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สารจากประธาน

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เม่�อย์�อนไปดูเอกสาร์ห่ลักฐานของมูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ จะพบุวิ่า ได�มีการ์ย์่�นขอจด
ทิะเบุีย์นจัดตั�งมูลนิธิฯต่อนาย์ทิะเบุีย์นมูลนิธิกร์ุงเทิพมห่านคร์ และได�ร์ับุอนุญาตให่�จดทิะเบุีย์นจัดตั�ง
มูลนิธิฯ ตามเลขทิี�ทิะเบุีย์นลำาดับุทิี� กทิ.๑๕๑๐ เม่�อวิันทิี� ๑๓ มกร์าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย์มีทิุนเร์ิ�มแร์ก
เป็นเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บุาทิ คร์ัง� นัน� คุณสุร์พล สร์�างสมวิงษ์์ ได�ร์บุั มอบุอำานาจจากซิิสเตอร์์จนิ ตนา ฉัตร์
สุภางค์ ผูู้�ร์ับุใบุอนุญาตโร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในขณะนั�น ให่�ดาำ เนินการ์ให่�
ตร์าบุจนถึงปัจจุบุนั คุณสุร์พล สร์�างสมวิงษ์์ ย์ังพร์�อมร์ับุใช�ชวิ่ ย์เห่ล่อมาแตร์์เดอีวิทิิ ย์าลัย์ เช่น
เดีย์วิกับุกร์ร์มการ์ชุดแร์กทิ่านอ่น� ๆ ของมูลนิธฯิ ผูู้เ� ป็นเห่ร์ัญญิกและผูู้ช� วิ่ ย์เห่ร์ัญญิก ก็ย์งั เป็นคุณอร์ฤดี
ณ ร์ะนอง และคุณศร์ัญญา พุทิธาร์ี อย์ู่เช่นเดิม คุณจินตนา บุุญร์ัตน์ และคุณสุดถนอม กร์ร์ณสูต ซิึ�ง
ร์่วิมเป็นกร์ร์มการ์ชุดแร์กเมี�อจดทิะเบุีย์น ก็ย์ังเป็นกร์ร์มการ์ทิี�เข�มแข็ง นอกจากนี� ย์ังมีกร์ร์มการ์เข�ามา
สมทิบุจากสมาคมนักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์ และสมาคมผูู้�ปกคร์องและ
คร์ูฯอย์่างต่อเน่�อง เม่�อเข�ามาและคร์บุวิาร์ะ เพร์าะห่มดวิาร์ะการ์เป็นกร์ร์มการ์ของสองสมาคม ก็ย์ัง
พร์�อมทิี�จะให่�การ์สนับุสนุนเสมอ นับุเป็นพร์ะพร์ของมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ เป็นอย์่างย์ิ�ง
มิใช่แต่เพีย์งกร์ร์มการ์เทิ่านั�น มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ย์ังได�ร์ับุการ์สนับุสนุนต่อเน่�องจาก
นักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิทิิ ย์าลัย์ ร์วิมทิัง� ผูู้ป� กคร์องนักเร์ีย์นของโร์งเร์ีย์นอย์่างมากมาย์ นักเร์ีย์นเก่าห่ลาย์
ร์ุน่ มีการ์ร์วิบุร์วิมร์ะดมทิุนเพ่อ� มูลนิธมิ าแตร์์เดอีฯ สมำ�าเสมอและต่อเน่อ� ง ตัง� แต่กอ่ ตัง� มูลนิธมิ า ห่ร์่อบุาง
ร์ุ่นมาเร์ิ�มร์่วิมกันสนับุสนุน ตั�งแต่ทิี�คุณจินตนา บุุญร์ัตน์ ร์ิเร์ิ�มโคร์งการ์แด่คุณคร์ูด�วิย์ดวิงใจ ผูู้�ปกคร์อง
ห่ลาย์ ๆ ทิ่านทิี�ได�ให่�การ์สนับุสนุนมูลนิธิมาแตร์์เดอีฯ และแม�ลูกสาวิจะไม่ได�เป็นนักเร์ีย์นปัจจุบุันของ
โร์งเร์ีย์นแล�วิ ทิ่านก็มิได�ล่มโร์งเร์ีย์น ย์ังพร์�อมทิี�จะสนับุสนุนอย์่างต่อเน่�องเช่นเดีย์วิกัน
ซิิสเตอร์์จึงมีแต่คำาขอบุพร์ะคุณด�วิย์ควิามซิาบุซิึ�งใจ และขอพร์ะเจ�าปร์ะทิานพร์ะพร์แก่ทิ่าน
ผูู้�มีนำ�าใจดีงามต่อมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์
ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
ประธานมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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แด่คุณครูด้วยดวงใจ

การ์ร์่ วิ มเป็ น นำ�า ห่นึ� ง ใจเดี ย์ วิกั น ในการ์ดู แ ลคร์ู เ กษ์ี ย์ ณ
ของโร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ มีสมาคมนักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอี
วิิทิย์าลัย์ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์เป็นแกนนำา สนับุสนุนโดย์สมาคมผูู้�
ปกคร์องและคร์ูโร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ โดย์มูลนิธิมาแตร์์เดอี
วิิทิย์าลัย์เป็นองค์กร์ในการ์ดำาเนินการ์
กองทิุนแด่คุณคร์ูด�วิย์ดวิงใจ ร์ิเร์ิ�มเม่�อคุณสุพัฒนา อาทิร์
ไผู้ทิ เป็นนาย์กสมาคมนักเร์ีย์นเก่าฯ สนับุสนุน โดย์คุณปกร์ณ์ ทิวิี
สิน สมาคมผูู้ป� กคร์องและคร์ูฯ เม่อ� ร์ะดมทิุนได�พอสมควิร์แล�วิสมาคม
นักเร์ีย์นเก่าฯ ก็ได�เร์ิ�มต�นจัดสวิัสดิการ์ดูแลคร์ูเกษ์ีย์ณ โดย์มีควิาม
ร์ะมัดร์ะวิังวิ่าอะไร์ทิี�เร์ิ�มต�นทิำาแล�วิจะไม่ถอย์ห่ลัง และห่ากมีการ์
สนับุสนุนกองทิุนเพิ�มมากขึ�นก็จะพิจาร์ณาเพิ�มควิามช่วิย์เห่ล่อแก่
คร์ูเกษ์ีย์ณมากขึ�น

คุณจินตนา บุุญร์ัตน์ นาย์กสมาคมนักเร์ีย์นเก่า
มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์
ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์ ปี 2549 ถึง 2553
ได�ร์ิเร์ิ�มโคร์งการ์พันดวิงใจ ด�วิย์เจตนาให่�มี
การ์บุร์ิ จ าคต่ อ เน่� อ งจากนั ก เร์ี ย์ นเก่ า และผูู้�
ปกคร์อง ซิึ�งปัจจุบุันมีผูู้�บุร์ิจาคต่อเน่�อง ทิั�งสิ�น
247 คน เป็นการ์บุร์ิจาคทิุกเด่อน ห่ร์่อปีละ
คร์ั�ง ย์อดเงินบุร์ิจาคในโคร์งการ์พันดวิงใจ ใน
ปีงบุปร์ะมาณนี�ร์วิมเป็นเงิน 2,047,307 บุาทิ

เม่� อ มี ก าร์ก่ อ ตั� ง มู ล นิ ธิ ม าแตร์์ เ ดอี วิิ ทิ ย์าลั ย์ ในปี
พ.ศ. 2549 แล�วิ คณะกร์ร์มการ์บุร์ิห่าร์สมาคมนักเร์ีย์นเก่าฯ ได�
ตัดสินใจย์�าย์กองทิุนแด่คุณคร์ูด�วิย์ดวิงใจมาอย์ู่ทิี�มูลนิธิมาแตร์์เดอี
วิิทิย์าลัย์ โดย์ย์่นย์ันวิ่าสมาคมฯจะร์ับุผู้ิดชอบุต่อเน่�องในการ์ร์ะดม
ทิุนสนับุสนุนกองทิุนนี� ในขณะทิีก� าร์บุร์ิห่าร์กองทิุนขอให่�กร์ะทิำาโดย์
กร์ร์มการ์มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ และก็ได�เป็นเช่นนั�นจร์ิง คณะ
กร์ร์มการ์บุร์ิห่าร์สมาคมนักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิทิิ ย์าลัย์ ในพร์ะบุร์ม
ร์าชูปถัมภ์ ได�ร์ะดมทิุนอย์่างต่อเน่อ� ง และได�ร์บุั การ์สนับุสนุนจากทิัง�
นักเร์ีย์นเก่า และผูู้ป� กคร์องนักเร์ีย์น จนกร์ะทิัง� สามาร์ถปร์ับุสวิัสดิการ์
ให่�คร์ูเกษ์ีย์ณเพิ�มขึ�นจนปัจจุบุันนี� มีการ์ช่วิย์เห่ล่อค่าคร์องชีพเด่อน
ละ 6,000 บุาทิ และช่วิย์ค่าร์ักษ์าพย์าบุาลคนไข�นอกปีละ 36,000
บุาทิ และคนไข�ในปีละ 50,000 บุาทิ

