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สวัสดีคะพ่ีนองและเพ่ือนมาแตรเดอีฯ หวังวาทุกทานคงไดเห็นความเปล่ียนแปลงของวารสารเซอรเวียมของ
เราท่ีพยายามพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ โดยทีมงานฝายสาราณียกรท่ีเขมแข็งของคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกา
มาแตรเดอีวิทยาลัยฯ ชุดปจจุบัน กิจกรรมตางๆ ท่ีผานมาคงจะไดอานในวารสารเลมน้ีกันเต็มอ่ิม 
สวนกิจกรรมสําคัญๆ ท่ีเพ่ิงจะจบลง หรือกําลังจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกลน้ี ไดแก

ปฏิทินกิจกรรมของพวกเราชาวมาแตรเดอีฯ

สารจากนายกสมาคมฯ
วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44

วนัที ่31 ตลุาคม 2558

วนัที ่7 พฤศจกิายน 2558

วนัที ่8 พฤศจกิายน 2558

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558

วนัที ่27-29 พฤศจกิายน 2558

                                 ทีผ่านมา ชมรมเดนิว่ิง ไดจดังานเดนิว่ิง Spooky Run ฉลองวนั Halloween ที ่สวนลมุพนิี 
โดยมศีษิยเกา ศษิยปจจบุนั และญาติมติรมารวมงานกนัอยางอุนหนาฝาคัง่ 

 งาน Beauty and the Biz ไดกลับมาอีกเปนครัง้ท่ี 4 พรอมกบัสินคาใหเลือกชอ็ปมากมาย 
ณ โรงเรยีนมาแตรเดอฯี เวลา 10.00 – 20.00 น. งานน้ี คณุวรนิดา เธยีรอจัฉรยิะ (ตัก๊) MD62 ประธานจัดงาน พรอมทีป่รกึษา คณุสริมิน
ณ นคร (นํา้) MD58 ผูชวยนายกสมาคมฯ และพีน่องชาวมาแตรเดอฯี ไดรวมใจเนรมิต Beauty and the Biz ใหยิง่ใหญกวาทีผ่านมา 
ดวยสนิคาแฟชัน่ เสือ้ผาเครือ่งประดบั Lifestyle สนิคาเดก็ รานอาหารกวา 100 ราน และบธูของชมรมตางๆ รวมทัง้บธูมลูนธิพิระดาบส 
ทีไ่ดนาํสนิคาฝมอืชาวบานในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมาจําหนาย ขอขอบคณุครอบครวัมาแตรเดอีฯ ทีไ่ดมาสงเสรมิแบรนดและ SME 
ของชาวมาแตรเดอฯี รายไดหลงัหกัคาใชจายจะมอบใหบานเทพและใชสนบัสนนุการจัดกจิกรรมของสมาคมฯ และชมรมตางๆ ตอไป

 ชมรมจกัรยาน Mater Dei Bike club พาสมาชิกกวา 60 คน ไปข่ีจกัรยานและทํากจิกรรม
รวมกบัชมุชน ณ บางกะเจา 

 เวลา 14.00 น. การประชุมใหญของสมาคมฯ เนื่องดวยปนี้ไมมีการเลือกตั้ง เราจึงได
เชิญนักเรียนเกามารวมสังสรรค พรอมอนุมตักิารเปลีย่นแปลงกฎระเบียบของสมาคมฯ ใหเหมาะสมกบัปจจุบนัมากข้ึน ทัง้เร่ืองการเลอืกต้ัง
นอกจากนี ้เรายังถือโอกาสเรยีนเชิญคุณครูปจจุบนัและทีเ่กษียณแลวมารวมงานดวย โดยมีอาหารวางเมนยูอดยอดฮติตลอดกาลจัดเสิรฟดวย
จะสขุและสนกุแคไหนมาตดิตามกนัในเซอรเวียมเลมหนานะคะ

 งานสวยไดกุศลคร้ังที่ 24 เปนงานจําหนายสินคามือสองสภาพดี รวมท้ังผลิตภัณฑ
ใหมราคาพิเศษ พรอมตอนรับทุกทานใหมาเลือกซื้อตามอัธยาศัยอีกคร้ัง ทั้งเส้ือผา เคร่ืองใช และเคร่ืองอุปโภคบริโภค เราจึง
ขอเรียนเชิญใหทุกทานนําสงของและสินคามารวมในโครงการน้ีกันเยอะๆ นะคะ รายไดทุกบาททุกสตางคไมมีการหัก
คาใชจายจะมอบใหโครงการบานเทพทั้งหมด ซึ่งโครงการบานเทพในปจจุบันมี คุณสุชาดา ลีสวัสด์ิตระกูล MD51 อุปนายกท่ี 1
ของสมาคมฯ เปนประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการสถานรับเล้ียงเด็กบานเทพ
และสนับสนุนโครงการตางๆ ของชมรมแพทยอาสา และในปนี้ ทางคณะอนุกรรมการไดรับความกรุณาจาก คุณเพชรรินทร 
มีเดช MD59 เปนประธานจัดงานสวยไดกุศล เราจะเริ่มตีราคาสินคากันตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายนน้ี และจะนําสินคามาจัดที่
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ณ บริเวณหองอาหารคุณครูและหองอาหารโรงเรียนตั้งแตวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ
เปดขายใหบคุคลท่ัวไปตัง้แตวนัที ่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 การจัดงานตองไดรบัความรวมมอืจากหลายฝายและเปนมหกรรมทีแ่สดง
ใหเหน็ถงึจติตารมณเซอรเวียมในใจของพวกเราชาวมาแตรเดอวีทิยาลัยไดอยางแทจริงท่ีชวยกนัท้ังบริจาคและมาซือ้สนิคา
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วนัที ่20-21 มกราคม 2559

วนัที ่10 มกราคม 2559

วนัที ่14 ธนัวาคม 2558

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังใหการสนับสนุน โครงการสนับสนุนดานวิชาการของโรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย และโครงการพันดวงใจของมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัยท่ีชวยระดมทุนชวยเหลือ
ครอูาวุโสท่ีเกษียณอายแุลว อกีทัง้งานจดัทาํหนังสอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ”
ซึ่งประกอบดวยหนังสือ 2 ชุด คือ “ไดรูจัก คือไดรัก... มาแมรจากแดนไกล” และ “ไดรูจัก
คือไดรัก... คุณแมบุญประจักษ ทรรทรานนท” เพื่อเปนท่ีระลึกในโอกาสวันครบรอบ 88 ป
โรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยัซึง่จะพรอมวางจําหนายที ่ MD Shop วนัที ่2 กมุภาพนัธ 2559 โดย
จดัจาํหนายในราคาชดุละ 750 บาท

เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับน้ําใจจากชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทาน ในการสานตอจิตตารมณ
เซอรเวยีมรวมกนั เพ่ือสรางประโยชนใหกบัโรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั สงัคม และประเทศชาติ
โดยไมหวงัผลตอบแทน ซึง่นับเปนพลงัอันยิง่ใหญ คณะกรรมการขอขอบพระคณุทกุทานมา ณ ทีน่ี้
และเราจะพยายามดําเนินงานตอไปดวยความมุงมั่นเพื่อสานสัมพันธระหวางนักเรียนเกาทุกรุน 
ทกุวยั อยางตอเน่ือง ตามจดุมุงหมายของคณะกรรมการสมาคมฯ ชดุปจจบุนั One for All & All 
for Serviam

         เวลา 9.00 - 11.00 น. โรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลัยและสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอีวทิยาลยั 
ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานเทิดพระเกียรติลนเกลาฯ ชาวไทย นอมใจถวายพระพร และรวมฟงบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เนื่องดวยสมาคมฯ 
เปนสมาชกิของชมรมผูรูคณุแผนดนิ ซึง่องคกรสมาชิกผลัดกนัจดักจิกรรมเพ่ือการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและพระบรมราชนินีาถ
และถวายคําภาวนารวมกันเพ่ือพระพลานามัยของลนเกลาฯ สองพระองคและเพ่ือสันติสุขของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในจังหวัด
ภาคใต หลังจากการภาวนาแลวจะมีการบรรยายพิเศษถึงพระราชกรณียกิจของลนเกลาฯ สองพระองค โดย ทานผูหญิง ดร.ภรณี 
มหานนท MD31 และ แพทยหญงิ คณุหญงิอมัพร สคุนธมาน จงึขอกราบเรียนและเรียนเชญินกัเรยีนเกาทกุทานมารวมงานกนัเพือ่แสดง
ใหเหน็พลงัความจงรักภกัดตีอลนเกลาฯ สองพระองคของพวกเรานกัเรียนเกามาแตรเดอวีทิยาลยักนัดวย ทัง้นีจ้ะไมมจีดหมายเรยีนเชญิแตจะ
สงขาวและกาํหนดการไปทางผูแทนรุน ขอความกรณุาทกุๆ ทานไดโปรดประชาสัมพนัธชกัชวนมากนัดวย งานนีม้ ีคณุสดุถนอม กรรณสูตร
(หนึง่) MD54 และ คณุศรีชนก (วฒันศิร)ิ ไรท MD44 เปนแรงสําคญัในการจัดการและประสานงาน

       เวลา 14.00 น. การแขงขนับาสเกตบอลกระชับมติรระหวางนกัเรียนเกาของโรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนแวนตและโรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั “Hand in Hand We Give” ณ สนามบาสปรบัปรุงใหมของโรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลยั พรอม
รบับรจิาคอปุกรณกฬีาสภาพดีทีไ่มไดใชแลว เพ่ือมอบให มลูนธิสิงเสรมิการศกึษา คณะภคนิเีซนตปอล เดอ ชารต 
แหงประเทศไทย (รบับริจาคหนางานและท่ี MD Shop) อยาลมืมารวมกบักองเขยีรเปนกําลังใจแกนกักีฬาและ
เชียรลดีเดอรของพวกเรามาแตรเดอีฯ ดวยนะคะ ประธานจดังานนีค้อื คณุวรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49

       ชมรมแพทยอาสารวมกับนักเรียน ชั้น ม.2 โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ตชด . จ .ประจวบคีรีขันธ 
พรอมทีม Off Road เขาเย่ียมและตรวจสุขภาพนักเรียนอีกสองโรงเรียน ในวันที่ 22 และ
25 มกราคม ผู มีจิตกุศลตองการชวยเหลือกิจกรรมในครั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดใน
หนา 15 คะ
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ลาสดุเมือ่วนัเสารที ่ 7 พฤศจกิายนนี ้งาน Beauty & the Biz  
คร้ังท่ี 4 ไดผานพนไปอยางสวยงาม รายไดสวนหน่ึงท่ีสมาคมฯ ไดรบัจาก
การขายบูธในงานน้ีจะนําไปสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
“บานเทพ” ดฉินัมองวาการสนบัสนนุ “บานเทพ” นัน้เปนการชวยเหลอื
สงัคมโดยรวม เพราะม ี“บานเทพ” ชาวชมุชนคลองเตยสามารถฝาก
ลูกเล็กไวกับคุณครูที่เอาใจใส ไดรับการดูแลอยางใกลชิดและอาหาร
ที่มีคุณภาพทําใหผูปกครองสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่
เพือ่เปนแรงผลักดันชุมชนตอไป 

งาน Beauty & the Biz คร้ังนีน้าประทบัใจมาก ดฉินัเองไมใช
สาวนกัชอ็ปตวัยงยงัเพลิดเพลนิกบัรานคาตางๆ ทีม่คีวามหลากหลาย
นาสนใจ มคีณุภาพ สนิคาถกูใจกลุมลกูคามากมาย มทีัง้สนิคาของสาว
วยัรุน ของแมและเดก็ ของกลุมลูกคาท่ีรกัสุขภาพ รกัการออกกําลังกาย
หรอืทาํกจิกรรม Outdoor อกีทัง้รานอาหารคาวหวานไทยเทศ รวมถงึ
เครือ่งดืม่เอาใจนักชิมและทําใหเดินไดทัง้วัน บนเวทีนัน้คณะผูจดัไดเปด
โอกาสใหเด็กๆ นักเรียนปจจุบันหลายชวงช้ันไดแสดงความสามารถ
ในการดําเนนิรายการ รอง เตน เลนดนตรี ทัง้เดีย่วและกลุม ทาํให
งานครึกคร้ืนมีสสีนัและอบอุนแบบมาแตรเดอฯี 

แตสําหรับนักเรียนเกาอยางดิฉัน งานนี้ไมไดเปนเพียงโอกาสท่ี
จะมาจับจายใชสอยสินคาเทานัน้ แตยงัเปนโอกาสใหไดพบปะเจอะเจอ
รุนพี่รุนนองมาแตรเดอีฯ และผูปกครองท่ีออกมาสนับสนุนงานนี้กัน
อยางเตม็ที ่ทัง้ท่ีมาออกบธูและทีม่าเดนิเลนซือ้ของ บรรยากาศอบอุน
เปนกนัเองในสถานทีท่ีคุ่นเคย ทาํใหผูมางานมแีตรอยยิม้เคลาการพดู
คยุกอดคอถายรูป Self ie กนัตัง้แตกอนงานเปด 10.00 น. จนถงึเวลา
ปดงานตอนสองทุม ตองขอขอบคณุรุนนองคนเกง วรนิดา เธยีรอจัฉรยิะ
(ตัก๊) MD62 และทมีงานมากๆ นะคะ ปนีใ้ครทีพ่ลาดงาน Beauty & 
the Biz ไป โอกาสหนาหามพลาดนะคะ

สารจากสาราณียกร
ปรารถนา (อนุราษฎร) เกลียวปฏินนท MD61

สวัสดีคะสมาชิกทุกทาน วารสารเซอรเวียมฉบับน้ี
เปนฉบับสงทายป 2558 เม่ือมองยอนกลับไป
ต้ังแต คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา (พ่ีไก) MD44 

และกรรมการชุดน้ีเขามารับตําแหนง
ต้ังแตเม่ือปลายป 2557 

มีเหตุการณและขาวสารแลกเปล่ียนกัน
ระหวางสมาชิกมากมาย ทางสมาคมนักเรียนเกาฯ เอง

ไดพยายามจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีในหมูนักเรียนเกา 

หลายคร้ังกิจกรรมก็สามารถ
สรางรายไดเพ่ือสมทบทุนใหกับกิจกรรมของ
โรงเรียนหรือของสมาคมฯ ไดเปนอยางดี
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BEAUTY & THE BIZ FAIR #4
งานแฟรสุดสนุกสไตลมาแตรเดอีฯ

เพ่ือสนับสนุนกิจการ SME ของศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
พรอมหารายไดสนบัสนนุโครงการบานเทพ ซึง่ในปนี ้ไดมกีารเปดบูธ
จําหนายสินคามากมายท้ัง แฟชั่น, เครื่องประดับ, ของใชในบาน, 
ผลิตภัณฑสาํหรบัลูกนอย, เคร่ืองกฬีา, เครือ่งเขยีน, ผลิตภัณฑความงาม
อาหารเสริม และอาหารนานาชนิด พรอมโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด
ถงึ 80% เรียกไดวาชอ็ปกันกระจายจนตวัเบากลบับานท้ังผูออกราน
และผูเยีย่มชมงาน 

