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ขาวคราวแวดวงมาแตรเดอีฯ
วารสารเซอรเวียม ฉบับเดือนมกราคม 2562
ที่จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางใหคณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนเกาฯ ไดสง ขาวสารใหกบั พีน่ อ ง
ศิษยมาแตรไดรบั ทราบอยางตอเนือ่ ง ไมวา จะเปน
กิจกรรมของสมาคม กิจกรรมของโรงเรียน อีกทัง้
เรื่องราวนารูและขาวสารของเหลาศิษยเกา
มาแตรเดอีฯ ที่อยากจะแบงปนใหไดทราบกัน
ซึง่ ก็สามารถทําไดไมยากเลย เพียงสงอีเมลมาที่
ฝายสาราณียกร ถึง วชิรา พงศพยัคฆ (วัช MD53)
อี เ มล serviameditor2019@gmail.com
เรื่องราวของทุกทานก็จะไดถูกนํามาจัดพิมพ
ตามลําดับในรูปแบบทีเ่ หมาะสม

Welcome

สารจาก
นายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต MD54
สวัสดีปใหม นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ทุกทานคะ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม ดิฉันขอพระแมมาแตรเดอีฯ ไดโปรด
อวยพระพรให ทุ ก ท า นมี ค วามสุ ข ปราศจากโรคภั ย ไข เจ็ บ และ
มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการคะ
วันที่ 30-31 มกราคม 2562
แพทยอาสามาแตรเดอีฯ พรอมอาสาสมัคร จะเดินทางออกหนวยแพทย
เพื่ อ ตรวจร า งกายและตรวจสุ ข ภาพฟ น ให แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 6 โรงเรียน
โดยหน ว ยแพทย อ าสา Off-road จะเดิ น ทางไปยั ง โรงเรี ย น
บานปาหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562
การประชุมผูแทนรุน ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนําคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ชุดใหม พรอมแถลงนโยบายและกิจกรรมของสมาคมฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเชวงกลางป 2562 มีดังนี้
งาน MD’s Food, Bakery and Beverage Fair ณ The EmQuartier
วันที่ 4 มกราคม 2562
เพื่อสนับสนับสนุนกิจการของนักเรียนเกา พรอมจัด workshop
คณะกรรมการสมาคมฯ กราบอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส สรางอาชีพใหแกผูที่สนใจ
และปใหมแดคณะซิสเตอร อาจารยสุมิตราและคุณครูทีนามารี
วันที่ 27 มกราคม 2562
สุดทายนี้ ดิฉนั และคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณ นักเรียนเกา
สมาคมฯ ร ว มสนั บ สนุ นชมรมศิ ษ ย อุ ร สุ ลิ น แห ง ประเทศไทย ทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมของสมาคมฯ ดวยดีเสมอมา
จัดงาน กระชับมิตรศิษยอุรสุลิน เพื่อมอบรางวัล Angela Award และหวั ง ว า เราจะร ว มกั น สมานสั ม พั น ธ ส ง เสริ ม เจตนารณ
ใหแกนักเรียนเกาในเครืออุรสุลินที่ไดทําคุณประโยชนแกสังคม เซอร เวี ย มพร อ มเข า ร ว มกิ จ กรรมของสมาคมฯ เพื่ อ โรงเรี ย น
ตามเจตนารมณ Serviam
มาแตรเดอีฯ อันเปนที่รักของพวกเราทุกคนคะ

สารจาก
สาราณี
ย
กร
เปดศักราชใหมพรอมกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดใหมของชาวมาแตร

วารสารเซอรเวียมฉบับเดือนมกราคม 2562 ฉบับนีม้ าพรอมกับการแนะนําคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเกา
ทีไ่ ดมกี ารเลือกตัง้ ไปเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึง่ คุณสุดถนอม กรรณสูต ไดรบั ความไววางใจใหเปนนายกสมาคมฯ
อีกหนึง่ วาระ (พ.ศ. 2561-2563) พรอมทีมคณะกรรมการจากหลายรุน ทีพ่ รอมทํางานเปนหนึง่ เดียวดวยจิตตารมณ
เซอรเวียมที่จะเปนตนแบบใหแกศิษยเการุนตอๆ ไป
นอกจากนี้ทุกทานจะไดพบกับบรรยากาศงานมอบรางวัล Angela Awards ประจําป 2562 พรอมไดรูจักผูไดรับ
รางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธที่ทางสมาคมฯไดจัดและมีสวนรวมในชวงเวลาที่ผานมา
สุดทายนี้ หนังสือ “ไดรูจักคือไดรัก 100 รุน มาแตรเดอี 90 ป” ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีผูที่สั่งจองไว
ยังไมไดเขามารับเปนจํานวนกวา 1,000 เลม หากสมาชิกทานใดทีไ่ ดสงั่ หนังสือไวและประสงคจะเขามารับหนังสือ
สามารถติดตอไดที่ MD Shop ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. โทร. 02-251-4047 ทั้งนี้ยังมี
หนังสือจําหนาย (จํานวนจํากัด) ใหแกผูที่พลาดโอกาสสั่งจองในครั้งแรกอีกดวย
วชิรา พงศพยัคฆ MD53
กรรมการฝายสาราณียกร

กิจกรรมตางๆ ทีท่ างสมาคมฯ จะจัดขึน้ ในระหวางป 2561-2563 นัน้
นอกเหนือจากการดูแลคุณครูอาวุโสของเราแลวก็ยังคงมีกิจกรรม
สั ง คมสงเคราะห ที่ ไดทํามาอยางตอ เนื่อ ง อาทิ การออกหน ว ย
แพทยอาสาปาละอู โดยนักเรียนเกาที่เปนแพทยพรอมอาสาสมัคร
งานวั น สวยได กุ ศ ลซึ่ ง มี ก ารจํ า หน า ยสิ นค า ราคาพิ เศษเพื่ อ นํ า
รายไดสนับสนุนกิจการบานเทพ สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
ที่ชุมนุมสวนออยคลองเตย สวนกิจกรรมอื่นๆ นั้น ทางสมาคมฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ หาทุ น สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
และสรางอาคารเรียนใหมของโรงเรียน
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วชิรา พงศพยัคฆ
กรรมการฝายสาราณียกร

