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จากศิษย์เก่า...  
ถึงศิษย์เก่า 
 
	 สวัสดี	 เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 และน้องๆ	 ศิษย์เก่าประสานมิตร												
ทุกคน...	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับ
มาทักทายกันอีกครั้งใน	“เรือนจาก”		
	 หากใครยังจำเรือนจากฉบับก่อนๆ ได้	จะเห็นได้ว่าฉบับนี้
เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหา	 เพื่อให้เรือนจากทำ
หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม ได้ดียิ่งขึ้น
เพราะหากเปิดอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากจะได้รับรู้ถึง
กิจกรรมของโรงเรียนที่สมาคมฯ	 มีส่วนร่วมเหมือนที่ผ่านมา
แล้ว	 เรายังได้เล่าถึงโครงการที่สมาคมฯ	 เป็นโต้โผริเริ่มขึ้น
อย่าง “สวนป่าสาธิต” อันเกิดขึ้นจากแนวคิดที่อยากจะ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ให้กับรุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่		
	 นอกจากนี้	 เรายังเปิดเซ็กชั่นใหม่อย่าง	 “ธุรกิจศิษย์เก่า”	
แนะนำกิจการที่หลากหลายของศิษย์เก่าให้เป็นที่รู้จักกัน									
เซ็กชั่นนี้จึงเป็นความพยายามก้าวแรกของสมาคมฯ ที่จะ
สร้างเครือข่ายระหว่างชาวประสานมิตรด้วยกัน ด้วย
ตระหนักดีว่า การติดต่องานระหว่างรุ่นพี่ -รุ่นน้องหรือ												
เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนั้นพิเศษกว่าการทำธุรกิจกับบุคคลทั่วไป
ในเรื่องของความใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างกัน             
ซึ่งพัฒนาเป็นความรู้สึกอุ่นใจที่มาจากสายสัมพันธ์ของความ
เป็น	“ประสานมิตร”		
	 และเพื่อให้เข้ากระแส	 social	 network	 ที่กำลังมาแรง	
ในปัจจุบัน เราจึงถือโอกาสนี้แนะนำช่องทางการติดต่อ				
สื่อสารออนไลน์ระหว่างศิษย์เก่าที่รวดเร็ว นั่นก็คือ www.
satitprasarnmit.com	และ	ทาง	Facebook	สมาคมศิษย์เก่า	
สาธิตประสานมิตร	 ที่รวมศิษย์เก่าทั้งรุ่นใหญ	่ รุ่นกลาง	 และ
รุ่นเล็ก	ไว้เกือบ	2,000	คนแล้ว	
	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็นบนหน้ากระดาษหรือในหน้า	
Facebook	 ขอยืนยันว่าเรายินดีทุกครั้งที่ได้ทักทายศิษย์เก่า
ทุกคนค่ะ	

 
 

จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ 
 นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร 

 

 ปีที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าฯ ของเราได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็น
ประจำทุกปี และกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วย 
และทั้งหมดนี้คือ 6 กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 

งานแรลลี่การกุศลสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 11 
กรุงเทพฯ-เขาใหญ่ - 31 ก.ค.-1 ส.ค. 2553 
 
	 แรลลี่ครอบครัวประสานมิตรที่ปีนี้มีคอนเซ็ปต์ว่า “Rally	
Green	 Finger”	 โดยพาผู้ร่วมทริปทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติ
ของเขาใหญ่อย่างใกล้ชิด พร้อมเอาใจเด็กๆ และผู้ใหญ่															
ใจยังเด็กด้วยกิจกรรมสนุกๆ	ที่โรงเรียนนายร้อย	จปร.	และ
ปิดท้ายค่ำคืนด้วยปาร์ตี้ชุดแฟนซีสัตว์ป่าฮาเฮที่สร้างความ
เฮฮาให้กับทุกคน แต่แรลลี่ครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ความบันเทิง
เท่านั้น	 ยังมีกิจกรรมอิ่มบุญอย่างตักบาตรเทโวร่วมกันด้วย	
เรียกว่าเป็นทริปครบรส	ได้ทั้งความสนุก	และทำบุญร่วมกัน 

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 “ประสานมิตรเกมส์”  
- 17-23 ต.ค. 2553 
 
