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สารบญั
วารสารเซอร์เวยีม ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2562 ท่ีจัดพมิพ์ข้ึน
เพือ่เป็นสือ่กลางให้คณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่าฯ ได้
ส่งข่าวสารให้กบัพีน้่องศษิย์มาแตร์ได้รับทราบอย่างต่อเนือ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสมาคม กิจกรรมของโรงเรียน  
อีกทั้งเร่ืองราวน่ารู้และข่าวสารของเหล่าศิษย์เก่ามาแตร ์
เดอฯี ทีอ่ยากจะแบ่งปันให้ได้ทราบกนั ซ่ึงกส็ามารถท�าได้ 
ไม่ยากเลย เพียงส่งอีเมล์มาท่ีฝ่ายสาราณยีกร ถงึ วชิรา  
พงศ์พยัคฆ์ (วัช MD53) อีเมล์ serviameditor2019 
@gmail.com เรือ่งราวของทกุท่านก็จะได้ถกูน�ามาจดัพมิพ์
ตามล�าดบัในรปูแบบทีเ่หมาะสม

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2562
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Welcome

สารจาก
นายกสมาคม
สดุถนอม กรรณสตู MD54

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

เทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 2562 เพ่ิมผ่านพ้นไป พร้อมกับกิจกรรมดีๆมากมายที่ทางสมาคมฯ ได้จัดข้ึนสำาหรับพี่น้อง
ชาวมาแตร์ทุกท่าน อาทิ 
๏  งานเลีย้งอาหารกลางวนัพรอ้มกับการกราบอวยพรปใีหมแ่ละวนัครสิตม์าส แกค่ณะซิสเตอรแ์ละอาจารยส์มุติรา จดัโดย 

คณะกรรมการสมาคมฯ 
๏  การจัดเล้ียงอาหารแก่นักเรียนและคุณครูท่ีบ้านเทพ เน่ืองในวันเด็ก
๏ การจัดเลี้ยงอาหารคุณครู ที่โรงเรียน เนื่องในวันครู
๏ งานเลี้ยงอาหารกลางวันของคุณครูอาวุโส ณ โรงแรมเอเซีย
๏ การกราบเยี่ยมคุณครูอาวุโสที่บ้านพัก โดยคณะกรรมการสมาคมฯ
๏ ร่วมจัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ประจำาปี 2562
๏  ออกหน่วยแพทย์อาสาป่าละอู โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จำานวน 7 โรงเรียน ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนเก่าที่เป็นแพทย์ และอาสาสมัคร 
๏ จัดกิจกรรม Workshop ปั้นหม้อจากดิน 
๏ จัดงานสัมมนา เรื่อง “การใช้ชีวิตหลังเกษียณ”
๏  จดัพธิ ี“พีใ่หญสู่น้อ้งใหม”่ เพือ่ตอ้นรบั นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 เขา้เปน็สมาชกิของสมาคมฯ นกัเรยีนเก่ามาแตรฯ์
และสำาหรับกิจกรรมที่กำาลังจะจัดขึ้น มีดังต่อไปนี้ค่ะ 
๏ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้แทนรุ่น ครั้งที่ 2 
๏  วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 งาน Taste of Mater Dei งานรวม “ร้านอาหารเด็ดโดยศิษย์มาแตร์เดอีฯ” ที่บริเวณลาน 

น้�พุ Emquatier
๏ MD Run 2019 งานกีฬาสีประจำาปี 2019 
๏ MD Night 2019 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ค่ะ

ดฉินัขอขอบคณุทกุทา่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุ ในทกุๆ กจิกรรมของสมาคมฯ ดว้ยดเีสมอมานะคะ และพบกนัในงานกจิกรรม
ต่อไปนะคะ
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สารจาก
สาราณยีกร
สูก่ารปรบัเปลีย่นเพือ่อนาคต 
ทีน่่าภาคภมูใิจของชาวมาแตร์ฯ

วารสารเซอร์เวียมฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับนี้มาพร้อมกับการแนะนำาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าท่ีได้

มีการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งคุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฯ  

อีกหนึ่งวาระ (พ.ศ. 2561-2563) พร้อมทีมคณะกรรมการจากหลายรุ่นที่พร้อมทำางานเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม

ที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ศิษย์เก่ารุ่นต่อๆ ไป

นอกจากนี้ทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศงานมอบรางวัล Angela Awards ประจำาปี 2562 พร้อมได้รู้จักผู้ได้รับรางวัลใน 

ครั้งนี้ รวมทั้งบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดและมีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ หนังสือ “ได้รู้จักคือได้รัก 100 รุ่น มาแตร์เดอี 90 ปี” ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่สั่งจองไว้ยังไม่ได้เข้ามา

รับเป็นจำานวนกว่า 1,000 เล่ม หากสมาชิกท่านใดที่ได้สั่งหนังสือไว้และประสงค์จะเข้ามารับหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่ MD 

Shop ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 02-251-4047 ทั้งนี้ยังมีหนังสือจำาหน่าย (จำานวนจำากัด) ให้แก่

ผู้ที่พลาดโอกาสสั่งจองในครั้งแรกอีกด้วย

วชิรา พงศ์พยัคฆ์ MD53
กรรมการฝ่ายสาราณียกร



งานประชุมผู้แทนรุ่น
ประจ�าปี 2562

เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ปีที่ 100MD
100 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้จัดให้มีการ

ประชุมผู้แทนรุ่นประจ�าปี 2562 เพ่ือแจ้งกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบ โดยเฉพาะการ

แนะน�าคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจ�าปี 2562-2564 โดยมี คุณสุดถนอม กรรณสูต 

MD54 ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมเป็นวาระที่ 2 และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ในปีนี้

# Mater dei 2/feb/2019

Mater dei 2/feb/2019

# Mater dei 2/feb/2019 # Mater dei 2/feb/2019
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ทั้งนี้ อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38 ได้แจ้งให้ทราบถึง 
รายละเอียดของโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
และโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ท่ีจะช่วยต่อยอด 
การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันยุคทนัสมัย 
พร้อมๆ กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ของโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัยของพวกเรา
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# Mater dei 2/feb/2019

# Mater dei 2/feb/2019

กิจกรรมแรกท่ีทางสมาคมฯ ได้จัดข้ึนเพื่อน�าร่อง
เปิดตัวโครงการปรับภูมิทัศน์ก็คือ กิจกรรมร่วม
ร�าลกึถึงหอนอนนกัเรยีนประจ�า ท่ีจะต้องได้รับการ
รือ้ถอนลงเป็นอนัดบัแรก เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีเตรยีม
งานและก่อสร้างต่อไป โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญ
ศิษย์เก่านักเรียนประจ�าน�าโดย คุณจิตรามณฑน์  
เตชะไพบูลย์ มาร่วมร�าลึกความหลังของชีวิต
นักเรียนประจ�าร่วมกับผู้แทนรุ่นอย่างมีความสุข  
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงแห่งความประทับใจ 
ท่ีบริเวณหน้าเรือนไม้หอนักเรียนประจ�า และ 
ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม หอนอนนักเรียนประจ�า
เป็นครั้งสุดท้าย
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# Mater dei 2/feb/2019

# Mater dei 2/feb/2019

บรรยากาศการประชมุในครัง้นีเ้ป็นไปอย่าง
อบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของ
ตัวแทนศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น ที่พร้อมใจ
สละเวลามาเพื่อร่วมกันพาโรงเรียนมาแตร์
เดอีฯ ของพวกเราเดินสู่อนาคตที่น่าภูมิใจ
อีกครั้ง
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จากพีใ่หญ่...สูน้่องใหม่
2019 – 18 Mar 2019 

