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ถาชาวมาแตรเดอฯี รวมใจกนั ไมมอีะไรทีจ่ะไมสาํเรจ็ลุลวงดวยด ีอยางเชน MD RUN 
2016 ไดดําเนินไปอยางดี สนุกสนาน ความรวมมือของสามฝายคือโรงเรียนมาแตรเดอี
วทิยาลัย สมาคมผูปกครองและครฯู และสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอีฯ เปนกจิกรรมทีง่ดงาม 
ทกุคนทกุฝายรวมมือกันอยางแขง็ขัน สมาชกิของท้ังสามองคกรกเ็ขมแขง็ มจีติใจพรอมทีจ่ะให
เสมอ ตองขอขอบพระคุณทมีงานชมรมวิง่และนักเรยีนเกาทกุคนท่ีมาชวยงานในหลากหลาย
รปูแบบ และทีร่วมบริจาคเพือ่งานนี ้รวมถงึผูทีม่ารวมงานทกุคนสนกุสนาน อ่ิมทอง อิม่สขุ 
อิม่บุญกันไปโดยถวนหนา งานน้ีไดรายไดทัง้ส้ินหลงัหักคาใชจายแลวมอบใหมลูนิธมิาแตรเดอี
วทิยาลยัจํานวน 4,044,432 บาท ทัง้น้ี คาใชจายมีไมมากดวยไดรบับรจิาคเปนสวนใหญและเรา
ไมใชบริษทั organizer คะ จดักนัเองแบบมาแตรเดอฯี ขอขอบพระคณุทกุๆ ทานทีส่นบัสนนุ
งานกนัอยางแขง็ขนั ทัง้แรงกายแรงทรัพยและกาํลงัใจท่ีมใีหทมีงานดวยคะ

งานตอไปของเราคอื MD Night วนัเสารที ่19 พฤศจกิายน 2559 สนกุแนนอนคะ ใครไมมา
จะเสียดายมากนะคะ มทีัง้กิจกรรมถายรูปเพยีบ มกีจิกรรมบนเวทหีลากหลายรุน มนีกัแสดงหนา
ใหมๆ  มามากมาย มรีางวลัเลก็ๆ นอยๆ หลายรอยรางวลั มาสนกุกนันะคะ ใครยงัไมไดซือ้บัตร
รบีซือ้กนัหนอยนะคะ จะมเีซอรไพรสจากนกับาสของชมรมบาสเราดวยคะ บตัรราคาใบละ 
600 บาท รวมคปูองอาหาร 100 บาทคะ งานนีไ้มบงัคบัใหใสเสือ้ MD Night นะคะ จะใส
เสือ้มาแตรเดอฯี อะไรกไ็ดคะ แตเราแตเราม ีdesigner จาก 3 แบรนดดงั ไดแก Vatanika 
Tutti และ Kloset ทีไ่ดออกแบบเสือ้ออกมาขาย 3 แบบเกไกในราคาตวัละ 400 บาทคะ 

ทาํออกมาจํานวนจํากดั จาํหนายแบบหมดแลวหมดเลยนะคะ แลวกอ็ยาลมืสนับสนุนงานสวยไดกศุล เพือ่สถานรบัเล้ียงเดก็บานเทพกบังาน
ขีจ่กัรยานของชมรมจักรยานในเดือนพฤศจกิายนดวยเชนกนัคะ

ไมวาเราจะทาํอะไรตอใหมไีอเดยีมากมาย แตคณะกรรมการไมเขมแขง็ดวยแลวกไ็ปไมรอด กรรมการไดชวยกนัจริงจงัทุกงาน ทกุกจิกรรม
ทีเ่ราจัดขึน้ ไมมเีกีย่งงานกนัเลย นาชืน่ใจมากๆ ดงันัน้ จงึขอขอบคุณทมีงานของสมาคมฯ ทกุคนมา ณ ทีน่ีด้วยคะ กอนอ่ืนตองขอเรยีนใหทราบวา
ถาแตละฝายมกีรรมการเพียงหน่ึงหรอืสองคน ซึง่ทกุคนมงีานประจาํของตวัเองอยู งานจะไมสามารถดาํเนนิไปไดราบร่ืน จงึไดใชกลยทุธของ
ทานอดตีนายกสมาคมฯ คณุจนิตนา บญุรัตน MD41 ทีก่าํหนดใหทกุฝายมอีนกุรรมการทีรู่เร่ืองดวยกนัทกุอยาง แบงงานกันทาํในฝายดวย

ขอเริม่ตนการขอบพระคณุดวยทานทีป่รกึษาของสมาคมฯ ทกุทาน รวมทัง้คณะทีป่รึกษาฝายโรงเรียนทีท่ัง้ใหความรู ความเขาใจ ตกัเตอืน
ทัง้สนบัสนนุ ทัง้ชวยงาน และมารวมงานกนัเกอืบจะทุกกจิกรรม ไกและกรรมการทกุคนตองกราบขอบพระคุณอยางสงูคะ สวน คณุพรพรรณ
พรประภา MD42 ที่เปนทั้งที่ปรึกษาของสมาคมและท่ีปรึกษาคณะกรรมการก็ไมเคยท้ิงเรา ไดชวยเขารวมประชุมและใหคําแนะนํา
และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด ที่ปรึกษาคณะกรรมการมีอีกสองทานที่ตองขอขอบพระคุณคือ ศ. ดร.รัศมีดารา หุนสวัสด์ิ
MD33 ไดรับเปนประธานคณะอนุกรรมการวิชาการอยางแข็งขัน ชวยเหลือใหคําแนะนําดานวิชาการ จัดประชุมรวมกับโรงเรียน
ทกุเดอืน อกีทัง้เปนกรรมการจัดทาํและบรรณาธิการของหนงัสอืชดุ “ไดรูจกัคอืไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอฯี และ พญ.รจุา เสวกิลุ 
MD34 ทีไ่ดชวยในคณะอนุกรรมการหลายคณะ และไดอยูในคณะกรรมการจัดทําหนังสือชุด “ไดรูจกัคือไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอีฯ”
อกีดวย ขอกราบขอบพระคณุทานทัง้สามอยางมากคะ

สารจากนายกสมาคมฯ
คณุววิรรณ สารกจิปรชีา MD44

สวสัดคีะพีน่องมาแตรเดอีวทิยาลยัทกุทาน วารสาร Serviam เลมนีเ้ปนเลมสดุทายของคณะกรรมการชดุปจจุบนั 
คณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบพระคณุสมาชิกทกุทานท่ีใหการสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดในทุกๆ ดาน 
พวกเรารูสกึซาบซึง้ในนํา้ใจของทกุๆ ทานอยางมาก Spirit of Serviam ในใจของนกัเรยีนเกามาแตรเดอีฯ 

ไดเปลงแสงรวมพลงัชวยเหลอืโรงเรยีน คร ูครอูาวโุส นกัเรยีนของโรงเรยีนมาแตรเดอฯี และสังคมกันอยางดี
เสมอมา ความเปนมาแตรเดอีฯ ของเราเขมขนและสมัครสมานสามัคคกีนัสดุๆ ตองขอขอบพระคณุทกุๆ ทานจากใจ
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สวนกรรมการของสมาคมฯ นัน้ลวนมีความสามารถ และรับผดิชอบ
งานดีเย่ียม อุปนายกท้ังสามคนไดแบงกันรับหนาท่ีเปนผูนําและ
ประสานการจดังานตางๆ ไดอยางด ีไดแก คณุสุชาดา ลสีวัสด์ิตระกลู 
MD51 รับหนาที่เปนประธานโครงการบานเทพ สนับสนุนการจัด
งานสวยไดกศุล และไดชวยดานการหาทุนและหาทีมเมือ่ชมรมกอลฟ
จดักอลฟการกศุลชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ
เม่ือปที่แลว และชวยนายกสมาคมฯ ดูเร่ืองการเงินและบัญชีได
อยางมีประสทิธภิาพ คณุสดุถนอม กรรณสตู MD54 ไดทาํหนาทีเ่ปน
เลขานุการและผูแทนสมาคมในชมรมศิษยอรุสลุนิ และยังเปนประธาน
จัดงาน MD Night ที่กําลังจะมาถึงนี้ดวย อีกทั้งชวยสาราณียกร
ในการหาสปอนเซอรใหวารสาร Serviam อยางดีเสมอมา คณุวรนิดา 
เธยีรอัจฉริยะ MD62 ไดชวยเปนผูนาํการจัดงาน Beauty and the Biz 
หลายคร้ังท่ีผานมา และยังเปนหนึ่งในผูกอต้ังชมรมว่ิงมาแตรเดอีฯ
อกีทัง้ยงัมสีวนใหคาํแนะนาํแกการจัด MD Run 2016 ดวย ถงึแมจะ
มกีารแบงงานระหวางอุปนายกกนัอยางชัดเจน แตจริงๆ แลวทุกคน
รวมดวยชวยกนัทกุงานคะ

สาํหรบักรรมการสมาคมฯ กต็องขอขอบคุณอยางมากเชนกนั และ
ขอกลาวถงึทลีะทมีไปเลยนะคะ ทมีแรกคอื ทมีฝายวางแผน ทีม่าชวย
ระดมสมองตัง้แตกอนทีไ่กจะไดรบัเลอืกตัง้เปนนายกสมาคมฯ และชวย
วางแผนการจดักิจกรรมหลากหลายกจิกรรมเสมอมา ฝายผูชวยนายก
สมาคมฯ กไ็ดใหคาํปรกึษาและชวยเหลอืเปนงานๆ ไป ทมีเลขานกุาร 
กแ็สนจะเขมแข็งสดุๆ ทัง้ดานใหความคิด ประสานงาน ทาํงานเอกสาร 
และผลงานโดดเดนทีส่ดุคอืการเปนหวัเรือของการจดั MD RUN 2016
จนสําเร็จดีเยี่ยมในคร้ังนี้ ฝายเหรัญญิก ก็ดูแลเร่ืองการเงินอยางดี 
จัดทําบัญชีและดูแลเร่ืองรับจายเงินทองของทุกกิจกรรม รวมท้ังของ 
MD Shop ดวย ฝายนายทะเบยีน กส็ามารถเรียบเรยีงจดัทาํทะเบยีน
สมาชกิไดดเีปนระบบสมบูรณมากข้ึน ซึง่ไดใชเวลาและความพยายาม
มามากพอสมควร ฝายปฏิคม ก็ชวยเหลือดานการเตรียมสถานท่ี 
อาหาร และนํา้ใหทกุกจิกรรม ทาํกันไดดมีากๆ มรีะบบและแกปญหา
ไดดี อาหารอรอยเพียงพอทุกงาน การจัดและเก็บสถานที่ก็สามารถ
ประสานงานและมาลยุดกูารจัดการดวยตวัเอง ฝายสงัคมสงเคราะห 
กเ็ขมแข็ง รวมดวยชวยกันไปประชมุและรวมกจิกรรมตางๆ ขององคกร
ที่สมาคมฯ เปนสมาชิก และยังไดรวมจัดทีมตอนรับขึ้นมาเพ่ืองาน
ของสมาคมฯ หลายงานดวยกัน นอกจากน้ัน ยงัไดจดัทาํ Facebook หนา
มาแมรลอรด เพือ่ประชาสมัพนัธกจิกรรมและโครงการดีๆ ชวยเหลือ
สงัคมใหสมาชกิรับทราบ อกีท้ังฝายน้ียงัมผีูประสานงานทมีแพทยจาก
ชมรมแพทยอาสาเพือ่กิจกรรมตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับดานสขุภาพอนามยั
ของสมาคมฯ และโรงเรียนอกีดวย ฝายประชาสมัพนัธของสมาคมฯ
กท็าํงานเปนเลศิเผยแพรใหสงัคมไดรบัทราบถงึกิจกรรมดีๆ  ทีพ่วกเรา
ทาํกันตลอดเวลามรีะบบการทาํงานประชาสมัพนัธทีด่ ีฝายกจิกรรมพเิศษ 
ฝายนี้มืออาชีพในการบริการจัดงาน ไมวาเราจะจัดประชุมผูแทนรุน 
จดังานแขงบาสเกตบอล และงานท่ีมกีารแสดงตางๆ ฝายนีเ้ปรยีบเสมอืน
organizer เลก็ๆ ของเรา และทําใหงานตางๆ ราบร่ืนประสบความสําเรจ็
ฝายประสานงานผูแทนรุน กเ็ขมแขง็สดุๆ ทัง้การประชาสมัพนัธทาง
กลุม Line อยางสมํา่เสมอ ใหผูแทนรุนรบัทราบเก่ียวกบัความเคล่ือนไหว
ของสมาคมฯ และการจดัประชุมผูแทนรุน การตอนรบันกัเรียนเกา ฝายน้ี
ทาํไดดมีากกลาวกันวาเปนฝายท่ีมรีายจายสวนตัวคาโทรศัพทมากท่ีสดุคะ

ฝายสาราณียกร ก็ไมตองพูดถึงอะไรมาก เพราะผลงานเปนท่ี
ประจักษชดัเจน วารสาร Serviam ออกมาดีทกุฉบับ ฝายน้ีตองใชเวลา
ในการติดตามงานตลอดเวลา มคีนหนึง่คดิและตดิตามเขยีนบทความ
ตางๆ มอีกีคนหนึง่ชวยดแูลจดัหนา จดัสมัภาษณ จดัพมิพ อกีคนหนึง่
หาสปอนเซอรมาสนับสนุนคาใชจายในการพิมพและสงใหสมาชิก
โดยไมตองใหสมาคมฯ ควักกระเปาเลยสักฉบับ แถมยงัมีเหลือเล็กๆ 
นอยๆ เปนทนุเผือ่อนาคตหากหาไมไดพอดวย ฝายนีย้งัมผีลงานดาน
การจดัทําหนงัสือชุด ไดรูจกัคือ “ไดรกั... มาแมร รากแกวของมาแตรเดอฯี” 
ดวยคะ โดยรับเร่ืองการติดตามและจดัพมิพใหจนออกมาเลมสวยงาม
ขายเกือบจะหมดท้ัง 800 เลมคะ ฝายวชิาการ ไดดาํเนนิการจัดทํารายงาน
การประชมุสงใหคณะอนุกรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ
มาโดยตลอดสองป และยงัไดชวยดูประสานงานเร่ืองการสรางสนาม
บาสเกตบอลใหโรงเรยีนดวย ฝายส่ือสารออนไลน ขยันขันแข็งตลอดมา
ออกขาวทาง Facebook Instagram และเว็บไซตของสมาคมอยาง
รวดเร็วทันใจสดุๆ คะ รวมทัง้ตัง้ทมีจดัทําสติก๊เกอรไลนใหสมาคมฯ ดวย
สิ่งที่ทําเหลานี้ชวยให Spirit ของการเปนนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ 
แนนแฟนขึน้และ Spirit of Serviam เดนชดัขึน้มาก นอกจากนัน้ ยงัเปน
ฝายประสานงานเรือ่งการทําเวบ็ไซตใหมใหสมาคมฯ ซึง่จะออกมาให
ใชงานไดภายในเดอืนพฤศจกิายน 2559 นีแ้นนอน เปนของขวญัแก
สมาชกิและคณะกรรมการชดุใหมคะ ฝายหาทนุ ฝายนีเ้ปนหวัใจหลกั
ของการจัดงานหลายงาน ไมวาจะเปนงาน Beauty and the Biz งาน 
MD RUN 2016 งาน MD Night และงานสวยไดกศุล ทมีนีจ้ะเปน
หนวยหาและรวบรวมสปอนเซอรใหแกสมาคมฯ และก็สามารถทําไดดี
ทกุงาน ฝาย MD Shop เรียกไดวามาชวยหาเงนิเขาสมาคมฯ เพือ่จดั
กจิกรรมตางๆ ไดอยางดี ไดมกีารวางระบบหาสินคา จดัสตอก เปดส่ังของ
ออนไลน ฝายน้ีทาํงานรวมกับเหรัญญิกไดดมีาก สนิคาขายดี นอกจากนัน้
ยงัมรีุนพ่ีๆ หลายรุนชวยสนบัสนนุผลติสนิคามาใหขายโดยไมมตีนทนุ
ให MD Shop อยูเร่ือยๆ อีกดวย ขอขอบพระคุณกรรมการและ
อนกุรรมการทกุๆ ทานคะ

สรุปไดวาทีมงานกรรมการเกงมากๆ เสียสละ และทํางานไดดี
มปีระสทิธภิาพ กรรมการหลายคนเปนกรรมการมาหลายสมยั บางทาน
เพิ่งมาเร่ิมงานกับคณะกรรมการชุดนี้ ไกก็หวังวานองๆ จะมาสมัคร
เปนกรรมการกันตอไปเปนสวนใหญ และนายกสมาคมนักเรียนเกา
มาแตรเดอีฯ คนใหมจะไดตระหนักถึงความสามารถของพ่ีๆ นองๆ 
กรรมการชุดนี้และชวนเชิญมารวมงานตอไป ทุกคนเกงๆ ทั้งนั้นคะ 
สาํหรบัไก ขอขอบคณุทกุๆ คนท่ีรวมแรงรวมใจกนัมาอยางด ีจะไมมี
วนัลืมชวงวันเวลานีท้ีไ่ดทาํงานรวมแรงรวมใจกนัมา และขณะน้ี เราได
ดําเนินการตลอดสองปที่ผานมาตามคําขวัญนําทางท่ีพวกเราชวยกัน
คดิมาไดอยางสาํเรจ็ลุลวงดวยด ีOne for All & All for Serviam คะ

สุดทายนี้ ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหการสนับสนุน
สมาคมฯ มาโดยตลอด และขอบคณุเพือ่นรวมรุน MD44 ทีส่นบัสนนุ
ไกในทกุๆ ดาน ทกุๆ อยาง นํา้ใจของทกุทานจะอยูในความทรงจํา
ของพวกเราคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดน้ีตลอดไปคะ แลวพบกัน
วันประชุมใหญสามัญ ที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะ
กรรมการชุดใหมนะคะ วนัเสารที ่26 พฤศจิกายน 2559 ทีห่อประชุมใหญ
โรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั เวลา 14.00 น. คะ
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ตอนที่ดิฉันกาวเขามารับหนาที่สาราณียกรดิฉันคิดเพียงวา เรา
อยากมีสวนรวมชวยเหลือพฒันาวารสารใหดยีิง่ๆ ขึน้ ซึง่ในชวงแรก
สมยัที ่พีจ่นิตนา บญุรตัน MD41 เปนนายกสมาคมฯ นัน้ นัน้ดฉินั
ตองทาํหนาท่ีหลายดาน ทัง้เขยีน ทัง้สัมภาษณ  ทัง้ออกแบบกราฟก แต
ในระยะสองปหลงันี ้ขวญัชนก คงสริ ิMD61 เพือ่นรวมรุนไดตอบรบั
คําเชิญของดิฉัน ในการเขามาใหความชวยเหลือในการผลิตวารสาร
แตละเลม เนือ่งจากขวญัทาํงานดานนีโ้ดยเฉพาะ จงึอยากจะขอบคณุ
ขวัญและทมีงานเปนพิเศษ ทาํใหการทํางานของฝายสาราณียกรมคีวาม
เปนมืออาชีพเพิ่มข้ึน มีการวางแผนและปฏิบัติอยางชั ดเจน สราง
มาตรฐานทีด่ใีนการทํางานรวมกนั ทาํใหทกุฝายทํางานรวมกนังายขึน้
ในการส่ือสารกจิกรรมถงึสมาชกิ ดฉินัหวงัเปนอยางยิง่วาสาราณยีกร
คนตอไปจะไดรับทั้งความสนุกและความสุขในการทําหนาที่นี้อยางที่
ดิฉันไดรับมานานหลายป หนาที่นี้ทําใหดิฉันไดรูจักกั บรุนพี่รุนนอง
มาแตรเดอีฯ เพ่ิมเติมอีกมากมาย ไดรบัความเอ็นดูเมตตาจากทกุๆ ทาน 
ทาํใหซาบซึง้ถงึความเปน Serviam ทีม่อียูในใจทุกคนเสมอ ดฉินัขอ
กราบขอบพระคุณทกุทานทีใ่หการสนบัสนนุมาโดยตลอดนะคะ

แลวพบกนัในงาน MD Night ในวนัเสารที ่19 พฤศจกิายนนีน้ะคะ 
แคไดฟงทีมงานเลาถึงการเตรียมตัว ดฉินัก็ทราบวาตองสนุกแนนอน 
งานนีจ้ะม ีsurprise อะไรบาง ตองไปดวยตวัเองนะคะ

สารจากสาราณียกร
ปรารถนา เกลียวปฏินนท MD61

วารสารเซอรเวียมฉบับน้ี เปนฉบับสุดทายของดิฉันในฐานะสาราณียกร เน่ืองจากคณะกรรมการชุดน้ีจะส้ินสุด
ภารกิจการทําหนาท่ีในปลายปน้ีแลว ในฉบับน้ีมีการรวบรวมผลงานและกิจกรรมของแตละฝายไวอยางมากมาย 
ทําใหเกิดความสัมพันธแนนแฟนระหวางสมาชิกนักเรียนเกาดวยกันและระหวางนักเรียนเกาและโรงเรียนท่ีรักของเรา 
ดิฉันรูสึกภูมิใจและดีใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงในการถายทอดขาวสารใหทุกคนไดทราบนะคะ 

“สาราณยีกรและคุณแม MD33 และลกูสาว MD93 
พรอมใจกนัตืน่เชามาว่ิงเพ่ือครคูะ”

“§Ò¹ MD Night 
àÊÒÃ 19 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¹Õé 
¨Ð¾ÒÂŒÍ¹ÇÑ¹àÇÅÒ

¡ÅÑºä»ÊÁÑÂàÃÕÂ¹¡Ñ¹ÂÑ§ä§... 
áÅŒÇ¾º¡Ñ¹¹Ð¤Ð”
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เน่ืองดวยสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2559

ในวันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตรเดอีฯ
จึงขอเรียนเชิญนักเรียนเกาทุกทานเขารวมประชุมตามวาระการประชุมดังน้ี 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และหวงัเปนอยางยิง่วาทานจะสละเวลามารวมประชมุตามวนัเวลา 
และสถานท่ีดงักลาว โดยพรอมเพรยีงกนั ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้

ระเบยีบวาระที ่1 สมาชิกลงทะเบยีน 
           ผูแทนฝายบริหารโรงเรียนกลาวตอนรับ

ระเบยีบวาระที ่2 ประกาศรางวลัเซอรเวยีมนกัเรยีนเกาทีท่าํประโยชนใหโรงเรียน

ระเบยีบวาระที ่3 นายกสมาคมกลาวเปดประชมุ
           รบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจาํป 2558

ระเบยีบวาระที ่4 รายงานกจิกรรมประจาํป 2558-2559 (สงิหาคม 2558–กรกฎาคม 2559)

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งทีน่ายกสมาคมฯ แจงใหทีป่ระชุมทราบ

ระเบยีบวาระที ่6 เหรัญญกิรายงานการเงินของสมาคมฯ

ระเบยีบวาระที ่7 รบัรองรายงานการเงินประจําป 2558-2559

ระเบยีบวาระที ่8 แตงตัง้ผูตรวจสอบบญัชปีระจาํป 2559-2560

ระเบยีบวาระที ่9 ผูสมคัรรบัเลือกต้ังเปนนายกสมาคมฯ แสดงวสิยัทัศน

ระเบยีบวาระที ่10 เลอืกต้ังนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ วาระป 2559-2561

ระเบยีบวาระที ่11 เรือ่งอ่ืนๆ

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมใหญสามัญประจําป 2559
วันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559
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ผูสมัครเลือกต้ังเปนนายกสมาคมฯ
วาระป 2559-2561

คุณสุดถนอม กรรณสูต
MD54

ขอมลูสวนตวั
ชือ่-นามสกลุเมือ่เปนนกัเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั
สดุถนอม อาทรไผท
ประวตักิารศกึษาทีโ่รงเรยีนมาแตรเดอฯี 
ประถมศึกษาปที ่6 ถงึช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 
(ปการศึกษา 2519 ถงึปการศึกษา 2523)
นกัเรยีนมาแตรเดอฯี รุน 54
สมาชกิสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอวีทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ 
ตัง้แต พ.ศ.2530

ประวตักิารศกึษา
High School-Ursuline Convent, Kent, England
Pine Manor Collage, Chestnut Hill, Massachusetts U.S.A.
สาขา BA in Business Management,

การทาํงาน
กรรมการ บริษทั อตุสาหกรรมนมไทย จาํกดั
รองกรรมการผูจดัการ บริษทั มะล ิกรุป 1962 จาํกดั

ประสบการณการทาํงานใหกบัโรงเรยีน สมาคม และงานเพือ่สงัคมอืน่ๆ
กรรมการผูชวยเลขานกุารสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2533-2537
กรรมการเลขานกุารสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2537-2543
กรรมการสมาคมครผููปกครองโรงเรียนมาแตรเดอฯี พ.ศ.2540-2544
กรรมการฝายกจิกรรมพิเศษ สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2543-2545
กรรมการเลขานกุาร สมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2545-2549
อปุนายกสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2549-2557
กรรมการเลขานกุารมลูนธิมิาแตรเดอฯี พ.ศ.2549-2557
กรรมการเลขานกุารสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2553-2557
กรรมการมลูนธิมิาแตรเดอฯี พ.ศ.2558-ปจจบุนั
อปุนายกสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี พ.ศ.2557-2559

วสิยัทศันในการอทุศิตนเปนนายกสมาคมฯ
ประสานความสามคัคใีนหมูสมาชกิ
สนบัสนนุกจิกรรมตางๆ ของโรงเรียน
สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณกศุลตางๆ
แลกเปล่ียนความรู ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัในทางวิชาการ ขาวสาร สงเสรมิ 
และสนบัสนนุโครงการบานเทพ
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MD NIGHT 2016
งานสังสรรคคร้ังใหญประจําปของพ่ีนองชาวมาแตรเดอีฯ

เตรียมพบกับกิจกรรมกระชับมิตรที่พรอมเนรมิตค่ําคืนของ
วนัเสารที ่19 พ.ย. 2559 นี ้ใหเปนคนืสดุประทบัใจ ดวย 17 โชวพเิศษ
จากบทเพลงดัง อาทิ บทเพลงเพลงพระราชนิพนธ บทเพลงแด
คณุครดูวยดวงใจ บทเพลงจากภาพยนตรสุดฮิต ละครเวทบีรอดเวย
และละครดังแหงยุคยอน ตั้งแตยุคร็อคแอนดโรล ดิสโก เธียเตอร
แจส แทป็ บลัเลต จนถึงปอบ นาํโดย คณุพชัราวลัย ชยัปาณ ี(พีแ่หมม)
MD43 หวัหนาชมรมบาส ซึง่จะพานองๆ ทมีบาสสดุฮอตมารวมปะทะ
ร็อคเกอรสาวสวยของชมรมเชียร โดยมี คุณรัสวดี ควรทรงธรรม
(กุกกุก) MD72 ซึง่เปนหวัหนาชมรมนาํทมีมาดวยตวัเอง นอกจากนี้ 
คุณนิตยสินี MD44 บิ๊กบอสแหงเซ็นทรัลก็พาเพ่ือนๆ MD44
มารวมเขยาเวที พรอมกับเซอรไพรสเด็ดๆ สําหรับสาวขาแดนซ
ตองไมพลาดชมทีมนักเตนรุ นใหญ อยาง พี่โสมวรรณ พี่เอื้อง 
พีจ่ติรามณท พีจ่ิม๋ พีก่อง และรุนกลาง MD49 อยาง จอย แหวว
หนูหนู และเพื่อนๆ MD52 หมอนาฏ ดา รวมทั้งเพ่ือนๆ MD53
อยาง แหมม ปรมิ นาํทมี ซึง่ไดจงูมอื บี ๋MD62 พรอมผองเพือ่นอยาง
นองฟลม นองแฟร และสาวสวยรุนเล็กมารวมสรางความสดใส
แตที่พลาดไม ได เลยก็คือการโชว พลังเสียงเด่ียวรุ นใหญของ
ทานผูหญิงววิรรณ เศรษฐบตุร MD21 ทีไ่ดนาํหลานๆ มารวมสราง
ความนารัก ตามดวยโชวของ พี่เอี๊ยด MD45 มาดเทหตลอดกาล
และ พี่กีกี้ MD45 ที่จะมามอบบทเพลงคุณครูดวยดวงใจ อีกทั้ง
พิวส MD57 ที่จะมาโชวพลังเสียงอีกคร้ังตามคําเรียกรองและ
ปนี้ นองเพชร MD85 และ นองแจม MD86 กจ็ะมาเปนตัวแทน
ของหลดีจิว๋เพือ่สรางสรรคโชวทีน่าตืน่ตาไมแพกนั

คณุอรศิรา ชวนไชยสิทธิ ์(คณุครลูกูปนู) MD77 

#เพ่ือนรกัปกใจไมมลีมื กลุมเราจะถายรปูรวมกัน

ทีห่นาเสาธงทกุป ปนีก้ลบัมาถายรปูดวยกนันะคะ 

คณุชรีณฐั ยสูานนท (นํา้ชา) MD77 

#เมนเูดด็ปกใจไมมลีมื ขนมจนีแกงไก ชอบทานมาก 

นัง่คดิถงึอยูทกุวนัวาเมือ่ไหรจะไดกลบัมาทาน

คณุรสัวด ีควรทรงธรรม (กุกกุก) 

MD77 #เมนเูดด็ปกใจไมมลีมื 

ขาวไขดาวหมูหวาน เมนปูระจาํ

วนัศกุรตองรบีไปตอควิ

คณุพชัราวลยั ชยัปาณ ี(พีแ่หมม) MD43
#บรรยากาศปกใจไมมลีมื บรรยากาศทีโ่รงเรยีน
สมยัเมือ่ 50 ปทีแ่ลว บรรยากาศทีย่ากจะลมืเลอืน 
เพราะสมัยนัน้ เราไมมตีกึมธัยม ตกึประถมกเ็พิง่สราง 
แลวเรากม็หีอประชมุเกาทีม่สีนามบาสซอนอยูในนัน้ 
เราเลนทัง้บาสเกต็บอล แชรบอลอยูในน้ัน 

และในงานนี ้นายกสมาคมฯ คนเกงของเราก็จะมาบอกลาตาํแหนง
ดวยโชวสุดพิเศษอีกดวย สําหรับทีมพิธีกรในปนี้ก็ไดเหลาศิลปน
นกัแสดง ดารา และศิษยเกา อยาง คณุธัญญาเรศ เองตระกูล (ธญัญา)
MD65 สาวสวย MD77 คณุรสัวด ีควรทรงธรรม (กุกกุก) คณุชรีณฐั
ยสูานนท (นํา้ชา) คณุบุษกร ตนัติภนา (เอก) และ คณุวรินทรพรรณ (อมิ)
กม็าชวยกนัอยางแขง็ขนั

มารวมรําลึกความหลัง
ในแบบมาแตรเดอีฯ ดวยกันในบรรยากาศ

 “รักปกใจไมมีลืม” 
เมนูเด็ดปกใจไมมีลืม
เพ่ือนรักปกใจไมมีลืม
บรรยากาศปกใจไมมีลืมบรรยากาศปกใจไมมลม

Keep Calm, Let’s Party!

