
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
ในรอบปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2564



คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ขอรายงานผลการดําเนินการในรอบปีที>ผ่านมา ตามกิจกรรมที>จัดทําขึDน

ซึ>งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4 ประการ ของสมาคมฯ ดังต่อไปนีD



วัตถุประสงค์ที> 1  เพื>อสร้างความสมัพันธ์ ในหมู่ผู้ปกครองและครู
อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน

1.1 สมาคมฯ สนับสนุนโรงเรียนในการจัดให้มีครูเจ้าของภาษา
สอนภาษาแก่นักเรียน ทัDงภาษาอังกฤษ จีน ฝรั>งเศส และ
ญี>ปุ่น เพื>อเพิ>มโอกาสแก่นักเรียนในการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะสําหรับภาษา อังกฤษ ซึ>งโรงเรียนจัด
คาบเรียนให้ทุกชัDนเรียนเกินกว่าที>กําหนดในหลักสูตร รวมทัDง
แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื>อให้อัตราครูต่อนักเรียนไม่สูง ส่งผลให้
พัฒนาการภาษาอังกฤษของนักเรียนทัDง 4 ทักษะ คือ ฟัง
พูด อ่านและเขียน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สมาคมฯ สนับ -
สนุนค่าใช้จ่ายสําหรับครูเจ้าของภาษาในรอบปีที>ผ่านมาเป็น
เงิน 2,912,000 บาท

1.2 กรรมการสมาคมฯ และสมาชิกผู้ปกครองยังได้ร่วมสอน
ภาษาอังกฤษ และทักษะอื>น ๆ กับนักเรียน เช่น รายวิชา
Storytelling through Photography  ซึ>งเปิดสอนเป็น
วิชาเลือกให้นักเรียนมัธยมปลาย



1.3 สมาคมฯ จัดการประชุมและพบปะผู้ปกครองที>ร่วมงานเครือข่าย
ผู้ปกครองอย่างสมํ>าเสมอ สร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ>งเดียวกัน 
สร้างความเป็นครอบครัวที>ช่วยเหลือเกืDอกูลกัน แบ่งปันข่าวสาร 
ข้อมูล และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

1.4  สมาคมฯ เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นอาสาจราจรเพื>อความ
สะดวก ปลอดภัยของนักเรียน และเพื>อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนใน
การเป็นอาสาสมัครช่วยงานที>เป็นประโยชน์แก่สังคม ทัDงนีDยังก่อให้       
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองที>ร่วมเป็นอาสาสมัครและ
เสริมสร้างสัมพันธ์กับครูและนักเรียนที>ร่วมกิจกรรมด้วยกันในยาม
เช้า



1.5 ต้นปีการศึกษา 2563 สมาคมฯได้จัดทําวีดิทัศน์
เชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนให้เปิดใจและสร้าง
ความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด  และการเรียนการสอนออนไลน์  โดยมีผู้รับ
ชมวีดิทัศน์นีDกว่าหกพันคน   ในช่วงที>นําออกเผย 
แพร่ช่วงแรก



1.6 สมาคมฯ  ได้ร่วมกับโรงเรียน
ในการจัดเตรียมการเปิดเรียน
ในปีการศึกษา 2563 ด้วย
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด - 19 ตาม
กําหนดของกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
เคร่งครัด ซึ>งประกอบด้วยด้วย
การจัดระบบรับส่งนักเรียน 
มาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ 
การเตรียมเจลล้างมือในจุด
ต่าง ๆ เป็นต้น  สมาคมฯ ได้
จัดซืDอกล้อง Thermal Scan 
และ  Face Scan  ให้ โรงเรียน 
พร้อมทัDงดูแลการติดตัDงให้
เหมาะสมรวมทัDงกรรมการ
สมาคมฯ ได้บริจาคจอโทรทัศน์
เครื>องอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์
ให้ โรงเรียน 60 เครื>องและอดีต
นายกสมาคมฯ  ยังได้สนับสนุน
เครื>องวัดอุณหภูมิแบบ Face 
Scan ให้ โรงเรียนเพื>อการใช้
งานอีกด้วย



1.7 สมาคมฯ ได้จัดทําวีดิทัศน์ให้ โรงเรียนเพื>อสื>อสารกับผู้ปกครอง
และนักเรียนอีกครัDงก่อนเปิดภาคเรียนที> 2 ปีการศึกษา 2564 
เพื>อความชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19