จดัโดย: ภชัชา เตชะหรวูจิติร (MD78) 
และ ษบญุญา มนเทยีนวเิชยีรฉาย (MD78)

การจดักจิกรรมในครัง้นีส้�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมือ่วันจันทร์
ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยปีการศึกษา 2561 
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 180 
คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นนักเรียนเก่าจ�านวน 18 
ท่าน และคุณครู 10 ท่าน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

จากการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของพี่ๆ และน้องๆ โดยนายก 

สดุถนอม กรรณสตู (หนึง่ MD54) และ อรนชุ ว่องปรชีา (ป๊อด MD49) อปุนายก

ที่ 2 ท�าให้กิจกรรม “จากพี่ใหญ่ สู่น้องใหม่” ประจ�าปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น

เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสมาคมฯ กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งให้ความรู ้

ความเข้าใจ ในงานของสมาคมฯ ที่ก�าลังด�าเนินการและก�าลังจะเกิดขึ้น รวมถึง

การสร้างฐานสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ในอนาคต เพื่อให้นักเรียนรุ่นใหม่เข้าถึง

สมาคมฯ ได้มากขึ้น 
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ทางสมาคมได้เตรียมของขวัญเล็กๆ น้อยๆ มอบให้แก่น้องๆ เป็นที่ระลึก คือ แก้วน�้า โดยมีความหมายและ
ข้อคิดที่ให้กับน้องๆ ไว้ว่า แก้วน�้าใบนี้เปรียบเสมือนโลกใบใหม่ที่น้องๆ ก�าลังจะเจอ จงเป็นแก้วน�้าที่พร้อม
จะเติมเต็มทุกๆ สิ่ง พร้อมเติมเต็มทุกๆ อย่าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมที่จะรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ขอให้แก้วน�้าของน้องๆ แก้วนี้ เป็นน�้าครึ่งแก้ว เพื่อที่น้องๆ จะสามารถเรียนรู ้
เพิ่มเติมได้เสมอ เพราะเป็นแก้วที่ไม่มีวันเติมเต็ม ไม่ว่าในอนาคต ใครจะใส่ความรู้ ใส่ค�าสอน  
ค�าเตอืน ลงมามากสักเท่าไหร่ กย็อมรับฟังเพ่ือไปปรับปรุงและแก้ไข น�าความรูท่ี้มอียู่และความรูใ้หม่ๆ 
มาดัดแปลง ปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับชีวิตส่วนตัว หรือหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ 
ปรับเปลี่ยนน�ามาปฏิบัติ และพัฒนาชีวิตตลอดไป 
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MD Workshop #4
Potter’s best friend - 2 Mar 2019

จดัโดย ภชัชา เตชะหรวูจิติร (MD78) 
และ ษบญุญา มนเทยีนวเิชยีรฉาย (MD78)

MD Workshop ครัง้ท่ี 4 จดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องแมรีอ่อฟดอินิคาร์เนชัน่ ช้ัน 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ เวลา 

14:00 – 17:00 น. โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมนี้  

เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างรุน่พ่ีรุน่น้องและครอบครัวชาวมาแตร์ฯ 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่ีสามารถต่อยอดหรือเร่ิมต้นธุรกิจต่างๆ  

เพือ่เสรมิสร้างรายได้ให้แก่พีน้่องชาวมาแตร์ฯ อกีด้วย 
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กจิกรรม Workshop ได้ท�าการรบัสมคัรตัง้แต่วันที ่3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยมค่ีาใช้จ่าย 
ส�าหรับนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันท่านละ 1,500 บาท และหากสมัครเป็นคู ่ 
คู่ละ 2,700 บาท ซึ่งเปิดรับผู้สมัครเพียง 20 ท่านเท่านั้น อีกทั้ง ทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้
ท�าการเรียนเชิญคณุคร ู4 ท่าน ร่วมท�ากจิกรรม Workshop ในครัง้นีโ้ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายอกีด้วย 
ท้ังนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อไป  
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจครั้งต่อไปได้ทาง 
เฟซบุ๊ก @ourmaterdei และที่ LINE@: @ourmaterdei แล้วพบกันใหม่นะคะ

โดยกิจกรรมนี้ได ้รับความร่วมมือและความ
อนเุคราะห์จากบรษัิท พอทเทอร ีเคลย์ จ�ากดั ผูผ้ลติ 
และจัดจ�าหน่ายดินส�าเร็จรูปส�าหรับงานเซรามิค  
ผู้ช่วยวิทยากรและอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในกิจกรรม
ครัง้นีร้วมถงึ นางสาวสราญรตัน์ พานชิสขุไพศาล 
MD78 เป็นผู้ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ
การปั้นเซรามิค
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Budding Artists
มาแตร์เดอีฯ บรรเลงไหมไทย

กจิกรรมมาแตร์เดอฯี บรรเลงไหมไทย เป็นกจิกรรมส่วนหนึง่ของ Budding  

Artists ซึง่ต่อยอดมาจากโครงการ A Musical Journey โดยมวีตัถปุระสงค์

โครงการเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสุนทรียภาพและการเสริมสร้าง

ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ 

ทางด้านดนตรี

MDAA
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การแสดงมาแตร์เดอีฯ บรรเลงไหมไทย ครั้งนี้ได้รับเกียรติและ
โอกาสจาก อ.ดนู ฮันตระกูล ที่อนุญาตให้น�าบทเพลงทรงคุณค่าและ
มีเอกลักษณ์ของ“วงไหมไทย” ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เพลง 
พื้นบ้าน อาทิ ชีพจรลงเท้า,ในน�้ามีปลาในนามีข้าว, ลมเหนือน�้าหนาว 
และ เวลา ไปจนถงึเพลงคลาสสคิอย่าง Pavane, Salute d’Amour และ 
La Cumparsita เป็นต้น มาเรียบเรียงและเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดผ่าน
มุมมองและฝีไม้ลายมือของเด็กๆ เยาวชน นอกเหนือจากการน�าเสนอ 
การแสดงบทเพลงในรูปแบบที่หลากหลายจากเยาวชนมาแตร์เดอี
แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการศึกษา
ด้านดนตรีส�าหรับเยาวชน” เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องได้มา 
แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่
น่าสนใจครั้งต่อไปได้ทางเฟซบุ๊ก @ourmaterdei และที่ LINE@: 
@ourmaterdei แล้วพบกันใหม่นะคะ

การแสดงปีนี้จัดข้ึนในวันศุกร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 18.00 -19.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร ์
เดอีวิทยาลัย ซึ่งเป็นความตั้งใจของโรงเรียนที่จะ
สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสนุทรียภาพและการแบ่งปัน 
โดยทางโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เปิดจองบัตร 
การแสดงที่ห ้องการเงินของโรงเรียนมาแตร์เดอี
วทิยาลยั ในราคา 600 บาท ตัง้แต่เดอืนมกราคมทีผ่่านมา 
และได ้รับการตอบรับจากบรรดาศิษย ์ เก ่าและ 
ศิษย์ปัจจุบันเป็นจ�านวนมาก ท�าให้บัตรถูกขายหมด
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยรายได้ส่วนหน่ึง 
หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับทางโรงเรียนมาแตร์ 
เดอีวิทยาลัยต่อไป
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MD Network Seminar ครัง้ที ่3
“ความสขุและสขุภาพดใีนวยัเกษยีณกบั 3 สาว MD”

