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สารจากนายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต MD54

สวสัดค่ีะ พีน้่องมาแตร์เดอวีทิยาลยัทกุท่าน
ก่อนอื่นดิฉันขอกล่าวค�าขอบคุณพี่น้องชาวมาแตร์เดอีทุกท่านที่ได้ให ้

การสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างด ีท�าให้ดฉินัและกรรมการ 
สมาคมฯ ชดุปัจจบุนัมกี�าลงัใจทีจ่ะสร้างสรรค์กจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง

โดยในช่วงต้นปีท่ีผ่านมาเราได้มีโอกาสท�ากิจกรรมเพื่อคุณครู เริ่มจาก 
เดอืนมนีาคมท่ีดฉินัและคณุจิรพร ภธูนกิจ (จ๋ิม) MD53 อปุนายกฯ ที ่3 ได้เป็น 
ตัวแทนชาวมาแตร์เดอีไปเยี่ยมคุณครูวิมล ในเดือนเมษายนเราได้จัดทริป 
พาซิสเตอร์และคุณครูอาวุโสจ�านวน 22 ท่านไปทัศนศึกษาที่ประเทศพม่า 
ซึง่บรรยากาศกเ็ตม็ไปด้วยความรกั ความอบอุน่ สนกุสนาน ระหว่างคณุครู
กบัลกูศษิย์ทีต่ามไปดแูล

จากนัน้ฝ่ายกจิกรรมพเิศษโดย ภชัชา เตชะหรวูจิติร (พตัเตอร์) MD78 
ก็ได้จัด MD Workshop เรียนแต่งหน้ากับอมตา จิตตะเสนีย์ (แพร) 
MD76 ตามมาด้วยฝ่ายวชิาการโดย ผศ.พรรณจริา ทศิาวภิาต (นิง้) MD63 
ได้จดัสมัมนา “ภาษแีละการลงทนุ” โดยเรยีนเชญิ เมธ์วด ีประเสรฐิสนิธนา 
MD59 และแพตรเิซยี มงคลวนชิ MD59 มาเป็นผูบ้รรยาย

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์โดย พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ (อ้อ) MD54  
พร้อมทีมแพทย์อาสาของเราได้มาตรวจสุขภาพประจ�าปีให้คุณครูและเด็กๆ  

ทีบ้่านเทพ นอกจากนี ้คณุศรชีนก วัฒนศริิ (น้อง) MD44 อปุนายกฯ ที ่1 ได้กรณุาเป็นแม่งานเชญิชวนนกัเรยีนเก่ามาร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ร่วมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยดอกไม้จันทน์ทุกดอกจะได้น�าส่ง 
ผ่านมลูนธิพิระดาบส

ส่วนอกี 3 งานใหญ่ของสมาคมฯ ทีจ่ะตามมา งานแรกคอืงานถ่ายรูปรวมรุ่นของนกัเรียนเก่าและนกัเรียนปัจจบุนักว่า 90 รุ่น เพือ่จดัท�า 
หนงัสอื “ได้รู้จกั คอืได้รกั... 100 รุ่นมาแตร์เดอ ี90 ปี แห่งความผกูพัน”  พร้อมกบัการอัพเดททะเบยีนนกัเรียนเก่าให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ซึง่ต้อง 
ขอขอบคณุ อรนชุ ว่องปรีชา (ป๊อด) MD49 อปุนายกฯ ที ่2 ทีก่รณุาเป็นแม่งานใหญ่ และอลสิา เคหสขุเจริญ (นน่ีา) MD70 ทีช่่วยเป็น 
ธรุะรบัผดิชอบการจดัท�าเสือ้ 90 ปี จ�าหน่ายส�าหรบังานนี้

ส่วนงานทีส่องกค็อืงาน MD Run 2017 ซึง่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกบัสมาคมผูป้กครองและคร ูจดัขึน้เป็นครัง้ที ่2 เพือ่น�ารายได้สมทบ 
กองทนุแด่คณุครูด้วยดวงใจเพ่ือคณุครอูาวุโสของเรา โดยจะจดัข้ึนในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2560 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั ขอเรยีนเชญิ 
นะคะ

และงานสดุท้ายกค็อืงานวนัสวยได้กศุล ซึง่สมาคมฯ จดัมากว่า 30 ปี โดยม ีศภุลกัษณ์ วงศ์ทองสงวน (เป้า) MD44 เป็นแม่งาน 
มาโดยตลอด แม้ปีนีพ้ีเ่ป้าจะจากเราไปแล้วแต่เรากจ็ะพยายามท�าให้ดทีีส่ดุ ดฉินัจงึขอถือโอกาสนีข้อเชญิชวนให้ทกุท่านมาร่วมบรจิาค
ของดมีอืสองและมาร่วมซือ้สนิค้าในงานวนัสวยของเรากนัด้วยนะคะ

กจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ คงจะเกดิขึน้ไม่ได้ หากไม่มคีณะกรรมการทีเ่ขม็แขง็ ร่วมแรง ร่วมใจ สมคัรสมานสามคัค ีเสยีสละ ท�าหน้าท่ี 
ของแต่ละฝ่ายอย่างสมบรูณ์ จนท�าให้แต่ละกจิกรรมของสมาคมฯ ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีดฉัินจงึขอขอบคณุเพือ่นๆ มาแตร์ รุน่ 54 
คณะกรรมการ และอนกุรรมการสมาคมฯ ทีใ่ห้การสนบัสนนุ แล้วพบกนัในทกุกจิกรรมทีเ่ราจดัขึน้นะคะ
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สวสัดีค่ะพีน้่องชาวมาแตร์เดอีทกุท่าน
นิตยสารเซอร์เวียมฉบับเดือนสิงหาคมนี้ นับเป็นอีกฉบับที่เต็มไปด้วย 

เรือ่งราวของกจิกรรมท่ีได้สร้างรอยยิม้และกระชับความสมัพันธ์ระหว่างพีน้่อง
ชาวมาแตร์ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการจดัท�าหนงัสอื “ได้รูจ้กั คือได้รัก... 
100 รุน่ มาแตร์เดอ ี 90 ปีแห่งความผกูพัน” หนงัสอืภาพทีป่ระมวลเร่ืองราว
แห่งความทรงจ�าอนัอบอุน่ในรัว้มาแตร์เดอ ี ซึง่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกีย่คุก่ีสมัย 
วัฒนธรรมและจิตตารมณ์เซอร์เวียมของเราก็ยังคงประทับอยู่ในหัวใจทุกดวง
ของพ่ีน้องชาวมาแตร์เสมอ

การจัดท�าหนังสือเล่มนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่คณะกรรมการ
สมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี ทุม่เทอย่างเตม็ที ่ดงัทีห่ลายๆ ท่านได้เห็นแล้ว 
ในวนัถ่ายภาพรุน่ครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 24 มถินุายนทีผ่่านมา นบัเป็นมหกรรม 
คร้ังใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าและอาสาสมัครมาแตร์เดอ ี
นับร้อยชีวิต ได้อุทิศตนร่วมกันบริหารจัดการการถ่ายรูปนักเรียนเก่ากว่า 
3,000 คนให้ส�าเร็จลงอย่างราบร่ืน แต่ก็เป็นเพียงการเร่ิมต้นเท่านั้น
เพราะการถ่ายรูปรุ่นยังคงต้องจัดขึ้นอีกอย่างน้อยถึง 2 ครั้งด้วยกัน ควบคู่
ไปกับการถ่ายรูปรุ ่นเราก็ก�าลังด�าเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์
และท�าแบบสอบถามส�าหรับใช้ในการจัดท�าเนื้อหาบทอื่นๆ ของหนังสือ
กันอย่างขะมักเขม้น ซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าฟังการสัมภาษณ์ดังกล่าวด้วย 
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนปัจจุบันทั้งประถมต้น ประถมปลาย 
มัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งท�าให้ดิฉันรู้สึกทึ่งและปลาบปลื้มแทนคุณพ่อ 
คณุแม่ของเดก็ๆ เหล่านีจ้รงิๆ ด้วยวัยเพยีงเท่าน้ี พวกเขามหีวัใจทีเ่ป่ียมไปด้วย
จติตารมณ์เซอร์เวียมทีพ่ร้อมจะรบัใช้สงัคม โดยเนือ้หาของบทสัมภาษณ์เหล่าน้ี
จะถกูน�ามาเรยีบเรียงพมิพ์ไว้ในหนงัสอืเล่มนีเ้ช่นกนั

สุดท้ายนี้ ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
สมาคมนกัเรยีนเก่าจะจัดข้ึนในครึง่ปีหลงั ไม่ว่าจะเป็นงาน MD RUN 2017 งาน
วนัสวยได้กศุล เวร์ิกช้อปต่างๆ และร่วมกนัสัง่จองหนงัสอื “ได้รูจ้กั คือได้รัก... 
100 รุ่นมาแตร์เดอี 90 ปีแห่งความพกูพนั” กนัด้วยนะคะ แล้วพบกนัใหม่ใน
วารสารเซอร์เวยีมฉบบัเดอืนพฤศจกิายนนะคะ

ขวญัชนก คงสริ ิ(ขวัญ) MD61
กรรมการฝ่ายสาราณยีกร

หนงัสอื “ได้รูจ้กั คอืได้รกั... 100 รุน่ มาแตร์เดอ ี
90 ปี แห่งความผูกพัน” สามารถสั่งจองได ้
ในวันถ่ายภาพรุ ่นคือ วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2560 และวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 ในราคา 
เล่มละ 900 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท) 

สารจากสาราณียกร
ขอต้อนรับสู่กิจกรรมดีๆ สำ�หรับช�วม�แตร์เดอี
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หลังจากรวมพลังพิชิตภารกิจ “เพ่ือครู” สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเม่ือปีท่ีแล้วในงาน “MD RUN 2016” สุดถนอม 
กรรณสูต (หน่ึง) MD54 นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศกร ทวีสิน 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เตรียมรวมตัวเหล่า 
เพ่ือนพ้อง-น้องพ่ีเลือดเซอร์เวียมมาทำาหน้าท่ีนักเรียนท่ีดีของครูอีกคร้ังในปีน้ีกับงานเดิน-ว่ิงการกุศล “MD RUN 
2017” เพ่ือนำารายได้ท้ังหมดร่วมสมทบทุนสวัสดิการและสร้างความม่ันคงให้คุณครูอาวุโสหลังเกษียณอายุ ซ่ึงจะ
จัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2560 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนของเราวันน้ี
ชาวมาแตร์เดอีฯ เตรียมรวมพลัง ทำาภารกิจเพ่ือครู

อีกคร้ังในงาน  “MD RUN 2017”

MD RUN 2017

สดุถนอม กรรณสตู เผยว่า
“วตัถปุระสงค์ของการจดังาน เพือ่แสดงความกตญัญกูบัคณุครู

ทีเ่คยอบรมส่ังสอนให้ความรู ้วันนีเ้มือ่เราพร้อมกอ็ยากกลบัมาดแูล
คุณครูทั้งด้านสุขภาพ ก�าลังใจและชีวิตความเป็นอยู่ งานปีนี้คง
คอนเซ็ปต์เดิม แต่จะเพิ่มกิจกรรมให้มีสีสันสนุกสนานมากขึ้นค่ะ 
กจิกรรมเดนิวิง่นี ้จดัขึน้เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสรมิให้ทกุคนออกก�าลังกาย 
และเหน็ความส�าคญัของการดูแลสขุภาพค่ะ

ในปีนี ้เราจะแบ่งเป็นการวิง่ 3 ระยะทาง คอื Super Fun Run 
ระยะ 7 ก.ม. Fun Run ระยะ 3.5 ก.ม. Senior Run ระยะ 300 ม. 
ซึ่งเป็นการเดิน วิ่ง รอบสนามใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ และ 
Kids Run ระยะ 200 ม. ซึง่ทกุระยะจะไม่เน้นการแข่งขนัเช่นเคย 
เพราะเราต้องการให้พ่ีน้องชาวมาแตร์มารวมพลังเพื่อครูของเรา 
โดยรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนเพื่อสร้างความม่ันคงให้ครูอาวุโส 
ช่วงหลงัเกษยีณอาย ุ และทีส่�าคญัมากกว่านัน้ พีน้่องมาแตร์ยงัได้
มาท�ากิจกรรมพร้อมพบปะพูดคุยสังสรรค์กันแบบครอบครัวที่จะมี
แต่ความรกัและความอบอุน่ให้กนัตลอดไป”
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ผมรูสึ้กดใีจทีไ่ด้ร่วมท�างานกับกรรมการสมาคมนกัเรียนเก่า 
ซึง่ต่างเป็นผูห้ญงิเก่ง และมคีวามเป็นกลุสตรไีปพร้อมๆ กัน รวมทัง้ 
ได้รับการสนบัสนนุอย่างล้นหลามทัง้จากผูป้กครองปัจจบุนัและ
นกัเรยีนเก่าหลายๆ ท่าน ทกุๆ ท่านต่างตระหนกัถงึความส�าคญั
ของคณุคร ูซ่ึงเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุในโรงเรยีนของเรา

ในงานนี้ทั้งสองสมาคมต่างช่วยกันเชิญชวนทุกๆ ฝ่ายมา
ร่วมงาน ร่วมวิ่ง ร่วมออกร้าน โดยหวังว่าจะให้เป็นหนึ่งใน 
Signature event ของโรงเรยีนมาแตร์ฯ ทีท่กุๆ ปีเหล่าคนรกั
สขุภาพและคนทีร่กัคณุครจูะมารวมตวักนัเพือ่แสดงพลงัครบั

ทางชมรมเดนิวิง่จะจดันกัวิง่ประกบ (Marshal) คอยดแูล
นกัวิง่ตลอดเส้นทาง มัน่ใจได้ว่างานวิง่เราปลอดภยัแน่นอนค่ะ
เพราะ MD Run คอืงานวิง่กระชบัมติรไม่มกีารแข่งขนั นกัวิง่
ตัวจริงขอให้ลดเพสความเร็วลง พูดคุยให้ก�าลังใจนกัวิง่หน้าใหม่ 
ส่วนหน้าใหม่ขอแนะสัน้ๆ ง่ายๆ ว่า ซ้อมค่ะ เราควรซ้อมเดนิ/วิง่
ให้ถงึระยะทีเ่ราลงอย่างน้อย 3 ครัง้เพ่ือให้ม่ันใจและไม่บาดเจบ็ 
ในวนัจรงิ วิง่ให้สนกุกนัเตม็ทีเ่ลยนะคะ

ทัง้นี ้สกลศร ีมาลนีนท์และเพือ่นๆ MD44 ยงัเป็นผูแ้ทนรุ่น 
มอบเงินให้อาจารย์สุมิตรา พงศธร เพื่อสนับสนุนกองทุนครู
อาวโุส โดยบรจิาคผ่านกจิกรรม MD RUN 2017 

ผู้แทนรุ่น MD44 ที่ไปร่วมในการนี้คือ (จากซ้ายไปขวา)  
ศรชีนก วฒันศริ,ิ มยรุฉตัร ณ ป้อมเพชร, ววิรรณ สารกจิปรชีา, 
สกลศร ีมาลนีนท์, พชัรนิทร์ สรรก�าเนดิ, วรรณวไิล ฟุง้ลดัดา 
และ ชนิดา วัณณรถ หลังจากนั้นอาจารย์สุมิตราได้กรุณาพา 
พวกเราไปเยีย่มคณุครอูไุรวรรณด้วย

จฬุาลกัษณ์ สยามวาลา (ประธานชมรมเดนิวิง่)

ศกร ทวสีนิ (นายกสมาคมผูป้กครองและคร)ู
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แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

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

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

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

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

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

ที่ท�างาน............................................................โทรสาร.............................................................