#MDNight รกัปกใจไมลมื

MDAA : MD Alumnae Association Activities
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MD NIGHT 2016
FR IENDS: THEN NOW AND ALWAYS

วันเสารท่ี 19 พ.ย. 2559 น้ี อยาลืมมาพบกันท่ีโรงเรียนของเรา
การรวมตัวคร้ังใหญของเหลานักเรียนเกา พรอมกับคุณครูท่ีพวกเราเฝาคิดถึง อีกท้ังกิจกรรมมากมาย 

ท่ีสรางสรรคมาในบรรยากาศท่ีอบอุน สบายๆ รอตอนรับเพ่ือนมาแตรเดอีฯ ทุกรุน ทุกคน พรอมการแสดง
และกิจกรรมในแบบฉบับมาแตรเดอีฯ และท่ีขาดไมไดคือจุดถายภาพประทับใจ เก็บไวเปนท่ีระลึกรวมกัน

แลวพบกันวันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 น้ีนะคะ 
สวนใครยังไมมีบัตร MD NIGHT สามารถหาซ้ือไดท่ี MD SHOP 

หรือ www.materdeishop.com ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป
(กรุณาระบุเลขท่ีรนุ เพ่ือท่ีทางผูจัดงานจะไดจัดโตะไดถูกตองคะ)

คุณอรนุช วองปรีชา MD49 ในนามสมาคมตองขอขอบคุณ คุณอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ (คุณครูลูกปูน) MD77 เปนพิเศษที่คอย
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งออกแบบและฝกสอนทาเตนใหกับนักแสดงในหลายๆ กิจกรรมรวมทั้งในงานนี้
คุณครูลูกปูน จบการศึกษาจาก Suffolk University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาศิลปะการแสดง เอกกํากับการแสดง เคยเปน
ผู ชวยผู กํากับการแสดงใหกับผูกํากับมีชื่อหลายทานทั้งท่ีบอสตันและวอชิงตันดีซี นอกจากน้ี ยังมีผลงานการแสดงละครเพลง
ทั้งในประเทศและที่สหรัฐอเมริกาหลายเร่ือง เชน Avenue Q ฟาจรดทราย และบัลลังกเมฆ เปนตน นอกจากนี้คุณครูลูกปูน
ยงัออกแบบทาเตนใหกบัละครเพลง กวนคานทอง Love Game The Musical ปจจบุนั เธอทําหนาทีเ่ปนผูกาํกบัการแสดง ออกแบบทาเตน
และเขยีนบทละคร เธอรวมงานกับโรงเรียน เชน กาํกบัละคร Alice in Wonderland ออกแบบทาเตนใหเชยีรหลดีเดอรในงานแขงขนั
บาสเกต็บอลกระชบัมติรระหวางมาแตรเดอฯี กบัเซนตโยฯ

รวมเปนเจาของเส้ือยืดของ MD NIGHT 2016

จากฝมือดีไซนเนอรช่ือดัง

ซ่ึงเปนพ่ีนองชาวมาแตรเดอีฯ

ไดในราคาตัวละ 400 บาท

ส่ังซ้ือไดแลวท่ี MD SHOP โทร. 0 2251 4043

By Vatanika
คุณวทานิกา ปทมสิงห ณ อยุธยา 

(แพร) MD73

By Kloset
คุณมลลิกา เรืองกฤตยา 
(แกม) MD64

By TuTTi
คุณนัทรนุช วงศพัวพันธ
(ตูต๋ี) MD63
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ในตลอด 24 ปที่ผานมา “งานสวยไดกุศล” ซึ่งจัดโดยสมาคม
นักเรียนเกามาแตรเดอีฯ เพื่อหารายไดสําหรับเปนคาใชจายใหกับ
โครงการบานเทพนั้นประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมทุกคร้ัง ก็ดวย
การสนับสนุนจากพ่ีนองชาวมาแตรเดอีฯ ทีม่จีติตารมณเซอรเวยีมเตม็
เปยมในหวัใจ โดยมนีกัเรยีนเกา คณุคร ูบคุลากร รวมทัง้ผูปกครองของ
นักเรียนปจจุบันท่ีรวมมือรวมใจกันคนละไมคนละมือ บริจาคเคร่ือง
อุปโภค-บริโภค ทั้งเสื้อผาและขาวของเครื่องใชตางๆ ที่หลากหลาย
ทัง้ของใหมและของมอืสองสภาพดีใหกบัโครงการ อกีท้ังชวยกันเตรยีม
งานเร่ิมต้ังแตการต้ังราคาสินคา จดัเรียงสินคา จาํหนายสินคา และ
ชวยประชาสมัพนัธสงขาวใหมติรสหายมาเลอืกซือ้สินคาราคาประหยดั
คณุภาพดเีหลานีก้นัถึงทีโ่รงเรียนของเรา

 
และในปนีก้เ็ชนกัน ทีพ่ีน่องมาแตรเดอฯี ทกุทานสามารถรวมแรง

รวมใจกันผลกัดนัใน “งานสวยไดกกุศล ครัง้ที ่25” ประสบความสําเรจ็
กนัอกีครัง้ เพือ่สานฝนใหกบัเดก็ๆ ในโครงการบานเทพ ใหพวกเขาได
รบัการศกึษาและการดูแลท่ีดตีอไป

กลับมาอีกคร้ังกับกิจกรรมการกุศลคร้ังย่ิงใหญ
ของพ่ีนองชาวมาแตรเดอีฯ กับ “งานสวยไดกุศล 
คร้ังท่ี 25” ท่ีกําลังจะจัดข้ึนในระหวางวันศุกร
ท่ี 25 พฤศจิกายนไปจนถึงวันอาทิตยท่ี 
27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองอาหารคุณครู 
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ เวลา 9.00-16.30 น.

งานสวยไดกุศล คร้ังท่ี 25
ชาวมาแตรเดอีฯ รวมใจกันจัดงานสวยไดกุศลเพ่ือโครงการบานเทพ

กาํหนดการการจดังานสวยได�กศุล ครัง้ที ่25
 
• การนําสงของบริจาค สามารถนําสงไดตั้งแตเดือนตุลาคม 

  ถึงวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยนําสงท่ีจุดบริจาค
  ทีโ่รงเรียนมาแตรเดอฯี ดงันี้

  บรเิวณทางเดนิดานขางหองการเงนิ อาคารประถม 
  กรณุานําของบรจิาคใสในตะกรารบับรจิาคท่ีเตรียมใหเรยีบรอย
  หองเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั ดานถนนเพลนิจติ 
  กรณุาตดิปายระบวุาเปนของบริจาคงานสวยไดกศุล
• การจัดของ จะเร่ิมต้ังแตวันอาทิตยที่ 20 ไปจนถึงวันอังคาร

  ที ่22 พฤศจกิายน 2559 
• การจดัจาํหนาย จะมขีึน้ในระหวางวนัศกุรที ่25 พฤศจกิายน

  ไปจนถงึวันอาทติยที ่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองอาหาร
  คณุคร ูโรงเรียนมาแตรเดอฯี เวลา 9.00-16.30 น.

ทัง้นี ้หากพ่ีนองทานใดมคีวามประสงคจะเขามาชวยงานในหนาที่
ตางๆ ตามทีไ่ดกลาวขางตน สอบถามขอมลู และรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดที ่คณุเพชรรนิทร มเีดช (เปล) MD59 โทร. 081-422-1010

 
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม

ของเราดวยดีมาอยางตอเน่ือง เพราะทกุกิจกรรมของเราจะไมสามารถ
เกิดข้ึนและประสบความสําเร็จไดเลยหากไรซึง่ความรวมมือจากพ่ีนอง
มาแตรเดอีฯ ผูมีหัวใจเซอรเวียมอยางเต็มเปยมทุกทาน สําหรับ 
“งานสวยไดกุศล ครั้งที่ 25” นี้ เราหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการ
สนบัสนนุจากทุกทานเหมอืนเชนเคย แลวพบกนัทีง่านนะคะ

รายไดทัง้หมดจากการจัดงาน “งานสวยไดกศุล” มอบใหกบัโครงการบานเทพซึง่เปนโครงการสถานเลีย้งเด็กกอนวยัเรยีนของคณะอุรสลุนิ
ทีท่างสมาคมนกัเรียนเกาฯ ไดดแูลมาตลอดระยะเวลา 30 ป ตัง้อยูทีช่มุชนสวนออย คลองเตย ปจจุบนัมีนกัเรียนอาย2ุ-6 ขวบ ประมาณ 100 คน
ในแตละปจะตองใชงบประมาณ 2,000,000 บาท ปจจุบัน โครงการบานเทพนับเปนสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่มีหลักสูตรการเรียน
การสอนท่ีไดมาตรฐาน เด็กๆ ทีจ่บจากท่ีนีจ่ะมีความพรอมพอทีจ่ะเขาเรียนตอในระดบัประถมศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทัง้น้ี หากพีน่องชาวมาแตรเดอีฯ ทานใดสนใจเขารวมเปนอาสาสมัครดูแลโครงการบานเทพ สามารถติดตอไดที ่คณุวิวรรณ สารกจิปรีชา คะ 

้ ่

แวะมาชอปกันนะคะ

งานสวยไดกศุล
ดาํเนนิมาอยางตอเน่ืองเปนปที ่25 ในป 2559 นี้
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COME PLAY WITH US!
ออกกําลังกายไดมากกวาสุขภาพดีกับชมรมบาสนักเรียนเกาฯ

กวาจะประสบความสําเร็จในการแขงขัน
บาสเกตบอลอยางท่ีพ่ีนองทุกทานทราบ 
เหลานักบาสมาแตรเดอีฯ ตางมารวมตัว
ฝกซอมกันทุกบายวันเสารอยาง
สม ําเสมอท่ีโรงยิมของโรงเรียนเปนเวลา
นานหลายป มีนองๆ รุนใหมมารวมเลน
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตอนน้ีรุนลาสุดคือ 
MD85 ขณะท่ีพ่ีๆ รุนเกาก็ยังอยูกัน
พรอมหนา... กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ 
มาดูกันวาพวกเราทําอะไรบาง

Warm Up
• การมาเลนบาสของพวกเราในแตละเสารถือเปนการออกกําลังกายที่ครบวงจร และ

อยากแนะนาํพี่ๆ  นองๆ นกักฬีา ไมวาจะเลนกฬีาชนดิไหนกค็วรทาํใหครบวงจรเชนเดยีวกนั 
โดยเฉพาะกฬีาทีใ่ชแรงและมีการปะทะหรือการเคลือ่นไหวอยางรวดเรว็ จาํเปนตองเริม่ดวย
การอบอุนรางกาย (warm up) ใหดเีสยีกอน

สําหรับพวกเราชาวบาสจะเริ่มการอบอุนรางกายดวยการวิ่งรอบสนามคนละ 3-5 รอบ
ตามถนัด แลวมาเขาสูขั้นตอนการยืดกลามเนื้อ ซึ่งการยืดกลามเนื้อขาสําหรับนักบาส
เปนเร่ืองจาํเปนมาก รวมทัง้สวนกลางลาํตวัทีเ่ราเรียกวา core muscles เราใชเวลาในการ
เตรยีมความพรอมใหกบัรางกายกอนเร่ิมการฝกซอมประมาณ 10-15 นาที
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แบ�งข�างเล�นเกม
• ชวงเวลาที่สนุกสุดคือการแบงขางเลนเกม แตละเกมใชเวลา 

10-12 นาที แลวแตความตดิพนั เลนกนัสนกุสนานไดเหงือ่ ไดรอยยิม้ 
เสียงหวัเราะ บางทีกม็กีระทบกระแทกฟกช้ํากันบาง เพราะบาสเปน
กฬีาปะทะถึงเนือ้ถึงตัวกันอยูแลว แตไมมกีารถือสาหาความ กระทบกนั
ก็ขอโทษกันไป เราเลนเกมกันบางทีตอเน่ืองถึงหาหกเกม เลนกัน
จนเหง่ือหยดสดุทาย

การผ�อนคลายกล�ามเนือ้
• หลังจากเลนเกมหนักกันคนละหลายเกม กอนจะเลิกลากัน

กลับบาน เราตองไมลืมทําการคลายกลามเนื้อท่ีถูกใชงานอยางหนัก 
เพราะการยืดกลามเน้ือหลังเลนกีฬาเสร็จถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก 
เพื่อลดความเมื่อยลา และไมเกิดการเจ็บปวดจากอาการกลามเน้ือ
เกรง็ในภายหลงั

การยืดกลามเน้ือหลงัเลนกีฬาเสรจ็ มกัจะเริม่จากกลามเน้ือมัดใหญ
คือ บริเวณตนขา นอง และเลื่อนข้ึนมาเรื่อยๆ จนถึงบา ชวงแขน 
และลาํคอ 

ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่เราทํากันเปนประจําทุกบายวันเสาร พี่ๆ 
นองๆ ที่สนใจการออกกําลังกายแวะมาทักทายรวมวงกับพวกเราได 
เลนบาสเปนหรือไม ไมใชปญหา ยงัเลนไมถนัดก็มา warm up และฝก
เบสกิดวยกนัไปกอน แคนีก้ไ็ดเหงือ่สบายตัว นองๆ หลายคนเพิง่หนั
มาจับลูกบาสอยางจริงจัง ฝกไมนานก็เลนเกมได พวกเราเนนการ
ออกกาํลงั ความสนกุ และมติรภาพท่ีดตีอกนั... กฬีา กฬีาเปนยาวเิศษ
เสมอคะ

ฝ�ก Basic
• กอนจะเร่ิมแบงขางเลนเกมกนั เราใช

เวลาอกีประมาณ 20 นาทใีนการฝกพ้ืนฐาน
กีฬาบาส ไดแก การวิ่งแปนในรูปแบบตางๆ 
การรบัสงลูก การยงิลูกใตแปน เปนตน

การอบอุนรางกายเปนเรือ่งจาํเปนอยางย่ิงสําหรับคนทีต่องออกแรงใชกลามเนือ้ทํากิจกรรมตางๆ เพราะชวยเตรียมกลามเนือ้และเอน็
ใหพรอมกับการใชงานหนักอยางตอเน่ืองนานๆ และมีประโยชนตางๆ อีกมาก เชน ชวยเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการออกกําลังกาย 
โดยเพิม่อณุหภมูภิายในตวัและกลามเน้ือ ทาํใหกลามเนือ้ออนตวัลง ยดืหยุนมากขึน้ ลดความเสีย่งตอการบาดเจบ็ไดนอยลง ชวยกระตุน
ใหระบบหมนุเวยีนเลือดทาํงานดีขึน้ คอืสามารถนําออกซเิจนและสารอาหารตางๆ ไปเล้ียงรางกายทัว่ถงึ โดยเฉพาะกลามเนือ้บริเวณทีม่ี
การออกแรง และเม่ืออุณหภมูขิองรางกายสงูข้ึน นาํไปสูการเผาผลาญแคลอรีกจ็ะมปีระสทิธิภาพมากขึน้ และชวยใหรางกายคมุการทํางาน
ของกลามเนือ้ดขีึน้ โดยสมองสงกระแสประสาทไปยงักลามเนือ้ไดคลองตวัขึน้นัน่เอง
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ประชุมผูแทนรุน 2559
รุนพ่ีรุนนองชาวมาแตรเดอีฯ รวมอัพเดตกิจกรรมของสมาคมฯ

เครอืขายผูแทนรุนตัง้แตรุน MD21 มารวมประชมุแลกเปล่ียนขาวสารกนัอยางแขง็ขนั

Í´ÕμËÑÇË¹ŒÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÒáÊ´§μ¹
·Ò§ facebook ÁÒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
¨Ò¡ Í.ÊØÁÔμÃÒ «Öè§¡çà¤Âà»š¹
ËÑÇË¹ŒÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ผานไปแลวกับงานประชุมผูแทนรุนท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป และในปน้ีรุนพ่ีรุนนองชาวมาแตรเดอีฯ ก็ไดสงตัวแทน
ประจํารุนมารวมอัพเดตกิจกรรมดีๆ ท่ีทางสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ จะจัดข้ึนกอนท่ีจะผลัดเปล่ียนคณะ
ทํางานในเดือนพฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี โดยในชวงบายของวันเสารท่ี 6 สิงหาคมท่ีผานมา ผูแทนรุนจํานวนถึง
109 ทาน มารวมตัวกันท่ีหองประชุมอัญจลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตรเดอีฯ กันอยางอบอุน

¨

ËÑÇË
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กอนจากกันผูแทนรุนก็ไดรวมกันรับประทานของวางและพูดคุยกันอยางสบายๆ ทามกลางบรรยากาศอันคุนเคยในแบบ
มาแตรเดอีฯ อันนําความปลาบปล้ืมในมาใหคณะกรรมการสมาคมฯ เปนอยางย่ิง ทางคณะกรรมการสมาคมจึงอยากถือโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทานผู แทนรุนทุกทานที่ไดการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ดวยดีตลอดมา และหวังวาเปนเชนนี้ตลอดไป 

 พญ.นาฏ ฟองสมทุร MD52 หวัหนาชมรมจักรยาน
เลาถงึกจิกรรมท่ีผานมาและทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 

¼ÙŒá·¹ÃØ‹¹ 47 ¤Ø³ÇÔÀÒ´Ò â·³Ç³Ô¡

áÅÐ¤Ø³¡ÃÍ§·Í§ ¡ÒÃØ³Â¹ÃÒ¸Ã

หลงัจากท่ีไดทกัทายกนัอยางชืน่ม่ืนแลว พีน่องผูแทนรุนมาแตรเดอีฯ
นาํทมีโดย อาจารยสมุติรา พงศธร MD38 ซึง่แมจะไมไดเปนผูแทนรุน
แตทานกใ็หเกยีรติเขารวมทกุกจิกรรมของสมาคม ทัง้ยงัเปนทีป่รกึษา
และสนับสนุนทุกกิจกรรมมาโดยตลอด ก็ไดรวมมือกับ คุณวิวรรณ
สารกิจปรีชา MD44 นายกสมาคมของเราก็ไดกลาวตอนรับอยาง
เปนกันเอง พรอมเร่ิมตนอัพเดตกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในชวง
ปลายปนี ้โดยเฉพาะกจิกรรม MD RUN 2016 กจิกรรม MD NIGHT
2016 และงานสวยไดกุศลครั้งที่ 25 ซึ่งแนนอนวาทางสมาคมฯ
ก็ไดเสียงตอบรับจากผูแทนรุนดวยดีเชนเคย นอกจากน้ีเรายังถือ
วันน้ีเปนโอกาสพิเศษ ประเดิมขายบัตร MD Night ซึ่งพิเศษสุดๆ
สําหรับผูที่ซื้อบัตรในวันแรกนี้จะไดรับสิทธ์ิถายรูปฟรีพรอมกรอบรูป
ในวันงาน MD Night อกีดวย รบัรองวากรอบรูปนารกัมากๆ ทมีงาน
อยากบอกวาถาพลาดแลวจะเสียใจ ตองขอขอบคณุพ่ีนองมาแตรเดอีฯ
ทุกทานที่ใหความสนใจและซื้อบัตรกันเปนจํานวนมาก หลังจากน้ี
เราจะเปดขายบตัรอกีคร้ัง ตัง้แตวนัที ่22 ส.ค. 59 เปนตนไป
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ANGELA AWARD 2017
งานกระชับมิตรศิษยอุรสุลิน คร้ังท่ี 8 พรอมการประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอรเวียม Angela Award 2017

สําหรับในประเทศไทย ซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี อธิการ
เจาคณะอรุสลุนิในประเทศไทยในขณะนัน้ ไดตอบรับนโยบายดงักลาว
โดยไดเชญิชวนสมาคมนกัเรยีนเกาตางๆ ของโรงเรียนอุรสลุนิมารวม
กอตัง้ “ชมรมศิษยอรุสลุนิแหงประเทศไทย” โดยศษิยเกาทัง้หลายกไ็ด
ขอใหซสิเตอรสมจติรดาํรงตําแหนงประธานชมรมฯ กอนในระยะแรก 
แตเม่ือตอมาซิสเตอรสมจิตร ไดรบัเลือกใหเปนท่ีปรึกษาของอคัราธิการ
และตองยายไปประจาํทีก่รงุโรม อาจารยสมุติรา พงศธร จงึไดรบัการ
เชญิใหเขาดาํรงตาํแหนงประธานชมรมฯ แทนมาจนถงึปจจบุนั

สําหรับกิจกรรมรวมสรางความเปนหนึ่งเดียวที่ทางชมรมศิษย
อรุสลุนิแหงประเทศไทยไดจดัข้ึนก็คอื งานกระชบัมิตรศษิยอรุสลุนิ ทีไ่ด
จดัขึน้เปนประจาํทกุ 2 ป ซึง่ก็ไดจดัไปแลวถงึ 7 คร้ัง โดยมีโรงเรียน
ในเครืออรุสลุนิผลดักนัเปนเจาภาพ และไดมกีารระดมทนุเพือ่หารายได
สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาของคณะซิสเตอรอีกดวย อีกทั้งใน
ปที่สองของการจัดงานก็ไดมีการจัดใหมีการมอบรางวัลเกียรติคุณ
เซอรเวียม Angela Award แกนักเรียนเกาที่ไดดําเนินชีวิตตาม
จติตารมณ Serviam ดวยการทาํประโยชนใหกบัสงัคม จาํนวนโรงเรยีนละ
ไมเกนิ 6 ทาน ในแตละครัง้

และในวนัอาทิตยที ่22 มกราคม 2560 งานกระชบัมิตรศษิยอรุสลุนิ 
ครัง้ที ่8 กจ็ะถกูจดัข้ึนอกีครัง้ พรอมกบัการประกาศรางวัลเกยีรตคิณุ
เซอรเวยีม Angela Award 2017 โดยสมาคมนักเรยีนเกามาแตรเดอี
วทิยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมกีารคัดเลอืกนกัเรยีนมาแตรเดอฯี 
ทีเ่ปยมไปดวยจติตารมณแหงเซอรเวยีมจาํนวน 5 ทาน เขารวมรบัรางวัล
เกียรติคุณเซอรเวียม Angela Award 2017 ในครั้งน้ีดวย ภายใต
หลักเกณฑทีก่าํหนดไว เพ่ือเปนการยกยอง และเปนตัวอยางทีด่ตีอสังคม

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูรับรางวัลเกียรติคุณเซอรเวียม 
Angela Award 2017

1. เพือ่ยกยองและใหเกยีรตินกัเรียนเกามาแตรเดอีฯ ทีม่ผีลงาน
ดเีดนในการทําความดเีพือ่สงัคม

2. สนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ 
ทีอ่ทุศิตนในการบาํเพ็ญประโยชนตอสงัคม ตามเจตนารมณเซอรเวยีม

3. เผยแพรชือ่เสยีง ของสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี ใหเปน
ทีป่ระจกัษและยอมรับของสังคมทัว่ไป ทัง้ในระดับประเทศและ/หรือ
นานาชาต ิตามปรชัญาการศึกษาของคณะอรุสลุนิประเทศไทย

“อบรมเสริมคนใหครบ     ประสบธรรมอันสงูสง
ปญญาแตกฉานมัน่คง        เสริมสงเปนคนจนสมบรูณ”

สมาคมฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 
5 ทาน ซึง่เปนผูแทนจากฝายบริหารโรงเรยีนมาแตรเดอีวทิยาลัย และ
นายกสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี อกีท้ังนกัเรยีนเกามาแตรเดอีฯ 
จาํนวน 3 ทาน รวมเปน 8 ทาน เพือ่พจิารณาคดัเลอืกผูไดรบัรางวลั 
และในวันท่ี 31 สงิหาคม 2559 ทีผ่านมา คณะกรรมการกไ็ดพจิารณา
คดัเลอืกผูทีเ่หมาะสมสาํหรบัรางวัล Angela Award ประจาํป 2560 
ทีจ่ะทาํการมอบใหในงานกระชบัมติรศษิยอรุสลุนิ ครัง้ที ่8 ในวันอาทติย
ที ่22 มกราคม 2560 ดงัมรีายนามตอไปนี้

