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Welcome Message

สารจากนายกสมาคม
สุดถนอม กรรณสูต MD54
สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ งมาแตร์เดอีวทิ ยาลัยทุกท่าน
ก่อนอื่นดิฉันขอกล่าวค�ำขอบคุณพี่น้องชาวมาแตร์เดอีทุกท่านที่ได้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี ท�ำให้ดฉิ นั และกรรมการ
สมาคมฯ ชุดปัจจุบนั มีกำ� ลังใจทีจ่ ะสร้างสรรค์กจิ กรรมอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมเพื่อคุณครู เริ่มจาก
เดือนมีนาคมทีด่ ฉิ นั และคุณจิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ ) MD53 อุปนายกฯ ที่ 3 ได้เป็น
ตัวแทนชาวมาแตร์เดอีไปเยี่ยมคุณครูวิมล ในเดือนเมษายนเราได้จัดทริป
พาซิสเตอร์และคุณครูอาวุโสจ�ำนวน 22 ท่านไปทัศนศึกษาที่ประเทศพม่า
ซึง่ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุน่ สนุกสนาน ระหว่างคุณครู
กับลูกศิษย์ทตี่ ามไปดูแล
จากนัน้ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษโดย ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร (พัตเตอร์) MD78
ก็ได้จัด MD Workshop เรียนแต่งหน้ากับอมตา จิตตะเสนีย์ (แพร)
MD76 ตามมาด้วยฝ่ายวิชาการโดย ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต (นิง้ ) MD63
ได้จดั สัมมนา “ภาษีและการลงทุน” โดยเรียนเชิญ เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา
MD59 และแพตริเซีย มงคลวนิช MD59 มาเป็นผูบ้ รรยาย
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์โดย พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ (อ้อ) MD54
พร้อมทีมแพทย์อาสาของเราได้มาตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้คุณครูและเด็กๆ
ทีบ่ า้ นเทพ นอกจากนี้ คุณศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) MD44 อุปนายกฯ ที่ 1 ได้กรุณาเป็นแม่งานเชิญชวนนักเรียนเก่ามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
ร่วมใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยดอกไม้จันทน์ทุกดอกจะได้น� ำส่ง
ผ่านมูลนิธพิ ระดาบส
ส่วนอีก 3 งานใหญ่ของสมาคมฯ ทีจ่ ะตามมา งานแรกคืองานถ่ายรูปรวมรุน่ ของนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบนั กว่า 90 ร่นุ เพือ่ จัดท�ำ
หนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั ... 100 ร่นุ มาแตร์เดอี 90 ปี แห่งความผูกพัน” พร้อมกับการอัพเดททะเบียนนักเรียนเก่าให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ ต้อง
ขอขอบคุณ อรนุช ว่องปรีชา (ป๊อด) MD49 อุปนายกฯ ที่ 2 ทีก่ รุณาเป็นแม่งานใหญ่ และอลิสา เคหสุขเจริญ (นีนา่ ) MD70 ทีช่ ว่ ยเป็น
ธุระรับผิดชอบการจัดท�ำเสือ้ 90 ปี จ�ำหน่ายส�ำหรับงานนี้
ส่วนงานทีส่ องก็คอื งาน MD Run 2017 ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้รว่ มกับสมาคมผูป้ กครองและครู จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2 เพือ่ น�ำรายได้สมทบ
กองทุนแด่คณ
ุ ครูดว้ ยดวงใจเพือ่ คุณครูอาวุโสของเรา โดยจะจัดขึน้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ขอเรียนเชิญ
นะคะ
และงานสุดท้ายก็คอื งานวันสวยได้กศุ ล ซึง่ สมาคมฯ จัดมากว่า 30 ปี โดยมี ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน (เป้า) MD44 เป็นแม่งาน
มาโดยตลอด แม้ปนี พี้ เี่ ป้าจะจากเราไปแล้วแต่เราก็จะพยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ ดิฉนั จึงขอถือโอกาสนีข้ อเชิญชวนให้ทกุ ท่านมาร่วมบริจาค
ของดีมอื สองและมาร่วมซือ้ สินค้าในงานวันสวยของเรากันด้วยนะคะ
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ คงจะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่มคี ณะกรรมการทีเ่ ข็มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี เสียสละ ท�ำหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายอย่างสมบูรณ์ จนท�ำให้แต่ละกิจกรรมของสมาคมฯ ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ดิฉนั จึงขอขอบคุณเพือ่ นๆ มาแตร์ รุน่ 54
คณะกรรมการ และอนุกรรมการสมาคมฯ ทีใ่ ห้การสนับสนุน แล้วพบกันในทุกกิจกรรมทีเ่ ราจัดขึน้ นะคะ
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Welcome Message

สารจากสาราณียกร
ขอต้อนรับสูก่ จิ กรรมดีๆ สำ�หรับชาวมาแตร์เดอี

หนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั ... 100 รุน่ มาแตร์เดอี
90 ปี แห่งความผูกพัน” สามารถสั่งจองได้
ในวั น ถ่ า ยภาพรุ ่ น คื อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม
2560 และวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ในราคา
เล่มละ 900 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท)

สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ งชาวมาแตร์เดอีทกุ ท่าน
นิตยสารเซอร์เวียมฉบับเดือนสิงหาคมนี้ นับเป็นอีกฉบับที่เต็มไปด้วย
เรือ่ งราวของกิจกรรมทีไ่ ด้สร้างรอยยิม้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพีน่ อ้ ง
ชาวมาแตร์ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการจัดท�ำหนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั ...
100 รุน่ มาแตร์เดอี 90 ปีแห่งความผูกพัน” หนังสือภาพทีป่ ระมวลเรือ่ งราว
แห่งความทรงจ�ำอันอบอุน่ ในรัว้ มาแตร์เดอี ซึง่ ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปกีย่ คุ กีส่ มัย
วัฒนธรรมและจิตตารมณ์เซอร์เวียมของเราก็ยังคงประทับอยู่ในหัวใจทุกดวง
ของพีน่ อ้ งชาวมาแตร์เสมอ
การจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่คณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ทุม่ เทอย่างเต็มที่ ดังทีห่ ลายๆ ท่านได้เห็นแล้ว
ในวันถ่ายภาพรุน่ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา นับเป็นมหกรรม
ครั้งใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าและอาสาสมัครมาแตร์เดอี
นับร้อยชีวิต ได้อุทิศตนร่วมกันบริหารจัดการการถ่ายรูปนักเรียนเก่ากว่า
3,000 คนให้ ส� ำ เร็ จ ลงอย่ า งราบรื่ น แต่ ก็ เ ป็ น เพี ย งการเริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น
เพราะการถ่ายรูปรุ่นยังคงต้องจัดขึ้นอีกอย่างน้อยถึง 2 ครั้งด้วยกัน ควบคู่
ไปกับการถ่ายรูปรุ่นเราก็ก�ำลังด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์
และท� ำ แบบสอบถามส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการจั ด ท� ำ เนื้ อ หาบทอื่ น ๆ ของหนั ง สื อ
กันอย่างขะมักเขม้น ซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าฟังการสัมภาษณ์ดังกล่าวด้วย
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนปัจจุบันทั้งประถมต้น ประถมปลาย
มัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งท�ำให้ดิฉันรู้สึกทึ่งและปลาบปลื้มแทนคุณพ่อ
คุณแม่ของเด็กๆ เหล่านีจ้ ริงๆ ด้วยวัยเพียงเท่านี้ พวกเขามีหวั ใจทีเ่ ปีย่ มไปด้วย
จิตตารมณ์เซอร์เวียมทีพ่ ร้อมจะรับใช้สงั คม โดยเนือ้ หาของบทสัมภาษณ์เหล่านี้
จะถูกน�ำมาเรียบเรียงพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนีเ้ ช่นกัน
สุดท้ายนี้ ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
สมาคมนักเรียนเก่าจะจัดขึน้ ในครึง่ ปีหลัง ไม่วา่ จะเป็นงาน MD RUN 2017 งาน
วันสวยได้กศุ ล เวิรก์ ช้อปต่างๆ และร่วมกันสัง่ จองหนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั ...
100 รุน่ มาแตร์เดอี 90 ปีแห่งความพูกพัน” กันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน
วารสารเซอร์เวียมฉบับเดือนพฤศจิกายนนะคะ
ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61
กรรมการฝ่ายสาราณียกร

SERVIAM 9
.indd 9

7/17/2560 BE 14:18

MDAA

โรงเรีRUN
MD
ยนของเราวั
2017นนี้

ชาวมาแตร์เดอีฯ เตรียมรวมพลัง ทำ�ภารกิจเพือ่ ครู
อีกครัง้ ในงาน “MD RUN 2017”

หลังจากรวมพลังพิชติ ภารกิจ “เพอ่ื ครู” สำ�เรจ็ ลุลว่ งไปด้วยดีเมอ่ื ปีทแ่ี ล้วในงาน “MD RUN 2016” สุดถนอม
กรรณสูต (หนึง่ ) MD54 นายกสมาคมนักเรยี นเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศกร ทวีสนิ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เตรียมรวมตัวเหล่า
เพอ่ื นพ้อง-น้องพีเ่ ลือดเซอร์เวยี มมาทำ�หน้าทีน่ กั เรยี นทีด่ ขี องครูอกี ครัง้ ในปีนก้ี บั งานเดนิ -วิง่ การกุศล “MD RUN
2017” เพอ่ื นำ�รายได้ทง้ั หมดร่วมสมทบทุนสวัสดิการและสร้างความมัน่ คงให้คณ
ุ ครูอาวุโสหลังเกษียณอายุ ซึง่ จะ
จัดขึน้ ในวันอาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2560 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณโรงเรยี นมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
สุดถนอม กรรณสูต เผยว่า
“วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพือ่ แสดงความกตัญญูกบั คุณครู
ทีเ่ คยอบรมสัง่ สอนให้ความรู้ วันนีเ้ มือ่ เราพร้อมก็อยากกลับมาดูแล
คุณครูทั้งด้านสุขภาพ ก�ำลังใจและชีวิตความเป็นอยู่ งานปีนี้คง
คอนเซ็ปต์เดิม แต่จะเพิ่มกิจกรรมให้มีสีสันสนุกสนานมากขึ้นค่ะ
กิจกรรมเดินวิง่ นี้ จัดขึน้ เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริมให้ทกุ คนออกก�ำลังกาย
และเห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพค่ะ
ในปีนี้ เราจะแบ่งเป็นการวิง่ 3 ระยะทาง คือ Super Fun Run
ระยะ 7 ก.ม. Fun Run ระยะ 3.5 ก.ม. Senior Run ระยะ 300 ม.
ซึ่งเป็นการเดิน วิ่ง รอบสนามใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ และ
Kids Run ระยะ 200 ม. ซึง่ ทุกระยะจะไม่เน้นการแข่งขันเช่นเคย
เพราะเราต้องการให้พี่น้องชาวมาแตร์มารวมพลังเพื่อครูของเรา
โดยรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครูอาวุโส
ช่วงหลังเกษียณอายุ และทีส่ ำ� คัญมากกว่านัน้ พีน่ อ้ งมาแตร์ยงั ได้
มาท�ำกิจกรรมพร้อมพบปะพูดคุยสังสรรค์กันแบบครอบครัวที่จะมี
แต่ความรักและความอบอุน่ ให้กนั ตลอดไป”
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รู)
ศกร ทวีสนิ (นายกสมาคมผปู้ กครองและค
ผมรูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มท�ำงานกับกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ซึง่ ต่างเป็นผูห้ ญิงเก่ง และมีความเป็นกุลสตรีไปพร้อมๆ กัน รวมทัง้
ได้รบั การสนับสนุนอย่างล้นหลามทัง้ จากผูป้ กครองปัจจุบนั และ
นักเรียนเก่าหลายๆ ท่าน ทุกๆ ท่านต่างตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของคุณครู ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ในโรงเรียนของเรา
ในงานนี้ทั้งสองสมาคมต่างช่วยกันเชิญชวนทุกๆ ฝ่ายมา
ร่วมงาน ร่วมวิ่ง ร่วมออกร้าน โดยหวังว่าจะให้เป็นหนึ่งใน
Signature event ของโรงเรียนมาแตร์ฯ ทีท่ กุ ๆ ปีเหล่าคนรัก
สุขภาพและคนทีร่ กั คุณครูจะมารวมตัวกันเพือ่ แสดงพลังครับ

จุฬาลักษณ์ สยามวาลา (ประธานชมรมเดนิ วิง่ )
ทางชมรมเดินวิง่ จะจัดนักวิง่ ประกบ (Marshal) คอยดูแล
นักวิง่ ตลอดเส้นทาง มัน่ ใจได้วา่ งานวิง่ เราปลอดภัยแน่นอนค่ะ
เพราะ MD Run คืองานวิง่ กระชับมิตรไม่มกี ารแข่งขัน นักวิง่
ตัวจริงขอให้ลดเพสความเร็วลง พูดคุยให้กำ� ลังใจนักวิง่ หน้าใหม่
ส่วนหน้าใหม่ขอแนะสัน้ ๆ ง่ายๆ ว่า ซ้อมค่ะ เราควรซ้อมเดิน/วิง่
ให้ถงึ ระยะทีเ่ ราลงอย่างน้อย 3 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจและไม่บาดเจ็บ
ในวันจริง วิง่ ให้สนุกกันเต็มทีเ่ ลยนะคะ

ทัง้ นี้ สกลศรี มาลีนนท์และเพือ่ นๆ MD44 ยังเป็นผูแ้ ทนรุน่
มอบเงินให้อาจารย์สุมิตรา พงศธร เพื่อสนับสนุนกองทุนครู
อาวุโส โดยบริจาคผ่านกิจกรรม MD RUN 2017
ผู้แทนรุ่น MD44 ที่ไปร่วมในการนี้คือ (จากซ้ายไปขวา)
ศรีชนก วัฒนศิร,ิ มยุรฉัตร ณ ป้อมเพชร, วิวรรณ สารกิจปรีชา,
สกลศรี มาลีนนท์, พัชรินทร์ สรรก�ำเนิด, วรรณวิไล ฟุง้ ลัดดา
และ ชนิดา วัณณรถ หลังจากนั้นอาจารย์สุมิตราได้กรุณาพา
พวกเราไปเยีย่ มคุณครูอไุ รวรรณด้วย
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(สำ�หรับเจ้าหน้าที่)
เลขทีเ่ อกสาร...................................................รหัสผูบ้ ริจาค.....................................................
ผู้รับ....................................................................วันที่....................................................................

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส
ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ (โปรดระบุโดยละเอียด)..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทำ�งาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................
ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นักเรียนเก่า รุ่น................ปีที่จบ.............................จบชั้นสุดท้าย.............................
นักเรียนปัจจุบัน
ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
บุคคลทั่วไป
ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
จำ�นวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย
เงินสด
เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................
เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
(รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆ ตามข้อมูลบนแผ่นพับมูลนิธิมาแตร์เดอี)
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)
บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร) หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ถือบัตร..................................................................................................................................
รายมือชื่อผู้ถือบัตร.....................................................................................................................
		
