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WELCOME MESSAGE
สารจากนายกสมาคมฯ
MDAA
(MATER DEI ALUMNI ASSOCIATION ACTIVITIES)
BEAUTY & THE BIZ FAIR ครัง้ ที่ 4
MD RUNNING CLUB
แพทยอาสา OFF ROAD
สนามบาสแสนรัก
BETTER TOGETHER
MD TODAY
โรงเรียนของเราวันนี:้ โครงการประกวดภาพวาด
ABOVE ALL, HELP ME CHOOSE KINDNESS
เรือ่ งเลาฝายวิชาการ: ความซือ่ สัตย
MD TEACHER
สายสัมพันธครูและศิษยแนนแฟน
FOREVER IN OUR HEARTS
MD SPECIAL
A BALLERINA’S DREAM
MD SHARING
Health Story: บัลเลตบาํ บัด
Beauty Story: เคล็ดลับเล็บสวย
Travel: GIVE BACK TRAVELING
Secret Recipe: CHOCOLATE & FROSTING
CUPCAKE
Entertaining: WINE & DINE FESTIVAL
Delicious: DELICIOUS CORNERS
MD SOCIETY
แวดวงมาแตรเดอีฯ
มูลนิธมิ าแตรเดอี
วารสารเซอรเวียม ฉบับเดือนพฤศจิกายน ฉบับสงทายป 2558
ที่ ยั ง คงความเข ม ข น ของข อ มู ล ข า วสารและกิ จ กรรมอั น
หลากหลายตามจิ ต ตารมณ SERVIAM ของเรา
ดวยการรวบรวมขาวคราวตางๆ ทั้งในโรงเรียนและของ
สมาคมฯ มาเลาสูกันฟงอยางตอเนื่องและจะดีอยางยิ่ง
หากพี่นองชาวมาแตรเดอีฯ รวมสงขาวและเรื่องราวตางๆ
เพื่อจัดพิมพลงในวารสารเลมนี้ดวย โดยสามารถจัดสงเขา
มาที่ฝายสาราณียกร ปรารถนา เกลียวปฏินนท MD61
อีเมล serviam.mailbox@gmail.com

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0 2252 6316 www.ourmaterdei.com

2-3 pc4.indd 3

27/11/2558 16:02:39

Welcome Message

สารจากนายกสมาคมฯ
วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44

ปฏิทนิ กิจกรรมของพวกเราชาวมาแตรเดอีฯ
สวัสดีคะ พีน่ อ งและเพือ่ นมาแตรเดอีฯ หวังวาทุกทานคงไดเห็นความเปลีย่ นแปลงของวารสารเซอรเวียมของ
เราทีพ
่ ยายามพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ โดยทีมงานฝายสาราณียกรทีเ่ ขมแข็งของคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกา
มาแตรเดอีวทิ ยาลัยฯ ชุดปจจุบนั กิจกรรมตางๆ ทีผ
่ า นมาคงจะไดอา นในวารสารเลมนีก้ นั เต็มอิม่
สวนกิจกรรมสําคัญๆ ทีเ่ พิง่ จะจบลง หรือกําลังจะเกิดขึน้ ในเวลาอันใกลน้ี ไดแก
วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ทีผ่ า นมา ชมรมเดินวิง่ ไดจดั งานเดินวิง่ Spooky Run ฉลองวัน Halloween ที่ สวนลุมพินี
โดยมีศษิ ยเกา ศิษยปจ จุบนั และญาติมติ รมารวมงานกันอยางอุน หนาฝาคัง่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

งาน Beauty and the Biz ไดกลับมาอีกเปนครัง้ ที่ 4 พรอมกับสินคาใหเลือกช็อปมากมาย
ณ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ เวลา 10.00 – 20.00 น. งานนี้ คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ (ตัก๊ ) MD62 ประธานจัดงาน พรอมทีป่ รึกษา คุณสิรมิ น
ณ นคร (นํา้ ) MD58 ผูช ว ยนายกสมาคมฯ และพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ไดรว มใจเนรมิต Beauty and the Biz ใหยงิ่ ใหญกวาทีผ่ า นมา
ดวยสินคาแฟชัน่ เสือ้ ผาเครือ่ งประดับ Lifestyle สินคาเด็ก รานอาหารกวา 100 ราน และบูธของชมรมตางๆ รวมทัง้ บูธมูลนิธพิ ระดาบส
ทีไ่ ดนาํ สินคาฝมอื ชาวบานในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมาจําหนาย ขอขอบคุณครอบครัวมาแตรเดอีฯ ทีไ่ ดมาสงเสริมแบรนดและ SME
ของชาวมาแตรเดอีฯ รายไดหลังหักคาใชจา ยจะมอบใหบา นเทพและใชสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรมตางๆ ตอไป
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ชมรมจักรยาน Mater Dei Bike club พาสมาชิกกวา 60 คน ไปขีจ่ กั รยานและทํากิจกรรม

รวมกับชุมชน ณ บางกะเจา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

เวลา 14.00 น. การประชุมใหญของสมาคมฯ เนื่องดวยปนี้ไมมีการเลือกตั้ง เราจึงได
เชิญนักเรียนเกามารวมสังสรรค พรอมอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบของสมาคมฯ ใหเหมาะสมกับปจจุบนั มากขึน้ ทัง้ เรือ่ งการเลือกตัง้
นอกจากนี้ เรายังถือโอกาสเรียนเชิญคุณครูปจ จุบนั และทีเ่ กษียณแลวมารวมงานดวย โดยมีอาหารวางเมนูยอดยอดฮิตตลอดกาลจัดเสิรฟ ดวย
จะสุขและสนุกแคไหนมาติดตามกันในเซอรเวียมเลมหนานะคะ
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558

งานสวยไดกุศลครั้งที่ 24 เปนงานจําหนายสินคามือสองสภาพดี รวมทั้งผลิตภัณฑ
ใหมราคาพิเศษ พรอมตอนรับทุกทานใหมาเลือกซื้อตามอัธยาศัยอีกครั้ง ทั้งเสื้อผา เครื่องใช และเครื่องอุปโภคบริโภค เราจึง
ขอเรี ย นเชิ ญ ให ทุ ก ท า นนํ า ส ง ของและสิ น ค า มาร ว มในโครงการนี้ กั น เยอะๆ นะคะ รายได ทุ ก บาททุ ก สตางค ไ ม มี ก ารหั ก
คาใชจายจะมอบใหโครงการบานเทพทั้งหมด ซึ่งโครงการบานเทพในปจจุบันมี คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล MD51 อุปนายกที่ 1
ของสมาคมฯ เป น ประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารโครงการฯ ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก บ า นเทพ
และสนับสนุนโครงการตางๆ ของชมรมแพทยอาสา และในปนี้ ทางคณะอนุกรรมการไดรับความกรุณาจาก คุณเพชรรินทร
มีเดช MD59 เปนประธานจัดงานสวยไดกุศล เราจะเริ่มตีราคาสินคากันตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ และจะนําสินคามาจัดที่
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ณ บริเวณหองอาหารคุณครูและหองอาหารโรงเรียนตั้งแตวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ
เปดขายใหบคุ คลทัว่ ไปตัง้ แตวนั ที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 การจัดงานตองไดรบั ความรวมมือจากหลายฝายและเปนมหกรรมทีแ่ สดง
ใหเห็นถึงจิตตารมณเซอรเวียมในใจของพวกเราชาวมาแตรเดอีวทิ ยาลัยไดอยางแทจริงทีช่ ว ยกันทัง้ บริจาคและมาซือ้ สินคา
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วันที่ 14 ธันวาคม 2558

เวลา 9.00 - 11.00 น. โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยและสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานเทิดพระเกียรติลนเกลาฯ ชาวไทย นอมใจถวายพระพร และรวมฟงบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เนื่องดวยสมาคมฯ
เปนสมาชิกของชมรมผูร คู ณ
ุ แผนดิน ซึง่ องคกรสมาชิกผลัดกันจัดกิจกรรมเพือ่ การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และพระบรมราชินนี าถ
และถวายคําภาวนารวมกันเพื่อพระพลานามัยของลนเกลาฯ สองพระองคและเพื่อสันติสุขของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในจังหวัด
ภาคใต หลังจากการภาวนาแลวจะมีการบรรยายพิเศษถึงพระราชกรณียกิจของลนเกลาฯ สองพระองค โดย ทานผูหญิง ดร.ภรณี
มหานนท MD31 และ แพทยหญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญนักเรียนเกาทุกทานมารวมงานกันเพือ่ แสดง
ใหเห็นพลังความจงรักภักดีตอ ลนเกลาฯ สองพระองคของพวกเรานักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยกันดวย ทัง้ นีจ้ ะไมมจี ดหมายเรียนเชิญแตจะ
สงขาวและกําหนดการไปทางผูแ ทนรุน ขอความกรุณาทุกๆ ทานไดโปรดประชาสัมพันธชกั ชวนมากันดวย งานนีม้ ี คุณสุดถนอม กรรณสูตร
(หนึง่ ) MD54 และ คุณศรีชนก (วัฒนศิร)ิ ไรท MD44 เปนแรงสําคัญในการจัดการและประสานงาน
วันที่ 10 มกราคม 2559

เวลา 14.00 น. การแขงขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหวางนักเรียนเกาของโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนแวนตและโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย “Hand in Hand We Give” ณ สนามบาสปรับปรุงใหมของโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย พรอม
รับบริจาคอุปกรณกฬี าสภาพดีทไี่ มไดใชแลว เพือ่ มอบให มูลนิธสิ ง เสริมการศึกษา คณะภคินเี ซนตปอล เดอ ชารต
แหงประเทศไทย (รับบริจาคหนางานและที่ MD Shop) อยาลืมมารวมกับกองเขียรเปนกําลังใจแกนกั กีฬาและ
เชียรลดี เดอรของพวกเรามาแตรเดอีฯ ดวยนะคะ ประธานจัดงานนีค้ อื คุณวรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49
วันที่ 20-21 มกราคม 2559

ชมรมแพทย อ าสาร ว มกั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ม.2 โรงเรี ย น
มาแตร เ ดอี วิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย นโรงเรี ย น ตชด. จ.ประจวบคี รี ขั น ธ
พร อ มที ม Off Road เข า เยี่ ย มและตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย นอี ก สองโรงเรี ย น ในวั น ที่ 22 และ
25 มกราคม ผู  มี จิ ต กุ ศ ลต อ งการช ว ยเหลื อ กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดใน
หนา 15 คะ

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น โครงการสนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการของโรงเรี ย น
มาแตรเดอีวิทยาลัย และโครงการพันดวงใจของมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัยที่ชวยระดมทุนชวยเหลือ
ครูอาวุโสทีเ่ กษียณอายุแลว อีกทัง้ งานจัดทําหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ”
ซึ่งประกอบดวยหนังสือ 2 ชุด คือ “ไดรูจัก คือไดรัก... มาแมรจากแดนไกล” และ “ไดรูจัก
คือไดรัก... คุณแมบุญประจักษ ทรรทรานนท” เพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสวันครบรอบ 88 ป
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยซึง่ จะพรอมวางจําหนายที่ MD Shop วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 โดย
จัดจําหนายในราคาชุดละ 750 บาท
เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับนํ้าใจจากชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทาน ในการสานตอจิตตารมณ
เซอรเวียมรวมกัน เพือ่ สรางประโยชนใหกบั โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย สังคม และประเทศชาติ
โดยไมหวังผลตอบแทน ซึง่ นับเปนพลังอันยิง่ ใหญ คณะกรรมการขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ทีน่ ี้
และเราจะพยายามดําเนินงานตอไปดวยความมุงมั่นเพื่อสานสัมพันธระหวางนักเรียนเกาทุกรุน
ทุกวัย อยางตอเนือ่ ง ตามจุดมุง หมายของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปจจุบนั One for All & All
for Serviam

SERVIAM
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สารจากสาราณียกร
ปรารถนา (อนุราษฎร) เกลียวปฏินนท MD61

สวัสดีคะ สมาชิกทุกทาน วารสารเซอรเวียมฉบับนี้
เปนฉบับสงทายป 2558 เมือ่ มองยอนกลับไป
ตัง้ แต คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา (พีไ่ ก) MD44
และกรรมการชุดนีเ้ ขามารับตําแหนง
ตัง้ แตเมือ่ ปลายป 2557
มีเหตุการณและขาวสารแลกเปลีย่ นกัน
ระหวางสมาชิกมากมาย ทางสมาคมนักเรียนเกาฯ เอง
ไดพยายามจัดกิจกรรมตางๆ
เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธทด่ี ใี นหมูน กั เรียนเกา
หลายครัง้ กิจกรรมก็สามารถ
สรางรายไดเพือ่ สมทบทุนใหกบั กิจกรรมของ
โรงเรียนหรือของสมาคมฯ ไดเปนอยางดี

ลาสุดเมือ่ วันเสารที่ 7 พฤศจิกายนนี้ งาน Beauty & the Biz
ครัง้ ที่ 4 ไดผา นพนไปอยางสวยงาม รายไดสว นหนึง่ ทีส่ มาคมฯ ไดรบั จาก
การขายบูธในงานนี้จะนําไปสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
“บานเทพ” ดิฉนั มองวาการสนับสนุน “บานเทพ” นัน้ เปนการชวยเหลือ
สังคมโดยรวม เพราะมี “บานเทพ” ชาวชุมชนคลองเตยสามารถฝาก
ลูกเล็กไวกับคุณครูที่เอาใจใส ไดรับการดูแลอยางใกลชิดและอาหาร
ที่มีคุณภาพทําใหผูปกครองสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่
เพือ่ เปนแรงผลักดันชุมชนตอไป
งาน Beauty & the Biz ครัง้ นีน้ า ประทับใจมาก ดิฉนั เองไมใช
สาวนักช็อปตัวยงยังเพลิดเพลินกับรานคาตางๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย
นาสนใจ มีคณ
ุ ภาพ สินคาถูกใจกลุม ลูกคามากมาย มีทงั้ สินคาของสาว
วัยรุน ของแมและเด็ก ของกลุม ลูกคาทีร่ กั สุขภาพ รักการออกกําลังกาย
หรือทํากิจกรรม Outdoor อีกทัง้ รานอาหารคาวหวานไทยเทศ รวมถึง
เครือ่ งดืม่ เอาใจนักชิมและทําใหเดินไดทงั้ วัน บนเวทีนนั้ คณะผูจ ดั ไดเปด
โอกาสใหเด็กๆ นักเรียนปจจุบันหลายชวงชั้นไดแสดงความสามารถ
ในการดําเนินรายการ รอง เตน เลนดนตรี ทัง้ เดีย่ วและกลุม ทําให
งานครึกครืน้ มีสสี นั และอบอุน แบบมาแตรเดอีฯ
แตสําหรับนักเรียนเกาอยางดิฉัน งานนี้ไมไดเปนเพียงโอกาสที่
จะมาจับจายใชสอยสินคาเทานัน้ แตยงั เปนโอกาสใหไดพบปะเจอะเจอ
รุนพี่รุนนองมาแตรเดอีฯ และผูปกครองที่ออกมาสนับสนุนงานนี้กัน
อยางเต็มที่ ทัง้ ทีม่ าออกบูธและทีม่ าเดินเลนซือ้ ของ บรรยากาศอบอุน
เปนกันเองในสถานทีท่ คี่ นุ เคย ทําใหผมู างานมีแตรอยยิม้ เคลาการพูด
คุยกอดคอถายรูป Selfie กันตัง้ แตกอ นงานเปด 10.00 น. จนถึงเวลา
ปดงานตอนสองทุม ตองขอขอบคุณรุน นองคนเกง วรินดา เธียรอัจฉริยะ
(ตัก๊ ) MD62 และทีมงานมากๆ นะคะ ปนใี้ ครทีพ่ ลาดงาน Beauty &
the Biz ไป โอกาสหนาหามพลาดนะคะ
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BEAUTY & THE BIZ FAIR #4
งานแฟรสดุ สนุกสไตลมาแตรเดอีฯ

