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สารจากประธาน

 เม่�อย์�อนไปดูเอกสาร์ห่ลักฐานของมูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ จะพบุว่ิา ได�มีการ์ย์่�นขอจด

ทิะเบีุย์นจัดตั�งมูลนิธิฯต่อนาย์ทิะเบีุย์นมูลนิธิกรุ์งเทิพมห่านคร์ และได�รั์บุอนุญาตให่�จดทิะเบีุย์นจัดตั�ง

มูลนิธิฯ ตามเลขทีิ�ทิะเบีุย์นลำาดับุทีิ� กทิ.๑๕๑๐ เม่�อวัินทีิ� ๑๓ มกร์าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย์มีทุินเริ์�มแร์ก

เป็นเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บุาทิ ครั์�งนั�น คุณสุร์พล สร์�างสมวิงษ์์ ได�รั์บุมอบุอำานาจจากซิิสเตอร์์จินตนา ฉัตร์

สุภางค์ ผูู้�รั์บุใบุอนุญาตโร์งเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในขณะนั�น ให่�ดำาเนินการ์ให่�

 ตร์าบุจนถึงปัจจุบัุน คุณสุร์พล สร์�างสมวิงษ์์ ย์งัพร์�อมรั์บุใช�ช่วิย์เห่ล่อมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ เช่น

เดีย์วิกับุกร์ร์มการ์ชุดแร์กท่ิานอ่�น ๆ  ของมูลนิธิฯ ผูู้�เป็นเห่รั์ญญิกและผูู้�ช่วิย์เห่รั์ญญิก ก็ย์งัเป็นคุณอร์ฤดี 

ณ ร์ะนอง และคุณศรั์ญญา พุทิธารี์ อย์ู่เช่นเดิม คุณจินตนา บุุญรั์ตน์ และคุณสุดถนอม กร์ร์ณสูต ซึิ�ง

ร่์วิมเป็นกร์ร์มการ์ชุดแร์กเมี�อจดทิะเบีุย์น ก็ย์ังเป็นกร์ร์มการ์ทีิ�เข�มแข็ง นอกจากนี� ย์ังมีกร์ร์มการ์เข�ามา

สมทิบุจากสมาคมนักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์ และสมาคมผูู้�ปกคร์องและ

ครู์ฯอย์่างต่อเน่�อง เม่�อเข�ามาและคร์บุวิาร์ะ เพร์าะห่มดวิาร์ะการ์เป็นกร์ร์มการ์ของสองสมาคม ก็ย์ัง

พร์�อมทีิ�จะให่�การ์สนับุสนุนเสมอ นับุเป็นพร์ะพร์ของมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ เป็นอย์่างย์ิ�ง

 มิใช่แต่เพีย์งกร์ร์มการ์เท่ิานั�น มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ย์ังได�รั์บุการ์สนับุสนุนต่อเน่�องจาก

นักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์วิมทัิ�งผูู้�ปกคร์องนักเรี์ย์นของโร์งเรี์ย์นอย์า่งมากมาย์ นักเรี์ย์นเก่าห่ลาย์

รุ่์น มีการ์ร์วิบุร์วิมร์ะดมทุินเพ่�อมูลนิธิมาแตร์์เดอีฯ สมำ�าเสมอและต่อเน่�อง ตั�งแต่ก่อตั�งมูลนิธิมา ห่ร่์อบุาง

รุ่์นมาเริ์�มร่์วิมกันสนับุสนุน ตั�งแต่ทีิ�คุณจินตนา บุุญรั์ตน์ ริ์เริ์�มโคร์งการ์แด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจ ผูู้�ปกคร์อง

ห่ลาย์ ๆ ท่ิานทีิ�ได�ให่�การ์สนับุสนุนมูลนิธิมาแตร์์เดอีฯ และแม�ลูกสาวิจะไม่ได�เป็นนักเรี์ย์นปัจจุบัุนของ

โร์งเรี์ย์นแล�วิ ท่ิานก็มิได�ล่มโร์งเรี์ย์น ย์ังพร์�อมทีิ�จะสนับุสนุนอย์่างต่อเน่�องเช่นเดีย์วิกัน

 ซิิสเตอร์์จึงมีแต่คำาขอบุพร์ะคุณด�วิย์ควิามซิาบุซึิ�งใจ และขอพร์ะเจ�าปร์ะทิานพร์ะพร์แก่ท่ิาน

ผูู้�มีนำ�าใจดีงามต่อมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
ประธานมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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8. คุณศกร์    ทิวีิสิน  กร์ร์มการ์

9. พญ.นาฏ    ฟองสมุทิร์ กร์ร์มการ์
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บทที่ 1 แด่คุณครูด้วยดวงใจ
 การ์ร่์วิมเป็นนำ�าห่นึ�งใจเดีย์วิกันในการ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณ

ของโร์งเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ มีสมาคมนักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอี

วิิทิย์าลัย์ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์เป็นแกนนำา สนับุสนุนโดย์สมาคมผูู้�

ปกคร์องและครู์โร์งเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ โดย์มูลนิธิมาแตร์์เดอี

วิิทิย์าลัย์เป็นองค์กร์ในการ์ดำาเนินการ์

 กองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจ ริ์เริ์�มเม่�อคุณสุพัฒนา อาทิร์

ไผู้ทิ เป็นนาย์กสมาคมนักเรี์ย์นเก่าฯ สนับุสนุน โดย์คุณปกร์ณ์ ทิวีิ

สิน สมาคมผูู้�ปกคร์องและครู์ฯ เม่�อร์ะดมทุินได�พอสมควิร์แล�วิสมาคม

นักเรี์ย์นเก่าฯ ก็ได�เริ์�มต�นจัดสวัิสดิการ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณ โดย์มีควิาม

ร์ะมัดร์ะวัิงว่ิาอะไร์ทีิ�เริ์�มต�นทิำาแล�วิจะไม่ถอย์ห่ลัง และห่ากมีการ์

สนับุสนุนกองทุินเพิ�มมากขึ�นก็จะพิจาร์ณาเพิ�มควิามช่วิย์เห่ล่อแก่

ครู์เกษี์ย์ณมากขึ�น

 เ ม่� อ มี ก าร์ ก่อ ตั� ง มู ล นิ ธิ ม าแต ร์์ เ ด อี วิิทิย์า ลัย์ ใน ปี 

พ.ศ. 2549 แล�วิ คณะกร์ร์มการ์บุริ์ห่าร์สมาคมนักเรี์ย์นเก่าฯ ได�

ตัดสินใจย์�าย์กองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจมาอย์ู่ทีิ�มูลนิธิมาแตร์์เดอี

วิิทิย์าลัย์ โดย์ย์่นย์ันว่ิาสมาคมฯจะรั์บุผิู้ดชอบุต่อเน่�องในการ์ร์ะดม

ทุินสนับุสนุนกองทุินนี� ในขณะทีิ�การ์บุริ์ห่าร์กองทุินขอให่�กร์ะทิำาโดย์

กร์ร์มการ์มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ และก็ได�เป็นเช่นนั�นจริ์ง คณะ

กร์ร์มการ์บุริ์ห่าร์สมาคมนักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์ม

ร์าชูปถัมภ์ ได�ร์ะดมทุินอย์า่งต่อเน่�อง และได�รั์บุการ์สนับุสนุนจากทัิ�ง

นักเรี์ย์นเก่า และผูู้�ปกคร์องนักเรี์ย์น จนกร์ะทัิ�งสามาร์ถปรั์บุสวัิสดิการ์

ให่�ครู์เกษี์ย์ณเพิ�มขึ�นจนปัจจุบัุนนี� มีการ์ช่วิย์เห่ล่อค่าคร์องชีพเด่อน

ละ 6,000 บุาทิ และช่วิย์ค่ารั์กษ์าพย์าบุาลคนไข�นอกปีละ 36,000 

บุาทิ  และคนไข�ในปีละ 50,000 บุาทิ

คุณจินตนา  บุุญรั์ตน์ นาย์กสมาคมนักเรี์ย์นเก่า

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ 

ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์ ปี 2549 ถึง 2553 

ได�ริ์เริ์�มโคร์งการ์พันดวิงใจ ด�วิย์เจตนาให่�มี

การ์บุริ์จาคต่อเน่�องจากนักเรี์ย์นเก่าและผูู้�

ปกคร์อง ซึิ�งปัจจุบัุนมีผูู้�บุริ์จาคต่อเน่�อง ทัิ�งสิ�น 

247 คน เป็นการ์บุริ์จาคทุิกเด่อน ห่ร่์อปีละ

ครั์�ง  ย์อดเงินบุริ์จาคในโคร์งการ์พันดวิงใจ ใน

ปีงบุปร์ะมาณนี�ร์วิมเป็นเงิน 2,047,307 บุาทิ

คุณพร์พร์ร์ณ พร์ปร์ะภา นาย์กสมาคมนักเรี์ย์น

เก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์ 

ปี 2553 ถึง 2557 ได�สนับุสนุนการ์ร์ะดมทุิน

เพ่�อครู์เกษี์ย์ณอย์่างเต็มทีิ� ในขณะทีิ� ได�ให่�

ควิามสำาคัญกับุการ์ปรั์บุปรุ์งอาคาร์สถานทีิ�

ของโร์งเรี์ย์น สร์�างควิามเป็นโร์งเรี์ย์นทัินสมัย์ 

ทีิ�น่าเช่�อถ่อ เพ่�อควิามย์ั�งย์่นอย์่างมีคุณค่าของ

โร์งเรี์ย์น
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"
"

 ควิามกตัญูในการ์ร์ะลึกถึงพร์ะคุณของคุณครู์ทีิ�ท่ิานได�ให่�การ์ศึกษ์าทีิ�ดี และได�เพีย์ร์อบุร์มเด็กมาแตร์์เดอีฯ จากรุ่์นสู่ร่์นให่�พวิก

เร์ามีจิตตาร์มณ์เซิอร์์เวีิย์ม ตามแนวิทิางของโร์งเรี์ย์น ทิำาให่�พวิกเร์านักเรี์ย์นมาแตร์์เดอีฯ มีกตเวิทิิตาในการ์จะตอบุแทินพร์ะคุณคุณครู์ของ

พวิกเร์า ในนามของสมาคมนักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ในพร์ะบุร์มร์าซูิปถัมภ์ จีงได�ปร์ะสานงานในการ์จัดทิำาโคร์งการ์เพลง “แค่เพีย์ง

หั่นกลับุมา” โดย์ได�รั์บุควิามร่์วิมม่อจากนักเรี์ย์นเก่าทิางด�านดนตรี์ นักร์�อง และปร์ะพันธ์บุทิเพลงมาช่วิย์ในโคร์งการ์นี� และได�เผู้ย์แพร่์เพลง

นี�ไปสู่นักเรี์ย์นเก่า ทิำาให่�พวิกเร์าได�ร่์วิมกันร์ะลึกถึงพร์ะคุณของคุณครู์ ซึิ�งไม่ว่ิาพวิกเร์าจะเติบุโตและก�าวิไปข�างห่น�าอย์่างไร์ พวิกเร์าจะไม่มี

ทิางล่มพร์ะคุณของคุณครู์ของพวิกเร์า และพร์�อมทีิ�จะกลับุมากร์าบุขอบุพร์ะคุณคุณครู์ของพวิกเร์าขอขอบุคุณทุิกพลังของเด็กมาแตร์์เดอีฯ 

