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WELCOME MESSAGE
สารจากนายกสมาคมฯ
MDAA
(MD ALUMNAE ASSOCIATION ACTIVITIES)
จดหมายเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2559
MD Night: งานสังสรรคครัง้ ใหญของชาวมาแตรเดอีฯ
MD Basketball Club: ออกกําลังกายไดมากกวา
สุขภาพดีกบั ชมรมบาสนักเรียนเกาฯ
Angela Award 2017: งานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ
ครัง้ ที่ 8
MD TODAY
โรงเรียนของเราวันนี:้ สมาคมผูป กครองและครู
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
เรือ่ งเลาจากฝายวิชาการ: เรือ่ งของการบาน
MD SPECIAL
จากใจคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดป 2557-2559
MD TEACHER
ความประทับใจจากงานเดิน-วิง่ การกุศล
MD RUN 2016 ของโครงการ “พันดวงใจ”
เพือ่ ครูอาวุโส
MD SHARING
Health Story: สุขกับชีวติ ทีพ่ น ผานมะเร็ง
Beauty Story: เขียนคิว้ สวยดวยตนเอง
Travel Story: สัมผัสการเกษตรอินทรียท ่ี จ.ยโสธร
พรอมลิม้ ลองขาวออรแกนิกคุณภาพ
Delicious Corner: กราโนลา
ของขวัญเพือ่ สุขภาพประจําเทศกาลพิเศษ
MD SOCIETY
อัพเดตขาวคราวของพีน่ อ งมาแตรเดอีฯ

วารสารเซอรเวียม ขอเปนตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ บอกลา
พีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทาน ดวยหมดวาระการทํางาน สําหรับ
ฉบับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนฉบับสุดทายของกรรมการชุดนี้
พวกเราก็ไดรวบรวมผลงานของทุกฝายมาฝากคุณผูอานกันอีกครั้ง
เพื่อทางทีมงานจะไดนําคําติชมไปปรับปรุงรูปเลมและเนื้อหาของ
วารสารเซอรเวียมในปหนาใหดียิ่งกวาเดิม โดยทานสามารถจัดสง
เขามาทีฝ่ า ยสาราณียกร อีเมล serviam.mailbox@gmail.com
สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0-2252-6316 www.ourmaterdei.com
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Welcome Message

สารจากนายกสมาคมฯ
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44

สวัสดีคะ พีน่ อ งมาแตรเดอีวทิ ยาลัยทุกทาน วารสาร Serviam เลมนีเ้ ปนเลมสุดทายของคณะกรรมการชุดปจจุบนั
คณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดในทุกๆ ดาน
พวกเรารูส กึ ซาบซึง้ ในนํา้ ใจของทุกๆ ทานอยางมาก Spirit of Serviam ในใจของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
ไดเปลงแสงรวมพลังชวยเหลือโรงเรียน ครู ครูอาวุโส นักเรียนของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ และสังคมกันอยางดี
เสมอมา ความเปนมาแตรเดอีฯ ของเราเขมขนและสมัครสมานสามัคคีกนั สุดๆ ตองขอขอบพระคุณทุกๆ ทานจากใจ
ถาชาวมาแตรเดอีฯ รวมใจกัน ไมมอี ะไรทีจ่ ะไมสาํ เร็จลุลว งดวยดี อยางเชน MD RUN
22016 ไดดําเนินไปอยางดี สนุกสนาน ความรวมมือของสามฝายคือโรงเรียนมาแตรเดอี
วิวทยาลัย สมาคมผูป กครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ เปนกิจกรรมทีง่ ดงาม
ทุทกคนทุกฝายรวมมือกันอยางแข็งขัน สมาชิกของทัง้ สามองคกรก็เขมแข็ง มีจติ ใจพรอมทีจ่ ะให
เสมอ ตองขอขอบพระคุณทีมงานชมรมวิง่ และนักเรียนเกาทุกคนทีม่ าชวยงานในหลากหลาย
รรูปแบบ และทีร่ ว มบริจาคเพือ่ งานนี้ รวมถึงผูท มี่ ารวมงานทุกคนสนุกสนาน อิม่ ทอง อิม่ สุข
อิม่ บุญกันไปโดยถวนหนา งานนีไ้ ดรายไดทงั้ สิน้ หลังหักคาใชจา ยแลวมอบใหมลู นิธมิ าแตรเดอี
วิวทยาลัยจํานวน 4,044,432 บาท ทัง้ นี้ คาใชจา ยมีไมมากดวยไดรบั บริจาคเปนสวนใหญและเรา
ไม
ไ ใชบริษทั organizer คะ จัดกันเองแบบมาแตรเดอีฯ ขอขอบพระคุณทุกๆ ทานทีส่ นับสนุน
งานกั
ง นอยางแข็งขัน ทัง้ แรงกายแรงทรัพยและกําลังใจทีม่ ใี หทมี งานดวยคะ
งานตอไปของเราคือ MD Night วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สนุกแนนอนคะ ใครไมมา
จะเสี
จ ยดายมากนะคะ มีทงั้ กิจกรรมถายรูปเพียบ มีกจิ กรรมบนเวทีหลากหลายรุน มีนกั แสดงหนา
ใหม
ใ ๆ มามากมาย มีรางวัลเล็กๆ นอยๆ หลายรอยรางวัล มาสนุกกันนะคะ ใครยังไมไดซอื้ บัตร
รีรบี ซือ้ กันหนอยนะคะ จะมีเซอรไพรสจากนักบาสของชมรมบาสเราดวยคะ บัตรราคาใบละ
600 บาท รวมคูปองอาหาร 100 บาทคะ งานนีไ้ มบงั คับใหใสเสือ้ MD Night นะคะ จะใส
เสือ้ มาแตรเดอีฯ อะไรก็ไดคะ แตเราแตเรามี designer จาก 3 แบรนดดงั ไดแก Vatanika
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44
Tutti
T และ Kloset ทีไ่ ดออกแบบเสือ้ ออกมาขาย 3 แบบเกไกในราคาตัวละ 400 บาทคะ
ทําออกมาจํานวนจํากัด จําหนายแบบหมดแลวหมดเลยนะคะ แลวก็อยาลืมสนับสนุนงานสวยไดกศุ ล เพือ่ สถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพกับงาน
ขีจ่ กั รยานของชมรมจักรยานในเดือนพฤศจิกายนดวยเชนกันคะ
ไมวา เราจะทําอะไรตอใหมไี อเดียมากมาย แตคณะกรรมการไมเขมแข็งดวยแลวก็ไปไมรอด กรรมการไดชว ยกันจริงจังทุกงาน ทุกกิจกรรม
ทีเ่ ราจัดขึน้ ไมมเี กีย่ งงานกันเลย นาชืน่ ใจมากๆ ดังนัน้ จึงขอขอบคุณทีมงานของสมาคมฯ ทุกคนมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ กอนอืน่ ตองขอเรียนใหทราบวา
ถาแตละฝายมีกรรมการเพียงหนึง่ หรือสองคน ซึง่ ทุกคนมีงานประจําของตัวเองอยู งานจะไมสามารถดําเนินไปไดราบรืน่ จึงไดใชกลยุทธของ
ทานอดีตนายกสมาคมฯ คุณจินตนา บุญรัตน MD41 ทีก่ าํ หนดใหทกุ ฝายมีอนุกรรมการทีร่ เู รือ่ งดวยกันทุกอยาง แบงงานกันทําในฝายดวย
ขอเริม่ ตนการขอบพระคุณดวยทานทีป่ รึกษาของสมาคมฯ ทุกทาน รวมทัง้ คณะทีป่ รึกษาฝายโรงเรียนทีท่ งั้ ใหความรู ความเขาใจ ตักเตือน
ทัง้ สนับสนุน ทัง้ ชวยงาน และมารวมงานกันเกือบจะทุกกิจกรรม ไกและกรรมการทุกคนตองกราบขอบพระคุณอยางสูงคะ สวน คุณพรพรรณ
พรประภา MD42 ที่เปนทั้งที่ปรึกษาของสมาคมและที่ปรึกษาคณะกรรมการก็ไมเคยทิ้งเรา ไดชวยเขารวมประชุมและใหคําแนะนํา
และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด ที่ปรึกษาคณะกรรมการมีอีกสองทานที่ตองขอขอบพระคุณคือ ศ. ดร.รัศมีดารา หุนสวัสดิ์
MD33 ไดรับเปนประธานคณะอนุกรรมการวิชาการอยางแข็งขัน ชวยเหลือใหคําแนะนําดานวิชาการ จัดประชุมรวมกับโรงเรียน
ทุกเดือน อีกทัง้ เปนกรรมการจัดทําและบรรณาธิการของหนังสือชุด “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ และ พญ.รุจา เสวิกลุ
MD34 ทีไ่ ดชว ยในคณะอนุกรรมการหลายคณะ และไดอยูใ นคณะกรรมการจัดทําหนังสือชุด “ไดรจู กั คือไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ”
อีกดวย ขอกราบขอบพระคุณทานทัง้ สามอยางมากคะ
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สวนกรรมการของสมาคมฯ นัน้ ลวนมีความสามารถ และรับผิดชอบ
งานดีเยี่ยม อุปนายกทั้งสามคนไดแบงกันรับหนาที่เปนผูนําและ
ประสานการจัดงานตางๆ ไดอยางดี ไดแก คุณสุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกูล
MD51 รับหนาที่เปนประธานโครงการบานเทพ สนับสนุนการจัด
งานสวยไดกศุ ล และไดชว ยดานการหาทุนและหาทีมเมือ่ ชมรมกอลฟ
จัดกอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ
เมื่อปที่แลว และชวยนายกสมาคมฯ ดูเรื่องการเงินและบัญชีได
อยางมีประสิทธิภาพ คุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 ไดทาํ หนาทีเ่ ปน
เลขานุการและผูแ ทนสมาคมในชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ และยังเปนประธาน
จัดงาน MD Night ที่กําลังจะมาถึงนี้ดวย อีกทั้งชวยสาราณียกร
ในการหาสปอนเซอรใหวารสาร Serviam อยางดีเสมอมา คุณวรินดา
เธียรอัจฉริยะ MD62 ไดชว ยเปนผูน าํ การจัดงาน Beauty and the Biz
หลายครั้งที่ผานมา และยังเปนหนึ่งในผูกอตั้งชมรมวิ่งมาแตรเดอีฯ
อีกทัง้ ยังมีสว นใหคาํ แนะนําแกการจัด MD Run 2016 ดวย ถึงแมจะ
มีการแบงงานระหวางอุปนายกกันอยางชัดเจน แตจริงๆ แลวทุกคน
รวมดวยชวยกันทุกงานคะ
สําหรับกรรมการสมาคมฯ ก็ตอ งขอขอบคุณอยางมากเชนกัน และ
ขอกลาวถึงทีละทีมไปเลยนะคะ ทีมแรกคือ ทีมฝายวางแผน ทีม่ าชวย
ระดมสมองตัง้ แตกอ นทีไ่ กจะไดรบั เลือกตัง้ เปนนายกสมาคมฯ และชวย
วางแผนการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเสมอมา ฝายผูช ว ยนายก
สมาคมฯ ก็ไดใหคาํ ปรึกษาและชวยเหลือเปนงานๆ ไป ทีมเลขานุการ
ก็แสนจะเขมแข็งสุดๆ ทัง้ ดานใหความคิด ประสานงาน ทํางานเอกสาร
และผลงานโดดเดนทีส่ ดุ คือการเปนหัวเรือของการจัด MD RUN 2016
จนสําเร็จดีเยี่ยมในครั้งนี้ ฝายเหรัญญิก ก็ดูแลเรื่องการเงินอยางดี
จัดทําบัญชีและดูแลเรื่องรับจายเงินทองของทุกกิจกรรม รวมทั้งของ
MD Shop ดวย ฝายนายทะเบียน ก็สามารถเรียบเรียงจัดทําทะเบียน
สมาชิกไดดเี ปนระบบสมบูรณมากขึน้ ซึง่ ไดใชเวลาและความพยายาม
มามากพอสมควร ฝายปฏิคม ก็ชวยเหลือดานการเตรียมสถานที่
อาหาร และนํา้ ใหทกุ กิจกรรม ทํากันไดดมี ากๆ มีระบบและแกปญ
 หา
ไดดี อาหารอรอยเพียงพอทุกงาน การจัดและเก็บสถานที่ก็สามารถ
ประสานงานและมาลุยดูการจัดการดวยตัวเอง ฝายสังคมสงเคราะห
ก็เขมแข็ง รวมดวยชวยกันไปประชุมและรวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร
ที่สมาคมฯ เปนสมาชิก และยังไดรวมจัดทีมตอนรับขึ้นมาเพื่องาน
ของสมาคมฯ หลายงานดวยกัน นอกจากนัน้ ยังไดจดั ทํา Facebook หนา
มาแมรลอรด เพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรมและโครงการดีๆ ชวยเหลือ
สังคมใหสมาชิกรับทราบ อีกทัง้ ฝายนีย้ งั มีผปู ระสานงานทีมแพทยจาก
ชมรมแพทยอาสาเพือ่ กิจกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดานสุขภาพอนามัย
ของสมาคมฯ และโรงเรียนอีกดวย ฝายประชาสัมพันธของสมาคมฯ
ก็ทาํ งานเปนเลิศเผยแพรใหสงั คมไดรบั ทราบถึงกิจกรรมดีๆ ทีพ่ วกเรา
ทํากันตลอดเวลามีระบบการทํางานประชาสัมพันธทดี่ ี ฝายกิจกรรมพิเศษ
ฝายนี้มืออาชีพในการบริการจัดงาน ไมวาเราจะจัดประชุมผูแทนรุน
จัดงานแขงบาสเกตบอล และงานทีม่ กี ารแสดงตางๆ ฝายนีเ้ ปรียบเสมือน
organizer เล็กๆ ของเรา และทําใหงานตางๆ ราบรืน่ ประสบความสําเร็จ
ฝายประสานงานผูแ ทนรุน ก็เขมแข็งสุดๆ ทัง้ การประชาสัมพันธทาง
กลุม Line อยางสมํา่ เสมอ ใหผแู ทนรุน รับทราบเกีย่ วกับความเคลือ่ นไหว
ของสมาคมฯ และการจัดประชุมผูแ ทนรุน การตอนรับนักเรียนเกา ฝายนี้
ทําไดดมี ากกลาวกันวาเปนฝายทีม่ รี ายจายสวนตัวคาโทรศัพทมากทีส่ ดุ คะ

ฝายสาราณียกร ก็ไมตองพูดถึงอะไรมาก เพราะผลงานเปนที่
ประจักษชดั เจน วารสาร Serviam ออกมาดีทกุ ฉบับ ฝายนีต้ อ งใชเวลา
ในการติดตามงานตลอดเวลา มีคนหนึง่ คิดและติดตามเขียนบทความ
ตางๆ มีอกี คนหนึง่ ชวยดูแลจัดหนา จัดสัมภาษณ จัดพิมพ อีกคนหนึง่
หาสปอนเซอรมาสนับสนุนคาใชจายในการพิมพและสงใหสมาชิก
โดยไมตองใหสมาคมฯ ควักกระเปาเลยสักฉบับ แถมยังมีเหลือเล็กๆ
นอยๆ เปนทุนเผือ่ อนาคตหากหาไมไดพอดวย ฝายนีย้ งั มีผลงานดาน
การจัดทําหนังสือชุด ไดรจู กั คือ “ไดรกั ... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ”
ดวยคะ โดยรับเรือ่ งการติดตามและจัดพิมพใหจนออกมาเลมสวยงาม
ขายเกือบจะหมดทัง้ 800 เลมคะ ฝายวิชาการ ไดดาํ เนินการจัดทํารายงาน
การประชุมสงใหคณะอนุกรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ
มาโดยตลอดสองป และยังไดชว ยดูประสานงานเรือ่ งการสรางสนาม
บาสเกตบอลใหโรงเรียนดวย ฝายสือ่ สารออนไลน ขยันขันแข็งตลอดมา
ออกขาวทาง Facebook Instagram และเว็บไซตของสมาคมอยาง
รวดเร็วทันใจสุดๆ คะ รวมทัง้ ตัง้ ทีมจัดทําสติก๊ เกอรไลนใหสมาคมฯ ดวย
สิ่งที่ทําเหลานี้ชวยให Spirit ของการเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
แนนแฟนขึน้ และ Spirit of Serviam เดนชัดขึน้ มาก นอกจากนัน้ ยังเปน
ฝายประสานงานเรือ่ งการทําเว็บไซตใหมใหสมาคมฯ ซึง่ จะออกมาให
ใชงานไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นีแ้ นนอน เปนของขวัญแก
สมาชิกและคณะกรรมการชุดใหมคะ ฝายหาทุน ฝายนีเ้ ปนหัวใจหลัก
ของการจัดงานหลายงาน ไมวา จะเปนงาน Beauty and the Biz งาน
MD RUN 2016 งาน MD Night และงานสวยไดกศุ ล ทีมนีจ้ ะเปน
หนวยหาและรวบรวมสปอนเซอรใหแกสมาคมฯ และก็สามารถทําไดดี
ทุกงาน ฝาย MD Shop เรียกไดวา มาชวยหาเงินเขาสมาคมฯ เพือ่ จัด
กิจกรรมตางๆ ไดอยางดี ไดมกี ารวางระบบหาสินคา จัดสตอก เปดสัง่ ของ
ออนไลน ฝายนีท้ าํ งานรวมกับเหรัญญิกไดดมี าก สินคาขายดี นอกจากนัน้
ยังมีรนุ พีๆ่ หลายรุน ชวยสนับสนุนผลิตสินคามาใหขายโดยไมมตี น ทุน
ให MD Shop อยูเรื่อยๆ อีกดวย ขอขอบพระคุณกรรมการและ
อนุกรรมการทุกๆ ทานคะ
สรุปไดวาทีมงานกรรมการเกงมากๆ เสียสละ และทํางานไดดี
มีประสิทธิภาพ กรรมการหลายคนเปนกรรมการมาหลายสมัย บางทาน
เพิ่งมาเริ่มงานกับคณะกรรมการชุดนี้ ไกก็หวังวานองๆ จะมาสมัคร
เปนกรรมการกันตอไปเปนสวนใหญ และนายกสมาคมนักเรียนเกา
มาแตรเดอีฯ คนใหมจะไดตระหนักถึงความสามารถของพี่ๆ นองๆ
กรรมการชุดนี้และชวนเชิญมารวมงานตอไป ทุกคนเกงๆ ทั้งนั้นคะ
สําหรับไก ขอขอบคุณทุกๆ คนทีร่ ว มแรงรวมใจกันมาอยางดี จะไมมี
วันลืมชวงวันเวลานีท้ ไี่ ดทาํ งานรวมแรงรวมใจกันมา และขณะนี้ เราได
ดําเนินการตลอดสองปที่ผานมาตามคําขวัญนําทางที่พวกเราชวยกัน
คิดมาไดอยางสําเร็จลุลว งดวยดี One for All & All for Serviam คะ
สุดทายนี้ ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหการสนับสนุน
สมาคมฯ มาโดยตลอด และขอบคุณเพือ่ นรวมรุน MD44 ทีส่ นับสนุน
ไกในทุกๆ ดาน ทุกๆ อยาง นํา้ ใจของทุกทานจะอยูใ นความทรงจํา
ของพวกเราคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดนี้ตลอดไปคะ แลวพบกัน
วันประชุมใหญสามัญ ที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะ
กรรมการชุดใหมนะคะ วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ทีห่ อประชุมใหญ
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย เวลา 14.00 น. คะ

SERVIAM
2-3 pc4.indd 3

3
7/10/2559 16:27:46

4-5 pc4.indd 4

5/10/2559 11:53:46

สารจากสาราณียกร
ปรารถนา เกลียวปฏินนท MD61

วารสารเซอรเวียมฉบับนี้ เปนฉบับสุดทายของดิฉนั ในฐานะสาราณียกร เนือ่ งจากคณะกรรมการชุดนีจ้ ะสิน้ สุด
ภารกิจการทําหนาทีใ่ นปลายปนแ้ี ลว ในฉบับนีม้ กี ารรวบรวมผลงานและกิจกรรมของแตละฝายไวอยางมากมาย
ทําใหเกิดความสัมพันธแนนแฟนระหวางสมาชิกนักเรียนเกาดวยกันและระหวางนักเรียนเกาและโรงเรียนทีร่ กั ของเรา
ดิฉนั รูส กึ ภูมใิ จและดีใจทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในการถายทอดขาวสารใหทกุ คนไดทราบนะคะ

ตอนที่ดิฉันกาวเขามารับหนาที่สาราณียกรดิฉันคิดเพียงวา เรา
อยากมีสว นรวมชวยเหลือพัฒนาวารสารใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ซึง่ ในชวงแรก
สมัยที่ พีจ่ นิ ตนา บุญรัตน MD41 เปนนายกสมาคมฯ นัน้ นัน้ ดิฉนั
ตองทําหนาทีห่ ลายดาน ทัง้ เขียน ทัง้ สัมภาษณ ทัง้ ออกแบบกราฟก แต
ในระยะสองปหลังนี้ ขวัญชนก คงสิริ MD61 เพือ่ นรวมรุน ไดตอบรับ
คําเชิญของดิฉัน ในการเขามาใหความชวยเหลือในการผลิตวารสาร
แตละเลม เนือ่ งจากขวัญทํางานดานนีโ้ ดยเฉพาะ จึงอยากจะขอบคุณ
ขวัญและทีมงานเปนพิเศษ ทําใหการทํางานของฝายสาราณียกรมีความ
เปนมืออาชีพเพิ่มขึ้น มีการวางแผนและปฏิบัติอยางชั ดเจน สราง
มาตรฐานทีด่ ใี นการทํางานรวมกัน ทําใหทกุ ฝายทํางานรวมกันงายขึน้
ในการสือ่ สารกิจกรรมถึงสมาชิก ดิฉนั หวังเปนอยางยิง่ ว าสาราณียกร
คนตอไปจะไดรับทั้งความสนุกและความสุขในการทําหนาที่นี้อยางที่
ดิฉันไดรับมานานหลายป หนาที่นี้ทําใหดิฉันไดรูจักกั บรุนพี่รุนนอง
มาแตรเดอีฯ เพิม่ เติมอีกมากมาย ไดรบั ความเอ็นดูเมตตาจากทุกๆ ทาน
ทําใหซาบซึง้ ถึงความเปน Serviam ทีม่ อี ยูใ นใจทุกคนเสมอ ดิฉนั ขอ
กราบขอบพระคุณทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะ
แลวพบกันในงาน MD Night ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายนนีน้ ะคะ
แคไดฟง ทีมงานเลาถึงการเตรียมตัว ดิฉนั ก็ทราบวาตองสนุกแนนอน
งานนีจ้ ะมี surprise อะไรบาง ตองไปดวยตัวเองนะคะ

“สาราณียกรและคุณแม MD33 และลูกสาว MD93
พรอมใจกันตืน่ เชามาวิง่ เพือ่ ครูคะ ”

“§Ò¹ MD Night
àÊÒÃ 19 ¾ÄÈ¨¡Ô ÒÂ¹¹Õé
¨Ð¾ÒÂÍ
Œ ¹Ç¹Ñ àÇÅÒ
¡ÅºÑ ä»ÊÁÂÑ àÃÂÕ ¹¡¹Ñ ÂÑ§ä§
...
áÅÇ
Œ ¾º¡¹Ñ ¹Ð¤Ð”
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2559
วันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559

เนือ่ งดวยสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
จะจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญประจําป 2559
ในวันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตรเดอีฯ
จึงขอเรียนเชิญนักเรียนเกาทุกทานเขารวมประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

สมาชิกลงทะเบียน
ผูแ ทนฝายบริหารโรงเรียนกลาวตอนรับ

ระเบียบวาระที่ 2

ประกาศรางวัลเซอรเวียมนักเรียนเกาทีท่ าํ ประโยชนใหโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 3

นายกสมาคมกลาวเปดประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

ระเบียบวาระที่ 4

รายงานกิจกรรมประจําป 2558-2559 (สิงหาคม 2558–กรกฎาคม 2559)

ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ งทีน่ ายกสมาคมฯ แจงใหทปี่ ระชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เหรัญญิกรายงานการเงินของสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ 7

รับรองรายงานการเงินประจําป 2558-2559

ระเบียบวาระที่ 8

แตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชีประจําป 2559-2560

ระเบียบวาระที่ 9

ผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนนายกสมาคมฯ แสดงวิสยั ทัศน

ระเบียบวาระที่ 10

เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระป 2559-2561

ระเบียบวาระที่ 11

เรือ่ งอืน่ ๆ

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และหวังเปนอยางยิง่ วาทานจะสละเวลามารวมประชุมตามวันเวลา
และสถานทีด่ งั กลาว โดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ผูส มัครเลือกตัง้ เปนนายกสมาคมฯ
วาระป 2559-2561

ขอมูลสวนตัว
ชือ่ -นามสกุลเมือ่ เปนนักเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
สุดถนอม อาทรไผท
ประวัตกิ ารศึกษาทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีฯ
ประถมศึกษาปที่ 6 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
(ปการศึกษา 2519 ถึงปการศึกษา 2523)
นักเรียนมาแตรเดอีฯ รุน 54
สมาชิกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
ตัง้ แต พ.ศ.2530

คุณสุดถนอม กรรณสูต
MD54

ประวัตกิ ารศึกษา
High School-Ursuline Convent, Kent, England
Pine Manor Collage, Chestnut Hill, Massachusetts U.S.A.
สาขา BA in Business Management,
การทํางาน
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด
รองกรรมการผูจ ดั การ บริษทั มะลิ กรุป 1962 จํากัด
ประสบการณการทํางานใหกบั โรงเรียน สมาคม และงานเพือ่ สังคมอืน่ ๆ
กรรมการผูช ว ยเลขานุการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2533-2537
กรรมการเลขานุการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2537-2543
กรรมการสมาคมครูผปู กครองโรงเรียนมาแตรเดอีฯ พ.ศ.2540-2544
กรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2543-2545
กรรมการเลขานุการ สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2545-2549
อุปนายกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2549-2557
กรรมการเลขานุการมูลนิธมิ าแตรเดอีฯ พ.ศ.2549-2557
กรรมการเลขานุการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2553-2557
กรรมการมูลนิธมิ าแตรเดอีฯ พ.ศ.2558-ปจจุบนั
อุปนายกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ พ.ศ.2557-2559
วิสยั ทัศนในการอุทศิ ตนเปนนายกสมาคมฯ
ประสานความสามัคคีในหมูส มาชิก
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ
แลกเปลีย่ นความรู ความคิดเห็นซึง่ กันและกันในทางวิชาการ ขาวสาร สงเสริม
และสนับสนุนโครงการบานเทพ
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MD NIGHT 2016

