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WWAA Face
สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมวังหลัง-วัฒนาทุกท่าน
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต้อนรับเมษายนปีใหม่ไทย เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ไปแล้ว ดิฉันขอถือโอกาสนี้ กราบรดน�้าขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลายคุม้ ครองให้ทา่ นผูอ้ าวุโสของชาววัฒนามีสขุ ภาพแข็งแรง อยูเ่ ป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรของชาววัฒนานานๆ และขอให้พี่ๆ น้องๆ ทุกคนสดชื่นเบิกบาน
เป็นสาวสองพันปีกันทั่วหน้านะคะ
ย่างเข้าเดือนที่ 4 แล้วที่ดิฉันได้เข้ามารับต�าแหน่งนายกสมาคมฯ คณะ
กรรมการ ได้ช่วยกันจัดงานต่างๆ ไปแล้ว เช่น ในเดือนมกราคม เราจัดงาน
“แด่คุณครูด้วยดวงใจ” (To Teachers with LOVE) เพื่อระลึกถึงพระคุณครู
ในเดือนกุมภาพันธ์เราจัดงาน “เรารักวัฒนา” (We Love Wattana) ซึ่ง
เป็นการระดมสมองขอความคิดเห็นจากท่านที่ปรึกษา ในเดือนมีนาคม เราจัด
Workshop “อนาคตวัฒนา” (Wattana’s Future) เพื่อเป็นการระดมสมอง
วางแผนงานของปีและแผนงานในอนาคตจากคณะกรรมการ สวว. และใน
วันที่ 27 เมษายนนี้ เราจัดงาน “ลายครามล�้าค่า” เพื่อเป็นการฉลองการ
ครบรอบวันเกิดให้กับรุ่นที่มีอายุครบ 5 รอบ 6 รอบและ 7 รอบ
ดิฉันรู้สึกยินดีท่ีได้มีโอกาสท�างานให้สวว. ซึ่งถือได้ว่าได้รับใช้โรงเรียน
อันเป็นที่รักอย่างแท้จริง โดยได้ท�างานเป็นกรรมการ สวว. มาหลายสมัย
รวมกว่า 20 ปีแล้ว ส�าหรับ 2 ปีที่รับต�าแหน่งส�าคัญนี้ หวังว่าจะร่วมกับพี่น้อง
ชาววัฒนาทั้งหลายสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ให้ชาววัฒนาช่วยกันท�าให้โรงเรียนอันเป็นที่รักของเราเจริญ
ก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ให้ศิษย์วัฒนาของเรา
ได้มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ
ส�าหรับวารสารวังหลัง-วัฒนา ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ได้มีการปรับโฉม
ไปบ้าง มุ่งหวังให้เกิดความสวยงาม น่าอ่าน เพื่อครอบคลุมกลุ่มผู้อ่าน
ซึ่งมีศิษย์ปัจจุบันรวมอยู่ครึ่งต่อครึ่ง และยังรวมถึงกลุ่มผู้ปกครองอีกด้วย
แม้จะมีสื่ออื่นเกิดขึ้นมากมายดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวังหลังวัฒนา ยังท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์ของศิษย์วัฒนาทุกรุ่นอย่าง
เหนียวแน่น พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน รุ่นน้อง
เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความเข้าใจอันดีค่ะ
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To Teachers With Love
แด่คุณครูด้วยดวงใจ

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อจ.วรรณดี คันธวงศ์ 66 อ.จ.เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ 86 ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ 88 อจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส 86
ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 พงษ์ทิพย์ เทศะภู 99 จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร 100
บรรณาธิการบริหาร ณ ฤดี เคียงศิริ 101
บรรณาธิการ
สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105
กองบรรณาธิการ ชลลกา เก่งระดมยิง 101 ฤธัยชนก มณีวัต 108 ดร.แพง ชินพงศ์ 110 สิวะอาภา ณ สงขลา 110
ฝ่ายวิชาการ
อรุณี ศิริวัฒน์ 93 ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 103
คลังภาพ
ภัทชนก ปริญโญทาร 104 มุกดา องคะสุวรรณ 103 ผศ.สพ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล 103
ธุรกิจโฆษณา
จรรย์จารี ธรรมา 106 จิตติมา สันทัดค้า 111
ส�านักงาน
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 254 2364, 02 254 7991-5 (ต่อ 252) แฟกซ์ 02 254 2364
http://www.wanglangwattana.org http://www.facebook.com/W.W.A.Together

มงคลสูงสุดรองจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็คือครูนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะเด็กวัฒนา ที่ครูต้องดูแลตั้งแต่ตื่นยันเข้านอน ถึงแม้ว่าครู
หลายท่านที่ฉันรดน�้าวันนี้อาจจะไม่เคยสอน หรือไม่ทันกันก็ตาม ก็ถือ
เป็นตัวแทนครูผู้จากเราไปแล้ว - ครูที่ยังอยู่แต่มางานไม่ได้ ครูไม่ได้หวัง
อะไรจากลูกศิษย์ ไม่เคยร้องขอให้พวกเราดูแลครูตอบแทน นอกจากให้
พวกเราเป็นคนดีในสังคม และเพียงปีละ 1 วันกลับมาเยี่ยมเยียนให้ครู
ได้เห็นหน้าบ้างเท่านั้นเอง
ความดีของมนุษย์เรา สูงสุดคือความกตัญญูกตเวทิตา เราไม่จ�าเป็น
ต้องรอจนเราพร้อมแล้วจัดท�าอะไรใหญ่โตให้ แต่บางทีเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
ที่เราท�าได้ ท�าออกจากหัวใจและสม�่าเสมอ ยังความชื่นใจให้ผู้รับ เช่นการ
ร้องเพลงของคณะ Wattana Alumni Chorus และการมาสวัสดีครู มาให้
ครูทายว่าหนูคือใคร ฉันรู้ดีว่าครูรักเรา และไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลย
ทุกสิ่งที่เราท�าให้ครู จะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน ครูก็ปลาบปลื้มและ
ให้พรกลับมาเท่าๆ กัน” นพพร อนันตสิน 105/106

