming to an end, what is your best 
memory as a Prathom student? 

Topic 2  In your opinion, what can’t money buy?  
Topic 3 Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 

theme for this year. 
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First Place 2018–2019, Prathom Six 
Ms Varinthorn Chavalit (Topic 1) 

 
My Best Memory 

Since our school year is close to an end, I have 
many memories from the past that mean a lot to me. 
And some even helped me shape my own personality 
as I grow up. 

One of the best is when I acted in our school 
play Alice in Wonderland as the March Hare. It was 

amazing: I loved every 
part of it. The rehearsals 
were so much fun and the 
show was spectacular. It 
helped shape my love of 
theatre, music and acting. 
I had this feeling when I 
stepped onto the stage that 
everything was perfect. If 
it were not for the play I 
would not have become 

myself. After that I even took singing and acting clas-
ses because of this play.  

This shows that if you do something you love, 
you will never regret it. I cannot wait for my next 
year in Mathayom One, and I will be looking forward 
to acting in another school play. 
 
Second Place 2018–2019 (Tie), Prathom Six 
Ms Chatcha Sriwanwit (Topic 2) 

 
What Money Can’t Buy 

Money can buy a lot of things: stuffed animals, 
cars, airplane tickets, even money itself. Money can 
also reduce a lot of responsibilities, such as going to 
school or work. But there are some things that money 
cannot buy, however much you have. 

Quotes are made about how ‘money cannot 
generate happiness’, and most of the time it is true. 
Money could make you happy by letting you buy the 
things you like, but money itself cannot make you 

happy. And if you have it for a long time, it could 
even become boring.  

In conclusion, money can buy you many things. 
It can even buy things that make you happy. But 
money cannot buy you one thing. And that is happi-
ness, because if you have happiness you will have 
something that is more valuable than money will ever 
be.  
 
Second Place 2018–2019 (Tie), Prathom Six 
Ms Gaia Hemvej (Topic 2) 
 

What Money Can’t Buy 
Money is one of the most important things a hu-

man wants and needs. Why? I personally think that 
our society has made money the number one priority, 
which means that if you have it you are relevant and 
if you do not, you are not. 

What I think money cannot buy is peace. Peace 
comes from love and happiness between people. In 
my opinion, peace cannot be bought because it comes 
from the heart, not from bribing others with money. 
Even though our world is not as accepting as it used 
to be, I hope we can still be peacemakers in every 
community. Some people think money can buy eve-
rything, but for me it cannot.  

In conclusion, I think money cannot buy peace. 
Not every one might agree because opinions can be 
different. For me, however, peace is the number one 
priority, not money.  
 
Third Place 2018–2019, Prathom Six  
Ms Natchaya Jessica Chirasanti (Topic 2) 

 
What Money Can’t Buy 

Money is a paper and metal object that is a part 
of people’s lives. Money has a price: if you keep us-
ing money without thinking, you will lose money and 
your life will get worse until you hit the very bottom. 

In my opinion, money cannot buy many things, 
such as happiness, love, and even our families. 

Ms Varinthorn Chavalit 
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Money is an object that gets you things, but not eve-
rything. People say: ‘Money is everything you will 
ever need.’ That sentence made me think: if money 
is everything you will ever need, what about the peo-
ple who love you, the people who are always there 
for you when you need them – the people whom you 
love? Money cannot buy those things. Family is the 
key to everything, even those things that a simple pa-
per and metal object cannot buy. Family creates hap-
piness in our lives and gives us all their love: those 
are things money cannot buy. In conclusion, money 

is not everything you will ever need; family is. 
 
Honourable Mentions 2018–2019: Prathom Six 

Ms Nawara Charinsarn 
Ms Parima Suradaroonsri 
Ms Pichayapa Sevikul 
Ms Ploynapat Siripatpakdee 
Ms Porawira Chokkhanchitchai 
Ms Thanatvanan Sinchairatanakul 
Ms Thitiphan Pongsathidporn 
Ms Thunyamon Kittiyann 

 
 
 

English Writing Showcase, 2018–2019 
Topics for Prathom Five 

Topic 1  Describe how you would save ‘Mother Nature’ (forests and oceans).  
Topic 2  Write about your best Christmas and New Year’s experiences. (It 

could be this year or another year.)  
Topic 3  Write a story or an essay with the title ‘Be a Peacemaker’ – a school 

theme for this year.  
 

