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 วิารสารมาแตร์เดอ่ีนิวิส์ เล่ัมท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 70 เป็ีนฉบัับัสุดที่�ายปิีดภิาคเร่ยนท่ี่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 

ในเล่ัมน่� ขอีนำาเสนอีกิจิกรรมท่ี่�คุณคร้แลัะนักเร่ยนได�จัิดในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ เน่�อีงด�วิยสถานการณ์การ

ระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 อีาทิี่ Music Everlasting ท่ี่�นักเร่ยนได�แสดงควิามสามารถไม่แพ�การแสดงสด แต่

ยังคงเต็มเปีี�ยมไปีด�วิยการแสดงควิามสามารถทัี่กษะที่างด�านดนตร่ได�อีย่างน่าช่�นชม ส่วินกิจิกรรม Sharing 

Happiness ท่ี่�ม่ทัี่�งอีอีนไซิต์ แลัะอีอีนไลัน์ แลัะยังคงควิามสนุกสนานได�เช่นกัน มาถึงกิจิกรรมวัินฉลัอีงนักบุัญ

อัีญจิลัา แลัะวัินฉลัอีงก่อีตั�งโรงเร่ยน ก็ได�ปีรับัการฉลัอีงในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ แต่ยังคงส่�อีถึงควิามมุ่งมั�นใน

อุีดมการณ์ขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ในการจัิดการศึึกษาท่ี่�มุ่งเน�นให�นักเร่ยนม่ควิามร้�ควิบัค่้ไปีกับั

คุณธรรมได�อีย่างโดดเด่นชัดเจิน สำาหรับักิจิกรรมวัินคร้นั�น คณะผู้้�บัริหารได�เชิญชวินให�คุณคร้ ระลึักถึงผู้้�ก่อี

ตั�งแลัะวิางรากฐ์านขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย อีาทิี่ คุณแม่บุัญปีระจัิกษ์  ที่รรที่รานนท์ี่ แลัะมาแมร์

ท่ี่โอีดอีร์  ฮาเนนเฟูลัด์ ทัี่�ง 2 ท่ี่านน่� เป็ีนแบับัอีย่างขอีงป้ีชน่ยบุัคคลัท่ี่�อีาจิารย์สุมิตรายกตัวิอีย่างให�คร้รุ่นใหม่

ได�ซึิมซัิบั แลัะดำาเนินรอียตามจิิตตารมณ์เซิอีร์เว่ิยม ท่ี่�ท่ี่านได�ให�การอีบัรมกับันักเร่ยนมาแลั�วิหลัายต่อีหลัาย

รุ่น แลัะม่ช่วิงท่ี่�คุณคร้ทุี่กท่ี่านได�ร่วิมแสดงควิามยินด่กับัคร้ที่ำางานนานปีี แลัะคุณคร้อีายุครบั 60 ปีี แลัะ 65 

ปีี อ่ีกกิจิกรรมท่ี่�สำาคัญ ค่อี กิจิกรรมการเร่ยนร้�ทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ส่้ภิาคปีฏิบััติ แลัะอ่ีกหลัายบัที่ควิามท่ี่�ขอี

ชวินทุี่กท่ี่านได�ติดตาม ค่อี ควิามค่บัหน�าโครงการจัิดภ้ิมิทัี่ศึน์ ผู้ลัการเล่ัอีกตั�งกรรมการสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะ

คร้ฯ ชุดปีี 2564-2566 ปีระสบัการณ์ท่ี่�ได�รับัจิากการที่ำางานในสภิานักเร่ยน แลัะบัที่ควิามอ่ี�น ๆ ท่ี่�ม่เน่�อีหาท่ี่�

น่าสนใจิ แลัะติดตามอ่ีานได�ในฉบัับัน่�

คูรูวิศิษฐ์  เตีย์วตระกูิล
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บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์ 
รายนามที่ปรึกษา
สารบัญ
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำานวยการ
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
ความคืบหน้าโครงการจัดภูมิทัศน์ฯ
Music Everlasting
Sharing Happiness
วันฉลองนักบุญอัญจลา
วันฉลองก่อตั้งโรงเรียน
คำาปราศรัยเนื่องในวันครู
การเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์สู่ภาคปฏิบัติ
ครูทำางานนานปี
คำากล่าวขอบคุณกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดใหม่ 
เส้นทางแห่งการเติบโตของสภานักเรียน 
ปีการศึกษา 2564
ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วารสารมาแตร์เดอีีนิิวส์

เจ้้าขอีง:  โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย 534 ถนนเพลิันจิิต แขวิงลุัมพิน่ เขตปีทุี่มวัิน กรุงเที่พฯ 

  10330 โที่รศัึพท์ี่ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โที่รสาร 0-2253-9785,  

  0-2255-2023

  www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th 

วัตถุุประสงค์์:  1. เพ่�อีเป็ีนส่�อีกลัางระหว่ิางโรงเร่ยนแลัะผู้้�ปีกครอีง

  2. เพ่�อีเผู้ยแพร่กิจิกรรมตลัอีดจินควิามเคล่ั�อีนไหวิในด�านต่าง ๆ ขอีงโรงเร่ยน 

  3. เพ่�อีให�ข�อีม้ลัควิามร้�อัีนเก่�ยวิด�วิยคณะอุีร์สุลิันแลัะโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย 

ทีี่�ปรึกษา:  ซิิสเตอีร์ทิี่พย์กนก ปีระสพโชคชัย  อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร  คร้ท่ี่นามาร่ ผู้ลัาดิกานนท์ี่  คร้สมพร ตันอีรุณ   

  คร้กุลัวิด่ ฟู้พันธุวุิฒิิ  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้ปีระพนธ์ พิสัยพันธ์ุ  คร้ขวัิญกลั�า นุชนารถ 

  คร้รัชดารินที่ร์ สังกลัม  คร้ชญานุช ช้ชาติ 

บรรณาธิิการ: คร้วิิศิึษฐ์์ เต่ยวิตระก้ลั

กอีงบรรณาธิิการ: คร้ธาริณ่ จึิงเจินชัยนันท์ี่  คร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์  คร้กรรณิการ์ กลิั�นกลััด  คร้ณฤด่ หวัิงหม่้กลัาง

  คร้พิชชา พ่วิงที่อีง  คร้วิิชญาพร วิโรจินานุลัักษณ์  คร้บัรรณสรณ์ แก�วิศิึริ 

พิิสูจ้น์ิอัีกษร:  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้ธาริณ่ จึิงเจินชัยนันท์ี่  คร้เบัญจิพร ธรรมธ่รพงศ์ึ

บันิทึี่กภาพิ:  คร้เนาวิรัตน์ ทัี่ศึนเกษม  คร้จุิฑามาส สุกใส  คร้วิิไลัพร เกตุอุีดม  คร้ธนพงษ์ คุณชัยเกษม 

ฝ่่ายธุิรการ: คร้เนาวิรัตน์ หรินที่รานนท์ี่  คร้นพวิรรณ รัตตกุลั  คร้มณ่รัตน์ อิี�มช่�น  

  คร้ปีระมวิลั จัินที่ร์โที่น

ขอีบคุ์ณผูู้้เขียนิบที่ค์วาม/สนัิบสนุินิข้อีมูล ฉบับทีี่� 70

อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร  คร้ท่ี่นามาร่ ผู้ลัาดิกานนท์ี่  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้อีภิิสมัย ภิาวิะสิที่ธิโชติ 

คร้เนาวิรัตน์ ทัี่ศึนเกษม  คร้กรรณิการ์ กลิั�นกลััด  คร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์ คร้กลุ่ัมสาระภิาษาไที่ย  

คร้กลุ่ัมสาระภิาษาต่างปีระเที่ศึ  สภิานักเร่ยนปีีการศึึกษา 2564  แลัะนักเร่ยนท่ี่�ลังบัที่ควิามทุี่กคน
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 น่ายินด่ว่ิาในวัินท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยฉลัอีงวัินเปิีดโรงเร่ยนครบั 94 ปีี ในวัินท่ี่� 2 กุมภิาพันธ์ 

2565 นั�น นักเร่ยนจิำานวินหนึ�งได�มาเร่ยน onsite ท่ี่�โรงเร่ยน สำาหรับันักเร่ยนส่วินหนึ�งเป็ีนทัี่�งเด่อีนแรกขอีง

การมาโรงเร่ยนแลัะเด่อีนสุดที่�ายก่อีนปิีดปีีการศึึกษา 2564 ในวัินแรกท่ี่�มา onsite เม่�อีก�าวิเข�ามาในบัริเวิณ

โรงเร่ยนนักเร่ยนหลัายคนต่�นตาต่�นใจิกับัการเปีล่ั�ยนแปีลังท่ี่�เห็นในโรงเร่ยน ได�เห็นวัิดน�อียมาแตร์เดอ่ีตั�งอีย้เ่ป็ีน

ศ้ึนย์กลัางขอีงบัริเวิณโรงเร่ยนทัี่�งหมด ควิามงดงามปีรากฏชัดยิ�งขึ�นเม่�อีงานบ้ัรณะวัิดน�อีย 102 ปีี มาถึงช่วิง

สุดที่�าย นักเร่ยนต่างสะที่�อีนควิามร้�สึกว่ิาที่ำาให�ร่วิมกิจิกรรมฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยน ในวัินท่ี่� 2 กุมภิาพันธ์ ได�

ซิาบัซึิ�งแลัะเห็นคุณค่ายิ�งขึ�น นักเร่ยนปัีจิจุิบัันรำาลึักอีด่ตขอีงสถานท่ี่�แลัะป้ีช่ยบุัคคลัขอีงโรงเร่ยนด�วิยใจิกตัญญู้ 

 ในช่วิงน่�ขณะท่ี่�พ่�มัธยม 6 เดินเก็บัภิาพมุมต่าง ๆ ไวิ�เป็ีนควิามที่รงจิำา น�อีง ๆ นักเร่ยนอีนุบัาลั 3 แลัะ

ปีระถม 1 ต่างมอีงอีาคารปีฐ์มวัิยท่ี่�บัริเวิณภิายนอีกตกแต่งสวิยงามแลัะคุยกันถึงว่ิาปีีการศึึกษาหน�าในอ่ีกไม่ก่�

เด่อีน ก็จิะได�เร่ยนท่ี่�อีาคารเร่ยนใหม่น่� นักเร่ยนมอีงถึงอีนาคตอียา่งม่ควิามหวัิง ขณะเด่ยวิกันผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้

ท่ี่�มอีงไปีในอีนาคตเช่นกัน ก็ยังสงสัยแลัะตั�งคำาถามกันถึงร้ปีแบับัแลัะวิิธ่การจัิดการเร่ยนร้� ในปีีการศึึกษา 2565 

ซึิ�งเป็ีนคำาถามท่ี่�ยังไม่สามารถตอีบัได�  

 ด�วิย Growth Mindset ท่ี่�เราเร่ยนร้�ร่วิมกันในปีีท่ี่�ผู่้านมาน่� ช่วิยให�คณะคร้ขอีงโรงเร่ยนม่ควิามหวัิง

แลัะควิามมุ่งมั�นว่ิาในเด่อีนพฤษภิาคม ไม่ว่ิาเราจิะได�เปิีดเร่ยนพร�อีมกันท่ี่�โรงเร่ยนจิะเป็ีนการเร่ยนแบับั hybrid 

หร่อี online เราก็จิะก�าวิต่อีไปีได� เพราะจิากปีระสบัการณ์ตลัอีดสอีงปีีท่ี่�ผู่้านมาในสถานการณ์การแพร่ระบัาด

ขอีงโควิิด-19 ท่ี่�เป็ีนปัีญหาแลัะอุีปีสรรค หากแต่นักเร่ยน ผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ ต่างเปิีดใจิ พร�อีมเปีล่ั�ยนแปีลัง 

เร่ยนร้� แลัะปีรับัร้ปีแบับัการเร่ยนร้�ท่ี่�แตกต่างมาแลั�วิ สิ�งท่ี่�น่าจิะเพิ�มขึ�นอ่ีก ก็ค่อี ควิามกระต่อีร่อีร�นท่ี่�จิะเร่ยนร้� 

แสวิงหาสิ�งที่�าที่าย แลัะพัฒินาโอีกาสในการเร่ยนร้�ยิ�งขึ�นไปี

คูรูทีินามิารี ผ่ลาดิกิานนท์ิ
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นักเร่ยนที่่�เข�าปีระกวิด/ร่วิมกิจิกรรม 

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
รวิมรวิมโดยคร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์ แลัะคร้กรรณิการ์  กลิั�นกลััด 

ณภััทิร พฤกิษานานนท์ิ ป.1/4
ได�รับัรางวัิลั Silver Prize Category A: Age 4-6 ในการแข่งขัน Autumn Season 2021 จัิดโดย Global 

Genius Music Competition (UK) เม่�อีวัินท่ี่� 22 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Bronze Prize Winner Category A: Age 6-7

รางวัิลั Bronze Prize Winner Category D1: Chamber Music

รางวัิลั Bronze Prize Winner Category C4: Modern

ในการแข่งขัน World Classical Music Awards 2021 จัิดโดย World Classical Music Awards (WCMA) 

เม่�อีวัินท่ี่� 24 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Bronze Prize ปีระเภิที่ Kid A

รางวัิลั Bronze Prize ปีระเภิที่ French Composer Class

รางวัิลั Second Prize ปีระเภิที่ Children Pieces Class A

ในการแข่งขันเปีียโนเยาวิชนนานาชาติกรุงเที่พ ครั�งท่ี่� 2 (The 2nd Bangkok International Piano 

Competition 2021) จัิดโดย Bangkok International Piano Competition เม่�อีวัินท่ี่� 6 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั 1st Place (คะแนนส้งสุดอัีนดับั 1 ขอีง Ranking ปีระเภิที่ Gold) ในการแข่งขัน Kawai Virtual 

Piano Competition 2021 จัิดโดย Kawai Music School Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 10 มกราคม พ.ศึ. 2565

ได�รับัรางวัิลัเชิดช้เก่ยรติ "THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR" ในฐ์านะ "เด็กต�นแบับัด่เด่นแห่งปีี" ปีระจิำาปีี 

2565 จัิดโดย สโมสรส่งเสริมศัึกยภิาพเยาวิชนส่้ควิามเป็ีนสากลั แห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 8 มกราคม พ.ศึ. 2565

ได�รับัรางวัิลั First Place ปีระเภิที่Duet: Ensemble Competition, General รางวัิลั Second Place ปีระเภิที่ 

Young Musicians Category, 5 – 6 years old 

ในการแข่งขัน New Year Season 2021 จัิดโดย Rocky Mountain Music Competition (Canada) 

เม่�อีวัินท่ี่� 24 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ณปภััช วิชย์ภิัญโญ ป. 2/1
ได�รับัรางวัิลัรอีงชนะเลิัศึอัีนดับั 1 ปีระเภิที่ยิมนาสติกเด็กเล็ัก 8 คน ในการแข่งขันอีอีมสินยิมนาสติกล่ัลัา แลัะ

ยมินาสติกแอีโรบิักชิงชนะเลิัศึแห่งปีระเที่ศึไที่ย ครั�งท่ี่� 41 ปีระจิำาปีี 2564 ชิงถ�วิยพระราชที่านสมเด็จิพระกนิษฐ์า

ธิราชเจิ�ากรมสมเด็จิพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมาร่ ณ ศ้ึนย์ฝึักยิมนาสติก สมาคมก่ฬายิมนาสติก

แห่งปีระเที่ศึไที่ย ซิอียเพชรเกษม 81 กรุงเที่พฯ เม่�อีวัินท่ี่� 6 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัเก่ยรติบััตรจิากการเข�าร่วิมการแสดงงานควิามสัมพันธ์ 30 ปีี ระหว่ิางปีระเที่ศึไที่ยแลัะปีระเที่ศึคาซัิค

สถาน “30th Anniversary of the Independence of Kazakhstan” จิากสถานท้ี่ตคาซัิคสถาน ณ วัิดอีรุณ

ราชวิรารามราชวิรมหาวิิหาร เม่�อีวัินท่ี่� 13 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564  

พลอย์นภััสิ ประเสิริฐแพทิย์์ ป.2/1 
ได�รับัรางวัิลั รอีงชนะเลิัศึ อัีนดับั 1 รุ่น 5-8 คิวิ ในการแข่งขันหมากลั�อีม Go Zodiac Friendship Games 

Online ปีระจิำาราศ่ึตุลัย์ จัิดโดย สมาคมก่ฬาหมากลั�อีมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 29 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัเหร่ยญที่อีงแดง วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 2 จิากการแข่งขัน ASMO Thai Online 2021 

จัิดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวัินท่ี่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั รอีงชนะเลิัศึ อัีนดับั 2 รุ่น 1-4 คิวิ ในการแข่งขันหมากลั�อีม Go Zodiac Friendship Games 

Online ปีระจิำาราศ่ึพิจิิก จัิดโดย สมาคมก่ฬาหมากลั�อีมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 26 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Bronze Prize ปีระเภิที่ Category: Piano A (Age 7) จิากการแข่งขันเปีียโนนานาชาติ CMTG 

Young Musician Competition & Festival 2021 เม่�อีวัินท่ี่� 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
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ได�รับัรางวัิลั Gold Award ระดับัชั�น Primary 2 Thailand International Mathematical Olympiad Heat 

Round 2021 – 2022 จัิดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 

เม่�อีวัินท่ี่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ธารา วิธีเจิริญ ป.3/4
ได�รับัรางวัิลัรอีงชนะเลิัศึ อัีนดับั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class E Girl จิากการแข่งขันกอีล์ัฟู GAD Thailand 

Championship 2021 แมตช์ท่ี่� 8 ณ Uniland Golf & Country Club จัิดโดย GAD Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 19 

ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ชิณณิชา ธรรมิรักิษ์ ป.3/4
ได�รับัรางวัิลั Silver Award วิิชาภิาษาอัีงกฤษ Grade 3 – Category 3 จิากการแข่งขัน FISO Online 2021 

จัิดโดย Future Intelligent Students Olympiad เม่�อีวัินท่ี่� 5 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัเหร่ยญเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 191/200 คะแนน) ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 1-3 ในโครงการ

ที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศัึกยภิาพที่างวิิชาการ ภิาษาอัีงกฤษ อีอีนไลัน์ ครั�งท่ี่� 1 ปีระจิำาปีีการศึึกษา 2564 จัิดโดย 

บัริษัที่ ท็ี่อีปี เที่สท์ี่ เซ็ินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวัินท่ี่�่ 3 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

กัิญญ์วฤนท์ิ คุู�มิพันธ์ ป.4/2
ได�รับัรางวัิลัเหร่ยญเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 148/150 คะแนน) ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 4 ในโครงการ

ที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศัึกยภิาพที่างวิิชาการ คณิตศึาสตร์ อีอีนไลัน์ ครั�งท่ี่� 1 ปีระจิำาปีีการศึึกษา 2564 จัิดโดย บัริษัที่ 

ท็ี่อีปี เที่สท์ี่ เซ็ินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวัินท่ี่�่ 3 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัเก่ยรติบััตร เหร่ยญที่อีงแดง ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย (Number Theory) 

จิากโครงการที่ดสอีบัทัี่กษะ แลัะควิามร้�สำาหรับัการแข่งขันสอีบัคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent 

Hunt Season 2 จัิดโดย ProMaTH เม่�อีวัินท่ี่� 7 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Bronze Award สาขาวิิชา Physics and Astronomy (Category 1: Grade 7 -8) 

จิากการแข่งขัน The Online Elimination Round of the 2nd COPERNICUS OLYMPIAD 

จัิดโดย COPERNICUS OLYMPIAD เม่�อีวัินท่ี่� 15 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัเหร่ยญเงิน วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 4 จิากการแข่งขัน ASMO Thai Online 

2021 จัิดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวัินท่ี่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัเหร่ยญที่อีงแดง วิิชาวิิที่ยาศึาสตร์ เลัเวิลั 1 ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 3 – 4 จิากการแข่งขัน ASMO 

Thai Online 2021 จัิดโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่�อีวัินท่ี่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 

2564

ได�รับัรางวัิลัเก่ยรติบััตร เหร่ยญเงิน ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย (Combinatorics) 

จิากโครงการที่ดสอีบัทัี่กษะ แลัะควิามร้�สำาหรับัการแข่งขันสอีบัคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent 

Hunt Season 2 จัิดโดย ProMath เม่�อีวัินท่ี่� 21 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

รวิภััทิร ชลวีระวงศ์ ป.4/4
ได�รับัรางวัิลัรอีงชนะเลิัศึ อัีนดับั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class D Girl จิากการแข่งขันกอีล์ัฟู GAD Thailand 

Championship 2021 แมตช์ท่ี่� 9 ณ Dynasty Golf & Country Club จัิดโดย GAD Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 9 

มกราคม พ.ศึ. 2565

สิิตานัน เอกิบุรรณสิิงห์์ ป.5/1
ได�รับัเหร่ยญที่อีง ปีระเภิที่อุีปีกรณ์เช่อีก

เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่ฟูร่แฮนด์

เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่อุีปีกรณ์คที่า



6 | Mater Dei News ฉบัับัท่ี่� 70 ปีีท่ี่� 18 ปีีการศึึกษา 2564   

นักเร่ยนที่่�เข�าปีระกวิด/ร่วิมกิจิกรรม 

อัีนดับัท่ี่� 4 ปีระเภิที่อุีปีกรณ์บัอีลั

เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่คะแนนบุัคคลัรวิมทุี่กอุีปีกรณ์

ในการแข่งขันเพ่�อีคัดเล่ัอีกนักก่ฬายิมนาสติกล่ัลัา เพ่�อีเข�าร่วิมการแข่งขันยิมนาสติกล่ัลัา ชิงชนะเลิัศึแห่ง

ปีระเที่ศึไที่ย ปีระจิำาปีี 2564 รุ่นยุวิชน (อีายุไม่เกิน 12 ปีี) เม่�อีวัินท่ี่� 28 – 30 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัเหร่ยญเงิน ปีระเภิที่อุีปีกรณ์เช่อีก

เหร่ยญที่อีงแดง ปีระเภิที่ฟูร่แฮนด์

อัีนดับัท่ี่� 4 ปีระเภิที่อุีปีกรณ์คที่า

อัีนดับัท่ี่� 6 ปีระเภิที่อุีปีกรณ์บัอีลั

อัีนดับัท่ี่� 4 ปีระเภิที่คะแนนบุัคคลัรวิมทุี่กอุีปีกรณ์

ในการแข่งขันอีอีมสินยิมนาสติกล่ัลัาชิงชนะเลิัศึแห่งปีระเที่ศึไที่ย ชิงถ�วิยพระราชที่านสมเด็จิพระกนิษฐ์าธิราช

เจิ�า กรมสมเด็จิพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมาร่ ครั�งท่ี่� 41 ปีระจิำาปีี 2564 รุ่นยุวิชน (อีายุไม่เกิน 

