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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
มาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับท่ี 4 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 ได้รวบรวมผลงานของนักเรียนในเรื่อง

ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Sharing Happiness 2019 กิจกรรมวันฉลองพระคริสตสมภพ ประกอบด้วยการจัดบอร์ด

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดละครได้อย่างละเอียดพิถีพิถัน ต่ืนตา ตื่นใจ และเล่าเรื่องราวการประสูติ

ของพระกุมารเยซูได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เป็นท่ีน่าชื่นชม การถอดบทเรียนร่วมจัดงานนิทรรศการของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเรื่องของงานเซอร์เวียม งานสังคมสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนเลือกไปจัด 

กิจกรรมให้กับสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม และยังมีอีกหลาย ๆ บทความ ที่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านติดตามได้

ในเล่มนี้ 

ในโอกาสนีม้าแตรเ์ดอีนิวส ์ขอรว่มแสดงความยินดกีบัคณุคร ู30 คน ท่ีทางโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลัย ไดข้อบพระคณุ

เป็นพิเศษ ซึ่งมีคุณครูอายุครบ 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี และคุณครูอายุการทำางานที่โรงเรียน 10 ปี จนถึง 40 ปี อีก

หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมาแตร์เดอีฯ คือ นักเรียนเก่าที่จบปริญญาตรีได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล (เหรียญทอง) 

และเกียรตินิยม ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนเก่าทุกคน ในความพากเพียร

อุตสาหะจนประสบความสำาเร็จ และขอให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป        

           

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล	ฉบับที่	64

อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์  Dr.Nyle Spoelstra ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว

คุณครูวีณา รักษาสกุล คุณครูจารุพรรณ อินทุรัตน์ คุณครูสถาพร สูตะบุตร  คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ

คุณครูอภิสมัย ภาวะสิทธิโชติ คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูอภิสรา  คณาภิบาล คุณครูณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์

คุณครูธีรณัฐ ลักษณาวงษ์  คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย  คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นักเรียนถ่ายภาพประกอบบทความ ปั้นดาว ทวีสิน และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน
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สารผู้อำานวยการ 

เมื่อถึงช่วงปลายปีการศึกษาคณะครูและผู้บริหารจะมาร่วมสรุป ประเมิน และไตร่ตรองถึงการทำางานจัดการ

เรียนรู้ ในปีท่ีผ่านมาว่าได้ดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (2561-2565) และแผนปฏิบัตการใน 

ปีน้ัน ๆ หรือไม่ อย่างไร โดยจะทบทวนถึงเป้าหมายการของโรงเรียน อันได้แก่ 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งใน

คุณภาพของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ ท่ีจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค คำานึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยหลัก

การการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี พร้อมน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการดำาเนินชีวิต  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy)   

3. พัฒนาครูด้วยความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอุร์สุลิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งในความเป็นครูมืออาชีพ  4. สร้างบรรยากาศ

โรงเรียนที่ร่มรื่น ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน มีสภาพที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังสรรค์ พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อ

การภาวนา และไตร่ตรองเพื่อค้นพบตัวเอง 5. เสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในกิจการต่าง ๆ บนพื้นฐานของ

ความเป็นหนึ่งเดียว และสันติ 

 น่ายินดีท่ีในช่วงภาคเรียนท่ี 2 น้ันกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนักเรียนจัดหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ อาทิ งาน 

กีฬาสี งานนิทรรศการโรงเรียน งานสังคมสงเคราะห์ การจัดบอร์ดพระคริสตสมภพ การไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพี่โรงเรียน

น้อง และละครเพลงภาษาอังกฤษ Into the Woods นั้น ล้วนดำาเนินงานแสดงให้เห็นชัดถึงการเปิดโอกาสการพัฒนาเป็น

รายบุคคล การใช้กระบวนการเรียนรู้ MDLC ล้วนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียว และสันติ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนนักเรียนเก่าและผู้ปกครอง ดิฉันขอคัดเนื้อเพลง บ้านเรา ที่นักเรียนมัธยม 6 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาได้แต่งเนื้อร้อง

สำาหรับพิธีเสกอาคารเรียนปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2020 อันแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน

ก่อเกิดความรู้สึกรักและผูกพัน เนื้อร้องโดย ณิชากมล ชื่นพิศาล  เธียรธาร ปัญจทรัพย์  พาขวัญ สุภัคสถาพรพันธุ์ และ

กรรวี  ธรรมพิสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

  (รับ) บ้านเรา ขอพระมารดาทรงอยู่ท่ามกลางเรา  โปรดประทานพระเมตตาให้พวกเรา บ้านเรา

ร่วมใจภาวนาให้พ้นจากภยันตราย    โปรดปรานีเมตตาให้พวกเรา บ้านเรา

  1. ลูกฝากคำาภาวนา    มารดาพระบุตรผู้ไถ่

มอบแด่องค์พระทรงชัย     ด้วยใจรักสุดประมาณ

  2. โปรดเกื้อกูลและรักษา    บ้านเราให้อยู่ร่มเย็น

สุขอย่างที่พวกเราเป็น     ดังที่แม่กรุณา

  3. วิงวอนองค์พระมารดา    นำาพาพวกลูกทุกคน

ปลูกความงามในใจตน     มั่นในทางคุณธรรม

  4. วาจาแม่อัญจลา    พวกเรายึดมั่นเรื่อยไป

ตามรอยทางอันสดใส     ด้วยใจรักและเมตตา

  5. ข้าแต่องค์ทรงความดี    ผู้เป็นดังที่พึ่งพิง

มั่นคงอยู่ในความจริง     ชีวิตจะสุขนิรันดร์  

       คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เพชรพริมา	เศรษฐปิยานนท์	ป.1/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 จากโครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำาปี พ.ศ. 2562 รอบ All 

Star Intelligent Contest จัดโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัท เอดู 

พาร์ค จำากัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	อริญญา	ทิศาวิภาต	ป.1/2

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Merit) จากการสอบวัดระดับทาง Ballet Award in Graded Exam-

ination in Dance Grade 1  จัดโดย Royal Academy of Dance เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

พ.ศ. 2562

ไดร้บัรางวลัเกยีรตนิิยมอันดบั 1 (Distinction) จากการสอบวดัระดบัทางดนตร ีGraded Exam-

ination in Music Performance ประเภท เปียโน เกรด 1 จัดโดย Trinity College London 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

•	ภีชญา	สุวรรณสิงห์	ป.1/4

ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงินประเภท Character Spotlight Pre Alpha และ Solo Compul-

sories Pre Alpha และรางวัลเหรียญทองแดงประเภท Pre Alpha จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง 

รายการ Skate Bangkok 2019 ในระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	ภาวิดา	พรวัฒนานุกูล	ป.2/1

ไดร้บัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนไทยให้เผยแพรบ่ทความและบทสมัภาษณเ์คลด็ลบัการออมเงนิ จัด

แสดงในงานนิทรรศการ คัมภีร์แห่งการออม เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ณ 

ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง ประเภท Vault Floor Beam และ Bars จากการแข่งขันยิมนาสติก 

รายการ Bambi Games Invitational Meet 2019 ณ Thai Canadian Community Sports 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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•	กัญญ์วฤนท์	คุ้มพันธ์	ป.2/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 

20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท 

เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	วริษฐา	วงศ์พิวัฒน์	ป.3/3

ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง ประเภท Beta – Level จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง รายการ 

SKATE PATTAYA 2019 ณ THE RINK ICE ARENA @HARBOR PATTAYA ในระหว่างวัน

ที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

•	พิมพ์ชนก	สุวรรณประกร	ป.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น Junior F Girls ระยะ 222 เมตร และเหรียญทองแดง รุ่น 

Junior F Girls ระยะ 500 เมตร จากการแข่งขันรายการ SEA OPEN SHORT TRACK 

TROPHY 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563

•	ฐิตารีย์ อัชรีวงศ์ไพศาล	 ป.	3/4	 

ไดร้บัรางวลัการเรยีนดเีดน่ จากมลูนิธสิจัจธรรมสีต่ตีึง๊ ตระกลูหยาง ณ หอบรรพบุรษุตระกลู

หยาง รังสิต เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	จอมชญา	ชัยพงษ์นเรศ	ชั้น	ป.3/4

ได้ร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีในประเภทเดี่ยวไวโอลิน

และวงเครื่องสายไวโอลิน ใน String Festival 2019 : Young Artist Concert 

จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามพารากอน
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•	เยเซเนีย	การ์ซีอาร์	ป.4/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นอายุ 9 – 10 ปี หญิง น้ำาหนัก 27 – 29 กิโลกรัม Class 

B จากการแข่งขันเทควันโด รายการมหกรรมการแข่งขันเทควันโด นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 7 

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	ปุณิกา	ไตรรัตน์ผดุงพร	ป.5/1

ไดร้บัเกยีรตบัิตรนักเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดปีระจำาปี 2562 จัดโดยสมาคมจีนเต้ียอันในประเทศไทย

•	เมลิสา	ฉัตรพรรณรังสี	ป.5/1

ได้รับเกียรติบัตรคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน

การเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18 

ประจำาปีการศึกษา 2562 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสต์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 

พ.ศ. 2562

•	ณัชชา	ดลธนากานต์	ป.6/1

ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จำานวน 5 รายการ และอันดับที่ 2 จำานวน 4 รายการ จากการแข่งขัน

สเกตน้ำาแข็ง รายการ Skate Malaysia 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ใน

ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จำานวน 9 รายการ อันดับที่ 2 จำานวน 3 รายการ อันดับที่ 3 จำานวน 

2 รายการ และอันดับที่ 4 จำานวน 2 รายการ จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง รายการ Skate 

Asia 2019 ณ Sub Zero Mega Bangna ในระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 1st place ประเภท Freestyle2 Female 10 – 11 Years จากการแข่งขัน

สเกตน้ำาแข็งรายการ Skate Indonesia 2019 ณ Aeon Mall Jakarta Garden City กรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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•	ชวินธร	โกมลวณิช	ป.6/1

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบ

พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

2562 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

•	ณัฏฐณิชา	วงษ์โคเมท	ป.6/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 – 11 ปีหญิง เหรียญเงิน 

ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 – 11 ปีหญิง และเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวท่า

ผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10 – 11 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัย

ลกัษณ ์เน่ืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 41 ณ สระจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์สำานักการกฬีา มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

•	จิณัฐตา	ศรีบุญเจริญชัย	ป.6/3

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการแขง่ขนัคณติศาสตรร์ะดบัประถมปลาย (Paper C) รายการ 

Southeast Asian Mathematical Olympiad 2019 (SEAMO) เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  

•	สุชัญญาวีณ์	ลิมพลญาณ	ป.6/4

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน ไตรแดช (ว่ายน้ำา 400 เมตร ปั่นจักรยาน 10 กิโลเมตร วิ่ง 3 

กิโลเมตร) กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 13 – 14 ปี ครั้งที่ 1 ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที 35 

วินาที ณ สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

•	ชนิดาภา	กัลยาวินัย	ม.1/3

ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Singing with backing track รุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปี ในการแข่งขันร้องเพลง รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020 ณ อาคาร

สยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Prize ประเภท Vocal Junior B Class ในการแข่งขันร้องเพลง รายการ 

The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival รอบ Thailand 

Regional Preliminary Round ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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งานนิทรรศการ ประจำาปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ 

“Compassion and Solidarity รัก เมตตาและเป็นหนึ่ง

เดียวกัน” รวมท้ังประเด็น เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัด

กิจกรรมสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และ

ประยุกตน์ำาไปใชใ้นดา้นทางวชิาการและการพัฒนาของผู้เรยีน

ตามศักยภาพอันพึงมีของนักเรียนในการเรียนรู้เกือบตลอดปี

การศกึษาท่ีผ่านมา ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงผลงานท่ีเกดิขึน้

จากกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝน

ทำาซ้ำา และนำามาเสนอบทเรียนผ่านกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ  

ของโรงเรียน ขอเริ่มท่ีการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนระดับ

ชั้นอนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดวิถีแห่งรัก เมตตาและ

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ผลงานในงานนิทรรศการของกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะได้

รับความสนใจและร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียน

สามารถคิด สร้างสรรค์ ลงมือ ลงแรง ถ่ายทอดจินตนาการ 

อารมณ์และความรู้สึกออกมาเป็นงานศิลปะท่ีสวยงามในทุก

สาขาและน่ีถือเป็นการแสดงให้เห็นว่า “นักเรียนมาแตร์เด

อีวิทยาลัยมีสุนทรียภาพด้านศิลปะท่ีงดงาม” อีกท้ังทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้และแต่ละระดับชั้น มีการนำาเสนอกิจกรรม

ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

งานนิทรรศการ ประจำาปีการศึกษา 2562
โดย คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

อาคารหอประชุม มีกิจกรรมของกลุ่มภาษาต่าง

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มศิลปะ กลุ่ม

ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม Action 

Reading โดยนักเรียนชั้นประถม 1-6 การเป่าเมโลเดียน ชั้น

ประถม 1-3 และขบัรอ้งประสานเสยีง โดยนักเรยีนชัน้ประถม 

4-6 กิจกรรมเพลงพื้นบ้าน สืบสานความเป็นหนึ่งเดียว การ

แขง่ขนัตอบปัญหาคณิตศาสตร-์วทิยาศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

โดยนักเรียนชั้นประถม 4-6 และการแสดงของนักเรียนใน

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี ชั้นมัธยม 4-5 ในรายวิชา

เครื่องเอกและรายวิชารวมวง นักเรียนนำาเสนอบทเพลงในรูป

แบบการบรรเลงเดี่ยว ขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง 

รวมถึงนำาเสนอผลงานการประพันธ์เพลงจากรายวิชาดนตรี

และการสร้างสรรค์ 

อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี มีการนำาเสนอแนวคิดอย่าง

สร้างสรรค์ ตามหัวข้อการรณรงค์ของโรงเรียน รัก เมตตา 

และเป็นหน่ึงเดยีวกนั ไดแ้สดงออกมาให้เห็นท้ังในผลงานดา้น

ทัศนศลิป์โดยนกัเรยีนชัน้ประถม และมธัยม ท้ังน้ีเพ่ือเปิดโลก

ทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียนท่ีชื่นชอบ และมีความสนใจ ศิลปะ

ในแขนงต่าง ๆ เช่น การนำาเสนอผลงานทางด้านทัศนศิลป์ 

Workshop ศิลปะ Paint ถุงผ้าและกระเป๋าผ้า ศิลปะลาย
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รดน้ำา สีน้ำา โดยนักเรียนมัธยม 4-6

การแสดงที่เวทีกลางแจ้ง มีกิจกรรมของกลุ่มสุขศึกษา

และพลศึกษา กลุ่มศิลปะ กลุ่มการงานอาชีพ กลุ่มภาษา

ต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประกอบด้วยการแสดงการ

ออกกำาลังกายประกอบจังหวะ เดินแฟชั่น นาฏศิลป์ไทย  

ชุด แผ่นดินทองของไทย ชุดพระลอ ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ และ

การแสดงดนตรีไทย การร้องเพลงจีน การแสดงดนตรีสากล

ของนักเรียนมัธยม และการแสดงดนตรีของ Mater Dei 

Orchestra 

การแสดงที่อาคารเรียนประถม กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นำาเสนอในหัวข้อ Playing with Science and 

Technology ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสนุกสนานกับของเล่น

และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น สิ่งประดิษฐ์

เชิงวิทยาศาสตร์ รถแข่งพลังลม กิจกรรม Science Show 

กิจกรรมสร้างโรงงานออกซิเจน การผ่าอวัยวะ (Anatomy 

Lab) เกมตอบคำาถามชิงรางวัล พร้อมเปิดโลกสู่การเรียนรู้

เทคโนโลยีและสนุกกบักจิกรรมท่ีหลากหลายในห้องเทคโนโลยี

การแสดงที่อาคารประถม ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพ จัดการแสดงผลงานผลงานของนักเรียน

อันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม  และกิจกรรมการ

ร้อยลูกปัด ประดิษฐ์พวงกุญแจผ้าสักหลาด การพับภาชนะ

ใส่อาหารจากใบตอง การทำาท่ีเก็บหูฟัง การทำาพวงกุญแจ 

ผ้าสักหลาด และชมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์งานฝีมือของ

นักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) มี

การนำาเสนอด้วยการตกแต่งห้องด้วยรูปของปรมาจารย์ขงจ๊ือ 

และผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ภายในห้องจะแบ่งเป็น 

3 ฐาน โดย มีกิจกรรม 3 อย่างได้แก่ การเรียนคำาศัพท์ของ

คำาสอนขงจื๊อ เกมแข่งขันความเร็วในการเขียนภาษาจีน และ

การตอบคำาถามของความรูท่ั้วไปเกีย่วกบัขงจ๊ือ  ซึง่สอดคลอ้ง

กับคำาสอนของขงจ๊ือท่ีว่า รัก เมตตาและเป็นหน่ึงเดียวกัน

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้คำาสอนและมีการแสดงรำาพัดจีนโดย

นักเรียนประถม 1-2 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 

มีการนำาเสนอกิจกรรมค้นพบกรุงปารีส อนุสรณ์สถาน 

ต่าง ๆ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในมหานครแห่งนี้ มีส่วนร่วมกับ

การนำาเสนอผลงานของนักเรียนและร่วมเล่นเกมสิงสาราสัตว์



10 Mater Dei News ฉบับที่ 64 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

ผู้เรียนกับสารัตถะ

กับแรลลีในนครหลวงร่วมกัน การแสดงละครสั้น การแสดง

ละครเรื่องหนูน้อยหมวกแดง งานประดิษฐ์หอยทาก ท่องบท 

กวีนิพนธ์ กล่าวสุนทรพจน์ และการเล่าเรื่อง Le Voyage

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาญีปุ่่น) มี

การนำาเสนอกิจกรรมในหัวเรื่อง Natsu Matsuri งานเทศกาล 

ฤดูร้อนอันสดใส ซึ่งเป็นเทศกาลสำาคัญที่คนญี่ปุ่นซึ่งจะมีการ

แตง่ตวัดว้ยชดุลำาลองยูกาตะออกมาสนุกสนานกับบรรยากาศ

และกิจกรรมอันแสนพิเศษ ภายในห้องนิทรรศการมีกิจกรรม

สาธิตการแต่งกายด้วยชุดลำาลองยูกาตะของญี่ปุ่น และถ่าย

รูปเป็นที่ระลึก อีกทั้งมีการแนะนำาเมืองที่น่าสนใจในประเทศ

ญี่ปุ่น เกมภาษาญี่ปุ่น และการตอบคำาถามเกี่ยวกับประเพณี

และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มีการจัดกิจกรรมพูดนำาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำา

เสนอกิจกรรมต่าง ๆ การนำาเสนอบทสนทนา การร้องเพลง 

การนำาเสนอเกี่ยวกับโครงการบ้านในฝันของฉัน หนังสือที่น่า

สนใจ ซึ่งภายในห้องนิทรรศการตกแต่งห้องเป็นธีมของละคร

เรื่อง Into the Woods 

ระดับอนุบาล การนำาเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้และผลงาน

จากการเรียน Project Approach เรื่องพัด เก้าอี้ กระดุม 

และกุหลาบ ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความสนใจของ

นักเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ การร้องและเต้น

ประกอบเพลง การท่องคำาคล้องจองประกอบท่าทาง งาน

ศิลปะสร้างสรรค์ การถ่ายทอดประสบการณ์ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การแสดงที่อาคารประถม ชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียน

รู้คณิตศาสตร์ มีการจัดแสดงผลงานนักเรียนในแต่ละระดับ

ชั้นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมสนุก

กับบอร์ดเกม การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  เกมเรียง

แก้ว (cup stacking) เกม 24 Rubik’s Cube Workshop 

ศิลปะการพับกระดาษ การนำาเสนอเรื่องดอกเบ้ียและมูลค่า

ของเงิน กิจกรรมสามเหลี่ยมพาเพลิน ปริศนารูปและสี และ

สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะความรู้

ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการนำา

เสนอกิจกรรมทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพกายและจิตท่ีแข็งแรง  

การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมการ

คำานวณแคลอรีในอาหารประเภทต่าง ๆ  การทดสอบสารเคมี

อันตรายในส่วนประกอบของเครื่องสำาอาง การใช้ทักษะการ

สร้างสัมพันธภาพที่ดี ทักษะการต่อรอง ทักษะการแก้ปัญหา
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และทักษะการปฏิเสธเพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจ

นำาไปสู่การใช้ความรุนแรง ชมการออกกำาลังกายประกอบ

จังหวะท่ีมีขั้นตอนท่ีถูกต้อง สนุกและเพลิดเพลินกับเสียง

เพลงประกอบ และร่วมเล่นสนุกกับเกมท่ีท้าทายและเสริม

ทักษะต่าง ๆ

กลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

มีการนำาเสนอห้องนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Accept  Diver-

sity การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลาก

หลาย โดยการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนจะได้ร่วมกัน

เรียนรู้ คือ ห้องอาเซียน (อาเซียนความแตกต่างที่งดงาม) 

กิจกรรมตา่ง ๆ  จะแสดงถงึขนบธรรมเนียมประเพณท่ีีมคีวาม

หลากหลายและงดงามในภูมิภาคอาเซียน และ Lost in 6 

continents กจิกรรมตา่ง ๆ  จะนำานักเรยีนผจญภัยไปในทวปี

ทั้ง 6 ผ่านแผนที่จำาลอง

กลุ่มงานคำาสอน มีการนำาเสนอความรัก เมตตา 

และเป็นหน่ึงเดียวกัน แสดงออกในวิถีชีวิตคริสตชน โดย

มีพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นแบบอย่าง ในโอกาส 350 ปี 

แห่งการสถาปนามิสซังสยาม เราได้รับพระพรจากพระเจ้า 

เป็นพิเศษท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน

คาทอลิกมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีส่วนร่วมสร้างความรัก เมตตา 

และเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ละคร

สั้น การนำาเสนอผลงานภาพวาด ภาพถ่าย กระเป๋าเพนต์ 

และงานประดิษฐ์ดอกกุหลาบแห่งความรักเมตตา

 สว่นระดบัชัน้ต่างๆ มีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรมดงัน้ี

 ประถม 5 ดูแลรับผิดชอบกับกิจกรรมตาวิเศษ 

โดยนักเรียนแต่ละห้องน้ันจะมีการแบ่งรอบของการทำาเวร 

ตาวิเศษโดยถุงขยะมีการจัดแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ 

ประถม 6 ดูแลและช่วยการจัดเตรียม ดูแลห้องนิทรรศการ

รว่มกบันักเรยีนมธัยม 5 และคณุครใูนการจัดห้องนิทรรศการ 

ประสานงานการแสดงกลางสนาม

 มัธยม 1 นำาเสนอผลงานจากการไปทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์สะสมความสุข ดูแลการแลกรางวัลเกมร่วมกับ

นักเรียนมัธยม 3 และขายสินค้า

 มัธยม 2 ดูแลประสานงานการจัดเตรียมและ
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จำาหน่ายเครื่องดื่ม

 มัธยม 3 ประสานงานรับบริจาคของรางวัลเกมและจัดกิจกรรมเกมต่าง ๆ จำานวน 8 เกม

 มัธยม 4 ประสานงานร้านค้าท่ีมาออกร้านขายอาหาร ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงอาหาร

 มัธยม 5 ประสานงานการจัดห้องนิทรรศการร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดำาเนินการและจัดลำาดับการนำา

เสนอในห้องนิทรรศการ ประสานงานการแสดงที่สนามกลางแจ้ง

 มัธยม 6 รบัผิดชอบงานประชาสมัพันธ ์ประสานงานการแสดงบนหอประชมุ การแสดงบนเวทีกลางแจ้ง จัดนิทรรศการ

ที่อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี ช่วยคุณครูจัดห้องนิทรรศการอนุบาล ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน ช่วยคุณครูดูแลบริการ 

รับฝากของในห้องรับฝากของ ช่วยงานสวยได้กุศลร่วมกับนักเรียนเก่าและผู้ปกครองจัดจำาหน่ายสินค้า

 หากสะท้อนถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ เชื่อมโยงหรือการปฏิบัติจากการจัดงานนิทรรศการประจำาปีนี้

จากนักเรียนจะขอแบ่งปันดังนี้ 

หนูรู้สึกปลื้มใจที่ได้รำาให้คุณพ่อคุณแม่ดู หนูได้ไปเรียนรู้จากห้องอื่น ๆ ด้วย

                        วาสิณี  ธรรมรักษ์ อนุบาล 3/1
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หนูชอบการนำาเสนอเรื่องเก้าอี้และการขายอาหารทุกร้านและได้ขึ้นวัดชั้นสี่ไปทำาการ์ดเกี่ยวกับพระเจ้า

                    อัญวีณ์  ศิระพฤกษาสิทธิ์ อนุบาล 3/2

หนูประทับใจที่หนูได้นำาเสนอผลงานให้คุณแม่และทุกคนได้ดู หนู่มั่นใจว่าหนูทำาออกมาดีมาก

                       กมลนภัช  ลัคนพจง อนุบาล 3/3

หนูภูมิใจที่ท่องบทการแสดงได้ ทำาให้หนูมีความรับผิดชอบ

           พัทธนันท์  ประสานเกียรติราช อนุบาล 3/4

หนูชอบที่ได้รำาเพลงดอกไม้แสนงามในสนามหญ้าใหญ่

 จิดาภา  จิตประไพ ป.1/3

ชอบเกมปากระป๋องมากที่สุด ตื่นเต้นและมีความสุข และหนูชอบที่ได้อยู่กับพ่อและแม่ในวันนี้ที่พิเศษ

อริญชย์รฏา  วงศ์แสงอนันต์ ป.1/1

ที่ห้องสุขศึกษาได้รู้ว่าอาหารสิ่งนี้อ้วนหรือไม่  Animal Search ได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้กินอะไร ที่ห้องภาษาไทยได้รู้ว่าเรา

ต้องรักกัน เมตตากัน และ Action Reading ได้รู้ว่าเราต้องกล้าหาญ

ปุญรวิภา  สินธรธรรม ป.2/3

หนูมีความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมในงานโรงเรียนปีนี้มากที่สุดที่หนูได้แสดงเมโลเดียน

พิธาดา  ปิยะรัตน์ ป.3/1

 

หากหนูเลือกได้ หนูอยากมีบทบาทช่วยงานโรงเรียนเพิ่มด้วยการทำาตาวิเศษ 

พัทธ์วรินทร์  นิมมานเหมินท์ ป.3/3

หนูมีความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมในงานโรงเรียนปีนี้มากที่สุด หนูได้ทำาให้ทุก ๆ คนมีความสุข

เอลิชา  ถิ่นพนม ป.4/2

หนูมีความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมในงานโรงเรียนปีนี้มากที่สุดเพราะหนูได้แสดงกลางแจ้งกับเพื่อน ๆ 

สุภาวิดา  บูรณะเวชหลิม ป.4/4

หากหนูเลือกได้ หนูอยากมีบทบาทช่วยงานโรงเรียนเพิ่มด้วยการจัดห้องนิทรรศการเพราะอยากช่วยคนอื่นทำางาน

เมลดา  ภัทรธนพงศ์ ป.5/1
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ความภาคภูมใิจในความมสีว่นรว่มในงานโรงเรยีนปีน้ีมากท่ีสดุอยู่ท่ีหนูไดช้ว่ยเกบ็ขยะ แยกขยะ ทำาให้บรเิวณโรงอาหาร

สะอาด

ณัชชา วีรวรรณ ป.5/2

หนูขอแบ่งปันเพ่ิมเติมว่า การช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกการเก็บขยะ ท้ิงขยะ แยกประเภทขยะให้เหมาะสม  

ก็เหมือนเราช่วยกันรักษาโลกให้โลกมีคุณภาพดีขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้นไม่ให้เน่าเสีย 

อลิสา ปัญจะ ป.6/2

ความภาคภูมใิจในความมสีว่นรว่มในงานโรงเรยีนปีน้ีมากท่ีสดุอยู่ท่ีหนไูดแ้สดง Action Reading บนหอประชมุ เพราะ

เป็นครั้งแรกที่หนูชนะการแข่งขันและเห็นความตั้งใจในการฝึกซ้อมของทุกคน

อาทิชา ไพจิตโรจนา ป.6/3

หนูขอแบ่งปันเพิ่มเติมว่า หนูอยากให้ทางโรงเรียนมีการจัดงานนิทรรศการประจำาปีต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง

โจแอน  โช ป.6/4

ในงานนิทรรศการประจำาปี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นอกจากจะได้เย่ียมชมห้องนิทรรศการต่าง ๆ 

หรือร่วมกิจกรรม และชมการแสดงท่ีจัดขึ้นแล้ว ยังมีอีกหน้าท่ีหนึ่งท่ีต้องรับผิดชอบคือการจัดซุ้มเกม การจัดซุ้มเกมเป็น

กิจกรรมท่ีต้องวางแผน มีขั้นตอนในการดำาเนินงานมากมาย และต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคนหมู่มาก เมื่อมอง

ย้อนกลับไป ตั้งแต่ขั้นตอนดำาเนินงาน ท้ังออกแบบป้ายหน้าร้าน การจัดเตรียมตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกม การทดลอง

เล่น ไปจนถึงวันนิทรรศการท่ีเราต้องสาธิต และคอยดูแลเกมน้ัน ๆ ทุกขั้นตอนล้วนทำาให้เราได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ 

มากมาย ซึ่งทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นผู้นำาและผู้ตาม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความอดทน 

และความสามัคคี ทุกทักษะล้วนไม่เพียงติดตัวเราแค่วันนี้ หรือพรุ่งน้ี แต่จะเป็นทักษะท่ีติดตัวเราไปตลอด สามารถนำา

ไปปรับใช้ในอนาคตได้ การจัดซุ้มเกมไม่ได้เป็นแค่การสร้างความสุขเล็ก ๆ น้อยๆ แก่ผู้ท่ีมาเล่น แต่สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในฐานะผู้ดูแล การจัดซุ้มเกมเป็นโอกาสอันมีค่าท่ีเราได้รับ ท่ีทำาให้เราได้เติบโตขึ้น พร้อมกับความ 

