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Welcome

สารจาก
นายกสมาคม
สดุถนอม กรรณสตู MD54 

วชิรา พงศพยัคฆ 
กรรมการฝายสาราณียกร

สวัสดีปใหม นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ทุกทานคะ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม ดิฉันขอพระแมมาแตรเดอีฯ ไดโปรด

อวยพระพรใหทุกทานมีความสุข ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและ

มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการคะ

กจิกรรมตางๆ ทีท่างสมาคมฯ จะจดัขึน้ในระหวางป 2561-2563 นัน้

นอกเหนือจากการดูแลคุณครูอาวุโสของเราแลวก็ยังคงมีกิจกรรม

สังคมสงเคราะหที่ไดทํามาอยางตอเนื่อง อาทิ การออกหนวย

แพทยอาสาปาละอู โดยนักเรียนเกาที่เปนแพทยพรอมอาสาสมัคร

งานวันสวยไดกุศลซ่ึงมีการจําหนายสินคาราคาพิเศษเพื่อนํา

รายไดสนับสนุนกิจการบานเทพ สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน 

ที่ชุมนุมสวนออยคลองเตย สวนกิจกรรมอ่ืนๆ น้ัน ทางสมาคมฯ

มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหาทุนสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน

และสรางอาคารเรียนใหมของโรงเรียน

โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเชวงกลางป 2562 มีดังนี้

วันที่ 4 มกราคม 2562   

คณะกรรมการสมาคมฯ กราบอวยพรเน่ืองในโอกาสวันคริสตมาส

และปใหมแดคณะซิสเตอร อาจารยสุมิตราและคุณครูทีนามารี

วันที่ 27 มกราคม 2562    

สมาคมฯ รวมสนับสนุนชมรมศิษยอุรสุลิน แหงประเทศไทย

จัดงาน กระชับมิตรศิษยอุรสุลิน เพื่อมอบรางวัล Angela Award

ใหแกนักเรียนเกาในเครืออุรสุลินที่ไดทําคุณประโยชนแกสังคม

ตามเจตนารมณ Serviam

วันที่ 30-31 มกราคม 2562     

แพทยอาสามาแตรเดอีฯ พรอมอาสาสมัคร จะเดินทางออกหนวยแพทย

เพื่อตรวจรางกายและตรวจสุขภาพฟนใหแกนักเรียนโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 6 โรงเรียน

โดยหนวยแพทยอาสา Off-road จะเดินทางไปยังโรงเรียน

บานปาหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562   

การประชุมผูแทนรุน ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนําคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ชุดใหม พรอมแถลงนโยบายและกิจกรรมของสมาคมฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

งาน MD’s Food, Bakery and Beverage Fair ณ The EmQuartier

เพื่อสนับสนับสนุนกิจการของนักเรียนเกา พรอมจัด workshop 

สรางอาชีพใหแกผูที่สนใจ 

สดุทายนี ้ดฉินัและคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคณุ นกัเรยีนเกา

ทกุทานทีใ่หการสนบัสนนุในทกุๆ กิจกรรมของสมาคมฯ ดวยดเีสมอมา

และหวังวาเราจะรวมกันสมานสัมพันธ สงเสริมเจตนารณ

เซอรเวียมพรอมเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อโรงเรียน

มาแตรเดอีฯ อันเปนที่รักของพวกเราทุกคนคะ

สารจาก
สาราณยีกร
เปดศกัราชใหมพรอมกรรมการบรหิารสมาคมฯ 
ชดุใหมของชาวมาแตร

วชิรา พงศพยัคฆ 
กรรมการฝายสาราณียกร

ธฤติมา สุธีระกุลชัย 
อนุกรรมการฝายสาราณียกร

สรวณี กูประเสริฐ
กรรมการผูชวยฝายสาราณียกร

วารสารเซอรเวียมฉบบัเดอืนมกราคม 2562 ฉบบันีม้าพรอมกบัการแนะนาํคณะกรรมการบรหิารสมาคมนกัเรยีนเกา

ทีไ่ดมกีารเลอืกตัง้ไปเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2561 ซึง่คณุสดุถนอม กรรณสตู ไดรบัความไววางใจใหเปนนายกสมาคมฯ

อกีหนึง่วาระ (พ.ศ. 2561-2563) พรอมทมีคณะกรรมการจากหลายรุนทีพ่รอมทาํงานเปนหนึง่เดียวดวยจติตารมณ

เซอรเวียมที่จะเปนตนแบบใหแกศิษยเการุนตอๆ ไป

นอกจากนี้ทุกทานจะไดพบกับบรรยากาศงานมอบรางวัล Angela Awards ประจําป 2562 พรอมไดรูจักผูไดรับ

รางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธที่ทางสมาคมฯไดจัดและมีสวนรวมในชวงเวลาที่ผานมา

สุดทายนี้ หนังสือ “ไดรูจักคือไดรัก 100 รุน มาแตรเดอี 90 ป” ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีผูที่สั่งจองไว

ยงัไมไดเขามารบัเปนจาํนวนกวา 1,000 เลม หากสมาชกิทานใดทีไ่ดสัง่หนงัสอืไวและประสงคจะเขามารบัหนงัสอื 

สามารถติดตอไดที่ MD Shop  ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. โทร. 02-251-4047 ทั้งนี้ยังมี

หนังสือจําหนาย (จํานวนจํากัด) ใหแกผูที่พลาดโอกาสสั่งจองในครั้งแรกอีกดวย

วชิรา พงศพยัคฆ MD53
กรรมการฝายสาราณียกร
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คณะกรรมการสมาคม
นกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี
วาระป 2561-2563