	 การแข่ งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนเครือสาธิตทั้ ง                
18 สถาบัน ที่ปีนี้มีสาธิต ประสานมิตร ของเราเป็น
เจ้าภาพ นอกจากสมาคมศิษย์เก่าฯ จะเป็นกำลังใจให้		
กับน้องๆ นักกีฬารุ่นลูกและส่งตัวแทนไปร่วมงานแล้ว	
สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ												
จัดงานเป็นจำนวนเงินถึง	 1,000,000	 บาท	 และบริจาค					
น้ำดื่มทั้งหมด 84,000	ขวด	คิดเป็นมูลค่า	300,000	บาท	
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กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10 
- 13 พ.ย. 2553 
 
	 ปีที่	10	ของการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่	SF	Strike	Bowl	งานนี้สนุกกัน
เต็มที่ทั้งอาจารย์	 ศิษย์เก่า	 ไปจนถึงศิษย์ปัจจุบัน	 และ
นอกจากจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันแล้ว นักกีฬาโบว์ลิ่ง
เฉพาะกิจหลายคนยังได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้าน										
ไปด้วย	
 

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก - 27 พ.ย. 2553 
 
	 ครั้งแรกของการจัดโครงการ	 Pretest	 ระดับเด็กเล็ก	
ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว	
ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้คุ้นเคยกับ
สถานการณ์และบรรยากาศที่จะต้องเจอในวันสอบจริง		
 

งานสายสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
- 9 ธ.ค. 2553 
 
	 งานสนุกส่งท้ายปีที่พี่ๆ มัธยมและน้องๆ ประถม														
รอคอยเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ ส่ง												
ทีมงานมาช่วยอำนวยความสะดวกตามส่วนต่างๆ	 และ
ประจำอยู่ที่ซุ้มยอดฮิตอย่างซุ้มกัลปพฤกษ์	 พร้อมยังนำ
เกมมันๆ	 อย่างเกมบอลลูน	 เกมค้อนเจ้าพลัง	 และเกม											
ขี่วัวโรดิโอมาออกงาน	 มาช่วยเรียกรอยยิ้มและเพิ่มสีสัน
ให้กับงานสายสัมพันธ์ปีนี้อีกแรง 

โครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 - 19 ธ.ค. 2553 
 
	 สมาคมศิษย์เก่าฯ จับมือกับโรงเรียนสาธิต มศว	
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ Prasarnmit	
Pre-Test ม.1 ขึ้น เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานสำหรับ
นักเรียนชั้น	 ป.4-ป.6	 มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการรับทราบระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ของตัวเอง	 และนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาตัวเอง
ก่อนทดสอบจริง	 งานนี้ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจาก
นักเรียนในโรงเรียนและนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ	ด้วย 
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งานเกลียวสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 - 15 ม.ค. 2554 
 
	 ย้อนอดีตสู่บรรยากาศงานสังสรรค์วันวานไปกับงาน																						
เกลียวสัมพันธ์	 ครั้งที่	 6	 ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ	 แปลงโฉมห้อง												
จัดเลี้ยงของโรงแรม	 Marriott	 Executive	 Apartments	 ให้เป็น
บ้านมหศักดิ์	 พร้อมชวนบรรดาวนิดาและพันตรีประจักษ์มาร่วม
งาน	 เพื่อให้เข้าธีม	 “ราตรีสโมสรย้อนยุค”	 ปาร์ตี้กระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างกองหนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ งของ
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	โรงเรียนสาธิต	
มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 โรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	
และสมาคมผู้ปกครองและครูของทั้งโรงเรียนทั้ง	3	แห่ง	 
 

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6  
– 2-3 ก.พ. 2554 
 
	 เมื่อถึงเวลาที่น้องๆ ม.6 หรือศิษย์เก่ามัธยมสาธิต													
รุ่น 51 กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	
จึงขอเป็นตัวแทนรุ่นพี่จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น	 ม.6	
ปีการศึกษา	 2553	 ให้กับน้องๆ	 ที่โรงแรมเดอะเลกาซ	ี												
ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	ระยะเวลา	2	วัน	1	คืน	ที่กาญจนบุรีนี้	
จึงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกและความ
ประทับใจให้กับเด็กๆ	 ทั้งยังเป็นเครื่องหมายถึงการต้อนรับ
น้องๆ	เข้าสู่อีกขั้นที่สำคัญของชีวิตอย่างการเป็นผู้ใหญ่ด้วย	
 