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

ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

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

 นักเรียนปัจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จ�านวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”

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

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

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” 

 (รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆ ตามข้อมูลบนแผ่นพับมูลนิธิมาแตร์เดอี)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค 

 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)

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

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

  ครั้งเดียว

  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

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

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

  

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

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

ผู้บริจาค

ฝ่ายมูลนิธิมาแตร์เดอี

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

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

 

ต้นฉบับ (ส�าหรับมูลนิธิ)

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

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

ผู้รับ....................................................................วันที่....................................................................
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ชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ จัดทริปอร่อย ได้สุขภาพ 
คร้ังท่ี 8 “เท่ียวอัมพวา”

Mater Dei Bike Club

ทริปชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ คร้ังน้ี
เร่ิมด้วยการไปลงเรือช่วงเย็น ชิมของ
อร่อยท่ีตลาดน้ำาอัมพวา ระหว่างล่องเรือ 
ได้เจอปลากระเบนน้ำาจืด หรือปลากระเบนราหู 
ของแม่น้ำาบางปะกง ซ่ึงหายากมากๆ 
ขากลับช่วงค่ำาได้ดูห่ิงห้อย ระยิบระยับ
บนต้นลำาพูตามทาง ก่อนเข้าท่ีพักท่ีบ้าน
ท้ายหาด

เริ่มทริปปั่นจักรยานเที่ยวสมุทรสงครามและอัมพวา รวมตัว 
Warm up น�าโดยนักกายภาพ ทกัทายสงัสรรค์เลก็น้อยแล้วเริม่ป่ัน 
9 ก.ม. แรก กบัสมาชกิ MD Bike Club รวม 43 ท่าน เราป่ันกนั
ไปตามถนนเลก็ๆ ทีส่องข้างทางเป็นสวนผลไม้ บ้านเรอืน

ช่วงแรกเราแวะรับประทานน�้ามะพร้าวสดในลูกแสนชื่นใจ
และขนมบ้าบิน่ร้อนๆ หอมหวานฝีมือชาวบ้าน เตมิพลงัเสรจ็ป่ันต่อ
อกี 3 ก.ม. แล้วทยอยเขน็จกัรยานข้ามสะพานแขวน ข้ามได้ครัง้ละ 
ไม่เกนิ 15 คนและต้องเข็นข้ามห้ามป่ันเน่ืองจากเป็นสะพานเก่าแก่ 
แล้วป่ันต่ออกี 6 ก.ม. ไปจดุพกัทีส่อง

จดุพกัทีส่อง แวะชมวดัครสิต์ วดัแม่พระบงัเกดิ ท่ีสวยงามมาก  
ได้รบัประทานไอศกรมีมะพร้าวกนัชืน่ใจอกี จากนีป่ั้นต่ออกี 9 ก.ม.  
เพ่ือมุง่ไปตลาดน�า้อมัพวา

ที่ปากทางเข้าตลาดน�้าอัมพวา โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ 
โครงการในพระราชด�าร ิ ออกแบบบรรยากาศให้เหมอืนเรอืกสวน 
วถิชีมุชนดัง้เดมิ มมีมุสาธติท�าน�า้ตาลจากลกูตาล หมีก่รอบ และ
ขายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน งานจักสานจากก้านมะพร้าว ผ้าขาวม้า 
ฯลฯ นักปั่นหลายคนไม่รอช้าตรงเข้าหาก๋วยเตี๋ยวเรือ ถึงตอนนั้น 
อะไรกอ็ร่อยค่ะ :)

หลงัจากนัน้ใครหมดแรงก็ข้ึนรถกลบัทีพั่ก ใครแรงดกีป่ั็นต่อไป 
อกี 8 ก.ม. กลบัทีพ่กัอาบน�า้กลบักรงุเทพฯ

ทรปิจกัรยานมาแตร์ครัง้นี ้นบัเป็นกจิกรรมกระชับมติรอกีครัง้หนึง่ 
ทีแ่สนจะประทบัใจ ทีพ่เิศษมากๆ คอืลกูสาวของ ศุภลกัษณ์ เขจรบตุร 
วงศ์ทองสงวน (เป้า) MD44 ทีร่กัของพวกเรา มาเป็นตวัแทนคณุแม่ 
ป่ันจกัรยานของพีเ่ป้าไปกบัเราด้วย

นอกจากนีเ้รายงัช่วยกันดแูลสิง่แวดล้อมด้วยการไม่แจกขวดน�า้ 
พลาสตกิท่ีใช้ทเีดยีวท้ิงและเชญิชวนทกุคนเอาขวดส่วนตวัมาเตมิน�า้ 
จากคลูเลอร์ใหญ่ทีท่มีงานเตรยีมไว้ทกุจดุพกัเพือ่ร่วมลดขยะพลาสตกิ 
ให้โลกด้วยค่ะ

ทีไ่ม่ขาดทุกทริปคือความกรุณาจาก องัสมุาล โชตกิเสถยีร (พ่ีปยุ) 
MD39 เตรยีมผ้าเยน็ปักลายชือ่ทรปิ MD Bike กลิน่ 4711 หอมชืน่ใจ 
ทีพ่ีป่ยุบรรจงท�าเองเลยทเีดยีว

ทริปนี้ทั้งสนุกและอร่อยตลอดเส้นทาง แถมได้ออกก�าลังกาย 
อยากเชิญชวนพี่น้องมาแตร์เดอีฯ เร่ิมซ้อมปั่นจักรยานกัน อีก 
สามเดือน มาร่วมไปทริปต่อไปของชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ 
ของเราด้วยกนันะคะ ไปตามความเรว็ทีต่วัเองถนดัไม่ต้องรบี ใคร 
ขีจ่กัรยานเก่งๆ กป่ั็นโลดไปข้างหน้า ใครช้าก็ขีไ่ปช้าๆ ค่อยๆ ตามไปได้ 
ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมีทีมนักปั่นช่วยดูแลตลอดขบวนและ 
ชมรมมรีถพยาบาลตามด้วย แต่กด็ใีจทีไ่ม่ต้องใช้บรกิารใดๆ เลยค่ะ

เตรยีมตวัมาป่ันด้วยกนัทรปิหน้านะคะ

วนัอาทติย์ที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2560
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ศิษย์มาแตร์เดอี รวมตัวกันอย่างอบอุ่น ถ่ายภาพสำาหรับ
หนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…100 รุ่น มาแตร์เดอี 90 ปี แห่งความผูกพัน”

MD 90 ปี 100 รุ่น

เช้าวันเสาร์ของวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมาแตร์เดอีของเราน้ันคับค่ังไปด้วยศิษย์เก่าท่ีมารวมตัว 
ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ซ่ึงวันถ่ายรูปน้ีจัดให้มีข้ึนท้ังหมด 5 วัน 3 วันเป็นวันถ่ายรูปนักเรียนเก่าหญิง 
และอีก 2 วันเป็นวันถ่ายรูปนักเรียนเก่าชายและนักเรียนปัจจุบันรวมถึง คณะครู เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน เพ่ือ 
จัดทำาหนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…100 รุ่น มาแตร์เดอี 90 ปี แห่งความผูกพัน” โดยบรรยากาศก็คึกคักกันต้ังแต่
หน้าประตูโรงเรียนเลยทีเดียว เม่ือศิษย์เก่าหลายรุ่นท่ีพร้อมใจกันใส่เส้ือ 90 ปี ของโรงเรียน ได้เกาะกลุ่มถ่ายภาพ 
กับป้ายช่ือโรงเรียน เพ่ือเป็นการเรียกน้ำาย่อยก่อนจะเข้าถ่ายภาพจริงในโรงยิม
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ซึ่งกว่าศิษย์เก่าแต่ละท่านจะมารวมตัวกันที่จุดต้อนรับซึ่งอยู่
บริเวณลานอาหารประถมได้ก็ใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องหยุด 
ถ่ายรปูและเม้าท์มอยกับรุน่พี ่รุน่น้องกันมาตลอดทาง ณ ลานอาหาร 
ประถมแห่งน้ีศิษย์เก่าแต่ละรุ ่นที่จองเวลาถ่ายภาพจะต้องมา
อัพเดทข้อมูลทะเบียนนักเรียน ซึ่งหลายท่านก็ได้กรอกข้อมูลมา
ทางออนไลน์ก่อนหน้าน้ีกันแล้ว ท�าให้กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท�ากัน
ตรงนี้คือถ่ายภาพและคุยกันจ๊อกแจ๊ก หรือไม่ก็ช้อปสินค้าของ  
MD Shop กนัอย่างสนกุสนาน ไม่นานนกัอาสาสมคัรของเรากไ็ด้ 
เชิญทุกท่านให้ไปจัดแถวเตรียมถ่ายรูปที่โรงอาหารใต้หอประชุม 
ก่อนจะไปถ่ายจริงบนสแตนด์ในโรงยมิ ซึง่ได้ถกูแบ่งออกเป็น 5 แถว 
ไล่ตัง้แต่แถว A B C D และแถว E 

ฝ่ายรบัจองหนงัสอืท�างานกนัอย่างขะมกัเขม้น

ซึง่ต้องขอขอบคณุทกุท่านทีอ่ดุหนนุหนงัสือกนันะคะ

เมือ่แต่ละรุ่นถ่ายภาพหมู่เสร็จสิน้แล้ว ตรงบริเวณทางออกจะมี 
บธูสัง่จองหนงัสอื “ได้รูจ้กั คอืได้รกั…100 รุน่ มาแตร์เดอ ี90 ปี  
แห่งความผกูพนั” ซึง่กม็อีาสาสมคัรของเรามาช่วยประชาสมัพนัธ์
รายละเอียดการสั่งจองหนังสือกันอย่างคึกคัก พร้อมการอัพเดท 
ข้อมลูทะเบยีนศษิย์เก่า การเกบ็ข้อมลูส�าหรบัท�าหนงัสอื ประชาสัมพนัธ์ 
งาน MD Run 2017 และบริการอาหารว่างอร่อยๆ เตมิพลงัก่อนจะ 
แยกย้ายกนักลบับ้านอย่างอิม่เอม
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การถ่ายภาพแต่ละรุน่ในโรงยมิเป็นไปอย่างราบรืน่ ตรงเวลาทีน่ดัหมายไว้เป็นทีสุ่ด

แม้บรรยากาศตลอดทัง้วันจะมแีดดร้อนและอบอ้าวอยูบ้่าง แต่ 
ด้วยจติตารมณ์ Serviam ทกุคนกพ็กความตัง้ใจและมาถ่ายรปูกนั 
อย่างพร้อมเพรยีง ท�าให้วนัแรกของการถ่ายภาพคร้ังประวัตศิาสตร์ 
ผ่านไปได้อย่างราบร่ืน เราได้ยอดจองหนงัสือในวนันีก้ว่า 1,500 เล่ม 
นบัเป็นความส�าเรจ็ก้าวแรกในการจัดท�าหนังสอืเล่มประวตัศิาสตร์ 
เล่มนี ้ซึง่กต้็องขอขอบคณุศษิย์เก่าทกุท่านทีไ่ด้ทุม่เทแรงกายแรงใจ 
จดัการการถ่ายรปูในวนันีไ้ด้อย่างดเียีย่ม น�าทมีโดยนายกสมาคมฯ 
สดุถนอม กรรณสตู (หนึง่) MD54 และอรนชุ ว่องปรชีา (ป๊อด) 
MD49 กลุวด ีชวนไชยสทิธิ ์(ก้อย) MD49 ภชัชา เตชะหรวูจิติร 
(พตัเตอร์) MD78 วรนนัท์ ประเสรฐิเมธ (เป้ิล) MD57 กรรมการ
และอนกุรรมการสมาคมฯ ทกุท่านทีทุ่ม่เทในทกุรายละเอยีดเพือ่ให้
งานนีอ้อกมาสมบรูณ์แบบทีส่ดุ

แม้จะเหนด็เหนือ่ยแค่ไหนทมีงานกย็งัยิม้ได้ค่ะ
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ศษิย์เก่าทกุคนพกความตัง้ใจมาเตม็ 100 ค่ะ

SERVIAM 17

MDAA.indd   17 7/17/2560 BE   14:47



ทกุคนต่างร่วมมอืกนัให้งานวนันีอ้อกมาสมบรูณ์แบบทีส่ดุค่ะ

ศษิย์เก่ารวมกลุม่ถ่ายภาพเรยีกน�า้ย่อยกนัอย่างคกึคกั

MDAA 
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อรศิรา ชวนไชยสทิธิ์

(ลกูปนู) MD77

รรนิธร อนิโทอธพิร (มาย) MD78

ในการจัดการถ่ายรูปครั้งนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีและสมาคม 
นกัเรยีนเก่าฯ ต้องขอขอบคณุนกัเรยีนเก่า 3 ท่าน ทีไ่ด้มาช่วยใน 
กจิกรรมครัง้นี ้คอื รรนิธร อนิโทอธพิร (มาย) MD78 ผูอ้อกแบบเสือ้ 
90 ปี วฤณ มหาด�ารงค์กลุ (เบบ) MD77 ช่างถ่ายภาพนกัเรยีนชาย 
และอรศิรา ชวนไชยสทิธิ ์(ลกูปนู) MD77 ผูช่้วยจดัแถวนกัเรยีน 
ทกุรุ่นก่อนขึน้สแตนด์ถ่ายภาพจรงิค่ะ

      ช่างภาพคนเก่ง

(เบบ) MD77

วฤณ มหาด�ารงค์กลุ
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ในเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่า 
มาแตร์เดอีฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โดยมีศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) MD44 และนาถฤดี 
ภิญยาวัฒน์ (แตง) MD40 เป็นผู้ประสานงานกับ
ทางมูลนิธิพระดาบส และมีครูนิลวรรณเป็นผู้ดูแล 
รับมอบวัสดุต่างๆ และจัดเวลาให้พ่ีน้องชาวมาแตร์ 
ท้ังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะคุณครู และผู้ปกครองได้
มาร่วมกิจกรรมกันได้ตามสะดวก

ชาวมาแตร์เดอีฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอกพุดช่องาม...ดอกไม้จันทน์
ฝีมือชาวมาแตร์เดอีฯ

ในวนัแรกม ีสดุถนอม กรรณสตูร (หนึง่) MD54 นายกสมาคมฯ 
ตามด้วยกรรมการท่านอ่ืนๆ อาท ิจริพร ภูธนกิจ (จิม๋) MD53 ขวัญชนก 
คงสริ ิ (ขวญั) MD61 และสพุชิชา ชวีมงคล (ตุ)๊ มากบัเพือ่นๆ 
MD64 ก๊วนใหญ่ บรรยากาศในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นั้น 
เต็มไปด้วยความมุง่ม่ันตัง้ใจของจติอาสาทกุท่าน โดยมคีณุครขูอง
นกัเรยีนปัจจบุนั ได้แก่ ครณูฤด ีครศูรีทอง ครเูยาวลกัษณ์ ครนูพรตัน์ 
ครูอรอุมา ครูคณิตดา ครูสมพิศ ครูจุฑามาศ ผลัดเปล่ียนกันมา
ช่วยสอนวิธีท�าในแต่ละขั้นตอน ซึ่งรูปแบบที่เราได้รับมอบหมาย 
ให้ท�านัน้คือดอกพุดซ้อน ทีมี่ข้ันตอนการประกอบกลบีดอกถงึ 5 ชัน้ 

กลบีใบ 1 ชัน้ จากนัน้จงึน�ามารวมกบัชดุธปูเทยีนทีรุ่น่น้องนกัเรยีน 
ปัจจุบันได้จัดเป็นช่อประดับร้ิบบิ้นไว้อย่างงดงามสุดท้ายจึงดัด 
รูปทรงให้สวยงาม ซึง่เคล็ดลับหลักท่ีท�าให้ดอกไม้จนัทน์แต่ละช่อนัน้ 
สวยเด่นกค็อืการดดักลบีดอกให้ม้วนสวยอยูต่วั ดงันัน้กว่าแต่ละช่อ
จะเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ศิษย์มาแตร์เดอีฯ 
รวมทัง้พีห่มทูัง้สอง ดร. อสันยีา สวุรรณศริกิลุ MD37 และ เจดิศิร ิ
สขุเสรมิ MD37 กไ็ม่บ่นซกัค�าต่างตัง้ใจประดษิฐ์ประดอยกนัอย่าง
สุดฝีมือ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงพระผูส้ถติในดวงใจของเราทกุคน
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ตามความเชือ่ของชาวพทุธ “ดอกไม้จนัทน์” เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเคารพและไว้อาลยั เพราะเชือ่ว่ากลิน่หอมของ
ดอกไม้จนัทน์จะน�าดวงวิญญาณของผูท้ีล่่วงลบัไปสูส่รวงสวรรค์ การท�าดอกไม้จนัทน์ในงานพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มปีระเภทดอกไม้ทีร่ฐับาลก�าหนดใช้ในงานพระราชพธินีัน้มีทัง้สิน้ 7 ชนดิ 
 1. ดอกดารารตัน์ หรอืดอก Daffodil ดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช ซึง่จะพระราชทาน 
 ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นท่ีรัก เพื่อบอกว่า 
 ไม่เคยหวงัสิง่ใดตอบแทน และยงัหมายถึง เกยีรตยิศ ความกล้าหาญ สญัลกัษณ์ของความหวงั 
 2. ดอกกุหลาบ สัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ ตัวแทนอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ในการถวายความ 
 อาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ผูเ้ป็นกษตัรย์ิทีร่กัยิง่ของปวงชนชาวไทย
 3. ดอกพุดตาน ดอกไม้มงคลของชาวจีน สญัลักษณ์ของความมัน่คงและความอดุมสมบรูณ์ การท่ีดอกพดุตานเปลีย่นสถีงึสามส ี
 ในวันเดียวกันน้ันเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ท่ีเร่ิมต้นจากเด็กไร้เดียงสาดั่งผ้าขาว เมื่อเติบใหญ่ชีวิตก็มีสีสันสดใส 
 มากขึน้ก่อนจะแก่ตวัและเหีย่วแห้งร่วงโรยจากไป 
 4. ดอกลิลลี ่ตวัแทนความรกัทีบ่รสิทุธ์ิเฉกเช่นดอกกหุลาบสขีาว ทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย์และการเทดิทนูอย่างสูงสดุ 
 5. ดอกกล้วยไม้ สญัลกัษณ์ของความมัน่คง ความรัก และความสง่างาม ซึง่เปรียบดงัพระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเดจ็- 
 พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทีท่รงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจินานปัการ เพือ่ชวีติทีอ่ยูด่กีนิดขีองพวกเราปวงชนชาวไทย
 6. ดอกชบาทิพย์ ดอกไม้แห่งการดบัสญูและความเป็นทพิย์ ตวัแทนการถวายความอาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่ พระบาทสมเดจ็- 
 พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช พระผูท้รงสถติในดวงใจของประชาราษฎร์ชัว่นรินัดร์
 7. ดอกชบาหน ูหมายถงึความอาลยัต่อการสญูเสยีของพสกนกิรชาวไทย สญัลักษณ์แทนดวงใจไทยทกุดวงในการน้อมส่งเสดจ็ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ในการพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ

แหล่งทีม่า: www.nationtv.tv
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เวร์ิคช้อปครัง้นีจ้ดัขึน้ส�าหรบัชาวมาแตร์เดอฯี และรบัจ�านวน 
จ�ากัดเพียง 30 คน โดยกิจกรรมจัดออกเป็นสองรอบ รอบละ 
15 คน รอบแรกเวลา 11.00-13.00 น. และรอบทีส่องเวลา 14.00-
16.00 น. ทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมก็ได้รับการตอบรับ 
อย่างรวดเรว็จากศษิย์เก่าจ�านวน 13 คน และศษิย์ปัจจบุนัจ�านวน 
17 คน โดยกจิกรรมนีจ้ดัขึน้โดย ภชัชา เตชะหรวิูจติร (พตัเตอร์) 
MD78 กรรมการฝ่ายกจิกรรมพเิศษ

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำาหรับ 
MD Workshop คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ
วันเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน 2560 ท่ีคร้ังน้ี 
ได้เชิญสาวๆ มาเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้า
จากศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ อย่าง  
“แพร่ีพาย” อมตา จิตตะเสนีย์ (แพร) 
MD76 Makeup Artist และ Beauty 
Influencer ช่ือดัง ท่ีได้มาแชร์เทคนิค 
การแต่งหน้าสำาหรับมือใหม่ใน Everyday 
Look และเปล่ียนโทนสีง่ายๆ ในแบบฉบับ 
ของสาวๆ ให้ได้นำาไปใช้กันอย่างม่ันใจ

Makeup Class with “Pearypie”

MD Workshop
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MD Workshop ครัง้นี ้ได้รบัการสนบัสนนุเครือ่งส�าอางจาก 
เครือ่งส�าอาง Make Up Factory แบรนด์เครือ่งส�าอางจากประเทศ 
เยอรมน ีโดยบรษิทั พร ีแอนด์ พรหม จ�ากดั

ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงเรียน 
มาแตร์เดอวิีทยาลยั และบรจิาคเข้าสมาคมนักเรยีนเก่ามาแตร์เดอี 
วทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์

เขียนคิ้วสวยเป๊ะด้วยแป้งผงสีทาคิ้วชนิด
อดัแขง็ Made in Germany ทีม่าพร้อมโครง
เขียนคิ้ว 3 แบบ Natural, Thin และ Thick 
มีพร้อม 2 สีในตลับ เร่ิมจากสีอ่อนไว้ระบาย 
หัวคิ้ว และตามด้วยสีเข้มที่ใช้ระบายเพื่อวาด
ความเข้มของคิ้ว เพียงเท่านี้คุณสาวๆ ก็จะได้
คิว้สวยได้รปูดเูป็นธรรมชาติ

ปัดคิว้ให้สวยท�าได้ไม่ยากเลย

EyeBrow Powder
with Stencils
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MD Seminar
MD Seminar คร้ังท่ี 1 

“ภาษีและการลงทุนกับสองสาว MD59” 

คณุเมธ์วด ีประเสรฐิสนิธนา กูรดู้านการเงนิเร่ิมต้นเร่ือง Smart 
Saving ด้วยการปคูวามรูต้ัง้แต่การออมคอือะไร เป้าหมายการออม 
มกีีแ่บบ ความส�าคญัของการออมเพือ่ใช้ในยามเกษยีณ ทัง้ยงัสอน 
วธิคี�านวณเงินออมต่อเดอืนโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายต่อเดอืนในวยั 
เกษยีณและอตัราผลตอบแทนเป็น % ต่อปี ซึง่หากสาวมาแตร์ฯ ใน
วยัท�างานเริม่ต้นออมเงนิตัง้แต่เริม่มรีายได้ จะสามารถมเีงนิใช้อย่าง
สบายในวยัเกษียณ เธอยังแชร์เทคนิคการออมทีช่าญฉลาด อย่างแรก 
คอื เลอืกช่องทางการออมทีไ่ด้รบัผลประโยชน์ทางภาษ ีเช่น การออม 
ในกองทนุส�ารองเลีย้งชพี (PVD) โดยควรเลอืกอตัราเงนิสะสมสงูสดุ 
ทีส่ามารถเลอืกได้ การออมในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 
และการออมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นต้น ตามด้วย 
ช่องทางการออมที่มีการกระจายตัวที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ลงทนุ เช่น การฝากเงนิไว้หลายๆ ธนาคาร การลงทุนในหุน้หลายตวั 
หรือการกระจายตัวไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น คุณเมธ์วดี 
เล่าถงึข้อดข้ีอเสยีของหลกัทรพัย์แต่ละประเภทให้พี่ๆ  น้องๆ ตืน่รู ้
และตื่นตาตื่นใจ และยังแนะให้เลอืกช่องทางที่มคีา่ธรรมเนียมต�า่ 
พร้อมทิ้งท้ายว่า ถ้าต้องการผลตอบแทนสูง ให้เลือกลงทุนโดย 
การออมในสนิทรพัย์เสีย่งให้มากทีส่ดุเท่าทีเ่ราจะรบัได้ และควรมอง 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้

9 โมงเช้าของวันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมอักแนส ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คับค่ังไปด้วยนักเรียนเก่า
หลากหลายรุ่นกว่า 40 คน ท่ีต้ังตารอคอยผู้ท่ีจะมา 
จุดประกายความเก่งทางการเงิน บรรยากาศในห้องประชุม 
ครึกคร้ืนข้ึนมาทันทีท่ีสองผู้เช่ียวชาญด้านภาษีและ 
การลงทุนปรากฏตัวข้ึน คุณเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา 
กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บางกอกแคปปิตอล จำากัดและคุณแพตริเซีย มงคลวนิช 
รองอธิบดีกรมสรรพากร สองสาวมากความสามารถ
จากรุ่น MD59 ผลัดกันเล่าเร่ืองราวต่างๆ อย่างน่าท่ึง 
สนุกสนานและเข้าใจง่าย
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จากนัน้ คณุแพตริเซยี มงคลวนิช ผูช้�านาญการด้านภาษกีน็�าเข้า 
เรื่อง All About Your Taxes อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีมรดก และภาษีการรับให้ เธออธิบายถึงประเภทของผู้ท่ีต้อง 
เสยีภาษีเงินได้ทัง้ 8 ประเภท ค่าใช้จ่ายทีน่�ามาหกัได้ ค่าลดหย่อน 
ทีน่่าสนใจ ชนดิของการออมเงนิท่ีต้องเสยีภาษแีละทีไ่ด้รับข้อยกเว้น 
เช่น เงินออมผ่านสถาบนัการเงนิ เงนิออมผ่านประกนัชีวติ เงินออม 
ผ่านกองทนุและเงนิออมผ่านตราสาร คณุแพตรเิซยียงัเล่าถงึผูท่ี้ต้อง 
เสียภาษีมรดกกรณีที่ต้องเสียภาษีและผู้ที่ได้รับการยกเว้น พร้อม
อัตราและวิธีคิดภาษีมรดก รวมถึงภาษีการให้สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ว่าใครจะเป็นผู้เสียภาษี ปิดท้ายด้วยการอัพเดต 
ความเคลือ่นไหวในวงการอย่างภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีป่รับข้ึน
และระบบภาษอีอนไลน์ทีเ่ชือ่มข้อมลูถงึกนัได้หมด

คณุแพตรเิซยี ได้เน้นย�า้ถงึค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหกัได้ตามจ�าเป็น
และสมควรส�าหรับเงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สิน วิชาชีพ การ 
รบัเหมาและอืน่ๆ (ประเภทท่ี 5-8) ว่า หากมกีารเกบ็รวบรวมบลิ 
ท�าบัญชีอย่างชัดเจน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นหักค่า 
ใช้จ่ายได้ และในอนาคตอนัใกล้การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายจะ
ถกูก�าหนดให้หกัได้ในร้อยละทีล่ดลงเรือ่ยๆ

สองสาวผลัดกันตอบค�าถามของพี่ๆ น้องๆ แบบเคลียร์ทุก
ประเด็น เป๊ะทุกมาตรา ฮาทุกช็อต พร้อมยังสอดแทรกกลยุทธ ์
ที่ใครไม่ได้มาฟังนับว่าพลาดอย่างแรง การจัดสัมมนาในครั้งนี ้
ด�าเนนิไปอย่างเรยีบร้อย ซ่ึงจดัขึน้โดยทีมงานฝ่ายต่างๆ ของสมาคม
นกัเรยีนเก่าฯ กว่า 15 คน ทีย่กขบวนมอืโปรด้านวชิาการ วางแผน
ออนไลน์ ฝ่ายลงทะเบียนต้อนรับ พิธีกร ตากล้องทั้งภาพนิ่งและ
วดีโีอมาอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี ้ ขอขอบคณุสปอนเซอร์ใจดี
ส�าหรบัอาหารว่างสดุอร่อยจากร้าน La Pâtis โดยคณุเลอลกัษณ์ 
โสภณพนชิ (เมย์ MD62) และกระเป๋าสดุเก๋จาก PIPPIBAG โดย
คณุพรชนก เลศิวตัรกานต์ (ปาล์ม MD63)

MD Seminar เป็นกจิกรรมทีส่มาคมนกัเรยีนเก่าฯ จดัขึน้เพือ่
เพิม่พนูความรู ้สร้างสรรค์สิง่ใหม่ พฒันาและแบ่งปันสาระความรู ้
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ครอบครัว 
มาแตร์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะสร้างเครอืข่าย
มาแตร์ฯ ทีมี่ศกัยภาพผ่าน MD Network โดยจดักลุม่ตามอาชพี 
ความถนดั ความสามารถ และความสนใจ ทัง้นกัเรยีนเก่า นกัเรียน
ปัจจบุนัและคณุครู 

และในเดือนกันยายนนี้ จะพบกับ MD Seminar ครั้งที่ 2  
ในหัวข้อ “มรดกกับพินยักรรม” โดยสาวเก่งและมาดมัน่จาก MD54 
ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามข่าวคราวและการสมัครได้ทางเฟซบุ๊ก 
ของสมาคมฯ FB: Mater Dei School Alumni (Offi fif icial) นะคะ
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นับเป็นเวลา 4 ปีต่อเน่ืองมาแล้วท่ีโรงเรียนอุร์สุลินท่ีประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ได้ไปใช้ชีวิตนักเรียนประจำาช่วงส้ันๆ ท่ีน่ัน St Ursula’s College ต้ังอยู่ท่ีเมือง 
Toowoomba รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เป็นโรงเรียนหญิงล้วนท่ีมีท้ังนักเรียนประจำาและไปกลับ โรงเรียน
ก่อต้ังเม่ือ ค.ศ. 1931 จึงมีอายุใกล้เคียงกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จำานวนนักเรียนของโรงเรียนมีประมาณ 
650 คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 ปี คือ Middle Years-Grades 7-9 และ Senior Years-Grades 10-12

ค่ายจิตอาสาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดย อ.สุมิตรา พงศธร MD38

โรงเรียนของเราวันน้ี
ประสบการณ์พิเศษ ท่ี St Ursula’s College

โรงเรียนของเราวันน้ี

กลุม่ที ่1

น้องๆ นักเรยีนร่วมแลกเปล่ี่ยนภาษาและวฒันธรรม

การ์ดถงึ อ.สมุติรา
จากคณุคร ูJanet 
ท่ีโรงเรยีนอร์ุสลุนิ 
ประเทศออสเตรเลยี
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ผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีพึงพอใจที่เป็นโรงเรียนประจ�า และโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดให้มีคุณครูติดตามไปดูแลนักเรียนกลุ่มละ 2 ท่าน ทาง  
St Ursula ไม่ต้องการให้กลุ่มนักเรียนใหญ่เกินไป ดังนั้นเม่ือนักเรียนที่สมัคร
เพิม่เป็นจ�านวนเกนิ 40 คน Mrs. Ann Marie Pawsey ครใูหญ่จงึขอให้จดัเป็น  
2 กลุ่มและลดปริมาณเวลาจาก 3 สัปดาห์เป็นกลุ่มละ 2 สัปดาห์ เมื่อปิด 
ปีการศกึษาท่ีผ่านมานี ้เราส่งนกัเรยีนกลุม่ที ่1  เดนิทางไปในวันที ่4 มนีาคม กลบั
วันที ่17 มีนาคม 2560 และกลุ่มที ่2 ไปวนัที ่22 เมษายน กลับ 5 พฤษภาคม 2560

ทางโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความจ�านงเข้าร่วมด้วยการ
รับรองของผู้ปกครองตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว 
เตรยีมกลุ่ม ด้วยความชว่ยเหลือของครฝูรัง่ ครคูหกรรม และครู
นาฏศลิป์ เพือ่ฝึกท�าอาหารไทย เตรยีมการแสดง 1 ชดุ ฝึกภาษา
องักฤษเพิม่เตมิ ฝึกฝนการช่วยตนเองในความเป็นอยู ่ทาง St Ursula 
มกีารปรบัปรงุโปรแกรมให้เหมาะสมยิง่ๆ ขึน้ทกุปีเมือ่รูจ้กันกัเรยีน
ไทยมากขึ้น โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนร่วมในห้องเรียน
กบันกัเรยีนออสเตรเลยี โดยไปกบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็น 
buddy และมเีวลาของการเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกลุม่ด้วย อกีทัง้ 
ยังได้จัดให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และแน่นอนต้องไปสวนสัตว์ 
ไปดหูมโีคล่า

คุณครูใหญ่และครูของ St Ursula’s College พึงพอใจกับ
นกัเรยีนมาแตร์เดอแีละได้ส่งก�าหนดวันทีข่องปี 2561 มาให้แล้ว  
เพือ่การรบัสมคัรนกัเรยีนรุน่ใหม่ การทีน่กัเรยีนมาแตร์เดอไีด้ไปใช้
ชีวิตที่โรงเรียนอุร์สุลินต่างประเทศนับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และ
สร้างเครอืข่ายของศษิย์อร์ุสลุนิอย่างดยีิง่
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Teach Less, Learn More โดย ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสด์ิ

เร่ืองเล่าฝ่ายวิชาการ 

ปีการศึกษาใหม่เร่ิมต้นไปแล้วเม่ือกลางเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา หลังจากพักร้อนนานถึง 3 เดือน อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้กลับมาทำาหน้าท่ีอย่างสดช่ืนอีกคร้ังหน่ึง ในการประชุมคร้ังแรกน้ี 
พบกันเม่ือวันเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน 2560 เราคุยกันถึง “กระบวนการ Teach Less, Learn More (TLLM)” ซ่ึงเป็น 
แนวคิดท่ีทางโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากครูทุกระดับช้ันเม่ือสองสัปดาห์ก่อน พร้อมท้ัง
จัดทำาข้อสรุปมานำาเสนอ เพ่ือขอรับคำาปรึกษาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

อันที่จริงประเทศสิงคโปร์ได้น�าแนวคิด TLLM มาใช้ในการ
ศกึษาของชาตริาว 10 ปีมาแล้ว เพือ่ให้ได้คณุลกัษณะของประชากร
ทีพ่งึประสงค์ส�าหรบัศตวรรษที ่21 ซึง่ได้แก่ ความเป็นนกัคดิ ความ
สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ส่วนวงการศกึษาของไทยกไ็ด้มกีารน�า TLLM มาใช้กนัอยูบ้่าง ซึง่
กเ็ป็นเรือ่งน่ายนิดทีีผู่บ้รหิารโรงเรยีนมาแตร์เดอฯี ตดัสนิใจทีจ่ะใช้
กระบวนการ TLLM อย่างจรงิจงั เพือ่น�ากระบวนการเรียนการสอน
ไปสูค่ณุภาพมากกว่าปรมิาณ  ผูเ้กีย่วข้องส�าคญัในเรือ่งนี ้ได้แก่ ครู 
นกัเรยีน และโรงเรยีน  ส�าหรบัโรงเรยีนมาแตร์เดอฯี นัน้ ได้ให้การ
สนบัสนนุอยูแ่ล้วเนือ่งจากเป็นฝ่ายเริม่นโยบายดงักล่าว ดงันัน้ใน
เบื้องต้นเราคงต้องมองที่บทบาทครู โดยครูจ�าเป็นต้องท�าความ
เข้าใจกบักระบวนการ Teach Less, Learn More เพือ่น�าการศึกษา
ของเราไปสูเ่ป้าหมายทีอ่ยากเหน็ คอืให้นักเรยีนเป็นคนใฝ่รู ้คดิเป็น 
วเิคราะห์เป็น สร้างสรรค์ และมวีจิารณญาณ  เม่ือเราเข้าใจร่วมกนั
ถงึเป้าหมายทีจ่ะไปแล้ว จากนีบ้ทบาทของครจูงึมคีวามส�าคญัเป็น
อย่างยิง่ในการร่วมกนัสร้างกระบวนการทีจ่ะพาไปสูเ่ป้าหมายนัน้