 
 
First Place 2018–2019, Prathom Five 
Ms Issaree Mahagitsiri Leonio (Topic 2) 

 
A Christmas Miracle 

You might think that miracles are not possible, 
but I am going to tell you about a Christmas miracle. 
I went to the Philippines with my family to visit my 
grandparents and cousins. They were so happy to see 
me. I was glad that I got to spend Christmas with 
them this year. While I was there I played with my 
cousins and their friends. It was really fun.  

My parents and I went to the mall to buy me a 
new Christmas dress. My dad found a beautiful red 
dress in a shop called Periwinkle. I saw the dress in 
his hand and I immediately asked my mom if I could 
try it on. My mom allowed me to do that. So I took 
the dress and went into the dressing room. I came out 

and I saw my dad with a big smile on his face. My 
mom told me that it looked beautiful on me. So I 
asked my dad if he could buy it for me and he said 
‘yes’. I was so happy.  

When I went home I 
helped my grandmother 
set up the Christmas tree. 
After I helped my grand-
mother, I went to have a 
walk around the village.  

The day before 
Christmas Eve I was very 
ill. I saw the doctor, who 
gave me medicine, but it 
did nothing.  

I stayed in my room 
with my dad, watching my sister and brother open 

Ms Issaree Mahagitsiri 
Leonio 
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their gifts. My dad stayed in my room comforting me. 
He asked if I wanted to have Christmas dinner with 
my family. I asked if I could stay here a bit longer. 
And he said yes. So he told me he would wait for me 
downstairs. I stayed in my room praying to God. I fell 
asleep without knowing it. When I woke up I saw my 
whole family. My mom told me that I was not ill an-
ymore. I was so happy.  

After all that comfort I saw Santa. I got so many 
presents. And then New Year’s Eve came. I was very 
happy that I got to spend that day with them, too. I 
am so thankful that I always have my family with me 
so just love others and make the most of every day. 
Remember that everything is possible! 
 
Second Place 2018–2019, Prathom Five 
Ms Pakpatnicha Ooi (Topic 2) 
 

My Best Christmas 
One day I was thinking about where I should go 

on Christmas day. Then suddenly someone knocked 
on my bedroom door. It was my mom, who told me 
we were going to Ang Thong for Christmas. I did not 
know where it was but then my mom said to pack up 
my stuff and get ready to go.  

When we got in the car I asked my mom about 
the presents. She said there would be a party there. I 
was so excited! An hour later we arrived at my 
grandma’s house in Ang Thong. I saw the 
decorations and I was amazed! It was so beautiful and 
shimmering.  

My grandma said that there would be steak and 
mashed potatoes for lunch. I was happy that there 
were mashed potatoes because I really like them. Oh, 
and it also was my mom’s birthday that day! I se-
cretly went out to get a cake with my aunt for my 
mom’s birthday. Then we went to the market to get 
some snacks and some food for the party. When I re-
alised that it was time for my mom’s birthday, I 
quickly ran to get the cake and the candles. My uncle 
got the lighter. Then we sang ‘Happy Birthday’.  

The next day was the day for the presents. Eve-
rybody was very excited. There was money, fans, fur-
niture and more. We drew numbers and I got money! 
My grandma got a fan and my mom got a set of cups 
and saucers. My mom and I were so happy that we 
got money and the cups and saucers. But there was 
another round. It was a special round to win more 
money. My aunt and my cousin got the money. We 
did not get it, but it was fine. It was time to go home. 
It was sad to leave but we have to come back next 
year. I had to say goodbye and pack our stuff to go 
home.  
 
Third Place 2018–2019, Prathom Five 
Ms Napacha Prateepvisrut (Topic 1) 
 

Mother Nature’s Story 
Do you know why there is pollution in the air? 

Do you know why some parts of Thailand have 
floods? It is all because of human beings. We all did 
it. Let us start with the forests. Humans cut trees 
where animals live and which give them food. With 
no trees, there are no animals and more extinctions. 
If there are no trees, when it rains, nothing will stop 
the water and a lot of villages will have floods. When 
it is hot, some creatures (like humans) will rest under 
trees, but if the trees are cut down, we cannot rest. 
We have to help regrow the forest so that animals will 
not go extinct and there will be no floods. 

Next, think about water, such as rivers and 
ponds. We use a lot of water for farming, drinking 
and washing. In the past, we can do everything from 
the water in rivers and ponds. We can even drink it! 
But now factories pollute the rivers, so fish cannot 
live and we cannot eat them. Some factories were 
starting to fix this problem by taking care of pollution 
in new ways but some still follow the old ways. 

Oceans and seas are also important. We get 
food from them. Again, there is a problem with 
pollution. The problem is we use a lot of plastics. 
Plastics are like poison in the sea. We throw tons of 
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plastics away. They flow to the sea. Turtles think they 
are jelly fish – which is sea turtle’s food – so they eat 
them. A lot of turtles die and other sea creatures also 
die. Even in the Arctic and the Antarctic, creatures 
cannot live now because the ice is melting. So, let us 
help them. 