เรยีบเรยีงโดย ผศ.พรรณจิรา ทศิาวภิาต ศรสีธุาพรรณ MD63

เมือ่ช่วงเช้าวนัเสาร์ท่ี 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา สมาคมนกัเรียนเก่า
มาแตร์เดอวีทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้จดังาน MD Network Seminar 
ครัง้ที ่3 ขึน้ ในหวัข้อ “ความสขุและสขุภาพดใีนวยัเกษยีณกบั 3 สาว MD” 
โดยในครัง้นีว้ทิยากรทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย พีห่มอนาฏ - พญ.นาฏ ฟอง
สมทุร (MD52) พีห่มออ้อ - รศ.พญ.สกุญัญา ชยักติตศิลิป์ (MD54 ) และ
นิง้ - ผศ.พรรณจริา ทิศาวภิาต ศรสีธุาพรรณ (MD63) ได้ให้เกยีรติมาให้
ความรู้เกีย่วกบัสขุภาพ การดแูลตวัเอง การเตรยีมตวั การเตรยีมบ้านและ
สภาพแวดล้อม เพือ่ให้สามารถใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุและมสีขุภาพทีดี่ในทกุ
ช่วงวยั การได้รูก่้อนจะสามารถเตรยีมตวัเพือ่การมชีวีติทีพ่ร้อมต่อการเข้าสู่
วยัเกษยีณได้อย่างสมบูรณ์และมคีวามสขุ

ช่วงเวลาเพียง 3 ชั่วโมง วิทยากรท้ัง 3 ท่านได้คัดสรร 
ค�าแนะน�าที่เข้มข้น เจาะลึก และตรงประเด็น มาแบ่งปัน
ให้พี่ๆ น้องๆ ชาวมาแตร์ฯ แบบที่น�าไปปฏิบัติได้ทันที โดย
พญ.นาฏ เริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองเกี่ยวกับสภาพสังคม
ปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไป อายุขยัของคนจะยนืยาวมากขึน้ ต่อไป 
คนทีมี่อาย ุ100 ปีจะไม่ใช่เร่ืองแปลก ดงันัน้ การเตรียมตวั 
ด้านเงินออม สุขภาพ การศึกษา และนโยบายของรัฐ 
มคีวามจ�าเป็นอย่างมาก คนเรายิง่มอีายทุีย่นืยาว ย่ิงต้องการ 
เงินออมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาเพียงเงิน
จากกองทุนประกันสังคมหรือเงินบ�านาญจากรัฐหรือ
นายจ้าง การออกก�าลังกายมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
การขยับร่างกายจะช่วยให้แข็งแรงและชะลอการพบเจอ
กับโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง  
โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ 
ทางเลอืกของผูส้งูวยัในการอยูอ่าศยัมใีห้เลอืกได้หลายแบบ 
แบ่งตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและ 
ความต้องการการดแูล ทัง้แบบท่ีอยูบ้่านของตวัเอง (Living 
at Home) โดยอาจจ้างผู้ดูแลหรือไม่ก็ได้ แบบอยู่บ้าน
ส�าหรับวัยเกษียณ (Retirement Home) ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบที่ 1 Independent Living แบบที่ 2 Assisted Living (Low-level care) และแบบที่ 3 Nursing 
Home (High-level care) ในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่ง ทั้งแบบที่ดูแลโดยรัฐและของเอกชน ภาคเอกชนในประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�าคัญกับผู้สูงวัยมากขึ้น  
และเร่ิมมีอุปกรณ์ เครื่องใช้สอย และอาหารท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น การเข้าสังคม การมีกลุ่มเพื่อน และการท�ากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงวัยนั้น 
มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต จะช่วยให้ผู้สูงวัยไม่ว้าเหว่ และช่วยลดการเกิดภาวะซึมเศร้าได้
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จากการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสายตา ด้านการได้ยิน และด้าน
ฮอร์โมน ประกอบกับมาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นเกณฑ์การออกแบบแรกของ
โลกที่ให้ความส�าคัญกับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร ผศ.พรรณจิรา ได้สรุป 
และน�าเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น

๏  ลดการใช้วสัดกุ่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ทีมี่อัตราการระเหยของ Volatile Organic Compounds 
(VOCs) สูง โดยพิจารณาจาก ฉลากเขียว (Green label) หรือ มาตราฐาน E1 E0 ของ  
European Standard ที่ระบุไว้ในวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์

๏  ปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยกรอง VOCs เช่น ปาล์มสิบสองปันนา ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นยาง
อินเดีย ต้นพลูด่าง ต้นลิ้นมังกร ต้นเฟิร์นดาบออสเตรเลีย เป็นต้น

๏  ควบคุมปริมาณและคุณภาพของแสงให้เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและการพักผ่อน เช่น  
ควรเลือกใช้แสงที่มีอุณหภูมิของสีต�่า (แสงโทนสีส้ม) ส�าหรับห้องนอน เนื่องจากร่างกาย
และฮอร์โมนต่างๆ จะตอบสนองสอดคล้องกับ Circadian Rhythm โดยฮอร์โมนเมลาโทนิน  
(Melatonin) จะเริม่ท�างานช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ซ่ึงฮอร์โมนชนดินีจ้ะช่วยท�าให้หลบัง่าย 
แสงสส้ีมจะช่วยส่งเสรมิการท�างานของฮอร์โมนชนดินี ้และควรหลกีเลีย่งแสงทีม่อีณุหภมูขิองสี
สูง (แสงโทนสีขาว – ฟ้า) เพราะจะส่งผลต่อการหลั่งน้อยลงของฮอร์โมนชนิดนี้

๏  ส�าหรับผู้สูงวัยซึ่งมีอุณหภูมิแกนร่างกายที่ลดต�่าลงท�าให้หนาวง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว จึงควร
ออกแบบให้สภาพแวดล้อมและพืน้ผวิโดยรอบมอุีณหภูมสูิงกว่าปกตเิลก็น้อยเพือ่ลดการสญูเสยี
ความร้อนจากร่างกาย เช่น ไม้ คอนกรีต เป็นต้น

๏  ใช้วัสดุปูพื้นที่สามารถลดแรงกระแทก (Vinyl Shock Absorption Floor) เพื่อลดความรุนแรง
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

๏  เปิดรับเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงใบไม้ไหว เสียงน�้า หรือออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีมุม
น�้าตก น�้าพุ หรือน�้าไหล เน่ืองจากเสียงต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย และ
ปรับคลื่นสมองเข้าสู่ความถี่ระดับอัลฟ่า (Alpha wave) ซึ่งความถี่ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให ้
มีความจ�าดีขึ้นได้