ผานไปแลวกับงาน Beauty & the Biz Fair คร้ังท่ี 4 
ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันเสาร ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 
วารสารเซอรเวียมจึงไมรอชารีบเก็บภาพ
ความสนุกสุขสันตมาฝาก กับบรรยากาศของ
งานแฟรคร้ังย่ิงใหญของชาวมาแตรเดอีฯ 
ท่ีหน่ึงปจะมีข้ึนคร้ังเดียวเทาน้ัน
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งานครัง้นีเ้ริม่ตัง้แต 10.00 น. หลงัจากพิธเีปดงาน กม็กีารแสดง
ของนองๆ นกัเรยีนปจจบุนัทีผ่ลดัเปลีย่นกนัมารองเพลงและเลนดนตรี 
สรางบรรยากาศท่ีครึกครื้นเปนกันเองใหกับผูมารวมงาน มีไฮไลท
อยูทีก่ารแสดง “Pitch Perfect the Musical” ของเดก็ๆ ชัน้ ป.1-5 ซ่ึง
กต็องขอขอบคณุ คณุครูอรศิรา ชวนไชยสทิธิ ์(ลกูปนู) MD77 ทีช่วย
ฝกสอนและควบคุมการแสดงไดอยางเย่ียมยอด การจัดบูธสินคาในปนี้
ไดแบงออกเปนโซนอาหารบรเิวณดานในและดานนอกโรงอาหาร โดยมี
เมนูอรอยจากรานของชาวมาแตรเดอีฯ มาใหลิม้ลองมากมาย ทัง้ กระทง
ทอง ของอาจารยนติยาท่ีทาํสําหรับงานนีโ้ดยเฉพาะ, ขนมจนีครัวแมดา, 
คัว่กลิง้ผกัสด, Tippa by เต๋ียวหนาคลงั, กะหรีป่บคณุยา, Pasta 54, 
Krispy Cream ไอศกรีม Movenpick รวมถึงเคร่ืองด่ืมหลากหลายชนดิ
โซนแฟช่ัน ทีเ่ตม็ไปดวยเส้ือผา เครือ่งสาํอาง นํา้หอม และเครือ่งประดบั
ซึ่งจัดอยูในบริเวณสนามใหญใกลๆ กับเสาธง โซนของแตงบาน 
ของใชในบาน เครือ่งเขียน และมลูนิธติางๆ กจ็ะอยูรอบๆ สนามใหญ
อีกทั้งโซนสันทนาการที่อยู ทางด านทางเข าถนนเพลินจิตที่มี
รานจกัรยาน Tokyo Bike และ Vanmoof ชดุกฬีาจากหลากหลาย
แบรนด กลองถายรปู GoPro อปุกรณเดินปา Hiking และ Backpacker
รวมท้ังซุมชมรมตางๆ ที่มาจําหนายเส้ือยืด และที่ขาดไมไดคือ 
โซนเด็ก ที่จัดใหอยูในโรงยิมพรอมเปดแอรเย็นฉ่ําใหกับเด็กๆ ได
สรางสรรคผลงานศิลปะในขณะท่ีคณุแมชอ็ปสนิคาเดก็อยางสนุกสนาน
อยาง Face Paint, Jewel Tattoos, Colorful Sand Craft และ 
Rainbow art
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นอกจากจะไดช็อปกันอยางสนุกสนานแลว สาวๆ มาแตรเดอีฯ 
ยงัไดถอืโอกาสมาพบเจอเพือ่นๆ พี่ๆ  นองๆ และคณุคร ูทีห่างหายกนั
มานาน งานนีจ้งึเตม็ไปดวยรอยยิม้และความประทบัใจอยางยิง่

งานนีจ้ะเกดิขึน้ไมไดเลยถาไมมสีปอนเซอรใจดอียาง ราน Wine Loft, 
บริษทั บญุรอดเทรดด้ิง จาํกดั, NBD Healthcare Co.,Ltd, Betagro 
Group, Hot-Star Large Fried Chicken, ทพิยประกนัภยั, สมาคม
การคายาสูบไทย, บีบี บิวต้ีแอนดบียอนด และ Bioglow ที่ใหการ
สนับสนุนการจัดงาน แลวพบกับความสุขสนุกเชนน้ีอีกคร้ังในโอกาส
หนานะคะ
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MATER DEI RUNNING CLUB
Mater Dei Running Club เพ่ือสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ

คุณทนงศักด์ิ ศุภทรัพย และ คุณจุฬาลักษณ สยามวาลา 
(เหมียว) MD60 นําสมาชิกชมรม Mater Dei Running Club 
รวมงาน Run Bangkok Strong รวมไวอาลัยใหกับ
ผูสูญเสียในเหตุการณระเบิดท่ีราชประสงค 
พรอมเขาขอพรทาวมหาพรหม ณ ส่ีแยกราชประสงค ใหคุมครอง
ประเทศไทยใหสงบสุขในเร็ววัน
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กิจกรรม Central Mini Marathon มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง 
การกศุล 2015 ทีช่าวชมรม Mater Dei Running Club ตืน่แตเชา
มารวมทําบุญกับมูลนิธิเพ่ือส่ิงแวดลอมและสมาพันธชมรมเดิน-วิ่ง
สุขภาพไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตกุารณความไมสงบใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต

กจิกรรม Spooky Run 2015 ของชมรม MD Running Club 
จดักจิกรรมสรางสรรคชวนกนัแตงผมีาออกกาํลงั ตอนรบัวนัฮาโลวีนกนั
ตัง้แตเชาตรู โดยมีสมาชิกชมรมพรอมครอบครัวเตรียมพรอมมารวม
งานกนัอยางสนกุสนาน ณ สวนลุมพนิ ีเมือ่วนัที ่31 ตลุาคม ทีผ่านมา

ประมวลภาพจากกิจกรรม Mater Dei Trail Run 2015 ทีส่นกุสนาน
และทาทาย โดยยังคงบรรยากาศอันอบอุน สไตลมาแตรเดอีฯ
โดยชมรมเดนิ-วิง่ และสมาชกิชมรมกวา 50 คน ที ่เขาประทบัชาง จ.ราชบรุี

น
ฯ
รี
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แพทยอาสา OFF ROAD
โครงการเพ่ือสังคมกับชมรมแพทยอาสา

เซอรเวียมจึงขอประมวลภาพกิจกรรมของชมรมแพทยอาสา นําโดย คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 และ 
พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52 ท่ีคร้ังน้ีนําทีมแพทยอาสาไดบุกเขาไปถึงชายแดนไทย-พมา เพ่ือดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรีลอม อ.บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ พรอมนํา
ยาสามัญมอบใหกับสํานักสงฆเพ่ือชวยเหลือชุมชนใกลเคียงอีกดวย ท่ีตองใชคําวา “บุก” เพราะการเขาถึง
พ้ืนท่ีน้ัน ตองใชรถ 4 Wheel Drive เทาน้ัน เน่ืองจากสภาพเสนทางไมอํานวย ตองขอช่ืนชมในความต้ังใจและ
ความเสียสละ ของพ่ีๆ และผูมีจิตอาสาทุกทานท่ียึดม่ันและสืบสานจิตตารมณเซอรเวียมเสมอมา

พญ. นาฏ ฟองสมทุร MD52 อทุศิตน เพ่ืองานสงัคมสงเคราะหของสมาคมฯ
อยางสม่ําเสมอตลอดมา และเปนกําลังสําคัญของโครงการแพทยอาสาทีส่ราง
แรงบนัดาลใจใหนองๆ มาตลอด

สา นนํําาโโโโดดยย คคณวิิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 และ
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เซอรเวยีมขอประชาสมัพนัธกจิกรรมของชมรมแพทยอาสาทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ใน วนัที ่20-21 มกราคม 2559 ชมรมแพทยอาสา
จัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 2 โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ไปตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ตชด.นเรศวร ปาละอู 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ซึง่จะมทีัง้แพทยทีเ่ปนนกัเรยีนเกาและนกัเรยีนเกาทีจ่ะไปเปนผูชวยแพทยไปรวมกจิกรรมนีก้นั ดงัเชน
ทกุป จงึขอเรยีนเชิญชวนผูมจีติกศุลและแพทยทกุแขนงมารวมแสดงจติตารมณเซอรเวยีมกนั 

และดวยมีบางโรงเรียนที่รถธรรมดาไมสามารถเขาไปได ทางชมรมแพทยอาสาจึงจัดทีม Off Road เขาไปเย่ียมและตรวจ
สขุภาพเดก็ๆ อกีสองโรงเรียน ใน วนัศกุร ที ่22 และ วนัจนัทร ที ่25 มกราคม 2559 จงึขอเชิญชวนผูมจีติกศุลท่ีมรีถขบัเคล่ือน
สีล่อรวมเดนิทางไปดวยกนั ซึง่สมาคมฯ ไดจดัใหอาสาสมคัรทกุทานพกัทีห่วัหนิ โดยไมตองเสยีคาใชจายใดๆ ผูทีม่จีติกศุลท่ีตองการ
รวมกจิกรรมในครัง้น้ี สามารถตดิตอลงชือ่โดยระบ ุชือ่ นามสกุล ชือ่เลน รุน (และหากเปนแพทยรบกวนระบุวาแพทยสาขาใด) ไดที่ 
วรารินทร (ตอบ) MD64  โทร.081-6958383 หรือ พ.ญ.วินิฐา เฉิดพงษตระกูล (หมอนุน) MD61 โทร.081-4070044 หรือ 
พ.ญ.ดวงรตัน (หมอนก) MD66 โทร.081-8014092 หรืออเีมล: mdvolunteerdoctor@gmail.com

สวนผูสมคัรไปกบัทมี Off Road สามารถสมัครไดที ่ไก ววิรรณ MD44 โทร.081-4088888/ อเีมล gaivivan@hotmail.com 
หรอืที ่พ.ญ.นาฏ ฟองสมทุร (หมอนาฏ) MD52 โทร.081-843-8098 / อเีมล: nart@thepwatana.com

 ี ั ั  ิ
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สนามบาสแสนรัก 
ความผูกพันจากคร้ังวัยเยาว...สนามบาส ท่ีเต็มไปดวยความทรงจําลาํคาในร้ัวมาแตรเดอีฯ โดย คุณเจิดศิริ สุขเสริม MD37

ยอนหลังไปป พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) ปที่สรางสนามบาสเสร็จ 
จากความทรงจาํและรปูภาพทีเ่กบ็ไว ปนัน้นกัเรียน รุน MD37 กาํลงั
เรียนอยูชัน้ ม.ศ.5 (เปนรุนท่ีกระทรวงศึกษาเปล่ียนชือ่จาก ม.7-ม.8) 
มาแมรโยเชฟมาร ี(Ma Mère Joseph Marie Alice Bouchard) 
(มาแมรอลสิในปจจบุนั) เปนมาแมรประจาํชัน้สมยันัน้ มสีภานกัเรยีน
ซึง่มาแมรโยเชฟมารเีปนประธาน ดร.อสันียา (ยปูานนท) สวุรรณศิรกิลุ
MD37 เปนหวัหนานักเรียน มหีวัหนาสี (ฟา แดง เหลอืง เขียว) ผูเขียน
เปนหวัหนาสเีขยีวและทาํหนาทีเ่ปนเลขาฯ สภานกัเรยีน 

สนามบาสเกตบอลใหมของโรงเรียนเราไดผาน
การใชงานมาเทอมหน่ึงแลว นองๆ นักเรียนปจจุบัน
ตางต่ืนเตนและมีความกระตือรือรนท่ีจะใชสนามบาส
ใหมทุกวัน นักเรียนลงเลนบาสฯ เลนแชรบอลกัน
ต้ังแต 6 โมงกวา ยังไมทัน 7 โมงเชา
ก็เหง่ือทวมหนาแดงไปตามๆ กัน ชวงระหวางวัน
คุณครูพานองๆ มาเรียนพละท่ีสนามน้ีกัน
อยางตอเน่ือง ในเวลาพักเท่ียงถาไมไดจัดการแขง
กีฬา นองๆ ก็จะพากันเลนบาสฯ เลนแชรบอล
กันตอ หลายคนถึงกับพกขาวกลอง
มาจากบานเพ่ือจะไดมาจองสนามไวๆ 
นองๆ จะรูบางไหมวาในอดีต “รุนพ่ี MD37” 
ก็เคยรวมเลนบาสฯ กัน ณ ท่ีน้ี อยางสนุกสนาน
เชนกัน ซ่ึงนับเปนชวงเวลาแสนวิเศษท่ียังคงอยูใน...
ความทรงจํามาจนถึงทุกวันน้ี

สนามบาสใหม ในป พ.ศ. 2509

สนุทร ีบตัรพรรธนะ, เจิดศริ ิสขุเสริม, สคุนธา เมฆวจิติรแสง, แพรวพรรณ (ปริพนธพจนพิสทุธิ)์ ชโินกุล, รสมาลี บนุนาค, 
ชมนาด สกุลไทย, พลูสขุ เตชะกาํพุช (คนขับ - เจาของรถ) ไปหาสปอนเซอรจดัฉายหนงั หาเงนิสรางสนามบาส
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มาแมรโยเชฟมาร ีเปนผูใหความสาํคญัของการออกกาํลงักายและ
อยากสงเสรมิใหนกัเรยีนไดเลนกฬีา ทานจึงมแีนวคดิท่ีจะสรางสนาม
บาสเกตบอลใหโรงเรยีน และรบัผดิชอบดแูลการออกแบบรวมถึงการ
กอสรางสนามบาส โดยมอบใหนกัเรยีนรุน MD37 ทาํหนาทีร่ะดมทนุ
ดวยการจดัฉายหนงัท่ี โรงหนงัควนีส วงับูรพา ขายบัตร จดัดนตร ีฯลฯ 
ซึง่ ศรนิทร เมธีวธัรานนท MD37 รบัหนาทีห่าบริษทัขายปนูและรบังาน
กอสรางใหมาแมร นอกจากความสนุกสนานและประสบการณตางๆ 
ทีไ่มอาจหาไดในตาํราไหนๆ พวกเรายังไดเรยีนรูถงึการบริหารจดัการ 
และการจดังานใหเหมาะสม และความสามคัคีรวมแรงรวมใจท้ังจาก
การทาํงานและการเลนกฬีา

หลังจากท่ีสนามดําเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณไดเกิดตํานาน
บทใหมขึน้ ณ สนามบาสแหงน้ี ในวนัทีโ่รงเรียนจดังานวนันทิรรศการ
วชิาการ โรงเรยีนมกีารจัดแขงบาสฯ ไดเกิดนยิายรกัรมิรัว้ มนีกัเรยีน
จากโรงเรยีนอสัสมัชัญ เขามาชม เขามาเชียร และตดิใจฝมอืชูตของ
นกับาสฯ เบอร 7... ดร.อสันยีา หลงัจากน้ันทัง้คูไดพบรกักนั... นยิายจบ
แบบ Happy Ending ฝายชายจบแพทย พระเอก-นางเอกแตงงานกนั
มลีกูสาวเปนนักเรียน รุน MD63 และมหีลานสาว ซึง่จะมาเปนนักเรียน
มาแตรเดอฯี ในอนาคต อกีความทรงจาํ ณ สนามบาสแหงนี ้คอืการ
แขงกฬีาสี โดยเฉพาะกองเชียรของสีเขยีว เพลง Green green green! 
Green will win today! ยงัคงดงักองอยูในห ูใหไดรูสกึฮกึเหิมทกุครัง้
ทีผ่านไปยงัสนามบาสแหงน้ี

เวลาผานไปกวา 49 ป หากเปนคน สนามแหงน้ีคงเติบโตเปน
ผูใหญทีม่คีวามทรงจาํมากมาย เหมือนกบัพวกเรา พวกเรายนิดีทีเ่หน็
สนามบาสแหงนีไ้ดรบัการปรบัปรงุและพัฒนาใหเหมาะสมกบัยคุสมยัและการใชงาน ผูแทนรุน MD37 ไดไปรวมงานปดสนามบาสดัง้เดมิและ
มอบเงินสมทบการปรบัปรงุสนามบาส ใหนกัเรยีนรุนตอๆ เปนความรูสกึสุขใจ ทีพ่วกเราไดมสีวนในประวัตศิาสตร ไดตอบแทนโรงเรยีนมาแตรเดอี
วทิยาลยั โรงเรยีนทีร่กัของเรา ขอใหสนามแหงน้ีเปนสนามทีจ่ะอยูกบัพวกเราและเปนความทรงจาํของพวกเราชาวมาแตรเดอีฯ ตลอดไป

เน่ืองในโอกาสการแขงบาสเกตบอลกระชับมิตรระหวางโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตและโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 
ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 10 มกราคม 2559 สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

ขอเชิญชวนทุกทานบริจาคอุปกรณกีฬาสภาพดีท่ีใชแลว เพ่ือรวบรวมและสงมอบใหกับโรงเรียนในอุปถัมภของ
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย 

โดยทานสามารถนํามาฝากไวท่ีราน MD Shop ไดต้ังแตวันน้ีเปนตนไป (จันทร - ศุกร 9.00 - 16.00 น.)

