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There’s a word that wakes our spirits, lifts our thought 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 ’gaints the pride of satan serving Christ our King, 

Battling ’gaints the pride of satan serving Christ our King.
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สารจากประธาน
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ได้รับการรับรองจดทะเบียนก่อต้ังโดย

นายทะเบยีนมลูนธิกิรงุเทพมหานคร	ดว้ยเลขทะเบยีนลำาดับที	่10	ท1510	

ตัง้แตว่นัที	่13	มกราคม	พ.ศ.	2549	และคณะนักเรยีนเก่าและผูป้กครอง

นักเรียนที่ได้ร่วมกันช่วยให้เกิดมีมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ได้จัดให้มี

การ	 “เปิดตัว”	 มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 เมื่อวันฉลองก่อตั้งโรงเรียน

วันที่	2	กุมภาพันธ์	2549

ซิสเตอร์ได้มีโอกาสรับตำาแหน่งประธานมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เปน็คนที	่4	นบัแตก่ารกอ่ตัง้โดยมซิีสเตอรจ์รุ	ีกรีะกติตวิาทย์	เป็นประธาน

ท่านแรก	ตามมาด้วยซิสเตอร์จินตนา	ฉัตรสุภางค์	และ	ซิสเตอร์สมจิตร์	

ครองบุญศรี

ทศวรรษสุดท้ายของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 ก่อนจะฉลอง	

100	ปี	ของโรงเรียนในวันที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2571	ซึ่งเป็นทศวรรษ

ที่	2	ของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยนี้	ซิสเตอร์มั่นใจว่ามูลนิธิมาแตร์เดอี

วิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนทุกๆด้านจากนักเรียนเก่า	และผู้ปกครอง

นักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบันอย่างเข้มแข็งต่อไป

จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา	ณ	ที่นี้

(ซิสเตอร์ทิพย์กน ประสพโชคชัย)
ประธานมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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บทที่ 1

การจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่
(Reinventing the learning landscape)

หากจะทบทวนประวัติการลงทุนในการสร้างอาคารของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
จะพบว่าการก่อสร้างใหญ่คร้ังสุดท้ายของโรงเรียน คือการก่อสร้างอาคารอนุบาลและ
มัธยม ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2538 ภายใต้การกำากับดูแลทุกรายละเอียดโดยคุณแม่ 
บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ อาคารน้ีได้รับพระราชทานช่ือว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  
พร้อมท้ังให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ท่ีอาคาร และ 
วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอาคาร

อาคารประถม ก่อสร้างเสร็จ

เมื่อปี พ.ศ. 2506 
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ก่อนหน้ านี้ เป็นการก่อสร้ างตึก

พลานามัย	ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าฯ	และ

สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกันระดม

ทุน	 และคุณแม่บุญประจักษ์	 ตั้ง ช่ือ 

อาคารว่า	 “อนุสสรณ์ 50 ปี”	 (คุณแม่

กำาหนดให้ใช้	ส	-	เสือ	2	ตัว)	“และเมื่อ

วันท่ี	 4	 กันยายน	 พ.ศ.	 2525	 พระเจ้า 

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา 

ทินัดดามาตุ	เสด็จเปิดอาคาร

ตั้งแต่อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้าง

เสร็จ	 คุณแม่บุญประจักษ์ได้มีดำาริว่า	

อาคารใหม่หลังต่อไปของโรงเรียนจะ

เป็นอาคารอนุบาล	การที่ท่านเริ่มคิดและ

ใฝ่ฝันนี้มิได้หมายความว่า	 อาคารนี้จะ

ต้องเกิดโดยเร็ว	 เช่นเดียวกับทุกอาคาร

ที่ผ่านมาของโรงเรียน	 ระยะเวลาการคิด

และเตรียมการจะไม่ต่ำากว่า	 5	 -	 10	 ปี	

เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในทกุดา้นโดยเฉพาะ

ปัจจัยสนับสนุน

อาคารหอประชุม ก่อสร้างเสร็จ

เมื่อปี พ.ศ. 2512

อาคารอนุสรสรณ์ 50 ปี (พลานามัย)
ก่อสร้างเสร็จ พ.ศ. 2525

หอนอนนักเรียนประจำาใช้งานเป็นหอนอนถึง
ปี พ.ศ. 2525 จึงเลิกใช้งานเพราะทรุดโทรม

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ	 

ในพระบรมราชูปภัมภ์ได้ผลักดันให้

โรงเรียนจัดทำาโครงการสร้างอาคารใหม่

มาเป็นเวลาเกอืบ	10	ปแีลว้	เพราะรบัทราบ 

ความต้องการของโรงเรียน	 และได้ 

เร่ิมต้นหาเงินสนับสนุนไว้ให้บ้างด้วย	

แต่งานก่อสร้างที่ผ่านมาล้วนอยู่ในการ

ดูแลของคุณแม่บุญประจักษ์	 เมื่อคุณแม่ 

ไม่อยู่แล้ว	 การเริ่มต้นโครงการนี้จึงได้

จัดทำาด้วยความระมัดระวัง	 และอาศัย 

คำาแนะนำาจากนักเรียนเก่าและผู้ปกครอง

นักเรียนหลายๆ	ท่านที่มีความเชียวชาญ

ในด้านต่างๆ	

ทางโรงเรียนได้รับการเตือนจาก

ทีมที่ปรึกษาว่าอย่ามองเพียงแก้ปัญหา

ปัจจุบันของความต้องการ	 แต่มองไป 
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ข้างหน้าอีกอย่างน้อย	 20	 ปีว่าโรงเรียน

ควรจะตอ้งเตรยีมตัวอยา่งไร	ในท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม	

และความจำาเป็นในการเปลี่ยนแปลงการ

ศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับ

โลกอนาคต

ในปีการศึกษาที่แล้วซึ่งทางโรงเรียน

เร่ิมต้นใช้แผนพัฒนาโรงเรียน	 5	 ปี	 

ฉบับใหม่	 เรามุ่งที่การเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการเรียนการสอน	ซึ่ง

ทักษะต่างๆ	 มีความสำาคัญ

มากยิ่งขึ้น	 ดูจะสำาคัญกว่า

การให้ความรู้ที่ ไม่ล้าสมัย 

เสียอีก	 ทักษะของศตวรรษ

ที่	21	อันมี	ICT	เป็นตัวแปร

สำาคัญ	 ทำาให้ เราให้ความ

สำาคัญมากยิ่งขึ้นกับทักษะ

การคดิ	การสือ่สาร	ทัง้ในดา้น 

 เรือนสำาราญจะต้องหลีกทางให้
ในการก่อสร้างใหม่

เรือนสำาราญนี้จะปรับเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน

สิ่งที่โรงเรียนต้องการสิ่งที่โรงเรียนต้องการ
จะกระทำาสรุปได้โดยจะกระทำาสรุปได้โดย
คร่าว ๆ ดังนี้คร่าว ๆ ดังนี้

