


 Think  Critically  การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทำำาให้้ผู้้้คิิดเป็็นผู้้้เลืือก เป็็นผู้้้กำาห้นดเองได้ ไม่ีใช่่ผู้้้อื�นส่ั่�ง บอก แลืะ

กำาห้นดให้้เป็็นอย่่างน่�นอย่่างนี� แต่่ร่บเอาเรื�องน่�น วิิธีีน่�น คิวิามีเชื่�อน่�น มีาเป็็นของต่นเอง เพราะได้ผู่้านกระบวินการคิิดของต่นเองแล้ืวิ 

ไม่ีใช่่ห้ล่ืบห้้ห้ล่ืบต่าเชื่�อฟััง ป็ฏิิบ่ติ่ต่ามี ห้รือ ต่่�งห้น้าต่่�งต่าจะป็ฏิิเสั่ธี ขออย่้ฝ่่่าย่ต่่อต้่านเสั่มีอ

 Think  Ethically การคิิดอย่่างมีีคุิณธีรรมี Ethics มีีคิวิามีดีงามี จริย่ธีรรมี ธีรรมีจริย่า ห้ล่ืกศีีลืธีรรมี เป็็นกรอบทีำ�

ส่ั่งคิมีห้รือศีาสั่นากำาห้นด เพื�อให้้เกิดการป็ระพฤติ่ป็ฏิิบ่ติ่ทีำ�ดีงามี

         คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณแลืะมีีคุิณธีรรมี 

 Think Critically and Ethically

 การร้้คิิด ห้ากไม่ีมีีคุิณธีรรมีแลืะจริย่ธีรรมี ก็อาจจะเลืือกป็ฏิิบ่ติ่ในสิั่�งทีำ�เป็็นช่่�วิ สั่ร้างคิวิามีเดือดร้อน แลืะอ่นต่ราย่ให้้ก่บต่นเอง

แลืะผู้้้อื�นได้ ทำำาลืาย่ทำร่พย่ากรธีรรมีช่าติ่ได้ แต่่เมืี�อท่ำ�งร้้คิิด แลืะร้้ผิู้ดช่อบ ช่่�วิดี คิวิบค่้ิไป็ด้วิย่ก่นเสั่มีอ ก็จะมีีสั่ติ่ มีีคิวิามีรอบคิอบ มีีคิวิามี

เข้าใจทีำ�ลึืกซึึ้�ง มีีการเอาใจเขามีาใส่ั่ใจเรา มีีการคิำานึงถึึงบริบทำ พื�นฐานทีำ�แต่กต่่างก่นของบุคิคิลื ไม่ีต่่ดสิั่นถ้ึก ผิู้ด ดี ช่่�วิ โดย่ขาดคิวิามีร่ก 

คิวิามีเมีต่ต่า แลืะการให้้อภ่ัย่ 

หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2565
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม

Think Critically and Ethically
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 มีาแต่ร์เดอีนิวิส์ั่ ฉบ่บเปิ็ดภัาคิเรีย่นทีำ� 1 ปี็การศึีกษา 2565 นี� ขอเริ�มีด้วิย่บรรย่ากาศีในการเรีย่นร้้ของ

การเปิ็ดปี็การศึีกษา น่กเรีย่นเห็้นการเป็ลีื�ย่นแป็ลืงของอาคิาร สั่ถึานทีำ� แลืะบรรย่ากาศีให้ม่ี ๆ  ภัาย่ในโรงเรีย่น ทีำ�

เกี�ย่วิเนื�องมีาจากโคิรงการจ่ดภ้ัมิีท่ำศีน์ เพื�อการเรีย่นร้้ให้ม่ี รวิมีท่ำ�งคิวิามีร้้สึั่กของน่กเรีย่นทีำ�มีีต่่อการกล่ืบมีาเรีย่น

ทีำ�โรงเรีย่น แลืะพิธีีเสั่กอาคิารป็ฐมีว่ิย่ ต่ามีด้วิย่อีกห้นึ�งพิธีีทีำ�สั่ำาค่ิญทีำ�เกิดขึ�นช่่วิงเปิ็ดปี็การศึีกษาน่�นคืิอ พิธีีไห้ว้ิคิร้ 

ทีำ�ได้จ่ดขึ�นท่ำ�งทีำ�อาคิารป็ฐมีว่ิย่ แลืะห้อป็ระชุ่มี ด้วิย่ร้ป็แบบออนไซึ้ต์่ แต่่ย่ง่คิงดำาเนินพิธีีต่ามีมีาต่รการป้็องก่นการ

แพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด – 19 อย่่างเคิร่งคิร่ด ต่ามีด้วิย่บทำคิวิามีกิจกรรมีต้่อนร่บน่กเรีย่นให้ม่ีม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 

1 แลืะม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ทีำ�จ่ดขึ�นเมืี�อช่่วิงเปิ็ดภัาคิเรีย่น อีกท่ำ�งมีีการเลืือกต่่�งสั่ภัาน่กเรีย่นปี็การศึีกษา 2565 จึง

ถืึอโอกาสั่นี�แนะนำาสั่ภัาน่กเรีย่น ปี็การศึีกษา 2565 อีกด้วิย่ นอกจากนี�ย่ง่มีีบทำคิวิามีอื�น ๆ  ทีำ�มีีเนื�อห้าทีำ�น่าสั่นใจ 

ซึึ้�งท่ำานผู้้้อ่านสั่ามีารถึติ่ดต่ามีอ่านได้ในฉบ่บนี� ท้ำาย่สุั่ดนี�คิวิามีพิเศีษของมีาแต่ร์เดอีนิวิส์ั่ฉบ่บนี�ได้นำาสุั่นทำรพจน์

แสั่ดงกต่เวิทิำต่าของน่กเรีย่นระด่บช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 3 แลืะม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 6 ปี็การศึีกษา 2564 ในพิธีีมีอบ

ป็ระกาศีนีย่บ่ต่รผู้้้สั่ำาเร็จการศึีกษา ซึึ้�งต่่วิแทำนน่กเรีย่นได้ไต่ร่ต่รองป็ระสั่บการณ์ต่่าง ๆ  ทีำ�น่กเรีย่นได้พบ ได้ร้้สึั่ก 

แลืะได้เรีย่นร้้ต่ลือดระย่ะเวิลืาทีำ�ศึีกษา ณ สั่ถึานศึีกษาแห่้งนี� ไว้ิในโอกาสั่นี�ด้วิย่

ครููณััฐกรู จึึงจึตุุพรู

ครููสิิริูการูย์์ ธีีรูะกุลปรูะเสิริูฐ
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บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์ 
รายนามที่ปรึกษา
สารบัญ
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำานวยการ
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม 
ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และการได้กลับมาเรียนที่
โรงเรียน
พิธีเสกอาคารปฐมวัย
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
พิธีไหว้ครู
กิจกรรมเงินคนจน ปี 2564
การแสดงกตเวทิตาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และ 6
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่
แนะนำาสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ไว้อาลัยอาจารย์นิตยา ตันทโอภาส
ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วารสารมาแตร์เดอีีนิิวส์

เจ้้าขอีง:   โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ 534 ถึนนเพลิืนจิต่ แขวิงลุืมีพินี เขต่ป็ทุำมีว่ิน กรุงเทำพฯ 

   10330 โทำรศ่ีพท์ำ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทำรสั่าร 0-2253-9785,  

   0-2255-2023

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

วัตถุุประสงค์์:   1. เพื�อเป็็นสืั่�อกลืางระห้ว่ิางโรงเรีย่นแลืะผู้้้ป็กคิรอง

   2. เพื�อเผู้ย่แพร่กิจกรรมีต่ลือดจนคิวิามีเคิลืื�อนไห้วิในด้านต่่าง ๆ ของโรงเรีย่น 

   3. เพื�อให้้ข้อม้ีลืคิวิามีร้้อ่นเกี�ย่วิด้วิย่คิณะอุร์สุั่ลิืนแลืะโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ 

ทีี่�ปรึกษา:   ซิึ้สั่เต่อร์ทิำพย่์กนก ป็ระสั่พโช่คิช่่ย่ คิร้ทีำนามีารี ผู้ลืาดิกานนท์ำ คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้   

   คิร้ป็ระพนธ์ี พิส่ั่ย่พ่นธ์ุี  คิร้ขว่ิญกล้ืา นุช่นารถึ คิร้ร่ช่ดารินทำร์ ส่ั่งกลืมี   

   คิร้ช่ญานุช่ ช้่ช่าติ่ 

บรรณาธิิการทีี่�ปรึกษา:		 คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้  

ผู้้้ช่่วยบรรณาธิิการทีี่�ปรึกษา: คิร้วิิศิีษฐ์ เตี่ย่วิต่ระก้ลื 

บรรณาธิิการ:	 	 คิร้ณ่ฐกร จึงจตุ่พร  คิร้สิั่ริการย่์ ธีีระกุลืป็ระเสั่ริฐ

กอีงบรรณาธิิการ:	  คิร้พรวิิภัา เห้าต่ะวิานิช่  คิร้เบญจพร ธีรรมีธีีรพงศ์ี  คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์  

   คิร้กนกพรรณ ศุีภัเสั่รีสั่กุลื  คิร้กรรณิการ์ กลิื�นกล่ืด  คิร้วิิช่ญาพร วิโรจนานุล่ืกษณ์  

   คิร้เนาวิร่ต่น์  ท่ำศีนเกษมี  คิร้บรรณสั่รณ์ แก้วิศิีริ

พิิส้จ้น์ิอัีกษร:   คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้  คิร้เบญจพร ธีรรมีธีีรพงศ์ี  

บันิทึี่กภาพิ:   คิร้เนาวิร่ต่น์ ท่ำศีนเกษมี  คิร้จุฑามีาสั่ สุั่กใสั่  คิร้วิิไลืพร เกตุ่อุดมี  

   คิร้ธีนพงษ์ คุิณช่่ย่เกษมี 

 ฝ่่ายธุิรการ:  คิร้เนาวิร่ต่น์ ห้รินทำรานนท์ำ  คิร้นพวิรรณ ร่ต่ต่กุลื  คิร้มีณีร่ต่น์ อิ�มีชื่�น  

   คิร้ป็ระมีวิลื จ่นทำร์โทำน 

ขอีบคุ์ณผู้้้เขียนิบที่ค์วาม/สนัิบสนุินิข้อีม้ล	ฉบับทีี่�	71

อาจารย่์สุั่มิีต่รา  พงศีธีร  ผู้ศี.ดร. ธีนกรณ์ แน่นห้นา  คิร้ทีำนามีารี ผู้ลืาดิกานนท์ำ  คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้ คิร้เนาวิร่ต่น์ ท่ำศีนเกษมี 

คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์  คิร้กรรณิการ์ กลิื�นกล่ืด คิร้พรวิิภัา เห้าต่ะวิานิช่  คิร้ช่ญานุช่ ช้่ช่าติ่ คิร้ป็น่ดดา ศีรีป็ระทุำมีร่กษ์ คิร้จินต์่ 

จิระริย่ากุลื  คิร้มีณีจ่นท์ำ ไกรณรงค์ิ คิร้ณฤดี ห้ว่ิงห้ม่้ีกลืาง Khru Samagita Ratnaike  Khru Shawn Racca Anak Siup   

Khru Thomas Pentland  Khru Colette Adamson  Dr. Fumiyo Kawabata  คิร้กลุ่ืมีสั่าระภัาษาไทำย่  คิร้กลุ่ืมีสั่าระภัาษา

ต่่างป็ระเทำศี คิร้อนุบาลื  คิร้ป็ระถึมี คิร้ม่ีธีย่มี  แลืะน่กเรีย่นทีำ�ลืงบทำคิวิามีทุำกคิน 
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 ภัาคิเรีย่นทีำ� 1 ปี็การศึีกษา 2565 ดำาเนินมีาถึึงคิรึ�งภัาคิเรีย่น เป็็นการเปิ็ดเรีย่นเต็่มีร้ป็แบบห้ล่ืงจาก

ทีำ�เรีย่นออนไลืน์เต็่มีร้ป็แบบห้รือเรีย่นออนไลืน์สั่ล่ืบเรีย่นทีำ�โรงเรีย่น แลืะเรีย่นออนไลืน์คิวิบค่้ิเรีย่นทีำ�โรงเรีย่น 

 การเป็ิดเรีย่นปี็การศึีกษานี� อย่้่บนพื�นฐานคิวิามีเข้าใจร่วิมีก่นว่ิา ต้่องช่่วิย่ก่นในการป็ฏิิบ่ติ่ต่ามี

มีาต่รการป้็องก่นโคิวิิด-19 เพื�อให้้น่กเรีย่นได้มีาเรีย่นร้้ มีาทำำากิจกรรมี แลืะสั่ร้างป็ระสั่บการณ์การเรีย่นร้้ร่วิมี

ก่น กิจกรรมีแรกได้แก่ พิธีีเสั่กอาคิารป็ฐมีว่ิย่ งามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น ในว่ินทีำ� 24 พฤษภัาคิมี ซึึ้�งอาคิาร

เรีย่นห้ล่ืงนี�เริ�มีเปิ็ดใช้่ต่่�งแต่่ว่ินทีำ� 18 พฤษภัาคิมี สั่ำาห้ร่บน่กเรีย่นช่่�นอนุบาลื 3 ป็ระถึมี 1 แลืะป็ระถึมี 2 ในว่ิน

ทีำ�จ่ดพิธีีเสั่กอาคิารเรีย่นน่�น น่กเรีย่นท่ำ�ง 3 ช่่�น เป็็นเจ้าภัาพ ย่ิ�มีแย่้มีแจ่มีใสั่ เต่รีย่มีต้่อนร่บพระคิาร์ดิน่ลืฟัร่งซิึ้สั่

ซึ้าเวีิย่ร์ เกรีย่งศ่ีกดิ� โกวิิทำวิาณิช่  มุีขนาย่กแห่้งอ่คิรส่ั่งฆมีณฑลืกรุงเทำพฯ แลืะแขกผู้้้มีีเกีย่รติ่ทุำกท่ำาน

 ในปี็การศีกึษานี�  สิั่�งทีำ�โรงเรีย่นพย่าย่ามีอย่า่งย่ิ�ง คืิอ เต่มิีเต็่มีในส่ั่วินป็ระสั่บการณก์ารเรีย่นร้้ทีำ�ขาดห้าย่

ไป็ 2 ปี็ ท่ำ�งเรื�องของการป็ร่บพื�นฐานทำางวิิช่าการ เน้นการฝึ่กท่ำกษะ แลืะสั่มีรรถึนะ แลืะจ่ดกิจกรรมีการเรีย่น

ร้้ กิจกรรมีพ่ฒนาผู้้้เรีย่นต่่าง ๆ ให้้น่กเรีย่นเท่ำาทีำ�ทำำาได้ภัาย่ใต้่มีาต่รการคิวิามีป็ลือดภ่ัย่ ในช่่วิงคิรึ�งแรกของภัาคิ

เรีย่นน่�น นอกจากพิธีีเสั่กอาคิารเรีย่นแล้ืวิ ย่่งมีีกิจกรรมีการเรีย่นร้้ต่่าง ๆ ของน่กเรีย่นอีกห้ลืาย่ช่่�นเรีย่น อาทิำ  

พิธีีมิีสั่ซึ้าเปิ็ดปี็การศึีกษา พิธีีร่บเข็มีเซึ้อร์เวีิย่มีของน่กเรีย่นม่ีธีย่มี 1 แลืะ 4 (เข้าให้ม่ี) พิธีีไห้ว้ิคิร้ พิธีีฉลืองน่กบุญ

องค์ิอุป็ถ่ึมีภ์ัสีั่บ้าน กิจกรรมีช่มีรมี แลืะการไป็ถึวิาย่เทีำย่นพรรษา ผู้้าอาบนำ�าฝ่น เคิรื�องไทำย่ธีรรมีทีำ�ว่ิด น่าย่ินดีทีำ�

นอกจากน่กเรีย่นจะกระตื่อรือร้น ตื่�นเต้่นทีำ�จะร่วิมีกิจกรรมีต่่าง ๆ แล้ืวิ ย่่งได้ร่บคิวิามีสั่น่บสั่นุนจากผู้้้ป็กคิรอง

อย่่างเต็่มีทีำ�

ครููทีีนามารีู ผลาดิิกานนท์ี
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
รวิมีรวิมีโดย่คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์ แลืะคิร้กรรณิการ์  กลิื�นกล่ืด 

ปทิีดิา  อัังคณัานันทีชััย์  อั.3/1
ได้ร่บเห้รีย่ญทำอง ป็ระเภัทำ Bars เห้รีย่ญทำอง ป็ระเภัทำ Beam เห้รีย่ญทำองแดง ป็ระเภัทำ Floor แลืะ

เห้รีญทำอง ป็ระเภัทำ Vault จากย่ิมีนาสั่ติ่ก Level 0 ในราย่การ The Bangkok Gymnastic Moose Games 

Invitation Meet จ่ดโดย่ Thai Canadian Community Sports เมืี�อว่ินทีำ� 2 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

จิึนต์ุจุึฑา  เหล่าปรูะภััสิสิรู  อั.3/2 
ได้ร่บรางว่ิลื Merit Category: P1 John Thompson Junior จากราย่การ ASCO International Music 

Competition 2021 จ่ดโดย่ Amstutz Music School เมืี�อ ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

ได้ร่บรางว่ิลื 3rd Prize ป็ระเภัทำ Piano Little Finger Class C จากราย่การ Indonesia International Youth 

Music Olympics 2022 จ่ดโดย่ Indonesia Youth Musician Organization (IYMO) เมืี�อว่ินทีำ� 7 พฤษภัาคิมี 

พ.ศี. 2565

พิพพา  คันติุโตุ  อั.3/4
ได้ร่บรางว่ิลื Grand Prize ป็ระเภัทำ March 2022 Classical Hobbyist: International Music Competition 

จากการป็ระกวิด International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จ่ดโดย่ International Youth 

Music Competitions (IYMC) เมืี�อว่ินทีำ� 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ปฐมาภัรูณ์ั  จึารุูวััชัร์ูจิึรูกุล  ป.2/1
ได้ร่บรางว่ิลื Bronze Place ป็ระเภัทำ Piano รุ่น children จากราย่การ Vienna Music Competition 2021 

รอบชิ่งช่นะเลิืศี จ่ดโดย่ศ้ีนย่์สั่อบ VIENNA MUSIC EXAMINATION BOARD ป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 14 มีีนาคิมี 

พ.ศี. 2565

พรูเพีย์รู  กังวัานปรูะเสิริูฐ  ป.2/2
ได้ร่บเห้รีย่ญทำอง จากยิ่มีนาสั่ติ่ก Level 1 ท่ำ�ง 4 อุป็กรณ์ Bars, Beam, Floor, Vault ในราย่การ The Bangkok 

Gymnastic Moose Games Invitation Meet จ่ดโดย่ Thai Canadian Community Sports เมืี�อว่ินทีำ� 2 

เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ณิัชัชัา  ธีนสิถิิตุกุล  ป.2/2 
ได้ร่บรางว่ิลื Silver Medal ป็ระเภัทำ Classical Pieces : Classical Free Choice 

แลืะรางว่ิลื Silver Medal ป็ระเภัทำ Classical Pieces : Classical Sonatina 

จากการแข่งข่น Thailand International Visual Music Competition (TIVMC) 2021 

จ่ดโดย่สั่ถึาบ่นดนต่รีย่ามีาฮ่่า เมืี�อ มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บค่ิดเลืือกให้้จ่ดแสั่ดงผู้ลืงานศิีลืป็ะในนิทำรรศีการ Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 

2021-2022 ภัาย่ใต้่คิวิามีร่วิมีมืีอของสั่ำาน่กงานศิีลืป็ว่ิฒนธีรรมีร่วิมีสั่ม่ีย่ กระทำรวิงว่ิฒนธีรรมี แลืะNational 

Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) ป็ระเทำศีญี�ปุ่็น ณ ย่้แกลืลือรี� ห้อศิีลืป์็ร่วิมีสั่ม่ีย่

ราช่ดำาเนิน จ่ดแสั่ดงระห้ว่ิางว่ินทีำ� 8 – 29 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Platinum Medalist ป็ระเภัทำ Piano จากการแข่งข่น 2022 Quebec Music Competition 

Online International จ่ดโดย่ The International Competitions of Music and Fine Arts (Canada) 

เมืี�อว่ินทีำ� 6 มิีถุึนาย่น พ.ศี. 2565 
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ณััทีปภัา  วัาสินาดิำารูงดีิ  ป.2/4
ได้ร่บรางว่ิลื Gold Medal Class: Theme – Based Examination G.1-3 ในราย่การ The 5th 

2022 Singapore International Piano Competition (Amateur) จ่ดโดย่ The Singapore Music Teachers’ 

Association and Global International Musicians Association เมืี�อว่ินทีำ� 11 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื 3rd Place ป็ระเภัทำ Demi – Character Solo 7 Year & Under ในราย่การ 22nd Asia Pacific 

Dance Competition เมืี�อว่ินทีำ� 13 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื 1st Place ป็ระเภัทำ Modern / Demi-Character / Troupe (9 & Under / 11 & Under) 

ในราย่การ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 - Part2 - Duo/Trio, Ensemble & Troupe 

จ่ดโดย่ Commonwealth Society of Teachers of Dance (CSTD) ป็ระเทำศีไทำย่ ณ โรงลืะคิรอ่กษรา 

คิิงเพาวิเวิอร์ เมืี�อว่ินทีำ� 6 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลื Silver Place ป็ระเภัทำ Piano รุ่น Category Grade 1 - 3  จากราย่การ Vienna Music 

Competition 2021 รอบช่งิช่นะเลืศิี จ่ดโดย่ศ้ีนย่ส์ั่อบ VIENNA MUSIC EXAMINATION BOARD ป็ระเทำศีไทำย่ 

เมืี�อว่ินทีำ� 15 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Distinction ป็ระเภัทำ Piano Grade 2 ในราย่การ Graded Examination in Music Performance 

จ่ดโดย่สั่ถึาบ่น The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) เมืี�อว่ินทีำ� 5 เมีษาย่น 

พ.ศี. 2565

ณัภััทีรู  พฤกษานานนท์ี  ป.2/4
ได้ร่บรางว่ิลื 4th Prize ป็ระเภัทำ Piano S 1 Category A แลืะรางว่ิลื 3rd Prize ป็ระเภัทำ Chamber Music 

Category A  ในราย่การ 1st Tiziano Rossetti International Music Competition จ่ดโดย่ Tiziano Rossetti 

International Music เมืี�อ ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

ได้ร่บรางว่ิลื Third Prize ป็ระเภัทำ Age 7 & Under (Duet) ในราย่การ The 2021 Autumn Music 

Competition จ่ดโดย่ Charleston International Music Competition เมืี�อว่ินทีำ� 10 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Youth Category แลืะรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Junior Category, 

Piano Four Hands ในราย่การ UK International Piano Competition 2022 จ่ดโดย่ European Classical 

Music Awards Grobal Committee เมืี�อว่ินทีำ� 14 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื First Prize ป็ระเภัทำ Young Artist (5-8 Years Old) แลืะรางว่ิลื Special Prize ป็ระเภัทำ 

Exceptional Young Talent ในราย่การ New York "Golden Classical Music Awards" 2022 International 

Competition จ่ดโดย่ Golden Classical Music Awards เมืี�อว่ินทีำ� 16 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื 1st Prize Award แลืะโล่ืรางว่ิลื Outstanding Award ระด่บ Primary 1 ในราย่การ Guangdong 

- Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2021 – 2022 จ่ดโดย่ 

Olympiad Champion Education Centre - Thailand เมืี�อว่ินทีำ� 28 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Award with First Prize ป็ระเภัทำ Solo D Category แลืะรางว่ิลื Excellent Performance 

Award (Final Round) ป็ระเภัทำ Category D-2 ในราย่การ The 2021 Kawai Virtual Piano Competition 

จ่ดโดย่ Kawai Music School Thailand เมืี�อ มีกราคิมี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Award ป็ระเภัทำ Best Duo Performance แลืะรางว่ิลื Silver Award ป็ระเภัทำ Age 7 

and younger ในราย่การ Best Classical Musicians Awards 2022 Season 1 จ่ดโดย่ Best Classical 

Musicians Awards Global Committee เมืี�อว่ินทีำ� 4 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื First Prize ป็ระเภัทำ Piano Four Hands Junior Category ในราย่การแข่งข่น 2022 Mozart 

International Piano Competition จ่ดโดย่ European Classical Music Awards Global Committee 

เมืี�อว่ินทีำ� 13 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลื Fourth Place ป็ระเภัทำ Piano Four Hands, Prodigy ในราย่การ London Classical Music 

Competition (Final Round) จ่ดโดย่ London Classical Music Competition เมืี�อว่ินทีำ� 21 กุมีภัาพ่นธ์ี 

พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Silver Prize ป็ระเภัทำ Piano Four Hands Category P: Chamber Music Group 
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ในราย่การ Winter Season, 2021-22 จ่ดโดย่ Global Genius Music Competition เมืี�อว่ินทีำ� 22 กุมีภัาพ่นธ์ี 

พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Third Place Winner ป็ระเภัทำ Young Musicians Category, 7 – 8 years old, Advanced 

(Highly Competitive), Piano 4 hands แลืะรางว่ิลื Audience Award Winner  ป็ระเภัทำ Piano 4 hands 

ในราย่การ 21st Century Talents Ensemble Competition, Winter Season 2022, Ottawa, Canada 

จ่ดโดย่ 21st Century Talents Music Competition เมืี�อว่ินทีำ� 26 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืระด่บคิวิามีสั่ามีารถึเห้รีย่ญเงิน ในการแข่งข่นป็ระกวิดดนต่รีราย่การ BCC Music Competition 

2021 จ่ดโดย่ โรงเรีย่นกรุงเทำพคิริสั่เตี่ย่นวิิทำย่าล่ืย่ เมืี�อว่ินทีำ� 28 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื First Place Winner ป็ระเภัทำ Young Musicians Category 7 – 8 years old, General, Piano 

Ensemble ในราย่การ Royal Sound Ensemble Competition Winter 2022 จ่ดโดย่ Royal Sound Music 

Competition เมืี�อ มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Third Place Winner ป็ระเภัทำ Young Musicians Category, 7 – 8 years old, Advanced 

(Highly Competitive), Piano 4 hands ในราย่การ Red Maple Music Competition Winter Season 

2022 จ่ดโดย่ Red Maple Music Competition เมืี�อ มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

สิิริูน  อุัทีย์านานนท์ี  ป.3/2
ได้ร่บรางว่ิลืช่นะเลิืศี ป็ระเภัทำ คิลืาสั่ E – Girl Division II ในการแข่งข่นกอล์ืฟั TKG Tour – Thailand Kids 

Golf Tour 2021 – 2022 จ่ดโดย่ Thailand Kids Golf Tour (TKG) ณ สั่นามีกอล์ืฟั Khao Cha-Ngok Golf 

and Country Club เมืี�อว่ินทีำ� 18 ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

ได้ร่บรางว่ิลืช่นะเลิืศี ป็ระเภัทำ คิลืาสั่ E ในการแข่งข่นกอล์ืฟั SISB-JJGA Golf Trophy 2022 

จ่ดโดย่ Journey Junior Golf Academy (JJGA) ณ สั่นามีกอล์ืฟั Watermill Golf and Resort 

เมืี�อว่ินทีำ� 20 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืช่นะเลิืศี ป็ระเภัทำ คิลืาสั่ E ในการแข่งข่นกอล์ืฟั Future Junior Golf Thailand 2022 #5 

จ่ดโดย่ Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สั่นามีกอล์ืฟั The Wangnoi 

เมืี�อว่ินทีำ� 30 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ธีนญา  ธีนูสิิงห์  ป.3/2 
ได้ร่บรางว่ิลื Second Prize ป็ระเภัทำ Broadway, Musical Theater, Disney: International Music Festival 

จากการป็ระกวิด International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จ่ดโดย่ International Youth 

Music Competitions (IYMC) เมืี�อ เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ญาณิัศา  เบญจึฤทีธิี�  ป.3/2 
ได้ร่บรางว่ิลื Merit ป็ระเภัทำ Piano Grade 1 ในราย่การ Graded Examination in Music Performance จ่ด

โดย่ Trinity College London เมืี�อว่ินทีำ� 5 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ศรัูณัย์์พรู  เลิศกังวัาลไกล ป.3/3
ได้ร่บรางว่ิลื Champion Girl E ในราย่การ PPTV Junior Golf Tour 2022 จ่ดโดย่ Junior Golf of Thailand 

(JGTC) ณ สั่นามี Phoenix Gold พ่ทำย่า จ.ช่ลืบุรี เมืี�อว่ินทีำ� 14 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ฐิรูษา  ทีอังปาน  ป.4/1
ได้ร่บรางว่ิลื 1st Place ป็ระเภัทำ Demi Character Solo รุ่น Pre-competitive ในการแข่งข่น A.T.O.D. 

