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เบ้ืองหลงัการถายภาพ
หนังสอื ไดรูจกั คอืไดรกั... 
100 รุน มาแตรเดอ ี90 ป 
แหงความผกูพนั

สารจากสาราณียกร

การคนหาความสามารถ
พเิศษของเด็ก

วนัสวยไดกศุล ครัง้ที ่26

ตามตดิขาวคราวรอบรัว้มาแตรเดอฯี

วารสารเซอรเวยีม ฉบับเดอืนตลุาคม 2560 ทีจ่ดั
พมิพขึน้เพือ่เปนสือ่กลางใหคณะกรรมการสมาคม
นกัเรียนเกาฯ ไดสงขาวสารใหกบัพ่ีนองศิษยมาแตร
ไดรบัทราบอยางตอเนือ่ง ไมวาจะเปนกจิกรรมของ
สมาคม กจิกรรมของโรงเรียน อกีทัง้เร่ืองราวนารู
และขาวสารของเหลาศิษยเกามาแตรเดอีฯ ทีอ่ยาก
จะแบงปนใหไดทราบกัน ซึง่ก็สามารถทําไดไมยาก
เลย เพยีงสงอเีมลมาทีฝ่ายสาราณยีกร ถงึขวญัชนก 
คงสิริ (ขวัญ) MD61 อีเมล kwan.wordplay@
gmail.com เรื่องราวของทุกทานก็จะไดถูกนํามา
จดัพมิพตามลาํดบัในรปูแบบทีเ่หมาะสม
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สารจากนายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต 

MD54

สําหรับในชวงปลายปนี้ ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย
สาํหรบัครอบครัวมาแตร ดงันี้

 1. งานประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ที่จะจัดขึ้นใน
  วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. 
  ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตรเดอี เพ่ือแจงถึงผลการ
  ดาํเนนิงานของคณะกรรมการชดุปจจบุนั อกีทัง้รายงาน
  การเงนิของทางสมาคมฯ

 2. งานสวยไดกศุล วนัท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
 3. แพทยอาสาปาละอ ูในเดือนมกราคม 2561
 4. งานฉลองครบรอบ 90 ปโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 

  ในเดือนกุมภาพันธ 2561 พรอมการเปดตัวหนังสือ 
  “ไดรู จัก คือไดรัก... 100 รุนมาแตรเดอี 90 ปแหง
  ความผกูพนั”

 5. งานกตญัตุา กตเวทติา ในเดือนมนีาคม 2561
 6. งาน “จากพี่ใหญ...สู น องใหม” เพ่ือตอนรับนองๆ 

  มธัยม 6 ทีจ่บการศึกษาเขาสูการเปนสมาชกิของสมาคม
  นกัเรียนเกาฯ อยางเปนทางการ

 7. การตรวจสุขภาพคุณครู โดยนักเรียนเกาที่เปนแพทย
  และจะมาอานผลการตรวจสุขภาพของคุณครูทุกทาน 
  ใหคาํปรกึษาอยางใกลชดิ พรอมกบัแนะนาํวธิดีแูลรกัษา
  สขุภาพอยางถกูตอง

กลับมาพบกันอีกคร้ังในวารสารเซอรเวียมเดือนตุลาคมนะคะ ซ่ึงก็นับเปนฉบับท่ี 4 ภายใต
การดําเนินงานของคณะกรรมสมาคมนักเรียนเกาฯ ชุดปจจุบัน และก็เปนเวลาครบปแลวท่ีกรรมการชุดน้ี
ไดมีโอกาสทํางานเพ่ือโรงเรียนของเรา ซ่ึงในหน่ึงปท่ีผานมา ทางสมาคมก็ไดสรางสรรคกิจกรรมมากมายภายใต
วัตถุประสงค Get Together Stronger ท่ีมุงเนนการสรางความสัมพันธระหวางสมาคมฯ กับนักเรียนปจจุบัน 
นักเรียนเกา คุณครูปจจุบันและคุณครูอาวุโส และองคกรภายนอก เพ่ือสรางสายสัมพันธใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 
อันจะนําไปสูเครือขายมาแตรเดอีท่ีแข็งแกรงและเปนประโยชนตอครอบครัวมาแตร อีกท้ังสังคมตอไป 
ตามจิตตารมณเซอรเวียมของเรา
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ผูชวยเลขานุการ
วาสนิพีร ปนมณี 

ผูชวยสังคมสงเคราะห
สมติา สรสชุาติ 

ปฏิคม
ปพชิญา โหสกลุ 

กิจกรรมพิเศษ
ภชัชา เตชะหรวูจิติร 

ผูชวยกิจกรรมพิเศษ
สทุธนิยี อตัศาสตร 

วิชาการ
ผศ.พรรณจริา ทศิาวภิาต

ประสานงานผูแทนรุน
นยัรตัน ลิม้สวุรรณ 

ผูชวยประสานงานผูแทนรุน
สดีา ชาญศลิป

สาราณียกร
ขวญัชนก คงสริิ 

นายกสมาคม
สดุถนอม กรรณสตู 

อุปนายก 1
ศรีชนก วฒันศริิ 

เหรัญญิก
จารจุติร ทองใหญ ณ อยุธยา

อุปนายก 2
อรนชุ วองปรชีา 

อุปนายก 3
จริพร ภธูนกจิ 

ประชาสัมพันธ
สนินีารถ เองตระกลู 

เลขานุการ
ภวสกุณ รตันาวะดี 

ผูชวยเหรัญญิก
อภุยัพร อศัวรกัษ 

สังคมสงเคราะห
พญ.สกุญัญา ชยักติตศิลิป 

หาทุน
วทิดิา ตรังอดศิยักลุ

นายทะเบียน
ปทมวด ีถวลิเวชกลุ 

ส่ือสารออนไลน
อธษิฐาน องคพเิชฐเมธา 

MD Shop
อลสิา เคหสขุเจรญิ

ผูชวยสาราณียกร
ธฤตมิา สธุรีะกลุชยั

วางแผน
ศริวิรรณ โอสถารยกลุ

คณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอี
ในพระบรมราชปูถมัภ
ประจาํป 2559-2561

ผูชวยปฏิคม
พสินิ ีอนิทรทตั 
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จากการจดักิจกรรมตางๆ ทีผ่านมาดิฉนัไดรบัเสยีงตอบรบัท่ีดี
มากๆ จากพ่ีนองชาวมาแตรทกุทาน เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมตางๆ ที่
ผานมาของสมาคมนักเรียนเกาฯ ซึง่ดฉินักร็ูสกึซาบซ้ึงใจเปนอยางย่ิง
ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสรางความสุขใหกับครอบครัวมาแตรของ
เรา และตองขอขอบพระคณุในทกุเสยีงตอบรบัเหลาน้ัน ซึง่ดิฉนัได
นาํสงตอไปยงักรรมการ อนกุรรมการ และอาสาสมัครทุกทานของ
สมาคมฯ ทีไ่ดทุมเทแรงกายแรงใจมาตลอด 1 ป เพือ่สรางสรรค
กจิกรรมดีๆ ใหครอบครัวมาแตรเดอขีองเราจนประสบความสําเรจ็
อยางเกนิคาดหมาย 