 

Honourable Mentions 2018–2019, Prathom Five 
Ms Aichat Achapalasiri 
Ms Arisa Chirakranont 
Ms Onvarin Dusdi-isariyavong 
Ms Pa-bhawarin Manasnayakorn 
Ms Panisa Watcharatith 
Ms Pimnara Sutangcanu 
Ms Thapanee Chaokraisith 

 
 
Other Student Writing, 2018–2019 Academic Year 
 
 
From the Mathayom Three Classrooms of Khun Khru Karen Ang 

 
From the teacher 

At the end of term one in the 2018–2019 academic year, students were 
asked to write a cause-and-effect essay. This exercise was a culmination of 
the lessons learned during the term. For this assignment, students were asked 
to apply what they learned about writing effective sentences (sentence com-
bination and sentence variety) and effective paragraphs (topic sentence, tran-
sition words and phrases, supporting details) into a longer piece of writing. 

 
 
From Ms Naracha Phunnaphat (writing in Matha-

yom Three in 2018–2019) 
 

The Path of Blackpink 
Blackpink is one of the most popular K-pop girl 

groups in the world, with more than 11 million 
subscribers on YouTube, despite having debuted 
only two years ago. Most people think that becoming 
famous means being rich and not having to work long 
hours. However, managing fame is a true challenge. 
Blackpink’s members have to practice intensely, 
sacrifice their normal life, and give up their privacy 
to gain and maintain their fame and popularity. 

First, Blackpink’s members trained for several 
years before their debut, yet they still have to practice 
singing and dancing for months to produce hit songs 
and incredible performances on stage. They do all of 

these tiring things to keep their fans happy. As a 
result, all of their songs have ranked number one on 
the overall performance chart. Ultimately, they 
became the fastest-growing K-pop group ever in the 
Korean entertainment industry and have the most 
viewed K-pop music videos ever in the past ten years. 
The latest music video of Blackpink, called ‘DDU 
DDU DDU’ which was released just two months ago, 
has already received more than 350 million views on 
YouTube. 

Second, they have lost their ability to live a nor-
mal life. As they have to work ‘24/7’, they do not 
have their own personal time to hang out with their 
friends or even to spend time with their families. 
Some of the members have even lost their oppor-
tunity to go to school or experience childhood once 
they became trainees – some as young as fourteen or 
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fifteen years old. They have a very large opportunity 
cost: most of us could never imagine how difficult it 
would be to sacrifice these crucial experiences of life 
just to become a K-pop idol. 

Last but not least, Blackpink’s members have 
also lost their privacy from the very first time they 
stepped on stage. Because they have a lot of fans, 
they have always to behave well and respond to situ-
ations properly to live up to their fans’ ideals. More-
over, sometimes there are some fans who are imma-
ture and do inappropriate things that intrude on the 
members’ privacy. For example, these fans would 
follow them everywhere they go and film every ac-
tion they do. They have to be aware of their actions 
all the time because anything can be recorded and 
posted on social media with the blink of an eye. Be-
fore their debut, they could walk outside and go shop-
ping like normal people. Now, they cannot do that 
anymore.  

In conclusion, in exchange for Blackpink’s 
worldwide fame and popularity, the members have 
had to give up their own personal privileges such as 
their time, their normal life or even their privacy in 
order to fulfil their fans’ expectations. These facts re-
inforce that becoming popular or famous is not very 
easy and to maintain that fame is even more difficult. 
Thus Blackpink, like other K-pop girl or boy groups, 
has gone down a rough and challenging path before 
they could achieve their goals. 
 
From Ms Jada Pojanapanich (writing in Matha-

yom Three in 2018–2019) 
 

Success of BNK48 
Have you ever heard of ‘Fortune Cookie’? It is 

a very popular song by BNK48, a famous Thai girl 
group. Everyone enjoys their songs, but probably few 
of their fans wonder what the members gain from be-
ing part of BNK48. When they are in the band, they 
learn to be more mature and act like grown-ups ear-
lier than other people at their age. They have a lot of 

chances to meet and work with new people, to make 
extra income, and to learn to have patience.  

When they are working in the band they have to 
deal with lots of people, from their bandmates, man-
agers, and production crews to their fans. Meeting 
new people all the time teaches them how to behave 
around them appropriately. They learn to communi-
cate with people efficiently, which will make their 
life easier. When they know how to communicate, 
people will like them and be more likely to do what 
they say. While other girls at their ages still cannot 
obey instructions, BNK48 girls can handle conflict.  