นายกสมาคม
สดุถนอม กรรณสตู

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

ไดมกีารผลดัเปลีย่นคณะกรรมการอกีคร้ัง โดยคณะกรรมการชดุใหมจะเริม่

ปฏบิตัหินาทีใ่นเดอืนพฤศจกิายน 2561-2563 เพือ่สรางสรรคกิจกรรมดีๆ 

ใหกบัพีน่องชาวมาแตรทุกทาน ตามจติตารมณเซอรเวยีมของเรา

อปุนายกคนที ่1
ศรชีนก วฒันศริิ

อปุนายกคนท่ี 2
อรนชุ วองปรีชา

ผูชวยอปุนายกคนที ่3
เจนเนตร เจรญิศริวิฒัน

ผูชวยอปุนายกคนที ่2
กลุฤดี ชวนไชยสทิธ์ิ

ผูชวยอปุนายกคนที ่1
สมติา สรสชุาติ

อรนชุ วองปรีชา

ผูชวยอปุนายกคนที ่3ผูชวยอปุนายกคนที ่3ผูชวยอปุนายกคนที ่2ผูชวยอปุนายกคนที ่2ผูชวยอปุนายกคนที ่2
เจนเนตร เจรญิศริวิฒันกลุฤดี ชวนไชยสทิธ์ิกลุฤดี ชวนไชยสทิธ์ิ

อปุนายกคนท่ี 3
จิรพร ภธูนกจิ

ผูชวยอปุนายกคนที ่3

จิรพร ภธูนกจิ

เจนเนตร เจรญิศริวิฒันเจนเนตร เจรญิศริวิฒัน

กรรมการเลขานกุาร
ชลธร สาธติภญิโญ

กรรมการผูชวย
เลขานกุาร
พรรณพลิาส พุมประพนัธ

กรรมการ
ฝายเหรัญญิก

จารุจิตร ทองใหญ ณ อยุธยา

กรรมการผูชวย
ฝายเหรญัญกิ
อภัุยพร อศัวรักษ

กรรมการ
ฝายนายทะเบียน
ปทมวด ีถวลิเวชกุล

กรรมการผูชวย
ฝายนายทะเบียน
ฐติาภรณ เพชรเกษม

กรรมการฝายปฏิคม
ปพชิญา โหสกุล

กรรมการผูชวย
ฝายปฏิคม
พสินีิ อนิทรทตั

กลุฤดี ชวนไชยสทิธ์ิสมติา สรสชุาติ

กรรมการ
ฝายสงัคมสงเคราะห

สกัุญญา ชยักิตตศิลิป
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กรรมการผูชวย
ฝายสงัคมสงเคราะห

กมลทพิย โตวรรณเกษม

กรรมการผูชวย
ฝายประชาสัมพนัธ
ฝนพา ปราโมช ณ อยธุยา

กรรมการ
ฝายประชาสัมพนัธ
สนีินารถ เองตระกลู

กรรมการ
ฝายสมาชกิสัมพนัธ
ภชัชา เตชะหรูวจิิตร

กรรมการผูชวย
ฝายสมาชกิสัมพนัธ

ษบญุญา มนเทยีรวเิชียรฉาย

กรรมการ
ฝายประสานงานผูแทนรุน
มณนีภา ดวงดารา

กรรมการผูชวย
ฝายประสานงานผูแทนรุน

ดาวรี สมคัรคามยั

กรรมการ
ฝายสาราณยีกร
วชิรา พงศพยคัฆ

กรรมการผูชวย
ฝายสาราณยีกร

สรวณ ีกูประเสรฐิ

กรรมการฝายวชิาการ
พรรณจริา ทศิาวิภาต ศรีสธุาพรรณ

กรรมการ
ฝายสือ่สารออนไลน

อธษิฐาน องคพเิชฐเมธา

กรรมการฝายหาทนุ
วิทดิา ตรังอดิศยักุล

กรรมการผูชวย
ฝายหาทนุ
เพชรรินทร มเีดช วรีวรรณ

กรรมการ
ฝาย MD Shop

อลสิา เคหสขุเจริญ

กรรมการ
ฝายเวบ็ไซต
สริิมน ณ นคร

กรรมการผูชวย
ฝาย MD Shop
กรเพชร พสวงศ ตรัสโฆษติ

กรรมการผูชวย
ฝายวิชาการ
พรชนก เลศิวตัรกานต

กรรมการผูชวย
ฝายสื่อสารออนไลน
สฤุดี สนุทรวัฒน
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งานเริม่ขึน้ในเวลา 14.00 น. ดวยระเบียบวาระที ่1 ซสิเตอรทพิยกนก 

ประสพโชคชยั อธกิารโรงเรียนกลาวตอนรบัผูเขารวมประชมุ จากนัน้

เขาสูระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเปนพิธีการประกาศรางวัลเซอรเวียม

นกัเรยีนเกาผูทาํประโยชนใหแกโรงเรยีน ซึง่ปนีม้ผีูรบัรางวลัเซอรเวยีม

จาํนวน 2 ทาน ไดแก คณุศรัญญา พทุธารี MD51 และ คณุสิรชินา 

หอมศลิปกลุ MD72 

สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอวิีทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ จัดงาน

ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน

ทีผ่านมา ณ หอประชมุใหญโรงเรยีนมาแตรเดอฯี ซึง่บรรยากาศอบอวล

ไปดวยความอบอุนระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันท่ีเขารวมงานกัน

อยางเนอืงแนน

ในโอกาสนี้คุณจันทรา บูรณฤกษ ประธานชมรมกอลฟมาแตร เดอีฯ

นํารายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล "MD GOLF 2018" ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจัดขึ้น

เมื่อวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561 รายไดสวนหนึ่งจะนําทูลเกลาถวายฯ 

เพือ่โครงการโรงเรยีนพี ่- โรงเรยีนนองในพระราชดํารแิละอกีสวนรวมสมทบทนุ

สรางอาคารเรยีนใหม โรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลยั

ตอมาเปนระเบียบวาระที่ 3 เปนการรายงานการเงินและรายงานกิจกรรม

ตลอดป 2560-61 ที่ผานมาของสมาคมนักเรียนเกาฯ กอนที่จะเขาสูระเบียบ

วาระที ่4 โดยใหสมาชกิทกุทานรวมเลอืกตัง้นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ทีจ่ะทาํหนาทีใ่นวาระป 2561 – 2563 ซึง่ปน้ีมผีูสมคัรนายก