ผานไปแลวกับงาน Beauty & the Biz Fair ครัง้ ที่ 4
ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันเสาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
วารสารเซอรเวียมจึงไมรอชารีบเก็บภาพ
ความสนุกสุขสันตมาฝาก กับบรรยากาศของ
งานแฟรครัง้ ยิง่ ใหญของชาวมาแตรเดอีฯ
ทีห่ นึง่ ปจะมีขน้ึ ครัง้ เดียวเทานัน้

เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การ SME ของศิ ษ ย เ ก า และศิ ษ ย ป  จ จุ บั น
พรอมหารายไดสนับสนุนโครงการบานเทพ ซึง่ ในปนี้ ไดมกี ารเปดบูธ
จําหนายสินคามากมายทั้ง แฟชั่น, เครื่องประดับ, ของใชในบาน,
ผลิตภัณฑสาํ หรับลูกนอย, เครือ่ งกีฬา, เครือ่ งเขียน, ผลิตภัณฑความงาม
อาหารเสริม และอาหารนานาชนิด พรอมโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด
ถึง 80% เรียกไดวา ช็อปกันกระจายจนตัวเบากลับบานทัง้ ผูอ อกราน
และผูเ ยีย่ มชมงาน
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งานครัง้ นีเ้ ริม่ ตัง้ แต 10.00 น. หลังจากพิธเี ปดงาน ก็มกี ารแสดง
ของนองๆ นักเรียนปจจุบนั ทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันมารองเพลงและเลนดนตรี
สรางบรรยากาศที่ครึกครื้นเปนกันเองใหกับผูมารวมงาน มีไฮไลท
อยูท กี่ ารแสดง “Pitch Perfect the Musical” ของเด็กๆ ชัน้ ป.1-5 ซึง่
ก็ตอ งขอขอบคุณ คุณครูอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ (ลูกปูน) MD77 ทีช่ ว ย
ฝกสอนและควบคุมการแสดงไดอยางเยีย่ มยอด การจัดบูธสินคาในปนี้
ไดแบงออกเปนโซนอาหารบริเวณดานในและดานนอกโรงอาหาร โดยมี
เมนูอรอยจากรานของชาวมาแตรเดอีฯ มาใหลมิ้ ลองมากมาย ทัง้ กระทง
ทอง ของอาจารยนติ ยาทีท่ าํ สําหรับงานนีโ้ ดยเฉพาะ, ขนมจีนครัวแมดา,
คัว่ กลิง้ ผักสด, Tippa by เตีย๋ วหนาคลัง, กะหรีป่ บ คุณยา, Pasta 54,
Krispy Cream ไอศกรีม Movenpick รวมถึงเครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด
โซนแฟชัน่ ทีเ่ ต็มไปดวยเสือ้ ผา เครือ่ งสําอาง นํา้ หอม และเครือ่ งประดับ
ซึ่งจัดอยูในบริเวณสนามใหญใกลๆ กับเสาธง โซนของแตงบาน
ของใชในบาน เครือ่ งเขียน และมูลนิธติ า งๆ ก็จะอยูร อบๆ สนามใหญ
อี ก ทั้ ง โซนสั น ทนาการที่ อ ยู  ท างด า นทางเข า ถนนเพลิ น จิ ต ที่ มี
รานจักรยาน Tokyo Bike และ Vanmoof ชุดกีฬาจากหลากหลาย
แบรนด กลองถายรูป GoPro อุปกรณเดินปา Hiking และ Backpacker
รวมทั้ ง ซุ  ม ชมรมต า งๆ ที่ ม าจํ า หน า ยเสื้ อ ยื ด และที่ ข าดไม ไ ด คื อ
โซนเด็ก ที่จัดใหอยูในโรงยิมพรอมเปดแอรเย็นฉํ่าใหกับเด็กๆ ได
สรางสรรคผลงานศิลปะในขณะทีค่ ณ
ุ แมชอ็ ปสินคาเด็กอยางสนุกสนาน
อยาง Face Paint, Jewel Tattoos, Colorful Sand Craft และ
Rainbow art
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นอกจากจะไดช็อปกันอยางสนุกสนานแลว สาวๆ มาแตรเดอีฯ
ยังไดถอื โอกาสมาพบเจอเพือ่ นๆ พีๆ่ นองๆ และคุณครู ทีห่ า งหายกัน
มานาน งานนีจ้ งึ เต็มไปดวยรอยยิม้ และความประทับใจอยางยิง่
งานนีจ้ ะเกิดขึน้ ไมไดเลยถาไมมสี ปอนเซอรใจดีอยาง ราน Wine Loft,
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด, NBD Healthcare Co.,Ltd, Betagro
Group, Hot-Star Large Fried Chicken, ทิพยประกันภัย, สมาคม
การคายาสูบไทย, บีบี บิวตี้แอนดบียอนด และ Bioglow ที่ใหการ
สนับสนุนการจัดงาน แลวพบกับความสุขสนุกเชนนี้อีกครั้งในโอกาส
หนานะคะ
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MATER DEI RUNNING CLUB
Mater Dei Running Club เพือ่ สุขภาพทีด่ ที ง้ั กายและใจ

คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย และ คุณจุฬาลักษณ สยามวาลา
(เหมียว) MD60 นําสมาชิกชมรม Mater Dei Running Club
รวมงาน Run Bangkok Strong รวมไวอาลัยใหกบั
ผูส ญ
ู เสียในเหตุการณระเบิดทีร่ าชประสงค
พรอมเขาขอพรทาวมหาพรหม ณ สีแ่ ยกราชประสงค ใหคมุ ครอง
ประเทศไทยใหสงบสุขในเร็ววัน
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กิจกรรม Central Mini Marathon มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง
การกุศล 2015 ทีช่ าวชมรม Mater Dei Running Club ตืน่ แตเชา
มารวมทําบุญกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมและสมาพันธชมรมเดิน-วิ่ง
สุขภาพไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

กิจกรรม Spooky Run 2015 ของชมรม MD Running Club
จัดกิจกรรมสรางสรรคชวนกันแตงผีมาออกกําลัง ตอนรับวันฮาโลวีนกัน
ตัง้ แตเชาตรู โดยมีสมาชิกชมรมพรอมครอบครัวเตรียมพรอมมารวม
งานกันอยางสนุกสนาน ณ สวนลุมพินี เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม ทีผ่ า นมา

ประมวลภาพจากกิจกรรม Mater Dei Trail Run 2015 ทีส่ นุกสนานน
และท า ทาย โดยยั ง คงบรรยากาศอั น อบอุ  น สไตล ม าแตร เ ดอี ฯ
โดยชมรมเดิน-วิง่ และสมาชิกชมรมกวา 50 คน ที่ เขาประทับชาง จ.ราชบุรีรี
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แพทยอาสา OFF ROAD
โครงการเพือ่ สังคมกับชมรมแพทยอาสา

พญ. นาฏ ฟองสมุทร MD52 อุทศิ ตน เพือ่ งานสังคมสงเคราะหของสมาคมฯ
อยางสมํา่ เสมอตลอดมา และเปนกําลังสําคัญของโครงการแพทยอาสาทีส่ ราง
แรงบันดาลใจใหนอ งๆ มาตลอด

สา นนําํ โโดย
ดย คคุณวิ
เซอรเวียมจึงขอประมวลภาพกิจกรรมของชมรมแพทยอาสา
ณวิวิ รรณ สารกิจปรีชา MD44 และ
พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52 ทีค่ รัง้ นีน้ าํ ทีมแพทยอาสาไดบกุ เขาไปถึงชายแดนไทย-พมา เพือ่ ดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรลี อ ม อ.บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรขี นั ธ พรอมนํา
ยาสามัญมอบใหกบั สํานักสงฆเพือ่ ชวยเหลือชุมชนใกลเคียงอีกดวย ทีต่ อ งใชคาํ วา “บุก” เพราะการเขาถึง
พืน้ ทีน่ น้ั ตองใชรถ 4 Wheel Drive เทานัน้ เนือ่ งจากสภาพเสนทางไมอาํ นวย ตองขอชืน่ ชมในความตัง้ ใจและ
ความเสียสละ ของพีๆ่ และผูม จี ติ อาสาทุกทานทีย่ ดึ มัน่ และสืบสานจิตตารมณเซอรเวียมเสมอมา
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เซอรเ วียี มขอประชาสัมั พันั ธก จิ กรรมของชมรมแพทยอาสาทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ใน วันที่ 20-21 มกราคม 2559 ชมรมแพทยอาสา
จัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 2 โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ไปตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ตชด.นเรศวร ปาละอู
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ จะมีทงั้ แพทยทเี่ ปนนักเรียนเกาและนักเรียนเกาทีจ่ ะไปเปนผูช ว ยแพทยไปรวมกิจกรรมนีก้ นั ดังเชน
ทุกป จึงขอเรียนเชิญชวนผูม จี ติ กุศลและแพทยทกุ แขนงมารวมแสดงจิตตารมณเซอรเวียมกัน
และดวยมีบางโรงเรียนที่รถธรรมดาไมสามารถเขาไปได ทางชมรมแพทยอาสาจึงจัดทีม Off Road เขาไปเยี่ยมและตรวจ
สุขภาพเด็กๆ อีกสองโรงเรียน ใน วันศุกร ที่ 22 และ วันจันทร ที่ 25 มกราคม 2559 จึงขอเชิญชวนผูม จี ติ กุศลทีม่ รี ถขับเคลือ่ น
สีล่ อ รวมเดินทางไปดวยกัน ซึง่ สมาคมฯ ไดจดั ใหอาสาสมัครทุกทานพักทีห่ วั หิน โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆ ผูท มี่ จี ติ กุศลทีต่ อ งการ
รวมกิจกรรมในครัง้ นี้ สามารถติดตอลงชือ่ โดยระบุ ชือ่ นามสกุล ชือ่ เลน รุน (และหากเปนแพทยรบกวนระบุวา แพทยสาขาใด) ไดที่
วรารินทร (ตอบ) MD64 โทร.081-6958383 หรือ พ.ญ.วินิฐา เฉิดพงษตระกูล (หมอนุน) MD61 โทร.081-4070044 หรือ
พ.ญ.ดวงรัตน (หมอนก) MD66 โทร.081-8014092 หรืออีเมล: mdvolunteerdoctor@gmail.com
สวนผูส มัครไปกับทีม Off Road สามารถสมัครไดที่ ไก วิวรรณ MD44 โทร.081-4088888/ อีเมล gaivivan@hotmail.com
หรือที่ พ.ญ.นาฏ ฟองสมุทร (หมอนาฏ) MD52 โทร.081-843-8098 / อีเมล: nart@thepwatana.com
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สนามบาสแสนรัก

ความผูกพันจากครัง้ วัยเยาว...สนามบาส ทีเ่ ตม็ ไปดวยความทรงจําลาํ คาในรัว้ มาแตรเดอีฯ โดย คุณเจดิ ศิริ สุขเสริม MD37

สุนทรี บัตรพรรธนะ, เจิดศิริ สุขเสริม, สุคนธา เมฆวิจติ รแสง, แพรวพรรณ (ปริพนธพจนพิสทุ ธิ)์ ชิโนกุล, รสมาลี บุนนาค,
ชมนาด สกุลไทย, พูลสุข เตชะกําพุช (คนขับ - เจาของรถ) ไปหาสปอนเซอรจดั ฉายหนัง หาเงินสรางสนามบาส

สนามบาสเกตบอลใหมของโรงเรียนเราไดผา น
การใชงานมาเทอมหนึง่ แลว นองๆ นักเรียนปจจุบนั
ตางตืน่ เตนและมีความกระตือรือรนทีจ่ ะใชสนามบาส
ใหมทกุ วัน นักเรียนลงเลนบาสฯ เลนแชรบอลกัน
ตัง้ แต 6 โมงกวา ยังไมทนั 7 โมงเชา
ก็เหงือ่ ทวมหนาแดงไปตามๆ กัน ชวงระหวางวัน
คุณครูพานองๆ มาเรียนพละทีส่ นามนีก้ นั
อยางตอเนือ่ ง ในเวลาพักเทีย่ งถาไมไดจดั การแขง
กีฬา นองๆ ก็จะพากันเลนบาสฯ เลนแชรบอล
กันตอ หลายคนถึงกับพกขาวกลอง
มาจากบานเพือ่ จะไดมาจองสนามไวๆ
นองๆ จะรูบ า งไหมวาในอดีต “รุน พี่ MD37”
ก็เคยรวมเลนบาสฯ กัน ณ ทีน่ ้ี อยางสนุกสนาน
เชนกัน ซึง่ นับเปนชวงเวลาแสนวิเศษทีย่ งั คงอยูใ น...
ความทรงจํามาจนถึงทุกวันนี้
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สนามบาสใหม ในป พ.ศ. 2509