งานสังสรรคครัง้ ใหญประจําปของพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ
เตรี ย มพบกั บ กิ จ กรรมกระชั บ มิ ต รที่ พ ร อ มเนรมิ ต คํ่ า คื น ของ
วันเสารที่ 19 พ.ย. 2559 นี้ ใหเปนคืนสุดประทับใจ ดวย 17 โชวพเิ ศษ
จากบทเพลงดัง อาทิ บทเพลงเพลงพระราชนิพนธ บทเพลงแด
คุณครูดวยดวงใจ บทเพลงจากภาพยนตรสุดฮิต ละครเวทีบรอดเวย
และละครดังแหงยุคยอน ตั้งแตยุคร็อคแอนดโรล ดิสโก เธียเตอร
แจส แท็ป บัลเลต จนถึงปอบ นําโดย คุณพัชราวลัย ชัยปาณี (พีแ่ หมม)
MD43 หัวหนาชมรมบาส ซึง่ จะพานองๆ ทีมบาสสุดฮอตมารวมปะทะ
ร็อคเกอรสาวสวยของชมรมเชียร โดยมี คุณรัสวดี ควรทรงธรรม
(กุก กุก ) MD72 ซึง่ เปนหัวหนาชมรมนําทีมมาดวยตัวเอง นอกจากนี้
คุ ณ นิ ต ย สิ นี MD44 บิ๊ ก บอสแห ง เซ็ น ทรั ล ก็ พ าเพื่ อ นๆ MD44
มารวมเขยาเวที พรอมกับเซอรไพรสเด็ดๆ สําหรับสาวขาแดนซ
ต อ งไม พ ลาดชมที ม นั ก เต น รุ  น ใหญ อย า ง พี่ โ สมวรรณ พี่ เ อื้ อ ง
พีจ่ ติ รามณท พีจ่ มิ๋ พีก่ อ ง และรุน กลาง MD49 อยาง จอย แหวว
หนูหนู และเพื่อนๆ MD52 หมอนาฏ ดา รวมทั้งเพื่อนๆ MD53
อยาง แหมม ปริม นําทีม ซึง่ ไดจงู มือ บี๋ MD62 พรอมผองเพือ่ นอยาง
นองฟลม นองแฟร และสาวสวยรุนเล็กมารวมสรางความสดใส
แต ที่ พ ลาดไม ไ ด เ ลยก็ คื อ การโชว พ ลั ง เสี ย งเดี่ ย วรุ  น ใหญ ข อง
ทานผูห ญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร MD21 ทีไ่ ดนาํ หลานๆ มารวมสราง
ความนารัก ตามดวยโชวของ พี่เอี๊ยด MD45 มาดเทหตลอดกาล
และ พี่กีกี้ MD45 ที่จะมามอบบทเพลงคุณครูดวยดวงใจ อีกทั้ง
พิ ว ส MD57 ที่ จ ะมาโชว พ ลั ง เสี ย งอี ก ครั้ ง ตามคํ า เรี ย กร อ งและ
ปนี้ นองเพชร MD85 และ นองแจม MD86 ก็จะมาเปนตัวแทน
ของหลีดจิว๋ เพือ่ สรางสรรคโชวทนี่ า ตืน่ ตาไมแพกนั

และในงานนี้ นายกสมาคมฯ คนเกงของเราก็จะมาบอกลาตําแหนง
ดวยโชวสุดพิเศษอีกดวย สําหรับทีมพิธีกรในปนี้ก็ไดเหลาศิลปน
นักแสดง ดารา และศิษยเกา อยาง คุณธัญญาเรศ เองตระกูล (ธัญญา)
MD65 สาวสวย MD77 คุณรัสวดี ควรทรงธรรม (กุก กุก ) คุณชีรณัฐ
ยูสานนท (นํา้ ชา) คุณบุษกร ตันติภนา (เอก) และ คุณวรินทรพรรณ (อิม)
ก็มาชวยกันอยางแข็งขัน

มารวมรําลึกความหลัง
ในแบบมาแตรเดอีฯ ดวยกันในบรรยากาศ

“รักปกใจไมมลี มื ”

เมนูเด็ดปกใจไมมลี มื
เพือ่ นรักปกใจไมมลี มื
บรรยากาศป
กใจไมมลี มื
บรรยากาศปกใจไมมลม

Keep Calm, Let’s Party!
#MDNight รักปกใจไมล มื

ก )
คุณรัสวดี ควรทรงธรรม (กกุ กุ
MD77 #เมนเู ด็ดปกใจไมม ลี มื
ขาวไขดาวหมหู วาน เมนูประจํา
วันศุกรตอ งรบี ไปตอคิว

คุณอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ (คุณครูลกู ปูน) MD77
#เพอื่ นรักปกใจไมม ลี มื กลุม เราจะถายรูปรวมกัน
ทีห่ นาเสาธงทุกป ปนกี้ ลับมาถา ยรูปดวยกันนะคะ
คุณชีรณัฐ ยูสานนท (นํา้ ชา) MD77
#เมนเู ด็ดปกใจไมม ลี มื ขนมจีนแกงไก ชอบทานมาก
นัง่ คิดถึงอยูท กุ วันวาเมือ่ ไหรจ ะไดก ลับมาทาน
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คุณพัชราวลัย ชัยปาณี (พีแ่ หมม) MD43
#บรรยากาศปกใจไมมลี มื บรรยากาศทีโ่ รงเรียน
สมัยเมือ่ 50 ปทแี่ ลว บรรยากาศทีย่ ากจะลืมเลือน
เพราะสมัยนัน้ เราไมมตี กึ มัธยม ตึกประถมก็เพิง่ สราง
แลวเราก็มหี อประชุมเกาทีม่ สี นามบาสซอนอยูใ นนัน้
เราเลนทัง้ บาสเก็ตบอล แชรบอลอยูใ นนัน้
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7/10/2559 10:35:29

MD NIGHT 2016
FRIENDS: THEN NOW AND ALWAYS

วันเสารท่ี 19 พ.ย. 2559 นี้ อยาลืมมาพบกันทีโ่ รงเรียนของเรา
การรวมตัวครัง้ ใหญของเหลานักเรียนเกา พรอมกับคุณครูทพ
่ี วกเราเฝาคิดถึง อีกทัง้ กิจกรรมมากมาย
ทีส่ รางสรรคมาในบรรยากาศทีอ่ บอุน สบายๆ รอตอนรับเพือ่ นมาแตรเดอีฯ ทุกรุน ทุกคน พรอมการแสดง
และกิจกรรมในแบบฉบับมาแตรเดอีฯ และทีข่ าดไมไดคอื จุดถายภาพประทับใจ เก็บไวเปนทีร่ ะลึกรวมกัน
2016
รวมเปน เจาของเสอ้ื ยืดของ MD NIGHT
จากฝมอื ดีไซนเ นอรชอ่ื ดัง
ซึง่ เปนพีน่ อ งชาวมาแตรเดอฯี
ไดในราคาตัวละ 400 บาท
4043
สัง่ ซือ้ ไดแลวที่ MD SHOP โทร. 0 2251

By Vatanika
คุณวทานกิ า ปทมสิงห ณ อยุธยา
(แพร) MD73

By Kloset
คุณมลลกิ า เรืองกฤตยา
(แกม) MD64

แลวพบกันวันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 นีน้ ะคะ
สวนใครยังไมมบี ตั ร MD NIGHT สามารถหาซือ้ ไดท่ี MD SHOP
หรือ www.materdeishop.com ตัง้ แตวนั นีเ้ ปนตนไป
(กรุณาระบุเลขทีร่ นุ เพอ่ื ทีท่ างผูจ ดั งานจะไดจดั โตะไดถกู ตองคะ)

By TuTTi
คุณนัทรนุช วงศพวั พันธ
(ตูต )๋ี MD63

คุณอรนุช วองปรีชา MD49 ในนามสมาคมตองขอขอบคุณ คุณอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ (คุณครูลูกปูน) MD77 เปนพิเศษที่คอย
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งออกแบบและฝกสอนทาเตนใหกับนักแสดงในหลายๆ กิจกรรมรวมทั้งในงานนี้
คุณครูลูกปูน จบการศึกษาจาก Suffolk University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาศิลปะการแสดง เอกกํากับการแสดง เคยเปน
ผูช วยผูกํ ากับการแสดงใหกับผูกํ ากับมีชื่ อหลายท านทั้งที่บอสตันและวอชิงตันดีซี นอกจากนี้ ยังมีผลงานการแสดงละครเพลง
ทั้งในประเทศและที่สหรัฐอเมริกาหลายเรื่อง เชน Avenue Q ฟาจรดทราย และบัลลังกเมฆ เปนตน นอกจากนี้คุณครูลูกปูน
ยังออกแบบทาเตนใหกบั ละครเพลง กวนคานทอง Love Game The Musical ปจจุบนั เธอทําหนาทีเ่ ปนผูก าํ กับการแสดง ออกแบบทาเตน
และเขียนบทละคร เธอรวมงานกับโรงเรียน เชน กํากับละคร Alice in Wonderland ออกแบบทาเตนใหเชียรหลีดเดอรในงานแขงขัน
บาสเก็ตบอลกระชับมิตรระหวางมาแตรเดอีฯ กับเซนตโยฯ
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งานสวยไดกศุ ล ครัง้ ที่ 25

ชาวมาแตรเดอีฯ รวมใจกันจัดงานสวยไดกศุ ลเพือ่ โครงการบานเทพ

กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมการกุศลครัง้ ยิง่ ใหญ
ของพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ กับ “งานสวยไดกศุ ล
ครัง้ ที่ 25” ทีก่ าํ ลังจะจัดขึน้ ในระหวางวันศุกร
ที่ 25 พฤศจิกายนไปจนถึงวันอาทิตยท่ี
27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองอาหารคุณครู
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ เวลา 9.00-16.30 น.
ในตลอด 24 ปที่ผานมา “งานสวยไดกุศล” ซึ่งจัดโดยสมาคม
นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ เพื่อหารายไดสําหรับเปนคาใชจายใหกับ
โครงการบานเทพนั้นประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมทุกครั้ง ก็ดวย
การสนับสนุนจากพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ทีม่ จี ติ ตารมณเซอรเวียมเต็ม
เปย มในหัวใจ โดยมีนกั เรียนเกา คุณครู บุคลากร รวมทัง้ ผูป กครองของ
นักเรียนปจจุบันที่รวมมือรวมใจกันคนละไมคนละมือ บริจาคเครื่อง
อุปโภค-บริโภค ทั้งเสื้อผาและขาวของเครื่องใชตางๆ ที่หลากหลาย
ทัง้ ของใหมและของมือสองสภาพดีใหกบั โครงการ อีกทัง้ ชวยกันเตรียม
งานเริม่ ตัง้ แตการตัง้ ราคาสินคา จัดเรียงสินคา จําหนายสินคา และ
ชวยประชาสัมพันธสง ขาวใหมติ รสหายมาเลือกซือ้ สินคาราคาประหยัด
คุณภาพดีเหลานีก้ นั ถึงทีโ่ รงเรียนของเรา
และในปนกี้ เ็ ชนกัน ทีพ่ นี่ อ งมาแตรเดอีฯ ทุกทานสามารถรวมแรง
รวมใจกันผลักดันใน “งานสวยไดกกุ ศล ครัง้ ที่ 25” ประสบความสําเร็จ
กันอีกครัง้ เพือ่ สานฝนใหกบั เด็กๆ ในโครงการบานเทพ ใหพวกเขาได
รับการศึกษาและการดูแลทีด่ ตี อ ไป

แวะมาชอ ปกนั นะคะ

กําหนดการการจัดงานสวยไดกศุ ล ครัง้ ที่ 25
• การนําสงของบริจาค สามารถนําสงไดตั้งแตเดือนตุลาคม
ถึงวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยนําสงที่จุดบริจาค
ทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีฯ ดังนี้
บริเวณทางเดินดานขางหองการเงิน อาคารประถม
กรุณานําของบริจาคใสในตะกรารับบริจาคทีเ่ ตรียมใหเรียบรอย
หองเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย ดานถนนเพลินจิต
กรุณาติดปายระบุวา เปนของบริจาคงานสวยไดกศุ ล
• การจัดของ จะเริม่ ตัง้ แตวันอาทิตยที่ 20 ไปจนถึงวันอังคาร
ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
• การจัดจําหนาย จะมีขนึ้ ในระหวางวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน
ไปจนถึงวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองอาหาร
คุณครู โรงเรียนมาแตรเดอีฯ เวลา 9.00-16.30 น.
ทัง้ นี้ หากพีน่ อ งทานใดมีความประสงคจะเขามาชวยงานในหนาที่
ตางๆ ตามทีไ่ ดกลาวขางตน สอบถามขอมูล และรายละเอียดเพิม่ เติม
ไดที่ คุณเพชรรินทร มีเดช (เปล ) MD59 โทร. 081-422-1010

งานสวยไดกศุ ล
ดําเนินมาอยางตอเนือ่ งเปนปที่ 25 ในป 2559 นี้

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม
ของเราดวยดีมาอยางตอเนือ่ ง เพราะทุกกิจกรรมของเราจะไมสามารถ
เกิดขึน้ และประสบความสําเร็จไดเลยหากไรซงึ่ ความรวมมือจากพีน่ อ ง
มาแตรเดอีฯ ผูมีหัวใจเซอรเวียมอยางเต็มเปยมทุกทาน สําหรับ
“งานสวยไดกุศล ครั้งที่ 25” นี้ เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการ
สนับสนุนจากทุกทานเหมือนเชนเคย แลวพบกันทีง่ านนะคะ

รายไดทงั้ หมดจากการจัดงาน “งานสวยไดกศุ ล” มอบใหกบั โครงการบานเทพซึง่ เปนโครงการสถานเลีย้ งเด็กกอนวัยเรียนของคณะอุรส ลุ นิ
ทีท่ างสมาคมนักเรียนเกาฯ ไดดแู ลมาตลอดระยะเวลา 30 ป ตัง้ อยูท ชี่ มุ ชนสวนออย คลองเตย ปจจุบนั มีนกั เรียนอายุ2-6 ขวบ ประมาณ 100 คน
ในแตละปจะตองใชงบประมาณ 2,000,000 บาท ปจจุบัน โครงการบานเทพนับเปนสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่มีหลักสูตรการเรียน
การสอนทีไ่ ดมาตรฐาน เด็กๆ ทีจ่ บจากทีน่ จี่ ะมีความพรอมพอทีจ่ ะเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ทัง้ นี้ หากพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ทานใดสนใจเขารวมเปนอาสาสมัครดูแลโครงการบานเทพ สามารถติดตอไดที่ คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา คะ
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COME PLAY WITH US!
ออกกําลังกายไดมากกวาสุขภาพดีกบั ชมรมบาสนักเรียนเกาฯ

กวาจะประสบความสําเร็จในการแขงขัน
บาสเกตบอลอยางทีพ
่ น่ี อ งทุกทานทราบ
เหลานักบาสมาแตรเดอีฯ ตางมารวมตัว
ฝกซอมกันทุกบายวันเสารอยาง
สมาํ เสมอทีโ่ รงยิมของโรงเรียนเปนเวลา
นานหลายป มีนอ งๆ รุน ใหมมารวมเลน
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตอนนีร้ นุ ลาสุดคือ
MD85 ขณะทีพ
่ ๆ่ี รุน เกาก็ยงั อยูก นั
พรอมหนา... กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
มาดูกนั วาพวกเราทําอะไรบาง

Warm Up
• การมาเลนบาสของพวกเราในแตละเสารถือเปนการออกกําลังกายที่ครบวงจร และ
อยากแนะนําพีๆ่ นองๆ นักกีฬา ไมวา จะเลนกีฬาชนิดไหนก็ควรทําใหครบวงจรเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะกีฬาทีใ่ ชแรงและมีการปะทะหรือการเคลือ่ นไหวอยางรวดเร็ว จําเปนตองเริม่ ดวย
การอบอุน รางกาย (warm up) ใหดเี สียกอน
สําหรับพวกเราชาวบาสจะเริ่มการอบอุนรางกายดวยการวิ่งรอบสนามคนละ 3-5 รอบ
ตามถนัด แลวมาเขาสูขั้นตอนการยืดกลามเนื้อ ซึ่งการยืดกลามเนื้อขาสําหรับนักบาส
เปนเรือ่ งจําเปนมาก รวมทัง้ สวนกลางลําตัวทีเ่ ราเรียกวา core muscles เราใชเวลาในการ
เตรียมความพรอมใหกบั รางกายกอนเริม่ การฝกซอมประมาณ 10-15 นาที
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ฝก Basic
• กอนจะเริม่ แบงขางเลนเกมกัน เราใช
เวลาอีกประมาณ 20 นาทีในการฝกพืน้ ฐาน
กีฬาบาส ไดแก การวิ่งแปนในรูปแบบตางๆ
การรับสงลูก การยิงลูกใตแปน เปนตน

แบงขางเลนเกม
• ชวงเวลาที่สนุกสุดคือการแบงขางเลนเกม แตละเกมใชเวลา
10-12 นาที แลวแตความติดพัน เลนกันสนุกสนานไดเหงือ่ ไดรอยยิม้
เสียงหัวเราะ บางทีกม็ กี ระทบกระแทกฟกชํา้ กันบาง เพราะบาสเปน
กีฬาปะทะถึงเนือ้ ถึงตัวกันอยูแ ลว แตไมมกี ารถือสาหาความ กระทบกัน
ก็ขอโทษกันไป เราเลนเกมกันบางทีตอเนื่องถึงหาหกเกม เลนกัน
จนเหงือ่ หยดสุดทาย

การผอนคลายกลามเนือ้
• หลังจากเลนเกมหนักกันคนละหลายเกม กอนจะเลิกลากัน
กลับบาน เราตองไมลืมทําการคลายกลามเนื้อที่ถูกใชงานอยางหนัก
เพราะการยืดกลามเนื้อหลังเลนกีฬาเสร็จถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
เพื่อลดความเมื่อยลา และไมเกิดการเจ็บปวดจากอาการกลามเนื้อ
เกร็งในภายหลัง
การยืดกลามเนือ้ หลังเลนกีฬาเสร็จ มักจะเริม่ จากกลามเนือ้ มัดใหญ
คือ บริเวณตนขา นอง และเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงบา ชวงแขน
และลําคอ
ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่เราทํากันเปนประจําทุกบายวันเสาร พี่ๆ
นองๆ ที่สนใจการออกกําลังกายแวะมาทักทายรวมวงกับพวกเราได
เลนบาสเปนหรือไม ไมใชปญ
 หา ยังเลนไมถนัดก็มา warm up และฝก
เบสิกดวยกันไปกอน แคนกี้ ไ็ ดเหงือ่ สบายตัว นองๆ หลายคนเพิง่ หัน
มาจับลูกบาสอยางจริงจัง ฝกไมนานก็เลนเกมได พวกเราเนนการ
ออกกําลัง ความสนุก และมิตรภาพทีด่ ตี อ กัน... กีฬา กีฬาเปนยาวิเศษ
เสมอคะ
การอบอุน รางกายเปนเรือ่ งจําเปนอยางยิง่ สําหรับคนทีต่ อ งออกแรงใชกลามเนือ้ ทํากิจกรรมตางๆ เพราะชวยเตรียมกลามเนือ้ และเอ็น
ใหพรอมกับการใชงานหนักอยางตอเนื่องนานๆ และมีประโยชนตางๆ อีกมาก เชน ชวยเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการออกกําลังกาย
โดยเพิม่ อุณหภูมภิ ายในตัวและกลามเนือ้ ทําใหกลามเนือ้ ออนตัวลง ยืดหยุน มากขึน้ ลดความเสีย่ งตอการบาดเจ็บไดนอ ยลง ชวยกระตุน
ใหระบบหมุนเวียนเลือดทํางานดีขนึ้ คือสามารถนําออกซิเจนและสารอาหารตางๆ ไปเลีย้ งรางกายทัว่ ถึง โดยเฉพาะกลามเนือ้ บริเวณทีม่ ี
การออกแรง และเมือ่ อุณหภูมขิ องรางกายสูงขึน้ นําไปสูก ารเผาผลาญแคลอรีกจ็ ะมีประสิทธิภาพมากขึน้ และชวยใหรา งกายคุมการทํางาน
ของกลามเนือ้ ดีขนึ้ โดยสมองสงกระแสประสาทไปยังกลามเนือ้ ไดคลองตัวขึน้ นัน่ เอง
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ประชุมผูแ ทนรุน 2559

รุน พีร่ นุ นองชาวมาแตรเดอีฯ รวมอัพเดตกิจกรรมของสมาคมฯ

เครือขายผูแ ทนรุน ตัง้ แตรนุ MD21 มารวมประชุมแลกเปลีย่ นขาวสารกันอยางแข็งขัน

ผานไปแลวกับงานประชุมผูแ ทนรุน ทีจ่ ดั ขึน้ เปนประจําทุกป และในปนร้ี นุ พีร่ นุ นองชาวมาแตรเดอีฯ ก็ไดสง ตัวแทน
ประจํารุน มารวมอัพเดตกิจกรรมดีๆ ทีท่ างสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ จะจัดขึน้ กอนทีจ่ ะผลัดเปลีย่ นคณะ
ทํางานในเดือนพฤศจิกายนทีจ่ ะถึงนี้ โดยในชวงบายของวันเสารท่ี 6 สิงหาคมทีผ
่ า นมา ผูแ ทนรุน จํานวนถึง
109 ทาน มารวมตัวกันทีห่ อ งประชุมอัญจลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ กันอยางอบอุน

Í´μÕ ËÑÇË¹ÒŒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Á
Õè ÒáÊ´§μ¹
·Ò§ facebook ÁÒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
¨Ò¡ Í.ÊØÁμÔ ÃÒ «Ö§è ¡çà¤Âà»š¹
¨
ËËÑÇË¹ÒŒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
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พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52 หัวหนาชมรมจักรยาน
เลาถึงกิจกรรมทีผ่ า นมาและทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน
หลังจากทีไ่ ดทกั ทายกันอยางชืน่ มืน่ แลว พีน่ อ งผูแ ทนรุน มาแตรเดอีฯ
นําทีมโดย อาจารยสมุ ติ รา พงศธร MD38 ซึง่ แมจะไมไดเปนผูแ ทนรุน
แตทา นก็ใหเกียรติเขารวมทุกกิจกรรมของสมาคม ทัง้ ยังเปนทีป่ รึกษา
และสนับสนุนทุกกิจกรรมมาโดยตลอด ก็ไดรวมมือกับ คุณวิวรรณ
สารกิจปรีชา MD44 นายกสมาคมของเราก็ไดกลาวตอนรับอยาง
เปนกันเอง พรอมเริ่มตนอัพเดตกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชวง
ปลายปนี้ โดยเฉพาะกิจกรรม MD RUN 2016 กิจกรรม MD NIGHT
2016 และงานสวยไดกุศลครั้งที่ 25 ซึ่งแนนอนวาทางสมาคมฯ
ก็ไดเสียงตอบรับจากผูแทนรุนดวยดีเชนเคย นอกจากนี้เรายังถือ
วันนี้เปนโอกาสพิเศษ ประเดิมขายบัตร MD Night ซึ่งพิเศษสุดๆ
สําหรับผูที่ซื้อบัตรในวันแรกนี้จะไดรับสิทธิ์ถายรูปฟรีพรอมกรอบรูป
ในวันงาน MD Night อีกดวย รับรองวากรอบรูปนารักมากๆ ทีมงาน
อยากบอกวาถาพลาดแลวจะเสียใจ ตองขอขอบคุณพีน่ อ งมาแตรเดอีฯ
ทุกทานที่ใหความสนใจและซื้อบัตรกันเปนจํานวนมาก หลังจากนี้
เราจะเปดขายบัตรอีกครัง้ ตัง้ แตวนั ที่ 22 ส.ค. 59 เปนตนไป

¼ÙáŒ ·¹ÃØ¹‹ 47 ¤Ø³ÇÔÀÒ´Ò â·³Ç³Ô¡
áÅÐ¤Ø³¡ÃÍ§·Í§ ¡ÒÃØ³Â¹ÃÒ¸Ã

ก อ นจากกั น ผู  แ ทนรุ  น ก็ ไ ด ร  ว มกั น รั บ ประทานของว า งและพู ด คุ ย กั น อย า งสบายๆ ท า มกลางบรรยากาศอั น คุ  น เคยในแบบ
มาแตรเดอีฯ อันนําความปลาบปลื้มในมาใหคณะกรรมการสมาคมฯ เปนอยางยิ่ง ทางคณะกรรมการสมาคมจึงอยากถือโอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ท า นผู  แ ทนรุ  น ทุ ก ท า นที่ ไ ด ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสมาคมฯ ด ว ยดี ต ลอดมา และหวั ง ว า เป น เช น นี้ ต ลอดไป
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ANGELA AWARD 2017

งานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ ครัง้ ที่ 8 พรอมการประกาศรางวัลเกียรติคณ
ุ เซอรเวียม Angela Award 2017

