
รางวัลเกียรติคณุเซอร์เวียม 

ประจ�าปี 2566



ปรชัญาการศึกษา

คณะอร์ุสลุนิฯ ประเทศไทย

อบรมเสริมคนให้ครบ

ประสบธรรมอนัสงูส่ง

ปัญญาแตกฉานม่ันคง

เสรมิส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

เครือ่งหมายเซอร์เวียมประกอบไปด้วย
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เซอร์เวียม เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก ซึ่งคุณแม่อัคราธิการ M. St. Jean Martin O.S.U.
มอบให้นักเรียนของอุร์สุลินทุกแห่งในปี ค.ศ. 1931

เซอร์เวียมควรเป็นตราประจ�าใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต

กางเขน หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์

การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรัก
และความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระท�าให้ผู้อื่นได้

ดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียม หมายถึง นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน

คติพจน์เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวัง ที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝัง
ให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้า ในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์
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 ในนามคณะซสิเตอร์อร์ุสลิุน ประเทศไทย ขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบัศษิย์
อร์ุสลุนิทกุท่านทีไ่ด้รบัรางวลัเกยีรตคิณุเซอร์เวยีม ประจ�าปี 2566 ทกุท่านได้แสดงออก
ถงึการเป็นศษิย์อร์ุสลุนิในการด�าเนินชวิีตส่วนตวั ครอบครวั และสงัคมรอบข้างอย่าง
แท้จริงจากบทเพลงศิษย์อุร์สุลินที่ว่า...

 “...รบัใช้สงัคม ไม่เคยคดิหวัน่ไหว บนเส้นทางยิง่ใหญ่ ของแม่อญัจลา สดุปลาย 
ขอบฟ้า พวกเราไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน รู้รักประจักษ์ใน เซอร์เวียมคือศักดิ์ศรี...” 
ขอขอบพระคุณส�าหรับความรัก ความเมตตา ความเสียสละ การอุทิศตนของศิษย ์
อุร์สุลินทุกท่านท่ีได้ร่วมคิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพ่ือสนับสนุนงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินมาโดยตลอดและไม่เคยหยุดยั้งที่จะบริการ รักและ
รับใช้ ด้วยหัวใจเซอร์เวียมอยู่เสมอ

 ขอพรนกับญุอญัจลา เมริช ีองค์อปุถมัภ์ของคณะซสิเตอร์อร์ุสลุนิ  โปรดชีน้�า
และอยูท่่ามกลางศษิย์อร์ุสุลนิทกุท่านในการเริม่ต้นสิง่ดงีาม การเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั 
และร่วมมือกันเพ่ือสืบสานจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้แพร่กระจายออกไปสู่ผู้คนที่อยู่ 
ใกล้ชิดและในสังคมตลอดไป

สารจาก

อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลิน ภาคไทย

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย O.S.U.
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 ศิษย์อุร์สุลินกลับมาฉลองงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง 
นับเป็นครั้งที่ 11 ในปีน้ี โดยศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ เป็นเจ้าภาพ มีคุณสุชาดาเป็น
ประธานจัดงาน ตามที่หมอนาฏ ประธานชมรมฯ ได้กล่าวไว้ว่า งานครั้งนี้จะมุ่งไป
ช่วยเหลอืโรงเรยีนปิยมาตย์  ทางชมรมศษิย์อร์ุสลุนิฯ จะพยายามช่วยเหลอืให้โรงเรยีน 
ปิยมาตย์สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้ด้วยตนเอง นีเ่ป็นเป้าหมายทีท่างคณะอร์ุสลุนิฯ ได้ฝันไว้ 
ตัง้แต่ต้นว่า สกัวนัหนึง่ปิยมาตย์จะต้องอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง แต่ในขณะน้ียงัคงต้องพึง่พา
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากศิษย์อุร์สุลิน ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา แนวทางการ
อบรมครูให้มีศักยภาพ ปัจจัยต่างๆ ที่จ�าเป็นเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักเรียน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ละจากความใส่ใจของคณะครูและซิสเตอร์แม้แต่น้อย

 ซิสเตอร์ขอขอบคุณศิษย์อุร์สุลินทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจ 
การศกึษาอบรมของคณะอร์ุสลุนิฯ ตลอดมาท่ีได้เข้ามาช่วยงาน ให้ค�าแนะน�า อบรมครู 
ด้วยความบากบั่น เสียสละ ทั้งก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญา ก�าลังทรัพย์ จิตตารมณ ์
เซอร์เวียมแสดงออกมาเป็นที่ประจักษ์ชัดในชีวิตของศิษย์แต่ละคนด้วยวิธีการต่างๆ 
ทีแ่ต่ละคนสามารถมอบของขวญัอนัเป็นพระพรพิเศษของตนในการบรกิารรกั - รบัใช้

 ขอพระเจ้า พระแม่องค์อปุถมัภ์ของทกุโรงเรยีน และนกับุญอญัจลาได้ประทาน 
พระพรอันอุดม สุขภาพกาย ใจที่เข้มแข็ง ความสุขสันติในจิตใจ พลังความกล้าหาญ 
ในการกระท�าทกุสิง่ทีดี่งามเพ่ือสงัคมและความส�าเรจ็ในชวิีตครอบครวั การงาน และ
อาชีพของทุกท่านตลอดไป
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จิตตาธิการชมรมศิษย์อุร์สุลิน ประเทศไทย

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี O.S.U.



 ข้าพเจ้าได้รับภารกิจในฐานะประธานชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ ต่อเนื่องจากอาจารย์สุมิตรา พงศธร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา โดยมุ่งมั่นสืบสานการเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์อุร์สุลินต่างโรงเรียน ด้วย
จิตตารมณ์เซอร์เวยีมทีท่กุคนได้รบัการปลกูฝังน�าสูส่งัคมทีดี่งามตัง้แต่วัยเยาว์มาร่วมกันเป็นเส้นทางของ
ชวีติท่ีมคีณุค่า

 ตั้งแต่เริ่มชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 22 ปี เหล่าศิษย์อุร์สุลินที่เข้ามามี 
บทบาทในชมรมฯ อย่างต่อเนือ่งได้ท�าให้ชมรมฯ มชีวิีตชวีา เกดิเป็น Community สร้างความสมัพนัธ์อนัด ี
ด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อประโยชน์แก่เหล่าศิษย์ เพื่อโรงเรียนอุร์สุลิน โดยเฉพาะโรงเรียนน้องเล็ก 
คือ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา และเพื่อสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่ง

 หนึ่งในกิจกรรมที่ส�าคัญคืองานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินที่จัดทุกสองปีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงใน
ปีนี้เป็นครั้งที่ 11 และในงานจะมีการมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม Angela Award ในนามของคณะ 
อุร์สุลินฯ ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิษย์อุร์สุลินที่ปฏิบัติเซอร์เวียมในชีวิต สร้างความเปลี่ยนแปลง เอื้อเฟื้อในครอบครัว ชุมชนและสังคม  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติเซอร์เวียมแก่ศิษย์อุร์สุลินรุ่นหลังๆ

 งานกระชบัมิตรศิษย์อุร์สลุนิ ครัง้ที ่11 น้ี ได้รบัความกรณุาจากนักเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี ในการ 
เป็นเจ้าภาพจดังานโดยมีคณุสชุาดา ลสีวสัดิต์ระกูลเป็นประธานจดังานในธมีสานสัมพนัธ์ครอบครวัอร์ุสลิุน 
ตามที่สถานการณ์โรคโควิด - 19 ระบาดได้คลี่คลายลง มีทีมงานสนับสนุนเข้มแข็งจากโรงเรียน 
กุหลาบวัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนวาสุเทวีตามที่เคยเป็นเสมอมา

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณศิษย์อุร์สุลินผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ ทุกท่าน ที่มี 
ส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัเป็นตวัอย่างของ Community ทีย่ดึมัน่จิตตารมณ์เซอร์เวยีม เป็นชมุชนขนัอาสาเพิม่ 
คุณค่าชีวิตแก่คนจ�านวนหนึ่งในสังคมโลก

สารจาก

ประธานชมรมศิษย์อุร์สุลิน ประเทศไทย

พญ.นาฏ ฟองสมุทร MD52
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 ดฉินัรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ท่ีได้รบัเชญิจากชมรมศิษย์อร์ุสลุนิฯ ให้เป็นประธานจดังานกระชบัมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 11 ในฐานะศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัย ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือช่วยเหลือ 
ความมีน�้าใจจากทุกๆ ท่านที่เป็นศิษย์อุร์สุลินจากโรงเรียนกุหลาบวัฒนา โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ โรงเรียน
เรยีนาเชลีฯ และโรงเรียนวาสุเทวี 

 พวกเรานกัเรยีนของโรงเรยีนอุร์สลุนิทกุโรงเรยีนได้รบัการปลกูฝังให้รูจั้กรกัผูอ่ื้นและรบัใช้สงัคม 
ตามคตพิจน์เซอร์เวยีม การทีช่มรมศษิย์อร์ุสลุนิฯ จดังานกระชบัมติรศษิย์อร์ุสลุนิขึน้ปีเว้นปี โดยจดัให้เป็น 
งานประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Award แก่ศิษย์อุร์สุลินที่ได้ท�างานรับใช้สังคม 
นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง คุณงามความดีของบุคคลที่ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ/ชมรมศิษย์เก่าฯ ของ
แต่ละโรงเรียนอุร์สุลินเสนอให้รับรางวัลน้ัน ล้วนเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม การประกาศ
เกียรติคุณเช่นนี้ย่อมเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์อุร์สุลินรุ่นต่อๆ ไป และเป็นการสร้างความต่อเนื่องมั่นคง 
ตามคติพจน์เซอร์เวียมอันเป็นความมุ่งหมายหลักของการศึกษาอุร์สุลิน

 งานกระชบัมิตรฯ ในครัง้น้ี ยังมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างความรูจ้กั ความคุน้เคยระหว่างครอบครวั
ศษิย์อุร์สลุนิจากทุกโรงเรยีนผ่านกิจกรรมการร่วมสงัสรรค์และมส่ีวนร่วมในการให้ความช่วยเหลอืระดมทนุ 
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนปิยมาตย์ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะอุร์สุลินฯ ที่จังหวัดพะเยา นับเป็น 
สิ่งส�าคัญที่เราศิษย์อุร์สุลินได้ร่วมสนับสนุนงานของคณะอุร์สุลินฯ ในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กๆ ที ่
ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่สามารถท�าประโยชน์ให้สังคมด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียมด้วยเช่นกัน

 ดิฉันขอขอบพระคุณนายกสมาคมฯ/ประธานชมรมฯ ของโรงเรียนอุร์สุลินทั้ง 4 โรงเรียน
ขอบคุณคณะกรรมการของสมาคมฯ/ชมรมฯ และขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับงาน 
กระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 11 นี้ ขอนักบุญอัญจลา เมริชี และค�าสอนของท่านที่เราได้รับผ่านทาง
โรงเรยีนเมือ่เป็นนกัเรยีนเป็นแรงบันดาลใจ เป็นความมุง่มัน่ของเราทีจ่ะรกัษาจติตารมณ์เซอร์เวียมให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิตเราต่อไป

สารจากประธานจัดงาน

กระชับมิตรศิษย์อุร์สุลนิ

คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล MD51



กุหลาบวัฒนา

มาแตร์เดอวิีทยาลยั

เรยีนาเชลวิีทยาลยั

วาสเุทวี

บทความนี้เขียนโดยศิษย์อุร์สุลิน
ตัวแทนจาก 4 โรงเรียน 
ตามความทรงจ�า ด้วยความรัก 
และคิดถึงมาแมร์ทุกท่าน  
โดยตัวสะกดชื่อมาแมร์แต่ละท่านนั้น
จะเป็นไปตามแบบฉบับดั้งเดิม 
ของแต่ละโรงเรียน 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ร�าลกึถึงมาแมร์ของคณะอุร์สลุนิฯ จากอดีตถึงปัจจบัุน
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มาแมร์แอนเจลาในความทรงจ�า...จ�าได้ว่า พ.ศ. 2498 
เข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนกุหลาบวฒันานัน้ เป็นปีสดุท้ายทีม่ี
นักเรียนชายและเปลี่ยนการสอนภาษาจีนเป็นภาษา
อังกฤษ สมัยน้ันมาแมร์ทุกท่านแต่งชุดขาวปกเสื้อ 
เป็นปีกกลมคลุมถึงไหล่และสวมหมวกสีขาวพร้อม 
ผ้าคลุมศีรษะ เหลือใบหน้าและมือสองข้างที่อยู่นอก 
ชดุขาว  มอียูว่นัหนึง่นัง่เกาะราวบันไดไม้ ให้ตวัล่ืนลง
มาจากชัน้สอง ปรากฏว่า สดุราวบนัไดชัน้ล่าง มาแมร์
แอนเจลายืนอยู่เอาแขนทั้งสองรับตัวไว้ด้วยรอยยิ้ม 
และส่ายศีรษะ แม่ถูกเรยีกไปพบในวนัรุง่ขึน้ หลังจากน้ัน 
แม่ไปพบมาแมร์ค่อนข้างบ่อยและได้รับรู ้เรื่องราว 
ความเป็นมาของโรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงตอนเด็กไม่ได้ 
ใส่ใจฟังนกั เม่ือมีโอกาสช่วยงานชมรมศษิย์เก่าฯ จงึมี
วตัถดิุบมากมายล้วนมาจากมาแมร์แอนเจลา ท�าให้รูว่้า 
ท่านรกัผกูพนัและใส่ใจโรงเรยีนกหุลาบวฒันาเพยีงใด 
ท่านรู้จักนักเรียนตลอดจนคุ้นเคยกับครอบครัวเป็น
อย่างด ีนกัเรยีนทีไ่ม่สามารถจ่ายค่าเทอมกใ็ห้เรยีนฟร ี
หรือเก็บเพียงบางส่วน เป็นมาแมร์ท่านแรกที่ได้รู้จัก
ในชีวิต ประทับใจในบุคลิกอันอบอุ่น ใบหน้ายิ้มแย้ม
และศรัทธาในความเมตตาของท่านตราบเท่าทุกวันนี้

มาแมร์อร์ุสลุนิ...

ของศิษย์เก่ากุหลาบวัฒนา

มาแมร์ทีโอดอร์ Insieme... ด้วยความปรารถนา
อย่างแรงกล้าของมาแมร์ทีโอดอร์ที่จุดประกายให้ 
ศิษย์เก่ากุหลาบวัฒนาได้ตระหนักในความผูกพัน
กับโรงเรียนให้แน่นแฟ้น ท่านจึงริเริ่มการรวมกลุ่ม 
ศิษย์เก่ารุน่ต่างๆ  มาเช่ือมความสมัพนัธ์ท�ากิจกรรม 
ให้โรงเรียนและสังคมตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม 
เมื่อเห็นว่าประสบความส�าเร็จจึงมีการจัดตั้งชมรม 
ศษิย์เก่าโรงเรยีนกหุลาบวฒันาอย่างเป็นทางการ ในปี 
พ.ศ. 2529 สมัยที่ท่านเป็นอธิการิณีเจ้าคณะภาคฯ 
มธีรรมนญูของชมรมฯ และจดังานคนืสูเ่หย้า ก.ล.น. 
ครัง้แรกทีโ่รงแรมแม่น�า้ หลงัจากนัน้ท่านให้ความส�าคญั 
กบังานของชมรมศษิย์เก่าฯ เป็นอนัมากไม่ว่าการจดั 
ประชุม การร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงาน
คืนสู่เหย้า ท่านให้ค�าว่า “Insieme” พร้อมค�าแปล 
“ร้อยดวงใจไปด้วยกนั” ทีม่คีวามหมายอย่างลึกซึง้ 
เป็นที่มาของชื่องาน “สานสายใย” ส�าหรับงานคืน
สู่เหย้าที่โรงเรียนในอดีตและงานสังสรรค์ศิษย์เก่า 
ในปัจจุบัน ซ่ึงสายใยของความเป็นศิษย์เก ่า
กุหลาบวัฒนายังคงถูกสานต่อๆ ไป จากรุ่นสู่รุ่น 
.....มาแมร์ทีโอดอร์ เป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์เก่า 
รุ่นต่างๆ มารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าไม่มี
โรงเรยีนแล้ว  รวมท้ังชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนกหุลาบ
วัฒนาที่ยังคงยืนหยัดมาจนทุกวันนี้

กราบมาแมร์ด้วยส�านึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่
มา ณ ที่นี้

เสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากูล 
รุ่น 2508 
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มาแมร์เดโอดาต้า...ท่านอายุมากแล้วแต่ยังเดินคล่อง
สอนวาดเขียนและการฝีมอื ใครวาดภาพสวย ภาพน้ัน 
กถ็กูตดิโชว์อยูบ่อร์ดหลงัห้อง นกัเรยีนกหุลาบฯ ส่วนใหญ่ 
เป็นลูกหลานเชื้อสายจีน จึงไม่แปลกใจที่มาแมร์จะพูด 
ภาษาจนีด้วยทกุครัง้ทีเ่ดินดูผลงานของนกัเรยีน นกัเรยีน 
ก็พยายามพัฒนาฝีมือเพื่อมีรูปสวยอวดเพื่อนๆ ไปติด 
บอร์ดหลังห้อง

มาแมร์แมร่ี โนแอล...ท่านเป็นชาวฝรั่งเศส สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ท่านมักมีปัญหาในการออกเสียงภาษา
ไทยและการเรียกชื่อนักเรียน ท่านจึงน�าชื่อนักบุญมา
ตั้งให้ อาทิ เทเรซ่า ลูซี่ และอื่นๆ ท�าให้นักเรียนตื่น
เต้นกันใหญ่เพราะมีชื่อภาษาอังกฤษ เรียกขานกัน
เล่นสนุกสนาน นอกจากนั้นท่านยังน�าบทละครพูด
ประพันธ์โดยคนต่างชาติมาให้เด็กๆ เล่นละครเวที
ภาคภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกนักเรียนที่ออกเสียง
ส�าเนียงชัดเจนมาแสดง ใครที่ออกเสียงเพี้ยนท่านก็
แก้ไขจนถูกต้อง นักเรียนที่ผ่านการสอนจากท่านพูด
ภาษาองักฤษได้ไพเราะและถกูต้อง บญุคณุท่านมากล้น 
เหลือคณา

ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกุหลาบวัฒนาตั้งแต่ชั้น K.G. - ม.ศ.3 (ม.ศ.4 - 5 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอ ี
วิทยาลัย) ได้เรียนกับมาแมร์หลายๆ ท่านซึ่งมีบุคลิกแตกต่างกันไป...เท่าที่จ�าได้มีมาแมร ์
เจเนเวียฟ ท่านยิ้มเก่ง (นักเรียนเรียก “มาแมร์เจี๊ยบ”) มาแมร์แมรี่ โนแอล มาแมร์ฟรังซิส 
มาแมร์รอเบิต มาแมร์แมคแลนด์ มาแมร์ชาญดาร์ค (สอนฝรั่งเศสที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ) 
มาแมร์ทีโอดอร์ ซึ่งเป็นอธิการ และที่ประทับใจตั้งแต่เด็กคือ มาแมร์แอนเจลาที่โอบอ้อมอาร ี
มากๆ มาแมร์ทกุท่านล้วนมส่ีวนอบรมปลกูฝังสิง่ดงีามในชวีตินกัเรยีนมากมาย ไม่ว่าการฝึก 
ให้ใช้ห้องสขุาให้ถกูสุขลักษณะ การแบ่งหน้าทีข่ายน�า้ในโรงอาหาร การมีเวรท�าความสะอาด 
การฝึกให้ท�างานร่วมกันอย่างมีระเบียบ การเรียนรู้วิชาการฝีมือ การเรือน กีฬา ร้องเพลง 
เล่นละคร ฯลฯ ล้วนเป็นการฝึกให้คิดเป็น มีความคิดริเริ่ม รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ รู้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การรู้ผิดชอบชั่วดี การ
ถกูฝึกให้แกร่งและเข้มแขง็ มวีนิยั ถอืว่าโรงเรยีนกหุลาบวฒันาเป็นเบ้าหลอมชวีติในวยัเดก็...
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนอุร์สุลินเสมอ ขอกราบขอบพระคุณมาแมร์อุร์สุลินทุกๆ 
ท่านมา ณ ที่นี้

พรทิพย์ ป้อมจักรศิลป์ 
รุ่น 2508

มาแมร์รอเบิต เปรีลัท...ผู้จุดประกาย Serviam 
Mind ให้นักเรียนกุหลาบฯ ท่านเป็นชาวอเมริกันใจดี
มีเมตตา พักเท่ียงทุกวันท่านเดินส�ารวจนักเรียนใน 
โรงอาหาร ใครกนิท้ิงกนิขว้าง ท่านกพ็าไปดโูปสเตอร์ท่ี 
ตดิอยูห่น้าโรงอาหารและสอนว่า เด็กเอธโิอเปียอดอยาก
ไม่มีจะกิน แต่พวกเธอมีของดีๆ ทาน ควรทานให้หมด  
และอบรมให้คิด อย่าดูถูกหยาดเหงื่อคุณพ่อคุณแม่ที ่
หาเงินด้วยความล�าบากส่งเสียมาเรียนหนังสือที่นี่ ต้อง
ตัง้ใจเรยีน ช่วยงานบ้าน ต้องรูจ้กัแบ่งปันคนอืน่ ด้วยเหตนุี ้
นักเรียนโรงเรียนกุหลาบวัฒนาที่ผ่านการอบรมจาก
ท่าน จึงมักเป็นผู้ใจดีเห็นใจผู้อ่ืน เป็นคนมีอัธยาศัยด ี
ไม่เหน็แก่ตวั มจีติอาสาแทบทกุคน นกัเรยีนได้ดเีพราะ
มคีรดู ีเป็นคนดเีพราะมผีูน้�าพาด ีขอขอบพระคณุมาแมร์
และคุณครทูกุท่านมา ณ โอกาสนี้

สุภาณี สถิตยางกูร 
รุ่น 2507
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แม้กาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานกว่าครึ่งศตวรรษ 
แต่ในความทรงจ�าที่สวยงามยังมี 
มาแมร์เมรี รอเบิต เปรีลัท...อยู่ในใจเสมอมา

มาแมร์รอเบติ ท่านเป็นชาวอเมรกินัท่ีสามารถพดูภาษาไทยได้ จงึท�าให้การเรยีน 
วิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียนกับท่านเข้าใจง่ายขึ้น มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษมากขึน้ ท่านเป็นทัง้ครผููส้อนและครผููใ้ห้ ด้วยความทีท่่านเป็นคน
ใจดีมีเมตตา มีรอยยิ้มที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยความห่วงใยและหวังดีต่อศิษย์ทุกคน 
มโีอกาสได้ไปร่วมโครงการค่ายอาสาพฒันาชนบทกับท่านทีช่มุชนบ้านวังน�า้เขียว 
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในสมัยน้ันเป็นพื้นที่ทุรกันดารใกล้ชายแดน
ไทย - พม่า ท่านท�างานอย่างหนักเพ่ือให้ทุกคนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขมากขึ้นด้วยการสอนหนังสือให ้
พวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ ร่วมกับกองก�าลังต�ารวจตระเวนชายแดนที่
คอยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ พวกเรายังได้ช่วยสอนให้เด็กๆ รู้จักดูแลสุข
อนามัยตนเอง รักษาความสะอาดด้วยการตัดเล็บ ตัดผม ก�าจัดเหา รวมถึง 
การทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาดมีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ ท่านยังสอนให ้
ชาวบ้านรู้จักท�าของใช้จากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่น ท่านพาพวกเรา 
เดินเท้าระยะทางไกลกว่ากิโลเมตร เพื่อไปตักน�้าจากล�าธารมาเก็บไว้ใช้และ 
ช่วยกันตัดกิ่งไม้เพื่อน�ามาใช้เป็นฟืนหุงต้มท�าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน 
รวมเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนที่พวกเราท�ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันแผ้วถางพื้นที ่
ให้เป็นลานสนามเพ่ือใช้เป็นทีท่�ากจิกรรมสนัทนาการ และก่อกองไฟล้อมวงกนั 
ร้องเพลงผ่อนคลายยามค�า่คนื ผลงานความส�าเรจ็ของท่านเป็นทีป่ระจกัษ์ ท�าให้
หมู่บ้านยากจนในหลาย ๆ  พ้ืนทีทุ่รกนัดารห่างไกลความเจรญิได้มคีณุภาพชวีติ 
ที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู ้และพัฒนาหมู่บ้านของพวกเขาให้มีความสงบสุข 
เจริญก้าวหน้าทันสมัยขึ้น ศิษย์กุหลาบวัฒนารักและประทับใจในตัวท่านเป็น
อย่างยิ่ง และชื่นชมคุณงามความดีที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิตคอยช่วยเหลือชาวบ้าน 
ที่ล�าบากยากจน ท่านท�าให้สังคมไทยในชนบทมีความหวังและมีอนาคตที่ด ี
ขอจารกึมาแมร์รอเบิต คณุครใูนดวงใจไว้ตลอดกาลและขอยดึท่านเป็นต้นแบบ 
ในการมุ่งมั่นท�าความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

รติกาญจน์ สัมฤทธิ์รติสิน 
รุ่น 2517
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มาแมร์อุร์สุลิน... 