คณุอสันยีา ยปูานนท (ในสมัยนัน้) 
และ คณุสมรกัษ สวุรรณศริกิลุ

นน)))) 
แแแแลลลละะ คุุณณสสมมมมรรรรรรััััััักกกกกษษ สสสสุุวววรรรรณณศศศศิิิริรรริิิิกกุลล

คณุเจิดศริ ิสขุเสรมิ MD37 (คนที ่3 จากซาย) 

รวมงานเปดสนามบาส 
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BETTER TOGETHER
สานสัมพันธ สามพลัง เพ่ือสรางสรรคมาแตรเดอีฯ

ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร ผูจัดการโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดงานและขอบคุณสมาชิก
ทกุทานท่ีไดเสยีสละและทุมเทใหโรงเรยีนมาโดยตลอด และ
วนัน้ีกเ็ปนโอกาสอนัดทีีจ่ะไดมาพดูคุยรูจกักัน ทัง้คณะซสิเตอร
คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการ 
สมาคมนักเรียนเกาฯ นําโดย คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา 
MD44, คุณศรีชนก วัฒนศิริ MD44 และตัวแทนจาก
สมาคมผูปกครองและครูฯ และเครือขายผูปกครองฯ โดยมี
คณุณศกร ทวสีนิ นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ เปนตวัแทน
กลาวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน การประชุมในครั้งนี้
เปนการเริม่ตนท่ีดขีองการทาํงานรวมกัน เปนการเปดโอกาส
ใหผูมีนํ้าใจกับโรงเรียนจากทีมตางๆ ไดมีโอกาสพบปะกัน
อยางเปนทางการ ที่พร อมจะอุทิศตนเพื่อสังคมตาม
จิตตารมณเซอรเวียม ดังเชนท่ีคุณณศกรกลาวไวในงานวา 
“สงัคมของเราทุกวนันีย้งัไมสิน้หวัง เพราะยงัมคีนอีกมากมาย
ทีย่งัมนีํา้ใจใหกบัสงัคม และพรอมทีจ่ะมาชวยกนัโดยไมหวงั
ผลตอบแทนใดๆ”

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โดยคณะซิสเตอรไดจัดงานรับประทานอาหารเย็น “สานสัมพันธชาวมาแตรเดอีฯ” 
ขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนมาแตรเดอีฯ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียน สมาคมนักเรียนเกาฯ 
สมาคมผูปกครองและครูฯ และเครือขายผูปกครองฯ ไดทําความรูจักและกระชับความสัมพันธกันใหแนนแฟน
ย่ิงข้ึน เม่ือ วันพุธ ท่ี 16 กันยายน ท่ีผานมา

วิ
ท
ว

ค

ใ
อ
จ

ท

ุ

คณะซสิเตอรและกรรมการสมาคมฯ
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อ.สมุติรา พงศธร, ซสิเตอรสมจติร ครองบญุศร,ี คณุววิรรณ สารกจิปรชีา, คณุศรชีนก วฒันศริ ิและ ดร.เดช เฉดิสวุรรณรักษ อดตี
สมาคมผูปกครองและคร ูนาํคณะครโูรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลยั พรอมดวยคณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอวีทิยาลยัในพระบรม
ราชปูถัมภและคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลยั เขาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมพิล
อดลุยเดช พรอมกนันีไ้ดทลูเกลาถวายนาฬกาทีร่ะลกึ 84 ป การสถาปนาโรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลัย ยีห่อ Leonard ตวัเรอืนส ีPink Gold 
ซึง่ไดอญัเชญิพระปรมาภไิธยยอ ภ.ป.ร. พรอมขอความ “H.M. King Bhumibol Adulyadej”  ณ ศาลาสหทยัสมาคม พระบรมมหาราชวัง 
เมือ่ วนัที ่22 กนัยายน ทีผ่านมา

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเกาฯ และสมาคมผูปกครองและครูฯ รวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ขอขอบคณุภาพสวยๆ จากเครอืขายผูปกครอง โดย คณุสพุนิดา มงคลสุขสวสัดิ์

กรรมการสมาค
มนกัเรียนเกา 

และสมาคม

ผูปกครองและ
ครู
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นักเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยทุกคนมีโอกาสท่ีจะ
ขีดเขียน-วาดภาพต้ังแตเยาววัย และหลายคนรัก
ท่ีจะพัฒนาฝมือวาดภาพระบายสีของตน
อยางตอเน่ือง

โรงเรียนของเราวันน้ี
โครงการประกวดวาดภาพ “Above All, Help Me Choose Kindness.” โดย อ.สุมิตรา พงศธร MD38

เมือ่กอนการเรียน “วาดเขยีน” จะมแีตในระดับอนบุาลและประถม
ศกึษา นกัเรียนเการุน MD36-56 นาจะจาํไดวา คณุครูแตว เปนผูสอน
วาดเขยีน ปจจบุนันกัเรียนมีโอกาสเรยีนศลิปะจนถึงมธัยมปลาย โดย
ในระดับประถมศึกษาจะมคีรสูอนศิลปะดานทัศนศิลป 2 ทาน และใน
ระดบัมธัยมจะมคีรศูลิปะประจาํการ 1 ทาน และครพูเิศษอกี 2-3 ทานอยางตอเนอง ระดบ
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เครือขายผู ปกครองคาทอลิกของโรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย ไดจัดประกวดวาดภาพของ
นักเรียนมา 4 ปแลว โดยมี อาจารยปรารถนา 
เกลียวปฏินนท (แพ็ต) MD61 เปนผูรับผิดชอบ
โครงการนี้ โดยหัวขอการประกวดวาดภาพในปนี้ 
คอื คณุธรรม ภายใตหวัขอ “Above All, Help Me 
Choose Kindness.” หรอื “เหนือสิง่อืน่ใด โปรดชวย
ใหลูกเลือกใจเมตตา” เด็กๆ ที่สงภาพประกวด
สามารถสือ่ความหมายมาไดอยางนารกั และแสดง
ฝมอืศลิปะของตนไดอยางนาช่ืนชม 

การสงภาพเขาประกวดในครั้งน้ี นักเรียน
ทุกคนสามารถสงไดมิใชเฉพาะนักเรียนคาทอลิก
เทาน้ัน ถึงแมเจาของโครงการจะเปนเครือขาย
ผูปกครองคาทอลกิก็ตาม เม่ือปทีแ่ลว ทางเครอืขายได
นาํภาพของนกัเรยีนทีไ่ดรบัรางวลัมาจัดทําเปนแฟม
เก็บเอกสาร สําหรับในปนี้ เรากําลังรอวาอาจารย
แพ็ตจะนําผลงานนักเรียนมาผลิตเปนของท่ีระลึก
อะไรใหเราไดชืน่ชม
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อนกุรรมการวิชาการของสมาคมนักเรยีนเกาฯ จงึจัดประชมุกบัครู
ผูสอนจริยศึกษา ทัง้ระดบัประถมและมธัยม หวัขอของการพูดคุยกันคือ
เรือ่ง “ความซือ่สตัย” นกัเรียนเกาทกุคนคงจาํไดตลอดมาวาโรงเรยีนมี
บรกิาร “Lost and Found” แมในทกุวนันีก้ม็โีครงการ “ของหาย ไดคนื”
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักนําของท่ีเก็บไดมาสงไวที่สวนกลาง 
แมแตในช้ันอนุบาล ครจูะใหเดก็นาํของท่ีเกบ็ไดมาประกาศหาเจาของ
ในช้ันเรียนและใหเจาของไดขอบคุณผูทีเ่ก็บมาใหหนาช้ันเรียนอีกดวย

 สาเหตสุาํคญัของความไมซือ่สตัย คอืความกลัวและความไมมัน่ใจ
ในตนเอง จงึตองหาทางออกงายๆ ดวยการโกง โกหก ขโมย ลกัลอบ ฯลฯ
ครไูมควรใหเดก็ “กลัว” ทีจ่ะตอบตามความเปนจรงิ เชน เวลาครูถาม 
“ทาํไมมาสาย?” ครตูองไมด ุหากเดก็ตอบวา “ตืน่สาย” แตควรชวย
เดก็แกทีส่าเหต ุทกุวนันีโ้รงเรยีนมาแตรเดอีฯ ไดรณรงคอยางเขมแข็ง
ในเร่ือง “ไมลักลอก” ตั้งแตชัน้อนุบาลไปจนถึงช้ันมัธยม 6 ในขณะ
เดยีวกนักร็ูจกัใหเกยีรตอิางองิงานของผูอืน่ทกุครัง้ ในชัน้เด็กโตครอูาจ
สอดแทรกเรื่องของทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหนักเรียนไดรูกฎหมาย
หากมกีารละเมดิเกดิขึน้

 เมือ่วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ.2558 นกัเรียนมาแตรเดอีฯ ไดไปรวมงาน
“วันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ” โดยนักเรียนชั้นประถม 5 และ 6 
กลุมหนึง่ ไดรวมกนัแสดงการเตนประกอบเพลง “โตไปไมโกง” ในงาน
เดยีวกนันี ้นางสาวศลษิา พงษธนานกิร MD86 นกัเรยีนชัน้มธัยม 6 

เร่ืองเลาจากฝายวิชาการ 
“ความซ่ือสัตย” โดย ศาสตราจารย ดร.รัศมีดารา หุนสวัสด์ิ MD33

ต้ังแตป พ.ศ.2466 เร่ือยมาจนกระท่ังป พ.ศ.2552 
ไดมีนักบวชสตรีคณะอุรสุลินแหงโรมันยูเนียน  
(Ursulines of the Roman Union) เขามาใน
ประเทศไทยและบรรจุเปนครูท่ีโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัยของเรา ซ่ึงเราเรียกพวกทานวา “มาแมร” 
โรงเรียนของเราจึงมีมาแมรเปนผูวางรากฐาน
การเรียนการสอนระดับสากล และยังไดอบรม
ส่ังสอนลูกศิษยใหมีจิตตารมณ SERVIAM มีความ
ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย มีความออนนอมถอมตน 
มีความอดทน รูจักใหอภัย รูจักประหยัด รูจักการให 
รูจักหนาท่ี ฯลฯ ซ่ึงเปนท่ีนาเสียดายวาในปจจุบัน
เราไมมี “มาแมรจากแดนไกล” เขามาเปนครูท่ีโรงเรียน
อีกแลว จึงเปนหนาท่ีของโรงเรียน สมาคม และ
ผูปกครอง ท่ีจะตองรวมมือกันอบรมส่ังสอนเด็กๆ 
ของเราใหเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพสืบไป 

22 SERVIAM
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สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รวมกับทางโรงเรียนจัดทําหนังสือซึ่งเปนหน่ึงในชุดหนังสือที่ออกเปน Series “ไดรูจัก” ซึ่ง
หนงัสอืชดุนี ้คอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอฯี” อนัประกอบดวยหนงัสอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... มาแมรจากแดนไกล” 
และ “ไดรูจกั คอืไดรกั... คณุแมบญุประจกัษ ทรรทรานนท” ทีจ่ดัทําขึน้เพือ่ระลกึถงึพระคณุของมาแมรผูวางรากฐานใหแกโรงเรยีน
มาแตรเดอฯี ซึง่หนงัสอืชุดนีจ้ะกลายเปนบนัทกึประวตัศิาสตรทีน่าภาคภูมใิจของนักเรยีนมาแตรเดอฯี ทกุรุน ทกุคน โปรดติดตามการ
จดัจาํหนายหนงัสอืชดุ “ไดรูจกั คอืไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอฯี” ในตนป 2559 นี้

ทีไ่ดรบัการอบรมส่ังสอนมาเปนอยางดีจากโรงเรยีนมาแตรเดอีฯ ตลอด
ระยะเวลากวา 10 ป ไดรับเลือกใหเปนผูแทนเยาวชนกลาวแสดง
ทศันคตใินหวัขอเรือ่ง “อยากเห็นประเทศไทยเปนอยางไรในอนาคต” 
โดยมีขอความตอนหนึง่วา “สิง่ท่ีดฉินัคิดวาเปนจุดเร่ิมตนของคอรรปัชัน 
คอืการทีค่นไทยสวนหน่ึงเริม่เคยชนิกับการคอรรปัชัน คอืการคดิวาการ
คอรรปัชนัเปนเรือ่งเลก็นอย ทาํไปก็ไมเปนไร หรอืการคิดวาคนอ่ืนกท็าํ 
เราคงจะไมสามารถปราบคอรรปัชนัทัง้หมดได ถาเด็กนกัเรยีนบางคน
ยงัโกงขอสอบ หรอืผูใหญยงัใชเสนสาย หรอืใชเงนิเพือ่ซือ้ความสะดวก
สบายเลก็ๆ นอยๆ ปญหาการคอรรปัชันก็จะยงัคงฝงรากลกึอยูในสงัคม
ไทยตอไป ดฉินัภาคภูมใิจมาก ทีโ่รงเรียนของดฉินัไดพยายามปลกูฝงให
นกัเรยีนทกุคนมคีวามซือ่สตัยสจุรติและมมีโนธรรมทีเ่ท่ียงตรง”  