ยอนหลังไปป พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) ปที่สรางสนามบาสเสร็จ
จากความทรงจําและรูปภาพทีเ่ ก็บไว ปนนั้ นักเรียน รุน MD37 กําลัง
เรียนอยูช นั้ ม.ศ.5 (เปนรุน ทีก่ ระทรวงศึกษาเปลีย่ นชือ่ จาก ม.7-ม.8)
มาแมรโยเชฟมารี (Ma Mère Joseph Marie Alice Bouchard)
(มาแมรอลิสในปจจุบนั ) เปนมาแมรประจําชัน้ สมัยนัน้ มีสภานักเรียน
ซึง่ มาแมรโยเชฟมารีเปนประธาน ดร.อัสนียา (ยูปานนท) สุวรรณศิรกิ ลุ
MD37 เปนหัวหนานักเรียน มีหวั หนาสี (ฟา แดง เหลือง เขียว) ผูเ ขียน
เปนหัวหนาสีเขียวและทําหนาทีเ่ ปนเลขาฯ สภานักเรียน
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มาแมรโยเชฟมารี เปนผูใ หความสําคัญของการออกกําลังกายและ
อยากสงเสริมใหนกั เรียนไดเลนกีฬา ทานจึงมีแนวคิดทีจ่ ะสรางสนาม
บาสเกตบอลใหโรงเรียน และรับผิดชอบดูแลการออกแบบรวมถึงการ
กอสรางสนามบาส โดยมอบใหนกั เรียนรุน MD37 ทําหนาทีร่ ะดมทุน
ดวยการจัดฉายหนังที่ โรงหนังควีนส วังบูรพา ขายบัตร จัดดนตรี ฯลฯ
ซึง่ ศรินทร เมธีวธั รานนท MD37 รับหนาทีห่ าบริษทั ขายปูนและรับงาน
กอสรางใหมาแมร นอกจากความสนุกสนานและประสบการณตางๆ
ทีไ่ มอาจหาไดในตําราไหนๆ พวกเรายังไดเรียนรูถ งึ การบริหารจัดการ
และการจัดงานใหเหมาะสม และความสามัคคีรว มแรงรวมใจทัง้ จาก คุณอัสนียา ยูปานนท (ในสมัยนัน้ )
การทํางานและการเลนกีฬา
แและ
ละ คุณ
ุ สสมรั
มรกั ษษ สสุวุ รรรณศิ
รณศริ กิ ลุ
หลังจากที่สนามดําเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณไดเกิดตํานาน
บทใหมขนึ้ ณ สนามบาสแหงนี้ ในวันทีโ่ รงเรียนจัดงานวันนิทรรศการ
วิชาการ โรงเรียนมีการจัดแขงบาสฯ ไดเกิดนิยายรักริมรัว้ มีนกั เรียน
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ เขามาชม เขามาเชียร และติดใจฝมอื ชูต ของ
นักบาสฯ เบอร 7... ดร.อัสนียา หลังจากนัน้ ทัง้ คูไ ดพบรักกัน... นิยายจบ
แบบ Happy Ending ฝายชายจบแพทย พระเอก-นางเอกแตงงานกัน
มีลกู สาวเปนนักเรียน รุน MD63 และมีหลานสาว ซึง่ จะมาเปนนักเรียน
มาแตรเดอีฯ ในอนาคต อีกความทรงจํา ณ สนามบาสแหงนี้ คือการ
แขงกีฬาสี โดยเฉพาะกองเชียรของสีเขียว เพลง Green green green!
Green will win today! ยังคงดังกองอยูใ นหู ใหไดรสู กึ ฮึกเหิมทุกครัง้
คุณเจิดศิริ สุขเสริม MD37 (คนที่ 3 จากซาย)
ทีผ่ า นไปยังสนามบาสแหงนี้
รวมงานเปด สนามบาส
เวลาผานไปกวา 49 ป หากเปนคน สนามแหงนี้คงเติบโตเปน
ผูใ หญทมี่ คี วามทรงจํามากมาย เหมือนกับพวกเรา พวกเรายินดีทเี่ ห็น
สนามบาสแหงนีไ้ ดรบั การปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยและการใชงาน ผูแ ทนรุน MD37 ไดไปรวมงานปดสนามบาสดัง้ เดิมและ
มอบเงินสมทบการปรับปรุงสนามบาส ใหนกั เรียนรุน ตอๆ เปนความรูส กึ สุขใจ ทีพ่ วกเราไดมสี ว นในประวัตศิ าสตร ไดตอบแทนโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย โรงเรียนทีร่ กั ของเรา ขอใหสนามแหงนีเ้ ปนสนามทีจ่ ะอยูก บั พวกเราและเปนความทรงจําของพวกเราชาวมาแตรเดอีฯ ตลอดไป

เนือ่ งในโอกาสการแขงบาสเกตบอลกระชับมิตรระหวางโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตและโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
ทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันที่ 10 มกราคม 2559 สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอเชิญชวนทุกทานบริจาคอุปกรณกฬ
ี าสภาพดีทใ่ี ชแลว เพือ่ รวบรวมและสงมอบใหกบั โรงเรียนในอุปถัมภของ
มูลนิธสิ ง เสริมการศึกษาคณะภคินเี ซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย
โดยทานสามารถนํามาฝากไวทร่ี า น MD Shop ไดตง้ั แตวนั นีเ้ ปนตนไป (จันทร - ศุกร 9.00 - 16.00 น.)
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BETTER TOGETHER
สานสัมพันธ สามพลัง เพือ่ สรางสรรคมาแตรเดอีฯ

โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย โดยคณะซิสเตอรไดจดั งานรับประทานอาหารเย็น “สานสัมพันธชาวมาแตรเดอีฯ”
ขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนมาแตรเดอีฯ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียน สมาคมนักเรียนเกาฯ
สมาคมผูป กครองและครูฯ และเครือขายผูป กครองฯ ไดทาํ ความรูจ กั และกระชับความสัมพันธกนั ใหแนนแฟน
ยิง่ ขึน้ เมือ่ วันพุธุ ที่ 16 กันยายน ทีผ
่ า นมา
ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร ผูจัดการโรงเรียนมาแตรเดอี

คณะซสิ เตอรและกรรมการสมาคมฯ
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วิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดงานและขอบคุณสมาชิก
ทุทกทานทีไ่ ดเสียสละและทุม เทใหโรงเรียนมาโดยตลอด และ
วัวนนีก้ เ็ ปนโอกาสอันดีทจี่ ะไดมาพูดคุยรูจ กั กัน ทัง้ คณะซิสเตอร
คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนเกาฯ นําโดย คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา
MD44, คุณศรีชนก วัฒนศิริ MD44 และตัวแทนจาก
สมาคมผูป กครองและครูฯ และเครือขายผูป กครองฯ โดยมี
คุคณณศกร ทวีสนิ นายกสมาคมผูป กครองและครูฯ เปนตัวแทน
กลาวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน การประชุมในครั้งนี้
เปนการเริม่ ตนทีด่ ขี องการทํางานรวมกัน เปนการเปดโอกาส
ให
ใ ผูมีนํ้าใจกับโรงเรียนจากทีมตางๆ ไดมีโอกาสพบปะกัน
อย
อ า งเป น ทางการ ที่ พ ร อ มจะอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สั ง คมตาม
จิจตตารมณเซอรเวียม ดังเชนที่คุณณศกรกลาวไวในงานวา
“สังคมของเราทุกวันนีย้ งั ไมสนิ้ หวัง เพราะยังมีคนอีกมากมาย
ทีทย่ งั มีนาํ้ ใจใหกบั สังคม และพรอมทีจ่ ะมาชวยกันโดยไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ”
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กรรมก ผปู กครองและครู

โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย สมาคมนักเรียนเกาฯ และสมาคมผูป กครองและครูฯ รวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
อ.สุมติ รา พงศธร, ซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี, คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา, คุณศรีชนก วัฒนศิริ และ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ อดีต
สมาคมผูป กครองและครู นําคณะครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย พรอมดวยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภและคณะกรรมการสมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย เขาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช พรอมกันนีไ้ ดทลู เกลาถวายนาฬกาทีร่ ะลึก 84 ป การสถาปนาโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย ยีห่ อ Leonard ตัวเรือนสี Pink Gold
ซึง่ ไดอญ
ั เชิญพระปรมาภิไธยยอ ภ.ป.ร. พรอมขอความ “H.M. King Bhumibol Adulyadej” ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เมือ่ วันที่ 22 กันยายน ทีผ่ า นมา

ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากเครือขายผูป กครอง โดย คุณสุพนิ ดา มงคลสุขสวัสดิ์

SERVIAM
16-19 edit im3.indd 19

19
11/25/15 2:10 PM

MD Today

โรงเรียนของเราวันนี้

โครงการประกวดวาดภาพ “Above All, Help Me Choose Kindness.” โดย อ.สุมติ รา พงศธร MD38

นักเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะ
ขีดเขียน-วาดภาพตัง้ แตเยาววยั และหลายคนรัก
ทีจ่ ะพัฒนาฝมอื วาดภาพระบายสีของตน
อย
อยางตอเนอง
างตอเนือ่ ง
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เมือ่ กอนการเรียน “วาดเขียน” จะมีแตในระดับอนุบาลและประถม
ศึกษา นักเรียนเการุน MD36-56 นาจะจําไดวา คุณครูแตว เปนผูส อน
วาดเขียน ปจจุบนั นักเรียนมีโอกาสเรียนศิลปะจนถึงมัธยมปลาย โดย
ในระดับประถมศึกษาจะมีครูสอนศิลปะดานทัศนศิลป 2 ทาน และใน
ระดั
ระดบบมัธยมจะมีครูศลิ ปะประจําการ 1 ทาน และครูพเิ ศษอีก 2-3 ทาน
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เครื อ ข า ยผู  ป กครองคาทอลิ ก ของโรงเรี ย น
มาแตรเดอีวิทยาลัย ไดจัดประกวดวาดภาพของ
นักเรียนมา 4 ปแลว โดยมี อาจารยปรารถนา
เกลียวปฏินนท (แพ็ต) MD61 เปนผูรับผิดชอบ
โครงการนี้ โดยหัวขอการประกวดวาดภาพในปนี้
คือ คุณธรรม ภายใตหวั ขอ “Above All, Help Me
Choose Kindness.” หรือ “เหนือสิง่ อืน่ ใด โปรดชวย
ใหลูกเลือกใจเมตตา” เด็กๆ ที่สงภาพประกวด
สามารถสือ่ ความหมายมาไดอยางนารัก และแสดง
ฝมอื ศิลปะของตนไดอยางนาชืน่ ชม
การส ง ภาพเข า ประกวดในครั้ ง นี้ นั ก เรี ย น
ทุกคนสามารถสงไดมิใชเฉพาะนักเรียนคาทอลิก
เทานั้น ถึงแมเจาของโครงการจะเปนเครือขาย
ผูป กครองคาทอลิกก็ตาม เมือ่ ปทแี่ ลว ทางเครือขายได
นําภาพของนักเรียนทีไ่ ดรบั รางวัลมาจัดทําเปนแฟม
เก็บเอกสาร สําหรับในปนี้ เรากําลังรอวาอาจารย
แพ็ตจะนําผลงานนักเรียนมาผลิตเปนของที่ระลึก
อะไรใหเราไดชนื่ ชม
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เรือ่ งเลาจากฝายวิชาการ

“ความซือ่ สัตย” โดย ศาสตราจารย ดร.รัศมีดารา หุน สวัสดิ์ MD33

ตัง้ แตป พ.ศ.2466 เรือ่ ยมาจนกระทัง่ ป พ.ศ.2552
ไดมนี กั บวชสตรีคณะอุรส ลุ นิ แหงโรมันยูเนียน
(Ursulines of the Roman Union) เขามาใน
ประเทศไทยและบรรจุเปนครูทโ่ี รงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัยของเรา ซึง่ เราเรียกพวกทานวา “มาแมร”
โรงเรียนของเราจึงมีมาแมรเปนผูว างรากฐาน
การเรียนการสอนระดับสากล และยังไดอบรม
สัง่ สอนลูกศิษยใหมจี ติ ตารมณ SERVIAM มีความ
ซือ่ สัตย มีระเบียบวินยั มีความออนนอมถอมตน
มีความอดทน รูจ กั ใหอภัย รูจ กั ประหยัด รูจ กั การให
รูจ กั หนาที่ ฯลฯ ซึง่ เปนทีน่ า เสียดายวาในปจจุบนั
เราไมมี “มาแมรจากแดนไกล” เขามาเปนครูทโ่ี รงเรียน
อีกแลว จึงเปนหนาทีข่ องโรงเรียน สมาคม และ
ผูป กครอง ทีจ่ ะตองรวมมือกันอบรมสัง่ สอนเด็กๆ
ของเราใหเติบโตเปนผูใ หญทด่ี มี คี ณ
ุ ภาพสืบไป
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อนุกรรมการวิชาการของสมาคมนักเรียนเกาฯ จึงจัดประชุมกับครู
ผูส อนจริยศึกษา ทัง้ ระดับประถมและมัธยม หัวขอของการพูดคุยกันคือ
เรือ่ ง “ความซือ่ สัตย” นักเรียนเกาทุกคนคงจําไดตลอดมาวาโรงเรียนมี
บริการ “Lost and Found” แมในทุกวันนีก้ ม็ โี ครงการ “ของหาย ไดคนื ”
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นรู  จั ก นํ า ของที่ เ ก็ บ ได ม าส ง ไว ที่ ส  ว นกลาง
แมแตในชัน้ อนุบาล ครูจะใหเด็กนําของทีเ่ ก็บไดมาประกาศหาเจาของ
ในชัน้ เรียนและใหเจาของไดขอบคุณผูท เี่ ก็บมาใหหนาชัน้ เรียนอีกดวย
สาเหตุสาํ คัญของความไมซอื่ สัตย คือความกลัวและความไมมนั่ ใจ
ในตนเอง จึงตองหาทางออกงายๆ ดวยการโกง โกหก ขโมย ลักลอบ ฯลฯ
ครูไมควรใหเด็ก “กลัว” ทีจ่ ะตอบตามความเปนจริง เชน เวลาครูถาม
“ทําไมมาสาย?” ครูตอ งไมดุ หากเด็กตอบวา “ตืน่ สาย” แตควรชวย
เด็กแกทสี่ าเหตุ ทุกวันนีโ้ รงเรียนมาแตรเดอีฯ ไดรณรงคอยางเขมแข็ง
ในเรื่อง “ไมลักลอก” ตั้งแตชนั้ อนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยม 6 ในขณะ
เดียวกันก็รจู กั ใหเกียรติอา งอิงงานของผูอ นื่ ทุกครัง้ ในชัน้ เด็กโตครูอาจ
สอดแทรกเรื่องของทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหนักเรียนไดรูกฎหมาย
หากมีการละเมิดเกิดขึน้
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2558 นักเรียนมาแตรเดอีฯ ไดไปรวมงาน
“วันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ” โดยนักเรียนชั้นประถม 5 และ 6
กลุม หนึง่ ไดรว มกันแสดงการเตนประกอบเพลง “โตไปไมโกง” ในงาน
เดียวกันนี้ นางสาวศลิษา พงษธนานิกร MD86 นักเรียนชัน้ มัธยม 6
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ทีไ่ ดรบั การอบรมสัง่ สอนมาเปนอยางดีจากโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ตลอด
ระยะเวลากวา 10 ป ไดรับเลือกใหเปนผูแทนเยาวชนกลาวแสดง
ทัศนคติในหัวขอเรือ่ ง “อยากเห็นประเทศไทยเปนอยางไรในอนาคต”
โดยมีขอ ความตอนหนึง่ วา “สิง่ ทีด่ ฉิ นั คิดวาเปนจุดเริม่ ตนของคอรรปั ชัน
คือการทีค่ นไทยสวนหนึง่ เริม่ เคยชินกับการคอรรปั ชัน คือการคิดวาการ
คอรรปั ชันเปนเรือ่ งเล็กนอย ทําไปก็ไมเปนไร หรือการคิดวาคนอืน่ ก็ทาํ
เราคงจะไมสามารถปราบคอรรปั ชันทัง้ หมดได ถาเด็กนักเรียนบางคน
ยังโกงขอสอบ หรือผูใ หญยงั ใชเสนสาย หรือใชเงินเพือ่ ซือ้ ความสะดวก
สบายเล็กๆ นอยๆ ปญหาการคอรรปั ชันก็จะยังคงฝงรากลึกอยูใ นสังคม
ไทยตอไป ดิฉนั ภาคภูมใิ จมาก ทีโ่ รงเรียนของดิฉนั ไดพยายามปลูกฝงให
นักเรียนทุกคนมีความซือ่ สัตยสจุ ริตและมีมโนธรรมทีเ่ ทีย่ งตรง”
นักเรียนเกาและผูป กครองบางทานอาจเปนหวงวา แลวนักเรียน
“นํา้ ดี” ของเราเมือ่ เติบโตไปอยูใ นสังคมทีม่ นี าํ้ เนาปะปน จะมิกลายเปน
นํา้ เนาไปหรือ... อยางไรก็ดหี ลายทานเห็นพองตองกันวา นักเรียนของ
เรามิไดเปนเพียงนํา้ ดีแตเปน “เพชร” ทีไ่ ดรบั การเจียระไนแลว ครัน้ เมือ่
พนไปจากโรงเรียนและตกไปอยูใ นโคลนตม ก็จะคงความเปน “เพชร”
ทีส่ อ งแสงไดอยูม เิ ปลีย่ นแปลง...
สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รวมกับทางโรงเรียนจัดทําหนังสือซึ่งเปนหนึ่งในชุดหนังสือที่ออกเปน Series “ไดรูจัก” ซึ่ง
หนังสือชุดนี้ คือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ” อันประกอบดวยหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมรจากแดนไกล”
และ “ไดรจู กั คือไดรกั ... คุณแมบญ
ุ ประจักษ ทรรทรานนท” ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ระลึกถึงพระคุณของมาแมรผวู างรากฐานใหแกโรงเรียน
มาแตรเดอีฯ ซึง่ หนังสือชุดนีจ้ ะกลายเปนบันทึกประวัตศิ าสตรทนี่ า ภาคภูมใิ จของนักเรียนมาแตรเดอีฯ ทุกรุน ทุกคน โปรดติดตามการ
จัดจําหนายหนังสือชุด “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ” ในตนป 2559 นี้
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MD Teacher