ผู้วางรากฐานความเป็น

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

สุมิตรา พงศธร  MD38

 ซิสเตอร์อุร์สุลิน 4 ท่านแรกจากยุโรปมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 
จาก 4 ท่าน ก็ได้มีซสิเตอร์อีกหลายท่านเข้ามาสมทบเพือ่ร่วมพนัธกจิการจดัการศกึษาให้เดก็หญงิชาวไทย 
นอกเหนอืจากประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่น ฝรัง่เศส อิตาล ีสโลวีเนีย ยโูกสลาเวีย เชโกสโลวาเกีย อังกฤษ 
ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยยีม แล้วยงัมซีสิเตอร์จากแคนาดา สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี อกีด้วย 
  
 ศษิย์อร์ุสลุนิโรงเรยีนกุหลาบวฒันา มาแตร์เดอีวิทยาลยั เรยนีาเชลวิีทยาลยั และวาสเุทวี ล้วนมี 
ความทรงจ�าที่สืบทอดกันมาด้วยความส�านึกในพระคุณของซิสเตอร์มิชชันนารีทุกท่าน ที่ได้สละบ้านเกิด
เมอืงนอนของตนเดนิทางข้ามน�า้ข้ามทะเลมาด้วยความมุง่มัน่ ทีจ่ะรบัใช้พระเจ้าด้วยการร่วมงานการศกึษา 
ของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันที่ประเทศไทย ความทรงจ�าของศิษย์อุร์สุลินที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ของ 
ซสิเตอร์ต่างชาตเิหล่านีเ้ป็นความสขุ เป็นความผกูพนั มีคณุค่า ช่วยกระชบัความเป็นมิตร เป็นพีเ่ป็นน้อง 
ของศิษย์อุร์สุลิน

 ในวันฉลองการก่อตั้งโรงเรียน 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี คุณครูแต่ละชั้นเรียนจะรื้อฟื้นประวัติการ
ก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยให้นักเรียนได้รับฟังว่า คุณแม่มารี แบร์นาร์ด มังแซล อธิการิณีของ 
คณะซิสเตอร์ในขณะนั้นเป็นผู้ซื้อที่ดินผืนน้ีเพื่อก่อตั้งโรงเรียน แต่ความทรงจ�าที่สืบทอดกันมาจากรุ่น 
สู่รุ่นของนักเรียนมาแตร์เดอีฯ กับซิสเตอร์ท่านแรก ๆ จะอยู่ที่มาแมร์ซาเวียร์มากกว่า เพราะท่านเป็นคร ู
และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นเวลาหลายปี นอกจากนั้นแล้วภาพสีน�้ามันที่ท่านวาดหลายภาพก็ยังติดอยู่ 
ท่ีอาคารประถมศึกษาของโรงเรียนด้วยตัวย่อ M.X. ใต้ภาพทางด้านขวา นันทิยา พงศธร น้องสาว 
คนเล็กของคุณครูเอมมี่ โบเฮนสกี้เล่าให้ลูกๆ ฟังว่า เมื่อสมัยเป็นนักเรียนประจ�าจะแอบท�าการบ้านเลข 
ของมาแมร์ซาเวียร์ โดยใช้ไฟฉายส่องอยู่ใต้ผ้าห่มบนเตียงนอนเพราะกลัวโดนมาแมร์ลงโทษที่การบ้าน 
ไม่เสร็จ เลขของมาแมร์แสนยาก แต่มาแมร์กลับคุยให้นักเรียนฟังว่า หากวันใดมาแมร์ปวดศีรษะจะต้อง 
หาโจทย์เลขยากๆ มาท�า เมือ่ท�าได้กจ็ะหายปวดศรีษะ เมือ่มาแมร์ซาเวยีร์ป่วยอยูท่ีโ่รงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
ครัง้หนึง่ คณุแม่บุญประจกัษ์ได้พาสมิุตรา พงศธร ไปเยีย่มมาแมร์ด้วย ตอนนัน้ท�างานบรหิารโรงเรยีนแล้ว 
มาแมร์ซาเวยีร์ได้กล่าวด้วยว่า “Please take good care of Mater Dei.”
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 ในฐานะครูผู้สอน มาแมร์ทีโอฟันมีลูกศิษย์มากมายหลายรุ่น ทั้งลูกศิษย์ค�าสอน ศีลธรรม และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งลูกศิษย์ติวเตรียมตอบปัญหา Shell Quiz มาแมร์มีอารมณ์ขัน มีเรื่องสนุกๆ เล่าให ้
ลูกศิษย์ฟังเสมอเพราะเป็นนักอ่าน ท่านเคร่งครัดเรื่อง Integrity ของแต่ละคน ความซื่อสัตย์สุจริตและ 
การวางตัวเหมาะสมในความเป็นหญิง เมื่อมาแมร์ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ก็จะเขียนจดหมายติดต่อลูกศิษย ์
ทีไ่ปมาหาสูม่าแมร์เสมอ ทีน่่าตกใจคอืได้รบัจดหมายจากมาแมร์หลงัจากทีม่าแมร์ไปสวรรค์แล้ว ได้ความว่า 
มาแมร์เตรียมจดหมายไว้ที่ซิสเตอร์วิมลและสั่งเสียไว้ว่าให้ส่งไปรษณีย์เมื่อท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว 

 คุณแม่ทีโอดอร์มีทั้งลูกศิษย์ที่ท่านได้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนภายใต้การปกครองดูแล
ของท่านในฐานะอธกิารและครใูหญ่ คณุแม่ทโีอดอร์สนใจติดตามความก้าวหน้าในชวิีตของศิษย์ของท่าน 
และมคีวามสขุเสมอเมือ่นกัเรยีนเก่ากลบัมาทีโ่รงเรยีน และเมือ่เชญิท่านไปร่วมงานสงัสรรค์ของรุน่ คณุแม่ 
มคีวามสขุมากกบัชมรมศษิย์อร์ุสลิุนฯ ท่านเข้าร่วมประชมุในฐานะจติตาธกิารชมรมฯ น�าภาวนาและร่วม 
กจิกรรม Ursuline Tour ทุกครั้งเมื่อท่านสามารถร่วมได้

 คณุแม่บญุประจกัษ์คอืความเป็นมาแตร์เดอฯี อาคารเรยีนประถมศกึษาและอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
คอืผลงานของท่าน แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิจิตตารมณ์เซอร์เวยีมล้วนมาจากความรเิริม่ 
ของท่าน กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โครงการโรงเรยีนพี ่- โรงเรยีนน้อง ทีท่างโรงเรยีนสานต่อมาถงึทกุวันน้ี 
เป็นกิจกรรมที่ท่านได้เริ่มต้นไว้ให้โรงเรียน ท่านเป็นผู้เขียนประวัตินักบุญอัญจลา เมริชี เป็นภาษาไทย
และยังได้เคยจัดท�าละครประวัตินักบุญอัญจลาให้นักเรียนได้แสดง คุณแม่พยายามให้ครูและนักเรียน
ได้รู้จักนักบุญอัญจลาผู้ตั้งคณะอุร์สุลิน ชีวิตของนักบุญอัญจลาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ซึ่งน�าสู ่
จิตตารมณ์และการปฏิบัติตนตามคติพจน์เซอร์เวียม

 มาแมร์โรเบิร์ตและมาแมร์ฟรังซิส เซเวียร์ เป็นอุร์สุลินชาวอเมริกันสองท่านที่เป็นแบบอย่าง
การด�าเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น มาแมร์โรเบิร์ตมุ่งไปที่เด็กๆ ที่ยากจนและขาดโอกาส มาแมร์ฟรังซิส เซเวียร์ 
ชอบงานพัฒนาชุมชน การเพาะปลูก เลี้ยงวัว ฯลฯ แต่ท่าน “รู้จัก” นักบุญอัญจลาอย่างลึกซึ้งและเป็น 
นกัอบรมทีย่กนกับญุอญัจลาเป็นแบบอย่างชวีติทีด่งีามให้กบัศษิย์และครอูร์ุสลุนิ ทัง้สองท่านได้เป็น “คร”ู 
ที่มาแตร์เดอีฯ ก่อนท่ีจะไปท�างานพัฒนาที่สังฆมณฑลราชบุรี จึงมีลูกศิษย์ติดตามให้ความช่วยเหลือ
เพราะศรัทธาในความเสียสละอุทิศตนของท่าน
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 มาแมร์เจเนเวียฟและมาแมร์ชาญดาร์ค ครูภาษาฝรั่งเศสสองท่านที่เป็นที่รักของศิษย์ มาแมร ์
เจเนเวียฟได้เป็นผู้บริหารประถมศึกษาและเป็นอธิการช่วงหน่ึงด้วย ท่านเป็นผู้ที่มีระเบียบเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ลงมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่เคร่งเครียดกับผู้อ่ืน มาแมร์ชาญดาร์คได้ริเริ่มจัดน�า
นักเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศสไปประเทศฝรั่งเศสช่วงปิดปีการศึกษาอยู่หลายรุ่น เด็กๆ กลับมาเล่าสนุกเรื่อง
การไปดูโรงงานท�าช็อกโกแลตที่มาแมร์พาไป

 มาแมร์โยเซฟ มารหีรอืซสิเตอร์อลสิ เป็นอกีท่านหนึง่ทีส่อนภาษาองักฤษเก่งและพดูไทยชดัทีส่ดุ 
มาแมร์ดูแลนกัเรยีนอย่างใกล้ชดิและสนใจตดิตามนักเรยีนทีท่่านได้สอน นักเรยีนของท่านกไ็ม่เคยลมืท่าน

 มาแมร์แอนเจลา สอนนักเรียนอนุบาลเป็นงานสุดท้ายก่อนที่ท่านจะหยุดงาน คุณครูอนุบาล 
แอบคุยกันว่า ต้นปีการศึกษามาแมร์สอนเพลง Twinkle, Twinkle, Little Stars และยกสองมือท�าท่าดาว 
กระพริบสูงๆ พอถึงปลายภาคเรียนดาวของมาแมร์กระพริบอยู่ระดับเอวเท่าน้ัน ท่านคงจะเหน่ือย 
หมดแรง ทุกวันนี้กีฬาสามัคคีของอนุบาลที่เชิญผู้ปกครองมาร่วมสนุกกับลูกๆ ด้วย จะเรียกว่ากีฬา 
มาแมร์แอนเจลาเพราะมาแมร์เป็นผู้ริเริ่มจัดงานนี้

	 มาแมร์สตานีสลาสหรือมาแมร์หลอด นับแป็นผู้วางแนวทางการสร้างจิตตารมณ์เซอร์เวียมให้
นกัเรยีน ท่านช่วยคณุแม่บญุประจกัษ์ในโครงการโรงเรยีนพี ่- โรงเรยีนน้องตัง้แต่แรกเริม่และเป็นผูเ้ตรยีมการ 
ในการน�านักเรียนไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง ท่านดูแลเงินคนจน งานสังคมสงเคราะห์ของนักเรียน ท่านอ่าน
บทไตร่ตรองของนักเรียนแต่ละคนเม่ือไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ท่านสร้างความมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองในกจิกรรมเยีย่มโรงเรยีนน้องและการสมทบทนุเพือ่งานเซอร์เวยีม ท่านให้ความส�าคญัเป็น
อย่างยิ่งกับการปลูกฝังเซอร์เวียมในใจนักเรียน

 มาแมร์ในอดีตของมาแตร์เดอฯี มมีากกว่าทีไ่ด้แบ่งปันในทีน่ี ้ทกุท่านล้วนเป็นผูร่้วมวางรากฐาน
ให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยด้วยแบบอย่างชีวิตของผู้ที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่น ด้วยความศรัทธาในศาสนา 
เลียนแบบนักบุญอัญจลาในการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  
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 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยแห่งถิ่นล้านนา  
ท่านสังฆราชแปร์โรสเขยีนถงึคุณแม่แซงต์จงั  มาร์แตง  
อธิการใหญ่ทีก่รงุโรม ขอให้คณะอร์ุสลุนิฯ ตัง้โรงเรยีน 
ที่เชียงใหม่ วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) 
และคุณแม่เบอร์นาร์ดจัดการไปดูท่ีของคณะฯ พบที่ 
เหมาะสมมทีวิทศัน์ภเูขาล้อมรอบ ๆ อยูใ่กล้ถนนเลก็ๆ 
มบ้ีานไม้เล็กส�าหรับเป็นที่พักของสมาชิก ได้มาแมร์
เจมมา ฟินี (Gemma  Feeney) เป็นผู้ออกแบบ
อาคารเรียนเป็นตัว “L” ให้ทันที

 คุณแม่ราฟาแอลเป็นผู ้แต่งตั้งให้มาแมร ์
เบอร์นาร์ด มาแซล เป็นอธิการบ้านเรยีนาฯ และ
สมาชกิอกี 4 ท่าน มาแมร์มาร ีเดอ ลร์ูด ซมีอน มาแมร์ 
เบอร์นาแดท ฟาเทต มาแมร์โคลทลิต์ แองเจลา แมคเคน 
และมาเซอร์ชาน แตรราเช

 คนืแรกทกุคนหลับสนทิแต่คนืทีส่องมเีสยีงดงั 
เหมอืนกรวดใหญ่ตกลงบนหลงัคา มก้ีอนใหญ่ๆ ตก 
ใกล้เตยีงมาแมร์เบอร์นาร์ด ท่านบันทกึไว้ว่า “ไม่สงสยั 
เลยมันต้องมาจากปีศาจ” ท่านจึงเอาน�้าเสกพรมทั่ว
ทุกมุมบ้านสวดวันทามารีอาร่วมกัน วันรุ่งขึ้นคุณพ่อ
มรีาแบลมาท�าพิธเีสกบ้านให้ อากาศเปลีย่นมดืมนจน
มองไม่เหน็อะไร ต้องมีโคมไฟเดินน�า เกิดฝนตกหนัก
มากมาอกี ไม่ต้องสงสยัว่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้คอืความโกรธ
แค้นของซาตาน

 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 
(ค.ศ. 1932) มีนักเรียน 95 คน ในยุคนั้นการส่งเด็ก 
ผู้หญงิไปโรงเรยีนไม่เป็นทีนิ่ยมกนัเลย มาแมร์ทกุท่าน
อบรมสัง่สอนมารยาทหญิงและวชิาการ ชาวเรยนีาฯ น้ัน 
ทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ว่าใครมาจากไหน

 มาแมร์ทั้งหลายทนทุกข์มากกับการปรับตัว 
เข้ากับอากาศร้อนในชุดนักบวชสีด�ายาว เกิดความ 
อ่อนล้า ไม่สบายกนั โรงเรยีนยงัไม่มรีัว้จงึมช้ีางหลาย
เชอืกอยูห่ลงับ้าน จามฝุน่ดนิ โบกหหูางไปมา นกัเรียน
จังหวัดใกล้เคียง เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน จึงมาเป็น
นักเรียนประจ�า มีทัศนศึกษาตามสมควร รูปนักเรียน
ไทยขีช้่างน้ีแพร่หลายไปถึงยุโรป อเมรกิา ชาวตะวันตก 
เข้าใจว่านักเรียนไทยขี่ช้างไปโรงเรียนกัน

 ประจวบมีเหตุการณ์บ้านเมือง คณะราษฎร์
ได้ปฏิวัติล้มล้างการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
ทราบกนัภายหลงัว่าการเปลีย่นแปลงเป็นไปอย่างสงบ  
จบลงด้วยการ “อภัยโทษ” แก่ผู้ก่อการทั้งหมด

 ปัญหาต่อมาคอื ระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร 
เข้มงวดมากกับโรงเรียนมิชชั่น มาแมร์โคลทิลด์เกิด 
มอีาการปวดอย่างรนุแรง ต้นเดอืนตลุาคม ต้องผ่าตดั 
ทันที หมอใช้เวลาสองชั่วโมงตัดเน้ืองอกก้อนโตออก 
หลงัผ่าตดัมกีารตอบสนองด ีท�าให้หมอคาดว่าจะหาย 
ป่วย สีวั่นต่อมามาแมร์โคลทลิด์ยงัมีอาการปวดสาหสั
จะต้องผ่าตัดอีกครั้ง มาแมร์ราฟาแอลและมาแมร์ 
เบอร์นาแดทเฝ้ามาแมร์โคลทิลด์ตลอดเวลา มาแมร์ 
ราฟาแอลมีเลือดกลุ่มเดียวกับมาแมร์โคลทลิด์ หาก 
จ�าเป็นต้องใช้เลือดจะได้ให้ทันที แม้เวลานั้นหมอ 
หมดโอกาสที่จะผ่าตัดเพราะมาแมร์โคลทิลด์มีไข้สูง   
วันที ่ 28 ตลุาคม ไข้สงู 105 �F ความพยายามถ่ายเลอืด
ให้ไม่ได้ผล วนัที ่5 พฤศจกิายน อาการเปลีย่นไปอย่าง
รวดเร็วก่อนที่หมอจะฉีดมอร์ฟีนเพื่อระงับความปวด  
หลังเวลา 22:00 น. เลก็น้อย มาแมร์โคลทลิด์ แองเจลา 
ก็จากไปอย่างสงบ หลังจากที่ทรมานอยู่ 4 สัปดาห์ 
มาแมร์โคลทลิด์อายเุพยีง 35 ปีเท่านัน้ ยงัความอาลยัยิง่ 

มาแมร์อุร์สุลิน...

มาแมร์ในความทรงจ�า

...ที่เล่าขานจากวันวานของเรยีนาเชลีฯ

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา O.S.U. รุ่น 2496
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แก่คณะมาแมร์ คร ูและนักเรยีนร้องไห้กัน ตัง้ศพที ่
วดัน้อยบ้านสฟ้ีา ใบหน้าย้ิม ร่างผอมบางขาวเหมือน 
สีผึ้ง ทุกคนคุกเข่ารอบๆ มีเทียน 6 เล่ม จดุวาง
รอบๆ หบีศพ และยงัถูกซ�า้เตมิด้วยสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 อย่างหนักหนาสาหัส มาแมร์ต้องรีบหน ี
ออกจากเรยนีาฯ ไปเพือ่เข้าเขตแดนพม่าโดยทาง 
รถไฟ รถบสั และรถม้า ซึง่ขณะนัน้มมีาแมร์ชาร์ลส 
โรเบร์ิตอายนุ้อยทีส่ดุตวัเลก็กว่าใครๆ ทัง้หมด เป็น 
ลูกสาวคนโตของชาวไร่จากอเมริกาขึ้นรถม้า 
นัง่แทรกข้างหน้า คว้าบังเหียนขับรถม้าออกวิ่งไป 
ชิดชายแดน ยังเข้าไม่ได้ปิดประตูเสียแล้ว จึง
ตัดสินใจกลับเรยีนาฯ หนีกัน 3 วัน ระหกระเหิน
มาถึงเรยีนาฯ ตอนค�่าๆ  

 ด้วยความชาญฉลาดรอบคอบของมาแมร์
เออสุลา ชาเวท (Mere Marie Ursula Savage) 
ได้ไปพบผูว่้าราชการเชยีงใหม่ มอบโรงเรยีนให้เป็น 
สถานกีาชาด พร้อมท�าป้ายกาชาดบนหลงัคาโรงเรยีน 
แม้กระน้ันญีปุ่น่ยงับกุเข้าโรงเรียนขอสญัชาตมิาแมร์ 
ทุกคน มาแมร์ 4 ท่านถูกกักตัวที่เรยีนาฯ มีทหาร
ญี่ปุ่นมาเฝ้าคุมอยู่จ�านวนหนึ่งตลอดทั้งวันทั้งคืน 

มาแมร์เบอร์นาแดท ฟาเซต์

(Mère Marie Bernadette Farget) 
ชาวฝรัง่เศสสอนภาษาองักฤษและการฝีมือเป็นแม่ของ 
นักเรยีนประจ�า เจ้าประกายแก้ว ณ เชยีงใหม่รกัท่านมาก 
 
มาเซอร์ แอกเนส  
ชาวเนเธอร์แลนด์ท�าหน้าที่แม่บ้าน ทุกวันท่านจะห้ิว 
ถงัน�า้ ไม้กวาดยาวๆ ไปล้างห้องน�า้นกัเรยีนบ่อยๆ ท่าน 
พูดประโยคหนึ่งเอาหลายๆ ภาษามารวมกัน 

มาเซอร์เบนนียา

(Mère Benigna Biemans)
ชาวเนเธอร์แลนด์ แม่ครัวเอก ท่านไม่เคยท้ิงอาหาร
ที่เหลือแต่ละมื้อ ดัดแปลงปรุงเป็นอาหารรสใหม่ได้
อร่อยส�าหรับมื้อต่อไป 

มาแมร์สแตนนิสลอส โบชนาถ 

(Mère Marie Stanislas Bosnak) 
ชาวเชโกสโลวาเกยีสอนเดก็อนบุาล ใจด ีเวลาเฝ้านกัเรยีน 
ท่านจะสวดลกูประค�าเสมอๆ เจ้ากอแก้วประกายกาวลิ 
ณ เชียงใหม่ คือลูกศิษย์ของท่าน 

มาแมร์เซลิน ซิกด์ 

(Mère Marie Celine Sisk)   
ชาวอเมรกินั ระเบียบเข้มงวด สัน่ระฆงัที ่1 ทกุคนต้อง 
เงยีบ ยนือยูก่บัที ่ระฆงัที ่2 ทกุคนเกบ็เศษกระดาษทิง้ 
จนหมด ระฆงัท่ี 3 เดนิแถวเข้าห้องเรยีน เดนิตรงตาม
หินอ่อนตารางปูพื้น ห้ามล�้าเส้น

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา:
ซสิเตอร์เจมมา ซสิเตอร์เลตเิซยี 
ซสิเตอร์เวโรนคิ ซสิเตอร์เบนกินา
แถวหลงัจากซ้ายไปขวา:
ซสิเตอร์วมิล ซสิเตอร์มอรสิ 
ซสิเตอร์สมจติร์ ซสิเตอร์แมรี่ 
ซสิเตอร์ครสิตลิลา ซสิเตอร์เจอราดนิ 
ซสิเตอร์กญัญา ซสิเตอร์ฟรงัซสิ
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มาแมร์ชาร์ลส โรเบิร์ต 

(Mère Mary Charles Roberts)   
ชาวอเมรกินั สอนภาษาองักฤษ เป็นแม่นกัเรยีนประจ�า 
จรงิใจ ยตุธิรรม มเีมตตาเสมอต้นเสมอปลาย สวยด้วย 

มาแมร์บลาส มารี 

(Mère Blanch Marie Moore)   
ชาวอเมรกินั สอนภาษาอังกฤษไดอะแกรมท�าให้เข้าใจ
ไวยากรณ์ชัดเจนว่า ค�าไหนขยายค�านามใด พวกเรา
ได้เรยีนรูเ้รือ่ง “แอมะซอน" ด้วย 

มาแมร์เวโรนิก ปูแทรง

(Mère Marie Veronique Poutrain)   
ชาวฝรัง่เศส สอนภาษาฝรัง่เศส เป็นบรรณารกัษ์ของ 
ห้องสมดุทีเ่ก่งมาก จดัได้เรยีบร้อย มีระเบยีบ 

