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Welcome Message

สารจากนายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต
MD54
กลับมาพบกันอีกครัง้ ในวารสารเซอรเวยี มเดอื นตุลาคมนะคะ ซึง่ ก็นบั เปน ฉบับที่ 4 ภายใต
การดําเนนิ งานของคณะกรรมสมาคมนักเรยี นเกาฯ ชุดปจจุบนั และก็เปน เวลาครบปแลวทีก่ รรมการชุดนี้
ไดมโี อกาสทํางานเพอ่ื โรงเรยี นของเรา ซึง่ ในหนึง่ ปทผ่ี า นมา ทางสมาคมก็ไดสรางสรรคกจิ กรรมมากมายภายใต
วัตถุประสงค Get Together Stronger ทีม่ งุ เนน การสรางความสัมพันธระหวางสมาคมฯ กับนักเรยี นปจจุบนั
นักเรยี นเกา คุณครูปจ จุบนั และคุณครูอาวุโส และองคกรภายนอก เพอ่ื สรางสายสัมพันธใหแนนแฟนยิง่ ขึน้
อันจะนําไปสูเ ครือขายมาแตรเดอีทแ่ี ข็งแกรงและเปน ประโยชนตอ ครอบครัวมาแตร อีกทัง้ สังคมตอไป
ตามจิตตารมณเซอรเวยี มของเรา

สุดถนอม กรรณสูต MD54

สําหรับในชวงปลายปนี้ ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย
สําหรับครอบครัวมาแตร ดังนี้
1. งานประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ที่จะจัดขึ้นใน
วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตรเดอี เพื่อแจงถึงผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุดปจจุบนั อีกทัง้ รายงาน
การเงินของทางสมาคมฯ
2. งานสวยไดกศุ ล วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
3. แพทยอาสาปาละอู ในเดือนมกราคม 2561
4. งานฉลองครบรอบ 90 ปโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
ในเดือนกุมภาพันธ 2561 พรอมการเปดตัวหนังสือ
“ไดรูจัก คือไดรัก... 100 รุนมาแตรเดอี 90 ปแหง
ความผูกพัน”
5. งานกตัญุตา กตเวทิตา ในเดือนมีนาคม 2561
6. งาน “จากพี่ ใ หญ . ..สู  น  อ งใหม ” เพื่ อ ต อ นรั บ น อ งๆ
มัธยม 6 ทีจ่ บการศึกษาเขาสูก ารเปนสมาชิกของสมาคม
นักเรียนเกาฯ อยางเปนทางการ
7.
7 การตรวจสุขภาพคุณครู โดยนักเรียนเกาที่เปนแพทย
และจะมาอานผลการตรวจสุขภาพของคุณครูทุกทาน
ใหคาํ ปรึกษาอยางใกลชดิ พรอมกับแนะนําวิธดี แู ลรักษา
สุขภาพอยางถูกตอง
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คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอี
ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําป 2559-2561

นายกสมาคม

สุดถนอม กรรณสูต

อุปนายก 1

อุปนายก 2

อุปนายก 3

เลขานุการ

ผูช ว ยเลขานุการ

เหรัญญิก

ผูช ว ยเหรัญญิก

นายทะเบียน

ผูช ว ยปฏิคม

สังคมสงเคราะห

ผูช ว ยสังคมสงเคราะห

ศรีชนก วัฒนศิริ

วาสินพี ร ปน มณี

ปฏิคม

ปพิชญา โหสกุล

ประชาสัมพันธ

อรนุช วองปรีชา

จารุจติ ร ทองใหญ ณ อยุธยา

พิสนิ ี อินทรทัต

จิรพร ภูธนกิจ

อุภยั พร อัศวรักษ

พญ.สุกญ
ั ญา ชัยกิตติศลิ ป

ภวสกุณ รัตนาวะดี

ปทมวดี ถวิลเวชกุล

สมิตา สรสุชาติ

สินนี ารถ เองตระกูล

สุทธินยี  อัตศาสตร

ผูช ว ยกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

ประสานงานผูแ ทนรุน

ผูช ว ยประสานงานผูแ ทนรุน

สาราณียกร

ผูช ว ยสาราณียกร

วิชาการ

สือ่ สารออนไลน

หาทุน

MD Shop

วางแผน

สีดา ชาญศิลป

อธิษฐาน องคพเิ ชฐเมธา

ขวัญชนก คงสิริ

วิทดิ า ตรังอดิศยั กุล

ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร

ธฤติมา สุธรี ะกุลชัย

อลิสา เคหสุขเจริญ

นัยรัตน ลิม้ สุวรรณ

ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต

ศิรวิ รรณ โอสถารยกุล
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จากการจัดกิจกรรมตางๆ ทีผ่ า นมาดิฉนั ไดรบั เสียงตอบรับทีด่ ี
มากๆ จากพีน่ อ งชาวมาแตรทกุ ทาน เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมตางๆ ที่
ผานมาของสมาคมนักเรียนเกาฯ ซึง่ ดิฉนั ก็รสู กึ ซาบซึง้ ใจเปนอยางยิง่
ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสรางความสุขใหกับครอบครัวมาแตรของ
เรา และตองขอขอบพระคุณในทุกเสียงตอบรับเหลานัน้ ซึง่ ดิฉนั ได
นําสงตอไปยังกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครทุกทานของ
สมาคมฯ ทีไ่ ดทมุ เทแรงกายแรงใจมาตลอด 1 ป เพือ่ สรางสรรค
กิจกรรมดีๆ ใหครอบครัวมาแตรเดอีของเราจนประสบความสําเร็จ
อยางเกินคาดหมาย
กิ จ กรรมของสมาคมฯ จะถู ก กํ า หนด และวางแผน โดย
นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมที่ 1 อุปนายกสมาคมที่ 2 อุปนายก
สมาคมที่ 3 และคณะกรรมการสมาคมฯ ทัง้ 16 ฝาย ตัง้ แตเริม่
เขามารับหนาที่ โดยแตละฝายมีหนาทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจนและเมือ่ มี
การจัดกิจกรรมใหญ ทุกฝายก็รว มแรงรวมใจชวยกันทํางานใหสาํ เร็จ
อยางสมบูรณแบบทีส่ ดุ ดังทีห่ ลายๆ ทานไดสมั ผัสมาแลวในวันทีม่ ี
การถายรูปเพือ่ จัดทําหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... 100 รุน มาแตรเดอีฯ
90 ปแหงความผูกพัน”
ในวันถายภาพทัง้ 5 วันครึง่ ทุกฝายไดรว มแรงกันอยางเต็มที่
เพือ่ ใหงานดําเนินไปไดอยางไมตดิ ขัด
การรวบรวมขอมูลตางๆ ของหนังสือเลมนีก้ จ็ ะเสร็จสิน้ ในวันที่
30 กันยายนนี้ และจะจัดพิมพใหแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธปห นา
เพือ่ สงมอบใหกบั ทุกทานในโอกาสครบรอบ 90 ปของโรงเรียของเรา
ซึง่ เราก็จะมีการจัดงานฉลองครบรอบ 90 ป มาแตรเดอีฯ ดิฉนั หวัง
เปนอยางยิ่งที่จะไดตอนรับพี่นองชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทานในงาน
ตางๆ ดังกลาวดวยนะคะ
ทั้ ง หมดนี้ เ ป น เพี ย งแค ส  ว นหนึ่ ง ของการทํ า งานของคณะ
กรรมการชุดนี้นะคะ ซึ่งกวากิจกรรมทุกอยางจะสําเร็จขึ้นมาได
นัน้ ก็มเี บือ้ งหลังทีไ่ มไดโรยดวยกลีบกุหลาบ แตกรรมการและอาสา
สมัครทุกทานก็ยังทํางานกันดวยรอยยิ้มอยางไมทอถอย ซึ่งทําให
ดิฉันซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง และก็อยากขอเชื้อเชิญใหทานผูอาน
ทุกทานรวมเปนกําลังใจใหกบั คณะกรรมการชุดนีด้ ว ยการสนับสนุน
กิจกรรมของทางสมาคมฯ อยางตอเนือ่ งดังทีผ่ า นมา