กิจกรรมของสมาคมฯ จะถูกกําหนด และวางแผน โดย
นายกสมาคมฯ อปุนายกสมาคมท่ี 1 อปุนายกสมาคมท่ี 2 อปุนายก
สมาคมท่ี 3 และคณะกรรมการสมาคมฯ ทัง้ 16 ฝาย ตัง้แตเร่ิม
เขามารบัหนาท่ี โดยแตละฝายมีหนาท่ีรบัผิดชอบทีช่ดัเจนและเมือ่มี
การจดักิจกรรมใหญ ทกุฝายก็รวมแรงรวมใจชวยกนัทาํงานใหสาํเร็จ
อยางสมบรูณแบบทีส่ดุ ดงัทีห่ลายๆ ทานไดสมัผสัมาแลวในวนัทีม่ี
การถายรปูเพือ่จดัทาํหนงัสอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... 100 รุนมาแตรเดอฯี 
90 ปแหงความผกูพนั” 

ในวนัถายภาพทัง้ 5 วนัครึง่ ทกุฝายไดรวมแรงกนัอยางเตม็ที่
เพือ่ใหงานดาํเนนิไปไดอยางไมตดิขดั

การรวบรวมขอมูลตางๆ ของหนงัสือเลมน้ีกจ็ะเสรจ็ส้ินในวนัท่ี
30 กนัยายนนี ้และจะจดัพมิพใหแลวเสร็จในเดอืนกุมภาพันธปหนา
เพ่ือสงมอบใหกบัทุกทานในโอกาสครบรอบ 90  ปของโรงเรยีของเรา
ซึง่เรากจ็ะมีการจัดงานฉลองครบรอบ 90 ป มาแตรเดอีฯ ดฉินัหวัง
เปนอยางยิ่งที่จะไดตอนรับพี่นองชาวมาแตรเดอีฯ ทุกทานในงาน
ตางๆ ดงักลาวดวยนะคะ

ทั้งหมดนี้เปนเพียงแคสวนหน่ึงของการทํางานของคณะ
กรรมการชุดน้ีนะคะ ซึ่งกวากิจกรรมทุกอยางจะสําเร็จข้ึนมาได
นัน้ กม็เีบือ้งหลังทีไ่มไดโรยดวยกลีบกหุลาบ แตกรรมการและอาสา
สมัครทุกทานก็ยังทํางานกันดวยรอยย้ิมอยางไมทอถอย ซึ่งทําให
ดิฉันซาบซ้ึงใจเปนอยางย่ิง และก็อยากขอเช้ือเชิญใหทานผูอาน
ทกุทานรวมเปนกําลังใจใหกบัคณะกรรมการชุดน้ีดวยการสนับสนนุ
กจิกรรมของทางสมาคมฯ อยางตอเน่ืองดงัทีผ่านมา

 พธิมีสิซาถวายความอาลยั วนัพธุที ่2 พฤศจกิายน 2559 
ณ หอประชมุ โรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั

 วนัพธุที ่14 ธนัวาคม 2559 สดุถนอม กรรณสตู MD54 
นายกสมาคมฯ นาํทมีคณะกรรมการ ไปทาํความดีถวายพอหลวง
กนัทีท่องสนามหลวง

 คณะกรรมการสมาคมนักเรยีนเกามาแตรเดอฯี รวมตวักนั
ขอพรปใหมกบัคณะซสิเตอร

 ศษิยเกามาแตรเดอีฯ นอมรําลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
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“จากพีใ่หญ สูนองใหม” 8 มนีาคม 2560

 สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รวมกับชมรม
แพทยอาสา มาแตรเดอีวทิยาลยัฯ รวมสานตอจติตารมณ
เซอรเวียม ในเดอืนมกราคมของทุกป นาํทีมแพทยอาสา
มาแตรเดอฯี คณะครู นกัเรยีนเกา และ นกัเรยีนปจจบุนั
ชัน้ ม. 2 ของโรงเรียนมาแตรเดอีฯ รวมตัวกันเพ่ือออก
เย่ียมโรงเรยีนตางๆ

 
แแ
เ
มม
ชช
เ

 ทรปิปนนอย เนนอรอย ของชมรมจกัรยานมาแตรเดอฯี 
ครัง้ที ่7 หวัหนิ - ปราณบรุ ีเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธทีผ่านมา

 ชาวมาแตรเดอฯี รวมประดิษฐดอกไมจนัทน เพือ่ถวายแด
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

 MD Workshop สอนการทํา Choc Chip Soft Cookie และ 
Three Choc Cheese Cake โดยเชฟออย วชัราพรรณ วณชิยคพูลงั
กรู ูจาก Olive Oyl Baking Stidio

 อาสาสมัครมาแตรเดอฯี รวมพลงัมอบความสุขพรอมสขุภาพทีด่ใีห
กบัเดก็ๆ บานเทพ บรรยากาศในวนันัน้อบอวลไปดวยความสขุและความ
อบอุน

 MD Workshop ครัง้ที ่2 ซึง่จัดขึน้เมือ่ วนัเสารที ่3 มถินุายน 
2560 กบัการเชญิสาวๆ มาเรยีนรูเทคนคิการแตงหนาจากศิษยเกา
โรงเรยีนมาแตรเดอฯี

สุดทายน้ี ดิฉันขอขอบคุณทุกทานท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุน
ในทกุๆ กจิกรรมของสมาคมฯ เปนอยางดยีิง่ โดยเฉพาะเพ่ือนมาแตรฯ 
รุน 54 และครอบครัวของดฉินั ทีใ่หกาํลงัใจ สนบัสนนุดฉินัมาโดย
ตลอด เพราะหากปราศจากความรวมมอืของทกุทานแลวกจิกรรม
ตางๆ ก็ไมสามารถจะเกิดข้ึนและประสพความสําเร็จอยางดียิ่ง
ดงัเชนทีเ่หน็ในปจจบุนั แลวพบกนัใหมในฉบบัหนานะคะ
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สมาคมนักเรียนเกาฯ
จัดประชุมใหญสามัญประจําป

เน่ืองดวยสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอวีทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ จะจดัใหมกีารประชุมใหญ
สามัญประจาํป 2560 ในวันเสารที ่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชมุ โรงเรยีน
มาแตรเดอฯี จงึขอเรียนเชิญนกัเรยีนเกาทกุทานเขารวมประชมุตามวาระการประชมุดงันี้

ระเบียบวาระที ่1 ผูแทนฝายบริหารโรงเรยีนกลาวตอนรบั

ระเบยีบวาระที ่2 โรงเรยีนประกาศรางวลัเซอรเวยีมนกัเรยีนเกาทาํประโยชนใหแกโรงเรียน

ระเบยีบวาระที ่3 - นายกสมาคมฯ เปดประชมุ
  - เรือ่งแจงเพือ่ทราบ
  - รบัรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป 2559
  - รายงานกจิกรรมประจาํป 2559 – 2560
   (พฤศจกิายน 2559 – พฤศจิกายน 2560)
  - เหรญัญกิรายงานการเงนิของสมาคมฯ
  - รบัรองรายงานการเงนิประจาํป 2559 – 2560   
  - แตงตัง้ผูตรวจสอบบญัชปีระจาํป 2560 – 2561  