เพียงทานเดียวคือ สุดถนอม กรรณสูต MD54 นายกสมาคมฯ คนปจจุบัน

จึงทาํใหคณุสุดถนอมดาํรงตาํแหนงนายกสมาคมฯ ตออกีหน่ึงวาระ

สดุทายนี ้ตองขอขอบพระคุณพี่ๆ  นองๆ มาแตรฯ ทีใ่หการสนบัสนนุทกุ ๆ  กจิกรรม

ของสมาคมนกัเรยีนเกาฯ ตลอดวาระทีผ่านมา ซึง่วาระใหมป 2561-2563 นี้

ทมีงานสมาคมฯ จะมุงม่ันทาํหนาทีอ่ยางเตม็ทีเ่หมือนเชนเคยและขอรับประกนั

ความสนกุสนานตลอดวาระลวงหนาเลยคะ

งานประชมุใหญสามญั
ประจาํป 2561
พรอมมอบรางวัลเซอรเวียม
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โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

ทพญ.ลัคนา  วงศสนิศิริกลุ รศ. ดร.รุงทพิย  พนัธเุมธากลุ

ผศ.นริมล  ไกรฤกษ ชยตุสาหกจิ คณุเจิดศริ ิ สุขเสรมิ คณุพรพรรณ  พรประภา

คณุณนิทิรา  โสภณพนชิ คณุจริาลกัษณ  วริชัพนัธุ คณุโรสซาลนีา  อเลก็ซานเดอร แมคเคย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ผศ.ประภา  วฒันะครีี พญ.รวิวรรณ  หาญสทุธเิวชกลุ

รศ. ดร.ทศินา  แขมมณ ี(เทียนเสม) ผศ.สารภ ี แกสตัน (อารีมิตร)

โรงเรียนวาสุเทวี

คณุจินตนา  อจัฉรากติติ ศ. พญ.ผกากรอง  ลมุพกิานนท คณุสุวรรณา  ธรีธาํรง

คณุวรรณ ี กติติโสภกิลุ รศ. ดร.ศริอิร  สินธุ

Mater Dei 
Annual General Meeting 

ผูรบัรางวลั
ANGELA AWARD
ประจาํป 2562

ทกุๆ 2 ป คณะอรุสุลินจะมอบรางวลัเกยีรตคุิณเซอรเวียม หรือ ANGELA AWARD ใหกบัศิษยอรุสุลิน

ทีไ่ดอทุศิตนทาํงานรบัใชสงัคมตามจติตารมณเซอรเวยีม โดยในป 2562 นี ้ การมอบรางวลัจะจัดขึน้

อยางเปนทางการ ในวนัที ่27 มกราคม 2562 ณ หอประชมุใหญโรงเรยีนมาแตรเดอฯี 
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โดยงานนี้มีเหลาเซเลบริตี้และดาราชื่อดังมารวมงานอยางคับค่ัง อาทิ 

ชาลอต โทณวณิก, เพียงพร สุวรรณประทีป, พลอยพรรณ ภัทรธีรานนท,

นัทธนุช วงศพัวพันธ, วรินดา เธียรอัจฉริยะ, แปง คงสิริ, ณวิภา 

เอี่ยมอมรพันธ, สินีนารถ เองตระกูล, อรนุช วองปรีชา, ฯลฯ ซ่ึงสินคา

ทั้งหมดได นํามาจําหนายในราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท านั้น และ

ใชวางานนี้จะตองชอปเพียงอยางเดียวแตยังมีกิจกรรมเลนเกมแจก

ของรางวัลมากมายอีกดวย

นอกจากน้ีในงานยังมีศิลปนนักรองมาขับกลอมบทเพลงใหฟงกันชิวๆ ในระหวางการเดินชอป 

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 

ยงัเปรยีบเสมือนเปนพืน้ทีไ่วพบปะแลกเปลีย่นชองทางการตดิตอของรานคาตางๆ อกีดวย ซึง่เริม่ตนมาจาก

ความต้ังใจที่อยากใหนักเรียนเกาที่มีกิจการไดมารวมตัวกันแลกเปล่ียน และชวยเหลือกันตอไปในอนาคต 

รวมถึงอีกหลายๆ รานที่ไมใชนักเรียนเกาแตมีใจเดียวกับเรา จึงทําใหงานวันนี้เกิดขึ้นมา

โบวลิ่ง มานิดา เรืองศรี MD72 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณ วิทิดา ตรังอดิศัยกุล MD63 แมงานคนเกงที่จัดงานนี้

ขึ้นมาและคอยประสานงานจัดการดูแลพรอมกับทีมงานเบื้องหลังจากสมาคม

นกัเรยีนเกาฯ รวมถงึผูเกีย่วของทกุคนทีม่าออกราน นกัชอปทกุคน จนทาํใหงานนี้

ออกมาอยางสมบรูณแบบ สําหรับใครทีพ่ลาดงานนีไ้ปไมตองเสยีใจ สามารถตดิตาม

กจิกรรมคร้ังตอไปไดผานทางเฟซบุก ourmaterdei หรือ LINE ID: @ourmaterdei

แลวพบกันนะคะ

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน 
“ชอ็ป-ชมิ-ชลิล-แชะ-แชร” ในงาน “บวิต้ี แอนด เดอะ บซิ แฟร” ครัง้ที ่5 
เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 ณ สนามหญาหนาโรงเรียนมาแตรฯ ตัง้แต
เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ซึง่เปนเทศกาลทีร่วบรวมแบรนดดงัของ
เหลานกัเรยีนเกามาแตรฯ มาออกรานกวา 200 ราน พรอมสวนลดสงูสุด
ถงึ 80% อาท ิ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  ใหไดสนกุกันอกีดวย