ลงชื่อ...........................................................................
(....................................................................................)
ผู้บริจาค
ฝ่ายมูลนิธิมาแตร์เดอี
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ต่อ มูลนิธิฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
ต้นฉบับ (สำ�หรับมูลนิธิ)
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Mater Dei Bike Club
ชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ จัดทริปอร่อย ได้สขุ ภาพ
ครัง้ ที่ 8 “เทีย่ วอัมพวา”
ทริปชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ ครั้งนี้
เริ่มด้วยการไปลงเรือช่วงเย็น ชิมของ
อร่อยทีต่ ลาดน�ำ้ อัมพวา ระหว่างล่องเรอื
ได้เจอปลากระเบนน�ำ้ จืด หรือปลากระเบนราหู
ของแม่ นำ้� บางปะกง ซึ่ง หายากมากๆ
ขากลับช่วงคำ่�ได้ดูห่ิงห้อย ระยิบระยับ
บนต้นลำ�พูตามทาง ก่อนเข้าทีพ่ กั ทีบ่ า้ น
ท้ายหาด
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
เริ่มทริปปั่นจักรยานเที่ยวสมุทรสงครามและอัมพวา รวมตัว
Warm up น�ำโดยนักกายภาพ ทักทายสังสรรค์เล็กน้อยแล้วเริม่ ปัน่
9 ก.ม. แรก กับสมาชิก MD Bike Club รวม 43 ท่าน เราปัน่ กัน
ไปตามถนนเล็กๆ ทีส่ องข้างทางเป็นสวนผลไม้ บ้านเรือน
ช่วงแรกเราแวะรับประทานน�้ำมะพร้าวสดในลูกแสนชื่นใจ
และขนมบ้าบิน่ ร้อนๆ หอมหวานฝีมอื ชาวบ้าน เติมพลังเสร็จปัน่ ต่อ
อีก 3 ก.ม. แล้วทยอยเข็นจักรยานข้ามสะพานแขวน ข้ามได้ครัง้ ละ
ไม่เกิน 15 คนและต้องเข็นข้ามห้ามปัน่ เนือ่ งจากเป็นสะพานเก่าแก่
แล้วปัน่ ต่ออีก 6 ก.ม. ไปจุดพักทีส่ อง
จุดพักทีส่ อง แวะชมวัดคริสต์ วัดแม่พระบังเกิด ทีส่ วยงามมาก
ได้รบั ประทานไอศกรีมมะพร้าวกันชืน่ ใจอีก จากนีป้ น่ั ต่ออีก 9 ก.ม.
เพือ่ มุง่ ไปตลาดน�ำ้ อัมพวา
ที่ ป ากทางเข้ า ตลาดน�้ ำ อั ม พวา โครงการชั ย พั ฒ นานุ รั ก ษ์
โครงการในพระราชด�ำริ ออกแบบบรรยากาศให้เหมือนเรือกสวน
วิถชี มุ ชนดัง้ เดิม มีมมุ สาธิตท�ำน�ำ้ ตาลจากลูกตาล หมีก่ รอบ และ
ขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานจักสานจากก้านมะพร้าว ผ้าขาวม้า
ฯลฯ นักปั่นหลายคนไม่รอช้าตรงเข้าหาก๋วยเตี๋ยวเรือ ถึงตอนนั้น
อะไรก็อร่อยค่ะ :)
หลังจากนัน้ ใครหมดแรงก็ขนึ้ รถกลับทีพ่ กั ใครแรงดีกป็ น่ั ต่อไป
อีก 8 ก.ม. กลับทีพ่ กั อาบน�ำ้ กลับกรุงเทพฯ
ทริปจักรยานมาแตร์ครัง้ นี้ นับเป็นกิจกรรมกระชับมิตรอีกครัง้ หนึง่
ทีแ่ สนจะประทับใจ ทีพ่ เิ ศษมากๆ คือลูกสาวของ ศุภลักษณ์ เขจรบุตร
วงศ์ทองสงวน (เป้า) MD44 ทีร่ กั ของพวกเรา มาเป็นตัวแทนคุณแม่
ปัน่ จักรยานของพีเ่ ป้าไปกับเราด้วย

นอกจากนีเ้ รายังช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อมด้วยการไม่แจกขวดน�ำ้
พลาสติกทีใ่ ช้ทเี ดียวทิง้ และเชิญชวนทุกคนเอาขวดส่วนตัวมาเติมน�ำ้
จากคูลเลอร์ใหญ่ทที่ มี งานเตรียมไว้ทกุ จุดพักเพือ่ ร่วมลดขยะพลาสติก
ให้โลกด้วยค่ะ
ทีไ่ ม่ขาดทุกทริปคือความกรุณาจาก อังสุมาล โชติกเสถียร (พีป่ ยุ )
MD39 เตรียมผ้าเย็นปักลายชือ่ ทริป MD Bike กลิน่ 4711 หอมชืน่ ใจ
ทีพ่ ปี่ ยุ บรรจงท�ำเองเลยทีเดียว
ทริปนี้ทั้งสนุกและอร่อยตลอดเส้นทาง แถมได้ออกก�ำลังกาย
อยากเชิญชวนพี่น้องมาแตร์เดอีฯ เริ่มซ้อมปั่นจักรยานกัน อีก
สามเดือน มาร่วมไปทริปต่อไปของชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ
ของเราด้วยกันนะคะ ไปตามความเร็วทีต่ วั เองถนัดไม่ตอ้ งรีบ ใคร
ขีจ่ กั รยานเก่งๆ ก็ปน่ั โลดไปข้างหน้า ใครช้าก็ขไี่ ปช้าๆ ค่อยๆ ตามไปได้
ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมีทีมนักปั่นช่วยดูแลตลอดขบวนและ
ชมรมมีรถพยาบาลตามด้วย แต่กด็ ใี จทีไ่ ม่ตอ้ งใช้บริการใดๆ เลยค่ะ
เตรียมตัวมาปัน่ ด้วยกันทริปหน้านะคะ
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MD 90 ปี 100 รุน่
ศิษย์มาแตร์เดอี รวมตัวกันอย่างอบอุน่ ถ่ายภาพสำ�หรับ
หนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั …100 รุน่ มาแตร์เดอี 90 ปี แห่งความผูกพัน”

เช้าวันเสาร์ของวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนมาแตร์เดอีของเรานัน้ คับคัง่ ไปด้วยศิษย์เก่าทีม่ ารวมตัว
ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งวันถ่ายรูปนี้จัดให้มีข้ึนทั้งหมด 5 วัน 3 วันเป็นวันถ่ายรูปนักเรียนเก่าหญิง
และอี ก 2 วั น เป็ น วั นถ่ า ยรู ป นั ก เรี ย นเก่ า ชายและนั ก เรี ย นปั จ จุ บัน รวมถึ ง คณะครู เจ้ า หน้ า ที่โรงเรี ย น เพื่อ
จัดทำ�หนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั …100 รุน่ มาแตร์เดอี 90 ปี แห่งความผูกพัน” โดยบรรยากาศก็คกึ คักกันตัง้ แต่
หน้าประตูโรงเรียนเลยทีเดียว เมือ่ ศิษย์เก่าหลายรุน่ ทีพ่ ร้อมใจกันใส่เสือ้ 90 ปี ของโรงเรียน ได้เกาะกลุม่ ถ่ายภาพ
กับป้ายชือ่ โรงเรยี น เพอ่ื เปน็ การเรยี กน�ำ้ ย่อยก่อนจะเข้าถ่ายภาพจริงในโรงยิม
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ซึ่งกว่าศิษย์เก่าแต่ละท่านจะมารวมตัวกันที่จุดต้อนรับซึ่งอยู่
บริเวณลานอาหารประถมได้ก็ใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องหยุด
ถ่ายรูปและเม้าท์มอยกับรุน่ พี่ รุน่ น้องกันมาตลอดทาง ณ ลานอาหาร
ประถมแห่งนี้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่จองเวลาถ่ายภาพจะต้องมา
อัพเดทข้อมูลทะเบียนนักเรียน ซึ่งหลายท่านก็ได้กรอกข้อมูลมา
ทางออนไลน์ก่อนหน้านี้กันแล้ว ท�ำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท�ำกัน
ตรงนี้คือถ่ายภาพและคุยกันจ๊อกแจ๊ก หรือไม่ก็ช้อปสินค้าของ
MD Shop กันอย่างสนุกสนาน ไม่นานนักอาสาสมัครของเราก็ได้
เชิญทุกท่านให้ไปจัดแถวเตรียมถ่ายรูปที่โรงอาหารใต้หอประชุม
ก่อนจะไปถ่ายจริงบนสแตนด์ในโรงยิม ซึง่ ได้ถกู แบ่งออกเป็น 5 แถว
ไล่ตงั้ แต่แถว A B C D และแถว E

ฝ่ายรับจองหนังสือท�ำงานกันอย่างขะมักเขม้น

ซึง่ ต้องขอขอบคุณทุกท่านทีอ่ ดุ หนุนหนังสือกันนะคะ
เมือ่ แต่ละรุน่ ถ่ายภาพหมูเ่ สร็จสิน้ แล้ว ตรงบริเวณทางออกจะมี
บูธสัง่ จองหนังสือ “ได้รจู้ กั คือได้รกั …100 รุน่ มาแตร์เดอี 90 ปี
แห่งความผูกพัน” ซึง่ ก็มอี าสาสมัครของเรามาช่วยประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการสั่งจองหนังสือกันอย่างคึกคัก พร้อมการอัพเดท
ข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า การเก็บข้อมูลส�ำหรับท�ำหนังสือ ประชาสัมพันธ์
งาน MD Run 2017 และบริการอาหารว่างอร่อยๆ เติมพลังก่อนจะ
แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างอิม่ เอม
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การถ่ายภาพแต่ละรุน่ ในโรงยิมเป็นไปอย่างราบรืน่ ตรงเวลาทีน่ ดั หมายไว้เป็นทีส่ ดุ
แม้บรรยากาศตลอดทัง้ วันจะมีแดดร้อนและอบอ้าวอยูบ่ า้ ง แต่
ด้วยจิตตารมณ์ Serviam ทุกคนก็พกความตัง้ ใจและมาถ่ายรูปกัน
อย่างพร้อมเพรียง ท�ำให้วนั แรกของการถ่ายภาพครัง้ ประวัตศิ าสตร์
ผ่านไปได้อย่างราบรืน่ เราได้ยอดจองหนังสือในวันนีก้ ว่า 1,500 เล่ม
นับเป็นความส�ำเร็จก้าวแรกในการจัดท�ำหนังสือเล่มประวัตศิ าสตร์
เล่มนี้ ซึง่ ก็ตอ้ งขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ
จัดการการถ่ายรูปในวันนีไ้ ด้อย่างดีเยีย่ ม น�ำทีมโดยนายกสมาคมฯ
สุดถนอม กรรณสูต (หนึง่ ) MD54 และอรนุช ว่องปรีชา (ป๊อด)
MD49 กุลวดี ชวนไชยสิทธิ์ (ก้อย) MD49 ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร
(พัตเตอร์) MD78 วรนันท์ ประเสริฐเมธ (เปิล้ ) MD57 กรรมการ
และอนุกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านทีท่ มุ่ เทในทุกรายละเอียดเพือ่ ให้
งานนีอ้ อกมาสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ

แม้จะเหน็ดเหนือ่ ยแค่ไหนทีมงานก็ยงั ยิม้ ได้คะ่
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ศิษย์เก่าทุกคนพกความตัง้ ใจมาเต็ม 100 ค่ะ
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ศิษย์เก่ารวมกลุม่ ถ่ายภาพเรียกน�ำ้ ย่อยกันอย่างคึกคัก

ทุกคนต่างร่วมมือกันให้งานวันนีอ้ อกมาสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ค่ะ
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ช่างภาพคนเก่ง
วฤณ มหาด�ำรงค์กลุ
(เบบ) MD77

ในการจัดการถ่ายรูปครั้งนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีและสมาคม
นักเรียนเก่าฯ ต้องขอขอบคุณนักเรียนเก่า 3 ท่าน ทีไ่ ด้มาช่วยใน
กิจกรรมครัง้ นี้ คือ รรินธร อินโทอธิพร (มาย) MD78 ผูอ้ อกแบบเสือ้
90 ปี วฤณ มหาด�ำรงค์กลุ (เบบ) MD77 ช่างถ่ายภาพนักเรียนชาย
และอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ (ลูกปูน) MD77 ผูช้ ว่ ยจัดแถวนักเรียน
ทุกร่นุ ก่อนขึน้ สแตนด์ถา่ ยภาพจริงค่ะ
รรินธร อินโทอธิพร (มาย) MD78

(ลูกปูน) MD77
อริศรา ชวนไชยสิทธิ์
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ดอกพุดช่องาม...ดอกไม้จนั ทน์
ฝีมอื ชาวมาแตร์เดอีฯ
ชาวมาแตร์เดอีฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ในเดอื นพฤษภาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา สมาคมนักเรยี นเก่า
มาแตร์ เดอี ฯ ได้ ร่ ว มกั น ประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั นทน์ ถ วาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) MD44 และนาถฤดี
ภิญยาวัฒน์ (แตง) MD40 เป็นผู้ประสานงานกับ
ทางมู ล นิ ธิพ ระดาบส และมี ค รู นิ ล วรรณเป็ น ผู้ ดู แ ล
รั บ มอบวั ส ดุ ต่ า งๆ และจั ด เวลาให้ พ่ี น้ อ งชาวมาแตร์
ทัง้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั คณะคุณครู และผูป้ กครองได้
มาร่วมกิจกรรมกันได้ตามสะดวก

ในวันแรกมี สุดถนอม กรรณสูตร (หนึง่ ) MD54 นายกสมาคมฯ
ตามด้วยกรรมการท่านอืน่ ๆ อาทิ จิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ ) MD53 ขวัญชนก
คงสิริ (ขวัญ) MD61 และสุพชิ ชา ชีวมงคล (ตุ)๊ มากับเพือ่ นๆ
MD64 ก๊วนใหญ่ บรรยากาศในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นั้น
เต็มไปด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของจิตอาสาทุกท่าน โดยมีคณ
ุ ครูของ
นักเรียนปัจจุบนั ได้แก่ ครูณฤดี ครูศรีทอง ครูเยาวลักษณ์ ครูนพรัตน์
ครูอรอุมา ครูคณิตดา ครูสมพิศ ครูจุฑามาศ ผลัดเปลี่ยนกันมา
ช่วยสอนวิธีท�ำในแต่ละขั้นตอน ซึ่งรูปแบบที่เราได้รับมอบหมาย
ให้ทำ� นัน้ คือดอกพุดซ้อน ทีม่ ขี นั้ ตอนการประกอบกลีบดอกถึง 5 ชัน้

กลีบใบ 1 ชัน้ จากนัน้ จึงน�ำมารวมกับชุดธูปเทียนทีร่ นุ่ น้องนักเรียน
ปัจจุบันได้จัดเป็นช่อประดับริ้บบิ้นไว้อย่างงดงามสุดท้ายจึงดัด
รูปทรงให้สวยงาม ซึง่ เคล็ดลับหลักทีท่ ำ� ให้ดอกไม้จนั ทน์แต่ละช่อนัน้
สวยเด่นก็คอื การดัดกลีบดอกให้มว้ นสวยอยูต่ วั ดังนัน้ กว่าแต่ละช่อ
จะเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ศิษย์มาแตร์เดอีฯ
รวมทัง้ พีห่ มูทงั้ สอง ดร. อัสนียา สุวรรณศิรกิ ลุ MD37 และ เจิดศิริ
สุขเสริม MD37 ก็ไม่บน่ ซักค�ำต่างตัง้ ใจประดิษฐ์ประดอยกันอย่าง
สุดฝีมือ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงพระผูส้ ถิตในดวงใจของเราทุกคน
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ตามความเชือ่ ของชาวพุทธ “ดอกไม้จนั ทน์” เป็นสัญลักษณ์ทแี่ สดงถึงความเคารพและไว้อาลัย เพราะเชือ่ ว่ากลิน่ หอมของ
ดอกไม้จนั ทน์จะน�ำดวงวิญญาณของผูท้ ลี่ ว่ งลับไปสูส่ รวงสวรรค์ การท�ำดอกไม้จนั ทน์ในงานพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีประเภทดอกไม้ทรี่ ฐั บาลก�ำหนดใช้ในงานพระราชพิธนี นั้ มีทงั้ สิน้ 7 ชนิด
1. ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil ดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ จะพระราชทาน
ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่า
ไม่เคยหวังสิง่ ใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง
2. ดอกกุหลาบ สัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ ตัวแทนอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ในการถวายความ
อาลัยเป็นครัง้ สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ผูเ้ ป็นกษัตริยท์ รี่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทย
3. ดอกพุดตาน ดอกไม้มงคลของชาวจีน สัญลักษณ์ของความมัน่ คงและความอุดมสมบูรณ์ การทีด่ อกพุดตานเปลีย่ นสีถงึ สามสี
ในวันเดียวกันนั้นเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นจากเด็กไร้เดียงสาดั่งผ้าขาว เมื่อเติบใหญ่ชีวิตก็มีสีสันสดใส
มากขึน้ ก่อนจะแก่ตวั และเหีย่ วแห้งร่วงโรยจากไป
4. ดอกลิลลี่ ตัวแทนความรักทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ฉกเช่นดอกกุหลาบสีขาว ทัง้ ยังเป็นสัญลักษณ์ของความซือ่ สัตย์และการเทิดทูนอย่างสูงสุด
5. ดอกกล้วยไม้ สัญลักษณ์ของความมัน่ คง ความรัก และความสง่างาม ซึง่ เปรียบดังพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพือ่ ชีวติ ทีอ่ ยูด่ กี นิ ดีของพวกเราปวงชนชาวไทย
6. ดอกชบาทิพย์ ดอกไม้แห่งการดับสูญและความเป็นทิพย์ ตัวแทนการถวายความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้ายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระผูท้ รงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชวั่ นิรนั ดร์
7. ดอกชบาหนู หมายถึงความอาลัยต่อการสูญเสียของพสกนิกรชาวไทย สัญลักษณ์แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
แหล่งทีม่ า: www.nationtv.tv
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MD Workshop
Makeup Class with “Pearypie”
ได้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี สำ � หรั บ
MD Workshop ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ เมอ่ื
วันเสาร์ท่ี 3 มิถนุ ายน 2560 ทีค่ รัง้ นี้
ได้เชญ
ิ สาวๆ มาเรยี นรูเ้ ทคนิคการแต่งหน้า
จากศิษย์เก่าโรงเรยี นมาแตร์เดอีฯ อย่าง
“แพรีพ่ าย” อมตา จิตตะเสนีย์ (แพร)
MD76 Makeup Artist และ Beauty
Influencer ชื่อดัง ที่ได้มาแชร์เทคนิค
การแต่งหน้าสำ�หรับมือใหม่ใน Everyday
Look และเปลีย่ นโทนสีงา่ ยๆ ในแบบฉบับ
ของสาวๆ ให้ได้น�ำ ไปใช้กนั อย่างมัน่ ใจ