พิธมี สิ ซาถวายความอาลัย วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 สุดถนอม กรรณสูต MD54
นายกสมาคมฯ นําทีมคณะกรรมการ ไปทําความดีถวายพอหลวง
กันทีท่ อ งสนามหลวง

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รวมตัวกัน
ขอพรปใหมกบั คณะซิสเตอร

ศิษยเกามาแตรเดอีฯ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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ทริปปน นอย เนนอรอย ของชมรมจักรยานมาแตรเดอีฯ
ครัง้ ที่ 7 หัวหิน - ปราณบุรี เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธทผี่ า นมา

“จากพีใ่ หญ สูน อ งใหม” 8 มีนาคม 2560

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รวมกับชมรม
แพทย
แ อาสา มาแตรเดอีวทิ ยาลัยฯ รวมสานตอจิตตารมณ
เซอร
เ เวียม ในเดือนมกราคมของทุกป นําทีมแพทยอาสา
มาแตร
ม เดอีฯ คณะครู นักเรียนเกา และ นักเรียนปจจุบนั
ชัชน้ ม. 2 ของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ รวมตัวกันเพือ่ ออก
เยี
เ ย่ มโรงเรียนตางๆ

MD Workshop สอนการทํา Choc Chip Soft Cookie และ
Three Choc Cheese Cake โดยเชฟออย วัชราพรรณ วณิชยคพู ลัง
กูรู จาก Olive Oyl Baking Stidio

ชาวมาแตรเดอีฯ รวมประดิษฐดอกไมจนั ทน เพือ่ ถวายแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

อาสาสมัครมาแตรเดอีฯ รวมพลังมอบความสุขพรอมสุขภาพทีด่ ใี ห
กับเด็กๆ บานเทพ บรรยากาศในวันนัน้ อบอวลไปดวยความสุขและความ
อบอุน

MD Workshop ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันเสารที่ 3 มิถนุ ายน
2560 กับการเชิญสาวๆ มาเรียนรูเ ทคนิคการแตงหนาจากศิษยเกา
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ

สุดทายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกทานที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน
ในทุกๆ กิจกรรมของสมาคมฯ เปนอยางดียงิ่ โดยเฉพาะเพือ่ นมาแตรฯ
รุน 54 และครอบครัวของดิฉนั ทีใ่ หกาํ ลังใจ สนับสนุนดิฉนั มาโดย
ตลอด เพราะหากปราศจากความรวมมือของทุกทานแลวกิจกรรม
ตางๆ ก็ไมสามารถจะเกิดขึ้นและประสพความสําเร็จอยางดียิ่ง
ดังเชนทีเ่ ห็นในปจจุบนั แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ
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ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560

สมาคมนักเรียนเกาฯ
จัดประชุมใหญสามัญประจําป

เรือ่ ง เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2560
เรียน ทานสมาชิกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

เนือ่ งดวยสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จะจัดใหมกี ารประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560 ในวันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียน
มาแตรเดอีฯ จึงขอเรียนเชิญนักเรียนเกาทุกทานเขารวมประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

ผูแ ทนฝายบริหารโรงเรียนกลาวตอนรับ

ระเบียบวาระที่ 2

โรงเรียนประกาศรางวัลเซอรเวียมนักเรียนเกาทําประโยชนใหแกโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 3

-

ระเบียบวาระที่ 4

ขอบคุณผูแ ทนรุน

ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ งอืน่ ๆ (ถามี)

นายกสมาคมฯ เปดประชุม
เรือ่ งแจงเพือ่ ทราบ
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
รายงานกิจกรรมประจําป 2559 – 2560
(พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2560)
- เหรัญญิกรายงานการเงินของสมาคมฯ
- รับรองรายงานการเงินประจําป 2559 – 2560
- แตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชีประจําป 2560 – 2561

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และภายหลังการประชุมขอเรียน
เชิญรวมรับประทานอาหาร อนึง่ คณะกรรมการฯ ขอเรียนเชิญผูแ ทนรุน ทีไ่ ดชว ยประสานการถายรูปได
กรุณามารวมประชุมเพือ่ ใหคณะกรรมการฯ ไดขอบคุณทานกับความรวมมืออยางดียงิ่ ทีไ่ ดรบั
ขอแสดงความนับถือ
เลขานุการ
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Welcome Message