สรวณี กูป ระเสริฐ
กรรมการผูช ว ยฝายสาราณียกร

ธฤติมา สุธรี ะกุลชัย
อนุกรรมการฝายสาราณียกร
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MDAA

คณะกรรมการสมาคม
นัวาระปกเรี2561-2563
ยนเกามาแตรเดอีฯ
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
ไดมกี ารผลัดเปลีย่ นคณะกรรมการอีกครัง้ โดยคณะกรรมการชุดใหมจะเริม่
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นเดือนพฤศจิกายน 2561-2563 เพือ่ สรางสรรคกจิ กรรมดีๆ
ใหกบั พีน่ อ งชาวมาแตรทกุ ทาน ตามจิตตารมณเซอรเวียมของเรา

กรรมการเลขานุการ
ชลธร สาธิตภิญโญ

กรรมการผูช ว ย
เลขานุการ

พรรณพิลาส พุม ประพันธ

กรรมการ
ฝายเหรัญญิก

จารุจติ ร ทองใหญ ณ อยุธยา

กรรมการผูช ว ย
ฝายเหรัญญิก
อุภยั พร อัศวรักษ

นายกสมาคม

สุดถนอม กรรณสูต

กรรมการ
ฝายนายทะเบียน
ปทมวดี ถวิลเวชกุล

อุปนายกคนที่ 1
ศรีชนก วัฒนศิริ

อุปนายกคนที่ 2
อรนุช วองปรีชา

อุปนายกคนที่ 3
จิรพร ภูธนกิจ

กรรมการผูช ว ย
ฝายนายทะเบียน
ฐิตาภรณ เพชรเกษม

กรรมการฝายปฏิคม
ปพิชญา โหสกุล

ผูช ว ยอุปนายกคนที่ 1
สมิตา สรสุชาติ

ผูช ว ยอุปนายกคนที่ 2
กุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์

ผูช ว ยอุปนายกคนที่ 3
เจนเนตร เจริญศิรวิ ฒ
ั น

กรรมการผูชวย
ฝายปฏิคม
พิสนิ ี อินทรทัต

กรรมการ
ฝายสังคมสงเคราะห
สุกญ
ั ญา ชัยกิตติศลิ ป
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กรรมการผูช ว ย
ฝายสังคมสงเคราะห

กมลทิพย โตวรรณเกษม

กรรมการ
ฝายประชาสัมพันธ
สินนี ารถ เองตระกูล

กรรมการผูช ว ย
ฝายประชาสัมพันธ

ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ
ฝายสมาชิกสัมพันธ
ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร

กรรมการผูช ว ย
ฝายสมาชิกสัมพันธ

ษบุญญา มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการ
ฝายประสานงานผูแ ทนรุน
มณีนภา ดวงดารา

กรรมการผูช ว ย
ฝายประสานงานผูแ ทนรุน
ดาวรี สมัครคามัย

กรรมการ
ฝายสาราณียกร
วชิรา พงศพยัคฆ

กรรมการผูช ว ย
ฝายสาราณียกร

สรวณี กูป ระเสริฐ
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กรรมการฝายวิชาการ

พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสธุ าพรรณ

กรรมการผูชวย
ฝายวิชาการ

พรชนก เลิศวัตรกานต

กรรมการ
ฝายสือ่ สารออนไลน

อธิษฐาน องคพเิ ชฐเมธา

กรรมการผูชวย
ฝายสื่อสารออนไลน
สุฤดี สุนทรวัฒน

กรรมการฝายหาทุน
วิทดิ า ตรังอดิศยั กุล

กรรมการผูช ว ย
ฝายหาทุน

เพชรรินทร มีเดช วีรวรรณ

กรรมการ
ฝาย MD Shop

อลิสา เคหสุขเจริญ

กรรมการผูช ว ย
ฝาย MD Shop

กรเพชร พสวงศ ตรัสโฆษิต

กรรมการ
ฝายเว็บไซต

สิรมิ น ณ นคร
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MDAA

งานประชุมใหญสามัญ
ประจํ
า
ป
2561
พรอมมอบรางวัลเซอรเวียม

ในโอกาสนี้ คุ ณ จั น ทรา บู ร ณฤกษ ประธานชมรมกอล ฟ มาแตร เ ดอี ฯ
นํารายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล "MD GOLF 2018" ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561 รายไดสวนหนึ่งจะนําทูลเกลาถวายฯ
เพือ่ โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองในพระราชดําริและอีกสวนรวมสมทบทุน
สรางอาคารเรียนใหม โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย

ตอมาเปนระเบียบวาระที่ 3 เปนการรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม
ตลอดป 2560-61 ที่ผานมาของสมาคมนักเรียนเกาฯ กอนที่จะเขาสูระเบียบ
วาระที่ 4 โดยใหสมาชิกทุกทานรวมเลือกตัง้ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ทีจ่ ะทําหนาทีใ่ นวาระป 2561 – 2563 ซึง่ ปนมี้ ผี สู มัครนายก
เพียงทานเดียวคือ สุดถนอม กรรณสูต MD54 นายกสมาคมฯ คนปจจุบัน
จึงทําใหคณ
ุ สุดถนอมดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ ตออีกหนึง่ วาระ

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน
ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน
ทีผ่ า นมา ณ หอประชุมใหญโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ซึง่ บรรยากาศอบอวล
ไปดวยความอบอุนระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่เขารวมงานกัน
อยางเนืองแนน

