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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

วารสารมาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับที่ 63 เป็นฉบับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขอนำาเสนอกิจกรรมในช่วงปิด

ภาคเรียนที่ 1 ที่นักเรียนมัธยมใช้เวลาด้วยความเสียสละ ทุ่มเทท้ังกายใจ ระดมพลังสมอง คิดออกแบบ ใช้ความสร้างสรรค์ 

และการทำางานเป็นทีมเวิร์ก ในการเตรียมทำาอัฒจันทร์เชียร์ การซ้อมเชียร์ เพื่องานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำาปี 2562 นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปปฏิบัติเซอร์เวียมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนปิยมาตย์ และบ้านอัญจลา อ.เชียงคำา จังหวัดพะเยา การ

แสดงขับร้องเพลงประสานเสียง ที่บ้านสุทธาวาส (สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิง) จังหวัดนครนายก และยังมีกิจกรรมค่าย

สังคม ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมครอบครัวคาทอลิก “พบพระในทุกสิ่ง” และในโอกาสนี้มาแตร์เดอีนิวส์ขอแสดงความยินดี

กับท่านผู้ปกครองท่ีไดร้บัรางวลัเกยีรติคณุเซอรเ์วยีม ในโอกาสการประชมุใหญส่ามญัประจำาปีสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

     

           

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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ช่วงปิดภาคเรียนแรกปีการศึกษานี้ บรรยากาศในโรงเรียนรื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยกิจกรรมหลากหลายของนักเรียน

ที่เกิดขึ้นตามความถนัดและสนใจของแต่ละคน มีทั้งซ้อมกีฬา ซ้อมเชียร์  ซ้อมบรรเลงเพลงของ Mater Dei Orchestra 

สร้างสรรค์สแตนด์เชียร์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษปีนี้ซ้อมละคร Into the Woods (ซึ่งจะเปิดการแสดงในเดือนกุมภาพนัธ์) แม้จะ

มีการกั้นเขต ปิดบางบริเวณใช้สอยและเปลี่ยนเส้นทางสัญจรในบริเวณโรงเรียน แต่นักเรียนก็เรียนรู้ที่จะวางแผน ประสานงาน 

แบ่งปัน ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างดี ส่วนการเรียนรู้นอกโรงเรียนนั้นมีหลายรายการแต่รายการหนึ่งที่จะขอ

กล่าวถึง คือ การไปทำากิจกรรมที่บ้านอัญจลา เชียงคำา และโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 รายละเอียดของกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้คงจะติดตามได้ในบทความที่ปรากฏในวารสาร MD News หากแต่ดิฉันจะขอแบ่ง

ปันความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าฟังนักเรียนไตร่ตรอง (reflection) ร่วมกัน นักเรียนแบ่งปันตรงกันว่านักเรียนคิดว่าไป

เรียนรู้ สัมผัสชีวิตนั้นเพื่อจะไปให้น้อง ๆ ช่วยน้อง ๆ แต่กลายเป็นรู้สึกว่าเป็นผู้รับมากกว่ามาก ทั้งความรัก ความสนใจ 

ทักษะชีวิต และความช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ นักเรียนเล่าว่าแต่ละวันที่พะเยารู้สึกว่าทำาอะไรได้มากมายกว่า

อยู่กรุงเทพฯ เพราะตื่นตี 4 ครึ่ง เริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ภาวนา ทำาอาหาร (ทุกมื้อมีผัก) ทำาความสะอาดบ้าน สอน

หนังสือ ให้อาหารเป็ดไก่ เก็บไข่ อุ้มเป็ดลงเล้า รดน้ำาต้นไม้ ที่สำาคัญในการสอนน้อง ๆ นั้น น้อง ๆ อยากเรียนรู้ มีคำาถาม

มากมาย “หลายข้อ หลายเรื่องหนูก็ไม่รู้ หนูค้นหาข้อมูล ทำาความเข้าใจเพื่อจะถ่ายทอดได้ถูกต้อง ให้น้องเข้าใจ” ฯลฯ  ฟัง

นักเรียนแบ่งปัน รู้สึกว่านักเรียนแต่ละคนได้ตระหนักถึงศักยภาพของตน รู้จักเปิดใจ สนใจสิ่งรอบตัว ใช้ชีวิตมีคุณค่า มีความ

หมาย “ใน 7 วันนี้หนูได้ทำาทุกอย่างที่ไม่เคยทำาใน 15 ปี ของหนู” 

เมื่อได้ร่วมรับฟังการแบ่งปันการไตร่ตรองของนักเรียนในครั้งนี้รวมถึงของนักเรียนชั้นอื่น ๆ ทั้งระดับประถมและมัธยม 

ดิฉันมักจะคิดถึงก้าวเดินอีกก้าวของเรา บนพันธกิจการจัดการศึกษาอุร์สุลินในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี ที่ต้องการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สร้างฐานความรู้และฐานคุณธรรมควบคู่กันไป มุ่งความเป็นเลิศ เพื่อให้ศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัย

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก 

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ



4 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงณปภัช	วิชยภิญโญ	อ.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท DIVE AND PICK UP รุ่นอายุ 5 ปี จากการแข่งขันว่าย

น้ำา รายการ First Serve Swimming Championship 1st  จัดโดย First Serve Sports Club 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Freehand รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา 

รายการ 6th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION 2019 จัดโดย Singapore 

International School of Bangkok และ Bangkok Gymnastics Club ณ Singapore Inter-

national School of Bangkok กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงขวัญชนก	แดงช่วง	ป.1/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ ระดับสายเขียว รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี จากรายการ

การแข่งขันกีฬาอินเตอร์เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำาปี พ.ศ. 2562 จัดโดยอินเตอร์เทควันโด 

อคาเดมี่ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงเพชรพริมา	เศรษฐปิยานนท์	ป.1/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล World Star 

(คะแนนสูงสุดของประเทศไทย) ระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 

Thailand International Mathematical Olympiad Final 2019 (TIMO) ในระหว่างวันที่ 

5 – 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

รายการ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2019 (SASMO) เมื่อวันที่ 20 

เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

รายการ International Junior Math Olympiad 2019 (IJMO) ณ University of Malaya 

กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

รายการ Hong Kong International Mathematics Olympiad 2019 (HKIMO)(Final 

Round) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 

– 2 กันยายน พ.ศ. 2562

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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•	เด็กหญิงลัลน์ณภัทร	ชลประเสริฐสุข	ป.1/4

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE จากการแข่งขัน Junior Keyboard Solo รุ่นอายุไม่

เกิน 7 ปี รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า 

ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงรวิภัทร	ชลวีระวงศ์	ป.2/1

ได้รับรางวัล 3rd Runner Up of Category F Girl จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ JJGA 

Junior Exclusive Golf 2019 ณ สนาม Watermill Golf Club & Resort เมื่อวันที่ 7 

เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากการแข่งขันกอล์ฟ รุ่น Class E Girl รายการ  

Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สนาม Windsor Park & Golf Club เมื่อวัน

ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันกอล์ฟ รุ่น Class E Girl รายการ Future 

Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สนาม Watermill Golf Club & Resort เมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงชวพร	จารุทวัย	ป.2/3

ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว และเหรียญทองแดง ประเภททีม 

จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง รายการ SKATE ASIA 2019

•	เด็กหญิงการะเกด	สิงหกันย์	ป.2/4

ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จากการแข่งขัน Piano Class J รายการ Young Artist 

Music Contest 2019 จัดโดยสถาบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงกัญญ์วฤนท์	คุ้มพันธ์	ป.2/4

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการแขง่ขนัคณิตศาสตรร์ะดบัประถมต้น (Paper A) รายการ 

Southeast Asian Mathematical Olympiad 2019 (SEAMO) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562
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•	เด็กหญิงนิธิชญนันทิ์	บุญนำากิจสวัสดิ์	ป.3/1

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Character Spotlight รุ่น Beta และเหรียญทองแดงประเภท 

Theater Production Team และ Jump & Spin จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง รายการ SKATE 

ASIA 2019 ณ Sub Zero Ice skate club MEGA BANGNA ในระหว่างวันที่ 3 – 10 

สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงกัญณภัทร	หอมเอนก	ป.3/1

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง ประเภท Piano Festival Class Grade1 จากการแขง่ขนัเปียโน รายการ 

Music Learning Fest #6 Bangkok 2019 จัดโดย สถาบัน Trinity College London ณ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงณพิชญา	แซ่จิว	ป.3/2

ได้รับรางวัล DISTINCTION ประเภท Ballet เกรด 2 จากการเข้าร่วมรายการ Graded  

Examination in Dance จัดโดย สถาบัน Royal Academy of Dance (RAD) เมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงณัชชารินทร์	บรรจงกิจ	ป.3/2

ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น 2019 การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี

ไทย ครั้งที่ 12 และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ Nishinomiya Hyogo Japan ณ เมืองโอซาก้า 

ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงสิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ป.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท กลุ่ม Gymnastic Dance รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการ

แข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการการแข่งขันยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์กีฬากลางแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ฟรีแฮนด์ ทักษะร่างกาย Level 3 ทักษะอุปกรณ์ คทา 

Level3 จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ 2nd Gymnastika by PP Club Rhythmic 

Gymnastics Competition ณ Future Arena ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 คะแนน(ทีม) ประเภทอุปกรณ์รวม All Around เหรียญทอง ประเภท 
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ฟรีแฮนด์ และเหรียญเงิน ประเภทยิมแดนซ์ (Duo) จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ 

Asia Pacific Cup International Rhytmic Gymnastics Tournament Hong Kong 2019 

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์เชือก เหรียญเงิน ประเภทฟรีแฮนด์ คทา บอล และ

คะแนนบุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นอายุ 8 – 9 ปี จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลารายการการแข่งขัน

ยิมนาสติกลีลากรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำาปี 2562 ณ สนามกีฬา 

นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงจุฑิสรา	ลิ่มกังวาฬมงคล	ป.3/3

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง ประเภท Piano Festival Class Grade1 จากการแขง่ขนัเปียโน รายการ 

Music Learning Fest #6 Bangkok 2019 จัดโดย สถาบัน Trinity College London ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6 – 13  สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงไอญ์มีรินท์	ตั้งคุณสมบัติ	ป.3/4

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE จากการแข่งขันประเภท Electone Ensemble Idol รุ่น

อายุไมเ่กนิ 19 ปี รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 จัดโดยสถาบันดนตรยีามา

ฮ่า ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงอนุสสรา	ลิมพลญาณ	ป.4/1

จบการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 9 – 10 ปี ครั้งที่ 1 (ว่ายน้ำา 200 เมตร 

ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ด้วยเวลา 48 นาที 13 วินาที ณ สนามบางปู

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

จบการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 9 – 10 ปี ครั้งที่ 2 (ว่ายน้ำา 200 เมตร 

ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ด้วยเวลา 46 นาที 1 วินาที ณ สนามบางปู

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

จบการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 9 – 10 ปี ครั้งที่ 3 (ว่ายน้ำา 200 เมตร 

ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ด้วยเวลา 42 นาที 9 วินาที ณ สนามบางปู

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

•	เด็กหญิงกฤตติชา	เหล่าประภัสสร	ป.4/3

ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จากการแข่งขันประเภท Guitar and Plucked String  

Instrument เครื่องดนตรี HARP – Class B รายการ Young Artist Music Contest 2019 

จัดโดยสถาบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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•	เด็กหญิงภัสชา	เลี้ยววัฒนา	ป.4/3

ได้รับรางวัล Second Prize in the Final Round Category C จากการเข้าร่วมแข่งขัน

รายการ 3rd Singapore International Classical Piano Competition 2019 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Ruby awards (Gold medal) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และรางวัล 

Emerald Awards (Silver medal) จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ รายการ JISMO Japan 

International Science and Mathematics Olympiads Autumn 2019 ระดับ Primary 

4 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Silver awards จากการแข่งขันภาษาอังกฤษ รายการ ASMO THAI COM-

PETITION 2019 ระดับ Primary 4 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงเยเซเนีย	การ์ซีอาร์	ป.4/3

ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการแข่งขันกีฬาประเภทต่อสู้ C ยุวชน 9 – 10 ปี 

หญิง C 26 – 29 กก. รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 ณ สถาบันกีฬา

มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล SILVER MEDAL และ SILVER MEDAL (Special) จากการแข่งขันกีฬาประเภท

ต่อสู้ C 9 – 10 ปี หญิง C 26 – 29 กก. รายการ The 5th Heroes Taekwondo 

International Championship 2019 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

•	เด็กหญิงฤติมา	รัตนภิญโญวงศ์	ป.4/4

ได้รับรางวัล 2nd Prize จากการแข่งขันประเภท Guitar and Plucked String Instrument 

รายการ Young Artist Music Contest 2019 จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เมื่อวันที่ 29   มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงเบญญาภา	เสายอด	ป.5/4

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Theme Spotlight FS6  1st Place ประเภท Open 

FS Gold Short 1st Place ประเภท Ensemble 1st Place ประเภท Jump & Spin 

Gold และ 2nd place ประเภท Artistic FS6 จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง รายการ 

Skate Asia 2019 ในระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับคัดเลือกแสดงการเล่นสเกตน้ำาแข็งในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขัน Skate Pattaya 

2019 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Theme Spotlight FS6  2nd Place ประเภท Open 

FS Gold Short และ 3rd Place ประเภท Artistic FS6
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•	เด็กหญิงชวินธร	โกมลวณิช	ป.6/1

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันร้องเพลง รุ่นอายุ 12 – 15 ปี รายการ Thailand 

National Youth Contest 2019 (TNYC) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE จากการแข่งขันประเภท Singing with backing 

track รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 จัดโดย

สถาบันดนตรียามาฮ่า ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ เมื่อวัน

ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงฐาปานีย์	เชาว์ไกรสิทธิ์	ป.6/2

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง จากการแขง่ขนัคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้ Primary 5 รายการ Interna-

tional Singapore Maths Competition 2019 (ISMC) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รอบ Final Round รายการ Hong 

Kong International Mathematical Olympiad ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง โดยไดอั้นดบัท่ี 5 จากการจัดอันดบัภายในประเทศ จากการแขง่ขนั

คณิตศาสตร์ รายการ Southeast Asian Mathematical Olympiad Category Paper 

C 2019 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงภัคพัฒน์ณิชา	อุย	ป.6/3

ได้รับรางวัล Silver Prize จากการแข่งขันเปียโน รุ่น Russian Composer รายการการ

ประกวดดนตรีคลาสสิกสำาหรับเยาวชน The 1st Classical Music Festival ณ Brighton 

College Bangkok เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Prize จากการแข่งขันเปียโน รายการ The 20th 2019 Osaka Inter-

national Music Competition รอบ DVD Audition เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงจิณัฐตา	ศรีบุญเจริญชัย	ป.6/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ International Talent 

Mathematics Contest (TIMC) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Grade 5 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ World 

Time 2019 – World Talent Invitational Mathematics Examinations ณ จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

•	เด็กหญิงนพินประภา	วณีสอน	ป.6/3

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง

เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ประเภท

เครื่องดนตรี ไวโอลิน จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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•	เด็กหญิงสุชัญญาวีณ์	ลิมพลญาณ	ป.6/4

จบการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 11 – 12 ปี ครั้งที่ 4 (ว่าย

น้ำา 300 เมตร ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ด้วยเวลา 39 นาที 

25 วินาที ณ สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 

กันยายน พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงพิมพ์นารา	สุตังคานุ	ป.6/4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับชั้น ป. 5 – 6 

Paper C (Benjamin) รายการ Kangaroo Math Thailand 2019 ณ โรงเรียน

ปราโมชวิทยา รามอินทรา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ 2019 International Singapore 

Maths Competition รอบ Preliminary ณ โรงเรียนปราโมชวิทยา กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Grade 5 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 

World Time 2019 – World Talent Invitational Mathematics Examinations 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

•	เด็กหญิงพัฐธิร์ชา	เลี้ยววัฒนา	ป.6/4

ได้รับรางวัล Second Prize in the Final Round Category D จากการเข้าร่วม

แข่งขันรายการ 3rd Singapore International Classical Piano Competition 2019 

ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Prize ประเภท solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขันเปีย

โน รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับ GOOD EFFORT จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

รายการ JISMO Japan International Science and Mathematics Olympiads 

Autumn 2019 ระดับ Primary 6 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 

2562

•	เด็กหญิงชลกนก	สถีระนาวิน	ป.6/4

ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Contemporary troupe 15&under รางวัลที่ 2 ประเภท 

Classical solo 11&under และ Demi character troupe 13&under รางวัลที่ 3 

ประเภท Classical Ensemble 11&under และได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Lyrical 

troupe 17&under จากการแข่งขันเต้น รายการ 21st CSTD Asia Pacific Dance 

Competition 2019 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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•	เด็กหญิงขวัญข้าว	ฉัตรอารยมนตรี	ม.1/1

ได้รับรางวัล Silver รุ่น Grade 5 จากการแข่งขัน Piano Festival Class รายการ  

Music Learning Fest #6 Bangkok 2019 จัดโดย Trinity College London ณ  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

•	เด็กหญิงกุลธิดา	รักษานาเวศ	ม.1/3

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง

เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ประเภท

เครื่องดนตรี ไวโอลิน จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

•	นางสาวนิรชา	เวสาลี	ม.5/5	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง ระดับทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

•	นางสาวอติภา	วิเศษโอภาส	ม.6/1

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง

เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ประเภท

เครื่องดนตรี ไวโอลิน จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

•	นางสาวณิชากมล	ชื่นพิศาล	ม.6/1

•	นางสาวสุวภัทร			โสภณดิเรกรัตน์	ม.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “เปิดบ้านวิชาการ Thammasat 

Open House” ประจำาปี 2562 จัดโดย สาขาวชิาภาษาไทย ภาค

วิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ขอนำาเสนอข้อมูลการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษา ในปีการ

ศึกษา 2561 หรือนักเรียน รุ่น MD89 สังเกตได้ว่าทางเลือกของนักเรียนมีหลากหลายมากขึ้น และนักเรียนก็ได้มีโอกาสที่

จะเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง ขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองต่อไป ใช้โอกาสที่ได้รับเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่กันทุกคน

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา      1 

ดนตรี	 	 	 	

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาการแสดงดนตรีคลาสสิก     1

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์        1 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา          1 

    

นิติศาสตร์		 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     2 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (LLB)          2 

       

นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์      2 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Commarts)     4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน     2 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BJM)         1 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน        1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์     1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการจัดการธุกิจไซเบอร์  1 

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล     3 

สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม        2 

    

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ (MD89) 
ในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา  

โดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร
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พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/การจัดการ    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต           1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต          12 

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ        1 

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย       2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)  3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำาแพงแสน  1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    

ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 4 ปี         1 

สาขาวิชาการบัญชีและการบริหารการเงินหลักสูตร 5 ปี (ตรีควบโท)     1 

หลักสูตรนานาชาติ (BBA)          3 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เอกการบัญชี     2 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ        1 

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขาวิชาบริหารการเงิน       1 

  

รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์    

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        1 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์         1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 

หลักสูตรนานาชาติ (BMIR)           2 

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE)    2 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์          1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์      1 

สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เอกการวิจัย        1

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์        1 

      

วิทยาศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)    3 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์        1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร         1 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา         2 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์         1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี      1 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาติ (SIM)   1 

สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ        1  

 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 	 	 	

แพทยศาสตร์    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ (ทอ)      1 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล     1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์      3 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะแพทยศาสตร์        1 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 1

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล     1 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า        1 

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทยศาสตร์        1 

ทันตแพทยศาสตร์    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์      2 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์       1 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์      1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ      1 

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์       1 

เภสัชศาสตร์     

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์        1 

สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์    2 

สาขากายภาพบำาบัด         1 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     1 

สัตวแพทยศาสตร์    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         1  

     

วิศวกรรมศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์     

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม        4 
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สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ (NANO)      1 

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Aerospace Engineering)   1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า         1 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ        1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEP        3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEPE        1 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)        3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      1 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ หลักสูตรนานาชาติ (SKE)    1 

มหาวิทยาลัยมหิดล    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      1 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ       1 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ   1 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ      1 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม     1 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์      

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ          1  

 

เศรษฐศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    

หลักสูตรภาษาอังกฤษ(EBA)         3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

คณะเศรษฐศาสตร์          2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)    5 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์    

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์       1  
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สถาปัตยกรรมศาสตร์/มัณฑนศิลป์/ศิลปกรรมศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม         2 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม          1 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม        1 

สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (INDA)    1 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ (CommDe)    1 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์       1 

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์        1 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกเเบบนิเทศศิลป์    1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร   2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) หลักสูตรนานาชาติ   1  

 

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์	 	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต   2 

หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)        3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     

เอกภาษาญี่ปุ่น          1 

เอกภาษาฝรั่งเศส           2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์         1 

สาขาสารสนเทศ          1 

สาขาจิตวิทยา          1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์     

สาขาวิชาภาษาจีน          1 

สาขาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ       1 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์       2 

คณะโบราณคดี เอกฝรั่งเศส         2  

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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สรุปการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	MD89

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         68 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         38 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        18 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         12 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         2 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         1 

มหาวิทยาลัยมหิดล          9 

มหาวิทยาลัยศิลปากร         6 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง         1 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         1 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า        1 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช         1 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      4 

สถาบันกัลยาณิวัฒนา         1 

มหาวิทยาลัยรังสิต          3 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ         1 

มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ         1  

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ	 	 	 	

ประเทศเกาหลี          1 

ประเทศแคนาดา          1 

ประเทศจีน          1 

ประเทศญี่ปุ่น          2 

ประเทศสิงคโปร์          1 

ประเทศอังกฤษ          1

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 เมื่อช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2562 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมัธยมได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา

สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยในเช้าวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นักเรียนกลุ่มที่ 1 ออกเดินทางไปคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเพ่ือเขา้ชมการจัดการเรยีนการสอน พ้ืนท่ีการเรยีนรู ้ห้องเครือ่ง

และอุปกรณต์า่ง ๆ  อีกท้ังยังไดท้ดลองหลอ่โลหะเพ่ือทำาเป็นท่ีเปิดขวด นักเรยีนไดร้บัความสนกุสนานและอบอุ่นกบัการตอ้นรบั

ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพี่ ๆ ศิษย์เก่ามาแตร์เดอีเป็นอย่างดี 

 ช่วงสาย นักเรียนเดินทางต่อไปยังตึกสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ “ฟีโบ้ (FIBO)”  

ตื่นตาไปกับวิทยาการหุ่นยนต์ล้ำาสมัย ชมห้องปฏิบัติการพร้อมทำากิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ทำาภารกิจในโลกเสมือนจริง VR 

ทดลองบังคับหุ่นยนต์มด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาค

สนาม บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 

 หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังอาคาร KX Knowledge Exchange เข้าชมผลงาน

และฟังแนวคิดเรื่องของการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่สำานักงาน Jacob and Jensen ประเทศไทย จากนั้นเยี่ยมชมพื้นที ่

ต่าง ๆ  ของอาคาร เช่น ร้านอาหารที่สามารถวัดแคลอรีและพฤติกรรมการรับประทานอาหารอัตโนมัติ ห้อง 3D Printer พืน้ที่  

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562

โดย เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมัธยม
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Co-Working Space พร้อมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานครบครัน นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน

ออกแบบจากการเยี่ยมชมอาคาร KX Knowledge Exchange ในครั้งนี้

สำาหรับกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ครู นักเรียน และผู้ปกครองเครือข่ายเดินทางไปที่วิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ทั้งห้องปฏิบัติ

การเดีย่ว ห้องเรยีนเปียโน ท้ังยังไดช้มการสาธิตการเรยีนเปียโนกลุม่และเดีย่ว ไดส้งัเกตวธีิการเรยีนการสอนอย่างใกลช้ดิ จาก

นั้นได้เดินชมพื้นที่ของวิทยาลัยโดยรอบ เยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ และห้องสมุดดนตรี ระหว่างทางก็ได้ชื่นชมความร่มรื่นและ

ความสวยงามจากสวนธรรมชาติที่ช่วยทำาให้ผ่อนคลาย

 ในช่วงบ่าย ออกเดินทางต่อไปยังบริษัทเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด เพื่อเข้าชมการถ่ายทำารายการสด “คุยแซ่บ 

SHOW” พร้อมวิทยากร คุณกิ่งกาญจน์ ศรีหาวงษ์ ที่คอยให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำางานทั้งเบื้องหน้า

และเบ้ืองหลงั นกัเรยีนไดท้ั้งความรูแ้ละความสนุกสนานอย่างเตม็ท่ี ความประทับใจจากการเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้น้ี สะท้อน

ออกมากจากการประเมินตนเอง ที่ทำาให้ทราบถึงความรู้สึกของนักเรียนเป็นอย่างดี
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 “ได้รู้วิธีการทำางานของพี่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นการตัดฉากเพื่อเปิดฉากต่อไปและพวกการใช้กล้องต่าง ๆ อย่าง

พิถีพิถันซึ่งน่าสนุกมาก ๆ”

พิมพ์มาดา อุปลานนท์ ม.5/4

  

“การมาทัศนศึกษาวันนี้ได้ทำาให้หนูได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และได้เข้าชมสถานที่และชมบรรยากาศทั้ง 2 ที่ รวมทั้งได้ข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจในการเลือกคณะที่จะเรียน นอกจากนี้ยังได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตมากมาย”

เปรมชนก พฤกษ์พัฒนรักษ์ ม.6/2

“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ว่าได้เนื้อหาวิชามีอะไรบ้าง การเรียนการสอน

คร่าว ๆ ในส่วนของช่วงวัน ได้เรียนรู้ทั้งการทำางานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และกว่าจะผลิตรายการ 

หนึ่งได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีความยากลำาบากแค่ไหน ขอขอบคุณคุณครูที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะเป็นโอกาสที่

หาได้ยากมากที่จะได้เห็นการทำางานเบื้องหลังอย่างใกล้ชิดขนาดนี้”

ณกาญจ์ ลิขิตจันทร์สกุล ม.6/1

  “ได้มั่นใจว่าอยากเรียนอะไรในระดับอุดมศึกษา คณะดุริยางคศิลป์มีความน่าสนใจมาก ได้ทราบประวัติความเป็นมา

และการทำางานของคณะท่ีเป็นระบบระเบียบ ไดรู้ก้ารทำางานของรายการโทรทัศน์จากการดกูารทำางานของรายการคยุแซ่บShow 

โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดท่ีีให้เดก็ไดอ้อกมาทัศนศกึษา ท้ังเป็นการเปิดมมุมองใหม ่ๆ  และทำาให้เดก็มัน่ใจในจุดมุง่หมายของ

ตัวเองมากขึ้น ประทับใจเป็นอย่างมาก”

ปัณฑิตา เกษมทรัพย์ ม.6/3
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 “ประทับใจการจัดกจิกรรมท่ีทำาให้นักเรยีนไดม้โีอกาสในการรูจั้กคณะท่ีตนเองสนใจ ไดล้องทำากจิกรรมในสถานท่ีจรงิ 

ได้พบกับรุ่นพ่ี และได้พบอาจารย์ท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นโอกาสท่ีดีมากท่ีจะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้และมุมมองใหม่ ๆ  เพ่ือ

ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะของตนเอง นอกจากน้ีการไปทัศนศึกษาในครั้งน้ียังทำาให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย จากการสังเกตการทำากิจกรรม การตอบคำาถามต่าง ๆ เชื่อมั่นในตัวนักเรียนว่าจะสามารถบรรลุถึงเป้า

หมายคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบได้อย่างแน่นอน”

อารียา ใจสุข คุณครูแนะแนว

 “รูส้กึประทับใจและดใีจท่ีโรงเรยีนมกีารจัดกจิกรรมท่ีเอ้ือประโยชนต่์อการคน้หาตนเองของนักเรยีน สมยัเรยีนเราอาจ

จะไมม่โีอกาสไดเ้ขา้ไปทำาความรูจั้กคณะท่ีสนใจมากนัก ทำาให้การตดัสนิใจเลอืกเป็นเรือ่งท่ียาก แต่การท่ีนกัเรยีนไดม้โีอกาสไป

สัมผัสสถานที่จริง ได้เห็นการเรียนการสอนจริง เห็นอุปกรณ์และห้องเรียนที่ทันสมัย ได้เจอรุ่นพี่และอาจารย์อาจจะช่วยทำาให้

นักเรียนวาดภาพตนเองในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะท่ีตนเองสนใจได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากต่อการ

วางแผนและตั้งเป้าหมายที่สำาคัญในชีวิต”

สุรีพร จะปิน คุณครูแนะแนว
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เมื่อนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาใหม่ที่นักเรียนได้พบ คือ วิชาโครง