1.	กำาหนด	Master	 Plan	 ของเนื้อที่	 

	 18	ไร่	ของโรงเรียนอย่างชัดเจน

2.	ขยายความร่มรื่นและพ้ืนที่นอก 

	 อาคารให้ใช้สอยเพื่อการเรียนรู้ได้	 

	 โดยมุ่งที่ความเป็นสีเขียว	 เพิ่ม 

	 จำ านวนต้นไม้ ใหญ่ที่ ปัจจุบันมี 

	 อยู่แล้ว	350	ต้น	และความจำาเป็น 

	 ต้องย้ายต้นไม้ใหญ่บางต้น

3.	ปรับการใช้สอยเนื้อที่ชั้นที่	2	ของ 

	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โดยหลักใหญ่ 

	 คือการย้ายโรงอาหารมาที่นี้

4.	สร้างศูนย์การเรียนศิลปะ	 ดนตรี	 

	 และความสร้างสรรค์ไปอยู่ที่หอ 

	 ประชุม

5.	สร้างอาคารปฐมวัย	ประกอบไปด้วย 

	 ห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ	 

	 ของอนุบาล	และประถม	1	-	2	ซึ่ง 

	 ทางโรงเรียนกำาหนดเป็น	 Early	 

	 Years	ของโรงเรียน

ในการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ 

ใหม่ครั้งใหญ่ในทศวรรษสุดท้าย 

ก่อนครบรอบ	100	ปี	ของโรงเรียนนี้ 

โรงเรียนขอระดมสรรพกำาลังสนับสนุน 

ของบรรดาศิษย์เก่าและผู้ปกครอง

นักเรียน	และขอฝากโครงการนี้ไว้กับ 

พระแมม่าแตรเ์ดอแีละนกับุญอัญจลา 

ขอได้โปรดช่วยเราให้สามารถตัดสินใจ 

และเลือกกระทำาในส่ิงท่ีจะเกิดประโยชน์ 

คุม้ค่ากับการศึกษาของนักเรียนมาแตร์ 

เดอีฯ	ในโลกอนาคต

ภาษาต่าง	ๆ	และสื่อสารผ่านตัวเลข	และ

เทคโนโลยี	อีกทั้งการทำางานร่วมกับผู้อื่น	

เป็นผู้นำาและผู้ตาม	 มีความรับผิดชอบ	

รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นแทนที่จะมุ่งไปที่การสร้าง

อาคารอนุบาลเท่านั้น	 ทางโรงเรียนได้

ขยายแนวคิดของโครงการเพื่อนำาสู่การ

ศึกษาในอนาคต	 โดยตั้งเป้าหมายเพื่อ	

“การปรับภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่”“การปรับภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่”
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การสนับสนุนโรงเรียนจากมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในงบประมาณปี 2561 มีดังนี้การสนับสนุนโรงเรียนจากมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในงบประมาณปี 2561 มีดังนี้

1. เพื่ออาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติงบประมาณ	4,000,000	บาท	 เพื่อสมทบช่วยโรงเรียนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ซึ่งทางโรงเรียนได้นำา

มาสมทบกับการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครู	 และงบซ่อมบำารุงของโรงเรียนเองกระทำาการซ่อมบำารุงต่างๆ	 ตามความจำาเป็น	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำาลิฟต์ที่อาคารประถม	ซึ่งมีความต้องการมานานแล้ว	รวมทั้งการปรับปรุงอาคารอนุสรณ์	40	ปี	ด้านระบบ

เครื่องเสียงและปรับอากาศ	ซึ่งทำาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในอาคารเพิ่มขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางโรงเรยีนไดส้ง่ครขูองโรงเรยีนเขา้รว่มการอบรมตา่ง	ๆ ทีเ่ปน็ประโยชนก์บัการเรยีนการสอน	และจดักจิกรรมทศันศกึษาใหค้ณะคร	ู

ซึ่งได้ทั้งความรู้	และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน	ในการเรียนรู้ร่วมกัน	โรงเรียนได้ส่งครู	2	คน	ไปโรงเรียนอุร์สุลินที่เมืองมะลัง	ประเทศ

อินโดนีเซีย	อีก	2	คนไปศึกษาดูงานที่	Wellington	Girl’s	College	และนำาครูจำานวน	28	คนตามกลุ่มอายุไปทัศนศึกษาวันครูที่จังหวัด

แพร่และน่าน	โรงเรียนใช้งบประมาณตาม	ที่ขออนุมัติไว้เป็นเงิน	1,500,000	บาท	

การซ่อมแซมบ้านเทพ

17 มี.ค. 61
เริ่มการซ่อมแซม สกัดกระเบื้องเพื่อยกระดับพื้น

และอุดรอยร้าว ป้องกันนำ้าท่วม

ทลายขอบบัว
ผนัง โคนเสา 
และดำาเนินการ
วางแผนกำาจัด
ปลวก

ลงวัสดุกันซึม ทารอบแรกตามแนวยาว รอบสอง
ทาตามแนวขวาง

บทที่ 2

ผลงานของมูลนิธิ
ในงบประมาณปี 2561
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3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู

3.1 ในการดูแลครูประจําการของโรงเรียนนั้น3.1 ในการดูแลครูประจําการของโรงเรียนนั้น	มูลนิธิได้ช่วย

สนับสนุนการเบิกค่ารักษาพยาบาลของครูในส่วนที่เบิกไม่ได้จาก	

กองทุนของการศึกษาเอกชน	 และบริษัทประกันที่โรงเรียนได้

ทำาประกันเพิ่มเติมแก่ครู	 ในปีที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือครู 

เป็นเงิน	270,830	บาท	

3.2 มูลนิธิได้จัดการบริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง3.2 มูลนิธิได้จัดการบริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	โดย

มีชมรมแพทย์	ของสมาคมนักเรียนเก่าฯ	เป็นผู้ดำาเนินการ	การใช้

จ่ายเพื่อการนี้	 เป็นเงิน	291,920	บาท	โดยที่ได้เชิญชวนคุณครู

เกษียณมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

3.3 สวัสดิการครูเกษียณ3.3 สวัสดิการครูเกษียณ	 ในปีที่ผ่านมา	 มูลนิธิดูแลครูท่ี

เกษียณอายุ	60	ปีขึ้นไป	เป็นจำานวน	40	ท่าน	แต่ละท่านสามารถ

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เป็นจำานวนเงิน	36,000	บาทต่อปี	ซึ่งใน

ปีที่ผ่านมา	มีการเบิกเงินเป็นจำานวน	803,384	บาท

3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณ3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณ	มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

ครูเกษียณเป็นจำานวน	6,000	บาท	ต่อเดือน	ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินไป

เป็นจำานวน	2,876,000	บาท

3.5 เงนิขอยมืของครปูจัจบุนั3.5 เงนิขอยมืของครปูจัจบุนั	เพือ่เปน็การใหค้วามชว่ยเหลอื 

ครูที่มีความจำาเป็น	 มูลนิธิให้ครูขอยืมเงิน	 ในวงเงินไม่เกิน	

100,000	 บาท	 ผ่อนชำาระคืน	 เป็นเวลา	 40	 เดือน	 ซึ่งมีครูใช้ 

บริการนี้ในปี	2561	เป็นเงิน	1,630,000	บาท

ปูกระเบ้ือง / ปรับปรุง

ห้องนํ้า

ตรวจสุขภาพประจําปี

20 มิ.ย. 61 
ตรวจสุขภาพ
เด็ก บ้านเทพ

2 มี.ค. 61
ตรวจสุขภาพคุณครู บ้านเทพ

4. การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้

 และด้อยโอกาส

4.1 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม4.1 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม

		 ทางโรงเรยีนมคีณะกรรมการงานเซอรเ์วยีม	ท่ีสอดสอ่ง

ดูแลการบำาเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน	 และบริหารเงินบริจาคที่ 

มาจากผู้ปกครองนักเรียน	 ในปีที่ผ่านมา	 กองทุนเซอร์เวียม

ได้ใช้จ่ายเงินเป็นจำานวน	 2,920,000	 บาท	 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วน

ใหญ่	โรงเรียนใช้สำาหรับโครงการโรงเรียนพี่	-	โรงเรียนน้อง	ใน 

พระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4.2 โครงการบ้านเทพ4.2 โครงการบ้านเทพ

		 โครงการบ้านเทพภายใต้การดูแลของสมาคมนักเรียน

เก่ามาแตรเ์ดอใีนพระบรมราชูปถมัภ	์ปจัจุบัน	มอีปุนายก	คณุศรชีนก 

วัฒนศิริ	เป็นประธาน	ได้จัดงานสวยได้กุศล	โดยมคีุณเพชรรินทร์	

มีเดช	 เป็นประธาน	 เพื่อหารายได้ปีที่ผ่านมาได้เงินเป็นจำานวน	

1,956,089	 บาท	 และได้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารสถานพัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียน	บ้านเทพ	เป็นจำานวนเงิน	2,041,951	บาท