ทรงจำาที่ได้มากับงานนิทรรศการในปีนี้

สาริศา  การขยัน ม.3/4

ในงานนิทรรศการปีน้ีดิฉันได้เป็นส่วนหน่ึงในการจัดห้อง และได้จัดกิจกรรมภายในห้องด้วยเช่นกัน ในวันท่ีได้เตรียม

ห้องหรือก่อนหน้าน้ันก็ได้มีการเตรียมของ ดิฉันรู้สึกได้ว่าเพ่ือน ๆ ทุกคนต่างเต็มท่ีกับงานท่ีได้รับมอบหมายหรือได้ตกลง

กันไว้ ถึงแม้ว่าในวันท่ีเตรียมห้องจะมีเพ่ือนบางคนท่ีเป็นคาทอลิกจะไปค่าย แต่สิ่งท่ีดิฉันได้เห็นและพบคือ เพ่ือน ๆ ท่ี

เหลือรวมถึงดิฉันไม่ได้เกี่ยงงานกันทำา ทุกๆคนต่างช่วยกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด จากเพ่ือนบางคนท่ีไม่ค่อยได้คุยกัน

มากนัก แต่เมื่อได้ช่วยกันเตรียมนิทรรศการแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้น และทำาผลงานออกมาได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อ ทำาให้

ดิฉันรู้ว่าการร่วมมือกันด้วยความเต็มใจและช่วยกันอย่างเต็มความสามารถจะทำาให้ผลลัพธ์ท่ีออกมาดีกว่าท่ีใครจะทราบ

ได้ ในส่วนของวันนิทรรศการ ทุก ๆ คนต่างช่วยกันทำาหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างดีเย่ียมและยังช่วยกันทำาในส่วนของ

คนอ่ืนซึ่งกันและกันอีกด้วย ทุก ๆ คนเข้ามาในห้องนิทรรศการด้วยรอยย้ิมและดูมีความสุข ท้ังน้อง ๆ ตั้งแต่อนุบาล

จนถึงมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง และคุณครู พ่ี ๆ เจ้าหน้าท่ีทุกคนต่างดูมีความสุขและสนุกไปกับงานนิทรรศการ หลัง

จบนิทรรศการทุก ๆ คนก็ช่วยกันเก็บของจนหมดงานในวันน้ันทำาให้ดิฉันรู้ว่าความสามัคคีกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ



ฉบับที่ 64 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 15

ผู้เรียนกับสารัตถะ

กัน ความร่วมมือ และความเต็มใจ และการท่ีเราได้มอบความสุขให้คนอ่ืนสิ่งท่ีเราได้รับกลับมาอาจไม่ได้ย่ิงใหญ่แต่มันคือ

ความสุข และรอยย้ิมของคนท่ีเราได้มอบให้ก่อนทำาให้เรามีความสุขได้เช่นกัน ท้ังน้ีต้องขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน คุณคร ู

ทุกท่าน รวมถึงพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ได้ทำางานนิทรรศการที่ดิฉันไม่มีวันลืมขึ้นมาอย่างประสบความสำาเร็จดีเยี่ยม

 นันทนัช  อร่ามนิติกุล ม.5/1

 กว่า 13 ปี ที่หนูได้ศึกษาในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย งานนิทรรศการโรงเรียนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หนูเฝ้ารอ

ที่จะได้เข้าร่วมอยู่เสมอ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานนิทรรศการทุก ๆ ปี สะสมมาจนถึงปีสุดท้าย 

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าช่วยดูแลส่วนต่าง ๆ ทั้งประชาสัมพันธ์ รักษา

ความปลอดภัย ควบคุมเวทีกลางแจ้งและหอประชุม และดูแลห้องกลุ่มสาระต่าง ๆ งานนิทรรศการไม่เพียงนำาเสนอและ

สะท้อนถึงผลงานและความสามารถท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีท่ีนักเรียนได้ใช้เวลา

ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ทักษะมากมายในการดำาเนินชีวิต ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน

และการทำางานร่วมกัน ได้เรียนรู้และฝึกฝนการรักษาสิ่งแวดล้อม และที่สำาคัญที่สุดคืออัตลักษณ์ของโรงเรียน “เซอร์เวียม” 

พร้อมรักและรับใช้ผู้อื่น และหัวข้อรณรงค์ประจำาปีการศึกษา ซึ่งปีนี้คือ “รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน” ซึ่งแฝงอยู่ใน 

ทุก ๆ กระบวนการของงาน สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับเหล่านี้ จะเป็นทักษะที่พวกหนูทุกคนจะนำาไปปรับใช้ในอนาคต เพื่อที่จะเป็น

กำาลังที่ดีของสังคมต่อไป

กัณติกา  ลีรัตนขจร ม.6/4 

งานนิทรรศการโรงเรียนนักเรียนอนุบาลได้นำาความรู้จากการเรียนรู้แบบ Project Approach ในหัวข้อท่ีแต่ละห้อง

สนใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียน เริ่มตั้งแต่การเสนอหัวข้อ การเล่าแบ่ง

ปันประสบการณ์เดิม การตั้งคำาถาม การสืบค้นข้อมูล การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และใช้งานนิทรรศการเป็นเวทีในการนำาเสนอสิ่ง

ที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การร้องเพลง การท่องคำาคล้องจอง 

การนำาเกม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้ผ่านการทำางานร่วมกันของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ช่วยกันวางแผน สร้างสรรค์ประดิษฐ์

สื่ออุปกรณ์ และแบ่งหน้าที่ในการนำาเสนอ ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะในการทำางานเป็นทีม และปลูก

ฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

      ครูชญานุช  ชูชาติ

 งานนิทรรศการเป็นกระบวนการท่ีมีการวางแผนร่วมกันของบุคลากรทุกท่าน และทุกฝ่ายของโรงเรียนมีการ 

เตรียมประชุมหารือร่วมกัน ออกแบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน ไตร่ตรองกิจกรรมร่วมกันในระดับห้องเรียน

ร่วมกับนักเรียนและเพ่ือนครูในระดับชั้น ทุกกิจกรรมท่ีนำาเสนอ มีการทบทวนหาเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีนักเรียนจะได้

รับรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลท่ีออกมาของการจัดกิจกรรมทำาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหัวข้อ

รณรงค์ในวิถีอุร์สุลิน ในหัวข้อ “รัก เมตตา และเป็นหน่ึงเดียวกัน” และได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายของกิจกรรมท่ี 

จัดขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำาปีของสถานศึกษา

 มนุษย์จะมีชีวิตดำาเนินอยู่ได้นั้นต้องมีความรัก เมตตาให้แก่กัน ทุกสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยที่

เกื้อกูลกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และโลกที่น่าอยู่จะดำาเนินอยู่ต่อไปได้ด้วยรักและเมตตาที่พึงมีให้แก่กันและกันกับทุกชีวิตที่

บนโลกแห่งนี้
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้เป็นผู้ร่วมจัด

กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในงาน

นิทรรศการประจำาปีของโรงเรยีน ทำาให้เราไดร้บัประสบการณ์

ท่ีนอกเหนือจากบทเรยีน และไดร้บัสิง่ตา่ง ๆ  จากงานในครัง้

นี้ ซึ่งจะขอสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทำาให้พวกเราได้ย้อน

ทบทวนถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียนมาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 

1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการทำางานนี้สิ่งที่ยากที่สุด 

คือ การคิดออกแบบวิธีการนำาเสนออกมาให้น่าสนใจและ

ได้รับความรู้คู่ไปด้วยหลังจากการทำางานน้ี พวกเราก็ได้รับ

ประสบการณ์การทำางานเป็นทีมที่มากขึ้น

วิชาการงานอาชีพ จากการท่ีดิฉันได้ร่วมจัดงาน

นิทรรศการโรงเรียนในด้านการงานน้ัน ทำาให้ดิฉันเห็นความ

รว่มแรงรว่มใจกนัจากท้ังครแูละนักเรยีนท่ีชว่ยกนัออกแบบจัด

ห้อง และยังเห็นความสรา้งสรรคข์องนักเรยีนทุกคนท่ีประดษิฐ์

ผลงานขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์ แสดงถึงความเพียรพยายาม

และมีความคิดสร้างสรรค์

วิชาภาษาต่างประเทศ ดิฉันประทับใจเม่ือเห็นเพ่ือน ๆ  

ในห้องชว่ยกนั รว่มมือรว่มใจในการตกแต่งห้อง และความเป็น

หน่ึงเดียวของนักเรียนห้องฝรั่งเศสและญี่ปุ่นอย่างย่ิง เพราะ

ได้เห็นถึงความต้ังใจในการจัดเตรียม การวางแผนและการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในที่สุดความตั้งใจนั้น ๆ และการ

ถอดบทเรียนการร่วมจัดงานนิทรรศการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5

ภัทราพร ยิ่งวิวัฒน์

รองหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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รว่มมอืรว่มใจระหวา่งนกัเรยีนท้ังหมดก็นำามาสูห้่องนิทรรศการ

ฝรัง่เศส-ญีปุ่่นท่ีสวยงามซึง่สรา้งความภาคภูมใิจแกนั่กเรยีนทุก

คน ส่วนสิง่ท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากการจัดนิทรรศการห้องภาษาจีนน้ัน

คือ ความรู้เกี่ยวกับขงจ้ือ และภาษาจีนเบ้ืองต้นท่ีได้จัดทำา

เป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกและยังได้ความรู้ 

อีกด้วย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดิฉันได้

เห็นถงึศกัยภาพของเพ่ือน ๆ  แตล่ะคนท่ีแสดงออกมาระหวา่ง

การจัดกจิกรรมรว่มกนัในห้องนิทรรศการวชิาสงัคมศกึษา เห็น

ถึงความสามคัคท่ีีทุกคนพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลอืกนัหากทำาไดด้ว้ย

ความเต็มใจและความตั้งใจตลอดระยะเวลาการทำางานร่วม

กัน ทำาให้ห้องนิทรรศการวิชาสังคมศึกษาในปีน้ีออกมาตาม

แผนที่วางไว้ ซึ่งน้อง ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมของ

ห้องสังคมก็พึงพอใจกับผลงานท่ีออกมา รวมท้ังนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เช่นกัน

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องวิทยาศาสตร์

พวกเราได้ร่วมกันเตรียมกิจกรรมการผ่าอวัยวะ โดยเริ่มจาก

ศึกษาและทดลองผ่าอวัยวะต่าง ๆ ทำาให้ได้รู้จักกับส่วนต่าง ๆ 

ของอวัยวะนั้น ๆ  อย่างละเอียด ส่วนวิชาเทคโนโลยี พวกเรา

ได้ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันที่จะนำามาใช้ทำากิจกรรม ทั้งการ

เต้น การใชว้ตัถุต่าง ๆ  เลน่เกม และการฉายภาพ hologram

วิชาคำาสอน สิ่งที่ได้จากการทำากิจกรรมนิทรรศการ

ห้องคำาสอน คือ ได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งห้อง และทำา

กิจกรรมไปกับน้อง ๆ  มีการแสดงโชว์ของน้องอนุบาล มีการ

ประดิษฐ์มงกุฎ และสอนให้รู้จักบทอ่านในพระคัมภีร์

วิชาภาษาไทย การทำาห้องนิทรรศการภาษาไทยช่วย

ให้ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำางาน

รว่มกบัผู้อ่ืน การมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ี รูจั้กท่ีจะเสยีสละ

และอดทน และยังชว่ยฝึกความกลา้แสดงออกให้กบัสมาชกิใน

ห้องนิทรรศการ รวมถงึการไดท้ำากจิกรรมท่ีมีประโยชน์และได้

ความรู้ในบ้างเรื่องที่ไม่รู้ ทำาให้มีความรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ก็เป็น

อีกหน่ึงกจิกรรมท่ีดแีละมีประโยชน์ต่อตัวนักเรยีนในการพัฒนา

ตัวเองในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วิชาคณิตศาสตร์ จากการท่ีได้มีโอกาสดูเเลห้อง

คณติศาสตรใ์นงานนิทรรศการ ทำาให้ไดรู้จั้กเพ่ือนใหม ่ๆ  เเละ 

น้อง ๆ ที่มาจากหลายชั้น ได้ฝึกความรับผิดชอบเเละการ

ตรงต่อเวลาท่ีจะมาให้ทันในชว่งท่ีเป็นกจิกรรมของตน เเละได้

ฝึกการอธิบายหรือสอนคนอื่น โดยจะต้องอธิบายให้สามารถ

คิดตามเเละเห็นภาพได้ กิจกรรมเช่นน้ีควรจะมีไปเรื่อย ๆ 

เนื่องจากมันสอนอะไรดิฉันมากมาย เเละเชื่อว่ามันก็จะทำาให้

คนอื่น ๆ ได้รับประโยชน์เหมือนที่ดิฉันได้รับเเน่นอน

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้มีโอกาสต้อนรับ

คณะจากโรงเรียน Gifu Dai-ichi High School โดย 

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ได้กรุณาแนะนำาให้

ผู้บริหารโรงเรียนน้ีให้เราได้รู้จัก จึงทำาให้เกิดโครงการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสองโรงเรียน Gifu Dia-

ichi เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน อยู่ที่เมือง Motosu, Gifu 

Prefecture, ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 และเป็น

ส่วนหนึง่ของ Shohsui Gakuen Group นอกจากจะมแีผนก

สามัญศึกษาแล้ว ยังมี แผนกกีฬา ซ่ึงนักเรียนเป็นระดับ

นักกีฬาทีมชาติ และมีแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาลัย 

ฝึกหัดครู Mr. Matsumoto ประธานของ Shohsui Gakuen 

Group และผู้อำานวยการโรงเรียนได้มาหารือและวางแผน

เตรียมการล่วงหน้าถึงหกเดือน เราได้เรียนรู้การวางแผนงาน

ล่วงหน้าอย่างมีระบบ ละเอียดรอบคอบ 

เช้าวันท่ี 14 พฤศจิกายน คณะนักเรียนญี่ปุ่น 

20 คน ในชุดยูกาตะสดใส เดินลงจากรถบัสเป็นระเบียบ

เรียบร้อย พร้อมกับคุณครู 2 ท่านและผู้อำานวยการ

โรงเรียน มาพบกับนักเรียนมัธยม 4 และ 5 แผนการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น ท่ีรอต้อนรับภาพนักเรียนไทยไหว้และนักเรียน

ญี่ปุ่นโค้งคำานับดูน่ารัก แล้วเชิญเข้าไปในอาคารอนุสสรณ์  

50 ปี แนะนำาตัวทำาความรู้จักกัน ซึ่งนางสาวปัญจรัตน์ อธิ

พงษเ์สถียร นักเรยีนชัน้มธัยม 4 ไดบั้นทึกความรูส้กึชว่งน้ีไวว้า่ 

Gifu Dai-ichi High School
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

“ความรู้สึกตอนที่รู้ว่าเพื่อน ๆ จาก Gifu  Daiichi 

High School จะมา ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากจะได้รู้จัก

เพื่อน ๆ ชาวต่างชาติเเละยังเป็นการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

อีกด้วย เมื่อถึงวันท่ีเพ่ือน ๆ จะมา ดิฉันรู้สึกกังวลว่าจะ

สามารถทำาให้เพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่นมีความสุขได้หรือเปล่า เเต่

เมื่อเจอเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่นนั้น ทุกคนเป็นกันเองเเละน่ารัก 

มาก ๆ  เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายถึงเเม้จะมีเวลา

เพียงไมม่ากนัก นอกจากเราจะไดพู้ดคยุกนัเรายังไดเ้รยีนรูค้ำา

ศัพท์ใหม่ ๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ”

8.30 น.นักเรยีนท้ังสองโรงเรยีนเดนิขึน้ไปรว่มพิธีเปิด

บนหอประชุม ซึ่งมีท่านอธิการ คณะซิสเตอร์ นักเรียน ชั้น

ประถม 6 มัธยม 3 และ 4 รอต้อนรับอยู่ กิจกรรมแบ่งเป็น

สองส่วนคือภาคพิธีการและภาคสนุกสนาน พิธีการเริ่มด้วย

การยืนเคารพธงชาติของท้ังสองประเทศ และเพลงโรงเรียน 

จากน้ันผู้อำานวยการโรงเรยีนท้ังสองกลา่วตอ้นรบัและขอบคณุ

ในน้ำาใจไมตรีซึ่งกันและกัน อันเป็นการเริ่มต้นของมิตรภาพ

ระหว่างทั้งสองโรงเรียน ดังตอนหนึ่งจากบทปราศรัยของ Mr. 

Matsumoto ผู้อำานวยการโรงเรียน

“โรงเรียนของพวกเราต้ังแต่พฤษภาคมปีน้ี ได้

เริ่มความสัมพันธ์โรงเรียนพ่ีน้อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 

โรงเรียนของพวกเราน้ันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น และวัตถุประสงค์ท่ีจะ
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พัฒนาการเรียนการสอนของทั้ง 2 โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผม

มีความหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจากนี้ไปเราจะมีการพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนของ

พวกเราให้ดียิ่งขึ้น พวกเรามีความภูมิใจอย่างที่สุดที่สามารถ

พัฒนาความสัมพันธ์ระดับโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องกับโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

และเป็นโรงเรียนระดับชั้นนำาของประเทศไทยมายาวนาน ใน

ประวัตศิาสตร์ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน่มคีวามสัมพนัธ์

กันอย่างแน่นแฟ้นในภูมิภาคเอเชีย เช่น มิตรภาพระหว่าง

พระมหากษัตริย์ไทยและพระจักรพรรดิของญี่ปุ่น ด้านดนตรี

และการแสดง และการร่วมมือกันในภาคเศรษฐกิจและการ

ลงทุน และความนิยมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

ของชาวไทย และที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว

ทำาใหเ้กิดการสื่อสารทีล่ึกซึ้งขึ้น กระแสโลกาภวิัตนใ์นปจัจบุนั 

ทำาให้ระยะห่างระหว่างประเทศแคบลง ผู้หญิงก้าวขึ้นมามี

บทบาทมากขึ้นในหลายด้าน เราเชื่อว่านักเรียนจากโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยจะเป็นผู้ท่ีมีโอกาสก้าวขึ้นมามีบทบาทท่ี

สำาคัญในหลาย ๆ ด้านในสังคมโลกยุคใหม่ ในการติดต่อ 

คบหากับชาวต่างชาติน้ัน ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม

และสังคมของประเทศของตัวเองเป็นเรื่องท่ีสำาคัญ คนญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อคนไทยว่าเป็นประเทศที่มีความสุข คน

ไทยส่วนมากยิ้มง่ายและเป็นมิตร ครั้งนี้พวกเราตั้งตารอที่จะ

สนุก และได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพฯ จาก

การติดต่อและมีกิจกรรมร่วมกับทุกคน สุดท้ายนี้หากทุกท่าน

มีโอกาสได้ไปเย่ียมพวกเราท่ีโรงเรียนมัธยมกีฟุไดอิจิ หรือท่ี

ใด ๆ ในญี่ปุ่น พวกเราขอยินดีต้อนรับทุกท่านตลอดเวลา 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำาหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในวันนี้”

จากน้ันนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ นำาเสนอ

การแสดงศิลปะไทยท้ังการรำาไทยเพลง แผ่นดินทองของ
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ไทย ดนตรีไทยในเพลง ลาวจ้อย และตามองตา และขับ

ร้องประสานเสียงบทเพลงแผ่นดินของเรา พระราชนิพนธ์ 

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อด้วยนักเรียนโรงเรียน  

Gifu Daiichi ขึ้นแสดงศิลปะญี่ปุ่นขับร้องเพลง Chorus-Ito 

และระบำาพืน้บ้าน Bon dance Harukoma/Kawasaki เชิญ

ชวนให้นักเรยีนมาแตรเ์ดอีออกไปรว่มดว้ย จบแลว้ถา่ยรปูรว่ม

กนัท้ังหอประชมุ จากนัน้เขา้สูภ่าคสนุกสนาน นักเรยีนท้ังสอง

โรงเรียนสลับกันขับร้องเพลง 365 ⽇の紙⾶⾏機. 365 วัน 
กับเครื่องบินกระดาษ และ Koisuru Fortune Cookie เป็น

ภาษาไทยและภาษาญีปุ่่น ท่ีสนุกสนานคอืไมเ่พียงแตนั่กเรยีน

ท่ีออกไปขับร้องหน้าเวทีเท่าน้ันแต่นักเรียนท้ังหอประชุมต่าง

ร่วมใจขับร้อง ตบมือ ทำาท่าทางต่าง ๆ ร่วมด้วยเป็นท่ี

ประทับใจ

 ในช่วงต่อจากน้ันนักเรียนญี่ปุ่นได้พบบัดดี้นักเรียน

ไทย พาชมโรงเรียนและพาเข้าเรียนวิชาศิลปะไทย ฝึกรำา

เพลงลาวกระทบไม้ วิชาภาษาไทยฝึกบทสนทนาภาษาไทย 

งา่ย ๆ  หัดเขยีนชือ่เป็นภาษาไทย รูจั้กอาหารไทยเป็นตน้ พัก

รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนัท้ังผู้บรหิาร ครแูละนักเรยีน 

ในช่วงบ่ายนักเรียนญี่ปุ่นซึ่งอยู่ชั้นมัธยม 4 ถึง มัธยม 6 ได้

เข้าเรียนในห้องเรียนต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนมาแตร์ในวิชา

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ

วิทยาศาสตร์  ขณะที่นักเรียนญี่ปุ่นแยกย้ายกันเข้าห้องเรียน

วิชาต่าง ๆ นักเรียนมัธยมหลาย ๆ คนในชั้นเรียนต่าง ๆ 

ท้ังมัธยมต้นและมธัยมปลายเขา้มาให้การต้อนรบั ทักทาย ขอ

ถ่ายรูปด้วย นางสาวนันทนัช อร่ามนิติกุล นักเรียนมัธยม 5  

ที่เป็นบัดดี้กับนักเรียนจากโรงเรียน Gifu ได้เล่าความรู้สึกว่า 

ฉันสนกุมากทีไ่ด้คุยกบัเพือ่น ๆ  จาก Gifu  Daiichi 

High School ท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แก่กัน

เพื่อน ๆ  ทุกคนต่างเป็นกันเอง ใจดี และพูดคุยด้วยง่าย จน

ความรูส้กึเกรง็ในตอนแรกของฉนัไดห้ายไป ท้ังไดเ้ลน่ดว่ยกนั 

รับประทานข้าวด้วยกันและได้เรียนรู้ด้วยกัน ฉันอยากให้ช่วง

เวลานี้คงอยู่ตลอดไป ฉันจะเก็บความทรงจำาอันล้ำาค่านี้ให้อยู่

ในหัวใจของฉันตลอดไป และจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้เป็นอันขาด
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岐阜第一高校の皆さんと一緒に話して、とて
も楽しかったです。お互いに経験や知識を交換しまし
た。1⽇はとても短いので私はこの機会を十二分に活か
したいと思いました。友達と会う前、私はとても嬉し
かったですが緊張しました。そして、会った時はもっ
と緊張しました。でも皆さんは優しく話もはずみ、私
の不安な気持ちは無くなっていました。皆さんと遊ん
だり、ご飯を食べたり、一緒に勉強したりしました。
ずっと一緒にいたかったです。この思い出は、これか
らずっと私の心の中にあります。絶対に忘れません。

14.00 น. คุณครูและนักเรียนญี่ปุ่นมารวมตัวกันใน

ช่วงของการไตร่ตรองประสบการณ์ (Reflection) มอบของ

ที่ระลึก กล่าวลา และถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้ง นักเรียนGifu 

Daiichi หลายคนประทับใจในรอยย้ิม ความเป็นกันเอง 

สนุกสนาน และมีน้ำาใจของนักเรียนมาแตร์ บางคนกล่าวถึง

กระบวนการเรียนภาษาอังกฤษของมาแตร์เดอีว่ายากแต่สนุก 

อีกหลายคนกล่าวถึงบรรยากาศโรงเรียนว่าร่มรื่น งดงาม 

ผู้คนเป็นมิตร นักเรียนมาแตร์เดอีต่างก็ประทับใจมากเช่นกัน 

นางสาวชมธร กู้สุจริต แบ่งปันว่า

ฉันชอบประเทศญี่ ปุ่น ท้ังคนและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทำาให้ดิฉันอยากเรียนภาษาญี่ปุ่น               

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดิฉันได้พบกับโกโกโระ เพื่อนชาว

ญีปุ่่นท่ีเป็นบัดดี ้ซึง่ดฉินัไดด้แูลตอนท่ีเขามาเย่ียมโรงเรยีนของ

เรา โอกาสน้ีทำาให้ดิฉันได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่นมากมายและได้แลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา ขอบคุณจริง ๆ 

今、私は⽇本語学科で勉強しています。私は
⽇本が好きです。コミュニケーションや習慣などに興
味をもっており、もっと⽇本語を勉強したいと考えて
います。

去年の11月に岐阜第一高校のこころさんと出
会い、バディーになりました。学校にいる間いっしょ
に会話をしたり、活動をしたり楽しかったです。この
機会に私はたくさん⽇本語を話すことができました。
タイと⽇本の異文化交流が出来たことにとても感謝し
ています。チャンスを頂き、本当にありがとうござい
ました。

กจิกรรมต่าง ๆ  ในโครงการน้ีชว่ยสรา้งประสบการณ์

การเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน 

ทุกคนท่ีมีส่วนร่วม ท้ังสองโรงเรียนประทับใจและคาดหวัง

ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพท่ีจะให้นักเรียนได้รู้จักและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป ในโอกาสน้ีใคร่ขอขอบคุณ คุณ

มิชิโกะ บุญชัย ผู้ปกครองนักเรียนท่ีกรุณามาเป็นล่ามแปล 

และคุณครู Aki Ehara Sirikulchayanont ครูภาษาญี่ปุ่น

ของโรงเรียนท่ีดูแลประสานงาน ช่วยให้ทุกอย่างดำาเนินไป

อย่างราบรื่น 
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
โดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    “อบรมเสริมคนให้ครบ   ประสบธรรมอันสูงส่ง

   ปัญญาแตกฉานมั่นคง     เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์” 

 ข้อความข้างต้นคงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำาหรับพวกเราชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคน ซึ่งข้อความนี้ก็คือ ปรัชญาการ

ศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนดีที่สมบูรณ์ในสังคม ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุก ๆ  ปี ถือว่าเป็น

วันสำาคัญ เนื่องจากเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และย้ำาเตือนให้พวกเราเห็นว่า สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้สร้างเยาวชน

เติบโตเป็นพลเมืองดีในสังคมมายาวนานกว่า 92 ปี

 “ยุวกวี ศรีวรรณกรรม” ฉบับส่งท้ายปีการศึกษา 2562 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันถึงคุณภาพของนักเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย ว่าเป็นนักเรียนที่พร้อมไปด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปด้วยคุณธรรม ด้วยผลงานผ่านวรรณศิลป์ทาง

ภาษาในรูปแบบคำาประพันธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อ วันฉลองนักบุญอัญจลา และวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงปลาย

ภาคเรียนที่ 2 และยังมีผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกับความรัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน และผลงานส่งเสริมการรักการอ่าน

ของนักเรียนมาฝากท่านผู้อ่านอีกด้วย

วันฉลองนักบุญอัญจลา

ข้อปฏิบัติตามรอยนักบุญอัญจลา

หนูจะแบ่งปันขนมให้เพื่อน ๆ  จะบริจาคเงินให้เด็กยากไร้เท่าที่หนูจะทำาได้ จะเอื้อเฟื้อ เสียสละ รักที่จะเป็นคนดีของ

สังคม ไม่ตัดสินคนจากภายนอก ซื่อสัตย์ เมตตา และจะทำาให้ทุกคนมีความสุข เวลาอยู่ที่บ้านหนูจะช่วยสอนการบ้านน้อง 

ช่วยแม่ทำางานบ้าน เวลาหนูทำาผิดหนูจะขอโทษทุกครั้ง และหนูรู้ว่านักบุญอัญจลาจะสถิตในใจหนูตลอดเวลา 

ปัณธ์  ชัยยะราษฎร์ ป.3/1 

 

นักบุญอัญจลาได้ทำาคุณความดีโดยการไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ไปช่วยเหลือผู้คนเท่าที่จะช่วยได้ อีกทั้งยังให้คำาปรึกษากับคน

ที่มาขอคำาแนะนำาจากท่านเป็นประจำา ท่านได้รวบรวมหญิงสาวเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หนูสามารถนำาไปใช้ในชีวิต

ประจำาวันโดยการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุก ๆ คน หนูจะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีจิตตา-

รมณ์ของเซอร์เวียม ตั้งมั่นในคุณธรรมเสมอ จะปฏิบัติตนตามคำาสอนของนักบุญอัญจลาตลอดชีวิตของหนู 

ไอรา  กุญชร ณ อยุธยา ป.3/2 

 

หนูดีใจที่ได้รู้เรื่องประวัติของท่านนักบุญอัญจลา หนูจะแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น บริจาคเงินคนจน จะช่วยเหลือใน 

หลาย ๆ วิธีที่ทำาได้ เช่น เป็นเด็กดี ไม่รังแกสัตว์ ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น มีจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ หรือที่เรียกว่าเซอร์เวียม 

ณภัสสร  กฤชเศรษฐสกุล ป.3/3 
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หนูเห็นความดีของนักบุญอัญจลา ทำาให้หนูอยากจะทำาตามท่านโดยการมีน้ำาใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีเมตตา ท่านมีความ

พยายาม ไม่ย่อท้อ หนูจะนำาความดขีองท่านนักบุญอัญจลามาใชใ้นชวีติประจำาวนั โดยการท่ีหนูจะรกัใครผู้่อ่ืนและเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

เกษรา  พฤทธิกรณ์ ป.3/4 

    “นักบุญอัญจลา			 มารดาของเรา”

   

    ท่านนั้นคือมารดา  ผู้ฟันฝ่าอุปสรรค  

   เพื่อให้รู้จักรัก   เป็นหนึ่งเดียวและเมตตา 

    ท่านนั้นแสนประเสริฐ ทำาให้เกิดคณะมา   

   ท่านคืออัญจลา   ผู้ก่อตั้ง “อุร์สุลิน” 