คุณพร์พร์ร์ณ พร์ปร์ะภา นาย์กสมาคมนักเร์ีย์น
เก่ามาแตร์์เดอีวิทิิ ย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์
ปี 2553 ถึง 2557 ได�สนับุสนุนการ์ร์ะดมทิุน
เพ่�อคร์ูเกษ์ีย์ณอย์่างเต็มทิี� ในขณะทิี� ได�ให่�
ควิามสำาคัญกับุการ์ปร์ับุปร์ุงอาคาร์สถานทิี�
ของโร์งเร์ีย์น สร์�างควิามเป็นโร์งเร์ีย์นทิันสมัย์
ทิี�น่าเช่�อถ่อ เพ่�อควิามย์ั�งย์่นอย์่างมีคุณค่าของ
โร์งเร์ีย์น
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"

คุณวิิวิร์ร์ณ สาร์กิจปร์ีชา นาย์กสมาคมนัก
เร์ีย์นเก่าฯ ปี 2557 ถึง 2559 ได�ร์ิเร์ิ�มการ์จัด
MD RUN วิิ�งเพ่�อคร์ู เม่�อสิงห่าคม พ.ศ. 2559
ร์าย์ได�สมทิบุกองทิุนแด่คณ
ุ คร์ูดวิ� ย์ดวิงใจ ซิึง� มา
จากการ์สมัคร์เข�าร์่วิมกิจกร์ร์มและการ์เป็นส
ปอนเซิอร์์สนับุสนุนงานอย์ูทิ่ ปี� ลี ะ 3-5 ล�านบุาทิ

คุณสุดถนอม กร์ร์ณสูต นาย์กสมาคมนักเร์ีย์น
เก่าฯ พ.ศ. 2559-2563 ได�สานต่อ MD RUN
ด�วิย์การ์เชิญชวินสมาคมผูู้�ปกคร์องและคร์ูเข�า
มาร์่วิมเป็นเจ�าภาพจัดการ์และย์ังคงร์ักษ์าการ์
ห่าร์าย์ได�สนับุสนุนกองทิุนแด่คณ
ุ คร์ูดวิ� ย์ดวิงใจ
ได�อย์่างเกินเป้าห่มาย์

ควิามกตัญูในการ์ร์ะลึกถึงพร์ะคุณของคุณคร์ูทิี�ทิ่านได�ให่�การ์ศึกษ์าทิี�ดี และได�เพีย์ร์อบุร์มเด็กมาแตร์์เดอีฯ จากร์ุ่นสู่ร์่นให่�พวิก
เร์ามีจิตตาร์มณ์เซิอร์์เวิีย์ม ตามแนวิทิางของโร์งเร์ีย์น ทิำาให่�พวิกเร์านักเร์ีย์นมาแตร์์เดอีฯ มีกตเวิทิิตาในการ์จะตอบุแทินพร์ะคุณคุณคร์ูของ
พวิกเร์า ในนามของสมาคมนักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าซิูปถัมภ์ จีงได�ปร์ะสานงานในการ์จัดทิำาโคร์งการ์เพลง “แค่เพีย์ง
ห่ันกลับุมา” โดย์ได�ร์บุั ควิามร์่วิมม่อจากนักเร์ีย์นเก่าทิางด�านดนตร์ี นักร์�อง และปร์ะพันธ์บุทิเพลงมาช่วิย์ในโคร์งการ์นี� และได�เผู้ย์แพร์่เพลง
นี�ไปสู่นักเร์ีย์นเก่า ทิำาให่�พวิกเร์าได�ร์่วิมกันร์ะลึกถึงพร์ะคุณของคุณคร์ู ซิึ�งไม่วิ่าพวิกเร์าจะเติบุโตและก�าวิไปข�างห่น�าอย์่างไร์ พวิกเร์าจะไม่มี
ทิางล่มพร์ะคุณของคุณคร์ูของพวิกเร์า และพร์�อมทิีจ� ะกลับุมากร์าบุขอบุพร์ะคุณคุณคร์ูของพวิกเร์าขอขอบุคุณทิุกพลังของเด็กมาแตร์์เดอีฯ
ทิี�ได�ร์่วิมกันแสดงควิามกตัญูกตเวิทิิตาคุณคร์ูของพวิกเร์า

"

อรนุช ว่องปรีชา

คุณอร์นุช วิ่องปร์ีชา นาย์กสมาคมนักเร์ีย์นเก่าฯ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบุัน มี
เจตนาทิีจ� ะสนับุสนุนกองทิุนแด่คณ
ุ คร์ูดวิ� ย์ดวิงใจอย์่างต่อเน่อ� ง โดย์เฉพาะด�วิย์
การ์จัด MD RUN แต่สถานการ์ณ์โควิิดเป็นอุปสร์ร์ค จึงได�จัดทิำาเพลง เพีย์ง
แค่ห่ันห่ลังมา และนำาเผู้ย์แพร์่ในส่�อสังคมต่าง ๆ ของสมาคมนักเร์ีย์นเก่าฯ
ในช่วิงเวิลาเพีย์ง 1 เด่อน มีผูู้�สนับุสนุนกองทิุนแด่คุณคร์ูด�วิย์ดวิงใจเป็นเงิน
ร์วิม 3,029,428.99 บุาทิ

ควิามต่อเน่อ� งในการ์ดูแลคร์ูเกษ์ีย์ณ โร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิทิิ ย์าลัย์ เกิดจากนำ�าใจอันดีงามทิีน� กั เร์ีย์นเก่าและผูู้ป� กคร์องมีตอ่ คณะคร์ู
ของโร์งเร์ีย์น และควิามเป็นผูู้�นำาทิี�เข�มแข็งของนาย์กสมาคมนักเร์ีย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์อย์่างต่อเน่�อง

รายงานประจำ�ปี 2564
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ในปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับคือ
1. เพื่่อ� ส่่งเสริิมการศึึกษาอบรมด้้านการพััฒนานัักเรีียนโดยตรง รวมทั้้�งพััฒนาบุุคลากร และอาคาร
สถานที่่�
2. เพื่่อ� ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� การฝึึก การอบรม การพััฒนาของเด็็กและเยาวชนให้้มีีโอกาสในการเรีียน
รู้้� พััฒนาร่่างกาย ความคิิด สติิปััญญา คุุณธรรมและการใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันกัับผู้้�อื่่�นอย่่างมีีความสุุข
3. เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ
4. เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
5. เพื่่�อดำำ�เนิินการกุุศลสาธารณะหรืือร่่วมมืือกัับองค์์กรการกุุศลอื่่�น ๆ เพื่่�อสาธารณประโยชน์์
6. เพื่่อ� ส่่งเสริิมการปกครองระบอบประชาธิิปไตย อัันมีีพระมหากษััตริิย์ทร
์ งเป็็นประมุุข ด้้วยความ
เป็็นกลาง และไม่่ให้้การสนัับสนุุนด้้านการเงิินหรืือทรััพย์์สินิ แก่่นักั การเมืือง หรืือพรรคการเมื่่อ� ใด
คณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้ดำำ�เนิินงานตามวััตถุุประสงค์์อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมา (1 ตุุลาคม
2563 – 30 กัันยายน 2564) ได้้มีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียน

	มููลนิิธิิมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััยที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ 14 ทุุน ทุุนละ 80,000 บาท โดยการพิิจารณาคััด
เลืือกผู้้�รัับทุุนของทางโรงเรีียน ยอดเงิินทุุนการศึึกษาปีีที่่�ผ่่านมา 1,120,000 บาท
2. ส่งเสริมการพั ฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน

คณะซิิสเตอร์์ได้้อนุุญาตให้้โรงเรีียนปรัับปรุุงชั้้น� ล่่างของบ้้านนัักบุุญอััญจลา อาคาร 4 ชั้้น� ซึ่่ง� เป็็นสำำ�นักั ของอธิิการเจ้้าคณะภาคอุุร์์
สุุลิินในประเทศไทย เพื่่�อจััดทำำ� Saint Anne’s Learning Centre สำำ�หรัับการจััดการเรีียนการสอน และการดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อ
นัักเรีียนที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ โรงเรีียนได้้รัับการสนัับสนุุนปััจจััยจากมููลนิิธิิฯ ในการปรัับปรุุงกั้้�นห้้องใหม่่ทั้้�งหมดให้้พร้้อมใช้้งาน
นอกจากนี้้�ทางโรงเรีียนยัังได้้รัับการสนัับสนุุนจากมููลนิิธิฯิ ในการปรัับเพิ่่�มระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตของโรงเรีียนให้้เพีียงพอกัับ
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
	มููลนิิธิิฯ สนัับสนุุนโรงเรีียนเพื่่�ออาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์การเรีียนการสอนรวมเป็็นเงิิน 5,000,000 บาท
3. ส่งเสริมการพั ฒนาบุคลากร

	มููลนิิธิฯิ ได้้สนัับสนุุนโรงเรีียนสำำ�หรับค่
ั า่ ใช้้จ่่ายในการพััฒนาบุุคลากรด้้วยการจััดอบรมออนไลน์์ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
เป็็นเงิิน 30,006 บาท
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4. สนับสนุนสวัสดิการครูปัจจุบัน

	มููลนิิธิิฯ สนัับสนุุนสวััสดิิการครููปััจจุุบัันด้้วยกิิจกรรม 3 ประเภทดัังนี้้�
4.1 สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของครููปััจจุุบััน ซิิสเตอร์์ รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ของโรงเรีียน และครููเกษีียณ เป็็น
เงิิน 338,050 บาท
4.2 สวััสดิิการรัักษาพยาบาลครููปััจจุุบััน
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััย เป็็นโรงเรีียนเอกชน ซึ่่ง� สวััสดิิการจากภาครััฐในการดููแลครููโรงเรีียนเอกชน แตกต่่างจากการ
ดููแลครููสัังกััดภาครััฐ ซึ่่�งทางโรงเรีียนได้้จััดทำำ�ประกัันสุุขภาพกลุ่่�มเสริิมให้้กัับครูู จากสวััสดิิการที่่�ได้้รัับจากกองทุุนสงเคราะห์์
ครููโรงเรีียนเอกชน และนอกจากนี้้�มูลู นิิธิมิ าแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััยให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คณะครููและบุุคลากรทางการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
โดยกำำ�หนดวงเงิินไม่่เกิินปีีละ 4,000 บาทต่่อคน และอนุุญาตให้้เบิิกได้้ในกรณีีของการรัักษาฟััน และการทำำ�แว่่นสายตาด้้วย
ในปีีที่่�ผ่่านมาสวััสดิิการรัักษาพยาบาลครููปััจจุุบัันของโรงเรีียนเป็็นเงิินรวม 172,013 บาท
4.3 เงิินขอยืืม
	มููลนิิธิิจััดให้้ครููที่่�ปฏิิบัติั ิงานกัับโรงเรีียนมาเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 1 ปีี ขอยืืมเงิินได้้ไม่่เกิิน 100,000 บาท และผ่่อนชำำ�ระ
คืืนโดยไม่่มีีดอกเบี้้�ยเป็็นเวลา 40 เดืือน ซึ่่�งเป็็นการช่่วยเหลืือที่่�เป็็นประโยชน์์ยิ่่�งแก่่ครููที่่�มีีความจำำ�เป็็น ในปีีที่่�ผ่่านมามีีการ
ขอยืืมเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,500,000 บาท
5. การดูแลครูเกษียณอายุ

ครููที่่�พ้้นจากหน้้าที่่�การงานเนื่่�องจากเกษีียณอายุุ ตั้้�งแต่่อายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไป โดยปฏิิบััติิงานกัับโรงเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 20 ปีี ในปีีที่่�ผ่่าน
มามีีจำำ�นวน 47 คน มููลนิิธิิฯ ได้้ให้้การดููแลดัังนี้้�
5.1 มอบสวััสดิิการค่่าครองชีีพให้้เป็็นรายเดืือน กำำ�หนดเดืือนละ 6,000 บาท
5.2 กรณีีเจ็็บไข้้เป็็นคนไข้้นอก เบิิกค่่ารัักษาพยาบาลปีีละ 36,000 บาท
5.3 กรณีีเป็็นผู้�ป่้ ่วยในปีีละ 50,000 บาท
ในปีีที่่�ผ่่านมามููลนิิธิิฯ ใช้้จ่่ายในการดููแลครููเกษีียณเป็็นสวััสดิิการประจำำ�เดืือน 3,312,000.00 บาท และสวััสดิิการรัักษาพยาบาล
958,575.00 บาท รวมเป็็นเงิินในการดููแลครููเกษีียณ 4,270,575.00 บาท
6. การบำ�เพ็ ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

6.1 งานเซอร์์เวีียม ในปีี 2564 ทางโรงเรีียน ตั้้ง� งบประมาณเพื่่อ� การใช้้จ่่ายในงานเซอร์์เวีียมไว้้ 3,000,000 บาท เพื่่อ� โครงการโรงเรีียน
พี่่�-โรงเรีียนน้้องในพระราชดำำ�ริิฯ และเพื่่�อสนัับสนุุนองค์์กรการกุุศลต่่างๆ ที่่�โรงเรีียนให้้การสนัับสนุุนต่่อเนื่่�องมา เป็็นต้้น
มููลนิิธิินัักบุุญคามิิลโลเพื่่�อคนชราและเด็็กพิิการ มููลนิิธิิคุุณพ่่อเรย์์ (เพื่่�อเด็็กกำำ�พร้้า) มููลนิิธิิธิิดาเมตตาธรรม มููลนิิธิิสงเคราะห์์
เด็็กพััทยา สำำ�หรัับโครงการโรงเรีียนพี่่�-โรงเรีียนน้้อง โรงเรีียนใช้้จ่่ายน้้อยมากในปีี 2564 เพราะทางโรงเรีียนปิิดดำำ�เนิินการ
เพราะสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และกิิจกรรมเยี่่ย� มโรงเรีียนน้้องของนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทย
ิ าลััยก็ต้้็ องดไปด้้วย
6.2 โครงการบ้้านเทพ ปีีงบประมาณ 2564 บ้้านเทพได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างมาก แทบ
จะไม่่ได้้มีีโอกาสเปิิดให้้นัักเรีียนมาเรีียน แต่่อุปุ นายกสมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ ผู้เ้� ป็็นประธานบ้้านเทพได้้ทำำ�งานในเชิิงรุุก นำำ�ทีมี เข้้า
เยี่่�ยมชุุมชน และให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียง รวมทั้้�งแจกจ่่ายอาหารแก่่ชาวบ้้านตามที่่�ได้้รัับบริิจาค และยัังได้้ถืือโอกาส
ซ่่อมบำำ�รุุงบ้้านเทพให้้มีีความพร้้อมมากขึ้้�นในการรัับนัักเรีียน แม้้จะต้้องจำำ�กััดจำำ�นวนเพื่่�อรัักษามาตรการการเว้้นระยะห่่าง
นอกจากนี้้�ครููบ้้านเทพยัังได้้ใช้้ทัักษะงานฝีีมืือ ผลิิตผลงานเพื่่�อจำำ�หน่่าย หารายได้้ เพื่่�อช่่วยค่่าใช้้จ่่ายของบ้้านเทพ ซึ่่�งมีีราย
จ่่ายประจำำ� โดยเฉพาะเงิินเดืือนครููและบุุคลากร ในปีีงบประมาณ 2564 โครงการบ้้านเทพใช้้เงิินรวม 1,290,532.97 บาท

รายงานประจำ�ปี 2564
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7. ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน

คณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิฯ ได้้ตััดสิินใจนำำ�เสนอรายงานประจำำ�ปีีในรููปแบบออนไลน์์ โดยอาศััยช่่องทางเว็็บไซต์์ของโรงเรีียน
เพื่่�อเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิิฯ จึึงทำำ�ให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดพิิมพ์์และส่่งรายงานประจำำ�ปีีออกไป ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�นัักงานจึึงยัังคง
เหลืือเพีียงค่่าตราไปรษณีียากร และค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจสอบบััญชีีเป็็นหลัักรวมเป็็นเงิิน 23,271 บาท
สรุปค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี้

1. ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียน
2. พััฒนาองค์์กรอาคารสถานที่่�ของโรงเรีียน
3. พััฒนาบุุคลากร
4. สวััสดิิการครููประจำำ�การ
5. การดููแลครููเกษีียณ
6. การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
6. งานเซอร์์เวีียม
6. โครงการบ้้านเทพ
6. ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�นัักงาน และอื่่�น ๆ

1,120,000 บาท
3,871,543 บาท
30,006 บาท
2,010,063 บาท
4,270,575 บาท
2,158,220.40 บาท
1,534,420.98 บาท
134,030.74 บาท