4.4 ทุนการศึกษา 16 ทุน4.4 ทุนการศึกษา 16 ทุน

		 ทางโรงเรยีนไดข้ออนมุตักิารใหท้นุการศกึษาแก่นกัเรยีน

มาแตรเ์ดอวีทิยาลยั	เปน็จำานวน	16	ทนุ	ทนุละ	80,000	บาท	รวม

เป็นเงิน	1,280,000	บาทโดย	ในจำานวนนี้	8	ทุนเป็นทุนสำาหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	ทีท่าง

ครอบครัวมีความจำาเป็นได้รับการ

สนับสนุน	 เพื่อช่วยให้สามารถจบ

การศึกษาได้อย่างดีและเข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นที่

น่าพอใจ
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
การใช้จริงเทียบกับงบประมาณประจำาปี 2561

เพื่ออาคาร สถานที่ 
และอุปกรณการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปรุงคาตอบแทนครู
และสวัสดิการครู

การบำเพ็ญประโยชนตอสังคม
ผูยากไร และดอยโอกาส

คาใชจายสำนักงาน

หนวย : บาท

 งบประมาณ
ป 2561

งบใชจริง
ป 2561

4,000,000.00 4,000,000.00

1,500,000.00  1,500,000.00

 9,800,000.00

 5,872,098.00

 10,000,000.00

 6,241,951.54

 345,000.00  275,767.04

งบประมาณปี 61 ใช้จริงปี 61

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.1	 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  1,500,000.00 
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2  1,500,000.00  1,500,000.00 

3 เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู

3.1	 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน  300,000.00  270,830.00 
3.2	 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำาปี  500,000.00  291,920.00 
3.3	 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ  2,000,000.00  803,348.00 
3.4	 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ  3,000,000.00  2,876,000.00 
3.5	 เงินขอยืมครูปัจจุบัน  4,000,000.00  1,630,000.00 
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3  9,800,000.00  5,872,098.00 

4การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

4.1	 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม  5,000,000.00  2,920,000.00 
4.2	 โครงการซิสเตอร์ฟรังซิส	เซเวียร์  500,000.00 	-	
4.3	 โครงการบ้านเทพ  3,000,000.00  2,041,951.54 
4.4	 ทุนการศึกษา	16	ทุน  1,300,000.00  1,280,000.00 
4.5	 บริจาคอื่นๆ  200,000.00 	-	
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4  10,000,000.00  6,241,951.54 

5 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน

5.1	 ค่าเดินทาง	ไปรษณีย์  50,000.00  44,561.00 
5.2	 รายงานประจำาปี	และสิ่งพิมพ์อื่นๆ  200,000.00  170,364.10 
5.3	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  15,000.00 	-	
5.4	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  80,000.00  60,841.94 
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4  345,000.00  275,767.04 

รวมทั้งสิ้น  25,645,000.00 17,889,816.58 
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มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
งบใช้จริงปี 2561 เปรียบเทียบงบประมาณประจำาปี 2562

เพื่ออาคาร สถานที่ 
และอุปกรณการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปรุงคาตอบแทนครู
และสวัสดิการครู

การบำเพ็ญประโยชนตอสังคม
ผูยากไร และดอยโอกาส

คาใชจายสำนักงาน

งบใชจริง
ป 2561

 งบประมาณ
ป 2562

หนวย : บาท

4,000,000.00 4,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000

9,800,000.00
8,700,000.00

 5,872,098.00  6,241,951.54

 275,767.04 345,000.00

ใช้จริงปี 61  งบประมาณปี 62 

1 เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน  

1.1	 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 1,500,000.00
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 2  1,500,000.00 1,500,000.00

3 เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู  

3.1	 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบัน  270,830.00 300,000.00
3.2	 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำาปี  291,920.00 500,000.00
3.3	 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ  803,348.00 2,000,000.00
3.4	 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ  2,876,000.00 3,000,000.00
3.5	 เงินขอยืมครูปัจจุบัน  1,630,000.00 4,000,000.00
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 3  5,872,098.00 9,800,000.00

4การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส  

4.1	 การใช้จ่ายของโรงเรียนในงานเซอร์เวียม  2,920,000.00 4,000,000.00
4.2	 โครงการซิสเตอร์ฟรังซิส	เซเวียร์ 200,000.00
4.3	 โครงการบ้านเทพ  2,041,951.54 3,000,000.00
4.4	 ทุนการศึกษา	16	ทุน  1,280,000.00 1,300,000.00
4.5	 บริจาคอื่นๆ 200,000.00
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4  6,241,951.54 8,700,000.00

5ค่าใช้จ่ายสํานักงาน  

5.1	 ค่าเดินทาง	ไปรษณีย์  44,561.00 50,000.00
5.2	 รายงานประจำาปี	และสิ่งพิมพ์อื่นๆ  170,364.10 200,000.00
5.3	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 	-	 15,000.00
5.4	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  60,841.94 80,000.00
 รวมเงินงบประมาณประเภทที่ 4  275,767.04 345,000.00

รวมทั้งสิ้น 17,889,816.58 24,345,000.00
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รายชื่อผู้บริจาคต่อเนื่อง

รายชื่อผู้บริจาค
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 2 ปี (2561)

•	คุณกนิภัทท์	เอกโชติ •	คุณสุญาณี	พงษ์ธนานิกร •	คุณรุจิมาภัสร์	สาระ •	คุณนัทธชา	สุนทรวิเนตร์
•	คุณกิติมาลย์	วัชรานันท์ •	คุณโสภาวดี	อุตตโมบล •	คุณวฤณ	มหาดำารงค์กุล •	คุณปริญวุฒิ	บัณฑิตยานนท์
•	คุณจิตราภา	ขจรรุ่งเรือง •	ม.ร.ว.ทิพพาวดี	ดุละลัมพะ •	คุณษุภคญา	คงสิริ •	คุณผกา	ต่วนสวัสดิ์
•	คุณจุฬาลักษณ์	ปิยะสมบัติกุล •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	57	 •	คุณสุทัสสา	เข็มประสิทธิ์ •	คุณพันทิพา	พงศธร
•	คุณฐิตา	ศรีไพรวัลย์ศุภกิจ •	คุณกัญจรัช	ตังทัตสวัสดิ์ •	คุณอัญชนา	พานิชอัตรา •	คุณภัสสรา	วรวิวรรธน์
•	คุณนนท์ทิพย์	ชลสายพันธ์ •	คุณแก้วกมล	ตันติเฉลิม •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	100 •	คุณรจนาพร	คนวาที
•	คุณนันทนัช	วงศ์วสุ •	คุณจิราวดี	วีรบุตร •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	47 •	คุณฤธัต	ลาภอุดมเลิศ
•	คุณปันชลิตา	จันทรากุล •	คุณชญานี	กรลักษณ์ 	 (คุณกรองทอง	การุณย์นราทร) •	คุณวัฒนา	ยงวานิชจิต
•	คุณพนิตนาฎ	ลัมพสาระ •	คุณณัฐฑริกา	ศักดิ์ศรี •	คุณกานต์ธิดา	กำาจรปรีชา •	คุณสมฤดี	จิตประไพ
•	คุณพูนทรัพย์	อุดมเวศย์ •	คุณนลิน	รุจิรวงศ์ •	คุณจันทราวดี	เคียงศิริ •	คุณสุนันท์	ศิริจรรยา
•	คุณภารณี	วิมลวณิชย์ •	คุณไปรลิดา	ตันติเฉลิม •	คุณจุฑามาศ	เมธีสุวภาพ •	คุณอาทิตยา	จันทศิริโชติ
•	คุณรัฐญา	รักษาสกุล •	คุณพัชริดา	มหาศิวะกุล •	คุณชเนตรนันท์	บุญญทองรัตน์ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	56
•	คุณวงค์ทิพย์	แสงสวัสดิ์ •	คุณภัทรกมล	วิชัยดิษฐ •	คุณธิดารัตน์	พฤกษ์ชะอุ่ม
•	คุณศุภางค์พรรณ	พิสิษฐเกษม •	คุณเมษา	กันตวนิช

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 3 ปี (2561)

