ความรักความผูกพัน
สวัสดีค่ะ ขอรายงานตัวค่ะ นางสาวอัญชสา ยิม้ ถนอม เลขประจาตัวนักเรี ยน 0523 เข้าเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2537 จึงนับเป็ นนักเรี ยนรุ่ นที่ 3 ของโรงเรี ยนนี้ หากถามถึงความรู ้สึกของ
การเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนนี้ คงตอบได้วา่ ในตอนแรกนั้นเต็มไปด้วยความสงสัย เพราะตอนที่กาลังจะจบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ต้องหาสถานที่เรี ยนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คุณแม่ก็พามาที่โรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล (ซึ่ งในตอนนั้นอยูท่ ี่อาคารพานิชย์) เมื่อเห็นโรงเรี ยนก็ถามคุณแม่วา่
“แม่คะ ที่นี่ใช่โรงเรี ยนเหรอคะ จะให้เรี ยนที่นี่จริ ง ๆ เหรอคะ” คุณแม่ก็ตอบว่า “เรี ยนที่นี่แหละ ใกล้บา้ นดี”
ดังนั้นดิฉนั จึงได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยนนี้ นบั แต่น้ นั เป็ นต้นมา
เปิ ดเทอมวันแรกเดินทางมาถึงโรงเรี ยนด้วยความยากลาบากเพราะสภาพถนนพุทธมณฑลสาย 3
เมื่อ 18 ปี ที่แล้ว ไม่ต่างอะไรกับผิวของดวงจันทร์ (ใกล้เคียงกับตอนนี้ซ่ ึ งกาลังสร้างถนนมาก) นัง่ อยูบ่ นรถ
หัวสั่นหัวคลอนไปตาม ๆ กัน เมื่อลงจากรถสิ่ งแรกที่นกั เรี ยนทุกคนต้องทาคือ ปั ดฝุ่ นที่ติดอยูต่ ามตัวตลอด
หัวจรดเท้าออก สาหรับห้องเรี ยนที่ใช้ในการเรี ยน คือ ใช้อาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้นแทนห้องเรี ยน กระดานดาเป็ น
แบบแขวนโดยแขวนไว้ที่ประตูเหล็ก ห้องน้ าอยูใ่ นห้องเรี ยน ในตอนนั้นเวลาที่จะเรี ยนวิชายืดหยุน่ ของ
คุณครู ขนิษฐา ปราชญ์วทิ ยา พวกเราก็จะขึ้นไปเรี ยนที่ช้ นั 4 ซึ่ งเป็ นห้องโล่ง ๆ มีเบาะปูไว้ให้เรี ยน แต่ท้ งั หมด
ที่เล่ามานี้คงไม่มีอะไรที่น่าประทับใจเท่ากับ “โรงอาหาร” ของเราอีกแล้ว โรงอาหารถูกสร้างขึ้นชัว่ คราวโดย
ใช้พ้นื ที่ถนนด้านหน้าอาคาร โครงสร้างเป็ นไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยจาก พวกเรารุ่ นที่ 1 – 3 จึงได้รับการ
ขนานนามจากคุณครู วา่ “รุ่ นหลังคาจาก”
ดิฉนั เรี ยนที่อาคารเรี ยนชัว่ คราวได้เพียง 1 ภาคเรี ยน เพราะในภาคเรี ยนที่ 2 อาคารเรี ยนของโรงเรี ยน
ก็เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้นในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2537 เราจึงย้ายมาเรี ยนที่อาคารเรี ยนในปัจจุบนั วันที่ยา้ ย
ก็สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมเพราะทั้งคุณครู และนักเรี ยนทุกคนต่างช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรี ยนต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดาตามแต่ที่จะขนได้ เดินต่อ ๆ กันมาเป็ นขบวนยาว ๆ จากอาคารเรี ยน
ชัว่ คราวมาที่โรงเรี ยนนี้ สภาพห้องเรี ยนใหม่สะอาดสะอ้านน่าเรี ยน กระดานยังเป็ นกระดานดา พื้นห้องเรี ยน
เป็ นพื้นปูนสี เขียว ในห้องเรี ยนไม่มีพดั ลม แค่ลมจากธรรมชาติก็เย็นมากแล้ว พวกเราทุกคนมีความสุ ขมาก
ในการได้ยา้ ยสถานที่เรี ยนกัน เรี ยนได้ไม่นานนักท่านผูอ้ านวยการวริ นทร์ เขียวสะอาด ท่านได้เชิ ญคุณชินกร
ไกรลาศ มาทาพิธีบายศรี สู่ขวัญให้กบั พวกเราในเดือนพฤศจิกายน 2537 เป็ นการรับขวัญในการย้ายสถานที่
เรี ยนอย่างเป็ นทางการ