เดือนมกราคม เรามีวันบุรพาจารย์ปี 2556
ถือเป็นงานมงคลประเดิมงานแรกที่คณะกรรมการ
ศิษย์วังหลัง-วัฒนาปี 56-57 จัดขึ้น คืนความหลังให้ครู
ด้วยการแสดงมุทิตาคารวะครู วันนั้นห้องประชุมนีลสัน
เฮส์อบอุ่นอีกครั้ง จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร 100
เป็นต้นเสียงกล่าวปาเจรา ไพเราะจากใจ นานแค่ไหนที่
เราไม่ได้กล่าวท่วงท�านองศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ ทั้งครูทั้งศิษย์
ตื้นตัน ครูหลายท่านน�้าตาคลอ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
105 น�าศิษย์กล่าวบทกลอนระลึกพระคุณครู พร้อม
กล่าวค�าขอโทษ หากครั้งหนึ่งเราอาจท�าผิดให้ครูเสียใจ
แม้ไม่ตั้งใจก็ตาม เสียงเพลงล�าธารเล็กๆ ที่ครูเคยสอน
ขับร้องโดย Wattana Alumni Chorus เพลงพระคุณครู
ของ รศ.จารุณี หงส์จารุ 109 ที่ร้องโดย น้องอ๋อมแอ๋ม
จ๊ะจ๋า เดอะว้อยซ์ ยังก้องอยู่ในโสตประสาท
ภาพที่เห็นครูอาวุโสขึ้นเวทีร้องเพลง
และเต้นระบ�า ยังติดตาพวกเราอยู่.
และนั้นคือความสุขที่เรามอบให้ครูด้วยดวงใจ

ก่อนวันวาเลนไทน์ 2013 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ณ ฤดี เคียงศิริ 101
ศิรพร กฤษณกาญจน์ 99 และชลลกา เก่งระดมยิง 101 น�าทีมกรรมการเรียนเชิญ
ท่านที่ปรึกษากิตติศักดิ์ และที่ปรึกษาสวว. มาจิบน�้าชายามบ่าย “เรารักวัฒนา”
เพื่อระดมความคิด ให้ค�าแนะแนะน�าอันเป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียน

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ ดร.ป๊อบ

อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ วาดหวังว่าวันหนึ่ง อยากเห็นสวว. PTA และ มูลนิธิฯ จะร่วมมือ
กันท�างานเพื่อโรงเรียนเสมือนทีมเดียวกัน ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กล่าวถึงความซื่อสัตย์
ความมีน�้าใจ ความรักของชาววัฒนาที่ควรเน้นย�้า และปลูกฝังต่อไป ให้เด็กวัฒนามีคุณธรรมเหล่านี้
เอื้อเฟื้อให้คนอื่นทั่วไปถึงแม้ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียน คุณพัฒนวดี พงษ์สถิต แนะน�าว่าโรงเรียนเรา
มีชื่อเสียงเรื่องภาษาอังกฤษอยู่แล้ว อยากให้ความเก่งนี้ โดดเด่นในสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่
เราก�าลังก้าวสู่สังคม AEC ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ ให้ข้อคิดเรื่องการสื่อสารในโลกปัจจุบัน
ซึ่งมีการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้น บางทีแต่ละกลุ่มจะมีการสื่อสารกันเองโดยไม่มีระเบียบ เข้าใจ
กันเอง ซึ่งอาจจะท�าลายมีผลกระทบต่อสังคม ท�าลายเด็กโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นไปทั้งโลก ทางสวว.
กับรร.ต้องช่วยเรื่องนี้ให้เป็นไปด้วยดี มีระบบระเบียบ ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร ได้กรุณามอบ
เงิน 100,000 บาท เพื่อร่วมบูรณะตึกเรียนมัธยม พร้อมแสดงความเห็นว่า ดีใจที่โรงเรียนเราเป็น
โรงเรียนประจ�า เป็นสิ่งดีที่ท�าให้เด็กวัฒนาจะบริสุทธิ์ ไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอกมากนัก และ
แน่ใจว่าเด็กวัฒนาโกหกไม่เป็น ด้วยคุณธรรมที่อบรมกันมา คุณบุษกร ณ บางช้าง อยากให้วัฒนา
คงรักษาพื้นที่สีเขียวไว้มากๆ เช่นเดียวกับการรักษาคุณธรรมน�าวิชาการ
นอกจากนั้น ยังได้รับค�าแนะน�าดีๆ อีกหลายอย่างจาก อ.พรรณมหา
วุฒิวโรภาส อ.สาลินี วีระเธียร คุณภัทรา วสันตสิงห์ และคุณวิวรรณ
กรรณสูต บรรยากาศในห้องประชุม PTA แม้จะหนาวไปหน่อยแต่ก็อบอุ่น
ด้วยไอรักจากชาววัฒนา ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น ก่อนจะจาก
ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ ได้แจ้งข่าวดี 2 ชั้นว่า โรงเรียนเรา ได้คะแนนวัดผล
ONET ชั้นป.6 และม.3 คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโรงเรียน
เราเป็นหนึ่งในสี่โรงเรียนเท่านั้นจากโรงเรียน ทั่วประเทศ นอกจากนั้นคณะ
ประสานเสียง Wattana Girl Chorus ยังได้ รับรางวัลชนะเลิศจากส�านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกด้วย

วัฒนาไลน์

วันเวลาผ่านไปแต่ความรักของชาววัฒนาไม่เคยเปลี่ยนแปลง
วันนี้โลกมีสื่อใหม่ๆ มาให้ใช้อัพเดทสถานะ กันทุกวินาที
แต่ส�าหรับชาววัฒนา จะมีอะไรอบอุ่นเท่าวารสารวังหลัง-วัฒนา

ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับ ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 พี่เจนของน้องๆ
ที่ได้รับต�าแหน่งประธานมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
และขอแสดงความยินดีกับ ณ ฤดี เคียงศิริ 101 ที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา วาระที่ 2556-2557
นับเป็นนายกล�าดับที่ 31 ของ สวว. งานนี้ชาววัฒนามั่นใจได้ว่า
วัฒนาจะแข็งแกร่งขึ้น เหนียวหนับกว่าเดิม เพราะท่านนายกฯ
เตรียมกิจกรรมทุกรูปแบบทุกเดือน
Congratulations น้องม.6 รุ่น 138 ทั้ง 180 คน ด้วยนะคะ ที่ได้
ส�าเร็จการศึกษา ได้รับ Diploma น้องม.6 รุ่นนี้ผูกพันกับพี่ๆ สวว.
มาก เพราะน้องหลายคนมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรม สวว. โดยเฉพาะงาน
ดอกไม้แห่งสยาม.. ภูมิใจที่ก้าวมา งามสง่าเมื่อจากไปอย่างสมบูรณ์
และขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน ที่ก้าวสู่รั้ววัฒนา เรามีวัฒนธรรม
วัฒนาที่จะท�าให้น้องอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สอง

เมื่อคริสตมาสปีกลาย พลเรือตรีหญิงกมลา
แสงไชย 95 เอิบจิต วิชยานนท์ 97 วิรัชดา
กิตติวัฒน์ 98 และ พี่หนู สุขสิรีย์ 98 นึกสนุก
ชวนน้องๆ มาร้อง เต้น เล่นสนุกกันรวมรุ่น
95-101 แบบฉบับวัฒนา ด้วยธีมงานชื่องานว่า
“ชีวิตคือละคร (ภาคพิสดาร)” ที่โรงแรม ศิวาเทล
ถนนวิทยุ แต่ละรุ่นจัดเต็มประชันกันสุดฤทธิ์
มีทั้งละครก�าเนิดพระเยซู ครบตัวแสดง
นางมาเรียและโยเซฟ จากรุ่น 95 Phantom of
the Opera จากรุ่น 97 โขนจากรุ่น 98 ยังไม่นับ
ดาราฮอลลีวู้ด แถมยังมีละครไทยนิยายรัก
บ้านทรายทอง สนุกชนิดลืมวัย