ทีิ�ได�ร่์วิมกันแสดงควิามกตัญูกตเวิทิิตาคุณครู์ของพวิกเร์า
อรนุช  ว่องปรีชา

 ควิามต่อเน่�องในการ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณ โร์งเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ เกิดจากนำ�าใจอันดีงามทีิ�นักเรี์ย์นเก่าและผูู้�ปกคร์องมีต่อคณะครู์

ของโร์งเรี์ย์น และควิามเป็นผูู้�นำาทีิ�เข�มแข็งของนาย์กสมาคมนักเรี์ย์นเก่ามาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ในพร์ะบุร์มร์าชูปถัมภ์อย์่างต่อเน่�อง 

คุณวิิวิร์ร์ณ  สาร์กิจปรี์ชา นาย์กสมาคมนัก

เรี์ย์นเก่าฯ ปี 2557 ถึง 2559 ได�ริ์เริ์�มการ์จัด 

MD RUN วิิ�งเพ่�อครู์ เม่�อสิงห่าคม พ.ศ. 2559 

ร์าย์ได�สมทิบุกองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจ ซึิ�งมา

จากการ์สมัคร์เข�าร่์วิมกิจกร์ร์มและการ์เป็นส

ปอนเซิอร์์สนับุสนุนงานอย์ูที่ิ�ปีละ 3-5 ล�านบุาทิ 

คุณสุดถนอม กร์ร์ณสูต นาย์กสมาคมนักเรี์ย์น

เก่าฯ พ.ศ. 2559-2563 ได�สานต่อ MD RUN  

ด�วิย์การ์เชิญชวินสมาคมผูู้�ปกคร์องและครู์เข�า

มาร่์วิมเป็นเจ�าภาพจัดการ์และย์งัคงรั์กษ์าการ์

ห่าร์าย์ได�สนับุสนุนกองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจ 

ได�อย์่างเกินเป้าห่มาย์  

คุณอร์นุช ว่ิองปรี์ชา นาย์กสมาคมนักเรี์ย์นเก่าฯ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัุน  มี

เจตนาทีิ�จะสนับุสนุนกองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจอย์า่งต่อเน่�อง โดย์เฉพาะด�วิย์

การ์จัด MD RUN แต่สถานการ์ณ์โควิิดเป็นอุปสร์ร์ค จึงได�จัดทิำาเพลง เพีย์ง

แค่หั่นห่ลังมา และนำาเผู้ย์แพร่์ในส่�อสังคมต่าง ๆ ของสมาคมนักเรี์ย์นเก่าฯ  

ในช่วิงเวิลาเพีย์ง 1 เด่อน มีผูู้�สนับุสนุนกองทุินแด่คุณครู์ด�วิย์ดวิงใจเป็นเงิน

ร์วิม 3,029,428.99 บุาทิ
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ผลงานของมูลนิธิ

1. เพ่�อส่งเสริ์มการ์ศึกษ์าอบุร์มด�านการ์พัฒนานักเรี์ย์นโดย์ตร์ง ร์วิมทัิ�งพัฒนาบุุคลากร์ และอาคาร์

สถานทีิ�

2. เพ่�อส่งเสริ์มการ์เรี์ย์นรู์� การ์ฝึึก การ์อบุร์ม การ์พัฒนาของเด็กและเย์าวิชนให่�มีโอกาสในการ์เรี์ย์น

รู์� พัฒนาร่์างกาย์ ควิามคิด สติปัญญา คุณธร์ร์มและการ์ใช�ชีวิิตร่์วิมกันกับุผูู้�อ่�นอย์่างมีควิามสุข

3. เพ่�อส่งเสริ์มการ์ดำาเนินการ์ตามพร์ะร์าชบัุญญัติการ์ศึกษ์าแห่่งชาติ

4. เพ่�อส่งเสริ์มการ์พัฒนาและรั์กษ์าคุณภาพสิ�งแวิดล�อม

5. เพ่�อดำาเนินการ์กุศลสาธาร์ณะห่ร่์อร่์วิมม่อกับุองค์กร์การ์กุศลอ่�น ๆ เพ่�อสาธาร์ณปร์ะโย์ชน์

6. เพ่�อส่งเสริ์มการ์ปกคร์องร์ะบุอบุปร์ะชาธิปไตย์ อันมีพร์ะมห่ากษั์ตริ์ย์ท์ิร์งเป็นปร์ะมุข ด�วิย์ควิาม

เป็นกลาง และไมใ่ห่�การ์สนบัุสนนุด�านการ์เงนิห่ร่์อทิร์พัย์สิ์นแก่นักการ์เม่อง ห่ร่์อพร์ร์คการ์เม่�อใด

 คณะกร์ร์มการ์บุริ์ห่าร์มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ได�ดำาเนินงานตามวัิตถุปร์ะสงค์อย์่างต่อเน่�อง โดย์ในร์อบุปีทีิ�ผู่้านมา (1 ตุลาคม 

2563 – 30 กันย์าย์น 2564) ได�มีการ์ดำาเนินการ์ดังนี�

 มูลนิธิมอบุทุินการ์ศึกษ์าแก่นักเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ทีิ�ขาดแคลนทุินทิรั์พย์์ 14 ทุิน ทุินละ 80,000 บุาทิ  โดย์การ์พิจาร์ณาคัด

เล่อกผูู้�รั์บุทุินของทิางโร์งเรี์ย์น ย์อดเงินทุินการ์ศึกษ์าปีทีิ�ผู่้านมา 1,120,000 บุาทิ

 คณะซิิสเตอร์์ได�อนุญาตให่�โร์งเรี์ย์นปรั์บุปรุ์งชั�นล่างของบุ�านนักบุุญอัญจลา อาคาร์ 4 ชั�น ซึิ�งเป็นสำานักของอธิการ์เจ�าคณะภาคอุร์์

สุลินในปร์ะเทิศไทิย์ เพ่�อจัดทิำา Saint Anne’s Learning Centre สำาห่รั์บุการ์จัดการ์เรี์ย์นการ์สอน และการ์ดำาเนินการ์ด�านต่าง ๆ เพ่�อ

นักเรี์ย์นทีิ�มีควิามต�องการ์พิเศษ์ โร์งเรี์ย์นได�รั์บุการ์สนับุสนุนปัจจัย์จากมูลนิธิฯ ในการ์ปรั์บุปรุ์งกั�นห่�องให่ม่ทัิ�งห่มดให่�พร์�อมใช�งาน  

 นอกจากนี�ทิางโร์งเรี์ย์นย์งัได�รั์บุการ์สนับุสนุนจากมูลนิธิฯ ในการ์ปรั์บุเพิ�มร์ะบุบุเคร่์อข่าย์อินเทิอร์์เน็ตของโร์งเรี์ย์นให่�เพีย์งพอกับุ

การ์จัดการ์เรี์ย์นการ์สอนออนไลน์

 มูลนิธิฯ สนับุสนุนโร์งเรี์ย์นเพ่�ออาคาร์สถานทีิ�และอุปกร์ณ์การ์เรี์ย์นการ์สอนร์วิมเป็นเงิน 5,000,000 บุาทิ

 มูลนิธิฯ ได�สนับุสนุนโร์งเรี์ย์นสำาห่ร์บัุค่าใช�จ่าย์ในการ์พฒันาบุุคลากร์ด�วิย์การ์จดัอบุร์มออนไลนใ์นช่วิงการ์แพร์ร่์ะบุาดของโควิิด-19 

เป็นเงิน 30,006 บุาทิ

ในปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับคือ 

1. ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน

2. ส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

บทที่ 2
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 มูลนิธิฯ สนับุสนุนสวัิสดิการ์ครู์ปัจจุบัุนด�วิย์กิจกร์ร์ม 3 ปร์ะเภทิดังนี�

4.1 สนับุสนุนค่าใช�จ่าย์ในการ์ตร์วิจสุขภาพปร์ะจำาปีของครู์ปัจจุบัุน ซิิสเตอร์์ ร์วิมทัิ�งเจ�าห่น�าทีิ�ของโร์งเรี์ย์น และครู์เกษี์ย์ณ เป็น

เงิน 338,050 บุาทิ

4.2 สวัิสดิการ์รั์กษ์าพย์าบุาลครู์ปัจจุบัุน

 โร์งเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ เป็นโร์งเรี์ย์นเอกชน ซึิ�งสวัิสดิการ์จากภาครั์ฐในการ์ดูแลครู์โร์งเรี์ย์นเอกชน แตกต่างจากการ์

ดูแลครู์สังกัดภาครั์ฐ ซึิ�งทิางโร์งเรี์ย์นได�จัดทิำาปร์ะกันสุขภาพกลุ่มเสริ์มให่�กับุครู์ จากสวัิสดิการ์ทีิ�ได�รั์บุจากกองทุินสงเคร์าะห์่

ครู์โร์งเรี์ย์นเอกชน และนอกจากนี�มูลนิธิมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ให่�ควิามช่วิย์เห่ล่อแก่คณะครู์และบุุคลากร์ทิางการ์ศึกษ์าเพิ�มเติม

โดย์กำาห่นดวิงเงินไม่เกินปีละ  4,000 บุาทิต่อคน และอนุญาตให่�เบิุกได�ในกร์ณีของการ์รั์กษ์าฟัน และการ์ทิำาแว่ินสาย์ตาด�วิย์ 

ในปีทีิ�ผู่้านมาสวัิสดิการ์รั์กษ์าพย์าบุาลครู์ปัจจุบัุนของโร์งเรี์ย์นเป็นเงินร์วิม 172,013 บุาทิ

4.3 เงินขอย์่ม

 มูลนิธิจัดให่�ครู์ทีิ�ปฏิบัุติงานกับุโร์งเรี์ย์นมาเป็นเวิลาอย์่างน�อย์ 1 ปี ขอย์่มเงินได�ไม่เกิน    100,000 บุาทิ และผู่้อนชำาร์ะ

ค่นโดย์ไม่มีดอกเบีุ�ย์เป็นเวิลา 40 เด่อน ซึิ�งเป็นการ์ช่วิย์เห่ล่อทีิ�เป็นปร์ะโย์ชน์ย์ิ�งแก่ครู์ทีิ�มีควิามจำาเป็น ในปีทีิ�ผู่้านมามีการ์

ขอย์่มเงินจำานวินทัิ�งสิ�น 1,500,000 บุาทิ

 ครู์ทีิ�พ�นจากห่น�าทีิ�การ์งานเน่�องจากเกษี์ย์ณอาย์ุ ตั�งแต่อาย์ุ 60 ปี ขึ�นไป โดย์ปฏิบัุติงานกับุโร์งเรี์ย์นไม่น�อย์กว่ิา 20 ปี ในปีทีิ�ผู่้าน

มามีจำานวิน 47 คน มูลนิธิฯ ได�ให่�การ์ดูแลดังนี�

5.1 มอบุสวัิสดิการ์ค่าคร์องชีพให่�เป็นร์าย์เด่อน กำาห่นดเด่อนละ 6,000 บุาทิ 

5.2 กร์ณีเจ็บุไข�เป็นคนไข�นอก เบิุกค่ารั์กษ์าพย์าบุาลปีละ 36,000 บุาทิ

5.3 กร์ณีเป็นผูู้�ป่วิย์ในปีละ 50,000 บุาทิ

 ในปีทีิ�ผู่้านมามูลนิธิฯ ใช�จ่าย์ในการ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณเป็นสวัิสดิการ์ปร์ะจำาเด่อน 3,312,000.00 บุาทิ  และสวัิสดิการ์รั์กษ์าพย์าบุาล 