งานอาชีพ หรือ Social Enterprise (SE) ซึ่งนักเรียนได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่านมา นำามาประยุกต์ใช้ในการสร้างและบริหารธุรกิจภายในกลุ่มของตนเอง เนื่องจาก

จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือนักเรียนได้ทำาธุรกิจจำาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียนเพ่ือนำารายได้ไปทำาประโยชน์เพ่ือ

สังคม เนื้อหาการเรียนแรกในวิชานี้ พวกเราจึงได้รู้จักคำาว่า Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคม ต่อมาจึงได้ศึกษาพื้นฐานและ

กระบวนการในการทำาการธุรกิจ เริ่มต้นจากการสำารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า 

ผ่านกระบวนการ SWOT เพื่อนำาเสนอและเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ต่อมาจึงวางแผน Business Plan 

ได้เรียนรู้ 4Cs และ 4Ps ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจำาหน่ายสินค้า เรียนรู้การตั้งราคาและการคำานวณกำาไร ขั้นตอน

การผลิตสินค้า มารยาทในการขาย และการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย โดยเนื้อหาทั้งหมดผ่านการสอนจากคุณครูและวิทยากรที่

ไดใ้ห้ความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกจิ พวกเราไดล้งมอืทำาและไดร้บัประสบการณโ์ดยตรงผ่านการนำาเสนอแผนงาน ออกแบบ

สนิคา้และตดิตอ่โรงงานผลติ จากน้ันจึงเลอืกสนิคา้บรโิภคท่ีจะผลติขึน้ เตรยีมวตัถดุบิและประกอบอาหารกอ่นการจำาหน่ายจรงิ 

เพื่อตั้งราคาและจัดเตรียมอุปกรณ์ รวมถึงเตรียมป้ายร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำาหรับจัดร้าน 

โครงงานอาชีพ Social Enterprise 
(SE) 2019
โดย กัณติกา  ลีรัตนขจร

หัวหน้านักเรียน
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กิจกรรม SE หรือโครงงานอาชีพ จำาหน่ายสินค้าในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม ที่โรงอาหาร ในวันนั้นนักเรียนมัธยม 

6 ทุกคน ได้ใช้ทักษะทั้งหมดที่มีในการจำาหน่ายสินค้าและอาหาร ตั้งแต่การบรรจุสินค้า รับออเดอร์ ตรวจออเดอร์ เก็บเงิน  

ทำาบัญชี เตรียมวัตถุดิบและทำาอาหารตลอดทั้งวันเพื่อที่จะนำารายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียน

ในปีที่ผ่าน ๆ มา รายได้จากกิจกรรม SE จะนำาไปบริจาคให้โรงเรียนปิยมาตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

น้อง ๆ  แตใ่นปีน้ี เน่ืองจากโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั มโีครงการจัดภูมทัิศน์แห่งการเรยีนรูใ้หมแ่ละสรา้งอาคารเรยีนปฐมวยั 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ช่วยเหลือและตอบแทนโรงเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาไป จึงตกลง

กันที่จะนำารายได้จากกิจกรรม SE ร่วมสมทบทุนในโครงการ 

การจำาหน่ายสินค้าและการเรียนวิชาโครงงานอาชีพ ทำาให้พวกเราได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายในการทำา

ธุรกิจเพื่อสังคม ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ได้เห็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจจากบุคคลหลาย ๆ ท่านที่ทำา

ธุรกจิเพ่ือสงัคมท่ีไมเ่พียงชว่ยเหลอืโดยเป็นผู้ให้ฝ่ายเดยีวเท่าน้ันแตช่ว่ยเหลอืดว้ยการทำาให้ปัญหาน้ันไดร้บัการแกไ้ขอย่างย่ังยืน 

ได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการจำาหน่ายสินค้าให้น่าสนใจและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารกับเพ่ือน 

คุณครูและโรงงาน ได้เรียนรู้ที่จะมีความรอบคอบในทุก ๆ กระบวนการทั้งการออกแบบ การผลิตและการตรวจสอบสินค้า 

รวมถึงการเก็บเงินและทำาบัญชี และที่สำาคัญที่สุดคือการวางแผนและการทำางานร่วมกับผู้อื่น ที่แม้ว่าจะเกิดปัญหาระหว่างการ

ทำางาน แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ 

นอกจากนี้	หัวหน้ากลุ่ม	SE	แต่ละกลุ่มได้รับความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับ	ดังนี้

การที่ได้ทำากิจกรรม SE ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเพื่อน ๆ  หนูรู้สึกว่าภูมิใจกับผลงานของพวกหนูมาก ๆ  ประทับ

ใจเรื่องของความสามัคคีของกลุ่ม เช่น ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะพร้อมแก้ไขไปด้วยกันและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ 

เวลาเสนอแนะอะไรใหม่ ๆ และหนูได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ ทำาให้พวกหนูโตขึ้น มีความคิดใหม่ ๆ มากขึ้นและรับผิด

ชอบต่อหน้าที่ตัวเองมากขึ้น

สุภณิดา บุษยะกนิษฐ ม.6/5 : กลุ่มที่ 1 โอ้โห..ฉูดฉาด

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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 งาน SE สอนให้หนูเรียนรู้ถึงความสำาคัญของการวางแผนมากขึ้น ไม่ใช่แค่อยากทำาก็ลงมือเลย ยิ่งเราได้เรียนรู้กับตัว

เองในแต่ละขั้นตอน ก็ทำาให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น ถึงแม้ว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่มแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่กลับมาไม่เหมือนกัน 

แต่เราก็ได้เรียนรู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างดีที่สุด

เธียรธาร ปัญจทรัพย์ ม.6/2 : กลุ่มที่ 2 Pick a bag

 สิ่งที่ประทับใจจากกิจกรรม SE คือการเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ทุกคนให้ความสำาคัญกับการผลิตสินค้าและ

บรกิารเพ่ือลกูคา้ทุกคน ให้ความใสใ่จตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอนสดุท้ายของกจิกรรม และสิง่ท่ีทุกคนไดร้บัคอื ประสบการณ์

ที่ช่วยเสริมทักษะในการทำางานที่มากขึ้น รู้จักเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา และสามารถประสานงานกับส่วนรวมได้

กันติชา ภิญโญโสภณ ม.6/2 : กลุ่มที่ 3 Put in Sea 

 จากการทำากิจกรรม SE ในครั้งนี้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำาคัญมากอย่างหนึ่ง เราได้เรียนรู้ที่จะทำางานเป็นทีม เรียนรู้ที่

จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาใช้สืบต่อไป

กัณติกา วิชญเมธากุล ม.6/5 : กลุ่มที่ 4 Chic&Blink และ Galaxoda

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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 ประทับใจกิจกรรม SE ตรงที่เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ทำาให้พวกเราได้ลองผิดลองถูกโดยไม่ใช่แค่เรียน

ทฤษฎีในตำารา แต่ได้ลองปฏิบัติจริง ทำาให้รู้ว่าการทำาธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกอย่างต้องอาศัยความรอบคอบ การรับมือ

กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเรามาก การมีสติคือเรื่องที่สำาคัญที่สุดและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  ควรผ่าน

การไตร่ตรองของทุกคนในกลุ่มแล้ว จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไปในทุก ๆ ปี

สุจิรา อัศวพงษ์อนันต์ ม.6/3 : กลุ่มที่ 5 lagom

จากกิจกรรม SE ได้รับประโยชน์ในการวางแผนลำาดับขั้นตอนและการประสานงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มของเรามีการ

ประสานงานกบัรา้นขายกระเป๋า รา้นสกรนีลายและรา้นขายไอศกรมี ไดป้ระสานงานและลงพ้ืนท่ีจรงิ ต่อรองราคาและคำานวณ

ต้นทุนเอง ทำาให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริง รู้สึกประทับใจเพื่อน ๆ ภายในกลุ่ม ตรงที่การทำางานถึงแม้จะมีปัญหา

บ้างแต่เพ่ือนทุกคนกพ็รอ้มจะชว่ยกนัแกไ้ขสถานการณแ์ละให้ความรว่มมอืในการออกความคดิเห็นและการทำางานรว่มกนัอย่าง

ไม่มีขาดตกบกพร่อง

ภัทราพร  สุรมนสิการ ม.6/2 : กลุ่มที่ 6 nerdy totties

 

 จากกิจกรรม SE นี้ ดิฉันได้รับประสบการณ์อันมีค่ามากมาย ทั้งในการทำางานกลุ่ม การวางแผนด้านการตลาด และ

การดำาเนินธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนและทางกลุ่ม เช่น การวิเคราะห์ SWOT และ 4Ps 4Cs การแบ่ง

งานให้เหมาะกับความถนัดของแต่ละคน การคิดระบบการสั่งของที่ทำาให้สะดวกต่อการตรวจสอบและการจัดส่งของให้ถูกต้อง 

เป็นต้น ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับทำาให้ดิฉันได้ทราบถึงแนวทางการประกอบธุรกิจ SE และการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ซึ่ง

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถนำาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำากิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น การทำางานกลุ่มร่วมกัน การสื่อสาร การวางแผนการดำาเนินงาน และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจใด ๆ ในชีวิต เป็นต้น

ภารวี วัฒนพรพรหม ม.6/5 : กลุ่มที่ 7 SoupZip

 ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พวกเราทุกคนก็ได้เห็นและร่วมซื้อของที่พี่ ๆ ขายในวัน SE 

มาตลอด จนปีนี้เราได้มาเป็นคนทำากิจกรรมนี้เอง ทำาให้มุมมองที่มีต่อกิจกรรมนี้เปลี่ยนไปมาก ก่อนหน้านี้เราเห็นเฉพาะตอน

ที่พี่ ๆ มาขายของ แต่พอได้มาทำาจริง ๆ เราจึงได้พบว่ามีขั้นตอนหลายอย่างมากกว่าที่จะถึงขั้นตอนการขาย และได้เรียน

รู้อะไรมากมายจากขั้นตอนเหล่านั้นไปด้วยกันกับสมาชิกในกลุ่ม

นิรดา ธนาดำารงศักดิ์ ม.6/3 : กลุ่มที่ 8 โชคดีมีชัย

 จากการทำากิจกรรม SE ครั้งนี้ เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการทำางานร่วมกับผู้อื่น 

ขั้นตอนการทำางานต่าง ๆ และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทำางาน เราคิดว่ากิจกรรม SE เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เรา

ได้มองโลกกว้างขึ้น รู้จักอะไรมากขึ้น และได้ทำาสิ่งที่ไม่เคยได้ทำามาก่อน แม้ว่ากิจกรรมนี้อาจไม่ได้ราบรื่นตลอดระยะเวลาที่

ทำากิจกรรม มีปัญหา มีอุปสรรคต่าง ๆ แต่สุดท้ายกิจกรรมนี้ก็ได้ให้ประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเลย

สรัลนุช โชคธีรสวัสดิ์ ม.6/1 : กลุ่มที่ 9 Dans la lune
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 กิจกรรม SE ทำาให้เราได้เข้าใจอุปสรรคของการทำางานในระดับที่จริงจังมากยิ่งขึ้น บางบทเรียน เช่น การสื่อสารกัน

ในกลุ่ม การบริหารจัดการเวลา รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนรับรู้อยู่ตั้งแต่ต้นว่าอาจจะนำาไปสู่

ปัญหาได้ แต่ประสบการณ์ของการเจอปัญหานั้นในการทำางานจริงก็ได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เคยคาดไว้อย่างมาก และ

ทำาให้ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาอีกมากมาย เช่น การมีสติเมื่อเกิดปัญหา การหาข้อมูลที่รอบคอบยิ่งขึ้น

ชวิศา จิตต์ไพบูลย์สุข ม.6/4 : กลุ่มที่ 10 cardie.co

 จากงาน SE ที่ผ่านมา รู้สึกสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกัน เป็นงานที่ทำาให้เราได้เรียนรู้และทดลองทำาธุรกิจในพื้นที่

เล็ก ๆ  ภายในโรงเรียน แต่ได้ประสบการณ์มากมายกลับมา เช่น การตัดสินใจวัสดุในการผลิตให้มีคุณภาพแต่มีราคาที่เหมาะ

สม ได้เรียนรู้กระบวนการในสายการผลิตสินค้าที่เลือก การทำาบัญชีและจัดการงบที่มีอยู่ เป็นต้น 

 สิ่งที่เรียนในวิชา SE เป็นบทเรียนที่สามารถนำาไปใช้และต่อยอดได้จริง และนี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่ได้รับหน้าที่ในการ

เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งจำาเป็นต้องมีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ และการสื่อสารที่ดี ทำาให้ได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับการได้มอง

ย้อนกลับมาหาตัวเองว่าจริง ๆ แล้วเราเองก็ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่างในการทำางานอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสมาชิกในกลุ่ม 

เพื่อน ๆ ในชั้น และคุณครูที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือเราอยู่เสมอ ทำาให้งานสำาเร็จไปได้ด้วยดี นับเป็นบทเรียนที่

ดีมากบทเรียนหนึ่งในชีวิต

จิรภัทร พันธุ์ธีรานุรักษ์ ม.6/4 : กลุ่มที่ 11 Shirtshine
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 ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการทำากิจกรรม SE เช่น การทำางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา เหมือนกับได้ฝึกฝน

การทำางานในระดับที่ใหญ่ขึ้น สามารถนำาสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้เป็นพื้นฐานของการทำางานในอนาคต สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ได้

เห็นมุมมองใหม่ ๆ ของเพื่อน ๆ ความมีน้ำาใจหรือไหวพริบของแต่ละคน

ชนกานต์ อุ่นเรือน ม.6/1 : กลุ่มที่ 12 pant-ish

 หนูได้รับประสบการณ์มากมายจากการทำากิจกรรม SE ท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านการทำาธุรกิจ 

หรือการเติบโตด้านความคิด เมื่อหนูได้ลองทำาธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น หนูรู้สึกว่าไม่ง่ายเลย ในตอนแรก หนูไม่รู้ว่าจะต้อง

เริ่มต้นอย่างไร ต้องคิดอย่างไร ต้องทำาอะไร แต่เมื่อช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนในกลุ่ม ก็ทำาให้งานมีความคืบหน้า โดยการ

ทำางานก็มีขั้นตอนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสำารวจตลาด การออกแบบสินค้าให้เหมาะสม การติดต่อร้านเพื่อสั่งทำา การคิด

ราคา และการติดตามบัญชี ซึ่งการทำางานในทุกขั้นตอนนี้ ทำาให้หนูเรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากมาย ได้ฝึกฝนความ

รับผิดชอบ และได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น รวมไปถึงฝึกการชักชวนให้น้อง ๆ สนใจ

ซื้อและอื่น ๆ อีกมากมาย

ธชา ธนารักษ์โชค ม.6/5 : กลุ่มที่ 13 tote of the 90’s

 กิจกรรม SE ทำาให้หนูได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน องค์ประกอบของธุรกิจและได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม การช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน การประสานงานติดต่อ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำาเนินการ 

สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นบทเรียนที่ดีสำาหรับหนู

ปาณิสรา พันทจักรชูลาภ ม.6/5 : กลุ่มที่ 14 Glock Glack

 จากการได้ร่วมกิจกรรม SE กลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมกันขายกางเกงชื่อร้าน elepants โดยมีจุดเริ่มต้นจากที่ทุกคนใน

กลุ่มมีจุดมุ่งหมายท่ีอยากจะผลิตกางเกงท่ีใส่ได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา จึงเริ่มคิดหาแบบและสีท่ีเหมาะสมจากการทำาการ

สำารวจ และเริ่มหาผ้าที่ตลาดผ้าพาหุรัด ทำาให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการเลือกเนื้อผ้า และจัดหาร้านตัดกางเกง แม้

จะมปัีญหาดา้นการตดิตอ่สือ่สารกบัทางรา้นท่ีรบัตดัไปบ้างแต่สดุท้ายแลว้ขา้พเจ้ากไ็ดท้รงกางเกงท่ีถกูใจ นอกจากน้ีขา้พเจ้ายัง

ขายแพนเค้กโดยมีการสรรหาสูตรที่ลงตัวจนได้แพนเค้กที่ขายดี รวมถึงได้เรียนรู้การจัดการบัญชี การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำาให้

ข้าพเจ้าเติบโตและเรียนรู้การแก้ไขปัญหา 

            ภิมาฎา ช่วยช่วง ม.6/5 : กลุ่มที่ 15 elepants

 สดุท้ายน้ี ขอขอบพระคณุทางโรงเรยีนท่ีกรณุาจัดกิจกรรมโครงงานอาชพีเพ่ือสง่เสรมิให้นักเรยีนไดป้ระยุกต์ใชทั้กษะและ

ฝึกฝนการทำาธุรกิจเพื่อสังคม ทำาให้พวกหนูทุกคนได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่จะอยู่ในความทรงจำาและทำาให้พวกหนูตระหนัก

ถึงจิตตารมณ์ “เซอร์เวียม” พร้อมที่จะรักและรับใช้ ที่จะอยู่ในจิตใจของพวกหนูตลอดไป
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อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี ของโรงเรียน ออกแบบโดย 

ม.ร.ว. ชาญวฒุ ิวรวรรณ โดยท่ีคณะกรรมการสมาคมนักเรยีน

เก่ามาแตรเ์ดอีวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นผู้รเิริม่ และ

เป็นผู้นำาในการระดมทุน โดยมี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สนับสนุน การระดมทุนและออกแบบก่อสร้าง กระทำาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2521 ซึ่งเป็นปีที่คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรา

นนท์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา และซิสเตอร์มณี   

ภัคเกษม ย้ายมารบัตำาแหน่งครใูหญข่องโรงเรยีน และอาจารย์

สุมิตรา พงศธร เข้ามาทำางานเป็นปีแรก การประสานงาน

กับนักเรียนเก่าและผู้ปกครอง จึงกระทำาโดยคุณแม่ทีโอดอร์ 

ฮาเนนเฟลด์ อธิการ เป็นหลัก แต่ชื่ออาคารอนุสสรณ์ 50 ปี 

โดยม ีส เสอื 2 ตวั เป็นชือ่ท่ีคณุแมบุ่ญประจักษเ์ป็นผู้กำาหนด

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2525 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ เสด็จมาเปิดอาคาร

สืบเนื่องจากการสร้างสถานีรถไฟฟ้าหน้าโรงเรียน ซึ่ง

มีผลกระทบกับอาคารนี้ ทางบริษัท BTS ได้สนับสนุนค่าใช้

จ่าย ในการติดเครื่องปรับอากาศที่ชั้นล่างของอาคารนี้ เมื่อ 

พ.ศ. 2541 และ ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับปรุงกั้นห้อง

ที่ ชั้น 3 ซึ่งเป็นห้องเรียนพลศึกษาโถงใหญ่ ให้เป็นห้องเรียน

พลศึกษาได้อีก 3 ห้อง

สนามบาสเกตบอล/วอลเลย์บอล/แบดมินตัน ท่ีชัน้ลา่ง

ของอาคารนี้ ยังได้ใช้เป็นที่จัดเลี้ยงในโอกาสสำาคัญ ๆ  หลาย

งาน เชน่งานมงคลสมรสของคณุครไูตรวชิ กบัคณุครอูภิญญา 

งานฉลองอายุครบ 60 ปี ของอาจารย์ปานทิพย์ โสภาษิต 

ฉลอง 80 ปี ของคุณแม่ทีโอดอร์ และล่าสุดเมื่อ 30 เมษายน 

2562 ได้จัดเลี้ยงในงานสุวรรณสมโภชการเป็นนักบวชอุร์สุลิน 
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ชั้น 2 และ ที่ชั้น 3 ได้มีการกั้นห้องใหม่ โดยหน้าห้องมีทาง

เดิน และเปลี่ยนโครงอลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ชำารุดใหม่ ที่

สำาคัญคือ เปลี่ยนหลังคา โดยใช้หลังคาชิงเกิลรูฟ (Shingle 

Roof) และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชั้น 3 ใหม่ทั้ง 3 ห้อง

สดุท้ายไดม้กีารตดิภาพวาดฝีมอืนักเรยีนท่ีผนังทางเดนิ

ขึน้ชัน้บน และตัดโปสเตอรข์อ้ความสรา้งแรงบันดาลใจในการ

เล่นกีฬาและออกกำาลังกายที่หน้าห้องเรียนทั้ง 3 ห้องที่ชั้น 3

ท้ังน้ีการปรับปรุงท้ังหมดจะไม่สามารถประสบความ

สำาเร็จอยา่งงดงามได้ หากขาดคุณวันทนี หวังบุญสกุล ผู้เป็น

ท้ังมัณฑนากรและผู้ติดต่อประสานงาน เลอืกวสัดท่ีุใช ้ตดิตาม

ดูแลงานทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ใส่ใจ และเอาจริงเอาจัง 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ของซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์ 

และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย และ 

ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล

ในช่วงโรงเรียนปิดปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้มีการ

ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศในชัน้ลา่งของอาคาร เพ่ือเพ่ิมความ

เย็นโดยเฉพาะบรเิวณท่ีนัง่ชมกฬีาโดยรอบ และปรบัปรงุระบบ

เสียง และเครื่องเสียง โดยได้รับความกรุณาจากคุณภุชงค์- 

คุณวันทนี หวังบุญสกุล และการแนะนำาเรื่องระบบเสียง โดย

อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปิดปีการศึกษาเมื่อมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน

มานี้ ได้มีการปรับปรุงต่อให้ครบถ้วนสำาหรับอาคารอนุสสรณ์ 

50 ปีนี้ โดยปรับห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา และเพิ่มห้อง เปลี่ยน

ล็อกเกอร์ใหม่ให้นักกีฬา ทำาห้องส้วม และห้องอาบน้ำาใหม่ที่
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ในปีท่ีผ่าน ๆ  มา สมาชกิสภานกัเรยีนโรงเรยีนมาแตร ์

เดอี วิทยาลัย ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ Good 

Society Expo ท่ีจัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรการ

กุศลหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือสร้างโอกาสและกิจกรรมท่ีช่วยแก้ปัญหา

สังคมต่าง ๆ ให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการลงมือ

ทำาและสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กร ในปีน้ีพวกหนู

สมาชิกสภานักเรียน 5 คน ร่วมกับคุณครู 4 คน ได้รับ

โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม Good Society 2019 ใน

หัวข้อ “ร่วมหนึ่งแรง...เป็นล้านพลัง” ซึ่งแบ่งประเด็นสังคม

ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เด็กและเยาวชน, สิ่งแวดล้อม, คน

พิการ, คุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย และ ต่อต้านคอร์รัปชัน 

หัวข้อทั้งหมดนี้ถูกจัดและสื่อสารผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ซึ่ง

กระจายอยู่ภายในศูนย์การค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้า

ร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฐานแรกที่พวกเราเข้าร่วมคือฐานเด็กและเยาวชน ซึ่ง

มีชื่อว่า “โอกาส/เอื้อ/อนาคต” หรือ “Chance/Change/ 

Child” ฐานนี้ได้ให้ความรู้และภาพรวมของการศึกษาไทยซึ่ง

มีความเหลื่อมล้ำาและขาดแคลนในภูมิภาคต่าง ๆ รูปแบบ

Good Society Expo 2019
โดย กัณติกา  ลีรัตนขจร 

หัวหน้านักเรียน

ของนิทรรศการในฐานน้ีคือการนำาภาพหรือข้อความสีแดง

และน้ำาเงินมาซ้อนกัน ให้ผู้เข้าร่วมอ่านโดยใช้แว่นกระจกสี

แดงและน้ำาเงิน แว่นสีแดงจะเขียนกำากับไว้ว่า Reality เมื่อ

มองภาพผ่านแว่นตา สีแดงบนภาพจะถูกกลืนไปและแสดง

สนี้ำาเงนิ ส่วนเม่ือใชแ้วน่สนี้ำาเงนิซ่ึงเขยีนกำากบัวา่ Childhood 

Dream อ่าน สน้ีำาเงนิบนภาพจะถกูกลนืและแสดงสแีดง ภาพ

และข้อความต่าง ๆ ภายในฐาน เกิดจากการวาดภาพของ 

เด็ก ๆ สีแดงวาดความฝันและสีน้ำาเงินวาดความเป็นจริง 

ทำาให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความฝันของเด็ก ๆ  ในที่ต่าง ๆ  ว่า

อยากเรยีนหรอืประกอบอาชพีแบบใด แต่เมือ่มองในความเป็น

จริงนั้น ความฝันของเขาเหล่านั้น ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่า

ท่ีควรเพราะ การเงิน อุปกรณ์หรือบุคลากรและท่ีสำาคัญคือ

โอกาสท่ีไม่เอ้ืออำานวย เม่ือพวกหนูได้อ่านภาพและข้อความ

เหล่านั้น ทำาให้ได้รู้ว่ามีเด็กอีกหลาย ๆ คน ที่มีต้องการการ

สนับสนุนเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้ทำาความฝันของตนเองให้เป็น

จริง  ในฐานนี้จึงพาให้พวกหนูได้รู้จักกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา 

โรงเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการศึกษาท้ังความรู้และทักษะ

อาชีพ ซึ่งค่าเทอมไม่ได้จ่ายเป็นเงิน แต่เป็นการทำาความดี 

400 ชั่วโมงและปลูกต้นไม้ 400 ต้นต่อปี รวมถึงภายในฐาน
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มีโครงการ Limited Education ซึ่งรวบรวมแบรนด์เสื้อผ้า 

อาหารและธุรกิจต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบและจำาหน่ายสินค้า

ท่ีเขียนอักษรไทยแบบท่ีสะกดผิดโดยนักเรียนท่ีไม่ได้รับการ

ศึกษา นำามาใส่บนสินค้า และนำารายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบ

ทุนช่วยเหลือการศึกษาไทย นอกจากผู้ท่ีซื้อสินค้าจะได้ช่วย

เหลือทางด้านทุนทรัพย์แล้ว สินค้าท่ีนำามาใช้ทำาให้ตระหนัก

ได้ถึงความสำาคัญของการศึกษาไทยซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ีทุก

คนควรได้รับ เพ่ือท่ีจะสามารถนำาความรู้และทักษะไปใช้ใน

การประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

ฐานท่ีสองท่ีได้เข้าร่วมคือฐานสิ่งแวดล้อม ในฐานน้ีผู้

เขา้รว่มไดป้ระเมินพฤตกิรรมการลดใชพ้ลาสตกิผ่านกราฟเสน้ 

เพ่ือท่ีจะสะท้อนให้เห็นว่าเราควรมีพฤติกรรมใดท่ีต้องทำาให้

มากขึน้หรอืลดการใชพ้ลาสติกใดให้น้อยลง เชน่ มกีระตกิน้ำา

และกลอ่งขา้วตดิตวัเป็นประจำาหรอืลดการใชห้ลอดและบรรจุ

ภัณฑ์พลาสตกิ ต่อมาไดเ้รยีนรูก้ารแยกขยะชนิดตา่ง ๆ  ให้ถูก

ประเภท เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะ

อันตราย ขยะชิน้หน่ึงท่ีเราจะนำาไปท้ิง บางครัง้กส็ามารถแยก

สว่นประกอบย่อยออกมาท้ิงไดถ้กูประเภท เชน่ ขนมปังภายใน

ถุง สามารถแยกถุงพลาสติกทิ้งในถังขยะรีไซเคิลและขนมปัง

ท้ิงในถงัขยะอินทรย์ี สว่นถังขยะท่ัวไป เชน่ ภาชนะเป้ือนเศษ

อาหาร ส่วนขยะอันตราย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือถ่าน หลัง

จากน้ัน ได้ทราบถึงกระบวนการภายหลังจากการแยกชนิด 

ต่าง ๆ เพื่อนำาไปแปรรูปและใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ขยะ

อินทรีย์สามารถนำาไปทำาปุ๋ยจากเศษอาหาร, กล่องนมท่ีดื่ม

แล้ว นำาไปล้างและตาก สามารถบริจาคผ่านศูนย์รีไซเคิล

กล่องเครื่องดื่มและบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ เพื่อนำาไปแปรรูปเป็น

แผ่นหลังคาหรือโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน, และถุงหรือพลาสติก

ใสสามารถนำาไปรีไซเคิลเป็นพลาสติกใหม่กับโครงการ “วน”  

จากนั้นได้เรียนรู้วิธีการทำากระถางต้นไม้จากเศษกระดาษ ซึ่ง

กระถางท่ีไดน้ี้สามารถย่อยสลายไดแ้ละเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สามารถใชท้ดแทนพลาสติกห่อต้นไมท่ี้ย่อยสลายยาก จากน้ัน

ได้เรียนรู้วิธีการผสมดินก่อนการเพาะปลูกเพ่ือให้ดินส่งเสริม

การเจริญเติบโตของต้นไม้ ในฐานนี้ทำาให้พวกหนูตระหนักได้

ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น เกิดจากทุก ๆ คน ที่ใช้พลาสติก