12 ปีี) เม่�อีวัินท่ี่� 3 – 4 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ณพิชญา แซ่จิิว ป.5/1
ได�รับัรางวัิลั First Place Winner แลัะ Audience Award Winner เคร่�อีงดนตร่ Harp ปีระเภิที่ Junior 

Category, 11 – 12 years old, General ในการแข่งขัน 21st Century Talents Strings Competition 

New Year Season 2021, Ottawa, Canada เม่�อีวัินท่ี่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Gold Prize ปีระเภิที่ Category I: Piano ในการแข่งขัน 21st Century Performer Music 

Learning Fest#7 Digital Edition จัิดโดย Trinity College London เม่�อีเด่อีนตุลัาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Certificate of Merit 2021 จิากการปีระกวิดผู้ลังานศิึลัปีะ รายการ The 52nd World School 

Children’s Art Exhibition of the Republic of China เม่�อีวัินท่ี่� 11 กันยายน พ.ศึ. 2565

ได�รับัรางวัิลั Distinction จิากการสอีบัวัิดระดับัการเต�น Spanish Dance Grade 2 โดยสถาบััน Spanish 

Dance Society เม่�อีวัินท่ี่� 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Distinction ปีระเภิที่ Piano Grade 3 ในรายการ Graded Examination in Music Performance 

จัิดโดย Trinity College London เม่�อีวัินท่ี่� 7 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564 

อนุสิสิรา ลิมิพลญาณ ป.6/1
ได�รับัรางวัิลั 2nd Place รุ่น Female 11-12 years old ในการแข่งขันซ่ิร่ส์ จ้ิเน่ยร์ ไตรแดช กรุงเที่พ ปีี 2564 

จัิดโดย ไตรแดช กรุงเที่พ (TRIDASH THAILAND) เม่�อีวัินท่ี่� 11 มกราคม พ.ศึ. 2565

ภััทิรีย์า พิกุิลขจิร ป.6/1
ได�รับัรางวัิลั รอีงแชมป์ีรถคาร์ที่ ลัำาดับัท่ี่� 3 ปีระจิำาปีี 2020 จิากการแข่งขันรายการ Superkart Thailand ภิาย

ใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 5 รุ่น Rookie 2 จิากการแข่งขันรถโกคาร์ที่ รายการ IAME X30 Thailand Round 2 ภิายใต�การ

สนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ธฤตฌา สุิธีระกุิลชัย์ ป.6/3
ได�รับัเหร่ยญที่อีง ปีระเภิที่บุัคคลัหญิงปีระถมศึึกษา Recurve ในการแข่งขันก่ฬายงิธน้ชิงแชมป์ีแห่งปีระเที่ศึไที่ย 

ปีระจิำาปีี 2564 ณ สนามยิงธน้หัวิหมาก กกที่. จัิดโดยสมาคมก่ฬายิงธน้แห่งปีระเที่ศึไที่ย 

เม่�อีวัินท่ี่� 12 – 15 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

สิิตานัน พิกุิลขจิร มิ.2/1 
ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 3 รุ่น Mini Max แลัะรุ่น Mini Rockie จิากการแข่งขันรถคาร์ที่ รายการ Rotax Max Challenge 

Thailand 2021 สนามท่ี่� 1 ภิายใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย 

เม่�อีวัินท่ี่� 11 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
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ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 4 รุ่น Mini Max จิากการแข่งขันรถคาร์ที่ รายการ Rotax Max Challenge Thailand 2021 

สนามท่ี่� 2 ภิายใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 5 รุ่น Cadet จิากการแข่งขันรถโกคาร์ที่ รายการ IAME X30 Thailand Round 2 ภิายใต�การ

สนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 12 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั รอีงแชมป์ีรถคาร์ที่ ลัำาดับัท่ี่� 2 ปีระจิำาปีี 2020 จิากการแข่งขันรายการ Superkart Thailand ภิาย

ใต�การสนับัสนุนขอีงราชยานยนต์สมาคมแห่งปีระเที่ศึไที่ย เม่�อีวัินท่ี่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564

สุิชัญญาวีณ์ ลิมิพลญาณ มิ.2/3
ได�รับัรางวัิลั 2nd Place รุ่น Female 13-14 years old ในการแข่งขันซ่ิร่ส์ จ้ิเน่ยร์ ไตรแดช กรุงเที่พ ปีี 2564 

จัิดโดย ไตรแดช กรุงเที่พ (TRIDASH THAILAND) เม่�อีวัินท่ี่� 11 มกราคม พ.ศึ. 2565

ภััทิรวลัณณ์ วรรณย์ศ มิ.3/1
ได�รับัรางวัิลั Bronze Honor ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical 

Olympiad Open contest Trial Round จัิดโดย Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 

เม่�อีวัินท่ี่� 10 พฤษภิาคม พ.ศึ. 2564

ได�รับัรางวัิลั Bronze Award ในรายการแข่งขันคณิตศึาสตร์นานาชาติ รายการ 2021 WMTC Thailand 

Preliminary Round จัิดโดย World Mathematics Team Championship (WMTC) Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 

13 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564

สิิริญญาพร พฤกิษ์สุินันท์ิ มิ.4/3 
ได�รับัรางวัิลัชนะเลิัศึแลัะได�รับัคัดเล่ัอีกเป็ีนตัวิแที่นปีระเที่ศึไที่ย เข�าร่วิมการแข่งขันร�อีงเพลังอีอีนไลัน์ ณ ปีระเที่ศึ

เยอีรมน่ ในการแข่งขันร�อีงเพลัง “เพลังไที่ยท่ี่�คิดถึง” รายการ Pitchasilapha Online Singing Contest ครั�ง

ท่ี่� 2 จัิดโดยโรงเร่ยนดนตร่พิชาศิึลัป์ี เม่�อีวัินท่ี่� 30 มกราคม พ.ศึ. 2565

ภััทิรวลิณณ์ วรรณย์ศ มิ.4/3 
ได�รับัรางวัิลั Silver Honor ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical 

Olympic Open Contest Trial Round  จัิดโดย Asia International Mathematical Olympic Open 

Contest (AIMO) เม่�อีวัินท่ี่� 10 พฤษภิาคม พ.ศึ. 2564                   

ได�รับัรางวัิลั Silver Honour ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 Asia International Mathematical 

Olympic Open Contest Final Round จัิดโดย Asia International Mathematical Olympic Open 

Contest (AIMO) เม่�อีวัินท่ี่� 4 กันยายน พ.ศึ. 2564                                  

ได�รับัรางวัิลั Silver Award ปีระเภิที่ Online Advance Level ในการแข่งขันคณิตศึาสตร์ รายการ 2021 

World Mathematic Team Championship Preliminary Round จัิดโดย World Mathematics Team 

Championship (WMTC) เม่�อีวัินท่ี่� 13 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564                                            

ได�รับัรางวัิลั Bronze Award ปีระเภิที่บุัคคลั  แลัะ Top 30% Team award ปีระเภิที่ท่ี่ม ในการแข่งขัน

คณิตศึาสตร์ รายการ 2021 World Mathematic Team Championship Final Round จัิดโดย World 

Mathematics Team Championship (WMTC) เม่�อีเด่อีนธันวิาคม พ.ศึ. 2564

อติพร วิเศษโอภัาสิ มิ.6/5 
ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 3 ในการแข่งขันตอีบัปัีญหาวิิชาการ ระดับัมัธยมศึึกษาตอีนปีลัาย งานวัินกรมพระปีรมานุชิตชิโนรส 

ปีระจิำาปีี พ.ศึ. 2564 จัิดโดยคณะอัีกษรศึาสตร์ จุิฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย เม่�อีวัินท่ี่� 11 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564 
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 หน้รักโรงเร่ยนขอีงหน้ ท่ี่�น่�ม่เพ่�อีนท่ี่�ด่ ม่คุณคร้ใจิด่หลัาย

คน ม่สภิาพแวิดลั�อีมท่ี่�ด่ ม่สนามเด็กเล่ันท่ี่�ใหญ่มาก ม่ห�อีงแนะแนวิ

ท่ี่�ที่ำางานศิึลัปีะได� ม่สนามหญ�าเท่ี่ยมท่ี่�สามารถไปีวิิ�งเล่ันได�อีย่าง

สนุกสนาน ม่ห�อีงเร่ยนท่ี่�เราเร่ยนหนังส่อีกับัเพ่�อีน หน้รักโรงเร่ยนขอีง

หน้มาก แต่หน้อีาจิจิะไม่ได�อีย้่โรงเร่ยนน่�ถ�าพระเป็ีนเจิ�าไม่ปีระที่าน

พระพรแก่หน้ หน้ขอีขอีบัคุณพระอีงค์ แลัะหน้ขอีสัญญาว่ิาหน้จิะ

เป็ีนเด็กด่ตลัอีดไปี

ธนญา ธนูสิิงห์์ ป.2/2

 หน้ร้�สึกด่ใจิมากท่ี่�ได�เข�ามาเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ี

วิิที่ยาลััย ได�ร้�จัิกคุณคร้ แลัะเพ่�อีน ๆ หน้ปีระทัี่บัใจิมาก หน้ชอีบัท่ี่�

โรงเร่ยนม่สนามเด็กเล่ัน ม่อีาหารท่ี่�อีร่อีย คุณคร้ก็ใจิด่ เพ่�อีน ๆ ก็

น่ารัก หน้ชอีบัท่ี่�โรงเร่ยนม่กิจิกรรมต่าง ๆ ที่ำาให�หน้ได�เล่ัน ได�ร่วิม

กิจิกรรมสนกุ ๆ  กับัคุณคร้แลัะเพ่�อีน ๆ  หน้รักโรงเร่ยนมาแตร์ฯ มาก

รมิิดา จิิวะพรทิิพย์์ ป.2/4

 หลัายเหตุผู้ลัท่ี่�ที่ำาให�ฉันรักโรงเร่ยนมาแตร์ฯ เวิลัาท่ี่�ฉันได�

ไปีโรงเร่ยน ฉันร้�สึกด่ใจิท่ี่�ได�เจิอีคณุคร้แลัะเพ่�อีน ๆ  คุณคร้ทุี่กคนใจิด่

แม�ว่ิาจิะเป็ีนคุณคร้ท่ี่�ไม่ได�สอีนฉัน แลัะพ่� ๆ พนักงานในโรงเร่ยนท่ี่�

ใจิด่กับัฉัน ฉันอียากขอีบัคุณพ่�ที่ำาควิามสะอีาดแลัะพ่�ที่ำาสวินท่ี่�ที่ำาให�

โรงเร่ยนน่าอีย้่ รวิมถึงพ่�ในโรงอีาหารท่ี่�จิำาได�ว่ิาฉันไม่ชอีบักินเน่�อี 

ฉันชอีบักิจิกรรมท่ี่�โรงเร่ยนจัิดให� เช่น ลัะครคริสต์มาสแลัะก่ฬาส่ 

โรงเร่ยนมาแตร์ฯ สอีนให�ฉันม่เซิอีร์เว่ิยมในการช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�นซึิ�ง

ที่ำาให�ฉันร้�สึกด่แลัะปีระทัี่บัใจิมาก ฉันจิะรักษาควิามม่เซิอีร์เว่ิยม

ตลัอีดไปี

ธันย์า พัฒนกิิจิจิำารูญ ป.3/1

 ทุี่ก ๆ วัินฉันไม่เคยอิีดอีอีดท่ี่�จิะร่บัต่�นเช�าเพ่�อีไปีโรงเร่ยน

ขอีงฉัน เม่�อีมาถึงโรงเร่ยนก็จิะร้�สึกม่ควิามสุขแลัะสนุกขึ�นมาทัี่นท่ี่ 

ฉันด่ใจิท่ี่�ได�เจิอีคุณคร้ เพ่�อีน ๆ สนามเด็กเล่ันแลัะห�อีงเร่ยน

แสนอีบัอุ่ีน ฉันปีระทัี่บัใจิคุณคร้ท่ี่�ช่วิยอีบัรมสั�งสอีนให�ฉันเป็ีนเด็ก

ด่ ม่จิิตใจิด่ ม่ระเบ่ัยบัวิินัย ร้�จัิกกตัญญู้แลัะท่ี่�สำาคัญ สอีนให�ฉันม่ 

เซิอีร์เว่ิยมในหัวิใจิขอีงฉัน นอีกจิากน่�โรงเร่ยนยังสอีนให�สามัคค่ ร่วิม

รณรงค์รักษาสิ�งแวิดลั�อีมเพ่�อีที่ำาให�บัรรยากาศึในโรงเร่ยนร่มร่�นน่า

เร่ยนท่ี่�สุด ฉันภิาคภ้ิมิใจิท่ี่�ได�เป็ีนนักเร่ยนขอีงโรงเร่ยนแห่งน่� 

สิินี แดงประเสิริฐ ป.3/2

 โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยค่อีบั�านอ่ีกหลัังหนึ�งขอีง

หน้ หน้สนุกแลัะม่ควิามสุขท่ี่�ได�ที่ำากิจิกรรมช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�น หน้เห็น

ตัวิอียา่งขอีงการแบ่ังปัีนพร�อีมยนิด่ช่วิยเหล่ัอีท่ี่�คุณคร้ พ่� เพ่�อีน แลัะ

น�อีงม่อีย้เ่สมอี ๆ  เม่�อีต�อีงเร่ยนอีอีนไลัน์เพราะสถานการณ์การแพร่

ระบัาดขอีงโควิิด – 19 พวิกเรายังช่วิยเหล่ัอีแบ่ังปัีนกันอีย้่ตลัอีด 

หน้ภิาวินาให�คุณคร้แลัะเพ่�อีน ๆ ม่สุขภิาพแข็งแรง ได�กลัับัไปีเร่ยน

ท่ี่�โรงเร่ยนไวิ ๆ หน้คิดถึงโรงเร่ยน

ขวัญชนกิ  แดงช่วง  ป.3/3

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เร่ยบัเร่ยงโดย คร้กลุ่ัมสาระฯ ภิาษาไที่ย

 ในภิาคเร่ยนท่ี่� 2 ขอีงทุี่กปีีการศึึกษาโดยเฉพาะในช่วิงเด่อีนธันวิาคมจินกระทัี่�งถึงต�นเด่อีนกุมภิาพันธ์  นับัเป็ีนช่วิงเวิลัาแห่งการ

เฉลิัมฉลัอีงต่าง ๆ ไม่ว่ิาจิะเป็ีนเที่ศึกาลัฉลัอีงพระคริสตสมภิพ วัินฉลัอีงนักบุัญอัีญจิลัาแลัะท่ี่�ขาดไม่ได�นั�นค่อี การฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยน 

ซึิ�งที่างกลุ่ัมสาระฯ ภิาษาไที่ยได�เล็ังเห็นถึงควิามสำาคัญแลัะเพ่�อีเป็ีนการเปิีดโอีกาสให�นักเร่ยนได�แสดงอีอีกถึงควิามรัก ควิามปีระทัี่บัใจิ แลัะ

ควิามภิาคภ้ิมิใจิในการเป็ีนส่วินหนึ�งขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย จึิงได�จัิดกิจิกรรมในชั�นเร่ยนให�นักเร่ยนได�ถ่ายที่อีดเร่�อีงราวิควิามร้�สึก

ผู่้านงานเข่ยน ทัี่�งในร้ปีแบับัร�อียแก�วิแลัะร�อียกรอีง ซึิ�งได�รวิบัรวิมผู้ลังานขอีงนักเร่ยนทัี่�งจิากระดับัปีระถมแลัะมัธยมไวิ� ณ ท่ี่�น่�

ผลงานการเขียนแสดงความคิดเห็น เรื่อง โรงเรียนของหนู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลงานการเขียนแสดงความรู้สึก 
เรื่อง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยอันเป็นที่รัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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 หน้ปีระทัี่บัใจิโรงเร่ยนมาแตร์ฯ ตั�งแต่ตอีนมาเข�าชั�นอีนุบัาลัจินถึงชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 3 สถานท่ี่�โรงเร่ยนม่บัรรยากาศึร่มร่�น ม่ตึก

ท่ี่�สวิยงาม แลัะม่ร้ปีปัี�นขอีงพระแม่มาแตร์เดอ่ีท่ี่�ม่ควิามงดงามแสดงถึงควิามเมตตาอ่ีอีนโยน คุณคร้ใจิด่พ้ดจิาไพเราะแลัะอีบัรมหน้เป็ีนอียา่ง

ด่ พร�อีมได�รบััการปีล้ักฝัังให�ม่เซิอีรเ์ว่ิยมอีย้เ่สมอี นั�นค่อีการเปีน็ผู้้�รับัใช�สังคมแลัะเปีน็ผู้้�ให�โดยไม่หวัิงผู้ลัตอีบัแที่น ร้�จัิกการแบัง่ปัีน ช่วิยเหล่ัอี

คนอ่ี�น หน้ได�ม่ส่วินร่วิมในกิจิกรรมช่วิยเหล่ัอีสังคมต่าง ๆ ทุี่กปีี เช่น บัริจิาคเงินคนจินแลัะบัริจิาคตุ�กตาให�ผู้้�ยากไร� ที่ำาให�หน้ม่ควิามสุขมาก

ในการเป็ีนผู้้�ให�แลัะภ้ิมิใจิท่ี่�ได�เป็ีนศิึษย์ขอีงท่ี่�น่� หน้จิะม่นำ�าใจิ ไม่เห็นแก่ตัวิ แลัะจิะม่เซิอีร์เว่ิยมตลัอีดไปี

สิิริรัช ศรีธวัช ณ อยุ์ธย์า  ป.3/4

มาแตร์เดอ่ี   เร่ยนด่เล่ันด่สุขสันต์    

ผู้้กสัมพันธ์เซิอีร์เว่ิยม   ยอีดเย่�ยมคุณธรรม 

นิจิารีย์์   ดิลกิวัฒนะคููณ  ป.4/1

มาแตร์ฯ เป็ีนเอีกลัักษณ์   เร่�อีงการรักไร�เง่�อีนไข 

กัิญญ์วฤนท์ิ  คุู�มิพันธ์  ป.4/2

พัฒินาการสมวัิย   ม่นำ�าใจิช่วิยเหล่ัอีกัน    

ยึดมั�นควิามด่   สมศัึกดิ�ศึร่มาแตร์ฯ 

สิาริศา  กิมิลวิศิษฎ์์  ป.4/3

ช่วิยเหล่ัอี   เป็ีนผู้้�ให�   ที่ำาด�วิยใจิ  ค่อีมาแตร์ฯ 

รวิภััทิร  ชลวีระวงศ์  ป.4/4

 โรงเร่ยนท่ี่�ฉันรัก  คนร้�จัิกกันถ�วินหน�า

แหล่ังเร่ยนร้�วิิชา   ช่วิยปีล้ักฝัังคุณธรรม

ให�ม่จิิตเซิอีร์เว่ิยม   ควิามเท่ี่าเท่ี่ยมนั�นควิรจิำา

ศิึษย์มาแตร์ฯ จิะนำา   ควิามภ้ิมิใจิให�แด่คร้

พิมิพ์อร  กิาย์พันธ์ุเลิศ  ป.5/1

 ฉันเร่ยนท่ี่�มาแตร์ฯ  นับัตั�งแต่อีนุบัาลั 

เวิลัาก็ยาวินาน   ที่ำาให�ฉันรักโรงเร่ยน 

ทัี่�งเพ่�อีนแลัะคุณคร้   เสริมควิามร้�การอ่ีานเข่ยน

ฝึักฝันแลัะพากเพ่ยร  สร�างตัวิฉันเป็ีนคนด่

เกิษรา  พฤทิธิกิรณ์  ป.5/4

 อีบัอุ่ีนใจิในรั�วิขอีงมาแตร์ฯ  ม่พระแม่มาร่ย์คอียเก่�อีหนุน

ม่ควิามรักจิากคร้ช่วิยคำ�าจุิน   ขอีบัพระคุณผู้้กพันกันนานมา

 มิตรภิาพจิากเพ่�อีนยำ�าเต่อีนจิิต  ที่ำาให�คิดแบ่ังปัีนพลัันหรรษา

แสนด่ใจิได�ร่วิมสุขทุี่กเวิลัา   ได�เฮฮาปีระสามาแตร์ฯ เอีย

ศุทิธดา  สุิวรรณสุิทิธิ  ป.6/3 

ผลงานการเขียนคำาขวัญ หัวข้อ “คนดีศรีมาแตร์ฯ” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
หัวข้อ “ฉันภูมิใจ ได้เป็นศิษย์มาแตร์ฯ”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
หัวข้อ “อุ่นใจในรั้วมาแตร์ฯ”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
หัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเร่ยนมาแตร์ฯ ขอีงฉันนั�นด่เลัิศึ  แสนปีระเสริฐ์อีบัอีุ่นด่หนักหนา