วัตถุประสงค์ที> 2  เพื>อให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการให้การศกึษา
อบรมนักเรียน เพื>อให้มีพัฒนาการทุกด้านและเป็นพลเมืองที>ดีของชาติ

2.1 สมาคมฯ ได้สนับสนุนโรงเรียนในด้านเทคโนโลยี โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนในการดําเนินการต่าง ๆ ที>จําเป็น เช่น เพิ>มการเชื>อมโยงอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน สร้างความเสถียรในการใช้งานการดูแลระบบด้วยมืออาชีพต่อเนื>อง
รวมทัDงขยายบริการตามความจําเป็นที>เพิ>มมากขึDน โดยในรอบปีที>ผ่านมา สมาคมฯ
สนับสนุนโรงเรียนในค่าใช้จ่ายส่วนนีDเป็นเงิน 1,664,000 บาท

2.2 สมาคมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื>อให้ โรงเรียนดูแลครูผู้สอนให้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ใช้งานอย่างเหมาะสม โดยในรอบปีที>ผ่านมาสมาคมฯ สนับสนุนโรงเรียนในค่าใช้จ่าย
ส่วนนีDเป็นเงิน 1,664,000 บาท



2.3 สมาคมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ โรคระบาดCOVID-19 อย่างต่อเนื>องโดย
กรรมการสมาคมฯ ผู้เชี>ยวชาญได้ ให้คําแนะนําและร่วมจัดทําสื>อวีดิทัศน์ เพื>อ
สื>อสารไปยังผู้ปกครองทุกช่วงชัDนให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการระวังรักษา
ตนเอง และการปฏิบัติตน  เมื>อมาเรียนที> โรงเรียน  เพื>อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดการศึกษาแบบ On-Site โดยดําเนินการร่วมกับคณะครูและนักเรียน



2.4 สมาคมฯ มีส่วนร่วมในงาน Taste of Mater Dei
ครัDงที> 2 ของสมาคมนักเรียนเก่าฯที>จัดขึDนที> The
EmQuartier เมื>อวันที> 12 – 15 พฤศจิกายน
2563 และได้ทําคลิปวิดี โอเชิญชวนผู้ปกครอง
นักเรียน ให้ร่วมในงานครัDงนีD ซึ>งได้รับขนมและเค้ก
ทัDงสิDน 190 รายการ เป็นจํานวน 6,000 ชิDน มี
รายได้ส่วนของสมาคมฯเป็นเงินทัDงสิDน 245,700
บาท ซึ>งได้มอบให้โครงการจัดภูมิทัศน์เพื>อการ
เรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน



2.5 สมาคมฯ ให้บริการกับการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในหอประชุม เช่น ละครเพลงคริสต์มาสของนักเรียนมัธยม 6 ปีการศึกษา 2563  
ด้วยการถ่ายทําเทปบันทึกภาพ และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับนักเรียนในการทํางานด้วย



และในโอกาสฉลองคริสต์มาสปีการศึกษา 2564  สมาคมฯ ได้แนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนชัDนมัธยม 6 ให้ ได้จัดทําภาพยนตร์สัDน แทนการจัด
ละครเพื>อการฉลองคริสต์มาสร่วมกันทางออนไลน์ นับเป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในทักษะซึ>งนักเรียนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและเป็นผลงานที>
นักเรียนมัธยม 6 ภาคภูมิ ใจ



2.6 สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที> 6 ในการจัดทําคลิป
ประชาสัมพันธ์ศูนย์คามิลเลียนเพื>อเด็กพิการในโอกาสการแบ่งปัน
ช่วงคริสต์มาส ที>นักเรียนมัธยม 6 เลือกที>จะรณรงค์ช่วยสนับสนุน
คณะคามิลเลียนที>ดูแลเด็ก ๆ พิการและยากจน



2.7 สมาคมฯ ได้รวบรวมคําขอบคุณและการส่งกําลังใจ
ของนักเรียนและผู้ปกครองต่อคณะครูผ่านทางการ
เขียนการ์ด และจัดทําเป็นคลิปวิดี โอมอบให้กับคุณครู
และยืนยันว่าพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนทางโรงเรียน
ทุก ๆ เรื>อง