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

ฉัตรแกว ศรีสุวรรณ MD69
จากแบรนด mosstories

มณฑนกร ประสารราชกิจ MD76
จากแบรนด ปยานันตา

วง MiddleAge Band

อนงครตัน พสวงศ MD65

จากซายไปขวา 
อลสิา เคหสขุเจรญิ MD70 
วลิสา พงศธร MD74 
ภริญา ตนัตชิยัปกรณ MD74

ชอป ชมิ ชลิล รานดัง
จากศษิยเกามาแตรฯ
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MD Golf 
2018
สมาคมนักเรียนเกาฯ 
จดัการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทาน

เมือ่วนัจนัทรที ่ 29 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมา โรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลัยรวมกับ 

สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอวิีทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ และชมรมกอลฟมาแตรฯ 

ไดจดัการแขงขันกอลฟการกศุล Serviam Tournament 2018 ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ สนามกอลฟ กรงุเทพกรฑีา 

ซึง่มีผูสนใจเขารวมการแขงขนัเปนจาํนวนมาก 

งานเริ่มขึ้นในเวลา 10.30 น. ดวยบรรยากาศของเหลานักกอลฟ

สมัครเลนเดินทางมาลงทะเบียน รับของชํารวยและรับประทานอาหาร

กลางวนัเพิม่พลงักอนทีน่กักอลฟจะเดนิไปประจาํตามหลมุเพือ่ T-off หรอื

การตลีกูแรกจากแทนตขีองแตละหลมุ จากนัน้จะเปนการเริม่ Shotgun หรอื

การออกรอบพรอมกันทกุหลมุในเวลา 12.00 น. เรยีกวาทกุคนตางงดัฝมอื

หวดวงสวิงกันราวกับนักกอลฟมืออาชีพเลยทีเดียว

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 นอกจากน้ียงัมีรางวลัพเิศษอยาง “รางวลัตไีกล” มอบใหสําหรบันกักอลฟทีห่วดวงสวิง

ไดไกลทีส่ดุประจําทวัรนาเมนตและ “รางวัลใกลธง” มอบใหกบันักกอลฟทีต่แีมนไดใกลธงทีสุ่ด เปนตน

ทั้งนี้รายไดสวนหนึ่งหลังหักคาใชจาย ทางชมรมกอลฟ

สมาคมนักเรียนเกาฯ นําทูลเกลาถวายฯ เพื่อโครงการ

โรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองในพระราชดําริและอีกสวน

สมทบทุนสรางอาคารเรียนใหมที่โรงเรียนมาแตรเดอี

วิทยาลัยตอไปสุดทายน้ี กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้น

ไมไดหากไมมแีมงานคนเกงอยาง ศรญัญา พทุธารี MD51 

ที่คอยประสานงานจัดการดูแลพรอมกับเหลาทีมงาน

เบ้ืองหลังของสมาคมนกัเรยีนเกาฯ จนทาํใหงานออกมา

สมบูรณแบบและเปนที่ประทับใจแกผู เขารวมงาน

อยางย่ิง ศิษยเกาและศิษยปจจุบันสามารถติดตาม

ขาวสารและกจิกรรมทีน่าสนใจคร้ังตอไปไดทางเฟซบุก 

@ourmaterdei และที่ LINE@: @ourmaterdei แลว

พบกันใหมนะคะ
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เสรจ็ส้ินลงไปพรอมความสขุและความประทบัใจสาํหรบั งานสวยไดกศุล 
Blessing by Giving คร้ังที ่ 27 เทศกาลแหงการใหทีพ่วกเราพีน่อง
ชาวมาแตรเดอีฯ และบุคคลภายนอกจะไดมีโอกาสมอบและแบงปน
ความสุขใหแกเด็กๆ ที่บานเทพ ซ่ึงงานไดแบงออกเปน 3 รอบ
เหมือนทกุป รอบแรกจดัขึน้ในวนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 สาํหรบัคณุครู
และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเป นสวัสดิการ รอบ 2 จัดขึ้น
ในวนัที ่ 20-22 พฤศจกิายน 2561 สาํหรบัผูปกครองและนกัเรยีนเกา
มาแตรเดอวีทิยาลยั และอกีหนึง่รอบในวนัที ่23-25 พฤศจกิายน 2561 
สาํหรับบคุคลภายนอก โดยท้ังสามรอบจดัขึน้เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชมุใหญ

โดยกอนถึงงานนี้ สมาคมนักเรียนเกาฯ ไดเปดรับบริจาคสิ่งของตางๆ 

เปน 2 ชวงเวลา ไดแก สินคามือสองคณุภาพด ีท่ีสามารถนาํมาบริจาคไดต้ังแต

วนัที ่25 กันยายน 2561 – วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 ณ บริเวณขางหองการเงนิ

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยายาลัยและโรงเรียนอนุบาลกุกไก และสินคาใหมที่

สามารถนาํมาบรจิาคไดตัง้แตวันที ่ 9 พฤศจกิายน 2561 เปนตนไป โดยตดิตอ

ผานทาง เพชรรนิทร มเีดช วรีวรรณ MD59 นอกจากนีค้วามพเิศษสาํหรบั

งานสวยไดกุศลครั้งนี้ เรายังไดลดจํานวนถุงพลาสติกและเปดรับบริจาคถุงผา

รวมถงึถงุกระดาษรไีซเคลิทีใ่ชแลวแตยงัสภาพดเีพ่ือใสสินคาในวนังานอกีดวย

นอกจากการบรจิาคเสือ้ผา เครือ่งใช อาหาร สิง่ของตางๆ แลว งานวนัสวยปนี้

ยงัเปรยีบเสมอืนการใหไดถงึ 2 ตอ เริม่จากตอที ่ 1 ได “แบงปน” สนิคาสภาพดี

ในราคาประหยัดใหกับผูอื่นไดใชประโยชนตอไป และตอที่ 2 ได “รวมบริจาค” 

