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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 neighbour, 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.
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สารจากประธาน
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในช่วง 5 - 6 ปีนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมุ่งสรรพกำาลังไปที่

โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง และมีการ

ระดมทุนกันอย่างเข้มข้น แต่กระนั้นก็ดี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยยังดำาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คุณครูเกษียณ

ได้รับการดูแลอย่างดี งานบ้านเทพมีความต่อเนื่องสม่ำาเสมอในการหาทุน

และพัฒนา และโครงการเซอร์เวียมยังสามารถปฏิบัติการให้นักเรียนได้

มีประสบการณ์ตรงกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ งบประมาณสำาหรับใช้จ่าย

ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มาจากการสนับสนุนของผู้ปกครอง และ

นักเรียนเก่า งาน MD Run “วิ่งเพื่อครู” ยังจัดต่อเนื่องทุกปี งานสวยได้กุศล 

ของสมาคมนกัเรยีนเกา่เพ่ือบา้นเทพฯ และกจิกรรมตา่ง ๆ  ไดร้บัการสนบัสนนุ

อย่างเต็มที่

ซสิเตอรข์อขอบพระคณุทกุ ๆ  ทา่นทีไ่ดเ้สียสละแรงกาย และกำาลงัทรพัย์ 

สนับสนุนการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย  

ขอขอบพระคุณกรรมการทุก ๆ ท่านที่มีน้ำาใจให้โรงเรียน สายธารน้ำาใจของ

ท่านที่หลั่งมาด้วย จิตตารมณ์เซอร์เวียม สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้โรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

(ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย)
ประธานมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

  Mater Dei
      Institute
Foundation
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	กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

 1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย ประธานกรรมการ

 2. อาจารย์สุมิตรา พงศธร รองประธานกรรมการ

 3. ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร กรรมการ

 4. คุณจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ

 5. คุณพรพรรณ พรประภา กรรมการ

 6. คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา กรรมการ

 7. คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการ

 8. คุณศกร ทวีสิน กรรมการ

 9. พญ.นาฏ ฟองสมุทร กรรมการ

 10. คุณศรีชนก วัฒนศิริ กรรมการ

 11. คุณอรฤดี ณ ระนอง กรรมการและเหรัญญิก

 12. คุณศรัญญา พุทธารี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

13. อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ กรรมการและเลขานุการ

14. ครูพีรญา ใจชำานาญ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

(จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด และได้รับการ

รับรองจากนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2562)

	กรรมการบริหารมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

 1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย ประธานกรรมการ

 2. คุณสุดถนอม กรรณสูต รองประธานคนที่ 1

 3. คุณศกร ทวีสิน รองประธานคนที่ 2

 4. ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์ กรรมการ

 5. ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร กรรมการ

 6. อาจารย์สุมิตรา พงศธร กรรมการ

 7. คุณสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการ

 8. คุณจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ

 9. คุณพรพรรณ พรประภา กรรมการ

10. คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา กรรมการ

11. คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช กรรมการ

12. คุณประกายดาว เขมะจันตรี กรรมการ

13. คุณอรนุช ว่องปรีชา กรรมการ

14. พญ.นาฏ ฟองสมุทร กรรมการ

15. คุณศรีชนก วัฒนศิริ กรรมการ

16. คุณอรฤดี ณ ระนอง กรรมการและเหรัญญิก

17. คุณศรัญญา พุทธารี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

18. อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ กรรมการและเลขานุการ

19. ครูพีรญา ใจชำานาญ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร
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การดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจะยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ อะไรสำาคัญบ้าง แน่นอนอาคารสถานที่ 

ต้องมคีวามพร้อมรองรบัการจดัการศกึษา บคุลากรตอ้งมปีระสทิธิภาพ และกจิกรรมการเรยีนการสอนต้องนำาสู่พัฒนาการ

ทุก ๆ ด้านของผู้เรียน

เมื่อแรกระดมความคิดกันระหว่างฝ่ายบริหารของโรงเรียน กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งนักเรียนเก่าที่ได้รับเชิญมาหารือ เพ่ือช่วยให้โรงเรียน 

มองไปข้างหน้าว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งมั่นคงด้วยการพัฒนาคุณภาพให้กับมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้อย่างไร ได้มี

การช่วยกันระดมความคิดว่าจะสนับสนุนโรงเรียนได้อย่างไร และสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง จึงทำาให้เกิดการก่อตั้งมูลนิธิ 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยขึ้น

01
บทที่



  “นำานโยบายสู่ภาคปฏิบัติ
      ในการสร้างทัศนคติที่ดี
    และเหมาะสม”
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่กำาหนดอยู่ในข้อ

บังคับ เมื่อ พ.ศ. 2549 และได้รับอนุญาตจากทางการให้จัดตั้งมูลนิธิ

ได้ ปรากฏเป็นข้อที่ 4 ในหมวดที่ 2 ของข้อบังคับ ดังนี้

ข้อ	4.	วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือข้อ	4.	วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

4.1 เพ่ือสง่เสรมิการศกึษาอบรมด้านการพัฒนานกัเรียนโดยตรง 4.1 เพ่ือสง่เสรมิการศกึษาอบรมด้านการพัฒนานกัเรียนโดยตรง 

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานที่รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานที่

4.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึก การอบรม การพัฒนาของ4.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึก การอบรม การพัฒนาของ

เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย ความคิด เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย ความคิด 

สติปัญญา คุณธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสติปัญญา คุณธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

4.3 เพ่ือส่งเสริมการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา4.3 เพ่ือส่งเสริมการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติแห่งชาติ

4.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม4.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.5 เพ่ือดำาเนนิการกศุลสาธารณะหรอืร่วมมอืกบัองค์กรการกศุล4.5 เพ่ือดำาเนนิการกศุลสาธารณะหรอืร่วมมอืกบัองค์กรการกศุล

อื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

4.6 เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี4.6 เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่

ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือ ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือ 

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองใด

ด้วย ”กรอบ” ของวัตถุประสงค์ ที่วางไว้เช่นนี้แต่แรก และองค์

ประกอบของกรรมการมลูนธิิ คอื ฝา่ยบริหารของโรงเรยีน ผูป้กครอง

และนักเรียนเก่า โดยเฉพาะนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และนายก

สมาคมผู้ปกครองและครู โดยมี ซิสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตของ

โรงเรียน เป็นประธาน และ ผู้อำานวยการโรงเรียน เป็นเลขานุการ  

ซึง่ทำาใหก้ารดำาเนนิการของมลูนธิิ ตลอด 13 ปทีีผ่า่นมา มไิดบ้ดิเบอืน

ไปจากวัตถุประสงค์ ดงัจะขอยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างในการดำาเนนิการ

ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถปุระสงคข์อ้	4.4	เพือ่สง่เสรมิการพฒันาและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม นั้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยให้ความสำาคัญมาก 

ยิ่งขึ้นทุกวัน กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำาเนินการอย่างเป็น

ระบบ ด้วยองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนท่ีลูกจบการศึกษา 

ไปแล้ว 

ปัจจุบัน โรงเรียนมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่มีผู้อำานวยการ

โรงเรียนเป็นประธาน นอกจากมีผู้แทนครูเป็นกรรมการแล้ว และยัง

มีกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้ปกครอง นักเรียนเก่า 

และผู้ปกครองที่ลูกจบไปแล้ว คณะกรรมการชุดนี้ประชุม ภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง หน้าที่คือการสร้างนโยบายปฏิบัติ และนำานโยบายสู่ภาค 

ปฏิบัติในการสร้างทัศนคติที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งนิสัยในการดูแล 

สิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียน ทั้งให้ความรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่สร้างความต่ืนตัวในการดูแลส่ิงแวดล้อม และมาตรการเกี่ยวกับ

ปัญหาฝุ่นละออง 

กรรมการอีกชุดหนึ่งของโรงเรียน คือ คณะกรรมการ Green 

Office ซึ่งมีผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธาน กรรมการประกอบไป

ด้วยคุณครูที่ช่วยงานด้านอาคารสถานที่ การจัดซื้อทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

และ วัตถุดิบประกอบอาหาร โดยเลือกปลอดสารพิษ และมาตรฐาน  

green การซอ่มบำารงุ เครือ่งมอืดบัเพลิง การติดตามคา่น้ำา คา่ไฟ เพ่ือ
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การกระตุ้นการใชอ้ย่างคุ้มคา่ กจิกรรม recycle ฯลฯ กรรมการชดุนีม้กีารประชมุทกุเดอืน เพ่ือ

ติดตามการทำางานใหม้ปีระสิทธิภาพ ไมเ่กดิการละเลยการดแูลความปลอดภัย คณะกรรมการ

ชุดนี้ดำาเนินการ โดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการได้รับการอบรมมาตรฐาน green office และ

การศึกษาดูงานที่ทางผู้ปกครองจัดให้ จึงทำาให้การดูแลโรงเรียนกระทำาอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ข้อที่	 4.5	 เพื่อดำาเนินการกุศลสาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล 

อื่น	ๆ	เพื่อสาธารณประโยชน์

โครงการบา้นเทพฯ เปน็โครงการทีเ่กดิขึน้จากการทีท่างคณะซสิเตอรโ์ดย คณุแมท่โีอดอร ์

ฮาเนนเฟลด์ ได้ขอให้สมาคมนักเรียนเก่าดูแลสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ทางซิสเตอร์ได้