ระเบยีบวาระที ่4 ขอบคณุผูแทนรุน

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี

จงึขอเรียนเชญิสมาชิกทุกทานเขารวมประชมุโดยพรอมเพรียงกนั และภายหลังการประชุมขอเรียน
เชิญรวมรบัประทานอาหาร อน่ึง คณะกรรมการฯ ขอเรียนเชิญผูแทนรุนท่ีไดชวยประสานการถายรปูได
กรณุามารวมประชมุเพือ่ใหคณะกรรมการฯ ไดขอบคณุทานกบัความรวมมอือยางดยีิง่ทีไ่ดรบั

เร่ือง  เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2560
เรียน ทานสมาชิกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560

ขอแสดงความนบัถอื
เลขานกุาร

SERVIAM 11

6-11 pc4.indd   116-11 pc4.indd   11 11/10/2560   14:18:3211/10/2560   14:18:32



12-13 pc4.indd   1212-13 pc4.indd   12 11/10/2560   14:21:1811/10/2560   14:21:18



สาํหรบัวารสารเซอรเวยีม
ฉบับนี้ นับเปนฉบับพิเศษ 
ดวยเปนฉบับปฐมฤกษของ
การปรับเวลาการจัดพิมพ 
ซึง่แตเดิมเคยจัดพิมพในเดือน

กมุภาพันธ พฤษภาคม สงิหาคม 
และพฤศจิกายนน้ัน จากน้ีไปจะ

ถูกปรับเปลี่ยนให จัดพิมพ ในเดือน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคมแทน

โดยเนือ้หาสาระกย็งัคงเขมขนดงัเชนทีผ่านมา ซึง่ในฉบบันี้
เราก็ไดนําบรรยากาศอันแสนอบอุนและสนุกสนานของงาน 
MD Run 2017 มาใหไดชมกันไปพรอมๆ กับเบ้ืองหลัง
การถายภาพในวันสุดทายของหนังสือ 100 รุน มาแตรเดอี 
90 ป แหงความผูกพัน มาฝากกันดวย เมื่อการถายภาพ
ดงักลาวเสรจ็สิน้ลง กถ็งึขัน้ตอนของการจัดวางรูปเลม ซึง่ทางทมี
งานก็กําลังเรงทํางานกันอยางเต็มกําลังเพื่อใหหนังสือเลมน้ี
ออกมาอยางงดงามและทนัเวลาการฉลองโอกาสครบรอบ 90 ป 
ของโรงเรยีนมาแตรเดอฯี ในเดอืนกมุภาพนัธ 2561 นี้ 

นอกจากการจัดพิมพหนังสือ 100 รุนมาแตรเดอี 90 ป 
แหงความผูกพันแลว คณะกรรมการสมาคมนักเรยีนเกาฯ ยงัได
จัดเตรียมงานฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปของโรงเรียนเรา
ไวดวย แตจะนาสนกุและตืน่เตนแคไหน คงตองรอตดิตามกนั
ในวารสารเซอรเวียมฉบับเดือนมกราคม 2561 และใน
สือ่ประชาสมัพนัธอืน่ๆ จากทางโรงเรยีนอกีครัง้คะ

สดุทายนี ้ ดฉินัขอขอบคณุทุกทานทีไ่ดใหการสนบัสนุนใน
ทุกกิจกรรมที่ทางสมาคมนักเรียนเกาฯ จัดขึ้นดวยดีเสมอมา
ทุกกําลังใจของทานน้ันเปนแรงผลักดันใหพวกเราพรอมจะ
สรางสรรคกิจกรรมดีๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธของศิษย
มาแตรใหแนนแฟนย่ิงข้ึน ควบคู ไปกับการดูแลโรงเรียน
มาแตรเดอีที่รักย่ิงให ดียิ่ง ข้ึนต อไป แลวพบกันใหมใน
เดอืนมกราคมนะคะ

ขวญัชนก คงสริ ิ(ขวัญ) MD61
กรรมการฝายสาราณยีกร

สารจากสาราณียกร
ขอตอนรับศิษยมาแตรทุกทานสูวารสารเซอรเวียม

ฉบับเดือนตุลาคม 2560

ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61

Welcome Message
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โรงเรียนของเราวันน้ี

ภายในงานเต็มไปดวยบรรยากาศอันอบอุนของเพื่อนพอง
นองพ่ีชาวมาแตร เดอีฯ ที่พร อมใจกันมารวมตัวทําหนาท่ี
นัก เ รียนที่ ดี ของครูอี กครั้ ง  เ พ่ือตอบเเทนพระคุณท่ี เคย
สั่งสอนเรามา โดยรวมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลในงาน
“MD RUN 2017” ทั้งนี้ทุกคนตางมีจุดมุ งหมายปลายทาง
เดยีวกนั คอืเพือ่สงตอพลงัความรกัให “คร”ู ทีร่กั ไดรบัเกยีรตจิาก
ซิสเตอรทิพยกนก ประสพโชคชัย ซิสเตอรเพ็ญศรี หอเร และ
อาจารยสุมิตรา พงศธร มารวมเปนประธานเปดงาน พรอมรวม
รองเพลงสรรเสรญิพระบารมอียางกกึกอง

นับเปนการรวมพลังท่ีแข็งแกรงและนาประทับใจ
สุดๆ สําหรับกิจกรรมงานเดิน – ว่ิง
การกุศล “MD RUN 2017” ซ่ึงจัดข้ึน
โดย สุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคม
นักเรียนเก ามาแตร เดอี วิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ รวมกับ ศกร  ทวีสิน 
นายกสมาคมผูปกครอง คณะครู 
และโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โดย
รายไดท้ังหมดจะสมทบทุนเพ่ือสราง
ความม่ันคงใหครูอาวุ โสชวงหลัง
เก ษียณอายุ ซ่ึงงานน้ี มี นัก เรียน
เกา – ปจจุบัน มากมายหลายรุน อาทิ 
ประพิณ รุจิรวงศ, สกลศรี มาลีนนท, 
ภัทศา งามจิตสุขศรี, ศิริวรรณ พานิชชีวะ, 
วรรณวรวรรณ วีรวรรณ, ธีรพร พรอมพันธุ, 
พรนภา จันศิริ, โรสซาลีนา อเล็กซานเดอร แม็คเคย, 
สินีนารถ เองตระกูล, วรรณธิดา ศุภจริยาวัตร, ณวิภา 
เอ่ียมอมรพันธ ฯลฯ ณ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 สิงหาคม 2560

น
น

ซ

ร

ประทับใจ
 ว่ิง
ข้ึน
ม

ทิ 
ท,
ชชีวะ,
อมพันธุ, 
อร แม็คเคย,
ริยาวัตร, ณวิภา 
รเดอีวิทยาลัย

“นักเรียนเกา – ปจจุบันมาแตรเดอีฯ” รวมพลังว่ิง 
“เพ่ือครู” ในงาน “MD RUN 2017”

MD RUN 2017

นงานเต็มไปดวยบรรยากาศอันอบอนของเพื่อนพองภายในงานเต็ม

MDAA 

14 SERVIAM

14-23 pc4.indd   1414-23 pc4.indd   14 11/10/2560   14:28:3711/10/2560   14:28:37