ในโอกาสฉลองการครบรอบ 200 ป แหงการรวมตัวของกลุม อุรส ลุ นิ ตางๆ เขาเปนอุรส ลุ นิ
แหงสหภาพโรมัน เมือ่ ป ค.ศ.2000 ทางคณะไดนาํ คําขวัญภาษาอิตาเลียนทีว่ า
ซึง่ แปลเปนภาษาอังกฤษวา “TOGETHER” มาใชเปนคําขวัญในการฉลอง โดยคุณแมบญ
ุ ประจักษ
ไดแปลเปนภาษาไทยวา “รอยดวงใจไปดวยกัน” จากนัน้ เปนตนมา อัคราธิการของคณะก็ได
เชิญชวนใหศษิ ยอรุ ส ลุ นิ ทัว่ โลกสรางกิจกรรมทีช่ วนใหเกิดความเปนหนึง่ เดียวกันของศิษยอรุ ส ลุ นิ
ตางสถาบันมาจนถึงปจจุบนั
หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กผู  รั บ รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ เซอร เ วี ย ม
Angela Award 2017
1. เพือ่ ยกยองและใหเกียรตินกั เรียนเกามาแตรเดอีฯ ทีม่ ผี ลงาน
ดีเดนในการทําความดีเพือ่ สังคม
2. สนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
ทีอ่ ทุ ศิ ตนในการบําเพ็ญประโยชนตอ สังคม ตามเจตนารมณเซอรเวียม
3. เผยแพรชอื่ เสียง ของสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ใหเปน
ทีป่ ระจักษและยอมรับของสังคมทัว่ ไป ทัง้ ในระดับประเทศและ/ หรือ
นานาชาติ ตามปรัชญาการศึกษาของคณะอุรส ลุ นิ ประเทศไทย
“อบรมเสริมคนใหครบ
ประสบธรรมอันสูงสง
สําหรับกิจกรรมรวมสรางความเปนหนึ่งเดียวที่ทางชมรมศิษย
ปญญาแตกฉานมัน่ คง
เสริมสงเปนคนจนสมบูรณ”
อุรส ลุ นิ แหงประเทศไทยไดจดั ขึน้ ก็คอื งานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ ทีไ่ ด
จัดขึน้ เปนประจําทุก 2 ป ซึง่ ก็ไดจดั ไปแลวถึง 7 ครัง้ โดยมีโรงเรียน
สมาคมฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน
ในเครืออุรส ลุ นิ ผลัดกันเปนเจาภาพ และไดมกี ารระดมทุนเพือ่ หารายได
สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาของคณะซิสเตอรอีกดวย อีกทั้งใน 5 ทาน ซึง่ เปนผูแ ทนจากฝายบริหารโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย และ
ปที่สองของการจัดงานก็ไดมีการจัดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณ นายกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ อีกทัง้ นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
เซอรเวียม Angela Award แกนักเรียนเกาที่ไดดําเนินชีวิตตาม จํานวน 3 ทาน รวมเปน 8 ทาน เพือ่ พิจารณาคัดเลือกผูไ ดรบั รางวัล
จิตตารมณ Serviam ดวยการทําประโยชนใหกบั สังคม จํานวนโรงเรียนละ และในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทีผ่ า นมา คณะกรรมการก็ไดพจิ ารณา
คัดเลือกผูท เี่ หมาะสมสําหรับรางวัล Angela Award ประจําป 2560
ไมเกิน 6 ทาน ในแตละครัง้
ทีจ่ ะทําการมอบใหในงานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ ครัง้ ที่ 8 ในวันอาทิตย
และในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560 งานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ ที่ 22 มกราคม 2560 ดังมีรายนามตอไปนี้
ครัง้ ที่ 8 ก็จะถูกจัดขึน้ อีกครัง้ พรอมกับการประกาศรางวัลเกียรติคณ
ุ
เซอรเวียม Angela Award 2017 โดยสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอี
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมกี ารคัดเลือกนักเรียนมาแตรเดอีฯ
ทีเ่ ปย มไปดวยจิตตารมณแหงเซอรเวียมจํานวน 5 ทาน เขารวมรับรางวัล
เกียรติคุณเซอรเวียม Angela Award 2017 ในครั้งนี้ดวย ภายใต
หลักเกณฑทกี่ าํ หนดไว เพือ่ เปนการยกยอง และเปนตัวอยางทีด่ ตี อ สังคม
สําหรับในประเทศไทย ซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี อธิการ
เจาคณะอุรส ลุ นิ ในประเทศไทยในขณะนัน้ ไดตอบรับนโยบายดังกลาว
โดยไดเชิญชวนสมาคมนักเรียนเกาตางๆ ของโรงเรียนอุรส ลุ นิ มารวม
กอตัง้ “ชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ แหงประเทศไทย” โดยศิษยเกาทัง้ หลายก็ได
ขอใหซสิ เตอรสมจิตรดาํ รงตําแหนงประธานชมรมฯ กอนในระยะแรก
แตเมือ่ ตอมาซิสเตอรสมจิตร ไดรบั เลือกใหเปนทีป่ รึกษาของอัคราธิการ
และตองยายไปประจําทีก่ รุงโรม อาจารยสมุ ติ รา พงศธร จึงไดรบั การ
เชิญใหเขาดํารงตําแหนงประธานชมรมฯ แทนมาจนถึงปจจุบนั
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รายนามผูไ ดรบั รางวัลเกียรติคณ
ุ เซอรเวียม

ANGELA AWARD 2017

ของโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย

คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร MD23
ทานผูห ญิงฉัตรแกว นันทาภิวฒ
ั น MD31
ทานผูห ญิงภรณี มหานนท MD31
คุณอรยา สูตะบุตร MD56
คุณโมนา ศิวรังสรรค MD60
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MDAA : MD Alumnae Association Activities
“เซอรเวียม” จิตตารมณทถี่ กู สืบทอด
โดย ทานผูห ญิงวิวรรณ (วรวรรณ) เศรษฐบุตร MD21

สําหรับดิฉันรางวัล Angela Award คือรางวัลอันทรง
คุณคายิง่ ทีม่ อบใหศษิ ยโรงเรียนในเครืออุรส ลุ นิ ในประเทศไทย
ซึซ่งไดบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคมหรือไดรับใชสังคมตลอด
มาตามรอยนักบุญอัญจลา เมริชี ผูกอตั้งคณะอุรสุลินดวย
ความศรัทธาในพระเจา และศิษยเกาอุรส ลุ นิ ทุกแหงไดรบั การ
อบรมใหมคี วามเปนเลิศในทางวิชาการ พรอมทัง้ คุณธรรมอัน
สูงสง ศิษยเกาหลายทานทีจ่ บการศึกษาไปแลวไดดาํ เนินชีวติ
ดวยการทุมเททําคุณประโยชนใหกับสังคม ทัง้ ชวยเหลือเด็ก
ไปจนถึ
งผูยากไร ในดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานความ
ไ
เปนอยูใหมีชีวิตที่ดีขึ้น คณะอุรสุลินจึงไดจัดตั้ง “รางวัล
Angela
Award” ขึน้ เพือ่ เชิดชูเกียรติและใหกาํ ลังใจศิษยเกา
A
เหลานี้ซึ่งเปนแบบอยางในการนําจิตตารมณเซอรเวียมไป
รรับใชสงั คม
หลังจากไดรบั รางวัลในป 2556 นับเปนความภาคภูมใิ จ
และความปลืม้ ปตทิ ไี่ ดรบั รางวัลอันทรงคุณคานี้ ดิฉนั ก็มกี าํ ลังใจ
ใในการสืบสานเจตนารมณของนักบุญอัญจลาตอไป โดย
บบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคมเทาทีจ่ ะสามารถจะทําได
ใในวัยสูงอายุคอื 83 ป ดิฉนั ยังเปนทีป่ รึกษาสมาคมนักเรียนเกาฯ
และในนามที
่ีปรึึกษาโครงการบ
และมีความตั้งใจแนวแนที่จะชวยเหลือสังคม
ใ
โ
านเทพฯ ดิิฉันได
ไ เขาไปให
ไป ความชวยเหลืือในบางโอกาส
ไปใ
ใ
อยางเต็มความสามารถตอไป ในวัยสูงอายุดิฉันดูแลเพื่อนๆ มาแตรเดอีฯ รุนนอง และบุตรหลานมาแตรเดอีฯ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ
ทีเ่ จ็บปวยโดยพาไปพบแพทยและติดตอกับโรงพยาบาล เพือ่ จัดหาหองใหเขารับการรักษา พรอมทัง้ คอยติดตามเยีย่ มเยียนอยางใกลชดิ ในกรณีที่
เพือ่ นๆ หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอืน่ ๆ ถึงแกกรรม ดิฉนั ก็ไดตดิ ตอวัดเพือ่ จัดหาศาลานําศพไปบําเพ็ญกุศล บางครัง้ มีบคุ คลทีไ่ มสนิทสนม
มาขอใหดิฉันนําเขาโรงพยาบาล ดิฉันก็รีบดําเนินการใหดวยความเต็มใจ การดูแลทุกขสุขของญาติพี่นองเพื่อนฝูงเปนกิจกรรมที่ดิฉันทําอยู
เปนประจํา โดยเฉพาะหลังจากไดรบั รางวัลนีย้ งิ่ ทําใหดฉิ นั มีกาํ ลังใจยิง่ ขึน้ ในการดําเนินชีวติ ตามจิตตารมณเซอรเวียม นอกจากนัน้ ดิฉนั ยังเปน
ทีป่ รึกษาสมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟค และเอเชียอาคเนย แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ (สมาคมสปอท.) และยังชวยทําประโยชน
ใหสงั คมในโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาสตรี ชวย สตรีทรี่ บั โทษในเรือนจําใหมกี ารฝกอาชีพเปนคนดีสสู งั คม และอีกหนึง่ โครงการคือ
การพัฒนาอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม สงเสริมใหชมุ ชนแยกขยะใหถกู ตอง เพือ่ ขายนําเงินมาเปนรายไดเพือ่ เลีย้ งชีพโดยรวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ดิฉนั จึงอยากฝากถึงพีน่ อ ง หลานๆ ชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทานให
รวมกันสืบสานเจตนารมณของนักบุญอัญจลา ในการอุทิศตนรับใช
สังคมใหมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ดําเนินชีวติ อยางมีคณ
ุ ธรรม ดิฉนั อยากขอให
พีน่ อ ง หลานๆ ชาวมาแตรเดอีฯ มีความเอือ้ อาทรตอกันและตอบุคคล
อืน่ ๆ ใหมากยิง่ ขึน้ ถึงแมเทคโนโลยีใหมๆ ทีเ่ ขามาจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางพวกเราเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบตางๆ อยาง Line หรือ
Facebook แตก็ขอใหมีความใกลชิดสนิทสนมสามัคคีกันเหมือน
นักเรียนรุน เกาๆ ทีร่ กั ผูกพันกันอยางแนนแฟนและยาวนาน

Angela Awa
rd 2013
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MD Today

โรงเรียนของเราวันนี้

สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย โดย อาจารยสมุ ติ รา พงศธร MD38

คุณศกร ทวีสนิ นายกสมาคมผูป กครองและครูฯ คนปจจุบนั บนเวทีงานนิทรรศการโรงเรียนเมือ่ ปทแี่ ลว คุณศกรใกลชดิ กับโรงเรียน
มาแตรเดอีฯ มาตลอด เนือ่ งจากคุณแมและพีส่ าวเปนนักเรียนเกา อีกทัง้ คุณพอ คุณปกรณ ทวีสนิ ยังเปนอดีตนายกสมาคมผูป กครอง
และครูฯ หลายสมัยและมีสว นรวมกับโรงเรียนอยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั

การทํางานรวมกันระหวางสมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยและสมาคมนักเรียนเกาฯ
เกิดขึน้ อยางเต็มทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะทัง้ สองสมาคมเปนสวนสําคัญของมูลนิธมิ าแตรเดีอวี ทิ ยาลัย
ดวยพลังของจิตตารมณเซอรเวียมของทัง้ หมดสองสมาคม โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยสามารถยืนหยัด
พัฒนารับใชสงั คมดวยการศึกษาทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพไปไดอยางยาวนาน
สมาคมผู  ป กครองและครู โ รงเรี ย นมาแตร เ ดอี
วิ ท ยาลั ย ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ.2515 คณะกรรมการ
บริหารสมาคม ดําเนินงานตอเนือ่ งมาจนปจจุบนั โดยมี
นายกสมาคม ดังนี้
นายสุนนั ท นวลจันทรกลุ
นายปกรณ ทวีสนิ
นายสุนทร อรุณานนทชยั
คุณหญิงวรรณี วิรยิ ะสิรนิ นั ท
นางประพีร ปุย พันธวงศ
นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
นายแพทยยกุ ต ลีลาวิวฒ
ั น
นายสุรพล สรางสมวงษ
นายไพฑูรย ทวีผล
ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ
นายศกร ทวีสนิ
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และเช น เดี ย วกั บ สมาคมนั ก เรี ย นเก า มาแตร เ ดอี วิ ท ยาลั ย
ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมผูปกครองและครูมีระเบียบขอบังคับ
ใหกรรมการอยูในวาระ 2 ป แตปเลือกตั้งนายกและกรรมการของ
สมาคมผูปกครองและครูจะสลับปกับสมาคมนักเรียนเกาฯ และการ
ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมจะกําหนดปลายเดือนกรกฎาคม
ในวันประชุมใหญทางโรงเรียนจะประกาศรางวัลเซอรเวียมมอบให
ผูปกครองที่เสียสละเวลามาชวยงานโรงเรียนอยางมีคุณภาพ ในการ
ประชุมใหญเมือ่ วันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผูร บั รางวัลคือ นาย
แพทยสมเกียรติ ธัญเกรียงไกร ผูป กครอง MD90 และ คุณจามรี
ศิรมิ งคลเกษม ผูป กครอง MD93 ในการประชุมเชาวันนัน้ มีผปู กครอง
มากันเต็มหอประชุม อาจจะเปนเพราะไดมโี อกาสรวมชืน่ ชมการแสดง
ของลูกสาวกอนและหลังการประชุมทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ ดวย

การอาสาชวยโรงเรียนในปจจุบันจะเนนที่การรวมแรงลงมือ
ปฏิบตั ิ เชน งานอาสาจราจร การตรวจสุขภาพนักเรียน โดยสมาชิก
สมาคมที่เปนแพทยและทันตแพทย จัดบริการฉีดวัคซีน การรวม
ออกหนวยตรวจสุขภาพนักเรียนในโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง
ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทีอ่ าํ เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปรว มกับ
การไปเยี่ยมโรงเรียนนองของนักเรียนมาแตรเดอีฯ ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 กิจกรรมนีส้ มาคมผูป กครองฯ ทํามายาวนาน ดวยความริเริม่
ของ แพทญหญิงสมสิริ สกลสัตยาทร อุปนายกในสมัยที่ คุณประพีร
ปุยพันธวงศ MD30 เปนนายกสมาคมฯ ทุกปสมาคมผูปกครองฯ
สามารถเชิญชวนแพทยผูปกครองใหรวมงานไดไมตํ่ากวา 40 ทาน
และยังสืบทอดกิจกรรมของคุณประพีรในการนําคุณครูไปทัศนศึกษา
ทีต่ า งๆ ซึง่ กรรมการชุดปจจุบนั ตัง้ ใจจะจัดเปนประจําทุกวันครู

สมาคมฯ ยั ง ร ว มกั บ โรงเรี ย นในการจั ด
โครงการเครื อ ข า ยผู  ป กครอง ตั้ ง แต ส มั ย ที่
คุณหมอยุกตเปนนายกสมาคม และดําเนินการ
ตอเนื่องรวมทั้งขยายกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนอยางมากมาย มีผูปกครองใหความ
รวมมือไมตาํ่ กวา 200 คน
นอกจากนี้ คณะกรรมการปจจุบันไดริเริ่มจัดกีฬาสามัคคีครูและผูปกครอง ชิงถวยรางวัล Samakkee Cup ขึ้น เปนครั้งแรก
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม เปนทีส่ นุกสนาน ไดเห็นแมๆ รุน ใหมอดีตนักกีฬามหาวิทยาลัยมารวมลงสนาม ไมแพคณ
ุ พอทีม่ ากันมากมาย
ทําใหทมี คุณครูตอ งฟน ฟูฟต ตัวกันเต็มที่
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เรือ่ งเลาจากฝายวิชาการ
เรือ่ งของการบาน โดย ศ. ดร.รัศมีดารา หุน สวัสดิ์ MD33

เราจําเปนตองอาศัยการบานเปนตัวชวยใหนกั เรียนไดแสดงออกถึงความเขาใจในบทเรียน และใหครูไดประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคนไดชดั เจน

ในยุคนี้ ผูป กครองของเด็กทุกคนมักจะมีความกังวลไมมากก็นอ ยเกีย่ วกับเรือ่ งของการบาน เชน เปนหวงวา
เด็กจะทําเองไดหรือไม? ทําเสร็จหรือยัง? จะใหพอ แมชว ยเหลือหรือไม? เปนตน ความหวงใยของพอแมนน้ั
เปนเรือ่ งปกติธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ กับทุกครอบครัว ซึง่ จากการศึกษาและวิจยั พบวา การทีผ
่ ปู กครอง
มีสว นรวมกับการทําการบานของเด็กนัน้ ยอมจะเกิดผลดี แตถา ชวยมากเกินไปจะเปนผลเสียแกเด็ก โดยทัว่ ไป
ถาผูป กครองจะชวยใหคาํ แนะนําวิธคี น หาขอมูล และชวยใหเด็กมีทศั นคติทด่ี ตี อ การเรียนรูก น็ า จะเพียงพอแลว
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ อนุ ก รรมการวิ ช าการของสมาคมนั ก เรี ย นเก า
มาแตรเดอีฯ ไดมีการประชุมรวมกับครูในชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6
พวกเรามีความยินดีทไี่ ดรบั ทราบวาครูกลุม หนึง่ ไดทาํ การวิจยั เกีย่ วกับ
วัตถุประสงคของการบานและรูปแบบของการบานที่เคยใหกันมา
ในชั้นประถม จากนั้นครูจึงทําการวิเคราะหเพื่อสรุปหาแนวทาง
ในการพัฒนาการบานใหมีคุณภาพ และเกิดประโยชนตอการเรียนรู
ของเด็กมากยิง่ ขึน้ หลังจากไดรบั ฟงการรายงานดังกลาว นักเรียนเกา
โดยเฉพาะรุน เกาๆ อยาง พญ.รุจา เสวิกลุ MD34 อดไมไดทจี่ ะบน
เสียดายที่ไมสามารถกลับไปเรียนชั้นประถมในยุคนี้ได แตก็ยังนึก
ดีใจแทนหลานๆ ที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียน ซึ่งคงจะมีโอกาสไดทํา
การบานรูปแบบใหมๆ ตัวอยางเชน ในปจจุบันเด็กประถมไดทํา
การบานที่เปนการแตงนิทานเรื่องความซื่อสัตย ไดทําโครงงานเรื่อง
การเกิดสุริยุปราคา โดยนําศิลปะมาบูรณาการเขากับวิทยาศาสตร
ไดรจู กั ทํา mind map เพือ่ ตอยอดการสืบคนองคความรู ไดสรางสรรค
เมนูอาหารจากวัตถุดิบชนิดตางๆ ที่กําหนดให ไดวิเคราะหปจจัย
ในการทํ างานกลุ มใหสํ าเร็จ ไดฝ กทํ าแผนที่ ทางไปสถานที่ต างๆ
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ภายในโรงเรียน ฯลฯ จะเห็นไดวาลักษณะของการบานที่ดีควรเนน
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูมากกวาผลลัพธ ถาครูให
การบานคุณภาพและสามารถประเมินผลตามวัตถุประสงคได ก็จะถือวา
คุม กับเวลาอันมีคา หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดของเด็กทุกคน
นอกจากการใหการบานที่มีคุณคาตอการสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนแลว ปริมาณของการบานในแตละวันยังเปนสิ่งสําคัญที่
ครูประจําชั้นจะตองทราบและควบคุมในภาพรวม เนื่องจากในชั้น
ประถมปลายนั้น มีการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชาดวยกัน ไดแก
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ครูประจําชั้นจึงตองดูแลใหเกิดการกระจายของปริมาณการบาน
อยางเหมาะสมตลอดสัปดาห อนึ่ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Duke
สหรัฐอเมริกา ไดพบวาระยะเวลาเหมาะสมทีน่ กั เรียนเกรด 1 ควรใช
ในการทําการบานคือวันละ 10 นาที และเพิม่ ระยะเวลาขึน้ อีก 10 นาที
ทุกๆ ชัน้ เรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ กลาวคือนักเรียนเกรด 6 ควรใชเวลาในการ
ทําการบานวันละ 60 นาที
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ในเมือ่ การบาน (Homework หรือ Homework assignment) เปนทีย่ อมรับกัน
ทัง้ ในและตางประเทศ ดังนัน้ เราจึงควรหันกลับมาสํารวจดูนยิ ามของการบาน เพือ่
ใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางครู นักเรียน และผูป กครอง ความหมายของการบาน
คืองานที่ครูสั่งใหนักเรียนไปทําใหเสร็จนอกชั้นเรียน ซึ่งอาจใหอยูในรูปแบบของ
การอาน การเขียน การวาด การพิมพ การแกโจทยปญ
 หา การทําโครงงาน หรืออาจเปน
การฝกฝนเพือ่ เพิม่ ทักษะในบางเรือ่ งทีม่ กี ารกําหนดเปาหมายเอาไว โดยทัว่ ไปการบาน
มักจะมีการกําหนดปริมาณและเวลาที่ตองนําสงหรือนํามาแสดงหรือรับการทดสอบ
อยางไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนบางแหงในตางประเทศหรือแมแตโรงเรียนนานาชาติ
บางแหงในประเทศไทย ทีม่ นี โยบายงดใหการบานในระดับประถม ทัง้ นี้ ทางโรงเรียน
อาจไมไดใหการบานโดยตรง แตอาจใหไปคนควาในเรื่องที่นักเรียนสนใจ โดยอยู
ในกรอบที่ครูกําหนด ในกรณีเชนนี้การเรียนการสอนในชั้นเรียนตองมีประสิทธิภาพ
โดยทีค่ รูสามารถทําใหนกั เรียนติดตามบทเรียน รวมมือในการโตตอบแสดงความคิดเห็น
ไดดีและทั่วถึง เพื่อครูจะไดประเมินผลการสอนของตนเองและผลการเรียนรูของ
นักเรียนได ในขณะเดียวกันจํานวนนักเรียนในชัน้ เรียนจะตองไมมากเกินไป สําหรับ
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ ทีม่ นี กั เรียนประมาณหองละ 36 คน จึงทําไดยาก เราจําเปนตอง
อาศัยการบานเปนตัวชวยใหนกั เรียนไดแสดงออกถึงความเขาใจในบทเรียน และใหครู
ไดประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียนแตละคนไดชดั เจน
ไหนๆ เราก็เห็นพองตองกันวาควรมีการบานใหเด็กทําแมในชัน้ ประถมเชนนีแ้ ลว
เราก็ควรทําใหการบานบรรลุวตั ถุประสงคในการพัฒนาเด็กอยางจริงจัง กลาวคือ รูปแบบ
และเนือ้ หาของการบานควรจัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตา งๆ ดังนี้
1. เพือ่ ทบทวนสิง่ ทีเ่ รียนไปแลว ใหเกิดความเขาใจมากขึน้
2. เพือ่ เตรียมตัวใหพรอมทีจ่ ะเรียนรูส งิ่ ทีย่ ากขึน้ หรือซับซอนยิง่ ขึน้ ในลําดับถัดไป
3. เพือ่ เพิม่ ความรูแ ละพัฒนาความสามารถหรือทักษะของนักเรียน
4. เพือ่ ใหนกั เรียนประยุกตกบั สถานการณทแี่ ตกตางออกไป
5. เพือ่ บูรณาการความสามารถและทักษะดานตางๆ ในการทํางานชิน้ หนึง่ ๆ
6. เพือ่ เปดโอกาสใหผปู กครองมีสว นรวมกับการศึกษาของนักเรียน
ในการใหการบานทุกครั้ง ครูยอมมีกําหนดวัน-เวลาสําหรับสงการบานที่ได
แจงใหนักเรียนทราบลวงหนา ซึ่งเด็กเล็กๆ ในชั้นประถมก็ควรทําความเขาใจและ
ไดรับการฝกฝนใหทําตามกําหนดเวลา โดยรูจักการบริหารจัดการเวลาของตนเอง
เพราะเมือ่ เติบโตเปนผูใ หญในวันขางหนาจะไดรจู กั การจัดการสงงานใหทนั deadline
ดังนั้น นอกจากการบานจะมีคุณประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กแลว ยัง
สรางโอกาสใหเด็กไดฝกรับผิดชอบในการบริหารเวลาเพื่อทํางานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดอีกดวย
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MD Special

LAST WORDS

จากใจคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดป 2557-2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทีจ่ ะถึงนี้ จะครบกําหนด 2 ป ของการทํางานของคณะกรรมการสมาคม
นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ชุดป 2557-2559 ซึง่ นําทีมโดย คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา (ไก) MD44
พรอมๆ ไปกับการเขารับตําแหนงของคณะกรรมการชุดใหม ทีมงานวารสารเซอรเวียมจึงไดเรียนเชิญพีไ่ ก
นายกสมาคมคนเกงของเราบอกเลาทีม่ าแหงความสําเร็จของกิจกรรมตางๆ ซึงึ่ จัดขึน้ ไดอยางประทับใจ
พีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ ทุกคน ดวยแรงกายแรงใจของคณะกรรมทุกฝายในตลอด 2 ปทผ
ี่ า นมา
นายกสมาคมฯ: คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา (ไก) MD44