อีย้่ที่่�น่�ม่ควิามสุขทีุ่กเวิลัา    ม่ปีัญหาปีรึกษาคร้ได�ทีุ่กคน

 มาแตร์ฯ สอีนให�ควิามร้�แลัะควิามรัก  ได�ปีระจิักษ์ทีุ่กคนสัมฤที่ธิ�ผู้ลั

เรานักเร่ยนสำานึกระลึักตน    ให�เป็ีนคนท่ี่�ด่เพ่�อีมาแตร์ฯ

กัิญญ์ณัชชา  แกิ�วชัย์รักิษ์  ป.6/4

 โรงเร่ยนมาแตร์ฯ จ๋ิา แหล่ังศึึกษาอุีร์สุลิัน 

กำาเนิดเกิดบันถิ�น   ท่ี่�เพลิันจิิตคิดจิดจิำา 

 สร�างเสริมกุลัสตร่  เป็ีนผู้้�ม่คุณธรรม 

น�อีมนอีบักอีปีรผู้้�นำา   ม่คุณค่าต่อีสังคม 

 ข�าพร�อีมจิะรับัใช�  สนอีงในจิิตตารมณ์ 

เซิอีร์เว่ิยมคติคม   ทุี่กคนไม่เห็นแก่ตัวิ 

 มาแตร์ฯ ยังหยั�งราก ช่�อีเส่ยงมากในไที่ยทัี่�วิ 

ปีรบัม่อีดังรัวิรัวิ   ช่�นชมกันมาช�านาน 

 มาแตร์ฯ รุ่นส่้รุ่น  ระลึักบุัญคุณอีาจิารย์ 

ศิึษย์นั�นขอีกราบักราน  ปีระพฤติตามแบับัอีย่างคร้ 

 ให�คร้ได�ร้�ว่ิา  ศิึษย์ทัี่�วิหลั�าคิดถึงอีย้่ 

มาแตร์ฯ แหล่ังเร่ยนร้�  อีย้่ควิรค่้สังคมไที่ย

ณิชนันท์ิ นันท์ิรุ่งโรจิน์ มิ.1/1 

 โรงเร่ยนแหล่ังควิามร้� ม่คุณคร้ผู้้�สอีนสั�ง 

เราต่างตั�งใจิฟัูง   ไม่เส่ยงดังรบักวินคร้ 

 เม่�อียามไปีโรงเร่ยน  หมั�นพากเพ่ยรเพ่�อีเร่ยนร้� 

คุณคร้คอียเฝ้ัาด้   ศิึษย์เติบัใหญ่ศิึษย์เจิริญ 

 ขอีงเล่ันเล่ันสนุก  ช่างแสนสุขแสนเพลิัดเพลิัน 

ชวินเพ่�อีนวิิ�งเล่ันเดิน  เหน่�อียเหล่ัอีเกินแต่สุขใจิ 

 ตามรอียท่ี่านนักบุัญ  ผู้้�ม่คุณอัีนยิ�งใหญ่ 

ด้แลัแลัะรับัใช�   ด�วิยดวิงใจิเซิอีร์เว่ิยมเรา

ภััคูกิร  โกิศลบุุญ  มิ.1/3

 โรงเร่ยนขอีงฉันนั�น  สอีนให�ฉันเป็ีนคนด่ 

ให�เรารักศัึกดิ�ศึร่   มารยาที่ด่ม่ทุี่กคน 

 คอียช่วิยเหล่ัอีคนยาก ท่ี่�ลัำาบัากแลัะทุี่กข์ที่น 

ตั�งใจิหมั�นฝึักฝัน   เร่ยนร้�จินชำานาญงาน 

 แก�ไขสิ�งท่ี่�ผิู้ด  ท่ี่ลัะนิดจินเช่�ยวิชาญ 

เคารพรักอีาจิารย์   มุ่งส่บัสานเจิตนารมณ์ 

 เซิอีร์เว่ิยมรักรับัใช�  อุีทิี่ศึให�แก่สังคม 

ควิามด่คอียสั�งสม   ฉันช่�นชมรักมาแตร์ฯ

ลภััสิ รุ่งกิมิล มิ.1/2

 มาแตร์ฯ ขอีงพวิกเรา ในวัิยเยาว์ิเข�าศึึกษา 

คร้เปีี�ยมด�วิยเมตตา   ม่วิิชามาแบ่ังปัีน 

 เน�นรักแลัะรับัใช�  เน�นการให�เป็ีนสำาคัญ 

เน�นเราเอ่ี�อีเฟู้�อีกัน   เน�นยึดมั�นในจิิตใจิ 

 เพ่�อีนเพ่�อีนลั�วินน่ารัก คิดถึงนักยามห่างไกลั 

มิตรภิาพอัีนยิ�งใหญ่   จิดจิำาไวิ�ให�ตราตรึง

เบุญญาภัา  เสิาย์อด  มิ.1/4



ยุวิกวิ่ ศึร่วิรรณกรรม
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ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
หัวข้อ “ความสุขในรั้วมาแตร์ฯ”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 เข�ามาเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนแสนต่�นเต�น  ทัี่�งเพ่�อีนเล่ันชวินกันเร่ยนสุขหรรษา 

คร้ต่างลั�วินปีระสิที่ธิ�ปีระสาที่วิิชา              ให�เมตตาร้�จัิกการแบ่ังปัีน 

 ม่ชมรมกิจิกรรมอีย่างหลัากหลัาย      เพ่�อีให�เล่ัอีกมากมายอีย่างสร�างสรรค์ 

การจัิดบัอีร์ดสำาเร็จิเพราะร่วิมม่อีกัน       ใจิยึดมั�นที่ำางานด�วิยสามัคค่ 

 โรงเร่ยนสะอีาดน่าร่�นรมย์   น่าช่�นชมบัรรยากาศึในทุี่กท่ี่�  

เซิอีร์เว่ิยมติดตราตรึงในช่ว่ิ    ควิามสุขม่อีย้่ท่ี่�ในรั�วิมาแตร์ฯ

ชวินธร  โกิมิลวณิช  มิ.2/1

 นับัตั�งแต่วัินแรกท่ี่�เข�าเร่ยน    ฝึักอ่ีานเข่ยนได�ควิามร้�อีย่างหลัากหลัาย 

ทัี่�งวิิชาสารพัดอ่ีกมากมาย    ไม่เล่ัอีนหายจิดจิำาในจิิตใจิ 

 บัรรยากาศึในโรงเร่ยนแสนสดช่�น  ด�วิยร่มร่�นจิากพรรณไม�ท่ี่�ส้งใหญ่ 

แผู่้กิ�งก�านสาขาสุดกวิ�างไกลั     สุขฤทัี่ยช่�นม่�นแสนเปีรมปีร่ดิ� 

 ณ มาแตร์เดอ่ีท่ี่�ฉันรัก    ได�ร้�จัิกผู้อีงเพ่�อีนจิากทุี่กท่ี่� 

ได�ซึิมซัิบัจิิตอีาสาน่ายินด่    ควิามสุขน่�จิะตราตรึงไปีนิรันดร์

นัทิธมิน  เทิพวัลย์์  มิ.2/4
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ยุวิกวิ่ ศึร่วิรรณกรรม

 นอีกจิากผู้ลังานเข่ยนขอีงนักเร่ยนเน่�อีงในโอีกาสฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยนแลั�วิ ยังม่ผู้ลังานในระดับัชั�นมัธยมปีลัายท่ี่�แสดงที่รรศึนะ

เร่�อีงการด้แลัสิ�งแวิดลั�อีม ซึิ�งเป็ีนอ่ีกสิ�งหนึ�งท่ี่�โรงเร่ยนปีล้ักฝัังให�กบัันักเร่ยนเสมอีมา โดยนำาเสนอีผู้า่นการแตง่คำาปีระพนัธ์ปีระเภิที่กาพยฉ์บััง 

16 หัวิข�อี “ด้แลัสิ�งแวิดลั�อีม” ขอีงนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 4

 ดงพงไพรอัีนกวิ�างใหญ่  สวิยสดนำ�าใส 

ทุี่กช่วิิตสุขสบัาย 

 มวิลัมนุษย์เราทัี่�งหลัาย  มุ่งหมายที่ำาลัาย  

กอีบัโกยที่รัพย์ผู่้นแผู่้นดิน 

 เหล่ัาสัตว์ิป่ีาไม่ม่กิน  เหล่ัานกไม่บิัน 

วิอีดวิายไปีทัี่�วิวิงจิร 

 ธรรมชาติเริ�มสั�นคลัอีน  โลักเราเริ�มร�อีน 

ลั�วินกระที่บัทุี่กช่วัิน 

 ร้�ไหมธรรมชาตินั�น   ลั�วินสุดสำาคัญ 

ดังนั�นเราต�อีงรักษา 

 ร่วิมช่วิยกันพัฒินา   รักษ์นำ�ารักษ์ป่ีา 

ให�กลัับัมาสวิยดั�งเดิม 

ณัชชา  สิดุดีมีิชัย์ทิวีโชคู  มิ.4/5

 สภิาพอีากาศึเปีล่ั�ยนแปีลัง  ภัิยร�อีนแห�งแลั�ง 

ธรรมชาติถ้กที่ำาลัาย 

 ป่ีาไม�ค่อียค่อียเล่ัอีนหาย  สัตว์ิโลักลั�มตาย 

ภัิยพิบััติที่ว่ิค้ณ 

 ขยะยังคงเพิ�มพ้น   ที่ะเลัสิ�นส้ญ 

แต่มนุษย์อีย้่สบัาย 

 หากเรายังนิ�งด้ดาย   ปีล่ัอียโลักวิอีดวิาย 

สุดที่�ายไม่เหล่ัอีอีะไร 

บุวรลักิษณ์  นันทิวรรธพงศ์  มิ.4/5

ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 
หัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ช้ธงขาวิค่้ฟู้า    พลิั�วิไหวิ

คร้มุ่งสอีนเด็กไปี       เพ่�อีร้�

คลัอีงเข่ยวิเด่นนำ�าไหลั     ฉำ�าช่�น

ตึกใหญ่ตระหง่านข้�    ภิพฟู้าส่บักัลัป์ี

 อุีร์สุลิันศิึษย์กลั�า  มากม่

โลักปีระกาศึควิามด่   แซ่ิซิ�อีง

สอีงอีงค์กษัตริย์ศึร่   ปีระทัี่บั

ศิึษย์เก่ารวิมใจิพ�อีง   ส่บัให�ยั�งย่น

พอดี  ธาราไชย์  มิ.3/2



โครงการจิัดภิ้มิที่ัศึน์
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 โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยได�บัันทึี่กปีณิธานท่ี่�การจัิดที่ำา

โครงการจัิดภ้ิมิทัี่ศึน์ เพ่�อีการเร่ยนร้�ใหม่ ขอีงโรงเร่ยน (Reinventing 

the Learning Landscape of Mater Dei Institute) ว่ิาเป็ีนการ 

“ปีรับัเปีล่ั�ยนพ่�นท่ี่�ทัี่�ง 18 ไร่ ขอีงโรงเร่ยนครั�งใหญ่ ทัี่�งพ่�นท่ี่�ใช�สอีย

ภิายในอีาคารเร่ยนเดิม แลัะภ้ิมิทัี่ศึน์ ภิายในโรงเร่ยนทัี่�งหมด เพ่�อี

ให�สามารถใช�ปีระโยชน์ได�เต็มท่ี่�ทุี่กเวิลัา”

 ณ ปัีจิจุิบัันปีลัายปีีการศึึกษา 2564 ควิามฝัันขอีงคุณแม่

บุัญปีระจัิกษ์ ที่รรที่รานนท์ี่ (พ.ศึ. 2544-2558) อุีร์สุลิัน ชาวิไที่ย

ท่ี่านแรกอีด่ตนักเร่ยนเก่ามาแตร์เดอ่ีฯ คร้ คร้ใหญ่ ผู้้�จัิดการ ผู้้�รับั

ใบัอีนุญาตโรงเร่ยน แลัะที่�ายสุดท่ี่�ปีรึกษาคณะกรรมการบัริหาร

ขอีงโรงเร่ยน ท่ี่�ท่ี่านได�ขยายฝัันขอีงท่ี่านให�เป็ีนท่ี่�ที่ราบัเม่�อีอีาคาร

เฉลิัมพระเก่ยรติสร�างเสร็จิ พ.ศึ. 2538 ม่ควิามเป็ีนจิริงเพิ�มมากขึ�น

เร่�อีย ๆ แลั�วิ

 สนามเด็กเล่ันปีฐ์มวัิย แลัะปีระถมศึึกษา รวิม 2 สนาม 

เป็ีนพ่�นท่ี่�สำาคัญท่ี่�สร�างควิามเปีล่ั�ยนให�โรงเร่ยนเป็ีน “พ่�นท่ี่�การเร่ยน

ร้�แบับัเปิีด... ในบัรรยากาศึท่ี่�ผู่้อีนคลัาย” จิริงอีย่างท่ี่�ปีรารถนา

 อีาคารปีฐ์มวัิยท่ี่�เริ�มต�นเสกพ่�นท่ี่�สร�างอีาคารเม่�อีวัินฉลัอีง

นักบุัญอัีญจิลัา 27 มกราคม 2563 ใกลั�จิะเสร็จิสมบ้ัรณ์แลั�วิ หากไม่

เกิดการติดขัดอีะไร ก็จิะพร�อีมใช�งานในปีีการศึึกษา 2565

 เร่อีนวัิดน�อีย ซึิ�งเม่�อีร่�อีหอีนอีนนักเร่ยนปีระจิำาอีอีก ที่ำาให�

ได�เห็นถึงควิามจิำาเป็ีนท่ี่�จิะต�อีงม่การบ้ัรณะเร่อีนหลัังแรกน่�ขอีง

โรงเร่ยน ได�ม่การบ้ัรณะจินใกลั�จิะเสร็จิสมบ้ัรณ์แลั�วิอีย่างงดงาม 

สร�างควิามสุขแลัะควิามภิาคภ้ิมิใจิให�ชาวิมาแตร์เดอ่ีอีย่างยิ�ง

 การเตร่ยมการย�ายครัวิแลัะห�อีงอีาหารนักเร่ยนมาท่ี่�

อีาคารเฉลิัมพระเก่ยรติได�เริ�มต�นดำาเนินการแลั�วิ โดยมุ่งให�เสร็จิทัี่น

เปิีดปีีการศึึกษา 2565

 โครงการจัิดภ้ิมิทัี่ศึน์ขอีงโรงเร่ยน เริ�มต�นได�ด�วิย

ควิามช่วิยเหล่ัอีสนับัสนุนขอีงนักเร่ยนเก่าแลัะผู้้�ปีกครอีง

นักเร่ยน กำาลัังดำาเนินการรุดหน�าไปีอีย่างราบัร่�น ขอีบัคุณ

พระแ ม่มาแต ร์ เ ด อ่ี  แลัะขอีบั คุณในแรงส นับัส นุนขอีง

ทุี่ก ๆ คน

โครงการจัดภูมิทัศน์
โดย อีาจิารย์สุมิตรา  พงศึธร
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Music Everlasting

Music Everlasting
โดยคร้อีภิิสมัย ภิาวิะสิที่ธิโชติ

 Music Everlasting เป็ีนกิจิกรรมการแสดงดนตร่ 

คลัาสสิกท่ี่�ม่การจัิดติดต่อีกันมากว่ิา 20 ปีี ซึิ�งในปีีน่�ที่างโรงเร่ยน

ได�รับัเก่ยรติจิากศิึษย์เก่า ค่อี คร้ซิาบัริน่า อีเล็ักซิานเดอีร์ มาเป็ีน

กรรมการตัดสินการคัดเล่ัอีกนักแสดง กิจิกรรมน่�นักเร่ยนค่อีนข�าง

ให�ควิามสนใจิเป็ีนอีย่างมาก ขั�นตอีนขอีงกิจิกรรม ผู้้�สมัครจิะต�อีง

กรอีกใบัสมัครให�ครบัถ�วิน ฝึักซิ�อีมดนตร่มาเป็ีนอีย่างด่ แลัะจิะต�อีง

ผู่้านการคัดเล่ัอีกทัี่�ง 2 รอีบั จึิงจิะได�แสดงดนตร่ 

 ในปีี 2564 ม่การระบัาดขอีงเช่�อีไวิรัส Covid-19 ค่อีน

ข�างส้งจึิงที่ำาให�ไม่สามารถเปิีดการเร่ยนการสอีนแบับัปีกติได� ที่าง

โรงเร่ยนจึิงปีรับัวิิธ่การเร่ยนเป็ีนแบับัอีอีนไลัน์ เพ่�อีให�นักเร่ยนได�

รับัควิามร้�ในช่วิงท่ี่�ไม่สามารถมาโรงเร่ยนได� ที่ำาให�คร้แลัะนักเร่ยน

ทัี่�งหมดต�อีงปีรับัตัวิในการเร่ยนการสอีน ในภิาคเร่ยนท่ี่� 1 กิจิกรรม

บัางกิจิกรรมถ้กงดไปีหร่อีต�อีงม่การปีรบััให�เหมาะกบััสถานการณ ์ใน

ส่วินขอีงกจิิกรรม Music Everlasting 2021 ซึิ�งม่การกำาหนดวินัคัด

เล่ัอีกแลัะวัินแสดงในช่วิงภิาคเร่ยนท่ี่� 1 ได�ม่การเล่ั�อีนการรับัสมัคร

อีอีกไปีอ่ีก 1 เด่อีน ปีรับัวิิธ่การคัดเล่ัอีกแบับัอีอีนไซิต์มาเป็ีนการ

ถ่ายคลิัปีวิิด่โอีผู่้านช่อีงที่าง Assignments ใน Microsoft Teams 

Music Everlasting 2021 โดยม่การกำาหนดวิิธ่การถ่ายคลิัปีให�เห็น

ผู้้�สมัครทัี่�งตัวิ เม่�อีกรรมการแลัะท่ี่มงานได�ชมคลัปิีท่ี่�ผู้้�สมัครส่งมาใน

รอีบัท่ี่� 1 ที่ำาให�พบัว่ิาต�อีงกำาหนดรายลัะเอ่ียดการถ่ายคลิัปีในการคัด

เล่ัอีกรอีบัท่ี่� 2 เพิ�มเติมเพ่�อีควิามสมบ้ัรณ์ขอีงคลิัปีเน่�อีงจิากท่ี่มงาน

จิะนำาคลิัปีท่ี่�ผู่้านการคัดเล่ัอีกรอีบัท่ี่� 2 ไปีใช�ในการจัิดการแสดง

อีอีนไลัน์หากในภิาคเร่ยนท่ี่� 2 ยงัไม่สามารถเปิีดเร่ยนได�ตามปีกติ ท่ี่ม

จัิดงานได�ม่การปีระชุมอีอีนไลัน์กับัผู้้�สมัครท่ี่�ผู่้านการคัดเล่ัอีกรอีบัท่ี่� 

1 เพ่�อีช่�แจิงรายลัะเอ่ียดเพิ�มเติม ได�แก่ การใช�กลั�อีงหลัังสำาหรับัผู้้�

สมัครท่ี่�ใช�โที่รศัึพท์ี่หร่อีแท็ี่บัเล็ัตในการถ่ายคลิัปี หากใช�กลั�อีงหน�า

จิะที่ำาให�ภิาพอีอีกมากลัับัด�าน การจัิดสถานท่ี่�ให�เร่ยบัร�อียสวิยงาม 

การแต่งกายด�วิยชุดนักเร่ยนหร่อีชุดสุภิาพ การใช�ท่ี่�รอีงเที่�าในกรณ่

ท่ี่�ผู้้�สมัครเล่ันเปีียโนแต่เที่�าไม่สามารถแตะพ่�นได� ในการปีระชุม

ครั�งน่�ท่ี่มจัิดงานได�เน�นยำ�าถึงควิามสำาคัญขอีงรายลัะเอ่ียดท่ี่�เพิ�มเติม

เน่�อีงจิากจิะม่ผู้ลัต่อีการตัดสินการคัดเล่ัอีก

 จิากการตัดสินการคัดเล่ัอีกรอีบัท่ี่� 2 พบัว่ิาผู้้�สมัครให�ควิาม

สำาคัญกับักฎกติกามากขึ�น ม่ควิามตั�งใจิแลัะได�รับัการสนับัสนุนจิาก

ผู้้�ปีกครอีงเป็ีนอีย่างด่ ผู้้�สมัครท่ี่�ผู่้านรอีบัท่ี่� 1 ท่ี่�กรรมการเห็นว่ิา

ควิรจิะปีรับัปีรุงการเล่ันอีย่างไร ส่วินใหญ่สามารถแก�ไขการเล่ันได�

เป็ีนอีย่างด่ จึิงที่ำาให�ม่ผู้้�ผู่้านการคัดเล่ัอีกรอีบัท่ี่� 2 เป็ีนจิำานวิน 45 

รายการ จิากผู้้�สมัครทัี่�งหมด 97 รายการ

 ในช่วิงปิีดภิาคเร่ยนท่ี่� 1 ท่ี่มจัิดงานม่ควิามหวัิงเป็ีนอีย่าง

ยิ�งท่ี่�จิะได�จัิดการแสดงแบับัปีกติ หากแต่ สถานการ ณ์การแพ ร่

ระบัาดขอีงเช่�อีไวิรัส Covid-19 ยังไม่สงบัลัง ที่ำาให�การเปิีดเร่ยน
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แบับัอีอีนไซิต์ในภิาคเร่ยนท่ี่� 2 จึิงเล่ั�อีนมาเปิีดในเด่อีนธันวิาคม ซึิ�ง

ในเด่อีนน่�ม่วัินหยุดหลัายวัินแลัะการจัิดงานแบับัปีกติค่อีนข�างเส่�ยง

ต่อีการแพร่เช่�อี ท่ี่มงานจึิงตัดสินใจิจัิดงานแบับัอีอีนไลัน์ในวัินอีาทิี่ตย์

ท่ี่� 19 ธันวิาคม 2564 เวิลัา 15:30 น. โดยได�รับัการสนับัสนุนที่าง

เที่คนิคในการถ่ายที่อีดจิากคุณคร้ท่ี่ม IT ค่อี คร้บัรรณสรณ์ แก�วิศิึริ 

แลัะคุณคร้ปีระพนธ์ พิสัยพันธ์ุ ในการแสดงคอีนเสิร์ตอีอีนไลัน์ครั�ง

น่�ผู้้�ชมสามารถกดสติกเกอีร์ให�กับัผู้้�แสดงเพ่�อีเป็ีนกำาลัังใจิแก่ผู้้�แสดง

แที่นการมอีบัดอีกไม� ผู้้�ชมให�ควิามร่วิมม่อีกับัท่ี่มงานเป็ีนอียา่งด่ เช่น 

ไม่เปิีดไมค์หร่อีเปิีดกลั�อีงระหว่ิางการแสดง ที่ำาแบับัสอีบัถามหลััง

การแสดงจิบั จิากการตอีบัแบับัสอีบัถามขอีงผู้้�ชมซึิ�งเป็ีนคุณคร้ ผู้้�

ปีกครอีงแลัะนักเร่ยนได�ให�ข�อีม้ลัในข�อีเสนอีแนะ ดังน่� ม่การช่�นชมนัก

แสดง ท่ี่มงาน การแสดงแบับัอีอีนไลัน์ที่ำาให�ร้�สึกปีลัอีดภัิย ปีระหยัด

เวิลัาในการเดินที่าง ช่วิงเวิลัาที่ำาการแสดงเป็ีนช่วิงท่ี่�ครอีบัครัวิได�

พักผู่้อีนร่วิมกัน แลัะข�อีเสนอีแนะอ่ี�น ๆ ที่ำาให�ท่ี่มงานได�นำาข�อีม้ลัไปี

พัฒินางานครั�งต่อีไปี

 การจัิดกิจิกรรมในครั�งน่�สังเกตได�ว่ิานักเร่ยนร้�จัิกปีรับัตัวิ

ให�เข�ากับัสถานการณ์ เคารพกฎกติกาในการร่วิมกิจิกรรม ร้�จัิกรอี

คอีย ม่ควิามรับัผิู้ดชอีบัในการติดตามข่าวิสาร ม่ควิามตั�งใจิในการ

ร่วิมกิจิกรรมแลัะได�ใช�เวิลัาว่ิางให�เกิดปีระโยชน์กับัตนเอีง ซึิ�งเป็ีน

เป้ีาหมายหลัักขอีงการจัิดงาน แลัะสิ�งสำาคัญค่อีการ สบัับัสนุนจิาก

ท่ี่านผู้้�ปีกครอีงแลัะที่างโรงเร่ยนท่ี่�เห็นคุณค่าขอีงกิจิกรรม Music 

Everlasting จึิงขอีเชิญชวินนักเร่ยนท่ี่�สนใจิร่วิมกิจิกรรม สามารถ

ติดตามข่าวิการจัิดงานครั�งต่อีไปีได�ท่ี่�เว็ิบัไซิต์ขอีงโรงเร่ยน
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Sharing Happiness