International Dance Competition 2022 จ่ดโดย่ Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระห้ว่ิาง

ว่ินทีำ� 5 - 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565 ณ โรงลืะคิรอ่กษรา
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เพชัรูพริูมา  เศรูษฐปิย์านนท์ี  ป.4/2 
ได้ร่บการค่ิดเลืือกเป็็นเดก็แลืะเย่าวิช่นทีำ�นำาชื่�อเสีั่ย่งมีาส่้ั่ป็ระเทำศีช่าต่ ิด้านวิิช่าการ จ่ดโดย่ คิณะกรรมีการจ่ดงาน

ว่ินเด็กแห่้งช่าติ่ ป็ระจำาปี็ 2565 กระทำรวิงศึีกษาธิีการ เมืี�อว่ินทีำ� 8 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืแช่มีเปี็�ย่นแลืะเห้รีย่ญทำอง ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 3 จากการแข่งข่นคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ป็ระเทำศีไทำย่ 

คิร่�งทีำ� 10 จ่ดโดย่สั่มีาชิ่กภัาพ สั่ห้ภัาพ IMC ป็ระจำาป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญทำอง ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 3 วิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ แลืะรางว่ิลืเห้รีย่ญทำองแดง ระด่บช่่�น

ป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 3 วิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ในราย่การ Thailand Education Development and Evaluation 

Tests (TEDET) จ่ดโดย่ โคิรงการป็ระเมิีนแลืะพ่ฒนาส่้ั่คิวิามีเป็็นเลิืศีทำางคิณิต่ศีาสั่ต่ร์แลืะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ โดย่ ศ้ีนย่์

ภ้ัมิีภัาคิวิา่ด้วิย่สั่ะเต็่มีศึีกษาขององคิก์ารร่ฐมีนต่รศึีีกษาแห่้งเอเชี่ย่ต่ะว่ินออกเฉยี่งใต้่ (ศ้ีนย่ ์SEAMEO STEM-ED) 

เมืี�อว่ินทีำ� 15 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

กวิัณัตุร์ูเนตุรู  วััฒนเชัษฐ์  ป.4/3 
ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญเงิน รางว่ิลื “ย่อดอ่จฉริย่ภัาพด้านภัาษาอ่งกฤษระด่บป็ระเทำศี รุ่นป็ระถึมี

ศึีกษาต่อนต้่น” ในการแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบสุั่ดย่อดอ่จฉริย่ภัาพ

ระด่บป็ระเทำศี) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าต่ิ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่

โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนยี่บ่ต่รสั่อบไดเ้กินเกณฑ์มีาต่รฐาน แลืะป็ระกาศีนยี่บ่ต่รเห้รีย่ญเงิน วิิช่าคิณติ่ศีาสั่ต่รร์ะด่บ

ป็ระถึมีศึีกษาต่อนต้่น ในการแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบค่ิดเลืือกต่่วิแทำน

ระด่บจ่งห้ว่ิด) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่โรงเรีย่น

ท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รสั่อบได้เกินเกณฑ์มีาต่รฐาน แลืะป็ระกาศีนยี่บ่ต่รเห้รีย่ญเงิน วิิช่าภัาษาอ่งกฤษระด่บ

ป็ระถึมีศึีกษาต่อนต้่น การแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบค่ิดเลืือกต่่วิแทำน

ระด่บจ่งห้ว่ิด) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่โรงเรีย่น

ท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ภีัชัญา  สุิวัรูรูณัสิิงห์  ป.4/3
ได้ร่บเห้รีย่ญเงิน จากราย่การ Solo Compulsories Freestyle 1 แลืะเห้รีย่ญทำองแดง จากราย่การ Freestyle 1 

ในการแข่งข่น Skate Bangkok 2021 จากสั่ถึาบ่นสั่เก็ต่นำ�าแข็งเอเชี่ย่ (ISIAsia)  ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 29 - 30 มีกราคิมี 

พ.ศี. 2565 ณ ศ้ีนย่์การค้ิา Mega Bangna

ได้ร่บรางว่ิลืช่มีเช่ย่ ป็ระเภัทำ Duo Jazz Junior Part 1 ในการแข่งข่น A.T.O.D. International Dance 

Competition 2022 จ่ดโดย่ Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 5 - 10 เมีษาย่น 

พ.ศี. 2565 ณ โรงลืะคิรอ่กษรา

ได้ร่บ 2 เห้รีย่ญทำอง จากราย่การ Artistic Freestyle 1 แลืะราย่การ Freestyle 1 ในการแข่งข่น Ice Naka 

Figure Skate Championships 2022 จากสั่ถึาบ่นสั่เก็ต่นำ�าแข็งเอเชี่ย่ (ISIAsia) ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 7 - 8 พฤษภัาคิมี 

พ.ศี. 2565 ณ ศ้ีนย่์การค้ิา ZPELL@FUTURE PARK

อัลิสิา  อััศวัสุิข  ป.4/4 
ได้ร่บรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ 21st Century Performer: Junior Category Piano จากราย่การ Music 

Learning Fest #7 Digital Edition จ่ดโดย่ Trinity College London เมืี�อ ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

กัญญ์วัฤนท์ี  คุ�มพันธ์ี  ป.5/2
ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รสั่อบได้เกินเกณฑ์มีาต่รฐาน แลืะป็ระกาศีนยี่บ่ต่รเห้รีย่ญทำอง วิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่รร์ะด่บ

ป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่ โดย่ทำำาคิะแนนส้ั่งสุั่ดเป็็นอ่นด่บทีำ� 1 ของจ่งห้ว่ิดกรุงเทำพมีห้านคิร รางว่ิลืเห้รีย่ญเงิน โดย่

ทำำาคิะแนนส้ั่งสุั่ดเป็็นอ่นด่บทีำ� 2 ของภ้ัมิีภัาคิกลืาง ในการแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 

2564 (รอบค่ิดเลืือกต่่วิแทำนระด่บจ่งห้ว่ิด) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าต่ ิ(สั่วิช่.) 
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ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Award ระด่บ Grade 4 จากการแข่งข่น 2022 ITMC - International Talent Mathematics 

Contest จ่ดโดย่ International Talent Mathematics Contest (ITMC) เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รยี่ญทำองแดง ระด่บช่่�นป็ระถึมีศีกึษาป็ทีีำ� 4 จากการแข่งข่นคิณติ่ศีาสั่ต่รป์็ระเทำศีไทำย่ คิร่�งทีำ� 10 จ่ด

โดย่สั่มีาชิ่กภัาพ สั่ห้ภัาพ IMC ป็ระจำาป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเกีย่รติ่บ่ต่ร แลืะเห้รีย่ญรางว่ิลื ในการสั่อบได้ลืำาด่บทีำ� 1 จาก 312 คิน ในโคิรงการสั่อบแข่งข่น

ว่ิดอ่จฉริย่ภัาพทำางวิิช่าการ วิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ ออนไลืน์ คิร่�งทีำ� 1 ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2564 จ่ดโดย่บริษ่ทำ เซ็ึ้นเต่อร์ 

ว่ิน เอ็ดด้เคิช่่�น จำาก่ด เมืี�อว่ินทีำ� 4 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญทำองแดง ระด่บป็ระเทำศี วิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 รางว่ิลื Certificate of 

Excellence วิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ แลืะวิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ในราย่การ Thailand Education 

Development and Evaluation Tests (TEDET) จ่ดโดย่ โคิรงการป็ระเมิีนแลืะพ่ฒนาส่้ั่คิวิามีเป็็นเลิืศีทำาง

คิณิต่ศีาสั่ต่ร์แลืะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ โดย่ ศ้ีนย่์ภ้ัมิีภัาคิว่ิาด้วิย่สั่ะเต็่มีศึีกษาขององค์ิการร่ฐมีนต่รีศึีกษาแห่้งเอเชี่ย่ต่ะว่ิน

ออกเฉีย่งใต้่ (ศ้ีนย่์ SEAMEO STEM-ED) เมืี�อว่ินทีำ� 15 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลือ่นด่บทีำ� 3 ของป็ระเทำศี แลืะเห้รีย่ญทำอง ในโคิรงการทำดสั่อบว่ิดระด่บคิวิามีร้้วิิช่าส่ั่งคิมีศึีกษา

(สั่อบออนไลืน์) คิร่�งทีำ� 25 ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2564 จ่ดโดย่ บริษ่ทำ เสั่ริมีปั็ญญา 

จำาก่ด เมืี�อว่ินทีำ� 21 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลือ่นด่บทีำ� 4 ของป็ระเทำศี แลืะเห้รีย่ญทำอง ในโคิรงการทำดสั่อบว่ิดระด่บคิวิามีร้้วิิช่าภัาษาไทำย่ 

(สั่อบออนไลืน์) คิร่�งทีำ� 26 ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2564 จ่ดโดย่ บริษ่ทำ เสั่ริมีปั็ญญา 

จำาก่ด เมืี�อว่ินทีำ� 21 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญทำอง ในการสั่อบแข่งข่นวิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศีึกษา จากการแข่งข่นทำางวิิช่าการ 

ระด่บนานาช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี.2565 รอบแรก ระด่บเขต่พื�นทีำ�การศึีกษา โคิรงการพ่ฒนาคุิณภัาพการเรีย่นร้้ส่้ั่สั่ากลื 

สั่ำาน่กงานคิณะกรรมีการการศึีกษาข่�นพื�นฐาน จ่ดโดย่สั่ำาน่กงานเขต่พื�นทีำ�การศึีกษาป็ระถึมีศึีกษากรุงเทำพมีห้านคิร 

เมืี�อว่ินทีำ� 2 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ผู่้านการค่ิดเลืือก โดย่ทำำาคิะแนนต่ามีเกณฑ์ในระด่บเห้รีย่ญทำอง แลืะได้เข้าร่วิมีกิจกรรมี ในโคิรงการค่ิาย่ 

TMAC – Thailand Mathematics Academic Camp: ค่ิาย่วิิช่าการคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ป็ระเทำศีไทำย่ ส่้ั่เวิทีำแข่งข่น

นานาช่าติ่ คิร่�งทีำ� 10 ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2565 ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 13-15 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บเกีย่รติ่บ่ต่รเพื�อแสั่ดงว่ิาได้ร่บค่ิดเลืือกเข้าโคิรงการพ่ฒนาอ่จฉริย่ภัาพทำางวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์

แลืะคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2564 วิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 6 จ่ดโดย่สั่ถึาบ่นส่ั่งเสั่ริมีการ

สั่อนวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะเทำคิโนโลืยี่ (สั่สั่วิทำ.) เมืี�อว่ินทีำ� 17 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ปาณิัสิรูา  ชิันบุตุรู  ป.5/3
ได้ร่บรางว่ิลื Silver Prize ป็ระเภัทำ Piano Grading Class: Grade 2 รอบ Thailand Preliminary Round จาก

การแข่งข่นเปี็ย่โน HKYPAF The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival จ่ดโดย่ 

The Hong Kong Youth Performance Arts and Development Association เมืี�อ ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

วัรูกัญญา  อัังอัติุชัาติุ  ป.5/3
ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญเงิน ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 จากการแข่งข่นคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ป็ระเทำศีไทำย่ คิร่�งทีำ� 10 จ่ดโดย่

สั่มีาชิ่กภัาพ สั่ห้ภัาพ IMC ป็ระจำาป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืย่อดเย่ี�ย่มีอ่นด่บ 1 ของป็ระเทำศี ในโคิรงการทำดสั่อบว่ิดคิวิามีร้้ General English Proficiency Test 

คิร่�งทีำ� 36 ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2564 ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 จ่ดโดย่ บริษ่ทำเสั่ริมีปั็ญญา จำาก่ด 

เมืี�อว่ินทีำ� 21 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ณิัชักุล  พินิจึพิชิัตุกุล  ป.5/4
ได้ร่บรางว่ิลื ช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 1 ป็ระเภัทำ คิลืาสั่ C Girl Development จากราย่การ Thailand Kids Golf 

Step-up Tournament 2022 สั่นามีทีำ� 2 จ่ดโดย่ Chaowarat Golf Academy (CGA) 

ณ สั่นามีกอล์ืฟัย่้นิแลืนด์ จ.นคิรป็ฐมี เมืี�อว่ินทีำ� 24 เมีษาย่น พ.ศี. 2565
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ได้ร่บรางว่ิลืรองช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 3 ป็ระเภัทำ คิลืาสั่ C Girl Championship จากราย่การ Thailand Kids Golf 

Step-up Tournament 2022 สั่นามีทีำ� 3 จ่ดโดย่ Chaowarat Golf Academy (CGA) 

ณ สั่นามีกอล์ืฟัไดนาสั่ตี่� จ.นคิรป็ฐมี เมืี�อว่ินทีำ� 8 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

รูวิัภััทีรู  ชัลวีัรูะวังศ์  ป.5/4
ได้ร่บรางว่ิลื 1st Runner up (T2) Class D-girl จากการแข่งข่นกอล์ืฟัราย่การ GAD Thailand Championship 

2022 จ่ดโดย่ GAD Thailand ณ สั่นามี Royal Hill Golf Resort and Spa จ.นคิรนาย่ก เมืี�อว่ินทีำ� 8 พฤษภัาคิมี 

พ.ศี. 2565

พริูมา  ศรีูสุิธีาพรูรูณั  ป.5/4 
ได้ร่บรางว่ิลื Honor ป็ระเภัทำ Piano Grade 9 ในราย่การ Yamaha Grade Examination 

จ่ดโดย่ YAMAHA Music Foundation, Tokyo Japan เมืี�อว่ินทีำ� 20 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ณััชัชัาริูนทีร์ู  บรูรูจึงกิจึ  ป.6/1
ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญเงิน วิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่ แลืะ

ป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญทำองแดง วิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่ การแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะ

วิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบค่ิดเลืือกต่่วิแทำนระด่บจ่งห้ว่ิด) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บ

ท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญเงิน รางว่ิลื “ย่อดอ่จฉริย่ภัาพด้านวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ระด่บป็ระเทำศี 

รุ่นป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่” แลืะป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญทำองแดง วิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ รางว่ิลื “ย่อดอ่จฉริย่ภัาพด้าน

คิณิต่ศีาสั่ต่รร์ะด่บป็ระเทำศี รุ่นระด่บป็ระถึมีต่อนป็ลืาย่” ในการแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าต่ ิป็ระจำาปี็ 

พ.ศี. 2564 (รอบสุั่ดย่อดอ่จฉริย่ภัาพระด่บป็ระเทำศี) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บ

ช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือข่าย่โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญเงิน ระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 5 จากการแข่งข่นคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ป็ระเทำศีไทำย่ คิร่�งทีำ� 10 จ่ดโดย่

สั่มีาชิ่กภัาพ สั่ห้ภัาพ IMC ป็ระจำาป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Silver Award ระด่บ Grade 5 จากการแข่งข่น 2022 ITMC - International Talent Mathematics 

Contest จ่ดโดย่ International Talent Mathematics Contest (ITMC) เมืี�อว่ินทีำ� 20 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญทำองแดง ในการสั่อบแข่งข่นวิิช่าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ ระด่บป็ระถึมีศึีกษา จากการแข่งข่นทำางวิิช่าการ 

ระด่บนานาช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี.2565 รอบแรก ระด่บเขต่พื�นทีำ�การศึีกษา โคิรงการพ่ฒนาคุิณภัาพการเรีย่นร้้ส่้ั่สั่ากลื 

สั่ำาน่กงานคิณะกรรมีการการศึีกษาข่�นพื�นฐาน จ่ดโดย่สั่ำาน่กงานเขต่พื�นทีำ�การศึีกษาป็ระถึมีศึีกษากรุงเทำพมีห้านคิร 

เมืี�อว่ินทีำ� 2 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ณัพิชัญา  แซ่่จิึวั  ป.6/1 
ได้ร่บรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Piano: Performance Grade III รางว่ิลื Sliver Prize ป็ระเภัทำ Harp: 

Young Artist – Age 12 & Under แลืะรางว่ิลื All Round Musician Award ในราย่การ London Young 

Musician 2021 – 2022 Season 3 Competition จ่ดโดย่ LYM Competition Committee เมืี�อว่ินทีำ� 9 

มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Medal ป็ระเภัทำ Rising Star Category Harp จากราย่การ Canadian International 

Music Competition จ่ดโดย่ the Canadian International Music Competition Board 

เมืี�อว่ินทีำ� 10 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Distinction จากการสั่อบว่ิดระด่บทำางการเต้่น  RAD Level 2 Award in Graded Examination 

in Dance: Grade 4 (Ballet) จ่ดโดย่ Royal Academy of Dance เมืี�อว่ินทีำ� 4 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื First Place ป็ระเภัทำ Modern Troupe 13 & under จากการแข่งข่นเต้่นรำา 8th CSTD Thailand 

Dance Grand Prix 2021 (Part 2) จ่ดโดย่ Commonwealth Society of Teacher of Dancing (CSTD) 

ป็ระเทำศีไทำย่ ณ โรงลืะคิรอ่กษรา คิิงพาวิเวิอร์ ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 5 – 6 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565
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ได้ร่บรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Piano Grade Exam: Grade 3 – 4 จากราย่การ Thailand International 

Virtual Music Competition 2021 จ่ดโดย่ Yamaha Music Academy Bangkok

เมืี�อว่ินทีำ� 12 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Honours with Distinction แลืะรางว่ิลื Silver Medal จากการสั่อบว่ิดระด่บทำางการเต้่น ป็ระเภัทำ 

Jazz Moves จ่ดโดย่ Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เมืี�อว่ินทีำ� 25 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Honours with Distinction แลืะรางว่ิลื Silver Star จากการสั่อบว่ิดระด่บทำางการเต้่น ป็ระเภัทำ 

Jazz Moves จ่ดโดย่ Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.)  เมืี�อว่ินทีำ� 26 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Medal ป็ระเภัทำ Group Jazz Teen แลืะรางว่ิลื Gold Medal ป็ระเภัทำ Group 

Contemporary Teen ในการแข่งข่น A.T.O.D. International Dance Competition 2022 จ่ดโดย่ Australian 

Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 5 - 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565 ณ โรงลืะคิรอ่กษรา คิิงพาวิเวิอร์

ได้ร่บรางว่ิลื Annual Star Award ป็ระเภัทำ Harp Performance: Artist Category (age 15 & under) จาก

ราย่การ London Young Musician of the Year 2022 จ่ดโดย่ LYM Competition Committee เมืี�อว่ิน

ทีำ� 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Thailand’s third highest marks in 2021 Digital Assessment: Piano Grade 3 อ่นด่บทีำ� 3 

จากราย่การ Trinity Awards Thailand 2021 จ่ดโดย่ Trinity College London ป็ระเทำศีไทำย่ เมืี�อว่ินทีำ� 29 

พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ปริูม  พิบูลศิริู  ป.6/1
ได้ร่บรางว่ิลื 1st Place รุ่น Jazz Group Junior ในการแข่งข่น A.T.O.D. International Dance Competition 

2022 จ่ดโดย่ Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 5 - 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565 ณ โรง

ลืะคิรอ่กษรา คิิงพาวิเวิอร์

ได้ร่บรางว่ิลืช่นะเลิืศี ป็ระเภัทำ ย่มิีนาสั่ติ่กแดนซ์ึ้ รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 12 ปี็ รางว่ิลืรองช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 2 ป็ระเภัทำ กรุ�ป็

เอ็กเซึ้อร์ไซึ้ส์ั่ (5 บอลื) รุ่นยุ่วิช่น รางว่ิลืรองช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 2 ป็ระเภัทำกรุ�ป็เอ็กเซึ้อร์ไซึ้ส์ั่ (5 ฟัรีแฮ่นด์) รุ่นยุ่วิช่น

รางว่ิลืรองช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 2 ป็ระเภัทำ กรุ�ป็เอ็กเซึ้อร์ไซึ้ส์ั่ (รวิมี 2 ท่ำาชุ่ด) รุ่นยุ่วิช่น รางว่ิลืรองช่นะเลิืศีอ่นด่บทีำ� 1 

ท่ำกษะกีฬาย่ิมีนาสั่ติ่กลีืลืาพื�นฐาน ป็ระเภัทำบุคิคิลื รุ่นอายุ่ 12 ปี็ ในการแข่งข่นออมีสิั่นย่ิมีนาสั่ติ่กลีืลืา ชิ่งช่นะ

เลิืศีแห่้งป็ระเทำศีไทำย่ คิร่�งทีำ� 42 ป็ระจำาปี็ 2565 ชิ่งถ้ึวิย่พระราช่ทำานสั่มีเด็จพระกนิษฐาธิีราช่เจ้า กรมีสั่มีเด็จพระ

เทำพร่ต่นราช่สั่ดุาฯ สั่ย่ามีบรมีราช่กมุีาร ีจ่ดโดย่ สั่มีาคิมีกฬีาย่มิีนาสั่ติ่กแห่้งป็ระเทำศีไทำย่ ณ ศ้ีนย่ฝึ์่กกีฬาแห่้งช่าติ่

ภัาคิต่ะว่ินออก จ่งห้ว่ิดช่ลืบุรี เมืี�อว่ินทีำ� 11 - 14 มิีถุึนาย่น พ.ศี. 2565

ปัณัธ์ี  ชััย์ย์ะรูาษฎร์ู  ป.6/2
ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนยี่บ่ต่รสั่อบได้เกินเกณฑ์มีาต่รฐาน แลืะป็ระกาศีนยี่บ่ต่รเห้รีย่ญทำองแดง วิิช่าภัาษาอ่งกฤษ

ระด่บป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่ การแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบค่ิดเลืือก

ต่่วิแทำนระด่บจ่งห้ว่ิด) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิเคิรือ

ข่าย่โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืป็ระกาศีนีย่บ่ต่รเห้รีย่ญทำองแดง รางว่ิลื “ย่อดอ่จฉริย่ภัาพด้านภัาษาอ่งกฤษระด่บป็ระเทำศี รุ่น

ป็ระถึมีศึีกษาต่อนป็ลืาย่” ในการแข่งข่นสั่อบว่ิดท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ ป็ระจำาปี็ พ.ศี. 2564 (รอบสุั่ดย่อด

อ่จฉริย่ภัาพระด่บป็ระเทำศี) จากสั่ำาน่กงานโคิรงการสั่อบว่ิดระด่บท่ำกษะวิิช่าการระด่บช่าติ่ (สั่วิช่.) ร่วิมีก่บภัาคีิ

เคิรือข่าย่โรงเรีย่นท่ำ�วิป็ระเทำศี เมืี�อว่ินทีำ� 14 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 

พรูาวั  คันติุโตุ  ป.6/2
ได้ร่บรางว่ิลื First Prize ป็ระเภัทำ Classical Hobbyist: International Music Festival จากการป็ระกวิด 

International Youth Music Competitions: Atlanta, USA จ่ดโดย่ International Youth Music 

Competitions (IYMC) เมืี�อ มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

กัญณัภััทีรู  หอัมเอันก  ป.6/2
ได้ร่บรางว่ิลื Gold Prize ป็ระเภัทำ 21st Century Performer: Category I จากราย่การ Music Learning Fest 
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#7 Digital Edition จ่ดโดย่ Trinity College London เมืี�อ ธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564

ได้ร่บรางว่ิลืเด็กแลืะเย่าวิช่นทีำ�นำาชื่�อเสีั่ย่งมีาส่้ั่ป็ระเทำศีช่าติ่ “ด้านศิีลืป็ว่ิฒนธีรรมีแลืะดนต่รี” เนื�องในงานว่ินเด็ก

แห่้งช่าติ่ ป็ระจำาปี็ 2565 จ่ดโดย่กระทำรวิงศึีกษาธิีการ ในว่ินทีำ� 8 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Grand Prix ป็ระเภัทำ Lyrical Dance ราย่การ Open Art Fest: Ankara 2022 II International 

Festival - Competition จ่ดโดย่ Production Center “Spalah”, Turkey เมืี�อว่ินทีำ� 17 – 23 มีกราคิมี พ.ศี. 