“เราเคยเห็นรุนพี่ๆ ไดทํากิจกรรมที่ดีไวมากมาย พอตัวเอง
มีโอกาสจึงอยากจะสานตออะไรดีๆ ที่พี่ๆ ไดทําไว ซึ่งกิจกรรม
MD RUN 2017 ในปนี้ก็นับวาประสบความสําเร็จเพราะ
มนีกัเรยีนเกาและปจจบุนัมาสมัครกันมากมายกวา 3 พนัคน ดใีจ
ท่ีเห็นทุกคนมารวมพลังทําหนาที่นักเรียนที่ดีอีกครั้ง ผานงาน
การเดิน – วิ่ งการกุศล เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก 
ความอบอุน ความแข็งแกรงและความสามัคคีของพวกเราเลือด
เซอรเวียม เพ่ือครูอาวุโส อยากจะใหเปนกิจกรรมท่ีเปนประเพณี
แบบนีต้อไปอกีหลายๆ รุน”

“ปนีแ้บงการวิง่เปน 3 ระยะทาง คอื Super Fun Run ระยะ 7 ก.ม. Fun Run ระยะ 3.5 ก.ม. 
และ Kids Run ระยะ 200 เมตร ซึง่มทีัง้คณุครอูาวโุส นกัเรยีนเกาทีม่าพรอมครอบครัว และ
นกัเรยีนปจจบุนั มารวมเดนิ – วิง่มากมาย เปนภาพทีอ่บอุน และสามคัคมีากๆ อยากจะใหทกุ
คนมารวมพลังกันแบบนี้ไปทุกปเลย เหมือนเปนการมาทํากิจกรรมพรอมการสานสัมพันธนองพี่
ไปพรอมๆ กนัดวย”

สดุถนอม กรรณสตู MD 54 นายกสมาคมนกัเรยีนเกาฯ

ศกร ทวสีนิ นายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั

แ
นั
ค
ไ
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นอกจากน้ียังมีพิธีมอบเหรียญใหนักว่ิงต้ังแตรุนใหญไปจนถึง
รุนจิ๋ว มีบูธอาหารและเครื่องดื่มมากมายไวใหบริการ พรอมดวย
การแสดงมินิคอนเสิรตจากสองศิลปนรุนใหญ เบิรด – กุลพงษ 
บนุนาค และ ฮารท – สทุธิพงศ ทดัพิทกัษกลุ ทีม่ารอง – เลนเพลง
สดุไพเราะใหชาวมาแตรเดอฯี ฟงตลอดงาน

กอนสงทายดวยการรวมตัวกันยืนเคารพธงชาติอยางพรอม
เพรียงหนาเสาธงและเปลงเสียงรองเพลงชาตอิยางไพเราะกงัวาล
ไปท่ัวโรงเรียนมาแตรเดอฯี!

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเหรียญใหนักว่ิงต้ังแตรุนใหญไปจนถึง
รุนจิ๋ว มีบูธอาหารและเครื่องดื่มมากมายไวใหบริการ พรอมดวย
การแสดงมินิคอนเสิรตจากสองศิลปนรุนใหญ เบิรด – กุลพงษ 
บนุนาค และ ฮารท – สุทธิพงศ ทดัพิทกัษกลุ ทีม่ารอง – เลนเพลง
สุดไพเราะใหชาวมาแตรเดอฯี ฟงตลอดงาน

กอนสงทายดวยการรวมตัวกันยืนเคารพธงชาติอยางพรอม
เพรียงหนาเสาธงและเปลงเสยีงรองเพลงชาติอยางไพเราะกังวาล
ไปท่ัวโรงเรียนมาแตรเดอฯี!
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1. มจุลนิท กติสิทิธิ ์MD 61 ผูดแูลการตกแตงสถานที่
2. นกัเรยีนเกา MD 61 และ MD 62 รวมกนัตกแตงสถานที่
3. รตัตกิร โลหะชลติานนท MD 61 ผูดแูล Key Visual และ
 ออกแบบโลโก
4. กมลนลิน กมลนาวิน MD 77 ผูออกแบบงานกราฟฟค งานศิลป
 ทัง้หมด และออกแบบเหรยีญรางวัล
5. อโรชา กติตวิทิยากุล MD 75 Show Manager
6. รจุนา อทุยัวรรณ MD 71 พธิกีร

ขอขอบคุณผูจดังาน MD run

7. ภทัศา งามจติสขุศร ีMD 59 พธิกีร
8. โรซาลินา อเล็กซานเดอร MD 55 พธิกีร
9. กวติา รอดเกดิ MD 75 พธิกีร
10. อภกิลุ โกเมศโสภา MD 71 ผูดแูลควิ VIP
11. รชันวีภิา ปุยพนัธวงศ MD 61 ผูควบคมุการตดิตัง้ซุมอาหาร
 และซุมสปอนเซอร
12. สมุธัยา เอกโชติ MD 61 ผูควบคมุการรือ้ถอน
13. สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั

1. มจุลนิท กติสิทิธิ ์MD 61 ผูดูแลการตกแตงสถานท่ี
2. นกัเรยีนเกา MD 61 และ MD 62 รวมกนัตกแตงสถานที่
3. รตัตกิร โลหะชลติานนท MD 61 ผูดแูล Key Visual และ

ออกแบบโลโก
4. กมลนลิน กมลนาวิน MD 77 ผูออกแบบงานกราฟฟค งานศิลป

ทัง้หมด และออกแบบเหรียญรางวัล
5. อโรชา กติตวิทิยากุล MD 75 Show Manager
6. รจุนา อุทยัวรรณ MD 71 พธิกีร

ขอขอบคุณผูจดังาน MD run

7. ภทัศา งามจติสขุศรี MD 59 พธีิกร
8. โรซาลินา อเล็กซานเดอร MD 55 พธิกีร
9. กวิตา รอดเกดิ MD 75 พธีิกร
10. อภกิลุ โกเมศโสภา MD 71 ผูดูแลควิ VIP
11. รชันวีภิา ปุยพนัธวงศ MD 61 ผูควบคุมการตดิตัง้ซุมอาหาร

และซุมสปอนเซอร
12. สมุธัยา เอกโชต ิMD 61 ผูควบคมุการรือ้ถอน
13. สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลยั

 
unizep.com
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รายนามผูสนบัสนนุงาน MD Run 2017

 นอกจากผูสนบัสนนุตามรายนามทีป่รากฎอยูดานบน ยงัมีผูรวมบรจิาคเงนิสนบัสนนุงาน MD Run 2017 อืน่ๆ อกีเปนจาํนวนมาก 
ซึง่ทางทีมงานและคณะกรรมการผูจดังานทกุทานตองขอขอบพระคณุมา ณ ทีน่ี้

15,000 บาท
1. บรษิทั เจาพระยาประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
2. บจก. โรงเเรมทวนิโลตสั 
3. ด.ญ.ธณพร – ด.ญ.ภคมน ตนัตยิานนท
4. ด.ญ.พมิพอร กายพนัธุเลศิ

1,000,000 บาท 
สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั

300,000 บาท

1. บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต กรุป จาํกดั (มหาชน)
2. บรษิทั สงิห คอรเปอเรชัน่ จาํกดั