Sharing Happiness
โดย คร้อีภิิสมัย ภิาวิะสิที่ธิโชติ

 ในช่วิงเที่ศึกาลัฉลัอีงพระคริสตสมภิพเป็ีนช่วิงเวิลัาแห่ง

การแบ่ังปัีนควิามสุขขอีงทุี่กปีี สำาหรับัโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย

จิะม่กิจิกรรมแบ่ังปัีนควิามสุขท่ี่�นักเร่ยนหลัายคนรอีคอีย ค่อี 

กิจิกรรม Sharing Happiness ซึิ�งเป็ีนกิจิกรรมท่ี่�เปิีดโอีกาสให�

นักเร่ยนได�แสดงควิามสามารถท่ี่�หลัากหลัาย เช่น ร�อีงเพลัง เล่ัน

ดนตร่ไที่ย - สากลั เต�นรำา เล่ัานิที่าน ลัะครสั�น การแสดงร่วิมกับั

เพ่�อีนหร่อีคนในครอีบัครัวิ การแสดงท่ี่�ผู้้�สมัครมุ่งเน�นถึงการแสดง

ท่ี่�เหมาะสมกับัวัิย ม่คุณภิาพ แลัะมอีบัควิามสุขให�กับัผู้้�ชม

 กิจิกรรม Sharing Happiness ในปีีน่�ก็ยังคงดำาเนินต่อี

ไปี แต่เน่�อีงจิากการแพร่ระบัาดขอีงเช่�อีไวิรัสโควิิด 19 แลัะการมา

เร่ยนแบับัอีอีนไซิต์ท่ี่�โรงเร่ยนที่ำาให�ม่การจัิดกลุ่ัมการเร่ยนท่ี่�ในระดับั

ชั�นปีระถมศึึกษา 1แลัะ 2 ม่กลุ่ัม A แลัะ กลุ่ัม B สลัับัสัปีดาห์ในการ

มาโรงเร่ยน ส่วินระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 3 - 6 ม่จิำานวินนักเร่ยน

ท่ี่�มาเร่ยนแบับัอีอีนไซิต์ไม่มากจึิงที่ำาให�ม่นักเร่ยน 2 กลุ่ัม ค่อี อีอีน

ไซิต์กับัอีอีนไลัน์เท่ี่านั�น ในปีีน่�ม่การปีรับัเปีล่ั�ยนวิิธ่การคัดเล่ัอีกการ

แสดงแลัะการจัิดการแสดง โดยผู้้�สมัครสามารถส่งคลิัปีเพ่�อีใช�ใน

การแสดงแบับัอีอีนไลัน์แลัะการแสดงสดด�วิยตนเอีงเพ่�อีการแสดง

แบับัอีอีนไซิต์ท่ี่�โรงเร่ยน โดยม่คุณคร้ปีระจิำาชั�นเป็ีนกรรมการคัด

เล่ัอีกการแสดงขอีงนักเร่ยนในชั�นขอีงตนเอีง เม่�อีคุณคร้ปีระจิำา

ชั�นคัดเล่ัอีกการแสดงเร่ยบัร�อีย คร้ปีระจิำาชั�นส่งใบัสมัครแลัะคลิัปี

การแสดงท่ี่�ผู่้านการคัดเล่ัอีกมาท่ี่�ท่ี่มจัิดงานเพ่�อีจัิดลัำาดับัการแสดง

แบับัอีอีนไซิต์ ในส่วินขอีงการแสดงแบับัอีอีนไลัน์ท่ี่มจัิดงานได�นำา

คลิัปีการแสดงมาร�อียเร่ยงให�เหมาะสมแลัะส่งค่นให�กับัหัวิหน�า

ระดับัเพ่�อีเผู้ยแพร่การแสดงแบับัอีอีนไลัน์ในวัินฉลัอีงพระคริสต

สมภิพ (แบับัอีอีนไลัน์) 

 ในระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 1 แลัะ 2 การแสดงจิะเป็ีน

แบับัอีอีนไลัน์เพ่ยงอีย่างเด่ยวิในช่วิงสัปีดาห์สุดที่�ายก่อีนวัินฉลัอีง

พระคริสตสมภิพ โดยใช�เวิลัาชมการแสดง 20 นาท่ี่ก่อีนเลิักเร่ยน 

ส่วินในระดับัชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 3 - 6 ม่การแสดงแบับัอีอีนไซิต์

ระดับัชั�นลัะ 1 วัิน แลัะแบับัอีอีนไลัน์ โดยเริ�มท่ี่�ระดับัชั�นปีระถม

ศึึกษาปีีท่ี่� 6 วัินศุึกร์ท่ี่� 17 ธันวิาคม 2564 เร่ยงระดับัชั�นไปีจินถึง

ชั�นปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 3 ในวัินพุธท่ี่� 22 ธันวิาคม 2564 เวิลัา 14:00 

- 14:30 น. ท่ี่มจัิดงานได�มอีบัหมายให�กรรมการนักเร่ยนในระดับัชั�น

ปีระถมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ช่วิยปีระสานงานในการที่ำาการแสดงในหน�าท่ี่�

ต่าง ๆ เช่น พิธ่กร Backstage เพ่�อีด้นักเร่ยนท่ี่�มาชมการแสดงให�

นั�งแบับัม่ระยะห่างแลัะด้แลันักแสดงในแต่ลัะวัิน 
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 จิากการจัิดกิจิกรรมในร้ปีแบับัอีอีนไซิต์พบัว่ิา นักแสดงทุี่ก

คนตั�งใจิเตร่ยมการแสดงมาเป็ีนอีย่างด่ เหมาะสมกับัวัิย ม่ควิามน่า

รัก สนุกสนาน กลั�าแสดงอีอีกมากขึ�น นักเร่ยนบัางคนร้�สึกสบัายใจิ

เม่�อีผู้้�ชมเป็ีนเพ่�อีน ๆ ในชั�นเด่ยวิกันเท่ี่านั�นจึิงอียากสมัครมาร่วิม

รายการ ผู้้�ชมม่การรักษาระยะห่าง ลั�างม่อีด�วิยแอีลักอีฮอีล์ัเจิลัทัี่�ง

ก่อีนแลัะหลัังร่วิมงาน คณะกรรมการนักเร่ยนท่ี่�ได�รับัมอีบัหมายให�

ช่วิยงาน ม่ควิามรับัผิู้ดชอีบัด่เย่�ยม ม่การแบ่ังหน�าท่ี่�กันอีย่างชัดเจิน 

ผู้้�ท่ี่�รับัหน�าท่ี่�พิธ่กร สามารถเตร่ยมบัที่พิธ่กรด�วิยตนเอีงแลัะเข่ยนบัที่

พ้ดมาได�เหมาะสม ผู้้�ท่ี่�รับัหน�าท่ี่� Staff - Backstage สามารถจัิด

เตร่ยมสถานท่ี่�สำาหรับัผู้้�ชมได�อียา่งม่ระยะห่าง คอียบัอีกให�ผู้้�ชมลั�าง

ม่อี จัิดลัำาดับัการแสดง ด้แลันักแสดง รวิมทัี่�งจัิดเวิท่ี่ได�เป็ีนอีย่างด่ 

ในระหว่ิางที่ำาการแสดงขอีงทุี่กชั�น ท่ี่มจัิดงานได�รับัการสนับัสนุน

จิากคุณคร้ผู้้�สอีนวิิชาวิิที่ยาการคำานวิณขอีงแต่ลัะระดับัชั�น ในการ

ถ่ายที่อีดการแสดงไปียังผู้้�ชมท่ี่�อีย้่ท่ี่�บั�าน โดยการใช� Microsoft 

Teams ที่ำาให�ผู้้�ชมที่างบั�านได�รับัชมการแสดงอีย่างราบัร่�น ส่วิน

การจัิดกิจิกรรมแบับัอีอีนไลัน์พบัว่ิา นอีกจิากนักเร่ยนจิะตั�งใจิเตร่ยม

การแสดงเพ่�อีผู้้�ชมแลั�วิ นักเร่ยนม่ควิามสามารถท่ี่�หลัากหลัาย เช่น 

นักเร่ยนบัางกลุ่ัมสามารถตั�งกลุ่ัม Chat เพ่�อีปีระชุมเตร่ยมงานแลัะ

ที่ำาการแสดงร่วิมกันด�วิยการบัันทึี่กวิิด่โอี การสร�าง Animation 

เป็ีนเน่�อีหาเก่�ยวิกับัการอีวิยพรในวัินคริสต์มาสขอีงนักเร่ยนปีระถม

ศึึกษาปีีท่ี่� 5  จิากการชมการแสดงขอีงนักเร่ยนในหลัาย ๆ ร้ปีแบับั 

ที่ำาให�เราได�เห็นศัึกยภิาพขอีงนักเร่ยนมากกว่ิาท่ี่�เราคิด
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 วัินท่ี่� 27 มกราคมขอีงทุี่กปีี  ที่างโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ี

วิิที่ยาลััยได�ม่การจัิดกิจิกรรมฉลัอีงนักบุัญอัีญจิลัา เมริช่  ผู้้�ก่อีตั�งคณะ

อุีร์สุลิันแลัะเป็ีนอีงค์อุีปีถัมภ์ิโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย กิจิกรรมท่ี่�

จัิดขึ�นน่�ม่จุิดปีระสงค์เพ่�อีเป็ีนการรำาลึักถึงควิามเส่ยสลัะ รัก เมตตา

ต่อีผู้้�อ่ี�น  ดั�งเช่น   คติพจิน์ Serviam หร่อีข�าพเจิ�ายินด่รับัใช�  ตาม

จิิตตารมณ์ขอีงพระเยซ้ิเจิ�า ท่ี่�นักบุัญอัีญจิลัายึดถ่อีตลัอีดช่วิิตขอีง

ท่ี่าน  

 กิจิกรรมแบ่ังอีอีกเป็ีน 3 ช่วิง ระหว่ิางวัินท่ี่� 24 -  27 

มกราคม 2565 โดยใช�ช่วิงเวิลัาคาบัเร่ยน จิริยศึึกษา  ซึิ�งร้ปีแบับั

กิจิกรรมม่การอีอีกแบับัร�อียเร่ยงเร่�อีงราวิให�ม่ควิามต่อีเน่�อีงกัน เริ�ม

ด�วิยข�อีม้ลัปีระวัิติควิามเป็ีนมาขอีงนักบุัญอัีญจิลัา เร่ยนร้�จิากการ

ศึึกษาข�อีเข่ยน / คำาแนะนำา ขอีงนักบุัญอัีญจิลัาแลัะร่วิมพ้ดคุยถึง

แนวิที่างการนำาไปีปีรับัใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัิน แลัะสุดที่�าย ค่อีวัินท่ี่� 27 

มกราคม 2565 เป็ีนการไตร่ตรอีงร่วิมกัน โดยแบ่ังปัีนถึงการนำาข�อี

เข่ยน / คำาแนะนำาขอีงนักบุัญท่ี่�นักเร่ยนปีระทัี่บัใจิ   แลัะจิะนำาไปี

ปีรับัใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัินจิากตัวิแที่นนักเร่ยนขอีงแต่ลัะชั�น

 จิากกิจิกรรมท่ี่�เกิดขึ�น ได�สะที่�อีนถึงอัีตลัักษณ์ขอีงโรงเร่ยน

มาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ค่อี คติพจิน์ Serviam อีย่างชัดเจิน แลัะการม่ 

Growth Mindset ขอีงนักเร่ยนท่ี่�พร�อีมจิะเปิีดใจิแลัะพัฒินาตนเอีง

ในด�านต่าง ๆ  จิากผู้ลังานการร่วิมแบ่ังปัีนขอีงนักเร่ยนถึงแนวิที่าง

การนำาข�อีเข่ยน / คำาแนะนำามาปีรับัใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัิน ซึิ�งยังคง

ใช�ได�กับัทุี่กยุคทุี่กสมัย

กิจกรรมวันนักบุญอัญจลา
โดย คณะที่ำางานกิจิกรรมฉลัอีงวัินนักบุัญอัีญจิลัา ปีี 2564
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กิจกรรมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน
เร่ยบัเร่ยงโดย คร้วิิชญาพร  วิโรจินานุลัักษณ์

 กว่ิา 94 ปีีมาแลั�วิ นับัตั�งแต่วัินท่ี่� 2 กุมภิาพันธ์ 2471 

โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยได�ก่อีตั�งขึ�นโดยคณะอุีร์สุลิัน  ใน

ทุี่ก ๆ ปีีที่างโรงเร่ยนจิะจัิดกิจิกรรมฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยน  โดยใน

ปีีการศึึกษา 2564 น่� กิจิกรรมจัิดขึ�นระหว่ิางวัินท่ี่� 31 มกราคม – 3 

กุมภิาพันธ์ 2565 นักเร่ยนแลัะบุัคลัากรได�ที่บัที่วินปีระวัิติโรงเร่ยน

จิากว่ิดิทัี่ศึน์ท่ี่�จัิดที่ำาโดยสมาคมนักเร่ยนเก่ามาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยฯ

ซึิ�งเน่�อีหาในว่ิดิทัี่ศึน์เร่ยบัเร่ยงจิากหนังส่อีเร่�อีง ณ แดนไกลั หร่อี

ช่�อีภิาษาอัีงกฤษ A Far Country เข่ยนโดยซิิสเตอีร์ไอีร่น มาโฮน่ 

O.S.U. แลัะถอีดควิามเป็ีนภิาษาไที่ยโดย บุัญสม เจิริญเอีง ที่ำาให�

นักเร่ยนแลัะบุัคลัากรปัีจิจุิบัันได�ส่บัต่อีเร่�อีงราวิควิามเป็ีนมาในช่วิง

ยุคก่อีตั�งโรงเร่ยน 

 อ่ีกสิ�งหนึ�งท่ี่�พิเศึษสำาหรับัการฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยน

ในปีีการศึึกษาน่� ค่อี ปีระวัิติควิามเป็ีนมาขอีงวัิดน�อียหร่อีโบัสถ์

มาแตร์เดอ่ีท่ี่�ม่อีายุยาวินานกว่ิา 102 ปีี ซึิ�งอีย้่ระหว่ิางการบ้ัรณะ

ให�คงเอีกลัักษณ์อัีนที่รงคุณค่าทัี่�งด�านปีระวัิติศึาสตร์แลัะด�าน

สถาปัีตยกรรมเอีาไวิ� เร่�อีงราวิควิามเป็ีนมาแลัะขั�นตอีนการบ้ัรณะ

วัิดน�อียได�ถ่ายที่อีดผู่้านว่ิดิทัี่ศึน์โดยอีาจิารย์ยุวิรัตน์  เหมะศิึลัปิีน 

MD รุ่น 67  รวิมถึงการที่บัที่วินเร่�อีงราวิจิากหนังส่อีชุด “ได�ร้�จัิก

ค่อีได�รัก” ตอีนมาแมร์จิากแดนไกลั แลัะคุณแม่บุัญปีระจัิกษ์  ที่รร

ที่รานนท์ี่ ท่ี่�ที่ำาให�พวิกเราได�รำาลึักถึงป้ีชน่ยบุัคคลัผู้้�บุักเบิักแลัะ

พัฒินาคุณภิาพโรงเร่ยนจินเป็ีนรากฐ์านสำาคัญขอีงโรงเร่ยนมาแตร์

เดอ่ีวิิที่ยาลััยในปัีจิจุิบััน 

จิากคำาบัอีกเล่ัาขอีงคุณคร้ท่ี่�ได�ร่วิมแบ่ังปัีนกิจิกรรมฉลัอีงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยน ที่ำาให�ร้�ว่ิาทัี่�งนักเร่ยนแลัะคุณคร้ต่างก็ร้�สึกปีระทัี่บัใจิแลัะซิาบัซึิ�ง

ใจิเม่�อีได�ร่วิมรำาลึักถึงวัินก่อีตั�งโรงเร่ยนแลัะบุัคคลัสำาคัญขอีงโรงเร่ยน ผู้้�เข่ยนจึิงขอีรวิบัรวิมคำาบัอีกเล่ัานั�นมาแบ่ังปัีนในวิารสารมาแตร์เดอ่ี

นิวิส์ ฉบัับัน่� 
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คุณคร้ในระดับัชั�นอีนุบัาลัแบ่ังปัีนว่ิา 

 “เด็้ก ๆ สนำใจเรื�องร�วประวัติ็ข้องโรงเร่ยนำมื�ก บ้�งค์นำบ้อกว่�ด่้ใจท่�ได้้เร่ยนำในำโรงเร่ยนำเด่้ยวกับ้แม่ื และน้ำอง

ก็จะมื�เร่ยนำด้้วย ประทับ้ใจกิจกรรมืข้องโรงเร่ยนำท่�สน่ำก ได้้เจอค่์ณค์รูและเพื�อนำ ชอบ้สนำ�มืเด็้กเล่นำข้องโรงเร่ยนำ และ

จะม่ืท่�นำนัำกบ่้ญ่อัญ่จล�เปนำแบ้บ้อย่�ง"

คุณคร้ในระดับัชั�นปีระถม แบ่ังปัีนจิากการไตร่ตรอีงขอีงนักเร่ยนว่ิา 

 “เมืื�อได้้รู้ประวัติ็โรงเร่ยนำและบ่้ค์ค์ลสำ�คั์ญ่ข้องโรงเร่ยนำ นัำกเร่ยนำรู้สึกรักโรงเร่ยนำมื�กยิ�งขึ้�นำ ม่ืค์ว�มืภ�ค์ภูมิืใจ

ท่�ได้้เปนำนัำกเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย และอย�กข้อบ้ค่์ณโรงเร่ยนำท่�ปลูกฝงเรื�องก�รรักและรับ้ใช้”

 “เซอร์เว่ยมืเปนำค์ำ�ท่�หนูำได้้ยนิำมื�ตั็�งแต่็อยูอ่น่ำบ้�ล หนูำจึงได้้ร่วมืกิจกรรมืต่็�ง ๆ  มื�กมื�ย และเปนำส่วนำหนึำ�งข้อง

โรงเร่ยนำในำก�รบ้ริจ�ค์เงินำค์นำจนำ ก�รบ้ริจ�ค์ต่็กต็� ก�รแบ่้งปนำค์ว�มืส่ข้ช่วงพระค์ริสต็สมืภพ ฯลฯ กิจกรรมืเหล่�น่ำ�ทำ�ให้

หนูำม่ืจิต็ใจท่�อ่อนำโยนำ อย�กช่วยเหลือผู้ท่�ลำ�บ้�กหรือผู้ท่�เดื้อด้ร้อนำ และเมืื�อหนูำได้้ทำ� หนูำได้้รับ้ค์ว�มืส่ข้ ค์ว�มือิ�มืเอมืใจ 

จึงรู้สึกภูมิืใจท่�ได้้เปนำนัำกเร่ยนำมื�แต็ร์ฯ และจะม่ืเซอร์เว่ยมืรับ้ใช้ผู้อื�นำและสังค์มืต่็อไป”

คุณคร้ในระดับัชั�นมัธยม แบ่ังปัีนจิากการไตร่ตรอีงขอีงนักเร่ยนว่ิา

 “นัำกเร่ยนำด่้ใจท่�ม่ืหนัำงสือ ณ แด้นำไกล ท่�บั้นำทึกประวัติ็ศ�สต็ร์อันำลำ��ค่์�ข้องโรงเร่ยนำ เมืื�อได้้รับ้ฟงเรื�องร�วท่�

เร่ยบ้เร่ยงมื�จ�กหนัำงสือ พวกเร�ท่กค์นำรู้สึกสำ�นึำกในำพระค่์ณข้องมื�แมืร์ท่�เส่ยสละ ม่่ืงมัื�นำท่่มืเทในำก�รจัด้ก�รศึกษ�ท่�ด่้

ท่�ส่ด้ให้นัำกเร่ยนำ และรู้สึกประทับ้ใจจ�กก�รได้้รู้เรื�องร�วก�รบู้รณะวัด้น้ำอย ซึ�งทำ�ให้ต็ระหนัำกถึงค์ว�มืสำ�คั์ญ่ข้องก�รเก็บ้

รักษ�เรื�องร�วท�งประวัติ็ศ�สต็ร์ท่�จะทำ�ให้ค์นำร่่นำหลังเห็นำค่์ณค่์�ข้องสถ�นำท่�แห่งน่ำ�ท่�ผ่�นำช่วงเวล�สำ�คั์ญ่มื�มื�กมื�ย”

จากการแบ่งปันความคิดเห็นและไตร่ตรองของนักเรียน
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จากคําบอกเล่าของคุณครูมาแตร์ฯ 
ทั้งคุณครูผู้ทํางานมานานปี คุณครูที่เป็นศิษย์เก่า 

และคุณครูใหม่

 “สมัืยท่�เข้้�มื�เปนำค์รูใหม่ื ๆ เค์ยได้้ม่ืโอก�สพบ้กับ้มื�แมืร์หล�ยท่�นำ เมืื�อได้้มื�ร่วมืรำ�ลึกถึงบ่้ค์ค์ลสำ�คั์ญ่ในำ

กิจกรรมืฉลองวันำก่อตั็�งโรงเร่ยนำ ก็ทำ�ให้นึำกถึงช่วงเวล�เหล่�นัำ�นำ ต็อนำแบ่้งปนำกิจกรรมืกับ้นัำกเร่ยนำ จึงได้้เล่�เรื�องจ�ก

ประสบ้ก�รณ์จริงมื�กมื�ย ซึ�งเด็้ก ๆ ตื็�นำเต้็นำและสนำใจเรื�องร�วข้องมื�แมืร์และซิสเต็อร์อย่�งมื�ก”

 “มื�แมืร์ข้องค์ณะอ่ร์ส่ลินำเปนำผู้อ่ทิศต็นำในำก�รทำ�ง�นำด้้วยค์ว�มือด้ทนำ ยึด้มัื�นำต็�มืจิต็ต็�รมืณ์ข้องนัำกบ่้ญ่อัญ่

จล� เปนำแบ้บ้อย่�งท่�ด่้ ผมืม่ืค์ว�มืศรัทธ�และเค์�รพมื�แมืร์ท่�เค์ยพบ้และทำ�ง�นำรับ้ใช้ ท่กท่�นำส่ภ�พ  อ่อนำน้ำอมื อ่ทิศ

ต็นำ”

  “ซิสเต็อร์เปนำแบ้บ้อย่�งท่�ด่้ให้กับ้ค์รู ไม่ืว่�จะในำเรื�องค์ว�มืรักค์ว�มืเมืต็ต็�ท่�ไม่ืแบ่้งแยก รวมืถึงค์ว�มืม่่ืงมัื�นำ

