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สารบัญ
วารสารเซอร์เวียม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ทีจ่ ดั พิมพ์ขนึ้
เพือ่ เป็นสือ่ กลางให้คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้
ส่งข่าวสารให้กบั พีน่ อ้ งศิษย์มาแตร์ได้รบั ทราบอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสมาคม กิจกรรมของโรงเรียน
อีกทั้งเรื่องราวน่ารู้และข่าวสารของเหล่าศิษย์เก่ามาแตร์
เดอีฯ ทีอ่ ยากจะแบ่งปันให้ได้ทราบกัน ซึง่ ก็สามารถท�ำได้
ไม่ยากเลย เพียงส่งอีเมล์มาทีฝ่ า่ ยสาราณียกร ถึง วชิรา
พงศ์พยัคฆ์ (วัช MD53) อีเมล์ serviameditor2019
@gmail.com เรือ่ งราวของทุกท่านก็จะได้ถกู น�ำมาจัดพิมพ์
ตามล�ำดับในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
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Welcome

สารจาก
นายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต MD54

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
เทศกาลสงกรานต์ประจำ�ปี 2562 เพิ่มผ่านพ้นไป พร้อมกับกิจกรรมดีๆมากมายที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นสำ�หรับพี่น้อง
ชาวมาแตร์ทุกท่าน อาทิ
๏	งานเลีย้ งอาหารกลางวันพร้อมกับการกราบอวยพรปีใหม่และวันคริสต์มาส แก่คณะซิสเตอร์และอาจารย์สมุ ติ รา จัดโดย
คณะกรรมการสมาคมฯ
๏	การจัดเลีย้ งอาหารแก่นกั เรียนและคุณครูทบ่ี า้ นเทพ เนือ่ งในวันเด็ก
๏ การจัดเลี้ยงอาหารคุณครู ที่โรงเรียน เนื่องในวันครู
๏ งานเลี้ยงอาหารกลางวันของคุณครูอาวุโส ณ โรงแรมเอเซีย
๏ การกราบเยี่ยมคุณครูอาวุโสที่บ้านพัก โดยคณะกรรมการสมาคมฯ
๏ ร่วมจัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ประจำ�ปี 2562
๏	ออกหน่วยแพทย์อาสาป่าละอู โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�นวน 7 โรงเรียน ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนเก่าที่เป็นแพทย์ และอาสาสมัคร
๏ จัดกิจกรรม Workshop ปั้นหม้อจากดิน
๏ จัดงานสัมมนา เรื่อง “การใช้ชีวิตหลังเกษียณ”
๏	จดั พิธี “พีใ่ หญ่สนู้ อ้ งใหม่” เพือ่ ต้อนรับ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นักเรียนเก่ามาแตร์ฯ
และสำ�หรับกิจกรรมที่กำ�ลังจะจัดขึ้น มีดังต่อไปนี้ค่ะ
๏ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้แทนรุ่น ครั้งที่ 2
๏	วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 งาน Taste of Mater Dei งานรวม “ร้านอาหารเด็ดโดยศิษย์มาแตร์เดอีฯ” ที่บริเวณลาน
นพุ Emquatier
๏ MD Run 2019 งานกีฬาสีประจำ�ปี 2019
๏ MD Night 2019 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ค่ะ
ดิฉนั ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุน ในทุกๆ กิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมานะคะ และพบกันในงานกิจกรรม
ต่อไปนะคะ
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สารจาก
สาราณี
ย
กร
สูก่ ารปรับเปลีย่ นเพือ่ อนาคต

ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของชาวมาแตร์ฯ
วารสารเซอร์เวียมฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับนี้มาพร้อมกับการแนะนำ�คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าที่ได้
มีการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งคุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฯ
อีกหนึ่งวาระ (พ.ศ. 2561-2563) พร้อมทีมคณะกรรมการจากหลายรุ่นที่พร้อมทำ�งานเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม
ที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ศิษย์เก่ารุ่นต่อๆ ไป
นอกจากนี้ทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศงานมอบรางวัล Angela Awards ประจำ�ปี 2562 พร้อมได้รู้จักผู้ได้รับรางวัลใน
ครั้งนี้ รวมทั้งบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดและมีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ หนังสือ “ได้รู้จักคือได้รัก 100 รุ่น มาแตร์เดอี 90 ปี” ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่สั่งจองไว้ยังไม่ได้เข้ามา
รับเป็นจำ�นวนกว่า 1,000 เล่ม หากสมาชิกท่านใดที่ได้สั่งหนังสือไว้และประสงค์จะเข้ามารับหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่ MD
Shop ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 02-251-4047 ทั้งนี้ยังมีหนังสือจำ�หน่าย (จำ�นวนจำ�กัด) ให้แก่
ผู้ที่พลาดโอกาสสั่งจองในครั้งแรกอีกด้วย
วชิรา พงศ์พยัคฆ์ MD53
กรรมการฝ่ายสาราณียกร
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งานประชุมผู้แทนรุ่น
ประจ�ำปี 2562
เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ปีที่ 100
D
M

100

# Mater dei

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้แทนรุ่นประจ�ำปี 2562 เพื่อแจ้งกิจกรรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบ โดยเฉพาะการ
แนะน�ำคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจ�ำปี 2562-2564 โดยมี คุณสุดถนอม กรรณสูต
MD54 ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมเป็นวาระที่ 2 และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ในปีนี้
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ทั้งนี้ อาจารย์สุมิตรา พงศธร MD38 ได้แจ้งให้ทราบถึง
รายละเอี ย ดของโครงการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในโรงเรี ย น
และโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่จะช่วยต่อยอด
การเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันยุคทันสมัย
พร้อมๆ กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ของโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัยของพวกเรา

SERVIAM 5

MDAA

กิจกรรมแรกที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเพื่อน�ำร่อง
เปิดตัวโครงการปรับภูมิทัศน์ก็คือ กิจกรรมร่วม
ร�ำลึกถึงหอนอนนักเรียนประจ�ำ ทีจ่ ะต้องได้รบั การ
รือ้ ถอนลงเป็นอันดับแรก เพือ่ ใช้เป็นสถานทีเ่ ตรียม
งานและก่อสร้างต่อไป โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญ
ศิษย์เก่านักเรียนประจ�ำน�ำโดย คุณจิตรามณฑน์
เตชะไพบู ล ย์ มาร่ ว มร� ำ ลึ ก ความหลั ง ของชี วิ ต
นักเรียนประจ�ำร่วมกับผู้แทนรุ่นอย่างมีความสุข
ก่ อ นจะร่ ว มกั น ร้ อ งเพลงแห่ ง ความประทั บ ใจ
ที่ บ ริ เ วณหน้ า เรื อ นไม้ ห อนั ก เรี ย นประจ� ำ และ
ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม หอนอนนักเรียนประจ�ำ
เป็นครั้งสุดท้าย
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บรรยากาศการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่าง
อบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของ
ตัวแทนศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น ที่พร้อมใจ
สละเวลามาเพื่อร่วมกันพาโรงเรียนมาแตร์
เดอีฯ ของพวกเราเดินสู่อนาคตที่น่าภูมิใจ
อีกครั้ง