สารจากสาราณียกร
ขอตอนรับศิษยมาแตรทกุ ทานสูว ารสารเซอรเวียม
ฉบับเดือนตุลาคม 2560

ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61

สําหรับวารสารเซอรเวียม
ฉบั บ นี้ นั บ เป น ฉบั บ พิ เ ศษ
ดวยเปนฉบับปฐมฤกษของ
การปรั บ เวลาการจั ด พิ ม พ
ซึง่ แตเดิมเคยจัดพิมพในเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนนั้น จากนี้ไปจะ
ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นให จั ด พิ ม พ ใ นเดื อ น
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมแทน
โดยเนือ้ หาสาระก็ยงั คงเขมขนดังเชนทีผ่ า นมา ซึง่ ในฉบับนี้
เราก็ไดนําบรรยากาศอันแสนอบอุนและสนุกสนานของงาน
MD Run 2017 มาใหไดชมกันไปพรอมๆ กับเบื้องหลัง
การถายภาพในวันสุดทายของหนังสือ 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน มาฝากกันดวย เมื่อการถายภาพ
ดังกลาวเสร็จสิน้ ลง ก็ถงึ ขัน้ ตอนของการจัดวางรูปเลม ซึง่ ทางทีม
งานก็กําลังเรงทํางานกันอยางเต็มกําลังเพื่อใหหนังสือเลมนี้
ออกมาอยางงดงามและทันเวลาการฉลองโอกาสครบรอบ 90 ป
ของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2561 นี้
นอกจากการจัดพิมพหนังสือ 100 รุนมาแตรเดอี 90 ป
แหงความผูกพันแลว คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกาฯ ยังได
จัดเตรียมงานฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปของโรงเรียนเรา
ไวดว ย แตจะนาสนุกและตืน่ เตนแคไหน คงตองรอติดตามกัน
ในวารสารเซอร เ วี ย มฉบั บ เดื อ นมกราคม 2561 และใน
สือ่ ประชาสัมพันธอนื่ ๆ จากทางโรงเรียนอีกครัง้ คะ
สุดทายนี้ ดิฉนั ขอขอบคุณทุกทานทีไ่ ดใหการสนับสนุนใน
ทุกกิจกรรมที่ทางสมาคมนักเรียนเกาฯ จัดขึ้นดวยดีเสมอมา
ทุกกําลังใจของทานนั้นเปนแรงผลักดันใหพวกเราพรอมจะ
สรางสรรคกิจกรรมดีๆ เพื่อกระชับความสัมพันธของศิษย
มาแตร ใ ห แ น น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น ควบคู  ไ ปกั บ การดู แ ลโรงเรี ย น
มาแตร เ ดอี ที่ รั ก ยิ่ ง ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ต อ ไป แล ว พบกั น ใหม ใ น
เดือนมกราคมนะคะ
ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61
กรรมการฝายสาราณียกร
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MDAA

โรงเรีRUN
MD
ยนของเราวั
2017นนี้
“นักเรียนเกา – ปจจุบนั มาแตรเดอีฯ” รวมพลังวิง่
“เพือ่ ครู” ในงาน “MD RUN 2017”
นับเปนการรวมพลังที่แข็งแกรงและนาประทับใจ
สุ ด ๆ สํ า หรั บ กิ จ กรรมงานเดิ น – วิ่ ง
การกุศล “MD RUN 2017” ซึง่ จัดขึน้
โดย สุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมม
นั ก เรี ย นเก า มาแตร เ ดอี วิ ท ยาลั ย ใน
พระบรมราชูปถัมภ รวมกับ ศกร ทวีสนิ
นายกสมาคมผู ป กครอง คณะครู
และโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โดย
รายไดท้ังหมดจะสมทบทุนเพื่อสราง
ความมั่ น คงให ค รู อ าวุ โ สช ว งหลั ง
เกษี ย ณอายุ ซึ่ ง งานนี้ มี นั ก เรี ย น
เกา – ปจจุบนั มากมายหลายรุน อาทิทิ
ประพิณ รุจิรวงศ, สกลศรี มาลีนนทท,
ภัทศา งามจิตสุขศรี, ศิรวิ รรณ พานิชชี
ชชีวะ,
วรรณวรวรรณ วีรวรรณ, ธีรพ ร พรอมพั
อมพันธุ,
พรนภา จันศิร,ิ โรสซาลีนา อเล็กซานเดอร แม็คเคย,
สินนี ารถ เองตระกูล, วรรณธิดา ศุภจริริยาวัตร, ณวิภา
เอีย่ มอมรพันธ ฯลฯ ณ โรงเรยี นมาแตรรเดอีวทิ ยาลัย
เมอ่ื วันอาทิตยท่ี 20 สิงหาคม 2560

ภายในงานเต็
นงานเต็มไปดวยบรรยากาศอันอบอ
อบอุนของเพื่อนพอง
นน อ งพี่ ช าวมาแตร เ ดอี ฯ ที่ พ ร อ มใจกั น มารวมตั ว ทํ า หน า ที่
นนั ก เรี ย นที่ ดี ข องครู อี ก ครั้ ง เพื่ อ ตอบเเทนพระคุ ณ ที่ เ คย
สั่ ง สอนเรามา โดยร ว มกิ จ กรรมเดิ น – วิ่ ง การกุ ศ ลในงาน
“MD RUN 2017” ทั้ ง นี้ ทุ ก คนต า งมี จุ ด มุ  ง หมายปลายทาง
เดียวกัน คือเพือ่ สงตอพลังความรักให “ครู” ทีร่ กั ไดรบั เกียรติจาก
ซซิสเตอรทิพยกนก ประสพโชคชัย ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร และ
อาจารยสุมิตรา พงศธร มารวมเปนประธานเปดงาน พรอมรวม
รรองเพลงสรรเสริญพระบารมีอยางกึกกอง
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สุดถนอม กรรณสูต MD 54 นายกสมาคมนักเรียนเกาฯ

“เราเคยเห็นรุนพี่ๆ ไดทํากิจกรรมที่ดีไวมากมาย พอตัวเอง
มีโอกาสจึงอยากจะสานตออะไรดีๆ ที่พี่ๆ ไดทําไว ซึ่งกิจกรรม
MD RUN 2017 ในป นี้ ก็ นั บ ว า ประสบความสํ า เร็ จ เพราะ
มีนกั เรียนเกาและปจจุบนั มาสมัครกันมากมายกวา 3 พันคน ดีใจ
ที่เห็นทุกคนมารวมพลังทําหนาที่นักเรียนที่ดีอีกครั้ง ผานงาน
การเดิ น – วิ่ ง การกุ ศ ล เพื่ อ แสดงออกถึ ง พลั ง ความรั ก
ความอบอุน ความแข็งแกรงและความสามัคคีของพวกเราเลือด
เซอรเวียม เพือ่ ครูอาวุโส อยากจะใหเปนกิจกรรมที่เปนประเพณี
แบบนีต้ อ ไปอีกหลายๆ รุน ”