958,575.00 บุาทิ  ร์วิมเป็นเงินในการ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณ 4,270,575.00 บุาทิ 

6.1 งานเซิอร์์เวีิย์ม ในปี 2564 ทิางโร์งเรี์ย์น ตั�งงบุปร์ะมาณเพ่�อการ์ใช�จ่าย์ในงานเซิอร์์เวีิย์มไวิ� 3,000,000 บุาทิ เพ่�อโคร์งการ์โร์งเรี์ย์น

พี�-โร์งเรี์ย์นน�องในพร์ะร์าชดำาริ์ฯ และเพ่�อสนับุสนุนองค์กร์การ์กุศลต่างๆ ทีิ�โร์งเรี์ย์นให่�การ์สนับุสนุนต่อเน่�องมา เป็นต�น 

มูลนิธินักบุุญคามิลโลเพ่�อคนชร์าและเด็กพิการ์ มูลนิธิคุณพ่อเร์ย์์ (เพ่�อเด็กกำาพร์�า) มูลนิธิธิดาเมตตาธร์ร์ม มูลนิธิสงเคร์าะห์่

เด็กพัทิย์า สำาห่รั์บุโคร์งการ์โร์งเรี์ย์นพี�-โร์งเรี์ย์นน�อง โร์งเรี์ย์นใช�จ่าย์น�อย์มากในปี 2564 เพร์าะทิางโร์งเรี์ย์นปิดดำาเนินการ์ 

เพร์าะสถานการ์ณ์แพร่์ร์ะบุาดของโร์คโควิิด-19 และกิจกร์ร์มเย์ี�ย์มโร์งเรี์ย์นน�องของนักเรี์ย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ก็ต�องดไปด�วิย์

6.2 โคร์งการ์บุ�านเทิพ ปีงบุปร์ะมาณ 2564 บุ�านเทิพได�รั์บุผู้ลกร์ะทิบุจากสถานการ์ณ์แพร่์ร์ะบุาดของโร์คโควิิด-19 อย่์างมาก แทิบุ

จะไม่ได�มีโอกาสเปิดให่�นักเรี์ย์นมาเรี์ย์น แต่อุปนาย์กสมาคมนักเรี์ย์นเก่าฯ ผูู้�เป็นปร์ะธานบุ�านเทิพได�ทิำางานในเชิงรุ์ก นำาทีิมเข�า

เย์ี�ย์มชุมชน และให่�ควิามช่วิย์เห่ล่อผูู้�ป่วิย์ติดเตีย์ง ร์วิมทัิ�งแจกจ่าย์อาห่าร์แก่ชาวิบุ�านตามทีิ�ได�รั์บุบุริ์จาค และยั์งได�ถ่อโอกาส

ซ่ิอมบุำารุ์งบุ�านเทิพให่�มีควิามพร์�อมมากขึ�นในการ์รั์บุนักเรี์ย์น แม�จะต�องจำากัดจำานวินเพ่�อรั์กษ์ามาตร์การ์การ์เวิ�นร์ะย์ะห่่าง 

นอกจากนี�ครู์บุ�านเทิพย์ังได�ใช�ทัิกษ์ะงานฝีึม่อ ผู้ลิตผู้ลงานเพ่�อจำาห่น่าย์ ห่าร์าย์ได� เพ่�อช่วิย์ค่าใช�จ่าย์ของบุ�านเทิพ ซึิ�งมีร์าย์

จ่าย์ปร์ะจำา โดย์เฉพาะเงินเด่อนครู์และบุุคลากร์ ในปีงบุปร์ะมาณ 2564 โคร์งการ์บุ�านเทิพใช�เงินร์วิม 1,290,532.97 บุาทิ

4. สนับสนุนสวัสดิการครูปัจจุบัน

5. การดูแลครูเกษียณอายุ

6. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
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 คณะกร์ร์มการ์บุริ์ห่าร์มูลนิธิฯ ได�ตัดสินใจนำาเสนอร์าย์งานปร์ะจำาปีในรู์ปแบุบุออนไลน์ โดย์อาศัย์ช่องทิางเว็ิบุไซิต์ของโร์งเรี์ย์น 

เพ่�อเผู้ย์แพร่์ผู้ลการ์ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ จึงทิำาให่�ลดค่าใช�จ่าย์ในการ์จัดพิมพ์และส่งร์าย์งานปร์ะจำาปีออกไป ค่าใช�จ่าย์สำานักงานจึงย์ังคง

เห่ล่อเพีย์งค่าตร์าไปร์ษ์ณีย์ากร์ และค่าใช�จ่าย์ในการ์ตร์วิจสอบุบัุญชีเป็นห่ลักร์วิมเป็นเงิน 23,271 บุาทิ

สรุ์ปได�ว่ิาการ์ใช�จ่าย์ในปีงบุปร์ะมาณ 2564 ร์วิมเป็นเงิน 15,128,859.12 บุาทินั�น มูลนิธิได�ใช�จ่าย์เพ่�อช่วิย์โร์งเรี์ย์นปรั์บุปรุ์งอาคาร์สถาน

ทีิ� 25.59% เพ่�อพัฒนาบุุคลากร์ 0.19% เพ่�อสวัิสดิการ์ครู์ 13.29% เพ่�อการ์บุำาเพ็ญปร์ะโย์ชน์ต่อสังคม 24.41% ค่าใช�จ่าย์สำานักงานและ

อ่�นๆ 0.89% ดังจะเห็่นจากแผู้นภูมิต่อไปนี�

1. ทุินการ์ศึกษ์าสำาห่รั์บุนักเรี์ย์น

2. พัฒนาองค์กร์อาคาร์สถานทีิ�ของโร์งเรี์ย์น

3. พัฒนาบุุคลากร์

4. สวัิสดิการ์ครู์ปร์ะจำาการ์

5. การ์ดูแลครู์เกษี์ย์ณ

6. การ์บุำาเพ็ญปร์ะโย์ชน์

6. งานเซิอร์์เวีิย์ม

6. โคร์งการ์บุ�านเทิพ

6. ค่าใช�จ่าย์สำานักงาน และอ่�น ๆ

1,120,000 บุาทิ

3,871,543 บุาทิ

30,006 บุาทิ

2,010,063 บุาทิ

4,270,575 บุาทิ

2,158,220.40 บุาทิ

1,534,420.98 บุาทิ

134,030.74 บุาทิ

7. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

สรุปค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี้
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำาปี 2564

 งบประมาณปี 2564 ใช้จริงปี 2564

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน       5,000,000.00       3,871,543.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 1      5,000,000.00      3,871,543.00 

2 เพื่อพัฒนาบุคลากร 

2.1 อบุร์มสัมมนาศึกษ์าดูงานและสวิัสดิการ์บุุคลากร์ 500,000.00            30,006.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2 500,000.00           30,006.00 

3 เพ่�อปร์ับุปร์ุงค่าตอบุแทินคร์ู และสวิัสดิการ์คร์ู 

3.1 สวิัสดิการ์ร์ักษ์าพย์าบุาลคร์ูปัจจุบุัน          300,000.00          172,013.00 

3.2 การ์ตร์วิจสุขภาพคร์ูและบุุคลากร์ปร์ะจำาปี          400,000.00          338,050.00 

3.3 สวิัสดิการ์ร์ักษ์าพย์าบุาลคร์ูเกษ์ีย์ณ       1,800,000.00          958,575.00 

3.4 ค่าใช�จ่าย์ร์าย์เด่อนคร์ูเกษ์ีย์ณอาย์ุ       3,500,000.00       3,312,000.00 

3.5 เงินขอย์่มคร์ูปัจจุบุัน       4,000,000.00       1,500,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3 10,000,000.00      6,280,638.00

4 การ์บุำาเพ็ญปร์ะโย์ชน์ต่อสังคม ผูู้�ย์ากไร์� และด�อย์โอกาส 

4.1 การ์ใช�จ่าย์ของโร์งเร์ีย์นในงานเซิอร์์เวิีย์ม       3,500,000.00 2,158,220.40

4.2 โคร์งการ์บุ�านเทิพ       2,400,000.00 1,534,420.98

4.3 ทิุนการ์ศึกษ์า 16 ทิุน       1,120,000.00       1,120,000.00 

4.4 บุร์ิจาคอ่�น ๆ 100,000.00 0.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4      7,120,000.00  4,812,641.38 

5 ค่าใช�จ่าย์สำานักงาน 

5.1 ค่าเดินทิางและไปร์ษ์ณีย์์            50,000.00  3,271.00 

5.2 ร์าย์งานปร์ะจำาปีและสิ�งพิมพ์อ่�น ๆ          150,000.00                       -   

5.3 ภาษ์ีเงินได�นิติบุุคคล            15,000.00  29,771.90 

5.4 ค่าใช�จ่าย์อ่�น ๆ            60,000.00  100,987.84 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 5         275,000.00  134,030.74 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น    22,895,000.00  15,128,859.12 



9รายงานประจำาปี 2564
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำาปี 2564

 ใช้จริงปี 2564 งบประมาณปี 2565

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.1 เพ่�ออาคาร์ สถานทิี� และอุปกร์ณ์การ์เร์ีย์นการ์สอน  3,871,543.00       2,000,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 1  3,871,543.00      5,000,000.00 

2 เพื่อพัฒนาบุคลากร 

2.1 อบุร์มสัมมนาศึกษ์าดูงานและสวิัสดิการ์บุุคลากร์            30,006.00            0.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2  30,006.00 0.00 

3 เพ่�อปร์ับุปร์ุงค่าตอบุแทินคร์ู และสวิัสดิการ์คร์ู 

3.1 สวิัสดิการ์ร์ักษ์าพย์าบุาลคร์ูปัจจุบุัน  172,013.00          300,000.00 

3.2 การ์ตร์วิจสุขภาพคร์ูและบุุคลากร์ปร์ะจำาปี          338,050.00          400,000.00 

3.3 สวิัสดิการ์ร์ักษ์าพย์าบุาลคร์ูเกษ์ีย์ณ          958,575.00          3,000,000.00 

3.4 ค่าใช�จ่าย์ร์าย์เด่อนคร์ูเกษ์ีย์ณอาย์ุ       3,312,000.00       3,600,000.00 

3.5 เงินขอย์่มคร์ูปัจจุบุัน       1,500,000.00       4,000,000.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3  6,280,638.00 11,300,000.00 

4 การ์บุำาเพ็ญปร์ะโย์ชน์ต่อสังคม ผูู้�ย์ากไร์� และด�อย์โอกาส 

4.1 การ์ใช�จ่าย์ของโร์งเร์ีย์นในงานเซิอร์์เวิีย์ม  2,158,220.40       3,000,000.00 

4.2 โคร์งการ์บุ�านเทิพ  1,534,420.98       2,000,000.00 

4.3 ทิุนการ์ศึกษ์า 14 ทิุน       1,120,000.00       1,120,000.00 

4.4 บุร์ิจาคอ่�น ๆ 0.00 0.00 

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4  4,812,641.38      6,120,000.00 

5 ค่าใช�จ่าย์สำานักงาน 

5.1 ค่าเดินทิางและไปร์ษ์ณีย์์  3,271.00 20,000.00 

5.2 ร์าย์งานปร์ะจำาปีและสิ�งพิมพ์อ่�น ๆ                       -                 50,000.00

