หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2565

คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม
Think Critically and Ethically
Think Critically การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทำำ�ให้้ผู้้�คิิดเป็็นผู้้�เลืือก เป็็นผู้้�กำำ�หนดเองได้้ ไม่่ใช่่ผู้้�อื่่�นสั่่�ง บอก และ

กำำ�หนดให้้เป็็นอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� แต่่รัับเอาเรื่่�องนั้้�น วิิธีีนั้้�น ความเชื่่�อนั้้�น มาเป็็นของตนเอง เพราะได้้ผ่่านกระบวนการคิิดของตนเองแล้้ว
ไม่่ใช่่หลัับหููหลัับตาเชื่่�อฟััง ปฏิิบััติิตาม หรืือ ตั้้�งหน้้าตั้้�งตาจะปฏิิเสธ ขออยู่่�ฝ่่ายต่่อต้้านเสมอ
Think Ethically การคิิดอย่่างมีีคุุณธรรม Ethics มีีความดีีงาม จริิยธรรม ธรรมจริิยา หลัักศีีลธรรม เป็็นกรอบที่่�

สัังคมหรืือศาสนากำำ�หนด เพื่่�อให้้เกิิดการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ดีีงาม
คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและมีีคุุณธรรม
Think Critically and Ethically

การรู้้�คิิด หากไม่่มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม ก็็อาจจะเลืือกปฏิิบััติิในสิ่่�งที่่�เป็็นชั่่�ว สร้้างความเดืือดร้้อน และอัันตรายให้้กัับตนเอง
และผู้้�อื่่�นได้้ ทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิได้้ แต่่เมื่่�อทั้้�งรู้้�คิิด และรู้้�ผิิดชอบ ชั่่�วดีี ควบคู่่�ไปด้้วยกัันเสมอ ก็็จะมีีสติิ มีีความรอบคอบ มีีความ
เข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�ง มีีการเอาใจเขามาใส่่ใจเรา มีีการคำำ�นึึงถึึงบริิบท พื้้�นฐานที่่�แตกต่่างกัันของบุุคคล ไม่่ตััดสิินถููก ผิิด ดีี ชั่่�ว โดยขาดความรััก
ความเมตตา และการให้้อภััย

จากบรรณาธิการ

กองบรรณาธิิการขอแสดงความยิินดีีต่่อนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา 2564 MD 92
สำำ�หรัับการก้้าวเข้้าสู่่�รั้้�วมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ตามที่่�ตนสนใจ ซึ่่�งวารสารฉบัับที่่� 2 นี้้�ได้้รวบรวมผลการสอบเข้้า
ศึึกษาต่่อของนัักเรีียนไว้้ให้้ผู้้�อ่่านได้้ติิดตามด้้วย
	หลัังจากเปิิดภาคเรีียนมาได้้สัักระยะหนึ่่�ง ทุุกฝ่่ายได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันมากขึ้้�นเพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้พััฒนาตนเองทั้้�งด้้านความรู้้� ความสามารถ ปลููกฝัังคุุณธรรม
จริิยธรรม ส่่งเสริิมบทบาทรััก – รัับใช้้ และการเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีตามระบอบประชาธิิปไตย
	มาแตร์์เดอีีนิิวส์์ ฉบัับที่่� 2 ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 ได้้นำำ�เสนอบทความต่่าง ๆ มากมาย ดัังนี้้�
กิิจกรรมสััปดาห์์วัันภาษาไทย กิิจกรรมสััปดาห์์วัันวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กิิจกรรมเทิิดพระคุุณแม่่ ตามด้้วย
กิิจกรรมอาสาจราจร และการแนะนำำ�คณะกรรมการนัักเรีียนประถมศึึกษา ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ยััง
มีีบทความ และภาพกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�น่่าสนใจให้้ทุุกท่่านได้้ติิดตามต่่อไป
ครูู ณัั ฐ กร จึึ ง จตุุ พ ร
ครูู สิิ ริิ ก ารย์์ ธีี ร ะกุุ ล ประเสริิ ฐ
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำ�ฝน เครื่องไทยธรรม
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
อาสาจราจร
แนะนำ�คณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา
จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
อาลัยรัก...ครูนิติมา ไกรฤกษ์
ผลงานการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ

วารสารมาแตร์์เดอีีนิิวส์์
เจ้้าของ:			
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย 534 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
			
10330 โทรศััพท์์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสาร 0-2253-9785,
			
0-2255-2023
			
www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th
วััตถุุประสงค์์: 		
1. เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางระหว่่างโรงเรีียนและผู้้�ปกครอง
			
2. เพื่่�อเผยแพร่่กิิจกรรมตลอดจนความเคลื่่�อนไหวในด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
			
3. เพื่่�อให้้ข้้อมููลความรู้้�อัันเกี่่�ยวด้้วยคณะอุุร์์สุุลิินและโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
ที่่�ปรึึกษา:			ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก ประสพโชคชััย ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์�
			ครููขวััญกล้้า นุุชนารถ ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม ครููชญานุุช ชููชาติิ
บรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา:
ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู
ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา:	ครููวิิศิิษฐ์์ เตีียวตระกููล
บรรณาธิิการ:
ครููณััฐกร จึึงจตุุพร ครููสิิริิการย์์ ธีีระกุุลประเสริิฐ
กองบรรณาธิิการ: 	ครููพรวิิภา เหาตะวานิิช ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์ ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์
			ครููกนกพรรณ ศุุภเสรีีสกุุล ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์
			ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููบรรณสรณ์์ แก้้วศิิริิ
พิิสููจน์์อัักษร: 		ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์
บัันทึึกภาพ: 		ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููจุุฑามาส สุุกใส ครููวิิไลพร เกตุุอุุดม
			ครููธนพงษ์์ คุุณชััยเกษม
ฝ่่ายธุุรการ:		ครููเนาวรััตน์์ หริินทรานนท์์ ครููนพวรรณ รััตตกุุล ครููมณีีรััตน์์ อิ่่�มชื่่�น
			ครููประมวล จัันทร์์โทน
ขอบคุุณผู้้�เขีียนบทความ/สนัับสนุุนข้้อมููล ฉบัับที่่� 72
อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ผศ.ดร. ธนกรณ์์ แน่่นหนา ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููสถาพร สููตะบุุตร ครููดนุุชรีี ตัันทโอภาส
ครููพรรนภา สุุรพัันธ์์พิิทัักษ์์ ครููพรวิิภา เหาตะวานิิช ครููปััญจพร สิิริิสุุชีีพ ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์ ครููเสาวนีีย์์ ชีี
ครููคณิิตดา เกื้้�อกููลส่่ง ครููนดา สุุดศัักดิ์์�กรีี ครููอรอุุมา สว่่างธููป ครููณััฐกร จึึงจตุุพร ครููวิิไลพร เกตุุอุุดม ครููกนกวรรณ ไทยรััตน์์
ครููวริิ น ทร์์ ล ดา ดำำ�มณีี ครููฐิิ ติิ ก ร หััตถการุุ ณ ย์์ ครููมณีี จัั นท์์ ไกรณรงค์์ ครููจิิ น ต์์ จิิ ร ะริิ ย ากุุ ล ครููอรนุุ ช การพิิ ศิิ ษ ฎ์์
ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์ ครููเจษฎา สิิริิสุุวลัักษณ์์ Dr. Fumiyo Kawabata
Khru Mark Vetare Khru Aki Sirikulchayanont Khru Samagita Ratnaike Khru Bryan Jacques ครููกลุ่่�มสาระภาษาไทย
ครููกลุ่่�มสาระวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ครููกลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ ครููระดัับปฐมวััย ครููระดัับประถม ครููระดัับมััธยม
และนัักเรีียนที่่�ลงบทความทุุกคน
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สารผู้อำ�นวยการ

ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565นี้้� เป็็นเรื่่�องน่่ายิินดีีที่่�การจััดการเรีียนรู้้�เกิิดขึ้้�นได้้ที่่�โรงเรีียน แม้้
จะยัังอยู่่�ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโคโรนาไวรััส แต่่ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมกัันของทุุกฝ่่ายที่่�พยายามช่่วย
กัันป้้องกัันมิิให้้เกิิดการแพร่่ระบาดที่่�ขยายวงกว้้างในโรงเรีียน นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง ครูู และบุุคลากรทุุกส่่วน
ของโรงเรีียนพยายามปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด เมื่่�อใครได้้รัับเชื้้�อ เจ็็บไข้้ ก็็แจ้้งทาง
โรงเรีียนและหยุุดเรีียนไป ส่่งผลให้้ทางโรงเรีียนสามารถสร้้างกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียนได้้
	สถานการณ์์ในสองปีีที่่�ผ่่านมาเปิิดโลกการเรีียนรู้้�ให้้บุุคลากรทางการศึึกษาและนัักเรีียนว่่าการเรีียน
รู้้�เกิิดขึ้้�นได้้ในหลากหลายรููปแบบ ช่่องทางและวิิธีีการ ปััจจััยสำำ�คััญสู่่�การประสบความสำำ�เร็็จคืือการสร้้างวิินััย
ในตนเองและการมีีความรัับผิิดชอบ เมื่่�อกลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียน นัักเรีียนและครููต่่างปรัับตััว ปรัับวิิธีีการเรีียน
รู้้� สื่่�อสาร และปรัับพื้้�นฐานทางความรู้้�ให้้เรีียนต่่อไปร่่วมกัันได้้ แม้้นัักเรีียนอาจจะเคยชิินกัับการอยู่่�คนเดีียว
พบปะผู้้�อื่่�นแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ผ่่านหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ ตนเองเป็็นผู้้�กำำ�หนดตารางและกติิกาการใช้้ชีีวิิต อีีกทั้้�ง
บางส่่วนเคยชิินกัับการเป็็นศููนย์์กลางของความสนใจ แต่่เมื่่�อกลัับมาใช้้ชีวิี ตร่
ิ วมกัั
่ น ทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน ก็็ค่อ่ ย ๆ
ปรัับตััว เพื่่�อให้้มีีความสุุขกัับการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนการเรีียนรู้้�
การมาเรีียนที่่�โรงเรีียนร่่วมกัับเพื่่�อนในห้้องเรีียน ฝึึกทัักษะ สมรรถนะ และร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ที่่�ส่่งเสริิมคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียนกัับเพื่่�อน ๆ พี่่� ๆ น้้อง ๆ ในโรงเรีียนนั้้�น นัักเรีียน
ต่่างบอกว่่า “สนุุก ท้้าทาย เป็็นเหตุุผลที่่อ� ยากมาเรีียนที่่�โรงเรีียนฯ” นอกจากความสนุุกสนานและสร้้างมิิตรภาพ
แล้้ว ทางโรงเรีียนเชื่่�อมั่่�นว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของการอยู่่�บนเส้้นทางสู่่�การเป็็น “คน จนสมบููรณ์์”ด้้วยว่่า
นัักเรีียนได้้รัับการปลููกฝัังจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียม ฝึึกการเอาใจเขามาใส่่ใจเรา ฝึึกการอดทน รอคอย อีีกทั้้�งรู้้�จััก
ชื่่�นชมยิินดีีกัับความสุุข ความสำำ�เร็็จของผู้้�อื่่�น แผนการสำำ�หรัับภาคเรีียนที่่� 2 จึึงเป็็นการรื้้�อฟื้้�นและสร้้างสรรค์์
กิิจกรรมร่่วมกัันบนพื้้�นฐานการเรีียนรู้้�และความปลอดภััย
ครูู ทีี น ามารีี ผลาดิิ ก านนท์์
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รวมรวมโดยครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ และครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด

ญาณิิ ศ า นาวิิ ก บุุ ตร ป.1/4

ได้้รัับรางวััล Merit ประเภท Piano Performance Grade 1 จากรายการ Graded Examination in Music
Performance จััดโดยสถาบััน The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)
เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Silver Prize ประเภท Piano, Grade exam: Grade 1-2 จากรายการ Thailand International
Virtual Music Competition 2021 จััดโดย Yamaha Music Academy Bangkok
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2565
ณปภัั ช วิิ ช ยภิิ ญ โญ ป.3/1

ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 ประเภท ยิิมนาสติิกแดนซ์์ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 12 ปีี ในการแข่่งขัันออมสิินยิิมนาสติิก
ลีีลา ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 42 ประจำำ�ปีี 2565 ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรม
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี จััดโดย สมาคมกีีฬายิิมนาสติิกแห่่งประเทศไทย ณ ศููนย์์ฝึึก
กีีฬาแห่่งชาติิภาคตะวัันออก จัังหวััดชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 11 - 14 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ได้้เข้้าร่่วมแสดงในกิิจกรรม Russia – Thailand : 125 Years of Friendship จััดโดย สถานทููตรััสเซีีย ประจำำ�
ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ลัั ล ล์์ ล ลิิ ล กิิ ตติิ ศ รีี ไ สว ป.3/4

ได้้รัับรางวััล Silver Prize ประเภท Piano, Grade exam: Grade 1-2 จากรายการ Thailand International
Virtual Music Competition 2021 จััดโดย Yamaha Music Academy Bangkok เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รางวััลเหรีียญเงิิน จากโครงการทดสอบความรู้้�แบบ Online วิิชาภาษาไทย ครั้้�งที่่� 26 ระดัับประชั้้�นประถม
ศึึกษาปีีที่่� 2 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 จััดโดย บริิษััท เสริิมปััญญา จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล First Prize รุ่่�น Precategory จากรายการ International Piano Competition Mozart
จััดโดย Creators Association 2B เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ฐิิ ร ษา ทองปาน ป.4/1

ได้้รัับรางวััล 2nd Place ประเภท Novelty Solo (Part A) 9 Years & under จากรายการ 9th CSTD
THAILAND DANCE GRAND PRIX 2022 จััดโดย Commonwealth Society of Teachers of Dance
(CSTD) ประเทศไทย ณ โรงละครอัักษรา คิิง เพาเวอร์์ ระหว่่างวัันที่่� 27 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ Demi-character Solo รุ่่�น Pre-Competitive จากรายการ ATOD International Dance
Competition 2022 จััดโดย กระทรวงวััฒนธรรม โดย สำำ�นัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย กองทุุนส่่งเสริิมศิลป
ิ ะ
ร่่วมสมััย ณ โรงละครอัักษรา คิิง เพาเวอร์์ ระหว่่างวัันที่่� 5 – 10 เมษายน พ.ศ. 2565
พัั ฑฒิิ ช า บุุ ณย มาลิิ ก ป.4/1

ได้้รัับเหรีียญทอง จากรายการ Alpha
เหรีียญทองแดง จากรายการ Stroking Alpha และรายการ Solo Compulsories Alpha
ในการแข่่งขััน Ice Naka Figure Skate Championships 2022 จากสถาบัันสเกตน้ำำ��แข็็งเอเชีีย (ISIAsia)
ระหว่่างวัันที่่� 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศููนย์์การค้้า ZPELL@FUTURE PARK
อัั ย ย์์ ล ดา จิิ นัั ง กุุ ล ป.4/2

ได้้รัับเหรีียญทอง จัังหวะ Waltz เหรีียญทอง จัังหวะ Jive
เหรีียญเงิิน จัังหวะ Cha Cha Cha
เหรีียญเงิิน จัังหวะ Rumba
ประเภท Solo New Face under 10 Years จากรายการ Bangkok Dance Challenge 2022
จััดโดย Nardrudee Bothaworn ณ พิิพิิธภััณฑ์์หุ่่�นขี้้�ผึ้้�งไทย เมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ภีี ช ญา สุุ วรรณ สิิ ง ห์์ ป.4/3

ได้้รัับรางวััล First Place ประเภท Artistic Freestyle 1 รุ่่�น Female 8 – 9 Years
รางวััล First Place ประเภท Rhythmic Ribbon Freestyle 1 รุ่่�น Female 9 - 10 Years
รางวััล Second Place ประเภท Freestyle 1 รุ่่�น Female 9 Years
จากรายการ Skate Asia 2022 จััดโดย Ice Skating Institute Asia ณ Sunway Pyramid Ice, Kuala Lumpur,
Malaysia เมื่่�อวัันที่่� 6 – 14 สิิงหาคม พ.ศ. 2565
ภิิ ญ ญาพัั ชญ์์ ไตรสิิ ริิ นัั น ทน์์ ป.4/3

ได้้ร่่วมร้้องเพลงแสดงต่่อหน้้าพระพัักตร์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
สยามบรมราชกุุมารีี ในคอนเสิิร์์ต 108 พัันก้้าว 108 ปีี ที่่�เจตนารมณ์์ไม่่เคยเปลี่่�ยน ในโอกาสครบรอบ 108 ปีี
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ในวัันที่่� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปุุ ณณลัั ก ษณ์์ สิิ ทธิิ ก รโสมนัั ส ป.4/3

ได้้รัับเหรีียญทอง จากยิิมนาสติิก Level 2 ทั้้�ง 4 อุุปกรณ์์ Bars Beam, Floor และ Vault ในรายการ
The Bangkok Gymnastic Moose Games Invitation Meet จััดโดย Thai Canadian Community Sports
เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565
ชิิ ณณิิ ช า ธรรมรัั ก ษ์์ ป.4/4