ในำค์ว�มืด่้ ก�รรับ้ใช้ผู้อื�นำ ก�รแบ่้งปนำต่็อผู้ด้้อยโอก�ส และค์ว�มือบ้อ่่นำอ่อนำโยนำท่�สัมืผัสได้้และเข้้�ถึงในำจิต็ใจข้องค์รู”

  “ในำฐ�นำะท่�เปนำศิษย์เก่�มื�แต็ร์ฯ และได้้ม่ืโอก�สกลับ้มื�ทำ�ง�นำท่�โรงเร่ยนำ ในำก�รร่วมืกิจกรรมืค์รั�งน่ำ�ทำ�ให้รู้

ประวัติ็ค์ว�มืเปนำมื�ข้องโรงเร่ยนำและเรื�องร�วข้องมื�แมืร์และซิสเต็อร์ละเอ่ยด้มื�กขึ้�นำ รู้สึกซ�บ้ซึ�งใจท่�ท่กท่�นำเส่ยสละ

เวล� แรงก�ยแรงใจ และอ่ทิศช่วิต็เพื�อก่อตั็�งโรงเร่ยนำน่ำ� ด้้วยปรัชญ่�ข้องโรงเร่ยนำท่�เปนำเอกลักษณ์และจิต็ต็�รมืณ์ข้อง

โรงเร่ยนำท่�ไม่ืเหมืือนำใค์ร เชื�อว่�ทั�งปรัชญ่�และจิต็ต็�รมืณ์ข้องโรงเร่ยนำจะต็ร�ต็รึงใจนัำกเร่ยนำท่กค์นำท่�ได้้เข้้�มื�เร่ยนำท่�

โรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัยแห่งน่ำ� รู้สึกภูมิืใจท่�ได้้เปนำส่วนำหนึำ�งข้องโรงเร่ยนำน่ำ� และภูมิืใจท่�จะบ้อกกับ้ใค์รว่� เร�คื์อศิษย์

เก่�ข้องโรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย”

 “หลังจ�กท่�ได้้ร่วมืกิจกรรมืฉลองวันำก่อตั็�งโรงเร่ยนำ ในำฐ�นำะค์รูใหม่ื รู้สึกประทับ้ใจเมืื�อได้้รู้ประวัติ็ค์ว�มืเปนำ

มื�ข้องโรงเร่ยนำมื�แต็ร์เด้อ่วิทย�ลัย ก�รเดิ้นำท�งท่�ม่ือ่ปสรรค์ต่็�ง ๆ นำ�นำ� ก�รยืนำหยัด้เพื�อให้โรงเร่ยนำด้ำ�รงอยู่อย่�ง

ต่็อเนืำ�องจนำถึงท่กวันำน่ำ� อ่กสิ�งท่�รู้สึกประทับ้ใจ คื์อ วัด้น้ำอยซึ�งเปนำสถ�นำท่�ท่�อยู่คู่์กับ้โรงเร่ยนำมื�ย�วนำ�นำ ได้้เร่ยนำรู้ถึงก�ร

เปล่�ยนำแปลงและร่องรอยก�รเติ็บ้โต็ข้องท่�แห่งน่ำ� ทำ�ให้เห็นำถึงค่์ณค่์�มื�กมื�ยท่�ค์วรค่์�แก่ก�รเร่ยนำรู้”

 ยังม่ควิามปีระทัี่บัใจิอ่ีกมากมายจิากการบัอีกเล่ัาแบ่ังปัีนขอีงนักเร่ยนแลัะคุณคร้ ควิามเป็ีนมาขอีงโรงเร่ยน รวิมถึงสิ�งท่ี่�มาแมร์ 

ซิิสเตอีร์ คุณคร้ แลัะนักเร่ยนเก่าได�สั�งสมไวิ� ได�รับัการถ่ายที่อีดส่งต่อีจิากรุ่นส่้รุ่น แลัะเช่นเด่ยวิกัน บุัคลัากรขอีงมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยในปัีจิจุิบััน

ก็จิะส่งต่อีเร่�อีงราวิ คุณธรรมควิามด่ ให�คงอีย้่ต่อีเน่�อีงไปีในมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยขอีงพวิกเรา
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คำาปราศรัยในโอกาสฉลองวันครู
โดย อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร ผู้้�บัริหารฝ่ัายบุัคลัากรแลัะจิิตตาภิิบัาลั

 ขอีชวินคุณคร้รับัฟูังคร้นานปีีคนน่� ย�อีนระลัึกไปีในอีด่ต 

แบ่ังปัีนถงึ สิ�งที่่�เป็ีนปีระเพณ่ปีฏบิัตัขิอีงโรงเรย่นมาแตร์เดอีว่ิทิี่ยาลััย

ในการฉลัอีงวิันคร้ในช่วิงปีระมาณปีีการศึึกษา 2525 ถึง 2550 สัก

บัางปีระเด็น ด�วิยเจิตนาอียากให�คุณคร้มาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััยทีุ่กคน

ร้�ตวัิว่ิาเราได�เข�ามาเป็ีนสมาชกิครใ้นโรงเรย่นท่ี่�มอ่ีดต่ที่่�น่าภิาคภิมิ้ใจิ 

แลัะเปี็นรากฐ์านที่่�มั�นคงสำาหรับัปีัจิจิุบััน แลัะอีนาคต

 ในการฉลัอีงวินัคร้ เรามักจิะแตง่ตัวิกันสวิย ๆ  ร่วิมกจิิกรรม

กันท่ี่�หอีปีระชุม เรารอีคอียท่ี่�จิะได�รับัโอีวิาที่ท่ี่�จิะเป็ีนสิริมงคลัแลัะ

กำาลัังใจิให�กับัเรา แลัะเรารอีคอียท่ี่�จิะช่�นชมคุณคร้รุ่นพ่�รุ่น รุ่นน�อีง 

ท่ี่�อีย้่กับัโรงเร่ยนมา 10 ปีี  20 ปีี แลัะ อีายุครบั 60 ปีี บัรรยากาศึ

ท่ี่�โรงเร่ยนจิะอีบัอุ่ีน สนุกสนาน แลัะน่าซิาบัซึิ�งใจิ

 เปี็นช่วิงเวิลัาหลัาย ๆ ปีีขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย

ที่่�คณะคร้จิะได�ม่โอีกาสรบััพร แลัะฟัูงโอีวิาที่ขอีงคณุแม่บุัญปีระจัิกษ์  

ที่รรที่รานนที่์ ซิิสเตอีร์อีุร์สุลัินที่่านแรกที่่�เปี็นชาวิไที่ย ช่วิงช่วิิตขอีง

คุณแม่ค่อีระหวิ่างปีี 2455 ถึง 2558 คุณแม่เปี็นคริสตชนชาวิไที่ยที่่�

มค่วิามร้�ลักึซิึ�งในภิาษาแลัะวัิฒินธรรมไที่ย  ท่ี่านเร่ยนร้�รากฐ์านขอีง

ภิาษาแลัะวิัฒินธรรมจิากควิามเปี็นลั้กสาวิพระยา แลัะเปี็นบััณฑิต

อีักษรศึาสตร์จิุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย ที่่านสนใจิวิิวิัฒินาการขอีง

ภิาษาแลัะไม่ปีิดกั�นตนเอีงจิากการเร่ยนร้�ภิาษาร่วิมสมัย เม่�อีนำา

รากฐ์านควิามร้�ภิาษาแลัะวัิฒินธรรมมาบั้รณาการกับัควิามเปี็น

สมาชิกคณะอุีร์สุลิันซึิ�งที่่านเปี็นผู้้�แปีลัข�อีเข่ยนขอีงนักบุัญอัีญจิลัา

เปี็นภิาษาไที่ยด�วิย  คร้มาแตร์เดอี่ในยุคสมัยขอีงคุณแม่ก็จิะได�รับั

ฟูังข�อีคิดเต่อีนใจิที่่�เหมาะสมกับัยุคสมัย แต่มั�นคงในรากฐ์านขอีง

วิัฒินธรรมควิามเปี็นคร้ โดยเฉพาะอีย่างยิ�ง เปี็นคร้โรงเร่ยนอีุร์สุลัิน

 คำาสอีนขอีงคุณแม่บุัญปีระจิักษ์ท่ี่�คุณแม่ตอีกยำ�ากับัคณะ

ครอ้ีย้อ่ีย่างต่อีเน่�อีง ค่อี การพฒัินาตนเอีงอีย่้เสมอีเป็ีนเร่�อีงท่ี่�สำาคญั

ยิ�งสำาหรบััคร้ หากไม่อ่ีาน ไม่เร่ยนร้�สิ�งใหม่ ๆ  มไิด�เป็ีนเพ่ยงการหยดุ

เติบัโต หยุดนิ�งอีย้่กับัที่่� แต่นับัเปี็นการถอียหลัังเลัยที่่เด่ยวิ เปี็นคร้

จิะปีลั่อียให�ตนเอีงถอียหลัังไม่ที่ันควิามก�าวิหน�าขอีงโลัก แลัะขอีง

วิิที่ยาการไม่ได� เปี็นคร้ต�อีงเร่ยนร้�อีย้่เสมอี

 อ่ีกสิ�งหนึ�งท่ี่�คุณแม่เต่อีนเสมอี ค่อี ร้ปีลัักษณ์ภิายนอีกขอีง

คร้ จิะนุ่งห่ม แต่งหน�า ที่ำาผู้ม สวิมรอีงเที่�าอีย่างไรจึิงจิะเหมาะสม

กับัสถานภิาพควิามเป็ีนคร้ คุณแม่รักสวิย รักงาม แลัะอียากเห็นคร้

ทุี่กคนม่รสนิยมด่ในการแต่งกายแลัะการวิางตน ในการฉลัอีงวัินคร้ 

คณะคร้แต่งชุดไที่ย ใส่ผู้�าไที่ยมาให�คุณแม่ได�ช่�นใจิ เป็ีนคร้ไที่ย ต�อีง

รักษาวัิฒินธรรมไที่ย

 คุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ ฮาเนนเฟูลัด์ เป็ีนชาวิอีเมริกันมาจิาก

นิวิยอีร์ก ถึงแก่กรรม พ.ศึ.2556 เม่�อีอีายุ 91 ปีี เป็ีนอ่ีกท่ี่านหนึ�งท่ี่�

ที่ำาให�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ได�รับัการย่นยันว่ิา “ได�ร้�จัิก ค่อี

ได�รัก” คุณแม่ได�เป็ีนทัี่�งคร้ภิาษาอัีงกฤษท่ี่�นักเร่ยนรัก เป็ีนคร้ใหญ่ 

แลัะอีธิการขอีงโรงเร่ยน รวิมทัี่�งเป็ีนอีธิการเจิ�าคณะภิาค คุณแม่

เป็ีนชาวิอีเมริกันท่ี่�ทัี่�งการพ้ด คำาท่ี่�เล่ัอีกใช� แลัะการเข่ยนภิาษาไที่ย

ม่ควิามงดงาม ลึักซึิ�ง คุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ ให�ควิามสำาคัญกับัศิึษย์แต่ลัะ

คน แลัะคร้แต่ลัะท่ี่าน ท่ี่านใส่ใจิด้แลัแลัะติดตามควิามก�าวิหน�าขอีง

ทุี่กคน

 เม่�อีคิดถึงโอีวิาที่ในโอีกาสต่าง ๆ ขอีงคุณแม่ที่่โอีดอีร์ ก็

จิะคิดถึงวิ่า คุณแม่จิะมุ่งเจิาะลึักไปีถึงจิิตวิิญญาณ  ถึงคุณค่าขอีง

แต่ลัะบัุคคลั ที่่านให�ควิามสำาคัญกับัแต่ลัะคน เพราะคุณแม่เช่�อีมั�น

วิ่าพระเจิ�าสร�างเรา แต่ลัะคนมาด�วิยควิามรัก แลัะมอีบัคุณค่า แลัะ

ศึักดิ�ศึร่ควิามเปี็นบัุตรพระเจิ�าให�ทีุ่กคน ในช่วิงที่่�คุณแม่เปี็นคร้ใหญ่ 

คุณแม่จิะเดินผู้่านห�อีงเร่ยนต่าง ๆ อีย่างน�อียวิันลัะ 2 ครั�งเช�า บั่าย 

แลัะคณุแม่จิะขอีพบันกัเรย่นหวัิหน�าห�อีงแต่ลัะห�อีงเรย่นที่กุสปัีดาห์ 

ในช่วิงต่อีมา เม่�อีท่ี่านเป็ีนอีธกิารขอีงโรงเร่ยน ท่ี่านกจ็ิะช่วิยซิิสเตอีร์

ครใ้หญ่ในการอีบัรมคร้ พัฒินาคร้ พบักบััคร้เป็ีนกลุ่ัม ๆ  แลัะเต่อีนคร้

ถงึควิามสำาคญัขอีงการร้�จิกันกัเรย่นที่กุคน ต่อีมาเม่�อีท่ี่านเข�าวิยัท่ี่�ลัด

การที่ำางานเต็มเวิลัาแลั�วิ ทีุ่กครั�งที่่�ที่่านม่โอีกาสพ้ด โอีกาสปีราศึรัย 

ท่ี่านจิะเตม็ไปีด�วิยควิามขอีบัคณุ  ขอีบัคณุพระเจิ�าที่่�โรงเร่ยนมาแตร์

เดอี่วิิที่ยาลััยม่คร้ด่ ๆ มาร่วิมอีุดมการณ์ ที่ำาให�สามารถสร�างศึิษย์ที่่�

ม่ควิามสามารถ แลัะม่จิิตตารมณ์เซิอีร์เวิ่ยม พร�อีมรับัใช�สังคม  คุณ

แม่จิะให�เกย่รต ิแลัะอียากฟัูงควิามคดิเหน็แลัะอียากได�ควิามมส่่วิน

ร่วิมอีย่างเต็มที่่�จิากคร้แลัะนักเร่ยน

 สิ�งที่่�น่าช่�นชมเปี็นพิเศึษในระหวิ่างที่่�คุณแม่บัุญปีระจิักษ์

แลัะคุณแม่ที่่โอีดอีร์ ยังม่ช่วิิตอีย้่ ที่่�ทีุ่กคนปีระสบัได� ค่อี การรัก 

เคารพ ช่�นชม แลัะให�เก่ยรติ ซิึ�งกันแลัะกันเอีงขอีงคุณแม่ที่ั�งสอีงผู้้�

เปี็น ปี้ชน่ยบัุคคลัขอีงมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย

 คุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ ช่�นชมในควิามในควิามสามารถหลัาย ๆ 

ด�านขอีงคุณแม่บุัญปีระจิักษ์ ผู้ลังานลัวิดลัายไที่ยบันผู้อีบัศ่ึลั แลัะ

กาลิักส์ท่ี่�คุณแม่บุัญปีระจัิกษ์อีอีกแบับั เป็ีนควิามภิาคภ้ิมิใจิท่ี่�สุด

ขอีงคุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ งานก่อีสร�าง งานศิึลัปีะต่าง ๆ เป็ีนท่ี่�ถ้กใจิคุณ

แม่ท่ี่โอีดอีร์เสมอี เพราะท่ี่านให�ควิามสำาคัญกับัการที่ำาให�ควิามเป็ีน

คาที่อีลิักไม่แปีลักแยกจิากควิามเป็ีนไที่ย ส่วินคุณแม่บุัญปีระจัิกษ์

ก็จิะให�ควิามเคารพในควิามเปี็นนักบัวิชท่ี่�เป็ีนแบับัอีย่างขอีง 

คุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ ควิามศึรัที่ธาแรงกลั�า แลัะควิามเป็ีนคร้ท่ี่�ล้ักศิึษยรั์ก

แลัะช่�นชมขอีงคุณแม่ท่ี่โอีดอีร์  
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 ช่วิงท่ี่�ทัี่�งสอีงที่่านเกษ่ยณแลั�วิ แลัะอีย้่ท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์ 

เดอ่ีฯ ศิึษย์เก่าแลัะผู้้�ปีกครอีงนักเร่ยน อีด่ตผู้้�ปีกครอีง จิะมา

เย่�ยมเย่ยนอีย่างไม่ว่ิางเวิ�น 

 ในการชว่ิยให�ร้�จัิกนักบุัญอัีญจิลัา คุณแม่บุัญปีระจัิกษ์ม่งาน

เข่ยนปีระวัิตินักบุัญอัีญจิลัาในหลัายร้ปีแบับั ทัี่�งจิากท่ี่�ท่ี่านแปีลัมา

จิากภิาษาอัีงกฤษ แลัะฝัรั�งเศึส แลัะท่ี่�ท่ี่านเข่ยนเอีงจิากจิินตนาการ

ขอีงที่า่น คุณแม่แต่งบัที่ลัะครปีระวิติันักบุัญอัีญจิลัา ด�วิย แลัะจิดัการ

แสดงโดยกำากับัการแสดงเอีง 

 สำาหรับัคุณแม่ท่ี่โอีดอีร์ เราจิะเห็นคุณแม่ปีฏิบััติในสิ�งท่ี่�เป็ีน

คำาแนะนำาขอีงนักบุัญอัีญจิลัา แลัะเร่ยนร้�ข�อีเข่ยนขอีงนักบุัญอัีญจิลัา

ท่ี่�ท่ี่านยกมาสอีน คุณแม่ชอีบัเพลังสดุด่นักบุัญอัีญจิลัา ม่หลัายเพลัง 

ท่ี่�ที่างคณะฯนำาจิากอุีร์สุลิันท่ี่�ปีระเที่ศึอ่ี�น ๆ  มาสอีนนักเร่ยน พวิกเรา

ชอีบัฟัูงคุณแม่ร�อีงเพลังเส่ยงคุณแม่ไพเราะมาก

 สิ�งท่ี่�สำาคัญยิ�งเก่�ยวิกับัซิิสเตอีร์อุีร์สุลิัน 2 ท่ี่าน ค่อี ควิาม

สุภิาพ ถ่อีมตนขอีงทัี่�งสอีงท่ี่าน ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ทัี่�งสอีงท่ี่านเร่ยกได�ว่ิาเป็ีน

อัีจิฉร่ยะ เป็ีนป้ีชน่ยบุัคคลั คุณแม่ท่ี่โอีดอีร์เป็ีนท่ี่�ร้�จัิกแลัะเคารพใน

หม่้พระสงฆ์์ นักบัวิช ทัี่�งปีระเที่ศึ แลัะคุณแม่บุัญปีระจัิกษ์ เป็ีนท่ี่�ร้�จัิก

แลัะเคารพในวิงการศึึกษาไที่ย แต่ทัี่�งสอีงท่ี่านไม่เคยพ้ดถึงตนเอีง ไม่

เคยโอี�อีวิด แต่กลัับัห�ามปีรามเส่ยด�วิยซิ�า ไม่ให�เรายกย่อีงสรรเสริญ

ท่ี่านมากเกนิไปี ทัี่�งสอีงท่ี่านจิะบัอีกวิา่ ท่ี่านเป็ีนเพ่ยงนักบัวิชธรรมดา 

ท่ี่�อุีทิี่ศึช่วิิตให�พระเจิ�า

 ณ วัินน่�ท่ี่�เราเป็ีนคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยท่ี่�ม่ปีระวัิติ

ควิามเป็ีนมาท่ี่�น่าภิาคภ้ิมิใจิ แลัะผู้ลังานท่ี่�ปีรากฏในตัวิศิึษย์รุ่นต่อีรุ่น

ท่ี่�ได�รับัควิามช่�นชมว่ิา เก่ง กลั�าหาญ แลัะพร�อีมเส่ยสลัะรับัใช�สังคม

 อียากขอีนำาเสนอีบัที่ปีระพันธ์ท่ี่�ได�มาพบัเห็นในวิารสาร 

Heartbeats ขอีงคณะอุีร์สุลิันท่ี่�สหรัฐ์อีเมริกา เม่�อี มกราคม ปีีท่ี่�แลั�วิ 

เป็ีนบัที่ปีระพันธ์ขอีง Reverend Peter Raible ผู้้�เป็ีนศึาสนาจิารย์

ขอีง Unitarian Universalist church  คริสตชนชาวิอีเมริกัน ท่ี่�

ถึงแก่กรรม เม่�อี ค.ศึ. 2004 อีายุ 74 ปีี ผู้้�ปีระพันธ์ได�ให�ข�อีม้ลัไวิ�ว่ิา 

ท่ี่านนำาข�อีควิามจิากหนังส่อีเฉลัยธรรมบััญญัติ บัที่ท่ี่� 6 ข�อี 10 มา

ขยายควิาม หนังส่อีเฉลัยธรรมบััญญัติ เป็ีนหนังส่อีเล่ัมท่ี่� 5 ขอีงภิาค

พันธสัญญาเดิม ขอีงพระคัมภ่ิร์ศึาสนาคริสต์ ข�อีควิามในพระคัมภ่ิร์ 

บัันทึี่กว่ิา

 “พระองค์์ทรงนำำ�ท�่นำเข้้�ไปในำเมืืองใหญ่่และร่ง่เรืองท่�ท่�นำ

ไม่ืได้้สร้�งในำบ้้�นำเรือนำท่�เต็็มืไปด้้วยข้องด่้ ๆ ท่�ท่�นำไม่ืได้้สะสมืไว้ ม่ื

บ่้อนำำ��ท่�ท่�นำไม่ืได้้ข่้ด้ ม่ืสวนำอง่่นำ และสวนำมืะกอกเทศท่�ท่�นำไม่ืได้้

ปลูก”

 Reverend Peter Raible เข่ยนเป็ีนบัที่ปีระพันธ์ ม่

ข�อีควิามว่ิา

“เรามาตกแต่งต่อีเติมจิากรากฐ์านท่ี่�เราไม่ได�เป็ีนคนวิางไวิ� 

เราได�รับัควิามอีบัอุ่ีนจิากกอีงไฟูท่ี่�เราไม่ได�เป็ีนคนจุิดขึ�น 

เราอีาศัึยร่มเงาขอีงต�นไม�ท่ี่�เราไม่ได�ปีล้ัก 

เราอีาศัึยนำ�าด่�มจิากบ่ัอีบัาดาลัท่ี่�เราไม่ได�เป็ีนคนขุด 

เราได�รับัผู้ลับุัญแลัะผู้ลัปีระโยชน์จิากผู้้�ท่ี่�เราไม่ร้�จัิก 

ซึิ�งก็ถ้กต�อีงแลัะเหมาะสมแลั�วิท่ี่�จิะเป็ีนเช่นน่� 

เม่�อีเราร่วิมแรงร่วิมใจิกันแลั�วิ  

เราจิะเป็ีนมากกว่ิาท่ี่�คน ๆ เด่ยวิจิะเป็ีนได� 

เม่�อีเราร่วิมแรงร่วิมใจิกัน  

เราสามารถต่อีเติม สานต่อีจิากรุ่นส่้รุ่น 

เม่�อีเราร่วิมแรงร่วิมใจิกัน 

เราสามารถฟู้�นฟู้ควิามหวัิงแลัะควิามเช่�อีมั�นในควิามหมายขอีงช่วิิต

ท่ี่�ค่อีย ๆ เปิีดเผู้ยให�เราเข�าใจิ 

เม่�อีเราร่วิมแรงรวิมใจิกัน  

เราสามารถตอีบัรับักระแสเร่ยกการเป็ีนคร้ท่ี่�เร่ยกร�อีงการใส่ใจิด้แลั 

แลัะควิามยุติธรรม

 สมเด็จิพระสันตะปีาปีาฟูรังซิิสกล่ัาวิไวิ�ว่ิา คนรุ่นก่อีน ผู้้�วิาง

รากฐ์านไวิ�ให�เรา ท่ี่านม่ควิามฝััน คนรุ่นปัีจิจุิบัันอีาศัึยควิามที่รงจิำา

แลัะการเร่ยนร้�ถึงฝัันขอีงคนรุ่นก่อีน เป็ีนผู้้�กำาหนดวิิสัยทัี่ศึน์เพ่�อีที่ำาให�

ฝัันนั�นเป็ีนจิริง แลัะท่ี่�สำาคัญยิ�งค่อีการภิาวินาด�วิยควิามอีอ่ีนน�อีมถอ่ีม

ตน ขอีพระเจิ�าช่วิยให�เราสามารถสานฝัันขอีงบัรรพบุัรุษ ผู้้�อุีทิี่ศึช่วิิต

ด�วิยควิามเช่�อีมั�น ศึรัที่ธา

 ขอีชวินให�คณะคร้ระลึักถึงคำาสอีนขอีงนักบุัญอัีญจิลัาว่ิา 

เหน่อีสิ�งอ่ี�นใด จิงสุภิาพ ถ่อีมตน แลัะอ่ีอีนโยน แลัะพลัังขอีงเราท่ี่�จิะ

ขับัเคล่ั�อีนการศึึกษาอุีร์สุลิัน ค่อี ควิามเป็ีนหนึ�งเด่ยวิกัน ร�อียดวิงใจิ

ไปีด�วิยกัน  

 ขอีกราบัขอีบัพระคุณซิิสเตอีร์ แลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์ 

เดอ่ีวิิที่ยาลััย ท่ี่�ได�ล่ัวิงลัับัไปีแลั�วิ แลัะท่ี่�ได�เกษ่ยณไปี ท่ี่านเป็ีนผู้้�วิาง

รากฐ์าน แลัะกำาหนดลัำาแสง คร้รุ่นหลัังมาร่วิมอุีดมการณ์ กำาหนด

วิิสัยทัี่ศึน์ในการสานต่อีภิารกิจิ ขอีให�เราม่พลััง ม่กำาลัังใจิ ม่ควิาม 

มุ่งมั�น ศึรัที่ธา ท่ี่�จิะร่วิมกันต่อีไปีกับัภิารกิจิท่ี่�สำาคัญยิ�งขอีงการเป็ีนคร้
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 ทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์เป็ีนหนึ�งในทัี่กษะท่ี่�สำาคัญสำาหรับั

โลักในศึตวิรรษท่ี่� 21 แลัะเป็ีนหนึ�งในสมรรถนะสำาคัญขอีงผู้้�เร่ยนท่ี่�

อีงค์กรที่างการศึึกษาต่าง ๆ  เห็นพ�อีงต�อีงกันว่ิา ควิรส่งเสริมทัี่กษะดัง

กล่ัาวิให�เกิดกับัผู้้�เร่ยน โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยเห็นควิามสำาคัญ

ขอีงการพัฒินาทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ โดยได�เปิีดโอีกาสให�คุณคร้

ได�สำารวิจิแลัะส่บัค�น รวิมทัี่�งอีภิิปีรายเพ่�อีแลักเปีล่ั�ยนข�อีม้ลัเก่�ยวิกับั

การจัิดการเร่ยนการสอีนท่ี่�ส่งเสริมการคิดวิิเคราะห์ในแต่ลัะสาระ

การเร่ยนร้� จินเป็ีนท่ี่�มาขอีงการจัิดที่ำาคู์มือีการพัิฒนิาทัี่กษะการคิ์ด

วิเค์ราะห์ขอีงนัิกเรียนิ ซึิ�งท่ี่มคุณคร้ได�รวิบัรวิมมาตรฐ์านการเร่ยน

ร้�แลัะแนวิการสอีนการคิดวิิเคราะห์แยกตามระดับัชั�น แนวิที่างใน

การปีระเมินผู้ลั รวิมทัี่�งเที่คนิคการสอีนแลัะบัที่บัาที่ขอีงคร้ท่ี่�จิะ

ช่วิยส่งเสริมการคิดวิิเคราะห์ขอีงผู้้�เร่ยน เพ่�อีเป็ีนแนวิที่างให�คุณคร้

ในการจัิดกิจิกรรมการเร่ยนร้�ในโอีกาสต่อีไปี ในวัินศึึกษาแลัะพัฒินา

บุัคลัากรขอีงปีีการศึึกษา 2564 เป็ีนโอีกาสด่ท่ี่�คุณคร้จิะได�ที่บัที่วิน

การสอีนทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ เพ่�อีพัฒินาคุณภิาพการสอีน รวิม

ทัี่�งการที่บัที่วินทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงคุณคร้  

กิจ้กรรมการเรียนิรู้ทัี่กษะการคิ์ดวิเค์ราะห์สูภาค์ปฏิบัติ เริ�มต�นด�วิย

คำาถามไตร่ตรอีงเพ่�อีการคิดวิิเคราะห์ว่ิา โลักในทุี่ก “วัินน่�” ม่การ

เปีล่ั�ยนแปีลังอีย่างรวิดเร็วิตลัอีดเวิลัา ที่ำาไมคร้ยังคงม่ควิามสำาคัญ

ต่อีสังคมโลักแลัะคร้ควิรพัฒินาตนเอีงอีย่างไร จึิงจิะสามารถเป็ีนผู้้�

จุิดปีระกายการเร่ยนร้�ให�นักเร่ยนใน “วัินหน�า”  คุณคร้ได�ที่บัที่วิน

ตนเอีงแลัะมอีงไปีถึงอีนาคต จิากนั�นม่การแบ่ังกลุ่ัมกิจิกรรมตามช่วิง

ชั�น 4 กลุ่ัม ปีระกอีบัด�วิย ชั�นปีฐ์มวัิย ชั�น ปี.3 – 6 ชั�น ม.1 – 3 แลัะ

ชั�น ม.4 – 6 โดยคุณคร้จิะได�รับัโจิที่ย์เน่�อีหากิจิกรรมแลัะคำาถาม

ท่ี่�จิำาลัอีงเหตุการณ์ท่ี่�เหมาะสมกับันักเร่ยนแต่ลัะช่วิงชั�น ในการที่ำา

กิจิกรรม คุณคร้ได�ฝึักทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ โจิที่ย์สถานการณ์

จิำาลัอีง ได�ม่โอีกาสเล่ัอีกแลัะอีอีกแบับัการที่ำางาน รวิมทัี่�งนำาเสนอี

ข�อีม้ลัท่ี่�ผู่้านการที่ำางานเป็ีนท่ี่มขอีงคุณคร้ ในช่วิงสุดที่�ายเป็ีนการ

เปีร่ยบัเท่ี่ยบักิจิกรรมท่ี่�คุณคร้ได�ที่ำากับัมาตรฐ์านการเร่ยนร้�ในค่้ม่อี

การพัฒินาทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ขอีงนักเร่ยน แลัะการไตร่ตรอีง

ปีฏิบััติในปีระเด็นบัที่บัาที่ขอีงคร้ท่ี่�ส่งเสริมทัี่กษะการคิดวิิเคราะห์ขอีง

ผู้้�เร่ยน ซึิ�งคำาตอีบัขอีงคุณคร้แสดงให�เห็นถึงปีระสบัการณ์ท่ี่�ได�รับัแลัะ

แรงบัันดาลัใจิท่ี่�จิะสร�างสรรค์กิจิกรรมการเร่ยนร้�สำาหรับันักเร่ยนใน

ปีีการศึึกษาต่อีไปี

การเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์สู่ภาคปฏิบัติ
โดย ท่ี่มคุณคร้คิดวิิเคราะห์ส่้ภิาคปีฏิบััติ
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คร้ที่ำางานนานปีี

ครูอายุครบ 60 ปี และครูอายุครบ 65 ปี 
และครูทำางานนานปี ปีการศึกษา 2564

รวิบัรวิมโดย คร้พ่รญา ใจิชำานาญ 

คร้ธาริณ่  จึิงเจินชัยนันท์ี่

คร้เนาวิรัตน์  หรินที่รานนท์ี่

คร้ภิาวินา  สินสาคร

คร้ปีณิดา  คงสันทัี่ด

คร้วิิรัชฎา  วัิฒินปีร่ชากุลั

คร้จัินที่รรัตน์  พ้นสวัิสดิสกุลั

(อีายุครบั 60 ปีี แลัะที่ำางานครบั 25 ปีี)

คร้จิิติมา  บุัญคำา

คร้อีาภิรณ์  ชมจิินดา

คร้บััญชา  ใจิม่ธรรมด่

(อีายุครบั 60 ปีี แลัะที่ำางานครบั 35 ปีี)

คร้พรพิมลั  ถาวิรวัิฒินะคร้ปีาริชาติ  พ้ลัวิงษ์ 

(อีายุครบั 65 ปีี แลัะที่ำางานครบั 35 ปีี)

 นายกรัฐ์มนตร่ ได�มอีบัคำาขวัิญเน่�อีงในวัินคร้ ครั�งท่ี่� 66 ปีระจิำาปีี 2565 ไวิ�ว่ิา "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู สูอนาคต" แลัะ

สำาหรับัการฉลัอีงวัินคร้ท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยปีีน่� คณะซิิสเตอีร์แลัะคุณคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ม่ปีระเพณ่ปีฏิบััติในการมอีบั

รางวัิลัขอีบัคุณคุณคร้ท่ี่�ที่ำางานนานปีีเป็ีนปีระจิำาทุี่กปีี ซึิ�งในปีีน่�ได�จัิดกิจิกรรมวัินคร้ในร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ ด�วิยโปีรแกรม MS-Teams เพราะ

สถานการณ์การระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ม่คุณคร้ท่ี่�อีายุครบั 60 ปีี 65 ปีี แลัะที่ำางานครบั 10 ปีี ไปีจินถึง 45 ปีี รวิม 27 ท่ี่าน ดังรายนาม

ต่อีไปีน่�

ครูอายุครบ 65 ปี

ครูอายุครบ 60 ปี



คร้ที่ำางานนานปีี
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คร้จิิติมา  บุัญคำา

คร้จุิไรรัตน์  ภัิที่รานุกุลั

คร้วิรรณ่  วิิมาลัา

คร้ปีระพนธ์  พิสัยพันธ์ุ

คร้อีาร่วิรรณ  รักโคตร

คร้บุัษรินที่ร์  ปีร่ที่อีง

คร้สมพร  ตันอีรุณ

คร้สายใจิ  มายอีด

ครูปฏิบัติงานครบ 45 ปี

ครูปฏิบัติงานครบ 35 ปี

ครูปฏิบัติงานครบ 25 ปี
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คร้ที่ำางานนานปีี

คร้วิรพร  โชคที่รัพย์ที่ว่ิ

คร้กนกวิรรณ  ไที่ยรัตน์

คร้ฐิ์ติกร  หัตถการุณย์

คร้พรทิี่พย์  ถาวิรวุิฒิิ

คร้กรรณิการ์  กลิั�นกลััด

คร้วิิชญาพร  วิโรจินานุลัักษณ์

ครูปฏิบัติงานครบ 15 ปี

ครูปฏิบัติงานครบ 10 ปี



คำากลั่าวิขอีบัคุณกรรมการสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ 
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คำากล่าวขอบคุณนายก และคณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ (พ.ศ. 2562 -2564)

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทาง Zoom Meeting

22 มกราคม 2565
โดย อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร

 ในนามขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ขอีขอีบัพระคุณท่ี่าน

นายกแลัะคณะกรรมการบัริหารสมาคม ชุด ปีีการศึึกษา 2562 ถึง 2564  

การที่ำางานขอีงที่่านในช่วิงเวิลัาท่ี่�ผู่้านมายากลัำาบัากเปี็นอีย่างยิ�ง เพราะ

สถานการณ์โควิิด 19  จิริง ๆ  แลั�วิหากท่ี่านนายกฯแลัะกรรมการจิะตัดสิน

ใจิขอีพักภิารกิจิ ไม่ที่ำาอีะไรในช่วิงระหวิา่งการแพร่ระบัาดขอีงโรคร�ายน่� ก็

น่าจิะกระที่ำาได�  แต่ก็ไม่ได�ตัดสินใจิเช่นนั�น การเร่ยนการสอีนท่ี่�ม่ควิามตอ่ี

เน่�อีงสำาคัญสำาหรับัล้ักหลัานขอีงเรา คณะกรรมการตัดสินใจิเข�ามาสนับั

สนุนโรงเร่ยนในทุี่กมิติขอีงการจัิดให�การเร่ยนการสอีนม่ควิามต่อีเน่�อีงได�

            เม่�อีต�อีงเร่ยนอีอีนไลัน์ โรงเร่ยนก็ต�อีงพร�อีมท่ี่�จิะจัิดการเร่ยน

การสอีนอีอีนไลัน์ให�เกิดขึ�นได� คร้ต�อีงพร�อีม ระบับัขอีงโรงเร่ยนต�อีง

พร�อีม ผู้้�ปีกครอีงต�อีงเข�าใจิ แลัะเตร่ยมควิามพร�อีมให�กับัล้ัก ๆ  สมาคม 

ผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยสนับัสนุนโรงเร่ยนอีย่างเต็ม

ท่ี่� ระบับัขอีงโรงเร่ยนจิำาเป็ีนต�อีงม่การเพิ�มกำาลััง เพิ�มควิามทัี่�วิถึง แลัะควิาม

เสถ่ยร คร้ขอีงโรงเร่ยนต�อีงใช�เที่คโนโลัยเ่ป็ีน  นายกแลัะกรรมการสมาคม

ผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้เข�ามาด�วิยตัวิตนขอีงท่ี่านเอีง มาสนับัสนุน แนะนำา จัิด

อีบัรม  ท่ี่านให�กำาลัังใจิ เพิ�มทัี่กษะ แลัะช่วิยเหล่ัอีคร้ด�วิยวิิธ่ต่าง ๆ แลัะ

ด้แลัให�โรงเร่ยนม่ควิามพร�อีมในด�านต่าง ๆ

 เม่�อีนักเร่ยนมาเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนได� แต่ต�อีงปีฏิบััติตามมาตรการ

ต่าง ๆ ท่ี่�กระที่รวิงสาธารณสุขร่วิมกับักระที่รวิงศึึกษาธิการกำาหนดขึ�น 

สำาหรับัสถานศึึกษา เพ่�อีการป้ีอีงกัน ตรวิจิตรา แลัะปีฏิบััติ กรรมการ

สมาคมผู้้�ปีกครอีงก็เข�ามาช่วิยโรงเร่ยนจิัดทุี่กอีย่าง ทัี่�งการจัิดซ่ิ�อีด�วิยเงิน

ขอีงสมาคมฯ การบัริจิาคจิากกรรมการ แลัะผู้้�ปีกครอีง เคร่�อีงวัิดอุีณหภ้ิมิ 

เจิลัลั�างม่อี หน�ากากอีนามัย รวิมทัี่�งการจัิดที่ำาส่�อี เพ่�อีการช่�แจิงให�ผู้้�

ปีกครอีงแลัะนักเร่ยนได�ที่ราบั เพ่�อีการปีฏิบััติร่วิมกัน อัีนจิะนำามาซึิ�งควิาม

ปีลัอีดภัิยสำาหรับัทุี่กคน จิำาได�ว่ิาส่�อีวิิด่โอีชุดแรกท่ี่�นายกแลัะกรรมการ

สมาคมผู้้�ปีกครอีงจิดัที่ำาเพ่�อีแนะนำาการมาโรงเร่ยนอียา่งปีลัอีดภิยั ม่ควิาม

ชัดเจิน งดงาม แลัะส่�อีควิามหมายได�อีย่างเป็ีนภิาพบัวิก สร�างควิามมั�นใจิ 

จินหลัาย ๆ โรงเร่ยนกล่ัาวิช่�นชม แลัะม่บัางโรงเร่ยนขอีมาว่ิา ขอีนำาไปีใช�

ด�วิยได�หร่อีไม่ ซึิ�งนายกสมาคมฯก็มิได�หวิง เพราะเจิตนาที่ำาเพ่�อีช่วิยเหล่ัอี

โรงเร่ยนอีย้่แลั�วิ แต่ถ�าจิะนำาไปีใช�ก็ต�อีงมั�นใจิว่ิา ปีฏิบััติจิริงตามท่ี่�ภิาพส่�อี

อีอีกไปี

 ต่อีมาเม่�อีการฉ่ดวัิคซ่ิน แลัะการตรวิจิ ATK เข�ามาเป็ีนควิาม

จิำาเป็ีน กรรมการสมาคมก็จัิดหาให� แลัะสนับัสนุนช่วิยเหล่ัอีอีย่างเต็มท่ี่�  

 โครงการจัิดภ้ิมิทัี่ศึน์เพ่�อีการเร่ยนร้�ใหม่ แลัะการบ้ัรณะวัิดน�อีย 

ท่ี่�รับัส่งต่อีมาจิากคณะกรรมการชุดท่ี่�แลั�วิ คณะกรรมการชุดน่�ก็ได�ม่ส่วิน

ร่วิมอีย่างเต็มท่ี่�ให�โครงการม่ควิามก�าวิหน�าต่อีไปี จินเก่อีบัจิะเสร็จิแลั�วิ 

โดยท่ี่�คณะกรรมการติดตามด�วิยควิามห่วิงใย

 การปีระชุมกรรมการบัริหารสมาคมฯ ม่อีย่างต่อีเน่�อีง 

สมำ�าเสมอี ที่างอีอีนไลัน์

  ในนามขอีงโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ขอีขอีบัพระคุณท่ี่าน

นายกแลัะคณะกรรมการบัริหารสมาคมทุี่กท่ี่านเป็ีนอีย่างส้ง

 สำาหรับันายกสมาคมฯ คุณธนัตถ์ สิงหสุวิิช โรงเร่ยนขอี

ขอีบัพระคุณเป็ีนพิเศึษ ทุี่กครั�งท่ี่�สมาคมฯม่การปีระชุม นายกสมาคมก็จิะ

ถามว่ิา โรงเร่ยนม่อีะไรจิะให�ช่วิยอ่ีกไหม  การติดตามสอีบัถามว่ิา ม่อีะไร

ให�ช่วิยไหม น่าจิะเปี็นกิจิวัิตรปีระจิำาสัปีดาห์ขอีงนายกสมาคมฯ ท่ี่�จิะวิิ�ง

เข�ามาด้ หร่อีโที่รศัึพท์ี่มาถาม รวิมทัี่�งการกล่ัาวิซิำ�าแลั�วิซิำ�าอ่ีกว่ิาโรงเร่ยน

ไม่ต�อีงเกรงใจิ

 ตั�งแต่ท่ี่�คุณโอีเข�ามาร่วิมงานสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ คุณโอี

ได�ยกระดับัคุณภิาพขอีงการจิัดที่ำาส่�อีเผู้ยแพร่ข�อีม้ลัต่าง ๆ ให�โรงเร่ยน 

ซึิ�งที่างโรงเร่ยนไม่สามารถจัิดเอีงให�ได�คุณภิาพในระดับัผู้้�เช่�ยวิชาญเช่น

น่�ได� แต่แลั�วิคุณโอีกลัับัม่แต่คำาขอีบัคุณโรงเร่ยนท่ี่�เปิีดโอีกาสให�รับัใช� 

จิริง ๆ  แลัะก่อีนท่ี่�จิะจัิดที่ำาส่�อีเพ่�อีโครงการจัิดภ้ิมิทัี่ศึน์เพ่�อีการเร่ยนร้�ใหม่

ขอีงโรงเร่ยน คุณโอีม่กิจิกรรมหนึ�งท่ี่�เป็ีนท่ี่�ปีระทัี่บัใจิชาวิมาแตร์เดอ่ี เป็ีน

อีย่างยิ�ง ค่อี การอีาสามาถ่ายภิาพให�เจิ�าหน�าท่ี่�โรงเร่ยนแต่ลัะคนเป็ีนขอีง

ขวัิญ นับัเปีน็ขอีงขวิญัท่ี่�งดงาม แลัะม่คณุค่าที่างใจิเปีน็อียา่งยิ�ง ต่อีมาคณุ

โอี คุณหลุัยส์ก็ได�มาร่วิมเป็ีนคร้สอีนรายวิิชา เล่ัอีกท่ี่�ม่การถ่ายภิาพอีย่าง

ม่ควิามหมาย ม่เบ่ั�อีงหลัังท่ี่�สามารถเล่ัาเร่�อีงราวิได� นักเร่ยนมัธยมปีลัายท่ี่�

เล่ัอีกเร่ยนวิิชาน่� ได�ทัี่�งควิามร้�แลัะปีระสบัการณ์ท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์ใช�สอียใน

ช่วิิต แลัะการงานต่อีไปีในอีนาคตได� สิ�งท่ี่�เป็ีนควิามร้�ควิามสามารถพิเศึษ

ท่ี่�คุณโอีได�เล่ัาเร่ยนแลัะม่ปีระสบัการณ์ปีฏิบััติมาอีย่างชำ�าชอีง ก็พร�อีมท่ี่�

จิะสอีน พร�อีมท่ี่�จิะถ่ายที่อีดให�ล้ักหลัานมาแตร์เดอ่ีฯ อีย่างกระต่อีร่อีร�น

 ผู้ลังานชิ�นสุดที่�ายก่อีนจิะจิบัสถานภิาพการเป็ีนนายกสมาคม

ผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ ค่อี ภิาพยนตร์สั�นขอีงนักเร่ยนมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ใน

การฉลัอีงคริสต์มาส ท่ี่�คุณโอีทุ่ี่มเที่ให�อียา่งมาก ด�วิยเจิตนาเปิีดโลักทัี่ศึน์ใน

การเร่ยนร้�ขอีงนักเร่ยนในมิตต่ิาง ๆ  แลัะสร�างกระบัวินการที่ำางาน แลัะผู้ลั

งานท่ี่�นักเร่ยนท่ี่�ได�ม่โอีกาสม่ส่วินร่วิม ได�ปีระสบัการณ์ด่ๆ ท่ี่�ไม่น่าจิะม่วัิน

ล่ัมตลัอีดชั�วิช่วิิต

 การทุ่ี่มเที่ที่ำางานให�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยขอีงนายก 