รายไดจากการขายสนิคาใหกับ “โครงการบานเทพฯ” อกีดวย ทัง้นี ้เดก็ๆ บานเทพ

ไดขอขอบพระคณุมายงั นายกสมาคมนักเรยีนเกามาแตรเดอฯี สดุถนอม กรรณสูต

MD54 และคณะกรรมการทกุทาน โดยเฉพาะเพชรรนิทร มีเดช วีรวรรณ MD59 

ประธานจดังานวนัสวยครัง้ที ่27 รวมถงึ วิวรรณ สารกจิปรชีา MD44 และ คณุครกุูกไก 

ที่เปนกําลังสําคัญมาชวยงานทุกๆ ป ตลอดจนความรวมมือรวมแรงรวมใจ

จากนักเรียนเการุนตางๆ คุณแมอาสาเจาเกาและเจาใหมที่มาชวยกันแพ็คของ

คดัเลอืก ตัง้ราคา ทาํความสะอาดเส้ือผาเปนเวลาเกือบ 3 อาทติย เราจึงเปดขาย

ไดทันเวลาตามกําหนด และงานนี้จะมีขึ้นไมไดเลยหากไมไดรับความสนับสนุน

จากทางโรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั หลงัเสรจ็ส้ินงานนีท้างสมาคมนกัเรยีนเกาฯ 

ไดสรปุยอดรายรบัจากการจดังานสวยไดกศุลครัง้นี ้รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 1,733,432 บาท

โดยสมาคมฯ จะนาํรายไดสมทบทนุแกโครงการบานเทพฯ และหนวยแพทยอาสาตอไป

โดย ศรชีนก วฒันศริิ

งานสวยไดกศุล 
ครัง้ที ่27
Blessing by Giving 
แบงปนความสขุ สรางรอยยิม้ใหเด็กๆ บานเทพ
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จากวนันัน้ถงึวันนี้
ความเปนมาของบานเทพ 
งานสวย และหนวยแพทยอาสา

คุณสุพัฒนาไดมอบใหคุณนฤวร ปนยารชุนและคุณปราณี ยศสินธุ เปนประธานบานเทพ
ชวยหาทุนสนับสนุนจากนักเรียนเกา ซ่ึงเม่ือสมาคมนักเรียนเกาจัดงานอะไรก็ตาม 
ก็จะขอบริจาคและรายไดจากการจัดงานจะแบงใหบานเทพดวยทุกคร้ังประมาณ 10%  
ตอมาคุณวิวรรณไดรับมอบหมายใหเปนประธานบานเทพ ดวยพ่ีๆ ท้ังสองไมสามารถ
มารวมเปนกรรมการสมาคมดวยแลว คุณวิวรรณในขณะน้ันไดรับตําแหนงเปน
อุปนายกของสมาคมก็ริเร่ิมท่ีจะทําการขอทุนจากนักเรียนเกา โดยสงจดหมาย
ขอบริจาคเปนปๆ  ไปในจํานวนเงิน 1,200 บาท ตอคนตอป และยังไดรับเงินสนับสนุน
เม่ือสมาคมฯ จัดงานดวย ตอมาคุณวิวรรณไดปรารภกับอาจารยสุมิตราวาไดรับ
มอบหมายจากสมาคมใหไปชวยสภาสตรีในงานกาชาดกับกรรมการหลายคนรวมท้ัง
คุณศุภลักษณ วงศทองสงวน ในการขายเส้ือผามือสอง ปรากฏวาขายดีมาก และ
คุณวิวรรณเห็นวาเปนการหาทุนท่ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนเกาและผูปกครองไดทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม ไดบริจาคส่ิงท่ีไมใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนโดยเฉพาะผูมี
รายไดนอย และยังชวยลดขยะใหสังคมและโลกไดดวยไดบุญหลายตอ อาจารยก็บอกวา
ทําเลยเอาไหม ท่ีมหาไถก็มีทําเชนน้ีเหมือนกัน ทางโรงเรียนสนับสนุนเต็มท่ี จึงไดนําไป
ปรึกษาทานนายกสมาคม คุณสุพัฒนา ก็ปรากฏวาสนับสนุนเต็มท่ีเชนกัน งานวันสวย
ไดกุศลจึงเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรก ซ่ึงคุณศรีชนกเปนนักเรียนเการายหน่ึงท่ีชวยบริจาค
ทุนทรัพย และส่ิงของ และเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาใหต้ังแตการจัดคร้ังแรก มีนักเรียนเกา
และแมอาสาหลายทานในชวงน้ันเปนแรงสําคัญในการจัดงานคร้ังแรกและตอๆ มา
จนถึงวันน้ี

เม่ืองานวันสวยจัดมาเร่ือยๆ ไดมีการกําหนดใหตรงกับวันนิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียน ทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และงานวันสวยไดเพ่ิมจํานวนวันขายนาน
หลายวันมากข้ึน อาจารยนิตยาจึงไดเสนอใหใชช่ือวา งานสวยไดกุศล ไมมีคําวา “วัน”
ทุกคนสามารถสวยไดตลอดป ตอมาในชวงท่ีคุณหญิงอลิศราเปนนายกสมาคม 
เธอตองการขอบริจาคเขากองทุนมิตรมาแตรเพ่ือครูโรงเรียนมาแตรเดอีฯ คุณวิวรรณ
จึงคิดท่ีจะไมออกจดหมายขอบริจาคเชนท่ีเคยดําเนินการมาควบคูกับงานสวยไดกุศล 
ดวยเห็นควรขอบริจาคเพียงเร่ืองเดียวคือใหครู และรายไดจากงานสวยไดกุศลก็ไดรับพอ
ประมาณ นาจะพยายามหารายไดจากงานสวยไดมากข้ึนเร่ือยๆ สวนเงินบริจาคก็ยังไดรับ
จากบุคคลใกลชิดหลายคนโดยไมไดขอเปนกิจลักษณะโดยการออกจดหมายเชนเคย