สายสัมพันธครูและศิษยแนนแฟน
MD45 รวมตัวกันเพือ่ แสดงความกตัญูตอ คุณครูทร่ี กั ของเรา

เพราะความรักและเอือ้ อาทรของครูและ
ศิษยมาแตรเดอีฯ นัน้ แนนแฟนไมเคยเสือ่ มคลาย
ศิษยเกาหลายรุน จึงหมัน่ แวะเวียนมาหาคุณครู
อยูเ สมอ ไมวา จะเปนทีโ่ รงเรียนหรือทีบ่ า นของ
คุณครู วารสารเซอรเวียมฉบับนีจ้ งึ ขอติดตาม
MD45 ไปเยีย่ มคุณครูทมี่ อี ายุกวา 60 ปแลว
ซึง่ บางทานก็เกษียณและใชชวี ติ อยางมีความสุข
กับครอบครัว บางทานก็ยงั มีความสุขกับ
การทํางานทีร่ กั ซึง่ นับเปนโอกาสทีด่ ี
ทีเ่ ราจะไดทราบขาวคราวของทานบาง
จุฑา วิวรกิจ (ซาย), ภัทรพร สุขุมานนท (ขวาหนา) เรวดี
พิรยิ ายน (ขวาหลัง) และคุณครูรตั ติกร

คสรณะคม (หลัง)
อง
ตา
ว
ก
แ
)

า
น
(ห
ท
จากซา ย
ี, กลาง (หนา) ศิริสวา
รศ.วราสิริ สาครวาส็ญศิริ คุวสานนท ขวาสุด
กรรณสูต (หลัง) เพ
ุ นาค
ณครบู ญ
อมรา จิระดาํ รง และคุ

จากซาย อมรา จิระดํารง, รศ.วราสิริ สาครวาสี, เพ็ญศิริ
คุวสานนท, ริตา ประทีปพัฒนธํารง และคุณครูละมอม
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จากซาย รศ.ศิรโิ สภา ศิรบิ วรเกียรติ, รศ.วราสิริ สาครวาสี, เพ็ญศิริ
คุวสานนท, เรวดี พิริยายน, ดร.นิตยา นีรนาทโกมล เขาพบ
คุณครูนติ ยา ตัณฑโอภาส และ คุณครูแตว ทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีฯ

สาวๆ MD45 กําลังรอพบคุณครูเฮเลน (คุณครูวรรัตน เครือกนก)
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อังสนา รัตนชัยพล พรอมของทีร่ ะลึกแดคณ
ุ ครู

า น
เยยี่ ม ครูปรีดา ทบี่

พิธไี หวครูในงานเลีย้ งรุน MD45 จากซาย คุณครูสมใจ คุณครู
พัชรินทร คุณครูวราพร นักเรียน MD45 นัง่ พืน้ จากซาย กฤษณา
อัมพุช, เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, พัชรินทร วงศศริ เิ ดช

อร โรจนเสถียร
คุณครูไมชอบถายนําของไปมอบใหคุณครูสุมล แต
เพยี งคนเดยี ว รูป เธอจึงขอเก็บภาพที่ระลึกไว

ในวันฤกษงามยามดี ชาว MD45 ไดมารวมตัวกันเพือ่ พากันออกไปเยีย่ มคุณครู โดยได
แบงเปนกลุม ยอยเพือ่ จัดสรรเวลาใหพอเพียงสําหรับเดินทางไปเยีย่ มคุณครูทงั้ 15 ทานใหครบ
พรอมเชิญคุณครูมารวมรับประทานอาหารในงานเลีย้ งรุน ของ MD45 ซึง่ ก็มหี ลายทานทีไ่ ด
มารวมงานดวย
การเดินทางและชวงเวลาเยี่ยมเยียนนั้นเต็มไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คุณครูมี
ความสุขมากทีพ่ วกเรามาเยีย่ ม สิง่ ทีท่ าํ ใหเราประทับใจอยางยิง่ คือคุณครูจาํ เราทุกคนได แมวา
เวลาจะผานมานาน อีกทัง้ คุณครูกม็ อี ายุมากแลว และบางครัง้ ก็ลมื เลือนหลายสิง่ ไปบาง แต
ทีไ่ มเคยลืมเลยคือพวกเราเด็กๆ ชาวมาแตรเดอีฯ ทีท่ า นไดเคยอบรมมา พวกเราจึงตกลงกันวา
จะมาเยีย่ มคุณครูทกุ ปเพือ่ สรางรอยยิม้ และความสุขใหกบั คุณครูผเู ปนทีร่ กั ของเรา

คุณครูสมุ ล ศิรปิ าลกะ ของพวกเรา
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(สําหรับเจาหนาที่)
เลขที่เอกสาร........................................รหัสผูบริจาค.......................................
ผูรับ.........................................................วันที่.......................................................

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพือ่ คุณครูอาวุโส
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................นามสกุล...................................................................................................
ทีอ่ ยู (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.....................................................................................................

ฝายมูลนิธิมาแตรเดอีฯ
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023

26-27 pc4.indd 27

ลงชื่อ.....................................................................................
(....................................................................................)
ผูบริจาค
ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)
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MD Teacher

FOREVER IN OUR HEARTS

ดวยความอาลัย... แดคณ
ุ ครูผจู ากไป โดย ผศ. พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ MD63

ง คุณครเู ฮเลน
ุ ครแู ละนักเรยี นเการวมส
ตัวเเทนคณ

พิธศี พคุณครูนภี ทีว่ ดั วิสทุ ธิวงศ

ใในระยะเวลาไม
นระยะเวลาไไมกเี่ ดือนทีผ
่ า นมา เราไดสญเสี
ญ
ู เสียคณครผ
คุณครูผเู ปนทีร่ กั ถึงสองทาน
คือ คุณครูเฮเลน วรรัตน เครือกนก ซึง่ ถึงแกกรรมในเชาของ
วันที่ 15 กันยายน 2558 ดวยโรคชรา และคุณครูนภี รุจพ
ิ งศ
ถึงแกกรรมเมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 หลังจากทีไ่ ดตอ สูก บั มะเร็งราย
มาเปนเวลานาน ซึง่ พวกเราชาวมาแตรเดอีฯ ก็ไดมโี อกาสดูแล
คุณครูนภีอยางดีจวบจนวาระสุดทาย
จําไดวา เมื่อประมาณเดือนเดือนตุลาคม ศิษยเกามาแตรเดอีฯ
รนุ MD45 ไดมโี อกาสไปเยีย่ มคุณครูเฮเลนถึงทีบ่ า น และไดพดู คุยกับ
คุณครูอยางสนุกสนาน ในวันนัน้ คุณครูเฮเลนแลดูสดชืน่ แจมใส ไมได
มีอาการปวยแตอยางใด ไมคิดเลยวาไมนานหลังจากนั้น คุณครูจะ
เดินทางไปสูออมพระหัตถของพระเจาเสียแลว เมื่อทางโรงเรียนได
ทราบขาว พวกเราชาวมาแตรเดอีฯ ก็ไดรว มกันจัดพิธอี าํ ลาและสงดวง
วิญญาณของคุณครูเฮเลน ณ วัดแกวแจมฟา สีพ่ ระยา พวกเราขอให
คุณครูนอนหลับใหสบายนะคะ
ไมนานหลังจากการจากไปของคุณครูเฮเลน พวกเราก็ไดทราบขาว
ถึงอาการปวยของคุณครูนภี ผานทาง ผศ. พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
(หมอเปอร) MD63 ผูซ งึ่ คุณครูเยาวภา รุจพิ งศ ไดโทรมาปรึกษา
ถึงอาการปวยของครูนภีเมือ่ เดือนกันยายน 2558 ทีผ่ า นมา เนือ่ งจาก
ครอบครัวสงสัยวาคุณครูอาจจะเปนมะเร็ง หมอเปอรจึงไดไปเยี่ยมดู
อาการของคุณครูนภีและพบวามีอาการบวมบริเวณใบหนา ลําคอ
แขน และชวงลําตัวทําใหขยับตัวลําบาก ผนวกกับเหนื่อยหอบจาก
โรคหอบหืดซึง่ เปนโรคประจําตัว จึงวินจิ ฉัยเบือ้ งตนวาคุณครูนา จะเปน
มะเร็งเตานมที่ไดกระจายไปยังตอมนํ้าเหลือง ชองอกและไดกดทับ
เสนเลือดดําจนทําใหเกิดอาการบวม จึงไดขออนุญาตคุณครูเยาวภา
แจงขาวใหกบั เพือ่ นๆ ในรุน MD63 ไดทราบ พรอมกับปรึกษา คุณวรินดา
เธียรอัจฉริยะ (ตั๊ก) MD62 เพื่อใหลูกศิษยทุกคนมีโอกาสแสดง
ความกตัญู มาเยี่ยมคุณครูเพื่อใหคลายเหงา แมคุณครูเยาวภา
จะขอรองวาไมอยากรบกวนเรื่องคาใชจาย แตศิษยรุนตางๆ ก็ชวย
กันคนละเล็กคนละนอยจนสามารถดูแลคุณครูนภีใหสบายขึ้น และ
ไมตองเปนกังวลถึงคารักษาที่ีสิทธิประกันสุขภาพไมครอบคลุม เชน
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ผศ. พญ.ปฐมพร ศ
ริ ประภาศริ ิ
แพทยผ ดู แู ล คณ
ุ ครูนภี

ยาบางรายการ ผาออม อาหารเสริม และผูด แู ล
ในระหวางนี้ หมอเปอรไดประสานงานกับแพทยเจาของไข
เพื่ อ ให คุ ณ ครู ไ ด ใ ช สิ ท ธิ ก ารรั ก ษามาที่ ส ถาบั น มะเร็ ง แห ง ชาติ
คุ ณ ครู จึ ง สามารถใช สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพในการฉายรั ง สี แ ละ
พั ก รั ก ษาตั ว ที่ ส ถาบั น มะเร็ ง ซึ่ ง พบว า มะเร็ ง ที่ เ ต า นมได ก ระจาย
ไปยังอวัยวะตางๆ แลว การรักษาใหหายขาดคงจะเปนไปไดยาก
หมอเปอรจงึ ไดตดั สินใจใชการฉายรังสี ควบคูไ ปกับการใหยาเพือ่ ชวย
บรรเทาอาการตางๆ แทน เพือ่ ประคับประคองคุณภาพชีวติ ใหดที สี่ ดุ
การรักษาไดผลตามความประสงคของคุณครูทั้งสองและหมอเปอร
ภายในเวลาไมกวี่ นั อาการบวมทีใ่ บหนา คอ และแขนก็ลดลง ไมปวด
ไมเหนือ่ ย และไมหอบ แมวา จะเบือ่ อาหาร รับประทานไดนอ ย แตครูนภี
ก็ไมประสงคจะใสสายยางอาหารทางจมูก หรือรับการรักษาอื่นใด
ทีจ่ ะยือ้ ความทุกขทรมานทางรางกาย
คุณครูนภีสูกับมะเร็งเตานมที่ลุกลามไปยังปอดและกระดูกอยาง
เขมแข็งและอดทน ดวยจิตใจสงบ อารมณแจมใส ตลอดชวงการรักษา
ทุกครั้งที่หมอเปอรไปเยี่ยม คุณครูจะขอบคุณที่ชวยไมใหครูตอง
ทรมานมาก อี ก ทั้ ง ห ว งหมอเปอร ที่ ต  อ งทํ า งานหนั ก คุ ณ ครู จ ะ
มีความสุขมากเมื่อมีลูกศิษยและญาติมาเยี่ยม จะพูดคุยสนุกสนาน
ยิ้มแยมและเปนหวงผูอื่นเสมอ สวนครูเยาวภาก็ดูแลครูนภีอยาง
เขมแข็ง และซาบซึ้งในนํ้าใจของลูกศิษยทุกคน คุณครูเกรงใจและ
พูดเสมอวา ครูไมมีอะไรจะตอบแทนนอกจากการสวดภาวนาขอให
พระคุม ครอง ซึง่ หมอเปอรกไ็ ดตอบแทนพีน่ อ งมาแตรเดอีฯ วา พวกเรา
ยินดีชว ยเสมอ โดยไมหวังสิง่ ใดตอบแทนใด ขอเพียงคุณครูมคี วามสุข
เทานัน้ ก็พอ
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MD Special

