มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“...เมื่ อ ผู้ ใ ดประสบภั ย ธรรมชาติ แ ล้ ว ย่ อ มมี ค วามเดื อ ดร้ อ นมาก เพราะไม่ ท ราบล่ ว งหน้ า
ว่าภัยธรรมชาติจะมาเมื่อไร ใครจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบ ฉะนั้น เมื่อถูกภัยธรรมชาติแล้วจึงทำ�ให้
จิตใจมีความทุกข์มาก และการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ปฏิบัติการ ก็ได้บรรเทาความเดือดร้อน
เหล่านัน
้ ได้อย่างดี เพราะว่าเมือ
่ เดือดร้อนและมีผท
ู้ ไี่ ปช่วยหลือโดยเร็ว ก็ท�
ำ ให้จต
ิ ใจนัน
้ มีความเบิกบานขึน
้ ได้
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ในการนี้ก็ต้องอาศัยกำ�ลังคนที่จะไปปฏิบัติการ และกำ�ลังทรัพย์ที่จะนำ�สิ่งของไปแจกจ่าย ท่านทั้งหลาย
ทีบ
่ ริจาคเงินจึงเป็นผูท
้ ช
ี่ ว
่ ยกิจการนี้ และนับว่าได้บญ
ุ มากทีไ่ ด้สงเคราะห์ผท
ู้ ไี่ ด้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน...”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด ผู้มีจิตศรัทธา
นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และสื่อมวลชน
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานกำ�เนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิพระองค์ปัจจุบัน

คำ�นำ�

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง มหาวาตภั ย ที่

แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ
่ ปี ๒๕๐๕ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชน

ผู้ ป ร ะ ส บ ส า ธ า ร ณ ภั ย จึ ง ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า โ ป ร ด ก ร ะ ห ม่ อ ม ใ ห้ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่ ง ชื่ อ ของมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ
หมายความว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
เพื่อให้การสนับสนุนด้านการป้องกันสาธารณภัยทั่วประเทศ
เพือ
่ ให้การสงเคราะห์ชว
่ ยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบ
ั ความทุกข์ยากเดือดร้อน

ประการอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากนายก
มูลนิธิ

เพื่ อ ให้ ก ารสงเคราะห์ ด้ า นการศึ ก ษา ทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก กำ � พร้ า หรื อ เด็ ก อนาถา

ทีค
่ รอบครัวประสบสาธารณภัย ทุนการศึกษาแก่นก
ั เรียนทีเ่ รียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เพื่ อ ดำ � เนิ น การหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รการกุ ศ ลอื่ น ๆ ในกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์

และไม่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทั้ ง นี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงสื บ สานและต่ อ ยอดการดำ � เนิ น งานของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้
ครบ ๕๖ ปีเแล้ว
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สารจากนายกมูลนิธิ
ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย

อั ค คี ภั ย อุ ท ก ภั ย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น
แก่ ป ระชาชนในประเทศเป็ น จำ � นวนมาก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ในการช่วยบรรเทาความทุกข์แก่ประชาชนผู้ที่

ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ตามพระราชดำ�รัสที่ว่า
“..ให้ไปให้ความอบอุ่น ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน ทำ�ให้ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ มีกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป..”

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ดำ � เนิ น การในภารกิ จ ทุ ก ด้ า น

ทัง
้ สาธารณภัย ศึกษาสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนโครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชดำ�ริ

ด้ ว ยการเชิ ญ สิ่ ง ของพระราชทานไปมอบแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบภั ย ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร

ตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ พร้ อ มทั้ ง มอบทุ น การศึ ก ษาพระราชทานจนจบ
ชัน
้ สูงสุดแก่บต
ุ รผูท
้ เี่ สียชีวต
ิ จากเหตุภย
ั พิบต
ั ิ และโครงการในการติดตาม ฟืน
้ ฟู ช่วยเหลือปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดสาธารณภัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือภัยจากอากาศ
ที่เป็นมลพิษ (PM2.5) และภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์

และเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับประชาชน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้
ไปได้จนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กระผมในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ�จังหวัด
ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละอาสาสมั ค ร มี ค วามตั้ ง ใจอย่ า งแน่ ว แน่ ที่ จ ะสนองพระราชปณิ ธ าน
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ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั ในการอยูเ่ คียงข้างประชาชนทุกหมูเ่ หล่าทีไ่ ด้รบ
ั ความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยต่าง ๆ ให้สามารถดำ�รงชีพต่อไปได้อย่างมีความสุข

			

			

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากประธานกรรมการบริหาร
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถื อ กำ � เนิ ด มาครบ ๕๖ ปี พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทาน

แนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำ�ซ้อน

และทรงห่ ว งใยผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากภั ย พิ บั ติ โดยพระราชทานทุ น การศึ ก ษา

เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจและเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสีย

ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ ได้ ดำ � เนิ น งานตามแนวทาง

พระราชดำ � รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน

มี ค วามสุ ข ในการดำ � รงชี วิ ต ด้ ว ยการออกหน่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน การเชิ ญ ถุ ง พระราชทานและ
พระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

และที่ สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ ด้ า นการศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ทั้ ง ครู แ ละโรงเรี ย น กล่ า วคื อ

มี ก ารออกตรวจเยี่ ย มและจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ฯ ทั้ ง ๕๘ แห่ ง
และโรงเรี ย นที่ มู ล นิ ธิ ส นั บ สนุ น ๘ แห่ ง เพื่ อ รวมพลั ง พั ฒ นาด้ า นการเรี ย นการสอนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน ซึ่งมีการจัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำ�นวน
๑,๒๐๐ เครื่ อ ง ให้ กั บ ทุ ก โรงเรี ย น และรถยนต์ บ รรทุ ก ๖ ล้ อ จำ � นวน ๘ คั น นอกจากนี้

ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร ด้ า น สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ติ ด ต า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
ด้ า นสาธารณภั ย ติ ด ตามผลการเรี ย นและชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องนั ก เรี ย นทุ น พระราชทาน

เพื่ อ การศึ ก ษาสงเคราะห์ กอปรกั บ ปั จ จุ บั น สิ่ ง แวดล้ อ มปั ญ หาฝุ่ น พิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบจาก

หมอกควั น ฝุ่ น ละออง ได้ จั ด หาหน้ า กากอนามั ย กั น ฝุ่ น PM2.5 และได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกีย
่ วข้องจัดสร้างเครือ
่ งบำ�บัดอากาศทีม
่ ม
ี ลพิษและฝุน
่ ขนาดเล็ก PM2.5 (ต้นแบบ) ให้ประชาชน
หรือหน่วยงานที่สนใจนำ�ไปจัดสร้าง โดยขออนุญาตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

กระผมในฐานะประธานกรรมการบริหาร จะมุง
่ มัน
่ ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ทั้งในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศ สนั บ สนุ น ด้ า นการป้ อ งกั น สาธารณภั ย การสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ เป็ น

ส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และการสงเคราะห์ด้านการศึกษา เพื่อให้
ประชาชนสามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
		

		

			
			
			

พลเรือเอก

(พงษ์เทพ หนูเทพ)

ประธานกรรมการบริหาร

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารจากเลขาธิการ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง สื บ ส า น พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการบำ � บั ด ทุ ก ข์ บำ � รุ ง สุ ข แก่ ร าษฎร ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต กทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก โดยเฉพาะปั ญ หา
ภัยพิบัติต่าง ๆ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดระยะเวลา

ที่ ผ่ า นมา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ทรงติ ด ตามสถานการณ์
เพือ
่ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี ๒๕๖๒ ได้ เ กิ ด วาตภั ย พายุ โ ซนร้ อ นจำ � นวนมาก อาทิ พายุ โ ซนร้ อ น “ปาบึ ก ” สร้ า งความเสี ย หาย