 นกัเรยีนเกาและผูปกครองบางทานอาจเปนหวงวา แลวนกัเรียน 
“นํา้ด”ี ของเราเม่ือเตบิโตไปอยูในสงัคมทีม่นีํา้เนาปะปน จะมกิลายเปน
นํา้เนาไปหรอื... อยางไรก็ดหีลายทานเหน็พองตองกันวา นกัเรยีนของ
เรามิไดเปนเพยีงนํา้ดีแตเปน “เพชร” ทีไ่ดรบัการเจียระไนแลว คร้ันเมือ่
พนไปจากโรงเรยีนและตกไปอยูในโคลนตม กจ็ะคงความเปน “เพชร” 
ทีส่องแสงไดอยูมเิปลีย่นแปลง... 
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เพราะความรกัและเอ้ืออาทรของครแูละ
ศษิยมาแตรเดอฯี นัน้แนนแฟนไมเคยเสือ่มคลาย 
ศษิยเกาหลายรุนจงึหมัน่แวะเวยีนมาหาคณุครู
อยูเสมอ ไมวาจะเปนทีโ่รงเรยีนหรอืทีบ่านของ
คณุคร ูวารสารเซอรเวยีมฉบบันีจ้งึขอตดิตาม 
MD45 ไปเยีย่มคณุครทูีม่อีายุกวา 60 ปแลว 
ซึง่บางทานกเ็กษียณและใชชวีติอยางมคีวามสขุ
กบัครอบครวั บางทานกย็งัมคีวามสุขกบั
การทาํงานทีร่กั ซึง่นบัเปนโอกาสทีด่ี
ทีเ่ราจะไดทราบขาวคราวของทานบาง

สายสัมพันธครูและศิษยแนนแฟน
MD45 รวมตัวกันเพ่ือแสดงความกตัญูตอคุณครูท่ีรักของเรา

จากซาย อมรา จิระดํารง, รศ.วราสิริ สาครวาสี, เพ็ญศิริ 
ควุสานนท, รติา ประทปีพฒันธาํรง และคณุครลูะมอม

จุฑา วิวรกิจ (ซาย), ภัทรพร สุขุมานนท (ขวาหนา) เรวดี 
พริยิายน (ขวาหลงั) และคุณครรูตัตกิร

จากซาย รศ.ศริโิสภา ศริบิวรเกยีรติ, รศ.วราสริ ิสาครวาสี, เพ็ญศิริ
คุวสานนท, เรวดี พิริยายน, ดร.นิตยา นีรนาทโกมล เขาพบ 
คณุครนูติยา ตณัฑโอภาส และ คณุครแูตว ทีโ่รงเรยีนมาแตรเดอีฯ

สาวๆ MD45 กาํลังรอพบคณุครูเฮเลน (คณุครูวรรัตน เครือกนก)

จากซาย (หนา) แกว
ตา องคสรณะคม (หลงั) 

รศ.วราสิริ สาครวาสี, ก
ลาง (หนา) ศิริสวาท

 

กรรณสูต (หลัง) เพ็ญศิริ คุวสานนท ขวา
สุด 

อมรา จริะดาํรง และ
คณุครูบญุนาค

MD Teacher

24 SERVIAM

24-25 pc4.indd   2424-25 pc4.indd   24 25/11/2558   15:40:5825/11/2558   15:40:58



พธิไีหวครูในงานเล้ียงรุน MD45 จากซาย คณุครูสมใจ คณุครู
พชัรนิทร คณุครวูราพร นกัเรยีน MD45 นัง่พืน้จากซาย กฤษณา 
อมัพชุ, เอือ้เอน็ด ูดศิกลุ ณ อยธุยา, พชัรนิทร วงศศริเิดช

ในวนัฤกษงามยามด ีชาว MD45 ไดมารวมตวักนัเพ่ือพากนัออกไปเย่ียมคณุคร ูโดยได
แบงเปนกลุมยอยเพ่ือจัดสรรเวลาใหพอเพียงสาํหรบัเดนิทางไปเยีย่มคณุครทูัง้ 15 ทานใหครบ
พรอมเชญิคณุครมูารวมรบัประทานอาหารในงานเล้ียงรุนของ MD45 ซึง่กม็หีลายทานท่ีได
มารวมงานดวย

การเดินทางและชวงเวลาเยี่ยมเยียนนั้นเต็มไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คุณครูมี
ความสขุมากทีพ่วกเรามาเย่ียม สิง่ทีท่าํใหเราประทับใจอยางย่ิงคอืคณุครูจาํเราทกุคนได แมวา
เวลาจะผานมานาน อกีทัง้คณุครกูม็อีายุมากแลว และบางคร้ังกล็มืเลือนหลายสิง่ไปบาง แต
ทีไ่มเคยลมืเลยคอืพวกเราเดก็ๆ ชาวมาแตรเดอฯี ทีท่านไดเคยอบรมมา พวกเราจึงตกลงกนัวา
จะมาเยีย่มคุณครทูกุปเพ่ือสรางรอยย้ิมและความสขุใหกบัคณุครผููเปนท่ีรกัของเรา

เยีย่ม ครปูรดีา ทีบ่
าน

อร โรจนเสถียร นําของไปมอบใหคุณครูสุมล แต
คุณครูไมชอบถายรูป เธอจึงขอเก็บภาพที่ระลึกไว
เพียงคนเดยีว

คณุครสูมุล ศริปิาลกะ ของพวกเรา

องัสนา รตันชัยพล พรอมของทีร่ะลกึแดคณุครู
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แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพ่ือคุณครูอาวุโส

ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................นามสกุล...................................................................................................

ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด).....................................................................................................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท (บาน)............................................................มือถือ......................................................................ที่ทํางาน................................................................................

โทรสาร....................................................................................................................E-mail Address........................................................................................................

วัน / เดือน / ปเกิด..............................................................................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)

 นักเรียนเกา รุน....................................................ปที่จบ.........................................................จบชั้นสุดทาย..................................................................................

 นักเรียนปจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย

จํานวนเงิน.........................................................................บาท (.......................................................................................................................................................) 

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจาย “โครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส”

 เช็คธนาคาร.....................................................สาขา...................................................เลขที่....................................................ลงวันที่............................................

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย” (รายละเอียดบัญชีธนาคารตางๆ ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรฯ)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค จาก ธนาคารไทยพาณิชย

(มูลนิธิฯจะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)

 บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)  บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร)

 วันหมดอายุ...................../...................... หมายเลขบัตร........................................

 ครั้งเดียว  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผูถือบัตร............................................................................................................รายมือชื่อผูถือบัตร.....................................................................................................

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

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

          ผูบริจาค
ฝายมูลนิธิมาแตรเดอีฯ
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023      ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)

(สําหรับเจาหนาที่)
เลขที่เอกสาร........................................รหัสผูบริจาค.......................................
ผูรับ.........................................................วันที่.......................................................
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ในระยะเวลาไมกีเ่ดอืนทีผ่านมา เราไดสญูเสยีคณุครผููเปนทีร่กัถงึสองทาน 
คอื คณุครเูฮเลน วรรตัน เครอืกนก ซึง่ถงึแกกรรมในเชาของ
วนัที ่15 กนัยายน 2558 ดวยโรคชรา และคณุครนูภ ีรจุพิงศ 
ถงึแกกรรมเมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 หลงัจากทีไ่ดตอสูกบัมะเรง็ราย
มาเปนเวลานาน ซึง่พวกเราชาวมาแตรเดอีฯ กไ็ดมโีอกาสดแูล
คณุครนูภอียางดจีวบจนวาระสุดทาย 

พธิศีพคณุครนูภ ีทีว่ดัวสิทุธวิงศ

ใใในระยะเวลาไไมก่่ีเดือนท่ีผานมา เราไดสญเสียคณครผ

ตวัเเทนคณุครแูละนกัเรยีนเการวมสง
คณุครูเฮเลน

ผศ. พญ.ปฐมพร ศริประภาศริิ แพทยผูดแูล คณุครนูภี

FOREVER IN OUR HEARTS
ดวยความอาลัย... แดคุณครูผูจากไป โดย ผศ. พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ MD63

จําไดวา เม่ือประมาณเดือนเดือนตุลาคม ศิษยเกามาแตรเดอีฯ 
รนุ MD45 ไดมโีอกาสไปเย่ียมคณุครเูฮเลนถึงทีบ่าน และไดพดูคยุกบั
คณุครอูยางสนกุสนาน ในวนันัน้คณุครเูฮเลนแลดูสดชืน่ แจมใส ไมได
มีอาการปวยแตอยางใด ไมคิดเลยวาไมนานหลังจากน้ัน คุณครูจะ
เดินทางไปสูออมพระหัตถของพระเจาเสียแลว เม่ือทางโรงเรียนได
ทราบขาว พวกเราชาวมาแตรเดอฯี กไ็ดรวมกนัจดัพธิอีาํลาและสงดวง
วญิญาณของคณุครเูฮเลน ณ วดัแกวแจมฟา สีพ่ระยา พวกเราขอให
คณุครนูอนหลบัใหสบายนะคะ

ไมนานหลังจากการจากไปของคุณครเูฮเลน พวกเรากไ็ดทราบขาว
ถงึอาการปวยของคณุครนูภ ีผานทาง ผศ. พญ.ปฐมพร ศริประภาศริิ 
(หมอเปอร) MD63 ผูซึง่ คณุครูเยาวภา รจุพิงศ  ไดโทรมาปรึกษา
ถงึอาการปวยของครนูภเีม่ือเดอืนกนัยายน 2558 ทีผ่านมา เนือ่งจาก
ครอบครัวสงสัยวาคุณครูอาจจะเปนมะเร็ง หมอเปอรจึงไดไปเยี่ยมดู
อาการของคุณครูนภีและพบวามีอาการบวมบริเวณใบหนา ลําคอ
แขน และชวงลําตัวทําใหขยับตัวลําบาก ผนวกกับเหน่ือยหอบจาก
โรคหอบหดืซึง่เปนโรคประจําตวั จงึวนิจิฉยัเบ้ืองตนวาคณุครูนาจะเปน
มะเร็งเตานมท่ีไดกระจายไปยังตอมนํ้าเหลือง ชองอกและไดกดทับ
เสนเลือดดําจนทําใหเกิดอาการบวม จึงไดขออนุญาตคุณครูเยาวภา
แจงขาวใหกบัเพ่ือนๆ ในรุน MD63 ไดทราบ พรอมกับปรึกษา คณุวรินดา 
เธียรอัจฉริยะ (ตั๊ก) MD62 เพื่อใหลูกศิษยทุกคนมีโอกาสแสดง
ความกตัญู มาเยี่ยมคุณครูเพื่อใหคลายเหงา แมคุณครูเยาวภา
จะขอรองวาไมอยากรบกวนเรื่องคาใชจาย แตศิษยรุนตางๆ ก็ชวย
กันคนละเล็กคนละนอยจนสามารถดูแลคุณครูนภีใหสบายขึ้น และ
ไมตองเปนกังวลถึงคารักษาท่ี่ีสิทธิประกันสุขภาพไมครอบคลุม เชน 

ยาบางรายการ ผาออม อาหารเสรมิ และผูดแูล 
ในระหวางน้ี หมอเปอรไดประสานงานกับแพทยเจาของไข

เพื่อให คุณครูได ใช สิทธิการรักษามาท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติ
คุณครูจึงสามารถใช สิทธิประกันสุขภาพในการฉายรังสีและ
พักรักษาตัวท่ีสถาบันมะเร็ง ซึ่งพบวามะเร็งท่ีเตานมไดกระจาย
ไปยังอวัยวะตางๆ แลว การรักษาใหหายขาดคงจะเปนไปไดยาก
หมอเปอรจงึไดตดัสนิใจใชการฉายรังส ีควบคูไปกบัการใหยาเพือ่ชวย
บรรเทาอาการตางๆ แทน เพือ่ประคบัประคองคุณภาพชวีติใหดทีีส่ดุ
การรักษาไดผลตามความประสงคของคุณครูทั้งสองและหมอเปอร
ภายในเวลาไมกีว่นัอาการบวมท่ีใบหนา คอ และแขนกล็ดลง ไมปวด
ไมเหนือ่ย และไมหอบ แมวาจะเบือ่อาหาร รบัประทานไดนอย แตครูนภี
ก็ไมประสงคจะใสสายยางอาหารทางจมูก หรือรับการรักษาอ่ืนใด
ทีจ่ะยือ้ความทกุขทรมานทางรางกาย 

คุณครูนภีสูกับมะเร็งเตานมท่ีลุกลามไปยังปอดและกระดูกอยาง
เขมแขง็และอดทน ดวยจติใจสงบ อารมณแจมใส ตลอดชวงการรกัษา
ทุกคร้ังท่ีหมอเปอรไปเย่ียม คุณครูจะขอบคุณท่ีชวยไมใหครูตอง
ทรมานมาก อีกท้ังหวงหมอเปอรที่ต องทํางานหนัก คุณครูจะ
มีความสุขมากเมื่อมีลูกศิษยและญาติมาเย่ียม จะพูดคุยสนุกสนาน
ยิ้มแยมและเปนหวงผูอื่นเสมอ สวนครูเยาวภาก็ดูแลครูนภีอยาง
เขมแข็ง และซาบซึ้งในนํ้าใจของลูกศิษยทุกคน คุณครูเกรงใจและ
พูดเสมอวา ครูไมมีอะไรจะตอบแทนนอกจากการสวดภาวนาขอให
พระคุมครอง ซึง่หมอเปอรกไ็ดตอบแทนพ่ีนองมาแตรเดอฯี วา พวกเรา
ยนิดชีวยเสมอ โดยไมหวงัสิง่ใดตอบแทนใด ขอเพียงคณุครมูคีวามสขุ
เทานัน้กพ็อ 
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เสนทางสูการเปนนักบัลเลตมืออาชีพของออมมิ ไดเร่ิมตนเม่ือ
ออมมิไดชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแขงขัน Adeline Genee 
International Competition ในป 2544 ที ่กรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ เมือ่อายเุพยีง 15 ป ซึง่เปนคนแรกทีอ่ายุนอยทีส่ดุทีไ่ดเหรยีญ
ทองในวงการแขงขันทีม่มีานานถึง 70 ป จนกระทัง่ผานมาอกี 15 ป 
กย็งัไมมใีครลบสถตินิีไ้ด ซึง่การแขงขันนี ้หาก Standard ไมถงึระดบั
ก็จะไมมีใครไดเหรียญทองในปนั้นๆ นับวาเปนความปลาบปลื้มใจ
มากท่ีออมมิไดเขาแขงกับผูเขาแขงท่ีมาจากหลายประเทศและไดนํา
ชื่อเสียงใหประเทศไทยดวย และในปเดียวกันนี้ออมมิไดรับทุนศึกษา
ตอที ่สถาบนั The Royal Ballet School (RBS) London, U.K. ซึง่
เปนสถาบันท่ีมชีือ่เสยีงโดงดังระดบัโลก หลังจากจบการศกึษา 3 ปคร่ึง 

ออมมิก็ไดรับเขาทํางานท่ีคณะ San Francisco Ballet, U.S.A.
ในตําแหนง “Soloist” (ผูเตนเด่ียว) ที่อายุนอยท่ีสุดในคณะบัลเลต
แหงนี้ ณ ที่คณะน้ีทําใหออมมิไดมีโอกาสรับบทสําคัญมากมายและ
เริม่เปนทีรู่จกัในฐานะดาวรุง (Star) ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ 
จนกระท่ังป 2555 ออมมิไดเขารวมเปนสมาชกิ กบั Silicon Ballet 
Valley, U.S.A. ซึ่งเปนคณะบัลเลตที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนาของ
แคลฟิอรเนยีและสหรฐัฯ ตอมาในป 2556 ออมมิไดรบัตาํแหนงเปน 
“Principal” (ผูเตนหลกัระดับตัวเอก-ตวันํา) ซึง่เปนตําแหนงท่ีสงูท่ีสดุ
ของนักบัลเลตมืออาชีพ ออมมิจึงเปนชาวไทยคนแรกและคนเดียว
ในปจจบุนัทีย่งัคงดํารงตําแหนงนีท้ีท่าํงานอยูในสหรฐัฯ นอกจากน้ีออมมิ
ยงัรับหนาทีเ่ปนแขกรับเชิญ (Guest) ใหไปเตนในงานเฉลมิฉลองกบั
บลัเลตคณะอืน่ๆ ในสหรัฐฯ อกีดวย ขณะเดยีวกนักย็งัรบัเปนอาจารย
สอน Master Class ใหกบั ร.ร.บลัเลตหลายแหง 