#

dei
r
e
t
Ma

9

/201

b
2/fe

SERVIAM 7

MDAA

จากพีใ่ หญ่...สูน่ อ้ งใหม่
2019 – 18 Mar 2019

จัดโดย: ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร (MD78)
และ ษบุญญา มนเทียนวิเชียรฉาย (MD78)

จากการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของพี่ๆ และน้องๆ โดยนายก
สุดถนอม กรรณสูต (หนึง่ MD54) และ อรนุช ว่องปรีชา (ป๊อด MD49) อุปนายก
ที่ 2 ท�ำให้กิจกรรม “จากพี่ใหญ่ สู่น้องใหม่” ประจ�ำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น
เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาคมฯ กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งให้ความรู้
ความเข้าใจ ในงานของสมาคมฯ ที่ก�ำลังด�ำเนินการและก�ำลังจะเกิดขึ้น รวมถึง
การสร้างฐานสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ในอนาคต เพื่อให้นักเรียนรุ่นใหม่เข้าถึง
สมาคมฯ ได้มากขึ้น

การจัดกิจกรรมในครัง้ นีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี เมือ่ วันจันทร์
ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยปีการศึกษา 2561
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�ำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 180
คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นนักเรียนเก่าจ�ำนวน 18
ท่าน และคุณครู 10 ท่าน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย
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ทางสมาคมได้เตรียมของขวัญเล็กๆ น้อยๆ มอบให้แก่น้องๆ เป็นที่ระลึก คือ แก้วน�้ำ โดยมีความหมายและ
ข้อคิดที่ให้กับน้องๆ ไว้ว่า แก้วน�้ำใบนี้เปรียบเสมือนโลกใบใหม่ที่น้องๆ ก�ำลังจะเจอ จงเป็นแก้วน�้ำที่พร้อม
จะเติมเต็มทุกๆ สิ่ง พร้อมเติมเต็มทุกๆ อย่าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมที่จะรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ขอให้แก้วน�้ำของน้องๆ แก้วนี้ เป็นน�้ำครึ่งแก้ว เพื่อที่น้องๆ จะสามารถเรียนรู้
เพิ่มเติมได้เสมอ เพราะเป็นแก้วที่ไม่มีวันเติมเต็ม ไม่ว่าในอนาคต ใครจะใส่ความรู้ ใส่ค�ำสอน
ค�ำเตือน ลงมามากสักเท่าไหร่ ก็ยอมรับฟังเพือ่ ไปปรับปรุงและแก้ไข น�ำความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ละความรูใ้ หม่ๆ
มาดัดแปลง ปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับชีวิตส่วนตัว หรือหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ
ปรับเปลี่ยนน�ำมาปฏิบัติ และพัฒนาชีวิตตลอดไป
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MD
Workshop
#4
Potter’s best friend - 2 Mar 2019
จัดโดย ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร (MD78)
และ ษบุญญา มนเทียนวิเชียรฉาย (MD78)

MD Workshop ครัง้ ที่ 4 จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องแมรีอ่ อฟดิอนิ คาร์เนชัน่ ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา
14:00 – 17:00 น. โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมนี้
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้องและครอบครัวชาวมาแตร์ฯ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สามารถต่อยอดหรือเริ่มต้นธุรกิจต่างๆ
เพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้แก่พนี่ อ้ งชาวมาแตร์ฯ อีกด้วย
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โดยกิ จ กรรมนี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ และความ
อนุเคราะห์จากบริษทั พอทเทอรี เคลย์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิต
และจัดจ�ำหน่ายดินส�ำเร็จรูปส�ำหรับงานเซรามิค
ผู้ช่วยวิทยากรและอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในกิจกรรม
ครัง้ นีร้ วมถึง นางสาวสราญรัตน์ พานิชสุขไพศาล
MD78 เป็นผู้ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ
การปั้นเซรามิค

กิจกรรม Workshop ได้ทำ� การรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นเก่ า และนั ก เรี ย นปั จ จุ บั น ท่ า นละ 1,500 บาท และหากสมั ค รเป็ น คู ่
คู่ละ 2,700 บาท ซึ่งเปิดรับผู้สมัครเพียง 20 ท่านเท่านั้น อีกทั้ง ทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้
ท�ำการเรียนเชิญคุณครู 4 ท่าน ร่วมท�ำกิจกรรม Workshop ในครัง้ นีโ้ ดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยอีกด้วย
ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อไป
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจครั้งต่อไปได้ทาง
เฟซบุ๊ก @ourmaterdei และที่ LINE@: @ourmaterdei แล้วพบกันใหม่นะคะ

SERVIAM 11

MDAA

Budding Artists
มาแตร์เดอีฯ บรรเลงไหมไทย

กิจกรรมมาแตร์เดอีฯ บรรเลงไหมไทย เป็นกิจกรรมส่วนหนึง่ ของ Budding
Artists ซึง่ ต่อยอดมาจากโครงการ A Musical Journey โดยมีวตั ถุประสงค์
โครงการเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสุนทรียภาพและการเสริมสร้าง
ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ
ทางด้านดนตรี
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การแสดงปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 -19.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์
เดอี วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ความตั้ ง ใจของโรงเรี ย นที่ จ ะ
สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสุนทรียภาพและการแบ่งปัน
โดยทางโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เปิดจองบัตร
การแสดงที่ ห ้ อ งการเงิ น ของโรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี
วิทยาลัย ในราคา 600 บาท ตัง้ แต่เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา
และได้ รั บ การตอบรั บ จากบรรดาศิ ษ ย์ เ ก่ า และ
ศิษย์ปัจจุบันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้บัตรถูกขายหมด
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับทางโรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัยต่อไป