รเิริม่จดัตัง้ขึ้นด้วยเห็นความจำาเป็นของชุมชนสวนอ้อย ที่เดก็ ๆ  ไม่ไดร้ับการเลีย้งดูและกระตุน้

พัฒนาการอย่างเหมาะสม การ ”ดูแล” ของสมาคมนักเรียนเก่านั้นกระทำาอย่างครบวงจร  

ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรอย่างเหมาะสม การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร การดูแลอาคารสถานที่ ตลอดจนอาหารการกิน สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้ 

โอนเงินทุนสะสมของโครงการบ้านเทพฯ มาที่มูลนิธิมาแตร์เดอีฯ แต่ยังบริหารทุกอย่าง

อย่างต่อเนื่อง โดยอุปนายกสมาคม ท่านหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบ้านเทพฯ โดยมี

กรรมการสมาคมฯ ผู้แทนฝ่ายบริหารของโรงเรียน และกรรมการที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ 

เชิญเข้ามาร่วม นอกเหนือจากการดำาเนินงานของบ้านเทพ แล้ว ยังจัดกิจกรรมวันสวย 

ได้กุศล จำาหน่าย เสื้อผ้า เครื่องใช้มือสอง ที่ได้รับบริจาคจาก

นักเรียนเก่าและผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน และสินค้าอื่น ๆ 

ที่ได้รับบริจาคมา รายได้นำามอบมูลนิธิฯ รักษาไว้เพ่ือใช้จ่าย 

ในโครงการบ้านเทพ นอกจากนี้ บ้านเทพ ยังมีผู้บริจาคตรงทั้ง

เปน็เงนิอาหาร และเครือ่งใชต่้าง ๆ  ทัง้เปน็ครัง้คราว และตอ่เนือ่ง 

อีก ด้วยบ้านเทพเป็น กิจการที่ สมาคม 

นักเรียนเก่าฯ ร้อยดวงใจแวดวงมาแตร์ให้

ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส  

อนัเปน็การปฏิบตัเิซอรเ์วียมรว่มกนัของชาว

มาแตร์เดอี

นอกจากการดแูลสถานพัฒนาเดก็กอ่น

วัยเรียนแล้ว กองทนุบา้นเทพยงัไดส้นบัสนนุ

คา่ใชจ้า่ยในการเยีย่มโรงเรยีนนอ้งทีจ่งัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าฯ

นำาทีมแพทย์นักเรียนเก่า และจิตอาสาไป

ร่วมในการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดน พร้อมกับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเยี่ยมและจัดกิจกรรม

ทุกปี

อีกงานหนึ่งที่สำาคัญซึ่งอยู่ในกรอบ 

ของวัตถุประสงค์นี้ คือ งานเซอร์เวียม  

ที่ดำาเนินการโดย ซิสเตอร์ ครูและนักเรียน

ของโรงเรียน ซึ่งเป็นทั้งการเรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติของนักเรียน และการช่วยเหลือ 

ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะในโครงการ 

โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง

การ ”ดูแล” ของสมาคม

นักเรียนเก่านั้นกระทำาอย่าง

ครบวงจร ทั้งในเรื่องของ

การจัดการเรียนการสอน

ตามกรอบหลักสูตรอย่าง

เหมาะสม
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ผลงานของมูลนิธิ
ในปีงบประมาณ	2562

งบประมาณเพ่ือการใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงคข์องมลูนธิิ สำาหรับป ี

2562 ได้ตั้งไว้ 24,345,000.00 บาท และได้ใช้จ่ายจริง ดังนี้

1.	เพื่ออาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน

โรงเรียนได้ขออนุมัติงบ 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท

ถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง และปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ตามความจำาเป็น ในปี 2562 โรงเรียนได้ใช้งบประมาณนี้ไป

สมทบในการซ่อมแซม และปรับปรุงชั้น 2 และ 3 ของอาคาร

พลานามัย และเปลี่ยนหลังคา รวมท้ังจัดการทำาห้องแนะแนวมัธยม

ใหม่ ให้เอื้อต่อการบริการนักเรียน นอกจากมูลนิธิฯ แล้ว สมาคม 

ผูป้กครองและครขูองโรงเรียนไดช้ว่ยสนบัสนนุการซอ่มบำารงุทีส่ำาคญั

ในครั้งนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

2.	เพื่อการพัฒนาบุคลากร

ต้ังงบประมาณไว้ 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท

ถ้วน) และได้นำาไปใช้เพื่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดย

เฉพาะการฟ้ืนฟูจิตใจเป็นกลุ่มย่อย ๆ การส่งครูไปร่วมการอบรม

สัมมนาและการจัดให้ครู 1 กลุ่ม จำานวน 26 คน ไปทัศนศึกษาวันครู 

ทีจ่งัหวดัแพรแ่ละนา่น อันเปน็กจิกรรมต่อเนือ่ง จดัตามกลุ่มอายุ ปลีะ

กลุ่ม ทีส่รา้งความสุขใหก้บัคณุครเูปน็อยา่งยิง่ ปนีีโ้รงเรยีนใชเ้งนิเพ่ือ

กิจกรรม ต่าง ๆ เหล่านี้รวมเป็นเงิน 618,125.00 บาท

3.	เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทน	และสวัสดิการครู

ตั้งงบประมาณไว้ 9,800,000.00 บาท และได้ใช้จ่ายทั้งหมด 

5,099,333.25 บาท ดังนี้

3.1 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บไข้การเบิกจ่าย

ของครูตามสิทธิที่พึงได้รับจากกองทุนของการศึกษาเอกชนนั้น ไม่

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริงท้ังหมด ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือ

เพ่ิมเติมจากการทำาประกันกับบริษัทประกัน แต่ในกรณีที่เบิกต้น

สังกัด และเบิกบริษัทประกันไม่ได้ หรือเบิกได้ไม่เท่ากับ ค่าใช้

จ่ายจริงทั้งหมด มูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้ เมื่อผู้อำานวย

การโรงเรียนได้พิจารณาความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำาหนดเป็น 

กตกิากลางไว้แล้ว ซึง่นบัเปน็ประโยชนแ์กค่ณะครมูาก และในป ี2562 

ได้ให้ความช่วยเหลือคุณครูรวมเป็นเงิน 235,861.00 บาท โดยตั้งงบ

ประมาณไว้ 300,000.00 บาท

3.2 บริการตรวจสุขภาพประจำาปี มูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การตรวจสุขภาพประจำาปี ของครูประจำาการ และคุณครูเกษียณที่

ประสงค์รับบริการ โดยตั้งงบประมาณไว้ 500,000.00 บาท แต่ใช้

จ่ายจริงเป็นเงินในการตรวจสุขภาพรวม 314,650.00 บาท และเมื่อ

ผลการตรวจได้รับแล้ว สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดคณะแพทย์นักเรียน

เกา่มาพบคณุครทูลีะทา่น เพ่ือชีแ้จงผล และแนะนำาคุณครูในการดแูล

สุขภาพของตน

3.3 สวัสดิการเงินขอยืมของครูประจำาการ มูลนิธิได้ให้ความ 

ช่วยเหลือครูปัจจุบันที่มีความจำาเป็นกับการใช้จ่ายเงินเป็นการพิเศษ 

เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รักษาพยาบาลบิดา - มารดา หรือการ

เรียนบุตรในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น โดยจัดเป็นเงินขอยืมได้คนละ 

ไมเ่กนิ 100,000.00 บาท ผอ่นชำาระคนืภายใน 5 ป ีและกำาหนดขอยืม

ไดเ้ดอืนละไมเ่กนิ 4 คน ในปงีบประมาณ 2562 มคีรขูอยมืเงนิทัง้หมด 

5 คน เป็นเงิน 500,000.00 บาท

3.4 สวัสดิการครูเกษียณ ปี 2562 มูลนิธิดูแลคุณครูที่เกษียณ

อายุจากโรงเรียนจำานวนรวม 46 ท่าน โดยจัดเป็นการมอบให้เป็น

รายเดือนและค่ารักษาพยาบาล ก. การมอบเงินช่วยเหลือเดือน

ละ 6,000.00 บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 3,048,000.00 บาท จาก

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท ข. ค่ารักษาพยาบาลมีคุณครูเบิก

จำานวน 40 ท่าน ซึ่งมูลนิธิฯได้กำาหนดงบไว้เป็นเงิน 36,000.00 บาท

ต่อคน ในปนีี ้คณุครเูบกิ รวมเปน็เงิน 963,712.75 บาท ค. งบทีต่ัง้ไว้ 

50,000.00 บาทต่อคน ในกรณีเปน็คนไขใ้น มคีณุครเูบกิ 2 ทา่น เปน็

เงิน 37,109.50 บาท รวมเป็นการใช้จ่ายเพื่อครูเกษียณในปี 2562 

ทั้งหมด 4,048,822.25 บาท

การดแูลครเูกษยีณโดยมลูนธิิ

มาแตร์เดอีวิทยาลัยนี้ นับเป็นงาน

ที่สำาคัญ มีคุณค่า ทำาประโยชน์ให้

คุณครูเก่าของโรงเรียน ซึ่งเป็น

เพียงกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคมผู้สูง

อายุในประเทศไทยที่ได้รับความ

ช่วยเหลือพิเศษเช่นนี้

02
บทที่



ปีการศึกษาโรงเรียน ปีงบประมาณมูลนิธิฯ คุณครูอายุเกิน	60	ปี	(นับถึงอายุ	65	ปี) คุณครูอายุเกิน	60	ปี รวม