เพราะมีคุณแม (ผูซึ่งเปนศิษยเกาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
จ.เชยีงใหม RC รุน 14) คอยเคียงขาง ใหกาํลงัใจ เขาใจ และคอยผลักดนั
เธอใหกาวไปขางหนาเสมอ ในวัยเดก็ออมมเิปนเดก็นอยทีท่านอาหาร
ยาก ทาํใหคณุแมตองหาทางทีจ่ะทําใหออมมเิจริญอาหารมากขึน้ ซึง่
การออกกําลังกายดวยการเรียนบัลเลตคือทางเลือกที่เหมาะกับออมมิ
ที่สุด เพราะทําใหออมมิเพลิดเพลินไปกับการออกกําลังกาย ออมมิ
เร่ิมเรียนบัลเลตตัง้แตอนุบาล 3 ที ่โรงเรยีนวราพร-กาญจนาบัลเลตสกูล
หรือ โรงเรียนบัลเลตหลังสวน ใกลๆ กับโรงเรียนมาแตรเดอีฯ 
โดยเริ่มเรียนตั้งแตระดับ Pre-Primary จนกระทั่งระดับ Advance 

A Ballerina’s Dream
นักบัลเลตสาวไทย ความสามารถระดับโลก ศิษยมาแตรเดอีฯ “ณัฐนรี พิพิธสุขสันต (ออมมิ) MD74”

ออมมิย้ิมสดใส ทักทายเราต้ังแตคร้ังแรกท่ีไดพบกัน เธอมาพรอมกับคุณแม และ Rudy Candia 
คูเตนหนุมหลอ ชาวคิวบา พวกเราพูดคุยกันถึงการแสดงในเมืองไทยคร้ังท่ีสองของเธอ ในงานการแสดงดนตรี
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2558: Ballet Masterpieces with Young Thai Masters ท่ีจัดข้ึน 
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม ท่ีผานมา

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบัััััััััลัลลลลลลลลลลลลลล
สสสสสสสสสสสสสสสสสออออออออออออออออออออออ
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และ Solo Seal ของหลักสตูร Royal Academy of Dance (RAD) 
ซึ่งเปนหลังสูตรของประเทศอังกฤษ กอนที่จะไปตอท่ี The Royal 
Ballet School ออมมเิลาวา “เวลาไปเรยีน แลวไดวิง่โบกผาไปมา ออมมิ
จะมีความสุขเพราะคดิวาเราเปนเจาหญิง และยงัไดวิง่เลน เลนซอนหา
กบัเพือ่นๆ อกีดวย ออมมติกหลมุรกับลัเลตทนัทใีนครัง้แรกท่ีไดเรียน” 

ชวงเวลาน้ันออมมิก็ใชชีวิตเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป แตสิ่งหน่ึง
ทีเ่ริม่เตบิโตขึน้ในใจ คอื ความหลงใหลในบัลเลต ทีเ่ปนแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญทําใหออมมิไมเคยทอแท ทุกวันในชวงพักกลางวันออมมิ
จะไมออกไปวิง่เลนกบัเพือ่น แตจะรบีทาํการบานใหเสรจ็เพ่ือตอนเยน็
จะไดไปเรยีนบลัเลตไดทนัท ี เม่ือเริม่เรยีนในคลาสท่ีสงูขึน้ ออมมกิใ็ช
เวลาหลงัเลกิเรยีนกบับลัเลตมากข้ึน จาก 1.5 ชัว่โมง เปน 3 ชัว่โมง 
กวาจะไดกลับบานก็หลัง 2 ทุมไปแลว แตออมมิก็ไมเคยเบ่ือหนาย 
แมในชวงสอบ ตอนกลางวันออมมิก็จะทองหนังสือเตรียมสอบและ
ตอนเย็นก็ไปเรียนบัลเลต จนคุณครูเปนหวงกลัววาจะเครียดเกินไป 
ซึง่ออมมิไมเครยีดเลย แตคนท่ีกลับเครยีดคอืคุณแม เพราะตองคอย
ดแูลรบัสงระหวางโรงเรียนและบานทีอ่ยูไกลถึงพุทธมณฑล สาย 3 

 ออมมิบอกกับเราวา “ออมมิโชคดีมากท่ีมเีพือ่นๆ ทีน่ารกั อยูเคยีงขาง
คอยชวยเหลอือยูเสมอ เชน ตอนเชาเพ่ือนท่ีเรยีนเกง อยาง สลลิเกตน
โลกะวิทย (สม) และ ณฎัฐธดิา เกียรติวงศ (จนู) กจ็ะมาชวยติวและสอน
การบานใหออมมทิกุวนั ทาํใหออมมเิรยีนทนัเพือ่นและมผีลการเรยีน
ที่ดี ออมมิจึงไมเครียดและพรอมที่จะทุมเทเวลาซอมบัลเลตไดอยาง
เตม็ที”่ นอกจากทางโรงเรียนกพ็รอมสนบัสนุนเดก็ๆ ดวยการกจิกรรม
ตางๆ เพือ่เปดโอกาสใหพวกเราไดแสดงความสามารถ เชน ครสิตมาส 
“ออมมไิดแสดงในงานครสิตมาสของโรงเรยีนอยูหลายคร้ัง ไดเตนเปน 
Snow Flake และ Pas de deux สนกุมากคะ เหมอืนเราไดทาํฝน
ของเราใหเปนจริง มันอิ่มใจทุกคร้ังที่ไดแสดงบนเวที ทําใหรูสึกวาที่
เราทุมเทลงไปมันประสบความสําเร็จ” และทีอ่อมมไิมเคยพลาดก็คอื
การแสดงในงาน MD Night โดย คณุครูตุกตา กาญจนา ชลวจิารณ 
จากโรงเรียนบัลเลตหลังสวน ผูซึ่งเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ก็ได
ชกัชวนศษิยเกามาชวยสรางสีสนัในคํา่คืนพเิศษน้ีเปนประจาํทกุป 

 

ณ วันน้ีออมมิมีความสุขและภูมิใจกับความเปนนักบัลเลต
มอือาชพีนีม้ากๆ เพราะตลอดชีวติทีผ่านมาออมมไิดทุมเทใหกบับลัเลต 
ใฝฝน ฝกฝน และไตเตาสูการเปนนกับลัเลตระดบัมอือาชพีนัน้ แมวา
ชวีติจะตองผานอุปสรรคมากมายแตเธอก็ไมเคยยอทอ แตกลับมุงม่ันใน
วนิยั, ความรบัผิดชอบ, สมาธิ และสตทิีส่งูมาก เพ่ือจะไดมาถงึจุดท่ีสงูท่ีสดุ
ในสายอาชพีนี ้ซึง่ไมใชเรือ่งงายเลย “นกับลัเลตจะมีชวงเวลาของการ
ทาํงานทีจ่าํกดั สวนใหญเราจะเร่ิมเรยีนบลัเลตกนัตัง้แตอาย ุ5-6 ขวบ
และตองฝกซอมอยางหนักมากกวาสิบป เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การเปนนกับลัเลตเตม็ตวั เมือ่มอีายุ 20 ปลายๆ จนถงึ 30 ตนๆ กจ็ะ
เขาสูชวงสูงสุดของชีวิตนักบัลเลต ที่พรอมดวยสรีระรางกายและ
กระดกูทีแ่ขง็แรง อนัเปนโอกาสทองท่ีจะไดเขารวมในการแสดงใหญๆ  
ใหไดเกบ็เกีย่วประสบการณในสายอาชพีนีอ้ยางมากมาย” สาํหรบัออมมิ
แลวความฝน ความหลงใหลในบัลเลตยังคงอยูในใจเสมอ เพียงแต
จะแปรเปล่ียนไปตามความเหมาะสม “ตอนนีอ้อมมมิคีวามสขุกบัการ
เปนนักบัลเลตมืออาชีพ และออมมกิม็มีมุมองใหมกบัการเปนครูสอน
บัลเลต ออมมิมีความสุขท่ีสอนบัลเลตใหกับเด็กๆ ทําใหพวกเขาได
เดินสูฝนไดอยางมั่นคง และชื่นชมผูใหญที่มาเรียนบัลเลตดวยใจรัก 
มนัสอนใหเราเห็นวาเราสามารถมคีวามสุขกบับลัเลตไดหลายทาง มใิช
แคบนเวทีเทานัน้ ในเวลาเดียวกนั ออมมกิส็ามารถหาเงนิเลีย้งตวัเอง
ได ไมใชเตนบลัเลตอยางเดียวโดยไมคิดถงึความอยูรอดของตัวเองเลย 
มนัเปนการคนพบคุณคาแหงการใชชวีติอยางแทจรงิ”  

ปจจบุนัออมมใิชชวีติอยูทีซ่านฟรานซสิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากจะเปนนกัเตนมอือาชพีของคณะ Silicon Valley Ballet แลว 
เธอยังไดเรียนเสริมในดานการเปนครูสอนและมีใบรับรองท่ีทั่วโลก
ยอมรับ “รูสึกมีความสุขและภูมิใจ คิดวาตัวเองเปนคนที่โชคดีมากๆ 
ที่ไดทําในสิ่งท่ีรักและไดประสบความสําเร็จถึงจุดสูงสุดในสายอาชีพ
นี”้ เธอมีคลาสสอนบัลเลตเด็กและผูใหญทัง้ในและนอกสถานท่ี พีน่อง
มาแตรเดอีฯ สามารถติดตามการแสดงของเธอไดที่ คณะ Silicon 
Valley Ballet ทีเ่ร่ิมการแสดงตัง้เดอืน กนัยายน-พฤษภาคม 
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BALLET, DANCE THERAPY
บัลเลต... บําบัด

การฟนฟูและบําบัดผูปวยน้ันมิจําเปนตองใชยาแตเพียงอยางเดียว 
แตจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเม่ือนํากิจกรรมท่ีมีความเพลิดเพลิน
มาประยุกตเขารวมไวดวย

การเตนบัลเลตบําบัด ซึ่งปจจุบันน้ันเปนที่นิยมมากขึ้นท่ัวโลก โดยมีตนกําเนิดมาจากคณะบัลเลต
ชื่อดังระดับโลก “English National Ballet” ที่ไดนําศิลปะของการเตนบัลเลตมาใชบําบัดผูปวยโรค
พารกนิสนั ภายใตโครงการ “Dance For Parkinson” เพราะการเตนบลัเลตจะตองมกีารยดื ยอ และ
ถายนํ้าหนัก จึงมีประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูปวยโรคพารกินสันท่ีจะไดฝกการทรงตัวและเคล่ือนไหว
ผานทางทวงทาท่ีงดงาม แปรเปลีย่นไปตามเสียงเพลงไดอยางมิรูเบือ่ ทาํใหเปนการออกกําลังกายทีท่าํได
ทกุวนั อกีทัง้ยงัสามารถทาํรวมกันเปนกลุมไดอยางไมตองหวงวาจะเหงา และเตม็ไปดวยผูทีเ่ขาใจในลกัษณะ
ของโรคที่พรอมจะชวยเปนกําลังใจใหแกกัน บัลเลตบําบัดยังเหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต, 
ความพกิารทางสมอง, ออทสิติก, และอลัไซเมอร อกีดวย 

ปจจุบันในเมืองไทยก็ไดมีการเปดคอรสบัลเลตบําบัดบางแลว แตจะเปนแบบคอรสนันทนาการ
สําหรับผูใหญที่ไมเคยฝกบัลเลตมากอนเทาน้ัน มิใชการรักษา โดยนําศิลปะของบัลเลตคลาสสิกมาใชใน
การพฒันาบคุลกิภาพ เชน การเดินหลงัตรง และชวยสรางสมดลุของน้ําหนกั
จึงไมลมงาย เปนตน นอกจากน้ี ยังมีคอรสสําหรับรักษาอาการออฟฟศ
ซินโดรม ดวยการใชทวงทาของบัลเลตในการสรางกลามเนื้อใหแข็งแรงและ
ยดืหยนุมากขึน้ 

การบาํบดัดวยบลัเลต นัน้กค็ลายๆ กบัการเขาคลาสออกกาํลงักายทัว่ไป ที่
ตองเร่ิมจากการวอรมอัพเพื่ออบอุนรางกาย แตจะตางกันนิดหนอยตรงที่บัลเลต
บาํบัดจะเนนการอบอุนรางกายควบคูไปกบัการรวบรวมสมาธไิวทีก่ระดูกและกลามเน้ือ 
เพื่อใหผูรับการบําบัดสามารถโฟกัสและจดจําทาเตน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของรางกายได
อยางถกูตอง 

การเคลือ่นไหวบาํบดัจติไดอยางไร
การบาํบดัจติดวยการเคล่ือนไหว โดยใชกระบวนการการเคล่ือนไหวของรางกายเปนสือ่ใหเหน็ถงึการรบัรูและความคดินัน้ นบัเปนศลิปะ
บําบัดอีกรูปแบบหน่ึงตามหลักการของความเช่ือที่วา การเคลื่อนไหวของรางกายจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทางความคิดและอารมณ
ความรูสึกของแตละบุคคลได โดยนักจิตบําบัดจะสังเกตทาทางของผูบําบัดที่แสดงออกมา และจะคิดทวงทาใหมที่จะชวยปรับความคิด
และอารมณอยางคอยเปนคอยไป สงัเกตไดงายๆ เมือ่เกดิอาการเครยีดใหลองนกึถงึเพลงสนกุๆ หรอืเปดเพลงสนกุๆ ฟง แลวลองขยบั
รางกายไปตามทวงทาํนองของเพลงเหลาน้ัน กจ็ะพบวาความเครยีดจะลดลง ซึง่นบัเปนวิธงีายๆ ทีส่ามารถชวยบาํบดัจติของตนเองได 
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MANICURE TIPS
เคล็ดลับเล็บสวยสมวัย

ปจจุบันผูหญิงเราหันมาใสใจดูแลตัวเองกันมากข้ึน เพ่ือใหคงความสาวความสวยไวใหนานท่ีสุด 
ไมวาจะเปนการบํารุงผิวพรรณ การออกกําลังกาย ทําทรีตเมนตผม รวมท้ังการดูแลสุขภาพมือและเล็บ
ใหแข็งแรงงดงามดวยเทคนิคและนวัตกรรมใหมๆ  ท่ีวันน้ีวารสารเซอรเวียมนํามาฝาก เพ่ือใหสาวๆ 
มาแตรเดอีฯ ดูดีต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา

นิ้วยาวเรียวไรริ้วรอยคูเล็บสุขภาพดี คือ สิ่งท่ีผู หญิงทุกคน
ปรารถนา แตจะทาํเชนไรเพือ่ใหไดมาครอบครอง จรงิๆ แลวไมใช
เรือ่งยากเลย ซึง่สามารถทาํไดโดย

 • บํารุงมือและเล็บดวยครีมคุณภาพสําหรับบํารุงมือและเล็บ
โดยเฉพาะ เปนประจาํทกุวนัและทกุครัง้หลงัลางมือ ซึง่ครมีดงักลาว
กม็ขีายมากมายทัง้ยีห่อดงัและทีร่าคายอมเยาลงมา 