•	คุณกฤติมา	ผดุงไชย •	คุณอชรา	แสงรุจิ •	คุณวรารินทร์	เครือวาณิชกิจ •	คุณนิดา	พูน
•	คุณขวัญชนก	พันธุมจินดา •	คุณอรพร	ดำารงวงศ์ศิริ •	คุณวิจิตรา	สุขสราญ •	คุณปพิชญา	โหสกุล
•	คุณจิตรามณฑน์	เตชะไพบูลย์ •	คุณอรรัตน์	บุญรักษาศรี •	คุณวิญ	มหาศรานนท์ •	คุณปาริชาต	อินทรสมบัติ
•	คุณชนันเนตร์	มนูญพงศ์ •	คุณไอยดา	วิญญรัตน์ •	คุณวีรวรรณ	จิลลานนท์ •	คุณปุณณ์ลลิตา	บุณยรัตพันธุ์
•	คุณชนิดา	ชาญมนูญ •	ดร.อัสนียา	สุวรรณศิริกุล •	คุณศิริวรรณ	คุณานนท์ •	คุณพัชรี	วุฒิธำารง
•	คุณฐิตาภรณ์	เพชรเกษม •	ภญ.พล.ต.หญิง	จิตวิมล	ปวิตรปก •	คุณสุปรียา	กณิกนันท์ •	คุณเพ็ญวิภา	คุโรวาท
•	คุณณัฐา	คุณปิติลักษณ์ •	คุณเกวรินทร์	โชติวิจิตร •	คุณสุรีย์	บริสุทธิ์สวัสดิ์ •	คุณมาชิดา	เตชะไพบูลย์
•	คุณธนาฒย์	เหตระกูล •	คุณจรัสพร	เลิศเธียรดำารง •	คุณอธิษฐาน	องค์พิเชฐเมธา •	คุณวนิดา	เหมะรัต
•	คุณธัญพร	ฤทธิวัมนะพงศ์ •	คุณจุฬารัตน์	อรรถสารประสิทธิ์ •	คุณอรยา	จิระกรานนท์ •	คุณวรินทรา	วงศ์สุรไกร
•	คุณนวิยา	ฉัตรอมรรัตน์ •	คุณชนัยชนม์	อัศวเมธา •	คุณอัจฉรีย์	ผู้พัฒน์ •	คุณวิชญา	โตเหมือน
•	คุณนุดี	พฤกษ์ศิริ •	คุณชลิสา	เดอซูซ่า •	คุณไอร์ลดา	คงคามี •	คุณวิภาดา	วงศ์สุรไกร
•	คุณประวีณา	ศรีประยูรสกุล •	คุณณชวัล	ภัทระมนต์ •	ผศ.กัญญารัตน์	เบญจวัง •	คุณศกร	ทวีสิน
•	คุณปิยธิดา	กาญจนาภรณ์ •	คุณดนยา	สิงหะผลิน •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	39 •	คุณศิริวัลลา	โกศิน
•	คุณพัชรพรรณ	เจียรสวัสดิ์วัฒนา •	คุณธวนัน	ฤทธิวัฒนะพงศ์ 	 (คุณชลทิชา	สุทธินิรันดร์กุล) •	คุณสุภาวดี	ตันติยานนท์
•	คุณพิชยา	จารุจินดา •	คุณธีรดา	ศิริพันธุ์ •	คุณเกวรินทร์	ปัญญาวุฒิไกร •	คุณโสมรัตน์	รัตนะธัมมาวงศ์
•	คุณแพรวพรรณ	อิทธิธนวัฒนา •	คุณนันทวรรณ	สิมะกุลธร •	คุณจันทรพิมพ์	แสนโกศิก •	คุณอภิชาติ	เจริญพิพัฒพงษ์
•	คุณมินตรา	มนต์เสรีนุสรณ์ •	คุณเนตรยา	ใช้ไววิทย์ •	คุณฉัตร	ปัญจทรัพย์ •	คุณอรยา	สูตะบุตร
•	คุณวรันธร	เทพบัญชาพร •	คุณปรียาภา	เต็มเจริญคุณสงค์ •	คุณชนาทิพย์	โปษยานนท์ •	คุณอิสริยา	สุนทราวรกุล
•	คุณวริษฐา	วงศ์สุรไกร •	คุณปิยมณี	โกมลวิชญ์ •	คุณซุนวา	เพ็ชรอัดขาว •	ดร.จริยา	บรอคเคลแมน
•	คุณวิชญา	ศิริธนชัย •	คุณพัชราวลัย	ชัยปาณี •	คุณณัชชาพัชร์	รัตนะธัมมาวงศ์ •	พญ.สุกัญญา	ชัยกิตติศิลป์
•	คุณวิวรรณ	สารกิจปรีชา •	คุณพุฒิมดี	ว่องกุศลกิจ •	คุณทีนามารี	ผลาดิกานนท์ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	99
•	คุณศศิธร	เพชรจันทร •	คุณมณิศา	วัชระคุปต์ •	คุณธัชกร	กอรปกีรติพงศ์
•	คุณสิริอร	ตั้งเสวีพันธ์ •	คุณรมณีย์	สุริยาอรุณโรจน์ •	คุณนวลศิริ	ไวทยานุวัตติ
•	คุณสุมัธยา	(สุภพันธ์)	ผลวัฒนะ

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 4 ปี (2561)

•	Thailand	Oilmens	Charity	Invitational •	คุณอรทิพา	เวชพันธุ์ •	คุณเมจกา	จักกายวรกร •	คุณธนาภรณ์	รติธรรมกุล
•	คุณจิระวดี	มดทองคำา •	นางสาวนวลพรรณ-ณฐวรรณ	อเนกวณิช •	คุณสมฤดี	เวสสโกวิท •	คุณปุณยนุช	เอื้อเจริญชัย
•	คุณณัฐนันท์	ศิลปพิพัฒน์ •	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย •	คุณสุชาดา	เจริญพันธุ์ศิริกุล •	คุณมะลิฉัตร	เอื้ออานันท์
•	คุณธีรินทร์	อู่ทรัพย์ •	คุณกิ่งกาญจน์	รอดสวัสดิ์ •	คุณอรวดี	อานามวัฒน์ •	คุณวชิรา	ชุตินิมิตกุล
•	คุณพันธิตรา	ว่องวิไลกุล •	คุณฉันทนี	ปัทมสูต •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	34 •	คุณสรีรรัตน์	ปรปักษ์ขาม
•	คุณมาณวิกา	สงวนวงศ์ •	คุณดุลยลักษณ์	สมานบุตร •	สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี •	คุณสุพินดา	พิทยาปรีชานนท์
•	คุณวรพรรณ	อินวะษา •	คุณปัญชนันท์	ตีระวานิชสันติ์ 	 วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ •	ทพญ.บัณฑิยา	ชิรวาณิชย์
•	คุณสีดา	ชาญศิลป์ •	คุณภูริสา	รัตนวงศ์พิบูลย์ •	คุณชุติกาญจน์	เอื้อเจริญชัย •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	98

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 5 ปี (2561)