 หลายคนยงัอาจมคีวามสงสยัว่า ถ้าเราก�าลงัจะลดเวลาสอน 
แล้วจะเพิม่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนได้อย่างไร ในกระบวนการนีค้รู
จะไม่ได้ท�างานน้อยลง แต่ต้องเน้นคณุภาพของการสอนให้มากขึน้ 
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นกัเรียน และเพิม่กิจกรรมแบ่งปันความรูร้ะหว่างทกุคนในชัน้เรยีน 
ขณะเดยีวกนัครจูะต้องกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการเรยีนรูด้้วยตนเองมากยิง่ขึน้ ในการนีค้รจูงึต้องจดัสรรเวลา
และจัดเตรียมวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ TLLM   
ครูจะใช้เวลาสอนในลักษณะป้อนให้น้อยลง แต่จะรวบรวมข้อมูล
ทีห่ลากหลายและแหล่งข้อมลูเพือ่การสบืค้นต่อไปมาแนะน�า อีกท้ัง 
หาวิธีการสอนพร้อมสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเห็นของนกัเรยีน

 เมือ่ครรูบัภาระการท�างานหนกัขึน้เช่นนีแ้ล้ว นกัเรยีนกจ็ะได้
รบัมอบหมายบทบาทส�าคญัทีจ่ะต้องมส่ีวนร่วมในห้องเรยีนมากขึน้  
โดยครจูะเปิดโอกาสให้นกัเรยีนโต้ตอบซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 
ในห้องเรียน ดังนั้นเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดคล้อง
กับบรรยากาศของการเรียนรู้ การจัดลักษณะห้องเรียนให้เกิด

บรรยากาศการมส่ีวนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการจดัวางโต๊ะเก้าอีก้นัใหม่
เป็นครัง้คราวเพือ่ตอบสนองการท�างานร่วมกนัในลกัษณะเป็นฝ่าย 
เป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม จะท�าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แสดงบทบาทของตนเองด้วยความภาคภมูใิจ

 ทกุวนันีอ้งค์ความรูเ้ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา เช่น ในสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารค้นพบสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อมนุษยชาติ ซึ่งครูและเด็กสามารถค้นคว้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน   
ถงึแม้ว่าเวลาสอนแบบดัง้เดมิจะน้อยลง แต่ข้อมลูจะต้องมมีากขึน้ 
กว้างขวางขึน้ และสามารถลงลึกได้ถ้าอยากรู้จริง ทัง้นีโ้รงเรยีนควร
เตรยีมความพร้อมด้านห้องสมดุและสิง่อ�านวยความสะดวกในการ 
ค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียน อย่างไรก็ดีอนุกรรมการ 
ของเราทีเ่ป็นนกัวชิาการ แพทย์ และวศิวกร มคีวามเหน็ว่าความรู ้
พื้นฐานยังคงต้องแน่นและการฝึกฝนด้วยการท�าซ�้าๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะก็ยังคงต้องมีอยู่ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลายๆ 
วิชาเพราะในท้ายที่สุดนั้นความเป็นเลิศในวิชาต่างๆ คือจุดหมาย
ปลายทางของการศกึษาในโรงเรยีน

 กระบวนการ TLLM จะเปิดโอกาสให้ครสูามารถประเมนิผล
การเรียนรู้ของเด็กได้อย่างใกล้ชิดตลอดภาคการศึกษา การที่ครูมี
ปฏสิมัพันธ์กบัเด็กแต่ละคนจะท�าให้การประเมินผลมคีวามยุติธรรม
มากขึน้ เดก็ทีเ่รยีนรูด้้วยการท่องจ�าอย่างเดยีวจะมผีลการประเมนิ
สู้เด็กที่คิดเป็นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ มาประกอบการเรียนรู้
ด้วยตนเองไม่ได้ ส่วนเด็กที่เรียนรู้ช้าก็สามารถรับความช่วยเหลือ
จากครูได้เร็วข้ึน เราจึงขอฝากความหวังและค�าขอบคุณไว้กับครู
มาแตร์เดอีฯ ทุกท่านท่ีจะต้องท�างานหนักขึ้นและทุ่มเททั้งการ 
จดักระบวนการเรยีนการสอนแบบ TLLM และการประเมนิผลที่
เหมาะสมเพือ่ช่วยให้เดก็มพีฒันาการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
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อาสาสมัครมาแตร์เดอีรวมพลังมอบความสุข 
พร้อมสุขภาพท่ีดีให้กับเด็กๆ บ้านเทพ

ตรวจสุขภาพเด็กๆ 
พร้อมปรับปรุงบ้านเทพ

 เมือ่วนัที ่14 มถินุายนทีผ่่านมา ศรชีนก วฒันศริ ิ(น้อง) MD44 
อุปนายกฯ ที่ 1 ของเราพร้อมกับทีมแพทย์อาสา น�าทีมโดย 
พญ.สกุญัญา ชยักติตศิลิป์ (หมออ้อ) MD54 พญ.ดวงรตัน์ ฐาปนพาหะ 
(หมอนก) MD66 พญ.วนิฐิา เฉดิพงษ์ตระกลู (หมอนุน่) MD61 
และ พญ.ศกุลภทัร ฉ�า่เลศิวฒัน์ (หมอตุบ๊ติบ๊) MD70 พร้อมด้วย 
พี่ๆ  น้องๆ จติอาสา นายกสมาคมฯ สดุถนอม กรรณสตู (หน่ึง) MD54 
ปพชิญา โหสกลุ (จนู) MD63 ชลธร สาธติภญิโญ (เอม็) MD69  
อลสิา เคหสขุเจริญ (นน่ีา) MD70  จงกลน ีเขมะจนัตร ี(น)ี MD61 
มาช่วยดแูลเดก็ๆ และศษิย์เก่าใจดทีีไ่ด้มาร่วมกนับรจิาค ขนมและ 
เครือ่งใช้ เช่น สเีทยีนกบัสมดุวาดเขยีนจาก ววิรรณ สารกิจปรชีา (ไก่) 
MD44 ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีจาก สชุาดา ลสีวัสดิต์ระกูล (น้องเลก็) MD51 
นมจาก เพชรรนิทร์ มเีดช วรีวรรณ (เป้ิล) MD59 ครวัคุณย่า 
(อาหารคณุคร)ู จาก ขวญัชนก คงสริ ิ(ขวญั) MD61 ชดุดนิสอสี
จาก ดร.วลิสา วจิติรวาทการ (แต้ว) MD62 ยาสฟัีน แปรงสีฟันจาก 
ผาณติ ลิม้สวสัดิว์งศ์ (หนึง่) MD64 โดนทัจาก กรเพชร พสวงศ์ 
ตรสัฆษติ (พลอย) MD71 และมนิเิบอร์เกอร์จาก Chef Ken 

บรรยากาศในวนันัน้อบอุน่ สนกุสนาน ครืน้เครง สร้างความ
ประทบัใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้นีต้้องขอขอบคณุพี่ๆ  น้องๆ ชาวมาแตร์
ทีไ่ด้ท�ากจิกรรมดีๆ  ร่วมกนัอกีครัง้หนึง่

นอกจากนี ้สมาคมเรายงัได้ตดิตามผลการแก้ปัญหาการระบาย
ความร้อนบนห้องเรียนชั้น 2 อีกด้วย เพราะเนื่องจากบ้านเทพ
เป็นอาคารไม้เพดานต�า่ หลงัคากระเบือ้งลอนคู ่และไม่มฉีนวนกัน
ความร้อน อณุหภมูใินห้องเรยีนจะสงู สมาคมนกัเรยีนเก่าฯ เหน็ถงึ 
ความเดอืดร้อนนี ้ซ่ึงอาจจะส่งผลท�าให้เดก็ๆ ในบ้านเทพ เจบ็ป่วยจาก
อากาศร้อนได้ ทางสมาคมฯ จงึได้ให้ความช่วยเหลอืในจดุนี ้โดยให้ 
ศรีชนก วัฒนศริ ิ(น้อง) MD44 และดร.วลิสา วจิติรวาทการ (แต้ว) 
MD62 เป็นแม่งานในการปรบัปรงุแก้ไข หาวิธีช่วยลดอุณหภมูภิายใน 
ห้องเรยีนด้วยการเปลีย่นพดัลมเพดาน เพราะนอกจากจะไม่ปลอดภยั 
ส�าหรับเดก็ๆ แล้ว ยงัระบายความร้อนได้ดไีม่เท่าพดัลมแบบตดิผนงั
อกีด้วย ซึง่ได้ตดิตัง้เพิม่พดัลมดงักล่าวห้องละ 2 จดุ จ�านวนทัง้สิน้ 
2 ห้อง  นอกจากการตดิตัง้พดัลมตดิผนงัแล้ว ยงัมกีารตดิตัง้พดัลม
ระบายอากาศห้องละ 1 จดุ  เดนิสายไฟและปลัก๊เพิม่ ยกเลกิการใช้ 
สายไฟพ่วง ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดอันตรายได้ การด�าเนินการครั้งน้ี
ส�าเร็จเรียบร้อยและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ 
ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้ช่วยเด็กๆ บ้านเทพได้มีห้องเรียนที่มี
สภาพเหมาะสมในการเรยีนดขีึน้
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โรงเรียนของเราวันน้ีวันแปรผลสุขภาพคุณครู

ช่วงเช้า พญ.อภญิญ์เพญ็ สาระยา วสนัตวิงศ์ (ปอ) MD66 ได้
มาบรรยายความรูถึ้ง 3 กลุม่โรคอันตรายทีส่�าคญัในปัจจบุนั เร่ิมจาก

โรคเบาหวาน
1. เบาหวานชนิดที ่1 มักเป็นตัง้แต่อายุน้อย และจ�าเป็นต้องใช้

ยาฉดีอนิซลูนิ
2. เบาหวานชนดิที ่2 พบในวยั 45 ปีขึน้ไป ซึง่เกดิจาก
2.1 ภาวะดือ้อนิซลูนิ (insulin resistance) - ท�าให้อนิซลูนิท�า

หน้าทีล่ดน�า้ตาลในเลอืดได้ไม่ด ีส่งผลให้น�า้ตาลในเลอืดสงู
2.2 การทีต่บัอ่อนสร้างอนิซลูนิน้อยลง
เมือ่ไรจึงควรตรวจหาโรคเบาหวาน?
• ผูท้ีอ่ายนุ้อยกว่า 45 ปี
-  ความดนัโลหติสงูบ่อยๆ ความดนัขณะพัก >135/80 mm/Hg 

 - น�า้หนกัเกนิ หรอือ้วน 
- มญีาตเิป็นเบาหวาน ไขมัน HDL ต�า่ (<35 mg/dl) ไขมนั 

  ไตรกลเีซอไรด์สงู (>250mg/dl) 
• ผูท้ีอ่ายมุากกว่า 45 ปี
- ควรตรวจระดบัน�า้ตาลในเลอืดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

เรยีนรูเ้รือ่งโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู
และไขมนัในเลอืดสงู

ตวัอย่างของอาการโรคเบาหวานทีพ่บบ่อย มดีงันี้
ปัสสาวะบ่อย หวิน�า้เก่ง มีมดตอมท่ีโถปัสสาวะ กินจ ุแต่น�า้หนัก 

ไม่เพิม่หรอืลดลง ตาพร่ามวั รูส้กึชาหรอืคนัยบุยบิตามเท้าและขา
ตดิเชือ้ราง่าย แผลหายช้า เหนือ่ยง่าย 

การปฏบิตัติวัเมือ่เป็นโรคเบาหวาน
• ควบคมุอาหาร ลดน�า้ตาล ของหวาน และอาหารจ�าพวกแป้ง 

ออกก�าลงักายให้สม�า่เสมอ วนัละ 40 นาท ี 3 ครัง้/สปัดาห์ทานยา 
ตรวจระดบัน�า้ตาลทกุ 3-4 เดอืน

โรคความดนัโลหติสงู 
ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้เองจากกรรมพันธุ ์กนิเคม็ โรคอ้วน สบูบหุรี่ 

ดืม่สรุาและขาดการออกก�าลงักาย อาการทีสั่งเกตได้คอื ปวดศรีษะ 
ท้ายทอย ขมบัสองข้างและคลืน่ไส้อาเจยีน ตาพร่ามวั 

การปฏบิตัติวัเมือ่เป็นโรคความดนัโลหติสงู
• รบัประทานยาให้ครบ ควบคมุอาหาร น�า้หนกั ลดเคม็และ 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ งดบหุรี ่ออกก�าลงักายวนัละ 30 นาที
โรคไขมนัในเลอืดสงู
ไขมนัทีไ่ม่ดนีัน้ได้แก่ คอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์และไขมนั 

LDL ส่วนไขมนัทีด่ ีได้แก่ ไขมนั HDL เป็นต้น 
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดน้ันเกิดจากผลรวมของสัดส่วน

ของระดบัไขมนัต่างๆ ดงันี้ 
• High-Density Lipoprotein (HDL) เป็นไขมนัชนดิดมีไีขมนั 

HDL สงูจะท�าให้โอกาสเป็นโรคหลอดเลอืดลดลง ซึง่ต้องออกก�าลงักาย 
เท่านัน้

• Low-Density Lipoprotein (LDL) เป็นไขมนัชนดิไม่ดทีีม่า
จากไขมนัสตัว์ทีจ่ะไปเกาะผนงัหลอดเลอืดท�าให้ตบี เลอืดไหลเวยีน
ไม่สะดวก  

• ไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride ) เป็นไขมนัทีร่่างกายสร้างขึน้เอง 
จาก น�า้ตาล และแป้ง ส�าหรบัให้พลงังาน 

ระดบัไขมนัในเลอืด
• ระดบัคอเลสเตอรอลทัง้หมดในเลอืด ค่าปกต ิ> 200 mg/dl

และแนะนำ�ก�รรับประท�นอ�ห�รอย่�งเหม�ะสม

ช่วงเช้าของวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับ 
คุณครู โดยมีอาสาสมัครจากทางสมาคมฯ มาช่วยตรวจสุขภาพนำาโดย พญ.ปฐมพร ศิรประภ�ศิริ (เปเปอร์) 
MD63 พญ.ดวงรัตน์ ฐ�ปนพ�หะ (นก) MD66 พญ.สุภัสสร� มโนวชิรสรรค์ (แอม) MD70 และ  
พญ.สุกัญญ� ชัยกิตติศิลป์ (อ้อ) MD54 พร้อมอ�ส�สมัคร อุษณี MD72 สุภ�ด� MD72 จตุพร MD69  
วรินด� MD62 และคนึงสุข MD54 โดยมี ชลธร (เอ็ม) MD69 เป็นผู้ประสานงาน และกฤษฎี โพธิทัต (แพท) MD60 
ทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรพูดคุยเร่ืองโภชนาการ รวมถึง พญ.อภิญญ์เพ็ญ ส�ระย� วสันติวงศ์ (ปอ) MD66 ซ่ึง
ทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรพูดคุยเก่ียวกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ 
โรคเบาหวาน วารสารเซอร์เวียมฉบับน้ีจึงขอนำาเคล็ดลับดีๆ เหล่าน้ีมาฝากผู้อ่านทุกท่าน 
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การรบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพทีด่นัีน้ไม่ใช่การ “ไดเอท็” ทีง่ด 
กลุม่อาหารใดอาหารหน่ึงหรอืมือ้ใดม้ือหน่ึง แต่เป็นการคงความสขุ 
ในการรบัประทานเอาไว้ด้วยการอิม่แบบพอด ี ตามเมนทูีช่อบบ้าง 
โดยค�านงึถงึปรมิาณสารอาหารทีร่่างกายต้องการเป็นหลกั

 

ส�าหรับวิทยากรที่มาบรรยายความรู้เก่ียวกับโภชนาการและ
การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมให้กับการแปรผลสุขภาพ
คณุครใูนครัง้นีก้ค็อื กฤษฎ ีโพธทิตั (แพท) MD60 นกัก�าหนดอาหาร 
และท่ีปรกึษาด้านโภชนาการ ซ่ึงคณุกฤษฎไีด้ให้ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1. ส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือลดน�้าหนัก ผู้ที่มีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจและผู้ที่ท�ากิจกรรมน้อย  
นัน้ควรเป็นผกั 1/2 แป้ง 1/4 และเนือ้สตัว์ 1/4 ของจาน 

2. ส�าหรบัผูท่ี้ออกก�าลงักาย 1 ช่ัวโมงต่อวัน หรอืผูท้ีต้่องการคง
น�า้หนกั ควรแบ่งผกั แป้งและเน้ือสตัว์เป็น 3 ส่วนเท่าๆ กนั พร้อม
ผลไม้ 2-3 จานเลก็ต่อวนั รวมถงึนม โยเกร์ิต หรอืนมถัว่เหลืองเสริม
แคลเซียมอกีวนัละ 2-3 กล่อง

วธิง่ีายๆ กค็อื การใช้ “Plate model”  
ในการแบ่งจานข้าวเป็น 3 ส่วน ดงันี้

• ไขมนั LDL < 130 mg/dl 
• ไตรกลเีซอไรด์ < 150 mg/dl
• ไขมนั HDL > 40 mg/dl
สาเหตแุละปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้ไขมนัในเลอืดสงู
• รับประทานอาหารที่มีไขมันอ่ิมตัว trans fat หรือ