Moreover, they can earn lots of money for their 
savings. In each period they have to practice, release 
new songs, and show up at fan meetings. From these 
activities they gain a large amount of money, espe-
cially from the fan meetings. When we buy any prod-
ucts of theirs – for example, their photos, the key-
chain and anything with their picture on it – they get 
a share of that money. If they are the more famous 
members, they get even more. Large consumer 
brands such as Lactasoy, Toyota Ativ, and Fuji have 
started to use famous members of BNK48 as present-
ers. Even when they do not have jobs they can make 
money from being a brand presenter or by modelling. 

Last, they learn to be patient. This is one of the 
most important ingredients for success in every ca-
reer. They must have a lot of patience to practice, 
practice, and practice all the time. Sometimes they 
cannot achieve their goal, but they have to keep on 
trying. They have to force themselves to follow their 
performance schedules. When they are going on 
stage, they have to arrive very early before the show 
and work until very late. Once they have been 
through hard times, then in the future small problems 
will not affect them or dampen their determination 
and enthusiasm. 

This account shows that experience from the 
band makes these BNK48 girls more professional 
when compared to other girls at the same age. They 
learn to deal with a wide range of people. They get 
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financial support for their education and savings. 
Additionally, they understand that if they want to 
succeed, they have to work hard. To be successful is 

everyone’s goal. But not everyone can be in the place 
these girls are. If you want success, you have to start 
to follow your dream now.  

 
 
From the Mathayom Four Classrooms of Khun Khru Ms Sasitorn Sinthop 

 
From the teacher 

On the midterm examination in the second semester of the last academic 
year (2018-19), students were asked to read an article by W. Behrens-Horrell 
titled ‘The Child Performer: The Making of a Star’ from the June 2011 issue 
of Psychology Today. After answering some comprehension questions, stu-
dents were then asked to write an opinion paragraph of 120–140 words to 
respond to this question: What should parents do to ensure that their star child 
grows up appropriately? They were reminded to write a clear topic sentence, 
support their opinion, and conclude their ideas. They were encouraged to use 
the information in the article. 

 
 
From Ms Nobpanaree Nimitrphan (writing in 

Mathayom Four in 2018–2019) 
 

Rearing a Child Star 
Becoming famous at a young age might directly 

affect childhood development. Parents are the most 
important factor in making a star child grow up in the 
right way. First, the parents and child must have the 
same motivation in this kind of business, and the 
parents should allow and support the child in every 
way. For example, parents should play the role of 
counsellor when their child has to face difficult 
circumstances, such as receiving hate mail. Also, 
since acting could be a brief career, children must 
know how to live by themselves after the end of this 
short-term opportunity. If parents do not teach and 
enhance their children’s life skills, they may not do 
well in a normal life which is different from the 
celebrity life. In conclusion, raising a well-developed 
young star depends on the parents to do what is best 
for them, both as an actor and a child. 
 

From Ms Supakarn Thanyakriengkrai (writing in 
Mathayom Four in 2018–2019) 

 
Rearing a Child Star  

The way that parents raise their child is the most 
important thing in child development, especially in 
young actors because they have a different lifestyle 
from that of other kids. Parents should treat their 
child well, and not be too tight or too loose. They 
need to let them do the job that they want rather than 
forcing them to do a lot of work to earn money. 
Moreover, they must support their education too be-
cause a job in the spotlight is not sustainable. If they 
do not shine anymore, they will have another career 
for their future. Not only is learning in school im-
portant, but parents also have to teach their children 
about how to live a normal life and socialize with 
other normal friends. Therefore, parents are an im-
portant guide to lead their child to a successful future. 
If they treat their child well, the child will have a 
well-balanced life. 
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From the teachers 
Saints Who Influenced Saint Angela Merici: 

Saint Ursula, Patron Saint of Female Students (Died 383 A.D.) 
Part One of Four  

By Khun Khru Bryan Jacques  
 
Sailing up the Rhine River sounds like quite a 

relaxing thing to do. This is what Saint Ursula did in 
the fourth century, and part of the trip must have been 
scenic and relaxing. However, in the end, she was 

martyred in Cologne for 
her Christian beliefs. 
She was shot through the 
heart by an arrow for re-
fusing the advances of a 
Hun leader. The Huns, a 
rather violent group, had 
been living in the area. 