เวิรค์ ช้อปครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ส�ำหรับชาวมาแตร์เดอีฯ และรับจ�ำนวน
จ�ำกัดเพียง 30 คน โดยกิจกรรมจัดออกเป็นสองรอบ รอบละ
15 คน รอบแรกเวลา 11.00-13.00 น. และรอบทีส่ องเวลา 14.0016.00 น. ทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมก็ได้รับการตอบรับ
อย่างรวดเร็วจากศิษย์เก่าจ�ำนวน 13 คน และศิษย์ปจั จุบนั จ�ำนวน
17 คน โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ โดย ภัชชา เตชะหรูวจิ ติ ร (พัตเตอร์)
MD78 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
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MD Workshop ครัง้ นี้ ได้รบั การสนับสนุนเครือ่ งส�ำอางจาก
เครือ่ งส�ำอาง Make Up Factory แบรนด์เครือ่ งส�ำอางจากประเทศ
เยอรมนี โดยบริษทั พรี แอนด์ พรหม จ�ำกัด
ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงเรียน
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย และบริจาคเข้าสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัดคิว้ ให้สวยท�ำได้ไม่ยากเลย

EyeBrow Powder
with Stencils
เขียนคิ้วสวยเป๊ะด้วยแป้งผงสีทาคิ้วชนิด
อัดแข็ง Made in Germany ทีม่ าพร้อมโครง
เขียนคิ้ว 3 แบบ Natural, Thin และ Thick
มีพร้อม 2 สีในตลับ เริ่มจากสีอ่อนไว้ระบาย
หัวคิ้ว และตามด้วยสีเข้มที่ใช้ระบายเพื่อวาด
ความเข้มของคิ้ว เพียงเท่านี้คุณสาวๆ ก็จะได้
คิว้ สวยได้รปู ดูเป็นธรรมชาติ
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MD Seminar
MD Seminar ครัง้ ที่ 1
“ภาษีและการลงทุนกับสองสาว MD59”
9 โมงเช้าของวันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมอักแนส ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คับคั่งไปด้วยนักเรียนเก่า
หลากหลายรุ่นกว่า 40 คน ที่ต้ังตารอคอยผู้ท่ีจะมา
จุดประกายความเก่งทางการเงนิ บรรยากาศในห้องประชุม
ครึ ก ครื้ นขึ้ น มาทั นที ท่ี ส องผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นภาษี แ ละ
การลงทุนปรากฏตัวขึน้ คุณเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา
กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บางกอกแคปปิตอล จำ�กัดและคุณแพตริเซีย มงคลวนิช
รองอธิบดีกรมสรรพากร สองสาวมากความสามารถ
จากรุน่ MD59 ผลัดกันเล่าเรอ่ื งราวต่างๆ อย่างน่าทึง่
สนุกสนานและเข้าใจง่าย
คุณเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กูรดู า้ นการเงินเริม่ ต้นเรือ่ ง Smart
Saving ด้วยการปูความรูต้ งั้ แต่การออมคืออะไร เป้าหมายการออม
มีกแี่ บบ ความส�ำคัญของการออมเพือ่ ใช้ในยามเกษียณ ทัง้ ยังสอน
วิธคี ำ� นวณเงินออมต่อเดือนโดยอ้างอิงจากค่าใช้จา่ ยต่อเดือนในวัย
เกษียณและอัตราผลตอบแทนเป็น % ต่อปี ซึง่ หากสาวมาแตร์ฯ ใน
วัยท�ำงานเริม่ ต้นออมเงินตัง้ แต่เริม่ มีรายได้ จะสามารถมีเงินใช้อย่าง
สบายในวัยเกษียณ เธอยังแชร์เทคนิคการออมทีช่ าญฉลาด อย่างแรก
คือ เลือกช่องทางการออมทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ทางภาษี เช่น การออม
ในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (PVD) โดยควรเลือกอัตราเงินสะสมสูงสุด
ทีส่ ามารถเลือกได้ การออมในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF)
และการออมในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) เป็นต้น ตามด้วย
ช่องทางการออมที่มีการกระจายตัวที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ลงทุน เช่น การฝากเงินไว้หลายๆ ธนาคาร การลงทุนในหุน้ หลายตัว
หรือการกระจายตัวไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น คุณเมธ์วดี
เล่าถึงข้อดีขอ้ เสียของหลักทรัพย์แต่ละประเภทให้พๆี่ น้องๆ ตืน่ รู้
และตื่นตาตื่นใจ และยังแนะให้เลือกช่องทางที่มคี า่ ธรรมเนียมต�ำ่
พร้อมทิ้งท้ายว่า ถ้าต้องการผลตอบแทนสูง ให้เลือกลงทุนโดย
การออมในสินทรัพย์เสีย่ งให้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราจะรับได้ และควรมอง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้
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จากนัน้ คุณแพตริเซีย มงคลวนิช ผูช้ ำ� นาญการด้านภาษีกน็ ำ� เข้า
เรื่อง All About Your Taxes อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีมรดก และภาษีการรับให้ เธออธิบายถึงประเภทของผู้ที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ทงั้ 8 ประเภท ค่าใช้จา่ ยทีน่ ำ� มาหักได้ ค่าลดหย่อน
ทีน่ า่ สนใจ ชนิดของการออมเงินทีต่ อ้ งเสียภาษีและทีไ่ ด้รบั ข้อยกเว้น
เช่น เงินออมผ่านสถาบันการเงิน เงินออมผ่านประกันชีวติ เงินออม
ผ่านกองทุนและเงินออมผ่านตราสาร คุณแพตริเซียยังเล่าถึงผูท้ ตี่ อ้ ง
เสียภาษีมรดกกรณีที่ต้องเสียภาษีและผู้ที่ได้รับการยกเว้น พร้อม
อัตราและวิธีคิดภาษีมรดก รวมถึงภาษีการให้สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ว่าใครจะเป็นผู้เสียภาษี ปิดท้ายด้วยการอัพเดต
ความเคลือ่ นไหวในวงการอย่างภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีป่ รับขึน้
และระบบภาษีออนไลน์ทเี่ ชือ่ มข้อมูลถึงกันได้หมด
คุณแพตริเซีย ได้เน้นย�ำ้ ถึงค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถหักได้ตามจ�ำเป็น
และสมควรส�ำหรับเงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สิน วิชาชีพ การ
รับเหมาและอืน่ ๆ (ประเภทที่ 5-8) ว่า หากมีการเก็บรวบรวมบิล
ท�ำบัญชีอย่างชัดเจน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นหักค่า
ใช้จา่ ยได้ และในอนาคตอันใกล้การหักค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายจะ
ถูกก�ำหนดให้หกั ได้ในร้อยละทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ

สองสาวผลัดกันตอบค�ำถามของพี่ๆ น้องๆ แบบเคลียร์ทุก
ประเด็น เป๊ะทุกมาตรา ฮาทุกช็อต พร้อมยังสอดแทรกกลยุทธ์
ที่ใครไม่ได้มาฟังนับว่าพลาดอย่างแรง การจัดสัมมนาในครั้งนี้
ด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อย ซึง่ จัดขึน้ โดยทีมงานฝ่ายต่างๆ ของสมาคม
นักเรียนเก่าฯ กว่า 15 คน ทีย่ กขบวนมือโปรด้านวิชาการ วางแผน
ออนไลน์ ฝ่ายลงทะเบียนต้อนรับ พิธีกร ตากล้องทั้งภาพนิ่งและ
วีดโี อมาอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี
ส�ำหรับอาหารว่างสุดอร่อยจากร้าน La Pâtis โดยคุณเลอลักษณ์
โสภณพนิช (เมย์ MD62) และกระเป๋าสุดเก๋จาก PIPPIBAG โดย
คุณพรชนก เลิศวัตรกานต์ (ปาล์ม MD63)
MD Seminar เป็นกิจกรรมทีส่ มาคมนักเรียนเก่าฯ จัดขึน้ เพือ่
เพิม่ พูนความรู้ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ พัฒนาและแบ่งปันสาระความรู้
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ครอบครัว
มาแตร์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างเครือข่าย
มาแตร์ฯ ทีม่ ศี กั ยภาพผ่าน MD Network โดยจัดกลุม่ ตามอาชีพ
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ทัง้ นักเรียนเก่า นักเรียน
ปัจจุบนั และคุณครู
และในเดือนกันยายนนี้ จะพบกับ MD Seminar ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ “มรดกกับพินยั กรรม” โดยสาวเก่งและมาดมัน่ จาก MD54
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวคราวและการสมัครได้ทางเฟซบุ๊ก
ของสมาคมฯ FB: Mater Dei School Alumni (Offi ffiicial) นะคะ
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โรงเรียนของเราวันนี้
ค่ายจิ
ตอาสาของนั
กเรียทีนชั
มัธยมศึกษาปี
ท่ี 4
ประสบการณ์
พเิ ศษ
่ Stน้ Ursula’s
College
โดย อ.สุมติ รา พงศธร MD38

นับเปน็ เวลา 4 ปีตอ่ เนอ่ื งมาแล้วทีโ่ รงเรยี นอุรส์ ลุ นิ ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย ได้เปดิ โอกาสให้นกั เรยี นมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ได้ไปใช้ชวี ติ นักเรยี นประจำ�ช่วงสัน้ ๆ ทีน่ น่ั St Ursula’s College ตัง้ อยูท่ เ่ี มอื ง
Toowoomba รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เปน็ โรงเรยี นหญิงล้วนทีม่ ที ง้ั นักเรยี นประจำ�และไปกลับ โรงเรยี น
ก่อตัง้ เมอ่ื ค.ศ. 1931 จึงมีอายุใกล้เคยี งกับโรงเรยี นมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย จำ�นวนนักเรยี นของโรงเรยี นมีประมาณ
650 คน เปน็ โรงเรยี นมัธยมศึกษา 6 ปี คือ Middle Years-Grades 7-9 และ Senior Years-Grades 10-12
การด์ ถงึ อ.สมุ ติ รา
จากคณ
ุ ครู Janet
ทโี่ รงเรยี นอรุ ส์ ลุ นิ
ประเทศออสเตรเล
ยี

กลุม่ ที่ 1

น้องๆ นักเรียนร่วมแลกเปล่ยี่ นภาษาและวัฒนธรรม
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ผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีพึงพอใจที่เป็นโรงเรียนประจ�ำ และโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดให้มีคุณครูติดตามไปดูแลนักเรียนกลุ่มละ 2 ท่าน ทาง
St Ursula ไม่ต้องการให้กลุ่มนักเรียนใหญ่เกินไป ดังนั้นเมื่อนักเรียนที่สมัคร
เพิม่ เป็นจ�ำนวนเกิน 40 คน Mrs. Ann Marie Pawsey ครูใหญ่จงึ ขอให้จดั เป็น
2 กลุ่มและลดปริมาณเวลาจาก 3 สัปดาห์เป็นกลุ่มละ 2 สัปดาห์ เมื่อปิด
ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมานี้ เราส่งนักเรียนกลุม่ ที่ 1 เดินทางไปในวันที่ 4 มีนาคม กลับ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 และกลุม่ ที่ 2 ไปวันที่ 22 เมษายน กลับ 5 พฤษภาคม 2560

ทางโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความจ�ำนงเข้าร่วมด้วยการ
รับรองของผู้ปกครองตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว
เตรียมกลุ่ม ด้วยความช่วยเหลือของครูฝรัง่ ครูคหกรรม และครู
นาฏศิลป์ เพือ่ ฝึกท�ำอาหารไทย เตรียมการแสดง 1 ชุด ฝึกภาษา
อังกฤษเพิม่ เติม ฝึกฝนการช่วยตนเองในความเป็นอยู่ ทาง St Ursula
มีการปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมยิง่ ๆ ขึน้ ทุกปีเมือ่ รูจ้ กั นักเรียน
ไทยมากขึ้น โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนร่วมในห้องเรียน
กับนักเรียนออสเตรเลีย โดยไปกับนักเรียนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็น
buddy และมีเวลาของการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกลุม่ ด้วย อีกทัง้
ยังได้จัดให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และแน่นอนต้องไปสวนสัตว์
ไปดูหมีโคล่า
คุณครูใหญ่และครูของ St Ursula’s College พึงพอใจกับ
นักเรียนมาแตร์เดอีและได้สง่ ก�ำหนดวันทีข่ องปี 2561 มาให้แล้ว
เพือ่ การรับสมัครนักเรียนรุน่ ใหม่ การทีน่ กั เรียนมาแตร์เดอีได้ไปใช้
ชีวิตที่โรงเรียนอุร์สุลินต่างประเทศนับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายของศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ อย่างดียงิ่
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เรือ่ งเล่าฝ่ายวิชาการ
Teach Less, Learn More โดย ศ.ดร.รัศมีดารา หุน่ สวัสดิ์
ปีการศึกษาใหม่เรม่ิ ต้นไปแล้วเมอ่ื กลางเดอื นพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา หลังจากพักร้อนนานถึง 3 เดอื น อนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสมาคมนักเรยี นเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้กลับมาทำ�หน้าทีอ่ ย่างสดชืน่ อีกครัง้ หนึง่ ในการประชุมครัง้ แรกนี้
พบกันเมอ่ื วันเสาร์ท่ี 3 มิถนุ ายน 2560 เราคุยกันถึง “กระบวนการ Teach Less, Learn More (TLLM)” ซึง่ เปน็
แนวคิดทีท่ างโรงเรยี นมาแตร์เดอีฯ ได้จดั สัมมนาระดมความคิดเหน็ จากครูทกุ ระดับชัน้ เมอ่ื สองสัปดาห์กอ่ น พร้อมทัง้
จัดทำ�ข้อสรุปมานำ�เสนอ เพอ่ื ขอรับคำ�ปรึกษาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
อันที่จริงประเทศสิงคโปร์ได้น�ำแนวคิด TLLM มาใช้ในการ
ศึกษาของชาติราว 10 ปีมาแล้ว เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ลักษณะของประชากร
ทีพ่ งึ ประสงค์สำ� หรับศตวรรษที่ 21 ซึง่ ได้แก่ ความเป็นนักคิด ความ
สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนวงการศึกษาของไทยก็ได้มกี ารน�ำ TLLM มาใช้กนั อยูบ่ า้ ง ซึง่
ก็เป็นเรือ่ งน่ายินดีทผี่ บู้ ริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ตัดสินใจทีจ่ ะใช้
กระบวนการ TLLM อย่างจริงจัง เพือ่ น�ำกระบวนการเรียนการสอน
ไปสูค่ ณ
ุ ภาพมากกว่าปริมาณ ผูเ้ กีย่ วข้องส�ำคัญในเรือ่ งนี้ ได้แก่ ครู
นักเรียน และโรงเรียน ส�ำหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ นัน้ ได้ให้การ
สนับสนุนอยูแ่ ล้วเนือ่ งจากเป็นฝ่ายเริม่ นโยบายดังกล่าว ดังนัน้ ใน
เบื้องต้นเราคงต้องมองที่บทบาทครู โดยครูจ�ำเป็นต้องท�ำความ
เข้าใจกับกระบวนการ Teach Less, Learn More เพือ่ น�ำการศึกษา
ของเราไปสูเ่ ป้าหมายทีอ่ ยากเห็น คือให้นกั เรียนเป็นคนใฝ่รู้ คิดเป็น
วิเคราะห์เป็น สร้างสรรค์ และมีวจิ ารณญาณ เมือ่ เราเข้าใจร่วมกัน
ถึงเป้าหมายทีจ่ ะไปแล้ว จากนีบ้ ทบาทของครูจงึ มีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิง่ ในการร่วมกันสร้างกระบวนการทีจ่ ะพาไปสูเ่ ป้าหมายนัน้
หลายคนยังอาจมีความสงสัยว่า ถ้าเราก�ำลังจะลดเวลาสอน
แล้วจะเพิม่ การเรียนรูข้ องนักเรียนได้อย่างไร ในกระบวนการนีค้ รู
จะไม่ได้ทำ� งานน้อยลง แต่ตอ้ งเน้นคุณภาพของการสอนให้มากขึน้
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน และเพิม่ กิจกรรมแบ่งปันความรูร้ ะหว่างทุกคนในชัน้ เรียน
ขณะเดียวกันครูจะต้องกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจและเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากยิง่ ขึน้ ในการนีค้ รูจงึ ต้องจัดสรรเวลา
และจัดเตรียมวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ TLLM
ครูจะใช้เวลาสอนในลักษณะป้อนให้น้อยลง แต่จะรวบรวมข้อมูล
ทีห่ ลากหลายและแหล่งข้อมูลเพือ่ การสืบค้นต่อไปมาแนะน�ำ อีกทัง้
หาวิธีการสอนพร้อมสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็นของนักเรียน
เมือ่ ครูรบั ภาระการท�ำงานหนักขึน้ เช่นนีแ้ ล้ว นักเรียนก็จะได้
รับมอบหมายบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะต้องมีสว่ นร่วมในห้องเรียนมากขึน้
โดยครูจะเปิดโอกาสให้นกั เรียนโต้ตอบซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในห้องเรียน ดังนั้นเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดคล้อง
กับบรรยากาศของการเรียนรู้ การจัดลักษณะห้องเรียนให้เกิด