กก.ของสวว.วาระนี้ ติดเครดิตระดับ A+++ ด้วยมีระดับด๊อกเตอร์ และว่าที่ด๊อกเตอร์ มากจริงๆ
รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี 93 ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 103 ผศ.สพ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล 103
รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง 105 ดร.แพง ชินพงศ์ 110 และยังมี ว่าที่ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ 101
และว่าที่ดร. ชูพรรณ โกวาณิชย์ 105 ใจเกินร้อย จับมือร่วมทีมช่วยงานวิชาการกับ อรุณี ศิริวัฒน์ 93
ให้มันรู้ซะมั่งว่าน้องใคร… Wattana Children Chorus
จบการแข่งขัน “ขับขานประสานเสียง” ของ สพฐ. ด้วย
คะแนน 93.17 และได้ที่ 1 เหรียญทองระดับประเทศค่ะ
ตั้งแต่ปีใหม่มา รุ่น 102 ตัวติดกันตลอด ตั้งแต่เช็คอินเข้าพัก
โรงเรียน เอ๊ยโรงแรมแห่งหนึ่งออกแบบได้คล้ายตึกประพิธมาก
อบอุ่นเหมือนไปโฮมคัมมิ่งที่เชียงราย อัครพร บัวสรวง 102
ชูธงพาเพื่อนทัวร์แก้ชง สาวปีกุน ตระเวนท�าบุญเป็นการใหญ่
เริ่มที่ไหว้พระธาตุดอยตุง พระแก้วมรกต วัดเล่งเนยยี่ 2
คาดว่าจะจัดกันทั้งปีกุนนี้ ใครสนใจติดต่ออ๋องทัวร์

……วันก่อน ที่ สวว.จัด High Tea จิบน�้าชายามบ่าย
“เรารักวัฒนา” เชิญที่ปรึกษามาระดมสมองให้ข้อคิดดีๆ
ได้รู้จักรุ่นพี่ท่านหนึ่ง เป็นราชนิกูลยศหม่อมราชวงศ์ แต่พี่ขิง
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ บอกว่า ปกติไม่เคยใช้ ม.ร.ว.
น�าหน้า เหตุผลเพราะคุณพี่ใช้ชีวิต อยู่ จ.ปัตตานี นั่นเอง
จัดเต็มไม่น้อยหน้า งานรุ่นวัฒนา 105 พาหรรษา
งานนี้จัดปี 55 อายุครบ 50 ขวบ เลยชวนกันแต่ง
แฟนซี 5 สี สังสรรค์สนุกสนาน เปลี่ยนไม้ประธานรุ่น
จาก ดร.ผึ้ง เป็น “นางร�าแห่งวัฒนา”
สิริวิมล สิทธิประศาสน์ ใครมีอะไรบอกโอ๋ค่ะ

พญ. ดุลยา ไชยเศรษฐ์ 104 ไม่เจอกันมานานกว่าสามสิบปี เปิดบ้านรับเพื่อนๆ ขึ้นไปช่วยจัดงาน
บรรยายธรรมะที่มีคนฟัง 4,000 คนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคมปีกลาย
มีเพื่อนๆ ขึ้นไปช่วยกันคับคั่งและยังได้ไปกินนอนร่วมกันอีกครั้งเหมือนสมัยอยู่โรงเรียน
คุยกันจนหลับคาที่นอน และมี ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์ ท�าหน้าที่แม่ครัวใหญ่
ให้เพื่อนๆ อิ่มหน�าส�าราญกันถ้วนหน้า

วัฒนาไลน์
เลือกตัง้ ผูว้ า่ กทม. ทีผ่ า่ นมา ชาววัฒนาทีล่ งคะแนนให้ มรว.สุขมุ พันธุ์
บริพัตร เพิ่งจะรู้ว่าเลือกคนกันเอง ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณชายหมู
เป็นเขยวัฒนา สามีของสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา 110 นั่นเอง

งานวันดีๆ ของ อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ ที่สวว. จัดให้ศิษย์วัฒนาแสดงมุทิตา
และฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบ 91 ปี ด้วยไอเดียของ ช่อแก้ว เก่งระดมยิง 99
พี่ๆ น้องๆ พากันแต่งชุดลายดอกไม้สดใสบานสะพรั่ง แถมยังร้องเพลงชื่อดอกไม้
ของ มล. พวงร้อย อภัยวงศ์ เนื้อเพลงไพเราะ แก้วขจรผกา สาระภีพิกุล
เลยยิ่งหอมฟุ้งทั้งงาน เล่นเอาเบิร์ดเดย์เกิร์ลเบิกบานราวอายุ 19 ปี
จรรย์จารี ธรรมา 106 ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ช่างสรรหาของรางวัลพิเศษจริงๆ ในวันครูที่ผ่านมา
วันนี้ครูวัฒนามีมีจักรยาน L.A. Turbo สีแดงพาหนะคู่ใจ
ขับขี่จากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่ง สะดวกสบายขึ้นเยอะ

รวมรุ่น 95-101 “ชีวิตคือละคร (ภาคพิสดาร)”

มุกดา องคะสุวรรณ 103 ประธานฝ่ายทะเบียน ฝากแจ้งมายังพี่ๆ น้องๆ
ทุกท่านว่าหากท่านใดเปลี่ยนที่อยู่ ช่วยอัพเดทที่ wwaaregister@gmail.com
เพื่อชาววัฒนาได้รบั ข่าวสารทุกระยะไม่ตกข่าว รบกวนช่วยบอกต่อด้วยนะคะ

ข่าวสุดท้าย อดีตนายกอักษรย่อ พ. ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ไปมีโลกสีชมพูอีกครั้งกับมิสเตอร์ R
ด้วยมีรสนิยมรักชีวิตกลางแจ้งเหมือนกัน ถึงจะหวานแค่ไหนก็ยังมีเวลาเป็นที่ปรึกษา
แถมพ่วงท้ายต�าแหน่งประธานฝ่ายหารายได้อีกต่างหาก