คอเลสเตอรอลสูง มีโรคประจ�าตัว เช่น เบาหวาน ไม่ค่อยออก
ก�าลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ใช้ยาสเตียรอยด์
หรอืฮอร์โมน พนัธกุรรม 

การปฏบัิตติวัเมือ่เป็นโรคไขมนัในเลอืดสงู
• ลดน�า้หนกั ออกก�าลงั 5 ครัง้/สปัดาห์ นาน 30 นาท ีลดอาหาร 

ทีม่ไีขมนัอิม่ตวั รบัประทานยาลดไขมนัตามแพทย์ส่ัง ไปตรวจระดบั
ไขมนัในเลอืดอย่างสม�า่เสมอทกุ 3-6 เดอืน

เลอืกรบัประทานอาหารทีด่เีพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรง
• แป้งให้เลอืกท่ีไม่ขดัสีอย่าง ข้าวไรซ์เบอร่ี ข้าวหอมนลิ ข้าวกล้อง 

หอมมะล ิหรอืเป็นผกัทีม่แีป้งสงู เช่น ข้าวโพด เผอืก มนั ฟักทอง
กไ็ด้เช่นกนั แต่ไม่แนะน�าให้ทานแป้งขดัสทีกุวันซึง่กค็อืแป้งขดัขาว
ทีน่�ามาท�าขนมหวานและขนมปังต่างๆ

• ผกัควรรบัประทานทกุชนดิทกุสีทัง้สดและสุก เพือ่วติามนิและ 
เกลอืแร่ทีค่รบถ้วนพร้อมสารต้านอนมุลูอสิระทีจ่�าเป็น

• เนือ้สตัว์ อาหารทะเล ไข่ และเต้าหู ้ล้วนอดุมด้วยโปรตนีช่วย 
ให้อ่ิมท้องนาน ควรเลอืกทีไ่ม่มนัมากและเป็นเนือ้สตัว์ทีไ่ม่แปรรปู  
โดยเฉพาะปลาทีป่รงุด้วยวธิต้ีม นึง่ ย่าง ผดั จี ่เป็นหลกั 

• ผลไม้ควรรบัประทานแต่พอดวีนัละ 2-3 จานเลก็กพ็อ ส�าหรับ 
ผลไม้ทีห่วานจดัจ�าพวกล�าไย มะม่วงสกุ ล้ินจี ่ให้ทานแค่ 6-8 ค�าเท่านัน้ 
ผลไม้มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงคล้ายๆ ผัก แต่ก็มี 
น�า้ตาลธรรมชาตสิงูด้วย จงึแนะน�าให้ควบคมุปรมิาณทีบ่รโิภค 

• นมและโยเกร์ิตนัน้อดุมด้วยแคลเซยีม วติามนิด ีฟอสฟอรสั 
และโปรตีนที่ส�าคัญต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ อีกท้ังช่วยควบคุม 
ความดันโลหิตซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ดังนั้นการออกก�าลังกายเป็นประจ�าพร้อมทั้งบริโภคอาหารกลุ่มนี้ 
ให้เพียงพอกจ็ะช่วยป้องกนัการเกิดโรคกระดูกพรุนและการสญูเสยี
มวลกล้ามเนือ้

• ไขมันก็ควรรับประทานบ้างทุกวัน เช่นการใช้น�้ามันร�าข้าว 
น�า้มนัมะพร้าว หรอืน�า้มนัมะกอกปรงุอาหาร

อาหารที่จะเร่งความเสื่อมของร่างกายอันจะน�าไปสู่สุขภาพ
ทีไ่ม่แขง็แรงได้แก่

• ไม่ควรรบัประทานอาหารไขมนัไม่ดสีงู อย่าง ไขมนัจากสตัว์ 
อาหารทอด ไขมนัในขนมเบเกอรี ่อาหารแปรรปูและอาหารฟาสฟูด้ 

• อาหารและเครื่องดื่มน�้าตาลสูง รวมถึงน�้าผ้ึงและน�้าตาล 
ธรรมชาตอิืน่ๆ ไม่ควรทานเกนิ 6 ช้อนชาต่อวนั การเตมิน�า้ตาลเพือ่
ปรุงรสอาหารนัน้สามารถท�าได้ แต่ไม่ควรดืม่เคร่ืองดืม่ทีเ่ตมิน�า้ตาล
และบรโิภคของหวานเป็นประจ�า 

ทัง้นี ้การเลอืกรบัประทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์ไปพร้อมๆ กบั 
การออกก�าลงักายทีพ่อเหมาะและการท�าจติใจให้แจ่มใส ไม่เครยีด 
คอื กญุแจส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารมสีขุภาพทีด่ ีไร้ซึง่โรคภยัต่างๆ ที่
ส�าคญัไม่มใีครท�าแทนเราได้ ดงันัน้เพือ่ชวีติท่ีดมีคีวามสขุ เรามาเริม่ 
ดแูลสขุภาพกันด้วยเคลด็ลบัง่ายๆ ในแบบชาวมาแตร์เดอกีนัตัง้แต่
วนันีเ้ลยนะคะ

คณุครรูบัฟังการแปรผลสขุภาพจากคณุหมออย่างตัง้ใจ
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คำาว่า “ทัศนศึกษ�” ดูจะเป็นคำาท่ีเรียกความต่ืนเต้นให้กับ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะน่ันหมายถึงว่าจะเป็นช่วงเวลา 
1 วัน ท่ีได้อยู่นอกห้องเรียน ได้ทำานู่นน่ี ได้มีอิสระ (บ้าง) 
ท่ีจะหัวเราะเฮฮากับเพ่ือนๆ โดยไม่มีช่ัวโมงแห่งความง่วง
และความมึนงงในสมองเกิดข้ึนในวันน้ัน จะไปท่ีไหน อย่างไร
ก็ได้ ขอแค่ได้อยู่นอกห้องเรียนก็แล้วกัน มันจะเป็นวันท่ี 
แสนมีความสุขวันหน่ึงเลยทีเดียว... ถึงแม้จะมีคุณครูคอย
เมียงมองความประพฤติอยู่ก็ตามที

แต่แล้ว “ทศันศกึษา” ในบรบิทใหม่กเ็กดิขึน้เมือ่วนัที ่ 27-28 
เมษายน 2560 เมื่อคณะคุณครูและซิสเตอร์อาวุโสที่เกษียณอายุ 
จ�านวน 22 ท่าน ได้ออกเดนิทางไป “ทศันศกึษา” ทีเ่มอืงย่างกุง้ 
ประเทศเมยีนมาร์ พร้อมกบัศษิย์เก่ามาแตร์เดอ ี 9 คน พร้อมกบั 
คุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ  
คุณจิรพร ภูธนกิจ MD53 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ น�าทีม
เมยีงมองดแูลอ�านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

แค่วนัแรกทีโ่ครงการพาคณุครูเกษยีณไปทศันศกึษาต่างประเทศ 
ได้ข้อสรุปที่ลงตัวพร้อมเดินหน้า ก็สามารถเรียกความตื่นเต้นจาก
คณุครทูกุท่านได้เป็นอย่างมาก เริม่จากการตัง้กลุม่ไลน์ “ทริปพม่า” 
ชวนคณุครทูกุท่านเข้ามาพดูคยุกนั ส่งข่าวเตรยีมความพร้อมคณุครู

 ซสิเตอร์และคณุครรู่วมกนัถ่ายภาพหน้าพระมหาเจดย์ีชเวดากอง

27-28 เมษ�ยน 2560

ทัศนศึกษาพาสุขท่ีย่างกุ้ง 
เมียนมาร์

หลายท่านรบีไปท�าพาสปอร์ตใหม่แทนของเก่าทีห่มดอายลุง ยิง่ใกล้
วนัเดนิทางกย่ิ็งมคีวามตืน่เต้น นดัแนะเรือ่งการแต่งกาย การช้อปป้ิง 
แล้วหลายท่านกเ็ตรยีมสขุภาพกายใจไว้อย่างดอีกีด้วย

ถงึวนัเดนิทาง แม้คณะจะนดัหมายกนัทีเ่วลา 6.30 น. ประต ู8 
สนามบนิดอนเมอืง แต่ในเวลา 05.30 น. คณุครอุาวโุส 2-3 ท่าน
กเ็ดนิทางมายังสนามบนิกนัแล้วด้วยสหีน้าแจ่มใสปนความตืน่เต้น
อยูใ่นแววตา ครัน้เมือ่ทกุท่านได้ผ่านขัน้ตอนต่างๆ จนพร้อมจะขึน้
เครือ่ง... ทีเ่ก้าอีพ้กัผูโ้ดยสาร ภาพความสขุแรกกถ็กูบนัทกึไว้ และ
แค่เพยีง 1 ชัว่โมงเรากเ็ดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ อดตีเมอืงหลวงเก่า
ของประเทศเมียนมาร์ “ธิดา” ไกด์คนงามก็พาคณะดิ่งตรงไปยัง 
พระเจดีย์โบตะตองที่งดงามอร่ามไปด้วยการปิดทอง ต่อด้วยการ
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ก่อนกลบัคณะทวัร์แวะเยีย่มชมโบสถ์ Saint Mary’s Cathedral

คณะทวัร์ถ่ายภาพกนัทีด้่านหน้าองค์พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี

สกัการะขอพรจากเทพทนัใจ ทีเ่หมอืนจะถกูใจคณุครหูลายๆ ท่าน 
ต่างพดูคยุซกัซ้อมถงึกลวธิกีารไว้ การเปล่งวาจา ค�าพูด ต่างๆ อย่าง
ตัง้ใจ และด้วยธรรมเนยีมของการถอดรองเท้าเข้าวดัของพม่า ท�าให้ 
ทกุๆ ท่านต้องถอดรองเท้าคูใ่จไว้ในรถ จนเมือ่นาททีีจ่ะต้องกลบัขึน้รถ 
ซึ่งประตูไม่ได้อยู่เลียบหน้าวัดเหมือนขามา กลายเป็นต้องเขย่ง
ก้าวก่ึงวิ่งข้ามถนนยางมะตอยร้อนๆ ข้ึนไปบนรถ ที่ดูว่าจะต้องมี
เสียงโอดโอยกันแต่กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะขบขันของคุณครู 
ดังสนั่นรถเมื่อได้น่ังประจ�าที่หลังจากปรับความรู้สึกกันได้ เสียง 
พูดคุยหัวเราะกันไปมาก็เร่ิมดังไปตลอดทาง จนเมื่อถึงเวลาของ 
การช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ศูนย์รวมสินค้าท้องถ่ินและมีชื่อของ 
ชาวเมียนมาร์ ตอนน้ีคณุครตู่างจับมือจงูกันไปเลอืกซือ้สนิค้าทีส่นใจ
โดยมีศิษย์เก่าช่วยพยุงช่วยห้ิวสรรพสิ่งท่ีท่านๆ ได้ช้อปกันมา ท้ัง
ขนม ถัว่ตดั ชารฐัฉาน ผ้าโสร่งชาย-หญิง ทานาคาทาหน้า ก�าไลหยก 
ฯลฯ จนเวลา 1 ชัว่โมงครึง่ผ่านไปอย่างรวดเรว็ และก่อนถงึทีไ่ฮไลท์
ของวันแรก เราแวะกันที่ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอน 
องค์ใหญ่ที่มีดวงตาเป็นแก้วงดงาม แล้วต่อด้วยสถานที่ส�าคัญคือ 
การสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่อยู่คู่บ้านเมืองเมียนมาร์
มากว่า 2,600 ปี ประกายวาวจากทองค�าทีโ่อบหุม้องค์ถงึ 1,100 
กโิลกรมักช็วนให้ตะลึงงนัในความย่ิงใหญ่ และหากจะเดนิวนรอบฐาน 
เพือ่สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละบชูาพระประจ�าวนัเกดิต้องเดนิกนัราวๆ 
1.5 ก.ม. แต่ระยะทางเหล่าน้ีก็ไม่ได้ท�าให้คุณครูรู้สึกย่อท้อ กลับ 
มีแต่รอยยิ้มและสีหน้าที่เปี่ยมด้วยศรัทธาจากความรู้สึกของผู้คน 

รายรอบเข้ามาแทนที ่ “สวย สวย... ย่ิงใหญ่...” ค�าเหล่านีล้อยมา
จากหลายๆ ท่าน แล้วเรากเ็ดนิมาถงึลานอธษิฐานทีเ่ป็นมมุสวยสดุ
ของพืน้ทีถ่่ายภาพร่วมกนัอีกคร้ัง จากช่วงเยน็ถงึค�า่ความงดงามของ
องค์เจดย์ีทีป่รบัเปลีย่นไปกยั็งคงเป็นไฮไลท์ให้ทกุท่านได้อิม่ใจไม่ลมื
มาถงึช่วงอาหารค�า่ สดุถนอม-นายกสมาคมฯ และจริพร-อปุนายก 
กจ็ดัเซอร์ไพรส์เค้กวนัเกดิให้กบัคณุครมูยรุ ีสขุการญุ ทีเ่กดิในวนัที ่
27 เมษายน โดยซสิเตอร์สมจติร์เป็นตวัแทนคณะเดนิทางกล่าวค�า
อวยพร จนเมือ่กลบัพกัผ่อนทีโ่รงแรมเสยีงความวุน่วายปนหวัเราะ 
ก็ยังดังไปท่ัวช้ัน 4 ด้วยความไม่ถนัดในไอที ไวไฟ และอุปกรณ ์
กญุแจแบบอตัโนมตั ิ แต่ศษิย์มาแตร์เจนเนอเรชัน่ ซ ี (Z) ทัง้สาม 
กส็ามารถเข้าไปดแูลส่งคณุครทูกุท่านพกัผ่อนและอพัโหลดรปูภาพ
กนัได้สมใจ

ครัน้ยามเช้าทีจ่ะเดนิทางต่ออกีเลก็น้อยก่อนกลบับ้าน กไ็ด้ยนิเสยีง
เรียกร้องอยากอยู่ต่ออีกสักคืนลอยมาเบาๆ... เช้าวันนี้ซิสเตอร์ 
สมจติร์เป็นผูน้�าสวดภาวนาพร้อมๆ กนัระหว่างการเดนิทางไปชม 
พระเจดีย์กลางน�า้เยเลพญาทีเ่มืองสเิรียม แต่ทีน่่าประทบัใจคณุครู
ทุกท่านก็คือการได้เข้าชมโบสถ์ Saint Mary’s Cathedral ที่
ต้ังอยู่ในกลางเมืองย่างกุ้ง ความเงียบสงบของจิตใจท่ามกลาง 
ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเป็นอกีหนึง่ภาพประทบัใจ 
ของทริปนี้ทีเดียว แถมด้วยความความสุขกับการเลือกซื้อสินค้า 
จากร้านของทีร่ะลกึของโบสถ์ และช่วงก่อนเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
คุณครูเกฏฐ์ ได้ขอเวลาให้คุณครูทุกท่านแสดงความรู ้สึกกับ 
การเดนิทางคร้ังนี.้.. นีค่อืช่วงนาททีีค่�าพดูอนัเป่ียมล้นด้วยความสขุ 
และความประทบัใจพรัง่พรมูาจากคณุครหูลายท่าน ท�าให้ถงึวนันี ้
ความรกัความผกูพนั ความสขุของทรปินีไ้ม่ได้จบลงแค่ทีส่นามบนิ 
แต่ท่ีกลุ่มไลน์ “ทริปพม่า” ก็ยังคงคึกคักทักทายความสุขกันอย่าง 
ต่อเนือ่งจากคณุครทูีส่่งถงึกนั และเผือ่แผ่มาถงึศษิย์ทีร่่วมเดนิทาง 
ภาพทีถ่่ายกว่า 1,000 ภาพได้ถกูบนัทกึและเปิดดซู�า้ไปมา... 