การแสดงมาแตร์ เ ดอี ฯ บรรเลงไหมไทย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ แ ละ
โอกาสจาก อ.ดนู ฮันตระกูล ที่อนุญาตให้น�ำบทเพลงทรงคุณค่าและ
มีเอกลักษณ์ของ“วงไหมไทย” ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เพลง
พื้นบ้าน อาทิ ชีพจรลงเท้า,ในน�้ำมีปลาในนามีข้าว, ลมเหนือน�้ำหนาว
และ เวลา ไปจนถึงเพลงคลาสสิคอย่าง Pavane, Salute d’Amour และ
La Cumparsita เป็นต้น มาเรียบเรียงและเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดผ่าน
มุมมองและฝีไม้ลายมือของเด็กๆ เยาวชน นอกเหนือจากการน�ำเสนอ
การแสดงบทเพลงในรูปแบบที่หลากหลายจากเยาวชนมาแตร์เดอี
แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการศึกษา
ด้านดนตรีส�ำหรับเยาวชน” เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้มา
แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย
ศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ป ั จ จุ บั น สามารถติ ด ตามข่ า วสารและกิ จ กรรมที่
น่าสนใจครั้งต่อไปได้ทางเฟซบุ๊ก @ourmaterdei และที่ LINE@:
@ourmaterdei แล้วพบกันใหม่นะคะ
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MD Today

MD Network Seminar ครัง้ ที่ 3

“ความสุขและสุขภาพดีในวัยเกษียณกับ 3 สาว MD”
เรียบเรียงโดย ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสธุ าพรรณ MD63
เมือ่ ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา สมาคมนักเรียนเก่า
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั งาน MD Network Seminar
ครัง้ ที่ 3 ขึน้ ในหัวข้อ “ความสุขและสุขภาพดีในวัยเกษียณกับ 3 สาว MD”
โดยในครัง้ นีว้ ทิ ยากรทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย พีห่ มอนาฏ - พญ.นาฏ ฟอง
สมุทร (MD52) พีห่ มออ้อ - รศ.พญ.สุกญ
ั ญา ชัยกิตติศลิ ป์ (MD54 ) และ
นิง้ - ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสธุ าพรรณ (MD63) ได้ให้เกียรติมาให้
ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ การดูแลตัวเอง การเตรียมตัว การเตรียมบ้านและ
สภาพแวดล้อม เพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขและมีสขุ ภาพทีด่ ใี นทุก
ช่วงวัย การได้รกู้ อ่ นจะสามารถเตรียมตัวเพือ่ การมีชวี ติ ทีพ่ ร้อมต่อการเข้าสู่
วัยเกษียณได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุข

ช่วงเวลาเพียง 3 ชั่วโมง วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้คัดสรร
ค�ำแนะน�ำที่เข้มข้น เจาะลึก และตรงประเด็น มาแบ่งปัน
ให้พี่ๆ น้องๆ ชาวมาแตร์ฯ แบบที่น�ำไปปฏิบัติได้ทันที โดย
พญ.นาฏ เริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองเกี่ยวกับสภาพสังคม
ปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นไป อายุขยั ของคนจะยืนยาวมากขึน้ ต่อไป
คนทีม่ อี ายุ 100 ปีจะไม่ใช่เรือ่ งแปลก ดังนัน้ การเตรียมตัว
ด้านเงินออม สุขภาพ การศึกษา และนโยบายของรัฐ
มีความจ�ำเป็นอย่างมาก คนเรายิง่ มีอายุทยี่ นื ยาว ยิง่ ต้องการ
เงินออมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาเพียงเงิน
จากกองทุ น ประกั น สั ง คมหรื อ เงิ น บ� ำ นาญจากรั ฐ หรื อ
นายจ้าง การออกก�ำลังกายมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
การขยับร่างกายจะช่วยให้แข็งแรงและชะลอการพบเจอ
กับโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้
ทางเลือกของผูส้ งู วัยในการอยูอ่ าศัยมีให้เลือกได้หลายแบบ
แบ่ ง ตามความสามารถในการช่ ว ยเหลื อ ตนเองและ
ความต้องการการดูแล ทัง้ แบบทีอ่ ยูบ่ า้ นของตัวเอง (Living
at Home) โดยอาจจ้างผู้ดูแลหรือไม่ก็ได้ แบบอยู่บ้าน
ส�ำหรับวัยเกษียณ (Retirement Home) ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบที่ 1 Independent Living แบบที่ 2 Assisted Living (Low-level care) และแบบที่ 3 Nursing
Home (High-level care) ในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่ง ทั้งแบบที่ดูแลโดยรัฐและของเอกชน ภาคเอกชนในประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�ำคัญกับผู้สูงวัยมากขึ้น
และเริ่มมีอุปกรณ์ เครื่องใช้สอย และอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น การเข้าสังคม การมีกลุ่มเพื่อน และการท�ำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงวัยนั้น
มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต จะช่วยให้ผู้สูงวัยไม่ว้าเหว่ และช่วยลดการเกิดภาวะซึมเศร้าได้
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ผศ.พรรณจิรา ได้มาแบ่งปันเกีย่ วกับแนวทางการออกแบบ
อาคาร ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะกับคนทุก
วัย ไม่ใช่เฉพาะผูส้ งู วัย เพราะว่าหากคนเราได้อยูใ่ นอาคาร
ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเร็วเท่าไหร่
จะสามารถช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้ ข้อมูลจาก
กรมอนามัย ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงวัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุม่ ติดสังคม (ประมาณร้อยละ 79) กลุม่ ติดบ้าน (ประมาณ
ร้อยละ 19) และกลุ่มติดเตียง (ประมาณร้อยละ 2)
จากข้อมูลดังกล่าว ประมาณร้อยละ 21 จะใช้ชวี ติ อยูใ่ นบ้าน
และบริ เ วณบ้ า นเป็ น ส่ ว นใหญ่ และทุ ก คนใช้ ชี วิ ต อยู ่
ในสิ่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร
โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น
การออกแบบที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สุ ข ภาพของผู ้ ใ ช้ ง าน
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิตได้สรุปถึงสาเหตุของ
การฆ่ า ตั ว ตายของผู ้ สู ง วั ย มาจากความสั ม พั น ธ์ กั บ คน
ใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า หากให้
ความส�ำคัญกับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ โดยน�ำมาเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการออกแบบ จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยและผูใ้ ช้งานอาคารได้เป็นอย่างดี

จากการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสายตา ด้านการได้ยิน และด้าน
ฮอร์โมน ประกอบกับมาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นเกณฑ์การออกแบบแรกของ
โลกที่ให้ความส�ำคัญกับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร ผศ.พรรณจิรา ได้สรุป
และน�ำเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น
๏	ลดการใช้วสั ดุกอ่ สร้างและเฟอร์นเิ จอร์ ทีม่ อี ตั ราการระเหยของ Volatile Organic Compounds
(VOCs) สูง โดยพิจารณาจาก ฉลากเขียว (Green label) หรือ มาตราฐาน E1 E0 ของ
European Standard ที่ระบุไว้ในวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์
๏	ปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยกรอง VOCs เช่น ปาล์มสิบสองปันนา ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นยาง
อินเดีย ต้นพลูด่าง ต้นลิ้นมังกร ต้นเฟิร์นดาบออสเตรเลีย เป็นต้น
๏	ควบคุมปริมาณและคุณภาพของแสงให้เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและการพักผ่อน เช่น
ควรเลือกใช้แสงที่มีอุณหภูมิของสีต�่ำ (แสงโทนสีส้ม) ส�ำหรับห้องนอน เนื่องจากร่างกาย
และฮอร์โมนต่างๆ จะตอบสนองสอดคล้องกับ Circadian Rhythm โดยฮอร์โมนเมลาโทนิน
(Melatonin) จะเริม่ ท�ำงานช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ซึง่ ฮอร์โมนชนิดนีจ้ ะช่วยท�ำให้หลับง่าย
แสงสีสม้ จะช่วยส่งเสริมการท�ำงานของฮอร์โมนชนิดนี้ และควรหลีกเลีย่ งแสงทีม่ อี ณ
ุ หภูมขิ องสี
สูง (แสงโทนสีขาว – ฟ้า) เพราะจะส่งผลต่อการหลั่งน้อยลงของฮอร์โมนชนิดนี้
๏	ส�ำหรับผู้สูงวัยซึ่งมีอุณหภูมิแกนร่างกายที่ลดต�่ำลงท�ำให้หนาวง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว จึงควร
ออกแบบให้สภาพแวดล้อมและพืน้ ผิวโดยรอบมีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่าปกติเล็กน้อยเพือ่ ลดการสูญเสีย
ความร้อนจากร่างกาย เช่น ไม้ คอนกรีต เป็นต้น
๏	ใช้วัสดุปูพื้นที่สามารถลดแรงกระแทก (Vinyl Shock Absorption Floor) เพื่อลดความรุนแรง
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
๏	เปิดรับเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงใบไม้ไหว เสียงน�้ำ หรือออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีมุม
น�้ำตก น�้ำพุ หรือน�้ำไหล เนื่องจากเสียงต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย และ
ปรับคลื่นสมองเข้าสู่ความถี่ระดับอัลฟ่า (Alpha wave) ซึ่งความถี่ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้
มีความจ�ำดีขึ้นได้
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ผศ.พรรณจิรา ยังสรุปแนวทางการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจิตใจ
โดยเน้น 5 จุดเสีย่ งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุในบ้าน คือ ห้องน�ำ้ ห้องนอน บันได ห้องครัว และพืน้ ทางเดิน
ที่ลื่น ไว้ เช่น

รศ.พญ.สุกัญญา ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัย
ทองหรือวัยหมดประจ�ำเดือน (Menopause) โดย
ทัว่ ไป ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุประมาณ 45 ปี และหมดประจ�ำ
เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนจะเริ่มเข้าสู่วัยนี้
หากประจ�ำเดือนหมดก่อนอายุ 45 ปี ควรพบแพทย์
เพื่อขอค�ำปรึกษาในการใช้ฮอร์โมนหากไม่มีข้อห้าม
ใดๆ เพราะสภาพร่างกายโดยรวมทั้งภายในและ
ภายนอกจะเสือ่ มลงเร็วกว่าปกติประมาณ 10 ปี อายุที่
จะหมดประจ� ำ เดื อ นจะสามารถคาดการณ์ ไ ด้
จากอายุที่หมดประจ�ำเดือนของคุณแม่หรือพี่สาว
เพราะจะใกล้เคียงกันตามกรรมพันธุ์ ช่วง 2 ปีก่อน
และหลังหมดประจ�ำเดือน ฮอร์โมน FSH ทีก่ ระตุน้ ให้
ไข่ตกจะสูงขึน้ มาก ส่วนฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลง
อย่างชัดเจนฮอร์โมนทั้งสองนี้สามารถตรวจพบได้
จากการเจาะเลือด นอกจากนีแ้ ล้วช่วงอุณหภูมแิ กน
ร่างกาย (Core Temperature) จะแคบลง จึงท�ำให้
รู้สึกร้อนและหนาวง่ายขึ้น

๏ ปรับยายหองนอนลงมาชั้นลาง
๏ เพิ่มแสงสวางให้เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณบันไดและหองนํ้า
๏ ใช้สโี ทนร้อน เช่น แดง ส้ม เหลือง ในบริเวณหรือจุดทีต่ อ้ งการให้เห็นชัดเจน เช่น สวิตช์ไฟ
๏ พื้นบ้านเรียบเสมอกัน ไมมีขั้น ไมมีธรณีประตู วัสดุปูพื้นที่ไมลื่น
๏ บันไดควรมีลูกนอน 30 ซม. และลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม.
๏	ติดราวจับกลม สูงจากพื้น 90 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 40 มม. หรือ 1.5 นิ้ว
เพื่อให้จับได้แน่น กําได้พอดีมือ
๏	ขอบล่างของหน้าต่างควรสูงจากพื้น 50-60 ซม. เพื่อทําให้มุมมองขณะนั่งกว้าง มองเห็น
บรรยากาศภายนอกได้
๏	จัดชุดโซฟาให้หันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่าง
คนในครอบครัว
๏	มีพื้นที่ว่างภายในห้องน�้ำอย่างน้อย 1.50 × 1.50 ม. เพื่อให้รถวีลแชร์สามารถหมุนตัวภาย
ในห้องนํ้าได้
๏ ประตูบานเลื่อนมีความกว้างสุทธิ 90 ซม.
๏	พืน้ ห้องนาํ้ ปูดว้ ยวัสดุ ไม่ลนื่ ผิวหยาบ สีสว่าง หรือหากพืน้ เดิมเป็นวัสดุทลี่ นื่ สามารถเคลือบ
นํ้ายากันลื่น (anti-slip) ได้