มาแมร์ เจมมา ฟินี 

(Mère Marie Gemma Feeney)  
ชาวไอรชิ นกัดนตรเีอก สอนภาษาอังกฤษ ลกูศิษย์ทกุคน 
ต้องพดูชดัเจนดังใจท่าน ใจร้อน เอาจรงิกับนกัเรยีน
เรือ่งภาษา 

มาแมร์ เลติเซีย เดโซเนียร์

(Mère Marie Laetitia Desalniers)   
ชาวแคนาดา นักการศึกษา นักการบัญชี นักร้อง 
เสยีงทองสอนภาษาองักฤษ และร้องเพลงเพราะทีสุ่ด 

มาแมร์ เรยีนา โอดอยร์ 

(Mère Marie Regina O’Dwyer)  
ชาวออสเตรเลยี ร่าเรงิ คยุเก่ง มีชวีติชวีา ใจกว้าง 

มาแมร์ ดอมมิคนิก เฟอร์ลอง

(Mère Marie Dominic Furlong)   
ชาวออสเตรเลีย นักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเด็กสลัม 
กองเงิน และเด็ก CCF 

มาแมร์ รอเบิร์ด เปรีลทั 

(Mère Mary Robert Perillat)  
ชาวอเมริกัน ตาหวาน เดินช้าๆ พูดช้าๆ เป็นดัง 
แม่พระของชาวจอมบงึ ราชบรุี 

มาแมร์ ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ 

(Mère Mary Theodore Hannenfeld)   
ชาวอเมรกัิน ทนัสมัย ก้าวไกล มีความเป็นผูน้�า และคณุคร ู
ยอดเยีย่ม มีชวิีตสนิทกับพระ รกัของท่านใหญ่หลวงดุจ
ขอบฟ้าจรดมหาสมทุร 

มาแมร์ เมรี ฟาวาโซ 

(Mère Mary Favacho)   
เป็นลกูครึง่ไทย - โปรตเุกส สอนภาษาองักฤษ ปลกูดอกไม้ 
“ประไหมสหุร”ี ไม่มใีครปลูกได้ มีแต่ที ่“เรยนีาฯ” เท่านัน้ 
 
มาแมร์ อมิมาคิวเลด ดุ๊ก 

(Mère Marie Immaculate Duke)   
ลกูครึง่ไทย - องักฤษ พดูจาเพราะพริง้ ลงท้ายด้วย 
ค�าว่า “นะคะ” เสมอๆ สอนภาษาองักฤษ

มาแมร์ มาเรีย แฟรงค์  

(Mère Marie Frank)  
ชาวเนเธอร์แลนด์ สอนการฝีมอื ท่านรปูร่างใหญ่  แต่
เดนิได้อย่างนิม่นวล สง่างาม ใจด ีพดูภาษาไทยไม่เก่ง 

มาแมร์ ฟรังซิส โนวัค 

(Mère Marie Francis Novak)     
เป็นชาวเชโกสโลวาเกยี เดนิเรว็ คยุเก่ง ไม่มวีรรคตอน 
เราเรยีกท่านว่ามาแมร์โน “วรรค”
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มาแมร์ จเูลีย่น วิลเลีย่ม  

(Mère Marie Julian Williams)   
ชาวออสเตรเลยี พูดภาษาไทยเก่ง สอนภาษาองักฤษ  
ร่าเรงิแจ่มใสทกุเม่ือ มีนิว้สวยงามดังล�าเทยีน

มาแมร์ คริสติลลา เดอโบเรอการ์ด  
(Mère Helen Christilla de Beauregard) 
ลกูครึง่เวยีดนาม - ฝรัง่เศส พูดไทยเก่ง ชดัเจนมกัจะ 
คยุด้วยค�าขึน้ต้นว่า “You know” เลยถูกนักเรยีนเรยีก
ว่ามาแมร์ You know ต่อมาเข้าสอนทีม่หาวทิยาลยั
เชียงใหม่

มาแมร์ทีโอฟัน เวสเตอร์มัน

(Mère Mary Theophane Westerman)  
ชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ เล่านิทานเก่ง พูด 
ไทยเก่ง หากมีอะไรทีไ่ม่เข้าเรือ่ง ท่านก็จะพดูว่า “บ้าๆ”

มาแมร์เจเนเวียฟ   

(Mère Geneviève St. Remy Pellissier)  
ชาวฝรัง่เศสเรยีบร้อยทกุกระเบยีดนิว้ ใจเยน็ ยิม้เสมอ  
ท่านงามดังดวงจันทร์ นักเรียนต้ังช่ือให้ว่า “มาแมร์ 
จัน๋ติบ๊” ภาษาเหนือแปลว่า “จนัทร์ทพิย์” ท่านงามดัง่
พระจนัทร์วนัเพ็ญบนท้องฟ้าสคีราม รกัเดก็มาก แหย่
แกล้งแค่ไหนกไ็ม่เคยเหน็หน้าบึง้ เมือ่กลบัไปเยีย่มบ้าน
ครั้งสุดท้ายกลับมา ท่านแอบกระซิบบอกศิษย์รักว่า 
จะอยูต่่อไปอีก 5 ปี แล้วจะกลบัไปอยูฝ่รัง่เศสนะ แก่แล้ว 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับรุ่นน้องให้เก็บเป็นความลับนะ
อย่าบอกใคร น้องชายจะมาเยีย่มและกลบัด้วยกนั

มาแมร์ เดวิด มารี สดัมป์  

(Mère Mary David Stampt)  
ชาวอเมรกินั นกัดนตร ีเป็นผูก่้อตัง้ “ดรุยิางค์” ทีเ่รยนีาฯ 
ร่าเรงิ อ่อนหวาน พูดไทยได้ชดัเจน

มาแมร์ โยเซฟ มารี อลสิ บูชาร์ด  

(Mère Joseph Marie Bouchard)  
ชาวอเมรกินั คล่องแคล่วว่องไว ร่าเรงิ แจ่มใส ใจด ี
ใจกว้าง แต่ตวัเลก็และเตีย้ เราเรยีกท่านว่า “แมร์เตีย้” 
คยุสนกุ ยิม้และเป็นกนัเองกบัคณุครแูละนกัเรยีน

มาแมร์ มาเชอร์ลนิ เดอเนส 

(Mère Marcelline de Nijs)  
ชาวอินโดนีเซยีใส่แว่นตากรอบด�า เฝ้าประตโูรงเรยีน
ทกุเช้าเยน็ 10 โมง เลกิพกัท่านจะมาขายขนมเลก็ๆ 
น้อยๆ ห่อละ 25 สตางค์ ท่านพดูน้อย แต่หน้าตา 
ยิม้แย้มเสมอ “หนูๆ  เกบ็กระดาษท้ิงนะ” คอยเตอืน
เสมอๆ ใจดเียอืกเยน็   
  
มาแมร์ เจอราดิน เทนนิสสนั  

(Mère Jaradin Thennisson)  
ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นแม่เด็กประจ�ารุน่เล็ก ใจดี น่ิมนวล 
รกัเดก็เลก็ๆ มาก สอนภาษาองักฤษ ป.5 และค�าสอน  
 
มาแมร์ มารี โยเซฟ บุญประจกัษ์ ทรรทรานนท์  
คนไทยท่านแรกที่เข้าคณะอุร์สุลินฯ มาเป็นครูใหญ่ 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ท่านได้จดัการซือ้โรงเรยีนวาสเุทวมีาเป็นโรงเรยีนของ
คณะฯ ท่านได้น�าการเปลีย่นแปลงอะไรๆ แบบไทยขึน้ 
หลายอย่าง เช่น การแสดงความเคารพแบบการไหว้ 
ฯลฯ 
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มาแมร์อุร์สุลิน...

หัวใจและศรัทธา

สู่วาสุเทวี

รุ่น 2502 และ รุ่น 2505

 เมื่อเอ่ยถึงจุดเริ่มต้นของโรงเรียนวาสุเทวี 
รายนามซสิเตอร์ 8 ท่านจะปรากฏขึน้ด้วยเสมอ ซสิเตอร์
มาร ีเยราร์ด ฟาเชต์  ซสิเตอร์มาร ีอญัเจล บรสิวลั  ซสิเตอร์ 
อันมารี เซแบร์ต  ซิสเตอร์แอนเจลา เดอ นอเทรอดาม 
ตัน ซิสเตอร์มารี แอกเนส แวร์นอยญ์ ซิสเตอร์เลติเซีย 
เดโชเนียร์ ซิสเตอร์ฟรังซิส เซเวียร์ เบลล์ และซิสเตอร์
บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์

 ซสิเตอร์ 8 ท่าน ผูเ้สยีสละมาใช้ชวีติ ณ โรงเรยีน 
เล็กๆ กลางสวนอันห่างไกล...น�้าประปาไม่มี ไฟฟ้าริบ
หรี่ แทบไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกใดๆ มีเพียงหัวใจ
อันมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้า

 “น�้าด่ืมเป็นน�้าฝน น�้าซักผ้าอยู่ที่คลอง ใช่...
เราไม่มีอะไรเลย ถนนกไ็ม่มนีะ ถา้เป็นหน้าฝนกเ็ต็มไป
ด้วยโคลน ถ้าเป็นหน้าแล้งก็เป็นขี้ฝุ่นเต็มเลย แต่ว่าเรา 
มคีวามสขุ เรามีความสขุจรงิๆ เด็กๆ ก็น่ารกั ม.2 สมยันู้น 
เป็นรุ่นพี่ ‘The Big Girl’ 5 ปีที่ฉันรู้จักเขาจนเขาเรียนจบ 
ยังสนิทมากๆ มาจนถึงทุกวันนี้...” นี่คือส่ิงที่คุณแม่
เลติเซีย เดโชเนียร์เล่าไว้เมื่อครั้งที่โรงเรียนวาสุเทวี 
ครบรอบ 50 ปี ซึ่งจนถึงวันนี้ความผูกพันและความ 
ทรงจ�านั้นยังไม่หายไปไหน

 “เริม่แรกเมือ่พวกเราอยู่ชัน้ ม.1 โรงเรยีนใช้ชือ่ว่า 
โรงเรียนพระแม่ฟาติมา พอขึ้น ม.2 คณะอุร์สุลินฯ ได ้
เข้ามาบริหารและเปล่ียนชื่อเป็น “วาสุเทวี” พ่ีประทุม 
โลหะกลุ อดตีนกัเรยีนรุน่ “The Big Girl” ของคณุแม่เลตเิซยี 
เริ่มต้นย้อนอดีตในนามของรุ่น 2502 “คุณแม่เลติเซีย 
เดโชเนียร์ สอนพวกเราตั้งแต่ชั้น ม.2 จนถึง ม.6 ซึ่ง 
ถอืเป็นชัน้สงูสดุของโรงเรยีน ถอืได้ว่าพวกเราเป็นนกัเรยีน 
รุ่นแรกของคุณแม่ที่โรงเรียนแห่งนี้

 “ท่านสอนภาษาอังกฤษ ขับร้อง และศีลธรรม 
รวมทั้งดูแลนักเรียนประจ�า คุณแม่มีเสียงที่ไพเราะมาก 
ชอบสอนให้พวกเราร้องเพลงประสานเสียง ท่านดูแล
เอาใจใส่และอบรมลกูศษิย์ประดจุแม่กบัลกู ท่านถ่ายทอด 
และปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM ให้เรารับใช้ผู ้อื่น
เหมือนรับใช้ตัวเอง
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 “เป็นที่น่าแปลกว่า แม้คุณแม่จะเป็นคนดุแต่ 
คณุแม่กลบัท�าให้พวกเรามคีวามตืน่ตวัอยากไปโรงเรยีน 
ทกุวนั คณุแม่เป็นทกุสิง่ทกุอย่างของรุน่เรา คณุแม่ท�าให้
ทุกวันเป็นวันที่พิเศษและวิเศษส�าหรับพวกเรา...ในช่วง
บัน้ปลายชวีติด้วยวยักว่า 90 ปี คณุแม่เลตเิซยีย้ายไปพกั 
ที่บ้านเรยีนาเชลีฯ พวกเราหลายคนเมื่อมีโอกาสไป 
เชยีงใหม่กจ็ะไปกราบคารวะท่าน ท่านยงัจ�าชือ่ทกุคนได้ 
ความน่ารัก น่าเคารพ ความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นบุคลิก
อันเลิศของท่านที่ยังติดตราตรึงใจพวกเราตลอดมา”

 ขณะที่ในความทรงจ�าของศิษย์เก่าวาสุเทวี 
รุน่  2505 เรือ่งราวของคณะซสิเตอร์ผูบ้กุเบกิยงัคงแจ่มชดั 
ไม่แพ้กัน

 “คุณแม่เลติเซียเป็นชาวแคนาดา สอนและ
ดแูลนกัเรยีนประจ�า สิง่ทีอ่ยูใ่นความทรงจ�าของพวกเรา 
คือท่านเป็นคนที่น่ารัก รูปร่างเล็กๆ ท่านจะเดินเร็ว
เหมือนเต้นระบ�าและมาพร้อมเสียงเพลง ท่านเป็น 
นกัดนตร ีนกัร้อง ท่านเล่นเปียโนเก่ง มีนกัเรยีนหลายคน 
เรียนเปียโนกับมาแมร์ในเวลาเย็นๆ นักเรียนประจ�า 
จึงได้มีโอกาสฟังเสียงเปียโนอันไพเราะอยู่เป็นประจ�า

 “มาแมร์ฟรังซิส เซเวียร์ เบลล์ เป็นชาว
อเมรกินั รปูร่างสงู จมูกโด่ง นัยน์ตาสฟ้ีา ท่านใกล้ชดิกับ 
เด็กประจ�ามาก ท่านขับรถได้ เก่งงานช่าง ท่านสอน 
พวกเราตอนอยู่ ม.2 ห้องนอนของท่านอยู่ตึกเดียวกับ 
นกัเรยีนประจ�า อยูต่ดิบนัไดทางขึน้ ก่อนนอนท่านกจ็ะ 
พานกัเรยีนประจ�าออกไปท่ีระเบยีงเพือ่สวดมนต์และพา
อ่านหนังสือแปลเรื่องสี่ดรุณี

 “มาแมร์แอนเจลา เดอ นอเทรอดาม ตัน เป็น 
คนไทยใจดี ท่านสอนทีว่ดักาลหว่าร์ แต่กลางคนืมานอนที่ 
วาสุเทวี พวกเราไม่ได้เรียนกับท่าน แต่ท่านก็ได้ดูแล
นักเรียนประจ�าในบางครั้ง"

 นอกจากซิสเตอร์ผู้บุกเบิกทั้ง 8 ท่านแล้ว ใน
ระยะเริ่มต้นของวาสุเทวี ยังมีซิสเตอร์อีกหลายท่านที่
อุทิศทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลและพัฒนาบ้านที่ 4 
ของคณะอุร์สุลินแห่งนี้

 “เป็นโชคของพวกเรา...” พี่วรรณดา โฆษิต
ชัยวัฒน์ (รุ่น 2505) เผยความรู้สึกในนามของรุ่น 2505" 
ได้รู้จักกับมาแมร์หลายท่านทั้งที่บริหารงาน สอน และ
ควบคุมดูแลนักเรียนประจ�า ตอนเรียนชั้น ม.3 - ม.4 
มี คณุแม่เจอเนเวียฟ ครสิตลิ เซนต์เรมี เป็นคณุแม่อธกิาร 
ท่านเป็นชาวยุโรป เรียบร้อย พูดเบาๆ พวกเรายังเด็ก
จงึไม่ค่อยสนทิกบัท่านเพราะท่านท�างานบรหิาร รูแ้ต่ว่า 
ท่านใจดมีเีมตตา มาแมร์วอลเทอร์เป็นชาวอเมริกนั ท่าน 
เพิง่มาประเทศไทยใหม่ๆ ในช่วงทีพ่วกเราอยู ่ม.3 ท่าน 
เลยยงัไม่ได้สอน แต่ดูแลนักเรยีนประจ�า มาแมร์มาเดอร์แลนด์ 
สอนและดแูลนักเรยีนประจ�าชัน้ประถมและอนุบาล มาแมร์ 
อิมมาคิวเลต สอนภาษาอังกฤษพวกเราชั้น ม.5 และ
ดูแลนักเรียนประจ�าด้วย
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 “มาแมร์เบอร์นาแดท ฟาเซต์ เป็นชาวฝรัง่เศส รปูร่างสงูใหญ่ อุปนสิยัท่านเป็นคน 
เรยีบร้อย ท่านสอนภาษาองักฤษพวกเราตอนอยู ่ ม.3 - ม.4 และดแูลนกัเรยีนประจ�าชัน้ 
ม.3 - ม.4 ด้วย ท่านจะใช้เวลาว่างในตอนเย็นและวันหยุด เย็บเสื้อผ้าแจกคนจนใน 
วนัครสิต์มาสทกุปี บางทีท่านจะเอาเศษผ้ามาเยบ็ต่อกนัเป็นเสือ้สวยๆ และชวนให้นกัเรยีน
ประจ�าสมัครใจช่วยท่านเย็บเสื้อผ้าด้วย นับเป็นการหล่อหลอมให้พวกเรารู้จักให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยกว่า..." ณ ตอนนั้นนักเรียนแต่ละคนอาจไม่รู้เลยว่า ท่านได้ปลูกฝัง 
SERVIAM ไว้ในหวัใจพวกเราแล้ว

 "คุณแม่ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ เป็นคุณแม่อธิการตอนเราอยู่ชั้น ม.6 ท่านเป็น 
ชาวอเมรกินั รปูร่างสงู พูดภาษาไทยเก่ง และเขยีนภาษาไทยสวยมาก ท่านเป็นคนมรีะเบยีบ 
แต่ใจดี ท่านสอนภาษาอังกฤษด้วย เวลาเรียนภาษาอังกฤษห้ามพูดภาษาไทย ใครพูด
เกบ็คนละสลงึ ท่านชอบให้แต่งเรือ่งสัน้ แล้วทกุวนัจะต้องขึน้เวทไีปเล่า คนทีไ่ม่เก่งภาษา
อังกฤษ แต่พอได้ยนิว่ามีนทิาน มีนยิายสัน้ๆ กก็ระตอืรอืร้นอยากเรยีน ท่านยงัคอยดแูล 
ศษิย์เก่าแม้จบการศึกษาจากวาสเุทวแีล้ว ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลอืในการเรยีน ไม่อยาก
เรียนสายนี้ก็ไปอีกสายหนึ่ง ตอนนั้นมาแมร์บอกว่าถูกที่สุดก็ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ 
นิ่งๆ แล้วก็พาไป ไปเรียนต่อด้านวิชาชีพในโรงเรียนเครืออุร์สุลินที่ออสเตรเลีย ซึ่งก็มี 
หลายคนได้ไปศึกษาต่อท่ีนั่นและกลับมาใช้ความรู้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ประสบ 
ความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ท่านคดิถงึศิษย์เก่าเสมอ เมือ่ท่านมโีอกาสเดนิทางไปต่างจงัหวดั 
หากมศีษิย์เก่าพ�านกัอาศัยอยู ่ท่านก็แวะเยีย่มเยยีน ท�าให้ศษิย์เก่ารูส้กึปลาบปลืม้ใจทีท่่าน
ไม่เคยทอดทิง้ศิษย์เก่าเลย
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 “มาแมร์ทุกท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราเป็น
คนดี มีเหตผุล มีระเบยีบวนิยั มีความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
รกัหมู่คณะ รูจ้กัเสยีสละ รูจ้กัรอ รูจ้กัการให้ รูจ้กัการ
ขอโทษ รูจ้ักการให้อภัย รู้จักการดแูลกันเหมือนเป็น 
พ่ีน้อง พ่ีโต ๆ ดูแลน้องเลก็ๆ รูจ้กัรกัษาความสะอาด 
รู้จักการเล่นกีฬา รู้จักการแพ้ชนะ และอีกมากมาย 
ท�าให้พวกเราระลึกถึงบญุคุณของมาแมร์และโรงเรยีน
เสมอมา ที่ได้หล่อหลอมเราให้เป็นคนดี รู้จักรับใช้
สงัคม ครอบครวั และประเทศชาต ิซึง่นกัเรยีนประจ�า
จะได้รบัการอบรมสัง่สอนจากมาแมร์อย่างใกล้ชดิแทน
พ่อแม่ผูป้กครอง ตอนแรกๆ มาแมร์ให้กลบับ้านเดอืน
ละครัง้ เพราะฉะนัน้ความใกล้ชดิยิง่เยอะ วนัหยดุไม่รู้
จะไปไหน มาแมร์ก็อยูกั่บเราตลอด ดแูลตัง้แต่นอนจน
ตืน่ ตืน่จนนอน ดแูลอาหารการกนิ เวลากินก็มานัง่เฝ้า 
เวลานอนกย็นืเฝ้าในห้องนอน แม้กระทัง่ในห้องอาบน�า้

 "คุณแม่ทีโอดอร์ คุณแม่เลติเซีย มาแมร ์
ฟรงัซสิ เซเวยีร์ มาแมร์มาร ี นอแอล ท่านมนีสัิย 
คล้ายๆ กนั คอืให้ในสิง่ทีค่วรจะให้ เธอมอีะไรคุย
ได้ พดูจาอะไรกไ็ด้ ปรกึษาอะไรกไ็ด้ ไม่มคีวามลับ 
ทนัสมยัมาก"

 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความผูกพัน 
ระหว่างซสิเตอร์และศิษย์เก่าวาสเุทวี ความผกูพัน
ทีเ่กดิจากความรกั ความห่วงใย ปรารถนาด ี ทีม่ี 
ให้กนัดจุคนในครอบครวั เรามอิาจเอ่ยนามซิสเตอร์
ผู้มีส่วนร่วมก่อร่างสร้างวาสุเทวีด้วยกันมาได้อย่าง
ครบถ้วน หากแต่อกีท่านหนึง่ผูเ้ป็นเสมอืนเสาหลัก
ของวาสุเทวีที่เรามิอาจลืมได้เลยคือมาแมร์มาร ี
เซวเิอร์ เปียร์ซ หรอืท่ีพวกเราเรยีกว่า มาแมร์เซเวยีร์ 
มาแมร์ผู้เรียกวาสุเทวีว่า “บ้าน” ของท่านเสมอ 
ลายปักบนเสื้อนักเรียนวาสุเทวี คือมรดกท่ีมาแมร์
เซเวียร์มอบไว้ และเป็นความผกูพนัทีจ่ะอยูกั่บเรา
ตลอดไป
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ผูไ้ด้รับรางวัล

เกียรติคุณเซอร์เวียม

ส�าหรบัศิษย์อุร์สลุนิในประเทศไทย

ประจ�าปี พ.ศ. 2566
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 ชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ ด้วยการสนับสนุนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้จัดให้มีรางวัลเกียรติคุณ 
เซอร์เวียมส�าหรับศิษย์อุร์สุลินที่ท�าประโยชน์ให้สังคมและประกาศมอบรางวัลเป็นครั้งแรกในงานกระชับ
มิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ครั้งนั้นมีผู้รับรางวัลรวม 22 ท่าน จาก
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา มาแตร์เดอีวิทยาลัย เรยีนาเชลีวิทยาลัย และวาสุเทวี

 SERVIAM เป็นจิตตารมณ์ที่คณะอุร์สุลินฯ ปลูกฝังให้ศิษย์อุร์สุลิน โรงเรียนอุร์สุลินทุกแห่ง 
ในโลกก�าหนดเซอร์เวียมเป็นคติพจน์ของนักเรียน จัดให้มีการเรียนรู้ ปลูกฝัง และส่งเสริมภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้ติดเป็นนิสัย

 ค�าว่า เซอร์เวียม เป็นภาษาละติน แปลว่า ข้าพเจ้าจะรับใช้ ผู้เป็นศิษย์อุร์สุลินได้รับการปลูก
ฝังให้รับใช้สังคม โดยโรงเรียนมักจะสรุปเป็นข้อความสั้นๆ ว่า “รักและรับใช้”

 วัตถุประสงค์ของชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ คือ การสืบทอดจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ผู้อุทิศตน 
ช่วยเหลือและรับใช้สังคม สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลายของบรรดาศิษย์จาก
โรงเรียน 4 แห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในด้านการศึกษาอบรมและการช่วยเหลือผู้ 
มีโอกาสด้อยกว่าตามคติพจน์เซอร์เวียม การจัดให้มีรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมน้ันกระท�าเพื่อประกาศ
เกยีรตคิณุนกัเรยีนเก่าของโรงเรยีนอร์ุสลุนิทีท่�าประโยชน์ให้สงัคม เป็นการเชดิชเูกียรตแิละเป็นแบบอย่าง
แก่ศิษย์อุร์สุลินรุ่นต่อๆ ไป