ณีลดา  แทงค์ ป.5/1  

 

    ท่านคือผู้แนะนำา  ให้เราทำาในสิ่งดี   

   ท่านสอนให้เรามี   ความศรัทธาและน้ำาใจ 

    ไม่แบ่งแยกชนชั้น  ช่วยเหลือกันได้ทุกวัย   

   ให้รักให้ห่วงใย   คือนักบุญอัญจลา 

นันทวรินทร์  แสงเสียงฟ้า ป.5/2  

 

    รู้จักรักรับใช้  รู้จักให้แบ่งปันกัน   

   แบบอย่างของเรานั้น  คือนักบุญอัญจลา 

    ท่านสอนให้ทำาด ี  เป็นผู้มีจิตศรัทธา   

   ตั้งอุร์สุลินมา   เพื่อนำาพาเหล่าสตรี 

ฐิตารีย์  ปฐมบุรุษรัตน์ ป.5/3 

 

 

    นักบุญอัญจลา  มีเมตตาต่อทุกคน   

   อ่อนน้อมและถ่อมตน  เป็นแบบอย่างของพวกเรา 

    ไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วย  ท่านคอยช่วยดูแลเขา 

   พวกหนูนั้นจะเอา   ท่านนักบุญคอยนำาทาง 

มารีนา  เทพสิทธา ป.5/4 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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    สตรีผู้ยิ่งใหญ่  มีดวงใจเปี่ยมศรัทธา

   คุณธรรมล้ำาเลอค่า  อัญจลาข้าพระองค์

           วันคืนแม้ผันผ่าน  ปณิธานยังดำารง

   อุร์สุลินนั้นยืนยง   และมั่นคงในปรัชญา

    ท่านเชื่อพระเป็นเจ้า ทำาให้เรานั้นหาญกล้า

    อภัยและเมตตา   มีศรัทธาเอื้ออาทร

    เดินทางจากแดนไกล ด้วยดวงใจไม่สั่นคลอน

   พลังแสงรอนรอน   ของดวงดาวทั้งเจ็ดดวง

    จากวันที่เริ่มต้น  ส่งเสริมคนจนลุล่วง

   แสงดาวแต่ละดวง  ยังสว่างกระจ่างตา

    หล่อหลอมศิษย์ด้วยใจ ให้ก้าวไกลมีคุณค่า

   เซอร์เวียมเปี่ยมเมตตา  สิ่งล้ำาค่าของมาแตร์ฯ

      พลอยณภัส  สิริภัสภักดี ม.1/1

    นักบุญอัญจลา  ผู้นำาพาคำาพระเจ้า

   ก่อคณะรวมหญิงสาว  ผู้มีจิตตั้งใจจริง

    ร่วมกันออกเดินทาง เพื่อสรรสร้างให้เด็กหญิง

   ได้มีที่พึ่งพิง   ให้ชีวิตได้ก้าวไป

    ซิสเตอร์มาสยาม  ผ่านฟ้าครามน้ำากว้างใหญ่

   ตั้งมั่นในจิตใจ   ว่าจะให้ความรู้เรา

    เมื่อมาถึงจุดหมาย ท่านมิหน่ายงานหนักเบา

   ทุกวันท่านคอยเฝ้า  ทุกค่ำาเช้าสร้างโรงเรียน

    ผ่านมาร้อยกว่ารุ่น ยังรู้คุณท่านผู้เปลี่ยน

   สอนให้ได้ร่ำาเรียน   มีเซอร์เวียมในจิตใจ

    ขอบคุณท่านนักบุญ ที่การุญหนุนนำาให้

   พบธรรมอันย่ิงใหญ่  ลูกนั้นขอขอบพระคุณ

ณวรา  ชรินทร์สาร ม.1/1

 

    นักบุญอัญจลา  รักเมตตาเราทั้งหลาย

   ท่านนั้นสละกาย   เพื่อพวกเราทุกทุกคน

           รวบรวมหญิงที่ดี  เหล่าสตรีช่วยคนจน

   รวมแล้วจึงได้พล   ตั้งคณะอุร์สุลิน

            ซิสเตอร์มาที่ไทย  ไม่สนใจเรื่องทรัพย์สิน

   สี่คนซื้อที่ดิน   แล้วนำามาสร้างโรงเรียน
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            มาแตร์ฯสอนทุกคน  ให้อดทนและพากเพียร

   สั่งสอนให้อ่านเขียน   เป็นสตรีอันสมบูรณ์

           โรงเรียนให้คุณธรรม  ให้เรานำาไปเพิ่มพูน

   ช่วยเหลือและเกื้อกูล   มีเมตตาต่อทุกคน

        ศรณ์ฐการณ์  ตั้งคุรุสรณ์ ม.1/4

   วันฉลองนักบุญ ณ ครานี้   พระคุณท่านนั้นมีมากหนักหนา 

  ผู้ใดเล่าทำาได้เท่าแม่อัญจลา     ผู้นำาพาสันติเพื่อชีวี 

   ท่านสอนให้สมัครสมานกันเป็นหนึ่ง  ให้รู้ซึ้งพึงรักในศักดิ์ศรี 

  สอนให้เราหมั่นกระทำาสร้างความดี   ท่านทำาเพื่อสตรีเราทุกคน 

   จะขอทำาตามแบบอย่างของแม่   จะแน่วแน่ในเซอร์เวียมหมั่นฝึกฝน 

  เหมือนที่ท่านเสียสละอุทิศตน    เพื่อมวลชนทุกคนสุขใจกาย

ภัคธีมา เพิร์ล  หิมะทองคำา ม.2/2 

   นักบุญอัญจลาเมริชี    ท่านช่วยเหลือสตรีทั่วแห่งหน 

  เป็นที่พึ่งเสียสละเพื่อผู้คน    ท่านถ่อมตนรักใคร่ใจศรัทธา 

  อัญจลาท่านเป็นหนึ่งเรื่องการให้    ช่วยเหลือคนสุดหัวใจอันเปี่ยมค่า

  เป็นหนึ่งเดียวร่วมใจรักเมตตา    พร้อมเพรียกหาพระองค์สุดหัวใจ 

  ท่านยึดมั่นในการตั้งคณะ    เสียสละมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว 

  ขอทำาตามช่วยผู้อื่นไม่ว่าใคร    มีเซอร์เวียมในหัวใจตราบนิรันดร์ 

ปราณสิรี  จริยพงศ์ไพบูลย์ ม.2/3 

ฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน 

ผลงานประเภท : ข้อความแสดงความรู้สึก	หัวข้อ	“วันก่อตั้งโรงเรียน”	

โรงเรียนของหนู 

เมื่อหนูได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย หนูรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เรียนโรงเรียนเดียวกับในหลวงรัชกาลท่ี 8 

และรัชกาลที่ 9 โรงเรียนได้นำาคำาสอนของในหลวงมาปลูกฝังให้นักเรียนใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และการตรงต่อเวลา หนูได้เรียนรู้จากโรงเรียนนี้อีกหลายอย่าง ทั้งประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม และได้เรียนรู้ประวัติต่าง ๆ เช่น ประวัติพระพุทธเจ้า ประวัติพระเยซู และประวัติของศาสนาต่าง ๆ คุณครู 

จะปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำาใจ เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีมารยาทที่งดงาม เช่น เมื่อได้รับของจากใคร ควรขอบคุณ รวม

ถึงในการพูดจากัน ก็ไม่ควรพูดจาหยาบคายด้วย 

ณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์ ป.4/1 
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หนูอยู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมาต้ังแต่อนุบาล  3  จนถึงตอนน้ี หนูรู้สึกภาคภูมิใจมาก ๆ  ท่ีได้อยู่โรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ตั้งแต่หนูอยู่โรงเรียนแห่งนี้ทุก ๆ ปี มักจะมีกิจกรรมสนุก ๆ อยู่เสมอ เช่น วันวิชาการ วันนิทรรศการ 

วันกีฬาสี เป็นต้น ทำาให้หนูรู้สึกอยากมาโรงเรียนทุก ๆ ปี หนูมักจะรู้จักเพ่ือนใหม่ ทำาให้หนูมีเพ่ือนในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

การเรียนการสอนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีเน้ือหาท่ีสนุก ได้เรียนครบทุกภาษาท่ีสำาคัญในอนาคต ท้ังภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คุณครูสอนให้พวกหนูรู้จักจิตตารมณ์เซอร์เวียม ทำาให้พวกหนูรู้จักการให้ เช่น นำาตุ๊กตาที่เรา 

ไม่เคยเล่นแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาบริจาค หรือนำาเงินมาบริจาค หนูได้ร่วมพิธีทางศาสนา หรืองานสำาคัญต่าง ๆ เช่น วันครู 

รวมถึงได้ชมการแสดงต่าง ๆ มากมาย หนูจึงรักโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ปริญญรัศมิ์  ปิ่นภูวดล ป.4/2 

ความประทับใจต่อโรงเรียน 

โรงเรียนของหนูคือโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีคำาว่า เซอร์เวียมในหัวใจ เป็น

เรือ่งท่ีนักเรยีนทุกคนจะตัง้ใจปฏิบัตท้ัิงเวลาท่ีอยู่ในโรงเรยีนและในท่ีสาธารณะ ปีนีโ้รงเรยีนของหนูไดส้รา้งตึกใหมเ่พ่ือให้รุน่นอ้ง

เกิดความสะดวกสบายกับการเรียนรู้ และจะได้ดูสวยงาม น่าอยู่ตลอดไป หนูคิดว่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่

มีชื่อเสียง เพราะนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีความเคารพ มารยาทดี และมีน้ำาใจต่อผู้อื่น 

ณจันทร์  วะน้ำาค้าง ป.4/3 

หนูรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยแห่งนี้ หนูชอบมาโรงเรียนเพราะมีเพื่อนที่น่ารัก มี

คุณครูท่ีคอยให้ความรู้และสนับสนุนนักเรียนในทุกด้าน มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้กล้าคิด และกล้าแสดงออก  

มีสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียนคือเซอร์เวียม ซึ่งหมายถึงการรักและรับใช้ ในทุกปีโรงเรียนจะมีให้ร่วมบริจาค ตุ๊กตา ผ้าห่ม แก่

น้อง ๆ ที่ไม่มีโอกาส หนูและเพื่อน ๆ รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักการแบ่งปัน นอกจากนี้โรงเรียนยังสอนให้หนูรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้

อื่นโดยสันติ และยอมรับในความแตกต่าง หนูรักโรงเรียนของหนู 

ณฐมน  พรทรงจิตร์ ป.4/4 

 

ผลงานประเภท : เรียงความ หัวข้อ	“วันก่อตั้งโรงเรียน” 

โรงเรียนของหนูชื่อมาแตร์เดอีวิทยาลัย คำาว่า มาแตร์เดอี แปลว่า พระมารดาพระเจ้า การเข้าเรียนในโรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัยเป็นเรื่องยาก และมีคนสอบเข้าเป็นจำานวนมาก หนูคิดว่าหนูโชคดีที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โรงเรียนนี้สอนให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม นั่นคือ รัก

และรับใช้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีคุณธรรมที่ฝังอยู่ในจิตใจของนักเรียนทุกคน หนูมีความประทับใจในการสอน การอบรม การ

เป็นแบบอย่างท่ีดขีองคณุครทุูกท่าน คณุครใูจด ีและเมือ่มปัีญหาคณุครกูค็อยเขา้มาชว่ยและให้กำาลงัใจ คณุครก็ูคอยรบัฟังทุก

ปัญหา คอยปลอบโยน และช่วยแก้ปัญหา สอนให้หนูมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้ยังมีการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้อำานวยการ 

ซิสเตอร์ เพื่อสอนใหเ้ราเป็นคนดี เปน็คนเก่ง รู้จกัช่วยเหลือสังคม ในปีนีโ้รงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัยมีการจดัภมูิทศัน์โรงเรียน

ใหม่ เพื่อที่จะสร้างตึกใหม่และมีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น หนูจึงได้ช่วยสมทบทุนให้กับโรงเรียนเพื่อสร้างตึกใหม่ให้กับน้อง ๆ 
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

หนูขอขอบพระคุณซิสเตอร์ ท่านผู้อำานวยการ และคณะครูทุกท่านที่คอยสั่งสอนให้พวกหนูมีเซอร์เวียมและเป็นพลเมือง

ดีของสังคม  

ภูริภา  วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2471 โดยคณะอุร์สุลินมีมาแมร์  4 ท่านท่ีมีชื่อว่า  มาแมร์   

มารี เทเรซา แมร์แตนส์, มาแมร์ มารี ซาเวียร์ เปียร์ซ, มาแมร์ มารี ราฟาแอล วูร์นิค และมาแมร์ มารี อักแนส 

เดอแลตร์ ท่านทั้งสี่มาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก ต่อมาแมร์มารีเบอร์นาร์ด มังแซล ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ทำาให้พวกเรานักเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยมีโรงเรียนดี ๆ ให้เรียนจนถึงวันนี้ 

ขณะน้ีโรงเรียนของเรามีผู้อำานวยการชื่อ คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์ โรงเรียนของเรามีสถานท่ีท่ีสำาคัญ ดังน้ี 

สนามหญ้าใหญ่ สนามบาสเกตบอล  โรงยิม  ตึกเรียน และรูปปั้นนักบุญอัญจลาที่แสนงดงามและศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนของ

เรากำาลังสร้างตึกใหม่และปรับปรุงท้ังโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่าโครงการจัดภูมิทัศน์ ซึ่งเมื่อหนูเห็นแบบร่างแล้ว หนูรู้สึกตื่นเต้น 

มาก ๆ  

ก่อนที่หนูจะเข้าโรงเรียนนี้ หนูรู้สึกกลัว แต่เมื่อหนูเข้ามาในโรงเรียนนี้ หนูรู้สึกอบอุ่น เพราะมีคุณครูและเพื่อน ๆ  คอย

ดูแล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีสัญลักษณ์คือเซอร์เวียม ซึ่งตอนแรกหนูไม่เข้าใจความหมายของคำาว่าเซอร์เวียม แต่หลัง

จากเห็นการปฏิบัติของคนในโรงเรียน ทำาให้รู้ว่าเซอร์เวียมคืออะไร โรงเรียนนี้ได้สอนหนูหลายสิ่งหลายอย่างผ่านกิจกรรมและ

การเรียนรู้ หนูเชื่อว่าเพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ อีกหลายคนจะค่อย ๆ ซึมซับคำาว่าเซอร์เวียมผ่านกิจกรรมเหมือนที่หนูได้ผ่านมา 

จนถึงวันนี้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทำาให้หนูรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง หนูคงไม่ได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่าง หาก

มาแมร์ทั้งสี่ท่านไม่ได้มาประเทศไทย ซิสเตอร์  หรือคุณพ่อไม่ได้ให้ความสำาคัญกับโรงเรียนนี้ รวมถึงภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่

เปี่ยมไปด้วยต้นไม้ ทำาให้หนูสามารถมองได้อย่างไม่เบื่อ 

ขอขอบคุณโรงเรียนน้ีท่ีทำาให้หนูรู้จักให้และแบ่งปันกับคนอ่ืนโดยการพานักเรียนทำากิจกรรมแทนการเรียนรู้ในห้องเรียน 

ซึง่ความจรงิแลว้ครสูามารถสอนผ่านบทเรยีนในห้องได ้แต่คณุครกูลบัเลอืกท่ีจะให้เรยีนรูผ่้านกจิกรรม หนูคดิวา่การทำากจิกรรม

อาจจะเหนื่อยกว่าและยากกว่า แต่สามารถซึมซับความรู้ได้ดีกว่า หนูขอให้โรงเรียนอยู่กับพวกเราไปนาน ๆ และยึดถือเรื่อง

เซอร์เวียมตลอดไป 

รัญชนา  เศรษฐไพบูลย์ ป.6/2 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นชื่อท่ีตั้งเป็นภาษาละติน  โดยมีความหมายว่าพระมารดาของพระเจ้า ในวันท่ี  

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โดยมีคำาว่า “เซอร์เวียม” เป็นคติพจน์ของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นเหมือนบ้านหลังท่ีสองของหนู หนูใช้เวลาอยู่ท่ีน่ีแทบทุกวัน วันแรกท่ีหนูได้เข้ามาใน

โรงเรียนนี้ หนูรู้สึกตื่นเต้น และภาคภูมิใจมากที่ได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย แต่ในมุมกลับกันหนูก็กลัวและ

กังวลว่าย้ายเข้ามาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา หนูได้คำาตอบว่าในคำาตักเตือนของคุณครูที่คอย

อบรมหนูมา ทำาให้หนูเป็นเด็กดี การท่ีหนูตั้งใจอ่านหนังสือเมื่อสอบเข้าและเลื่อนชั้น ทำาให้หนูรู้สึกภูมิใจท่ีได้อยู่โรงเรียนน้ี 

หนูอยากขอบคุณตัวเอง และโรงเรียนที่ให้โอกาสหนูได้เป็นศิษย์ของโรงเรียนนี้ ปัจจุบันโรงเรียนก็ใกล้ถึงวันครบรอบวันก่อตั้ง

โรงเรียนอีกปีแล้ว หนูคิดว่าก่อนที่หนูจะจบไปจากที่นี่ หนูจะตั้งใจเรียน จะมั่นใจในตนเองให้มากขึ้น  
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สุดท้ายน้ีหนูอยากขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีอบรมหนูคอยชี้แนะแนวทางท่ีดี ให้หนูขยันหมั่นเพียร ขอบคุณคำา

แนะนำาดี ๆ และขอบคุณเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน และคุณพ่อคุณแม่ท่ีคอยสนับสนุน อบรมให้หนูเป็นคนดี มีทุกวันเป็น 

วันที่ดี 

วรัณนภัส  วงศ์สถิตย์พร  ป.6/3 

ทุก ๆ โรงเรียนมักจะมีบางอย่างท่ีแตกต่างกัน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยน้ันก็มีบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่เหมือน

โรงเรียนอื่น ๆ  

หนูรู้สึกดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพราะมีพระมหากษัตริย์ไทย ได้แก่ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ได้

ทรงศกึษาอยู่ท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัระดบัชัน้อนุบาล เมือ่หนูไดยิ้นประวตัน้ีิทำาให้หนูรูส้กึวา่ตวัของหนูน้ันโชคดมีาก และ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความสำาคัญมาก จึงทำาให้หนูตั้งใจและอยากจะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้จนจบ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่ง

นี้คงตั้งใจที่จะตั้งโรงเรียนนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนให้ได้ความรู้มากมายจากการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

สุดท้ายนี้ที่หนูอยากจะบอกคือ อุปสรรคของหนูเป็นแรงผลักดันที่ทำาให้หนูลุกขึ้นสู้ เหมือนกับการสร้างโรงเรียนนี้ที่ต้อง

ผ่านปัญหามากมาย กว่าจะเป็นโรงเรียนที่ทำาให้ทุกคนได้รับความรู้และสิ่งดี ๆ  

อักษราภัค  น้ำาทรัพย์อนันต์ ป.6/4 

   โรงเรียนนี้เปรียบดั่งต้นไม้ใหญ่   แตกกิ่งใบแผ่ขยายไม่เหี่ยวเฉา 

  แต่ใบไม้ดูอ่อนโยนและบางเบา    ให้พวกเราได้พักผ่อนกายา

   เมื่อยามร้อนได้พักก็ร่มเย็น    ยามทุกข์เข็ญเปลี่ยนเป็นสุขหรรษา 

  ช่างอบอุ่นยามอยู่ใกล้ในทุกครา     ทุกเวลาได้พักพิงรักษาใจ 

   โรงเรียนสอนสิ่งมากมายให้แก่หนู   ทั้งความรู้คุณธรรมรักรับใช้ 

  รักเมตตาเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจ    มาแตร์เดอีฯ คือร่มไม้ในใจเรา 

ชัญญา  เตชะมนตรีกุล ม.2/1 

   วันก่อตั้งโรงเรียนของเรานี้   เริ่มจากมีซิสเตอร์ทั้งสี่ท่าน 

  ท่านร่วมแรงรวมใจกลมเกลียวกัน    ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคเดินทางมา 

   เมื่อมาถึงซื้อที่อันกว้างใหญ่   รักรับใช้ร่วมสร้างสถานศึกษา 

  โรงเรียนก่อกำาเนิดสองกุมภา    น้อมนำาพาความอิ่มเอมและเปรมปรีดิ์ 

   เซอร์เวียมคืออัตลักษณ์ของมาแตร์ฯ  ไม่ผันแปรคุณธรรมและศักด์ศรี 

  รักเมตตาเป็นหนึ่งเดียวทั้งชีวี    หมั่นทำาดีเพื่อตอบแทนด้วยดวงใจ 

 ปภาพินท์  คุณาวุฒิ  ชั้น ม.2/4 

ความทรงจำาของนักเรียนมาแตร์เดอีฯ	ในฐานะนักเรียนชั้นปีสุดท้าย

 หนูรู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตลอดเวลาเกือบ 13 ปี แต่ละปีจะมี

เรื่องราวภาพความทรงจำาต่าง ๆ ที่รู้สึกได้ต่างกัน แต่ที่สัมผัสได้จริงตลอดเวลา 3 ปีในชั้นมัธยมปลายที่ผ่านมา  หนูรู้สึก

รักและผูกพันทั้งกับเพื่อน คุณครู และบรรยากาศงานต่าง ๆ ของโรงเรียน บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และมีสีสัน ทั้ง

มีความรู้สึกที่ต่างไปทุกครั้งที่ได้เข้าร่วม  อาจจะเป็นเพราะได้เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ พอยิ่งนับเวลาถอยหลังจนถึงวัน
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รับประกาศนียบัตร ก็เริ่มรู้สึกใจหาย จากเมื่อก่อน ที่คิดว่าเวลาผ่านไปอย่างช้า ๆ ในแต่ละปี และรอเวลาที่จะเข้าสู่ช่วง

มหาวทิยาลยัให้มาถงึเรว็ ๆ   แตต่อนน้ีกลบัรูส้กึเสยีดาย และเริม่หวงแหนเวลาในแต่ละวนัมากขึน้ โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั

เป็นที่ที่เปลี่ยนตัวหนูให้แข็งแรง เข้มแข็ง และนึกถึงผู้อื่นมากขึ้น คำาว่า เซอร์เวียม มักจะปรากฏในทุกสถานการณ์และทุก

กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้รู้จักรักและรับใช้เสมอ ขอบคุณโรงเรียนที่มีความเชื่อมั่นในตัวนักเรียนเสมอมา

เธียรธาร  ปัญจทรัพย์ ม.6/2 

 สิ่งท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยให้หนูมากท่ีสุดก็คือคำาว่าเซอร์เวียม การท่ีได้รู้จักกับความหมายของคำาน้ีคือ รัก

และรับใช้ ซึ่งเป็นคำาสอนท่ีหนูได้ฟังมาตั้งแต่อนุบาล เมื่อนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันก็ทำาให้ได้รับความรักจากคนรอบข้าง

มากมาย รวมถึงโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยยังให้ความรู้ คำาสอนต่าง ๆ มิตรภาพ และสังคมในแบบที่หาจากที่ใดไม่ได้อีก 

ประสบการณช์วีติท่ีผ่านมา 13 ปีในรัว้โรงเรยีนนี ้เป็นสิง่ท่ีล้ำาคา่ท่ีหนจูะจดจำาไปตลอดชวีติ รวมถงึตลอดเวลาท่ีผ่านมาหนูภาค

ภูมใิจเสมอเมือ่ไดบ้อกกบัคนอ่ืนวา่หนูเป็นเดก็นักเรยีนมาแตรฯ์ เพราะโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนท่ีด ีเป็นท่ีภาคภูมใิจของนักเรยีนทุก

คน สุดท้ายนี้ หนูอยากจะขอขอบคุณโรงเรียนที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำาให้หนูเป็นตัวเองในแบบที่หนูภูมิใจที่สุด

   พิมพ์มาดา  บูรพานนท์ ม.6/5

     รัก	เมตตา	เป็นหนึ่งเดียวกัน

  

   รักเมตตาล้วนตั้งต้นจากดวงจิต  คะนึงคิดการให้ไม่หวังผล

  เมื่อเรามีก็จงให้กับคนจน    เสริมคุณค่าความเป็นคนทั้งใจกาย

   จึงเกิดเป็นหนทางสร้างความสุข  ขจัดทุกข์ความเศร้าโศกให้จางหาย

  ช่วยต่อต้านภัยร้ายที่กล้ำากราย   ให้มลายเมื่อรวมจิตเป็นหนึ่งเดียว

ศนิภัค  อรรถพูลทรัพย์  ม.5/3

นอกจากนี้	 ยังมีผลงานการเขียนจากกิจกรรมเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของนักเรียน	 และเขียนแสดงทรรศนะ

ในหัวข้อ	“การอ่านทำาให้ฉันก้าวหน้า”

 

ชื่อหนังสือ	:	ทำาไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม	

ผู้เขียน	:	นายแพทย์ชัชพล		เกียรติขจรธาดา		

ฉันชอบอ่านหนังสือเก่ียวกับจิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ และฉันก็ชอบท่ีจะ

หาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตนเองเสมอ ครั้งน้ีฉันจึงลองเปิดใจอ่านหนังสือเก่ียวกับด้าน

ภาษา ซึ่งฉันไม่เคยอ่านมาก่อน หนังสือเล่มน้ีมีชื่อว่า “ทำาไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มี

แฮม” และฉันอยากจะแนะนำาหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนรู้จัก  

ในหนังสือเล่มนี้มีคำาตอบมากมายให้กับหลากหลายคำาถามที่ฉันเคยถามกับตัว

เอง รวมถึงคำาตอบที่ฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อน ฉันได้ความรู้จากเนื้อหาเหล่านั้น ไม่ว่า

จะเป็นเรือ่งภาษา รากศัพท์ ท่ีมาของภาษาและวฒันธรรมต้ังแต่อดตี ววิฒันาการของ
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คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สาระนี้ไม่ได้มาเป็นหน้าเหมือนงานวิจัย แต่เป็นการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ใกล้ตัวได้อย่าง

สนุก ทำาให้ฉันอ่านเพลิน และอยากอ่านต่ออีกจนจบ เพราะอ่านเข้าใจง่าย หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงของหนังสือ 

ดี ๆ สำาหรับผู้เริ่มอ่าน  

ฉนัมมีมุมองโลกทัศน์ท่ีกวา้งขึน้ ฉนัรูท่ี้มาท่ีไปของสรรพสิง่ท่ีอยู่รอบกายจากการอ่านหนังสอืเลม่น้ี ฉนัคดิวา่ฉนัไดพั้ฒนา

ตนเอง ก้าวไปอีกขั้นของชีวิต ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการอ่าน ฉันหวังว่าผู้อ่านคนอื่นๆ ก็จะได้รับความรู้สึกที่ดีแบบ

นี้เช่นกัน  

ชัญญา  กิตติไชย ม.3/3 

  

ชื่อหนังสือ	:	เรือนมยุรา	 

ผู้เขียน	:	แก้วเก้า	(รองศาสตราจารย์	ดร.คุณหญิงวินิตา		ดิถียนต์)  

“Don’t Judge a book by its cover” เป็นสำานวนภาษา 

อังกฤษที่ว่า “อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปก” ยังคงใช้ได้เสมอ เพราะมนุษย์

เรามักตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก หาใช่เน้ือหาท่ีอยู่ด้านใน เช่นเดียวกับ

หนังสือเล่มน้ีท่ีหลายคนอาจคิดว่าจำานวนหน้าท้ัง 810 หน้า คงยากท่ีจะอ่าน

จบ แต่หากคุณลองอ่านดู คุณอาจจะพบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สนุกและ

น่าติดตามอย่างยิ่ง  

เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีเป็นนิยายท่ีเชื่อมโยงกับเน้ือหาประวัติศาสตร์

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย นางเอกของเรื่องคือแม่นางนกยูงเป็นคนในสมัยน้ัน 

แต่คุณพระนายหรือพระเอกของเรื่องเป็นคนในสมัยปัจจุบัน สาเหตุท่ีนกยูงมี

ชีวิตอยู่ได้ถึงสมัยปัจจุบัน เป็นผลมาจากท่ีพระยาเทพสงครามหรือคุณพ่อของ

นกยูงได้ลงอาคมป้องกันบ้านเรือนจากภยันตรายเอาไว้ และนกยูงสำาริดท่ีเป็น

สมบัติของตระกูล  

จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ทำาให้ฉันได้เรียนรู้ถึงสังคมและวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ทั้งเรื่องการแบ่งชนชั้นศักดินา สิทธิ

ของสตรี วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การกิน การแต่งกาย ฯลฯ รวมถึงการใช้ภาษาในสมัยนั้น ทั้งการเปรียบเปรย การใช้คำา

พูดที่ต่างจากปัจจุบัน เป็นต้น  

ฉนัคดิวา่การอ่านหนังสอืในครัง้น้ีทำาให้ฉนัก้าวหน้า ท้ังทางดา้นอารมณ ์ความรู ้และมมุมองความคดิ ฉนัจึงอยากแนะนำา

ให้ทุกคนลองเปิดใจอ่านอะไรใหม ่ๆ  เพราะเป็นไปไดว้า่เรือ่งท่ีเราอ่านอาจจะมีเรือ่งราวท่ีจุดประกายความคดิ หรอืแนวทางการ

เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้กับเราก็ได้  

พิมพ์นารา  เกษแก้ว ม.3/4  
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

การทำาบอรด์พระครสิตสมภพ เป็นการบอกเลา่เรือ่งราว การฉลองการประสติูของพระกมุารเยซูดว้ยความชืน่ชมยินด ีซึง่

ในปีน้ีนักเรยีนไดส้รา้งสรรคผ์ลงานหลากหลายรปูแบบ ภายใต้กรอบท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีจากการสงัเกตการรว่มกนัทำางานของ

นักเรียน นักเรียนในแต่ละชั้นแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นพัฒนาการและศักยภาพ