“ทศันศกึษาต่างประเทศ” ส�าหรบัคณุครอูาวโุสท่ีจัดโดยสมาคม
ศษิย์เก่าในคร้ังนีค้งไม่อาจเรียกว่าคือความส�าเร็จ แต่ขอบนัทกึไว้ว่า 
เป็นทรปิที ่“พาสขุ” มาให้แก่คณุครผููม้พีระคณุของเรามากกว่า
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ก�าหนดการการจดังานสวยได้กศุล ครัง้ที ่26
• การน�าส่งของบรจิาค สามารถน�าส่งได้ตัง้แต่ส้ินเดอืนกนัยายน 

  ถงึวันที ่16 พ.ย. 60
• การจดัของ เริม่ตัง้แต่วนัที ่6-17 พ.ย. 60
• การจดัจ�าหน่าย มขีึน้ระหว่างวนัที ่20-26 พ.ย. 60
โดยในปีน้ีพวกเราได้น้องเปิ้ล-เพชรรินทร์ คนสวยของเรามา

เป็นประธานในการจดังานวนัสวยได้กศุลอกีครัง้
หากพีน้่องชาวมาแตร์เดอฯี ท่านใดอยากร่วมเป็นอกีหนึง่แรง

ผลกัดนัให้กจิกรรม “งานสวยได้กศุล คร้ังที ่26” ประสบความส�าเร็จ
อย่างทีผ่่านมา และเพือ่เป็นอกีหนึง่แรงทีจ่ะช่วยสานฝันให้กบัน้องๆ 
บ้านเทพ ให้พวกเขาได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและการดูแล 
ทีด่ต่ีอไป สามารถตดิต่อได้ที่ 

• คณุเพชรรนิทร์ (สนิค้าใหม่ หรอือปุโภค/บรโิภค)
  โทร. 081-422-1010
ทางสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่

ให้การสนบัสนนุกจิกรรมของเราด้วยดเีสมอมา เพราะทกุกจิกรรม
ของเราจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้หากขาดความร่วมมือ
ร่วมใจจากพีน้่องชาวมาแตร์เดอฯี ทกุท่าน เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
“งานสวยได้กศุล ครัง้ที ่26” นี ้จะได้รบัการสนบัสนนุจากทกุท่าน
เหมอืนเช่นเคย แล้วพบกนัทีง่านนะคะ

กลับมาอีกคร้ังกับกิจกรรมการกุศลคร้ังใหญ่ของ 
ชาวมาแตร์เดอีฯ กับ “งานสวยได้กุศล” ซ่ึงในปีน้ีจะ 
จัดข้ึนในวันท่ี 20-26 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี 
กิจกรรมการกุศล “งานสวยได้กุศล” เพ่ือหารายได้
สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโครงการบ้านเทพ ซ่ึงจัดข้ึนโดย 
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ท่ีจัดต่อเน่ืองกันมาเป็น
ปีท่ี 25 แล้ว ทุกคร้ังท่ีผ่านมาน้ันงานน้ีได้รับการตอบรับ 
อย่างดีเย่ียมทุกคร้ัง ซ่ึงการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีจะไม่
ประสบความสำาเร็จเลย หากขาดความร่วมมือจากพ่ี
น้องชาวมาแตร์เดอีฯ ทุกคน รวมไปถึงคณะซิสเตอร์ 
คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ตาม 
จิตตารมณ์เซอร์เวียม ซ่ึงส่ิงของท่ีได้รับการบริจาคมา
น้ันล้วนแต่มีความสำาคัญท้ังส้ินไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือ
ของใหม่ก็ตาม และนอกจากส่ิงของท่ีจะนำามาบริจาค 
แล้วน้ัน เรายังต้องการอาสาสมัครในการช่วยต้ังราคา
สินค้า การจัดเรียงสินค้า การจำาหน่ายสินค้า รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมน้ีเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึน

รายได้ทัง้หมดจากการจดังาน “งานสวยได้กศุล” มอบให้
กับโครงการบ้านเทพ ซึ่งเป็นโครงการสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัย
เรียนของคณะอุร์สุลินท่ีทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้ดูแลมา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี 

เพร�ะก�รให้คือกุศลอันย่ิงใหญ่

งานสวยได้กุศล คร้ังท่ี 26
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ตัง้แต่ การขอรบับรจิาคสิง่ของส�าหรบัน�ามาจ�าหน่าย การแยก
ประเภทของบริจาค ตีราคา ติดป้ายราคา และยังแปลงกายเป็น 
แม่ค้าช่วยขายของอีกด้วย จนเป็นเอกลักษณ์ของงานวันสวยท่ี 
เมือ่ได้ย่างก้าวเข้าไปในห้องอาหารคณุครใูต้หอประชมุใหญ่ของเรา  
กต้็องได้ยนิเสยีงพีเ่ป้าเชญิชวนให้ซือ้ข้าวของต่างๆ พร้อมบรรยาย 
สรรพคณุมากมาย ท�าให้สนิค้าต่างๆ ขายดเีป็นเทน�า้เทท่า ท�าให้
ยอดเงินทีไ่ด้รบันัน้มสีงูกว่า 1,500,000 บาท ซึง่นบัเป็นรายได้หลกั
ส�าหรบับ้านเทพเลยกว่็าได้ 

นอกจากงานวันสวยแล้ว พี่เป้ายังได้เข้ามาช่วยเหลือในทุก
กิจกรรมของโรงเรียนมาแตร์มากมาย และทุกครั้งเสียงหัวเราะ
อันก้องกังวานก็ได้ช่วยเติมเต็มสีสันและความสุขสนุกสนานให้กับ 
พวกเราทกุคน เสมอืนเป็นเอกลกัษณ์ของทกุกิจกรรมไปแล้ว แต่แล้ว 
ในวันนี้ วันที่ไม่มพีี่เป้า ไมม่ีเสยีงอันก้องกังวานแจ่มใส วันที่ไมม่ี
เสยีงหวัเราะ... แม้จะตระหนกัได้ว่าการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย นัน้เป็น
เรือ่งธรรมชาต ิแม้หลายครัง้เรากร็ูส้กึว่ามนัยงัไม่ถงึเวลา แต่กต้็อง
ท�าใจยอมรบัให้ได้เช่นกนั  

การจากไปของพ่ีเป้านั้นช่างกะทันหันเสียเหลือเกิน แต่เรา
ก็เชื่อว่า ด้วยความดีที่พี่เป้าได้สร้างสมไว้จะต้องน�าพาพ่ีเป้าไปสู่ 
ภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอน พวกเราจะเก็บความทรงจ�าที่ดีที่เราได้มี
ร่วมกนัไว้ตลอดไป

ในตลอดหลายปีท่ีผ่านมา งานวันสวยของเราน้ันประสบความสำาเร็จมาโดยตลอด ก็เพราะมีแม่งานคนเก่งอย่าง  
ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน (เป้�) MD44 ท่ีได้ช่วยเป็นหัวเร่ียวหัวแรงลงมือจัดการทุกส่ิงทุกอย่าง 

 ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน เป็นศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ี 
ไม่ควรมีค�าว่าเก่า หรือใหม่ เธอพร้อมท่ีจะเป็นศิษย์มาแตร์เดอีฯ
อยู่ตลอดไป พร้อมที่ฟังค�าแนะน�า อบรมสั่งสอน เชื่อมั่นศรัทธา
ในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เมื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ก็
จะน�าค�าแนะน�าของโรงเรียนไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองคนอื่นๆ 
เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมในจิตตารมณ์เซอร์เวียม ศุภลักษณ์ 
ได้รับโล่รางวัลเซอร์เวียม ในฐานะผู้ปกครองนักเรียนที่สละเวลา 
ท�าประโยชน์ให้โรงเรยีน เมือ่ปีการศกึษา 2547 เธอให้ความร่วมมอื 
ในทุกหน่วยงานและกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเก่าและ 
ผูป้กครองมส่ีวนร่วม เมือ่ซสิเตอร์สมจติร์ ครองบญุศร ีชวนนายก- 
สมาคมและประธานชมรมนักเรียนเก่าของโรงเรียนอุร์สุลิน 4 
โรงเรียนมาก่อตั้งชมรมศิษย์อุร์สุลิน ศุภลักษณ์ก็ติดตามนายก-
สมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี ในพระบรมราชปูถมัภ์ มาท�างาน
รับใช้ในชมรมศิษย์อุร์สุลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมและท�าต่อเน่ืองอย่าง
สม�า่เสมอมาจนวาระสดุท้ายของเธอ เธอสามารถให้ความเป็นน้อง 
เป็นพ่ีกบัศษิย์อุร์สลิุน โรงเรียนอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว และรบัใช้ชมรมฯ 
ในทุกกิจกรรมอย่างขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานกระชับมิตร 
กิจกรรมพิเศษต่างๆ การจัดทัวร์อุร์สุลิน และการจัดกิจกรรมจิต 
อสิระโดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา ตวัเธอเองได้รับประโยชน์มากมาย
จากแบบอย่างและค�าแนะน�าของคณุหมอ จนท�าให้เธออยากให้ทกุ
คนได้รบัเช่นเดยีวกนัเธอ

ขอขอบคุณศุภลักษณ์ กับการมีชีวิตเป็นเซอร์เวียม และขอ
พระเจ้ารบัดวงวญิญาณของเธอเข้าไว้ในอ้อมกอดของพระองค์

สมุติรา พงศธร

ชวีติทีเ่ป็นเซอร์เวยีม โดยอาจารย์สมุติรา

รำ�ลึกถึง ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน 
(เป้�) MD44

ด้วยรักและอาลัย
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เป้าสหายรกั โดยอาจารย์นติยา

 เมือ่วนัเสาร์ที ่๑๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ น. ณ ห้อง
ประชมุอกัแนส ชัน้ ๕ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงเรยีนมาแตร์เดอ ี
วิทยาลัย ชมรมศิษย์อุร์สุลินร่วมกับครอบครัวและเพื่อนร่วมรุ่น 
ของคุณศุภลักษณ์ เขจรบุตร วงศ์ทองสงวน ได้ร่วมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ เพื่อเป็นการระลึกถึงและอุทิศค�าภาวนาให้แก่  
คุณศุภลักษณ์ ผู้จากไปอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ อนัเป็นกจิกรรมหนึง่ทีใ่คร่บนัทกึไว้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่
สมาชิกที่เสียสละ กระตือรือร้นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมให้
บรรลุเป้าหมายคือความสามัคคีของบรรดาศิษย์อุร์สุลินซึ่งแม้จะ 
ต่างโรงเรยีน แต่กร่็วมในอดุมการณ์เดยีวกนัคอื “SERVIAM” นัน่เอง 
 ในฐานะครูของ “เป้า” ได้รู้จักและเห็นกันมาตั้งแต่เธอเป็น
เด็กประจ�าตัวเล็กๆ แม้จะซนจะดื้อด้วยเข้าใจว่าการถูกท้ิงไว้ใน
โรงเรยีนประจ�าเป็นการลงโทษ แต่เมือ่ได้รบัความใส่ใจดแูลชีแ้นะ 
อบรมสั่งสอนจากมาแมร์และคุณครูตลอดจนได้รับความรักจากพี่ 
จากน้องนกัเรยีนประจ�าด้วยกนั เธอเตบิโตและผกูพนักับโรงเรยีน 
มาแมร์ คณุครแูละพีน้่องชาวมาแตร์เดอฯี เธอกล่าวเสมอว่า ชวีติ
นักเรียนประจ�านอกจากจะสอนให้มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ 
ในตนเอง ยงัปลกูฝังความรกัความเอือ้อาทรระหว่างพีน้่อง นกัเรียน
ประจ�ารุ่นพี่จะดูแลช่วยเหลือรุ่นน้องเล็กๆ ตั้งแต่ช่วยจัดตู้เส้ือผ้า 
ท�าเตยีง แต่งตวัให้ แม้การรับประทานอาหารแต่ละมือ้ โต๊ะอาหาร
แต่ละโต๊ะจะมีนักเรียนตั้งแต่รุ่นพ่ีใหญ่ไล่ลงมาถึงน้องเล็ก โดย 
มาแมร์จะเป็นผู้ก�าหนดให้ พี่ๆ จึงต้องดูแลน้องๆ ให้รับประทาน
อาหารทุกอย่างที่โรงเรียนจัดให้ ซ่ึงศุภลักษณ์บอกว่าเม่ือโตขึ้นจึง
เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ ที่ยอมเสียสละเพ่ืออนาคตของลูก  
ด้วยการน�าลกูมาฝากไว้ทีโ่รงเรยีนนี้

เมือ่เป็นแม่ของลกูสาว ๓ คน “เป้า” มคีวามกตญัญูต่อโรงเรียน 
คณะซิสเตอร์และคณะครูที่อบรมสั่งสอนและเปิดโอกาสให้ลูกๆ 
ของเธอได้เข้ามาอยูใ่นสถาบนัทีเ่ธอรกั เธอกล่าวว่า เพือ่นๆ คนอืน่ 
อาจได้รบัการปลกูฝัง “SERVIAM” กันอย่างมาก ๑๓ ปี แต่เธอได้รับ 
การปลกูฝังให้รกัโรงเรยีนมากกว่าคนอ่ืนอกี กว่า ๒๐ ปีทีล่กูๆ ทัง้ ๓ 
ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งน้ี และเพื่อตอบแทนพระคุณนี้เธอจึง 
ไม่ละโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณด้วยการให้ก�าลังกายรับใช้ทั้ง
ฐานะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าฯ 
และชมรมศษิย์อร์ุสลุนิ กจิกรรมใดทีเ่ธอพอจะท�าได้ เธอพร้อมทีจ่ะ 
ลงมอืท�า ด้วยความกระตอืรอืร้น  และด้วยเสยีงดงัฟังชดั ด้วยการ 
พูดจาที่ตรงไปตรงมา ด้วยคุณลักษณะที่อ่อนไหวเมื่อเกิดความ 
ขดัแย้ง เธอสามารถบรรยายความรูส้กึและเรือ่งราวต่างๆ ออกมา
เป็นหน้าๆ กระดาษ ส่งให้ผูท้ีเ่ธอรกัและไว้วางใจ และเมือ่เหตุการณ์
นัน้ผ่านไปเธอกก็ลบัมาร่าเรงิ แจ่มใส เหมอืนเดมิได้

ณ วันนี้เมื่อเธอจากไป ทิ้งไว้เพียงความทรงจ�าที่ทุกคนมีต่อ  
“คณุเป้า” “พีเ่ป้า” และ “เป้า” ของเพือ่นๆ พีน้่องตลอดจนผูค้นที่
ได้รูจ้กัเธอ สิง่ใดเป็นสิง่ทีด่ซีึง่มอียูม่ากขอให้เราศษิย์อร์ุสลุนิน�ามา 
ปฏิบัติต่อไป แม้ว่างานสวยได้กุศล งานของคุณแม่อาสาในงาน
นิทรรศการของโรงเรียน หรืองานของชมรมศิษย์อุร์สุลิน ในคร้ัง
ต่อไปจะไม่ม ี“คณุเป้า” แต่เราจะไม่ลมืเธอ “ศภุลกัษณ์ เขจรบตุร 
วงศ์ทองสงวน”

ค�ากล่าวไว้อาลยั “ศภุลกัษณ์ (เขจรบตุร) วงศ์ทองสงวน”

ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพ
เรามารวมกนัในวันนีเ้พ่ือระลกึถงึ “คณุศุภลกัษณ์ วงศ์ทองสงวน” 

ผูจ้ากไปอย่างสงบ เม่ือวันที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาล 
รามาธบิด ีด้วยความรกัและอาลยัในผูว้ายชนม์

ดฉินัรูจ้กั “คณุศภุลักษณ์” ตัง้แต่เธอเป็นเด็กนกัเรยีนประจ�าของ
โรงเรียน เมือ่กว่า ๕๐ ปีท่ีแล้ว สนทิสนมคุน้เคยท้ังในฐานะครปูระจ�า
ที่ดูแลนักเรียนประจ�า ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมต้น 
และเป็นครูประจ�าชัน้ เราห่างกนัไปเมือ่เธอไปเรยีนชัน้มธัยมปลาย 
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและแต่งงานมคีรอบครัว  ตราบจนเมือ่เธอ
น�าลกูสาว ๓ คนมาฝากเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอฯี เป็นจุดเร่ิมต้น 
ของสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น เธอได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
โรงเรียน ต่อคณะซิสเตอร์ คณะครู ต่อเพ่ือน พีน้่องชาวมาแตร์เดอฯี 
และในฐานะศษิย์อร์ุสลุนิ ตราบจนวาระสดุท้ายของชวีติ

ผู ้ที่ รู ้จักคุ ้นเคยกับคุณศุภลักษณ์ คงเห็นพ้องต้องกันว่า  
คุณศุภลักษณ์มี “เซอร์เวียม” ในใจ เธอพร้อมรับใช้ช่วยเหลือ 
ตามก�าลงัความสามารถ ไม่ว่าในฐานะผูป้กครองของลกูสาว ๓ คน 
ในฐานะนักเรียนเก่าหรือในฐานะศิษย์อุร์สุลิน คุณศุภลักษณ์เป็น
คนร่าเรงิ จรงิใจ กล้าพดู กล้าท�า พร้อมทีจ่ะสละเวลา ก�าลงักาย 
และก�าลังทรัพย์ทุ่มเทให้กับงานท่ีเธอรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงาน
วันสวยได้กุศลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ งานมาแตร์เดอีแรลลี ่
ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เสียงหัวเราะเสียงพูดของเธอยัง
ก้องอยู่ในหูของผู้ร่วมทัวร์เยี่ยมโรงเรียนอุร์สุลินของชมรมศิษย ์
อร์ุสลุนิในหลายๆ ทรปิ

มีผู ้ให้ข้อสังเกตว่า คุณศุภลักษณ์จะเอาใจใส่ช่วยเหลือให ้
ค�าแนะน�าโดยเฉพาะด้านสุขภาพแก่คนรอบข้างด้วยความท่ีเป็น
ลกูสาวหมอเคยเป็นผูด้แูลโรงพยาบาลหมอเลก็ทีช่มุพร แต่เธอไม่เคย 
ดูแลตวัเองจริงจัง ดว้ยวัย ๖๑ ปีเศษควรจะได้มีโอกาสเหน็ความ
ก้าวหน้ามัน่คงในชวีติของลกู หลาน ได้สนกุสนานกบัเพือ่นๆ ใน 
วยัเกษยีณ เธอจงึจากพวกเราไปอย่างกะทนัหนั ยงัความตกใจ เสยีใจ 
ให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิง่