 ชมรมฯ ได้ก�าหนดให้แต่ละสมาคมนกัเรยีนเก่าฯ/ชมรมศษิย์เก่าฯ ของโรงเรยีนส่งผูเ้ข้ารบัรางวลั
ไม่เกิน 6 คน ในการประกาศรางวัล 2 ปีครั้ง ในงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน การด�าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งผู้รับรางวัลให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสมาคมฯ/ชมรมฯ

 ชมรมฯ ได้ขอให้คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร MD47 นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ เป็นผู้ออกแบบ
เหรียญรางวัล โดยก�าหนดให้เป็นภาพนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้สถาปนาคณะอุร์สุลิน จึงมีการกล่าวเรียก
รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมนี้ว่า Angela Award

 ชมรมศิษย์อุร์สุลินฯ ชื่นชมในศิษย์อุร์สุลินท่ีรักษาจิตตารมณ์ของการรักและรับใช้ให้อยู่ใน 
วิถีชีวิต ขอให้แบบอย่างท่ีดีงามของบรรดาศิษย์อุร์สุลินเป็นที่ปรากฏ และเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้อง 
ศิษย์อุร์สุลินมีส่วนร่วมในการสร้างโลกและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

Angela Award 

รางวัลเกียรติคณุเซอร์เวียม

สมุติรา พงศธร  MD38



โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
คุณสุภาณี (สุวณิชชาติ) สถิตยางกูร รุ่น 2507 

พญ.สมนึก ไพบูลย์เกษมสุทธิ รุ่น 2519 
คุณธัญนันท์ (ชลนภัส) เปรมแหวว รุ่น 2545

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คุณศรีชนก วัฒนศิริ MD44

ศ. ดร. พญ.นริสา ฟูตระกูล MD55
คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ MD57
คุณปฏิมา สุคันธนาค MD59
คุณปนิดา อติพญากุล MD62
ดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD63

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
พญ.เรณู ศรีสมิต รุ่น 2503

คุณสายพิณ สุคันธา รุ่น 2510
ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ รุ่น 2512

ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล รุ่น 2516
คุณภาวดี (ตันตาคม) จรัสมนัสกุล รุ่น 2518

รศ. ดร.จิราพร กุลสาริน รุ่น 2521

โรงเรียนวาสุเทวี
คุณวิไลพร ธรรมศักดิ์ รุ่น 2505
คุณอภิญญา จุฑางกูร รุ่น 2520

คุณอุบลรัตน์ รังสีวิจิตรประภา รุ่น 2523/2
ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง รุ่น 2540

คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา รุ่น 2541
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ประวัตกิารศกึษา
•   ประถมศกึษา - มธัยมศกึษาตอนต้น:  
 โรงเรยีนกหุลาบวฒันา 
•  มัธยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั
•  อดุมศกึษา:
 -  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร 1 ปี 
  วทิยาศาสตร์การแพทย์รุน่ 01 
  คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล
 - ปรญิญาตร ีนเิทศศาสตรบณัฑติรุน่ 07   
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

คุณสุภาณี (สุวณิชชาติ) สถิตยางกูร รุ่น 2507

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  อดตีพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ 
 มหาวทิยาลยัมหิดล
•    อดีตผู้สื่อข่าวประจ�ากองบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ 

 ธรุกจิเมืองไทย
•   อดตีบรรณาธกิาร นติยสารร้านค้ายุคใหม่
•  ปัจจุบัน: ธรุกจิค้าส่งของครอบครวั  

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   ช่วงมหาวทิยาลยั ใช้เวลาว่างดแูลเดก็เลก็ท่ีถกูทอดท้ิงท่ีโรงพยาบาล 

 จุฬาฯ และสอนหนงัสอืเดก็ด้อยโอกาสท่ีชมุชนคลองเตย
•  เม่ือเริม่ท�างาน ท�ากญุแจเพ่ือคนดแีจกเพ่ือกระตุ้นให้คนท�าดใีนสงัคม 
  เช่น การจูงคนข้ามถนน การสละท่ีนัง่บนรถสาธารณะ ฯลฯ
•   กจิกรรมท่ีท�าต่อเนือ่ง
 - อาศัยความรู้งานฝีมือจากโรงเรียนมาต่อยอดการถักหมวกและ 
  ผ้าพันคอแจกผูย้ากไร้ในถิน่หนาวและผูป่้วยโรคมะเร็ง
 - สนองนโยบายลดโลกร้อนด้วยการเย็บถุงจากเศษผ้าน�าไปวาง 
  เพ่ือให้หยิบใช้ในโรงพยาบาลศิริราช รวมท้ังการปรับปรุงสภาพ 
  เสือ้ผ้าท่ีได้รบัจากการบรจิาคเพ่ือน�ารายได้ไปท�าบุญ          
 - จัดชุดอุปกรณ์ของใช้ส�าหรับผู้ป่วยอนาถาท่ีภาควิชาสูติศาสตร์- 
  นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
 - เย็บหน้ากากอนามัยแจกบุคลากรทางสาธารณสุข พระสงฆ์ 
  ผูด้้อยโอกาส รวมทัง้จ�าหน่ายเพือ่น�ารายได้ทัง้หมดให้โรงพยาบาล 
  ต่างๆ
•  กจิกรรมชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนกหุลาบวฒันา
 - เป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ หลายวาระ
 - ท�าของท่ีระลึกด้วยมือเพ่ือมอบเป็นก�าลังใจให้นักเรียนที่ชนะ 
  การแข่งขนัต่างๆ
 - น�ารายได้จากการจ�าหน่ายหมวกไหมพรมและเงินบริจาคสมทบ  
  ในงานสานสายใย ก.ล.น. มอบให้ซสิเตอร์อร์ุสลุนิ เพ่ือน�าไปท�า 
  ประโยชน์ต่อไป
•  ร่วมกับซิสเตอร์อุร์สุลินในการแปรสภาพสมุดเรียนเก่าเป็นเล่มใหม ่
 เพ่ือแจกนกัเรยีนท่ัวไป
•   เป็นสะพานบญุในการบรจิาคสนบัสนนุเครือ่งเขยีนและอปุกรณ์กฬีา 

 ให้โรงเรยีนท่ีอยู่ห่างไกลรวมท้ังโรงเรยีนปิยมาตย์
•   ช่วงสถานการณ์โรคโควดิ - 19 ระบาด ท�าสายคล้องหน้ากากอนามัย  

 (จากวัสดุญี่ปุ่น) เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล 
 ศิริราช โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวมท้ังครูและนักเรียนบางส่วนที่ 
 โรงเรยีนปิยมาตย์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

“อย่าปล่อยให้ลมหายใจหมดไปโดยเปล่าประโยชน์”  
อยู่ในจิตส�านึกที่ตกผลึกจากการอบรมของคณะ 
ซสิเตอร์ตลอดมา  

หลังจากสามีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อบุตรชาย-
หญงิ อาย ุ9 และ 6 ปี ต้องเป็นแม่เลีย้งเดีย่วด้วยความ
บากบัน่ เมือ่ลกูๆ ประสบความส�าเรจ็ จงึเบกิบานใจ 
ยิง่ เมือ่ถงึเวลาแบ่งปันให้สังคม เป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลัง
งานฝีมือทัง้ปวงทีม่อบเป็นสาธารณประโยชน์ โดย 
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ถือเป็นการใช้ชีวิตที่มี
คณุค่า ได้รับใช้ผูอ่ื้นตามจติตารมณ์เซอร์เวยีม และ
ต้ังใจท�าจนวาระสดุท้ายโดยเตรยีมมอบร่างกายให้
โรงพยาบาลศิรริาชต่อไป 
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ประวัตกิารศึกษา
•   ประถมศึกษา: โรงเรยีนกหุลาบวฒันา 
•  มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรยีนสตรวีทิยา
•  มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา 
•  อดุมศกึษา:
 -  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑติ 
  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - วฒุบิตัร ผูเ้ชีย่วชาญด้านกมุารเวชศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

พญ.สมนึก ไพบูลย์เกษมสุทธิ รุ่น 2519

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2528 - 2531: แพทย์ใช้ทุนท่ีศนูย์อนามัยแม่และเดก็ เขต 7  
 จังหวดัราชบุร ีวทิยากรและอาจารย์พิเศษสอนนกัศกึษาพยาบาล
•    พ.ศ.  2534  -  2538: กมุารแพทย์ศนูย์ส่งเสรมิสขุภาพ เขต 12 จังหวัด 

 ยะลา 
•   พ.ศ. 2539 - 2563: ผู้อ�านวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลสิโรรส   

 จังหวดัยะลา  
 -  กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรยีนอนุบาลยะลา
 - ก่อต้ังศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก Day Care Center ในศูนย์ส่งเสริม 
  สขุภาพ เขต 12 จงัหวดัยะลา เพือ่ให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์สามารถเลีย้ง 
  ลกูด้วยนมแม่ในท่ีท�างาน    
 - วทิยากรและอาจารย์พเิศษสอนนกัศกึษาพยาบาล เจ้าหน้าทีอ่นามยั 
  เรือ่งการดแูลเดก็ทารกและการให้นมแม่
 - วทิยากรรบัเชญิให้ความรูเ้ดก็เลก็และเดก็วยัรุน่ตามโรงเรยีนต่างๆ
• ปัจจุบัน กมุารแพทย์โรงพยาบาลสโิรรส จังหวดัยะลา

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   พ.ศ. 2528: เกียรติบัตรอาสาสมัครในหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ 

 พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่
 ไปตามชนบทท่ีห่างไกล

•  พ.ศ. 2559: ประกาศนยีบัตร การบรจิาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 
 อย่างต่อเนือ่ง
•  พ.ศ. 2561: เกียรติบัตรแพทยสภา ในโครงการแพทย์อาสา   
 แพทยสภา เพ่ือช่วยผูป้ระสบภยั ณ สปป.ลาว
•  พ.ศ. 2562: เกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโสสะแห่ง 
 ประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ์อย่างต่อเนือ่ง
•  วิทยากรรายการให้ความรู้เกี่ยวกับทารกและเด็กวัยรุ่น ทางวิทย ุ
 กระจายเสยีงและสือ่ออนไลน์โดยไม่คดิค่าตอบแทน
•  ให้การช่วยเหลอืสถานสงเคราะห์คนชรา เดก็ก�าพร้า  โรงเรียนใน 
 ถิน่ทุรกนัดาร โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนอย่างต่อเนือ่ง  รวมทัง้เวลา 
 เกดิภยัพิบัติต่างๆ เป็นครัง้คราว
•  ช่วงสถานการณ์โรคโควดิ - 19 ระบาด   
 - เป็นอาสาสมัครช่วยฉีดวคัซนี
 - สนบัสนนุอปุกรณ์การแพทย์ท่ีจ�าเป็นให้โรงพยาบาลต่างๆ
 - สนับสนุนอาหารแห้งและสิ่งจ�าเป็นในการยังชีพ ตามตู้ปันสุข 
  และผูป่้วยท่ีกกัตัวในบ้าน
 - เย็บหน้ากากอนามัยแจกบุคลากรทางสาธารณสุข พระสงฆ์ 
  ผูด้้อยโอกาส รวมทัง้จ�าหน่ายเพือ่น�ารายได้ทัง้หมดให้โรงพยาบาล 
  ต่างๆ

 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

เวลา 7 ปี ในชัน้ประถมศกึษาที ่“กหุลาบวฒันา” 
ได้ซมึซบัตวัอย่างการเป็นผูใ้ห้และรบัใช้สงัคมอย่าง
ไม่มีเงือ่นไขของซสิเตอร์ทกุท่าน 

เมือ่ได้เป็นแพทย์จงึได้น�าจติตารมณ์เซอร์เวยีมไปใช้ 
ในการดแูลผูป่้วยดจุญาตมิิตร รกัษาตามมาตรฐาน
วชิาชพี ช่วยเหลอืสงัคมตามแต่โอกาสอ�านวย เช่น 
ออกหน่วยรักษาผู้ป่วย ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นกัเรยีน ผูป้กครองและเยาวชนทัว่ไป ร่วมกิจกรรม
อาสาต่างๆ ด้วยก�าลงักาย ก�าลงัใจ ก�าลงัความคดิ 
และก�าลงัทรพัย์โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆ เพราะ
คดิเสมอว่า “ผูใ้ห้ย่อมเป็นสขุ”



ประวตักิารศกึษา
•   ประถมศกึษา - มธัยมศกึษาตอนต้น:
  โรงเรยีนกหุลาบวฒันา
•  มัธยมศกึษาตอนปลาย:
 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี
•  อดุมศกึษา:
 -  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
  ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 - ก�าลงัศกึษา Doctor of Acupuncture and 
  Chinese Medicine, Southern California 
  University of Health Sciences

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

คุณธัญนันท์ (ชลนภัส) เปรมแหวว รุ่น 2545

 
   
อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั: Taekwondo Team Assistant Coach,
 University of Colorado, Boulder CO
•    พ.ศ. 2560 - 2563: Head Instructor/coach Hi5 Taekwondo,
 Granite Bay CA
•   พ.ศ. 2561 - 2562:  Patient Volunteer Bristol Hospice Sacramento, 
 LLC. Roseville CA 
•  พ.ศ. 2555 - 2556: Senior Instructor Level 4,  Zen Martial Arts 
 and Fitness School, Singapore
•  พ.ศ. 2551 - 2554: Taekwondo Instructor for all level, 
 Bangbuathong Taekwondo Club, Bangkok

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   Gold: 26th Sea Games - Indonesia (2011) 
•   Bronze: 16th Asian Games - Guangzhou (2010)
•   Bronze: WTF World Cup Taekwondo Team Championships - China (2010)  
•   Bronze: 1st International Clubs Open Taekwondo Championships   

      - Korea (2010)
•   Silver: 19th Asian Taekwondo Championships - Kazakhstan (2010)
•   Bronze: 25th Sea Games - Lao (2009)
•   Bronze: WTF World Taekwondo Championships - Copenhagen (2009)
•   Silver: World Universiade Championships - Serbia (2009)
•   Participant Olympic - Beijing (2008)
•   Gold: 24th Sea Games - Thailand (2007)
•   Bronze: World Qualification for Olympic - Beijing (2007)
•   Silver: World Universiade Championships - Bangkok (2007)
•   Gold: Korea Open - Chuncheon (2007)
•   Silver: 17th Asian Taekwondo Championships - Bangkok (2006)
•   Silver: 15th Asian Games - Doha (2006)
•   Gold: 23rd Sea Games - Philippines (2005) 
•   Bronze: The 17th (10th Women’s) World Taekwondo Championships 
       - Spain (2005)
•   Bronze: 22nd Sea Games - Vietnam (2003)
•   Gold: Korea Open - Chuncheon (2002)
•   Silver: 14th Asian Games - Busan (2002)
•   Bronze: 5th Asian Taekwondo Championships - Jordan (2002)  
•   Bronze: 1st Asian Junior Championships - Taiwan (2001)
•   Thailand Outstanding Youth Award x 4
•   Gold: Thailand University Championships x 5
•   Gold: National Thailand Taekwondo Competition x 4
•   Gold: Thailand Taekwondo Championships x 6
•   Gold: Department of Education Taekwondo Championships x 4

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

5 ปี ที ่“กหุลาบวฒันา” โรงเรยีนดทีีสุ่ดในชวีติ เป็น
ความทรงจ�าทีด่มีคีณุค่าและงดงามยิง่ด้วยการอบรม
สัง่สอนจากซสิเตอร์และคณุครทูกุท่าน รวมทัง้คณุแม่ 
ผูเ้ป็นต้นแบบแห่งการเป็นผูใ้ห้  กลายเป็นความเคยชนิ 
ในการเป็นผู้รับใช้ตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม เป็น 
แรงผลกัดนัให้มคีวามหวงั มกี�าลงัใจในการเรยีนหมอ 
ตามความใฝ่ฝัน ด้วยเจตนาทีจ่ะช่วยเหลอืครอบครวั
เพือ่นมนษุย์ และท�าประโยชน์ให้ประเทศชาตสืิบไป 

27
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ประวตักิารศึกษา
•  อนบุาล - มธัยมศกึษาปีที ่3: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย: 
 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา รุน่ 35 
•  ปรญิญาตร:ี  
 Pine Manor College, Boston USA 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  ปรญิญาโท: 
 มหาวทิยาลยัซอร์บอนน์ ปารสี ประเทศฝรัง่เศส
 
อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  ต�าแหน่งประธานอ�านวยการ: 
 บรษัิท มอนตี ้แอนด์ ทอ็ทโก้ จ�ากดั 
 (ธรุกจิส่งออกสนิค้าอาหารไทยฯ) 
 พ.ศ. 2531 - ปัจจบุนั

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณศรีชนก วัฒนศิริ MD44

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   รางวลัหรอืประกาศเกยีรติคณุท่ีได้รบั
 - พ.ศ. 2560: เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 
   ชัน้เบญจมดเิรกคณุาภรณ์ 
 - พ.ศ. 2557: รางวลัสตรไีทยดเีด่น ประจ�าปี 2557 
 - พ.ศ. 2555: รบัรางวลั Thailand Trust Mark ปี 2012 
•   การส่งเสรมิเศรษฐกจิ (การพัฒนาอาชพีเกษตรกร): ประกอบธรุกจิ 

 อาหารไทยส่งออก ซึ่งสามารถน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาใน 
 ประเทศไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 2538

•   เผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านอาหารโดยเป็นวิทยากรบรรยายใน 
 รายการโทรทัศน์เรื่อง “สมุนไพรท่ีน�ามาใช้ในการท�าอาหารไทย”  
 ในยโุรปของกรมส่งเสรมิการส่งออก  สาธติการประกอบอาหารไทย 
 ในต่างประเทศ 

•   เป็นนกัสงัคมสงเคราะห์และนักพัฒนาชมุชน ทุ่มเทมุง่มัน่ท�าประโยชน์ 
 ให้สงัคมด้วยใจ ตามจติตารมณ์เซอร์เวียมอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลากว่า  
 30 ปี ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสมาคม ชมรม มลูนธิต่ิางๆ  ดงันี ้
 - เป็นกรรมการสภาสตรแีห่งชาติในพระบรมราชนิปูถมัภ์ โดยเป็น  
  กรรมการกาชาด ด้านจดัหาของรางวลั และกรรมการฝ่ายวชิาการ  
  โดยเป็นวทิยากรสาธติการท�าอาหาร และบรรยายให้ความรู้ด้าน 
  อาหารเพ่ือสขุภาพ 

 - เป็นกรรมการฝ่ายศลิปและวฒันธรรม พ.ศ. 2528 - 2530 เป็น 
  กรรมการฝ่ายหาทนุ พ.ศ. 2546 - 2548 และเป็นประธานร่วมฝ่าย 
  เพ่ือการศึกษาคัดเลือกเพ่ือมอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี 
  ให้กับเด็กผู้หญิงท่ียากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
  และต่างจงัหวดัตัง้แต่ปีการศกึษา 2564 ถงึปัจจบุนัของสมาคม 
  สตรีภาคพ้ืนแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ใน 
  พระบรมราชนิปูถัมภ์
 - เป็นกรรมการมูลนธิอินเุคราะห์คนพิการ ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็ 
  พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2527 - 2530 และพ.ศ. 2552 
   ร่วมบรหิารและวางนโยบายการด�าเนนิงานของมูลนธิฯิ จัดกจิกรรม 
  หาทุนสงเคราะห์เด็กพิการ เพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล  
  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฝึกเดก็พิการ และฝึกอาชพีให้สามารถมอีาชีพ 
  เลีย้งดตัูวเองได้ 
 - เป็นกรรมการชมรมผูรู้ค้ณุแผ่นดนิร่วมจดัการบรรยาย “สถานการณ์ 
  ภาคใต้ไฟท่ียังไม่ดบั” 
 - เป็นกรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตร์เดอฯี (ตัง้แต่ พ.ศ. 2524)  
  ด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ดูแล 
  สนบัสนนุสถานรบัเลีย้งเดก็บ้านเทพ (ชมุชนสวนอ้อย) ช่วยเหลอื 
  เยีย่มเยยีน แจกข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จ�าเป็นแก่ผูย้ากไร้ ผูป่้วย 
  ตดิเตยีง ผูพ้กิารในชมุชน สนบัสนนุโรงพยาบาลสนามวดัสะพาน 
  ช่วยผูป่้วยโควดิในชมุชน เป็นต้น 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ดใีจทีไ่ด้เรยีนรู ้ได้เข้าถงึจิตตารมณ์เซอร์เวยีม ยิง่ได้
ปฏบัิตกิย็ิง่รกั มีความสุขกับการได้รบัใช้และมีส่วน 
ช่วยเหลอืสงัคม



ประวตักิารศกึษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาปีที ่3: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
•   มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา  
•   ปรญิญาบตัรและสถาบนั: แพทยศาสตรบณัฑติ
  คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
•   ดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาสรรีวทิยา
 
อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  แพทย์ประจ�า: ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•   อายรุแพทย์ทัว่ไป โรงพยาบาลวชิยัยทุธ
•   ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง: อายรุแพทย์ท่ัวไป
•   ต�าแหน่ง: ศาสตราจารย์   
 สงักัด: ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ศ. ดร. พญ.นริสา ฟูตระกูล MD55

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   รางวลัหรอืประกาศเกยีรติคณุท่ีได้รบั
 - พ.ศ. 2563: รางวัลรบัพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา เขม็ศลิปวทิยา 
   ประจ�าปี 2563 สาขาแพทยศาสตร์
 - พ.ศ. 2557: รางวลันกัวจัิยดเีด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 
  (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก 
  ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในการพัฒนาแบบยั่งยืน สู่การ 
  พ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องฟอกไต พัฒนายุทธวธิ ีและนวตักรรม  
  การพัฒนาการวิจัยอย่างยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่9)
 - พ.ศ. 2555: รางวลัผลงานวจัิยเด่น ส�านกังานกองทุนสนับสนุน 
  การวจัิย ประจ�าปี 2555 (ด้านวชิาการและมนษุยศาสตร์ เร่ือง  
  กลไกการซ่อมแซมหลอดเลือดและการฟื้นฟูเนื้อไตในโรคไต 
  อกัเสบจากเบาหวานชนดิ 2 กลยุทธ์การรกัษาป้องกนัเพือ่ลดจ�านวน 
  ไตวายเรือ้รงัขัน้สดุท้าย)
 - พ.ศ. 2551: รางวลัผลงานวจัิยดเีย่ียม สภาวจัิยแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2548: รางวลัผลงานวจัิยชมเชย สภาวจัิยแห่งชาติ
 - พ.ศ. 2547: รางวลันกัวจัิยดเีด่นรุน่ใหม่ 
           ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย
 - พ.ศ. 2543: รางวลัวทิยานพินธ์ชมเชย สภาวจัิยแห่งชาติ
•   ส�าหรบัผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเรือ่งค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล เมือ่ต้อง 

 รกัษาผู้ป่วยต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานานจะจดัส่งยาพร้อมค�าแนะน�า 
 ในการดูแลตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีแนวความคิด “เมื่อได ้
 ช่วยเหลอืแล้ว ถอนการช่วยเหลอืไม่ได้” โดยเฉพาะผูป่้วยต่อเน่ือง  
 เช่น ผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถด�ารงชีวิตอยู่ 
 ต่อไปอย่างมศีกัยภาพในการหาเลีย้งครอบครวั จะให้การดแูลรักษา 
 อย่างเต็มท่ี เพือ่ประคองไม่ให้ผู้ป่วยต้องฟอกไต และใช้เป็นแนวทาง 
 เดียวกันกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ท้ังนี้จะให้ความช่วยเหลือตาม 
 ศกัยภาพท่ีตัวเองสามารถท�าได้