ทางด้านศิลปะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การฝึกทักษะทำางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา ฯลฯ ในท้ายที่สุดการ

เรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสได้ถูกถ่ายทอดเป็นผลงาน การนำาเสนอ การร่วมชื่นชมผลงาน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เต็มไป

ด้วยความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง โดยได้ผ่านความรู้สึกของผู้แทนห้องใน การแบ่งปัน ดังนี้

การทำาบอรด์พระครสิตสมภพเป็นสิง่ท่ีพวกเราท้ังห้องต้องชว่ยกนัทำาและทุก ๆ  คนตอ้งมหีน้าท่ีและมสีว่นรว่มเพ่ือให้บอรด์

เสร็จทันเวลา  ทุกคนจึงต้องสามัคคีกันและไม่ทะเลาะกัน สิ่งที่ประทับใจคือ การที่บอร์ดออกมาสวยงามตามแบบที่วางแผน

ไว้และเสร็จทันเวลา รู้สึกดีใจและสนุกกับการทำาบอร์ดตอนที่ทุกคนร่วมมือกันตั้งแต่หาอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่างแบบ แสดงความ

คิดเห็น และเริ่มทำาบอร์ดจนบอร์ดเสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่ร่างไว้

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

  การทำาบอร์ดคริสตสมภพทำาให้หนูได้เรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำางานร่วมกันการแบ่งเวลา การวาง

ความสำาคัญของงาน ถือว่าช่วงเวลาคริสตสมภพนั้นได้สอนหนูในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งทำาให้ช่วงเวลาคริสต์มาสนั้นเป็นเวลาที่

ทำาให้หนูประทับใจและมีความสุขมาก ๆ 

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

บอร์ดพระคริสตสมภพ 2562
รวบรวมและเรียบเรียงโดย คุณครูเนาวรัตน์  ทัศนเกษม
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  การชว่ยเหลอืและการรว่มมอืกนัในห้อง การแกปั้ญหาต่าง ๆ  ตัง้แตก่ารนำาเสนอแนวคดิ การใชว้สัดอุุปกรณใ์ห้เหมาะ

สม และการยอมรับฟังความเห็นของเพื่อนทุกคน ในตอนแรกพวกเรากังวลว่า สิ่งที่เราคิดจะดีหรือเปล่า เพื่อนทุกคนจะเห็น

ด้วยไหม แต่พอเริ่มทำาแล้ว พวกเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เพราะทุกคนต่างช่วยเหลือกันและกันเต็มที่ ถึงแม้จะมีปัญหาบ้าง 

แต่พวกเราก็ผ่านกันมาได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่พวกเรามีความสุขมากที่ได้มีช่วงเวลาร่วมกันแบบนี้ 

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  

 ความรูส้กึของขา้พเจ้าในชว่งกอ่นท่ีจะเริม่การทำาบอรด์ฯน้ัน ขา้พเจ้ารูส้กึกงัวลและไม่ม่ันใจวา่จะสามารถทำาสิง่ท่ีวางแผน

ไว้ได้สำาเร็จหรือไม่ และมีความกดดันที่ต้องการให้งานออกมาดีอย่างที่ข้าพเจ้า เพื่อน ๆ ในห้อง  และคุณครูคาดหวัง แต่

เมื่อได้เริ่มทำาแล้ว ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทุก ๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ได้รับประสบการณ์จากการ

ทำางานเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าได้รับมิตรภาพดี ๆ ได้รู้จักเพื่อน ๆ มากขึ้น ได้เห็นความสามารถและความกระตือรือร้นในการ

ทำางาน รวมถึงความตั้งใจของทุกคน ที่ทำาให้ข้าพเจ้ามีกำาลังใจในการทำางานต่อไป เพราะข้าพเจ้าจะยังมีเพื่อน ๆ  และคุณครู

คอยสนบัสนุนข้าพเจา้ในการทำางานชิ้นนี้จนสำาเร็จลุล่วง ได้เรียนรู้ทีจ่ะใหค้วามสำาคัญกับความร่วมมือของสมาชิกทกุคนในหอ้ง

มากกว่าที่จะให้ความสำาคัญกับผลลัพธ์ของงาน

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

  สำาหรับห้อง ม.4/2 ซึ่งถือว่ามีนักเรียนใหม่จำานวนมาก จากกิจกรรมนี้ ห้องเราได้เรียนรู้ ความรัก ความเมตตา 

และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านกิจกรรมการทำาบอร์ดพระคริสตสมภพ พวกเรารู้สึกเหนื่อย แต่ก็สนุกมาก กิจกรรมนี้ถือเป็น

กิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งแต่ตอนวางแผน จนกระทั่งบอร์ดเสร็จสมบูรณ์ ทุก ๆ  คนมีหน้าที่และทำาหน้าที่ของ

ตัวเองให้ดีที่สุด ทำาให้ห้องเรารักกันมากขึ้น กิจกรรมนี้จึงสร้างความประทับใจอย่างมาก และจะเป็นความทรงจำาของพวกเรา

ตลอดไป                          

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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รูส้กึดใีจท่ีไดร้ว่มทำางานกบัเพ่ือน ๆ  ในห้อง การทำาบอรด์ทำาให้พวกเรารูจั้กกนั  สามคัคกีนัและผูกพันกนัมากขึน้ ไดรู้ถ้งึ

ความสามารถของเพ่ือนท่ีไมเ่คยรูม้ากอ่น รูส้กึภูมใิจท่ีการทำาบอรด์พระครสิตสมภพในปีน้ี ทุกคนในห้องไดมี้บทบาทในการทำาให้

สำาเร็จลุล่วง อีกทั้งรู้สึกสนุกและมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ทำาบอร์ดร่วมกัน และเชื่อว่าจะเป็นความทรงจำาที่ดีสำาหรับพวกเรา

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

  

การทำาบอรด์พระครสิตสมภพในครัง้นีท้ำาให้ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัความเป็นมาและประวติัการประสติูของพระเยซเูจ้า

อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านธีม “สันติสุขท่ามกลางความขัดแย้ง” พวกเราได้ร่วมกันศึกษาและออกแบบการทำาบอร์ด รวมถึงได้ร่วม

กันสร้างสรรค์บอร์ดในแต่ละส่วนอย่างเต็มที่ ช่วงเวลาเหล่านี้สร้างความอบอุ่น และผูกพันให้กับพวกเราทุกคน เพราะการทำา

บอรด์ทำาให้เราไดม้โีอกาสใชเ้วลาทำางานและแลกเปลีย่นความคดิผ่านการพูดคยุกนัมากขึน้ แมว้า่การทำาบอรด์ในครัง้นีพ้วกเรา

มีเวลาไม่มากจึงทำาให้เกิดความกดดันด้วยเกรงว่าจะทำาบอร์ดไม่ทันเวลา แต่เพราะมีเพื่อน ๆ คอยให้ความร่วมมือ อาสาทำา

หน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ช่วยกันออกความเห็น และเป็นกำาลังใจให้กัน เราจึงสามารถทำางานนี้ได้สำาเร็จ พวกเรารู้สึกภูมิใจและ

ประทับใจในการทำางานครั้งนี้ทำาให้การทำาบอร์ดคริสตสมภพ กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำาดี ๆ ของพวกเรา

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีมและการทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้อง การให้ความร่วมมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก

หรอืเรือ่งใหญ ่รูจั้กมคีวามรบัผิดชอบสำาหรบังานท่ีตนไดร้บัมอบหมาย ไมท้ิ่งงาน ไดฝึ้กความคดิสรา้งสรรค ์ไดฝึ้กการเป็นผู้นำา

และผู้ตามที่ดี และได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ  ทำาให้เราสนิทกันมากขึ้นรู้สึกสนุกสนานกับการคิดสร้างสรรค์บอร์ดและการ

ประดิษฐ์บอร์ด รู้สึกเหนื่อยบ้างในบางครั้งแต่ก็มีความสุขไปกับสิ่งที่ทำา มิตรภาพการให้ความร่วมมือจากเพื่อนทุกคนในห้อง 

จนทำาให้บอร์ดสำาเร็จและออกมาสวยงามในเวลาที่จำากัด จนเราสามารถได้รางวัลตอบแทนในสิ่งที่เราทุ่มเท 

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำาหรับหนูในโรงเรียนมาแตร์แห่งนี้ และเป็นปีที่หนูและเพื่อน ๆ  ต่างก็ยุ่งกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

แต่สิ่งที่หนูได้รับจากกิจกรรมในวันพระคริสตสมภพนั้น เหมือนเป็นการสรุปรวบรวมความรู้สึก ความตั้งใจ จากทุก ๆ ปีที่ได้

ทำากิจกรรมนี้ตลอดมา การที่ได้ริเริ่มชวนเพื่อน ๆ  จัดบอร์ด เป็นสิ่งที่หนูคิดว่ายาก เพราะทุกคนคงจะไม่ว่างมาช่วย แต่พอได้

แจกงานให้กับเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนต่างละทิ้งสิ่งที่กำาลังทำาในขณะนั้นและมาช่วยงานของห้อง ทำาให้หนูได้เห็นความร่วม

มือร่วมใจของเพื่อน ๆ คิดว่าคงจะมีเพื่อนไม่มากนักมาร่วมนำาเสนอบอร์ด พวกเราเลยจัดทำา คลิปวีดิโอสั้น ๆ เพื่อนำาเสนอ 

ซึ่งหนูคิดว่าเป็นความคิดที่ดี สำาหรับเราที่จะแสดงความร่วมมือของพวกเรา และความตั้งใจที่อยากให้

ทุกอย่างที่ตั้งใจ ตั้งแต่การทำาบอร์ด ตลอดจนการเตรียมตัวสำาหรับการเข้ามหาวิทยาลัย สิ่งที่หนูประทับใจ คือ ความ

เสียสละเวลาของเพื่อน ๆ มาร่วมทำาบอร์ด อีกทั้งวิดีโอยังสามารถเก็บความทรงจำาดี ๆ ตั้งแต่การเตรียมบอร์ด รวมไปถึง 

รูปห้องของพวกเราตลอดทุกชั้นปีที่อยู่ด้วยกันมา อยากขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่มาสร้างความทรงจำาดี ๆ ให้อยู่กับพวกเรา

ตลอดไป

ผู้แทนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ในชว่งเวลาท่ีเราทุกคนบอกกนัวา่เป็นชว่งเวลาแห่งความสขุ โรงเรยีนจะจัดละครครสิต์มาสอยู่ทุก ๆ  ปี สำาหรบัหนูแลว้ 

การที่ได้เป็นนักเรียนมาแตร์ฯ มาตั้งแต่อนุบาล 3 เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ตราตรึงในใจมาก ๆ เป็นงานที่ตั้งตารอคอยทุกปี 

การท่ีได้มาช่วยเพ่ือน ๆ director จัดทำาละครน้ี เป็นสิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจมาก ๆ สำาหรับหนู เหมือนพวกเรา

ได้มาสร้างความสุข สร้างความทรงจำาให้กับผู้ชม และเป็นงานท่ีผลักดันให้หนูรู้สึก “เจอตัวเอง” มากย่ิงขึ้น ตลอด

การทำางานกับเพ่ือน ๆ ทำาให้หนูได้เจอกับสิ่งท่ีชอบ ท่ีไม่เคยคิดว่า น่ีคือสิ่งท่ีหนูชอบ เป็นเหมือนการปลุกตัวตนลึก ๆ  

ของหนูให้ตื่นขึ้นมาผ่านละครคริสต์มาส ขอบคุณธชา ท่ีมาชวนเราให้มาช่วยทำาละครปีน้ี ขอบคุณหมามุกท่ีเป็นการเป็น

งาน คอยแนะนำาอะไรท่ีเหมาะสมให้พวกเรา ขอบคุณเฟรนด์ลี่ท่ีทำาดาวสวย ๆ ให้เรา และก็ได้คุยกันมากขึ้น แล้วก็

ขอบคุณหมอหมีมาก ๆ ท่ีมาอยู่เป็นเพ่ือน มาน่ังด้วยกันมาทำางานด้วยกัน เราก็เพ่ิงได้ทำางานกับเพ่ือน ๆ เป็นครั้งแรก 

เพื่อน ๆ เก่งมาก เราดีใจมาก ๆ เลยนะ ขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้มอบโอกาสนี้ให้กับพวกเราทุกคน เป็นกิจกรรมที่ทำาให้

หนูได้เติบโตขึ้นเเละหาตัวเองเจอ ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่มาช่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เบื้องหลัง ม่าน เเสง เสียง  

ทุกคน สำาคัญมากสำาหรับเรา สำาหรับละครเรื่องนี้ ถ้าขาดใครไป ละครของเราคงจะไม่ได้ออกมาดีขนาดนี้ ดีใจและภูมิใจ

มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครคริสต์มาสปีนี้ ขอบคุณทุกคนมาก

ณิชากมล ชื่นพิศาล ม.6/1

ชวีตินักเรยีนในรัว้โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ครสิตม์าส คอื เทศกาลแห่งความสขุ ความรา่เรงิของนักเรยีนทุกคน ซึง่

เป็นชว่งเวลาพิเศษท่ีสดุของทุกปีท่ีพวกเราทุกคนตัง้ตารอคอยให้มาถึง นักเรยีนทุกคนต้ังแต่ชัน้อนุบาลจะไดมี้โอกาสมาทำากจิกรรม

ตา่ง ๆ  รว่มกนักบัเพ่ือน ๆ  ตัง้แตก่ารทำาบอรด์ครสิตม์าส ไปจนถงึการแลกของขวญัและสง่ความสขุให้กนัและกนั สำาหรบันักเรยีน

ชั้นมัธยม 6 ที่กำาลังจะจบการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนคาทอลิก ย่อมจะรู้ดีว่า กิจกรรมสำาคัญที่เราจะมีโอกาสร่วมมือ ร่วม 

ละครพระคริสตสมภพ
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รบัผิดชอบรว่มกนัเป็นประเพณกีอ่นจบจากโรงเรยีนน้ีไป คอื การจัดทำาละครครสิตม์าสท่ีผ่านมา ทุก ๆ  ปีหนไูดม้โีอกาสรบัชมละคร

ในชว่งครสิตม์าส ทำาให้หนูไดรู้ส้กึวา่ น่ีคอื อีกหน่ึงโอกาสและความพิเศษของการท่ีเป็นนักเรยีนคาทอลกิของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีฯ 

และเป็นโอกาสท่ีจะไดแ้สดงเรือ่งราวท่ีเป็นจุดเริม่ตน้ของเทศกาลแห่งความสขุน้ีให้กับทุกคน จนมาถงึในปีน้ี หนไูดร้บัโอกาสให้ได้

มารบัผิดชอบในการจัดทำาละครครสิตม์าส เริม่ตัง้แตก่ารเขยีนบท ตัดต่อเสยีง ไปจนจบการแสดงละครรอบสดุท้าย สิง่ท่ีหนูไดร้บั

มนัมากกวา่ประสบการณใ์นการจัดการและประสานงาน สิง่ท่ีสำาคญัท่ีสดุท่ีหนูไดร้บั คอื มติรภาพจากเพ่ือน ๆ  ทุกคน และความ 

ทรงจำาดี ๆ มากมายระหว่างทาง หลายเดือนที่ผ่านมาในการจัดทำาละคร หนูได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน และกำาลัง

ใจมากมายจากเพื่อน ๆ และคุณครู ถึงแม้ว่าหลายครั้ง เพื่อน ๆ อาจจะท้อหรือเหนื่อยไปบ้าง แต่ทุกคนก็ให้กำาลังใจและ

สนับสนุนกันจนผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้ในที่สุด สำาหรับหนู ละครคริสต์มาสในปีนี้อาจจะไม่สำาเร็จได้เลยถ้าหากว่าขาดใคร

สักคนไป ขอขอบคุณทีมละครคริสต์มาสทุก ๆ คน ที่เชื่อใจกันและกัน ให้ความทุ่มเททั้งกำาลังกายและกำาลังใจ จนทำาละคร

คริสต์มาสในปีนี้จนสำาเร็จในที่สุด สำาหรับหนูสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการทำาละครคริสต์มาสในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำา

ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาคริสต์มาสของหนู

ปัญชลิกา อาภามงคล ม.6/4

สำาหรับการทำาละครคริสต์มาสในปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำาสำาหรับหนูมาก ๆ เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาหนูได้

รับความสนุกสนานและบรรยากาศท่ีอบอุ่นในช่วงเวลาคริสต์มาสผ่านการรับชมการแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการ

ประสูตขิองพระเยซู ในปนีีห้นรูู้สึกเปน็เกยีรตอิยา่งมากทีไ่ด้เปน็ส่วนหนึ่งในการทำาให้บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสในปนีีเ้ปน็ปี

ที่น่าจดจำา จากการร่วมจัดทำาละครพระคริสตสมภพนี้ หนูได้รับประสบการณ์การทำางาน มิตรภาพ และข้อคิดมากมาย เป็น

ครั้งแรกที่หนูได้ทำางานแบบนี้ แบบที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนมากขนาดนี้ ต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมามาก ๆ เพื่อให้

คุณภาพของงานออกมาได้ดีอย่างที่ต้องการ สิ่งที่สำาคัญกว่า นั้นคือ ความหวังของเพื่อน ๆและคุณครูที่ลงทั้งแรงกาย แรงใจ 

และสละเวลาเพื่อมาช่วยกันทำาให้ละครครั้งนี้ออกมาเหนือความคาดหมาย มีบ้างที่รู้สึกว่าไม่อยากทำาแล้ว แต่พอได้เห็นว่าทุก

คนตั้งใจมาก ๆ ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนผิดหวัง แล้วก็อยากจะพยายามให้มากกว่าเดิม อยากรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง

ให้ดีที่สุด พยายามหาเวลามาทำางานให้มาก ๆ นอกจากนี้ หนูได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นอีก รู้สึกว่าพวกเขาน่ารักมาก น่าจะได้

รู้จักกันก่อนหน้านี้ แต่ก็รู้สึกขอบคุณละครคริสต์มาสปีนี้ที่ให้ทั้งความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดี
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สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน director เจน เฟรนด์ลี่ หมา ธชา พวกเธอเก่งมาก คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะดีกว่า

นี้อย่างไร ขอบคุณที่เป็นคนเก่ง ๆ ให้อุ่นใจ เวลาเจอปัญหาเยอะ ๆ พอทำางานด้วยกันแล้ว ไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรให้ต้อง

กังวล ขอโทษที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไร อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มาก ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนทั้งนักแสดงและเบื้องหลังที่ทำาให้

ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์ ขอบคุณน้อง ๆ นักร้องทุกคนท่ีให้ภาพท่ีคิดในหัวเป็นจริงได้ ขอบคุณทีมตากล้องท่ีมาเก็บภาพ

บรรยากาศการทำางานในครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณครูฐิติกรที่สละเวลามาช่วยจัดสถานที่ ไฟ และให้คำาปรึกษา ขอขอบคุณทาง

โรงเรียนสำาหรับประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้

พลอยฟ้า เดชะเอื้ออารีย์ ม.6/4

การได้เป็นส่วนหน่ึงของละครคริสต์มาสในปีน้ี เป็นหนึ่งในความทรงจำาท่ีดีท่ีสุดของหนูในฐานะนักเรียนมาแตร์ฯ 

ในช่วงแรกของการเตรียมละคร จุดมุ่งหมายเดียวของหนู คือ การต้ังใจทำางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ละครออกมาดีท่ีสุดเท่า

ท่ีพวกเราจะทำาได้ แต่ในระหว่างการทำางานแต่ละขั้นตอน หนูได้เรียนรู้ว่าอีกสิ่งท่ีสำาคัญไม่แพ้กันคือการได้ใช้เวลาก่อนจบ

จากโรงเรียนไปอย่างคุ้มค่ากับเพ่ือน ๆ และการได้มีความสุขร่วมกันกับการพยายามเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน การเตรียม

ละครไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ปัญหาที่เจอมีทั้งการออกแบบการแสดง การนัดซ้อม การติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ แต่ความยาก

ของการทำาละครทำาให้หนูได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของการไว้ใจกันและกัน และการมีทีมท่ีดี การได้ทำางานกับเพ่ือน ๆ 

และน้อง ๆ ท่ีตั้งใจทำาหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มท่ีและคอยเป็นกำาลังใจคอยช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอ ทำาให้หนูรู้สึก

ว่าหนูสามารถคาดหวังความทรงจำาท่ีมีค่าจากการเป็นส่วนร่วมในงานน้ีได้อีกด้วย ความประทับใจของหนู คือ การท่ีหนู
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เห็นเพื่อน ๆ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานและสนุกไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง สตาฟ น้อง ๆ คุณครูที่ช่วยดูแลงาน  

และรุน่พี่ทีแ่ม้จบไปแล้วแตก่ย็งัช่วยใหค้ำาปรึกษาเสมอ ทกุคนตา่งเตม็ทีใ่นงานของตัวเองและเสียสละเวลาของตวัเองมาใช้เวลา

ด้วยกัน 

สุดท้ายนี้หนูอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับละครคริสต์มาสของพวกเราในปีนี้ ทั้งทีมงาน คุณครู และผู้ชม

ทุกคนขอบคุณสำาหรับความไว้ใจและโอกาสที่มอบให้ ที่สำาคัญ คือ ขอบคุณที่ร่วมสร้างความทรงจำาดี ๆ ไปด้วยกัน

ชวิศา จิตต์ไพบูลย์สุข ม.6/4

จากการทำาละครคริสต์มาส หนูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายที่หนูไม่สามารถจะได้รับจากที่อื่น ตั้งแต่แรกที่

นักเรียนคาทอลิกได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ หนูรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่มาก และต้องการความช่วยเหลือจาก

เพื่อน ๆ และคุณครูหลายฝ่าย เมื่อได้ลงมือทำาจริง ๆ ทำาให้หนูรู้ว่างานละครที่รุ่นพี่ทำาทุก ๆ ปี มีอะไรมากกว่านั้นมาก 

ๆ ทำาให้รู้ว่าพี่ ๆ จะต้องทุ่มเทให้กับละครคริสต์มาสมากแค่ไหนเพื่อทำาให้ละครนี้ออกมาสมบูรณ์ และการทำางานนี้ทำาให้หนู

รู้ว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก ๆ ในการทำางานร่วมกับคนมากมาย หนูเรียนรู้ว่าความสามัคคีและความร่วมมือจาก 

เพื่อน ๆ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ในตอนแรกเมื่อเริ่มเขียนบท บทยังไม่คงที่และหลาย ๆ อย่างนั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อซ้อม

ละครเพื่อน ๆ  ก็ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน ให้ความคิดเห็น ทำาให้ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อน ๆ  ทุกคนช่วยกันสร้าง

ขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้น ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ  ทุกฝ่ายรวมไปถึงคุณครูหลายท่านและน้อง ๆ  ที่มีส่วนร่วมในละครนี้ที่ให้ความ

ร่วมมือเต็มที่ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาช่วยกันทำาให้ละครนี้สมบูรณ์ และละครนี้จะไม่สมบูรณ์เลย ถ้าขาดความร่วมมือจาก

ฝ่ายใดก็ตามไป ละครคริสต์มาสนี้จะเป็นหนึ่งในความทรงจำาที่ดีที่สุดของหนูก่อนที่จะจบโรงเรียนนี้

ธชา ธนารักษ์โชค ม.6/5
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ศาสนสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่นับถือทุกศาสนา โดยยึดหลักความรัก ความเคารพ ความเป็น

พี่น้อง เพื่อเสริมสร้างปฎิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ความเข้าใจ รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน ร่วมมือสร้างสันติภาพ

เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุข พร้อมทั้งให้ความยอมรับในความเชื่อของเพื่อนพี่น้องศาสนิกชนที่แตกต่าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะ Life Skills ได้แก่ See, Focus, Speak- 

Listen, Remember, Silence, Question อย่างสร้างสรรค์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พิพิธภัณฑ์สักทอง และวัด 

คอนเซ็ปชัญ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความรู้ด้านการอนุรักษ์ไม้สัก สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง การปฏิบัติตนในศาสนาสถาน การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อตระหนัก

ถึงความสำาคัญของการทำานุบำารุงศาสนสถาน ตลอดจนสร้างความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย คุณครูอภิสรา  คณาภิบาล
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เมื่อนักเรียนได้ไตร่ตรองสรุปความรู้ทักษะ Life Skills ที่ได้ใช้ และสิ่งที่ประทับใจจากการทัศนศึกษาดังนี้

หนูได้ใช้ทักษะการเงียบสงบ เพราะหนูได้ไปวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พิพิธภัณฑ์สักทอง และวัดคอนเซ็ปชัญ 

ซึ่งต้องใช้ความเงียบอย่างมากเพราะเสียงของหนูอาจจะรบกวนพระในวัด และอาจจะทำาลายการฟังของเพื่อน ๆ ทำาให้ไม่ได้

ความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ                                           

ณีลดา แทงค์ ป.5/1

การวิเคราะห์/จับประเด็น เพราะเวลาคุณพ่อ หรือ พระอาจารย์อธิบาย เราก็ตั้งใจฟัง แล้วมาประมวลผลให้เข้าใจ

 อะนีฆา ศรีวิบูลย์ ป.5/1

หนูใช้ทักษะการฟังเพราะถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะนึกภาพตามและก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้น ทำาให้เป็นความรู้รอบตัว

ของเรา

นภัทร อาภามงคล ป.5/2

สิ่งที่หนูใช้มากที่สุดในวันนั้นคือ การฟัง เพราะตอนที่หนูกลับบ้านไปเขียน Diary หนูจำาทุกสิ่งที่พระอาจารย์กับคุณ

พ่อพูดได้เกือบทั้งหมด

 ณิศา รักอารมณ์ ป.5/3

หนูตั้งใจฟังพระอาจารย์ และพี่วิทยากรในบ้านไม้สักทองอย่างดี เพราะหนูคิดว่าการที่หนูได้มาครั้งนี้หนูจะต้องเก็บ

เกี่ยวประสบการณ์และความรู้ให้ได้มากที่สุด

 ดาวทายาท วิจักขณ์สังสิทธิ์ ป.5/4

หนูประทับใจจิตรกรรมฝาผนัง เพราะว่ากว่าจะทำาเสร็จต้องตั้งใจทำามาก ซึ่งให้ความรู้ในหลาย ๆ ด้านได้ดีโดยสื่อ

จากรูปภาพ ดูเข้าใจง่าย และสวยมาก ๆ

 ฐิติรัตน์ เลาหเจริญสมบัติ ป.5/2

หนปูระทับใจประตมิากรรมของโบสถว์ดัคอนเซป็ชญัท่ีมีความสวยงาม ไดเ้ห็นสท่ีีใชใ้นพิธกีรรมของชาวครสิตท่ี์มคีวาม

แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เพราะหนูเป็นชาวพุทธก็จะไม่ได้เข้าโบสถ์ หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากพิพิธภัณฑ์สักทอง และ

ร่วมทำาบุญกับเพื่อน ๆ ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 กธิฌา เรืองรุ่ง ป.5/3

หนูประทับใจการท่ีประชาชนในชมุชนให้ความสำาคญักบัวดัคอนเซป็ชญั การไดช้มชดุท่ีคณุพ่อจะใสใ่นการรว่มพิธีกรรม

แต่ละเทศกาล ประวัติของแม่พระที่มีความเก่าแก่เป็นจุดรวมใจของผู้คน

 นพชิรา เพชรอรุณ ป.5/4
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“เวลาแห่งความสุข มักผ่านไปเร็วเสมอ” เวลา 

3 วัน 2 คืน ของการไปค่ายบ้านเพชรสำาราญ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ในทุกปีการศึกษา เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  ที่พวก

เราได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งได้เรียนรู้ทักษะ

การทำากจิกรรมในหลากหลายดา้น ไดใ้ชเ้วลาในการอยู่รว่มกบั 

เพื่อน ๆ และคุณครูและได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการดำาเนิน

ชีวิต ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นค่ายปฐมนิเทศของ

นักเรียนมาแตร์เดอี ความรู้สึกตื่นเต้นท่ีจะได้ไปค่ายในครั้ง

แรกยังคงรูส้กึเหมือนผ่านไปเพียงไมน่าน แตเ่วลากผ่็านไปกวา่ 

6 ปีแล้ว จนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นค่ายสุดท้าย ค่ายปัจฉิมนิเทศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พวกเรารู้สึกได้ถึงความรักและ

ความผูกพัน ได้ทบทวนทุก ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในค่าย

แต่ละปี รวมถึงได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดเป็นความ

ทรงจำาที่ดีร่วมกัน

 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายปัจฉิมนิเทศแตกต่าง

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562

โดย กัณติกา ลีรัตนขจร

หัวหน้านักเรียน

จากค่ายชั้นอื่น ๆ สิ่งแรกคือกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม คุณครูได้

กรณุาจัดเตรยีมในรปูแบบท่ีหลากหลาย โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

พัฒนาและทบทวนทักษะต่าง ๆ จากทุก ๆ ปี ให้นักเรียน

สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตนอกรั้วโรงเรียน เช่น ทักษะการ

ฟังและการเคารพกติกา การทำางานร่วมกับผู้อื่น การรับฟัง

ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจที่ดี

ให้กับตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะส่งผลต่อ

การดำาเนินชีวิตและการทำางานของพวกเราในอนาคต

 อีกสิ่งหน่ึงซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีประทับใจในค่ายปัจฉิม

นิเทศ คอืการท่ีพวกเราไดรู้จั้กกบัโรงเรยีนในมมุมองท่ีแตกต่าง 

มากกว่าที่เคยรู้จัก เห็นถึงสิ่งเล็ก ๆ ที่เราพบทุก ๆ วันแต่

อาจมองขา้มไป ไมว่า่จะเป็นสถานท่ีตามมมุต่าง ๆ หรอืขอ้มลู

ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียน รวมท้ังได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของ 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนักเรียนโรงเรียน

มาแตร์เดอี และได้รับโอกาสในการไตร่ตรองภาวนาคำาสอน
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ของนักบุญอัญจลาเพ่ือเรยีนรูท่ี้จะพัฒนาความคดิและจิตใจให้