2562 2563 2 2 4
2563 2564 1 1 2
2564 2565 4 7 11
2565 2566 2 4 6
2566 2567 1 3 4
2567 2568 - 2 2

หมายเหตุ คุณครูที่อายุเกิน 65 ปี ยังคงทำางานต่อที่โรงเรียนจำานวน 4 ท่าน                                                                              ข้อมูลครูเกษียณ 2562 - 2567
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4.3 ทุนการศึกษา ทางโรงเรียนขอมูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 16 ทุน ทุนละ 80,000.00 บาท ต่อปี 

เป็นทุนที่มอบให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 8 ทุน ทั้งนี้

ทางโรงเรียนเลือกให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

เรียน และปรารถนาแรงกล้าที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่

ก็ตระหนักชัดถึงภาระการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งการให้ทุนสนับสนุน

ในปีสุดท้ายของการเรียนที่โรงเรียนนี้ สร้างความสุข ลดความกังวล 

และเพ่ิมแรงบนัดาลใจในการมุง่มัน่ในการศกึษาแกน่กัเรยีน 8 คนของ

แตล่ะรุน่เปน็อย่างมาก นอกจากนียั้งมทีนุการศกึษาสำาหรบันกัเรยีนชัน้

อื่น ๆ อีก 6 ทุน แต่ปีนี้ทุนนักเรียนชั้นต่าง ๆ โรงเรียนได้มอบตาม

ความจำาเป็นที่มีผู้ปกครองขอความช่วยเหลือมีเพียง 4 ทุน จึงรวม

เป็นการใช้จ่ายเพื่อทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,120,000.00 บาท

5.	ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายสำานักงานของมูลนิธิเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยที่เป็น ค่า

กระดาษ ตราไปรษณยีากร จดัพิมพ์และส่งรายงานประจำาป ีและคา่ใช้

จา่ยในการตรวจสอบบญัชเีปน็หลกั ซึง่รวมเปน็เงิน 258,708.49 บาท

4.	การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ผู้ยากไร้	และด้อยโอกาส

4.1 งานเซอร์เวียม ในปี 2562 ทางโรงเรียน ได้ตั้งงบเพื่อการ

ใช้จ่ายไว้ 4,000,000.00 บาท และไม่ได้รณรงค์ขอบริจาคเพิ่มจาก 

ผู้ปกครองนักเรียนในปีนี้ เนื่องจากมีเงินเพียงพอกับการใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้น แต่ก็ได้รับบริจาคมาเป็นเงิน 58,000.00 บาท ส่วนการใช้จ่าย 

นัน้ ไดใ้ชจ้า่ยสำาหรบัโครงการโรงเรยีนพ่ี - โรงเรยีนนอ้ง ในพระราชดำาร ิฯ 

เป็นเงิน 2,302,452.11 บาท บริจาคเป็นทุนการศึกษาผู้ยากไร้ 

390,000.00 บาท และใชจ้า่ยในการชว่ยเหลืออืน่ ๆ  อกี 561,395.60 บาท 

รวมการใช้จ่ายของงานเซอร์เวียม 3,253,847.71 บาท

4.2 โครงการบ้านเทพ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ผู้เป็น

ประธานโครงการบา้นเทพ คอื คณุศรชีนก วฒันศริ ิและในการจดังาน 

สวยได้กุศล คุณเพชรรินทร์ มีเดช เป็นประธาน รายได้ของงานสวย

ได้กุศลและเงินบริจาคสมทบ รวมเป็นเงิน 1,730,142.83 บาท และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบ้านเทพฯ ในปีงบประมาณ 2562 รวมเป็น

เงิน 1,879,226.00 บาท

สรุปการใช้จ่ายในปีงบประมาณ	2562	ได้ดังนี้สรุปการใช้จ่ายในปีงบประมาณ	2562	ได้ดังนี้

1. เพ่ืออาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4,000,000.00 บาท1. เพ่ืออาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4,000,000.00 บาท

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร  618,125.00 บาท2. เพื่อพัฒนาบุคลากร  618,125.00 บาท

3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู

 ครูประจำาการ ครูประจำาการ 1,050,511.00 บาท 1,050,511.00 บาท

 ครูเกษียณ 4,048,822.25 บาท ครูเกษียณ 4,048,822.25 บาท

4. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส4. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

 งานเซอร์เวียม 3,253,847.71 บาท งานเซอร์เวียม 3,253,847.71 บาท

 โครงการบ้านเทพ 1,958,041.00 บาท โครงการบ้านเทพ 1,958,041.00 บาท

 ทุนการศึกษา 1,120,000.00 บาท ทุนการศึกษา 1,120,000.00 บาท

5. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน5. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน 258,708.49 บาท 258,708.49 บาท

สรุปได้ว่าการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 รวมเป็นเงิน 

16,317,055.45 บาทนัน้ มลูนธิิได้ใชจ้า่ยเพ่ือชว่ยโรงเรยีนปรบัปรงุ 

อาคารสถานที่ 24% เพื่อพัฒนาบุคลากร 4% เพื่อสวัสดิการครู 

31% เพ่ือการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 39% และค่าใช้จ่าย

สำานักงาน 2% ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิต่อไปนี้

2%                24%               4%                                      
    

   
   

   
  
  
  
  
  
  
39

%

               31%

ค�าใช�จ�ายสำนักงาน

เพ่ืออาคาร สถานท่ี และอุปกรณ�
การเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาบุคลากร

เพ่ือปรับปร�งค�าตอบแทนครู 
และสวัสดิการครู

การบำเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม 
ผู�ยากไร� และด�อยโอกาส

 แผนภูมิแสดงการใช�จ�าย
ป�งบประมาณ

2562



เพื่ออาคาร สถานที่ 
และอุปกรณ�การเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปร�งค�าตอบแทนครู
และสวัสดิการครู

การบำเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม
ผู�ยากไร� และด�อยโอกาส

ค�าใช�จ�ายสำนักงาน
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หน�วย : บาท

 งบประมาณ
ป� 2562

งบใช�จริง
ป� 2562

08 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำาปี	2562

	งบประมาณปี	2562	 ใช้จริงปี	2562

1. เพื่ออาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์การเรียนการสอน

เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน  4,000,000.00  4,000,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	1 	4,000,000.00	 	4,000,000.00	

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร

2.1 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานและสวัสดิการบุคลากร  1,500,000.00  681,125.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	2 	1,500,000.00	 	681,125.00	

3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู	และสวัสดิการครู

3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน  300,000.00  235,861.00 

3.2 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำาปี  500,000.00  314,650.00 

3.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ  2,000,000.00  1,000,822.25 

3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ  3,000,000.00  3,048,000.00 

3.5 เงินขอยืมครูปัจจุบัน  4,000,000.00  500,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	3 	9,800,000.00	 	5,099,333.25	

4. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ผู้ยากไร้	และด้อยโอกาส

4.1 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม  4,000,000.00  3,253,847.71 

4.2 โครงการซิสเตอร์ฟรังซิส เซเวียร์  200,000.00  - 

4.3 โครงการบ้านเทพ  3,000,000.00  1,879,226.00 

4.4 ทุนการศึกษา 16 ทุน  1,300,000.00  1,120,000.00 

4.5 บริจาคอื่น ๆ  200,000.00  78,815.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	4 	8,700,000.00	 	6,331,888.71	

5. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

5.1 ค่าเดินทางและไปรษณีย์  50,000.00  45,802.00 

5.2 รายงานประจำาปีและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  200,000.00  158,231.40 

5.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  15,000.00  - 

5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  80,000.00  54,675.09 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	5 	345,000.00	 	258,708.49	

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 	24,345,000.00	 	16,371,055.45	



เพื่ออาคาร สถานที่ 
และอุปกรณ�การเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปร�งค�าตอบแทนครู
และสวัสดิการครู

การบำเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม
ผู�ยากไร� และด�อยโอกาส

ค�าใช�จ�ายสำนักงาน

9,800,000.00

5,099,333.25

9,000,000.00

6,331,888.71

345,000.00 258,708.49

5,000,000.00

 4,000,000.00

1,500,000
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หน�วย : บาท

งบใช�จริง
ป� 2562

งบใช�จริง
ป� 2563

09ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
งบใช้จริงปี	2562	เปรียบเทียบงบประมาณประจำาปี	2563

ใช้จริงปี	2562 	งบประมาณปี	2563	

1. เพื่ออาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์การเรียนการสอน

เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน  4,000,000.00  5,000,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	1 	4,000,000.00	 	5,000,000.00	

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร

2.1 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานและสวัสดิการบุคลากร  681,125.00  1,500,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	2 	681,125.00	 	1,500,000.00	

3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู	และสวัสดิการครู

3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน  235,861.00  300,000.00 

3.2 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำาปี  314,650.00  500,000.00 

3.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ  1,000,822.25  1,500,000.00 

3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ  3,048,000.00  3,500,000.00 

3.5 เงินขอยืมครูปัจจุบัน  500,000.00  4,000,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	3 	5,099,333.25	 	9,800,000.00	

4. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ผู้ยากไร้	และด้อยโอกาส

4.1 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม  3,253,847.71  4,500,000.00 

4.2 โครงการบ้านเทพ  1,879,226.00  3,000,000.00 

4.3 ทุนการศึกษา 16 ทุน  1,120,000.00  1,300,000.00 

4.4 บริจาคอื่น ๆ  78,815.00  200,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	4 	6,331,888.71	 	9,000,000.00	

5. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

5.1 ค่าเดินทางและไปรษณีย์  45,802.00  50,000.00 

5.2 รายงานประจำาปีและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  158,231.40  200,000.00 

5.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  -  15,000.00 

5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  54,675.09  80,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่	5 	258,708.49	 	345,000.00	

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 	16,371,055.45	 	25,645,000.00	



10 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย

รายชื่อผู้บริจาค
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รายชื่อผู้บริจาคต่อเนื่อง

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	13	ปี	(2562)

•คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร •คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร •คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ บุญรัตน์ •คุณชมพูภัทร์ พงษ์เจริญ
•คุณณพกฤษฏิ์ รามสูต •คุณดวงพร พานิชนก •คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์ •คุณเนตรชนก ทังสุพานิช
•คุณเนาวนิจ พงษ์ไกรกิตติ •คุณบุณฑริก ภัทระมนต์ •คุณปนิดา อติพญากุล •คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล
•คุณพรพรรณ พรประภา •คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล •คุณรฐกฤษฏิ์ รามสูต •คุณวัชรินทร์ อัศววัลลภ
•คุณวัลล์ธิดา รามสูต •คุณวัลลภา รามสูต •คุณศรีจันทร์ ชัยวิไล •คุณสุณัฏฐา พงษ์เจริญ
•คุณสุพรรณแข สมะลาภา •คุณอรฤดี ณ ระนอง •คุณอรอุมา เอกลาภไพบูลย์ •คุณอิษฏ์นันทน์ บูรณะนนท์
•พ.ญ. อุบลรัตน์ สันตวัตร • วันสวยได้กุศล

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	12	ปี	(2562)

•คุณปิยวรรณ โกมลวิชญ์ •คุณแสงแข ศรีเสริมวงศ์

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	11	ปี	(2562)

•คุณกิติยา ฤกษ์ภูริทัต •คุณเนียนสิริ ขำาหรุ่น •คุณบุญช่วย เกียรติระบิล •คุณพิสินี อินทรทัต
•คุณเพชรลภา ชีวมงคล •คุณลัดดา โรจนวิไลวุฒิ •คุณวรรณวิมล จิตมหาวงศ์ •คุณวรันดา บุลสุข
•คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ •คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล •คุณศศิกร ตีรสวัสดิชัย •คุณศิริรัตน์ นีละคุปต์
•คุณสุนทรี ปัทมสูต •คุณอุษณีย์ มานิกบุตร •น.ท.หญิง กนิษฐ์ ณ นคร •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 89
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 90 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 91 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 92

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	10	ปี	(2562)

•คุณกัลยากร เตยะราชกุล •คุณชมภูนุช ตั้งภรณ์พรรณ •คุณณาทิชา จงเสรี •คุณนฤพร เบญจพัฒนมงคล
•คุณนารดี วุฒิธรเนติรักษ์ •คุณพรรษิมา กาญจนมงคล •คุณวรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์ •คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์
•คุณศรีชนก วัฒนศิริ •คุณสมปรารถนา สุชาติ •คุณอรวิดา กาญจนศูนย์ •คุณอลิศา เทศรัตนวงศ์
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 93

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	9	ปี	(2562)

•คุณกนกอร ทิพยพรกุล •คุณกุลวดี นิ่มนวล •คุณณิชา ประภัสภักดี •คุณณิศรา ธัมมะปาละ
•คุณยุพวดี วงศ์วิทยา •คุณวันเพ็ญ ชาญไพโรจน์ •คุณสุขสันต์รัตน์ จาวลา •พญ.วินิฐา เฉิดพงษ์ตระกูล
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 94

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	8	ปี	(2562)

•คุณกนกวรรณ ตันกิติบุตร •คุณกรกมล ทวีสิน •คุณกานดาภา หวั่งหลี •คุณกิติภัทร์ วงศ์สุรไกร
•คุณกุลตรา กมลวิศิษฎ์ •คุณชนัชฎา วงษ์วิศาลสุข •คุณชมพู ไตรธีระประภาพ •คุณนภสร คาร์ล่า มงคลวนิช
•คุณนฤมล วรรณประทีป •คุณปรารถนา ตันเถียร •คุณเพ็ญลักษณ์ เกรียงวัฒนพงษ์ •คุณแพตริเซีย มงคลวนิช
•คุณภัณชยา รักษาสกุล •คุณสรวณี กู้ประเสริฐ •คุณสุทธดา จีระพันธุ •คุณสุปรียา ประจวบพันธ์ศรี
•คุณอรนุช โอสถานนท์ •คุณอัชยา ตันนิรันดร •คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 95

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	7	ปี	(2562)

•คุณจงกลณี เขมะจันตรี •คุณชลธร สาธิตภิญโญ •คุณดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ •คุณสาลิณี ภู่พกสกุล
•คุณสุรัตนา เตชะพูลผล •คุณอรสุธา ทัพโภทยาน •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 96

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	6	ปี	(2562)

•คุณกนกวรรณ กุศลาศัย •คุณกรเพชร พสวงศ์ •คุณกัญญิกา สูงสว่าง •คุณกันยาอนงค์ นิมมานเหมินทร์
•คุณกัลยา ตรีสุชน •คุณกัลยา แสวงหาบุญ •คุณเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ •คุณเกศินี วรนุชยุทธยง
•คุณแก้วใจ นาคสกุล •คุณจรรยาพร ภัทรกิจวานิช •คุณจินดา ภัทรธำารงวงศ์ •คุณจิรภัค สว่างวโรรส
•คุณจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา •คุณจุลนาถ ชาติยานนท์ •คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม •คุณชนิดา ว่องเดชากุล
•คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ •คุณชลินทร์ทิพย์ บุรีรักษ์ •คุณณัฐกาน เบ้าศิลา •คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย
•คุณทิญานัน ตันติเวสส •คุณธนัญญา จันทร •คุณธนิตา ทังปรีดานันท์ •คุณธาริณี วิภูชนิน
•คุณธิติยา สิริสิงห์ •คุณนฤมล ตันติวนิชย์เจริญ •คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ •คุณนลิน วนาสิน
•คุณนลินทิพย์ พงษ์ไพรัช •คุณนวภรรษ เขมะจันตรี •คุณนันทรี ชีวมงคล •คุณนาถวดี กรัยวิเชียร
•คุณนาริฐา วิบูลยเสข •คุณนุจรี โลหะกุล •คุณบุษกร คูสุวรรณ •คุณบุษราคัม เอี่ยมอำาไพ
•คุณปณัสสา กาญจนวิเศษ •คุณปทมา อัตนโถ •คุณปทิตตา อภิศักดิ์ศิริกุล •คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์
•คุณประภัสสร อัศวเนตรมณี •คุณปริดา มโนมัยพิบูลย์ •คุณปรีชญา วงศ์สุรีย์ •คุณปานวาด สิงหเสนี
•คุณปิยะมาศ เปาอินทร์ •คุณปุตริกา อำาไพพรรณ •คุณพนิดา นานา •คุณพรพิมล มณีวงศ์วัฒนา
•คุณพร้อมระวี วีระโสภณ •คุณพิมพ์ พรหมศิริ •คุณพีรจิต ปัทมสูต •คุณพีรญา ชาญทวีคุณ
•คุณเพ็ญวดี พิชัยสนิธ •คุณเพียรสิริ วงศ์ไวศยวรรณ •คุณภัทร ชลวีระวงศ์ •คุณภัทร ธัญญการ
•คุณภัทรพร ศรีขำา •คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช •คุณมณิกา เฉยเคารพ •คุณมณีจิตร สุวรรณศิลป์
•คุณมณีรัตน์ จารุกิจโสภา •คุณมลลิกา เรืองกฤตยา •คุณมานา ปัจฉิมนันท์ •คุณยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
•คุณรมิดา ธนาดำารงศักดิ์ •คุณระรินทร์ พูลทวีเกียรติ •คุณรักชนก เคียงศิริ •คุณรัตนาพันธ์ สมรรถนาวิน
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หมายเหตุ : การบริจาคโครงการจัดภูมิทัศน์เพ่ื่อการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียนในปีนี้ได้นำามานับเป็นการบริจาคต่อเนื่องด้วย

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	6	ปี	(2562)