สมาคมฯ คุณธนัตถ์ เกิดปีระโยชน์แก่โรงเร่ยนมากมาย แลัะเปี็นคุณ

ปีระโยชน์ท่ี่�ขยายผู้ลัส่้อีนาคตได�อีย่างยั�งย่น จึิงขอีขอีบัพระคุณ แลัะขอี 

มอีบัโล่ัให�เป็ีนท่ี่�ระลึัก เป็ีนท่ี่�จิดจิำาถึงคุณค่าต่าง ๆ  ท่ี่�ได�มอีบัให�แก่โรงเร่ยน

 โรงเร่ยนจิะต�อีงขอีเชิญมารับัโล่ัน่� ท่ี่�โรงเร่ยนต่อีไปี
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คณะกรรมการบัริหารสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ (ปีี 2564–2566)

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

(ปี 2564–2566)
 เม่�อีวัินเสาร์ท่ี่� 22 มกราคม 2565 การปีระชุมใหญ่สามัญปีระจิำาปีีการศึึกษา 2564 ขอีงสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ โดยเป็ีนการ

ปีระชุมผู่้านส่�อีอิีเล็ักที่รอีนิกส์ ด�วิย Zoom Meeting ได�ผู่้านพ�นไปีด�วิยด่ รวิมทัี่�งการเล่ัอีกตั�งคณะกรรมการบัริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

 ที่างโรงเร่ยนได�เชิญกรรมการท่ี่�ได�รับัเล่ัอีกตั�งทุี่กท่ี่านมาปีระชุมร่วิมกันท่ี่�โรงเร่ยนในวัินพุธท่ี่� 26 มกราคม 2565 ซึิ�งที่ำาให�เกิด

นายกแลัะคณะกรรมการชุดใหม่ในวิาระ 2 ปีี ดังน่�

1. ผู้ศึ.ดร.ธนกรณ์  แน่นหนา   นายกสมาคมฯ

2. นายธนภัิที่ร  ศิึลัากอีง   อุีปีนายกคนท่ี่� 1

3. นางท่ี่นามาร่  ผู้ลัาดิกานนท์ี่  อุีปีนายกคนท่ี่� 2 แลัะกรรมการฝ่ัายโรงเร่ยน

4. นายธ่ริที่ธิ�  นิธิชวิิน   เลัขานุการ

5. นางสาวิญาณิศึา  พงษ์กลั�าหาร  กรรมการแลัะผู้้�ช่วิยเลัขานุการ

6. นางสาวิณฤด่  หวัิงหม่้กลัาง  กรรมการแลัะผู้้�ช่วิยเลัขานุการ

7. นางวิาณ่  ปีระท่ี่ปีชัยก้ร   กรรมการแลัะเหรัญญิก

8. นางรสริน  ธนสารสมบััติ   กรรมการแลัะผู้้�ช่วิยเหรัญญิก

9. นางสาวิเยาวิลัักษณ์  กัณที่พงษ์  กรรมการแลัะผู้้�ช่วิยเหรัญญิก

10. นางเขมจิิรา ธัญธนกิจิ   กรรมการแลัะปีฏิคม

11. นายปิีติ อีนนตพันธ์   กรรมการแลัะฝ่ัายการศึึกษา

12. นายขวัิญกลั�า นุชนารถ   กรรมการแลัะฝ่ัายการศึึกษา

13. นายอีธิรัชต์ เที่พวัิลัย์   กรรมการแลัะฝ่ัายสมาชิกสัมพันธ์

14. นายปีระพนธ์  พิสัยพันธ์ุ   กรรมการแลัะฝ่ัายสมาชิกสัมพันธ์

15. พ.ต.อี.นพ.จุิมพฏ  อุีรุพงศึา  กรรมการแลัะฝ่ัายสวัิสดิการ

16. พ.ต.อี.นพ.วิสันต์  ซุินเฟู้�อีง  กรรมการแลัะฝ่ัายสวัิสดิการ

17. นายณภิพภัิที่ร  รัชชานนท์ี่กุลั  กรรมการแลัะฝ่ัายปีระชาสัมพันธ์

18. นางนิลัวิรรณ  เจิตวิรัญญู้   กรรมการแลัะฝ่ัายปีระชาสัมพันธ์

19. นางสาวิวัินที่นา  ยิ�มเอ่ี�ยม   กรรมการแลัะนายที่ะเบ่ัยน

20. นางพ่รญา  ใจิชำานาญ   กรรมการแลัะฝ่ัายโรงเร่ยน

21. นายปิียะ  บุัญนำากิจิสวัิสดิ�  กรรมการแลัะฝ่ัายโครงการกิจิกรรม

22. นายเจิษฎา  สิริสุวิลัักษณ์   กรรมการแลัะฝ่ัายโครงการกิจิกรรม

23. นางสาวิคณิตดา  เก่�อีก้ลัส่ง  กรรมการแลัะฝ่ัายโครงการกิจิกรรม

24. ดร. วิิฑ้รย์  อีภิิสิที่ธิ�ภ้ิวิกุลั   กรรมการ

25. นางสาวิเด่อีนวิาริน  ปิีงเม่อีง  กรรมการ

 ที่างโรงเร่ยนขอีขอีบัพระคุณทุี่ก ๆ ท่ี่านท่ี่�ได�แสดงควิามพร�อีมท่ี่�จิะที่ำางานร่วิมกันให�เป็ีนไปีตามวัิตถุปีระสงค์ขอีงสมาคมฯ แลัะ

หวัิงว่ิาควิามเป็ีนนำ�าหนึ�งใจิเด่ยวิกันขอีงผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย จิะดำารงอีย้่ต่อีไปีอีย่างมั�นคง
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เส้นทางแห่งการเติบโตของสภานักเรียน 
ปีการศึกษา 2564

เร่ยบัเร่ยงโดย นางสาวิธ่รกานต์  สันติวิงษ์ 

หัวิหน�านักเร่ยน

 สภิานักเร่ยน ค่อี กลุ่ัมนักเร่ยนท่ี่�ได�รับัการเล่ัอีกตั�งโดย

คุณคร้ แลัะนักเร่ยน ให�ม่โอีกาสมาที่ำาหน�าท่ี่�รับัใช� ช่วิยเหล่ัอีโรงเร่ยน

อีย่างเต็มท่ี่�ในปีีการศึึกษานั�น ๆ แลัะนับัเป็ีนโอีกาสด่ท่ี่�สมาชิกสภิา

นักเร่ยนได�ฝึักฝัน พัฒินาควิามเป็ีนผู้้�นำา  เพ่�อีท่ี่�จิะเติบัโตเป็ีนผู้้�นำาท่ี่�ด่

ในสังคม   ถึงแม�ว่ิาในปีีการศึึกษาน่�หลัายอีย่างจิะไม่เป็ีนไปีตามเดิม 

แต่ปีระสบัการณ์ทุี่กอีย่างท่ี่�ได�รับัก็เพ่ยงพอีท่ี่�จิะที่ำาให�กล่ัาวิได�อีย่าง

มั�นใจิว่ิา “พวิกเราได�เติบัโตขึ�นอ่ีกขั�นหนึ�งแลั�วิ” จึิงขอีแบ่ังปัีนเร่�อีง

ราวิจิากมุมมอีงต่าง ๆ ท่ี่�เกิดขึ�นบันการเดินที่างตลัอีดหนึ�งปีีท่ี่�ผู่้าน

มาขอีงสภิานักเร่ยนปีีการศึึกษา 2564 ท่ี่�แตกต่างจิากปีีอ่ี�น ๆ 

 “คนมักล่ัมว่ิางานที่ำาให�เราเติบัโตได�นะ ไม่ได�หมายถึง

ตำาแหน่งหน�าท่ี่� แต่หมายถึงข�างในเรา” ปีระโยคสำาคัญปีระโยคหนึ�ง

ขอีงคุณว่ิรพร นิติปีระภิา เป็ีนคำาพ้ดท่ี่�พวิกเราเข�าใจิกันอีย่างแที่�จิริง 

การที่ำางานในสภิานักเร่ยนที่ำาให�พวิกเราเติบัโตขึ�นใน  ทุี่ก ๆ ก�าวิท่ี่�

เดิน ทุี่กควิามผิู้ดพลัาด ทุี่กควิามสำาเร็จิ แลัะปีระสบัการณ์ใหม่ ๆ ท่ี่�

พวิกเราได�รับัลั�วินแลั�วิที่ำาให�พวิกเราเติบัโตไปีในที่างท่ี่�ด่ขึ�นเสมอี ไม่ใช่

ตำาแหน่งท่ี่�เพิ�มขึ�นทุี่กปีี แต่กลัับัเป็ีนควิามคิด การกระที่ำาแลัะควิาม

ร้�สึกท่ี่�เติบัโตไปีพร�อีมกับังานท่ี่�เราที่ำา

 ปีีการศึึกษา 2564 คงเป็ีนปีีท่ี่�แปีลักใหม่สำาหรับันักเร่ยน

ทุี่กคน โดยเฉพาะอียา่งยิ�งพวิกเรา “สภิานกัเร่ยนปีีการศึึกษา 2564” 

ตั�งแต่ลังสมัครรับัเล่ัอีกตั�งจินได�รับัตำาแหน่งไม่ม่ใครคาดคิดถึงควิาม

เปีล่ั�ยนแปีลังท่ี่�จิะเกิดขึ�นในปีีการศึึกษาอีย่างท่ี่�ผู่้านมาน่� ไม่ม่ใครร้�

ว่ิาการที่ำางานในสภิานักเร่ยนจิะแตกต่างจิากปีีก่อีน ๆ กิจิกรรมท่ี่�

เคยที่ำาจิะถ้กยกเลิัก แลัะท่ี่�สำาคัญต�อีงเปีล่ั�ยนมาปีระสานงานผู่้าน

ที่างอีอีนไลัน์ทัี่�งหมด ไม่ม่ใครได�เตร่ยมพร�อีมมาก่อีน แลัะทุี่กอีย่าง

ด้ใหมไ่ปีหมดสำาหรับัพวิกเรา แตใ่นเม่�อีได�ขึ�นช่�อีว่ิาเป็ีนกลุ่ัมผู้้�นำาขอีง

โรงเร่ยนแลั�วิ พวิกเราจึิงเริ�มเร่ยนร้�แลัะปีรับัตัวิไปีพร�อีม ๆ กันอีย่าง

สุดควิามสามารถ

 ในฐ์านะท่ี่�เป็ีนนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ซึิ�งเป็ีนชั�นท่ี่�

โตท่ี่�สุดแลัะม่ปีระสบัการณ์มากกว่ิาน�อีง ๆ หลัาย ๆ คน พวิกเราจึิง

เป็ีนเสาหลัักสำาคัญในการขับัเคล่ั�อีนกิจิกรรมต่าง ๆ ท่ี่�จิะเกิดขึ�นรวิม

ทัี่�งคอียเป็ีนกำาลัังใจิแลัะให�คำาปีรึกษากับัน�อีง ๆ สภิานักเร่ยนทุี่กคน 

พวิกเราม่หน�าท่ี่�แตกต่างกันไปีตามตำาแหน่งท่ี่�ได�รับั หัวิหน�าส่แต่ลัะ

ส่ คอียนำาน�อีง ๆ ในส่ เช่น การจัิดกิจิกรรมปีระชุมส่อีอีนไลัน์ คอีย

ช่�แนะ แลัะนำาที่างรุ่นน�อีง จิากปีระสบัการณ์ท่ี่�ตนได�ผู่้านมาในปีีท่ี่�แลั�วิ 

เพ่�อีช่วิยให�กิจิกรรมเหลัา่นั�นปีระสบัควิามสำาเร็จิมากท่ี่�สุด สภิากลัาง

คอียปีระสานงานกับัหัวิหน�าส่ เพ่�อีควิามราบัร่�นแลัะแก�ไขปัีญหาท่ี่�

เกิดขึ�น นอีกจิากนั�นแลั�วิพวิกเรายังต�อีงปีระสานงานต่าง ๆ ท่ี่�เกิด

ขึ�นในโรงเร่ยน ม่ทัี่�งกิจิกรรมท่ี่�เกิดขึ�นมาใหม่ แลัะกิจิกรรมเดิมท่ี่�ที่ำา

มาตลัอีด 

 "การเป็ีนสมาชิกสภิานักเร่ยนที่ำาให�พวิกเราเติบัโตอีย่าง

ก�าวิกระโดด อีก่ทัี่�งยงัได�พฒัินาที่กัษะตา่ง ๆ  มากมายทัี่�ง  การที่ำางาน

เป็ีนท่ี่ม ควิามสามัคค่ การรับัฟัูงควิามคิดเห็นขอีงผู้้�อ่ี�น การแก�ปัีญหา

เฉพาะหน�า แลัะท่ี่�สำาคัญทัี่กษะการเป็ีนผู้้�นำา    เราไม่อีาจิขาดตำาแหน่ง

ใดตำาแหน่งหนึ�งในสภิานักเร่ยนได�เลัย แม�หน�าท่ี่�จิะแตกต่างกันแต่ทุี่ก

คนม่เป้ีาหมายเด่ยวิกันค่อีการที่ำางานต่าง ๆ  อีอีกมาให�ราบัร่�น ผู่้านไปี

ได�ด�วิยด่ แลัะเป็ีนควิามภิาคภ้ิมิใจิขอีงพวิกเราสภิานักเร่ยน นักเร่ยน 

แลัะคุณคร้ในโรงเร่ยนทุี่กคน "
พัฒน์สิรณ์ แกิ�วผ่่องศรี  หั์วห์น�ากีิฬาโรงเรีย์น

 " ในปีีการศึึกษาน่� พวิกเราสภิานักเร่ยนมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 5 

ได�ม่โอีกาสในการริเริ�มกิจิกรรม แลัะเป็ีนผู้้�นำาในกิจิกรรม เน่�อีงจิาก

สถานการณ์โควิิด-19 กิจิกรรมหลัายอีย่างจึิงต�อีงจัิดในร้ปีแบับั

อีอีนไลัน์ โดยท่ี่�ได�รับัควิามร่วิมม่อีจิากเพ่�อีน รุ่นพ่� รุ่นน�อีง แลัะได�

รับัคำาแนะนำา แลัะคำาปีรึกษาจิากคุณคร้หลัายท่ี่าน

 โดยหน�าท่ี่�ขอีงสภิานักเร่ยนมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 5 ท่ี่�ต่าง

จิากหน�าท่ี่�ในสภิานักเร่ยนท่ี่�เราเคยที่ำาในปีีก่อีนค่อี การเปี็นผู้้�ริเริ�ม

กิจิกรรม แลัะดำาเนินการในกิจิกรรมสายรหัส ปีระชุมส่ โครงการ

สิ�งแวิดลั�อีมสภิานักเร่ยน แลัะกิจิกรรมชมรม ในการจัิดกิจิกรรม

เราต�อีงสร�างสรรค์กิจิกรรมในร้ปีแบับัใหม่  เพ่�อีให�เหมาะสมต่อี

สถานการณ์ในปัีจิจุิบััน โดยท่ี่�ทุี่กคนสามารถม่ส่วินร่วิมในกิจิกรรม 

ได�รับัปีระสบัการณ์ด่ ๆ แลัะน่าจิดจิำา 

 สิ�งท่ี่�ได�รับัจิากการที่ำากิจิกรรมในครั�งน่�ม่มากมาย ทัี่�งควิาม

สามัคค่ในหม่้คณะ การช่วิยเหล่ัอีพึ�งพาซึิ�งกันแลัะกัน รับัฟัูงควิาม

คิดเห็นจิากทุี่กคน แลัะนำามาปีรับัใช�ให�ได�มากท่ี่�สุด มากไปีกว่ิานั�น

พวิกเราร้�จัิกท่ี่�จิะปีรับัตัวิให�เข�ากับัสถานการณ์ท่ี่�เปีล่ั�ยนไปี แลัะม่ข�อี

จิำากัด  ทัี่�งน่�กิจิกรรมท่ี่�ปีระสบัควิามสำาเร็จิได� เพราะได�รับัควิามร่วิม

ม่อีจิากสมาชิกสภิานักเร่ยนทุี่กคน เพ่�อีน ๆ รุ่นพ่� รุ่นน�อีง แลัะควิาม

ช่วิยเหล่ัอีจิากคุณคร้ทุี่กท่ี่าน "
เรมิิกิะ มิิสุิโมิริ  รองหั์วห์น�าสีิ  

คูณะธัมิมิกัิญญา 
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 "สถานการณ์การระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ที่ำาให�บัที่บัาที่

การที่ำางานขอีงพวิกเราในปีีน่� แตกต่างอีอีกไปีจิากปีีอ่ี�น ๆ  ม่การปีรบัั

ร้ปีแบับัขอีงกิจิกรรมปีระชุมส่ให�เหมาะกับัสถานการณ์ในปัีจิจุิบััน 

โดยพวิกเราได�ม่โอีกาสนำากิจิกรรมกับัน�อีง ๆ ในส่ ผู่้านโปีรแกรม 

Microsoft Teams ซึิ�งถ่อีว่ิาเป็ีนสิ�งท่ี่�ใหม่แลัะที่�าที่ายสำาหรับัพวิกเรา

เป็ีนอีย่างมาก แต่พวิกเราก็มอีงว่ิามันเป็ีนโอีกาสท่ี่�ด่ ท่ี่�จิะได�พัฒินา

ตัวิเอีงในด�านท่ี่�ไม่เคยที่ำามาก่อีน พวิกเราได�ม่การวิางแผู้นการจัิด

กิจิกรรมปีระชุมส่ ร่วิมกับัพ่� ๆ น�อีง ๆ สภิานักเร่ยนคนอ่ี�น ๆ ช่วิย

กันอีอีกควิามคดิเห็นแลัะซัิกซิ�อีมร่วิมกนัจินอีอีกมาเปีน็การปีระชมุส่

ในแต่ลัะครั�ง ที่ำาให�พวิกเราได�ฝึักการที่ำางานเปีน็ท่ี่ม ฝึักการแก�ปัีญหา

เฉพาะหน�า ฝึักควิามรับัผิู้ดชอีบั การแบ่ังเวิลัา รวิมถึงได�รับัมิตรภิาพ  

จิากที่กุคนท่ี่�ร่วิมด�วิยช่วิยกันที่ำาให�แต่ลัะกิจิกรรมอีอีกมาสมบ้ัรณ์แบับั

มากท่ี่�สุด ถึงแม�ว่ิาในปีีน่� จิะไม่ได�ม่การจัิดกิจิกรรมปีระชุมส่แลัะก่ฬา

ส่ท่ี่�โรงเร่ยนเหม่อีนปีกติ แต่ช่วิงเวิลัาขอีงการจัิดกิจิกรรมอีอีนไลัน์ใน

ปีีท่ี่�ผู่้านมา ก็ถ่อีว่ิาเป็ีนปีระสบัการณ์อัีนลัำ�าค่า ท่ี่�จิะที่ำาให�พวิกเราได�

เติบัโตไปีอ่ีกขั�นหนึ�งในฐ์านะสภิานักเร่ยนมัธยม 4 แลัะพวิกเราก็จิะ

นำาปีระสบัการณ์อัีนม่ค่าเหล่ัาน่� มาต่อียอีดในการพัฒินาตนเอีง รวิม

ถึงพัฒินาสภิานักเร่ยนต่อีไปีในอีนาคต "
ชวัลนุช ปล้�มิอารมิย์์  รองหั์วห์น�ากีิฬามัิธย์มิ 4  

คูณะสุิรนารี

 "จิากการท่ี่�พวิกเราสภิานักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 3 ได�

เข�าร่วิมการปีระชุมสภิานักเร่ยน ก็ที่ำาให�พวิกเราได�เร่ยนร้�ได�ฝึักฝัน ได�

ปีระโยชน์ แลัะได�รับัสิ�งต่าง ๆ มากมาย อีย่างแรกนั�นก็ค่อีการได�ฝึัก 

แสดงควิามคิดเห็น แลัะรับัฟัูงควิามคิดเห็น แม�ว่ิาในบัางครั�งม่ควิาม

คิดเห็นท่ี่�ไม่ตรงกันพวิกเราก็เล่ัอีกท่ี่�จิะรับัฟัูง พวิกเราจึิงได�เร่ยนร้�ถึง

แนวิคิดต่าง ๆ  ท่ี่�มาจิากหลัากหลัายมุมมอีงจิากคุณคร้ เพ่�อีน ๆ  แลัะ

พ่� ๆ น�อีง ๆ สภิานักเร่ยนในบัางครั�ง พวิกเราก็จิะต�อีงนำาข�อีม้ลัหลััง

จิากจิบัการปีระชุมสภิานักเร่ยนไปีแจิ�งคุณคร้ปีระจิำาชั�นแลัะเพ่�อีนใน

ห�อีงเร่ยน พวิกเราจิงึได�ฝึักการส่�อีสารอีก่ด�วิย นอีกจิากน่�โรงเร่ยนยงัม่

การบัริจิาคเงินหร่อีสมที่บัทุี่น เพ่�อีช่วิยเหล่ัอีผู้้�ท่ี่�กำาลัังหร่อีผู้้�ท่ี่�กำาลัังหา

ทุี่นในการช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�นอ่ีกท่ี่ โดยพวิกเราก็ได�ม่ส่วินร่วิมในการอีอีก

เส่ยงแลัะตัดสินใจิว่ิาจิะมอีบัเงินแก่บุัคคลันั�น ๆ  หร่อีไม่ หากมอีบัจิะ

มอีบัเป็ีนจิำานวินเท่ี่าไรจิากการกดยกม่อีในห�อีงปีระชุมอีอีนไลัน์ " 

เกิรซ อธิคูมิรัตนกุิล รองประธานเชีย์ร์มัิธย์มิศึกิษาปีทีิ� 3 
คูณะธัมิมิกัิญญา

 "การได�รับัหน�าท่ี่�ผู้้�แที่นห�อีงในปีีน่�เป็ีนสิ�งท่ี่�ม่ควิามที่�าที่าย

มาก เน่�อีงจิากสถานการณ์การแพร่ระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ที่ำาให�

ไม่สามารถไปีเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนได�อีย่างปีกติ เพราะฉะนั�นจึิงต�อีงที่ำา

กิจิกรรมส่วินใหญ่ผู่้านที่างอีอีนไลัน์ ทัี่�งการปีระชุมสภิาแลัะการแจิ�ง

ข่าวิสารให�เพ่�อีน ๆ  ในห�อีงที่ราบั  ในชว่ิงแรก ๆ  พวิกเราไมส่ามารถสง่

สารหร่อีข�อีม้ลัตา่ง ๆ  จิากการปีระชมุสภิาได�อียา่งครบัถ�วิน    แตพ่วิก

เราได�พยายามปีรับัตัวิแลัะปีรับัวิิธ่การตลัอีด 1 ปีีท่ี่�ผู่้านมาอีย่างเต็ม

ท่ี่� พวิกเราได�เร่ยนร้�วิิธ่การเปีน็ผู้้�นำา  การจัิดการท่ี่�จิะส่�อีสารกบััที่างฝัั�ง