เติบโต ทำาให้ไดต้ระหนกัถงึเอกลกัษณแ์ละสิง่ท่ีโรงเรยีนให้การ

อบรม สั่งสอนและปลูกฝังให้กับเราเสมอ เป็นความรู้สึกภาค

ภูมใิจท่ีพวกเราไดเ้ป็นนักเรยีนของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั

กิจกรรมต่อมาซึ่งเป็นสีสันหลักของค่ายปัจฉิมนิเทศใน

ทุก ๆ ปี คืองานวัด ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญที่ทำาให้พวกเรา

ได้ใช้เวลาในการทำากิจกรรมด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทั้งการ

จัดซุ้มเกมและแต่งกายให้เหมาะสมกับบรรยากาศ ได้เห็น

ถึงความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ของทุก ๆ คน ท่ี

พร้อมจะทำาให้งานวัดของพวกเราสนุกและมีความสุข เป็น

ประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน และท้ายที่สุดคือการอำาลา เป็น

ช่วงเวลาแห่งความซาบซึ้งใจและกิจกรรมย้อนวันวานผ่าน

การนำาเสนอของเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม ทั้งในรูปแบบของเกม

และการแสดง ทำาให้พวกเราทุกคนได้ทบทวนและคิดถึงชีวิต

ของการเป็นนักเรียนท่ีผ่านมา ซิสเตอร์และคุณครูกรุณาจัด

กิจกรรมผูกข้อมือ จัดทำาวีดิโอ เพื่อสร้างกำาลังใจให้กับพวก

เรา รวมถงึพวกเราไดม้โีอกาสในการขอบพระคณุคณุครใูนการ

จัดค่ายนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ สำาหรับความทรงจำาและทุก 

ๆ สิ่งที่ผ่านมาด้วยกัน 

ขอบพระคุณโรงเรียนท่ีกรุณามอบโอกาสให้พวกหนูได้

ไปค่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ขอบพระคุณคุณครูที่กรุณาจัด

กจิกรรมมากมายและคอยดแูลพวกหนูทุกคนให้มคีวามสขุและ

ได้รับสิ่งดี ๆ เสมอ ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุก ๆ คนที่อยู่ร่วม

กัน ทำากิจกรรมและสร้างความทรงจำาดี ๆ ด้วยกัน พวก

เราทุกคนจะคิดถึงและจดจำาความทรงจำาดี ๆ ของค่ายบ้าน

เพชรสำาราญไว้ในใจ และจะนำาสิ่งที่ได้รับจากค่ายนี้ไปปรับใช้

ในชีวิตการเรียนและการทำางานตลอดไป 
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ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในแต่ละกลุ่มได้กำาหนดสถานท่ีท่ีได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม

สังคมสงเคราะห์ตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้

สถานสงเคราะห์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มไปปฏิบัติกิจกรรม

1. บ้านอุปถัมภ์เด็ก

2. บ้านภคินีศรีชุมพาบาล

3. บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

4. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

5. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

6. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

7. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านแห่งความหวัง (อ่อนนุช)

ความรู้สึกจากการไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

การไปสังคมสงเคราะห์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ สิ่ง แต่สิ่งที่ข้าพเจ้า

ประทับใจเสมอมาคือการท่ีเราได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนท่ีเราไปช่วยเหลือจริง ๆ เห็นความยากลำาบากในการใช้

ชีวิต พลางก็นึกไปว่าคนกลุ่มนี้ที่เราได้ไปช่วยเหลือนั้นก็คือกลุ่มคนที่นับว่าโชคดีในระดับหนึ่งที่ยังมีคนอื่นมาช่วยเขา ในขณะ

ท่ีในสังคมบนโลกน้ียังคงมีคนอีกมากมายท่ีอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบน้ีจากคนทุกคน โอกาสท่ีคนเราได้มาน้ันไม่ใช่สิ่งท่ี 

ทุก ๆ คนจะพึงมีได้ ไม่ว่าจะในด้านของคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิในด้านต่าง ๆ หากแต่คนเราทุกคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่

ช่วยส่งต่อโอกาสนั้นให้ผู้อื่นต่อไปอีก และในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้ 

ส่งต่อรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ต้องการ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสานต่อสิ่งที่ได้ทำาไว้ต่อไป

          สุวภัทร  โสภณดิเรกรัตน์ ม.6/1

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวบรวมโดย คุณครูณัฐวัฒน์  เลิศวราสิทธิ์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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การได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทำาให้หนูได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขที่เกิดจากการให้ ถึงแม้

เมื่อตอนเราเป็นผู้ให้ เราอาจต้องเสียสละบางอย่าง แต่เมื่อหนูได้เห็นรอยยิ้มและคำาขอบคุณของน้อง ๆ ได้เห็นน้อง ๆ สนุก

ไปกบักจิกรรมทีพ่วกหนตูั้งใจเตรยีมไป หนกู็รู้สึกหายเหนือ่ยในทนัทแีละกลับรู้สกึอิม่ใจทีไ่ด้มโีอกาสใช้กำาลงัและความสามารถ

ของเราในการสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และมีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาไม่มีเหมือนเรา  ซึ่งนอกจากความ

สุขแล้ว หนูก็ยังรู้สึกภูมิใจที่พวกหนูสามารถร่วมมือกันวางแผนจัดเตรียมงาน แก้ปัญหา และทำากิจกรรมนี้จนสำาเร็จได้อย่างดี 

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์นี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำาที่ดีที่หนูได้มีร่วมกับเพื่อน ๆ 

พาสิริ  จรัสศรี ม.6/1

ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์คือ การได้เห็นบรรยากาศแห่งความสุขที่ทั้งพวกเรา

และน้อง ๆ ต่างก็เป็นผู้ให้ การไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมเคราะห์ทำาให้เข้าใจความสุขจากการเป็นผู้ให้มากขึ้น และได้เรียนรู้

ทักษะหลายด้าน ทั้งในด้านการประสานงาน ตลอดจนด้านการเปิดใจยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน

                         กันติชา  ภิญโญโสภณ ม.6/2

ความรู้สึกจากการท่ีได้ไปสังคมสังเคราะห์ของดิฉันก็คงเป็นการเเบ่งปัน ท่ีไม่ใช่เเค่สิ่งของเเต่เป็นความสุขท่ีส่งต่อ 

กันไป ความสุขที่นับเป็นตัวเลขไม่ได้ ความสุขที่เป็นเพียงเเค่ชั่วคราวเเต่สามารถชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปได้ การเตรียมตัวเเละ

การจัดกจิกรรมของพวกเราน้ันถงึเเมจ้ะรูส้กึเหน่ือยจากการทำากจิกรรม เเตร่อยย้ิม เสยีงหัวเราะเเละการตอบสนองของน้อง ๆ  

ทำาให้ดิฉันนั้นบรรลุเป้าหมายเเละวัตถุประสงค์ของการไปสังคมสงเคราะห์ในครั้งนี้คือการมอบความสุขจากใจ

ศุภนิตา  คุ้มสอน ม.6/2 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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จากการไดร้ว่มทำากจิกรรมสงัคมสงเคราะห์ในปีท่ีผ่านมา หนูไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการชว่ยเหลอืผู้อ่ืนโดยไมห่วงัผลตอบแทน

เพราะการท่ีเห็นผู้ท่ีไดร้บัการชว่ยเหลอืมคีวามสขุ กนั็บเป็นการตอบแทนท่ีดท่ีีสดุแลว้ นอกจากน้ียังไดฝึ้กทักษะการรว่มกนัทำางาน

เป็นกลุ่มของเพื่อน พวกเราต้องบริหารจัดการให้ดีว่าจะจัดกิจกรรมอะไร และจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเมื่อเกิดข้อผิด

พลาด จึงนับได้ว่าการทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทำาให้หนูได้รับข้อคิดมากมายที่สามารถนำาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน

             พาขวัญ  สุภัคสถาพรพันธุ์ ม.6/3 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยสนับสนุนพวกหนูตั้งแต่ยังเล็กว่าให้รู้จักให้และแบ่งปัน หนึ่งกิจกรรมที่สื่อถึงสิ่งนั้น คือ การ

ทำาสังคมสงเคราะห์ หนูได้ไปทำากิจกรรมทั้งที่บ้านพักคนชรา มูลนิธิบ้านเด็กอ่อน โรงเรียนตชด. ฯลฯ อีกทั้งยังสนับสนุนให้

ทำากิจกรรมอาสาสมัคร อย่างสอนน้อง ๆ โรงเรียนปิยมาตย์ หนูรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ไปทำากิจกรรมต่าง ๆ นี้ ทำาให้

หนูคิดถึงจิตใจของผู้อื่น รู้จักคำาว่าเซอร์เวียมอย่างแท้จริง และเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้น  ตอนนี้การทำากิจกรรมสังเคราะห์

นั้นอยู่ในสายเลือดของหนูแล้ว หนูจะทำาต่อไปเรื่อย ๆ  เพราะเป็นสิ่งที่คอยย้ำาเตือนหนูว่า ชีวิตของเรานั้นมีค่าแค่ไหน เมื่อเรา

สามารถช่วยเหลือและทำาให้ผู้อื่นมีความสุขได้

ปัณฑิตา  เกษมทรัพย์ ม.6/3 

ขา้พเจ้ารูส้กึภูมใิจท่ีไดม้โีอกาสเป็นสว่นหน่ึงในการจัดกจิกรรมเพ่ือสรา้งความสขุแก่น้อง ๆ  ท่ีดอ้ยโอกาส และรูส้กึประทับ

ใจที่สามารถสร้างรอยยิ้มแก่น้อง ๆ ได้ ขณะจัดกิจกรรมข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความสนุกสนานและความอบอุ่นที่น้อง ๆ ได้มอบ

แก่พวกเรา และที่พวกเราได้มอบให้แก่น้อง ๆ ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้

ถึงความรักของน้อง ๆ ที่มีต่อพวกเรา ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสุข แต่เรายังได้รับทั้งความ

รู้ และทักษะต่าง ๆ กลับมาด้วย

นลิน วงศ์ธนาเกียรติ  ม.6/4  

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์



ฉบับที่ 64 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 45

จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การที่หนูได้เห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ  ที่หัวเราะอย่างมีความสุขไปกับ

กิจกรรมที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น ทำาให้หนูรู้และเข้าใจถึงความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง สิ่งต่าง ๆ ทำาให้

หนูมองโลกในมุมที่แตกต่างออกไป การที่เราไม่นิ่งเฉยแต่ลงมือปฏิบัติ ได้รักและรับใช้ผู้อื่น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วน

หนึ่งที่มอบความสุขเล็ก ๆ ให้แก่คนในสังคมได้

ปรมัย  เพียรเจริญ ม.6/4 

การที่หนูได้ไปสังคมสงเคราะห์ในครั้งนีี้ ทำาให้หนูได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การติดต่อสื่อสาร การใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม และความเป็นผู้นำา ตอนที่จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ น้อง ๆ ทุกคนให้ความสนใจกับ

ทุกกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำาให้หนูรู้สึกดีใจ และหายเหนื่อยในทันที ก่อนที่หนูจะกลับ น้อง ๆ วิ่งมาคุย

ด้วย และวิ่งมากอด ทำาให้หนูรู้สึกมีความสุขมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้น้อง ๆ มีความสุข และทำาให้หนูรู้สึกดีตลอด 

ทั้งวัน และยังทำาให้หนูอยากจะมาทำากิจกรรมสังคมสงเคราะห์บ่อย ๆ  เพราะหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ  

ที่สนุกกับกิจกรรมที่หนูจัดให้ และกิจกรรมสังคมสงเคราะห์นี้ยังช่วยปลูกฝังเซอร์เวียมในใจของหนู ทำาให้หนูอยากทำาความดี

และช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

คริษฐา  กุลตังวัฒนา ม.6/5 

จากกิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ท่ีผ่านมา ความรูส้กึท่ียังประทับอยู่ในใจคอืความสขุท่ีไดจ้ากการให้ และเป็นการมอบความ

รักให้กับผู้อื่นที่เราไม่เคยรู้จัก มอบรอยยิ้มให้กับพวกเขาที่อาจจะพบกันแค่ครั้งเดียว แต่กลับมอบความสุขคืนมามากมาย อยู่

เป็นความทรงจำาเปี่ยมรอยยิ้มในใจพวกเราตลอดไป

               กัณติกา  วิชญเมธากุล ม.6/5 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนที่นักเรียนทุก ๆ คนต่างรอ

คอยในทุก ๆ ปี คือ กิจกรรมวันฉลองพระคริสตสมภพ ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการเฉลิมฉลองและการแบ่งปัน

ให้กับผู้อื่น

เวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนวันฉลองพระคริสต

สมภพ หน่ึงในกจิกรรมท่ีนักเรยีนท้ังโรงเรยีนไดม้สีว่นรว่ม คอื 

การทำาบอร์ดพระคริสตสมภพในแต่ละห้องเรียน เพ่ือแสดง

เหตุการณ์จำาลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ นักเรียนใน

แต่ละห้อง ได้ร่วมมือกันเสนอแนวคิดและรูปแบบในการทำา

บอร์ด หลังจากนั้นจึงเริ่มออกแบบบอร์ด เตรียมอุปกรณ์และ

ลงมือทำา นักเรียนทุก ๆ คนได้เรียนรู้ถึงประวัติการประสูติ

ของพระเยซูเจ้า เพ่ือนำาเรื่องราวมาจัดแสดงบนบอร์ด และ

ท่ีสำาคัญคือได้มีโอกาสในการทำางานร่วมกับเพ่ือน ๆ ใน

ห้อง เป็นช่วงเวลาท่ีได้เรียนรู้และและรู้จักสนิทสนมกับ 

เพ่ือน ๆ มากขึ้น ในระดับชั้นมัธยม แต่ละห้องเรียนได้

กิจกรรมวันฉลองพระคริสตสมภพ
โดย กัณติกา  ลีรัตนขจร

หัวหน้านักเรียน

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

นำาเสนอเรื่องราวเพ่ือบอกเล่าถึงแนวคิดของบอร์ดท่ีจัดทำาใน

ประกวดบอร์ดพระคริสตสมภพ ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการ

จากเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก คุณครูคำาสอนและคุณครู

ศิลปะ นอกจากน้ัน นักเรียนแต่ละห้องได้รับโอกาสในการ

เยี่ยมชมบอร์ดของห้องอื่น ๆ และโหวตเลือกห้องที่ชื่นชอบ

เพื่อรางวัล popular vote กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่นักเรียน 

ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเตรียมจิตใจให้พร้อม

สำาหรับวันคริสต์มาสไปพร้อมกัน

เวลา 1 สปัดาห์กอ่นวนัพระครสิตสมภพ เป็นชว่งเวลา

แห่งการเตรยีมตัวเพ่ือรบัเสดจ็พระครสิตเจ้า ในตอนเชา้มกีาร

จัดพิธีตรีวาร ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันเตรียมจิตใจภาวนาและได้

ฟังบทอ่านและบทพระคัมภีร์ รวมถึงได้รู้จักกับเรื่องราวของ

การปฏิบัติกจิกรรมจิตอาสาของนักเรยีนแต่ละระดบัชัน้ ทำาให้

ได้รับข้อคิดต่าง ๆ เพื่อนำาไปปรับใช้ในชีวิต
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นอกจากน้ี กิจกรรมสำาคัญท่ีเกิดขึ้นในเทศกาลพระ

คริสตสมภพ คือการบริจาคตุ๊กตา ผ้าห่มและเสื้อยืด เพ่ือ

นำาไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในภาคเหนือและองค์กรมูลนิธิ

ต่าง ๆ ในพิธีตรีวาร นักเรียนได้นำาของบริจาคมามอบให้

กับเทวดาน้องอนุบาลท่ีช่วยรวบรวม จากน้ันคุณครูและสภา

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเก็บและจัดแพ็กเพ่ือส่งมอบให้

กับที่ต่าง ๆ ต่อไป การบริจาคนี้ ทำาให้ได้เห็นถึงความร่วม

แรงร่วมใจของนักเรียนทุก ๆ  คน ที่พร้อมใจกันนำาสิ่งของมา 

บรจิาค และเป็นกจิกรรมสำาคญัท่ีสะท้อนให้เห็นถงึจิตตารมณ์

เซอร์เวียม พร้อมที่จะรักและรับใช้ผู้อื่น ดังที่โรงเรียนปลูกฝัง

ใหก้ับพวกเราทกุคนเสมอ การบริจาคนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่ง

ความสขุให้กบัผู้รบัเท่าน้ัน แตพ่วกเรานักเรยีนทุกคน กร็ูส้กึมี

ความสุขที่ได้ให้เช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงเทศกาลแห่งการ

ให้ สภานักเรียนได้เป็นตัวแทนของนักเรียน มอบของขวัญ

แด่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

เพ่ือขอบคุณสำาหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย การช่วย

เหลอืและอำานวยความสะดวกตลอดปีการศกึษาน้ี และอวยพร

ให้ทุกท่านพบกับความสุขตลอดปีต่อไป

 และในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม เป็นกิจกรรมฉลอง

พระคริสตสมภพของโรงเรียน กิจกรรมสำาคัญท่ีเกิดขึ้น คือ 

ละครแสดงเหตุการณ์จำาลองเรื่องราวการประสูติของพระ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

เยซูเจ้า อำานวยการแสดงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

และการแสดง Christmas Ballet 2019 จัดโดย โรงเรียน

นาฏศิลป์สากลวราพร-กาญจนา ท่ีหอประชุม นักเรียนทุก

ระดับชั้นมีความสุขจากการชมการแสดงเป็นอย่างมาก ท้ัง

ได้ระลึกถึงเรื่องราวการเสด็จมาของพระกุมารเยซูเจ้า ได้

เห็นถึงความสร้างสรรค์และความตั้งใจของคณะผู้จัดทำาท่ี

นำาเสนอเหตุการณ์จำาลองได้อย่างน่าประทับใจและได้รับชม

ความสวยงามของการแสดงบัลเลต์ อีกทั้งพวกเราได้รับความ

สุขสนุกสนานจากการแสดงโดยนักเรียนในกิจกรรม Sharing 

Happiness ท้ังการร้องเพลง เต้นและเล่นดนตรี ถือเป็น

โอกาสสำาคญัในการแสดงความสามารถ เพ่ือสง่ต่อความสขุให้

กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ จากนั้นพวกเราได้รับความ

กรุณาจากสมาคมผู้ปกครองและครู จัดอาหารอร่อย ๆ เพื่อ

เป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขนี้ 

 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพเป็นกิจกรรมสำาคัญท่ี

ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ท้ังความสุขของ

การเป็นผู้ให้และการทำางานรว่มกบัเพ่ือน ๆ  และท่ีสำาคญัท่ีสดุ

คอืไดร้ะลกึถงึการเสดจ็มาของพระกมุารเยซเูจ้า ซึง่เป็นจุดเริม่

ต้นท่ีทำาให้เกิดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพท่ี

เปี่ยมไปด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีนี้
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“ความสุข”เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราดำาเนินชีวิตต่อไปบางคนมีความสุขจากการรับประทานอาหารอร่อย ๆ  

ที่ตนเองชอบ การซื้อของที่ตนเองอยากได้ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ตนเองอยากไป แต่ความสุขเหล่านี้เมื่อผ่านเข้ามา

ไม่นานก็จางหายไปไม่ย่ังยืน เป็นเพียงแค่ความสุขจากภายนอก ความสุขท่ีจะอยู่กับเราตลอดไปน่าจะเกิดจากความสุขจาก

ภายในใจเราเอง ความสุขที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลอะไร เป็นการส่งต่อความสุขสู่ผู้อื่น

 กิจกรรม Sharing Happiness เป็นอีกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนเพื่อเรียนรู้การแบ่งปันความสุขจาก

ความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องซื้อหาสิ่งของใด ๆ  และในปีการศึกษานี้ ได้เริ่มรับใบสมัครวันที่ 12-29 พฤศจิกายน 2562 

คัดเลือกการแสดงวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 และจัดการแสดงวันที่ 11-23 ธันวาคม 2562 จากการจัดกิจกรรมในครั้ง

นี้นักเรียนตื่นเต้นและให้การตอบรับเป็นจำานวนมาก มีการแสดงที่หลากหลายตั้งแต่การร้องเพลงเดี่ยว-กลุ่ม การเต้นประกอบ

เพลง การแสดงมายากล การเลน่ดนตร ีหลงัจากการแสดงเราไดท้ำาการสมัภาษณน์กัเรยีนถงึสิง่ท่ีนกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรม 

ดังนี้

Sharing Happiness 2019
โดย คุณครูอภิสมัย ภาวะสิทธิโชติ
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“ในตอนแรกหนูไม่อยากสมัคร เพราะหนูอาย แต่พอคุณแม่ชวนและบอกว่าแสดงเป็นกลุ่มหนูจึงตัดสินใจสมัครและ

ซ้อมกับเพื่อน ๆ หนูรู้สึกดีใจที่เพื่อน ๆ ที่ชมการแสดงยิ้ม และภูมิใจที่ได้แสดง”

พสิญา  นาคะพงศ์ ป.1/1

“หนูอยากสมัครรายการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นหนูคิดไม่ออกว่าจะแสดงอะไรดี พอมาปีนี้หนูได้เรียนขิมและเจอ

เพ่ือนห้องเดยีวกนัเรยีนขมิเหมอืนกนั กเ็ลยชวนกนัมาสมัครตีขมิคูก่นั หนูดใีจท่ีคดัเลอืกผ่านไดเ้ขา้มาแสดงในครัง้น้ี หนูมคีวาม

สุขที่เพื่อน ๆ ที่ชมการแสดงมีความสุข”

เปี่ยมขวัญ  ศฤงคไพบูลย์ ป.2/4

“กลุ่มเราแสดงการขับร้องเพลงกับเล่นอูคูเลเล่ การแสดงในครั้งนี้ทำาให้เรารักกัน สามัคคีกัน ช่วยกันคิดเพลงและฝึก

ซ้อม หนูดีใจที่ผ่านการคัดเลือก และการแสดงในครั้งนี้ หนูรู้สึกตื่นเต้น และภูมิใจในตนเองที่กล้าแสดงออก

สิตานัน  เอกบรรณสิงห์ ป.3/3 

และ ปุณณิภาภัสส์  ตั้งเบญจสิริกุล ป.3/3

“หนูแสดงร้องเพลงกลุ่มกับเพ่ือน พวกเราใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการเตรียมการแสดงและฝึกซ้อม บางครั้ง 

กลุ่มเราก็ซ้อมท่ีโรงเรียน บางครั้งเราก็นัดไปซ้อมกันท่ีบ้านเพ่ือน เมื่อขึ้นไปแสดงหนูรู้สึกสนุก และดีใจท่ีผู้ชมย้ิมและ 

ร้องเพลงตาม”

ณกมล  สุขสถิตย์ ป.4/2
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“เรารู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงงาน Sharing Happiness ในปีนี้ ถึงแม้จะมีความผิดพลาดในการแสดงบ้าง เราก็ยังภูมิใจ 

มีความสุขที่ได้แสดงร่วมกับเพื่อนที่เรารัก ถึงจะมีอุปสรรคบ้าง เช่น การซ้อมไม่ทัน คิดท่าเต้นไม่ออก ไปคัดเลือกเกือบไม่ทัน 

แต่เราคิดว่าทำาได้ดีกว่าปีที่แล้ว เราได้เรียนรู้ถึงการทำางานเป็นทีม”

ปุณิกา  ไตรรัตน์ผดุงพร ป.5/1  ปริม  ตันติยันกุล ป.5/3  

พรปวีร์  วงศ์วิเชียร ป.5/3 และมะลิฉัตร  สุชาติ ป.5/3

“กลุ่มของหนูได้ทำาการแสดงในงาน Sharing Happiness ซึ่งเราได้ทำาเต็มที่แล้ว เรามีความประทับใจในพี่ staff  

พี่ ๆ ช่วยให้งานมีความราบรื่น และการเล่นเพลง “แจว” ทำาให้เราสนุกมาก ๆ ส่วนการแสดงชุดอื่น ๆ ก็น่าประทับใจ”

เวนิตา  ซัลวาครูซ ป.5/1 

และ นาทลี วัฒนธรรม  วิลเลียมส์ ป.5/4  

“หนูได้รับประสบการณ์และได้อะไรมากมาย เช่น ตอนก่อนเริ่มงาน ต้องจัดเตรียมอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยและ

พร้อม ระหว่างงาน ต้องเช็กชื่อนักแสดง จัดลำาดับการแสดง มีปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ ต้องมีสติ รอบคอบ 

ตอนจบงาน ต้องเก็บเสื่อให้เรียบร้อยกวาดเศษของเสื่อที่มันร่วงให้สะอาด ช่วยคุณครูเก็บเวที แต่หนูได้เรียนรู้คือความอดทน 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ความรอบคอบ

สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณคุณครูมาก ๆ ที่ให้หนูและเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสมาช่วยคุณครูและทำาการแสดงในวันสุดท้าย 

ถึงแม้การแสดงของเราอาจจะยังไม่ค่อยดี ขอขอบคุณคุณครูที่ให้โอกาสเราเสมอ”

ชวินธร  โกมลวณิช ป.6/1
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“งาน Sharing Happiness ที่ผ่านมา หนูขอขอบคุณคุณครูให้หนูเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ในปีนี้ ให้หนูมาเป็น staff  

ในงานนี้และให้รู้จักงานจริง ๆ ได้เห็นความสนุกและยังได้เห็นคนหัวเราะและยิ้มขณะชมการแสดง หนูรู้สึกสนุกไปพร้อม ๆ 

กับน้อง ๆ ทุกคน และหนูจะจดจำาปีนี้ไปนาน ๆ”

นันท์นภัส  เจียรพงษ์ ป.6/4 

 จากการคัดเลือกจนถึงการสัมภาษณ์หลังการแสดงทำาให้เราเห็นได้ว่า เด็ก ๆ มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก เช่น การ

อ่านและศึกษากฏกติกาในการสมัคร พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของการแสดงได้สมวัย ร่วมมือกับเพื่อน ๆ  ในการแสดง มี

ความสขุกบัการแสดงของตนเองและชืน่ชมกบัการแสดงของคนอ่ืน เขา้ใจถงึการแบ่งปันความสขุ จึงถอืไดว้า่กจิกรรม Sharing 

Happiness เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสิ่งสำาคัญที่จะขาดไม่ได้คือ ครอบครัว 

โรงเรียน คุณครูและเพื่อน ๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนของเรารู้จักการสร้างความสุขจากภายในตนเองสู่ผู้อื่นซึ่งเป็นความสุขที่

ยั่งยืน และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้
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  ศิลป์อาสา มาส่งสุข เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่น่าประทับใจเป็น

อย่างมาก นักเรียนได้นำาความสุขส่งมอบแด่ผู้อื่น การนำานักเรียนไปแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยที่บ้านบางแคเกิดขึ้นทุก

ปีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษานี้ ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมไปทั้งหมด 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 และวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และมีนักเรียนระดับมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน โดยขอ

แบ่งปันความรู้สึกที่ได้รับของนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม ดังนี้

ชมรมนาฏศิลป์ไทย

จากการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์อาสา มาส่งสุข ที่บ้านพักคนชราบางแค หนูรู้สึกดีใจมากทั้งในฐานะผู้แสดงที่สามารถ

สรา้งรอยย้ิม และความสขุให้กบัคณุตาคณุยาย และในฐานะหัวหน้าชมรมนาฏศลิป์ ท่ีรูส้กึชืน่ใจท่ีคณุตาคณุยายชืน่ชอบในการ

แสดงทุกการแสดงที่เรานำาไปแสดงในครั้งนี้ หนูจึงรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากความสุขที่ได้ให้แล้ว ยังได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

ศนิภัค อรรถพูลทรัพย์ ม.5/3

ศิลป์อาสา มาส่งสุข ณ บ้านคนชราบางแค
โดย คุณครูธีรณัฐ ลักษณาวงษ์
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ความรู้สึกท่ีได้ไปปฏิบัติกิจกรรมท่ีบ้านพักคนชราบางเเค ภาพท่ีหนูได้เห็นท่ีบ้านพักคนชรา คือ ภาพของคุณตาคุณ

ยายที่มานั่งรอการเเสดง หนูรู้สึกมีความสุขกับการให้เล็ก ๆ น้อย ๆ ถึงจะเป็นการเเสดงที่ไม่กี่นาที เเต่มันก็ทำาให้หนูก็

รับรู้ว่าคุณตาคุณยายท่ีชมอยู่ ท่านมีความสุขไปกับการเเสดงท่ีพวกหนูได้ทำา กว่าจะมาเป็นการเเสดงท่ีสมบรูณ์ พวกหนู

ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเเละอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมาก เช่น กลัวว่าจะรำาผิด หรือรำาออกมาไม่ดี เเต่พอได้เห็นท่ีคุณตา 

คุณยายท่ีน่ังดูอยู่ย้ิมเเละร่วมปรบมือ ก็ทำาให้ความกังวลหายไป กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเต็มไปด้วยความสุขเเละความรู้สึก

อบอุ่น หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำากิจกรรมนี้

ธัญธร ชัยยุทโธ ม.4/4

จากการได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ศิลป์อาสา มาส่งสุข ที่บ้านพักคนชรา บางแค ติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 ปี ใน

แต่ละครั้งที่ได้ไป ทำาให้มีความรู้สึกต่างกันและมีความสุขมากขึ้นในทุกครั้ง และทุกครั้งที่ได้แสดง และได้เห็นคุณตาคุณยาย

ยิ้ม หนูจะมีความสุขมาก และทำาให้อยากกลับมาแสดงอีกในทุก ๆ ปี ต่อไปเรื่อย ๆ และต้องขอบคุณชมรมนาฏศิลป์ ที่มี

กิจกรรมดีดีแบบนี้ให้พวกเราได้ทำากัน

นันท์นภัส นายเรือ ม.3/2

ชมรมดนตรีไทย

จากการได้ไปบ้านพักคนชราบางแค ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข และดีใจท่ีได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอง 

ในด้านดนตรีไทยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความสุขของคุณตาคุณยายท่ีได้มารับชมการแสดง ซึ่งก็

ทำาให้รู้สึกมีความสุขไปด้วย กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดี และหวังว่าทางโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรม ศิลป์อาสา  