งานเริม่ ขึน้ ในเวลา 14.00 น. ดวยระเบียบวาระที่ 1 ซิสเตอรทพิ ยกนก
ประสพโชคชัย อธิการโรงเรียนกลาวตอนรับผูเ ขารวมประชุม จากนัน้
เขาสูระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเปนพิธีการประกาศรางวัลเซอรเวียม
นักเรียนเกาผูท าํ ประโยชนใหแกโรงเรียน ซึง่ ปนมี้ ผี รู บั รางวัลเซอรเวียม
จํานวน 2 ทาน ไดแก คุณศรัญญา พุทธารี MD51 และ คุณสิรชิ นา
หอมศิลปกลุ MD72
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สุดทายนี้ ตองขอขอบพระคุณพีๆ่ นองๆ มาแตรฯ ทีใ่ หการสนับสนุนทุก ๆ กิจกรรม
ของสมาคมนักเรียนเกาฯ ตลอดวาระทีผ่ า นมา ซึง่ วาระใหมป 2561-2563 นี้
ทีมงานสมาคมฯ จะมุง มัน่ ทําหนาทีอ่ ยางเต็มทีเ่ หมือนเชนเคยและขอรับประกัน
ความสนุกสนานตลอดวาระลวงหนาเลยคะ
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ผูร บั รางวัล
ANGELA
AWARD
ประจําป 2562

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ทุกๆ 2 ป คณะอุรส ลุ นิ จะมอบรางวัลเกียรติคณ
ุ เซอรเวียม หรือ ANGELA AWARD ใหกบั ศิษยอรุส ลุ นิ
ทีไ่ ดอทุ ศิ ตนทํางานรับใชสงั คมตามจิตตารมณเซอรเวียม โดยในป 2562 นี้ การมอบรางวัลจะจัดขึน้
อยางเปนทางการ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ หอประชุมใหญโรงเรียนมาแตรเดอีฯ
ผศ.ประภา วัฒนะคีรี

พญ.รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี (เทียนเสม)

ผศ.สารภี แกสตัน (อารีมติ ร)

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

ทพญ.ลัคนา วงศสนิ ศิรกิ ลุ

รศ. ดร.รุง ทิพย พันธุเมธากุล

โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

ผศ.นิรมล ไกรฤกษ ชยุตสาหกิจ

คุณเจิดศิริ สุขเสริม

คุณพรพรรณ พรประภา

คุณจินตนา อัจฉรากิตติ

ศ. พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท

คุณณินทิรา โสภณพนิช

คุณจิราลักษณ วิรชั พันธุ

คุณโรสซาลีนา อเล็กซานเดอร แมคเคย

คุณวรรณี กิตติโสภิกลุ

รศ. ดร.ศิรอิ ร สินธุ
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คุณสุวรรณา ธีรธํารง
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ชอป ชิม ชิลล รานดัง
จากศิษยเกามาแตรฯ
สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน
“ช็อป-ชิม-ชิลล-แชะ-แชร” ในงาน “บิวตี้ แอนด เดอะ บิซ แฟร” ครัง้ ที่ 5
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามหญาหนาโรงเรียนมาแตรฯ ตัง้ แต
เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ซึง่ เปนเทศกาลทีร่ วบรวมแบรนดดงั ของ
เหลานักเรียนเกามาแตรฯ มาออกรานกวา 200 ราน พรอมสวนลดสูงสุด
ถึง 80% อาทิ BB clinic, Dyson Nametag, Missoni, tutti, isawan,
s’uvimol, v-activewear by Victeerut, haus of jewelry, satada,
jugle 41, doitung, Toni pons, nicha, Mis zapatos, Janesuda
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกมากมาย มี kids zone สําหรับ
นองๆ หนูๆ ใหไดสนุกกันอีกดวย

นอกจากนี้ ใ นงานยั ง มี ศิ ล ป น นั ก ร อ งมาขั บ กล อ มบทเพลงให ฟ  ง กั น ชิ ว ๆ ในระหว า งการเดิ น ช อ ป
เริ่มดวย มานิดา เรืองศรี MD72 ศิษยเกาคนเกงที่ขึ้นเวทีในเวลา 12.30 – 13.00 น. จากนั้นเวลา
13.00 – 14.00 น. ก็เปนคิวของวง MiddleAge Band กอนปดทายดวย ALYN จากสังกัด LOVEis
Entertainment ที่ขึ้นโชวในเวลา 16.30 – 17.30 น. งานนี้นอกจากจะเปนพื้นที่สําหรับจับจายซื้อของแลว
ยังเปรียบเสมือนเปนพืน้ ทีไ่ วพบปะแลกเปลีย่ นชองทางการติดตอของรานคาตางๆ อีกดวย ซึง่ เริม่ ตนมาจาก
ความตั้งใจที่อยากใหนักเรียนเกาที่มีกิจการไดมารวมตัวกันแลกเปลี่ยน และชวยเหลือกันตอไปในอนาคต
รวมถึงอีกหลายๆ รานที่ไมใชนักเรียนเกาแตมีใจเดียวกับเรา จึงทําใหงานวันนี้เกิดขึ้นมา

วง MiddleAge Band

จากซายไปขวา วิทิดา ตรังอดิศัยกุล MD63, นัทธนุช วงศพัวพันธ MD63, วราภรณ พิพิธสุขสันต MD53,
สุดถนอม กรรณสูต MD54, ชาลอต โทณวณิก MD46, ธนิสา วีระศักดิ์ศรี MD80, วรินดา เธียรอัจฉริยะ MD62