ไกเต็มทีท่ กุ กิจกรรมคะ

เมือ่ ไดเขามารับตําแหนงนายกสมาคมฯ ไดมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะทําใหนกั เรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัย
รูส กึ วาสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ นีเ้ ปนสมาคมของนักเรียนเกาทุกคน นักเรียนทุกรุน สามารถ
มีสว นรวมในกิจกรรมทีห่ ลากหลายไดอยางสนุกสนานและเปนประโยชนตอ ตนเอง โรงเรียน และ
สังคมไทย และแนนอนวาการจัดกิจกรรมตางๆ จะเปนไปดวยดีตอ งมีการวางแผนกันอยางเปนระบบ
ดังนัน้ สิง่ แรกทีไ่ ดทาํ หลังจากไดรบั ตําแหนงนายกสมาคมฯ ก็คอื วางตําแหนงหนาทีก่ รรมการทีไ่ ดรบั เลือกตัง้
ตามทีก่ าํ หนดไวในขอบังคับของสมาคมฯ และไดกาํ หนดตําแหนงงานใหมคอื “กรรมการฝายวางแผน”
ขึน้ เพือ่ วางแผนกิจกรรมทีจ่ ะมีตอ ไปใหดที สี่ ดุ คืออยากใหกจิ กรรมเหลานีเ้ กิดไดและทําใหนักเรียนเกา
ทุกรุน ทุกวัย สามารถมารวมตัวกันเพือ่ ทํากิจกรรมดีๆ มีประโยชน ตอตนเอง โรงเรียน และ/ หรือสังคม
นอกจากนัน้ ไดเห็นสมควรใหกรรมการแตละฝายแตงตัง้ อนุกรรมการตามกลยุทธของ คุณจินตนา
บุญรัตน MD41 อดีตนายกสมาคมฯ เพือ่ ชวยงาน ทํางานเปนทีม เปดรับอาสาสมัครเขาชวยงาน
ทําใหงานของกรรมการแตละฝายมีคนชวยแบงเบาภาระกันมากขึน้

กิจกรรมแรกที่คณะกรรมการไดทํา คือการระดมหาทุนปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหแกโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยที่รักของพวกเรา
สมั ย ก อ นสนามบาสคื อ ที่ ที่ เ รามาซ อ มบาส มี ที่ นั่ ง รอบๆ ให เ รานั่ ง คุ ย ทํ า การบ า น เชี ย ร บ าส ก็ อ ยากให มี อ ะไรแบบนั้ น กลั บ มาอี ก
สนามบาสนี้มีอายุใชงานมายาวนาน คณะกรรมการสมาคมฯ ก็ไดถามความคิดเห็นไปยังโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ซึ่งปรากฏวา
มีแผนจะปรับปรุงหลายๆ สวนรอบๆ อาคารโรงเรียนอยูแลวรวมทั้งสนามบาสเกตบอลและภูมิทัศนโดยรอบ ตอนนั้นโรงเรียนใกลปด
ภาคเรียนก็คุยกันวาจะรอทําปดเทอมใหญปหนาหรือจะทําเลย จะหาทุนอยางไร ตัวดิฉันเองเห็นวาอยากจะใหขอตรงเลย อยากให
หลายๆ คนมีความรูส กึ วามีสว นรวม ถาขอรายใหญไมกรี่ ายก็นา จะไดเงินครบ แตไมอยากทําเชนนัน้ อยากทําใหทกุ คนมีสว นรวมกันตามศรัทธา
มากกวา ใจคิดวาถาไดรบั บริจาคไมพอ ก็จะไปเจาะขอเงินกอนจากนักเรียนเกาหลายๆ ทานมาสมทบเพิม่ นาจะได คณะกรรมการก็นา รักมากๆ
สนับสนุน วางแผน ดําเนินงานทําแคมเปญกันอยางแข็งขันในทุกรูปแบบ โดยมีกําหนดเวลาใหหาเงินเพียง 22 วัน และโชคดีมากๆ ที่อยู
ในยุคของโซเชียลมีเดียทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี ผลปรากฏวานํ้าใจชาวมาแตรเดอีวิทยาลัยทั้งนักเรียนเกาและนักเรียนปจจุบันและ
ผูป กครองมีมาทวมทน บริจาคกันตัง้ แตไมกบี่ าทบาง รอยบาทบาง เปนพัน เปนหมืน่ เปนแสน และนักเรียนมาแตรเดอีฯ รุน ตางๆ ยังไดชว ยกันรวบรวม
มาบริจาคกันดวย คาดวามีผบู ริจาครวมกันเกินหนึง่ พันคน นาภูมใิ จมากๆ ประกอบกับในระหวางนัน้ ไดคยุ กับทางชมรมกอลฟวามีถว ยพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยู และอยากจะใหมีจัดการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทานเพื่อเปนเกียรติกับโรงเรียนและสมาคมฯ
ซึ่งทางชมรมกอลฟก็มีความคิดเห็นตรงกันและยังไดมีความตั้งใจที่จะมอบเงินรายไดใหโรงเรียน เพื่อปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและภูมิทัศน
โดยรอบดวย สรุปวาสองกิจกรรมรวมเงินมอบใหโรงเรียนไดเจ็ดลานกวาบาท
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แผนงานใหญของเราอีกแผนงาน คือการผลักดันใหพี่นองชาว
มาแตรเดอีฯ มารวมทํากิจกรรมตามไลฟสไตลที่แตละคนสนใจกัน
โดยการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมตางๆ ทีม่ อี ยูแ ลว เชน ชมรมกอลฟ
ชมรมแพทยอาสา แลวก็ไดสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ ชมรมใหมๆ ขึน้ เชน
ชมรมจักรยาน ชมรมเดินวิง่ ชมรมบาสเกตบอล ชมรมกองเชียร ชมรม
เชียรลดี เดอร ซึง่ ก็โชคดีทไี่ ดทมี งานทีด่ ที ชี่ ว ยกันบริหารจัดการกิจกรรม
ตางๆ ไดอยางดีเยีย่ ม เปนทีช่ นื่ ชอบของผูร ว มกิจกรรมทุกคน แตละ
ชมรมจะมีสมาชิกรวมกิจกรรมตัง้ แตรนุ 30+ ถึง 80+ กิจกรรมจะเนน
ความสนุกสนานสามัคคีเปนหลัก ไมโหด อีกทั้งบางครั้งยังพวงการ
ทําประโยชนใหกบั สังคมตามจิตตารมณเซอรเวียมของเราดวย
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ชมรมจักรยาน ก็ไดเห็นวามีคนเริม่ ขีจ่ กั รยานกันมากขึน้ สมัยเด็กๆ
ก็เคยขีจ่ ักรยานกันหลายคน และเมือ่ ไดคุยกับ พญ.นาฏ ฟองสมุทร
(หมอนาฏ) MD52 และ คุณผาณิต ลิม้ สวัสดิว์ งศ (หนึง่ ) MD64 ก็เห็นวา
นาจะสนุก พอชวงแขงขันบาสทีเ่ ซนตโยฯ หมอนาฏประกาศรวบรวม
คนขีจ่ กั รยานไปเซนตโยฯ ไดจาํ นวนหลายคนอยูเ หมือนกัน และดิฉนั เอง
ไดสนับสนุนคาจัดทําเสือ้ ยืดสีฟา ใหใสขไี่ ปเซนตโยฯ ดวย จึงคิดกันจริงจัง
มากขึน้ และหาคนรวมจัดตัง้ ชมรมจักรยานไดอกี กลุม เล็กๆ กลุม หนึง่
ทางชมรมจั ก รยานจั ด กิ จ กรรมแรกให ส มาชิ ก ร ว มกั น ป  น เพื่ อ
สิง่ แวดลอม “ปน -ไป-ปลูก” รอบเกาะรัตนโกสินทร ตอจากนัน้ ก็เปนการ
เทรนนิ่ง ใหความรู ปนรอบสวนลุม ใหความรูเรื่องการขี่และดูแล
จักรยานไดอยางถูกตอง รวมทั้งการเลือกซื้ออุปกรณที่จําเปนอีกดวย
เสร็จแลวไปทานไกยา งรวมกันทีซ่ อยโปโล หลังจากนัน้ ก็ไปเมืองโบราณ
ซึง่ ก็ประทับใจสุดๆ แลวก็ไปปน สบายๆ กันทีบ่ างกะเจา พรอมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการอนุรกั ษชมุ ชนบางกะเจา โดยเงินทีน่ าํ ไปบริจาคนัน้
ก็มาจากการจําหนายเสือ้ หรืออุปกรณตา งๆ ในราคายอมเยา ตอมาก็
ไปปนที่อยุธยา เอาปนไปกินกุงที่อยุธยามาลอ ปนกันสามสิบกิโลแต
กุงอรอยจริงๆ แลวก็ไปปนที่สามพราน เปนกิจกรรมรวมของชมรม
จักรยานเซนตโยฯ-มาแตรเดอีฯ ไดไปดูเกษตรอินทรีย ปลูกขาว และ
กินของอรอยกัน สนุกมากๆ ทริปตอไปสงทายคณะกรรมการสมาคมฯ
ก็รสู กึ วาจะเปนทีน่ ครนายก สมาชิกรอคอยกันอยูค ะ

การชวยสนับสนุนชมรมตางๆ จะสําเร็จลุลวงไดดี ชมรมนั้นๆ
ชมรมวิง่ ชือ่ บอกวาวิง่ แตจริงๆ แลวเราจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ เพือ่ ให
ตองมีผนู าํ ทีด่ ี สนุกกับการจัดกิจกรรม และสมาคมตองสนับสนุนอยาง
ผูที่ไมถนัดการวิ่งสามารถมาเดินเบาๆ รวมกิจกรรมกันได สําหรับ
จริงจัง เชน
ชมรมวิ่งนี้ก็ไดหัวเปนทีมเล็กๆ ชวยกันไดอยางดีเชนกัน นําทีมโดย
ชมรมบาส ชมรมเชี ย ร ชมรมเชี ย ร ลี ด เดอร เดิ ม มี ก าร คุณจุฬาลักษณ สยามวาลา (เหมียว) MD60 และคุณวรินดา เธียรอัจริยะ
เลนบาสกันทุกวันเสารแตไมไดเปนชมรม ก็เลยขอตัง้ เปนทางการไปเลย (ตั๊ก) MD62 เริ่มครั้งแรกเปนการฟงวิทยากรชักชวนใหมาเดินวิ่ง
ตั้งแลวเราก็ตองมีเวทีใหลงดวย ไมงั้นก็ไมรูจะไปเลนไปเชียรรวมกัน เปนประจําสอนวิธที าํ ใหสาํ เร็จ แลวเดิน-วิง่ รอบสวนลุมกันแบบสบายๆ
อยางไร ซอมไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ออกกําลังกายก็ได แตสมาชิกไมคกึ คัก ไมนา แลวก็มกี ารไปรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ในการวิง่ กันมากมาย ชักชวนกัน
จะไดสมาชิกเพิม่ มากนัก ก็เลยทํางานตอเนือ่ งจากทานนายกคนกอนคือ ในกลุมไปรวม เชน กิจกรรม Run for the King 2015 กิจกรรม
คุณพรพรรณ พรประภา (พีม่ อ น) MD42 ทีไ่ ดจดั ใหเราไปแขงบาส Rainbow Run กิจกรรมวิง่ ทําบุญไถชวี ติ โค-กระบือ กิจกรรมวิง่ เพือ่
ทีเ่ ซนตโยฯ อยางสนุกสนานกันมาแลวตามทีเ่ ซนตโยฯ เชิญมา คราวนี้ ใหกาํ ลังใจกับเหตุการณระเบิดราชประสงค กิจกรรม Run For Nepal
ก็เลยไปเชิญมาแขงทีม่ าแตรเดอีฯ ดวย เรามีโรงยิมทีต่ ดิ แอรดว ย! แต วิ่งเพื่อนําเงินไปสบทนทุนชวยเหลือเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศ
ครัง้ นีไ้ มไดแขงกันอยางเดียว เรามีเกมเชือ่ มความสัมพันธดว ย ไมไดแขง เนปาล กิจกรรม Central Mini Marathon สวนที่ชมรมจัดเพื่อ
เอาเปนเอาตาย แตแขงกระชับมิตรจริงๆ เราเลีย้ งอาหารทุกคนทีม่ า ชาวมาแตรเดอีฯ ก็มี กิจกรรม Mater Dei Trail Run ทีเ่ ขาประทับชาง
รวมงานกันอยางอิม่ อรอย แฮปปก นั กลับบานไปทุกคน สนุกมากๆ ที่ จังหวัดราชบุรี สนุกและอากาศสดชืน่ มาก กิจกรรม Spooky Run 2015
จริงแลวเราไมตอ งจัดแขงขันกับโรงเรียนอืน่ ก็ได จัดแขงขันกับนักเรียน ชวงวัน Halloween ที่สวนลุมก็สนุกสนานกันมาก เปนแบบแตงตัว
ปจจุบนั กับครู กับผูป กครองก็ได หวังวากรรมการสมาคมฯ ชุดตอไป แฟนซีไป สนุกไปอีกแบบนึงและสุดทายชมรมวิ่งไดรวมใหคําปรึกษา
จะไดชว ยจัดเวทีใหชมรมเหลานีไ้ ดมารวมกิจกรรมกันดวย ทัง้ สามชมรม และรวบรวมอาสาสมัครมารวมเดินวิ่งและเปนการดใหแกกิจกรรม
“MD RUN 2016” อันเปนงานวิ่งครั้งใหญและครั้งแรกที่พี่นอง
มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และกําลังรอเวทีใหออกโรงอีกครัง้ คะ
ชาวมาแตรเดอีฯ รวมใจกันมาเพือ่ ครูอาวุโสของโรงเรียน นอกจากนี้
นักวิ่งของเรายังไดนัดเจอกันแบบเฉพาะกิจพากันวิ่ง-เดิน-คุย แถม
รับประทานกันแบบสบายอยูเ นืองๆ

Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è ¢Í§·ÕÁªÁÃÁÇÔ§è

SERVIAM
24-37 edit pc4.indd 25

25
7/10/2559 11:09:54

MD Special
เมื่อกิจกรรมไลฟสไตลของเราประสบความสําเร็จในการดึงให
พีน่ อ งมาแตรเดอีฯ เมือ่ มาทํากิจกรรมรวมกันแลว การหาอาสาสมัคร
มาชวยงานกิจกรรมตางๆ ก็ตามมา โดยชวนเขามาทําการแบงปนสิง่ ดีๆ
ใหกบั สังคมตามจิตตารมณเซอรเวียม เชน

ªÁÃÁ¡ÍÅ¿ÂÑ§ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÍÂÙ¹‹ Ð¤Ð
ชมรมกอลฟ เนื่องดวยสมาคมมีถวยพระราชทานในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงคิดวาเราก็ควรจะจัดแขงขันกอลฟชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ขึ้นทุกปเวนป ชมรมนี้
มีมานานมากแลวและไดจัดการแขงขันไดรายไดบริจาคเพือ่ สังคม
และเพือ่ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ ทีร่ กั ของเรามาหลายๆ ครัง้ และมากมาย
สมาคมฯ จึงเห็นควรตองใหความสําคัญในการสนับสนุนทุกๆ ดาน
เมือ่ จัดกิจกรรม ซึง่ ในครัง้ สุดทายไดจดั นํารายไดสนับสนุนการปรับปรุง
สนามบาสและภูมิทัศนโดยรอบ และรายไดสวนหนึ่งไดมอบใหแก
มูลนิธริ าชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
นอกจากชมรมตามไลฟสไตลแลว เรายังมีอกี ชมรมหนึง่ ทีช่ ว ยเหลือ
โรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนและครูอาวุโสอยางดีเยีย่ มเรือ่ ยมา
นั่นก็คือ ชมรมแพทยอาสา มีสมาชิกชมรมเปนนักเรียนเกาที่เปน
แพทยและเภสัชกรรวมทัง้ นักเรียนเกาทีไ่ ดอาสาสมัครมาชวยงาน งาน
หลักของชมรมคือการจัดทีมแพทยไปดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ ที่
บานเทพปละหนึง่ ครัง้ การรวมกิจกรรม “โครงการโรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอง”
ทีใ่ หความรวมมือกับโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยและนักเรียนชัน้ ม.2
เพื่อเดินทางไปตรวจสุขภาพประจําปใหกับเด็กๆ ที่โรงเรียนตชด.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งบางโรงเรียนนั้น มีถนนทางเขาโรงเรียน
อยูใ นสภาพไมดี เราก็มที มี แพทยอาสาแบบ Off Road เขาไปใหบา ง
ก็เหนือ่ ยและทุลกั ทุเลกันพอสมควรแตกส็ นุก ประสบความสําเร็จดวยดี
นอกจากนั้นชมรมไดชวยจัดทีมแพทยเพื่อตรวจและอานผลการตรวจ
สุขภาพใหแกครูปจ จุบนั ของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ รวมทัง้ ใหคาํ ปรึกษา
ดานสุขภาพของครูอาวุโสเปนครั้งคราวและเยี่ยมเยียนคุณครูดวย
สมาคมฯ ได ช  ว ยประสานงานและสนั บ สนุ น ชมรมแพทย อ าสา
มาโดยตลอดหลายสมั ย และกรรมการสมั ย ป จ จุ บั น ก็ ยั ง คงทํ า
เชนเดียวกัน

โครงการบานเทพ เปนสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่ทาง
คณะอุรสุลินกอตั้งขึ้น ซึ่งคุณแมทีโอดอรไดมอบใหสมาคมฯ ดูแล
มาตลอดระยะเวลา 30 ป ตัง้ อยูท ชี่ มุ ชนสวนออย คลองเตย ปจจุบนั
มีนกั เรียนไป-กลับ อายุ 2-6 ขวบ ประมาณ 100 คน ในแตละปจะตอง
ใชงบประมาณ 2,000,000 บาทสนับสนุน แลวแตวาจะตองมีการ
ซอมแซมปรับปรุง ซื้ออุปกรณกันแคไหน โครงการบานเทพนับเปน
สถานเลี้ ย งเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นที่ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ ไ ด
มาตรฐาน เด็กๆ ที่จบจากที่นี่จะมีความพรอมพอที่จะเขาเรียนตอ
ในระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้
มีอาสาสมัครเขามาชวยเหลือจํานวนหนึ่งและชมรมแพทยอาสาก็มา
ชวยตรวจสุขภาพเด็กดวย และเพือ่ ทําการหาทุนสนับสนุนโครงการนี้
เมือ่ 25 ปทแี่ ลวก็ไดรเิ ริม่ จัดงานหาทุนทุกปเรือ่ ยมาคืองานสวยไดกศุ ล
งานนีจ้ ดั มานานมากแลว ปนจี้ ะเปนปที่ 25 แลวคะ มีนกั เรียนเกาและ
ผูป กครองและนักเรียนมาแตรเดอีฯ สงสินคาทัง้ ใหมจากโรงงานและ
มือสองมาใหจาํ หนายจํานวนมาก และมีทอี่ าสามาชวยจัดสินคา ตีราคา
tag จัดสินคา ขาย เก็บเงิน อีกเปนจํานวนมากเชนกันทุกป งานนีเ้ ริม่ จาก
การที่ไกไดไปชวยสภาสตรีขายเสื้อมือสองงานกาชาดแลวขายดีมาก
ทุกป จึงไดเรียนปรึกษา อาจารยสมุ ติ รา พงศธร MD38 ซึง่ อาจารยกม็ ี
ไอเดียใหจดั ทีโ่ รงเรียนโดยผูกกับงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน
จึงไดรเิ ริม่ จัดงานนีค้ รัง้ แรกในสมัย คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ ณ อยุธยา
MD46 เปนนายกสมาคมฯ และจัดเรือ่ ยมาทุกป จากทีเ่ คยไดรายได
ไมกหี่ มืน่ บาทจนเมือ่ ปทแี่ ลวไดรายไดประมาณ 1,700,000 บาท สมาคมฯ
คงจะตองสนับสนุนงานนีต้ อ ไปเรือ่ ยๆ เปนการรวมพลังชาวมาแตรเดอีฯ
ให ม าทํ า กิ จ กรรมที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง เซอร เ วี ย มในใจของพวกเรา
อีกรูปแบบหนึง่
งาน Beauty and the Biz เปนงานทีเ่ ริม่ จัดขึน้ เมือ่ สมาคมฯ
ตองการเด็กรุนใหมมาชวยงานสวยไดกุศล จึงไดประชุมระดมสมอง
กันหลายครัง้ นักเรียนเการุน เด็กๆ มีความเห็นวางานสวยนัน้ คนมาจัด
จัดแลวไมสวยดวย เลยคิดจัดงาน Beauty and the Biz แทน โดยจัดขายบูธ
ใหมาขายสินคากัน ซึ่งครั้งแรกที่จัดจนถึงเมื่อปที่แลวมี คุณวรินดา
เธียรอัจริยะ (ตัก๊ ) MD62 เปนหัวหนาทีมมาโดยตลอด มีนกั เรียนเกา
รุน อายุนอ ยลงมาสนับสนุนจัดงาน ออกบูธ หาสปอนเซอร และมาจับจาย
สินคากันจํานวนมาก งานนีจ้ ดั ครัง้ แรกในสมัยที่ คุณพรพรรณ พรประภา
(พีม่ อ น) MD42 เปนนายกสมาคม สมาคมฯ สนับสนุนเต็มทีม่ าโดยตลอด
ปทแี่ ลวไดจดั ขึน้ เพือ่ จัดหาทุนสําหรับโครงการบานเทพ ซึง่ เปนสถาน
รับเลีย้ งเด็กในชุมชนสวยออย คลองเตย สวนหนึง่ และเขาสมาคมฯ
ดวยสวนหนึง่ เพือ่ รองรับคาใชจา ยตางๆ ของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา
สองปทผี่ า นมา และนาจะสะสมไวใหกรรมการชุดตอไปดวยเล็กนอย
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MD Shop รานจําหนายสินคาภายใตชื่อโรงเรียนมาแตรเดอีฯ
ซึง่ กอตัง้ โดยกรรมการสมาคมฯ คณะของพีม่ อ น คุณพรพรรณ ในชวง
สองปที่ผานมานั้น สมาคมฯ พยายามจัดหาสินคาคอลเลคชั่นพิเศษ
ดีไซนนา รักโดยฝมอื ดีไซนเนอรนกั เรียนเกามาแตรเดอีฯ เพือ่ หารายได
เขาสมาคมอีกสวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีนักเรียนเกาอีกหลายทาน
ทีช่ ว ยเหลือผลิตสินคามามอบให MD Shop ขายโดยไมคดิ คาใชจา ย
ตนทุนใดๆ ขายไดกร็ บั มาเขาสมาคมทุกบาททุกสตางค งาน MD Shop
มีมาก ทัง้ ดานออกแบบ ผลิตสินคา ขาย และซือ้ ! ซึง่ ก็มอี าสาสมัครเขามา
ชวยกันพอสมควรทีเดียว MD Shop เปนอีกแหลงของการหารายได
เขาสมาคม ในระยะสองปทผี่ า นมามีรายไดจาก MD Shop ประมาณ
หนึง่ ลานกวาบาท
โครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส เปนโครงการลักษณะ
สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารดู แ ลคุ ณ ครู ที่ เ กษี ย ณของมู ล นิ ธิ ม าแตร เ ดอี ฯ
โครงการนีห้ าเงินสนับสนุนการจัดสรรเงินสนับสนุนครูอาวุโสทีเ่ กษียณอายุ
ทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยในโครงการเดือนละ 6,000 บาทตอคน
และใหความชวยเหลือในการเขารับการรักษาในแผนกผูปวยนอก
อีกทานละ 36,000 บาทตอปตอ คน และเริม่ ปนที้ างมูลนิธขิ ยายความ
ชวยเหลือใหคณ
ุ ครูในโครงการทีเ่ ขารับการรักษาเปนผูป ว ยใน อีกปละ
50,000 บาทตอคน ซึง่ ในอนาคตอันใกลมากๆ นีเ้ ราจะมีคณ
ุ ครูอาวุโส
ทีเ่ ขารวมโครงการกวา 60 ทาน ก็อยากใหโครงการนีเ้ ปนอีกโครงการ
ที่เราตองรวมแรงรวมใจผลักดันใหสามารถดูแลคุณครูของพวกเรา
ใหดีที่สุด เปนขวัญกําลังใจใหครูปจจุบันดวย ซึ่งสมาคมไดจัดทํา
คลิ ป วี ดิ โ อและภาพนิ่ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น ให มู ล นิ ธิ เ ผยแพร ท าง
โซเชียลมีเดียตางๆ แตกย็ งั ไดรบั บริจาคไมเพียงพอ จึงไดปรึกษากันใน
คณะกรรมการใหจัดเดินวิ่งเพื่อครูอาวุโส ซึ่งทางโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัยสนับสนุนเต็มที่ และไดชวนใหสมาคมฯ ผูป กครองมารวมคิด
รวมจัดดวย จึงไดเกิดกิจกรรม MD Run 2016 ขึน้ และครัง้ แรกนี้
ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชาวมาแตรเดอีฯ ทั้งนักเรียนเกา
นักเรียนปจจุบนั และผูป กครอง ทัง้ แรงกาย แรงทรัพย และมารวมงาน
ดวย ไดรายไดประมาณ 4,044,432 บาท มีผูสนับสนุนทั้งเด็กและ
ผูใ หญประมาณ 2,700 คน มีผมู ารวมงานจํานวนประมาณ 2,000 คน
สนุกสนานอิม่ อรอยกันถวนหนา
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MD Night งานสุ ด ท า ยของคณะกรรมการชุ ด นี้ ใ นป นี้ ก็ คื อ
MD Night ซึง่ เปนงานปารตคี้ รัง้ ใหญสดุ ของพวกเรา ทีเ่ หลาพีน่ อ ง
มาแตรเดอีฯ ทุกรุน-ทุกวัย จะไดมีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อพบปะ
สังสรรคกบั คุณครู พีๆ่ นองๆ รวมโรงเรียน และทํากิจกรรมสนุกๆ อยาง
การถายรูปและเลนเกมตางๆ ภายในงาน รวมถึงชมการแสดงบนเวที
ในบรรยากาศทีอ่ บอุน สบายๆ ในแบบมาแตรเดอีฯ ซึง่ งาน MD Night,
FRIENDS: THEN NOW and ALWAYS นี้ จัดขึน้ เพือ่ นักเรียนเกา
ทุกทานทุกวัยจริงๆ ขอเชิญชวนทุกทานกลับมาพบกับบรรยากาศ
ที่ น  า คิ ด ถึ ง อย า งพร อ มเพรี ย งกั น ในวั น เสาร ที่ 19 พฤศจิ ก ายน
เวลา 17.00 น. ที่ โ รงเรี ย นของเรา สามารถหาซื้ อ บั ต รได แ ล ว
ตั้งแตวันนี้ที่ MD Shop (9.00-16.00 น.) หรือสั่งซื้อออนไลนไดที่
www.materdeishop.com สมาคมฯ มีรางวัลใหรุนที่มามากที่สุด
ดวยนะคะ รับรองความสนุกสนานและอาหารอรอยแนนอนเชนเดียว
กับทุกๆ งานทีจ่ ดั มาคะ MD Night เกิดขึน้ มาเรือ่ ยๆ off and on
มาหลายปมาก ซึง่ ในชวงสีป่ ของพีม่ อนทีเ่ ปนนายกสมาคมก็มจี ดั แลว
สองครั้ง แตเราตั้งใจจะทําใหสนุกยิ่งขึ้นไปอีกคะ ถาใครไมมางานนี้
จะตองเสียดายมากนะคะ