บรรยากาศการมีสว่ นร่วม ไม่วา่ จะเป็นการจัดวางโต๊ะเก้าอีก้ นั ใหม่
เป็นครัง้ คราวเพือ่ ตอบสนองการท�ำงานร่วมกันในลักษณะเป็นฝ่าย
เป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม จะท�ำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แสดงบทบาทของตนเองด้วยความภาคภูมใิ จ
ทุกวันนีอ้ งค์ความรูเ้ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา เช่น ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการค้นพบสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อมนุษยชาติ ซึ่งครูและเด็กสามารถค้นคว้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน
ถึงแม้วา่ เวลาสอนแบบดัง้ เดิมจะน้อยลง แต่ขอ้ มูลจะต้องมีมากขึน้
กว้างขวางขึน้ และสามารถลงลึกได้ถา้ อยากรูจ้ ริง ทัง้ นีโ้ รงเรียนควร
เตรียมความพร้อมด้านห้องสมุดและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
ค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียน อย่างไรก็ดีอนุกรรมการ
ของเราทีเ่ ป็นนักวิชาการ แพทย์ และวิศวกร มีความเห็นว่าความรู้
พื้นฐานยังคงต้องแน่นและการฝึกฝนด้วยการท�ำซ�้ำๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะก็ยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลายๆ
วิชาเพราะในท้ายที่สุดนั้นความเป็นเลิศในวิชาต่างๆ คือจุดหมาย
ปลายทางของการศึกษาในโรงเรียน
กระบวนการ TLLM จะเปิดโอกาสให้ครูสามารถประเมินผล
การเรียนรู้ของเด็กได้อย่างใกล้ชิดตลอดภาคการศึกษา การที่ครูมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กแต่ละคนจะท�ำให้การประเมินผลมีความยุตธิ รรม
มากขึน้ เด็กทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการท่องจ�ำอย่างเดียวจะมีผลการประเมิน
สู้เด็กที่คิดเป็นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ มาประกอบการเรียนรู้
ด้วยตนเองไม่ได้ ส่วนเด็กที่เรียนรู้ช้าก็สามารถรับความช่วยเหลือ
จากครูได้เร็วขึ้น เราจึงขอฝากความหวังและค�ำขอบคุณไว้กับครู
มาแตร์เดอีฯ ทุกท่านที่จะต้องท�ำงานหนักขึ้นและทุ่มเททั้งการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ TLLM และการประเมินผลที่
เหมาะสมเพือ่ ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
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ตรวจสุขภาพเด็กๆ
พร้อมปรับปรุงบ้านเทพ
อาสาสมัครมาแตร์เดอีรวมพลังมอบความสุข
พร้อมสุขภาพทีด่ ใี ห้กบั เด็กๆ บ้านเทพ
เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) MD44
อุปนายกฯ ที่ 1 ของเราพร้อมกับทีมแพทย์อาสา น�ำทีมโดย
พญ.สุกญ
ั ญา ชัยกิตติศลิ ป์ (หมออ้อ) MD54 พญ.ดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ
(หมอนก) MD66 พญ.วินฐิ า เฉิดพงษ์ตระกูล (หมอนุน่ ) MD61
และ พญ.ศุกลภัทร ฉ�ำ่ เลิศวัฒน์ (หมอตุบ๊ ติบ๊ ) MD70 พร้อมด้วย
พีๆ่ น้องๆ จิตอาสา นายกสมาคมฯ สุดถนอม กรรณสูต (หนึง่ ) MD54
ปพิชญา โหสกุล (จูน) MD63 ชลธร สาธิตภิญโญ (เอ็ม) MD69
อลิสา เคหสุขเจริญ (นีนา่ ) MD70 จงกลนี เขมะจันตรี (นี) MD61
มาช่วยดูแลเด็กๆ และศิษย์เก่าใจดีทไี่ ด้มาร่วมกันบริจาค ขนมและ
เครือ่ งใช้ เช่น สีเทียนกับสมุดวาดเขียนจาก วิวรรณ สารกิจปรีชา (ไก่)
MD44 ชุดโต๊ะและเก้าอีจ้ าก สุชาดา ลีสวัสดิต์ ระกูล (น้องเล็ก) MD51
นมจาก เพชรรินทร์ มีเดช วีรวรรณ (เปิล้ ) MD59 ครัวคุณย่า
(อาหารคุณครู) จาก ขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) MD61 ชุดดินสอสี
จาก ดร.วิลสา วิจติ รวาทการ (แต้ว) MD62 ยาสีฟนั แปรงสีฟนั จาก
ผาณิต ลิม้ สวัสดิว์ งศ์ (หนึง่ ) MD64 โดนัทจาก กรเพชร พสวงศ์
ตรัสฆษิต (พลอย) MD71 และมินเิ บอร์เกอร์จาก Chef Ken
บรรยากาศในวันนัน้ อบอุน่ สนุกสนาน ครืน้ เครง สร้างความ
ประทับใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณพีๆ่ น้องๆ ชาวมาแตร์
ทีไ่ ด้ทำ� กิจกรรมดีๆ ร่วมกันอีกครัง้ หนึง่
นอกจากนี้ สมาคมเรายังได้ตดิ ตามผลการแก้ปญ
ั หาการระบาย
ความร้อนบนห้องเรียนชั้น 2 อีกด้วย เพราะเนื่องจากบ้านเทพ
เป็นอาคารไม้เพดานต�ำ่ หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ และไม่มฉี นวนกัน
ความร้อน อุณหภูมใิ นห้องเรียนจะสูง สมาคมนักเรียนเก่าฯ เห็นถึง
ความเดือดร้อนนี้ ซึง่ อาจจะส่งผลท�ำให้เด็กๆ ในบ้านเทพ เจ็บป่วยจาก
อากาศร้อนได้ ทางสมาคมฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือในจุดนี้ โดยให้
ศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) MD44 และดร.วิลสา วิจติ รวาทการ (แต้ว)
MD62 เป็นแม่งานในการปรับปรุงแก้ไข หาวิธชี ว่ ยลดอุณหภูมภิ ายใน
ห้องเรียนด้วยการเปลีย่ นพัดลมเพดาน เพราะนอกจากจะไม่ปลอดภัย
ส�ำหรับเด็กๆ แล้ว ยังระบายความร้อนได้ดไี ม่เท่าพัดลมแบบติดผนัง
อีกด้วย ซึง่ ได้ตดิ ตัง้ เพิม่ พัดลมดังกล่าวห้องละ 2 จุด จ�ำนวนทัง้ สิน้
2 ห้อง นอกจากการติดตัง้ พัดลมติดผนังแล้ว ยังมีการติดตัง้ พัดลม
ระบายอากาศห้องละ 1 จุด เดินสายไฟและปลัก๊ เพิม่ ยกเลิกการใช้
สายไฟพ่วง ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดอันตรายได้ การด�ำเนินการครั้งนี้
ส�ำเร็จเรียบร้อยและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่
ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้ช่วยเด็กๆ บ้านเทพได้มีห้องเรียนที่มี
สภาพเหมาะสมในการเรียนดีขนึ้
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วัโรงเรี
นแปรผลสุ
ขภาพคุ
ยนของเราวั
นนีณ้ ครู
และแนะนำ�การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
ช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับ
คุณครู โดยมีอาสาสมัครจากทางสมาคมฯ มาช่วยตรวจสุขภาพนำ�โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ (เปเปอร์)
MD63 พญ.ดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ (นก) MD66 พญ.สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์ (แอม) MD70 และ
พญ.สุกญ
ั ญา ชัยกิตติศลิ ป์ (อ้อ) MD54 พร้อมอาสาสมัคร อุษณี MD72 สุภาดา MD72 จตุพร MD69
วรินดา MD62 และคนึงสุข MD54 โดยมี ชลธร (เอ็ม) MD69 เปน็ ผูป้ ระสานงาน และกฤษฎี โพธิทตั (แพท) MD60
ทำ�หน้าทีเ่ ปน็ วิทยากรพูดคุยเรอ่ื งโภชนาการ รวมถึง พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ (ปอ) MD66 ซึง่
ทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
โรคเบาหวาน วารสารเซอร์เวยี มฉบับนีจ้ งึ ขอนำ�เคล็ดลับดีๆ เหล่านีม้ าฝากผูอ้ า่ นทุกท่าน

เรียนรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง
ช่วงเช้า พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ (ปอ) MD66 ได้
มาบรรยายความรูถ้ งึ 3 กลุม่ โรคอันตรายทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั เริม่ จาก
โรคเบาหวาน
1. เบาหวานชนิดที่ 1 มักเป็นตัง้ แต่อายุนอ้ ย และจ�ำเป็นต้องใช้
ยาฉีดอินซูลนิ
2. เบาหวานชนิดที่ 2 พบในวัย 45 ปีขนึ้ ไป ซึง่ เกิดจาก
2.1 ภาวะดือ้ อินซูลนิ (insulin resistance) - ท�ำให้อนิ ซูลนิ ท�ำ
หน้าทีล่ ดน�ำ้ ตาลในเลือดได้ไม่ดี ส่งผลให้นำ�้ ตาลในเลือดสูง
2.2 การทีต่ บั อ่อนสร้างอินซูลนิ น้อยลง
เมือ่ ไรจึงควรตรวจหาโรคเบาหวาน?
• ผูท้ อี่ ายุนอ้ ยกว่า 45 ปี
- ความดันโลหิตสูงบ่อยๆ ความดันขณะพัก >135/80 mm/Hg
- น�ำ้ หนักเกิน หรืออ้วน
- มีญาติเป็นเบาหวาน ไขมัน HDL ต�ำ่ (<35 mg/dl) ไขมัน
		 ไตรกลีเซอไรด์สงู (>250mg/dl)
• ผูท้ อี่ ายุมากกว่า 45 ปี
- ควรตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

ตัวอย่างของอาการโรคเบาหวานทีพ่ บบ่อย มีดงั นี้
ปัสสาวะบ่อย หิวน�ำ้ เก่ง มีมดตอมทีโ่ ถปัสสาวะ กินจุ แต่นำ�้ หนัก
ไม่เพิม่ หรือลดลง ตาพร่ามัว รูส้ กึ ชาหรือคันยุบยิบตามเท้าและขา
ติดเชือ้ ราง่าย แผลหายช้า เหนือ่ ยง่าย
การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เป็นโรคเบาหวาน
• ควบคุมอาหาร ลดน�ำ้ ตาล ของหวาน และอาหารจ�ำพวกแป้ง
ออกก�ำลังกายให้สม�ำ่ เสมอ วันละ 40 นาที 3 ครัง้ /สัปดาห์ทานยา
ตรวจระดับน�ำ้ ตาลทุก 3-4 เดือน
โรคความดันโลหิตสูง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ เองจากกรรมพันธุ์ กินเค็ม โรคอ้วน สูบบุหรี่
ดืม่ สุราและขาดการออกก�ำลังกาย อาการทีส่ งั เกตได้คอื ปวดศีรษะ
ท้ายทอย ขมับสองข้างและคลืน่ ไส้อาเจียน ตาพร่ามัว
การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง
• รับประทานยาให้ครบ ควบคุมอาหาร น�ำ้ หนัก ลดเค็มและ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ งดบุหรี่ ออกก�ำลังกายวันละ 30 นาที
โรคไขมันในเลือดสูง
ไขมันทีไ่ ม่ดนี นั้ ได้แก่ คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์และไขมัน
LDL ส่วนไขมันทีด่ ี ได้แก่ ไขมัน HDL เป็นต้น
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนั้นเกิดจากผลรวมของสัดส่วน
ของระดับไขมันต่างๆ ดังนี้
• High-Density Lipoprotein (HDL) เป็นไขมันชนิดดีมไี ขมัน
HDL สูงจะท�ำให้โอกาสเป็นโรคหลอดเลือดลดลง ซึง่ ต้องออกก�ำลังกาย
เท่านัน้
• Low-Density Lipoprotein (LDL) เป็นไขมันชนิดไม่ดที มี่ า
จากไขมันสัตว์ทจี่ ะไปเกาะผนังหลอดเลือดท�ำให้ตบี เลือดไหลเวียน
ไม่สะดวก
• ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride ) เป็นไขมันทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ เอง
จาก น�ำ้ ตาล และแป้ง ส�ำหรับให้พลังงาน
ระดับไขมันในเลือด
• ระดับคอเลสเตอรอลทัง้ หมดในเลือด ค่าปกติ > 200 mg/dl
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• ไขมัน LDL < 130 mg/dl
• ไตรกลีเซอไรด์ < 150 mg/dl
• ไขมัน HDL > 40 mg/dl
สาเหตุและปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้ไขมันในเลือดสูง
• รั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมั น อิ่ ม ตั ว trans fat หรื อ
คอเลสเตอรอลสูง มีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ไม่ค่อยออก
ก�ำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ใช้ยาสเตียรอยด์
หรือฮอร์โมน พันธุกรรม
การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เป็นโรคไขมันในเลือดสูง
• ลดน�ำ้ หนัก ออกก�ำลัง 5 ครัง้ /สัปดาห์ นาน 30 นาที ลดอาหาร
ทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัว รับประทานยาลดไขมันตามแพทย์สงั่ ไปตรวจระดับ
ไขมันในเลือดอย่างสม�ำ่ เสมอทุก 3-6 เดือน

คุณครูรบั ฟังการแปรผลสุขภาพจากคุณหมออย่างตัง้ ใจ
การรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ นี นั้ ไม่ใช่การ “ไดเอ็ท” ทีง่ ด
กลุม่ อาหารใดอาหารหนึง่ หรือมือ้ ใดมือ้ หนึง่ แต่เป็นการคงความสุข
ในการรับประทานเอาไว้ดว้ ยการอิม่ แบบพอดี ตามเมนูทชี่ อบบ้าง
โดยค�ำนึงถึงปริมาณสารอาหารทีร่ า่ งกายต้องการเป็นหลัก
วิธงี า่ ยๆ ก็คอื การใช้ “Plate model”
ในการแบ่งจานข้าวเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส�ำหรับวิทยากรที่มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและ
การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมให้กับการแปรผลสุขภาพ
คุณครูในครัง้ นีก้ ค็ อื กฤษฎี โพธิทตั (แพท) MD60 นักก�ำหนดอาหาร
และทีป่ รึกษาด้านโภชนาการ ซึง่ คุณกฤษฎีได้ให้คำ� แนะน�ำดังต่อไปนี้
1. ส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือลดน�้ำหนัก ผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจและผู้ที่ท�ำกิจกรรมน้อย
นัน้ ควรเป็นผัก 1/2 แป้ง 1/4 และเนือ้ สัตว์ 1/4 ของจาน
2. ส�ำหรับผูท้ อี่ อกก�ำลังกาย 1 ชัว่ โมงต่อวัน หรือผูท้ ตี่ อ้ งการคง
น�ำ้ หนัก ควรแบ่งผัก แป้งและเนือ้ สัตว์เป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน พร้อม
ผลไม้ 2-3 จานเล็กต่อวัน รวมถึงนม โยเกิรต์ หรือนมถัว่ เหลืองเสริม
แคลเซียมอีกวันละ 2-3 กล่อง