A Ballerina’s Dream

นักบัลเลตสาวไทย ความสามารถระดับโลก ศิษยมาแตรเดอีฯ “ณัฐนรี พิพธิ สุขสันต (ออมมิ) MD74”
ออมมิยม้ิ สดใส ทักทายเราตัง้ แตครัง้ แรกทีไ่ ดพบกัน เธอมาพรอมกับคุณแม และ Rudy Candia
คูเ ตนหนุม หลอ ชาวคิวบา พวกเราพูดคุยกันถึงการแสดงในเมืองไทยครัง้ ทีส่ องของเธอ ในงานการแสดงดนตรี
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2558: Ballet Masterpieces with Young Thai Masters ทีจ่ ดั ขึน้
ณ ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม ทีผ
่ า นมา
เสนทางสูการเปนนักบัลเลตมืออาชีพของออมมิ ไดเริ่มตนเมื่อ
ออมมิไดชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแขงขัน Adeline Genee
International Competition ในป 2544 ที่ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เมือ่ อายุเพียง 15 ป ซึง่ เปนคนแรกทีอ่ ายุนอ ยทีส่ ดุ ทีไ่ ดเหรียญ
ทองในวงการแขงขันทีม่ มี านานถึง 70 ป จนกระทัง่ ผานมาอีก 15 ป
ก็ยงั ไมมใี ครลบสถิตนิ ไี้ ด ซึง่ การแขงขันนี้ หาก Standard ไมถงึ ระดับ
ก็จะไมมีใครไดเหรียญทองในปนั้นๆ นับวาเปนความปลาบปลื้มใจ
มากที่ออมมิไดเขาแขงกับผูเขาแขงที่มาจากหลายประเทศและไดนํา
ชื่อเสียงใหประเทศไทยดวย และในปเดียวกันนี้ออมมิไดรับทุนศึกษา
ตอที่ สถาบัน The Royal Ballet School (RBS) London, U.K. ซึง่
เปนสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงโดงดังระดับโลก หลังจากจบการศึกษา 3 ปครึง่
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ออมมิก็ไดรับเขาทํางานที่คณะ San Francisco Ballet, U.S.A.
ในตําแหนง “Soloist” (ผูเตนเดี่ยว) ที่อายุนอยที่สุดในคณะบัลเลต
แหงนี้ ณ ที่คณะนี้ทําใหออมมิไดมีโอกาสรับบทสําคัญมากมายและ
เริม่ เปนทีร่ จู กั ในฐานะดาวรุง (Star) ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ
จนกระทัง่ ป 2555 ออมมิไดเขารวมเปนสมาชิก กับ Silicon Ballet
Valley, U.S.A. ซึ่งเปนคณะบัลเลตที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนาของ
แคลิฟอรเนียและสหรัฐฯ ตอมาในป 2556 ออมมิไดรบั ตําแหนงเปน
“Principal” (ผูเ ตนหลักระดับตัวเอก-ตัวนํา) ซึง่ เปนตําแหนงทีส่ งู ทีส่ ดุ
ของนักบัลเลตมืออาชีพ ออมมิจึงเปนชาวไทยคนแรกและคนเดียว
ในปจจุบนั ทีย่ งั คงดํารงตําแหนงนีท้ ที่ าํ งานอยูใ นสหรัฐฯ นอกจากนีอ้ อมมิ
ยังรับหนาทีเ่ ปนแขกรับเชิญ (Guest) ใหไปเตนในงานเฉลิมฉลองกับ
บับลั เลตคณะอืน่ ๆ ในสหรัฐฯ อีกดวย ขณะเดียวกันก็ยงั รับเปนอาจารย
สอน
สอ Master Class ใหกบั ร.ร.บัลเลตหลายแหง
เพราะมีคุณแม (ผูซึ่งเปนศิษยเกาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
จ.เชี
จ.เ ยงใหม RC รุน 14) คอยเคียงขาง ใหกาํ ลังใจ เขาใจ และคอยผลักดัน
เธอให
เธอ กา วไปขางหนาเสมอ ในวัยเด็กออมมิเปนเด็กนอยทีท่ านอาหาร
ยาก
ุ แมตอ งหาทางทีจ่ ะทําใหออมมิเจริญอาหารมากขึน้ ซึง่
ยา ทําใหคณ
การออกกํ
าลังกายดวยการเรียนบัลเลตคือทางเลือกที่เหมาะกับออมมิ
กา
ทีท่สี ุด เพราะทําใหออมมิเพลิดเพลินไปกับการออกกําลังกาย ออมมิ
เริ
เรม่ิ เรียนบัลเลตตงั้ แตอนุบาล 3 ที่ โรงเรียนวราพร-กาญจนาบัลเลตสกูล
หรื
หรือ โรงเรียนบัลเลตหลังสวน ใกลๆ กับโรงเรียนมาแตรเดอีฯ
โดยเริ
โด ่มเรียนตั้งแตระดับ Pre-Primary จนกระทั่งระดับ Advance
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และ Solo Seal ของหลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD)
ซึ่งเปนหลังสูตรของประเทศอังกฤษ กอนที่จะไปตอที่ The Royal
Ballet School ออมมิเลาวา “เวลาไปเรียน แลวไดวงิ่ โบกผาไปมา ออมมิ
จะมีความสุขเพราะคิดวาเราเปนเจาหญิง และยังไดวงิ่ เลน เลนซอนหา
กับเพือ่ นๆ อีกดวย ออมมิตกหลุมรักบัลเลตทนั ทีในครัง้ แรกทีไ่ ดเรียน”
ชวงเวลานั้นออมมิก็ใชชีวิตเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป แตสิ่งหนึ่ง
ทีเ่ ริม่ เติบโตขึน้ ในใจ คือ ความหลงใหลในบัลเลต ทีเ่ ปนแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญทําใหออมมิไมเคยทอแท ทุกวันในชวงพักกลางวันออมมิ
จะไมออกไปวิง่ เลนกับเพือ่ น แตจะรีบทําการบานใหเสร็จเพือ่ ตอนเย็น
จะไดไปเรียนบัลเลตไดทนั ที เมือ่ เริม่ เรียนในคลาสทีส่ งู ขึน้ ออมมิกใ็ ช
เวลาหลังเลิกเรียนกับบัลเลตมากขึน้ จาก 1.5 ชัว่ โมง เปน 3 ชัว่ โมง
กวาจะไดกลับบานก็หลัง 2 ทุมไปแลว แตออมมิก็ไมเคยเบื่อหนาย
แมในชวงสอบ ตอนกลางวันออมมิก็จะทองหนังสือเตรียมสอบและ
ตอนเย็นก็ไปเรียนบัลเลต จนคุณครูเปนหวงกลัววาจะเครียดเกินไป
ซึง่ ออมมิไมเครียดเลย แตคนทีก่ ลับเครียดคือคุณแม เพราะตองคอย
ดูแลรับสงระหวางโรงเรียนและบานทีอ่ ยูไ กลถึงพุทธมณฑล สาย 3
ออมมิบอกกับเราวา “ออมมิโชคดีมากทีม่ เี พือ่ นๆ ทีน่ า รัก อยูเ คียงขาง
คอยชวยเหลืออยูเ สมอ เชน ตอนเชาเพือ่ นทีเ่ รียนเกง อยาง สลิลเกตน
โลกะวิทย (สม) และ ณัฎฐธดิ า เกียรติวงศ (จูน) ก็จะมาชวยติวและสอน
การบานใหออมมิทกุ วัน ทําใหออมมิเรียนทันเพือ่ นและมีผลการเรียน
ที่ดี ออมมิจึงไมเครียดและพรอมที่จะทุมเทเวลาซอมบัลเลตไดอยาง
เต็มที”่ นอกจากทางโรงเรียนก็พรอมสนับสนุนเด็กๆ ดวยการกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ เปดโอกาสใหพวกเราไดแสดงความสามารถ เชน คริสตมาส
“ออมมิไดแสดงในงานคริสตมาสของโรงเรียนอยูห ลายครัง้ ไดเตนเปน
Snow Flake และ Pas de deux สนุกมากคะ เหมือนเราไดทาํ ฝน
ของเราใหเปนจริง มันอิ่มใจทุกครั้งที่ไดแสดงบนเวที ทําใหรูสึกวาที่
เราทุม เทลงไปมันประสบความสําเร็จ” และทีอ่ อมมิไมเคยพลาดก็คอื
การแสดงในงาน MD Night โดย คุณครูตกุ ตา กาญจนา ชลวิจารณ
จากโรงเรียนบัลเลตหลังสวน ผูซึ่งเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ก็ได
ชักชวนศิษยเกามาชวยสรางสีสนั ในคํา่ คืนพิเศษนีเ้ ปนประจําทุกป

ณ วั น นี้ อ อมมิ มี ค วามสุ ข และภู มิ ใ จกั บ ความเป น นั ก บั ล เลต
มืออาชีพนีม้ ากๆ เพราะตลอดชีวติ ทีผ่ า นมาออมมิไดทมุ เทใหกบั บัลเลต
ใฝฝน ฝกฝน และไตเตาสูก ารเปนนักบัลเลตระดับมืออาชีพนัน้ แมวา
ชีวติ จะตองผานอุปสรรคมากมายแตเธอก็ไมเคยยอทอ แตกลับมุง มัน่ ใน
วินยั , ความรับผิดชอบ, สมาธิ และสติทสี่ งู มาก เพือ่ จะไดมาถึงจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในสายอาชีพนี้ ซึง่ ไมใชเรือ่ งงายเลย “นักบัลเลตจะมีชว งเวลาของการ
ทํางานทีจ่ าํ กัด สวนใหญเราจะเริม่ เรียนบัลเลตกนั ตัง้ แตอายุ 5-6 ขวบ
และตองฝกซอมอยางหนักมากกวาสิบป เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การเปนนักบัลเลตเต็มตัว เมือ่ มีอายุ 20 ปลายๆ จนถึง 30 ตนๆ ก็จะ
เขาสูชวงสูงสุดของชีวิตนักบัลเลต ที่พรอมดวยสรีระรางกายและ
กระดูกทีแ่ ข็งแรง อันเปนโอกาสทองทีจ่ ะไดเขารวมในการแสดงใหญๆ
ใหไดเก็บเกีย่ วประสบการณในสายอาชีพนีอ้ ยางมากมาย” สําหรับออมมิ
แลวความฝน ความหลงใหลในบัลเลตยังคงอยูในใจเสมอ เพียงแต
จะแปรเปลีย่ นไปตามความเหมาะสม “ตอนนีอ้ อมมิมคี วามสุขกับการ
เปนนักบัลเลตมืออาชีพ และออมมิกม็ มี มุ มองใหมกบั การเปนครูสอน
บัลเลต ออมมิมีความสุขที่สอนบัลเลตใหกับเด็กๆ ทําใหพวกเขาได
เดินสูฝนไดอยางมั่นคง และชื่นชมผูใหญที่มาเรียนบัลเลตดวยใจรัก
มันสอนใหเราเห็นวาเราสามารถมีความสุขกับบัลเลตไดหลายทาง มิใช
แคบนเวทีเทานัน้ ในเวลาเดียวกัน ออมมิกส็ ามารถหาเงินเลีย้ งตัวเอง
ได ไมใชเตนบัลเลตอยางเดียวโดยไมคดิ ถึงความอยูร อดของตัวเองเลย
มันเปนการคนพบคุณคาแหงการใชชวี ติ อยางแทจริง”
ปจจุบนั ออมมิใชชวี ติ อยูท ซี่ านฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากจะเปนนักเตนมืออาชีพของคณะ Silicon Valley Ballet แลว
เธอยังไดเรียนเสริมในดานการเปนครูสอนและมีใบรับรองที่ทั่วโลก
ยอมรับ “รูสึกมีความสุขและภูมิใจ คิดวาตัวเองเปนคนที่โชคดีมากๆ
ที่ไดทําในสิ่งที่รักและไดประสบความสําเร็จถึงจุดสูงสุดในสายอาชีพ
นี”้ เธอมีคลาสสอนบัลเลตเด็กและผูใ หญทงั้ ในและนอกสถานที่ พีน่ อ ง
มาแตรเดอีฯ สามารถติดตามการแสดงของเธอไดที่ คณะ Silicon
Valley Ballet ทีเ่ ริม่ การแสดงตัง้ เดือน กันยายน-พฤษภาคม
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BALLET, DANCE THERAPY
บัลเลต... บําบัด

การฟน ฟูและบําบัดผูป ว ยนัน้ มิจาํ เปนตองใชยาแตเพียงอยางเดียว
แตจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เมือ่ นํากิจกรรมทีม่ คี วามเพลิดเพลิน
มาประยุกตเขารวมไวดว ย
การเตนบัลเลตบําบัด ซึ่งปจจุบันนั้นเปนที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก โดยมีตนกําเนิดมาจากคณะบัลเลต
ชื่อดังระดับโลก “English National Ballet” ที่ไดนําศิลปะของการเตนบัลเลตมาใชบําบัดผูปวยโรค
พารกนิ สัน ภายใตโครงการ “Dance For Parkinson” เพราะการเตนบัลเลตจะตองมีการยืด ยอ และ
ถายนํ้าหนัก จึงมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปวยโรคพารกินสันที่จะไดฝกการทรงตัวและเคลื่อนไหว
ผานทางทวงทาทีง่ ดงาม แปรเปลีย่ นไปตามเสียงเพลงไดอยางมิรเู บือ่ ทําใหเปนการออกกําลังกายทีท่ าํ ได
ทุกวัน อีกทัง้ ยังสามารถทํารวมกันเปนกลุม ไดอยางไมตอ งหวงวาจะเหงา และเต็มไปดวยผูท เี่ ขาใจในลักษณะ
ของโรคที่พรอมจะชวยเปนกําลังใจใหแกกัน บัลเลตบําบัดยังเหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการผิดปกติทางจิต,
ความพิการทางสมอง, ออทิสติก, และอัลไซเมอร อีกดวย
ป จ จุ บั น ในเมื อ งไทยก็ ไ ด มี ก ารเป ด คอร ส บั ล เลต บํ า บั ด บ า งแล ว แต จ ะเป น แบบคอร ส นั น ทนาการ
สําหรับผูใหญที่ไมเคยฝกบัลเลตมากอนเทานั้น มิใชการรักษา โดยนําศิลปะของบัลเลตคลาสสิกมาใชใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ เชน การเดินหลังตรง และชวยสรางสมดุลของนํา้ หนัก
จึงไมลมงาย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีคอรสสําหรับรักษาอาการออฟฟศ
ซินโดรม ดวยการใชทวงทาของบัลเลตในการสรางกลามเนื้อใหแข็งแรงและ
ยืดหยนุ มากขึน้
การบําบัดดวยบัลเลต นัน้ ก็คลายๆ กับการเขาคลาสออกกําลังกายทัว่ ไป ที่
ตองเริ่มจากการวอรมอัพเพื่ออบอุนรางกาย แตจะตางกันนิดหนอยตรงที่บัลเลต
บําบัดจะเนนการอบอุน รางกายควบคูไ ปกับการรวบรวมสมาธิไวทกี่ ระดูกและกลามเนือ้
เพื่อใหผูรับการบําบัดสามารถโฟกัสและจดจําทาเตน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของรางกายได
อยางถูกตอง

การเคลือ่ นไหวบําบัดจิตไดอยางไร
การบําบัดจิตดวยการเคลือ่ นไหว โดยใชกระบวนการการเคลือ่ นไหวของรางกายเปนสือ่ ใหเห็นถึงการรับรูแ ละความคิดนัน้ นับเปนศิลปะ
บําบัดอีกรูปแบบหนึ่งตามหลักการของความเชื่อที่วา การเคลื่อนไหวของรางกายจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทางความคิดและอารมณ
ความรูสึกของแตละบุคคลได โดยนักจิตบําบัดจะสังเกตทาทางของผูบําบัดที่แสดงออกมา และจะคิดทวงทาใหมที่จะชวยปรับความคิด
และอารมณอยางคอยเปนคอยไป สังเกตไดงา ยๆ เมือ่ เกิดอาการเครียดใหลองนึกถึงเพลงสนุกๆ หรือเปดเพลงสนุกๆ ฟง แลวลองขยับ
รางกายไปตามทวงทํานองของเพลงเหลานัน้ ก็จะพบวาความเครียดจะลดลง ซึง่ นับเปนวิธงี า ยๆ ทีส่ ามารถชวยบําบัดจิตของตนเองได
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MANICURE TIPS
เคล็ดลับเล็บสวยสมวัย