ในโอกาสฉลองการครบรอบ 200 ป แหงการรวมตัวของกลุมอุรสุลินตางๆ เขาเปนอุรสุลิน
แหงสหภาพโรมัน เม่ือป ค.ศ.2000 ทางคณะไดนําคําขวัญภาษาอิตาเลียนท่ีวา 
ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษวา “TOGETHER” มาใชเปนคําขวัญในการฉลอง โดยคุณแมบุญประจักษ
ไดแปลเปนภาษาไทยวา “รอยดวงใจไปดวยกัน” จากน้ันเปนตนมา อัคราธิการของคณะก็ได
เชิญชวนใหศิษยอุรสุลินท่ัวโลกสรางกิจกรรมท่ีชวนใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวกันของศิษยอุรสุลิน
ตางสถาบันมาจนถึงปจจุบัน
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รายนามผูไดรับรางวัลเกียรติคุณเซอรเวียม
ANGELA AWARD 2017
ของโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร MD23

ทานผูหญิงฉัตรแกว นันทาภิวัฒน MD31

ทานผูหญิงภรณี มหานนท MD31

คุณโมนา ศิวรังสรรค MD60  

คุณอรยา สูตะบุตร MD56

17SERVIAM

16-19 edit pc4.indd   1716-19 edit pc4.indd   17 7/10/2559   17:47:187/10/2559   17:47:18



สําหรับดิฉันรางวัล Angela Award คือรางวัลอันทรง
คณุคาย่ิงท่ีมอบใหศษิยโรงเรยีนในเครอือุรสลุนิในประเทศไทย 
ซึ่งไดบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคมหรือไดรับใชสังคมตลอด
มาตามรอยนักบุญอัญจลา เมริชี ผูกอตั้งคณะอุรสุลินดวย
ความศรัทธาในพระเจา และศษิยเกาอรุสลุนิทกุแหงไดรบัการ
อบรมใหมคีวามเปนเลิศในทางวิชาการ พรอมท้ังคุณธรรมอัน
สงูสง ศษิยเกาหลายทานท่ีจบการศึกษาไปแลวไดดาํเนนิชวีติ
ดวยการทุมเททําคุณประโยชนใหกับสงัคม ทัง้ชวยเหลือเด็ก
ไปจนถึงผูยากไร ในดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานความ
เปนอยูใหมีชีวิตที่ดีขึ้น คณะอุรสุลินจึงไดจัดตั้ง “รางวัล 
Angela Award” ขึน้เพ่ือเชดิชเูกยีรตแิละใหกาํลงัใจศษิยเกา
เหลานี้ซึ่งเปนแบบอยางในการนําจิตตารมณเซอรเวียมไป
รบัใชสงัคม

หลงัจากไดรบัรางวัลในป 2556 นบัเปนความภาคภมูใิจ
และความปลืม้ปตทิีไ่ดรบัรางวัลอนัทรงคุณคานี ้ดฉินักม็กีาํลงัใจ
ในการสืบสานเจตนารมณของนักบุญอัญจลาตอไป โดย
บาํเพญ็ตนใหเปนประโยชนตอสงัคมเทาทีจ่ะสามารถจะทาํได
ในวัยสูงอายุคอื 83 ป ดฉินัยังเปนท่ีปรึกษาสมาคมนกัเรียนเกาฯ

และในนามท่ีปรึกษาโครงการบานเทพฯ ดิฉันไดเขาไปใหความชวยเหลือในบางโอกาส และมีความต้ังใจแนวแนที่จะชวยเหลือสังคม
อยางเต็มความสามารถตอไป ในวัยสูงอายุดิฉันดูแลเพ่ือนๆ มาแตรเดอีฯ รุ นนอง และบุตรหลานมาแตรเดอีฯ รวมท้ังบุคคลอ่ืนๆ 
ทีเ่จ็บปวยโดยพาไปพบแพทยและตดิตอกับโรงพยาบาล เพ่ือจัดหาหองใหเขารับการรักษา พรอมท้ังคอยติดตามเย่ียมเยยีนอยางใกลชดิ ในกรณีที่
เพ่ือนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนๆ ถงึแกกรรม ดฉินัก็ไดตดิตอวัดเพือ่จัดหาศาลานาํศพไปบาํเพญ็กุศล บางคร้ังมีบคุคลท่ีไมสนิทสนม
มาขอใหดิฉันนําเขาโรงพยาบาล ดิฉันก็รีบดําเนินการใหดวยความเต็มใจ การดูแลทุกขสุขของญาติพี่นองเพื่อนฝูงเปนกิจกรรมที่ดิฉันทําอยู
เปนประจาํ โดยเฉพาะหลงัจากไดรบัรางวัลน้ียิง่ทาํใหดฉินัมกีาํลงัใจย่ิงขึน้ในการดําเนนิชีวติตามจติตารมณเซอรเวยีม นอกจากนัน้ดฉินัยงัเปน
ทีป่รกึษาสมาคมสตรีภาคพืน้แปซฟิคและเอเชียอาคเนย แหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ (สมาคมสปอท.) และยงัชวยทาํประโยชน
ใหสงัคมในโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาสตร ีชวย สตรทีีร่บัโทษในเรือนจาํใหมกีารฝกอาชพีเปนคนดีสูสงัคม และอีกหนึง่โครงการคอื
การพฒันาอนรุกัษสิง่แวดลอม สงเสริมใหชมุชนแยกขยะใหถกูตอง เพือ่ขายนาํเงนิมาเปนรายไดเพือ่เล้ียงชีพโดยรวมกบัมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

“เซอรเวยีม” จติตารมณทีถ่กูสบืทอด 
โดย ทานผูหญงิววิรรณ (วรวรรณ) เศรษฐบตุร MD21

ซ

ไ

A

ร

ใ
บ
ใ

ใ ี่ป ึ โ  ิ ั ไ   ไปใ ี่ป ึ โ  ิ ั ไ   ไปใ   ื ใ

ดฉินัจงึอยากฝากถึงพีน่อง หลานๆ ชาวมาแตรเดอฯี ทกุทานให
รวมกันสืบสานเจตนารมณของนักบุญอัญจลา ในการอุทิศตนรับใช
สงัคมใหมากยิง่ข้ึน รวมทัง้ดําเนินชีวติอยางมีคณุธรรม ดฉินัอยากขอให
พีน่อง หลานๆ ชาวมาแตรเดอฯี มคีวามเอือ้อาทรตอกนัและตอบคุคล
อืน่ๆ ใหมากย่ิงขึน้ ถงึแมเทคโนโลยใีหมๆ  ทีเ่ขามาจะทําใหความสัมพนัธ
ระหวางพวกเราเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบตางๆ อยาง Line หรือ 
Facebook แตก็ขอใหมีความใกลชิดสนิทสนมสามัคคีกันเหมือน
นกัเรยีนรุนเกาๆ ทีร่กั ผกูพนักนัอยางแนนแฟนและยาวนาน

Angela Award 2013
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ÈÔÉÂà¡‹ÒÁÒáμÃà´ÍÕÏ ·Õèä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³à«ÍÃàÇÕÂÁ»ÃÐ í̈Ò»‚ 2556

¶‹ÒÂÀÒ¾Ã‹ÇÁ¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂÊØÁÔμÃÒ ¾§È¸Ã áÅÐ¤Ø³¾Ã¾ÃÃ³ ¾Ã»ÃÐÀÒ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ ã¹¢³Ð¹Ñé¹

·‹Ò¹¼ÙŒËÞÔ§ÇÔÇÃÃ³ (ÇÃÇÃÃ³) àÈÃÉ°ºØμÃ

ÃÑºÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³à«ÍÃàÇÕÂÁ»ÃÐ í̈Ò»‚ 2556

¨Ò¡«ÔÊàμÍÃ̈ Ô¹μ¹Ò ©ÑμÃÊØÀÒ§¤ Í Ô̧¡ÒÃÔ³Õà Œ̈Ò¤³ÐÀÒ¤Ï

·‹Ò¹¼ÙŒËÞÔ§ÇÔÇÃÃ³ ÃÑºÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³à«ÍÃàÇÕÂÁÇ ÁÂÁÂÕÇÕÂÁ«ÍÃàÇÕÂÁ³à«ÍÃàÇÕÕÂÁ
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โรงเรียนของเราวันน้ี
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โดย อาจารยสุมิตรา พงศธร MD38

การทํางานรวมกันระหวางสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเกาฯ 
เกิดข้ึนอยางเต็มท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะท้ังสองสมาคมเปนสวนสําคัญของมูลนิธิมาแตรเดีอีวิทยาลัย 
ดวยพลังของจิตตารมณเซอรเวียมของท้ังหมดสองสมาคม โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยสามารถยืนหยัด
พัฒนารับใชสังคมดวยการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพไปไดอยางยาวนาน

คณุศกร ทวีสนิ นายกสมาคมผูปกครองและครฯู คนปจจบุนั บนเวทีงานนทิรรศการโรงเรียนเมือ่ปทีแ่ลว คณุศกรใกลชดิกบัโรงเรยีน
มาแตรเดอฯี มาตลอด เน่ืองจากคุณแมและพีส่าวเปนนกัเรยีนเกา อกีทัง้คณุพอ คณุปกรณ ทวสีนิ ยงัเปนอดตีนายกสมาคมผูปกครอง
และครฯู หลายสมยัและมสีวนรวมกบัโรงเรียนอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบุนั

นายสนุนัท นวลจนัทรกลุ  พ.ศ.2515-2517
นายปกรณ ทวสีนิ พ.ศ.2517-2522
นายสนุทร อรณุานนทชยั พ.ศ.2522-2526
คณุหญงิวรรณ ีวริยิะสรินินัท พ.ศ.2526-2530
นางประพรี ปุยพนัธวงศ พ.ศ.2530-2540
นายเสรมิศกัดิ ์จารมุนสั    พ.ศ.2540-2544
นายแพทยยกุต ลลีาววิฒัน  พ.ศ.2544-2548
นายสรุพล สรางสมวงษ   พ.ศ.2548-2550
นายไพฑรูย ทวผีล   พ.ศ.2550-2554
ดร.เดช เฉดิสวุรรณรกัษ พ.ศ.2554-2558
นายศกร ทวสีนิ พ.ศ.2558 ถงึปจจบุนั

สมาคมผู ปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย กอตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2515 คณะกรรมการ
บริหารสมาคม ดาํเนนิงานตอเนือ่งมาจนปจจุบนั โดยมี
นายกสมาคม ดงันี้
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นอกจากน้ี คณะกรรมการปจจุบันไดริเร่ิมจัดกีฬาสามัคคีครูและผูปกครอง ชิงถวยรางวัล Samakkee Cup ขึ้น เปนครั้งแรก 
เมือ่วนัที ่ 22 กรกฎาคม เปนท่ีสนกุสนาน ไดเหน็แมๆ  รุนใหมอดตีนกักีฬามหาวทิยาลยัมารวมลงสนาม ไมแพคณุพอท่ีมากันมากมาย
ทาํใหทมีคณุครตูองฟนฟูฟตตวักนัเต็มท่ี

และเชนเดียวกับสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมผูปกครองและครูมีระเบียบขอบังคับ
ใหกรรมการอยูในวาระ 2 ป แตปเลือกต้ังนายกและกรรมการของ
สมาคมผูปกครองและครูจะสลับปกับสมาคมนักเรียนเกาฯ และการ
ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมจะกําหนดปลายเดือนกรกฎาคม 
ในวันประชุมใหญทางโรงเรียนจะประกาศรางวัลเซอรเวียมมอบให
ผูปกครองที่เสียสละเวลามาชวยงานโรงเรียนอยางมีคุณภาพ ในการ
ประชมุใหญเมือ่วนัเสารที ่ 30 กรกฎาคม 2559 ผูรบัรางวลัคอื นาย
แพทยสมเกยีรต ิ ธญัเกรยีงไกร ผูปกครอง MD90 และ คณุจามรี
ศริมิงคลเกษม ผูปกครอง MD93 ในการประชุมเชาวันน้ันมีผูปกครอง
มากันเต็มหอประชุม อาจจะเปนเพราะไดมโีอกาสรวมช่ืนชมการแสดง
ของลกูสาวกอนและหลงัการประชุมทีท่างโรงเรียนจดัขึน้ดวย

 การอาสาชวยโรงเรียนในปจจุบันจะเนนที่การรวมแรงลงมือ
ปฏบิตั ิ เชน งานอาสาจราจร การตรวจสขุภาพนกัเรยีน โดยสมาชกิ
สมาคมท่ีเปนแพทยและทันตแพทย จัดบริการฉีดวัคซีน การรวม
ออกหนวยตรวจสุขภาพนักเรียนในโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง 
ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทีอ่าํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีในวันที ่10 ธนัวาคม ของทกุปรวมกบั
การไปเย่ียมโรงเรียนนองของนักเรียนมาแตรเดอีฯ ชั้นประถมศึกษา
ปที ่ 6 กจิกรรมนีส้มาคมผูปกครองฯ ทาํมายาวนาน ดวยความรเิริม่
ของ แพทญหญงิสมสริ ิสกลสตัยาทร อปุนายกในสมยัที ่คณุประพรี
ปุยพันธวงศ MD30 เปนนายกสมาคมฯ ทุกปสมาคมผูปกครองฯ 
สามารถเชิญชวนแพทยผูปกครองใหรวมงานไดไมตํ่ากวา 40 ทาน 
และยังสืบทอดกิจกรรมของคุณประพีรในการนําคุณครูไปทัศนศึกษา
ทีต่างๆ ซึง่กรรมการชุดปจจบุนัตัง้ใจจะจัดเปนประจําทกุวนัครู

 สมาคมฯ ยังรวมกับโรงเรียนในการจัด
โครงการเครือข ายผู ปกครอง ตั้งแตสมัยท่ี
คุณหมอยุกตเปนนายกสมาคม และดําเนินการ
ตอเนื่องรวมท้ังขยายกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนอยางมากมาย มีผูปกครองใหความ
รวมมอืไมตํา่กวา 200 คน
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 เมื่อเร็วๆ นี้ อนุกรรมการวิชาการของสมาคมนักเรียนเกา
มาแตรเดอีฯ ไดมีการประชุมรวมกับครูในช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 
พวกเรามีความยนิดีทีไ่ดรบัทราบวาครูกลุมหน่ึงไดทาํการวจิยัเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของการบานและรูปแบบของการบานที่เคยใหกันมา
ในชั้นประถม จากน้ันครูจึงทําการวิเคราะหเพ่ือสรุปหาแนวทาง
ในการพัฒนาการบานใหมีคุณภาพ และเกิดประโยชนตอการเรียนรู
ของเดก็มากยิง่ขึน้ หลงัจากไดรบัฟงการรายงานดังกลาว นกัเรียนเกา
โดยเฉพาะรุนเกาๆ อยาง พญ.รจุา เสวกิลุ MD34 อดไมไดทีจ่ะบน
เสียดายท่ีไมสามารถกลับไปเรียนช้ันประถมในยุคน้ีได แตก็ยังนึก
ดีใจแทนหลานๆ ที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียน ซึ่งคงจะมีโอกาสไดทํา
การบานรูปแบบใหมๆ ตัวอยางเชน ในปจจุบันเด็กประถมไดทํา
การบานที่เปนการแตงนิทานเรื่องความซื่อสัตย ไดทําโครงงานเร่ือง
การเกิดสุริยุปราคา โดยนําศิลปะมาบูรณาการเขากับวิทยาศาสตร 
ไดรูจกัทาํ mind map เพ่ือตอยอดการสบืคนองคความรู ไดสรางสรรค
เมนูอาหารจากวัตถุดิบชนิดตางๆ ที่กําหนดให ไดวิเคราะหปจจัย
ในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ไดฝกทําแผนที่ทางไปสถานที่ตางๆ 

ในยุคน้ี ผูปกครองของเด็กทุกคนมักจะมีความกังวลไมมากก็นอยเก่ียวกับเร่ืองของการบาน เชน เปนหวงวา
เด็กจะทําเองไดหรือไม? ทําเสร็จหรือยัง? จะใหพอแมชวยเหลือหรือไม? เปนตน ความหวงใยของพอแมน้ัน
เปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึนกับทุกครอบครัว ซ่ึงจากการศึกษาและวิจัยพบวา การท่ีผูปกครอง
มีสวนรวมกับการทําการบานของเด็กน้ันยอมจะเกิดผลดี แตถาชวยมากเกินไปจะเปนผลเสียแกเด็ก โดยท่ัวไป
ถาผูปกครองจะชวยใหคําแนะนําวิธีคนหาขอมูล และชวยใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูก็นาจะเพียงพอแลว

เร่ืองเลาจากฝายวิชาการ
เร่ืองของการบาน โดย ศ. ดร.รัศมีดารา หุนสวัสด์ิ MD33

เราจาํเปนตองอาศัยการบานเปนตวัชวยใหนกัเรยีนไดแสดงออกถงึความเขาใจในบทเรียน และใหครไูดประเมินผลการเรยีนรู
ของนกัเรยีนแตละคนไดชดัเจน

ภายในโรงเรียน ฯลฯ จะเห็นไดวาลักษณะของการบานท่ีดีควรเนน
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูมากกวาผลลัพธ ถาครูให
การบานคุณภาพและสามารถประเมินผลตามวตัถปุระสงคได กจ็ะถือวา
คุมกบัเวลาอันมีคาหลงัเลิกเรียนหรือในวันหยดุของเดก็ทกุคน

นอกจากการใหการบานท่ีมีคุณคาตอการสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนแลว ปริมาณของการบานในแตละวันยังเปนสิ่งสําคัญที่
ครูประจําชั้นจะตองทราบและควบคุมในภาพรวม เนื่องจากในชั้น
ประถมปลายนั้น มีการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชาดวยกัน ไดแก 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ครูประจําชั้นจึงตองดูแลใหเกิดการกระจายของปริมาณการบาน
อยางเหมาะสมตลอดสัปดาห อนึ่ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Duke 
สหรฐัอเมรกิา ไดพบวาระยะเวลาเหมาะสมทีน่กัเรียนเกรด 1 ควรใช
ในการทําการบานคือวนัละ 10 นาท ีและเพ่ิมระยะเวลาขึน้อกี 10 นาที
ทกุๆ ชัน้เรียนทีเ่พิม่ขึน้ กลาวคอืนกัเรียนเกรด 6 ควรใชเวลาในการ
ทาํการบานวนัละ 60 นาที
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 ในเมือ่การบาน (Homework หรอื Homework assignment) เปนทีย่อมรบักนั
ทัง้ในและตางประเทศ ดงัน้ัน เราจึงควรหนักลบัมาสาํรวจดนูยิามของการบาน เพือ่
ใหเกิดความเขาใจตรงกนัระหวางคร ูนกัเรยีน และผูปกครอง ความหมายของการบาน 
คืองานที่ครูสั่งใหนักเรียนไปทําใหเสร็จนอกชั้นเรียน ซึ่งอาจใหอยูในรูปแบบของ
การอาน การเขียน การวาด การพมิพ การแกโจทยปญหา การทาํโครงงาน หรอือาจเปน
การฝกฝนเพือ่เพ่ิมทักษะในบางเรือ่งท่ีมกีารกาํหนดเปาหมายเอาไว โดยทัว่ไปการบาน
มักจะมีการกําหนดปริมาณและเวลาที่ตองนําสงหรือนํามาแสดงหรือรับการทดสอบ 
อยางไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนบางแหงในตางประเทศหรือแมแตโรงเรียนนานาชาติ
บางแหงในประเทศไทย ทีม่นีโยบายงดใหการบานในระดบัประถม ทัง้นี ้ทางโรงเรียน
อาจไมไดใหการบานโดยตรง แตอาจใหไปคนควาในเร่ืองที่นักเรียนสนใจ โดยอยู
ในกรอบท่ีครูกําหนด ในกรณีเชนน้ีการเรียนการสอนในช้ันเรียนตองมีประสิทธิภาพ
โดยทีค่รูสามารถทําใหนกัเรียนติดตามบทเรียน รวมมือในการโตตอบแสดงความคิดเห็น
ไดดีและทั่วถึง เพ่ือครูจะไดประเมินผลการสอนของตนเองและผลการเรียนรูของ
นกัเรียนได ในขณะเดยีวกันจํานวนนกัเรยีนในช้ันเรยีนจะตองไมมากเกนิไป สาํหรบั
โรงเรยีนมาแตรเดอฯี ทีม่นีกัเรยีนประมาณหองละ 36 คน จงึทําไดยาก เราจําเปนตอง
อาศยัการบานเปนตัวชวยใหนกัเรยีนไดแสดงออกถงึความเขาใจในบทเรียน และใหครู
ไดประเมนิผลการเรยีนรูของนกัเรยีนแตละคนไดชดัเจน

 
ไหนๆ เรากเ็หน็พองตองกันวาควรมกีารบานใหเดก็ทําแมในช้ันประถมเชนนีแ้ลว 

เรากค็วรทําใหการบานบรรลุวตัถปุระสงคในการพฒันาเด็กอยางจริงจงั กลาวคอื รปูแบบ
และเนือ้หาของการบานควรจัดใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคตางๆ ดงันี้

 1. เพือ่ทบทวนสิง่ทีเ่รยีนไปแลว ใหเกิดความเขาใจมากขึน้
 2. เพือ่เตรยีมตวัใหพรอมทีจ่ะเรยีนรูสิง่ทีย่ากขึน้หรอืซบัซอนยิง่ขึน้ในลาํดบัถดัไป
 3. เพือ่เพิม่ความรูและพฒันาความสามารถหรือทักษะของนกัเรียน
 4. เพือ่ใหนกัเรยีนประยกุตกบัสถานการณทีแ่ตกตางออกไป
 5. เพือ่บรูณาการความสามารถและทักษะดานตางๆ ในการทํางานชิน้หนึง่ๆ
 6. เพือ่เปดโอกาสใหผูปกครองมสีวนรวมกบัการศกึษาของนกัเรียน

 ในการใหการบานทุกครั้ง ครูยอมมีกําหนดวัน-เวลาสําหรับสงการบานที่ได
แจงใหนักเรียนทราบลวงหนา ซึ่งเด็กเล็กๆ ในช้ันประถมก็ควรทําความเขาใจและ
ไดรับการฝกฝนใหทําตามกําหนดเวลา โดยรูจักการบริหารจัดการเวลาของตนเอง 
เพราะเมือ่เตบิโตเปนผูใหญในวนัขางหนาจะไดรูจกัการจดัการสงงานใหทนั deadline
ดังนั้น นอกจากการบานจะมีคุณประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กแลว ยัง
สรางโอกาสใหเด็กไดฝกรับผิดชอบในการบริหารเวลาเพื่อทํางานใหแลวเสร็จตาม
กาํหนดอกีดวย
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นายกสมาคมฯ: คณุววิรรณ สารกจิปรชีา (ไก�) MD44 

เมือ่ไดเขามารับตาํแหนงนายกสมาคมฯ ไดมคีวามตัง้ใจท่ีจะทําใหนกัเรียนเกามาแตรเดอีวทิยาลัย
รูสกึวาสมาคมนกัเรียนเกามาแตรเดอีฯ นีเ้ปนสมาคมของนกัเรียนเกาทกุคน นกัเรียนทุกรุนสามารถ
มสีวนรวมในกจิกรรมท่ีหลากหลายไดอยางสนกุสนานและเปนประโยชนตอตนเอง โรงเรยีน และ
สงัคมไทย และแนนอนวาการจดักจิกรรมตางๆ จะเปนไปดวยดตีองมกีารวางแผนกนัอยางเปนระบบ
ดงัน้ัน สิง่แรกท่ีไดทาํหลังจากไดรบัตาํแหนงนายกสมาคมฯ กค็อืวางตําแหนงหนาท่ีกรรมการท่ีไดรบัเลือกต้ัง
ตามท่ีกาํหนดไวในขอบังคับของสมาคมฯ และไดกาํหนดตาํแหนงงานใหมคอื “กรรมการฝายวางแผน” 
ขึน้เพือ่วางแผนกจิกรรมทีจ่ะมตีอไปใหดทีีส่ดุ คอือยากใหกจิกรรมเหลาน้ีเกิดไดและทําใหนักเรียนเกา
ทกุรุน ทกุวยั สามารถมารวมตวักนัเพ่ือทาํกิจกรรมดีๆ  มปีระโยชน ตอตนเอง โรงเรยีน และ/ หรอืสงัคม
นอกจากน้ันไดเห็นสมควรใหกรรมการแตละฝายแตงต้ังอนกุรรมการตามกลยุทธของ คณุจินตนา
บญุรัตน MD41 อดตีนายกสมาคมฯ เพือ่ชวยงาน ทาํงานเปนทมี เปดรบัอาสาสมคัรเขาชวยงาน 
ทาํใหงานของกรรมการแตละฝายมคีนชวยแบงเบาภาระกนัมากขึน้

กิจกรรมแรกที่คณะกรรมการไดทํา คือการระดมหาทุนปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหแกโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยท่ีรักของพวกเรา
สมัยกอนสนามบาสคือที่ที่เรามาซอมบาส มีที่นั่งรอบๆ ใหเราน่ังคุย ทําการบาน เชียรบาส ก็อยากใหมีอะไรแบบนั้นกลับมาอีก
สนามบาสนี้มีอายุใชงานมายาวนาน คณะกรรมการสมาคมฯ ก็ไดถามความคิดเห็นไปยังโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย ซึ่งปรากฏวา
มีแผนจะปรับปรุงหลายๆ สวนรอบๆ อาคารโรงเรียนอยูแลวรวมท้ังสนามบาสเกตบอลและภูมิทัศนโดยรอบ ตอนนั้นโรงเรียนใกลปด
ภาคเรียนก็คุยกันวาจะรอทําปดเทอมใหญปหนาหรือจะทําเลย จะหาทุนอยางไร ตัวดิฉันเองเห็นวาอยากจะใหขอตรงเลย อยากให
หลายๆ คนมีความรูสกึวามีสวนรวม ถาขอรายใหญไมกีร่ายก็นาจะไดเงินครบ แตไมอยากทาํเชนน้ัน อยากทาํใหทกุคนมีสวนรวมกันตามศรทัธา
มากกวา ใจคดิวาถาไดรบับรจิาคไมพอ กจ็ะไปเจาะขอเงนิกอนจากนักเรียนเกาหลายๆ ทานมาสมทบเพิม่นาจะได คณะกรรมการกน็ารกัมากๆ 
สนับสนุน วางแผน ดําเนินงานทําแคมเปญกันอยางแข็งขันในทุกรูปแบบ โดยมีกําหนดเวลาใหหาเงินเพียง 22 วัน และโชคดีมากๆ ที่อยู
ในยุคของโซเชียลมีเดียทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี ผลปรากฏวานํ้าใจชาวมาแตรเดอีวิทยาลัยทั้งนักเรียนเกาและนักเรียนปจจุบันและ
ผูปกครองมมีาทวมทน บริจาคกนัต้ังแตไมกีบ่าทบาง รอยบาทบาง เปนพัน เปนหมืน่ เปนแสน และนกัเรยีนมาแตรเดอฯี รุนตางๆ ยงัไดชวยกนัรวบรวม
มาบริจาคกันดวย คาดวามผีูบรจิาครวมกันเกินหน่ึงพนัคน นาภมูใิจมากๆ ประกอบกบัในระหวางนัน้ไดคยุกบัทางชมรมกอลฟวามถีวยพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยู และอยากจะใหมีจัดการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทานเพื่อเปนเกียรติกับโรงเรียนและสมาคมฯ 
ซึ่งทางชมรมกอลฟก็มีความคิดเห็นตรงกันและยังไดมีความต้ังใจท่ีจะมอบเงินรายไดใหโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและภูมิทัศน
โดยรอบดวย สรปุวาสองกิจกรรมรวมเงินมอบใหโรงเรียนไดเจด็ลานกวาบาท

ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ทีจ่ะถงึนี ้จะครบกาํหนด 2 ป ของการทํางานของคณะกรรมการสมาคม
นกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี ชดุป 2557-2559 ซึง่นาํทมีโดย คณุววิรรณ สารกจิปรชีา (ไก) MD44 
พรอมๆ ไปกบัการเขารบัตําแหนงของคณะกรรมการชดุใหม ทมีงานวารสารเซอรเวยีมจงึไดเรยีนเชญิพีไ่ก 
นายกสมาคมคนเกงของเราบอกเลาทีม่าแหงความสาํเรจ็ของกจิกรรมตางๆ ซึึง่จดัข้ึนไดอยางประทบัใจ
พีน่องชาวมาแตรเดอฯี ทกุคน ดวยแรงกายแรงใจของคณะกรรมทกุฝายในตลอด 2 ปทีผ่านมา

LAST WORDS
จากใจคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดป 2557-2559 

ไกเตม็ทีท่กุกจิกรรมคะ

MD Special
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แผนงานใหญของเราอีกแผนงาน คือการผลักดันใหพี่นองชาว
มาแตรเดอีฯ มารวมทํากิจกรรมตามไลฟสไตลที่แตละคนสนใจกัน 
โดยการสนบัสนนุกจิกรรมของชมรมตางๆ ทีม่อียูแลว เชน ชมรมกอลฟ 
ชมรมแพทยอาสา แลวก็ไดสนับสนนุใหมกีารจดัต้ังชมรมใหมๆ  ขึน้ เชน 
ชมรมจักรยาน ชมรมเดนิว่ิง ชมรมบาสเกตบอล ชมรมกองเชยีร ชมรม
เชยีรลดีเดอร ซึง่กโ็ชคดีทีไ่ดทมีงานทีด่ทีีช่วยกันบรหิารจัดการกจิกรรม
ตางๆ ไดอยางดเีย่ียม เปนท่ีชืน่ชอบของผูรวมกจิกรรมทุกคน แตละ
ชมรมจะมีสมาชกิรวมกจิกรรมต้ังแตรุน 30+ ถงึ 80+ กจิกรรมจะเนน
ความสนุกสนานสามัคคีเปนหลัก ไมโหด อีกท้ังบางคร้ังยังพวงการ
ทาํประโยชนใหกบัสงัคมตามจติตารมณเซอรเวียมของเราดวย

การชวยสนับสนุนชมรมตางๆ จะสําเร็จลุลวงไดดี ชมรมนั้นๆ 
ตองมผีูนาํท่ีด ีสนกุกับการจัดกิจกรรม และสมาคมตองสนบัสนนุอยาง
จรงิจงั เชน 

ชมรมบาส ชมรมเชียร  ชมรมเชียร ลีดเดอร เดิมมีการ
เลนบาสกันทุกวันเสารแตไมไดเปนชมรม กเ็ลยขอต้ังเปนทางการไปเลย
ตั้งแลวเราก็ตองมีเวทีใหลงดวย ไมงั้นก็ไมรูจะไปเลนไปเชียรรวมกัน
อยางไร ซอมไปเร่ือยๆ เพ่ือออกกาํลังกายก็ได แตสมาชกิไมคกึคัก ไมนา
จะไดสมาชกิเพิม่มากนัก กเ็ลยทาํงานตอเนือ่งจากทานนายกคนกอนคอื 
คณุพรพรรณ พรประภา (พีม่อน) MD42 ทีไ่ดจดัใหเราไปแขงบาส
ทีเ่ซนตโยฯ อยางสนกุสนานกนัมาแลวตามท่ีเซนตโยฯ เชญิมา คราวนี้
กเ็ลยไปเชญิมาแขงทีม่าแตรเดอฯี ดวย เรามีโรงยิมทีต่ดิแอรดวย! แต
คร้ังน้ีไมไดแขงกันอยางเดยีว เรามเีกมเชือ่มความสัมพันธดวย ไมไดแขง
เอาเปนเอาตาย แตแขงกระชบัมติรจริงๆ เราเลีย้งอาหารทกุคนท่ีมา
รวมงานกนัอยางอ่ิมอรอย แฮปปกนักลบับานไปทกุคน สนกุมากๆ ที่
จริงแลวเราไมตองจดัแขงขันกับโรงเรียนอืน่ก็ได จดัแขงขันกับนักเรยีน
ปจจบุนั กบัคร ูกบัผูปกครองก็ได หวังวากรรมการสมาคมฯ ชดุตอไป
จะไดชวยจดัเวทใีหชมรมเหลานีไ้ดมารวมกิจกรรมกันดวย ทัง้สามชมรม
มสีมาชกิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และกําลงัรอเวทีใหออกโรงอีกครัง้คะ

ชมรมจักรยาน กไ็ดเหน็วามคีนเริม่ขีจ่กัรยานกันมากข้ึน สมยัเด็กๆ 
กเ็คยข่ีจักรยานกนัหลายคน และเมือ่ไดคุยกับ พญ.นาฏ ฟองสมทุร 
(หมอนาฏ) MD52 และ คณุผาณติ ลิม้สวัสดิว์งศ (หนึง่) MD64 กเ็หน็วา
นาจะสนกุ พอชวงแขงขนับาสทีเ่ซนตโยฯ หมอนาฏประกาศรวบรวม
คนขีจ่กัรยานไปเซนตโยฯ ไดจาํนวนหลายคนอยูเหมอืนกนั และดฉินัเอง
ไดสนับสนนุคาจัดทําเสือ้ยืดสีฟาใหใสขีไ่ปเซนตโยฯ  ดวย จงึคิดกันจรงิจัง
มากขึน้ และหาคนรวมจดัตัง้ชมรมจกัรยานไดอกีกลุมเลก็ๆ กลุมหนึง่
ทางชมรมจักรยานจัดกิจกรรมแรกให สมาชิกร วมกันป  นเพื่อ
สิง่แวดลอม “ปน-ไป-ปลูก” รอบเกาะรัตนโกสินทร ตอจากน้ันก็เปนการ
เทรนน่ิง ใหความรู ปนรอบสวนลุม ใหความรูเรื่องการขี่และดูแล
จักรยานไดอยางถูกตอง รวมทั้งการเลือกซ้ืออุปกรณที่จําเปนอีกดวย
เสร็จแลวไปทานไกยางรวมกันทีซ่อยโปโล หลงัจากน้ันกไ็ปเมอืงโบราณ
ซึง่ก็ประทับใจสดุๆ แลวกไ็ปปนสบายๆ กนัท่ีบางกะเจา พรอมมอบเงนิ
สนบัสนนุโครงการอนุรกัษชมุชนบางกะเจา โดยเงนิทีน่าํไปบริจาคนัน้
กม็าจากการจาํหนายเสือ้หรอือปุกรณตางๆ ในราคายอมเยา ตอมาก็
ไปปนท่ีอยุธยา เอาปนไปกินกุงท่ีอยุธยามาลอ ปนกันสามสิบกิโลแต
กุงอรอยจริงๆ แลวก็ไปปนที่สามพราน เปนกิจกรรมรวมของชมรม
จกัรยานเซนตโยฯ-มาแตรเดอฯี ไดไปดเูกษตรอินทรีย ปลกูขาว และ
กนิของอรอยกนั สนกุมากๆ ทริปตอไปสงทายคณะกรรมการสมาคมฯ 
กร็ูสกึวาจะเปนท่ีนครนายก สมาชกิรอคอยกนัอยูคะ

ชมรมว่ิง ชือ่บอกวาว่ิง แตจริงๆ แลวเราจดักิจกรรมเดนิ-วิง่ เพ่ือให
ผูที่ไมถนัดการว่ิงสามารถมาเดินเบาๆ รวมกิจกรรมกันได สําหรับ
ชมรมว่ิงน้ีก็ไดหัวเปนทีมเล็กๆ ชวยกันไดอยางดีเชนกัน นําทีมโดย
คณุจฬุาลักษณ สยามวาลา (เหมียว) MD60 และคณุวรินดา เธยีรอัจรยิะ
(ตั๊ก) MD62 เร่ิมครั้งแรกเปนการฟงวิทยากรชักชวนใหมาเดินว่ิง
เปนประจาํสอนวิธทีาํใหสาํเรจ็ แลวเดนิ-วิง่ รอบสวนลุมกันแบบสบายๆ
แลวก็มกีารไปรวมกบัหนวยงานอ่ืนๆ ในการว่ิงกันมากมาย ชกัชวนกนั
ในกลุมไปรวม เชน กิจกรรม Run for the King 2015 กิจกรรม 
Rainbow Run กจิกรรมว่ิงทําบญุไถชวีติโค-กระบอื กจิกรรมวิง่เพือ่
ใหกาํลงัใจกับเหตกุารณระเบดิราชประสงค กจิกรรม Run For Nepal
วิ่งเพื่อนําเงินไปสบทนทุนชวยเหลือเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศ
เนปาล กิจกรรม Central Mini Marathon สวนที่ชมรมจัดเพื่อ
ชาวมาแตรเดอฯี กม็ ีกจิกรรม Mater Dei Trail Run ทีเ่ขาประทบัชาง
จงัหวัดราชบุร ีสนุกและอากาศสดช่ืนมาก กจิกรรม Spooky Run 2015
ชวงวัน Halloween ที่สวนลุมก็สนุกสนานกันมาก เปนแบบแตงตัว
แฟนซีไป สนุกไปอีกแบบนึงและสุดทายชมรมว่ิงไดรวมใหคําปรึกษา
และรวบรวมอาสาสมัครมารวมเดินวิ่งและเปนการดใหแกกิจกรรม 
“MD RUN 2016” อันเปนงานวิ่งคร้ังใหญและครั้งแรกที่พี่นอง
ชาวมาแตรเดอฯี รวมใจกนัมาเพือ่ครอูาวโุสของโรงเรียน นอกจากน้ี
นักวิ่งของเรายังไดนัดเจอกันแบบเฉพาะกิจพากันวิ่ง-เดิน-คุย แถม
รบัประทานกันแบบสบายอยูเนอืงๆ
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ชมรมกอลฟ เน่ืองดวยสมาคมมีถวยพระราชทานในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงคิดวาเราก็ควรจะจัดแขงขันกอลฟชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ขึ้นทุกปเวนป ชมรมน้ี
มีมานานมากแลวและไดจัดการแขงขันไดรายไดบรจิาคเพ่ือสงัคม
และเพ่ือโรงเรยีนมาแตรเดอฯี ทีร่กัของเรามาหลายๆ คร้ังและมากมาย 
สมาคมฯ จึงเห็นควรตองใหความสําคัญในการสนับสนุนทุกๆ ดาน 
เมือ่จดักจิกรรม ซึง่ในคร้ังสดุทายไดจดันาํรายไดสนบัสนุนการปรับปรุง
สนามบาสและภูมิทัศนโดยรอบ และรายไดสวนหน่ึงไดมอบใหแก 
มลูนธิริาชประชานเุคราะห ในพระบรมราชูปถมัภ

นอกจากชมรมตามไลฟสไตลแลว เรายงัมีอกีชมรมหนึง่ท่ีชวยเหลือ
โรงเรยีนและกจิกรรมของโรงเรยีนและครอูาวโุสอยางดเียีย่มเรือ่ยมา
นั่นก็คือ ชมรมแพทยอาสา มีสมาชิกชมรมเปนนักเรียนเกาท่ีเปน
แพทยและเภสชักรรวมทัง้นักเรียนเกาท่ีไดอาสาสมคัรมาชวยงาน งาน
หลักของชมรมคอืการจัดทมีแพทยไปดแูลสุขภาพอนามยัของเดก็ๆ ที่
บานเทพปละหนึง่ครัง้ การรวมกิจกรรม “โครงการโรงเรยีนพี-่โรงเรยีนนอง”
ทีใ่หความรวมมอืกบัโรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลยัและนกัเรียนช้ัน ม.2
เพ่ือเดินทางไปตรวจสุขภาพประจําปใหกับเด็กๆ ที่โรงเรียนตชด. 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งบางโรงเรียนน้ัน มีถนนทางเขาโรงเรียน
อยูในสภาพไมด ีเราก็มทีมีแพทยอาสาแบบ Off Road เขาไปใหบาง
กเ็หนือ่ยและทลุกัทุเลกนัพอสมควรแตกส็นุก ประสบความสาํเรจ็ดวยดี
นอกจากนั้นชมรมไดชวยจัดทีมแพทยเพื่อตรวจและอานผลการตรวจ
สขุภาพใหแกครปูจจุบนัของโรงเรยีนมาแตรเดอีฯ รวมท้ังใหคาํปรกึษา
ดานสุขภาพของครูอาวุโสเปนคร้ังคราวและเยี่ยมเยียนคุณครูดวย
สมาคมฯ ไดชวยประสานงานและสนับสนุนชมรมแพทยอาสา
มาโดยตลอดหลายสมัย และกรรมการสมัยปจจุบันก็ยังคงทํา
เชนเดยีวกนั

เม่ือกิจกรรมไลฟสไตลของเราประสบความสําเร็จในการดึงให
พีน่องมาแตรเดอฯี เมือ่มาทาํกจิกรรมรวมกนัแลว การหาอาสาสมคัร
มาชวยงานกจิกรรมตางๆ กต็ามมา โดยชวนเขามาทาํการแบงปนสิง่ดีๆ
ใหกบัสงัคมตามจติตารมณเซอรเวยีม เชน

โครงการบานเทพ เปนสถานรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียนท่ีทาง
คณะอุรสุลินกอต้ังขึ้น ซึ่งคุณแมทีโอดอรไดมอบใหสมาคมฯ ดูแล
มาตลอดระยะเวลา 30 ป ตัง้อยูทีช่มุชนสวนออย คลองเตย ปจจุบนั
มนีกัเรียนไป-กลบั อายุ 2-6 ขวบ ประมาณ 100 คน ในแตละปจะตอง
ใชงบประมาณ 2,000,000 บาทสนับสนุน แลวแตวาจะตองมีการ
ซอมแซมปรับปรุง ซื้ออุปกรณกันแคไหน โครงการบานเทพนับเปน
สถานเล้ียงเด็กกอนวัยเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได
มาตรฐาน เด็กๆ ที่จบจากที่นี่จะมีความพรอมพอที่จะเขาเรียนตอ
ในระดบัประถมศกึษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการน้ี
มีอาสาสมัครเขามาชวยเหลือจํานวนหนึ่งและชมรมแพทยอาสาก็มา
ชวยตรวจสุขภาพเดก็ดวย และเพือ่ทาํการหาทนุสนบัสนนุโครงการนี้ 
เมือ่ 25 ปทีแ่ลวกไ็ดรเิร่ิมจดังานหาทนุทกุปเร่ือยมาคอืงานสวยไดกศุล 
งานน้ีจดัมานานมากแลว ปนีจ้ะเปนปที ่25 แลวคะ มนีกัเรยีนเกาและ
ผูปกครองและนกัเรยีนมาแตรเดอฯี สงสนิคาทัง้ใหมจากโรงงานและ
มอืสองมาใหจาํหนายจาํนวนมาก และมีทีอ่าสามาชวยจัดสนิคา ตรีาคา
tag จดัสินคา ขาย เก็บเงิน อกีเปนจํานวนมากเชนกันทุกป งานนีเ้ร่ิมจาก
การท่ีไกไดไปชวยสภาสตรีขายเสื้อมือสองงานกาชาดแลวขายดีมาก
ทกุป จงึไดเรียนปรกึษา อาจารยสมุติรา พงศธร MD38 ซึง่อาจารยกม็ี
ไอเดยีใหจดัทีโ่รงเรยีนโดยผูกกบังานนทิรรศการวิชาการของโรงเรยีน 
จงึไดรเิร่ิมจัดงานน้ีคร้ังแรกในสมยั คณุหญงิอลศิรา สนิทวงศ ณ อยุธยา
MD46 เปนนายกสมาคมฯ และจดัเรือ่ยมาทุกป จากท่ีเคยไดรายได
ไมกีห่มืน่บาทจนเม่ือปทีแ่ลวไดรายไดประมาณ 1,700,000 บาท สมาคมฯ
คงจะตองสนบัสนนุงานน้ีตอไปเร่ือยๆ เปนการรวมพลังชาวมาแตรเดอฯี
ใหมาทํากิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงเซอรเวียมในใจของพวกเรา
อกีรปูแบบหน่ึง

งาน Beauty and the Biz เปนงานท่ีเร่ิมจัดข้ึนเม่ือสมาคมฯ 
ตองการเด็กรุนใหมมาชวยงานสวยไดกุศล จึงไดประชุมระดมสมอง
กนัหลายคร้ัง นกัเรียนเการุนเดก็ๆ มคีวามเห็นวางานสวยนัน้คนมาจดั 
จดัแลวไมสวยดวย เลยคิดจดังาน Beauty and the Biz แทน โดยจัดขายบธู
ใหมาขายสินคากัน ซึ่งคร้ังแรกท่ีจัดจนถึงเม่ือปที่แลวมี คุณวรินดา
เธยีรอจัรยิะ (ตัก๊) MD62 เปนหวัหนาทมีมาโดยตลอด มนีกัเรยีนเกา
รุนอายนุอยลงมาสนับสนุนจัดงาน ออกบธู หาสปอนเซอร และมาจับจาย
สนิคากันจาํนวนมาก งานนีจ้ดัคร้ังแรกในสมยัท่ี คณุพรพรรณ พรประภา
(พีม่อน) MD42 เปนนายกสมาคม สมาคมฯ สนบัสนุนเต็มทีม่าโดยตลอด
ปทีแ่ลวไดจดัข้ึนเพ่ือจัดหาทุนสําหรบัโครงการบานเทพ ซึง่เปนสถาน
รบัเล้ียงเด็กในชุมชนสวยออย คลองเตย สวนหนึง่ และเขาสมาคมฯ
ดวยสวนหนึง่เพ่ือรองรับคาใชจายตางๆ ของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา
สองปทีผ่านมา และนาจะสะสมไวใหกรรมการชดุตอไปดวยเลก็นอย
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MD Shop รานจําหนายสินคาภายใตชื่อโรงเรียนมาแตรเดอีฯ 
ซึง่กอตัง้โดยกรรมการสมาคมฯ คณะของพีม่อน คณุพรพรรณ ในชวง
สองปที่ผานมานั้น สมาคมฯ พยายามจัดหาสินคาคอลเลคชั่นพิเศษ 
ดไีซนนารกัโดยฝมอืดไีซนเนอรนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี เพือ่หารายได
เขาสมาคมอีกสวนหนึ่ง นอกจากน้ันยังมีนักเรียนเกาอีกหลายทาน
ทีช่วยเหลอืผลติสนิคามามอบให MD Shop ขายโดยไมคดิคาใชจาย
ตนทุนใดๆ ขายไดกร็บัมาเขาสมาคมทกุบาททกุสตางค งาน MD Shop 
มมีาก ทัง้ดานออกแบบ ผลติสนิคา ขาย และซือ้! ซึง่กม็อีาสาสมคัรเขามา
ชวยกนัพอสมควรทเีดยีว MD Shop เปนอกีแหลงของการหารายได
เขาสมาคม ในระยะสองปทีผ่านมามีรายไดจาก MD Shop ประมาณ
หนึง่ลานกวาบาท

โครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส เปนโครงการลักษณะ
สนับสนุนสวัสดิการดูแลคุณครูที่เกษียณของมูลนิธิมาแตรเดอีฯ 
โครงการน้ีหาเงนิสนบัสนนุการจดัสรรเงนิสนบัสนนุครอูาวโุสทีเ่กษยีณอายุ
ทีโ่รงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยัในโครงการเดือนละ 6,000 บาทตอคน
และใหความชวยเหลือในการเขารับการรักษาในแผนกผูปวยนอก
อกีทานละ 36,000 บาทตอปตอคน และเริม่ปนีท้างมลูนธิขิยายความ
ชวยเหลอืใหคณุครใูนโครงการท่ีเขารบัการรักษาเปนผูปวยใน อกีปละ
50,000 บาทตอคน ซึง่ในอนาคตอนัใกลมากๆ นีเ้ราจะมีคณุครอูาวโุส
ทีเ่ขารวมโครงการกวา 60 ทาน กอ็ยากใหโครงการน้ีเปนอีกโครงการ
ที่เราตองรวมแรงรวมใจผลักดันใหสามารถดูแลคุณครูของพวกเรา
ใหดีที่สุด เปนขวัญกําลังใจใหครูปจจุบันดวย ซึ่งสมาคมไดจัดทํา
คลิปวีดิโอและภาพนิ่งขอรับการสนับสนุนใหมูลนิธิเผยแพรทาง
โซเชยีลมเีดยีตางๆ แตกย็งัไดรบับรจิาคไมเพียงพอ จงึไดปรึกษากนัใน
คณะกรรมการใหจัดเดินว่ิงเพ่ือครูอาวุโส ซึ่งทางโรงเรียนมาแตรเดอี
วทิยาลยัสนบัสนนุเต็มที ่และไดชวนใหสมาคมฯ ผูปกครองมารวมคดิ
รวมจดัดวย จงึไดเกิดกจิกรรม MD Run 2016 ขึน้ และครัง้แรกน้ี
ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชาวมาแตรเดอีฯ ทั้งนักเรียนเกา 
นกัเรียนปจจุบนั และผูปกครอง ทัง้แรงกาย แรงทรัพย และมารวมงาน
ดวย ไดรายไดประมาณ 4,044,432 บาท มีผูสนับสนุนท้ังเด็กและ
ผูใหญประมาณ 2,700 คน มผีูมารวมงานจาํนวนประมาณ 2,000 คน 
สนกุสนานอิม่อรอยกนัถวนหนา

MD RUN ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÊÒÁÊÁÒ¤ÁÏ
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MD Night งานสุดทายของคณะกรรมการชุดน้ีในปนี้ก็คือ 
MD Night ซึง่เปนงานปารตีค้รัง้ใหญสดุของพวกเรา ทีเ่หลาพีน่อง
มาแตรเดอีฯ ทุกรุน-ทุกวัย จะไดมีโอกาสมารวมตัวกันเพ่ือพบปะ
สงัสรรคกบัคุณครู พี่ๆ  นองๆ รวมโรงเรยีน และทํากจิกรรมสนกุๆ อยาง
การถายรูปและเลนเกมตางๆ ภายในงาน รวมถงึชมการแสดงบนเวที
ในบรรยากาศทีอ่บอุน สบายๆ ในแบบมาแตรเดอีฯ ซึง่งาน MD Night,
FRIENDS: THEN NOW and ALWAYS นี ้จดัขึน้เพือ่นกัเรยีนเกา
ทุกทานทุกวัยจริงๆ ขอเชิญชวนทุกทานกลับมาพบกับบรรยากาศ
ที่น าคิดถึงอยางพรอมเพรียงกันในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 
เวลา 17.00 น. ที่โรงเรียนของเรา สามารถหาซ้ือบัตรไดแลว
ตั้งแตวันนี้ที่ MD Shop (9.00-16.00 น.) หรือส่ังซื้อออนไลนไดที่ 
www.materdeishop.com สมาคมฯ มีรางวัลใหรุนท่ีมามากท่ีสุด
ดวยนะคะ รบัรองความสนกุสนานและอาหารอรอยแนนอนเชนเดยีว
กบัทุกๆ งานทีจ่ดัมาคะ MD Night เกิดข้ึนมาเร่ือยๆ off and on 
มาหลายปมาก ซึง่ในชวงสีป่ของพีม่อนทีเ่ปนนายกสมาคมกม็จีดัแลว
สองครั้ง แตเราต้ังใจจะทําใหสนุกยิ่งขึ้นไปอีกคะ ถาใครไมมางานนี้ 
จะตองเสยีดายมากนะคะ

นอกจากนีเ้รายงัมงีานทีส่านสัมพนัธระหวางนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี
อยูมไิดขาด และไดรบัความรวมมืออยางดีเสมอมา อยางงานประชมุ
ผูแทนรุน งานเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครู งานอําลาคุณครูเกษียณ 
การจัดทาํวารสารเซอรเวยีมเพ่ือบอกเลาขาวคราวใหชาวมาแตรเดอีฯ
ไดทราบกันอยางทั่วถึง การปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนเกา 
การจดัทาํเวบ็ไซตใหม และการจดัทาํสตกิเกอรไลนสองชดุ อกีทัง้ชวย

โรงเรยีนจดักจิกรรมตางๆ อยางงานมอบรางวัล Angela Award การจัดทาํหนงัสอื “ไดรูจกัคอืไดรกั มาแมร.. . รากแกวของมาแตรเดอฯี” ซึง่
ประกอบดวยประวตัขิองมาแมรทัง้ 44 ทาน ผูอทุศิตนใหกบัโรงเรียนและการเรยีนการสอนของมาแตรเดอฯี และหนงัสอืราํลกึถงึความทรงจาํ
อนัเปนเสศิของคุณแมบญุประจกัษทีร่กัยิง่ของพวกเรา รวมทัง้หนงัสอืนทิานนารกัซึง่เปนชวีประวตัขิองนกับญุอญัจลา สมดุภาพระบายสนีกับญุ
อญัจลา และจัดนําเสนอ Planner นกัเรยีน รวมท้ังการสนบัสนนุกิจกรรมของหนวยงานอืน่ๆ เชน โครงการเทิดพระเกยีรตกิบัชมรมผูรูคณุ
แผนดนิ การจาํหนายสนิคาของเครอือรุสลุนิ เปนตน

สองปทีผ่านมา ไดผานไปอยางรวดเร็ว ทาํใหพวกเราคณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนเกามาแตรเดอฯี ไดเหน็การรวมแรงรวมใจของพีน่อง
ชาวมาแตรเดอฯี ทีพ่รอมอทุศิตนใหกบัโรงเรียนและสังคมดวยการทํากิจกรรมมากมายตามท่ีไดกลาวไปแลว คณะกรรมการของสมาคมไดรบั
อานสิงสและการสนับสนุนชวยเหลอืจากนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชดุกอนๆ อยางด ีและไดรบัความรวมมอืจากอาสาสมคัรมากมาย
ในการเนรมิตใหการจัดกิจกรรมของสมาคมสําเร็จลุลวงไดอยางยอดเยี่ยม ไกจึงขอเปนตัวแทนของคณะกรรมการชุดนี้กลาวขอบคุณทุกทาน
ในทกุพลงัความคดิสรางสรรค ทกุพลงัความชวยเหลอืสนบัสนนุ ทีท่าํใหผูทาํงานจดักจิกรรมตางๆ มพีลงัใจท่ีแกรงกลา ทาํใหทกุอยางสาํเรจ็
ลลุวงไปไดอยางดีเย่ียม พวกเราจะจดจําการเดินทางรวมกนัในชวงสองปทีผ่านมาไวมลิมื และขอใหความรกัสามคัค ีและจติตารมณเซอรเวยีม
นีย้งัคงอยูกบัชาวมาแตรเดอฯี ตลอดไปคะ

¼ÙŒÁÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ºÒÊà¡μºÍÅμÑé§áμ‹ÃØ‹¹ 21-99
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การรวมแรงรวมใจอยางเขมแขง็ของคณะกรรมการ
ทกุฝายคอืทีม่าของความสาํเรจ็ในทกุกจิกรรม 
ดฉินัในฐานะนายกสมาคมฯ รูสกึปลาบปลืม้ในความ
ทุมเทของกรรมการ อนกุรรมการ และอาสาสมคัร
ทกุทาน ทีไ่ดสนบัสนนุดฉินัอยางดเียีย่มตัง้แตวนัแรก
ของการเขารบัตําแหนงจนถงึวนัสุดทาย 
ขอขอบคณุจริงๆ คะ 