กว่ า สองแสนครั ว เรื อ น และช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง กั น ยายนได้ เ กิ ด พายุ โ ซนร้ อ น “โพดุ ล ” และ “คาจิ กิ ”

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัด สร้างความเสียหาย

มากกว่ า สี่ แ สนครั ว เรื อ น นอกจากนี้ ยั ง มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากเหตุ ก ารณ์ “ฟ้ า ผ่ า ” ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ อ งคมนตรี ร่ ว มกั บ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผ้ป
ู ระสบภัย นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ จั ด ตั้ ง โรงครั ว พระราชทานเพื่ อ ประกอบอาหารเลี้ ย งแก่ ป ระชาชน ตลอดจนพระราชทาน
ความช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ร ะเบี ย บทางราชการไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ได้ เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นและ

เป็นขวัญกำ�ลังใจ ในขณะที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มีการสำ�รวจผู้ที่ได้รับผลกระทบ และมอบเงินสงเคราะห์

ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำ�นวน ๗๐ ราย มีเด็กกำ�พร้าที่ครอบครัวเสียชีวิตจากสาธารณภัย จำ�นวน ๑๒ ราย
ได้ รั บ ทุ น พระราชทานเพื่ อ การศึ ก ษาสงเคราะห์ ส่ ง ผลให้ ส ามารถศึ ก ษาเล่ า เรี ย น เพื่ อ เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และต่ อ ยอดแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ

ผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ต่ า ง ๆ อาทิ ปรั บ ปรุ ง รายการสิ่ ง ของพระราชทานให้ เ หมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น
ถึ ง ความจำ � เป็ น ต่ อ การดำ � รงชี พ เบื้ อ งต้ น ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ด้วยความรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือจากส่วนจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดระยะเวลา ๕๖ ปี มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ ยั ง คงปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง

ความสามารถ และน้ อ มนำ � พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช

มหาราช บรมนาถบพิ ต ร ตลอดจนพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ จ ะทำ � ให้ ป ระเทศชาติ
มั่ น คงเป็ น ปึ ก แผ่ น มี ค วามรั ก ความสามั ค คี และประชาชนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน

พลอากาศโท
(ภักดี แสง-ชูโต)

กรรมการบริหารและเลขาธิการ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
คำ�นำ�

๕

สารจากนายกมูลนิธิ

๖

สารจากประธานกรรมการบริหาร

๗

สารจากเลขาธิการ

๘

แนะนำ�มูลนิธิ

๑๐

บรรเทาทุกข์

๑๕

อัคคีภัย

๑๗

อุทกภัย

๑๙

วาตภัย

๒๑

ภัยหนาว

๒๓

การศึกษาสงเคราะห์

๒๙

การสังคมสงเคราะห์

๓๙

ประชาสัมพันธ์

๔๓

การเงินและบัญชี

๕๑

รายนามผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน ปี ๒๕๖๒

๕๙

SCAN HERE

วีดิทัศน์แนะนำ�มูลนิธิ
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แนะนำ�มูลนิธิ
เมื่อปี ๒๕๐๕ ได้เกิดพายุโซนร้อน ชื่อ “แฮเรียต” พัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทย

สร้ า งความเสี ย หายอย่ า งมากแก่ จั ง หวั ด ทางภาคใต้ ถึ ง ๑๒ จั ง หวั ด พระบาทสมเด็ จ พระ

บรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงเป็ น ห่ ว งผู้ ป ระสบภั ย
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ก รมประชาสงเคราะห์ รี บ เดิ น ทางไปช่ ว ยเหลื อ
โดยด่วน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นทั้งสิ้น
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนผู้ที่รอดชีวิตได้อพยพไปอยู่ยังอำ�เภอปากพนังและกลับภูมิลำ�เนาเดิม

พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทรง
รับเงินและสิ่งของด้วยพระองค์เองเป็นเวลาหนึ่งเดือน มีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง
สิบเอ็ดล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณห้าล้านบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเงิ น ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสร้ า งโรงเรี ย นที่ ถู ก พายุ พั ด พั ง รวม ๑๒ โรงเรี ย น

ใน ๖ จังหวัดภาคใต้ และภายหลัง พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕
ถึง ๑๒” ตามลำ�ดับ (โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งสิ้น ๕๘ แห่งทั่วประเทศ )

หลังจากการช่วยเหลือระยะแรกคงเหลือเงินอีกสามล้านบาท พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานเงินสามล้านบาท
ให้ เ ป็ น ทุ น ประเดิ ม ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ และพระราชทานนามว่ า “มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ” และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” กับทรงดำ�รงตำ�แหน่ง

พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธน
ิ ด
ี้ ว
้ ย ชือ
่ ของมูลนิธห
ิ มายความว่า “พระราชา” และ “ประชาชน”
อนุ เ คราะห์ ซึ่ ง กั น และกั น เป็ น การแสดงน้ำ � พระทั ย ว่ า เวลาทำ � งานควรจะให้ ป ระชาชนได้ มี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ส่วนร่วมด้วย มูลนิธร
ิ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กอ
่ กำ�เนิดขึน
้ และจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

ในปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

ทรงดำ�รงตำ�แหน่ง “พระบรมราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีพระราชประสงค์
ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำ�ซ้อน โดยทรงพระกรุณา

โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ อ งคมนตรี ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ นำ � สิ่ ง ของ
พระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนความ
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ร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึง และพระราชทาน
ทุนการศึกษา และเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสีย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...
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โครงสร้างองค์กร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
❖ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
❖ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
นายกมูลนิธิ
❖ นายพลากร สุวรรณรัฐ
คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ
❖ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร
❖ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร
❖ พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร
❖ พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองประธานกรรมการบริหาร
❖ พลอากาศเอก อำ�นาจ จีระมณีมัย รองประธานกรรมการบริหาร
❖ พลเอก จักรภพ ภูริเดช รองประธานกรรมการบริหาร
❖ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองประธานกรรมการบริหาร
❖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการบริหาร
❖ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี กรรมการบริหาร
❖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการบริหาร
❖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร
❖ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร
❖ ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการบริหาร
❖ ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการบริหาร
❖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการบริหาร
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❖ ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ กรรมการบริหาร
❖ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการบริหาร
❖ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการบริหาร
❖ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการบริหาร
❖ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการบริหาร
❖ ผู้บัญชาการตำ�รวจสอบสวนกลาง กรรมการบริหาร
❖ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก
❖ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
❖ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
❖ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
❖ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ
❖ นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ

14
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❖ พลตำ�รวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ
❖ คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ
ประธานฝ่าย
❖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
❖ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์
❖ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
❖ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์

บรรเทาทุกข์
15

การดำ�เนินงานของฝ่ายบรรเทาทุกข์

ในรอบปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำ�เนินงาน

สงเคราะห์ ด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธร
ิ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ สิ่ ง ของพระราชทาน มอบแก่ ร าษฎรผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก

ทุ ก ภาคส่ ว นในการระดมกำ � ลั ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและส่ ว นภู มิ ภ าค

รวมทั้ ง สิ้ น ๖๔๖ ครั้ ง มี ผู้ เ ดื อ ดร้ อ นได้ รั บ การสงเคราะห์ จำ � นวน ๒๙๗,๒๘๗ ครอบครั ว

๘๑๘,๗๐๙ คน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์ ๑๑๔,๐๒๘,๘๒๔.๓๕ ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน

16
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สองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)

อัคคีภัย
17

อัคคีภัย

จำ�นวน
๕,๒๓๙
ครอบครัว

จำ�นวน
๑๙,๔๕๘
คน

มูลค่า
๑๐,๙๖๑,๕๗๕.๔๗
บาท

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

เคลื่ อ นที่ นำ � สิ่ ง ของสงเคราะห์ ไ ปมอบแก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ทั้ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ

ในส่ ว นภู มิ ภ าค จำ � นวน ๕,๒๓๙ ครอบครั ว ๑๙,๔๕๘ คน คิ ด เป็ น มู ล ค่ า สิ่ ง ของสงเคราะห์

18
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๑๐,๙๖๑,๕๗๕.๔๗ บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมืน
่ หนึง
่ พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสีส
่ บ
ิ เจ็ดสตางค์)

อุทกภัย
19

อุทกภัย

จำ�นวน
๒๐
จังหวัด

จำ�นวน
๔๗,๑๐๓
ครอบครัว

จำ�นวน
๑๘๘,๔๑๒
คน

มูลค่า
๔๖,๖๔๙,๙๑๖.๑๔
บาท

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ นำ � สิ่ ง ของสงเคราะห์ ไ ปมอบแก่

ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ รวม ๒๐ จั ง หวั ด มี ผู้ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นได้ รั บ
ความช่วยเหลือ จำ�นวน ๔๗,๑๐๓ ครอบครัว ๑๘๘,๔๑๒ คน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์

20
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๔๖,๖๔๙,๙๑๖.๑๔ บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)

วาตภัย
21

วาตภัย
จำ�นวน
๒๖
จังหวัด

จำ�นวน
๓๖,๙๖๘
ครอบครัว

จำ�นวน
๑๔๗,๘๖๐
คน

มูลค่า
๓๘,๒๒๓,๓๕๑.๘๔
บาท

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ นำ � สิ่ ง ของสงเคราะห์ ไ ปมอบแก่

ผู้ ป ระสบวาตภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ รวม ๒๖ จั ง หวั ด มี ผู้ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นได้ รั บ
ความช่วยเหลือ จำ�นวน ๓๖,๙๖๘ ครอบครัว ๑๔๗,๘๖๐ คน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์

๓๘,๒๒๓,๓๕๑.๘๔ บาท (สามสิ บ แปดล้ า นสองแสนสองหมื่ น สามพั น สามร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ ด บาท

22
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แปดสิบสี่สตางค์)

ภัยหนาว
23

ภัยหนาว

จำ�นวน
๔๑
จังหวัด

จำ�นวน
๘๕,๐๐๐
ครอบครัว

จำ�นวน
๓๔๐,๐๐๐
คน

มูลค่า
๑๒,๖๐๕,๕๘๖.๒๖
บาท

มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ นำ � ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน

ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม ๔๑ จังหวัด มีผู้ประสบความเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ จำ�นวน ๘๕,๐๐๐ ครอบครัว ๓๔๐,๐๐๐ คน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์
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๑๒,๖๐๕,๕๘๖.๒๖ บาท (สิบสองล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)

นอกจากนั้น ยังมีสิ่งของช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ถุงพระราชทานและหน้ากากป้องกันฝุ่น

มอบแก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน ๑๒๒,๙๐๙ คน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์ ๔,๘๘๘,๓๙๔.๖๔ บาท

(สีล
่ า
้ นแปดแสนแปดหมืน
่ แปดพันสามร้อยเก้าสิบสีบ
่ าทหกสิบสีส
่ ตางค์) และได้มอบเงินสงเคราะห์
จำ � นวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ ด แสนบาทถ้ ว น) แก่ ค รอบครั ว ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย
และวาตภัย จำ�นวน ๗๐ คน

25

การจัดสร้างเครื่องบำ�บัดอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
(ต้นแบบ)
มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ ได้ จั ด สร้ า งเครื่ อ งบำ � บั ด อากาศและฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก

PM2.5 (ต้ น แบบ)โดยตั้ ง คณะทำ � งานโครงการสร้ า งเครื่ อ งบำ � บั ด ฝุ่ น PM2.5 มี น ายธงชั ย

เมธนาวิน เป็นทีป
่ รึกษาร่วมกับเจ้าหน้าทีก
่ รมอูท
่ หารเรือ กองทัพเรือ ดำ�เนินการศึกษาและประดิษฐ์
“เครื่ อ งบำ � บั ด อากาศที่ มี ม ลพิ ษ และฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ศ วกรรมการ

ฉีดดักชัน
้ สูงแบบเวนทูร”ี และได้ท�
ำ หนังสือสัญญาโอนสิทธิรบ
ั อนุสท
ิ ธิบต
ั ร ให้แก่มล
ู นิธร
ิ าชประชา
นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำ�ไปต่อยอดในการ

สร้างเครื่องบำ�บัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อรับมือกับสถานการณ์
มลพิษนั้น

จากสถานการณ์ ค วามรุ น แรงของปั ญ หาหมอกควั น จากไฟป่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด มลพิ ษ

ทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่สำ�คัญที่ควร

ได้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดให้ เ ครื่ อ งบำ � บั ด อากาศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สู ง ขึ้ น มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ จึ ง ได้ ทำ � บั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ

บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จำ � กั ด (มหาชน) ในโครงการทดสอบและพั ฒ นาต่ อ ยอด
เครื่ อ งบำ � บั ด อากาศที่ มี ม ลพิ ษ และฝุ่ น ขนาดเล็ ก PM2.5 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกั น ในการนำ �

องค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองในประเทศ อันเป็นวิถีทาง
ในการพัฒนาพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด

(มหาชน) ได้บริจาคเงิน จำ�นวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดสร้างเครื่องบำ�บัดอากาศ จำ�นวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ส่วนอีก ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ให้ใช้ในการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำ�บัด
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อากาศในรุ่นต่อไป
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การศึกษาสงเคราะห์
29

การดำ�เนินงานของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

ฝ่ า ยการศึ ก ษาสงเคราะห์ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ม อบ

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่นักเรียนกำ�พร้า ครอบครัว

ที่ ป ระสบสาธารณภั ย และนั ก เรี ย นเรี ย นดี จ ากโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
เตรียมอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี จำ�นวน ๘๓๓ ราย รวมเงินทุนพระราชทาน ๒๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

การตรวจเยีย
่ มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเรือเอก พงษ์เทพ

หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ได้เดินทางตรวจเยีย
่ มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุน และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ต่าง ๆ ทัว
่ ทุกภาคของประเทศ เพือ
่ รับทราบปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเหล่านัน
้ เช่น

ปัญหาน้า
ํ้ อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ไม่มค
ี ณ
ุ ภาพ ปัญหาการขาดอัตรากำ�ลัง ปัญหาอาคารเรียน
ห้องน้า
ํ้ ไม่เพียงพอ ปัญหางบประมาณค่าอาหารกลางวัน ปัญหาการขาดครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ทใี่ ช้
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ในการเรียนการสอน และหนังสือในห้องสมุด

นอกจากนั้น ยังได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ แห่ง และโรงเรียน

ที่มูลนิธิให้การสนับสนุน ๘ แห่ง รวม ๖๖ แห่ง ประกอบด้วย

สื่อโทรทัศน์ ประเภทสมาร์ททีวี จำ�นวน ๑,๒๐๐ เครื่อง มูลค่า ๑๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท (สิบสาม

ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำ�นวน ๑,๕๖๔ เครื่อง และเครื่องสำ�รองไฟ

จำ�นวน ๘๑๒ เครื่อง มูลค่า ๒๔,๑๗๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาท
ถ้วน)

รถยนต์บรรทุกรับ - ส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกล รวม ๑๐ คัน มูลค่า ๑๒,๙๑๖,๐๘๘ บาท

(สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบแปดบาทถ้วน)
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ด้ า นนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานเพื่ อ การศึ ก ษาสงเคราะห์ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ มู ล นิ ธิ

ราชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ม อบเกี ย รติ บั ต รและเงิ น รางวั ล ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ทุนพระราชทานเพือ
่ การศึกษาสงเคราะห์ ซึง
่ มีความมานะอุตสาหะ ตัง
้ ใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบ

ความสำ�เร็จ สมควรได้รบ
ั การยกย่องชมเชยเพือ
่ เป็นแบบอย่างทีด
่ ต
ี อ
่ ไป เงินรางวัลดังกล่าวได้แก่
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเกียรตินิยม
อันดับสอง เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมจำ�นวนทั้งสิ้น ๖๔ คน

รางวัลนักเรียนทุนพระราชทาน สำ�เร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยม

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่มีความมานะอุตสาหะ ตั้งใจศึกษา

เล่ า เรี ย นจนประสบความสำ � เร็ จ ได้ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม สมควรได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชย
เพื่อเป็นแบบอย่าง มูลนิธิได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- เกียรตินิยมอันดับสอง เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) จำ�นวน ๖๔ คน
๑. นางสาวอภิรดา มะลาศูนย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๒. นางสาวนิจฉรา เทียนยศ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓. นางสาวพรพนา มะเยอะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๔. นางสาวพรนภัส งานธนสัญญา มหาวิทยาลัยเกริก
๕. นางสาวศศิธร จุฬารมย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
๖. นางสาวนํ้าฝน นนธิสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๗. นางสาวศศิลักษณ์ ไชยโชค มหาวิทยาลัยรังสิต

๘. นางสาวกรรณิการ์ เพียป้อง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๙. นายสุขสันติ วันเสน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๐. นางสาวปรียาพร ศรีชัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๑. นางสาวกมลวรรณ โสภารัตกุล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๑๒. นายธีรพล รักษาศิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๓. นายเกื้อกูล เนื่องขันตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๔. นายคำ�สอน ประชุมรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๕. นายสุรชัย ธาตุวิสัย มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๖. นางสาวเจนจิรา ลือชาโคตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๗. นางสาวสุดาลักษณ์ แซ่เถา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๘. นางสาวอุษณีย์ ศฤงคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
๑๙. นางสาวอรุณรัตน์ พิมล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๒๐. นางสาวนัฐวรรณ ศรีนาม มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๑. นายธณาวุฒิ บุญบรรลุ มหาวิทยาลัยสยาม
๒๒. นายชูศักดิ์ ยั่งยืนศิริอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๒๓. นางสาวทัศนีย์ ถินคำ�เชิด มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๔. นางสาวนิตยา เที่ยงทำ� มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๒๕. นายสุทิน จิรากุลประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๒๖. นางสาวอารียา แก้วมะณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒๗. นางสาวรชนิศ เรืองศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๘. นางสาวภัทรา คงคาสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๒๙. นางสาวกาญจนา สินนันโน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๓๐. นางสาวประไพ สุขดำ�รงวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๓๑. นางสาวศศิวิมล จึงเหลืองอ่อน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
๓๒. นางสาวสุภาพร แซ่โซ้ง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
๓๓. นางสาวการะเกษ บัวบาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓๔. นายธวัชชัย ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓๕. นางสาวจริยา วงศ์บุญชัยเลิศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๓๖. นางสาวพรรณภัทร วันลา มหาวิทยาลัยเกริก
๓๗. นายธรรมโชติ วุฒิกรกำ�เนิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓๘. นางสาวนิรันตรี พิจิตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๓๙. นางสาวกรรณิการ์ ไชยศรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๔๐. นางสาวอรอุมา วงศ์อนุ มหาวิทยาลัยรังสิต
๔๑. นางสาวกรรณิกา นะโม๊ะ มหาวิทยาลัยพายัพ
๔๒. นางสาวดาวประกาย ปิตาจันทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๔๓. นางสาวนํ้าฝน นะราเทียม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔๔. นางสาววรรณ์วิสา หมูสีโทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๔๕. นายภาณุ พุมปะลา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๔๖. นางสาวจิตรลดา แทนคำ� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔๗. นายศตคุณ ทองชีวงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๔๘. นางสาวสาลิณี กิตติพนาไพร มหาวิทยาลัยพายัพ
๔๙. นายสุวิทย์ สำ�เรียง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๕๐. นางสาวสุนทรียา ลาสสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๕๑. นายเจษฎา พร้อมศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
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๕๒. นางสาวสิริมา ตะนาวศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๕๓. นางสาวชลีรัตน์ นันวนาทิพย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
๕๔. นางสาวธารทิพย์ โยธาศรี มหาวิทยาลัยสยาม
๕๕. นางสาวภาวิณี ธนูผาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
๕๖. นางสาวสริตา ลีปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๕๗. นายสิทธิเชษฐ์ นวลแขว่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๕๘. นางสาวธัญญารัตน์ ภักดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๕๙. นางสาวนริศรา สุขพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

๖๐. นางสาวประภาวดี ชำ�นาญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๖๑. นางสาวกาญจนาพร งามวงศ์ มหาวิทยาลัยพายัพ
๖๒. นางสาวริชารัตน์ จรูญสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม
๖๓. นายวสันต์ ปันโนจา มหาวิทยาลัยสยาม
๖๔. นางสาวมยุรี สุขรมย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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แผนที่แสดงที่ตั้ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ แห่ง
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และโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุน ๘ แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์มูลนิธิ
“โรงเรียนราชประชานุเคราะห์”

‘ของดีเมืองกาญจนบุรี แดนสวรรค์ตะวันตก’

หากจะยกตั ว อย่ า งจั ง หวั ด ที่ มี แ ร่ ธ รรมชาติ อั น สวยงาม เราคงนึ ก ถึ ง ‘จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ’

เป็นอันดับต้น ๆ ด้วยภูมป
ิ ระเทศส่วนใหญ่ของ ‘จังหวัดกาญจนบุร’ี เป็นป่าเขาทีม
่ ค
ี วามอุดมสมบูรณ์ มีพน
ื้ ที่

ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภาคตะวันตก และมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพือ
่ นบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทำ�ให้มป
ี ระชากรจากหลายกลุม
่ ชาติพน
ั ธุ์ มีหลายภาษาทีใ่ ช้พด
ู คุยสือ
่ สาร มีแหล่งท่องเทีย
่ วทางธรรมชาติ

ทีส
่ วยงาม และยังเป็นแหล่งกำ�เนิดของแร่รต
ั นชาติ มีวลีทเี่ ราคุน
้ หู นัน
่ คือ “พลอยเมืองกาญจน์” โดยเฉพาะ
ไพลินและนิลดำ� เป็นของขวัญของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียน

ทีเ่ ปิดสอนตัง
้ แต่ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็น ๑ ใน ๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ที่จะยกตัวอย่างการฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of
Thailand : CPOT) ในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ตามนโยบายของกระทรวงวั ฒ นธรรม นั่ น คื อ การผลิ ต
เครื่องประดับเงินและการเจียระไนนิล

ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับครูจากช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย มาปฏิบัติหน้าที่

ครูผส
ู้ อนงานเครือ
่ งเงิน ซึง
่ ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมอาชีพงานเครือ
่ งประดับเงิน

ซึง
่ จะสามารถสร้างอาชีพให้แก่นก
ั เรียน สร้างทางเลือกในการวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต
และน้ อ มเกล้ า ฯ สนองงานโครงการตามแนวพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ
่ อนุรก
ั ษ์สบ
ื สานภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ของชาวเขา สร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของเครื่องประดับเงิน โครงการเครื่องเงิน และนิลดำ� โครงการเจียระไนนิล
โดยฝึกทักษะเริ่มจากการหลอมโลหะซึ่งเป็นขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนและการประดับ

อัญมณีตามลำ�ดับด้วยตนเอง โดยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ผลิตจะเป็นโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์อยู่ที่
๙๙.๙% โดยไม่ผสมโลหะอื่นเข้าไป จะมีสีขาวสุกสว่าง และนิลสีดำ�สนิท เนื้อแน่น เงางาม เป็นของมีค่า