เมือ่คณุแมทโีอดอรมอบสถานรับเลีย้งเดก็บานเทพมาใหสมาคมนักเรยีนเกา
สมัยคุณสุพัฒนา อาทรไผท เปนนายกสมาคมนั้น มีเหตุผลเบื้องตนคือ
เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนจิตอาสาของนักเรียนเกาเพื่อสังคม เปนสิ่งที่เงิน
บริจาคทุกบาททุกสตางคจะไดใชประโยชนแกเด็กๆ ในชุมชนสวนออย
ทีม่าเรยีนทีบ่านเทพอยางแทจรงิ

ตอมาในสมัยคุณพรพรรณ พรประภา เปนนายกสมาคมนักเรียนเกาไดชวนใหกรรมการ
และสมาชิกไปรวมงานแพทยอาสาโดยพวงไปกับกิจกรรมของนักเรียนมัธยมปท่ี 2 
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ โดยชวงน้ัน พ.ญ.รุจา เปนประธานชมรมแพทยอาสา และไดรับ
ทราบวา ชมรมโดย พ.ญ.รุจา ตองดําเนินการหาทุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมน้ีดวยตนเอง
ทุกป และเม่ือมีทีมแพทยอาสาจะตองใชรถขับเคล่ือนส่ีลอไปตรวจนักเรียนโรงเรียนท่ีรถ
ธรรมดาเขาไปไมได อาจจะตองไปพักแรมกอนบาง 1 คืน ก็ไมมีเงินสนับสนุน นักเรียนเกา
ท้ังท่ีเปนแพทยและเปนอาสาสมัครพรอมกับสามีนักเรียนเกาท่ีขวยขับรถไปกันดวย
ใจอยางเดียว คุณวิวรรณจึงไดปรึกษาอยางไมเปนทางการกับ พ.ญ.นาฏ ฟองสมุทร
ท่ีมาชวยงานสวยดวยวาอยากชวนชมรมแพทยอาสามารวมกับกรรมการบานเทพ
แลวก็ไดปรึกษานายกสมาคมฯ คุณพรพรรณ ขอนําชมรมแพทยอาสามาเปน
สวนหน่ึงของบานเทพ หาเงินจากงานสวยไดกุศลรวมกันแลวใหบานเทพสนับสนุน
คาใชจายของชมรมแพทยอาสา ทานนายกเห็นดีดวยก็ไดนําไปเรียนอาจารยสุมิตรา 
และคณะกรรมการบานเทพ ซ่ึงก็ไมมีใครขัดของและไดนําเสนอแจงขออนุมัติ
จากมูลนิธิมาแตรเดอีฯดวย ซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิก็ไมขัดของและอนุมัติหลักการน้ี
เม่ือแพทยอาสามารวมอยูเปนสวนหน่ึงของบานเทพ ภาระกิจหลักของชมรมคือ

•  ตรวจสุขภาพเด็กบานเทพทุกปการศึกษา ไมมีคาใชจายใดๆ ตรงน้ีดวยคุณหมอ
ท้ังหลายเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ท่ีมีจิตอาสาท้ังน้ัน

•  ตรวจสุขภาพครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยทุกปการศึกษาและอานผลการตรวจ
หลายๆ อยาง คาใชจายตรงน้ีโรงเรียนเปนผูสนับสนุนท้ังหมด

•  ตรวจสุขภาพเด็กโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 
7 โรงเรียน ท่ีนักเรียนมาแตรเดอีฯ มัธยม 2 ไปทํากิจกรรมกับนองๆ และกิจกรรม
แพทยอาสาชุดเล็กไปตรวจเด็กโรงเรียน ตชด. ท่ีตองใชรถขับเคล่ือนส่ีลอ ซ่ึงคาใชจาย
ท่ีสนับสนุนงานตรงน้ีคือคารถสําหรับแพทยและนักเรียนเกาไปกลับหัวหิน และคารถ
ท่ีพาคณะจากบานเพชรสําราญไปกลับโรงเรียน ตชด ตางๆ สวนคาท่ีพัก สามารถ
พักไดท่ีบานเพชรสําราญโดยไมมีคาใชจาย และนักเรียนเกาหลายคนก็สนับสนุน
ดานท่ีพักและอาหารเย็น สมาคมนักเรียนเกาสนับสนุนเร่ืองคาอาหารกลองซ่ึงเปน
อาหารกลางวันผูรวมไปกับนักเรียน สวนในกรณีกลุมใชรถขับเคล่ือนส่ีลอ คาใชจาย
คือคาท่ีพักและอาหาร แตสองปรวมปน้ีเปนปท่ีสามไดรับการสนับสนุนจากนายก
สมาคม คุณสุดถนอม กรรณสูต และนักเรียนเกาท่ีรวมเดินทางในการจัดท่ีพักและ
อาหารกลางวันใหจึงไมมีคาใชจายใดๆ

สําหรับปน้ีหนวยแพทยอาสาและอาสาสมัคร จะออกเดินทางในวันท่ี 30 มกราคม 2562
ไปปฎิบัติงานท่ีปาละอูวันท่ี 31 มกราคม 2562 และปาหมากในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562
แลวพบกันนะคะ

ขอขอบพระคุณขอมูลจาก คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 มา ณ ท่ีน้ีคะ

Merry Christmas & 
Happy New Year 2019
‘พรปใหมทีด่อียางยิง่’ ของเราชาวมาแตรเดอวีทิยาลยั

เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2562 คณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี
นาํโดยนายกสมาคม สดุถนอม กรรณสตู MD54 ไดถอืโอกาสในวาระ
สิ้นปเกาตอนรับปใหม เขาอวยพรและจัดงานเลี้ยงกับคณะซิสเตอร 
เพือ่เปนการฉลองเทศกาลครสิตมาสและปใหมไปพรอมกนั ซึง่ทางสมาคมฯ 
ไดจัดงานนี้เปนประจําทุกปตอเนื่องเปนปที่สามแลว