เสาร์ที่ 27 เมษายน

ขอเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมงาน วัฒนาลายคราม งานประเพณีของชาววัฒนา ร่วมแสดงความยินดี
กับรุ่นพี่ 96 และ 85 เนื่องในวาระอายุครบ 6 รอบและ 7 รอบ เพลิดเพลินกับการแสดงชุดพิเศษจากรุ่น 100
เสาร์ที่ 1 มิถุนายน
Wattana Big Bowl 2013 ร่วมสมานฉันท์โยนโบว์ลิ่งกันระหว่างรุ่นต่อรุ่น กฤตยา ล�่าซ�า 107
รับประกันความสนุกสนาน พบกันที่ Blu-O สยามพารากอน เวลา 9:00-13:30 น.
เสาร์ที่ 15 มิถุนายน
พบกับงานศิษย์เกียรติยศ 2013 เชิญรู้จักและร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่รุ่นน้อง
ผู้ที่ท�าคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติจนได้รับรางวัล
ติดตามรายละเอียดจาก Facebook WWA Together และจดหมายตรงถึงผู้แทนรุ่นของท่าน
รับสมัครทีมงานศิษย์ปัจจุบัน ตากล้องสมัครเล่น ( 3 อัตรา) กระจิบข่าวสาวน้อย (3 อัตรา)
โทร. 02-254-2364 ติดต่อพี่จุ๋ม (รุ่น93) พี่จ๊ะ (รุ่น105) พี่ต้อม (รุ่น111)

Life Is Beautiful
ปัจจุบันมีการยอมรับกันแพร่หลายว่า ดนตรีนอกจากจะช่วยท�าให้เราอารมณ์ดี
มีความสุข สนุกสนานแล้ว ดนตรียังมีประโยชน์มากมายหลายด้านต่อคนทุกเพศทุกวัย ดังนี้

ดนตรีนั้นดีมีประโยชน์เกินร้อย
ดร.แพง ชินพงศ์

ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ากิจกรรมดนตรีนั้นมีประโยชน์มาก อย่างน้อยดนตรีก็สร้าง
ความสุขให้กับคนทุกเพศทุกวัยและความสุขที่ได้นี้จะก่อให้เกิดเป็นความรักและเป็นผลดีในทุกสิ่ง

Music is Love, Love is Music, Wattana loves Music.
ข้อมูลอ้างอิง
ดนตรีเพิม่ พลังสมอง, ดร.แพง ชินพงศ์, แปลนฟอร์คดิ ส์. ดนตรี.ขนมหวาน อาหารสมองส�าหรับเด็ก : Sound&Learn, 10 ปีทศวรรษเพือ่ เด็กและภูมปิ ญ
ั ญาของครอบครัว, มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.แพง ชินพงศ์.
มหัศจรรย์ของพลังดนตรี, Life & Family-Manager Online, ดร.แพง ชินพงศ์.

Wattana Yesterday

ไม่ได้มาเยี่ยมคุณครูผกาย 1 ปี ใจหายเล็กน้อยที่เห็นความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปีก่อนนู้นที่ครูอายุ 108 ปี ครูยังสามารถเดินเอง
ได้ ไม่ต้องพึ่งพารถเข็น เป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุดในศูนย์อภิบาล แต่เป็นคนเดียวที่ไม่ต้องใช้รถเข็น น่าทึ่งมากค่ะ แต่ปีที่แล้วครูเกิดอุบัติเหตุ
หกล้ม สะโพกเคลื่อน เลยต้องใช้รถเข็นตั้งแต่นั้นมา
ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่เห็นคือ สายตาครูสู้แสงไม่ได้ ต้องเอามือป้องข้างๆ ตาเกือบตลอดเวลา ดูเหมือนครูกุมขมับ..มึนจังตรู..
ตลอด ไม่ว่าพวกเราจะเข้าไปกราบสวัสดี ก็มึน รายงานตัวตามรายชื่อโพย ก็มึน เอาขนมเค้กวันเกิดไปให้ เปิดกล่องให้ดูขนมเค้กหน้า
สวยๆ ก็มึน เอาการ์ดวันเกิดให้ครูอ่าน ก็อ่านไปมึนไป ร้องเพลงให้ฟัง ก็ฟังแบบมึนๆ สรุปมึนตลอดรายการ 55555 นพพร..แซวคน
แก่อายุ 110 ปีนี่บาปนะจ๊ะ หนูแซวด้วยความเคารพค่ะ

110 ปี คุณครูผกาย ชัชกุล

ความรักเป็นสายสัมพันธ์
ภาพ-เรื่อง โดย นพพร อนันตสิน 105-106

ครูยังจ�าครูวรรณดี ครูสาลินี (จ�าคุณแม่ครูสาลินี) พี่เจน พี่สายสนม ได้ ส่วน 2 นพพร พี่แต๋น ป๊าก ครูพรรณมหา ครู
ไม่ได้บอกว่าจ�าได้หรือเปล่า หรืออาจจะบอกแต่ฉันตกหล่นพลาดเหตุการณ์ไป เพราะมัวแต่เก็บภาพ ถึงไม่ได้เก็บภาพก็
อาจจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะทั้งศิษย์ครู ทั้งรุ่นน้อง มะรุมมะตุ้มชุลมุนอยู่รอบตัวครูจนฉันยังมึนแทน ส่วนมากก็จะถามว่า
ครูขาจ�าหนูได้ไหมคะ ค�าถามยอดฮิตที่เด็กวัฒนาต้องถามครูเก่าๆ ทุกคน ฉันเองว่าต่อไปจะไม่ถามครูแบบนี้แล้วไม่ว่า
ครูคนไหน เมื่อวันครูที่ผ่านมา..โดนกรรมย้อนศรสนองไปเรียบร้อย เข็ดค่ะ นพพรเข็ดแล้ว
ปีนี้ครูอายุครบ 110 ปี ครูวรรณดีจึงเชิญศาสนาจารย์มาอธิษฐานอวยพรวันเกิดเป็นกรณีพิเศษด้วย ถึงว่า..
ท�าไมมีผู้ชายมาด้วย 5555555 แล้วพวกเราก็ร้องเพลงให้ครูฟัง สักพักใหญ่ๆ ครูเปรยออกมาว่าถึงเวลากินข้าวหรือยัง?
เหมือนนพพรเลย มีนาฬิกาปลุกอยู่ที่กระเพาะ พอถึงมื้ออาหารก็จะรู้ทันที พวกเราก็ตามครูไปดูครูกินข้าวกัน เป็นครั้ง
แรกที่ฉันอยู่ดูครูกินข้าว ปกติพอครูจะเริ่มกินข้าว พวกเราก็กลับกันค่ะ ปีนี้เป็นกรณีพิเศษ
อาหารปั่นเสิร์ฟในชาม มีไข่ต้มครึ่งลูกด้วย ครูตักข้าวกินเองเรื่อยๆ มีลูกศิษย์-รุ่นน้องผลัดกันเข้ามาลุ้นถึงขอบ
จานข้าว เป็นการรับประทานอาหารที่อบอุ่นมาก ครูก็กินไปเรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ แต่ก็ไม่อ้อยสร้อย กินตามปกติของครู จน
เกือบหมด ก็กินผลไม้เป็นองุ่นค่ะ ทีแรกครูเอาช้อนตัก แต่องุ่นมาเป็นช่อ ฉันจึงจัดแจงเด็ดใส่ชามให้ครู แล้วครูก็หยิบ
กิน คายเปลือกวางไว้บนโต๊ะ พอกินหมดแล้วครูก็เก็บเปลือกองุ่นลงในชามอย่างเรียบร้อย สมกับเป็นวัฒเนี่ยนจริงๆ ค่ะ
อันที่จริงครูเรียนจบที่วังหลัง ถือว่าเป็นศิษย์เก่าวังหลัง แต่ก็เคยเข้ามาสอนที่วัฒนาอยู่พักหนึ่งค่ะ ก่อนจะไปสอนที่นั่น ที่นี่
ทั่วไทย เคยไปสอนที่ล�าปาง-ปัตตานีด้วย ครูจึงถือว่าเป็นครูของครูของฉัน สุดท้ายก็มาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
วิชาพยาบาลของเซ็นต์หลุยส์ ความที่ครูเป็นศิษย์วังหลังได้เรียนกับแหม่มทั้งหลาย ภาษาอังกฤษครูจึงแข็งแรงแม้จน
เมื่อครูอายุถึง 110 ปีในวันนี้ อายุครูมากกว่าอาคารทุกหลังในโรงเรียนวัฒนาเสียอีก!
เมื่อครูกินข้าวอิ่มแล้ว พวกเราก็ทยอยกันเข้าไปอ้อนครูส่งท้ายก่อนกลับ บางคนจูบแก้มครู บางคนจูบมือ บางคนให้ครูเล่นผมสีสดใส
บางคนกอดครู แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนว่าจะอ้อนรูปแบบไหน ทุกคนจากศูนย์อภิบาลวัดพระวิสุทธิวงส์ด้วยสัญญาใจที่ไม่ต้องกลั่น
เป็นค�าพูดว่าปีหน้า เราจะมากันอีกครั้ง เพราะ ความรักเป็นสายสัมพันธ์ ยึดมั่น ใจเราทั้งหลาย ให้สามัคคีไม่มีวันคลาย