โรคกระดูกพรุนคือการที่มวลกระดูกบางหรือน้อยลง
ส่วนการทีก่ ระดูกจะหักง่ายหรือยากนัน้ อยูท่ อ่ี ายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ความยืดหยุ่นของกระดูกและกล้ามเนื้ออายุที่
ควรเริม่ ตรวจมวลกระดูกคือ 60-65 ปีขนึ้ ไป หรือหมด
ประจ�ำเดือนแล้ว และตรวจปีเว้นปีกเ็ พียงพอ รศ.พญ.
สุกัญญา ยังได้แบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiovascular) ว่า ยังคงเป็นอันดับ 1
ของสาเหตุการตายทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย และโรค
เบาหวานคือการที่มีน�้ำตาลค้างอยู่ในเลือดสูงเกินไป
ตับอ่อนต้องสร้างอินซูลนิ มากๆ เพือ่ น�ำน�ำ้ ตาลเข้าไปใช้ใน
เซลล์ การออกก�ำลังกายสามารถช่วยให้น�้ำตาลเข้าสู่
เซลล์ได้มากขึน้ การปล่อยให้มนี ำ�้ ตาลอยูใ่ นเลือดสูงเกินไป
บ่อยๆ จะส่งผลให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆ ท�ำให้
ร่างกายเสือ่ มลงอย่างรวดเร็ว
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การเตรียมความพร้อมของวัยทองมีความจ�ำเป็นมากทั้งการ
ตรวจร่างกายประจ�ำปี (Annual Check up) การเตรียมพร้อม
การขอความช่วยเหลือ 24 ชม. และการเรียกรถพยาบาล
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมของ
ส่วนต่างๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงของรูปร่างทีเ่ กิดจากฮอร์โมน
ท�ำให้มีไขมันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไขมันบริเวณนี้จะ
สร้างสารอักเสบในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลต่อการเสื่อม
ของร่างกายและการเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อเสือ่ ม โรคความดันสูง โรคกระดูก
พรุน ซีด หงุดหงิดง่าย ความจ�ำเสื่อม นิ่วในถุงน�้ำดี โรคมะเร็ง
เป็นต้น

การให้ความส�ำคัญกับอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความจ�ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านสัดส่วนการ
รับประทานอาหาร ผัก 2 ส่วน แป้ง 1 ส่วน โปรตีน 1 หรือการลดหวาน มัน เค็ม โดยใน 1 วันควร
รับประทานน�้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา รวมถึงแนวทาง
การรับประทานอาหารโดยดูปริมาณแคลลอรี่ต่อ 1 วันให้เหมาะสม หากรับประทานเกินกว่าที่ควร จ�ำเป็น
ต้องออกก�ำลังกายให้มากขึ้นเพื่อน�ำส่วนที่เกินออกไป
บรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นการแลกเปลีย่ นความรูอ้ ย่างเป็นกันเองและอบอุน่ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้แบ่ง
ปันประสบการณ์ต่างๆ ที่พบมา ไปพร้อมๆ กับซักถาม การสัมมนาด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสนุกสนาน

MD Network Seminar เป็นกิจกรรมที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน เพือ่ เชือ่ มสายสัมพันธ์ครอบครัวมาแตร์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างเครือข่ายมาแตร์ฯ ทีม่ ศี กั ยภาพผ่าน MD Network โดยจัดกลุม่
ตามอาชีพ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ทั้งนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คุณครู และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวคราว MD
Network Seminar ครั้งต่อๆ ไปและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊กของสมาคมฯ FB: Mater Dei School Alumni (Offificial) นะคะ
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โรงเรียนเราวันนี้
โอวาทวันรับประกาศนียบัตร
โดย อาจารย์สมุ ติ รา พงศธร

ขอตัดตอน โอวาทของอาจารย์สมุ ติ รา พงศธร ในวันรับประกาศนียบัตรของ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มาบางส่วนดังนี้

นั ก เรี ย นมาแตร์ เ ดอี วิ ท ยาลั ย มี โ อกาสขึ้ น มาที่ ห อประชุ ม นี้ ป ี ล ะหลายครั้ ง
เพือ่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับนักเรียน MD89 การขึน้ หอประชุมครัง้ ไหน
ก็ไม่เหมือนครัง้ นี้ วันนีเ้ ป็นวันรับใบประกาศว่านักเรียนส�ำเร็จการศึกษาชัน้ สูงสุด
ทีโ่ รงเรียนนี้ จัดการเรียนการสอน ซิสเตอร์และครูทกุ ท่านขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนทุกคน
ค�ำกริยาทีเ่ ราใช้กนั ทีโ่ รงเรียน ว่า “ขึน้ ” หอประชุม ความหมายมิได้มเี พียงว่า
ห้องประชุมนี้อยู่ชั้น 2 หรือชั้นบนของอาคารสองชั้น แต่ “ ขึ้น” ยังมี
ความหมายว่า หอประชุมนี้ เป็น Higher Ground ของโรงเรียน เป็นห้องใหญ่
พิเศษ ทีเ่ รารักและหวงแหน ใช้สำ� หรับงานส�ำคัญๆ เราขึน้ หอประชุมส�ำหรับ
เรื่องดีๆ โอกาสส�ำคัญๆ และเราก็มองว่าหอประชุมนี้ สวยงาม ใช้งานได้ดี
ดูอย่างไรก็ไม่เบื่อ โรงเรียนพยายามดูแลปรับปรุงอยู่เสมอ แต่หอประชุมนี้
ก็ไม่ได้สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อปี 2471 งานรับประกาศนียบัตร
ของรุ่นครูเอง เมื่อพุทธศักราช 2511 ก็ยังกระท�ำในห้องประชุมเปิดชั้นเดียว
หอประชุมแห่งนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของ
ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของโรงเรียน น�ำโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ
ในสมัยนัน้ คือ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร อดีตผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ ขณะนี้ บรรยากาศในหอประชุม เป็นบรรยากาศของความสุข ของความชืน่ ชมยินดี
บนพื้นฐานของความกตัญญู ความขอบคุณที่ นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาแสดงออก
ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่านผู้ปกครองคงเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ ความภาคภูมิใจ
ในตัวลูก และนักเรียนร่วมรุ่นกับลูกทุกคน
และครูก็อยากขอบใจนักเรียนทุกคนด้วย ตลอดช่วงเวลาที่นักเรียนเป็นนักเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัย พวกเราครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน และเมื่อฟังหัวหน้า
และผู้แทนนักเรียนพูด รวมทั้งอ่านข้อเขียนของนักเรียนแต่ละคนที่ปรากฏในสูจิบัตร
งานวันนี้ ยิ่งมีความสุข ความภาคภูมิใจ และมีแรงบันดาลใจให้พวกเราพยายาม
ท�ำให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาอย่างที่นักเรียนเห็นเราเป็น
แต่ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น
ในสูจิบัตร นักเรียนได้เขียนข้อความแสดงความรู้สึกของตนต่อการเป็นนักเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้อย่างน่าสนใจ บางคนเขียนถึงทางกายภาพ บรรยากาศที่
ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ เสียงนกร้องที่ได้ยินเสมอ หลายคนเขียนถึงความเป็นบ้าน
ที่ 2 ของนักเรียน มีนักเรียนที่เขียนว่า “ที่แห่งนี้ไม่มีการแยกครูกับศิษย์ ที่แห่งนี้มี
แต่ค�ำว่าครอบครัวที่ห่วงใยกันและกัน” และอีกคนหนึ่งย�้ำว่า “ครอบครัวนี้ไม่ได้มีแต่
แค่เพื่อน แต่ยังรวมถึงคุณครู และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ครอบครัวนี้ได้เติมเต็ม
ชีวิตในวัยเรียน ท�ำให้รู้สึกสนุกในทุกวันของการมาโรงเรียน”
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นักเรียนหลายๆ คนเขียนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ทดี่ ี มิตรภาพระหว่างเพือ่ น
ในชัน้ เรียน พีๆ่ น้องๆ และคุณครูทกุ ท่าน มิตรภาพทีน่ กั เรียนเขียนว่าได้หล่อหลอม
ตัวตนของนักเรียนให้เป็นดังที่เป็น ในทุกวันนี้ มีนักเรียนบอกว่า
โรงเรียนนี้ท�ำให้ได้พบกับเพื่อนแท้ ซึ่งนับว่าเป็นของขวัญอันล�้ำค่าที่ได้รับจาก
โรงเรียน และแน่นอนนักเรียนเขียนถึง จิตตารมณ์เซอร์เวียม เช่น โรงเรียนนี้ได้
สอนให้ฉนั รูจ้ กั รักและรับใช้ผอู้ นื่ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่สนใจฐานะ รูปร่างหน้าตา หรือชาติก�ำเนิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการปลูกฝัง
ให้ดิฉันมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
มีนักเรียนเขียนว่า ค�ำว่าเซอร์เวียม คือ ตัวตนของดิฉัน เป็นเหมือนศูนย์กลาง
ของความคิดและการตัดสินใจ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่า และ
มีจุดประสงค์ในการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง คือนักเรียนเขียนถึง
ความประทับใจต่อคุณครูของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่มีความจริงใจ
ต่อนักเรียน เอาใจใส่ดูแลสม�่ำเสมอ เข้าใจนักเรียน มีน�้ำใจช่วยเหลือ แนะน�ำ
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งได้มอบความรู้ที่มีคุณค่าแก่นักเรียน
สอนให้รู้จักรัก และให้อภัย มีนักเรียนเขียนว่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียน
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในชีวติ และมีนกั เรียนเขียนถึง
ขนาดว่า “ได้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นั่นคือ
การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม” และอีกคนหนึ่งบอกว่า “ทุกองค์ประกอบภายใน
โรงเรี ย นแห่ ง นี้ คื อ ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ดิ ฉั น รวมถึ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ป ั จ จุ บั น
ประสบความส�ำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม”