บรรยากาศในงานเปนไปอยางอบอุนจากการตอนรับในบานพักของคณะซิสเตอร 

ทีน่อยนกัจะเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดเขาไปภายใน ซึง่บรเิวณหองรบัประทานอาหาร

ที่ใชจัดเลี้ยง ทางคณะซิสเตอรไดตกแตงไวอยางนารักที่ชวนใหเกิดความรูสึกของ

วาระการเฉลิมฉลองและความสุข อาหารคาวหวานกวา 10 เมนูที่บรรดากรรมการ

สมาคมตางชวยกันนํามาจัดเรียงไวอยางเพียบพรอม

คณะซิสเตอรและกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ไดรวมกันขับรองเพลง We wish you 

a Merry Christmas และ เพลงพรปใหม รวมกันกอนวาระการอวยพรและมอบ

ของขวัญแดคณะซิสเตอรซ่ึงคณะกรรมการท่ีมารวมงานตางไดรับของท่ีระลึกเปน 

ช็อคโกแล็ตท่ีซอนอยูเทวดาองคนอยนารักจากซิสเตอรกลับไปดวยรอยย้ิม ซ่ึงระหวาง

การรวมรับประทานอาหารมีเสียงหัวเราะและพูดคุยอยางสนุกสนาน และกอนกลับ

ทุกคนก็ไดมีโอกาสถายภาพท่ีระลึกรวมกัน

การเร่ิมตนปใหมสําหรับชาวมาแตรเดอี ดวยการมารวมกันอวยพรและขอรับพร

จากคุณครูและซิสเตอรท่ีเคารพรักของพวกเรา ถือเปน ‘พรปใหมท่ีดีอยางย่ิง’ 

ท่ีจะเปนกําลังใจใหพวกเราทําในส่ิงท่ีดีงามตลอดป
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โรงเรียนเราวนันี้

โดย อาจารยสมิุตรา พงศธร

ตามดวยการบรรยายแสดงความประทับใจในภาพถายฝพระหัตถ 2 ภาพ 

โดยเด็กหญิงบุญชนิตา ตรังอดิศัยกุล และเด็กหญิงณีลดา แทงค นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 คือเด็กหญิงชลกร 

ณ ระนอง และเดก็หญงิบญุนภา สมัฤทธวิณชิชา ไดแบงปนการรวมในกจิกรรม

ทําหมอนสําหรับผูปวยติดเตียงที่ทําจากหลอดพลาสติก โดยมีเด็กหญิงปณาลี

ปฐมบุรุษรัตน เด็กหญิงภัคกร จิตตอนงค เด็กหญิงไอยวริญ คุณวุฒิ จัดทําสื่อ

นําเสนออางอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้น เด็กหญิง ณ ฤดี 

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจที่ตนเองและ

ครอบครัว นับตั้งแตรุนคุณตาคุณยายไดเปนนักเรียนโรงเรียนที่พระเจาอยูหัว

ทรงศึกษา

เด็กหญิงพรรณพฤกษา ภาสวรวิทย นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรวมรองเพลงพระราชนิพนธ 

“ความฝนอันสูงสุด” กับนักเรียนเกา อรณัฐ 

ยืนยงหัตถภรณ MD81 อาจารยพิเศษวิชาดนตรี

ของโรงเรียน

พิธีรําลึกฯ นี้ สิ้นสุดดวยการรวมรองเพลงพระราชนิพนธย้ิมสู ซ่ึงเปน

เพลงพระราชนิพนธลําดับที่ 16 พิธีรําลึกถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 นี้ ทางโรงเรียนกระทําตอเนื่องทุกป ดวย

ความเปน “คนไทยใจกตัญู รูคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” 

และดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดของ

ชาวมาแตรเดอีวิทยาลัย

พธิเีร่ิมดวยการภาวนา และฉายวีดิทัศนท่ีสมาคมนกัเรียนเกาฯ ไดจดัทาํใหโรงเรยีน

เพื่อใชเผยแพรแกนักเรียนไปทุก ๆ ป โดยวีดิทัศนนี้เนนที่พระราชกรณียกิจตาง ๆ

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงอุทิศพระองคเพือ่ราษฎรผูยากไร พระองคทรง

ใหความสําคัญกับปจจัยหลักในการดํารงชีพ คือดินและนํา ดวยพระราชหฤทัย

ที่เปยมไปดวย “การให” อยางไมมีขอบเขตจํากัด

วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย จัดพิธีรําลึกถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผูแทนสมาคม
นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมพิธีกับคณะครู และนักเรียนประถมศึกษาปที่
4 – 6 ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้ ทานผูหญิง
มณฑินี มงคลนาวิน ไดกรุณามารวมพิธีนี้ดวย

พธิรํีาลกึถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
รชักาลที ่9



ขอมลูนกัเรยีนเกา...................................................................................................................... 

รุน MD.............................................................เลขประจาํตวั..................................................

ชือ่ในฐานขอมลูสมาคมฯ ......................................................................................................... 

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

 แจงเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ

ชือ่เดมิ........................................................................................................................................... 

ชือ่ใหม..........................................................................................................................................

นามสกลุเดมิ...............................................................................................................................

นามสกลุใหม...............................................................................................................................

 แจงเปลีย่นทีอ่ยู

ทีอ่ยูใหม (โปรดระบโุดยละเอยีด)

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

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

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

 แจงเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท เปน...........................................................................   

 แจงเปลีย่นอเีมล เปน.....................................................................................................

 แจงขอลดจาํนวนวารสาร SERVIAM ทีส่งให

เนือ่งจากมนีกัเรยีนเกาอยูบานเดยีวกนั จาํนวน............................ทาน  

จงึตองการใหสงวารสาร SERVIAM ใหเพยีง 1 เลมเทานัน้

โดยจดัสงให ชือ่.........................................................................................................................

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

รุน MD.............................................................เลขประจาํตวั..................................................