 • หลงัจากบํารงุดวยครมีแลว กส็ามารถบาํรงุเล็บดวยวิตามินได
อกีดวย ซึง่สวนใหญจะบรรจใุนขวดยาทาเลบ็แตจะระบุวาเปนวิตามิน
ทีช่วยบํารุงใหเล็บแข็งแรง ซึง่สามารถทาไดเปนประจาํ โดยเฉพาะการ
ทารองพื้นกอนทานํ้ายาทาเล็บก็จะชวยบํารุงใหเล็บแข็งแรง หรือจะ
เลือกบํารุงดวยเจลาตินจากแผนขัดเล็บท่ีจะชวยเคลือบเล็บกอนทาสี
กไ็ดเชนกนั

ป ั  ิิ ั ใ ใ ัั

 • การทําสเีล็บ ควรเลือกใชสทีาเล็บทีม่คีณุภาพ ทีไ่มมสีารกดั
เลบ็เหลอืง และเมือ่ทาเลบ็ไปนานๆ กค็วรจะพกัหยดุทาบาง และลองใช
นํา้สมสายชูชบุสําลีเช็ดใหทัว่เลบ็ก็จะชวยทาํความเล็บใหสะอาด อกีท้ัง
สวยและสองประกายเงางาม ไมแพยาทาเลบ็เลย

• ในการลางเลบ็กเ็ชนกนั ควรเลอืกใชนาํยาลางเลบ็ทีม่คีณุภาพดี
หากใชสีทาเล็บโทนเขม เวลาลางออกใหชุบนํ้ายาลางเล็บในชุม
กอนสําล ีแลวกดไวทีเ่ลบ็สกัพกักอน จงึคอยๆ รดูออกจะทาํใหสทีาเลบ็
หลดุออกแบบไมกระจดักระจายเปรอะเปอน

 • หากมีปญหาเลบ็ฉีกขาดงาย หรือเปราะบางการเพ่ิมโปรตนี 
คอลลาเจน และแคลเซียม ใหแกรางกายคือทางเลือกทีด่ทีีส่ดุ ดวยการ
เลือกรับประทานอาหารใหครบทกุหมู กจ็ะชวยลดปญหานีไ้ด
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ซึ่งในปจจุบันมีรานทําเล็บให
เลือกบริการมากมายที่มาพรอม
บริการเสริมอยาง “สปา” ใหคุณ
ไดผอนคลายและเพลิดเพลินไป
พรอมๆ กนั อยางไรก็ตามควรเลอืก
ใชบริการจากรานท่ีมีคุณภาพและ
เลอืกสรรผลติภณัฑดีๆ  ทีเ่หมาะสม
บุคลิกและไลฟสไตล เพื่อใหสวย
สมวยัในแบบทีเ่ปนคณุ

เทคนคิชวยใหเล็บสวย
นอกจากการบาํรงุดแูลว ยงัมบีรกิารดานความงามสาํหรบัเล็บ นัน่คอื

• การตอเล็บที่จะสรางสรรคใหเล็บสวยไดในทุกโอกาสสําคัญ 
การตอเลบ็ มทีัง้การตอเลบ็แบบเจลและแบบอะครลิคิ แตการตอเล็บ
แบบเจลจะมคีวามออนโยนและปลอดภัยตอผวิเล็บมากกวา อกีทัง้ไมมี
กลิน่ฉนุและชวยถนอมเลบ็จรงิใหสวยใสเปนธรรมชาติ

• การเพนทเล็บ โดยเฉพาะการเพนทเล็บสีเจล (Soak off Gel 
polish) ววิฒันาการใหมทีผ่สมผสานระหวางสีทาเลบ็กบัเจลเน้ือออน 
(Soft Gel) ใหไดสทีีม่สีามารถติดทน เงางาม

่ ใ ไ ใ โ
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GIVE BACK TRAVELING
ทองเท่ียวใหสุข สนุกสนาน และอ่ิมเอมใจทําไดไมยาก

ในชวงวันหยุดยาว การทองเท่ียวพักผอนกับ
คนรูใจ นับเปนกิจกรรมการพักผอนยอดฮิต
ท่ีพรอมมอบความสุขสนุกสนานเสมอ 
แตจะดีย่ิงข้ึนหากพกพาความอ่ิมใจเพ่ิมมาดวย 
วารสารเซอรเวียมฉบับน้ี มีเคล็ดลับจาก 
คุณโมนา ศิวรังสรรค (โมนา) MD60 และ 
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล (จอย) MD60 
ท่ีจะชวยทําใหการทองเท่ียวพักผอนคร้ังตอไป
ครบเคร่ืองท้ังความสุข สนุกสนาน และอ่ิมใจ

ปจจบุนั คณุโมนา ดาํรงตําแหนงผูอาํนวยการของมูลนธิยิวุพฒัน
และ คณุจอย ดาํรงตําแหนงผูจดัการฝายสือ่สารและประชาสมัพนัธ
ของรานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน ทั้งสองคือเพื่อนรวมรุน MD60
ที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแตชั้นมัธยม ซึ่งตางก็มุงมั่นสืบสานจิตตารมณ
เซอรเวียมไมตางกัน ทาํใหทกุคร้ังท่ีมโีอกาสไปทองเทีย่วรวมกับเพ่ือนๆ
MD60 พวกเธอและเพือ่นๆ จะรวมกนัเสาะแสวงหาโอกาสท่ีจะชวย
สงัคม แบงปนนํา้ใจใหกบัเดก็ทีข่าดโอกาสเสมอ 

แมวาปจจุบนัท้ังสองจะทํางานเต็มตัวใหกบัมูลนิธยิวุพัฒนแลว แต
ก็ยังรวมทองเท่ียวกับเพื่อนๆ MD60 และสานตอกิจกรรมเพื่อสังคม
กนัทกุคร้ังไมเคยขาด คณุโมนาเลาวา “กอนหนานีท้าํงานดานการตลาด 
แตกพ็ยายามแบงเวลามาชวยกจิกรรมเพือ่สังคม โดยเร่ิมท่ีการกลับมา
ชวยงานตางๆ ของโรงเรียน จนกระทัง่ไดรูจกัและเปนอาสาสมคัรให
กบัมลูนธิยิวุพฒัน ซึง่เปนกจิกรรมนอกเวลางานท่ีทาํใหมคีวามสขุมาก
จึงคิดวาเม่ือพรอมในทุกๆ อยางแลวก็อยากจะมาทํางานมูลนิธิฯ
อยางเต็มตัว” งานหลักของเราคือการบริหารจัดการโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชนตางๆ ของมูลนิธิฯ รวมท้ังการระดมทุนใหกับเด็ก
นักเรียนที่ขาดโอกาส ที่ทางบานมีฐานะยากจนมากและมีความเสี่ยง
ทีจ่ะไมไดเรยีนตอจนจบมธัยม 6 ในแตละป จะมนีกัเรียนขาดโอกาส
กวา 3,500 คน ที่สงใบสมัครเพ่ือขอทุนการศึกษา แตจากเงินที่
มูลนิธิฯ มีจะสามารถชวยเหลือนักเรียนขาดโอกาสไดเพ่ิมข้ึนปละ
ประมาณ 800 คนเทานั้น เนื่องจากมูลนิธิฯ ใหความสําคัญกับการ
ชวยเหลือเยาวชนแบบตอเน่ืองและย่ังยืน โดยตองใชเงินอยางนอย
42,000 บาท สาํหรับนักเรยีนทนุ 1 คน ซึง่จะอยูในความดูแลของมลูนิธฯิ
ประมาณ 6 ป (ม.1-ม.6) ซึง่การอาศัยเงินสนับสนุนจากการบริจาค
เพยีงอยางเดยีวอาจไมเพียงพอ มลูนิธฯิ จงึตองพยายามระดมทนุดวย
ตัวเอง ดวยการจัดตั้ง “รานปนกัน” จําหนายสินคาใหมและมือสอง 
ทัง้ทีไ่ดรบับรจิาคมาและผลติเอง ซึง่มคีณุจอยดแูลอยู คณุจอยเลาวา

“เธอเชื่อวาการแบงปนเปนสิ่งที่ทําไดงายมากๆ เพียงแคเราตั้งใจจะ
ทําจริงๆ จึงเกิดเปนรานปนกันข้ึนมา เพ่ือสืบสานเจตนารมณของ
ผูคนท่ีอยากบรจิาคหรอืเพียงแคแบงปนส่ิงของทีม่มีากมายแตไมไดใช
ประโยชน ของท่ีไมมีคาสําหรับบางคน จะถูกแปรเปนทุนเปนโอกาส
อกีมากมายสาํหรบันองๆ ทีไ่มเคยมี... โอกาสใดๆ” 

นอกจากนีเ้รายงัตองพยายามสรางความสมัพนัธกบัโรงเรยีนและ
นองๆ อยางตอเนือ่ง จบช้ันม.6 ซึง่ไมใชเร่ืองงายเลย เพราะสวนใหญ
มีปญหาครอบครัว พอแมหยาราง ถูกทอดทิ้งหรือไมไดรับการดูแล
จากผูปกครอง ทกุคร้ังทีม่เีวลาเราจะลงพ้ืนทีไ่ปเย่ียมตดิตามนองๆ กนั
ถงึที ่ซึง่นองๆ กต็างตืน่เตนและดใีจ พวกเขาจะเหน็วาเราเปนคนจรงิๆ
ทีส่ามารถเปนพ่ีๆ ของพวกเขาได อาสาสมคัรก็ชวยเราไดมาก อาสาสมัคร
บางทานกไ็ปเทีย่วสวนตวัแตกไ็ดแวะเยีย่มเด็กๆ ใหพวกเรา จงึอยาก
เชญิชวนใหชาวมาแตรเดอีฯ มารวมเปนอาสาสมัครดวยกัน เพราะอยาง
ที่กลาวไปแลว บางคร้ังการทองเที่ยวจะสมบูรณแบบยิ่งข้ึน หากเรา
ไดแบงปนความสขุใหกบัผูอืน่บาง” 

ปจจุบันนองๆ นักเรียนทุนท่ีเรียนจบแลวก็กลับมาชวยเหลือ
มลูนธิฯิ ดวยการใหทนุเพ่ืออปุการะนองๆ ขาดโอกาสคนอ่ืนๆ หรอืเปน
อาสาสมคัรชวยงาน นบัเปนความชืน่ใจใหกบัทมีงานทกุคน ทีม่สีวนชวย
ใหเด็กๆ เหลาน้ีเติบโตข้ึนสมบูรณดวยความรูและจิตตารมณแหงการ
ชวยเหลือสงัคม 

กอนจากกนั คณุโมนาและคณุจอยขอฝากการสานตอจิตตารมณ
เซอรเวยีมไวกบัพวกเราชาวมาแตรเดอฯี ดวยการรวมกนัแบงปนและ
การชวยเหลอืสงัคมท่ีสามารถทําไดทกุเม่ือ อนัจะนํามาซ่ึงความสขุ และ
ทาํใหเราดาํเนนิชีวติตอไปไดอยางสขุใจ
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อาสาลงพืน้ทีไ่ปพบนองๆ ในโครงการของมลูนธิยิวุพัฒน
การเดนิทางลงพ้ืนทีข่องมลูนธินิัน้ เร่ิมตนจากจดหมายของนองๆ 

ในโครงการท่ีเขยีนมาเลาทกุขสขุในชีวติ หากนักเรยีนทนุคนใดมีความ
ทุกขยากลําบากมากก็จะลงพ้ืนท่ีไปเยี่ยมติดตามนองที่จังหวัดน้ันๆ
พรอมกับพบปะและพดูคุยกับครูทีป่รึกษา และเพ่ือใหคุมคากับการเดนิทาง 
จะถอืโอกาสเย่ียมนองๆ คนอืน่ๆ ทีอ่ยูในจงัหวดัเดยีวกนัดวย ในแตละ
ทริปท่ีพวกเธอไปน้ันใชเวลา 3 วนั โดยจะเลือกชวงเวลาท่ีโรงเรียนเปด
เทอม เพือ่ไปพบนองๆ และคณุครทูีโ่รงเรียน โดยเริม่ออกจากโรงแรม
ทีพ่กัในตอนเชา ตัง้แต 8.00 น. เพือ่ไปพบนองคนแรกหลังเลกิแถวใน
ตอนเชา และกลับทีพ่กัในตอนเย็นหลงัจากพบนองๆ ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั
เรียบรอยแลว 

เจาหนาที่รวมอาสาสมัครในแตละทริปมีเพียง 4 คน โดยแบง
หนาท่ีและหมนุเวยีนกนัทาํหนาท่ีตางๆ เชน เจาหนาที ่2 คน และอาสา
สมคัรอกี 2 คน เจาหนาที ่1 คน จะไปพูดคยุและเก็บขอมลูของนอง
นกัเรียนทนุในโครงการ และอกี 1 คน จะไปพูดคยุกบัคณุครทูีป่รกึษา
หรอือาจารยแนะแนว สวนอาสาสมัคร 1 คน จะตองถายภาพ และ อกี 
1 คนเปนผูจดบันทึกเหตกุารณ และเขยีนรายงานการลงพืน้ท่ี การออก
เดนิทางในแตละครัง้นัน้แตกตางจากการทองเท่ียว เพราะตองทาํงาน
และตองเดินทางแขงกับเวลา ตองมีความอดทนตอความยากลําบาก 
ตองเดินทางตลอดท้ังวนั อาจตองกลับทีพ่กัอยางเหนด็เหน่ือยในทกุๆ 
วัน แตทั้งคูรับรองวา สิ่งท่ีทุกคนไดรับกลับไป คือประสบการณตรง
ที่ไดมาเห็นและสัมผัสกับชีวิตจริงที่อยูในระหวางชองวางอันหางไกล
ในสังคมไทย นอกเหนอืจากการมาอาสารวมทรปิกบัมลูนธิฯิ แลวนัน้ 
อาสาสมัครที่มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ หรือมีภูมิลําเนาอยู 
ณ ทีใ่ดทีห่นึง่ทีม่นีองๆ ในโครงการอาศัยอยู (ซึง่มอียูเกอืบทกุจงัหวดั) 
สามารถรวมเปนอาสาเยีย่มตดิตามนองดวยตนเองได
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อาสาสมัครมลูนธิยิวุพฒัน
พีน่องมาแตรเดอีฯ ทีอ่ยากมีสวนรวมอุปการะเดก็ขาดโอกาสหรอื

รวมเปนอาสาตามทักษะและความถนัดของตนเอง สามารถติดตอ
สอบถามผานทางอเีมล ybf@ybf.premier.co.th หรอื โทร 0 2301 1437
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มลูนธิยิวุพฒันและรานปนกนั มวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสริมและพฒันาเยาวชนทีข่าดโอกาสใหมพีืน้ฐานการศกึษาและพัฒนาตนเอง
ใหเปนทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ มลูนธิฯิ ไมเพยีงใหการศกึษา แตยงัปลกูจิตสาํนกึของคณุธรรมความดใีหแกเดก็ๆ อยางตอเน่ือง 
เพ่ือ “พฒันาเยาวชน” ใหพรอมเปนกาํลงัสาํคญัในการสรางสงัคมไทยทีด่ ีเพราะเชือ่มัน่วาการศกึษาสามารถสามารถพฒันาคุณภาพ
ชวีติของเยาวชนเหลาน้ันได มลูนิธฯิ จงึสนับสนุนทุนการศึกษาตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหเยาวชนเหลาน้ันไดมโีอกาสเรยีนตอในระดับ
มธัยมศกึษาจนจบมธัยม 6 หรอืเทยีบเทา 