•คุณรุสนที ปัทมสูต •คุณลินน์ แมรี่ เบอร์ลี่ •คุณวศินี เกียรติเสวีกุล (วงศ์สุรไกร) •คุณวุฒินา ปรีชาวุฒิ
•คุณศรีประภา สำารวจรวมพล •คุณศศิธร นิธากร •คุณศศินี โควาวิสารัช •คุณศิริพร ศิริธนชัย
•คุณศิริพรรณ ตันติวัฒนพันธ์ •คุณศิริเลิศ ชลเกตุ •คุณศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข •คุณศุภพร พึ่งสุนทร
•คุณสกุลรัตน์ สัจจวโรดม •คุณสมสิริ ลีละวัฒน์วัฒนา •คุณสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน •คุณสันทนา อัมพุช
•คุณสิรภัทร วงศ์สินศิริกุล •คุณสิริภัชนี เหล่าภราดรชัย •คุณสุชาดา วีระเมธีกุล •คุณสุชาดา แสงจารึก
•คุณสุติมา บุญเกียรติบุตร •คุณสุธาทิพ อารยรังษี •คุณสุภาวดี อดุลประเสริฐสุข •คุณสุมัธยา เอกโชติ
•คุณสุมาลา มหาศิริ •คุณสุวัลลีย์ เทพบัญชาพร •คุณหัสวรา แสงรุจิ •คุณอนุสรา อรัญวัฒนานนท์
•คุณอริษา จิระกรานนท์ •คุณอลิสา เคหสุขเจริญ •คุณอลิสา สุทัศน์ ณ อยุธยา •คุณอลิสา อาชวพงษ์สวัสดิ์
•คุณอัจฉรีย์ สิมะกุลธร •คุณอัญชรินทร์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง •คุณอัญมณี โชติกเสถียร •คุณอารดา วิทยวิรานนท์
•คุณอุรามณี บุญเยาวลักษณ์ •ดร.ณัชร สยามวาลา •ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล •พญ.นาฏ ฟองสมุทร
•หม่อมหลวงศศิวิมล รัชนี •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 22 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 46 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 97

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	5	ปี	(2562)

•คุณกิ่งกาญจน์ รอดสวัสดิ์ •คุณจันทนี พฤกษานุวงศ์ •คุณจิระวดี มดทองคำา •คุณฉันทนี ปัทมสูต
•คุณชุติกาญจน์ เอื้อเจริญชัย •คุณณัฐนันท์ ศิลปพิพัฒน์ •คุณดุลยลักษณ์ สมานบุตร •คุณธนาภรณ์ รติธรรมกุล
•คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์ •คุณนวลพรรณ-คุณณฐวรรณ อเนกวณิช •คุณปุณยนุช เอื้อเจริญชัย •คุณพันธิตรา ว่องวิไลกุล
•คุณภูริสา รัตนวงศ์พิบูลย์ •คุณมะลิฉัตร เอื้ออานันท์ •คุณมาณวิกา สงวนวงศ์ •คุณเมจกา จักกายวรกร
•คุณวรพรรณ อินวะษา •คุณสรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม •คุณสีดา ชาญศิลป์ •คุณสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
•คุณสุพินดา พิทยาปรีชานนท์ •คุณอรทิพา เวชพันธุ์ •คุณอรวดี อานามวัฒน์ •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 98
• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย • สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	4	ปี	(2562)

•คุณเกวรินทร์ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) •คุณเกวรินทร์ ปัญญาวุฒิไกร •คุณขวัญชนก พันธุมจินดา •คุณจรัสพร เลิศเธียรดำารง
•คุณจันทรพิมพ์ แสนโกศิก •คุณจิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ •คุณจุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์ •คุณฉัตร ปัญจทรัพย์
•คุณชนันเนตร์ มนูญพงศ์ •คุณชนัยชนม์ อัศวเมธา •คุณชนาทิพย์ โปษยานนท์ •คุณชนิดา ชาญมนูญ
•คุณชลิสา เดอซูซ่า •คุณซุนวา เพ็ชรอัดขาว •คุณฐิตาภรณ์ เพชรเกษม •คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์
•คุณณัฐา ปิติลักษณ์ •คุณดนยา สิงหะผลิน •คุณทีนามารี ผลาดิกานนท์ •คุณธนาฒย์ เหตระกูล
•คุณธวนัน ฤทธิวัฒนะพงศ์ •คุณธัชกร กอรปกีรติพงศ์ •คุณธัญพร ฤทธิวัมนะพงศ์ •คุณธีรดา ศิริพันธุ์
•คุณนวลศิริ ไวทยานุวัตติ •คุณนวิยา ฉัตรอมรรัตน์ •คุณนันทวรรณ สิมะกุลธร •คุณนิดา พูน
•คุณนุดี พฤกษ์ศิริ •คุณเนตรยา ใช้ไววิทย์ •คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล •คุณปาริชาต อินทรสมบัติ
•คุณปิยธิดา กาญจนาภรณ์ •คุณปิยมณี โกมลวิชญ์ •คุณปุณณ์ลลิตา บุณยรัตพันธุ์ •คุณพัชรพรรณ เจียรสวัสดิ์วัฒนา
•คุณพัชราวลัย ชัยปาณี •คุณพัชรี วุฒิธำารง •คุณพิชยา จารุจินดา •คุณพุฒิมดี ว่องกุศลกิจ
•คุณเพ็ญวิภา คุโรวาท •คุณแพรวพรรณ อิทธิธนวัฒนา •คุณมณิศา วัชระคุปต์ •คุณมาชิดา เตชะไพบูลย์
•คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ •คุณรมณีย์ สุริยาอรุณโรจน์ •คุณวนิดา เหมะรัต •คุณวรันธร เทพบัญชาพร (วงศ์สุรไกร)
•คุณวรารินทร์ เครือวาณิชกิจ •คุณวรินทรา วงศ์สุรไกร •คุณวริษฐา วงศ์สุรไกร •คุณวิจิตรา สุขสราญ
•คุณวิชญา โตเหมือน •คุณวิชญา ศิริธนชัย •คุณวิญ มหาศรานนท์ •คุณวิภาดา วงศ์สุรไกร
•คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา •คุณวีรวรรณ จิลลานนท์ •คุณศกร ทวีสิน •คุณศศิธร เพชรจันทร
•คุณศิริวรรณ คุณานนท์ •คุณศิริวัลลา โกศิน •คุณสิริอร ตั้งเสวีพันธ์ •คุณสุปรียา กณิกนันท์
•คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ •คุณสุมัธยา (สุภพันธ์) ผลวัฒนะ •คุณสุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ •คุณโสมรัตน์ รัตนะธัมมาวงศ์
•คุณอชรา แสงรุจิ •คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา •คุณอภิชาติ เจริญพิพัฒพงษ์ •คุณอรพร ดำารงวงศ์ศิริ
•คุณอรยา จิระกรานนท์ •คุณอรยา สูตะบุตร •คุณอรรัตน์ บุญรักษาศรี •คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์
•คุณอิสริยา สุนทราวรกุล •คุณไอยดา วิญญรัตน์ •คุณไอร์ลดา คงคามี •ดร.จริยา บรอคเคลแมน
•ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล •ผศ.กัญญารัตน์ เบญจวัง •พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ •ภญ.พล.ต.หญิง จิตวิมล ปวิตรปก
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 39
(คุณชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล)

•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 99

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	3	ปี	(2562)

•คุณกนิภัทท์ เอกโชติ •คุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์ •คุณกานต์ธิดา กำาจรปรีชา •คุณกิติมาลย์ วัชรานันท์
•คุณแก้วกมล ตันติเฉลิม •คุณจันทราวดี เคียงศิริ •คุณจิตราภา ขจรรุ่งเรือง •คุณจิราวดี วีรบุตร
•คุณจุฑามาศ เมธีสุวภาพ •คุณจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล •คุณชญานี กรลักษณ์ •คุณณัฐฑริกา ศักดิ์ศรี
•คุณธิดารัตน์ พฤกษ์ชะอุ่ม •คุณนลิน รุจิรวงศ์ •คุณนัทธชา สุนทรวิเนตร์ •คุณปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์
•คุณปันชลิตา จันทรากุล •คุณไปรลิดา ตันติเฉลิม •คุณพนิตนาฎ ลัมพสาระ •คุณพันทิพา พงศธร
•คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ •คุณภัทรกมล วิชัยดิษฐ •คุณภัสสรา วรวิวรรธน์ •คุณภารณี วิมลวณิชย์
•คุณเมษา กันตวนิช •คุณรจนาพร คนวาที •คุณรัฐญา รักษาสกุล •คุณรุจิมาภัสร์ สาระ
•คุณฤธัต ลาภอุดมเลิศ •คุณวงค์ทิพย์ แสงสวัสดิ์ •คุณวฤณ มหาดำารงค์กุล •คุณวัฒนา ยงวานิชจิต
•คุณศุภางค์พรรณ พิสิษฐเกษม •คุณษุภคญา คงสิริ •คุณสมฤดี จิตประไพ •คุณสุญาณี พงษ์ธนานิกร
•คุณสุทัสสา เข็มประสิทธิ์ •คุณสุนันท์ ศิริจรรยา •คุณโสภาวดี อุตตโมบล •คุณอาทิตยา จันทศิริโชติ
•ม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 47

(คุณกรองทอง การุณย์นราทร)
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 100

ผู้บริจาคต่อเนื่อง	2	ปี	(2562)

•คุณกรรณาภรณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ •คุณกานต์ลดา กำาจรปรีชา •คุณเกียรติรัตน์ วัฒนพานิช •คุณชญานิศ ธนสารศิลป์
•คุณทิพยวรรณ ฟุ้งลัดดา •คุณธมนณัฏฐ ปลีทอง •คุณนิภาพร จารุจินดา •คุณประวรรธน์ วงษ์ภิญญาวัธน์
•คุณเพ็ญนภา สุนทราภา •คุณภมรทิพย์ เพ็ชรคำา •คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร •คุณรัชนิกุล วงศ์สุรไกร
•คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ •คุณลักษณ์นารา วงศ์สุรไกร •คุณสลิล ยิ่งศิริ •คุณสาวิตรี รมยะรูป
•คุณโสจีรัตน์ จิยะจันทน์ •คุณอัจฉรา ภูมัย •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 21 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 26
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 101