นอกจากนีเ้ รายังมีงานทีส่ านสัมพันธระหวางนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
อยูม ไิ ดขาด และไดรบั ความรวมมืออยางดีเสมอมา อยางงานประชุม
ผูแทนรุน งานเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครู งานอําลาคุณครูเกษียณ
การจัดทําวารสารเซอรเวียมเพือ่ บอกเลาขาวคราวใหชาวมาแตรเดอีฯ
Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹§Ò¹à·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ
ไดทราบกันอยางทั่วถึง การปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนเกา
การจัดทําเว็บไซตใหม และการจัดทําสติกเกอรไลนสองชุด อีกทัง้ ชวย
โรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ อยางงานมอบรางวัล Angela Award การจัดทําหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั มาแมร... รากแกวของมาแตรเดอีฯ” ซึง่
ประกอบดวยประวัตขิ องมาแมรทงั้ 44 ทาน ผูอ ทุ ศิ ตนใหกบั โรงเรียนและการเรียนการสอนของมาแตรเดอีฯ และหนังสือรําลึกถึงความทรงจํา
อันเปนเสิศของคุณแมบญ
ุ ประจักษทรี่ กั ยิง่ ของพวกเรา รวมทัง้ หนังสือนิทานนารักซึง่ เปนชีวประวัตขิ องนักบุญอัญจลา สมุดภาพระบายสีนกั บุญ
อัญจลา และจัดนําเสนอ Planner นักเรียน รวมทัง้ การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานอืน่ ๆ เชน โครงการเทิดพระเกียรติกบั ชมรมผูร คู ณ
ุ
แผนดิน การจําหนายสินคาของเครืออุรส ลุ นิ เปนตน
สองปทผี่ า นมา ไดผา นไปอยางรวดเร็ว ทําใหพวกเราคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ไดเห็นการรวมแรงรวมใจของพีน่ อ ง
ชาวมาแตรเดอีฯ ทีพ่ รอมอุทศิ ตนใหกบั โรงเรียนและสังคมดวยการทํากิจกรรมมากมายตามทีไ่ ดกลาวไปแลว คณะกรรมการของสมาคมไดรบั
อานิสงสและการสนับสนุนชวยเหลือจากนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดกอนๆ อยางดี และไดรบั ความรวมมือจากอาสาสมัครมากมาย
ในการเนรมิตใหการจัดกิจกรรมของสมาคมสําเร็จลุลวงไดอยางยอดเยี่ยม ไกจึงขอเปนตัวแทนของคณะกรรมการชุดนี้กลาวขอบคุณทุกทาน
ในทุกพลังความคิดสรางสรรค ทุกพลังความชวยเหลือสนับสนุน ทีท่ าํ ใหผทู าํ งานจัดกิจกรรมตางๆ มีพลังใจทีแ่ กรงกลา ทําใหทกุ อยางสําเร็จ
ลุลว งไปไดอยางดีเยีย่ ม พวกเราจะจดจําการเดินทางรวมกันในชวงสองปทผี่ า นมาไวมลิ มื และขอใหความรักสามัคคี และจิตตารมณเซอรเวียม
นีย้ งั คงอยูก บั ชาวมาแตรเดอีฯ ตลอดไปคะ
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การรวมแรงรวมใจอยางเขมแข็งของคณะกรรมการ
ทุกฝายคือทีม่ าของความสําเร็จในทุกกิจกรรม
ดิฉนั ในฐานะนายกสมาคมฯ รูส กึ ปลาบปลืม้ ในความ
ทุม เทของกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร
ทุกทาน ทีไ่ ดสนับสนุนดิฉนั อยางดีเยีย่ มตัง้ แตวนั แรก
ของการเขารับตําแหนงจนถึงวันสุดทาย
ขอขอบคุณจริงๆ คะ
อุปนายกสมาคม
อุปนายกทานที่ 1 คุณสุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกูล (เล็ก) MD51
อุปนายกทานที่ 2 คุณสุดถนอม กรรณสูต (หนึง่ ) MD54
อุปนายกทานที่ 3 คุณวรินดา เธียรอัจริยะ (ตัก๊ ) MD62
อุปนายกฯ ในการคณะกรรมชุดนี้ มีดว ยกันถึง 3 ทาน โดยแตละทานมี
หนาทีร่ บั ผิดชอบดูแลกิจกรรมทีแ่ ตกตางกันไป โดยอุปนายกทานที่ 1
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล MD51 ดํารงตําแหนงประธานโครงการ
บานเทพทําหนาที่ในการดูแลกิจการบานเทพและสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ สงเสริมกิจการบานเทพ เชน งานสวยไดกศุ ลและยังไดชว ย
ประสานสนั บ สนุ น กิ จ กรรมกอล ฟ การกุ ศ ลของชมรมกอล ฟ ด ว ย
อุปนายกทานที่ 2 คุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 ทําหนาทีก่ รรมการ
เลขานุการในชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ (ประเทศไทย) โดยเปนผูป ระสานงาน
ตางๆ ระหวางสมาคมฯ และชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ และเปนประธานจัดงาน
MD Night 2016 และอุปนายกทานที่ 3 คุณวรินดา เธียรอัจริยะ MD62
สนับสนุนการจัดชมรมเดิน-วิง่ และเปนประธานจัดงาน Beauty & the Biz
จากใจอุปนายกสมาคม: กิจกรรมทีเ่ ราทัง้ สามคนไดรบั มอบหมายใหดแู ล
นัน้ คอนขางจะเปนกิจกรรมใหญทมี่ รี ายละเอียดเยอะและซับซอน แต
ทุกกิจกรรมก็สาํ เร็จลงดวยดี จากการสนับสนุนของพีน่ อ งชาวมาแตรเดอีฯ
ทีเ่ กือ้ กูลกัน เคารพและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน

ผูช ว ยนายกสมาคมฯ
กรรมการ: คุณสิรมิ น ณ นคร (นํา้ ) MD58
ทีป่ รึกษาของการจัดงาน Beauty & the Biz 2015
จากใจผูช ว ยอุปนายกสมาคม: ความไววางใจทีไ่ ดรบั จากนายกสมาคมฯ
ใหเปนทีป่ รึกษาทีมนองๆ จัดงาน Beauty & the Biz 2015 ทีผ่ า นมา
ทําใหดิฉันไดนําความสามารถและประสบการณที่ผานมา มาชวย
แนะนํานองๆ ในทีมใหเปนประโยชนมากทีส่ ดุ ทัง้ ๆ ทีน่ อ งๆ ทุกคนเกง
และรูงานกันดีอยูแลว ทุกครั้งที่ประชุมจะรูสึกทึ่งในความตั้งใจของ
ทีมงาน กองทัพตองเดินดวยทอง เราจึงมักจะนัดกันที่รานอาหาร
ทานกันไปประชุมกันไป อิม่ ทองกลับบานทุกครัง้ ความถอยทีถอ ยอาศัย
และทัศนคติทดี่ ขี องทุกคนทีพ่ รอมชวยเหลือซึง่ กันและกัน ทําใหงานนี้
สําเร็จลุลว งเปนอยางดีทสี่ ดุ คะ

ฝายเลขานุการ
กรรมการ: คุณผาณิต ลิม้ สวัสดิว์ งศ (หนึง่ ) MD64
ผูช ว ยกรรมการ: คุณวรารินทร เครือวาณิชกิจ (ตอบ) MD64
อนุกรรมการ: คุณภัทราภา ทรรทรานนท (ภัทร) MD63 คุณสุวมิ ล
จงจิรวัชระ (จุ) MD64 คุณสุพชิ ชา ชีวมงคล (ตุ) MD64 ชวยสนับสนุน
ประสานงานระหวางฝายตางๆ เพือ่ ใหทกุ กิจกรรมประสบความสําเร็จ
ดวยดี และเปนแกนนําในการจัดงาน MD RUN 2016 นอกจากนี้
คุณผาณิต ยังเปนหนึง่ ในผูก อ ตัง้ และประธานรวมชมรมจักรยานดวย
จากใจฝายเลขานุการ: ประทับใจในความเปนอันหนึง่ อันเดียวของกรรมการ
ทุกฝาย รวมทัง้ พีน่ อ งมาแตรเดอีฯ ทุกรนุ ทีพ่ รอมเสียสละประโยชน
สวนตัวเพือ่ ประโยชนสว นรวม

ฝายเหรัญญิก
กรรมการ: คุณสุตมิ า บุญเกียรติบตุ ร (ดาว) MD65
กรรมการผูช ว ย: คุณอลิสา เคหสุขเจริญ (นีนา ) MD70
อนุกรรมการ: คุณจงกลณี เขมะจันตรี (นี) MD61 คุณจรินทร
เชีย่ วสิรขิ จร (จอย) MD66
หนาทีข่ องฝายเหรัญญิก คือการจัดทําบัญชีและดูแลรายรับและรายจาย
ของกิจกรรมตางๆ ที่สมาคมจัดขึ้น เชน งานซอมแซมสนามบาส
งาน MD NIGHT งานสวยไดกศุ ล งาน Beauty and the Biz ฯลฯ รวมถึง
ชวยเหลือดานการขายของจาก MD Shop และของทีร่ ะลึกในงานตางๆ
จากใจฝายเหรัญญิก: แมการจัดงานตางๆ จะมีรายละเอียดเยอะ แต
ผูร บั ผิดชอบการกิจกรรมทุกฝาย ก็ยงั ปนเวลามาชวยสรุปยอดเงินใหกบั
ฝายเหรัญญิกอยางไมขาดตกบกพรอง ทําใหพวกเราทํางานไดอยาง
ราบรืน่ พวกเราก็ตอ งขอขอบคุณกรรมการทุกฝายมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ
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MD Special
ฝายนายทะเบียน
กรรมการ: คุณพิณ สุวรรณภักดี (พิณ) MD66
อนุกรรมการ: คุณชยาภัสร ไชยศรีหา (ยุย ) MD60 คุณปทมวดี ถวิลเวชกุล
(ปุย ) MD67 คุณจีรทัต โรจนพจนรัตน (อัม้ ) MD66
ตลอดสองปทผี่ า นมา ทานนายกฯ จะเนนเรือ่ งการปรับปรุงระบบฐาน
ขอมูลสมาคมฯ ทีต่ อ งใชแชรรว มกับฐานขอมูลของมูลนิธมิ าแตรเดอีฯ
เปนพิเศษ เพือ่ ใหใชงานไดสะดวกและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไมวา จะเปน
การอัพเดทรายชื่อผูรับและสถานที่จัดสงวารสารเซอรเวียมใหถูกตอง
ออกบัตรสมาชิกนักเรียนเกา รวบรวมขอมูลของนักเรียน ม.6 เขาในฐาน
ขอมูลสมาคมนักเรียนเกา และตัง้ โตะเพือ่ ใหสมาชิกไดแจงความประสงค
ทีจ่ ะอัพเดตขอมูล ผานกิจกรรมสมาคมตางๆ เชน ประชุมผูแทนรุน
งานวันเกิดคุณแมบญ
ุ ประจักษ งาน MD Night งาน Beauty & the Biz
งานชมรมวิง่ ชมรมจักรยาน เปนตน
จากใจฝายนายทะเบียน: ประทับใจในความรักทีช่ าวมาแตรเดอีฯ ทุกรนุ
มีใหกับโรงเรียน อีกทั้งจิตตารมณเซอรเวียมที่ไมเคยจางหายจากใจ
ดวยการมาชวยกันจัดกิจกรรมตามความถนัด ทําใหไดมโี อกาสแลกเปลีย่ น
ความคิดและรวมแชรความรูความสามารถซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดยี งิ่ ขึน้

ฝายปฎิคม
กรรมการ: คุณปนิดา อติพญากุล (แจน) MD62
อนุกรรมการ: คุณปพิชญา โหสกุล (จูน) MD63 คุณพิสนี ี อินทรทัต
(บิ)๊ MD66
อาสาสมัคร: คุณณาตยา อัศวปยุกตกลุ MD71
ฝายปฏิคมมีหนาทีด่ แู ลจัดเตรียมอาหารและสถานทีใ่ หกบั การจัดกิจกรรม
ตางๆ ของสมาคมฯ ไมวา จะเปนการประชุมผูแ ทนรุน งานเลีย้ งอาหารครู
งานบาสมาแตรเดอีฯ-เซ็นโยฯ งานเฉลิมพระเกียรติ งานเลีย้ งสองสมาคมฯ
งาน MD RUN 2016 งาน MD Night 2016
จากใจฝายปฏิคม: พวกเรามีความสุขที่ไดทํางานใหกับสมาคมฯ
เพราะทําใหเราไดกลับมาทีโ่ รงเรียนบอยขึน้ และยังไดทาํ งานรวมกับพี่
นองมาแตรเดอีฯ รนุ ตางๆ อีกดวย

ฝายสังคมสงเคราะห
กรรมการ: คุณศรีชนก วัฒนศิริ (นอง) MD44
ผูช ว ยสังคมสงเคราะห: ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ (เปเปอร) MD63
พญ.ดวงรัตน ฐาปนพาหะ (นก) MD66 พญ.วินฐิ า เฉิดพงษตระกูล
(นุน ) MD61
อนุกรรมการ: คุณพิมพมณี รฐาเศรษฐสิริ (พิมพ) MD73 คุณนลินรัตน
ลิน้ ปราชญา (รัตน) MD44 คุณอัจฉรา วิเศษวร (แอว) MD52
อาสาสมัคร: พัท MD63 มด MD66 ตัม้ MD63 จิง๋ MD71 กิป๊ MD69
ปุก MD68 เอ MD65 โอ MD65 ขวัญ MD65 ฝน MD67 เกด MD68
สีดา MD68 จูน MD68 ขมิน้ MD68 เหมียว MD48 รัตน MD44 พิมพ
MD73 ภัทร MD63 พิง้ ค MD68 กิฟ๊ MD67 นิง้ MD63 นิดาร MD63
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ฝาย MD71 เชอร MD65 ยี้ MD68 บาส MD67 และ วี MD68
กิจกรรมสังคมสงเคราะหทที่ างสมาคมฯ ไดปฏิบตั ติ อ เนือ่ งกันมาหลาย
สมัย โดยแยกเปนงานสงเคราะหกนั ใกลตวั เชน ตรวจสุขภาพคุณครูที่
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ สถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพ และการออกหนวยตรวจ
สุขภาพทีโ่ รงเรียนนอง โดยมีคณ
ุ หมอนักเรียนเกาเปนหัวเรีย่ วหัวแรงของ
กิจกรรมเหลานี้ ผศ. พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ไดเลาใหฟง วาปทแี่ ลว
เมือ่ วันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน ไดเขามารายงานผลการตรวจสุขภาพ
ของคุณครูทโี่ รงเรียน มีการตวจเลือด X-ray ปอด ทํา mamograms
และการตรวจภายใน โดยมีคณ
ุ ครูมารับฟงผล 56 ทาน และในปนเี้ รา
จะเขาไปตรวจสุขภาพคุณครูทโี่ รงเรียนเมือ่ วันที่ 3 ตุลาคมทีก่ าํ ลังจะถึงนี้
พวกเราอยากดูคณ
ุ ครูของเราใหดที สี่ ดุ คะ พญ.ดวงรัตน ฐาปนพาหะ ไดเลา
ใหฟง ถึงความรูส กึ ทีไ่ ดเขาไปตรวจทีบ่ า นเทพวา “ทีมแพทยอาสาไดจดั ทีม
ไปดูแลสุขภาพรางกาย สุขภาพฟน และสุขอนามัยทัว่ ไป รวมถึงพัฒนาการ
โดยรวมของเด็กๆ เราทํางานกันโดยนัดแนะวันทีเ่ หมาะสมชวงหลังเปด
เทอมตน เขาไปตรวจสุขภาพเด็กๆ พรอมกับนักเรียนเกาทีเ่ ปนอาสา
สมัครที่นารักทุกทานที่เขาไปชวยจัดคิวเขาตรวจ และแจกของเด็กๆ
แตละปทผี่ า นไปนกเห็นความเปลีย่ นแปลงคือการทํางานเปนทีมมากขึน้
ติดตอสือ่ สารกันงายขึน้ เด็กๆ ทีบ่ า นเทพจํานวนมากขึน้ แตทเี่ ห็นและ
มีเสมอมาคือเราไปทํากันดวยรอยยิม้ และความปรารถนาดีทมี่ ตี อ เด็ก
ในชุมชน เราไปทําดวยหัวใจ serviam ไมหวังผลตอบแทน (ผลตอบแทนคือ
สุขภาพและรอยยิม้ ของเด็กบานเทพ) ซึง่ งานแพทยอาสาจะสําเร็จไมได
ถาไมมสี มาคมฯ และอาสาสมัครทุกทาน ตองขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย
นะคะ ทีมแพทยอาสาพยายามคิดทีจ่ ะเพิม่ เติมในแงมมุ ทางการแพทยวา
เราสามารถทีจ่ ะทําสิง่ ใดเพิม่ เติมใหเกิดประโยชนทางดานสุขภาพแกเด็ก
ทีบ่ า นเทพไดอกี บางหรือไม บางเรือ่ งทําได บางเรือ่ งทําไมไดดว ยเหตุผล
และความเหมาะสมทางการแพทย แตทางทีมจะพยายามสอดแทรก
หาสิง่ ใหมๆ เพือ่ ทีจ่ ะสรางสริมสุขภาพทีด่ ใี หแกเด็กๆ ตอไป
สําหรับการออกหนวยตรวจสุขภาพที่โรงเรียนนอง อ.ปาละอู
จ.ประจวบคีรขี นั ธ พญ.วินษิ ฐา เฉิดพงษตระกูล เลาวาทางสมาคมฯ ได
รวมกับโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ทุกป เพือ่ ทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนชัน้ ม.2
ทีบ่ า นเพชรสําราญ และวันรุง ขึน้ จึงออกหนวยรวมกัน เปนกิจกรรมที่
สานสัมพันธระหวางรุน พี-่ รุน นอง นักเรียนเกา-นักเรียนปจจุบนั คุณครูนักเรียน พวกเรามักจะไปกันชวงกลางเดือนมกราคมของทุกป โดยจะ
ชักชวนแพทยทเี่ ปนนักเรียนเกาและนักเรียนเกาทีม่ จี ติ อาสาไปกิจกรรม
รวมกัน ในแตละปมจี าํ นวนประมาณ 40-50 คน โดยมีกจิ กรรมตางๆ
เชน เลนเกม รองเพลง และแจกของโดยนองๆ ชัน้ ม.2 (เปนของกิน
และของใช) และมีการตรวจสุขภาพโดยแพทยรนุ พี-่ รุน นอง การตรวจ
วัดสายตาและการรับปรึกษาปญหาของเด็กนักเรียนจากคุณครู กิจกรรม
ทั้งหมดใชเวลาประมาณครึ่งวันจึงเดินทางกลับและจะรับประทาน
อาหารกลางวันกันในรถบัส สนุกมากๆ พอกลับมาถึงบานเพชรสําราญ
จะมีการประชุมรวมกันอีกครัง้ เพือ่ สรุปการออกหนวยของแตละโรงเรียน
วาเปนอยางไรบาง เพือ่ นํามาปรับปรุงพัฒนาการออกหนวยใหดยี งิ่ ขึน้
ในปตอ ไป กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ มาหลายปจงึ เปนสิง่ ทีผ่ กู พัน เปนสิง่ ทีช่ ว ย
สานความสัมพันธระหวางพี่นองมาแตรเดอีฯ ทั้งที่เปนแพทยและ
ไมใชแพทย โดยใชจุดมุงหมายของโรงเรียน คือการสอนใหเสียสละ
เพื่อสวนรวม การทําประโยชนตอผูอื่นตามจิตตารมณ Serviam
นอกจากการออกหนวยกับนอง ชัน้ ม.2 แลว ยังมีการออกหนวย Off-Road
ซึง่ จะตองขับรถเขาไปในปาลึก เพือ่ ดูแลโรงเรียนนองอีก 2 โรงเรียน โดย
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พีไ่ ก พีห่ มอนาฏ และคณะโครงการแพทยอาสามาแตรเดอีฯ เกิดจาก
พญ.รุจา เสวิกลุ และ พญ.นาฏ ฟองสมุทร รุน พีม่ าแตรเดอีฯ สรางสรรค
โครงการดีๆ ใหนอ งๆ มีสว นรวม มีความสุขสนุกทุกครัง้ ทีไ่ ดรว มกันทํา
ประโยชนกบั โรงเรียนของเราและโรงเรียนนองของเรา กราบขอบพระคุณ
คุณครูทุกทานและโรงเรียนที่สอนใหเราศิษยมาแตรเดอีฯ ทําสิ่งดีๆ
ใหกบั สังคมดวยความยินดีและเต็มใจ พวกเราศิษยมาแตรเดอีฯ ก็จะทํา
ตอไปดวยความภาคภูมใิ จ และรักษากิจกรรมดีๆ เหลานีไ้ ว เพือ่ โรงเรียน
ของเรา
นอกจากนี้ทางสมาคมยังไดเขารวมกับองคกรอื่นๆ เชน สภา ฝายกิจกรรมพิเศษ
สังคมสงเคราะห สภาสตรี ชมรมผูร คู ณ
ุ แผนดินฯ เปนตน พวกเรายังได
เปนแมงานในการจัดงานวจนพิธกี รรม ภาวนารําลึกถึงคุณแมบญ
ุ ประจักษ กรรมการ: คุณอรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49
และเปนตัวแทนของสมาคมในงานกุศลตางๆ เชน งานกาชาดทีผ่ า นมา อนุกรรมการ: คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์ (กอย) MD49 คุณปารวดี
เหตระกูล (ปลา) MD49
จากใจฝายสังคมสงเคราะห: ประทับใจในทุกงานทีไ่ ดเขารวมในฐานะ อาสาสมัคร: คุณสุทธินยี  อัตศาสตร (พิม) MD56
ของนักเรียนเกาฯ เราถูกปลูกฝงใหปฏิบัติตามจิตตารมณเซอรเวียม ฝายกิจกรรมพิเศษไดมโี อกาสรับหนาทีจ่ ดั งานบาสกระชับมิตรระหวาง
อยูแ ลว การปฏิบตั งิ านชวยเหลือในหนางานจึงไมเปนปญหาตอพวกเรา โรงเรียนมาแตรเดอีฯ และเซนตโยฯ ซึง่ ไดนาํ แนวคิดของจิตตารมณ
เลยแมแตนอ ย ถึงแมคนจะเยอะแออัดแทบจะไมมที จี่ ะยืน อากาศรอน เซอรเวียมมาใชเปนคอนเซ็ปตหลักของงานตามคําแนะนําของ อ.สุมติ รา
อบอาวมากๆ งานจะเหนือ่ ยแคไหนทีมงานก็สทู กุ คน อยางงานกาชาด โดยใหมีการมอบอุปกรณกีฬาทั้งเกาและใหม ที่ทางนักเรียนเกาและ
ในปทผี่ า นมากวาเราจะฝาดานฝูงชนเขาไปยังซุม สภาสตรีไดกห็ นักหนา ปจจุบนั ไดรว มกันจัดหาตามศักยภาพ เพือ่ มอบใหแกคณะภคินเี ซนตปอล
พอสมควร แตคดิ ไปอีกแงกน็ า ชืน่ ใจทีม่ คี นใหความสําคัญกับงานกาชาด เดอ ชารตร แหงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังไดรบั หนาทีจ่ ดั งานประชุม
มากขนาดนี้ นองๆ ทุกคนทีม่ าชวยแทบจะไมไดนงั่ พักกันเลยแตทวา ประจํ า ป ที่ ทํ า ให พ วกเราศิ ษ ย ม าแตร เ ดอี ไ ด มี โ อกาสร ว มแสดง
ไมเคยมีคาํ บนหรือแสดงสีหนาเหนือ่ ยหงุดหงิดใสกนั แมแตนอ ย มีแต ความกตัญูดว ยการระลึกถึงพระคุณของคุณครู มาแมรและซิสเตอร
รอยยิ้มที่คอยสงใหกําลังใจกันจบงานถึงทุกคนจะเหนื่อยแสนเหนื่อย ที่ไดอบรมสั่งสอนใหเรามีพรอมทั้งความรู ศีลธรรมและจริยธรรม
แตก็แบกหัวใจพองโตในมิตรไมตรีของพี่นองมาแตรเดอีฯ กลับบาน เพือ่ ใหเปนกุลสตรีทดี่ ขี องสังคม
สวนงานที่ประทับใจมากที่สุด นาจะเปนครั้งที่ทําบุญครบรอบคุณแม จากใจฝายกิจกรรมพิเศษ: การไดกลับมารับใชโรงเรียนและยังได
บุญประจักษซงึ่ ฝายสังคมสงเคราะหมหี นาทีใ่ นการจัดการตกแตงสถาน มีโอกาสรวมงานกับนองๆ นักเรียนปจจุบันเพื่อเปนตัวอยางของการ
ทีจ่ ดั ดอกไม และดิสเพลยตา งๆ ซึง่ อาจจะไมใชงานทีเ่ ราถนัดนัก แตทมี กลับมาชวยโรงเรียนตามกําลังและความสามารถเทาทีจ่ ะทําได อีกทัง้ ยัง
งานทุกคนลงมือทําดวยใจตัง้ ใจทํางานกันมากๆ เราบุกไปดูสรรหาดอกไม ไดมีโอกาสร ว มทํ า งานกั บ รุ  น พี่ นั ก เรี ย นเก า ได เ ห็ น แนวความคิ ด
กันถึงปากคลองตลาด สรรหาไอเดียจากทุกทีม่ ารวมกันเพือ่ ใหงานออกมา และอุ ด มการณ ข องชี วิ ต ที่ เ ราสามารถนํ า มาเป น แม แ บบที่ ดี ง าม
ดีทสี่ ดุ และทําใหเรารูว า หากเราทํางานอะไรก็ตามดวย “ใจ” ตอใหยากเย็น ไดอกี ดวย
แคไหนหรือเปนงานที่เราไมถนัดยังไงถาใจเราพรอม เราจะทํามันได
สําเร็จเสมอ