มาส่งสุข ต่อไปเรื่อย ๆ

ศิริจิรา  จันทร์รุ่งอุทัย ม.3/2

หนูรู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมศิลป์อาสา มาส่งสุข และได้ร่วมแสดงดนตรีไทย เพราะการที่เราได้มาร่วมกิจกรรม

นั้นทำาให้เราได้มาสร้างความสุขให้กับคุณตาและคุณยายที่อยู่ที่นั่น ทำาให้เขาได้รู้สึกเหมือนมีเพื่อน รู้สึกไม่เหงาอย่างน้อยพวก

เราก็ได้ทำาให้คุณตาคุณยายมีความสุขในมุมมองของหนู

ฟิลลิน่า เทเรซา เดชรังสี ม.3/3

หนูรู้สึกดีมาก ๆ ท่ีสามารถสร้างความสุขให้กับคุณตาและคุณยายได้ด้วยความสามารถของเราเอง ประกอบกับ 

เพื่อน ๆ ในวงดนตรี ที่สามารถทำาให้ทุกคนที่อยู่ในห้องแห่งนั้นสนุกไปกับการบรรเลงดนตรีไทยของพวกเรา  การได้เข้าร่วม

ปฏิบัติกิจกรรม ศิลป์อาสา มาส่งสุข ทำาให้เราได้ใช้ความสามารถที่เราถนัดของเราได้อย่างเต็มที่ 

ชิสา  พูนวัตถุ ม.3/4
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คณะหัวหน้านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

นางสาวกัณติกา	ลีรัตนขจร	:	หัวหน้านักเรียน

 เวลากว่า 13 ปี ท่ีข้าพเจ้าศึกษาในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

และเป็นเวลากว่า 5 ปีที่ได้รับโอกาสในการทำางานในสภานักเรียน เวลาผ่าน

ไปอย่างรวดเร็ว ความรู้สึกและเหตุการณ์มากมายต่างผ่านเข้ามาในชีวิตของ

ข้าพเจ้า จากตอนเด็ก ๆ ท่ีข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งในการร่วมงานของ

โรงเรียนและเฝ้ามองพี่ ๆ และคุณครูจัดกิจกรรม จนถึงตอนนี้ที่ได้รับโอกาส

ในการมสีว่นรว่มในการประสานงานต่าง ๆ  ดว้ยความรูส้กึสนุกสนานและภาค

ภูมิใจ ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการเรียน 

การทำางานและการใช้ชีวิต สิ่งแรกท่ีโรงเรียนปลูกฝังให้กับข้าพเจ้าในทุก ๆ 

ด้าน คือ “เซอร์เวียม” รักและรับใช้ ตั้งแต่เด็ก ๆ ทุก ๆ กิจกรรมที่ได้ทำา 

“เซอร์เวียม” เป็นดั่งกุญแจสำาคัญที่คอยดำาเนินงานให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ในด้านการเรียน “เซอร์เวียม” ทำาให้ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและได้รับ

ความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ทุกคน เมื่อใดที่พบกับปัญหา เพื่อน ๆ ก็คอย

ให้คำาแนะนำา ทำาให้เขา้ใจในเนือ้หาไปพรอ้มกนั ในดา้นการทำางาน การดำาเนิน

กิจกรรมหลาย ๆ  อย่างของสภานักเรียน มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การประชุมสภานักเรียน วาระการ

ประชุมหนึ่งที่มีในทุก ๆ เดือน คือการบริจาคเงินคนจนซึ่งเป็นเงินที่รวบรวมมาจากนักเรียนทุกคนในทุก ๆ เช้า สมาชิกสภา

นักเรียนได้รับโอกาสในการเสนอสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อลงมติการประชุมในการบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กร

เพื่อสังคมนั้น ๆ  นอกจากนี้ ในเทศกาลพระคริสตสมภพ นักเรียนได้ร่วมกันบริจาคตุ๊กตา ผ้าห่มและเสื้อยืด สภานักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมและจัดแพ็ก เพื่อนำาไปส่งต่อความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาส และในด้านการใช้ชีวิต โรงเรียนได้มอบ

โอกาสในแต่ละชั้น ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้

ที่จะช่วยเหลือและแบ่งปัน ได้รู้สึกถึงความสุขจากการเป็นผู้ให้ ทำาให้ทุก ๆ ครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่เราไปทำากิจกรรมด้วย 

ข้าพเจ้าตระหนักได้ถึงความรักและเมตตา ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้สังคมของเรามีสันติและเป็นหนึ่งเดียวกัน

 อีกสิง่หนึง่จากการทำางานในสภานักเรยีน ทำาให้ขา้พเจ้าไดร้บัโอกาสในการทำางานรว่มกบัเพ่ือน ๆ  พ่ี ๆ  น้อง ๆ  และ

คุณครู ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของทุก ๆ  คนที่พร้อมจะช่วยเหลือในทุก ๆ  งานเสมอ ทั้งกิจกรรมค่าย

สภานักเรียน พิธีไหว้ครู กีฬาสี รวมถึงโครงการสิ่งแวดล้อมของสภานักเรียน ทุก ๆ คน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยกัน

คิด ช่วยกันทำาและดำาเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ไม่มีครั้งไหนเลย ที่ข้าพเจ้าจะต้องทำางานอยู่เพียงลำาพัง เพราะทุก ๆ ครั้ง ทุก

คนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ และที่สำาคัญที่สุด คือกำาลังใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากทุกคนนั้น เป็นแรงผลักดันที่ทำาให้

ข้าพเจ้ามีพลังในการทำางานทุกงานให้ประสบความสำาเร็จและทำาให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจท่ีจะทำาหน้าท่ีท่ีได้รับอย่างเต็มความ

สามารถ

 ขอบพระคุณโรงเรียนและคุณครูทุกท่านท่ีกรุณาอบรมสั่งสอนและมอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำางานในสภา

นักเรียนนี้ ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือและเป็นกำาลังใจที่ดี ขอบคุณ 

ทุก ๆ ความทรงจำาที่ผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้าจะจดจำา เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข และจะ

นำาทุกบทเรียนที่ได้รับ ไปปรับใช้ในอนาคตนอกรั้วโรงเรียน เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้ผู้อื่นต่อไป
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นางสาวพันธิตรา	ว่องวิไลกุล	:	หัวหน้ากีฬาโรงเรียน

 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ ในสภานักเรียน

ม.6 ทั้งตำาแหน่งและผู้แทนห้อง การทำางานในปีนี้มีความแตกต่างจากปีก่อน ๆ 

เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำางานท่ีเริ่มคิดทุกอย่างเองท้ังหมดต้ังแต่กิจกรรม

ว่าควรจะทำาอะไร แนวทางในการทำา ขั้นตอนการทำา ตลอดจนการนำากิจกรรม 

ในการทำางานจริง เวลาท่ีคุณครูผู้ประสานงานต้องการให้สภานักเรียนม.6 คิด

กิจกรรม พวกเราก็จะมานั่งรวมตัวกันเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ว่าเราจะ

จัดอย่างไร ตลอดการทำางานร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อใจในสมาชิกสภา ม.6 ทุกคน 

มาก ๆ  เพราะทุกคนทุ่มเท ชว่ยเหลอืกนัอย่างเตม็ท่ี ยอมสละเวลาสว่นตวัเพ่ือท่ีจะทำา 

ให้กจิกรรมออกมาด ีและให้ความรว่มมอืกบัแต่ละหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายมาตลอด  

จนกจิกรรมประสบความสำาเรจ็ ทำาให้การทำางานในปีน้ีราบรืน่ และทำาให้ขา้พเจ้า

มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับทุกคน

นางสาวกชรัตน์	ธนานันท์	:	ประธานเชียร์โรงเรียน	

 ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกสภา

นักเรียนและในปีนี้ข้าพเจ้าได้ดำารงตำาแหน่งประธานเชียร์โรงเรียน ทำาให้ข้าพเจ้า

ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย ท่ีทำาให้ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้น 

การทำาหน้าที่เป็นประธานเชียร์โรงเรียน  ในตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่ามันคงจะเป็น

งานที่ไม่ได้ยากเท่าไรนัก แต่แท้จริงแล้ว มันเป็นงานที่ยากและท้าทายอย่างมาก 

เพราะข้าพเจ้าต้องเป็นกลาง มีความยุติธรรม รักและให้ความสำาคัญกับทุกสี 

เท่า ๆ กัน ยิ่งไปกว่านั้นการได้ทำางานในตำาแหน่งนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าได้เห็นกีฬาสี

ในมุมมองที่กว้างขึ้นจากปีก่อน ๆ ที่เคยทำางาน การทำากีฬาสี ไม่ใช่เพียงแต่จะ

คว้าชัยชนะมาเป็นความสำาเร็จ แต่มันคือการสร้างมิตรภาพดี ๆ ให้แก่กันและ

กัน ได้เห็นความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อน ที่คอยช่วยเหลือกันไม่ว่าจะอยู่สี

คณะเดียวกันหรือต่างกัน และการทำางานในสภานักเรียนมาตลอดหลายปีต้ังแต่

หน้าที่เล็ก ๆ จนมาถึงวันนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าได้รู้จักการทำางานเป็นทีม การทำางาน

อย่างเป็นระบบ สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุก ๆ คน ทั้งครอบครัว คุณครู 

เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคน ที่คอยเป็นกำาลังใจและสนับสนุนให้ข้าพเจ้า

ได้รับโอกาสดี ๆ ในการพัฒนาตนเองมาเสมอ
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นางสาวจุไลภรณ์	อินทรลาวัณย์	:	หัวหน้าสี	คณะอัจฉรามัย	(สีฟ้า)

 13 ปีในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงคำาว่า 

Serviam ในกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งนับเป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีนักเรียนทุกคนต้ังตารอคอยให้มาถึง และในปีน้ีข้าพเจ้าได้รับ

เกียรติให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสี ทำาให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่า กิจกรรมน้ีไม่ได้มี

เพียงแคร่อยย้ิมจากการท่ีเราไดร้บัชยัชนะ แต่ยังมีรอยย้ิมจากความรว่มแรงรว่มใจ

ภายในส ีความสามคัคแีละกำาลงัใจท่ีมอบให้กนัอยู่เสมอระหวา่งรุน่พ่ีและรุน่น้อง 

โดยไม่ได้คิดถึงการแพ้ชนะ

 ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีทำาให้กิจกรรมน้ีผ่านไปได้อย่าง

ลุล่วง ในการดำารงตำาแหน่งน้ี เป้าหมายของข้าพเจ้าคือการท่ีสามารถช่วยให้

คำาปรึกษาน้อง ๆ คอยให้กำาลังใจและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้

เกิดความรักและสามัคคีขึ้นภายในสีของเรา ข้าพเจา้ดีใจที่ได้เห็นรอยยิม้ของทกุ

คนในกิจกรรมนี้  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะจดจำาตลอดไป

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณคุณครู ขอบคุณเพื่อน ๆ และ

น้อง ๆ ทุกคนที่ให้โอกาสข้าพเจ้า ได้ดำารงตำาแหน่งนี้ ขอบคุณบ้านหลังนี้ที่บ่ม

เพาะข้าพเจ้าให้ได้เรียนรู้ถึงการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน และความรักความ

สามัคคีที่พวกเรามีให้กัน ความทรงจำาเหล่านี้ จะเป็นของที่มีค่าที่สุดในชีวิต ใน

ฐานะการเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีคนหนึ่ง

นางสาวนิรดา	ธนาดำารงศักดิ์	:	หัวหน้าสี	คณะอูร์สุลานารี	(สีแดง)

 ตลอดระยะเวลา 13 ปีในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกรักและผูกพัน

กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และน่ันทำาให้ข้าพเจ้าตัดสินใจท่ีจะเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งของสภานักเรียน ตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้าพเจ้าได้รับ

โอกาสจากเพื่อน ๆ และคุณครูในห้องให้เป็นผู้แทนห้อง ทำาให้ข้าพเจ้าได้เข้า

มาทำางานกับสภานักเรียน ซึ่งทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและอยากที่จะทำาเพื่อ

โรงเรียนต่อไป เมื่อข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จึงตัดสินใจที่จะลง

สมัครในตำาแหน่งรองหัวหน้าสีและหัวหน้าสี ตลอดระยะเวลาสามปีของการเป็น

สมาชิกสภานักเรียน ข้าพเจ้าได้รับทั้งประสบการณ์ ความประทับใจ ความรัก 

และความผูกพันจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เสมอมา ในปีนี้ ด้วยบทบาท

หน้าท่ีของการเป็นหัวหน้าส ีทำาให้ขา้พเจ้าตอ้งมองภาพท่ีกวา้งขึน้ คอยดแูลน้อง 

ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะไปถึงเป้าหมายของเราพร้อม ๆ กันอย่างมีความสุข

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และนั่นทำาให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความรักของสมาชิกทุก

คนที่มีต่อกัน ความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันของทุก ๆ คน ถึงแม้บางครั้งงานจะเหนื่อยยากหรือลำาบากแค่ไหน ข้าพเจ้า

กลับรู้สึกสนุกและมีความสุขเสมอที่ได้ทำากิจกรรมร่วมกับทุก ๆ คน กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความทรงจำาที่ดีที่สุด

ของข้าพเจ้าเสมอมา ภาพน้อง ๆ สภานักเรียนที่เตรียมงาน ภาพน้อง ๆ ในสีที่ร้องเพลงเชียร์ หรือภาพตอนที่พวกเรายิ้ม 

หัวเราะ และสนุกสนานไปด้วยกัน เป็นภาพที่จะอยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดไป
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นางสาวศนันท์ภัทร	ดุ๊ก	:	หัวหน้าสี	คณะสุรนารี	(สีเหลือง)

 ตลอดทั้งปีการศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ สภานักเรียน 

ซึ่งมีทั้งงานเดิม ๆ และงานที่พิเศษกว่าปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น การจัดพิธีที่

สำาคัญ โครงการสิ่งแวดล้อมของสภานักเรียน และการจัดเตรียมงาน Jaymidi 

Tour 2019 at Mater Dei ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการทำางาน

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับความรู้ในด้านการรักษา 

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้รู้จักและเห็นเพื่อน ๆ และ น้อง ๆ ทำางานในสี 

ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความสุข สนุกสนาน ตลอดทุกช่วงเวลาที่ได้ทำางานกับเพื่อน 

ๆ และน้อง ๆ ข้าพเจ้าดีใจที่มีทีมที่ดี ให้ความร่วมมือในการทำางาน ถึงแม้ว่า

งานจะยากสักแค่ไหน ทุกคนก็ช่วยกันทำาเพ่ือให้งานประสบความสำาเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวสายธาร	เหินอากาศ	:	หัวหน้าสี	คณะธัมมกัญญา	(สีเขียว)

 ข้าพเจ้าได้ยินคำาว่า “เซอร์เวียม” มาตั้งเเต่ตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่อนุบาล

เเละพอโตขึ้นมา คำา ๆ นี้ก็ยังคงอยู่ในความคิดของข้าพเจ้ามาตลอดว่าความ

สำาคัญของเซอร์เวียมคืออะไร ทำาไมคุณครูทุกท่านถึงให้ความสำาคัญขนาดนี้ จน

โตมาข้าพเจ้าถึงได้รู้จักเเละเริ่มต้นใช้คำาว่า “เซอร์เวียม” ในชีวิตจริง จากการ

ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำางานในสภานักเรียน ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความรักเเละการรับ

ใช้ท่ีทุกคนมีให้กัน เเละจากการร่วมทำางานสภานักเรียน ทำาให้ข้าพเจ้าได้ฝึก

ตนเองให้เป็นคนที่ช่วยเหลือเเละเเบ่งปันให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ ข้าพเจ้าได้ฝึกใช้คำา

ว่า “เซอร์เวียม” จนข้าพเจ้าคิดว่าคำา ๆ  นี้ได้ฝังอยู่ในตัวของข้าพเจ้าเเล้วเพราะ

เมื่อข้าพเจ้าจะทำาอะไร ข้าพเจ้าจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วน

ตนเเละขา้พเจ้าคดิวา่ขา้พเจ้าสามารถบอกถงึความหมายเเละความสำาคญัของคำา

ว่า “เซอร์เวียม” ให้กับคนที่มาถามข้าพเจ้าได้อย่างเเน่นอน อีกทั้งการทำางาน

ร่วมกับเพื่อน ๆ สภานักเรียนในปีนี้ ข้าพเจ้าอยากที่จะขอบคุณเพื่อน ๆ รวม

ถึงน้อง ๆ ทุกคนด้วยที่อยู่เคียงข้างข้าพเจ้ามาตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเเละมี

ความสุขไปพร้อม ๆ กัน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะเก็บทุก ๆ เรื่องราวดี ๆ ไว้เป็น

ความทรงจำาที่สำาคัญของข้าพเจ้าตลอดไป
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การไปเยี่ยมโรงเรียนน้องที่จังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับซิสเตอร์ คุณครู คณะแพทย์ 

ผู้ปกครองและพี่มัธยม 5 ในปีนี้คึกคักเพราะเพิ่มรถบัสอีก 1 คัน เป็น 8 คัน และอากาศดี มีความเย็นใส่เสื้อกันหนาว

บาง ๆ ได้ เราพบกันที่อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี รถออกจากโรงเรียน และถึงที่กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนที่ 137 ได้ตรง 

ตามเวลา   

พวกเราชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะรอคอยวันน้ีต้ังแต่เดือนสิงหาคมท่ีได้ทราบจุดประสงค์การทำากิจกรรม การเตรียม

ตัว คิดเกม หนูได้คุยกับเพื่อน ๆ เรื่องเล่นเกมมีเสือกินวัว เป่ายิงฉุบ แผลหลุด มอญซ่อนผ้า กระซิบต่อกัน ไฟฟ้าช็อต  

(ธาร สุจิรภิญโญกุล) มีการใช้การโหวตท่ีเป็นหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ มีการเตรียมเกมสำารองไว้ด้วย (ภัทรา-

นิษฐ์  เจริญสิน) ในการเตรียมกิจกรรมเราใช้เวลามากและทุ่มเทให้กับงาน เราคิดถึงน้อง ๆ จะสนุกกับเราไหม (วรัณนภัส  

วงศ์สถิตย์พร) ตื่นเต้นมากและอยากให้ถึงวันปฏิบัติจริงเร็ว ๆ หนูตื่นเต้นที่จะให้ความรู้กับน้อง ๆ กลุ่ม หนูเตรียมเพลงไป

ร้องและความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟัน (ณภัทรธิดา  กิจสกุล) กลุ่มมาสาธิตวิธีแปรงฟันกับโมเดลฟัน มีกลุ่มแจก แปรง แก้วน้ำา บีบ 

ยาสีฟัน ป้ายยาแดง ตักน้ำาใส่แก้วพาไปแปรงเช็กความสะอาด (อรกัณญา  ดวงอัมพร) หนูได้ประชุมกับเพื่อน ๆ ได้ลอง

เล่นกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม หนูได้รู้ข้อบกพร่องของกลุ่มเพื่อปรับใช้ในงานวันจริงและวันที่ทดลองใช้เล่นกับน้อง ๆ โรงเรียนเรา 

(ปริศรา  ตันติสัจจธรรม) หนูว่าตอนแรกก็ยากอยู่ แต่ทำาไปเรื่อย ๆ หนูก็คิดว่ามันง่ายขึ้น (ณัฐณิชา  วงศ์พานิช)  

ตอนวันจริงได้เล่นกับน้อง ๆ ที่มีจำานวนมาก ทำาให้หนูรู้สึกว่าบรรยากาศผิดกับตอนทำากิจกรรมกับเพื่อน และเล่นกับ

น้องของเราเอง น้อง ๆ น่ารักเป็นมิตร หนูมีความสุขมาก (รินรดา โอฬารริกสุภัค) หนูได้เห็นความแตกต่างของน้อง เพราะ

การสื่อสารในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาภาคกลาง ไม่ค่อยรู้จักเกมที่หนูเตรียมไปเท่าไหร่ ทำาให้ต้องเปลี่ยนเกมกะทันหัน แต่ก็ผ่านไป

ได้ราบรื่นเพราะน้องใส่ใจ ตั้งใจเล่นเกม (ณ มน เอี่ยมอมรพันธ์) ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์เวลาน้อง ๆ 

ใคร ๆ ก็ทราบ วันที่ 10 ธันวาคม 
มีกิจกรรมอะไร
โดย คุณครูจารุพรรณ  อินทุรัตน์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ไม่อยากเล่นเกมนั้นนั้น (พิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์) วันที่ซ้อมกับน้อง ป.1 มีข้อผิดพลาดบางอย่างทำาให้ต้องปรับปรุงเมื่อ

ถึงวันจริงที่กองร้อย ก็รู้สึกว่าทุกคนมีความพร้อมและทำาได้ดีขึ้น (อรกัณญา ดวงอัมพร) ฝึกวิธีการแปรงฟัน และการใช้น้ำา

เสียงที่อ่อนนุ่มรวมถึงคำาที่สุภาพ ให้น้อง ๆ ได้เข้าใจง่าย (ภัทรานิษฐ์ เจริญพิวัฒพงษ์)

สิ่งท่ีนักเรียนได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี ได้เห็นความรัก ความเมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน และได้เห็นรอยย้ิมของ

น้อง (นลินรำาไพ  สุลัญชุปกร) เป็นการฝึกการทำางานเป็นกลุ่มสร้างความสัมพันธ์ ความรักระหว่างน้องกับพี่ทำาให้เกิดความ

เมตตาและเอื้ออาทรต่อกัน (วิสาขะ  ทองอ่อน) หนูรู้สึกตื่นเต้นและได้เห็นรอยยิ้มของน้อง หนูมีความสุขที่ได้มอบความสุข

ให้กับน้อง ๆ ที่ราชบุรี (สิริกร อุดมเดช) หนูได้รู้ว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่วิเศษมาก เพราะตอนหนูแจกของให้น้อง ๆ น้องดู 

มีความสุขมากเลย (เมธิสา ชัยนิธิกรรณ) ภาพที่ตอนนั้นหนูเห็นน้อง ๆ ครั้งแรกแล้วหนูย้อนกลับมามองตัวเองทำาให้หนูเห็น

คุณค่าในตัวเองมากขึ้นเหมือนท่ีคุณพ่อคุณแม่เคยพูดไว้เลยว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถทำาปัจจุบันให้ดีท่ีสุดได้ 

หนูตั้งใจเรียนนะลูก ในเมื่อหนูโชคดีมีโอกาสมากกว่าหลาย ๆ คนหนูก็ต้องใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่า เพื่อที่โตไป หนูจะได้หยิบ

ยื่นโอกาสนี้ให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีบ้าง” (สุชัญญาวีณ์  ลิมพลญาณ)  
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จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เสียงดนตรี ที่มากกว่าตัวโน้ต

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ณ หอประชุมหลังการซ้อม Into the Woods ผม

ได้ถาม นักเรียนชั้น ม.3 สมาชิกของวงMDO “ถ้าเราลอง

จำากัดความ ของวงMDO ด้วยคำา 3 พยางค์ คุณจะใช้คำา

วา่อะไรครบั” นักเรยีนคนน้ัน น่ิงเงยีบสกัพัก คดิหาคำาตอบ

หลาย ๆ ครั้งท่ีผมมีโอกาสได้ฟังเสียงดนตรีจาก

วงMDO มีคำาถามในใจว่า นักดนตรี เหล่านี้ทำาไมถึงมา

ร่วมวงMDO ผมยังคิดต่อว่า คงไม่ใช่แค่รักดนตรีเท่าน้ัน 

ถ้ารักดนตรีอย่างเดียวคงไม่ต้องมาร่วมวงก็คงได้ ฝึกซ้อม

ที่บ้านก็พอ

วงMDO เป็นออร์เคสตราของโรงเรียน มีสมาชิก

ประมาณ 40 คน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจทางด้านดนตรี ตั้งแต่ชั้น ป.3 ถึง ม.6 โดยไม่จำาเป็นต้องมีทักษะทางด้าน

ดนตรี มาสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกคน การฝึกซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนจนถึงประมาณ 6 โมงเย็น โดยมีคุณครูประจำาวงเป็นผู้

ให้คำาปรึกษาและฝึกฝนร่วมกับนักเรียนทุกวัน โดยในแต่ละงาน มีการออดิชันเพื่อให้ได้มีโอกาสเล่นในวง 

ด้วยความสงสัย ผมได้พูดคุยกับคุณครูประจำาวง ทั้ง 3 ท่าน ได้ข้อคิดหลายอย่าง “สิ่งที่เราเห็นคือ ความมานะ

พยายามของนักเรียนในการฝึกซ้อม บางคนอยากมีส่วนร่วมแต่ทักษะทางด้านดนตรียังไม่สามารถร่วมในวงได้ ก็อาสา

ตัวเองเป็นคนเก็บเครื่องดนตรีก็มี และมานะ ฝึกหัดตัวเอง จนได้เล่นประจำาวง ความเห็นของครูประจำาวงท่านแรก  

“เราเห็นความตั้งใจ มานะ และพยายามของนักเรียนเป็นแรงบันดาลใจ ผลักดันให้เรามีกำาลังใจที่จะสอน และฝึกฝนนักเรียน” 

ความเห็นของครูประจำาวงท่านที่สอง “หลังจากจบการแสดง ทุกครั้งที่มีผู้ฟังให้กำาลังใจกับนักดนตรี เป็นแรงผลักดันให้นัก

ดนตรีสู้ต่อไป” ความเห็นของคุณครูประจำาวงท่านที่สาม

“หนูไม่เคยเล่น Clarinet มาก่อนเลย เพิ่งมาเริ่มหัดเล่นที่โรงเรียน ทุกครั้งที่ฝึก มีรุ่นพี่ เพื่อน และคุณครูช่วยเหลือ

ตลอด “ซ้อมหนักอย่างนี้ การบ้านทำาทันมั้ยครับ”ผมถาม “ตอนแรกก็ไม่ค่อยทัน แต่การร่วมในวงMDO สอนให้หนูปรับตัว

ได้ ต้องแบ่งเวลาและมีวินัย” นักเรียนตอบ “เคยมีผิดหวังหรือท้อแท้บ้างมั้ยครับ” ผมถามอีก “บางเพลงโน้ตเล่นยาก แต่

พี่ ๆ ที่จบไปแล้ว เพื่อนรวมถึงน้อง ๆ ช่วยกันฝึก จนเล่นผ่านไปได้ ความรู้สึกเหล่านี้หาไม่ได้อีก มันมีค่าสำาหรับหนูมาก” 

ผมถามอีกครั้ง “ถ้าจำากัดความหมายของMDO ด้วยคำา 3 คำาคืออะไร” นักเรียนยิ้มและตอบอย่างสดใส “MDO คือ 

ครอบครัวของหนู”

ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดนตรีของ MDO นอกจากเสียงดนตรี จากตัวโน้ตใน Score แล้ว ทุกตัวโน้ตที่วงบรรเลงเพลง คือ 

ส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ของครอบครัวมาแตร์

ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และโรงเรียนที่สนับสนุนให้

มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา

     ธนัตถ์  สิงหสุวิช

     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูท�างานนานปี คุณครูอายุครบ 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี
รวบรวมและเรียบเรียง โดย คุณครูพีรญา ใจชำานาญ และคุณครูวิศิษฐ์  เตียวตระกูล  

 การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการให้มีคำาขวัญ

วันครู เริ่มเม่ือปี 2522 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการคุรุสภาเป็นผู้ให้ 

คำาขวัญ ต่อมาได้มีการจัดให้เป็นการประกวดคำาขวัญของบุคคลท่ัวไป และมีคำาขวัญจากนายกรัฐมนตรี โดยในปี  

2563 นี้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำาขวัญวันครู ครั้งที่ 64 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และ

สำาหรบัการฉลองวนัครท่ีูโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัปีน้ี คณะซสิเตอรแ์ละคณุครโูรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลัย มีประเพณปีฏิบัติ

ในการมอบรางวัลขอบคุณคุณครูที่ทำางานนานปีเป็นประจำาทุกปี ซึ่งในปีนี้คุณครูที่อายุครบ 60 ปี 65 ปี และอายุครบ 70 ปี 

และทำางานครบ 10 ปี ถึง 40 ปี มีรวม 30 คน ดังรายนามต่อไปนี้

อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

คุณครูขนิษฐา  ทองสถิตย์

คุณครูเกฏฐ์  เจตะสานนท์

คุณครูนพรัตน์  บัวดิศ คุณครูพรรนภา  สุรพันธ์พิทักษ์

คุณครูอายุครบ 70 ปี คุณครูอายุครบ 65 ปี  

คุณครูอายุครบ 60 ปี 

ซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร คุณครูจารุพรรณ  อินทุรัตน์
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี   คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี   

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี    

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี    

คุณครูไกรวี  เข็มเล็ก

คุณครูอรนุช  การพิศิษฎ์ 

คุณครูธัญกร  เจียมเจริญ

คุณครูอาภาสิริ  รัตนพิภพ

คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู

คุณครูนริศราภรณ์  กฤตภคะ

คุณครูสถาพร  สูตะบุตร

คุณครูวิศิษฐ์  เตียวตระกูล

คุณครูจิตดิพันธ์  ทีฆะพันธุ์

 คุณครูมณีรัตน์  อิ่มชื่น 

 

คุณครูวีณา  รักษาสกุล

คุณครูจำาเนียร  นทีมหาคุณ 

 

คุณครูเนาวรัตน์  หรินทรานนท์ 



ฉบับที่ 64 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 63

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี   คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี    

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี    

Mr. Bryan  Jacques Mr. Edward Peter Kraussคุณครูนันทิกา  ฉอ้อนศรี

คุณครูคณิตดา  เกื้อกูลส่ง

คุณครูบุบผา  จิตรีเที่ยง

คุณครูเขมจิรา  ธัญธนกิจ

คุณครูพรพิมล  ถาวรวัฒนะ คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

คุณครูเบญจพร  ธรรมธีรพงศ์ คุณครูศรีทอง  ศรีเสน
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ได้รู้จัก คือ ได้รัก 40 ปี 
ในความเป็นครูอุร์สุลินของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณครูวีณา รักษาสกุล