อปุนายกสมาคม

อปุนายกทานที ่1 คณุสชุาดา ลสีวัสด์ิตระกลู (เล็ก) MD51 
อปุนายกทานที ่2 คณุสดุถนอม กรรณสูต (หน่ึง) MD54 
อปุนายกทานที ่3 คณุวรนิดา เธยีรอัจรยิะ (ตัก๊) MD62
อปุนายกฯ ในการคณะกรรมชดุนี ้มดีวยกนัถงึ 3 ทาน โดยแตละทานมี
หนาทีร่บัผดิชอบดูแลกจิกรรมท่ีแตกตางกนัไป โดยอุปนายกทานท่ี 1 
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล MD51 ดํารงตําแหนงประธานโครงการ
บานเทพทําหนาท่ีในการดูแลกิจการบานเทพและสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ เพือ่สงเสรมิกิจการบานเทพ เชน งานสวยไดกศุลและยงัไดชวย
ประสานสนับสนุนกิจกรรมกอลฟการกุศลของชมรมกอลฟดวย 
อปุนายกทานที ่2 คณุสดุถนอม กรรณสูต MD54 ทาํหนาทีก่รรมการ
เลขานกุารในชมรมศิษยอรุสลุนิ (ประเทศไทย) โดยเปนผูประสานงาน
ตางๆ ระหวางสมาคมฯ และชมรมศษิยอรุสลุนิ และเปนประธานจดังาน
MD Night 2016 และอปุนายกทานท่ี 3 คณุวรินดา เธยีรอัจรยิะ MD62
สนับสนนุการจัดชมรมเดนิ-วิง่ และเปนประธานจัดงาน Beauty & the Biz
จากใจอปุนายกสมาคม: กจิกรรมท่ีเราทัง้สามคนไดรบัมอบหมายใหดแูล
นัน้คอนขางจะเปนกจิกรรมใหญทีม่รีายละเอยีดเยอะและซบัซอน แต
ทกุกจิกรรมกส็าํเร็จลงดวยด ีจากการสนบัสนนุของพีน่องชาวมาแตรเดอฯี  
ทีเ่กือ้กลูกนั เคารพและรบัฟงความคดิเหน็ของกนัและกนั

ผู�ช�วยนายกสมาคมฯ

กรรมการ: คณุสริมิน ณ นคร (นํา้) MD58 
ทีป่รกึษาของการจดังาน Beauty & the Biz 2015 
จากใจผูชวยอุปนายกสมาคม: ความไววางใจทีไ่ดรบัจากนายกสมาคมฯ
ใหเปนทีป่รกึษาทมีนองๆ จดังาน Beauty & the Biz 2015 ทีผ่านมา
ทําใหดิฉันไดนําความสามารถและประสบการณที่ผานมา มาชวย
แนะนํานองๆ ในทมีใหเปนประโยชนมากทีส่ดุ ทัง้ๆ ทีน่องๆ ทกุคนเกง
และรูงานกันดีอยูแลว ทุกครั้งท่ีประชุมจะรูสึกท่ึงในความตั้งใจของ
ทีมงาน กองทัพตองเดินดวยทอง เราจึงมักจะนัดกันที่รานอาหาร 
ทานกันไปประชุมกันไป อิม่ทองกลับบานทุกคร้ัง ความถอยทีถอยอาศัย
และทศันคตทิีด่ขีองทุกคนทีพ่รอมชวยเหลอืซึง่กันและกนั ทาํใหงานนี้
สาํเรจ็ลลุวงเปนอยางดีทีส่ดุคะ

 ฝ�ายเลขานุการ

กรรมการ: คณุผาณติ ลิม้สวสัดิว์งศ (หนึง่) MD64
ผูชวยกรรมการ: คณุวรารนิทร เครอืวาณชิกจิ (ตอบ) MD64
อนุกรรมการ: คณุภัทราภา ทรรทรานนท (ภทัร) MD63 คณุสุวมิล 
จงจริวัชระ (จุ) MD64 คณุสุพชิชา ชวีมงคล (ตุ) MD64 ชวยสนับสนนุ
ประสานงานระหวางฝายตางๆ เพ่ือใหทกุกิจกรรมประสบความสําเรจ็
ดวยดี และเปนแกนนําในการจัดงาน MD RUN 2016 นอกจากน้ี 
คณุผาณติ ยงัเปนหนึง่ในผูกอตัง้และประธานรวมชมรมจกัรยานดวย
จากใจฝายเลขานกุาร: ประทบัใจในความเปนอนัหน่ึงอนัเดียวของกรรมการ
ทกุฝาย รวมทัง้พีน่องมาแตรเดอฯี ทกุรนุ ทีพ่รอมเสยีสละประโยชน
สวนตวัเพือ่ประโยชนสวนรวม

 ฝ�ายเหรัญญกิ

กรรมการ: คณุสตุมิา บญุเกยีรตบิตุร (ดาว) MD65
กรรมการผูชวย: คณุอลสิา เคหสขุเจริญ (นนีา) MD70
อนุกรรมการ: คุณจงกลณี เขมะจันตรี (นี) MD61 คุณจรินทร 
เชีย่วสริขิจร (จอย) MD66 
หนาท่ีของฝายเหรัญญิก คอืการจัดทําบัญชีและดแูลรายรบัและรายจาย
ของกิจกรรมตางๆ ที่สมาคมจัดขึ้น เชน งานซอมแซมสนามบาส
งาน MD NIGHT งานสวยไดกศุล งาน Beauty and the Biz ฯลฯ รวมถึง
ชวยเหลือดานการขายของจาก MD Shop และของท่ีระลกึในงานตางๆ 
จากใจฝายเหรญัญกิ: แมการจดังานตางๆ จะมรีายละเอยีดเยอะ แต
ผูรบัผิดชอบการกจิกรรมทกุฝาย กย็งัปนเวลามาชวยสรุปยอดเงนิใหกบั
ฝายเหรัญญิกอยางไมขาดตกบกพรอง ทําใหพวกเราทํางานไดอยาง
ราบร่ืน พวกเรากต็องขอขอบคณุกรรมการทกุฝายมา ณ ทีน่ีด้วยคะ 
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ฝ�ายนายทะเบยีน

กรรมการ: คณุพณิ สวุรรณภักด ี(พณิ) MD66
อนุกรรมการ: คณุชยาภัสร ไชยศรีหา (ยุย) MD60 คณุปทมวด ีถวิลเวชกุล
(ปุย) MD67 คณุจรีทตั โรจนพจนรตัน (อัม้) MD66 
ตลอดสองปทีผ่านมา ทานนายกฯ จะเนนเรือ่งการปรับปรุงระบบฐาน
ขอมลูสมาคมฯ ทีต่องใชแชรรวมกบัฐานขอมลูของมูลนธิมิาแตรเดอฯี
เปนพเิศษ เพือ่ใหใชงานไดสะดวกและมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้ ไมวาจะเปน
การอัพเดทรายชื่อผูรับและสถานที่จัดสงวารสารเซอรเวียมใหถูกตอง
ออกบัตรสมาชิกนกัเรียนเกา รวบรวมขอมลูของนกัเรียน ม.6 เขาในฐาน
ขอมูลสมาคมนกัเรยีนเกา และต้ังโตะเพือ่ใหสมาชิกไดแจงความประสงค
ทีจ่ะอพัเดตขอมูล ผานกจิกรรมสมาคมตางๆ เชน ประชุมผูแทนรุน
งานวนัเกดิคุณแมบญุประจักษ งาน MD Night งาน Beauty & the Biz
งานชมรมว่ิง ชมรมจกัรยาน เปนตน 
จากใจฝายนายทะเบยีน: ประทบัใจในความรกัท่ีชาวมาแตรเดอีฯ ทกุรนุ
มีใหกับโรงเรียน อีกท้ังจิตตารมณเซอรเวียมท่ีไมเคยจางหายจากใจ 
ดวยการมาชวยกันจัดกิจกรรมตามความถนัด ทาํใหไดมโีอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดและรวมแชรความรูความสามารถซ่ึงกันและกัน เพ่ือเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทาํงานใหดยีิง่ข้ึน 

ฝ�ายปฎคิม

กรรมการ: คณุปนดิา อตพิญากุล (แจน) MD62
อนกุรรมการ: คณุปพชิญา โหสกุล (จนู) MD63 คณุพสินี ีอนิทรทัต
(บิ)๊ MD66 
อาสาสมัคร: คณุณาตยา อศัวปยกุตกลุ MD71 
ฝายปฏิคมมหีนาท่ีดแูลจดัเตรียมอาหารและสถานท่ีใหกบัการจดักิจกรรม
ตางๆ ของสมาคมฯ ไมวาจะเปนการประชมุผูแทนรุน งานเล้ียงอาหารครู
งานบาสมาแตรเดอีฯ-เซน็โยฯ งานเฉลมิพระเกียรติ งานเล้ียงสองสมาคมฯ
งาน MD RUN 2016 งาน MD Night 2016 
จากใจฝายปฏิคม: พวกเรามีความสุขที่ไดทํางานใหกับสมาคมฯ
เพราะทาํใหเราไดกลับมาทีโ่รงเรยีนบอยขึน้ และยงัไดทาํงานรวมกบัพ่ี
นองมาแตรเดอฯี รนุตางๆ อกีดวย

ฝ�ายสงัคมสงเคราะห�

กรรมการ: คณุศรชีนก วฒันศริ ิ(นอง) MD44
ผูชวยสังคมสงเคราะห: ผศ.พญ.ปฐมพร ศริประภาศริ ิ(เปเปอร) MD63
พญ.ดวงรตัน ฐาปนพาหะ (นก) MD66 พญ.วนิฐิา เฉดิพงษตระกลู 
(นุน) MD61
อนกุรรมการ: คณุพมิพมณ ีรฐาเศรษฐสิร ิ(พมิพ) MD73 คณุนลนิรตัน
ลิน้ปราชญา (รตัน) MD44 คณุอัจฉรา วเิศษวร (แอว) MD52 
อาสาสมัคร: พทั MD63 มด MD66 ตัม้ MD63 จิง๋ MD71 กิป๊ MD69 
ปุก MD68 เอ MD65 โอ MD65 ขวัญ MD65 ฝน MD67 เกด MD68 
สดีา MD68 จนู MD68 ขม้ิน MD68 เหมียว MD48 รตัน MD44 พมิพ 
MD73 ภัทร MD63 พิง้ค MD68 กิฟ๊ MD67 นิง้ MD63 นดิาร MD63 

ฝาย MD71 เชอร MD65 ยี ้MD68 บาส MD67 และ ว ีMD68 
กจิกรรมสังคมสงเคราะหทีท่างสมาคมฯ ไดปฏบิตัติอเน่ืองกันมาหลาย
สมยั โดยแยกเปนงานสงเคราะหกนัใกลตวั เชน ตรวจสขุภาพคณุครทูี่
โรงเรยีนมาแตรเดอฯี สถานรบัเลีย้งเด็กบานเทพ และการออกหนวยตรวจ
สขุภาพท่ีโรงเรียนนอง โดยมคีณุหมอนักเรยีนเกาเปนหัวเรีย่วหวัแรงของ
กจิกรรมเหลานี ้ผศ. พญ.ปฐมพร ศริประภาศริ ิไดเลาใหฟงวาปทีแ่ลว 
เมือ่วันที ่9 และ 11 พฤศจกิายน ไดเขามารายงานผลการตรวจสขุภาพ
ของคณุครูทีโ่รงเรยีน มกีารตวจเลือด X-ray ปอด ทาํ mamograms 
และการตรวจภายใน โดยมคีณุครูมารับฟงผล 56 ทาน และในปนีเ้รา
จะเขาไปตรวจสขุภาพคณุครทูีโ่รงเรยีนเมือ่วันท่ี 3 ตลุาคมทีก่าํลังจะถงึน้ี
พวกเราอยากดคูณุครูของเราใหดทีีส่ดุคะ พญ.ดวงรตัน ฐาปนพาหะ ไดเลา
ใหฟงถึงความรูสกึท่ีไดเขาไปตรวจทีบ่านเทพวา “ทมีแพทยอาสาไดจดัทีม
ไปดแูลสขุภาพรางกาย สขุภาพฟน และสขุอนามยัทัว่ไป รวมถงึพฒันาการ
โดยรวมของเดก็ๆ เราทาํงานกนัโดยนดัแนะวนัท่ีเหมาะสมชวงหลังเปด
เทอมตน เขาไปตรวจสขุภาพเดก็ๆ พรอมกับนักเรียนเกาท่ีเปนอาสา
สมัครท่ีนารักทุกทานท่ีเขาไปชวยจัดคิวเขาตรวจ และแจกของเด็กๆ 
แตละปทีผ่านไปนกเหน็ความเปลีย่นแปลงคอืการทาํงานเปนทมีมากขึน้ 
ตดิตอสือ่สารกนังายขึน้ เดก็ๆ ทีบ่านเทพจาํนวนมากขึน้ แตทีเ่หน็และ
มเีสมอมาคอืเราไปทํากนัดวยรอยยิม้ และความปรารถนาดทีีม่ตีอเดก็
ในชุมชน เราไปทาํดวยหัวใจ serviam ไมหวังผลตอบแทน (ผลตอบแทนคอื
สขุภาพและรอยย้ิมของเดก็บานเทพ) ซึง่งานแพทยอาสาจะสาํเร็จไมได
ถาไมมสีมาคมฯ และอาสาสมัครทกุทาน ตองขอขอบคณุมา ณ ทีน่ีด้วย
นะคะ ทมีแพทยอาสาพยายามคิดทีจ่ะเพ่ิมเติมในแงมมุทางการแพทยวา
เราสามารถทีจ่ะทําส่ิงใดเพิม่เติมใหเกิดประโยชนทางดานสุขภาพแกเด็ก
ทีบ่านเทพไดอกีบางหรอืไม บางเรือ่งทําได บางเรือ่งทาํไมไดดวยเหตผุล 
และความเหมาะสมทางการแพทย แตทางทีมจะพยายามสอดแทรก 
หาสิง่ใหมๆ  เพือ่ทีจ่ะสรางสรมิสขุภาพท่ีดใีหแกเดก็ๆ ตอไป
 สําหรับการออกหนวยตรวจสุขภาพท่ีโรงเรียนนอง อ.ปาละอู 
จ.ประจวบครีขีนัธ พญ.วนิษิฐา เฉดิพงษตระกลู เลาวาทางสมาคมฯ ได
รวมกับโรงเรียนมาแตรเดอีฯ ทกุป เพ่ือทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนช้ัน ม.2
ทีบ่านเพชรสาํราญ และวันรุงขึน้จงึออกหนวยรวมกัน เปนกจิกรรมที่
สานสัมพนัธระหวางรุนพี-่รุนนอง นกัเรยีนเกา-นกัเรยีนปจจบุนั คณุคร-ู
นกัเรียน พวกเรามกัจะไปกนัชวงกลางเดือนมกราคมของทกุป โดยจะ
ชกัชวนแพทยทีเ่ปนนักเรยีนเกาและนักเรียนเกาท่ีมจีติอาสาไปกิจกรรม
รวมกนั ในแตละปมจีาํนวนประมาณ 40-50 คน โดยมีกจิกรรมตางๆ 
เชน เลนเกม รองเพลง และแจกของโดยนองๆ ชัน้ ม.2 (เปนของกนิ
และของใช) และมีการตรวจสขุภาพโดยแพทยรุนพี-่รุนนอง การตรวจ
วดัสายตาและการรบัปรกึษาปญหาของเดก็นักเรยีนจากคณุคร ูกจิกรรม
ทั้งหมดใชเวลาประมาณคร่ึงวันจึงเดินทางกลับและจะรับประทาน
อาหารกลางวนักนัในรถบสั สนกุมากๆ พอกลับมาถึงบานเพชรสาํราญ 
จะมกีารประชุมรวมกนัอีกคร้ังเพือ่สรปุการออกหนวยของแตละโรงเรยีน
วาเปนอยางไรบาง เพ่ือนํามาปรบัปรุงพัฒนาการออกหนวยใหดยีิง่ข้ึน
ในปตอไป กจิกรรมนีจ้ดัขึน้มาหลายปจงึเปนสิง่ทีผ่กูพนั เปนสิง่ทีช่วย
สานความสัมพันธระหวางพี่นองมาแตรเดอีฯ ทั้งท่ีเปนแพทยและ
ไมใชแพทย โดยใชจุดมุงหมายของโรงเรียน คือการสอนใหเสียสละ
เพ่ือสวนรวม การทําประโยชนตอผูอื่นตามจิตตารมณ Serviam 
นอกจากการออกหนวยกบันอง ชัน้ ม.2 แลว ยงัมกีารออกหนวย Off-Road 
ซึง่จะตองขบัรถเขาไปในปาลึก เพ่ือดูแลโรงเรยีนนองอกี 2 โรงเรียน โดย 
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พีไ่ก พีห่มอนาฏ และคณะโครงการแพทยอาสามาแตรเดอฯี เกดิจาก
พญ.รจุา เสวกิลุ และ พญ.นาฏ ฟองสมทุร รุนพีม่าแตรเดอฯี สรางสรรค
โครงการดีๆ  ใหนองๆ มสีวนรวม มคีวามสขุสนุกทกุครัง้ทีไ่ดรวมกนัทาํ
ประโยชนกบัโรงเรยีนของเราและโรงเรยีนนองของเรา กราบขอบพระคณุ
คุณครูทุกทานและโรงเรียนที่สอนใหเราศิษยมาแตรเดอีฯ ทําสิ่งดีๆ 
ใหกบัสังคมดวยความยินดีและเตม็ใจ พวกเราศิษยมาแตรเดอีฯ กจ็ะทาํ
ตอไปดวยความภาคภมูใิจ และรักษากิจกรรมดีๆ  เหลาน้ีไว เพ่ือโรงเรียน
ของเรา
 นอกจากน้ีทางสมาคมยังไดเขารวมกับองคกรอื่นๆ เชน สภา
สงัคมสงเคราะห สภาสตร ีชมรมผูรูคณุแผนดนิฯ เปนตน พวกเรายงัได
เปนแมงานในการจดังานวจนพิธกีรรม ภาวนาราํลกึถงึคณุแมบญุประจักษ
และเปนตวัแทนของสมาคมในงานกุศลตางๆ เชน งานกาชาดท่ีผานมา

จากใจฝายสังคมสงเคราะห: ประทับใจในทุกงานทีไ่ดเขารวมในฐานะ
ของนักเรียนเกาฯ เราถูกปลูกฝงใหปฏิบัติตามจิตตารมณเซอรเวียม
อยูแลว การปฏบิตังิานชวยเหลอืในหนางานจึงไมเปนปญหาตอพวกเรา
เลยแมแตนอย ถงึแมคนจะเยอะแออดัแทบจะไมมทีีจ่ะยนื อากาศรอน
อบอาวมากๆ งานจะเหน่ือยแคไหนทีมงานก็สูทกุคน อยางงานกาชาด
ในปทีผ่านมากวาเราจะฝาดานฝงูชนเขาไปยงัซุมสภาสตรไีดกห็นกัหนา
พอสมควร แตคดิไปอีกแงกน็าชืน่ใจท่ีมคีนใหความสําคัญกับงานกาชาด
มากขนาดน้ี นองๆ ทกุคนท่ีมาชวยแทบจะไมไดนัง่พักกันเลยแตทวา
ไมเคยมีคาํบนหรือแสดงสหีนาเหน่ือยหงุดหงิดใสกนัแมแตนอย มแีต
รอยย้ิมที่คอยสงใหกําลังใจกันจบงานถึงทุกคนจะเหน่ือยแสนเหน่ือย
แตก็แบกหัวใจพองโตในมิตรไมตรีของพี่นองมาแตรเดอีฯ กลับบาน 
สวนงานที่ประทับใจมากที่สุด นาจะเปนคร้ังที่ทําบุญครบรอบคุณแม
บญุประจักษซึง่ฝายสงัคมสงเคราะหมหีนาท่ีในการจดัการตกแตงสถาน
ทีจ่ดัดอกไม และดิสเพลยตางๆ ซึง่อาจจะไมใชงานท่ีเราถนดันกั แตทมี
งานทกุคนลงมอืทาํดวยใจต้ังใจทาํงานกันมากๆ เราบกุไปดสูรรหาดอกไม
กนัถึงปากคลองตลาด สรรหาไอเดยีจากทุกท่ีมารวมกันเพือ่ใหงานออกมา
ดทีีส่ดุและทําใหเรารูวาหากเราทํางานอะไรกต็ามดวย “ใจ” ตอใหยากเย็น
แคไหนหรือเปนงานท่ีเราไมถนัดยังไงถาใจเราพรอม เราจะทํามันได
สาํเรจ็เสมอ

 ฝ�ายกจิกรรมพิเศษ

กรรมการ: คณุอรนชุ วองปรีชา (ปอด) MD49
อนุกรรมการ: คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธ์ิ (กอย) MD49 คุณปารวดี 
เหตระกลู (ปลา) MD49
อาสาสมคัร: คณุสทุธนิยี อตัศาสตร (พมิ) MD56
ฝายกิจกรรมพเิศษไดมโีอกาสรบัหนาท่ีจดังานบาสกระชบัมิตรระหวาง
โรงเรยีนมาแตรเดอฯี และเซนตโยฯ ซึง่ไดนาํแนวคดิของจติตารมณ
เซอรเวยีมมาใชเปนคอนเซป็ตหลกัของงานตามคําแนะนําของ อ.สมุติรา
โดยใหมีการมอบอุปกรณกีฬาท้ังเกาและใหม ที่ทางนักเรียนเกาและ
ปจจบุนัไดรวมกนัจดัหาตามศกัยภาพ เพือ่มอบใหแกคณะภคินเีซนตปอล
เดอ ชารตร แหงประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัไดรบัหนาทีจ่ดังานประชุม
ประจําป ที่ทําใหพวกเราศิษยมาแตรเดอีไดมีโอกาสรวมแสดง
ความกตญัดูวยการระลกึถงึพระคณุของคณุครู มาแมรและซสิเตอร
ที่ไดอบรมส่ังสอนใหเรามีพรอมท้ังความรู ศีลธรรมและจริยธรรม
เพือ่ใหเปนกลุสตรทีีด่ขีองสงัคม 
จากใจฝายกิจกรรมพิเศษ: การไดกลับมารับใชโรงเรียนและยังได
มีโอกาสรวมงานกับนองๆ นักเรียนปจจุบันเพื่อเปนตัวอยางของการ
กลบัมาชวยโรงเรยีนตามกาํลงัและความสามารถเทาทีจ่ะทาํได อกีทัง้ยงั
ไดมีโอกาสรวมทํางานกับรุนพ่ีนักเรียนเกา ไดเห็นแนวความคิด
และอุดมการณของชีวิตท่ีเราสามารถนํามาเปนแมแบบที่ดีงาม
ไดอกีดวย

 
 ฝ�ายประสานงานผู�แทนรุ�น

กรรมการ: คณุนยัรัตน ลิม้สวุรรณ (แอร) MD66
อนกุรรมการ: คณุชมพ ูไตรธรีะประภาพ (พิง้ค) MD68 คณุสดีา ชาญศลิป
(สดีา) MD68 คณุเกษรา รตันกลุ (เกด) MD68
อาสาสมคัร: คณุนวลสริ ิ ถริธรรมนภุาพ (นวล) MD66 คณุปยธดิา
กาญจนาภรณ (กิฟ๊ท) MD66
การจัดงานประชุมผูแทนรุนคืองานหลักของพวกเรา โดยมีเปาหมาย
เพ่ืออัพเดทขอมูลขาวสารของโรงเรยีนและสมาคมฯ ใหผูแทนรุนแตละ
รุนทราบ รวมถงึการสงขาวแจงประชาสมัพนัธกจิกรรมตางๆ ของสมาคมฯ 
ใหผูแทนรุนทราบ ผานทางการสงจดหมาย โทรศัพท Line Group
เปนตน ซึง่ปจจบุนั มผีูแทนรุนรวมท้ังสิน้ ประมาณ 400 ทาน
จากใจฝายประสานงานผูแทนรุน: การไดกลับเขามาชวยโรงเรียน
ผานทางสมาคมฯ โดยเฉพาะการตองตดิตอกบัผูแทนรุนรุนตางๆ แลวนัน้
ทาํใหไดมโีอกาสทาํงานและรูจกัรุนพ่ีรุนนองมาแตรเดอีฯ เพิม่มากขึน้ 
ซึง่นบัไดวาเปนประสบการณทีด่มีากๆ
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ฝ�ายสารณยีกร

กรรมการ: คณุรชันวีภิา ปุยพนัธวงศ (ปาน) MD61
ผูชวยกรรมการ: คณุปรารถนา เกลยีวปฏนินท (แพ็ต) MD61
อนกุรรมการ: คณุขวัญชนก คงสริ ิ(ขวญั) MD61 คณุอรสดุา
หนาทีห่ลกัของฝายสารณยีกร คอื การจัดพมิพวารสารเซอรเวยีม เพือ่เปน
สือ่กลางระหวางสมาคมฯ และสมาชกิปละ 4 ฉบับ ในเดือนกุมภาพันธ
พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน เปนระยะเวลา 2 ป รวมเปน 
8 ฉบบั
จากใจฝายสารณียกร: การจัดทําวารสารนับเปนการประชาสัมพันธ
กจิกรรมทีก่าํลังจะเกิดข้ึน อกีท้ังสรปุกิจกรรมทีฝ่านมาใหกบัพ่ีนองมา
แตรเดอีฯ ไดทราบ ฝายสาราณียกรจึงเปนตัวแทนของความรวมมือ
รวมใจของคณะกรรมการทุกๆ ฝาย ไมวาจะมตีาํแหนงในสมาคมฯ หรอื
ไมกต็าม ความทุมเทเสยีสละเวลาเพือ่ใหกจิกรรมตางๆ ลลุวงไปไดดวยดี
โดยมจีดุประสงคเดียวกนั คอืใหผลดเีกิดข้ึนกับโรงเรียนทีเ่รารกั พวกเรา
ทีมงานฝายสาราณียกรตางตั้งใจทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ มีความ
เปนมอือาชพีและเหน็แกสวนรวมเสมอ

ฝ�ายวชิาการ

กรรมการ: ดร.วลิสา วจิติาวาทการ MD62
อนุกรรมการท่ีเขารวมประชมุในป 2015-2016:  ศ. ดร.รศัมีดารา 
หุนสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ดร.กนิษฐา เริงพิทยา 
รศ. ดร.วไล ณ ปอมเพชร ผศ. ดร.ศริริตัน นลีะคปุต ผศ.รชัน ีลาชโรจน
พญ.รจุา เสวกิลุ ศ. ดร.อรษา สตุเธยีรกุล ผศ. ดร.วรนชุ หวงัศภุชาติ
อ.ปยนารถ ฟกทองพรรณ คณุวิวรรณ สารกิจปรชีา นายกสมาคมฯ 
ผศ. ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี คุณพัชรินทร วงศศิริเดช ดร.สมฤดี 
จิตประไพ ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ดร.อุรชา รักขตานนทชัย 
อ.พรชนก เลิศวัตรกานต คุณอรสุธา ทัพโภทยาน ผศ. ดร.ณัฏฐินี 
พนัธวศิวาส ดร.จฑุา ธาราไชย คณุสุภาวด ีตนัติยานนท ผศ. พญ.สกุญัญา
ชัยกิตติศิลป คุณพัชรินทร วงศศิริเดช และกรรมการจากโรงเรียน 
อ.สมุติรา พงศธร อ.ทนีามาร ีผลาดิกานนท
จากใจฝายวิชาการ: กรรมการฝายนี้ทําหนาท่ีประสานงานระหวาง
สมาคมและประธานประธานคณะอนกุรรมการ นัน่คอื ศ. ดร.รศัมดีารา
หุนสวสัดิ ์ซึง่เปนทีป่รกึษาคณะกรรมการของเราและประสานงานกับ
โรงเรียน นอกจากนีท้ีป่รกึษาและกรรมการปรับปรงุสนามบาสเกตบอล
และภมูทิศันโดยรอบของโรงเรียนมาแตรเดอฯี ดวย