5.3 ภาษ์ีเงินได�นิติบุุคคล  29,771.90 15,000.00   

5.4 ค่าใช�จ่าย์อ่�น ๆ  100,987.84            60,000.00

รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 5  134,030.74 145,000.00 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,128,859.12    19,565,000.00
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รายชื่อผู้บริจาค

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รายชื่อผู้บริจาคต่อเนื่อง
ผู้บริจาคต่อเนื่อง 10-14 ปี (2564)

คุณกนกวิร์ร์ณ  ตันกิติบุุตร์ คุณกนกอร์  ทิิพย์พร์กุล คุณกร์กมล  ทิวิีสิน  คุณกัลย์กร์  ศิร์ิร์ัตน์อัสดร์ 

คุณกานดาภา  ห่วิั�งห่ลี  คุณกิติภัทิร์์   วิงศ์สุร์ไกร์ คุณกิติย์า  ฤกษ์์ภูร์ิทิัต  คุณกุลตร์า  กมลวิิศิษ์ฎ์ 

คุณกุลวิดี  นิ�มนวิล  คุณเกวิลิน  เอ่�ออาร์ีมิตร์ คุณชนัชฎา  วิงษ์์วิิศาลสุข คุณชมพู  ไตร์ธีร์ะปร์ะภาพ

คุณชมภูนุช  ตั�งภร์ณ์พร์ร์ณ คุณณาทิิชา  จงเสร์ี  คุณนภสร์ คาร์์ล่า  มงคลวินิช คุณนฤพร์  เบุญจพัฒนมงคล

คุณเนาวินิจ  พงษ์์ไกร์กิตติ คุณเนีย์นสิร์ิ  ขำาห่ร์ุ่น  คุณบุุญช่วิย์  เกีย์ร์ติร์ะบุิล คุณปนิดา  อติพญากุล

คุณปร์าร์ถนา  จร์ิย์วิิลาศกุล คุณปร์าร์ถนา  ตันเถีย์ร์  คุณปิย์วิร์ร์ณ  โกมลวิิชญ์ คุณพร์พร์ร์ณ  พร์ปร์ะภา

คุณพร์ร์ษ์ิมา  กาญจนมงคล คุณพันธุ์นภา  วิ่องวิิไลกุล คุณพิสินี  อินทิร์ทิัต  คุณเพชร์ลภา  ชีวิมงคล

คุณเพ็ญลักษ์ณ์  เกร์ีย์งวิัฒนพงษ์์ คุณแพตร์ิเซิีย์  มงคลวินิช คุณภัณชย์า  ร์ักษ์าสกุล คุณย์ุพวิดี  วิงศ์วิิทิย์า

คุณวิร์ร์ณวิิมล  จิตมห่าวิงศ์ คุณวิร์วิลัญช์  วิงศ์ทิวิีร์ัตน์ คุณวิร์ิวิร์ร์ณ์  วิิทิย์ฐานกร์ณ์ คุณวิัชร์ินทิร์์  อัศวิวิัลลภ

คุณวิันเพ็ญ  ชาญไพโร์จน์ คุณวิิทิิดา  ตร์ังอดิศัย์กุล คุณศร์ีจันทิร์์  ชัย์วิิไล  คุณศร์ีชนก  วิัฒนศิร์ิ

คุณศศิกร์  ตีร์สวิัสดิชัย์  คุณศิร์ิร์ัตน์  นีละคุปต์  คุณสมปร์าร์ถนา  สุชาติ คุณสร์วิณี  กู�ปร์ะเสร์ิฐ

คุณสุขสันต์ร์ัตน์  จาวิลา คุณสุทิธดา  จีร์ะพันธุ  คุณสุปร์ีย์า  ปร์ะจวิบุพันธ์ศร์ี คุณอร์นุช  โอสถานนทิ์

คุณอร์ฤดี  ณ ร์ะนอง  คุณอร์วิิดา  กาญจนศูนย์์ คุณอลิศา  เทิศร์ัตนวิงศ์ คุณอัมพร์ศร์ี  ตันติสถาพร์

คุณอิษ์ฏ์นันทิน์  บุูร์ณะนนทิ์ คุณอุษ์ณีย์์  มานิกบุุตร์  น.ทิ. ห่ญิง กนิษ์ฐ์  ณ นคร์ พ.ญ. อุบุลร์ัตน์  สันตวิัตร์

พญ. วิินิฐา  เฉิดพงษ์์ตร์ะกูล มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 91 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 93 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 94

วิันสวิย์ได�กุศล

คุณจงกลณี  เขมะจันตร์ี คุณจินตนา  จิร์าธิวิัฒน์  บุุญร์ัตน์ คุณชลธร์  สาธิตภิญโญ  คุณดวิงร์ัตน์  ฐาปนพาห่ะ 

คุณสาลิณี  ภู่พกสกุล  คุณสุร์ัตนา  เตชะพูลผู้ล คุณอร์สุธา  ทิัพโภทิย์าน มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 96

คุณกนกวิร์ร์ณ  กุศลาศัย์ คุณกัญญิกา  สูงสวิ่าง  คุณกันย์าอนงค์  นิมมานเห่มินทิ์ คุณกัลย์า  ตร์ีสุชน  

คุณกัลย์า  แสวิงห่าบุุญ  คุณเก็จพิร์ุณ  เกาะสุวิร์ร์ณ์ คุณเกศินี  วิร์นุชย์ุทิธย์ง คุณแก�วิใจ  นาคสกุล 

คุณจินดา  ภัทิร์ธำาร์งวิงศ ์ คุณจิร์ภัค  สวิ่างวิโร์ร์ส  คุณจิร์า  ศร์ีธวิัช ณ อย์ุธย์า คุณจุลนาถ  ชาติย์านนทิ์ 

คุณเจตสุภา  เทิี�ย์งธร์ร์ม คุณชนิดา  วิ่องเดชากุล  คุณชลินทิร์์ทิิพย์์  บุุร์ีร์ักษ์์ คุณณัฐกาน  เบุ�าศิลา  

คุณดวิงทิิพย์์  ฤทิธิมโนมัย์ คุณทิิญานัน  ตันติเวิสส  คุณธนิตา  ทิังปร์ีดานันทิ์ คุณธาร์ิณี  วิิภูชนิน 

คุณธิติย์า  สิร์ิสิงห่์  คุณนฤศสัย์  มห่ฐิติร์ัฐ  คุณนลิน  วินาสิน  คุณนลินทิิพย์์  พงษ์์ไพร์ัช 

คุณนวิภร์ร์ษ์  เขมะจันตร์ี คุณนันทิร์ี  ชีวิมงคล  คุณนาร์ิฐา  วิิบุูลย์เสข  คุณนุจร์ี  โลห่ะกุล  

คุณบุุษ์ร์าคัม  เอี�ย์มอำาไพ คุณปณัสสา  กาญจนวิิเศษ์ คุณปร์ะทิินร์ัตน์  วิัชร์สินธุ์ คุณปร์ะภัสสร์  อัศวิเนตร์มณี 

คุณปานวิาด  สิงห่เสนี  คุณปิย์ะมาศ  เปาอินทิร์์ คุณปุตร์ิกา  อำาไพพร์ร์ณ  คุณพนิดา  นานา  

คุณพร์พิมล  มณีวิงศ์วิัฒนา คุณพร์�อมร์ะวิี  วิีร์ะโสภณ คุณพิมพ์  พร์ห่มศิร์ิ  คุณพีร์จิต  ปัทิมสูต  

คุณพีร์ญา  ชาญทิวิีคุณ  คุณเพ็ญวิดี  พิชัย์สนิธ  คุณเพีย์ร์สิร์ิ  วิงศ์ไวิศย์วิร์ร์ณ คุณภัทิร์พร์  ศร์ีขำา 

คุณภาสนุช  สุพันธุ์วิณิช คุณมณีจิตร์  สุวิร์ร์ณศิลป์ คุณมณีร์ัตน์  จาร์ุกิจโสภา คุณมลลิกา  เร์่องกฤตย์า 

คุณมานา  ปัจฉิมนันทิ์  คุณย์ุวินาถ  ชุณห่โร์จน์ฤทิธิ์ คุณร์มิดา  ธนาดำาร์งศักดิ ์ คุณร์ะร์ินทิร์์  พูลทิวิีเกีย์ร์ติ 

คุณลินน์  แมร์ี�  เบุอร์์ลี�  คุณวิศินี วิงศ์สุร์ไกร์  คุณวิุฒินา  ปร์ีชาวิุฒิ  คุณศร์ีปร์ะภา  สำาร์วิจร์วิมพล 

คุณศศินี  โควิาวิิสาร์ัช  คุณศิร์ิพร์  ศิร์ิธนชัย์  คุณศิร์ิเลิศ  ชลเกตุ  คุณศุภกัญญา  จันทิร์์เจร์ิญสุข 

คุณศุภพร์  พึ�งสุนทิร์  คุณสกุลร์ัตน์  สัจจวิโร์ดม คุณสันทินา  อัมพุช  คุณสิร์ภัทิร์  วิงศ์สินศิร์ิกุล 

คุณสิร์ิภัชนี  เห่ล่าภร์าดร์ชัย์ คุณสุชาดา  วิีร์ะเมธีกุล  คุณสุชาดา  แสงจาร์ึก  คุณสุติมา  บุุญเกีย์ร์ติบุุตร์ 

คุณสุธาทิิพ  อาร์ย์ร์ังษ์ี  คุณสุมัธย์า  เอกโชติ  คุณสุมาลา  มห่าศิร์ิ  คุณสุวิัลลีย์์  เทิพบุัญชาพร์ 

คุณห่ัสวิร์า  แสงร์ุจิ  คุณอนุสร์า  อร์ัญวิัฒนานนทิ์ คุณอร์ิษ์า  จิร์ะกร์านนทิ์ คุณอลิสา  เคห่สุขเจร์ิญ 

คุณอลิสา  สุทิัศน์ ณ อย์ุธย์า คุณอลิสา  อาชวิพงษ์์สวิัสดิ์ คุณอาร์ดา  วิิทิย์วิิร์านนทิ์ ดร์.ณัชร์  สย์ามวิาลา 

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 9 ปี (2564)

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 8 ปี (2564)
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ผู้บริจาคต่อเนื่อง 7 ปี (2564)

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 6 ปี (2564)

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 5 ปี (2564)

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 4 ปี (2564)

ดร์.พัดชา  อุทิิศวิร์ร์ณกุล มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 22 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 46 ห่ม่อมห่ลวิงศศิวิิมล  ร์ัชนี 

คุณจันทินี  พฤกษ์านุวิงศ์ คุณฉันทินี  ปัทิมสูต  คุณชุติกาญจน์  เอ่�อเจร์ิญชัย์ คุณดุลย์ลักษ์ณ์  สมานบุุตร์ 

คุณธนาภร์ณ์  ร์ติธร์ร์มกุล คุณธีร์ินทิร์์  อู่ทิร์ัพย์์  คุณนวิลพร์ร์ณ  อเนกวิณิช คุณณฐวิร์ร์ณ  อเนกวิณิช 

คุณปุณย์นุช  เอ่�อเจร์ิญชัย์ คุณพันธิตร์า  วิ่องวิิไลกุล คุณภูร์ิสา  ร์ัตนวิงศ์พิบุูลย์์ คุณมาณวิิกา  สงวินวิงศ์ 

คุณเมจกา  จักกาย์วิร์กร์ คุณวิร์พร์ร์ณ  อินวิะษ์า  คุณสร์ีร์ร์ัตน์  ปร์ปักษ์์ขาม คุณสีดา  ชาญศิลป์  