เลือกรับประทานอาหารทีด่ เี พือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
• แป้งให้เลือกทีไ่ ม่ขดั สีอย่าง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวกล้อง
หอมมะลิ หรือเป็นผักทีม่ แี ป้งสูง เช่น ข้าวโพด เผือก มัน ฟักทอง
ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่แนะน�ำให้ทานแป้งขัดสีทกุ วันซึง่ ก็คอื แป้งขัดขาว
ทีน่ ำ� มาท�ำขนมหวานและขนมปังต่างๆ
• ผักควรรับประทานทุกชนิดทุกสีทงั้ สดและสุก เพือ่ วิตามินและ
เกลือแร่ทคี่ รบถ้วนพร้อมสารต้านอนุมลู อิสระทีจ่ ำ� เป็น
• เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล ไข่ และเต้าหู้ ล้วนอุดมด้วยโปรตีนช่วย
ให้อมิ่ ท้องนาน ควรเลือกทีไ่ ม่มนั มากและเป็นเนือ้ สัตว์ทไี่ ม่แปรรูป
โดยเฉพาะปลาทีป่ รุงด้วยวิธตี ม้ นึง่ ย่าง ผัด จี่ เป็นหลัก
• ผลไม้ควรรับประทานแต่พอดีวนั ละ 2-3 จานเล็กก็พอ ส�ำหรับ
ผลไม้ทหี่ วานจัดจ�ำพวกล�ำไย มะม่วงสุก ลิน้ จี่ ให้ทานแค่ 6-8 ค�ำเท่านัน้
ผลไม้มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงคล้ายๆ ผัก แต่ก็มี
น�ำ้ ตาลธรรมชาติสงู ด้วย จึงแนะน�ำให้ควบคุมปริมาณทีบ่ ริโภค
• นมและโยเกิรต์ นัน้ อุดมด้วยแคลเซียม วิตามินดี ฟอสฟอรัส
และโปรตีนที่ส�ำคัญต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ อีกทั้งช่วยควบคุม
ความดันโลหิตซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
ดังนั้นการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำพร้อมทั้งบริโภคอาหารกลุ่มนี้
ให้เพียงพอก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนและการสูญเสีย
มวลกล้ามเนือ้
• ไขมันก็ควรรับประทานบ้างทุกวัน เช่นการใช้น�้ำมันร�ำข้าว
น�ำ้ มันมะพร้าว หรือน�ำ้ มันมะกอกปรุงอาหาร
อาหารที่จะเร่งความเสื่อมของร่างกายอันจะน�ำไปสู่สุขภาพ
ทีไ่ ม่แข็งแรงได้แก่
• ไม่ควรรับประทานอาหารไขมันไม่ดสี งู อย่าง ไขมันจากสัตว์
อาหารทอด ไขมันในขนมเบเกอรี่ อาหารแปรรูปและอาหารฟาสฟูด้
• อาหารและเครื่องดื่มน�้ำตาลสูง รวมถึงน�้ำผึ้งและน�้ำตาล
ธรรมชาติอนื่ ๆ ไม่ควรทานเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน การเติมน�ำ้ ตาลเพือ่
ปรุงรสอาหารนัน้ สามารถท�ำได้ แต่ไม่ควรดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีเ่ ติมน�ำ้ ตาล
และบริโภคของหวานเป็นประจ�ำ 
ทัง้ นี้ การเลือกรับประทานอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์ไปพร้อมๆ กับ
การออกก�ำลังกายทีพ่ อเหมาะและการท�ำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
คือ กุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาพทีด่ ี ไร้ซงึ่ โรคภัยต่างๆ ที่
ส�ำคัญไม่มใี ครท�ำแทนเราได้ ดังนัน้ เพือ่ ชีวติ ทีด่ มี คี วามสุข เรามาเริม่
ดูแลสุขภาพกันด้วยเคล็ดลับง่ายๆ ในแบบชาวมาแตร์เดอีกนั ตัง้ แต่
วันนีเ้ ลยนะคะ
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ทัศนศึกษาพาสุขทีย่ า่ งกุง้
เมียนมาร์

27-28 เมษายน 2560

ซิสเตอร์และคุณครูรว่ มกันถ่ายภาพหน้าพระมหาเจดียช์ เวดากอง

คำ�ว่า “ทัศนศึกษา” ดูจะเปน็ คำ�ทีเ่ รยี กความตืน่ เตน้ ให้กบั
นักเรยี นได้เปน็ อย่างดี เพราะนัน่ หมายถึงว่าจะเปน็ ช่วงเวลา
1 วัน ทีไ่ ด้อยูน่ อกห้องเรยี น ได้ท�ำ นูน่ นี่ ได้มอี สิ ระ (บ้าง)
ที่จะหัวเราะเฮฮากับเพื่อนๆ โดยไม่มีช่วั โมงแห่งความง่วง
และความมึนงงในสมองเกิดขึน้ ในวันนัน้ จะไปทีไ่ หน อย่างไร
ก็ได้ ขอแค่ได้อยู่นอกห้องเรียนก็แล้วกัน มันจะเป็นวันที่
แสนมีความสุขวันหนึง่ เลยทีเดยี ว... ถึงแม้จะมีคณ
ุ ครูคอย
เมยี งมองความประพฤติอยูก่ ต็ ามที
แต่แล้ว “ทัศนศึกษา” ในบริบทใหม่กเ็ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 27-28
เมษายน 2560 เมื่อคณะคุณครูและซิสเตอร์อาวุโสที่เกษียณอายุ
จ�ำนวน 22 ท่าน ได้ออกเดินทางไป “ทัศนศึกษา” ทีเ่ มืองย่างกุง้
ประเทศเมียนมาร์ พร้อมกับศิษย์เก่ามาแตร์เดอี 9 คน พร้อมกับ
คุณสุดถนอม กรรณสูต MD54 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ
คุณจิรพร ภูธนกิจ MD53 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ น�ำทีม
เมียงมองดูแลอ�ำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
แค่วนั แรกทีโ่ ครงการพาคุณครูเกษียณไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
ได้ข้อสรุปที่ลงตัวพร้อมเดินหน้า ก็สามารถเรียกความตื่นเต้นจาก
คุณครูทกุ ท่านได้เป็นอย่างมาก เริม่ จากการตัง้ กลุม่ ไลน์ “ทริปพม่า”
ชวนคุณครูทกุ ท่านเข้ามาพูดคุยกัน ส่งข่าวเตรียมความพร้อมคุณครู

หลายท่านรีบไปท�ำพาสปอร์ตใหม่แทนของเก่าทีห่ มดอายุลง ยิง่ ใกล้
วันเดินทางก็ยงิ่ มีความตืน่ เต้น นัดแนะเรือ่ งการแต่งกาย การช้อปปิง้
แล้วหลายท่านก็เตรียมสุขภาพกายใจไว้อย่างดีอกี ด้วย
ถึงวันเดินทาง แม้คณะจะนัดหมายกันทีเ่ วลา 6.30 น. ประตู 8
สนามบินดอนเมือง แต่ในเวลา 05.30 น. คุณครุอาวุโส 2-3 ท่าน
ก็เดินทางมายังสนามบินกันแล้วด้วยสีหน้าแจ่มใสปนความตืน่ เต้น
อยูใ่ นแววตา ครัน้ เมือ่ ทุกท่านได้ผา่ นขัน้ ตอนต่างๆ จนพร้อมจะขึน้
เครือ่ ง... ทีเ่ ก้าอีพ้ กั ผูโ้ ดยสาร ภาพความสุขแรกก็ถกู บันทึกไว้ และ
แค่เพียง 1 ชัว่ โมงเราก็เดินทางถึงเมืองย่างกุง้ อดีตเมืองหลวงเก่า
ของประเทศเมียนมาร์ “ธิดา” ไกด์คนงามก็พาคณะดิ่งตรงไปยัง
พระเจดีย์โบตะตองที่งดงามอร่ามไปด้วยการปิดทอง ต่อด้วยการ
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สักการะขอพรจากเทพทันใจ ทีเ่ หมือนจะถูกใจคุณครูหลายๆ ท่าน
ต่างพูดคุยซักซ้อมถึงกลวิธกี ารไว้ การเปล่งวาจา ค�ำพูด ต่างๆ อย่าง
ตัง้ ใจ และด้วยธรรมเนียมของการถอดรองเท้าเข้าวัดของพม่า ท�ำให้
ทุกๆ ท่านต้องถอดรองเท้าคูใ่ จไว้ในรถ จนเมือ่ นาทีทจี่ ะต้องกลับขึน้ รถ
ซึ่งประตูไม่ได้อยู่เลียบหน้าวัดเหมือนขามา กลายเป็นต้องเขย่ง
ก้าวกึ่งวิ่งข้ามถนนยางมะตอยร้อนๆ ขึ้นไปบนรถ ที่ดูว่าจะต้องมี
เสียงโอดโอยกันแต่กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะขบขันของคุณครู
ดังสนั่นรถเมื่อได้นั่งประจ�ำที่หลังจากปรับความรู้สึกกันได้ เสียง
พูดคุยหัวเราะกันไปมาก็เริ่มดังไปตลอดทาง จนเมื่อถึงเวลาของ
การช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่นและมีชื่อของ
ชาวเมียนมาร์ ตอนนีค้ ณ
ุ ครูตา่ งจับมือจูงกันไปเลือกซือ้ สินค้าทีส่ นใจ
โดยมีศิษย์เก่าช่วยพยุงช่วยหิ้วสรรพสิ่งที่ท่านๆ ได้ช้อปกันมา ทั้ง
ขนม ถัว่ ตัด ชารัฐฉาน ผ้าโสร่งชาย-หญิง ทานาคาทาหน้า ก�ำไลหยก
ฯลฯ จนเวลา 1 ชัว่ โมงครึง่ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และก่อนถึงทีไ่ ฮไลท์
ของวันแรก เราแวะกันที่ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอน
องค์ใหญ่ที่มีดวงตาเป็นแก้วงดงาม แล้วต่อด้วยสถานที่ส�ำคัญคือ
การสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่อยู่คู่บ้านเมืองเมียนมาร์
มากว่า 2,600 ปี ประกายวาวจากทองค�ำทีโ่ อบหุม้ องค์ถงึ 1,100
กิโลกรัมก็ชวนให้ตะลึงงันในความยิง่ ใหญ่ และหากจะเดินวนรอบฐาน
เพือ่ สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละบูชาพระประจ�ำวันเกิดต้องเดินกันราวๆ
1.5 ก.ม. แต่ระยะทางเหล่านี้ก็ไม่ได้ท�ำให้คุณครูรู้สึกย่อท้อ กลับ
มีแต่รอยยิ้มและสีหน้าที่เปี่ยมด้วยศรัทธาจากความรู้สึกของผู้คน

รายรอบเข้ามาแทนที่ “สวย สวย... ยิง่ ใหญ่...” ค�ำเหล่านีล้ อยมา
จากหลายๆ ท่าน แล้วเราก็เดินมาถึงลานอธิษฐานทีเ่ ป็นมุมสวยสุด
ของพืน้ ทีถ่ า่ ยภาพร่วมกันอีกครัง้ จากช่วงเย็นถึงค�ำ่ ความงดงามของ
องค์เจดียท์ ปี่ รับเปลีย่ นไปก็ยงั คงเป็นไฮไลท์ให้ทกุ ท่านได้อมิ่ ใจไม่ลมื
มาถึงช่วงอาหารค�ำ่ สุดถนอม-นายกสมาคมฯ และจิรพร-อุปนายก
ก็จดั เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กบั คุณครูมยุรี สุขการุญ ทีเ่ กิดในวันที่
27 เมษายน โดยซิสเตอร์สมจิตร์เป็นตัวแทนคณะเดินทางกล่าวค�ำ
อวยพร จนเมือ่ กลับพักผ่อนทีโ่ รงแรมเสียงความวุน่ วายปนหัวเราะ
ก็ยังดังไปทั่วชั้น 4 ด้วยความไม่ถนัดในไอที ไวไฟ และอุปกรณ์
กุญแจแบบอัตโนมัติ แต่ศษิ ย์มาแตร์เจนเนอเรชัน่ ซี (Z) ทัง้ สาม
ก็สามารถเข้าไปดูแลส่งคุณครูทกุ ท่านพักผ่อนและอัพโหลดรูปภาพ
กันได้สมใจ

ก่อนกลับคณะทัวร์แวะเยีย่ มชมโบสถ์ Saint Mary’s Cathedral
ครัน้ ยามเช้าทีจ่ ะเดินทางต่ออีกเล็กน้อยก่อนกลับบ้าน ก็ได้ยนิ เสียง
เรียกร้องอยากอยู่ต่ออีกสักคืนลอยมาเบาๆ... เช้าวันนี้ซิสเตอร์
สมจิตร์เป็นผูน้ ำ� สวดภาวนาพร้อมๆ กันระหว่างการเดินทางไปชม
พระเจดียก์ ลางน�ำ้ เยเลพญาทีเ่ มืองสิเรียม แต่ทนี่ า่ ประทับใจคุณครู
ทุกท่านก็คือการได้เข้าชมโบสถ์ Saint Mary’s Cathedral ที่
ตั้งอยู่ในกลางเมืองย่างกุ้ง ความเงียบสงบของจิตใจท่ามกลาง
ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเป็นอีกหนึง่ ภาพประทับใจ
ของทริปนี้ทีเดียว แถมด้วยความความสุขกับการเลือกซื้อสินค้า
จากร้านของทีร่ ะลึกของโบสถ์ และช่วงก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
คุ ณ ครู เ กฏฐ์ ได้ ข อเวลาให้ คุ ณ ครู ทุ ก ท่ า นแสดงความรู ้ สึ ก กั บ
การเดินทางครัง้ นี.้ .. นีค่ อื ช่วงนาทีทคี่ ำ� พูดอันเปีย่ มล้นด้วยความสุข
และความประทับใจพรัง่ พรูมาจากคุณครูหลายท่าน ท�ำให้ถงึ วันนี้
ความรักความผูกพัน ความสุขของทริปนีไ้ ม่ได้จบลงแค่ทสี่ นามบิน
แต่ที่กลุ่มไลน์ “ทริปพม่า” ก็ยังคงคึกคักทักทายความสุขกันอย่าง
ต่อเนือ่ งจากคุณครูทสี่ ง่ ถึงกัน และเผือ่ แผ่มาถึงศิษย์ทรี่ ว่ มเดินทาง
ภาพทีถ่ า่ ยกว่า 1,000 ภาพได้ถกู บันทึกและเปิดดูซำ�้ ไปมา...
“ทัศนศึกษาต่างประเทศ” ส�ำหรับคุณครูอาวุโสทีจ่ ดั โดยสมาคม
ศิษย์เก่าในครัง้ นีค้ งไม่อาจเรียกว่าคือความส�ำเร็จ แต่ขอบันทึกไว้วา่
เป็นทริปที่ “พาสุข” มาให้แก่คณ
ุ ครูผมู้ พี ระคุณของเรามากกว่า

คณะทัวร์ถา่ ยภาพกันทีด่ า้ นหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
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งานสวยได้กศุ ล ครัง้ ที่ 26
เพราะการให้คอื กุศลอันยิง่ ใหญ่

ก�ำหนดการการจัดงานสวยได้กศุ ล ครัง้ ที่ 26
• การน�ำส่งของบริจาค สามารถน�ำส่งได้ตงั้ แต่สนิ้ เดือนกันยายน
		 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 60
• การจัดของ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 6-17 พ.ย. 60
• การจัดจ�ำหน่าย มีขนึ้ ระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย. 60
โดยในปีนี้พวกเราได้น้องเปิ้ล-เพชรรินทร์ คนสวยของเรามา
เป็นประธานในการจัดงานวันสวยได้กศุ ลอีกครัง้
หากพีน่ อ้ งชาวมาแตร์เดอีฯ ท่านใดอยากร่วมเป็นอีกหนึง่ แรง
ผลักดันให้กจิ กรรม “งานสวยได้กศุ ล ครัง้ ที่ 26” ประสบความส�ำเร็จ
อย่างทีผ่ า่ นมา และเพือ่ เป็นอีกหนึง่ แรงทีจ่ ะช่วยสานฝันให้กบั น้องๆ
บ้านเทพ ให้พวกเขาได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและการดูแล
ทีด่ ตี อ่ ไป สามารถติดต่อได้ที่
• คุณเพชรรินทร์ (สินค้าใหม่ หรืออุปโภค/บริโภค)
		 โทร. 081-422-1010
ทางสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเราด้วยดีเสมอมา เพราะทุกกิจกรรม
ของเราจะไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้หากขาดความร่วมมือ
ร่วมใจจากพีน่ อ้ งชาวมาแตร์เดอีฯ ทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
“งานสวยได้กศุ ล ครัง้ ที่ 26” นี้ จะได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่าน
เหมือนเช่นเคย แล้วพบกันทีง่ านนะคะ

กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ กิ จ กรรมการกุ ศ ลครั้ ง ใหญ่ ข อง
ชาวมาแตร์เดอีฯ กับ “งานสวยได้กุศล” ซึ่งในปีน้ีจะ
จัดขึน้ ในวันที่ 20-26 พ.ย. 60 ณ โรงเรยี นมาแตร์เดอี
กิจกรรมการกุศล “งานสวยได้กุศล” เพื่อหารายได้
สำ�หรับเปน็ ค่าใช้จา่ ยให้กบั โครงการบ้านเทพ ซึง่ จัดขึน้ โดย
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็น
ปีท่ี 25 แล้ว ทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมานัน้ งานนีไ้ ด้รบั การตอบรับ
อย่างดีเยี่ยมทุกครั้ง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไม่
ประสบความสำ�เร็จเลย หากขาดความร่วมมือจากพี่
น้องชาวมาแตร์เดอีฯ ทุกคน รวมไปถึงคณะซิสเตอร์
คุณครู ผูป้ กครอง นักเรยี นเก่า และนักเรยี นปัจจุบนั ตาม
จิตตารมณ์เซอร์เวียม ซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคมา
นั้นล้วนแต่มีความสำ�คัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือ
ของใหม่ก็ตาม และนอกจากสิ่งของที่จะนำ�มาบริจาค
แล้วนั้น เรายังต้องการอาสาสมัครในการช่วยตั้งราคา
สินค้า การจัดเรยี งสินค้า การจำ�หน่ายสินค้า รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์ให้กจิ กรรมนีเ้ ปน็ ทีร่ จู้ กั เพม่ิ มากขึน้

รายได้ทงั้ หมดจากการจัดงาน “งานสวยได้กศุ ล” มอบให้
กับโครงการบ้านเทพ ซึ่งเป็นโครงการสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัย
เรียนของคณะอุร์สุลินที่ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้ดูแลมา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
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ด้วยรักและอาลัย
รำ�ลึกถึง ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน
(เป้า) MD44
ในตลอดหลายปีท่ีผ่านมา งานวันสวยของเรานั้นประสบความสำ�เร็จมาโดยตลอด ก็เพราะมีแม่งานคนเก่งอย่าง
ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน (เป้า) MD44 ทีไ่ ด้ชว่ ยเปน็ หัวเรย่ี วหัวแรงลงมือจัดการทุกสิง่ ทุกอย่าง
ชีวติ ทีเ่ ป็นเซอร์เวียม โดยอาจารย์สมุ ติ รา

ตัง้ แต่ การขอรับบริจาคสิง่ ของส�ำหรับน�ำมาจ�ำหน่าย การแยก
ประเภทของบริจาค ตีราคา ติดป้ายราคา และยังแปลงกายเป็น
แม่ค้าช่วยขายของอีกด้วย จนเป็นเอกลักษณ์ของงานวันสวยที่
เมือ่ ได้ยา่ งก้าวเข้าไปในห้องอาหารคุณครูใต้หอประชุมใหญ่ของเรา
ก็ตอ้ งได้ยนิ เสียงพีเ่ ป้าเชิญชวนให้ซอื้ ข้าวของต่างๆ พร้อมบรรยาย
สรรพคุณมากมาย ท�ำให้สนิ ค้าต่างๆ ขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่า ท�ำให้
ยอดเงินทีไ่ ด้รบั นัน้ มีสงู กว่า 1,500,000 บาท ซึง่ นับเป็นรายได้หลัก
ส�ำหรับบ้านเทพเลยก็วา่ ได้
นอกจากงานวันสวยแล้ว พี่เป้ายังได้เข้ามาช่วยเหลือในทุก
กิจกรรมของโรงเรียนมาแตร์มากมาย และทุกครั้งเสียงหัวเราะ
อันก้องกังวานก็ได้ช่วยเติมเต็มสีสันและความสุขสนุกสนานให้กับ
พวกเราทุกคน เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของทุกกิจกรรมไปแล้ว แต่แล้ว
ในวันนี้ วันที่ไม่มพี ี่เป้า ไม่มีเสียงอันก้องกังวานแจ่มใส วันที่ไม่มี
เสียงหัวเราะ... แม้จะตระหนักได้วา่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นัน้ เป็น
เรือ่ งธรรมชาติ แม้หลายครัง้ เราก็รสู้ กึ ว่ามันยังไม่ถงึ เวลา แต่กต็ อ้ ง
ท�ำใจยอมรับให้ได้เช่นกัน
การจากไปของพี่เป้านั้นช่างกะทันหันเสียเหลือเกิน แต่เรา
ก็เชื่อว่า ด้วยความดีที่พี่เป้าได้สร้างสมไว้จะต้องน�ำพาพี่เป้าไปสู่
ภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอน พวกเราจะเก็บความทรงจ�ำที่ดีที่เราได้มี
ร่วมกันไว้ตลอดไป

ศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน เป็นศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยที่
ไม่ควรมีค�ำว่าเก่า หรือใหม่ เธอพร้อมที่จะเป็นศิษย์มาแตร์เดอีฯ
อยู่ตลอดไป พร้อมที่ฟังค�ำแนะน�ำ อบรมสั่งสอน เชื่อมั่นศรัทธา
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ก็
จะน�ำค�ำแนะน�ำของโรงเรียนไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองคนอื่นๆ
เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมในจิตตารมณ์เซอร์เวียม ศุภลักษณ์
ได้รับโล่รางวัลเซอร์เวียม ในฐานะผู้ปกครองนักเรียนที่สละเวลา
ท�ำประโยชน์ให้โรงเรียน เมือ่ ปีการศึกษา 2547 เธอให้ความร่วมมือ
ในทุกหน่วยงานและกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเก่าและ
ผูป้ กครองมีสว่ นร่วม เมือ่ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ชวนนายกสมาคมและประธานชมรมนักเรียนเก่าของโรงเรียนอุร์สุลิน 4
โรงเรียนมาก่อตั้งชมรมศิษย์อุร์สุลิน ศุภลักษณ์ก็ติดตามนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาท�ำงาน
รับใช้ในชมรมศิษย์อุร์สุลิน ตั้งแต่แรกเริ่มและท�ำต่อเนื่องอย่าง
สม�ำ่ เสมอมาจนวาระสุดท้ายของเธอ เธอสามารถให้ความเป็นน้อง
เป็นพีก่ บั ศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ โรงเรียนอืน่ ๆ อย่างรวดเร็ว และรับใช้ชมรมฯ
ในทุกกิจกรรมอย่างขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานกระชับมิตร
กิจกรรมพิเศษต่างๆ การจัดทัวร์อุร์สุลิน และการจัดกิจกรรมจิต
อิสระโดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา ตัวเธอเองได้รบั ประโยชน์มากมาย
จากแบบอย่างและค�ำแนะน�ำของคุณหมอ จนท�ำให้เธออยากให้ทกุ
คนได้รบั เช่นเดียวกันเธอ
ขอขอบคุณศุภลักษณ์ กับการมีชีวิตเป็นเซอร์เวียม และขอ
พระเจ้ารับดวงวิญญาณของเธอเข้าไว้ในอ้อมกอดของพระองค์
สุมติ รา พงศธร
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Serviam
เป้าสหายรัก โดยอาจารย์นติ ยา

ค�ำกล่าวไว้อาลัย “ศุภลักษณ์ (เขจรบุตร) วงศ์ทองสงวน”

เมือ่ วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมอักแนส ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย ชมรมศิษย์อุร์สุลินร่วมกับครอบครัวและเพื่อนร่วมรุ่น
ของคุณศุภลักษณ์ เขจรบุตร วงศ์ทองสงวน ได้ร่วมในพิธีบูชา
ขอบพระคุ ณ เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง และอุ ทิ ศ ค� ำ ภาวนาให้ แ ก่
คุณศุภลักษณ์ ผู้จากไปอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีใ่ คร่บนั ทึกไว้เพือ่ เป็นเกียรติแก่
สมาชิกที่เสียสละ กระตือรือร้นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมให้
บรรลุเป้าหมายคือความสามัคคีของบรรดาศิษย์อุร์สุลินซึ่งแม้จะ
ต่างโรงเรียน แต่กร็ ว่ มในอุดมการณ์เดียวกันคือ “SERVIAM” นัน่ เอง
ในฐานะครูของ “เป้า” ได้รู้จักและเห็นกันมาตั้งแต่เธอเป็น
เด็กประจ�ำตัวเล็กๆ แม้จะซนจะดื้อด้วยเข้าใจว่าการถูกทิ้งไว้ใน
โรงเรียนประจ�ำเป็นการลงโทษ แต่เมือ่ ได้รบั ความใส่ใจดูแลชีแ้ นะ
อบรมสั่งสอนจากมาแมร์และคุณครูตลอดจนได้รับความรักจากพี่
จากน้องนักเรียนประจ�ำด้วยกัน เธอเติบโตและผูกพันกับโรงเรียน
มาแมร์ คุณครูและพีน่ อ้ งชาวมาแตร์เดอีฯ เธอกล่าวเสมอว่า ชีวติ
นักเรียนประจ�ำนอกจากจะสอนให้มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ
ในตนเอง ยังปลูกฝังความรักความเอือ้ อาทรระหว่างพีน่ อ้ ง นักเรียน
ประจ�ำรุ่นพี่จะดูแลช่วยเหลือรุ่นน้องเล็กๆ ตั้งแต่ช่วยจัดตู้เสื้อผ้า
ท�ำเตียง แต่งตัวให้ แม้การรับประทานอาหารแต่ละมือ้ โต๊ะอาหาร
แต่ละโต๊ะจะมีนักเรียนตั้งแต่รุ่นพี่ใหญ่ไล่ลงมาถึงน้องเล็ก โดย
มาแมร์จะเป็นผู้ก�ำหนดให้ พี่ๆ จึงต้องดูแลน้องๆ ให้รับประทาน
อาหารทุกอย่างที่โรงเรียนจัดให้ ซึ่งศุภลักษณ์บอกว่าเมื่อโตขึ้นจึง
เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ ที่ยอมเสียสละเพื่ออนาคตของลูก
ด้วยการน�ำลูกมาฝากไว้ทโี่ รงเรียนนี้
เมือ่ เป็นแม่ของลูกสาว ๓ คน “เป้า” มีความกตัญญูตอ่ โรงเรียน
คณะซิสเตอร์และคณะครูที่อบรมสั่งสอนและเปิดโอกาสให้ลูกๆ
ของเธอได้เข้ามาอยูใ่ นสถาบันทีเ่ ธอรัก เธอกล่าวว่า เพือ่ นๆ คนอืน่
อาจได้รบั การปลูกฝัง “SERVIAM” กันอย่างมาก ๑๓ ปี แต่เธอได้รบั
การปลูกฝังให้รกั โรงเรียนมากกว่าคนอืน่ อีก กว่า ๒๐ ปีทลี่ กู ๆ ทัง้ ๓
ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ และเพื่อตอบแทนพระคุณนี้เธอจึง
ไม่ละโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณด้วยการให้ก�ำลังกายรับใช้ทั้ง
ฐานะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าฯ
และชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ กิจกรรมใดทีเ่ ธอพอจะท�ำได้ เธอพร้อมทีจ่ ะ
ลงมือท�ำ ด้วยความกระตือรือร้น และด้วยเสียงดังฟังชัด ด้วยการ
พูดจาที่ตรงไปตรงมา ด้วยคุณลักษณะที่อ่อนไหวเมื่อเกิดความ
ขัดแย้ง เธอสามารถบรรยายความรูส้ กึ และเรือ่ งราวต่างๆ ออกมา
เป็นหน้าๆ กระดาษ ส่งให้ผทู้ เี่ ธอรักและไว้วางใจ และเมือ่ เหตุการณ์
นัน้ ผ่านไปเธอก็กลับมาร่าเริง แจ่มใส เหมือนเดิมได้
ณ วันนี้เมื่อเธอจากไป ทิ้งไว้เพียงความทรงจ�ำที่ทุกคนมีต่อ
“คุณเป้า” “พีเ่ ป้า” และ “เป้า” ของเพือ่ นๆ พีน่ อ้ งตลอดจนผูค้ นที่
ได้รจู้ กั เธอ สิง่ ใดเป็นสิง่ ทีด่ ซี งึ่ มีอยูม่ ากขอให้เราศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ น�ำมา
ปฏิบัติต่อไป แม้ว่างานสวยได้กุศล งานของคุณแม่อาสาในงาน
นิทรรศการของโรงเรียน หรืองานของชมรมศิษย์อุร์สุลิน ในครั้ง
ต่อไปจะไม่มี “คุณเป้า” แต่เราจะไม่ลมื เธอ “ศุภลักษณ์ เขจรบุตร
วงศ์ทองสงวน”