ผศ.พรรณจริา ได้มาแบ่งปันเกีย่วกบัแนวทางการออกแบบ
อาคาร ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะกับคนทุก
วยั ไม่ใช่เฉพาะผูสู้งวัย เพราะว่าหากคนเราได้อยูใ่นอาคาร  
ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเร็วเท่าไหร่  
จะสามารถช่วยให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงขึ้นได้ ข้อมูลจาก
กรมอนามัย ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงวัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
กลุม่ตดิสงัคม (ประมาณร้อยละ 79) กลุม่ตดิบ้าน (ประมาณ 
ร้อยละ 19) และกลุ่มติดเตียง (ประมาณร้อยละ 2)  
จากข้อมลูดังกล่าว ประมาณร้อยละ 21 จะใช้ชวิีตอยูใ่นบ้าน 
และบริเวณบ้านเป็นส่วนใหญ่ และทุกคนใช้ชีวิตอยู ่
ในส่ิงก่อสร้างประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร  
โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น  
การออกแบบที่ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของผู ้ใช้งาน 
จึงจ�าเป็นอย่างย่ิง กรมสุขภาพจิตได้สรุปถึงสาเหตุของ
การฆ่าตัวตายของผู ้สูงวัยมาจากความสัมพันธ์กับคน 
ใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า หากให้ 
ความส�าคัญกับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ โดยน�ามาเป็นข้อมูล 
ที่ใช้ในการออกแบบ จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัและผู้ใช้งานอาคารได้เป็นอย่างดี
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ผศ.พรรณจิรา ยังสรุปแนวทางการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจิตใจ 
โดยเน้น 5 จดุเส่ียงทีเ่กิดอบัุตเิหตใุนบ้าน คอื ห้องน�า้ ห้องนอน บันได ห้องครวั และพืน้ทางเดนิ 
ที่ลื่น ไว้ เช่น

๏ ปรับย้ายห้องนอนลงมาชั้นล่าง
๏ เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณบันไดและห้องน�้า
๏ ใช้สีโทนร้อน เช่น แดง ส้ม เหลอืง ในบรเิวณหรอืจุดทีต้่องการให้เหน็ชดัเจน เช่น สวติช์ไฟ
๏ พื้นบ้านเรียบเสมอกัน ไม่มีขั้น ไม่มีธรณีประตู วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น
๏ บันไดควรมีลูกนอน 30 ซม. และลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม.
๏  ติดราวจับกลม สูงจากพื้น 90 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 40 มม. หรือ 1.5 นิ้ว 

เพื่อให้จับได้แน่น ก�าได้พอดีมือ
๏  ขอบล่างของหน้าต่างควรสูงจากพื้น 50-60 ซม. เพื่อท�าให้มุมมองขณะนั่งกว้าง มองเห็น

บรรยากาศภายนอกได้
๏  จัดชุดโซฟาให้หันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนระหว่าง 

คนในครอบครัว
๏  มีพื้นที่ว่างภายในห้องน�้าอย่างน้อย 1.50 × 1.50 ม. เพื่อให้รถวีลแชร์สามารถหมุนตัวภาย

ในห้องน�้าได้ 
๏ ประตูบานเลื่อนมีความกว้างสุทธิ 90 ซม.
๏  พืน้ห้องน�า้ปดู้วยวสัด ุไม่ลืน่ ผวิหยาบ สีสว่าง หรอืหากพืน้เดมิเป็นวัสดทุีล่ืน่ สามารถเคลือบ

น�้ายากันลื่น (anti-slip) ได้รศ.พญ.สุกัญญา ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัย
ทองหรือวัยหมดประจ�าเดือน (Menopause) โดย
ทัว่ไป ผูห้ญิงทีม่อีายปุระมาณ 45 ปี และหมดประจ�า
เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนจะเริ่มเข้าสู่วัยนี้  
หากประจ�าเดอืนหมดก่อนอาย ุ45 ปี ควรพบแพทย์
เพื่อขอค�าปรึกษาในการใช้ฮอร์โมนหากไม่มีข้อห้าม
ใดๆ เพราะสภาพร่างกายโดยรวมทั้งภายในและ
ภายนอกจะเส่ือมลงเรว็กว่าปกตปิระมาณ 10 ปี อายทุี ่
จะหมดประจ�าเดือนจะสามารถคาดการณ์ได ้ 
จากอายุที่หมดประจ�าเดือนของคุณแม่หรือพี่สาว
เพราะจะใกล้เคียงกันตามกรรมพันธุ์ ช่วง 2 ปีก่อน
และหลงัหมดประจ�าเดอืน ฮอร์โมน FSH ท่ีกระตุ้นให้
ไข่ตกจะสงูข้ึนมาก ส่วนฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลง 
อย่างชัดเจนฮอร์โมนทั้งสองนี้สามารถตรวจพบได้
จากการเจาะเลอืด นอกจากน้ีแล้วช่วงอณุหภมูแิกน
ร่างกาย (Core Temperature) จะแคบลง จึงท�าให้
รู้สึกร้อนและหนาวง่ายขึ้น

โรคกระดูกพรุนคือการที่มวลกระดูกบางหรือน้อยลง 
ส่วนการทีก่ระดกูจะหักง่ายหรือยากนัน้ อยูท่ีอ่าย ุ(60 ปี
ขึ้นไป) ความยืดหยุ่นของกระดูกและกล้ามเนื้ออายุที ่
ควรเริม่ตรวจมวลกระดกูคอื 60-65 ปีขึน้ไป หรอืหมด
ประจ�าเดอืนแล้ว และตรวจปีเว้นปีกเ็พยีงพอ รศ.พญ. 
สุกัญญา ยังได้แบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด (Cardiovascular) ว่า ยงัคงเป็นอนัดับ 1 
ของสาเหตกุารตายทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย และโรค 
เบาหวานคือการที่มีน�้าตาลค้างอยู่ในเลือดสูงเกินไป 
ตบัอ่อนต้องสร้างอนิซลูนิมากๆ เพือ่น�าน�า้ตาลเข้าไปใช้ใน
เซลล์ การออกก�าลังกายสามารถช่วยให้น�้าตาลเข้าสู่
เซลล์ได้มากขึน้ การปล่อยให้มนี�า้ตาลอยูใ่นเลอืดสงูเกนิไป
บ่อยๆ จะส่งผลให้เกดิการอกัเสบในอวยัวะต่างๆ ท�าให้
ร่างกายเสือ่มลงอย่างรวดเรว็
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การให้ความส�าคัญกับอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความจ�าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านสัดส่วนการ
รับประทานอาหาร ผัก 2 ส่วน แป้ง 1 ส่วน โปรตีน 1 หรือการลดหวาน มัน เค็ม โดยใน 1 วันควร 
รับประทานน�้าตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา รวมถึงแนวทาง
การรับประทานอาหารโดยดูปริมาณแคลลอรี่ต่อ 1 วันให้เหมาะสม หากรับประทานเกินกว่าที่ควร จ�าเป็น
ต้องออกก�าลังกายให้มากขึ้นเพื่อน�าส่วนที่เกินออกไป

บรรยากาศตลอดการสมัมนาเป็นการแลกเปลีย่นความรู้อย่างเป็นกนัเองและอบอุน่ ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้แบ่ง
ปันประสบการณ์ต่างๆ ที่พบมา ไปพร้อมๆ กับซักถาม การสัมมนาด�าเนินไปอย่างเรียบร้อยและสนุกสนาน

MD Network Seminar เป็นกิจกรรมที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลือ 
ซึง่กนัและกนั เพือ่เชือ่มสายสมัพนัธ์ครอบครวัมาแตร์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ด้วยความมุง่หวังทีจ่ะสร้างเครือข่ายมาแตร์ฯ ทีม่ศีกัยภาพผ่าน MD Network โดยจัดกลุม่ 
ตามอาชีพ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ทั้งนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คุณครู และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวคราว MD 
Network Seminar ครั้งต่อๆ ไปและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊กของสมาคมฯ FB: Mater Dei School Alumni (Offificial) นะคะ