ด้วยความรกั ความกตญัญตู่อโรงเรยีน ต่อคณะซิสเตอร์ คณะครู 
และด้วยความรักท่ีเธอมใีห้แก่เพือ่นพีน้่องทกุคน รวมทัง้กศุลผลบญุ 
ทีพ่วกเราได้กระท�าเพือ่อทุศิให้เธอ อกีทัง้ค�าภาวนาอ้อนวอนขอพระผู้
เป็นเจ้าและพระแม่มาแตร์เดอท่ีีเธอเคารพรักจงดลบนัดาลให้เธอได้
พกัผ่อนอย่างสงบสขุในสมัปรายภพ ให้พ้นจากความทกุข์โศก โรคภยั 
ใดใดตลอดไปเทอญ

 หลบัตาเถดินทิราในครานี ้ ขอจงมสีขุสงบในภพสาม
ละความทกุข์โศกใจในทกุยาม ขอส่งความรกัอาลยัไปนิรนัดร์
คนข้างหลงัจะตัง้แต่แผ่กศุล เพือ่ส่งผลเธอให้ไปสวรรค์
ด้วยความรกัอาลยัใจผกูพนั ทกุคนืวนัเธออยูใ่นใจชัว่กาล
 

รกัและระลกึถงึในค�าภาวนาเสมอ
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ซสิเตอร์ได้รบัข่าวการจากไปของคณุศภุลกัษณ์ (เป้า) ขณะที่ 
ก�าลงัเดนิทางอยูใ่นรถทวัร์เพือ่จะลงมากรงุเทพ มผีูส่้งไลน์มาให้อ่าน  
มข้ีอความว่า “คณุศภุลกัษณ์ไปสวรรค์แล้ว” ซสิเตอร์รูส้กึชอ็ค ไม่
อยากเชือ่ จรงิหรอื? ท�าไมไปเรว็เช่นนี ้ยงัท�าใจไม่ได้  ตลอดการเดนิทาง 
ซิสเตอร์ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของคุณเป้าประสบแต่
ความสขุสนัตติลอดนิรนัดร และภาวนาให้ลกู ๆ  หลาน ๆ   ครอบครัว 
และญาตพิีน้่องขอบคณุเป้าทกุคน

คณุศภุลกัษณ์ (เป้า) ได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในชมรมศษิย์อร์ุสลิุน 
ตัง้แต่เริม่ต้น ได้เป็นสมาชกิทีม่พีลงัคนหนึง่ในการประชมุ ในการร่วม 
กจิกรรมต่าง ๆ  อย่างกระฉบักระเฉง มีชีวิตชีวา เป็นผูท่ี้เสยีสละและ 
เตม็ไปด้วยจติตารมณ์เซอร์เวยีม คณุเป้าไม่ถอืตวั สามารถเข้ากบั 
ทกุคนได้ท�าให้มเีพ่ือนมากมาย ซสิเตอร์เหน็คณุเป้ามมีนษุยสัมพนัธ์ 
ที่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับศิษย์อุร์สุลินไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนใด 
ก็ตาม ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกันที่ได้มีโอกาสประชุมด้วยกัน 
ท�างานร่วมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขในกิจกรรมต่างๆ ท�าให้มีความ 
สนทิสนมกนัยิง่วนัยิง่มากขึน้ การจากไปของคณุเป้าน�าความโศกเศร้า 
ความอาลัยมาสู่ทกุคน แต่เมื่อมาคิดในอกีมุมมองหนึ่งคุณเป้าก็ได้
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ไม่มีความทุกข์โศกอีกต่อไป  
แต่จะมคีวามสขุสนัตติลอดไป

ศษิย์อร์ุสลุนิตวัอย่าง โดยซสิเตอร์ สมจติร์ ครองบญุศรี

 หนึ่งรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมท�างานกับพี่เป้า ทั้งงาน
ของสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์ฯ และชมรมศษิย์อร์ุสลุนิ อย่างงาน 
แข่งขนัแรลลีท่ีม่ผีูร่้วมงานกว่า 1,000 คน งานวนัสวยได้กศุล งาน
จากใจพี่สู่ใจน้อง งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน การจัดทริปต่างๆ 
ของชมรมศิษย์อุร์สุลิน ไปเย่ียมคุณครูอาวุโสตามบ้าน งานถวาย
อาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และงาน
กตเวทิตาคุณครูอาวุโส ก็ล้วนประสบความส�าเร็จด้วยดีทั้งสิ้น 
เพราะแรงสนบัสนนุจากพีเ่ป้า 

นอกเหนอืจากงานทัง้หลายเหล่าน้ีแล้ว เมือ่โรงเรียนและคณุครู
ต้องการความช่วยเหลืออะไร พี่เป้าจะท�าทันที แม้งานประจ�าปี
โรงเรียนพี่เป้ายังมาออกร้านข้าวผัดไข่เจียวขายเพ่ือน�าเงินเข้า
โรงเรยีนอกีด้วย

พ่ีเป้ารกัโรงเรยีนมาแตร์เดอฯี มาก พีเ่ป้าไม่เคยพลาดสกังาน 
นกัเรยีนเก่าทีม่าร่วมงานจะเหน็พ่ีเป้าเสมอ พ่ีเป้าจะคอยเดนิต้อนรับ 
ทักทาย ดูแล ผู้มาร่วมงาน ทุกงานพ่ีเป้าจะทุ่มเทและช่วยด้วย 
ความเตม็ใจ เหนือ่ย หรอืหนกัแค่ไหนไม่เคยบ่น

ในการจากไปของพี่เป้าในครั้งนี้ หนึ่งจึงขอเป็นตัวแทนคณะ
กรรมการสมาคมฯ ทุกท่านร�าลึกถึงคุณงามความดีของพี่เป้าและ
ขอให้พ่ีเป้าเดนิทางไปสูภ่พภมูทิีด่ี

รกัและคดิถงึพีเ่ป้าทีส่ดุ...
จากคณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี 

โดยสดุถนอม กรรณสตู (หนึง่) MD54

เราสองคนเป็นศษิย์เก่ามาแตร์เดอด้ีวยกนัห่างกนั 9 รุน่  เราได้
มารูจ้กักนั  สนทิกนั ท�างานร่วมกนัมาหลายปี  ทัง้ท�างานให้สมาคม
นกัเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอี ชมรมศษิย์อุร์สลุนิ งานวนัสวย แม้
กระทัง่งานต่างๆ ทีท่างคณะซสิเตอร์ อาจารย์  ครู เรียกเราไปช่วยงาน 
ทกุๆ งานทีไ่ด้ท�ากนัมา ล้วนแต่ประทบัใจสนกุทกุครัง้ งานทกุอย่าง 
ย่อมมทีัง้สขุ ทกุข์ เหนด็เหนือ่ย ท้อแท้ ภมูใิจบ้าง แต่เราสองคน 
ก็ผ่านกันมาได้... เราท�างานด้วยกันจนสนิทกันมาก จนกระทั่ง
หลายๆ คนบอกว่า “ถ้าเหน็เป้า กต้็องเหน็จิม๋ด้วย” อยากบอกว่า 
ที่ตัวเองได้ท�างานตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมรับใช้ผู้อื่นนั้น พี่เป้า 
เป็นแบบอย่างให้ตลอดมา  พีจ่ะท�าตวัอย่างให้ด ู ไม่บ่น ไม่ท้อ ยนิดี
ช่วยทกุๆ งาน กบัทกุๆคน ไม่เฉพาะทีม่าแตร์ หรอื อร์ุสลุนิ เท่านัน้  
พีเ่ป้ายงัมจีติอาสาช่วยเหลอืสงัคมข้างนอกด้วย  และทกุคร้ังพีก่จ็ะ 
ตดิน้องคนนีไ้ปด้วยเสมอ พีจ่ะคอยบอก คอยว่า คอยปลอบ และเป็น 
ท่ีปรึกษาให้เสมอมา เราจะคุยกันตลอดเวลา เมื่อคิดอะไรไม่ออก  
กจ็ะคอยถามพีเ่สมอ หากเหน่ือย ท้อ ร้องไห้ พีเ่ป้าจะอยูเ่คยีงข้าง
ให้ก�าลงัใจ สอนให้เราท�าให้ดทีีส่ดุ แม้บางทไีม่มใีครเหน็สิง่ทีเ่ราท�า 
แต่... พระเจ้าจะรบัรู ้เมือ่ทกุๆ งานส�าเรจ็ด้วยด ีเรากจ็ะมคีวามสขุ 
พีไ่ม่เคยบ่น ไม่เคยท้อแท้ใจ ให้เราเหน็ พีค่อยสอนน้องทกุอย่าง  พี่
เคยบอกว่า ต้องสอนเดก็รุ่นใหม่ท�าบ้าง... วนัหนึง่กต้็องถงึรุน่เขาทีจ่ะ
ต้องท�า  เดก็สมยันีว้ธิคีดิ วธิทื�างานกต่็างจากสมัยเรา เรากต้็องคอย
แนะ ให้ค�าปรกึษา จะฟังเราหรอืไม่กต็าม แต่เรากไ็ด้ท�าดทีีส่ดุแล้ว    

วนันี.้.. ไม่มพ่ีี ไม่มคีนปรกึษา ไม่มใีครทีจ่ะฟังเราบ่น ไม่มใีคร 
ไปไหนๆ ด้วย เวลาไปต่างจงัหวดั กไ็ม่มพีีน่อนด้วยอกีแล้ว 

ก่อนวนัสดุท้ายของพี ่เราได้คยุกนั ปรกึษากนั เรือ่งงานวนัสวย  
เรือ่งงานต่างๆ  พีจ่ะเล่าเรือ่งจฎิาให้ฟังว่า ก�าลงัคอยหลานเรยีนอยู ่
รูว่้าพีร่กัหลานพีม่ากๆ ขอให้พีห่ลบัอย่างมคีวามสขุนะคะ อย่าห่วง
เร่ืองใดๆ ลูกๆ ทุกคนของพ่ีได้ปฎบิติัหน้าท่ีแทนพ่ีทกุๆ อย่าง อย่างด ี
ต่อไป.... จิม๋จะคอยให้ค�าปรกึษา คอยดแูล ให้ก�าลงัใจแก่เดก็ๆ และ
คนท�างาน แม้จะไม่เท่ากับทีพ่ีท่�า แต่จะท�าให้ดทีีส่ดุค่ะ... พีจ่ะอยู่
ในใจเสมอ

                                                                                                                          
จริพร ภธูนกจิ (จิม๋)

พีเ่ป้าทีร่กัและเคารพ จากจริพร ภธูนกจิ (จิม๋) MD53  
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อร่อยแบบไทยๆ ด้วยพ�ยมะตูมจ�กเนยออร์คิด
...อร่อยแน่ แค่ออร์คิด

• •

ส่วนผสมแป้งพาย
	 •	แป้งสาลีอเนกประสงค์	 500	 กรัม	 	 	 •		เนยสดชนิดเค็ม	ตราออร์คิด	 300	 กรัม
	 •	น้ำาตาลไอซิ่ง	 3	 ช้อนโต๊ะ	 	 	 •		น้ำาเย็นจัด	 	 3-5	 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำา
 •	 ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำาตาลไอซิ่งรวมกันไว้	 เติมเนยสดชนิดเค็มตราออร์คิดลงไป	 ใช้ส้อมหรือเครื่องผสมอาหารผสมให้เข้ากัน	 
	 	 เมื่อแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆ	ให้เติมน้ำาเย็นลงไป	คลุกเคล้าจนส่วนผสมเป็นก้อน
 •	นำาแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางประมาณ	½	เซนติเมตร	นำาไปกรุลงในพิมพ์	ใช้ส้อมจิ้มเพื่อไล่อากาศจนทั่ว	พักไว้

ส่วนผสมไส้
 •	 แป้งสาลีอเนกประสงค์	 115	 กรัม	 	 •		ผงฟู	 	 ½	 ช้อนช้า
 •	อบเชยป่น	 ½	 ช้อนชา	 	 •		ผงวานิลา	 ½	 ช้อนชา
 •	 เนยสดชนิดเค็ม	ตราออร์คิด	 125	 กรัม	 	 •		น้ำาตาลไอซิ่ง	 50	 กรัม
 •	น้ำาตาลทรายทอง	 50	 กรัม	 	 •		ไข่ไก่	 	 2	 ฟอง
 •	อัลมอนด์อบสุก	 80	 กรัม		 	 •		เนื้อมะตูมเชื่อม	 6-8	 ชิ้น	(หั่นแว่น)	 	 	
 •	เนื้อมะตูมเชื่อม		 100	 กรัม	(หั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า)	 	

วิธีทำา
 •	ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์	ผงฟู	อบเชยป่น	และผงวานิลลาเข้าด้วยกัน	พักไว้
 •	ตีเนยสดชนิดเค็มตราออร์คิดด้วยหัวตีรูปใบไม้	โดยใช้ความเร็วปานกลาง	ค่อยๆ	เติมน้ำาตาลไอซิ่งและ
	 	 น้ำาตาลทรายแดงลงไป	ตีต่อสักครู่	แล้วเติมไข่ไก่ทีละฟองจนหมด	ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ลงไปทีละครึ่ง	
	 	 คนให้เข้ากันอย่างเบามือ	พักไว้
 •	 เรียงเนื้อมะตูมเชื่อมหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าลงในแป้งพายที่เตรียมไว้	
	 	 จากนั้นเทส่วนผสมเนื้อเค้กลงไป	ตกแต่งหน้าด้วยเนื้อมะตูมเชื่อมหั่นแว่นและอัลมอนด์อบ
 •	นำาขนมเข้าอบที่อุณหภูมิ	175	องศาเซลเซียส	ประมาณ	30-40	นาที	
	 	 หรือจนกระทั่งขนมสุกเป็นสีเหลือง	นำาออกจากพิมพ์	
	 	 วางพักไว้บนตะแกรงจนเย็นสนิท	จึงตัดเป็นชิ้นสำาหรับจัดเสิร์ฟ
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เป้า ศภุลกัษณ์ เขจรบุตร วงศ์ทองสงวน เพือ่นร่วมรุน่ MD44 เป้า
เคยเป็นนกัเรยีนประจ�าโรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยัด้วยครอบครวั 
เป้าอยู่ชุมพร เธอจึงรู้จักสนิทกับรุ่นพ่ีรุ่นน้องที่อยู่ประจ�าด้วยกัน
หลายคนรวมท้ังเพ่ือนร่วมรุ่นเดียวกันด้วย ปั๊กเป้าคนนี้เป็นเพื่อน
ทีเ่สยีงดงั แต่ใจกว้างดัง่มหาสมทุร ขีส้งสารคนนัน้คนนี ้พยายาม 
ช่วยเหลอืหวงัดีกับทกุคนทีเ่ข้ามาในชวีติเป้า ถ้าพวกเราเพือ่นร่วมรุน่ 
คดิจะท�าอะไรแล้วเป้าไม่รูเ้รือ่งไม่ได้ร่วมทมีแกนน�าด้วยแล้ว เป้าจะ
เสยีใจน้อยใจอย่างมาก เป้าไม่เคยทีจ่ะช่วยเหลอืใครนดิๆ หน่อยๆ 
แต่เธอจะช่วยเพ่ือนอย่างเต็มที่สุดตัวทุกครั้ง เธอจะอาสาท�าให ้
ทกุอย่าง ทรปิและกิจกรรมของ MD44 เป้าจะไม่พลาด และทริปไหน 
ไม่มเีป้า พวกเรากจ็ะคดิถงึเป้ามาก 

นอกจากป๊ักเป้าคนนีจ้ะเป็นทีร่กัของเพือ่น MD44 แล้ว เมือ่
ลกูเป้าสามคนเรียนทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอ ีเป้าก็ได้สนทิสนมกบักลุม่ 
คณุแม่อาสาช่วงนัน้หลายคนมาก ซึง่ในกลุม่นีห้ลายคนเป็นนกัเรยีน- 
เก่ามาแตร์เดอด้ีวย เป้าช่วยเหลอืทกุกจิกรรมมาโดยตลอด ถ้าเป็น 
การท�าอะไรให้โรงเรียนมาแตร์เดอแีล้ว เธอจะต้องรบีเข้าไปช่วยเหลอื 
ทนัท ีเป้าเข้ามาเป็นกรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอวีทิยาลยัฯ 
ในสมัย คุณสุพัฒนา อาทรไผท เป็นนายกสมาคม เร่ิมจากเป็น 
ผูช่้วยเลขา จนเป็นเลขา และเป็นอุปนายกสมาคมฯ ในสมยัคณุหญงิ 
อลศิราเป็นนายกสมาคมฯ เป้าช่วยงานสมาคมอย่างดทีกุงาน แต่ 
งานทีเ่ป้าเริม่ท�ากบัไก่มายาวนานตัง้แต่แรกเริม่คอืงานสวยได้กุศล 
เป้าเปรียบเสมือนแม่งานเสมอมา คิดจัดคิดท�าให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
ทุกปี แรกๆ บางคนอาจจะไม่ชอบเสียงดังและความมุ่งมั่นใน 
ความคิดของตนเองของเป้า แต่เมื่อรับรู้ถึงความมีน�้าใจ และ 
ความจรงิใจของเป้าแล้ว สกัพกักจ็ะรูส้กึดกีบัเป้า เมือ่ใดในแต่ละปี 
ที่มีงานสวยได้กุศล เป้าจะลาจากภารกิจทุกอย่างเพื่อมาทุ่มให้กับ 
งานนี ้ เป้ามาเปิดขายของแต่เช้าและกลบัเอาเยน็ค�า่ ตลอดวนัจะ
ได้ยินเสียงเป้าขอให้คนนั้นท�านู่นนี่น่ัน มาถามไถ่ว่าใครจะเอาน�้า 
เอาขนมอะไรไหม มาย่ัวเย้าพูดคุย เป้าจะเชียร์ให้คนนั้นคนนี้ซื้อ 
นูน่นีไ่ด้ตลอดวนั เป้าจะส่งเสยีงทกัทายลกูค้าทกุคน และเธอจ�าลกูค้า
ได้แม่นเกอืบทุกคน เป้าดแูลจดัระเบยีบนกัเรยีนทีม่าซือ้ของจนภาพ
เป้าขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ส่งเสียงก�ากับเด็กๆ เป็นภาพท่ีเห็นได้บ่อยๆ  
นานมาแล้วมอียูค่รัง้หนึง่เป้าจ�าเป็นต้องไปรบัเสดจ็ เธอลาไปช่วงหนึง่ 
ของวันงานสวย พวกเราทีช่่วยงานต่างรูส้กึเหงามากๆ เม่ือไม่ได้ยนิ
เสยีงเป้า ต่อมาอาจารย์สมุติราได้ชกัชวนเป้าไปเข้าฟังค�าบรรยาย 