ท่านผูม้ เี กียรติทเี่ คารพ
เรามารวมกันในวันนีเ้ พือ่ ระลึกถึง “คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน”
ผูจ้ ากไปอย่างสงบ เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ด้วยความรักและอาลัยในผูว้ ายชนม์
ดิฉนั รูจ้ กั “คุณศุภลักษณ์” ตัง้ แต่เธอเป็นเด็กนักเรียนประจ�ำของ
โรงเรียน เมือ่ กว่า ๕๐ ปีทแ่ี ล้ว สนิทสนมคุน้ เคยทัง้ ในฐานะครูประจ�ำ
ที่ดูแลนักเรียนประจ�ำ ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมต้น
และเป็นครูประจ�ำชัน้ เราห่างกันไปเมือ่ เธอไปเรียนชัน้ มัธยมปลาย
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและแต่งงานมีครอบครัว ตราบจนเมือ่ เธอ
น�ำลูกสาว ๓ คนมาฝากเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น เธอได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
โรงเรียน ต่อคณะซิสเตอร์ คณะครู ต่อเพือ่ น พีน่ อ้ งชาวมาแตร์เดอีฯ
และในฐานะศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวติ
ผู ้ ที่ รู ้ จั ก คุ ้ น เคยกั บ คุ ณ ศุ ภ ลั ก ษณ์ คงเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า
คุณศุภลักษณ์มี “เซอร์เวียม” ในใจ เธอพร้อมรับใช้ช่วยเหลือ
ตามก�ำลังความสามารถ ไม่วา่ ในฐานะผูป้ กครองของลูกสาว ๓ คน
ในฐานะนักเรียนเก่าหรือในฐานะศิษย์อุร์สุลิน คุณศุภลักษณ์เป็น
คนร่าเริง จริงใจ กล้าพูด กล้าท�ำ พร้อมทีจ่ ะสละเวลา ก�ำลังกาย
และก�ำลังทรัพย์ทุ่มเทให้กับงานที่เธอรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงาน
วันสวยได้กุศลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ งานมาแตร์เดอีแรลลี่
ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เสียงหัวเราะเสียงพูดของเธอยัง
ก้องอยู่ในหูของผู้ร่วมทัวร์เยี่ยมโรงเรียนอุร์สุลินของชมรมศิษย์
อุรส์ ลุ นิ ในหลายๆ ทริป
มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า คุณศุภลักษณ์จะเอาใจใส่ช่วยเหลือให้
ค�ำแนะน�ำโดยเฉพาะด้านสุขภาพแก่คนรอบข้างด้วยความที่เป็น
ลูกสาวหมอเคยเป็นผูด้ แู ลโรงพยาบาลหมอเล็กทีช่ มุ พร แต่เธอไม่เคย
ดูแลตัวเองจริงจัง ด้วยวัย ๖๑ ปีเศษควรจะได้มีโอกาสเห็นความ
ก้าวหน้ามัน่ คงในชีวติ ของลูก หลาน ได้สนุกสนานกับเพือ่ นๆ ใน
วัยเกษียณ เธอจึงจากพวกเราไปอย่างกะทันหัน ยังความตกใจ เสียใจ
ให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิง่
ด้วยความรัก ความกตัญญูตอ่ โรงเรียน ต่อคณะซิสเตอร์ คณะครู
และด้วยความรักทีเ่ ธอมีให้แก่เพือ่ นพีน่ อ้ งทุกคน รวมทัง้ กุศลผลบุญ
ทีพ่ วกเราได้กระท�ำเพือ่ อุทศิ ให้เธอ อีกทัง้ ค�ำภาวนาอ้อนวอนขอพระผู้
เป็นเจ้าและพระแม่มาแตร์เดอีทเี่ ธอเคารพรักจงดลบันดาลให้เธอได้
พักผ่อนอย่างสงบสุขในสัมปรายภพ ให้พน้ จากความทุกข์โศก โรคภัย
ใดใดตลอดไปเทอญ
หลับตาเถิดนิทราในครานี้ ขอจงมีสขุ สงบในภพสาม
ละความทุกข์โศกใจในทุกยาม ขอส่งความรักอาลัยไปนิรนั ดร์
คนข้างหลังจะตัง้ แต่แผ่กศุ ล เพือ่ ส่งผลเธอให้ไปสวรรค์
ด้วยความรักอาลัยใจผูกพัน ทุกคืนวันเธออยูใ่ นใจชัว่ กาล
รักและระลึกถึงในค�ำภาวนาเสมอ
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ศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ ตัวอย่าง โดยซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี
ซิสเตอร์ได้รบั ข่าวการจากไปของคุณศุภลักษณ์ (เป้า) ขณะที่
ก�ำลังเดินทางอยูใ่ นรถทัวร์เพือ่ จะลงมากรุงเทพ มีผสู้ ง่ ไลน์มาให้อา่ น
มีขอ้ ความว่า “คุณศุภลักษณ์ไปสวรรค์แล้ว” ซิสเตอร์รสู้ กึ ช็อค ไม่
อยากเชือ่ จริงหรือ? ท�ำไมไปเร็วเช่นนี้ ยังท�ำใจไม่ได้ ตลอดการเดินทาง
ซิสเตอร์ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของคุณเป้าประสบแต่
ความสุขสันติตลอดนิรนั ดร และภาวนาให้ลกู ๆ หลาน ๆ ครอบครัว
และญาติพนี่ อ้ งขอบคุณเป้าทุกคน
คุณศุภลักษณ์ (เป้า) ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอยูใ่ นชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ
ตัง้ แต่เริม่ ต้น ได้เป็นสมาชิกทีม่ พี ลังคนหนึง่ ในการประชุม ในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระฉับกระเฉง มีชวี ติ ชีวา เป็นผูท้ เี่ สียสละและ
เต็มไปด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม คุณเป้าไม่ถอื ตัว สามารถเข้ากับ
ทุกคนได้ทำ� ให้มเี พือ่ นมากมาย ซิสเตอร์เห็นคุณเป้ามีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับศิษย์อุร์สุลินไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนใด
ก็ตาม ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันที่ได้มีโอกาสประชุมด้วยกัน
ท�ำงานร่วมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขในกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้มีความ
สนิทสนมกันยิง่ วันยิง่ มากขึน้ การจากไปของคุณเป้าน�ำความโศกเศร้า
ความอาลัยมาสู่ทกุ คน แต่เมื่อมาคิดในอีกมุมมองหนึ่งคุณเป้าก็ได้
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ไม่มีความทุกข์โศกอีกต่อไป
แต่จะมีความสุขสันติตลอดไป
รักและคิดถึงพีเ่ ป้าทีส่ ดุ ...
จากคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
โดยสุดถนอม กรรณสูต (หนึง่ ) MD54
หนึ่งรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมท�ำงานกับพี่เป้า ทั้งงาน
ของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ และชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ อย่างงาน
แข่งขันแรลลีท่ มี่ ผี รู้ ว่ มงานกว่า 1,000 คน งานวันสวยได้กศุ ล งาน
จากใจพี่สู่ใจน้อง งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน การจัดทริปต่างๆ
ของชมรมศิษย์อุร์สุลิน ไปเยี่ยมคุณครูอาวุโสตามบ้าน งานถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และงาน
กตเวทิตาคุณครูอาวุโส ก็ล้วนประสบความส�ำเร็จด้วยดีทั้งสิ้น
เพราะแรงสนับสนุนจากพีเ่ ป้า
นอกเหนือจากงานทัง้ หลายเหล่านีแ้ ล้ว เมือ่ โรงเรียนและคุณครู
ต้องการความช่วยเหลืออะไร พี่เป้าจะท�ำทันที แม้งานประจ�ำปี
โรงเรียนพี่เป้ายังมาออกร้านข้าวผัดไข่เจียวขายเพื่อน�ำเงินเข้า
โรงเรียนอีกด้วย
พีเ่ ป้ารักโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ มาก พีเ่ ป้าไม่เคยพลาดสักงาน
นักเรียนเก่าทีม่ าร่วมงานจะเห็นพีเ่ ป้าเสมอ พีเ่ ป้าจะคอยเดินต้อนรับ
ทักทาย ดูแล ผู้มาร่วมงาน ทุกงานพี่เป้าจะทุ่มเทและช่วยด้วย
ความเต็มใจ เหนือ่ ย หรือหนักแค่ไหนไม่เคยบ่น
ในการจากไปของพี่เป้าในครั้งนี้ หนึ่งจึงขอเป็นตัวแทนคณะ
กรรมการสมาคมฯ ทุกท่านร�ำลึกถึงคุณงามความดีของพี่เป้าและ
ขอให้พเี่ ป้าเดินทางไปสูภ่ พภูมทิ ดี่ ี

พีเ่ ป้าทีร่ กั และเคารพ จากจิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ ) MD53

เราสองคนเป็นศิษย์เก่ามาแตร์เดอีดว้ ยกันห่างกัน 9 รุน่ เราได้
มารูจ้ กั กัน สนิทกัน ท�ำงานร่วมกันมาหลายปี ทัง้ ท�ำงานให้สมาคม
นักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอี ชมรมศิษย์อรุ ส์ ลุ นิ งานวันสวย แม้
กระทัง่ งานต่างๆ ทีท่ างคณะซิสเตอร์ อาจารย์ ครู เรียกเราไปช่วยงาน
ทุกๆ งานทีไ่ ด้ทำ� กันมา ล้วนแต่ประทับใจสนุกทุกครัง้ งานทุกอย่าง
ย่อมมีทงั้ สุข ทุกข์ เหน็ดเหนือ่ ย ท้อแท้ ภูมใิ จบ้าง แต่เราสองคน
ก็ผ่านกันมาได้... เราท�ำงานด้วยกันจนสนิทกันมาก จนกระทั่ง
หลายๆ คนบอกว่า “ถ้าเห็นเป้า ก็ตอ้ งเห็นจิม๋ ด้วย” อยากบอกว่า
ที่ตัวเองได้ท�ำงานตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมรับใช้ผู้อื่นนั้น พี่เป้า
เป็นแบบอย่างให้ตลอดมา พีจ่ ะท�ำตัวอย่างให้ดู ไม่บน่ ไม่ทอ้ ยินดี
ช่วยทุกๆ งาน กับทุกๆคน ไม่เฉพาะทีม่ าแตร์ หรือ อุรส์ ลุ นิ เท่านัน้
พีเ่ ป้ายังมีจติ อาสาช่วยเหลือสังคมข้างนอกด้วย และทุกครัง้ พีก่ จ็ ะ
ติดน้องคนนีไ้ ปด้วยเสมอ พีจ่ ะคอยบอก คอยว่า คอยปลอบ และเป็น
ที่ปรึกษาให้เสมอมา เราจะคุยกันตลอดเวลา เมื่อคิดอะไรไม่ออก
ก็จะคอยถามพีเ่ สมอ หากเหนือ่ ย ท้อ ร้องไห้ พีเ่ ป้าจะอยูเ่ คียงข้าง
ให้กำ� ลังใจ สอนให้เราท�ำให้ดที สี่ ดุ แม้บางทีไม่มใี ครเห็นสิง่ ทีเ่ ราท�ำ
แต่... พระเจ้าจะรับรู้ เมือ่ ทุกๆ งานส�ำเร็จด้วยดี เราก็จะมีความสุข
พีไ่ ม่เคยบ่น ไม่เคยท้อแท้ใจ ให้เราเห็น พีค่ อยสอนน้องทุกอย่าง พี่
เคยบอกว่า ต้องสอนเด็กรุน่ ใหม่ทำ� บ้าง... วันหนึง่ ก็ตอ้ งถึงรุน่ เขาทีจ่ ะ
ต้องท�ำ เด็กสมัยนีว้ ธิ คี ดิ วิธทื ำ� งานก็ตา่ งจากสมัยเรา เราก็ตอ้ งคอย
แนะ ให้คำ� ปรึกษา จะฟังเราหรือไม่กต็ าม แต่เราก็ได้ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้ว
วันนี.้ .. ไม่มพี ี่ ไม่มคี นปรึกษา ไม่มใี ครทีจ่ ะฟังเราบ่น ไม่มใี คร
ไปไหนๆ ด้วย เวลาไปต่างจังหวัด ก็ไม่มพี นี่ อนด้วยอีกแล้ว
ก่อนวันสุดท้ายของพี่ เราได้คยุ กัน ปรึกษากัน เรือ่ งงานวันสวย
เรือ่ งงานต่างๆ พีจ่ ะเล่าเรือ่ งจิฎาให้ฟงั ว่า ก�ำลังคอยหลานเรียนอยู่
รูว้ า่ พีร่ กั หลานพีม่ ากๆ ขอให้พหี่ ลับอย่างมีความสุขนะคะ อย่าห่วง
เรือ่ งใดๆ ลูกๆ ทุกคนของพีไ่ ด้ปฎิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพีท่ กุ ๆ อย่าง อย่างดี
ต่อไป.... จิม๋ จะคอยให้คำ� ปรึกษา คอยดูแล ให้กำ� ลังใจแก่เด็กๆ และ
คนท�ำงาน แม้จะไม่เท่ากับทีพ่ ที่ ำ� แต่จะท�ำให้ดที สี่ ดุ ค่ะ... พีจ่ ะอยู่
ในใจเสมอ
จิรพร ภูธนกิจ (จิม๋ )
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•

•

อร่อยแบบไทยๆ ด้วยพายมะตูมจากเนยออร์คดิ
...อร่อยแน่ แค่ออร์คดิ

ส่วนผสมแป้งพาย
• แป้งสาลีอเนกประสงค์
• น้ำ�ตาลไอซิ่ง

500
3

กรัม
ช้อนโต๊ะ

•  เนยสดชนิดเค็ม ตราออร์คิด 300
•  น้ำ�เย็นจัด
3-5

กรัม
ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ�

• ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำ�ตาลไอซิ่งรวมกันไว้ เติมเนยสดชนิดเค็มตราออร์คิดลงไป ใช้ส้อมหรือเครื่องผสมอาหารผสมให้เข้ากัน
เมื่อแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆ ให้เติมน้ำ�เย็นลงไป คลุกเคล้าจนส่วนผสมเป็นก้อน
• นำ�แป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางประมาณ ½ เซนติเมตร นำ�ไปกรุลงในพิมพ์ ใช้ส้อมจิ้มเพื่อไล่อากาศจนทั่ว พักไว้

ส่วนผสมไส้

• แป้งสาลีอเนกประสงค์
• อบเชยป่น
• เนยสดชนิดเค็ม ตราออร์คิด
• น้ำ�ตาลทรายทอง
• อัลมอนด์อบสุก
• เนื้อมะตูมเชื่อม

115
½
125
50
80
100

กรัม
•  ผงฟู
ช้อนชา
•  ผงวานิลา
กรัม
•  น้ำ�ตาลไอซิ่ง
กรัม
•  ไข่ไก่
กรัม
•  เนื้อมะตูมเชื่อม
กรัม (หั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า)

½
½
50
2
6-8

ช้อนช้า
ช้อนชา
กรัม
ฟอง
ชิ้น (หั่นแว่น)

วิธีทำ�

• ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงฟู อบเชยป่น และผงวานิลลาเข้าด้วยกัน พักไว้
• ตีเนยสดชนิดเค็มตราออร์คิดด้วยหัวตีรูปใบไม้ โดยใช้ความเร็วปานกลาง ค่อยๆ เติมน้ำ�ตาลไอซิ่งและ
น้ำ�ตาลทรายแดงลงไป ตีต่อสักครู่ แล้วเติมไข่ไก่ทีละฟองจนหมด ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ลงไปทีละครึ่ง
คนให้เข้ากันอย่างเบามือ พักไว้
• เรียงเนื้อมะตูมเชื่อมหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าลงในแป้งพายที่เตรียมไว้
จากนั้นเทส่วนผสมเนื้อเค้กลงไป ตกแต่งหน้าด้วยเนื้อมะตูมเชื่อมหั่นแว่นและอัลมอนด์อบ
• นำ�ขนมเข้าอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส ประมาณ 30-40 นาที
หรือจนกระทั่งขนมสุกเป็นสีเหลือง นำ�ออกจากพิมพ์
วางพักไว้บนตะแกรงจนเย็นสนิท จึงตัดเป็นชิ้นสำ�หรับจัดเสิร์ฟ
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Serviam
เป้าทีร่ กั ของพวกเราชาว MD44
โดย วิวรรณ สารกิจปรีชา (ไก่) MD44

เป้า ศุภลักษณ์ เขจรบุตร วงศ์ทองสงวน เพือ่ นร่วมรุน่ MD44 เป้า
เคยเป็นนักเรียนประจ�ำโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัยด้วยครอบครัว
เป้าอยู่ชุมพร เธอจึงรู้จักสนิทกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ประจ�ำด้วยกัน
หลายคนรวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันด้วย ปั๊กเป้าคนนี้เป็นเพื่อน
ทีเ่ สียงดัง แต่ใจกว้างดัง่ มหาสมุทร ขีส้ งสารคนนัน้ คนนี้ พยายาม
ช่วยเหลือหวังดีกบั ทุกคนทีเ่ ข้ามาในชีวติ เป้า ถ้าพวกเราเพือ่ นร่วมรุน่
คิดจะท�ำอะไรแล้วเป้าไม่รเู้ รือ่ งไม่ได้รว่ มทีมแกนน�ำด้วยแล้ว เป้าจะ
เสียใจน้อยใจอย่างมาก เป้าไม่เคยทีจ่ ะช่วยเหลือใครนิดๆ หน่อยๆ
แต่เธอจะช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่สุดตัวทุกครั้ง เธอจะอาสาท�ำให้
ทุกอย่าง ทริปและกิจกรรมของ MD44 เป้าจะไม่พลาด และทริปไหน
ไม่มเี ป้า พวกเราก็จะคิดถึงเป้ามาก
นอกจากปัก๊ เป้าคนนีจ้ ะเป็นทีร่ กั ของเพือ่ น MD44 แล้ว เมือ่
ลูกเป้าสามคนเรียนทีโ่ รงเรียนมาแตร์เดอี เป้าก็ได้สนิทสนมกับกลุม่
คุณแม่อาสาช่วงนัน้ หลายคนมาก ซึง่ ในกลุม่ นีห้ ลายคนเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีดว้ ย เป้าช่วยเหลือทุกกิจกรรมมาโดยตลอด ถ้าเป็น
การท�ำอะไรให้โรงเรียนมาแตร์เดอีแล้ว เธอจะต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ
ทันที เป้าเข้ามาเป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัยฯ
ในสมัย คุณสุพัฒนา อาทรไผท เป็นนายกสมาคม เริ่มจากเป็น
ผูช้ ว่ ยเลขา จนเป็นเลขา และเป็นอุปนายกสมาคมฯ ในสมัยคุณหญิง
อลิศราเป็นนายกสมาคมฯ เป้าช่วยงานสมาคมอย่างดีทกุ งาน แต่
งานทีเ่ ป้าเริม่ ท�ำกับไก่มายาวนานตัง้ แต่แรกเริม่ คืองานสวยได้กศุ ล
เป้าเปรียบเสมือนแม่งานเสมอมา คิดจัดคิดท�ำให้ดีขึ้นตลอดเวลา
ทุกปี แรกๆ บางคนอาจจะไม่ชอบเสียงดังและความมุ่งมั่นใน
ความคิดของตนเองของเป้า แต่เมื่อรับรู้ถึงความมีน�้ำใจ และ
ความจริงใจของเป้าแล้ว สักพักก็จะรูส้ กึ ดีกบั เป้า เมือ่ ใดในแต่ละปี
ที่มีงานสวยได้กุศล เป้าจะลาจากภารกิจทุกอย่างเพื่อมาทุ่มให้กับ
งานนี้ เป้ามาเปิดขายของแต่เช้าและกลับเอาเย็นค�ำ่ ตลอดวันจะ
ได้ยินเสียงเป้าขอให้คนนั้นท�ำนู่นนี่นั่น มาถามไถ่ว่าใครจะเอาน�้ำ
เอาขนมอะไรไหม มายั่วเย้าพูดคุย เป้าจะเชียร์ให้คนนั้นคนนี้ซื้อ
นูน่ นีไ่ ด้ตลอดวัน เป้าจะส่งเสียงทักทายลูกค้าทุกคน และเธอจ�ำลูกค้า
ได้แม่นเกือบทุกคน เป้าดูแลจัดระเบียบนักเรียนทีม่ าซือ้ ของจนภาพ
เป้าขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ส่งเสียงก�ำกับเด็กๆ เป็นภาพที่เห็นได้บ่อยๆ
นานมาแล้วมีอยูค่ รัง้ หนึง่ เป้าจ�ำเป็นต้องไปรับเสด็จ เธอลาไปช่วงหนึง่
ของวันงานสวย พวกเราทีช่ ว่ ยงานต่างรูส้ กึ เหงามากๆ เมือ่ ไม่ได้ยนิ
เสียงเป้า ต่อมาอาจารย์สมุ ติ ราได้ชกั ชวนเป้าไปเข้าฟังค�ำบรรยาย