ขอขอบคุณส�ำหรับข้อเขียนที่นักเรียนมอบให้แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่แสดงถึงจิตใจที่สูงส่งของ
นักเรียน ข้อเขียนของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรูท้ กี่ ว้างกว่าเฉพาะเนือ้ หาวิชา ทีเ่ ปิดโลกทัศน์นกั เรียน
สู่ศักยภาพของการเป็นสมาชิกของสังคม ที่สามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาได้อย่างแข็งขัน การเรียนรู้ที่
ไม่ได้สร้างเสริมเฉพาะสติปัญญา แต่เสริมพลังหัวใจ ความรู้สึก และการปฏิบัติ ของนักเรียนสู่การเป็นบุคคล
เพื่อผู้อื่น
ค�ำสอนของนักบุญอัญจลาเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ตลอดชีวิต นักเรียนได้เปิดใจสู่กระบวนการหล่อหลอม
“ศิษย์อันแท้จริงของมาแตร์เดอี” เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็น “คนจนสมบูรณ์” แล้ว ขอให้เดินหน้าต่อ
ไปด้วยความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ท�ำอะไร ขอให้นักเรียนมีบทบาท
ส�ำคัญที่ช่วยปรับสภาพ หรือ “transform” ให้สถานที่และสังคมนั้นเป็น Higher Ground เพราะมีศิษย์
อันแท้จริงของมาแตร์เดอีวิทยาลัยอยู่ที่นั่น ข้อส�ำคัญคือการแสดงความเป็นตัวตนที่มีศักดิ์ศรี มีเซอร์เวียม
และสุภาพถ่อมตนของนักเรียน
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Spirit of Serviam

ค่ายแพทย์อาสาป่าละอูประจ�ำปี 2562

ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมแพทย์อาสา “ป่าละอู”เพื่อเดินทาง
ไปตรวจสุขภาพให้กบั นักเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทัง้ 6 โรงเรียนโดยปีนจี้ ดั ขึน้ ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับ
อาสาสมัครทัง้ แพทย์อาสา และอาสาสมัครทัว่ ไป ผ่านทางออนไลน์ตงั้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับจากบรรดา
ศิษย์เก่าเป็นจ�ำนวนมาก
โดยในวันที่ 31 มกราคม 2562 อาสาสมัครนักเรียนเก่าจ�ำนวน 71 คน แพทย์ 19 คน และ
ทันตแพทย์ 5 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แบ่งกลุ่ม
ออกเดินทางไปยังโรงเรียนตชด. เขาจ้าว, โรงเรียนตชด. ท่าวังหิน, โรงเรียนตชด. แพรก
ตะคร้อ, โรงเรียนตชด. ห้วยโสก และโรงเรียนตชด. คลองน้อย เพือ่ น�ำของใช้จำ� เป็น
ไปมอบให้กบั เด็กๆ และคุณครู พร้อมตรวจสุขภาพเด็กๆ และท�ำกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน
ในค�่ำคืนเดียวกันก็ได้มีการจัดงานเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดในกลางดึกให้
กับ พี่ไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 อดีตนายกสมาคมฯของเรา ที่เป็นทั้ง
ที่ปรึกษา ก�ำลังใจ และแกนน�ำผู้คอยสนับสนุนสมาคมฯ มาโดยตลอด
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เช้าวันต่อมา คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
อาสาสมัครนักเรียนเก่าและผู้ติดตาม 32
คน แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 2 คน และ
นักศึกษาทันตแพทย์ 2 คน รวม 39 คน
ได้เดินทางไปโรงเรียนตชด. ป่าหมาก
ด้วยรถส่วนตัวแบบ Off-road จ�ำนวน
9 คัน เพื่อน�ำของจ�ำเป็นและอาหารมื้อ
พิเศษจาก MK Restaurant ไปมอบให้กบั
เด็กๆ และคุณครู ท่ามกลางบรรยากาศที่
อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เมื่อภารกิจทั้ง 2 วันได้เสร็จสิ้นลง คณะแพทย์อาสาฯ ก็ได้ร่วมกันสรุปผลการตรวจ
สุขภาพของนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนผลปรากฏว่านักเรียนมีสุขภาพดีแต่ก็มีน�้ำหนัก
และส่วนสูงต�่ำกว่าเกณฑ์ ฟันน�้ำนมผุแทบทุกคน และฟันแท้ก็เริ่มผุเช่นกัน มีการ
ตรวจพบนักเรียนทีม่ เี สียงหัวใจผิดปกติ 3 ราย ในขณะเดียวกันก็พบนักเรียนทีเ่ ริม่ มี
สิวตัง้ แต่อายุ 8 ขวบ ซึง่ เด็กนักเรียนผูห้ ญิงทุกคนทีม่ สี วิ ยังไม่เริม่ มีประจ�ำเดือน คาด
ว่าสาเหตุอาจเกิดจากทั้งเรื่องฮอร์โมนและความสะอาด นอกจากนี้ ยังพบว่าจ�ำนวน
นักเรียนโรงเรียนคลองน้อยและโรงเรียนห้วยโสกเป็นเหาลดลง