มณฑนกร ประสารราชกิจ MD76
จากแบรนด ปยานันตา

โดยงานนี้มีเหลาเซเลบริตี้และดาราชื่อดังมารวมงานอยางคับคั่ง อาทิ
ชาลอต โทณวณิก, เพียงพร สุวรรณประทีป, พลอยพรรณ ภัทรธีรานนท,
นั ท ธนุ ช วงศ พั ว พั น ธ , วริ น ดา เธี ย รอั จ ฉริ ย ะ, แป ง คงสิ ริ , ณวิ ภ า
เอี่ยมอมรพันธ, สินีนารถ เองตระกูล, อรนุช วองปรีชา, ฯลฯ ซึ่งสินคา
ทั้ ง หมดได นํ า มาจํ า หน า ยในราคาพิ เ ศษวั น นี้ วั น เดี ย วเท า นั้ น และ
ใช ว  า งานนี้ จ ะต อ งช อ ปเพี ย งอย า งเดี ย วแต ยั ง มี กิ จ กรรมเล น เกมแจก
ของรางวัลมากมายอีกดวย
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ฉัตรแกว ศรีสุวรรณ MD69
จากแบรนด mosstories
โบวลิ่ง มานิดา เรืองศรี MD72

อนงครตั น พสวงศ MD65

จากซายไปขวา
อลิสา เคหสุขเจริญ MD70
วิลสา พงศธร MD74
ภิรญา ตันติชยั ปกรณ MD74

สุดทายนี้ ขอขอบคุณ วิทิดา ตรังอดิศัยกุล MD63 แมงานคนเกงที่จัดงานนี้
ขึ้นมาและคอยประสานงานจัดการดูแลพรอมกับทีมงานเบื้องหลังจากสมาคม
นักเรียนเกาฯ รวมถึงผูเ กีย่ วของทุกคนทีม่ าออกราน นักชอปทุกคน จนทําใหงานนี้
ออกมาอยางสมบูรณแบบ สําหรับใครทีพ่ ลาดงานนีไ้ ปไมตอ งเสียใจ สามารถติดตาม
กิจกรรมครัง้ ตอไปไดผา นทางเฟซบุก ourmaterdei หรือ LINE ID: @ourmaterdei
แลวพบกันนะคะ
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MD Golf
2018
สมาคมนักเรียนเกาฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขัน ณ เวลา 17.30 น. ก็ถึงชวงที่เหลานักกอลฟเขารวมงานเลี้ยงรับรอง
พรอมกันนั้นไดมีการประกาศรางวัลซึ่งแบงรางวัลการแขงขันออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภท
ทีม Overall Low Net 1 รางวัล และประเภทบุคคล Flight A Flight B และ Flight C
อยางละ 3 รางวัล นอกจากนีย้ งั มีรางวัลพิเศษอยาง “รางวัลตีไกล” มอบใหสาํ หรับนักกอลฟทีห่ วดวงสวิง
ไดไกลทีส่ ดุ ประจําทัวรนาเมนตและ “รางวัลใกลธง” มอบใหกบั นักกอลฟทีต่ แี มนไดใกลธงทีส่ ดุ เปนตน

จัดการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทาน

เมือ่ วันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 ทีผ่ า นมา โรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยรวมกับ
สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ และชมรมกอลฟมาแตรฯ
ไดจดั การแขงขันกอลฟการกุศล Serviam Tournament 2018 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกอลฟ กรุงเทพกรีฑา
ซึง่ มีผสู นใจเขารวมการแขงขันเปนจํานวนมาก

งานเริ่ ม ขึ้ น ในเวลา 10.30 น. ด ว ยบรรยากาศของเหล า นั ก กอล ฟ
สมัครเลนเดินทางมาลงทะเบียน รับของชํารวยและรับประทานอาหาร
กลางวันเพิม่ พลังกอนทีน่ กั กอลฟจะเดินไปประจําตามหลุมเพือ่ T-off หรือ
การตีลกู แรกจากแทนตีของแตละหลุม จากนัน้ จะเปนการเริม่ Shotgun หรือ
การออกรอบพรอมกันทุกหลุมในเวลา 12.00 น. เรียกวาทุกคนตางงัดฝมอื
หวดวงสวิงกันราวกับนักกอลฟมืออาชีพเลยทีเดียว
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ทั้งนี้รายไดสวนหนึ่งหลังหักคาใชจาย ทางชมรมกอลฟ
สมาคมนักเรียนเกาฯ นําทูลเกลาถวายฯ เพื่อโครงการ
โรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองในพระราชดําริและอีกสวน
สมทบทุนสรางอาคารเรียนใหมที่โรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัยตอไปสุดทายนี้ กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้น
ไมไดหากไมมแี มงานคนเกงอยาง ศรัญญา พุทธารี MD51
ที่คอยประสานงานจัดการดูแลพรอมกับเหลาทีมงาน
เบื้องหลังของสมาคมนักเรียนเกาฯ จนทําใหงานออกมา
สมบูรณแบบและเป น ที่ ป ระทั บ ใจแก ผู  เ ข า ร ว มงาน
อยางยิ่ง ศิษยเกาและศิษยปจจุบันสามารถติดตาม
ขาวสารและกิจกรรมทีน่ า สนใจครัง้ ตอไปไดทางเฟซบุก
@ourmaterdei และที่ LINE@: @ourmaterdei แลว
พบกันใหมนะคะ
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งานสวยไดกศุ ล
ครั
ง
้
ที
่
27
Blessing by Giving