สรุุปได้้ว่่าการใช้้จ่่ายในปีีงบประมาณ 2564 รวมเป็็นเงิิน 15,128,859.12 บาทนั้้�น มููลนิิธิิได้้ใช้้จ่่ายเพื่่�อช่่วยโรงเรีียนปรัับปรุุงอาคารสถาน
ที่่� 25.59% เพื่่�อพััฒนาบุุคลากร 0.19% เพื่่�อสวััสดิิการครูู 13.29% เพื่่�อการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อสัังคม 24.41% ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�นัักงานและ
อื่่�นๆ 0.89% ดัังจะเห็็นจากแผนภููมิิต่่อไปนี้้�
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำ�ปี 2564
งบประมาณปี 2564

ใช้จริงปี 2564

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
1.1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

5,000,000.00

3,871,543.00

5,000,000.00

3,871,543.00

500,000.00

30,006.00

500,000.00

30,006.00

3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน

300,000.00

172,013.00

3.2 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำ�ปี

400,000.00

338,050.00

3.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ

1,800,000.00

958,575.00

3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ

3,500,000.00

3,312,000.00

3.5 เงินขอยืมครูปัจจุบัน

4,000,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

6,280,638.00

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 1
2 เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.1 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานและสวัสดิการบุคลากร
รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2
3 เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3
4 การบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
4.1

การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม

3,500,000.00

2,158,220.40

4.2

โครงการบ้านเทพ

2,400,000.00

1,534,420.98

4.3

ทุนการศึกษา 16 ทุน

1,120,000.00

1,120,000.00

4.4

บริจาคอื่น ๆ

100,000.00

0.00

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4

7,120,000.00

4,812,641.38

5 ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
5.1

ค่าเดินทางและไปรษณีย์

5.2

รายงานประจำ�ปีและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

5.3
5.4

50,000.00

3,271.00

150,000.00

-

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

15,000.00

29,771.90

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

60,000.00

100,987.84

275,000.00

134,030.74

22,895,000.00

15,128,859.12

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 5
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี 2564
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำ�ปี 2564
ใช้จริงปี 2564

งบประมาณปี 2565

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
1.1

เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 1

3,871,543.00

2,000,000.00

3,871,543.00

5,000,000.00

30,006.00

0.00

30,006.00

0.00

2 เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.1

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานและสวัสดิการบุคลากร
รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2

3 เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู
3.1

สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน

172,013.00

300,000.00

3.2

การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำ�ปี

338,050.00

400,000.00

3.3

สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ

958,575.00

3,000,000.00

3.4

ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ

3,312,000.00

3,600,000.00

3.5

เงินขอยืมครูปัจจุบัน

1,500,000.00

4,000,000.00

6,280,638.00

11,300,000.00

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3
4 การบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
4.1

การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม

2,158,220.40

3,000,000.00

4.2

โครงการบ้านเทพ

1,534,420.98

2,000,000.00

4.3

ทุนการศึกษา 14 ทุน

1,120,000.00

1,120,000.00

4.4

บริจาคอื่น ๆ

0.00

0.00

4,812,641.38

6,120,000.00

3,271.00

20,000.00

-

50,000.00

29,771.90

15,000.00

100,987.84

60,000.00

134,030.74

145,000.00

15,128,859.12

19,565,000.00

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4
5 ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
5.1

ค่าเดินทางและไปรษณีย์

5.2

รายงานประจำ�ปีและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

5.3

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.4

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 5
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายชื่อผู้บริจาค
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายชื่อผู้บริจาคต่อเนื่อง
ผู้บริจาคต่อเนื่อง 10-14 ปี (2564)

คุณกนกวรรณ ตันกิติบุตร	
คุณกานดาภา หวั่งหลี		
คุณกุลวดี นิ่มนวล		
คุณชมภูนุช ตั้งภรณ์พรรณ
คุณเนาวนิจ พงษ์ไกรกิตติ
คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล
คุณพรรษิมา กาญจนมงคล
คุณเพ็ญลักษณ์ เกรียงวัฒนพงษ์
คุณวรรณวิมล จิตมหาวงศ์
คุณวันเพ็ญ ชาญไพโรจน์
คุณศศิกร ตีรสวัสดิชัย		
คุณสุขสันต์รัตน์ จาวลา
คุณอรฤดี ณ ระนอง		
คุณอิษฏ์นันทน์ บูรณะนนท์
พญ. วินิฐา เฉิดพงษ์ตระกูล
วันสวยได้กุศล

คุณกนกอร ทิพยพรกุล
คุณกิติภัทร์ วงศ์สุรไกร	
คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร	
คุณณาทิชา จงเสรี		
คุณเนียนสิริ ขำ�หรุ่น		
คุณปรารถนา ตันเถียร		
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล
คุณแพตริเซีย มงคลวนิช
คุณวรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์
คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล
คุณศิริรัตน์ นีละคุปต์		
คุณสุทธดา จีระพันธุ		
คุณอรวิดา กาญจนศูนย์
คุณอุษณีย์ มานิกบุตร		
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 91

คุณกรกมล ทวีสิน		
คุณกิติยา ฤกษ์ภูริทัต		
คุณชนัชฎา วงษ์วิศาลสุข
คุณนภสร คาร์ล่า มงคลวนิช
คุณบุญช่วย เกียรติระบิล
คุณปิยวรรณ โกมลวิชญ์
คุณพิสินี อินทรทัต		
คุณภัณชยา รักษาสกุล
คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์
คุณศรีจันทร์ ชัยวิไล		
คุณสมปรารถนา สุชาติ
คุณสุปรียา ประจวบพันธ์ศรี
คุณอลิศา เทศรัตนวงศ์
น.ท. หญิง กนิษฐ์ ณ นคร	
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 93

คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร	
คุณกุลตรา กมลวิศิษฎ์
คุณชมพู ไตรธีระประภาพ
คุณนฤพร เบญจพัฒนมงคล
คุณปนิดา อติพญากุล
คุณพรพรรณ พรประภา
คุณเพชรลภา ชีวมงคล
คุณยุพวดี วงศ์วิทยา
คุณวัชรินทร์ อัศววัลลภ
คุณศรีชนก วัฒนศิริ
คุณสรวณี กู้ประเสริฐ
คุณอรนุช โอสถานนท์
คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร
พ.ญ. อุบลรัตน์ สันตวัตร
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 94

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 9 ปี (2564)

คุณจงกลณี เขมะจันตรี
คุณสาลิณี ภู่พกสกุล		

คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ บุญรัตน์ คุณชลธร สาธิตภิญโญ		
คุณสุรัตนา เตชะพูลผล
คุณอรสุธา ทัพโภทยาน

คุณดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 96

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 8 ปี (2564)

คุณกนกวรรณ กุศลาศัย	
คุณกัลยา แสวงหาบุญ		
คุณจินดา ภัทรธำ�รงวงศ์
คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม
คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย	
คุณธิติยา สิริสิงห์		
คุณนวภรรษ เขมะจันตรี
คุณบุษราคัม เอี่ยมอำ�ไพ
คุณปานวาด สิงหเสนี		
คุณพรพิมล มณีวงศ์วัฒนา
คุณพีรญา ชาญทวีคุณ		
คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช
คุณมานา ปัจฉิมนันท์		
คุณลินน์ แมรี่ เบอร์ลี่		
คุณศศินี โควาวิสารัช		
คุณศุภพร พึ่งสุนทร		
คุณสิริภัชนี เหล่าภราดรชัย	
คุณสุธาทิพ อารยรังษี		
คุณหัสวรา แสงรุจิ		
คุณอลิสา สุทัศน์ ณ อยุธยา

คุณกัญญิกา สูงสว่าง		
คุณเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์
คุณจิรภัค สว่างวโรรส		
คุณชนิดา ว่องเดชากุล		
คุณทิญานัน ตันติเวสส		
คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ		
คุณนันทรี ชีวมงคล		
คุณปณัสสา กาญจนวิเศษ	
คุณปิยะมาศ เปาอินทร์
คุณพร้อมระวี วีระโสภณ
คุณเพ็ญวดี พิชัยสนิธ		
คุณมณีจิตร สุวรรณศิลป์
คุณยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
คุณวศินี วงศ์สุรไกร		
คุณศิริพร ศิริธนชัย		
คุณสกุลรัตน์ สัจจวโรดม
คุณสุชาดา วีระเมธีกุล		
คุณสุมัธยา เอกโชติ		
คุณอนุสรา อรัญวัฒนานนท์
คุณอลิสา อาชวพงษ์สวัสดิ์