ส� ำ หรั บ การติ ด ตามผลตรวจสุ ข ภาพ
คุณครูใหญ่โรงเรียนตชด. ป่าหมาก
ได้ ส ่ ง นั ก เรี ย นที่ ต รวจพบเป็ น โรค
ตาขี้ เ กี ย จ (Lazy Eyes) เข้ า มา
ติดตามผลการรักษาที่โรงพยาบาล
จุฬา จ�ำนวน 1 ราย และส่งนักเรียน
ทีต่ อ้ งท�ำฟันเร่งด่วนไปทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 12 คน มี
2 คนที่ต้องติดตามการรักษา นอกจากนี้
ยังได้คดั กรองนักเรียนทีโ่ รงเรียนคลองน้อย
ส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ท�ำฟันจ�ำนวน 4 ราย และส�ำหรับ
ในส่วนอืน่ ๆ จะมีการติดตามเพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์อาสา นักเรียนเก่า
และอาสาสมัครทุกท่านส�ำหรับความร่วมมือที่มอบให้กับค่ายแพทย์อาสา
ป่าละอูตลอดทั้ง 2 วัน แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะ
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Angela
Award
2019
งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 9 ร้อยดวงใจให้คุณครู
เวียนมาอีกครั้งส�ำหรับงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 9
ร้ อ ยดวงใจให้ คุ ณ ครู โดยสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า มาแตร์ เ ดอี
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27
มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-14:00 ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนมา
แตร์เดอีวทิ ยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิ ยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนปิยมาตย์ และโรงเรียนกุหลาบวัฒนา ได้ร่วมจัดงาน
ครัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความรักความผูกพันกันระหว่างศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ ทัง้
5 โรงเรียน รวมถึงหารายได้เพือ่ กองทุนครูเกษียณ และย�ำ้ เตือน
ถึงจิตตารมณ์ของคณะ ที่มุ่งรับใช้สังคมตามศักยภาพที่ตนมี
งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยุพา ล�ำ่ ซ�ำ ชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงาน
ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อธิการิณีเจ้าคณะภาคฯ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี
จิตตาธิการชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ ประเทศไทย อาจารย์สมุ ติ รา พงศธร ประธานชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ
ประเทศไทย และคณะซิสเตอร์และเหล่าคณาจารย์ศิษย์อุร์สุลิน รวมถึงผู้ปกครองและแขก
ผูม้ เี กียรติทแี่ ต่งตัวด้วย เดรส โค้ด เป็นชุดสุภาพ สีฟา้ ขาว เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
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งานนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ก่อนที่จะเริ่มขบวน
พาเหรดจากโรงเรียนในเครืออุร์สุลินในเวลา 09.45 น. จากนั้น
เข้าสู่พิธีการในเวลา 10.00 น. ซึ่งมีการฉาย VTR: A Far Country
ร�ำลึกความหลังของศิษย์อุร์สุลิน ล�ำดับถัดมาเป็นพิธีมอบรางวัล
เกียรติคุณเซอร์เวียมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม
และสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้แก่โรงเรียน และส�ำหรับศิษย์เก่า
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
ประจ�ำปี 2562 ได้แก่ ผศ.นิรมล ชยุตสาหกิจ MD31 คุณเจิดศิริ
สุขเสริม MD37 คุณพรพรรณ พรประภา MD42 คุณณินทิรา โสภณ
พนิช MD53 คุณจิราลักษณ์ วิรัชพันธุ์ MD54 และคุณโรสซาลีน่า
อเล็กซานเดอร์ แม็คเคน MD55

ก่อนปิดท้ายงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินครั้งที่ 9 ร้อย
ดวงใจให้คณ
ุ ครูดว้ ยการร่วมประมูลงานศิลปะฝีมอื ศิษย์
เก่า โดยจะน�ำรายได้ไปมอบให้กับกองทุนคุณครูเกษียณ
ของแต่ละโรงเรียนในเครือต่อไป
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ข่ได้เาวลาอัวคราวรอบรั
ว
้
มาแตร์
เ
ดอี
ฯ
พเดตเรื่องราวของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
วันที่ 29 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานวโรกาสให้สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำ�นวน 700,000 บาท โดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
เวลาต่อมา คณะสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เดินทางนำ�แจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร
ภูมิสิริ มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ชาวมาแตร์รุ่น 21
ได้รว่ มสังสรรค์ฉลองวันเกิดอายุครบ 85 ปี แก่ทา่ นผูห้ ญิงวิวรรณ
วรวรรณ เศรษฐบุตร MD21 ที่ร้านสีฟ้าทองหล่อ ท่ามกลาง
บรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน พร้อมพูดคุยกันถึงเรื่องราวสมัย
เป็นนักเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งเต็มไปด้วยสปิริตเซอร์เวียม
ความรักความผูกพัน ความสามัคคี ของเพื่อนมาแตร์รุ่น 21
ซึ่งมีมานานกว่า 80 ปีและจะยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณพีป่  ศิรกิ าญจน์ ศักดิเ์ ดช ภาณุพนั ธ์ ณ อยุธยา MD43
(ที่ 2 จากซ้าย) ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดงานปีใหม่ของสมาคมฯ
วันที่ 25 มกราคม เวลา 18:00 น. ทีโ่ รงแรมเรเนสซองค์ ภายใต้ธมี งาน
blink blink ทุกคนสนุกสนานกันมาก พวกเราขอขอบพระคุณ
พี่ปมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