ทีอ่ยูใหม (โปรดระบโุดยละเอยีด)

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

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

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

รายชือ่นกัเรยีนเกาทีอ่ยูบานเดยีวกนั และไมประสงคจะรบั

วารสาร SERVIAM มดีงันี้

1. ชือ่-นามสกลุ........................................................................................................................ 

 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................

2. ชือ่-นามสกลุ........................................................................................................................  

 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................

3. ชือ่-นามสกลุ........................................................................................................................  

 รุน MD......................................................เลขประจาํตวั..................................................

ขอมลูเพิม่เตมิอืน่ๆ โปรดระบุ

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

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

กรณุาสงแบบฟอรมกลบัมาทางไปรษณยีถงึ สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี 

(ฝายนายทะเบยีน) 534 ถนนเพลนิจติ ถนนเพลนิจติ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 

10330 หรอืสแกนสงอเีมลมาที ่mdregistrar@yahoo.com

แกไขขอมูลสมาชิก

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิกแบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

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

ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................

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

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

โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................

ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................

E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)

 นักเรียนเกา รุน................ปที่จบ.............................จบชั้นสุดทาย.............................

 นักเรียนปจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

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

  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)

(สําหรับเจาหนาที่)

เลขทีเ่อกสาร...................................................รหสัผูบรจิาค.....................................................

ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................
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ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารยแพทยหญิงอลิสา ล้ิมสุวรรณ

MD56 ท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายโรงเรียน

การบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสุนันทา ตุลยธัญ MD34 อดีตผูบริหารสูงสุด

ของโอกิลวี่ กรุป ประเทศไทยไดขึ้นรับรางวัล Hall

of Fame ในงานประกาศผลการประกวดโฆษณา 

Adman Award 2018 ทางสมาคมฯ ขอแสดง

ความยินดีมา ณ ที่นี้คะ

เพื่อเปนการขอบคุณ Spirit of Serviam ของพี่ๆ เจาหนาที่ของ

โรงเรียน ซึ่งถือเปนอีกเรี่ยวแรงสําคัญที่คอยสนับสนุนทุกๆ กิจกรรม

ของสมาคมนักเรียนเกาฯ มาโดยตลอด เมื่อวันท่ี 21 พ.ย. 61

ทีผ่านมา นายกสมาคมฯ สดุถนอม กรรณสตูร MD54 อุปนายกสมาคมท่ี 1

ศรีชนก วัฒนสิริ MD44 และอุปนายกท่ี 2 อรนุช วองปรีชา MD49

จงึถอืโอกาสขอบคณุพรอมทัง้มอบซองของขวญัเลก็ๆ นอยๆ แทนคาํ

ขอบคุณจากพวกเราทุกคนคะ

รอบรัว้มาแตรเดอฯี
อพัเดตขาวคราวของพีน่องมาแตรกันอีกคร้ัง

MD34
MD56 

MD44
วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 นําคณะนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ รุน MD44 มอบเงิน

เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณชวยคนพิการจํานวน 1,140,000 บาท ใหแก มูลนิธิคนพิการ

เชียงใหมฯ ณ โรงพยาบาลสวนดอกไม จังหวัดเชียงใหม



แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

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

ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................

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

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

โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................

ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................

E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)

 นักเรียนเกา รุน................ปที่จบ.............................จบชั้นสุดทาย.............................

 นักเรียนปจจุบัน

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

 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนแดคุณครูดวยดวงใจมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย

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)

(สําหรับเจาหนาที่)

เลขทีเ่อกสาร...................................................รหสัผูบรจิาค.....................................................

ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................



เรียนสมาชิกวารสาร SERVIAM

 คณะผู้จัดทำาวารสารขอเรียนให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงวารสาร SERVIAM แบบรูปเล่ม 

(กระดาษ) ไปสู่การอ่านในระบบดิจิทัล/ออนไลน์ โดยจะมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่มอีก เพียง 1 ฉบับ 

นับจากน้ี 

 การปรับเปล่ียนคร้ังน้ีเป็นไปเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัยของการส่ือสารแบบดิจิทัล ซ่ึงจะช่วยอำานวย

ความสะดวกในการส่ือสารสาระข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน ทุกท่ี ทุกเวลา 

 โดยสมาชิกทุกท่านจะยังสามารถอ่านวารสาร SERVIAM ท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจเช่นเดิมในรูป

แบบดิจิทัล รวมท้ังเข้าถึงและรับทราบข่าวสารใหม่ๆ เร่ืองราว สาระน่าสนใจ ความรู้ใหม่ กิจกรรม

ต่างๆ ความเป็นไปของชาวมาแตร์ และอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเน่ืองทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนเก่า 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.ourmaterdei.com

 เว็บไซต์ใหม่ของสมาคมฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมการซ่ึงพร้อมจะเปิดตัวในเดือนเมษายนน้ี

 แม้จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน แต่คณะผู้จัดทำาก็มิได้มองข้ามความต้องการของสมาชิก 

ท่ีคงยังสะดวกจะอ่านในแบบรูปเล่ม (กระดาษ) จึงยังคงจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่ม (กระดาษ) ไว้ในจำานวน

จัดเพ่ือสมาชิกเฉพาะกลุ่ม โดยจะมีการปรับระยะเวลาการออกวารสารเป็นเพียงปีละ 3 คร้ัง และ

ทำาการจัดส่งให้แก่สมาชิกศิษย์เก่าฯ ต้ังแต่รุ่น ท่ี 10 ถึง รุ่นท่ี 43 ท้ังน้ีหากสมาชิกศิษย์เก่าฯ ต้ังแต่

รุ่นท่ี 44 ข้ึนไป มีความประสงค์จะรับวารสาร Serviam แบบรูปเล่ม (กระดาษ) ท่านสามารถ 

แจ้งความต้องการขอรับได้เป็นกรณีพิเศษ serviameditor2019@gmail.com ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562

 

คณะผู้จัดทำาวารสาร SERVIAM

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