ฝ�ายสือ่สารออนไลน�

กรรมการ: คณุสฤุด ีสนุทรวฒัน (เก) MD63
อนกุรรมการ: คณุสปุรยีา กณกินนัต (เปล) MD64 (ควบ 2 ตาํแหนงกบั
ฝายวางแผนดวยคะ) คณุพิมพใจ แจงพิพฒัน (อุม) MD67 คณุพันระวี
เสาวรส (เอย) MD63 คณุพิมญาดา อทุยัสขุ (พมิ) MD36 คณุมทันา 
วงศวเิศษนพคณุ (เอ้ือย) MD68

กจิกรรมออนไลนตางๆ คอื ผลงานของพวกเรา ไมวาจะเปน Sticker Line
ทัง้ 2 set ของสมาคมฯ และการเผยแพรกจิกรรมของสมาคมฯ ทาง
Facebook และ Instagram ภายใตชือ่ “ourmaterdei” 
จากใจฝายสือ่สารออนไลน: ตลอดระยะเวลา 2 ป ทีไ่ดรวมเปนสวนหนึง่
ของสมาคมฯ มีความประทับใจเกิดขึ้นหลายอยางจริงๆ ตั้งแตนายก
ของเราที่มีพลังเหลือลน พรอมใหคําแนะนําและลงมือปฎิบัติทุกสิ่ง
ดวยตวัเอง รวมถงึทมีงานทกุคน ทีไ่มวาเราจะหันไปขอความชวยเหลอื
จากใคร ก็จะไดรับความชวยเหลืออยางเต็มท่ี เห็นไดจากโปรเจค
ปรบัปรงุสนามบาส ทีเ่ตม็ไปดวยความทรงจาํมากมายสมยัเดก็ วนันี้
มีความทรงจําดีๆ เพิ่มเติมเข ามาอีกในวันที่เราทุกคนชวยกัน
ประชาสัมพันธเพ่ือหายอดบริจาคเงินปรับปรุงสนาม วันที่ลุ นวา
ยอดบริจาคจะถึงไหม วันท่ียอดทะลุทลายมโหฬาร วันท่ีเรามีงาน
ปดสนามบาสฯ กัน ไดฟงรุนพ่ีๆ มาเลาเร่ืองสมัยเลนบาสตอนเด็กๆ 
สมยัมสีนามบาสใหมๆ  จนถึงวนัท่ีทกุคนมาสงมอบสนามบาสใหนองๆ 
คร้ังนั้นรับรู ไดถึงพลังความรักโรงเรียนของนักเรียนมาแตรเดอีฯ
จริงๆ นอกจากน้ี ยงัมีโปรเจค sticker line ทีต่อนแรกกงัวลวาจะไดรบั
การตอบรับแคไหน จาก concept ตอยอดเปน wording ตามดวยการหา
นกัวาดภาพ ทําเร่ืองเขาระบบ Line แกไข สงเอกสารหลายสิง่ แลวกน็ัง่รอ
วาจะไดรบัการอนมุตัเิม่ือไหร  และเมือ่รับคําตอบวา “เร่ิมจําหนายได” 
พวกเราก ็กรีส๊สสสสส!!! กนัสน่ัน คอืรูสกึเหมอืนเอน็ฯ ตดิ ดใีจหนกัมาก
รูสกึหายเหนือ่ยเปนปลิดทิง้ ซึง่กต็องขอขอบคณุพีไ่ก ทีใ่หโอกาสไดมา
เปนสวนหนึ่งของทีมงาน ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีสวนรวมในการ
ทาํงานตลอด 2 ปทีผ่านมา ทัง้หมดนีเ้ปนประสบการณทีห่าซือ้ไมได
และเปนความประทับใจท่ีสดุเลยคะ 

MD Special
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 ฝ�ายประชาสมัพนัธ�

กรรมการ: คณุสนินีารถ เองตระกลู (ปุกกี)้ MD67
อนกุรรมการ: คณุณวภิา เอีย่มอมรพันธ (ฝน) MD69
อาสาสมคัร: คณุวรรณรดา (โอ) MD67
ฝายประชาสมัพันธรบัหนาท่ีประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ ของสมาคมฯ 
เชน งาน Beauty & the Biz งานจกัรยาน งาน MD RUN และงาน
คณุแมบญุประจกัษ
จากใจฝายประชาสัมพนัธ: การทีไ่ดชวยสมาคมฯ และทาํประโยชนใหกบั
โรงเรียน คอื ความภูมใิจของพวกเรา และการไดทาํงานรวมกบัรุนพีรุ่นนอง
รวมไปถงึคุณครทูัง้เกาและใหม นาํมาซึง่ความอิม่ใจและประสบการณ
ทีห่ลากหลาย

 ฝ�ายวางแผน

กรรมการ: คณุสภุาวด ีตนัติยานนท (หนอย) MD54
ผูชวยฝายวางแผน: คณุปรารถนา จริยวลาสกลุ (บี)๋ MD62
คุณสุปรียา กณิกนันต (เปล) MD64 คุณอธิษฐาน องคพิเชฐเมธา 
(ฝน) MD77
อนกุรรมการ: พญ.นาฏ ฟองสมทุร MD52
หนาท่ีของฝายวางแผนคือชวยวางแผนและใหคําปรึกษาในการจัดทํา
แผนงานของสมาคมฯ ในชวงตนๆ ของกจิกรรม การไดทาํงานรวมกบั
พี่ๆ  นองๆ ในสมาคมฯ เปนประสบการณทีด่มีากๆ เพราะรูสกึไดถงึ
ความเปนครอบครัวแบบมาแตรเดอฯี สปรติของเซอรเวยีม การบรหิาร
ความเห็นที่แตกตางไมแตกแยกเพราะการเปดใจยอมรับความตาง
ในความเห็นและวิธกีารทํางาน

ฝ�ายหาทนุ

กรรมการ: คณุวทิดิา ตรงัอดศิยักลุ (มิง้) MD63
อนกุรรมการ: คณุเพชรรนิทร มเีดช MD59 คณุตรสีคุนธ อญัชนานนท 
MD68 คณุธชักร กอปรกีรติพงศ MD68
ฝายหาทุนจะมีกิจกรรมตอเนื่องเพื่อชวยหาทุนใหกับสมาคมฯ 
ตลอดเวลา อาท ิงานปรับปรงุสนามบาส งาน Beauty & the Biz และ
งาน MD RUN เปนตน
จากใจฝายหาทุน: การไดทํางานรวมกับรุนพ่ีรุนนองทําใหไดเห็นถึง
ความสามคัคี ความเปนกนัเอง ความอบอุน รวมถึงความสนกุสนาน
เฮฮา ทกุคนมาพรอมใจเตม็รอยทีอ่ยากจะชวยโรงเรียน

MD Shop

กรรมการ: คณุสาลณิ ีภูพกสกุล (สาล่ี) MD65
กรรมการผูชวย: คณุจิรพร ภธูนกิจ (จิม๋) MD53
อนุกรรมการ: คณุปฏมิา กติติกาญจนากร (ป)ู MD63 คณุเณริศา อศิรางกรู
ณ อยุธยา (แปม) MD65 คณุอัธยาภรณ แพรวพราววงศ (กอลฟ) 
MD65 คณุระววิรรณ วงศสรุไกร (จะ) MD47
พนกังานประจาํ: คณุสมุาร ีกตญัวูวิฒัน (นา) MD71
อาสาสมัคร: อาสาสมคัรทีส่นับสนุนงานดานการผลิตและดาํเนนิการ
ของรานและอาสาสมัครชวยเฝาหนารานมีทั้งนักเรียนเกาและ
ผูปกครองปจจุบนัชวยหลายทานมาก ทมี MD Shop ตองขออภยัท่ี
ไมสามารถเอยนามของทกุทานไดทัง้หมดนะคะ
ผลติภณัฑนารกัทีป่ระทับตราของโรงเรยีนมาแตรเดอีฯ คอื ผลงานของ
ทมี MD Shop ซึง่ไดนาํแงมมุตางๆ ของความเปนนกัเรียนมาแตรเดอฯี
มาเปนแรงบนัดาลใจในการออกแบบ ทาํใหสนิคากวา 20 รายการ ลวน
นารักนาเปนเจาของ ซึง่รายไดในการจําหนายส้ินคาท้ังหมดน้ี ไดถกูนํา
ไปใชในการสนบัสนุนกิจการของสมาคมฯ ทัง้น้ีงานออกแบบสินคาและ
สือ่ประชาสมัพันธทัง้หมดไดรบัการสนบัสนุนเปนอยางดจีากดไีซเนอร
ซึง่เปนนกัเรยีนเกา อาท ิคณุมะล ิจาตรุจนิดา (มะล)ิ MD62 คณุนติตา 
ชนิาลยั (ปาน) MD65 คณุชนิดา อรดดีลเชษฐ (อุ) MD65 คณุลษฎิา 
ไตรสวุรรณ (ติว้) MD65 คณุนัทล ีทรพัยสาคร (ล)ี MD65 คณุอรนสุ 
ไชยะโท (อิบ๊) MD71 คณุอภกิลุ โกเมศโสภา (มุย) MD71 และ คณุมลชยา
เมตะศริ ิ(มล) MD71
จากใจ MD Shop: เม่ือไดนําความสามารถท่ีมีมาใชเพ่ือกอเกิด
ประโยชนตอสมาคมฯ นกัเรียนเกา และโรงเรียน กท็าํใหทมี MD Shop
รู สึกดีใจเปนอยางยิ่ง และซาบซึ้งในนํ้าใจของนักเรียนเกาและ
ผูปกครองหลายทานทีไ่ดชวยเหลอืในงานตางๆ โดยทกุทานจะตอบรับ
ทนัททีีท่ราบวาเปนงาน “เพือ่ประโยชนของโรงเรียน” หลายทานเอยปาก
วาดใีจมาก เพราะอยากจะหาโอกาสมาชวยโรงเรียนอยูแลว ซึง่กช็วย
ใหงานทกุอยางสาํเรจ็ลงดวยดี

33SERVIAM

24-37 edit pc4.indd   3324-37 edit pc4.indd   33 7/10/2559   11:11:597/10/2559   11:11:59



โครงการในดวงใจ
ของคณุววิรรณ สารกจิปรชีา นากยกสมาคมฯ 

โครงการบานเทพ เพือ่สถานรับเลีย้งเดก็บานเทพ

กวา 30 ป ทีไ่กไดเขามารบัหนาทีป่ระธานโครงการบานเทพ จนกระทัง่
มาเปนนายกสมาคมฯ จงึไดมอบหนาท่ีนีใ้หแก คณุสุชาดา ลสีวัสด์ิตระกลู
MD51 เมือ่นกึถงึวนัแรกๆ ทีเ่ขามาทาํหนาทีน่ีก้ท็าํใหระลกึถงึการทาํงาน
เพื่อสังคมอยางแทจริงของมาแมรโรเบิรต มาแมรชาวตางชาติที่ชรา
มากแลวแตก็ยังทําหนาท่ีเพ่ือผูอื่นอยางสม่ําเสมอ โดยไมคํานึงถึง
ความยากลําบากของตนเอง ทุกลมหายใจของมาแมรจะคิดถึงผูอื่น
ที่ตองการความชวยเหลือ ทําใหเราไดตั้งมั่นวาตองสานตองานนี้ใหดี
ทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได

หลงัจากเขามารบัหนาทีต่อจาก คณุนฤวร ปนยารชนุ ในฐานะหน่ึงใน
คณะกรรมการในชุดของ คุณสุพัฒนา อาทรไผท MD33 เมื่อ
ประมาณป พ.ศ.2529 ความประทบัใจมากไมเคยลมืคอืการทําหนาที่
ดแูลเดก็ๆ ในบานเทพของมาแมรโรเบิรตทีเ่ขาไปทีน่ัน่ทุกวัน มาแมร
เปนทีร่กัของคนในชมุชน ทานดแูลเดก็ๆ ทกุคนเสมอืนวาเปนลกูหลาน
ของทานเอง ใครไมสบายทานกจ็ะพาไปหาหมอดวยตนเอง ใครขาดเรยีน
ทานก็จะไปถามถึงท่ีบานวาเปนอยางไร แตตัวไกเองไมสามารถทําได
อยางทาน แตไดพยายามทํางานในแบบท่ีสามารถทําได

สิ่งแรกท่ีเขามาเปลี่ยนแปลงคือ การลางทําความสะอาดอาคาร
ของสถานรับเล้ียงเดก็บานเทพ จาํไดวาใหครูและผูปกครองมาชวยกัน
และไดพาลูกตัวนอยของตัวเองไปดวย หลังจากน้ันก็เปล่ียนแปลง
ระบบการเรยีนการสอนของท่ีนี ่ โดยเลอืกใช Play Base Learning 
ซึง่เปนหลกัสตูรทีเ่หมาะสมเด็กในวยั 2-6 ขวบเชนนี ้โดยสอนใหเดก็
เรยีนรูโดยใชประสาทสมัผสัทัง้หาและประสบการณตรง และใหเดก็ๆ 
ไดเรยีนรูและส่ังสมประสบการณนอกหองเรียน เชน ในชุมชนสวนออย 
และแหลงเรยีนรูอืน่ๆ นอกจากน้ันไดพยายามปรบัปรงุเร่ืองการจดัให
เดก็รบัประทานอาหารท่ีมคีณุภาพ ครบทกุดานของโภชนาการ นบัวา
โชคดมีากๆ ทีม่เีหลาคณะกรรมการนักเรียนเกาและผูปกครองใหการ
สนบัสนนุและเชือ่วาพ่ีๆ นองๆ ทีจ่ะมาบรหิารจัดการตอไปจะชวยกนั
สรางสรรคกจิกรรมตางๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนโครงการนีไ้ดตอเนือ่ง

ไกอยากใหโครงการนี้เปนศูนยรวมจิตตารมณเซอรเวียมของชาว
มาแตรเดอฯี เปนโครงการท่ีพวกเราไดรวมแรงรวมใจ สรางคณุภาพ
ชีวิตที่ดี และสนับสนุนเด็กๆ ที่จะเปนอนาคตของชาติตอไปตามท่ี
มาแมรทโีอดอรตัง้ใจไวแตตน เดก็ๆ นัน้เหมือนผาขาวท่ีเราจะแตงแตม
สีสันและสงเสริมส่ิงตางๆ ได แมจะเปนเพียงชวงเวลาไมกี่ปที่เด็กๆ 
อยูในความดแูลของพวกเรา แตสิง่ท่ีพวกเขาไดรบั สิง่ท่ีพวกเราปลกูฝง
จะหลอหลอมใหพวกเขาเตบิโตเปนผูใหญทีม่ดีมีคีณุภาพ มคีวามรบัผดิชอบ
ที่ดีตอตัวเองและสังคม และตอนน้ีคงถึงเวลาที่จะตองสงตอหนาที่
ทีส่าํคัญย่ิงน้ีใหกบัอุปนายกของคณะกรรมการชดุใหมรบัผิดชอบตอไป 
ซึง่เช่ือวาทานจะสามารถดแูลโครงการนีไ้ดดตีอไปไดอยางแนนอนคะ
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ความเป�นมาของโครงการบ�านเทพ

ในระยะแรกนัน้ประชากรท่ีอาศยัอยูในชมุชนสวนออย สวนใหญ
เปนคนท่ีมาจากตางจงัหวดัและจากชมุชนอ่ืนท่ีถกูไลที ่มอีาชพีขายถาน
และรับจางท่ัวไป ในป พ.ศ. 2510 บาทหลวงบอแนงพระสงฆคณะ
เยสอุติ ไดเขามากอตัง้สถานท่ีฝกอบรมทางศลีธรรมสอนภาษาอังกฤษ
และพิมพดีดใหกับเยาวชนชายและซิสเตอรมัดเดอเลน คณะอุรสุลิน
ไดเขามาสอนเย็บเส้ือผาและการฝมือใหกับหญิงสาวอายุ 18-23 ป 
เพื่อนําออกจําหนายหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ในปพ.ศ. 2517 
ซิสเตอร ไดเห็นความตองการและความจําเปนของชุมชนโดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีเด็กกอนวัยเรียนชวงอายุ 2-6 ป สภาพท่ีพอแมตอง
ออกไปทํางาน ลกูจงึถกูทอดท้ิงใหวิง่เลน เนือ้ตวัสกปรกและขาดอาหาร
จึงไดจัดพื้นที่สวนหนึ่งของสถานฝกอบรมเปดเปนศูนยรับเลี้ยงเด็กกอน
วยัเรยีน 

ในป พ .ศ . 2529 สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัย 
ในพระบรมราชปูถมัภ ไดรบัมอบภาระการบริหารกิจการ สถานรับเลีย้ง
เด็กบานเทพ ณ ชุมชนแออัดสวนออย คลองเตย จากคณะอุรสุลิน 
ซึง่คณุแมอธกิารโรงเรยีนมาแตรเดอีวทิยาลยั คณุแมทโีอดอร ฮาเนนเฟลด 
ผูซึง่ดํารงตาํแหนงอธกิารเจาคณะภาคในขณะนัน้ ไดหารอืขอความชวย
เหลอืจากสมาคมฯ ทางสมาคมจึงแตงตัง้กรรมการสมาคมฯ ทานหนึง่
เปนประธานโครงการ และกรรมการทานอื่นๆ ไดชวยสนับสนุน
ในทกุๆ ดานตลอดมา

งานสวยไดกศุล
งานนี้เปนกิจกรรมหลักในการหารายไดเขาสมทบเงินทุนโครงการบานเทพ โดยไดกําหนดจัดงานนี้ปละหนึ่งคร้ัง ประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายนของทกุป ตรงกับงานนิทรรศการประจาํปของโรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลัย ในปนีม้กีาํหนดจัด “งานสวยไดกศุล” ครัง้ที ่ 25 
ระหวางวนัศกุรที ่25 ถงึวันอาทติยที ่27 พฤศจกิายน 2559 ณ หอประชมุใหญโรงเรียนมาแตรเดอวีทิยาลยั โดยขายเสือ้ผา เคร่ืองแตงตวั
และอปุกรณตางๆ ทีใ่ชแลวแตอยูในสภาพดี รวมทัง้ขายเครือ่งใช เสือ้ผา นํา้ อาหารแหง เครือ่งอปุโภคบริโภคตางๆ ทีไ่ดรบับรจิาคจาก
โรงงานและหางรานตางๆ ในราคาพิเศษ 
รายไดในการจัดงานครัง้นี ้จะไดนาํไปสมทบทนุโครงการสถานรบัเล้ียงเดก็บานเทพ ชมุชนสวนออย คลองเตย กจิกรรมการกศุลน้ี นอกจาก
จะไดรวบรวมรายไดใหแกเดก็ผูดอยโอกาสแลวยงัเปนการเปดโอกาสใหผูทีม่รีายไดนอยไดมาซ้ือสิง่ของตางๆ เหลานีไ้ดในราคาถกูอกีดวย 
อกีทัง้รายไดทัง้หมดคณะกรรมการจัดงานจะไดมอบใหทางโครงการ โดยไมมกีารหกัคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้
สมาคมยังเปดรับอาสาสมัครดานตางๆ เพ่ือชวยเหลอืในการทํากิจกรรมสนับสนุนบานเทพ เชน งานของอาสาสมัครชวยจัดงานสวยไดกศุล 
การบรจิาคเครือ่งแตงกาย ของใชทีย่งัอยูในสภาพดหีรอืดมีาก หรอืบริจาคผลติภณัฑจากโรงงานหางราน บริษทั หรอืหนวยงานตางๆ และ
บรจิาคเงนิสมทบทนุ แมกระทัง่การชวยจดังาน โดยชวยดานพาหนะขนสง ดานการจดัแยกประเภทสนิคา ดานการขายและจดัวางของ 
ดานการเกบ็เงนิ ดานประชาสมัพนัธ เชน จดัทาํปายผา จดัทาํใบปลิวโฆษณา เปนตน 

คณะอนกุรรมการบานเทพ
ซสิเตอรสมจติร ครองบุญศร ีซสิเตอรเพ็ญศร ีหอเร อาจารยสมุติรา พงศธร คณุวิวรรณ สารกิจปรชีา คณุสุดถนอม  กรรณสูต คณุพรพรรณ
พรประภา พญ.รจุา เสวิกลุ คณุชองมาศ นติศิฤงคารนิ คณุศรัญญา พทุธาร ีคณุพันธุนภา วองวิไลกุล คณุศุภลักษณ  วงศทองสงวน คณุมลชยา
เตชะไพบลูย คณุครดูนุชรี  ตนัทโอภาส คณุครวูจิติรา สขุสราญ คณุปารวดี หงษประยรู คณุจิรภัทร ศริจิติร คณุจิรวรรณ ศริจิติร คณุสมติา
สรสชุาต ิพญ.ปฐมพร ศริประภาศิร ิคณุสนุนัทา สมบญุธรรม คณุภทัศา งามจติสขุศรี คณุสชุาดา  ลสีวสัดิต์ระกลู คณุบศุทร ีหวัง่หลี 
พญ.นาฎ ฟองสมทุร คณุประไพพร  จงเจริญใจ คณุวรนิดา  เธียรอจัฉรยิะ คณุอรนชุ  รกักตญั ูคณุชดิชนก วชิโยธนิ คณุศรีชนก วฒันศริิ
คณุเพชรรนิทร มเีดช คณุผาณิต ลิม้สวสัด์ิวงศ คณุวิทดิา ตรังอดศิยักุล คณุพณิ สวุรรณภักดี คณุกรรณกิา ตยิะววิฒัน คณุพชัรินทร สรรกําเนดิ
คณุพรชนก สรรกาํเนดิ คณุสาวติร ีรมยะรปู คณุจงกลน ีเขมะจนัตรี คณุจรินทร เชีย่วสริขิจร คณุจริพร ภธูนกจิ คณุวรารินทร เครอืวาณชิกจิ
พญ.ดวงรตัน ฐาปนพาหะ พญ.วนิฐิา เฉิดพงษตระกลู และ พ.ญ.สกุญัญา ชยักติศิลิป

ป พ.ศ. 2546 สมาคมฯ ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารโครงการ
บานเทพขึน้อยางชัดเจน เพือ่พจิารณาบรหิารโครงการทัง้ดานใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานทุกดานและโดยเฉพาะดานการจัดหาทุน
สนบัสนุน รวมท้ังบริหารทุนทรัพยและสินทรัพยของโครงการบานเทพ
ทุนทรัพยที่ไดมาทั้งหมดนั้นไดมีระเบียบระบุใหใชเพื่อจุนเจือสถาน
รบัเลีย้งเดก็บานเทพ ณ ชมุชนแออัดสวนออย คลองเตย ในดานสถานท่ี
ดานการบริการชุมชน ดานบรหิารการศกึษา ดานการบรโิภค และดาน
คาใชจายอื่นๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กยากไรผูดอยโอกาสจากครอบครัว
ยากจนที่พอแมตองออกไปทํางาน ไมมีเวลาท่ีจะดูแลและอบรมเด็ก 
และยังมีวัตถุประสงคในการจุนเจือเด็กผูยากไร เด็กยากจนในสถาน
รบัเลีย้งเด็กอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกบัสถานรับเลีย้งเด็กบานเทพ ตามแต
สมาคมจะเหน็สมควร

ปจจุบันเงินทุนโครงการบานเทพไดโอนเขาอยูภายใตการบริหาร
จัดการของมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย ในรูปแบบท่ีเปนกองทุนยอย
อยางชดัเจน สวนดานการบรหิารการศกึษา และการดาํเนนิการยงัอยู
ภายใตความรับผิดชอบของสมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัยฯ
โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการบานเทพ เปนผูกํากับดูแลทั้งดาน
ทนุทรพัยและการดําเนนิงาน

ºŒÒ¹à·¾
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MD RUN 2016: WE LOVE, WE RUN
รวมพลังเพ่ือครูในงานเดิน-ว่ิงการกุศลคร้ังแรกของมาแตรเดอีฯ

สมาคมนักเรียนเกามาแตรเดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย และโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย รวมกันจัดกิจกรรมดีๆ ใหเพ่ือนพอง-นองพ่ี ชาวมาแตรเดอีฯ ได
ทดแทนบุญคุณครูกันอีกคร้ัง ในงานเดิน-ว่ิงการกุศล “MD RUN 2016: WE LOVE, WE RUN” เพ่ือนํา
รายไดท้ังหมดสมทบทุนสวัสดิการและสรางความม่ันคงใหคุณครูหลังเกษียณอายุในโครงการ “พันดวงใจ
เพ่ือครูอาวุโส” ภายใตบรรยากาศอันอบอุน เม่ือวันอาทิตยท่ี 21 สิงหาคมท่ีผานมา

นบัถอยหลงักับงานว่ิงครัง้แรกดวยความรวมมอืรวมใจของทกุฝาย

¹Ñ¡ÇÔè§ Kids Run ¾ÃŒÍÁ!
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¹Ñ¡ÇÔè§¢Í¶‹ÒÂÀÒ¾Ã‹ÇÁ¡Ñº¤Ø³¤ÃÙÍÒÇØâÊ¤‹Ð

บรรยากาศในงานคกึคกัไปดวยคณุคร ูผูปกครอง นกัเรียนเกาและ
นกัเรียนปจจุบนัท่ีตางมารวมตวักันพรอมเพรียงต้ังแตเชามืด เพ่ือเตรียม
รางกายกอนออกสตารท ณ บริเวณหนาอาคารพลานามัยของเรา ใครหวิ
กม็อีาหารมากมาย มาใหเลอืกทางรองทองผูสนับสนุนใจดี ทัง้อาหาร
คาว-หวาน อยางแซนดวชิ กวยเตีย๋วหรอืขนมตางๆ พรอมเคร่ืองด่ืมหลาก
ชนิด เชน ชา กาแฟ นม นํา้เตาหู นํา้ขาวโพด นํา้ผลไม และนํา้ด่ืม เม่ือพรอมกนัแลวทุกคนกม็าพบกันท่ีจดุนัดหมายคือจุดสตารทในเวลา 05.45 น. เพ่ือรอง
เพลงสรรเสรญิพระบารมรีวมกนั งานน้ีเราได พีฮ่ารท สทุธิพงศ ทดัพิทกัษกลุ ผูปกครองนกัเรยีน ม.1 MD90 มาเปนพิธกีรกติติมศักด์ิแถมรองเพลง
เพราะๆ ใหเราไดฟงตลอดงานอกีดวย กอนท่ี ซสิเตอรสมจิตร ครองบุญศรี ประธานกไ็ดกลาวเปดงานและในเวลา 05.50 น. พรอมปลอยตัวนกัเดิน
นกัวิง่ระยะทาง 5.4 กโิลเมตรและ 3.7 กโิลเมตร เมือ่เวลา 06.00น. และ 06.05 น.ตามลําดบั กอนปดทายดวยการปลอยตัวนกักฬีาตัวนอย (Kids 
Run) เมือ่เวลา 07.15 น. เพ่ือนตางจูงมอืเพ่ือนเดนิ-วิง่ไปพรอมๆ กนั เหลานกัเรยีนเกาทีว่ิง่ไมไหวกจ็ะรวมตวักนัเดินเร็วไปดวยกนั หรือเหลา
ผูปกครองกใ็หลกูๆ ขีค่อ เข็นรถ เพ่ือวิง่ไปพรอมๆ กนั เปนงานว่ิงท่ีชาวมาแตรเดอฯี พรอมใจกนัมาจริงๆ แมแตเหลาซสิเตอรกไ็มยอมนอยหนา 
เปลีย่นรองเทามารวมเดินไปดวยกนั การว่ิงครัง้น้ีเราไมเนนการแขงขันแตจะเนนการเดนิ-วิง่เพือ่สุขภาพและการทาํกิจกรรมรวมกนัของเพือ่นพอง
นองพี ่โรงเรยีนมาแตรเดอฯี โดยแบงเปน ระยะ 5.4 กม. (Super Fun Run) ระยะ 3.7 กม. (Fun Run) และระยะ 180 เมตร (Kids Run) 
บรเิวณรอบโรงเรียนมาแตรเดอีฯ นอกจากนีย้งัมีบรกิารนํา้ด่ืมตลอดทางพรอมทัง้ซุมอาหารและซุมนวดตวั หลงัจากจบงานใหคลายเมือ่ยอกีดวย