•	คุณกนกวรรณ	กุศลาศัย •	คุณสุชาดา	วีระเมธีกุล •	คุณมณิกา	เฉยเคารพ •	คุณนันทรี	ชีวมงคล
•	คุณกันยาอนงค์	นิมมานเหมินทร์ •	คุณสุธาทิพ	อารยรังษี •	คุณมลลิกา	เรืองกฤตยา •	คุณนุจรี	โลหะกุล
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•	คุณเก็จพิรุณ	เกาะสุวรรณ์ •	คุณสุมาลา	มหาศิริ •	คุณรมิดา	ธนาดำารงศักดิ์ •	คุณบุษราคัม	เอี่ยมอำาไพ
•	คุณจินดา	ภัทรธำารงวงศ์ •	คุณอนุสรา	อรัญวัฒนานนท์ •	คุณรัตนาพันธ์	สมรรถนาวิน •	คุณปทิตตา	อภิศักดิ์ศิริกุล
•	คุณจุลนาถ	ชาติยานนท์ •	คุณอลิสา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา •	คุณวศินี	เกียรติเสวีกุล •	คุณปริดา	มโนมัยพิบูลย์
•	คุณชไมพร	ปภัสร์พงษ์ •	คุณอัญชรินทร์	ลิ้มวัฒนายิ่งยง •	คุณศศิธร	นิธากร •	คุณปิยะมาศ	เปาอินทร์
•	คุณณัฐกาน	เบ้าศิลา •	คุณอุรามณี	บุญเยาวลักษณ์ •	คุณศิริพรรณ	ตันติวัฒนพันธ์ •	คุณพรพิมล	มณีวงศ์วัฒนา
•	คุณทิญานัน	ตันติเวสส •	คุณแก้วใจ	นาคสกุล •	คุณศุภาพร	พึ่งสุนทร •	คุณพีรจิต	ปัทมสูต
•	คุณธาริณี	วิภูชนิน •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	46 •	คุณสร้อยกัทลี	บุลยเลิศ •	คุณเพียรสิริ	วงศ์ไวศยวรรณ
•	คุณนฤศสัย	มหฐิติรัฐ •	คุณกรเพชร	พสวงศ์ •	คุณสิรภัทร	วงศ์สินศิริกุล •	คุณภัทรพร	ศรีขำา
•	คุณนลินรัตน์	ซูทเทอร์ลิน •	คุณกัลยา	ตรีสุชน •	คุณสุชาดา	แสงจารึก •	คุณมณีจิตร	สุวรรณศิลป์
•	คุณนาถวดี	กรัยวิเชียร •	คุณเกศินี	วรนุชยุทธยง •	คุณสุภาวดี	อดุลประเสริฐสุข •	คุณมานา	ปัจฉิมนันท์
•	คุณปณัสสา	กาญจนวิเศษ •	คุณจิรภัค	สว่างวโรรส •	คุณสุวัลลีย์	เทพบัญชาพร •	คุณระรินทร์	พูลทวีเกียรติ
•	คุณประทินรัตน์	วัชรสินธุ์ •	คุณเจตสุภา	เที่ยงธรรม •	คุณอริษา	จิระกรานนท์ •	คุณรุสนที	ปัทมสูต
•	คุณปรีชญา	วงศ์สุรีย์ •	คุณชลินทร์ทิพย์	บุรีรักษ์ •	คุณอลิสา	อาชวพงษ์สวัสดิ์ •	คุณวุฒินา	ปรีชาวุฒิ
•	คุณปุตริกา	อำาไพพรรณ	 •	คุณณิชช์ชิศา	นิชิด้า •	คุณอัญมณี	โชติกเสถียร •	คุณศศินี	โควาวิสารัช
•	คุณพร้อมระวี	วีระโสภณ •	คุณธนัญญา	จันทร •	ดร.ณัชร	สยามวาลา •	คุณศิริเลิศ	ชลเกตุ
•	คุณพีรญา	ชาญทวีคุณ •	คุณธิติยา	สิริสิงห์ •	พญ.นาฏ	ฟองสมุทร •	คุณสกุลรัตน์	สัจจวโรดม
•	คุณภัทร	ชลวีระวงศ์ •	คุณนลิน	วนาสิน •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	97 •	คุณสวาสดิ์วดี	อนุมานราชธน
•	คุณภาสนุช	สุพันธุ์วณิช •	คุณนวภรรษ	เขมะจันตรี •	คุณกัญญิกา	สูงสว่าง •	คุณสิริภัชนี	เหล่าภราดรชัย
•	คุณมณีรัตน์	จารุกิจโสภา •	คุณนาริฐา	วิบูลยเสข •	คุณกัลยา	แสวงหาบุญ •	คุณสุติมา	บุญเกียรติบุตร
•	คุณยุวนาถ	ชุณหโรจน์ฤทธิ์ •	คุณบุษกร	คูสุวรรณ •	คุณจรรยาพร	ภัทรกิจวานิช •	คุณสุมัธยา	เอกโชติ
•	คุณรักชนก	เคียงศิริ •	คุณปทมา	อัตนโถ •	คุณจิรา	ศรีธวัช	ณ	อยุธยา •	คุณหัสวรา	แสงรุจิ
•	คุณลินน์	แมรี่	เบอร์ลี่ •	คุณประภัสสร	อัศวเนตรมณี •	คุณชนิดา	ว่องเดชากุล •	คุณอลิสา	เคหสุขเจริญ
•	คุณศรีประภา	สำารวจรวมพล •	คุณปานวาด	สิงหเสนี •	คุณชัญญา	โตกฤษณะ •	คุณอัจฉรีย์	สิมะกุลธร
•	คุณศิริพร	ศิริธนชัย •	คุณพนิดา	นานา •	คุณดวงทิพย์	ฤทธิมโนมัย •	คุณอารดา	วิทยวิรานนท์
•	คุณศุภกัญญา	จันทร์เจริญสุข •	คุณพิมพ์	พรหมศิริ •	คุณธนิตา	ทังปรีดานันท์ •	ดร.พัดชา	อุทิศวรรณกุล
•	คุณสมสิริ	ลีละวัฒน์วัฒนา •	คุณเพ็ญวดี	พิชัยสนิธ •	คุณนฤมล	ตันติวนิชย์เจริญ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	22
•	คุณสันทนา	อัมพุช •	คุณภัทร	ธัญญการ •	คุณนลินทิพย์	พงษ์ไพรัช •	หม่อมหลวงศศิวิมล	รัชนี

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 6 ปี (2561)

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

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 7 ปี (2561)

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

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 8 ปี (2561)

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

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 9 ปี (2561)

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

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 10 ปี (2561)

•	คุณกิติยา	ฤกษ์ภูริทัต •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	90 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	88 •	คุณอุษณีย์	มานิกบุตร
•	คุณพิสินี	อินทรทัต •	คุณเนียนสิริ	ขำาหรุ่น •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	91 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	89
•	คุณลัดดา	โรจนวิไลวุฒิ •	คุณเพชรลภา	ชีวมงคล •	คุณบุญช่วย	เกียรติระบิล •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	92
•	คุณวรันดา	บุลสุข •	คุณวรรณวิมล	จิตมหาวงศ์ •	คุณเพ็ญภัทรา	เชาวนศิริกิจ
•	คุณศิริรัตน์	นีละคุปต์ •	คุณวิทิดา	ตรังอดิศัยกุล •	คุณวรินดา	เธียรอัจฉริยะ
•	น.ต.หญิง	กนิษฐ์	ณ	นคร •	คุณสุนทรี	ปัทมสูต •	คุณศศิกร	ตีรสวัสดิชัย

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 11 ปี (2561)

•	คุณปิยวรรณ	โกมลวิชญ์ •	คุณแสงแข	ศรีเสริมวงศ์

ผู้บริจาคต่อเนื่อง 12 ปี (2561)

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

•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	021 6,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	022 12,300.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	025 24,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	026 30,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	027 12,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	028 12,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	030 20,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	031 18,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	033 12,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	034 151,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	035 3,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	036 100,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	037 28,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	038 316,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	039 121,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	040 36,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	041 200,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	042 49,100.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	043 32,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	044 102,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	046 58,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	047 184,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	048 60,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	049 36,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	050 27,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	051 103,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	052 311,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	053 47,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	054 355,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	055 122,800.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	056 293,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	057 66,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	058 83,200.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	059 341,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	060 100,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	061 192,500.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	062 88,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	063 114,800.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	064 196,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	065 132,600.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	066 78,200.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	067 81,300.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	068 64,800.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	069 111,115.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	070 45,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	071 35,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	072 24,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	073 38,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	074 1,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	075 78,350.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	076 22,800.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	077 125,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	078 16,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	079 13,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	080 17,600.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	081 26,000.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	083 1,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	085 6,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	086 500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	088 15,700.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	089 227,022.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	090 134,300.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	091 182,420.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	092 119,800.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	093 346,610.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	094 328,660.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	095 6,000.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	096 152,705.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	097 122,500.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	098 130,980.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	099 241,780.00 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	100 98,090.00
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัยรุ่น	101 95,800.00