คุณสุชาดา  เจร์ิญพันธุ์ศิร์ิกุล คุณสุพินดา  พิทิย์าปร์ีชานนทิ์     

คุณเกวิร์ินทิร์์  โชติวิิจิตร์ (วิงศ์สุร์ไกร์) คุณขวิัญชนก  วิัชร์ปร์ะภาพงศ์ คุณจร์ัสพร์  เลิศเธีย์ร์ดำาร์ง คุณจันทิร์พิมพ์  แสนโกศิก 

คุณจิตร์ามณฑน์  เตชะไพบุูลย์์ คุณจุฬาร์ัตน์  อร์ร์ถสาร์ปร์ะสิทิธิ์ คุณชนัย์ชนม์  อัศวิเมธา คุณชนาทิิพย์์  โปษ์ย์านนทิ์ 

คุณชนิดา  ชาญมนูญ  คุณชลิสา  เดอซิูซิ่า  คุณซิุนวิา  เพ็ชร์อัดขาวิ  คุณฐิตาภร์ณ์  เพชร์เกษ์ม 

คุณณัชชาพัชร์์  ร์ัตนะธัมมาวิงศ์ คุณณัฐา  ปิติลักษ์ณ์  คุณดนย์า  สิงห่ะผู้ลิน  คุณธนาฒย์์  เห่ตร์ะกูล 

คุณธวินัน  ฤทิธิวิัฒนะพงศ์ คุณธัญพร์  ฤทิธิวิัมนะพงศ์ คุณธีร์ดา  ศิร์ิพันธุ์  คุณนวิลศิร์ิ  ไวิทิย์านุวิัตติ 

คุณนวิิย์า  ฉัตร์อมร์ร์ัตน์ คุณนิดา  พูน  คุณนุดี  พฤกษ์์ศิร์ิ  คุณเนตร์ย์า  ใช�ไวิวิิทิย์์  

คุณปร์ะวิีณา  ศร์ีปร์ะย์ูร์สกุล คุณปาร์ิชาต  อินทิร์สมบุัติ คุณปิย์ธิดา  กาญจนาภร์ณ์ คุณปิย์มณี  โกมลวิิชญ์  

คุณปุณณ์ลลิตา  บุุณย์ร์ัตพันธุ์ คุณพัชร์พร์ร์ณ  เจีย์ร์สวิัสดิ์วิัฒนา คุณพัชร์าวิลัย์  ชัย์ปาณี  คุณพิชย์า  จาร์ุจินดา

คุณเพ็ญวิิภา  คุโร์วิาทิ  คุณแพร์วิพร์ร์ณ  อิทิธิธนวิัฒนา คุณมณิศา  วิัชร์ะคุปต์  คุณมาชิดา  เตชะไพบุูลย์์ 

คุณมินตร์า  มนต์เสร์ีนุสร์ณ์ คุณร์มณีย์์  สุร์ิย์าอร์ุณโร์จน์ คุณวิร์ันธร์  เทิพบุัญชาพร์ (วิงศ์สุร์ไกร์) คุณวิร์าร์ินทิร์์  เคร์่อวิาณิชกิจ 

คุณวิร์ินทิร์า  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณวิร์ิษ์ฐา  วิงศ์สุร์ไกร์  คุณวิิจิตร์า  สุขสร์าญ  คุณวิิชญา  ศิร์ิธนชัย์ 

คุณวิิญ  มห่าศร์านนทิ์  คุณวิิภาดา  วิงศ์สุร์ไกร์  คุณวิิวิร์ร์ณ  สาร์กิจปร์ีชา คุณศกร์  ทิวิีสิน  

คุณศศิธร์  เพชร์จันทิร์  คุณศิร์ิวิร์ร์ณ  คุณานนทิ์ คุณสิร์ิอร์  ตั�งเสวิีพันธ์  คุณสุปร์ีย์า  กณิกนันทิ์  

คุณสุภาวิดี  ตันติย์านนทิ์ คุณสุมัธย์า (สุภพันธ์) ผู้ลวิัฒนะ คุณสุร์ีย์์  บุร์ิสุทิธิ์สวิัสดิ์  คุณโสมร์ัตน์  ร์ัตนะธัมมาวิงศ์ 

คุณอชร์า  แสงร์ุจิ  คุณอภิชาติ  เจร์ิญพิพัฒพงษ์์ คุณอร์พร์  ดำาร์งวิงศ์ศิร์ ิ คุณอร์ย์า  จิร์ะกร์านนทิ์ 

คุณอร์ย์า  สูตะบุุตร์  คุณอร์ร์ัตน์  บุุญร์ักษ์าศร์ี คุณอัจฉร์ีย์์  ผูู้�พัฒน์  คุณไอย์ดา  วิิญญร์ัตน์  

คุณไอร์์ลดา  คงคามี  ดร์. จร์ิย์า  บุร์อคเคลแมน ดร์. อัสนีย์า  สุวิร์ร์ณศิร์ิกุล พญ.สุกัญญา  ชัย์กิตติศิลป์

คุณกนิภัทิทิ์  เอกโชติ  คุณกัญจร์ัช  ตังทิัตสวิัสดิ์ คุณกานต์ธิดา  กำาจร์ปร์ีชา คุณจันทิร์าวิดี  เคีย์งศิร์ิ 

คุณจิร์าวิดี  วิีร์บุุตร์  คุณจุฑามาศ  เมธีสุวิภาพ คุณจุฬาลักษ์ณ์  ปิย์ะสมบุัติกุล คุณณัฐฑร์ิกา  ศักดิ์ศร์ี 

คุณธิดาร์ัตน์  พฤกษ์์ชะอุ่ม คุณนลิน  ร์ุจิร์วิงศ์  คุณปันชลิตา  จันทิร์ากุล คุณภัทิร์กมล  วิิชัย์ดิษ์ฐ 

คุณภัสสร์า  วิร์วิิวิร์ร์ธน์  คุณภาร์ณี  วิิมลวิณิชย์์  คุณร์จนาพร์  คนวิาทิี  คุณร์ัฐญา  ร์ักษ์าสกุล 

คุณฤธัต  ลาภอุดมเลิศ  คุณวิฤณ  มห่าดำาร์งค์กุล คุณวิัฒนา  ย์งวิานิชจิต  คุณษ์ุภคญา  คงสิร์ิ 

คุณสมฤดี  จิตปร์ะไพ  คุณสุนันทิ์  ศิร์ิจร์ร์ย์า  คุณโสภาวิดี  อุตตโมบุล คุณอาทิิตย์า  จันทิศิร์ิโชติ 

ม.ร์.วิ.ทิิพพาวิดี  ดุละลัมพะ

คุณกานต์ลดา  กำาจร์ปร์ีชา คุณเกีย์ร์ติร์ัตน์  วิัฒนพานิช คุณณพกฤษ์ฏิ์  ร์ามสูต  คุณทิิพย์วิร์ร์ณ  ฟุ้งลัดดา 

คุณนิภาพร์  จาร์ุจินดา  คุณเพ็ญนภา  สุนทิร์าภา คุณภมร์ทิิพย์์  เพ็ชร์คำา  คุณร์ฐกฤษ์ฏิ์  ร์ามสูต 

คุณร์ะวิิวิร์ร์ณ  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณร์ัชนิกุล  วิงศ์สุร์ไกร์  คุณร์ัชนีวิิภา  ปุ้ย์พันธวิงศ์ คุณลักษ์ณ์นาร์า  วิงศ์สุร์ไกร์ 

คุณวิัลล์ธิดา  ร์ามสูต  คุณวิัลลภา  ร์ามสูต  คุณโสจีร์ัตน์  จิย์ะจันทิน์



12 มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ผู้บริจาคต่อเนื่อง 3 ปี (2564)

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 2 ปี (2564)

คุณชร์ินทิิพย์์  อัศวิวิัลลภ คุณฐิตาภา  ห่ร์ิตวิร์  คุณธาลีสา  คุ�มทิ่าไม�  คุณนิลมณี  เห่ตร์ะกูล  

คุณวิร์ินทิร์  เตชะชัย์พร์พจน์ คุณวิีร์ินทิร์์  สุมาวิงศ์  คุณสุภัทิร์ร์ินทิร์์  อัศวิวิัลลภ คุณอาภาวิี  จันทิศิร์ิโชติ

สมาคมผูู้�ปกคร์องและคร์ูโร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์

ค่าบุำาร์ุงการ์ศึกษ์า  คุณกร์องทิอง  การ์ุณย์์นร์าทิร์ คุณจิตร์าภา  ขจร์ร์ุ่งเร์่อง คุณชวินร์ัตน์  สัจจวิโร์ดม 

คุณทิินตร์ะการ์  พิทิักษ์์สังฆ์ คุณนันทิวิร์ร์ณ  สิมะกุลธร์ คุณพันทิิพา  พงศธร์  คุณเพชร์ร์ัตน์  ศิร์ิร์ัตน์อัสดร์ 

คุณสมเกีย์ร์ติ  ธูปบุูชา  คุณสุชาดา  ลีสวิัสดิ์ตร์ะกูล คุณอัญมณี  โชติกเสถีย์ร์ มูลนิธิพลังเพ่�อเย์าวิชน 

รายชื่อผู้บริจาคนักเรียนแบ่งตามรุ่น

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 001 232,744.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 002 36,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 022 12,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 024 10,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 025 24,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 027 6,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 028 12,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 031 171,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 033 12,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 034 20,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 037 43,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 038 38,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 039 5,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 040 23,200.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 041 355,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 042 45,600.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 043 22,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 044 667,444.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 045 4,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 046 8,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 047 37,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 048 30,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 049 53,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 050 61,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 051 302,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 052 261,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 053 40,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 054 38,600.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 055 181,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 056 193,056.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 057 48,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 058 67,200.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 059 594,700.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 060 267,500.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 061 123,500.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 062 73,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 063 93,300.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 064 134,100.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 065 106,600.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 066 62,700.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 067 74,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 068 43,900.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 069 84,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 070 49,500.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 071 5,500.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 072 29,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 073 8,400.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 074 8,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 075 82,600.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 076 20,400.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 077 26,500.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 078 23,600.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 080 16,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 081 9,200.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 083 2,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 084 12,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 085 6,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 089 13,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 090 18,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 091 355,850.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 092 269,035.30 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 093 161,700.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 094 151,165.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 095 6,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 096 106,600.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 097 14,500.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 098 12,500.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 099 14,500.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 100 6,000.00

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 101 18,000.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 997 163,200.00 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 999 35,910.00
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ตั้งแต่ 1 ล้านบาท

ตั้งแต่ 2 แสนบาท

ตั้งแต่ 1 แสนบาท

ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท

โร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ สมาคมผูู้�ปกคร์องและคร์ูโร์งเร์ีย์นมาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์

คุณจันทิร์าวิดี  เคีย์งศิร์ิ  คุณเพชร์ร์ัตน์  ศิร์ิร์ัตน์อัสดร์ คุณสุชาดา  ลีสวิัสดิ์ตร์ะกูล มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์  ร์ุ่น 92

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 44 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 91 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 95

คุณกัลย์กร์  ศิร์ิร์ัตน์อัสดร์ คุณจินตนา  จิร์าธิวิัฒน์ บุุญร์ัตน์ คุณอานิสา  นานา  ดร์.เพ็ญสุดา  ชวินไชย์สิทิธิ์ 

บุร์ิษ์ัทิ มอนตี� แอนด์ ทิ็อทิโก� จำากัด (สำานักงานให่ญ่)  มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 31 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 93