240,000 บาท
ศษิยเการุน MD44

237,000 บาท
ศษิยเการุน MD37

200,000 บาท
บรษิทั แลคตาซอย จาํกดั

136,000 บาท
ศษิยเการุน MD58

163,631 บาท
ศษิยเการุน MD63

100,000 บาท
1. บรษิทั อตุสาหกรรมนมไทย จาํกดั (นมตรามะลิ)
2. คณุสาวติร ีรมยะรูป 
3. คณุสชุาดา ลสีวสัดิต์ระกู
4. ครีมกนัแดด Mizumi และ สนิคาขนาดทดลอง 
 3,000 หลอด มลูคาหลอดละ 199 บาท
5. Unizep Sportswear และ คูปองลดราคา 
 3,000 ใบ
6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
 (มหาชน) 
7. บรษิทั เจงกสิโฮลดิง้ส จาํกดั
8. ด.ญ.ณชา งามอจัฉรยิะกลุ อ.3/3 
9. บริษทั เอ เพลย มวิสกิ ดจิติอล จาํกดั
10. บรษิทั เอ เพลย มวิสกิ จาํกดั
11. คณุไพโรจน ทุงทอง 
12. บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
13. คณุพรพรรณ พรประภา 
14. บริษทั นํา้มนัอพอลโล (ไทย) จาํกดั
15. Kin Buffet & Ramen

64,000 บาท
ศษิยเการุน MD 64

60,000 บาท
1. คณุสมยั คุมทาไม 
2. ศษิยเการุน MD49

50,000 บาท
1. nametag 
2. GOLDENLAND
3. ด.ญ.ณชญาดา ศภุวริชับญัชา MD97
4. บรษิทั โชตจินิดา คอนซลัแตนท จาํกดั 
5. บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกดั
6. Thai Union Group PCL. 
7. คณุชมพนูทุ ลีอ้สิสระนกุลู “กลุมสทิธผิล”
8. บรษิทั พมัคิน คอรปอเรชัน่ จาํกดั 
9. บรษิทั เทลอน โฮลดิง้ จาํกดั 
10. ปญจทรพัย 
11. คณุเพชรรัตน ศริริตันอสัดร MD59
12. คณุวราพร พพิธิสขุสนัต 

35,000 บาท
บรษิทั เจบเีอม็ เทรดดิง้ จาํกดั

30,000 บาท
1. ด.ญ.ธนัญาพชัญ ยัง่ยนืวงศ MD97
2. คณุวภิาสริ ิจริกิติ
3. บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)
4. บรษิทั หลกัทรพัยจดัการกองทนุ 
 เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 
5. คณุพมิสริ ิณ สงขลา
6. บรษิทั แบมบโิน จาํกดั 
7. บรษิทั ไทยยามาฮามอเตอร จาํกดั

20,000 บาท
1. คณุจนัทรทพิย วานิช
2. คณุพนิทองทา ชนิวัตร คณุากรวงศ
3. คณุวภิาดา โทณวนกิ MD47
4. คณุมลัลกิา กาญจนชยัภมูิ
5. ครอบครัว เลาหเกรกิเกยีรติ
6. พ.ฺนลนิ ีไพบลูย 
7. ศษิยเการุน MD65
8. คณุนฤมล วงัศธรธนคณุ
9. คณุสภุาวดี ตนัตยิานนท MD54 

10,000 บาท 
1. ด.ญ.เบญญาภา – ด.ญ.ปารวนั เสถยีรถริะกลุ
2. คณุเขมจริา เทศประทปี 
 (ชือ่เดมิ พอใจ ลิม้นสุนธิ)์ MD65
3. คณุฐติารยี ฐติะวรรโณ MD94
4. คณุวชิดุา เทพบญัชาพร 
5. คณุทพิยชวีนั วงศสรุไกร 
6. คณุเทวนิ กลุยดลุย 
7. คณุวภิาว ีชาญศริศิกัดิส์กลุ
8. คณุณฏัฐนนัท ฉววีงษ
9. ด.ญ.ศศมินสั บนุนาค 
10. คณุวรันดา บลูสขุ MD 59 
11. คณุตรสีคุนธ อญัชนานนท MD68
12. คณุณฐันันท อรรคลีพนัธุ
13. คณุเพญ็ลกัษณ เกรยีงวฒันพงษ 
14. คณุศริบิปุผา จลุละทรพัย
15. คณุหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา

16. คุณอริยา โคมิน

17. คุณสุนัดดา ปริปุญณะ
18. คุณปริม คุณะเกษม

19. น.อ.ญ อนงคนาฏ ระหงษ
20. คุณอารักษ ราษฎรบริหาร
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แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
นามสกุล........................................................................................................................................
ท่ีอยู (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..................................................................................................................................
รายมือช่ือผูถือบัตร.....................................................................................................................
  

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)

(สําหรับเจาหนาที่)
เลขท่ีเอกสาร...................................................รหัสผูบริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................
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ศิษยมาแตรเดอีฯ รวมตัวถายภาพรุนกันเปนวันสุดทาย 

ไดรูจัก คือไดรัก... 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน 

ชวงเชาของวันเสารที ่23 กนัยายน 2560 โรงเรียนมาแตรเดอี
ของเรากก็ลบัมาคกึคกัอกีครัง้ เม่ือศษิยมาแตรฯ หลายรุนพรอมใจ
กนัมาถายภาพลงหนังสอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... 100 รุน มาแตรเดอี 
90 ป แหงความผูกพัน” ซึ่งนับเปนการถายภาพรอบสุดทายเพื่อ
เก็บตกจากการถายภาพรวมรุนใน 3 ครั้งที่ผานมา โดยครั้งนี้เรา
ไดยายสถานท่ีถายภาพจากโรงยิมมาเปนท่ีหองนาฏศิลปดานหลัง 
MD Shop ดวยคาดวาจะมผีูมารวมถายภาพไมมากนกั แตปรากฏวา
มีศิษยมาแตรฯ กวา 700 คนไดมารวมถายภาพในคร้ังน้ี จึง
ทาํใหเกดิความลาชาอยางมาก แตทกุคนก็ไมบนนัง่รอคุยกนัอยาง
อบอุนสนุกสนาน บางก็ลงทะเบียนอัพเดทขอมูลศิษยเกา บางก็
ถายภาพกบัรุนพ่ีรุนนอง บางก็ชอปปงใน MD Shop พรอมจอง
หนงัสอื ทาํใหทมีงานซาบซ้ึงใจเปนอยางมาก และในทีส่ดุการถาย
ภาพก็เสร็จสิ้นลงในเวลาเกือบ 4 โมงเย็น พรอมๆ กับความโลง
ใจของทีมงานที่การถายรูปสําเร็จลงดวยดีภายใตการทํางานของ

