


 Think  Critically  การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทำำาให้้ผู้้้คิิดเป็็นผู้้้เลืือก เป็็นผู้้้กำาห้นดเองได้ ไมี่ใช่่ผู้้้อื�นสั่่�ง บอก แลืะ

กำาห้นดให้้เป็็นอย่่างน่�นอย่่างนี� แต่่ร่บเอาเรื�องน่�น วิิธีีน่�น คิวิามีเช่ื�อน่�น มีาเป็็นของต่นเอง เพราะได้ผู้่านกระบวินการคิิดของต่นเองแลื้วิ 

ไมี่ใช่่ห้ลื่บห้้ห้ลื่บต่าเช่ื�อฟััง ป็ฏิิบ่ต่ิต่ามี ห้รือ ต่่�งห้น้าต่่�งต่าจะป็ฏิิเสั่ธี ขออย่้่ฝ่่าย่ต่่อต่้านเสั่มีอ

 Think  Ethically การคิิดอย่่างมีีคิุณธีรรมี Ethics มีีคิวิามีดีงามี จริย่ธีรรมี ธีรรมีจริย่า ห้ลื่กศีีลืธีรรมี เป็็นกรอบทำี�

สั่่งคิมีห้รือศีาสั่นากำาห้นด เพื�อให้้เกิดการป็ระพฤต่ิป็ฏิิบ่ต่ิทำี�ดีงามี

         คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณแลืะมีีคิุณธีรรมี 

 Think Critically and Ethically

 การร้้คิิด ห้ากไมี่มีีคิุณธีรรมีแลืะจริย่ธีรรมี ก็อาจจะเลืือกป็ฏิิบ่ต่ิในสั่ิ�งทำี�เป็็นช่่�วิ สั่ร้างคิวิามีเดือดร้อน แลืะอ่นต่ราย่ให้้ก่บต่นเอง

แลืะผู้้้อื�นได้ ทำำาลืาย่ทำร่พย่ากรธีรรมีช่าต่ิได้ แต่่เมีื�อทำ่�งร้้คิิด แลืะร้้ผู้ิดช่อบ ช่่�วิดี คิวิบคิ้่ไป็ด้วิย่ก่นเสั่มีอ ก็จะมีีสั่ต่ิ มีีคิวิามีรอบคิอบ มีีคิวิามี

เข้าใจทำี�ลืึกซึ้ึ�ง มีีการเอาใจเขามีาใสั่่ใจเรา มีีการคิำานึงถึึงบริบทำ พื�นฐานทำี�แต่กต่่างก่นของบุคิคิลื ไมี่ต่่ดสั่ินถึ้ก ผู้ิด ดี ช่่�วิ โดย่ขาดคิวิามีร่ก 

คิวิามีเมีต่ต่า แลืะการให้้อภั่ย่ 

หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2565
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม

Think Critically and Ethically
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 กองบรรณาธีิการขอแสั่ดงคิวิามีย่ินดีต่่อน่กเรีย่นช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 6 ป็ีการศีึกษา 2564 MD 92 

สั่ำาห้ร่บการก้าวิเข้าสั่้่ร่�วิมีห้าวิิทำย่าลื่ย่ต่่าง ๆ ต่ามีทำี�ต่นสั่นใจ ซึ้ึ�งวิารสั่ารฉบ่บทำี� 2 นี�ได้รวิบรวิมีผู้ลืการสั่อบเข้า

ศีึกษาต่่อของน่กเรีย่นไวิ้ให้้ผู้้้อ่านได้ต่ิดต่ามีด้วิย่ 

 ห้ลืง่จากเปิ็ดภัาคิเรยี่นมีาได้สั่ก่ระย่ะห้นึ�ง ทำกุฝ่า่ย่ได้ป็รบ่เป็ลืี�ย่นรป้็แบบกิจกรรมีต่า่ง ๆ  ให้ส้ั่อดคิล้ือง

ก่บสั่ถึานการณ์ป็ัจจุบ่นมีากขึ�นเพื�อให้้น่กเรีย่นได้พ่ฒนาต่นเองทำ่�งด้านคิวิามีร้้ คิวิามีสั่ามีารถึ ป็ลื้กฝ่ังคิุณธีรรมี

จริย่ธีรรมี สั่่งเสั่ริมีบทำบาทำร่ก – ร่บใช่้ แลืะการเป็็นพลืเมีืองทำี�ดีต่ามีระบอบป็ระช่าธีิป็ไต่ย่ 

 มีาแต่ร์เดอีนิวิสั่์ ฉบ่บทำี� 2 ภัาคิเรีย่นทำี� 1 ป็ีการศีึกษา 2565 ได้นำาเสั่นอบทำคิวิามีต่่าง ๆ  มีากมีาย่ ด่งนี� 

กจิกรรมีสั่ป่็ดาห้ว์ิน่ภัาษาไทำย่ กจิกรรมีส่ั่ป็ดาห์้วิน่วิทิำย่าศีาสั่ต่รแ์ลืะเทำคิโนโลืย่ ีกจิกรรมีเทิำดพระคุิณแมี ่ต่ามีดว้ิย่

กิจกรรมีอาสั่าจราจร แลืะการแนะนำาคิณะกรรมีการน่กเรีย่นป็ระถึมีศีึกษา ป็ีการศีึกษา 2565 เป็็นต่้น ทำ่�งนี�ย่่ง

มีีบทำคิวิามี แลืะภัาพกิจกรรมีต่่าง ๆ ทำี�น่าสั่นใจให้้ทำุกทำ่านได้ต่ิดต่ามีต่่อไป็

ครููณััฐกรู จึึงจึตุุพรู

ครููสิิริูการูย์์ ธีีรูะกุลปรูะเสิริูฐ



Mater Dei News ฉบัับัที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 25652

 ส
าร

บัญ
01
02

03
04
08
12
16
20
24
28
32

34
35
36
37
38

บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์  
รายนามที่ปรึกษา
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำานวยการ
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2565
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำาฝน เครื่องไทยธรรม 
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
อาสาจราจร
แนะนำาคณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา
จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
อาลัยรัก...ครูนิติมา ไกรฤกษ์
ผลงานการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ

วารสารมาแตร์เดอีีนิิวส์

เจ้้าขอีง:   โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ 534 ถึนนเพลืินจิต่ แขวิงลืุมีพินี เขต่ป็ทำุมีวิ่น กรุงเทำพฯ 

   10330 โทำรศี่พทำ์ 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�อเป็็นสั่ื�อกลืางระห้วิ่างโรงเรีย่นแลืะผู้้้ป็กคิรอง

   2. เพื�อเผู้ย่แพร่กิจกรรมีต่ลือดจนคิวิามีเคิลืื�อนไห้วิในด้านต่่าง ๆ ของโรงเรีย่น 

   3. เพื�อให้้ข้อมี้ลืคิวิามีร้้อ่นเกี�ย่วิด้วิย่คิณะอุร์สัุ่ลืินแลืะโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ 

ที่ี�ปรึกษา:   ซึ้ิสั่เต่อร์ทำิพย่์กนก ป็ระสั่พโช่คิช่่ย่  คิร้ทำีนามีารี ผู้ลืาดิกานนทำ์  คิร้ป็ระพนธี์ พิสั่่ย่พ่นธีุ์   

   คิร้ขวิ่ญกลื้า นุช่นารถึ  คิร้ร่ช่ดารินทำร์ สั่่งกลืมี  คิร้ช่ญานุช่ ช่้ช่าต่ิ 

บรรณาธิิการที่ี�ปรึกษา:	 คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้  

ผู้้้ช่่วยบรรณาธิิการที่ี�ปรึกษา: คิร้วิิศีิษฐ์ เต่ีย่วิต่ระก้ลื 

บรรณาธิิการ:	 	 คิร้ณ่ฐกร จึงจตุ่พร  คิร้สั่ิริการย่์ ธีีระกุลืป็ระเสั่ริฐ

กอีงบรรณาธิิการ:	  คิร้พรวิิภัา เห้าต่ะวิานิช่  คิร้เบญจพร ธีรรมีธีีรพงศี์  คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์  

   คิร้กนกพรรณ ศีุภัเสั่รีสั่กุลื  คิร้กรรณิการ์ กลืิ�นกลื่ด  คิร้วิิช่ญาพร วิโรจนานุลื่กษณ์  

   คิร้เนาวิร่ต่น์  ทำ่ศีนเกษมี  คิร้บรรณสั่รณ์ แก้วิศีิริ

พิิส้จ้นิ์อีักษร:   คิร้นิลืวิรรณ เจต่วิร่ญญู้  คิร้เบญจพร ธีรรมีธีีรพงศี์  

บันิที่ึกภาพิ:   คิร้เนาวิร่ต่น์ ทำ่ศีนเกษมี  คิร้จุฑามีาสั่ สัุ่กใสั่  คิร้วิิไลืพร เกตุ่อุดมี  

   คิร้ธีนพงษ์ คิุณช่่ย่เกษมี 

 ฝ่่ายธิุรการ:  คิร้เนาวิร่ต่น์ ห้รินทำรานนทำ์  คิร้นพวิรรณ ร่ต่ต่กุลื  คิร้มีณีร่ต่น์ อิ�มีช่ื�น  

   คิร้ป็ระมีวิลื จ่นทำร์โทำน 

ขอีบค์ุณผู้้้เขียนิบที่ค์วาม/สนิับสนิุนิข้อีม้ล	ฉบับที่ี�	72

อาจารย่์สัุ่มีิต่รา พงศีธีร  ผู้ศี.ดร. ธีนกรณ์ แน่นห้นา  คิร้ทำีนามีารี ผู้ลืาดิกานนทำ์  คิร้สั่ถึาพร สั่้ต่ะบุต่ร  คิร้ดนุช่รี ต่่นทำโอภัาสั่ 

คิร้พรรนภัา สัุ่รพ่นธี์พิท่ำกษ์  คิร้พรวิิภัา เห้าต่ะวิานิช่  คิร้ป็ัญจพร สั่ิริสัุ่ช่ีพ  คิร้เบญจพร ธีรรมีธีีรพงศี์  คิร้เสั่าวินีย่์ ช่ี   

คิร้คิณิต่ดา เกื�อก้ลืสั่่ง  คิร้นดา สัุ่ดศี่กดิ�กรี  คิร้อรอุมีา สั่วิ่างธี้ป็  คิร้ณ่ฐกร จึงจตุ่พร  คิร้วิิไลืพร เกตุ่อุดมี  คิร้กนกวิรรณ ไทำย่ร่ต่น์  

คิร้วิรินทำร์ลืดา ดำามีณี คิร้ฐิต่ิกร ห้่ต่ถึการุณย่์  คิร้มีณีจ่นทำ์ ไกรณรงค์ิ  คิร้จินต่์ จิระริย่ากุลื  คิร้อรนุช่ การพิศิีษฎ์์     

คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์  คิร้กรรณิการ์ กลืิ�นกลื่ด  คิร้วิิช่ญาพร วิโรจนานุลื่กษณ์  คิร้เจษฎ์า สั่ิริสัุ่วิลื่กษณ์  Dr. Fumiyo Kawabata  

Khru Mark Vetare  Khru  Aki Sirikulchayanont  Khru Samagita Ratnaike  Khru Bryan Jacques คิร้กลืุ่มีสั่าระภัาษาไทำย่  

คิร้กลุ่ืมีสั่าระวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะเทำคิโนโลืย่ี  คิร้กลืุ่มีสั่าระภัาษาต่่างป็ระเทำศี  คิร้ระด่บป็ฐมีวิ่ย่  คิร้ระด่บป็ระถึมี คิร้ระด่บมี่ธีย่มี   

แลืะน่กเรีย่นทำี�ลืงบทำคิวิามีทำุกคิน 
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 ในภัาคิเรีย่นทำี� 1 ป็ีการศีึกษา 2565นี� เป็็นเรื�องน่าย่ินดีทำี�การจ่ดการเรีย่นร้้เกิดขึ�นได้ทำี�โรงเรีย่น แมี้

จะย่่งอย่้่ในช่่วิงการแพร่ระบาดของโรคิโคิโรนาไวิร่สั่ แต่่ด้วิย่คิวิามีร่วิมีมืีอร่วิมีก่นของทำุกฝ่่าย่ทำี�พย่าย่ามีช่่วิย่

ก่นป็้องก่นมีิให้้เกิดการแพร่ระบาดทำี�ขย่าย่วิงกวิ้างในโรงเรีย่น น่กเรีย่น ผู้้้ป็กคิรอง คิร้ แลืะบุคิลืากรทำุกสั่่วิน

ของโรงเรีย่นพย่าย่ามีป็ฏิิบ่ต่ิต่ามีมีาต่รการป็้องก่นต่่าง ๆ อย่่างเคิร่งคิร่ด เมีื�อใคิรได้ร่บเช่ื�อ เจ็บไข้ ก็แจ้งทำาง

โรงเรีย่นแลืะห้ยุ่ดเรีย่นไป็ สั่่งผู้ลืให้้ทำางโรงเรีย่นสั่ามีารถึสั่ร้างกิจกรรมีการเรีย่นร้้ทำ่�งในแลืะนอกห้้องเรีย่นได้ 

 สั่ถึานการณ์ในสั่องป็ีทำี�ผู่้านมีาเป็ิดโลืกการเรีย่นร้้ให้้บุคิลืากรทำางการศีึกษาแลืะน่กเรีย่นวิ่าการเรีย่น

ร้้เกิดขึ�นได้ในห้ลืากห้ลืาย่ร้ป็แบบ ช่่องทำางแลืะวิิธีีการ ป็ัจจ่ย่สั่ำาคิ่ญสั่้่การป็ระสั่บคิวิามีสั่ำาเร็จคิือการสั่ร้างวิิน่ย่

ในต่นเองแลืะการมีีคิวิามีร่บผู้ิดช่อบ เมีื�อกลื่บมีาเรีย่นทำี�โรงเรีย่น น่กเรีย่นแลืะคิร้ต่่างป็ร่บต่่วิ ป็ร่บวิิธีีการเรีย่น

ร้้ สั่ื�อสั่าร แลืะป็ร่บพื�นฐานทำางคิวิามีร้้ให้้เรีย่นต่่อไป็ร่วิมีก่นได้ แม้ีน่กเรีย่นอาจจะเคิย่ชิ่นก่บการอย่้่คินเดีย่วิ 

พบป็ะผู้้้อื�นแลืกเป็ลืี�ย่นเรีย่นร้้ผู้่านห้น้าจอคิอมีพิวิเต่อร์ ต่นเองเป็็นผู้้้กำาห้นดต่ารางแลืะกต่ิกาการใช่้ช่ีวิิต่ อีกทำ่�ง

บางสั่ว่ินเคิย่ชิ่นกบ่การเป็น็ศีน้ย่ก์ลืางของคิวิามีสั่นใจ แต่เ่มีื�อกลืบ่มีาใช่ช้่วีิติ่รว่ิมีกน่ ทำำากจิกรรมีรว่ิมีกน่ กค็ิอ่ย่ ๆ   

ป็ร่บต่่วิ เพื�อให้้มีีคิวิามีสัุ่ขก่บการเป็็นสั่่วินห้นึ�งของชุ่มีช่นการเรีย่นร้้

 การมีาเรยี่นทำี�โรงเรยี่นร่วิมีกบ่เพื�อนในห้อ้งเรยี่น ฝ่กึทำก่ษะ สั่มีรรถึนะ แลืะร่วิมีในกิจกรรมีการเรยี่นร้้

ทำี�สั่่งเสั่ริมีคิุณลื่กษณะอ่นพึงป็ระสั่งคิ์ทำ่�งในแลืะนอกห้้องเรีย่นก่บเพื�อน ๆ พี� ๆ น้อง ๆ ในโรงเรีย่นน่�น น่กเรีย่น

ต่า่งบอกว่ิา “สั่นุก ทำา้ทำาย่ เป็น็เห้ตุ่ผู้ลืทำี�อย่ากมีาเรยี่นทำี�โรงเรยี่นฯ” นอกจากคิวิามีสั่นุกสั่นานแลืะสั่ร้างมิีต่รภัาพ

แลื้วิ ทำางโรงเรีย่นเชื่�อม่ี�นว่ิาเป็็นส่ั่วินห้นึ�งทีำ�สั่ำาคิ่ญของการอย่้่บนเส้ั่นทำางสั่้่การเป็็น “คิน จนสั่มีบ้รณ์”ด้วิย่ว่ิา

น่กเรีย่นได้ร่บการป็ลื้กฝ่ังจิต่ต่ารมีณ์เซึ้อร์เวิีย่มี ฝ่ึกการเอาใจเขามีาใสั่่ใจเรา ฝ่ึกการอดทำน รอคิอย่ อีกทำ่�งร้้จ่ก

ช่ื�นช่มีย่ินดีก่บคิวิามีสัุ่ข คิวิามีสั่ำาเร็จของผู้้้อื�น แผู้นการสั่ำาห้ร่บภัาคิเรีย่นทำี� 2 จึงเป็็นการรื�อฟั้�นแลืะสั่ร้างสั่รรคิ์

กิจกรรมีร่วิมีก่นบนพื�นฐานการเรีย่นร้้แลืะคิวิามีป็ลือดภั่ย่

ครููทีีนามารูี ผลาดิิกานนท์ี
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
รวิมีรวิมีโดย่คิร้ป็ฐมีา วิิจิต่รบุญย่ร่กษ์ แลืะคิร้กรรณิการ์  กลืิ�นกลื่ด 

ญาณิัศา นาวิิกบุุตุรู ป.1/4
ได้ร่บรางวิ่ลื Merit ป็ระเภัทำ Piano Performance Grade 1 จากราย่การ Graded Examination in Music 

Performance จ่ดโดย่สั่ถึาบ่น The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) 

เมีื�อวิ่นทำี� 22 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Silver Prize ป็ระเภัทำ Piano, Grade exam: Grade 1-2 จากราย่การ Thailand International 

Virtual Music Competition 2021 จ่ดโดย่ Yamaha Music Academy Bangkok

เมีื�อเดือนมีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ณัปภััช วิิชย์ภิัญโญ ป.3/1
ไดร้บ่รางวิล่ืรองช่นะเลืศิีอน่ดบ่ 1 ป็ระเภัทำ ย่มิีนาสั่ต่กิแดนซึ้ ์รุน่อาย่ไุมีเ่กนิ 12 ป็ ี ในการแขง่ขน่ออมีสั่นิย่มิีนาสั่ติ่ก

ลืลีืา ช่งิช่นะเลืศิีแห้ง่ป็ระเทำศีไทำย่ คิร่�งทำี� 42 ป็ระจำาป็ ี2565 ช่งิถึว้ิย่พระราช่ทำานสั่มีเดจ็พระกนษิฐาธีริาช่เจา้ กรมี

สั่มีเด็จพระเทำพร่ต่นราช่สัุ่ดาฯ สั่ย่ามีบรมีราช่กุมีารี  จ่ดโดย่ สั่มีาคิมีกีฬาย่ิมีนาสั่ต่ิกแห้่งป็ระเทำศีไทำย่ ณ ศี้นย่์ฝ่ึก

กีฬาแห้่งช่าต่ิภัาคิต่ะวิ่นออก จ่งห้วิ่ดช่ลืบุรี เมีื�อวิ่นทำี� 11 - 14 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ได้เข้าร่วิมีแสั่ดงในกิจกรรมี Russia – Thailand : 125 Years of Friendship จ่ดโดย่ สั่ถึานทำ้ต่ร่สั่เซึ้ีย่ ป็ระจำา

ป็ระเทำศีไทำย่ เมีื�อวิ่นทำี� 5 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ลัลล์ลลิล กิตุติุศรีูไสิวิ ป.3/4
ได้ร่บรางวิ่ลื Silver Prize ป็ระเภัทำ Piano, Grade exam: Grade 1-2 จากราย่การ Thailand International 

Virtual Music Competition 2021 จด่โดย่ Yamaha Music Academy Bangkok เมีื�อเดอืนมีนีาคิมี พ.ศี. 2565

ได้รางวิ่ลืเห้รีย่ญเงิน จากโคิรงการทำดสั่อบคิวิามีร้้แบบ Online วิิช่าภัาษาไทำย่ คิร่�งทำี� 26 ระด่บป็ระช่่�นป็ระถึมี

ศีึกษาป็ีทำี� 2 ป็ระจำาป็ีการศีึกษา 2564 จ่ดโดย่ บริษ่ทำ เสั่ริมีป็ัญญา จำาก่ด เมีื�อวิ่นทำี� 3 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื First Prize รุ่น Precategory จากราย่การ International Piano Competition Mozart 

จ่ดโดย่ Creators Association 2B เมีื�อวิ่นทำี� 5 กรกฎ์าคิมี พ.ศี. 2565

ฐิรูษา ทีองปาน ป.4/1
ได้ร่บรางวิ่ลื 2nd Place ป็ระเภัทำ Novelty Solo (Part A) 9 Years & under จากราย่การ 9th CSTD 

THAILAND DANCE GRAND PRIX 2022 จ่ดโดย่ Commonwealth Society of Teachers of Dance 

(CSTD) ป็ระเทำศีไทำย่ ณ โรงลืะคิรอ่กษรา คิิง เพาเวิอร์ ระห้วิ่างวิ่นทำี� 27 - 31 กรกฎ์าคิมี พ.ศี. 2565

ไดร้บ่รางวิล่ืช่นะเลืศิี Demi-character Solo รุน่ Pre-Competitive จากราย่การ ATOD International Dance 

Competition 2022 จด่โดย่ กระทำรวิงวิฒ่นธีรรมี โดย่ สั่ำานก่งานศีลิืป็วิฒ่นธีรรมีรว่ิมีสั่มีย่่ กองทำนุสั่ง่เสั่ริมีศิีลืป็ะ

ร่วิมีสั่มี่ย่ ณ โรงลืะคิรอ่กษรา คิิง เพาเวิอร์ ระห้วิ่างวิ่นทำี� 5 – 10 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

พัฑฒิิชา บุุณัย์มาลิก ป.4/1 
ได้ร่บเห้รีย่ญทำอง จากราย่การ Alpha

เห้รีย่ญทำองแดง จากราย่การ Stroking Alpha แลืะราย่การ Solo Compulsories Alpha 

ในการแข่งข่น Ice Naka Figure Skate Championships 2022 จากสั่ถึาบ่นสั่เกต่นำ�าแข็งเอเช่ีย่ (ISIAsia) 

ระห้วิ่างวิ่นทำี� 7 - 8 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565 ณ ศี้นย่์การคิ้า ZPELL@FUTURE PARK

อัย์ย์์ลดิา จิึนังกุล ป.4/2 
ได้ร่บเห้รีย่ญทำอง จ่งห้วิะ Waltz เห้รีย่ญทำอง จ่งห้วิะ Jive

เห้รีย่ญเงิน จ่งห้วิะ Cha Cha Cha

เห้รีย่ญเงิน จ่งห้วิะ Rumba 

ป็ระเภัทำ Solo New Face under 10 Years จากราย่การ Bangkok Dance Challenge 2022 

จ่ดโดย่ Nardrudee Bothaworn ณ พิพิธีภั่ณฑ์หุ้่นขี�ผู้ึ�งไทำย่ เมีื�อวิ่นทำี� 9 กรกฎ์าคิมี พ.ศี. 2565
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ภัีชญา สุิวิรูรูณัสิิงห์์ ป.4/3
ได้ร่บรางวิ่ลื First Place ป็ระเภัทำ Artistic Freestyle 1 รุ่น Female 8 – 9 Years