•   เป็นอาสาสมัครร่วมจัดท�ายาโฮมิโอพาธย์ี ซึง่เป็นแพทย์ทางเลอืกให้
ชมุชนใช้ร่วมกบัยาสมนุไพรและการแพทย์แผนปัจจบัุน ให้ความรู้ 
ค�าแนะน�าการช่วยเหลอืผูป่้วยติดเชือ้โควดิในชมุชน วธิกีารทานยา
ทีถ่กูต้องและน�าไปแจกให้คนในชมุชนทาน ซ่ึงได้ผลดีท�าให้เกดิการ 
บอกต่อและกระจายออกไป โดยมีการแจกจ่ายรวม 39 ชุมชน เช่น 
ชมุชนคลองเตย ชมุชนบางปู สมุทรปราการ ชมุชนเฉลมิอนุสรณ์ 
ชมุชนมาชมิ (ใต้ทางด่วนสขุมุวทิ 1) ชมุชนอสิรภาพ ชุมชนสนัติ
ชุมชนมัสยิดฮารูน ชุมชนพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสุไหงโกลก 
สพุรรณบุร ีนครปฐม กาฬสนิธุ ์ระยอง ล�าพูน เชยีงใหม่ และภูเกต็

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ยดึในหลักของความเมตตาและความสงสาร
ในเพือ่นมนษุย์ ถ้าสามารถช่วยเหลือได้ จะให้ 
ความช่วยเหลือได้ตามศักยภาพท่ีสามารถ
ท�าได้ 
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ประวตักิารศึกษา
•   ประถมศึกษา - มธัยมศกึษา: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั
•   ปรญิญาตร:ี ครศุาสตรบณัฑติ 
 (เกียรตินยิมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•   ปรญิญาโท: วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (จติวทิยา) 
 Ball State University, U.S.A.
•   ปรญิญาโท: ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (พัฒนาสังคม) 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)
 
อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2545 - 2560: นกัจติวทิยา 
 (โรงพยาบาลพระราม 9)
•   บรรยายและท�า Group Therapy ให้กบัผูบ้รหิาร 

และพนกังานในหน่วยงานต่างๆ 
•   พ.ศ. 2533 - 2545: นกัจติวทิยา 
 (กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ) 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ MD57

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน: คณะกรรมการผูพิ้พากษาสมทบ ในต�าแหน่ง  

 หัวหน้างานกจิกรรมบ�าบัด (ภายใต้กลุม่งานป้องกนั แก้ไข บ�าบดั  
 ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน) 

•   เป็นคณะท�างานคดิค้นนวตักรรม “เรยีนรูชี้วติ ลขิติเส้นทาง” ซ่ึงเป็น 
นวัตกรรมใหม่ที่น�ามาใช้ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท�า 
ความผิด เพื่อวางแผนในการด�าเนินชีวิตต้ังแต่ได้รับการจับกุม 
ระหว่างการรอพิจารณาคดีและคดีถึงท่ีสุด โดยนวัตกรรมน้ีได้รับ
รางวลัชนะเลศิในการประกวดนวตักรรมของศาลเยาวชนทัว่ประเทศ 
ปัจจุบันเป็นนวัตกรรมท่ีศาลเยาวชนท่ัวประเทศ น�าไปปรับใช้ในการ
ท�างานกบัเดก็และเยาวชน

•   จัดกิจกรรมบ�าบัด (ตามโอกาสต่างๆ) ให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินจิ เช่น บ้านเมตตา กรณุา มุทิตา อเุบกขา บ้านปราณี 
และศนูย์ฝึกเยาวชน เขต 1 จังหวดัราชบุรี 

•   ให้ความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตแก่ครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนที่กระท�าความผิดในคดีอาญา และครอบครัวต่างๆ ตาม
ค�าร้องขอของคูก่รณ ีหรอืตามค�าสัง่ของศาลฯ ท่ีอยู่ระหว่างขัน้ตอน
ของการฟ้องร้องด�าเนนิคดใีนคดแีพ่ง

•   เป็นวิทยากรบรรยายให้กับศาลเยาวชนครอบครัวต่างๆ ในหัวข้อ 
จิตวทิยาเบ้ืองต้น จิตวทิยาวยัรุน่ และการใช้นวตักรรมเรยีนรู้ชีวติ 
ลขิติเส้นทาง เป็นวทิยากรบรรยายวิชาจติวทิยาในสถานศกึษาต่างๆ

 •   พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน: รองประธานมูลนธิเิดอะเรนโบว์รมู เพือ่เดก็
ท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษ (The Rainbow Room Foundation) 

•   เป็นนกัจิตวทิยาอาสา  
•   ให้ความช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติด้วยการท�าจติบ�าบัดและพฤตกิรรม 

บ�าบัดแก่เดก็ท่ัวไปและเดก็ท่ีมีความต้องการการดแูลเป็นพเิศษ  
•   ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิต ออกแบบกิจกรรม และท�าจิตบ�าบัด 

ให้กบัครอบครวัของเดก็ๆ ท่ีมาขอค�าปรกึษา
•   เดนิทางไปจงัหวดัต่างๆ และประเทศเพือ่นบ้านร่วมกบัคณะท�างาน

ของมูลนธิฯิ ในโครงการ Rainbow on the Road เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 
ผูป้กครอง และกลุม่กจิกรรมต่างๆ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ความสุข ไม่ได้อยูท่ีก่ารได้ “รบั” แต่ความสุขอยูท่ี่
การ “ให้”...ให้อย่างเต็มทีเ่ท่าทีเ่ราให้ได้ แบ่งปันส่ิง
ทีเ่รามใีห้กบัคนทีข่าด ... ช่วยเหลอืคนอืน่ตามก�าลัง 
ความรู ้ ความสามารถทีเ่ราม ี ด้วยความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ด้วยความเตม็ใจ และไม่มุง่หวงัสิง่ตอบแทน



ประวัตกิารศกึษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนปลาย: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
•   ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (สาขากฎหมาย

ระหว่างประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•   ปรญิญาโท: Master of Public Administration 

(MPA) Stamford International University

อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  ต�าแหน่ง: ผูจ้ดัการงานบรหิารทัว่ไป 
 ส�านกักรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 
 บรษัิท วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั
 รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณปฏิมา สุคันธนาค MD59

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   ได้รบัรางวลัเซอร์เวยีมจากโรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั ช่วงศึกษา 

 อยู่ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 - 6 
•   ได้รับรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจ�าปี 2564 จากกระทรวง 

 คมนาคม เนือ่งจากเป็นผูมี้ความประพฤติปฏบัิติตนเป็นแบบอย่าง 
 ทีด่ใีนด้านความพอเพยีง มวีนิยั ความซือ่สตัย์สุจรติ มจิีตอาสา และ 
 มีคณุธรรม

•   ผลงานด้านสทิธมินษุยชน 
 - เป็นจิตอาสาในชมรมกฎหมายปันสขุ รบัปรกึษาปัญหากฎหมายฟรี   
  ช่วยเหลอืผูย้ากไร้และด้อยโอกาส ทัง้คดอีาญา คดแีพ่ง คดแีรงงาน  
  ฯลฯ เช่น ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย พาพบทนาย รวมทัง้ช่วยเหลอื 
  ผูต้้องหาทีย่ากจนและไร้ญาต ิโดยวางเงินประกนัเพ่ือขอปล่อยตวั 
  ชัว่คราวในชัน้ศาล เป็นต้น
 - เป็นจติอาสาช่วยเหลอืเด็กด้อยโอกาสในมลูนธิต่ิางๆ ได้แก่ มลูนธิิ 
  น่านฟ้าไทย มูลนธิเิดก็ UNICEF ฯลฯ 
 - เลี้ยงอาหาร สอนหนังสือ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ 
  เดก็ก�าพร้าไร้ที่พึ่งที่สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ และ 
  เดก็พิเศษท่ีได้รบัทุนการศกึษาของมูลนธิน่ิานฟ้าไทย
 - สอนหนงัสอืให้แก่เดก็เร่ร่อนเป็นประจ�าทุกสปัดาห์เป็นระยะเวลา  
  4 ปี (พ.ศ. 2532 - 2536)
 - ช่วยเหลอืเดก็ทีม่ปัีญหาถกูท�าร้ายร่างกายหรอืล่วงละเมิดทางเพศ 
  จากบุคคลในครอบครวั โดยร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีศนูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ 
  ในการช่วยเหลอืเดก็ท่ีเป็นเหย่ือ โดยพาออกจากครอบครวั และพา 
  พบแพทย์ นกัจติวทิยา และพนกังานสอบสวน รวมทัง้ให้ค�าปรึกษา 
  ปัญหาด้านกฎหมาย
•   ผลงานด้านสาธารณประโยชน์ 
 - เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการจัดท�าเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อ 
  บรจิาคให้แก่กรมการข้าวส�าหรบัส่งมอบให้แก่เกษตรกร เพ่ือเพิม่ 
  ประสทิธภิาพในการเพาะปลกู ให้ประหยัดต้นทุน เพิม่ผลผลิต และ 
  เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
 - เป็นจติอาสาในกจิกรรมอ�านวยความสะดวกประชาชน ในการเข้า 
  กราบถวายบงัคมพระบรมศพ และงานพระราชพธิถีวายพระเพลิง 
  พระบรมศพ  พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช 
  มหาราช บรมนาถบพิตร 
 - เป็นวทิยากรพดูสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผูป่้วยโรคมะเร็งในสถานที ่
  ต่างๆ เช่น รพ.ศริริาช รพ.จุฬาลงกรณ์ โครงการ Art of Cancer  
  โครงการสูม้ะเรง็อย่างเป็นสขุ รวมท้ังเป็นท่ีปรกึษาและพดูคุยกบั 
  ผูป่้วยโรคมะเรง็รายบคุคลทัง้ทางโทรศพัท์ ท่ีบ้าน และโรงพยาบาล  
  ตามท่ีมีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล หรอืญาติผูป่้วย หรอืผูป่้วยร้องขอ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

“ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับใช้” คือค�าที่ตระหนักถึง 
ทุกคร้ังที่ติดเข็มเซอร์เวียมท่ีหน้าอกเส้ือนักเรียน 
ตลอดช่วงเวลาสบิกว่าปี ในรัว้โรงเรยีนมาแตร์เดอฯี 
ซึ่งได้จดจ�าและน�าส่ิงที่ยึดม่ันนั้นมาสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยการเสียสละ เพือ่รบัใช้สังคมและ
เพือ่นมนษุย์ด้วยความรกัเสมอมา กราบขอบพระคุณ
โรงเรยีนและคณุครทูีป่ลูกฝังคณุธรรมส�าคญัน้ีค่ะ
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ประวตักิารศึกษา
•   อนบุาล 1 - 3: โรงเรยีนอนบุาลจไุรรตัน์
•   ประถมศึกษาปีที ่1 - มธัยมศกึษาปีที ่6: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั
•   ปรญิญาตร:ี คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี
 ภาคภาษาองักฤษ (BBA) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2535 - 2538)
•   ปรญิญาโท: University of Maryland, College 

Park Master of Business Administration 
 (พ.ศ. 2543 - 2545)
 
อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั: 
  ผูก่้อต้ังและผูจ้ดัการ Montessori Play & Learn
•   พ.ศ. 2545 - 2549:   
 Procter & Gamble Trading (Thailand) 
 ต�าแหน่ง Customer Business Development 
•   พ.ศ. 2538 - 2542:  
 Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT) 
  ต�าแหน่ง Financial Analyst 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณปนิดา อติพญากุล MD62

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   จิตอาสาจัดส่งอาหารให้แพทย์และพยาบาล ต้ังแต่ช่วงสถานการณ์ 

 โรคโควดิ - 19 ระบาด ระลอกแรกจนถงึสถานการณ์โรคโควดิ - 19  
 ระบาด ระลอกท่ี 3  

•   จัดท�าโครงการ “Cook คลองเตย ท�าอาหารต่อชวีติ” ส่งถงุยงัชีพ 
ของใช้จ�าเป็น อาหารสด และอาหารแห้งให้ชมุชน โดยใช้โรงครวัของ 
ร้านอาหาร Inn Train เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและท�าอาหาร
แจกจ่ายให้ผูต้ดิเชือ้ รวมถงึผูท้ีก่กัตวั 14 วนั เพือ่สามารถกกัตวัและ
พักฟ้ืนได้ครบตามก�าหนดในชมุชนต่าง ๆ ได้แก่ ชมุชนคลองเตย 
ชมุชนรมิคลองสามเสน ชมุชนจตจุกัร ชมุชนทีส่มทุรปราการ ชุมชน
รามค�าแหง 39 ชมุชนสุเหร่าบ้านดอนในซอยสขุมุวทิ 49/14 และ 
กรมราชทัณฑ์

•   ร่วมท�าโครงการ “Breath the Fly - ผเีสือ้เพ่ือลมหายใจ” จดัซือ้
เครือ่งวดัออกซเิจนให้ชมุชนคลองเตย จ�านวน 500 เครือ่ง

•   จดัส่งเครือ่งวดัออกซิเจน ถงุยงัชพี แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามยั 
ให้ชมุชนรอบนอกคลองเตยทีต่ดิเชือ้เพ่ิม รวมถงึจดัชดุ PPE และ
หน้ากากอนามัยให้จิตอาสาท่ีต้องเข้าไปส่งอาหารให้คนในชมุชน

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

คติพจน์ “ช่วยเหลอืผู้ท่ีด้อยโอกาส มากน้อยไม่ส�าคัญ 
ส�าคญัทีเ่ราได้ช่วยเหลอืพวกเขา"

โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยัปลกูฝังให้แจนรูจั้กการให้ 
ตัง้แต่เด็ก เช่น มกีารให้บรจิาคเงนิคนจนและพอโตขึน้ 
โรงเรยีนได้พาไปท�างานสังคมสงเคราะห์ ทีบ้่านพกั 
คนชราบางแค โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร บ้านเดก็อ่อน 
พญาไท และบ้านเดก็พิการซ�า้ซ้อนท่ีปากเกร็ด ท�าให้ 
รูสึ้กว่าเรามโีอกาสทีด่กีว่าและเราสามารถช่วยเหลอื 
ผูอ้ืน่ได้ ถ้าไม่สามารถช่วยเหลอืด้านการเงนิกส็ามารถ 
ใช้แรงงานของเราช่วยเหลอืผูอ่ื้นได้เช่นกนั สิง่ท่ีโรงเรยีน 
ปลกูฝัง ติดตัวมาตลอด ท�าให้เมือ่มโีอกาสกจ็ะช่วยเหลอื 
ผูอ้ืน่เสมอ



ประวัตกิารศกึษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนต้น: 
 โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
•   มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา
•   สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
 (สาขาวชิาอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•   Doctor of Architecture, School of Architecture, 

University of Hawaii ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•   Historic Preservation Graduate Certificate, 

Department of American Studies, University 
of Hawaii ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 
อาชีพ/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2541 - ปัจจบุนั: 
 สถาปนกิ  W.H. Associates, Ltd. Part. 
•   พ.ศ. 2551 - 2553: กรรมาธกิารอนรุกัษ์ศลิป
 สถาปัตยกรรม
  สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ์
•   พ.ศ. 2551 - 2557: ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบ 

โครงการ Waste to Wealth/เปลีย่นขยะเป็นทอง  
•   โครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีของ
 อตุสาหกรรมไทย (iTAP) ส�านกังานพฒันา
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)  
 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD63

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   รางวลัหรอืประกาศเกยีรติคณุท่ีได้รบั
 - The American Institute of Architects (AIA) Medal and  
  Certificate of Academic Excellence
 - รางวลัอนรุกัษ์ศลิปสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนกิสยาม 
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ จากโครงการอนรุกัษ์วงัวารชิเวสม์กรงุเทพฯ 
   บ้านบาหยัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านน้อย จังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ บ้านปลุกปรีดี จังหวัดเพชรบุรี และบ้าน 
  พระพิไสยสรรพกจิ จังหวดัภเูกต็
•   เป็นวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษทางด้านการ 

 อนรุกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมให้กบัสมาคมสถาปนกิสยามฯ และ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งค้นคว้า 
 วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร ์
 สถาปัตยกรรม และชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�าหรับการศึกษา 
 และการพัฒนาวชิาชพีในด้านนีต่้อไป

•   เป็นจิตอาสา ท่ีปรกึษา และคณะท�างานโครงการบูรณะสถาปัตยกรรม 
 และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งอาคารท่ีขึ้นทะเบียนโบราณสถานและ 
 สถานท่ีท่ีมีคณุค่าทางประวติัศาสตร์อืน่ๆ ได้แก่ วงักรมพระนราธปิ 
 ประพันธ์พงศ์ ต�าหนกัไทย บ้านปลายเนนิ ท้องพระโรง วงับ้านหม้อ 
  ลานรกุข์เจ้าจอมมารดาแพในรชักาลท่ี 4 วดัราชาธวิาสวหิาร ห้องสมดุ 
 เนยีลสนั เฮส์ และเรอืนวดัน้อย โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

จากท่ีได้รับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนและได้เห็น
ตวัอย่างท่ีดจีากเพือ่น รุน่พี ่รุน่น้อง ในการคิดและท�าในสิง่ที่
ถกูต้อง การยอมรบัและมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างของ
ทกุคนทีอ่ยูร่อบตวัและความส�านกึในบญุคณุทีไ่ด้รบัความรู้
และโอกาสท่ีดใีนชวิีต ส่งผลให้ยดึถอืจติตารมณ์เซอร์เวยีม
นี้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และพร้อมส่งมอบโอกาส หรือความ
ช่วยเหลอืต่อไปยงัผูอ้ืน่ด้วยก�าลงัและความสามารถทกุด้าน
เท่าท่ีมโีดยไม่หวงัผลตอบแทน

33
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ประวตักิารศึกษา
•   ประถม - มัธยมปีที ่5:
   โรงเรยีนศริมิาตย์เทว ีอ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย  
•   มัธยมปีที ่6 - 8 (พ.ศ. 2503 - 2505): 
 โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั 
•   อดุมศกึษา:  
 - คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 - คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
  มหาวทิยาลยัมหดิล  
    - คณะนติิศาสตร์ สาขากฎหมายทัว่ไป  
  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•   อนมุตับัิตรผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ
 สาขาสูตนิรเีวชวทิยา (แพทยสภา)
•   อนมัุติบตัรผูมี้ความรูค้วามช�านาญ
 สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั (แพทยสภา)

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2514:  นายแพทย์โท 
 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์
•  พ.ศ. 2521:  หวัหน้ากลุ่มงานสูตนิรเีวชกรรมและ
 วางแผนครอบครัว
•  พ.ศ. 2533 - 2535:  รองผู้อ�านวยการฝ่ายแพทย์
•  พ.ศ. 2536 - 2546:  
 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์
•  พ.ศ. 2546 - 2549:  ผู้อ�านวยการส�านักพฒันา
 คณุภาพบรกิาร ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ
•  พ.ศ. 2548 - 2554:  ผูช่้วยเลขาธกิาร/ทีป่รกึษาอาวโุส 
  ส�านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
•  พ.ศ. 2551 - 2560:  เลขาธกิารมลูนิธมิติรภาพบ�าบดั 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

พญ. เรณู ศรีสมิต รุ่น 2503

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•  เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ทีไ่ด้รบั: เหรยีญกาชาดสมนาคณุชัน้ 1
 เหรยีญกาชาดสรรเสรญิ เหรียญจกัรพรรดิมาลา
 เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ชัน้สายสะพาย มหาวชริมงกฎุไทย (ม.ว.ม.)
•  พ.ศ. 2537:  โล่และรางวลัแพทย์สตรดีเีด่น 
 จากสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทยฯ
•  พ.ศ. 2538:  เขม็ทองเกยีรติยศ “ศษิย์เก่าแพทย์ศริริาชดเีด่น” 
 จากสมาคมศษิย์เก่าแพทย์ศิรริาช
•  พ.ศ. 2540: โล่ “ผูน้�าองค์กรสตรดีเีด่นด้านพฒันาสงัคมชนบท” 
 เนือ่งในวนัสตรสีากล
•  พ.ศ. 2542: โล่พระราชทานเกยีรติคณุ “นกัวชิาชพีสตรตัีวอย่าง ภาครฐั 
 ส่วนภมิูภาค” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชา 
 ทนิดัดามาต ุซึง่จดัโดยสหพนัธ์สมาคมสตรนีกัธรุกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทย
•  พ.ศ. 2546:  รางวัล “ผู้หญงิเก่ง สาขานักบรหิาร” จากสถาบนัพฒันา 
 บทบาทหญงิชายและการพัฒนา 
•  พ.ศ. 2549:  รางวลั DISTINGUISHED COMMUNITY SERVICE AWARD  
 FOR EMERGENCY OBSTETRIC CARE ประจ�าปี 2547 จากสถาบนั FIGO
•  พ.ศ. 2563:  รางวลั “นกัเรยีนเก่าดเีด่น” ของโรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลัย
•  การรบัใช้บ้านเกดิ จงัหวดัเชียงราย
    -  พ.ศ. 2539 - 2545:  นายกสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญงิ 
  จงัหวดัเชยีงราย 
   - กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัย 
  แม่ฟ้าหลวง
•  อนกุรรมการด้านจรยิธรรมของแพทยสภา
•  กรรมการสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ์
•  ทีป่รึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

การมโีอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรยีนท่ีมมีาแมร์ ครบูาอาจารย์ อบรมสัง่สอนให้เป็น 
คนดรีบัใช้สังคมและผู้อืน่ด้วยจติบรกิาร โดยเหน็แบบอย่างในการปฏบัิตแิละ 
สัง่สอนจากท่าน เม่ือจบการศึกษาและท�างานในฐานะข้าราชการ จึงได้น�าแนวคดิ 
จากท่านมาสูก่ารปฏบัิติ เน้นคุณธรรม จรยิธรรม ความเอ้ืออาทร และช่วยเหลอื 
สงัคม โดยเป็นกรรมการในองค์กรต่าง  ๆได้ช่วยเหลอืดแูลผูป่้วยเอดส์ ผูต้ดิยาเสพตดิ 
และประชาชนด้อยโอกาส ตัง้กองทนุเพือ่การศกึษาให้โรงเรยีนประจ�าจงัหวดั เพือ่ 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีเ่รยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ สิง่ท่ีภมูใิจระหว่างทีเ่ป็น 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 
เป็นโรงพยาบาลศนูย์แห่งแรก ทีไ่ด้รบัรองคณุภาพมาตรฐาน (Hospital  Accreditation) 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบรกิารท่ีมคุีณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม ในโอกาสที่
ได้รบัรางวลั Angela Award อันทรงเกยีรติครัง้นี ้นบัเป็นความภาคภมูใิจและ
แรงบนัดาลใจทีจ่ะท�าประโยชน์ให้สงัคมต่อไปตามก�าลงัและความสามารถทีมี่อยู่ 
ตามจิตตารมณ์เซอร์เวยีม 



ประวตักิารศกึษา
•   อนบุาลปีที ่1 - มธัยมศกึษาปีที ่5 (วทิยาศาสตร์): 
 โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั ตัง้แต่
 วนัที ่9 มกราคม พ.ศ. 2499 - 31 มนีาคม พ.ศ. 2513 
• ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
 จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ปรญิญาตรศีกึษาศาสตรบณัฑิต (บรหิารการศกึษา) 
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
• ปรญิญาโทรฐัประศาสนศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฎั เชยีงราย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

คุณสายพิณ สุคันธา รุ่น 2510

อาชพี/ต�าแหน่ง
ประธานชมรมศษิย์เก่าเรยีนาเชลวีทิยาลยั ปี พ.ศ.  2530 - 2535 
รวม 6 ปี (3 สมัย)