ศกร ทวีสนิ นายกสมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
“ปนแี้ บงการวิง่ เปน 3 ระยะทาง คือ Super Fun Run ระยะ 7 ก.ม. Fun Run ระยะ 3.5 ก.ม.
และ
แ Kids Run ระยะ 200 เมตร ซึง่ มีทงั้ คุณครูอาวุโส นักเรียนเกาทีม่ าพรอมครอบครัว และ
นักเรียนปจจุบนั มารวมเดิน – วิง่ มากมาย เปนภาพทีอ่ บอุน และสามัคคีมากๆ อยากจะใหทกุ
คนมารวมพลั
งกันแบบนี้ไปทุกปเลย เหมือนเปนการมาทํากิจกรรมพรอมการสานสัมพันธนองพี่
ค
ไปพร
ไ อมๆ กันดวย”
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นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเหรียญใหนักวิ่งตั้งแตรุนใหญไปจนถึง
รุนจิ๋ว มีบูธอาหารและเครื่องดื่มมากมายไวใหบริการ พรอมดวย
การแสดงมินิคอนเสิรตจากสองศิลปนรุนใหญ เบิรด – กุลพงษ
บุนนาค และ ฮารท – สุทธิพงศ ทัดพิทกั ษกลุ ทีม่ ารอง – เลนเพลง
สุดไพเราะใหชาวมาแตรเดอีฯ ฟงตลอดงาน
กอนสงทายดวยการรวมตัวกันยืนเคารพธงชาติอยางพรอม
เพรียงหนาเสาธงและเปลงเสียงรองเพลงชาติอยางไพเราะกังวาล
ไปทัว่ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ!
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ขอขอบคุณผูจ ดั งาน MD run
1. มุจลินท กิตสิ ทิ ธิ์ MD 61 ผูด แู ลการตกแตงสถานที่
2. นักเรียนเกา MD 61 และ MD 62 รวมกันตกแตงสถานที่
3. รัตติกร โลหะชลิตานนท MD 61 ผูด แู ล Key Visual และ
ออกแบบโลโก
4. กมลนลิน กมลนาวิน MD 77 ผูอ อกแบบงานกราฟฟค งานศิลป
ทัง้ หมด และออกแบบเหรียญรางวัล
5. อโรชา กิตติวทิ ยากุล MD 75 Show Manager
6. รุจนา อุทยั วรรณ MD 71 พิธกี ร

7. ภัทศา งามจิตสุขศรี MD 59 พิธกี ร
8. โรซาลินา อเล็กซานเดอร MD 55 พิธกี ร
9. กวิตา รอดเกิด MD 75 พิธกี ร
10. อภิกลุ โกเมศโสภา MD 71 ผูด แู ลคิว VIP
11. รัชนีวภิ า ปุย พันธวงศ MD 61 ผูค วบคุมการติดตัง้ ซุม อาหาร
และซุม สปอนเซอร
12. สุมธั ยา เอกโชติ MD 61 ผูค วบคุมการรือ้ ถอน
13. สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
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รายนามผูส นับสนุนงาน MD Run 2017
1,000,000 บาท
สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย
300,000 บาท
1. บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั สิงห คอรเปอเรชัน่ จํากัด

240,000 บาท
ศิษยเการุน MD44
237,000 บาท
ศิษยเการุน MD37
200,000 บาท
บริษทั แลคตาซอย จํากัด
136,000 บาท
ศิษยเการุน MD58

64,000 บาท
ศิษยเการุน MD 64

60,000 บาท
1. คุณสมัย คุม ทาไม
2. ศิษยเการุน MD49
50,000 บาท
1. nametag
2. GOLDENLAND
3. ด.ญ.ณชญาดา ศุภวิรชั บัญชา MD97
4. บริษทั โชติจนิ ดา คอนซัลแตนท จํากัด
5. บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
6. Thai Union Group PCL.
7. คุณชมพูนทุ ลีอ้ สิ สระนุกลู “กลุม สิทธิผล”
8. บริษทั พัมคิน คอรปอเรชัน่ จํากัด
9. บริษทั เทลอน โฮลดิง้ จํากัด
10. ปญจทรัพย
11. คุณเพชรรัตน ศิรริ ตั นอสั ดร MD59
12. คุณวราพร พิพธิ สุขสันต

163,631 บาท
ศิษยเการุน MD63
100,000 บาท
1. บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (นมตรามะลิ)
2. คุณสาวิตรี รมยะรูป
3. คุณสุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกู
4. ครีมกันแดด Mizumi และ สินคาขนาดทดลอง
3,000 หลอด มูลคาหลอดละ 199 บาท
5. Unizep Sportswear และ คูปองลดราคา
3,000 ใบ
6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
7. บริษทั เจงกิสโฮลดิง้ ส จํากัด
8. ด.ญ.ณชา งามอัจฉริยะกุล อ.3/3
9. บริษทั เอ เพลย มิวสิก ดิจติ อล จํากัด
10. บริษทั เอ เพลย มิวสิก จํากัด
11. คุณไพโรจน ทุง ทอง
12. บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
13. คุณพรพรรณ พรประภา
14. บริษทั นํา้ มันอพอลโล (ไทย) จํากัด
15. Kin Buffet & Ramen

35,000 บาท
บริษทั เจบีเอ็ม เทรดดิง้ จํากัด

30,000 บาท
1. ด.ญ.ธันญาพัชญ ยัง่ ยืนวงศ MD97
2. คุณวิภาสิริ จิรกิติ
3. บริษทั บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4. บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
5. คุณพิมสิริ ณ สงขลา
6. บริษทั แบมบิโน จํากัด
7. บริษทั ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด

20,000 บาท
1. คุณจันทรทพิ ย วานิช
2. คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ
3. คุณวิภาดา โทณวนิก MD47
4. คุณมัลลิกา กาญจนชัยภูมิ
5. ครอบครัว เลาหเกริกเกียรติ
6. พฺ.นลินี ไพบูลย
7. ศิษยเการุน MD65
8. คุณนฤมล วังศธรธนคุณ
9. คุณสุภาวดี ตันติยานนท MD54