วัตถุประสงค์ที> 3  เพื>อสง่เสริมและแลกเปลี>ยนความรู้ระหว่างสมาชิก

3.1 สมาคมฯ  ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง เช่น การจัดประชุม
แนะนําการเตรียมเข้าเรียนในระดับ อุดมศึกษา  โดยคณะครูแนะแนวของโรงเรียน เป็นต้น

3.2 สมาคมฯได้เป็นสื>อกลางในการกระจายความช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง ที>ติดขัดด้านการ
สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน   โดยมีผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ปกครองด้วยการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื>อการเรียนของนักเรียน



3.3 สมาคมฯได้มีส่วนช่วยเหลือครูของ
โรงเรียนในการฝึกทักษะการใช้  
Microsoft Teams ที>มีการปรับ 
เปลี>ยนพัฒนามากขึDนเรื>อย ๆเพื>อ
ให้ครูได้มีความสะดวกคล่องตัวใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มากขึDน  อีกทัDงเป็นที>ปรึกษาให้ทาง
โรงเรียน พร้อมทัDงแนะนําสิ>งใหม่ ๆ 
ที> ใช้ประโยชน์ได้จาก MS TEAMS
อย่างต่อเนื>อง



วัตถุประสงค์ที> 4   เพื>อดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ตลอดจนการหาทุนเพื>อสง่เสริมการศกึษา 
นันทนาการและสวัสดิการแก่สมาชิก

4.1 โครงการจัดภูมิทัศน์เพื>อการเรียนรู้ใหม่
สมาคมฯ ให้การสนับสนุนโครงการจัด
ภูมิทัศน์เพื>อการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน
ตัDงแต่การทําสื>อประชาสัมพันธ์ โครงการ
การจัดประชุมชีDแจงโครงการให้กับผู้ปก-
ครอง และกระตุ้นของความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ>งขอความช่วยเหลือจากเครือข่าย
ผู้ปกครองแต่ละระดับชัDน ซึ>งได้รับความ
กรุณาจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในรอบปี
ที>ผ่านมา สมาคมฯ สนับสนุนโครงการจัด
ภูมิทัศน์เพื>อการเรียนรู้ใหม่เป็นจํานวนเงิน
10,402,717.90 บาท ในการบูรณะวัดน้อย
ของโรงเรียน กรรมการของโรงเรียนได้ช่วย
โรงเรียนจัดทําบันทึกและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์
และของใช้ ที>จําเป็นต้องขนย้ายออกระหว่าง
การบูรณะ และนายกสมาคมฯยังได้นําเปียโน
ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอายุเกือบร้อยปี
ไปทําการซ่อมแซมครัDงใหญ่ เพื>อกลับมาตัDง
วางและใช้งานที>เรือนวัดน้อย



4.2 สมาคมฯ ได้มอบรางวัลพิเศษแก่คุณครู 2 คน ที>เกษียณอายุจากโรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 146,000 บาท โดยทําการมอบเมื>อวันที>  12 มีนาคม พ.ศ.
2564 

4.3 สมาคมฯ ได้ริเริ>มการมอบเงินรางวัลพิเศษแก่เจ้าหน้าที>ของโรงเรียนที>
ทํางานนานปี และเกษียณอายุ  ซึ>งในรอบปีที>ผ่านมาได้มอบเงินรางวัลให้
เจ้าหน้าที>  4 คน เมื>อวันที> 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงิน 
200,000 บาท

4.4 สมาคมฯ  จัดรางวัลพิเศษตอบแทนเจ้าหน้าที>จราจรที> ให้บริการแก่นักเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัยในโอกาสฉลองคริสต์มาส และวันขึDนปี ใหม่ ซึ>งในเดือน.   
มกราคม 2564 ได้จัดมอบเงินแก่เจ้าหน้าที>ตํารวจจราจร และเทศกิจช่วย
งาน เป็นเงินรวม 80,000 บาท