มากเกินความจำาเป็น ดังนั้นหากพวกเราช่วยกัน ลด ละและ

เลิกใช้พลาสติก ปัญหานี้ก็จะสามารถแก้ไข รวมทั้งหากทุก

คนร่วมกันแยกขยะให้ถูกประเภทแล้ว โครงการหรือองค์กร

ต่าง ๆ ก็จะสามารถนำาขยะไปแปรรูปหรือกำาจัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ฐานต่อมาท่ีไดเ้ขา้รว่มคอืฐานคนพิการและคณุภาพชวีติ

สุดท้าย ชื่อว่า “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” และ “อยู่อย่างมี

ความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” ในฐานคนพิการ ทำาให้

พวกหนูได้รู้จักประเภทของคนพิการ เช่น การมองเห็น การ

ได้ยิน การเคลื่อนไหว และจิตใจ ในฐานนี้มีความพิเศษคือ

วทิยากรท่ีนำาผู้เขา้รว่มชมฐานเป็นผู้พิการ ซึง่พ่ี ๆ  ไดบ้อกเลา่

ประสบการณ์และโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น 

การจ้างงานผู้พิการให้มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมถึงฐานน้ีได้มอบแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมผ่านตัวอย่าง
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อาชีพของผู้พิการ เช่น คุณครูผู้พิการทางการได้ยิน สอนหนังสือให้เด็ก ๆ หรือโครงการปลูกป่าโดยคนพิการ ที่คอยปกป้อง

ผืนป่าเหล่านั้นไม่ให้ถูกทำาลาย นอกจากนี้พวกหนูได้เรียนรู้ภาษามือในการนับเลขและคำาศัพท์ง่าย ๆ  เช่น ขอบคุณและสวัสดี 

เพื่อที่จะนำาทักษะนี้ไปใช้ได้ในอนาคต ต่อมาฐานคุณภาพชีวิตสุดท้าย เป็นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว ได้ทราบ

ถงึโครงการท่ีมีการกอ่สรา้งอาคารบ้านพักเพ่ือผู้สงูอายุ เพ่ือสง่เสรมิคณุภาพชวีติท่ีดใีนบ้ันปลายและแนวทางในการรว่มเป็นจิต

อาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ได้ฝึกทักษะในการพูดคุยเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งต้องคำานึงถึงการให้กำาลังใจ

และทำาให้ผู้ป่วยมีความสุข แต่ต้องหลีกเลี่ยงคำาว่า สู้ ๆ เพราะหากผู้ป่วยได้ฟังแล้ว เขาอาจคิดได้ว่าเขาสู้และผ่านอะไรมา

เยอะแล้ว การให้กำาลังใจด้วยคำาว่าสู้ ๆ จึงไม่ใช่คำาพูดที่ทำาให้เขารู้สึกมีกำาลังใจมากขึ้น จึงควรที่จะพูดคุยเรื่องราวที่ทำาให้มี

ความสุขหรือมีความสนใจด้วยกัน เช่น อาหาร เพลง หรือกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้น ได้พบกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่

พูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ ให้ข้อคิดและกำาลังใจดี ๆ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาที่พวกหนูสามารถเข้าไปมีส่วน

ร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้ ฐานนี้ทำาให้ได้เรียนรู้ว่าผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องได้รับ

การสนับสนุนและการดูแลจากหลาย ๆ  ฝ่าย ทั้งจากครอบครัว สังคมและรัฐ เพียงแค่พวกเราช่วยเหลือและมอบโอกาส รวม

ถึงให้กำาลังใจและเข้าใจ คุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมก็จะดีขึ้นและเกิดความเท่าเทียมกัน

ฐานสุดท้ายที่พวกหนูได้เข้าร่วมคือฐานต่อต้านคอร์รัปชัน ในฐานนี้พวกหนูได้รู้จักกับองค์กรและโปรแกรมต่าง ๆ ที่

ดำาเนินการเกี่ยวกับการเปิดโปงและต่อต้านการทุจริตภายในชาติ หนึ่งในนั้นคือโปรแกรม ACT ai ซึ่งเป็นโปรแกรมในการ

ค้นหาข้อมูลและการดำาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ทำาให้ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ 

นั้น ๆ  อีกทั้งพวกหนูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Datathon โดยการพิมพ์และบันทึกข้อมูลทรัพย์สินของนักการเมืองจากเอกสาร

ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อทำาให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม ดังนี้

จากกิจกรรมเวียนฐาน Good Society Expo ที่ ห้างสรรพสินค้า Central World หนูได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย 

และในหลากหลายด้าน สิ่งใหม่ที่หนูรู้สึกประทับใจมากที่สุด คือฐานการจัดการขยะ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และเรา

สามารถชว่ยกนัจัดการขยะได ้สิง่ท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากฐานน้ีคอืการแยกขยะท่ีถกูวธีิ บางครัง้ขยะบางอย่างเรายังสบัสนหมวดหมู ่แต่

หลังจากที่ได้ผ่านฐานนี้แล้ว ทำาให้เรามั่นใจว่าขยะที่เราแยกนั้นถูกต้อง และมีวิธีการกำาจัดขยะที่สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ การ

เรียกรถรับขยะพลาสติกมารับขวดน้ำาที่เราแยกไว้ได้ ซึ่งทำาให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นในการกำาจัดขยะ

ณิชากมล ชื่นพิศาล ม.6/1 
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 จากการที่ได้ร่วมกิจกรรม Good Society Expo 2019 ทำาให้ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ มากมาย ทั้งเรื่องวิธีการ

พูดกับผู้ป่วยให้ถูกวิธี การแยกขยะอย่างถูกต้อง การนำาขยะกลับมาใช้ซ้ำาอีกครั้ง อีกทั้งได้รับรู้ว่ายังมีผู้พิการอีกมากมายที่ยัง

ต้องการโอกาสที่จะได้ทำางานเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ในส่วนที่สำาคัญมากในกิจกรรมนี้สำาหรับดิฉัน

คอื บูธกจิกรรมท่ีแสดงให้เห็นถงึรายไดท่ี้แท้จรงิของนักการเมืองหลายคน ท่ีประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถตรวจ

สอบได้ว่าเขาทุจริตหรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเองหรือไม่ บูธนี้สามารถแสดงส่วนตรงนั้นออกมาได้ ให้ประชาชนตื่น

ตัวและได้มีส่วนร่วมกับการป้องกันคอร์รัปชันมากขึ้นอีกด้วย

ศุภรากร อินรส ม.6/2

จากการที่ได้ไปร่วมงาน Good Society ทำาให้ได้รับความรู้จากองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ คน สัตว์ รวม

ไปถงึการชว่ยกนัอนุรกัษโ์ลก นอกจากน้ีเรากไ็ดรู้ถ้งึปัญหาในสงัคม และไดร้บัคำาแนะนำาถงึวธิแีกปั้ญหาท่ีเรากส็ามารถเป็นสว่น

หนึ่งในการช่วยสังคมได้อีกด้วย

พันธิตรา ว่องวิไลกุล ม.6/4

งานน้ีพวกเราไดร้ว่มทำากจิกรรมกบัหลาย ๆ  ซุม้ ทำาให้ไดร้บัความรูเ้พ่ิมเตมิเกีย่วกบัปัญหาในสงัคมเราอีกมากมาย รวม

ถึงชี้ให้เห็นถึงวิธีแก้ปัญหาที่หนูสามารถนำาไปปรับใช้ได้ในอนาคตอีกด้วย

จุไลภรณ์ อินทรลาวัณย์ ม.6/5

 จากกิจกรรมฐานทั้งหมดนี้ พวกหนูได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย รวมถึงแนวทางที่พวกหนูสามารถมีส่วน

ร่วมในโครงการต่าง ๆ และเป็นหนึ่งแรงที่จะสร้างประโยชน์เพื่อสังคม สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนในปีการศึกษา

นี้คือ “รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” คือรักผู้คนในสังคม เมตตา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสและเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการแก้ปัญหา เพราะทุก ๆ ปัญหาสังคม ล้วนเกิดจากการกระทำาของคนในนั้น หากทุกคนช่วยกันแก้ไขและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาส ให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ประเทศชาติก็จะพัฒนา

และมีความเป็นหน่ึงเดียว จากหน่ึงแรงก็จะเป็นล้านพลังท่ีตระหนักถึงหน้าท่ีท่ีพวกเราทุกคนสามารถทำาได้ในฐานะพลเมือง 

สังคมที่พวกเรารักและอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
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ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 บรษิทัไทยสิรทัิวร ์จำากดั จัดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาจีน

ในโครงการ Mandarin Summer Camp @Singapore ให้

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั โดยมนัีกเรยีนให้ความสนใจและ

ร่วมโครงการทั้งหมด 22 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 จำานวน 21 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 

1 คน ซึ่งในกิจกรรมนี้มีคุณครู 2 คน ร่วมดูแลนักเรียน คือ 

คุณครูอาภาสิริ รัตนพิภพ และ คุณครูปิยะวดี นาคสุข และ

เจ้าหน้าที่จากไทยสิริร่วมเดินทางด้วยจำานวน 2 คน 

นักเรยีนไดเ้ขา้พักท่ี YMCA เป็นสถานท่ีพักและท่ีเรยีน 

ในแต่ละวันนักเรียนจะได้ฝึกการดูแลตนเอง ตั้งแต่ ตื่นนอน 

Mandarin Summer Camp 
@Singapore

โดย คุณครูอาภาสิริ  รัตนพิภพ และคุณครูปิยะวดี  นาคสุข

รับประทานอาหาร และเข้าเรียนตามตารางเวลาท่ีกำาหนด 

คือ ในครึ่งวันเช้า จะมีการเรียนภาษาจีนโดยเน้ือหาท่ีเรียน

จะเกี่ยวกับคำาศัพท์และบทสนทนาท่ีจะสอดคล้องกับกิจกรรม

ของแต่ละวันท่ีจะไปทัศนศึกษาในช่วงบ่าย โดยกิจกรรมจะ

เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

ในการเรียนการสอนภาษาจีน เหล่าซือจะใช้ภาษา

อังกฤษในการอธิบายทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน ในวันสุดท้ายของการเรียน

เป็นการนำาเสนองานกลุ่ม นักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความมุ่ง

มั่น ตั้งใจ สามัคคีกันในกลุ่ม เห็นได้ชัดจากการนำาเสนองาน

ที่ออกมาได้เป็นอย่างดี
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สำาหรับช่วงบ่ายในแต่ละวันจะเป็นการทัศนศึกษา

ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 

National Museum, River Safari, Arab Street, Little 

India, Chinatown Heritage Centre, Buddha Tooth 

Relic Temple, Science Centre, Merlion Park, National  

Library, Singapore Flyer, NEWater Visitor Centre, 

Marina Barrage, The Jewel Changi Airport  

ในกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งน้ีนอกจากนักเรียนได้เรียนรู้

ภาษาจีนและทัศนศกึษาในสถานท่ีสำาคญัของสงิคโปร ์นักเรยีน

จะได้ทบทวนผ่านการเขียน Diary ของตนเองเป็นภาษา

อังกฤษ ซึ่งจะบันทึกหลังจากกลับจากทัศนศึกษาในแต่ละวัน

สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจะมีท้ังทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน 

การติดตอ่สือ่สารท่ีไดฝึ้กใชจ้รงิท้ังภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 

ได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษาและท่ีสำาคัญ คือ 

นักเรยีนไดฝึ้กการดแูลตัวเองในการทำากจิวตัรประจำาวนัต่าง ๆ  

การทำางานร่วมกับผู้อื่น ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหม่ ๆ เรียนรู้และปรับปรุงในแต่ละ

วนัไดด้ขีึน้ นบัวา่เป็นกจิกรรมชว่งปิดภาคท่ีสรา้งความประทับ

ใจและเป็นความทรงจำาดี ๆ ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม

ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่สำาคัญต่อหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อีกด้วย ซึ่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 “ยุวกว ีศรวีรรณกรรม” ฉบับภาคการศกึษาท่ี 2 น้ี ไดร้วบรวมผลงานของนักเรยีนท่ีไดเ้รยีงรอ้ยอักษรผ่านงานประพันธ์

ที่หลากหลาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ความสร้างสรรค์ และความสุขของนักเรียน ซึ่งยุวกวี ศรีวรรณกรรม ฉบับ

นี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับความรักที่มีแด่คุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเกี่ยวกับหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนใน

วันกีฬาสีสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นภาคการศึกษานี้ และในฉบับนี้ยังมีรูปแบบงานเขียนวรรณรูปมาฝากท่าน

ผู้อ่านกันด้วย

วันพ่อแห่งชาติ

“คุณพ่อของหนูคือเทวดาที่คอยคุ้มครองหนูมาถึงตอนนี้ หนูขอโทษที่หนูดื้อกับพ่อ หนูรักพ่อที่สุด หนูขอบคุณคุณพ่อที่

เลี้ยงดูหนูตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ เวลาที่พ่อไปทำางาน หนูคิดถึงพ่อมาก ๆ เลยค่ะ หนูขอโทษที่บางทีหนูเผลอซน”

ปุญญิศา  เลิศทรัพย์ทวี ป.1/1 

 

“หนูรักพ่อมาก ๆ เลย พ่อคือดวงใจของหนู หนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ หนูจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อ หนูจะตั้งใจ

เรียน หนูจะเชื่อฟังคุณพ่อ หนูขอให้พ่อมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อยู่กับหนูไปนาน ๆ”  

พัทธ์ธีรา  โกมุทแดง ป.1/2 

“ฉันรักคุณพ่อที่สุดในโลก คุณพ่อของฉันเป็นตำารวจ เป็นฮีโร่ของฉัน คุณพ่อทำางานหนักทุกวัน ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน 

ฉันจะโทรศัพท์ให้กำาลังใจคุณพ่อทุกวัน ให้คุณพ่อปลอดภัย ฉันจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด”

สินี  แดงประเสริฐ ป.1/3 

 

“ความจริงใจต่อผู้อ่ืนเป็นคุณธรรมสำาคัญมาก สำาหรับผู้ท่ีต้องการความสำาเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถ

ขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจาก

นัน้ ยงัทำาใหไ้ด้รับความเชือ่ถอืไว้วางใจ และความรว่มมอืสนบัสนนุจากทกุคนทกุฝา่ย ทีถ่อืมัน่ในเหตผุลและความด ีผูม้คีวาม

จริงใจจะทำาการสิ่งใดก็มักสำาเร็จได้โดยราบรื่น”

     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     11 กรกฎาคม 2535
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“พ่อมาสง่หนูท่ีโรงเรยีนเป็นประจำา พ่อของหนูเป็นคณุหมอท่ีขยันและใจดมีาก ชอบชว่ยเหลอืผู้อ่ืนเสมอ อยู่บ้านพ่อชว่ย

แม่ทำางานบ้าน วันหยุดก็พาหนูไปเต้นบัลเลต์ ดูหนัง และไปวัดสวดมนต์ ไปช่วยงานที่วัด และไปกวาดสวนกัน พ่อรักพวก

เราทุกคนมาก ดูแลแม่ หนู และน้องเสมอ หนูก็รักพ่อมาก”

รษา  ทองปาน ป.1/4 

 “พ่อของหนูดูแลหนูมาตั้งแต่เด็ก พ่อของหนูรักหนูมาก หนูรักพ่อที่สุดในโลก หนูรู้แล้วว่าการดุคือการสั่งสอนหรือตัก

เตือนหนู หนูอยากให้พ่อสั่งสอนหนูเยอะ ๆ เพราะเวลาหนูโตขึ้น หนูจะได้นิสัยดี มีระเบียบเรียบร้อย ต่อไปหนูจะเป็นเด็กดี

กับพ่อตลอดไป โตขึ้นหนูจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ตามใจพ่อ หนูจะดูแลพ่ออย่างดี พ่อซื้อของให้หนูตลอด เวลาพ่อไม่สบาย

หนูจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำาได้ หนูรักพ่อที่สุดในโลกเลย”

เพลิน  ภัทธนิรันดร์ ป.2/2

 “ฉันรักคุณพ่อ เพราะคุณพ่อเลี้ยงฉันมาตั้งแต่ฉันเกิด คุณพ่อซื้อของเล่น ของใช้ และอื่น ๆ คุณพ่อของฉันใจดี มี

น้ำาใจ ขยัน ฉันรักพ่อ”

กัญจน์ธรา  ติณณจิรางกูร ป.2/4

 

“ชวีติของหนูเกดิขึน้ไดเ้พราะคณุพ่อ คณุแม ่ท่านรกัและให้ความเอาใจใสก่บัหนูทุกวนิาทีตัง้แตห่นูเกดิ ท่านทุ่มเทเวลาให้

หนู คณุพ่อต้องทำางานหนักเพ่ือหาเลีย้งครอบครวั สว่นแม่ทำางานบ้านเลีย้งดหูนูกบัน้อง หนูบอกตัวเองวา่จะเป็นเดก็ดตีัง้ใจเรยีน 

ประหยัดอดออมเพื่ออนาคต ไม่ดื้อ ไม่ซน โตไปหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาให้เป็นเด็กที่มีความ

สุข ส่งหนูเข้าโรงเรียนที่ดี มีชื่อเสียง มีเซอร์เวียม มีวินัยในตัวเอง มีเพื่อนที่ดี มีครูที่รักหนู ขอบคุณคุณพ่อ และคุณแม่มาก” 

ลลิตสิณี  ปลื้มพัฒนกิจ ป.3/2 

 

“คุณพ่อดูแลหนูอย่างใกล้ชิด คุณพ่อให้ความรัก ทำาให้หนูรู้สึกอบอุ่น สอนการบ้านให้หนูเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถนำา

ไปส่งคุณครูได้ คุณพ่อให้ความรู้ที่ดีแก่หนู หนูจะนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เวลาหนูกอดพ่อหนูรู้สึกมีความสุข ความ

โศกเศร้าก็หายไป คุณพ่อต้องไปทำางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เหนื่อยเพื่อหนู ลูกคนนี้จะตั้งใจเรียน จะทำาความดีดังที่

โรงเรียนสอนหนูให้เป็นคนดีตลอดไป” 

พิชญ์สิณี  อัสวกาญจน์ ป.3/3 

    คุณพ่อของฉัน  รักนั้นจริงใจ 

   ดูแลห่วงใย             ฉันมาแต่น้อย 

        ท่านให้ฉันสู้  ไม่รู้ท้อถอย 

        เฝ้าดูรอคอย   เพื่อฉันทุกวัน 

นิรินธน์  สีตกะลิน  ป.4/1 
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    คุณพ่อของหนู     คือครูผู้สอน 

   ทุกครั้งก่อนนอน       พ่อสอนวิชา 

    ให้หนูเก่งกาจ  ฉลาดหนักหนา 

       รักพ่อเท่าฟ้า            ขอประกาศเอย 

กันตินันท์  เอี่ยมดีงามเลิศ ป.4/2 

    คุณพ่อของหนู     ความรู้มีมาก 

       คุณพ่อลำาบาก        เพื่อครอบครัวตน 

        คุณพ่อสอนเรา       ให้เท่าทันคน 

       จะไม่หมองหม่น   ตอนเติบใหญ่ไป 

พิมพ์ดาว  พรหมวรานนท์ ป.4/3 

    คุณพ่อคนนี้     ท่านมีแต่รัก 

        สอนให้รู้จัก         รักและเมตตา 

         ความรักพ่อให้   ใส่ใจนานมา 

        พ่อให้วิชา          พระคุณพ่อเอย 

กันย์สินี  เกษตรวุฒิวรรณ ป.4/4 

 

    คุณพ่อผู้แสนดี  มอบชีวีให้แก่ฉัน   

   อีกทั้งยังแบ่งปัน   ดูแลฉันอย่างใกล้ชิด 

    คุณพ่อคอยช่วยเหลือ ทุกทุกเมื่อร่วมช่วยคิด  

   ท่านให้ทั้งชีวิต   ไม่มีผู้ใดเทียบเทียม 

สุพิชญ์ชญา  พงศ์ธรพิสุทธิ์ ป.5/1 

 

    พ่อคือคำาว่าสู้  เพราะท่านชูกำาลังใจ   

   ให้เราก้าวต่อไป   เฝ้าห่วงใยกันและกัน 

    พ่อฉันปันความสุข ถึงจะทุกข์ก็ไม่หวั่น  

   หัวใจเราผูกพัน   เพราะพ่อนั้นคือความดี 

ภาวรัญน์  ภูวภิรมย์ขวัญ ป.5/2 

 

    เกิดมายอมลำาบาก ถึงทุกข์ยากก็อดทน  

   ท่านนั้นไม่เคยบ่น   หาเงินส่งเราเรื่อยมา 

    ทำางานไม่เคยพัก  ถึงจะหนักไม่เคยล้า 

   ความรักให้ทุกครา  ผู้นั้นหนาคือพ่อเรา 

กธิฌา  เรืองรุ่ง ป.5/3 

  

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 39

    พระคุณของพ่อนั้น  มีให้ฉันมากหนักหนา  

   เป็นผู้ให้ชีวา    และนำาพาลูกปลอดภัย 

    เติบใหญ่เป็นคนดี   เพราะพ่อนี้ที่ใส่ใจ  

   ความรักที่มอบให้    จดจำาไว้ทดแทนคุณ 

ภริมา  สิทธิสรวง ป.5/3 

    คุณพ่อผู้ประเสริฐ   ตั้งแต่เกิดเลี้ยงดูเรา  

   เจ็บป่วยดูแลเฝ้า    ช่วยปัดเป่าทุกข์โรคภัย 

    พระคุณมีมากล้น   รักพ่อจนสุดหัวใจ   

   สัญญาเมื่อเติบใหญ่   ลูกจะตอบแทนพระคุณ 

ภัคกร  โกศลบุญ ป.5/4 

    ชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในใจลูก  ด้วยพันผูกความรักสมัครสมาน

   ชายผู้นี้มีความรู้วิชาชาญ   คอยทำางานเลี้ยงลูกด้วยหัวใจ

    จะใครเล่าที่รักเราเฝ้าห่วงหา จะใครเล่าเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่

   จะใครเล่าเฝ้าดูแลไม่ห่างไกล  จะเป็นใครควรรู้ไว้คือบิดา

    จักเรียงร้อยถ้อยคำาเป็นอักษร เป็นบทกลอนแด่พ่อผู้งามสง่า

   สุดจะกล่าวเรียงร้อยสุดพรรณนา  ขอกราบแนบแทบบาทาบูชาคุณ

วรีย์พิตรา  สุวรรณศร ม.2/1

   

    ฉันขอเล่าเรื่องราวผ่านกลอนนี้  ของผู้ที่ฟูมฟักดูแลฉัน

   ผู้ไม่ปฏิเสธเลยสักวัน    ทั้งแบ่งปันทุกอย่างที่ท่านมี

    เรื่องความรู้ท่านบ่มเพาะและคอยสอน ท่านให้พรล้ำาค่าประเสริฐศรี

   ท่านหวังมากให้ฉันเป็นคนดี   ทั่งชีวีไร้ทุกข์สุขฤทัย

    ท่านเป็นผู้ชี้นำาทางสว่าง   ผู้ที่สร้างตัวฉันให้สดใส

   ท่านผู้ซึ่งฉันรักหมดหัวใจ    ไม่ว่าใครต่างล้วนทราบคือพ่อเอย

บวรลักษณ์  นันทวรรธพงศ์ ม.2/1

พระคุณของพ่อ

    คุณพ่อ ล้นท่วมเกล้า      คณนา

   คุณพ่อ  ดุจธารา    หล่อเลี้ยง

   คุณพ่อ  ส่องชีวา    มิดับ

   คุณพ่อ  สูงส่งเพี้ยง   สุดฟ้าจรดดิน

แพรวา  ชยสดมภ์ ม.3/2
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แสงสว่างนำาทาง

     แสง  นำาทางห่างให้  พ้นภัย

    สว่าง ดั่งแสงไฟ   ช่วยชี้

    นำา ชีวิตให้ไกล   สิ่งชั่ว

    ทาง แห่งรักพ่อนี้   ไม่แพ้สิ่งใด

    ดังฝัน เตาะสกุล ม.3/3

เทิดพระคุณพ่อ

          คุณบิดาเปรียบแม้น  ทินกร

    ยิ่งใหญ่ดั่งสิงขร    เทียบได้

    ปกป้องไม่จากจร    คือพ่อ

    รักท่านพันผูกไว้    ชั่วฟ้านิรันดร์

   อรณัฐ  ผลประเสริฐ ม.3/3

กานท์กมล

     เรียงร้อยรักเปี่ยมล้น  ชลธาร

    ผ่านวจีอรรถสาส์น   สื่อไว้

    แทนดวงจิตด้วยกานท์   แด่พ่อ

    น้อมประณตกราบไหว้   เทิดไว้ในกมล

ภาฤดี  ณรงค์เดช ม.3/4

พระคุณอันไพศาล

     พระคุณเปรียบแผ่นพื้น  ธรณี

    เทียบต่างสายนที    หยั่งได้

    ดำารงเช่นรวี    ฉายส่อง

    รักพ่อบันทึกไว้    เพื่อได้แทนคุณ

พัทธ์ธีรา  พัชรธรรมโรจน์ ม.3/4

    เนื่องในวันเทิดพระคุณพ่อปีนี้  ลูกขอน้อมถ้อยวจีให้พ่อฉัน

   ผู้เป็นดั่งดวงใจในชีวัน    พระคุณนั้นลูกขอเปลี่ยนเขียนเป็นกลอน

    อนึ่งแรกแต่เด็กตั้งแต่เกิด   เพียบพร้อมเลิศประเสริฐล้ำาคำาพ่อสอน

   ยามเราร้องโยเยไม่เคยจร    ไม่บั่นทอนความรักของพ่อเลย

    วันนี้ลูกเติบใหญ่เพราะคุณพ่อ  ที่ถักทอสายใยรักไม่นิ่งเฉย

   จะหาสิ่งใดเปรียบไม่มีเลย    คำาใดเอ่ยก็ไม่เปรียบเทียบพระคุณ

             มารินา  หัตถกิจธาตรี ม.5/2
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   เกิดเป็นคนจนได้ดีเพราะมีพ่อ  ผู้เกิดก่อชีวามาแต่ไหน

  คำาสอนพ่อเสมือนเทียนส่องทางไป   คอยขัดเกลาจิตใจตลอดมา    

   สู่อาชีพ สู่ความฝันที่วาดถึง  ท่านผู้ซึ่งลำาบากยากหนักหนา

  การกระทำาที่แสดงตลอดมา   คุณบุญญาตราบสิ้นลมหายใจ

สิริจารีย์  เศวตศิลป์ ม.5/5

   พนมมือก้มกราบแทบเท้าพ่อ  รักถักทออุ้มชูคอยห่วงหา 

  ผู้โอบกอดเลี้ยงดูแต่เกิดมา    ผู้เมตตาห่วงใยแลอาทร 

   ยามลูกเจ็บพ่อดูแลเท่าชีวิต   ยามลูกผิดพ่ออบรมคอยสั่งสอน 

  ยามอ้างว้างมีพ่ออยู่ไม่จากจร   ยามอาวรณ์มีพ่อเป็นกำาลังใจ 

   พระคุณพ่อประจักษ์ดวงจิตลูก  ให้พันผูกไว้ด้วยกันมาแต่ไหน 

  ตั้งแต่เล็กพ่อไม่เคยห่างไกล   ลูกเติบใหญ่ไม่ลืมทดแทนคุณ 

 

กิ่งกมล  บุญรักษาศรี ม.6/1 

 

	 กีฬาสีสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

   วันที่แปดพฤศจิกามาสี่สี   สามัคคีฟ้าเหลืองเขียวแดงสง่า 

  ทุกคนต่างมีน้ำาใจนักกีฬา    พวกเรามาเพื่อร่วมแรงและร่วมใจ 

   เราทุกคนจะรู้แพ้รู้ชนะ   แต่ไม่ละพยายามแม้เกมไหน 

  ถึงจะเหนื่อยแต่สนุกทุกสีไป   ถ้วยของใครก็เป็นเหมือนของทุกคน 

จิณิฎา   เสถียรสุนทร ป.6/1 

 

   กีฬาสีปีนี้เวียนมาถึง   จงคำานึงถึงความเพียรไว้เถิดหนา 

  วันนี้เราเหล่านักเรียนวางปากกา   หยุดศึกษาพาประชันขันเสียงเชียร์ 

   ด้วยเหตุที่เป็นงานสานสัมพันธ์  เรามุ่งมั่นหากแพ้ใจไม่เสีย 

  อยู่ด้วยกันอาจเหนื่อยกายแต่ไม่เพลีย  จะเร่งเกียร์สู่เส้นชัยไปพร้อมกัน 

ณภชา  ประทีปวิศรุต ป.6/2 

   กีฬาสีปีนี้มาถึงแล้ว   ชวนเพื่อนแก้วมาเชียร์กันสนุก  

  กีฬานั้นช่วยเราให้คลายทุกข์   พาใจสุขรื่นเริงบันเทิงใจ 

   การแข่งขันสมานสามัคคี   และยังมีน้ำาจิตมิตรยิ่งใหญ่ 

  ถึงแพ้หรือชนะไม่เป็นไร    ขอแค่ให้พวกเราสามัคคี 

ลภัสรดา  กุศลวัฒนานภา ป.6/3 
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   สักวากีฬาสีมีสุขสันต์   แข่งขันกันต่างสนุกแสนสุขี  

  เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี   เพื่อให้มีน้ำาใจนักกีฬา 

   ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย   แม้ต่างวัยน้องพี่สุขหรรษา 

  พวกเรานั้นไร้ทุกข์ในชีวา    อยากกลับมาแข่งขันทุกปีเอย 

วรัณนภัส  วงศ์สถิตย์พร ป.6/3 

   ฟ้าแดงเหลืองและเขียวมาร่วมฝัน  ผูกสัมพันธ์ฉันมิตรกีฬาสี

  มาแข่งด้วยมีน้ำาจิตมิตรไมตรี   ร่วมน้องพี่ร่วมแรงรวมพลัง

             ต่างฝึกฝนตั้งใจอย่างแน่วแน่  ต่างคอยแค่ชัยชนะตามที่หวัง

  เหล่ากองเชียร์ช่วยเชียร์ส่งเสียงดัง   อย่างจริงจังไม่หวั่นไม่ยอมใคร

             ถึงแม้เราจะมาจากต่างสี   เราก็มีรักเมตตาต่อกันได้

  มีเซอร์เวียมหนึ่งเดียวหนึ่งดวงใจ   แม้ว่าใครแพ้ชนะก็รักกัน

ปาลิดา  ชินณพงษ์ ม.2/2

  

   แปดพฤศจิกากีฬาสี   เป็นวันดีต่างร่วมเข้าแข่งขัน

  เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสายสัมพันธ์  ต่างร่วมกันเชียร์เต็มที่สุขอุรา

            ไม่ว่าเธอจะอยู่สีคณะไหน   คุณธรรมนำาใจให้มีค่า

  ฟ้าแดงเหลืองเขียวล้วนมีเมตตา   ซึ่งจะพาชัยชนะสู่พวกเรา

            กีฬาสีจัดขึ้นได้เพราะใจสมัคร          ด้วยความรักสมานทุกหมู่เหล่า

  ให้อภัยไม่ว่าหนักหรือเบา    สมกับที่เป็นเราชาวมาแตร์ฯ

ณมน  วงศ์รักษ์ ม.2/3 

   กีฬาสีปีนี้มาบรรจบ   เวียนมาครบหนึ่งปีที่หรรษา  

  เป็นวันที่พวกเราเปรมปรีดา   เป็นเวลาที่แสดงสามัคคี 

   เพราะกีฬาคือยาอันวิเศษ   ดับกิเลสในใจให้ไร้สี 

  รู้ชนะรู้อภัยใฝ่ยินดี    ทุกคนมีน้ำาใจนักกีฬา  

ภัครมัย  อุทัยกิจวานิช ม.6/1 

   โคมกลองครึกโครมก้อง   ตึงตังพ้องร้องเสียงเพลง 

  ดุริยางค์พร้อมบรรเลง    มาแตร์ฯ ร่วมรวมใจกัน 

   สีแดงเรืองแรงฤทธิ์   เขียวแนบชิดสมานฉันท์ 

  สีฟ้าผูกพันมั่น     เหลืองร่วมกันสามัคคี 

   ขอเรียนเชิญทุกท่าน   มาร่วมงานกีฬาสี 

   สานสัมพันธไมตรี     ด้วยน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน 

วทันยา  มหัทธนธรรม ม.6/2 
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“น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน”

บอร์ดพระคริสตสมภพ	ปี	2561

สำานวนไทยมมีากมาย และมหีลายสำานวนท่ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้รณรงคข์องโรงเรยีน “รกั เมตตา และเป็นหนึง่เดยีวกนั” 

จากสำานวนไทยท้ังหลาย ดฉินัไดเ้ลอืกมา 1 สำานวน คอื “น้ำาหน่ึงใจเดยีวกนั” ซึง่ดฉินัคดิวา่ตรงกบัเหตกุารณห์ลายเหตกุารณ์

ในชีวิตดิฉัน และเหตุการณ์ที่ดิฉันประทับใจก็คือ การทำาบอร์ดพระคริสตสมภพ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 

เมือ่ใกล้ชว่งเทศกาลครสิตม์าสหรอืฉลองพระครสิตสมภพ คณุครปูระจำาชัน้จะให้นักเรยีนแบ่งกลุม่รว่มกนัตกแตง่บอรด์

ให้เข้ากับเทศกาลดังกล่าว  ดิฉันได้จับกลุ่มกับเพื่อนของดิฉัน เราเริ่มต้นด้วยการร่างแบบและวางแผนการทำางาน  และแบ่ง

หน้าที่งานกัน  

ดิฉันได้รับหน้าที่ในการวาดภาพ เนื่องจากดิฉันสามารถวาดภาพได้ แต่ยังระบายสีไม่เก่งเท่าไรนัก แต่เพื่อนอีกคนหนึ่ง

นั้นจะเก่งด้านการลงสีมากกว่า จึงได้ให้เพื่อนทำาหน้าที่ระบายสีแทน เพื่อนอีกคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า พวกเราจึง

แบ่งหน้าที่ให้เขาช่วยเลือกสิ่งของมาเพื่อตกแต่งบอร์ด ส่วนเพื่อนคนอื่น ๆ ก็จะช่วยกันประกอบบอร์ด ซึ่งการทำางานร่วมกัน

นั้นบางครั้งที่ดิฉันทำาผิดพลาด เพื่อน ๆ ก็จะช่วยกันเสนอความคิด และช่วยกันแก้ปัญหาเสมอ 

ดิฉันจึงได้เรียนรู้ว่าหากเรามีความเป็น “น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน” ก็จะสามารถทำางานต่าง ๆ ได้สำาเร็จ เหมือนกับที่ดิฉัน

และเพื่อน ๆ ในกลุ่มร่วมมือกัน จนบอร์ดของพวกเราออกมาอย่างสวยงาม แม้จะมีปัญหาบ้าง แต่เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

เพราะฉะนั้นเราควรมีความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจะสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ 

                ปณาลี  ปฐมบุรุษรัตน์ ม.1/4 

“น้ำาพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า”

การทำาพานไหว้ครู  

ในทุก ๆ ปี งานไหว้ครูของโรงเรียนจะมีการจัดพานไหว้ครูและนำาพานไหว้ครูที่จัดไปประกวด ซึ่ง ในปีนี้เป็นปีแรก

ของดฉินัท่ีไดม้าจัดพานไหวค้รแูละประกวด ซึง่พานไหวค้รขูองห้องดฉินักอ็อกมาสวยงาม เพราะเพ่ือน ๆ ในห้องทุกคน ต่าง

ช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่งานกันและกันเป็นอย่างดี 

ปีนี้ดิฉันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้ประกวดพานไหว้ครู โดยการทำางานของ ห้องดิฉันนั้นได้แบ่ง

หน้าท่ีและเริม่รว่มกนัออกแบบพานไหวค้ร ูจนถงึวนัท่ีตอ้งทำาพาน วนัน้ันดฉินัจำาไดว้า่เพ่ือน ๆ  ทุกคนตา่งต้ังใจกนัจัดพาน แต่

กยั็งมปัีญหามากมายเกดิขึน้ ถงึแมเ้ราจะมหัีวหน้าหรอืการแบ่งหน้าท่ีกันเป็นอย่างด ีเชน่ แบ่งหน้าท่ีเป็นคนออกแบบพาน คน

จัดเตรยีมดอกไม ้และคนจัดพาน แตใ่นท่ีสดุเรากส็ามารถแกปั้ญหาได ้แตส่ิง่ท่ีดฉินัไดรู้จั้กการจัดพานในครัง้น้ี คอื ถงึแมแ้ต่

ละคนจะทำาหน้าท่ีของตนเองไดด้ ีแตพ่วกเรากยั็งตอ้งพ่ึงพากนัและกนั ขาดใครคนใดไปไมไ่ด ้หรอืให้งานกบัคนคนเดยีวกไ็ม่

ได้ สุดท้ายผลที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียว ทุก ๆ คนต่างดีใจและยินดีไปด้วยกัน   

การพ่ึงพาหรือช่วยกันทำางานของเพ่ือน  ๆ ก็เปรียบเสมือน สำานวน “น้ำาพ่ึงเรือ  เสือพ่ึงป่า” เพราะทุกคนต่างต้อง

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีใครทำาหรือเป็นได้ทุกอย่าง เหมือนน้ำาที่ขาดเรือไม่ได้ และเสือก็ขาดป่าไม่ได้เช่นกัน  

                   ตรีชยา  หล่อปิ่นมณี ม.1/4 
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จากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การส่งสารด้วยการเขียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสื่อสารหลากหลาย

รูปแบบ รวมไปถึงการเขียนในรูปแบบวรรณรูป ในหัวข้อเรื่อง ความรัก 

วรรณรูป คือ การนำาคำามาเรียงร้อยให้เกิดเป็นรูป โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ให้คำาและรูปภาพสะท้อน

ความหมาย

 

วรรณรูปนี้แสดงถึงธรรมชาติของคนเมื่อมีความรัก ความรักไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกดี ๆ ที่บุคคลมีให้กัน แต่ความ

รักมักมีหลากหลายรสชาติ ทั้งความสุข ความทุกข์ การทะเลาะเบาะแว้ง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้คงอยู่เสมอไป ถึงอย่างไร 

ทุก ๆ อย่างต้องมีจุดสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่เสมอ 

  ปรมาศ  ปานะนนท์ ม.4/5
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ค่ายสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2562 นี้ จะไม่สามารถดำาเนินให้บรรลุผลไปได้ด้วยดีหากไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากนักเรียน ผู้ที่เป็นเสมือนหัวใจสำาคัญของการสร้างสรรค์ค่ายนี้ขึ้น กิจกรรมค่ายครั้งที่ผ่านมากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ลองคิดใหม่ ทำาใหม่ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ เราเริ่มจากการเชื่อมั่นว่า เด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์และ

เข้าใจในสิ่งที่เด็กด้วยกันต้องการ จึงได้เริ่มการออกแบบกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการทำางานร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ซึ่งนักเรียนเคยผ่านการร่วมกิจกรรมถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกกับการเป็นน้องที่พี่สร้างสรรค์กิจกรรมให้ ครั้งที่ 2 กับการนำากิจกรรม

ที่คุณครูช่วยคิดริเริ่ม และค่ายครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้กล้าที่จะเริ่มและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

โดยการเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมและดำาเนินงานทั้งหมดให้กับผู้เข้าร่วมค่าย ซึ่งก็คือน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นอกจากนี้ไม่ใช่

เพียงนักเรียนเท่านั้นที่ได้เรียนรู้อะไรมากมาย แต่คุณครูทุกท่านยังได้รับประสบการณ์ดี ๆ  อย่างมาก จากการที่เราเปิดใจและ

เชือ่มัน่ในศกัยภาพของนักเรยีนและเราภูมใิจท่ีนักเรยีนสามารถทำาออกมาไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและสมบูรณ์แบบ ท่ีสำาคญัท่ีสดุ 

คือ มิตรภาพที่ต่างวัยระหว่างครูและนักเรียน โดยจะขอแบ่งปันความรู้สึกของนักเรียนในกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ดังนี้

หนูรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมค่ายสังคมศึกษา เพราะหนูได้ลงมือทำาและเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น เช่น การทำากิจกรรมกับผู้อื่นที่

ไม่เคยรู้จัก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปต่าง ๆ  ทำาให้ได้รู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาหารการกินต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม

ใด สิ่งสำาคัญที่ต้องมีคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเพื่อน ๆ  และพี่ ๆ  ในกลุ่ม เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ

หมายไดส้ำาเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ีคา่ยสงัคมศึกษายังทำาให้หนูเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกมากขึน้ จากกจิกรรมการแนะนำา

ตัว ซึ่งจัดโดยพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกด้วย

                                                   พิมพ์ฐิตา  กิจถาวรรัตน์ ม.1/1

ค่ายสังคมศึกษา โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

ในหัวข้อ Lost in 6 Continents ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย คุณครูภัทรสุดา  ยุทธคราม
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

 ความประทับใจที่หนูมีต่อค่ายสังคมศึกษาในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือจากเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในการทำากิจกรรมกลุ่ม

ร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดออกแบบฐานต่าง ๆ ของพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

สังคมศึกษาทำาให้หนูได้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ ๆ เพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฐานของทวีปแอฟริกา ทำาให้

เราเข้าใจเทพต่าง ๆ ในอียิปต์ และฐานของทวีปออสเตรเลียทำาให้ลองได้ลองชิมผลไม้ และธัญพืชจากประเทศออสเตรเลีย

จริง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำาให้หนูได้ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากกว่าการใช้เวลาไปกับโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย

ต่าง ๆ อีกด้วย

                                            ขวัญชนก  วัชรประภาพงศ์ ม.1/4

 หลังจากท่ีดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาท่ีจัดโดยพ่ี ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดิฉันรู้สึกประทับใจท่ีเห็น 

พี่ ๆ จัดกิจกรรมกันอย่างตั้งใจและทุ่มเทเพื่อน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ฐานต่าง ๆ ที่พี่ ๆ จัดขึ้น ได้ให้ความ

รูเ้ก่ียวกบัอาหารของทวปีเอเชยี การไขปรศินาจากภาพวาดเพ่ือตอบคำาถามเกีย่วกบัอียิปต์โบราณ ซึง่ไดร้บัความสนุกสนานเป็น

อย่างมาก แมว้า่บางครัง้มน้ีอง ๆ  ตอบคำาถามผิดไปบ้าง แตก่ไ็ดร้บัคำาตอบดว้ยรอยย้ิมท่ีอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนและมปีระโยชน์

ต่อตัวน้อง ๆ ทุกคน นอกจากนี้ดิฉันยังได้ประสบการณ์การทำางานกลุ่มร่วมกัน เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ จากที่

อื่น สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคุณครูและพี่ ๆ ทุกคนที่มอบความสนุกสนาน ความประทับใจ และความรู้นอกห้องเรียน ให้

สามารถนำาไปต่อยอด และปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี

ศิรดา  ศิริกันทา ม.1/3

 ความประทับใจของหนูจากคา่ยน้ีคอื คา่ยนีส้นุกและไดค้วามรูเ้ยอะมาก ๆ  ตอนแรกหนูคดิวา่มนัจะไมส่นุก แตพ่อได้

มาร่วมก็เปลี่ยนความคิดเลย หนูชอบฐานทวีปแอฟริกามาก ๆ เพราะมันสนุกและพี่ ๆ ก็ใจดีมาก ฐานนั้นจะต้องไขปริศนา

เพื่อออกจากห้อง ซึ่งพี่ ๆ ก็ช่วยเต็มที่ จนสุดท้ายก็ทำาสำาเร็จได้ อีกฐานกิจกรรมที่หนูชอบ คือ ฐานทวีปเอเชีย เพราะได้กิน

อาหารซึ่งอร่อยมาก ๆ และก็ได้ความรู้เยอะมาก ๆ จากฐานนี้

                                                 ชวัลนุช  ปลื้มอารมย์ ม.2/2
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

 จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคมครั้งนี้ ทำาให้หนูได้ความรู้เบื้องต้นของทวีปต่าง ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ได้

รู้จักขนมใหม่ ๆ เช่น เหม่งถึ้ง และความรู้ที่ได้มาจากค่ายนี้สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อีกมากมาย และยังได้รู้จัก

เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่อาจไม่เคยคุยกันเลย ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้มารู้จักกันในค่ายสังคมครั้งนี้

อภิชญาดา  ไพรัชกุล ม.2/4

จากการเขา้รว่มคา่ยสงัคมครัง้ท่ีผ่านมา หนูรูส้กึประทับใจเป็นอย่างมากท่ีไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของคา่ยน้ี การจัดงานมคีวาม

เป็นระบบอย่างมาก ทุกอย่างถูกจัดออกมาเป็นอย่างดี ทำาให้ผู้ที่มาเข้าร่วมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งหัวข้อการจัด

งานที่ชัดเจน บรรยากาศที่พี่ ๆ และคุณครูในค่ายสร้างขึ้นเพื่อให้งานเฮฮาและสนุก ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ตั้งใจจัดงานออก

มาอย่างเต็มความสามารถ กิจกรรมทุกฐานมีความสนุกสนาน และได้ความรู้ที่น่าสนใจ ตรงกับที่เคยเรียนมา การจัดกลุ่มทำา

กิจกรรม มีการแบ่งได้ทั่วถึง ทำาให้รู้จักพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้องเพิ่มขึ้น ได้ร่วมกันออกความคิดเห็น และสามัคคีกันในการ

ทำากิจกรรมของแต่ละฐาน

พันไมล์  เจริญสมบัติ ม.3/1

การที่หนูได้ร่วมค่ายสังคมหนูรู้สึกสนุก ได้รับความรู้และทักษะจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำา ไม่ว่าจะเป็นการลองชิม

อาหารในฐานของทวีปเอเชียของแต่ละประเทศ เช่น ข้าวแกงกะหรี่และเครื่องเทศ ประวัติของรูปภาพสำาคัญในพิพิธภัณฑ์จาก

ฐานทวีปเอเชีย การไขปริศนาเกี่ยวกับอียิปต์จากฐานทวีปแอฟริกาที่ทำาให้เราได้ฝึกความสามัคคี หรือการนำาของที่ใช้แล้วนำา

กลับมาทำาเป็นเครื่องประดับ รวมทั้งหนูได้รู้จักกับพี่ ๆ และน้อง ๆ ที่มาร่วมค่ายสังคมมากขึ้น

    ธัญรัตน์  เลิศเรืองปัญญวุฒิ ม.3/1
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การที่หนูได้เข้าร่วมค่ายสังคมทำาให้หนูได้รับประสบการณ์ดี ๆ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ มากมายในแต่ละทวีป และยัง

ได้รับความสุขจากการทำากิจกรรม ได้รับความเอาใจใส่จากพวกพี่ทุกคน และยังทำาให้หนูได้รู้จักกับคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีก

ด้วย หนูรู้สึกว่ากิจกรรมที่พวกพี่ ๆ ได้จัดขึ้น เราสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ บางฐานก็สอนเราโดยมีการ

สอดแทรกแนวคิด เช่น การนำาของที่เหลือใช้นำากลับมาทำาให้มีประโยชน์ การเสียสละ การรู้จักทำางานเป็นทีม ความสามัคคี 

เป็นต้น กิจกรรมที่ได้ทำาในครั้งนี้หนูไม่เคยทำาที่ไหนมาก่อนเลย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หนูประทับใจมากเพราะ หนูได้ลองทำา

ในสิ่งที่ไม่เคยทำา บางฐานสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกให้พวกหนูกล้าแสดงออกอีกด้วย โดยรวมแล้วถือว่า

เป็นกิจกรรมที่ดี หนูรู้สึกประทับใจมาก และหนูอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกในปีถัดไป

                                                  วรณัน  กุศลวัฒนานภา ม.3/2

การได้ทำากิจกรรมค่ายในครั้งนี้ หนูรู้สึกว่าเราคิดถูก ที่ตัดสินใจมาร่วมทำากิจกรรมนี้ด้วยเพราะว่าทำาให้ได้ประสบการณ์

อะไรหลาย ๆ อย่างกลับไป ในตอนแรกท่ีตัดสินใจมาเข้าร่วมก็มีความไม่มั่นใจนิดหน่อยว่าเราจะทำามันออกมาได้ดีหรือไม่ 

เพราะเป็นกิจกรรมแรกท่ีได้ทำากับโรงเรียนแต่พอได้มาทำาแล้วก็ต้องทำาให้ดีท่ีสุด ในตอนแรกท่ีเร่ิมทำา เราก็มีความต้ังใจมาก ๆ  

ในทุกขั้นตอน รู้สึกว่าเราต้องทำาอย่างรอบคอบ ทั้งวางแผนและการลงมือปฏิบัติ สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันทำางานเป็นทีม

ได้ดีมาก ๆ ทำาให้รู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อน ๆ แล้วจริง ๆ พอวันเริ่มกิจกรรมก็ได้เห็นงานที่ออกมาสำาเร็จสมกับ

ที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรก แต่ก็ยังกังวลว่ากิจกรรมที่เราทำาขึ้นมา น้องจะชอบกันหรือเปล่าและสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อผ่านกิจกรรม

นี้ไปถึงน้องได้ไหม และต้องไม่ใช่ได้แค่ความรู้กลับไป หนูคิดว่าน้อง ๆ ต้องได้ข้อคิดกลับไปมากมายคือ การอยู่ร่วมกันกับ

ผู้อื่นได้ ทั้งคนที่เคยรู้จักและไม่รู้จักกัน และขอขอบคุณน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมไปกับพวกเรา หนูรู้สึกคิดไม่ผิดที่เข้าร่วม

กิจกรรมนี้ตั้งแต่แรก รู้สึกดีที่ได้เป็นผู้ให้ความสุขให้กับน้อง ๆ 

      มณีกานต์  ภวันธันยบูรณ์ ม.4/2

รูส้กึดใีจท่ีไดเ้ป็นสว่นหน่ึงในกจิกรรมน้ีและดใีจกบัการมสีว่นรว่มในกจิกรรมของตนเองท่ีจัดมา ถงึแมจ้ะเป็นแคก่จิกรรม

ที่สั้น ๆ แต่ให้ประสบการณ์เราได้มาก พวกเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่มาก ๆ เราเชื่อว่ากิจกรรมนี้

ได้ให้ข้อคิดเรามากมาย เช่น การรู้จักการทำางานร่วมกันอย่างเป็นทีม การรู้จักการวางแผนในการทำางาน การรู้จักประสาน

งานกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทีมตัวเองและการเข้าสังคมกับรุ่นน้องและเพื่อนใหม่ เป็นต้น และต้องขอขอบคุณคุณครูที่คอยช่วย

เหลือและสนับสนุนพวกเรามาตลอด ขอบคุณน้อง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ร่วมช่วยกัน

ทำางานกันมาอย่างหนัก 

       วิณารีย์  บุญอำานวยวงศ์ ม.4/2

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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การร่วมค่ายสังคมในครั้งน้ีทำาให้หนูได้เรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่อง เริ่มต้ังแต่วันแรกท่ีตัดสินใจท่ีจะเข้าร่วมเป็นคนจัด

กิจกรรมน้ี หนูจะต้องเรียนรู้การทำางานเป็นกลุ่ม โดยท่ีไม่ได้ทำางานแค่กับเพ่ือนตัวเอง แต่เป็นการทำางานร่วมกับเพ่ือนใหม่

และเพื่อนเก่าที่ไม่เคยทำางานด้วย หนูจะต้องเริ่มวางแผนการจัดงานทั้งหมดด้วยตัวเอง เริ่มจากคิดประเด็นหัวข้อของกิจกรรม

นี้ และรายละเอียดคร่าวๆของแต่ละฐานกิจกรรมเพื่อทำาให้ทุกกิจกรรมอยู่ในทิศทางเดียวกัน  จากการคิดกิจกรรมทำาให้หนู

ได้รู้จักที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำาให้น้อง ๆ  สนุกและได้ความรู้ให้ได้มากที่สุด รู้จักที่จะหาข้อมูลเพื่อจะมาทำาให้งานสมบูรณ์

แบบมากขึ้น และที่สำาคัญทำาให้เรียนรู้ที่จะทำางานกับคนหมู่มาก ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ทุกคนในกลุ่ม รวมทั้ง

คุณครูที่คอยให้คำาปรึกษาและแนะนำาหนู งานนี้ทำาให้หนูทำางานเป็นมากขึ้น รู้จักการวางแผนและเตรียมงานอย่างเป็นขั้นตอน 

ทำางานให้ละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่ทำาผ่าน ๆ  เพราะทุกขั้นตอนเราต้องทำาออกมาให้ดีที่สุด รวมทั้งได้ประสานงานกับคุณครูใน

แต่ละฝ่าย ในวันจริงมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ทำาให้หนูรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องพร้อมรับมือเสมอ ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการใช้ชีวิต และที่สำาคัญการทำางาน

กับคนหมู่มากทำาให้หนูใช้สติและคิดก่อนท่ีจะทำาอะไร ไม่ใช้แค่อารมณ์ในการตัดสินและทำาสิ่งน้ันลงไป การทำางานในครั้งนี้

ไม่ใช่แค่ประสบการณ์การทำางานที่ได้รับ แต่สิ่งที่ได้รับมากกว่านั้นคือมิตรภาพระหว่างพี่น้องที่เกิดขึ้น น้อง ๆ  ทุกคนไม่ปิดกั้น

ที่จะคุยกับพี่ ๆ และน้องยังให้ความสนใจกับทุก ๆ กิจกรรมของเราเป็นอย่างมาก ทำาให้หนูไม่เสียดายที่ได้มาทำาค่ายสังคม

     ณิชชิศา  ศรีสืบ ม.4/3

  คา่ยสงัคมเป็นคา่ยท่ีโรงเรยีนจัดขึน้เริม่จัดขึน้เพ่ือทำาให้ผู้เขา้รว่มกิจกรรมไดท้ั้งความสนุกสนานและความรูใ้นเรือ่งเกีย่ว

กับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจากการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ทำาให้หนูได้รับสิ่งต่าง ๆ มากมายคือ 

ความรูเ้กีย่วกบัวชิาสงัคม จากการทำากจิกรรมฐานต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ตรยีมไวต้ั้งแต่กอ่นวนังานจรงิ ไดท้ั้งมิตรภาพจากเพ่ือนท่ีทำางาน

ร่วมกันและจากน้อง ๆ ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน รวมถึงการทำางานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะให้น้องทุกคนได้รับสิ่งต่าง ๆ จากกิจกรรมที่ทำาให้ได้มากที่สุด หนูรู้สึกประทับใจที่ได้มา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายสังคมในครั้งนี้ที่ทำาให้หนูได้รู้จักกับอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้นและทำาให้หนูโตขึ้น      

                เจตสุภา  คล้ายแก้ว ม.4/4 

หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายสังคมตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ที่พี่ ม.5 และคุณครูกลุ่มสาระสังคมร่วมกันจัดค่ายครั้งแรกในฐานะ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หนูประทับใจที่พี่ ๆ ตั้งใจจัดกิจกรรมให้พวกเราได้สนุกไปพร้อมกับได้ความรู้ ปีต่อมาหนูได้ลองเป็นผู้จัด

กจิกรรมฐานให้น้อง ป.4 ทำาให้หนไูดป้ระสบการณไ์ปอีกรปูแบบหน่ึง สว่นในปีน้ี หนูรบัอาสาเป็นพ่ีทีม ซึง่มหีน้าท่ีคอยประสาน

งานและเตรียมงานอื่น ๆ ให้พร้อมสำาหรับวันจริง เช่น การเตรียมพิธีเปิด เตรียมใบประเมิน เตรียมผ้าพันคอ และเสื้อค่าย 

งานของหนูในคา่ยสงัคมแตล่ะปี ทำาให้หนูไดพั้ฒนาศกัยภาพของตนเองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปีน้ี การเป็นพ่ีทีมทำาให้หนู

ได้ฝึกการทำางานจริง ๆ ที่ต้องได้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน อย่างเช่นการเตรียมพิธีเปิด เราต้องหาธีมขบวนพาเหรด เลือก

เพลงสำาหรับเดิน ประสานงานไปยังเพื่อนที่เป็นพี่ประจำาฐานต่าง ๆ  ให้ทำาธงของฐานตัวเอง ยืมลำาโพงจากห้องประชาสัมพันธ์ 

ไปเตรยีมงานกบัพ่ีเจ้าหน้าท่ีเรือ่งเดนิขบวนพาเหรดในถนนโรงเรยีน และทำาธงใหญส่ำาหรบันำาขบวน ในวนัจรงิหนูกไ็ดท้ำากิจกรรม

ร่วมกับน้อง ๆ กิจกรรมฐานที่เพื่อน ๆ เตรียมไว้ทำาให้หนูได้รู้จักกับน้อง ๆ ที่ไม่เคยคุยกันมาก่อน ได้เห็นความตั้งใจเตรียม

กิจกรรมฐานของเพื่อน ๆ และความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมของน้อง ๆ ในค่ายสังคมปีนี้หนูได้เป็นทั้งผู้ให้ ให้ความสุขแก่

น้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม และเป็นผู้รับ รับประสบการณ์และความรู้สึกดี ๆ เป็นความทรงจำาที่หนูจะไม่มีวันลืม

                             อติพร วิเศษโอภาส ม.4/5

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“...หนูตื่นเต้นมาก ๆ สนุกมาก ๆ ที่ได้มาเข้าค่าย

วันน้ี แต่ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยท่ีปีหน้าหนูจะไม่ได้มาค่าย