ปจจุบนั ผูห ญิงิ เราหันั มาใส
ใ ใ จดูแลตัวั เองกันมากขึน้ เพือ่ ใหคงความสาวความสวยไวใหนานทีส่ ดุ
ไมวา จะเปนการบํารุงผิวพรรณ การออกกําลังกาย ทําทรีตเมนตผม รวมทัง้ การดูแลสุขภาพมือและเล็บ
ใหแข็งแรงงดงามดวยเทคนิคและนวัตกรรมใหมๆ ทีว่ นั นีว้ ารสารเซอรเวียมนํามาฝาก เพือ่ ใหสาวๆ
มาแตรเดอีฯ ดูดตี ง้ั แตศรี ษะจรดปลายเทา
นิ้วยาวเรียวไรริ้วรอยคูเล็บสุขภาพดี คือ สิ่งที่ผูหญิงทุกคน
ปรารถนา แตจะทําเชนไรเพือ่ ใหไดมาครอบครอง จริงๆ แลวไมใช
เรือ่ งยากเลย ซึง่ สามารถทําไดโดย
• บํารุงมือและเล็บดวยครีมคุณภาพสําหรับบํารุงมือและเล็บ
โดยเฉพาะ เปนประจําทุกวันและทุกครัง้ หลังลางมือ ซึง่ ครีมดังกลาว
ก็มขี ายมากมายทัง้ ยีห่ อ ดังและทีร่ าคายอมเยาลงมา
• หลังจากบํารุงดวยครีมแลว ก็สามารถบํารุงเล็บดวยวิตามินได
อีกดวย ซึง่ สวนใหญจะบรรจุในขวดยาทาเล็บแตจะระบุวา เปนวิตามิน
ทีช่ ว ยบํารุงใหเล็บแข็งแรง ซึง่ สามารถทาไดเปนประจํา โดยเฉพาะการ
ทารองพื้นกอนทานํ้ายาทาเล็บก็จะชวยบํารุงใหเล็บแข็งแรง หรือจะ
เลือกบํารุงดวยเจลาตินจากแผนขัดเล็บที่จะชวยเคลือบเล็บกอนทาสี
ก็ไดเชนกัน
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• การทําสีเล็บ ควรเลือกใชสที าเล็บทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีไ่ มมสี ารกัด
เล็บเหลือง และเมือ่ ทาเล็บไปนานๆ ก็ควรจะพักหยุดทาบาง และลองใช
นํา้ สมสายชูชบุ สําลีเช็ดใหทวั่ เล็บก็จะชวยทําความเล็บใหสะอาด อีกทัง้
สวยและสองประกายเงางาม ไมแพยาทาเล็บเลย
• ในการลางเล็บก็เชนกัน ควรเลือกใชนาํ ยาลางเล็บทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
หากใชสีทาเล็บโทนเขม เวลาลางออกใหชุบนํ้ายาลางเล็บในชุม
กอนสําลี แลวกดไวทเี่ ล็บสักพักกอน จึงคอยๆ รูดออกจะทําใหสที าเล็บ
หลุดออกแบบไมกระจัดกระจายเปรอะเปอ น
• หากมีปญหาเล็บฉีกขาดงาย หรือเปราะบางการเพิม่ โปรตีน
คอลลาเจน และแคลเซียม ใหแกรา งกายคือทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ดวยการ
เลือกรับประทานอาหารใหครบทุกหมู ก็จะชวยลดปญหานีไ้ ด
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เทคนิคชวยใหเล็บสวย
นอกจากการบํารุงดูแลว ยังมีบริการดานความงามสําหรับเล็บ นัน่ คือ

• การตอเล็บที่จะสรางสรรคใหเล็บสวยได
าคัญ
ไ ในทุกโอกาสสํ
โ
การตอเล็บ มีทงั้ การตอเล็บแบบเจลและแบบอะคริลคิ แตการตอเล็บ
แบบเจลจะมีความออนโยนและปลอดภัยตอผิวเล็บมากกวา อีกทัง้ ไมมี
กลิน่ ฉุนและชวยถนอมเล็บจริงใหสวยใสเปนธรรมชาติ

• การเพนทเล็บ โดยเฉพาะการเพนทเล็บสีเจล (Soak off Gel
polish) วิวฒ
ั นาการใหมทผี่ สมผสานระหวางสีทาเล็บกับเจลเนือ้ ออน
(Soft Gel) ใหไดสที มี่ สี ามารถติดทน เงางาม
ซึ่งในปจจุบันมีรานทําเล็บให
เลื อ กบริ ก ารมากมายที่ ม าพร อ ม
บริการเสริมอยาง “สปา” ใหคุณ
ได ผ  อ นคลายและเพลิ ด เพลิ น ไป
พรอมๆ กัน อยางไรก็ตามควรเลือก
ใชบริการจากรานที่มีคุณภาพและ
เลือกสรรผลิตภัณฑดๆี ทีเ่ หมาะสม
บุคลิกและไลฟสไตล เพื่อใหสวย
สมวัยในแบบทีเ่ ปนคุณ
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GIVE BACK TRAVELING
ทองเทีย่ วใหสขุ สนุกสนาน และอิม่ เอมใจทําไดไมยาก

ในชวงวันหยุดยาว การทองเทีย่ วพักผอนกับ
คนรูใ จ นับเปนกิจกรรมการพักผอนยอดฮิต
ทีพ
่ รอมมอบความสุขสนุกสนานเสมอ
แตจะดียง่ิ ขึน้ หากพกพาความอิม่ ใจเพิม่ มาดวย
วารสารเซอรเวียมฉบับนี้ มีเคล็ดลับจาก
คุณโมนา ศิวรังสรรค (โมนา) MD60 และ
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล (จอย) MD60
ทีจ่ ะชวยทําใหการทองเทีย่ วพักผอนครัง้ ตอไป
ครบเครือ่ งทัง้ ความสุข สนุกสนาน และอิม่ ใจ
ปจจุบนั คุณโมนา ดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการของมูลนิธยิ วุ พัฒน
และ คุณจอย ดํารงตําแหนงผูจ ดั การฝายสือ่ สารและประชาสัมพันธ
ของรานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน ทั้งสองคือเพื่อนรวมรุน MD60
ที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแตชั้นมัธยม ซึ่งตางก็มุงมั่นสืบสานจิตตารมณ
เซอรเวียมไมตา งกัน ทําใหทกุ ครัง้ ทีม่ โี อกาสไปทองเทีย่ วรวมกับเพือ่ นๆ
MD60 พวกเธอและเพือ่ นๆ จะรวมกันเสาะแสวงหาโอกาสทีจ่ ะชวย
สังคม แบงปนนํา้ ใจใหกบั เด็กทีข่ าดโอกาสเสมอ
แมวา ปจจุบนั ทัง้ สองจะทํางานเต็มตัวใหกบั มูลนิธยิ วุ พัฒนแลว แต
ก็ยังรวมทองเที่ยวกับเพื่อนๆ MD60 และสานตอกิจกรรมเพื่อสังคม
กันทุกครัง้ ไมเคยขาด คุณโมนาเลาวา “กอนหนานีท้ าํ งานดานการตลาด
แตกพ็ ยายามแบงเวลามาชวยกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยเริม่ ทีก่ ารกลับมา
ชวยงานตางๆ ของโรงเรียน จนกระทัง่ ไดรจู กั และเปนอาสาสมัครให
กับมูลนิธยิ วุ พัฒน ซึง่ เปนกิจกรรมนอกเวลางานทีท่ าํ ใหมคี วามสุขมาก
จึงคิดวาเมื่อพรอมในทุกๆ อยางแลวก็อยากจะมาทํางานมูลนิธิฯ
อยางเต็มตัว” งานหลักของเราคือการบริหารจัดการโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชนตางๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งการระดมทุนใหกับเด็ก
นักเรียนที่ขาดโอกาส ที่ทางบานมีฐานะยากจนมากและมีความเสี่ยง
ทีจ่ ะไมไดเรียนตอจนจบมัธยม 6 ในแตละป จะมีนกั เรียนขาดโอกาส
กวา 3,500 คน ที่สงใบสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา แตจากเงินที่
มูลนิธิฯ มีจะสามารถชวยเหลือนักเรียนขาดโอกาสไดเพิ่มขึ้นปละ
ประมาณ 800 คนเทานั้น เนื่องจากมูลนิธิฯ ใหความสําคัญกับการ
ชวยเหลือเยาวชนแบบตอเนื่องและยั่งยืน โดยตองใชเงินอยางนอย
42,000 บาท สําหรับนักเรียนทุน 1 คน ซึง่ จะอยูใ นความดูแลของมูลนิธฯิ
ประมาณ 6 ป (ม.1-ม.6) ซึง่ การอาศัยเงินสนับสนุนจากการบริจาค
เพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ มูลนิธฯิ จึงตองพยายามระดมทุนดวย
ตัวเอง ดวยการจัดตั้ง “รานปนกัน” จําหนายสินคาใหมและมือสอง
ทัง้ ทีไ่ ดรบั บริจาคมาและผลิตเอง ซึง่ มีคณ
ุ จอยดูแลอยู คุณจอยเลาวา
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“เธอเชื่อวาการแบงปนเปนสิ่งที่ทําไดงายมากๆ เพียงแคเราตั้งใจจะ
ทําจริงๆ จึงเกิดเปนรานปนกันขึ้นมา เพื่อสืบสานเจตนารมณของ
ผูค นทีอ่ ยากบริจาคหรือเพียงแคแบงปนสิง่ ของทีม่ มี ากมายแตไมไดใช
ประโยชน ของที่ไมมีคาสําหรับบางคน จะถูกแปรเปนทุนเปนโอกาส
อีกมากมายสําหรับนองๆ ทีไ่ มเคยมี... โอกาสใดๆ”
นอกจากนีเ้ รายังตองพยายามสรางความสัมพันธกบั โรงเรียนและ
นองๆ อยางตอเนือ่ ง จบชัน้ ม.6 ซึง่ ไมใชเรือ่ งงายเลย เพราะสวนใหญ
มีปญหาครอบครัว พอแมหยาราง ถูกทอดทิ้งหรือไมไดรับการดูแล
จากผูป กครอง ทุกครัง้ ทีม่ เี วลาเราจะลงพืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มติดตามนองๆ กัน
ถึงที่ ซึง่ นองๆ ก็ตา งตืน่ เตนและดีใจ พวกเขาจะเห็นวาเราเปนคนจริงๆ
ทีส่ ามารถเปนพีๆ่ ของพวกเขาได อาสาสมัครก็ชว ยเราไดมาก อาสาสมัคร
บางทานก็ไปเทีย่ วสวนตัวแตกไ็ ดแวะเยีย่ มเด็กๆ ใหพวกเรา จึงอยาก
เชิญชวนใหชาวมาแตรเดอีฯ มารวมเปนอาสาสมัครดวยกัน เพราะอยาง
ที่กลาวไปแลว บางครั้งการทองเที่ยวจะสมบูรณแบบยิ่งขึ้น หากเรา
ไดแบงปนความสุขใหกบั ผูอ นื่ บาง”
ปจจุบันนองๆ นักเรียนทุนที่เรียนจบแลวก็กลับมาชวยเหลือ
มูลนิธฯิ ดวยการใหทนุ เพือ่ อุปการะนองๆ ขาดโอกาสคนอืน่ ๆ หรือเปน
อาสาสมัครชวยงาน นับเปนความชืน่ ใจใหกบั ทีมงานทุกคน ทีม่ สี ว นชวย
ใหเด็กๆ เหลานีเ้ ติบโตขึน้ สมบูรณดว ยความรูแ ละจิตตารมณแหงการ
ชวยเหลือสังคม
กอนจากกัน คุณโมนาและคุณจอยขอฝากการสานตอจิตตารมณ
เซอรเวียมไวกบั พวกเราชาวมาแตรเดอีฯ ดวยการรวมกันแบงปนและ
การชวยเหลือสังคมทีส่ ามารถทําไดทกุ เมือ่ อันจะนํามาซึง่ ความสุข และ
ทําใหเราดําเนินชีวติ ตอไปไดอยางสุขใจ
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อาสาสมัครมูลนิธยิ วุ พัฒน
พีน่ อ งมาแตรเดอีฯ ทีอ่ ยากมีสว นรวมอุปการะเด็กขาดโอกาสหรือ
รวมเปนอาสาตามทักษะและความถนัดของตนเอง สามารถติดตอ
สอบถามผานทางอีเมล ybf@ybf.premier.co.th หรือ โทร 0 2301 1437

อาสาลงพืน้ ทีไ่ ปพบนองๆ ในโครงการของมูลนิธยิ วุ พัฒน
การเดินทางลงพืน้ ทีข่ องมูลนิธนิ นั้ เริม่ ตนจากจดหมายของนองๆ
ในโครงการทีเ่ ขียนมาเลาทุกขสขุ ในชีวติ หากนักเรียนทุนคนใดมีความ
ทุกขยากลําบากมากก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมติดตามนองที่จังหวัดนั้นๆ
พรอมกับพบปะและพูดคุยกับครูทปี่ รึกษา และเพือ่ ใหคมุ คากับการเดินทาง
จะถือโอกาสเยีย่ มนองๆ คนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ นจังหวัดเดียวกันดวย ในแตละ
ทริปทีพ่ วกเธอไปนัน้ ใชเวลา 3 วัน โดยจะเลือกชวงเวลาทีโ่ รงเรียนเปด
เทอม เพือ่ ไปพบนองๆ และคุณครูทโี่ รงเรียน โดยเริม่ ออกจากโรงแรม
ทีพ่ กั ในตอนเชา ตัง้ แต 8.00 น. เพือ่ ไปพบนองคนแรกหลังเลิกแถวใน
ตอนเชา และกลับทีพ่ กั ในตอนเย็นหลังจากพบนองๆ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
เรียบรอยแลว
เจาหนาที่รวมอาสาสมัครในแตละทริปมีเพียง 4 คน โดยแบง
หน
ห าทีแ่ ละหมุนเวียนกันทําหนาทีต่ า งๆ เชน เจาหนาที่ 2 คน และอาสา
สมั
ส ครอีก 2 คน เจาหนาที่ 1 คน จะไปพูดคุยและเก็บขอมูลของนอง
นันกเรียนทุนในโครงการ และอีก 1 คน จะไปพูดคุยกับคุณครูทปี่ รึกษา
หรื
ห ออาจารยแนะแนว สวนอาสาสมัคร 1 คน จะตองถายภาพ และ อีก
1 คนเปนผูจ ดบันทึกเหตุการณ และเขียนรายงานการลงพืน้ ที่ การออก
เดิ
เ นทางในแตละครัง้ นัน้ แตกตางจากการทองเทีย่ ว เพราะตองทํางาน
และต
แ องเดินทางแขงกับเวลา ตองมีความอดทนตอความยากลําบาก
ตตองเดินทางตลอดทัง้ วัน อาจตองกลับทีพ่ กั อยางเหน็ดเหนือ่ ยในทุกๆ
วัวน แตทั้งคูรับรองวา สิ่งที่ทุกคนไดรับกลับไป คือประสบการณตรง
ที่ไดมาเห็นและสัมผัสกับชีวิตจริงที่อยูในระหวางชองวางอันหางไกล
ในสั
ใ งคมไทย นอกเหนือจากการมาอาสารวมทริปกับมูลนิธฯิ แลวนัน้
อาสาสมั
ครที่มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ หรือมีภูมิลําเนาอยู
อ
ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ทีม่ นี อ งๆ ในโครงการอาศัยอยู (ซึง่ มีอยูเ กือบทุกจังหวัด)
สามารถร
วมเปนอาสาเยีย่ มติดตามนองดวยตนเองได
ส
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MD Sharing : Travel Story
อาสาตอบจดหมายประจํา
มูลนิธฯิ ไดรบั จดหมายกวา 400 ฉบับตอเดือน โดยมูลนิธฯิ จะมี
แนวทางในการตอบจดหมายให พวกเธอเลาวาการไดอานจดหมาย
แตละฉบับทําใหเห็นวิถชี วี ติ และเสนหข องแตละทองถิน่ จากนองๆ ที่
เลาถึงกิจกรรมตางๆ ในชีวติ ประจําวัน รวมถึงประเพณีตา งๆ เหมือน
ไดเรียนรูม ากกวาการไปทองเทีย่ ว ไดรว มสัมผัสวิถชี วี ติ ของนองๆ เหลา
นัน้ ทีแ่ ตกตางจากการทองเทีย่ วทัว่ ไป ทีม่ กั จะหาทีส่ วยๆ ถายรูป