2565

ได้ร่บรางว่ิลื Grand Prix ป็ระเภัทำ Lyrical Dance ราย่การ Stars of Croatia จ่ดโดย่ Training Center for 

Educational innovations and Creativity (Harmony) Ukrainian - Croatian two-rounded multi-genre 

online festival contest of art “Stars of Croatia” ในว่ินทีำ� 25 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลืเห้รีย่ญเงิน ป็ระเภัทำ Piano Division 25 – UK Grade 3 จากการแข่งข่นเปี็ย่โน Bravo Children’s 

Music Festival 2022 จ่ดโดย่ U Music Education ในว่ินทีำ� 25 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

มิลิน  ธีนสิถิิตุกุล  ป.6/2
ได้ร่บรางว่ิลื  Excellent ป็ระเภัทำ Classical Pieces: Burgmuller จากการแข่งข่น Thailand International 

Visual Music Competition (TIVMC) 2021 จ่ดโดย่สั่ถึาบ่นดนต่รีย่ามีาฮ่่า เมืี�อ มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื Gold Medalist ป็ระเภัทำ Piano จากการแข่งข่น 2022 Quebec Music Competition Online 

International จ่ดโดย่ The International Competitions of Music and Fine Arts (Canada) เมืี�อว่ินทีำ� 

6 มิีถุึนาย่น พ.ศี. 2565

ณัฐมน  พฤกษโชัติุ  ป.6/2
ได้ร่บเกีย่รติ่บ่ต่ร แลืะโล่ืรางว่ิลื คิะแนนอ่นด่บทีำ� 2 ของป็ระเทำศีไทำย่ ป็ระเภัทำ Piano Grade 5 ในราย่การ Trinity 

Awards Thailand 2021 จ่ดโดย่ Trinity College London เมืี�อว่ินทีำ� 5 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ชัวิันธีรู  โกมลวัณิัชั  ม.3/1 
ได้ร่บรางว่ิลื First Place จากการป็ระกวิดร้องเพลืงป็ระเภัทำ Vocal Age Group รุ่น Senior Class ในงาน 

The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival จ่ดโดย่ Hong Kong Youth 

Performance Art and Development Association เมืี�อเดือนธ่ีนวิาคิมี พ.ศี. 2564 

ได้ร่บค่ิดเลืือกเป็็นเด็กแลืะเย่าวิช่นดีเด่น คิณะกรรมีการจ่ดงานฉลืองว่ินเด็กแห่้งช่าติ่ ป็ระจำาปี็ 2565 จ่ดโดย่ 

กระทำรวิงศึีกษาธิีการ เมืี�อว่ินทีำ� 8 มีกราคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางว่ิลื 2nd Place จากการป็ระกวิดร้องเพลืงป็ระเภัทำ Singing Solo รุ่นอายุ่ 14 – 15 ปี็ ในงาน Asia 

Students Arts Festival 2022 จ่ดโดย่ First Education International Hong Kong เมืี�อว่ินทีำ� 6 มิีถุึนาย่น 

พ.ศี. 2565

ชัลกนก  สิถีิรูะนาวิัน  ม.3/4 
ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ Solo Modern รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ Solo Lyrical รุ่นอายุ่

ไม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ Solo Demi character รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 2 ป็ระเภัทำ 

Solo Classical รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืช่มีเช่ย่ ป็ระเภัทำ Solo Repertoire รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 11 – 14 ปี็

ได้ร่บรางว่ิลืช่มีเช่ย่ ป็ระเภัทำ Solo Contemporary รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ จากการแข่งข่นเต้่นป็ระเภัทำเดี�ย่วิ

ในราย่การ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 จ่ดโดย่ The Commonwealth Society of 

Teachers of Dancing ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 30 ตุ่ลืาคิมี – 7 พฤศีจิกาย่น พ.ศี. 2564 

ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ Classical Troupe รุ่นไม่ีจำาก่ดอายุ่ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ National Troupe 

รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 1 ป็ระเภัทำ Contemporary Troupe รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 15 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 2 

ป็ระเภัทำ Duo Lyrical รุ่นอาย่ไุม่ีเกิน 13 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 2 ป็ระเภัทำ Classical Ensemble รุ่นอาย่ไุม่ีเกิน 13 ปี็

ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 2 ป็ระเภัทำ Lyrical Troupe รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 17 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 3 ป็ระเภัทำ Hip Hop Troupe 

รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 15 ปี็ ได้ร่บรางว่ิลืทีำ� 3 ป็ระเภัทำ Modern Troupe รุ่นอายุ่ไม่ีเกิน 13 ปี็ จากการแข่งข่นเต้่น

ป็ระเภัทำทีำมีในราย่การ 8th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 จ่ดโดย่ The Commonwealth 

Society of Teachers of Dancing ระห้ว่ิางว่ินทีำ� 5 – 6 กุมีภัาพ่นธ์ี พ.ศี. 2565 
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คิวิามีร้้สั่ึกต่่อการเป็ิดป็ีการศีึกษาให้มี่แลืะการได้กลื่บมีาเรีย่นทำี�โรงเรีย่น

 กว่ิา 2 ปี็ทีำ�ท่ำ�วิโลืกต้่องเผู้ชิ่ญก่บสั่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด-19 ส่ั่งผู้ลืให้้เกิดการเป็ลีื�ย่นแป็ลืงต่่อห้ลืาย่ชี่วิิต่ท่ำ�วิโลืก 

ท่ำ�งด้านวิิถีึชี่วิิต่ การทำำางาน ห้รือแม้ีกระท่ำ�งการมีีป็ฏิิส่ั่มีพ่นธ์ีระห้ว่ิางก่น ในร่�วิโรงเรีย่นเองก็เช่่นก่น คิร้แลืะศิีษย์่ รวิมีถึึงเพื�อนน่กเรีย่น เป็ลีื�ย่น

ร้ป็แบบเป็็นการสืั่�อสั่ารผู่้านห้น้าจอ ซึึ้�งคิร้แลืะน่กเรีย่นส่ั่วินให้ญ่ได้เฝ้่ารอคิอย่ว่ินเปิ็ดปี็การศึีกษา 2565 ทีำ�เราทุำกคินจะได้กล่ืบมีาพร้อมีห้น้า

พร้อมีต่าก่นอีกคิร่�ง โดย่ข้อคิวิามีต่่อจากนี�ได้รวิบรวิมีคิวิามีร้้สึั่กของน่กเรีย่นทีำ�มีีต่่อการเปิ็ดปี็การศึีกษาให้ม่ีแลืะการได้กล่ืบมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่น

จากน่กเรีย่นช่่�นต่่าง ๆ 

 “ความรู้สึกต่อการเปิดปีการศึกษาใหม่และ
การได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน”

เรีย่บเรีย่งโดย่ คิร้พรวิิภัา  เห้าต่ะวิานิช่ คิร้ป็น่ดดา  ศีรีป็ระทุำมีร่กษ์ 

คิร้จินต์่  จิระริย่ากุลื  แลืะคิร้มีณีจ่นท์ำ  ไกรณรงค์ิ 

 ห้น้ร้้สึั่กมีีคิวิามีสุั่ขมีาก ห้น้ร่กโรงเรีย่นของห้น้มีาก ๆ  เพราะ

โรงเรีย่นสั่ะอาด แลืะท่ำนสั่ม่ีย่มีาก ๆ ร้้สึั่กตื่�นเต้่นแลืะมีีคิวิามีสุั่ขมีาก

ทีำ�มีาโรงเรีย่นแล้ืวิได้ทำำากิจกรรมีสั่นุก ๆ ก่บเพื�อน ๆ 
ฐิตุารีูย์์  วังศ์บุญเนตุร์ู อั.3/2

 ห้น้ช่อบเรีย่น on-site มีากกว่ิาเรีย่น online ห้น้ร้้สึั่กดีใจ

ทีำ�ได้เจอคุิณคิร้คินให้ม่ี เพื�อนให้ม่ี ทำำาให้้ห้น้มีีเพื�อนเพิ�มีขึ�น ห้น้ช่อบ

ทีำ�ได้พ้ดคุิย่ก่บคุิณคิร้ต่่อห้น้าจริง ๆ ช่อบทีำ�ได้คุิย่ ได้กินข้าวิ ได้เล่ืน

สั่นามีเดก็เล่ืนก่บเพื�อน โดย่เฉพาะห้ญา้เทีำย่มีทำำาให้้ห้น้ร้้สึั่กเห้มืีอนได้

ปี็นภ้ัเขา ห้น้ช่อบเรีย่นทีำ�ช่่�น 5 เพราะได้ใช้่คิอมีพิวิเต่อร์ แลืะตึ่กให้ม่ีก็

สั่วิย่มีาก ห้น้ช่อบขึ�นไป็เรีย่นทีำ�ช่่�น 6 เพราะมีีทีำ�กว้ิางมีาก ให้้ห้น้ได้วิิ�ง

เล่ืนสั่นุก แล้ืวิก็จ่ดพิธีีไห้ว้ิคิร้ได้ด้วิย่ ห้น้ดีใจทีำ�คุิณพ่อ (บาทำห้ลืวิง) มีา

ห้าห้น้ในว่ินพิธีีเสั่กอาคิาร เพราะทำำาให้้ห้น้ร้้สึั่กอบอุ่น ห้น้ช่อบเรีย่น

ทุำกวิิช่า แลืะช่อบคุิณคิร้ทุำกคิน อาห้ารทีำ�โรงเรีย่นก็อร่อย่มีาก โดย่

เฉพาะสั่ป็าเกต่ตี่ซึ้อสั่แดง

ดิานิตุา  ธีีรูะกุล ป.1/2

 ต่อนป็.1 ห้น้ไม่ีได้เจอเพื�อน ๆ แลืะคิุณคิร้เลืย่ เพราะมีี

สั่ถึานการณ์โคิวิิด ทำำาให้้ต้่องเรีย่น online ท่ำ�งปี็ เมืี�อจะได้กล่ืบมีา

เรีย่นห้น้ร้้สึั่กตื่�นเต้่นแลืะต่่�งต่ารอในกล่ืบมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่นอย่่างใจ

จดจ่อ เพราะห้น้คิิดถึึงแลืะอย่ากเจอคุิณคิร้แลืะเพื�อน ๆ มีาก ต่อน

นี�ห้น้ดีใจมีากทีำ�ได้มีาเรีย่นก่บเพื�อน ๆ  แลืะได้มีาเจอคุิณคิร้ รวิมีท่ำ�งได้

ทำำากิจกรรมีต่่าง ๆ  ทีำ�โรงเรีย่นร่วิมีก่บคุิณคิร้แลืะเพื�อน ๆ  แลืะย่ง่ได้มีา

เรีย่นทีำ�ตึ่กให้ม่ีเป็็นปี็แรก

พนินันท์ี  ศิริูไพโรูจึน์ ป.2/3

 ห้น้ดีใจทีำ�ได้กล่ืบมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่นทีำ�ห้น้ช่อบ ห้น้มีีคิวิามี

สุั่ข สั่นุก แลืะห้น้ช่อบเรีย่นห้น่งสืั่อ ช่อบเรีย่นร้้ทุำกสิั่�งทุำกอย่่างแลืะมีี

คิวิามีสุั่ขในสิั่�งทีำ�คุิณคิร้สั่อน ห้น้ช่อบทำำาการบ้าน อาจจะไม่ีได้ทำำาถ้ึก

ทุำกข้อแต่่ห้น้ก็อย่ากฝึ่กฝ่นทุำกว่ิน ถึึงแม้ีห้น้จะต้่องนอนเร็วิแลืะตื่�น

เช้่าเกือบทุำกว่ินแต่่ห้น้มีีคิวิามีสุั่ขทีำ�จะเรีย่นร้้ ห้น้ร่กโรงเรีย่น ห้น้ร่ก

การเรีย่น ห้น้คิิดถึึงโรงเรีย่น

รูดิา  เช้ั�อัพลากิจึ ป.3/3

 ต่่�งแต่่เปิ็ดเรีย่นมีาห้น้ดีใจมีาก ทีำ�ได้เจอเพื�อน ๆ  แลืะคุิณคิร้ 

ทีำ�โรงเรีย่นมีีต้่นไม้ีมีากมีาย่ อากาศีจึงดีมีาก ๆ สั่นามีเด็กเล่ืนก็น่า

เล่ืน อาห้ารทีำ�โรงเรีย่นก็อร่อย่มีาก คุิณคิร้น่�นก็ใจดีแลืะได้สั่อนให้้

ร้้จ่กมีารย่าทำ เช่่น วิิธีีการไห้ว้ิทีำ�ถ้ึกต้่อง มีารย่าทำบนโต่�ะอาห้าร การ

จ่ดรองเท้ำาให้้เป็็นระเบีย่บ ซึึ้�งทำำาให้้ห้น้นำาไป็ใช้่ในชี่วิิต่ป็ระจำาว่ินได้

อย่่างถ้ึกต้่อง แลืะบทำเรีย่นบางวิิช่าก็เข้าใจมีากขึ�น ห้น้ร่กโรงเรีย่นนี�

แลืะภ้ัมิีใจทีำ�ได้เป็็นน่กเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่

ชิัณัณิัชัา  ธีรูรูมรัูกษ์ ป.4/4
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 ปี็การศึีกษาให้ม่ี ชี่วิิต่ให้ม่ีแลืะการเรีย่นร้้แบบให้ม่ี ทำำาให้้

เราต้่องป็ร่บต่่วิของเราให้ม่ีกลืาย่เป็็นคินให้ม่ี ทำำาในสิั่�งน่�น ๆ ให้้ดีขึ�น 

ปี็การศึีกษาให้ม่ีนี�ทำำาให้้เราได้เรีย่นร้้มีากขึ�น ถึึงจะมีีอุป็สั่รรคิข่ดขวิาง

มีากมีาย่อย่่างโคิวิิด-19 ทำำาให้้เราต้่องใช้่ชี่วิิต่อย่่างระม่ีดระว่ิง ถึึงโคิ

วิิดจะระบาดอย่้่แต่่ด้วิย่คิวิามีร่วิมีมืีอของพวิกเราก็ทำำาให้้พวิกเราได้

ไป็โรงเรีย่น ไป็ทำำางาน ถึึงแม้ีโคิวิิดจะเบาบางลืงแล้ืวิก็อย่่าไป็คิิดว่ิา

ม่ีนเบาบางลืงแล้ืวิทำำาต่ามีใจต่นเอง ก็จะทำำาให้้โคิวิิดกล่ืบมีาอีกคิร่�ง 

ขอให้้ทุำกคินด้แลืต่นเองให้้ดี พวิกเราจะได้มีาร่วิมีกิจกรรมีทีำ�พวิกเรา

คิิดถึึงอย่่างเช่่น กีฬาสีั่ ท่ำศีนศึีกษา ห้น้ดีใจทีำ�ได้กล่ืบมีาทีำ�โรงเรีย่นอ่น

สั่วิย่งามีแลืะน่าเรีย่นแห่้งนี�

กวิันทิีพย์์  สุิขปรูะสิิทีธิี� ป.5/1

 ห้น้ร้้สึั่กดีใจมีากทีำ�ได้กล่ืบมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่นอีกคิร่�งห้ล่ืง

จากเรีย่นออนไลืน์มีานาน ได้มีาเจอเพื�อน ๆ แลืะคุิณคิร้ สั่ามีารถึทำำา

กิจกรรมีการเรีย่นต่่าง ๆ ได้อย่่างเข้าใจมีากขึ�น ห้น้ร้้สึั่กสั่นุกมีากใน

ช่่วิงเวิลืาทีำ�ได้มีาโรงเรีย่น ได้มีาเรีย่นแบบเห้็นห้น้าก่น ได้มีาเลื่นก่บ

เพื�อน ๆ ซึึ้�งทำางโรงเรีย่นได้เต่รีย่มีมีาต่รการพร้อมีสั่ำาห้ร่บน่กเรีย่น

ทุำกคิน มีีมีาต่รการทีำ�เข้มีงวิด ป็ลือดภ่ัย่จากโคิวิิด-19 ห้น้ขอขอบคุิณ

ทำางโรงเรีย่นทีำ�เปิ็ดโอกาสั่ให้้น่กเรีย่นทุำกคินได้มีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่น 

ญาณิัศา  วังศ์ศิริูกุล ป.6/3

 การได้มีาเรีย่นออนไซึ้ต์่ ทำำาให้้ได้มีาพบก่บเพื�อน ๆ อีกท่ำ�ง

ย่ง่ได้มีาชื่�นช่มีบรรย่ากาศีให้ม่ี ๆ  ภัาย่ในโรงเรีย่น เช่่น อาคิารป็ฐมีว่ิย่ 

งามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น ซึึ้�งมีีการสั่ร้างให้ม่ีแลืะช่่วิย่ส่ั่งเสั่ริมี

บรรย่ากาศีแห่้งการเรีย่นร้้ อีกห้นึ�งข้อดีของการมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่น 

คืิอ น่กเรีย่นสั่ามีารถึจดจอ่ก่บการเรีย่นไดดี้ขึ�นกว่ิาการเรีย่นออนไลืน์

ทีำ�บ้าน ด่งน่�นน่กเรีย่นจะเข้าใจในบทำเรีย่นได้มีากขึ�น การมีาเรีย่นออน

ไซึ้ต์่ ย่่งทำำาให้้น่กเรีย่นได้มีีส่ั่วินร่วิมีในกิจกรรมีงานกลุ่ืมีต่่าง ๆ  เช่่น 

การทำำาพานไห้ว้ิคิร้ เป็็นต้่น
กฤตุติุชัา  เหล่าปรูะภััสิสิรู ม.1/3

 การมีาโรงเรีย่นสั่ำาห้ร่บดิฉ่น ไม่ีใช่่แค่ิมีารำ�าเรีย่นวิิช่า แต่่

เราได้เรีย่นร้้ถึึงการเข้าส่ั่งคิมี การอย่้่ร่วิมีก่บผู้้้อื�นอย่่างส่ั่นติ่  รวิมีถึึง

กิจกรรมีห้ลืาย่ ๆ  อย่า่ง  เช่่น กีฬาสีั่ ช่มีรมี ห้รือแม้ีแต่่งานกลุ่ืมีก็มีอบ

ป็ระสั่บการณ์ดี ๆ มีากมีาย่ แลืะทำำาให้้ดิฉ่นร้้จ่ก ร่ก เมีต่ต่า แลืะเป็็น

ห้นึ�งเดีย่วิก่น 

 ซึึ้�งการเรีย่น online ทำำาให้้ดิฉ่นพลืาดโอกาสั่ ห้รือเรีย่นร้้

ได้ไม่ีเต็่มีทีำ� โดย่เฉพาะวิิช่าภัาคิป็ฏิิบ่ติ่อย่า่ง การงานอาชี่พ พลืศึีกษา 

ทีำ�ต้่องอาศ่ีย่การเรีย่นร้้ผู่้านการป็ฏิิบ่ติ่จริง เมืี�ออย่้ใ่นร้ป็แบบการเรีย่น 

online คุิณคิร้ก็จำาเป็็นต้่องป็ร่บเนื�อห้าการเรีย่นให้้สั่อนแค่ิทำฤษฎีี

 ทีำ�สั่ำาค่ิญดิฉ่นก็ร้้สึั่กเสีั่ย่ดาย่ในฐานะน่กเรีย่น online ทำำาให้้

ไม่ีสั่ามีารถึออกท่ำศีนศึีกษา ทำำากิจกรรมีช่่วิย่เห้ลืือส่ั่งคิมีในช่่�นม่ีธีย่มี 

แลืะห้ว่ิงว่ิาในปี็ห้น้าจะมีีโอกาสั่ได้ทำำากิจกรรมี “เซึ้อร์เวีิย่มี” การยิ่นดี

ร่บใช้่เพื�อส่ั่งคิมี

ณีัลดิา  แทีงค์ ม.2/1
 จากการแพรร่ะบาดของโรคิโคิวิิด-19 ทำำาให้้ 2 ปี็การศึีกษา

ทีำ�ผู่้านมีาห้น้ไม่ีค่ิอย่ได้มีีโอกาสั่มีาโรงเรีย่น ในปี็การศึีกษานี�ห้น้ได้มีา

โรงเรีย่น มีาเจอคิณุคิร้ เพื�อน ๆ  พี� ๆ  แลืะนอ้ง ๆ  ทำำาให้้ห้น้ร้้สึั่กมีีคิวิามี

สุั่ข เห้มืีอนได้กล่ืบมีาบ้านห้ล่ืงทีำ� 2 

 ห้น้ร้้สึั่กสั่นุกมีากในทุำกว่ินทีำ�ได้มีาโรงเรีย่น ได้มีาพ้ดคุิย่

ก่บคุิณคิร้แลืะเพื�อน ๆ โดย่ไม่ีต้่องผู่้านห้น้าจอ ได้ร่วิมีทำำากิจกรรมี

ต่่าง ๆ ของโรงเรีย่น เช่่น การทำำาพานไห้ว้ิคิร้ ถึึงจะเห้นื�อย่แลืะต้่อง

ตื่�นแต่่เช้่าเพื�อมีาโรงเรีย่น แต่่ห้น้ก็ได้มีาห่้วิเราะก่บเพื�อน ๆ  มีา

ส่ั่มีผู่้สั่บรรย่ากาศีการเรีย่นในห้้องเรีย่นก่บเพื�อน ๆ อย่่างเดิมีทีำ�เคิย่

เป็็น    

 ท่ำ�งนี�ห้น้ย่่งคิงต้่องระม่ีดระว่ิงต่่วิเองให้้ดี ต้่องใส่ั่ห้น้ากาก

อนาม่ีย่ต่ลือดเวิลืา ล้ืางมืีอบ่อย่ ๆ ใช้่ชี่วิิต่แบบ New Normal แต่่

ถึึงอย่่างไรการมีาเรีย่นออนไซึ้ต์่ก็ทำำาให้้ห้น้มีีคิวิามีสุั่ขมีาก ๆ 

ชัวิันธีรู  โกมลวัณิัชั ม.3/1 
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คิวิามีร้้สั่ึกต่่อการเป็ิดป็ีการศีึกษาให้มี่แลืะการได้กลื่บมีาเรีย่นทำี�โรงเรีย่น

 เมืี�อโรงเรีย่นเราได้เปิ็ดเรีย่นแบบ on-site เป็็นว่ินแรก สิั่�ง

ทีำ�ทำำาให้้ดิฉ่นร้้สึั่กเห้มืีอนได้กล่ืบเข้ามีาบ้านห้ล่ืงทีำ�สั่องอีกคิร่�งห้นึ�งคืิอ

คิวิามีร้้สึั่กอบอุ่นเมืี�อได้เจอเพื�อน ๆ  การพ้ดคุิย่ก่บเพื�อน ๆ  เพีย่งเสีั่ย่ง

ห่้วิเราะก็ทำำาให้้ดิฉ่นมีีคิวิามีสัุ่ข ร้้สึั่กอบอุ่น แลืะเห้มีือนการต่้อนร่บ

กล่ืบมีาในร่�วิมีาแต่ร์เดอีอีกคิร่�ง คิวิามีร้้สึั่กอีกอย่่างทีำ�ดิฉ่นร้้สึั่กได้ คืิอ