4.5 สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการเตรียมการออกร้านค้าจําหน่ายสินค้า และร้านอาหาร ในงานนิทรรศการประจําปีของโรงเรียน ซึ>งมี
กําหนดการจัดและต้องเลื>อนกําหนดไป และในที>สุดไม่สามารถจัดได้เพราะสถานการณ์โควิด จึงมีมติ ให้คืนเงินกับผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองจํานวน
หนึ>งไม่ประสงค์รับเงินคืน และยินดีบริจาคให้โครงการจัดภูมิทัศน์เพื>อการเรียนรู้ใหม่ 

4.6 สมาคมฯได้ร่วมประชุมกับกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ หลายครัDงเพื>อเตรียมจัด MD RUN อีกครัDง แต่ ในที>สุดก็ต้องยอมรับสถานการณ์ว่ายัง
ไม่สามารถจัดงานประเภทนีD ได้ ในช่วงเวลาของ    COVID-19 นีD  แต่สมาคมฯก็ได้มอบเงิน 1,000,000.00 บาทให้กับมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
เพื>อกองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจอีกครัDงในปีนีD ซึ>งเป็นการดําเนินการสืบเนื>องมาจากมติที>ประชุม ของคณะกรรมการชุดที>แล้ว



วัตถุประสงค์ที> 5 เพื>อร่วมมือประสานงานกับองค์กรรัฐบาล เอกชน สมาคม มูลนิธิ และบุคคลทัDงภายในและภายนอกประเทศ

5.1 กลุ่มประชาคมหลังสวน สมาคมฯ ได้รับเป็นประธานประสานงานการจัดประชุมที> โรงเรียนกับสถานประกอบการต่าง ๆ ทัDงอาคารชุด  
โรงแรม  อาคารธุรกิจการค้า  ร้านอาหาร  ที>ตัDงอยู่บนถนนหลังสวน  โดยมีเจ้าหน้าที>เขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที>ตํารวจ สน.ลุมพินี มา
ร่วมด้วย เพื>อร่วมกันดูแลความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของถนนหลังสวน  โดยมีการประชุมปีละ 4 ครัDง และมีเครือข่าย
ติดต่อกันทางไลน์ เพื>อร่วมกันสอดส่องดูแลเพื>อสาธารณประโยชน์ ทัDงนีD ในปีที>ผ่านมา  มีสถานการณ์ COVID-19  จึงจัดการประชุม
ได้เพียงครัDงเดียว นอกจากนัDน ประสานงานผ่านช่องทาง LINE Application แทน 



5.2 เยี>ยมโรงเรียนน้องที>สวนผึDงราชบุรี โดยปกติ ในทุกวันที> 10 ธันวาคม 
ทางสมาคมฯ จะร่วมกับทางโรงเรียนในกิจกรรมเยี>ยมโรงเรียนน้องที>
จังหวัดราชบุรี  โดยในปีการศึกษา  2563  ทางโรงเรียนของดการ
เดินทางไปสวนผึDง ทางสมาคมฯ ซึ>งมีนายกฯ และผู้แทนร่วมในกรรมการ
เซอร์เวียมของโรงเรียน ได้ร่วมกับโรงเรียนในการจัดสิ>งของที>จําเป็น
สําหรับการศึกษา เพื>อส่งไปยังโรงเรียนน้อง 5 โรงเรียน ที>อําเภอสวนผึDง
จังหวัดราชบุรี   



5.3 สมาคมฯ ได้ประสานหน่วยงานราชการเพื>อทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใน
บริเวณโรงเรียน เพื>อให้ ได้ข้อมูลจริงของสภาพ    
แวดล้อม   เป็นฐานในการตัดสินใจดูแลนักเรียนให้
ลดความเสี>ยง หากมีค่าฝุ่นละอองสูง



5.4 ในการรณรงค์เทศกาลคริสต์มาสของสภา
นักเรียนด้วยการขอบริจาคตุ๊กตาเพื>อน้อง 
สมาชิกท่านหนึ>งของสมาคมฯ ได้อาสาซัก
ตุ๊กตามือสองให้ทัDงหมด ก่อนนําส่งไปยังที>
ต่าง ๆ ซึ>งสร้างความมั>นใจในการมอบ
ของขวัญให้น้องแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ>ง  
ทางโรงเรียนรายงานว่าได้รับตุ๊กตาเพื>อ
บริจาคทัDงสิDน 2,133 ตัว