 

กิจกรรม 
สมาคมฯ 

04

 

ทุกวันนี้ หากใครสักคนนั่งลงใต้ร่มเงาอันร่มรื่น  

นั่นก็เป็นเพราะว่า ใครสักคนได้ปลูกต้นไม้นั้นขึ้นเมื่อนานมาแล้ว 

         

วอร์เรน	บัฟเฟ็ตต์ 

ปลูกต้นไม้ในใจรุ่นน้องด้วย... “สวนป่าสาธิต” 

	 ท่ามกลางวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ	
แวดล้อมของสังคม	สิ่งหนึ่งที่แปรผกผันกับเทคโนโลยี	
ใหม่ๆ	และความเจริญทางวัตถุคือ	พื้นที่สีเขียวที่นับวัน	
จะลดลงไปทุกขณะ	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จึง	
ทำให้เด็กๆ	ในเมืองหลวงจำนวนมากเติบโตขึ้นโดยขาด	
โอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ	
	 ดังนั้น	จึงเป็นเรื่องน่ายินดีไม่น้อย	หากเด็กรุ่นใหม่
ในรั้วประสานมิตรจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องสำคัญอย่าง
ธรรมชาติผ่านทางสวนป่าสาธิต	ตำรามีชีวิตที่จำลอง	
พื้นที่ป่าขนาดกว่า	300	ตารางเมตร	ที่สามารถสร้าง
ระบบนิเวศน์ได้ในตัวเองมาอยู่ในโรงเรียน	เพื่อให้เด็กๆ		
ทั้งระดับประถมและมัธยมได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด		
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สกู๊ปพิเศษ 



	 พันธุ์ไม้หายากนานาชนิด	ไม่ว่าจะเป็นไม้ใน	
วรรณคดี	ไม้น้ำชนิดต่างๆ	พืชสมุนไพร	รวมไปถึง	
สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่จะมาพร้อมกับระบบนิเวศน์	
กลางกรุงแห่งนี้	จะเป็นสื่อการสอนชั้นดีที่จะทำให้	
เด็กเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง	ด้วยตระหนักถึง	
ความสำคัญของต้นไม้	และความเกี่ยวพันต่อชีวิต	
ของตัวเอง	
	 การเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้เด็กเกิด	
ความรักและหวงแหนธรรมชาติ	นับเป็นการปลูกฝัง	
ค่านิยมของการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจ	อีกทั้งยัง	
ทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน	ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อได้	
เกิดขึ้นแล้ว	ก็จะติดตัวไปเสมอ	ไม่ว่าเด็กจะเติบโตขึ้น
และอยู่ในส่วนใดของสังคมก็ตาม	
	 โครงการสวนป่าสาธิตนี้จึงเป็นความตั้งใจของ	
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและ	
สมาคมศิษย์เก่าฯ	ที่อยากมอบสิ่งดีๆ	ให้แก่นักเรียน	
ของโรงเรียนสาธิต	ประสานมิตร	และยังหวังให้	
พื้นที่สีเขียวที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นต้นแบบการเรียนรู้	
สำหรับสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ	ด้วย		
เป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง	
สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมแรงกันปลูกฝังจิตสำนึก	
ที่ดีให้กับเยาวชน	

	 นอกจากการวางแผนเตรียมงานตามขั้นตอนต่างๆ	
แล้ว	ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	ยังได้จัดทำภาพยนตร์สั้นที่มีน้องๆ	
ประถมสาธิตเป็นนักแสดง	โดยเดินทางไปถ่ายทำกันถึง	
เขาใหญ่	ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้นอกจากจะเป็นตัวแทนที่	
บอกเล่าถึงเรื่องราวของเด็กๆ	และธรรมชาติได้อย่างดีแล้ว	
ยังทำให้บริษัทเอกชนรายใหญ่หลายแห่งสนใจให้การ	
สนับสนุนโครงการสวนป่าสาธิตด้วย	
	 จากความพยายามและความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายนี้	
ส่งผลให้ในเวลาอันใกล้นี้	แบบแปลนของสวนป่าสาธิตก็จะ	
ไม่ได้เป็นเพียงภาพในกระดาษอีกต่อไป	เพราะเราจะได้หว่าน	
เมล็ดพันธุ์ต่างๆ	ลงในดินและปลูกต้นไม้จำนวนมากในพื้นที่	
ของสวนป่า		
 
 ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้น หยั่งราก และเติบโตไปพร้อมๆ 
กับที่เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักธรรมชาติขึ้นใน
หัวใจของเด็กๆ    
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	 นอกจากคุณครูจะใจดีแล้ว	
บรรยากาศการเรียนยังอบอุ่นมาก	ยิ่งถ้า	
เป็นรุ่นพี่-รุ่นน้องประสานมิตรมาเรียนแล้ว	
รับรองว่าจะยิ่งเป็นกันเองขึ้นอีกหลายเท่า	
ตามปกติ	นักเรียนที่นัดไว้ล่วงหน้าจะมา
ตั้งแต่ประมาณสิบโมง	นั่งเรียน	นั่งทำกันไป
เรื่อยๆ	จนถึงเที่ยง	ก็จะสั่งอาหารอร่อยๆ	
จากร้าน	B’	My	Guest	ของพี่นาซึ่งอยู่	
ใกล้กันมารับประทาน	หลังจากเสร็จมื้อเที่ยง	
ก็จะเรียนกันต่อไปจนถึงบ่ายแก่ๆ		
	 จุดเด่นสำคัญของเดคูพาจเห็นจะ
เป็นกระดาษสวยๆ	ที่เป็นวัสดุหลัก		
เมื่อเข้ามาที่	B’	My	Art	ทุกคนจึงมักจะ
เพลิดเพลินกับกระดาษลายสวยๆ	บางลาย
สวยหวาน	บางลายสวยสดใส	ขณะที่บางลาย
ก็เก๋สมใจคอวินเทจ	กระดาษส่วนใหญ่นำเข้า
มาจากเยอรมนี	อิตาลี	ฝรั่งเศส	และญี่ปุ่น		
พี่นาบอกว่าบางคนมาเรียนก็เพราะชอบที่
กระดาษก็มี		
	 “บางคนก็ชอบเพราะสี	ชอบเพราะ
วัสดุ	แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร	ขอให้ชอบก่อน		
 
 “พี่เชื่อว่า พอเราชอบแล้ว มันจะ

ทำให้เราทำได้เองในที่สุด”  

 

Be Happy at

	 ถ้านิยามของการทำงานอดิเรกคือความสุข		
งานศิลปะชื่อเก๋อย่าง	“เดคูพาจ”	(Decoupage)	ก็คง
เป็นความสุขอย่างหนึ่งของ	“พี่นา”	-	สิรินทร์นารถ	ศิริชยาพร	
ศิษย์เก่าสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	รุ่น	20	
	 คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเดคูพาจ		
ที่พี่นาอธิบายง่ายๆ	ว่า	เป็นงานปะ-แปะ-ตัด-ต่อ	เพราะจะนำ
กระดาษลายสวยๆ	มาตัด-ต่อ-ปะ-แปะ	ลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆ	
นอกจากจะทำให้ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเดิมดูสวยเก๋ขึ้นได้แบบ	
ไม่ซ้ำใครแล้ว	ยังบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากด้วยว่า	เป็นฝีมือ
ตกแต่งของเราเอง	
	 พี่นาเองเมื่อรู้จักกับงานศิลปะจากฝั่งยุโรปชนิดนี้เข้าไป
ครั้งแรกก็หลงเสน่ห์เข้าเต็มๆ	และหมั่นเรียนรู้สะสมเทคนิคที่
ใช้ในงานนี้มานานหลายปี	จนพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขจาก
งานอดิเรกนี้แก่คนอื่นๆ	ด้วยการเปิด	B’	My	Art	โรงเรียน
สอนเดคูพาจที่เพิ่งเปิดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อกลาง
เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง	
	 “เราจะสอนตั้งแต่เบสิกก่อน	ตั้งแต่การทาสี		
การขัดไม้	เพราะถ้าจะทำบนไม้	ก็ต้องขัดไม้ให้เป็น	ต้องขัด	
ให้เนียน	จากนั้นก็เลือกกระดาษ	ชอบรูปภาพไหนก็เลือกมา		
นี่คือเบสิกขั้นต้น	ต่อมาจะเป็นเรื่องเทคนิคต่างๆ	เพราะการ
ทำเดคูพาจมีเทคนิคเยอะ	อย่างเทคนิคลายเส้นหรือการ
เบลนด์ภาพ”	พี่นา	หรือ	“ครูนา”	แห่ง	B’	My	Art	เล่าถึง
ลักษณะการเรียนของที่นี่	