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 94 มูลนิธิพลังเพ่�อเย์าวิชน วิันสวิย์ได�กุศล

คุณกนกวิร์ร์ณ  กุศลาศัย์ คุณกนิภัทิทิ์  เอกโชติ  คุณกร์กมล  ทิวิีสิน  คุณกร์องทิอง  การ์ุณย์์นร์าทิร์ 

คุณกัญจร์ัช  ตังทิัตสวิัสดิ์ คุณกัลย์าณี  พฤกษ์าชลวิิทิย์์ คุณกานดาภา  ห่วิั�งห่ลี  คุณกานต์ธิดา  กำาจร์ปร์ีชา

คุณกานต์ลดา  กำาจร์ปร์ีชา คุณกิติย์า  ฤกษ์์ภูร์ิทิัต  คุณเก็จพิร์ุณ  เกาะสุวิร์ร์ณ์ คุณเกีย์ร์ติร์ัตน์  วิัฒนพานิช 

คุณแก�วิกมล  ตันติเฉลิม คุณจร์ร์ย์าพร์  ภัทิร์กิจวิานิช คุณจร์ัสพร์  เลิศเธีย์ร์ดำาร์ง คุณจันทินี  พฤกษ์านุวิงศ์ 

คุณจินดา  ภัทิร์ธำาร์งวิงศ ์ คุณจิร์าวิดี  วิีร์บุุตร์  คุณเจตสุภา  เทิี�ย์งธร์ร์ม คุณชนัย์ชนม์  อัศวิเมธา

คุณชนาทิิพย์์  โปษ์ย์านนทิ์ คุณชมพู  ไตร์ธีร์ะปร์ะภาพ คุณชลิสา  เดอซิูซิ่า  คุณชุติกาญจน์  เอ่�อเจร์ิญชัย์ 

คุณญาณินี  พ่วิงจินดา  คุณณัฏฐนันทิ์  ฉวิีวิงษ์์  คุณณัฐา  ปิติลักษ์ณ์  คุณดุลย์ลักษ์ณ์  สมานบุุตร์ 

คุณแดเนีย์ล ทิูน  ชัชวิาลย์์ คุณทิิญานัน  ตันติเวิสส  คุณทิินตร์ะการ์  พิทิักษ์์สังฆ์ คุณธนาภร์ณ์  ร์ติธร์ร์มกุล

คุณธาลีสา  คุ�มทิ่าไม�  คุณธีร์ินทิร์์  อู่ทิร์ัพย์์  คุณนฤศสัย์  มห่ฐิติร์ัฐ  คุณนวิิย์า  ฉัตร์อมร์ร์ัตน์ 

คุณนันทิร์ี  ชีวิมงคล  คุณนิลร์ัตน์  อร์ร์ถกร์ะวิีสุนทิร์ คุณบุุญช่วิย์  เกีย์ร์ติร์ะบุิล คุณปนิดา  อติพญากุล 

คุณปร์ะทิินร์ัตน์  วิัชร์สินธุ์ คุณปร์ะนิติ  ฐิตะวิร์ร์โณ คุณปร์าร์ถนา  จร์ิย์วิิลาศกุล คุณปันชลิตา  จันทิร์ากุล

คุณปุณณ์ลลิตา  บุุณย์ร์ัตพันธุ์ คุณปุณย์นุช  เอ่�อเจร์ิญชัย์ คุณพร์พร์ร์ณ  พร์ปร์ะภา คุณพร์พิมล  มณีวิงศ์วิัฒนา 

คุณพร์ร์ษ์ิมา  กาญจนมงคล คุณพัชนี  อนุศาสน์อมร์กุล คุณพัชร์าวิลัย์  ชัย์ปาณี  คุณพันธุ์นภา  วิ่องวิิไลกุล 

คุณพิสินี  อินทิร์ทิัต  คุณเพชร์ลภา  ชีวิมงคล คุณเพ็ญลักษ์ณ์  เกร์ีย์งวิัฒนพงษ์์ คุณเพ็ญวิิภา  คุโร์วิาทิ

คุณเพีย์ร์สิร์ิ  วิงศ์ไวิศย์วิร์ร์ณ คุณภคินี  เทิีย์นไพฑุร์ย์์  คุณภูร์ิสา  ร์ัตนวิงศ์พิบุูลย์์ คุณมณีนภา  ดวิงดาร์า 

คุณย์ุพวิดี  วิงศ์วิิทิย์า  คุณวิร์ร์ณวิิมล  จิตมห่าวิงศ์ คุณวิร์ินทิร์  เตชะชัย์พร์พจน์ คุณวิิจิตร์า  สุขสร์าญ 

คุณวิิทิิดา  ตร์ังอดิศัย์กุล คุณวิิภา  เจีย์กเจิม  คุณวิิภา  ฐานานุศักดิ์   คุณวิิวิร์ร์ณ  สาร์กิจปร์ีชา

คุณศร์ีชนก  วิัฒนศิร์ิ  คุณศร์ีปร์ะภา  สำาร์วิจร์วิมพล คุณศศิธร์  เพชร์จันทิร์  คุณศิวิพร์  บุุณย์เกีย์ร์ติ  จร์ิย์ะเวิช 

คุณสกุลร์ัตน์  สัจจวิโร์ดม คุณสาลิณี  ภู่พกสกุล  คุณสิร์ิร์ัตน์  ศาสตร์าภัย์ คุณสุชาดา  เจร์ิญพันธุ์ศิร์ิกุล 

คุณสุดาวิร์ร์ณ  เพชร์าภิร์ัชต์ คุณสุทิธดา  จีร์ะพันธุ  คุณสุทิธีทิิพ  วิ่องไวิวิิทิย์์ คุณสุปร์ีย์า  ปร์ะจวิบุพันธ์ศร์ี

คุณสุพร์ร์ณแข  สมะลาภา คุณสุภาวิดี  ตันติย์านนทิ์ คุณสุมัทินา  พุกกะมาน คุณโสภาพันธุ์  บุัณฑุร์ัตน์ 

คุณห่ัสวิร์า  แสงร์ุจิ  คุณอภิชาติ  เจร์ิญพิพัฒพงษ์์ คุณอมิตตดา  เช่�อสีห่์แก�วิ คุณอร์นุช  โอสถานนทิ์ 

คุณอร์เพ็ญ  วิ่องสุวิร์ร์ณ คุณอร์ย์า  จิร์ะกร์านนทิ์ คุณอร์อุมา  เอกลาภไพบุูลย์์ คุณอร์ิษ์า  จิร์ะกร์านนทิ์

คุณอลิศา  เทิศร์ัตนวิงศ์ คุณอลิสา  อาชวิพงษ์์สวิัสดิ์ คุณอัญมณี  โชติกเสถีย์ร์ คุณอัมพร์ศร์ี  ตันติสถาพร์ 

คุณอาภร์ณ์  อร์ร์ถกร์ะวิีสุนทิร์ คุณอาร์ิญา  ปร์าสาทิทิองโอสถ คุณอุร์ุพร์  ธร์ร์มมงคล  คุณอุษ์ณีย์์  มานิกบุุตร์ 

คุณไอร์์ลดา  คงคามี  ดร์. อัสนีย์า  สุวิร์ร์ณศิร์ิกุล บุร์ิษ์ัทิ เดอะซิีเนีย์ร์์ เฮลทิ์แคร์์ จำากัด 

บุร์ิษ์ัทิ วิ่องไวิวิิทิย์์ จำากัด (สำานักงานให่ญ่)   บุร์ิษ์ัทิ นูก�า เบุฟเวิอเร์จ จำากัด บุร์ิษ์ัทิ บุีบุี ดิเซิิร์์ทิ เซิ็นเตอร์์ จำากัด 

บุร์ิษ์ัทิ เบุทิาโกร์เกษ์ตร์อุตสาห่กร์ร์ม จำากัด (สำานักงานให่ญ่) พ.ญ. อุบุลร์ัตน์  สันตวิัตร์ พญ.มาร์ิสา  เตชะจงจินตนา 

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 48 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 50  มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 55 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 96 

ผูู้�ไม่ปร์ะสงค์ออกนาม 

รายชื่อผู้บริจาคแบ่งความช่วง



14 มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท

คุณกันต์ ทิับุทิิมเทิพย์์  คุณกนกวิร์ร์ณ  ตันกิติบุุตร์ คุณกนกอร์  ทิิพย์พร์กุล คุณกร์ินทิร์์  เกีย์ร์ติเฟื่องฟู 

คุณกฤษ์ฎี  โพธิทิัต  คุณกัญญิกา  สูงสวิ่าง  คุณกันย์าอนงค์  นิมมานเห่มินทิ์ คุณกัลย์า  ตร์ีสุชน 

คุณกัลย์า  แสวิงห่าบุุญ  คุณกานต์พิชชา  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณกานต์ร์วิี  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณกิติภัทิร์์   วิงศ์สุร์ไกร์

คุณกิติวิร์ร์ณ จันทิร์กิติวิุฒิ คุณกุลตร์า  กมลวิิศิษ์ฎ์  คุณกุลย์า  ชิตานนทิ์  คุณกุลวิดี  นิ�มนวิล 

คุณเกร์็ดร์ดา  เบุญจอาธร์ศิร์ิกุล คุณเกวิร์ินทิร์์  โชติวิิจิตร์ (วิงศ์สุร์ไกร์)  คุณเกวิลิน  เอ่�ออาร์ีมิตร์ คุณเกศินี  วิร์นุชย์ุทิธย์ง 

คุณแก�วิกมล ชัย์นาม  คุณแก�วิใจ  นาคสกุล  คุณขวิัญ มีนะกนิษ์ฐ  คุณขวิัญชนก  วิัชร์ปร์ะภาพงศ์

คุณจงกลณี  เขมะจันตร์ี คุณจร์ัสพร์  มงคลสุข  คุณจร์ัสแสง  พิศาลสงคร์าม คุณจร์ินทิร์  เชีย์วิสิร์ิขจร์ 

คุณจันทิร์พิมพ์  แสนโกศิก คุณจามร์ี  ศิร์ิมงคลเกษ์ม คุณจาร์ุณีย์์  สาทิร์กิจ  คุณจิตร์าภา  ขจร์ร์ุ่งเร์่อง 

คุณจิตร์ามณฑน์  เตชะไพบุูลย์์ คุณจิร์ภัค  สวิ่างวิโร์ร์ส  คุณจิร์า  ศร์ีธวิัช ณ อย์ุธย์า คุณจุฑาพร์  เตชะไพบุูลย์์ 

คุณจุฑามาศ  เมธีสุวิภาพ คุณจุลนาถ  ชาติย์านนทิ์ คุณจุฬาร์ัตน์  อร์ร์ถสาร์ปร์ะสิทิธิ์ คุณจุฬาลักษ์ณ์  ปิย์ะสมบุัติกุล 

คุณฉันทินี  ปัทิมสูต  คุณชนัชฎา  วิงษ์์วิิศาลสุข คุณชนิดา  ชาญมนูญ  คุณชนิดา  วิ่องเดชากุล 

คุณชมภูนุช  ตั�งภร์ณ์พร์ร์ณ คุณชร์ินทิิพย์์  อัศวิวิัลลภ คุณชลธร์  สาธิตภิญโญ  คุณชลินทิร์์ทิิพย์์  บุุร์ีร์ักษ์์