โรงเรี ยนในตอนนั้นไม่มีท้ งั สนามบาสเกตบอล และไม่มีสแตนด์ เชียร์ แล้วจะแข่งขันกีฬาสี อย่างไร
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล พวกเราก็จะเดินกลับมาที่อาคารเรี ยนเก่าเพื่อใช้สนาม
บาสเกตบอล ส่ วนสแตนด์เชี ยร์ ทางโรงเรี ยนได้ขอยืมมาจากโรงเรี ยนสตรี วทิ ยาส่ วนหนึ่ง และอีกส่ วนนา
เก้าอี้ไม้มามัดต่อ ๆ กันเพื่อใช้แทนสแตนด์ เชียร์

สุ ดท้ายสิ่ งที่ประทับใจอีกหนึ่ งอย่างที่จะไม่เอ่ยถึงคงไม่ได้นนั่ คือ การทาข้อสอบกลางภาคและ
ข้อสอบปลายภาค เนื่ องจากโรงเรี ยนของเรามีโรงเรี ยนสตรี วทิ ยาเป็ นโรงเรี ยนพี่เลี้ยง ดังนั้นในช่วงแรก ๆ เรา
จึงใช้การเก็บคะแนนตามโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา คือ การเก็บคะแนนในวิชาหลัก จะเก็บด้วยคะแนนเต็ม 150
คะแนน แบ่งเป็ นสอบกลางภาค 60 คะแนน สอบปลายภาค 60 คะแนน สอบย่อยตามจุดประสงค์อีก 30
คะแนน ดังนั้นคนที่มีคะแนน 90 คะแนน จะมีผลการเรี ยนเท่ากับเกรด 1 เท่านั้น ต่อมาไม่นานนักก็เปลี่ยน
การเก็บคะแนนมาเป็ น 60 : 40 แต่ถึงอย่างนั้นก็ยงั ถือว่ายากมากเพราะยังใช้ขอ้ สอบของโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
อยู่ เมื่อถึงเวลาใกล้สอบหากพวกเราถามคุณครู ประจาวิชาว่า “คุณครู คะ ใกล้สอบแล้วไม่ทราบว่าจะออก
สอบเรื่ องอะไรบ้างคะ” ท่านก็จะตอบเราว่า “รอก่อนนะ รอครู ไปประชุมการออกข้อสอบที่โรงเรี ยน
สตรี วทิ ยาก่อน แล้วครู จะมาบอกนะ” เพราะฉะนั้นนักเรี ยนที่เรี ยนได้ผลการเรี ยน 4 ในสมัยนั้นแสดงว่าเก่ง
มาก ๆ
เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาตลอด 6 ปี ที่ได้เรี ยนอยูท่ ี่นี่ ก็คงจะกล่าวได้แต่เพียงว่ารู ้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้มาเรี ยนที่โรงเรี ยนนี้ ได้มีโอกาสเติบโตมาพร้อม ๆ กับโรงเรี ยน ได้มีโอกาสเห็นพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนด้วยสายตาของตัวเอง และยิง่ ในตอนนี้ดิฉนั ได้มีโอกาสกลับมาเป็ นครู ที่นี่ โดยเป็ น
ศิษย์เก่าคนแรกที่บรรจุเป็ นข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ยิง่ ทาให้ดิฉนั ภาคภูมิใจมากขึ้นไป
อีกหลายเท่า เพราะจะได้มีโอกาสช่วยปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความภาคภูมิใจและรักโรงเรี ยน ไม่ลืมบุญคุณของ
คุณครู ทุกท่านที่สงั่ สอนเรามา จนทาให้เรามีทุกวันนี้ เพื่อว่าในอนาคตตอนที่เรามีกาลังพอจะได้กลับมา
ทดแทนบุญคุณด้วยการช่วยเหลือโรงเรี ยนในด้านต่าง ๆ เท่าที่ทาได้ สุ ดท้ายนี้ขอฝากไว้วา่ คณะผูบ้ ริ หาร
คณะครู – อาจารย์ และรุ่ นพี่ทุกคนที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้วทุกคนทาทุกอย่างเพื่อให้โรงเรี ยนของเรามี
ชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจากภายนอกด้วยความยากลาบาก แล้วคุณในฐานะศิษย์ปัจจุบนั คุณ
ได้ทาอะไรดี ๆ อย่างเช่นการรักษาชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนด้วยการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบวินยั คล้อง
ป้ ายคล้องคอติดเข็มโรงเรี ยน และช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ทาให้โรงเรี ยนของ
เราเป็ นโรงเรี ยนที่น่าภาคภูมิใจแล้วหรื อยัง
นางสาวอัญชสา ยิม้ ถนอม
นักเรี ยนรุ่ นที่ 3