รายชื่อผู้บริจาคแบ่งตามช่วง

ตั้งแต่ 1 ล้านบาท

•	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย •	วันสวยได้กุศล

ตั้งแต่ 2 แสนบาท

•	Thailand	Oilmens	Charity	Invitational •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	93 •	สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี
•	คุณอรสา	ทุ่งทอง •	คุณชยาทร	เตชะไพบูลย์ 	 วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	คุณชญานิศ	ธนสารศิลป์

ตั้งแต่ 1 แสนบาท

•	คุณจันทราวดี	เคียงศิริ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	90 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	56 •	คุณสารัช	ชุณหโรจน์ฤทธิ์
•	คุณเนตรชนก	ทังสุพานิช •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	96 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	34 •	พญ.นาฏ	ฟองสมุทร
•	คุณศศิธร	นิธากร •	คุณจินตนา	จิราธิวัฒน์	บุญรัตน์ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	91 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	92
•	คุณสุภาวดี	พิสิษฐเกษม •	คุณพรพิมล	ชีวมงคล •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	97 •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	89
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	39 •	คุณศุภางค์พรรณ	พิสิษฐเกษม •	คุณนันทนัช	วงศ์วสุ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	94
	 (คุณชลทิชา	สุทธินิรันดร์กุล) •	ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม •	คุณระวิวรรณ	วงศ์สุรไกร •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	98
•	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	99

ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท

•	คุณกนกวรรณ	ตันกิติบุตร •	คุณสุณัฏฐา	พงษ์เจริญ •	คุณมัทนา	วงศ์ภัคดี	ซาโตะ •	คุณนฤมล	อิงคตานุวัฒน์
•	คุณกฤติมา	ผดุงไชย •	คุณสุทธาจันทน์	แสงรุจิ •	คุณมานา	ปัจฉิมนันท์ •	คุณนลินรัตน์	ซูทเทอร์ลิน
•	คุณกัลยา	ตรีสุชน •	คุณสุนทรี	ปัทมสูต •	คุณยุวนาถ	ชุณหโรจน์ฤทธิ์ •	คุณนวลศิริ	ไวทยานุวัตติ
•	คุณกานต์ลดา	กำาจรปรีชา •	คุณสุปรียา	กณิกนันท์ •	คุณรมณีย์	สุริยาอรุณโรจน์ •	คุณนันทวรรณ	สิมะกุลธร
•	คุณกุลตรา	กมลวิศิษฎ์ •	คุณสุพัตรา	จริยานันทเนตร •	คุณรักชนก	เคียงศิริ •	คุณนาริฐา	วิบูลยเสข
•	คุณเกวรินทร์	โชติวิจิตร •	คุณสุมน	จรรยารัตน์ •	คุณรัฐญา	รักษาสกุล •	คุณนุจรี	โลหะกุล
•	คุณเกศินี	วรนุชยุทธยง •	คุณสุมาลา	มหาศิริ •	คุณรุสนที	ปัทมสูต •	คุณเนาวนิจ	พงษ์ไกรกิตติ
•	คุณจงกลณี	เขมะจันตรี •	คุณสุรีย์	บริสุทธิ์สวัสดิ์ •	คุณลักษณมน	ไชยาคำา •	คุณปณัสสา	กาญจนวิเศษ
•	คุณจิรภัค	สว่างวโรรส •	คุณโสจีรัตน์	จิยะจันทน์ •	คุณวชิรา	ชุตินิมิตกุล •	คุณปพิชญา	โหสกุล
•	คุณจุฑามาศ	เมธีสุวภาพ •	คุณโสมรัตน์	รัตนะธัมมาวงศ์ •	คุณวรวลัญช์	วงศ์ทวีรัตน์ •	คุณประวีณา	ศรีประยูรสกุล
•	คุณจุฬาลักษณ์	ปิยะสมบัติกุล •	คุณอธิษฐาน	องค์พิเชฐเมธา •	คุณวรารินทร์	เครือวาณิชกิจ •	คุณปรีชญา	วงศ์สุรีย์
•	คุณชนัชฎา	วงษ์วิศาลสุข •	คุณอรพร	ดำารงวงศ์ศิริ •	คุณวริวรรณ์	วิทยฐานกรณ์ •	คุณปานวาด	สิงหเสนี
•	คุณชนิดา	ว่องเดชากุล •	คุณอรฤดี	ณ	ระนอง •	คุณวศินี	เกียรติเสวีกุล •	คุณปิยมณี	โกมลวิชญ์
•	คุณชมภูนุช	ตั้งภรณ์พรรณ •	คุณอรสุธา	ทัพโภทยาน •	คุณวันเพ็ญ	ชาญไพโรจน์ •	คุณปุตริกา	อำาไพพรรณ	
•	คุณชัญญา	โตกฤษณะ •	คุณอลิสา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา •	คุณวิชญา	โตเหมือน •	คุณพนิดา	นานา
•	คุณโชติกา	ถาวรรุ่งโรจน์ •	คุณอัจฉรีย์	สิมะกุลธร •	คุณวิภาดา	ธุวขจรโชติ •	คุณพร้อมระวี	วีระโสภณ
•	คุณฐิตาภรณ์	เพชรเกษม •	คุณอัญมณี	โชติกเสถียร •	คุณวุฒินา	ปรีชาวุฒิ •	คุณพัชรินทร์	เกียรติเฟื่องฟุ
•	คุณณัญชลี	ลีรัตนขจร •	คุณอิษฏ์นันทน์	บูรณะนนท์ •	คุณศศิกร	ตีรสวัสดิชัย •	คุณพันทิพา	พงศธร
•	คุณณัฐนันท์	ศิลปพิพัฒน์ •	คุณไอยดา	วิญญรัตน์ •	คุณศิริรัตน์	นีละคุปต์ •	คุณพิชยา	จารุจินดา
•	คุณณิชช์ชิศา	นิชิด้า •	ดร.พัดชา	อุทิศวรรณกุล •	คุณศิริวัลลา	โกศิน •	คุณพีรจิต	ปัทมสูต
•	คุณดวงทิพย์	ฤทธิมโนมัย •	น.ต.หญิง	กนิษฐ์	ณ	นคร •	คุณษุภคญา	คงสิริ •	คุณพูนทรัพย์	อุดมเวศย์