12 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย

รายชื่อผู้บริจาคจากนักเรียนแบ่งตามรุ่น

รายชื่อผู้บริจาคแบ่งตามช่วง

• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 021 18,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 022 24,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 023 3,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 025 24,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 026 30,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 027 9,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 028 12,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 031 18,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 033 12,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 035 40,300.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 037 75,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 038 204,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 039 5,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 040 16,600.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 041 210,500.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 042 43,100.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 043 18,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 044 42,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 045 10,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 046 49,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 047 236,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 048 192,500.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 049 54,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 050 56,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 051 60,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 052 303,500.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 053 35,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 054 39,100.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 055 120,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 056 66,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 057 48,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 058 68,200.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 059 87,600.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 060 91,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 061 120,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 062 78,500.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 063 183,200.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 064 170,100.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 065 99,600.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 066 75,700.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 067 58,800.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 068 48,400.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 069 107,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 070 143,500.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 071 6,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 072 34,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 073 8,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 074 1,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 075 66,300.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 076 18,800.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 077 23,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 078 21,100.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 079 2,500.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 080 15,200.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 081 31,600.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 083 1,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 084 10,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 085 6,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 086 12,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 089 138,500.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 090 131,300.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 091 152,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 092 145,200.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 093 162,770.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 094 361,400.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 095 6,000.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 096 152,200.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 097 260,000.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 098 188,729.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 099 130,500.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 100 216,060.00 • มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 101 164,200.00
• มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น 102 15,000.00

ตั้งแต่	1	ล้านบาท
• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย • วันสวยได้กุศล • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตั้งแต่	2	แสนบาท
•คุณชญานิศ ธนสารศิลป์ •คุณธธิชา เสถียรถิระกุล •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 97 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 100
• สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่	1	แสนบาท
•คุณจันทราวดี เคียงศิริ •คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ บุญรัตน์ •คุณบุณฑริก ภัทระมนต์ •คุณปองนัดดา อุลปาทร
•คุณรัชนิกุล วงศ์สุรไกร •คุณศศิธร นิธากร •พญ.นาฏ ฟองสมุทร •ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 89 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 90 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 91 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 92
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 93 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 94 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 95 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 96
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 98 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 99 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 101

ตั้งแต่	1	หมื่นบาท
•คุณกนกวรรณ กุศลาศัย •คุณกนิภัทท์ เอกโชติ •คุณกรกมล ทวีสิน •คุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์
•คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร •คุณกานดาภา หวั่งหลี •คุณกานต์ธิดา กำาจรปรีชา •คุณกานต์ลดา กำาจรปรีชา
•คุณกิติมาลย์ วัชรานันท์ •คุณกิติยา ฤกษ์ภูริทัต •คุณเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ •คุณเกียรติรัตน์ วัฒนพานิช
•คุณจรัสพร เลิศเธียรดำารง •คุณจรินทร์ เกียรติเฟื่องฟุ •คุณจันทนี พฤกษานุวงศ์ •คุณจันทรพิมพ์ แสนโกศิก
•คุณจำารัสรัตน์ พิชัยชาญณรงค์ •คุณจิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ •คุณจินดา ภัทรธำารงวงศ์ •คุณจิราวดี วีรบุตร
•คุณจุฑา วิวรกิจ •คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม •คุณฉัตร ปัญจทรัพย์ •คุณชนัยชนม์ อัศวเมธา
•คุณชนาทิพย์ โปษยานนท์ •คุณชลธร สาธิตภิญโญ •คุณชลิสา เดอซูซ่า •คุณชุติกาญจน์ เอื้อเจริญชัย
•คุณณิชา หงษ์สิทธิวงศ์ •คุณดุลยลักษณ์ สมานบุตร •คุณทิญานัน ตันติเวสส •คุณธนญา ธนูสิงห์
•คุณธนัญญา จันทร •คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์ •คุณนภัสนันท์ ตัณฑประศาสน์ •คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ
•คุณนลินทิพย์ พงษ์ไพรัช •คุณนวิยา ฉัตรอมรรัตน์ •คุณนาถวดี กรัยวิเชียร •คุณบุญช่วย เกียรติระบิล
•คุณปนิดา อติพญากุล •คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์ •คุณประวรรธน์ วงษ์ภิญญาวัธน์ •คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล
•คุณปันชลิตา จันทรากุล •คุณปุณณ์ลลิตา บุณยรัตพันธุ์ •คุณปุณยนุช เอื้อเจริญชัย •คุณพรพรรณ พรประภา
•คุณพรพิมล มณีวงศ์วัฒนา •คุณพรรษิมา กาญจนมงคล •คุณพลอยพญา ถุนาพรรณ์ •คุณพัชราวลัย ชัยปาณี
•คุณพันธิตรา ว่องวิไลกุล •คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล •คุณพิมพ์ผกา พิชเยนทรโยธิน •คุณพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
•คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ •คุณเพชรลภา ชีวมงคล •คุณเพ็ญลักษณ์ เกรียงวัฒนพงษ์ •คุณเพ็ญวิภา คุโรวาท
•คุณเพียรสิริ วงศ์ไวศยวรรณ •คุณภัทร ชลวีระวงศ์ •คุณภูริสา รัตนวงศ์พิบูลย์ •คุณยุพวดี วงศ์วิทยา
•คุณยูไล สันตรา กิจพานิช •คุณรุจิราภรณ์ หวั่งหลี •คุณลัดดา โรจนวิไลวุฒิ •คุณวรรณวิมล จิตมหาวงศ์
•คุณวรัชยา จตุรประเสริฐ •คุณวรินทร เตชะชัยพรพจน์ •คุณวิจิตรา สุขสราญ •คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล
•คุณวิมลสิริ วิรุฬหสกุล •คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา •คุณศกร ทวีสิน •คุณศรีชนก วัฒนศิริ
•คุณศรีประภา สำารวจรวมพล •คุณศศิธร เพชรจันทร •คุณศิริวรรณ โอสถารยกุล •คุณสกุลรัตน์ สัจจวโรดม
•คุณสาลิณี ภู่พกสกุล •คุณสาวิตรี รมยะรูป •คุณสุทธดา จีระพันธุ •คุณสุธีรา บุณยรักษ์
•คุณสุนทรี บุณยรักษ์ •คุณสุปรียา ประจวบพันธ์ศรี •คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ •คุณหญิงชัชนี จาติกวนิช
•คุณหัสวรา แสงรุจิ •คุณอภิชาติ เจริญพิพัฒพงษ์ •คุณอรนุช โอสถานนท์ •คุณอรยา จิระกรานนท์
•คุณอรอุมา เอกลาภไพบูลย์ •คุณอริษา จิระกรานนท์ •คุณอลิศา เทศรัตนวงศ์ •คุณอลิสา อาชวพงษ์สวัสดิ์
•คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร •คุณอาทินันท์ พีชานนท์ •คุณอุษณีย์ มานิกบุตร •คุณไอร์ลดา คงคามี
•ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล •ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ •ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ •พ.ญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 26 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 35

 (คุณจีราภรณ์ บูรณสมบัติ)
•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 37 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 46

•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 47
(คุณกรองทอง การุณย์นราทร)

•มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 50 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 60
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ต่ำากว่า	1	หมื่นบาท
•คุณกนกวรรณ ตันกิติบุตร •คุณกนกอร ทิพยพรกุล •คุณกรณิศ รัตนากร •คุณกรรณาภรณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ
•คุณกัญญิกา สูงสว่าง •คุณกันยาอนงค์ นิมมานเหมินทร์ •คุณกัลยา ตรีสุชน •คุณกัลยา แสวงหาบุญ
•คุณกัลยากร เตยะราชกุล •คุณกิ่งกาญจน์ รอดสวัสดิ์ •คุณกิติภัทร์ วงศ์สุรไกร •คุณกุลตรา กมลวิศิษฎ์
•คุณกุลวดี นิ่มนวล •คุณเกวรินทร์ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) •คุณเกวรินทร์ ปัญญาวุฒิไกร •คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร
•คุณเกศินี วรนุชยุทธยง •คุณแก้วใจ นาคสกุล •คุณขนิษฐา สิมะกุลธร •คุณขวัญชนก พันธุมจินดา
•คุณจงกลณี เขมะจันตรี •คุณจรรยาพร ภัทรกิจวานิช •คุณจิรภัค สว่างวโรรส •คุณจิระวดี มดทองคำา
•คุณจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา •คุณจิราภรณ์ กาญจนพายัพ •คุณจุฑามาศ เมธีสุวภาพ •คุณจุลนาถ ชาติยานนท์
•คุณจุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์ •คุณจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล •คุณฉันทนี ปัทมสูต •คุณชนัชฎา วงษ์วิศาลสุข
•คุณชนิดา ชาญมนูญ •คุณชนิดา ว่องเดชากุล •คุณชมพู ไตรธีระประภาพ •คุณชมพูภัทร์ พงษ์เจริญ
•คุณชมภูนุช ตั้งภรณ์พรรณ •คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ •คุณชรินทิพย์ อัศววัลลภ •คุณชลินทร์ทิพย์ บุรีรักษ์
•คุณชวนชื่น กาญจนภี •คุณชาคริต จุลวัลลิ •คุณชาญ ว่องปรีชา •คุณแช่มชื่น บูรณศิริ
•คุณซุนวา เพ็ชรอัดขาว •คุณฐิตาภรณ์ เพชรเกษม •คุณฐิตาภา หริตวร •คุณณพกฤษฏิ์ รามสูต
•คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์ •คุณณัฐกาน เบ้าศิลา •คุณณัฐฑริกา ศักดิ์ศรี •คุณณัฐนันท์ ศิลปพิพัฒน์
•คุณณัฐา ปิติลักษณ์ •คุณณันธิมา ลีละสิริ •คุณณาทิชา จงเสรี •คุณณิชา ประภัสภักดี
•คุณดนยา สิงหะผลิน •คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย •คุณดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ •คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์
•คุณทิพยวรรณ ฟุ้งลัดดา •คุณธนาฒย์ เหตระกูล •คุณธนาภรณ์ รติธรรมกุล •คุณธนิตา ทังปรีดานันท์
•คุณธมนณัฏฐ ปลีทอง •คุณธวนัน ฤทธิวัฒนะพงศ์ •คุณธัญพร ฤทธิวัมนะพงศ์ •คุณธาริณี วิภูชนิน
•คุณธาลีสา คุ้มท่าไม้ •คุณธิดาพร สุวรรณมานนท์ •คุณธิดารัตน์ พฤกษ์ชะอุ่ม •คุณธิติยา สิริสิงห์
•คุณธีรดา ศิริพันธุ์ •คุณนภสร คาร์ล่า มงคลวนิช •คุณนฤพร เบญจพัฒนมงคล •คุณนฤมล ตันติวนิชย์เจริญ
•คุณนฤมล วรรณประทีป •คุณนลิน รุจิรวงศ์ •คุณนลิน วนาสิน •คุณนวภรรษ เขมะจันตรี
•คุณนวลศิริ ไวทยานุวัตติ •คุณนันทรี ชีวมงคล •คุณนันทวรรณ สิมะกุลธร •คุณนารดี วุฒิธรเนติรักษ์
•คุณนาริฐา วิบูลยเสข •คุณนิดา พูน •คุณนิตยา โกกะนุทรานนท์ •คุณนิภาพร จารุจินดา
•คุณนิรณรา หัตถการุณย์ •คุณนิลมณี เหตระกูล •คุณนุจรี โลหะกุล •คุณนุชรี อุดมเวศย์
•คุณนุดี พฤกษ์ศิริ •คุณเนตรชนก ทังสุพานิช •คุณเนตรยา ใช้ไววิทย์ •คุณเนาวนิจ พงษ์ไกรกิตติ
•คุณเนียนสิริ ขำาหรุ่น •คุณบุษราคัม เอี่ยมอำาไพ •คุณปณัสสา กาญจนวิเศษ •คุณปทมา อัตนโถ
•คุณปทิตตา อภิศักดิ์ศิริกุล •คุณประภัสสร อัศวเนตรมณี •คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล •คุณปรารถนา ตันเถียร
•คุณปรีชญา วงศ์สุรีย์ •คุณปานวาด สิงหเสนี •คุณปาริชาต อินทรสมบัติ •คุณปิติพงศ์ มติธนวิรุฬห์
•คุณปิยธิดา กาญจนาภรณ์ •คุณปิยมณี โกมลวิชญ์ •คุณปิยวรรณ โกมลวิชญ์ •คุณปิยะมาศ เปาอินทร์
•คุณปุตริกา อำาไพพรรณ •คุณผกา ต่วนสวัสดิ์ •คุณพนิดา นานา •คุณพนิตนาฎ ลัมพสาระ
•คุณพรปวีณ์ ธรรมวิวัฒน์ •คุณพรรษพร แสงตะวัน •คุณพร้อมระวี วีระโสภณ •คุณพัชรพรรณ เจียรสวัสดิ์วัฒนา
•คุณพัชรี วุฒิธำารง •คุณพิชชากานต์ สมานภาพ •คุณพิชยา จารุจินดา •คุณพิมพ์ พรหมศิริ
•คุณพิศมัย เก่งสาริกิจ •คุณพิสินี อินทรทัต •คุณพีรจิต ปัทมสูต •คุณพีรญา ชาญทวีคุณ
•คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ •คุณเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ •คุณเพ็ญนภา สุนทราภา •คุณเพ็ญวดี พิชัยสนิธ
•คุณแพตริเซีย มงคลวนิช •คุณแพรวพรรณ อิทธิธนวัฒนา •คุณภมรทิพย์ เพ็ชรคำา •คุณภัญฤดี แสงชูโต
•คุณภัณชยา รักษาสกุล •คุณภัทรกมล วิชัยดิษฐ •คุณภัทรพร ศรีขำา •คุณภัทรพรรณ สุทธิวาณิชย์
•คุณภัสสรา วรวิวรรธน์ •คุณภารณี วิมลวณิชย์ •คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช •คุณมณิกา เฉยเคารพ
•คุณมณิศา วัชระคุปต์ •คุณมณีจิตร สุวรรณศิลป์ •คุณมณีรัตน์ จารุกิจโสภา •คุณมลลิกา เรืองกฤตยา
•คุณมาชิดา เตชะไพบูลย์ •คุณมาณวิกา สงวนวงศ์ •คุณมานา ปัจฉิมนันท์ •คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์
•คุณเมจกา จักกายวรกร •คุณยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ •คุณรจนาพร คนวาที •คุณรฐกฤษฏิ์ รามสูต
•คุณรดา เชื้อพลากิจ •คุณรมณีย์ สุริยาอรุณโรจน์ •คุณรมิดา ธนาดำารงศักดิ์ •คุณระรินทร์ พูลทวีเกียรติ
•คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร •คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ •คุณรัฐญา รักษาสกุล •คุณรัตนาพันธ์ สมรรถนาวิน
•คุณรัมภา หงสเวส •คุณรุจิมาภัสร์ สาระ •คุณรุสนที ปัทมสูต •คุณเรวดี วิจักษ์ตระกูล
•คุณฤธัต ลาภอุดมเลิศ •คุณลักษณ์นารา วงศ์สุรไกร •คุณลินน์ แมรี่ เบอร์ลี่ •คุณวงค์ทิพย์ แสงสวัสดิ์
•คุณวนิดา เหมะรัต •คุณวรดา ชูวิเชียร •คุณวรพรรณ อินวะษา •คุณวรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์
•คุณวรันธร เทพบัญชาพร (วงศ์สุรไกร) •คุณวรารินทร์ เครือวาณิชกิจ •คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ •คุณวรินทรา วงศ์สุรไกร
•คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ •คุณวริษฐา วงศ์สุรไกร •คุณวรุณ วรรธนาคม •คุณวฤณ มหาดำารงค์กุล
•คุณวศินี เกียรติเสวีกุล (วงศ์สุรไกร) •คุณวัชรินทร์ อัศววัลลภ •คุณวัฒนา ยงวานิชจิต •คุณวันเพ็ญ ชาญไพโรจน์
•คุณวัลล์ธิดา รามสูต •คุณวัลลภา รามสูต •คุณวิชชุดา อรดีดลเชษฐ์ •คุณวิชญา โตเหมือน
•คุณวิชญา ศิริธนชัย •คุณวิญ มหาศรานนท์ •คุณวิภาดา วงศ์สุรไกร •คุณวิไลรัตน์ นิ่มนวลกุล
•คุณวีรินทร์ สุมาวงศ์ •คุณวุฒินา ปรีชาวุฒิ •คุณศรีจันทร์ ชัยวิไล •คุณศรีอัปสร ชัมพุนท์พงศ์
•คุณศศิกร ตีรสวัสดิชัย •คุณศศินี โควาวิสารัช •คุณศิริพร ศิริธนชัย •คุณศิริรัตน์ นีละคุปต์
•คุณศิริเลิศ ชลเกตุ •คุณศิริวรรณ คุณานนท์ •คุณศิริวัลลา โกศิน •คุณศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข
•คุณศุภพร พึ่งสุนทร •คุณษุภคญา คงสิริ •คุณสมปรารถนา สุชาติ •คุณสมฤดี จิตประไพ
•คุณสรวณี กู้ประเสริฐ •คุณสรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม •คุณสลิล ยิ่งศิริ •คุณสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน
•คุณสันทนา อัมพุช •คุณสิรภัทร วงศ์สินศิริกุล •คุณสิริภัชนี เหล่าภราดรชัย •คุณสิริมา เครือตราชู
•คุณสิริอร ตั้งเสวีพันธ์ •คุณสีดา ชาญศิลป์ •คุณสุขสันต์รัตน์ จาวลา •คุณสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
•คุณสุชาดา วีระเมธีกุล •คุณสุชาดา แสงจารึก •คุณสุญาณี พงษ์ธนานิกร •คุณสุณัฏฐา พงษ์เจริญ
•คุณสุติมา บุญเกียรติบุตร •คุณสุธาทิพ อารยรังษี •คุณสุนทรี จรรยาวณิชย์ •คุณสุนทรี ปัทมสูต
•คุณสุนันท์ ศิริจรรยา •คุณสุปรียา กณิกนันท์ •คุณสุพินดา พิทยาปรีชานนท์ •คุณสุภัทรรินทร์ อัศววัลลภ
•คุณสุภาวดี ยุตินาถ •คุณสุภาวดี อดุลประเสริฐสุข •คุณสุมัธยา เอกโชติ •คุณสุมัธยา (สุภพันธ์) ผลวัฒนะ
•คุณสุมาลา มหาศิริ •คุณสุรัตนา เตชะพูลผล •คุณสุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ •คุณสุวัลลีย์ เทพบัญชาพร
•คุณแสงแข ศรีเสริมวงศ์ •คุณโสจีรัตน์ จิยะจันทน์ •คุณโสภาวดี อุตตโมบล •คุณโสมรัตน์ รัตนะธัมมาวงศ์
•คุณอชรา แสงรุจิ •คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา •คุณอนุสรา อรัญวัฒนานนท์ •คุณอภิวัฒน์ เลิศชัยทวี
•คุณอรพร ดำารงวงศ์ศิริ •คุณอรยา สูตะบุตร •คุณอรรัตน์ บุญรักษาศรี •คุณอรฤดี ณ ระนอง
•คุณอรวดี อานามวัฒน์ •คุณอรวิดา กาญจนศูนย์ •คุณอรสุธา ทัพโภทยาน •คุณอรุณคีรีญา พรบุญยรัตน์
•คุณอลิสา เคหสุขเจริญ •คุณอลิสา สุทัศน์ ณ อยุธยา •คุณอัจฉรา ภูมัย •คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์
•คุณอัจฉรีย์ สิมะกุลธร •คุณอัชยา ตันนิรันดร •คุณอาทิตยา จันทศิริโชติ •คุณอานันท์ ตันติเฉลิม
•คุณอาภาวี จันทศิริโชติ •คุณอารดา วิทยวิรานนท์ •คุณอิษฏ์นันทน์ บูรณะนนท์ •คุณอิสริยา สุนทราวรกุล
•คุณอุรามณี บุญเยาวลักษณ์ •คุณไอยดา วิญญรัตน์ •ดร.จริยา บรอคเคลแมน •ดร.ณัชร สยามวาลา
•ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล •น.ท.หญิง กนิษฐ์ ณ นคร •คุณนวลพรรณ-คุณณฐวรรณ อเนกวณิช •ผศ.กัญญารัตน์ เบญจวัง
•พญ.วินิฐา เฉิดพงษ์ตระกูล •พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ •ภญ.พล.ต.หญิง จิตวิมล ปวิตรปก •ม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ
•หม่อมหลวงศศิวิมล รัชนี •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 21 •มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 22