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
กจิกรรมท่ีท�าให้แก่โรงเรยีนในนามชมรมศษิย์เก่าฯ
• จัดกจิกรรมเดนิการกศุล ปี พ.ศ. 2530 เพ่ือระดมทุนปรับปรุงหลงัคา 
 อาคารเรยีนท้ังหมด
• จัดระดมทุนปูพ้ืนซีเมนต์บล็อกใต้ต้นจามจุรีและบริเวณหน้าเสาธง  
 ปี พ.ศ. 2531 
• จัดท�าลานรูปอนุสาวรีย์นักบุญอัญจลาบริเวณสนามหน้าหอประชุม 
 และปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมสวนหย่อมและสนามหญ้าและ 
 ขอบสนามถนนทางเข้า - ออกโรงเรยีน ปี พ.ศ. 2532
• จดัซือ้อปุกรณ์และเครือ่งดนตร ีเพือ่ตัง้วง  “Regina  Band   2533” 
กจิกรรมด้านสาธารณกศุล
• ช่วยจัดสร้างธดุงคสถานล้านนา  อ�าเภอสนัทราย  จังหวดัเชยีงใหม่   
 เพื่อใช้สถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาใน 
 จงัหวัดเชยีงใหม่และจัดกจิกรรมลอยโคม “ยีเ่ป็งสนัทรายถวายพุทธ 
 บูชา” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
• ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ 
 ครอบครวัจังหวดัเชยีงใหม่ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 - 2539 (2 สมยั) 
• จัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาเยาวชนเชียงใหม่จนได้รับรางวัล 
 มลูนธิคิรบูาศรวีชิยัเมือ่ปี พ.ศ. 2558 ในฐานะผูม้ผีลงานดเีด่นเจรญิรอย 
 ตามครบูาศรวีชิยั นกับุญและนกัพัฒนาแห่งล้านนาไทย
กจิกรรมด้านการศกึษา
• ได้ร่วมกบัอาจารย์ทองพันธ์ ภัคเกษม (อดตีศษิย์เก่าและคณุครใูหญ่ 
 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พ.ศ. 2518 - 2535) สร้างโรงเรียน 
 พิงครตัน์ จังหวดัเชยีงใหม่ เม่ือปี พ.ศ.  2537 - ปัจจุบัน เพือ่ให้การศึกษา 
   อบรมกุลบุตรกุลธิดาชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึง 
 นกัเรยีนชาวต่างชาติ โดยมีเป้าหมายคอื “สร้างคนด ี มนี�า้ใจ ใฝ่ 
 คณุธรรม เลศิล�า้ปัญญา” เพ่ือด�ารงไว้ซึง่แนวทางของนกับญุอญัจลา 
 ท่ีจะให้มีการศกึษาอบรมแก่เด็กๆ ท่ัวโลก ปัจจุบันโรงเรยีนพงิครตัน์ 
 ได้ท�าการสอนโดยใช้ภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรัง่เศส เยอรมนัและ 
 สอนครบทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ อีกท้ังยังได้รับเลือกจาก 
 สถาบัน  Goethe  ของประเทศสหพันธสาธารณรฐัเยอรมนีให้เป็น 
   Deutsche  Partnerschule  Chiangmai  Thailand

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

คตพิจน์ SERVIAM มคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติ 
รวมทัง้การประกอบอาชีพของดฉินั เป็นอย่างยิง่ คือ 
1. ต้องประกอบอาชพีและด�าเนนิชวีติในทาง
   ซือ่สตัย์ สจุรติ
2. ต้องเป็นผูน้�าในการด�ารงชวีติทีเ่รยีบง่าย แต่มคีณุค่า 
  รกัเพือ่นมนษุย์ และเสยีสละให้แก่ผูด้้อยโอกาส
3. เป็นผู้ให้ทัง้ความรู ้ก�าลงัใจ ก�าลงัความสามารถ 
  แก่หมู่คณะ มีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ  
  ได้แก่พ่อแม่ คณะคร ูมาแมร์ รุน่พ่ี รุน่น้อง ด�ารง 
  ตนให้เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี ในฐานะศิษย์เก่าผู้น�า 
  ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนที่ได้ให้ทั้งความรู้ ความ 
  สามารถและอบรมบ่มความดแีก่ดฉินัเสมอมา
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ประวตักิารศึกษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนต้น:   

โรงเรยีนโกวทิธ�ารงเชยีงใหม่
•   มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั
•   ปรญิญาตร:ี 
 - คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
•   ประกาศนยีบตัรชัน้สงู: University of New England, 

Australia
•   ปรญิญาโท: คณะบรหิารธรุกจิ 
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)
•   ปรญิญาเอก:  H. Wayne Huizenga College of 

Business & Entrepreneurship, 
 Nova Southeastern University, U.S.A

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ รุ่น 2512

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2523 - 2558:
 - อาจารย์ประจ�าคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัพายัพ จังหวดัเชียงใหม่ 
   - คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ
   - ผูช่้วยรองอธกิารบดฝ่ีายวางแผน
   - รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
   - ท่ีปรกึษาอธกิารบดี

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•  เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสรญิย่ิง เบญจมดเิรกคณุาภรณ์ (บ.ภ.) 
•  นกัเรยีนเก่าดเีด่น โรงเรยีนเรยีนาเชลวีทิยาลยั ประจ�าปี พ.ศ. 2563
  สาขาบรหิารภาคเอกชน
•  กรรมการสมาคมสถาบันอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพการศกึษา 
•  ผูท้รงคณุวฒิุทางวชิาการ วารสาร HR 
 ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
•  ผูป้ระเมนิคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา ส�านกังานการอดุมศึกษา  
 (สกอ.) กระทรวงศกึษาธกิาร
•  ผู้ประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษา ส�านักงานรบัรองมาตรฐาน 
 และประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
•  อนกุรรมการฝ่ายบุคคล สถาบันวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) (สดร.)
•  อาจารย์พิเศษผู้ทรงคณุวฒิุในการประเมินหลกัสตูรและกรรมการสอบ 
 วทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโทและเอกในมหาวทิยาลยั เช่น
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
•  พ.ศ. 2561 - 2562: ประธานคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิาร
 ครเูกษยีณงานโรงเรยีนเรยีนาเชลวีทิยาลยั

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ค�าว่า เซอร์เวยีม ส�าหรบัข้าพเจ้ามคีวามหมายท่ีลึกซึง้มาก เพราะนอกจากจะ 
หมายความถงึการรบัใช้ ยงับ่งบอกถงึความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิง่ 
การเสียสละด้วยจิตใจท่ีเต็มไปด้วยความรกั

เมือ่ครัง้ทีข้่าพเจ้ายงัเรยีนอยูท่ีโ่รงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
มาแมร์จะให้ข้อคิดในการด�ารงตนอยู่เสมอในชัว่โมงโฮมรมูตอนเช้า ในข้อคดิ 
เหล่าน้ันจะสอดแทรกจติตารมณ์เซอร์เวียมอยู่ตลอดเวลา เมือ่ข้าพเจ้าเรียน 
ส�าเรจ็ ได้ท�างาน มคีรอบครวั มสีงัคม และมปีระสบการณ์กว้างขึน้ ได้ย้อนร�าลกึ 
ถงึค�าว่า เซอร์เวยีม  จึงเห็นจรงิว่าตนเอง ครอบครวั และสงัคมจะมสีนัติสขุได้ด้วย 
การให้ การรบัใช้ การเสยีสละโดยไม่เห็นแก่ตัว อันเป็นจิตตารมณ์เซอร์เวียม



ประวตักิารศึกษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนปลาย: 
 โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั 
•  ปรญิญาตร:ี  คณะเทคนคิการแพทย์ 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•  ปรญิญาโท: สาขาจลุชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•  ปรญิญาเอก:  สาขาภมูคิุม้กนัวทิยา 
 University of Wuerzburg, เยอรมนี

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล รุ่น 2516

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2527 - 2560: อาจารย์ประจ�าหน่วยภมิูคุม้กนัวทิยา 
 ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•  พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน:  ผูร่้วมก่อตัง้องค์กรล้านนาดอ็กเวลเเฟร์
•  พ.ศ. 2547 - 2560:  กรรมการมูลนธิสิถาบันพัฒนาเมือง 
 ร่วมเขยีนบทความลงในหนงัสอืเรือ่งเล่าชาวกาด 7 เล่ม
•  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการ
 ป้องกนัการทารณุกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว์

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   รางวลั: รางวลัความประพฤติด ีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชปูถมัภ์ (พ.ศ. 2521) 
•   นกัเรยีนเก่าดเีด่นโรงเรยีนเรยีนาเชลวีทิยาลยั (พ.ศ. 2556) 
•   ร่วมก่อตัง้องค์กรล้านนาดอ็กเวลแฟร์ ท่ีท�างานเรือ่งการบรหิารจดัการ 

 สุนัขจรจัดอย่างมีมนุษยธรรม โดยท�างานร่วมกับองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิน่ ชมุชน และวดัในจังหวดัเชยีงใหม่ อย่างต่อเน่ืองเป็น 
 เวลา 19 ปี น�าพาองค์กรได้รบัการยอมรบัเข้าเป็นสมาชกิของสมาคม 
 พิทักษ์สตัว์แห่งโลก (World Animal Protection) ในปี พ.ศ. 2549  

•   ร่วมมือกบัองค์กรนานาชาติ เช่น ราชสมาคมป้องกนัทารณุกรรมสตัว์ 
 เเห่งอังกฤษ (RSPCA), Blue Trail Animal Aid international 
 จัดฝึกอบรมบุคลากรปศุสัตว์ สัตวเเพทย์ ทหาร พระภิกษุสงฆ์  
 อสม/อสป ในเรื่องการบริหารจัดการและจับสัตว์จรจัดอย่างมี 
 มนษุยธรรม

•   ร่วมรณรงค์และรวบรวมรายชือ่ประชาชนในกจิกรรมต่าง ๆ  ได้กว่า 
  10,000 ชือ่ ร่วมกบัสมาคมพิทักษ์สตัว์เเห่งโลก และสมาคมป้องกนั 
 ทารณุกรรมสตัว์เเห่งประเทศไทย ในการเสนอ พ.ร.บ. ป้องกันทารุณ 
 กรรมและจัดสวสัดภิาพสตัว์ต้ังเเต่ ปี พ.ศ. 2557

•   ร่วมมือกับสถาบันญี่ปุ่นในการพัฒนาวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ 
 วคัซนีโรคพิษสนุขับ้าเพ่ือประเมินการฉีดวคัซนีท้ังในคนและในสนัุข   
 เป็นการทดสอบท่ีมรีาคาถกูเทียบเคยีงกบัวธิมีาตรฐาน  และเปิดให้ 
 บรกิารทีศ่นูย์บรกิารเทคนคิการเเพทย์คลนิกิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   
 และได้พัฒนาทีมท�าหมันสุนัขและเเมวจรจัดแบบเคลื่อนที่ ซึ่งใช ้
 นวตักรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสทิธภิาพ  ได้ท�าหมนัไปกว่า  
 10,000 ตัว และยังเป็นการให้ความรูก้บัชมุชนเจ้าของสตัว์ในเร่ือง 
 การดแูลสวสัดภิาพสตัว์และเลีย้งสตัว์แบบรบัผดิชอบ

•   ผลงานสงูสุดขององค์กรคอืได้รบัการคดัเลอืกชนะเลศิ รางวลัป้องกนั 
 โรคพิษสนุขับ้าโลก (World Rabies Day Award 2018) โซนเอเชีย  
 ในปี พ.ศ. 2561

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

โรงเรยีน มาแมร์ ซสิเตอร์ และคณุครูได้ปลกูฝัง
ความเป็น SERVIAM ให้อยู่ในสายเลือดกับนักเรยีน 
ทกุ ๆ  คน ไม่เฉพาะแต่ตวับคุคล เพือ่น ๆ  ทกุคนใน
รุน่มีคณุลกัษณะและจติใจของ SERVIAM เหมอืน
กนัหมดเป็นกจิวตัรประจ�าวนัทีท่�าไปตามธรรมชาติ
โดยไม่รู้สึกตัวในการรับใช้หรือบริการครอบครัว 
ญาติสนิทมิตรสหาย ไปจนถึงสังคมรอบข้างโดย
เฉพาะผูค้นและสตัว์ท่ีด้อยโอกาสด้วยความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนอยูเ่สมอ 
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ประวตักิารศกึษา
•   อนบุาล - มธัยมศกึษาตอนต้น: 
 โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั 
•   มัธยมศกึษาตอนปลาย: 
 โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั
•   ปรญิญาตร:ี คณะมนษุยศาสตร์ 
 ภาควชิาภาษาฝรัง่เศส มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•   อบรมหลกัสตูรภาษาจนีส�าหรบัชาวต่างชาติหนึง่ปี

ทีม่หาวทิยาลยั ซือ้ ต้า กัว่ อีจ้ง ซนิ
•   อบรมหลักสูตรครสูมาธิ หลักสูตรอาจารยิสาสมาธิ 

หลักสูตรอุตมสาสมาธิ หลักสูตรญาณสาสมาธิ  
และหลักสูตรวทินัตสาสมาธิ ของสมเดจ็พระญาณ
วชโิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธโร

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

คุณภาวดี (ตันตาคม) จรัสมนัสกุล รุ่น 2518

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เชยีงใหม่พลาสตกิ จ�ากดั
•   กรรมการสมาคมนกัธรุกจิไทย - จีน จังหวดัเชยีงใหม่

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   นกัเรยีนเก่าดเีด่น โรงเรยีนเรยีนาเชลวีทิยาลยั ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

สาขาส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรม
•   อาสาสมคัร อาจารยิสาช่วยสอนหลกัสตูรการท�าสมาธติามแนวทาง

ของสมเดจ็พระญาณวชโิรดม พระอาจาย์หลวงพ่อวริยิงัค์ สริินธโร
•   อาสาสมคัรช่วยสอนสมาธใิห้แก่นกัเรียนโรงเรยีนเรยนีาเชลีวิทยาลัย 

บุคคลท่ัวไปท่ีสาขา 24 บ้านศรสีกุร ีสาขา 154 วดัป่าดาราภิรมย์  
และเรอืนจ�ากลางแม่สะเรยีงทางออนไลน์

•   บรจิาคห้องพักโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
 ตึกเฉลมิพระบารมี ชัน้ 10 ห้อง 1009
•   บรจิาคทุนการศกึษาให้เดก็ก�าพร้าบ้านกิง่แก้วและบุตรหลานต�ารวจ

สถานตี�ารวจภธูรเชยีงใหม่ทุกปี
•   บรจิาคกองทุนครเูกษยีณงานอย่างต่อเนือ่งและทุกกจิกรรมของสมาคม 

และของโรงเรยีน
•   นายกสมาคมนกัเรยีนเก่าเรยีนาเชลวีทิยาลยั ปี พ.ศ. 2559 - 2561
•   ร่วมก่อตัง้กองทนุครเูกษยีณงานโรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลัย 
•   รองนายกสมาคมนกัเรยีนเก่าเรยีนาเชลฯี ปี พ.ศ. 2557 - 2559
•   อนกุรรมการโครงการอาหารปลอดภยัเรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสขุภาพและ 

สิง่แวดล้อม
•   ประสานงานกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างสมาคมนกัเรยีนเก่าเรยนีาเชลี 

วทิยาลยัเชยีงใหม่กบัชมรมนกัเรยีนเก่าเรยีนาเชลวิีทยาลัยล�าปาง 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

จติตารมณ์เซอร์เวยีมในรัว้เรยนีาเชลีฯ ท่ีมาแมร์ 
และโรงเรยีนได้ปลูกฝังคอืการให้และการมีเมตตา 
ต่อผูอ้ืน่ โดยชกัชวนให้หยอดออมสนิทุกเช้าเพ่ือ 
ช่วยคนยากจน พาไปบ�าเพญ็ประโยชน์ทีโ่รงพยาบาล 
สวนปรงุ ทีบ้่านพกัคนชรา และไปช่วยกนัดแูลเดก็ท่ี 
โรงเรยีนเทศบาลต่างๆ เป็นต้น สิง่เหล่านีเ้ป็นการ
ปลกูฝังให้เคยชนิกบัการให้และมีเมตตาต่อผูอ้ืน่ 
จนเป็นความเคยชนิทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืผูค้น 
รอบข้างตัง้แต่พนักงานในบรษิทัไปถงึสงัคมรอบตัว 
เช่น การบริจาคห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

การให้ทุนการศกึษา การเป็นจิตอาสาไปบรรยาย 
ธรรมให้ประชาชนทัว่ไปตามแนวทางของพระอาจารย์ 
หลวงพ่อวริยิงัค์ ซึง่ดฉินัได้ด�าเนนิชวีติโดยด�าเนนิ
รอยตามศรทัธาทีม่ต่ีอคณะอร์ุสลิุนฯ ทีไ่ด้กระท�า
เป็นแบบอย่างไว้

ขอขอบพระคณุคณะมาแมร์ ซสิเตอร์ และคณะ
ครทูีไ่ด้น�าพาให้ลกูศษิย์อร์ุสลุนิประสบความสขุ
ความส�าเรจ็อย่างทีเ่ป็นอยูใ่นทุกวนันี้    



ประวตักิารศึกษา
•   ประถมศกึษา - มธัยมศกึษาตอนต้น:   

โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั
•   มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั
•   ปริญญาตรี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่
•   ปรญิญาโท: Agriculture Science, Yamaguchi 

University, ประเทศญีปุ่น่
•   ปรญิญาเอก: Science of Life Environment and 

Conservation, Kagoshima University, ประเทศ
ญีปุ่น่

อาชีพ/ต�าแหน่ง
•   อาจารย์ประจ�า ภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชืคณะ 

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
•   คณะท�างานขบัเคลือ่นการวจิยัและนวตักรรมด้าน

สตัว์เศรษฐกจิ: จิง้หรดี ส�านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

•   ทีป่รกึษาสมาคมอตุสาหกรรมแมลงแห่งประเทศไทย 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รศ. ดร.จิราพร กุลสาริน รุ่น 2521

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•  นกัเรยีนเก่าดเีด่นโรงเรยีนเรยีนาเชลวีทิยาลยั สาขาวชิาการ 
 ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
•   ข้าราชการพลเรอืนดเีด่น พ.ศ. 2564
•   ผลงานทีไ่ด้มกีารน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมได้แก่ การเพาะเล้ียงเหด็

ถัง่เช่า ผลติภณัฑ์กบัดกัสารล่อเพ่ือควบคมุหนอนใยผกัและแมลงวนัแตง  
การพัฒนาสารสงัเคราะห์ฟีโรโมนดงึดดูด้วงหมัดผกั และสารดงึดดูเพลีย้ไฟ 
ของเบญจมาศ

•   การเผยแพร่องค์ความรูจ้ากงานวจิยัด้านแมลงอตุสาหกรรมไปสูเ่กษตรกร
และผูป้ระกอบการอย่างกว้างขวาง เช่น การเพาะเลีย้งถ่ังเช่าในหนอนไหม 
การเพาะเลีย้งและการพฒันาฟาร์จิง้หรดี Black Soldier Fly และชนัโรง สร้าง
ความร่วมมือให้นักวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาและชุมชนในการ 
ขบัเคลือ่นงานวจัิยเพ่ือท้องถิน่ ภายใต้แนวคดิ “สร้างสรรค์ปัญญา เพือ่
พัฒนาท้องถิ่น” ร่วมบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบการท�างานด้าน
วชิาการรบัใช้สงัคมให้ไปช่วยเหลอืและสร้างประโยชน์ต่อชมุชน 

•   สนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม ร่วมขับเคล่ือนสนับสนุนคณาจารย ์
นักวิชาการ สู่กระบวนการเรียนรู้ มิติงานวิชาการรับใช้สังคม รวมถึง 
รับผิดชอบดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล (U2T) 
ในระดับมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สตัว์เศรษฐกจิ: จ้ิงหรดี ส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติในการเป็น 
คณะท�างานบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
การน�าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้น�าไปส่งเสริมการ 
ใช้ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม ท้ังทางตรงและทางอ้อม  

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ตลอดช่วงระยะเวลาทีอ่ยู่ในรัว้โรงเรยีนนัน้ สิง่ท่ีได้รบัการปลกูฝังและซมึซบั 
อยูภ่ายในจติส�านกึตลอดระยะเวลาของการเรยีนตราบจนถงึช่วงการใช้ชีวติ 
คอื “SERVIAM...การช่วยเหลอืผู้อืน่เสมอ" ซึง่เป็นสิง่ท่ีถกูหล่อหลอม จาก
การได้รบัโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการลงพืน้ทีจ่รงิของการบ�าเพญ็ประโยชน์ 
และการร่วมปฏบัิตกิจิกรรมท่ีหลากหลาย ก่อให้เกดิภมิูคุ้มกนัและเป็นการ
ตดิอาวธุทีส่ร้างตวัตนในการเป็นผูใ้ห้ ผูเ้สียสละ และอยากท�าความด ีทัง้ยงั 
ส่งผลให้เกดิพลงัแห่งความมุง่มัน่ต่อการน�าความรูค้วามสามารถทีม่มีาใช้ 
ในการช่วยเหลือสังคม เน้นการปฏิบัติตนที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลกั ตลอดถงึการต้ังใจท�าความดเีพ่ือสงัคมอย่างต่อเนือ่ง พลงัและ
คุณค่าดังกล่าวหากมีการสืบสานและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง 
เชื่อว่าจะเป็นพลังท่ีช่วยให้ส่วนรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดียิ่งขึ้น 
ต่อไป ดงัจติตารมณ์เซอร์เวยีมของพวกเรา
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ประวตักิารศึกษา
•   ประถมศึกษา: โรงเรยีนวาสเุทวี
•  มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรยีนวาสเุทวี 
•  อดุมศกึษาหรอือนปุรญิญา: 
 พยาบาลและผดงุครรภ์ สภากาชาดไทย
 
   

โรงเรียนวาสุเทวี

คุณวิไลพร ธรรมศักดิ์ รุ่น 2505

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2510 - 2527: พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 สภากาชาดไทย
•    พ.ศ. 2528 - 2532: พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 สถานกีาชาดอดุรธาน ี
•    พ.ศ. 2532 - ปัจจบุนั: ท�าหน้าทีแ่ม่บ้านดแูลครอบครวั 

 และอบรมเลีย้งดบุูตรธดิาให้เป็นบุคลากรท่ีดขีองสงัคม 

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•    พ.ศ. 2527 รฐัจัดให้มีเครือ่งมือ “จปฐ” (ความจ�าเป็น 

 พื้นฐาน) ให้เป็นเครื่องมือส�ารวจชุมชนอย่างเป็น 
 ระบบเพ่ือพัฒนาให้คนไทยมี “คณุภาพชวีติทีด่”ี การ 
 พัฒนาสาธารณสุขในชนบทของประเทศยังจ�ากัดทั้ง 
 ความครอบคลมุและคณุภาพ รฐัจงึได้มนีโยบายทีจ่ะ 
 พัฒนาโรงพยาบาลชมุชน สถานอีนามัย ตลอดจนจัด 
 ให้มีบุคลากรสาธารณสุขกระจายไปยังเขตชนบท 
 อย่างทัว่ถงึ ผูป้ระกอบวชิาชีพพยาบาลทีส่ถานกีาชาด 
 ในเขตชนบท ต้องดูแลประชาชนต้ังแต่แรกเกิดจน 
 เสยีชวีติ และตามช่วยเหลอืถงึบ้านในท่ีห่างไกลโดย 
 อาศยัการเดนิบ้าง เกวยีนบ้าง เท่าท่ีจะมใีนแต่ละถิน่  
 พยาบาลกาชาดจึงต้องทุ่มเทและเสยีสละ เพ่ือสามารถ 
 เป็นทุกอย่างส�าหรบัชาวบ้าน 

•    เป็นพยาบาลกาชาดท่ีตอบรับการไปปฏิบัติหน้าท่ี 
 ด้วยความสมัครใจท่ีสถานีกาชาดอุดรธานี ในห้วง 
 เวลาท่ีประเทศไทยเริ่มวางรากฐานด้านสาธารณสุข 
 แนวใหม่ และมุ่งม่ันสูเ่ป้าหมาย “Health for All by  
 the Year 2000 (สขุภาพดถ้ีวนหน้าในปี 2543)” ตาม 
 ปฏญิญาท่ีไทยรบัรองไว้ 

•    มส่ีวนช่วยในการวางรากฐานในงานสาธารณสขุมลูฐาน 
 ของประเทศ โดยการอทิุศตนด้วยความทุ่มเทในยามท่ี 
 ประเทศต้องการยกระดบัการพัฒนางานสาธารณสขุ 
 อย่างก้าวกระโดด เพื่อให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ  
 เป็นจดุเริม่ต้นของงาน อสม. ทัว่ประเทศ ซึง่มบีทบาท 
 อย่างมากในการเข้าถงึประชาชนทกุท้องที ่โดยเฉพาะ 
 ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ระบาด

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

งานอาชพีพยาบาลได้ท�าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสใช้ความรู้ 
ความสามารถในการช่วยเหลอืประชาชนและบคุคล
ในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี มีความสุข สมดัง 
จติตารมณ์เซอร์เวยีมในการรบัใช้ประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ



ประวตักิารศกึษา
•   ประถมศกึษา: โรงเรยีนวาสเุทวี
•  มัธยมศกึษาตอนต้น: โรงเรยีนวาสเุทวี 
•  มัธยมศกึษาตอนปลาย : โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
•  อดุมศกึษา
 -  ปรญิญาตร:ี วทิยาศาสตรบณัฑติ
   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 - ปรญิญาโท: วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 

โรงเรียนวาสุเทวี

คุณอภิญญา จุฑางกูร รุ่น 2520

   
อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2528 - 2538: นกัวทิยาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  พ.ศ. 2538 - 2565: นกัวจัิย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์ 
 อาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   รองประธานชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทว ีปี พ.ศ. 2556
• บรรณาธกิารจดหมายข่าวของชมรมศษิย์เก่าโรงเรียนวาสเุทว ีระหว่าง 
 ปี พ.ศ. 2556 - 2557
• ประธานชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทว ีปี พ.ศ. 2557
• ประธานคณะอนุกรรมการจดัพมิพ์หนังสอื 4 ทศวรรษ ชมรมศิษย์เก่า 
 โรงเรยีนวาสเุทว ีปี พ.ศ. 2558
• เลขานกุารชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทว ีระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 
• หัวหน้าทีมจัดกจิกรรม “ทัวร์น�า้ใจ” (พาคณุครเูกษยีณเทีย่ว) 
 ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562
• เลขานกุารคณะกรรมการจดังานกระชบัมติรศษิย์อร์ุสลุนิครัง้ที ่10  
 ปี พ.ศ. 2563 - 2564
• ผูแ้ทนรุน่ 2520 ชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทวี 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
• ผูแ้ทนชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทวใีนชมรมศษิย์อุร์สลุนิฯ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
• ช่วยงานจิตอาสาของชมรมศษิย์เก่าโรงเรยีนวาสเุทวี 
 โดยคณุณฐัพร สกลพงศ์ไพโรจน์ สอนช้างจับมือนอกสถานที่
• ช่วยกลุม่ต้นโมกข์จัดการบรรยายธรรมเรือ่งคูมื่อมนษุย์ฯ 
 ท่ีหอจดหมายเหตุพุทธทาส 6 ปี (36 รุน่)

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

จติตารมณ์ SERVIAM สอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัิ
ทางพุทธศาสนาอย่างยิ่ง SERVIAM เข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของเราโดยไม่รู้ตัวและนับเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่น�าทางการด�าเนินชีวิตหลังจากจบจากโรงเรียน 
วาสเุทวจีนถงึปัจจุบัน (รบัจติตารมณ์  SERVIAM เข้า) 
คนที่ท�างานในชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวีม ี
จิตอาสาเต็มเปี่ยมด้วยเจตนาของการให้ แต่กลับ 
ได้มากมาย (ใช้จติตารมณ์ SERVIAM เดนิ) การท�างาน
ให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวีและชมรมศิษย ์
อร์ุสุลนิฯ ได้เรยีนรู ้ ได้ประสบการณ์ ได้ความรูส้กึ 
ทีด่ ี ความเอ้ือเฟ้ือ ความอาทร น�า้ใจ และสุขใจ 
(จติตารมณ์ SERVIAM แสดงผล)
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ประวตักิารศึกษา
•   ประถมศึกษา: โรงเรยีนวาสเุทวี
•  มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรยีนวาสเุทวี 
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรยีนศรวีกิรม์
• อดุมศกึษา: 
 บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย      

 
   

โรงเรียนวาสุเทวี

คุณอุบลรัตน์ รังสีวิจิตรประภา รุ่น 2523/2

อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2531 - 2537: พนกังานบัญช ีห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 ส�านกังานกติติการบัญชแีละทนายความ
•  พ.ศ. 2538 - 2557: ผูจั้ดการท่ัวไป ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 ส�านกังานกติติการบัญชแีละทนายความ 
•  พ.ศ. 2558 - 2565: กรรมการบรษิทั 
 บรษิทั ส�านกังานกติติการบัญชแีละทนายความ จ�ากดั

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   พ.ศ. 2546 - 2558: ได้รบัเลอืกเป็นเครอืข่ายผูป้กครอง โรงเรียน 

 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการเครือข่าย  
 ต้ังแต่ระดบัประถมจนถงึมัธยมปลาย 

•  พ.ศ. 2553 - 2559: ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมผูป้กครองและคร ู
  (PTA) โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียนวทิยาลยั
•  ในช่วงทีไ่ด้ท�างานเป็นเครอืข่ายผูป้กครอง โรงเรยีนกรงุเทพคริสเตยีน 
 วิทยาลัย ก็ได้เริ่มให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 วาสุเทวีไปในเวลาเดียวกันและท�าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันใน 
 หลายๆ รปูแบบ เช่น ให้ทุนการศกึษา สนบัสนนุรางวลัต่างๆ อปุกรณ์ 
 การศึกษา ฯลฯ โดยครอบคลุมถึงครูปัจจุบัน ครูเกษียณ ศิษย ์
 ปัจจุบัน และศษิย์เก่า
•  พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์โรคโควดิ - 19 ระบาด ได้บริจาค 
 สิง่ของให้กบัประชาชนทีเ่ดอืดร้อนโดยผ่านจดุบรจิาคของกองทพัเรอื 
  รวมท้ังบริจาคอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีขาดแคลนให้กับ 
 โรงพยาบาลสนามเอราวณั 3 อย่างต่อเนือ่งอยู่หลายเดอืน
•  พ.ศ. 2565 ได้รบัมอบโล่ขอบคณุจากมูลนธิศิภุนมิิตฯ ส�าหรับการ 
 อปุการะเดก็ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

ดฉินัได้รบัการปลูกฝังเรือ่งของการให้ การช่วยเหลอื 
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากโรงเรียน 
วาสุเทวีแห่งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณโรงเรียนและ 
คณุครูมา ณ โอกาสน้ี ทีไ่ด้อบรมส่ังสอนเป็นอย่างด ี
มคีวามสขุทกุคร้ังทีไ่ด้ให้ผูอ่ื้น



ประวตักิารศกึษา
•   ประถมศกึษา: โรงเรยีนสารสาสน์ศกึษา
• มัธยมศกึษาตอนต้น: โรงเรยีนวาสเุทวี 
• มธัยมศกึษาตอนปลาย: โรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
• อดุมศกึษา: 
 - ปรญิญาตร:ี ศลิปศาสตรบณัฑิต
   คณะมนษุยศาสตร์และการจดัการการท่องเทีย่ว 
  มหาวทิยาลยักรงุเทพ
 - ปรญิญาโท: บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขา
  การจดัการส�าหรบัผูป้ระกอบการมหาวทิยาลยั
  เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
 -  ปรญิญาเอก: ครศุาสตร์อตุสาหกรรมดษุฎบีณัฑติ 
   โครงการนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
 

โรงเรียนวาสุเทวี

ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง รุ่น 2540

   
อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2553 - 2561: 
 - Functional Excellence Coach
  บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน)
 - Senior Customer and Sales Consultant 
  บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน)
•  พ.ศ. 2561 - 2564: อาจารย์พิเศษด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
 คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•  วิทยากรอิสระด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การโค้ช การให ้
 ค�าปรึกษา การขาย การตลาด การวางกลยุทธ์ และการสื่อสาร 
 ไลฟ์โค้ชด้านการต้ังเป้าหมายและการสือ่สาร 
•  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จดัการ บรษิทั สกลิเชป จ�ากดั   

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•   พ.ศ. 2555: รางวลั Sales of the Year 2012 
 บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน)
•   จัดกจิกรรมด้านการพัฒนาศกัยภาพและระดมทุนให้กบักลุม่นกัเรยีน 

 ท่ีขาดโอกาสทางสงัคมโดยเป็นกจิกรรม Group Coaching และ 
 สร้างเสรมิแรงบันดาลใจ เช่น โรงเรยีนโพธิท์องจินดามณ ีโรงเรียน 
 เจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์ 9 เป็นต้น

•   จัดกจิกรรมสร้างเสรมิจิตวญิญาณความเป็นครใูห้กบักลุม่นักศึกษา 
 คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรแีละมหาวทิยาลยันเรศวร 

•   ด�าเนนิงานวิจยัเพือ่ส�ารวจข้อมลูและจดัอบรมให้กบัคณะครูอาจารย์ 
 ในการท�าแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนวาสุเทวี  
 และโรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยั

•   จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากรทางการแพทย ์
 โรงพยาบาลท่าตูมและคนพิการ

•   ผู้ร่วมวิจัยและจัดอบรมโครงการกลุ่มงานด้านสังคมและนโยบาย 
 ช่วยเหลอืสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาและอาชวีศกึษา 

•   E-book แบ่งปันความคดิ พิชติความสขุ, ก�าไรจัง ก�าลงัใจ, พลงัใจ 
 ให้ชวีติ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

การอทุศิตนด้วยความมุง่มัน่ ตัง้ใจอย่างสม�า่เสมอ
ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนในทุกโอกาส ไม่เพิกเฉยต่อ
ผู้ที่เดือดร้อนและยินดีเป็นผู้น�าในการรับใช้สังคม
ด้วยความอ่อนน้อมด้วยจิตท่ีปรารถนาดีต่อผู้อื่น
อย่างจรงิใจ
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ประวัตกิารศึกษา
•   ประถมศึกษา: โรงเรยีนวาสเุทวี
•   มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรยีนวาสเุทวี 
•   มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยั
•   อดุมศกึษา:      
 - ปรญิญาตร:ี รฐัศาสตรบณัฑติ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1)
 - ปรญิญาโท: MPhil in Development Studies,  
  University of Cambridge (ได้รบัทนุค่าเล่าเรียน 
  จาก Cambridge Overseas Trust)
 

โรงเรียนวาสุเทวี

คุณสลักจิต มั่นธรรมรักษา รุ่น 2541

   
อาชพี/ต�าแหน่ง
•  พ.ศ. 2557 - 2560: ผูจั้ดการโครงการอาวโุส 
 มูลนธิแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์
•  พ.ศ. 2560 - 2562: ผูอ้�านวยการฝ่ายสนบัสนนุโครงการพัฒนา
  มูลนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ 
•  พ.ศ. 2562 - 2565: ประธานสายบรหิารงานพัฒนา
 มูลนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ 
•  พ.ศ. 2557 - 2565: วทิยากรเกีย่วกบัการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ
 ธรุกจิเพ่ือสงัคม (มูลนธิิแม่ฟ้าหลวงฯ)
•  ปัจจุบัน: East and Southeast Asia Chapter Head, 
 Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)

ผลงานและการท�างานรบัใช้สงัคม
•  พ.ศ. 2545: Serviam Award โรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลัย
•  พ.ศ. 2548: นกักจิกรรมดเีด่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  พ.ศ. 2549: นสิติดเีด่น คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  พ.ศ. 2547 - 2548: เลขานกุาร 
 องค์การบรหิารนสิติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  พ.ศ. 2552 - 2554: โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิต 
 ท่ีย่ังยืน จังหวดัอาเจะห์ ประเทศอนิโดนเีซยี
•  พ.ศ. 2554 - 2555: โครงการ “กล้าดี” ฟ้ืนฟูผูป้ระสบอทุกภัยอย่าง 
 ย่ังยืน
•  พ.ศ. 2554 - ปัจจบัุน: โครงการพฒันาทีย่ัง่ยนื ทีภ่าคมะกวยและรัฐฉาน 
  ประเทศเมียนมา 
• พ.ศ. 2555 - 2560: เป็นสมาชิกกลุม่ Global Shapers (Bangkok  
 Hub) ซึง่เป็น Global Community ของคนรุน่ใหม่ท่ีมีความมุง่มัน่ 
 ท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้สังคมโดยได้ผลักดันและร่วมจัด 
 กิจกรรมต่างๆ เช่น งานแนะแนวอาชีพ ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 
 ผู้ประสบภยัพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นท่ีฟิลปิปินส์ งานให้ความรูด้้านการเงนิ 
 ส่วนบุคคล เป็นต้น
•  ร่วมจดัท�ากระบวนการกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) ส�าหรับ 
 แผนพัฒนาโรงเรยีนวาสเุทว ีปีการศกึษา 2565 - 2569
•  ผูแ้ทนรุน่  2541 ช่วยระดมทุนจากเพ่ือนๆ ในรุน่ เพ่ือร่วมสมทบทนุ 
 กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนและชมรมศษิย์เก่าฯ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

การมีโอกาสได้เข้าเรียนโรงเรียนอุร์สุลินมาตั้งแต ่
เดก็ ๆ  ท�าให้ได้รับการปลูกฝังจติตารมณ์เซอร์เวยีม 
มาอย่างต่อเน่ืองและเติบโตมาด้วยความรู้สึกว่า 
การมีจิตสาธารณะและพร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็น
คุณค่าหลักในชีวิต ซึ่งส่งผลถึงการเลือกอาชีพที ่
ยังคงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้สังคมและที่
ส�าคญัทีส่ดุคือ ทางเลือกนีย้งัสร้างความสุขใจและ 
ภาคภมูใิจให้เราได้เสมอ



ผูร้บัรางวัล

ปี 2564

โรงเรยีนวาสเุทวี

คณุสายสมร
พัวพนัธุท์อง

ดร.ศริลิกัษณ์
เมฆสงัข์

พญ.วรรณพร
เอีย่มวรวฒุกิลุ

ดร. ทพญ.สาธมิา 
เอีย่มวรวฒุกิลุ

คณุพรทพิย์
อมาตยกลุ

โรงเรยีนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุสมุน
(เหล่าธรรมทศัน์)
บรมูนิเหนทร์

คณุสริสิภุา
โตแสงชยั

คณุชฎาทพิย์
สคุนัธา

คณุตรสัวนิ
จติตเิดชารกัษ์

โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

คณุเพญ็ศริิ
ควุสานนท์

คณุนวลศริิ
ไวทยานวุตัติ

ผศ. พญ.ปฐมพร
ศริประภาศิร ิ(คุ้มภยั)

คณุจนิตนา
(จริาธวิฒัน์) บญุรตัน์

คณุหญงิลกัษณาจนัทร 
 เลาหพันธุ์ (นาวาน)ี

โรงเรยีนกุหลาบวัฒนา

คณุพัชนี
นทิศันจารกุลุ

พล.ต.หญงิ พญ.ชสรุี
สตีกะลนิ

คณุรตกิาญจน์ 
สมัฤทธิร์ตสินิ

ผู้ได้รับรางวัล

เกียรติคุณเซอร์เวียม

ส�าหรับศิษย์อร์ุสลุนิในประเทศไทย

ประจ�าปี พ.ศ. 2547 - 2564
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ผูรั้บรางวัล

ปี 2562

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

ทพญ.ลคันา
วงศ์สนิศริกิลุ

รศ. ดร.รุง้ทพิย์
พันธเุมธากุล

โรงเรียนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

ผศ.ประภา
วฒันะครีี

พญ.รววิรรณ
หาญสทุธเิวชกลุ

รศ. ดร.ทศินา
แขมมณ ี(เทยีมเสน)

ผศ.สารภี
แกสตนั (อารมีติร)

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

ผศ.นริมล
ไกรฤกษ์ ชยตุสาหกจิ

คณุเจดิศริิ
สขุเสรมิ

คณุพรพรรณ
พรประภา

คณุณนิทริา
โสภณพนชิ

คณุจริาลกัษณ์
วริชัพนัธุ์

คณุโรสซาลีนา
อเลก็ซานเดอร์ 

แมคเคย์

โรงเรียนวาสเุทวี

คณุจนิตนา
อัจฉรากติติ

ศ. พญ.ผกากรอง  
ลมุพิกานนท์

คณุสวุรรณา
ธรีธ�ารง

คณุวรรณี
กติตโิสภกิลุ (ยัง่ยนื)

รศ. ดร.ศริอิร
สนิธุ
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ผูร้บัรางวัล

ปี 2560

โรงเรยีนวาสเุทวี

ดร.วไิลพร
เลาหโกศล

คณุจนิตนา
จนัทรกติวิฒุิ
Schwager

คณุวไิลลกัษณ์
อดุมศรอีนนัต์

ดร.สนุนัทา
เศรษฐ์บญุสร้าง

ดร.ทพิาภรณ์
ทวกุีลวฒัน์

คณุประทมุ
โลหะกลุ

โรงเรยีนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุจนิตนา
วาฤทธิ์

ผศ. ดร.พลับพลงึ
คงชนะ

รศ. ดร.จรีจินัทร์
ประทปีะเสน

รศ. ดร. ทพญ. พชัราวรรณ 
ศรศีลิปนนัทน์

คณุอไุร
ขนัธรกัษ์

คณุนภา
พงศ์พพิฒัน์

โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

ท่านผูห้ญงิภรณี
มหานนท์

คณุอรยา
สตูะบตุร

คณุโมนา
ศวิรงัสรรค์

ท่านผูห้ญงิฉตัรแก้ว
นนัทาภวิฒัน์

คณุสชุาดา
สทุธสิารรณกร

โรงเรยีนกุหลาบวัฒนา

คณุเมธนิี
สวุรรณะบณุย์
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โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

คณุเรวดี
ธ�ารงธญัวงศ์

ดร.ธรรมนนท์
กจิตเิวชกลุ

ผูรั้บรางวัล

ปี 2558

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

คณุหญงิจนิดา
จรงุเจรญิเวชช์

คณุหญงิชชันี
จาตกิวณชิ

อาจารย์จ�ารสัรตัน์
พิชยัชาญณรงค์

ท่านผูห้ญงิทศันย์ี
บณุยคปุต์

ม.ร.ว.ทพิพาวดี
ดลุะลมัพะ

คณุปกรณ์
ทวสิีน

โรงเรียนวาสเุทวี

คณุเสาวนย์ี
อคัคพงษ์กลุ

คณุพอสม
วทานยิ

คณุณฐัพร
สกลพงศ์ไพโรจน์

คณุชมุศรี
อาร์โนลด์

คณุอมรรตัน์
สทุธพิินจิธรรม

พญ.ชนาธิป
พนัธ์ุพทิย์แพทย์

โรงเรียนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุชไมพนัธุ์
โบ๊ด

รศ. พญ.ศวิาพร
จนัทร์กระจ่าง

ศ.เกยีรตคิณุ
พญ.สยมพร ศรินิาวนิ

รศ. ดร.สภุาภรณ์
อาภาวชัรตุม์

คณุลนิดา
วทิยะสรินินัท์

คณุบษุบาจนัทน์
กญุจนาทคณุาวฒิุ
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โรงเรยีนวาสเุทวี

คณุบบุผา
สทุธเิวศ

คณุสมพร
กติตกิรเจรญิ

คณุพรทพิย์
กาญจนนยิต

คณุเสาวนติย์
พงษ์ประไพ

คณุวรรณดา
โฆษติชยัวฒัน์

คณุยพุนิ
กติตวิรภัทร

โรงเรยีนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

พญ.ณัฏฐา (ลลิติ) 
ชณุหสวสัดกิลุ

คณุจิรากร
ทศัเกตุ

คณุนารรีตัน์
จนัทรมงักร

คณุเกษสดุา
ไรวา

โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

รศ. ดร. คณุหญงิมธุรส 
(มงคลสขุ) รจุริวัฒน์

รศ.ยพุยง
เหมะศลิปิน

ศ. พญ.วนัเพ็ญ
บญุประกอบ

ท่านผู้หญงิววิรรณ
วรวรรณ เศรษฐบตุร

คณุบญุทพิา
สมิะสกลุ

ดร.อสันยีา
สวุรรณศิรกิลุ

โรงเรยีนกุหลาบวัฒนา

ดร.ปรยีานชุ
สถาวรมณี

ศ. ดร. ภญ.กาญจน์พมิล
ฤทธเิดช

ผูร้บัรางวัล

ปี 2556
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โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

คณุจนัทมิา
เอีย่มมโน

ผศ. ดร.สวุรรณา
อนสุนัติ

รศ. ดร.อรณุี
จนัทรสนทิ

ผูร้บัรางวัล

ปี 2553

โรงเรียนวาสเุทวี

คณุชลาวลัย์
นพวงศ์ ณ อยธุยา

คณุดาวรี
กาญจนเพช็ร

คณุเยาวนชุ
อรยิภญิโญภาส

คณุเสรมิรตัน์
สุธวีงศ์

ดร.เจดิจนิดา
โชตยิะปตุตะ

พญ.กลัยาณี
โรจนาภรณ์

โรงเรียนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุปลายอ้อ 
ทองสวสัดิ์

คณุธนดัดา
ภสัสรภญิโญสกลุ

คณุครทูองพนัธ์
ภคัเกษม

รศ.กรรณิการ์
พงษ์สนทิ

คณุสมนกึ 
ตัง้ก่อสกลุ

ดร.อรรชกา
สบีญุเรอืง

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

พ.ต.ท.หญงิ พญ.พชัรวรรณ
วเิศษสมุน

คณุธารณีิ
วภิชูนนิ

คณุธะศริิ
สวุรรณศร

คณุดวงใจ
ธติยารกัษ์

พญ.สรุางค์รตัน์
วรรธนะภตูิ

ดร. พญ.อมรา
มลลิา
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โรงเรยีนกุหลาบวัฒนา

โรงเรยีนวาสเุทวี

รศ.เลอสม
สถาปิตานนท์

ผศ. พญ.วนังาม
กองเกตใุหญ่

คณุครศูรวีรรณ
ศรรีะอมัพชุ

คณุสุจินตนา
ชลวิจารณ์

คณุมอนกิา
อสปัีญญา

คณุมยรุี
ดรุงค์พนัธ์ุ

โรงเรยีนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

อาจารย์ปทมุรตัน์
การตัน์ (จติร์ค�า)

คณุนวลศรี
อศิรางกรู ณ อยธุยา

เจ้าดารารตัน์
ณ ล�าพนู

คณุกิง่กาญจน์
ณ เชยีงใหม่

รศ. ดร.พิมพ์ใจ
อาภาวชัรตุม์

พญ. คณุหญงิอัมพร
สคุนธมาน

โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

คณุววิรรณ
สารกจิปรชีา

คณุรชันวีรรณ
บลูกลุ

ดร.ประภา
(เหตระกูล) ศรนีวลนดั

พญ.นาฏ
ฟองสมทุร

คณุอรนชุ
โอสถานนท์

คณุอัญญาดา
เรอืงวเิศษ

คณุกรรณิกา
ตยิะวิวฒัน์

คณุวภิาดา
สนุพชิยั

คณุศรนิทร
เมธวีชัรานนท์

ผูร้บัรางวัล

ปี 2551
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ผูรั้บรางวัล

ปี 2549

โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

รศ.สนุา
สทิธเิลศิประสทิธิ์

รศ.ศภุรตัน์
เลศิพาณชิย์กลุ

รศ. พญ.ศรเีวยีง
ไพโรจน์กลุ

คณุวไิล
วทิยฐานกรณ์

รศ. ดร. ภญ.อรญัญา
มโนสร้อย

รศ. ดร.อุบลรตัน์
ศริยิวุศกัดิ์

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

ศ. ดร.อมรา
พงศาพิชญ์

รศ. พญ.อภชินา
โฆวนิทะ

คณุประพร์ี
ปุย้พนัธวงศ์ 

รศ. ดร.ใจสคราญ
หริญัพฤกษ์

ท่านผู้หญงิอังกาบ
บณุยษัฐติิ

พญ.ไอรนี
ศภุางคเสน

โรงเรียนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุครยูพุดี
กลิน่ทอง

คณุพมิพ์ใจ
ศรสีวสัดิ์

คณุยพุา
ล�า่ซ�า

ศ. พญ.วริตั
ศริสินัธนะ

โรงเรียนวาสเุทวี

คณุสกุญัญา
ตนัตราธวิฒุิ

สพญ.สธุาสนาน
เจยีรพร

คณุสุพัตรา
มสีวรรค์

คณุสมุน
จรรยารตัน์

คณุวรรณา
เบญจรงคกลุ

รศ.รจุริา
เตชางกรู

52



โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

รศ. ดร. คณุหญงิวนิติา
ดถิยีนต์

คณุมลัลกิา
วชัราธร ชิลเดอร์ส

คณุพไิลพรรณ
สมบตัศิิริ

คณุดวงใจ
พุม่ชศูรี

ศ. ดร. คณุหญงิสชุาดา
กรีะนนัทน์

คณุสพุฒันา
อาทรไผท

โรงเรยีนเรยนีาเชลวิีทยาลยั

คณุพรพไิล
ไรวา

คณุหญิงประไพศรี
พทิกัษ์ไพรวัน

คณุหญงิเจ้าระวพีนัธุ์
สจุรติกลุ

คณุสมศรี
วชัรวฒุกิลุ

โรงเรยีนกุหลาบวัฒนา

คณุอรเพญ็
ว่องสวุรรณ

คณุเสาวณติย์
พศิทุธิน์ารากลู

คณุมยรุนิทร์
เมธวีชัรานนท์

คณุธรีนชุ
มนธูรรมธร

ศ. ดร.อรษา
สตุเธยีรกลุ

ภญ.อรณุรตัน์
จนัทนขจรฟุง้

ผูร้บัรางวัล

ปี 2547

โรงเรยีนวาสเุทวี

คณุธญันนัท์
เกษจนิดา

คณุเนาวรตัน์
ทรงสวสัดิช์ยั

คณุวชัรี
ศริริตัน์อสัดร

พญ. คุณสวรรยา
เดชอดุม

ดร.ชลนิทร
เบอเรยีน

คณุจนิตหรา
สขุพฒัน์
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รายนามผูร้บัรางวัลเกยีรติคุณเซอร์เวียม (Angela Award) 