คิวิามีตื่�นเต้่นทีำ�จะได้ทำำาคิวิามีร้้จ่กก่บเพื�อนให้ม่ี ๆ จากโรงเรีย่นอื�น 

แลืะถึึงแมี้จะมีีกิจกรรมีห้ลืาย่อย่่างทีำ�เราไมี่ได้ร่วิมีทำำาด้วิย่ก่นในป็ีทีำ�

ผู่้านมีา ก็สั่ามีารถึทำดแทำนได้ด้วิย่คิวิามีทำรงจำาให้ม่ี ๆ ทีำ�จะสั่ร้างก่บ

เพื�อนในปี็นี� 

 ดิฉ่นช่อบการเรีย่นแบบ on-site มีากกว่ิาการเรีย่นแบบ 

online เพราะเมืี�อเรีย่นแบบ online ดิฉ่นร้้สึั่กว่ิาสั่ำาห้ร่บบางคิน 

สั่ภัาพแวิดล้ือมีภัาย่ในบ้านอาจไมีเ่ห้มีาะสั่มีก่บการเรีย่น online อาจ

จะมีีอุป็สั่รรคิในการเรีย่น ดิฉ่นคิิดว่ิาอีกอย่า่งห้นึ�งทีำ�สั่ำาค่ิญในการเรีย่น

คืิอแรงผู้ล่ืกด่นแลืะกำาล่ืงใจทีำ�ได้จากเพื�อน ๆ เมืี�อกล่ืบมีาเรีย่นแบบ 

onsite ดิฉ่นเห็้นบรรย่ากาศีทีำ�น่าเรีย่นเป็็นอย่่างมีาก คุิณคิร้ต้่อนร่บ

น่กเรีย่นเป็็นอย่่างดีทำำาให้้น่กเรีย่นร้้สึั่กกระตื่อรือร้นในการเรีย่น  

เพื�อน ๆ คิอย่ผู้ล่ืกด่นก่นอย่้่เสั่มีอ แลืะคิอย่ช่่วิย่เห้ลืือต่ลือดเมืี�อมีี

ปั็ญห้า 

 ดิฉ่นร้้สึั่กภัาคิภ้ัมิีใจแลืะป็ระท่ำบใจทีำ�โรงเรีย่นของเราได้

คิำานึงถึึงคิวิามีป็ลือดภัย่่แลืะคิอย่สั่น่บสั่นุนในการค่ิดกรองโคิวิิด – 19 

อย่า่งเต็่มีทีำ� ไม่ีว่ิาจะเป็็นการพ่ฒนาเคิรื�องมืีอให้้มีีคิวิามีให้ม่ีขึ�นแลืะมีี

ป็ระสิั่ทำธิีภัาพมีากขึ�น รวิมีถึึงการกระตุ้่นให้้น่กเรีย่นมีีการต่รวิจเชื่�อโคิ

วิิด – 19 บ่อย่ขึ�น แลืะการเว้ินระย่ะห่้างในห้้องอย่า่งต่่อเนื�อง ถึึงแม้ีว่ิา

พวิกเราจะไมี่คุ้ินเคิย่แลืะไม่ีได้สั่ะดวิกสั่บาย่ก่บการป็ร่บต่่วิในคิร่�งนี� 

แต่่พวิกเราพร้อมีทีำ�จะป็ร่บต่่วิอย่า่งเต็่มีทีำ� เพราะน่กเรีย่นทุำกคินเข้าใจ

ถึึงคิวิามีสั่ำาค่ิญของการด้แลืคิวิามีป็ลือดภ่ัย่ในเรื�องของสุั่ขภัาพ ซึึ้�งส่ั่ง

ผู้ลืไป็ถึึงการเรีย่นการสั่อนภัาย่ในโรงเรีย่นแลืะส่ั่งคิมีภัาย่นอกด้วิย่

ณััฐชัญา  เจึสิสิิก�า  จิึรูสัินติุ�  ม.4/2

 ห้น้ร้้สั่กึดีใจมีากทีำ�ได้เปิ็ดเรีย่นแบบออนไซึ้ต์่ การได้มีาเรีย่น

ทีำ�โรงเรีย่นแบบนี� ทำำาให้้ห้น้ได้มีีโอกาสั่ทำำากิจกรรมีก่บเพื�อน ๆ  เห้มืีอน

เมืี�อก่อน ได้ร่วิมีพิธีีต่่าง ๆ  แลืะได้ใช้่ชี่วิิต่ม่ีธีย่มีก่บเพื�อน ๆ  เห้มืีอนแต่่

ก่อนอีกคิร่�ง ถึึงแม้ีจะอย่้ใ่นมีาต่รการป้็องก่นการแพร่ระบาดของโรคิ

โคิวิิด - 19 แต่่สิั่�งทีำ�สั่ำาค่ิญทีำ�สุั่ดในการกล่ืบมีาเรีย่นออนไซึ้ต์่ เรีย่นทีำ�

โรงเรีย่นน่�นทำำาให้้ห้น้มีีวิิน่ย่ในการเรีย่นมีากขึ�น จดจ่อก่บการเรีย่น

มีากกว่ิาออนไลืน์ แลืะได้มีีป็ฏิิส่ั่มีพ่นธ์ีก่บคุิณคิร้แลืะเพื�อนมีากขึ�น 

ทำำาให้้ห้น้มีีคิวิามีสุั่ขมีากทีำ�ได้พบคุิณคิร้แลืะเพื�อน เพราะห้น้เชื่�อว่ิา 

เราทุำกคินคิิดถึึงบรรย่ากาศีแลืะการกล่ืบมีาทีำ�โรงเรีย่นอีกคิร่�งเสั่มีอ

วัรีูย์์พิตุรูา  สุิวัรูรูณัศรู  ม.5/4

 ห้ล่ืงจากเรีย่นออนไลืน์มีาต่ลือดท่ำ�งปี็การศึีกษาทีำ�ผู่้านมีา  ถึึง

แม้ีในช่่วิงเวิลืานี�จะย่ง่คิงมีีการระบาดของโรคิโคิวิิด-19 อย่้เ่ป็็นระย่ะ 

ๆ แต่่ว่ินนี�พวิกเราก็ได้กล่ืบมีาใช้่ชี่วิิต่ในโรงเรีย่นอย่า่งเต็่มีทีำ�อีกคิร่�ง ปี็

นี�ห้น้ได้เป็็นพี�ช่่�นส้ั่งสุั่ดในโรงเรีย่นแล้ืวิ เวิลืาย่ืนเข้าแถึวิต่อนเช้่าร้้สึั่ก

ย่่งไม่ีค่ิอย่คุ้ินชิ่นก่บบรรย่ากาศีแบบนี� ร้้สึั่กว่ิาเราเป็็นพี�ช่่�นส้ั่งสุั่ดแล้ืวิ

จริง ๆ ใช่่ไห้มี เพราะต่อนม่ีธีย่มี 5 แทำบจะไม่ีได้มีาโรงเรีย่น ราวิก่บ

ว่ิาเพีย่งช่่�วิพริบต่าก็มีาอย่้่ช่่�นม่ีธีย่มี 6  แต่่ว่ินนี�บรรย่ากาศีโรงเรีย่น

กล่ืบมีาคึิกค่ิกอีกคิร่�ง ทำำาให้้ร้้สึั่กมีีชี่วิิต่ชี่วิาขึ�น ต่่างจากต่อนทีำ�เรีย่นอย่้่

ทีำ�บ้าน พอไดเ้ห็้นอาคิารป็ฐมีว่ิย่ โรงอาห้ารให้มี ่แลืะสั่นามีห้ญา้เทีำย่มี

ทีำ�ลืาน PIAZZA ห้น้ดีใจทีำ�มีีโอกาสั่ได้ส่ั่มีผู่้สั่ก่อนทีำ�จะจบการศึีกษาช่่�น
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ม่ีธีย่มี 6 แลืะร้้สึั่กย่ินดีก่บน้อง ๆ ในรุ่นต่่อไป็ทีำ�จะได้ใช้่ชี่วิิต่อย่้่ในร่�วิ

มีาแต่ร์เดอีฯ ก่บสั่ภัาพบรรย่ากาศีแวิดล้ือมีทีำ�สั่วิย่งามีแลืะอบอวิลืไป็

ด้วิย่กลิื�นห้อมีแห่้งคิวิามีสุั่ขต่่อไป็ 

ลภััสิรูดิา  นรูพัลลภั ม.6/1

 การเรีย่นในช่่วิงสั่ถึานการณ์ Covid – 19 ในช่่วิง 2 ปี็

ทีำ�ผู่้านมีาทำำาให้้บรรย่ากาศีแลืะร้ป็แบบของการเรีย่นเป็ลีื�ย่นแป็ลืง

ไป็จากเดิมีจากทีำ�เคิย่ใช้่ชี่วิิต่ทำำากิจกรรมีต่่าง ๆ ด้วิย่ก่นทีำ�โรงเรีย่น 

เป็ลีื�ย่นไป็ส่้ั่วิิถีึแห่้งการเรีย่นร้้แบบออนไลืน์ทีำ�ทำำาให้้น่กเรีย่นต้่องป็ร่บ

ต่่วิแลืะพฤต่ิกรรมีในการเรีย่นผู่้านห้น้าจอมีากขึ�นซึึ้�งทำำาให้้ฉ่นร้้สึั่ก

นึกถึึงภัาพบรรย่ากาศีว่ินวิานของการเรีย่น ต่ลือดจนเสั่ีย่งห่้วิเราะ 

รอย่ย่ิ�มี คิวิามีสุั่ข ของการอย่้่ร่วิมีก่นทีำ�โรงเรีย่นมีาโดย่ต่ลือด แลืะ

ในต่อนนี�สั่ถึานการณ์เริ�มีเข้าส่้ั่สั่ภัาพป็กติ่ทีำ�ทุำกคินได้กล่ืบมีาใช้่ชี่วิิต่

ร่วิมีก่นทีำ�โรงเรีย่นแล้ืวิ เป็็นปี็สุั่ดท้ำาย่ทีำ�ได้ใช้่ชี่วิิต่ร่วิมีก่บเพื�อน ๆ อีก

ไม่ีนานพวิกเราก็ต้่องแย่กย่้าย่ก่นไป็ต่ามีเส้ั่นทำางของต่นเองแต่่ภัาพ

คิวิามีทำรงจำาดี ๆ ทีำ�เกิดขึ�น ณ ร่�วิโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีฯ แห่้งนี�จะย่่ง

คิงอย่้่ในใจฉ่นต่ลือดไป็ 

ณัภััทีรูศมน  กีรูติุปรูะภัากุล ม.6/2 

 ห้ล่ืงจากทีำ�ต่อ้งเรีย่นออนไลืน์ทีำ�บา้นในช่่วิงสั่ถึานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด-19 ทีำ�ผู่้านมีา ในทีำ�สุั่ดพวิกเราก็ได้กล่ืบมีา

เรีย่นทีำ�โรงเรีย่นอย่่างเต็่มีร้ป็แบบ การกล่ืบมีาเรีย่นทีำ�โรงเรีย่นในคิร่�ง

นี� สั่ภัาพแวิดล้ือมีแลืะบรรย่ากาศีของโรงเรีย่นมีีการเป็ลีื�ย่นแป็ลืงไป็

เป็็นอย่า่งมีากท่ำ�งอาคิารป็ฐมีว่ิย่ทีำ�สั่ร้างเสั่ร็จสั่มีบ้รณ์ โดดเด่น งามีสั่ง่า 

สั่มีก่บเป็็นอาคิารทีำ�มีีคิวิามีท่ำนสั่ม่ีย่แลืะเอื�อต่่อการเรีย่นร้้ของน่กเรีย่น

ได้อย่า่งเต็่มีป็ระสิั่ทำธิีภัาพ ว่ิดน้อย่ของโรงเรีย่นได้ร่บการบ้รณะให้ม่ีด้

สั่วิย่งามีสั่มีก่บเป็็นส่ั่ญล่ืกษณ์ทีำ�สั่ำาค่ิญของโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีฯ ใน

ส่ั่วินของอาคิารเฉลืมิีพระเกยี่รติ่น่�นได้มีีการป็ร่บภ้ัมิีท่ำศีน์ให้ม่ี มีีการป้็

ห้ญ้าเทีำย่มีบริเวิณลืาน PIAZZA ทีำ�พวิกเราสั่ามีารถึไป็น่�งเล่ืนพ่กผู่้อน

ก่นได้ ให้้คิวิามีร้้สึั่กผู่้อนคิลืาย่มีาก ๆ  สุั่ดท้ำาย่มีีการย่้าย่โรงอาห้ารมีา

แทำนทีำ�ห้้องแมีรี ออฟั ดิอินคิาร์เนช่่นเดิมีเพื�อเพิ�มีคิวิามีสั่ะดวิกสั่บาย่

แลืะเอื�อป็ระโย่ช่น์ในการร่บป็ระทำานอาห้ารให้้ก่บน่กเรีย่นมีากขึ�น 

ถึึงแม้ีห้ลืาย่สิั่�งในโรงเรีย่นจะเป็ลีื�ย่นไป็แต่่สิั่�งห้นึ�งทีำ�ไม่ีเคิย่เป็ลีื�ย่นไป็

เลืย่คืิอ คิวิามีร่ก คิวิามีอบอุ่นจากคิณะซิึ้สั่เต่อร์ คุิณคิร้ เพื�อน ๆ  พี� ๆ   

น้อง ๆ  รวิมีท่ำ�งพี�เจ้าห้น้าทีำ�ทีำ�ทำำาให้้การมีาโรงเรีย่นมีีคิวิามีห้มีาย่สั่ำาห้ร่บ

พวิกเราเป็็นอย่่างย่ิ�งน่บว่ิาเป็็นการสั่ร้างคิวิามีสุั่ข รอย่ย่ิ�มี เสีั่ย่ง

ห่้วิเราะแลืะมีีคิวิามีทำรงจำาดี ๆ ทีำ�เติ่มีเต็่มีชี่วิิต่ของการเป็็นน่กเรีย่น

มีาแต่ร์เดอีฯ ในทุำก ๆ ว่ิน 

ณััฏฐนันท์ี  ไชัย์แพทีย์์ ม.6/3 

 ข้อคิวิามีท่ำ�งห้มีดนี�เป็็นเพีย่งบางส่ั่วินของคิวิามีในใจทีำ�น่กเรีย่นโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่มีีต่่อการเปิ็ดปี็การศึีกษาให้ม่ีทีำ�พร้อมี

ให้้บุคิลืากรแลืะน่กเรีย่นทุำกคินได้มีาพร้อมีห้น้าก่นทีำ�โรงเรีย่น เด็ก ๆ ทุำกคินร้้สึั่กอบอุ่น แลืะเปี็�ย่มีล้ืนไป็ด้วิย่คิวิามีสุั่ขทีำ�ได้พบเจอบรรย่ากาศี

ให้ม่ี ๆ ท่ำ�งอาคิาร สั่ถึานทีำ� เพื�อน ๆ แลืะคุิณคิร้ทีำ�อย่้่ภัาย่ใต้่มีาต่รการร่กษาคิวิามีป็ลือดภ่ัย่ทีำ�ทำำาให้้เด็ก ๆ กล่ืบมีาอุ่นใจอีกคิร่�งเมืี�อก้าวิเข้าส่้ั่ร่�วิ

โรงเรีย่น
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พิธีีเสั่กอาคิารป็ฐมีวิ่ย่

พิธีเสกอาคาร “งามสองยุวราชเจ้า นักเรียน”
โดย่ คิร้ทีำนามีารี  ผู้ลืาดิกานนท์ำ

 งามสิอังยุ์วัรูาชัเจึ�า   นักเรีูย์น เก่าเอัย์

เคย์เสิด็ิจึมาอ่ัานเขีย์น   แตุ่กี�

พรูะทีรูงศึกษาเพีย์รู    เพิ� มวิัที– ย์านา

ทีรูงเพิ� มเกีย์รูติุสิถิานนี�   รุู่งเรู้�อังทีางเกษม

คุณัแม่บุญปรูะจัึกษ์ ทีรูรูทีรูานนท์ี1 

 1โคิลืงสีั่�สุั่ภัาพ ทีำ�คุิณแม่ีบุญป็ระจ่กษ์ ทำรรทำรานนท์ำ ได้ป็ระพ่นธ์ีเป็็นราช่สั่ดุดี พระเจ้าอย่้่ห่้วิสั่องพระองค์ิ คืิอพระบาทำสั่มีเด็จพระ

ป็รเมีนทำรมีห้าอาน่นทำมีหิ้ดลื พระอ่ฐมีรามีาธิีบดินทำร แลืะพระบาทำสั่มีเด็จพระบรมีช่นกาธิีเบศีร มีห้าภ้ัมิีพลือดุลืย่เดช่มีห้าราช่ บรมีนาถึ

บพิต่ร  คิำาป็ระพ่นธ์ีราช่สั่ดุดีนี� ทำางโรงเรีย่นได้นำามีาจารึกทีำ�อาคิารป็ฐมีว่ิย่นี� เพื�อแสั่ดงถึึงคิวิามีสั่ำานึกในพระมีห้ากรุณาธิีคุิณเป็็นล้ืนพ้น ทีำ�

พระเจ้าอย่้่ห่้วิสั่องพระองค์ิได้ทำรงศึีกษาทีำ�อนุบาลืมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่

 ในว่ินทีำ� 24 พฤษภัาคิมี คิ.ศี. 2022 พระคิาร์ดิน่ลืฟัร่งซิึ้สั่ซึ้าเวีิย่ร์ เกรีย่งศ่ีกดิ� โกวิิทำวิาณิช่  มุีขนาย่กแห่้งอ่คิรส่ั่งฆมีณฑลืกรุงเทำพฯ 

ได้กรุณามีาเป็็นป็ระธีานในพิธีีเสั่กอาคิาร งามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น ซึึ้�งเป็็นอาคิารป็ฐมีว่ิย่ของโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ ทีำ�จ่ดสั่ร้างขึ�น

ต่ามีดำาริของคุิณแม่ีบุญป็ระจ่กษ์ ทำรรทำรานนท์ำ สั่มีาชิ่กอุร์สุั่ลิืนช่าวิไทำย่ท่ำานแรก  ในงานนี�บาทำห้ลืวิงเอกร่ต่น์ ห้อมีป็ระทุำมี เลืขาธิีการสั่ภัา

การศึีกษาคิาทำอลิืกแห่้งป็ระเทำศีไทำย่ บาทำห้ลืวิงเดช่า อาภัรณ์ร่ต่น์ บาทำห้ลืวิงช่าญช่่ย่ ทิำวิไผู่้งามี แลืะ บาทำห้ลืวิงณรงค์ิ รวิมีอร่ามี จิต่ต่าธิีการ

ของโรงเรีย่นเข้าร่วิมีด้วิย่  

 ห้น้าอาคิาร งามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น จะเห็้นภัาพน่กบุญอ่ญจลืา เมีริชี่ ซึึ้�ง

ทำางโรงเรีย่นได้จ่ดทำำาขึ�นเพื�อเป็็นด่�งศิีลืาฤกษ์ของอาคิารเรีย่นป็ฐมีว่ิย่ เป็็นคิวิามีชื่�นช่มี

ย่นิดีแลืะภัาคิภ้ัมิีใจของช่าวิมีาแต่ร์เดอีเพราะเมืี�อว่ินทีำ� 20 พฤศีจิกาย่น คิ.ศี. 2019 ซึึ้�ง

เป็็นว่ินแรกแห่้งการเยื่อนป็ระเทำศีไทำย่ของสั่มีเด็จพระส่ั่นต่ะป็าป็าฟัร่งซิึ้สั่ พระองค์ิท่ำาน

ได้เมีต่ต่าเสั่กภัาพน่กบุญอ่ญจลืา เมีริชี่นี� 

 ว่ินทีำ� 22 พฤษภัาคิมี เมืี�อปี็ คิ.ศี. 1807 สั่มีเด็จพระส่ั่นต่ะป็าป็าไพอุสั่ ทีำ� 7 

ได้ป็ระกาศีสั่ถึาป็นา อ่ญจลืา เมีริชี่ ผู้้้ก่อต่่�งคิณะน่กบวิช่อุร์สุั่ลิืน ขึ�นเป็็นน่กบุญ ทำาง

โรงเรีย่นจึงกำาห้นดพิธีีเสั่กอาคิารเรีย่นห้ล่ืงให้ม่ีในว่ินนี� 

 อาคิารป็ฐมีว่ิย่ มีี 6 ช่่�น แลืะช่่�นจอดรถึด้านล่ืาง ช่่�นห้นึ�ง มีีโถึงพ่กคิอย่ เป็็นทีำ�เล่ืน ทีำ�รอร่บน่กเรีย่นแลืะส่ั่งกล่ืบบ้าน  มีีห้้องเรีย่น

สั่ำาห้ร่บคุิณแม่ีอาสั่า แลืะห้้องพย่าบาลื ช่่�นทีำ� 2 - 4 เป็็นห้้องเรีย่นอนุบาลื ป็ระถึมี 1 แลืะ ป็ระถึมี 2  โดย่มีีห้้องพ่กคิร้อย่้่ทีำ�มุีมีทำางทิำศีเห้นือ 

แลืะห้้องอเนกป็ระสั่งค์ิทำางทิำศีใต้่ ช่่�น 5 เป็็นห้้องเรีย่นเสั่ริมี 6 ห้้อง เพื�อเรีย่นดนต่รีไทำย่ ดนต่รีสั่ากลื ห้้องวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะศิีลืป็ะ ห้้องเรีย่น

คิอมีพิวิเต่อร์  ช่่�น 6 เป็็นห้้องโถึงขนาดให้ญ่ สั่ามีารถึใช้่เรีย่นพลืศึีกษา นาฏิศิีลืป์็ ป็ระชุ่มีน่กเรีย่น แลืะป็ระชุ่มีผู้้้ป็กคิรอง 
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        การต่่�งชื่�อห้้องในอาคิารป็ฐมีว่ิย่  ได้นำาชื่�อของซึ้ิสั่เต่อร์อุร์สุั่ลิื

นมิีช่ช่่นนารี รุ่นแรก ๆ มีาต่่�งชื่�อ ได้แก่ 4 ท่ำานแรกทีำ�มีาป็ระเทำศีไทำย่  

มีาแมีร์ซึ้าเวีิย่ร์, อ่กแนสั่, เทำแรสั่ แลืะราฟัาแอลื นอกจากน่�น มีีชื่�อคุิณแม่ีมีารี 

แบร์นาร์ด ท่ำานอธิีการผู้้้ก่อต่่�งโรงเรีย่น, มีาแมีร์เทำเรซึ้า ผู้้้สั่อนอนุบาลืแลืะงาน

ฝี่มืีอ, มีาแมีร์ช่าน มีารี ผู้้้เป็็นพย่าบาลื, มีาแมีร์เจมีมีะ น่กดนต่รีแลืะคิร้น่กอบรมี, 

มีาแมีร์มีารี เดอล้ืร์ด, มีาแมีร์เทำโอฟััน คิร้ภัาษาอ่งกฤษในต่ำานาน, คุิณแม่ีทีำโอด

อร์  อดีต่อธิีการ ผู้้้ลึืกซึึ้�งด้านศีาสั่นส่ั่มีพ่นธ์ี ซึึ้�งล้ืวินเป็็นป้็ช่นีย่บุคิคิลืของมีาแต่ร์

เดอีวิิทำย่าล่ืย่ ทีำ�ห้ว่ิงจะให้้น่กเรีย่นรุ่นให้ม่ี ๆ ได้ร้้จ่ก แลืะระลึืกถึึงท่ำาน

 ซึึ้�งอาคิารเรีย่นห้ล่ืงนี�เริ�มีเปิ็ดใช้่ในปี็การศึีกษานี�  ต่่�งแต่่ว่ินทีำ� 18 

พฤษภัาคิมี สั่ำาห้ร่บช่่�นอนุบาลื 3 ป็ระถึมี 1 แลืะป็ระถึมี 2 ในว่ินทีำ�จ่ดพิธีีเสั่กอาคิารเรีย่นน่�น น่กเรีย่นท่ำ�ง 3 ช่่�น ร้้สึั่กตื่�นเต้่นย่ินดีเป็็นพิเศีษ 

ด้วิย่ร้้สึั่กว่ิาเป็็นเจ้าของบ้าน จึงยื่นต่่�งแถึวิอย่่างเรีย่บร้อย่เต่รีย่มีต้่อนร่บพระคิาร์ดิน่ลืแลืะคุิณพ่อทีำ�ขึ�นมีาพรมีนำ�าเสั่กห้้องเรีย่น อาคิารเรีย่น

ของเด็ก ๆ ห้ล่ืงพิธีี คิร้ให้้น่กเรีย่น Reflection ป็ระสั่บการณ์ น่กเรีย่นแบ่งปั็นคิวิามีร้้สึั่กให้้คุิณคิร้ ด่งนี�

 ห้น้ร้้สั่ึกภั้มีิใจเพราะห้น้เห้็นคิุณย่าย่ทำี�เป็็นศีิษย่์เก่าของโรงเรีย่นมีาถึ่าย่ร้ป็ทำี�ห้น้าต่ึกแลืะคิุณแมี่ของห้น้ก็ได้เรีย่นทำี�นี�เห้มีือนก่น ห้น้

ช่อบโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอี ในห้้องเรีย่นห้น้ได้เลื่นของเลื่น คิุณคิร้โรงเรีย่นนี�น่าร่ก ไมี่ดุ ห้น้ร่กคิุณคิร้ 

พิณัธีารูา  สุิทีธิีภูัล  อั.3/1

 ห้น้ร้้สึั่กตื่�นเต้่นแลืะดีใจมีาก เป็็นคิร่�งแรกทีำ�ได้เจอคุิณพ่อ (พระคิาร์ดิน่ลื) แลืะเป็็นคิร่�งแรกทีำ�ได้เข้าร่วิมีงานนี�

ษริูณันา  สุินทีรูเกศ  อั.3/2

ห้น้ร้้สึั่กดีใจทีำ�ได้เจอคุิณพ่อ (พระคิาร์ดิน่ลื) แลืะได้ย่ืนไห้ว้ิคุิณพ่ออย่่างสั่วิย่งามี 

มิตุรูาภัรูณ์ั  อิันทีรูาวุัธี  อั.3/4

ห้น้ตื่�นเต้่นมีาก เพราะไม่ีเคิย่ร่วิมีพิธีีเลืย่ ไป็มิีสั่ซึ้าทีำ�ว่ิดก็ไม่ีเห้มืีอนก่น ห้น้ช่อบมีาก 

อัภิัญดิา  มีแสิงธีรูรูม  ป.2/1

ตื่�นเต้่น เพราะห้น้ไม่ีเคิย่เจอคุิณพ่อ (บาทำห้ลืวิง) มีาก่อนเลืย่ แลืะตื่�นเต้่นทีำ�ได้ร่บนำ�าเสั่กจากคุิณพ่อ

บัวัแก�วั  ทัีศนะบรูรูจึง  ป.2/1

 ตื่�นเต้่นทีำ�ได้ร่วิมีพิธีีต่่าง ๆ แลืะตื่�นเต้่นทีำ�คุิณพ่อมีาเสั่กทีำ�ห้้องพร้อมีพรมีนำ�าเสั่ก 

เมธิีกานต์ุ  เจีึย์รูวุัฑฒิ  ป.2/3

ห้น้ช่อบเพราะไป็ว่ิดบ่อย่ แล้ืวิเจอคุิณพ่อ ว่ินน่�นเจอแบบใกล้ื ๆ ตื่�นเต้่นมีาก แลืะดีใจทีำ�ได้ร่วิมีพิธีีต่่าง ๆ                       

พัทีธีนันท์ี เสินางค์นารูถิ ป.2/3

 อาคิารป็ฐมีว่ิย่ แลืะโคิรงการจ่ดภ้ัมิีท่ำศีน์เพื�อการเรีย่นร้้ให้ม่ี เป็็นคิวิามีภัาคิภ้ัมิีใจ อ่นเกิดจากคิวิามีร่วิมีมืีอร่วิมีใจของน่กเรีย่น

ปั็จจุบ่น น่กเรีย่นเก่า คิร้ เจ้าห้น้าทีำ� แลืะผู้้้ป็กคิรอง เพื�อให้้มีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ย่่งคิงเป็็นสั่ถึานศึีกษาทีำ�สั่วิย่งามี เป็็นแห้ล่ืงเรีย่นร้้ทีำ�มีีคุิณค่ิา 

เพื�อให้้น่กเรีย่นได้เติ่บโต่จากรุ่นส่้ั่รุ่นสืั่บไป็



18 | Mater Dei News ฉบ่บทีำ� 71 ปี็ทีำ� 19 ปี็การศึีกษา 2565

ยุ่วิกวิี ศีรีวิรรณกรรมี

 เปิ็ดเทำอมีดีใจ ได้ไป็โรงเรีย่น 

ขย่่นห้ม่ี�นเพีย่ร  เรีย่นร้้วิิช่า 

ขึ�นช่่�นเรีย่นให้ม่ี  ต่่�งใจศึีกษา 

ให้้เกิดปั็ญญา  ร่กษาคิวิามีดี  

พสิิญา  นาคะพงศ์  ป.4/2

 ว่ินแรกเปิ็ดเทำอมี เพิ�มีเติ่มีคิวิามีสุั่ข 

เพื�อนเพื�อนเล่ืนสั่นุก  มีีมุีกมีาให้ม่ี 

คุิณคิร้ป็อสีั่�  ใจดีสั่ดใสั่ 

โรงเรีย่นกว้ิางให้ญ่  อย่ากไป็ทุำกว่ิน  

ทัีฎมาลัย์ย์์  สุิวัรูรูณัปรูะทีีป  ป.4/3

ควัามปรูะทัีบใจึขอังหนูทีี�มีตุ่อัคุณัครูู 

 ห้น้มีีคิวิามีป็ระท่ำบใจต่่อคุิณคิร้เพราะคุิณคิร้เปิ็ดโอกาสั่ให้้ห้น้มีีส่ั่วินร่วิมีในการต่อบคิำาถึามีแลืะแสั่ดงคิวิามีคิิดเห็้นในห้้องเรีย่น 

ทำำาให้้ห้น้เข้าใจเนื�อห้าทีำ�เรีย่นได้มีากขึ�น คุิณคิร้ย่ง่ฝึ่กให้้ห้น้มีีคิวิามีร่บผิู้ดช่อบ รวิมีถึึงการส่ั่งงานให้้ต่รงต่่อเวิลืา ห้น้ร้้สึั่กดีใจทุำกคิร่�งทีำ�ได้เรีย่น

ห้น่งสืั่อเพราะจะทำำาให้้ห้น้ได้คิวิามีร้้ให้ม่ี ๆ ทีำ�ห้น้ย่่งไม่ีเคิย่ร้้มีาก่อน แลืะห้น้จะนำาไป็ป็ร่บใช้่ในชี่วิิต่ป็ระจำาว่ิน สุั่ดท้ำาย่นี�ห้น้ขอขอบคุิณคุิณคิร้

ทีำ�ช่่วิย่อบรมีส่ั่�งสั่อนให้้ห้น้เป็็นคินดี มีีคิวิามีร้้ ห้น้จะไม่ีลืืมีสิั่�งทีำ�คุิณคิร้สั่อนค่ิะ 

ฐิติุภัา  ตุรีูย์าภัรูณ์ัพันธ์ี  ป.3/1

ควัามรัูกขอังคุณัครููทีี�หนูไดิ�รัูบ 

 น่บต่่�งแต่่อนบุาลืจนถึึงว่ินนี� ห้น้ได้เห็้นคิวิามีร่กแลืะคิวิามีใสั่ใ่จของคิณุคิร้ทีำ�มีีต่่อน่กเรีย่น คุิณคิร้ทำกุคินต่่�งใจสั่อน ด้แลืเอาใจใสั่ ่ใจดี 

แลืะพ้ดเพราะ เวิลืาก่อนกล่ืบบ้านระห้วิ่างรอคุิณพ่อมีาร่บ คุิณคิร้จะมีาน่�งคุิย่เป็็นเพื�อน ทำำาให้้การรอเวิลืากล่ืบบ้านเป็็นช่่วิงเวิลืาทีำ�มีีคิวิามี

สุั่ข เห้มืีอนช่่วิงเวิลืาอื�น ๆ ทีำ�ห้น้อย่้่ทีำ�โรงเรีย่นแห่้งนี� ห้น้ร่กคุิณคิร้แลืะจะเป็็นน่กเรีย่นทีำ�ดีให้้สั่มีก่บทีำ�ห้น้ได้ร่บคิวิามีร่กคิวิามีใส่ั่ใจจากคุิณคิร้ 

ขอบพระคุิณคุิณคิร้ค่ิะ 

พีรูดิา  ถิวิัลรัูตุน์  ป.3/1

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีย่บเรีย่งโดย่ คิร้กลุ่ืมีสั่าระฯ ภัาษาไทำย่

 เปิ็ดปี็การศึีกษา 2565  ด้วิย่ห่้วิใจแห่้งคิวิามียิ่นดีของช่าวิมีาแต่ร์ฯ ทีำ�ได้กล่ืบมีาจ่ดการเรีย่นการสั่อนทีำ�โรงเรีย่นอ่นเป็็นทีำ�ร่กอย่่าง

พร้อมีเพรีย่ง อีกท่ำ�งในช่่วิงเดือนมิีถุึนาย่นจนถึึงเดือนกรกฎีาคิมีมีีว่ินสั่ำาค่ิญทีำ�น่กเรีย่นได้เข้าร่วิมีกิจกรรมีแลืะต่ระห้น่กถึึงคิวิามีสั่ำาค่ิญในทุำก ๆ  

กิจกรรมี เริ�มีด้วิย่พิธีีไห้ว้ิคิร้ ป็ระจำาปี็การศึีกษา 2565 เพื�อแสั่ดงคิวิามีกต่่ญญู้กต่เวิทิำต่าแลืะคิวิามีเคิารพต่่อคิร้อาจารย่์ผู้้้ป็ระสิั่ทำธิี�ป็ระสั่าทำ

วิิช่า ต่่อด้วิย่ “ว่ินสุั่นทำรภ่้ั” เพื�อให้้น่กเรีย่นพึงระลึืกถึึงผู้ลืงานอ่นทำรงคุิณค่ิาแลืะเชิ่ดช้่เกีย่รติ่คุิณของกวีิเอกแห่้งกรุงร่ต่นโกสิั่นทำร์ แลืะ “ว่ิน

ภัาษาไทำย่แห่้งช่าติ่” เพื�อให้้น่กเรีย่นเห็้นคุิณค่ิาแลืะร่วิมีใจก่นอนุร่กษ์ภัาษาไทำย่ โดย่ใช้่ภัาษาไทำย่อย่่างถ้ึกต้่อง

 กลุ่ืมีสั่าระการเรีย่นร้้ภัาษาไทำย่จึงเปิ็ดโอกาสั่ให้้น่กเรีย่นได้ใช้่ท่ำกษะทำางภัาษาไทำย่ถ่ึาย่ทำอดเรื�องราวิ คิวิามีร้้สึั่ก คิวิามีคิิดสั่ร้างสั่รรค์ิ

ต่่อช่่วิงเวิลืาสั่ำาค่ิญทีำ�ผู่้านมีา ผู่้านงานเขีย่นท่ำ�งร้ป็แบบร้อย่แก้วิแลืะร้อย่กรอง ยุ่วิกวีิ ศีรีวิรรณกรรมีฉบ่บนี�จึงรวิบรวิมีรวิมีผู้ลืงานของน่กเรีย่น

มีาให้้อ่านก่น ด่งนี�

การแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนสี่ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ "เปิดเทอมใหม่"

การเขียนแสดงความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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คุณัครููทีี�รัูก 

 คุิณคิร้ทีำ�ร่ก คิร้มีีพระคุิณต่่อห้น้มีากมีาย่ คิร้เป็รีย่บเสั่มืีอนต้่นไม้ีให้ญ่ทีำ�แผู่้กิ�งก้านสั่าขาช่่วิย่กำาบ่งแสั่งแดดให้้ก่บห้น้ คิร้เป็รีย่บเสั่มืีอน

น่กบุญทีำ�ใจดีช่่วิย่ส่ั่�งสั่อนให้้ห้น้เป็็นคินดี คิร้เป็รีย่บเสั่มืีอนคุิณพ่อคุิณแม่ีคินทีำ� 3 ทีำ�ช่่วิย่ด้แลืห้น้ต่อนอย่้่ทีำ�โรงเรีย่น ห้น้จึงร่กคุิณคิร้ เนื�องในว่ิน

ไห้ว้ิคิร้ปี็นี� ขอให้้คุิณคิร้มีีคิวิามีสุั่ข สุั่ขภัาพแข็งแรงค่ิะ

นลินา  อัมเรูศ  ป.3/3
ครููผู�มีพรูะคุณั 

 ห้น้ขอบคุิณคุิณคิร้ทุำกคินทีำ�ได้ส่ั่�งสั่อนห้น้มีาต่่�งแต่่ย่่งเล็ืก แลืะห้น้ก็ดีใจทีำ�ห้น้มีีคุิณคิร้ทีำ�ดีแลืะใจดี เพราะคิร้พร้อมีร่บฟััง เด็ก ๆ ทุำก

คินไมีต้่่องก่งวิลืว่ิาคิร้จะดหุ้รือไม่ี ห้น้จึงกล้ืาทีำ�จะพ้ด ต่อบแลืะถึามี เมืี�อห้น้เข้าใจผิู้ด คิร้ก็จะมีาสั่อนห้น้ให้้ร้้ว่ิาอะไรคิอืสิั่�งทีำ�ถ้ึกต้่อง คิร้ใจดีแล้ืวิ

ย่่งสั่อนสั่นุกอีกด้วิย่ ทำำาให้้ห้น้เข้าใจสิั่�งต่่าง ๆ  ได้อย่่างง่าย่ขึ�น ห้น้จึงช่อบเรีย่นวิิช่าน่�น ๆ  แลืะต่่�งใจเรีย่นมีากขึ�น ทำำาให้้มีีคิวิามีร้้มีากขึ�นอีกด้วิย่ 

คิร้ทุำกคินมีีพระคุิณต่่อห้น้ ขอบคุิณค่ิะ 

ปริูญญ์  ชััย์โรูจึน์  ป.3/4

การแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การแต่งคำาประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวัข�อั วัันไหวั�ครูู
 แด่คุิณคิร้ผู้้้คิอย่เฝ้่าส่ั่�งสั่อน   ทุำกข่�นต่อนคิอย่ชี่�แจงแถึลืงไข 

คิอย่อบรมีต่่กเตื่อนศิีษย์่ด้วิย่ใจ   เป็็นผู้้้ให้้คิวิามีช่่วิย่เห้ลืือเสั่มีอมีา 

คิอย่ชี่�นำาไม่ีให้้เดินทำางผิู้ด    ท่ำานเป็็นมิีต่รแนะนำาให้้คิำาป็รึกษา 

สั่อนให้้ศิีษย่์ร้้จ่กมีีเมีต่ต่า    จิต่อาสั่าสั่ร้างเซึ้อร์เวีิย่มีในห่้วิใจ 

ห้น้ขอแสั่ดงคิวิามีกต่่ญญู้นี�   ทุำกทุำกปี็น้อมีระลึืกแลืะกราบไห้ว้ิ 

สั่ำานึกร้้พระคุิณคิร้เรื�อย่ไป็   แห่้งห้นใดแม้ีเติ่บให้ญ่ไม่ีลืืมีคุิณ 

 ฐิตุารีูย์์  ปฐมบุรุูษรัูตุน์  ม.2/2

หัวัข�อั พรูะคุณัครูู
 เรือจ้างในชี่วิิต่    ชี่�ทิำศีกระจ่างแจ้ง    ศิีษย่์ไม่ีแย่้งคิร้แนะ    แย่กแย่ะถ้ึกแลืะผิู้ด

คิิดสั่ำานึกบุญคุิณ    ด่�งแสั่งอรุณย่ามีเช้่า    เฝ้่ามีองศิีษย์่เติ่บให้ญ่    ฝั่กใฝ่่เรีย่นวิิช่า

อาจารย์่สั่อนคิวิามีร้้    มุ่ีงส้้ั่เพีย่รต่่อไป็    ใจบ้ช่านบน้อมี    ก้มีกราบด้วิย่ใจพร้อมี    ศิีษย่์ซึึ้�งพระคุิณ 

กันตุา  เวัทีวิัทูี   ม.5/3
อัภิัลาภัา  พูลศรีู  ม.5/3

 คุิณคิร้เป็็นผู้้้ให้้    ใช้่ใจเพื�อสั่อนศิีษย่์    ให้้ห้ม่ี�นคิิดพากเพีย่ร    เรีย่นร้้คุิณธีรรมี 

จดจำาคิำาส่ั่�งสั่อน    เป็็นพรแห่้งชี่วิิต่    ส่้ั่จิต่ทีำ�คิิดดี    ท่ำ�งให้้มีีปั็ญญา  

เพีย่รศึีกษาเล่ืาเรีย่น    เขีย่นอ่านวิิช่าการ    สืั่บสั่านสืั่บต่่อไป็    วิอนไห้ว้ิในพระคุิณ   

การุญแลืะเมีต่ต่า    นำาพาศิีษย่์ได้ดี    มีีคิวิามีร้้อย่่างนี�    เป็็นท่ำานทีำ�บ่งชี่�    ศิีษย์่ให้้เติ่บโต่ 

จิึรัูชัญา  ลาย์เลิศ  ม.5/5
จึณิัษา   เต็ุมสุิขยิ์�ง  ม.5/5

เพีย์งอััปสิรู   อ่ัอันนิ�ม  ม.5/5
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 คุิณคิร้เป็็นผู้้้ให้้     ด้วิย่ใจแลืะศีร่ทำธีา     ห่้วิงห้าทุำกคืินว่ิน     สั่ร้างสั่รรค์ิเติ่มีคิวิามีร้้ 

ให้้ศิีษย่์ส้้ั่พ่ฒนา     เปี็�ย่มีปั็ญญาคุิณธีรรมี     ต่รากต่รำาช่่วิย่ส่ั่งเสั่ริมี     แต่่งเติ่มีให้้เติ่บให้ญ่ 

ท่ำ�งร่กใคิร่เอ็นด้     เป็็นคิร้ในใจศิีษย่์     คิิดต่อบแทำนกต่่ญญู้     พระคุิณคิร้เกริกก้อง 

ศิีษย่์ท่ำ�วิห้ล้ืาแซ่ึ้ซ้ึ้อง     กราบไห้ว้ิคุิณคิร้ 
ณััชัชัา   บุญศิริู  ม.5/5

แพรูวัวัาฎ์   อังค์อุัดิมลักษณ์ั  ม.5/5

การเขียนแสดงทรรศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวข้อ พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส 

การแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 “พระคุิณทีำ�สั่ามีงดงามีแจ่มีใสั่” เป็็นเนื�อร้องท่ำอนห้นึ�งของเพลืงพระคุิณทีำ�สั่ามี ซึึ้�งเป็็นเพลืงทีำ�ร้องมีอบให้้แด่คุิณคิร้ทีำ�เคิารพร่ก ห้าก

เราจะนึกถึึงใคิรคินห้นึ�งนอกจากบุพการีของเรา ใคิรคินห้นึ�งทีำ�คิอย่ด้แลือบรมีเรา แลืะมีอบวิิช่าคิวิามีร้้ให้้ก่บเรา ใคิรคินน่�นคิงเป็็นใคิรไป็ไม่ีได้

นอกจาก “คุิณคิร้” ทีำ�ทำำาให้้น่กเรีย่นมีีคิวิามีร้แ้ลืะพร้อมีทีำ�จะผู้ล่ืกด่นสั่านต่่อคิวิามีฝ่นัของเด็กคินห้นึ�งให้้มีีโอกาสั่ทีำ�ดีในชี่วิิต่ต่่อไป็ในอนาคิต่ คิร้

เป็รีย่บเป็็นเรือจ้างทีำ�สั่ามีารถึนำาพาแลืะช่่วิย่ข่ดเกลืาน่กเรีย่นไป็ส่้ั่จุดห้มีาย่ป็ลืาย่ทำาง นอกจากนี�ย่ง่เป็็นแสั่งเทีำย่นทีำ�สั่ว่ิางไสั่วิในย่ามีทีำ�น่กเรีย่น

มืีดมีนมีีปั็ญห้าห้รืออุป็สั่รรคิต่่าง ๆ พระคุิณของคุิณคิร้น่�นมีีค่ิามีากเกินกว่ิาจะพรรณนาเป็็นข้อคิวิามีห้รือคิำาพ้ดใด ๆ แต่่จะคิงอย่้่ในใจของ

น่กเรีย่นคินนี�เสั่มีอมีา 

     สุิมินตุรูา  พรูอัภิัรัูกษ์  ม.6/2

 ภัาษาไทำย่เป็็นศิีลืป็ะทีำ�มีีคิวิามีงดงามี เป็็นว่ิฒนธีรรมีทีำ�

ถืึอเป็็นเอกล่ืกษณ์ป็ระจำาช่าติ่ แสั่ดงออกถึึงคิวิามีเป็็นไทำย่อย่่าง

ช่่ดเจน คินไทำย่โช่คิดีทีำ�มีีภัาษาไทำย่ไว้ิใช้่ ซึึ้�งช่าติ่อื�นไม่ีมีีเห้มืีอนเรา มีี

ท่ำ�งพย่ญ่ช่นะ สั่ระ แลืะวิรรณย่กุต์่ทีำ�ป็ระสั่มีออกมีาเป็็นคิำา แลืะเรีย่บ

เรีย่งเป็็นป็ระโย่คิให้้มีีคิวิามีห้มีาย่ เราจึงคิวิรใช้่ภัาษาไทำย่ให้้ถ้ึกต้่อง 

เพราะต้่องใช้่ในการสืั่�อสั่าร ถ่ึาย่ทำอดเรื�องราวิ แลืะแสั่ดงคิวิามีร้้สึั่ก 

เพื�อให้้อีกฝ่่าย่ห้นึ�งเข้าใจ ถ้ึาเราใช้่ผิู้ดก็จะทำำาให้้คิวิามีห้มีาย่เป็ลีื�ย่น 

เกิดคิวิามีเข้าใจผิู้ดได้ 

 ภัาษาไทำย่เป็็นสิั่�งทีำ�ช่่วิย่ทำำาให้้คินไทำย่มีีคิวิามีผู้้กพ่นต่่อก่น 

เพราะการพ้ดภัาษาเดีย่วิก่นก็จะทำำาให้้ร้้ว่ิาเป็็นคินไทำย่เห้มืีอนก่น เช่่น 

เวิลืาไป็ต่่างป็ระเทำศีแลืว้ิเจอคินไทำย่ เราก็จะดีใจเพราะจะสั่ามีารถึพ้ด

คุิย่สืั่�อสั่ารก่นได้ร้้เรื�อง พวิกเราคินไทำย่คิวิรภ้ัมิีใจในภัาษาไทำย่ของเรา

แลืะช่่วิย่ก่นร่กษาภัาษาไทำย่ให้้อย่้่ค่้ิป็ระเทำศีไทำย่ต่ลือดไป็

ธิีสิดิา  จีึย์าศักดิิ�  ป.5/2

หัวัข�อั วัันสุินทีรูภู่ั
 สั่ดุดีว่ินกวีิสุั่นทำรภ่้ั    ให้้คิวิามีร้้เป็็นคิร้ทุำกสั่ม่ีย่ 

ป็ระพ่นธ์ีกลือนมีากมีาย่ส่ั่�งสั่อนใจ   แก่คินไทำย่ใช้่เตื่อนต่นเสั่มีอมีา 

 บทำลืะคิรนิราศีสุั่ภัาษิต่   มีีข้อคิิดนำาไป็ใช้่ก่นท่ำ�วิห้น้า 

บทำกวีิอย่้่ค่้ิไทำย่ทุำกเพลืา    ล้ืวินมีีค่ิาย่ิ�งให้ญ่ไป็ช่่�วิกาลื 

  พวิกเราพร้อมีรำาลึืกพระคุิณน่�น  ผู้้้สั่ร้างสั่รรค์ิบทำกลือนแก่ล้ืกห้ลืาน 

นามีสุั่นทำรภ่้ัเลืื�องลืือมีาย่าวินาน   ขอข่บขานกล่ืาวิคิำาสั่ดุดี
นันทีวัริูนทีร์ู   แสิงเสีิย์งฟ้า้  ม.2/1
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การแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวข้อ  มรดกอันล้ำาค่าคือภาษาไทยของเรา

การแต่งคำาขวัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวข้อ ทำาอย่างไรให้ใช้ภาษาไทยถูกต้อง

 ห้น้ได้ย่ินภัาษาไทำย่มีาต่่�งแต่่ห้น้เกิด พอห้น้โต่ขึ�นมีา ห้น้

ได้เรีย่นร้้ภัาษาไทำย่ ได้ใช้่ภัาษาไทำย่โดย่การพ้ด ฟััง อ่าน แลืะเขีย่น 

ห้น้เห็้นว่ิาภัาษาไทำย่มีีคิวิามีสั่ำาค่ิญก่บเรามีาก เพราะเป็็นเคิรื�องมืีอ

ในการสืั่�อสั่ารก่น เพื�อให้้เข้าใจก่น ภัาษาไทำย่เป็็นภัาษาทีำ�มีีคิวิามี

สุั่ภัาพ มีีการลืงท้ำาย่ด้วิย่คิำาว่ิา ค่ิะ แลืะ คิร่บ ซึึ้�งแสั่ดงถึึงมีารย่าทำ 

แลืะบุคิลิืกทีำ�ดีของคินไทำย่ 

 คิำาศ่ีพท์ำภัาษาไทำย่มีีคิวิามีห้ลืากห้ลืาย่มีาก คิำาเดีย่วิก่น

เขีย่นเห้มืีอนก่น แต่่อ่านไม่ีเห้มืีอนก่น ก็ทำำาให้้คิวิามีห้มีาย่ต่่างก่นได้ 

คิำาบางคิำาอ่านเห้มืีอนก่น แต่่เขีย่นไม่ีเห้มืีอนก่น ห้รือบางคิร่�งคิำาทีำ�มีี

คิวิามีห้มีาย่เห้มืีอนก่น ก็สั่ามีารถึใช้่คิำาศ่ีพท์ำทีำ�ห้ลืากห้ลืาย่ได้ การทีำ�

เราได้ศึีกษาภัาษาไทำย่ทำำาให้้เราได้เรีย่นร้้เพิ�มีขึ�น ได้ฝึ่กอ่าน ฝึ่กเขีย่น 

แลืะฝึ่กพ้ดภัาษาไทำย่  

 ภัาษาไทำย่เป็็นเอกล่ืกษณ์แลืะคิวิามีโดดเด่นของ

ป็ระเทำศีไทำย่ แลืะย่่งเป็็นคิวิามีภัาคิภ้ัมีิใจของคินไทำย่ทีำ�ได้มีีภัาษา

เป็็นของต่่วิเอง ห้ากพวิกเราทุำกคินสั่ามีารถึสืั่บทำอดภัาษาไทำย่ได้ 

ภัาษาของเราจะย่่งสั่ามีารถึอย่้่แลืะพ่ฒนาไป็ได้อีกนาน เพื�อให้้มีี

ภัาษาเป็็นของคินไทำย่ใช้่ต่่อไป็

นวัณััฐ  สุิขเวัชัชัวัรูกิจึ ป.5/3 

 มีรดกช่าติ่คืิอคิวิามีภัาคิภ้ัมิีใจ  ภัาษาไทำย่ใช้่เรีย่นเขีย่นแลืะอ่าน 

ต่่�งแต่่เล็ืกจนโต่ใช้่มีานาน   เห้ล่ืาพื�นฐานพย่่ญช่นะจำาให้้ดี 

ภัาษาไทำย่ต้่องใช้่อย่่างถ้ึกต้่อง   ห่้ดฝึ่กท่ำองคิำาศ่ีพท์ำน้องแลืะพี� 

ไป็เล่ืาเรีย่นคิวิามีร้้จะได้มีี   แต่่งกวีิห้รือบทำกลือนสั่อนจิต่ใจ 

ปัณัธ์ี  ชััย์ย์ะรูาษฎร์ู  ป.6/2 

 ภัาษาช่าติ่เราคืิอภัาษาไทำย่  พวิกเราได้มีีใช้่ต้่องร่กษา 

พ่อขุนรามีฯ ป็ระดิษฐ์แต่่นานมีา  ใช้่เวิลืาแสั่นมีีค่ิาต่่อแผู่้นดิน 

ภัาษาไทำย่น่�นเป็็นเอกล่ืกษณ์   คิวิรร้้จ่กด้แลืเห้มืีอนทำร่พย่์สิั่น 

มีรดกลืำ�าค่ิาค่้ิแผู่้นดิน   ดุจเพช่รนิลืจินดาของคินไทำย่ 

อัทิีตุา  ปัญจึะ  ป.6/3

พ้ดได้ใจคิวิามี  เนื�อห้าคิรบถ้ึวิน  ทำบทำวินให้้คิล่ือง  เรีย่บเรีย่งให้้ดี 
จิึดิา  เดิชัวันิชัย์นุมัติุ  ม.3/1

 ออกเสีั่ย่งไม่ีดี   คิวิามีห้มีาย่อาจผู่้น  พ้ดให้้คินฟััง  ต้่องคิำาช่่ดเจน 

นีรูนารูา  สิว่ัางสิินธ์ุี  ม.3/2
 

ไม่ีด่ดแป็ลืงคิวิามี  ย่่อคิำาพองามี  สืั่�อคิวิามีห้มีาย่ช่่ดเจน 

รูวิัปรีูย์า  รัูตุน์ปรูะสิาทีพรู  ม.3/3

สั่ะกดให้้ดี  มีีคิำาคิรบถ้ึวิน  ต้่องไม่ีกำากวิมี  เน้นส่ั่วินสั่ำาค่ิญ 

ปรูรูณั  จัึนทีร์ูทีอัง  ม.3/4
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พิธีีไห้วิ้คิร้

โอ้คุณครูขา :  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
โดย่ คิร้ช่ญานุช่  ช้่ช่าติ่  คิร้ร่ช่ดารินทำร์  ส่ั่งกลืมี  คิร้นิลืวิรรณ  เจต่วิร่ญญู้

 พิธีีไห้ว้ิคิร้ปี็การศึีกษา 2565 จ่ดขึ�นในว่ินพฤห่้สั่บดีทีำ� 23 มิีถุึนาย่น 2565 โดย่แบ่งเป็็น รอบป็ฐมีว่ิย่ ป็ระถึมี  ม่ีธีย่มี  แลืะรอบ

น่กเรีย่นเก่า  รวิมีท่ำ�งห้มีด 7 รอบ ทีำ�อาคิารงามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น (อาคิารป็ฐมีว่ิย่) แลืะทีำ�ห้อป็ระชุ่มี

 น่กเรีย่นป็ฐมีว่ิย่ คืิอ อนุบาลื 3 ป็ระถึมี 1 แลืะป็ระถึมี 2 เข้า

ร่วิมีพิธีีไห้ว้ิคิร้ ทีำ�โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่เป็็นคิร่�งแรก เนื�องจาก 

2 ปี็ทีำ�แล้ืวิอย่้่ในช่่วิงสั่ถึานการณ์แพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด - 19 ปี็นี�

จึงได้ใช้่สั่ถึานทีำ�ให้ม่ี ทีำ�ลืานช่่�น 6 อาคิารงามีสั่องยุ่วิราช่เจ้า น่กเรีย่น  

น่กเรีย่นป็ฐมีว่ิย่ต่่างตื่�นเต้่นก่บป็ระสั่บการณ์ในคิร่�งนี�  เริ�มีต่่�งแต่่เรีย่น

ร้้เกี�ย่วิก่บคิวิามีห้มีาย่ของสิั่�งทีำ�นำามีาใช้่ไห้ว้ิคิร้ ดอกเข็มี ดอกมีะเขือ 

ห้ญ้าแพรก ข้าวิต่อก แลืะธ้ีป็เทีำย่น  ในช่่วิงของการเต่รีย่มีพาน  มืีอ

น้อย่ ๆ  ของน่กเรีย่นช่่วิย่ก่นบรรจงป็กัดอกไม้ีในพานอย่า่งต่่�งใจ แลืะ

ใช้่สั่องมืีอป็ระค่ิบป็ระคิองนำาพานของแต่่ลืะห้้องทีำ�ทำำาด้วิย่คิวิามีภัาคิ

ภ้ัมิีใจมีาขอฝ่ากต่่วิเป็็นล้ืกศิีษย่์ของคุิณคิร้    ในพิธีีน่�นซิึ้สั่เต่อร์ทิำพย่์

กนก ป็ระสั่พโช่คิช่่ย่ ท่ำานอธิีการิณีของโรงเรีย่นกรุณาเป็็นป็ระธีาน

แลืะให้้โอวิาทำแก่น่กเรีย่นเพื�อเป็็นห้ล่ืกสั่อนใจในการป็ฏิิบ่ติ่ต่น  ทีำมี

ต่่วิแทำนจากน่กเรีย่นระด่บช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 2 ทีำ�อาสั่ามีาทำำาห้น้าทีำ�

เป็็นผู้้้ดำาเนินราย่การนำาเพื�อน ๆ  แลืะน้อง ๆ  ร่วิมีก่นร้องเพลืงแลืะบทำ

สั่วิดต่่าง ๆ  อย่า่งต่่�งใจโดย่มีีพี�ช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 4 มีาคิอย่ด้แลืเป็็น

กำาล่ืงใจ  ทำำาให้้พิธีีไห้ว้ิคิร้ของระด่บป็ฐมีว่ิย่ในคิร่�งนี�ดำาเนินไป็ได้อย่า่ง

ราบรื�น แลืะน่าป็ระท่ำบใจเป็็นอย่่างย่ิ�ง 

        พิธีีไห้ว้ิคิร้ของช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 3 – 6 ท่ำ�ง 2 รอบ เต็่มี

ไป็ด้วิย่คิวิามีตื่�นต่าตื่�นใจแลืะเห็้นถึึงคิวิามีร่วิมีไม้ีร่วิมีมืีอระห้ว่ิางคิร้

แลืะศิีษย่์  ต่่�งแต่่ข่�นต่อนการเต่รีย่มีงาน ฝึ่กซ้ึ้อมีร้องเพลืงโอ้คุิณคิร้

ขา พระคุิณทีำ�สั่ามีต่ลือดจนบทำไห้ว้ิคิร้ การออกแบบพาน ค่ิดเลืือก

ดอกไม้ี รวิมีถึึงการซ้ึ้อมีพิธีีไห้ว้ิคิร้  น่กเรีย่นบางส่ั่วินได้เล่ืาถึึงคิวิามี

ร้้สึั่กแลืะบรรย่ากาศีในการร่วิมีพิธีีไห้ว้ิคิร้ โดย่ส่ั่วินมีากจะร้้สึั่กตื่�นเต้่น

แลืะดีใจทีำ�ได้ร่วิมีพิธีี  แลืะป็ระท่ำบใจทีำ�ได้ร่วิมีพิธีี  แลืะร่บฟัังโอวิาทำ

จากป็ระธีานในพิธีี คืิอ ซิึ้สั่เต่อร์ลืดาพร  พิชิ่ต่พสุั่ธีาดลื เพื�อนำาไป็ป็ร่บ

ใช้่ก่บต่นเอง คิวิามีสั่วิย่งามีของพานทีำ�น่กเรีย่นร่วิมีก่นจ่ดทำำาขึ�น  มีา

จากคิวิามีต่่�งใจทีำ�จะนำามีามีอบเพื�อฝ่ากต่่วิเป็็นศิีษย่์แก่คิร้ ต่ลือดพิธีี

น่กเรีย่นเป็็นระเบีย่บเรีย่บร้อย่ต่ามีทีำ�ได้ฝึ่กซ้ึ้อมี  น่กเรีย่นทีำ�ดำาเนิน

การในแต่่ลืะช่่วิงก็ทำำาห้น้าทีำ�ได้อย่่างดี  แม้ีจะร้้สึั่กตื่�นเต้่น  แต่่ก็ดีใจ

แลืะภัาคิภ้ัมิีใจทีำ�ได้มีีส่ั่วินร่วิมีในพิธีีสั่ำาค่ิญคิร่�งนี� 

 พิธีีไห้ว้ิคิร้ในช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1- 6 จ่ดขึ�นทีำ�ห้อป็ระชุ่มี  

โดย่แบ่งเป็็น 3 รอบ รอบลืะ 2 ช่่�นเรีย่น  บรรย่ากาศีในพิธีีศ่ีกดิ�สิั่ทำธิี�

แลืะรวิมีจติ่ใจของน่กเรีย่นแลืะคิร้เป็็นห้นึ�งเดีย่วิ  จากโอวิาทำของทำา่น

ผู้้้อำานวิย่การทำำาให้้เราได้ทำบทำวินต่นเอง  เกิดคิวิามีมุ่ีงม่ี�น ต่่�งใจ แลืะ

มีีคิวิามีห้ว่ิงต่่อการเรีย่นในปี็การศึีกษานี�  ปี็ทีำ�เราทุำกคินได้กล่ืบมีาใช้่

ชี่วิิต่ทีำ�โรงเรีย่นก่นอย่่างพร้อมีห้น้าพร้อมีต่า  บรรย่ากาศีของพิธีีไห้ว้ิ

คิร้จึงได้เริ�มีมีีชี่วิิต่ชี่วิา ต่่�งแต่่ผู้้้แทำนห้้องทำราบว่ิา แต่่ลืะห้้องจ่บฉลืาก

ได้พานป็ระเภัทำใด กระบวินการออกแบบ ค่ิดเลืือกดอกไม้ี สั่รุป็

แนวิคิิด แลืะลืงมืีอป็ระดิษฐ์พานไห้ว้ิคิร้ของแต่่ลืะห้้อง  เต็่มีไป็ด้วิย่

คิวิามีคิิดสั่ร้างสั่รรค์ิ  คิวิามีมุ่ีงม่ี�นทุ่ำมีเทำ  เอาจริงเอาจ่ง  แลืะคิวิามี

พย่าย่ามีให้้ทุำกคินมีีส่ั่วินร่วิมี แม้ีคิวิามีคิิดจะแต่กต่่างแต่่น่กเรีย่นก็ไม่ี

แต่กแย่ก  แลืะทีำ�ขาดไม่ีได้ คืิอ คิวิามีสั่นุกสั่นาน ต่่�งแต่่ว่ินทำำาพาน ว่ิน

ไห้ว้ิคิร้ จนถึึงช่่วิงเวิลืาป็ระกาศีผู้ลืป็ระกวิดพานไห้ว้ิคิร้  

 นอกจากน่�นแล้ืวิในว่ินไห้ว้ิคิร้  น้อง ๆ ทุำกคิน ย่่งมีีโอกาสั่

ต้่อนร่บพี�น่กเรีย่นเก่า MD 91 แลืะ MD 92  ทีำ�กล่ืบมีาร่วิมีพิธีีไห้ว้ิคิร้

ในรอบน่กเรีย่นเก่า ซึึ้�งปี็นี�จ่ดเป็็นรอบพิเศีษ  คุิณคิร้ทีำ�ได้เป็็นต่่วิแทำน

เข้าร่วิมีในรอบนี� ต่่างก็ป็ระท่ำบใจแลืะอดทีำ�จะนำ�าต่าซึึ้มีไม่ีได้  ทีำ�ได้เห็้น

ภัาพน่กเรีย่นเก่ากล่ืบมีาไห้ว้ิคิร้  เป็ล่ืงเสีั่ย่งร้องเพลืง  กล่ืาวิบทำสั่วิด

แลืะนำาพานขึ�นไห้ว้ิคิร้อย่่างพร้อมีเพรีย่งแลืะงดงามี  

 บรรย่ากาศีในว่ินไห้ว้ิคิร้ ปี็การศึีกษา 2565 จึงน่บเป็็น

บรรย่ากาศีทีำ�เต็่มีไป็ด้วิย่คิวิามีอบอุ่น คิวิามีสุั่ข คิวิามีห้ว่ิง คิวิามีต่่�งใจ

ดี แลืะคิวิามีป็ระท่ำบใจของช่าวิมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ทุำกคิน



พิธีีไห้วิ้คิร้
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แนวัคิดิทีำาพานห�อัง ม.2/4 รูางวััลชันะเลิศ ปรูะเภัทีพานดิอักไม� รูะดัิบมัธีย์มตุ�น

 สั่องท่ำบสีั่�ทำำาพานเค้ิกดอกไม้ี  ในงานไห้ว้ิคุิณคิร้ผู้้้ส่ั่�งสั่อน

พวิกเราต่่างน้อมีก้มีพนมีกร   ศิีษย์่ส่ั่งวิรมีีว่ินนี�เพราะมีีคิร้

แนวัคิดิทีำาพานห�อัง ม.1/4 รูางวััลชันะเลิศ ปรูะเภัทีพานธูีปเทีีย์น รูะดัิบมัธีย์มตุ�น

 พานนี�เป็รีย่บได้ด่�งต่่วิพวิกห้น้  องค์ิคิวิามีร้้จากคิร้ด่�งบุป็ผู้า

ป็ระด่บพานงามีได้ด่�งปั็ญญา    ส่ั่�งสั่อนมีาอบรมีบ่มีข่ดเกลืา

พระคุิณคิร้ย่ิ�งให้ญ่ห้าใดเป็รีย่บ      ห้ากจะเทีำย่บคุิณท่ำานด่�งขุนเขา

ห้นึ�งท่ำบสีั่�น้อมีจิต่ของพวิกเรา    สิั่บนิ�วิเข้าป็ระนมีกราบคุิณคิร้

แนวัคิดิทีำาพานห�อัง ม.3/1 รูางวััลชันะเลิศ ปรูะเภัทีพานธูีปเทีีย์น รูะดัิบมัธีย์มตุ�น

 “ห้ม่้ีมีวิลืเถึาว่ิลืย์่” เถึาว่ิลืย์่อาจจะไม่ีได้ร่บนำ�าห้น่กได้ทุำกเส้ั่น การดึงแต่่ลืะเส้ั่นเป็็นการคิาดเดาทีำ�ไม่ีร้้ว่ิาเส้ั่นใดจะม่ี�นคิง ห้รือเส้ั่นใด

จะห้ลุืดร่วิง เห้มืีอนการใช้่ชี่วิิต่ทีำ�เรามีีโอกาสั่ลืองผิู้ดลืองถ้ึก โดย่มีีคุิณคิร้เป็็นผู้้้คิอย่ชี่�แนะ เป็็นด่�งดอกไม้ีแลืะแผู่้นดินทีำ�รองร่บเราไว้ิ สั่น่บสั่นุน

พวิกเราอย่้เ่สั่มีอ จนเราสั่ามีารถึเลืือกเถึาว่ิลืย์่ทีำ�แข็งแรงนำาเราไป็ส่้ั่จุดห้มีาย่ได้

แนวัคิดิทีำาพานห�อัง ม.4/5 รูางวััลชันะเลิศ ปรูะเภัทีพานดิอักไม� รูะดัิบมัธีย์มปลาย์

 กลิื�นอาย่บุษบานานาพ่นธ์ุี   เนื�องในว่ินสั่ำาค่ิญแด่คุิณคิร้ 

ผู้้้ส่ั่�งสั่อนวิิช่าน่าเชิ่ดช้่    ศิีษย์่สั่ะสั่มีคิวิามีร้้ได้อน่นต์่ 

ท่ำานอบรมีทุำกคินอย่่างเท่ำาเทีำย่มี   ป็ฏิิบ่ติ่ไม่ีเป็ลีื�ย่นมิีแป็รผู่้น 

แม้ีต่่างศีาสั่นาช่าติ่พ่นธ์ุี   ย่ง่คิงห้ม่ี�นปั็�นคินจนเติ่บให้ญ่

แนวัคิดิทีำาพานห�อัง ม.4/2 รูางวััลชันะเลิศ ปรูะเภัทีพานธูีปเทีีย์น รูะดัิบมัธีย์มปลาย์

 ฟัองไข่ดุจจุดกำาเนิดของน่กเรีย่น ทีำ�ต้่องเพีย่รศึีกษาห้าคิวิามีร้้

มีีร่งนกข่ดเกลืาน่�นคืิอคิร้            คิอย่เลีื�ย่งด้อุ้มีช้่ค่้ิคุิณธีรรมี

ทำางด้านบนคืิอนกทีำ�เติ่บให้ญ่   โบย่บินไป็เป็็นผู้้้ให้ญ่วุิฒิธีรรมี

สีั่�ท่ำบสั่องร่วิมีใจก่ลืย่าณกรรมี   เมีต่ต่าธีรรมีจากคุิณคิร้กราบขอบพระคุิณ
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กิจกรรมีเงินคินจน ป็ี 2564

กิจกรรมการบริจาคเงินคนจน
โดย่ สั่ภัาน่กเรีย่นปี็การศึีกษา 2564

        แมี้ป็ีการศีึกษา 2564 จะเป็็นการเรีย่นแบบออนไลืน์เกือบต่ลือดป็ีการศีึกษา  แต่่กิจกรรมีบริจาคิเงินเพื�อคินจนแลืะผู้้้ย่ากไร้ ย่่ง

คิงดำาเนินอย่่างต่่อเนื�อง ผู้่านทำางระบบออนไลืน์แลืะออนไซึ้ต่์  น่กเรีย่นทำี�ไมี่ได้มีาเรีย่นทำี�โรงเรีย่นก็สั่ามีารถึบริจาคิผู้่านการโอนเงินเข้าบ่ญช่ี

สั่่งคิมีสั่งเคิราะห้์ของโรงเรีย่น  สั่่วินน่กเรีย่นแลืะคิุณคิร้ทำี�มีาทำี�โรงเรีย่นก็บริจาคิโดย่รวิบรวิมีในห้้องเรีย่น แลืะนำาสั่่งทำี�ห้้องการเงินภัาย่ในช่่วิง

เช่้าของวิ่นศีุกร์ทำุก ๆ สั่่ป็ดาห้์ ต่ามีป็กต่ิ  สั่ภัาน่กเรีย่นทำำาห้น้าทำี�พิจารณามีอบเงินให้้แก่องคิ์กรทำี�ได้ร่บคิวิามีเดือดร้อน  ต่ามีทำี�โรงเรีย่นป็ลื้ก

ฝ่ังให้้น่กเรีย่นเสั่ีย่สั่ลืะ แบ่งป็ันคิ่าขนมีคินลืะเลื็กคินลืะน้อย่ เพื�อช่่วิย่ให้้เพื�อนมีนุษย่์มีีช่ีวิิต่ทำี�ดีขึ�น  โดย่ทำี�ไมี่ห้วิ่งผู้ลืต่อบแทำนใด ๆ ในป็ีการ

ศีึกษา 2564 โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ได้ช่่วิย่เห้ลืือแลืะสั่น่บสั่นุนผู้้้ทำี�ได้ร่บผู้ลืกระทำบจากสั่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด รวิมี

เป็็นจำานวินเงิน ทำ่�งสั่ิ�น 176,409.50 บาทำ แก่ 11 องคิ์กร  ด่งนี�

1. บ้านอ่ญจลืา อ.เชี่ย่งคิำา จ.พะเย่า

2. โรงพย่าบาลืต่ำารวิจ ในกองทุำนจ่ดซืึ้�อเคิรื�องมืีอ/อุป็กรณ์การแพทำย่์ ค่ิาย่า เวิช่ภ่ัณฑ์ แลืะกระบวินการทีำ�เกี�ย่วิข้องเพื�อการร่กษาผู้้้ป่็วิย่

โรคิโคิวิิด 19

3. ร่วิมีก่บน่กเรีย่นเก่ารุ่น MD 56 ผู้้้ป็กคิรองน่กเรีย่นปั็จจุบ่น MD 92 นำาไป็จ่ดทำำาอาห้าร เคิรื�องดื�มี จ่ดสิั่�งของจำาเป็็นให้้ก่บชุ่มีช่นทีำ�ได้ร่บ

ผู้ลืกระทำบจากสั่ถึานการณ์ COVID - 19 แลืะบุคิลืากรทำางการแพทำย์่

4. ม้ีลืนิธิีโรงพย่าบาลืเด็ก จำานวิน 10,000 บาทำ

5. ร่วิมีก่บนภ่ัสั่สั่ร ธีนเสั่รีดำารง น่กเรีย่นเก่า MD 87 ในการซืึ้�อห้น้ากาก N95 ส่ั่งไป็ทีำ�โรงพย่าบาลืทีำ�ขาดแคิลืน

6. ร่วิมีก่บจิร่ฐิติ่ ดาราเมืีอง อดีต่ห่้วิห้น้าน่กเรีย่น MD 88 ในการบริจาคิเพื�อจ่ดทำำาอาห้าร ซืึ้�ออุป็กรณ์ช่่วิย่เห้ลืือผู้้้ป่็วิย่โรคิโคิวิิด

7. สั่ถึานคุ้ิมีคิรองแลืะพ่ฒนาคินพิการพระป็ระแดง ทีำ�ขาดแคิลืนอุป็กรณ์ด้แลืป้็องก่นโรคิโคิวิิด

8. โคิรงการบ้านสั่วินเอมีมีาอุสั่ คิณะเย่สุั่อิต่ ช่่วิย่เห้ลืือช่าวิบ้าน อ.แม่ีลืาน้อย่ จ.แม่ีฮ่่องสั่อน ทีำ�ติ่ดเชื่�อโคิวิิด

9. ม้ีลืนิธิีคิณะสั่งฆ์พระเย่ซ้ึ้เจ้า (เย่ซ้ึ้อิสั่ต์่) เพื�อส่ั่งผู้้้ต้่องก่กกล่ืบป็ระเทำศีภ้ัมิีลืำาเนา

10. เพื�อซืึ้�อตุ่�กต่าเป็็นของขว่ิญให้้แก่เด็กบนดอย่ส้ั่ง

11. โคิรงการจ่ดทำำาห้น่งสืั่อเรีย่นให้้เด็กส่ั่ญช่าติ่เมีีย่นมีาร์ จ.สั่มุีทำรสั่าคิร ของคิณะภัราดามีาริสั่ต์่    



แสั่ดงกต่เวิทำิต่าของน่กเรีย่นระด่บช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 3 แลืะ 6
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การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำาเร็จการศึกษา

การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ในพิธีีมีอบป็ระกาศีนีย่บ่ต่รผู้้้สั่ำาเร็จการศึีกษาระด่บช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 3 (MD 95) แลืะม่ีธีย่มีศึีกษา ปี็ทีำ� 6 (MD 92) ปี็การศึีกษา 

2564 ห่้วิห้น้าน่กเรีย่นม่ีธีย่มีศึีกษาต่อนต้่นแลืะห่้วิห้น้าน่กเรีย่นได้กล่ืาวิสุั่นทำรพจน์แสั่ดงกต่เวิทิำต่าคุิณในพิธีีด่งกล่ืาวิ ซึึ้�งเนื�อคิวิามีทีำ�ป็รากฏิใน

บทำสุั่นทำรพจน์นี�เป็็นการไต่ร่ต่รองป็ระสั่บการณ์ต่่าง ๆ ทีำ�น่กเรีย่นได้พบ ได้ร้้สึั่ก แลืะได้เรีย่นร้้ต่ลือดระย่ะเวิลืาทีำ�ศึีกษา ณ สั่ถึานศึีกษาแห่้งนี� 

รวิมีท่ำ�งการกล่ืาวิขอบคุิณคิณะซิึ้สั่เต่อร์ คุิณคิร้ เจ้าห้น้าทีำ�ของโรงเรีย่น ผู้้้ป็กคิรองของน่กเรีย่น แลืะเพื�อนร่วิมีรุ่น แลืะทีำ�น่กเรีย่นจะมิีลืืมีทีำ�จะ

กล่ืาวิถึึง น่�นคืิอคิำาว่ิา “เซึ้อร์เวีิย่มี” จิต่ต่ารมีณ์ของน่กเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่

 โรงเรีย่นมีาเเต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่เป็รีย่บเสั่มืีอนบ้านห้ล่ืงทีำ�

สั่องของพวิกเราทุำก ๆ คิน โรงเรีย่นไม่ีใช่่เเค่ิทีำ�ให้้คิวิามีร้้เพีย่งอย่่าง

เดีย่วิ เเต่่ย่ง่เป็็นเห้มีอืนคิรอบคิร่วิมีีคุิณคิร้ทีำ�คิอย่อบรมีส่ั่�งสั่อน ให้้เรา

ร้้จ่กผิู้ดช่อบช่่�วิดี คุิณคิร้ทุำกท่ำานด้แลืเอาใจใสั่่น่กเรีย่นทุำกคิน แลืะมีี 

เพื�อน ๆ รุ่นพี� รุ่นน้อง ทีำ�คิอย่ช่่วิย่เห้ลืือเเลืะด้เเลืก่น มีีคิวิามีร่กแลืะ

คิวิามีอบอุ่นให้้แก่ก่นเสั่มีอ 

       ต่่�งแต่่ว่ินทีำ�ได้ก้าวิเข้ามีาในร่�วิโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ 

เราทุำกคินคิงได้ร่บการป็ล้ืกฝั่งคุิณธีรรมี ให้้ร้้จ่กการให้้แลืะช่่วิย่เห้ลืือ

ผู้้้อื�นต่ามีจิต่ต่ารมีณ์ “เซึ้อร์เวีิย่มี” ร่ก ร่บใช้่ กิจกรรมีแลืะเห้ตุ่การณ์

ต่่าง ๆ ทีำ�โรงเรีย่นจ่ดขึ�นเพื�อให้้เราได้ซึึ้มีซ่ึ้บ เข้าใจคิวิามีห้มีาย่ แลืะ

ป็ฏิิบ่ติ่เซึ้อร์เวีิย่มี ต่่�งแต่่เราเข้าโรงเรีย่นมีาในช่่�นอนุบาลื 3 ได้พบเพื�อน

ในส่ั่งคิมีทีำ�แป็ลืกให้มี ่สั่นุกสั่นานก่บการเลืน่บ้าง เรีย่นบ้าง มีีอิสั่ระใน

คิวิามีคิิดเเลืะสั่นุกเพลิืดเพลิืนก่บทุำกสิั่�งทีำ�เข้ามีา เมืี�อถึึงเวิลืาทีำ�เราได้

ก้าวิมีาทีำ�ตึ่กห้น้า ตึ่กป็ระถึมีเป็็นช่่วิงเวิลืาทีำ�มีีกิจกรรมีห้ลืาย่ ๆ อย่่าง

ให้้เราทำำา แต่่ลืะกิจกรรมีแฝ่งไป็ด้วิย่คิวิามีสั่นุก คิวิามีเห้น็ดเห้นื�อย่ 

เเลืะคุิณธีรรมี เราได้เรีย่นร้้ ไม่ีว่ิาจะเป็็น การทำำากิจกรรมีทีำ�โรงเรีย่น

น้อง การช่่วิย่เห้ลืือก่นแลืะก่น การทำำางานเป็็นกลุ่ืมี ห้รือการร่บฟััง

คิวิามีคิิดเห็้นคินอื�น เป็็นว่ิย่ทีำ�สั่นุกสั่นานก่บการเรีย่นร้้ แม้ีเห้ตุ่การณ์

ทีำ�ผู่้านเข้ามีาในชี่วิิต่ไม่ีว่ิาดีห้รือร้าย่ ก็จะมีีเพื�อน ๆ  แลืะคุิณคิร้ทุำกท่ำาน

ทีำ�คิอย่อย่้่ข้าง ๆ อบรมีให้้เราโต่ไป็เป็็นพี�ม่ีธีย่มีทีำ�ดี แลืะเมืี�อก้าวิเข้า

ส่้ั่ช่่วิงช่่�นม่ีธีย่มี เป็็นการเป็ลีื�ย่นแป็ลืงคิร่�งสั่ำาค่ิญอีกคิร่�ง บรรย่ากาศี

การเรีย่น ห้้องเรีย่น อาคิารเรีย่นแลืะคุิณคิร้ ล้ืวินเป็็นสิั่�งให้ม่ีทีำ�ได้พบ

เจอ ในว่ิย่นี�คิวิามีคิิดแลืะนิส่ั่ย่ของเราเริ�มีเป็็นผู้้้ให้ญ่มีากขึ�น มีีคิวิามี

คิิดเป็็นของต่่วิเอง กล้ืาทีำ�จะลืองแลืะต่่ดสิั่นใจห้ลืาย่ ๆ อย่่างด้วิย่ต่่วิ

ของเราเอง แต่่คุิณคิร้ทุำกท่ำานก็ติ่ดต่ามีด้แลื ร่กแลืะห่้วิงใย่ น่กเรีย่น

ทุำกคินร่บร้้ถึึงคิวิามีอบอุ่นทีำ�คุิณคิร้มีีให้้เสั่มีอมีา

 จนถึึงว่ินนี� ว่ินสุั่ดท้ำาย่ทีำ�เป็็นน่กเรีย่นช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 3 

ของโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ ดิฉ่นเชื่�อว่ิา น่กเรีย่นทุำก ๆ  คินในทีำ�นี� 

มีีคิวิามีร้้สึั่กภ้ัมิีใจทีำ�ได้ศึีกษาในโรงเรีย่นแห่้งนี� โรงเรีย่นทีำ�เป็รีย่บเสั่มืีอน

บ้านห้ล่ืงทีำ�สั่อง พวิกเรามีีคิวิามีร้้สึั่กเเลืะคิวิามีทำรงจำาทีำ�ดีต่ลือด 10 ปี็

ทีำ�เราได้อย่้่ร่วิมีก่น

       น่กเรีย่นช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 3 ขอกราบขอบพระคิุณซิึ้สั่

เต่อร์ คุิณคิร้ทุำกท่ำานแลืะพี� ๆ เจ้าห้น้าทีำ�ทุำกคิน ทีำ�คิอย่ช่่วิย่เห้ลืือด้แลื 

มีอบคิวิามีร่ก คิวิามีเมีต่ต่า คิวิามีอบอุ่นแลืะคิวิามีเข้าใจ ให้้แก่พวิก

เราต่ลือด 10 ปี็ ทีำ�ผู่้านมีา

       ขอบพระคุิณคุิณพ่อคุิณแม่ีทีำ�คิอย่สั่น่บสั่นุน ให้้คิำาป็รึกษา 

ให้้กำาล่ืงใจพวิกห้น้ในย่ามีทีำ�พวิกห้น้พบเจอปั็ญห้ามีากมีาย่ คุิณพ่อคุิณ

แม่ีก็พร้อมีทีำ�จะอย่้่เคีิย่งข้าง จนทำำาให้้พวิกห้น้ได้เติ่บโต่พร้อมีทีำ�จะ

เผู้ชิ่ญสิั่�งต่่าง ๆ ในอนาคิต่ข้างห้น้า   

        สั่ำาห้ร่บเพื�อน ๆ รุ่น MD 95 ทุำกคิน ขอขอบใจทีำ�คิอย่ช่่วิย่

เห้ลืือ ด้เเลื เเลืะร่วิมีทุำกข์ร่วิมีสุั่ขมีาด้วิย่ก่น แม้ีในบางคิร่�งเราอาจ

ทำะเลืาะ ข่ดแย่้งก่นในบางเรื�อง แต่่พวิกเราก็สั่ามีารถึก้าวิข้ามีผู่้าน

ปั็ญห้าอุป็สั่รรคิเห้ล่ืาน่�นแลืะป็ร่บคิวิามีเข้าใจก่นได้ 

        ในปี็การศึีกษาห้น้าพวิกห้น้จะต้่องเลืือกเส้ั่นทำางการศึีกษา

ของต่นเอง บางคินอาจจะได้พบส่ั่งคิมีให้ม่ี เเต่่ทุำกคินคิงจะจำาเรื�องราวิ

ต่่าง ๆ ในโรงเรีย่นแห่้งนี� ดิฉ่นเชื่�อว่ิา พวิกเราทุำกคินจะย่่งคิงนึกถึึง

คิำาอบรมีส่ั่�งสั่อนของคิุณคิร้ทุำกท่ำาน เเลืะป็ร่ช่ญาโรงเรีย่นทีำ�กล่ืาวิว่ิา 

อบรมีเสั่ริมีคินให้้คิรบ ป็ระสั่บธีรรมีอ่นส้ั่งส่ั่ง ปั็ญญาแต่กฉานม่ี�นคิง  

เสั่ริมีส่ั่งเป็็นคินจนสั่มีบ้รณ์ เพื�อพวิกเราจะได้พ่ฒนาต่นเองให้้พร้อมี

ส่้ั่อนาคิต่ข้างห้น้าต่่อไป็

ปณิันันท์ี จัึนทีรูบุตุรู
หัวัหน�านักเรีูย์นมัธีย์มศึกษาตุอันตุ�น
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แสั่ดงกต่เวิทำิต่าของน่กเรีย่นระด่บช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 3 แลืะ 6

การแสดงกตเวทิตาคุณของผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ต่ลือดระย่ะเวิลืา 13 ปี็ทีำ�ดิฉ่นได้ใช้่ชี่วิิต่ในร่�วิโรงเรีย่น 

มีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่แห่้งนี� ต่่�งแต่่ว่ินแรก จนถึึงว่ินนี�มีีสิั่�งต่่าง ๆ 

มีากมีาย่ทีำ�กลืาย่เป็็นคิวิามีทำรงจำาดี ๆ ทีำ�ย่ากทีำ�จะลืืมี ต่่�งแต่่ก้าวิแรก

ของการเป็็นน่กเรีย่นอนุบาลื การใสั่่ชุ่ดกระโป็รงสั่ีฟ้ัา เสืั่�อพลืะสั่ี

ส้ั่มี คิวิามีร้้สึั่กเมืี�อร้้จ่กเพื�อนให้ม่ีเป็็นคิร่�งแรก เมืี�อต้่องนอนกลืางว่ิน

ในว่ินทีำ�ไม่ีอย่ากจะนอน เมืี�อเล่ืนสั่นามีเด็กเล่ืน ห้รือแม้ีแต่่คิวิามีร้้สึั่ก

ทีำ�อย่ากจะใส่ั่เสืั่�อพลืะสีั่ช่มีพ้บ้าง ก็ย่่งแจ่มีช่่ดอย่้่ในใจ เมืี�อดิฉ่นอายุ่ 

12 ปี็  แลืะเรีย่นจบช่่�นป็ระถึมีศึีกษาปี็ทีำ� 6  ดิฉ่นแลืะเพื�อน ๆ ต่่าง

ก็พ้ดคุิย่ก่นอย่้่เสั่มีอว่ิา  “ห้ล่ืงจบป็ระถึมี 6 แล้ืวิ เราต้่องเรีย่นไป็อีก 

6 ปี็เลืย่ห้รืออีก 6 ปี็ช่่างเป็็นเวิลืาทีำ�ย่าวินานเกินกว่ิาทีำ�จะจินต่นาการ” 

แต่่แท้ำจริงแล้ืวิคิวิามีคิิดเห้ล่ืาน่�นก็ได้เป็ลีื�ย่นไป็อย่่างสิั่�นเชิ่งเมืี�อพวิก

เราได้ข้ามีฝั่�งจากอาคิารป็ระถึมีมีาทีำ�อาคิารม่ีธีย่มี ห้ากเป็รีย่บคิวิามี

ทำรงจำาท่ำ�งห้มีดทีำ�ร้อย่เรีย่งต่่�งแต่่ย่ง่เป็็นน้องเล็ืกจนถึึงต่อนนี�ทีำ�พวิกเรา

ทุำกคินเติ่บโต่ขึ�นจนเป็็นพี�ให้ญ่ช่่�นม่ีธีย่มี 6 ก็คิงเป็รีย่บได้ก่บการวิาด

ภัาพภัาพห้นึ�งขึ�นร่วิมีก่น เป็็นภัาพทีำ�ถ้ึกสั่ร้างสั่รรค์ิด้วิย่มืีอของพวิก

เรา MD 92 ทุำกคิน เป็็นภัาพทีำ�เกิดจากป็ลืาย่พ่้ก่นอ่นเป็็นเอกล่ืกษณ์

ของแต่่ลืะคินในรุ่นของพวิกเรา ในบางคิร่�งเราอาจลืงสั่ผิีู้ดข่�นต่อนไป็

บ้าง แต่่น่�นก็เป็็นส่ั่ญล่ืกษณ์บนผู้้าใบผืู้นนี�วิ่า เราได้เติ่บโต่แลืะเรีย่น

ร้้จากคิวิามีผิู้ดพลืาด ถึึงแม้ีว่ิาเพื�อนบางคินอาจไม่ีได้อย่้่วิาดภัาพ

ก่บเราจนเสั่ร็จ แต่่ลืวิดลืาย่อ่นสั่วิย่งามีทีำ�พวิกเขาสั่ร้างไว้ิก็ย่่งคิงเป็็น

ส่ั่วินห้นึ�งของภัาพเสั่มีอ ในขณะเดีย่วิก่นก็มีีเพื�อนให้ม่ีทีำ�เข้ามีาช่่วิย่

ลืงสีั่จนภัาพนี�เสั่ร็จสั่มีบ้รณ์ แลืะถ้ึาห้ากขาดคุิณคิร้ทุำกท่ำาน พวิกเรา

ก็คิงไม่ีสั่ามีารถึห้าจุดนำาสั่าย่ต่าบนภัาพ ทีำ�จะคิอย่ผู้ล่ืกด่นพวิกเราไป็

จนถึึงจุดห้มีาย่ คุิณคิร้ไม่ีเพีย่งแต่่ให้้คิวิามีร้้ แต่่คิุณคิร้ทุำกท่ำานคิอย่

ชี่�แนะ อบรมีส่ั่�งสั่อนแลืะข่ดเกลืาพวิกเราทำุกคินให้้เต่ิบโต่มีาเป็็นผู้้้ทีำ�

มีีคุิณธีรรมีจริย่ธีรรมี โดย่เฉพาะการมีีจิต่ต่ารมีณ์เซึ้อร์เวีิย่มี การร่ก

แลืะร่บใช้่ ซึึ้�งแม้ีว่ิาเราจะก้าวิออกจากโรงเรีย่นนี�แล้ืวิ ก็ย่่งเป็็นสิั่�งทีำ�

ถ้ึกป็ล้ืกฝั่งอย่้ใ่นจิต่ใจเราแลืะเป็็นเอกล่ืกษณ์ทีำ�พวิกเราภ้ัมิีใจ อย่า่งไร

ก็ต่ามีพวิกเราคิงไม่ีมีีโอกาสั่ได้วิาดภัาพนี�ขึ�นร่วิมีก่น ถ้ึาห้ากขาดการ

สั่น่บสั่นุนจากผู้้้ป็กคิรองทุำกท่ำานทีำ�คิอย่เป็็นกำาล่ืงใจ แลืะเป็็นแรงผู้ล่ืก

ด่นจนพวิกเรามีีทุำกว่ินนี�   

 ดิฉ่นขอเป็็นต่่วิแทำนกล่ืาวิขอบพระคุิณคิณะซิึ้สั่เต่อร์ คุิณคิร้ 

พี�เจ้าห้น้าทีำ� แลืะผู้้้ป็กคิรองทุำกท่ำานสั่ำาห้ร่บคิวิามีช่่วิย่เห้ลืือ โอกาสั่ 

แลืะกำาล่ืงใจทีำ�มีีให้้ก่บพวิกเรา MD 92 แลืะขอขอบใจเพื�อน ๆ  MD 92 

ทุำกคินสั่ำาห้ร่บมิีต่รภัาพ คิวิามีอบอุ่น คิวิามีสั่นุกสั่นาน เสีั่ย่งห่้วิเราะ 

แลืะเรื�องราวิทีำ�น่าป็ระท่ำบใจอีกมีากมีาย่ทีำ�เราเคิย่ทำำาด้วิย่ก่น ณ เวิลืา

นี�สิั่�งต่่าง ๆ  มีากมีาย่ทีำ�เกิดขึ�นในบ้านห้ล่ืงนี�ได้ผู้สั่มีผู้สั่านก่นเป็็นสีั่แห่้ง

คิวิามีทำรงจำาทีำ�ถ้ึกระบาย่ลืงบนผู้้าใบผืู้นนี�อย่่างห้ลืากห้ลืาย่ คิงจะ

เห้ลืือเพีย่งคิวิามีทำรงจำาดี ๆ   คิงไม่ีมีีใคิรจินต่นาการมีาก่อนว่ิา   จาก

การใช้่ชี่วิิต่ในบ้านห้ล่ืงนี� ได้ทำำาสิั่�งทีำ�ทำำาเป็็นป็ระจำาทุำกว่ิน เมืี�อถึึงว่ิน

ห้นึ�งสิั่�งเห้ล่ืาน่�นจะกล่ืบกลืาย่เป็็นสิั่�งสั่ำาค่ิญทีำ�จะเห้ลืือเพีย่งภัาพแลืะ

คิวิามีทำรงจำา ห้ล่ืงจากนี�เมืี�อพวิกเราทำกุคินไดก้้าวิออกไป็ในโลืกกวิา้ง

ทีำ�ทุำกคินสั่ามีารถึเริ�มีสั่ร้างภัาพวิาดชิ่�นให้ม่ีของต่นเอง ซึึ้�งบางคิร่�งอาจ

ต้่องพบก่บปั็ญห้า คิวิามีลืำาบากแลืะคิวิามีผิู้ดห้ว่ิง แต่่ไม่ีว่ิาจะอย่้ที่ำ�ไห้น 

ไม่ีว่ิาจะได้พบก่นอีกเมืี�อไห้ร่ เมืี�อต้่องการคิวิามีช่่วิย่เห้ลืือ ห้รือกำาล่ืง

ใจ ก็ขอให้้มีองกล่ืบมีาทีำ�ภัาพภัาพนี� เพื�อทีำ�ทุำก ๆ คินจะได้ร้้ว่ิา พวิก

เรามีีก่นแลืะก่นเสั่มีอ แม้ีว่ิาว่ินนี�จะเป็็นว่ินทีำ�เราต้่องก้าวิออกจากร่�วิ

ฟ้ัาขาวิแห่้งนี� แต่่พวิกเราทุำกคินจะกล่ืบมีาในฐานะศิีษย่์เก่าโรงเรีย่น

เรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ แลืะศิีษย์่อุร์สุั่ลิืนทีำ�น่าภัาคิภ้ัมิีใจ

ธีีรูกานต์ุ  สัินติุวังษ์ 
 หัวัหน�านักเรีูย์น ปีการูศึกษา 2564  
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พิมพกานต์ุ  การูพิศิษฎ์

หัวัหน�านักเรีูย์น ปีการูศึกษา 2565

ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการเติบโต :  
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มัธยม

 ในว่ินทีำ� 2 มิีถุึนาย่นทีำ�ผู่้านมีามีีการจ่ดกิจกรรมีต้่อนร่บ

น้องให้ม่ี ระด่บช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1 แลืะม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ทีำ�เข้า

มีาให้ม่ีในปี็การศึีกษานี�  พิธีีจ่ดขึ�นในช่่วิงเช้่าห้ล่ืงเคิารพธีงช่าติ่  พี� ๆ 

สั่ภัาน่กเรีย่นปี็การศึีกษา 2564  เชิ่ญธีงแลืะป้็าย่ของโรงเรีย่นแลืะ

สีั่คิณะ พร้อมีเชิ่ญภัาพน่กบุญองค์ิอุป็ถ่ึมีภ์ัท่ำ�ง 4 คิณะ  เดินนำาแถึวิ

น้อง ๆ น่กเรีย่นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1 ข้ามีสั่ะพานจากอาคิารป็ระถึมี

มีาย่่งอาคิารม่ีธีย่มี เพื�อร่วิมีก่บน่กเรีย่นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ทีำ�เข้าแถึวิ

ในลืาน PIAZZA  

 กิจกรรมีนี�จ่ดขึ�นเพื�อแสั่ดงคิวิามียิ่นดีก่บน้อง ๆ ช่่�น

ม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1 ทีำ�ได้เข้าส่้ั่ช่่วิงชี่วิิต่ของการเป็็นน่กเรีย่นม่ีธีย่มี ซึึ้�ง

เป็็นช่่วิงเวิลืาแห่้งการค้ินห้า การเป็ลีื�ย่นแป็ลืง แลืะการทำดลืองทำำา

สิั่�งให้ม่ี ๆ  เป็็นช่่วิงเวิลืาทีำ�จะได้ร่บป็ระสั่บการณ์การเรีย่นร้้แลืะเติ่บโต่

ผู่้านกิจกรรมีแลืะการเรีย่น รวิมีถึึงได้ร่บมิีต่รภัาพ คิวิามีร่ก คิวิามี

ผู้้กพ่น จากเพื�อน ๆ รุ่นพี�ม่ีธีย่มี แลืะจากคุิณคิร้ 

 สั่ำาห้ร่บน้อง ๆ ช่่�นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 4 ทีำ�เข้ามีาให้ม่ี  พิธีีนี�

เป็็นการย่นิดีต้่อนร่บน้อง ๆ  เข้าส่้ั่การเป็็นน่กเรีย่นมีาแต่รเ์ดอีแลืะการ

เป็็นน่กเรีย่นม่ีธีย่มีป็ลืาย่ ซึึ้�งเป็็นช่่วิงเวิลืา 3 ปี็ทีำ�สั่ำาค่ิญแลืะมีีคิวิามี

ห้มีาย่เป็็นอย่่างย่ิ�งในการเรีย่นร้้  แลืะสั่ร้างป็ระสั่บการณ์ร่วิมีก่น

 พี� ๆ น้อง ๆ ในระด่บม่ีธีย่มี  ย่ินดีทีำ�ได้เป็็นส่ั่วินห้นึ�งในเส้ั่น

ทำางการเติ่บโต่ของน้องม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1 แลืะม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 4  

ในก้าวิต่่อ ๆ ไป็ของน้อง ๆ จะมีีพี� ๆ คิอย่ช่่วิย่เห้ลืือ ให้้คิำาป็รึกษา

แลืะคิำาแนะนำา  สั่ร้างคิวิามีทำรงจำาทีำ�ดีในช่่วิงเวิลืาทีำ�ได้ใช้่ร่วิมีก่นในร่�วิ

โรงเรีย่นแห่้งนี� 
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แนะนำาสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2565

หัวัหน�านักเรูีย์น
พิมพกานตุ์  การูพิศิษฎ์

หัวัหน�ากีฬาโรูงเรูีย์น
ชััญญา  เตุชัะไกรูศรูี

รูอังหัวัหน�านักเรูีย์น  
วัรูีย์์พิตุรูา  สิุวัรูรูณัศรู                                      

ปรูะธีานเชัีย์รู์โรูงเรูีย์น
กิดิาภัาสิ์  อัุทีารูวัุฒิพงศ์

หัวัหน�ามัธีย์มศึกษาตุอันตุ�น  
นันที์นภััสิ  เจึีย์รูพงษ์
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คณะอัจฉรามัย  สีฟา้

หัวัหน�ากีฬา
ณัปภััชั  เบญจึพัฒนมงคล

หัวัหน�าสิี
สิิรูินัดิดิา  เอักชััย์

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3  
พิงธีรูรูม  บุณัย์ะปรูะภััศรู

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
ฐิตุิกาญจึน์  เลิศคัมภัีรู์ศีล

ปรูะธีานเชัีย์รู์
ลวัิตุรูา  ทีัศนะบรูรูจึง

รูอังหัวัหน�าสิี  
ญาธีิป  วัชัิรูโภัคา

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3
มาพิกา  จึอัมปรูัชัญา

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
ปณัินันที์   จึันทีรูบุตุรู
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คณะอูร์สุลานารี   สีแดง

หัวัหน�ากีฬา
สิารูิสิา  เจึตุน์กุลธีรู

หัวัหน�าสิี
กิรูณัา  จึันพรูพงษ์

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3  
ปรูานไปรูย์า  อัุดิมแดิงอัรู่าม

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
กรูวัิ  หัสิดิินไพศาล

ปรูะธีานเชัีย์รู์
ธีีรูพรู  กิจึทีวัีสิินพูน

รูอังหัวัหน�าสิี  
ภัาวัิดิา  ตุั �งปกรูณั์

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3
ชััญญา  สิุวัรูรูณัปรูะดิิษฐ

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
กานตุ์รูวัี  กัมมารูังกูรู
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คณะสุรนารี  สีเหลือง

หัวัหน�ากีฬา
ชัวััลนุชั  ปล้�มอัารูมย์์

หัวัหน�าสิี
นันที์นภััสิ  นาย์เรู้อั

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3  
ณั ฤดิี  วััฒนธีรูรูม

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
พิรูดิา  รูะมิงค์วังศ์

ปรูะธีานเชัีย์รู์
พัทีธีนันที์  กุลวัณัิชัพิสิิฐ

รูอังหัวัหน�าสิี  
ชัวััลญา  ธีารูากิจึ

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3
ปาณัิศา  วััชัรูาทีิตุย์์

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
อัรูิญชัย์า  กิจึพย์ัคฆ์
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คณะธัมมกัญญา  สีเขียว

หัวัหน�ากีฬา
นันที์ณัสิรูณั์  แก�วัผ่อังศรูี

หัวัหน�าสิี
กชัพรู  แสินสิุทีธีิ ์

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3  
อัรูรูณัพา  เล็กอัุทีัย์

รูอังหัวัหน�ากีฬา มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
ขวััญข�าวั  ฉัตุรูอัารูย์มนตุรูี