ได้้รางวััล Gold Medal ประเภท BEE 2 Category จากรายการ the Preliminary Round of Eurasian
Spelling Bee, Lexical Skills Competition จััดโดย ELPC International (English Language Proficiency
Competition Ltd.), UK เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Bronze Medal ประเภท BEE 2 Category จากรายการ the Semi-Final Round of Eurasian
Spelling Bee, Lexical Skills Competition จััดโดย ELPC International (English Language Proficiency
Competition Ltd.), UK เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พิิ มพ์์ ชนก สุุ วรรณ ประกร ป.6/1

ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 1 เหรีียญเงิิน กีีฬาสปีีดสเกตติิง รุ่่�นจููเนีียร์์ดีี หญิิง จากการแข่่งขัันกีีฬาเยาวชน
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 37 (พััทลุุงเกมส์์ พ.ศ. 2565) จััดโดย การกีีฬาแห่่งประเทศไทยและจัังหวััดพััทลุุง
ระหว่่างวัันที่่� 29 กรกฎาคม - 10 สิิงหาคม พ.ศ. 2565
ณัั ช ชาริิ น ทร์์ บรรจงกิิ จ ป.6/1

ได้้รัับรางวััล Silver Award ประเภท Grade 5 Thailand Preliminary Mathematics
รางวััล Bronze Award ประเภท Grade 5 Thailand Preliminary Math Olympiad
จากรายการ Global Mathematics Elite Competition of Achievement จััดโดย First Education Group,
Hong Kong เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณพิิ ชญา แซ่่ จิิ ว ป.6/1

ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท Talent: Age 10 – 13 Category เครื่่�องดนตรีี Harp
จากรายการ the 2022 European Spring Music Competition จััดโดย European Classical Music Awards
Global Committee เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Gold Prize ประเภท Talent: Age 10 – 13 Category เครื่่�องดนตรีี Harp
จากรายการ The 2022 UK International Strings Competition จััดโดย European Classical Music
Awards Global Committee เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Special Prize สาขา The Best Performance of George Frideric Handel’s Harp Work
จากรายการ Best Classical Musicians Awards 2022, Season 2 จััดโดย Best Classical Music Awards
Global Committee เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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ได้้รัับรางวััล First Prize ประเภท Harp Category A: Age 12 & under จากรายการ International Music
Competition OPUS 2022 ประเทศโปแลนด์์ จััดโดย FUNDACJA Life & Art เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2565
ได้้รัับรางวััล Platinum Medalist ประเภท Harp Age 10 – 12 จากรายการ 2022 Quebec Music
Competition Online International จััดโดย Quebec Music Competition
เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Honorable Mention ประเภท Modern Troupe 15 & under จากรายการ 9th CSTD
THAILAND DANCE GRAND PRIX 2022 จััดโดย Commonwealth Society of Teachers of Dance (CSTD)
ประเทศไทย ณ โรงละครอัักษรา คิิง เพาเวอร์์ ระหว่่างวัันที่่� 27 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อิิ สรีี ย์์ วิิ วัั ฒ นมนตรีี ม.1/1

ได้้รัับรางวััล Yamaha Gold Prize รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 15 ปีี จากการแข่่งขัันร้้องเพลง Singing with backing track
รายการ Yamaha Thailand Music Festival จััดโดย สถาบัันดนตรีียามาฮ่่า เมื่่อ� วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
ณัั ฐ นัั น ท์์ กิิ ตติิ ธร ม.1/1

ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 3 (3rd place) รุ่่�น A1 อายุุ 8 – 13 ปีี จากการแข่่งขัันภาษาอัังกฤษโอลิิมปิิก
สำำ�หรัับเยาวชน รายการ KGL Contest English Olympiad Stage 2 จััดโดย กระทรวงศึึกษาธิิการ ร่่วมกัับ
Technology and Business Language Education Center เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ณภัั ทร จัั น ทรแสงอร่่ า ม ม.1/3

ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง จากการแข่่งขัันกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิง Level 2 รายการ Thailand National Figure
Skating Championships จััดโดยสมาคมกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิงแห่่งประเทศไทย ณ สนามสเกตน้ำำ��แข็็งอิิมพีเี รีียล
เวิิลด์์ ไอซ์์สเกตติิง จัังหวััดสมุุทรปราการ ระหว่่างวัันที่่� 24 – 27 มีีนาคม พ.ศ. 2565
กฤตติิ ช า เหล่่ า ประภัั สสร ม.1/3

ได้้รัับรางวััล First Place จากการแข่่งขัันดนตรีี (เครื่่�อง HARP) รุ่่�น Junior อายุุ 11 – 12 ปีี รายการ Red
Maple Music Competition Winter Season 2022 จััดโดย Red Maple Music Competition by Pulsar
Music Inc., Canada เมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล SILVER PRIZE รุ่่�นอายุุ 10 – 11 ปีี จากการแข่่งขัันดนตรีีรายการ World Classical Music Awards
2022 Season 1 จััดโดย World Classical Music Awards Committee, UK
เมื่่�อวัันที่่� 27 มีีนาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Primo Premio 96/100 (FIRST PRIZE) จากการแข่่งขัันดนตรีีรายการ XI AMIGDALA
International Music Competition memorial "Giuseppe Raciti" online 2022 จััดโดย libera AMIGDALA
Associazione Culturale, Italy เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล FIRST PRIZE จากการแข่่งขัันดนตรีี Harp รุ่่�น Soloist อายุุ 11 – 13 ปีี รายการ the MAP
International Music Competition 2022 จััดโดย MARKER AND PIONEER International Culture
Exchange Center, USA เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล 2nd Place จากการแข่่งขัันดนตรีี Harp Solo รุ่่�นอายุุ 10 – 11 ปีี รายการ Asia Students Arts
Festival 2022 จััดโดย First Education Group, Hong Kong เมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ฐิิ ติิ รัั ตน์์ ธนสารสมบัั ติิ ม.2/1

ได้้รัับรางวััลชมเชย จากการประกวดผลงานศิิลปะ (Ozone 2Climate Art Contest) ประเภท ภาพกราฟิิก
ระดัับเยาวชน ประจำำ�ปีี 2565 จััดโดย UNESCO: National Ozone Unit ร่่วมกัับ กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ณ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ เมื่่�อวัันที่่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ปริิ ม ตัั น ติิ ยัั น กุุ ล ม.2/2

ได้้รัับรางวััล Trinity Awards Thailand 2021 จากการทำำ�คะแนน Piano Grade 6 (Digital Assessment)
สููงสุุดอัันดัับ 2 ของประเทศไทย จััดโดย Trinity College London
เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เบญญาภา เสายอด ม.2/4

ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดง จากการแข่่งขัันกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิง รุ่่�น Advanced Novice ในการแข่่งขัันกีีฬา
เยาวชนแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 37 “พััทลุุงเกมส์์” ณ สนามสเกตน้ำำ��แข็็งอิิมพีเี รีียลเวิิลด์์ ไอซ์์สเกตติิง จัังหวััดสมุุทรปราการ
ระหว่่างวัันที่่� 8 – 9 สิิงหาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นนัักกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิงทีีมชาติิไทย ประจำำ�ปีี 2565 กลุ่่�ม National Team B จากสมาคม
กีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิงแห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ณ มน เอี่่� ย มอมรพัั นธ์์ ม.3/3

ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 1 ประเภท Junior ต่ำำ��กว่่า 16 ปีี และ รางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 1 ประเภท Lady
Hunter จากการแข่่งขัันกีีฬายิิงเป้้าบิิน รายการ Sporting Clay ครั้้�งที่่� 1 จััดโดย สมาคมกีีฬายิิงเป้้าบิิน แห่่ง
ประเทศไทย ณ สนามยิิงปืืนและยิิงเป้้าบิินโพธาราม จ.ราชบุุรีี ระหว่่างวัันที่่� 19 – 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ประเภท Lady Hunter และรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ประเภท Junior ต่ำำ��
กว่่า 16 ปีี จากการแข่่งขัันกีีฬายิิงเป้้าบิิน รายการ Sporting Clay ครั้้�งที่่� 4 จััดโดย สมาคมกีีฬายิิงเป้้าบิินแห่่ง
ประเทศไทย ณ สนามยิิงปืืนและยิิงเป้้าบิินโพธาราม จ.ราชบุุรีี ระหว่่างวัันที่่� 26 – 28 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ประเภท Lady Hunter
ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ประเภท Junior ต่ำำ��กว่่า 16 ปีี
ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ประเภท Down The Line คลาส C จากการแข่่งขัันกีีฬายิิงเป้้าบิิน รายการ
Sporting Clay ครั้้�งที่่� 5 จััดโดย สมาคมกีีฬายิิงเป้้าบิินแห่่งประเทศไทย ณ สนามยิิงปืืนและยิิงเป้้าบิินโพธาราม
จ.ราชบุุรีี ระหว่่างวัันที่่� 17 – 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
วิิ ภ านัั น ท์์ เหตระกูู ล ม.4/1

ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน จากการแข่่งขัันกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิง รุ่่�น Intermediate Novice ในการแข่่งขัันกีีฬา
เยาวชนแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 37 “พััทลุุงเกมส์์” ณ สนามสเกตน้ำำ��แข็็งอิิมพีเี รีียลเวิิลด์์ ไอซ์์สเกตติิง จัังหวััดสมุุทรปราการ
ระหว่่างวัันที่่� 8 – 9 สิิงหาคม พ.ศ. 2565
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นนัักกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิงทีีมชาติิไทย ประจำำ�ปีี 2565 กลุ่่�ม Thailand Crystal Team จาก
สมาคมกีีฬาฟิิกเกอร์์สเกตติิงแห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ภัั ทรวลิิ ณณ์์ วรรณยศ ม.5/3

ได้้รัับรางวััล Bronze Award และคะแนนสููงสุุดอัันดัับสองในรุ่่�น Junior Secondary จากการแข่่งขัันตอบ
ปััญหาคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ รายการ PHILIPPINE INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD Heat
Round 2022 จััดโดย PHILIPPINE INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD (PHIMO) เมื่่�อวัันที่่� 11
มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ได้้รัับรางวััล Bronze Award จากการแข่่งขัันตอบปััญหาคณิิตศาสตร์์นานาชาติิ รายการ AMERICAN
MATHEMATICS COMPETITION 2021 – 2022 จััดโดย MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA
(MAA) เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2565
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ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
โดย ครููสถาพร สููตะบุุตร

เมื่่�อนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว อีีกก้้าวสำำ�คััญของนัักเรีียนก็็คือื การเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาตาม
ความสนใจและความถนััดของตนเอง แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่าด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 และปีีการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมารููปแบบ
การเรีียนการสอนส่่วนใหญ่่เป็็นแบบออนไลน์์ ซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งยากและท้้าทายอย่่างยิ่่ง� ทางโรงเรีียนตระหนัักถึึงก้้าวสำำ�คััญนี้้�ของนัักเรีียนเสมอ อีีก
ทั้้�งสนัับสนุุนนัักเรีียนให้้ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาตนเองตามหััวข้้อรณรงค์์ของปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา นั่่�นคืือ “Growth Mindset”
เพื่่�อเผชิิญความท้้าทายและอุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามา ช่่วยให้้นัักเรีียนได้้เตรีียมตััว พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงและความหลากหลายของรููป
แบบการสอบคััดเลืือกเข้้ามหาวิิทยาลััยอยู่่�เสมอ ท้้ายสุุดนี้้�ไม่่ว่่านัักเรีียนจะตััดสิินใจเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อคณะ สาขาวิิชา หรืือมหาวิิทยาลััยใด
ความรู้้�ความสามารถของนัักเรีียนจะช่่วยทำำ�ให้้สัังคมเราสมบููรณ์์และครบทุุกมิิติิมากขึ้้�น
	นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา 2564 MD 92 ได้้เลืือกเข้้าศึึกษาต่่อมหาวิิทยาลััย และสาขาวิิชา ดัังนี้้�
ดนตรีี

มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะดุุริิยางคศิิลป์์ สาขาละครเพลง								
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร คณะดุุริิยางคศาสตร์์ สาขาธุุรกิิจดนตรีีและบัันเทิิง						
นวัั ต กรรม 			

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สถาบัันนวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย หลัักสููตรนานาชาติิ (BaScii) 		
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม
วิิชาเอกการจััดการธุุรกิิจไซเบอร์์				
						
วิิชาเอกการสื่่�อสารเพื่่�อเศรษฐศาสตร์์ 										
วิิชาเอกนวััตกรรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อการสื่่�อสาร									
วิิชาเอกการสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการนวััตกรรม									
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการออกแบบและนวััตกรรมดิิจิิทััล (DDI) 				
นิิ ติิ ศ าสตร์์ 		

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (LLB)

3
3
2
1
1
1

		

3
3

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะนิิเทศศาสตร์์ สาขานิิเทศศาสตร์์ 							
สาขาวิิชาการจััดการการสื่่�อสาร หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (Commarts) 							
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน							
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ คณะการสื่่�อสารมวลชน									
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม วิิชาเอกการจััดการภาพยนตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล			
วิิชาเอกการผลิิตภาพยนตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล									
วิิชาเอกการออกแบบสื่่�อปฏิิสััมพัันธ์์และมััลติิมีีเดีีย 								
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิมหิิดล สาขาวิิชาสื่่�อและการสื่่�อสาร หลัักสููตรนานาชาติิ 				
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ คณะนิิเทศศาสตร์์ สาขาวิิชาการผลิิตอีีเวนต์์ และการจััดการนิิทรรศการและการประชุุม 			
สาขาวิิชาศิิลปะการแสดง											
สาขาวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และการผลิิตสื่่�อสตรีีมมิิง							
คณะดิิจิิทััลมีีเดีียและศิิลปะภาพยนตร์์ สาขาวิิชาสื่่�อดิิจิิทััล								

2
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

นิิ เ ทศศาสตร์์ / วารสารศาสตร์์ / สื่่� อ สารมวลชน 		
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มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ คณะนิิเทศศาสตร์์ สาขาวิิชาจิินตวิิศวกรรมสื่่�อและการเป็็นผู้้�ประกอบการ				

1

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต					
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต											
หลัักสููตรสถิิติิศาสตรบััณฑิิต การประกัันภััย									
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ หลัักสููตรนานาชาติิ (BBA) 				
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี 							
สาขาวิิชาการตลาด 											
คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาการจััดการการท่่องเที่่�ยว									
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต				
หลัักสููตรนานาชาติิ(BBA )											
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 			
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะบริิหารธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม สาขาการบััญชีี						
คณะวััฒนธรรมสิ่่�งแวดล้้อมและการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ								
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาการจััดการโรงแรม							
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ คณะบริิหารธุุรกิิจ									
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาการบััญชีี 						

1
1
1
4
2
1
1
1
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1
1
1

พาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี / บริิ ห ารธุุ รกิิ จ /การจัั ด การ

สัั ง คมศาสตร์์ / ศาสนา/รัั ฐ ศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะรััฐศาสตร์์ สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์						
สาขาสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา										
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์ สาขาการระหว่่างประเทศ							
คณะสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา										

1
1
1
1

วิิ ทย าศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีทางอาหาร 						
สาขาวิิชาเคมีีวิิศวกรรม											
สาขาวิิชาชีีววิิทยา 												
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม 										
สาขาเคมีีประยุุกต์์ หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์นานาชาติิ (BSAC) 								
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหาร 			
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ (หลัักสููตรนานาชาติิ) 		
คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร หลัักสููตรนานาชาติิ (ICT) 							
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์			

1
2
1
1
2
3
1
1
1

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะทัันตแพทยศาสตร์์ 								
คณะเภสััชศาสตร์์												
คณะสหเวชศาสตร์์ สาขากายภาพบำำ�บััด										
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะสหเวชศาสตร์์ สาขากายภาพบำำ�บััด							
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์นานาชาติิจุุฬาภรณ์์ คณะทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิต (หลัักสููตรทวิิภาษา) 			
คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีหััวใจและทรวงอก (หลัักสููตรนานาชาติิ) 						
มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะเภสััชศาสตร์์ 										
คณะสหเวชศาสตร์์ สาขากายภาพบำำ�บััด 									
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ 									
วิิทยาลััยทัันตแพทยศาสตร์์ 											

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

วิิ ทย าศาสตร์์ สุุ ข ภาพ
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คณะกายภาพบำำ�บััดและเวชศาสตร์์การกีีฬา สาขาวิิชากายภาพบำำ�บััด 							

1

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์ 						
สาขาวิิชาวิิศวกรรมนิิวเคลีียร์์และรัังสีี 										
สาขาเคมีีวิิศวกรรมและกระบวนการ หลัักสููตรนานาชาติิ (CHPE)							
สำำ�นัักบริิหารหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรนานาชาติิ (ISE) สาขาวิิชานาโนเทคโนโลยีี หลัักสููตรนานาชาติิ (NANO)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมการบิินและอวกาศ และบริิหารธุุุ�รกิิจนานาชาติิ (IDDP)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ			
			
สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร (SIIT) 								
มหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ 							
		
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
วิิทยาลััยเทคโนโลยีี และนวััตกรรมวััสดุุ หลัักสููตรสองปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรนานาชาติิ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
		

2
1
1
1
1
1
2
2

วิิ ศ วกรรมศาสตร์์

1
1

เศรษฐศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะเศรษฐศาสตร์์ 									
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (EBA) 								
		
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ 									
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (BE) 											
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์การประกอบการ (หลัักสููตรนานาชาติิ)		
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์์ หลัักสููตรนานาชาติิ (B.ECON)
				

1
6
4
4
1
1

สถาปัั ตย กรรมศาสตร์์ / มัั ณ ฑนศิิ ล ป์์ / ศิิ ล ปกรรมศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาการออกแบบสถาปััตยกรรม หลัักสููตรนานาชาติิ (INDA)
สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ หลัักสููตรนานาชาติิ (CommDe)							
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาทััศนศิิลป์์									
สาขาวิิชานฤมิิตศิิลป์์ วิิชาเอกมััณฑนศิิลป์์ (แฟชั่่�นและสิ่่�งทอ) 							
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์								
สาขาวิิชาการจััดการออกแบบ ธุุรกิิจ และเทคโนโลยีี หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ (DBTM) 					
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ หลัักสููตรนานาชาติิ				
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี วิิทยาลััยสหวิิทยาการ
สาขาการออกแบบดิิจิิทััล และดิิจิิทััลเทคโนโลยีี หลัักสููตรนานาชาติิ				
			
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ คณะสถาปััตยกรรมและการออกแบบ
สาขาศิิลปประยุุกต์์และออกแบบผลิิตภััณฑ์์ หลัักสููตรเสริิมทัักษะภาษาอัังกฤษ 						

4
1
1
1
1
2
1
1
1

สัั ตว แพทยศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะสััตวแพทยศาสตร์์ 								
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร คณะสััตวแพทยศาสตร์์ 								

1
1

อัั ก ษรศาสตร์์ / ศิิ ล ปศาสตร์์ / มนุุ ษ ยศาสตร์์

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะอัักษรศาสตร์์ วิิชาเอกภาษาไทย							
หลัักสููตรนานาชาติิ (BALAC) 											
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาวิิชาภาษาจีีนธุุรกิิจ						
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาวิิชาภาษาฝรั่่�งเศส 							
สาขาภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจ หลัักสููตรนานาชาติิ (BEC) 								
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาลััยนานาชาติิ สาขาวิิชาวััฒนธรรมนานาชาติิศึึกษาและภาษา หลัักสููตรนานาชาติิ 			
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มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะมนุุษยศาสตร์์ สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ						
สาขาวิิชาภาษาจีีน												
วิิทยาลััยนานาชาติิ เพื่่�อศึึกษาความยั่่�งยืืน สาขาวิิชาภาษาและการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม หลัักสููตรนานาชาติิ		
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาอัังกฤษธุุรกิิจ							
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต คณะศิิลปศาสตร์์ สาขาภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีี 						

1
1
3
2
1

ศึึ ก ษาต่่ อ ต่่ า งประเทศ

ประเทศจีีน												
ประเทศญี่่�ปุ่่�น												
ประเทศเยอรมนีี												
ประเทศสหราชอาณาจัักร											
ประเทศออสเตรเลีีย											
ประเทศอิิตาลีี												

2
2
1
2
3
1

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย											
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์											
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ										
มหาวิิทยาลััยมหิิดล												
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์											
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร		
								
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่										
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าธนบุุรีี							
		
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ						
		
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง					
		
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ									
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต												
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ											
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ											
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร										
ศึึกษาต่่อต่่างประเทศ											

54
31
21
16
11
2
1
2
2
1
1
5
5
4
1
11

สรุุ ป การศึึ ก ษาต่่ อ ในมหาวิิ ทย าลัั ยต่่ า ง ๆ
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดย ฝ่่ายประกัันคุุณภาพการศึึกษา โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย

การประกัันคุุณภาพการศึึกษา เป็็นกระบวนการทางการศึึกษาเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจและเป็็นหลัักประกัันต่่อผู้้�เรีียน ผู้้�ปกครอง
ชุุมชนและสัังคม สถานศึึกษาสามารถจััดการศึึกษาได้้ตามมาตรฐาน อีีกทั้้�งผู้้�ที่่สำ� ำ�เร็็จการศึึกษานั้้�นมีีคุณ
ุ ภาพตามที่่�สัังคมต้้องการ ตามแผนการ
ศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินคุุณภาพ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
1. พััฒนาระบบประกัันคุุณภาพการศึึกษาของสถานศึึกษาที่่�บููรณาการเชื่่�อมโยงกัับระบบประกัันคุุณภาพภายใน การประเมิิน
คุุณภาพภายนอก และการติิดตามประเมิินผลของหน่่วยงานต้้นสัังกััด
2. พััฒนาระบบประเมิินประสิิทธิิภาพการจััดการศึึกษาของสถานศึึกษาทุุกระดัับชั้้�น
3. ปรัับปรุุงระบบประกัันคุุณภาพของสถานศึึกษา
โรงเรีียนจึึงได้้ดำำ�เนิินการกำำ�หนดมาตรฐานการศึึกษาของสถานศึึกษา สำำ�หรัับดำำ�เนิินงานตามนโยบายและจุุดเน้้นของโรงเรีียนโดย
ให้้มีคว
ี ามเหมาะสมและสอดคล้้องกัับมาตรฐานการศึึกษาชาติิ มาตรฐานการศึึกษาตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการประกาศให้้ใช้้ คืือ มาตรฐาน
การศึึกษาปฐมวััยและการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�งนี้้�โรงเรีียนได้้พััฒนามาตรฐานการศึึกษา พร้้อมทั้้�งประกาศใช้้มาตรฐานการศึึกษา ตลอดจน
กำำ�หนดค่่าเป้้าหมายมาตรฐานการศึึกษา สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน ดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ในการจััดทำำ�มาตรฐานการศึึกษา อย่่างไรก็็ตามการจััดทำำ�มาตรฐานของโรงเรีียนปีีการศึึกษา 2565 เกิิดขึ้้น� จากประสบการณ์์
ที่่�ไม่่ปกติิของปีีการศึึกษา 2564 แต่่ก็็ยัังคงจััดการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นการกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายความสำำ�เร็็จของปีีการศึึกษา
2565 จึึงปรัับค่่าเป้้าหมายเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อนำำ�สู่่�การพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนของนัักเรีียนที่่�ตอบสนองความจำำ�เป็็นของการจััดการเรีียน
การสอนในยุุคของชีีวิิตวิิถีีใหม่่นี้้�ได้้อย่่างเหมาะสม
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ระดับปฐมวัย
(อนุบาล 3)
ค่่ า เป้้ า หมายความสำำ � เร็็ จ
มาตรฐาน / ตัั วชี้้� วัั ด

(ร้้ อ ยละ/ระดัั บคุุ ณภ าพ)
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564

ปีี ก ารศึึ ก ษา 2565

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

1.4 มีพฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญา สือ่ สารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ระดัับ 5

ระดัับ 5

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

ระดัับ 5

ระดัับ 5

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัับ 5

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 94

มาตรฐานที่่� 1 คุุ ณภ าพผู้้�เรีี ย น

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้

มาตรฐานที่่� 2 กระบวนการบริิ ห ารและการจัั ด การ

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัยและเพียง
พอ
2.5 ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรเู้ พือ่ สนบั สนุน
การจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม
มาตรฐานที่่� 3 การจัั ด ประสบการณ์์ ที่่� เ น้้ น เด็็ ก เป็็ น สำำ �คัั ญ

3.1 จััดประสบการณ์์ที่่�ส่่งเสริิมให้้เด็็กมีีพััฒนาการทุุกด้้านอย่่างสมดุุล
เต็็มศัักยภาพ
3.2 สร้้างโอกาสให้้เด็็กได้้รัับประสบการณ์์ตรง เล่่น และปฏิิบััติิอย่่าง
มีีความสุุข
3.3 จััดบรรยากาศที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� และใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
กัับวััย
3.4 ประเมิินพััฒนาการเด็็กตามสภาพจริิงและนำำ�ผลการประเมิิน
พััฒนาการเด็็กไปปรัับปรุุงการจััดประสบการณ์์และพััฒนาเด็็ก
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6)
ค่่ า เป้้ า หมายความสำำ � เร็็ จ
มาตรฐาน / ตัั วชี้้� วัั ด

(ร้้ อ ยละ/ระดัั บคุุ ณภ าพ)
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564

ปีี ก ารศึึ ก ษา 2565

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

ระดัั บย อดเยี่่� ย ม

2.1 การมีีเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจที่่�สถานศึึกษากำำ�หนดชััดเจน

ระดัับ 5

ระดัับ 5

2.2 มีีระบบบริิหารจััดการคุุณภาพของสถานศึึกษา

ระดัับ 5

ระดัับ 5

2.3 ดำำ�เนิินงานพััฒนาวิิชาการที่่�เน้้นการพััฒนาผู้้�เรีียนรอบด้้านตาม
หลัักสููตรสถานศึึกษาและทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย

ระดัับ 5

ระดัับ 5

มาตรฐานที่่� 1 คุุ ณภ าพผู้้�เรีี ย น

1.1 ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการของผู้้�เรีียน
1) มีีความสามารถในการอ่่าน การเขีียน การสื่่�อสารและการคิิด
คำำ�นวณ
2) มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์ คิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ อภิิปราย
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและแก้้ปััญหา
3) มีีความสามารถในการสร้้างนวััตกรรม
4) มีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
5) มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนตามหลัักสููตรสถานศึึกษา
6) มีีความรู้้� ทัักษะพื้้�นฐานและเจตคติิที่่�ดีีต่่องานอาชีีพ
1.2 คุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ของผู้้�เรีียน
1) มีีคุุณลัักษณะและค่่านิิยมที่่�ดีีตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
2) มีีความภููมิิใจในท้้องถิ่่�นและความเป็็นไทย
3) ยอมรัับที่่�จะอยู่่�ร่่วมกัันบนความแตกต่่างและหลากหลาย
4) มีีสุุขภาวะทางร่่างกายและจิิตสัังคม
มาตรฐานที่่� 2 กระบวนการบริิ ห ารและการจัั ด การ

14

Mater Dei News ฉบัับที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ค่่ า เป้้ า หมายความสำำ � เร็็ จ
มาตรฐาน / ตัั วชี้้� วัั ด

(ร้้ อ ยละ/ระดัั บคุุ ณภ าพ)
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564

ปีี ก ารศึึ ก ษา 2565

มาตรฐานที่่� 2 กระบวนการบริิ ห ารและการจัั ด การ

ระดัั บดีี เ ยี่่� ย ม

2.4 พััฒนาครููและบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญทางวิิชาการ

ระดัับ 5

ระดัับ 5

2.5 จััดสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อการจััดการ
เรีียนรู้้�

ระดัับ 5

ระดัับ 5

มาตรฐานที่่� 3 กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่� เ น้้ น ผู้้�
เรีี ย นเป็็ น สำำ �คัั ญ

ระดัั บดีี เ ยี่่� ย ม

3.1 จััดการเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการคิิดและปฏิิบััติิจริิง สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

3.2 ใช้้ สื่่�อ เทคโนโลยีีสารสนเทศและแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

3.3 มีีการบริิหารจััดการผู้้�เรีียนเชิิงบวก

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 93

3.4 ตรวจสอบและประเมิินผู้้�เรีียนอย่่างเป็็นระบบ และนำำ�ผลมา
พััฒนาผู้้�เรีียน
3.5 มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับเพื่่�อปรัับปรุุงและ
พััฒนาการจััด การเรีียนรู้้�
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กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
โดย ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์

	วัันที่่� 29 กรกฎาคมของทุุกปีี กำำ�หนดให้้เป็็นวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้คนไทยได้้ทบทวนประวััติิความเป็็นมาของวัันภาษาไทย
และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการใช้้ภาษาไทยอย่่างถููกต้้อง กลุ่่�มสาระฯภาษาไทยจึึงได้้จััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้นัักเรีียนทั้้�งในระดัับประถมศึึกษา
และมััธยมศึึกษาได้้แสดงทัักษะทางภาษาไทยผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ กิิจกรรมประกวดคััดลายมืือในระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา
ตอนต้้น กิิจกรรมแข่่งขัันเขีียนสะกดคำำ�ภาษาไทย และกิิจกรรมแข่่งขัันตอบคำำ�ถามความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับภาษาและวรรณคดีีไทยในระดัับ
มััธยมศึึกษา ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับการเข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นอย่่างดีีจากนัักเรีียนในทุุกระดัับชั้้�น โดยมีีผลการประกวดจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
รางวัลชนะเลิศ		

เด็กหญิงณธารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปัญญ์

จิรัฐวงศ์			ป.1/2
	ชัยโรจน์			ป.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปวันภัทร 	ชูศิลป์			ป.1/1
รางวัลชมเชย		

เด็กหญิงอรเอก

เอี่ยมอรุณ		ป.1/3

			

เด็็กหญิิงปััญญวีีร์์

กาญจนฉายา		ป.1/4

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงณััชชา

	สุุขมาก			ป.2/3

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงรพริิบพราว	รััตนกิิจ			ป.2/3
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงสาริิศา
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	อึ๊๊�งบำำ�รุุงพัันธุ์์�		ป.2/1

รางวััลชมเชย		

เด็็กหญิิงมานามิิ

			

เด็็กหญิิงณชญาดา 	สุุรภุุชงค์์			ป.2/2
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นากาจิิมา			ป.2/2

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงขวััญชนก		

แดงช่่วง			ป.4/3

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงชนััสมณฑน์์ 	ยุุวะเสวีี 		ป.4/1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงพชรมน 		สาราภรณ์์ 		ป.3/4
รางวััลชมเชย		

เด็็กหญิิงลััลน์์ณภััทร 	ชลประเสริิฐสุุข		ป.4/2

			

เด็็กหญิิงภีีชญา 		สุุวรรณสิิงห์์ 		ป.4/3

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงปััณธ์์ 		ชััยยะราษฎร์์		ป.6/2

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงพิิมพ์์ชนก 	รุ่่�งโรจน์์สลากุุล 		ป.6/1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงณพิิชญา 		

แซ่่จิิว 			ป.6/1

รางวััลชมเชย		

เด็็กหญิิงนวณััฐ 		สุุขเวชชวรกิิจ 		ป.5/3

			

เด็็กหญิิงเพ็็ญลลิิตา 	มาตย์์เมืือง 		ป.6/1

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงอรกััณญา		

ดวงอััมพร		ม.3/3

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงภััทรลภา		ยิ่่�งวิิวััฒน์์			ม.1/3
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงธนััญญา		

ฐาปนพาหะ		ม.1/1

รางวััลชมเชย		

เด็็กหญิิงศศิิณััฐ		ศิิริิวััฒนากร		ม.1/2

			

เด็็กหญิิงกรวรรณ		นัันทขว้้าง		ม.2/1
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ผลการแข่งขันเขียนสะกดคำ�ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงวิิญ		มหาศรานนท์์		ม.1/4

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงปารณีีย์์		

จริิยานุุกููลพัันธ์์		ม.3/2

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงณิิชนัันท์์		นัันท์์รุ่่�งโรจน์์		ม.2/1
รางวััลชมเชย 		

เด็็กหญิิงกฤตติิชา		

เหล่่าประภััสสร 		ม.1/3

			

เด็็กหญิิงนัันท์์นภััส		

เหลืืองวิิริิยะแสง		ม.1/3

			

เด็็กหญิิงชนััญกาญจน์์	อึ้้�งอารุุณยะวีี		ม.2/3

			

เด็็กหญิิงปัันนิิจธา		

			

เด็็กหญิิงลภััสรดา		กุุศลวััฒนานภา		ม.3/4

			

เด็็กหญิิงอิิสรีีย์์		หงษ์์วิิทยากร		ม.3/4

แพร่่แสงเอี่่�ยม		ม.3/1

ผลการแข่งขันเขียนสะกดคำ�ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวััลชนะเลิิศ		

นางสาวพััชรพร		

ไผ่่สุุรััตน์์			ม.6/4

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 นางสาวบุุณยาพร		สกุุลเลิิศศิิรนัันต์์		ม.6/2
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นางสาวปวริิศา		อุุทััยวรวิิทย์์		ม.5/5

รางวััลชมเชย		

นางสาวศุุภิิสรา		
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เอื้้�อพููนสิิริิพััฒน์์		ม.6/1

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย

ผลการแข่งขันตอบคำ�ถามความรู้ท่ว
ั ไปเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวััลชนะเลิิศ		

เด็็กหญิิงณีีลดา		

			

เด็็กหญิิงปาลิิตา		ดัังโกสิินทร์์		ม.2/1

			