ทีมงานชุดเล็กท่ีมีไมถึง 20 ชีวิตในคร้ังน้ี นําโดยนายกสมาคมฯ 
สดุถนอม กรรณสตูร (หน่ึง) MD54 อปุนายกท่ี 1 ศรีชนก วฒันศริิ
(นอง) MD44 อุปนายกที่ 2 อรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49 
อปุนายกท่ี 3 จริพร ภธูนกจิ (จิม๋) MD53 พรอมดวยกรรมการ
และอาสาสมัครหลายทาน อาทิ กุลวดี ชวนไชยสิทธิ์ (กอย) 
MD49, พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป (ออ) MD54, ธฤติมา 
สธุรีะกุลชยั (อุ) MD54, วรนันท ประเสรฐิเมธ (เปล) MD57, สทุธนิี
อตัศาสตร (พมิ) MD56, จารุจติร ทองใหญ ณ อยุธยา (ตุย) MD57, 
ขวัญชนก คงสิร ิ(ขวัญ) MD61, ปทมวดี ถวิลเวชกลุ (ปุย) MD67, 
ภชัชา เตชะหรวูจิติร (พตัเตอร) MD78, ปพชิญา โหสกลุ (จนู) 
MD63, พสินี ีอนิทรทตั (บิ)๊ MD66, สดีา ชาญศลิป (สดีา) MD68, 
อลสิา เคหสขุเจรญิ (นนีา) MD70 และภทัราภา ทรรทรานนท 
(ภทัร) MD63 เปนตน

MDAA 
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สําหรับศิษยมาแตรฯ ที่อยูตางประเทศ ก็สามารถสงภาพถายมารวมจัดพิมพดวยไดเชนกัน โดยไดปดรับภาพถายเสริมในวันที่
30 กนัยายนท่ีผานมา จากน้ีตอไปทีมงานกจ็ะรวบรวมภาพนํามารีทชัตกแตงใหเรียบรอยสวยงามและจดัวางรปูเลมคูกบัช่ือของสมาชกิ
ในแตละรุนทีไ่ดมาถายภาพใน 3 คร้ังแรก โดยกําหนดปดเลมคอืเดือนธนัวาคมนี ้ เพือ่ใหสามารถจดัพมิพและมอบใหกบัทกุทานไดทนั
ในเดอืนกมุภาพนัธปหนาในโอกาสครบรอบ 90 ป โรงเรียนของเรา

 ไ โ ไ ใ ี่  ี่ ็
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หนังสือ “ไดรูจัก คือไดรัก... 100 รุน มาแตรเดอี 90 ป 
แหงความผูกพัน” ไดเปดใหสั่งจองกันไปแลวตั้งแตวันเสารที่
 24 มถินุายน วนัเสารที ่22 กรกฎาคม วนัเสารที ่26 สงิหาคม และ
วนัเสารที ่23 กนัยายนท่ีผานมา ในราคาพิเศษเพียง 900 บาท จาก
ราคาปกต ิ1,000 บาท และไดปดรับจองในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สาํหรับผูทีม่ไิดจองหนงัสอืในครัง้นีก้น็าเสียดายเปนอยางย่ิงทเีดยีว
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ทมีงานจดัทาํหนงัสอื “ไดรูจกั คอืไดรกั... 100 รุน มาแตรเดอี
90 ป แหงความผูกพัน” ตองขอขอบคุณศิษยมาแตรฯ ทุกทาน
ที่ได ใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสือเลมน้ีดวยดีตลอดมา
เราจะพยายามอยางเต็มที่ ที่จะเนรมิตหนังสือเลมนี้ใหประทับใจ
ทกุทานอยางสดุฝมอื
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รายการแสดงดนตรี classic ของนักเรียนโรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัยในชุด A Musical Journey ซ่ึงกําหนด
ช่ือการแสดงวา Music Everlasting สําหรับปการศึกษา 
2560 เสร็จส้ินไปเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 
การแสดงดนตรีน้ีจัดข้ึนเปนปท่ี 19 แลว โดยมีครูซาบรีนา 
อเล็กซานเดอร MD รุน 56 เปนบุคคลสําคัญย่ิงท่ีทําใหเกิด
รายการน้ี และรวมจัดเตรียมงานกับคุณครูดนตรีสากล
ของโรงเรียนอยางตอเน่ืองมาทุกป ซาบรีนาชวยต้ังแต
การกําหนดรายการ การ audition การกระตุนใหนักแสดง
พัฒนาตนเอง และเตรียมรายการแสดงใหไดคุณภาพในทุก
รายละเอียด อีกท้ังยังปรับปรุงกระบวนการดําเนินการเพ่ือ
เพ่ิมคุณคาของการนําเสนอใหดีย่ิงข้ึนทุกป

เหลานักเรียนมาแตรรวมแสดงดนตรีคลาสสิก
ประจําปสุดย่ิงใหญ Music Everlasting 2017 

โรงเรียนของเราวันน้ี
MD Today
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ทั้งน้ี คุณครูอภิสมัย ภาวะสิทธิโชติ เปนผู 
ประชาสมัพันธรายการ เพ่ือเชิญชวนนกัเรียนท่ีเรียน
ดนตรีใหสมัครการแสดงดนตรี ตั้งแตกอนปดปการ
ศกึษาในเดอืนกมุภาพันธ ขอมลูกําหนดการตางๆ จะ
ปรากฎใน website ของโรงเรียน รวมทัง้ใบสมัครเขา
รวมกส็ามารถ download ได เม่ือโรงเรียนเปดปการ
ศกึษาใหมสกัพักหนึง่ คณุครดูนตรีกจ็ะเตือนใหผูสนใจ
รวมแสดงยืน่ใบสมคัร ซึง่ในปนีม้ผีูสมัครกวา 90 คน 
หลงัจากนัน้ ในเดือนกรกฎาคม ครซูาบรนีาจะมาชวย
คณุครดูนตรีคดัเลอืกนกัแสดง ในการคดัเลอืกรอบแรก
นีเ้ปดโอกาสนกัแสดงเตม็ที ่หากยงัไมมคีวามพรอมนัก
ก็จะไดรับโอกาสใหไปฝกซอมเพ่ิมเติมแลวจึงทําการ
คดัเลอืกอกีครัง้ ในปนีน้กัเรยีนทีไ่ดรบัคดัเลอืกใหรวม
แสดงมี 47 คน อยูในชดุการแสดง 44 เพลง ผูแสดง
สวนใหญเปนนกัเรยีนประถมศกึษา มกีารเด่ียวเปยโน 
ฟลตุ ฮารป ไวโอลนิ และการขับรองเพลง ผูชมหลกั
เปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4 ซึง่ไดรบัการอบรม
ใหชมดนตรคีลาสสกิเปน นัง่เรียบรอย เปดห ูตา และใจ 
รบัฟงและรับชม ไมพดูคุย ไมถายภาพและรูจกัปรบมือ
ใหถูกเวลาอยางเหมาะสม และยังมีผูปกครองและ
ครดูนตรกีม็ารวมประมาณ 80 คน

การจดัการแสดง Music Everlasting นีเ้ปนความภาคภมูใิจ
ของโรงเรยีนทีม่โีอกาสสนับสนนุนกัเรยีนในสิง่ดีๆ  มคีณุคานอกจาก
สรางสนุทรยีะแลว ยงัเปนการพฒันาสมอง ฝกความมวีนิยัในตนเอง 
ความเพยีรพยายามและทาํอะไรอยางมเีปาหมาย การแสดงเปนที่
ชืน่ชมของครดูนตร ีเพราะโรงเรยีนเปดเวทใีหแสดงอยางใหเกียรติ 
นบัเปนการแสดงทีม่คีณุคา นกัดนตรนีารัก นาชืน่ชมลวนมแีววทีจ่ะ
เปนศิลปนไดในอนาคต แตทีส่าํคัญคือเปนโอกาสใหทกุๆ คนทีม่สีวน
รวมไดเรียนรู ไดพฒันาตนเองในดานตางๆ อยางดย่ิีง
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เร่ืองเลาจากฝายวิชาการ
การคนหาความสามารถพิเศษของเด็ก 