รวมอุปการะนกัเรียนขาดโอกาส หรือ รวมเปนอาสาสมัครกับมูลนิธยิวุพัฒน  โทร. 02 301 1437  e-mail: ybf@ybf.premier.co.th 
facebook.com/Yuvabadhana, www.yuvabadhanafoundation.org

ิ ิ ั    ั ี ั

อาสาตอบจดหมายประจาํ 
มลูนธิฯิ ไดรบัจดหมายกวา 400 ฉบับตอเดอืน โดยมลูนธิฯิ จะมี

แนวทางในการตอบจดหมายให พวกเธอเลาวาการไดอานจดหมาย
แตละฉบบัทาํใหเหน็วถิชีวีติและเสนหของแตละทองถิน่ จากนองๆ ที่
เลาถงึกจิกรรมตางๆ ในชวีติประจําวัน รวมถงึประเพณตีางๆ เหมอืน
ไดเรียนรูมากกวาการไปทองเทีย่ว ไดรวมสมัผัสวิถชีวีติของนองๆ เหลา
นัน้ ทีแ่ตกตางจากการทองเท่ียวทัว่ไป ทีม่กัจะหาทีส่วยๆ ถายรปู

หากปใหมนี ้ ใครยงัไมมแีผนการทองเทีย่ว การจดังานเลีย้งเพือ่รวมญาติอยางประเพณีไทย
กเ็ปนตวัเลือกท่ีด ีและสิง่ทีข่าดไมไดคอื ของขวัญปใหมทีท่กุคนตองมตีดิไมตดิมอืเพือ่กาํนลัแกกนั
และกัน หรือเพ่ือตอบแทนความรูสึกดีๆ ที่ไดชวยเหลือพ่ึงพากันมาตลอดท้ังป ที่รานปนกันโดย
มูลนิธิยุวพัฒนก็มีสินคาเพ่ือการกุศลมากมายที่สามารถเลือกซ้ือเปนของปใหมใหของขวัญใหแก
กนัได นอกจากจะไดของขวญัทีถ่กูใจ ยงัเปนการชวยเหลอืนองๆ ในโครงการอกีดวย รบัรองไดวา
จะเปนของขวัญทีส่ขุใจผูให ถกูใจผูรบัอยางแนนอน
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สวนผสมเคก
•• แปงเคก 200 กรมั
• นมขนจดื ตราออรคดิ 150 กรมั
• เนยสดชนิดเคม็ ตราออรคดิ ละลาย 120 กรมั
• ผงโกโก 80 กรัม
• ผงฟ ู 2 ชอนชา
• นํา้ตาลทราย (1)  240 กรมั
• ไขแดง 6 ฟอง
• นํา้เปลา 150 กรัม
• ไขขาว 6 ฟอง
• ครมีออฟทารทาร 1 ชอนชา
• นํา้ตาลทราย (2) 120 กรมั
 เชอรรีส่แีดงและเม็ดนํา้ตาลสําหรับตกแตง

สวนผสม Frosting Cream
• เนยสดชนดิเคม็ ตราออรคดิ 500 กรมั
• นมขนหวาน ตราออรคดิ 1-1 ½ กระปอง
• นมขนจดื ตราออรคดิ 240 กรมั
• ไขมนัผสม ตราพมิส 200 กรมั
• นํา้ตาลทรายปน  200 กรมั
• นํา้ตาลทราย (1)  240 กรมั
• นํา้มะนาว  3 ชอนโตะ
• ผงวานลิลา 2 ชอนชา
• เกลือปน ½ ชอนชา

วธิทีาํ
• ผสมนมขนจดื ตราออรคดิ ผงวานลิลา นํา้มะนาว ทิง้ไว 3-5 นาที
• ตเีนยสดชนดิเคม็ ตราออรคดิ ไขมนัผสม ตราพิมส นํา้ตาล
ทรายปน และเกลอืปนจนข้ึนฟูประมาณ 8-10 นาที โดยใชหวัตี
ใบไมตดีวยความเรว็ปานกลาง (ระหวางตีหยุดเคร่ืองแลวตะลอม
สวนผสมดวยพายยางเปนระยะ)
• ใสนมขนหวาน ตราออรคดิ ชาๆ จนหมด แลวใสสวนผสมใน
ขอ 1 ลงผสมประมาณ 8-10 นาที หรอืจนสวนผสมเนยีนดี
ใชสาํหรบัแตงหนา Cupcake

วธิทีาํ
• รอนแปงเคก ผงโกโก และผงฟเูขาดวยกนั เตมินํา้ตาลทราย 
(1) นมขนจืด ตราออรคดิ ไขแดง นํา้เปลา เนยสดชนิดเค็มละลาย 
ตราออรคดิ คนใหเขากันจนเนยีนดวยตะกรอมอื พกัไว
• ตีไขขาว ครีมออฟทารทาร และนํ้าตาลทราย (2) ดวยหัวตี
ตะกรอจนตัง้ยอด แลวผสมกบัสวนผสมขอ 1 ใหเขากนั
• นาํไปหยอดใสพมิพประมาณ  ¾ ของพมิพ เรียงใสถาด
• นําเข าอบท่ีอุณหภูมิ 180-190 องศาเซลเซียส นาน 
20-25 นาท ีหรือจนสกุเหลอืง พกัไวใหเย็น แตงหนาดวย Frosting 
Cream เชอรรีส่แีดง และเม็ดนํา้ตาล

CHOCOLATE & FROSTING CUPCAKE
คัพเคกสดใสสําหรับเทศกาลปใหม

อ.สมมติร อมรพพิฒัน (โรงเรียนโชตมิาวชิาชพีบางเขน) เจาของความอรอยของ Chocolate & Frosting 
Cupcake เปดใจวา “ผมเลอืกใชแตเนยออรคดิในการทําเบเกอร่ีมาโดยตลอด เพราะมีคณุภาพเหมาะสม
กบัราคา ทาํใหเบเกอรีท่กุชิน้ของผมเนือ้นุม หอม และอรอยไมเคยเปลีย่น” โดยเฉพาะ Frosting Cream 
ทีใ่ชทาํคพัเคกในคร้ังนี ้ลองทาํกนัดนูะครบัรบัรองวาจะตองตดิใจ”

ฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหมดวยความอรอยจากเนยออรคิด กับ Chocolate & Frosting Cupcake หนาตานารักเกไก 
ที่มีใชเปนเพียงขนมหวานสําหรับรับประทานคูชา กาแฟ เทานั้น แตยังเปนงานศิลปะที่พรอมมอบความรูสึกดีๆ ถึงคนพิเศษโดย
เฉพาะชาวมาแตรเดอีฯ กับสูตรพิเศษที่พรอมใหสรางสรรคเปนของขวัญ แจกจายเพื่อนสนิท คนสําคัญ หรือรับประทานกันเอง
ในครอบครวั ในชวงปใหมนี้

ใชชชสสสสาาหหหหรรบบบบแแแแตตงงหหนนนาาาา CCCuuuuuuppppppccaakee

Chocolate & Frosting 
Cupcake

น
รือออจจจจนนนนสสววววนนนนผผสสส
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ดืม่ด่ํากบัไวนรสเลศิคูเมนจูานอรอยไดที ่Wine Loft 
ฤดกูาลแหงการเฉลิมฉลองกําลงัใกลเขามา คณุพรอมหรอืยงัสาํหรบั

การจดัเตรยีมปารตีแ้สนประทบัใจ Wine Loft ขออาสาเปนผูชวยคูครวัใน
การจดัเตรยีมเมนอูรอยคูไวนเลิศรสทามกลางบรรยากาศถกูใจโดยคุณไมตอง
เหนือ่ยแรง ไมวาจะเปนปารตีส้ดุเก หรอืงานสงัสรรคแบบกันเองกต็าม 

Wine Loft ขอแนะนําการเลือกดืม่ไวนใหเขาอาหารมือ้ตางๆ อยาง ไวนแดง 
(Red Wine) เหมาะสําหรับทานคูเน้ือแดง รสชาติเขมขน สวนไวนขาว (White 
Wine) นั้นเหมาะกับไกและอาหารทะเล สปารคกล้ิงไวน (Sparkling wine) เปน
ไวนทีน่ยิมรบัประทานกอนอาหาร ถอืเปนไวนชนดิเรยีกนํา้ยอย ใหอาหารมือ้ทีค่ณุกาํลงั
รับประทานอรอยลํ้าขึ้น และไวนสีชมพูหรือโรเซไวน (Rose Wine) ที่ใหรสสัมผัสเบาๆ 
สดชืน่ นุมละมนุ ดวยกลิน่ของผลไมแบบไมหวาน จงึไดรสชาตทิีก่ลมกลอม ดืม่เรยีกน้ํายอย
หรอืคูกบัอาหารเรยีกน้ํายอยอยาง เน้ือปลาหรือชสีสด ไดดี 

สําหรับเมนูเดนในชวงเทศกาลน้ีคงตองยกให ขาแกะราดซอสไวนแดง (lamb shank 
cooked in red wine) เน้ือนุม ยางสุกหอมกาํลงัด ีราดดวยซอสไวนแดงรสกลมกลอม เสริฟ
คูไวนแดงแกวพิเศษท่ีเลือกสรรจากคอลเลค็ช่ันไวนทัว่โลกของ Wine Loft โดยผูเช่ียวชาญที่
รบัรองวาจะตองถกูใจ นอกเหนือจากเมนูขาแกะนีแ้ลว Wine Loft ยงัมเีมนอูรอยใหเลือกลิม้
ลองหลากสไตลตามความชอบ อยาง cheese and cold cuts platter หรือจะลองมารวมชมิ
ไวนกบัเราใน Wine Testing กร็ืน่รมยไมแพกนั

ไวนลอฟท (Wine Loft) สาขาโครงการ Market Place ทองหลอ 
เปดบรกิารทกุวนั 11.00 - 24.00 น.
โทร 02 392 2080-1 www.wineloft.com/ www.facebook.com/wineloftbkk

Ernest Hemingway นักประพันธชาวอเมริกันผูหลงใหลในรสชาติของไวนไดกลาวไววา 
“Wine is one of the most civilized things in the world and one of the most natural 
things of the world that has been brought to the greatest perfection, and it offers 
a greater range for enjoyment and appreciation than, possibly, any other purely 
sensory thing.” และดวยความพเิศษนีเ้อง จงึทาํใหไวนกลายเปนเคร่ืองดืม่ยอดฮิตไปท่ัวโลก โดย
เฉพาะอยางยิง่เทศกาลคริสตมาสและปใหม แตการด่ืมดํา่ไวนใหไดรสชาตทิีแ่ทจรงินัน้กข็ึน้อยูกบั
เคลด็ลบัในการเลอืกสรรเชนกนั

RECOMMENDED                           
MENU

WINE & DINE FESTIVAL
สรางสรรคปารต้ีและสุนทรียแหงการด่ืมไวน ท่ี Wine Loft
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DELICIOUS CORNERS
หลากหลายความอรอย สไตล MD61

ชวงเทศกาลแหงการเฉลิมฉลองในปน้ี ชาว MD61 ขอนําหลากหลายความอรอยมาฝากเพ่ือนๆ พ่ีนอง
มาแตรเดอีฯ ในหลากหลายรสชาติ พรอมโปรโมช่ันท่ีจะทําใหทุกวันเปนวันพิเศษกวาท่ีเคย

Pinery Café and Bakery 
49/3 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2279 8829

รานอาหารสไตลโฮมเมดของ เอ อมัภาพตัร ฉมารตัน ทีอ่บอวล
ไปดวยบรรยากาศในแบบอเมริกนัคลาสสกิ นัง่สบาย พรอมจดัเสริฟ
เมนคูาวหวานทีป่รงุอยางพถิพีถินัดวยวตัถุดบิคณุภาพ “ไพนเนอรี”่ จงึ
อบอุนเปนเอกลกัษณเสมือนนัง่อยูทีบ่านของคุณเอเอง 

เมนแูนะนาํ นอกจากเครปเคกราดคาราเมลและเคกชาเอิรลเกรย 
เน้ือเนียนนุม ที่ลวนเปนสูตรเฉพาะของรานแลว ยังมีโรตีแกงไก ที่
ปรงุพรกิแกงเอง, ไขเบเนดิกต, สปาเกตต้ีไสอัว่ เมนฟูวชนัสรางสรรค
ทีส่งตรงไสอัว่จากรานดาํรงค ตลาดวโรรส จ.เชียงใหม และแหนมหอ
เบคอนทอด เมนโูปรดของคณุเอ

โปรโมชัน่ สวนลด 10% สาํหรับชาวมาแตรเดอฯี พเิศษในวันพอ 
พาพอมารบัประทานอาหารท่ีราน รบัฟร!ี พายไก หรอืพายผกัโขม 1 ที่

เอีย้วฮัว้ สกุีโ้บราณ 1955 
โครงการสวนหลวงสแควร จฬุาฯ ซอย 5 โทร. 0 2214 4558, 08 0619 1955, 08 6814 1188
สกุีโ้บราณเจาแรกของประเทศไทย โดย เป สรวีรรณ ผาสขุกจิวฒันา ทีโ่ดงดงัมาตัง้แต
รุนพอนานกวา 59 ป จนเติบโตและมีสาขามากมาย ลาสดุไดเปดตวัรานใหมทีโ่ครงการ
สวนหลวงสแควร พรอมใหทกุทานไดลิม้ลองรสชาติสกุีโ้บราณ ซึง่มีเคลด็ลับอยูทีก่ารหมัก
สตูรพเิศษ จดัเสริฟคูนํา้จิม้ 3 รสเดด็ (นํา้จิม้สตูรดัง้เดมิ, นํา้จิม้หวานสตูรโบราณ และ
นํา้จิม้ไมเผด็สตูรเตาหูยี)้ 

เมนูแนะนํา ชุดสุกี้เนื้อ หมู ไก และทะเล อีกทั้งเกี๊ยวกุงทอดกรอบท่ีใชกุงตัวโต 
ปอเปยะสวรรค หอยจอ และเนือ้หรอืหมผูดันํา้มนัหอย 

โปรโมช่ันพเิศษ สวนลด 10% สาํหรบัชาวมาแตรเดอฯี 

บานกวยเตีย๋ว 
1 ซอย 4 หมูบานเสร ี1 ถ.รามคาํแหง 24 แยก 20 โทร. 0 2314 7294,
08 1912 4567

Home Made Cooking Style ของ แอร ชลติา เพชรตระกูล 
รานน่ังสบายๆ โปรงโลงดวยกระจกบานกวาง พรอมความอรอยใน
ราคากนัเองทีเ่ลือกใชเฉพาะวตัถดุบิคณุภาพเทานัน้

เมนูแนะนาํ แนนอนตองวาเมนเูดนของรานตองเปนเมนเูสน อยาง 
กวยเต๋ียวชากงัราว เกีย๊วกุงเกาลนู กวยเต๋ียวผดัพรกิเผากุง นอกจากนี้
ยงัม ีขาวอบกะเพราหมู/ เบคอน สปาเก็ตตีผ้ดัโหระพาเน้ือป ูแกงเลียง
กุงสด ถัว่แขกคัว่หมสูบั ลาบทอด อกีทัง้อาหารตามสัง่ และเมนพูเิศษ
อยางขาวมนัสมตาํอกีดวย 