คุณชวินร์ัตน์  สัจจวิโร์ดม คุณชัญญา  วิร์ากุลวิณิช คุณซิุนวิา  เพ็ชร์อัดขาวิ  คุณฐิตาภร์ณ์  เพชร์เกษ์ม 

คุณฐิตาภา  ห่ร์ิตวิร์  คุณณพกฤษ์ฏิ์  ร์ามสูต  คุณณัชชาพัชร์์  ร์ัตนะธัมมาวิงศ์ คุณณัฐกาน  เบุ�าศิลา 

คุณณัฐฑร์ิกา  ศักดิ์ศร์ี  คุณณาทิิชา  จงเสร์ี  คุณณิศร์า ธัมมะปาละ  คุณดนย์า  ธนาร์ักษ์์โชค

คุณดนย์า  สิงห่ะผู้ลิน  คุณดวิงทิิพย์์  ฤทิธิมโนมัย์ คุณดวิงร์ัตน์  ฐาปนพาห่ะ คุณถาวิร์ เผู้ด็จสุวิันนุกุล 

คุณทิัชฌา แมดิสัน  โพธิทิัต คุณทิิพย์วิร์ร์ณ  ฟุ้งลัดดา คุณธนาฒย์์  เห่ตร์ะกูล  คุณธนิตา  ทิังปร์ีดานันทิ์ 

คุณธวินัน  ฤทิธิวิัฒนะพงศ์ คุณธัญพร์  ฤทิธิวิัมนะพงศ์ คุณธาร์ิณี  วิิภูชนิน  คุณธิดาร์ัตน์  พฤกษ์์ชะอุ่ม

คุณธิติย์า  สิร์ิสิงห่์  คุณธีร์ดา  ศิร์ิพันธุ์  คุณธีร์นพ  โคนันทิน์  คุณนภสร์ คาร์์ล่า  มงคลวินิช 

คุณนภาพร์  สาร์ลักษ์ณ์ คุณนฤพร์  เบุญจพัฒนมงคล คุณนลิน  ร์ุจิร์วิงศ์  คุณนลิน  วินาสิน 

คุณนลินทิิพย์์  พงษ์์ไพร์ัช คุณนวิภร์ร์ษ์  เขมะจันตร์ี คุณนวิลพร์ร์ณ  จาร์ุกิจโสภา คุณนวิลพร์ร์ณ  อเนกวิณิช

คุณณฐวิร์ร์ณ  อเนกวิณิช คุณนวิลศิร์ิ  ไวิทิย์านุวิัตติ คุณนันทิพร์  ร์ุ่งเร์่อง  คุณนันทิวิร์ร์ณ  สิมะกุลธร์

คุณนาร์ิฐา  วิิบุูลย์เสข  คุณนิฐิมา  โลซิาวิิโอ  คุณนิดา  พูน  คุณนิภาพร์  จาร์ุจินดา 

คุณนิร์มล  สถิตย์าธิวิัฒน์ คุณนิลมณี  เห่ตร์ะกูล  คุณนิวิัตต์ เทิีย์นสุวิร์ร์ณโณ คุณนุจร์ี  โลห่ะกุล 

คุณนุชร์ี  แสงทิองอร์่าม คุณนุดี  พฤกษ์์ศิร์ิ  คุณนุสร์า  บุัญญัติปิย์พจน์ คุณเนตร์ย์า  ใช�ไวิวิิทิย์์

คุณเนาวินิจ  พงษ์์ไกร์กิตติ คุณเนีย์นสิร์ิ  ขำาห่ร์ุ่น  คุณบุุษ์ร์ัตน์  เบุญจร์งคกุล คุณบุุษ์ร์าคัม  เอี�ย์มอำาไพ

คุณปณัสสา  กาญจนวิิเศษ์ คุณปพิชญา โห่สกุล  คุณปร์ะภัสสร์  อัศวิเนตร์มณี คุณปร์ะวิีณา  ศร์ีปร์ะย์ูร์สกุล 

คุณปร์าร์ถนา  เกลีย์วิปฏินนทิ์ คุณปร์าร์ถนา  ตันเถีย์ร์  คุณปร์ีย์านุช  แย์�มวิงษ์์  คุณปฤทิัย์  เอกวิานิช

คุณปัทิมา  ห่งษ์ร์านนทิ์ คุณปานวิาด  สิงห่เสนี  คุณปาร์ณีย์์  ไพร์ัตน์  คุณปาร์ิชาต  อินทิร์สมบุัติ 

คุณปิย์ธิดา  กาญจนาภร์ณ์ คุณปิย์มณี  โกมลวิิชญ์  คุณปิย์วิร์ร์ณ  โกมลวิิชญ์ คุณปิย์ะมาศ  เปาอินทิร์์ 

คุณปุตร์ิกา  อำาไพพร์ร์ณ  คุณพนิดา  นานา  คุณพร์เพีย์ร์  กังวิานปร์ะเสร์ิฐ คุณพร์ร์ณนภา  เห่ล่องวิัฒนา

คุณพร์ร์ณนิภา  ร์อดปร์ะเสร์ิฐ คุณพร์�อมร์ะวิี  วิีร์ะโสภณ คุณพลอย์มลดา อังคศิร์ิสร์ร์พ คุณพอฤทิัย์ ณร์งค์เดช 

คุณพัชร์พร์ร์ณ  เจีย์ร์สวิัสดิ์วิัฒนา คุณพัชร์ินทิร์์  เกีย์ร์ติเฟื่องฟู คุณพันทิิพา  พงศธร์  คุณพันธิตร์า  วิ่องวิิไลกุล 

คุณพาขวิัญ  วิัชร์ปร์ะภาพงศ์ คุณพิชย์า  จาร์ุจินดา  คุณพิมธนกานต์  ฉัตร์อร์ิย์โญธิน คุณพิมพ์  พร์ห่มศิร์ิ

คุณพิมพ์ผู้กา  พิชเย์นทิร์โย์ธิน คุณพิมพ์พันธ์  เจร์ิญขวิัญ คุณพิมพ์ร์ภัส  ธนุสุทิธิย์าภร์ณ์ คุณพีร์จิต  ปัทิมสูต 

คุณพีร์ญา  ชาญทิวิีคุณ  คุณพูนทิร์ัพย์์  อุดมเวิศย์์ คุณเพ็ญนภา  สุนทิร์าภา คุณเพ็ญวิดี  พิชัย์สนิธ 

คุณเพีย์งพร์ สุวิร์ร์ณปร์ะทิีป คุณแพตร์ิเซิีย์  มงคลวินิช คุณแพร์วิพร์ร์ณ  อิทิธิธนวิัฒนา คุณภมร์ทิิพย์์  เพ็ชร์คำา

คุณภัณชย์า  ร์ักษ์าสกุล คุณภัทิร์กมล  วิิชัย์ดิษ์ฐ  คุณภัทิร์พร์  ศร์ีขำา  คุณภัสสร์า  วิร์วิิวิร์ร์ธน์ 

คุณภาร์ณี  วิิมลวิณิชย์์  คุณภาวิิกา  ร์ัตนวิงศ์พิบุูลย์์ คุณภาสนุช  สุพันธุ์วิณิช คุณมณฑิร์า  เต็มบุุญเกีย์ร์ติ

คุณมณิศา  วิัชร์ะคุปต์  คุณมณิสร์า  ร์ัตตเสร์ี  คุณมณีจิตร์  สุวิร์ร์ณศิลป์ คุณมณีร์ัตน์  จาร์ุกิจโสภา

คุณมลลิกา  เร์่องกฤตย์า คุณมัญจา เตชินวิัฒนา  คุณมัธนี  วิัฒนาพฤกษ์ากุล คุณมัลลิกา มาร์์การ์ิต�า

คุณมาชิดา  เตชะไพบุูลย์์ คุณมาณวิิกา  สงวินวิงศ์ คุณมานา  ปัจฉิมนันทิ์  คุณมาลีวิร์ร์ณ  พงศธร์ 

คุณมินตร์า  มนต์เสร์ีนุสร์ณ์ คุณมีนา ทิับุทิิมเทิพย์์  คุณเมจกา  จักกาย์วิร์กร์ คุณย์ุวินาถ  ชุณห่โร์จน์ฤทิธิ์

คุณร์จนาพร์  คนวิาทิี  คุณร์ฐกฤษ์ฏิ์  ร์ามสูต  คุณร์พร์ิบุพร์าวิ  ร์ัตนกิจ คุณร์มณีย์์  สุร์ิย์าอร์ุณโร์จน์ 

คุณร์มิดา  ธนาดำาร์งศักดิ ์ คุณร์มิดา  สงวินตร์ะกูล คุณร์มิตา  ทิร์วิงบุูร์ณกุล คุณร์วิีร์ัตน์  สัจจวิโร์ดม 

คุณร์ะร์ินทิร์์  พูลทิวิีเกีย์ร์ติ คุณร์ะวิิวิร์ร์ณ  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณร์ัชดา  เกลีย์วิปฏินนทิ์ คุณร์ัชนิกุล  วิงศ์สุร์ไกร์

คุณร์ัชนีวิิภา  ปุ้ย์พันธวิงศ์ คุณร์ัฐญา  ร์ักษ์าสกุล  คุณร์ินดา  ห่วิังวิิศวิาวิิทิย์์   คุณร์ุจิมาภัสร์์  สาร์ะ 

คุณโร์สซิาลีน่า อเล็กซิานเดอร์์ แม็คเคย์ ์ คุณฤธัต  ลาภอุดมเลิศ  คุณลักษ์ณ์นาร์า  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณลัดดาวิัลย์์  จิตต์กุศล 

คุณลินน์  แมร์ี�  เบุอร์์ลี�  คุณวิร์ณัน  ร์ุจิร์ัตน์  คุณวิร์พร์ร์ณ  อินวิะษ์า  คุณวิร์วิลัญช์  วิงศ์ทิวิีร์ัตน์

คุณวิร์ัญสุดา การ์ุณย์ธัช คุณวิร์ันดา  บุุลสุข  คุณวิร์ันธร์   เทิพบุัญชาพร์ (วิงศ์สุร์ไกร์) คุณวิร์านุช  แซิ่เตีย์วิ 
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คุณวิร์าร์ินทิร์์  เคร์่อวิาณิชกิจ คุณวิร์ินดา เธีย์ร์อัจฉร์ิย์ะ คุณวิร์ินทิร์า  วิงศ์สุร์ไกร์ คุณวิร์ิวิร์ร์ณ์  วิิทิย์ฐานกร์ณ์ 

คุณวิร์ิษ์ฐา  วิงศ์สุร์ไกร์  คุณวิโร์ชา  ฤกษ์์เกษ์ม  คุณวิฤณ  มห่าดำาร์งค์กุล คุณวิศินี  เกีย์ร์ติเสวิีกุล (วิงศ์สุร์ไกร์)

คุณวิัชร์ินทิร์์  อัศวิวิัลลภ คุณวิัฒนา  ย์งวิานิชจิต  คุณวิันเพ็ญ  ชาญไพโร์จน์ คุณวิัลล์ธิดา  ร์ามสูต 

คุณวิัลลภา  ร์ามสูต  คุณวิิชชุดา  อร์ดีดลเชษ์ฐ์ คุณวิิชญา  ศิร์ิธนชัย์  คุณวิิญ  มห่าศร์านนทิ์ 

คุณวิิภาดา  วิงศ์สุร์ไกร์  คุณวิิมลศร์ี  ศุษ์ิลวิร์ณ์  คุณวิิร์มณ  เลิศสุวิร์ร์ณโร์จน์ คุณวิีร์วิัฒน์  ปัณฑวิังกูร์