Wattana Today
เรื่อง กองบรรณาธิการ

ปวีณา พงศ์ธนารานนท์ (พิณ)
ประธานนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย
พลอยสุภัค ธีระอัมไพกุล (น�้าฝน)
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“.ที่ไม่ชอบ เพราะเวลามันออกดอก ไม่นานดอกก็ร่วง
มันหมายถึง เราต้องจากที่นี่ไปแล้ว.”
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ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา อย่างสมบูรณ์ เพิ่งผ่านมาเร็วๆ นี้เอง 16 ก.พ. 56
พี่ได้เข้าไปร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปีนี้ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ให้เกียรติ
มาเป็นประธานมอบ วันนั้นเป็นวันที่สดชื่นงดงาม รอยยิ้มจากความสุขของพวกน้อง ของผู้ปกครอง ของพ่อแม่ ตลอดจนผู้มี
เกียรติทุกคน น้องๆ รู้ ไหม มีพี่ๆ หลายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์วัฒนา แต่ไม่มีโอกาสรับ diploma เช่นนี้ ..และพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่
ไม่รู้ว่า ความภูมิใจเมื่อเข้ามา.. งามสง่าเมื่อจากไป ที่สมบูรณ์แบบอย่างวัฒนา..เป็นอย่างไร

“ใจร่าเริง เป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำาให้กระดูกแห้ง” สุภาษิต 17:22
ก่อนหน้าวันงาน ..พี่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงฉลองความส�าเร็จของน้อง มีผู้ใหญ่วัฒนาหลายท่านให้ข้อคิดไว้มากมาย
อจ.เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ท่านบอกไว้ว่า “ใจร่าเริง เป็นยาอย่างดี..” คุณลุงนุกูล ชนะชมภู นายกสมาคม PTA พูดถึงเรื่อง
ความกตัญญู และได้มอบความหวังให้น้องกลับมาช่วยโรงเรียนในอนาคต พี่แอ๊ะ ณ ฤดี เคียงศิริ นายก สวว. ให้ข้อคิด
การก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรู้จักวางสมดุลให้ชีวิต รู้จักการแพ้การชนะ ท้ายสุดครูเอของน้องๆ อาจารย์รติกร พ่วงศิริ
ผู้ประกาศชัดเจนว่า “ไม่มีวันใดเลย ที่ครูไม่ตั้งใจดูแลนักเรียน ครูให้ความส�าคัญทุกเรื่องแม้แต่เรื่องผ้าถุง” น้องๆ คะ พี่
รู้สึกซาบซึ้งความรักความผูกพันของเราชาววัฒนา ที่เห็นคุณค่าของน้องสาววัฒนารุ่น 138 พวกพี่เชื่อว่าอีกไม่นานเกิน
รอ จะมีศิษย์วัฒนารุ่นนี้ เป็นหมอ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นซีอีโอ เป็น… ที่แน่ๆ เป็นคนดีของสังคม งอกงามเต็มไปหมด
ดั่งเนื้อเพลงที่พวกน้องขับร้องท่อนสุดท้ายที่ว่า…ดอกไม้แห่งสยาม นั้นงดงามด้วยหัวใจ มุ่งท�าดีพลีและพร้อมให้ ใส่ใจ
สร้างสรรค์ ต่อเติมรักแบ่งปัน ทุกคืนวันวัฒนา ร้อยดวงใจตามฝันด้วยศรัทธา พาชาติรุ่งเรืองลือนาม …
ด้วยรักและผูกพัน พี่สาว 105
ในปี 1895 โรงเรียนเราได้จัดการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานขึ้น
นักเรียนระดับสูงสุดได้แก่ น.ส. อ�่า (เลขประจ�าตัว 108) แข (109) ปลีก
(เลขประจ�าตัว 103 เป็นคุณยายของอาจารย์สาลินี วีรเธียร) จ�าเริญ แวว (151)
ปุ่น (173) และองุ่น (154) อยู่ในชั้นเดียวกันและส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ไม่เกิน ม.4
รับประกาศนียบัตรที่ท�าด้วยมือ ประทับตราอย่างถูกต้องและผูกริบบิ้นด้วย
และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการสอบประจ�าปีส�าหรับโรงเรียนชาย มีนักเรียน
โรงเรียนประจ�าสตรีของแหม่มโคลเข้าสอบด้วยคือ น.ส. ตาด (เลขประจ�าตัว 275) จี่ (240)
ทองสุก (280) และแช่ม (225) ทั้งหมดสอบผ่านด้วยคะแนนดีเยี่ยมเท่าๆ กับเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็น
ชัยชนะอย่างยิ่งของโรงเรียน จากนั้นมา นักเรียนของเราก็เข้าสอบข้อสอบของรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง อาจจะพูดได้ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแรกที่มีการแจกประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด!!
เรียบเรียงจากบทความแปลจากข้อเขียนของแหม่มโคล
ในหนังสือชื่อ Historical Sketch of the Presbyterian Mission in Siam