15,000 บาท
1. บริษทั เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. บจก. โรงเเรมทวินโลตัส
3. ด.ญ.ธณพร – ด.ญ.ภคมน ตันติยานนท
4. ด.ญ.พิมพอร กายพันธุเ ลิศ
10,000 บาท
1. ด.ญ.เบญญาภา – ด.ญ.ปารวัน เสถียรถิระกุล
2. คุณเขมจิรา เทศประทีป
(ชือ่ เดิม พอใจ ลิม้ นุสนธิ)์ MD65
3. คุณฐิตารีย ฐิตะวรรโณ MD94
4. คุณวิชดุ า เทพบัญชาพร
5. คุณทิพยชวี นั วงศสรุ ไกร
6. คุณเทวิน กุลยดุลย
7. คุณวิภาวี ชาญศิรศิ กั ดิส์ กุล
8. คุณณัฏฐนันท ฉวีวงษ
9. ด.ญ.ศศิมนัส บุนนาค
10. คุณวรันดา บูลสุข MD 59
11. คุณตรีสคุ นธ อัญชนานนท MD68
12. คุณณัฐนันท อรรคลีพนั ธุ
13. คุณเพ็ญลักษณ เกรียงวัฒนพงษ
14. คุณศิรบิ ปุ ผา จุลละทรัพย
15. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
16. คุณอริยา โคมิน
17. คุณสุนัดดา ปริปุญณะ
18. คุณปริม คุณะเกษม
19. น.อ.ญ อนงคนาฏ ระหงษ
20. คุณอารักษ ราษฎรบริหาร

นอกจากผูส นับสนุนตามรายนามทีป่ รากฎอยูด า นบน ยังมีผรู ว มบริจาคเงินสนับสนุนงาน MD Run 2017 อืน่ ๆ อีกเปนจํานวนมาก
ซึง่ ทางทีมงานและคณะกรรมการผูจ ดั งานทุกทานตองขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ี้
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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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MDAA

ไดรูจัก คือไดรัก... 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน
ศิษยมาแตรเดอีฯ รวมตัวถายภาพรุน กันเปนวันสุดทาย

ชวงเชาของวันเสารที่ 23 กันยายน 2560 โรงเรียนมาแตรเดอี
ของเราก็กลับมาคึกคักอีกครัง้ เมือ่ ศิษยมาแตรฯ หลายรุน พรอมใจ
กันมาถายภาพลงหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน” ซึ่งนับเปนการถายภาพรอบสุดทายเพื่อ
เก็บตกจากการถายภาพรวมรุนใน 3 ครั้งที่ผานมา โดยครั้งนี้เรา
ไดยายสถานที่ถายภาพจากโรงยิมมาเปนที่หองนาฏศิลปดานหลัง
MD Shop ดวยคาดวาจะมีผมู ารวมถายภาพไมมากนัก แตปรากฏวา
มีศิษยมาแตรฯ กวา 700 คนไดมารวมถายภาพในครั้งนี้ จึง
ทําใหเกิดความลาชาอยางมาก แตทกุ คนก็ไมบน นัง่ รอคุยกันอยาง
อบอุนสนุกสนาน บางก็ลงทะเบียนอัพเดทขอมูลศิษยเกา บางก็
ถายภาพกับรุน พีร่ นุ นอง บางก็ชอ ปปง ใน MD Shop พรอมจอง
หนังสือ ทําใหทมี งานซาบซึง้ ใจเปนอยางมาก และในทีส่ ดุ การถาย
ภาพก็เสร็จสิ้นลงในเวลาเกือบ 4 โมงเย็น พรอมๆ กับความโลง
ใจของทีมงานที่การถายรูปสําเร็จลงดวยดีภายใตการทํางานของ

ทีมงานชุดเล็กที่มีไมถึง 20 ชีวิตในครั้งนี้ นําโดยนายกสมาคมฯ
สุดถนอม กรรณสูตร (หนึง่ ) MD54 อุปนายกที่ 1 ศรีชนก วัฒนศิริ
(นอง) MD44 อุปนายกที่ 2 อรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49
อุปนายกที่ 3 จิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ ) MD53 พรอมดวยกรรมการ
และอาสาสมัครหลายทาน อาทิ กุลวดี ชวนไชยสิทธิ์ (กอย)
MD49, พญ.สุ กั ญ ญา ชั ย กิ ต ติ ศิ ล ป (อ อ ) MD54, ธฤติ ม า
สุธรี ะกุลชัย (อุ) MD54, วรนันท ประเสริฐเมธ (เปล ) MD57, สุทธินี
อัตศาสตร (พิม) MD56, จารุจติ ร ทองใหญ ณ อยุธยา (ตุย ) MD57,
ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61, ปทมวดี ถวิลเวชกุล (ปุย ) MD67,
ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร (พัตเตอร) MD78, ปพิชญา โหสกุล (จูน)
MD63, พิสนี ี อินทรทัต (บิ)๊ MD66, สีดา ชาญศิลป (สีดา) MD68,
อลิสา เคหสุขเจริญ (นีนา ) MD70 และภัทราภา ทรรทรานนท
(ภัทร) MD63 เปนตน
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สําหรับศิษยมาแตรฯ ทีี่อยูตางประเทศ ก็็สามารถสงภาพถายมารวมจัดพิมพดวยได
ไ เชนกัน โโดยได
ไ ปดรับภาพถายเสริมใในวันทีี่
30 กันยายนทีผ่ า นมา จากนีต้ อ ไปทีมงานก็จะรวบรวมภาพนํามารีทชั ตกแตงใหเรียบรอยสวยงามและจัดวางรูปเลมคูก บั ชือ่ ของสมาชิก
ในแตละรุน ทีไ่ ดมาถายภาพใน 3 ครัง้ แรก โดยกําหนดปดเลมคือเดือนธันวาคมนี้ เพือ่ ใหสามารถจัดพิมพและมอบใหกบั ทุกทานไดทนั
ในเดือนกุมภาพันธปห นาในโอกาสครบรอบ 90 ป โรงเรียนของเรา
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หนังสือ “ไดรูจัก คือไดรัก... 100 รุน มาแตรเดอี 90 ป
แหงความผูกพัน” ไดเปดใหสั่งจองกันไปแลวตั้งแตวันเสารที่
24 มิถนุ ายน วันเสารที่ 22 กรกฎาคม วันเสารที่ 26 สิงหาคม และ
วันเสารที่ 23 กันยายนทีผ่ า นมา ในราคาพิเศษเพียง 900 บาท จาก
ราคาปกติ 1,000 บาท และไดปด รับจองในวันที่ 30 กันยายน 2560
สําหรับผูท มี่ ไิ ดจองหนังสือในครัง้ นีก้ น็ า เสียดายเปนอยางยิง่ ทีเดียว
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ทีมงานจัดทําหนังสือ “ไดรจู กั คือไดรกั ... 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน” ตองขอขอบคุณศิษยมาแตรฯ ทุกทาน
ที่ ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า หนั ง สื อ เล ม นี้ ด  ว ยดี ต ลอดมา
เราจะพยายามอยางเต็มที่ ที่จะเนรมิตหนังสือเลมนี้ใหประทับใจ
ทุกทานอยางสุดฝมอื
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MD Today