และฝึกการก�ำหนดสติที่บ้านเพชรส�ำราญ และนั่นคือจุดเริ่มต้น
ของการไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อมรา และตั้งแต่นั้นมาเป้า
พยายามมากขึ้นปีละเล็กปีละน้อยที่จะปล่อยวางและเป้าก็ท�ำได้ดี
ขึน้ มากทีเดียว เป้านับถืออาจารย์อมรามากและทัง้ รักและเกรงใจ
อาจารย์สมุ ติ รา
เป้าไม่ได้ท�ำแต่งานสวย เมื่อครั้งที่ไก่มีไอเดียจัดกิจกรรม พี่
สอนน้อง ทีจ่ ดั สอนทุกอย่างทีน่ กั เรียนมาแตร์เดอีฯ ปัจจุบนั ในช่วงนัน้
ต้องการเรียนรูเ้ ป็นลักษณะ Workshop หลายๆ อย่างให้เลือกเรียนได้
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ สอนโดยนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีหลากหลายรุน่
เป้าได้ลงมาช่วยเต็มที่ ชักชวนทีมงานมาเพิม่ เติมให้ไก่จนท�ำออกมา
ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งไป เป้ายังเป็นสมาชิกชมรมศิษย์อุร์สุลิน
ตัง้ แต่แรกเริม่ งานทุกงานของชมรมเป้าจะต้องมีสว่ นร่วม เป้ารูจ้ กั พีๆ่
นักเรียนเก่าโรงเรียนในเครือของคณะอุรส์ ลุ นิ ดีหลายคนมาก และ
ทุกคนก็มนี ำ�้ ใจดีกบั เป้าเสมอมา งานของแพทย์อาสาไปตรวจนักเรียน
โรงเรียน ต.ช.ด. ประจวบคีรขี นั ธ์ เป้าก็ไปร่วมจัดการในระยะแรกๆ
และเป็นคนชวนเพือ่ นๆ ไปร่วมด้วยช่วยกันทุกปี จนกระทัง่ มาระยะ
หลังทีเ่ ป้าไม่คอ่ ยได้ไป ด้วยติดภารกิจเลีย้ งหลานสาวคนเดียวของ
ยายเป้า จิฎาหลานเป้าขณะนี้อายุสามขวบแล้ว ในสมัยที่ไก่เป็น
นายกสมาคมฯ อยูส่ องปีนนั้ เป้าไม่เคยทีจ่ ะไม่มาช่วยงานของไก่เลย
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนร่วมจัด ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนร่วมจัด ด้วย
ต้องการปล่อยให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้มาท�ำกันตามความคิดเสรีของ
น้องๆ กันบ้าง แต่เป้าก็ไม่เคยทีจ่ ะไม่มาร่วมกิจกรรมใดเลย เป้ามา
ทุกงาน มาให้กำ� ลังใจ มาช่วยงาน มาช่วยต้อนรับ ไม่เคยขาด เป้าท�ำ
ทุกอย่างด้วยความจริงใจและเต็มใจเสมอ อีกกิจกรรมทีเ่ ป้าได้เริม่ มา
ร่วมและติดใจตลอดมาคือกิจกรรมของชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ
Mater Dei Bike Club น้องๆ ให้ความเคารพและสนิทสนม
เป็นกันเองกับเป้าจนเธอรู้สึกอบอุ่น เป้าพยายามซ้อมขี่จักรยานที่
บ้านเป็นประจ�ำ และในทีส่ ดุ ก็มาร่วมปัน่ กับพวกเรา เป็นกลุม่ ฟรุง้ ฟริง้
ของ MD44 ทีจ่ ะปัน่ รัง้ ท้ายขบวนมาโดยตลอดโดยมีไก่อยูท่ า้ ยสุด
ตามหลังเป้าเกือบทุกทริป ครัง้ สุดท้ายเป้าไปร่วมปัน่ ทริปหัวหินไป
ปราณบุรี เป้ามีความสุขทีไ่ ด้อยูก่ บั เพือ่ นๆ เสมอ
ถ้าจะให้เล่าถึงสิ่งที่เป้าเคยท�ำให้หลายๆ คน จะไม่มวี นั ได้จบ
แน่นอน เพราะมีมากมายจริงๆ น�้ำใจเป้าท่วมท้น เป้ายึดมั่นใน
จิตตารมณ์เซอร์เวียมมาโดยตลอด เป้ากตัญญูรู้คุณ ใจกว้าง
สนุกสนาน ชอบฟังปัญหาคนนั้นคนนี้และจะพยายามยื่นมือช่วย
ทุกคนที่มาปรึกษา ชอบคิดชอบจัดการช่วยเหลือผู้อื่นจนบางครั้ง
ต้องคอยเบรคคอยปราม เป้าก็ไม่คอ่ ยฟังนัก ยังแอบช่วยเหลืออยู่
เรือ่ ยไป
ต่อจากนีไ้ ม่มเี ป้าแล้ว ความคิดถึงและความทรงจ�ำเกีย่ วกับเป้า
จะติดตรึงตาและใจของไก่ตลอดไป ขอให้เป้าเพือ่ นรักได้ไปอยูใ่ นภพ
ทีด่ มี คี วามสุข เป้าจะยังอยูใ่ นใจพวกเรา MD44 และชาวมาแตร์เดอีฯ
อีกหลายคนไปอีกนานแสนนาน งานสวยได้กุศลปีนี้ ขาดเป้าคน
ส�ำคัญ พวกเรากรรมการจัดงานสวยได้กศุ ลคงจะคิดถึงเป้าอย่างมาก
ห้องงานสวยคงจะเงียบเหงา แต่กจ็ ะพยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ ต่อไปค่ะ
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แวดวงมาแตร์เดอีฯ
ตามติดข่าวคราวของพวกเรามาแตร์เดอีฯ

MD54 น�ำทีมโดย นายกหนึง่ สุดถนอม กรรณสูต จัดกิจกรรม
เชิญคุณครูรว่ มรับประทานอาหารกลางวันเมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม
ทีผ่ า่ นมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุน่ หัวใจ

เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา MD59 และ MD60 ได้
จัดงานเลีย้ งอาหารคุณครูประจ�ำปี 60 ขึน้ ณ หอประชุมโรงเรียน
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ซึง่ ครัง้ นีไ้ ด้จดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 7 แล้ว และในการนี้
ได้มกี ารมอบเงินสนับสนุน “โครงการพันดวงใจเพือ่ คุณครูอาวุโส”
โดยมี พีห่ มอนาฏ พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52 เป็นผูร้ บั มอบ

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกบั คุณอินทริยา หนูเทพ (จอย) MD51 ทีส่ ามี
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ได้รบั พระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
เป็นองคมนตรี ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2560

เมือ่ เร็วๆ นี้ ดร.วีระชัย เตชะวิจติ ร์ ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานบริหาร
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพ (ที่ 2 จากซ้าย) ขวัญชนก
เตชะวิจติ ร์ MD71 ผูอ้ ำ� นวยการ (ซ้ายสุด) และนายปีเตอร์ โฮเก้นท์
ครูใหญ่ (ขวาสุด) ให้การต้อนรับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�ำประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา)
ทีไ่ ด้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในงานฉลองความส�ำเร็จการศึกษา
ระบบอังกฤษจบหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
ของนักเรียนระดับ Year 13 เทียบเท่าชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึง่ ปีนี้
นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติได้รับให้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีทงั้ ในและต่างประเทศ

42 SERVIAM
MD Society.indd 42

7/17/2560 BE 16:18

MD Society.indd 43

7/17/2560 BE 16:18

MD Society

แพร และ พราว วัชราภัย (MD71, MD73) ขอกราบขอบพระคุณ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ร่วมอาลัยและเป็นเจ้าภาพ
รุน่ พีๆ่ รุน่ คุณแม่ รุน่ คุณป้า และรุน่ คุณยาย ทีม่ าให้กำ� ลังใจและ งานสวดพระอภิธรรม ศุภลักษณ์ เขจรบุตร วงศ์ทองสงวน (เป้า)
ร่วมสวดอภิธรรม ตลอดจนงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อวีรวุฒิ วัชราภัย MD44 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา 13
เมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา
จากภาพแถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
1. ตุก๊ ตา ผุสดี อังสุวฒ
ั นะ (MD32)
2. เป๊าะ สุมณ
ั ฑนา โมกขะเวส (MD40)
3. น้อง ศรีชนก วัฒนศิริ (MD44)
4. สุชาดา พงษ์ไพบูลย์ (MD33)
5. ไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา (MD44)
แถวนัง่ เก้าอี้ (จากซ้ายไปขวา)
1. หนู อาภรณ์ ภูมพิ นั นา (MD35)			
2. แดง จรัสศรี วัชราภัย (MD21)
3. สายจิต กฤษณามระ (MD13)				
เสาร์ที่ 10 มิถนุ ายน 2560 MD54 น�ำโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า
4. หนูหญิง พรรณี การุณพักตร์ (MD34)			
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย หนึง่ สุดถนอม กรรณสูต และประธานรุน่ ดาว
แถวนัง่ พืน้ (จากซ้ายไปขวา)
ดาวรี สมัครคามัย จัดเลีย้ งรุน่ รือ้ ฟืน้ ความหลัง ความสนุก ความซน
1. พราว วัชราภัย (MD73)
ความแสบของมอหกรุน่ แรก ณ ห้องเปรมกมล The SUKOSOL
2. แพร วัชราภัย (MD71)
3. จุบ๊ พันเอกพิเศษหญิง บุษรา โกมารกุล ณ นคร (MD44) HOTEL BANGKOK ของสา มาริสา สุโกศล หนุนภักดี โดยมี
อาจารย์สมุ ติ รา พงศธรและคณะครูรว่ มรับประทานอาหารและให้
4. แซ้ด ชญานิศ สวัสดิบตุ ร (MD44)
ศีลให้พรลูกศิษย์ทบี่ ดั นีอ้ ายุกใ็ กล้ๆ จะไล่เลีย่ กับคุณครูแล้ว
5. จิม๋ อารยา มังคโลดม (MD44)

ขอแสดงความเสียใจกับ ประกายมาศ บุญกัลยา MD51 ที่
เสียบิดาไป งานนีม้ เี พือ่ นๆ MD51 ได้รวมตัวกันไปให้กำ� ลังใจอย่าง
ขอขอบพระคุณ ศิรกิ าญจน์ ศักดิเดชภานุพนั ธ์ (ป�ำ๋ ) MD43
ใกล้ชดิ
พี่สาวสุดแสนจะใจดีไม่ว่าสมาคมฯ จะจัดงานสักกี่ครั้งไม่มีสักครั้ง
ทีพ่ ปี่ ำ๋� จะไม่เอือ้ เฟือ้ สถานทีจ่ อดรถทีต่ กึ มณียาให้นกั เรียนเก่า ให้ได้
รับความสะดวกในการกลับมาโรงเรียนอีกครัง้ พวกเรารุน่ ใกล้เคียง
คงจะจ�ำได้ว่าเธอน่ารัก เรียนเก่ง แถมเธอยังเป็นศิษย์อันแท้จริง
ของมาแตร์เดอีฯ
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ร่วมมอบรายได้จากการจัดทำ�หนังสือ
“ในหลวงของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์ฯ”

ท่านผูห้ ญิงมณฑินี มงคลนาวิน MD36 ได้กรุณาปรับปรุงและจัดพิมพ์หนังสือ
“ในหลวงของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์ฯ” เป็นครัง้ ที่ 2 ตามค�ำขอร้องของทางโรงเรียน เพราะ
มีจำ� นวนไม่เพียงพอกับการทีค่ รูภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก�ำหนดให้
อ่านเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา อีกทัง้ เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทางโรงเรียนจึงประสงค์ให้ครอบครัวของนักเรียนปัจจุบนั ได้มหี นังสือส�ำคัญยิง่ เล่มนี้
ทุกครอบครัว นอกจากนีส้ มาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังได้นำ� หนังสือดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กบั ศิษย์เก่าของโรงเรียนอีกด้วย
ในการจัดพิมพ์ครัง้ ทีส่ องนี้ นักเรียนเก่าทีข่ อรับหนังสือไป ก็ได้รบั การเชิญชวนให้
สมทบปัจจัยตามสะดวก ในการสนับสนุนให้ทางโรงเรียนมีกองทุนเพือ่ การจัดกิจกรรม
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างสม�ำ่ เสมอทุกวันที่ 5 ธันวาคม นอกจากนีแ้ ล้ว
นักเรียนเก่า MD36 ยังได้นำ� เงินมามอบให้ทางโรงเรียนในวันทีม่ าร่วมถ่ายภาพ เมือ่
วันเสาร์ที่ 24 มิถนุ ายน 2560 อีก 53,580 บาท ท�ำให้โรงเรียนมีเงินในกองทุนนีเ้ ป็น
จ�ำนวน 200,000 บาท
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.................................................................
ที่ทำ�งาน............................................................โทรสาร.............................................................
E-mail..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................
ข้อมูลผู้บริจาค (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นักเรียนเก่า รุ่น................ปีที่จบ.............................จบชั้นสุดท้าย.............................
นักเรียนปัจจุบัน
ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./นางสาว)......................................................
บุคคลทั่วไป
ยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
จำ�นวนเงิน..............................บาท (........................................................................................)
โดย
เงินสด
เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
เช็คธนาคาร..........................................สาขา.................................................................
เลขที่.......................................................ลงวันที่..............................................................
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”
(รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆ ตามข้อมูลบนแผ่นพับมูลนิธิมาแตร์เดอี)
โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้บริจาค
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลนิธิฯ จะส่งแบบฟอร์มธนาคารให้ภายหลัง)
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง)
บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)       วันหมดอายุ........................../...........................
บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)  หมายเลขบัตร.................................................
ครั้งเดียว
รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลนักเรียนเก่า......................................................................................................................
รุน่ MD.............................................................เลขประจ�ำตัว..................................................
ชือ่ ในฐานข้อมูลสมาคมฯ.........................................................................................................
นามสกุล........................................................................................................................................
แจ้งเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล
ชือ่ เดิม...........................................................................................................................................
ชือ่ ใหม่..........................................................................................................................................
นามสกุลเดิม...............................................................................................................................
นามสกุลใหม่...............................................................................................................................
แจ้งเปลีย่ นทีอ่ ยู่
ทีอ่ ยูใ่ หม่ (โปรดระบุโดยละเอียด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
แจ้งเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท์ เป็น...........................................................................   
แจ้งเปลีย่ นอีเมล์ เป็น.....................................................................................................
แจ้งขอลดจ�ำนวนวารสาร SERVIAM ทีส่ ง่ ให้
เนือ่ งจากมีนกั เรียนเก่าอยูบ่ า้ นเดียวกัน จ�ำนวน............................ท่าน  
จึงต้องการให้สง่ วารสาร SERVIAM ให้เพียง 1 เล่มเท่านัน้
โดยจัดส่งให้ ชือ่ .........................................................................................................................
นามสกุล.......................................................................................................................................
รุน่ MD.............................................................เลขประจ�ำตัว..................................................
ทีอ่ ยูใ่ หม่ (โปรดระบุโดยละเอียด)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

รายชือ่ นักเรียนเก่าทีอ่ ยูบ่ า้ นเดียวกัน และไม่ประสงค์จะรับ
วารสาร SERVIAM มีดงั นี้
1. ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รุน่ MD......................................................เลขประจ�ำตัว..................................................
ชื่อผู้ถือบัตร..................................................................................................................................
2.
ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
รายมือชื่อผู้ถือบัตร.....................................................................................................................
รุน่ MD......................................................เลขประจ�ำตัว..................................................
3.
ชือ่ -นามสกุล........................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
รุน่ MD......................................................เลขประจ�ำตัว..................................................
(....................................................................................)
ผู้บริจาค
ข้อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
ฝ่ายมูลนิธิมาแตร์เดอี
........................................................................................................................................................
โทร. 0-2254-4672, 0-2254-9724-6 ต่อ มูลนิธิฯ
กรุณาส่งแบบฟอร์มกลับมาทางไปรษณียถ์ งึ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
โทรสาร. 0-2254-4672, 0-2253-9785, 0-2255-2023
(ฝ่ายนายทะเบียน) 534 ถนนเพลินจิต ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ต้นฉบับ (สำ�หรับมูลนิธิ) 10330 หรือสแกนส่งอีเมลมาที่ mdregistrar@yahoo.com
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