¼ÙŒá·¹âÃ§àÃÕÂ¹ÁÒáμÃà´ÍÕÏ ¼ÙŒá·¹ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡‹ÒÏ 

áÅÐ¼ÙŒá·¹ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙÏ
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ดวยความรวมมือของสมาคมนกัเรียนเกาฯ สมาคมผูปกครองและครู
และความนารกัของครอบครวัมาแตรเดอฯี ทกุคน ทาํใหงาน MD RUN 
2016 ผานไปดวยความประทับใจสุดๆ หลายคนบอกวาน่ีคอืงานวิง่ท่ีมี
อาหารอดุมสมบูรณทีส่ดุ ชลิทีส่ดุ และสะอาดเรียบรอยทีส่ดุ แมพวกเรา
หลายคนจะเปนมือใหมหัดว่ิง แตทุกคนก็ชวยเหลือกันเดินบาง-วิ่ง
บาง นอกจากน้ีพวกเราพากันกลับมาถึงโรงเรียนครบถวน แมจะมีผูมา
รวมงานมากมาย แตพวกเราก็ไมลืมหนาท่ีที่ตองรักษาความสะอาด 
ทิง้ขยะใหเปนทีเ่ปนทาง เพือ่ไมใหเปนภาระกับผูอืน่ทัง้หมดน้ี เพราะ
เราคือมาแตรเดอีฯ ทีม่คีณุครูทีอ่ยูอบรมพวกเรามารุนสูรุน และเพราะ
คณุครทูาํใหพวกเรากลบัมารวมพลงักนัไดมากขนาดน้ี ¾ÕèÎÒÃ·¹íÒ·ÕÁÃŒÍ§à¾Å§

Í.ÊØÁÔμÃÒ ãËŒà¡ÕÂÃμÔÁÍºàËÃÕÂÞÃÒ§ÇÑÅá¡‹¹Ñ¡ÇÔè§μÑÇ¹ŒÍÂ
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Í.ÊØÁÔμÃÒáÅÐàËÅ‹Ò¹Ñ¡ÇÔè§μÑÇ¹ŒÍÂ

MD RUN 2016 

§Ò¹ÇÔè§¡ÒÃ¡ØÈÅ¤ÃÑé§áÃ¡

¢Í§ªÒÇÁÒáμÃà´ÍÕÏ
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ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคณุคณะซสิเตอร คณุคร ูและเจาหนาทีโ่รงเรียนมาแตรเดอฯี ทกุทานทานทีม่าชวยอาํนวย
ความสะดวกตางๆ ในงาน สน.ทุงมหาเมฆ สน.ลุมพินี ปอเตกตึ๊ง และสันติบาล สําหรับความอนุเคราะหในการอํานวยความสะดวก
ทางการจราจรและความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ รพ.บํารุงราษฎร/ รพ.กรุงเทพ (พญ.ปรมาภรณ  ปราสาททองโอสถ MD58) สําหรับรถ
พยาบาลและบคุลากรทางการแพทยครบครนั/ ชางภาพจากไทยทวีสีชีอง 3/ เซน็ทรัลกรุป/ อาคารมณยีา/ ธนาคาร ซ ีไอ เอม็ บ ีไทย/
บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) สาํหรบัอาคารจอดรถ และเหลานักเรียนเกาผูสนับสนนุกิจกรรมของเรา คณุสุดา สวุรรณมาลิก MD37/ บรษิทั 
ทโีอเอ เพนท (ประเทศไทย) จาํกดั/ คณุสกลศร ีมาลีนนท MD44/ ชาว MD59 บริษทัโชตจินิดา คอนซลัแตนท จาํกดั/ บรษิทัยบิอนิซอย จาํกดั 
(คณุสภุคั-ด.ญจริชัญา ลายเลิศ ป.5/4)/ ชาว MD68/ คณุอานิสา นานา MD44/ ด.ญ.ธนัญาพัชญ ยัง่ยนืวงศ MD97/ บรษิทัโรงเสนหมีช่อเฮง
จาํกดั/ บรษิทัแอธเลติก โซลูชัน่ จาํกดั/ คณุจารุมา อชักลุ/ คณุชญาน ีมหาตมวด/ี คณุยวุนาถ ชณุหโรจนฤทธ์ิ/ คณุสารัช ชณุหโรจนฤทธ์ิ คณุ
ปนปก อชักลุ/ ผศ. ดร.ทรงพล จารวุศิษิฏ-น.ส.เทพจรส ทงัสบุตุร/ ภมี-วรนัดา MD59/ เอม บลูสขุ MD97/ ด.ญ ภคัธมีา เพริล หมิะทองคาํ/
ด.ญ.ธาร สุจิรภิญโญกุล MD96/ คุณธนิส-ระวิภาวี ระศักด์ิศรี/ ผศ. ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ-น.ส.เทพจรส ทังสุบุตร/ คุณเศรษฐกาล
เศรษฐภากรณ/ ดญ.เบญญาภาและดญ.ปารวณั เสถยีรถริะกลุ/ คณุธติญิา ชโูต เจยีมสขุ/ ด.ญ.บญุนภา สมัฤทธิวณชิชา MD96/ คณุแพตริเซยี-
นภสร คารลา มงคลวนิช/ คุณมัณฑนา หิมะทองคํา/ บริษัท มายาณกานต จํากัด/ คุณวรันดา บุ ลสุข/ คุณระวิภา-คุณธนิสา
วีระศักดิ์ศรี/ คุณอารยา ศิริจรรยา/ คุณเพ็ญลักษณ เกรียงวัฒนพงษ/ ชาว MD92/ คุณชื่นชนก วัฒนศิริ/ ด.ญ.นิตา นานัครสิน
MD97/ ด.ญ.เอลลา วานิชวงศ MD98/ บริษทั ทปิโกฟดูส จาํกดั (มหาชน) (นํา้ดืม่ออราและนํา้ผลไม)/ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) สนับสนุนอปุกรณการจัดงาน/ บริษทั ซพี-ีเมจ ิจาํกดั/ บริษทั เดอะ กาแฟ การเตล็ จาํกดั ( COFFEE LOVE) /
ผลติภณัฑดจุดาวฟูด/ คณุกติยิาภรณ ชยัถาวรเสถยีร/ บรษิทั เทวกรรมโอสถ จาํกดั (นํา้มนัมวยสาํหรับบริการนวดนักวิง่)/ คณุอภิชา นธิอินนัตภร
สนบัสนนุนํา้เตาหู/ บรษิทั ไทยนํา้ทพิยจาํกัด (เครือ่งดืม่เกลือแร Aquarius)/ นทัเบเกอร่ี/ บริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน)/ บรษิทั เนสทเล 
(ไทย) จาํกดั (ไมโล)/ TessaLe/  บรษิทั คงิฟดูกรุป จาํกดั (Krispy Kreme Pie Face Cinnabon/ Revv Energy)/ KFC/ บรษิทัเวชพงศ
มารเกต็ติง้ จาํกดั (นํา้ผ้ึงเวชพงศ)/ MahAnh/ Pinnacle Gastro Co.,Ltd./ และอาหารอรอยๆ จากรานครวัสามจาน
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แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
นามสกุล........................................................................................................................................
ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)
 นักเรียนเกา รุน................ปที่จบ.............................จบชั้นสุดทาย.............................
 นักเรียนปจจุบัน
 ผูปกครองนักเรียนปจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
จํานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย

 เงินสด
 เช็คสั่งจาย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
 เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................

 เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย” 

 (รายละเอียดบัญชีธนาคารตางๆ ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรเดอี)
 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค 

 จาก ธนาคารไทยพาณิชย (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)
 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)

  บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)       วันหมดอายุ........................../...........................
  บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร)  หมายเลขบัตร.................................................
  ครั้งเดียว
  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือช่ือผูถือบัตร.....................................................................................................................
  

ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)

ผูบริจาค

ฝายมูลนิธิมาแตรเดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
 

ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)

(สําหรับเจาหนาที่)
เลขท่ีเอกสาร...................................................รหัสผูบริจาค.....................................................
ผูรับ....................................................................วันที่....................................................................
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LIVE IN THE HERE AND NOW
ณ ขณะปจจุบันกับชีวิตท่ีพนผานจากมะเร็ง คุณณัฐธิดา สมะลาภา (ปม) MD60

ในวนัทีค่นพบวาเปนโรคราย หลายคนอาจผดิหวงั
และจมจอมอยูกบัความทกุข แตสาํหรบัคณุณัฐธดิา
สมะลาภา (ปม) MD60 นัน้ เธอเลอืกทีจ่ะเขมแขง็
และฝาวกิฤติคร้ังใหญในชวีติคร้ังนีด้วยกาํลงัใจ
ทัง้หมดทีม่ ีทาํใหสามารถชนะโรคราย “มะเรง็เตานม” 
ไดอยางนาอศัจรรย เธอเปนอกีหนึง่ตวัอยางดีๆ  
ในการผานพนวกิฤติไปดวยพลงัแหงการคดิบวก 
ดวยความคดิทีว่า “คดิถงึแตวนันี ้ไมตองคิดวา
จะหายหรือไมวนันีจ้ะทาํอยางไรใหรูสกึสบายทีส่ดุ
เทาท่ีจะทําไดกพ็อ”

ดวยอายุในวัย 43 ป ผนวกกับทีท่างครอบครวัไมมปีระวตัผิูปวยมะเร็ง
มากอน โรคมะเรง็จึงไมอยูในสารบบของเธอเลยกว็าได แตความเปนจรงิ
ไมเปนเชนนัน้ “ตอนน้ันบงัเอิญคลาํเจอกอนเนือ้ทีห่นาอก กเ็ลยไปหา
หมอตรวจดวูาเปนอะไร ตวัเองไมเคยตรวจหามะเรง็เตานมมากอนเลย 
จนกระท่ังคลาํเจอกอนน้ัน พอหมอทาํ mammogram ดแูลว จงึทราบวา
เปนมะเรง็ อยูในขัน้ที ่2 ตอนรูขาวครัง้แรกความรูสกึคอืใครจะดแูลลกู
ไดดเีทาเรา แลวกร็องไห โดยยังไมไดคดิกลวัการเปนมะเร็งเลย คดิไมทนั
เพราะคดิถงึแตลกู ตอมาสกั 2-3 วนักท็าํใจไดแลว เพราะหาหมอแลว
ทราบวารักษาหายได ก็เลยสบายใจขึ้น แตชวงแรกคนในครอบครัว 
โดยเฉพาะพอแมนัน้เปนทุกขมาก ตวัเองเลยตองทาํตัวใหเขมเขง็เขาไว
คนรอบขางท่ีเขารักและเปนหวงเราจะไดไมตองทุกขใจมาก” จากน้ัน
เธอเริม่ปรกึษากบัคณุหมอถึงแผนการรักษา

คณุปมปฏบิตัติามคาํแนะนาํของคณุหมออยางเครงครดั จงึทาํให
การรักษาแตละขั้นตอนผานไปไดดวยดี การรักษามะเร็งเตานมให
หายขาดนัน้ตองใชวธิรีกัษาหลายๆ อยางรวมกนั ทัง้การผาตดั การใช
เคมีบําบัด และการใชยาตานฮอรโมน ซึ่งแพทยจะเปนผูวินิจฉัยการ
รกัษาทีเ่หมาะสมสําหรับคนไขในแตละรายแตกตางกนัออกไป “สาํหรบั
ปมเริ่มจากการผาตัดเอากอนมะเร็งท่ีเตานมออกกอน ตามดวยการ
ใชเคมบีาํบดั (คโีม) จาํนวน 4 เข็ม ซึง่มนันอยสดุแลวนะ (หวัเราะ) 
เขม็แรกปมแพมาก อาเจยีนจนตอง admit เขาไปในโรงพยาบาลถงึ 
3 คนื พอเขม็ที ่ 2-4 คณุหมอลดปรมิาณโดสลงและเพิม่ยาแกแพให
จึงรูสึกดีขึ้น ถึงจะมีอาการแพอยูแตก็พอทนได ในระหวางการรักษา
ปมยึดหลักวิธีคิดแงบวก คือคิดแควันตอวัน ไมไปกังวลกับสิ่งที่จะ
เกดิขึน้ในภายหนา และทาํจติใจใหราเรงิแจมใส บวกกบัการปฏบิตัติวั
ทีพ่ยายามใหเหมอืนเดมิทกุอยางกอนเปนมะเรง็ เชน ไปเทีย่วตางจงัหวดั
กับครอบครัว ออกกําลังกายดวยการวายนํ้า และพบปะสังสรรคกับ
เพ่ือนๆ ทีม่าใหกาํลงัใจ สิง่เหลานีท้าํใหปมผานพนการรกัษามาไดอยางดี

ตรวจเจอมะเรจ็แลว แตขอหมอไปเทีย่
วกอนผาตดั 

สามพีาไปเทีย่วหลงัคโีมเขม็ที ่3
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มะเร็งเตานมเปนมะเรง็ทีร่กัษาใหหายขาดได อกีทัง้ยงัสามารถตรวจคลาํไดดวยตนเอง ดวยการคลําหากอนท่ีผดิปกติอยางถูกวธิ ีอยางไร
กต็ามการมีกอนท่ีเตานมไมไดหมายความวาจะตองเปนมะเร็งเสมอไป อาการบงบอกของการเปนมะเร็งเตานม ไดแก การเปล่ียนแปลง
ของผิวหนงับรเิวณหนาอก เชน มรีอยบุม ยน หดตวั หนาผดิปกตคิลายเปลอืกสม หรอืบางสวนเกดิเปนสะเกด็ มคีวามเปล่ียนแปลงของ
หวันม เชน มกีารหดตวั หวันมบอด คนัหรอืแดงผดิปกติ เลือดออกทางหวันม อาการเจบ็เตานม หรอืมกีอนทีร่กัแร ผูปวยมะเรง็เตานม
สวนใหญไมมคีวามผดิปกตทิางพนัธกุรรม แตเกิดจากความผดิปกติของเซลลซึง่เกดิขึน้ภายหลัง และโดยมากเกดิเมือ่อายมุาก โดยเฉพาะ
ผูหญงิทีอ่ายปุระมาณ 45-50 ป ฉะนัน้ หากตรวจพบหรือมขีอสงสยัควรรบีไปพบแพทย เพือ่วนิจิฉยัโรคและวางแผนการรกัษาทีเ่หมาะสม 

ทีส่าํคัญคือกําลังใจจากคนรอบขาง โดยเฉพาะ พอ-แม สาม ีพีน่อง และ
ลูกๆ ดวย แตในระหวางการรักษาตัว ปมก็มีบางท่ีจิตตกจนตอง
รองไหเหมือนกัน จิตตกที่วามาจากความทรมานทางรางกายท่ีไดรับ
จากผลขางเคียงของคีโม เพราะฉะน้ันในชวงแรกของการใหคีโม 
ปมเลยพยายามออกกําลังกาย และตองทําตัวให active มากที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อเตรียมพรอมรางกายใหแข็งแรงสําหรับคีโมเข็ม
ตอไป พดูแลวเหมอืนมนังาย เพราะมันผานมาแลว แตขอบอกวามนั
เปนสิง่ทีท่าํได ถาเราพยายามและมีจติใจทีแ่ขมแขง็คะ”

เธอยิม้และเลาตอวา “ปมไดเรียนรูวาส่ิงรายๆ ทีเ่กิดกับเรามกัจะมี
สิ่งดีๆ ปนอยูเสมอ มันเปนเพียงบททดสอบที่พระเจามอบมาให
เพ่ือใหเราเรยีนรูและมีชวีติอยูตอไปในอนาคตอยางมคีวามสขุมากขึน้
การเปนมะเรง็ทาํใหปมรูวามีคนทีร่กัเราและเปนหวงเราอยูมาก ไมวา
จะเปนครอบครวั เพือ่น หรอืแมแตเจานายท่ีทาํงาน ความรักและความ
หวงใยนัน้เปนกาํลงัสาํคญัใหเราฝาฟน และมชีวิีตอยูไดอยางมคีวามสุข
ในทุกวนันี ้ดงันัน้ การใชชวีติของเราทุกวนันีก้ไ็มใชการใชชวีติอยูไปวันๆ
เพือ่ตวัเราเอง  แตเราตองอยูเพ่ือคนทีเ่รารักและรกัเราดวย”

ปจจบุนัเธอเปลีย่นแปลงการใชชวีติไปมาก โดยการดแูลเร่ืองการ
ทานอาหารใหด ีโดยการดืม่น้ําปนของ Dr.Wu 4-5 แกวทุกวนั หลกีเลีย่ง
การทานเนื้อสัตวใหญ แตเนนทานแตปลากับกุง เนนผักผลไม และ
ออกกําลงักายเปนประจําอยางนอย 5 วนัตอสปัดาห ตอนนีเ้ธอกลบัมา
แขง็แรงกวากอนเปนมะเรง็อยางมากซ่ึง ตวัเธอบอกวา “สขุภาพทีด่ขีึน้
กค็อืสิง่ดีๆ  อกีอยางหน่ึงทไีดมาจากการเปนมะเรง็น่ีแหละคะ”

เร่ืองราวความเขมแข็งของเธอเปนมากกวาคําคมสวยๆ ทีเ่อาไวใช
หยิบยกเอามาใชในวันที่รางกายออนลา เธอบอกวามะเร็งมิไดนําพา
แตความเลวรายมาให แตกย็งัไดทาํใหเธอเปล่ียนเปนคนใหมทีม่องโลก
ในแงดแีละรกัครอบครัวมากขึน้ บางคร้ังวกิฤตติางๆ ในชวีติกเ็กดิขึน้เพือ่
ทดสอบความแข็งแกรงของเรา เม่ือผานพนมาไดก็เหมือนฟาหลังฝน
ทีจ่ะงดงามกวาทีเ่คย 

หลงัจากทําคโีมเสรจ็ 2-3 เดือน

ออกไปปารตีก้บัเพ่ือนๆ

49SERVIAM

48-49 pc4.indd   4948-49 pc4.indd   49 7/10/2559   9:47:357/10/2559   9:47:35



เขียนค้ิวใหสวยไดดวยตัวเอง โดย คุณอรนุช วองปรีชา (ปอด) MD49

การเขยีนคิว้เปนอกีหนึง่ขัน้ตอนทีส่าวๆ อยางเราไมควรละเลย โดยเฉพาะสาวๆ ทีต่องแตงหนา
อยูเปนประจาํ เนือ่งจากการเขยีนคิว้เปนสวนสาํคญัมากในการแตงหนา เพราะคิว้ทีเ่ขยีนสวยไดรปู
จะทําใหใบหนามโีครงแลดสูวยคมชัด สามารถสงัเกตงายๆ วาในการแตงหนาเราอาจขามขัน้ตอน
บางอยางไป เชน อาจจะไมทาปาก ไมทาแกม หรอืไมแตงตากไ็ด แตถาแตงหนาแตไมแตงคิว้แลว 
การแตงหนาจะแลดไูมสมบรูณแบบ ฉะนัน้ เรามาเรยีนรูวธิกีารเขยีนคิว้ใหแลดสูวยไดรปูกนัคะ

GET AWESOME EYEBROWS

Get Awesome 
Eyebrows

จดุเริม่ตนของตาํแหนง
เขยีนหวัคิว้ทีแ่ลดูสวยสามารถ
วดัจากปกจมกูผานหวัตาไปถงึ
คิว้ในแนวตรง ตรงจดุทีแ่ตะ
คิว้นัน้จะเปนจดุทีเ่ร่ิมตนของ
การเขียนหวัคิว้

เริม่ตนท่ีหวัคิว้

การเขียนคิว้แ
บบงายๆีกา ย

ๆยๆบง้้้้้ีีีีกากาาาาาาาาาาาก แขยียยยยยยยยร
ๆๆายๆยๆยยๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆบบงบบบบบงงงงย ้้้้้้้้้้้ิ้ิ้้้้้เขีีีีีีีีีีีีีีีี บบ

ก นคากากาาราาาาาาาากกกกกกกก วแแวยนยยยีีขีขยขยยขยขยขยีขยขยยขขยยขยขยขขยีียยยร
ๆๆๆๆๆๆาายยยายยยยยยยยยยยยยยยยยๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆยๆยบงบบบบบบงงงงงงงงงงาา

ก ขข นยยยยยย ้้ิ้้้้้้ค้ิวิิิคิิิิิิ้ิิิิิ้ขีขีเขีีเขขขีีีขีีีีีีร ีเขีีีีี
 ยีีีีีีี ยบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบาก แวกกกกกกก ร
ๆนคนคยนนคนนนนนนนน
ๆๆๆ

เขรกกากกาารารารารรารราาาาราาารกกกกกกากกกกกกก วแววววแวแแวแแคววววววววว บบบบบนยนนยนนนนนนยนยนีีีีีีขีขีขขีีขีขีขีขขีขขยขยยขยยขยยยขยยยยขยยยรรรก
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาายายายายยยยายยยยยยยยยายยยยยยยๆยๆๆๆๆยๆยๆบบงงบงบงบงบบบบบบบบงงงางางงบงงงงงงงงงงงงาาางาาาางงางางาางาาา

กกกกก ขขยขขยยนยนนนนยนยยขยยยยย บิินคิคิคิคิิคิคิิิิวิคิวิิคิิิคิิคิคิคิิิเขเขเขเ ีรรรรเเ
ายาายาายยยยยยยยยบแบบบแบบบบบแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรกาาากาาากากกกกก แบแแแแแแแแวแววกกกกกกกกกกกกกกกกกกก รรเรร
ยๆๆๆคนคนคนคนคคคควคคนยนนนยนยนนนนนนนนคนนคนค
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เขเขขรเเขรเเเขขเขเขเเเขาาากากากากากาาากาาาการรรรรรรารารรรารารรรรราาารากกกกกกกกกกกกก ววแววแวววววแบแแแแแแแแแแแแแแแแแแแวแแแวแแแแแควควควควิววววววว บบบบบบบบบบบบบบนนนยนยนยนนยนยนนนขขขขขขขยยยยยยยยขยขยยขยยยยกกกก
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆายาายายาาายยายยายายายยายายายยยยยยยยยยๆยยยยๆยยยยๆๆยๆๆยๆยๆยๆๆๆๆๆยๆยๆๆยๆบงบงบงบบบงบบบบบบบบงงางางงาบงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงางางางางงงางาาาาาาาาาาาา

กกก ขขยขขขขขขขยยขยยนยยนยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยขยขยขยยขยยยยขยขยขยขยยยยข บงบบบบบบบบนคคิคิคคิคคิคิควิิคควคิคิคคคคคนคเขเขรเขขเขขขรรรเรเรเเ
ายายยาางางาายๆยยยๆยยยยยยยยยยยแบบบบบแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรารรรรรรรรกากากาาการาาาาากกกก แแแแแแแแวแวแแวแวแวแววแวววววกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก รรรรเรรรเรรรรรรรรรรเรรรรรร
ยๆๆคคคคคคคนคนคควคคควคควคคคคคคคคคนนยนยนยนนนนนนนคนคนคนคนนนนนคค
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เขรเเเเขเเขาาาาาาราราาาาาาาากาาาาการรรรรรรรรรรรรรรารรรราารารรรารรารรรรารกกกกกกก วววแวววววแบแแแบแบแแแแแแแแแแแแแแแแวแแวควควววววควววววววควววคววว บบบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนคนนนขขขขขขขขยยยยยยยขขยขขยยนยกกกกก
ๆๆๆาายายายยยาาาาาาาาาาายายายยายยยๆยยยๆยๆๆๆบงบงงบงบงบงบบบบบบงงงงงงงงาาางางางาางงงางงางงางางาาาาาา

กก ขขขขขขขยยยยยยยยยยยยขขขขยขยขขขขขยยยขขขข งบงบบบบบงบบงบบบบบบบบบบบคนนคนคคนนคนนคคคนคนนคคนคคคคคคควควนเขขขขขเขขขขขขเเเรเรเรร
 ยายาาาายางางางางางง ยๆๆแบแบแบแบแบบบแบบแบแแแบบแบแบแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรรารารารรรรรกากากกากกกาาาาราาาาาาา วแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแวววววแวววววววววววววววววกกกกกกกกกกกก วววกก รรรเรรรรรรรารรรรรรรรร คควววคควคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนคคคคคคคนนนเขขเขเเขเากาาาาาาราาาาารกากาากกากาการรเรรรรรรรรรรรรรรรรรก วแวแวว บแแแแแวแแแวววววววววววควคววคควควคววคคคควคควว บบนนนนนนนนนนนนนยกก
าาายายาบงบงงงบงงงงงงงงงงงงางงางงงงงเขย บงบงบบบคคคคคครเเเขเขเเเเขเรเขเ
แบบาราารารารารารรกกกกกกกกกกาาาารา วแวแวแแแแแแวววววววววววววกกกก วรรรรรรรรรรเเรรรรารรรร คควคคววควคควคววคคคคคคนนคคคคคคคคคคนเเาาาากกกก รรรรรเรรรร วววววแวววววววววคคคคคคควคววควววคคคเรเรเรเเรเเเเเก วแวววววววรรรเ ววคควควควคครรร วววรเ
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เมื่อคุณทราบข้ันตอนและการเลือกใช
ผลิตภัณทใหเหมาะสมกับค้ิวของคุณแลว 
การเขียนค้ิวก็จะเปนเร่ืองท่ีทําใหคุณแลดู
สวยไดดวยมอืคณุเองคะ

ควรเลอืกสทีีใ่กลเคยีงกบัสผีม ผลติภณัททีใ่ช
เขียนคิว้มหีลายรูปแบบท้ังแบบท่ีเปนเจล 
(Eyebrow Gel) ผูทีม่ขีนค้ิวบางใชเกล่ียทา
จะทาํใหคิว้แลดสูวย สวนผูทีม่ขีนค้ิวหนาแลว
ใหใชเพยีงมาสคาราปดเบาๆ ไมแนะนาํให
ลงสีคิว้อกี เพราะจะทาํใหคิว้แลดเูขมเกนิไป 
ผูทีข่นคิว้แหวงกใ็ชทีเ่ขยีนคิว้แบบเจลหรือแบบ
เมจิกนํา้ไลเบาๆ ตรงท่ีมขีนค้ิวไลมาสวนที่
แหวงแลวปดคิว้ทบัดวย Eyebrow Powder 
แปงฝุนอดัแขง็ใชสาํหรบัเขยีนค้ิว

การเลือกสีเขยีนค้ิว 

สวนปลายของโครงเสนคิว้สามารถวดัจาก
ปกจมกูผานหางกระบอกตา กจ็ะไดแนววาดจบ
ของหางค้ิว การวดันีจ้ะไมทาํใหหางคิว้แลดตูก
หรอืแลดสูัน้ไป

วดัจากปกจมูกผานปลายดวงตาดาํ ซึง่จดุ
ทีแ่ตะคิว้นัน้ จะเปนการเขยีนจดุสงูของคิว้ 
ถาเราทราบแนวเขียนจดุสงูของคิว้แลว 
คิว้จะไมแลดสูัน้กดุหรอืแลดยูาวเกนิควร

2

3

จดุสงูของค้ิว

จดุแนวจบของค้ิว

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเครือ่งสาํอาง @skinexercise 
และขอขอบคุณ นองแพรว MD84 ทีใ่หเกียรตเิปนแบบใหคะ
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ORGANIC AGRICULTURE
สัมผัสการเกษตรอินทรียท่ี จ.ยโสธร พรอมล้ิมลองขาวออรแกนิกคุณภาพ