การเตรียมความพร้อมของวัยทองมีความจ�าเป็นมากทั้งการ
ตรวจร่างกายประจ�าปี (Annual Check up) การเตรียมพร้อม
การขอความช่วยเหลือ 24 ชม. และการเรียกรถพยาบาล
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมของ
ส่วนต่างๆ เช่น การเปลีย่นแปลงของรปูร่างทีเ่กดิจากฮอร์โมน
ท�าให้มีไขมันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไขมันบริเวณนี้จะ
สร้างสารอักเสบในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลต่อการเสื่อม
ของร่างกายและการเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งโรคเบาหวาน  
โรคหลอดเลอืดสมอง โรคข้อเสือ่ม โรคความดนัสูง โรคกระดกู
พรุน ซีด หงุดหงิดง่าย ความจ�าเสื่อม นิ่วในถุงน�้าดี โรคมะเร็ง  

เป็นต้น 
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โรงเรียนเราวนันี้
โอวาทวนัรบัประกาศนยีบตัร

โดย อาจารย์สมุติรา พงศธร

ขอตดัตอน โอวาทของอาจารย์สมุติรา พงศธร ในวนัรบัประกาศนยีบตัรของ นักเรยีน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มาบางส่วนดังนี้

นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีโอกาสขึ้นมาที่หอประชุมนี้ปีละหลายครั้ง 
เพือ่ร่วมกจิกรรมต่างๆ ส�าหรับนกัเรียน MD89 การขึน้หอประชมุครัง้ไหน 
กไ็ม่เหมอืนครัง้นี ้วนันีเ้ป็นวนัรับใบประกาศว่านกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษาชัน้สูงสุด
ทีโ่รงเรยีนนี ้จดัการเรยีนการสอน ซสิเตอร์และครทูกุท่านขอแสดงความยินดี
กบันักเรยีนทุกคน

ค�ากรยิาทีเ่ราใช้กนัทีโ่รงเรียน ว่า “ข้ึน” หอประชมุ ความหมายมไิด้มเีพยีงว่า 
ห้องประชุมน้ีอยู่ชั้น 2 หรือชั้นบนของอาคารสองชั้น แต่ “ ขึ้น” ยังมี 
ความหมายว่า หอประชมุนี ้เป็น Higher Ground  ของโรงเรยีน เป็นห้องใหญ่ 
พิเศษ ท่ีเรารกัและหวงแหน ใช้ส�าหรบังานส�าคญัๆ เราขึน้หอประชมุส�าหรบั
เรื่องดีๆ โอกาสส�าคัญๆ และเราก็มองว่าหอประชุมนี้ สวยงาม ใช้งานได้ดี  
ดูอย่างไรก็ไม่เบื่อ โรงเรียนพยายามดูแลปรับปรุงอยู่เสมอ แต่หอประชุมน้ี  
ก็ไม่ได้สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อปี 2471 งานรับประกาศนียบัตร
ของรุ่นครูเอง เมื่อพุทธศักราช 2511 ก็ยังกระท�าในห้องประชุมเปิดชั้นเดียว 
หอประชุมแห่งนี้สร้างเม่ือ พ.ศ.2512 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของ 
ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของโรงเรียน น�าโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ 
ในสมยันัน้ คือ คุณหญิงสุภาพ ยศสนุทร อดตีผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ ขณะน้ี บรรยากาศในหอประชมุ เป็นบรรยากาศของความสุข ของความช่ืนชมยนิดี 
บนพื้นฐานของความกตัญญู ความขอบคุณที่ นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาแสดงออก
ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่านผู้ปกครองคงเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ ความภาคภูมิใจ 
ในตัวลูก และนักเรียนร่วมรุ่นกับลูกทุกคน 

และครูก็อยากขอบใจนักเรียนทุกคนด้วย ตลอดช่วงเวลาท่ีนักเรียนเป็นนักเรียน 
มาแตร์เดอีวิทยาลัย พวกเราครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน และเมื่อฟังหัวหน้า 
และผู้แทนนักเรียนพูด รวมทั้งอ่านข้อเขียนของนักเรียนแต่ละคนที่ปรากฏในสูจิบัตร
งานวันน้ี ย่ิงมีความสุข ความภาคภูมิใจ และมีแรงบันดาลใจให้พวกเราพยายาม
ท�าให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาอย่างท่ีนักเรียนเห็นเราเป็น 
แต่ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น 

ในสูจิบัตร นักเรียนได้เขียนข้อความแสดงความรู้สึกของตนต่อการเป็นนักเรียน 
มาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้อย่างน่าสนใจ บางคนเขียนถึงทางกายภาพ บรรยากาศท่ี
ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ เสียงนกร้องที่ได้ยินเสมอ หลายคนเขียนถึงความเป็นบ้าน
ที่ 2 ของนักเรียน มีนักเรียนที่เขียนว่า “ที่แห่งนี้ไม่มีการแยกครูกับศิษย์ ที่แห่งนี้มี
แต่ค�าว่าครอบครัวที่ห่วงใยกันและกัน” และอีกคนหนึ่งย�้าว่า “ครอบครัวนี้ไม่ได้มีแต ่
แค่เพื่อน แต่ยังรวมถึงคุณครู และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ครอบครัวนี้ได้เติมเต็ม
ชีวิตในวัยเรียน ท�าให้รู้สึกสนุกในทุกวันของการมาโรงเรียน”
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นกัเรยีนหลายๆ คนเขยีนถงึมติรภาพและความสมัพนัธ์ทีด่ ีมติรภาพระหว่างเพือ่น
ในชัน้เรยีน พี่ๆ  น้องๆ และคณุครทุูกท่าน มติรภาพทีน่กัเรยีนเขยีนว่าได้หล่อหลอม
ตัวตนของนักเรียนให้เป็นดังที่เป็น ในทุกวันนี้ มีนักเรียนบอกว่า

โรงเรียนนี้ท�าให้ได้พบกับเพื่อนแท้ ซึ่งนับว่าเป็นของขวัญอันล�้าค่าท่ีได้รับจาก
โรงเรียน และแน่นอนนักเรียนเขียนถึง จิตตารมณ์เซอร์เวียม เช่น โรงเรียนนี้ได้
สอนให้ฉนัรูจ้กัรักและรบัใช้ผูอ้ืน่ด้วยความเตม็ใจ ปฏบิตัต่ิอทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยไม่สนใจฐานะ รูปร่างหน้าตา หรือชาติก�าเนิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการปลูกฝัง
ให้ดิฉันมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

มีนักเรียนเขียนว่า ค�าว่าเซอร์เวียม คือ ตัวตนของดิฉัน เป็นเหมือนศูนย์กลาง
ของความคิดและการตัดสินใจ ที่ส�าคัญที่สุดคือ ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่า และ
มีจุดประสงค์ในการเป็นส่วนหน่ึงในสังคมที่มีคุณค่าย่ิง คือนักเรียนเขียนถึง 
ความประทับใจต่อคุณครูของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่มีความจริงใจ 
ต่อนักเรียน เอาใจใส่ดูแลสม�่าเสมอ เข้าใจนักเรียน มีน�้าใจช่วยเหลือ แนะน�า  
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมท้ังได้มอบความรู้ท่ีมีคุณค่าแก่นักเรียน 
สอนให้รู้จักรัก และให้อภัย มีนักเรียนเขียนว่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียน 
มาแตร์เดอวีทิยาลยั เป็นช่วงเวลาท่ีมคีวามสขุท่ีสดุในชวีติ และมนีกัเรยีนเขยีนถงึ 
ขนาดว่า “ได้บรรลุเป้าหมายท่ีแท้จริงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นั่นคือ 
การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม” และอีกคนหนึ่งบอกว่า “ทุกองค์ประกอบภายใน
โรงเรียนแห่งนี้ คือปัจจัยที่ท�าให้ดิฉัน รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
ประสบความส�าเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม”