แบงปนความสุข สรางรอยยิม้ ใหเด็กๆ บานเทพ
โดย ศรีชนก วัฒนศิริ

นอกจากการบริจาคเสือ้ ผา เครือ่ งใช อาหาร สิง่ ของตางๆ แลว งานวันสวยปนี้
ยังเปรียบเสมือนการใหไดถงึ 2 ตอ เริม่ จากตอที่ 1 ได “แบงปน” สินคาสภาพดี
ในราคาประหยัดใหกับผูอื่นไดใชประโยชนตอไป และตอที่ 2 ได “รวมบริจาค”
รายไดจากการขายสินคาใหกบั “โครงการบานเทพฯ” อีกดวย ทัง้ นี้ เด็กๆ บานเทพ
ไดขอขอบพระคุณมายัง นายกสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ สุดถนอม กรรณสูต
MD54 และคณะกรรมการทุกทาน โดยเฉพาะเพชรรินทร มีเดช วีรวรรณ MD59
ประธานจัดงานวันสวยครัง้ ที่ 27 รวมถึง วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 และ คุณครูกก ุ ไก
ที่เปนกําลังสําคัญมาชวยงานทุกๆ ป ตลอดจนความรวมมือรวมแรงรวมใจ
จากนักเรียนเการุนตางๆ คุณแมอาสาเจาเกาและเจาใหมที่มาชวยกันแพ็คของ
คัดเลือก ตัง้ ราคา ทําความสะอาดเสือ้ ผาเปนเวลาเกือบ 3 อาทิตย เราจึงเปดขาย
ไดทันเวลาตามกําหนด และงานนี้จะมีขึ้นไมไดเลยหากไมไดรับความสนับสนุน
จากทางโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัย หลังเสร็จสิน้ งานนีท้ างสมาคมนักเรียนเกาฯ
ไดสรุปยอดรายรับจากการจัดงานสวยไดกศุ ลครัง้ นี้ รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 1,733,432 บาท
โดยสมาคมฯ จะนํารายไดสมทบทุนแกโครงการบานเทพฯ และหนวยแพทยอาสาตอไป

เสร็จสิน้ ลงไปพรอมความสุขและความประทับใจสําหรับ งานสวยไดกศุ ล
Blessing by Giving ครัง้ ที่ 27 เทศกาลแหงการใหทพ่ี วกเราพีน่ อ ง
ชาวมาแตรเดอีฯ และบุคคลภายนอกจะไดมีโอกาสมอบและแบงปน
ความสุขใหแกเด็กๆ ที่บานเทพ ซึ่งงานไดแบงออกเปน 3 รอบ
เหมือนทุกป รอบแรกจัดขึน้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สําหรับคุณครู
และบุ ค ลากรของโรงเรี ย นเพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก าร รอบ 2 จั ด ขึ้ น
ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 สําหรับผูป กครองและนักเรียนเกา
มาแตรเดอีวทิ ยาลัย และอีกหนึง่ รอบในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561
สําหรับบุคคลภายนอก โดยทัง้ สามรอบจัดขึน้ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ

โดยก อ นถึ ง งานนี้ สมาคมนั ก เรี ย นเก า ฯ ได เ ป ด รั บ บริ จ าคสิ่ ง ของต า งๆ
เปน 2 ชวงเวลา ไดแก สินคามือสองคุณภาพดี ทีส่ ามารถนํามาบริจาคไดตงั้ แต
วันที่ 25 กันยายน 2561 – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณขางหองการเงิน
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยายาลัยและโรงเรียนอนุบาลกุกไก และสินคาใหมที่
สามารถนํามาบริจาคไดตงั้ แตวนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป โดยติดตอ
ผานทาง เพชรรินทร มีเดช วีรวรรณ MD59 นอกจากนีค้ วามพิเศษสําหรับ
งานสวยไดกุศลครั้งนี้ เรายังไดลดจํานวนถุงพลาสติกและเปดรับบริจาคถุงผา
รวมถึงถุงกระดาษรีไซเคิลทีใ่ ชแลวแตยงั สภาพดีเพือ่ ใสสนิ คาในวันงานอีกดวย
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Merry Christmas &
Happy
New
Year
2019
‘พรปใหมทดี่ อี ยางยิง่ ’ ของเราชาวมาแตรเดอีวทิ ยาลัย

จากวันนัน้ ถึงวันนี้
ความเปนมาของบานเทพ
งานสวย และหนวยแพทยอาสา

เมือ่ คุณแมทโี อดอรมอบสถานรับเลีย้ งเด็กบานเทพมาใหสมาคมนักเรียนเกา
สมัยคุณสุพัฒนา อาทรไผท เปนนายกสมาคมนั้น มีเหตุผลเบื้องตนคือ
เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนจิตอาสาของนักเรียนเกาเพื่อสังคม เปนสิ่งที่เงิน
บริจาคทุกบาททุกสตางคจะไดใชประโยชนแกเด็กๆ ในชุมชนสวนออย
ทีม่ าเรียนทีบ่ า นเทพอยางแทจริง
คุณสุพฒ
ั นาไดมอบใหคณ
ุ นฤวร ปนยารชุนและคุณปราณี ยศสินธุ เปนประธานบานเทพ
ชวยหาทุนสนับสนุนจากนักเรียนเกา ซึ่งเมื่อสมาคมนักเรียนเกาจัดงานอะไรก็ตาม
ก็จะขอบริจาคและรายไดจากการจัดงานจะแบงใหบา นเทพดวยทุกครัง้ ประมาณ 10%
ตอมาคุณวิวรรณไดรบั มอบหมายใหเปนประธานบานเทพ ดวยพีๆ่ ทัง้ สองไมสามารถ
มารวมเปนกรรมการสมาคมดวยแลว คุณวิวรรณในขณะนั้นไดรับตําแหนงเปน
อุปนายกของสมาคมก็ริเริ่มที่จะทําการขอทุนจากนักเรียนเกา โดยสงจดหมาย
ขอบริจาคเปนปๆ ไปในจํานวนเงิน 1,200 บาท ตอคนตอป และยังไดรบั เงินสนับสนุน
เมื่อสมาคมฯ จัดงานดวย ตอมาคุณวิวรรณไดปรารภกับอาจารยสุมิตราวาไดรับ
มอบหมายจากสมาคมใหไปชวยสภาสตรีในงานกาชาดกับกรรมการหลายคนรวมทัง้
คุณศุภลักษณ วงศทองสงวน ในการขายเสือ้ ผามือสอง ปรากฏวาขายดีมาก และ
คุณวิวรรณเห็นวาเปนการหาทุนที่จะเปดโอกาสใหนักเรียนเกาและผูปกครองไดทํา
กิจกรรมเพือ่ สังคม ไดบริจาคสิง่ ทีไ่ มใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนตอ ผูอ น่ื โดยเฉพาะผูม ี
รายไดนอ ย และยังชวยลดขยะใหสงั คมและโลกไดดว ยไดบญ
ุ หลายตอ อาจารยกบ็ อกวา
ทําเลยเอาไหม ทีม่ หาไถกม็ ที าํ เชนนีเ้ หมือนกัน ทางโรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ จึงไดนาํ ไป
ปรึกษาทานนายกสมาคม คุณสุพฒ
ั นา ก็ปรากฏวาสนับสนุนเต็มทีเ่ ชนกัน งานวันสวย
ไดกุศลจึงเริ่มขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งคุณศรีชนกเปนนักเรียนเการายหนึ่งที่ชวยบริจาค
ทุนทรัพย และสิง่ ของ และเครือ่ งอุปโภคบริโภคมาใหตง้ั แตการจัดครัง้ แรก มีนกั เรียนเกา
และแมอาสาหลายทานในชวงนัน้ เปนแรงสําคัญในการจัดงานครัง้ แรกและตอๆ มา
จนถึงวันนี้

เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ
นําโดยนายกสมาคม สุดถนอม กรรณสูต MD54 ไดถอื โอกาสในวาระ
สิ้นปเกาตอนรับปใหม เขาอวยพรและจัดงานเลี้ยงกับคณะซิสเตอร
เพือ่ เปนการฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหมไปพรอมกัน ซึง่ ทางสมาคมฯ
ไดจัดงานนี้เปนประจําทุกปตอเนื่องเปนปที่สามแลว
ตอมาในสมัยคุณพรพรรณ พรประภา เปนนายกสมาคมนักเรียนเกาไดชวนใหกรรมการ
และสมาชิกไปรวมงานแพทยอาสาโดยพวงไปกับกิจกรรมของนักเรียนมัธยมปท่ี 2
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ โดยชวงนัน้ พ.ญ.รุจา เปนประธานชมรมแพทยอาสา และไดรบั
ทราบวา ชมรมโดย พ.ญ.รุจา ตองดําเนินการหาทุนเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมนีด้ ว ยตนเอง
ทุกป และเมือ่ มีทมี แพทยอาสาจะตองใชรถขับเคลือ่ นสีล่ อ ไปตรวจนักเรียนโรงเรียนทีร่ ถ
ธรรมดาเขาไปไมได อาจจะตองไปพักแรมกอนบาง 1 คืน ก็ไมมเี งินสนับสนุน นักเรียนเกา
ทั้งที่เปนแพทยและเปนอาสาสมัครพรอมกับสามีนักเรียนเกาที่ขวยขับรถไปกันดวย
ใจอยางเดียว คุณวิวรรณจึงไดปรึกษาอยางไมเปนทางการกับ พ.ญ.นาฏ ฟองสมุทร
ที่มาชวยงานสวยดวยวาอยากชวนชมรมแพทยอาสามารวมกับกรรมการบานเทพ
แลวก็ไดปรึกษานายกสมาคมฯ คุณพรพรรณ ขอนําชมรมแพทยอาสามาเปน
สวนหนึง่ ของบานเทพ หาเงินจากงานสวยไดกศุ ลรวมกันแลวใหบา นเทพสนับสนุน
คาใชจา ยของชมรมแพทยอาสา ทานนายกเห็นดีดว ยก็ไดนาํ ไปเรียนอาจารยสมุ ติ รา
และคณะกรรมการบานเทพ ซึ่งก็ไมมีใครขัดของและไดนําเสนอแจงขออนุมัติ
จากมูลนิธมิ าแตรเดอีฯดวย ซึง่ คณะกรรมการมูลนิธกิ ไ็ มขดั ของและอนุมตั หิ ลักการนี้
เมือ่ แพทยอาสามารวมอยูเ ปนสวนหนึง่ ของบานเทพ ภาระกิจหลักของชมรมคือ