ซ.พรีเมียร์1ถ.ศรีนครินทร์
โทร.02-398-0447
และ08-1840-7709
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	 บางครั้งข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของ	
เราก็ไม่ได้เป็นแค่ของใช้	ของประดับตกแต่ง	แต่ยังทำ	
หน้าที่บอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดความรู้สึกจากผู้ให้	
ถึงผู้รับได้อย่างดี		
	 ของเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูง	แต่เมื่อมาจาก	
การเฟ้นหาอย่างพิถีพิถัน	ก็ทำให้ผู้รับมองเห็นถึงคุณค่า	
ทางจิตใจที่แฝงไว้ในของแต่ละชิ้น	ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าของ	
คุณย่าคุณยายที่เป็นตัวแทนความห่วงใยจากลูกหลาน	
หรือกรอบรูปสลักชื่อและรายละเอียดน้ำหนัก-ส่วนสูง	
เมื่อแรกเกิดที่บอกถึงความรักและความดีใจในวินาทีแรก	
ที่ได้เห็นหน้าลูก	จนอยากจะเก็บทุกรายละเอียดเอาไว้	
เป็นความทรงจำ		
	 หลายคนอาจเกิดคำถามว่า	แล้วเราจะหาของ	
แบบนี้ได้จากที่ไหน		
	 คำตอบนี้อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด	เพราะเมื่อได้เห็น
ผลิตภัณฑ์จาก	OciCat	ของ	“พี่เก๋”	-	สุจิตรา	วัฒนศัพท์	
ศิษย์เก่ารุ่น	11	ของสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	
และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต	ประสานมิตร	ก็รู้ทันที
ว่า	เครื่องใช้โลหะผสมที่มีดีบุกเป็นเบสเหล่านี้สามารถ	
ตอบโจทย์ที่เป็นมากกว่าของใช้ในบ้านได้อย่างดี	
	 OciCat	เป็นบริษัทใหม่ในเครือ	Siam	Pewter		
โรงงานแห่งแรกในเมืองไทยที่จับงานผลิตเครื่องใช้จาก	
พิวเตอร์ซึ่งเป็นโลหะดีบุกผสมพลวงและทองแดง	ปราศจาก	
ตะกั่ว	ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมานานถึง	37	ปี	ไม่ว่า	
จะเป็นยุโรป	จีน	ญี่ปุ่น	แคนาดา	และอเมริกา	ประเทศ	
เหล่านี้จึงคุ้นเคยกับสินค้าประเภทนี้กันอย่างดี	ทั้งใน		
รูปแบบภาชนะบนโต๊ะอาหาร	เครื่องใช้ในครัว	สินค้า	
เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ของใช้สำหรับเด็ก	
หรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ		

มองหาของขวัญพิเศษๆ แบบนี้ แวะไปได้ที่โชว์รูม OciCat ปากซอยลาดพร้าว 130  
โทร. 02-731-0425-6, 02-377-7532 

ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ  
ด้วย ดีบุก 	 จุดเด่นของที่นี่	นอกจากจะสร้างความอุ่นใจให้	