น่าสวมใส่ นอกจากนี้ ยังนำ�โลหะเงินมาประยุกต์ประดับบนกระเป๋าถือแฟชั่นอีกด้วย เป็นการส่งเสริม
ให้มีการนำ�ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ
ยังภูมิลำ�เนาอื่น ตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่นอีกด้วย

37

ช่องทางการจัดจำ�หน่ายและประชาสัมพันธ์
๑) ศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนในโรงเรียน
๒) จำ�หน่ายในงานจัดนิทรรศการในงานสำ�คัญต่าง ๆ

38

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๓) เพจ RPK45 shopping - ผลิตภัณฑ์นก
ั เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล | นายทวีรัชต์ ปานน้อย
เรียบเรียง | กาณต์จีรา ภักดี

การสังคมสงเคราะห์

39

การดำ�เนินงานของฝ่ายการสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการฝ่ า ยการสั ง คมสงเคราะห์ ไ ด้ อ อกเยี่ ย มติ ด ตามผลการศึ ก ษาและชี วิ ต

ความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จำ�นวน ๑๗๗ คน ส่วนภูมภ
ิ าค ๒๘ จังหวัด จำ�นวน ๒๔๒ คน รวมทัง
้ สิน
้ ๔๑๙ คน และได้มอบหมาย

ให้สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๕ จังหวัด เยี่ยมติดตามผลการเรียน
และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทาน จำ�นวน ๑๕๕ คน ปรากฏว่าผลการเรียนของ
นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำ�นวนทั้งสิ้น ๕๗๔ คน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เกรดเฉลี่ย ๓.๐๑ - ๔.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๑

นอกจากนั้ น ยั ง ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะชี วิ ต นั ก เรี ย น

ทุนพระราชทานเพือ
่ การศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผูป
้ ระสบสาธารณภัยขึน
้ ๓ รุน
่ เพือ
่ ปลูกฝัง
ให้นก
ั เรียนทุนพระราชทานเพือ
่ การศึกษาสงเคราะห์ส�
ำ นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เพือ
่ เสริมสร้าง

ทักษะชีวต
ิ เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทาน

40

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

เพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย

ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
รับรู้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และนำ�องค์ความรู้และทัศนคติที่ได้ไปพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

41
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คณะบุคคล มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็ จ ออกตำ � หนั ก อรุ ณ วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม ประทานพระวโรกาสให้ พลเรื อ เอก
พงษ์ เ ทพ หนู เ ทพ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์
ในพระบรมราชู ปถั มภ์ และคณะ เฝ้ า กราบถวายสัก การะ สำ�นึก ในพระกรุณาธิคุณ ตามที่ มี
พระบั ญ ชาโปรดให้ ไ วยาวั จ กร จั ด กั ป ปิ ย ภั ณ ฑ์ ป ระทานแก่ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในเขตจังหวัดภาคใต้

45
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คณะบุคคล มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

• นายธุวานันท์ เทวพงษ์ไพศาล มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

• มู ล นิ ธิ น ายเอ็ ง ศรี ส มบู ร ณ์ มอบเงิ น ๒,๒๘๒,๙๓๖.๖๒ บาท (สองล้ า นสองแสนแปดหมื่ น สองพั น เก้ า ร้ อ ย
		 สามสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)
• กลุ่มบริษัท โกลว์ และบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด มอบเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
• มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
• โครงการอาสาศิลป์ มอบเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

• มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร มอบเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

• บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำ�กัด (เครื่องทำ�นํ้าอุ่น Joven) มอบเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะบุคคล มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
• สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ มอบเงิน

		 ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

• บริษัท คอนโทรลอจิค จำ�กัด มอบเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
• สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จำ � กั ด มอบเงิ น

		 ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

• สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ประจำ�ประเทศไทย มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายพลากร สุ ว รรณรั ฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์

เป็ น ประธานในพิ ธี ก ารจั ด งานวั น คล้ า ยวั น พระราชทานกำ � เนิ ด มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ ครบรอบ ๕๖ ปี เพื่ อ

เป็นการน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานกำ�เนิดมูลนิธิ และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำ�ปฏิญาณตนและมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำ�เร็จการศึกษา

ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม จำ � นวน ๕๙ ราย และมอบทุ น พระราชทานเพื่ อ การศึ ก ษาสงเคราะห์

แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่กำ�ลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำ�นวน
๖๗ ราย ณ สำ � นั ก งานมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการฝ่ า ย อาสาสมั ค ร
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เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
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การเงินและบัญชี
51
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

57

58

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

(บัญชีกระแสรายวัน)

รายนาม

ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน ปี ๒๕๖๒

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๑ Anthony Rapesak and Hannah

			

Joelle Riemer

รายชื่อ

๕๐ คุณนารีรัตน์ พัทยากร

๕๑ คุณนิภาพรรณ กิจบำ�รุง

จำ�นวนเงิน

๒,๐๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๑๐๑ คุณวิมลรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง

๑๐๒ คุณวิรัตน์ สุวรรณรักโชติ

๕,๐๐๐.๐๐

๕๒ คุณแน่งน้อย วงษ์ฉิม

๒,๐๐๐.๐๐

๔ กรมประชาสัมพันธ์

๒,๐๐๐.๐๐

๕๔ คุณเบญจพร เจริญทวีทรัพย์

๗,๐๐๐.๐๐

๕๖ คุณประไพ จิตตโรภาส

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๗ คุณศรัณย์ เจริญพัฒนานุกูล

๕๘ คุณประยูร รัตนวงศ์

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๙ คุณศศิกาญจน์ จันทรทิม

๕ คณะญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา วัดแก้ว
๖ คณะบุคคลศุภนิตย์

๗ คณะพนักงานงานทะเบียน

			

และบัตรประชาชน ๕ ราย

๘ คณะพนักงานสำ�นักการคลัง ๖ ราย

๙ คณะพนักงานสำ�นักการประปา ๓ ราย

			

+ สน. การสาธารณสุข ๑ ราย

๑๐ ครอบครัวพงศ์กุศลจิตต์

๑๑ ครอบครัวหวังจิตมั่น

๑๒ คุณกรุณา (ตึ๋ง) ศิลปาจารย์
๑๓ คุณกัญชลี สังข์ศรีทวงศ์
๑๔ คุณกัญญา รัตนเลิศ

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๓ คุณบุญนาค เตชะธนอิทธิกุล
๕๕ คุณปณิธิ เลิศดำ�ริห์การ

๑๙๐.๐๐

๕๗ คุณประมวล ลีนุกูล

๑๖๐.๐๐

๕๙ คุณปิยลักษณ์ เลาหะวณิช

๑๑๐.๐๐

๖๑ คุณพรทิพย์ ชัยสถาผล

๗,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๒๑ คุณจงจิตต์ เจริญสินรุ่งเรือง

๑,๐๐๐.๐๐

๒๒ คุณจนิษฐา - คุณฐาญ์กฤสย์ภัค

			

ชัยสิทธิ์

๒๓ คุณจวง แซ่ลี้

๒๔ คุณจีรภา ตันเฮงฮวด

๒๕ คุณจีรภาคย์ หอสุวรรณ์
๒๖ คุณเจนจิต ยงใจยุธ

๒๗ คุณโฉมชบา สถาพรพงษ์
๒๘ คุณชัชชญา ฉายาชวลิต

๒๙ คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์
๓๐ คุณชิต - คุณบุญยลักษณ์

			