เมื่อ งานวั น สวยจั ด มาเรื่อ ยๆ ได มีก ารกํ า หนดให ต รงกั บ วั นนิ ท รรศการวิ ช าการ • ตรวจสุขภาพเด็กบานเทพทุกปการศึกษา ไมมีคาใชจายใดๆ ตรงนี้ดวยคุณหมอ
ทัง้ หลายเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ทีม่ จี ติ อาสาทัง้ นัน้
ของโรงเรียน ทําใหยอดขายเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และงานวันสวยไดเพิม่ จํานวนวันขายนาน
หลายวันมากขึน้ อาจารยนติ ยาจึงไดเสนอใหใชชอ่ ื วา งานสวยไดกศุ ล ไมมคี าํ วา “วัน” • ตรวจสุขภาพครูโรงเรียนมาแตรเดอีวทิ ยาลัยทุกปการศึกษาและอานผลการตรวจ
ทุกคนสามารถสวยไดตลอดป ตอมาในชวงที่คุณหญิงอลิศราเปนนายกสมาคม
หลายๆ อยาง คาใชจา ยตรงนีโ้ รงเรียนเปนผูส นับสนุนทัง้ หมด
เธอตองการขอบริจาคเขากองทุนมิตรมาแตรเพือ่ ครูโรงเรียนมาแตรเดอีฯ คุณวิวรรณ
• ตรวจสุขภาพเด็กโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ จํานวน
จึงคิดที่จะไมออกจดหมายขอบริจาคเชนที่เคยดําเนินการมาควบคูกับงานสวยไดกุศล
7 โรงเรียน ทีน่ กั เรียนมาแตรเดอีฯ มัธยม 2 ไปทํากิจกรรมกับนองๆ และกิจกรรม
ดวยเห็นควรขอบริจาคเพียงเรือ่ งเดียวคือใหครู และรายไดจากงานสวยไดกศุ ลก็ไดรบั พอ
แพทยอาสาชุดเล็กไปตรวจเด็กโรงเรียน ตชด. ทีต่ อ งใชรถขับเคลือ่ นสีล่ อ ซึง่ คาใชจา ย
ประมาณ นาจะพยายามหารายไดจากงานสวยไดมากขึน้ เรือ่ ยๆ สวนเงินบริจาคก็ยงั ไดรบั
ทีส่ นับสนุนงานตรงนีค้ อื คารถสําหรับแพทยและนักเรียนเกาไปกลับหัวหิน และคารถ
จากบุคคลใกลชดิ หลายคนโดยไมไดขอเปนกิจลักษณะโดยการออกจดหมายเชนเคย
ทีพ่ าคณะจากบานเพชรสําราญไปกลับโรงเรียน ตชด ตางๆ สวนคาทีพ่ กั สามารถ
พักไดท่บี านเพชรสําราญโดยไมมีคาใชจาย และนักเรียนเกาหลายคนก็สนับสนุน
ดานทีพ่ กั และอาหารเย็น สมาคมนักเรียนเกาสนับสนุนเรือ่ งคาอาหารกลองซึง่ เปน
อาหารกลางวันผูร ว มไปกับนักเรียน สวนในกรณีกลุม ใชรถขับเคลือ่ นสีล่ อ คาใชจา ย
คือคาทีพ่ กั และอาหาร แตสองปรวมปนเ้ี ปนปทส่ี ามไดรบั การสนับสนุนจากนายก
สมาคม คุณสุดถนอม กรรณสูต และนักเรียนเกาทีร่ ว มเดินทางในการจัดทีพ่ กั และ
อาหารกลางวันใหจงึ ไมมคี า ใชจา ยใดๆ
สําหรับปนห้ี นวยแพทยอาสาและอาสาสมัคร จะออกเดินทางในวันที่ 30 มกราคม 2562
ไปปฎิบตั งิ านทีป่ า ละอูวนั ที่ 31 มกราคม 2562 และปาหมากในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
แลวพบกันนะคะ
ขอขอบพระคุณขอมูลจาก คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 มา ณ ทีน่ ค้ี ะ
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บรรยากาศในงานเปนไปอยางอบอุนจากการตอนรับในบานพักของคณะซิสเตอร
ทีน่ อ ยนักจะเปดโอกาสใหนกั เรียนไดเขาไปภายใน ซึง่ บริเวณหองรับประทานอาหาร
ที่ใชจัดเลี้ยง ทางคณะซิสเตอรไดตกแตงไวอยางนารักที่ชวนใหเกิดความรูสึกของ
วาระการเฉลิมฉลองและความสุข อาหารคาวหวานกวา 10 เมนูที่บรรดากรรมการ
สมาคมตางชวยกันนํามาจัดเรียงไวอยางเพียบพรอม

คณะซิสเตอรและกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ไดรว มกันขับรองเพลง We wish you
a Merry Christmas และ เพลงพรปใหม รวมกันกอนวาระการอวยพรและมอบ
ของขวัญแดคณะซิสเตอรซ่งึ คณะกรรมการที่มารวมงานตางไดรับของที่ระลึกเปน
ช็อคโกแล็ตทีซ่ อ นอยูเ ทวดาองคนอ ยนารักจากซิสเตอรกลับไปดวยรอยยิม้ ซึง่ ระหวาง
การรวมรับประทานอาหารมีเสียงหัวเราะและพูดคุยอยางสนุกสนาน และกอนกลับ
ทุกคนก็ไดมโี อกาสถายภาพทีร่ ะลึกรวมกัน
การเริ่มตนปใหมสําหรับชาวมาแตรเดอี ดวยการมารวมกันอวยพรและขอรับพร
จากคุณครูและซิสเตอรท่ีเคารพรักของพวกเรา ถือเปน ‘พรปใหมท่ีดีอยางยิ่ง’
ทีจ่ ะเปนกําลังใจใหพวกเราทําในสิง่ ทีด่ งี ามตลอดป
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โรงเรียนเราวันนี้

พิธรี าํ ลึกถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 9
โดย อาจารยสมุ ติ รา พงศธร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมาแตรเดอี
วิ ท ยาลั ย จั ด พิ ธีรํ า ลึ ก ถวายพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผูแทนสมาคม
นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมพิธีกับคณะครู และนักเรียนประถมศึกษาปที่
4 – 6 ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้ ทานผูหญิง
มณฑินี มงคลนาวิน ไดกรุณามารวมพิธีนี้ดวย

ตามดวยการบรรยายแสดงความประทับใจในภาพถายฝพระหัตถ 2 ภาพ
โดยเด็กหญิงบุญชนิตา ตรังอดิศัยกุล และเด็กหญิงณีลดา แทงค นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คือเด็กหญิงชลกร
ณ ระนอง และเด็กหญิงบุญนภา สัมฤทธิวณิชชา ไดแบงปนการรวมในกิจกรรม
ทําหมอนสําหรับผูปวยติดเตียงที่ทําจากหลอดพลาสติก โดยมีเด็กหญิงปณาลี
ปฐมบุรุษรัตน เด็กหญิงภัคกร จิตตอนงค เด็กหญิงไอยวริญ คุณวุฒิ จัดทําสื่อ
นําเสนออางอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้น เด็กหญิง ณ ฤดี
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจที่ตนเองและ
ครอบครัว นับตั้งแตรุนคุณตาคุณยายไดเปนนักเรียนโรงเรียนที่พระเจาอยูหัว
ทรงศึกษา

พิธีรําลึกฯ นี้ สิ้นสุดดวยการรวมรองเพลงพระราชนิพนธยิ้มสู ซึ่งเปน
เพลงพระราชนิ พ นธ ลํ า ดั บ ที่ 16 พิ ธีรํ า ลึ ก ถวายพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 นี้ ทางโรงเรียนกระทําตอเนื่องทุกป ดวย
ความเปน “คนไทยใจกตัญู รูคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”
และด ว ยความสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด ข อง
ชาวมาแตรเดอีวิทยาลัย