รางวิ่ลื First Place ป็ระเภัทำ Rhythmic Ribbon Freestyle 1 รุ่น Female 9 - 10 Years

รางวิ่ลื Second Place ป็ระเภัทำ Freestyle 1 รุ่น Female 9 Years

จากราย่การ Skate Asia 2022 จด่โดย่ Ice Skating Institute Asia ณ Sunway Pyramid Ice, Kuala Lumpur, 

Malaysia เมีื�อวิ่นทำี� 6 – 14 สั่ิงห้าคิมี พ.ศี. 2565

ภัิญญาพัชญ์ ไตุรูสิิริูนันทีน์ ป.4/3
ได้ร่วิมีร้องเพลืงแสั่ดงต่่อห้น้าพระพ่กต่ร์สั่มีเด็จพระกนิษฐาธีิราช่เจ้า กรมีสั่มีเด็จพระเทำพร่ต่นราช่สัุ่ดา 

สั่ย่ามีบรมีราช่กุมีารี ในคิอนเสั่ิร์ต่ 108 พ่นก้าวิ 108 ป็ี ทำี�เจต่นารมีณ์ไมี่เคิย่เป็ลืี�ย่น ในโอกาสั่คิรบรอบ 108 ป็ี 

โรงพย่าบาลืจุฬาลืงกรณ์ สั่ภัากาช่าดไทำย่ ในวิ่นทำี� 30 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ปุณัณัลักษณ์ั สิิทีธิีกรูโสิมนัสิ ป.4/3
ได้ร่บเห้รีย่ญทำอง จากย่ิมีนาสั่ต่ิก Level 2 ทำ่�ง 4 อุป็กรณ์ Bars Beam, Floor แลืะ Vault ในราย่การ 

The Bangkok Gymnastic Moose Games Invitation Meet จด่โดย่ Thai Canadian Community Sports 

เมีื�อวิ่นทำี� 2 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ชิณัณิัชา ธีรูรูมรัูกษ์ ป.4/4
ได้รางวิ่ลื Gold Medal ป็ระเภัทำ BEE 2 Category จากราย่การ the Preliminary Round of Eurasian 

Spelling Bee, Lexical Skills Competition จด่โดย่ ELPC International (English Language Proficiency 

Competition Ltd.), UK เมีื�อวิ่นทำี� 13 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Bronze Medal ป็ระเภัทำ BEE 2 Category จากราย่การ the Semi-Final Round of Eurasian 

Spelling Bee, Lexical Skills Competition จด่โดย่ ELPC International (English Language Proficiency 

Competition Ltd.), UK เมีื�อวิ่นทำี� 8 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

พิมพ์ชนก สุิวิรูรูณัปรูะกรู ป.6/1
ได้ร่บรางวิ่ลืรองช่นะเลืิศี อ่นด่บ 1 เห้รีย่ญเงิน กีฬาสั่ป็ีดสั่เกต่ต่ิง รุ่นจ้เนีย่ร์ดี ห้ญิง จากการแข่งข่นกีฬาเย่าวิช่น

แห้่งช่าต่ิ คิร่�งทำี� 37 (พ่ทำลืุงเกมีสั่์ พ.ศี. 2565) จ่ดโดย่ การกีฬาแห้่งป็ระเทำศีไทำย่แลืะจ่งห้วิ่ดพ่ทำลืุง 

ระห้วิ่างวิ่นทำี� 29 กรกฎ์าคิมี - 10 สั่ิงห้าคิมี พ.ศี. 2565

ณััชชาริูนทีร์ู บุรูรูจึงกิจึ ป.6/1
ได้ร่บรางวิ่ลื Silver Award ป็ระเภัทำ Grade 5 Thailand Preliminary Mathematics 

รางวิ่ลื Bronze Award ป็ระเภัทำ Grade 5 Thailand Preliminary Math Olympiad 

จากราย่การ Global Mathematics Elite Competition of Achievement จด่โดย่ First Education Group, 

Hong Kong เมีื�อวิ่นทำี� 18 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ณัพิชญา แซ่่จิึวิ ป.6/1
ได้ร่บรางวิ่ลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Talent: Age 10 – 13 Category เคิรื�องดนต่รี Harp

จากราย่การ the 2022 European Spring Music Competition จด่โดย่ European Classical Music Awards 

Global Committee เมีื�อวิ่นทำี� 1 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Gold Prize ป็ระเภัทำ Talent: Age 10 – 13 Category เคิรื�องดนต่รี Harp 

จากราย่การ The 2022 UK International Strings Competition จ่ดโดย่ European Classical Music 

Awards Global Committee เมีื�อวิ่นทำี� 1 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Special Prize สั่าขา The Best Performance of George Frideric Handel’s Harp Work 

จากราย่การ Best Classical Musicians Awards 2022, Season 2 จ่ดโดย่ Best Classical Music Awards 

Global Committee เมีื�อวิ่นทำี� 4 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565
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ได้ร่บรางวิ่ลื First Prize ป็ระเภัทำ Harp Category A: Age 12 & under จากราย่การ International Music 

Competition OPUS 2022 ป็ระเทำศีโป็แลืนด์ จ่ดโดย่ FUNDACJA Life & Art เมีื�อวิ่นทำี� 10 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 

2565

ได้ร่บรางว่ิลื Platinum Medalist ป็ระเภัทำ Harp Age 10 – 12 จากราย่การ 2022 Quebec Music 

Competition Online International จ่ดโดย่ Quebec Music Competition 

เมีื�อวิ่นทำี� 14 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565 

ได้ร่บรางวิ่ลื Honorable Mention ป็ระเภัทำ Modern Troupe 15 & under จากราย่การ 9th CSTD 

THAILAND DANCE GRAND PRIX 2022 จด่โดย่ Commonwealth Society of Teachers of Dance (CSTD) 

ป็ระเทำศีไทำย่ ณ โรงลืะคิรอ่กษรา คิิง เพาเวิอร์ ระห้วิ่างวิ่นทำี� 27 - 31 กรกฎ์าคิมี พ.ศี. 2565

อิสิรีูย์์ วิิวัิฒินมนตุรีู ม.1/1
ได้ร่บรางวิ่ลื Yamaha Gold Prize รุ่นอายุ่ไมี่เกิน 15 ป็ี จากการแข่งข่นร้องเพลืง Singing with backing track 

ราย่การ Yamaha Thailand Music Festival จด่โดย่ สั่ถึาบน่ดนต่รีย่ามีาฮ่า่ เมีื�อวิน่ทำี� 19 กมุีภัาพน่ธี ์พ.ศี. 2565 

ณััฐนันท์ี กิตุติุธีรู ม.1/1
ได้ร่บรางว่ิลืช่นะเลิืศีอ่นด่บ 3 (3rd place) รุ่น A1 อายุ่ 8 – 13 ป็ี จากการแข่งข่นภัาษาอ่งกฤษโอลิืมีปิ็ก

สั่ำาห้ร่บเย่าวิช่น ราย่การ KGL Contest English Olympiad Stage 2 จ่ดโดย่ กระทำรวิงศีึกษาธีิการ ร่วิมีก่บ 

Technology and Business Language Education Center เมีื�อวิ่นทำี� 26 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565 

ณัภััทีรู จัึนทีรูแสิงอรู่าม ม.1/3
ไดร้บ่รางวิล่ืเห้รีย่ญทำองแดง จากการแขง่ขน่กีฬาฟิักเกอร์สั่เกต่ติ่ง Level 2 ราย่การ Thailand National Figure 

Skating Championships จด่โดย่สั่มีาคิมีกีฬาฟิักเกอร์สั่เกต่ติ่งแห่้งป็ระเทำศีไทำย่ ณ สั่นามีสั่เกต่นำ�าแขง็อิมีพีเรยี่ลื

เวิิลืด์ ไอซึ้์สั่เกต่ต่ิง จ่งห้วิ่ดสั่มีุทำรป็ราการ ระห้วิ่างวิ่นทำี� 24 – 27 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

กฤตุติุชา เห์ล่าปรูะภััสิสิรู ม.1/3
ได้ร่บรางวิ่ลื First Place จากการแข่งข่นดนต่รี (เคิรื�อง HARP) รุ่น Junior อายุ่ 11 – 12 ป็ี ราย่การ Red 

Maple Music Competition Winter Season 2022 จ่ดโดย่ Red Maple Music Competition by Pulsar 

Music Inc., Canada เมีื�อวิ่นทำี� 7 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ไดร้บ่รางวิล่ื SILVER PRIZE รุน่อาย่ ุ10 – 11 ป็ ีจากการแขง่ข่นดนต่รรีาย่การ World Classical Music Awards 

2022 Season 1 จ่ดโดย่ World Classical Music Awards Committee, UK 

เมีื�อวิ่นทำี� 27 มีีนาคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Primo Premio 96/100 (FIRST PRIZE) จากการแข่งข่นดนต่รีราย่การ XI AMIGDALA 

International Music Competition memorial "Giuseppe Raciti" online 2022 จด่โดย่ libera AMIGDALA 

Associazione Culturale, Italy เมีื�อวิ่นทำี� 5 เมีษาย่น พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื FIRST PRIZE จากการแข่งข่นดนต่รี Harp รุ่น Soloist อายุ่ 11 – 13 ป็ี ราย่การ the MAP 

International Music Competition 2022 จ่ดโดย่ MARKER AND PIONEER International Culture 

Exchange Center, USA เมีื�อวิ่นทำี� 5 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื 2nd Place จากการแข่งข่นดนต่รี Harp Solo รุ่นอายุ่ 10 – 11 ป็ี ราย่การ Asia Students Arts 

Festival 2022 จ่ดโดย่ First Education Group, Hong Kong เมีื�อวิ่นทำี� 6 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ฐิตุิรูัตุน์ ธีนสิารูสิมบัุตุิ ม.2/1 
ได้ร่บรางวิ่ลืช่มีเช่ย่ จากการป็ระกวิดผู้ลืงานศีิลืป็ะ (Ozone 2Climate Art Contest) ป็ระเภัทำ ภัาพกราฟัิก 

ระด่บเย่าวิช่น ป็ระจำาป็ี 2565 จ่ดโดย่ UNESCO: National Ozone Unit ร่วิมีก่บ กรมีโรงงานอุต่สั่าห้กรรมี  

ณ ศี้นย่์การคิ้าเซึ้็นทำร่ลืเวิิลืด์ เมีื�อวิ่นทำี� 4 กรกฎ์าคิมี พ.ศี. 2565 



น่กเรีย่นทำี�เข้าป็ระกวิด/ร่วิมีกิจกรรมี 
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ปรูิม ตัุนติุย์ันกุล ม.2/2
ได้ร่บรางวิ่ลื Trinity Awards Thailand 2021 จากการทำำาคิะแนน Piano Grade 6 (Digital Assessment) 

สั่้งสัุ่ดอ่นด่บ 2 ของป็ระเทำศีไทำย่ จ่ดโดย่ Trinity College London 

เมีื�อวิ่นทำี� 29 พฤษภัาคิมี พ.ศี. 2565 

เบุญญาภัา เสิาย์อดิ ม.2/4
ได้ร่บรางวิ่ลืเห้รีย่ญทำองแดง จากการแข่งข่นกีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิง รุ่น Advanced Novice ในการแข่งข่นกีฬา

เย่าวิช่นแห้ง่ช่าต่ ิคิร่�งทำี� 37 “พท่ำลืงุเกมีสั่”์ ณ สั่นามีสั่เกต่นำ�าแขง็อมิีพเีรยี่ลืเวิลิืด ์ไอซึ้ส์ั่เกต่ต่งิ จง่ห้วิด่สั่มีทุำรป็ราการ 

ระห้วิ่างวิ่นทำี� 8 – 9 สั่ิงห้าคิมี พ.ศี. 2565

ได้ร่บคิ่ดเลืือกเป็็นน่กกีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิงทำีมีช่าต่ิไทำย่ ป็ระจำาป็ี 2565 กลืุ่มี National Team B จากสั่มีาคิมี

กีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิงแห้่งป็ระเทำศีไทำย่ เมีื�อวิ่นทำี� 22 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ณั มน เอี�ย์มอมรูพันธ์ี ม.3/3
ได้ร่บรางวิ่ลืช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 ป็ระเภัทำ Junior ต่ำ�ากวิ่า 16 ป็ี แลืะ รางวิ่ลืช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 ป็ระเภัทำ Lady 

Hunter จากการแข่งข่นกีฬาย่ิงเป็้าบิน ราย่การ Sporting Clay คิร่�งทำี� 1 จ่ดโดย่ สั่มีาคิมีกีฬาย่ิงเป็้าบิน แห้่ง

ป็ระเทำศีไทำย่ ณ สั่นามีย่ิงป็้นแลืะย่ิงเป็้าบินโพธีารามี จ.ราช่บุรี ระห้วิ่างวิ่นทำี� 19 – 21 กุมีภัาพ่นธี์ พ.ศี. 2564 

ได้ร่บรางวิ่ลืช่นะเลืิศีอ่นด่บทำี� 1 ป็ระเภัทำ Lady Hunter แลืะรางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บทำี� 1 ป็ระเภัทำ Junior ต่ำ�า

กวิ่า 16 ป็ี จากการแข่งข่นกีฬาย่ิงเป็้าบิน ราย่การ Sporting Clay คิร่�งทำี� 4 จ่ดโดย่ สั่มีาคิมีกีฬาย่ิงเป็้าบินแห้่ง

ป็ระเทำศีไทำย่ ณ สั่นามีย่ิงป็้นแลืะย่ิงเป็้าบินโพธีารามี จ.ราช่บุรี ระห้วิ่างวิ่นทำี� 26 – 28 พฤศีจิกาย่น พ.ศี. 2564 

ได้ร่บรางวิ่ลืช่นะเลืิศีอ่นด่บทำี� 1 ป็ระเภัทำ Lady Hunter

ได้ร่บรางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บทำี� 1 ป็ระเภัทำ Junior ต่ำ�ากวิ่า 16 ป็ี 

ได้ร่บรางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บทำี� 2 ป็ระเภัทำ Down The Line คิลืาสั่ C จากการแข่งข่นกีฬาย่ิงเป็้าบิน ราย่การ 

Sporting Clay คิร่�งทำี� 5 จ่ดโดย่ สั่มีาคิมีกีฬาย่ิงเป็้าบินแห้่งป็ระเทำศีไทำย่ ณ สั่นามีย่ิงป็้นแลืะย่ิงเป็้าบินโพธีารามี 

จ.ราช่บุรี ระห้วิ่างวิ่นทำี� 17 – 19 ธี่นวิาคิมี พ.ศี. 2564 

วิิภัานันท์ี เห์ตุรูะกูล ม.4/1
ได้ร่บรางวิ่ลืเห้รีย่ญเงิน จากการแข่งข่นกีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิง รุ่น Intermediate Novice ในการแข่งข่นกีฬา

เย่าวิช่นแห้ง่ช่าต่ ิคิร่�งทำี� 37 “พท่ำลืงุเกมีสั่”์ ณ สั่นามีสั่เกต่นำ�าแขง็อมิีพเีรยี่ลืเวิลิืด ์ไอซึ้ส์ั่เกต่ต่งิ จง่ห้วิด่สั่มีทุำรป็ราการ 

ระห้วิ่างวิ่นทำี� 8 – 9 สั่ิงห้าคิมี พ.ศี. 2565 

ได้ร่บคิ่ดเลืือกเป็็นน่กกีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิงทำีมีช่าต่ิไทำย่ ป็ระจำาป็ี 2565 กลืุ่มี Thailand Crystal Team จาก

สั่มีาคิมีกีฬาฟัิกเกอร์สั่เกต่ต่ิงแห้่งป็ระเทำศีไทำย่ เมีื�อวิ่นทำี� 22 มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565 

ภััทีรูวิลิณัณ์ั วิรูรูณัย์ศ ม.5/3 
ได้ร่บรางวิ่ลื Bronze Award แลืะคิะแนนสั่้งสุั่ดอ่นด่บสั่องในรุ่น Junior Secondary จากการแข่งข่นต่อบ

ป็ัญห้าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์นานาช่าต่ิ ราย่การ PHILIPPINE INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD Heat 

Round 2022 จ่ดโดย่ PHILIPPINE INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD (PHIMO) เมีื�อวิ่นทำี� 11 

มีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565

ได้ร่บรางวิ่ลื Bronze Award จากการแข่งข่นต่อบปั็ญห้าคิณิต่ศีาสั่ต่ร์นานาช่าติ่ ราย่การ AMERICAN 

MATHEMATICS COMPETITION 2021 – 2022 จ่ดโดย่ MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA 

(MAA) เมีื�อเดือนมีิถึุนาย่น พ.ศี. 2565
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ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2565

 เมีื�อนก่เรยี่นช่่�นมีธ่ีย่มีศีกึษาป็ทีำี� 6 สั่ำาเรจ็การศีกึษาแลืว้ิ อกีกา้วิสั่ำาค่ิญของนก่เรยี่นกคื็ิอการเลืือกเขา้ศีกึษาต่อ่ระดบ่อดุมีศีกึษาต่ามี

คิวิามีสั่นใจแลืะคิวิามีถึนด่ของต่นเอง แต่ป่็ฏิเิสั่ธีไมีไ่ดเ้ลืย่วิา่ดว้ิย่สั่ถึานการณก์ารแพรร่ะบาดของโคิวิดิ 19 แลืะป็กีารศีกึษาทำี�ผู้า่นมีาร้ป็แบบ

การเรยี่นการสั่อนสั่ว่ินให้ญเ่ป็น็แบบออนไลืน ์ซึึ้�งเป็น็เรื�องย่ากแลืะทำา้ทำาย่อย่า่งยิ่�ง ทำางโรงเรยี่นต่ระห้นก่ถึึงกา้วิสั่ำาคิญ่นี�ของนก่เรยี่นเสั่มีอ อกี

ทำ่�งสั่น่บสั่นุนน่กเรีย่นให้้ได้ร่บป็ระโย่ช่น์สั่้งสัุ่ดในการพ่ฒนาต่นเองต่ามีห้่วิข้อรณรงคิ์ของป็ีการศีึกษาทำี�ผู้่านมีา น่�นคิือ “Growth Mindset” 

เพื�อเผู้ช่ิญคิวิามีทำ้าทำาย่แลืะอุป็สั่รรคิต่่าง ๆ ทำี�เข้ามีา ช่่วิย่ให้้น่กเรีย่นได้เต่รีย่มีต่่วิ พร้อมีร่บการเป็ลืี�ย่นแป็ลืงแลืะคิวิามีห้ลืากห้ลืาย่ของร้ป็

แบบการสั่อบคิ่ดเลืือกเข้ามีห้าวิิทำย่าลื่ย่อย่้่เสั่มีอ ทำ้าย่สัุ่ดนี�ไมี่วิ่าน่กเรีย่นจะต่่ดสั่ินใจเลืือกเข้าศีึกษาต่่อคิณะ สั่าขาวิิช่า ห้รือมีห้าวิิทำย่าลื่ย่ใด 

คิวิามีร้้คิวิามีสั่ามีารถึของน่กเรีย่นจะช่่วิย่ทำำาให้้สั่่งคิมีเราสั่มีบ้รณ์แลืะคิรบทำุกมีิต่ิมีากขึ�น

 น่กเรีย่นช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 6 ป็ีการศีึกษา 2564 MD 92 ได้เลืือกเข้าศีึกษาต่่อมีห้าวิิทำย่าลื่ย่ แลืะสั่าขาวิิช่า ด่งนี�

โดย่ คิร้สั่ถึาพร  สั่้ต่ะบุต่ร 

ดินตุรีู
มหาวิที่ยาลัยมหิดล	คิณะดุริย่างคิศีิลืป็์ สั่าขาลืะคิรเพลืง        1

มหาวิที่ยาลัยศิิลปากร	คิณะดุริย่างคิศีาสั่ต่ร์ สั่าขาธีุรกิจดนต่รีแลืะบ่นเทำิง      1

นวิัตุกรูรูม    

จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	สั่ถึาบ่นนวิ่ต่กรรมีบ้รณาการแห้่งจุฬาลืงกรณ์มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (BaScii)	  3

มหาวิที่ยาลัยศิรีนิค์รินิที่รวิโรฒ วิิทำย่าลื่ย่นวิ่ต่กรรมีสั่ื�อสั่ารสั่่งคิมี 

วิิช่าเอกการจ่ดการธีุรกิจไซึ้เบอร์           3

วิิช่าเอกการสั่ื�อสั่ารเพื�อเศีรษฐศีาสั่ต่ร์           2

วิิช่าเอกนวิ่ต่กรรมีคิอมีพิวิเต่อร์เพื�อการสั่ื�อสั่าร         1

วิิช่าเอกการสั่ื�อสั่ารเพื�อการจ่ดการนวิ่ต่กรรมี         1

มหาวิที่ยาลัยอีัสสัมช่ัญ คิณะบริห้ารธีุรกิจ สั่าขาวิิช่าการออกแบบแลืะนวิ่ต่กรรมีดิจิทำ่ลื (DDI)     1

นิตุิศาสิตุร์ู   

จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	ห้ลื่กสั่้ต่รนิต่ิศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่	 	 	 	 	 	   3 

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์	ห้ลื่กสั่้ต่รภัาษาอ่งกฤษ (LLB) 	 	 	 	 	 	 	 	 3

นิเทีศศาสิตุร์ู/วิารูสิารูศาสิตุร์ู/ส่ิ�อสิารูมวิลชน   

จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะนิเทำศีศีาสั่ต่ร์ สั่าขานิเทำศีศีาสั่ต่ร์        2

สั่าขาวิิช่าการจ่ดการการสั่ื�อสั่าร ห้ลื่กสั่้ต่รภัาษาอ่งกฤษ (Commarts)        4

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์ คิณะวิารสั่ารศีาสั่ต่ร์แลืะสั่ื�อสั่ารมีวิลืช่น       2

มหาวิที่ยาลัยเช่ียงใหม่ คิณะการสั่ื�อสั่ารมีวิลืช่น         1

มหาวิที่ยาลัยศิรีนิค์รินิที่รวิโรฒ วิิทำย่าลื่ย่นวิ่ต่กรรมีสั่ื�อสั่ารสั่่งคิมี วิิช่าเอกการจ่ดการภัาพย่นต่ร์แลืะสั่ื�อดิจิทำ่ลื   1

วิิช่าเอกการผู้ลืิต่ภัาพย่นต่ร์แลืะสั่ื�อดิจิทำ่ลื         2

วิิช่าเอกการออกแบบสั่ื�อป็ฏิิสั่่มีพ่นธี์แลืะมี่ลืต่ิมีีเดีย่         1

มหาวิที่ยาลัยมหิดล วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิมีห้ิดลื สั่าขาวิิช่าสั่ื�อแลืะการสั่ื�อสั่าร ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ      1