รายงานประจำาปี 2561 13

•	คุณทินตระการ	พิทักษ์สังฆ์ •	พ.ญ.ใยวรรณ	ธนะมัย •	คุณสมฤดี	เวสสโกวิท •	คุณเพ็ญวดี	พิชัยสนิธ
•	คุณธนาฒย์	เหตระกูล •	ภญ.พล.ต.หญิง	จิตวิมล	ปวิตรปก •	คุณสร้อยกัทลี	บุลยเลิศ •	คุณภมรทิพย์	เพ็ชรคำา
•	คุณธมนณัฏฐ	ปลีทอง •	ม.ล.ศศิภา	สวัสดิวัฒน์ •	คุณสวาสดิ์วดี	อนุมานราชธน •	คุณภัทรกมล	วิชัยดิษฐ
•	คุณธัญพร	ฤทธิวัมนะพงศ์ •	มูลนิธิเมล็ดฝัน •	คุณสิรภัทร	วงศ์สินศิริกุล •	คุณภารณี	วิมลวณิชย์
•	คุณธิดารัตน์	พฤกษ์ชะอุ่ม •	คุณกนกอร	ทิพยพรกุล •	คุณสีดา	ชาญศิลป์ •	คุณมณิศา	วัชระคุปต์
•	คุณนนท์ทิพย์	ชลสายพันธ์ •	คุณกัญญิกา	สูงสว่าง •	คุณสุชาดา	แสงจารึก •	คุณมลลิกา	เรืองกฤตยา
•	คุณนฤมล	ตันติวนิชย์เจริญ •	คุณกัลยา	แสวงหาบุญ •	คุณสุดธิดา	กรุงไกรวงศ์ •	คุณมาชิดา	เตชะไพบูลย์
•	คุณนลิน	รุจิรวงศ์ •	คุณกิติภัทร์	วงศ์สุรไกร •	คุณสุทัสสา	เข็มประสิทธิ์ •	คุณมินตรา	มนต์เสรีนุสรณ์
•	คุณนวภรรษ	เขมะจันตรี •	คุณกุลวดี	นิ่มนวล •	คุณสุนันท์	ศิริจรรยา •	คุณรจนาพร	คนวาที
•	คุณนัทธชา	สุนทรวิเนตร์ •	คุณเกวรินทร์	ปัญญาวุฒิไกร •	คุณสุพรรณแข	สมะลาภา •	คุณรมิดา	ธนาดำารงศักดิ์
•	คุณนาถวดี	กรัยวิเชียร •	คุณเกียรติรัตน์	วัฒนพานิช •	คุณสุพินดา	พิทยาปรีชานนท์ •	คุณรัชนิกุล	วงศ์สุรไกร
•	คุณนิดา	พูน •	คุณจรัสแสง	พิศาลสงคราม •	คุณสุมัธยา	เอกโชติ •	คุณรัตนาพันธ์	สมรรถนาวิน
•	คุณนุดี	พฤกษ์ศิริ •	คุณจิระวดี	มดทองคำา •	คุณสุรัตนา	เตชะพูลผล •	คุณฤธัต	ลาภอุดมเลิศ
•	คุณเนียนสิริ	ขำาหรุ่น •	คุณจุลนาถ	ชาติยานนท์ •	คุณสุวัลลีย์	เทพบัญชาพร •	คุณลินน์	แมรี่	เบอร์ลี่
•	คุณปทมา	อัตนโถ •	คุณฉันทนี	ปัทมสูต •	คุณโสภาพันธุ์	บัณฑุรัตน์ •	คุณวนิดา	เหมะรัต
•	คุณประพิมจันทร์	สุนทรพานิช •	คุณชนันเนตร์	มนูญพงศ์ •	คุณไหม	สุรินทราบูรณ์ •	คุณวรันดา	บุลสุข
•	คุณปรารถนา	ตันเถียร •	คุณชเนตรนันท์	บุญญทองรัตน์ •	คุณอนุสรา	อรัญวัฒนานนท์ •	คุณวรินดา	เธียรอัจฉริยะ
•	คุณปรียาภา	เต็มเจริญคุณสงค์ •	คุณชไมพร	ปภัสร์พงษ์ •	คุณอรยา	สูตะบุตร •	คุณวริษฐา	วงศ์สุรไกร
•	คุณปาริชาต	อินทรสมบัติ •	คุณชัญญา	สุวรรณประดิษฐ •	คุณอรวดี	อานามวัฒน์ •	คุณวัชรินทร์	อัศววัลลภ
•	คุณปิยวรรณ	โกมลวิชญ์ •	คุณซุนวา	เพ็ชรอัดขาว •	คุณอรอัจฉริย์	ผดุงเอก •	คุณวัลล์ธิดา	รามสูต
•	คุณไปรลิดา	ตันติเฉลิม •	คุณณพกฤษฏิ์	รามสูต •	คุณอัจฉรา	ภูมัย •	คุณวิชญา	ศิริธนชัย
•	คุณพนิตนาฎ	ลัมพสาระ •	คุณณัฐกาน	เบ้าศิลา •	คุณอัญชนา	พานิชอัตรา •	คุณวิภาดา	วงศ์สุรไกร
•	คุณพัชรพรรณ	เจียรสวัสดิ์วัฒนา •	คุณณัฐา	คุณปิติลักษณ์ •	คุณอารดา	วิทยวิรานนท์ •	คุณศกร	ทวีสิน
•	คุณพัชรี	วุฒิธำารง •	คุณณิชา	ประภัสภักดี •	คุณอิสริยา	สุนทราวรกุล •	คุณศศินี	โควาวิสารัช
•	คุณพันธิตรา	ว่องวิไลกุล •	คุณดวงรัตน์	ฐาปนพาหะ •	ดร.จริยา	บรอคเคลแมน •	คุณศิริเลิศ	ชลเกตุ
•	คุณพิมพ์	พรหมศิริ •	คุณทิพยวรรณ	ฟุ้งลัดดา •คุณแก้วใจ	นาคสกุล •	คุณศุภกัญญา	จันทร์เจริญสุข
•	คุณพีรญา	ชาญทวีคุณ •	คุณธนาภรณ์	รติธรรมกุล •	นางสาวนวลพรรณ-ณฐวรรณ	อเนกวณิ •	คุณสมปรารถนา	สุชาติ
•	คุณเพชรา	ศิลปสถิตย์วงศ์ •	คุณธวนัน	ฤทธิวัฒนะพงศ์ •	พญ.วินิฐา	เฉิดพงษ์ตระกูล •	คุณสมสิริ	ลีละวัฒน์วัฒนา
•	คุณแพตริเซีย	มงคลวนิช •	คุณธันยวรรณ	รักษ์วนิชพงศ์ •	ม.ร.ว.ทิพพาวดี	ดุละลัมพะ •	คุณสรีรรัตน์	ปรปักษ์ขาม
•	คุณภัณชยา	รักษาสกุล •	คุณธิติยา	สิริสิงห์ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	21 •	คุณสันทนา	อัมพุช
•	คุณภัทรพร	ศรีขำา •	คุณนภสร	คาร์ล่า	มงคลวนิช •	หม่อมหลวงศศิวิมล	รัชนี •	คุณสิริภัชนี	เหล่าภราดรชัย
•	คุณภาสนุช	สุพันธุ์วณิช •	คุณนฤมล	วรรณประทีป •	คุณกรรณาภรณ์	บุญโพธิ์อภิชาติ •	คุณสุขสันต์รัตน์	จาวลา
•	คุณมณีจิตร	สุวรรณศิลป์ •	คุณนลิน	วนาสิน •	คุณกันยาอนงค์	นิมมานเหมินทร์ •	คุณสุญาณี	พงษ์ธนานิกร
•	คุณมะลิฉัตร	เอื้ออานันท์ •	คุณนวลจันทร์	ปัตตพงศ์ •	คุณกัลยากร	เตยะราชกุล •	คุณสุติมา	บุญเกียรติบุตร
•	คุณมาณวิกา	สงวนวงศ์ •	คุณนันทรี	ชีวมงคล •	คุณกิติมาลย์	วัชรานันท์ •	คุณสุธาทิพ	อารยรังษี
•	คุณเมจกา	จักกายวรกร •	คุณนารดี	วุฒิธรเนติรักษ์ •	คุณกุลวดี	เศรษฐชยานนท์ •	คุณสุนันทา	ตุลยธัญ
•	คุณรฐกฤษฏิ์	รามสูต •	คุณนิภาพร	จารุจินดา •	คุณเกวลิน	เอื้ออารีมิตร •	คุณสุพรรัตน์	วรกิจธำารงค์ชัย
•	คุณระรินทร์	พูลทวีเกียรติ •	คุณเนตรยา	ใช้ไววิทย์ •	คุณขวัญชนก	พันธุมจินดา •	คุณสุภาวดี	อดุลประเสริฐสุข
•	คุณรัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์ •	คุณบุษราคัม	เอี่ยมอำาไพ •	คุณจันวิภา	เลขะกุล •	คุณสุมัธยา	(สุภพันธ์)	ผลวัฒนะ
•	คุณรุจิมาภัสร์	สาระ •	คุณปทิตตา	อภิศักดิ์ศิริกุล •	คุณจิรา	ศรีธวัช	ณ	อยุธยา •	คุณสุริ	เสาวรัติธาดา
•	คุณลักษณ์นารา	วงศ์สุรไกร •	คุณประภัสสร	อัศวเนตรมณี •	คุณจุฬารัตน์	อรรถสารประสิทธิ์ •	คุณแสงแข	ศรีเสริมวงศ์
•	คุณวงค์ทิพย์	แสงสวัสดิ์ •	คุณปริดา	มโนมัยพิบูลย์ •	คุณชญานี	กรลักษณ์ •	คุณโสภาวดี	อุตตโมบล
•	คุณวรพรรณ	อินวะษา •	คุณปัญชนันท์	ตีระวานิชสันติ์ •	คุณชนิดา	ชาญมนูญ •	คุณอชรา	แสงรุจิ
•	คุณวรันธร	เทพบัญชาพร •	คุณปิยธิดา	กาญจนาภรณ์ •	คุณชมพูภัทร์	พงษ์เจริญ •	คุณอรทิพา	เวชพันธุ์
•	คุณวรินทรา	วงศ์สุรไกร •	คุณปิยะมาศ	เปาอินทร์ •	คุณชลินทร์ทิพย์	บุรีรักษ์ •	คุณอรรัตน์	บุญรักษาศรี
•	คุณวฤณ	มหาดำารงค์กุล •	คุณผกา	ต่วนสวัสดิ์ •	คุณชุติมา	เสาวลักษณ์พรรณ •	คุณอรวิดา	กาญจนศูนย์
•	คุณวัฒนา	ยงวานิชจิต •	คุณพรนภัส	เอี่ยมยิ่งพานิช •	คุณฐิตา	ศรีไพรวัลย์ศุภกิจ •	คุณอลิสา	เคหสุขเจริญ
•	คุณวัลลภา	รามสูต •	คุณพัชริดา	มหาศิวะกุล •	คุณณัชชาพัชร์	รัตนะธัมมาวงศ์ •	คุณอัจฉรีย์	ผู้พัฒน์
•	คุณวิญ	มหาศรานนท์ •	คุณพัณณมาศ	พิชิตกุล •	คุณณัฐฑริกา	ศักดิ์ศรี •	คุณอัญชรินทร์	ลิ้มวัฒนายิ่งยง
•	คุณวีรวรรณ	จิลลานนท์ •	คุณพิชญา	จงกมานนท์ •	คุณณาทิชา	จงเสรี •	คุณอิ่มทิพย์	ปัตตะโชติ
•	คุณศรีจันทร์	ชัยวิไล •	คุณพิสินี	อินทรทัต •	คุณดนยา	สิงหะผลิน •	คุณอุรามณี	บุญเยาวลักษณ์
•	คุณศิริพร	ศิริธนชัย •	คุณพุฒิมดี	ว่องกุศลกิจ •	คุณดุสดี	บำารุงชาติอุดม •	ดร.ณัชร	สยามวาลา
•	คุณศิริวรรณ	คุณานนท์ •	คุณเพ็ญนภา	สุนทราภา •	คุณทีนามารี	ผลาดิกานนท์ •	ทพญ.บัณฑิยา	ชิรวาณิชย์
•	คุณศุภาพร	พึ่งสุนทร •	คุณแพรวพรรณ	อิทธิธนวัฒนา •	คุณธนิตา	ทังปรีดานันท์ •	ผศ.กัญญารัตน์	เบญจวัง
•	คุณสมฤดี	จิตประไพ •	คุณภัทร	ธัญญการ •	คุณธัชกร	กอรปกีรติพงศ์ •	พญ.สุกัญญา	ชัยกิตติศิลป์
•	คุณสรวณี	กู้ประเสริฐ •	คุณภัสสรา	วรวิวรรธน์ •	คุณธาริณี	วิภูชนิน •	ม.ล.อาบจิตต์	ไทยวัฒน์
•	คุณสลิล	ยิ่งศิริ •	คุณมณิกา	เฉยเคารพ •	คุณธีรดา	ศิริพันธุ์ •	มาแตร์เดอีวิทยาลัย	รุ่น	22
•	คุณสาวิตรี	จารุวนากุล •	คุณมณีรัตน์	จารุกิจโสภา •	คุณนฤพร	เบญจพัฒนมงคล
•	คุณสิริอร	ตั้งเสวีพันธ์
•	คุณสุชาดา	วีระเมธีกุล
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ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท 30/9/2561