ดิฉันมาทบทวนไตร่ตรองถึงประสบการณ์ท่ีผ่าน

มา 40 ปี ในรั้วฟ้าขาวของการทำางาน ซึ่งจะขอเปรียบช่วง

การทำางานเป็นช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตในวัยต่าง ๆ โดย

เริ่มด้วยวัยเด็ก วัยค้นหาตนเอง วัยสร้างงาน และวัยซึมซับ

ประสบการณ์ 40 ปี สุดท้าย

10 ปีแรกของการทำางานเปรียบเสมือนวัยเด็ก ท่ี

กำาลังอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ดิฉันเดินตาม

พี่ ๆ ต้อย ๆ พี่ทำาอะไรเราก็ขอทำาด้วย สนุกกับสิ่งใหม่ที่ไม่

เคยทำา เป็นในบรรยากาศของพี่น้องสอนงานกัน มีซิสเตอร์

เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสอนเราในหลาย ๆ เรื่องได้อย่างน่ารัก 

เช่น “ซิสเตอร์ว่าหนูควรไปดัดผมนะคะ” ดิฉันสงสัยและถาม

ไปว่า “ซิสเตอร์ขาทำาไมหนูต้องดัดผมคะ” ท่านตอบอย่างน่า

รักว่า “เวลาหนูอยู่ในกลุ่มเด็ก ซิสเตอร์แยกไม่ออกว่าใครเป็น

เด็กใครเป็นครู” และยังมีอีกเรื่อง วันหนึ่งดิฉันใส่เสื้อตัวใหม่
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มาทำางานเป็นครั้งแรก มีเสียงเบา ๆ  แต่เป็นน้ำาเสียงที่จริงใจ 

ดังมาจากดา้นหลงัว่า “เสื้อตวันีส้วย และดสูดใสดี” คือ มรีูป

ปลาสองตวัสสีนัสดใสอยู่กลางหลงั “แตซ่สิเตอรว์า่จะดเูหมาะ

กว่า ถ้าไว้ใส่ไปเท่ียวในวันหยุดนะคะ” เมื่อมานึกย้อนภาพ

ตนเองในตอนนั้น ดิฉันคิดว่าผม เสื้อผ้า สวยเก๋ตามประสา

ครูวัยเด็กอย่างเรา ท่านใส่ใจท่านรักและเมตตาเรา ท่านสอน 

ตรง ๆ ให้กับเราท้ังเสื้อผ้า หน้าผม ให้เราเป็นครูท่ีมี

บุคลิกภาพท่ีดี มีภาพลักษณ์ท่ีงดงาม เหมาะกับกาลเทศะ 

และขอกราบขอบพระคุณซิสเตอร์มา ณ ที่นี้  

ชว่ง 20 ปี เป็นวยัท่ีอยากคน้หาตนเองและอยากเรยีน

รูเ้พ่ิมเตมิ ดฉินักไ็ดร้บัโอกาสจากทางโรงเรยีน ให้ศกึษาตอ่ใน

ระดับปริญญาโท และได้ทำางานไปด้วย จากโอกาสนั้นทำาให้

ดิฉันมั่นใจ รักในงาน และอาชีพครูมากยิ่งขึ้น

ช่วง 30 ปี เป็นช่วงวัยท่ีเต็มท่ีกับการสร้างงาน 

สนุกและเรียนรู้งานกับสิ่งใหม่ ๆ มุ่งมั่นกับงานมาก ได้มี

โอกาสทำางานร่วมกับคุณครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ามากขึ้น มี

อยู่ช่วงหน่ึงไม่ทราบว่าเป็นอะไร พูดอะไรเล็กน้อยก็พาลจะ

ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล จนได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ทีโอดอร์  

ท่านอดทนและน่ารักมาก ท่านนั่งฟังดิฉันพรั่งพรูพร่ำาบ่น

ระบายอะไรต่อมิอะไรมากมายเป็นเวลา 3 วัน ๆ ละชั่วโมง

กว่า ๆ   เป็นผู้บริหารโรงเรียนทีร่ัก เอื้ออาทร พร้อมเดินเคียง 

เขา้ใจ และให้ความชว่ยเหลอืคณุครเูป็นรายบุคคลจรงิ ๆ  ขอ

ขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน 

ช่วงของการซึมซับประสบการณ์ 40 ปี ที่มีทั้งสุข 

ทุกข์ หัวเราะ ร้องไห้ ร้อน หนาว หวั่นใจ ภูมิใจอื่น ๆ  

อีกมากมาย รวมท้ังมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเรียบง่าย แต่ทรง

คุณค่า อบอวลไปด้วยความรัก ให้เกียรติและเคารพในความ

แตกต่างที่งดงาม ช่วงนี้ดิฉันอยากจะบอก อยากจะเล่าและ

อยากเก็บรักษาให้คงอยู่ จึงเป็นวัยท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ 

ท่ีดิฉันได้รับมาตลอด แทนท่ีจะเป็นฝ่ายให้ กลับเป็นฝ่ายท่ี

ได้รับอีก ทั้งผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน จากคำาที่ว่า เรื่องนี้พี่ 

ไม่ต้องแล้ว ขอให้น้อง ๆ ได้ทำา ให้น้องได้เรียนรู้งานจากพี่

บ้าง ขอคำาแนะนำา คำาปรกึษาเรือ่งน้ันเรือ่งนีจ้ากพ่ี ทำาให้ดฉินั

รู้สึกภาคภูมิใจ อบอุ่น มีคุณค่าและมีความสุขในช่วงวัยของ

การเป็นครูอาวุโส ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ  

ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน

ในสิ้นปีการศึกษา 2562 น้ี ดิฉันขออำาลาชีวิตครู 

อุร์สุลินท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ท่ีทำางานท่ีเดียวของชีวิตการทำางาน  

เพ่ือเดินทางค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยเรี่ยวแรงท่ีพอ

ไหวและเหมาะสมกับวัยอย่างดิฉันต่อไป
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โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัขอชืน่ชมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอีวทิยาลยัท่ีสำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีในปีการศกึษา 

2561 ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล (เหรียญทอง) เกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 ดังรายนามต่อไปนี้

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

     เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  รัชชาภา จาวจักรศิริ

     เกียรตินิยมอันดับ 1   จิตสุภา  เศรษฐีพาณิชย์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ฉันท์ชนก  ฉันท์ภัคพิมล

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณิชา  รอดโพธิ์ทอง

     เกียรตินิยมอันดับ 2   โปรดปราน  โอภาสนิพัทธ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2    พิมพ์ชนก  ณ พัทลุง

     เกียรตินิยมอันดับ 2   สุรัญชนา  โชติวิสิทธิ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2   อ้อมกร  ธรรมพรหมกุล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1   ชัชพร  อรรถโกวิทานนท์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   สุธาวัลย์  มา 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ชาลิสา  ศรีกรกุล

     เกียรตินิยมอันดับ 2   นิชา กำาภู  ณ อยุธยา

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ปลิดา  อัครมงคลชัย

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ปิ่นนภา  ตู้จินดา

     เกียรตินิยมอันดับ 2   พิมกาญจน์  ผูกทวนทอง

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ภาสินี  หงสเวส

     เกียรตินิยมอันดับ 2   วริศรา  พงษ์ไกรกิตติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 1   พัชรพร  จิรจิตร 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณิชารีย์  ดาโลปการ

    

คณะเศรษฐศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1   พัชรพร  กองเกตุใหญ่ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐพร  ประวีณเมธ

     เกียรตินิยมอันดับ 2   สวัสดิโสภาพรรณ  ประสพศรี

   

คณะจิตวิทยา   เกียรตินิยมอันดับ 2   ทยิดา  อัษฎาธร

     เกียรตินิยมอันดับ 2   รยา  วงศ์วิเชียร

   

เกียรตินิยมนักเรียนเก่า
โดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร
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คณะอักษรศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   ปณิชา  อัครมงคลชัย

     เกียรตินิยมอันดับ 2   พิมพ์นารา  ชุติรัตนโรจน์

 

คณะรัฐศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐสิมา  ตัณฑิกุล

     เกียรตินิยมอันดับ 2   นฤทัย  มังกรหงษ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2   วรรณพุฒิ  ตีระพงศ์ไพบูลย์

     

คณะนิเทศศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   ณพิสา  นาคปรีชา

   

คณะนิติศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   กรแก้ว  แสงทอง 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   กฤติมา  เกียรติศรีธารา 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   ชญานิศ  สรสุชาติ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ชลิดา  วัชรวสุนธรา

     เกียรตินิยมอันดับ 2   อาริสา ภารดี  ศุภางคเสน

   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 1   กานต์กนิษฐ์  วัฒนคุณ 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   ศรุตา  ตันติศิริวัฒน์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ชนาพร  ธรรมสิทธิ์บูรณ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ฐิติภา  ถิตยสถาน

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฏฐ์พัฒน์  ฉัตราโสภณ

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ปวริศา  จินตวลากร

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ปัณณิกา  ปรัชญาจุฑา

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1    ภัทราพร  สกลพงศ์ไพโรจน์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐริการ์  สกุลศรีจิรวัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   สุพิชชา ฐิรวัฒนวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   นภัสสร  อินทรสกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   ปวีณรัตน์ ถิระถาวรทรัพย์
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ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา หนูไดต้ัง้เป้าหมายและความ

พยายามควบคู่กันไปท้ังในด้านการเรียนในโรงเรียน และ

การพัฒนาทักษะและความสามารถในแข่งขันกอล์ฟระดับ

เยาวชน เพื่อจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งในต่าง

ประเทศ ซึง่จากประสบการณเ์หลา่น้ัน ทำาให้หนูไดเ้รยีนรูจ้าก

เพ่ือนนักกอล์ฟเยาวชนท่ีมาจากหลากหลายวัฒนธรรมจาก 

หลาย ๆ  ประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์ให้กับหนูในหลาย ๆ  ด้าน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงทำาให้หนูคน้พบวา่มมีหาวทิยาลยัหลายแห่ง

ในสหรัฐอเมริกา มีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา

กอลฟ์ โดยนักกฬีาจะไดร้บัโอกาสในการเรยีนในมหาวทิยาลยั

พรอ้ม ๆ  กบัการเป็นตัวแทนมหาวทิยาลยัไปแขง่ขนักอลฟ์กบั

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาด้วย นั่นหมายถึงหนูจะ

ไดเ้รยีนตอ่ในสาขาวชิาท่ีสนใจและแขง่ขนักอลฟ์ เพ่ือเกบ็เก่ียว

ไม่ใช่เก่งเพื่อตัวเองเท่านั้น “แต่เก่ง”
เพื่อจะได้มีโอกาสรับใช้ผู้อื่น

โดย ปัญชลิกา  อาภามงคล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

จากการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน

ระดับนานาชาติในหลายปีท่ีผ่านมา หนูได้มีโอกาสพบและ

สนทนากับโค้ชตัวแทนจากหลาย ๆ  มหาวิทยาลัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้เข้าไปเย่ียมชมการจัดระบบการศึกษาและ

ระบบการสนับสนุนพัฒนานักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัย

และในท่ีสุด เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา 

หนูกไ็ดต้ดัสนิใจลงนามรบัทุนการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบ

เต็มรูปแบบ full-ride scholarship กับ Colorado State 

University ในรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็น

หนึ่งในทีมนักกีฬากอล์ฟหญิง Division-1 ของมหาวิทยาลัย 

พรอ้มโอกาสท่ีจะไดเ้ดนิทางไปแขง่ขนัในสถานท่ีตา่ง ๆ  ตลอด

ช่วงที่เป็นนักศึกษา ซึ่งการได้รับโอกาสนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าว
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ใหญ่ ที่หนูจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองทั้งการเรียนและกีฬา 

เพื่อต่อยอดทำาตามความฝันที่วางไว้ให้ก้าวหน้าต่อไป

สำาหรบัหนูแลว้การเป็นนักเรยีนพรอ้ม ๆ  กับการเป็น

นักกีฬานั้น ”เวลา” คือสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ผ่านมาหนูเรียนรู้และ

พยายามฝึกท่ีจะบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ การ

จัดสรรเวลาให้ดีเพ่ือให้การเล่นกีฬาน้ีจะไม่กระทบกับผลการ

เรยีนและกิจกรรมในโรงเรยีน ซึง่ย่ิงโตขึน้มภีารกิจรอบตวัมาก

ขึน้กย่ิ็งแบ่งเวลาไดย้ากขึน้เป็นทวคีณู สบิสามปีท่ีหนเูรยีนและ

เตบิโตท่ีน่ีหนูโชคดแีละภูมใิจท่ีเป็นนักเรยีนของโรงเรยีนมาแตร์

เดอีวทิยาลยั โรงเรยีนท่ีเน้นย้ำาสอนให้นักเรยีนพัฒนาตนเองให้

เป็นคนเกง่ไมใ่ชเ่พ่ือตวัเองเท่าน้ัน แตเ่กง่เพ่ือจะไดม้โีอกาสรบั

ใช้ผู้อื่น ที่นี่มีคุณครู มีเพื่อน ๆ และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่น่ารัก 

เข้าใจ และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอ

ขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่ให้การสนับสนุนหนูตลอด

มา ให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ จนทำาให้หนูได้มีทุกวันนี้ 

ทำาให้หนูได้มีโอกาสสานต่อความฝันและทำาในสิ่งที่รัก พร้อม

กับมีความทรงจำาดี ๆ มากมายตลอดช่วงเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ 

ณ ที่โรงเรียนแห่งนี้...
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ในโอกาสแห่งพระพรจากพระเจ้า ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พระองค์ทรงนำาความรักเมตตาจากพระเจ้ามาสู่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำานักอยู่ใน

ประเทศไทย มีตัวแทนนักเรียน ศิษย์เก่า คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และคณะซิสเตอร์ จากโรงเรียนและบ้านอบรมใน

เครือคณะอุร์สุลินฯ ไปร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาในสถานที่ต่าง ๆ มีนักเรียนและคุณครูโรงเรียนมาแตร์เด

อีวิทยาลัยจำานวนหนึ่งอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่ายเยาวชน Come & See และกิจกรรมตื่นเฝ้าที่จัดโดยสหพันธ์

อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยที่โรงเรียนพระแม่มารี สาทร กลุ่มนักขับร้องเพลงสหบูชามิสซาที่สนามศุภชลาศัยและ

มิสซาเยาวชน กลุ่มร่วมพิธีมิสซาเยาวชนกับพระสันตะปาปาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ และกลุ่มครูคำาสอนร่วมรับเสด็จฯ ที่วัดนัก

บุญเปโตร สามพราน เป็นต้น ตัวแทนนักเรียนและคุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีความชื่นชมยินดีที่จะแบ่งปันความ

รู้สึกและความประทับใจจากประสบการณ์การร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้ประสบการณ์ของ

ตัวแทนเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจสำาหรับเราแต่ละคน ที่จะร่วมกันมอบความรัก-เมตตา สร้างสะพานเชื่อมผู้คนในโลกให้เป็น

หนึ่งเดียวกัน ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนเราทุกคนต่อไป 

องคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงให้ความสำาคญัตอ่เยาวชนเป็นอย่างมาก ดงัท่ีกลา่ววา่ เยาวชนเป็นมากกวา่บ่อ

เกิดแห่งความภาคภูมิใจแต่เพราะเยาวชนเป็นของขวัญจากพระเจ้า การเป็นเยาวชนนั้นเป็นพระหรรษทานและพระพร (สมณ

ลิขิตเตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ข้อที่ 134) ในครั้งเสด็จเยือนประเทศไทยที่ผ่านมา บทเทศน์ถึงเยาวชนที่ยังคงตรา

ตรึงใจ คือ เยาวชนเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เติบโตอย่างงดงามแต่หากเกิดลมพายุและรากของต้นไม้ไม่แข็งแรง ต้นไม้นั้นคงต้อง

แห้งเห่ียวและลม้ลง ฉะน้ันเราจึงควรเป็นตน้ไมท่ี้หย่ังรากลกึลงในพระครสิตเจ้ามรีากแกว้ท่ีแขง็แรงมัน่คง ไมว่า่ตน้ไมน้ั้นจะพบ

เจอสิ่งใดก็พร้อมจะก้าวผ่านไปได้อย่างสวยงามและมั่นคง และอีกหนึ่งบทเทศน์ คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราขอทุก

VIVA IL PAPA!
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว

“ให้มนุษย์ใช้ความรักสร้างสะพานเข้าหากันมากกว่าที่จะสร้างก�าแพงกีดกั้น” 
-สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส-
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คนอย่าหยุดเดิน จงมุ่งไปข้างหน้าและมั่นใจได้ว่าพระคริสตเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา เคียงข้างเราในทุกการเดินทาง

ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายในครั้งนี้ ทำาให้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตคริสตชนที่คักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับ

มาจากการเรยีกของพระมากย่ิงขึน้ ท้ังไดเ้ลง็เห็นความสำาเรจ็จากการรว่มมอืกนัอย่างดรีะหวา่งคณะนักบวชและบรรดาเยาวชน

ในการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เบญจมาศ ศรีสุข ม.4/5  

จากการที่ได้ไปค่าย ร่วมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทำาให้ได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างมากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นในด้านความรู้ การทำางานเป็นกลุ่มและได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ทำาให้เรากลับไปอย่างไม่เสียเปล่าและทุกคนมีความภูมิใจ

ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่าย come & see นอกจากนี้การมาค่ายครั้งนี้ พระได้เรียกให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตนเองกับพระ 

ก่อให้เกิดความสงบในจิตใจ และเตรียมพร้อมกายและใจในการพบปะพระสันตะปาปาฟรังซิส สิ่งท่ีอยากจะขอขอบคุณคือ

การขอบพระคุณท่านที่ได้มาเยือนประเทศไทย ทำาให้ได้มีโอกาสดี ๆ เช่นนี้และคำาพูดหนึ่งที่ท่านทรงสอนเราและเป็นหลักใน

การดำาเนินชีวิตนั่นก็คือการมุ่งไปข้างหน้า ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอะไรหรือจะยากเย็นเพียงใดก็ขอให้เราจงมองไปข้างหน้า 

อย่าได้หันหลังกลับ และ พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา และจะทรงมองเราอยู่ทุกแห่งหน เพียงแค่ขอให้เรามีความเชื่อ ความ

ศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

พริม ฟีโอน่า พลอยส่องแสง ม.4/5

เมื่อหนูได้ทราบข่าวว่าพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย หนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก หนูอยากมีโอกาสได้ใกล้

ชิดกับท่าน การที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของค่าย come & see เป็นประสบการณ์ที่หนูจะจดจำาไปตลอด สิ่งที่หนูรับจากค่าย

นี้คือ โอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเป็นผู้นำา โอกาสในการเรียนรู้ชีวิตคริสตชน ค่ายนี้มอบโอกาสให้หนูได้ไปเข้าร่วมพิธี

มิสซาเยาวชนในอาสนวิหารอัสสัมชัญ และสิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ การมีโอกาสได้รู้จักพระคริสตเจ้ามากขึ้น

ภคมาศ เจริญพาโชค ม.5/1
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อยากขอบคุณพระเจ้าในการได้เป็นส่วนหน่ึงของเยาวชนคืนต่ืนเฝ้าคือ ได้มีโอกาสท่ีมีคุณค่าครั้งหนึ่งในชีวิต ท้ัง

ประสบการณ์จากการได้รู้จักกับคนใหม่ ๆ และ โอกาสที่ได้ทบทวนตัวเองในเรื่องความเชื่อ หลาย ๆ ช่วงที่ไปในตอนแรกมี

แต่ความรู้สึกอึดอัดใจ เมื่อเวลาต่อมาขณะเดินไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ความรู้สึกกลับเปลี่ยนไป และได้มุ่งมั่นที่จะไปร่วมพิธี

มิสซาอย่างดี ในระหว่างพิธีข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงพระวรสารที่กล่าวว่า ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่เห็นก็เป็นสุข คือหลายคนที่มีร่างกายที่

สมบูรณ์ก็จะได้เห็น ได้ยิน แต่หลายคนกลับไม่เป็นเช่นนั้น จึงได้แต่ใช้ความเชื่อในการสัมผัส เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แม้จะไม่

ได้ใช้ตามองหรือหูฟัง ในพิธีดังกล่าวข้าพเจ้าก็ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าทางพระสันตะปาปาอย่างเต็มเปี่ยม ทำาให้เข้าใจ

ถึงประโยคที่ว่า  “ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่เห็นก็เป็นสุข”

เธียรธาร ปัญจทรัพย์ ม.6/2

จากการท่ีหนูได้มีโอกาสเป็นนักขับร้องในพิธีมิสซาท่ีสนามศุภฯ เเละมิสซาเยาวชน หนูประทับใจในความสามัคคี

ความร่วมเเรงร่วมใจของคริสตชนทุกคนที่รวมตัวกันตั้งใจต้อนรับพระสันตะปาปาอย่างดี  ได้เห็นถึงความสุภาพ ใจดี ความ

รัก ความอ่อนน้อมความน่ารักของพระสันตะปาปาท่ีมีต่อเยาวชนเเละคริสตชนทุก ๆ คน ทุกคนถึงรวมตัวกันมาต้อนรับ

ท่านมากมายขนาดนี้ เเละถึงเเม้หนูต้องซ้อมอย่างหนักหลายชั่วโมงเเต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาร้องเพลงในงานสำาคัญเเบบนี้ได้ เห็นสิ่ง

ต่าง ๆ ที่บางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็น หนูอยากจะขอบคุณคุณเเม่ ซิสเตอร์ และทางโรงเรียนที่ให้หนูได้มีโอกาสมารับ

ประสบการณ์ที่ดีเเบบนี้

ชัญญา เตชะไกรศรี ม.3/4

จากการได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มนักร้องประสานเสียงเยาวชน  ในพิธีมิสซาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ

เยือนประเทศไทย  ทำาให้หนูรู้สึกมีความสุขและภูมิใจเป็นเป็นอย่างมาก   หนูประทับใจในความเชื่อ  ความรักเมตตา  และความ

เสียสละของนักร้องเยาวชนทุก ๆ  คนในกลุ่ม  รวมถึงอาจารย์ผู้ฝึกสอน ทุก ๆ  ท่านที่ทุ่มเท เพื่อให้งานนี้ออกมาสำาเร็จไปได้ด้วย

ดี  การไปร่วมร้องเพลงครั้งนี้ทำาให้หนูมีความเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม เพราะได้เห็นพลังใจที่มาจากความเชื่อของคนจำานวน

มาก  และได้ร่วมในพิธีมิสซาของพระสันตะปาปาฟรังซิส หนูได้เรียนรู้ที่จะมีความกล้าลองทำาสิ่งใหม่ที่ท้าทาย ตนเอง  นอกจาก

นี้ยังได้เรียนรู้ถึงการมีความพยายามต่อสิ่งต่าง ๆ  มากขึ้น ด้วย  การได้ทำากิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่สำาคัญและมีค่ามาก ๆ  

สำาหรับหนู  และสิ่งนี้จะคงอยู่ในความทรงจำาดี ๆ ของหนูตลอดไป 

กีรติกา บุญคำา ม.5/5
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การได้ไปเป็นนักขับร้องเพลงในมิสซาท่ีมาพระสันตะปาปาในครั้งน้ีหนูรู้สึกมีีความสุขมากท่ีได้อยู่ร่วมในมิสซาท่ี 

พระสนัตะปาปาเสดจ็ถงึสองท่ี หนูรูส้กึตืน้ตันมาก หนูขอบพระคณุพระสนัตะปาปาท่ีมาหาพวกเรา หนูขอบคณุโรงเรยีนท่ีทำาให้

หนูมีโอกาสในการใกล้ชิดกับพระสันตะปาปา

รมิตา ทรวงบูรณกุล ม.2/1 

โดยส่วนตัวของหนูเเล้วการรับเสด็จพระสันตะปาปาในครั้งน้ีถือเป็นประสบการณ์ท่ีล้ำาค่าสำาหรับหนูมาก การได้เห็น

ท่านโบกมือทักทายเยาวชนอย่างใกล้ชิดด้วยใบหน้าท่ีย้ิมเเย้มเเละรับของจากเยาวชนด้วยพระองค์เองน้ันทำาให้หนูรู้สึกประทับ

ใจในความอ่อนโยนเเละความเมตตาของท่านที่มีต่อคริสตชนชาวไทยทุกคน

สุพัชชา พงษ์พานิชย์ ม2/3

ความประทับใจที่ได้ร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาในมิสซาเยาวชนคือได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด กว่าที่คิดไว้ ตอนที่ท่าน

เสด็จผ่านทุก ๆ คนต่างส่งเสียงร้องพร้อมกันด้วยความยินดี เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เหมือนที่ใด เป็นช่วง

เวลาอันแสนวเิศษและประสบการณท่ี์น่าจดจำา เยาวชนเปรยีบดัง่ต้นไม้หากไม่มีรากฐานความเชือ่ท่ีม่ันคงเม่ือเจอพายุจะหักโคน่

ลง เราจึงควรหยั่งรากลึกลงไปในพระเยซูคริสตเจ้า

ภุมรี ศรีนุตพงษ์ ม.2/2

หนูรู้สึกประทับใจที่ได้มารับเสด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ เนื่องจากหนูชื่นชมท่านมาโดยตลอด ท่านเป็นแรงบันดาล

ใจของคนหลาย ๆ คน รวมถึง ท่านไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือว่าใครจะมาจากที่ไหนและเป็นใคร ประสบการณ์ในครั้งนี้หนูจะ

ไม่มีวันลืมและจะนำาคำาสั่งสอนของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป

ภัทริดา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ม.1/1

Viva il Papa “สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงพระเจริญ” ดังสนั่นไปทั่วทุกที่ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จผ่าน  

นำาความปลื้มปีติแก่ปวงชนคาทอลิกชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ ในที่ 2 แห่ง คือที่สนามศุภ

ชลาศัยและที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ที่สนามศุภชลาศัย ได้เห็นถึงความอดทน พร้อมเพรียงของคริสตชน แต่ถึงกระนั้น

ก็ยังเทียบไม่ได้กับความอดทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ที่ต้องตระเวนพบปะผู้คน มาตั้งแต่เช้า ด้วยวัย 83 พรรษา 

และพระวรกายที่ไม่สมบูรณ์นัก แต่ด้วยความรักต่อคริสตชนชาวไทย แม้พระพักตร์จะดูเหนื่อย แต่ก็ยังมีรอยยิ้มและทรงโบก

พระหัตถต์ลอดเวลาท่ีผ่านประชาชน การเสดจ็มาครัง้น้ีพระองคท์รงกระทำาภารกจิท่ีย่ิงใหญ ่คอืการเติมปุ๋ยลงในพืชผล ท่ีคณะ

มิชชันนารีได้มาหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้เมื่อ 350 ปี มาแล้ว ให้ได้ผลิดอก ออกผล ให้งอกงามยิ่งขึ้น โดยทรงกล่าวว่าพระองค์

ท่านเสดจ็มาครัง้นีเ้พ่ือเป็นขวญัและกำาลงัใจให้ครสิตชนชาวไทยในฐานะของบรรดาศษิย์ธรรมทูตเพ่ือทำางานเผยแผ่คำาสอนของ

พระคริสต์ต่อไปข้างหน้า

ในวันรุ่งขึ้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ได้เข้าไปอยู่ในวัดจึงมีโอกาสเฝ้า

พระองค์อย่างใกล้ชิด ได้เห็นพระพักตร์และพระเนตรที่มีความเมตตาอย่างเปี่ยมล้น ทำาให้ปลื้มปีติจนกลั้นน้ำาตาไม่อยู่ 

นอกจากนัน้การเสดจ็มาเยอืนขององคส์มเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี ้พระองคย์งัทรงใหข้อ้คิดคำาสอนหลายประการ 

ที่สำาคัญ และประทับใจมาก คือ ท่านได้กล่าวกับบรรดาพระคาร์ดินัลและบิชอปทั่วเอเชียว่า “การเป็นนายชุมพาบาลที่ดี ต้อง

รู้จัก แม้แต่ครูอาจารย์ ต้องรู้จักผู้ใต้ปกครองอย่างถ่องแท้ เพี่อการดูแลและอภิบาลอย่างเหมาะสมในแต่ละคน”

คุณครูสุภาภรณ์ ปิยะศิริกุล
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ระหว่างโรงเรียนปิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563  

ทางทีมงานจัดภูมิทัศน์ได้เร่งดำาเนินงานกันอย่างเต็มที่ทั้งทีมจัดสวน สนามเด็กเล่น และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ถนน 

ระเบียง ทางเดิน ฯลฯ ทีมงานทั้งหมดทำางานด้วยความตั้งใจทุ่มเท เพื่อ “เนรมิต” ของขวัญปีใหม่ให้นักเรียนมาแตร์เดอีฯ 

ให้ได้ เพราะไม่สามารถมอบให้เป็นของขวัญคริสต์มาสตามที่กำาหนดเอาไว้

วันแรกที่เปิดเรียนในปีใหม่ 2563 บรรยากาศของโรงเรียนเป็นบรรยากาศของความตื่นตาตื่นใจ ชื่นชม และภาค

ภูมิใจ โรงเรียนของเรา “บ้านเรา” สวยจัง สนามเด็กเล่นน่าเล่นเป็นที่สุด คำาตอบสำาหรับนักเรียนมัธยมมีอยู่แล้วว่า เครื่อง

เล่นในสนามนี้รองรับน้ำาหนักของพวกหนูได้ แต่นี่เป็นสนามของน้อง ๆ นะ

คุณอุกฤษณ์  ไกรโกศล จากบริษัทพาร์ค แอนด์ การ์เด้น จำากัด ได้มาตามนัดในเวลา 10.30 น. ของวันศุกร์

ที่ 3 มกราคม เพื่อให้ข้อมูลสนามเด็กเล่นกับทีมบริหารและคุณครูอนุบาล ประถม 1-2 ของโรงเรียน และมาชมสนามเด็ก

เล่น ประมาณ 11.00 น. คุณวรรณรภา  แย้มพันธุ์ นักเรียนเก่าผู้ประสานงานโครงการ ตัดสินใจ “ไม่ลองก็ไม่รู้” โดย

ขอคุณครูชญานุช เลือกอนุบาลหนึ่งห้องมาลองเล่นดู คำาตอบคือ “work” เด็ก ๆ สนุกสนานกันมาก และรู้จักระมัดระวัง

ในการเล่น หลังจากน้ันคุณครูอนุบาลและประถมก็ได้นำานักเรียนมาสาธิตการเล่นทีละห้องอย่างสนุกสนาน และแม้จะ 

ติดป้ายว่ายังไม่เปิดบริการ ก็จะมีทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเก่าและโดยเฉพาะนักเรียนมัธยม เข้าไปขอถ่ายรูปในสนามเด็กเล่น

กันอย่างมีความสุข

นอกจากสนามเด็กเล่นแล้ว รั้ว ต้นไม้ ลานต่าง ๆ และท่ีน่ังพักผ่อนหย่อนใจท่ีเกิดขึ้นใหม่ล้วนสร้างความ 

พึงพอใจให้อย่างมาก ขอขอบคุณคุณวิภา คุณวรรณรภา บริษัท P Landscape บริษัท Art Green Landscape   

บริษัท Park and Garden และบริษัทสี่พระยาก่อสร้าง และทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำาให้ Phase ที่ 1 ของโครงการ 

จดัภมูิทศันเ์พือ่การเรียนรู้ใหม่ดำาเนินไปได้ด้วยดี แม้จะใช้เวลาเกินกำาหนด แต่ก็เพราะต้องการใหท้กุอยา่งมีคุณภาพมั่นคงและ

ปลอดภัย

   

  ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน

โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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This issue of ‘The World Languages Pages’ of Mater Dei News pre-

sents student writing in English from Mathayom One, Two and Three, 
along with Prathom Three and Five. It also includes the last of four instal-
ments of Khru Bryan Jacques series on Saints Who Influenced Saint An-
gela Merici on Osanna of Mantua. Student writing has received further 
copyediting before publication. We hope you will enjoy this issue. 