ปรูะธีานเชัีย์รู์
ภััคธีีมา เพิรู์ล  หิมะทีอังคำา

รูอังหัวัหน�าสิี  
เพชัรูนภัา  ดิวังดิารูา

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 3
ไอัรูดิา  สิิปปภัาค

รูอังปรูะธีานเชัีย์รู์ มัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 4
นันที์นภััสิ  บูรูณักฤตุย์ากรูณั์
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จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รวิบรวิมีโดย่ ผู้ศี.ดร.ธีนกรณ์ แน่นห้นา

 โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีได้เริ�มีกล่ืบมีาเปิ็ดเรีย่นเป็็นป็กติ่ในปี็

การศึีกษา 2565 นี� ห้ล่ืงจากวิิกฤต่โคิวิิดได้บรรเทำาลืงแล้ืวิ เราได้เห็้น

บรรย่ากาศีของโรงเรีย่นกล่ืบมีามีีชี่วิิต่ชี่วิา น่กเรีย่นมีีการเรีย่นในช่่�น

เรีย่นมีากขึ�น ผู้้้ป็กคิรองมีีส่ั่วินร่วิมีในกิจกรรมีต่่าง ๆ ของโรงเรีย่น

เห้มืีอนทีำ�ผู่้านมีา

 ทีำมีบริห้ารสั่มีาคิมีผู้้้ป็กคิรองแลืะคิร้โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอี

วิิทำย่าล่ืย่ชุ่ดให้ม่ีได้เริ�มีเข้ามีาทำำางานโดย่มีีนโย่บาย่ห้ล่ืกในคิร่�งนี� ด่งนี� 

• ส่ั่งเสั่ริมีศ่ีกย่ภัาพการเรีย่นร้้ของน่กเรีย่นด้านวิิช่าการ 

วิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ คิณิต่ศีาสั่ต่ร์ แลืะเทำคิโนโลืยี่ในทุำกช่่วิงช่่�น

• สั่น่บสั่นุนกิจกรรมีคิุณคิร้เพื�อให้้มีีคิวิามีสัุ่ขใจในว่ินนี� แลืะว่ิน

ห้น้า

• สั่น่บสั่นุนโคิรงการจ่ดภ้ัมิีท่ำศีน์เพื�อการเรีย่นร้้ให้ม่ี

• ส่ั่งเสั่ริมีคิวิามีร้้ ข้อม้ีลื แลืะคิวิามีร่วิมีมืีอก่บผู้้้ป็กคิรองในทุำกช่่วิง

ช่่�นอย่่างเห้มีาะสั่มี

 โดย่นโย่บาย่นี�จะช่่วิย่ข่บเคิลืื�อนให้้น่กเรีย่น คุิณคิร้ โรงเรีย่น 

แลืะผู้้้ป็กคิรองมีีกิจกรรมีทีำ�น่าสั่นใจ แลืะ สั่ร้างชุ่มีช่นแห่้งการเรีย่นร้้

ในโรงเรีย่น

 ปี็การศึีกษานี�คิงเป็็นคิวิามีทำ้าทำาย่อีกคิร่�งในการทีำ�เราจะมีี

การเรีย่นร้้  แลืะกิจกรรมีต่่าง ๆ ในสั่ภัาวิะโคิวิิดได้อย่่างราบรื�นแลืะ

เห้มีาะสั่มี ส่ั่วินห้นึ�งทีำ�จะทำำาให้้ทุำกอย่่างบรรลืุได้คิงจะเป็็นคิวิามีร่วิมี

มืีอแลืะการรวิมีพล่ืงของท่ำ�งผู้้้ป็กคิรองแลืะคิร้ เคิรือข่าย่ผู้้้ป็กคิรอง 

คิร้ แลืะน่กเรีย่น เพื�อทีำ�จะก้าวิผู่้านคิวิามีท้ำาทำาย่นี�

 สุั่ดท้ำาย่ได้มีีโอกาสั่อ่านห้น่งสืั่อ ภัาษาจ่กรวิาลืป็ระว่ิติ่ย่่อ

ของคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ โดย่ อาจวิรงค์ิ จ่นทำมีาศี แล้ืวิช่อบต่รงทีำ�ห้น่งสืั่อ

อธิีบาย่เรื�องราวิคิณิต่ศีาสั่ต่รต่์่�งแต่่อดีต่เกี�ย่วิก่บการเริ�มีต้่นของจำานวิน 

จนถึึงปั็จจุบ่นทำฤษฎีีคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ทีำ�ซ่ึ้บซ้ึ้อนต่่าง ๆ ได้อย่่างเรีย่บง่าย่ 

รวิมีถึึงการป็ระยุ่กต์่ใช้่งานต่่าง ๆ ได้อย่่างสั่นุกแลืะเข้าใจง่าย่มีาก 

ห้น่งสืั่อเห้มีาะก่บท่ำ�งเด็กแลืะผู้้้ให้ญ่ อย่ากจะแนะนำาให้้อ่านแล้ืวิจะ

ร้้ว่ิาคิณิต่ศีาสั่ต่ร์ก็มีีมุีมีมีองทีำ�สั่วิย่งามีได้ ขอบคุิณคิร่บ

ผศ.ดิรู.ธีนกรูณ์ั แน่นหนา
นาย์กสิมาคมผู�ปกครูอังและครูู
โรูงเรีูย์นมาแตุร์ูเดิอัีวิัทีย์าลัย์
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ไว้อาลัยอาจารย์นิตยา  ตันทโอภาส
โดย่ อาจารย่์สุั่มิีต่รา พงศีธีร

(คำากล่าวไว้อาลัยหลังพิธีมิสซา ปลงศพ ที่วัดพระมหาไถ่ 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565)

 ศิีษย์่มีาแต่ร์เดอวิีิทำย่าลืย่่จำานวินมีากมีาย่ได้มีากราบเคิารพ

อาจารย์่นติ่ย่า 3 วิน่ทำี�ผู่้านมีาทำี�วิด่พระมีห้าไถ่ึนี� เมีื�อท่ำานได้ลืาจากโลืก

นี�ไป็ แลืะก่อนห้น้านี�ไม่ีนาน ศีษิย์่มีาแต่ร์เดอวิีิทำย่าลืย่่ได้ร่วิมีสั่น่บสั่นนุ

คิรอบคิร่วิอาจารย์่นติ่ย่าในการร่กษาด้แลือาจารย์่ในช่่วิงวิาระสุั่ดท้ำาย่ 

ขอบพระคิุณทำางคิรอบคิร่วิทำี�ให้้โอกาสั่ศีิษย่์มีาแต่ร์เดอี

 ระห้ว่ิางป่็วิย่ อาจารย์่นติ่ย่าได้ร่บทำราบถึึงคิวิามีห่้วิงใย่ของ

ลืก้ศีษิย์่ อาจารย์่คิงจะช่ื�นใจ คิวิามีช่ื�นใจแลืะสั่ขุใจน่�น คิงไม่ีใช่่เพราะ

ลื้กศีิษย่์คิิดถึึงทำ่าน แต่่เพราะศีิษย่์ของทำ่านมีีคิุณสั่มีบ่ติ่ทำี�อาจารย่์

อย่ากให้้ทำุกคินมีีในต่นเอง คิือ คิวิามีเอื�ออาทำรแลืะคิวิามีกต่่ญญู้  

 อาจารย์่นติ่ย่าเป็็นบคุิลืากรสั่ำาคิญ่ของโรงเรยี่นในการห้ล่ือ

ห้ลือมี อบรมีกล่ือมีเกลืา แลืะช่ี�นำานก่เรยี่นในทำางการก้าวิห้น้าเป็็นคิน

ดขีองสั่ง่คิมี เป็็นผู้้มี้ีจดุย่นืของคิวิามีถึก้ต้่อง เป็็นธีรรมี การร้้จ่กเคิารพ

ผู้้้อื�น ไมี่วิ่าผู้้้น่�น ๆ จะอย่้่ในสั่ถึานภัาพใด แลืะทำี�สั่ำาคิ่ญ การย่ึดมี่�นใน

จิต่ต่ารมีณ์เซึ้อร์เวิีย่มี - ร่กแลืะร่บใช่้ 

 เมืี�อวิานนี�น้องช่าย่อาจารย์่ได้พ้ดว่ิา อาจารย์่นิต่ย่าย่ึดม่ี�น

ป็ฏิิบ่ติ่เซึ้อร์เวีิย่มี ทำำาให้้คิิดถึึงทีำ�น่กบุญเป็าโลือธิีบาย่ “คิวิามีร่ก” 

ว่ิา “คิวิามีร่กย่่อมีอดทำน มีีใจเอื�อเฟ้ั�อ ไม่ีอิจฉา ไม่ีโอ้อวิดต่นเอง ไม่ี

จองห้อง ไม่ีห้ย่าบคิาย่ ไม่ีเห็้นแก่ต่่วิ คิวิามีร่กไม่ีฉุนเฉีย่วิ ไม่ีจดจำา

คิวิามีผู้ิดทีำ�ได้ร่บ ไม่ีย่ินดีในคิวิามีช่่�วิ แต่่ร่วิมีย่ินดีในคิวิามีถ้ึกต้่อง 

คิวิามีร่กให้้อภ่ัย่ทุำกอย่า่ง เชื่�อทุำกอย่า่ง ห้ว่ิงทุำกอย่า่ง อดทำนทุำกอย่า่ง” 

นี�คืิอ คิวิามีร่กของอาจารย่์นิต่ย่า

 ไม่ีเพีย่งเฉพาะศิีษย์่เท่ำาน่�น บรรดาคิร้ของโรงเรีย่นมีาแต่ร์

เดอีวิิทำย่าล่ืย่ทีำ�ได้เป็็นคิร้มีาแต่ร์ช่่วิงเดีย่วิก่บอาจารย์่ ก็มีีคิวิามีกต่่ญญู้

ต่่ออาจารย่์ แลืะพร้อมีทีำ�จะกล่ืาวิเช่่นเดีย่วิก่บคิร้กุลืวิดี คิร้สุั่ภัาภัรณ์                   

คิร้สุั่ช่าดา คิร้ป็ณิดา ว่ิา “กราบอาจารย่์นิต่ย่า ด้วิย่คิวิามีเคิารพร่ก

อย่่างส้ั่ง” อาจารย์่นิต่ย่าเป็็นพี�ให้ญ่ของคิณะคิร้มีาแต่ร์ฯ เป็็นเวิลืา
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นาน เป็็นผู้้้นำาในการสั่ร้างว่ิฒนธีรรมีคิร้มีาแต่ร์ฯ ของการมุ่ีงให้้

น่กเรีย่นเป็็นศ้ีนย่์กลืาง เป็็นเป้็าห้มีาย่ของการทำำางานของเรา แลืะ

เป็็นคิร้ทีำ�ต่ระห้น่กในคิวิามีเป็็นแบบอย่า่ง ท่ำ�งในกิริย่า วิาจา มีารย่าทำ 

แลืะคิวิามีร่บผิู้ดช่อบ เอาใจใส่ั่ในห้น้าทีำ�การงาน

 แบบอย่า่งสั่ำาค่ิญทีำ�อาจารย่นิ์ต่ย่าให้้ก่บเรา คืิอ การเสีั่ย่สั่ลืะ 

อดทำน อดกล่ื�น การอย่้่ร่วิมีก่นแบบพี� - น้อง  คิวิามีมีีนำ�าใจต่่อก่น ไม่ี

นิ�งด้ดาย่ การร้้จ่กให้้ ร้้จ่กร่ก ร้้จ่กขอบคุิณ แลืะขอโทำษ  

 ขอขอบคุิณศิีษย์่มีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ ทีำ�แสั่ดงออกถึึงคิวิามี

กต่่ญญู้ การยึ่ดม่ี�นในคิวิามีร่ก ให้้เป็็นทีำ�ป็ระจ่กษ์  

 ขอขอบพระคุิณ น้อง ๆ แลืะห้ลืาน ๆ ของอาจารย่์ทีำ�ได้

เห็้นคุิณค่ิาของการเลืือกเส้ั่นทำางชี่วิิต่ การเป็็นคิร้โรงเรีย่นมีาแต่ร์ 

เดอีวิิทำย่าล่ืย่ของอาจารย์่ แลืะให้้การสั่น่บสั่นุนอาจารย์่ ร่ก แลืะ

ด้แลื โดย่เฉพาะเมืี�อร่างกาย่อาจารย่์ทำำาให้้อาจารย่์ไม่ีสั่ามีารถึด้แลื

ต่นเองได้แล้ืวิ  

อาจารย์์นิิตย์า ตันิทโอภาส เป็็นิครูด้้วย์ความรักและการอุทิศตนิ

ขอพระเจ้ารับอาจารย์์นิิตย์าสู�ชีีวิตนิิรันิด้ร์ด้้วย์ความสุขแท้  

กับพระองค์ด้้วย์เทอญ
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Natural Disasters – P5 English Skills
With Khru Shawn Racca Anak Siup

 In Khru Shawn’s English 2 (Skills) class, students studied a unit on different types of natural disasters. The 

students used their imaginations to write about it and by answering the questions we have provided. Some students 

took it seriously and we've got some silly ones such as CATNADO, ICE CREAM AVALANCHE and a VOLCANIC 
ERUPTION IN BANGKOK. They also had the chance to showcase their work in class. Please enjoy the creativity 

and imagination of Alyssa Tiptan (P5/1), Gwyntip Sukprasit (P5/1), Panchayanat Hongsprabhas (P5/2), Pimarnman 

Saisaengchan (P5/2), Sarisa Kamolvisit (P5/3), Worakanya Aungatichart (P5/3), Navanat Sukavejvorakit (P5/3), Chada 

Tachochavalit (P5/3), and Ratchuda Phiroonsavvapha (P5/4).
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Our Treasures – P6 English Fundamentals
With Khru Shawn Racca Anak Siup

 The theme of our first unit in Khru Shawn’s 

P6 English 2 (Fundamentals) class was pirates and 

treasure. The students were asked to pick one of their 

treasures. This was something valuable or special to 

them, and they could choose anything they wanted. 

After they chose their treasures, they wrote about why 

it was valuable to them. They could either draw or 

take a photo of their treasures. After completing their 

writing, students presented their treasures to the rest 

of the class.
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Globalization Role Plays
M5 Critical Thinking & Writing

With Thomas Pentland

 Students in Khru Thomas Pentland’s Mathayom 5 Critical Thinking and Writing class were tasked with doing 

role-plays about globalization in certain countries. They worked in pairs, chose a country and then presented to the 

class why globalization has been good and bad for that country. Khru Thomas guided them through structure and 

general content idea. Students then conducted their own research and created a final presentation for class. We 

hope you are as impressed as we are by the scripts and audio files of two outstanding presentations by our M5/5 

students, Siriyakorn Boontavikul and Pransiree Jariyapongpaiboon. 

Globalization (Japan) Role-Play Script
 Japan is the world's fourth-largest export 

economy. It's yearly export revenue is over $700 billion, 

with China and the United States being the two main 

consumers. Automobiles, automobile parts, integrated 

circuits, and electronic equipment are the main exports, 

but they also export metals such as iron, steel, germ, 

aluminum, and copper.

 Globalization is the process of bringing people 

and countries from all over the world together through 

communication, transportation, and infrastructure. As a 

result of globalization Japan can export all of its products 

resulting in a successful economy. A strong economy also 

increases GDP and raises wages to match living expenses. 

When tax revenues increase, the government is able to 

improve public services such as education, allowing for 

greater opportunity and freedom for the new generation 

to continue to improve the country's system.

 Japanese cultures, particularly anime, are well-

known because globalization makes it easy to enjoy 

entertainment from all around the world rather than 

just local offerings. So anime is today booming and 

famous throughout the whole world so more people are 

understanding a part of Japanese culture. The majority 

of people want to visit Japan because of anime, and it is 

the major reasons why people keep traveling here.  When 

there are more tourists, the more income Japan will get, 

and it is also a way for Japan to earn a lot of money and 

create jobs in the country.

Pransiree Jariyapongpaiboon (M5/5)

Siriyakorn Boontavikul (M5/5)

 We will discuss why globalisation has been good 

or bad for Japan. For me, globalisation is a good thing. 

It impacts worldwide, and especially in Japan, for many 

years. I will give you for 2 examples. First of all, nowadays, 

most of Japanese citizens are ageing population. It was 

around 28% in 2019 and is expected to reach more than 

38% in the future. As a result, Japan offers position for 

foreign workers to solve this problem. According to the 

statistics, in 2020, they hire 1.72 million or about 25% 

workers from other countries. Thus, the advantages of 

globalisation help Japanese government find ways out 

easier.

 Another reason is the promoting of international 

co-operation. Japan has helped the region to resolve 

various development issues including poverty reduction, 

by promoting economic growth and human security and 

contributed to the development. To illustrate, COVID-19 

is a major challenge for the international community in 

2020. The pandemic crossed national borders and became 

a global crisis. However, Japan has provided health and 

medical equipment in order to make a better medical 

and health system in developing countries through the 

co-operation of international organisations. Moreover, 

Japan used vaccines from all over the world like Pfizer, 

Moderna, and AstraZeneca, which is also an example of 

globalisation.

 These examples show that globalisation is 

important and also positively impacts Japanese. So, I 

totally agree that globalisation benefits the world.
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French Rendez-Vous
With Mme. Colette Adamson 

Which place appeals to you most?
 As part of a lesson about the most visited places in Paris, M6/1 students viewed a choice of songs with music 

videos set in Paris and wrote about the places in those videos that appealed to them the most.  

 Do take the time to read what Sataporn Thongdee, Sawitta A.P. Kariyawasam, and Yokphaka Chuensamran 

have written.

 ทิำวิท่ำศีน์นี�ทำำาให้้ฉ่นอย่ากไป็ป็ารสีั่เพราะฉ่นอย่ากไป็ 

Jardin des Tuileries  ในป็ระเทำศีไทำย่น่�นไม่ีมีีสั่วินขนาดให้ญ่

ในล่ืกษณะนี�  ภัาย่ใน Jardin des Tuileries ไม่ีได้มีีเพีย่งแค่ิ

ดอกไม้ีแลืะต้่นไม้ีเท่ำาน่�นแต่่ย่่งมีีป็ระติ่มีากรรมีอีกมีากมีาย่  

บริเวิณโดย่รอบ Jardin des Tuileries ย่่งมีีสั่ถึาปั็ต่ย่กรรมี

มีากมีาย่อีกด้วิย่  ฉ่นคิิดว่ิาคิงจะดีมีากถ้ึาได้เดินเล่ืนในสั่วิน

ทีำ�ไม่ีได้มีีเพีย่งแต่่ดอกไม้ีแลืะต้่นไม้ีแต่่ย่่งมีีงานศิีลืป็ะอีกด้วิย่  

นอกจากนี�นำ�าพุขนาดให้ญ่ทีำ�ต่่�งอย่้่กลืางสั่วินทีำ�ฉ่นเคิย่เห็้นใน

ภัาพย่นต่ร์บ่อย่ ๆ  ก็เป็็นทีำ�ทีำ�ฉ่นอย่ากไป็น่�งแลืะเห็้นด้วิย่ต่่วิเอง
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 I want to attend the 2024 Olympics 

because I want to visit France.  I want to visit 

places like the Louvre Museum, the Palace of 

Versailles, and the Stade de France.  The Stade 

de France is the national stadium of France, 

located north of Paris in the commune of 

Saint-Denis.  It was the seventh largest stadium 

in Europe.  The Stade de France is important 

because it is used by the French football team 

and the French rugby team for international 

competitions.  It will also be used for the 

Olympic games in 2024. If possible, I would 

also like to take part in the 2024 Olympics 

at the Stade de France, but I am not worthy.  

If I could be at the competition, I would be 

pleased.

 Place du Tertre is located in the heart of 

Montmartre, it is known for its painters, its cafes 

and its atmosphere.

 When the square was opened to the 

public in the 17th century, artists, singers and other 

performers would gather in the central meeting 

place. This is why the Place du Tertre is known to 

be an artistic center to this day

 Throughout the year, painters and 

portraitists work in this place to exhibit and sell 

their famous paintings. These painters have 1 square 

meter to make their paintings and share this small 

area with other artists.

 I would like to go there because I am very 

fond of all kinds of arts.  I love the idea of this place 

which is a good contributor for this career.  I hope 

that one day I will be there as an artist too.



ผู้ลืงานการเขีย่นบทำคิวิามีภัาษาอ่งกฤษ
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During a lesson about responsible tourism, M6/1 students discussed advice they would give to tourists coming to 

Thailand.  Here are posters on the topic designed by Naphat Boonnam, and Kulisara Bunnag.

1. แต่่งกาย่ให้้สั่ำารวิมีเมืี�ออย่้ใ่นสั่ถึานทีำ�สั่ำาค่ิญ เช่่น ว่ิด  2. การร่กษากิริย่ามีารย่าทำให้้อย่้ใ่นระด่บทีำ�เห้มีาะสั่มี   

3. ไม่ีส่ั่งเสีั่ย่งด่งจนเกินไป็ เพราะอาจจะทำำาให้้รบกวินผู้้้อื�น  4. คิวิรย่ืนต่่อคิิวิรอเช่่นคินอื�น ๆ   

5. การเคิารพขนบธีรรมีเนีย่มี-ป็ระเพณีของไทำย่  6. ให้้เกีย่รติ่สั่ถึานทีำ�ต่่างๆ เช่่น ว่ิด  5. ไม่ีทำำาให้้สั่ถึานทีำ�เสีั่ย่ห้าย่  

7. ไม่ีขีดเขีย่นกำาแพงห้รือต่ามีสั่ถึานทีำ�ต่่างๆ

Responsible tourism in Thailand

1. Find information about the place you are going to visit. 

2. Respect the rules and culture of the country visited

3. Prepare your trip with everything you need. 

4. Pay attention to how you dress, especially in places of 

worship

5. Donate money to various historical sites.

6. Buy souvenirs that represent the culture of Thailand. 

7. Choose professionals involved in responsible tourism. 

8. Discover the new culture of clothing, food and more
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ผู้ลืงานการเขีย่นบทำคิวิามีภัาษาอ่งกฤษ

What’s your hobby? あなたの趣味は何ですか。
Japanese M5 grammar class

With Fumiyo Kawabata Sensei

 Like other languages, grammar of the Japanese language should also be learned systematically. The difficulty 

of Japanese is that the politeness of the words depends on whom you are talking to. It is very hard to study Japanese. 

The words you use are different depending on if you are talking to friends, to someone superior to you, or to others. 

There are also many verb forms in Japanese. Mater Dei Japanese Major Students have to learn and remember 12 

verb forms in three years. Furthermore, adjectives change depending on tense and negative form - a characteristic 

not often found in other languages. 

 M5 students are currently studying gerunds. Students are able to explain their hobbies, experiences, abilities 

and so on with gerunds. Japanese speakers often use gerunds in their conversations. If students are able to use 

gerunds, their Japanese will improve even more. Here are some creative posters explaining about students’ hobbies 

using gerunds. 

 My hobby is watching movies. I 

watched a movie for the first time when I 

was 2. These days I watch movie every day. 

I like watching movies because they make 

me happy.

17638 Parn Bunnag (M5/1)

 My hobby is drawing pictures with digital tools. I started 

drawing when I was 13. When I was 15, I used iPad for drawing 

pictures for the first time. Now I spend 1 hour drawing pictures 

every day before going to bed. Sometimes I draw pictures with 

my friends. Why do I like drawing pictures? Because I can express 

my feeling by drawing. But my back is painful while drawing. 

Someday I want to be a freelance artist. 

17952 Yui Hamano (M5/1)



พิธีีถิวัาย์พรูะพรูชััย์มงคลสิมเดิ็จึพรูะนางเจึ�าสิุทีิดิา พัชัรูสิุธีาพิมลลักษณั พรูะบรูมรูาชัินี
ณั หอัปรูะชัุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอัีวัิทีย์าลัย์ 

เม้ ่อัวัันทีี่ 2 มิถิุนาย์น 2565
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พฤษภาคม

น่กเรีย่นเกา่ รุ่น MD 43 มีอบเงนิให้้โคิรงการจ่ดภ้ัมิีท่ำศีน์เพื�อการ

เรีย่นร้้ให้ม่ี โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ เมืี�อว่ินทีำ� 7 พฤษภัาคิมี 

2565

คุิณคิร้ป็ระถึมีศึีกษาส่ั่งน่กเรีย่นม่ีธีย่มีศึีกษาปี็ทีำ� 1 เดินข้ามีสั่ะพานไป็ย่่ง

อาคิารเฉลิืมีพระเกีย่รติ่ ในว่ินเปิ็ดเรีย่นว่ินแรกของปี็การศึีกษา
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มิถุนายน 

นาย่กแลืะกรรมีการสั่มีาคิมีผู้้้ป็กคิรองแลืะคิร้ฯพบเคิรือข่าย่ผู้้้ป็กคิรอง ณ ห้้องป็าฐกถึา 

อาคิารป็ระถึมี เมืี�อว่ินทีำ� 2 มิีถุึนาย่น 2565

มิีสั่ซึ้าเปิ็ดภัาคิเรีย่นทีำ� 1 ปี็การศึีกษา 2565 ณ ห้อป็ระชุ่มีโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าล่ืย่ เมืี�อว่ินทีำ� 9 มิีถุึนาย่น 2565

ป็ระชุ่มีผู้้้ป็กคิรองน่กเรีย่นคิาทำอลิืกช่่�นป็ระถึมี

ศึีกษาปี็ทีำ� 2-3 ทีำ�ห้้องป็าฐกถึา เมืี�อว่ินทีำ� 24 

มิีถุึนาย่น 2565