นี้ เพราะปีนี้หนูอยู่ ป.4 แล้ว…คุณแม่ของหนูเพิ่งศึกษาเรื่อง 

Hologram มา แล้วคุณแม่ก็ชอบมาก หลังจากมาค่ายวันนี้ 

หนูอยากจะกลับไปบอกคุณแม่ว่า Hologram ก็สามารถทำา

เองได้ที่บ้าน...” พิมพ์ลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.4 กำาลังเล่าถึง

ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองด้วยใบหน้าท่ีย้ิมแย้ม 

หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ครัง้

ที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย สิ่งที่พิมพ์ลักษณ์ถ่ายทอดให้ฟัง แม้เป็น

เพียงส่วน เล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในค่าย แต่คงจะทำาให้

คณุครผูู้จัดคา่ยครัง้น้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง คณุครทีูมเทคโนโลยี

อดท่ีจะย้ิมไปด้วยไม่ได้ เพราะสิ่งน้ีแสดงให้เห็นว่านักเรียน

ประทับใจกิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่าย และตั้งใจจะนำาไปเล่าต่อ

ให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมสำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ในโครงการตามแผนปฏิบัติ

การปีการศึกษา 2562 ดำาเนินการโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1
Playing with Science

โดย คุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด

ร่วมกับทีมเทคโนโลยี ท่ีจะมีการผนึกรวมกันเป็นกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษาหน้า เน่ืองจาก

เป็นการทำาค่ายครั้งแรกของกลุ่มสาระ กระบวนการทำางาน

จึงเริ่มต้นจากการระดมความคิดของคุณครูทุกท่าน หาข้อมูล 

เสนอความคิดเห็น และร่วมอภิปรายจนได้แนวคิดหลักใน

การจัดค่ายครั้งนี้ คือ เล่นกับวิทยาศาสตร์ (Playing with 

Science) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจากของเล่นวิทยาศาสตร์ 

ทดลองและลงมอืปฏิบัติจรงิจากฐานกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี รวม 6 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานสีสันของ

โลก (The colors of the world) นำาแสงและสีมาสรรค์

สร้างเป็นงานศิลปะตามจินตนาการของนักเรียน นักเรียนได้

เรียนรู้มุมมองท่ีแตกต่างของภาพเดียวกันผ่านแสงสีท่ีต่างกัน 

ฐานมหัศจรรย์แสงแห่งดวงดาว (The wonder of starlight) 

นักเรยีนไดล้งมอืทำาขวดแกว้เรอืงแสงรปูดาวจักรราศ ีฟังนิทาน

ดวงดาวเรื่องกลุ่มดาวหมีเล็กกับกลุ่มดาวหมีใหญ่ จากนั้นจะ

ค้นหาราศีของตนเอง แล้วนำามาสร้างเป็นรูปร่างบนขวดแก้ว

เรืองแสง เด็ก ๆ จำานวนมากจะเลือกกลุ่มดาวจักรราศี 3 
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กลุ่ม ท่ีเป็นกลุ่มดาวประจำาราศีของตัวเอง และของคุณพ่อ 

คณุแม ่ณภัสสร นกัเรยีนชัน้ ป.3 บอกวา่ “หนูยังไมอ่ยากกลบั

บ้าน” เพราะชอบเรียนรู้เรื่องดวงดาว ชอบฟังนิทานดวงดาว 

และสามารถเลา่นิทานดวงดาวไดม้ากมายหลากเรือ่งราว สว่น

เพ็ญลลิตาและภูรดา นักเรียนชั้น ป.3 คิดว่าปีหน้าจะสมัคร

เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์อีกแน่นอน เพราะชอบกิจกรรมใน

ฐานสิ่งมีชีวิตในขวดแก้ว (Garden in the bottle) ที่ได้

ทดลองสร้างสวนขวดเป็นของตัวเอง ได้เห็นและสัมผัสมอสส์

เป็นครั้งแรก ได้เรียนรู้การดูแลระบบนิเวศเล็ก ๆ ที่ตั้งใจจะ

เก็บไว้ให้นานท่ีสุด คุณครูประจำาฐานกิจกรรมทำาว่าวให้บิน 

กิน (ข้าวเกรียบ) ว่าวเพลิน ๆ  (Flying the kite) จะเหนื่อย

เป็นพิเศษกวา่ฐานอ่ืน เพราะนอกจากจะสอนนักเรยีนประดษิฐ์

ว่าวจุฬาขนาดพอเหมาะกับนักเรียน ยังต้องปิ้งข้าวเกรียบว่าว

ให้นักเรียนทดลองชิม แต่คุณครูน่าจะหายเหน่ือย เพราะ 

กชพรรณ นักเรยีนชัน้ ป.4 บอกวา่สนกุกบัการเขา้รว่มกจิกรรม

ฐานนี้มาก และในช่วงพัก นักเรียนหลายคนนำาว่าวจุฬามาวิ่ง

เล่นกันอย่างสนุกสนาน รวมทั้งเล่นของเล่นที่คุณครูเตรียมไว้ 

เช่น เฮลิคอปเตอร์กระดาษ ทำาให้บรรยากาศค่ายเป็นการ

เล่นของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานมาก นอกจากกิจกรรม

วทิยาศาสตรแ์ลว้ คณุครทีูมเทคโนโลยีไดส้รา้งฐานกจิกรรมเขา้

สู่โลกแห่งเทคโนโลยี (Into the world of technology) ที่

นำาแนวคิดเรื่อง Coding มาทำาเป็นเกมให้นักเรียนได้ทดลอง

เล่น เกมนี้ทำาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การค้นหาและ

จัดลำาดับข้อมูล การแก้ปัญหา รวมทั้งการทำางานเป็นทีมด้วย 

ฐานกิจกรรมโฮโลแกรม 3 มิติอย่างง่าย (The simple 3D 

hologram) เป็นกิจกรรมท่ีเคยทดลองใช้กับนักเรียนมัธยม

แลว้ประสบความสำาเรจ็ จึงนำามาให้นักเรยีนประถมไดท้ดลอง

ทำา นักเรียนต่ืนเต้นและเก็บรักษาแผ่นสร้างโฮโลแกรมกลับ

บ้านอย่างดี 

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เป็นความ

ท้าทายอย่างย่ิงของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การเริ่ม

ตน้คดิจนกระท่ังถงึวนัคา่ย แตผ่ลการประเมนิของนักเรยีนเกิน

ร้อยละ 96 ที่แสดงความเห็นว่า ปีหน้าจะกลับมาสมัครค่าย

นี้อีกครั้ง เป็นความท้าทายยิ่งกว่าที่จะทำาให้ค่ายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 มีความสนุกสนานท่ีเต็มไปด้วย

คณุภาพมากกวา่เดมิ คา่ยน้ีจะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากไมไ่ดร้บัความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครองท่ีกรุณาส่งนักเรียนมาเข้าร่วมค่าย  

ผู้บริหารโรงเรียนที่สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน กำาลังกายและ

กำาลังความคิดของคุณครูทุกท่าน รวมท้ังการอำานวยความ

สะดวกของเจ้าหน้าที่และแม่บ้านของโรงเรียน การสนับสนุน

ท้ังหมดจากทุกฝ่ายได้ส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนชั้น 

ป.3-4 มจิีนตนาการและสนกุสนานกบัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

บรรลุตามเป้าหมายของการจัดค่าย และจะพัฒนายิ่งขึ้นในปี

ต่อ ๆ ไป
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ในปีการศึกษานี้ มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยในปีนี้โรงเรียนของเรามีหัวข้อ

รณรงค์ คือ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน (Compassion and Solidarity) แต่ละสีมีธีมที่สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์

ของโรงเรียน ดังนี้

สีฟ้า	:	“NA’VI”

อวตารเป็นเรื่องที่สื่อถึงความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความสามัคคี นาวี (อังกฤษ: Na’Vi) คือสิ่งมีชีวิตใน

จินตนาการจากภาพยนตร์อวตาร(Avatar) เป็นประชากรส่วนใหญ่บนดาวแพนดอร่า มักอาศัยอยู่ในเขตป่าฝน ลักษณะโดย

ทั่วไปมีสีฟ้า มีสติปัญญาสูง ผิวของชาวนาวี หรืออวตาร นั้นมี  2 โทนสี คือสีฟ้าเข้ม (Lapiz izvri) ซึ่งหมายถึงความสามารถ 

ซื่อสัตย์ และจริงจัง สีฟ้าอ่อน (Coloring blue) หมายถึง เข้าใจคนอื่น เข้าใจตนเอง และความอ่อนโยน

การเชียร์กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562
โดย คุณครูจินต์  จิระริยากุล คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม

และคุณครูมณีจันท์ ไกรณรงค์
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สีแดง	:	“The	Secret	of	Yaowarat”

เยาวราช เป็นแบบในการดำาเนินเรือ่ง ชาวจีนท่ีมคีวามขยัน และมุง่มัน่พยายามท่ีจะทำาเป้าหมายให้สำาเรจ็เปรยีบเหมอืน

ทุกคนในสีแดงที่พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประสบความสำาเร็จ และไฟในเยาวราชตอนกลางคืน แสดงถึงความ

สนุกสนาน มีความสุขกับสิ่งที่ทำา ซึ่งถ้ามีดวงเดียวก็คงไม่สวยแต่ถ้ามีหลาย ๆ ดวงมารวมกันเป็นเยาวราชที่สมบูรณ์ เปรียบ

กับความร่วมแรงร่วมใจในสีแดง 

สีเหลือง	:	“อรุณในวันวาน”

อรุณ หมายถึง แสงสว่าง ความเบิกบาน ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อน ดังน้ัน อรุณในวันวาน จึงหมายถึง แสงสว่าง 

ความเบิกบานในอดีต สื่อให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความเบิกบาน ความเจริญรุ่งเรืองของคนและวัฒนธรรมในสมัยก่อน 

สมัยเทคโนโลยี อาจจะยังไม่ก้าวหน้า แต่คนในสังคมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างรักใคร่กลมเกลียวกัน
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สีเขียว	:	“Agrabah”

เมอืงใจกลางทะเลทรายท่ีเป็นดนิแดนเขยีวขจีท่ีอุดมสมบูรณ ์เมอืงท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลาย ท้ังในเรือ่งชนชัน้ ฐานะ 

และความไม่เท่าเทียม จึงทำาให้ผู้คนในเมืองบางคนเกิดความอิจฉาริษยาไปจนถึงความปรารถนาที่จะครอบครอง ในปีนี้เราจึง

นำาเสนอ โดยใช้เมือง Agrabah เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวทั้งหมด เมื่อต่างฝ่ายต่างอิจฉากันและกัน จึงทำาให้เกิดการแย่งชิง 

ที่นำาไปสู่ความขัดแย้ง จึงต้องมีใครสักคนออกมายุติความขัดแย้งในครั้งนี้

กิจกรรมกีฬาสี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนให้ความร่วมมือ และทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการเตรียมงานต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา การเชียร์กีฬา และการทำาสแตนด์เชียร์ กระบวนการในการทำางานต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่กลาง

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่การวางแผน จัดหาทีมงานในการจัดทำา และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนแต่ละสีได้ร่วมแรงร่วมใจจัด

ทำาสแตนด์เชียร์ และซ้อมเชียร์กีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการทำางานเป็นทีม และมีการส่งต่อระหว่างรุ่นพี่และ

รุ่นน้อง ได้สร้างความรู้สึกดีดี ความภาคภูมิใจ และความประทับใจให้กับนักเรียน

“จากกีฬาสีปีนี้ เป็นกีฬาสีที่ไม่เหมือนปีไหน ๆ เพราะดิฉันจะต้องทำาหน้าที่ประธานเชียร์ของสี ดิฉันได้เรียนรู้เเละมอง

เห็นมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการ การวางเเผน การประสานงานกับรุ่นน้อง เพื่อน เเละคุณครู เป็นประสบการณ์

ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหน สุดท้ายนี้ เเม้ในปีนี้สีของดิฉันจะไม่ได้รับชัยชนะ เเต่มากกว่านั้น คือ การที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้าง 

ความทรงจำา มิตรภาพเเละความเป็นหน่ึงเดียวกัน ขอบคุณครอบครัวสีฟ้าท่ีสู้ไปด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย เเละร่วมกันสร้าง

ความทรงจำาดี ๆ อีกปี” 

ปรียาภัทร  วิมลพัฒนธรรม  ประธานเชียร์คณะอัจฉรามัย
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“ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าสีฟ้า ดิฉันได้มีโอกาสในการทำางานสีในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคิดโชว์ หรือทำา 

สแตนด์ การทำางานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำาให้ดิฉันได้ฝึกความเป็นผู้นำา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำางานร่วมกับ

ผู้อื่น อีกทั้งดิฉันยังได้รู้จักน้องและเพื่อนใหม่ๆ ได้รับมิตรภาพดีอีกมากมายในปีนี้”

          เวทิดา  สมิตชาติ  รองหัวหน้าสีคณะอัจฉรามัย

“จากการเป็นประธานเชียร์สีแดง ทำาให้ดิฉันได้รับมิตรภาพจากเพ่ือน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมทำางานด้วยกัน ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอ และคงหาได้ยากในอนาคต ในช่วงเวลาที่ทำางานอาจจะมีอุปสรรค และความยากลำาบาก 

แต่ก็ได้ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือจนงานออกมาสำาเร็จและผ่านไปด้วยดีในท่ีสุด และท่ีสำาคัญคือกีฬาสีในปีนี้จะเป็นความทรงจำา 

ดี ๆ อีกอันหนึ่งที่ดิฉันจะจดจำาตลอดไป”

     ปวริศา  พัฒนพิธาน  ประธานเชียร์คณะอูร์สุลานารี

“กีฬาสีสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ให้อะไรดิฉันหลายอย่าง ทั้งมิตรภาพดีๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และคุณครู

ทุกท่าน ฝึกฝนความเป็นผู้นำา ได้ก้าวข้ามขีดจำากัดของตนเองในการทำาอะไรหลาย ๆ อย่าง ต้องควบคุม และจัดการงาน 

ต่าง ๆ ให้มีระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในช่วงชีวิตมัธยมปลายของดิฉัน”

ศุภกานต์  ธัญเกรียงไกร  รองหัวหน้าสีคณะอูร์สุลานารี

“จากกิจกรรมกีฬาสีปีนี้ ในฐานะประธานเชียร์ ทำาให้ดิฉันได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ทำาให้เราโตขึ้น มัน

ทำาให้เราได้เรียนรู้ว่ากีฬาสี สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคี เราไม่สามารถขาดใครคนใดคนหนึ่ง

ไปได้ ทุกคนเป็นส่วนสำาคัญของกีฬาสี ในการที่เราเป็นผู้นำา ทำาให้ดิฉันได้เห็นว่าความทรงจำาที่ดีที่สุดของกีฬาสี ไม่ใช่ตอนที่

เราได้รับรางวัล แต่มันคือภาพของกองเชียร์ที่เราได้เห็นเขาสนุกและยิ้มไปกับเรา”

ปัณณรสี  คัยนันท์ ประธานเชียร์คณะสุรนารี
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“กีฬาสสีมัพันธ์ในปีน้ี สอนให้ดฉินัเรยีนรูถ้งึการกระบวนการทำางาน ความเหนด็เหน่ือยและประสทิธิภาพของพวกเราทุก

คน ดิฉันซาบซึ้งถึงความร่วมมือของทุกคนในสีคณะที่มาร่วมช่วย ทั้งการทำา สแตนด์ ร้องเพลงเชียร์ต่าง ๆ ดิฉันรู้ว่าทุกคน

เหนื่อยอ่อนล้า แต่ทุกคนก็อยากทำาให้ทุกอย่างออกมาดีเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ อยาก

ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่มาช่วย ทำาให้กีฬาสีสัมพันธ์ออกมาสมบูรณ์”

     ภัทรีรัสมิ์  วังบุญคงรัตน์  รองหัวหน้าสีคณะสุรนารี

“ปีนีถ้อืวา่เป็นปีสดุท้ายท่ีจะไดท้ำากฬีาส ีซ่ึงในชว่งระยะเวลาท่ีผ่านมาท้ังหมดรวมแลว้ประมาณ 6 เดอืนนับตัง้แตว่นัแรก

ที่เริ่มซ้อม ในแต่ละวันล้วนมีความทรงจำาดี ๆ ที่ทำาให้ดิฉันได้แต่นึกถึง และเลือกที่จะจดจำา ในช่วงเวลานั้นยังทำาให้ดิฉันได้

ทำาความรูจั้กกับเพ่ือน ๆ  หรอืรุน่น้องอีกหลายคน ถงึแมว้า่ในตอนน้ีงานจะจบลงไปดว้ยดแีลว้ แต่ดฉินัยังคงประทับใจมิตรภาพ

ที่ได้เกิดขึ้นมาในระหว่างการทำางาน มิตรภาพที่เหมือนกับว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันจริง ๆ”

ฑิตยา ทศมาศวรกุล ประธานเชียร์คณะธัมมกัญญา

“จากการทำากิจกรรมกีฬาสีในปีน้ีน้ี ดิฉันได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ท่ีดีมากมาย จากเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ และน้อง ๆ 

ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งงาน เพราะแต่ละคนในสีมีความสามารถ หรือสิ่งที่ถนัดแตกต่างกัน เมื่อทุกคนนำาความสามารถของตนเอง

มาช่วยกันสร้างผลงาน ทำาให้กีฬาสีปีนี้มันดีมาก ๆ สำาหรับดิฉัน และสิ่งที่ดิฉันประทับใจ คือ การได้เห็นน้อง ๆ ในสีร้อง

เพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน ยิ้มแย้ม เหมือนได้เห็นว่า สิ่งที่พวกเราทุ่มเททำากันมานั้น น้อง ๆ ชื่นชอบ และมีความสุขไป

กับมัน” 

 พิชชาภา  ชัยเจริญ รองหัวหน้าสีคณะธัมมกัญญา   
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การทำางานในสีคณะมาหลายปี หลายหน้าท่ี หลายความท้าทาย ปีน้ีในฐานะ

หัวหน้ากีฬาสี เป็นปีที่ยากที่สุดสำาหรับเรา ทุก ๆ วันที่นับถอยหลังไปถึงวันกีฬาสีล้วน

เป็นวนัท่ีเราต้องรบัมือกบัแรงกดดนัและปัญหาท่ีอาจจะเขา้มาตอนไหนกไ็ด ้ทุก ๆ  ขอ้ผิด

พลาดต้องถูกแก้ไขให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเพื่อน ๆ พี่ ๆ 

น้อง ๆ ในสีของเราให้น้อยที่สุด นอกจากรับมือกับแรงกดดันจากทั้งตนเองและคนรอบ

ข้างแล้ว ยังต้องอดทนและเข้มแข็งเพื่อสร้างความไว้วางใจให้น้อง ๆ และจับมือเข้าเส้น

ชัยพร้อมกัน ถึงต้องเจอกับปัญหาบ้างแต่มันทำาให้เราเห็นถึงจุดประสงค์ของกีฬาสีจริง ๆ  

ว่าเส้นชัยตรงหน้าไม่ได้มีค่าเท่ากับช่วงเวลาที่เราได้ทำางาน และทำากิจกรรมร่วมกับคนใน

สีคณะของเรา และคณะอื่น ๆ เลย

 อาชนา ไกรทอง ม.5/5 หัวหน้ากีฬา คณะอัจฉรามัย

จากการทำางานกฬีาสปีีน้ี สิง่ท่ีท้าทายท่ีสดุคอืการทำาให้ทุกคนรูส้กึสนกุกบัการแขง่

กีฬา ทุกครั้งเวลาแข่งกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือบุคคล เพื่อนๆ กับ น้องๆ

จะรู้สึกกดดันและเครียดอยู่เสมอ การท่ีเราได้แข่งกีฬาด้วยกันน้ันทำาให้สมาชิกในสีเกิด 

ความสามัคคี เพราะมันจะเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ และมิตรภาพของทุกคนที่เพิ่มขึ้น พวก

เราดใีจทุกครัง้ท่ีเห็นนกักฬีาทุกคนทุ่มเทและพยายามฝึกซอ้มเพ่ือให้เกดิเป็นทีมเวริก์ อยาก

ขอบคุณทุก ๆ คนที่ทำาให้กีฬาสีปีนี้เป็นอีกปีที่มีความทรงจำาดี ๆ ร่วมกัน

ณัฐดารัตน์ เคนถาวร ม.5/3 หัวหน้ากีฬา คณะอูร์สุลานารี

สิ่งท้าทายสำาหรับนักกีฬาโรงเรียน
โดย นางสาวพันธิตรา ว่องวิไลกุล 

หัวหน้ากีฬาโรงเรียน

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

กีฬาสีเป็นกิจกรรมท่ีสำาคัญสำาหรับพวกเรา ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬา การเชียร์ การทำาสแตนด์เชียร์เท่าน้ัน  

กีฬาสี คือการหลอมรวมทุกคนเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีเส้นชัยคือความสามัคคี ในความเป็นนักกีฬานั้นเส้นชัย

ก็คือความภาคภูมิใจในตนเอง การได้เห็นเพื่อนพี่น้องร่วมเล่นกีฬาด้วยกันด้วยความสนุก ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ชนะ และแพ้

มาด้วยกัน คือ ความรู้สึกที่นักกีฬาอย่างเราล้วนผ่านมาแล้วทั้งสิ้น แต่เส้นทางของนักกีฬานั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำาได้ในเพียงข้ามคืน 

เราต้องผ่านบททดสอบหลายอย่าง รวมทั้งความท้าทายต่าง ๆ ล้วนเข้ามาทักทายเราอยู่เสมอ
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สิ่งท่ีท้าทายสำาหรับนักกีฬาโรงเรียนคือการได้ร่วมทำางานกับทุกคนในสีคณะ 

รวมถงึคณุครพูละท่ีคอยจัดสรรตารางกฬีาให้พวกเราไดมี้โอกาสในการแขง่ขนักฬีาได้

หลากหลาย และมีส่วนร่วมกันทุกคน การที่เราจะเล่นกีฬาได้ดีนั้นเราต้องมีการฝึก

ซ้อมอย่างสม่ำาเสมอ สิ่งที่ท้าทายในการเป็นหัวหน้าคือการจัดแจงเรื่องการซ้อม เรา

ต้องทำาให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่นั้นทำาไปเพื่ออะไร แล้วเราได้อะไรกลับมา

จากการเล่นกีฬา เวลาเราจะทำาส่ิงต่าง ๆ  เรามักจะคาดหวังอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำานั้น

จะได้ผลออกมาเป็นอย่างไร  ซึ่งถ้าเราตั้งใจ และหมั่นฝึกซ้อมอย่างดี แน่นอนว่าผล

ตอบรับที่เราจะได้รับนั้นย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

พิมญาดา หนูบุญคง ม.5/2 หัวหน้ากีฬา คณะสุรนารี

การทำางานในฐานะผู้นำา คือการเป็นผู้นำาสำาหรับคนอื่น ๆ  อาจจะฟังดูไม่ยาก

มากนัก แตก่บัขา้พเจ้าท่ีเป็นผู้ตามตลอดหลาย ๆ  ปีท่ีผ่านมา ก็ถอืวา่เป็นเรือ่งท่ีท้าทาย

ตนเองเรือ่งหน่ึงเลย เพราะคำาวา่ผู้นำาในความคดิของขา้พเจ้าคอืผู้ท่ีทุก ๆ  คนให้ความ

ไว้วางใจในการทำางาน การจัดการในเรื่องต่าง ๆ  มีการวางแผนที่รอบคอบ และการ

ตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดด้วยเช่นกัน แต่ความท้าทายตนเองในครั้งนี้อาจจะไม่ได้

ผ่านไปดว้ยด ีถา้ขาดสมาชกิทุกคนในสคีณะไป ขา้พเจ้าอยากขอบคณุเพ่ือน ๆ  พ่ี ๆ  

และน้อง ๆ  ทุกคน ท่ีให้ความรว่มมือกับการเลน่และการแขง่ขนักฬีาอย่างเต็มท่ี กีฬาส ี 

ปี 2562 จะเป็นปีที่น่าจดจำาสำาหรับข้าพเจ้าไปอีกนาน

ลภัสรดา อินทรสุขสันติ ม.5/5 หัวหน้ากีฬา คณะธัมมกัญญา

บรรยากาศในการเชียร์กีฬาปีนี้ สร้างแรงใจในการแข่งขันได้มากมาย ท่ามกลางแรงกดดันระหว่างการแข่งขันกีฬากลับ

เกิดแรงผลักดันให้เรามีความมุ่งมั่น และพยายาม แม้ในท้ายที่สุดจะมีผู้แพ้ ผู้ชนะ แต่กีฬาได้ให้อะไรไว้มากมายกับพวกเรา 

เมื่อนึกย้อนดูก่อนหน้านี้เวลาซ้อมที่น้อย ตารางการแข่งขันและประเภทของกีฬาที่ค่อนข้างเยอะและแน่น การที่จะให้เวลากับ

การซ้อมกีฬาต่าง ๆ จึงมีไม่มากนัก รวมทั้งต้องแบ่งเวลากับการเรียนและการซ้อม การนัดหมายสมาชิกในทีมในการฝึกซ้อม

พร้อมกัน หากเราจะสร้างความสามัคคีในทีมก็ต้องใช้เวลาเพราะไม่ใช่เพียงการมีผู้นำาที่ดี การมีผู้ตามที่ดี หรือการมีนักกีฬาที่

เกง่อยู่ในทีม การสรา้งทีมท่ีสามคัคกัีน เขา้ใจกนั และมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัคอืความท้าทายท่ีสดุของการเป็นนักกฬีาโรงเรยีน 

เพราะเราไม่ได้เพียงแค่แข่งขันเพื่อตัวเอง แต่เรา คือ ตัวแทนของเพื่อนพี่น้องทุกคนในสีคณะ
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นักกีฬาวิ่งคบเพลิง กีฬาสีสัมพันธ์ 
ประจำาปีการศึกษา 2562
รวบรวมโดย คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

พันธิตรา	ว่องวิไลกุล			 		

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตำาแหน่งหัวหน้ากีฬาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานการแข่งขัน

เป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

รายการกีฬาบาสเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

ตัวแทนสีคณะสุรนารีแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

กีฬาแฮนด์บอลและกรีฑา ประเภทลู่ วิ่งผลัด และประเภทลาน 

กระโดดสูง

ปณินันท์	จันทรบุตร			  

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทกีฬา ยิมนาสติก

ผลงานการแข่งขัน	

เข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพ่ือความเป็น

เลิศ ระหว่างวันท่ี 5-9 พฤษภาคม 2562 ได้รับเหรียญ

ทองแดง ในการแข่งทักษะพ้ืนฐาน และเหรียญเงินประเภท

ทีม ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันแข่งขันกรุ๊ปฟรีแฮนด์  

รุ่นยุวชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน ZHONG 

LING CUP ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศ

จีน ณ กรุงปักกิ่ง ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งอุปกรณ์บอล 

เหรียญเงินในการแข่งคทา และเหรียญทองแดง ประเภท

บุคคลรวมอุปกรณ์
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แพรปัฏธ์		มาลากุล	ณ	อยุธยา 

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทกีฬา ว่ายน้ำา

ผลการแข่งขัน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำา ASSUMPTION THONBURI SWIMMING 

CHAMPIONSHIP 2019 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  1 

เหรียญทองแดง ประเภท กบ 50 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร และ

ผีเสื้อ 50 เมตร 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำา KUNLAYANAMIT CHAMPIONSHIPS 

2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง ประเภท ฟรีสไตล์ 25 เมตร ผีเสื้อ 

25 เมตร กบ 25 เมตร กรรเชียง 25 เมตร และฟรีสไตล์ 50 เมตร
นภัทร	อาภามงคล	   

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  

ประเภทกีฬา วิ่ง และเทควันโด

ผลงานการแข่งขัน

แข่งวิ่งได้ที่ 1 Overall หญิง ระยะ 5 KM รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากผู้

บัญชาการทหารอากาศ รายการ Run For Help ครั้งที่ 2

แข่งเทควันโด ได้ 1 เหรียญทอง จากพุมเซ่ เดี่ยวหญิง สายเหลือง รุ่นอายุ10 

ปี รายการ THE 11TH KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

เทควันโด ได้ 4 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลพุมเซ่หญิง ดีเด่น จาก พุมเซ่ 

เดี่ยว สาย เหลือง กับ เขียว 2 เหรียญทองคู่ผสม สายเหลือง กับ เขียว 

อีก 2 เหรียญทอง รายการท RSU FAI-FAH by TMB

เยเซเนีย	การ์ซีอาร์			 	

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทกีฬา เทควันโด    

ผลงานการแข่งขัน	

รางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง) รายการ ThaiTae Open 2018 ชิงถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รุ่น 9-10 ปี หญิง 25-28 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น C

รางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง) รางวัล รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) รายการ 

Inter Certificate of Achievement 2019

รองชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 ปี รุ่น น้ำาหนักไม่เกิน 28-31 

ก.ก. KYORUGI (ต่อสู้)

รองชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 ปี รุ่น น้ำาหนักไม่เกิน 28-31 

ก.ก. KYORUGI (ต่อสู้) แบบคู่พิเศษ
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เฌอมาศ	แก้วเจริญ	วิริยะวัฒนา			

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประเภทกีฬา ว่ายน้ำา

ผลงานการแข่งขัน

รายการชิงแชมป์ประเทศไทย เหรียญทอง

รายการกีฬานักเรียน จังหวัดนครสวรรค์ เหรียญทอง

รายการชิงแชมป์ประเทศไทย สะสม เหรียญทอง

รายการ Asian age group ประเทศอุซเบกิสถาน เหรียญทีมผลัด

รายการ Southeast Asia Age Group Swimming championship 

เหรียญทอง ติดต่อกัน 4 ปี 

เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทย รุ่นอายุกลุ่ม 3 ในท่ากรรเชียง 50 เมตร 

และ 100 เมตร

วิภานันท์	เหตระกูล						

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประเภทกีฬา สเกตน้ำาแข็ง

ผลงานการแข่งขัน

Thailand National Figure Skating Championship  2019 ได้ที่6 ในรุ่น 

Level 6

Asian Junior Figure Skating Challeane 2019 ได้ เหรียญทอง ในรุ่น 

Basic Novice A

กีฬาเยาวชนบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 ได้ที่5 ในรุ่น Basic Novice A

ติดทีมชาติไทย 2019-2020 Team C

เกรซ	อธิคมรัตนกุล		 	

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทกีฬา Dance 

ผลงานการแข่งขัน

ระดับตัวแทนประเทศไทย ได้รางวัลที่ 1 การแข่งขัน All style 

troupe 15 & under

ได้เข้าแข่งขัน All style troupe 15 & under ได้รับรางวัลที่ 

2 รอบเอเชีย

ได้เข้าแข่งขัน All style ensemble 15 & under ได้รับรางวัล

ที่ 3 รอบเอเชีย
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เปมิกา	อาภามงคล		 	

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  

ประเภทกีฬา กอล์ฟ

ผลงานการแข่งขัน

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ในรุน่อายุ 15-18 ปี หญงิ จากการเขา้รว่มแขง่ขนั 

รายการ Chang-AMG JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2019 ณ 

สนามกอล์ฟ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ Overall Champion จากการเขา้รว่มแขง่ขนั Sing-

ha-TSGU Juniors Future Tour ประจำาปี 2019-2020 จัดโดย สหพันธ์

กอล์ฟนักเรียนไทย ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรุ่นอายุ 15-18 ปี หญิง จากการ

เข้าร่วมแข่งขันรายการ TJGGA Junior Golf Talent Year 2019-2020 

ณ สนามกอล์ฟกรังปรีซ์ 

ปัญชลิกา		อาภามงคล				

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  

ประเภทกีฬา กอล์ฟ

ผลงานการแข่งขัน

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยรุน่อายุ 15-18 ปีหญิง ให้เขา้รว่มการแขง่ขนั

กอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ The Optimist International Junior Golf 

Championships 2019 ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอมริกา

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากการเขา้รว่มแขง่ขนั Faldo Series Thailand Champion-

ship 2019 จากสหพันธ์กอลฟ์นักเรยีนไทย ไดเ้ป็นตวัแทนเยาวชนไปแขง่ขนัระดบั

นานาชาติ 14th Faldo Series Asia Grand Final ในปี 2020 ณ ประเทศ

เวียดนาม

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ เป็นแชมป์นักกอลฟ์สมคัรเลน่ในการแขง่ขนักอลฟ์อาชพีสตรปีี

ที่ 11 รายการปิดฤดูกาลประจำาปี 2562 “สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ แชมเปี้ยน

ชิพ 2019” ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท

ปาณิสรา	หิมะทองคำา			 	

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประเภทกีฬา ว่ายน้ำา

ผลงานการแข่งขัน

ตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ประจำาปี 2562

เข้าร่วมรายการคัดตัวแทนกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล 2 เหรียญ

ทองแดง ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2562
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นักกีฬายอดเยี่ยมเทเบิลเทนนิส	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณัฐิมา  เพียรเลิศ   ม.1/2  สีแดง  

นักกีฬายอดเยี่ยมแบดมินตัน	 	

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มนัสวีร์  พลธีระเสถียร   ม.6/2    สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ไอริสา  จันทนวรางกูร  ป.4/1      สีฟ้า

ณจันทร์  วะน้ำาค้าง          ป.4/3      สีแดง

นิรินธน์  สีตกะลิน          ป.4/1      สีฟ้า                                                                                                      

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5        สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยมแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  สรคณัฐ  นนท์ธนาวุฒิ      ป.5/1      สีแดง

ปราณณิชา  มโนมัธย์        ป.5/1      สีเหลือง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6        สีฟ้า

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาสีสัมพันธ์ 
ประจำาปีการศึกษา 2562
รวบรวมโดย คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
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นักกีฬายอดเยี่ยมแชร์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ศศิณิช์ภา  วสุนิรชร         ป.6/2      สีฟ้า

     นันท์นภัส  เจียรพงษ์        ป.6/4      สีฟ้า

     ปรานไปรยา อุดมแดงอร่าม ป.6/2      สีแดง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแชร์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมแชร์บอล		

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จิดาภา  รังษีวงศ์     ม.2/1  สีฟ้า

อชิรญา  ยั่งยืนพงษ์   ม.1/2  สีเขียว

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมแฮนด์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  เยซีเนีย  การ์ซีอาร์         ป.4/3      สีเหลือง

เกษลฎา  ปิยะทรงสุทธิ์      ป.4/1      สีแดง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5        สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยมแฮนด์บอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  เมลดา  ภัทรธนพงศ์      ป.5/1     สีเหลือง 

  ฉัตรกัลยา  ก่อวนิช         ป.5/2      สีเหลือง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมแฮนด์บอล		

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จิณณา  ปิ่นจินดา   ม.3/4  สีฟ้า

พันไมล์  เจริญสมบัติ   ม.3/1  สีแดง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยมแฮนด์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พันธิตรา  ว่องวิไลกุล   ม.6/5  สีเหลือง

ฐานัชชา  เชาว์สงวน   ม.6/3  สีเขียว

ถ้วยชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        สีเขียว

นักกีฬายอดเยี่ยมวอลเลย์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชัญญา  เตชะไกรศรี   ม.3/4  สีฟ้า

ฐิติชญาดา  ไพรัชกุล   ม.3/4  สีเขียว
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ถ้วยชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมวอลเลย์บอล	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     พรรณปพร  สอาดล้วน ม.5/5  สีเขียว  

     ปัญชลิกา  อาภามงคล    ม.6/4  สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมบาสเกตบอล  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6   พิงธรรม  บุณยะประภัศร      ป.6/4      สีฟ้า

     รินรดา  โอฬารริกสุภัค     ป.6/3      สีแดง

ถ้วยชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        สีฟ้า

นักกีฬายอดเยี่ยมบาสเกตบอล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นันท์ณสรณ์  แก้วผ่องศรี    ม.2/2    สีเขียว

     ศิร์กานต์  ชำานาญรัตนกุล   ม.3/3    สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยมบาสเกตบอล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     พิมพ์ญาดา  หนูบุญคง   ม.5/2  สีเหลือง

พัฒน์สรณ์  แก้วผ่องศรี   ม.4/4  สีเขียว

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา 

ระดับประถมศึกษา        สีแดง

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคล 

ระดับมัธยมศึกษา         สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาประเภททีม  

ระดับมัธยมศึกษา         สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา 

ระดับมัธยมศึกษา         สีฟ้า

ถ้วยชนะเลิศการเชียร์ 

ระดับประถมศึกษา        สีแดง

ถ้วยชนะเลิศการเชียร์ 

ระดับมัธยมศึกษา         สีเหลือง

ถ้วยสร้างสรรค์อัฒจันทร์เชียร์        สีแดง
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มนุษย์ ทุกคนต้องการการยอมรับ ความเข้าใจ ความรักและเอ้ืออาทรจากคนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดต่างก็

ต้องการในสิ่งเหล่าน้ี ในวัยชราเป็นวัยท่ีต้องการการดูแลเอาใจใส่และความเข้าใจจากคนในครอบครัว เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

ในสังคมไทยกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เราพัฒนา ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับผู้สูงวัย แต่เราก็ยังมีผู้ 

สงูวยัจำานวนหน่ึงท่ียังไมส่ามารถเขา้ถงึสิง่เหลา่นีไ้ดเ้น่ืองจากขาดปัจจัยในดา้นต่าง ๆ  ท่านเหลา่น้ันจึงจำาเป็นต้องไปอยู่ในสถาน

สงเคราะห์ที่เปิดรับดูแลผู้สูงอายุ

บ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีรับดูแลผู้หญิงสูงอายุท่ีไม่มีครอบครัว หรือทางครอบครัวไม่

สามารถดูแลได้ จึงทำาให้ทางโรงเรียนเห็นว่า การนำานักเรียนไปทำากิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง

การทำากิจกรรมดี ๆ เพื่อผู้อื่น จึงเป็นที่มาของ กิจกรรม ”ศิลป์อาสา มาส่งสุข” ครั้งที่ 4 ของปีการศึกษานี้  

กิจกรรม ”ศิลป์อาสา มาส่งสุข” ครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีนักเรียนชมรมขับร้องประสาน

เสียงและชมรมนาฏศิลป์ 39 คน มีคุณครู 5 คน และมีผู้ปกครองที่ขับรถตามไปร่วมกิจกรรมอีกจำานวนหนึ่ง รูปแบบกิจกรรม

ที่นำาไปแสดง ได้แก่ รำาอวยพรและฟ้อนเอิ้นขวัญ การขับร้องเดี่ยว และการขับร้องประสานเสียงเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้าง

บรรยากาศให้กบัคณุยายคณุย่าท่ีนัน้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะเมือ่นักเรยีนขบัรอ้งเพลงของวงสนุทราภรณ ์ซึง่เป็นเพลงท่ีคณุย่า

คุณยายรู้จักดี อีกทั้งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน คุณยายบางท่านถึงกับลุกขึ้นมาเต้นกับเด็ก ๆ ทำาให้ผู้ปกครองและคุณ

ยายท่านอื่น ๆ รู้สึกสนุกและมีรอยยิ้ม ก่อนที่นักเรียนจะเดินทางกลับโรงเรียนคุณยายได้กรุณามอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียน

และสอนนักเรยีนทำาพวงกญุแจจากลกูปัด ซึง่นักเรยีนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สดุท้ายทางมลูนิธไิดก้รณุาเลีย้งอาหารกลาง

วันนักเรียน และยังจัดอาหารว่างให้นักเรียนมารับประทานระหว่างทางกลับโรงเรียน ทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครองต่างก็หาย

เหนื่อยและพกความสุข ความอิ่มเอมใจกลับมาพร้อมรอยยิ้ม

หากเรามองย้อนไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ก่อนที่นักเรียนจะไปทำากิจกรรม ระหว่างทางนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

จากการเตรียมตัวไปทำากิจกรรม คุณครูและผู้ปกครองมีความประทับใจต่อกิจกรรมอย่างไรบ้าง

บ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ
โดย คุณครูอภิสมัย  ภาวะสิทธิโชติ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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“หนูฝึกร้องเพลงและฟังเพลงบ่อย ๆ ทำาให้หนูสามารถร้องเพลงที่ไม่เคยได้ยิน”

พิธาดา  ปิยะรัตน์ ป.3/1

“หนูฝึกร้องเพลงทุกวัน ทำาให้หนูร้องเพลงตรงตามจังหวะมากขึ้น หนูตื่นเต้นที่ได้ร้องเพลงให้ผู้อื่นฟัง”

ภีรพร  บุญเสริมมิตร ป.3/1

“หนูได้พัฒนาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายในการร้องเพลง หนูมีความสุขที่ได้มาส่งความสุขให้ผู้อื่น”

ศศิญา  ลัมพสาระ ป.3/2

“หนูได้ฝึกร้องเพลงที่บ้านและที่โรงเรียน หนูพยายามร้องเพลงไม่ให้เพี้ยน ได้รู้จักเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน”

วณิสา  พรสุธี ป.3/2

“หนูฝึกร้องเพลงและท่องเนื้อเพลงจนจำาได้ หนูคิดว่าตนเองสามารถพัฒนาเรื่องน้ำาเสียงในการร้องได้ ถ้าเราฝึกฝน”

พัทธ์วรินทร์  นิมมานเหมินท์ ป.3/3

“หนูได้เรียนรู้ว่าเราสามารถแบ่งปันความสุข โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ได้”

กัญญาพัชร์  เวศย์ไกรศรี ป.4/4

“หนูฝึกซ้อมรำาเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำากิจกรรม หนูรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มาส่งความสุขให้กับคุณยาย”

กธิฌา  เรืองรุ่ง ป.5/3

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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“หนูได้เรียนรู้ว่าเพียงแต่พวกหนูมาหาคุณยาย คุณยายก็มีความสุขแล้วและหนูจะฝึกซ้อมให้มากขึ้น”

ชวินธร  โกมลวณิช ป.6/1

ศิลป์อาสา มาส่งสุข กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคม เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสสัมผัส และเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ นี้ สิ่งแรกที่ประทับใจ คือ การได้เห็นความร่วมมือของคุณครูที่มีความรับผิดชอบกิจกรรมรวมถึง

นักเรียนที่เป็นตัวแทนนำาความสุขเพื่อส่งมอบแด่ผู้อื่น

บ้านสุทธาวาส บ้านพักผู้สูงวัย สถานที่ที่พวกเราเดินทางไปเพื่อส่งมอบความสุข ตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมง ณ สถาน

ที่แห่งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข และความประทับใจ ดิฉันได้เห็นความตั้งใจของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ความเป็น 

น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ภาพรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับ หรือแม้แต่น้ำาตา ซึ่งเป็นน้ำาตาแห่งความสุข ภาพอ้อมกอดของนักเรียน

กับคุณยาย ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ เสียงคำาอวยพรของเหล่าคุณยายที่มอบให้พวกเรา ทั้งหมดนี้เป็นความอิ่มเอิบใจ

อย่างที่สุด ช่วงเวลาหนึ่งวันกับกิจกรรมดี ๆ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การหล่อหลอม

จิตใจ ให้รู้จักแบ่งปันและการเป็นผู้ให้

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คุณครูผู้รับผิดชอบ ตัวแทนนักเรียนท่ีจัดกิจกรรมท่ีดีมีคุณค่า และเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูจุไรพร  จิตรโรจนรักษ์

ลูกสาวประทับใจมากและกลับมาบอกว่า “วันนี้เป็นวันดี ๆ ของหนู หนูได้ทำาความดี ทำาให้คุณยายมีความสุข” 

ทำาให้ดิฉันมีความประทับใจมากกับกิจกรรมส่งความสุขที่บ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ความสุขเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่ได้

แบ่งปันสู่สังคม มีการซ้อมเตรียมตัวในการแสดงเป็นอย่างมาก เด็ก ๆ ร้องเพลงประสานเสียงพร้อมรอยยิ้มได้น่าประทับใจ

มาก กับความประทับใจที่สังเกตได้จากการพูดคุยกับคุณยาย และท่านก็ยิ้มแย้ม อย่างมีความสุข ขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน

กิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผู้ปกครอง กัญญาพัชร์  เวศย์ไกรศรี ป.4/4

จากการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำากิจกรรม สะท้อนให้นักเรียนได้เห็นความสามารถของตนเอง ศักยภาพในการพัฒนา

ตนเอง ความประทับใจ การทำาสิ่งดีงาม เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน การทำากิจกรรมถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสอน

ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

กิจกรรมอาสาโรงเรียนปิยมาตย์ที่จัดขึ้น ได้เปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้มีโอกาสไปเรียนรู้อีกมุมหนึ่งในชีวิต และ

เปิดโลกใบเดิมให้กว้างกว่าเดิมแก่นักเรียน นักเรียนมีความร่วมมือกันทำางานอย่างเป็น Teamwork ในการจัดกิจกรรม ทำาให้

นักเรยีนและคณุครมูคีวามมัน่ใจไดว้า่ การไปทำากจิกรรมในครัง้น้ีต้องเป็นความทรงจำาท่ีมีความสขุในการทำางานมากอีกกจิกรรม

หนึ่ง

ในวันแรกที่คุณครูและนักเรียนได้เดินทางไปทำากิจกรรมที่โรงเรียนปิยมาตย์ ทุกคนต่างตื่นเต้น โดยเฉพาะนักเรียนปิย

มาตย์  ที่สัมผัสได้ว่ามีความดีใจ ตื่นเต้น และรอคอยพี่ ๆ มาแตร์ฯ ให้มาจัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ มากขนาดไหน รวม

ถึงคณะซิสเตอร์ ผู้อำานวยการ และคณะครูโรงเรียนปิยมาตย์ที่ให้การต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ทำาให้พวกเราทั้งครู

และนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์
29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562

โดย คุณครูพาขวัญ สุดจิตต์ และคุณครูปัญจพร สิริสุชีพ
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

นอกจากน้ีการเดินทางไปทำากิจกรรมโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา จะไม่สะดวกสบายถ้าหากขาดผู้ดูแลท่ี 

เอาใจใส่ และคอยดูแลพวกเราอย่างดีตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย พวกเราคณะครูและนักเรียนต้องขอขอบพระคุณ คุณโสภา 

สุขแสงโชติ (คุณแม่ต้อย) คุณกิติยา สมิตชาติ (คุณเก๋) คุณศรินทรา ธีรวัฒน์ (คุณก้อย) คุณนิรัชรา สุขแสนโชติ (คุณจ๊อบ) 

และคุณวิรัตน์ เขื่อนวัง (ลุงรัตน์) ท่ีดูแลและคอยเอาใจใส่พวกเราตลอดการเดินทาง รวมถึงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา

ภายในจังหวัดพะเยา

สุดท้ายนี้คณะครูมีความรู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ  ปิยมาตย์ได้อย่างสนุกสนาน ทำาให้

เห็นถงึความพยายาม ความตัง้ใจของนักเรยีน รวมถงึไดเ้ห็นถงึการเตบิโตของนักเรยีนท่ีไปจัดกิจกรรม  นกัเรยีนมคีวามอดทน  

และมีวุฒิภาวะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี ดิฉันในฐานะคุณครูท่ีคอยดูแลนักเรียนในการทำากิจกรรมเชื่อว่า

นักเรียนจะได้รับความทรงจำาที่สวยงาม การเรียนรู้โลกและทัศนคติที่กว้างขึ้น ทักษะการดำาเนินชีวิตที่อยู่ในพื้นฐานความเป็น

จริง การรู้จักตนเองและเอาชนะใจตนเอง ซึ่งจะเห็นได้จากที่นักเรียนได้ Reflection ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ในวันที่หนูต้องไปค่าย วันนั้นหนูรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ แล้วก็อยากเจอน้อง ๆ เร็ว ๆ วันแรกผ่านมาทุกอย่างดี ไม่มี

อะไรเป็นพิเศษ แต่วันท่ีสองคือวันท่ีหนูรอคอยและตื่นเต้นท่ีสุด เพราะมันจะเป็นวันแรกท่ีหนูต้องสอนน้อง ๆ หนูต่ืนเต้น 

มาก ๆ หลังจากที่หนูได้สอนน้องเสร็จ หนูยอมรับเลยว่าเหนื่อยมาก และคิดว่าวันที่เหลือต้องไม่ไหวแน่ ๆ เพราะน้อง ๆ 

ค่อนข้างซนและคุมยาก อาจจะเป็นเพราะหนูไม่มีประสบการ์ณที่จะต้องคุมเด็กเยอะ ๆ มาก่อน แต่พอผ่านไปเรื่อย ๆ หนู

กลับพบว่า หนูเข้ากับน้อง ๆ  ได้ดีขึ้นและน้อง ๆ  น่ารักขึ้นมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางห้องที่ค่อนข้างดื้อและซนอยู่ แต่หนู

รูส้กึดมีากขึน้มาก หนูเขา้ใจน้องมากขึน้ และสามารถหากจิกรรมมาสอนน้อง ๆ  ทำาให้น้องสามารถเขา้ใจได ้และนอ้งกต้ั็งใจทำา

กิจกรรมเป็นอย่างดี วันสุดท้ายท่ีหนูต้องสอนน้องเป็นคร้ังแรกท่ีหนูมีความรู้สึก อยากสอนต่อ ยังไม่อยากกลับ น้อง ๆ  กลา่วขอบคณุ

และมีการอำาลาเป็นอย่างดี และก็มีของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารักมาก ๆ นอกเหนือจากการสอนน้อง ๆ หนูรู้สึกประทับ

ใจอาหารทุกมื้อที่ค่ายมาก ๆ และหนูชอบที่มีการให้ reflection มันเหมือนเป็นการระบายความรู้สึก แบ่งปันประสบการณ์

ต่าง ๆ กับเพื่อนและคุณครู ทำาให้รู้สึกโล่งใจมากขึ้น หนูอยากเจอน้อง ๆ อีกครั้งและหวังว่าจะได้ไปค่ายดี ๆ แบบนี้อีก 

ชนม์นิภา  ยองใย ม.4/4
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 การไปค่ายปิยมาตย์ในครั้งนี้ทำาให้หนูได้รับอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่นประสบการณ์ในการสอนน้อง ๆ ได้ลองสอน

แบบท่ีคณุครสูอนนกัเรยีนและดำาเนินการตามขัน้ตอน ท้ังการวางแผนการสอน การปรบัเนือ้หาและวธิกีารสอนให้เขา้กบันักเรยีน 

นอกจากน้ีหนยัูงไดร้บัความสมัพันธท่ี์ดกีบัน้อง ๆ  ท่ีโรงเรยีนปิยมาตย์ คณุครแูละเพ่ือน ๆ  ท่ีเดนิทางไปดว้ยกัน อยากขอบคณุ

ทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมทำาให้ค่ายนี้เป็นความทรงจำาที่ดี และหนูรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้มาค่ายปิยมาตย์ในครั้งนี้

        ฐณิตา  เต็มสุขยิ่ง ม.4/5

จากกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้ไปสอนน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ ก่อนได้ทำากิจกรรมข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะ

ได้ไปสอนแบบจริงจังเพราะตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยสอนใคร แต่พอได้สอนจริง ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขมาก น้อง ๆ น่ารัก

มีซนบ้างตามวัยของเด็ก คณะซิสเตอร์ คุณครูและน้อง ๆ ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่น ส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าการไปทำากิจกรรม

ในครั้งนี้ได้ให้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่างไม่ใช่แค่การสอนแต่เป็นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง การเตรียมเนื้อหาการสอน

และอีกหลาย ๆ อย่างที่เราไม่สามารถหาได้ในกรุงเทพหรือจากแค่ในชีวิตประจำาวันของพวกเรา

ศุภมณี  สงวนธำามรงค์ ม.4/5

การทีห่นไูดไ้ปทีโ่รงเรียนปยิมาตยใ์นครั้งนี ้ทำาใหห้นไูด้รูจ้กัการวางแผนใหด้ีขึ้นเพือ่นำาไปสอนเด็ก ๆ  การปรับหรือแกไ้ข

สิ่งที่ผิดพลาดเพื่อให้ครั้งหน้าทำาได้ดีกว่าเดิม การแก้ไขปัญหาขณะที่เรากำาลังสอนน้อง ๆ อยู่และการอยู่รวมและทำาความรู้จัก

กับเพื่อน ๆ  และคุณครูมากกว่าเดิม อีกทั้งยังให้เรามีแผนสำารองตลอดเวลา น้อง ๆ  ที่โรงเรียนปิยมาตย์น่ารักทุกคนถึงแม้จะ

มีบางคนดื้อหรือซน แต่น้อง ๆ ก็ตั้งใจและฟังพี่ ๆ และคุณครูอย่างตั้งใจ การที่หนูได้ไปอยู่และสอนน้อง ๆ ทำาให้หนูรู้จัก

คนมากขึ้นและยังทำาให้หนูรู้จักการปรับตัวเข้าหาคนอ่ืน อีกท้ังยังทำาให้หนูรู้จักการเป็นผู้นำามากย่ิงขึ้น และการท่ีอยู่กับเพ่ือน

กลุ่มนี้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก็ทำาให้พวกหนูสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิม บางคนก็ไม่เคยคุยกันแต่พอมากิจกรรมที่โรงเรียนปิยมาตย์

ก็ได้ทำาความรู้จักกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย 

พรพิสุทธิ์ ตระกูลเตชะเดช  ม.4/4 
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จากการไปเป็นคุณครูอาสาท่ีโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ทำาให้หนูได้รับความประทับใจและประสบการณ์

มากมายกลับมา โดยความประทับใจในวันแรกของการไปสอนคือตอนเช้าท่ีนั่งกันอยู่ในห้องพักเพ่ือรอเวลาเข้าแถว  

มีเด็ก ๆ เดินผ่านหน้าห้องแล้วหยุดวางรองเท้าลงยกมือไหว้สวัสดี ซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมาก ๆ และทำาให้เราซึ่งเป็นผู้สอน

รู้สึกอยากเข้าสอนเร็ว ๆ เพราะคิดว่าน้อง ๆ ต้องน่ารักมากแน่ ๆ อีกหน่ึงความประทับใจท่ีหนูจะไม่มีวันลืมเลย คือ  

วันสุดท้ายของการไปสอน มีน้อง ๆ กลุ่มหนึ่งวิ่งมาทักทายแล้วก็กอด พร้อมกล่าวขอบคุณถึงกิจกรรมช่วงบ่ายของวันก่อน

หน้าที่จัดให้ น้องบอกว่ามันทำาให้น้องมีความสุขมาก ๆ น้องไม่ได้มีความสุขแบบนี้มาตั้งนานแล้ว จากใจคนที่ยืนสอนตั้งแต่

เช้าถึงบ่าย ซ้ำายังต้องขึ้นไปเต้นไปตะโกนในกิจกรรมนันทนาการอีก พอได้ยินน้อง ๆ กล่าวขอบคุณถึงสิ่งที่ตั้งใจทำาให้ก็รู้สึก

หายเหนื่อยและมีแรงสอนต่อไปอีกทั้งวัน

ณิชาภา  ฉายะโอภาส ม.4/4

จากการที่หนูได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำาให้หนูได้รับสิ่งใหม่ ๆ มากมาย ทั้งทักษะในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ได้ทำาใน

สิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำาได้ ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ได้รู้จักเพื่อนมากข้ึน ได้คุยกับเพื่อนที่ไม่เคยได้คุย ได้เจอน้อง ๆ ที่อาจจะมี

ดื้อไปบ้างแต่ก็ตั้งใจทำากิจกรรมอย่างดี อาจจะผิดพลาดไปบ้างในบางวัน แต่ก็ได้คำาแนะนำาจากเพื่อน ๆ และคุณครูทำาให้วัน

ถัดไปสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้น ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ขอบคุณคุณครูและเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือ

และแนะนำาสิ่งต่าง ๆ การได้เข้าร่วมทำากิจกรรมในครั้งนี้ทำาให้หนูได้รับประสบการณ์มากมาย ทั้งดีและไม่ดี แต่มันก็ทำาให้

หนูสามารถพัฒนาตนเองได้ เป็นประสบการณ์ที่หนูจะไม่มีวันลืม

นรมน  กำาจรพานิชเจริญ ม.4/5 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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จากการไปค่ายปิยมาตย์ครั้งนี้ ทำาให้หนูได้รับประสบการณ์มากมายท้ังในเรื่องของการปรับใช้ชีวิต การแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า อีกทั้งมุมมองอาชีพครูที่มากขึ้น และที่สำาคัญคือมิตรภาพที่เกิดขึ้น ทำาให้เราหันมามองทัศนคติตัวเองมากขึ้น จาก

การไปครั้งน้ีได้ทำาให้เรียนรู้อีกว่าการท่ีเราจะประสบความสำาเร็จจากสิ่งหน่ึงน้ันไม่ใช่ว่าการทำาครั้งแรกจะได้ผลเลย แต่เราน้ัน

ต้องอาศัยประสบการณ์จากความผิดพลาดและย่ิงเวลาท่ีเราได้รับคำาปรึกษาจากผู้รู้มาก่อนย่ิงทำาให้เราประสบความสำาเร็จเร็ว

มากขึ้น สิ่งที่ประทับใจที่สุดของการไปครั้งนี้ คือ การที่หนูได้เห็นและได้รับมิตรภาพที่แท้จริงทั้งจากการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ความรู้สึกในวันแรกก็ต้องยอมรับว่าเหน่ือยและก็ท้อบ้างแต่จากคำาแนะนำาของครูและเพ่ือนทำาให้เราน้ันกลับมาคิดและวางแผน

ใหม่ จึงทำาให้เราสามารถค้นพบการสอนที่ลงตัวมากขึ้น จากการสอนเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอทั้งเด็กที่ตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจ 