 
 
From the Mathayom Three Classrooms of Khun Khru Karl Nils Kim Gustafsson 
 

From the teacher: 
Students were asked to write about their earliest childhood memory. 

A first draft was then subjected to mind mapping and revisions as to con-
tent and organization. A few of the revised stories follow.  

 
 
From Ms Jongpasinee Sukavut  

Mathayom Three 
 

A Childhood Memory 
I had a memorable day eleven years ago 

when I was four. It was the night before Christ-
mas. I was so excited because the next morning I 
would get gifts from Santa Claus. I believed in 
Santa Claus very much because every year, I al-
ways got gifts on Christmas day. I was sure that 
they were from Santa. 

That day I was busy putting socks all around 
my room so that Santa Claus could put gifts inside 
them. Around 8 P.M. my older brother went in to 
my bedroom to get back something that I had bor-
rowed from him to play games. He saw me putting 
socks all around and he said it was stupid. He told 
me Santa Claus was not real. I was shocked, then 

very annoyed and so angry with my brother. I 
shouted at him and cried so hard. He did not even 
care and walked out of my room like nothing had 
happened. I ran to my mom’s room and hugged 
her. I remember that day until now. I was mad at 
my brother for more than a week: he told me Santa 
Claus was not real. 
 
From Ms Irada Kongkamee  

Mathayom Three 
 

A Childhood Memory 
My childhood memory is when I was eight 

years old, I travelled to Germany with my family. 
One day was so boring I wanted to have some ac-
tivities, so I decided to ask my parents about walk-
ing in the forest behind the village. My parents let 
me go there alone because I knew the way. It was 
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the beginning of November and the weather was 
cold with the temperature around 7-8° C. My mom 
gave me her scarf and told me to take care of it 
because it was brand name. When I arrived at the 
forest, there were just trees, snow and a church. It 
was very quiet there – no people or cars, just the 
church and forest.  

It started to get dark because it was four P.M. 
now; the wind blew stronger and stronger. I felt 
scared and lonely so I decided to go back. On the 
way I noticed that I lost the scarf. I was very 
shocked and upset because my mom was going to 
be angry with me for sure. When I arrived home I 
told my mom that I lost her scarf and as expected 
she was very angry. I have never forgotten this 
memory since the day it happened. My parents al-
ways remind me about it whenever they let me use 
anything of theirs.  
 
From Ms Venisa Chinavicharana 

Mathayom Three 
 

My Childhood Memory 
At first, I was at home with my grandma and 

the housekeeper. After that I was lying on a bed at 
the hospital. What happened to me? Why was I at 
the hospital? Why couldn’t I remember anything 
that happened that day? I will tell you what hap-
pened to me that day. 

In the morning I was at home with my 
grandma and the housekeeper. I was playing with 
the toys outside the house or I was walking outside 
the house. Suddenly I fainted. My grandma and 
the housekeeper heard a noise so they came out of 
the house and saw me. They tried to wake me up 
but failed. So they decided to take me to the hos-
pital. At that time my parents had taken my sister 
to her school. When they heard about me, they 
went to the hospital immediately.  

When I woke up, all I could remember was 
that I jumped on my bed when a Tom and Jerry 
cartoon came on TV. After I grew up I learned the 
reason that I fainted from my parents. I fainted be-
cause I had very low sugar in my blood but it was 
not dangerous. I had good treatment from the 
medicine they gave me. If I feel tired or sleepy, I 
need to eat something sweet to give me energy to 
do things. Now I am healthy. 
 
From Ms Praewa Chayasadom 

Mathayom Three 
 

My Childhood Memory 
When I was six or seven years old, I went to 

Malaysia with my family: mom, dad, grand-
mother, grandfather, aunt, uncle and my cousin. 
One day I was waiting for my aunt and uncle who 
had gone to the toilet. I was playing with my 
cousin. Then I saw a fence which divided the 
zones in the amusement park. I wanted to know if 
my head could go through the fence or not, so I 
ran to it and put my head in it. The first time, I 
could pull my head out and I thought it was fun so 
I did it again. But the second time I could not pull 
my head out of the fence. I was very scared and I 
really wanted to get out. So I cried a lot. Then my 
grandpa saw me and pulled me out. It hurt a little 
bit but I was very glad to be free. Then my mom 
and dad ran to me and hugged me. 
 
From Ms Chanya Kittichai 

Mathayom Three 
 

A Childhood Memory 
When I was four or five years old, I lived in 

my grandparents’ house. One day my sister found 
a baby bird that had fallen out of its nest in the 
mango tree in my grandma’s garden. My grandpa 
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thought that the storm last night had separated the 
baby from its mother. I was very excited and 
thought that I would take care of it as a pet.  

My sister, grandparents and I helped it by 
feeding it tiny worms which my sister got from 
leaves in the well. After the feeding time, we went 
out to the local supermarket. When we came back 

home, the baby bird did not respond to anything. 
Finally, we knew that it was dead. My sister and I 
were very sad but I thought I had learned a lesson. 
My grandpa told us that if a human touches a baby 
bird, the mother bird will not come to her baby 
again because she can smell the scent of human 
beings. 

 
 
From the Mathayom Two Classrooms of Khun Khru (‘Coach’) Dr Harry 

Vanduyne 
 
From the teacher: 

Mathayom Two students had the following question on a semester 
examination: 

Read (and think about) this quotation from Albert Einstein: 
‘Look deeper into nature, and then you will understand every-
thing better.’  

Now answer the following three questions: 
1. What does Einstein mean by ‘everything’? Please give some 

examples. 
2. What is your perception of his advice for this (your) genera-

tion?  
3. How could his advice help you in your personal development? 

Try to give some examples. 
 
 

From Ms Natcha Bunprakasit 
Mathayom Two 

  
In this quote ‘Look deeper into nature, and 

then you will understand everything’ I think the 
word everything means the problems that you are 
facing. You could compare this to a situation such 
as you or a family member has a bad disease and 
is going to die soon. Perhaps you are stressed 
about problems with family, friends or work.  

My perception for this generation is ‘You 
need to play social media less’. I am not talking 

about others only, but I am also talking about my-
self. These days people use too much social media 
and some have already lost their personalities. 
They change into another person through social 
bullying. And some are too strict about the opin-
ions of others, such as the likes that people will 
give to them.  

I think people in this generation need to have 
some ‘forest therapy’. I am not really sure that it 
is called forest therapy. But forest therapy in my 
meaning is to go to the forest. Take a trip there, do 
some hiking and explore about plants and bugs. I 
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have read about this and learned there is some kind 
of gas that trees give off which makes us feel bet-
ter. This does not mean the tree will heal every-
thing, but doing some activities there will help you 
solve problems.  

I think what Albert Einstein said is really 
helping me, because I will tell myself to love my 
life more. Do not expect too much. Feel proud to 
study in Mater Dei School; love my friends more; 
think about what my parents have done for me and 
how thankful I am. There is also a quote that I re-
ally like: ‘Always celebrate life’ Always feel 
thankful for what you have now and stay positive. 

 
From Ms Nattanicha Samrankase  

Mathayom Two 
 

What I think Einstein meant by ‘everything’ 
is that it is our lives and our environment around 
us: nature started our lives in the first place. 

I think his perception is that we humans are 
very small compared to nature. Look deeply into 
nature and we will see how small we are. We will 
see how great and self-organized nature is. We 
will see how beautiful nature is. 

How I think this advice helps me in my per-
sonal development is that we now understand that 
we are just some creature in this big world. Know-
ing this, I will try to live my life in the best way I 

can. Our lives are very short compared to how 
long nature has been with this world. So I will en-
joy and appreciate every little moment in life for 
as long as I can. 
 
From Ms Lalisa Phuphatana, Mathayom Two 
 

I believe that he is trying to say that ‘every-
thing’ is literally everything. From environments 
like the forest, to buildings and cities, and all. And 
what humans are now. It all began from nature. 
The way humans feel frustrated trying to gather 
resources and materials. Forest burning. All that 
kind of thing happens by the nature of things sur-
rounding it because, well … it just happens! 

Our generation should understand this quote 
as something about looking into what will happen 
in the future if you do this or that. And that every 
action, no matter how small it is, will affect nature, 
which is why we should look more deeply into it.  

How did all of this happen? Humans? For-
ests? The Big Bang Theory? 

Of course, I would use this advice to remind 
myself when looking into something, to see not 
just the surface but deeply into it. Everything has 
its reasons no matter what it is. Maybe it looks like 
it does not make sense – like our sense of humour 
– but once we look deeply into it, we will figure 
out why in the end. 

 
 
From the Mathayom Two Classrooms of Khun Khru Mr Christopher Scott 

Dixon  
 

From the teacher: 
Mathayom Two students had a variety of writing assignments this 

year, ranging from preparing essays related to health; to interpreting fa-
mous quotations; to completing a fiction story from a starting sentence; to 
writing reviews of films, restaurants, computer apps, etc.; and to serving 
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as an ‘agony aunt’ giving advice to other teens. Here are some samples of 
the students’ work on these topics 

 
 
From Ms Rujapa Silanun, Mathayom Two 

 
The Benefits of Sports 

There are many kinds of sports such as bad-
minton, football, boxing and gymnastics. Many 
people around the world play sports for weight 
management, but there are more positives than 
just weight management. Here are some of the 
other benefits of sports.  

The first is teamwork. Playing sports helps 
develop good relationships with many people. For 
example, when we play basketball or football, we 
may get some new friends.  

The second benefit is discipline. Discipline 
becomes a natural part of life when you start 
spending time playing sports. This is because it is 
necessary to have discipline to play sports at all 
well.  

The third benefit is stronger immunity. Reg-
ular exercise and sports make the body immune to 
many diseases that usually affect a person due to 
weak immunity. Playing sports increases sweat 
production and removes toxins.  

In conclusion, the benefits are teamwork, 
discipline and stronger immunity. Everyone 
should play sports.  
 
From Ms Thunyanan Nithakorn 

Mathayom Two 
 

Alien School 
I do not know why but today I got up early 

so I decided to go to school early and do my home-
work. When I got there, I had a problem with 
maths so I went to the teachers’ room to find Mr. 

Barnaby. I opened the door and was surprised to 
see that my teachers were all aliens. 

I screamed, then I ran away. I was in the toi-
let and I tried to escape from some noise that fol-
lowed me. I was very frustrated because I went out 
and saw all of my friends were aliens. One of my 
friends was Jimmy. He walked up to me and told 
me about his science test results. I decided that I 
had to act normally so everyone would not eat me. 
After that, I went to my science class. I saw that a 
skeleton was talking to Mrs. Celine. I had to study 
with aliens all day! 

At noon, I went to my P.E. class at the gym. 
I saw all of my friends were swimming in the pool. 
I went into the changing room. I looked in the mir-
ror and I saw I was an alien! 

 
From Ms Pyapabha Nacaskul  

Mathayom Two 
 
‘Early to bed, early to rise, makes a man healthy, 
wealthy and wise’ Benjamin Franklin  
 

In my opinion, I think this saying is about the 
result you get from going to bed, which depends 
on what time you get to bed, 

I think I agree with Mr. Franklin’s opinion 
because it really makes sense. For example, if I 
stay up late at night, I will not be able to get up 
early in the morning. That means I will get up late 
in the morning. Waking up late is not a good habit 
because you do not feel fresh and do not want to 
do anything.  

In conclusion, going to bed early makes you 
get up early. Getting up early helps you to be able 
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to do many activities such as exercising, which is 
great for your health. 

 
From Ms Varissara Chongsathien 

Mathayom Two 
 

Dear Judy,  
I think you should change from a credit card 

to a debit card, because all the money you spend 
is the money you pay in before you use the card 
and not after. You can also give yourself a budget 
to reduce your spending if you can. 
 
Dear David,  

I think if you want to go with your friends 
you have to make your parents stop being worried 
about you. I think you should prove yourself to 
them that you can take care of yourself. You do 
not need your parents and can be on your own.  
 
Dear Denise,  

I think your parents are just worried about 
you. You should think about it again and again. 
Do you really want to get tattooed? Because a tat-
too is not going to disappear when you want it to. 
It will stay on your body forever unless you re-
move it electrically which is more painful. So 
think about it again.  
 

From Ms Koppanya Cheecharoen  
Mathayom Two 

 
Dear Judy,  

I think that you should buy the things that are 
important for you, such as pens, markers, or pen-
cils for you to take to school. If you want to know 
how much money you spend, you should write it 
down in a money book. 

Choose the most important things that you 
want and do not buy anything expensive.  
 
Hi David,  

If you have the responsibility to go by your-
self with your friends, you can go, but if you do 
not have it, you must wait until you are grown up 
first. Or, you can ask if your parents can go with 
you, so they will not worry about you. Actually, 
you could make it a family trip. 
 
Dear Denise,  

I think that you are too young to get a tattoo 
because it can be too painful for you. If you wore 
it to school, the teacher could be upset and tell 
your parents. You should wait until you are grown 
up. Your parents are worried about you because it 
hurts very much. If it is a fake tattoo, I think it 
maybe is okay for you to wear one 

.  
 
From the Mathayom One Classrooms of Khun Khru (‘Coach’) Dr Harry 

Vanduyne 
 

From the teacher: 
Mathayom One students had the following question on their semester 

examination and produced some very thoughtful answers. 
Read (and think about) the titles of this famous song and this fa-
mous movie: 

Famous Song: ‘ALL you need is Love…’ by the Beatles 
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Famous Movie: ‘Love Actually’ – Love is ALL around 
[Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson] 

Now answer the following three questions: 
1. What is your perception of love and where do you find it? 

All around? 
2. In your opinion is Love ALL [we] need in our lives?  

Why / Why not? Please state reasons 
3. How does Love help you in managing your life?  

Please give some examples 
 
 
From Ms Palida Chiewsanguan 

Mathayom One 
' 

1. Love is something that people crave. It is 
a warm feeling that makes you feel happy for no 
reason. It is nice. You can find it everywhere! But 
everywhere is not all around. You get love from 
your family by blood and bond. You get it from 
your friends, from neighbours, from food, from 
your pet! It is everywhere! But there are things 
that just cannot give you love – like a rock that you 
find on a sidewalk. 

2. In my personal opinion, love is not all we 
need. Because to survive you need air, food, en-
tertainment. Let’s say the apocalypse has arrived, 
and you have your pet chicken with you. Chances 
are, no matter how much you love your pet, you 
are going to kill it for food. That is just how life 
works. 

3. Love helps me manage my life by keeping 
me sane. Imagine a world where you are alone. 
Everywhere you look, there is plain white. You 
slowly turn insane. Why must you suffer this fate? 
Now, add someone who loves you. They will help 
you stay sane and fight your negative feelings. So 
love keeps you sane. You feel safe. And some-
times that is all that matters in life! A warm fuzzy 
feeling in your stomach that makes you happy. 

And also, positive thoughts that keep you moti-
vated no matter what kinds of difficulties you 
face!  

 
From Ms Pattranit Loryuenyong 

Mathayom One 
 

1. As I get older, my understanding of what 
love is and how it feels continues to grow. I be-
lieve that everyone has different experiences of 
love. For me, I think sometimes love can be really 
easy but sometimes it is just complicated. Loving 
someone is easy but expecting the same from him 
or her is complicated. However, you will not have 
a successful love when you have no love for your-
self. I do not really know about romantic love like 
most people do, but I have discovered many types 
of love, like love of my family, love of my friends, 
love of my pets or even love of God. I have a really 
supportive and loving family and group of friends 
who always make me feel important and feel 
loved. This is what I call love in my own percep-
tion. Where do I find love? I find it everywhere. It 
happens when you met your dog after a long day, 
when your friends listen to your problems, when 
your parents help you with homework. All of 
these are my own perception of love and what I 
believe about love. 
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2. Of course, I think love is really important 
in our lives. It gives you the meaning of life. Life 
without love is nothing. Without money you might 
survive but without love you are a stone with no 
feelings. Just like the feelings when you are 
around someone you love, the feelings when you 
miss someone, the feelings when you are around 
your crush, the feelings when your mom and dad 
are happy and healthy. You feel all of these be-
cause of love. If you have no love you feel noth-
ing. The fact that everyone has grown this much is 
the result of love from your parents or someone 
who took great care of you. The word ‘family’, 
friendship, marriage, boyfriend/girlfriend is the 
result of having love inside your heart. Love is not 
the most important thing in life, but it is the foun-
dation of our lives. 

3. I think love can be the power to change 
yourself. Love will always have some magical 
power in order to help you change to be a better 
person for someone. Some people still deny that 
love cannot create life goals, but I think love really 
helps people see more clearly about their life goals 
– especially those who may never have planned 
what to do in their lives. For example, I used to be 
a really lazy girl but I have changed myself be-
cause I love my family and I want them to be 
happy and proud of me. Love creates happiness, 
especially mental happiness. It not only helps you 
with life goals or to change yourself, but it also 
makes you feel proud of yourself and makes oth-
ers feel inspired.  
 
From Ms Bowornlux Chanyarungroj 

Mathayom One 
 

1. In my perception, love is something that is 
valuable and precious. When you have love, you 
will feel happy and you will feel that your life is 

worthwhile. Love is everywhere: in your house, in 
the school, in your neighbourhood or even in your 
heart. Love makes you feel cosy and warm. If you 
do not have love, your life will definitely change 
in a different way. Love is sharing and caring; 
when you do that you will feel happy. Love gives 
you an inspiration and dedication to do something. 
Love is everything. 

2. In my opinion, I think love is all we need 
in our lives. If you do not have love, you can easily 
be a murderer like Ted Bundy. Ted Bundy was a 
murderer because he did not receive any love from 
his family. So he had a lot of anxiety and started 
to kill people. I do not want any kids to be like 
him.  

Love is something that you like very much, 
like habits, jobs or subjects. For example, I like 
English, mathematics and history very much. You 
can call it a love. Because you love it so much, you 
like to do it a lot. I wanted to study more about 
these subjects and wanted to do a lot of exercises 
about it. And yes, when you love something you 
are dedicated to it. For example, if you like saving 
people’s lives you can choose to be a doctor, be-
cause doing that makes you feel good and you 
want to do it forever.  

3. Love can help you manage your life in dif-
ferent ways. For example, when you grow up and 
have a job, you will need to take care of someone 
who used to take care of you since you were little. 
It can be your parents or whomever used to raise 
you. Or, it can help you manage with your job too. 
If you love to do that job so much, you need to 
manage it very well. Maybe it helps you with re-
sponsibility too. It helps you manage the thing that 
you love. But, you need to manage other things 
also, not just your job or habits. You need to take 
care of your family and house and make friends 
too.  
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From Ms Kitiyada Nathisuwan 
Mathayom One 

 
1. My perception of love depends on what 

kind of love it is. Family love is the strongest and 
best kind of love. If it is romantic love, it is com-
plex and hard to explain, because most people get 
confused between love and infatuation. Suppose 
you love someone who does not love you. If you 
really love her, I think you will let her go her own 
way because you want to see her to be happy. 
However, if you feel like you want to possess her 
very much, I think that it is not love – it is just 
infatuation.  

2. In my opinion, love is not all we need. If 
our lives need only love or can go on only because 
of love, what will happen when love is gone? You 
will feel heartbroken and very unhappy, right? 
There are many things that you need in life, such 
as kindness, friendship and understanding. 

3. Love can encourage me when I feel disap-
pointed or upset. If I feel bad or unhappy, some-
one who loves me will encourage me to stay 
strong and be positive. For example, when I study 
a subject that is hard to understand, I just think 
about someone whom I love because if she sees 
that I can learn very well, she will be happy and 
for me, her happiness is my happiness.  
 
From Ms Porawira Chokkhanchitchai 

Mathayom One 
 

Extract 
1. My perception of love is that it is not 

something we want to experience, but have to en-
dure. Love is very complicated and there are many 
kinds of love that you can experience. And, yes, 
love is all around. What makes it quite hard to find 
might be because we are looking for a certain type 

of love. Love is like – the air. There are lots of 
things in the air, and it is everywhere, but we can-
not point out just where the oxygen is.  

2. In my own opinion, love is not the only 
thing we need in our lives, but it is very important 
indeed. Love can make someone feel more com-
plete, while it can also help someone go through 
hardships when they know that someone is rooting 
for them. This might not be the case for aromantic 
people, of course, but it is for most people. You 
see, there is not only romantic love in the world. 
So in conclusion, love is pretty important, as far 
as I know.  

3. As I said above, love can heal people and 
make them ready to do whatever it takes to, well, 
receive that love that a person or a being gives us. 
I think love sets people free, and that is why I think 
it is really important … Now, [love] is one of the 
major things that empowers me and gives me the 
energy to continue doing whatever I have to do. 
This is the case for a lot of people as well. No mat-
ter where they are from or who they are, they ex-
perienced love and appreciated it at some point in 
their lives. It does not really matter where it came 
from. If it is love, it is love ….  
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From the Prathom Five Classrooms of Khun Khru Mr Shaun Racca Anak Siup 
 
From the teacher: 

At the conclusion of a study unit on robots, Prathom Five students 
were challenged to design their own ‘dream robot’. First they prepared 
lists and descriptions of features they wanted their robot to have. Then 
they produced an advertising poster to ‘sell’ their creation. Here are a few 
of the results.  
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From the Prathom Three Classrooms of Khun Khru Ms Worada Kulpetchprasit  
 
From the teacher: 

Prathom Three students studied a unit about houses, covering 
the different rooms in a house, appliances and equipment found in 
houses, and activities conducted in houses. At the end of the unit, 
students carried out a project in which they designed their own 
‘Dream House’. Not only did this project give them practice at de-
scribing something and reinforce the vocabulary they were learning, 
but it also let their imaginations soar, as these examples show. 
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From the teachers 
Saints Who Influenced Saint Angela Merici 

Part Four of Four 
 

Blessed Osanna of Mantua (1449–1505) 
‘Praise the Lord’ 

By Khun Khru Mr Bryan Jacques 
 
On her first pilgrimage in the early 1520s, 

Saint Angela Merici visited the Tomb of Blessed 
Osanna of Mantua, who is also known as Blessed 
Osanna Andreasi. Osanna was born into the An-
dreasi family, a noble family that gave their 
daughter a name meaning ‘Praise the Lord’. 

Why was it meaningful for Saint Angela to 
visit this tomb in Mantua? Osanna is the patron of 
school girls, but this would not have been so at the 
time Saint Angela made this pilgrimage. Also, 
Osanna’s beatification did not actually take place 
until the year 1694. Her dedication to helping the 
poor, something close to Saint Angela’s heart, was 
very well-known throughout this northern Italian 
region at the time. There is also the fact that 
Osanna was not afraid to stand up against those 
doing wrong, even those in the church. This would 
have been another admirable quality in the eyes of 
Saint Angela. 

At the age of 17 Osanna became a Domini-
can Tertiary and wore the habit of this order at all 
times, even though she would not complete her 
vows until the age of 37. A few years before, as a 
young teenager, she had been asked by her father 
to marry. By wearing her habit, Osanna was say-
ing that her life was dedicated to God, something 
her father would have already known due to the 
long hours she spent in prayer and penance. 

Osanna devoted her life to God, and for a 
great part of her life she had communications with 
Him. This actually started when she was 5 or 6. At 

that age, Osanna had her first vision from God. A 
part of this vision was seeing the glory of Heaven. 
I think that I would have been scared to pieces if I 
had had such a vision at such a young age. Later 
in life she experienced the Passion of Christ, 
meaning she could feel the pain Christ suffered 
during the final period of his life. 

We know so much about Osanna of Mantua 
from the writings of Father Jerome of Mount 
Olivet. She saw him as her spiritual son and shared 
her innermost thoughts with him. He was actually 
the author of her biography, written around 500 
years ago. We know from his writings that Osanna 
always had a desire to learn. This desire was not 

Andreasi, Ippolito. (circa 1575). L'Assunta con la Beata 
Osanna Andreasi [oil]. Mantua, Lombardy, Italy.  
This image is in the public domain. 
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approved of by her father, for whom it was essen-
tial that a woman remain at home looking after the 
family. The skills of reading and writing did mi-
raculously come to her. Legend has it that this mir-
acle happened when Osanna saw a piece of paper 
on which were written the words ‘Jesus’ and 
‘Mary’, and that from this point she could read and 
write. Osanna was in fact mostly self-taught, 
driven by her desire to learn about the Lord. 

Osanna was a stigmatic, a mystic and a seer, 
qualities of importance to Saint Angela. She had 
great wisdom and would often fall into ecstasies 
when talking about God. People of the time, in-
cluding the nobility of Mantua, respected her wis-
dom. She did have those, even in the church, who 
were wary of her manner. However, a far greater 

number of people noticed her dedication and de-
votion to God and to those in need. As her door 
was always open to anyone and everyone, people 
came and noticed her genuine care and love. 
Osanna’s influence was so impressive that she 
was called on to be the spiritual guide to the ruling 
family of Mantua. She was also their counsellor 
on state issues. It is no wonder that Saint Angela 
held Osanna in high esteem. 

The remains of Blessed Osanna of Mantua 
have remained for centuries in the Cathedral of 
Saint Peter in Mantua. People come here to pray 
before her incorrupt body, many of whom call on 
her to intercede for them. 
 

References 
ACTA SANCTORVM: Blessed Osanna of Man-

tua http://acta-sanctorum.blogspot. com/ 
2009/06/blessed-osanna-of-mantua.html 

‘All Saints & Martyrs: Blessed Osanna of Man-
tua’https://saintscatholic.blogspot.com/ 
2014/03/blessed-osanna-of-mantua.html 

‘Blessed Osanna Andreasi’ from Catho-
licSaints.Info https://catho-
licsaints.info/blessed-osanna-andreasi/ 

‘Blessed Osanna of Mantua’ from The Order of 
Preachers, Independent https://or-
derofpreachersindependent.org/2016/ 
06/20/blessed-osanna-of-mantua 

‘Blessed Osanna of Mantua’ from The Saint of 
the Day https://www.traditioninac-
tion.org/SOD/j243sd_OssanaMan-
tua_06_18.html 

‘Osanna of Mantua’ https://reli-
gion.wikia.org/wiki/Osanna_of_Mantua 

 ‘St Osanna Andreassi’ https://catholicfire.blog-
spot.com/2014/06/st-osanna-andreassi.html 

 

Unknown. (n.d.) Blessed Osanna of Mantua [Oil].  
This image is in the public domain 
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พิธีรำาลึกถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ภาพข่าว/กิจกรรม

• การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• คุณครูและซิสเตอร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2562 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2562 ด้านธุรกิจเอกชนหรือ

รัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

• กิจกรรมมาแตร์เดอีเทิดพระคุณพ่อโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ระหว่างวันที่  21-29 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562

• คุณครูร่วมอำานวยพร กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ ณ ห้องอัญจลา 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ธ ันวาคม 2562

• นักเรียนประถมศึกษา รับเกียรติบัตร ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
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• คุณครูร่วมอำานวยพร กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเทศกาล

พระคริสตสมภพ ณ ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

• คุณสุนิสา และคุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพานิช มอบ  

Christmas Cookies สำาหรับคุณครู ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

• กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดโดย เครือข่ายผู้ปกครองประถม ณ ลานอบรม อาคารประถม ณ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

• คุณครูร่วมอำานวยพร กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ 

ณ ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

• พิธีตรีวารของนักเรียน และคุณครู เพื่อเตรียมจิตใจในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

ธ ันวาคม 2562
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• นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมพิธีมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวัน

ที่ 20 ธันวาคม 2562

ธ ันวาคม 2562

• มิสซาขอพรเนื่องในโอกาสสำาเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

• ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายแนะแนว จัดประชุมให้ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวาสุเทวี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

• การหาเสียงเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ ลาน Piazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

มกราคม 2563
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• พิธีภาวนา อุทิศแด่ ซิสเตอร์มารี เลติเซีย เดโซเนียร์ ชาวแคนาดา ซึ่งเป็นมิชชันนารีคนสุดท้ายที่เสียชีวิตในประเทศไทย

ของคณะอุร์สุลิน ณ โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

• นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น MD74 จัดงานเลี้ยงรุ่นและมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โครงการจัดภูมิทัศน์

เพื่อการเรียนรู้ใหม่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่  18 มกราคม 2563

• พิธีอำาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ประจำาเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ณ ลาน Piazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

มกราคม 2563
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