มหัตชวโรจน์ และบุตรหลาน

๓๑ คุณชุษณะ จงจิตรนันท์

๓๒ คุณโช

๓๓ คุณณรงค์ศักดิ์ เตชะไกรศรี
๓๔ คุณณัฐภัสสร ชัยสถาผล
๓๕ คุณดวงใจ วิวิธวร

๓๖ คุณดวงดาว เตชะธนอิทธิกุล

๓๗ คุณดวงพร ดวงพิกุล

๓๘ คุณต่อศักดิ์ - คุณอังคณา พึ่งรัศมี

๓๙ คุณตาคำ� ศิลปาจารย์
๔๐ คุณเตือนใจ แก้วแท้

๑๐๘ คุณศรีเพ็ญ เด่นโกวิทกิจ

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๑๔ คุณสมบูรณ์ เฮงสุนทร

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๓ คุณส่งศรี วรวิทย์พินิต
๑๑๕ คุณสมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม

๑๑๖ คุณสมัญญา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

๑๑๗ คุณสรวุฒิ หุตะวัฒนะ

๓,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๘ คุณสายพิณ ทองใบประสิทธิ์

๒,๐๐๐.๐๐

๑๒๐ คุณสิรินพร ปักปิ่นเพชร

๒,๐๐๐.๐๐

๑๑๙ คุณสายสุนันท์ เตชะอำ�นวยวิทย์

๒,๔๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๖ คุณภาวิณี อังสพัด

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒๗ คุณสุรินทร์ อารีวานิช

๒,๐๐๐.๐๐

๑๒๙ คุณหงส์ สังข์สุวรรณ

๑๓๐ คุณหรรษา ศิริมงคลรัตน์

๑,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๓๒ คุณอภิมดา คันฉาย

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๕ คุณภัทรพร ตันติวณิชย์

๓,๐๐๐.๐๐

๗๗ คุณมยุรา ภู่อารีย์

๔,๐๐๐.๐๐

๗๙ คุณแม่นงค์นิตย์ กิจจรรยา

๒,๕๐๐.๐๐

๗๘ คุณมุกดา พรวิทยา

๕๐๐.๐๐

			

และครอบครัว

๕๐๐.๐๐

			

พร้อมหลานๆ

๒,๔๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๘๐ คุณแม่วิลัย แซ่ลี้ และบุตรธิดา
๘๑ คุณแม่เฮียง แซ่ลี้

๘๒ คุณแม่สิริ - คุณวรารัตน์ ภัทรพรชัยกุล

			

และครอบครัว

๘๓ คุณรสวรรณ โหสกุล

๘๔ คุณรัตนาวดี ลีลากุลเวชช์
๘๕ คุณรุ่งนภา สุทธิรักษ์
๘๖ คุณลออ วิลัย

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑๑ คุณศิรประภา เตียวมรกฎ

๗๔ คุณภราดร ศรีศุภรางค์กุล

๓๐๐.๐๐

๗๓ คุณเพียรพร พรหมโชติ

๑๒๒ คุณสุทธิวรรณ บุญเขียน

๕๐๐.๐๐

๑๒๔ คุณสุพีร์ ผลอนันต์

๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๘๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๘๗ คุณละออ หุตะวัฒนะ

๑๘,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๘๙ คุณลีลา กาญจนาคม

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๘๘ คุณลักษณา นิยมพฤกษวงศ์

๙๐ คุณวรรณวิไล เอื้อโกศล

๙๑ คุณวรรณสินี ธาดาพงศ์ทัพพ์

๔๕ คุณนงลักษณ์ บุญญวัฒน์

๑,๐๐๐.๐๐

๘๙๓.๙๗

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑,๑๐๓,๗๑๗.๔๘
๕๐๐.๐๐

๙๓ คุณวรรณา หาญธรรมรงค์
๙๕ คุณวราภรณ์ สุวแข

๑๒๑ คุณสิรินันท์ เลิศธีรกุล

๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๙๔ คุณวรรณา อนุศักดากุล

๔๘ คุณนันทา รัตนาภิชาติ

๒,๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๔๙ คุณนัยนา ใช้เทียมวงศ์

๑๐๖ คุณวีณา วงศ์ศรีเผือก

๗๒ คุณเพ็ญพิมล ประภาดา

๔๓ คุณธีรศักดิ์ ดวงสาธิต

๔๗ คุณนัดดา อิงคพร

๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๗๑ คุณพิมพ์ผกา เขาสมบูรณ์

๙๒ คุณวรรณา เตชะธนาวงศ์

๔๖ คุณนฤมล รองสวัสดิ์

๑,๐๐๐.๐๐

๗๐ คุณพายัพ พยอมยนต์

๒,๐๐๐.๐๐

๔๔ คุณนงลักษณ์ จันทร์ศิรินทร

๑๐๕ คุณวิศิษฐ์ สุวรรณ

๑๐๔ คุณวิไลวรรณ อารีวานิช

๑,๐๐๐.๐๐

๔๑ คุณถิรวิทย์ พึ่งรัศมี

๔๒ คุณทัศนีย์ - คุณสมศักดิ์ วิฑูรทัศน์

๒,๐๐๐.๐๐

๑๑๒ คุณศิริพร รุจิระประภา

๑,๐๐๐.๐๐

๑๙ คุณคริษฐา สมเจริญวรรณ

๕๐๐.๐๐

๑๐๓ คุณวิราวรรณ เทพาวัฒนาสุข

๔,๐๐๐.๐๐

๖๖ คุณพรรษ์พร ข่ายม่าน

๖๘ คุณพรลดา เชิดชูศักดิ์สกุล

๒๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๖๕ คุณพรรณวิภา พัสตรพิจิตร

จำ�นวนเงิน

๑๑๐ คุณศันศนีย์ ปุกหุต

๖๔ คุณพรพิมล วงศ์วิภาพร

๖๙ คุณพ่อจี่เล็ก แซ่แต้

๒๐ คุณจงจิต หงสกุล

๕๒๖.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๖๓ คุณพรปวีณ อัศวชัยอุดม

๗,๔๐๐.๐๐

๑๘ คุณไกรศรี ตุลารักษ์

๑,๒๐๐.๐๐

๖๒ คุณพรนภา เบญจาศุภวรรณ

๑๗ คุณกาญจนา ชื่นวิเศษ

๕๐๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๖๗ คุณพรรัตน์ เจียรพันธ์

๑๖ คุณกัลยา เลิศรุ่งชัยสกุล

๒,๐๐๐.๐๐

๖๐ คุณพจนา ตระกูลสุขรัตน์

๒,๐๐๐.๐๐

๑๕ คุณกัณฑรีย์ บุญประกอบ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๓,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๒ MR. LI. WEI
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จำ�นวนเงิน

๑๒๓ คุณสุพิตา ตรีสิทธิโชค
๑๒๕ คุณสุภาพร

๑๒๖ คุณสุรางค์ - คุณอุมาพร ศรีสังวาลย์

๑๒๘ คุณเสาวลักษณ์ รักษ์วงศ์

๑๓๑ คุณอธิชา ตั้งจิตกรุณา

๑๓๓ คุณอภิษา จุลชาต

๑๓๔ คุณอมรา ภู่พิทักษ์ฉัตรแก้ว
๑๓๕ คุณอมราวรรณ ทิวถนอม
๑๓๖ คุณอรทัย นัยปรีดี

๑๓๗ คุณอรุณี อาภัศราพงศ์

๑๓๘ คุณอังคณา สิริเวสมาศ

๑๓๙ คุณอังคณา สุทธิเลิศวรกุล
๑๔๐ คุณอัจฉรา ทองสุพรรณ
๑๔๑ คุณอารีย์ โพธิปัทมะ

๑,๐๐๐.๐๐

๑๔๒ คุณอารียา ชัยเนตร

๑,๐๐๐.๐๐

๑๔๔ โครงการอาสาศิลป์

๕,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๔๓ คุณอุบลทิพย์ จันโถ
๑๔๕ จ่าสิบเอก ฉัตรชัย จำ�นงค์อาษา
๑๔๖ จ่าเอก วัฒนา สมภักดี