ครัวกระโปรงแดง
ต้องยอมรับว่าประเพณีการทานอาหารของพวกเรา
ชาววัฒนามีความเป็นเอกลักษณ์อยู่หลายอย่าง
มีระเบียบวินัย แฝงความอบอุ่นละเมียดละไม
ยากจะมีใครเหมือน

เพราะตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการกินก็ตอ้ งมีระเบียบทีช่ ดั เจน ต้องมีกระดิง่ ให้สญั ญาณค่ะ เพราะของเราไม่ใช่ open kitchen ใครคิดจะกินเมือ่ ไหร่กก็ นิ
ต้องเข้าแถวเป็นระเบียบ แถมมีการแบ่ง composition ของผูร้ ว่ มโต๊ะอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่จบั กลุม่ มัว่ ๆ เป็นก๊วนเป็นแก๊งค์… ไม่ได้คะ่ นักเรียนวัฒนาต้องรูจ้ กั
มารยาทการเข้าสังคม… สมัยก่อนแต่ละโต๊ะต้องประกอบไปด้วยพีห่ วั โต๊ะ มศ. 4-5 คอยดูแลตักข้าวและความเป็นไปให้นอ้ งๆ ปิดท้ายด้วยพีม่ ศ. 3 คอยคุมขนม
ไม่ให้หาย… เอ๊ย ไม่ใช่… คอยดูแลจัดระเบียบปลายโต๊ะ ส่วนน้องๆ ทัง้ หลายก็นงั่ ตัวลีบทานอาหารไปเงียบๆ จนกว่าจะรูจ้ กั วิธเี ข้าสมาคม ถึงจะเม้าท์จะเมนท์
กับพีๆ่ เขารูเ้ รือ่ ง ท�าให้เมือ่ เราโตเป็นผูใ้ หญ่ เราจึงสามารถเข้าสังคมร่วมโต๊ะอาหารกับคนทีเ่ ราไม่รจู้ กั ได้ จะเริด่ จะใหญ่มาแต่ไหน อธิบดีหรือผูว้ า่ การประเทศ
อะไร ชัน้ ก็เม้าท์และเอาตัวรอดได้คะ่ เพราะฝึกตัวลีบมาแต่เล็กๆ แล้วค่ะ
มานัง่ แล้วก็ไม่ใช่วา่ จะทานเลยนะคะ เราต้องขอบคุณพระผูเ้ ป็นเจ้า บิดามารดาผูม้ พี ระคุณ และคนจัดท�าอาหารให้เราก่อน หิวแค่ไหนก็ตอ้ งทน เพราะ
การขอบคุณและร�าลึกถึงบุญคุณคนเป็นเรือ่ งส�าคัญ จะท�าได้กแ็ ค่แอบเปิดฝากับข้าวดูวา่ วันนีม้ อี ะไรกินหนอ ถ้าไม่ชอบกับข้าวก็จะนัง่ หดหูต่ อ่ ไป… อันนีก้ เ็ ป็นการ
ฝึกความอดทน หัดกินง่าย อยูง่ า่ ย (เพราะถ้าไม่กนิ ก็ตอ้ งทนหิว ชีวติ ไม่เห็นจะยากเลยค่ะ) แต่ถา้ เห็นกับข้าวของโปรดละก้อ ต้องนัง่ ลุน้ ขอครูเวรอย่าประกาศอะไร
นานนะคะ ร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าเร็วๆ หน่อยนะคะ (มักจะรัวระยับตอนใกล้จบ) หิวจนตาลายแล้วค่ะ ช่วยเมตตาหนูดว้ ยค่ะ เปิดฝาแล้วก็ตอ้ งรออีกค่ะ ห้าม
ตะกรุมตะกรามนะคะ ต้องรอจนทุกคนได้กบั ข้าวถึงจะลงมือทานค่ะ ตอนโตแล้วไปทานกับคนอืน่ ทีด่ เู ผินๆ เหมือนมีวฒั นธรรม แต่พแี่ กเปิบไม่รอใคร ก็ได้แต่ยมิ้
ในใจ… ไม่งามเลยค่ะพีข่ า !!! เราได้รบั การสอนให้คอยดูแลกัน ได้กบั ข้าวครบมัย้ ห้ามโกยของชอบไว้กนิ คนเดียว ต้องตักแบบเขียมๆ เพือ่ ให้คนอืน่ ได้รบั อย่าง
เพียงพอด้วย ดังนัน้ นักเรียนวัฒนาไปทานทีไ่ หนไม่โกยใส่จานตัวเองค่า อยากเติมกับข้าวก็ไม่ลกุ ไปตักเองเพ่นพ่าน เราใช้วธิ ยี กมืออย่างสุภาพ แล้วคุณพีเ่ ลีย้ งจะ
มาเติมให้ คุณพีเ่ ลีย้ งก็ตอ้ งช�าเลืองๆ โต๊ะอืน่ ด้วย ว่าจะพอแบ่งกันมัย้ นีแ่ หละค่ะ ทุกขัน้ ตอนได้รบั การออกแบบมาให้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูล งดงาม และเหมาะสม
ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือประเพณีการรอทานค�าสุดท้ายร่วมกัน ไม่ทราบทีม่ าว่าแหม่มมิชชันนารีสอน หรือประยุกต์มาจากทหารเกณฑ์ หรือมีพคี่ นใดทีค่ ดิ ค้น
ประเพณีวเิ ศษนีข้ นึ้ มา ซึง่ ก็มคี วามยืดหยุน่ อยูใ่ นตัวอีก คือ ไม่ได้บงั คับ ใครไม่อยากรอก็ไม่ตอ้ งรอ ตอนเราเป็นเด็กก็แอบรูส้ กึ อึดอัดเหมือนกัน ตกลงชัน้ ต้องรอมัย้ แล้ว
ถ้าไม่รอจะเป็นอะไรมัย้ … แต่ถา้ เราทานไม่เสร็จอันนีแ้ หละกดดันสุดๆ โดยเฉพาะถ้ามีพบี่ างคนท�าหน้าเครียดปนเบือ่ ใส่เรา เมือ่ ไหร่จะเสร็จซะทีนอ้ ง… ฮูย้ ยยยยย
ไม่ตอ้ งเคีย้ วแล้ว กลืนเลยโลด !!! ทานเสร็จก็ตอ้ งเก็บจานและยกไปให้พเี่ ลีย้ งล้าง แล้วนัง่ รอจนกว่าคุณครูจะปล่อยให้ไปได้
มานัง่ ร�าลึกถึงความหลัง แล้วก็นกึ ขอบคุณทีไ่ ด้ผา่ นช่วงเวลาดีๆ เหล่านัน้ เราชาววัฒนาเห็นหน้ากันบางทียงั จ�าได้วา่ นัง่ ทานข้าวโต๊ะเยือ้ งกัน พีค่ นนีเ้ ป็น
หัวโต๊ะเรา คนโน้นเป็นพีท่ า้ ยโต๊ะเรา ไอ้ทเี่ คยนัง่ เกร็งๆ ตอนนีก้ แ็ ก่ๆ กันแล้ว (แต่กย็ งั แอบเกรงรังสีพอี่ ยูใ่ นที) และแน่นอนในทีน่ ไี้ ม่ใช่ทๆี่ จะมาเน้นวีรกรรมต่างๆ
เช่น การมาเข้าแถวไม่ทนั การแอบขโมยปลาแห้งหรือมันทอดหวานๆ (เรียกอะไรก็ไม่ทราบ) ใส่ผา้ เช็ดหน้าหรือทิชชูออกมาทานเล่นยามว่าง หรือการออเซาะ
อาจารย์มาลัยวัลย์ให้ซอ้ มเพลงให้ยดื ยาวหลังเทีย่ งนานๆ (บางทีกแ็ อบหมุนนาฬิกาให้ยอ้ นกลับไปสักครึง่ ชัว่ โมง) เพือ่ จะได้มกี าร “ยุบโต๊ะ” เพือ่ ทีพ่ วกเราจะได้นงั่
ทานอาหารด้วยกัน ไม่ตอ้ งนัง่ กับพีๆ่ (นานๆ ขอซักทีคะ่ ) ทัง้ ระเบียบวินยั ประเพณี ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ความสามัคคี มาหล่อหลอมรวมกันเป็นเด็กวัฒนา ดูได้
จากการทานอาหารนีแ่ หละ และเราก็ยงิ่ รักกันแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ เพราะมีความทรงจ�าร่วมกันเกีย่ วกับอาหาร ตืน่ เช้ามาหิวจะตายซะให้ได้ แอบเปิดชามกับข้าวดู ถัว่
กับปลาแห้งทานกับข้าวต้มค่ะ Oh, what a beautiful morning! ท�าไมชีวติ ช่างแห้งแล้งถึงปานนีห้ นอ บางครัง้ เป็นข้าวต้มเครือ่ ง บางวันใสจ๋องหวอง บางวันหนึบ
หนับมาก ข้าวเปียกจนเคาะไม่ลงชามนะคะ คาทัพพีอยูอ่ ย่างนัน้ ล่ะค่ะ เนือ้ หมูสบั บางทีมนั ก็สชี มพูจนน่าตกใจ (ไม่สกุ หรือเนือ้ หมูแน่รเึ ปล่าคะ) อาหารเย็นเป็นอีก
มือ้ ทีเ่ ราต้องฝ่าฟันไปให้ได้ เพราะโดยมากจะมีแกงจืด (สนิทและเย็นสนัน่ ) ผัดผักทีท่ งิ้ ไว้นานจนด�าแล้ว และอาจมีหมูสามชัน้ แปะประดับไว้พองาม เราเดากันเอง
ว่าแม่ครัวมือ้ กลางวันกับมือ้ เย็นต้องคนละคนกันแหงๆ… ไฮไลท์ ต้องมือ้ กลางวันค่ะ ข้าวผัดไข่อกุ กาบาต อร่อยทีส่ ดุ ในสามโลกแล้ว แกงเศษเนือ้ เศษผัก แกง
หน่อไม้เนือ้ สับ แกงคัว่ สับปะรดกับวิญญาณหอยแมลงภู่ แกงขยะ ย�าทวาย หมีก่ รอบ (ทีไ่ ม่กรอบแต่ทา้ ทายให้แคะออกจากชามโดยไม่กระเด้งไปโดนคนอืน่ ) ตบ
ท้ายด้วยกล้วยเชือ่ ม และมันเชือ่ ม (Michelin 3 stars)
อยูอ่ ย่างวัฒนา กินอย่างวัฒนา. อย่ากระนัน้ เลย ขอโอกาสเข้าไปแง้มดูในครัวของโรงเรียนเราดีกว่า Martha Stewart
ชิดซ้ายไปเลย เพราะวัฒนามีวฒ
ั นธรรมการท�าอาหารทีส่ บื ทอดมาอย่างยาวนาน แน่นอนแม้วา่ ยุคสมัยจะเปลีย่ นไป แต่เรามี
รสนิยมในการท�าและทานอาหารอย่างมีเอกลักษณ์ จะได้มาเม้าท์มาแชร์กนั ว่ายุคพีๆ่ ทานอะไร ยุคใหม่อะไร “โดน” น้อง. จึง
ขอเป็นสือ่ กลางให้พๆี่ น้องๆ มานัง่ โต๊ะร่วมกันอีกครัง้ ในฉบับหน้าค่ะ เอ้า. ค�าสุดท้าย ทานพร้อมกันหน่อยนะคะ