ฝายประสานงานผูแ ทนรุน

กรรมการ: คุณนัยรัตน ลิม้ สุวรรณ (แอร) MD66
อนุกรรมการ: คุณชมพู ไตรธีระประภาพ (พิง้ ค) MD68 คุณสีดา ชาญศิลป
(สีดา) MD68 คุณเกษรา รัตนกุล (เกด) MD68
อาสาสมัคร: คุณนวลสิริ ถิรธรรมนุภาพ (นวล) MD66 คุณปยธิดา
กาญจนาภรณ (กิฟ๊ ท) MD66
การจัดงานประชุมผูแทนรุนคืองานหลักของพวกเรา โดยมีเปาหมาย
เพือ่ อัพเดทขอมูลขาวสารของโรงเรียนและสมาคมฯ ใหผแู ทนรุน แตละ
รุน ทราบ รวมถึงการสงขาวแจงประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของสมาคมฯ
ใหผูแทนรุนทราบ ผานทางการสงจดหมาย โทรศัพท Line Group
เปนตน ซึง่ ปจจุบนั มีผแู ทนรุน รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 400 ทาน
จากใจฝายประสานงานผูแทนรุน: การไดกลับเขามาชวยโรงเรียน
ผานทางสมาคมฯ โดยเฉพาะการตองติดตอกับผูแ ทนรุน รุน ตางๆ แลวนัน้
ทําใหไดมโี อกาสทํางานและรูจ กั รุน พีร่ นุ นองมาแตรเดอีฯ เพิม่ มากขึน้
ซึง่ นับไดวา เปนประสบการณทดี่ มี ากๆ
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MD Special
ฝายสารณียกร
กรรมการ: คุณรัชนีวภิ า ปุย พันธวงศ (ปาน) MD61
ผูช ว ยกรรมการ: คุณปรารถนา เกลียวปฏินนท (แพ็ต) MD61
อนุกรรมการ: คุณขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61 คุณอรสุดา
หนาทีห่ ลักของฝายสารณียกร คือ การจัดพิมพวารสารเซอรเวียม เพือ่ เปน
สือ่ กลางระหวางสมาคมฯ และสมาชิกปละ 4 ฉบับ ในเดือนกุมภาพันธ
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน เปนระยะเวลา 2 ป รวมเปน
8 ฉบับ
จากใจฝายสารณียกร: การจัดทําวารสารนับเปนการประชาสัมพันธ
กิจกรรมทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ อีกทัง้ สรุปกิจกรรมทีฝ่ า นมาใหกบั พีน่ อ งมา
แตรเดอีฯ ไดทราบ ฝายสาราณียกรจึงเปนตัวแทนของความรวมมือ
รวมใจของคณะกรรมการทุกๆ ฝาย ไมวา จะมีตาํ แหนงในสมาคมฯ หรือ
ไมกต็ าม ความทุม เทเสียสละเวลาเพือ่ ใหกจิ กรรมตางๆ ลุลว งไปไดดว ยดี
โดยมีจดุ ประสงคเดียวกัน คือใหผลดีเกิดขึน้ กับโรงเรียนทีเ่ รารัก พวกเรา
ทีมงานฝายสาราณียกรตางตั้งใจทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ มีความ
เปนมืออาชีพและเห็นแกสว นรวมเสมอ

ฝายวิชาการ
กรรมการ: ดร.วิลสา วิจติ าวาทการ MD62
อนุกรรมการทีเ่ ขารวมประชุมในป 2015-2016: ศ. ดร.รัศมีดารา
หุนสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ดร.กนิษฐา เริงพิทยา
รศ. ดร.วไล ณ ปอมเพชร ผศ. ดร.ศิรริ ตั น นีละคุปต ผศ.รัชนี ลาชโรจน
พญ.รุจา เสวิกลุ ศ. ดร.อรษา สุตเธียรกุล ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ
อ.ปยนารถ ฟกทองพรรณ คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา นายกสมาคมฯ
ผศ. ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี คุณพัชรินทร วงศศิริเดช ดร.สมฤดี
จิตประไพ ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ดร.อุรชา รักขตานนทชัย
อ.พรชนก เลิศวัตรกานต คุณอรสุธา ทัพโภทยาน ผศ. ดร.ณัฏฐินี
พันธวศิ วาส ดร.จุฑา ธาราไชย คุณสุภาวดี ตันติยานนท ผศ. พญ.สุกญ
ั ญา
ชัยกิตติศิลป คุณพัชรินทร วงศศิริเดช และกรรมการจากโรงเรียน
อ.สุมติ รา พงศธร อ.ทีนามารี ผลาดิกานนท
จากใจฝายวิชาการ: กรรมการฝายนี้ทําหนาที่ประสานงานระหวาง
สมาคมและประธานประธานคณะอนุกรรมการ นัน่ คือ ศ. ดร.รัศมีดารา
หุน สวัสดิ์ ซึง่ เปนทีป่ รึกษาคณะกรรมการของเราและประสานงานกับ
โรงเรียน นอกจากนีท้ ปี่ รึกษาและกรรมการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
และภูมทิ ศั นโดยรอบของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ดวย

กิจกรรมออนไลนตา งๆ คือ ผลงานของพวกเรา ไมวา จะเปน Sticker Line
ทัง้ 2 set ของสมาคมฯ และการเผยแพรกจิ กรรมของสมาคมฯ ทาง
Facebook และ Instagram ภายใตชอื่ “ourmaterdei”
จากใจฝายสือ่ สารออนไลน: ตลอดระยะเวลา 2 ป ทีไ่ ดรว มเปนสวนหนึง่
ของสมาคมฯ มีความประทับใจเกิดขึ้นหลายอยางจริงๆ ตั้งแตนายก
ของเราที่มีพลังเหลือลน พรอมใหคําแนะนําและลงมือปฎิบัติทุกสิ่ง
ดวยตัวเอง รวมถึงทีมงานทุกคน ทีไ่ มวา เราจะหันไปขอความชวยเหลือ
จากใคร ก็จะไดรับความชวยเหลืออยางเต็มที่ เห็นไดจากโปรเจค
ปรับปรุงสนามบาส ทีเ่ ต็มไปดวยความทรงจํามากมายสมัยเด็ก วันนี้
มี ค วามทรงจํ า ดี ๆ เพิ่ ม เติ ม เข า มาอี ก ในวั น ที่ เ ราทุ ก คนช ว ยกั น
ประชาสัมพันธเพื่อหายอดบริจาคเงินปรับปรุงสนาม วันที่ลุนวา
ยอดบริจาคจะถึงไหม วันที่ยอดทะลุทลายมโหฬาร วันที่เรามีงาน
ปดสนามบาสฯ กัน ไดฟงรุนพี่ๆ มาเลาเรื่องสมัยเลนบาสตอนเด็กๆ
สมัยมีสนามบาสใหมๆ จนถึงวันทีท่ กุ คนมาสงมอบสนามบาสใหนอ งๆ
ครั้งนั้นรับรูไดถึงพลังความรักโรงเรียนของนักเรียนมาแตรเดอีฯ
จริงๆ นอกจากนี้ ยังมีโปรเจค sticker line ทีต่ อนแรกกังวลวาจะไดรบั
การตอบรับแคไหน จาก concept ตอยอดเปน wording ตามดวยการหา
นักวาดภาพ ทําเรือ่ งเขาระบบ Line แกไข สงเอกสารหลายสิง่ แลวก็นงั่ รอ
วาจะไดรบั การอนุมตั เิ มือ่ ไหร และเมือ่ รับคําตอบวา “เริม่ จําหนายได”
ฝายสือ่ สารออนไลน
พวกเราก็ กรีส๊ สสสสส!!! กันสนัน่ คือรูส กึ เหมือนเอ็นฯ ติด ดีใจหนักมาก
รูส กึ หายเหนือ่ ยเปนปลิดทิง้ ซึง่ ก็ตอ งขอขอบคุณพีไ่ ก ทีใ่ หโอกาสไดมา
กรรมการ: คุณสุฤดี สุนทรวัฒน (เก) MD63
อนุกรรมการ: คุณสุปรียา กณิกนันต (เปล ) MD64 (ควบ 2 ตําแหนงกับ เปนสวนหนึ่งของทีมงาน ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีสวนรวมในการ
ฝายวางแผนดวยคะ) คุณพิมพใจ แจงพิพฒ
ั น (อุม ) MD67 คุณพันระวี ทํางานตลอด 2 ปทผี่ านมา ทัง้ หมดนีเ้ ปนประสบการณทหี่ าซือ้ ไมได
เสาวรส (เอย) MD63 คุณพิมญาดา อุทยั สุข (พิม) MD36 คุณมัทนา และเปนความประทับใจทีส่ ดุ เลยคะ
วงศวเิ ศษนพคุณ (เอือ้ ย) MD68
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ฝายหาทุน
กรรมการ: คุณวิทดิ า ตรังอดิศยั กุล (มิง้ ) MD63
อนุกรรมการ: คุณเพชรรินทร มีเดช MD59 คุณตรีสคุ นธ อัญชนานนท
MD68 คุณธัชกร กอปรกีรติพงศ MD68
ฝ า ยหาทุ น จะมี กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งเพื่ อ ช ว ยหาทุ น ให กั บ สมาคมฯ
ตลอดเวลา อาทิ งานปรับปรุงสนามบาส งาน Beauty & the Biz และ
งาน MD RUN เปนตน
จากใจฝายหาทุน: การไดทํางานรวมกับรุนพี่รุนนองทําใหไดเห็นถึง
ความสามัคคี ความเปนกันเอง ความอบอุน รวมถึงความสนุกสนาน
เฮฮา ทุกคนมาพรอมใจเต็มรอยทีอ่ ยากจะชวยโรงเรียน

MD Shop
กรรมการ: คุณสาลิณี ภูพ กสกุล (สาลี)่ MD65
กรรมการผูช ว ย: คุณจิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ ) MD53
อนุกรรมการ: คุณปฏิมา กิตติกาญจนากร (ปู) MD63 คุณเณริศา อิศรางกูร
ณ อยุธยา (แปม) MD65 คุณอัธยาภรณ แพรวพราววงศ (กอลฟ)
MD65 คุณระวิวรรณ วงศสรุ ไกร (จะ) MD47
พนักงานประจํา: คุณสุมารี กตัญูววิ ฒ
ั น (นา) MD71
อาสาสมัคร: อาสาสมัครทีส่ นับสนุนงานดานการผลิตและดําเนินการ
ของร า นและอาสาสมั ค รช ว ยเฝ า หน า ร า นมี ทั้ ง นั ก เรี ย นเก า และ
ผูป กครองปจจุบนั ชวยหลายทานมาก ทีม MD Shop ตองขออภัยที่
ไมสามารถเอยนามของทุกทานไดทงั้ หมดนะคะ
ผลิตภัณฑนา รักทีป่ ระทับตราของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ คือ ผลงานของ
ทีม MD Shop ซึง่ ไดนาํ แงมมุ ตางๆ ของความเปนนักเรียนมาแตรเดอีฯ
มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ ทําใหสนิ คากวา 20 รายการ ลวน
นารักนาเปนเจาของ ซึง่ รายไดในการจําหนายสิน้ คาทัง้ หมดนี้ ไดถกู นํา
ไปใชในการสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ทัง้ นีง้ านออกแบบสินคาและ
สือ่ ประชาสัมพันธทงั้ หมดไดรบั การสนับสนุนเปนอยางดีจากดีไซเนอร
ซึง่ เปนนักเรียนเกา อาทิ คุณมะลิ จาตุรจินดา (มะลิ) MD62 คุณนิตตา
ชินาลัย (ปาน) MD65 คุณชนิดา อรดีดลเชษฐ (อุ) MD65 คุณลษิฎา
ไตรสุวรรณ (ติว้ ) MD65 คุณนัทลี ทรัพยสาคร (ลี) MD65 คุณอรนุส
ไชยะโท (อิบ๊ ) MD71 คุณอภิกลุ โกเมศโสภา (มุย ) MD71 และ คุณมลชยา
เมตะศิริ (มล) MD71
จากใจ MD Shop: เมื่อไดนําความสามารถที่มีมาใชเพื่อกอเกิด
ประโยชนตอ สมาคมฯ นักเรียนเกา และโรงเรียน ก็ทาํ ใหทมี MD Shop
รู  สึ ก ดี ใ จเป น อย า งยิ่ ง และซาบซึ้ ง ในนํ้ า ใจของนั ก เรี ย นเก า และ
ผูป กครองหลายทานทีไ่ ดชว ยเหลือในงานตางๆ โดยทุกทานจะตอบรับ
ทันทีทที่ ราบวาเปนงาน “เพือ่ ประโยชนของโรงเรียน” หลายทานเอยปาก
วาดีใจมาก เพราะอยากจะหาโอกาสมาชวยโรงเรียนอยูแ ลว ซึง่ ก็ชว ย
ใหงานทุกอยางสําเร็จลงดวยดี

ฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ: คุณสินนี ารถ เองตระกูล (ปุก กี)้ MD67
อนุกรรมการ: คุณณวิภา เอีย่ มอมรพันธ (ฝน) MD69
อาสาสมัคร: คุณวรรณรดา (โอ) MD67
ฝายประชาสัมพันธรบั หนาทีป่ ระชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของสมาคมฯ
เชน งาน Beauty & the Biz งานจักรยาน งาน MD RUN และงาน
คุณแมบญ
ุ ประจักษ
จากใจฝายประชาสัมพันธ: การทีไ่ ดชว ยสมาคมฯ และทําประโยชนใหกบั
โรงเรียน คือ ความภูมใิ จของพวกเรา และการไดทาํ งานรวมกับรุน พีร่ นุ นอง
รวมไปถึงคุณครูทงั้ เกาและใหม นํามาซึง่ ความอิม่ ใจและประสบการณ
ทีห่ ลากหลาย

ฝายวางแผน
กรรมการ: คุณสุภาวดี ตันติยานนท (หนอย) MD54
ผูช ว ยฝายวางแผน: คุณปรารถนา จริยวลาสกุล (บี)๋ MD62
คุณสุปรียา กณิกนันต (เปล) MD64 คุณอธิษฐาน องคพิเชฐเมธา
(ฝน) MD77
อนุกรรมการ: พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52
หนาที่ของฝายวางแผนคือชวยวางแผนและใหคําปรึกษาในการจัดทํา
แผนงานของสมาคมฯ ในชวงตนๆ ของกิจกรรม การไดทาํ งานรวมกับ
พีๆ่ นองๆ ในสมาคมฯ เปนประสบการณทดี่ มี ากๆ เพราะรูส กึ ไดถงึ
ความเปนครอบครัวแบบมาแตรเดอีฯ สปรติ ของเซอรเวียม การบริหาร
ความเห็นที่แตกตางไมแตกแยกเพราะการเปดใจยอมรับความตาง
ในความเห็นและวิธกี ารทํางาน
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MD Special
โครงการในดวงใจ
ของคุณวิวรรณ สารกิจปรีชา นากยกสมาคมฯ
โครงการบานเทพ เพือ่ สถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพ
กวา 30 ป ทีไ่ กไดเขามารับหนาทีป่ ระธานโครงการบานเทพ จนกระทัง่
มาเปนนายกสมาคมฯ จึงไดมอบหนาทีน่ ใี้ หแก คุณสุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกูล
MD51 เมือ่ นึกถึงวันแรกๆ ทีเ่ ขามาทําหนาทีน่ กี้ ท็ าํ ใหระลึกถึงการทํางาน
เพื่อสังคมอยางแทจริงของมาแมรโรเบิรต มาแมรชาวตางชาติที่ชรา
มากแลวแตก็ยังทําหนาที่เพื่อผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ โดยไมคํานึงถึง
ความยากลําบากของตนเอง ทุกลมหายใจของมาแมรจะคิดถึงผูอื่น
ที่ตองการความชวยเหลือ ทําใหเราไดตั้งมั่นวาตองสานตองานนี้ใหดี
ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
หลังจากเขามารับหนาทีต่ อ จาก คุณนฤวร ปนยารชุน ในฐานะหนึง่ ใน
คณะกรรมการในชุ ด ของ คุ ณ สุ พั ฒ นา อาทรไผท MD33 เมื่ อ
ประมาณป พ.ศ.2529 ความประทับใจมากไมเคยลืมคือการทําหนาที่
ดูแลเด็กๆ ในบานเทพของมาแมรโรเบิรต ทีเ่ ขาไปทีน่ นั่ ทุกวัน มาแมร
เปนทีร่ กั ของคนในชุมชน ทานดูแลเด็กๆ ทุกคนเสมือนวาเปนลูกหลาน
ของทานเอง ใครไมสบายทานก็จะพาไปหาหมอดวยตนเอง ใครขาดเรียน
ทานก็จะไปถามถึงทีบ่ านวาเปนอยางไร แตตัวไกเองไมสามารถทําได
อยางทาน แตไดพยายามทํางานในแบบทีส่ ามารถทําได
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สิ่งแรกที่เขามาเปลี่ยนแปลงคือ การลางทําความสะอาดอาคาร
ของสถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพ จําไดวา ใหครูและผูป กครองมาชวยกัน
และไดพาลูกตัวนอยของตัวเองไปดวย หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนการสอนของทีน่ ี่ โดยเลือกใช Play Base Learning
ซึง่ เปนหลักสูตรทีเ่ หมาะสมเด็กในวัย 2-6 ขวบเชนนี้ โดยสอนใหเด็ก
เรียนรูโ ดยใชประสาทสัมผัสทัง้ หาและประสบการณตรง และใหเด็กๆ
ไดเรียนรูแ ละสัง่ สมประสบการณนอกหองเรียน เชน ในชุมชนสวนออย
และแหลงเรียนรูอ นื่ ๆ นอกจากนัน้ ไดพยายามปรับปรุงเรือ่ งการจัดให
เด็กรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครบทุกดานของโภชนาการ นับวา
โชคดีมากๆ ทีม่ เี หลาคณะกรรมการนักเรียนเกาและผูป กครองใหการ
สนับสนุนและเชือ่ วาพีๆ่ นองๆ ทีจ่ ะมาบริหารจัดการตอไปจะชวยกัน
สรางสรรคกจิ กรรมตางๆ เพือ่ เปนการสนับสนุนโครงการนีไ้ ดตอ เนือ่ ง
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ไกอยากใหโครงการนี้เปนศูนยรวมจิตตารมณเซอรเวียมของชาว
มาแตรเดอีฯ เปนโครงการทีพ่ วกเราไดรว มแรงรวมใจ สรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสนับสนุนเด็กๆ ที่จะเปนอนาคตของชาติตอไปตามที่
มาแมรทโี อดอรตงั้ ใจไวแตตน เด็กๆ นัน้ เหมือนผาขาวทีเ่ ราจะแตงแตม
สีสันและสงเสริมสิ่งตางๆ ได แมจะเปนเพียงชวงเวลาไมกี่ปที่เด็กๆ
อยูใ นความดูแลของพวกเรา แตสงิ่ ทีพ่ วกเขาไดรบั สิง่ ทีพ่ วกเราปลูกฝง
จะหลอหลอมใหพวกเขาเติบโตเปนผูใ หญทมี่ ดี มี คี ณ
ุ ภาพ มีความรับผิดชอบ
ที่ดีตอตัวเองและสังคม และตอนนี้คงถึงเวลาที่จะตองสงตอหนาที่
ทีส่ าํ คัญยิง่ นีใ้ หกบั อุปนายกของคณะกรรมการชุดใหมรบั ผิดชอบตอไป
ซึง่ เชือ่ วาทานจะสามารถดูแลโครงการนีไ้ ดดตี อ ไปไดอยางแนนอนคะ
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MD Special
ความเปนมาของโครงการบานเทพ
ในระยะแรกนัน้ ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ นชุมชนสวนออย สวนใหญ
เปนคนทีม่ าจากตางจังหวัดและจากชุมชนอืน่ ทีถ่ กู ไลที่ มีอาชีพขายถาน
และรับจางทั่วไป ในป พ.ศ.2510 บาทหลวงบอแนงพระสงฆคณะ
เยสุอติ ไดเขามากอตัง้ สถานทีฝ่ ก อบรมทางศีลธรรมสอนภาษาอังกฤษ
และพิมพดีดใหกับเยาวชนชายและซิสเตอรมัดเดอเลน คณะอุรสุลิน
ไดเขามาสอนเย็บเสื้อผาและการฝมือใหกับหญิงสาวอายุ 18-23 ป
เพื่อนําออกจําหนายหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ในปพ.ศ. 2517
ซิสเตอร ไดเห็นความตองการและความจําเปนของชุมชนโดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีเด็กกอนวัยเรียนชวงอายุ 2-6 ป สภาพที่พอแมตอง
ออกไปทํางาน ลูกจึงถูกทอดทิง้ ใหวงิ่ เลน เนือ้ ตัวสกปรกและขาดอาหาร
จึงไดจัดพื้นที่สวนหนึ่งของสถานฝกอบรมเปดเปนศูนยรับเลี้ยงเด็กกอน
วัยเรียน

ºŒÒ¹à·¾

ป พ.ศ. 2546 สมาคมฯ ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
บานเทพขึน้ อยางชัดเจน เพือ่ พิจารณาบริหารโครงการทัง้ ดานใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานทุกดานและโดยเฉพาะดานการจัดหาทุน
สนับสนุน รวมทัง้ บริหารทุนทรัพยและสินทรัพยของโครงการบานเทพ
ทุนทรัพยที่ไดมาทั้งหมดนั้นไดมีระเบียบระบุใหใชเพื่อจุนเจือสถาน
รับเลีย้ งเด็กบานเทพ ณ ชุมชนแออัดสวนออย คลองเตย ในดานสถานที่
ดานการบริการชุมชน ดานบริหารการศึกษา ดานการบริโภค และดาน
คาใชจายอื่นๆ เพื่อชวยเหลือเด็กยากไรผูดอยโอกาสจากครอบครัว
ยากจนที่พอแมตองออกไปทํางาน ไมมีเวลาที่จะดูแลและอบรมเด็ก
และยังมีวัตถุประสงคในการจุนเจือเด็กผูยากไร เด็กยากจนในสถาน
ในป พ.ศ. 2529 สมาคมนั ก เรี ย นเก า มาแตร เ ดอี วิ ท ยาลั ย รับเลีย้ งเด็กอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับสถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพ ตามแต
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรบั มอบภาระการบริหารกิจการ สถานรับเลีย้ ง สมาคมจะเห็นสมควร
เด็กบานเทพ ณ ชุมชนแออัดสวนออย คลองเตย จากคณะอุรสุลิน
ซึง่ คุณแมอธิการโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย คุณแมทโี อดอร ฮาเนนเฟลด
ปจจุบันเงินทุนโครงการบานเทพไดโอนเขาอยูภายใตการบริหาร
ผูซ งึ่ ดํารงตําแหนงอธิการเจาคณะภาคในขณะนัน้ ไดหารือขอความชวย จัดการของมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย ในรูปแบบที่เปนกองทุนยอย
เหลือจากสมาคมฯ ทางสมาคมจึงแตงตัง้ กรรมการสมาคมฯ ทานหนึง่ อยางชัดเจน สวนดานการบริหารการศึกษา และการดําเนินการยังอยู
เปนประธานโครงการ และกรรมการทานอื่นๆ ไดชวยสนับสนุน ภายใตความรับผิดชอบของสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยฯ
ในทุกๆ ดานตลอดมา
โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการบานเทพ เปนผูกํากับดูแลทั้งดาน
ทุนทรัพยและการดําเนินงาน
งานสวยไดกศุ ล
งานนี้เปนกิจกรรมหลักในการหารายไดเขาสมทบเงินทุนโครงการบานเทพ โดยไดกําหนดจัดงานนี้ปละหนึ่งครั้ง ประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุกป ตรงกับงานนิทรรศการประจําปของโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย ในปนมี้ กี าํ หนดจัด “งานสวยไดกศุ ล” ครัง้ ที่ 25
ระหวางวันศุกรที่ 25 ถึงวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย โดยขายเสือ้ ผา เครือ่ งแตงตัว
และอุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชแลวแตอยูใ นสภาพดี รวมทัง้ ขายเครือ่ งใช เสือ้ ผา นํา้ อาหารแหง เครือ่ งอุปโภคบริโภคตางๆ ทีไ่ ดรบั บริจาคจาก
โรงงานและหางรานตางๆ ในราคาพิเศษ
รายไดในการจัดงานครัง้ นี้ จะไดนาํ ไปสมทบทุนโครงการสถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพ ชุมชนสวนออย คลองเตย กิจกรรมการกุศลนี้ นอกจาก
จะไดรวบรวมรายไดใหแกเด็กผูด อ ยโอกาสแลวยังเปนการเปดโอกาสใหผทู มี่ รี ายไดนอ ยไดมาซือ้ สิง่ ของตางๆ เหลานีไ้ ดในราคาถูกอีกดวย
อีกทัง้ รายไดทงั้ หมดคณะกรรมการจัดงานจะไดมอบใหทางโครงการ โดยไมมกี ารหักคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้
สมาคมยังเปดรับอาสาสมัครดานตางๆ เพือ่ ชวยเหลือในการทํากิจกรรมสนับสนุนบานเทพ เชน งานของอาสาสมัครชวยจัดงานสวยไดกศุ ล
การบริจาคเครือ่ งแตงกาย ของใชทยี่ งั อยูใ นสภาพดีหรือดีมาก หรือบริจาคผลิตภัณฑจากโรงงานหางราน บริษทั หรือหนวยงานตางๆ และ
บริจาคเงินสมทบทุน แมกระทัง่ การชวยจัดงาน โดยชวยดานพาหนะขนสง ดานการจัดแยกประเภทสินคา ดานการขายและจัดวางของ
ดานการเก็บเงิน ดานประชาสัมพันธ เชน จัดทําปายผา จัดทําใบปลิวโฆษณา เปนตน
คณะอนุกรรมการบานเทพ
ซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร อาจารยสมุ ติ รา พงศธร คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา คุณสุดถนอม กรรณสูต คุณพรพรรณ
พรประภา พญ.รุจา เสวิกลุ คุณชองมาศ นิตศิ ฤงคาริน คุณศรัญญา พุทธารี คุณพันธุน ภา วองวิไลกุล คุณศุภลักษณ วงศทองสงวน คุณมลชยา
เตชะไพบูลย คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส คุณครูวจิ ติ รา สุขสราญ คุณปารวดี หงษประยูร คุณจิรภัทร ศิรจิ ติ ร คุณจิรวรรณ ศิรจิ ติ ร คุณสมิตา
สรสุชาติ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ คุณสุนนั ทา สมบุญธรรม คุณภัทศา งามจิตสุขศรี คุณสุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกูล คุณบุศทรี หวัง่ หลี
พญ.นาฎ ฟองสมุทร คุณประไพพร จงเจริญใจ คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ คุณอรนุช รักกตัญู คุณชิดชนก วิชโยธิน คุณศรีชนก วัฒนศิริ
คุณเพชรรินทร มีเดช คุณผาณิต ลิม้ สวัสดิว์ งศ คุณวิทดิ า ตรังอดิศยั กุล คุณพิณ สุวรรณภักดี คุณกรรณิกา ติยะวิวฒ
ั น คุณพัชรินทร สรรกําเนิด
คุณพรชนก สรรกําเนิด คุณสาวิตรี รมยะรูป คุณจงกลนี เขมะจันตรี คุณจรินทร เชีย่ วสิรขิ จร คุณจิรพร ภูธนกิจ คุณวรารินทร เครือวาณิชกิจ
พญ.ดวงรัตน ฐาปนพาหะ พญ.วินฐิ า เฉิดพงษตระกูล และ พ.ญ.สุกญ
ั ญา ชัยกิตศิ ลิ ป
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MDAA : MD Alumnae Association Activities