๑๔๗ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๔๘ ชมรมพ่อค้าทองปัตตานี

๙๘ คุณวิเชียร ฉายาชวลิต

๒,๔๐๐.๐๐

			

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๔,๐๐๐.๐๐

๑๕๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๗๘,๒๙๘.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๔๕๐.๐๐

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๙๙ คุณวิภาสิริ เกษมศุข

๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑๕๐ ชมรมอาสาสมัคร

			

๑๐๐ คุณวิมล นุชนงค์

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๕๙๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๔๙ ชมรมอาสาสมัคร

๙๖ คุณวันเพ็ญ แซ่ตั้ง

๙๗ คุณวาสนา ม่วงเจริญ

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๕๑ ชาวบ้านร่วมทำ�บุญถนนหลานหลวง

๑๕๒ ดร.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๑๕๓ เด็กชายศักย์ศรณ์ ฉายาชวลิต

๑๕๔ เด็กชายอธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช

จำ�นวนเงิน

๒,๔๐๐.๐๐

๕๕๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๒๐๗ คุณนงนภัส ธนาเดชเดชา
๒๐๘ คุณนงนุช วงษ์พานิช

จำ�นวนเงิน

๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๐๙ คุณนงลักษณ์ สาตรา

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๗ ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๑ คุณนภาภรณ์ สมภักดี

๑,๐๐๐.๐๐

๑๕๙ เทศบาลตำ�บลเมืองแกลง

๑๕๖,๒๕๐.๐๐

๑๕๕ เด็กหญิงณัชชา วิมลโลหการ

๑๕๖ ทันตแพทย์หญิงหทัยชนก เปรมจิตต์

๑๕๘ ทีมลูกโป่งรันเนอร์

๑๖๐ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
๑๖๑ คุณกนกรัตน์ วงศ์สีนิล

๑๖๒ คุณกมลินี สุขศรีวงศ์

๑๖๓ คุณกฤดาภรณ์ เจริญวงศ์
๑๖๔ คุณกัลยา วิมลโลหการ
๑๖๕ คุณกาญจนา ดิ้นทอง

๑๖๖ คุณกาญจนา อภิลิขิตสมัย

๑๖๗ คุณกานดา สืบศักดิ์สกุล
๑๖๘ คุณกิริยา ซอแก้ว

๑๖๙ คุณกุสุมา มีพัฒน์

๑๗๐ คุณเกศนี กัมมาระบุตร

๑๗๑ คุณคมคาย บุญเสริมสุข

๑๗๒ คุณจันท์ฑิกานพ์ รัตนจิรากร

๒,๕๐๐.๐๐

๒๑๐ คุณนพรัตน์ - คุณดาเนียล โกลรีอูส

๒,๑๐๐.๐๐

๒๑๒ คุณนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๔ คุณนันทวรรณ โชติวิจิตร

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๒๑๓ คุณนวลจันทร์ อินทรลักษณ์
๒๑๕ คุณนัยนา แซ่เบ๊ และครอบครัว

๑,๐๐๐.๐๐

๒๑๙ คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์
๒๒๐ คุณบุญพลอย ทวีวชิรา

๑๗๙ คุณจิตติมา ทบอุด

๑๘๐ คุณจิตรา กิตติพิศุทธิ์พร
๑๘๑ คุณจินตนา รัตนพิภพ

๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑,๕๖๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๘๒ คุณจิราภา งามลักษณ์

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๔ คุณเจียมจิตต์ ศรีวัฒน์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๓ คุณจุฑาพนิต บุญดีกุล

๑๘๕ คุณเจียรนัย บุญประสงค์
๑๘๖ คุณฉลองศรี บูรณวิทย์

๑๘๗ คุณโฉม นันทาภินัย

๑๘๘ คุณชมพูทิพย์ โรจนพันธ์ชัย

๑๘๙ คุณชวิณดา เลิศไพรวัลย์
๑๙๐ คุณชั้น สังขจันทร์

๑๙๑ คุณชินาภา ศิริวัฒน์ และครอบครัว

๑๙๒ คุณฎาทกาญจน์ อุสตัส

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๙๓ คุณฐิติยา กวีภัทรนนท์

๑,๐๐๐.๐๐

๑๙๕ คุณดนุชา คุณพนิชกิจ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๙๔ คุณฐิติรัตน์ ชำ�นาญการณ์
๑๙๖ คุณดรุณี จารุภูมิ

๑๙๗ คุณดวงกมล นิมิตรบรรณสาร
๑๙๘ คุณดวงกมล ภูนวล

๑๙๙ คุณดวงภร ทุนเจริญ

๒๐๐ คุณดารุณี พวงไพโรจน์
๒๐๑ คุณเตียสี แซ่แต้

๒๐๒ คุณเตือนใจ เต็มเจริญทรัพย์
๒๐๓ คุณทัศนีย์ กอปรวิริยะกิจ

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๒๒๔ คุณเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
๒๒๕ คุณประกายสิริ ปรีชามาตย์
๒๒๖ คุณประทุม รุ่งทวีชัยสวัสดิ์

๒๓๐ คุณประวิสสร โหสกุล
๒๓๑ คุณประสาร อจลสุต

๒๓๒ คุณปรีมา มัลลิกะมาส
๒๓๓ คุณปรียา บุญญะศิริ
๒๓๔ คุณปัทมา ภู่พัฒน์

๒๓๕ คุณปัทมา เหน่งเพชร

๒๓๖ คุณปิยะฉัตร ภวนันท์

๒๓๗ คุณปิยะธิดา สุขสมบูรณ์
๒๓๘ คุณปู

๒๓๙ คุณผ่องพรรณ เกษเกษมสุข
๒๔๐ คุณผ่อนศรี จำ�ปาเทศ

๒๔๑ คุณพนอ ปริกสุวรรณ

๒๔๒ คุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์
๒๔๓ คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์
๒๔๔ คุณพรทิพย์ หล่อทรัพย์

๒๔๕ คุณพรทิพย์พา กิตติ์วราภัทร์

๒๖๖ คุณมารดี สินทัดเวช

๒๖๗ คุณมาลิน ขัมพานนท์
๒๖๘ คุณมาลี คงวารี

๒๖๙ คุณมาลี ธนาเพิ่มพูลผล

๒๗๐ คุณมาลี นิ่มพินิจ

๒๗๑ คุณมุกดา - คุณบัณฑิตย์

			

จริยศักดิพงษ์

๒๗๒ คุณยอแสง ไชยเรืองศิริกุล
๒๗๓ คุณยุพยง ติตติรานนท์
๒๗๔ คุณยุพา มงคลสมัย

๒๗๕ คุณรวิวรรณ สินธวารยัน
๒๗๖ คุณรวีภรณ์ มูลจัด

๒,๐๐๐.๐๐

๒๗๗ คุณรัชนี - คุณประยูร รัตนวิชา

๓,๐๐๐.๐๐

๒๗๙ คุณรุ่งฤดี สุนทโรวาท

๘,๐๐๐.๐๐

๒๘๑ คุณเรวดี ศรีจำ�เริญ

๗๐๐.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๗๘ คุณรัศมี เกาไศยนันท์
๒๘๐ คุณเรณู คำ�แพ

๒๘๒ คุณเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

๑๐๐.๐๐

๒๘๘ คุณลาวัลย์ อังคะเจริญ

๒๘๙ คุณลำ�พูน ซ่อนกลิ่น

๒๙๐ คุณลำ�ยอง เจริญนาม
๒๙๑ คุณเลขา มาโนช

๒๙๓ คุณวรนุช กิจสุขจิต

			