มหาวิที่ยาลัยกรุงเที่พิ คิณะนิเทำศีศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าการผู้ลืิต่อีเวินต่์ แลืะการจ่ดการนิทำรรศีการแลืะการป็ระชุ่มี    1

สั่าขาวิิช่าศีิลืป็ะการแสั่ดง           1

สั่าขาวิิช่าวิิทำยุ่กระจาย่เสั่ีย่ง วิิทำยุ่โทำรทำ่ศีน์ แลืะการผู้ลืิต่สั่ื�อสั่ต่รีมีมีิง       1

คิณะดิจิทำ่ลืมีีเดีย่แลืะศีิลืป็ะภัาพย่นต่ร์ สั่าขาวิิช่าสั่ื�อดิจิทำ่ลื        1
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มหาวิที่ยาลัยอีัสสัมช่ัญ คิณะนิเทำศีศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าจินต่วิิศีวิกรรมีสั่ื�อแลืะการเป็็นผู้้้ป็ระกอบการ    1

พาณัิชย์ศาสิตุรู์และการูบุัญชี/บุรูิห์ารูธีุรูกิจึ/การูจัึดิการู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะพาณิช่ย่ศีาสั่ต่ร์แลืะการบ่ญช่ี ห้ลื่กสั่้ต่รบ่ญช่ีบ่ณฑิต่     1 

ห้ลื่กสั่้ต่รบริห้ารธีุรกิจบ่ณฑิต่           1 

ห้ลื่กสั่้ต่รสั่ถึิต่ิศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่ การป็ระก่นภั่ย่         1 

ห้ลื่กสั่้ต่รบริห้ารธีุรกิจบ่ณฑิต่ สั่าขาวิิช่าการธีุรกิจระห้วิ่างป็ระเทำศี ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (BBA)     4

มหาวิที่ยาลัยเกษตรศิาสตร์ คิณะบริห้ารธีุรกิจ สั่าขาวิิช่าการบ่ญช่ี        2 

สั่าขาวิิช่าการต่ลืาด             1 

คิณะมีนุษย่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาการจ่ดการการทำ่องเทำี�ย่วิ         1 

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์ คิณะพาณิช่ย่ศีาสั่ต่ร์แลืะการบ่ญช่ี ห้ลื่กสั่้ต่รบริห้ารธีุรกิจบ่ณฑิต่    1

ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ(BBA )           4

มหาวิที่ยาลัยมหิดล วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ ห้ลื่กสั่้ต่รบริห้ารธีุรกิจบ่ณฑิต่ สั่าขาวิิช่าธีุรกิจระห้วิ่างป็ระเทำศี    5

มหาวิที่ยาลัยศิรีนิค์รินิที่รวิโรฒ คิณะบริห้ารธีุรกิจเพื�อสั่่งคิมี สั่าขาการบ่ญช่ี      1 

คิณะวิ่ฒนธีรรมีสั่ิ�งแวิดลื้อมีแลืะการทำ่องเทำี�ย่วิเช่ิงนิเวิศี        3

มหาวิที่ยาลัยศิิลปากร วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ สั่าขาการจ่ดการโรงแรมี       1

มหาวิที่ยาลัยอีัสสัมช่ัญ	คิณะบริห้ารธีุรกิจ         1

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีราช่มงค์ลกรุงเที่พิ คิณะบริห้ารธีุรกิจ สั่าขาการบ่ญช่ี       1

สิังคมศาสิตุร์ู/ศาสินา/รัูฐศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	คิณะร่ฐศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิช่าร่ฐป็ระศีาสั่นศีาสั่ต่ร์      1

สั่าขาสั่่งคิมีวิิทำย่าแลืะมีานุษย่วิิทำย่า          1

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ธีรรมีศีาสั่ต่ร์ คิณะร่ฐศีาสั่ต่ร์ สั่าขาการระห้วิ่างป็ระเทำศี       1

คิณะสั่่งคิมีวิิทำย่าแลืะมีานุษย่วิิทำย่า          1

วิิทีย์าศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าเทำคิโนโลืย่ีทำางอาห้าร       1 

สั่าขาวิิช่าเคิมีีวิิศีวิกรรมี           2

สั่าขาวิิช่าช่ีวิวิิทำย่า             1

สั่าขาวิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์สั่ิ�งแวิดลื้อมี           1 

สั่าขาเคิมีีป็ระยุ่กต่์ ห้ลื่กสั่้ต่รวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์นานาช่าต่ิ (BSAC)         2 

มหาวิที่ยาลัยเกษตรศิาสตร์ คิณะอุต่สั่าห้กรรมีเกษต่ร สั่าขาวิิช่าวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะเทำคิโนโลืย่ีการอาห้าร    3

มหาวิที่ยาลัยมหิดล วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ ห้ลื่กสั่้ต่รวิิทำย่าศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่ สั่าขาวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ช่ีวิภัาพ  (ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ)   1 

คิณะเทำคิโนโลืย่ีสั่ารสั่นเทำศีแลืะการสั่ื�อสั่าร ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (ICT)        1 

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีพิระจ้อีมเกล้าพิระนิค์รเหนิือี	คิณะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าวิิทำย่าการคิอมีพิวิเต่อร์   1 

วิิทีย์าศาสิตุรู์สิุขภัาพ
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	คิณะทำ่นต่แพทำย่ศีาสั่ต่ร์         1

คิณะเภัสั่่ช่ศีาสั่ต่ร์            1 

คิณะสั่ห้เวิช่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขากาย่ภัาพบำาบ่ด          1

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์	คิณะสั่ห้เวิช่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขากาย่ภัาพบำาบ่ด       1

วิที่ยาลัยแพิที่ยศิาสตร์นิานิาช่าติจุ้ฬาภรณ์	คิณะทำ่นต่แพทำย่ศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่ (ห้ลื่กสั่้ต่รทำวิิภัาษา)       1

คิณะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิช่าเทำคิโนโลืย่ีห้่วิใจแลืะทำรวิงอก (ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ)       1 

มหาวิที่ยาลัยมหิดล	คิณะเภัสั่่ช่ศีาสั่ต่ร์           2 

คิณะสั่ห้เวิช่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขากาย่ภัาพบำาบ่ด          1 

มหาวิที่ยาลัยรังสิต	วิิทำย่าลื่ย่แพทำย่ศีาสั่ต่ร์          1

วิิทำย่าลื่ย่ทำ่นต่แพทำย่ศีาสั่ต่ร์            2
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คิณะกาย่ภัาพบำาบ่ดแลืะเวิช่ศีาสั่ต่ร์การกีฬา สั่าขาวิิช่ากาย่ภัาพบำาบ่ด        1

วิิศวิกรูรูมศาสิตุรู์
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่ร์       2

สั่าขาวิิช่าวิิศีวิกรรมีนิวิเคิลืีย่ร์แลืะร่งสั่ี           1

สั่าขาเคิมีีวิิศีวิกรรมีแลืะกระบวินการ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (CHPE)       1 

สั่ำาน่กบริห้ารห้ลื่กสั่้ต่รวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (ISE) สั่าขาวิิช่านาโนเทำคิโนโลืย่ี ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (NANO)  1

มหาวิที่ยาลัยเกษตรศิาสตร์	คิณะวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิศีวิกรรมีการบินแลืะอวิกาศี แลืะบริห้ารธีุุรกิจนานาช่าต่ิ (IDDP)  1  

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์	คิณะวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิศีวิกรรมีอุต่สั่าห้การ       1

สั่ถึาบ่นเทำคิโนโลืย่ีนานาช่าต่ิสั่ิรินธีร (SIIT)           2

มหาวิที่ยาลัยมหิดล คิณะวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่ร์            2

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีพิระจ้อีมเกล้าเจ้้าค์ุณที่หารลาดกระบัง

วิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ี แลืะนวิ่ต่กรรมีวิ่สั่ดุ ห้ลื่กสั่้ต่รสั่องป็ริญญาวิิศีวิกรรมีศีาสั่ต่รบ่ณฑิต่ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ      1

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีพิระจ้อีมเกล้าธินิบุรี คิณะเทำคิโนโลืย่ีสั่ารสั่นเทำศี สั่าขาวิิช่าวิิทำย่าการคิอมีพิวิเต่อร์      1

เศรูษฐศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะเศีรษฐศีาสั่ต่ร์          1 

ห้ลื่กสั่้ต่รภัาษาอ่งกฤษ (EBA)              6

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์ คิณะเศีรษฐศีาสั่ต่ร์          4

ห้ลื่กสั่้ต่รภัาษาอ่งกฤษ (BE)            4

มหาวิที่ยาลัยเกษตรศิาสตร์	คิณะเศีรษฐศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิช่าเศีรษฐศีาสั่ต่ร์การป็ระกอบการ (ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ)  1 

มหาวิที่ยาลัยศิรีนิค์รินิที่รวิโรฒ คิณะเศีรษฐศีาสั่ต่ร์ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (B.ECON)             1

สิถาปัตุย์กรูรูมศาสิตุร์ู/มัณัฑนศิลป์/ศิลปกรูรูมศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	คิณะสั่ถึาป็ัต่ย่กรรมีศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าการออกแบบสั่ถึาป็ัต่ย่กรรมี ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (INDA)     4

สั่าขาวิิช่าการออกแบบนิเทำศีศีิลืป็์ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (CommDe)       1

คิณะศีิลืป็กรรมีศีาสั่ต่ร์  สั่าขาวิิช่าทำ่ศีนศีิลืป็์         1

สั่าขาวิิช่านฤมีิต่ศีิลืป็์ วิิช่าเอกมี่ณฑนศีิลืป็์ (แฟัช่่�นแลืะสั่ิ�งทำอ)        1 

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์	คิณะสั่ถึาป็ัต่ย่กรรมีศีาสั่ต่ร์        1 

สั่าขาวิิช่าการจ่ดการออกแบบ ธีุรกิจ แลืะเทำคิโนโลืย่ี ห้ลื่กสั่้ต่รภัาษาอ่งกฤษ (DBTM)        2 

มหาวิที่ยาลัยมหิดล วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ สั่าขาวิิช่าการออกแบบนิเทำศีศีิลืป็์ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ    1 

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีพิระจ้อีมเกล้าธินิบุรี วิิทำย่าลื่ย่สั่ห้วิิทำย่าการ 

สั่าขาการออกแบบดิจิทำ่ลื แลืะดิจิทำ่ลืเทำคิโนโลืย่ี ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ        1 

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีพิระจ้อีมเกล้าพิระนิค์รเหนิือี คิณะสั่ถึาป็ัต่ย่กรรมีแลืะการออกแบบ 

สั่าขาศีิลืป็ป็ระยุ่กต่์แลืะออกแบบผู้ลืิต่ภั่ณฑ์ ห้ลื่กสั่้ต่รเสั่ริมีทำ่กษะภัาษาอ่งกฤษ       1

สิัตุวิแพทีย์ศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	คิณะสั่่ต่วิแพทำย่ศีาสั่ต่ร์         1

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนิโลยีมหานิค์ร	คิณะสั่่ต่วิแพทำย่ศีาสั่ต่ร์         1 

อักษรูศาสิตุร์ู/ศิลปศาสิตุร์ู/มนุษย์ศาสิตุร์ู
จุ้ฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย คิณะอ่กษรศีาสั่ต่ร์ วิิช่าเอกภัาษาไทำย่       1

ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (BALAC)            2

มหาวิที่ยาลัยเกษตรศิาสตร์ คิณะมีนุษย่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าภัาษาจีนธีุรกิจ      2

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศิาสตร์ คิณะศีิลืป็ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าภัาษาฝ่ร่�งเศีสั่        1

สั่าขาภัาษาอ่งกฤษเพื�อธีุรกิจ ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ (BEC)         1

มหาวิที่ยาลัยมหิดล วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ สั่าขาวิิช่าวิ่ฒนธีรรมีนานาช่าต่ิศีึกษาแลืะภัาษา ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ    1
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มหาวิที่ยาลัยศิรีนิค์รินิที่รวิโรฒ คิณะมีนุษย่ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาวิิช่าภัาษาอ่งกฤษ      1

สั่าขาวิิช่าภัาษาจีน            1

วิิทำย่าลื่ย่นานาช่าต่ิ เพื�อศีึกษาคิวิามีย่่�งย่ืน สั่าขาวิิช่าภัาษาแลืะการสั่ื�อสั่ารระห้วิ่างวิ่ฒนธีรรมี ห้ลื่กสั่้ต่รนานาช่าต่ิ  3

มหาวิที่ยาลัยอีัสสัมช่ัญ คิณะศีิลืป็ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาอ่งกฤษธีุรกิจ       2

มหาวิที่ยาลัยรังสิต	คิณะศีิลืป็ศีาสั่ต่ร์ สั่าขาภัาษาแลืะวิ่ฒนธีรรมีเกาห้ลืี        1

ศึกษาตุ่อตุ่างปรูะเทีศ
ป็ระเทำศีจีน            2

ป็ระเทำศีญี�ป็ุ่น            2

ป็ระเทำศีเย่อรมีนี            1

ป็ระเทำศีสั่ห้ราช่อาณาจ่กร           2

ป็ระเทำศีออสั่เต่รเลืีย่           3

ป็ระเทำศีอิต่าลืี            1

สิรูุปการูศึกษาตุ่อในมห์าวิิทีย์าลัย์ตุ่าง ๆ
จุฬาลืงกรณ์มีห้าวิิทำย่าลื่ย่           54

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ธีรรมีศีาสั่ต่ร์           31

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ศีรีนคิรินทำรวิิโรฒ          21

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่มีห้ิดลื            16

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เกษต่รศีาสั่ต่ร์           11

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ศีิลืป็ากร             2

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เช่ีย่งให้มี่            1

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ีพระจอมีเกลื้าเจ้าธีนบุรี          2

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ีพระจอมีเกลื้าพระนคิรเห้นือ         2

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ีพระจอมีเกลื้าเจ้าคิุณทำห้ารลืาดกระบ่ง        1

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ีราช่มีงคิลืกรุงเทำพ         1

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่ร่งสั่ิต่            5

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่อ่สั่สั่่มีช่่ญ           5

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่กรุงเทำพ           4

มีห้าวิิทำย่าลื่ย่เทำคิโนโลืย่ีมีห้านคิร          1

ศีึกษาต่่อต่่างป็ระเทำศี           11
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 การป็ระก่นคิุณภัาพการศีึกษา เป็็นกระบวินการทำางการศีึกษาเพื�อสั่ร้างคิวิามีมี่�นใจแลืะเป็็นห้ล่ืกป็ระก่นต่่อผู้้้เรีย่น ผู้้้ป็กคิรอง 

ช่มุีช่นแลืะสั่ง่คิมี สั่ถึานศีกึษาสั่ามีารถึจด่การศีกึษาไดต้่ามีมีาต่รฐาน อกีทำ่�งผู้้ที้ำ�สั่ำาเรจ็การศีกึษาน่�นมีคุีิณภัาพต่ามีทำี�สั่ง่คิมีต่อ้งการ ต่ามีแผู้นการ

ศีึกษาแห้่งช่าต่ิ พ.ศี. 2560 – 2579 ซึ้ึ�งกำาห้นดให้้มีีการป็ระเมีินคิุณภัาพ โดย่มีีเป็้าห้มีาย่เพื�อ 

1. พ่ฒนาระบบป็ระก่นคุิณภัาพการศึีกษาของสั่ถึานศึีกษาทำี�บ้รณาการเช่ื�อมีโย่งก่บระบบป็ระก่นคุิณภัาพภัาย่ใน การป็ระเมิีน

คิุณภัาพภัาย่นอก แลืะการต่ิดต่ามีป็ระเมีินผู้ลืของห้น่วิย่งานต่้นสั่่งก่ด

2. พ่ฒนาระบบป็ระเมีินป็ระสั่ิทำธีิภัาพการจ่ดการศีึกษาของสั่ถึานศีึกษาทำุกระด่บช่่�น 

3. ป็ร่บป็รุงระบบป็ระก่นคิุณภัาพของสั่ถึานศีึกษา 

 โรงเรยี่นจงึไดด้ำาเนนิการกำาห้นดมีาต่รฐานการศีกึษาของสั่ถึานศีกึษา สั่ำาห้รบ่ดำาเนนิงานต่ามีนโย่บาย่แลืะจดุเนน้ของโรงเรยี่นโดย่

ให้ม้ีคีิวิามีเห้มีาะสั่มีแลืะสั่อดคิลือ้งกบ่มีาต่รฐานการศีกึษาช่าต่ ิมีาต่รฐานการศีกึษาต่ามีทำี�กระทำรวิงศีกึษาธีกิารป็ระกาศีให้ใ้ช่ ้คิอื มีาต่รฐาน

การศีึกษาป็ฐมีวิ่ย่แลืะการศีึกษาข่�นพื�นฐาน ทำ่�งนี�โรงเรีย่นได้พ่ฒนามีาต่รฐานการศีึกษา พร้อมีทำ่�งป็ระกาศีใช่้มีาต่รฐานการศีึกษา ต่ลือดจน

กำาห้นดค่ิาเป้็าห้มีาย่มีาต่รฐานการศึีกษา สั่ำาห้รบ่ใช่เ้ป็น็แนวิทำางในการพฒ่นาคุิณภัาพการศึีกษาของโรงเรยี่น ดำาเนินการโดย่คิณะกรรมีการทีำ�

ไดร้บ่การแต่ง่ต่่�งในการจด่ทำำามีาต่รฐานการศีกึษา อย่า่งไรกต็่ามีการจด่ทำำามีาต่รฐานของโรงเรยี่นป็กีารศึีกษา 2565 เกดิขึ�นจากป็ระสั่บการณ์

ทำี�ไมี่ป็กต่ิของป็ีการศีึกษา 2564 แต่่ก็ย่่งคิงจ่ดการเรีย่นร้้ได้อย่่างมีีป็ระสั่ิทำธีิภัาพ ด่งน่�นการกำาห้นดคิ่าเป็้าห้มีาย่คิวิามีสั่ำาเร็จของป็ีการศีึกษา 

2565 จึงป็ร่บคิ่าเป็้าห้มีาย่เพิ�มีขึ�น เพื�อนำาสั่้่การพ่ฒนาการจ่ดการเรีย่นการสั่อนของน่กเรีย่นทำี�ต่อบสั่นองคิวิามีจำาเป็็นของการจ่ดการเรีย่น

การสั่อนในยุ่คิของช่ีวิิต่วิิถึีให้มี่นี�ได้อย่่างเห้มีาะสั่มี

มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย่ ฝ่่าย่ป็ระก่นคิุณภัาพการศีึกษา โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่
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มาตุรูฐาน / ตุัวิชี�วิัดิ

ค่าเป้าห์มาย์ควิามสิำาเรู็จึ 

(รู้อย์ละ/รูะดิับุคุณัภัาพ)

ปีการูศึกษา 2564 ปีการูศึกษา 2565

มาตุรูฐานทีี� 1 คุณัภัาพผู้เรูีย์น รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม

1.1 มีีพ่ฒนาการด้านร่างกาย่ แข็งแรง มีีสัุ่ขนิสั่่ย่ทำี�ดี แลืะด้แลืคิวิามี

ป็ลือดภั่ย่ของต่นเองได้
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

1.2 มีพีฒ่นาการด้านอารมีณ์ จติ่ใจ คิวิบคุิมีแลืะแสั่ดงออกทำางอารมีณ์

ได้
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

1.3 มีีพ่ฒนาการด้านสั่่งคิมี แลืะเป็็นสั่มีาช่ิกทำี�ดีของสั่่งคิมี ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

1.4 มีพีฒ่นาการด้านสั่ต่ปัิ็ญญา สั่ื�อสั่ารได้ มีทีำก่ษะการคิิดพื�นฐาน แลืะ

แสั่วิงห้าคิวิามีร้้ได้
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

มาตุรูฐานทีี� 2 กรูะบุวินการูบุรูิห์ารูและการูจึัดิการู รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม

2.1 มีีห้ลื่กสั่้ต่รคิรอบคิลืุมีทำ่�ง 4 ด้าน สั่อดคิลื้องก่บบริบทำของทำ้องถึิ�น ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.2 จ่ดคิร้ให้้เพีย่งพอก่บช่่�นเรีย่น ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.3 สั่่งเสั่ริมีให้้คิร้มีีคิวิามีเช่ี�ย่วิช่าญด้านการจ่ดป็ระสั่บการณ์ ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.4 จด่สั่ภัาพแวิดล้ือมีแลืะสั่ื�อเพื�อการเรยี่นร้อ้ย่่างป็ลือดภัย่่แลืะเพยี่ง

พอ
ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.5 ให้้บริการสืั่�อเทำคิโนโลืย่สีั่ารสั่นเทำศีแลืะสั่ื�อการเรยี่นร้เ้พื�อสั่นบ่สั่นนุ 

การจ่ดป็ระสั่บการณ์
ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.6 มีีระบบบริห้ารคิุณภัาพทำี�เป็ิดโอกาสั่ให้้ผู้้้เกี�ย่วิข้องทำุกฝ่่าย่มีีสั่่วิน

ร่วิมี
ระด่บ 5 ระด่บ 5

มาตุรูฐานทีี� 3  การูจึัดิปรูะสิบุการูณั์ทีี�เน้นเดิ็กเป็นสิำาคัญ รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม

3.1 จ่ดป็ระสั่บการณ์ทำี�สั่่งเสั่ริมีให้้เด็กมีีพ่ฒนาการทำุกด้านอย่่างสั่มีดุลื

เต่็มีศี่กย่ภัาพ
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

3.2 สั่ร้างโอกาสั่ให้้เด็กได้ร่บป็ระสั่บการณ์ต่รง เลื่น แลืะป็ฏิิบ่ต่ิอย่่าง

มีีคิวิามีสัุ่ข
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

3.3 จ่ดบรรย่ากาศีทำี�เอื�อต่่อการเรีย่นร้้ แลืะใช่้เทำคิโนโลืยี่ทำี�เห้มีาะสั่มี

ก่บวิ่ย่
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

3.4 ป็ระเมิีนพ่ฒนาการเด็กต่ามีสั่ภัาพจริงแลืะนำาผู้ลืการป็ระเมิีน

พ่ฒนาการเด็กไป็ป็ร่บป็รุงการจ่ดป็ระสั่บการณ์แลืะพ่ฒนาเด็ก
ร้อย่ลืะ 93 ร้อย่ลืะ 94

ระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 3)
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มาตุรูฐาน / ตุัวิชี�วิัดิ

ค่าเป้าห์มาย์ควิามสิำาเรู็จึ 

(รู้อย์ละ/รูะดิับุคุณัภัาพ)

ปีการูศึกษา 2564 ปีการูศึกษา 2565

มาตุรูฐานทีี� 1 คุณัภัาพผู้เรูีย์น รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม

1.1 ผู้ลืสั่่มีฤทำธีิ�ทำางวิิช่าการของผู้้้เรีย่น

ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

1)  มีีคิวิามีสั่ามีารถึในการอ่าน การเขีย่น การสืั่�อสั่ารแลืะการคิิด

คิำานวิณ

 2)  มีคีิวิามีสั่ามีารถึในการวิเิคิราะห้ ์คิดิอย่า่งมีวีิจิารณญาณ อภัปิ็ราย่ 

แลืกเป็ลืี�ย่นคิวิามีคิิดเห้็นแลืะแก้ป็ัญห้า

3)  มีีคิวิามีสั่ามีารถึในการสั่ร้างนวิ่ต่กรรมี

4)  มีีคิวิามีสั่ามีารถึในการใช่้เทำคิโนโลืย่ีสั่ารสั่นเทำศีแลืะการสั่ื�อสั่าร

5)  มีีผู้ลืสั่่มีฤทำธีิ�ทำางการเรีย่นต่ามีห้ลื่กสั่้ต่รสั่ถึานศีึกษา

6)  มีีคิวิามีร้้ ทำ่กษะพื�นฐานแลืะเจต่คิต่ิทำี�ดีต่่องานอาช่ีพ 

1.2 คิุณลื่กษณะทำี�พึงป็ระสั่งคิ์ของผู้้้เรีย่น

ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

1)  มีีคิุณลื่กษณะแลืะคิ่านิย่มีทำี�ดีต่ามีทำี�สั่ถึานศีึกษากำาห้นด

2)  มีีคิวิามีภั้มีิใจในทำ้องถึิ�นแลืะคิวิามีเป็็นไทำย่

3)  ย่อมีร่บทำี�จะอย่้่ร่วิมีก่นบนคิวิามีแต่กต่่างแลืะห้ลืากห้ลืาย่

4)  มีีสัุ่ขภัาวิะทำางร่างกาย่แลืะจิต่สั่่งคิมี

มาตุรูฐานทีี� 2 กรูะบุวินการูบุริูห์ารูและการูจึัดิการู รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม รูะดิับุย์อดิเย์ี�ย์ม

2.1 การมีเีป้็าห้มีาย่ วิสิั่ย่่ทำศ่ีน์ แลืะพน่ธีกิจทำี�สั่ถึานศึีกษากำาห้นดช่ด่เจน ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.2 มีีระบบบริห้ารจ่ดการคิุณภัาพของสั่ถึานศีึกษา ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.3 ดำาเนินงานพ่ฒนาวิิช่าการทีำ�เน้นการพ่ฒนาผู้้้เรีย่นรอบด้านต่ามี

ห้ลื่กสั่้ต่รสั่ถึานศีึกษาแลืะทำุกกลืุ่มีเป็้าห้มีาย่
ระด่บ 5 ระด่บ 5

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
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มาตุรูฐาน / ตุัวิชี�วิัดิ

ค่าเป้าห์มาย์ควิามสิำาเรู็จึ 

(รู้อย์ละ/รูะดิับุคุณัภัาพ)

ปีการูศึกษา 2564 ปีการูศึกษา 2565

มาตุรูฐานทีี� 2 กรูะบุวินการูบุรูิห์ารูและการูจึัดิการู รูะดิับุดิีเย์ี�ย์ม

2.4 พ่ฒนาคิร้แลืะบุคิลืากรให้้มีีคิวิามีเช่ี�ย่วิช่าญทำางวิิช่าการ ระด่บ 5 ระด่บ 5

2.5 จ่ดสั่ภัาพแวิดลื้อมีทำางกาย่ภัาพแลืะสั่่งคิมีทำี�เอื�อต่่อการจ่ดการ

เรีย่นร้้
ระด่บ 5 ระด่บ 5

มาตุรูฐานทีี� 3 กรูะบุวินการูจึัดิการูเรูีย์นการูสิอนทีี�เน้นผู้
เรูีย์นเป็นสิำาคัญ รูะดิับุดิีเย์ี�ย์ม

3.1 จ่ดการเรีย่นร้้ผู้่านกระบวินการคิิดแลืะป็ฏิิบ่ต่ิจริง สั่ามีารถึนำาไป็

ป็ระยุ่กต่์ใช่้ในช่ีวิิต่ป็ระจำาวิ่นได้
ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

3.2 ใช่้ สั่ื�อ เทำคิโนโลืย่ีสั่ารสั่นเทำศีแลืะแห้ลื่งเรีย่นร้้ทำี�เอื�อต่่อการเรีย่นร้้ ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

3.3 มีีการบริห้ารจ่ดการผู้้้เรีย่นเช่ิงบวิก ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

3.4 ต่รวิจสั่อบแลืะป็ระเมิีนผู้้้เรีย่นอย่่างเป็็นระบบ แลืะนำาผู้ลืมีา

พ่ฒนาผู้้้เรีย่น
ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93

3.5 มีีการแลืกเป็ลืี�ย่นเรีย่นร้้แลืะให้้ข้อมี้ลืป็้อนกลื่บเพื�อป็ร่บป็รุงแลืะ

พ่ฒนาการจ่ด การเรีย่นร้้
ร้อย่ลืะ 92 ร้อย่ลืะ 93
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รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงณธีารา       จิร่ฐวิงศี์   ป็.1/2

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงป็ัญญ์       ช่่ย่โรจน์   ป็.1/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงป็วิ่นภั่ทำร     ช่้ศีิลืป็์   ป็.1/1

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  เด็กห้ญิงอรเอก        เอี�ย่มีอรุณ  ป็.1/3

   เด็กห้ญิงป็ัญญวิีร์       กาญจนฉาย่า  ป็.1/4    

รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงณ่ช่ช่า        สัุ่ขมีาก   ป็.2/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงรพริบพราวิ ร่ต่นกิจ   ป็.2/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงสั่าริศีา       อึ�งบำารุงพ่นธีุ์  ป็.2/1

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  เด็กห้ญิงมีานามีิ        นากาจิมีา   ป็.2/2

   เด็กห้ญิงณช่ญาดา    สัุ่รภัุช่งคิ์   ป็.2/2    

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
โดย่ คิร้วิิช่ญาพร วิโรจนานุลื่กษณ์

 วิน่ทำี� 29 กรกฎ์าคิมีของทำกุป็ ีกำาห้นดให้เ้ป็น็วิน่ภัาษาไทำย่แห้ง่ช่าต่ ิเพื�อให้ค้ินไทำย่ไดท้ำบทำวินป็ระวิต่่คิิวิามีเป็น็มีาของวิน่ภัาษาไทำย่

แลืะต่ระห้นก่ถึงึคิวิามีสั่ำาคิญ่ของการใช่ภ้ัาษาไทำย่อย่า่งถึก้ต่อ้ง กลืุม่ีสั่าระฯภัาษาไทำย่จงึไดจ้ด่กจิกรรมีเพื�อให้น้ก่เรยี่นทำ่�งในระด่บป็ระถึมีศีกึษา

แลืะมี่ธีย่มีศีึกษาได้แสั่ดงทำ่กษะทำางภัาษาไทำย่ผู้่านกิจกรรมีต่่าง ๆ  ได้แก่ กิจกรรมีป็ระกวิดคิ่ดลืาย่มีือในระด่บป็ระถึมีศีึกษาแลืะมี่ธีย่มีศีึกษา

ต่อนต่้น กิจกรรมีแข่งข่นเขีย่นสั่ะกดคิำาภัาษาไทำย่ แลืะกิจกรรมีแข่งข่นต่อบคิำาถึามีคิวิามีร้้ทำ่�วิไป็เกี�ย่วิก่บภัาษาแลืะวิรรณคิดีไทำย่ในระด่บ

มี่ธีย่มีศีึกษา ซึ้ึ�งได้ร่บการต่อบร่บการเข้าร่วิมีกิจกรรมีเป็็นอย่่างดีจากน่กเรีย่นในทำุกระด่บช่่�น โดย่มีีผู้ลืการป็ระกวิดจากกิจกรรมีต่่าง ๆ  ด่งนี�

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงขวิ่ญช่นก  แดงช่่วิง   ป็.4/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงช่น่สั่มีณฑน์     ยุ่วิะเสั่วิี     ป็.4/1

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงพช่รมีน    สั่าราภัรณ์     ป็.3/4

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  เด็กห้ญิงลื่ลืน์ณภั่ทำร   ช่ลืป็ระเสั่ริฐสัุ่ข  ป็.4/2

   เด็กห้ญิงภัีช่ญา     สัุ่วิรรณสั่ิงห้์    ป็.4/3 

รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงป็ัณธี์    ช่่ย่ย่ะราษฎ์ร์  ป็.6/2

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงพิมีพ์ช่นก    รุ่งโรจน์สั่ลืากุลื    ป็.6/1

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงณพิช่ญา    แซึ้่จิวิ     ป็.6/1

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  เด็กห้ญิงนวิณ่ฐ     สัุ่ขเวิช่ช่วิรกิจ    ป็.5/3

   เด็กห้ญิงเพ็ญลืลืิต่า    มีาต่ย่์เมีือง      ป็.6/1

รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงอรก่ณญา  ดวิงอ่มีพร  มี.3/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงภั่ทำรลืภัา  ย่ิ�งวิิวิ่ฒน์   มี.1/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงธีน่ญญา  ฐาป็นพาห้ะ  มี.1/1

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  เด็กห้ญิงศีศีิณ่ฐ  ศีิริวิ่ฒนากร  มี.1/2

   เด็กห้ญิงกรวิรรณ  น่นทำขวิ้าง  มี.2/1

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

ผลการประกวดการคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
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รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงวิิญ  มีห้าศีรานนทำ์  มี.1/4

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงป็ารณีย่์  จริย่านุก้ลืพ่นธี์  มี.3/2

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงณิช่น่นทำ์  น่นทำ์รุ่งโรจน์  มี.2/1

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่   เด็กห้ญิงกฤต่ต่ิช่า  เห้ลื่าป็ระภั่สั่สั่ร   มี.1/3

   เด็กห้ญิงน่นทำ์นภั่สั่  เห้ลืืองวิิริย่ะแสั่ง  มี.1/3

   เด็กห้ญิงช่น่ญกาญจน์ อึ�งอารุณย่ะวิี  มี.2/3

   เด็กห้ญิงป็ันนิจธีา  แพร่แสั่งเอี�ย่มี  มี.3/1

   เด็กห้ญิงลืภั่สั่รดา  กุศีลืวิ่ฒนานภัา  มี.3/4

   เด็กห้ญิงอิสั่รีย่์  ห้งษ์วิิทำย่ากร  มี.3/4

รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  นางสั่าวิพ่ช่รพร  ไผู้่สัุ่ร่ต่น์   มี.6/4

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 นางสั่าวิบุณย่าพร  สั่กุลืเลืิศีศีิรน่นต่์  มี.6/2

   นางสั่าวิป็วิริศีา  อุทำ่ย่วิรวิิทำย่์  มี.5/5

รางวิ่ลืช่มีเช่ย่  นางสั่าวิศีุภัิสั่รา  เอื�อพ้นสั่ิริพ่ฒน์  มี.6/1

ผลการแข่งขันเขียนสะกดคำาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันเขียนสะกดคำาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  เด็กห้ญิงณีลืดา  แทำงคิ์   มี.2/1

   เด็กห้ญิงป็าลืิต่า  ด่งโกสั่ินทำร์  มี.2/1

   เด็กห้ญิงณิช่น่นทำ์  น่นทำ์รุ่งโรจน์  มี.2/1

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 เด็กห้ญิงมีารีนา  เทำพสั่ิทำธีา   มี.2/2

   เด็กห้ญิงวิร่ญณิศีา  ต่รีพ่ฒนาสัุ่วิรรณ  มี.2/2

   เด็กห้ญิงพิมีพ์วิลื่ญช่์  กิต่ต่ิไกวิ่ลื   มี.2/2

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 2 เด็กห้ญิงกฤต่ต่ิช่า  เห้ลื่าป็ระภั่สั่สั่ร  มี.1/3

   เด็กห้ญิงวิิญ  มีห้าศีรานนทำ์  มี.1/4

   เด็กห้ญิงวิรีวิรรณ  บรรณห้ิร่ญ  มี.1/4

รางวิ่ลืช่นะเลืิศี  นางสั่าวิธีนวิรรณ    จ่นทำร์สั่ิริวิุฒิ     มี.4/4

   นางสั่าวินฤช่ลื       โช่คิวิาณิช่ย่า  มี.4/4

   นางสั่าวิเป็ี�ย่มีขวิ่ญ             ป็ัณฑวิ่งก้ร    มี.4/5

   นางสั่าวิภั่ทำรวิลืิณณ์  วิรรณย่ศี   มี.5/3

   นางสั่าวิสั่ิรินิญาต่์  สั่ิริพราห้มีณกุลื  มี.5/3

   นางสั่าวิฐิต่ิมีา  ศีิรโช่ต่ิกุลื   มี.5/3

รางวิ่ลืรองช่นะเลืิศีอ่นด่บ 1 นางสั่าวิก่ลืย่กร  ต่รีกมีลื      มี.4/5

   นางสั่าวิมีนสั่ิช่า       โลืพ่นธี์ศีรี    มี.4/5

   นางสั่าวิษษธีร          สั่ถึิต่ย่์พร่ญช่่ย่    มี.4/5

ผลการแข่งขันตอบคำาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันตอบคำาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2565

โดย่ คิร้กรรณิการ์  กลืิ�นกลื่ด

 สั่่ป็ดาห้์วิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะเทำคิโนโลืย่ีเป็็นกิจกรรมีทำี�เกิดขึ�นในช่่วิงวิ่นวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แห้่งช่าต่ิของทำุกป็ีการศีึกษา กลืุ่มีสั่าระการ

เรีย่นร้้วิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะเทำคิโนโลืย่ีได้จ่ดกิจกรรมีในระห้วิ่างวิ่นทำี� 15 – 19 สั่ิงห้าคิมี 2565 แลืะในป็ีการศีึกษานี� กลืุ่มีสั่าระการเรีย่นร้้

คิณิต่ศีาสั่ต่ร์ได้เข้าร่วิมีจ่ดกิจกรรมีบางสั่่วิน กิจกรรมีทำ่�งห้มีดป็ระกอบด้วิย่

15 สิิงห์าคม 2565 
กิจึกรูรูม Science & IT Showcase
 เป็็นการนำาเสั่นอผู้ลืงานการทำำาโคิรงงาน การวิิจ่ย่ทำางวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ 

แลืะการนำาเสั่นอห้่วิข้อเสั่วินาทำางวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ทำี�น่กเรีย่นสั่นใจ จ่ดต่ามีห้้อง

กิจกรรมี 5 ห้้อง ด่งนี�

กลุ่มทีี� 1 งานวิิจัึย์และเสิวินาด้ิานวิิทีย์าศาสิตุร์ูสิุขภัาพ

จ้ริงหรือีไม่ที่ี�ผู้ลไม้ดีต่อีสุขภาพิ โดย่ 

ลืลืดา   ต่่นต่ิอภัิช่าต่  มี.4/3

ทำ่ช่ช่กร   กุลืพ่ฒน์กานนทำ์  มี.4/3

ป็รวิีร์   โช่คิคิรรช่ิต่ไช่ย่ มี.4/3       

ภั้วิริศีา   อมีาต่ย่กุลื  มี.4/3         

อมีลืวิรรณ  นิ�มีแสั่ง   มี.4/3         

อมีลืวิรรณ  แพร่น่าน  มี.4/3

การที่ดสอีบระดับนิำ�าตาลโดยใช่้นิำ�าลาย	The	glucose	value	testing	by	saliva	โดย่

วิรณ่น   กุศีลืวิ่ฒนานภัา  มี.6/4

ศีต่น่นทำ์   มี่�งสั่้งเนิน  มี.6/4

ฝ่ีดาษลิง โดย่ 

ณธีิดา   ทำองสั่ิมีา  มี.6/4

สมุนิไพิรบรรเที่าปวดที่้อีงประจ้ำาเดือีนิ โดย่ 

วิรณ่น   กุศีลืวิ่ฒนานภัา  มี.6/4

กลุ่มทีี� 2 งานวิิจัึย์เชิงนวัิตุกรูรูมและแอปพลิเคชัน
นิวัตกรรมเก้าอีี�	Fiddid	เพิื�อีสุขภาพิ	โดย่ 

วิรณ่ช่ช่า  วิิศีิษฎ์์บ่ณฑิต่กุลื  มี.4/4  

ฐิต่ิร่ต่น์   ศีิริจรรย่ากุลื  มี.4/4  

อช่ิรญา   ย่่�งย่ืนพงษ์  มี.4/5  

สั่าริศีา   ห้วิ่งธีรรมีบุญ  มี.4/3

กินิไรยัง	(Web	application) โดย่ 

เวิณิศีา   จีนะวิิจารณะ  มี.6/4 

กินิไรดี:	Diet	never	felt	this	good	โดย่ 

ศีิริจิรา   จ่นทำร์รุ่งอุทำ่ย่  มี.6/4
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กลุ่มทีี� 3 งานวิิจัึย์วิิทีย์าศาสิตุร์ูสิิ�งแวิดิล้อม
กรณีศิึกษา:	การศิึกษาช่นิิดขอีงเค์รื�อีงกรอีงนิำ�าที่ี�เหมาะสมกับสภาพินิำ�าในิหม้่บ้านิอีินิดี�	2	

จ้ังหวัดสมุที่รปราการ	ในิเดือีนิเมษายนิ	พิ.ศิ.	2565	Case	Study:	A	study	about	the	

type	of	water	filter	that	is	suitable	for	water	conditions	in	Indy	2	Srinakarin	

village,	Samut	Prakan	Province,	during	April	2022 โดย่ 

ณ่ช่ช่า   สั่ดุดีมีีช่่ย่ทำวิีโช่คิ  มี.5/5  

ณ่ฐสั่ิณี   ระวิิพงษ์  มี.5/5  

ณ่ช่ช่า   บุญศีิริ   มี.5/5

การศิึกษาค์วามสัมพิันิธิ์ระหว่างปริมาณสังกะสีกับจ้ำานิวนิสาหร่าย	Aulacoseira	sp.	ในิ

ค์ลอีงแสนิแสบ	An	investigation	of	the	correlation	between	the	abundance	of	

Aulacoseira	sp.	and	Zinc	in	Saen	Saeb	canal,	Thailand โดย่ 

มีาลืินี   สั่ินสัุ่ขเพิ�มีพ้น  มี.6/4  

ช่นิต่า  เอี�ย่มีวิิริย่ะพงษ์  มี.6/5 

เวิณิศีา   จีนะวิิจารณะ  มี.6/4

กลุ่มทีี� 4 งานวิิจัึย์วิิทีย์าศาสิตุร์ูการูแพทีย์์
การตรวจ้สอีบหาสารก่อีภ้มิแพิ้จ้ากสารสกัดบัวบกในิสกินิแค์ร์ด้วยเที่ค์นิิค์เฮดสเปซ-โซลิดเฟส

ไมโค์รเอีกซ์แที่รกช่ันิและแก๊สโค์รมาโที่กราฟี-แมสสเปกโที่รเมที่รี โดย่ 

นุช่ธีย่าน์   รุ่งต่ระการ  มี.6/4

3D	Bioprinting	for	Tissue	and	Organ โดย่ 

ช่่ญญา   เต่ช่ะไกรศีรี  มี.6/5
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กลุ่มทีี� 5 เสิวินาวิิทีย์าศาสิตุร์ูและเทีคโนโลยี์
ค์วอีนิตัมค์ือีอีะไร	เกี�ยวอีะไรกับค์วอีนิตัมค์อีมพิิวเตอีร ์โดย่ 

ศีต่น่นทำ์   มี่�งสั่้งเนิน  มี.6/4 

ช่่ญญา   กิต่ต่ิไช่ย่   มี.6/5  

แพรวิา   จร่สั่มีาธีุสั่ร  มี.6/5

ที่ำาค์วามร้้จ้ัก	Metaverse โดย่ 

ศีุภัณ่ฐฐา  ศีุภัพิพ่ฒน์  มี.5/5  

ณ่ช่ช่า   บุญป็ระกาศีิต่  มี.5/4

กลุ่มทีี� 6 งานวิิจัึย์ STEM และการูออกแบุบุเชิงวิิศวิกรูรูม
เค์รื�อีงมือีตรวจ้สอีบค์วามถุ้กต้อีงขอีงการจ้ัดวางสินิค์้าบนิช่ั�นิวางสินิค์้า	Project-	object	

detection	system,	machine	learning	model โดย่ 

พิมีพกานต่์  การพิศีิษฎ์์  มี.6/4

นิวัตกรรมถุังแยก-แปรร้ปขยะอีินิที่รีย์	O-waste	collector โดย่ 

พิมีพกานต่์  การพิศีิษฎ์์  มี.6/4 

นสั่มีน   นิ�มีสั่มีบุญ  มี.6/4

นิวัตกรรมตรวจ้สอีบค์วามปลอีดภัยไฮเปอีร์ลิงก์	Cyber	security โดย่ 

นสั่มีน   นิ�มีสั่มีบุญ  มี.6/4

16 สั่ิงห้าคิมี 2565 กิจกรรมี English and Science: 2 minutes speech ป็ระกวิดการกลื่าวิสัุ่นทำรพจน์ภัาษาอ่งกฤษ ในห้่วิข้อ "Design 

your sustainable future using science and technology" เพื�อคิ่ดเลืือกน่กเรีย่นเป็็นต่่วิแทำนโรงเรีย่นร่วิมีกิจกรรมีสั่่มีมีนาก่บน่กเรีย่น

โรงเรีย่นอุร์สัุ่ลืิน 5 ป็ระเทำศี ซึ้ึ�งมีีน่กเรีย่นสั่นใจร่วิมีกิจกรรมีเป็็นจำานวินมีาก
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16 สิิงห์าคม 2565 กิจึกรูรูม English and Science: 2-minute speech

 ป็ระกวิดการกล่ืาวิสุั่นทำรพจน์ภัาษาอง่กฤษ ในห้ว่ิข้อ "Design	your	sustainable	future	using	science	and	technology" 

เพื�อคิ่ดเลืือกน่กเรีย่นเป็็นต่่วิแทำนโรงเรีย่นร่วิมีกิจกรรมีสั่่มีมีนาก่บน่กเรีย่นโรงเรีย่นอุร์สัุ่ลืิน 5 ป็ระเทำศี ซึ้ึ�งมีีน่กเรีย่นสั่นใจร่วิมีกิจกรรมีเป็็น

จำานวินมีาก

17 สิิงห์าคม 2565 กิจึกรูรูมทีดิลองทีำาค่าย์
วิิทีย์าศาสิตุร์ู 

 เป็น็กจิกรรมีทำี�เป็ดิโอกาสั่ให้น้ก่เรยี่นช่่�นมีธ่ีย่มีป็ลืาย่ไดอ้อกแบบการทำดลือง

ทำางวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์แลืะจ่ดกิจกรรมีให้้ก่บน้อง ป็.3 – 4 จำานวิน 8 กิจกรรมี คิือ อ่ญช่่น

มีะนาวิห้รรษา  โฮ่โลืแกรมีมีห้่ศีจรรย่์  ต่ามีลื่าห้า DNA  สั่ีเต่้นระบำา  สั่บ้่ห้รรษา  ลืา

ก่อนเช่ื�อโรคิ White Matter ไขป็ริศีนาสั่ารสั่ีขาวิก่บย่อดน่กสั่ืบ  ดินสั่อพิศีวิง  ทำ่�งพี�

แลืะน้องต่่างสั่นุกสั่นานในการทำำากิจกรรมีร่วิมีก่น

18 สิิงห์าคม 2565 กิจึกรูรูมการูแข่งขันตุอบุ
ปัญห์าวิิทีย์์ – คณัิตุฯ - ไอทีี รูะดิับุชั�นมัธีย์มตุ้น
และมัธีย์มปลาย์

 โดย่มีีน่กเรีย่นสั่นใจเข้าร่วิมีแข่งข่นจำานวินท่ำ�งสั่ิ�น 60 ทำีมี 

ทำีมีลืะ 3 คิน เป็็นการสั่ร้างบรรย่ากาศีของการเรีย่นร้้ร่วิมีก่นอย่่าง

สั่นุกสั่นาน

 กิจกรรมีสั่ป่็ดาห้ว์ิทิำย่าศีาสั่ต่รแ์ลืะเทำคิโนโลืย่ใีนป็กีารศีกึษา 2565 เป็น็กจิกรรมีทำี�นก่เรยี่นจำานวินมีากไดเ้ขา้มีามีสีั่ว่ินร่วิมี ทำ่�งในฐานะ

ผู้้้ร่วิมีจ่ดกิจกรรมีแลืะผู้้้เข้าแข่งข่น เป็็นการพ่ฒนาชุ่มีช่นแห้่งการเรีย่นร้้ของทำ่�งคิร้แลืะน่กเรีย่นอย่่างแทำ้จริง
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีย่บเรีย่งโดย่ คิร้กลืุ่มีสั่าระฯ ภัาษาไทำย่

 โอ้ลืะเห้่เห้่เจ้าเฝ่้าฟั้มีฟััก  ดว้ิย่คิวิามีรก่แลืะถึนอมีเจา้จอมีขวิญ่

มีองเจ้าย่ิ�มีย่ิ�มีรื�นช่ื�นใจพลื่น   แมี่ร่บขวิ่ญลื้กน้อย่เจ้ากลือย่ใจ

โอ้ลืะเห้่เห้่นี�ทำี�แมี่กลื่อมี   แมี่จ่กย่อมีพร้อมีโอบอุ้มีคิุ้มีภั่ย่ได้

ถึ้าเจ้าเจ็บแมี่จะเป็่าให้้เบาใจ   แมี่จะกอดเจ้าไวิ้อุ่นกาย่พลื่น

โอ้ลืะเห้่โอลืะห้ึกนึกถึึงลื้ก   ร่กของแมี่พ่นผู้้กเรีย่กร่บขวิ่ญ

เจ้าจะอย่้่ในใจแมี่ช่่�วิช่ีวิ่น   ร่กแมี่น่�นไมี่สั่ลืาย่จากใจเอย่

 เวิลืาผู้่านไป็จวินจะจบภัาคิเรีย่นทำี� 1 ของป็ีการศีึกษา 2565 ภัาพบรรย่ากาศีการกลื่บมีาสั่้่ร่�วิโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ได้กลื่บ

มีาช่่ดเจนขึ�นอีกคิร่�ง นอกจากบรรย่ากาศีแห้่งคิวิามีสัุ่ขใจทำี�ได้กลื่บมีาใช่้ช่ีวิิต่วิ่ย่เรีย่นต่ามีป็กต่ิของน่กเรีย่นแลื้วิ กิจกรรมีต่่าง ๆ ของโรงเรีย่น

ก็เริ�มีกลื่บมีาเป็็นสั่ีสั่่นแห้่งคิวิามีสัุ่ขอีกเช่่นเคิย่ ซึ้ึ�งในเดือนสั่ิงห้าคิมีทำี�ผู้่านมีา มีีกิจกรรมีทำี�แสั่ดงถึึงคิวิามีกต่่ญญู้ทำี�น่กเรีย่นมีาแต่ร์เดอีให้้คิวิามี

สั่ำาคิ่ญ คิือ กิจกรรมีเทำิดพระคิุณแมี่ ซึ้ึ�งเป็็นกิจกรรมีทำี�ให้้น่กเรีย่นได้ใช่้เวิลืาในการเป็ิดป็ระต่้ใจแลืะสั่่งมีอบคิวิามีร่กคิวิามีกต่่ญญู้ไป็ถึึงคิุณแมี่

แลืะผู้้้ป็กคิรองของน่กเรีย่นอีกด้วิย่

 กลืุ่มีสั่าระการเรีย่นร้้ภัาษาไทำย่จึงได้เป็ิดโอกาสั่ให้้น่กเรีย่นแสั่ดงคิวิามีร่ก โดย่ใช่้ทำ่กษะทำางภัาษาไทำย่ผู้่านงานเขีย่นร้ป็แบบต่่าง ๆ 

ทำ่�งร้อย่แก้วิแลืะร้อย่กรอง ยุ่วิกวิี ศีรีวิรรณกรรมีฉบ่บนี�จึงได้รวิบรวิมีผู้ลืงานน่กเรีย่นมีาให้้ได้อ่านก่นเช่่นเคิย่

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก หัวข้อ วันแม่ 
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปวิันภััทีรู  ชูศิลป์  ป.1/1 

กันย์กรู  ปรีูชานฤตุย์์  ป.1/2 

ปัญญ์  ชัย์โรูจึน์  ป.1/3 

กันย์กรู  ปรีูชานฤตุย์์  ป.1/2 
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อัณัญา  นภัาวิรูรูณั ป.1/4

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก หัวข้อ แม่ของฉัน 
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ห้นข้อให้แ้ม่ีมีคีิวิามีสุั่ข สั่ขุภัาพแขง็แรง ห้นจ้ะต่่�งใจเรยี่นเพื�อต่อบแทำนพระคุิณของแม่ี ห้นด้ใีจทำี�แมีใ่ห้ก้ำาเนดิห้น ้ห้นร้ก่แม่ีเทำา่ฟัา้ ห้น้

ร้้วิ่าแมี่ร่กห้น้มีากต่่�งแต่่คิลือดห้น้ออกมีา แมี่ด้แลืร่บผู้ิดช่อบช่ีวิิต่ห้น้ แมี่จ่าย่เงินห้ลืาย่อย่่างเพื�อห้น้ พาห้น้ไป็เทำี�ย่วิ ไป็โรงเรีย่น ไป็โรงพย่าบาลื 

แลืะห้าของอร่อย่ ๆ มีาให้้ห้น้ร่บป็ระทำาน ขอบพระคิุณคิุณแมี่คิ่ะ

จึุฑาสิิริู  กุลบุุศย์์  ป.2/1

 เวิลืาทำี�ห้น้ไมี่สั่บาย่ แมี่ของห้น้จะคิอย่ด้แลืห้น้ต่ลือดเวิลืา แลืะเวิลืาทำี�มีีใคิรในบ้านไมี่สั่บาย่ แมี่ก็จะด้แลืทำุกคิน ห้น้ร้้วิ่าเวิลืาทำี�แมี่ดุห้น้

ก็เพราะต่้องการสั่อนสั่ิ�งดี ๆ ให้้ห้น้ แลืะให้้ห้น้เป็็นคินดี แมี่ด้แลืห้น้ต่่�งแต่่เลื็ก ห้น้ร่กแมี่มีาก ห้น้ขอให้้แมี่มีีสัุ่ขภัาพแข็งแรง อย่้่ก่บห้น้ไป็นาน ๆ 

ห้น้จะต่อบแทำนพระคิุณของแมี่คิ่ะ 

พรูเพีย์รู  กังวิานปรูะเสิริูฐ  ป.2/2

 แมี่ในคิวิามีร้้สั่ึกของห้น้ แมี่เป็็นคินเก่ง ทำำางานเก่ง เลืี�ย่งลื้กเก่ง คิุณแมี่เป็็นต่้นแบบให้้ห้น้ได้ทำุกเรื�อง ห้น้อย่ากเก่งเห้มีือนคิุณแมี่  ห้น้

จะต่่�งใจเรีย่นแลืะเป็็นลื้กทำี�น่าร่กของคิุณแมี่ ห้น้ร่กแมี่คิ่ะ

ณัิชชาอรู  โอฬารูะชิน  ป.2/3

 ฉ่นร่กแมี่ เพราะแมี่ของฉ่นเก่งมีาก ช่่วิย่ให้้ฉ่นมีีคิวิามีร้้มีากมีาย่ ให้้การศีึกษา ให้้คิวิามีร่ก แลืะให้้อภั่ย่ฉ่นเสั่มีอ แมี่ห้่วิงใย่ฉ่น เลืี�ย่ง

ด้ฉ่นอย่่างดี สั่่งฉ่นไป็โรงเรีย่น แม่ีเล่ืานิทำานให้้ฉ่นฟัังทุำกคืิน แม่ีทำำาอาห้ารอร่อย่แลืะมีีป็ระโย่ช่น์ให้้ฉ่น ด้แลืฉ่นต่่�งแต่่เล็ืก ให้้นมีฉ่น ให้้คิวิามี

อบอุ่นก่บฉ่น ฉ่นร่กแมี่มีากทำี�สัุ่ดในโลืก ขอบคิุณคิ่ะแมี่

ชนพัฒิน์  ชนาพรูรูณั  ป.2/4

ผลงานเขียนแสดงความรู้สึก 
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แม่มนุษย์์มหั์ศจึรูรูย์์

 แมี่เป็็นผู้้้มีีพระคิุณ เพราะแมี่เป็็นผู้้้ให้้กำาเนิดฉ่น คิอย่เลีื�ย่งด้ต่่�งแต่่เล็ืกจนเติ่บให้ญ่แลืะย่่งคิอย่อบรมีส่ั่�งสั่อนให้้ฉ่นเป็็นคินดีมีีนำ�าใจ 

ฉ่นร่กแมี่มีากเพราะแมี่ทำุ่มีเทำเสั่ีย่สั่ลืะเวิลืาเพื�อเลืี�ย่งด้แลืะคิอย่ทำำากิจกรรมีต่่าง ๆร่วิมีก่บฉ่น ฉ่นจะต่อบแทำนพระคิุณของแมี่โดย่การต่่�งใจเรีย่น

ห้น่งสั่ือ เป็็นเด็กดีแลืะช่่วิย่แมี่ทำำางานบ้านเพื�อทำำาให้้แมี่ภั้มีิใจในต่่วิฉ่น 

เมญาวีิย์์  ทีองเจึ่อพงษ์  ป.3/1 
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ควิามรัูกทีี�แสินย์ิ�งให์ญ่จึากแม่

 แมีใ่ห้ค้ิวิามีรก่ทำี�ย่ิ�งให้ญก่ว่ิาใคิรเพราะแมีค่ิอืดวิงใจของล้ืก ๆ  ทำกุคิน แมีท่ำ่�งทำำากบ่ขา้วิ อาบนำ�าแลืะพาพวิกเรานอน แม่ีดแ้ลืเราต่่�งแต่่

เลื็กจนโต่ คิวิามีร่กจากแมี่ไมี่เคิย่น้อย่ลืงแต่่กลื่บเพิ�มีขึ�นทำุกวิ่น แมี่สั่่�งสั่อนเราด้วิย่คิวิามีร่กเพื�อให้้เราเป็็นเด็กดี แมี่ของเราทำุก ๆ คินให้้สั่ิ�งทำี�ดี

ต่่อเรา ให้้สั่ิ�งทำี�เราต่้องการ เราทำุกคินจึงคิวิรป็ฏิิบ่ต่ิต่่อแมี่ของเราด้วิย่คิวิามีร่กแลืะคิวิามีกต่่ญญู้ เพื�อขอบพระคิุณคิวิามีร่กแลืะทำุกสั่ิ�งทำี�แมี่ให้้

ก่บเรา ร่กแมี่ 

พัทีธี์ฐิชา  สิาย์สิมบูุรูณ์ั  ป.3/2 

แม่ทีี�ฉัันรัูก

 ต่่�งแต่่ห้น้จำาคิวิามีได้ ห้น้จำาได้วิ่าคิุณแมี่อย่้่ก่บห้น้ทำุกวิ่นทำุกเวิลืาเพื�อทำี�จะได้สั่่�งสั่อนด้แลืห้น้ แมี่ช่อบพ้ดเลื่น ๆ วิ่า “เมีื�อแมี่แก่แลื้วิ

ห้น้ด้แลืแมี่ด้วิย่นะ” ณ ต่อนน่�นห้น้ก็ไมี่เข้าใจแต่่ต่อนนี�ห้น้เข้าใจสั่ิ�งทำี�แมี่พ้ดแลื้วิ โดย่ห้น้เริ�มีจากสั่ิ�งเลื็กน้อย่ เช่่น ทำำาขนมีป็ังไข่ดาวิเบคิอนให้้

คิณุแม่ีรบ่ป็ระทำานในต่อนเช่า้ ต่อนเย็่นเมีื�อคุิณแม่ีกลืบ่บ้าน ห้นก็้ได้เต่รีย่มีนำ�าเย็่น ๆ  ให้คุ้ิณแม่ีดื�มีอย่า่งช่ื�นใจ สั่ดุท้ำาย่นี� กอ่นนอนห้นก็้ได้สั่วิด

มีนต่์แลืะห้อมีแก้มีแมี่ แลืะบอกก่บแมี่วิ่า “ห้น้ร่กแมี่คิ่ะ” 

พัฐธัีนย์า  นนท์ีธีนาวุิฒิิ  ป.3/3 

คำาว่ิา “แม่” ห์มาย์ควิามว่ิา…

 แมี่คิือคิำาสั่่�น ๆ ทำี�เป็ี�ย่มีลื้นไป็ด้วิย่คิวิามีห้มีาย่ แมี่คิือผู้้้ทำี�ให้้กำาเนิดห้น้ เลืี�ย่งด้ห้น้ต่่�งแต่่เลื็กจนโต่ แมี่คิือผู้้้ทำี�ห้น้เช่ื�อใจวิ่าจะไมี่ทำิ�งห้น้

ไป็ไห้นแลืะเป็น็ผู้้ท้ำี�ห้นเ้ช่ื�อวิา่จะรก่ห้นต้่ลือดกาลื สั่ำาห้รบ่ห้น ้แมีเ่ป็รยี่บด่�งต่น้ไมีท้ำี�คิอย่แต่กกิ�งกา้นสั่าขาเป็น็รม่ีเงาให้ห้้นเ้สั่มีอ เห้มีอืนเวิลืาทำี�

ห้น้กลื่วิแมี่ก็จะกอดห้น้แลื้วิบอกวิ่า “ห้น้ไมี่ต่้องกลื่วิแลื้วินะลื้ก แมี่อย่้่นี�แลื้วิไง แมี่จะป็กป็้องห้น้เองนะจ๊ะ” สั่ิ�งวิิเศีษในต่่วิของแมี่ของห้น้คิือ

แมี่พร้อมีจะทำำาทำุกอย่่างเพื�อห้น้ แมี้วิ่าจะย่ากลืำาบากแคิ่ไห้นก็ต่ามี บางคิร่�งห้น้ก็บอกแมี่วิ่า “แมี่ขา แมี่พ่กสั่่กห้น่อย่เถึอะคิ่ะ แมี่เห้นื�อย่มีา

มีากแลื้วินะคิะ” แต่่แมี่บอกวิ่า “ไมี่เป็็นไรจ้ะ” นี�คิือสั่ิ�งวิิเศีษในต่่วิแมี่ของห้น้ ห้น้ขอบคิุณสั่ำาห้ร่บทำุกอย่่าง ห้น้ร่กคิุณแมี่คิ่ะ

กมลนภััช  ลัคนผจึง  ป.3/4

 

ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
หัวข้อ พระคุณของแม่ 

โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 พระคิุณแมี่ย่ิ�งให้ญ่  เป็็นผู้้้ให้้กำาเนิดฉ่น 

ด้แลือย่้่ทำุกวิ่น   คิวิามีผู้้กพ่นทำี�ฉ่นร้้ 

ร่กแมี่แสั่นอบอุ่น   ทำี�การุณย่์คิอย่เลืี�ย่งด้ 

อบรมีแลืะอุ้มีช่้   สั่อนให้้ห้น้เป็็นคินดี 

ปัณัฑ์ชญาณััช  ห์งสิปรูะภัาสิ  ป.5/2

 แมี่นี�มีีพระคิุณ  คิอย่คิำ�าจุนห้นุนลื้กมีา 

ให้้ลื้กได้ศีึกษา   มีีวิิช่าพ่ฒนาต่น 

บุคิคิลืใดไห้นเลื่า   จะร่กเราไมี่ห้วิ่งผู้ลื 

แมี่เห้น็ดเห้นื�อย่ทำุกข์ทำน  ร่กแมี่ลื้นเต่็มีดวิงใจ

รูษา  จิึรูศตุพรู ป.5/4
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ผลงานเขียนเรียงความ หัวข้อ พระคุณแม่ 
โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 คิำาว่ิา “แม่ี” เป็น็คิำาเดีย่วิทำี�สั่่�นแลืะธีรรมีดา แต่ร้้่ห้รือไม่ีวิา่ แม่ีน่�นมีพีระคุิณทำี�ย่ิ�งให้ญ่มีากเพีย่งใด ถึงึแม้ีวิา่ท้ำองฟ้ัามีห้าสั่มุีทำรทำี�กว้ิาง

ให้ญ่ ก็มีิอาจเทำีย่บเทำ่าพระคิุณของแมี่ได้  

 แมี่เป็็นผู้้้ให้้กำาเนิด ให้้ช่ีวิิต่ฉ่นได้เกิดมีาลืืมีต่าด้โลืก ต่่�งแต่่เลื็กจนโต่ แมี่คิอย่เลืี�ย่งด้เอาใจใสั่่ อบรมีสั่่�งสั่อนให้้ฉ่นเป็็นคินดี แมี่เสั่ีย่

สั่ลืะคิวิามีสัุ่ขของต่นเอง ย่อมีเห้น็ดเห้นื�อย่เพื�อฉ่น ทำำางานบ้าน ทำำาอาห้ารให้้ฉ่นเสั่มีอ ทำำางานห้าเงิน สั่่งเสั่ีย่ให้้ฉ่นได้เรีย่นโรงเรีย่นทำี�ดี คิอย่

สั่น่บสั่นุนด้านการเรีย่นแลืะกิจกรรมีต่่าง ๆ แมี่ให้้คิวิามีร่ก คิวิามีอบอุ่น เป็็นทำี�ป็รึกษา ให้้คิำาแนะนำา แลืะร่บฟัังฉ่นทำุกเรื�อง รวิมีถึึงช่่วิย่แก้

ป็ัญห้าแลืะข้อผู้ิดพลืาดต่่าง ๆ 

 ฉน่ร้ส้ั่กึภัม้ีใิจทำี�ไดเ้กดิมีาเป็น็ลืก้แมี ่แลืะร้ส้ั่กึซึ้าบซึ้ึ�งในพระคิณุของแมี ่ดง่น่�นลืก้ ๆ  ทำกุคินคิวิรแสั่ดงคิวิามีเคิารพ เช่ื�อฟังัแลืะกต่ญ่ญู้

ต่่อแมี่ ไมี่ทำำาให้้แมี่เสั่ีย่ใจ รวิมีถึึงช่่วิย่เห้ลืืองานเลื็กน้อย่ เช่่น การทำำางานบ้านต่่าง ๆ เพื�อแบ่งเบาภัาระของแมี่ 

ฉััตุรูาภัรูณ์ั  อารีูเจึริูญพนิตุ  ป.6/1 

  ทำุก ๆ วิ่นทำี� 12 สั่ิงห้าคิมี ของทำุกป็ี เป็็นวิ่นแมี่แห้่งช่าต่ิของป็ระเทำศีไทำย่ เป็็นวิ่นสั่ำาคิ่ญอีกห้นึ�งวิ่นทำี�ลื้ก ๆ จะได้รำาลืึกถึึงพระคิุณ

ของแมี่  

 ทำุกคินเกิดมีามีีแมี่ทำี�ร่กเราแลืะไมี่มีีใคิรร่กเราเทำ่าแมี่ เพราะแมี่อุ้มีทำ้องเรามีาเป็็นเวิลืานานถึึง 9 เดือน ทำ่านต่้องลืำาบากแต่่ทำ่านก็

อดทำนเพื�อเรา เลืี�ย่งด้ สั่่�งสั่อน อบรมีเรามีาต่่�งแต่่ย่่งเลื็ก แมี้ทำ่านจะเข้มีงวิดก่บเรา แต่่ทำ่านก็อธีิบาย่แลืะพย่าย่ามีเข้าใจเราให้้มีากทำี�สัุ่ด เมีื�อ

เราย่่งเป็็นเด็ก แม่ีจะป็ลืุกเราแลืะพาไป็สั่่งทีำ�โรงเรีย่นทุำกว่ิน ช่่วิงใกลื้สั่อบแมี่จะช่่วิย่ทำบทำวินบทำเรีย่นเพื�อให้้เราเข้าใจเนื�อห้าทำี�สั่ำาค่ิญมีากขึ�น 

ทำำาให้้เราสั่อบได้คิะแนนดี ทำำาให้้เราภั้มีิใจในต่นเอง แต่่ห้ากเราคิะแนนไมี่ดี แมี่ก็ไมี่เคิย่วิ่าแต่่จะคิอย่ให้้กำาลื่งใจเราเสั่มีอ แลืะฉ่นเข้าใจวิ่าบาง

คิร่�งแมี่อย่ากให้้เราช่่วิย่งานบ้าน เพราะทำ่านอย่ากให้้เราช่่วิย่เห้ลืือต่่วิเองได้เมีื�อเราโต่ขึ�น  

 แมี่คิือผู้้้มีีพระคิุณทำี�เราต่้องเคิารพร่กแลืะระลืึกถึึงพระคิุณของแมี่อย่้่เสั่มีอ แลืะเราไมี่คิวิรทำำาให้้ทำ่านต่้องเสั่ีย่ใจ 

จึุฑิสิรูา  ลิ�มกังวิาฬมงคล  ป.6/4 

ผลงานการแต่งคำาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
หัวข้อ พระคุณของแม่

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดิุจึดิวิงดิาวิ

    แมี่ฉ่นน่�นเป็รีย่บด่�งดวิงดารา  คิอย่สั่่องแสั่งนำาพาสั่้่ฝ่ั�งฝ่ัน 

   กำาลื่งใจมีีให้้ในทำุกวิ่น   กลือนร้อย่พ่นน่�นไมี่เทำีย่บเป็รีย่บพระคิุณ 

   บุญคิุณแมี่ดุจแสั่งสัุ่ริย่า   กรุณาเอื�อเฟั้�อแลืะเกื�อห้นุน 

   ลื้กขอกราบซึ้าบซึ้ึ�งรำาลืึกคิุณ   คิวิามีอบอุ่นของแมี่ไมี่เสั่ื�อมีคิลืาย่ 

   ดอกมีะลืิเรีย่งร้อย่เป็็นมีาลื่ย่    ทำี�มีอบให้้ทำุกป็ีมีีคิวิามีห้มีาย่ 

   แทำนคิวิามีร่กแมี้เราอย่้่ห้่างกาย่  กาลืผู้่านห้าย่แต่่ใจย่่งคิงเดิมี 

อิสิรีูย์์   เกษตุรูวุิฒิิวิรูรูณั  ม.3/3 

พรูะคุณัอันยิ์�งให์ญ่
    พระคิุณแมี่แมี้นเห้มีือนดุจเดือนดาวิ  แสั่งแพรวิพราวิวิาวิวิ่บไมี่ด่บสั่ิ�น 