คุณกันยาอนงค์ นิมมานเหมินท์
คุณเกศินี วรนุชยุทธยง
คุณจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา
คุณชลินทร์ทิพย์ บุรีรักษ์
คุณธนิตา ทังปรีดานันท์
คุณนลิน วนาสิน		
คุณนาริฐา วิบูลยเสข		
คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์
คุณปุตริกา อำ�ไพพรรณ
คุณพิมพ์ พรหมศิริ		
คุณเพียรสิริ วงศ์ไวศยวรรณ
คุณมณีรัตน์ จารุกิจโสภา
คุณรมิดา ธนาดำ�รงศักดิ์
คุณวุฒินา ปรีชาวุฒิ		
คุณศิริเลิศ ชลเกตุ		
คุณสันทนา อัมพุช		
คุณสุชาดา แสงจารึก		
คุณสุมาลา มหาศิริ		
คุณอริษา จิระกรานนท์
คุณอารดา วิทยวิรานนท์

คุณกัลยา ตรีสุชน		
คุณแก้วใจ นาคสกุล
คุณจุลนาถ ชาติยานนท์
คุณณัฐกาน เบ้าศิลา		
คุณธาริณี วิภูชนิน
คุณนลินทิพย์ พงษ์ไพรัช
คุณนุจรี โลหะกุล		
คุณประภัสสร อัศวเนตรมณี
คุณพนิดา นานา		
คุณพีรจิต ปัทมสูต		
คุณภัทรพร ศรีขำ�
คุณมลลิกา เรืองกฤตยา
คุณระรินทร์ พูลทวีเกียรติ
คุณศรีประภา สำ�รวจรวมพล
คุณศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข
คุณสิรภัทร วงศ์สินศิริกุล
คุณสุติมา บุญเกียรติบุตร	
คุณสุวัลลีย์ เทพบัญชาพร	
คุณอลิสา เคหสุขเจริญ
ดร.ณัชร สยามวาลา

รายงานประจำ�ปี 2564
ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
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มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 22

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 46	หม่อมหลวงศศิวิมล รัชนี

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 7 ปี (2564)

คุณจันทนี พฤกษานุวงศ์
คุณธนาภรณ์ รติธรรมกุล
คุณปุณยนุช เอื้อเจริญชัย	
คุณเมจกา จักกายวรกร	
คุณสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล

คุณฉันทนี ปัทมสูต		
คุณชุติกาญจน์ เอื้อเจริญชัย	
คุณดุลยลักษณ์ สมานบุตร	
คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์		
คุณนวลพรรณ อเนกวณิช
คุณณฐวรรณ อเนกวณิช
คุณพันธิตรา ว่องวิไลกุล
คุณภูริสา รัตนวงศ์พิบูลย์
คุณมาณวิกา สงวนวงศ์
คุณวรพรรณ อินวะษา		
คุณสรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม
คุณสีดา ชาญศิลป์		
คุณสุพินดา พิทยาปรีชานนท์					
ผู้บริจาคต่อเนื่อง 6 ปี (2564)

คุณเกวรินทร์ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) คุณขวัญชนก วัชรประภาพงศ์

คุณจรัสพร เลิศเธียรดำ�รง
คุณจิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ คุณจุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์ คุณชนัยชนม์ อัศวเมธา
คุณชนิดา ชาญมนูญ		
คุณชลิสา เดอซูซ่า		
คุณซุนวา เพ็ชรอัดขาว		
คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์ คุณณัฐา ปิติลักษณ์		
คุณดนยา สิงหะผลิน		
คุณธวนัน ฤทธิวัฒนะพงศ์
คุณธัญพร ฤทธิวัมนะพงศ์
คุณธีรดา ศิริพันธุ์		
คุณนวิยา ฉัตรอมรรัตน์
คุณนิดา พูน		
คุณนุดี พฤกษ์ศิริ		
คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล
คุณปาริชาต อินทรสมบัติ
คุณปิยธิดา กาญจนาภรณ์
คุณปุณณ์ลลิตา บุณยรัตพันธุ์ คุณพัชรพรรณ เจียรสวัสดิ์วัฒนา คุณพัชราวลัย ชัยปาณี		
คุณเพ็ญวิภา คุโรวาท		
คุณแพรวพรรณ อิทธิธนวัฒนา คุณมณิศา วัชระคุปต์		
คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์
คุณรมณีย์ สุริยาอรุณโรจน์
คุณวรันธร เทพบัญชาพร (วงศ์สุรไกร)
คุณวรินทรา วงศ์สุรไกร	
คุณวริษฐา วงศ์สุรไกร		
คุณวิจิตรา สุขสราญ		
คุณวิญ มหาศรานนท์		
คุณวิภาดา วงศ์สุรไกร		
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา
คุณศศิธร เพชรจันทร		
คุณศิริวรรณ คุณานนท์
คุณสิริอร ตั้งเสวีพันธ์		
คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
คุณสุมัธยา (สุภพันธ์) ผลวัฒนะ คุณสุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์		
คุณอชรา แสงรุจิ		
คุณอภิชาติ เจริญพิพัฒพงษ์
คุณอรพร ดำ�รงวงศ์ศิร		ิ
คุณอรยา สูตะบุตร		
คุณอรรัตน์ บุญรักษาศรี
คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์		
คุณไอร์ลดา คงคามี		
ดร. จริยา บรอคเคลแมน
ดร. อัสนียา สุวรรณศิริกุล

คุณจันทรพิมพ์ แสนโกศิก
คุณชนาทิพย์ โปษยานนท์
คุณฐิตาภรณ์ เพชรเกษม
คุณธนาฒย์ เหตระกูล
คุณนวลศิริ ไวทยานุวัตติ
คุณเนตรยา ใช้ไววิทย์		
คุณปิยมณี โกมลวิชญ์		
คุณพิชยา จารุจินดา
คุณมาชิดา เตชะไพบูลย์
คุณวรารินทร์ เครือวาณิชกิจ
คุณวิชญา ศิริธนชัย	
คุณศกร ทวีสิน		
คุณสุปรียา กณิกนันท์		
คุณโสมรัตน์ รัตนะธัมมาวงศ์
คุณอรยา จิระกรานนท์
คุณไอยดา วิญญรัตน์		
พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 5 ปี (2564)

คุณกนิภัทท์ เอกโชติ		
คุณจิราวดี วีรบุตร		
คุณธิดารัตน์ พฤกษ์ชะอุ่ม
คุณภัสสรา วรวิวรรธน์		
คุณฤธัต ลาภอุดมเลิศ		
คุณสมฤดี จิตประไพ		
ม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ

คุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์
คุณจุฑามาศ เมธีสุวภาพ
คุณนลิน รุจิรวงศ์		
คุณภารณี วิมลวณิชย์		
คุณวฤณ มหาดำ�รงค์กุล
คุณสุนันท์ ศิริจรรยา		

คุณกานต์ธิดา กำ�จรปรีชา
คุณจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
คุณปันชลิตา จันทรากุล
คุณรจนาพร คนวาที		
คุณวัฒนา ยงวานิชจิต		
คุณโสภาวดี อุตตโมบล

คุณจันทราวดี เคียงศิริ
คุณณัฐฑริกา ศักดิ์ศรี
คุณภัทรกมล วิชัยดิษฐ
คุณรัฐญา รักษาสกุล
คุณษุภคญา คงสิริ
คุณอาทิตยา จันทศิริโชติ

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 4 ปี (2564)

คุณกานต์ลดา กำ�จรปรีชา
คุณนิภาพร จารุจินดา		
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร	
คุณวัลล์ธิดา รามสูต		

คุณเกียรติรัตน์ วัฒนพานิช
คุณเพ็ญนภา สุนทราภา
คุณรัชนิกุล วงศ์สุรไกร		
คุณวัลลภา รามสูต		

คุณณพกฤษฏิ์ รามสูต		
คุณภมรทิพย์ เพ็ชรคำ�		
คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์
คุณโสจีรัตน์ จิยะจันทน์

คุณทิพยวรรณ ฟุ้งลัดดา
คุณรฐกฤษฏิ์ รามสูต
คุณลักษณ์นารา วงศ์สุรไกร	
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ผู้บริจาคต่อเนื่อง 3 ปี (2564)

คุณชรินทิพย์ อัศววัลลภ
คุณฐิตาภา หริตวร		
คุณวรินทร เตชะชัยพรพจน์
คุณวีรินทร์ สุมาวงศ์		
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณธาลีสา คุ้มท่าไม้		
คุณสุภัทรรินทร์ อัศววัลลภ