Forward

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา วาระ 2556-2557

1.

คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ รุ่น 101
นายกสมาคมศิษย์วังหลัง–วัฒนา
2. คุณชลลกา เก่งระดมยิง รุ่น 101
อุปนายกที่ 1
3. คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ รุ่น 99
อุปนายกที่ 2 และเหรัญญิก
4. คุณดวงมาลย์ ศรีรักษา รุ่น 99
เลขาธิการ
5. คุณมาลาตี โกสุม รุ่น 98
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. คุณสรนันท์ รามนันท์ รุ่น 102
ผู้ช่วยเลขาธิการ
7. คุณเบญจมาภรณ์ บุณฑริก รุ่น 115
ผู้ช่วยเลขาธิการ
8. คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู รุ่น 99
ที่ปรึกษา และประธานฝ่ายหารายได้
9. คุณกฤตยา ล�่าซ�า รุ่น 107
กรรมการฝ่ายหารายได้
10. คุณอรุณี ศิริวัฒน์ รุ่น 93
ประธานฝ่ายวิชาการ และวางแผนองค์กร

11. ผศ.สพ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล รุ่น 103
กรรมการฝ่ายวิชาการ และวางแผนองค์กร
12. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รุ่น 105
กรรมการฝ่ายวิชาการ และวางแผนองค์กร
13. คุณชูพรรณ โกวานิชย์ รุ่น 105
กรรมการฝ่ายวิชาการ และวางแผนองค์กร
14. รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี รุ่น 93
ประธานฝ่ายปฏิคม
15. คุณชลัยพร สิมะเสถียร รุ่น 93
กรรมการฝ่ายปฏิคม
16. คุณฤธัยชนก มณีวัต รุ่น 108
กรรมการฝ่ายปฏิคม
17. คุณช่อแก้ว เก่งระดมยิง รุ่น 99
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
18. คุณกรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก รุ่น 100
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19. คุณชรริน ญาณนนท์ รุ่น 100
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานงานนักร้อง
20. คุณธาริณี (จูฑะพุทธิ) ไอรมณีรัตน์ รุ่น 120
กรรมการฝ่ายสถานที่