   ลื้กขอกราบแทำบเทำ้าธีุลืีดิน    ลืบมีลืทำินทำ่�งป็วิงทำี�ลื่วิงเกิน 

   คิำามีารดรสั่อนเห้มีือนด่�งสัุ่วิรรณ   เป็็นอำาพ่นอ่นลืำ�าคิ่าน่าสั่รรเสั่ริญ 

   ใคิรพบเข้าเฝ่้ามีองห้ามีาเช่ื�อเช่ิญ   มีิมีีเมีินเดินเข้าห้าพาก่นช่มี 

   ช่นนีดุจด่�งสัุ่ริย่า     แสั่งเจิดจ้าอร่ามีต่าสั่ีแสั่ดสั่้มี 

   สั่าดสั่่องสั่าย่ฉาย่ช่ี�ทำางอ่นอุดมี   จากโคิลืนต่มีสั่้่บ่วิบานเพราะมีารดา 

ปัณัฑา  วิงค์ธีานี  ม.3/4 
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กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 
รวิบรวิมีโดย่ คิร้ระด่บช่่�นต่่าง ๆ 

 กิจกรรมีสั่่ป็ดาห์้เทิำดพระคุิณแม่ีจ่ดขึ�นเพื�อส่ั่งเสั่ริมีให้้

นก่เรยี่นแสั่ดงคิวิามีกต่ญ่ญูก้ต่เวิทำตี่อ่ผู้้ม้ีพีระคิณุ  แลืะให้น้ก่เรยี่นได้

พ่ฒนาทำ่กษะการทำำางานร่วิมีก่นอย่่างเป็็นระบบ ซึ้ึ�งในป็ีการศีึกษานี�

น่กเรยี่นไดม้ีโีอกาสั่มีาเรยี่นทำี�โรงเรยี่นต่ามีป็กต่ ิจงึมีโีอกาสั่รว่ิมีกน่คิดิ 

ออกแบบแลืะสั่ร้างสั่รรค์ิกิจกรรมีนี�ขึ�นมีาต่ามีคิวิามีถึน่ดของแต่่ลืะ

ช่่วิงช่่�น ด่งนี� 

	 ช่ั�นิปฐมวัย	 -	 ประถุมศิึกษา	 คิร้เช่ิญช่วินให้้น่กเรีย่นจ่ด

กิจกรรมี โดย่น่กเรีย่นป็ฐมีวิ่ย่ป็ระดิษฐ์การ์ดวิ่นแม่ี แลืะน่กเรีย่น

ระด่บป็ระถึมีศึีกษาบ่นทึำกวีิดิทำ่ศีน์เพื�อมีอบเป็็นของขวิ่ญแด่คิุณแมี่

แลืะผู้้้ป็กคิรอง เนื�องในโอกาสั่วิ่นแมี่แห้่งช่าต่ิ 12 สั่ิงห้าคิมี 

	 ช่ั�นิมัธิยมศึิกษาตอีนิต้นิ น่กเรีย่นสั่ร้างสั่รรคิ์วิีดิทำ่ศีน์โดย่

รวิบรวิมีภัาพคิ้่แมี่ - ลื้ก ป็ระกอบเพลืงบรรเลืง, การร้องเพลืง ห้รือ

การเลืน่ดนต่รปี็ระกอบ โดย่มีคีิำาอวิย่พรทำ่�งรป้็แบบรอ้ย่แกว้ิแลืะรอ้ย่

กรอง 3 ภัาษา ภัาษาไทำย่ ภัาษาอ่งกฤษ แลืะภัาษาจีน 

 ช่ั�นิมัธิยมศิึกษาตอีนิปลาย น่กเรีย่นได้มีีโอกาสั่ออกแบบ

กิจกรรมีทำี�ทำำาร่วิมีก่นเพื�อเป็็นของขวิ่ญพิเศีษทำี�มีอบแด่คิุณแมี่ โดย่

แต่ล่ืะห้อ้งเรยี่น คิด่เลือืกกิจกรรมีทำี�เพื�อน ๆ  จะได้แสั่ดงคิวิามีสั่ามีารถึ

พเิศีษทำ่�งดา้นภัาษา ดนต่ร ีทำก่ษะพเิศีษ แลืะกจิกรรมีทำี�เพื�อนทำกุคินใน

ห้้องสั่ามีารถึมีีส่ั่วินร่วิมีได้อย่่างมีีคิวิามีสุั่ข กิจกรรมีทำี�เรีย่บง่าย่แต่่

เป็ี�ย่มีไป็ดว้ิย่คิวิามีต่่�งใจของนก่เรยี่นทำกุคิน เช่น่ รอ้งเพลืง เล่ืนดนต่รี 

พ้ดคิวิามีในใจ บอกร่กแมี่ บ่นทำึกเป็็นวิีดิทำ่ศีน์ ทำำาการ์ดเพื�อมีอบแด่

คิุณแม่ี ซึ้ึ�งเป็็นกิจกรรมีทีำ�ทำำาให้้น่กเรีย่นได้ระลึืกถึึงคิวิามีร่ก คิวิามี

ผู้้กพ่น แลืะคิวิามีสัุ่ขทำี�ได้ร่บจากผู้้้มีีพระคิุณ 

 ห้ลื่งจากนำาเสั่นอกิจกรรมีทำี�น่กเรีย่นเต่รีย่มีมีาให้้คิุณแมี่

แลืะผู้้ป้็กคิรองแลืว้ิ คิรเ้ช่ญิช่วินนก่เรยี่นไดเ้ขยี่นไต่ร่ต่รองกลืบ่มีา ดง่

ต่่วิอย่่างต่่อไป็นี�

 ห้นช้่อบกจิกรรมีวิน่แมี ่เพราะคิณุแมีเ่ลืี�ย่งเรามีาต่่�งแต่เ่กดิ 

ห้น้ได้กราบเทำ้าคิุณแมี่ เอานำ�าให้้ดื�มี แลืะก็ให้้การ์ดทำี�เป็็นร้ป็ดอกไมี้

ทำี�ต่รงกลืางมีีร้ป็ห้น้ย่ิ�มี การ์ดข้างในเป็็นร้ป็ห้่วิใจทำี�เขีย่นวิ่าห้น้ร่กแมี่

นะคิะ 

ณัภััทีชา เกตุุแก้วิ อ.3/1

 ในวิ่นแม่ีป็ีนี�ห้น้ได้แสั่ดงคิวิามีร่กต่่อคิุณแม่ีทำ่�งร้องเพลืง

คิ่านำ�านมี รำาเพลืงป็ิตุ่เรศีมีารดร แลืะเขีย่นการ์ดบอกคิวิามีร้้สั่ึกก่บ

คิุณแมี่ โดย่ขอให้้คิุณแมี่มีีคิวิามีสัุ่ข แข็งแรงแลืะมีีเงินเย่อะ  ๆ ห้น้

ดีใจทำี�ได้แสั่ดงคิวิามีร่กก่บคิุณแมี่ อย่ากให้้โรงเรีย่นมีีกิจกรรมีแบบนี�

ทำุกป็ีคิ่ะ

ปุณัิกา วิงเวิีย์น ป.1/2

 วิน่แม่ีป็นีี�ห้นเ้ต่รีย่มีพวิงมีาล่ืย่ดอกมีะลิืมีากราบคุิณแม่ี ห้น้

บอกคุิณแมีว่ิา่จะเป็น็เด็กด ีต่่�งใจเรยี่น ห้นร้ก่คุิณแมีม่ีากทำี�สั่ดุ คิณุแมี่

บอกวิา่คิณุแมีร่ก่ห้นก้บ่นอ้ง ๆ  มีากทำี�สุั่ด ขอให้ห้้นเ้ป็น็เดก็ดแีลืะต่่�งใจ

เรีย่น แลื้วิคิุณแมี่ก็พาห้น้ไป็กินไอศีกรีมี ไป็ด้สั่่ต่วิ์ ห้น้มีีคิวิามีสัุ่ขมีาก 

ห้น้ร่กคิุณแมี่ทำี�สัุ่ด

  ณััฏฐณัิชา  ชาวิทีำานา  ป.2/3

 ห้น้ร้้สั่ึกดีใจ ภั้มีิใจ มีีคิวิามีสัุ่ขแลืะมีีคิวิามีมี่�นใจในการทำำา

คิลืิป็วิิดีโอให้้คิุณแมี่ แลืะห้น้ร้้สั่ึกวิ่าได้มีีป็ระสั่บการณ์ในการทำำางาน

กลุ่ืมีร่วิมีก่บเพื�อน มีีคิวิามีร้้สึั่กสั่นุกสั่นาน แลืะห้น้คิิดว่ิาแม่ีของห้น้

แลืะคิุณแมี่ของเพื�อน ๆ ทำุกคินภั้มีิใจผู้ลืงานของพวิกห้น้  

เอลิฎา วิงศ์ศรูีรูุ่งเรู่อง ป.3/2

 

ห้น้ป็ระทำ่บใจทำี�ได้ร้องเพลืงอิ�มีอุ่นให้้คุิณแม่ี ได้กล่ืาวิคิำาอวิย่พร 

ทำำาการ์ดวิ่นแม่ีแลืะได้มีอบดอกมีะลิื เมีื�อห้น้ได้มีอบสั่ิ�งต่่าง ๆ  

ให้้ แลืะให้้ด้คิลิืป็วิิดีโอ ห้น้ร้้สึั่กวิ่าคิุณแมี่มีีคิวิามีสุั่ขแลืะภ้ัมีิใจมีาก 

ห้น้เลืย่ร้้สั่ึกวิ่าสั่ิ�งทำี�ห้น้ทำำาให้้คิุณแมี่มี่นมีีคิ่ามีาก ๆ ก่บห้น้แลืะคิุณแมี่ 

ต่อนทำี�ห้น้อ่ดคิลิืป็วิิดีโอในห้้องเรีย่นต่อนน่�นห้น้ต่ื�นเต่้นมีาก ๆ แลืะ

ทำำาด้วิย่คิวิามีภั้มีิใจมีากทำี�ทำำาสั่ิ�งเห้ลื่านี�ให้้ก่บคิุณแมี่

วิรูวิีรู์ นวิารูะสิุจึิตุรู ป.4/1 

 ห้นร้้ส้ั่กึดใีจทำี�ไดม้ีสีั่ว่ินรว่ิมีในงานวิน่แมี ่ห้นไ้ดอ้ด่คิลืปิ็วิดิโีอ 

เขีย่นคิวิามีในใจ ทำำาการ์ดวิ่นแมี่ แมี้เพื�อน ๆ อดห้ลื่บอดนอนเพราะ

ต่้องเต่รีย่มีงานวิ่นแม่ี แต่่ห้น้ไม่ีเสีั่ย่ดาย่เวิลืาทำี�ห้น้ใช่้ไป็ พวิกห้น้ทำำา
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ด้วิย่คิวิามีต่่�งใจ เพราะเห้มีือนห้น้ได้ต่อบแทำนบุญคิุณแมี่เห้มีือนทำี�

คิุณแม่ีทำำาให้้ห้น้ แลืะห้น้ขอบคุิณคุิณคิร้ทีำ�สั่น่บสั่นุนแลืะเปิ็ดโอกาสั่

ให้้พวิกห้น้ได้แสั่ดงคิวิามีร่กให้้คิุณแมี่

ณัริูตุา ไชย์พรูห์ม ป.5/4

 

ห้น้ร้้สั่ึกมีีคิวิามีสัุ่ขแลืะสั่นุกทำี�ได้ทำำาแลืะได้มีีสั่่วินร่วิมีในกิจกรรมีวิ่น

แมี่แห้่งช่าต่ิ ป็.6/2 ร้้สั่ึกดีใจทำี�ได้ทำำากิจกรรมีวิ่นแมี่ให้้คิุณแมี่ แลืะได้

ทำำางานร่วิมีก่บเพื�อน ๆ ทำุกคิน ห้น้อย่ากมีอบคิวิามีสัุ่ข คิวิามีภั้มีิใจ 

แลืะคิวิามีสั่นกุให้คุ้ิณแมี ่ห้นอ้ย่ากให้แ้มีไ่ดร้บ่ช่มีคิลืปิ็วิดิโีอทำี�ห้นแ้ลืะ

เพื�อน ๆ  ทำกุคินทำำาให้ค้ิณุแมีท่ำกุทำา่น แลืะร้ส้ั่กึต่ื�นเต่น้ทำี�จะไดเ้ป็ดิคิลืปิ็

วิิดีโอให้้คิุณแมี่ได้ร่บช่มี

เรูลินดิา โล่ห์์เลขา ป.6/2

 กิจกรรมีวิน่แม่ีทำี�ห้นไ้ด้รว่ิมีก่นทำำาวิดีทิำศ่ีน์ก่บเพื�อน ๆ  ทำำาให้้

ห้นเ้ขา้ใจคิำาวิา่ “แม่ี” ได้อย่า่งลึืกซึึ้�ง “แม่ี” คิำาสั่่�น ๆ  ทำี�เขยี่นง่าย่ แลืะ

พ้ดง่าย่ ๆ เสีั่ย่งเรีย่กว่ิา “แม่ี” ย่ามีทีำ�เราเป็ล่ืงเสีั่ย่งพ้ดได้คิร่�งแรก 

เสั่ีย่งเรีย่ก “แมี่” ย่ามีทำี�เราคิิดถึึง อย่ากได้ย่ินเสั่ีย่ง “แมี่” ทำำาให้้เรา

ร้้สั่ึกอุ่นใจแลืะป็ลือดภั่ย่ แมี่คิือทำุกอย่่างของช่ีวิิต่ห้น้ ผู้้้คิอย่ด้แลืแลืะ

อย่้่เคิีย่งข้างห้น้ไมี่วิ่าจะสัุ่ข ทำุกข์ กอดให้้กำาลื่งใจก่นแลืะป็ลือบใจใน

วิ่นทำี�ห้น้อ่อนลื้า แลืะมีีนำ�าต่า แมี่จะเฝ่้าเป็็นห้่วิงทำุกอย่่าง เช่่น อาห้าร

การกนิ การเรยี่น การนอน แมีก้ระทำ่�งย่ามีเจบ็ป็ว่ิย่ ห้นร้ก่แมีใ่นทำกุ ๆ   

สั่ิ�งทำี�แมีท่ำำาให้ห้้น ้แม่ีผู้้เ้ขา้ใจลืก้ทุำกคินแลืะพร้อมีจะอย่้เ่คีิย่งข้างลืก้ ๆ  

เสั่มีอ ห้น้อย่ากจะบอกแมี่ทำุก ๆ วิ่นวิ่า “ร่กแมี่”

ศศิณััฐ  ศิรูิวิัฒินากรู  ม.1/2

 จากกจิกรรมีวิน่แม่ีทำี�ห้อ้งมีธ่ีย่มีศึีกษาปี็ทำี� 2/2 ได้รว่ิมีใจกน่

ทำำาให้้คิุณแมี่ของทำุกคิน พวิกห้น้ได้จ่ดทำำาวิีดิทำ่ศีน์ให้้คิุณแมี่ โดย่การ

เต่น้ป็ระกอบเพลืงค่ิานำ�านมี พร้อมีบอกคิวิามีร้้สั่กึต่อ่คุิณแม่ี การได้ทำำา

กิจกรรมีนี�ทำำาให้้ห้น้ได้เห้็นถึึงคิวิามีร่วิมีมีือร่วิมีใจก่นในห้้อง ทำี�ทำุกคิน

มีีคิวิามีสุั่ขแลืะอย่ากจะทำำา พวิกเราทำ่�งห้้องได้ร่วิมีก่นทำำาทุำกข่�นต่อน 

ต่่�งแต่เ่ลืือกเพลืง คิดิทำา่ เป็น็ต่น้ ห้นไ้ดเ้ห้น็ถึงึคิวิามีสั่ามีค่ิคิขีองทำกุคิน 

ทำำาให้วี้ิดทิำศ่ีน์ของห้อ้งเราออกมีาสั่วิย่แลืะเป็น็ทำี�นา่พงึพอใจ ทำกุคินมีี

คิวิามีร้ซ้ึ้ึ�งถึงึพระคิณุของคิณุแมีผู่่้านบทำเพลืงคิา่นำ�านมี แลืะถึา่ย่ทำอด

คิวิามีในใจจากท่ำาเต่้น อีกทำ่�งได้พ้ดคิวิามีในใจแลืะข้อคิวิามีทำี�อย่าก

จะบอกคิุณแม่ีด้วิย่คิวิามีซึ้าบซึ้ึ�งแลืะกต่่ญญู้ ทำุกคินได้นำาดอกมีะลืิ

ทำี�ทำางโรงเรีย่นได้ให้้มีานำาไป็ไห้ว้ิคิุณแมี่พร้อมีเป็ิดคิลิืป็ให้้ด้ สัุ่ดทำ้าย่

นี�ห้้องเราภั้มีิใจทำี�ได้ร่วิมีทำำากิจกรรมีวิ่นแมี่ร้ป็แบบให้มี่ ๆ ทำี�ไมี่เคิย่ได้

ทำำามีาก่อน เนื�องจากสั่ถึานการณ์โคิวิิด 19 ทำำาให้้เราต่้องจ่ดกิจกรรมี

ออนไลืน์ การทำี�ได้ร่วิมีทำำากิจกรรมีในร้ป็แบบให้มี่ทำี�ทำุกคินร่วิมีมีือก่น 

เราได้ข้อคิิดแลืะคิุณธีรรมีต่่าง ๆ มีากมีาย่จากการทำำากิจกรรมี เช่่น 

คิวิามีคิดิสั่ร้างสั่รรค์ิแลืะคิวิามีสั่ามีค่ิคีิ เป็น็ต้่น ทำำาให้พ้วิกเราร้้สั่กึดใีจ

แลืะช่อบการทำำากจิกรรมีแบบนี�อย่า่งมีาก แลืะเราห้วิง่อย่า่งมีากทำี�จะ

ได้จ่ดกิจกรรมีร่วิมีก่นในอนาคิต่อีก 

ศุภันิษฐ์ แสิงงาม ม.2/2

 ห้น้มีีสั่่วินร่วิมีเป็็นเบื�องห้ล่ืงของกิจกรรมีว่ินแมี่ ไมี่วิ่าจะ

เป็็นการช่่วิย่เสั่นอกิจกรรมี การต่่ดต่่อคิลืิป็วิิดีโอเพื�อสั่่งต่่อให้้ก่บคิุณ

แมี ่รวิมีถึงึการดำาเนินการกจิกรรมีวิน่ถึา่ย่ทำำาคิลิืป็วิดิโีอ การไดม้ีสีั่ว่ิน

รว่ิมีในห้ลืาย่กระบวินการทำำาให้ห้้นไ้ด้เรยี่นร้้การทำำางานร่วิมีกบ่เพื�อน ๆ  

แลืะได้ฝ่ึกคิวิามีเป็็นผู้้้นำา 

 สิั่�งทำี�ห้น้ป็ระทำ่บใจมีากทีำ�สุั่ดจากการทำำางานในคิร่�งนี�คิือได้

รบ่คิวิามีรว่ิมีมืีอจากเพื�อน ๆ  ทำกุคินในห้อ้งเป็น็อย่า่งด ีแน่นอนวิา่การ

ทำำางานร่วิมีก่บคินห้มี้่มีากเป็็นสั่ิ�งทำี�ย่ากกว่ิาการทำำางานคินเดีย่วิ แต่่

เมีื�ออาศี่ย่คิวิามีสั่ามี่คิคิี ร่วิมีแรงร่วิมีใจเป็็นห้นึ�งเดีย่วิก่น ก็ทำำาให้้งาน

ออกมีาดีต่ามีทำี�ทำุกคินห้วิ่งไวิ้  

 การทำำางานวิน่แมีร่ว่ิมีกบ่เพื�อน ๆ  ในห้อ้งคิร่�งนี� ทำำาให้ห้้นไ้ด้

ร้ว้ิา่เพื�อนทุำกคินรก่คุิณแมีแ่ลืะมีคีิวิามีต่่�งใจอย่า่งมีากทำี�จะจด่กิจกรรมี
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ให้้เป็็นทำี�ป็ระทำ่บใจของคิุณแมี่มีากทำี�สัุ่ด

อาทีิชา  ไพจิึตุโรูจึนา  ม.3/2

 กิจกรรมีวิ่นแมี่ปี็นี� ดิฉ่นได้เรีย่นร้้การทำำางานร่วิมีก่บผู้้้อื�น 

แลืะวิธิีแีกป้็ญัห้าเฉพาะห้นา้ในดา้นต่า่ง ๆ  ดฉิน่ภัม้ีใิจทำี�ได้ทำำางานรว่ิมี

ก่บเพื�อน ๆ  ป็ระทำ่บใจในคิวิามีร่วิมีมีือของเพื�อน ๆ ทำุกคิน อย่ากให้้

คิุณแมี่ภั้มีิใจเมีื�อได้ร่บช่มีการแสั่ดงทำี�เพื�อน ๆ ทำุกคินในห้้องร่วิมีก่น

จ่ดทำำาขึ�น 

อมลวิรูรูณั  แพรู่น่าน  ม.4/3

 จากกิจกรรมีวิ่นแม่ีทำี�ผู้่านมีา ดิฉ่นแลืะเพื�อน ๆ ได้จ่ดทำำา

คิลืิป็วิิดีโอเพื�อเป็็นของขวิ่ญให้้ก่บคิุณแมี่ ทำุกคินฝ่ึกซึ้้อมีแลืะมีีคิวิามี

ต่่�งใจมีากทำี�จะทำำาเพื�อเป็็นของขวิ่ญช่ิ�นพิเศีษให้้คิุณแมี่ทำุกทำ่าน สิั่�งนี�

ทำำาให้้ดิฉ่นได้สั่่มีผู้่สั่แลืะระลืึกถึึงคิำาวิ่า “Unconditional love” ร่ก

ของแม่ีไม่ีเคิย่มีีข้อแม้ี ไม่ีเคิย่มีีว่ินห้ยุ่ด แม่ีคิอย่สั่น่บสั่นุนทุำกอย่่าง

แลืะร่กในทุำกสั่ิ�งทำี�ห้น้เป็็น เมีื�อทำำาอะไรผิู้ดพลืาดแม่ีจะคิอย่ต่่กเตื่อน

แลืะเข้าใจในต่่วิลื้กเสั่มีอ คิวิามีร่กของแมี่เต่ิมีเต่็มีในทำุก ๆ ด้าน แลืะ

เป็น็เห้ตุ่ผู้ลืทำี�ดฉิน่แบ่งปั็นแลืะรก่คินรอบข้างได้อย่า่งเต็่มีห้ว่ิใจเช่น่กน่

สิิรูินิญาตุ์  สิิรูิพรูาห์มณักุล  ม.5/3

 คิวิามีร้้สั่ึกสั่ำาห้ร่บวิ่นแมี่ วิ่นแม่ีเป็็นวิ่นทำี�ทำำาให้้เราได้กลื่บ

มีาระลึืกถึึงคิวิามีรก่ คิวิามีทำุม่ีเทำทีำ�แมีม่ีใีห้ก้บ่เรา ซึ้ึ�งบางคิร่�งเราอาจจะ