เด็็กหญิิงณิิชนัันท์์		นัันท์์รุ่่�งโรจน์์		ม.2/1

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เด็็กหญิิงมารีีนา		

แทงค์์			ม.2/1

เทพสิิทธา			ม.2/2

			

เด็็กหญิิงวรััญณิิศา		ตรีีพััฒนาสุุวรรณ		ม.2/2

			

เด็็กหญิิงพิิมพ์์วลััญช์์		กิิตติิไกวััล			ม.2/2

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เด็็กหญิิงกฤตติิชา		

เหล่่าประภััสสร		ม.1/3

			

เด็็กหญิิงวิิญ		มหาศรานนท์์		ม.1/4

			

เด็็กหญิิงวรีีวรรณ		

บรรณหิิรััญ		ม.1/4

ผลการแข่งขันตอบคำ�ถามความรู้ท่ว
ั ไปเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวััลชนะเลิิศ		

นางสาวธนวรรณ 		จัันทร์์สิิริิวุุฒิิ 		ม.4/4

			

นางสาวนฤชล

			

นางสาวเปี่่�ยมขวััญ

			

นางสาวภััทรวลิิณณ์์ 	วรรณยศ			ม.5/3

			

นางสาวสิิริินิิญาต์์		สิิริิพราหมณกุุล		ม.5/3

			

นางสาวฐิิติิมา		ศิิรโชติิกุุล			ม.5/3

โชควาณิิชยา		ม.4/4
	ปััณฑวัังกููร 		ม.4/5

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 นางสาวกััลยกร		ตรีีกมล 			ม.4/5
			

นางสาวมนสิิชา

			

นางสาวษษธร

โลพัันธ์์ศรีี 		ม.4/5
	สถิิตย์์พรััญชััย 		ม.4/5
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2565
โดย ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด

	สััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเป็็นกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงวัันวิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิของทุุกปีีการศึึกษา กลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีได้้จััดกิิจกรรมในระหว่่างวัันที่่� 15 – 19 สิิงหาคม 2565 และในปีีการศึึกษานี้้� กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ได้้เข้้าร่่วมจััดกิิจกรรมบางส่่วน กิิจกรรมทั้้�งหมดประกอบด้้วย
15 สิิ ง หาคม 2565
กิิ จ กรรม Science & IT Showcase

เป็็นการนำำ�เสนอผลงานการทำำ�โครงงาน การวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
และการนำำ�เสนอหััวข้้อเสวนาทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�นัักเรีียนสนใจ จััดตามห้้อง
กิิจกรรม 5 ห้้อง ดัังนี้้�

กลุ่่�มที่่� 1 งานวิิ จัั ย และเสวนาด้้ า นวิิ ทย าศาสตร์์ สุุ ข ภาพ

จริิงหรืือไม่่ที่่�ผลไม้้ดีีต่่อสุุขภาพ โดย	
ลลดา 		ตัันติิอภิิชาต 	ม.4/3
ทััชชกร 		กุุลพััฒน์์กานนท์์ 	ม.4/3
ปรวีีร์์ 		
โชคครรชิิตไชย	ม.4/3							
ภููวริิศา 		
อมาตยกุุล 	ม.4/3 							
อมลวรรณ 	นิ่่�มแสง 		ม.4/3 							
อมลวรรณ
แพร่่น่่าน 	ม.4/3
การทดสอบระดัับน้ำำ��ตาลโดยใช้้น้ำำ��ลาย The glucose value testing by saliva โดย
วรณััน 		กุุศลวััฒนานภา 	ม.6/4
ศตนัันท์์ 		มั่่�งสููงเนิิน 	ม.6/4
ฝีีดาษลิิง โดย
ณธิิดา 		ทองสิิมา 	ม.6/4
สมุุนไพรบรรเทาปวดท้้องประจำำ�เดืือน โดย
วรณััน 		กุุศลวััฒนานภา 	ม.6/4
กลุ่่�มที่่� 2 งานวิิ จัั ย เชิิ ง นวัั ต กรรมและแอปพลิิ เ คชัั น

นวััตกรรมเก้้าอี้้� Fiddid เพื่่�อสุุขภาพ โดย
วรณััชชา
วิิศิิษฎ์์บััณฑิิตกุุล 	ม.4/4
ฐิิติิรััตน์์ 		ศิิริิจรรยากุุล 	ม.4/4
อชิิรญา 		ยั่่�งยืืนพงษ์์ 	ม.4/5
สาริิศา 		หวัังธรรมบุุญ 	ม.4/3
กิินไรยััง (Web application) โดย
เวณิิศา 		จีีนะวิิจารณะ 	ม.6/4
กิินไรดีี: Diet never felt this good โดย
ศิิริิจิิรา 		จัันทร์์รุ่่�งอุุทััย 	ม.6/4
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565
กลุ่่�มที่่� 3 งานวิิ จัั ย วิิ ทย าศาสตร์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม

กรณีีศึึกษา: การศึึกษาชนิิดของเครื่่�องกรองน้ำำ��ที่่�เหมาะสมกัับสภาพน้ำำ��ในหมู่่�บ้้านอิินดี้้� 2
จัังหวััดสมุุทรปราการ ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2565 Case Study: A study about the
type of water filter that is suitable for water conditions in Indy 2 Srinakarin
village, Samut Prakan Province, during April 2022 โดย
ณััชชา 		สดุุดีีมีีชััยทวีีโชค 	ม.5/5
ณััฐสิิณีี 		
ระวิิพงษ์์ 	ม.5/5
ณััชชา 		บุุญศิิริิ 		ม.5/5
การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณสัังกะสีีกัับจำำ�นวนสาหร่่าย Aulacoseira sp. ใน
คลองแสนแสบ An investigation of the correlation between the abundance of
Aulacoseira sp. and Zinc in Saen Saeb canal, Thailand โดย
มาลิินีี 		สิินสุุขเพิ่่�มพููน 	ม.6/4
ชนิิตา		
เอี่่�ยมวิิริิยะพงษ์์ 	ม.6/5
เวณิิศา 		จีีนะวิิจารณะ 	ม.6/4

กลุ่่�มที่่� 4 งานวิิ จัั ย วิิ ทย าศาสตร์์ ก ารแพทย์์

การตรวจสอบหาสารก่่อภููมิิแพ้้จากสารสกััดบััวบกในสกิินแคร์์ด้้วยเทคนิิคเฮดสเปซ-โซลิิดเฟส
ไมโครเอกซ์์แทรกชัันและแก๊๊สโครมาโทกราฟีี-แมสสเปกโทรเมทรีี โดย
นุุชธยาน์์ 		รุ่่�งตระการ 	ม.6/4
3D Bioprinting for Tissue and Organ โดย
ชััญญา 		
เตชะไกรศรีี 	ม.6/5
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กลุ่่�มที่่� 5 เสวนาวิิ ทย าศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี

ควอนตััมคืืออะไร เกี่่�ยวอะไรกัับควอนตััมคอมพิิวเตอร์์ โดย
ศตนัันท์์ 		มั่่�งสููงเนิิน 	ม.6/4
ชััญญา 		กิิตติิไชย 		ม.6/5
แพรวา 		
จรััสมาธุุสร 	ม.6/5
ทำำ�ความรู้้�จััก Metaverse โดย
ศุุภณััฐฐา 	ศุุภพิิพััฒน์์ 	ม.5/5
ณััชชา 		บุุญประกาศิิต 	ม.5/4
กลุ่่�มที่่� 6 งานวิิ จัั ย STEM และการออกแบบเชิิ ง วิิ ศ วกรรม

เครื่่�องมืือตรวจสอบความถููกต้้องของการจััดวางสิินค้้าบนชั้้�นวางสิินค้้า Project- object
detection system, machine learning model โดย
พิิมพกานต์์
การพิิศิิษฎ์์ 	ม.6/4
นวััตกรรมถัังแยก-แปรรููปขยะอิินทรีีย์์ O-waste collector โดย
พิิมพกานต์์
การพิิศิิษฎ์์ 	ม.6/4
นสมน 		นิ่่�มสมบุุญ 	ม.6/4
นวััตกรรมตรวจสอบความปลอดภััยไฮเปอร์์ลิิงก์์ Cyber security โดย
นสมน 		นิ่่�มสมบุุญ 	ม.6/4

16 สิิงหาคม 2565 กิิจกรรม English and Science: 2 minutes speech ประกวดการกล่่าวสุุนทรพจน์์ภาษาอัังกฤษ ในหััวข้้อ "Design
your sustainable future using science and technology" เพื่่�อคััดเลืือกนัักเรีียนเป็็นตััวแทนโรงเรีียนร่่วมกิิจกรรมสััมมนากัับนัักเรีียน
โรงเรีียนอุุร์์สุุลิิน 5 ประเทศ ซึ่่�งมีีนัักเรีียนสนใจร่่วมกิิจกรรมเป็็นจำำ�นวนมาก

22

Mater Dei News ฉบัับที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565
16 สิิ ง หาคม 2565 กิิ จ กรรม English and Science: 2-minute speech

	ประกวดการกล่่าวสุุนทรพจน์์ภาษาอัังกฤษ ในหััวข้้อ "Design your sustainable future using science and technology"
เพื่่�อคััดเลืือกนัักเรีียนเป็็นตััวแทนโรงเรีียนร่่วมกิิจกรรมสััมมนากัับนัักเรีียนโรงเรีียนอุุร์์สุุลิิน 5 ประเทศ ซึ่่�งมีีนัักเรีียนสนใจร่่วมกิิจกรรมเป็็น
จำำ�นวนมาก

17 สิิ ง หาคม 2565 กิิ จ กรรมทดลองทำำ �ค่่ า ย
วิิ ทย าศาสตร์์

เป็็นกิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนชั้้น� มััธยมปลายได้้ออกแบบการทดลอง
ทางวิิทยาศาสตร์์และจััดกิิจกรรมให้้กัับน้้อง ป.3 – 4 จำำ�นวน 8 กิิจกรรม คืือ อััญชััน
มะนาวหรรษา โฮโลแกรมมหััศจรรย์์ ตามล่่าหา DNA สีีเต้้นระบำำ� สบู่่�หรรษา ลา
ก่่อนเชื้้�อโรค White Matter ไขปริิศนาสารสีีขาวกัับยอดนัักสืืบ ดิินสอพิิศวง ทั้้�งพี่่�
และน้้องต่่างสนุุกสนานในการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
18 สิิ ง หาคม 2565 กิิ จ กรรมการแข่่ ง ขัั น ตอบ
ปัั ญ หาวิิ ท ย์์ – คณิิ ต ฯ - ไอทีี ระดัั บชั้้� น มัั ธย มต้้ น
และมัั ธย มปลาย

โดยมีีนัักเรีียนสนใจเข้้าร่่วมแข่่งขัันจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 60 ทีีม
ทีีมละ 3 คน เป็็นการสร้้างบรรยากาศของการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันอย่่าง
สนุุกสนาน

	กิิจกรรมสััปดาห์์วิทย
ิ าศาสตร์์และเทคโนโลยีีในปีีการศึึกษา 2565 เป็็นกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนจำำ�นวนมากได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม ทั้้�งในฐานะ
ผู้้�ร่่วมจััดกิิจกรรมและผู้้�เข้้าแข่่งขััน เป็็นการพััฒนาชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ของทั้้�งครููและนัักเรีียนอย่่างแท้้จริิง
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีียบเรีียงโดย ครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย

โอ้้ละเห่่เห่่เจ้้าเฝ้้าฟููมฟััก		ด้้วยความรัักและถนอมเจ้้าจอมขวััญ
มองเจ้้ายิ้้�มยิ้้�มรื่่�นชื่่�นใจพลััน			
แม่่รัับขวััญลููกน้้อยเจ้้ากลอยใจ
โอ้้ละเห่่เห่่นี้้�ที่่�แม่่กล่่อม			
แม่่จัักยอมพร้้อมโอบอุ้้�มคุ้้�มภััยได้้
ถ้้าเจ้้าเจ็็บแม่่จะเป่่าให้้เบาใจ			
แม่่จะกอดเจ้้าไว้้อุ่่�นกายพลััน
โอ้้ละเห่่โอละหึึกนึึกถึึงลููก			รัักของแม่่พัันผููกเรีียกรัับขวััญ
เจ้้าจะอยู่่�ในใจแม่่ชั่่�วชีีวััน			รัักแม่่นั้้�นไม่่สลายจากใจเอย
เวลาผ่่านไปจวนจะจบภาคเรีียนที่่� 1 ของปีีการศึึกษา 2565 ภาพบรรยากาศการกลัับมาสู่่�รั้้�วโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้กลัับ
มาชััดเจนขึ้้�นอีีกครั้้�ง นอกจากบรรยากาศแห่่งความสุุขใจที่่�ได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิตวััยเรีียนตามปกติิของนัักเรีียนแล้้ว กิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
ก็็เริ่่�มกลัับมาเป็็นสีีสัันแห่่งความสุุขอีีกเช่่นเคย ซึ่่�งในเดืือนสิิงหาคมที่่�ผ่่านมา มีีกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงความกตััญญููที่่�นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีให้้ความ
สำำ�คััญ คืือ กิิจกรรมเทิิดพระคุุณแม่่ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ให้้นัักเรีียนได้้ใช้้เวลาในการเปิิดประตููใจและส่่งมอบความรัักความกตััญญููไปถึึงคุุณแม่่
และผู้้�ปกครองของนัักเรีียนอีีกด้้วย
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทยจึึงได้้เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนแสดงความรััก โดยใช้้ทัักษะทางภาษาไทยผ่่านงานเขีียนรููปแบบต่่าง ๆ
ทั้้�งร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง ยุุวกวีี ศรีีวรรณกรรมฉบัับนี้้�จึึงได้้รวบรวมผลงานนัักเรีียนมาให้้ได้้อ่่านกัันเช่่นเคย

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก หัวข้อ วันแม่
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

ปวัั น ภัั ทร ชูู ศิิ ล ป์์ ป.1/1

กัั น ยกร ปรีี ช านฤตย์์ ป.1/2

กัั น ยกร ปรีี ช านฤตย์์ ป.1/2

ปัั ญ ญ์์ ชัั ย โรจน์์ ป.1/3
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อัั ณ ญา นภาวรรณ ป.1/4

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก หัวข้อ แม่ของฉัน
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
	หนููขอให้้แม่่มีคว
ี ามสุุข สุุขภาพแข็็งแรง หนููจะตั้้ง� ใจเรีียนเพื่่�อตอบแทนพระคุุณของแม่่ หนููดีีใจที่่�แม่่ให้้กำำ�เนิิดหนูู หนููรัักแม่่เท่่าฟ้้า หนูู
รู้้�ว่่าแม่่รัักหนููมากตั้้�งแต่่คลอดหนููออกมา แม่่ดููแลรัับผิิดชอบชีีวิิตหนูู แม่่จ่่ายเงิินหลายอย่่างเพื่่�อหนูู พาหนููไปเที่่�ยว ไปโรงเรีียน ไปโรงพยาบาล
และหาของอร่่อย ๆ มาให้้หนููรัับประทาน ขอบพระคุุณคุุณแม่่ค่่ะ
จุุ ฑ าสิิ ริิ กุุ ล บุุ ศ ย์์ ป.2/1

เวลาที่่�หนููไม่่สบาย แม่่ของหนููจะคอยดููแลหนููตลอดเวลา และเวลาที่่�มีีใครในบ้้านไม่่สบาย แม่่ก็็จะดููแลทุุกคน หนููรู้้�ว่่าเวลาที่่�แม่่ดุุหนูู
ก็็เพราะต้้องการสอนสิ่่�งดีี ๆ ให้้หนูู และให้้หนููเป็็นคนดีี แม่่ดููแลหนููตั้้�งแต่่เล็็ก หนููรัักแม่่มาก หนููขอให้้แม่่มีีสุุขภาพแข็็งแรง อยู่่�กัับหนููไปนาน ๆ
หนููจะตอบแทนพระคุุณของแม่่ค่่ะ
พรเพีี ยร กัั ง วานประเสริิ ฐ ป.2/2

แม่่ในความรู้้�สึึกของหนูู แม่่เป็็นคนเก่่ง ทำำ�งานเก่่ง เลี้้�ยงลููกเก่่ง คุุณแม่่เป็็นต้้นแบบให้้หนููได้้ทุุกเรื่่�อง หนููอยากเก่่งเหมืือนคุุณแม่่ หนูู
จะตั้้�งใจเรีียนและเป็็นลููกที่่�น่่ารัักของคุุณแม่่ หนููรัักแม่่ค่่ะ
ณิิ ช ชาอร โอฬาระชิิ น ป.2/3

	ฉัันรัักแม่่ เพราะแม่่ของฉัันเก่่งมาก ช่่วยให้้ฉัันมีีความรู้้�มากมาย ให้้การศึึกษา ให้้ความรััก และให้้อภััยฉัันเสมอ แม่่ห่่วงใยฉััน เลี้้�ยง
ดููฉัันอย่่างดีี ส่่งฉัันไปโรงเรีียน แม่่เล่่านิิทานให้้ฉัันฟัังทุุกคืืน แม่่ทำำ�อาหารอร่่อยและมีีประโยชน์์ให้้ฉััน ดููแลฉัันตั้้�งแต่่เล็็ก ให้้นมฉััน ให้้ความ
อบอุ่่�นกัับฉััน ฉัันรัักแม่่มากที่่�สุุดในโลก ขอบคุุณค่่ะแม่่
ชนพัั ฒน์์ ชนาพรรณ ป.2/4