โรงเรียนของเราวันนี้
เหลานักเรียนมาแตรรว มแสดงดนตรีคลาสสิก
ประจําปสดุ ยิง่ ใหญ Music Everlasting 2017

รายการแสดงดนตรี classic ของนักเรียนโรงเรียน
มาแตรเดอีวทิ ยาลัยในชุด A Musical Journey ซึง่ กําหนด
ชือ่ การแสดงวา Music Everlasting สําหรับปการศึกษา
2560 เสร็จสิน้ ไปเมอ่ื วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560
การแสดงดนตรีนจ้ี ดั ขึน้ เปน ปท่ี 19 แลว โดยมีครูซาบรีนา
อเล็กซานเดอร MD รุน 56 เปน บุคคลสําคัญยิง่ ทีท่ าํ ใหเ กิด
รายการนี้ และรวมจัดเตรียมงานกับคุณครูดนตรีสากล
ของโรงเรียนอยางตอเนื่องมาทุกป ซาบรีนาชวยตั้งแต
การกําหนดรายการ การ audition การกระตุน ใหนกั แสดง
พัฒนาตนเอง และเตรียมรายการแสดงใหไดคณ
ุ ภาพในทุก
รายละเอียด อีกทัง้ ยังปรับปรุงกระบวนการดําเนนิ การเพอ่ื
เพม่ิ คุณคาของการนําเสนอใหดยี ง่ิ ขึน้ ทุกป
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ทั้ ง นี้ คุ ณ ครู อ ภิ ส มั ย ภาวะสิ ท ธิ โ ชติ เป น ผู 
ประชาสัมพันธรายการ เพือ่ เชิญชวนนักเรียนทีเ่ รียน
ดนตรีใหสมัครการแสดงดนตรี ตั้งแตกอนปดปการ
ศึกษาในเดือนกุมภาพันธ ขอมูลกําหนดการตางๆ จะ
ปรากฎใน website ของโรงเรียน รวมทัง้ ใบสมัครเขา
รวมก็สามารถ download ได เมือ่ โรงเรียนเปดปการ
ศึกษาใหมสกั พักหนึง่ คุณครูดนตรีกจ็ ะเตือนใหผสู นใจ
รวมแสดงยืน่ ใบสมัคร ซึง่ ในปนมี้ ผี สู มัครกวา 90 คน
หลังจากนัน้ ในเดือนกรกฎาคม ครูซาบรีนา จะมาชวย
คุณครูดนตรีคดั เลือกนักแสดง ในการคัดเลือกรอบแรก
นีเ้ ปดโอกาสนักแสดงเต็มที่ หากยังไมมคี วามพรอมนัก
ก็จะไดรับโอกาสใหไปฝกซอมเพิ่มเติมแลวจึงทําการ
คัดเลือกอีกครัง้ ในปนนี้ กั เรียนทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหรว ม
แสดงมี 47 คน อยูใ นชุดการแสดง 44 เพลง ผูแ สดง
สวนใหญเปนนักเรียนประถมศึกษา มีการเดีย่ วเปยโน
ฟลุต ฮารป ไวโอลิน และการขับรองเพลง ผูช มหลัก
เปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ซึง่ ไดรบั การอบรม
ใหชมดนตรีคลาสสิกเปน นัง่ เรียบรอย เปดหู ตา และใจ
รับฟงและรับชม ไมพดู คุย ไมถา ยภาพและรูจ กั ปรบมือ
ใหถูกเวลาอยางเหมาะสม และยังมีผูปกครองและ
ครูดนตรีกม็ ารวมประมาณ 80 คน

การจัดการแสดง Music Everlasting นีเ้ ปนความภาคภูมใิ จ
ของโรงเรียนทีม่ โี อกาสสนับสนุนนักเรียนในสิง่ ดีๆ มีคณ
ุ คานอกจาก
สรางสุนทรียะแลว ยังเปนการพัฒนาสมอง ฝกความมีวนิ ยั ในตนเอง
ความเพียรพยายามและทําอะไรอยางมีเปาหมาย การแสดงเปนที่
ชืน่ ชมของครูดนตรี เพราะโรงเรียนเปดเวทีใหแสดงอยางใหเกียรติ
นับเปนการแสดงทีม่ คี ณ
ุ คา นักดนตรีนา รัก นาชืน่ ชมลวนมีแววทีจ่ ะ
เปนศิลปนไดในอนาคต แตทสี่ าํ คัญคือเปนโอกาสใหทกุ ๆ คนทีม่ สี ว น
รวมไดเรียนรู ไดพฒ
ั นาตนเองในดานตางๆ อยางดียงิ่
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เรือ่ งเลาจากฝายวิชาการ
การคนหาความสามารถพิเศษของเด็ก
โดย ศ.ดร.รัศมีดารา หุน สวัสดิ์
คนหลายคนใชเวลาเกือบทัง้ ชีวติ
คนหาวิชาชีพทีใ่ ชและตรงกับความ
สามารถพิเศษของตน บางทีกวาจะ
พบก็ใกลวยั เกษียณเขาไปแลว บาง
คนเรยี นมาทางหนึง่ แตมคี วาม
สุขกับการทํางานในอีกอาชีพหนึง่
ซึง่ แตกตางกันโดยสิน้ เชงิ เชน
นักเรยี นแพทย แตไปเปน นักรอง
นักแสดง จบวิศวกรรมศาสตร
แตไปทํารานอาหาร จบรัฐศาสตร
แตไปเปน ครูสอนโยคะ บางคนนํา
ความสามารถพิเศษมาเปน อาชีพ
เสริมจากงานประจํา ซึง่ อาจประสบ
ความสําเรจ็ มากกวางานทีท่ าํ อยู
เตม็ เวลาเสียอีก สิง่ เหลานีล้ ว นเปน
ความสุขและความภาคภูมใิ จของ
แตละคนทีค่ น พบตนเอง