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณนิลมณี เหตระกูล		
คุณอาภาวี จันทศิริโชติ

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 2 ปี (2564)

ค่าบำ�รุงการศึกษา		
คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์
คุณสมเกียรติ ธูปบูชา		

คุณกรองทอง การุณย์นราทร	
คุณนันทวรรณ สิมะกุลธร	
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณจิตราภา ขจรรุ่งเรือง
คุณพันทิพา พงศธร		
คุณอัญมณี โชติกเสถียร	

คุณชวนรัตน์ สัจจวโรดม
คุณเพชรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร	
มูลนิธิพลังเพื่อเยาวชน

รายชื่อผู้บริจาคนักเรียนแบ่งตามรุ่น
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 001

232,744.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 002

36,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 022

12,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 024

10,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 025

24,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 027

6,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 028

12,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 031

171,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 033

12,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 034

20,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 037

43,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 038

38,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 039

5,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 040

23,200.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 041

355,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 042

45,600.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 043

22,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 044

667,444.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 045

4,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 046

8,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 047

37,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 048

30,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 049

53,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 050

61,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 051

302,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 052

261,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 053

40,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 054

38,600.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 055

181,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 056

193,056.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 057

48,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 058

67,200.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 059

594,700.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 060

267,500.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 061

123,500.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 062

73,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 063

93,300.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 064

134,100.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 065

106,600.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 066

62,700.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 067

74,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 068

43,900.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 069

84,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 070

49,500.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 071

5,500.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 072

29,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 073

8,400.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 074

8,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 075

82,600.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 076

20,400.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 077

26,500.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 078

23,600.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 080

16,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 081

9,200.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 083

2,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 084

12,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 085

6,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 089

13,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 090

18,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 091

355,850.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 092

269,035.30 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 093

161,700.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 094

151,165.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 095

6,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 096

106,600.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 097

14,500.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 098

12,500.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 099

14,500.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 100

6,000.00

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 101

18,000.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 997

163,200.00 มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 999

35,910.00

รายงานประจำ�ปี 2564
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รายชื่อผู้บริจาคแบ่งความช่วง
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2 แสนบาท

คุณจันทราวดี เคียงศิริ		
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 44

คุณเพชรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร	
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 91

คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 95

มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 92

ตั้งแต่ 1 แสนบาท

คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร	
คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ บุญรัตน์ คุณอานิสา นานา		
บริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก้ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)		
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 31
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 94
มูลนิธิพลังเพื่อเยาวชน	วันสวยได้กุศล

ดร.เพ็ญสุดา ชวนไชยสิทธิ์
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 93

ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท

คุณกนกวรรณ กุศลาศัย	
คุณกนิภัทท์ เอกโชติ		
คุณกรกมล ทวีสิน		
คุณกรองทอง การุณย์นราทร	
คุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์
คุณกัลยาณี พฤกษาชลวิทย์
คุณกานดาภา หวั่งหลี		
คุณกานต์ธิดา กำ�จรปรีชา
คุณกานต์ลดา กำ�จรปรีชา
คุณกิติยา ฤกษ์ภูริทัต		
คุณเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์
คุณเกียรติรัตน์ วัฒนพานิช
คุณแก้วกมล ตันติเฉลิม
คุณจรรยาพร ภัทรกิจวานิช
คุณจรัสพร เลิศเธียรดำ�รง
คุณจันทนี พฤกษานุวงศ์
คุณจินดา ภัทรธำ�รงวงศ์
คุณจิราวดี วีรบุตร		
คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม
คุณชนัยชนม์ อัศวเมธา
คุณชนาทิพย์ โปษยานนท์
คุณชมพู ไตรธีระประภาพ
คุณชลิสา เดอซูซ่า		
คุณชุติกาญจน์ เอื้อเจริญชัย	
คุณญาณินี พ่วงจินดา		
คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์		
คุณณัฐา ปิติลักษณ์		
คุณดุลยลักษณ์ สมานบุตร	
คุณแดเนียล ทูน ชัชวาลย์
คุณทิญานัน ตันติเวสส		
คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์
คุณธนาภรณ์ รติธรรมกุล
คุณธาลีสา คุ้มท่าไม้		
คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์		
คุณนฤศสัย มหฐิติรัฐ		
คุณนวิยา ฉัตรอมรรัตน์
คุณนันทรี ชีวมงคล		
คุณนิลรัตน์ อรรถกระวีสุนทร	 คุณบุญช่วย เกียรติระบิล
คุณปนิดา อติพญากุล
คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์
คุณประนิติ ฐิตะวรรโณ
คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล
คุณปันชลิตา จันทรากุล
คุณปุณณ์ลลิตา บุณยรัตพันธุ์ คุณปุณยนุช เอื้อเจริญชัย	
คุณพรพรรณ พรประภา
คุณพรพิมล มณีวงศ์วัฒนา
คุณพรรษิมา กาญจนมงคล
คุณพัชนี อนุศาสน์อมรกุล
คุณพัชราวลัย ชัยปาณี		
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล
คุณพิสินี อินทรทัต		
คุณเพชรลภา ชีวมงคล
คุณเพ็ญลักษณ์ เกรียงวัฒนพงษ์ คุณเพ็ญวิภา คุโรวาท
คุณเพียรสิริ วงศ์ไวศยวรรณ
คุณภคินี เทียนไพฑุรย์		
คุณภูริสา รัตนวงศ์พิบูลย์
คุณมณีนภา ดวงดารา
คุณยุพวดี วงศ์วิทยา		
คุณวรรณวิมล จิตมหาวงศ์
คุณวรินทร เตชะชัยพรพจน์
คุณวิจิตรา สุขสราญ
คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล
คุณวิภา เจียกเจิม		
คุณวิภา ฐานานุศักดิ์ 		
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา
คุณศรีชนก วัฒนศิริ		
คุณศรีประภา สำ�รวจรวมพล คุณศศิธร เพชรจันทร		
คุณศิวพร บุณยเกียรติ จริยะเวช
คุณสกุลรัตน์ สัจจวโรดม
คุณสาลิณี ภู่พกสกุล		
คุณสิริรัตน์ ศาสตราภัย	
คุณสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
คุณสุดาวรรณ เพชราภิรัชต์
คุณสุทธดา จีระพันธุ		
คุณสุทธีทิพ ว่องไววิทย์
คุณสุปรียา ประจวบพันธ์ศรี
คุณสุพรรณแข สมะลาภา
คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
คุณสุมัทนา พุกกะมาน
คุณโสภาพันธุ์ บัณฑุรัตน์
คุณหัสวรา แสงรุจิ		
คุณอภิชาติ เจริญพิพัฒพงษ์
คุณอมิตตดา เชื้อสีห์แก้ว	
คุณอรนุช โอสถานนท์
คุณอรเพ็ญ ว่องสุวรรณ
คุณอรยา จิระกรานนท์
คุณอรอุมา เอกลาภไพบูลย์
คุณอริษา จิระกรานนท์
คุณอลิศา เทศรัตนวงศ์
คุณอลิสา อาชวพงษ์สวัสดิ์
คุณอัญมณี โชติกเสถียร	
คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร	
คุณอาภรณ์ อรรถกระวีสุนทร	 คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ คุณอุรุพร ธรรมมงคล		
คุณอุษณีย์ มานิกบุตร	
คุณไอร์ลดา คงคามี		
ดร. อัสนียา สุวรรณศิริกุล	บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำ�กัด
บริษัท ว่องไววิทย์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)			บริษัท นูก้า เบฟเวอเรจ จำ�กัด	บริษัท บีบี ดิเซิร์ท เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
พ.ญ. อุบลรัตน์ สันตวัตร	
พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 48
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 50
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 96
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
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ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท

คุณกันต์ ทับทิมเทพย์		
คุณกฤษฎี โพธิทัต		
คุณกัลยา แสวงหาบุญ		
คุณกิติวรรณ จันทรกิติวุฒิ
คุณเกร็ดรดา เบญจอาธรศิริกุล
คุณแก้วกมล ชัยนาม		
คุณจงกลณี เขมะจันตรี
คุณจันทรพิมพ์ แสนโกศิก
คุณจิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์
คุณจุฑามาศ เมธีสุวภาพ
คุณฉันทนี ปัทมสูต		
คุณชมภูนุช ตั้งภรณ์พรรณ
คุณชวนรัตน์ สัจจวโรดม
คุณฐิตาภา หริตวร		
คุณณัฐฑริกา ศักดิ์ศรี		
คุณดนยา สิงหะผลิน		
คุณทัชฌา แมดิสัน โพธิทัต
คุณธวนัน ฤทธิวัฒนะพงศ์
คุณธิติยา สิริสิงห์		
คุณนภาพร สารลักษณ์
คุณนลินทิพย์ พงษ์ไพรัช
คุณณฐวรรณ อเนกวณิช
คุณนาริฐา วิบูลยเสข		
คุณนิรมล สถิตยาธิวัฒน์
คุณนุชรี แสงทองอร่าม
คุณเนาวนิจ พงษ์ไกรกิตติ
คุณปณัสสา กาญจนวิเศษ	
คุณปรารถนา เกลียวปฏินนท์
คุณปัทมา หงษรานนท์
คุณปิยธิดา กาญจนาภรณ์
คุณปุตริกา อำ�ไพพรรณ
คุณพรรณนิภา รอดประเสริฐ
คุณพัชรพรรณ เจียรสวัสดิ์วัฒนา
คุณพาขวัญ วัชรประภาพงศ์
คุณพิมพ์ผกา พิชเยนทรโยธิน
คุณพีรญา ชาญทวีคุณ		
คุณเพียงพร สุวรรณประทีป
คุณภัณชยา รักษาสกุล
คุณภารณี วิมลวณิชย์		
คุณมณิศา วัชระคุปต์		
คุณมลลิกา เรืองกฤตยา
คุณมาชิดา เตชะไพบูลย์
คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์
คุณรจนาพร คนวาที		
คุณรมิดา ธนาดำ�รงศักดิ์
คุณระรินทร์ พูลทวีเกียรติ
คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

คุณกนกวรรณ ตันกิติบุตร	
คุณกัญญิกา สูงสว่าง		
คุณกานต์พิชชา วงศ์สุรไกร	
คุณกุลตรา กมลวิศิษฎ์		

คุณกนกอร ทิพยพรกุล
คุณกันยาอนงค์ นิมมานเหมินท์
คุณกานต์รวี วงศ์สุรไกร	
คุณกุลยา ชิตานนท์		
คุณเกวรินทร์ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร	
คุณแก้วใจ นาคสกุล		
คุณขวัญ มีนะกนิษฐ		
คุณจรัสพร มงคลสุข		
คุณจรัสแสง พิศาลสงคราม
คุณจามรี ศิริมงคลเกษม
คุณจารุณีย์ สาทรกิจ		
คุณจิรภัค สว่างวโรรส		
คุณจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา
คุณจุลนาถ ชาติยานนท์
คุณจุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์
คุณชนัชฎา วงษ์วิศาลสุข
คุณชนิดา ชาญมนูญ		
คุณชรินทิพย์ อัศววัลลภ
คุณชลธร สาธิตภิญโญ		
คุณชัญญา วรากุลวณิช
คุณซุนวา เพ็ชรอัดขาว		
คุณณพกฤษฏิ์ รามสูต		
คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์
คุณณาทิชา จงเสรี		
คุณณิศรา ธัมมะปาละ		
คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย	
คุณดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ
คุณทิพยวรรณ ฟุ้งลัดดา
คุณธนาฒย์ เหตระกูล		
คุณธัญพร ฤทธิวัมนะพงศ์
คุณธาริณี วิภูชนิน		
คุณธีรดา ศิริพันธุ์		
คุณธีรนพ โคนันทน์		
คุณนฤพร เบญจพัฒนมงคล
คุณนลิน รุจิรวงศ์		
คุณนวภรรษ เขมะจันตรี
คุณนวลพรรณ จารุกิจโสภา
คุณนวลศิริ ไวทยานุวัตติ
คุณนันทพร รุ่งเรือง		
คุณนิฐิมา โลซาวิโอ		
คุณนิดา พูน		
คุณนิลมณี เหตระกูล		
คุณนิวัตต์ เทียนสุวรรณโณ
คุณนุดี พฤกษ์ศิริ		
คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์
คุณเนียนสิริ ขำ�หรุ่น		
คุณบุษรัตน์ เบญจรงคกุล
คุณปพิชญา โหสกุล		
คุณประภัสสร อัศวเนตรมณี
คุณปรารถนา ตันเถียร		
คุณปรียานุช แย้มวงษ์		
คุณปานวาด สิงหเสนี		
คุณปารณีย์ ไพรัตน์		
คุณปิยมณี โกมลวิชญ์		
คุณปิยวรรณ โกมลวิชญ์
คุณพนิดา นานา		
คุณพรเพียร กังวานประเสริฐ
คุณพร้อมระวี วีระโสภณ
คุณพลอยมลดา อังคศิริสรรพ
คุณพัชรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู
คุณพันทิพา พงศธร		
คุณพิชยา จารุจินดา		
คุณพิมธนกานต์ ฉัตรอริยโญธิน
คุณพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ
คุณพิมพ์รภัส ธนุสุทธิยาภรณ์
คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์
คุณเพ็ญนภา สุนทราภา
คุณแพตริเซีย มงคลวนิช
คุณแพรวพรรณ อิทธิธนวัฒนา
คุณภัทรกมล วิชัยดิษฐ		
คุณภัทรพร ศรีขำ�		
คุณภาวิกา รัตนวงศ์พิบูลย์
คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช
คุณมณิสรา รัตตเสรี		
คุณมณีจิตร สุวรรณศิลป์
คุณมัญจา เตชินวัฒนา		
คุณมัธนี วัฒนาพฤกษากุล
คุณมาณวิกา สงวนวงศ์
คุณมานา ปัจฉิมนันท์		
คุณมีนา ทับทิมเทพย์		
คุณเมจกา จักกายวรกร	
คุณรฐกฤษฏิ์ รามสูต		
คุณรพริบพราว รัตนกิจ
คุณรมิดา สงวนตระกูล
คุณรมิตา ทรวงบูรณกุล
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร	
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์
คุณรัฐญา รักษาสกุล		
คุณรินดา หวังวิศวาวิทย์
คุณโรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แม็คเคย์ คุณฤธัต ลาภอุดมเลิศ		
คุณลักษณ์นารา วงศ์สุรไกร	
คุณลินน์ แมรี่ เบอร์ลี่		
คุณวรณัน รุจิรัตน์		
คุณวรพรรณ อินวะษา		
คุณวรัญสุดา การุณยธัช
คุณวรันดา บุลสุข		
คุณวรันธร เทพบัญชาพร (วงศ์สุรไกร)

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณกรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู
คุณกัลยา ตรีสุชน
คุณกิติภัทร์ วงศ์สุรไกร
คุณกุลวดี นิ่มนวล
คุณเกศินี วรนุชยุทธยง
คุณขวัญชนก วัชรประภาพงศ์
คุณจรินทร เชียวสิริขจร	
คุณจิตราภา ขจรรุ่งเรือง
คุณจุฑาพร เตชะไพบูลย์
คุณจุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
คุณชนิดา ว่องเดชากุล
คุณชลินทร์ทิพย์ บุรีรักษ์
คุณฐิตาภรณ์ เพชรเกษม
คุณณัฐกาน เบ้าศิลา
คุณดนยา ธนารักษ์โชค
คุณถาวร เผด็จสุวันนุกุล
คุณธนิตา ทังปรีดานันท์
คุณธิดารัตน์ พฤกษ์ชะอุ่ม
คุณนภสร คาร์ล่า มงคลวนิช
คุณนลิน วนาสิน
คุณนวลพรรณ อเนกวณิช
คุณนันทวรรณ สิมะกุลธร
คุณนิภาพร จารุจินดา
คุณนุจรี โลหะกุล
คุณเนตรยา ใช้ไววิทย์
คุณบุษราคัม เอี่ยมอำ�ไพ
คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล
คุณปฤทัย เอกวานิช
คุณปาริชาต อินทรสมบัติ
คุณปิยะมาศ เปาอินทร์
คุณพรรณนภา เหลืองวัฒนา
คุณพอฤทัย ณรงค์เดช
คุณพันธิตรา ว่องวิไลกุล
คุณพิมพ์ พรหมศิริ
คุณพีรจิต ปัทมสูต
คุณเพ็ญวดี พิชัยสนิธ
คุณภมรทิพย์ เพ็ชรคำ�
คุณภัสสรา วรวิวรรธน์
คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ
คุณมณีรัตน์ จารุกิจโสภา
คุณมัลลิกา มาร์การิต้า
คุณมาลีวรรณ พงศธร	
คุณยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
คุณรมณีย์ สุริยาอรุณโรจน์
คุณรวีรัตน์ สัจจวโรดม
คุณรัชนิกุล วงศ์สุรไกร
คุณรุจิมาภัสร์ สาระ
คุณลัดดาวัลย์ จิตต์กุศล
คุณวรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์
คุณวรานุช แซ่เตียว	