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
แม่่ ม นุุ ษ ย์์ ม หัั ศ จรรย์์

แม่่เป็็นผู้้�มีีพระคุุณ เพราะแม่่เป็็นผู้้�ให้้กำำ�เนิิดฉััน คอยเลี้้�ยงดููตั้้�งแต่่เล็็กจนเติิบใหญ่่และยัังคอยอบรมสั่่�งสอนให้้ฉัันเป็็นคนดีีมีีน้ำำ��ใจ
ฉัันรัักแม่่มากเพราะแม่่ทุ่่�มเทเสีียสละเวลาเพื่่�อเลี้้�ยงดููและคอยทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆร่่วมกัับฉััน ฉัันจะตอบแทนพระคุุณของแม่่โดยการตั้้�งใจเรีียน
หนัังสืือ เป็็นเด็็กดีีและช่่วยแม่่ทำำ�งานบ้้านเพื่่�อทำำ�ให้้แม่่ภููมิิใจในตััวฉััน
เมญาวีี ย์์ ทองเจืือพงษ์์ ป.3/1
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ความรัั ก ที่่� แ สนยิ่่� ง ใหญ่่ จ ากแม่่

แม่่ให้้ความรัักที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่กว่่าใครเพราะแม่่คือื ดวงใจของลููก ๆ ทุุกคน แม่่ทั้้ง� ทำำ�กัับข้้าว อาบน้ำำ��และพาพวกเรานอน แม่่ดููแลเราตั้้ง� แต่่
เล็็กจนโต ความรัักจากแม่่ไม่่เคยน้้อยลงแต่่กลัับเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน แม่่สั่่�งสอนเราด้้วยความรัักเพื่่�อให้้เราเป็็นเด็็กดีี แม่่ของเราทุุก ๆ คนให้้สิ่่�งที่่�ดีี
ต่่อเรา ให้้สิ่่�งที่่�เราต้้องการ เราทุุกคนจึึงควรปฏิิบััติิต่่อแม่่ของเราด้้วยความรัักและความกตััญญูู เพื่่�อขอบพระคุุณความรัักและทุุกสิ่่�งที่่�แม่่ให้้
กัับเรา รัักแม่่
พัั ทธ์์ ฐิิ ช า สายสมบูู รณ์์ ป.3/2
แม่่ ที่่� ฉัั น รัั ก

	ตั้้�งแต่่หนููจำำ�ความได้้ หนููจำำ�ได้้ว่่าคุุณแม่่อยู่่�กัับหนููทุุกวัันทุุกเวลาเพื่่�อที่่�จะได้้สั่่�งสอนดููแลหนูู แม่่ชอบพููดเล่่น ๆ ว่่า “เมื่่�อแม่่แก่่แล้้ว
หนููดููแลแม่่ด้้วยนะ” ณ ตอนนั้้�นหนููก็็ไม่่เข้้าใจแต่่ตอนนี้้�หนููเข้้าใจสิ่่�งที่่�แม่่พููดแล้้ว โดยหนููเริ่่�มจากสิ่่�งเล็็กน้้อย เช่่น ทำำ�ขนมปัังไข่่ดาวเบคอนให้้
คุุณแม่่รัับประทานในตอนเช้้า ตอนเย็็นเมื่่อ� คุุณแม่่กลัับบ้้าน หนููก็็ได้้เตรีียมน้ำำ��เย็็น ๆ ให้้คุณ
ุ แม่่ดื่่ม� อย่่างชื่่น� ใจ สุุดท้้ายนี้้� ก่่อนนอนหนููก็็ได้้สวด
มนต์์และหอมแก้้มแม่่ และบอกกัับแม่่ว่่า “หนููรัักแม่่ค่่ะ”
พัั ฐธัั น ยา นนท์์ ธ นาวุุ ฒิิ ป.3/3
คำำ �ว่่ า “แม่่ ” หมายความว่่ า …

แม่่คืือคำำ�สั้้�น ๆ ที่่�เปี่่�ยมล้้นไปด้้วยความหมาย แม่่คืือผู้้�ที่่�ให้้กำำ�เนิิดหนูู เลี้้�ยงดููหนููตั้้�งแต่่เล็็กจนโต แม่่คืือผู้้�ที่่�หนููเชื่่�อใจว่่าจะไม่่ทิ้้�งหนูู
ไปไหนและเป็็นผู้้�ที่่หนูู
� เชื่่อ� ว่่าจะรัักหนููตลอดกาล สำำ�หรัับหนูู แม่่เปรีียบดั่่ง� ต้้นไม้้ที่่ค� อยแตกกิ่่ง� ก้้านสาขาเป็็นร่่มเงาให้้หนููเสมอ เหมืือนเวลาที่่�
หนููกลััวแม่่ก็็จะกอดหนููแล้้วบอกว่่า “หนููไม่่ต้้องกลััวแล้้วนะลููก แม่่อยู่่�นี่่�แล้้วไง แม่่จะปกป้้องหนููเองนะจ๊๊ะ” สิ่่�งวิิเศษในตััวของแม่่ของหนููคืือ
แม่่พร้้อมจะทำำ�ทุุกอย่่างเพื่่�อหนูู แม้้ว่่าจะยากลำำ�บากแค่่ไหนก็็ตาม บางครั้้�งหนููก็็บอกแม่่ว่่า “แม่่ขา แม่่พัักสัักหน่่อยเถอะค่่ะ แม่่เหนื่่�อยมา
มากแล้้วนะคะ” แต่่แม่่บอกว่่า “ไม่่เป็็นไรจ้้ะ” นี่่�คืือสิ่่�งวิิเศษในตััวแม่่ของหนูู หนููขอบคุุณสำำ�หรัับทุุกอย่่าง หนููรัักคุุณแม่่ค่่ะ
กมลนภัั ช ลัั ค นผจง ป.3/4

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
หัวข้อ พระคุณของแม่
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่		

เป็นผู้ให้กำ�ำเนิดฉัน

ดููแลอยู่่�ทุุกวััน			ความผููกพัันที่่�ฉัันรู้้�

ให้้ลููกได้้ศึึกษา			

มีีวิิชาพััฒนาตน

รัักแม่่แสนอบอุ่่�น			ที่่�การุุณย์์คอยเลี้้�ยงดูู

บุุคคลใดไหนเล่่า			

จะรัักเราไม่่หวัังผล

อบรมและอุ้้�มชูู			สอนให้้หนููเป็็นคนดีี

แม่่เหน็็ดเหนื่่�อยทุุกข์์ทน		รัักแม่่ล้้นเต็็มดวงใจ

ปัั ณฑ์์ ช ญาณัั ช หงสประภาส ป.5/2
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ผลงานเขียนเรียงความ หัวข้อ พระคุณแม่
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
	คำำ�ว่า่ “แม่่” เป็็นคำำ�เดีียวที่่สั้้� น� และธรรมดา แต่่รู้้�หรือื ไม่่ว่า่ แม่่นั้้น� มีีพระคุุณที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่มากเพีียงใด ถึึงแม้้ว่า่ ท้้องฟ้้ามหาสมุุทรที่่�กว้้าง
ใหญ่่ ก็็มิิอาจเทีียบเท่่าพระคุุณของแม่่ได้้
แม่่เป็็นผู้้�ให้้กำำ�เนิิด ให้้ชีีวิิตฉัันได้้เกิิดมาลืืมตาดููโลก ตั้้�งแต่่เล็็กจนโต แม่่คอยเลี้้�ยงดููเอาใจใส่่ อบรมสั่่�งสอนให้้ฉัันเป็็นคนดีี แม่่เสีีย
สละความสุุขของตนเอง ยอมเหน็็ดเหนื่่�อยเพื่่�อฉััน ทำำ�งานบ้้าน ทำำ�อาหารให้้ฉัันเสมอ ทำำ�งานหาเงิิน ส่่งเสีียให้้ฉัันได้้เรีียนโรงเรีียนที่่�ดีี คอย
สนัับสนุุนด้้านการเรีียนและกิิจกรรมต่่าง ๆ แม่่ให้้ความรััก ความอบอุ่่�น เป็็นที่่�ปรึึกษา ให้้คำำ�แนะนำำ� และรัับฟัังฉัันทุุกเรื่่�อง รวมถึึงช่่วยแก้้
ปััญหาและข้้อผิิดพลาดต่่าง ๆ
	ฉัันรู้้�สึกึ ภููมิิใจที่่�ได้้เกิิดมาเป็็นลููกแม่่ และรู้้�สึกึ ซาบซึ้้ง� ในพระคุุณของแม่่ ดัังนั้้�นลููก ๆ ทุุกคนควรแสดงความเคารพ เชื่่อ� ฟัังและกตััญญูู
ต่่อแม่่ ไม่่ทำำ�ให้้แม่่เสีียใจ รวมถึึงช่่วยเหลืืองานเล็็กน้้อย เช่่น การทำำ�งานบ้้านต่่าง ๆ เพื่่�อแบ่่งเบาภาระของแม่่

ฉัั ตร าภรณ์์ อารีี เ จริิ ญ พนิิ ต ป.6/1

	ทุุก ๆ วัันที่่� 12 สิิงหาคม ของทุุกปีี เป็็นวัันแม่่แห่่งชาติิของประเทศไทย เป็็นวัันสำำ�คััญอีีกหนึ่่�งวัันที่่�ลููก ๆ จะได้้รำำ�ลึึกถึึงพระคุุณ
ของแม่่
	ทุุกคนเกิิดมามีีแม่่ที่่�รัักเราและไม่่มีีใครรัักเราเท่่าแม่่ เพราะแม่่อุ้้�มท้้องเรามาเป็็นเวลานานถึึง 9 เดืือน ท่่านต้้องลำำ�บากแต่่ท่่านก็็
อดทนเพื่่�อเรา เลี้้�ยงดูู สั่่�งสอน อบรมเรามาตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก แม้้ท่่านจะเข้้มงวดกัับเรา แต่่ท่่านก็็อธิิบายและพยายามเข้้าใจเราให้้มากที่่�สุุด เมื่่�อ
เรายัังเป็็นเด็็ก แม่่จะปลุุกเราและพาไปส่่งที่่�โรงเรีียนทุุกวััน ช่่วงใกล้้สอบแม่่จะช่่วยทบทวนบทเรีียนเพื่่�อให้้เราเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้เราสอบได้้คะแนนดีี ทำำ�ให้้เราภููมิิใจในตนเอง แต่่หากเราคะแนนไม่่ดีี แม่่ก็็ไม่่เคยว่่าแต่่จะคอยให้้กำำ�ลัังใจเราเสมอ และฉัันเข้้าใจว่่าบาง
ครั้้�งแม่่อยากให้้เราช่่วยงานบ้้าน เพราะท่่านอยากให้้เราช่่วยเหลืือตััวเองได้้เมื่่�อเราโตขึ้้�น
แม่่คืือผู้้�มีีพระคุุณที่่�เราต้้องเคารพรัักและระลึึกถึึงพระคุุณของแม่่อยู่่�เสมอ และเราไม่่ควรทำำ�ให้้ท่่านต้้องเสีียใจ

จุุ ฑิิ สร า ลิ่่� ม กัั ง วาฬมงคล ป.6/4

ผลงานการแต่งคำ�ประพั นธ์ประเภทกลอนสุภาพ
หัวข้อ พระคุณของแม่
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ดุุ จดว งดาว

				
แม่่ฉัันนั้้�นเปรีียบดั่่�งดวงดารา		คอยส่่องแสงนำำ�พาสู่่�ฝั่่�งฝััน
			กำำ�ลัังใจมีีให้้ในทุุกวััน			
กลอนร้้อยพัันนั้้�นไม่่เทีียบเปรีียบพระคุุณ
			บุุญคุุณแม่่ดุุจแสงสุุริิยา			
กรุุณาเอื้้�อเฟื้้�อและเกื้้�อหนุุน
			ลููกขอกราบซาบซึ้้�งรำำ�ลึึกคุุณ			ความอบอุ่่�นของแม่่ไม่่เสื่่�อมคลาย
			
ดอกมะลิิเรีียงร้้อยเป็็นมาลััย 			ที่่�มอบให้้ทุุกปีีมีีความหมาย
			
แทนความรัักแม้้เราอยู่่�ห่่างกาย		
กาลผ่่านหายแต่่ใจยัังคงเดิิม
อิิ สรีี ย์์

เกษตรวุุ ฒิิ วรรณ ม.3/3

พระคุุ ณอัั น ยิ่่� ง ใหญ่่

				
พระคุุณแม่่แม้้นเหมืือนดุุจเดืือนดาว แสงแพรวพราววาววัับไม่่ดัับสิ้้�น
			ลููกขอกราบแทบเท้้าธุุลีีดิิน 			ลบมลทิินทั้้�งปวงที่่�ล่่วงเกิิน
			คำำ�มารดรสอนเหมืือนดั่่�งสุุวรรณ 		
เป็็นอำำ�พัันอัันล้ำำ��ค่่าน่่าสรรเสริิญ
			
ใครพบเข้้าเฝ้้ามองหามาเชื้้�อเชิิญ 		มิิมีีเมิินเดิินเข้้าหาพากัันชม
			ชนนีีดุุจดั่่�งสุุริิยา 				
แสงเจิิดจ้้าอร่่ามตาสีีแสดส้้ม
			สาดส่่องสายฉายชี้้�ทางอัันอุุดม			
จากโคลนตมสู่่�บััวบานเพราะมารดา

ปัั ณ ฑา วงค์์ ธ านีี ม.3/4
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กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
รวบรวมโดย ครููระดัับชั้้�นต่่าง ๆ

	กิิ จ กรรมสััปดาห์์ เ ทิิ ด พระคุุ ณ แม่่ จัั ดขึ้้� น เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้
นัักเรีียนแสดงความกตััญญูกู ตเวทีีต่อ่ ผู้้มี� พี ระคุุณ และให้้นัักเรีียนได้้
พััฒนาทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งในปีีการศึึกษานี้้�
นัักเรีียนได้้มีโี อกาสมาเรีียนที่่�โรงเรีียนตามปกติิ จึึงมีีโอกาสร่่วมกัันคิิด
ออกแบบและสร้้างสรรค์์กิิจกรรมนี้้�ขึ้้�นมาตามความถนััดของแต่่ละ
ช่่วงชั้้�น ดัังนี้้�

	วัันแม่่ปีนี้้ี หนูู
� เตรีียมพวงมาลััยดอกมะลิิมากราบคุุณแม่่ หนูู
บอกคุุณแม่่ว่า่ จะเป็็นเด็็กดีี ตั้้ง� ใจเรีียน หนููรัักคุุณแม่่มากที่่�สุดุ คุุณแม่่
บอกว่่าคุุณแม่่รัักหนููกัับน้้อง ๆ มากที่่�สุดุ ขอให้้หนููเป็็นเด็็กดีีและตั้้ง� ใจ
เรีียน แล้้วคุุณแม่่ก็็พาหนููไปกิินไอศกรีีม ไปดููสััตว์์ หนููมีีความสุุขมาก
หนููรัักคุุณแม่่ที่่�สุุด
		