MD RUN 2016: WE LOVE, WE RUN
รวมพลังเพือ่ ครูในงานเดิน-วิง่ การกุศลครัง้ แรกของมาแตรเดอีฯ

นับถอยหลังกับงานวิง่ ครัง้ แรกดวยความรวมมือรวมใจของทุกฝาย

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย และโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย รวมกันจัดกิจกรรมดีๆ ใหเพือ่ นพอง-นองพี่ ชาวมาแตรเดอีฯ ได
ทดแทนบุญคุณครูกนั อีกครัง้ ในงานเดิน-วิง่ การกุศล “MD RUN 2016: WE LOVE, WE RUN” เพือ่ นํา
รายไดทง้ั หมดสมทบทุนสวัสดิการและสรางความมัน่ คงใหคณ
ุ ครูหลังเกษียณอายุในโครงการ “พันดวงใจ
เพือ่ ครูอาวุโส” ภายใตบรรยากาศอันอบอุน เมือ่ วันอาทิตยท่ี 21 สิงหาคมทีผ
่ า นมา

¹Ñ¡ÇÔ§è Kids Run ¾ÃŒÍÁ!
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¹Ñ¡ÇÔ§è ¢Í¶‹ÒÂÀÒ¾Ã‹ÇÁ¡Ñº¤Ø³¤ÃÙÍÒÇØâÊ¤‹Ð
บรรยากาศในงานคึกคักไปดวยคุณครู ผูป กครอง นักเรียนเกาและ
นักเรียนปจจุบนั ทีต่ า งมารวมตัวกันพรอมเพรียงตัง้ แตเชามืด เพือ่ เตรียม
รางกายกอนออกสตารท ณ บริเวณหนาอาคารพลานามัยของเรา ใครหิว
ก็มอี าหารมากมาย มาใหเลือกทางรองทองผูส นับสนุนใจดี ทัง้ อาหาร
คาว-หวาน อยางแซนดวชิ กวยเตีย๋ วหรือขนมตางๆ พรอมเครือ่ งดืม่ หลาก
ชนิด เชน ชา กาแฟ นม นํา้ เตาหู นํา้ ขาวโพด นํา้ ผลไม และนํา้ ดืม่ เมือ่ พรอมกันแลวทุกคนก็มาพบกันทีจ่ ดุ นัดหมายคือจุดสตารทในเวลา 05.45 น. เพือ่ รอง
เพลงสรรเสริญพระบารมีรว มกัน งานนีเ้ ราได พีฮ่ ารท สุทธิพงศ ทัดพิทกั ษกลุ ผูป กครองนักเรียน ม.1 MD90 มาเปนพิธกี รกิตติมศักดิแ์ ถมรองเพลง
เพราะๆ ใหเราไดฟง ตลอดงานอีกดวย กอนที่ ซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี ประธานก็ไดกลาวเปดงานและในเวลา 05.50 น. พรอมปลอยตัวนักเดิน
นักวิง่ ระยะทาง 5.4 กิโลเมตรและ 3.7 กิโลเมตร เมือ่ เวลา 06.00น. และ 06.05 น.ตามลําดับ กอนปดทายดวยการปลอยตัวนักกีฬาตัวนอย (Kids
Run) เมือ่ เวลา 07.15 น. เพือ่ นตางจูงมือเพือ่ นเดิน-วิง่ ไปพรอมๆ กัน เหลานักเรียนเกาทีว่ งิ่ ไมไหวก็จะรวมตัวกันเดินเร็วไปดวยกัน หรือเหลา
ผูป กครองก็ใหลกู ๆ ขีค่ อ เข็นรถ เพือ่ วิง่ ไปพรอมๆ กัน เปนงานวิง่ ทีช่ าวมาแตรเดอีฯ พรอมใจกันมาจริงๆ แมแตเหลาซิสเตอรกไ็ มยอมนอยหนา
เปลีย่ นรองเทามารวมเดินไปดวยกัน การวิง่ ครัง้ นีเ้ ราไมเนนการแขงขันแตจะเนนการเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพและการทํากิจกรรมรวมกันของเพือ่ นพอง
นองพี่ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ โดยแบงเปน ระยะ 5.4 กม. (Super Fun Run) ระยะ 3.7 กม. (Fun Run) และระยะ 180 เมตร (Kids Run)
บริเวณรอบโรงเรียนมาแตรเดอีฯ นอกจากนีย้ งั มีบริการนํา้ ดืม่ ตลอดทางพรอมทัง้ ซุม อาหารและซุม นวดตัว หลังจากจบงานใหคลายเมือ่ ยอีกดวย
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WE LOVE
WE RUN
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ดวยความรวมมือของสมาคมนักเรียนเกาฯ สมาคมผูป กครองและครู
และความนารักของครอบครัวมาแตรเดอีฯ ทุกคน ทําใหงาน MD RUN
2016 ผานไปดวยความประทับใจสุดๆ หลายคนบอกวานีค่ อื งานวิง่ ทีม่ ี
อาหารอุดมสมบูรณทสี่ ดุ ชิลทีส่ ดุ และสะอาดเรียบรอยทีส่ ดุ แมพวกเรา
หลายคนจะเปนมือใหมหัดวิ่ง แตทุกคนก็ชวยเหลือกันเดินบาง-วิ่ง
บาง นอกจากนีพ้ วกเราพากันกลับมาถึงโรงเรียนครบถวน แมจะมีผมู า
รวมงานมากมาย แตพวกเราก็ไมลืมหนาที่ที่ตองรักษาความสะอาด
ทิง้ ขยะใหเปนทีเ่ ปนทาง เพือ่ ไมใหเปนภาระกับผูอ นื่ ทัง้ หมดนี้ เพราะ
เราคือมาแตรเดอีฯ ทีม่ คี ณ
ุ ครูทอี่ ยูอ บรมพวกเรามารุน สูร นุ และเพราะ
คุณครูทาํ ใหพวกเรากลับมารวมพลังกันไดมากขนาดนี้
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Í.ÊØÁμÔ ÃÒáÅÐàËÅ‹Ò¹Ñ¡ÇÔ§è μÑÇ¹ŒÍÂ

MD RUN 2016
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Special
Thanks
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ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะซิสเตอร คุณครู และเจาหนาทีโ่ รงเรียนมาแตรเดอีฯ ทุกทานทานทีม่ าชวยอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในงาน สน.ทุงมหาเมฆ สน.ลุมพินี ปอเตกตึ๊ง และสันติบาล สําหรับความอนุเคราะหในการอํานวยความสะดวก
ทางการจราจรและความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ รพ.บํารุงราษฎร/ รพ.กรุงเทพ (พญ.ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ MD58) สําหรับรถ
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยครบครัน/ ชางภาพจากไทยทีวสี ชี อ ง 3/ เซ็นทรัลกรุป / อาคารมณียา/ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย/
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สําหรับอาคารจอดรถ และเหลานักเรียนเกาผูส นับสนุนกิจกรรมของเรา คุณสุดา สุวรรณมาลิก MD37/ บริษทั
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด/ คุณสกลศรี มาลีนนท MD44/ ชาว MD59 บริษทั โชติจนิ ดา คอนซัลแตนท จํากัด/ บริษทั ยิบอินซอย จํากัด
(คุณสุภคั -ด.ญจิรชั ญา ลายเลิศ ป.5/4)/ ชาว MD68/ คุณอานิสา นานา MD44/ ด.ญ.ธันญาพัชญ ยัง่ ยืนวงศ MD97/ บริษทั โรงเสนหมีช่ อเฮง
จํากัด/ บริษทั แอธเลติก โซลูชนั่ จํากัด/ คุณจารุมา อัชกุล/ คุณชญานี มหาตมวดี/ คุณยุวนาถ ชุณหโรจนฤทธิ/์ คุณสารัช ชุณหโรจนฤทธิ์ คุณ
ปน ปก อัชกุล/ ผศ. ดร.ทรงพล จารุวศิ ษิ ฏ-น.ส.เทพจรส ทังสุบตุ ร/ ภีม-วรันดา MD59/ เอม บูลสุข MD97/ ด.ญ ภัคธีมา เพิรล หิมะทองคํา/
ด.ญ.ธาร สุจิรภิญโญกุล MD96/ คุณธนิส-ระวิภาวี ระศักดิ์ศรี/ ผศ. ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ-น.ส.เทพจรส ทังสุบุตร/ คุณเศรษฐกาล
เศรษฐภากรณ/ ดญ.เบญญาภาและดญ.ปารวัณ เสถียรถิระกุล/ คุณธิตญ
ิ า ชูโต เจียมสุข/ ด.ญ.บุญนภา สัมฤทธิวณิชชา MD96/ คุณแพตริเซียนภสร คารลา มงคลวนิช/ คุณมัณฑนา หิมะทองคํา/ บริษัท มายาณกานต จํากัด/ คุณวรันดา บุ ลสุข/ คุณระวิภา-คุณธนิสา
วีระศักดิ์ศรี/ คุณอารยา ศิริจรรยา/ คุณเพ็ญลักษณ เกรียงวัฒนพงษ/ ชาว MD92/ คุณชื่นช นก วัฒนศิริ/ ด.ญ.นิตา นานัครสิน
MD97/ ด.ญ.เอลลา วานิชวงศ MD98/ บริษทั ทิปโกฟดู ส จํากัด (มหาชน) (นํา้ ดืม่ ออราและนํา้ ผลไม)/ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนอุปกรณการจัดงาน/ บริษทั ซีพ-ี เมจิ จํากัด/ บริษทั เดอะ กาแฟ การเต็ล จํากัด ( COFFEE LOVE) /
ผลิตภัณฑดจุ ดาวฟูด / คุณกิตยิ าภรณ ชัยถาวรเสถียร/ บริษทั เทวกรรมโอสถ จํากัด (นํา้ มันมวยสําหรับบริการนวดนักวิง่ )/ คุณอภิชา นิธอิ นันตภร
สนับสนุนนํา้ เตาหู/ บริษทั ไทยนํา้ ทิพยจาํ กัด (เครือ่ งดืม่ เกลือแร Aquarius)/ นัทเบเกอรี/่ บริษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน)/ บริษทั เนสทเล
(ไทย) จํากัด (ไมโล)/ TessaLe/ บริษทั คิงฟูดกรุป จํากัด (Krispy Kreme Pie Face Cinnabon/ Revv Energy)/ KFC/ บริษทั เวชพงศ
มารเก็ตติง้ จํากัด (นํา้ ผึง้ เวชพงศ)/ MahAnh/ Pinnacle Gastro Co.,Ltd./ และอาหารอรอยๆ จากรานครัวสามจาน
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(สําหรับเจาหนาที่)
เลขทีเ่ อกสาร...................................................รหัสผูบ ริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................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 ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรเดอี)
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)
บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)
วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร) หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือชื่อผูถือบัตร.....................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)
ผูบริจาค
ฝายมูลนิธิมาแตรเดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)
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MD Sharing : Health Story

LIVE IN THE HERE AND NOW
ณ ขณะปจจุบนั กับชีวติ ทีพ
่ น ผานจากมะเร็ง คุณณัฐธิดา สมะลาภา (ปม ) MD60

ในวันทีค่ น พบวาเปนโรคราย หลายคนอาจผิดหวัง
และจมจอมอยูก บั ความทุกข แตสาํ หรับคุณณัฐธิดา
สมะลาภา (ปม ) MD60 นัน้ เธอเลือกทีจ่ ะเขมแข็ง
และฝาวิกฤติครัง้ ใหญในชีวติ ครัง้ นีด้ ว ยกําลังใจ
ทัง้ หมดทีม่ ี ทําใหสามารถชนะโรคราย “มะเร็งเตานม”
ไดอยางนาอัศจรรย เธอเปนอีกหนึง่ ตัวอยางดีๆ
ในการผานพนวิกฤติไปดวยพลังแหงการคิดบวก
ดวยความคิดทีว่ า “คิดถึงแตวนั นี้ ไมตอ งคิดวา
จะหายหรือไมวนั นีจ้ ะทําอยางไรใหรสู กึ สบายทีส่ ดุ
เทาทีจ่ ะทําไดกพ
็ อ”

อ นผา ตัด
ตรวจเจอมะเรจ็ แลว แตข อหมอไปเทีย่ วก
ดวยอายุในวัย 43 ป ผนวกกับทีท่ างครอบครัวไมมปี ระวัตผิ ปู ว ยมะเร็ง
มากอน โรคมะเร็งจึงไมอยูใ นสารบบของเธอเลยก็วา ได แตความเปนจริง
ไมเปนเชนนัน้ “ตอนนัน้ บังเอิญคลําเจอกอนเนือ้ ทีห่ นาอก ก็เลยไปหา
หมอตรวจดูวา เปนอะไร ตัวเองไมเคยตรวจหามะเร็งเตานมมากอนเลย
จนกระทัง่ คลําเจอกอนนัน้ พอหมอทํา mammogram ดูแลว จึงทราบวา
เปนมะเร็ง อยูใ นขัน้ ที่ 2 ตอนรูข า วครัง้ แรกความรูส กึ คือใครจะดูแลลูก
ไดดเี ทาเรา แลวก็รอ งไห โดยยังไมไดคดิ กลัวการเปนมะเร็งเลย คิดไมทนั
เพราะคิดถึงแตลกู ตอมาสัก 2-3 วันก็ทาํ ใจไดแลว เพราะหาหมอแลว
ทราบวารักษาหายได ก็เลยสบายใจขึ้น แตชวงแรกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะพอแมนนั้ เปนทุกขมาก ตัวเองเลยตองทําตัวใหเขมเข็งเขาไว
คนรอบขางทีเ่ ขารักและเปนหวงเราจะไดไมตอ งทุกขใจมาก” จากนัน้
เธอเริม่ ปรึกษากับคุณหมอถึงแผนการรักษา
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สามีพาไปเทีย่ วหลังคีโมเข็มที่ 3
คุณปม ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของคุณหมออยางเครงครัด จึงทําให
การรักษาแตละขั้นตอนผานไปไดดวยดี การรักษามะเร็งเตานมให
หายขาดนัน้ ตองใชวธิ รี กั ษาหลายๆ อยางรวมกัน ทัง้ การผาตัด การใช
เคมีบําบัด และการใชยาตานฮอรโมน ซึ่งแพทยจะเปนผูวินิจฉัยการ
รักษาทีเ่ หมาะสมสําหรับคนไขในแตละรายแตกตางกันออกไป “สําหรับ
ปมเริ่มจากการผาตัดเอากอนมะเร็งที่เตานมออกกอน ตามดวยการ
ใชเคมีบาํ บัด (คีโม) จํานวน 4 เข็ม ซึง่ มันนอยสุดแลวนะ (หัวเราะ)
เข็มแรกปม แพมาก อาเจียนจนตอง admit เขาไปในโรงพยาบาลถึง
3 คืน พอเข็มที่ 2-4 คุณหมอลดปริมาณโดสลงและเพิม่ ยาแกแพให
จึงรูสึกดีขึ้น ถึงจะมีอาการแพอยูแตก็พอทนได ในระหวางการรักษา
ปมยึดหลักวิธีคิดแงบวก คือคิดแควันตอวัน ไมไปกังวลกับสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ ในภายหนา และทําจิตใจใหรา เริงแจมใส บวกกับการปฏิบตั ติ วั
ทีพ่ ยายามใหเหมือนเดิมทุกอยางกอนเปนมะเร็ง เชน ไปเทีย่ วตางจังหวัด
กับครอบครัว ออกกําลังกายดวยการวายนํ้า และพบปะสังสรรคกับ
เพือ่ นๆ ทีม่ าใหกาํ ลังใจ สิง่ เหลานีท้ าํ ใหปม ผานพนการรักษามาไดอยางดี
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หลังจากทําคีโมเสร็จ 2-3 เดือน
ทีส่ าํ คัญคือกําลังใจจากคนรอบขาง โดยเฉพาะ พอ-แม สามี พีน่ อ ง และ
ลูกๆ ดวย แตในระหวางการรักษาตัว ปมก็มีบางที่จิตตกจนตอง
รองไหเหมือนกัน จิตตกที่วามาจากความทรมานทางรางกายที่ไดรับ
จากผลขางเคียงของคีโม เพราะฉะนั้นในชวงแรกของการใหคีโม
ปมเลยพยายามออกกําลังกาย และตองทําตัวให active มากที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อเตรียมพรอมรางกายใหแข็งแรงสําหรับคีโมเข็ม
เรือ่ งราวความเขมแข็งของเธอเปนมากกวาคําคมสวยๆ ทีเ่ อาไวใช
ตอไป พูดแลวเหมือนมันงาย เพราะมันผานมาแลว แตขอบอกวามัน
หยิบยกเอามาใชในวันที่รางกายออนลา เธอบอกวามะเร็งมิไดนําพา
เปนสิง่ ทีท่ าํ ได ถาเราพยายามและมีจติ ใจทีแ่ ขมแข็งคะ”
แตความเลวรายมาให แตกย็ งั ไดทาํ ใหเธอเปลีย่ นเปนคนใหมทมี่ องโลก
ในแง
ดแี ละรักครอบครัวมากขึน้ บางครัง้ วิกฤติตา งๆ ในชีวติ ก็เกิดขึน้ เพือ่
เธอยิม้ และเลาตอวา “ปม ไดเรียนรูว า สิง่ รายๆ ทีเ่ กิดกับเรามักจะมี
สิ่งดีๆ ปนอยูเสมอ มันเปนเพียงบททดสอบที่พระเจามอบมาให ทดสอบความแข็งแกรงของเรา เมื่อผานพนมาไดก็เหมือนฟาหลังฝน
เพือ่ ใหเราเรียนรูแ ละมีชวี ติ อยูต อ ไปในอนาคตอยางมีความสุขมากขึน้ ทีจ่ ะงดงามกวาทีเ่ คย
การเปนมะเร็งทําใหปม รูว า มีคนทีร่ กั เราและเปนหวงเราอยูม าก ไมวา
จะเปนครอบครัว เพือ่ น หรือแมแตเจานายทีท่ าํ งาน ความรักและความ
หวงใยนัน้ เปนกําลังสําคัญใหเราฝาฟน และมีชวี ติ อยูไ ดอยางมีความสุข
ในทุกวันนี้ ดังนัน้ การใชชวี ติ ของเราทุกวันนีก้ ไ็ มใชการใชชวี ติ อยูไ ปวันๆ
เพือ่ ตัวเราเอง แตเราตองอยูเ พือ่ คนทีเ่ รารักและรักเราดวย”
ปจจุบนั เธอเปลีย่ นแปลงการใชชวี ติ ไปมาก โดยการดูแลเรือ่ งการ
ทานอาหารใหดี โดยการดืม่ นํา้ ปน ของ Dr.Wu 4-5 แกวทุกวัน หลีกเลีย่ ง
การทานเนื้อสัตวใหญ แตเนนทานแตปลากับกุง เนนผักผลไม และ
ออกกําลังกายเปนประจําอยางนอย 5 วันตอสัปดาห ตอนนีเ้ ธอกลับมา
แข็งแรงกวากอนเปนมะเร็งอยางมากซึง่ ตัวเธอบอกวา “สุขภาพทีด่ ขี นึ้
ก็คอื สิง่ ดีๆ อีกอยางหนึง่ ทีไดมาจากการเปนมะเร็งนีแ่ หละคะ”

ออกไปปารตกี้ บั เพือ่ นๆ

มะเร็งเตานมเปนมะเร็งทีร่ กั ษาใหหายขาดได อีกทัง้ ยังสามารถตรวจคลําไดดว ยตนเอง ดวยการคลําหากอนทีผ่ ดิ ปกติอยางถูกวิธี อยางไร
ก็ตามการมีกอนที่เตานมไมไดหมายความวาจะตองเปนมะเร็งเสมอไป อาการบงบอกของการเปนมะเร็งเตานม ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ของผิวหนังบริเวณหนาอก เชน มีรอยบุม ยน หดตัว หนาผิดปกติคลายเปลือกสม หรือบางสวนเกิดเปนสะเก็ด มีความเปลีย่ นแปลงของ
หัวนม เชน มีการหดตัว หัวนมบอด คันหรือแดงผิดปกติ เลือดออกทางหัวนม อาการเจ็บเตานม หรือมีกอ นทีร่ กั แร ผูป ว ยมะเร็งเตานม
สวนใหญไมมคี วามผิดปกติทางพันธุกรรม แตเกิดจากความผิดปกติของเซลลซงึ่ เกิดขึน้ ภายหลัง และโดยมากเกิดเมือ่ อายุมาก โดยเฉพาะ
ผูห ญิงทีอ่ ายุประมาณ 45-50 ป ฉะนัน้ หากตรวจพบหรือมีขอ สงสัยควรรีบไปพบแพทย เพือ่ วินจิ ฉัยโรคและวางแผนการรักษาทีเ่ หมาะสม
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MD Sharing : Beauty Story

GET AWESOME EYEBROWS
เขียนคิว้ ใหสวยไดดว ยตัวเอง โดย คุณอรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49

การเขียนคิว้ เปนอีกหนึง่ ขัน้ ตอนทีส่ าวๆ อยางเราไมควรละเลย โดยเฉพาะสาวๆ ทีต่ อ งแตงหนา
อยูเ ปนประจํา เนือ่ งจากการเขียนคิว้ เปนสวนสําคัญมากในการแตงหนา เพราะคิว้ ทีเ่ ขียนสวยไดรปู
จะทําใหใบหนามีโครงแลดูสวยคมชัด สามารถสังเกตงายๆ วาในการแตงหนาเราอาจขามขัน้ ตอน
บางอยางไป เชน อาจจะไมทาปาก ไมทาแกม หรือไมแตงตาก็ได แตถา แตงหนาแตไมแตงคิว้ แลว
การแตงหนาจะแลดูไมสมบูรณแบบ ฉะนัน้ เรามาเรียนรูว ธิ กี ารเขียนคิว้ ใหแลดูสวยไดรปู กันคะ

Get Awesome
Eyebrows

ๆ
ย

า
ง
บ
บ
แ
้
ิ
ว
ค
การเขยี น

เริม่ ตนทีห่ วั คิว้
จุดเริม่ ตนของตําแหนง
เขียนหัวคิว้ ทีแ่ ลดูสวยสามารถ
วัดจากปกจมูกผานหัวตาไปถึง
คิว้ ในแนวตรง ตรงจุดทีแ่ ตะ
คิว้ นัน้ จะเปนจุดทีเ่ ริม่ ตนของ
การเขียนหัวคิว้
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2 จุดสูงของคิว้
วัดจากปกจมูกผานปลายดวงตาดํา ซึง่ จุด
ทีแ่ ตะคิว้ นัน้ จะเปนการเขียนจุดสูงของคิว้
ถาเราทราบแนวเขียนจุดสูงของคิว้ แลว
คิว้ จะไมแลดูสนั้ กุดหรือแลดูยาวเกินควร

3 จุดแนวจบของคิว้
สวนปลายของโครงเสนคิว้ สามารถวัดจาก
ปกจมูกผานหางกระบอกตา ก็จะไดแนววาดจบ
ของหางคิว้ การวัดนีจ้ ะไมทาํ ใหหางคิว้ แลดูตก
หรือแลดูสนั้ ไป