โรงเร่ยน คุณคร้แลัะเพ่�อีน ๆ นักเร่ยนในห�อีง รวิมถึงการที่ำางานร่วิม

กับัเพ่�อีน ๆ พ่� ๆ น�อีง ๆ แลัะคุณคร้ในสภิา ทัี่�งในด�านการปีระสาน

งานแลัะการม่ส่วินร่วิมในการอีอีกควิามคิดเห็น ซึิ�งที่ำาให�ได�พัฒินา

ตนเอีงมากขึ�น หนึ�งในงานท่ี่�ได�ที่ำา ค่อี การร่วิมกันอีอีกเเบับั e-card 

ให�กำาลัังใจิกับัน�อีง ๆ  เเลัะคุณคร้ ซึิ�งเป็ีนกิจิกรรมท่ี่�สร�างกำาลัังใจิแลัะ

ควิามสุขให�หลัาย ๆ คน พวิกเราร้�สึกขอีบัคุณเพ่�อีน ๆ แลัะคุณคร้

ท่ี่�ได�ให�โอีกาสในการที่ำาหน�าท่ี่�เป็ีนผู้้�แที่นห�อีง ที่ำาให�ได�ลัอีงที่ำาอีะไร 

ใหม่ ๆ ที่ำาให�พวิกเราได�รับัปีระสบัการณ์ด่ท่ี่�ด่แลัะได�พัฒินาตนเอีง

จิากการเป็ีนผู้้�แที่นห�อีง "
ผู่�แทินห์�องปีกิารศึกิษา 2564

  "การเดินที่างทัี่�งหมดอีาจิหยุดลังในวัินท่ี่�สภิานักเร่ยนกลุ่ัม

ใหม่ได�ก�าวิขึ�นมา แต่ควิามร้�สึกด่ ๆ แลัะปีระสบัการณ์ทุี่กอีย่างท่ี่�ได�

รับัจิากตำาแหน่งท่ี่�ม่เก่ยรติเหล่ัาน่�ก็จิะถ้กส่งต่อีให�กับัรุ่นต่อีไปีอีย่าง

ภิาคภ้ิมิใจิในฐ์านะสภิานักเร่ยน ปีีการศึึกษา 2564 ขอีขอีบัพระคุณ

ซิิสเตอีร์แลัะคุณคร้ทุี่กท่ี่านท่ี่�กรุณาสนับัสนุน ช่�แนะ แลัะมอีบัโอีกาส

ให�พวิกเราทุี่กคนได�รับัใช�โรงเร่ยนอีย่างเต็มท่ี่� แม�ในสถานการณ์ท่ี่�ไม่

ปีกติ ที่างโรงเร่ยนก็ยังคงเปิีดโอีกาสให�เสมอี ขอีขอีบัใจินักเร่ยนทุี่ก

คนท่ี่�เช่�อีใจิ แลัะเปี็นกำาลัังสำาคัญในการร่วิมม่อี ช่วิยเหล่ัอีกันอีย่าง

เต็มควิามสามารถ ถึงแม�ว่ิาในภิายภิาคหน�าทุี่กอีย่างท่ี่�เกิดขึ�นจิะเป็ีน

เพ่ยงควิามที่รงจิำา แต่ก็จิะเป็ีนควิามที่รงจิำาท่ี่�สวิยงามแลัะเป็ีนพลััง

บัวิกท่ี่�คอียผู้ลัักดันพวิกเราให�เติบัโตจินเป็ีนคนจินสมบ้ัรณ์ "



ผู้ลังานการเข่ยนบัที่ควิามภิาษาอีังกฤษ

Mater Dei News ฉบัับัท่ี่� 70 ปีีท่ี่� 18 ปีีการศึึกษา 2564 | 33

Happy Chinese New Year!
 The Spring Festival (Chinese New Year) is the most important festival in China. Typically, people adorn their 

doors and windows with red paper decorations, because red means good luck. The usual custom is to clean house 

too, because they want to sweep away bad luck. Children may get new clothes or presents from their parents and 

grandparents.

 Traditionally, on New Year's Eve, families always spend time together; enjoying a big dinner, watching TV, 

and talking. At midnight, fireworks burst through the air and light up the sky!

 On New Year's Day, people usually put on their new clothes and visit their relatives and friends, greeting 

each other with, "Happy New Year's Day!"  

 Below there are a small sampling of the beautiful New Years' cards designed and created by students in 

M.6/2, Chutikarn Sittiphanthurak, Yanis Lerdprapapong, Pattreeya Chawmuangman, and Mathaporn Rasikawan. Please 

enjoy.
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French Rendez-Vous
 Mathayom 6 students are looking forward to their graduation at Mater Dei and they are all busy preparing 

their university applications.  Kanthamanee Karnasuta (6/1) and Nichavorada Phattarapornpong (6/1) wrote to express 

their gratitude to the school during a French class about saying thank you.   

 Depuis les 3 ans que je suis à l'école Mater Dei, 

l'école est non seulement un lieu d'études mais aussi ma 

deuxième maison. Nous avons beaucoup de souvenirs de 

bonheur, de plaisir, de partage, de sympathie, de solidarité 

ou parfois de tristesse. Et j’ai beaucoup de bonnes 

amies qui me comprennent très bien. Elles font partie 

de mes bons souvenirs. Même si, cela ne fait que 3 ans, 

j’ai ressenti une sorte d'affection pure et de bon espoir 

des enseignants, des amies et de toutes les personnes 

autour de moi que je n’ai pas trouvé ailleurs. La plupart 

de nous pouvons penser qu'on approche la fin de la vie 

au lycée. Mais en réalité, cela devient le début d'une vie 

plus brillante.          

     Nous sommes si fières d'être élèves dans cette école 

depuis la première fois que nous sommes entrées dans 

cette école jusqu'au dernier jour.   Nous vous remercions 

de tout notre cœur. Merci pour votre soutien comme 

toujours. En outre, même si nous ne pouvons pas aller 

à l’école à cause du Covid mais nous pouvons ressentir 

votre intention ferme de nous enseigner. 

    Aucun mot ne peut donc décrire à quel point nous 

nous sentons connectées et aimons cette école. A l'avenir 

en tant qu'ancienne élève, s'il y a une opportunité de 

retourner à l'école ou d'aider dans diverses activités, 

nous aimerions faire de notre mieux pour exprimer notre 

gratitude et notre appréciation à l'école et à tous les 

enseignants. Toutes ces choses qui nous font être, nous 

les avons acquises grâce à l’enseignement que vous nous 

avez accordé.

Translation

 For the 3 years I have been at Mater Dei school, 

the school has not only been a place to study but also 

a second home. We have many memories of happiness, 

pleasure, sharing, sympathy, solidarity, and sometimes 

sadness. I have lots of good friends who understand 

me very well. They are part of my fond memories. Even 

though it has only been 3 years, I have received a kind of 

pure affection and good hope from teachers, friends, and 

all people around me that I have not found elsewhere. 

Most of us may think that we are approaching the end 

of high school life. But in reality, this is the beginning of 

a brighter life. 

      We are so proud to be students in this school from 

the first time that we entered this school until the last 

day.  We thank you with all our hearts. Thank you for 

always supporting us. Also, even though we can't go to 

school because of Covid but we can feel your strong 

intention to teach us. 

     So, no words can describe how much we feel 

connected to and love this school. In the future as 

alumni, if there is an opportunity to return to school or 

help with various activities. We would like to do our best 

to express our gratitude and appreciation to the school 

and all the teachers. All these things that make us who 

we are, we have acquired them thanks to the teachings 

you have given us.

Kanthamanee Karnasuta M6/1
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Ces années passées à l’école Mater Dei, non seulement 

en apprentissage, mais recevant de précieux souvenirs. 

À Noël, nous avons fait le tableau de noël ensemble, la 

journée des sports, la journée d’exposition.  Il y a aussi 

les lieux dans nos souvenirs : la salle Mary, la rampe, le 

jardin Teletubbies, la salle Varunjala. Partout à l’école, 

tout le monde a de différents souvenirs. Il y a souffrance 

et bonheur, mais nous croyons que ce sont des souvenirs 

que nous adorerons et nous y repenserons certainement 

avec nostalgie.  Nous sommes fières de notre effort qui 

nous a amené ici et nous sommes fières de l’école Mater 

Dei qui a fait de nous qui nous sommes. 

Nous en remercions tout d’abord l’ensemble du corps 

professoral de toujours nous aider, de nous apporter 

amour et chaleur. Nous remercions toutes nos amies pour 

le bonheur que nous avons construit ensemble.  

Merci

Translation

 ในช่วิงเวิลัาหลัายปีีท่ี่�ผู่้านมาในรั�วิโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ี เรา

ไม่เพ่ยงแต่ได�ควิามร้� แต่เรายงัได�ควิามที่รงจิำาท่ี่�ลัำ�าค่าในช่วิงช่วิิตขอีง

มัธยมปีลัาย ซึิ�งเป็ีนควิามที่รงจิำาท่ี่�เราไม่สามารถหาได�จิากท่ี่�ไหนได�

อ่ีก ในวัินคริสต์มาส เราได�ตกแต่งบัอีร์ดคริสต์มาสด�วิยกัน วัินก่ฬา 

วัินนิที่รรศึการ หร่อีสถานท่ี่�ต่างๆในโรงเร่ยนท่ี่�เป็ีนควิามที่รงจิำา

สำาหรับัเรา ห�อีงแมร่� ที่างลัาด ลัานเที่เลัทัี่บับ่ั� ห�อีงวิรัญจิลัา ทุี่ก ๆ ท่ี่�

ในโรงเร่ยนลั�วินม่ควิามที่รงจิำาขอีงทีุ่กคนท่ี่�แตกต่างกันไปี อีาจิม่ทัี่�ง

ควิามเศึร�าแลัะควิามสุข แต่เราเช่�อีว่ิาสิ�งเหล่ัาน่�ค่อีควิามที่รงจิำาท่ี่�เรา

จิะไม่ม่วิันล่ัมแลัะเม่�อีเรานึกย�อีนกลัับัมา เราจิะคิดถึงควิามที่รงจิำา

เหล่ัาน่�แน่นอีน เราภ้ิมิใจิในควิามพยายามขอีงพวิกเราท่ี่�นำาพาเราให�

มาถึงจุิดน่�แลัะเราภ้ิมิใจิในโรงเร่ยนท่ี่�ปีล้ักฝัังให�เราเป็ีนเราอีย่างท่ี่�เรา

เป็ีนเราขอีขอีบัคุณคุณคร้ทุี่กท่ี่านท่ี่�คอียช่วิยเหล่ัอีเราเสมอีมา อ่ีก

ทัี่�งยังให�ควิามรัก ควิามอีบัอุ่ีน แลัะขอีบัคุณเพ่�อีนๆทีุ่กคนท่ี่�ได�มอีบั

ควิามสุขให�แก่ฉัน 

Nichavorada Phattarapornpong M6/1
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Konnichiwa (こんにちは)
M4 Japanese Elective Course

 With Aki Sirikulchayanont Sensei

 In the M4 Japanese Elective course, one project concept was to “verbalize abstract images and convey them 

to others”.

 After Aki Sensei has introduced fundamental words to the class, students start by drawing their mind maps, 

and exploring cultural and linguistic aspects by themselves. Sensei then coached students on how to introduce each 

topic in Japanese, so that students felt confident presenting their work to the class using the Japanese language. 

 Aki Sensei innovatively used technology to create a collaborative community within a hybrid environment. 

Teams OneNote’s collaboration space allowed for preparing presentations and group work together, wherever the 

students were. Aki Sensei used Breakout Rooms to talk with students one-on-one. 

 On the presentation day, all team members presented together from their participating locations, regardless 

of whether they were online and onsite.

 We hope you are impressed by the beautiful mindmaps by Pichayathid Iamwilaikul and Salil 

Damrongsoontornchai from M. 4/1, as well as a short video of Salil’s eloquent presentation. We certainly are!

Presentation - “JaPanese Music”
~ in hybrid class ~
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“reGions of JaPan” Mind MaP - “honshu” (chuGoKu reGion)
by  salil daMronGsoontornchai (4/1)

“iMaGine JaPan” 
Mind MaP

by 
Pichayathid 
iaMwilaiKul 

(4/1)
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Kindergarten Corner 
With Khru Brianna Neeb, Khru Patasi Dumrongkijkaset, & Khru Samantha Heffernan

 This beautifully detailed work comes 

from Panitcha Kijtavee (Mina) from K3/3. 

She worked hard to colour in and cut out 

the various items of clothing that we were 

learning about during English time. She then 

drew herself and cleverly glued the items of 

clothing to the correct parts of her body! She 

has drawn a super happy face, which is just 

how she looks when she is learning! 

Great Job Mina! We are so proud of your hard 

work and enthusiasm. 
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 Our next work was created by Satabhat 

Pooripussarakul (Mona) from KG3/3. 

 She worked hard to colour in the activity 

book pictures with creative design and bright 

eye-catching colours. The colouring is very neat 

and detailed. She also traced the letters of the 

words of vocabulary that we have been learning. 

Satabhat then went on to create a beautiful paper 

doll wearing a new outfit of her own design! We 

are so proud of your hard work and creativity! 
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Growth Mindset Reflection
M4 Grammar

With Khru Rajinder Singh

Pimtanya Prasertrattanadacho

 In Khru Rajinder’s M4 English Grammar class, students had the opportunity to explore Growth Mindset, the 

theme of this academic year. Students were given three questions to reflect upon and express their thoughts and 

feelings, regarding the Covid-19 pandemic. Pimtanya Prasertrattanadacho’s  (4/5) responses provide some interesting 

food for thought.

 Since the outbreak of Coronavirus, people 

are advised to stay at home in order to prevent the 

virus from spreading further. I have to admit that the 

COVID-19 pandemic has affected my life in various ways, 

both negative and positive. Although some changes 

that occurred are not so beneficial, I still think that 

the COVID-19 crisis can be seen as a personal growth 

opportunity, for it had helped me practice self-discipline. 

Because when studying online the teachers can’t know 

what I’m doing or whether I’m paying attention or not. So I 

need to control myself and concentrate in order to benefit 

from my classes. And now that I have to social distance 

and stay at home, I have learned to focus on myself more 

and have developed some skills in various fields during 

the pandemic. So in conclusion the COVID-19 crisis can 

definitely be seen as a personal growth opportunity. 

 President John F. Kennedy has noted that “When 

written in Chinese, the word crisis is composed of two 

characters-one represents danger, the other represents 

opportunity.” I agree with it and I think that it’s a wise 

saying indeed. I think that this quote teaches us to see 

the opportunities that lie in each situation. Instead of 

focusing only on the cons of the pandemic, we can also 

look on what it teaches us and seek opportunities that 

we can create. Everything has various sides to it, and we 

can choose to focus on the aspects that can favor us and 

help us develop into better individuals. 

 The coronavirus has weakened our nation’s 

economy. The financial situation is very stressful, mostly 

affecting the middle class and the poor. A lot of people 

have lost their jobs, and lots of businesses closed due 

to the lack of cash flow in the market. People are 

afraid of the pandemic and have to plan their financial 

situation thoroughly. According to these circumstances, 

our country’s economic situation does not seem to be 

able to improve anytime soon. I think a way that we can 

help our economic situation to be better even just a little 

is for the government to provide training programs and 

financial support to those who are unemployed in order 

for them to be able get back to work.

Growth Mindset writinG reflection

Could the Covid-19 Crisis be seen as a personal growth opportunity?

as president John F. Kennedy noted, “when written in Chinese, the word 
‘Crisis’ is Composed oF 2 CharaCters – one represents danger and the other 

represents opportunity”. what are your thoughts on this?

how does the Coronavirus aFFeCt the national eConomy?
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Poetry Slam
M5 Reading & Writing

With Khru Sama Ratnaike

 In our creative writing unit of Khru Sama’s Mathayom 5 Reading and Writing course, students explored a 

variety of literary devices. Devices which create effects through sound, such as alliteration, homonyms, rhythm, 

and rhyme received particular attention. Students then applied these literary devices to write, and finally, perform, 

their own poems on a topic of their choice. Some poems are intense and powerful, some relish the sweetness of 

life, while others reflect on current events. All provoke thought. The broad range of topics and approaches keenly 

illustrates what interested, interesting, and indisputably intelligent young women our students are becoming.

 Please enjoy poems by Thanutchaya Phanichewa (5/3), Chanoknan Somkaew (5/4) and Pat Sevikul (5/5); 

a poetry slam by Sirinadda Eckachai (5/3); and a musical performance by talented singer-songwriters, Suteemon 

Arayarangsi and Malini Synsukpermpoon (5/4). 

Brava!
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What lies pollute the media

What truths are really true

Beneath the false fabrication

Does our facade belie the truth?

In a world where there is perfect

And a world where there is not

Who defined such a world

What definition have we been taught?

A mirror reveals reflections

Whilst a screen reveals the same

Whilst one reflects reality

The other reveals shame

Our defaming definitions dilute truth

Our revolting reflections enrich lies

Our world is falsified fiction

Our screens, merely a guise

When did we become puppets?

Victims in plain sight

When did we allow corporate media to

become playwrights?

Schemes of manipulation

Strings pulled behind our phones

Just to deteriorate our lives

For money to satisfy one’s own

Wake up from the spurious simulation substituting safe and sound

Look up from the treacherous toxicating tales told from all around

A world awaits you, one that’s genuine

One that is authentic, honest and honourable in comparison

Pat Sevikol M.5/5

Poetry slaM
toPic: social Media
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Renewable Energy
M6 Critical Thinking and Writing

With Khru Benedict Heffernan

 In Khru Ben’s M6 Critical Thinking and Writing class, students were asked to research the advantages and 

disadvantages of different renewable or alternative energy sources. They had to consider the particular geographic 

context of Thailand and decide on the 2-3 most suitable energy sources that would suit Thailand.

 Students were taken through the essay process that they would meet at university and had to turn in work 

to represent the different stages, such as: information gathering; planning the overall essay structure and devising a 

Thesis Statement; finding external resources; making citations and references; drafting and editing the essay.

 Pundao Thavisin’s (6/3) excellent response gives us all cause to pause and consider.

 According to a traditional Chinese proverb, 

“When the wind of change blows, some people build 

walls, others build windmills”. The world never stops 

changing, causing every living creature to adopt new 

methods to survive. One of the most significant changes 

the world experienced is the scarcity of fossil fuels, as 

almost every human activity requires big amount of 

energy. There are ways to slow down fuel depletion such 

as, new life styles –reducing personal air conditioners, 

computers, and light bulbs usage- and energy saving 

appliances have been created. In addition, some countries 

also started using renewable energy, suitable for each 

country’s environment, as a solution to this crisis. Thailand 

should also adopt renewable energy, and due to its windy 

and hot weather conditions, solar energy and wind power 

are the most appropriate alternative energy sources for 

Thailand.

 Using solar energy, an energy which comes from 

the sun, can provide numerous advantages; however, 

some disadvantages might occur as well. One major 

advantage of solar power is its inexhaustibly. This kind of 

energy comes from the sun, which generates light non-

limitedly; thus, as long as the sun still shines, solar energy 

will never be used up. If this energy source is applied 

in Thailand, we will not have to worry about energy 

depletion anymore. Moreover, although some renewable 

energies’ production is dangerous, solar energy production 

is a very safe process. According to Ritchie (2020), solar 

energy’s generation was considered as the safest process, 

compared to those of other energy sources, with only 

0.02 per terawatt-hour death rate from its production. 

Whereas the least safe, biomass, created an approximately 

230 times higher death rate. Nevertheless, a distinct 

disadvantage of solar power is that it is intermittent, or not 

continuous in some situations which, for solar energy, is 

at night or during cloudy weather when the sun does not 

appear (Donev et al., 2020). Another inherent disadvantage 

of solar power is its diluteness, which means not enough 

electricity is produced. To produce electricity from solar 

power, intense levels of sunlight are required, but sunlight 

is sometimes too dilute to produce enough electricity in 

an area. In summary, this kind of renewable energy has 

both advantages and disadvantages, but intermittency 

problems can be easily solved by creating technology 

to store power and the diluteness issue is particular for 

some geographic areas with less sunlight which does not 

include Thailand; consequently, solar energy is a good 

alternative energy source for Thailand.

explain the advantages and disadvantages oF two/three types oF renewable/
alternative energy and deCide whiCh would worK best in thailand.

Response by: Pundao Thavisin (M. 6/3)
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 Since wind is one of the basic resources in 

the world, it is one of the most popular alternative 

energies and its benefits are significant; nevertheless, it 

also contains some harmful effects. The most obvious 

advantage of wind power is that it is a very clean energy 

source which also helps to solve environmental problems. 

Moomaw et al. (2011) mentioned that wind power only 

emits 12 grams of carbon dioxide per one kilowatt of 

generated electricity. Also, wind turbines, a machinery 

for generating energy from wind power, are very cheap 

to maintain and install. On the other hand, despite the 

fact that wind power has many advantages, the potential 

disadvantage of wind power being intermittent is also 

present. Wind power relies on many natural factors such 

as wind speed and air density, so if problems happen 

within these factors, wind power may not generate power 

continuously (Donev et al., 2020). Wind power also harm 

birds; according to National Audubon Society (2020), 

about 140,000-500,000 birds are killed each year by the 

wind turbines; this could really affect the ecosystem in 

Thailand. In conclusion, wind power is an efficient energy 

source and its advantages, being clean and low cost, 

outweigh the disadvantages, so it is beneficial to install 

wind turbines in Thailand.

 Since the amount of fossil fuels is decreasing 

each day, people need to find alternative energy source in 

order to continue their habitual activities which require a 

lot of energy, and renewable energies which are adapted 

to the environment of each country are one of the best 

ways to overcome this crisis. Both solar energy and wind 

power are the most suitable renewable energy according 

to the particular environmental factors in Thailand. 

Although both of them are good for Thailand, the best 

choice overall is solar power. The disadvantages of solar 

power, intermittency and diluteness, are not too harmful 

and can be solved by many methods, but there is no way 

to stop wind power from killing birds by its turbines. We 

also can not stop birds from flying near the turbines. This 

renewable energy is very inappropriate for Thai people 

because Thai is a Buddhist country: people will definitely 

want to resist seeing many birds being killed each year. 

In addition, some of the birds in Thailand are from rare 

species, so it is very inappropriate to let wind turbines 

kill them. Renewable energy may not be very popular in 

Thailand during recent years because Thailand has faced 

other big problems, economic, medical, and political, so 

both citizens and government have not given enough 

attention to energy problems or did not think it is that 

important. However, I believe that when the COVID-19 

pandemic ends and the government thinks more about 

the long term future of our country, energy will be the 

big issue in our society. Everyone can help face and solve 

this problem and renewable energy might be the solution. 

When renewable energy is applied to Thailand, we will 

not have to worry about fossil fuel and we will be able to 

use energy more freely. We will not be destroyed by the 

winds of change, but the current will make us stronger.
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