ในชวงปลายฝนตนหนาวนี ้หากใครกําลงัมองหาท่ีทองเทีย่วสบายๆ แนวธรรมชาติ
ยโสธรก็นับเปนทางเลือกท่ีดีทีเดียว แมจะอยูหางจากกรุงเทพฯ ถึง 552 กิโลเมตร 
แตกเ็ดนิทางสะดวกท้ังทางเคร่ืองบนิซึง่ใชเวลาเพียง 1.30 ชัว่โมง หรอืทางโดยรถยนต
ซึ่งใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง เม่ือมาเยือนยโสธร แนนอนวาจะตองแวะเท่ียว
ชมวัฒนธรรมถิ่นอีสานท่ี “บานสิงหทา” ยานการคาต้ังแตสมัยโบราณ ที่นี่

มีการตักบาตรยอนยุคเปนประจําทุกวันศุกรและวันเสารบริเวณหนาวัดสิงหทา ในชุมชนสิงหทา อ.เมือง จ.ยโสธร นอกจากจะไดบุญแลว
ยังไดสัมผัสบรรยากาศเมืองเกา และสูดอากาศบริสุทธ์ิยามเชาอีกดวย เม่ือเสร็จจากตักบาตรในยามเชาสามารถนั่งรถรางชมเมืองยโสธร
เพ่ือเยี่ยมชมสถานที่เท่ียวสําคัญตางๆ พรอมเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน และพบปะกับชาวยโสธรไปในตัว เพียงช่ัวโมงกวาๆ ก็ไดแวะ
เท่ียวชมหลายสถานที่ เชน วัดมหาธาตุ ชุมชนเกาบานสิงหทาบานทําบ้ังไฟ และกลุมผลิตปลาสมยโสธร หรือจะแวะซ้ือหมอนขิด
ที่หมูบานทําหมอนขิดบานศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ปาต้ิว หางจากตัวเมืองยโสธรเพียงแคประมาณ 20 กิโลเมตรเทาน้ัน เม่ือรถวิ่งเขาสู
หมูบาน จะรูปปนหมอนขิดอันใหญตั้งอยูกลางหมูบานเปนสัญลักษณ ที่นี่บานทุกหลังจะเปดบานใหเขาชมการทําหมอนขิดและใหเลือกซื้อ
ของทีร่ะลกึกนัตามชอบใจ

วารสารเซอรเวียมฉบับเดือนตุลาคมน้ี เราได
รับเกียรติจาก คุณอรยา สูตะบุตร MD56 
หน่ึงในผูไดรับราลวัล Angela Award 2017 
พาเราทองเท่ียวจังหวัดยโสธร พรอมเย่ียมชม
การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียกันอยางใกลชิด

แตหากอยากสัมผัสวิถกีารเกษตรอินทรียของจงัหวัดยโสธร ทีไ่ดรบั
การสนับสนุนในการพัฒนาโครงการเกษตรอินทรียตางๆ จนเกิดเปน
สหกรณผูผลติเกษตรอนิทรียขึน้ สหกรณแหงนีไ้ดรบัการรับรองคุณภาพ
จากมลูนธิสิายใยแผนดนิ ถอืเปนตนแบบใหกบัชาวนาในชุมชนในการ
หนัมาทําการเกษตรอนิทรียอยางจริงจงั ดงันัน้ หากไดมาเทีย่วทีย่โสธร
ก็ควรหาเวลาขับรถชมทองนาที่เขียวชอุ มและลองมาสัมผัสวิถี
การเกษตรอันเปนอาชีพแตดั้งเดิมของตนไทย ซึ่งปจจุบันไดเปนการ
ทาํการเกษตรแบบปลอดสารพิษมาตรฐาน IFOAM ทีไ่ดรบัการยอมรบั
ในยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุนอีกดวย คุณปุมเลาวา “จากวิกฤติของ
โครงการจํานําขาวทําใหกลุมบ๊ิกทรีอยากเขามาชวยเหลือเกษตรกรที่

กาํลงัประสบปญหา เพือ่ชวยสงเสริมใหเกษตรกรไทยมรีายไดอยางย่ังยนื โดยไดเริม่จากการใหความรู
ถงึท่ีมาและคณุประโยชนของผลผลติแบบออรแกนิก กลุมบิก๊ทรีจงึเขามาชวยระดมทนุ และใหความรู
เร่ืองการทําเกษตรอินทรียผานทางส่ือตางๆ ทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิรก และอีเวนท รวมไปถึงการนํา
ผูสนใจเขาเย่ียมชมการทําการเกษตรอินทรีย พรอมพาไปชิมสารพัดของอรอยท่ีทําจากขาวและ
ผกั-ผลไมอนิทรียกนัแบบสดๆ จากไร” 

คณุอรยา สตูะบตุร (ปุม) MD56

ซ
ช

ี ั   ํ ั  ั 
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โครงการขาวเพ่ือนชาวนาเกิดจากวกิฤตกิารจํานาํขาวทีม่ชีาวนาจาํนวนมากไมไดรบัเงินจาํนาํขาวจากรัฐบาล กลุมบิก๊ทรจีงึเขามาชวย
ชาวนาเพือ่เปลีย่นจากการทาํนาท่ีใชสารเคมมีาเปนการทําเกษตรอนิทรยี โดยบ๊ิกทรจีะชวยหากลุมผูบรโิภคท่ีอยากจะชวยชาวนาดวยการ
ซือ้ขาวลวงหนา เปนการจายเงินลวงหนาใหเกษตรกร เพือ่ใหเกษตรกรมีทนุในการทําเกษตรอนิทรียและมตีลาดรองรบัในราคาท่ีเปนธรรม
ทีช่าวนารูสกึวา “คุมเหนือ่ย” เปนแนวความคดิทีใ่หผูบริโภครวมเปนสมาชิกลงทนุกับชาวนา ซึง่จะไดรบัขาวท่ีทยอยสทีกุ 2 เดอืนทีย่งัมคีวาม
ใหมสด อรอยกวาอยางแนนอน นบัไดวาน่ีคอืการประกนัขาวอยางหน่ึงท่ีรบัรองผลประโยชนจะกลับมาสูทัง้ผูบรโิภคและชาวนาอยางแทจริง

ชวงเทศกาลปลายปน้ี หากใครกําลังมองหาของขวัญดีๆ
สําหรับคนพิเศษ “ขาวเพ่ือนชาวนา” ของกลุมบ๊ิกทรี (Big Tree)
ก็พรอมเปนตัวแทนแหงความรักและความหวังดี อีกท้ังยังได
ชวยเหลือชาวนาและองคกรตางๆ ไดแก มูลนิธิคริสเตียน
เพ่ือคนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดรอยเอ็ด และมูลนิธิ
พอเรย โดยรายไดจาการขายขาวอินทรียทุก 1 กก. หรือ
จํานวน 100 บาท จะถูกบริจาคเขา “กองทุนประกันความเส่ียง
ของชาวนา” 8 บาท และ “กองทุนสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน” 
12 บาท 
“ขาวชาวนา” ผลิตโดยสหกรณผูผลิตเกษตรอินทรีย จํากัด 
118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ติดตอ thaifarmersfriend@gmail.com หรือ 
www.facebook.com/farmersfriendrice 
มีใหเลือก 4 แบบ คือ ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง 
ขาวกลองหอมมะลิ และขาวไรซเบอรร่ี

กวา 6 ปแลวทีค่ณุปุมไดทุมเทแรงกายแรงใจรวมกบัอาสาสมคัร
ของกลุมบ๊ิกทรี (Big Tree) ชาวนาที่แกรงกลาคือแบบอยางท่ีทําให
เรายืดหยัดในอุดมการณและตอสูในแบบของเรา แมปจจุบันสมาชิก
ของโครงการ “ขาวเพ่ือนชาวนา” ไมไดมากมายนัก แตเราก็มุงมัน่ทีจ่ะ
ใหความรูและเช่ือวาผูคนจะเขาใจวาขาวที่อรอย และมีคุณภาพน้ัน
ไมไดราคาแพงอยางท่ีคดิเลย ขาวของสกหรณมหีลายหลายสายพันธุ
ทั้งขาวหอมมะลิ ขาวกลอง ขาวกลองหอมมะลิ และขาวไรซเบอรรี่ 
“เราไดรับการสนับสนุนจากผูบริโภคเปนอยางดี โดยเฉพาะลูกคา
ในยโุรปและญีปุ่น สวนในไทยก็มหีลายทานสัง่ซ้ือขาวกบัเราเปนรายป 
ซึง่เรากน็าํจดัสงใหถงึกรงุเทพฯ กนัเลยทเีดยีว นอกจากนีย้งัมรีานอาหาร
ที่ตระหนักถึงคุณคาของวัตุดิบที่มีคุณภาพและไดเลือกใชขาวใน
โครงการของเราอยาง รานโบลาน ราน Cafe Now by Propaganda
และโรงแรมศรพีนัวา ภเูก็ต “คณุปุมกลาวดวยรอยย้ิม “สาํหรบัพ่ีนอง
ชาวมาแตรหากผานมาท่ีจังหวัดยโสธร ก็อยาลืมแวะเยี่ยมโครงการ
ขาวปลอดสารพษิของเรานะคะ  
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Delicious Corner
กราโนลา ของขวัญเพ่ือสุขภาพสงตอจากใจ

อกีไมนานเทศกาลของการฉลองจะกลบัมาอกีครัง้ วารสารเซอรเวยีมฉบบันีก้ม็เีคลด็ลับดีๆ  
ในการจดัเตรยีมของขวญัแสนอรอยเพือ่สุขภาพสําหรบัทกุเทศกาลมาฝากกนัเชนเคย 

กราโนลาอาหารคลนีของคนรกัสขุภาพ อดุมดวยสารอาหารท่ีมปีระโยชน โดยเฉพาะไฟเบอร
ทีช่วยใหระบบขบัถายทาํงานไดด ีและอ่ิมทองนาน จงึเหมาะสาํหรบัสาวๆ ทีต่องการควบคมุนํา้หนกั 
อกีทัง้ยงัสามารถประยกุตใหอรอยไดหลายแบบตามความชอบ เชน รบัประทานคูนํา้ผึง้ นมสด โยเกริต 
หรอืเพิม่ผลไมตางๆ นอกจากนีย้งัทาํเองไดงาย เหมาะอยางยิง่สาํหรบัเปนของขวัญแดคนทีค่ณุรกัในทุกเทศกาล

Ê‹Ç¹¼ÊÁ (ÊíÒËÃÑº 16-18 ªÔé¹)
ขาวโอต 225  กรมั
ถวัอลัมอนดบดหยาบ 60  กรมั
ถัว่พแีคนบดหยาบ 60  กรมั
เมลด็ทานตะวนัแกะเปลือก 60  กรมั
แอปริคอทแหง 50  กรมั
นํา้ตาลทรายแดง 45  กรมั
นํา้ผึง้ 224  กรมั
เนย 3  ชอนโตะ
กลิน่วานลิลา 1½  ชอนชา
เกลอื ¼  ชอนชา
 

Granola อร�อยได�สขุภาพ

ÇÔ̧ Õ·íÒ
1. ใสทกุอยางรวมกนัในชามผสม กวนใหเขากัน
2. ละลายเนยถัว่อลัมอนดกบันํา้ผึง้ใหเขากันจนเปนเนือ้ครมี (นาํเขา
 ไมโครเวฟประมาณ 40 วนิาที 1 นาท ีหรือละลายบนเตาโดยใชไฟออน)
3. เทสวนผสม (เนยถ่ัวอลัมอนดและน้ําผ้ึง) ทีล่ะลายแลวลงในชาม 
 รวมกบัสวนผสมแหง จนกวาทกุอยางจะเนียนเขาเปนเนือ้เดยีวกนั

4. เทลงถาดขนาด 8x8 นิว้ เกล่ียใหเทากนัทัง้ถาด ปกูระดาษไขรอง
 ชัน้หนึง่กอน ขนมจะไดไมเหนยีวตดิถาด นาํไปแชเย็น 20-30 นาที 
 แลวนาํออกมาตดัเปนแทง 8 แทงเทาๆ กนั 

คาํแนะนาํ: ใสซองสูญญากาศ นาํเขาตูเย็นเพ่ือยืดอายุใหทานไดนานข้ึน
โดยสามารถทําเปนขนมทานเลนสําหรับคุณหนูๆ หรือบดหยาบแลว
ผสมกบัโยเกริตและผลไมแหงกอ็รอยสดุฟนสาํหรบัคณุแมไดไมแพกนั

Granola Gift Ideas

ททศศกกาาลลทศกศกาลศก

Granola Bars ÊíÒËÃÑºà ḉ¡æ 
ª‹Ç§à·È¡ÒÅÎÒâÅÇÕ¹
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Granola Cornflake 
ÊíÒËÃÑºà·È¡ÒÅÇÑ¹¾‹Í

Granola Cookies ÊíÒËÃÑºà»š¹¢Í§¢ÇÑÞ
¤ÃÔÊμ�ÁÒÊáÅÐ»‚ãËÁ‹

Ê‹Ç¹¼ÊÁ
1. แปงอเนกประสงค 150  กรมั
2. วานลิลาชนดิผง ¾ ชอนชา
3. ผงฟ ู ¼ ชอนชา
4. เบคกิง้โซดา ¼ ชอนชา
5. มารการนี 125  กรมั
6. นํา้ตาลไอซิง่  50-60 กรมั
7.  นํา้ตาลทรายแดง 35  กรมั
8.  นอนเดร่ีครมีเมอร (Non-dairy creamer) 75  กรมั
9.  กราโนลาโฮมเมด  ตามชอบ

ÇÔ̧ ×·íÒ
1. นาํแปงอเนกประสงค ผงฟ ูวานลิลาชนิดผง เบคกิง้โซดา รอนเขาดวยกนัพักไวกอน
2. เทมารการนีลงในโถผสมตีดวยความเร็วปานกลาง คอยๆ เตมินํา้ตาลไอซ่ิง
 ลงมาจนหมด เตมินํา้ตาลทรายแดงลงไป ตใีหสวนผสมทีไ่ดขึน้ฟู
3. เตมินอนเดรีค่รีมเมอร แลวปรบัเปนความเร็วตํา่ผสมใหเขากนั คอยๆ เตมิแปง
 ทีร่อนไวลงไปจนหมด ตามดวยเครือ่งคกุก้ีตางๆ ตใีหสวนผสมตางๆ เขากันดี
4. เตรียมถาดสาํหรับอบท่ีทาดวยเนยขาวบางๆ ตกัสวนผสมเปนกอนกลมๆ ขนาด
 เทาๆ กนัวางลงบนถาด 
5. นาํคุกก้ีไปอบทีอ่ณุหภูม ิ150 – 160 องศาเซลเซียส นานประมาณ 25-30 นาที

Ê‹Ç¹¼ÊÁ
คอรนเฟลก (ยีห่อทีช่อบ)  300  กรมั 
เนยสดชนดิจดื  100  กรมั
นํา้ตาลทรายสทีองหรอืแบบธรรมชาติ  120  กรัม
นมขนหวาน  2  ชอนโตะ
นมสด  2  ชอนโตะ
แปงสาลเีอนกประสงค  2  ชอนโตะ
นํา้ผึง้ 30  กรมั
เกลอืปน 1  กรมั
ฝกวานลิลา (หรอืกลิน่สงัเคราะห) 1  ฝก
กราโนลาโฮมเมด  ตามชอบ

ÇÔ̧ Õ·íÒ
1. ใสเนย นํา้ตาลทราย นมขนหวาน นมสด แปงสาลฯี นํา้เช่ือม เกลือปน
 และฝกวานลิลาผาขดูเอาเมลด็ใสลงไปในหมอ
2. นาํขึน้ตัง้ไฟปานกลาง คนผสมเขาดวยกนั เคีย่วไปเร่ือยๆ จนเดอืด 
 และเหนยีวขน
3. เทคอรนเฟลกใสลงในอางผสมทีเ่ตรยีมไว ตามดวยกราโนลาโฮมเมด
 ทีเ่ตรยีมไว
4. คอยๆ ตักคาราเมลที่รอนราดลงไปในอางคอรนเฟลกประมาณ
 ครึง่หนึง่ คนผสมคลกุเคลาใหเขากนัใหทัว่ดวยพายยาง แลวคอยๆ 
 ตกัคาราเมลราดลงไปตรงท่ียงัไมทัว่ ราดใหทัว่ถงึแลวคนไปเร่ือยๆ 
 จนเขากนั ประมาณ 5 นาท ีจะเร่ิมรูสกึวาคาราเมลทีร่าดเร่ิมแหง 
 (แผนคอรนเฟลกไมตดิกนัเปนกอนๆ)
5. จากนัน้แบงใสถาด รองดวยกระดาษไข นาํเขาเตาอบท่ี 130 องศา
 เซลเซียส ใชไฟบน-ลาง และพดัลม อบประมาณ 10 นาท ีแลว
 นาํออกจากเตาอบแลวเทผึง่ไว
6. เก็บใสภาชนะปดฝาใหสนิท ก็จะไดคาราเมลคอรนเฟลกกรอบๆ 
 ไวทานไดทกุโอกาส
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แวดวงมาแตรเดอีฯ
ถึงเวลาอัพเดตเรื่องราวของนักเรียนเกามาแตรเดอีฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทรา บูรณฤกษ MD35 ที่ไดรับคัดเลือกจากสภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภใหเปน “สตรีไทย
ดเีดน ป 2559” โดยการคัดเลือกจากสตรีไทยท่ัวประเทศ ในการนีส้มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารเีสดจ็ฯ แทนพระองคเพือ่พระราชทาน “โลเชดิชเูกยีรต”ิ เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 ซึง่เปนวนัสตรไีทย

รวมแสดงความยินดีในวันคลายวันเกิดของ มาแมรเลติเซีย
เดโซเนียร ครบ 93 ป เม่ือวันเสารที่ 10 กันยายน ที่ผานมา
พวกเราขอภาวนาใหมาแมรมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงตลอด
ไปหากพ่ีนองมาแตรเดอีฯ ที่คิดถึงทานสามารถไปเย่ียมเยียนทานที่
บานเรยนีา จ.เชยีงใหม นะคะ

MD Society

58 SERVIAM

58-63 edit pc4.indd   5858-63 edit pc4.indd   58 7/10/2559   11:28:067/10/2559   11:28:06



58-63 edit pc4.indd   5958-63 edit pc4.indd   59 7/10/2559   11:45:067/10/2559   11:45:06



ร วมแสดงความยินดีกับธุรกิจที่ เติบโตอยางไม หยุดยั้งกับ 
คุณนนทกานต (ทัพพะรังสี) อึง (เอ) MD56 กรรมการผูจัดการ 
บรษิทั เค เอน็ เค เอ็น จาํกัด ผูดาํเนินการสถาบันเสริมพฒันาการ
เด็กเล็ก Gymboree สาขาพระราม 3 และสาขาชิดลม ในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 15 ป Gymboree ทัง้สองสาขา

้้้้้้้

ขอแสดงความยินดีกับสองสาวคนเกงของมาแตรเดอีฯ คุณยุวดี
จริาธวิฒัน MD42 และ คณุนสุรา (บญัญตัปิยพจน) อสัสกลุ MD51
ในโอกาสไดรับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอยาง ประจําป 2559 โดย
สหพนัธสมาคมสตรนีกัธุรกิจและวชิาชีพแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ นอกจากนี ้คณุนสุรายงัไดรบัแตงตัง้เปนนายกสมาคมหญงิ
คนแรกของสมาคมประกันชีวติอีกดวย ขอปรบมอืดังๆ ใหกับอีกกาว
ของความสาํเรจ็ของทัง้สองทานดวยนะคะ

ทานผูหญิงอังกาบ บณุยัษฐิต ิคณุฉฏา สบีญุเรอืง และ คณุรัชตภา
วชริาภรณเดช พรอมดวยตวัแทนจากสมาคมฯ คณุศรชีนก วฒันศริิ
MD44 และ คุณนลินรัตน ลินปราชญา MD44 รวมฟงปาฐกถา
เร่ือง “แนวพระราชดําริดานการศึกษากับอนาคตประเทศไทย” โดย 
ฯพณฯ องคมนตร ีศาสตราจารยเกียรตคิณุ นายแพทยเกษม วฒันชยั 
ซึง่จัดโดย คณุหญงิปทมา ลสีวัสด์ิตระกลู ประธานชมรมผูรูคณุแผนดิน 
และสมาคมนักเรยีนเกาโรงเรียนจติรลดาเปนเจาภาพจัดงาน ทีโ่รงละคร
สาํนกัพระราชวัง (สนามเสือปา) เม่ือวนัที ่16 กนัยายน ทีผ่านมา
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Reunion MD62 การรวมตวักันครัง้ย่ิงใหญหลังจากหางหายกนัไปเกือบ 30 ป ชาว MD62 กวารอยคนพรอมใจกนัมารวมตวักันในธีมสีบาน
พรอมรวมอาลยัตอการจากไปกอนวยัอนัสมควรของ อรณ ีอคันทิตั (จิบ๊) งานของจิบ๊จงึทําใหเพือ่นๆ ทีห่างกนัไปไดกลบัมารวมตวักนัอกีครัง้ 
เมือ่วนัเสารที ่24 กนัยายน 2559 ทีผ่านมา ทีโ่รงแรม S31
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Laundry เสือ้ผาแนว casual ทีอ่อกแบบมาเพ่ือความใสสบาย ใชผาลินนิเปนหลัก มตีัง้แตเสือ้เชิต้เบสกิใสงายๆ เพือ่เอาไว mix and match
ใหเปนสไตลของตัวคณุเอง รวมไปถึงชดุ smart casual ทีส่ามารถใสไปทํางานไดดวย โดย คณุอาภาพรรณ ไรวา MD66 ดไีซนเนอรของแบรนด
ตัง้ใจทําเส้ือทีส่ามารถหยบิจบัมาใสไดในวันสบายๆ “Less effort and still look stylish” สามารถเลือกชมสนิคาไดทาง IG: laundry_clothing
และสอบถามรายละเอยีดสัง่ซ้ือไดทาง Line: pie.apapan

MD Society
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URSULINES’S 
COLLECTION
NEW RELEASE

ชมรมศษิยอรุสลุนิรวมฉลอง

งานกระชบัมติรศษิยอรุสลุนิ ประจําป 2560

รวมสนับสนนุสนิคาของคณะอรุสลุนิไดแลววนันี ้ที ่MD Shop 
โรงเรยีนมาแตรเดอวีทิยาลยั โทร. 02-251-4043

¼ŒÒ¾Ñ¹¤ÍÊØ´ªÔ¤!

2 แบบ 2 ส ีหลากสไตล สนีํา้เงนิ และสคีรมีเทา 
ขนาด 105 x 105 cm. ราคาผนืละ 450 บาท 
ขนาด 160 x 34 cm. ราคาผนืละ 350 บาท

ชมรมศิษยอรุสลุนิผลติสนิคาทีม่สีญัลกัษณ 
URSULINE ทกุ 2 ป กอนจดังานกระชบัมติร
เพือ่สรางความเปนหน่ึงเดยีวของศษิยอรุสลุนิ 
ซึง่ชมรมนาํรายไดมอบใหกจิการตางๆ ทีจ่าํเปน
ตองไดรบัความชวยเหลอื ซึง่ครัง้นีจ้ะนาํสมทบ
ในการสรางอาคารเอนกประสงคใหโรงเรยีน
ปยมาตย ซึง่เปนโรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห
ของคณะอรุสลุนิท่ีจงัหวดัพะเยา

ขน

ดวน! สนิคามจีาํนวนจาํกดั

MD Society

62 SERVIAM
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ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแมสมใจ เดชธํารง 
คุณแมของ คุณวิไลลักษณ พรรณเชษฐ MD45 ชาวมาแตรเดอีฯ 
ขอเปนกาํลงัใจใหคณุวิไลลกัษณและครอบครวัมา ณ ทีน่ีค้ะ 

หหหหหาาาาากกกกศศศศิิิิษษษษยยยยเเเเเกกกกาาาาทททททาาาานนนนใใใใใใดดดดมมมมีีีีขขขขาาาาววววคคคครรรราาาาวววววออออยยยยาาากกกกบบบบออออกกกกเเเลลลลาาาาใใใใหหหหเเพพพพืืืื่่อ่อออนนนนๆๆๆๆ  แแแแลลลละะะะพพพพีีีี่่่น่นนนอออองงงงชชชชาาาาววววมมมมาาาาแแแแตตตตรรรรเเดดดดออออีีีฯฯฯฯ ใใใใหหหหททททรรรราาาาบบบบถถถถึึึึงงงงงคคคคคววววาาาามมมมเเเเคคคคคคลลลลล่่่่ืืืืออออนนนนไไไไไหหหหหววววว งงงชชงงงงชชชชชชชชชช าาาาาแมมมาาาาแาาาาาาวววมมมมวววววมมมมมมมมมมมม แแแแแแแตตแแตตรรเเรเเรรเเเรรเเเเเตตรรรรตตรรรตตรตตร ดดดดอดดดออฯฯฯฯ ฯฯฯฯฯฯฯออีีีออีีออฯออฯีีีีี ใใใหใใใใหหใใใใใใใใใ าาาารรรราาาารรรรรรรรททททหททททหหห
สสสสงงงงเเเเรรรร่่่่ืืืือออองงงงรรรราาาาววววพพพพรรรรออออมมมมรรรรููปปปปมมมมาาาาไไไไดดดดทททท่่่ีีี   sssseeeerrrvvvviiiiaaaammmm....mmmmaaaaiiiillllbbbbooooxxxx@@@ggggmmmmmaaaaiiiillll.ccccoooommmm นนนนะะะะคคคคะะะะgggggggg llll....lll...lllllll c น
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ขอมลูนกัเรยีนเกา...................................................................................................................... 
รุน MD.............................................................เลขประจาํตวั..................................................
ชือ่ในฐานขอมลูสมาคมฯ ......................................................................................................... 
นามสกลุ........................................................................................................................................

 แจงเปลีย่นชือ่หรือนามสกุล
ชือ่เดมิ........................................................................................................................................... 
ชือ่ใหม..........................................................................................................................................
นามสกุลเดมิ...............................................................................................................................
นามสกุลใหม...............................................................................................................................

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

 แจงเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท เปน...........................................................................   
 แจงเปลีย่นอีเมล เปน.....................................................................................................
 แจงขอลดจํานวนวารสาร SERVIAM ทีส่งให

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

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

ขอมลูเพิม่เตมิอืน่ๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

แกไขขอมูลสมาชิก

แบบฟอรมการแกไขขอมูลสมาชิกแบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
ชื่อผูบริจาค (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
นามสกุล........................................................................................................................................
ท่ีอยู (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทํางาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................................

ขอมูลผูบริจาค (อยางใดอยางหนึ่ง)
 นักเรียนเกา รุน................ปที่จบ.............................จบชั้นสุดทาย.............................
 นักเรียนปจจุบัน
 ผูปกครองนักเรียนปจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
 บุคคลทั่วไป

ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
จํานวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย

 เงินสด
 เช็คสั่งจาย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย”
 เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................

 เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย “มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย” 

 (รายละเอียดบัญชีธนาคารตางๆ ตามขอมูลบนแผนพับมูลนิธิมาแตรเดอี)
 โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูบริจาค 

 จาก ธนาคารไทยพาณิชย (มูลนิธิฯ จะสงแบบฟอรมธนาคารใหภายหลัง)
 เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)

 บัตรวีซา (ทุกธนาคาร)       วันหมดอายุ........................../...........................
  บัตรมาสเตอร (ทุกธนาคาร)  หมายเลขบัตร.................................................
  ครั้งเดียว
  รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกวาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ชื่อผูถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือช่ือผูถือบัตร.....................................................................................................................
  

ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)

ผูบริจาค

ฝายมูลนิธิมาแตรเดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ตอ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
 

ตนฉบับ (สําหรับมูลนิธิ)

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