หากปใหมนี้ ใครยังไมมแี ผนการทองเทีย่ ว การจัดงานเลีย้ งเพือ่ รวมญาติอยางประเพณีไทย
ก็เปนตัวเลือกทีด่ ี และสิง่ ทีข่ าดไมไดคอื ของขวัญปใหมทที่ กุ คนตองมีตดิ ไมตดิ มือเพือ่ กํานัลแกกนั
และกัน หรือเพื่อตอบแทนความรูสึกดีๆ ที่ไดชวยเหลือพึ่งพากันมาตลอดทั้งป ที่รานปนกันโดย
มูลนิธิยุวพัฒนก็มีสินคาเพื่อการกุศลมากมายที่สามารถเลือกซื้อเปนของปใหมใหของขวัญใหแก
กันได นอกจากจะไดของขวัญทีถ่ กู ใจ ยังเปนการชวยเหลือนองๆ ในโครงการอีกดวย รับรองไดวา
จะเปนของขวัญทีส่ ขุ ใจผูใ ห ถูกใจผูร บั อยางแนนอน
มูลนิธิ ยิ วุ พัฒ
ั นแ ละรา นปน กันั มีวี ตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมและพัฒนาเยาวชนทีข่ าดโอกาสใหมพี นื้ ฐานการศึกษาและพัฒนาตนเอง
ใหเปนทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มูลนิธฯิ ไมเพียงใหการศึกษา แตยงั ปลูกจิตสํานึกของคุณธรรมความดีใหแกเด็กๆ อยางตอเนือ่ ง
เพือ่ “พัฒนาเยาวชน” ใหพรอมเปนกําลังสําคัญในการสรางสังคมไทยทีด่ ี เพราะเชือ่ มัน่ วาการศึกษาสามารถสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของเยาวชนเหลานัน้ ได มูลนิธฯิ จึงสนับสนุนทุนการศึกษาตอเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ โอกาสใหเยาวชนเหลานัน้ ไดมโี อกาสเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาจนจบมัธยม 6 หรือเทียบเทา
รวมอุปการะนักเรียนขาดโอกาส หรือ รวมเปนอาสาสมัครกับมูลนิธยิ วุ พัฒน โทร. 02 301 1437 e-mail: ybf@ybf.premier.co.th
facebook.com/Yuvabadhana, www.yuvabadhanafoundation.org
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MD Sharing : Secret Recipe

CHOCOLATE & FROSTING CUPCAKE
คัพเคกสดใสสําหรับเทศกาลปใหม

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

สวนผสมเคก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แปงเคก
200
นมขนจืด ตราออรคดิ
150
เนยสดชนิดเค็ม ตราออรคดิ ละลาย 120
ผงโกโก
80
ผงฟู
2
นํา้ ตาลทราย (1)
240
ไขแดง
6
นํา้ เปลา
150
ไขขาว
6
ครีมออฟทารทาร
1
นํา้ ตาลทราย (2)
120
เชอรรสี่ แี ดงและเม็ดนํา้ ตาลสําหรับตกแตง

สวนผสม Frosting Cream
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ชอนชา
กรัม
ฟอง
กรัม
ฟอง
ชอนชา
กรัม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เนยสดชนิดเค็ม ตราออรคดิ
นมขนหวาน ตราออรคดิ
นมขนจืด ตราออรคดิ
ไขมันผสม ตราพิมส
นํา้ ตาลทรายปน
นํา้ ตาลทราย (1)
นํา้ มะนาว
ผงวานิลลา
เกลือปน

500
1-1 ½
240
200
200
240
3
2
½

กรัม
กระปอง
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา

วิธที าํ

• ผสมนมขนจืด ตราออรคดิ ผงวานิลลา นํา้ มะนาว ทิง้ ไว 3-5 นาที
• ตีเนยสดชนิดเค็ม ตราออรคดิ ไขมันผสม ตราพิมส นํา้ ตาล
วิธที าํ
ทรายปน และเกลือปนจนขึน้ ฟูประมาณ 8-10 นาที โดยใชหวั ตี
• รอนแปงเคก ผงโกโก และผงฟูเขาดวยกัน เติมนํา้ ตาลทราย ใบไมตดี ว ยความเร็วปานกลาง (ระหวางตีหยุดเครือ่ งแลวตะลอม
(1) นมขนจืด ตราออรคดิ ไขแดง นํา้ เปลา เนยสดชนิดเค็มละลาย สวนผสมดวยพายยางเปนระยะ)
ตราออรคดิ คนใหเขากันจนเนียนดวยตะกรอมือ พักไว
• ใสนมขนหวาน ตราออรคดิ ชาๆ จนหมด
น
แลวใสสว นผสมใน
• ตีไขขาว ครีมออฟทารทาร และนํ้าตาลทราย (2) ดวยหัวตี ขอ 1 ลงผสมประมาณ 8-10 นาที หรืรือจนส
จนสว นผสมเนี
นผส ยนดี
ตะกรอจนตัง้ ยอด แลวผสมกับสวนผสมขอ 1 ใหเขากัน
ใช
ใชชสาํ หรั
หรบแต
แตงหน
หนา Cupcake
Cupcakee
• นําไปหยอดใสพมิ พประมาณ ¾ ของพิมพ เรียงใสถาด
• นํ า เข า อบที่ อุ ณ หภู มิ 180-190 องศาเซลเซี ย ส นาน
20-25 นาที หรือจนสุกเหลือง พักไวใหเย็น แตงหนาดวย Frosting
Cream เชอรรสี่ แี ดง และเม็ดนํา้ ตาล

Frosting
te & ke
Chocola
Cupca
อ.สมมิตร อมรพิพฒ
ั น (โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน) เจาของความอรอยของ Chocolate & Frosting
Cupcake เปดใจวา “ผมเลือกใชแตเนยออรคดิ ในการทําเบเกอรีม่ าโดยตลอด เพราะมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
กับราคา ทําใหเบเกอรีท่ กุ ชิน้ ของผมเนือ้ นุม หอม และอรอยไมเคยเปลีย่ น” โดยเฉพาะ Frosting Cream
ทีใ่ ชทาํ คัพเคกในครัง้ นี้ ลองทํากันดูนะครับรับรองวาจะตองติดใจ”
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MD Sharing : Entertaining

WINE & DINE FESTIVAL
สรางสรรคปารตแ้ี ละสุนทรียแหงการดืม่ ไวน ที่ Wine Loft

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.” และดวยความพิเศษนีเ้ อง จึงทําใหไวนกลายเปนเครือ่ งดืม่ ยอดฮิตไปทัว่ โลก โดย
เฉพาะอยางยิง่ เทศกาลคริสตมาสและปใหม แตการดืม่ ดํา่ ไวนใหไดรสชาติทแี่ ทจริงนัน้ ก็ขนึ้ อยูก บั
เคล็ดลับในการเลือกสรรเชนกัน

RECOMMENDED
MENU
ดืม่ ดํา่ กับไวนรสเลิศคูเ มนูจานอรอยไดที่ Wine Loft
ฤดูกาลแหงการเฉลิมฉลองกําลังใกลเขามา คุณพรอมหรือยังสําหรัรบั
การจัดเตรียมปารตแี้ สนประทับใจ Wine Loft ขออาสาเปนผูช ว ยคูค รรัวั ใในน
การจัดเตรียมเมนูอรอยคูไ วนเลิศรสทามกลางบรรยากาศถูกใจโดยคุณไม
ไมต อ ง
เหนือ่ ยแรง ไมวา จะเปนปารตสี้ ดุ เก หรืองานสังสรรคแบบกันเองก็ตาม
Wine Loft ขอแนะนําการเลือกดืม่ ไวนใหเขาอาหารมือ้ ตางๆ อยาง ไไวน
วนแ ดดงง
(Red Wine) เหมาะสําหรับทานคูเนื้อแดง รสชาติเขมขน สวนไวนขาาวว ((White
White
Wine) นั้นเหมาะกับไกและอาหารทะเล สปารคกลิ้งไวน (Sparklingg w
wine)
ine) เเปปน
ไวนทนี่ ยิ มรับประทานกอนอาหาร ถือเปนไวนชนิดเรียกนํา้ ยอย ใหอาหารมื
ุ กํกาํ ลัลงั
หารมอ้ื ทีทค่ี ณ
รับประทานอรอยลํ้าขึ้น และไวนสีชมพูหรือโรเซไวน (Rose Wine) ททีี่ใหหรสสสัสมั ผผัสั เเบาๆ
บาๆ
สดชืน่ นุม ละมุน ดวยกลิน่ ของผลไมแบบไมหวาน จึงไดรสชาติทกี่ ลมกลลอ ม ดดืมื่ เเรีรยี กกนํนา้ํ ยยอ ย
หรือคูก บั อาหารเรียกนํา้ ยอยอยาง เนือ้ ปลาหรือชีสสด ไดดี
สําหรับเมนูเดนในชวงเทศกาลนี้คงตองยกให ขาแกะราดซอสไวน
วนแดง
ดง ((lamb
lamb sshank
han k
cooked in red wine) เนือ้ นุม ยางสุกหอมกําลังดี ราดดวยซอสไวนแดงรสกลมกลอม เสิรฟ
คูไ วนแดงแกวพิเศษทีเ่ ลือกสรรจากคอลเล็คชัน่ ไวนทวั่ โลกของ Wine Loft โดยผูเ ชีย่ วชาญทีที่
รับรองวาจะตองถูกใจ นอกเหนือจากเมนูขาแกะนีแ้ ลว Wine Loft ยังมีเมนูอรอยใหเลือกลิม้
ลองหลากสไตลตามความชอบ อยาง cheese and cold cuts platter หรือจะลองมารวมชิชม
ไวนกบั เราใน Wine Testing ก็รนื่ รมยไมแพกนั

oo”ked
c
k
n
sha ine
“lamibn red w

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

DELICIOUS CORNERS
หลากหลายความอรอย สไตล MD61

ชวงเทศกาลแหงการเฉลิมฉลองในปน้ี ชาว MD61 ขอนําหลากหลายความอรอยมาฝากเพือ่ นๆ พีน่ อ ง
มาแตรเดอีฯ ในหลากหลายรสชาติ พรอมโปรโมชัน่ ทีจ่ ะทําใหทกุ วันเปนวันพิเศษกวาทีเ่ คย
บานกวยเตีย๋ ว
1 ซอย 4 หมูบ า นเสรี 1 ถ.รามคําแหง 24 แยก 20 โทร. 0 2314 7294,
08 1912 4567
Home Made Cooking Style ของ แอร ชลิตา เพชรตระกูล
รานนั่งสบายๆ โปรงโลงดวยกระจกบานกวาง พรอมความอรอยใน
ราคากันเองทีเ่ ลือกใชเฉพาะวัตถุดบิ คุณภาพเทานัน้
เมนูแนะนํา แนนอนตองวาเมนูเดนของรานตองเปนเมนูเสน อยาง
กวยเตีย๋ วชากังราว เกีย๊ วกุง เกาลูน กวยเตีย๋ วผัดพริกเผากุง นอกจากนี้
ยังมี ขาวอบกะเพราหมู/ เบคอน สปาเก็ตตีผ้ ดั โหระพาเนือ้ ปู แกงเลียง
กุง สด ถัว่ แขกคัว่ หมูสบั ลาบทอด อีกทัง้ อาหารตามสัง่ และเมนูพเิ ศษ
อยางขาวมันสมตําอีกดวย
Pinery Café and Bakery
โปรโมชัน่ สวนลด 10% สําหรับชาวมาแตรเดอีฯ เมือ่ ทานครบ
49/3 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 300 บาทขึน้ ไป พิเศษในวันพอ คุณพอทานฟรี 1 รายการ
โทร. 0 2279 8829
รานอาหารสไตลโฮมเมดของ เอ อัมภาพัตร ฉมารัตน ทีอ่ บอวล
ไปดวยบรรยากาศในแบบอเมริกนั คลาสสิก นัง่ สบาย พรอมจัดเสิรฟ
เมนูคาวหวานทีป่ รุงอยางพิถพี ถิ นั ดวยวัตถุดบิ คุณภาพ “ไพนเนอรี”่ จึง
อบอุน เปนเอกลักษณเสมือนนัง่ อยูท บี่ า นของคุณเอเอง
เมนูแนะนํา นอกจากเครปเคกราดคาราเมลและเคกชาเอิรล เกรย
เนื้อเนียนนุม ที่ลวนเปนสูตรเฉพาะของรานแลว ยังมีโรตีแกงไก ที่
ปรุงพริกแกงเอง, ไขเบเนดิกต, สปาเกตตีไ้ สอวั่ เมนูฟว ชันสรางสรรค
ทีส่ ง ตรงไสอวั่ จากรานดํารงค ตลาดวโรรส จ.เชียงใหม และแหนมหอ
เบคอนทอด เมนูโปรดของคุณเอ
โปรโมชัน่ สวนลด 10% สําหรับชาวมาแตรเดอีฯ พิเศษในวันพอ
พาพอมารับประทานอาหารทีร่ า น รับฟรี! พายไก หรือพายผักโขม 1 ที่
เอีย้ วฮัว้ สุกโี้ บราณ 1955
โครงการสวนหลวงสแควร จุฬาฯ ซอย 5 โทร. 0 2214 4558, 08 0619 1955, 08 6814 1188
สุกโี้ บราณเจาแรกของประเทศไทย โดย เป สรีวรรณ ผาสุขกิจวัฒนา ทีโ่ ดงดังมาตัง้ แต
รุน พอนานกวา 59 ป จนเติบโตและมีสาขามากมาย ลาสุดไดเปดตัวรานใหมทโี่ ครงการ
สวนหลวงสแควร พรอมใหทกุ ทานไดลมิ้ ลองรสชาติสกุ โี้ บราณ ซึง่ มีเคล็ดลับอยูท กี่ ารหมัก
สูตรพิเศษ จัดเสิรฟ คูน าํ้ จิม้ 3 รสเด็ด (นํา้ จิม้ สูตรดัง้ เดิม, นํา้ จิม้ หวานสูตรโบราณ และ
นํา้ จิม้ ไมเผ็ดสูตรเตาหูย )ี้
เมนูแนะนํา ชุดสุกี้เนื้อ หมู ไก และทะเล อีกทั้งเกี๊ยวกุงทอดกรอบที่ใชกุงตัวโต
ปอเปย ะสวรรค หอยจอ และเนือ้ หรือหมูผดั นํา้ มันหอย
โปรโมชัน่ พิเศษ สวนลด 10% สําหรับชาวมาแตรเดอีฯ
หากนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ทานใดมีเรือ่ งราวของรานและโปรโมชัน่ อยากบอกตอ สามารถเสนอแนะเรือ่ งราวพรอมรูปถาย
และขอมูลโปรโมชัน่ ไดที่ serviam.mailbox@gmail.com นะคะ
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OTORO TOKYO
โครงการนาราเพลส ซ.นราธิวาส 24 (สาธุประดิษฐ 19)
โทร. 0 2674 0049, 08 3540 8112
Japanese Homemade ของ นี จงกลณี เขมะจันตรี ทีม่ จี ดุ เดน
อยูที่ buffet a la carte ทั้งซูชิ ปลาดิบ และสุกี้ รวมถึงบุฟเฟต
ชาบูชาบูสดุ คุม ดวยเนือ้ หมูสนั นอก สันใน เบคอน หมูหมักสูตรพิเศษ
เนือ้ วัว ทัง้ เนือ้ มะพราว เนือ้ โหนก เนือ้ สะโพก ไก หอยเชลล กุง สด
ปลา และผักสดนานาชนิด ทีส่ ามารถเลือกเติมไดอยางจุใจ จัดเสิรฟ
พรอม appetizer แสนอรอยอยาง ขาวปน หนากุง ขาวปน หนาไขหวาน
ขาวปน หนาปลากะพง และหมูชบุ เกล็ดขนมปงทอด แตทพี่ ลาดไมไดคอื
ขาวแกงกระหรีไ่ กซงึ่ ก็รวมในเมนูบฟุ เฟตน ดี้ ว ย
โปรโมชั่น Yakiniku (ยากินิคุ) รับสวนลด 30% (สําหรับชาว
มาแตรเดอีฯ ทีร่ บั ประทานทีร่ า นและชําระเปนเงินสด)