ขอขอบคุณส�าหรับข้อเขียนท่ีนักเรียนมอบให้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่แสดงถึงจิตใจที่สูงส่งของ
นักเรยีน ข้อเขียนของนักเรียนสะท้อนให้เหน็ถงึการเรยีนรูท้ีก่ว้างกว่าเฉพาะเนือ้หาวิชา ทีเ่ปิดโลกทศัน์นกัเรยีน
สู่ศักยภาพของการเป็นสมาชิกของสังคม ที่สามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาได้อย่างแข็งขัน การเรียนรู้ที่
ไม่ได้สร้างเสริมเฉพาะสติปัญญา แต่เสริมพลังหัวใจ ความรู้สึก และการปฏิบัติ ของนักเรียนสู่การเป็นบุคคล
เพื่อผู้อื่น  

ค�าสอนของนักบุญอัญจลาเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ตลอดชีวิต นักเรียนได้เปิดใจสู่กระบวนการหล่อหลอม 
“ศิษย์อันแท้จริงของมาแตร์เดอี” เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็น “คนจนสมบูรณ์” แล้ว ขอให้เดินหน้าต่อ
ไปด้วยความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ท�าอะไร ขอให้นักเรียนมีบทบาท
ส�าคัญที่ช่วยปรับสภาพ หรือ “transform” ให้สถานที่และสังคมนั้นเป็น Higher Ground เพราะมีศิษย์ 
อันแท้จริงของมาแตร์เดอีวิทยาลัยอยู่ที่นั่น ข้อส�าคัญคือการแสดงความเป็นตัวตนที่มีศักดิ์ศรี มีเซอร์เวียม 
และสุภาพถ่อมตนของนักเรียน
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Spirit of Serviam
ค่ายแพทย์อาสาป่าละอูประจ�าปี 2562

โดยในวันที่ 31 มกราคม 2562 อาสาสมัครนักเรียนเก่าจ�านวน 71 คน แพทย์ 19 คน และ
ทันตแพทย์ 5 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แบ่งกลุ่ม
ออกเดินทางไปยังโรงเรียนตชด. เขาจ้าว, โรงเรียนตชด. ท่าวังหิน, โรงเรียนตชด. แพรก
ตะคร้อ, โรงเรยีนตชด. ห้วยโสก และโรงเรยีนตชด. คลองน้อย เพือ่น�าของใช้จ�าเป็น
ไปมอบให้กบัเดก็ๆ และคณุคร ูพร้อมตรวจสขุภาพเดก็ๆ และท�ากจิกรรมส่งเสรมิ
การเรียนรู้ร่วมกัน

ในค�่าคืนเดียวกันก็ได้มีการจัดงานเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดในกลางดึกให้
กับ พี่ไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 อดีตนายกสมาคมฯของเรา ที่เป็นทั้ง 
ที่ปรึกษา ก�าลังใจ และแกนน�าผู้คอยสนับสนุนสมาคมฯ มาโดยตลอด

ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมแพทย์อาสา “ป่าละอู”เพื่อเดินทาง 
ไปตรวจสขุภาพให้กบันกัเรยีนในพืน้ทีห่่างไกลทัง้ 6 โรงเรยีนโดยปีนีจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 31 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่ทางสมาคมฯ ได้เปิดรบั
อาสาสมคัรทัง้แพทย์อาสา และอาสาสมคัรท่ัวไป ผ่านทางออนไลน์ตัง้แต่วนัที ่ 8 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา ซึง่ก็ได้รบัการตอบรบัจากบรรดา 
ศษิย์เก่าเป็นจ�านวนมาก
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เช้าวนัต่อมา คือ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562 
อาสาสมัครนักเรียนเก่าและผู้ติดตาม 32 
คน แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 2 คน และ
นักศึกษาทันตแพทย์ 2 คน รวม 39 คน 
ได้เดินทางไปโรงเรียนตชด. ป่าหมาก 
ด้วยรถส่วนตัวแบบ Off-road จ�านวน 
9 คัน เพื่อน�าของจ�าเป็นและอาหารม้ือ
พเิศษจาก MK Restaurant ไปมอบให้กบั
เด็กๆ และคณุคร ูท่ามกลางบรรยากาศที่
อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เมื่อภารกิจทั้ง 2 วันได้เสร็จสิ้นลง คณะแพทย์อาสาฯ ก็ได้ร่วมกันสรุปผลการตรวจ
สุขภาพของนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนผลปรากฏว่านักเรียนมีสุขภาพดีแต่ก็มีน�้าหนัก
และส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ ฟันน�้านมผุแทบทุกคน และฟันแท้ก็เริ่มผุเช่นกัน มีการ
ตรวจพบนกัเรยีนทีม่เีสยีงหวัใจผดิปกต ิ3 ราย ในขณะเดยีวกนักพ็บนกัเรยีนทีเ่ริม่มี
สวิตัง้แต่อาย ุ8 ขวบ ซึง่เดก็นกัเรยีนผูห้ญงิทกุคนทีม่สิีว ยงัไม่เริม่มปีระจ�าเดอืน คาด

ว่าสาเหตุอาจเกิดจากทั้งเรื่องฮอร์โมนและความสะอาด นอกจากนี้ ยังพบว่าจ�านวน
นักเรียนโรงเรียนคลองน้อยและโรงเรียนห้วยโสกเป็นเหาลดลง

ส�าหรับการติดตามผลตรวจสุขภาพ 
คุณครูใหญ่โรงเรียนตชด. ป่าหมาก 
ได้ส่งนักเรียนที่ตรวจพบเป็นโรค 
ตาขี้เกียจ (Lazy Eyes) เข้ามา
ติดตามผลการรักษาที่โรงพยาบาล
จฬุา จ�านวน 1 ราย และส่งนกัเรยีน
ทีต้่องท�าฟันเร่งด่วนไปทีโ่รงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล จ�านวน 12 คน มี 
2 คนที่ต้องติดตามการรักษา นอกจากนี ้

ยงัได้คดักรองนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนคลองน้อย 
ส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ท�าฟันจ�านวน 4 ราย และส�าหรับ
ในส่วนอ่ืนๆ จะมกีารตดิตามเพ่ือให้นกัเรียนได้รับการดแูลรักษาทีเ่หมาะสม 
ต่อไป

ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์อาสา นักเรียนเก่า 
และอาสาสมัครทุกท่านส�าหรับความร่วมมือท่ีมอบให้กับค่ายแพทย์อาสา 
ป่าละอูตลอดทั้ง 2 วัน แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะ
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Angela Award 2019
งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 9 ร้อยดวงใจให้คุณครู

เวียนมาอีกครั้งส�าหรับงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 9  
ร้อยดวงใจให้คุณครู โดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 
มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-14:00 ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

งานน้ีได้รับเกียรติจาก คุณยุพา ล�า่ซ�า ชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงาน 
ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อธิการิณีเจ้าคณะภาคฯ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี 

จติตาธกิารชมรมศษิย์อุร์สลิุนประเทศไทย อาจารย์สมุติรา พงศธร ประธานชมรมศษิย์อร์ุสลุนิ
ประเทศไทย และคณะซิสเตอร์และเหล่าคณาจารย์ศิษย์อุร์สุลิน รวมถึงผู้ปกครองและแขก 
ผูม้เีกยีรตทิีแ่ต่งตวัด้วย เดรส โค้ด เป็นชดุสภุาพ สฟ้ีา ขาว เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง 

ชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนมา
แตร์เดอวีทิยาลยั โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั โรงเรยีนวาสเุทวี 
โรงเรียนปิยมาตย์ และโรงเรียนกุหลาบวัฒนา ได้ร่วมจัดงาน
ครัง้นีเ้พือ่สร้างความรกัความผกูพนักนัระหว่างศษิย์อร์ุสลุนิทัง้ 
5 โรงเรยีน รวมถึงหารายได้เพือ่กองทนุครเูกษยีณ และย�า้เตอืน
ถึงจิตตารมณ์ของคณะ ที่มุ่งรับใช้สังคมตามศักยภาพที่ตนมี
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งานนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ก่อนที่จะเริ่มขบวน
พาเหรดจากโรงเรียนในเครืออุร์สุลินในเวลา 09.45 น. จากนั้น 
เข้าสู่พิธีการในเวลา 10.00 น. ซึ่งมีการฉาย VTR: A Far Country 
ร�าลึกความหลังของศิษย์อุร์สุลิน ล�าดับถัดมาเป็นพิธีมอบรางวัล
เกียรติคุณเซอร์เวียมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม 
และสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้แก่โรงเรียน และส�าหรับศิษย์เก่า
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
ประจ�าปี 2562 ได้แก่ ผศ.นิรมล ชยุตสาหกิจ MD31 คุณเจิดศิริ  
สขุเสรมิ MD37 คณุพรพรรณ พรประภา MD42 คุณณนิทริา โสภณ
พนิช MD53 คุณจิราลักษณ์ วิรัชพันธุ์ MD54 และคุณโรสซาลีน่า  
อเล็กซานเดอร์ แม็คเคน MD55

ก่อนปิดท้ายงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินคร้ังท่ี 9 ร้อย
ดวงใจให้คณุครดู้วยการร่วมประมลูงานศลิปะฝีมอืศษิย์
เก่า โดยจะน�ารายได้ไปมอบให้กับกองทุนคุณครูเกษียณ
ของแต่ละโรงเรียนในเครือต่อไป
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MD  Society

ข่าวคราวรอบรั้วมาแตร์เดอีฯ
ได้เวลาอัพเดตเรื่องราวของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ

วันที่ 29 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดพ้ระราชทานวโรกาสใหส้มาคมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอวีทิยาลยั ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 700,000 บาท โดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต

เวลาตอ่มา คณะสมาคมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอวีทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์
ได้เดินทางนำาแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร
ภูมิสิริ มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา ชาวมาแตร์รุ่น 21  
ไดร้ว่มสงัสรรคฉ์ลองวันเกิดอายคุรบ 85 ป ีแกท่า่นผู้หญิงววิรรณ 
วรวรรณ เศรษฐบุตร MD21 ท่ีร้านสีฟ้าทองหล่อ ท่ามกลาง
บรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน พร้อมพูดคุยกันถึงเรื่องราวสมัย
เป็นนักเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งเต็มไปด้วยสปิริตเซอร์เวียม 
ความรักความผูกพัน ความสามัคคี ของเพื่อนมาแตร์รุ่น 21  
ซึ่งมีมานานกว่า 80 ปีและจะยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคณุพีป่� ศริกิาญจน์ ศักดิเ์ดช ภาณพัุนธ ์ณ อยุธยา  MD43 
(ที่ 2 จากซ้าย) ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดงานปีใหม่ของสมาคมฯ  
วนัที ่25 มกราคม เวลา 18:00 น. ทีโ่รงแรมเรเนสซองค ์ภายใตธ้มีงาน  
blink blink ทุกคนสนุกสนานกันมาก พวกเราขอขอบพระคุณ 
พี่ป�มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

วนัที ่12 มกราคม 2562 ศษิยเ์ก่าท่ีเคยเป็นนักเรยีนประจำาไดม้ารวมตวั 
กันในงาน Pajamas Party พร้อมแต่งชุดนอนหลากสไตล์ เพื่อร่วม 
รำาลึกถึงความทรงจำาเมื่อครั้งได้ใช้ชีวิตอยู่ ณ “หอนอนนักเรียน
ประจำา” ก่อนที่ทางโรงเรียนจะดำาเนินการรื้อถอนอาคารดัวกล่าวลง  
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้พร้อมสำาหรับการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ใน
อนาคต  



วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูต พร้อมด้วย 
อปุนายกที ่3 จริาพร ภธูนกจิ และผูช้ว่ยอปุนายกที ่3 เจนเนตร เจรญิศริวัิฒน์ 
ไดไ้ปเยีย่มคณุครจูนิตนา วริยิะฉันท์ MD26 และคุณครวูมิล เจรญิศิรวิฒัน ์

โดยปีนี้คุณครูจินตนามีอายุ 78 ปี ลูกศิษย์ท่านใดคิดถึงคุณครูสามารถไป
เยี่ยมได้ที่บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ นะคะ
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เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2562 สมาคมนกัเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอฯี โดยสดุถนอม  
กรรณสูต และศรีชนก วัฒนศิริ ได้นำาช่อดอกไม้ไปกราบสวัสดีปีใหม่
อาจารย์ จำารัสรัตน์ พิชัยชาญณรงค์ เลขประจำาตัว 430 ปัจจุบันอาจารย์
อาย ุ98 ป ี4 เดอืน ทา่นมสีขุภาพแขง็แรงและความทรงจำาดเียีย่มสามารถ
เล่าเรื่องสมัยเป็นนักเรียนมาแตร์ฯ ในความทรงจำาเมื่อ 80 ปีที่แล้วมาได ้
เป็นอย่างดี พวกเราขอให้อาจารย์จำารัสรัตน์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 MD38 นำาโดยอาจารย์ สุมิตรา พงศธร 
ได้ไปกราบคุณครูละม่อม ชีรานนท์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอี 
ในวัย 91 ปี ด้วยระลึกถึงคุณครูที่สอนพวกเรามายาวนานหลายปี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้
เรียนเชิญคุณครูอาวุโสมาร่วมรับประทานอาหารเท่ียงมื้อพิเศษ ที่โรงแรม
เอเซีย ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มอร่อย 
โดยคณุครชูมกนัไมข่าดปากวา่อาหารทีน่ีอ่รอ่ยมากๆ สรา้งความสขุใจใหก้บั 
ลูกศิษย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นคุณครูมีความสุขและมีสุขภาพดี

เรื่องราวดีๆ จากครอบครัวมาแตร์เดอีฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 
คุณอมิตา จิรา MD45 และสามี คุณธรรมฤทธิ์ จิรา พร้อมด้วยลูกสาว
คนสวยทั้งสาม คุณแพร ลิสา MD74 คุณพิม ริตา MD76 คุณพิ้งค์ 
ธิดา MD80 ได้ร่วมกันส่งมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยบ้านเชียงอายุ
ราว 1,800-5,000 ปี จำานวน 104 รายการ เพื่อให้เป็นสมบัติของชาต ิ
ภายใตก้ารดแูลของกรมศลิปากร โดยงานนีไ้ดร้บัเกยีรตจิาก พล.อ.ประยทุธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เป็นประธานพิธีมอบโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
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MD51 รวมตัวฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนๆ 
ทีมี่วนัเกดิในเดอืนมนีาคม-เมษายน พรอ้ม
กับการเลี้ยงฉลองโอกาสเกษียณอายุของ
คุณครูสุชาดาอีกด้วย 