แตส่ิง่น้ันไม่ไดแ้สดงวา่เดก็คนน้ันดหีรอืไมเ่พราะธรรมชาตขิองเดก็กม็กัจะมคีวามสดใสตามวยัเพียงแต่วา่การสอนของเราดงึดดู

ได้มากเท่าไร ในวันสุดท้ายทำาให้หนูได้รู้ว่าเด็ก ๆ เหล่านั้นมีความสุขจากการที่เรามาสอน ซึ่งสิ่งที่เขาแสดงออกมาจากการ

วิ่งมากอด มาเล่นกับเรา ทำาให้หนูรู้สึกว่ามีความสุขมาก ๆ และเด็ก ๆ เหล่านี้ยังสร้างแง่คิดให้หนูได้ด้วย คือ การได้เห็น

ว่า ไม่จำาเป็นว่าเราต้องเกิดมาในฐานะแบบไหนแต่เราสามารถสร้างความสุขในแบบของเราได้

ธนารีย์  เทพเจริญนิรันดร์  ม.4/4

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เหตุผลหลักท่ีหนูเข้าร่วมในค่ายปิยมาตย์ครั้งน้ี เพราะหนูมีความฝันอยากเป็นครูในอนาคต หนูจึงอยากลองสอน

เด็ก ๆ อย่างจริงจัง เพื่อจะได้เข้าใจคำาว่า ‘ครู’ ให้มากขึ้น ซึ่งค่ายนี้ได้เติมเต็มประสบการณ์เหล่านั้นให้หนูได้อย่างเต็ม

เป่ียมมาก ๆ หนูได้รู้ว่าหน้าท่ีของครูไม่ได้มีแค่การสอนในห้อง แต่กว่าครูจะเข้าสอนได้สักคาบ ครูต้องเตรียมการสอน

ล่วงหน้า ต้องเตรียมสื่อการสอน ต้องเตรียมเนื้อหา ต้องทำาหลาย ๆ อย่างท่ีบางทีเราก็มองข้ามถึงความลำาบากตรง

น้ัน ครูยังต้องคอยสอนเด็ก ๆ ในด้านการปฏิบัติตนและทักษะต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือหนังสือเรียน หนูรับรู้ว่าความรู้สึก

เวลาสอนแล้วมีเด็กไม่ยอมฟังน้ันแย่แค่ไหน ได้เข้าใจว่าทำาไมครูต้องหยุดสอนมาดุนักเรียนไม่กี่คนท่ีคุย และได้เข้าใจว่า

ทุกครั้งท่ีครูดุ ไม่ใช่แค่นักเรียนท่ีรู้สึกแย่ แต่ตัวครูเองก็ด้วย ไม่มีครูคนไหนอยากดุ แต่ถ้าปล่อยไปนิสัยท่ีไม่ดีก็จะติดตัว

นักเรียนไป คาบสุดท้ายท่ีหนูสอนชั้นประถมห้า เด็ก ๆ คุยกันเสียงดังจนต้องดุ หนูรู้สึกแย่มาก ท้ังท่ีอยากจากกันด้วย

ดี ไม่อยากให้พวกเขาต้องโดนดุ แต่ก็ไม่สามารถทำาอย่างนั้นได้ แต่วันนั้นคุณครูเดินเข้ามาหาหนูและพูดกับหนูว่า “บางที

คุณครูต้องทำาในสิ่งท่ีถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ” น่ันทำาให้หนูหายรู้สึกแย่กับการดุเด็ก ๆ ในวันน้ัน อย่างน้อยพวกเขาก็คงจำา

ว่าการส่งเสียงดังแบบน้ันไม่ใช่นิสัยท่ีดี และทำาให้หนูได้เข้าใจคุณครูหลาย ๆ ท่านมากขึ้น และถ้าถึงวันท่ีหนูได้เป็นครู 

จริง ๆ ประโยคนี้คงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของหนู ประสบการณ์ทั้งหมดจากค่ายนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสำาหรับหนู ถึงจะเป็น

แค่ช่วงเวลาสั้น ๆ แต่หนูก็เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ทำาให้หนูเติบโตขึ้น

ปั้นดาว  ทวีสิน ม.4/5 

จากการไปสอนเด็ก ๆ ที่ปิยมาตย์ครั้งนี้ ทำาให้หนูได้ประสบการณ์ใหม่หลายอย่าง เช่น การมีภาวะผู้นำา ความกล้า

แสดงออก และการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่สิ่งที่สำาคัญกว่า นั้นคือ การที่หนูได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น กิจกรรม

บางอย่างที่เราได้จัดไว้ให้น้อง สำาหรับเราอาจเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษ แต่สำาหรับน้องบางคนกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่  

น้อง ๆ ตื่นเต้นและมีความสุขมาก ๆ ตอนทำากิจกรรม เราใช้เวลาในการจัดเตรียมกิจกรรมเพียงเล็กน้อย แต่น้อง ๆ กลับ

ได้ความสุขกลับไปอย่างมาก หนูได้ความรู้สึกนี้โดยตรงตอนที่ให้น้อง ๆ ทำาที่คาดศีรษะรูปสัตว์ ซึ่งพอเสร็จแล้วน้อง ๆ ก็ใส่

กันไม่ยอมถอด วันต่อมาน้องบางคนก็ยังใส่มาอยู่ มันทำาให้หนูภูมิใจและประทับใจมาก ๆ คำาพูดของเราที่ให้กำาลังใจ ชื่นชม

น้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ก็มีส่วนสำาคัญ ทำาให้น้องมีกำาลังใจมากขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่น้องจะจดจำาไปใช้ บางครั้งหนูก็ลืมสิ่งที่หนู

เคยพูดเคยชมน้องออกไป แต่น้อง ๆ ก็จำาได้ ซึ่งในวันสุดท้ายก็ได้มีน้องมาบอกขอบคุณในสิ่งที่หนูได้พูดไปกับน้อง น้องบอก

ว่าขอบคุณมากที่พี่มาและน้องมีความสุขมาก อีกอย่างหนึ่งที่หนูได้รู้คือความแตกต่างทางความคิดของเด็ก ๆ จากวัยที่ต่าง

กัน น้อง ๆ ทุกคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน บางคนก็ซนกว่าคนอื่นแต่น้องทุกคนก็มีความน่ารักในตัว การสอนวันแรกเป็นอะไร

ที่เหนื่อยมาก น้อง ๆ เรียกพี่ตลอดทำาให้หนูสอนได้ไม่ค่อยเต็มที่ หนูไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องเรียกกันตลอดเวลา แต่เมื่อสอน

ไปเรื่อย ๆ หนูก็ได้รู้ว่าที่น้องเรียกตลอดเป็นการทำาให้พวกพี่สบายใจ น้อง ๆ ต้องการจะสื่อว่าพวกเรากำาลังฟังอยู่หรือ สิ่งที่

พวกเขากำาลังทำาเป็นสิ่งที่ถูกแล้วใช่หรือไม่ ใช่สิ่งที่พี่ต้องการหรือเปล่า จากวันแรกทั้งน้อง ๆ  และพวกเราต้องปรับตัวกันเยอะ

มาก ๆ แต่ใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็เปิดใจและปรับความเข้าใจกันได้ ซึ่งทำาให้ในที่สุดทั้งหนูและเด็ก ๆ เข้าใจและผูกพันกัน

มาก หนูรู้สึกของคุณมาก ๆ ที่ได้มาเจอน้อง ๆ ในครั้งนี้ และถ้ามีโอกาสจะกลับไปหาน้อง ๆ อีกแน่นอน

อริสรา  คุณานนท์วิทยา ม.4/5

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กิจกรรมจิตอาสาบ้านอัญจลาเชียงคำา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย ที่มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียน และการได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิต

การอยู่ร่วมกันกับน้อง ๆ บ้านอัญจลา เชียงคำา ซึ่งใช้เวลาในช่วงของการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นด้วย

กัน 2 ช่วงเวลา คือ กลุ่มที่ 1 วันที่ 6-12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน และ  คุณครู 2 คน 

และกลุ่มที่ 2 วันที่ 13-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 9 คน  และคุณครู 2 คน

การดำาเนินการเตรียมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เริ่มต้นต้ังแต่ช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่าน

มา โดยท่ีคุณครูและนักเรียนได้มีการประชุมพูดคุยกันหลายครั้ง เพ่ือเล่าถึงกิจกรรมท่ีได้เคยไปทำา กิจวัตรประจำาวัน การ 

เตรียมตัวเพื่อไปชีวิตและเรียนรู้ที่เชียงคำา ในด้านวิชาการนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ได้ศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตร ทั้งการเตรียม

ศึกษาเนื้อหาวิชาการ และการคิดกิจกรรมเสริมทักษะให้น้อง ๆ และได้มีการวางแผนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ตารางการทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีคุณครูแต่ละกลุ่มเป็นที่ปรึกษาและให้คำาแนะนำา

จุดมุ่งหมายของการไปทำากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต แบ่งปันประสบกาณ์ทั้งด้านวิชาการ การทำาบอร์ดป้าย

นิเทศ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม การทำาอาหาร การทำาเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่าง

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ และน้อง ๆ บ้านอัญจลา ซึ่งเราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประสบการณ์ด้วย นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัว 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ การเอาใจใส่ในทุก ๆ เรื่อง การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน การเคารพและให้เกียรติกัน การดำาเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอในสิ่งที่เรามี  สร้างความสุขง่าย ๆ ได้ด้วย

เส้นทางเรียนรู้...สู่จิตอาสา 
บ้านอัญจลา เชียงคำา จังหวัดพะเยา

โดย คุณครูพิมพ์ภัทร์ เพ็งพิต  คุณครูสลินนา วาปีโส  คุณครูเยาวลักษณ์ กัณทพงษ์

และคุณครูเขมจิรา ธัญธนกิจ
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ตัวเราเอง นั่นคือ สิ่งที่ได้สัมผัสมาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านอัญจลา เชียงคำา ในด้านของเพื่อน ๆ ที่อยู่ร่วมกัน ได้เห็นด้าน

ใหม่ ๆ ของเพื่อน ได้เห็นความทุ่มเท ความเป็นผู้นำา ความอดทน  และความพยายามในการปรับตัวของทุก ๆ คนอย่าง

เต็มที่ เพื่อที่จะให้การมาทำากิจกรรมในครั้งนี้ ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และสิ่งที่ได้รับจากการร่วมจิตอาสา และความ

ประทับใจ ซึ่งจะขอแบ่งปัน ดังนี้ 

“จากการไปทำากิจกรรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือ จัดการชีวิตตัวเอง ได้ใช้ชีวิตร่วมกันผู้อื่น ทุกคนสอนให้

รูจั้กกนัมากขึน้ สอนให้รูจั้กถงึความสขุท่ีหาไดจ้ากเราเอง ความสขุเกดิจากท่ีเราไดพู้ดคยุและทำาอะไรรว่มกนัหลายๆอย่าง เป็น

ความสุขธรรมดา ๆ ที่น่าจดจำาและมีความหมายกับทุกคน ดีใจที่ได้มาที่บ้านอัญจลาเชียงคำา ได้ใช้เวลาร่วมกับผู้คนใหม่ ๆ 

ที่เพิ่งรู้จัก ทั้งเพื่อน น้อง ๆ พี่ ๆ ที่บ้านอัญจลา และคุณครูทั้งสองท่านที่คอยดูแลหนูอย่างดี ความสุขนี้หนูจะไม่มีวันลืม”

ฐิตารีย์  ทัดพิทักษ์กุล

  “ได้ตื่นตีสี่ทุกวัน มาเต้นแอโรบิกออกกำาลังกาย มีการเตรียมอาหารทุกมื้อ ตักข้าวแต่ละจานให้ทุก ๆ คน แต่ละ

จานมีแต่ความใส่ใจลงไปในนั้น ได้ลองทำากิจกรรมหลายอย่างที่ไม่เคยทำา ได้เห็นถึงความจริงใจที่ทุกคนคอยห่วงใยเรา  รู้สึก

มีความสุขและสนุกมาก ๆ ที่ได้ไปที่บ้านเชียงคำา และเป็นความทรงจำาที่ดี 

 ตถตา  ยังสุขสถาพร
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  “เหตุการณ์ที่ประทับใจ คือ การสอนภาษาอังกฤษ ตอนแรกน้อง ๆ ไม่รู้ศัพท์ที่สอนเลย แต่หลังจากที่ได้สอน น้อง

สามารถอ่าน สะกดคำาและรู้ความหมายของคำาได้อย่างแม่นยำา การสอนในแต่ละวัน เราได้เรียนรู้สิ่งท่ีน้องสนใจและนำามา

พัฒนาในการสอนครั้งต่อไป รู้สึกดีใจที่กล้าที่จะทำาอะไรใหม่ ๆ  และเปิดใจทำาอะไรที่ไม่เคยได้เรียนรู้ การทำางานกับผู้อื่น การ

แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นของผู้อื่น และการเข้าหาผู้อื่น อยากขอบคุณโรงเรียนและคุณพ่อคุณแม่ที่หาโอกาสดี ๆ และ

มอบโอกาสดี ๆ นี้ให้  

ฉัตรณดา  ประสงค์ดี

  “ได้มีโอกาสไปสอนหนังสือน้องในวิชาภาษาไทย ตอนสอนน้อง ๆ ทุกคน น่ารัก ตั้งใจเรียน ตั้งใจตอบคำาถามและ

ตอนเล่นเกมเกี่ยวกับการสอน น้อง ๆ ก็ให้ความร่วมมือดีมาก ๆ ทุกครั้ง ทำาให้รู้สึกว่าจะต้องตั้งใจเรียนที่โรงเรียนมากกว่า

เดิม เพราะเวลาสอนถ้าไม่มีใครตั้งใจฟังคุณครูคงเหนื่อยมาก ๆ และการเข้าร่วมมิสซาเป็นประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้และ

เข้าใจศาสนาคริสต์มากขึ้น หนูอยากขอบคุณโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ได้เรียนรู้อะไรที่ยังไม่เคยรู้ ได้มิตรภาพดี ๆ  จากทุกคน 

ได้ฝึกการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น”

สิริน  ศิริทรัพย์

  “บทเรียนท่ีสำาคัญคือ ได้รู้จักการเตรียมความพร้อม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกความเป็นผู้นำาระหว่างทำา

กิจกรรมวิชาการ สำาหรับในระหว่างการใช้ชีวิตนั้นทำาให้ได้รู้จักคำานึงถึงผู้อื่นมากขึ้น พร้อมกับ ลดความเห็นแก่ตัวและความ

ถือตัว คิดถึงความรู้สึก การใช้ชีวิต มีความสุขที่ได้แบ่งปันความสุขแก่กัน”

 แทนรัก  ตัญฑโญภิญ



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 79

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

“ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้จากท่ีไหน เป็นเจ็ดวันท่ีผ่านไปเร็วมาก ๆ เป็นช่วงเวลาท่ีมีความหมายมาก ดีใจ 

มาก ๆ ที่ได้ตัดสินใจมาที่บ้านเชียงคำา อยากขอบคุณคุณครูประจำากลุ่มที่คอยดูแลพวกหนูอย่างดีตั้งแต่วันไปจนถึงวันกลับ 

อยากขอบคณุเพ่ือน ๆ  ท่ีถงึแมต้อนแรกบางคนอาจจะไมเ่คยคยุกนัมากอ่นแตก่ไ็ดม้าทำาความรูจั้กกนัท่ีนีไ่ดช้ว่ยเหลอืกนั อยาก

ขอบคุณน้อง ๆ  ที่ให้อะไรหลาย ๆ  อย่างมากจริง ๆ  การมาเชียงคำาครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดประสบการณ์ครั้ง

หนึ่ง และจะไม่มีวันลืมเลย”

รดา  พรหมมินทร์

“ขอบพระคุณโรงเรียน ซิสเตอร์ และคุณครูทุกท่านที่จัดกิจกรรมท่ีดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไป

เรื่อย ๆ  และที่สำาคัญคือของคุณน้อง ๆ  เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  ที่บ้านอัญจลา เชียงคำา ที่เปิดใจต้อนรับพวกเรานักเรียนมาแตร์เดอีฯ 

คอยชว่ยเหลอื ดแูล เวลามปัีญหา และคอยอยู่เคยีงขา้งกนั และขอบคณุเพ่ือน ๆ  ทุกคนท่ีทำาให้กจิกรรมครัง้นีผ่้านไปไดด้ว้ยด”ี

ปภาวรินท์  นาคศรีคร้าม

“ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากแต่จะอยู่ในความทรงจำา ว่า ครั้งหนึ่งได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับทุกคนที่บ้านเชียงคำา ได้ผ่านอะไร

ด้วยกันมามาก อยากขอบคุณน้อง ๆ ทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำาดี ๆ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม และดูแลพวก

เรา ขอบพระคุณซิสเตอร์ และโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทำาให้นักเรียนได้ออกไปเปิดโลกได้ประสบการณ์ชีวิต ได้

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามและเรียบง่าย”

รมิตา  สุขขะเสริมสุข  
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 “มาที่นี่ เพื่อทำาสิ่งที่มีประโยชน์ให้เเก่คนอื่น ๆ บ้าง อยากเเบ่งปันและได้รับความสุขจากเพื่อน ๆ ทั้งจากโรงเรียน 

เเละน้อง ๆ พี่ ๆ ทุกคนในบ้านอัญจลา ได้มาฝึกทักษะตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การสอนหนังสือให้น้อง ๆ ได้เข้าใจเเละ

สนุกกับวิชานั้น ๆ  รวมถึงฝึกเเก้ไขปัญหาเเละการทำาอะไรด้วยตนเอง ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเป็นกลุ่มที่คนไม่มาก 

เเต่สิ่งที่ทำาค่อนข้างเยอะ เเละไม่เอาความคิดตนเองเป็นที่ตั้ง รับฟังความความคิดเห็นของกันและกัน” 

 ปรมาศ  ปานะนนท์

 

  “มีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้มีความรู้ใหม่ ๆ  เช่น ภาษาถิ่น ความรู้ภาษาไทยที่สอน ประทับใจความเป็นมิตรและ

ความดีของน้อง ๆ ได้สร้างความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การเข้ากับน้อง ๆ ได้รู้ว่าความตรงเวลาและความอดทนนั้น

มีความสำาคัญ”

 พิมพ์ชนก  พิชเยนทรโยธิน

  “ความประทับใจ คือ น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจทำากิจกรรม มีความสุขและเสียงหัวเราะ รับรู้ได้ถึงความห่วงใย ได้เรียน

รู้วิธีการสวดสายประคำา ฝึกความประณีตและการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยจากการทำาขนม เรียนรู้วัฒนธรรมภาคเหนือ และ

ศึกษาวัฒนธรรมชาวไทลื้อ เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เป็นระบบจากกิจกรรมการแสดง”

อติพร  วิเศษโอภาส

  “หลังจากที่หนูได้ไปอยู่ที่เชียงคำา หนูต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเปลี่ยนแปลงมุมมองที่

ว่าหนูไม่ได้ไปเป็นผู้ให้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้รับอีกด้วย น้อง ๆ ที่เชียงคำาทุกคนตั้งใจรับสิ่งต่าง ๆ ที่เรามอบให้ และ

พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งใหม่ ๆ ให้พวกเราเช่นกัน”

 ชัญญา  พิสุทธิกุลชัย

  “การมาเข้าร่วมค่ายในครั้งน้ีหนูมาเพ่ือเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ แล้วผลท่ีได้ คือ ได้รับมากกว่าท่ีได้ให้ไป ถือว่าเป็น

ประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหนูได้เลย อยากขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบโอกาสดี ๆ ให้หนูมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ครั้งนี้”

เบญจมาศ  ศรีสุข
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“ได้รับมิตรภาพและความทรงจำาดี ๆ จากน้อง ๆ ได้ฝึกฝนความมีวินัยในการรักษาเวลา ตื่นนอนเช้า การอยู่ร่วมกัน

กับผู้อื่น รวมไปถึงการแบ่งปันและการให้ ขอขอบคุณทางโรงเรียน คุณครู และซิสเตอร์ ที่ได้มอบโอกาสดี ๆ นี้ให้”

ภาสินี  ทังสุบุตร

“ส่ิงท่ีมีค่าและประทับใจมาก คือ มิตรภาพจากเพ่ือน ๆ และน้อง ๆ โรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม น้อง ๆ และเพ่ือน ๆ  

ให้ความเป็นกันเองและต้อนรับพวกหนูเป็นอย่างดี ทำาให้พวกหนูเข้าถึง และเราก็สนิทกันโดยใช้เวลาไม่นาน หนูได้รับ

ประสบการณ์ดี ๆ มากมาย”

 ณรา  อักษรานุเคราะห์

“การได้ไปค่ายเชียงคำาทำาให้หนูได้ทำาอะไรที่มากกว่าการอยู่ในเมืองเรียนพิเศษ ไปทำาอะไรที่แปลกใหม่ และได้ฝึกตัว

เอง เช่น ตอนแรกหนูกลัวน้ำามันกระเด็นใส่ แต่พอต้องไปทอดไก่ก็เลยต้องทิ้งความกลัวแล้วก็ทำาได้ หนูได้ฝึกการพูด การ

สอน ให้คนอื่นเข้าใจและเรียนกับหนูได้อย่างรู้เรื่อง หนูได้เจอความน่ารักของน้อง ๆ ตั้งแต่ถึงที่บ้านอัญจลาจนตอนนี้ การที่

หนไูดต้ืน่เชา้ตอนอยู่ในคา่ยทำาให้หนูรูว้า่แคห่นูตืน่เชา้สามารถทำาอะไรไดม้ากกวา่เดมิเยอะมาก และการเขา้คา่ยครัง้น้ีทำาให้หนู

พัฒนาเรื่องการตรงต่อเวลาเพราะน้อง ๆ ต้องการที่จะเรียนหนังสือจากพวกหนูที่ไปสอนอย่างมาก ทำาให้หนูเลือกที่จะไม่ไป

สอนน้อง ๆ สาย ขอขอบคุณที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพราะหนูคงไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสและได้รับประสบการณ์

ดี ๆ แบบนี้อีกเมื่อไหร่”

อรัชพร  แซ่ซือ

“จากการที่หนูได้มีโอกาสไปค่ายที่เชียงคำามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก ๆ หนูได้ทำาอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่คิดว่าจะได้

มีโอกาสทำาเช่นการสอนหนังสือ การทำาเล้าไก่ หนูได้เรียนรู้วิธีการทำาอาหารหลายเมนูจากน้อง ๆ เป็นการออกจากกรุงเทพ

ไปอยู่กับเพื่อน ๆ หนูเล่นโทรศัพท์น้อยลงจริง ๆ หนูได้ไปเห็นการใช้ชีวิตที่ต่างกันกับหนูทุกวันนี้มาก ๆ มากไปกว่านั้น คือ 

หนูได้มิตรภาพที่ดีมาก ๆ จากน้อง ๆ ที่เชียงคำา หนูรู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้รับสิ่งที่มีค่าแบบนี้ ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะกลับ

ไปทำากิจกรรมอีก”

อรอร  ไล่สัตรูไกล
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วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันงานยุวกาชาดสัมพันธ์ จัดโดย ยุวกาชาด ระดับ 2 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จุดประสงค์เพื่อฝึกภาคปฏิบัติในการบำาเพ็ญประโยชน์ อันเป็นหัวใจของยุวกาชาด อีกทั้งแสดงให้

เห็นถึงการที่นักเรียนสามารถนำาความรู้จากที่เรียนมาทั้ง 8 กลุ่มสาระมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เงินรายได้บริจาค

ให้กับองค์กรสาธารณกุศล ต่าง ๆ ต่อไปเป็นตัวอย่างข้อเขียนที่นักเรียนทบทวนตนเองจากวันงาน  

วรวีรินทร์		พัฒนสินวานิช	 - ปีนี้หนูได้ขายข้าวหมูผัดซอสโซยุ หนูได้เรียนรู้ว่า การที่คุณพ่อคุณแม่จะทำางานหาเงิน

มาได้นั้น ยากลำาบากและเหนื่อยมากขนาดไหน 

ณภัทรธิดา		กิจสกุล - หนูชอบกิจกรรมนี้มากเพราะทุกคนได้ทำาหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด ได้ช่วยเหลือกันเวลาขาย

ไม่ทัน หนูยังชอบและนึกถึงภาพพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยกัน บางคนที่ทำาหลังร้านก็จะมาคอยถามว่าอาหารพอไหม

 ลภัสรดา		พลอยส่องแสง  - หนูได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้เห็น คือ หนูเห็นเพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยกันทำางานอย่างขยัน  

ตั้งแต่ตอนที่ทำาป้ายร้าน ช่วยกันลงสี พอถึงวันงานก็จัดหน้าที่กัน เพื่อให้ทำางานได้อย่างเป็นระเบียบ  งานออกมาดีมาก ๆ 

เลย

 ศุภิชฎา		สาครเย็น - รู้สึกดีใจที่เพื่อน ๆ ได้ทำากันอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของตนเอง รู้สึกสนุกและภาค

ภูมิใจที่ตนเองได้ลองทำาอะไรใหม่ ๆ และได้ทำาให้คนอื่นยิ้มในการกินอาหารต่าง ๆ

 ชวิศา		ปรีดาวิภาต - หนูได้เรียนรู้ว่าเรามาขายของในงานยุวกาชาด เราไม่ได้เป็นแม่ค้าหรือไม่ได้มาแข่งกันขายแต่

เรามาในฐานะยุวกาชาดที่มาขายของนำาเงินไปบริจาคโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือ

 ปภิณวรา		มนัสนยกรณ์ - หนูได้ขายของที่ตัวเองได้ตั้งใจทำา ขายให้น้อง ๆ อนุบาล ประถมและพี่มัธยม แทบ 

ทุกคนที่ซื้อไปยิ้มแย้ม น้องอนุบาลก็ใช้ถุงผ้าของตัวเอง

งานยุวกาชาดสัมพันธ์ ประจำาปี 2562
โดย คุณครูจารุพรรณ  อินทุรัตน์
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   นอกจากการทบทวนตนเองของนักเรียนแล้วนั้น ในปีนี้งานยุวกาชาดสัมพันธ์ มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง อาทิ 

ก่อนการเริ่มงานนักเรียนจะเลือกสถานท่ีท่ีจะนำาเงินรายได้จากการจัดงานไปมอบให้กับสาธารณกุศลต่าง ๆ ปีน้ีนักเรียนยัง

ต้องการนำารายได้บางส่วนมอบให้กับการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพัน และความ

กตัญญูต่อโรงเรียน นอกจากนี้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ยังร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะ โดยการใช้ภาชนะที่ 

ทำาจากชานอ้อย กระดาษ รวมทั้งการนำาภาชนะ แก้วน้ำา ของตนเองมาซื้ออาหารทำาให้จำานวนของขยะที่ทิ้งในวันนั้นน้อยลง

อย่างเห็นได้ชัดเจน  

		

	 ช่วงนี้ขอแบ่งปันความมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน

 จิรัชญา		สิมะเสถียร - ได้เห็นลูกค้าเกือบทุกคนนำาแก้ว กระติก มาใส่ของที่หนูขาย ทำาให้หนูเชื่อว่าหากเราร่วม

แรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากตนเองสู่ผู้อื่น

ณิชาดา		วีรวรรณ - ชามที่กลุ่มหนูใช้คือชานอ้อย ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรรณ		จันทร์ทอง - หนูได้นำาภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มและได้ร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม

 ศิริน		นันทพิศาล  - น้อง ๆ พี่ ๆ ผู้ปกครองและทุก ๆ คน ไม่รับถุงพลาสติกหรือขอถุงพลาสติกจากพวกหนู

และผู้ปกครองบางท่านเอาถุงผ้ามาเอง หนูต้องขอบคุณจริง ๆ                   

 อรสุภา		พานิชประไพ - หนูใช้กระติกน้ำาแทนขวดน้ำา ตอนซื้อของหนูใช้ถุงผ้า

งานยุวกาชาดสัมพันธ์เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย คือ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และโรงเรียน 

อีกทั้งยังมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยเรื่อยมา จึงทำาให้สามารถจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 33 งานยุวกาชาดสัมพันธ์จะคง

ยังอยู่คู่กับนักเรียนยุวกาชาดระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อไป
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รางวลัเซอรเ์วยีมเป็นรางวลัพิเศษของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัท่ีมอบให้ผู้มสีว่นรว่มปฏิบัติตามจิตตารมณแ์ห่งการรบั

ใช้  อันเป็นคติพจน์และคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนอุร์สุลิน เป็นผู้ที่เข้าใจในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน เสียสละ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน คำาแนะนำาและคุณประโยชน์แก่โรงเรียน โดยมิได้มุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อผู้ใดเป็นพิเศษแต่เพื่อผู้ที่

ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ นักเรียน

ในปีการศึกษา 2562 ในท่ีประชุมสามัญประจำาปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ประกาศ

มอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมนี้ แก่ผู้ปกครองสามท่าน ได้แก่ ดร. ปัญจพร เวชยันต์วิวัฒน์  คุณปิยะ ลิมพลญาณ และ 

คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล ทั้งสามท่านให้ความสนับสนุนแก่โรงเรียน ทั้งในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประสานงาน ร่วม

ลงมือปฏิบัติและช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

ดร.	ปัญจพร	เวชยันต์วิวัฒน์

ดร.ปัญจพร ได้กรุณาช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนในฐานะผู้ปกครองของ

นักเรียน และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ หลังจากสำาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ท่านสนใจและทำางาน

เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ท้ังในบทบาทของอาจารย์ นักวจัิย หรอืท่ีปรกึษา 

อีกท้ังเป็นแบบอย่างของผู้ท่ีนำาความรูเ้รือ่งการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มสูก่ารลงมือปฏิบัตอิย่าง

เป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากที่บ้านและเผยแพร่สู่สังคม 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมุ่งมั่นในการรณรงค์เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร่วมกันดูแลรักษาโลก บ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน ตามคำาเชื้อเชิญในพระสมณสาส์น 

Laudato Si’ ของพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้น

ดังนั้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากหลาย ๆ ท่าน ดร.ปัญจพรได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วม

งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการนำาเสนอของท่านทันสมัย เป็นปัจจุบัน ตรงตามบริบทและนำาไปใช้ได้จริง จึงเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

ดร.ปัญจพรเป็นผู้รู้ที่สุภาพ ถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น อภิปรายอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ และในฐานะ

คุณแม่ ท่านเข้าใจเป้าหมายของการสอนนักเรียน ท่ีไม่ใช่เพียงต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ือรู้หรือแสดงผล

งานเท่านั้น แต่ท่านตระหนักถึงเรื่องของการสร้างนิสัย Green DNA ให้กับนักเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ดร.ปัญจพร 

เสียสละเวลาในการเป็นวิทยากรให้คุณครูท้ังในและนอกโรงเรียน ท่านให้คำาแนะนำา รวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนในการดำาเนิน

การทางสิ่งแวดล้อมอย่างมิเคยขาด

               

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
สำาหรับผู้ปกครองนักเรียน
ประกาศเกียรติคุณ โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์
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คุณปิยะ	ลิมพลญาณ

โครงการผู้ปกครองอาสาจราจร ตัง้ขึน้โดยสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนมา

แตรเ์ดอีวทิยาลยั เพ่ือชว่ยดแูลความปลอดภัยและอำานวยความสะดวก ในการสญัจร

ภายในและรอบบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วน เป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จ 

ไดร้บัคำาชมเชยจากเจ้าหน้าท่ีตำารวจจราจรและบุคคลภายนอกโรงเรยีน ทางโรงเรยีน

ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ยอมเหน็ดเหนื่อย 

อดทนต่อความรอ้นและฝุ่นควนัในการปฏิบัติหน้าท่ีนีเ้พ่ือประโยชน์รว่มกนัของทุกฝ่าย 

จากโครงการน้ีทำาให้เราได้พบภาพประทับใจในยามเช้าของผู้ปกครองหลาย

ท่านในแต่ละวันรวมถึงครอบครัวคุณปิยะ ลิมพลญาณ เพราะจะได้เห็นท้ังคุณพ่อและคุณแม่ท่ีต่างมีจิตอาสา   เข้าร่วม

กิจกรรมหลากหลายกับทางโรงเรียน ด้วยความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ  แต่ละวันคุณปิยะจะลงจาก

รถและสวมเสื้ออาสาจราจร เข้ายืนประจำาจุดใกล้บริเวณทางโค้งมุมถนนก่อนถึงประตูหน้าห้องรับส่งอนุบาล เตรียมพร้อมเพื่อ

มาช่วยทุกวัน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม วันฝนตกคุณปิยะจะนำาร่มที่ติดตัวมาหรืออยู่ใกล้ ๆ มากางให้เด็ก ๆ

เสมอ หากลงอีกด้านหนึ่งของรถ จะเดินอ้อมมารับโดยกันด้านหนึ่งของรถไว้ ให้เห็นได้ชัดเจนและกันไม่ให้รถเลื่อนเพื่อความ

ปลอดภัย คุณปิยะยังช่วยอำานวยความสะดวกในการจอดรถในกรณีที่มีนักเรียนเจ็บป่วยหรือเมื่อมีความจำาเป็นก็เข็นรถไปส่งให้

จนถึงอาคารประถมและเอาใจใส่คอยติดตามข่าวคราวทุกวัน

  คุณปิยะ ลิมพลญาณ มีความสุภาพกับทุกท่าน ไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจหรือกล่าวว่าใคร ท่านให้ความร่วมมือ มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมจนเมื่อทำาหน้าที่เสร็จตามภารกิจก็จะปลีกตัวไปทำางานอย่างเงียบ ๆ  การปฏิบัติของคุณปิยะ เต็มเปี่ยมไป

ด้วยความเอาใจใส่ อ่อนโยน สุภาพ เสมอต้นเสมอปลาย สะสมจนประจักษ์ชัดและเห็นเป็นภาพตัวอย่างที่งดงามสร้างความ

ประทับใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลรอบข้างให้เรียนรู้และสามารถสัมผัสได้ถึง การมี Serviam ในหัวใจได้อย่างชัดเจน

คุณพันธุ์นภา	ว่องวิไลกุล

คุณพันธ์ุนภา เป็นท้ังนักเรียนเก่าและผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน ท่าน

พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ชำานาญ คือ ในเรื่องของระบบการบัญชี คุณพันธุ์นภาได้ช่วยงานของมูลนิธิมาแตร์

เดอีวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถัมภ์ สำาหรับโรงเรียน

นั้นคุณพันธุ์นภาช่วยวางระบบบันทึกข้อมูล การฝึกอบรมครูที่รับผิดชอบ รวมถึงการ

แก้ปัญหาหรือจุดอ่อนในด้านนี้ คุณพันธุ์นภาพร้อมแนะนำาและตอบคำาถามต่าง ๆ

คุณพันธุ์นภาเป็นคนสุภาพ ถ่อมตน เข้ามาช่วยงานต่าง ๆ อย่างเงียบ ๆ

ต่อเน่ืองเสมอมาหลายปี ผลงานสำาเร็จปรากฏและเกิดประโยชน์อย่างย่ิง อีกท้ัง

ในปีนี้ เม่ือโรงเรียนริเริ่มโครงการจัดภูมิทัศน์ คุณพันธ์ุนภาร่วมกับคุณภาสนุช  

สุพันธุ์วณิช นักเรียนเก่ารุ่นพี่ ก็กรุณาช่วยติดตั้ง ดำาเนินการลงโปรแกรมการบันทึกและรายงานการรับบริจาคของโครงการนี้ 

พร้อมทั้งติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำาเสมอ

ดังน้ันด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจย่ิงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทางโรงเรียนจึงมอบรางวัลเกียรติคุณ 

เซอร์เวียมแก่ท่านทั้งสาม
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บรรดานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯที่เคารพ รัก

รางวลัเซอรเ์วยีม เป็นรางวลัท่ีสำาคญัท่ีสดุของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั เพราะเป้าหมายของโรงเรยีน คอื การพัฒนา

ศิษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรู้ และสามารถนำาความรู้ ความสามารถของตน มารับใช้สังคมด้วย

ความรัก และเอื้ออาทร

ในปีน้ี ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากคุณดวงตา นิคมบริรักษ์ นักเรียนเก่าของโรงเรียน ในการประกาศรางวัล 

เซอร์เวียม สำาหรับลูกสาวของท่าน คือ ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 

การประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ กระทำาเป็นกรณีพิเศษ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในนักเรียนเก่า หมายเลขประจำาตัวนักเรียน 6769 เดือนเด่น  

นิคมบริรักษ์ เป็นอย่างยิ่ง จึงขอประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์มาแตร์เดอีฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

เมื่อเดือนเด่นเป็นนักเรียน เธอได้ทำาหน้าที่นักเรียนของเธอในการแสวงหาความรู้อย่างดียิ่ง ผลการเรียนดีเยี่ยมเป็นที่

ปรากฏและนำาสู่โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในฐานะนักเรียนทุน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เดือนเด่นสะสมตลอด

ในวัยเรียนนำาเธอสู่วิชาชีพที่เป็นการรับใช้สังคมอย่างเสียสละ กล้าหาญ กล้าเสี่ยง ยืนหยัดในความถูกต้อง และซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม 
สำาหรับนักเรียนเก่า                                                                                          

ประกาศในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                                                       

วันเสาร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย                                                                                                                     
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ดร.เดือนเด่น เป็นนักวิชาการ และนักวิจัยมืออาชีพ งานวิจัยของเดือนเด่น (ซึ่งจะขอไม่นำาเสนอรายละเอียด ณ ที่นี้) 

ล้วนเป็นเรื่องที่จำาเป็น และเป็นความต้องการของประเทศชาติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความยุติธรรมในสังคม 

เป็นต้นเรื่อง การสร้างธรรมาภิบาล การกำากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชอุร์สุลิน ได้ให้คำาแนะนำาไว้ว่า “จงลงมือทำางาน กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพยายาม 

จงมีความหวัง” คำาแนะนำานี้ปรากฏชัดแจ้งในการทำางานของเดือนเด่น ความกล้าหาญที่จะรับใช้ โดยยืนหยัดในความถูกต้อง

และเป็นธรรม เป็นสิ่งที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมุ่งหวังในตัวศิษย์ ซึ่งเดือนเด่นมีอย่างครบบริบูรณ์

นักบุญอัญจลาได้แนะนำาให้มีความเพียรทน เม่ือพิจารณาการทำางานและผลงานของเดือนเด่นแล้ว ไม่ต้องสงสัย 

เลยว่า เธอได้มีความเพียรพยายาม และความอดทนมากเพียงไร และสิ่งที่เธอมุ่งมั่นปรารถนา อีกทั้งพร้อมอุทิศตนทุ่มเทให้  

มิใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเธอเองเลย แต่เธอทำาเพื่อประเทศชาติ เพื่อประโยชน์สุขของคนในสังคม

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่นักบุญอัญจลา ให้ความสำาคัญมาก คือ ความสุภาพถ่อมตน เดือนเด่นเป็นที่ยอมรับ เป็น

ที่เคารพ เพราะเธอมีมนุษยสัมพันธ์ดี เคารพ ให้เกียรติผู้อื่น การยืนหยัดในความถูกต้องมิได้ทำาให้เธอวางตนสูงกว่าผู้อื่น

สิ่งหนึ่งที่มาแมร์ รุ่นแรก ๆ ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจะสอนเหมือนกันทุกท่าน คือ สอนให้ศิษย์มาแตร์รัก 

ในศักดิ์ศรีของตนเองและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน เมื่อสองปีท่ีแล้ว ดิฉันได้เชิญให้ เดือนเด่นมาเป็นวิทยากรให้นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา เพื่อให้คำาแนะนำาในการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต 

นักเรียนต่างชื่นชม และมีนักเรียนซักถามในที่ประชุมว่า จะต้องทำาอย่างไรและเรียนอะไรจึงจะทำางานได้อย่าง ดร.เดือนเด่น  

เดอืนเดน่แนะนำาให้นักเรยีนทุกคนคน้หาตนเอง คน้หาสิง่ท่ีชอบ ท้าทาย และเหมาะสมสำาหรบัตนและเป็นประโยชน์แกผู้่อ่ืน สิง่

สำาคญัท่ีสดุท่ีเดอืนเดน่สอนน้อง ๆ  เป็นเรือ่งเดยีวกบัท่ีมาแมรไ์ดส้อนลกูศษิย์ คอื ศกัดิศ์ร ีหรอื integrity เป็นคณุคา่ท่ีสำาคญัย่ิง 

เดือนเด่นแนะนำาให้น้อง ๆ  เลือกให้เป็น และรักศักดิ์ศรีของตนเอง  มุ่งมั่น อย่ายอมแพ้สิ่งล่อใจต่าง ๆ  ที่มีมากมายในสังคม 

นักบุญอัญจลายังกล่าวอีกว่า “ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน จงเป็นตัวอย่างท่ีดี และให้เผยแพร่กลิ่นหอมแห่งคุณธรรมแก่ 

ทุกคนที่พบเห็น” คำาสรรเสริญสดุดีที่ผู้ใหญ่ในสังคมจำานวนมากมอบให้แก่เดือนเด่น เป็นการรับรองได้ว่าเดือนเด่นเต็มไปด้วย

คุณธรรมความดีอย่างเต็มเปี่ยม

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คือ ศิษย์อันแท้จริง ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่โรงเรียนภาค

ภูมิใจ ใชห่รอืไม่ คำาตอบคอื โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัขอขอบคณุคณุแมข่องเดอืนเดน่ ท่ีไดท้ำาให้โรงเรยีนไดม้นีกัเรยีนอย่าง

เธอ ทำาให้โรงเรียนได้รับเกียรติ ได้รับชื่อเสียง และจุดยืนของโรงเรียนได้รับการตอกย้ำาชัดเจน เพราะเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

ไดอุ้ทิศตนรบัใชส้งัคมดว้ยความมุง่มัน่ ซือ่สตัย์ กลา้หาญ และเตม็เป่ียมดว้ยความกระตอืรอืรน้และความหวงัท่ีจะเห็นชาวไทย

จะร่วมกันปรับเปลี่ยนสังคมให้เกิดโอกาสในการอยู่ดี มีสุขอย่างทั่วถึงกัน

ขอเรียนเชิญ พันเอก (พิเศษ) หญิง ดวงตา นิคมบริรักษ์ ได้กรุณารับมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม จากท่าน 

อธิการิณีเจ้าคณะภาคอุร์สุลิน และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในนามของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  

ศิษย์มาแตร์เดอี รุ่น 54 

      

                     ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

                                          

       อาจารย์สุมิตรา พงศธร

         ผู้บริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

บารอน ปีแอร์ เดอ ดูบาร์แตง บิดาแห่งโอลิมปิก

ยุคใหม่ กล่าวไว้ว่า “สิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดของการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิก ไม่ใช่ชัยชนะในการแข่งขัน แต่คือการมี

ส่วนร่วม”

จากประโยคท่ี ปีแอร์ เดอ ดูบาร์แตงกล่าวไว้ 

ผมขออนุญาตนำาเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการกีฬามาเล่าให้ฟัง

ในวันนี้ 

ปี 1988 ประเทศอังกฤษ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ

ได้ส่งนักกีฬาหลากหลายประเภทเข้าร่วม แต่ในปีนั้นจุด

ที่แตกต่างจากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งที่ผ่าน ๆ มาคือ ประเทศอังกฤษได้ส่งนักกีฬาในประเภทสกีกระโดดไกลเข้าร่วมด้วย

ในประเทศอังกฤษ กีฬา Ski Jumping ไม่เป็นที่นิยมมากนัก และไม่มีแท่นกระโดดสกีที่มีความสูงมาตรฐานให้ฝึก

ซ้อม การที่จะมีนักกีฬาแข่งขันในกีฬาประเภทนี้เป็นไปได้ยาก หลังจากปี 1928 อังกฤษไม่เคยส่งนักกีฬาแข่งขันในประเภทนี้ 

จนกระทั่ง 60 ปีต่อมา Eddie Michael Edwards เป็นตัวของแทน Great Britain ในกีฬา Ski Jumping 

การเป็นตวัแทนในครัง้น้ีของ Eddie ตอ้งตอ่สูแ้ละใชค้วามพยายามอย่างมาก ดว้ยน้ำาหนกัตวัท่ีมากเมือ่เทียบกบันักกีฬา

ในประเภทเดยีวกัน และปัญหาสายตาซึง่ทำาให้เขาต้องสวมแวน่หนาซึง่มกัจะเป็นฝ้าจนมองแทบไมเ่ห็นเมือ่เขากระโดดแต่ละครัง้ 

นอกจากนั้นเขายังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสมาคมกีฬาของอังกฤษ แต่ความไม่ยอมแพ้ของเขา ทำาให้เขา

พยายามฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ผลของการแข่งสกีกระโดดในโอลิมปิกปีนั้น 

Eddie กระโดดได้อันดับที่ 76 เป็นอันดับสุดท้ายของการแข่งขันในครั้งนั้น และได้คะแนนห่างจากผู้แข่งขันอันดับถัดไปมาก

พอสมควร แต่ Eddie ก็สร้างสถิติใหม่ของตัวเขาเอง 

เขากลายเป็นขวัญใจของกรรมการและผู้ชม ได้รับเสียงเชียร์จากท่ัวทุกมุมโลก และได้รับฉายา ว่า Eddie ‘the  

Eagle’ Edwards ถึงจะพ่ายแพ้ในการแข่งขัน แต่เขาก็สามารถทำาลายสถิติสกีกระโดดไกลของชาวอังกฤษ และเป็นที่กล่าว

ขานจนถึงทุกวันนี้

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมีโอกาสเขียนลง Mater Dei News แต่บทบาทและหน้าที่ของผมในวันนี้เปลี่ยนไปจากการ

เขียนในครั้งก่อนหน้า 

โรงเรียนของเรากำาลังก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การที่จะไปให้ถึงจุดหมายจะไม่

สำาเร็จ ถ้าหากขาดความพยายามและการให้ความร่วมมือกัน เรื่องราวความพยายาม การให้ความร่วมมือ และการมีส่วน

ร่วมของ Eddie the Eagle น่าจะเป็นตัวอย่าง ให้เราสามารถร่วมมือร่วมใจกัน ในการก้าวไปข้างหน้าของโรงเรียนของเรา

      ธนัตถ์  สิงหสุวิช

           นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

	นายวิฑูรย์		อภิสิทธิ์ภูวกุล

กรรมการบริหาร

	นางเขมจิรา		ธัญธนกิจ

กรรมการ	และนายทะเบียน

	นางสาวพรวิภา		เหาตะวานิช

กรรมการ	และผู้ช่วยนายทะเบียน

นายธนัตถ์		สิงหสุวิช

นายกสมาคม

นางสาวประกายดาว		เขมะจันตรี

อุปนายก	คนที่	1

นางทีนามารี		ผลาดิกานนท์

อุปนายก	คนที่	2	และฝ่ายโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปี 2562-2564
จากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดใหม่ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี วันเสาร์

ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ทำาให้เกิดคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคม และเมื่อได้ประชุมหารือในหมู่กรรมการแล้ว จึงได้

จัดสรรหน้าที่กัน ดังนี้
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

	นายวิศิษฐศักดิ์		กันทริกา

กรรมการ	และปฏิคม

	นายขวัญกล้า		นุชนารถ

กรรมการ	และฝ่ายการศึกษา

นายหลุยส์		บุญสินสุข

กรรมการ	ฝ่ายการศึกษา	

และฝ่ายกิจกรรม

	นางสาวภัทรสุดา		ยุทธคราม

กรรมการ	และผู้ช่วยปฏิคม

นายธนกรณ์		แน่นหนา

กรรมการ	และฝ่ายการศึกษา

นายประพนธ์		พิสัยพันธุ์

กรรมการ	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	

และฝ่ายกิจกรรม

	นางนิลวรรณ		เจตวรัญญู

กรรมการ	และฝ่ายโรงเรียน

นายธนภัทร์		ศิลากอง

กรรมการ	และฝ่ายการศึกษา

นายธีริทธิ์		นิธิชวิน

กรรมการ	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	

และฝ่ายกิจกรรม
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

นายณภพภัทร		รัชชานนท์กุล

กรรมการ	และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุภัชร์		ทองสถิตย์

กรรมการ	และฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวกนกวรรณ		ไทยรัตน์

กรรมการ	และผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวปัญจพร		สิริสุชีพ

กรรมการ	และผู้ช่วยเลขานุการ

นางปัทมวดี		ถวิลเวชกุล

กรรมการ	และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายวสันต์		ซุนเฟื่อง

กรรมการ	และฝ่ายสวัสดิการ

นายปิติ		อนนตพันธ์

กรรมการ	และเลขานุการ

นายนิติ		กิจทวีสินพูน

กรรมการ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	และ

ฝ่ายสวัสดิการ

นางอโณทัย		นนท์ธนาวุฒิ

กรรมการ	และเหรัญญิก

นางสาวพิมพ์ภัทร์		เพ็งพิต

กรรมการ	และผู้ช่วยเลขานุการ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่
รายงานความคืบหน้าของโครงการจัดภูมิทัศน์ที่ดำาเนินงานผ่านมาได้ด้วยดี โดยมีงานต่าง ๆ อาทิ งานพื้นสำาหรับ 

ลานอเนกประสงค์ งานจัดทำาสนามเด็กเล่น ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนประถมและอาคารเรียนมัธยม งานปูพื้นไม้ลาน

อเนกประสงค์ และงานท่อระบายน้ำา 

ภาพ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วน้ัน ความสามารถในการสร้าง 

การประดิษฐ์และคิดค้นสิ่งต่าง ๆ มากมาย มีมาตั้งแต่อดีต

โบราณกาลและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มนุษย์สร้างสิ่งต่าง ๆ 

ขึ้นมาเพ่ืออำานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่า

จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าท่ีสามารถขับรถ ย้ายเลนจอดรถให้หรือ

กระท่ังการใช้เพียง application ในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือ

ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน พวกเรา

เป็นนายสามารถสั่งการ ควบคุมและบังคับให้ได้ดังใจภายใน

พริบตา ทำาให้พวกเราส่วนใหญ่เคยชินและคุ้นเคยกับความ

รวดเร็ว ไม่ต้องรอคอย พวกเรามีรีโมทที่กดปุ๊บได้ปั๊บ แต่ใน

วันพบพระในทุกสิ่ง
โดย พรชนก เลิศวัตรกานต์ MD63 เครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก

บางครั้ง บางอย่างก็ไม่ได้มีปุ่มให้กดบนรีโมทเพื่อควบคุมได้

วันพบพระในทุกสิ่ง เนื่องจากปีน้ีเป็นปีครบรอบ 350 

ปี มิสซังสยาม มีมติว่าจะไปที่จังหวัดอยุธยา เป็นจังหวัดแรก

ท่ีบรรพบุรษุของพวกเราชาวคาทอลกิมาต้ังรกรากเป็นแห่งแรก 

ในฐานะทีมผู้จัดงาน เราพยายามที่จะวางแผนงาน ประชุม 

จัดและเตรยีมการทุกอย่างต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม เพ่ือให้ในวนั

งาน ผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการสำารวจไปดูสถานที่

หลายครั้ง ทั้งที่โบสถ์นักบุญโยเซฟ ห้องจัดนิทรรศการ 350 

ปี มิสซังสยามไปจนถึงหาร้านอาหารและหากิจกรรมที่จะจัด

ให้กับเด็ก ๆ 
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ในช่วงเดือนกันยายน ช่วงท่ีเราจัดกิจกรรมน้ัน เป็น

ช่วงท่ีฝนยังคงตก ตกทุกวันและตกท้ังวัน คืนก่อนท่ีจะเดิน

ไป ฉันเช็กพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก

ตอนนี้และพรุ่งนี้ ฉันเองก็เริ่มหวั่นใจ ไม่อยากให้ฝนตก เป็น

กังวลและห่วงว่าจะจัดงานได้ไม่ดี คนจะมางานน้อย ก่อน

นอนฉันกับลูกเริ่มสวดภาวนาด้วยกัน ลูกหันมาบอกฉันหลัง

สวดเสร็จว่า หนูมีความเชื่อและแม่ก็มีเหมือนกันนะ ลูกสาว

ทำาให้ฉันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า หลายครั้งเราสวดแต่ไม่ได้มีความ

เชื่อที่มั่นคงและไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง ทำาให้เรา

เกิดความกลัว ความกังวล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระองค์ 

แต่ตรงข้ามเป็นสิ่งท่ีทำาให้เราห่างจากพระองค์ทุกที รวมถึง

ความไม่สุภาพ อ่อนน้อมกับพระองค์เพราะการที่เราพยายาม

บังคบัหรอืควบคมุทุกอย่างให้เป็นไปตามท่ีเราต้องการ แตพ่อ

ฉนันึกไดว้า่เราเป็นเครือ่งมอื เป็นคนประสานของพระเป็นเจ้า

และทุกอย่างน้ันมาจากพระองค์ ในเช้าวันรุ่งขึ้น พยากรณ์

อากาศบอกว่ามีฝนตกตลอด แต่พอไปถึงท่ีอยุธยา ไม่มีฝน

ตกและแดดไมร่อ้น เริม่ตัง้แตบ่รรยากาศในโบสถเ์ป็นไปอย่าง

อบอุ่น สตับุรษุมาเยอะมากจนทำาให้โบสถด์เูลก็ไปถนดัตา หลงั

จากนั้นมีโอกาสได้เข้าไปชมนิทรรศการ 350 ปี มิสซังสยาม 

ทำาให้ได้เรียนรู้ถึงประวัติ ความเป็นมาและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประเทศไทยเรากับนครรัฐวาติกัน มีวัตถุโบราณและ

เอกสารสำาคัญที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป เช่น พระธาตุของ

นักบุญหลายองค ์พระราชหัตถเลขาท่ีสำาคญัตา่ง ๆ  นิตยสาร

ฉบับแรกของมิสซังสยาม “สารสาสน์คฤศตัง” เป็นต้น ส่วน
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อาหารเที่ยงพวกเราแวะที่ร้านอาหาร De Riva ที่อยู่ฝั่งตรง

ข้ามแม่น้ำากับโบสถ์นักบุญโยเซฟและท่ีสุดท้ายท่ีได้แวะทำา

กิจกรรมตามฐาน คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ของพ่อที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019 ดู

เหมอืนวา่ทุกคนท่ีรว่มทางกนัไปไมว่า่จะเป็นผู้ใหญห่รอืเดก็กมี็

ความสุข วันนั้นมีทั้งหมด 37 ครอบครัว รวม 133 คน มี

จำานวนครอบครัวมากกว่าที่ลงทะเบียนไว้ 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้คือ ในชีวิตประจำาวันของเรา เรา

สามารถพบพระในทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน หรือกับ

ใคร และเมื่อไหร่ท่ีเราเดินออกนอกเส้นทางจากท่ีเราควร

จะเป็น เราสามารถเดินกลับมา เริ่มใหม่ได้ทันทีเพียงแค่

เปิดใจเราเพ่ือรับพระองค์เพราะพระองค์รอคอยเราอยู่ตลอด

เวลา ไม่มีวันหยุด เราไม่สามารถควบคุมดูแลทุกสิ่งอย่างได้  

แน่นอน...โดยเฉพาะเรื่อง ลมฟ้าอากาศและการท่ีเราใช้ชีวิต

ประจำาวันของเราไปเรื่อย ๆ  พยายามวางแผน จัดการเตรียม

การเพ่ือให้ทุกอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด แต่อย่าลืมท่ีสวดภาวนา

มอบตัวเรา ภาระหน้าท่ีกิจการงานทุกอย่างแด่พระองค์ด้วย

ความเชื่อ ความรักและความไว้ใจ แค่ให้เราทำาดีที่สุดและที่

เหลือพระองค์จะนำาทางเราไปเอง โดยท่ีเราไม่ต้องกลัวหรือ

กังวลใด ๆ 

ขอขอบพระคุณพระองค์ท่ีนำาทางและอยู่กับพวกลูก

เสมอ



96 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 97

The World Languages Pages



98 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 99

The World Languages Pages



100 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 101

The World Languages Pages



102 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 103

The World Languages Pages



104 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 105

The World Languages Pages



106 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 107

The World Languages Pages



108 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 109

The World Languages Pages



110 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 111

The World Languages Pages



112 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 113

The World Languages Pages



114 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages



ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 115

The World Languages Pages



116 Mater Dei News ฉบับที่ 63 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

ภาพข่าว/กิจกรรม

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

• การซ้อมหนีไฟของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

• Ms. Maria Gibson จาก St Ursula’s College ประเทศออสเตรเลีย พบนักเรียนที่จะไปโครงการแลกเปลี่ยน  

ที่ห้องอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

• กิจกรรมสวนศิลป์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลาน Piazza อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

• กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

• พิธีโปรดศีลกำาลัง นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562



กันยายน 2562

•	การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2562

•	พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก	นักเรียนคาทอลิก	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ประธานพิธี	คุณพ่อณรงค์	รวมอร่าม	

ณ	หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2562

•	สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย	ประจำาเดือนสิงหาคม	ณ	ลานPiazza	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	เมื่อวันที่	12	กันยายน	

2562

•	ประชุมครูปิดภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2562	ณ	ห้องประชุมอัญจลา	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	เมื่อวันที่	23-25	

กันยายน	2562

•	สภานักเรียน	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย	เพื่อน้อมรำาลึกถึง	พระมหากรุณาธิคุณ	เนื่องใน	“วันมหิดล	ประจำาปี	2562”	

ณ	วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2562
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