ลืะเลืย่แลืะเผู้ลือพ้ดห้รือทำำาในสั่ิ�งทำี�ทำำาให้้คิุณแมี่เสั่ีย่ใจ ด่งน่�นสั่ำาห้ร่บ

ห้น ้วิน่แมีจ่งึเป็น็วิน่ทำี�ทำำาให้เ้รากลืบ่มีาต่ระห้นก่ถึงึพระคิณุแลืะคิวิามี

ร่กของแมี่

ชนิตุา  เอี�ย์มวิิรูิย์ะพงษ์  ม.6/5

 กิจกรรมีวิน่เเม่ีเป็น็กิจกรรมีทำี�โรงเรยี่นมีาเเต่ร์เดอีวิทิำย่าลืย่่

ของเราให้้คิวิามีสั่ำาค่ิญแลืะจ่ดกิจกรรมีอย่่างต่่อเนื�องทุำกปี็ กิจกรรมี

วิ่นเเมี่ของโรงเรีย่นทำำาให้้ดิฉ่นได้ระลืึกถึึงพระมีห้ากรุณาธีิคิุณสั่มีเด็จ

พระนางเจ้าสั่ิริกิต่ิ� พระบรมีราช่ินีนาถึ พระบรมีราช่ช่นนีพ่นป็ีห้ลืวิง 

แม่ีของเเผู่้นดินทำี�มีีต่่อป็วิงช่นช่าวิไทำย่แลืะย่่งเป็็นโอกาสั่พิเศีษให้้

ดิฉ่นก่บคิุณแมี่ได้เเสั่ดงคิวิามีร่ก คิวิามีใกลื้ช่ิดแลืะบอกคิวิามีในใจ

ผู้่านการ์ดว่ินเเมี่ทำี�ดิฉ่นต่่�งใจทำำา คิุณแมี่บอกวิ่าการ์ดเป็็นของขวิ่ญ

ทำี�เรีย่บง่าย่ เเต่่เต่็มีไป็ด้วิย่คุิณคิ่าทำางจิต่ใจเเลืะเป็็นกำาลื่งใจทำี�สั่ำาคิ่ญ

ของคิุณเเมี่ กิจกรรมีวิ่นเเมี่ถึึงจะเป็็นกิจกรรมีเลื็ก ๆ ในโรงเรีย่นเเต่่

ก็เต่็มีเป็ี�ย่มีไป็ด้วิย่คิวิามีร่กเเลืะคิวิามีอบอุ่น

ณััฏฐนันท์ี  ไชย์แพทีย์์ ม.6/3



กิจกรรมีเทำิดพระคิุณแมี่ 

Mater Dei News ฉบัับัที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565 31



Mater Dei News ฉบัับัที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565

กิจกรรมีถึวิาย่เทำีย่นพรรษา ผู้้าอาบนำ�าฝ่น เคิรื�องไทำย่ธีรรมี ณ วิ่ดป็ทำุมีวินารามีราช่วิรวิิห้าร 

32

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำาฝน
เครื่องไทยธรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

โดย่ คิร้อรอุมีา สั่วิ่างธี้ป็

 กิจกรรมีถึวิาย่เทำีย่นพรรษา ผู้้าอาบนำ�าฝ่น เคิรื�องไทำย่ธีรรมี ณ วิ่ดป็ทำุมีวินารามีราช่วิรวิิห้าร เขต่ป็ทำุมีวิ่น  กรุงเทำพมีห้านคิร เป็็น

กจิกรรมีเสั่รมิีห้ลืก่สั่ต้่รในช่่�นป็ระถึมีศีกึษาป็ทีำี� 6 ทำี�มีคีิวิามีเกี�ย่วิขอ้งกบ่ห้ลืก่สั่ต้่รทำอ้งถึิ�น แลืะการมีสีั่ว่ินรว่ิมีระห้วิา่งสั่ถึานศีกึษากบ่ช่มุีช่นใน

ทำ้องทำี�เขต่ป็ทำุมีวิ่น  โดย่ทำุก ๆ ป็ี น่กเรีย่นช่่�นป็ระถึมีศีึกษาป็ีทำี� 6 จะเป็็นต่่วิแทำนโรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ ไป็ถึวิาย่เทำีย่นพรรษา ผู้้าอาบ

นำ�าฝ่น เคิรื�องไทำย่ธีรรมี ณ วิด่ป็ทุำมีวินารามีราช่วิรวิหิ้าร  แต่เ่นื�องจากสั่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของโคิวิดิ 19  โรงเรยี่นมีาแต่ร์เดอวีิทิำย่าลืย่่

มีีการจ่ดการเรีย่นการสั่อนในร้ป็แบบออนไลืน์ จึงงดการจ่ดกิจกรรมีนี�เป็็นระย่ะเวิลืา 2 ป็ี  

 ในป็กีารศีกึษา 2565 ห้ลืง่จากกระทำรวิงศีกึษาธีกิารไดป้็ระกาศีให้ม้ีกีารจด่การเรยี่นการสั่อนในระบบออนไซึ้ต่ ์ เพื�อให้้นก่เรยี่นได้

รบ่คิวิามีร้ใ้นเรื�องของป็ระเพณ ี วิฒ่นธีรรมีไทำย่  สั่ามีารถึรว่ิมีป็ฏิบิต่่ศิีาสั่นกจิ แลืะป็ฏิบิติ่่ต่นเป็น็ศีาสั่นกิช่นทำี�ดไีด ้เมีื�อวิน่ศีกุรท์ำี� 8 กรกฎ์าคิมี 

พ.ศี. 2565  น่กเรีย่นช่่�นป็ระถึมีศีึกษาป็ีทำี� 6 คิณะคิร้ แลืะคิุณแมี่อาสั่า จำานวิน 136 คิน  จึงเป็็นต่่วิแทำนในการถึวิาย่เทำีย่นพรรษา ผู้้าอาบ

นำ�าฝ่น เคิรื�องไทำย่ธีรรมี ณ วิ่ดป็ทำุมีวินารามีราช่วิรวิิห้ารอีกคิร่�ง  โดย่การจ่ดกิจกรรมีนี�ทำางโรงเรีย่นได้คิำานึงถึึงคิวิามีป็ลือดภั่ย่ในการเดินทำาง  

แลืะย่่งคิงร่กษามีาต่รการการป็้องก่นการแพร่ระบาดของโรคิโคิวิิด 19 อย่่างเคิร่งคิร่ด  การป็ฏิิบ่ต่ิกิจกรรมีนี�น่กเรีย่นได้เขีย่นแสั่ดงคิวิามีคิิด

เห้็นในการเข้าร่วิมีกิจกรรมี ด่งนี� 

 ห้น้ร้้สั่ึกต่ื�นเต่้นต่่�งแต่่ก่อนออกเดินทำาง  ถึึงแมี้การเดินไป็ กลื่บ 

skywalk จะเห้นื�อย่แคิ่ไห้น  แต่่พวิกเราก็มีีคิวิามีพย่าย่ามีแลืะต่่�งใจมีากใน

การป็ฏิิบ่ต่ิศีาสั่นกิจ บริเวิณวิ่ดป็ทำุมีวินารามีฯ สั่งบร่มีรื�นมีาก  แลืะคิร้ก็มีี

มีาต่รการป็้องก่นโคิวิิดทำี�ดีมีาก  ให้้พวิกห้น้เต่รีย่มีห้น้ากากอนาม่ีย่มีาเผู้ื�อ  

พกเจลืล้ืางมีือ ฯลืฯ ห้น้ร้้สึั่กมีีคิวิามีสุั่ขก่บการไป็ป็ฏิิบ่ติ่ศีาสั่นกิจทำี�วิ่ดป็ทุำมี

วินารามีฯ มีาก  ห้น้อย่ากให้้โรงเรีย่นแลืะคุิณคิร้จ่ดกิจกรรมีแบบนี�อีก ได้

ทำ่�งป็ระโย่ช่น์แลืะคิวิามีร้้ 

ภััทีรูภัรู  รูุ่งดิิลกโรูจึน์  ป.6/1 
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 ห้น้ร้้สั่ึกเห้มีือนได้เป็ิดโลืกให้มี่ ได้เรีย่นร้้อะไรห้ลืาย่อย่่าง 

ห้น้ได้เรีย่นร้้วิ่าการได้ไป็ว่ิดทำำาบุญ ห้รือการป็ฏิิบ่ต่ิธีรรมีไมี่ได้น่าเบื�อ

เสั่มีอไป็ แลืะกิจกรรมีนี�ย่ง่ทำำาให้้ห้นร้้ว่้ิาการทำำาบญุทำำาให้้จิต่ใจเราสั่งบ

ร่มีเย่็น 

นิธีิชญนันทีิ์  บุุญนำากิจึสิวิัสิดิิ์  ป.6/2 

 ห้นร้้ส้ั่กึมีคีิวิามีสั่ขุทำี�ช่่�นป็ระถึมีศีกึษาป็ทีำี� 6 

ไดอ้อกนอกสั่ถึานทำี�เพื�อไป็ทำำาบุญทำี�วิด่ป็ทำมุีวินารามีฯ 

ไดท้ำำาจติ่ใจให้ส้ั่งบ ได้อย่้ใ่กลืธ้ีรรมีช่าติ่ แลืะผู้้้คินต่า่ง ๆ   

ถึอืวิา่ห้นไ้ดอ้อกกำาลืง่กาย่ดว้ิย่ห้ลืง่จากทำี�อย่้บ่า้นเรยี่น

ออนไลืน์มีาสั่องป็ี จะเป็็นว่ินทำี�ห้น้ไมี่ลืืมีต่ลือดป็ีทำี�ได้

มีาเรีย่นทำี�โรงเรีย่น

อทีิตุา  ปัญจึะ  ป.6/3 

 ห้ลื่งจากทำี�ห้น้เรีย่นออนไลืน์มีาสั่องป็ี ห้น้คิิดถึึงโรงเรีย่นมีาก แลืะ

คิร่�งนี�ห้น้ได้ออกนอกสั่ถึานทำี�ไป็ก่บคิุณคิร้แลืะเพื�อน ๆ  ซึ้ึ�งสั่ถึานทำี�ทำี�ห้น้ได้ไป็

คิือ วิ่ดป็ทำุมีวินารามีฯ  ห้น้ได้ถึวิาย่ของแด่พระสั่งฆ์ แลืะฝ่ึกคิวิามีอดทำนใน

การเดินทำางเนื�องจากวิ่นน่�นแดดคิ่อนข้างร้อน แต่่ห้น้สั่นุกมีาก ๆ 

พิชชากานตุ์  สิมานภัาพ  ป.6/4 
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อาสาจราจร
โดย่ ษษธีร สั่ถึิต่ย่์พร่ญช่่ย่ ต่่วิแทำนน่กเรีย่นช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 4 

 ห้ากกล่ืาวิถึึงการป็ฏิิบ่ติ่กิจกรรมีสั่่งคิมีสั่งเคิราะห์้ทำี�โรงเรีย่นแล้ืวิ การป็ฏิิบ่ติ่เวิร

จราจรคิงเป็น็กิจกรรมีแรก ๆ  ทำี�นก่เรยี่นช่่�นมีธ่ีย่มี 4 นกึถึึง ซึ้ึ�งในมุีมีมีองของฉน่ต่อนแรก ฉน่

คิดิวิา่คิงจะนา่เบื�อ แลืะรอ้นมีากแน ่ๆ  แต่เ่มีื�อป็ฏิบิต่่กิจิกรรมีแลืว้ิคิวิามีร้สึ้ั่กกล่ืบต่รงกน่ขา้มี 

เพราะไม่ีมีใีคิรเกี�ย่งห้น้าทำี�กน่เลืย่ ทำกุคินสั่นุกสั่นานแลืะมีคีิวิามีกระตื่อรือร้นทำี�จะทำำาห้น้าทำี�นี�

อย่า่งเต่ม็ีทำี� บา้งกแ็ย่ง่กน่เป็ดิป็ระต่ร้ถึ เช่่น “รถึคิน่นี�เราจองนะ”, “เดี�ย่วิคิน่สั่ดีำาเราเปิ็ดเอง” 

รวิมีถึึงป็ัญห้าเลื็ก ๆ ทำี�เกิดขึ�น เช่่น เพื�อนห้าทำี�เป็ิดป็ระต่้รถึบางรุ่นไมี่เจอ กลื่บสั่ามีารถึสั่ร้าง

เสั่ีย่งห้่วิเราะให้้ก่บเพื�อนในกลืุ่มีแลืะคิร้เวิรป็ระจำาวิ่นได้ บ้างก็แย่่งก่นพาน้องไป็ส่ั่งทำี�อาคิาร 

อีกทำ่�งบรรย่ากาศีย่ามีเช่้าน่�นอากาศีดีมีาก ทำำาให้้การป็ฏิิบ่ต่ิเวิรจราจรคิร่�งนี�ร้้สั่ึกสั่นุกทำี�ได้ทำำา 

 ฉ่นก่บเพื�อน ๆ ได้เห้็นน้องอนุบาลืง่วิเงีย่กำาลื่งลืงจากรถึ ซึึ้�งเป็็นภัาพทำี�น่าร่ก

มีาก การได้เห้็นภัาพเห้ลื่าน่�นทำำาให้้ฉ่นอย่ากจะด้แลืน้อง ๆ พาน้องเดินข้ามีฝั่�งไป็อาคิาร

ป็ฐมีวิ่ย่อย่่างป็ลือดภั่ย่ทีำ�สัุ่ด รวิมีถึึงได้ทำำาคิวิามีร้้จ่กพ้ดคิุย่ก่บน้อง ได้ฝึ่กวิิธีีการพ้ดก่บน้อง ๆ  

อย่่างป็ระนีป็ระนอมีให้้น้อง ๆ ไมี่กลื่วิ 

 ห้ลื่งจากทำำากิจกรรมีแลื้วิฉ่นร้้สั่ึกดีมีากทำี�ได้ทำำาห้น้าทำี�นี� คิลื้าย่ ๆ  ก่บการได้ออก

กำาลื่งกาย่ในต่อนเช่้าให้้จิต่ใจเราแจ่มีใสั่ก่อนเข้าเรีย่น ห้ากมีีโอกาสั่ฉ่นแลืะเพื�อน ๆ ก็

อย่ากจะทำำากิจกรรมีสั่่งคิมีสั่งเคิราะห้์นี�อีก เพราะวิ่นน่�นฉ่นได้สั่่มีผู้่สั่ก่บคิำาวิ่าเซึ้อร์เวิีย่มี

อย่่างแท้ำจรงิ การทีำ�เรายิ่นดแีลืะมีีคิวิามีสุั่ขก่บการช่่วิย่เห้ลืือคินอื�นโดย่ไม่ีห้วิง่สิั่�งต่อบแทำน 

แม้ีว่ิาจะเห้นื�อย่แต่่เพยี่งได้สั่ร้างคิวิามีสั่ขุเลืก็ ๆ  น้อย่ ๆ  เป็็นรอย่ย่ิ�มีให้้น้องในต่อนเช้่าได้ 

น่�นก็คิือสั่ิ�งทำี�มีีคิุณคิ่าทำี�สัุ่ดแลื้วิ



แนะนำาคิณะกรรมีการน่กเรีย่นป็ระถึมีศีึกษา 4ป็ีการศีึกษา 2565
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แนะนำาคณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2565

คณัะอัจึฉัรูามัย์ สิีฟ้า

คณัะสิุรูนารูี สิีเห์ล่อง

คณัะอูรู์สิุลานารูี สิีแดิง

คณัะธีัมมกัญญา สิีเขีย์วิ

ห์ัวิห์น้าสีิ
ร่ญช่ิสั่า เร่งเพีย่ร ป็.6/1 (17502)

ห์ัวิห์น้าสีิ
ณพิช่ญา แซึ้่จิวิ ป็.6/1 (17321)

ห์ัวิห์น้าสีิ
วิ่ฑฒกร ย่่งวิาณิช่ ป็.6/1 (17507)

ห์ัวิห์น้าสีิ
น่นทำ์นภั่สั่ ธีนธีรกิจ ป็.6/3 (17295)

รูองหั์วิห์น้าสีิ
สั่าริศีา กมีลืวิิศีิษฎ์์ ป็.5/3 (17564)

รูองหั์วิห์น้าสีิ
ป็ุณณภัา สั่กุลืช่่ย่เกตุ่ ป็.5/3 (17775)

รูองหั์วิห์น้าสีิ
ภัาวิิดา พรวิ่ฒนานุก้ลื ป็.5/3 (17620)

รูองหั์วิห์น้าสีิ
อรนลืิน อุดมีช่าญ ป็.5/1 (17626)

ปรูะธีานเชีย์ร์ู
ไอรา กุญช่ร ณ อยุ่ธีย่า ป็.6/2 (17508)

ปรูะธีานเชีย์ร์ู
ฉ่ต่รลืดา ก่อวินิช่ ป็.6/4 (17288)

ปรูะธีานเชีย์ร์ู
ศีร่ณร่ต่น์ เลืิศีก่งวิาลืไกลื ป็.6/4 (17496)

ปรูะธีานเชีย์ร์ู
ภัณิช่ลื่กษณ์ แก้วิเกตุ่ ป็.6/4 (17305)
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จากสั่มีาคิมีผู้้้ป็กคิรอง
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จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย่ ผู้ศี.ดร.ธีนกรณ์ แน่นห้นา

 เป็น็ทำี�นา่ยิ่นดีทำี�โรงเรยี่นได้สั่ามีารถึจด่การเรยี่นการสั่อนสั่ำาห้รบ่ภัาคิเรยี่นทำี� 1 ป็กีารศึีกษา 2565 ภัาย่ใต้่สั่ถึานการณ์ Covid19 ได้

เป็็นอย่่างดี เริ�มีมีีการผู้่อนป็รนให้้สั่ามีารถึทำำากิจกรรมีต่่าง ๆ ของโรงเรีย่นบางสั่่วินทำี�เห้มีาะสั่มีได้ สั่มีาคิมีผู้้้ป็กคิรองแลืะคิร้โรงเรีย่นมีาแต่ร์

เดอีวิิทำย่าลื่ย่ก็ได้เริ�มีดำาเนินกิจกรรมีต่่าง ๆ ด้วิย่เช่่นเดีย่วิก่นห้ลื่งจากห้่างห้าย่ไป็นานในช่่วิง Covid19 

 กิจกรรมีแรกคิือ MD PTA Panel ในวิ่นเสั่าร์ทำี� 27 สั่ิงห้าคิมี 2565 สั่ำาห้ร่บผู้้้ป็กคิรองระด่บช่่�นอนุบาลื 3 ป็ระถึมีศีึกษาป็ีทำี� 1 

ป็ระถึมีศีึกษาป็ีทำี� 2 แลืะผู้้้ป็กคิรองให้มี่ในทำุกระด่บช่่�นทำี�ได้เข้ามีาเป็็นสั่มีาช่ิกให้มี่ของโรงเรีย่นในช่่วิงสั่ถึานการณ์ Covid19 ซึ้ึ�งอาจจะไมี่ได้

มีีโอกาสั่ทำำากิจกรรมีต่่าง ๆ  ของโรงเรีย่นทำี�ถึ้กงดไป็ในช่่วิงสั่ถึานการณ์ Covid19 เช่่น Family Day งานเอกลื่กษณ์ไทำย่ กีฬาสั่ี แมี่อาสั่า แลืะ

อื�น ๆ กิจกรรมีเห้ลื่านี�จริง ๆ เป็็นกิจกรรมีทำี�เป็็นป็ระโย่ช่น์ในการทำี�จะสั่ร้างโอกาสั่แลืะคิวิามีร่วิมีมีือของผู้้้ป็กคิรอง คิวิามีสั่่มีพ่นธี์ในกลืุ่มีผู้้้

ป็กคิรอง การมีีต่่วิแทำนกลืุ่มีผู้้้ป็กคิรองในแต่่ลืะรุ่น ด้วิย่เห้ตุ่นี�ทำางสั่มีาคิมีจึงได้จ่ดงาน MD PTA Panel โดย่ได้เช่ิญผู้้้ป็กคิรองรุ่นพี�มีาเลื่าถึึง

ป็ระสั่บการณ ์รป้็แบบกิจกรรมี คิวิามีร่วิมีมืีอ สั่ิ�งทำี�ไดร้บ่จากกิจกรรมีเห้ล่ืานี� มีาให้ผู้้้้ป็กคิรองให้ม่ีไดเ้ห้น็แลืะเขา้ใจถึงึห้ว่ิใจของแต่ล่ืะกจิกรรมี

เพื�อสั่ร้างโอกาสั่ในคิวิามีร่วิมีมีือต่่อไป็ 

 กิจกรรมีทำี�สั่อง การจ่ดการป็ระชุ่มีให้ญ่สั่ามี่ญป็ระจำาป็ี 2565 ของสั่มีาคิมีผู้้้ป็กคิรองแลืะคิร้โรงเรีย่นมีาแต่ร์เดอีวิิทำย่าลื่ย่ ในวิ่นทำี� 

3 ก่นย่าย่น 2565 ซึ้ึ�งได้คิวิามีร่วิมีจากทำางโรงเรีย่น น่กเรีย่น แลืะคิุณคิร้เป็็นอย่่างดีในการจ่ดการแสั่ดงทำี�ห้ลืากห้ลืาย่จากเด็กน่กเรีย่นในทำุก

ช่่วิงช่่�น 

 กิจกรรมีทำี�สั่ามี การสั่่มีมีนาผู้้้ป็กคิรองเพื�อให้้ข้อมี้ลืการเต่รีย่มีต่่วิน่กเรีย่นเข้ามีห้าวิิทำย่าลื่ย่  ในวิ่นทำี� 10 ก่นย่าย่น 2565 สั่ำาห้ร่บผู้้้

ป็กคิรองน่กเรีย่นช่่�นมี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 2 ถึึง มี่ธีย่มีศีึกษาป็ีทำี� 6 โดย่มีีทำีมีคิร้แนะแนวิ น่กเรีย่นเก่า แลืะผู้้้ป็กคิรองมีาร่วิมีให้้ข้อมี้ลืเกี�ย่วิก่บการ

สั่อบเข้ามีห้าวิิทำย่าลื่ย่ในป็ัจจุบ่น แนวิทำางในการเต่รีย่มีต่่วิ ห้ลื่กสั่้ต่รทำ่�งไทำย่แลืะนานาช่าต่ิของมีห้าวิิทำย่าลื่ย่ ระบบการสั่อบ TCAS ซึ้ึ�งข้อมี้ลื

เห้ลื่านี�จำาเป็็นทำี�ผู้้้ป็กคิรองได้ร่บทำราบเพื�อใช่้ในการวิางแผู้นแลืะช่่วิย่เต่รีย่มีต่่วิน่กเรีย่นในการสั่อบเข้ามีห้าวิิทำย่าลื่ย่ต่่อไป็

 สัุ่ดทำ้าย่ในช่่วิงนี�ได้เห้็นภัาพถึ่าย่ Deep field space จาก James Webb Space Telescope ทำี�ทำาง NASA ได้เผู้ย่แพร่ออก