ณัั ฏ ฐณิิ ช า ชาวทำำ � นา ป.2/3

ชั้้�นปฐมวััย - ประถมศึึกษา ครููเชิิญชวนให้้นัักเรีียนจััด
	หนููรู้้�สึึกดีีใจ ภููมิิใจ มีีความสุุขและมีีความมั่่�นใจในการทำำ�
กิิจกรรม โดยนัักเรีียนปฐมวััยประดิิษฐ์์การ์์ดวัันแม่่ และนัักเรีียน
คลิิปวิิดีีโอให้้คุุณแม่่ และหนููรู้้�สึึกว่่าได้้มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน
ระดัับประถมศึึกษาบัันทึึกวีีดิิทััศน์์เพื่่�อมอบเป็็นของขวััญแด่่คุุณแม่่
กลุ่่�มร่่วมกัับเพื่่�อน มีีความรู้้�สึึกสนุุกสนาน และหนููคิิดว่่าแม่่ของหนูู
และผู้้�ปกครอง เนื่่�องในโอกาสวัันแม่่แห่่งชาติิ 12 สิิงหาคม
และคุุณแม่่ของเพื่่�อน ๆ ทุุกคนภููมิิใจผลงานของพวกหนูู
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น นัักเรีียนสร้้างสรรค์์วีีดิิทััศน์์โดย
เอลิิ ฎ า วงศ์์ ศ รีี รุ่่� งเรืือง ป.3/2
รวบรวมภาพคู่่�แม่่ - ลููก ประกอบเพลงบรรเลง, การร้้องเพลง หรืือ
การเล่่นดนตรีีประกอบ โดยมีีคำำ�อวยพรทั้้�งรููปแบบร้้อยแก้้วและร้้อย
กรอง 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอัังกฤษ และภาษาจีีน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย นัักเรีียนได้้มีีโอกาสออกแบบ
กิิจกรรมที่่�ทำำ�ร่่วมกัันเพื่่�อเป็็นของขวััญพิิเศษที่่�มอบแด่่คุุณแม่่ โดย
แต่่ละห้้องเรีียน คััดเลืือกกิิจกรรมที่่�เพื่่�อน ๆ จะได้้แสดงความสามารถ
พิิเศษทั้้�งด้้านภาษา ดนตรีี ทัักษะพิิเศษ และกิิจกรรมที่่�เพื่่�อนทุุกคนใน
ห้้องสามารถมีีส่่วนร่่วมได้้อย่่างมีีความสุุข กิิจกรรมที่่�เรีียบง่่ายแต่่
เปี่่�ยมไปด้้วยความตั้้�งใจของนัักเรีียนทุุกคน เช่่น ร้้องเพลง เล่่นดนตรีี
พููดความในใจ บอกรัักแม่่ บัันทึึกเป็็นวีีดิิทััศน์์ ทำำ�การ์์ดเพื่่�อมอบแด่่
คุุณแม่่ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้ระลึึกถึึงความรััก ความ
ผููกพััน และความสุุขที่่�ได้้รัับจากผู้้�มีีพระคุุณ
	หลัังจากนำำ�เสนอกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนเตรีียมมาให้้คุุณแม่่
และผู้้�ปกครองแล้้ว ครููเชิิญชวนนัักเรีียนได้้เขีียนไตร่่ตรองกลัับมา ดััง
ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
	หนููชอบกิิจกรรมวัันแม่่ เพราะคุุณแม่่เลี้้ย� งเรามาตั้้ง� แต่่เกิิด
หนููได้้กราบเท้้าคุุณแม่่ เอาน้ำำ��ให้้ดื่่�ม และก็็ให้้การ์์ดที่่�เป็็นรููปดอกไม้้
หนููประทัับใจที่่� ไ ด้้ ร้้อ งเพลงอิ่่�มอุ่่�นให้้ คุุณ แม่่ ได้้ ก ล่่ า วคำำ�อวยพร
ที่่�ตรงกลางมีีรููปหนููยิ้้�ม การ์์ดข้้างในเป็็นรููปหััวใจที่่�เขีียนว่่าหนููรัักแม่่
ทำำ� การ์์ ด วัันแม่่ แ ละได้้ ม อบดอกมะลิิ เมื่่� อ หนููได้้ ม อบสิ่่� ง ต่่ า ง ๆ
นะคะ
ให้้ และให้้ดููคลิิปวิิดีีโอ หนููรู้้�สึึกว่่าคุุณแม่่มีีความสุุขและภููมิิใจมาก
ณภัั ท ชา เกตุุ แ ก้้ ว อ.3/1 หนููเลยรู้้�สึึกว่่าสิ่่�งที่่�หนููทำำ�ให้้คุุณแม่่มัันมีีค่่ามาก ๆ กัับหนููและคุุณแม่่
ตอนที่่�หนููอััดคลิิปวิิดีีโอในห้้องเรีียนตอนนั้้�นหนููตื่่�นเต้้นมาก ๆ และ
ในวัันแม่่ปีีนี้้�หนููได้้แสดงความรัักต่่อคุุณแม่่ทั้้�งร้้องเพลง ทำำ�ด้้วยความภููมิิใจมากที่่�ทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�ให้้กัับคุุณแม่่
ค่่าน้ำำ��นม รำำ�เพลงปิิตุุเรศมารดร และเขีียนการ์์ดบอกความรู้้�สึึกกัับ
วรวีี ร์์ นวาระสุุ จิิ ตร ป.4/1
คุุณแม่่ โดยขอให้้คุุณแม่่มีีความสุุข แข็็งแรงและมีีเงิินเยอะ ๆ หนูู
ดีีใจที่่�ได้้แสดงความรัักกัับคุุณแม่่ อยากให้้โรงเรีียนมีีกิิจกรรมแบบนี้้�
	หนููรู้้�สึกึ ดีีใจที่่�ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในงานวัันแม่่ หนููได้้อััดคลิิปวิิดีโี อ
ทุุกปีีค่่ะ
เขีียนความในใจ ทำำ�การ์์ดวัันแม่่ แม้้เพื่่�อน ๆ อดหลัับอดนอนเพราะ
ปุุ ณิิ ก า วงเวีี ย น ป.1/2 ต้้องเตรีียมงานวัันแม่่ แต่่หนููไม่่เสีียดายเวลาที่่�หนููใช้้ไป พวกหนููทำำ�
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ด้้วยความตั้้�งใจ เพราะเหมืือนหนููได้้ตอบแทนบุุญคุุณแม่่เหมืือนที่่� ทำำ�ให้้คุุณแม่่ของทุุกคน พวกหนููได้้จััดทำำ�วีีดิิทััศน์์ให้้คุุณแม่่ โดยการ
คุุณแม่่ทำำ�ให้้หนูู และหนููขอบคุุณคุุณครููที่่�สนัับสนุุนและเปิิดโอกาส เต้้นประกอบเพลงค่่าน้ำำ��นม พร้้อมบอกความรู้้�สึกึ ต่่อคุุณแม่่ การได้้ทำำ�
ให้้พวกหนููได้้แสดงความรัักให้้คุุณแม่่
กิิจกรรมนี้้�ทำำ�ให้้หนููได้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือร่่วมใจกัันในห้้อง ที่่�ทุุกคน
ณริิ ต า ไชยพรหม ป.5/4 มีีความสุุขและอยากจะทำำ� พวกเราทั้้�งห้้องได้้ร่่วมกัันทำำ�ทุุกขั้้�นตอน
ตั้้ง� แต่่เลืือกเพลง คิิดท่่า เป็็นต้้น หนููได้้เห็็นถึึงความสามััคคีีของทุุกคน
ทำำ�ให้้วีดิี ทััศน์
ิ ข์ องห้้องเราออกมาสวยและเป็็นที่่�น่า่ พึึงพอใจ ทุุกคนมีี
ความรู้้ซึ้� ง้� ถึึงพระคุุณของคุุณแม่่ผ่า่ นบทเพลงค่่าน้ำำ��นม และถ่่ายทอด
ความในใจจากท่่าเต้้น อีีกทั้้�งได้้พููดความในใจและข้้อความที่่�อยาก
จะบอกคุุณแม่่ด้้วยความซาบซึ้้�งและกตััญญูู ทุุกคนได้้นำำ�ดอกมะลิิ
ที่่�ทางโรงเรีียนได้้ให้้มานำำ�ไปไหว้้คุุณแม่่พร้้อมเปิิดคลิิปให้้ดูู สุุดท้้าย
นี้้�ห้้องเราภููมิิใจที่่�ได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรมวัันแม่่รููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่เคยได้้
ทำำ�มาก่่อน เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19 ทำำ�ให้้เราต้้องจััดกิิจกรรม
ออนไลน์์ การที่่�ได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรมในรููปแบบใหม่่ที่่�ทุุกคนร่่วมมืือกััน
เราได้้ข้้อคิิดและคุุณธรรมต่่าง ๆ มากมายจากการทำำ�กิิจกรรม เช่่น
ความคิิดสร้้างสรรค์์และความสามััคคีี เป็็นต้้น ทำำ�ให้้พวกเรารู้้�สึกึ ดีีใจ
และชอบการทำำ�กิจิ กรรมแบบนี้้�อย่่างมาก และเราหวัังอย่่างมากที่่�จะ
ได้้จััดกิิจกรรมร่่วมกัันในอนาคตอีีก
ศุุ ภนิิ ษ ฐ์์ แสงงาม ม.2/2

หนููรู้้�สึึกมีีความสุุขและสนุุกที่่�ได้้ทำ�ำ และได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมวััน
แม่่แห่่งชาติิ ป.6/2 รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้ทำำ�กิิจกรรมวัันแม่่ให้้คุุณแม่่ และได้้
ทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อน ๆ ทุุกคน หนููอยากมอบความสุุข ความภููมิิใจ
และความสนุุกให้้คุณ
ุ แม่่ หนููอยากให้้แม่่ได้้รัับชมคลิิปวิิดีโี อที่่�หนููและ
เพื่่�อน ๆ ทุุกคนทำำ�ให้้คุณ
ุ แม่่ทุกุ ท่่าน และรู้้�สึกึ ตื่่น� เต้้นที่่�จะได้้เปิิดคลิิป
วิิดีีโอให้้คุุณแม่่ได้้รัับชม
เรลิิ น ดา โล่่ ห์์ เ ลขา ป.6/2

	กิิจกรรมวัันแม่่ที่่หนูู
� ได้้ร่วมกัั
่ นทำำ�วีดิี ทััศน์
ิ กัั์ บเพื่่�อน ๆ ทำำ�ให้้
หนููเข้้าใจคำำ�ว่า่ “แม่่” ได้้อย่่างลึึกซึ้้ง� “แม่่” คำำ�สั้้น� ๆ ที่่�เขีียนง่่าย และ
พููดง่่าย ๆ เสีียงเรีียกว่่า “แม่่” ยามที่่�เราเปล่่งเสีียงพููดได้้ครั้้�งแรก
เสีียงเรีียก “แม่่” ยามที่่�เราคิิดถึึง อยากได้้ยิินเสีียง “แม่่” ทำำ�ให้้เรา
รู้้�สึึกอุ่่�นใจและปลอดภััย แม่่คืือทุุกอย่่างของชีีวิิตหนูู ผู้้�คอยดููแลและ
อยู่่�เคีียงข้้างหนููไม่่ว่่าจะสุุข ทุุกข์์ กอดให้้กำำ�ลัังใจกัันและปลอบใจใน
วัันที่่�หนููอ่่อนล้้า และมีีน้ำำ��ตา แม่่จะเฝ้้าเป็็นห่่วงทุุกอย่่าง เช่่น อาหาร
การกิิน การเรีียน การนอน แม้้กระทั่่ง� ยามเจ็็บป่่วย หนููรัักแม่่ในทุุก ๆ
สิ่่ง� ที่่�แม่่ทำำ�ให้้หนูู แม่่ผู้เ้� ข้้าใจลููกทุุกคนและพร้้อมจะอยู่่�เคีียงข้้างลููก ๆ
เสมอ หนููอยากจะบอกแม่่ทุุก ๆ วัันว่่า “รัักแม่่”
ศศิิ ณัั ฐ ศิิ ริิ วัั ฒ นากร ม.1/2

จากกิิจกรรมวัันแม่่ที่่ห้� อ้ งมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2/2 ได้้ร่วม
่ ใจกััน

	หนููมีีส่่วนร่่วมเป็็นเบื้้�องหลัังของกิิจกรรมวัันแม่่ ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการช่่วยเสนอกิิจกรรม การตััดต่่อคลิิปวิิดีีโอเพื่่�อส่่งต่่อให้้กัับคุุณ
แม่่ รวมถึึงการดำำ�เนิินการกิิจกรรมวัันถ่่ายทำำ�คลิปิ วิิดีโี อ การได้้มีส่ี ว่ น
ร่่วมในหลายกระบวนการทำำ�ให้้หนููได้้เรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อน ๆ
และได้้ฝึึกความเป็็นผู้้�นำำ�
	สิ่่�งที่่�หนููประทัับใจมากที่่�สุุดจากการทำำ�งานในครั้้�งนี้้�คืือได้้
รัับความร่่วมมือื จากเพื่่�อน ๆ ทุุกคนในห้้องเป็็นอย่่างดีี แน่่นอนว่่าการ
ทำำ�งานร่่วมกัับคนหมู่่�มากเป็็นสิ่่�งที่่�ยากกว่่าการทำำ�งานคนเดีียว แต่่
เมื่่�ออาศััยความสามััคคีี ร่่วมแรงร่่วมใจเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ก็็ทำำ�ให้้งาน
ออกมาดีีตามที่่�ทุุกคนหวัังไว้้
การทำำ�งานวัันแม่่ร่วมกัั
่ บเพื่่�อน ๆ ในห้้องครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้หนููได้้
รู้้�ว่า่ เพื่่�อนทุุกคนรัักคุุณแม่่และมีีความตั้้�งใจอย่่างมากที่่�จะจััดกิิจกรรม
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ให้้เป็็นที่่�ประทัับใจของคุุณแม่่มากที่่�สุุด
อาทิิ ช า ไพจิิ ต โรจนา ม.3/2

และรัักในทุุกสิ่่�งที่่�หนููเป็็น เมื่่�อทำำ�อะไรผิิดพลาดแม่่จะคอยตัักเตืือน
และเข้้าใจในตััวลููกเสมอ ความรัักของแม่่เติิมเต็็มในทุุก ๆ ด้้าน และ
เป็็นเหตุุผลที่่ดิ� ฉััิ นแบ่่งปัันและรัักคนรอบข้้างได้้อย่่างเต็็มหััวใจเช่่นกััน
สิิ ริิ นิิ ญ าต์์ สิิ ริิ พ ราหมณกุุ ล ม.5/3

	ความรู้้�สึึกสำำ�หรัับวัันแม่่ วัันแม่่เป็็นวัันที่่�ทำ�ำ ให้้เราได้้กลัับ
มาระลึึกถึึงความรััก ความทุ่่�มเทที่่�แม่่มีใี ห้้กัับเรา ซึ่่ง� บางครั้้�งเราอาจจะ
ละเลยและเผลอพููดหรืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คุุณแม่่เสีียใจ ดัังนั้้�นสำำ�หรัับ
หนูู วัันแม่่จึงึ เป็็นวัันที่่�ทำำ�ให้้เรากลัับมาตระหนัักถึึงพระคุุณและความ
รัักของแม่่
ชนิิ ต า เอี่่� ย มวิิ ริิ ย ะพงษ์์ ม.6/5

	กิิจกรรมวัันแม่่ปีีนี้้� ดิิฉัันได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
และวิิธีแี ก้้ปัญ
ั หาเฉพาะหน้้าในด้้านต่่าง ๆ ดิิฉัันภููมิิใจที่่�ได้้ทำำ�งานร่่วม
กัับเพื่่�อน ๆ ประทัับใจในความร่่วมมืือของเพื่่�อน ๆ ทุุกคน อยากให้้
คุุณแม่่ภููมิิใจเมื่่�อได้้รัับชมการแสดงที่่�เพื่่�อน ๆ ทุุกคนในห้้องร่่วมกััน
จััดทำำ�ขึ้้�น
อมลวรรณ แพร่่ น่่ า น ม.4/3

จากกิิจกรรมวัันแม่่ที่่�ผ่่านมา ดิิฉัันและเพื่่�อน ๆ ได้้จััดทำำ�
คลิิปวิิดีีโอเพื่่�อเป็็นของขวััญให้้กัับคุุณแม่่ ทุุกคนฝึึกซ้้อมและมีีความ
ตั้้�งใจมากที่่�จะทำำ�เพื่่�อเป็็นของขวััญชิ้้�นพิิเศษให้้คุุณแม่่ทุุกท่่าน สิ่่�งนี้้�
ทำำ�ให้้ดิิฉัันได้้สััมผััสและระลึึกถึึงคำำ�ว่่า “Unconditional love” รััก
ของแม่่ไม่่เคยมีีข้้อแม้้ ไม่่เคยมีีวัันหยุุด แม่่คอยสนัับสนุุนทุุกอย่่าง
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	กิิจกรรมวัันเเม่่เป็็นกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนมาเเตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย
ของเราให้้ความสำำ�คััญและจััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี กิิจกรรม
วัันเเม่่ของโรงเรีียนทำำ�ให้้ดิิฉัันได้้ระลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณสมเด็็จ
พระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
แม่่ของเเผ่่นดิินที่่�มีีต่่อปวงชนชาวไทยและยัังเป็็นโอกาสพิิเศษให้้
ดิิฉัันกัับคุุณแม่่ได้้เเสดงความรััก ความใกล้้ชิิดและบอกความในใจ
ผ่่านการ์์ดวัันเเม่่ที่่�ดิิฉัันตั้้�งใจทำำ� คุุณแม่่บอกว่่าการ์์ดเป็็นของขวััญ
ที่่�เรีียบง่่าย เเต่่เต็็มไปด้้วยคุุณค่่าทางจิิตใจเเละเป็็นกำำ�ลัังใจที่่�สำำ�คััญ
ของคุุณเเม่่ กิิจกรรมวัันเเม่่ถึึงจะเป็็นกิิจกรรมเล็็ก ๆ ในโรงเรีียนเเต่่
ก็็เต็็มเปี่่�ยมไปด้้วยความรัักเเละความอบอุ่่�น
ณัั ฏ ฐนัั น ท์์ ไชยแพทย์์ ม.6/3

กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
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กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำ�ฝน
เครื่องไทยธรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
โดย ครููอรอุุมา สว่่างธููป

	กิิจกรรมถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบน้ำำ��ฝน เครื่่�องไทยธรรม ณ วััดปทุุมวนารามราชวรวิิหาร เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร เป็็น
กิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรในชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่�มีคว
ี ามเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับหลัักสููตรท้้องถิ่่น� และการมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างสถานศึึกษากัับชุุมชนใน
ท้้องที่่�เขตปทุุมวััน โดยทุุก ๆ ปีี นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จะเป็็นตััวแทนโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ไปถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบ
น้ำำ��ฝน เครื่่�องไทยธรรม ณ วััดปทุุมวนารามราชวรวิิหาร แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย
มีีการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ จึึงงดการจััดกิิจกรรมนี้้�เป็็นระยะเวลา 2 ปีี
ในปีีการศึึกษา 2565 หลัังจากกระทรวงศึึกษาธิิการได้้ประกาศให้้มีกี ารจััดการเรีียนการสอนในระบบออนไซต์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้
รัับความรู้้ใ� นเรื่่อ� งของประเพณีี วััฒนธรรมไทย สามารถร่่วมปฏิิบััติศิ าสนกิิจ และปฏิิบััติติ นเป็็นศาสนิิกชนที่่�ดีไี ด้้ เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 คณะครูู และคุุณแม่่อาสา จำำ�นวน 136 คน จึึงเป็็นตััวแทนในการถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบ
น้ำำ��ฝน เครื่่�องไทยธรรม ณ วััดปทุุมวนารามราชวรวิิหารอีีกครั้้�ง โดยการจััดกิิจกรรมนี้้�ทางโรงเรีียนได้้คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยในการเดิินทาง
และยัังคงรัักษามาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 อย่่างเคร่่งครััด การปฏิิบััติิกิิจกรรมนี้้�นัักเรีียนได้้เขีียนแสดงความคิิด
เห็็นในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม ดัังนี้้�
	หนููรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นตั้้�งแต่่ก่่อนออกเดิินทาง ถึึงแม้้การเดิินไป กลัับ
skywalk จะเหนื่่�อยแค่่ไหน แต่่พวกเราก็็มีีความพยายามและตั้้�งใจมากใน
การปฏิิบััติิศาสนกิิจ บริิเวณวััดปทุุมวนารามฯ สงบร่่มรื่่�นมาก และครููก็็มีี
มาตรการป้้องกัันโควิิดที่่�ดีีมาก ให้้พวกหนููเตรีียมหน้้ากากอนามััยมาเผื่่�อ
พกเจลล้้างมืือ ฯลฯ หนููรู้้�สึึกมีีความสุุขกัับการไปปฏิิบััติิศาสนกิิจที่่�วััดปทุุม
วนารามฯ มาก หนููอยากให้้โรงเรีียนและคุุณครููจััดกิิจกรรมแบบนี้้�อีีก ได้้
ทั้้�งประโยชน์์และความรู้้�
ภัั ทรภร รุ่่�งดิิ ล กโรจน์์ ป.6/1

32

Mater Dei News ฉบัับที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565

���������������������������������������������������������������������������

	หนูรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกใหม่ ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
หนูได้เรียนรู้ว่าการได้ไปวัดทำ�ำบุญ หรือการปฏิบัติธรรมไม่ได้น่าเบื่อ
เสมอไป และกิจกรรมนี้ยังทำ�ำให้หนรู วู้ า่ การทำ�ำบุญทำ�ำให้จติ ใจเราสงบ
ร่มเย็น
นิ ธิ ช ญนั น ทิ์ บุ ญ นำ�ำกิ จสวั สดิ์ ป.6/2

	หนููรู้้�สึกึ มีีความสุุขที่่�ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
ได้้ออกนอกสถานที่่�เพื่่�อไปทำำ�บุญ
ุ ที่่�วััดปทุุมวนารามฯ
ได้้ทำำ�จิติ ใจให้้สงบ ได้้อยู่่�ใกล้้ธรรมชาติิ และผู้้�คนต่่าง ๆ
ถืือว่่าหนููได้้ออกกำำ�ลัังกายด้้วยหลัังจากที่่�อยู่่�บ้้านเรีียน
ออนไลน์์มาสองปีี จะเป็็นวัันที่่�หนููไม่่ลืืมตลอดปีีที่่�ได้้
มาเรีียนที่่�โรงเรีียน
อทิ ต า ปั ญ จะ ป.6/3

	หลังจากที่หนูเรียนออนไลน์มาสองปี หนูคิดถึงโรงเรียนมาก และ
ครั้งนี้หนูได้ออกนอกสถานที่ไปกับคุณครูและเพื่อน ๆ ซึ่งสถานที่ที่หนูได้ไป
คือ วัดปทุมวนารามฯ หนูได้ถวายของแด่พระสงฆ์ และฝึกความอดทนใน
การเดินทางเนื่องจากวันนั้นแดดค่อนข้างร้อน แต่หนูสนุกมาก ๆ
พิ ชชากานต์ สมานภาพ ป.6/4
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อาสาจราจร

อาสาจราจร

โดย ษษธร สถิิตย์์พรััญชััย ตััวแทนนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4

	หากกล่่าวถึึงการปฏิิบััติิกิิจกรรมสัังคมสงเคราะห์์ที่่�โรงเรีียนแล้้ว การปฏิิบััติิเวร
จราจรคงเป็็นกิิจกรรมแรก ๆ ที่่�นัักเรีียนชั้้น� มััธยม 4 นึึกถึึง ซึ่่ง� ในมุุมมองของฉัันตอนแรก ฉััน
คิิดว่่าคงจะน่่าเบื่่�อ และร้้อนมากแน่่ ๆ แต่่เมื่่�อปฏิิบััติกิิ จิ กรรมแล้้วความรู้้�สึกึ กลัับตรงกัันข้้าม
เพราะไม่่มีใี ครเกี่่ย� งหน้้าที่่�กัันเลย ทุุกคนสนุุกสนานและมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�จะทำำ�หน้า้ ที่่�นี้้�
อย่่างเต็็มที่่� บ้้างก็็แย่่งกัันเปิิดประตููรถ เช่่น “รถคัันนี้้�เราจองนะ”, “เดี๋๋ยวคัั
� นสีีดำำ�เราเปิิดเอง”
รวมถึึงปััญหาเล็็ก ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น เพื่่�อนหาที่่�เปิิดประตููรถบางรุ่่�นไม่่เจอ กลัับสามารถสร้้าง
เสีียงหััวเราะให้้กัับเพื่่�อนในกลุ่่�มและครููเวรประจำำ�วัันได้้ บ้้างก็็แย่่งกัันพาน้้องไปส่่งที่่�อาคาร
อีีกทั้้�งบรรยากาศยามเช้้านั้้�นอากาศดีีมาก ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิเวรจราจรครั้้�งนี้้�รู้้�สึึกสนุุกที่่�ได้้ทำำ�
	ฉัันกัับเพื่่�อน ๆ ได้้เห็็นน้้องอนุุบาลงััวเงีียกำำ�ลัังลงจากรถ ซึ่่�งเป็็นภาพที่่�น่่ารััก
มาก การได้้เห็็นภาพเหล่่านั้้�นทำำ�ให้้ฉัันอยากจะดููแลน้้อง ๆ พาน้้องเดิินข้้ามฝั่่�งไปอาคาร
ปฐมวััยอย่่างปลอดภััยที่่�สุุด รวมถึึงได้้ทำำ�ความรู้้�จัักพููดคุุยกัับน้้อง ได้้ฝึึกวิิธีีการพููดกัับน้้อง ๆ
อย่่างประนีีประนอมให้้น้้อง ๆ ไม่่กลััว
	หลังจากทำ�ำกิจกรรมแล้วฉันรู้สึกดีมากที่ได้ทำ�ำหน้าที่นี้ คล้าย ๆ กับการได้ออก
กำ�ำลังกายในตอนเช้าให้จิตใจเราแจ่มใสก่อนเข้าเรียน หากมีโอกาสฉันและเพื่อน ๆ ก็
อยากจะทำ�ำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์นี้อีก เพราะวันนั้นฉันได้สัมผัสกับคำ�ำว่าเซอร์เวียม
อย่างแท้จริง การทีเ่ รายินดีและมีความสุขกบั การช่วยเหลือคนอืน่ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
แม้วา่ จะเหนือ่ ยแต่เพียงได้สร้างความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นรอยยิ้มให้นอ้ งในตอนเช้าได้
นั่นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแล้ว
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แนะนำ�คณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
คณะอั จฉร ามั ย สี ฟ ้ า

หัั วหน้้ า สีี

รองหัั วหน้้ า สีี

ประธานเชีี ยร์์

รััญชิิสา เร่่งเพีียร ป.6/1 (17502)

สาริิศา กมลวิิศิิษฎ์์ ป.5/3 (17564)

ไอรา กุุญชร ณ อยุุธยา ป.6/2 (17508)

คณะอู ร ์ ส ุ ล านารี สี แ ดง

หัั วหน้้ า สีี

วััฑฒกร ยัังวาณิิช ป.6/1 (17507)

รองหัั วหน้้ า สีี

ประธานเชีี ยร์์

ภาวิิดา พรวััฒนานุุกููล ป.5/3 (17620) ศรััณรััตน์์ เลิิศกัังวาลไกล ป.6/4 (17496)
คณะสุ ร นารี สี เ หล ื อ ง

หัั วหน้้ า สีี

รองหัั วหน้้ า สีี

ประธานเชีี ยร์์

ณพิิชญา แซ่่จิิว ป.6/1 (17321)

ปุุณณภา สกุุลชััยเกตุุ ป.5/3 (17775)

ฉััตรลดา ก่่อวนิิช ป.6/4 (17288)

คณะธั ม มกั ญ ญา สี เ ขี ยว

หัั วหน้้ า สีี

รองหัั วหน้้ า สีี

ประธานเชีี ยร์์

นัันท์์นภััส ธนธรกิิจ ป.6/3 (17295)

อรนลิิน อุุดมชาญ ป.5/1 (17626)

ภณิิชลัักษณ์์ แก้้วเกตุุ ป.6/4 (17305)
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จากสมาคมผู้ปกครอง

จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย
โดย ผศ.ดร.ธนกรณ์์ แน่่นหนา

เป็็นที่่�น่า่ ยิินดีีที่่โ� รงเรีียนได้้สามารถจััดการเรีียนการสอนสำำ�หรัับภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 ภายใต้้สถานการณ์์ Covid19 ได้้
เป็็นอย่่างดีี เริ่่�มมีีการผ่่อนปรนให้้สามารถทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียนบางส่่วนที่่�เหมาะสมได้้ สมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนมาแตร์์
เดอีีวิิทยาลััยก็็ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ด้้วยเช่่นเดีียวกัันหลัังจากห่่างหายไปนานในช่่วง Covid19
	กิิจกรรมแรกคืือ MD PTA Panel ในวัันเสาร์์ที่่� 27 สิิงหาคม 2565 สำำ�หรัับผู้้�ปกครองระดัับชั้้�นอนุุบาล 3 ประถมศึึกษาปีีที่่� 1
ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และผู้้�ปกครองใหม่่ในทุุกระดัับชั้้�นที่่�ได้้เข้้ามาเป็็นสมาชิิกใหม่่ของโรงเรีียนในช่่วงสถานการณ์์ Covid19 ซึ่่�งอาจจะไม่่ได้้
มีีโอกาสทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียนที่่�ถููกงดไปในช่่วงสถานการณ์์ Covid19 เช่่น Family Day งานเอกลัักษณ์์ไทย กีีฬาสีี แม่่อาสา และ
อื่่�น ๆ กิิจกรรมเหล่่านี้้�จริิง ๆ เป็็นกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ในการที่่�จะสร้้างโอกาสและความร่่วมมืือของผู้้�ปกครอง ความสััมพัันธ์์ในกลุ่่�มผู้้�
ปกครอง การมีีตััวแทนกลุ่่�มผู้้�ปกครองในแต่่ละรุ่่�น ด้้วยเหตุุนี้้�ทางสมาคมจึึงได้้จััดงาน MD PTA Panel โดยได้้เชิิญผู้้�ปกครองรุ่่�นพี่่�มาเล่่าถึึง
ประสบการณ์์ รููปแบบกิิจกรรม ความร่่วมมือื สิ่่ง� ที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมเหล่่านี้้� มาให้้ผู้�ป้ กครองใหม่่ได้้เห็็นและเข้้าใจถึึงหััวใจของแต่่ละกิิจกรรม
เพื่่�อสร้้างโอกาสในความร่่วมมืือต่่อไป
	กิิจกรรมที่่�สอง การจััดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2565 ของสมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ในวัันที่่�
3 กัันยายน 2565 ซึ่่�งได้้ความร่่วมจากทางโรงเรีียน นัักเรีียน และคุุณครููเป็็นอย่่างดีีในการจััดการแสดงที่่�หลากหลายจากเด็็กนัักเรีียนในทุุก
ช่่วงชั้้�น
	กิิจกรรมที่่�สาม การสััมมนาผู้้�ปกครองเพื่่�อให้้ข้้อมููลการเตรีียมตััวนัักเรีียนเข้้ามหาวิิทยาลััย ในวัันที่่� 10 กัันยายน 2565 สำำ�หรัับผู้้�
ปกครองนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 ถึึง มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โดยมีีทีีมครููแนะแนว นัักเรีียนเก่่า และผู้้�ปกครองมาร่่วมให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
สอบเข้้ามหาวิิทยาลััยในปััจจุุบััน แนวทางในการเตรีียมตััว หลัักสููตรทั้้�งไทยและนานาชาติิของมหาวิิทยาลััย ระบบการสอบ TCAS ซึ่่�งข้้อมููล
เหล่่านี้้�จำำ�เป็็นที่่�ผู้้�ปกครองได้้รัับทราบเพื่่�อใช้้ในการวางแผนและช่่วยเตรีียมตััวนัักเรีียนในการสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยต่่อไป
	สุุดท้้ายในช่่วงนี้้�ได้้เห็็นภาพถ่่าย Deep field space จาก James Webb Space Telescope ที่่�ทาง NASA ได้้เผยแพร่่ออก
มาน่่าสนใจหลายภาพ นัับเป็็นโอกาสที่่�ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสนใจไปหาหนัังสืือแบบง่่าย ๆ สนุุก ๆเกี่่�ยวกัับจัักรวาล อวกาศ และดาราศาสตร์์มาอ่่าน
ประกอบเช่่น จัักรวาลในเปลืือกนััท ของ Stephen Hawking, ถาม - ตอบเรื่่�องโลกและจัักรวาล ของ Isaac Asimov และCosmos ของ
Carl Sagan ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้เริ่่�มเข้้าใจถึึง จัักรวาล ดวงดาว Galaxy หลุุมดำำ� Nebula ถืือว่่าสามารถใช้้โอกาสเล็็ก ๆ นี้้�สร้้างความรู้้�และความ
สนใจที่่�ยิ่่�งใหญ่่เกี่่�ยวกัับอวกาศและวิิทยาศาสตร์์ได้้
ผศ.ดร.ธนกรณ์์ แน่่ น หนา
นายกสมาคมผู้้�ปกครองและครูู โ รงเรีี ย นมาแตร์์ เ ดอีี วิิ ทย าลัั ย
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อาลัยรัก...ครูนิติมา ไกรฤกษ์

อาลัยรัก...ครูนิติมา ไกรฤกษ์
โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร

	ดิิฉัันได้้รัับความเคารพจากคุุณครููนิิติมิ า ไกรฤกษ์์ นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีรุ่่�นพี่่� MD 35 อย่่างที่่�ดิฉััิ นซาบซึ้้ง� แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็รู้้�สึกึ
เขิินมาก ๆ ถึึงแม้้ดิิฉัันจะทำำ�งานบริิหาร แต่่อย่่างไรพี่่�นิิมาก็็เป็็นรุ่่�นพี่่� ดิิฉัันรุ่่�น 38 อ่่อนกว่่าพี่่�นิิมา 3 ปีี พี่่�นิิมาเรีียกตััวเองว่่าพี่่�นิิมา และเรีียก
ดิิฉัันว่่า คุุณสุุมิิตรา หรืือไม่่ก็็อาจารย์์สุุมิิตราเสมอ พี่่�นิิมาจะสุุภาพ ถ่่อมตน เรีียบร้้อย ความสุุขของดิิฉัันในช่่วงร่่วมทีีมงานสอนภาษาอัังกฤษ
ที่่�โรงเรีียน คืือการอ่่านแผนการสอนของพี่่�นิมิ า ซึ่่ง� ดิิฉัันได้้เรีียนรู้้�มากมาย และมีีความสุุขกัับคุุณครููที่่�ทำำ�งานเรีียบร้้อย ละเอีียดถี่่ถ้� ว้ น เช่่นนี้้� พี่่�
นิิมาชอบให้้ดิิฉัันตรวจสอบแผนการสอนของเธอ เผื่่�อว่่าจะมีีอะไรแนะนำำ� ทั้้�ง ๆ ที่่�ภาษาอัังกฤษ และความรู้้�เรื่่�องการสอนภาษาอัังกฤษของ
เธอมีีมากกว่่าดิิฉัันมากมาย แต่่ก็็ยัังพร้้อมที่่�จะฟัังดิิฉััน เพื่่�อที่่�จะให้้สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่นัักเรีียน
	คุุณแม่่ของพี่่�นิติิ มิ า เป็็นเพื่่�อนมาแตร์์รุ่่�นเดีียวกัับคุุณแม่่บุญ
ุ ประจัักษ์์ ท่่านดีีใจที่่�พี่่นิ� มิ ามาเป็็นครููที่่�โรงเรีียนมาแตร์์ฯ และพี่่�สาวของ
พี่่�นิิมา รุ่่�น 31 ก็็เป็็นอาจารย์์จิิตวิิทยาที่่�ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือโรงเรีียนเป็็นอย่่างมากในการเริ่่�มต้้นงานสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
ทั้้�งสามท่่านมีีความผููกพัันกัับโรงเรีียน และเป็็นศิิษย์์มาแตร์์เดอีีที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้สัังคมมากมาย
	พี่่�นิิติิมาเป็็นผู้้�สนัับสนุุน และมีีส่่วนร่่วมในงานต่่าง ๆ ของโรงเรีียนอย่่างเต็็มที่่�เสมอ ถึึงแม้้จะเป็็นครููพิิเศษรายชั่่�วโมงแล้้วในระยะ
หลััง ก็็ไม่่พลาดที่่�จะมาชื่่�นชมการแสดงดนตรีีของนัักเรีียน ดิิฉัันเคยเขีียนจุุลสารเล่่มเล็็ก ๆ ออกเดืือนละครั้้�ง ตั้้�งชื่่�อว่่า ไตร่่ตรอง ให้้คุุณครูู
ได้้อ่่านอยู่่�พัักหนึ่่�ง เมื่่�อเป็็นครููใหญ่่ พี่่�นิิมาอ่่านทุุกตััวอัักษรที่่�ดิิฉัันเขีียนด้้วย
ความตั้้�งใจ และเปิิดใจกัับสิ่่�งที่่�ดิิฉัันนำำ�เสนอ พี่่�นิิมาเป็็นแบบอย่่างให้้คณะครูู
และนัักเรีียนในการเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับโรงเรีียนในการส่่งเสริิมคุุณค่่าที่่�ดีีงาม
ในงานฌาปนกิิจคุุณครููนิิติมิ า ไกรฤกษ์์ เมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2565
ผู้้แ� ทนนัักเรีียนที่่�เคยเป็็นศิิษย์์ครููนิติิ มิ า ได้้กล่่าวว่่า คุุณครููนิิติมิ าเป็็นแบบอย่่าง
ของกุุลสตรีีไทย ซึ่่�งทั้้�งศิิษย์์ทุุกรุ่่�น และเพื่่�อนครููของคุุณครููนิิติิมา ทุุกคนเห็็น
ด้้วยเป็็นอย่่างยิ่่�ง เราเห็็นจริิงจากการปฏิิบััติิ จากจริิยวััตรของคุุณครูู
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Chinese Language Contest
From July to August this year, Mater Dei School held Chinese Language competitions in all grades (P.1-M.6).
The competition categories included Chinese Hand-writing, Chinese Painting, Chinese Typing, Chinese Knowledge
(quiz), Chinese-Character Bingo, and Chinese video-production competition.
The competitions were held in the classroom, creating a very lively atmosphere. We were especially impressed
with students’ advanced handwriting skills and in-depth knowledge of Chinese language and culture. We are very
happy to see students participate energetically!
We are thrilled to have received so many excellent student works from this contest. Here is a sampling;
many more will be on display in the Chinese Room on Exhibition Day (November 27th, 2022). We congratulate all our
students who participated, and hope that they will continue to work and make greater achievements in the future.
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Business Pitch
M6 English Listening and Speaking
With Khru Samagita Ratnaike

Students in Khru Sama’s Mathayom 6 English Listening and Speaking class had the opportunity to apply and
practice real life skills by role-playing an online business meeting.
Each Team comprised representatives from client and developer companies. The clients were executives
of a multibillion-dollar oil corporation, which required new accommodation for their employees and families. The
developers were invited to pitch their proposal at this meeting. Together, Nattasorn Woraratanadharm, Ramone
Thirawat, Pinyapat Tangsripairoje, Karnchanok Kanchanaporn, and Sasivimol Janchannon sealed the best deal on the
day.
Congratulations to our future businesswomen!
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Expository Essays
M6 Reading and Writing
With Khru Mark Vetare

This semester in Khru Mark Vetare’s Mathayom 6 English Reading and Writing class, students explored the
expository essay genre of academic writing. Khru Mark placed special focus on writing coherent thesis statements this
year. Students were offered a choice of twenty-five prompts covering a wide range of topics. This form of essay is
particularly rigorous, and students demonstrated diligence in their willingness to undergo feedback and revision. Our
students have produced some excellent work across Mathayom 6, which we look forward to publishing in multiple
issues. We start with two exemplary essays from 6/4, by Malini Synsukpermpoon and Woranun Kusolwattananapa.
Why is Science Decreasing Human Lifespan

Scientific advancement has made its way to
becoming a fundamental necessity of human civilization
which seemingly involves nearly every aspect of our lives
from how we live to even how we act and think. Despite
all the revolutionary advancements and breadth of
scientific knowledge, there are numerous potential health
consequences that should be considered. Ironically,
modern science and technology have come to have not
a positive but detrimental impact on our life span by
creating increasingly complicated and outright harmful
environments to our health, establishing excessive
hygiene habits and being unethically predisposed to
violence.
One of the most common scenarios is the
exposure to noxious surroundings and atmosphere
caused indirectly by the use of technology in our lives.
Many industries implicitly make agreements vowing
to improve the citizens’ lives, however, most end up
having quite the opposite effect and result especially in
terms of the environment and our physical health. To
illustrate, cars were first introduced in the late 1800s to
lessen the burden and inefficiency of travel, however,
as time passed these vehicles are now known as one of
the largest carbon emitters and general contributors to
air pollution. According to the NBC news, “Pollution is
responsible for around 9 million premature deaths each
year.” This surpasses the number of those who die from

tobacco annually – over 8 million per year. (Our World in
Data, 2022) Another example is the use of smartphones
which have drastically affected our mental and physical
well-being such as depression, stress, anxiety and sleep
deprivation. Additionally, in the scramble for rare earth
metals to fuel our last electronic fad, strip-mining for these
resources is extremely toxic not to mention the world
has not really developed any safe disposal methods for
the waste. All of these innovations can and do lead to
serious health problems and could, in the worst case,
result in death.
Another issue that receives little empirical
attention are the extreme habits and cautiousness
towards germs and illnesses. This fully manifested itself
during the COVID-19 pandemic. For 150 years the medical
field has understood that the vast majority of diseases
are caused by germs, virus and microbes. Over this period
of time there has understandably been a significant rise
in those who became overly concerned about hygiene.
There are even psychologically classed phobias that
explain this phenomenon. Research indicates that having
infants and young children live in excessively clean
surroundings can increase the probability of developing
allergies and inflammatory bowl disease. (UCLA Health,
n.d.) Depending on the child, these diseases can lead
to a far crueler results whether it is a weakened immune
system, perpetual disease and even death. In addition,
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parents in the 21st century often give their children
medications instantaneously as they are found ill. In
whatever way, it may not be the best decision to allow
provide children such strong and broad medications as
often as is the current trend. The rationale behind this
thinking is somewhat obvious as there is high likelihood
that children’s bodies will develop tolerance to the
medicines they are regularly exposed and which therefore
means that the medicine provided will no longer be
effective. Therefore, it is important to maintain a certain
level of cautiousness towards hygiene and especially in
dispensing medications.
Misuse of scientific knowledge is another increasing
factor contributing to the rise in the mortality rate. The
decrease in the human life span stemming from science
is not always of an indirect consequence, unfortunately,
it is becoming increasingly intentional – the motive for
profit never seems to be too far away. Thanks to science
and technology, we succeeded spectacularly in inventing
weapons of various purposes and uses. For example,

hypersonic missiles, biochemical agents, advanced
robotics and sonic weaponry to name but a fraction.
The primary purpose is obviously to enhance a country’s
defensive capabilities – in order to defend the nation
from threats beyond its borders. Yet, this is hardly the
only direction and purpose of these technological and
scientific achievements are used for.
Overall, developments in the broad field of science has
decreased humanities life span through the creation of
unhealthy environments, being excessively cautious and
pre-emptive towards personal and public health and
directing science and technology toward violence instead
of peace. Each factor alone is recorded with great loss yet
what would happen if all of these issues were combined
into one great event or time? In the end, full utilization
of the individual, their purpose and value are what define
science’s worth.
Malini Synsukpermpoon M6/4

New Technology is Vital to Today’s Teenagers

To begin with, technology helps enhance learning
as it allows constant access to innovative educational
resources. Through the use of personal computers
and mobile devices, classes and entire courses can
be accessed completely online. Teenagers can access
assignments, content, important help, and tutoring from
anywhere which delivers more personal and customized
learning experiences. Moreover, students can also learn at
their own pace. For instance, not only they can re-watch
videos from previous lessons but can also review class
material in order to better understand specific lessons
they are unclear about. In addition, students may also
upload their assignments anywhere and anytime using
common electronic devices.

opportunity to collaborate and exchange their ideas and
even support each other through learning game platforms,
for example, Quizizz, Quizlet, Kahoot, Vonder Go and
dozens of similar platforms not to mention tutoring
platforms such as Khan Academy. These websites can
make learning more enjoyable and provides opportunities
to more fully develop analytical and communications
skills, for instance, explaining difficult concepts to
other students and participating in group discussions.
Technology also makes it possible to have better quality
and more personal interactions with teachers and tutors
from platforms as Coursera and Masterclass. Among other
things, students can ask questions related to what they are
studying in class and are unsure of or request additional
help on the challenging assignments.

Further, collaboration can also be encouraged
via new educational platforms and technologies. High
Lastly, new technologies enable teenagers to
school students can interact with one another before, express their creativity in modern ways. Smartphone
after, and throughout lessons. By this, students have the applications and websites offer young people new
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possibilities to develop their interests and passions. For
instance, if they are interested in creating and editing
videos. There are lots of simple tutorials and software
tools that allow anyone to learn by themselves.

including collaboration and communication also benefit.
Apart from this, new technological advancements also
equip learners to stay up to date by rapidly accessing
a plethora of information instantly. Finally, many new
technologies allow teenagers to express their creativity
adding to personal and even professional development.
Therefore, as long as teenagers continue to study. Cuttingedge technology will play an increasingly significant role
in their lives.

When they have a finished product, they can
share it with their classmates and the world online.
Additionally, others may be interested in music so they
might record their performances, edit them and post the
content on social media platforms such as YouTube. Of
Woranun Kusolwattananapa M6/4
course, performances can also be viewed on social media
platforms as well. Therefore, technology also encourages, Works cited
grows, and spreads creativity and passion through these
Young people and new technologies: what are the positive
tools and platforms.
aspects? Young people and new technologies: What
In conclusion, new technologies can assist are the positive aspects? Retrieved June 24, 2022, from
teenagers to reach higher levels of knowledge and https://familyandmedia.eu/en/news/young-people-andeducation. Moreover, learning opportunities, even in new-technologies-what-are-the-positive-aspects/
remote areas or with uniquely talented instructors, young
people can thrive and learn effectively online. Most 5 ways technology can help children learn. C&K - childcare
importantly, students can learn about various topics and kindergarten. (2018, July 30). Retrieved June 24, 2022,
based on their own unique interests as well as being from https://www.candk.asn.au/love-and-learn/5-waysuseful for their respective studies. Broad practical skills technology-can-help-children-learn
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Prathom
4 Grammar
With Khru Bryan Jacques
This exercise was part of a series of three Prathom 4 grammar lessons on using the verb ‘MUST’. Students
learnt about ‘MUST’ meaning the same as ‘HAVE TO’, and completed workbook exercises, as well as a grammar
assignment, to ensure understanding.
They then learnt how ‘MUST’ can be used to make rules, and were asked to complete a poster containing
five rules and a picture.
Please enjoy this delightful sampler of student “Rules” posters by:

44

		

Tirasa Thongpan (4/1); Suthikan Pruettiangkura (4/1);

		

Ava Rungsardthong (4/2); Airamidha Kannibhakul (4/2);

		

Pranisa Navikaputra (4/3); Alinrada Nisthanon (4/3);

		

Nathpimol Vongthavaravat (4/4); Chinnicha Thammarak (4/4)
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TANABATA
Festival 2022
With Aki Sirikulchayanont Sensei & Fumiyo Kawabata Sensei
The Tanabata Festival is an annual event that is celebrated on July 7th every year in Japan. People write their
wishes on Tanzaku (lovely, small pieces of colorful paper). For the past two years we have not been able to celebrate
the festival because of the pandemic. This year we were back on campus, and M.4 and M.5 students excitedly set
about preparing for the festival from the middle of June.
M.4 students made a wonderful poster to introduce the Tanabata festival, produced a video clip telling the
Tanabata story, and prepared 120 Tanzaku papers for our kindergarten students.
M.5 students made an introduction video about Tanabata for kindergarten students. They also made a
colourful Tanabata board for decorating with Tanzaku papers. Kindergarten students then watched and learned
about the festival from the video, wrote their wishes on Tanzaku papers, and decorated the papers on the board by
themselves.
On July 7th, M.4 Japanese students had an opportunity to learn how to wear a Yukata (unlined summer
kimono), helped friends to write their wishes in Japanese, and decorated the papers on the board.
M.6 Japanese students also wrote their wishes using grammar learned this term. While they were decorating Tanzaku
papers, elementary students came and wrote their wishes with help from our M.6 students.
Our Japanese-major students have not only learned about Japanese culture from textbooks in the classroom,
but have also had a great opportunity to experience and participate first-hand in this beautiful Japanese tradition.
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พิ ธ ี ถ วายพระพรชั ย มงคลพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 27 กรกฎาคม 2565
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พิ ธ ี ถ วายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ
พระบรมราชชนนี พ ั น ปี ห ลวง
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 11 สิ ง หาคม 2565
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พิ ธ ี เ ปิ ด งานกี ฬ าสี 2565
ณ ลาน Piazza
่
เม ื อวั น ที ่ 11 สิ ง หาคม 2565
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พิ ธ ี ม ิ สซ าสมโภชพระนางมารี ย ์ รั บ เกี ยรต ิ เ ข้ า สู ่ สวรร ค์
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 16 สิ ง หาคม 2565
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พิ ธ ี ร ั บ เกี ยรต ิ บ ั ตร กิ จ กรรมวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ ระดั บ มั ธย มศึ ก ษา
เม ื ่ อวั น ที ่ 23 สิ ง หาคม 2565

พิ ธ ี ป ฏิ ญ าณตนเข้ า หมู ่ ย ุ ว กาชาด ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 และประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
เม ื ่ อวั น ที ่ 26 สิ ง หาคม 2565
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สมาคมผู ้ ป กครองและครู ฯ จั ด MD PTA Panel
ให้ แ ก่ ผ ู ้ ป กครองนั ก เรี ย น อนุ บ าล 3 – ประถม 2
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 27 สิ ง หาคม 2565

พิ ธ ี ม อบเกี ยรต ิ บ ั ตร กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ภาษาจี น
ณ ลาน Piazza เม ื ่ อ วั น ที ่ 26 สิ ง หาคม 2565
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การมอบเกี ยรต ิ บ ั ตร คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละกิ จ กรรมวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5 – 6
่
ั
ที ช ้ น 4 อาคารประถม เม ื ่ อวั น ที ่ 1 กั น ยายน 2565

นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธย มศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 กลุ ่ ม จริ ยธรร ม ร่ ว มกิ จ กรรมปฏิ บ ั ต ิ ธรร ม
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 2 กั น ยายน 2565
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ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี ส มาคมผู ้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย เม ื ่ อวั น ที ่ 3 กั น ยายน 2565
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พิ ธ ี ข อบคุ ณบร ิ ษ ั ท โปรเจค แพลนนิ ่ ง เซอร์ ว ิ ส จำ � กั ด (มหาชน) PPS
บริ ษ ั ทว ิ ศ วกรที ่ ป รึ ก ษาในการบริ ห าร และควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารปฐมวั ย
โครงการจั ดภ ู ม ิ ท ั ศ น์ เ พ ื ่ อ การเรี ย นรู ้ ใ หม่
จั ด โดยผู ้ บร ิ ห ารโรงเรี ย นร่ ว มกั บ นายกสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า มาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และนายกสมาคมผู ้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
ที ่ ห ้ อ งประชุ ม อุ ร ์ ส ุ ล า อาคารเฉลิ ม พระเกี ยรต ิ เม ื ่ อ วั น ที ่ 6 กั น ยายน 2565
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พิ ธ ี ม อบเกี ยรต ิ บ ั ตร กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ว ิ ทย าศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ณ ลาน Piazza เม ื ่ อ วั น ที ่ 7-8 กั น ยายน 2565
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การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง ระบบการคั ด เล ื อ ก
นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
จั ด โดย สมาคมผู ้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี
วิ ทย าลั ยร ่ ว มกั บท ี ม ครู แ นะแนว
ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ว ิ ทย าลั ย
เม ื ่ อ วั น ที ่ 10 กั น ยายน 2565