รายงานประจำ�ปี 2564
คุณวรารินทร์ เครือวาณิชกิจ
คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ
คุณวรินทรา วงศ์สุรไกร	
คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์
คุณวริษฐา วงศ์สุรไกร		
คุณวโรชา ฤกษ์เกษม		
คุณวฤณ มหาดำ�รงค์กุล
คุณวศินี เกียรติเสวีกุล (วงศ์สุรไกร)
คุณวัชรินทร์ อัศววัลลภ
คุณวัฒนา ยงวานิชจิต		
คุณวันเพ็ญ ชาญไพโรจน์
คุณวัลล์ธิดา รามสูต
คุณวัลลภา รามสูต		
คุณวิชชุดา อรดีดลเชษฐ์
คุณวิชญา ศิริธนชัย		
คุณวิญ มหาศรานนท์
คุณวิภาดา วงศ์สุรไกร		
คุณวิมลศรี ศุษิลวรณ์		
คุณวิรมณ เลิศสุวรรณโรจน์
คุณวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
คุณวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ
คุณวีรินทร์ สุมาวงศ์		
คุณวุฒินา ปรีชาวุฒิ		
คุณศกร ทวีสิน
คุณศรีจันทร์ ชัยวิไล		
คุณศศิกร ตีรสวัสดิชัย		
คุณศศินี โควาวิสารัช		
คุณศิรดา วิมลวัตรเวที
คุณศิริพร ศิริธนชัย		
คุณศิริรัตน์ นีละคุปต์		
คุณศิริเลิศ ชลเกตุ		
คุณศิริวรรณ คุณานนท์
คุณศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข คุณศุภพร พึ่งสุนทร		
คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์
คุณษุภคญา คงสิริ
คุณสมเกียรติ ธูปบูชา		
คุณสมปรารถนา สุชาติ
คุณสมฤดี จิตประไพ		
คุณสรณีย ดีพันธุ์พงษ์
คุณสรวณี กู้ประเสริฐ		
คุณสรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม
คุณสลิล ยิ่งศิริ		
คุณสลิลเกตน์ โลกะวิทย์
คุณสันทนา อัมพุช		
คุณสาวิตรี คทวณิช		
คุณสิรภัทร วงศ์สินศิริกุล
คุณสิริชนา หอมศิลป์กุล
คุณสิรินทร์ สุจินตะบัณฑิต
คุณสิริภัชนี เหล่าภราดรชัย	
คุณสิริลักษณ์ ตั้งฐานทรัพย์
คุณสิริอร ตั้งเสวีพันธ์
คุณสีดา ชาญศิลป์		
คุณสุขสันต์รัตน์ จาวลา
คุณสุจินดา มหัทธนกุล		
คุณสุชาดา วีระเมธีกุล
คุณสุชาดา แสงจารึก		
คุณสุติมา บุญเกียรติบุตร	
คุณสุธาทิพ อารยรังษี		
คุณสุธาทิพย์ ตรงไตรรัตน์
คุณสุธาสินี บุญโสภณ		
คุณสุนันท์ ศิริจรรยา		
คุณสุปรียา กณิกนันท์		
คุณสุพจี เหตระกูล
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์		
คุณสุพินดา พิทยาปรีชานนท์ คุณสุภัทรรินทร์ อัศววัลลภ
คุณสุมัธยา เอกโชติ
คุณสุมัธยา (สุภพันธ์) ผลวัฒนะ คุณสุมาลา มหาศิริ		
คุณสุรัตนา เตชะพูลผล
คุณสุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
คุณสุวัลลีย์ เทพบัญชาพร	
คุณแสงโสม บัณฑุรัตน์
คุณโสจีรัตน์ จิยะจันทน์
คุณโสภาวดี อุตตโมบล
คุณโสมรัตน์ รัตนะธัมมาวงศ์
คุณโสมไสว กุลดิลก		
คุณอชรา แสงรุจิ		
คุณอนันต์ จักเลิศชัย	
คุณอนินทิตา โคมิน		
คุณอนุสรา อรัญวัฒนานนท์
คุณอภิรดี ภัทธนิรันดร์		
คุณอรพร ดำ�รงวงศ์ศิริ
คุณอรยา สูตะบุตร		
คุณอรรัตน์ บุญรักษาศรี
คุณอรฤดี ณ ระนอง		
คุณอรวิดา กาญจนศูนย์
คุณอรสุธา ทัพโภทยาน
คุณอลิสา เคหสุขเจริญ
คุณอลิสา สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณอสมา ครองรักษา
คุณอัจฉรา เยี่ยงบัณฑิตย์
คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์		
คุณอัญชลี มุสิกบุตร		
คุณอัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์
คุณอัมภาพัตร ฉมารัตน์
คุณอัยย์ชิตา ปรีชาว่องไวกุล
คุณอาทิตยา จันทศิริโชติ
คุณอาภาวี จันทศิริโชติ
คุณอารดา เฟื่องทอง		
คุณอารดา วิทยวิรานนท์
คุณอินทิรา ธนวิสุทธิ์		
คุณอิษฏ์นันทน์ บูรณะนนท์
คุณอุริสรา จิรานุวัฒน์		
คุณเอกนภา นำ�ศิริกุล		
คุณไอยดา วิญญรัตน์		
ดร. จริยา บรอคเคลแมน
ดร.ณัชร สยามวาลา		
ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
น.ท. หญิง กนิษฐ์ ณ นคร	
นวลพรรณ จารุกิจโสภา
นอ.หญิงอนงค์นาฏ ระหงษ์
นางจิราภรณ์ ลิ้มมณีวิจิตร	
นางปาริชาติ ทองใหญ่ ณ อยุธยา	หม่อมหลวงศศิวิมล รัชนี
พญ. วินิฐา เฉิดพงษ์ตระกูล
พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้	 พลตรีหญิงบุษรา โกมารกุล ณ นคร
คุณพัทธนันท์ กุลวณิชพิสิฐ
คุณภัทราภา ทรรทานนท์
ม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ
ม.ล.ทิพยาภรณ์ ชมพูนุท
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 22
มาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 46	ร้าน Niya	ร้านสะระแหน่	หจก.บ้านดอกพุด
บริษัท คั่วกลิ้ง ผักสด (ราชครู) จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)		บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำ�กัด
บริษัท ชินชิน ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำ�กัด			บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)		บริษัท เดอะ ไวท์ เบครูม จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ตังเต จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)			บริษัท บ้านลิ้นจี่ จำ�กัด
บริษัท โพสิตาน่า จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)			บริษัท ฟ้าไชโย จำ�กัด (สาขา 1)
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำ�กัด				บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลตี้ จำ�กัด
บริษัท วันฟ้าไชโย จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)			บริษัท สราญรมย์ แคเทอริ่ง จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท สามพิสุทธิ์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)			บริษัท สุดยอดสุกี้โบราณ จำ�กัด
บริษัท อชิโต จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) 			บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท อีริค เวอสพุย เทรดดิ้ง จำ�กัด			ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด แทรฟฟิคฟู้ด (สาขา 00001)

15

16

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ธนาคาร

สาขา

ประเภท

เลขที่บัญชี

30/09/2021

ไทยพาณิชย์

เพลินจิต

ออมทรัพย์

059-273780-4

3,628,343.24

ไทยพาณิชย์

เพลินจิต

ออมทรัพย์

059-284960-1

448,055.94

กรุงเทพ

ถนนวิทยุ (ALL SEASONS PLACE)

ออมทรัพย์

911-004629-0

277,934.37

กรุงเทพ

ถนนวิทยุ (ALL SEASONS PLACE)

ออมทรัพย์

911-010198-8

706,729.54

กรุงไทย

การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต

ออมทรัพย์

092-0-11737-6

3,441,694.22

รวมเงินฝากออมทรัพย์

8,502,757.31

กรุงเทพ

กรุงเทพ

ถนนวิทยุ (ALL SEASONS PLACE)

ประจำ�

911-202528-4

- Rate 0.125 ครบกำ�หนด 21/12/2564 (7 เดือน)

8,345,635.05

- Rate 0.125 ครบกำ�หนด 29/12/2564 (7 เดือน)

9,227,131.81

- Rate 0.625 ครบกำ�หนด 04/11/2564 (7 เดือน)

24,609,240.81

ถนนวิทยุ (ALL SEASONS PLACE)

ประจำ�

911-202822-1

- Rate 0.625 ครบกำ�หนด 03/10/2564 (7 เดือน)

2,374,733.28
รวมเงินฝากประจำ�

44,556,740.95

รวมเงินฝากทั้งหมด

53,059,498.26

รายงานประจำ�ปี 2564
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