ไทยพาณิชย์ เพลินจิต 059-2-73780-4 ออมทรัพย์ 1,523,032.70

กรุงเทพ ถนนวิทยุ 911-004629-0 ออมทรัพย์ 695,001.26

กรุงเทพ ถนนวิทยุ 911-202528-4 ประจำา	(27/6/18) 	59,663,493.82	

ทหารไทย ซอยหลังสวน 171-2-05957-3 ออมทรัพย์ 3,010.21

ไทยพาณิชย์ เพลินจิต 059-284960-1 ออมทรัพย์	(พันดวงใจ) 1,266,283.50

กรุงเทพ ถนนวิทยุ 911-010198-8 ออมทรัพย์ 318,660.13

กรุงไทย การไฟฟ้านครหลวง 092-011737-6 ออมทรัพย์ 388,063.87

63,857,545.49

(กองทุนเปิดธนรัฐ) 767-0-01119-1 ออมทรัพย์ 83,105.58

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร



แบบรับบริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

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

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

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

โทรศัพท์	(บ้าน)...........................มือถือ..........................	ที่ทำางาน........................โทรสาร	...............................

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

ข้อมูลผู้บริจาค	(เลือกได้มากกว่า	1	ข้อ	และกรุณาระบุรายละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อเนื่อง)

❏	 นักเรียนเก่ารุ่น	.........	เลขประจำาตัว	....................................................	ปีที่จบ	.......................	ชั้น	..............

❏	 นักเรียนปัจจุบันรุ่น	.........	ชั้น	.............	เลขประจำาตัว	................................................................................

❏	 ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน	ชื่อ	(ด.ญ./น.ส.)......................................	ชั้น	.........	เลขประจำาตัว..............................

❏	 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

มีความยินดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

❏	 บริจาคครั้งเดียว	เป็นจำานวนเงิน........................................	บาท

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

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

 ❏ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” (โปรดเลือก)

  ❏	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 สาขาเพลินจิต	 เลขที่บัญชี	059-2-73780-4

  ❏	 ธนาคารกสิกรไทย		 สาขาย่อยเซ็นทรัลชิดลม	 เลขที่บัญชี	787-2-00064-4

  ❏	 ธนาคารกรุงเทพ	 	 สาขาถนนวิทยุ	 เลขที่บัญชี	911-0-04629-0

  ❏	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาเพลินจิต	ทาวเวอร์	 เลขที่บัญชี	285-1-23517-9

  ❏	 ธนาคารทหารไทย		 สาขาซอยหลังสวน	 เลขที่บัญชี	171-2-05957-3

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

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

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

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

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

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

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

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

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

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

มูลนิธิมาแตร์เดอีฯ	โทร.	0-2251-4047,	0-2254-9724-6	ต่อ	มูลนิธิฯ	โทรสาร	0-2251-4047,	0-2254-4672,	0-2255-2023

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Mater Dei Institute Foundation
534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ	10330



มูลนิธิมาแตร์เดอีฯ	โทร.	0-2251-4047,	0-2254-9724-6	ต่อ	มูลนิธิฯ	โทรสาร	0-2251-4047,	0-2254-4672,	0-2255-2023

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

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

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

โทรศัพท์	(บ้าน)...........................มือถือ..........................	ที่ทำางาน........................โทรสาร	...............................

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

ข้อมูลผู้บริจาค	(เลือกได้มากกว่า	1	ข้อ	และกรุณาระบุรายละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อเนื่อง)

❏	 นักเรียนเก่ารุ่น	.........	เลขประจำาตัว	....................................................	ปีที่จบ	.......................	ชั้น	..............

❏	 นักเรียนปัจจุบันรุ่น	.........	ชั้น	.............	เลขประจำาตัว	................................................................................

❏	 ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน	ชื่อ	(ด.ญ./น.ส.)......................................	ชั้น	.........	เลขประจำาตัว..............................

❏	 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพันดวงใจเพื่อครูอาวุโส”

❏	 บริจาคครั้งเดียว	เป็นจำานวนเงิน........................................	บาท	

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

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

 ❏ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” (โปรดเลือก)

  ❏	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 สาขาเพลินจิต	 เลขที่บัญชี	059-2-84960-1

  ❏	 ธนาคารกรุงเทพ	 	 สาขาถนนวิทยุ	 เลขที่บัญชี	911-0-10198-8

  ❏	 ธนาคารกรุงไทย	 	 สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต	 เลขที่บัญชี	092-0-11737-6

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

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

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

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

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

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจ
เพื่อคุณครูอาวุโส

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Mater Dei Institute Foundation
534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ	10330

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

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

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

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

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