วันที่ 14 มีนาคม เวลา 11.00 น. MD60 จัดงานเลี้ยงอาหารกลาง
วันคุณครู ประจำาปี 2562 โดยศิษย์เก่าต่างนำาอาหารและเครื่องดื่ม
มาร่วมแบ่งปันความอร่อยกับคุณครูมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศ
อันอบอุ่น อิ่มอร่อย

วันที่ 16 มีนาคม 2562 MD54 พร้อมใจกันเลี้ยงอาหาร
คุณครู ณ โรงแรมสุโกศล บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 
งานนีน้อกจากเพือ่นๆ จะไดพ้บปะกนัแลว้ ยงัไดพ้รอ้มหนา้
พร้อมตากันกราบคุณครูอีกด้วย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูต MD54  
และ วราพร พพิธิสขุสนัต ์MD53 เปน็ผูแ้ทนสมาคมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอี
ในพระบรมราชปูถมัภ ์รว่มเปน็เจา้ภาพสวดพระอภธิรรมงานคณุทองทพิย ์
นาวานี คุณแม่ของศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะ
อนกุรรมการวิชาการ สมาคมนกัเรียนเกา่มาแตร์เดอใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
ณ ศาลาเสถียรไทย (ศาลา32) วัดธาตุทอง เวลา 19:00 น.ทางสมาคมฯ  
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา  
หุ่นสวัสดิ์ มา ณ ที่นี้ ค่ะ

เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562 ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ นำาโดย 
นายกสมาคม สุดถนอม กรรณสูต MD54 และกรรมการ นำากระเช้าผล
ไม้และของขวัญ เข้าเยี่ยมรดน� อวยพรปีใหม่ แด่คุณครูเกษียณ ที่บ้าน
คุณครู อาจารย์เจรียง คุณครูวรรณา คุณครูยุพดี คุณครูศรีลัดดา คุณครู
สุมาลี คุณครูจินตนา คุณครูเยาวลักษณ์ และคุณครูดิลก 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เมซอง เบอร์ชเย่ ปารีส (Maison 
Berger Paris) ผูน้ำานวตักรรมเครือ่งหอมชัน้สูงภายในบ้านระดบัโลก เปิดตวั
คอลเลคชั่นใหม่ “Maison Berger x Lolita Lempicka” ณ โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพ พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี 
(MD54) ศิษย์เก่าคนเก่งจากรั้วมาแตร์เดอีฯ ที่เป็นเกียรติมาขับร้องเพลงสุด
ไพเราะให้กับผู้ร่วมงานได้ฟังอีกด้วย



ข้อมลูนกัเรยีนเก่า...................................................................................................................... 

รุน่ MD.............................................................เลขประจำาตวั..................................................

ชือ่ในฐานข้อมลูสมาคมฯ ......................................................................................................... 

นามสกุล........................................................................................................................................

 แจ้งเปลีย่นชือ่หรือนามสกลุ

ชือ่เดมิ........................................................................................................................................... 

ชือ่ใหม่..........................................................................................................................................

นามสกุลเดมิ...............................................................................................................................

นามสกุลใหม่...............................................................................................................................

 แจ้งเปลีย่นทีอ่ยู่

ท่ีอยู่ใหม่ (โปรดระบุโดยละเอยีด)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 แจ้งเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท์ เป็น...........................................................................   

 แจ้งเปลีย่นอเีมล์ เป็น.....................................................................................................

 แจ้งขอลดจ�านวนวารสาร SERVIAM ทีส่่งให้

เนือ่งจากมนีกัเรยีนเก่าอยู่บ้านเดยีวกัน จำานวน............................ท่าน  

จงึต้องการให้ส่งวารสาร SERVIAM ให้เพยีง 1 เล่มเท่านัน้

โดยจดัส่งให้ ชือ่.........................................................................................................................

นามสกุล.......................................................................................................................................

รุน่ MD.............................................................เลขประจำาตวั..................................................

ท่ีอยู่ใหม่ (โปรดระบุโดยละเอยีด)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

รายชือ่นกัเรียนเก่าทีอ่ยูบ้่านเดยีวกนั และไม่ประสงค์จะรับ

วารสาร SERVIAM มดีงันี้

1. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 

 รุน่ MD......................................................เลขประจำาตวั..................................................

2. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................  

 รุน่ MD......................................................เลขประจำาตวั..................................................

3. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................  

 รุน่ MD......................................................เลขประจำาตวั..................................................

ข้อมลูเพิม่เตมิอืน่ๆ โปรดระบุ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

กรณุาส่งแบบฟอร์มกลบัมาทางไปรษณย์ีถึง สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอฯี 

(ฝ่ายนายทะเบียน) 534 ถนนเพลนิจติ ถนนเพลนิจติ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 

10330 หรอืสแกนส่งอเีมลมาท่ี mdregistrar@yahoo.com

แก้ไขข้อมูลสมาชิก

แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลสมาชิกแบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

นามสกลุ........................................................................................................................................

ท่ีอยู่ (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................................มือถือ.................................................................

ที่ทำางาน............................................................โทรสาร.............................................................

E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................

ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 นักเรียนเก่า รุ่น................ปีที่จบ.............................จบชั้นสุดท้าย.............................

 นักเรียนปัจจุบัน

 ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จำานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”

 เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................

 เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” 

 (รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆ ตามข้อมูลบนแผ่นพับมูลนิธิมาแตร์เดอี)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค 

 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)

  บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)       วันหมดอายุ........................../...........................

  บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)  หมายเลขบัตร.................................................

  ครั้งเดียว

  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้ถือบัตร..................................................................................................................................

รายมือชื่อผู้ถือบัตร.....................................................................................................................

  

ลงชื่อ...........................................................................

(....................................................................................)

ผู้บริจาค

มูลนิธิมาแตร์เดอี

โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ต่อ มูลนิธิฯ

โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023

 

ต้นฉบับ (สำาหรับมูลนิธิ)

(สำาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขทีเ่อกสาร...................................................รหัสผูบ้ริจาค.....................................................

ผู้รับ....................................................................วันที่....................................................................



แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

นามสกลุ........................................................................................................................................

ท่ีอยู่ (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................................มือถือ.................................................................

ที่ทำางาน............................................................โทรสาร.............................................................

E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................

ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 นักเรียนเก่า รุ่น................ปีที่จบ.............................จบชั้นสุดท้าย.............................

 นักเรียนปัจจุบัน

 ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จำานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”

 เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................

 เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” 

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิทยุ (All Season Place)  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 911-0-10198-8

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-84960-1

  ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต  

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 092-0-11737-6

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค 

 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)

  บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)       วันหมดอายุ........................../...........................

  บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)  หมายเลขบัตร.................................................

  ครั้งเดียว

  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้ถือบัตร..................................................................................................................................

รายมือชื่อผู้ถือบัตร.................................................................................................................... 

             ลงชื่อ...........................................................................

(....................................................................................)

ผู้บริจาค

มูลนิธิมาแตร์เดอี

โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ต่อ มูลนิธิฯ

โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023

 ต้นฉบับ (สำาหรับมูลนิธิ)

(สำาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขทีเ่อกสาร...................................................รหสัผูบ้รจิาค.....................................................

ผู้รับ....................................................................วันที่....................................................................
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