มีาน่าสั่นใจห้ลืาย่ภัาพ น่บเป็็นโอกาสั่ทำี�ทำำาให้้ร้้สั่ึกสั่นใจไป็ห้าห้น่งสั่ือแบบง่าย่ ๆ สั่นุก ๆเกี�ย่วิก่บจ่กรวิาลื อวิกาศี แลืะดาราศีาสั่ต่ร์มีาอ่าน

ป็ระกอบเช่่น จ่กรวิาลืในเป็ลืือกน่ทำ ของ Stephen Hawking, ถึามี - ต่อบเรื�องโลืกแลืะจ่กรวิาลื ของ Isaac Asimov แลืะCosmos ของ 

Carl Sagan ซึ้ึ�งทำำาให้้ได้เริ�มีเข้าใจถึึง จ่กรวิาลื ดวิงดาวิ Galaxy ห้ลืุมีดำา Nebula ถึือวิ่าสั่ามีารถึใช่้โอกาสั่เลื็ก ๆ นี�สั่ร้างคิวิามีร้้แลืะคิวิามี

สั่นใจทำี�ย่ิ�งให้ญ่เกี�ย่วิก่บอวิกาศีแลืะวิิทำย่าศีาสั่ต่ร์ได้

ผศ.ดิรู.ธีนกรูณ์ั แน่นห์นา

นาย์กสิมาคมผู้ปกครูองและครููโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์



อาลื่ย่ร่ก...คิร้นิต่ิมีา ไกรฤกษ์

Mater Dei News ฉบัับัที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565 37

อาลัยรัก...ครูนิติมา ไกรฤกษ์
โดย่ อาจารย่์สัุ่มีิต่รา พงศีธีร

 ดิฉน่ไดร้บ่คิวิามีเคิารพจากคิณุคิรน้ติ่มิีา ไกรฤกษ ์นก่เรยี่นเกา่มีาแต่รเ์ดอรีุน่พี� MD 35 อย่า่งทำี�ดฉิน่ซึ้าบซึ้ึ�งแต่ใ่นขณะเดยี่วิกน่กร็้ส้ั่กึ

เขินมีาก ๆ ถึึงแมี้ดิฉ่นจะทำำางานบริห้าร แต่่อย่่างไรพี�นิมีาก็เป็็นรุ่นพี�  ดิฉ่นรุ่น 38 อ่อนกวิ่าพี�นิมีา 3 ป็ี พี�นิมีาเรีย่กต่่วิเองวิ่าพี�นิมีา แลืะเรีย่ก

ดิฉ่นวิ่า คิุณสัุ่มีิต่รา ห้รือไมี่ก็อาจารย่์สัุ่มีิต่ราเสั่มีอ พี�นิมีาจะสัุ่ภัาพ ถึ่อมีต่น เรีย่บร้อย่ คิวิามีสัุ่ขของดิฉ่นในช่่วิงร่วิมีทำีมีงานสั่อนภัาษาอ่งกฤษ

ทำี�โรงเรยี่น คิอืการอ่านแผู้นการสั่อนของพี�นมิีา ซึ้ึ�งดฉิน่ได้เรยี่นร้ม้ีากมีาย่ แลืะมีคีิวิามีสุั่ขกบ่คุิณคิรท้ำี�ทำำางานเรยี่บรอ้ย่ ลืะเอยี่ดถึี�ถึว้ิน เช่น่นี� พี�

นิมีาช่อบให้้ดิฉ่นต่รวิจสั่อบแผู้นการสั่อนของเธีอ เผู้ื�อวิ่าจะมีีอะไรแนะนำา ทำ่�ง ๆ ทำี�ภัาษาอ่งกฤษ แลืะคิวิามีร้้เรื�องการสั่อนภัาษาอ่งกฤษของ

เธีอมีีมีากกวิ่าดิฉ่นมีากมีาย่ แต่่ก็ย่่งพร้อมีทำี�จะฟัังดิฉ่น เพื�อทำี�จะให้้สั่ิ�งทำี�ดีทำี�สัุ่ดแก่น่กเรีย่น

 คุิณแมีข่องพี�นติ่มิีา เป็น็เพื�อนมีาแต่รร์ุน่เดยี่วิกบ่คุิณแมีบ่ญุป็ระจก่ษ ์ทำา่นดใีจทำี�พี�นมิีามีาเป็น็คิรท้ำี�โรงเรยี่นมีาแต่รฯ์ แลืะพี�สั่าวิของ

พี�นิมีา รุ่น 31 ก็เป็็นอาจารย่์จิต่วิิทำย่าทำี�ได้ให้้คิวิามีช่่วิย่เห้ลืือโรงเรีย่นเป็็นอย่่างมีากในการเริ�มีต่้นงานสั่ำาห้ร่บน่กเรีย่นทำี�มีีคิวิามีต่้องการพิเศีษ 

ทำ่�งสั่ามีทำ่านมีีคิวิามีผู้้กพ่นก่บโรงเรีย่น แลืะเป็็นศีิษย่์มีาแต่ร์เดอีทำี�ทำำาคิุณป็ระโย่ช่น์ให้้สั่่งคิมีมีากมีาย่

 พี�นิต่ิมีาเป็็นผู้้้สั่น่บสั่นุน แลืะมีีสั่่วินร่วิมีในงานต่่าง ๆ ของโรงเรีย่นอย่่างเต่็มีทำี�เสั่มีอ ถึึงแมี้จะเป็็นคิร้พิเศีษราย่ช่่�วิโมีงแลื้วิในระย่ะ

ห้ลื่ง ก็ไมี่พลืาดทำี�จะมีาช่ื�นช่มีการแสั่ดงดนต่รีของน่กเรีย่น  ดิฉ่นเคิย่เขีย่นจุลืสั่ารเลื่มีเลื็ก ๆ ออกเดือนลืะคิร่�ง ต่่�งช่ื�อวิ่า ไต่ร่ต่รอง ให้้คิุณคิร้

ได้อ่านอย่้่พ่กห้นึ�ง เมีื�อเป็็นคิร้ให้ญ่  พี�นิมีาอ่านทำุกต่่วิอ่กษรทำี�ดิฉ่นเขีย่นด้วิย่

คิวิามีต่่�งใจ แลืะเป็ิดใจก่บสั่ิ�งทำี�ดิฉ่นนำาเสั่นอ พี�นิมีาเป็็นแบบอย่่างให้้คิณะคิร้

แลืะน่กเรีย่นในการเป็็นห้นึ�งเดีย่วิก่บโรงเรีย่นในการสั่่งเสั่ริมีคิุณคิ่าทำี�ดีงามี

 ในงานฌาป็นกิจคิณุคิรนิ้ต่มิีา ไกรฤกษ์ เมีื�อวิน่ทำี� 18 กรกฎ์าคิมี 2565 

ผู้้แ้ทำนนก่เรยี่นทำี�เคิย่เป็น็ศีษิย่ค์ิรน้ติ่มิีา ไดก้ลืา่วิวิา่ คิณุคิรน้ติ่มิีาเป็น็แบบอย่า่ง

ของกุลืสั่ต่รีไทำย่ ซึ้ึ�งทำ่�งศีิษย่์ทำุกรุ่น แลืะเพื�อนคิร้ของคิุณคิร้นิต่ิมีา ทำุกคินเห้็น

ด้วิย่เป็็นอย่่างย่ิ�ง เราเห้็นจริงจากการป็ฏิิบ่ต่ิ จากจริย่วิ่ต่รของคิุณคิร้
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ผู้ลืงานการเขีย่นบทำคิวิามีภัาษาอ่งกฤษ
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Chinese Language Contest

 From July to August this year, Mater Dei School held Chinese Language competitions in all grades (P.1-M.6). 

The competition categories included Chinese Hand-writing, Chinese Painting, Chinese Typing, Chinese Knowledge 

(quiz), Chinese-Character Bingo, and Chinese video-production competition. 

 The competitions were held in the classroom, creating a very lively atmosphere. We were especially impressed 

with students’ advanced handwriting skills and in-depth knowledge of Chinese language and culture. We are very 

happy to see students participate energetically!

 We are thrilled to have received so many excellent student works from this contest. Here is a sampling; 

many more will be on display in the Chinese Room on Exhibition Day (November 27th, 2022). We congratulate all our 

students who participated, and hope that they will continue to work and make greater achievements in the future. 
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Business Pitch
M6 English Listening and Speaking

With Khru Samagita Ratnaike

 Students in Khru Sama’s Mathayom 6 English Listening and Speaking class had the opportunity to apply and 

practice real life skills by role-playing an online business meeting.

 Each Team comprised representatives from client and developer companies. The clients were executives 

of a multibillion-dollar oil corporation, which required new accommodation for their employees and families. The 

developers were invited to pitch their proposal at this meeting. Together, Nattasorn Woraratanadharm, Ramone 

Thirawat, Pinyapat Tangsripairoje, Karnchanok Kanchanaporn, and Sasivimol Janchannon sealed the best deal on the 

day. 

 Congratulations to our future businesswomen!
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Expository Essays
M6 Reading and Writing

With Khru Mark Vetare

 This semester in Khru Mark Vetare’s Mathayom 6 English Reading and Writing class, students explored the 

expository essay genre of academic writing. Khru Mark placed special focus on writing coherent thesis statements this 

year. Students were offered a choice of twenty-five prompts covering a wide range of topics. This form of essay is 

particularly rigorous, and students demonstrated diligence in their willingness to undergo feedback and revision. Our 

students have produced some excellent work across Mathayom 6, which we look forward to publishing in multiple 

issues. We start with two exemplary essays from 6/4, by Malini Synsukpermpoon and Woranun Kusolwattananapa.

Why is Science Decreasing Human Lifespan

 Scientific advancement has made its way to 

becoming a fundamental necessity of human civilization 

which seemingly involves nearly every aspect of our lives 

from how we live to even how we act and think. Despite 

all the revolutionary advancements and breadth of 

scientific knowledge, there are numerous potential health 

consequences that should be considered. Ironically, 

modern science and technology have come to have not 

a positive but detrimental impact on our life span by 

creating increasingly complicated and outright harmful 

environments to our health, establishing excessive 

hygiene habits and being unethically predisposed to 

violence. 

 One of the most common scenarios is the 

exposure to noxious surroundings and atmosphere 

caused indirectly by the use of technology in our lives. 

Many industries implicitly make agreements vowing 

to improve the citizens’ lives, however, most end up 

having quite the opposite effect and result especially in 

terms of the environment and our physical health. To 

illustrate, cars were first introduced in the late 1800s to 

lessen the burden and inefficiency of travel, however, 

as time passed these vehicles are now known as one of 

the largest carbon emitters and general contributors to 

air pollution. According to the NBC news, “Pollution is 

responsible for around 9 million premature deaths each 

year.” This surpasses the number of those who die from 

tobacco annually – over 8 million per year. (Our World in 

Data, 2022) Another example is the use of smartphones 

which have drastically affected our mental and physical 

well-being such as depression, stress, anxiety and sleep 

deprivation. Additionally, in the scramble for rare earth 

metals to fuel our last electronic fad, strip-mining for these 

resources is extremely toxic not to mention the world 

has not really developed any safe disposal methods for 

the waste. All of these innovations can and do lead to 

serious health problems and could, in the worst case, 

result in death. 

 Another issue that receives little empirical 

attention are the extreme habits and cautiousness 

towards germs and illnesses. This fully manifested itself 

during the COVID-19 pandemic. For 150 years the medical 

field has understood that the vast majority of diseases 

are caused by germs, virus and microbes. Over this period 

of time there has understandably been a significant rise 

in those who became overly concerned about hygiene.  

There are even psychologically classed phobias that 

explain this phenomenon. Research indicates that having 

infants and young children live in excessively clean 

surroundings can increase the probability of developing 

allergies and inflammatory bowl disease. (UCLA Health, 

n.d.)  Depending on the child, these diseases can lead 

to a far crueler results whether it is a weakened immune 

system, perpetual disease and even death. In addition, 



Mater Dei News ฉบัับัที่่� 72 ปีีที่่� 19 ปีีการศึึกษา 2565

ผู้ลืงานการเขีย่นบทำคิวิามีภัาษาอ่งกฤษ

42

parents in the 21st century often give their children 

medications instantaneously as they are found ill. In 

whatever way, it may not be the best decision to allow 

provide children such strong and broad medications as 

often as is the current trend. The rationale behind this 

thinking is somewhat obvious as there is high likelihood 

that children’s bodies will develop tolerance to the 

medicines they are regularly exposed and which therefore 

means that the medicine provided will no longer be 

effective. Therefore, it is important to maintain a certain 

level of cautiousness towards hygiene and especially in 

dispensing medications.

Misuse of scientific knowledge is another increasing 

factor contributing to the rise in the mortality rate. The 

decrease in the human life span stemming from science 

is not always of an indirect consequence, unfortunately, 

it is becoming increasingly intentional – the motive for 

profit never seems to be too far away. Thanks to science 

and technology, we succeeded spectacularly in inventing 

weapons of various purposes and uses. For example, 

hypersonic missiles, biochemical agents, advanced 

robotics and sonic weaponry to name but a fraction. 

The primary purpose is obviously to enhance a country’s 

defensive capabilities – in order to defend the nation 

from threats beyond its borders. Yet, this is hardly the 

only direction and purpose of these technological and 

scientific achievements are used for.

Overall, developments in the broad field of science has 

decreased humanities life span through the creation of 

unhealthy environments, being excessively cautious and 

pre-emptive towards personal and public health and 

directing science and technology toward violence instead 

of peace. Each factor alone is recorded with great loss yet 

what would happen if all of these issues were combined 

into one great event or time? In the end, full utilization 

of the individual, their purpose and value are what define 

science’s worth.

Malini Synsukpermpoon M6/4                                   

New Technology is Vital to Today’s Teenagers

 To begin with, technology helps enhance learning 

as it allows constant access to innovative educational 

resources. Through the use of personal computers 

and mobile devices, classes and entire courses can 

be accessed completely online. Teenagers can access 

assignments, content, important help, and tutoring from 

anywhere which delivers more personal and customized 

learning experiences. Moreover, students can also learn at 

their own pace. For instance, not only they can re-watch 

videos from previous lessons but can also review class 

material in order to better understand specific lessons 

they are unclear about. In addition, students may also 

upload their assignments anywhere and anytime using 

common electronic devices. 

 Further, collaboration can also be encouraged 

via new educational platforms and technologies. High 

school students can interact with one another before, 

after, and throughout lessons. By this, students have the 

opportunity to collaborate and exchange their ideas and 

even support each other through learning game platforms, 

for example, Quizizz, Quizlet, Kahoot, Vonder Go and 

dozens of similar platforms not to mention tutoring 

platforms such as Khan Academy. These websites can 

make learning more enjoyable and provides opportunities 

to more fully develop analytical and communications 

skills, for instance, explaining difficult concepts to 

other students and participating in group discussions. 

Technology also makes it possible to have better quality 

and more personal interactions with teachers and tutors 

from platforms as Coursera and Masterclass. Among other 

things, students can ask questions related to what they are 

studying in class and are unsure of or request additional 

help on the challenging assignments. 

 Lastly, new technologies enable teenagers to 

express their creativity in modern ways. Smartphone 

applications and websites offer young people new 
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possibilities to develop their interests and passions. For 

instance, if they are interested in creating and editing 

videos. There are lots of simple tutorials and software 

tools that allow anyone to learn by themselves. 

 When they have a finished product, they can 

share it with their classmates and the world online. 

Additionally, others may be interested in music so they 

might record their performances, edit them and post the 

content on social media platforms such as YouTube. Of 

course, performances can also be viewed on social media 

platforms as well. Therefore, technology also encourages, 

grows, and spreads creativity and passion through these 

tools and platforms. 

 In conclusion, new technologies can assist 

teenagers to reach higher levels of knowledge and 

education. Moreover, learning opportunities, even in 

remote areas or with uniquely talented instructors, young 

people can thrive and learn effectively online. Most 

importantly, students can learn about various topics 

based on their own unique interests as well as being 

useful for their respective studies. Broad practical skills 

including collaboration and communication also benefit. 

Apart from this, new technological advancements also 

equip learners to stay up to date by rapidly accessing 

a plethora of information instantly. Finally, many new 

technologies allow teenagers to express their creativity 

adding to personal and even professional development. 

Therefore, as long as teenagers continue to study. Cutting-

edge technology will play an increasingly significant role 

in their lives. 

Woranun Kusolwattananapa M6/4
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Prathom 4 Grammar
With Khru Bryan Jacques

 This exercise was part of a series of three Prathom 4 grammar lessons on using the verb ‘MUST’. Students 

learnt about ‘MUST’ meaning the same as ‘HAVE TO’, and completed workbook exercises, as well as a grammar 

assignment, to ensure understanding.

 They then learnt how ‘MUST’ can be used to make rules, and were asked to complete a poster containing 

five rules and a picture.

 Please enjoy this delightful sampler of student “Rules” posters by:

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

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

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

  Nathpimol Vongthavaravat (4/4); Chinnicha Thammarak (4/4)
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TANABATA Festival 2022
With Aki Sirikulchayanont Sensei & Fumiyo Kawabata Sensei

         The Tanabata Festival is an annual event that is celebrated on July 7th every year in Japan. People write their 

wishes on Tanzaku (lovely, small pieces of colorful paper). For the past two years we have not been able to celebrate 

the festival because of the pandemic. This year we were back on campus, and M.4 and M.5 students excitedly set 

about preparing for the festival from the middle of June.

 M.4 students made a wonderful poster to introduce the Tanabata festival, produced a video clip telling the 

Tanabata story, and prepared 120 Tanzaku papers for our kindergarten students.  

 M.5 students made an introduction video about Tanabata for kindergarten students. They also made a 

colourful Tanabata board for decorating with Tanzaku papers. Kindergarten students then watched and learned 

about the festival from the video, wrote their wishes on Tanzaku papers, and decorated the papers on the board by 

themselves.

 On July 7th, M.4 Japanese students had an opportunity to learn how to wear a Yukata (unlined summer 

kimono), helped friends to write their wishes in Japanese, and decorated the papers on the board. 

M.6 Japanese students also wrote their wishes using grammar learned this term. While they were decorating Tanzaku 

papers, elementary students came and wrote their wishes with help from our M.6 students.

 Our Japanese-major students have not only learned about Japanese culture from textbooks in the classroom, 

but have also had a great opportunity to experience and participate first-hand in this beautiful Japanese tradition.
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พิธีีถวิาย์พรูะพรูชัย์มงคลพรูะบุาทีสิมเดิ็จึพรูะเจึ้าอย์ู่ห์ัวิ
ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 27 กรูกฎาคม 2565
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พิธีีถวิาย์พรูะพรูชัย์มงคลสิมเดิ็จึพรูะนางเจึ้าสิิรูิกิตุิ ์ พรูะบุรูมรูาชินีนาถ
พรูะบุรูมรูาชชนนีพันปีห์ลวิง

ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 11 สิิงห์าคม 2565
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พิธีีเปิดิงานกีฬาสิี 2565
ณั ลาน Piazza 

เม่ ่อวิันทีี่ 11 สิิงห์าคม 2565
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พิธีีมิสิซ่าสิมโภัชพรูะนางมารูีย์์ รูับุเกีย์รูตุิเข้าสิู ่สิวิรูรูค์  
ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 16 สิิงห์าคม 2565
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พิธีีรูับุเกีย์รูตุิบุัตุรู กิจึกรูรูมวิันภัาษาไทีย์แห์่งชาตุิ รูะดิับุมัธีย์มศึกษา 
เม่ ่อวิันทีี่ 23 สิิงห์าคม 2565

พิธีีปฏิญาณัตุนเข้าห์มู่ย์ุวิกาชาดิ ปรูะถมศึกษาปีทีี ่ 3 และปรูะถมศึกษาปีทีี ่ 4 
ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ 

เม่ ่อวิันทีี่ 26 สิิงห์าคม 2565
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สิมาคมผู้ปกครูองและครููฯ จึัดิ MD PTA Panel 
ให์้แก่ผู ้ปกครูองนักเรูีย์น อนุบุาล 3 – ปรูะถม 2 

ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 27 สิิงห์าคม 2565

พิธีีมอบุเกีย์รูตุิบุัตุรู กิจึกรูรูมสิ่งเสิรูิมภัาษาจึีน 
ณั ลาน Piazza เม่ ่อวิันทีี่ 26 สิิงห์าคม 2565
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การูมอบุเกีย์รูตุิบุัตุรูคุณัลักษณัะอันพึงปรูะสิงค์และกิจึกรูรูมวิันภัาษาไทีย์แห์่งชาตุิ
 รูะดิับุปรูะถมศึกษาปีทีี ่ 5 – 6 

ทีี่ชั ้น 4 อาคารูปรูะถม เม่ ่อวิันทีี่ 1 กันย์าย์น 2565

นักเรูีย์นชั้นมัธีย์มศึกษาปีทีี ่ 6 กลุ่มจึรูิย์ธีรูรูม รู่วิมกิจึกรูรูมปฏิบุัตุิธีรูรูม
 ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 2 กันย์าย์น 2565
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ปรูะชุมให์ญ่สิามัญปรูะจึำาปีสิมาคมผู้ปกครูองและครููโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ 
ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ เม่ ่อวิันทีี่ 3 กันย์าย์น 2565
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พิธีีขอบุคุณับุรูิษัที โปรูเจึค แพลนนิ่ง เซ่อรู์วิิสิ จึำากัดิ (มห์าชน) PPS 
บุรูิษัทีวิิศวิกรูทีี่ปรูึกษาในการูบุรูิห์ารู และควิบุคุมการูก่อสิรู้างอาคารูปฐมวิัย์ 

โครูงการูจึัดิภัูมิทีัศน์เพ่่อการูเรูีย์นรูู ้ให์ม่ 
จึัดิโดิย์ผู้บุรูิห์ารูโรูงเรูีย์นรู่วิมกับุนาย์กสิมาคมนักเรูีย์นเก่ามาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ 

ในพรูะบุรูมรูาชูปถัมภั์ และนาย์กสิมาคมผู้ปกครูองและครููโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ 
ทีี ่ห์้องปรูะชุมอุรู์สิุลา อาคารูเฉัลิมพรูะเกีย์รูตุิ เม่ ่อวิันทีี่ 6 กันย์าย์น 2565
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พิธีีมอบุเกีย์รูตุิบุัตุรู กิจึกรูรูมสิัปดิาห์์วิิทีย์าศาสิตุรู์และเทีคโนโลย์ี
ณั ลาน Piazza เม่ ่อวิันทีี่ 7-8 กันย์าย์น 2565



การูบุรูรูย์าย์พิเศษ เรู่ ่อง รูะบุบุการูคัดิเล่อก 
นักเรูีย์นเข้าศึกษาในรูะดิับุอุดิมศึกษา                                                           

จึัดิโดิย์ สิมาคมผู้ปกครูองและครููโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอี
วิิทีย์าลัย์รู่วิมกับุทีีมครููแนะแนวิ

ณั ห์อปรูะชุมโรูงเรูีย์นมาแตุรู์เดิอีวิิทีย์าลัย์ 
เม่ ่อวิันทีี่ 10 กันย์าย์น 2565                                                                  