21. คุณภัทชนก ปริญโญทาร รุ่น 104
ประธานฝ่ายนิทรรศการ
22. คุณชญญกาญจน์ ด่านตระกูล รุ่น 118
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
23. คุณสุจีพันธุ์ สังขดุลย์ รุ่น 105
ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
24. คุณสิวะอาภา ณ สงขลา รุ่น 110
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
25. ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ รุ่น 103
ประธานฝ่ายสถานที่
26. คุณมุกดา องคะสุวรรณ รุ่น 103
ประธานฝ่ายทะเบียน
27. ดร.แพง ชินพงศ์ รุ่น 110
ประธานฝ่ายประวัติองค์กร
28. คุณจรรย์จารี ธรรมา รุ่น 106
ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
29. คุณจิตติมา สันทัดค้า รุ่น 111
ประธานฝ่ายกิจกรรม
30. คุณพิชญา บูรพวงศ์ รุ่น 118
ประธานฝ่ายกฎหมาย

ท่านที่ปรึกษาสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา วาระ 2556 - 2557
รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(อดีตนายก)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณจีรวัสส์ ปันยารชุน
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
คุณประภา ยศสุนทร
คุณทอสี สวัสดิ-ชูโต
คุณอัจฉรา หะริณสุต
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ
แพทย์หญิงปิยรัตน์ นิวาตวงศ์
คุณประจิตรา เธียรประสิทธิ์
คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน
คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู

รายนามที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์
อาจารย์ฉันทนา เทือกสุบรรณ
อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์
อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส
ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(คุณนุกูล ชนะชมภู)
ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(คุณลานทิพย์ ทวาทศิน)
ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร
อาจารย์สาลินี วีระเธียร

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คุณชูจิต อเนกวณิช
คุณบุษกร ณ บางช้าง
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์
ศ.พญ.พรสวรค์ วสันต์
คุณพวงทอง สัจจาภินันท์
คุณภัทรา วสันตสิงห์
คุณเมทินี พงษ์เวช
คุณปริศนา รามสูต
คุณพัฒนวดี พงษ์สถิตย์
คุณศรีวรา อิสสระ
คุณบุปผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์
คุณอรัญญา แสงสิงแก้ว
คุณวิวรรณ กรรณสูต

Review

ผลงานคณะกรรมการสวว.
JAN 2011

2554-2555

วันบุรพาจารย์รำาลึก

เปิดฟอร์มกรรมการสวว.ปี 2554-2555
ด้วยงานวันครู 20 มค. 54 นับเป็นการ
เริ่มต้นที่ดีมีก�าลังใจ ศิษย์วัฒนากลับมา
กราบครูเป็นจ�านวนมาก ด้วยอิทธิพล
จากสื่อใหม่เฟซบุค และแม่เหล็กตัว
ส�าคัญ เอ็ม จรรจารีย์ 106 กับ
ต้อม จิตติมา 111

MAR 2011 Wattana Homecoming 2011

ใครที่ได้มาเยือน รร.ร่วมกิจกรรมในงานโฮมคัมมิง่ ปี 2554
ก็คงประทับใจกันไปอีกนาน พวกเราได้เข้าไปเยี่ยมอาคารมัธยม
ในสภาพเดิมๆ ก่อนที่จะมีการบูรณะ ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ
ได้รับบัตรแดง ได้แข่งกีฬาสี ที่ส�าคัญได้รับประทานอาหาร
โรงเรียนรสชาติเหมือนสมัยเรายังนุ่งกระโปรงแดง ไม่เปลี่ยนแปลง

MAY 2011

วันศิษย์อาวุโสและเกียรติยศ 2554 Wattana Prime & Pride 2011

สวว.จัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษย์วัฒนาที่ได้
ท�าคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจนเป็น
ที่ยกย่องในสาขาต่างๆ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดง
ความยินดีแก่รุ่นพี่ ศิษย์วัฒนารุ่น 94 รุ่น 82 และ
รุ่น 70 ที่มีอายุครบห้ารอบ หกรอบ และเจ็ดรอบ
ตามล�าดับ
OCT 2011

ก่อนที่กรุงเทพฯจะมีเรื่องตื่นเต้นวิกฤตการณ์น�้าท่วม
นายกฯ สวว พงษ์ทิพย์ เทศะภู 99 น�าทีมหารายได้
จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย Miss Edna Sara Cole
วันเกิดอาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ One D Day (Wan Dee Day)
เชิญศิษย์เก่าย้อนยุคสวมมาลาน�าไทย ไฉไลกันถ้วนหน้า
ร�าลึกความหลังจัดที่ศาลาโคล์ บรรยากาศเป็นใจ

Review

ผลงานคณะกรรมการสวว.

2554-2555
JAN 2012

งานเดียวเที่ยว 2 งาน 14 มค. 2555
เวทีใหญ่งานวัฒนาแฟร์ และ เวทีเล็ก
งานบุรพาจารย์ร�าลึก 2555
JAN 2012

ดอกไม้แห่งสยาม

ผลงานชิ้นที่สวว.ชุดนี้ภูมิใจ นั่นคือ ละคร “ดอกไม้
แห่งสยาม” ที่ปลุกจิตส�านึกชาววัฒนา โดยเฉพาะ
ศิษย์ปัจจุบันให้รู้จักประวัติการก่อตั้งโรงเรียน การต่อสู้
ของครูแหม่ม และครูไทยผู้เสียสละ งานนี้ศิษย์วัฒนา
รุ่นต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจกันสุดความสามารถ แม้จะ
เกิดวิกฤติการณ์น�้าท่วมใหญ่ ก็ยังฝ่าฟันมาซ้อมละครกัน
ผลลัพธ์ที่น่ายินดี เรามอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการขายบัตรและการบริจาคเพื่อบูรณะอาคาร
มัธยม แต่ยิ่งกว่านั่นคือชาววัฒนารักและภูมิใจ
โรงเรียนมากขึ้น
MAY 2012

วันศิษย์อาวุโสและเกียรติยศ 2555 Wattana Prime & Pride 2012
รวมมิตร 3 งาน Wattana Prime & Pride 2012 +
Wattana Homecoming 2012 พี่น้องๆ ถือโอกาส
กลับบ้านมางานวันศิษย์อาวุโสและศิษย์เกียรติยศ
ร่วมแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ ศิษย์วัฒนารุ่น 95 รุ่น 83
และรุ่น 71 ที่มีอายุครบห้ารอบ หกรอบ และเจ็ดรอบ
ตามล�าดับ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องคนเก่ง

OCT 2012

วันดีๆ..ของอาจารย์วรรณดี ร่วมฉลองวันเกิด
อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ ครบรอบอายุ 91 ปี
เชิญศิษย์วัฒนาพิธีนมัสการอธิษฐาน
พร้อมมอบไข่ขวัญเพื่อแสดงมุทิตาแด่คุณครู

ปรับโฉมวารสารวังหลัง-วัฒนา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ชาววัฒนาให้ใกล้ชิด
ด้วยรูปลักษณ์สดใส