พิธเี ริม่ ดวยการภาวนา และฉายวีดทิ ศั นทสี่ มาคมนักเรียนเกาฯ ไดจดั ทําใหโรงเรียน
เพื่อใชเผยแพรแกนักเรียนไปทุก ๆ ป โดยวีดิทัศนนี้เนนที่พระราชกรณียกิจตาง ๆ
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดทรงอุทศิ พระองคเพือ่ ราษฎรผูย ากไร พระองคทรง
ใหความสําคัญกับปจจัยหลักในการดํารงชีพ คือดินและนํา ดวยพระราชหฤทัย
ที่เปยมไปดวย “การให” อยางไมมีขอบเขตจํากัด
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เด็กหญิงพรรณพฤกษา ภาสวรวิทย นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรว มรองเพลงพระราชนิพนธ
“ความฝนอันสูงสุด” กับนักเรียนเกา อรณัฐ
ยืนยงหัตถภรณ MD81 อาจารยพเิ ศษวิชาดนตรี
ของโรงเรียน

SERVIAM 21

MD Society

รอบรั
ว
้
มาแตร
เ
ดอี
ฯ
อัพเดตขาวคราวของพีน่ อ งมาแตรกนั อีกครัง้
MD34

คุณสุนันทา ตุลยธัญ MD34 อดีตผูบริหารสูงสุด
ของโอกิลวี่ กรุป ประเทศไทยไดขึ้นรับรางวัล Hall
of Fame ในงานประกาศผลการประกวดโฆษณา
Adman Award 2018 ทางสมาคมฯ ขอแสดง
ความยินดีมา ณ ที่นี้คะ

MD44

วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 นําคณะนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รุน MD44 มอบเงิน
เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณชวยคนพิการจํานวน 1,140,000 บาท ใหแก มูลนิธิคนพิการ
เชียงใหมฯ ณ โรงพยาบาลสวนดอกไม จังหวัดเชียงใหม
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แกไขขอมูลสมาชิก

MD56

ขอแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารยแพทยหญิงอลิสา ลิม้ สุวรรณ
MD56 ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายโรงเรียน
การบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเปนการขอบคุณ Spirit of Serviam ของพี่ๆ เจาหนาที่ของ
โรงเรียน ซึ่งถือเปนอีกเรี่ยวแรงสําคัญที่คอยสนับสนุนทุกๆ กิจกรรม
ของสมาคมนักเรียนเกาฯ มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61
ทีผ่ า นมา นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูตร MD54 อุปนายกสมาคมที่ 1
ศรีชนก วัฒนสิริ MD44 และอุปนายกที่ 2 อรนุช วองปรีชา MD49
จึงถือโอกาสขอบคุณพรอมทัง้ มอบซองของขวัญเล็กๆ นอยๆ แทนคํา
ขอบคุณจากพวกเราทุกคนคะ

(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

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)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

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

(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
ยินดีบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนกองทุนแดคณ
ุ ครูดว ยดวงใจมูลนิธมิ าแตรเดอีวทิ ยาลัย
จํานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย
เงินสด
เช็คสั่งจาย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................
เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิทยุ (All Season Place)
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 911-0-10198-8
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเพลินจิต
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 059-2-84960-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟานครหลวงเพลินจิต
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 092-0-11737-6
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)
บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)
วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร) หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือชื่อผูถือบัตร....................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)
ผูบริจาค
มูลนิธิมาแตรเดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Mater Dei Alumnae Association Under The Royal Patronage of H.M. The King

เรียนสมาชิกวารสาร SERVIAM
คณะผู้จัดทำ�วารสารขอเรียนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวารสาร SERVIAM แบบรูปเล่ม
(กระดาษ) ไปสู่การอ่านในระบบดิจิทัล/ออนไลน์ โดยจะมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่มอีก เพียง 1 ฉบับ
นับจากนี้
การปรับเปลีย่ นครัง้ นีเ้ ป็นไปเพือ่ ให้เหมาะกับยุคสมัยของการสือ่ สารแบบดิจทิ ลั ซึง่ จะช่วยอำ�นวย
ความสะดวกในการสือ่ สารสาระข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงได้งา่ ยและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ทุกที่ ทุกเวลา
โดยสมาชิกทุกท่านจะยังสามารถอ่านวารสาร SERVIAM ที่มีเนื้อหาน่าสนใจเช่นเดิมในรูป
แบบดิจิทัล รวมทั้งเข้าถึงและรับทราบข่าวสารใหม่ๆ เรื่องราว สาระน่าสนใจ ความรู้ใหม่ กิจกรรม
ต่างๆ ความเป็นไปของชาวมาแตร์ และอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนเก่า
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.ourmaterdei.com
เว็บไซต์ใหม่ของสมาคมฯ อยูร่ ะหว่างจัดเตรียมการซึง่ พร้อมจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่คณะผู้จัดทำ�ก็มิได้มองข้ามความต้องการของสมาชิก
ทีค่ งยังสะดวกจะอ่านในแบบรูปเล่ม (กระดาษ) จึงยังคงจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่ม (กระดาษ) ไว้ในจำ�นวน
จัดเพื่อสมาชิกเฉพาะกลุ่ม โดยจะมีการปรับระยะเวลาการออกวารสารเป็นเพียงปีละ 3 ครั้ง และ
ทำ�การจัดส่งให้แก่สมาชิกศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ร่นุ ที่ 10 ถึง รุ่นที่ 43 ทั้งนี้หากสมาชิกศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่
รุ่นที่ 44 ขึ้นไป มีความประสงค์จะรับวารสาร Serviam แบบรูปเล่ม (กระดาษ) ท่านสามารถ
แจ้งความต้องการขอรับได้เป็นกรณีพเิ ศษ serviameditor2019@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
คณะผูจ้ ดั ทำ�วารสาร SERVIAM