สุดท้ายนีD ตัDงแต่ที>คณะกรรมการชุดนีD ได้เข้าบริหารสมาคมฯ ต่อเนื>องจากชุดที>แล้ว 
ได้สานต่องานของคณะกรรมการชุดก่อน  และริเริ>มโครงการใหม่ตลอดจนอยู่เคียงข้างโรงเรียน
ในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที>หลีกเลี>ยงไม่ได้  โดยทัDงสนับสนุนตามคําขอร้องของ
โรงเรียนและระดมสรรพกําลังแสวงหา  แนวทางปฏิบัติที>สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน  และ
สร้างความมั>นใจให้กับผู้ปกครอง  ว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื>องไม่
ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร



6. เรื>องอื>น ๆ ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียน ซึ>งเป็นสมาชิกของสมาคมฯได้
ทํางานกันอย่างทุ่มเท เพื>อความต่อเนื>องของการจัดการศกึษา
ซึ>ง สมาคมฯของแสดงความชื>นชมกับคณะครูในประเด็นต่าง ๆ
ดังนีD

6.1 การมีกรอบคิดที>พัฒนาได้ เปิดใจสู่การเรียนรู้ และเปลี>ยนแปลง
ตนเอง จากความเคยชินกับรูปแบบและวิธีการในการจัดการ
เรียนการสอน และเปิดใจเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื>อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์



6.2 คณะครูมีการทํางานร่วมกัน สนับสนุนช่วยเหลือกัน ครูรุ่นใหม่ที>มีความคล่องตัว
มากกว่าในเรื>องเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และให้กําลังใจครูรุ่นพี> จนเกิด
พัฒนาการกันอย่างทั>วถึง

6.3 สังเกตได้ว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที>มีครูอีกคนหนึ>งเข้าร่วมสนับสนุน
เพื>อนครูในการสอนแต่ละคาบเรียน แสดงว่าคุณครูทํางานกันมากขึDน และมีความ
เป็นทีมการสอนมากขึDนด้วย



6.4 คณะครูมีความพร้อมในการเตรียมงานร่วมกัน มองนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดระบบการมอบหมายงานแก่นักเรียน มิ ให้มีภาระงานและการบ้าน
เกินความจําเป็น และมีการบูรณาการระหว่างวิชาในการมอบหมายงานแก่นักเรียน

6.5 คณะครูรับฟังนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเปิดใจ และพร้อมที>จะยืดหยุ่นปรับเปลี>ยนเพราะได้รับฟังเสียงนักเรียน



6.6 การทํางานของคณะครูดูจะต้องใช้
เวลาเพิ>มเติมเป็นอย่างมาก พร้อม
รับการติดต่อสอบถาม นอกเวลา
งาน มีการประชุมกันบ่อยครัDงใน
เวลาเย็นคํ>า เสียสละเวลาส่วนตัว 
และเวลาที>ควรให้กับครอบครัวของ
ตนเอง 

6.7 คณะครูมีความกระตือรือร้นฝึกใช้
เครื>องมือการสอนออนไลน์   เรียนรู้
และแสวงหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ  เพื>อเพิ>มประสิทธิภาพในการ
สอน และเพิ>มความน่าสนใจ

6.8 คณะครูเสียสละและยอมรับความ
เสี>ยงเพื>อมาทํางานด้านการบริการ 
ธุรการและการเงิน ในช่วงที>มีสอน
ออนไลน์  

6.9 คณะครูมีการจัดกลุ่มย่อยเพื>อ
พัฒนาทักษะการสอนและเทคนิค
การใช้โปรแกรม  รวมทัDงส่งต่อ
ข้อมูลเพื>อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
(KM)



ในนามของผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและครูเป็นอย่างยิ>ง 

ตัDงแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหาสมาคมฯ ได้มีการประชุมกรรมการ รวมทัDงสิDน 16   
ครัDง เป็นการประชุมร่วมกันที> โรงเรียน 3 ครัDง และประชุมผ่านทางสื>ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วย MS TEAMS 13 ครัDง

คณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูพร้อมรับใช้ โรงเรียนและสมาชิก เพื>อให้ โรงเรียนได้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัDงในการจัดการศึกษา
ที>มีคุณภาพแก่ศิษย์มาแตร์เดอีฯ ทุกคน

นายธนัตถ์ สิงหสุวิช
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (2562-2564)