ชาวประสานมิตรอย่างเราๆ	ได้ว่า	สินค้าทุกชิ้นผ่าน	QC	
โดยรุ่นพี่รุ่น	11	คือตัวพี่เก๋เองและรุ่นน้องรุ่น	41	คือ
ลูกชายของพี่เก๋เองแล้ว	OciCat	ยังเด่นเรื่องความประณีต
ในการออกแบบที่พี่เก๋เป็นคนออกไอเดียเองแทบทุกชิ้น	
	 “งานของเราคืองาน	handicraft	กว่าจะออกมาเป็น	
สินค้าแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาในการผลิต	เพราะมีหลาย	
ขั้นตอน	บางชิ้นรวมหมดมากกว่า	10	ขั้นตอน	แล้วแต่ละ	
ขั้นตอนต้องอาศัยความละเอียด	งานของเราจึงเป็นงาน	
ฝีมือจริงๆ”	
	 แม้ว่าอิมเมจส่วนใหญ่ที่คนไทยมีต่อผลิตภัณฑ์ดีบุก	
ยังเป็นสินค้าราคาแพงอยู่	ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะตัว	
ของพิวเตอร์ที่จัดเป็นโลหะที่มีค่าอันดับสี่	รองจาก	
แพลตินัม	ทอง	และเงิน	แต่พี่เก๋ยืนยันว่า	ที่จริงแล้ว
ข้าวของเหล่านี้ไม่ได้แพงอย่างที่เข้าใจกัน	ยิ่งเมื่อเทียบกับ
ความประณีตในการผลิตและความทนทานในการใช้งาน	
ใช้ได้นานโดยไม่ดำและไม่เป็นสนิม	ทั้งยังสามารถสลักชื่อ
หรือเพิ่มรายละเอียดที่ทำให้ของแต่ละชิ้นมีความพิเศษขึ้น
ได้อีกด้วย	
	 “อย่างพวกเฟรมแบบต่างๆ	ทางยุโรปเขามักจะ	
มอบให้กันในโอกาสครบรอบ	anniversary	หรือสั่งทำเป็น	
ที่ระลึกสำหรับเด็กแรกเกิด	ของพวกนี้มีคุณค่านะ	เพราะ	
ทุกชิ้นเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆ	ได้	พี่อยากให้ของ	
พวกนี้มันเป็นมากกว่าของขวัญธรรมดา		
 
 “พี่เชื่อว่าเป็นของที่คนรับได้รับแล้วจะต้องรู้สึก

พิเศษ”  
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สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร         
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ 



วันที่______เดือน____________________ปี___________

เรียนนายทะเบียน

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว______________________________________________มีความประสงค์ขอแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้เคยให้ไว้กับทางสมาคมฯดังต่อไปนี้

[]1.เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล[]2.เปลี่ยนที่อยู่[]3.แจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

(เนื่องจากทางสมาคมฯอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกจึงใคร่ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลในส่วนที่3ด้วย)

1.เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

ชื่อ-นามสกุลเดิม:นาย/นาง/นางสาว_________________________นามสกุล____________________________

ชื่อ-นามสกุลใหม่:นาย/นาง/นางสาว_________________________นามสกุล____________________________

(กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาพร้อมกับแบบฟอร์มฉบับนี้ด้วย)

2.เปลี่ยนที่อยู่(กรุณากรอกที่อยู่ใหม่ที่ท่านต้องการให้ทางสมาคมฯใช้ในการติดต่อท่าน) 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่_________หมู่บ้าน/อาคาร____________________ตรอก/ซอย________________________

ถนน_______________________ตำบล/แขวง____________________อำเภอ/เขต________________________

จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์__________________โทรศัพท์__________________________

โทรสาร_____________________โทรศัพท์มือถือ_________________Email_____________________________

3.แจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก 

ชื่อ-นามสกุลเดิมสมัยเรียน(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)_____________________________________________________

วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.)_____/______________/___________รุ่น________________(ถ้าไม่ทราบไม่ต้องกรอก)

ระดับชั้นสุดท้ายที่เรียนที่โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร______________________(เช่นป.6,ม.3,ม.6,ม.ศ.5

ปีพ.ศ.สุดท้ายที่เรียน____________________________ปีการศึกษาสุดท้ายที่เรียน_________________________

(ตัวอย่างเช่น:หากเรียนจบชั้นสุดท้ายที่โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรเดือนมี.ค.ปีพ.ศ.2535ปีการศึกษา2534

ให้ใส่ปีพ.ศ.สุดท้ายที่เรียน=2535ปีการศึกษาสุดท้ายที่เรียน=2534)

เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร[]ฝ่ายประถม[]ฝ่ายมัธยม[]ทั้งสองฝ่าย

ชื่อเพื่อนในรุ่นที่เป็นที่รู้จัก/แกนรุ่น(ถ้ามี)___________________________________________________________

ชื่อสถานที่ทำงานปัจจุบัน_________________________________ตำแหน่ง______________________________

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ(บ้าน/ที่ทำงาน)__________________________โทรสาร_____________________

โทรศัพท์มือถือ___________________________Email________________________________________________

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ_____________________________สมาชิก

   (___________________________________)



 ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความร่วมมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำข้อมูล 

ดังกล่าวไปปรับปรุงให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 หากท่านได้แก้ไขข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว รบกวนส่งโทรสารไปที่ที่ทำการสมาคมฯ เบอร์โทร./แฟกซ์ 02-258-8448 