การเลือกสีเขียนคิว้
ควรเลือกสีทใี่ กลเคียงกับสีผม ผลิตภัณททใี่ ช
เขียนคิว้ มีหลายรูปแบบทัง้ แบบทีเ่ ปนเจล
(Eyebrow Gel) ผูท มี่ ขี นคิว้ บางใชเกลีย่ ทา
จะทําใหควิ้ แลดูสวย สวนผูท มี่ ขี นคิว้ หนาแลว
ใหใชเพียงมาสคาราปดเบาๆ ไมแนะนําให
ลงสีควิ้ อีก เพราะจะทําใหควิ้ แลดูเขมเกินไป
ผูท ขี่ นคิว้ แหวงก็ใชทเี่ ขียนคิว้ แบบเจลหรือแบบ
เมจิกนํา้ ไลเบาๆ ตรงทีม่ ขี นคิว้ ไลมาสวนที่
แหวงแลวปดคิว้ ทับดวย Eyebrow Powder
แปงฝุน อัดแข็งใชสาํ หรับเขียนคิว้
เมื่อคุณทราบขั้นตอนและการเลือกใช
ผลิ ต ภั ณ ท ใ ห เ หมาะสมกั บ คิ้ ว ของคุ ณ แล ว
การเขี ย นคิ้ ว ก็ จ ะเป น เรื่ อ งที่ ทํ า ให คุ ณ แลดู
สวยไดดว ยมือคุณเองคะ

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเครือ่ งสําอาง @skinexercise
และขอขอบคุณ นองแพรว MD84 ทีใ่ หเกียรติเปนแบบใหคะ
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ORGANIC AGRICULTURE

สัมผัสการเกษตรอินทรียท ่ี จ.ยโสธร พรอมลิม้ ลองขาวออรแกนิกคุณภาพ

วารสารเซอรเวียมฉบับเดือนตุลาคมนี้ เราได
รับเกียรติจาก คุณอรยา สูตะบุตร MD56
หนึง่ ในผูไ ดรบั ราลวัล Angela Award 2017
พาเราทองเทีย่ วจังหวัดยโสธร พรอมเยีย่ มชม
การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียก นั อยางใกลชดิ
คุณอรยา สูตะบุตร (ปุม ) MD56
ในชวงปลายฝนตนหนาวนี้ หากใครกําลังมองหาทีท่ อ งเทีย่ วสบายๆ แนวธรรมชาติ
ยโสธรก็นับเปนทางเลือกที่ดีทีเดียว แมจะอยูหางจากกรุงเทพฯ ถึง 552 กิโลเมตร
แตกเ็ ดินทางสะดวกทัง้ ทางเครือ่ งบินซึง่ ใชเวลาเพียง 1.30 ชัว่ โมง หรือทางโดยรถยนต
ซซึ่งใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง เมื่อมาเยือนยโสธร แนนอนวาจะตองแวะเที่ยว
ชชมวั ฒ นธรรมถิ่ น อี ส านที่ “บ า นสิ ง ห ท  า ” ย า นการค า ตั้ ง แต ส มั ย โบราณ ที่ นี่
มีีการตัักบาตรยอนยุคเปนประจํําทุกวัันศุกรและวัันเสารบริเวณหนาวัดสิงหทา ในชุมชนสิงหทา อ.เมือง จ.ยโสธร นอกจากจะไดบุญแลว
ยังไดสัมผัสบรรยากาศเมืองเกา และสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเชาอีกดวย เมื่อเสร็จจากตักบาตรในยามเชาสามารถนั่งรถรางชมเมืองยโสธร
เพื่อเยี่ยมชมสถานที่เที่ยวสําคัญตางๆ พรอมเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน และพบปะกับชาวยโสธรไปในตัว เพียงชั่วโมงกวาๆ ก็ไดแวะ
เที่ยวชมหลายสถานที่ เชน วัดมหาธาตุ ชุมชนเกาบานสิงหทาบานทําบั้งไฟ และกลุมผลิตปลาสมยโสธร หรือจะแวะซื้อหมอนขิด
ที่หมูบานทําหมอนขิดบานศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว หางจากตัวเมืองยโสธรเพียงแคประมาณ 20 กิโลเมตรเทานั้น เมื่อรถวิ่งเขาสู
หมูบาน จะรูปปนหมอนขิดอันใหญตั้งอยูกลางหมูบานเปนสัญลักษณ ที่นี่บานทุกหลังจะเปดบานใหเขาชมการทําหมอนขิดและใหเลือกซื้อ
ของทีร่ ะลึกกันตามชอบใจ
แตหากอยากสัมผัสวิถกี ารเกษตรอินทรียข องจังหวัดยโสธร ทีไ่ ดรบั
การสนับสนุนในการพัฒนาโครงการเกษตรอินทรียตางๆ จนเกิดเปน
สหกรณผผู ลิตเกษตรอินทรียข นึ้ สหกรณแหงนีไ้ ดรบั การรับรองคุณภาพ
จากมูลนิธสิ ายใยแผนดิน ถือเปนตนแบบใหกบั ชาวนาในชุมชนในการ
หันมาทําการเกษตรอินทรียอ ยางจริงจัง ดังนัน้ หากไดมาเทีย่ วทีย่ โสธร
ก็ ค วรหาเวลาขั บ รถชมท อ งนาที่ เ ขี ย วชอุ  ม และลองมาสั ม ผั ส วิ ถี
การเกษตรอันเปนอาชีพแตดั้งเดิมของตนไทย ซึ่งปจจุบันไดเปนการ
ทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษมาตรฐาน IFOAM ทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุนอีกดวย คุณปุมเลาวา “จากวิกฤติของ
โครงการจํานําขาวทําใหกลุมบิ๊กทรีอยากเขามาชวยเหลือเกษตรกรที่
กําลังประสบปญหา เพือ่ ชวยสงเสริมใหเกษตรกรไทยมีรายไดอยางยัง่ ยืน โดยไดเริม่ จากการใหความรู
ถึงทีม่ าและคุณประโยชนของผลผลิตแบบออรแกนิก กลุม บิก๊ ทรีจงึ เขามาชวยระดมทุน และใหความรู
เรื่องการทําเกษตรอินทรียผานทางสื่อตางๆ ทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิรก และอีเวนท รวมไปถึงการนํา
ผูสนใจเขาเยี่ยมชมการทําการเกษตรอินทรีย พรอมพาไปชิมสารพัดของอรอยที่ทําจากขาวและ
ผัก-ผลไมอนิ ทรียก นั แบบสดๆ จากไร”
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กวา 6 ปแลวทีค่ ณ
ุ ปุม ไดทมุ เทแรงกายแรงใจรวมกับอาสาสมัคร
ของกลุมบิ๊กทรี (Big Tree) ชาวนาที่แกรงกลาคือแบบอยางที่ทําให
เรายืดหยัดในอุดมการณและตอสูในแบบของเรา แมปจจุบันสมาชิก
ของโครงการ “ขาวเพือ่ นชาวนา” ไมไดมากมายนัก แตเราก็มงุ มัน่ ทีจ่ ะ
ใหความรูและเชื่อวาผูคนจะเขาใจวาขาวที่อรอย และมีคุณภาพนั้น
ไมไดราคาแพงอยางทีค่ ดิ เลย ขาวของสกหรณมหี ลายหลายสายพันธุ
ทั้งขาวหอมมะลิ ขาวกลอง ขาวกลองหอมมะลิ และขาวไรซเบอรรี่
“เราไดรับการสนับสนุนจากผูบริโภคเปนอยางดี โดยเฉพาะลูกคา
ในยุโรปและญีป่ นุ สวนในไทยก็มหี ลายทานสัง่ ซือ้ ขาวกับเราเปนรายป
ซึง่ เราก็นาํ จัดสงใหถงึ กรุงเทพฯ กันเลยทีเดียว นอกจากนีย้ งั มีรา นอาหาร
ที่ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของวั ตุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพและได เ ลื อ กใช ข  า วใน
โครงการของเราอยาง รานโบลาน ราน Cafe Now by Propaganda
และโรงแรมศรีพนั วา ภูเก็ต “คุณปุม กลาวดวยรอยยิม้ “สําหรับพีน่ อ ง
ชาวมาแตรหากผานมาที่จังหวัดยโสธร ก็อยาลืมแวะเยี่ยมโครงการ
ขาวปลอดสารพิษของเรานะคะ

ชวงเทศกาลปลายปน้ี หากใครกําลังมองหาของขวัญดีๆ
สําหรับคนพิเศษ “ขาวเพือ่ นชาวนา” ของกลุม บิก๊ ทรี (Big Tree)
ก็พรอมเปนตัวแทนแหงความรักและความหวังดี อีกทัง้ ยังได
ชวยเหลือชาวนาและองคกรตางๆ ไดแก มูลนิธคิ ริสเตียน
เพือ่ คนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดรอยเอ็ด และมูลนิธิ
พอเรย โดยรายไดจาการขายขาวอินทรียท กุ 1 กก. หรือ
จํานวน 100 บาท จะถูกบริจาคเขา “กองทุนประกันความเสีย่ ง
ของชาวนา” 8 บาท และ “กองทุนสงเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน”
12 บาท
“ขาวชาวนา” ผลิตโดยสหกรณผผ
ู ลิตเกษตรอินทรีย จํากัด
118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ติดตอ thaifarmersfriend@gmail.com หรือ
www.facebook.com/farmersfriendrice
มีใหเลือก 4 แบบ คือ ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง
ขาวกลองหอมมะลิ และขาวไรซเบอรร่ี

โครงการขาวเพือ่ นชาวนาเกิดจากวิกฤติการจํานําขาวทีม่ ชี าวนาจํานวนมากไมไดรบั เงินจํานําขาวจากรัฐบาล กลุม บิก๊ ทรีจงึ เขามาชวย
ชาวนาเพือ่ เปลีย่ นจากการทํานาทีใ่ ชสารเคมีมาเปนการทําเกษตรอินทรีย โดยบิก๊ ทรีจะชวยหากลุม ผูบ ริโภคทีอ่ ยากจะชวยชาวนาดวยการ
ซือ้ ขาวลวงหนา เปนการจายเงินลวงหนาใหเกษตรกร เพือ่ ใหเกษตรกรมีทนุ ในการทําเกษตรอินทรียแ ละมีตลาดรองรับในราคาทีเ่ ปนธรรม
ทีช่ าวนารูส กึ วา “คุม เหนือ่ ย” เปนแนวความคิดทีใ่ หผบู ริโภครวมเปนสมาชิกลงทุนกับชาวนา ซึง่ จะไดรบั ขาวทีท่ ยอยสีทกุ 2 เดือนทีย่ งั มีความ
ใหมสด อรอยกวาอยางแนนอน นับไดวา นีค่ อื การประกันขาวอยางหนึง่ ทีร่ บั รองผลประโยชนจะกลับมาสูท งั้ ผูบ ริโภคและชาวนาอยางแทจริง
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MD Sharing : Delicious Corners

Delicious Corner
กราโนลา ของขวัญเพือ่ สุขภาพสงตอจากใจ

อีกไมนานเทศกาลของการฉลองจะกลับมาอีกครัง้ วารสารเซอรเวียมฉบับนีก้ ม็ เี คล็ดลับดีๆ
ในการจัดเตรียมของขวัญแสนอรอยเพือ่ สุขภาพสําหรับทุกเทศกาลมาฝากกันเชนเคย

Granola อรอยไดสขุ ภาพ
กราโนลาอาหารคลีนของคนรักสุขภาพ อุดมดวยสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน โดยเฉพาะไฟเบอร
ทีช่ ว ยใหระบบขับถายทํางานไดดี และอิม่ ทองนาน จึงเหมาะสําหรับสาวๆ ทีต่ อ งการควบคุมนํา้ หนัก
อีกทัง้ ยังสามารถประยุกตใหอรอยไดหลายแบบตามความชอบ เชน รับประทานคูน าํ้ ผึง้ นมสด โยเกิรต
หรือเพิม่ ผลไมตา งๆ นอกจากนีย้ งั ทําเองไดงา ย เหมาะอยางยิง่ สําหรับเปนของขวัญแดคนทีค่ ณ
ุ รักในทุกเทศกาล
ทศกาล
ทศก
ศกาล
ศก

Granola Gift Ideas
Granola Bars ÊíÒËÃÑºà´ç¡æ
ª‹Ç§à·È¡ÒÅÎÒâÅÇÕ¹
Ê‹Ç¹¼ÊÁ (ÊíÒËÃÑº 16-18 ªÔ¹é )

ขาวโอต
ถัวอัลมอนดบดหยาบ
ถัว่ พีแคนบดหยาบ
เมล็ดทานตะวันแกะเปลือก
แอปริคอทแหง
นํา้ ตาลทรายแดง
นํา้ ผึง้
เนย
กลิน่ วานิลลา
เกลือ

225
60
60
60
50
45
224
3
1½
¼

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา

4. เทลงถาดขนาด 8x8 นิว้ เกลีย่ ใหเทากันทัง้ ถาด ปูกระดาษไขรอง
ชัน้ หนึง่ กอน ขนมจะไดไมเหนียวติดถาด นําไปแชเย็น 20-30 นาที
แลวนําออกมาตัดเปนแทง 8 แทงเทาๆ กัน

ÇÔ¸·Õ Òí

1. ใสทกุ อยางรวมกันในชามผสม กวนใหเขากัน
2. ละลายเนยถัว่ อัลมอนดกบั นํา้ ผึง้ ใหเขากันจนเปนเนือ้ ครีม (นําเขา
ไมโครเวฟประมาณ 40 วินาที 1 นาที หรือละลายบนเตาโดยใชไฟออน) คําแนะนํา: ใสซองสูญญากาศ นําเขาตูเ ย็นเพือ่ ยืดอายุใหทานไดนานขึน้
3. เทสวนผสม (เนยถัว่ อัลมอนดและนํา้ ผึง้ ) ทีล่ ะลายแลวลงในชาม โดยสามารถทําเปนขนมทานเลนสําหรับคุณหนูๆ หรือบดหยาบแลว
รวมกับสวนผสมแหง จนกวาทุกอยางจะเนียนเขาเปนเนือ้ เดียวกัน ผสมกับโยเกิรต และผลไมแหงก็อรอยสุดฟนสําหรับคุณแมไดไมแพกนั
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Granola Cookies ÊíÒËÃÑºà»š¹¢Í§¢ÇÑÞ
¤ÃÔÊμÁÒÊáÅÐ»‚ãËÁ‹
Ê‹Ç¹¼ÊÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แปงอเนกประสงค
วานิลลาชนิดผง
ผงฟู
เบคกิง้ โซดา
มารการีน
นํา้ ตาลไอซิง่
นํา้ ตาลทรายแดง
นอนเดรีค่ รีมเมอร (Non-dairy creamer)
กราโนลาโฮมเมด

150
¾
¼
¼

125
50-60
35
75
ตามชอบ

กรัม
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

ÇÔ¸·× Òí

1. นําแปงอเนกประสงค ผงฟู วานิลลาชนิดผง เบคกิง้ โซดา รอนเขาดวยกันพักไวกอ น
2. เทมารการีนลงในโถผสมตีดว ยความเร็วปานกลาง คอยๆ เติมนํา้ ตาลไอซิง่
ลงมาจนหมด เติมนํา้ ตาลทรายแดงลงไป ตีใหสว นผสมทีไ่ ดขนึ้ ฟู
3. เติมนอนเดรีค่ รีมเมอร แลวปรับเปนความเร็วตํา่ ผสมใหเขากัน คอยๆ เติมแปง
ทีร่ อ นไวลงไปจนหมด ตามดวยเครือ่ งคุกกีต้ า งๆ ตีใหสว นผสมตางๆ เขากันดี
4. เตรียมถาดสําหรับอบทีท่ าดวยเนยขาวบางๆ ตักสวนผสมเปนกอนกลมๆ ขนาด
เทาๆ กันวางลงบนถาด
5. นําคุกกีไ้ ปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 150 – 160 องศาเซลเซียส นานประมาณ 25-30 นาที

Granola Cornflake
ÊíÒËÃÑºà·È¡ÒÅÇÑ¹¾‹Í
ÇÔ¸·Õ Òí

Ê‹Ç¹¼ÊÁ

คอรนเฟลก (ยีห่ อ ทีช่ อบ)
เนยสดชนิดจืด
นํา้ ตาลทรายสีทองหรือแบบธรรมชาติ
นมขนหวาน
นมสด
แปงสาลีเอนกประสงค
นํา้ ผึง้
เกลือปน
ฝกวานิลลา (หรือกลิน่ สังเคราะห)
กราโนลาโฮมเมด
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300
100
120
2
2
2
30
1
1
ตามชอบ

กรัม
กรัม
กรัม
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ
กรัม
กรัม
ฝก

1. ใสเนย นํา้ ตาลทราย นมขนหวาน นมสด แปงสาลีฯ นํา้ เชือ่ ม เกลือปน
และฝกวานิลลาผาขูดเอาเมล็ดใสลงไปในหมอ
2. นําขึน้ ตัง้ ไฟปานกลาง คนผสมเขาดวยกัน เคีย่ วไปเรือ่ ยๆ จนเดือด
และเหนียวขน
3. เทคอรนเฟลกใสลงในอางผสมทีเ่ ตรียมไว ตามดวยกราโนลาโฮมเมด
ทีเ่ ตรียมไว
4. คอยๆ ตักคาราเมลที่รอนราดลงไปในอางคอรนเฟลกประมาณ
ครึง่ หนึง่ คนผสมคลุกเคลาใหเขากันใหทวั่ ดวยพายยาง แลวคอยๆ
ตักคาราเมลราดลงไปตรงทีย่ งั ไมทวั่ ราดใหทวั่ ถึงแลวคนไปเรือ่ ยๆ
จนเขากัน ประมาณ 5 นาที จะเริม่ รูส กึ วาคาราเมลทีร่ าดเริม่ แหง
(แผนคอรนเฟลกไมตดิ กันเปนกอนๆ)
5. จากนัน้ แบงใสถาด รองดวยกระดาษไข นําเขาเตาอบที่ 130 องศา
เซลเซียส ใชไฟบน-ลาง และพัดลม อบประมาณ 10 นาที แลว
นําออกจากเตาอบแลวเทผึง่ ไว
6. เก็บใสภาชนะปดฝาใหสนิท ก็จะไดคาราเมลคอรนเฟลกกรอบๆ
ไวทานไดทกุ โอกาส
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แวดวงมาแตรเ ดอีฯ

ถึงเวลาอัพเดตเรื่องราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทรา บูรณฤกษ MD35 ที่ไดรับคัดเลือกจากสภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภใหเปน “สตรีไทย
ดีเดน ป 2559” โดยการคัดเลือกจากสตรีไทยทัว่ ประเทศ ในการนีส้ มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองคเพือ่ พระราชทาน “โลเชิดชูเกียรติ” เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึง่ เปนวันสตรีไทย

รวมแสดงความยินดีในวันคลายวันเกิดของ มาแมรเลติเซีย
เดโซเนียร ครบ 93 ป เมื่อวันเสารที่ 10 กันยายน ที่ผานมา
พวกเราขอภาวนาใหมาแมรมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงตลอด
ไปหากพี่นองมาแตรเดอีฯ ที่คิดถึงทานสามารถไปเยี่ยมเยียนทานที่
บานเรยีนา จ.เชียงใหม นะคะ
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ทานผูห ญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ คุณฉฏา สีบญ
ุ เรือง และ คุณรัชตภา
วชิราภรณเดช พรอมดวยตัวแทนจากสมาคมฯ คุณศรีชนก วัฒนศิริ
MD44 และ คุณนลินรัตน ลินปราชญา MD44 รวมฟงปาฐกถา
เรื่อง “แนวพระราชดําริดานการศึกษากับอนาคตประเทศไทย” โดย
ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
ซึง่ จัดโดย คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล ประธานชมรมผูร คู ณ
ุ แผนดิน
และสมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนจิตรลดาเปนเจาภาพจัดงาน ทีโ่ รงละคร
สํานักพระราชวัง (สนามเสือปา) เมือ่ วันที่ 16 กันยายน ทีผ่ า นมา

ร ว มแสดงความยิ น ดี กั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตอย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง กั บ
คุณนนทกานต (ทัพพะรังสี) อึง (เอ) MD56 กรรมการผูจัดการ
บริษทั เค เอ็น เค เอ็น จํากัด ผูด าํ เนินการสถาบันเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก Gymboree สาขาพระราม 3 และสาขาชิดลม ในโอกาสฉลอง
ขอแสดงความยินดีกับสองสาวคนเกงของมาแตรเดอีฯ คุณยุวดี
ครบรอบ 15 ป Gymboree ทัง้ สองสาขา
จิราธิวฒ
ั น MD42 และ คุณนุสรา (บัญญัตปิ ย พจน) อัสสกุล MD51
ในโอกาสไดรับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอยาง ประจําป 2559 โดย
สหพันธสมาคมสตรีนกั ธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ นอกจากนี้ คุณนุสรายังไดรบั แตงตัง้ เปนนายกสมาคมหญิง
คนแรกของสมาคมประกันชีวติ อีกดวย ขอปรบมือดังๆ ใหกับอีกกาว
ของความสําเร็จของทัง้ สองทานดวยนะคะ
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Reunion MD62 การรวมตัวกันครัง้ ยิง่ ใหญหลังจากหางหายกันไปเกือบ 30 ป ชาว MD62 กวารอยคนพรอมใจกันมารวมตัวกันในธีมสีบา น
พรอมรวมอาลัยตอการจากไปกอนวัยอันสมควรของ อรณี อัคนิทตั (จิบ๊ ) งานของจิบ๊ จึงทําใหเพือ่ นๆ ทีห่ า งกันไปไดกลับมารวมตัวกันอีกครัง้
เมือ่ วันเสารที่ 24 กันยายน 2559 ทีผ่ า นมา ทีโ่ รงแรม S31
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Laundry เสือ้ ผาแนว casual ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ความใสสบาย ใชผา ลินนิ เปนหลัก มีตงั้ แตเสือ้ เชิต้ เบสิสกิ ใส
ใสง า ยๆ
ยๆ เพื
เพอ่ื เอาไว
เอาไว mixi andd match
th
ใหเปนสไตลของตัวคุณเอง รวมไปถึงชุด smart casual ทีส่ ามารถใสไปทํางานไดดว ย โดย คุณอาภาพรรณ ไรวา MD66 ดีไซนเนอรของแบรนด
ตัง้ ใจทําเสือ้ ทีส่ ามารถหยิบจับมาใสไดในวันสบายๆ “Less effort and still look stylish” สามารถเลือกชมสินคาไดทาง IG: laundry_clothing
และสอบถามรายละเอียดสัง่ ซือ้ ไดทาง Line: pie.apapan

URSULINES’S
COLLECTION
NEW RELEASE
ชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ รวมฉลอง

งานกระชับมิตรศิษยอรุ ส ลุ นิ ประจําป 2560

¼ŒÒ¾Ñ¹¤ÍÊØ´ªÔ¤!

ชมรมศิษยอรุ ส ลุ นิ ผลิตสินคาทีม่ สี ญ
ั ลักษณ
URSULINE ทุก 2 ป กอนจัดงานกระชับมิตร
เพือ่ สรางความเปนหนึง่ เดียวของศิษยอรุ ส ลุ นิ
ซึง่ ชมรมนํารายไดมอบใหกจิ การตางๆ ทีจ่ าํ เปน
ตองไดรบั ความชวยเหลือ ซึง่ ครัง้ นีจ้ ะนําสมทบ
ในการสรางอาคารเอนกประสงคใหโรงเรียน
ปยมาตย ซึง่ เปนโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
ของคณะอุรส ลุ นิ ทีจ่ งั หวัดพะเยา

ดวน! สินคามีจาํ นวนจํากัด
2 แบบ 2 สี หลากสไตล สีนาํ้ เงิน และสีครีมเทา
ขนาด 105 x 105 cm. ราคาผืนละ 450 บาท
ขน
ขนาด 160 x 34 cm. ราคาผืนละ 350 บาท
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รวมสนับสนุนสินคาของคณะอุรส ลุ นิ ไดแลววันนี้ ที่ MD Shop
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย โทร. 02-251-4043
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ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแมสมใจ เดชธํารง
คุณแมของ คุณวิไลลักษณ พรรณเชษฐ MD45 ชาวมาแตรเดอีฯ
ขอเปนกําลังใจใหคณ
ุ วิไลลักษณและครอบครัวมา ณ ทีน่ คี้ ะ
หากศษิ ยเ กา ทา นใดมขี า วคราวอยากบอกเลา ใหเ พอื่ นๆ และพนี่ อ งชาวมาแตรรเเ ดอฯี ใหหทท ราบถงึ ความเคลอื่ นไหว
สง เรอื่ งราวพรอ มรปู มาไดท ี่ serviam.mailbox@gmail..ccom นะคะ
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แกไขขอมูลสมาชิก
(สําหรับเจาหนาที่)
เลขทีเ่ อกสาร...................................................รหัสผูบ ริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................

แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิก

ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................................

ขอมูลนักเรียนเกา......................................................................................................................
รุน MD.............................................................เลขประจําตัว..................................................
ชือ่ ในฐานขอมูลสมาคมฯ.........................................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)
นักเรียนเกา รุน................ปที่จบ.............................จบชั้นสุดทาย.............................
นักเรียนปจจุบัน
ผูปกครองนักเรียนปจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
บุคคลทั่วไป
ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
จํานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
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เช็คสั่งจาย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................
เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
(รายละเอียดบัญชีธนาคารตางๆ ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรเดอี)
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)
บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)
วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร) หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
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ชือ่ เดิม...........................................................................................................................................
ชือ่ ใหม..........................................................................................................................................
นามสกุลเดิม...............................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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 ยูใ หม (โปรดระบุโดยละเอียด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

รายชือ่ นักเรียนเกาทีอ่ ยูบ า นเดียวกัน และไมประสงคจะรับ
วารสาร SERVIAM มีดงั นี้
ชื่อผูถือบัตร.................................................................................................................................. 1. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
รายมือชื่อผูถือบัตร.....................................................................................................................
2. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
ลงชื่อ...........................................................................
3. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
(....................................................................................)
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
ผูบริจาค
ฝายมูลนิธิมาแตรเดอี
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