โปรโมช่ัน สวนลด 10% สาํหรบัชาวมาแตรเดอีฯ เมือ่ทานครบ 
300 บาทข้ึนไป พเิศษในวันพอ คณุพอทานฟรี 1 รายการ

หากนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี ทานใดมเีรือ่งราวของรานและโปรโมช่ันอยากบอกตอ สามารถเสนอแนะเรือ่งราวพรอมรปูถาย 
และขอมลูโปรโมชัน่ ไดที ่serviam.mailbox@gmail.com นะคะ
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OTORO TOKYO 
โครงการนาราเพลส ซ.นราธวิาส 24 (สาธปุระดษิฐ 19) 
โทร. 0 2674 0049, 08 3540 8112

Japanese Homemade ของ น ีจงกลณ ีเขมะจนัตร ีทีม่จีดุเดน
อยูที่ buffet a la carte ทั้งซูชิ ปลาดิบ และสุกี้ รวมถึงบุฟเฟต
ชาบชูาบสูดุคุม ดวยเน้ือหมสูนันอก สนัใน เบคอน หมหูมกัสตูรพเิศษ 
เนือ้ววั ทัง้เนือ้มะพราว เน้ือโหนก เน้ือสะโพก ไก หอยเชลล กุงสด 
ปลา และผกัสดนานาชนดิ ทีส่ามารถเลือกเตมิไดอยางจใุจ จดัเสริฟ
พรอม appetizer แสนอรอยอยาง ขาวปนหนากุง ขาวปนหนาไขหวาน 
ขาวปนหนาปลากะพง และหมชูบุเกล็ดขนมปงทอด แตทีพ่ลาดไมไดคอื
ขาวแกงกระหรีไ่กซึง่ก็รวมในเมนบูฟุเฟตนีด้วย

โปรโมชั่น Yakiniku (ยากินิคุ) รับสวนลด 30% (สําหรับชาว
มาแตรเดอฯี ทีร่บัประทานทีร่านและชําระเปนเงนิสด)

YAMAGOYA RAMEN 
ชัน้4 อมัรนิทร พลาซา โทร. 0 2256 9870

ราเมนช่ือดงัสตูรตนตํารบัจากญีปุ่น ของ ขวญั ขวญัชนก คงสริิ 
ดวยรสชาตอินัเปนเอกลกัษณของน้ําซุปกระดกูหมเูขมขนตามแบบฉบบั
ญี่ปุนแท กลมกลอมดวยสวนผสมของเสนราเมนเหนียวนุม หมูชาชู
สไลด และไขตมซอสญ่ีปุน จงึทําใหกติติศพัทความอรอยของ ยามาโกยา
ราเมน เปนทีเ่ล่ืองลือในหมูผูทีช่อบราเมน

เมนแูนะนาํ นอกจากเมนูราเมนกวา 20 ชนิดแลว ยามาโกยา ราเมน
ยงัมีเมนจูานอรอยไวคอยบริการอกีมากมาย ไมวาจะเปนขาวหมทูอด
และกุงทอดราดแกงกะหร่ีญีปุ่น ขาวปนไขปลา ขาวหนาหมูตุน เกีย๊วซา 
ผดัผกั ขาวผดั หมีผ่ดัแหง รวมทัง้หมีเ่ยน็ซึง่เปนเมนูเบาๆ สาํหรบัสาว
ยคุใหม เสริฟพรอมชาเขยีวคณุภาพท่ีสามารถเตมิไดแบบไมอัน้อกีดวย

โปรโมช่ัน สวนลด 10% สาํหรบัชาวมาแตรเดอฯี พเิศษในวนัพอ
พาพอมารับประทานอาหารที่ราน รับฟรี! พวงกุญแจนารักสดใส
จาก ยามาโกยา ราเมน
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แวดวงมาแตรเดอีฯ
ถึงเวลาอัพเดตเรื่องราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

ขอแสดงความยินดีกับ หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา 
ที่ได รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

จาก มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ จากการทํางานดานการศึกษาของ
เดก็ปฐมวัย มาเกอืบ 70 ป แมจะอายกุวา 90 ปแลว ทานกย็งัปฏบิตัิ
ทําหนาที่ครูไดอยางสมบูรณแบบ ขออวยพรใหทานมีสุขพลานามัยที่
แขง็แรง เปนแบบอยางดานการศึกษาปฐมวยัตลอดไป

1.

รานสปาเกิดข้ึนมากมายแตจะหารานที่สามารถม่ันใจใน
คุณภาพไดนั้น ไมใชเรื่องงาย หลังจากเขาคอรสศึกษา

วชิานวดหนา จากสถาบนัตนตํารบัอยาง Spa Of Siam คณุเปรมวดี 
สบีญุเรอืง (ใหม) MD52 ไดเปดรานชือ่ Dulce’s Corner (ดเูชส คอรเนอร)
พระรามเกา พี่นองมาแตรเดอีฯ หลายรุนไดมาใชบริการบอกเลยวา
ฟนสุดๆ แถมมีมุมจิบน้ําชาบริการชาหลากหลายรส ใหผอนคลาย
หลังการนวดอีกดวย คุณใหมฝากบอกวายินดีตอนรับนักเรียนเกา
ทกุทานพรอมสวนลดนะคะ โทรนัดหมายคณุใหมไดที ่08 1435 2555

5.

ป ร บ มื อ ใ ห 
กั บการสาน

ตอจิตตารมณเซอรเวียม 
คณุจุฬาลักษณ สยามวาลา
(เหมียว) MD60 และ 
คณุวรนิดา เธยีรอจัฉริยะ 
(ตัก๊) MD62 ทีไ่ดจดังานว่ิง
การกศุล Run for Nepal
ณ Central World เพ่ือ
ชวยผูประสบภัยแผนดิน
ไหว รวมกับนักว่ิงกวา 
5,000 คน ซึง่รายไดสงมอบใหทานทูตเนปาลเปนทีเ่รยีบรอย

4.ขอแสดงความยินดี
กบั Breast Cancer 

Survivor คณุณฐัธดิา สมะลาภา
(ปม) MD60 หลังจากท่ีผาน
การตัดและรับการรักษาดวย
คีโม เธอเปนอีกหนึ่งตัวอยาง
ดีๆ  ในการผานพนวิกฤตไปดวย
พลงัแหงการคิดบวก ดวยความ
คิดที่วา “คิดถึงแตวันนี้ ไมตอง
คิดวาจะหายหรือไม วันนี้จะทํา
อยางไรใหรูสึกสบายที่สุดเทาท่ี
ทาํไดกพ็อ”

3.

อีกหน่ึงบุคคลดี
เดน คณุรมณีย

เธียรประสทิธ์ิ (รมม่ี) MD49
ทีมุ่งม่ันทํางานดานการกศุล
จนไดรบัรางวลัท่ีนาภาคภมูใิจ 
“รางวัลแมดีเดนแหงชาติ”
สาขาแมผูบาํเพญ็ประโยชน
ตอสังคม จากสภาสังคม
สงเคราะห แหงประเทศไทย 
โดยเข ารับพระราชทาน
รางวลั จาก พระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ณ สวนอมัพร เมือ่วนัที ่12 
สงิหาคม ทีผ่านมา

2.

หากศษิยเกาทานใดมขีาวคราวอยากบอกเลาใหเพือ่นๆ และพีน่องชาวมาแตรเดอฯี ไดทราบถงึความเคลือ่นไหว 
กส็ามารถสงเรือ่งราวพรอมรปูถายมาไดที ่serviam.mailbox@gmail.com นะคะ

MD Society
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ตระกลูอรรถกระวสีนุทร เจาของท่ีดนิผืนงามกวา 10 ไร 
กลางกรงุรมิถนนพระราม 4 ทีร่อการพัฒนามาหลายสบิป 

ลาสดุสามสาว คณุณพวงศ สนทิวงศ ณ อยธุยา MD68, คณุชนกนาถ
ภากรศิริวงศ MD72 และ คุณพีรัฏฐา อรรถกระวีสุนทร MD75 
ทายาทและผูบริหารบริษัท อรรถเคหพัฒน จํากัด รวมกันเนรมิต
โครงการ “สวนเพลิน มารเก็ต” ใหเปนมารเก็ตมอลลที่มีความเกเท
ไมเหมือนใคร เพราะไดแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแตงจาก
เสนทางรถไฟสายแรกในประเทศ โดยมี คุณภัทราภา เองตระกูล 
MD69 เปนหวัเรอืใหญดานการตลาด เตรยีมเปดใหบรกิารรบัป 2559 
ศษิยเกาทานใดสนใจจองพืน้ทีต่ดิตอนองๆ คนเกงกันไดเลยนะคะ

คุณวิชรินี (พุธศุกร) มารซาโรลี (ครูตุน) MD26 เปด
โรงเรยีนสอนเปยโนทีแ่คลฟิอรเนียกบัลกูสาว (แฝดผูนอง) 

คณุโรซานนา มารซาโรล ีMD61 เมือ่มโีอกาสเธอกลับมาเยีย่มบานท่ี
ไทยพรอมลกูสาวคนโต (แฝดผูพี)่ คณุวาเนสซา มารซาโรล ีMD61 
เธอจึงรีบนัดเพ่ือนฝูง โดยเฉพาะเพ่ือนๆ ชาวมาแตรเดอีฯ ใหมา
พบกัน ดวยเวลาที่มีจํากัดจึงไดแตนัดพบกันที่บาน คุณหญิงชโลบล 
จารุรตัร สวนคุณวาเนสซาและเพือ่นแกงคเดิมสมัยประถม คณุรัตติกร
โลหชลิตานนท, คณุมุจลินท กติสิทิธ์ิ และ คณุปรารถนา เกลยีวปฏนินท
พาไปเที่ยวน่ังเรือลองคลองบางกอกนอย สมกับท่ีไมไดเจอกันมา
นาน เสียดายทีม่าเยีย่มบานคราวน้ีมเีวลานอย คณุแมคณุลูกเลยไดเจอ
เพือ่นๆ ไมกีค่น จงึขอสงภาพมาใหหายคิดถงึกันไปพลางๆ กอนนะคะ

อรนชุ วองปรชีา (ปอด) MD49 ขอเชญิชวนใหพีน่องชาว
มาแตรเดอฯี กากบาทตัวโตๆ ในปฏิทนิของ วนัอาทิตยที่ 

10 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. กบัคร้ังทีส่องของ “การแขงขนั
บาสเกตบอลกระชบัมติร มาแตรเดอ ีVS เซนตโยเซฟคอนแวนต” ซึง่
ปนีเ้ราเปนเจาภาพจงึอยากใหนกัเรียนมาแตรเดอฯี ทกุรุนมารวมพลงั 
รวมกนัเปนเจาภาพท่ีนารกั และมาชวยกนัสงกาํลงัใจใหนกับาสฯ และ
ทมีเชยีรของเรา รบัรองความสนกุไมนอยกวาปทีแ่ลวแนนอน
สนุกแบบมาแตรเดอีฯ ตองสรางสรรคและไดกุศล จึงขอเชิญชวน
พวกเรามาทําบญุรวมกนั บรจิาคอปุกรณกฬีาสภาพดทีีไ่มใชแลว ซึง่
เราจะนําไปมอบให มูลนิธิสงเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนตปอล 
เดอ ชารตร แหงประเทศไทย ฝากของบรจิาคไดที ่MD Shop คะ

6.

8. 9.

ภาพประทับใจจาก “งานเล้ียงวันเกิด ครบรอบ 60 ยัง
แจว” ของ คณุอจัฉรา ไชยันต MD43 โดย คณุศวิพร 
บณุยเกยีรต,ิ คณุนชุฎา โฆวินทะ และคุณอจัฉรา ไชยนัต 

นาํทมีเพือ่น MD43 รวมฉลองกนั

7.

MD Society
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Improve your English in 4 weeks! For English 
improvement in a truly international environment 

www.regents.ac.th

4 Weeks English Intensive Course 
7 March - 1 April 2016

Congratulations to all our
IB graduates of the Class of 2015

Average IB Diploma score of 36.1

  top 12.4%
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ขอมลูนกัเรยีนเกา................................................................................................ รุน MD.....................................................เลขประจาํตวั...........................................
ชือ่ในฐานขอมลูสมาคมฯ ................................................................................... นามสกลุ........................................................................................................................

 แจงเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ
ชือ่เดมิ..................................................................................................................... ชือ่ใหม...........................................................................................................................
นามสกลุเดมิ..........................................................................................................นามสกุลใหม................................................................................................................

 แจงเปลีย่นทีอ่ยู
ทีอ่ยูใหม (โปรดระบโุดยละเอยีด)............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 แจงเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท เปน................................................................................................................................................................................................
   

 แจงเปลีย่นอีเมล เปน.........................................................................................................................................................................................................................

 แจงขอลดจํานวนวารสาร SERVIAM ทีส่งให
เนือ่งจากมนีกัเรยีนเกาอยูบานเดียวกนั จาํนวน............................ทาน  จงึตองการใหสงวารสาร SERVIAM ใหเพยีง 1 เลมเทานัน้
โดยจดัสงให ชือ่........................................................นามสกลุ..................................................รุน MD...............................เลขประจาํตวั..........................................
ทีอ่ยู (โปรดระบโุดยละเอียด)....................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
รายช่ือนกัเรยีนเกาท่ีอยูบานเดยีวกนั และไมประสงคจะรบัวารสาร SERVIAM มดีงันี้
1. ชือ่-นามสกลุ................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจําตวั.............................................................
2. ชือ่-นามสกลุ................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจาํตวั.............................................................
3. ชือ่-นามสกลุ................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจําตวั.............................................................

ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

แกไขขอมูลสมาชิก

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิก

กรณุาสงแบบฟอรมกลบัมาทางไปรษณยีถงึ สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี (ฝายนายทะเบยีน)
534 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330
หรอื สแกนสงอีเมลมาที ่mdregistrar@yahoo.com
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แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย

ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... นามสกุล...................................................................................................

ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด).....................................................................................................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท (บาน)............................................................มือถือ......................................................................ที่ทํางาน................................................................................

โทรสาร....................................................................................................................E-mail Address........................................................................................................

วัน / เดือน / ปเกิด..............................................................................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)

 นักเรียนเกา รุน....................................................ปที่จบ.........................................................จบชั้นสุดทาย..................................................................................

 นักเรียนปจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย

จํานวนเงิน......................................................................บาท (...............................................................................................................................................) 

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจาย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”

 เช็คธนาคาร.....................................................สาขา....................................................เลขที่...................................................ลงวันที่............................................

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย” (รายละเอียดบัญชีธนาคารตางๆ ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรฯ)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค จาก ธนาคารไทยพาณิชย

 (มูลนิธิฯจะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)

  บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)  บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร)

 วันหมดอายุ...................../...................... หมายเลขบัตร........................................

  ครั้งเดียว  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผูถือบัตร............................................................................................................รายมือชื่อผูถือบัตร.....................................................................................................

         

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

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

          ผูบริจาค
ฝายมูลนิธิมาแตรเดอีฯ
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023      ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)

(สําหรับเจาหนาที่)
เลขที่เอกสาร........................................รหัสผูบริจาค.......................................
ผูรับ.........................................................วันที่.......................................................
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