14 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร-สาขา ประเภท เลขที่บัญชี 30/9/2562

ไทยพาณิชย์-เพลินจิต ออมทรัพย์ 059-273780-4  3,937,229.35 

ไทยพาณิชย์-เพลินจิต (พันดวงใจ) ออมทรัพย์ 059-284960-1  1,238,475.83 

กรุงเทพ-ถนนวิทยุ (All Seasons Place) ออมทรัพย์ 911-004629-0  1,796,199.22 

กรุงเทพ-ถนนวิทยุ (All Seasons Place) (พันดวงใจ) ออมทรัพย์ 911-010198-8  2,166,026.52 

กรุงไทย-การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต (พันดวงใจ) ออมทรัพย์ 092-0-11737-6  513,709.68 

กรุงศรีอยุธยา-เพลินจิต ทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 285-1-23517-9  10,002.94 

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 	9,661,643.54	

กรุงเทพ-ถนนวิทยุ (All Seasons Place) ประจำา 911-202528-4

Rate 1.625 ครบกำาหนด 07/10/2562 (9 เดือน)  2,166,312.44 

Rate 1.625 ครบกำาหนด 21/10/2562 (9 เดือน)  10,800,000.00 

Rate 1.625 ครบกำาหนด 29/10/2562 (9 เดือน)  9,000,000.00 

Rate 1.625 ครบกำาหนด 25/11/2562 (9 เดือน)  5,000,000.00 

Rate 1.625 ครบกำาหนด 04/12/2562 (9 เดือน)  24,000,000.00 

รวมเงินฝากประจำา 	50,966,312.44	

รวมเงินฝากทั้งหมด 	60,627,955.98	



มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Mater Dei Institute Foundation
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว).............................. นามสกุล................................... วนัเกดิ  (DD/MM/YY) ....................

ที่อยู่ ...................... อาคาร/หมู่บ้าน..................... หมู่........ ซอย............................ ถนน ...................................

แขวง...................... เขต.................................. จังหวัด...................................... รหสัไปรษณย์ี..........................

โทรศัพท์ (บ้าน)...........................มือถือ.......................... ที่ท�างาน........................โทรสาร ...............................

E-mail address .........................................................................................................................................

ข้อมูลผู้บริจาค (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และกรุณาระบุรายละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อเนื่อง)

❏ นักเรียนเก่ารุ่น ......... เลขประจ�าตัว .................................................... ปีที่จบ ....................... ชั้น ..............

❏ นักเรียนปัจจุบันรุ่น ......... ชั้น ............. เลขประจ�าตัว ................................................................................

❏ ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./น.ส.)...................................... ชั้น ......... เลขประจ�าตัว..............................

❏ บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

มีความยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

❏ บริจาคครั้งเดียว เป็นจ�านวนเงิน........................................ บาท

❏ บริจาคทุกเดือน เดือนละ ............................................... บาท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

❏ บริจาคทุกปี ปีละ ........................................................ บาท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

 ❏ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” (โปรดเลือก)

  ❏ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต  เลขที่บัญชี 059-2-73780-4

  ❏ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนวิทยุ (All Seasons Place)  เลขที่บัญชี 911-0-04629-0

 ❏ บัตรเครดิตธนาคาร ......................................................... บัตรหมดอายุ ............................................

  หมายเลขบัตร        วันหมดอายุ  / 
  ชื่อผู้ถือบัตร (ตามหน้าบัตร) .............................................................................................................

  ลายมือชื่อผู้ถือบัตร........................................................

    ลงชื่อ .................................................

    (.......................................................)

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่เอกสาร ..........................

รหสัผูบ้ริจาค ............................

ผูร้บั .....................................

วันที ่.....................................

มูลนิธิมาแตร์เดอีฯ โทรศัพท์ 0-2251-4046 ต่อ 64 โทรสาร 0-2251-4047



มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Mater Dei Institute Foundation
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

มูลนิธิมาแตร์เดอีฯ โทรศัพท์ 0-2251-4046 ต่อ 64 โทรสาร 0-2251-4047

ชื่อผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว).............................. นามสกุล................................... วนัเกดิ  (DD/MM/YY) ....................

ที่อยู่ ...................... อาคาร/หมู่บ้าน..................... หมู่........ ซอย............................ ถนน ...................................

แขวง...................... เขต.................................. จังหวัด...................................... รหสัไปรษณย์ี..........................

โทรศัพท์ (บ้าน)...........................มือถือ.......................... ที่ท�างาน........................โทรสาร ...............................

E-mail address .........................................................................................................................................

ข้อมูลผู้บริจาค (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และกรุณาระบุรายละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อเนื่อง)

❏ นักเรียนเก่ารุ่น ......... เลขประจ�าตัว .................................................... ปีที่จบ ....................... ชั้น ..............

❏ นักเรียนปัจจุบันรุ่น ......... ชั้น ............. เลขประจ�าตัว ................................................................................

❏ ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ชื่อ (ด.ญ./น.ส.)...................................... ชั้น ......... เลขประจ�าตัว..............................

❏ บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพันดวงใจเพื่อครูอาวุโส”

❏ บริจาคครั้งเดียว เป็นจ�านวนเงิน........................................ บาท 

❏ บริจาคทุกเดือน เดือนละ...............................................  บาท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

❏ บริจาคทุกปี ปีละ ........................................................ บาท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

 ❏ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” (โปรดเลือก)

  ❏ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต  เลขที่บัญชี 059-2-84960-1

  ❏ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนวิทยุ (All Seasons Place)  เลขที่บัญชี 911-0-10198-8

  ❏ ธนาคารกรุงไทย  สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต  เลขที่บัญชี 092-0-11737-6

 ❏ บัตรเครดิตธนาคาร ......................................................... บัตรหมดอายุ ............................................

  หมายเลขบัตร        วันหมดอายุ  / 
  ชื่อผู้ถือบัตร (ตามหน้าบัตร) .............................................................................................................

  ลายมือชื่อผู้ถือบัตร........................................................

    ลงชื่อ .................................................

    (.......................................................)

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจ
เพื่อคุณครูอาวุโส

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่เอกสาร ..........................

รหสัผูบ้ริจาค ............................

ผูร้บั .....................................

วันที ่.....................................



17ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2



18 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย



19ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2



20 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย



21ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2



22 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย



23ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2



24 มู ล นิ ธิ ม า เ เ ต ร์ เ ด อี วิ ท ย า ลั ย



   อบรมเสริมคนให้ครบ
ประสบธรรมอันสูงส่ง

     ปัญญาแตกฉานมั่นคง

เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป�

M A T E R D E I
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มูลนิธ�มาแตรเดอีว�ทยาลัย
Mater Dei Institute Foundation