ทุกๆ ปนักเรียนชั้นมัธยมปลายแตละคนจะใชเวลาไปไมมาก
ก็นอ ยกับการคนหาคณะและสถาบันทีอ่ ยากเขาศึกษาตอเพือ่ จะไดมี
วิชาชีพทีช่ อบในอนาคต สวนนักเรียนมัธยมตนทีจ่ ะเลือกเรียนสาย
ศิลปหรือสายวิทยกต็ อ งตัดสินใจเชนกัน อยางไรก็ดไี มมใี ครสายเกิน
ไปที่จะเปลี่ยนแปลงเสนทางวิชาชีพ แตสําหรับคนที่รูวาตนถนัด
อะไรไดเร็ววันเนือ่ งจากมีความสามารถเฉพาะทางทีโ่ ดดเดน ยอม
โชคดีทตี่ งั้ ตนไดเร็ว และมีโอกาสฝกฝนพัฒนาตนไดเร็วกวาคนอืน่
แลวใครละที่จะเปนผูชวยคนหาความสามารถพิเศษของ
แตละคน แนนอนที่ตองเริ่มที่ตัวเด็กเอง จากนั้นก็เปนครูและผู
ปกครอง ที่จะคอยชวยสังเกตและใหโอกาสเด็กไดพัฒนาไปใน
ทิศทางทีถ่ กู ตอง ความสามารถพิเศษทีว่ า นีอ้ าจปรากฏใหเห็นไดจาก
การเรียนในวิชาตามหลักสูตร ในวิชานอกหลักสูตร หรือแมแตใน
กิจกรรมทีท่ าํ กันในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
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อันทีจ่ ริงความสามารถพิเศษ ไมจาํ เปนตองเปนความสามารถ
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับความสามารถของผูอื่น แตจะตอง “พิเศษ”
และ “สูง” เมือ่ เทียบกับความสามารถอืน่ ๆ ของตนเอง โดยความ
สามารถทัง้ หลายยอมพัฒนาเพิม่ ขีดใหสงู ขึน้ ได ยิง่ ถาเปนความชอบ
ของเด็กเองทีเ่ ต็มใจจะพัฒนาตนเอง ยิง่ จะเพิม่ ประสิทธิภาพเมือ่ ได
รับการสงเสริมใหถกู ทาง
ผูป กครองทีม่ บี ตุ ร 2 – 3 คน จะเห็นถึงความแตกตางกันของ
เด็ก ทัง้ อุปนิสยั ความชอบ และความสามารถดานตางๆ สําหรับครู
ทีม่ ลี กู ศิษยในชัน้ เรียน 30 – 40 คน ยอมตองเหนือ่ ยมากขึน้ อีกกวา
10 เทา ทีจ่ ะเฝาสังเกตและบันทึกความถนัดของเด็กรายคน รวม
ถึงเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกในสิง่ ทีเ่ ขาถนัด ในขณะเดียวกัน
ก็ควรใหคาํ แนะนํา ติชมอยางสรางสรรค เพือ่ ใหเด็กเกิดความภาค
ภูมใิ จและเพียรพยายามทีจ่ ะพัฒนาผลงาน
ทุกวันนี้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยใหความสําคัญกับ
การคนหาความสามารถพิเศษของเด็ก โดยจัดใหเด็กมีทางเลือก
ที่หลากหลาย ไดสัมผัสและทดสอบความถนัดรวมกับความชอบ
ของเด็ก โดยไมลืมที่จะสื่อสารกับผูปกครองเพื่อรวมกันสนับสนุน
พัฒนาการในทิศทางนั้นใหเป นรูปธรรม บางคนอาจใชความ
สามารถนัน้ ๆ นําเขาสูเ สนทางการแขงขันหรือบางคนอาจนําไปใชให
เกิดรายไดใหกบั ตนเอง หมูค ณะ สถาบันการศึกษาหรือครอบครัว
ทัง้ นีห้ ลักการก็คอื สงเสริมการพัฒนาไปใหสงู และไปใหสดุ ถาความ
สามารถไปถึง

การมีวชิ าเลือกและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร จะชวยใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ
พิเศษ ซึ่งโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ใหความสําคัญและจัดใหมีอยาง
สมํา่ เสมอ ไมวา จะเปนการแสดงละคร การแสดงดนตรี การแขงขัน
กีฬา นิทรรศการทางศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร ฯลฯ ลวนแลว
แตชว ยใหตวั เด็กเอง ครู และผูป กครอง ไดคน พบความสามารถลึกๆ
ทีซ่ อ นอยู ถาจะสงเสริมใหทนั เวลา ครูและผูป กครอง ควรเฝาสังเกต
ตัง้ แตเด็กอยูช นั้ ประถม แลวบันทึกผลงานสงทอดตอไปใน Portfolio
ของเด็ก เพือ่ ผูอ า นจะไดรจู กั ตัวตนทีแ่ ทจริงของเด็กคนนัน้ ซึง่ บาง
คนอาจมีความสามารถพรอมกันหลากหลายดาน ในขณะทีบ่ างคน
ยังคนหาไมพบ ก็อยาเพิ่งทอใจ ขอเพียงหมั่นเปดโอกาสใหเด็กได
มีประสบการณและเรียนรูสิ่งแปลกใหมในโลกปจจุบันใหมากที่สุด
เพือ่ ชวยกันคนหาความถนัดใหจงได
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แวดวงมาแตรเดอีฯ
ถึงเวลาอัพเดตเรือ่ งราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

ขอแสดงความยินดีกบั อีกสาวเกงชาวมาแตรเดอีฯ คุณนันธิกา
ขอแสดงความยินดีกับ 2 สาวคนเกงจากรั้วมาแตรเดอีฯ
ทังสุพานิช MD54 ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงรอง คุณเปล สุปรียา กณิกนันต MD64 จากแบรนด Pomo House และ
ปลัดกระทรวงพลังงาน ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
คุณปุก กี้ สินนี ารถ เองตระกูล MD67 จาก FG Logistic CO., LTD
ทีไ่ ดรบั รางวัล Thailand Top SME Award 2017 จาก ดร. สมชาย
หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน
ณ โรงแรมดุสติ ธานี

ขอแสดงความยินดีกบั อีกหนึง่ สาวเกงชาวมาแตรเดอีฯ คุณแจง
รุง ฉัตร บุญรัตน MD73 ทีไ่ ดรบั รางวัล Prime Minister Export
Award 2017 ในนาม Malee Group จากทานนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