ประจ�าปี พ.ศ. 2547 - 2566 ตามล�าดับอกัษร

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ปีที่ได้รับรางวัล
KLN MD RC VSD 47 49 51 53 56 58 60 62 64 66

1 กรรณิกา ติยะวิวัฒน์
2 กรรณิการ์ พงษ์สนิท (รศ.)
3 กัลยาณี โรจนาภรณ์ (พญ.)
4 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช (ศ. ดร. ภญ.)
5 กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่
6 เกษสุดา ไรวา
7 จันทิมา เอี่ยมมโน
8 จ�ารสัรตัน์ พิชยัชาญณรงค์ (อาจารย์) (ถงึแก่กรรม)
9 จินดา จรุงเจริญเวชช์ (คุณหญิง)
10 จินตนา จันทรกิติวุฒิ Schwager
11 จินตนา วาฤทธิ์
12 จินตนา อัจฉรากิตติ
13 จินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์
14 จินตหรา สุขพัฒน์
15 จิรากร ทัศเกตุ
16 จิราพร กุลสาริน (รศ. ดร.)
17 จิราลักษณ์ วิรัชพันธุ์
18 จีริจันทร์ ประทีปะเสน (รศ. ดร.)
19 เจิดจินดา โชติยะปุตตะ (ดร.)
20 เจิดศิริ สุขเสริม
21 ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ (รศ. ดร.)
22 ฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (ท่านผู้หญิง)
23 ชฎาทิพย์ สุคันธา
24 ชนาธิป พันธุ์พิทย์แพทย์ (พญ.)
25 ชไมพันธุ์ โบ๊ด
26 ชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
27 ชลินทร เบอเรียน (ดร.)
28 ชสุรี สีตกะลิน (พล.ต.หญิง พญ.)
29 ชัชนี จาติกวณิช (คุณหญิง)
30 ชุมศรี อาร์โนลด์
31 ณัฎฐา (ลิลิต) ชุณหสวัสดิกุล (พญ.)
32 ณัฐพร สกลพงศ์ไพโรจน์
33 ณินทิรา โสภณพนิช
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34 ดวงใจ ธิตยารักษ์
35 ดวงใจ พุ่มชูศรี
36 ดารารัตน์ ณ ล�าพูน (เจ้า)
37 ดาวรี กาญจนเพ็ชร
38 ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
39 ทองพันธ์ ภัคเกษม (คุณครู)
40 ทัศนีย์ บุณยคุปต์ (ท่านผู้หญิง)
41 ทิพพาวดี ดุละลัมพะ (ม.ร.ว.)
42 ทิพาภรณ์ ทวีกุลวัฒน์ (ดร.)
43 ทิศนา แขมมณี (เทียมเสน) (รศ. ดร.)
44 ธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
45 ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล (ดร.)
46 ธะศิริ สุวรรณศร
47 ธัญนันท์ เกษจินดา
48 ธัญนันท์ (ชลนภัส) เปรมแหวว
49 ธาริณี วิภูชนิน
50 ธีรนุช มนูธรรมธร
51 นภา พงศ์พิพัฒน์
52 นริสา ฟูตระกูล (ศ. ดร. พญ.)
53 นวลศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 นวลศิริ ไวทยานุวัตติ
55 นาฏ ฟองสมุทร (พญ.)
56 นารีรัตน์ จันทรมังกร
57 นิรมล ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ (ผศ.)
58 เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย (ดร.)
59 บุญทิพา สิมะสกุล
60 บุบผา สุทธิเวศ
61 บุษบาจันทน์ กุญจนาทคุณาวุฒิ
62 ปฏิมา สุคันธนาค
63 ปฐมพร ศิรประภาศิริ (คุ้มภัย)  (ผศ. พญ.)
64 ปทุมรัตน์ การัตน์ (จิตร์ค�า) (ถึงแก่กรรม)
65 ปนิดา อติพญากุล
66 ปกรณ์ ทวีสิน (นาย)
67 ประทุม โลหะกุล
68 ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
69 ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน (คุณหญิง)
70 ประภา (เหตระกูล) ศรีนวลนัด (ดร.)
71 ประภา วัฒนะคีรี (ผศ.)
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72 ปรียานุช สถาวรมณี (ดร.)
73 ปลายอ้อ ทองสวัสดิ์
74 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ (ศ. พญ.)
75 พรทิพย์ กาญจนนิยต
76 พรทิพย์ อมาตยกุล
77 พรพรรณ พรประภา
78 พรพิไล ไรวา
79 พลับพลึง คงชนะ (ผศ. ดร.)
80 พอสม วทานิย
81 พัชนี นิทัศนจารุกุล
82 พัชรวรรณ วิเศษสุมน (พ.ต.ท.หญิง พญ.)
83 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ (รศ. ดร. ทพญ.)
84 พิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ (ถึงแก่กรรม)
85 พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (รศ. ดร.)
86 พิไลพรรณ สมบัติศิริ
87 เพ็ญศิริ คุวสานนท์
88 ภรณี มหานนท์ (ท่านผู้หญิง)
89 ภาวดี (ตันตาคม) จรัสมนัสกุล
90 มธรุส (มงคลสขุ) รุจิรวฒัน์ (รศ. ดร. คณุหญิง)
91 มยุรินทร์ เมธีวัชรานนท์ (ถึงแก่กรรม)
92 มยุรี ดุรงค์พันธุ์
93 มอนิกา อสีปัญญา
94 มัลลิกา วัชราธร ชิลเดอร์ส
95 เมธินี สุวรรณะบุณย์
96 โมนา ศิวรังสรรค์
97 ยุพดี กลิ่นทอง (คุณครู)
98 ยุพยง เหมะศิลปิน (รศ.)
99 ยุพา ล�่าซ�า
100 ยุพิน กิตติวรภัทร
101 ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน (ดร.)
102 ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ (ดร.)
103 เยาวนุช อริยภิญโญภาส (ถึงแก่กรรม)
104 รติกาญจน์ สัมฤทธิรติสิน
105 รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล (พญ.)
106 ระวพีนัธุ ์สจุรติกุล (คณุหญิงเจ้า) (ถงึแก่กรรม)
107 รัชนีวรรณ บูลกุล
108 รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (รศ. ดร.)
109 รุจิรา เตชางกูร (รศ.)
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110 เรณู ศรีสมิต (พญ.)
111 เรวดี ธ�ารงธัญวงศ์
112 โรสซาลีนา อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์
113 ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (นาวานี) (คุณหญิง)
114 ลัคนา วงศ์สินศิริกุล (ทพญ.)
115 ลินดา วิทยะสิรินันท์
116 เลอสม สถาปิตานนท์ (ศ.กิตติคุณ)
117 วรนันท์ ประเสริฐเมธ
118 วรรณดา โฆษิตชัยวัฒน์
119 วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล (พญ.)
120 วรรณา เบญจรงคกุล
121 วรรณี กิตติโสภิกุล (ยั่งยืน)
122 วัชรี ศิริรัตน์อัสดร
123 วันงาม กองเกตุใหญ่ (ผศ. พญ.)
124 วันเพ็ญ บุญประกอบ (ศ. พญ.)
125 วินิตา ดิถียนต์ (รศ. ดร. คุณหญิง)
126 วิภาดา สุนพิชัย
127 วิรัต ศิริสันธนะ (ศ. พญ.)
128 วิไล วิทยฐานกรณ์
129 วิไลพร เลาหโกศล (ดร.)
130 วิไลพร ธรรมศักดิ์
131 วิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์
132 วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล (ดร.)
133 วิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร (ท่านผู้หญิง)
134 วิวรรณ สารกิจปรีชา
135 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (รศ.)
136 ศรินทร เมธีวัชรานนท์
137 ศรีชนก วัฒนศิริ
138 ศรีวรรณ ศรีระอัมพุช (คุณครู) (ถึงแก่กรรม)
139 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล (รศ. พญ.)
140 ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ (ดร.)
141 ศิริอร สินธุ (รศ. ดร.)
142 ศิวาพร จันทร์กระจ่าง (รศ. พญ.)
143 สมนึก ตั้งก่อสกุล
144 สมนึก ไพบูลย์เกษมสุทธิ (พญ.)
145 สมพร กิตติกรเจริญ
146 สมศรี วัชรวุฒิกุล
147 สยมพร ศิรินาวิน (ศ.เกียรติคุณ พญ.)
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148 สลักจิต มันธรรมรักษา
149 สวรรยา เดชอุดม (พญ. คุณ)
150 สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล (ดร. ทพญ.)
151 สายพิณ สุคันธา
152 สายสมร พัวพันธุ์ทอง
153 สารภี แกสตัน (อารีมิตร) (ผศ.)
154 สิริสุภา โตแสงชัย
155 สุกฤตา ปรีชาว่อง (ดร.)
156 สุกัญญา ตันตราธิวุฒิ
157 สุจินตนา ชลวิจารณ์
158 สชุาดา กรีะนนัทน์ (ศ.กติติคณุ ดร. คณุหญิง)
159 สุชาดา สุทธิสารรณกร
160 สุธาสนาน เจียรพร (สพญ.)
161 สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง (ดร.)
162 สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (รศ.)
163 สุพัฒนา อาทรไผท
164 สุพัตรา มีสวรรค์
165 สุภาณี (สุวณิชชาติ) สถิตยางกูร
166 สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ (รศ. ดร.)
167 สุมน จรรยารัตน์ (ถึงแก่กรรม)
168 สุมน (เหล่าธรรมทัศน์) บรูมินเหนทร์
169 สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ (พญ.)
170 สุวรรณา ธีรธ�ารง
171 สุวรรณา อนุสันติ (ผศ. ดร.)
172 เสริมรัตน์ สุธีวงศ์
173 เสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากูล
174 เสาวนิตย์ พงษ์ประไพ
175 เสาวนีย์ อัคคพงษ์กุล
176 อภิชนา โฆวินทะ (รศ. พญ.)
177 อภิญญา จุฑางกูร
178 อมรรัตน์ สุทธิพินิจธรรม
179 อมรา พงศาพิชญ์ (ศ. ดร.)
180 อมรา มลิลา (ดร. พญ.)
181 อรนุช โอสถานนท์
182 อรเพ็ญ ว่องสุวรรณ
183 อรยา สูตะบุตร
184 อรรชกา สีบุญเรือง (ดร.)
185 อรษา สุตเธียรกุล (ศ.เกียรติคุณ ดร.)
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2565
สรปุจ�านวนศษิย์อร์ุสลุนิทีไ่ด้รบัรางวลัเกยีรตคิณุเซอร์เวยีม Angela Award ในการประกาศรางวลั 10 ครัง้ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2566
จ�านวนรวม:  196 คน  กหุลาบวฒันา   30 คน  มาแตร์เดอวีทิยาลยั  59 คน
    เรยนีาเชลวีทิยาลยั  50 คน  วาสเุทว ี  57 คน
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186 อรัญญา มโนสร้อย (ศ.เกียรติคุณ ดร. ภญ.)
187 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง (ดร. ภญ.)
188 อรุณี จันทรสนิท (รศ. ดร.)
189 อังกาบ บุณยัษฐิติ (ท่านผู้หญิง)
190 อัญญาดา เรืองวิเศษ
191 อัมพร สุคนธมาน (พญ. คุณหญิง)
192 อัสนียา สุวรรณศิริกุล (ดร.)
193 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (รศ. ดร.)
194 อุบลรัตน์ รังสีวิจิตรประภา
195 อุไร ขันธรักษ์
196 ไอรีน ศุภางคเสน (พญ.)
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กิจกรรมชมรมศิษย์อร์ุสลุนิ ประเทศไทย

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 - 2565

การประชุม

 อาจารย์สมุติรา พงศธร ได้น�า แพทย์หญงินาฎ ฟองสมทุร เข้าพบ ซสิเตอร์สมจติร์ ครองบญุศร ี O.S.U. 
จติตาธกิารชมรมศษิย์อร์ุสลุนิฯ และซสิเตอร์ทพิย์กนก ประสพโชคชยั O.S.U. อธกิารณิเีจ้าคณะอร์ุสลุนิ ภาคไทย 
ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนและรับฟัง 
กนัและกนั ถงึความคาดหวงัในจติตารมณ์และกจิกรรมของชมรมศษิย์อร์ุสลุนิฯ ต่อไปข้างหน้า การพบปะ 
ในครัง้น้ี เกดิข้ึนหลงัจากที ่พญ.นาฏ ได้รบัการทาบทามและตอบรบัเป็นประธานชมรมศษิย์อุร์สุลนิฯ สบืต่อ 
จากอาจารย์สุมิตรา

 หลงัจากนัน้ ได้ว่างเว้นไปหลายเดือนเพราะสถานการณ์โรคโควิด - 19 ระบาด แล้วจงึได้มีการจดั
ประชมุชมรมฯ ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ทาง Zoom Meeting ในวันเสาร์ที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เพือ่
แนะน�าประธานคนใหม่ของชมรมฯ และได้มีการประชมุต่อเนือ่งด้วยการน�าของประธานคนใหม่ ในวนัเสาร์ 
ที่ 15 มกราคม 28 พฤษภาคม 16 กรกฎาคม 24 กันยายน และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ 
ห้องประชุมอุร์สุลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเปิด Zoom Meeting ด้วย

กิจกรรมจิตอิสระ

 ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี O.S.U. จิตตาธิการชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม Ursuline Mindfulness 
ให้ศิษย์อุร์สุลิน ที่บ้านเพชรส�าราญ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วม 18 คน 
จากทัง้ 4 โรงเรยีน โดยม ีอาจารย์จริาพรรณ วงศ์ทองสงวน MD69 เป็นผูป้ระสานงานและประธานชมรมฯ 
อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ

การไปเยี่ยมโรงเรียนปิยมาตย์

 ประธานชมรมฯ ได้น�าคุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 และคุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล MD51 
ประธานจัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 11 ไปเยี่ยมโรงเรียนปิยมาตย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 โดยมอีาจารย์สมุติรา เป็นผูป้ระสานงาน เพือ่ไปเตรยีมโครงการจดัอบรมครรูะดบัปฐมวยัของโรงเรยีน 
ปิยมาตย์ ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสิุต วิทยาเขตล�าปาง เป็นผูด้�าเนินการ รวมทัง้ไปเตรยีมการเยีย่ม 
โรงเรียนปิยมาตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของทัวร์อุร์สุลิน 2022 วันที่ 8 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
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ครัง้
ที่

วนัที่ ชือ่ประธาน ช่ืองาน
สมาคมนกัเรียนเก่า/ชมรมศิษย์เก่า

(ครัง้ทีเ่ป็นประธานฯ) วตัถปุระสงค์/หมายเหตุ
KLN MD RC VSD

1 20 มกราคม 2545 คุณพอสม วทานิย กีฬากระชับมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน

1 รายได้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 
รร.ปิยมาตย์

2 1 กมุภาพนัธ์ 2547 คุณพอสม วทานิย กระชับมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน

2 -  รายได้เพ่ือสนบัสนนุการ 
ด�าเนินงานของ รร.ปิยมาตย์

-  เริม่มอบรางวลั Angela Award 
  (ยงัไม่จดัท�าหนงัสอื)

3 22 มกราคม 2549 คณุจนิตนา 
(จริาธิวฒัน์) บุญรตัน์

กระชับมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน

1 -  รายได้มอบเป็นสวสัดกิารครู 
  4 โรงเรยีนๆ ละ 250,000 บาท
-  เริม่จดัท�าหนงัสอื Angela Award 
(รวมประวตัขิองผูไ้ด้รบัรางวลัของ  
ปี พ.ศ. 2547 ไว้ด้วยกนั)

4 20 มกราคม 2551 คุณยุพา ล�่าซ�า กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน

1 -  สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันาฯ สิน้พระชนม์ 
ลดกจิกรรม งดพาเหรด

-  รายได้เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานของ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 2,000,000 บาท

5 24 มกราคม 2553 คณุสพุฒันา อาทรไผท กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน

2 รายได้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 1,500,000 บาท

6 27 มกราคม 2556 คณุวชัร ีศริริตัน์อสัดร กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน

3 -  ถวายรางวลั Angela Award แด่  
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลฯี

  เป็นการส่วนพระองค์และมอบรางวัล    
  Angela Award แด่ท่านผูห้ญิง
  ทศันาวลยั ศรสงคราม
-  รายได้เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานของ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 2,000,000 บาท

-  เลือ่นจาก 29 มกราคม 2555 
เนือ่งจากน�า้ท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554

รายชือ่ประธานจดังานกระชบัมิตรศษิย์อร์ุสลุนิ

(w.ศ. 2545 – 2566)
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ครัง้
ที่

วนัที่ ชือ่ประธาน ช่ืองาน
สมาคมนกัเรียนเก่า/ชมรมศิษย์เก่า

(ครัง้ทีเ่ป็นประธานฯ) วตัถปุระสงค์/หมายเหตุ
KLN MD RC VSD

7 25 มกราคม 2558 ดร.อัสนียา สวุรรณศริิกลุ กระชับมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน: 
ร้อยดวงใจ 
ไปด้วยกัน

3 -  สนบัสนนุการด�าเนนิงาน รร.ปิยมาตย์ 
เป็นเงนิ 870,754 บาท

-  มอบเป็นทนุการศกึษา รร.ปิยมาตย์ 
  จ�านวน 154 ทุน ทนุละ 12,000 บาท    
  เป็นเงนิ 1,848,000 บาท
-  พฒันาครอูร์ุสลิุน 4 โรงเรียน
  เป็นเงนิ 4,170,000 บาท 
  (ยกเว้นกหุลาบวฒันา)
- สนบัสนนุมูลนธิพิระดาบส 
  เป็นเงนิ 500,000 บาท

8 22 มกราคม 2560 ศ.เกียรติคุณ ดร.อรษา 
สุตเธียรกุล

กระชับมิตร 
ศิษย์อุร์สุลิน

1 -  ในหลวงรชักาลท่ี 9 เสดจ็สวรรคต 
(13 ตุลาคม 2559) แต่งกายไว้ทกุข์

-  รายได้สมทบสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 2,000,000 บาท

9 27 มกราคม 2562 คุณยุพา ล�่าซ�า กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน: 
ร้อยดวงใจ 
ให้คุณครู

2 -  รายได้เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานของ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 1,500,000 บาท

-  ให้กองทนุเพ่ือครเูกษยีณ อร์ุสุลิน 3 
  โรงเรยีนๆ ละ 375,000 บาท  
  (ยกเว้น รร.มาแตร์เดอฯี)

10 24 มกราคม 2564  คุณวรรณนภา 
ฉายาวิจิตรศิลป์

กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน: 
20 ป ี
สานสัมพันธ ์
แห่งรัก

4 รายได้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 
รร.ปิยมาตย์ เป็นเงนิ 2,634,385.50 บาท

11 29 มกราคม 2566 คุณสุชาดา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล

กระชับมิตร
ศิษย์อุร์สุลิน: 
สานสัมพันธ ์
ครอบครัว 
อุร์สุลิน

4 รายได้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 
รร.ปิยมาตย์
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ศิษย์อุร์สุลิน  หัวใจเป็นหนึ่ง
เปี่ยมรักลึกซึ้ง  แบ่งปันด้วยหัวใจ

รับใช้สังคม  ไม่เคยคิดหวั่นไหว
บนเส้นทางยิ่งใหญ่ ของแม่อัญจลา

สุดปลายขอบฟ้า พวกเราไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
รู้รักประจักษ์ใน เซอร์เวียมคือศักดิ์ศรี

มั่นคงกล้าหาญ ในคุณธรรมความดี
ดังประกายดาวสดุดี ท่านนักบุญอุร์สุลา

ร่วมแรงกายใจ สามัคคีมีจรรยา
จนสิ้นดินฟ้า  จับมือมั่นประสานใจ

เนื้อร้อง:  อาจารย์นิตยา ตันทโอภาส (โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย)
  คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ (โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย)
ท�านอง:  คุณครูบุญเทียม สุริยะน้อย (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย)
เรียบเรียงดนตรี:  คุณครูบงกช ทรรทรานนท์ (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย)

เพลง
ศิษย์อร์ุสลุนิ
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There’s a word that wakes our spirits lifts our thoughts on high.
Where Saint Ursula’s own emblem sparkles in the sky.
As unto the pole star pointing brightly shines the bear.

She doth point the way to heaven leads our footsteps there.
And the badge that shows our motto shall be ever dear.
And for God we’ll serve our neighbor, His own image here.
Serviam shall be our watchword, marching on we’ll sing.
Battling ’gainst the pride of satan serving Christ our King.
Battling ’gainst the pride of satan serving Christ our King.

เพลง
SERVIAM

65



ข้อมูลติดต่อ

คณะอร์ุสลุนิแห่งสหภาพโรมัน 

ประเทศไทย

534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
www.ursulinesth-ur.org
อีเมล: thailandursulines@gmail.com
โทร: 0-2252-6316, 0-2252-4928 
โทรสาร: 0-2253-9850

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกุหลาบวัฒนา

534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
www.facebook.com/
KularbWattanaSchool.Official

โรงเรยีนมาแตร์เดอวิีทยาลยั

534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
www.materdei.ac.th
โทร: 0-2252-6316   
โทรสาร: 0-2253-9785

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอวิีทยาลยั 

ในพระบรมราชปูถัมภ์

534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
www.ourmaterdei.com,
www.facebook.com/ourmaterdei
อีเมล: info@ourmaterdei.com
โทร: 0-2252-6316   
โทรสาร: 0-2255-2023

โรงเรียนเรยีนาเชลวิีทยาลยั

166 ถนนเจริญประเทศ ต�าบลช้างคลาน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
www.regina.ac.th
อีเมล: regina@regina.ac.th
โทร: 0-5328-2395   
โทรสาร: 0-5328-1838

สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลวิีทยาลยั

166 ถนนเจริญประเทศ ต�าบลช้างคลาน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
www.facebook.com/RCAlumni2012

โรงเรียนวาสเุทวี

200 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
www.vasudevi.ac.th, 
www.facebook.com/dekvasu
โทร: 0-2211-1773, 0-2674-7095 
โทรสาร: 0-2674-7096

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสเุทวี

200 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
www.facebook.com/vasudevi regina 
mundi

โรงเรียนปิยมาตย์

20 หมู่ 12 ต�าบลแม่นาเรือ 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
www.facebook.com/piyamartschool
อีเมล: piyamart.SC@gmail.com
โทร: 0-5488-9135

โรงเรยีนอร์ุสลุนิ 

ในประเทศไทย

กุหลาบวัฒนา

Regina Rosarii

แม่พระแห่ง

สายประค�าศักด์ิสทิธิ์

มาแตร์เดอี

Mater Dei

มารดาแห่งพระเจ้า

เรยีนาเชลี

Regina Coeli

ราชนีิแห่งสวรรค์

วาสเุทวี

Regina Mundi

ราชนีิแห่งสากลโลก

ปิยมาตย์

มารดาผูเ้ป็นท่ีรกั

หรอืแม่พระ