คุณวิีร์าย์า วิงศ์นร์าร์ัชชกิจ คุณวิีร์ินทิร์์  สุมาวิงศ์  คุณวิุฒินา  ปร์ีชาวิุฒิ  คุณศกร์  ทิวิีสิน 

คุณศร์ีจันทิร์์  ชัย์วิิไล  คุณศศิกร์  ตีร์สวิัสดิชัย์  คุณศศินี  โควิาวิิสาร์ัช  คุณศิร์ดา  วิิมลวิัตร์เวิทิี

คุณศิร์ิพร์  ศิร์ิธนชัย์  คุณศิร์ิร์ัตน์  นีละคุปต์  คุณศิร์ิเลิศ  ชลเกตุ  คุณศิร์ิวิร์ร์ณ  คุณานนทิ์ 

คุณศุภกัญญา  จันทิร์์เจร์ิญสุข คุณศุภพร์  พึ�งสุนทิร์  คุณศุภานวิิต เอี�ย์มสกุลร์ัตน์ คุณษ์ุภคญา  คงสิร์ิ 

คุณสมเกีย์ร์ติ  ธูปบุูชา  คุณสมปร์าร์ถนา  สุชาติ คุณสมฤดี  จิตปร์ะไพ  คุณสร์ณีย์  ดีพันธุ์พงษ์์

คุณสร์วิณี  กู�ปร์ะเสร์ิฐ  คุณสร์ีร์ร์ัตน์  ปร์ปักษ์์ขาม คุณสลิล  ย์ิ�งศิร์ิ  คุณสลิลเกตน์  โลกะวิิทิย์์ 

คุณสันทินา  อัมพุช  คุณสาวิิตร์ี คทิวิณิช  คุณสิร์ภัทิร์  วิงศ์สินศิร์ิกุล คุณสิร์ิชนา  ห่อมศิลป์กุล 

คุณสิร์ินทิร์์  สุจินตะบุัณฑิต คุณสิร์ิภัชนี  เห่ล่าภร์าดร์ชัย์ คุณสิร์ิลักษ์ณ์  ตั�งฐานทิร์ัพย์์ คุณสิร์ิอร์  ตั�งเสวิีพันธ์

คุณสีดา  ชาญศิลป์  คุณสุขสันต์ร์ัตน์  จาวิลา คุณสุจินดา มห่ัทิธนกุล  คุณสุชาดา  วิีร์ะเมธีกุล 

คุณสุชาดา  แสงจาร์ึก  คุณสุติมา  บุุญเกีย์ร์ติบุุตร์ คุณสุธาทิิพ  อาร์ย์ร์ังษ์ี  คุณสุธาทิิพย์์ ตร์งไตร์ร์ัตน์  

คุณสุธาสินี  บุุญโสภณ  คุณสุนันทิ์  ศิร์ิจร์ร์ย์า  คุณสุปร์ีย์า  กณิกนันทิ์  คุณสุพจี  เห่ตร์ะกูล

คุณสุพาณี  ภูติพันธุ์  คุณสุพินดา  พิทิย์าปร์ีชานนทิ์ คุณสุภัทิร์ร์ินทิร์์  อัศวิวิัลลภ คุณสุมัธย์า  เอกโชติ 

คุณสุมัธย์า (สุภพันธ์) ผู้ลวิัฒนะ คุณสุมาลา  มห่าศิร์ิ  คุณสุร์ัตนา  เตชะพูลผู้ล คุณสุร์ีย์์  บุร์ิสุทิธิ์สวิัสดิ์ 

คุณสุวิัลลีย์์  เทิพบุัญชาพร์ คุณแสงโสม  บุัณฑุร์ัตน์ คุณโสจีร์ัตน์  จิย์ะจันทิน์ คุณโสภาวิดี  อุตตโมบุล

คุณโสมร์ัตน์  ร์ัตนะธัมมาวิงศ์ คุณโสมไสวิ กุลดิลก  คุณอชร์า  แสงร์ุจิ  คุณอนันต์  จักเลิศชัย์ 

คุณอนินทิิตา  โคมิน  คุณอนุสร์า  อร์ัญวิัฒนานนทิ์ คุณอภิร์ดี  ภัทิธนิร์ันดร์์  คุณอร์พร์  ดำาร์งวิงศ์ศิร์ ิ

คุณอร์ย์า  สูตะบุุตร์  คุณอร์ร์ัตน์  บุุญร์ักษ์าศร์ี คุณอร์ฤดี  ณ ร์ะนอง  คุณอร์วิิดา  กาญจนศูนย์์

คุณอร์สุธา  ทิัพโภทิย์าน คุณอลิสา  เคห่สุขเจร์ิญ คุณอลิสา  สุทิัศน์ ณ อย์ุธย์า คุณอสมา  คร์องร์ักษ์า

คุณอัจฉร์า เย์ี�ย์งบุัณฑิตย์์ คุณอัจฉร์ีย์์  ผูู้�พัฒน์  คุณอัญชลี มุสิกบุุตร์  คุณอัญร์ินทิร์์  ภาสวิร์ไพบุูลย์์ 

คุณอัมภาพัตร์  ฉมาร์ัตน์  คุณอัย์ย์์ชิตา ปร์ีชาวิ่องไวิกุล คุณอาทิิตย์า  จันทิศิร์ิโชติ คุณอาภาวิี  จันทิศิร์ิโชติ

คุณอาร์ดา  เฟื่องทิอง  คุณอาร์ดา  วิิทิย์วิิร์านนทิ์ คุณอินทิิร์า  ธนวิิสุทิธิ์  คุณอิษ์ฏ์นันทิน์  บุูร์ณะนนทิ์ 

คุณอุร์ิสร์า  จิร์านุวิัฒน์  คุณเอกนภา  นำาศิร์ิกุล  คุณไอย์ดา  วิิญญร์ัตน์  ดร์. จร์ิย์า  บุร์อคเคลแมน 

ดร์.ณัชร์  สย์ามวิาลา  ดร์.พัดชา  อุทิิศวิร์ร์ณกุล น.ทิ. ห่ญิง กนิษ์ฐ์    ณ นคร์ นวิลพร์ร์ณ จาร์ุกิจโสภา

นอ.ห่ญิงอนงค์นาฏ  ร์ะห่งษ์์ นางจิร์าภร์ณ์ ลิ�มมณีวิิจิตร์ นางปาร์ิชาติ ทิองให่ญ่ ณ อย์ุธย์า ห่ม่อมห่ลวิงศศิวิิมล  ร์ัชนี

พญ. วิินิฐา  เฉิดพงษ์์ตร์ะกูล พญ.สุกัญญา  ชัย์กิตติศิลป์ พล.อ.ณร์งค์พันธ์  จิตต์แก�วิแทิ� พลตร์ีห่ญิงบุุษ์ร์า  โกมาร์กุล ณ นคร์

คุณพัทิธนันทิ์  กุลวิณิชพิสิฐ  คุณภัทิร์าภา ทิร์ร์ทิานนทิ์ ม.ร์.วิ.ทิิพพาวิดี  ดุละลัมพะ ม.ล.ทิิพย์าภร์ณ์  ชมพูนุทิ

มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 22 มาแตร์์เดอีวิิทิย์าลัย์ ร์ุ่น 46 ร์�าน Niya ร์�านสะร์ะแห่น่ ห่จก.บุ�านดอกพุด

บุร์ิษ์ัทิ คั�วิกลิ�ง ผู้ักสด (ร์าชคร์ู) จำากัด (สำานักงานให่ญ่)  บุร์ิษ์ัทิ เค เอ็น เค เอ็น จำากัด 

บุร์ิษ์ัทิ ชินชิน ฟู้ดแอนด์เบุฟเวิอเร์จ จำากัด   บุร์ิษ์ัทิ ซิีพี ออลล์ จำากัด (มห่าชน)  

บุร์ิษ์ัทิ เซิฟ ไลฟ์ โปร์ดักส์ จำากัด (สำานักงานให่ญ่)  บุร์ิษ์ัทิ เดอะ ไวิทิ์ เบุคร์ูม จำากัด (สำานักงานให่ญ่)

บุร์ิษ์ัทิ ตังเต จำากัด (สำานักงานให่ญ่)   บุร์ิษ์ัทิ บุ�านลิ�นจี� จำากัด 

บุร์ิษ์ัทิ โพสิตาน่า จำากัด (สำานักงานให่ญ่)   บุร์ิษ์ัทิ ฟ้าไชโย์ จำากัด (สาขา 1) 

บุร์ิษ์ัทิ ฟู้ดแพชชั�น จำากัด    บุร์ิษ์ัทิ ร์ิชเนส แอนด์ เวิลตี� จำากัด

บุร์ิษ์ัทิ วิันฟ้าไชโย์ จำากัด (สำานักงานให่ญ่)   บุร์ิษ์ัทิ สร์าญร์มย์์ แคเทิอร์ิ�ง จำากัด (สำานักงานให่ญ่) 

บุร์ิษ์ัทิ สามพิสุทิธิ์ จำากัด (สำานักงานให่ญ่)   บุร์ิษ์ัทิ สุดย์อดสุกี�โบุร์าณ จำากัด 

บุร์ิษ์ัทิ อชิโต จำากัด (สำานักงานให่ญ่)    บุร์ิษ์ัทิ ออล โคโค กร์ุ๊ป จำากัด (สำานักงานให่ญ่)

บุร์ิษ์ัทิ อีร์ิค เวิอสพุย์ เทิร์ดดิ�ง จำากัด   ห่�างหุ่�นส่วินจำากัด แทิร์ฟฟิคฟู้ด (สาขา 00001) 
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ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี 30/09/2021

ไทิย์พาณิชย์์ เพลินจิต ออมทิร์ัพย์์ 059-273780-4 3,628,343.24

ไทิย์พาณิชย์์ เพลินจิต ออมทิร์ัพย์์ 059-284960-1 448,055.94

กร์ุงเทิพ ถนนวิิทิย์ุ (ALL SEASONS PLACE) ออมทิร์ัพย์์ 911-004629-0 277,934.37

กร์ุงเทิพ ถนนวิิทิย์ุ (ALL SEASONS PLACE) ออมทิร์ัพย์์ 911-010198-8 706,729.54

กร์ุงไทิย์ การ์ไฟฟ้านคร์ห่ลวิงเพลินจิต ออมทิร์ัพย์์ 092-0-11737-6 3,441,694.22

ร์วิมเงินฝึากออมทิร์ัพย์์    8,502,757.31 

กร์ุงเทิพ ถนนวิิทิย์ุ (ALL SEASONS PLACE) ปร์ะจำา 911-202528-4

 - Rate 0.125 คร์บุกำาห่นด 21/12/2564 (7 เด่อน) 8,345,635.05

 - Rate 0.125 คร์บุกำาห่นด 29/12/2564 (7 เด่อน) 9,227,131.81

 - Rate 0.625 คร์บุกำาห่นด 04/11/2564 (7 เด่อน) 24,609,240.81

กร์ุงเทิพ ถนนวิิทิย์ุ (ALL SEASONS PLACE) ปร์ะจำา 911-202822-1

 - Rate 0.625 คร์บุกำาห่นด 03/10/2564 (7 เด่อน) 2,374,733.28

ร์วิมเงินฝึากปร์ะจำา 44,556,740.95 

ร์วิมเงินฝึากทิั�งห่มด 53,059,498.26

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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