และฝึกการก�าหนดสติที่บ้านเพชรส�าราญ และนั่นคือจุดเร่ิมต้น 
ของการไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อมรา และตั้งแต่นั้นมาเป้า
พยายามมากขึ้นปีละเล็กปีละน้อยท่ีจะปล่อยวางและเป้าก็ท�าได้ดี
ขึน้มากทเีดยีว เป้านบัถอือาจารย์อมรามากและทัง้รักและเกรงใจ
อาจารย์สมุติรา

เป้าไม่ได้ท�าแต่งานสวย เมื่อครั้งที่ไก่มีไอเดียจัดกิจกรรม พี่ 
สอนน้อง ทีจ่ดัสอนทกุอย่างทีน่กัเรยีนมาแตร์เดอฯี ปัจจบัุนในช่วงนัน้ 
ต้องการเรยีนรูเ้ป็นลกัษณะ Workshop หลายๆ อย่างให้เลือกเรียนได้
ไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ สอนโดยนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอหีลากหลายรุน่ 
เป้าได้ลงมาช่วยเตม็ที ่ชกัชวนทมีงานมาเพิม่เตมิให้ไก่จนท�าออกมา 
ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกคร้ังไป เป้ายังเป็นสมาชิกชมรมศิษย์อุร์สุลิน 
ตัง้แต่แรกเริม่ งานทกุงานของชมรมเป้าจะต้องมส่ีวนร่วม เป้ารู้จักพี่ๆ  
นกัเรยีนเก่าโรงเรยีนในเครอืของคณะอร์ุสลุนิดหีลายคนมาก และ 
ทกุคนกม็นี�า้ใจดกีบัเป้าเสมอมา งานของแพทย์อาสาไปตรวจนักเรยีน 
โรงเรยีน ต.ช.ด. ประจวบครีขีนัธ์ เป้ากไ็ปร่วมจดัการในระยะแรกๆ 
และเป็นคนชวนเพ่ือนๆ ไปร่วมด้วยช่วยกนัทุกปี จนกระทัง่มาระยะ
หลงัทีเ่ป้าไม่ค่อยได้ไป ด้วยตดิภารกจิเลีย้งหลานสาวคนเดยีวของ
ยายเป้า จิฎาหลานเป้าขณะนี้อายุสามขวบแล้ว ในสมัยที่ไก่เป็น
นายกสมาคมฯ อยูส่องปีนัน้ เป้าไม่เคยท่ีจะไม่มาช่วยงานของไก่เลย 
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนร่วมจัด ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนร่วมจัด ด้วย
ต้องการปล่อยให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้มาท�ากันตามความคิดเสรีของ
น้องๆ กนับ้าง แต่เป้ากไ็ม่เคยทีจ่ะไม่มาร่วมกจิกรรมใดเลย เป้ามา
ทกุงาน มาให้ก�าลังใจ มาช่วยงาน มาช่วยต้อนรับ ไม่เคยขาด เป้าท�า 
ทกุอย่างด้วยความจริงใจและเตม็ใจเสมอ อีกกจิกรรมทีเ่ป้าได้เริม่มา 
ร่วมและตดิใจตลอดมาคอืกจิกรรมของชมรมจกัรยานมาแตร์เดอีฯ 
Mater Dei Bike Club น้องๆ ให้ความเคารพและสนิทสนม 
เป็นกันเองกับเป้าจนเธอรู้สึกอบอุ่น เป้าพยายามซ้อมขี่จักรยานที่
บ้านเป็นประจ�า และในทีส่ดุกม็าร่วมป่ันกบัพวกเรา เป็นกลุ่มฟรุ้งฟร้ิง 
ของ MD44 ทีจ่ะป่ันรัง้ท้ายขบวนมาโดยตลอดโดยมไีก่อยูท้่ายสดุ
ตามหลงัเป้าเกอืบทกุทรปิ ครัง้สดุท้ายเป้าไปร่วมป่ันทรปิหวัหนิไป
ปราณบรุ ีเป้ามคีวามสขุทีไ่ด้อยูก่บัเพือ่นๆ เสมอ

ถ้าจะให้เลา่ถึงสิ่งที่เป้าเคยท�าใหห้ลายๆ คน จะไม่มวีนัไดจ้บ
แน่นอน เพราะมีมากมายจริงๆ น�้าใจเป้าท่วมท้น เป้ายึดมั่นใน 
จิตตารมณ์เซอร์เวียมมาโดยตลอด เป้ากตัญญูรู ้คุณ ใจกว้าง 
สนุกสนาน ชอบฟังปัญหาคนนั้นคนนี้และจะพยายามยื่นมือช่วย 
ทุกคนที่มาปรึกษา ชอบคิดชอบจัดการช่วยเหลือผู้อื่นจนบางครั้ง 
ต้องคอยเบรคคอยปราม เป้ากไ็ม่ค่อยฟังนกั ยงัแอบช่วยเหลอือยู่
เรือ่ยไป 

 ต่อจากนีไ้ม่มเีป้าแล้ว ความคดิถงึและความทรงจ�าเกีย่วกบัเป้า 
จะตดิตรึงตาและใจของไก่ตลอดไป ขอให้เป้าเพือ่นรกัได้ไปอยูใ่นภพ
ทีด่มีคีวามสขุ เป้าจะยงัอยูใ่นใจพวกเรา MD44 และชาวมาแตร์เดอีฯ 
อีกหลายคนไปอีกนานแสนนาน งานสวยได้กุศลปีนี้ ขาดเป้าคน
ส�าคญั พวกเรากรรมการจดังานสวยได้กศุลคงจะคดิถงึเป้าอย่างมาก 
ห้องงานสวยคงจะเงยีบเหงา แต่กจ็ะพยายามท�าให้ดทีีส่ดุต่อไปค่ะ

 เป้าทีร่กัของพวกเราชาว MD44

 โดย ววิรรณ สารกจิปรชีา (ไก่) MD44 
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ตามติดข่าวคราวของพวกเรามาแตร์เดอีฯ

แวดวงมาแตร์เดอีฯ

MD54 น�ำทมีโดย นายกหนึง่ สดุถนอม กรรณสตู จดักจิกรรม
เชญิคณุครรู่วมรบัประทำนอำหำรกลำงวนัเมือ่วนัที ่ 9 พฤษภำคม 
ทีผ่่ำนมำ บรรยำกำศเตม็ไปด้วยควำมอบอุน่หวัใจ

เม่ือเร็วๆ นี ้ดร.วีระชัย เตชะวิจติร์ ผูก่้อต้ังและประธำนบริหำร
โรงเรยีนนำนำชำตเิดอะรเีจ้นท์ กรุงเทพ  (ที ่2 จำกซ้ำย) ขวญัชนก 
เตชะวิจิตร์ MD71 ผูอ้�ำนวยกำร (ซ้ำยสดุ) และนำยปีเตอร์ โฮเก้นท์ 
ครูใหญ่ (ขวำสุด) ให้กำรต้อนรับนำยไบรอัน จอห์น เดวิดสัน 
เอกอคัรรำชทตูสหรำชอำณำจักรประจ�ำประเทศไทย (ที ่2 จำกขวำ) 
ทีไ่ด้ให้เกยีรตมิำร่วมเป็นประธำนในงำนฉลองควำมส�ำเรจ็กำรศกึษำ 
ระบบอังกฤษจบหลักสูตร IB (International Baccalaureate) 
ของนกัเรยีนระดบั Year 13 เทยีบเท่ำชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 ซึง่ปีนี ้
นักเรียนไทยและนักเรียนต่ำงชำติได้รับให้เข้ำศึกษำต่อในระดับ 
ปรญิญำตรทีัง้ในและต่ำงประเทศ

สมำคมนกัเรยีนเก่ำมำแตร์เดอวีทิยำลยั ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
ขอแสดงควำมยนิดกีบั คณุอนิทรยิา หนเูทพ (จอย) MD51 ทีส่ำม ี
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนเูทพ ได้รบัพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
เป็นองคมนตร ีณ วนัที ่8 มถินุายน 2560

เมือ่วนัที ่ 15 พฤษภำคม ทีผ่่ำนมำ MD59 และ MD60 ได้
จดังำนเลีย้งอำหำรคณุครปูระจ�ำปี 60 ขึน้ ณ หอประชมุโรงเรยีน 
มำแตร์เดอวิีทยำลยั ซึง่ครัง้นีไ้ด้จัดข้ึนเป็นครัง้ที ่7 แล้ว และในกำรนี้ 
ได้มกีำรมอบเงนิสนบัสนนุ “โครงกำรพนัดวงใจเพือ่คณุครอูำวโุส” 
โดยม ีพีห่มอนาฏ พญ.นาฏ ฟองสมทุร MD52 เป็นผูร้บัมอบ
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ขอแสดงควำมเสยีใจกบั ประกายมาศ บญุกลัยา MD51 ที่
เสยีบดิำไป งำนนีม้เีพือ่นๆ MD51 ได้รวมตวักนัไปให้ก�ำลงัใจอย่ำง
ใกล้ชดิ

สมำคมนักเรียนเก่ำมำแตร์เดอีฯ ร่วมอำลัยและเป็นเจ้ำภำพ
งำนสวดพระอภธิรรม ศภุลกัษณ์ เขจรบตุร วงศ์ทองสงวน (เป้า) 
MD44 ณ วดัพระศรมีหำธำต ุศำลำ 13

แพร และ พราว วชัราภยั (MD71, MD73) ขอกรำบขอบพระคณุ 
รุน่พี่ๆ  รุน่คณุแม่ รุน่คณุป้ำ และรุน่คณุยำย ทีม่ำให้ก�ำลงัใจและ
ร่วมสวดอภธิรรม ตลอดจนงำนฌำปนกิจศพ คณุพ่อวรีวฒิุ วชัรำภยั 
เมือ่เดอืนพฤษภำคมทีผ่่ำนมำ

จำกภำพแถวยนื (จำกซ้ำยไปขวำ)
 1. ตุก๊ตา ผสุด ีองัสวุฒันะ (MD32) 
 2. เป๊าะ สมุณัฑนา โมกขะเวส (MD40) 
 3. น้อง ศรชีนก วฒันศริ ิ(MD44)
 4. สชุาดา พงษ์ไพบลูย์ (MD33)
 5. ไก่ ววิรรณ สารกจิปรชีา (MD44)
แถวนัง่เก้ำอี ้(จำกซ้ำยไปขวำ)
1. หน ูอาภรณ์ ภมูพินันา (MD35)   

 2. แดง จรสัศร ีวชัราภยั (MD21)
 3. สายจติ กฤษณามระ (MD13)    

 4. หนหูญงิ พรรณ ีการณุพกัตร์ (MD34)   
 แถวนัง่พ้ืน (จำกซ้ำยไปขวำ)

 1. พราว วชัราภยั (MD73)
 2. แพร วชัราภยั (MD71)
 3. จุ๊บ พนัเอกพเิศษหญงิ บษุรา โกมารกลุ ณ นคร (MD44)
 4. แซ้ด ชญานศิ สวสัดบิตุร (MD44)
 5. จ๋ิม อารยา มงัคโลดม (MD44)

ขอขอบพระคณุ ศริกิาญจน์ ศกัดเิดชภานพุนัธ์ (ป�า๋) MD43
พี่สำวสุดแสนจะใจดีไม่ว่ำสมำคมฯ จะจัดงำนสักกี่ครั้งไม่มีสักครั้ง
ทีพ่ีป่�ำ๋จะไม่เอือ้เฟ้ือสถำนทีจ่อดรถทีต่กึมณยีำให้นกัเรยีนเก่ำ ให้ได้
รบัควำมสะดวกในกำรกลบัมำโรงเรยีนอกีครัง้ พวกเรำรุน่ใกล้เคยีง
คงจะจ�ำได้ว่ำเธอน่ำรัก เรียนเก่ง แถมเธอยังเป็นศิษย์อันแท้จริง
ของมำแตร์เดอฯี

เสำร์ที ่10 มถินุำยน 2560 MD54 น�ำโดยนำยกสมำคมนักเรยีนเก่ำ 
มำแตร์เดอวิีทยำลยั หนึง่ สดุถนอม กรรณสตู และประธำนรุ่น ดำว 
ดำวร ีสมัครคำมยั จดัเลีย้งรุน่รือ้ฟ้ืนควำมหลงั ควำมสนกุ ควำมซน 
ควำมแสบของมอหกรุน่แรก ณ ห้องเปรมกมล The SUKOSOL 
HOTEL BANGKOK ของสำ มำรสิำ สโุกศล หนนุภกัด ี โดยมี
อำจำรย์สมุติรำ พงศธรและคณะครรู่วมรบัประทำนอำหำรและให้
ศลีให้พรลกูศษิย์ทีบ่ดันีอ้ำยุกใ็กล้ๆ จะไล่เลีย่กบัคณุครแูล้ว 
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ท่านผูห้ญงิมณฑนิ ีมงคลนาวิน MD36 ได้กรณุำปรบัปรงุและจดัพมิพ์หนงัสอื 
“ในหลวงของเรำ ศษิย์เก่ำมำแตร์ฯ” เป็นครัง้ที ่2 ตำมค�ำขอร้องของทำงโรงเรยีน เพรำะ
มจี�ำนวนไม่เพยีงพอกบักำรทีค่รภูำษำไทยของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที ่3 ก�ำหนดให้ 
อ่ำนเป็นหนงัสอือ่ำนนอกเวลำ  อกีทัง้เพือ่เป็นกำรน้อมร�ำลกึในพระมหำกรณุำธคิณุ 
ทำงโรงเรยีนจงึประสงค์ให้ครอบครวัของนกัเรยีนปัจจบุนัได้มหีนังสอืส�ำคญัยิง่เล่มนี้
ทกุครอบครวั นอกจำกนีส้มำคมนกัเรยีนเก่ำมำแตร์เดอีวทิยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ยงัได้น�ำหนงัสอืดงักล่ำวมำเผยแพร่ให้กบัศษิย์เก่ำของโรงเรียนอกีด้วย

ในกำรจัดพิมพ์ครัง้ทีส่องน้ี นักเรยีนเก่ำทีข่อรบัหนงัสอืไป กไ็ด้รบักำรเชญิชวนให้ 
สมทบปัจจยัตำมสะดวก ในกำรสนบัสนนุให้ทำงโรงเรียนมกีองทนุเพ่ือกำรจดักจิกรรม 
น้อมร�ำลกึในพระมหำกรณุำธคิณุอย่ำงสม�ำ่เสมอทกุวนัที ่5 ธนัวำคม นอกจำกนีแ้ล้ว 
นกัเรยีนเก่ำ MD36 ยงัได้น�ำเงนิมำมอบให้ทำงโรงเรยีนในวนัทีม่ำร่วมถ่ำยภำพ เมือ่
วนัเสำร์ที ่24 มถินุำยน 2560 อกี 53,580 บำท ท�ำให้โรงเรยีนมเีงนิในกองทนุนีเ้ป็น
จ�ำนวน 200,000 บำท

 จงึขอกรำบขอบพระคณุมำ ณ โอกำสนี้

ร่วมมอบรายได้จากการจัดทำาหนังสือ 
“ในหลวงของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์ฯ”
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........................................................................................................................................................

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

ที่ท�างาน............................................................โทรสาร.............................................................

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

ข้อมูลผู้บริจาค	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

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

 นักเรียนปัจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จ�านวนเงิน..............................บาท	(........................................................................................)

โดย

 เงินสด

 เช็คสั่งจ่าย	“มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”

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

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

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์	“มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”	

	 (รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆ	ตามข้อมูลบนแผ่นพับมูลนิธิมาแตร์เดอี)

 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค	

	 จาก	ธนาคารไทยพาณิชย์	(มูลนิธิฯ	จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)

 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต	(กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)

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

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

	  ครั้งเดียว

	  รายเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

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

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

	 	

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

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

ผู้บริจาค

ฝ่ายมูลนิธิมาแตร์เดอี

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

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

	

ต้นฉบับ	(ส�าหรับมูลนิธิ)

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

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

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