เมื่อวันเสารที่ 26 ส.ค. 2560 MD63 พากันมาเลี้ยงรุนในธีม
“หนึบนายตีส้  MD63” ...... ครัง้ นีร้ วมกันมาไดกวารอยชีวติ หลาย
คนรูจักกันมาตั้งแตอนุบาล ออกไปบางตอน ป.6 เขามาใหมตอน
ม.1 ออกไปเยอะตอน ม.3 แลวก็เขามาอีกแยะตอน ม.4 แตทกุ คน
ก็รวมเปนหนึง่ เดียวคือ MD63
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โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนทกรุงเทพ
จัดงาน Open House ในธีม Halloween
คุ ณ ขวั ญ ชนก เตชะวิ จิ ต ร MD 71 ผู  อํ า นวยการ
โรงเรี ย นนานาชาติ เ ดอะรี เ จ น ท ก รุ ง เทพ ขอเชิ ญ ผู  ป กครอง
ที่สนใจสงบุตรหลานของทานเขาศึกษาตอในระบบนานาชาติ
ร ว มงาน Open House ในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2560 เวลา
14.15 – 15.30 น. โดยทางโรงเรียนไดจดั กิจกรรมแนะนําหลักสูตร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เหลาศิษยเการุนเดอะ ยอนอดีต Early Years สําหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ ซึง่ งานนีผ้ ปู กครอง
สมัยเปนนักเรียน มาแตรเดอีฯ ไดรวมตัวกันถายภาพประวัตศิ าสตร จะไดเรียนรูการศึกษาระบบอังกฤษ (Early Years Foundation
เพือ่ ลงหนังสือ ๑ ใน ๑๐๐ รุน ๙๐ ป มาแตรเดอีฯ
Stage) ตลอดจนเยี่ยมชมบรรยากาศหองเรียนระบบอังกฤษที่
ออกแบบมาเพื่อเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็กๆ พรอมพูดคุยกับ
ครูเจาของภาษา
ภายในงานไดจดั เปนธีมฮาโลวีน โดยผูล งทะเบียนเขารวมงาน
ลวงหนา จะไดรับฟรีกิฟตเซ็ตตระกราฮาโลวีน 1 ชุดพรอมของ
ขวัญมากมาย อีกทัง้ โปรโมชัน่ สําหรับผูป กครองทีส่ มัครเรียนใหกบั
นองๆ ในวันงาน จะไดรับสิทธิประโยชนฟรีคาสมัครเรียนมูลคา
5,500 บาท พรอมรับคูปองทดลองเรียนฟรี 1 ใบ
ผูปกครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดที่ฝายรับ
นักเรียน โทร 02 957 5777 ตอ 222, 202 หรือ 092 362 8888
อีเมล admissions-bkk@regents.ac.th
เว็บไซต www.regents.ac.th
ขอขอบคุณพี่แตง – ภควดีสุขุม MD31 ที่ไดกรุณาติดตาม
นักเรียนชายและเพือ่ นๆ ในรุน ตางๆ มาถายรูปในวันที่ 24 มิ.ย. 2560
จากซาย ทานผูห ญิงภรณี มหานนท (MD31), ภควดี สุขมุ และ
ปยะ ภิรมยภกั ดี (MD31)

ศิษยปจจุบัน – ศิษยเกามาแตร รวมพิธีสวดพระอภิธรรม
คุณครูองิ อร สูว รฤทธิ์ ในวันที่ 10 – 16 ส.ค. 2560 และรวมพิธี
ประชุมเพลิงในวันที่ 17 ส.ค. กันอยางเนืองแนน ณ วัดปริวาส
ราชสงคราม ศาลา 2 ถนนพระราม 3 ซอย 30 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
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วรางคนา สุ ว รรณจู ฑ ะ
MD63 ขอมอบสวนลด 15%
สําหรับคาอาหารใหกับศิษย
มาแตรเดอีทกุ ทานทีม่ าแวะ
ลิ้ ม ลองเมนู อ าหารสเปน
ตํารับดัง้ เดิม ณ ราน Islero
ชัน้ G อาคาแอทธินที าวเวอร
เปดบริการอาหารกลางวัน
ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา
11:30 – 14:30 น. และ
อาหารเย็ น ทุ ก วั น จั น ทร –
อาทิตย เวลา 17:00 – 24:00 น.
(กรุณาแสดงบัตรนร.เกามาแตรเดอีฯ
เพือ่ รับสวนลด) หมดเขต 31 ธ.ค. 2561

30-35 pc4.indd 33

11/10/2560 16:47:44

แกไขขอมูลสมาชิก
(สําหรับเจาหนาที่)
เลขทีเ่ อกสาร...................................................รหัสผูบ ริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................

แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
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

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิก
ขอมูลนักเรียนเกา......................................................................................................................
รุน MD.............................................................เลขประจําตัว..................................................
ชือ่ ในฐานขอมูลสมาคมฯ.........................................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
แจงเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล
ชือ่ เดิม...........................................................................................................................................
ชือ่ ใหม..........................................................................................................................................
นามสกุลเดิม...............................................................................................................................
นามสกุลใหม...............................................................................................................................
แจงเปลีย่ นทีอ่ ยู
ทีอ่ ยูใ หม (โปรดระบุโดยละเอียด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
แจงเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท เปน...........................................................................
แจงเปลีย่ นอีเมล เปน.....................................................................................................
แจงขอลดจํานวนวารสาร SERVIAM ทีส่ ง ให
เนือ่ งจากมีนกั เรียนเกาอยูบ า นเดียวกัน จํานวน............................ทาน
จึงตองการใหสง วารสาร SERVIAM ใหเพียง 1 เลมเทานัน้
โดยจัดสงให ชือ่ .........................................................................................................................
นามสกุล.......................................................................................................................................
รุน MD.............................................................เลขประจําตัว..................................................
ทีอ่ ยูใ หม (โปรดระบุโดยละเอียด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

รายชือ่ นักเรียนเกาทีอ่ ยูบ า นเดียวกัน และไมประสงคจะรับ
วารสาร SERVIAM มีดงั นี้
1. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
ชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................... 2. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
3. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
รุน MD......................................................เลขประจําตัว..................................................
(....................................................................................)
ผูบริจาค
ขอมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
ฝายมูลนิธิมาแตรเดอี
........................................................................................................................................................
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
กรุณาสงแบบฟอรมกลับมาทางไปรษณียถ งึ สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
(ฝายนายทะเบียน) 534 ถนนเพลินจิต ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ) 10330 หรือสแกนสงอีเมลมาที่ mdregistrar@yahoo.com
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