YAMAGOYA RAMEN
ชัน้ 4 อัมรินทร พลาซา โทร. 0 2256 9870
ราเมนชือ่ ดังสูตรตนตํารับจากญีป่ นุ ของ ขวัญ ขวัญชนก คงสิริ
ดวยรสชาติอนั เปนเอกลักษณของนํา้ ซุปกระดูกหมูเขมขนตามแบบฉบับ
ญี่ปุนแท กลมกลอมดวยสวนผสมของเสนราเมนเหนียวนุม หมูชาชู
สไลด และไขตม ซอสญีป่ นุ จึงทําใหกติ ติศพั ทความอรอยของ ยามาโกยา
ราเมน เปนทีเ่ ลือ่ งลือในหมูผ ทู ชี่ อบราเมน
เมนูแนะนํา นอกจากเมนูราเมนกวา 20 ชนิดแลว ยามาโกยา ราเมน
ยังมีเมนูจานอรอยไวคอยบริการอีกมากมาย ไมวา จะเปนขาวหมูทอด
และกุง ทอดราดแกงกะหรีญ
่ ปี่ นุ ขาวปน ไขปลา ขาวหนาหมูตนุ เกีย๊ วซา
ผัดผัก ขาวผัด หมีผ่ ดั แหง รวมทัง้ หมีเ่ ย็นซึง่ เปนเมนูเบาๆ สําหรับสาว
ยุคใหม เสิรฟ พรอมชาเขียวคุณภาพทีส่ ามารถเติมไดแบบไมอนั้ อีกดวย
โปรโมชัน่ สวนลด 10% สําหรับชาวมาแตรเดอีฯ พิเศษในวันพอ
พาพอมารับประทานอาหารที่ราน รับฟรี! พวงกุญแจนารักสดใส
จาก ยามาโกยา ราเมน
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MD Society

แวดวงมาแตรเดอีฯ

ถึงเวลาอัพเดตเรื่องราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

2.

อีกหนึ่งบุคคลดี
เดน คุณรมณีย
เธียรประสิทธิ์ (รมมี)่ MD49
ทีม่ งุ มัน่ ทํางานดานการกุศล
จนไดรบั รางวัลทีน่ า ภาคภูมใิ จ
“รางวัลแมดีเดนแหงชาติ”
สาขาแมผบู าํ เพ็ญประโยชน
ต อ สั ง คม จากสภาสั ง คม
สงเคราะห แหงประเทศไทย
โดยเข า รั บ พระราชทาน
รางวัล จาก พระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
ณ สวนอัมพร เมือ่ วันที่ 12
สิงหาคม ทีผ่ า นมา

1.

ขอแสดงความยินดีกับ หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ที่ ไ ด รั บ พระราชทานปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จากการทํางานดานการศึกษาของ
เด็กปฐมวัย มาเกือบ 70 ป แมจะอายุกวา 90 ปแลว ทานก็ยงั ปฏิบตั ิ
ทําหนาที่ครูไดอยางสมบูรณแบบ ขออวยพรใหทานมีสุขพลานามัยที่
แข็งแรง เปนแบบอยางดานการศึกษาปฐมวัยตลอดไป

3.

ขอแสดงความยินดี
กับ Breast Cancer
Survivor คุณณัฐธิดา สมะลาภา
(ปม) MD60 หลังจากที่ผาน
การตั ด และรั บ การรั ก ษาด ว ย
คี โ ม เธอเป น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย า ง
ดีๆ ในการผานพนวิกฤตไปดวย
พลังแหงการคิดบวก ดวยความ
คิดที่วา “คิดถึงแตวันนี้ ไมตอง
คิดวาจะหายหรือไม วันนี้จะทํา
อยางไรใหรูสึกสบายที่สุดเทาที่
ทําไดกพ็ อ”

4.

ป ร บ มื อ ใ ห 
กั บ การสาน
ตอจิตตารมณเซอรเวียม
คุณจุฬาลักษณ สยามวาลา
(เหมี ย ว) MD60 และ
คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ
(ตัก๊ ) MD62 ทีไ่ ดจดั งานวิง่
การกุศล Run for Nepal
ณ Central World เพือ่
ชวยผูประสบภัยแผนดิน
ไหว ร ว มกั บ นั ก วิ่ ง กว า
5,000 คน ซึง่ รายไดสง มอบใหทา นทูตเนปาลเปนทีเ่ รียบรอย

5.

รานสปาเกิดขึ้นมากมายแตจะหารานที่สามารถมั่นใจใน
คุณภาพไดนั้น ไมใชเรื่องงาย หลังจากเขาคอรสศึกษา
วิชานวดหนา จากสถาบันตนตํารับอยาง Spa Of Siam คุณเปรมวดี
สีบญ
ุ เรือง (ใหม) MD52 ไดเปดรานชือ่ Dulce’s Corner (ดูเชส คอรเนอร)
พระรามเกา พี่นองมาแตรเดอีฯ หลายรุนไดมาใชบริการบอกเลยวา
ฟนสุดๆ แถมมีมุมจิบนํ้าชาบริการชาหลากหลายรส ใหผอนคลาย
หลังการนวดอีกดวย คุณใหมฝากบอกวายินดีตอนรับนักเรียนเกา
ทุกทานพรอมสวนลดนะคะ โทรนัดหมายคุณใหมไดที่ 08 1435 2555

หากศิษยเกาทานใดมีขา วคราวอยากบอกเลาใหเพือ่ นๆ และพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ไดทราบถึงความเคลือ่ นไหว
ก็สามารถสงเรือ่ งราวพรอมรูปถายมาไดที่ serviam.mailbox@gmail.com นะคะ
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MD Society

6.

ตระกูลอรรถกระวีสนุ ทร เจาของทีด่ นิ ผืนงามกวา 10 ไร
กลางกรุงริมถนนพระราม 4 ทีร่ อการพัฒนามาหลายสิบป
ภาพประทับใจจาก “งานเลี้ยงวันเกิด ครบรอบ 60 ยัง
ลาสุดสามสาว คุณณพวงศ สนิทวงศ ณ อยุธยา MD68, คุณชนกนาถ
แจว” ของ คุณอัจฉรา ไชยันต MD43 โดย คุณศิวพร
ภากรศิริวงศ MD72 และ คุณพีรัฏฐา อรรถกระวีสุนทร MD75
บุณยเกียรติ, คุณนุชฎา โฆวินทะ และคุณอัจฉรา ไชยันต
ทายาทและผูบริหารบริษัท อรรถเคหพัฒน จํากัด รวมกันเนรมิต
นํ
า
ที
ม
เพื
อ
่
น
MD43 รวมฉลองกัน
โครงการ “สวนเพลิน มารเก็ต” ใหเปนมารเก็ตมอลลที่มีความเกเท
ไมเหมือนใคร เพราะไดแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแตงจาก
เสนทางรถไฟสายแรกในประเทศ โดยมี คุณภัทราภา เองตระกูล
MD69 เปนหัวเรือใหญดา นการตลาด เตรียมเปดใหบริการรับป 2559
ศิษยเกาทานใดสนใจจองพืน้ ทีต่ ดิ ตอนองๆ คนเกงกันไดเลยนะคะ

7.

8.

คุณวิชรินี (พุธศุกร) มารซาโรลี (ครูตุน) MD26 เปด
โรงเรียนสอนเปยโนทีแ่ คลิฟอรเนียกับลูกสาว (แฝดผูน อ ง)
คุณโรซานนา มารซาโรลี MD61 เมือ่ มีโอกาสเธอกลับมาเยีย่ มบานที่
ไทยพรอมลูกสาวคนโต (แฝดผูพ )ี่ คุณวาเนสซา มารซาโรลี MD61
เธอจึงรีบนัดเพื่อนฝูง โดยเฉพาะเพื่อนๆ ชาวมาแตรเดอีฯ ใหมา
พบกัน ดวยเวลาที่มีจํากัดจึงไดแตนัดพบกันที่บาน คุณหญิงชโลบล
จารุรตั ร สวนคุณวาเนสซาและเพือ่ นแกงคเดิมสมัยประถม คุณรัตติกร
โลหชลิตานนท, คุณมุจลินท กิตสิ ทิ ธิ์ และ คุณปรารถนา เกลียวปฏินนท
พาไปเที่ยวนั่งเรือลองคลองบางกอกนอย สมกับที่ไมไดเจอกันมา
นาน เสียดายทีม่ าเยีย่ มบานคราวนีม้ เี วลานอย คุณแมคณ
ุ ลูกเลยไดเจอ
เพือ่ นๆ ไมกคี่ น จึงขอสงภาพมาใหหายคิดถึงกันไปพลางๆ กอนนะคะ
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9.

อรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49 ขอเชิญชวนใหพนี่ อ งชาว
มาแตรเดอีฯ กากบาทตัวโตๆ ในปฏิทนิ ของ วันอาทิตยที่
10 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. กับครัง้ ทีส่ องของ “การแขงขัน
บาสเกตบอลกระชับมิตร มาแตรเดอี VS เซนตโยเซฟคอนแวนต” ซึง่
ปนเี้ ราเปนเจาภาพจึงอยากใหนกั เรียนมาแตรเดอีฯ ทุกรุน มารวมพลัง
รวมกันเปนเจาภาพทีน่ า รัก และมาชวยกันสงกําลังใจใหนกั บาสฯ และ
ทีมเชียรของเรา รับรองความสนุกไมนอ ยกวาปทแี่ ลวแนนอน
สนุกแบบมาแตรเดอีฯ ตองสรางสรรคและไดกุศล จึงขอเชิญชวน
พวกเรามาทําบุญรวมกัน บริจาคอุปกรณกฬี าสภาพดีทไี่ มใชแลว ซึง่
เราจะนําไปมอบให มูลนิธิสงเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนตปอล
เดอ ชารตร แหงประเทศไทย ฝากของบริจาคไดที่ MD Shop คะ

SERVIAM
11/26/15 9:29 AM

4 Weeks English Intensive Course
7 March - 1 April 2016
)25678'(176$*('
Improve your English in 4 weeks! For English
improvement in a truly international environment
1RQHHGWRWUDYHOWRWKH8.
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TXDOLÀHG%ULWLVKWHDFKHUVZLOOKHOSDOOVWXGHQWVJDLQ
FRQÀGHQFHDQGH[FHOLQHYHU\DVSHFWRIWKHLU(QJOLVK
ODQJXDJHVNLOOV
/LPLWHGSODFHVDYDLODEOHSOHDVHERRNQRZ

&217$&786
7HO  
0RELOH  
(PDLODGPLVVLRQVENN#UHJHQWVDFWK
www.regents.ac.th
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Congratulations to all our
IB graduates of the Class of 2015
Average IB Diploma score of 36.1²KLJKHVWLQ7KDLODQGDQGDERYH
WKHZRUOGDYHUDJHRI
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แกไขขอมูลสมาชิก
แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิก
ขอมูลนักเรียนเกา................................................................................................ รุน MD.....................................................เลขประจําตัว...........................................
ชือ่ ในฐานขอมูลสมาคมฯ................................................................................... นามสกุล........................................................................................................................
แจงเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล
ชือ่ เดิม.....................................................................................................................ชือ่ ใหม...........................................................................................................................
นามสกุลเดิม..........................................................................................................นามสกุลใหม................................................................................................................
แจงเปลีย่ นทีอ่ ยู
ทีอ่ ยูใ หม (โปรดระบุโดยละเอียด)............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
แจงเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท เปน................................................................................................................................................................................................
แจงเปลีย่ นอีเมล เปน.........................................................................................................................................................................................................................
แจงขอลดจํานวนวารสาร SERVIAM ทีส่ ง ให
เนือ่ งจากมีนกั เรียนเกาอยูบ า นเดียวกัน จํานวน............................ทาน จึงตองการใหสง วารสาร SERVIAM ใหเพียง 1 เลมเทานัน้
โดยจัดสงให ชือ่ ........................................................นามสกุล..................................................รุน MD...............................เลขประจําตัว..........................................
ทีอ่ ยู (โปรดระบุโดยละเอียด)....................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
รายชือ่ นักเรียนเกาทีอ่ ยูบ า นเดียวกัน และไมประสงคจะรับวารสาร SERVIAM มีดงั นี้
1. ชือ่ -นามสกุล................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจําตัว.............................................................
2. ชือ่ -นามสกุล................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจําตัว.............................................................
3. ชือ่ -นามสกุล................................................................................................... รุน MD...................................เลขประจําตัว.............................................................
ขอมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
กรุณาสงแบบฟอรมกลับมาทางไปรษณียถ งึ สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ (ฝายนายทะเบียน)
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ สแกนสงอีเมลมาที่ mdregistrar@yahoo.com
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(สําหรับเจาหนาที่)
เลขที่เอกสาร........................................รหัสผูบริจาค.......................................
ผูรับ.........................................................วันที่.......................................................

แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... นามสกุล...................................................................................................
ทีอ่ ยู (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.....................................................................................................

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