วันที่ 12 มกราคม 2562 ศิษย์เก่าทีเ่ คยเป็นนักเรียนประจำ�ได้มารวมตัว
กันในงาน Pajamas Party พร้อมแต่งชุดนอนหลากสไตล์ เพื่อร่วม
รำ�ลึกถึงความทรงจำ�เมื่อครั้งได้ใช้ชีวิตอยู่ ณ “หอนอนนักเรียน
ประจำ�” ก่อนที่ทางโรงเรียนจะดำ�เนินการรื้อถอนอาคารดัวกล่าวลง
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้พร้อมสำ�หรับการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ใน
อนาคต
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เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ โดยสุดถนอม
กรรณสูต และศรีชนก วัฒนศิริ ได้นำ�ช่อดอกไม้ไปกราบสวัสดีปีใหม่
อาจารย์ จำ�รัสรัตน์ พิชัยชาญณรงค์ เลขประจำ�ตัว 430 ปัจจุบันอาจารย์
อายุ 98 ปี 4 เดือน ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรงและความทรงจำ�ดีเยีย่ มสามารถ
เล่าเรื่องสมัยเป็นนักเรียนมาแตร์ฯ ในความทรงจำ�เมื่อ 80 ปีที่แล้วมาได้
เป็นอย่างดี พวกเราขอให้อาจารย์จ�ำ รัสรัตน์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 MD38 นำ�โดยอาจารย์ สุมิตรา พงศธร
ได้ไปกราบคุณครูละม่อม ชีรานนท์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอี
ในวัย 91 ปี ด้วยระลึกถึงคุณครูที่สอนพวกเรามายาวนานหลายปี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้
เรียนเชิญคุณครูอาวุโสมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงมื้อพิเศษ ที่โรงแรม
เอเซีย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มอร่อย
โดยคุณครูชมกันไม่ขาดปากว่าอาหารทีน่ อี่ ร่อยมากๆ สร้างความสุขใจให้กบั
ลูกศิษย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นคุณครูมีความสุขและมีสุขภาพดี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูต พร้อมด้วย
อุปนายกที่ 3 จิราพร ภูธนกิจ และผูช้ ว่ ยอุปนายกที่ 3 เจนเนตร เจริญศิรวิ ฒ
ั น์
ได้ไปเยีย่ มคุณครูจนิ ตนา วิรยิ ะฉันท์ MD26 และคุณครูวมิ ล เจริญศิรวิ ฒ
ั น์
โดยปีนี้คุณครูจินตนามีอายุ 78 ปี ลูกศิษย์ท่านใดคิดถึงคุณครูสามารถไป
เยี่ยมได้ที่บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ นะคะ

เรื่องราวดีๆ จากครอบครัวมาแตร์เดอีฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
คุณอมิตา จิรา MD45 และสามี คุณธรรมฤทธิ์ จิรา พร้อมด้วยลูกสาว
คนสวยทั้งสาม คุณแพร ลิสา MD74 คุณพิม ริตา MD76 คุณพิ้งค์
ธิดา MD80 ได้ร่วมกันส่งมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยบ้านเชียงอายุ
ราว 1,800-5,000 ปี จำ�นวน 104 รายการ เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติ
ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร โดยงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เป็นประธานพิธีมอบโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
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MD51 รวมตัวฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนๆ
ทีม่ วี นั เกิดในเดือนมีนาคม-เมษายน พร้อม
กับการเลี้ยงฉลองโอกาสเกษียณอายุของ
คุณครูสุชาดาอีกด้วย

วันที่ 14 มีนาคม เวลา 11.00 น. MD60 จัดงานเลี้ยงอาหารกลาง
วันคุณครู ประจำ�ปี 2562 โดยศิษย์เก่าต่างนำ�อาหารและเครื่องดื่ม
มาร่วมแบ่งปันความอร่อยกับคุณครูมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศ
อันอบอุ่น อิ่มอร่อย

เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562 ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ นำ�โดย
นายกสมาคม สุดถนอม กรรณสูต MD54 และกรรมการ นำ�กระเช้าผล
ไม้และของขวัญ เข้าเยี่ยมรดน อวยพรปีใหม่ แด่คุณครูเกษียณ ที่บ้าน
คุณครู อาจารย์เจรียง คุณครูวรรณา คุณครูยุพดี คุณครูศรีลัดดา คุณครู
สุมาลี คุณครูจินตนา คุณครูเยาวลักษณ์ และคุณครูดิลก

วันที่ 16 มีนาคม 2562 MD54 พร้อมใจกันเลี้ยงอาหาร
คุณครู ณ โรงแรมสุโกศล บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
งานนีน้ อกจากเพือ่ นๆ จะได้พบปะกันแล้ว ยังได้พร้อมหน้า
พร้อมตากันกราบคุณครูอีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เมซอง เบอร์ชเย่ ปารีส (Maison
Berger Paris) ผูน้ �ำ นวัตกรรมเครือ่ งหอมชัน้ สูงภายในบ้านระดับโลก เปิดตัว
คอลเลคชั่นใหม่ “Maison Berger x Lolita Lempicka” ณ โรงแรม เดอะ
สุโกศล กรุงเทพ พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
(MD54) ศิษย์เก่าคนเก่งจากรั้วมาแตร์เดอีฯ ที่เป็นเกียรติมาขับร้องเพลงสุด
ไพเราะให้กับผู้ร่วมงานได้ฟังอีกด้วย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูต MD54
และ วราพร พิพธิ สุขสันต์ MD53 เป็นผูแ้ ทนสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานคุณทองทิพย์
นาวานี คุณแม่ของศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะ
อนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ศาลาเสถียรไทย (ศาลา32) วัดธาตุทอง เวลา 19:00 น.ทางสมาคมฯ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา
หุ่นสวัสดิ์ มา ณ ที่นี้ ค่ะ
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เลขทีเ่ อกสาร...................................................รหัสผูบ้ ริจาค.....................................................
ผู้รับ....................................................................วันที่....................................................................

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทำ�งาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................
ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นักเรียนเก่า รุ่น................ปีที่จบ.............................จบชั้นสุดท้าย.............................
นักเรียนปัจจุบัน
ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
บุคคลทั่วไป
ยินดีบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนกองทุนแด่คณ
ุ ครูดว้ ยดวงใจมูลนิธมิ าแตร์เดอีวทิ ยาลัย
จำ�นวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย
เงินสด
เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................
เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
	ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิทยุ (All Season Place)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 911-0-10198-8
	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-84960-1
	ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 092-0-11737-6
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)
บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร) หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือชื่อผู้ถือบัตร....................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)
ผู้บริจาค
มูลนิธิมาแตร์เดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ต่อ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
ต้นฉบับ (สำ�หรับมูลนิธิ)