โดย ศ.ดร.รัศมีดารา หุนสวัสด์ิ

คนหลายคนใชเวลาเกือบท้ังชีวิต
คนหาวิชาชีพท่ีใชและตรงกับความ
สามารถพิเศษของตน บางทีกวาจะ
พบก็ใกลวัยเกษียณเขาไปแลว บาง
คนเรียนมาทางหน่ึง แตมีความ
สุขกับการทํางานในอีกอาชีพหน่ึง
ซ่ึงแตกตางกันโดยส้ินเชิง เชน 
นักเรียนแพทย แตไปเปนนักรอง
นักแสดง จบวิศวกรรมศาสตร
แตไปทํารานอาหาร จบรัฐศาสตร
แตไปเปนครูสอนโยคะ บางคนนํา
ความสามารถพิเศษมาเปนอาชีพ
เสริมจากงานประจํา ซ่ึงอาจประสบ
ความสําเร็จมากกวางานท่ีทําอยู
เต็มเวลาเสียอีก ส่ิงเหลาน้ีลวนเปน
ความสุขและความภาคภูมิใจของ
แตละคนท่ีคนพบตนเอง

ทุกๆ ปนักเรียนชั้นมัธยมปลายแตละคนจะใชเวลาไปไมมาก
กน็อยกบัการคนหาคณะและสถาบนัท่ีอยากเขาศึกษาตอเพือ่จะไดมี
วชิาชพีทีช่อบในอนาคต สวนนกัเรยีนมธัยมตนทีจ่ะเลือกเรยีนสาย
ศลิปหรือสายวทิยกต็องตดัสินใจเชนกัน อยางไรกด็ไีมมใีครสายเกนิ
ไปที่จะเปล่ียนแปลงเสนทางวิชาชีพ แตสําหรับคนที่รูวาตนถนัด
อะไรไดเร็ววันเนือ่งจากมีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเดน ยอม
โชคดทีีต่ัง้ตนไดเรว็ และมโีอกาสฝกฝนพฒันาตนไดเร็วกวาคนอืน่

 แลวใครละที่จะเปนผูชวยคนหาความสามารถพิเศษของ
แตละคน แนนอนท่ีตองเร่ิมที่ตัวเด็กเอง จากน้ันก็เปนครูและผู
ปกครอง ที่จะคอยชวยสังเกตและใหโอกาสเด็กไดพัฒนาไปใน
ทศิทางทีถ่กูตอง ความสามารถพิเศษทีว่าน้ีอาจปรากฏใหเหน็ไดจาก
การเรยีนในวชิาตามหลกัสตูร ในวชิานอกหลกัสตูร หรอืแมแตใน
กจิกรรมทีท่าํกนัในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรยีน
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อนัทีจ่รงิความสามารถพิเศษ ไมจาํเปนตองเปนความสามารถ
สูงที่สุดเม่ือเทียบกับความสามารถของผูอื่น แตจะตอง “พิเศษ” 
และ “สงู” เมือ่เทียบกบัความสามารถอ่ืนๆ ของตนเอง โดยความ
สามารถท้ังหลายยอมพฒันาเพ่ิมขีดใหสงูข้ึนได ยิง่ถาเปนความชอบ
ของเด็กเองท่ีเต็มใจจะพฒันาตนเอง ยิง่จะเพ่ิมประสิทธิภาพเม่ือได
รบัการสงเสรมิใหถกูทาง

ผูปกครองทีม่บีตุร 2 – 3 คน จะเหน็ถงึความแตกตางกนัของ
เดก็ ทัง้อปุนสิยั ความชอบ และความสามารถดานตางๆ สาํหรับครู
ทีม่ลีกูศษิยในชัน้เรยีน 30 – 40 คน ยอมตองเหน่ือยมากขึน้อกีกวา 
10 เทา ทีจ่ะเฝาสงัเกตและบันทกึความถนดัของเดก็รายคน รวม
ถงึเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกในสิง่ท่ีเขาถนดั ในขณะเดียวกัน
กค็วรใหคาํแนะนาํ ตชิมอยางสรางสรรค เพ่ือใหเดก็เกดิความภาค
ภมูใิจและเพยีรพยายามท่ีจะพฒันาผลงาน

ทุกวันน้ีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยใหความสําคัญกับ
การคนหาความสามารถพิเศษของเด็ก โดยจัดใหเด็กมีทางเลือก
ที่หลากหลาย ไดสัมผัสและทดสอบความถนัดรวมกับความชอบ
ของเด็ก โดยไมลืมที่จะสื่อสารกับผูปกครองเพื่อรวมกันสนับสนุน
พัฒนาการในทิศทางนั้นใหเปนรูปธรรม บางคนอาจใชความ
สามารถน้ันๆ นาํเขาสูเสนทางการแขงขันหรือบางคนอาจนาํไปใชให
เกดิรายไดใหกบัตนเอง หมูคณะ สถาบันการศึกษาหรอืครอบครัว 
ทัง้น้ีหลักการกค็อืสงเสริมการพฒันาไปใหสงู และไปใหสดุถาความ
สามารถไปถงึ

การมวีชิาเลอืกและกจิกรรมท่ีหลากหลาย ทัง้ในหลกัสตูรและ
นอกหลักสูตร จะชวยใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ
พิเศษ ซึ่งโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ใหความสําคัญและจัดใหมีอยาง
สม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการแสดงละคร การแสดงดนตร ีการแขงขัน
กฬีา นทิรรศการทางศลิปะ วฒันธรรม วทิยาศาสตร ฯลฯ ลวนแลว
แตชวยใหตวัเดก็เอง ครู และผูปกครอง ไดคนพบความสามารถลึกๆ 
ทีซ่อนอยู ถาจะสงเสรมิใหทนัเวลา ครูและผูปกครอง ควรเฝาสังเกต
ตัง้แตเดก็อยูชัน้ประถม แลวบนัทกึผลงานสงทอดตอไปใน Portfolio 
ของเดก็ เพือ่ผูอานจะไดรูจกัตวัตนท่ีแทจรงิของเด็กคนนัน้ ซึง่บาง
คนอาจมคีวามสามารถพรอมกนัหลากหลายดาน ในขณะทีบ่างคน
ยังคนหาไมพบ ก็อยาเพิ่งทอใจ ขอเพียงหมั่นเปดโอกาสใหเด็กได
มีประสบการณและเรียนรูสิ่งแปลกใหมในโลกปจจุบันใหมากที่สุด 
เพือ่ชวยกนัคนหาความถนดัใหจงได
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ขอแสดงความยินดกีบัอกีสาวเกงชาวมาแตรเดอฯี คณุนนัธกิา 
ทงัสุพานชิ MD54 ทีค่ณะรัฐมนตรมีมีติแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงรอง
ปลดักระทรวงพลงังาน ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกบัอีกหน่ึงสาวเกงชาวมาแตรเดอีฯ คณุแจง 
รุงฉัตร บญุรตัน MD73 ทีไ่ดรบัรางวัล Prime Minister Export 
Award 2017 ในนาม Malee Group จากทานนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา

ขอแสดงความยินดีกับ 2 สาวคนเกงจากร้ัวมาแตรเดอีฯ 
คณุเปล สปุรียา กณิกนันต MD64 จากแบรนด Pomo House และ
คณุปุกก้ี สนินีารถ เองตระกูล MD67 จาก FG Logistic CO., LTD
ทีไ่ดรบัรางวลั Thailand Top SME Award 2017 จาก ดร. สมชาย
หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
ณ โรงแรมดุสติธานี

ถึงเวลาอัพเดตเร่ืองราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

แวดวงมาแตรเดอีฯ

เม่ือวันเสารที่ 26 ส.ค. 2560 MD63 พากันมาเล้ียงรุนในธมี
“หนบึนายตีส้ MD63” ...... คร้ังนีร้วมกนัมาไดกวารอยชวีติ หลาย
คนรูจักกันมาต้ังแตอนุบาล ออกไปบางตอน ป.6 เขามาใหมตอน 
ม.1 ออกไปเยอะตอน ม.3 แลวกเ็ขามาอกีแยะตอน ม.4 แตทกุคน
กร็วมเปนหนึง่เดยีวคอื MD63
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ขอขอบคุณพี่แตง – ภควดีสุขุม MD31 ที่ไดกรุณาติดตาม
นกัเรยีนชายและเพือ่นๆ ในรุนตางๆ มาถายรปูในวนัท่ี 24 ม.ิย. 2560
จากซาย ทานผูหญงิภรณ ีมหานนท (MD31), ภควดี สขุมุ และ 
ปยะ ภริมยภกัด ี(MD31)

โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจนทกรงุเทพ
จดังาน Open House ในธีม Halloween
 
 คุณขวัญชนก เตชะวิจิตร  MD 71 ผู  อํ านวยการ

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ นทกรุงเทพ ขอเชิญผูปกครอง
ที่สนใจสงบุตรหลานของทานเขาศึกษาตอในระบบนานาชาติ
รวมงาน Open House ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 เวลา 
14.15 – 15.30 น. โดยทางโรงเรียนไดจดักจิกรรมแนะนําหลกัสตูร 
Early Years สาํหรบัเดก็แรกเกดิ ถงึ 5 ขวบ ซึง่งานนีผู้ปกครอง
จะไดเรียนรูการศึกษาระบบอังกฤษ (Early Years Foundation 
Stage) ตลอดจนเย่ียมชมบรรยากาศหองเรียนระบบอังกฤษที่
ออกแบบมาเพื่อเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็กๆ พรอมพูดคุยกับ
ครเูจาของภาษา

ภายในงานไดจดัเปนธมีฮาโลวนี โดยผูลงทะเบียนเขารวมงาน
ลวงหนา จะไดรับฟรีกิฟตเซ็ตตระกราฮาโลวีน 1 ชุดพรอมของ
ขวัญมากมาย อกีท้ังโปรโมช่ันสาํหรบัผูปกครองท่ีสมคัรเรียนใหกบั
นองๆ ในวันงาน จะไดรับสิทธิประโยชนฟรีคาสมัครเรียนมูลคา 
5,500 บาท พรอมรบัคปูองทดลองเรยีนฟร ี1 ใบ

ผูปกครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดที่ฝายรับ
นกัเรียน โทร 02 957 5777 ตอ 222, 202 หรือ 092 362 8888 

อเีมล admissions-bkk@regents.ac.th
เวบ็ไซต www.regents.ac.th

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เหลาศิษยเการุนเดอะ ยอนอดีต
สมยัเปนนกัเรยีน มาแตรเดอฯี ไดรวมตวักนัถายภาพประวัตศิาสตร
เพือ่ลงหนงัสอื ๑ ใน ๑๐๐ รุน ๙๐ ป มาแตรเดอฯี

ศิษยปจจุบัน – ศิษยเกามาแตร รวมพิธีสวดพระอภิธรรม 
คณุครอูงิอร สูวรฤทธิ ์ในวนัที ่10 – 16 ส.ค. 2560 และรวมพธิี
ประชุมเพลิงในวันที่ 17 ส.ค. กันอยางเนืองแนน ณ วัดปริวาส
ราชสงคราม ศาลา 2 ถนนพระราม 3 ซอย 30 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา

MD Society
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วรางคนา สุวรรณจูฑะ
MD63 ขอมอบสวนลด 15% 
สําหรับคาอาหารใหกับศิษย
มาแตรเดอทีกุทานทีม่าแวะ
ลิ้มลองเมนูอาหารสเปน
ตาํรับด้ังเดมิ ณ ราน Islero
ชัน้ G อาคาแอทธนิทีาวเวอร
เปดบรกิารอาหารกลางวนั
ทกุวนัจนัทร – ศกุร เวลา
11:30 – 14:30 น. และ
อาหารเย็น ทุกวันจันทร – 
อาทติย เวลา 17:00 – 24:00 น.
(กรุณาแสดงบัตรนร.เกามาแตรเดอีฯ
เพือ่รบัสวนลด) หมดเขต 31 ธ.ค. 2561
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ขอมลูนกัเรยีนเกา...................................................................................................................... 
รุน MD.............................................................เลขประจาํตวั..................................................
ชือ่ในฐานขอมลูสมาคมฯ ......................................................................................................... 
นามสกลุ........................................................................................................................................

 แจงเปลีย่นชือ่หรือนามสกลุ
ชือ่เดมิ........................................................................................................................................... 
ชือ่ใหม..........................................................................................................................................
นามสกลุเดมิ...............................................................................................................................
นามสกุลใหม...............................................................................................................................

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

 แจงเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท เปน...........................................................................   
 แจงเปลีย่นอีเมล เปน.....................................................................................................
 แจงขอลดจาํนวนวารสาร SERVIAM ทีส่งให

เนือ่งจากมนีกัเรยีนเกาอยูบานเดยีวกนั จาํนวน............................ทาน  
จงึตองการใหสงวารสาร SERVIAM ใหเพยีง 1 เลมเทานัน้
โดยจดัสงให ชือ่.........................................................................................................................
นามสกุล.......................................................................................................................................
รุน MD.............................................................เลขประจาํตวั..................................................
ทีอ่ยูใหม (โปรดระบุโดยละเอยีด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

รายชือ่นกัเรยีนเกาทีอ่ยูบานเดยีวกนั และไมประสงคจะรบั
วารสาร SERVIAM มดีงันี้
1. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................
2. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................  
 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................
3. ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................  
 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................

ขอมลูเพิม่เตมิอืน่ๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
กรณุาสงแบบฟอรมกลบัมาทางไปรษณยีถงึ สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี 
(ฝายนายทะเบยีน) 534 ถนนเพลนิจติ ถนนเพลนิจติ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330 หรอืสแกนสงอเีมลมาที ่mdregistrar@yahoo.com

แกไขขอมูลสมาชิก

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิกแบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
นามสกุล........................................................................................................................................
ท่ีอยู (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..................................................................................................................................
รายมือช่ือผูถือบัตร.....................................................................................................................
  

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)

(สําหรับเจาหนาที่)
เลขท่ีเอกสาร...................................................รหัสผูบริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันท่ี....................................................................
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