Quite a few ver-
sions of Saint Ursula’s 
story exist. It is a legend 
that has been passed on 
by word of mouth over 
centuries. The basis of 
the legend is true, but the 
facts were embellished 
over time, a time when 
books did not exist. In 
the fifteenth century 
Saint Angela Merici, as a 
young girl, would have 
heard the story of Saint 

Ursula, read to her from The Golden Legend, a best-
seller of the times which told the stories of the lives 
of saints. Books had only just become available due 
to innovations of the times. A young Angela would 
have also seen paintings of Saint Ursula, painted dur-
ing the Renaissance by famous artists. Saint Ursula’s 
wisdom and devout faith had greatly influenced 
many people, as the story of her life had dramatic im-
pact, resulting in religious fervour. 

Saint Angela would have heard of a famous 
British princess named Ursula who agreed to marry a 
pagan prince for diplomatic purposes. She did have a 
list of stipulations regarding this agreement, one be-
ing that she could keep her cherished Christian faith. 
She also requested that a group of young women ac-
company her for support, and that the prince be 
taught about Christian ways. 

As they were sailing up the Rhine, having as 
comfortable trip as one 
could over 1500 years 
ago, Saint Ursula had a 
vision in Cologne, one 
that she would return 
there and become a mar-
tyr for her religious be-
liefs. The group headed 
on up-river and even fur-
ther on to Rome, a won-
derful pilgrimage with, I 
am sure, many good 
times along the way. By 
the time they arrived 
back in Cologne, a great 
number of them had ded-
icated their hearts to 
God. Others had joined 
the group too, including, 
according to legend, the 
prince Saint Ursula was 
to marry, and also the 
Pope of the time Cyri-
acus (or possibly named 
Siricius – sources do not 
agree). 

Hans Memling (ca. 1440-
1494). St Ursula Shrine: 
St Ursula and the Holy 

Virgins (1489). [St Ursula 
is shown holding an arrow 

in her right hand. She is 
sheltering and protecting 
her companions under her 

cloak.] 

Hans Holbein the Younger 
(1497–1543). St Ursula 

(ca 1523) [St. Ursula 
carries palm branches, a 
symbol of martyrdom.] 
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Upon the group’s arrival in Cologne, the violent 
unchristian Huns wanted to marry the beautiful 
women. The women refused because of their faith 
and they were beheaded. The pagan leader of the 
Huns wanted to keep Saint Ursula alive so he could 
marry her, so she survived this battle. Another re-
fusal, due to Christian dedication, led to an arrow in 
Saint Ursula’s heart. 

This story of courage had such an impact on the 
young Angela Merici that she took Saint Ursula as 
the patron saint of the order she founded in 1535, the 
Ursulines.    
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ภาพข่าว/กิจกรรม

วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้า ถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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มกราคม 2562

• กิจกรรมถักไหมพรม โดย เครือข่ายผู้ปกครองประถม ณ อาคารเรียนประถม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

• วจนพิธีกรรมวันฉลองนักบุญอัญจลา ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

• งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

• สภานักเรียน หาเสียงเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 ณ ลานPiazza เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

• กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

• ไหมไทยคอนเสิร์ต ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนคาทอลิก ระดับประถม ณ อาคารเรียนประถม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

• งานกีฬาสีอนุบาล ณ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

• พิธีมอบตำาแหน่งสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

• ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 และประถม 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนคาทอลิก ระดับอนุบาล 3 ณ โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

• เครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

• การตรวจสุขภาพซิสเตอร์ คุณครู และเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

มีนาคม 2562

• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มอบปัจจัยให้กับคุณครูอายุครบ 60 ปี ณ ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 

11 มีนาคม 2562

• คุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

• การประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

• นักเรียนเก่า MD60 จัดเลี้ยงขอบพระคุณคุณครู ณ ห้องอาหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

มีนาคม 2562

• พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2562

•  พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2562

• การบรรยายพิเศษ  Happy and Health Retirement Life จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

• ผู้ปกครองนักเรียน MD92 จัดเลี้ยงอาหารขอบพระคุณคุณครู ณ ห้องอาหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พฤษภาคม 2562

• ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องอักแนส อาคารเฉลิมพระเกียรติ และหอประชุมโรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 

• นักเรียนเก่า MD54 จัดเลี้ยงขอบพระคุณคุณครู ณ ห้องอาหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

2562

• แพทย์นักเรียนเก่าแปลผลการตรวจสุขภาพครู ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

• เจ้าหน้าที่โรงเรียนไปทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พฤษภาคม 2562

• การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2562

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อบรมการใช้ภาษามือ ณ ห้องลูเซีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2562

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2562

• คุณครูฟื้นฟูจิตใจ โดย คุณหมออมรา มลิลา ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562