- คุณอรรถพล ภู่ประเสริฐ

๒๙๕ คุณวรรณยุพา บริสุทธิ์ และครอบครัว

๒๕๓ คุณพิมพ์ธใจ อยู่ดีเจริญ
๒๕๕ คุณพิมล อมรยิ่งเจริญ

๕๐๐.๐๐

๘,๖๗๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๖ คุณพิไล เผ่าหฤหรรษ์

๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๘ คุณเพชรา โรจนพิเชฐ

๒,๐๐๐.๐๐

๒๖๐ คุณเพียรพิทย์ เอี่ยวสวัสดิ์

๘,๐๐๐.๐๐

๒๕๙ คุณเพียงพิศ จันโททัย

๒,๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๖,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๙๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๒๙๘ คุณวรรณี - คุณสาววันวิภา กลิน
่ อินทร

๓,๐๐๐.๐๐

๓๐๐ คุณวรัญญภรณ์ ชวชาติ

๓,๐๐๐.๐๐

๒๙๗ คุณวรรณี สิริกาญจน

๓๐๔ คุณวัลยา ธเนศธาดา

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๒๙๖ คุณวรรณา อนันต์วลี

๓,๐๐๐.๐๐

๒๕๑ คุณพัลลภา จันทรุจิรากร

๒,๐๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๘๖ คุณลัฐิกาวัลย์ เตชานุกูลชัย

๓๐๒ คุณวรุณี - คุณมนพล ศิริทศพร

๑,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๒๘๗ คุณลัดดา รัตนวิบูลย์ลาภ

๒๙๔ คุณวรรณนิภา จันทิมา

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๘๕ คุณลั้ง แซ่กัง

๒๘๔ คุณลักขณา ธรรมสาโรรัชต์

๒๙๒ คุณวนิดา สุขสะอาด

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

๒๘๓ คุณลภัสรดา พัชริญาปภารัช

๑,๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๒๖๕ คุณมยุรา วิมลโลหการ

๒๕๐ คุณพัชรา ปั้นสุข

๒๔๙ คุณพัชรา ตั้งสุนทรกิจ

๒๕๗ คุณพิไลพร เจริญจิตสวัสดิ์

๒๐๖ คุณธนัชพร ตั้งมั่นในกิจ

๒๖๔ คุณมนัสนันท์ นัทธี

๒,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๖๓ คุณภาณี ไกรลักษณวราภา

๒๔๘ คุณพรศรี เศรษฐวงศ์ และครอบครัว

๒๔๗ คุณพรเพ็ญ เมตติกานนท์

๒๕๔ คุณพิมพา นาคสวัสดิ์

๑,๐๐๐.๐๐

๒๖๑ คุณฟองจันทร์ วรรณพฤกษ์

๒๖๒ คุณภรภัทร - คุณเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์

๓,๐๐๐.๐๐

๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รายชื่อ

๒๔๖ คุณพรพรรณ เลิศอาภานนท์

๒๕๒ คุณพาณี ตันติสุพพัต

๒๐๔ คุณทิพย์วดี อรรถธรรม

๒๐๕ คุณธนพรรณ - คุณบุรินทร์ มีนาค

๒๒๘ คุณประภา สุขีนัย

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๓๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๒๓ คุณบุษบา ทองหนู

๒๒๙ คุณประภาพร กิตติอร่าม

๑๗๘ คุณจำ�ลอง คำ�ม่วง

๒๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๗๗ คุณจำ�นงค์ ยิ้มหลั่งทรัพย์

๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๒๑ คุณบุญเรือน พรหมเชื้อ

๒๒๒ คุณบุษกร เรืองแก้วสกุล

๑๗๕ คุณจารุพันธุ์ รักษ์นภาพงศ์

๘,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๑๘ คุณนุชนาตย์ เอมอินทร์

๒๒๗ คุณประทุม ศรีสำ�ราญ

๑๗๖ คุณจารุวรรณ เสาวรรณ

๕,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๖ คุณนารี บุญสมพักตร์

๒๑๗ คุณนิตยา หทโยดม

๑๗๓ คุณจันทมาศ ปิ่นแสง

๑๗๔ คุณจันทร์ส่องแสง เป้าวิสิทธิ์

๕๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๒๙๙ คุณวรรณี - คุณปรีชา คูวัฒนา
๓๐๑ คุณวรา บุญพจนสุนทร

๓๐๓ คุณวัน

๓๐๕ คุณวัลลภา ไตรโสรัส

๖,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๓๐๖ คุณวิชิตา เตชะไกรศรี

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๐๘ คุณวิไล พงศ์กุศลจิตต์

๓,๐๐๐.๐๐

๓๐๗ คุณวิภาศรี วรกิจวิวัฒน์
๓๐๙ คุณวิไล ศุภกิจวรกุล

๓๑๐ คุณวิไลวรรณ สีตสุวรรณ

๓๑๑ คุณวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ

๓๑๒ คุณวิศรุดา ศุภรังสรรค์

๔๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

๓๑๓ คุณศรีราตรี เผือกสมบูรณ์
๓๑๔ คุณศรีวิไลย์ เบ้าสุวรรณ
๓๑๕ คุณศรีสุภา ครุธมีชัย

๓๑๖ คุณศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์

๒,๐๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐

๓๒๓ คุณศิริรัตน์ แสงสินศร
๓๒๔ คุณสมนึก เจียรพันธ์

๔,๐๐๐.๐๐

๓๗๖ คุณจารุวรรณ ลีนุกูล

๑,๒๐๐.๐๐

๓๗๘ คุณจิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๓๐ คุณสมลักษณ์ อู่พุฒินันท์
๓๓๑ คุณสมศรี จิตต์สุกใส

๓๓๒ คุณสมศรี พนมวัฒนากุล

๒๕,๐๐๐.๐๐

๓๗๔ คุณจันทรัสม์ เกียรติชาครธนา

๓๒๗ คุณสมบูรณ์ หงษ์กิตติยานนท์
๓๒๘ คุณสมพร สัตยมานะ

๓๖๙ คุณจรรยา จินดานุวัฒน์

๑,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๒๙ คุณสมลักษณ์ เตียวมรกฎ

๓๖๘ คุณจรรยา ธำ�รงวิทวัสพงศ์

๓๗๒ คุณจริญญา ศรีนกทอง

๓๒๕ คุณสมบูรณ์ เกียรติพงษ์
๓๒๖ คุณสมบูรณ์ สุวรรณโณ

๓๖๗ คุณคุณน้อง ศรีพยัคฆ์

จำ�นวนเงิน

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๒๒ คุณศิริรัตน์ แว่วศรี

รายชื่อ

๓๗๐ คุณจรัส เจริญสกุลวงศ์

๓๑๙ คุณศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์
๓๒๑ คุณศิริพร สมบูรณ์แสงอรุณ

ลำ�ดับ

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๓๒๐ คุณศิริพร กปิลกาญจน์

๒,๔๐๐.๐๐

๓๗๑ คุณจรัสพร ฤทธารมย์

๓๗๓ คุณจริมศรี เพ็ชรกุล

๓๗๕ คุณจารุภา มณีรัตนะพร
๓๗๗ คุณจิดาภา ตันวิเชียร

๓๗๙ คุณจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์
๓๘๐ คุณจิตรลดา ลียากาศ

๕๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๓๘๖ คุณจิราภรณ์ อินทปันตี

๕,๐๐๐.๐๐

๓๔๑ คุณกวิตา บุญพจนสุนทร

๑,๐๐๐.๐๐

๓๙๔ คุณชนัญชิดา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

๓,๐๐๐.๐๐

๓๔๔ คุณกัญจนิศ ธรรมาพฤทธิ

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓๔๕ คุณกัญญา อังคศิริบุญ

๒,๐๐๐.๐๐

๓๔๗ คุณกันยารัตน์ หิรัณยรัชต์

๑,๐๐๐.๐๐

๓๔๙ คุณกาญจนภัทร์ อาภานันท์

๑,๐๕๐.๐๐

๓๔๖ คุณกัญญุมา ศิริโสภณพงศ์

๓๔๘ คุณกัลยา ศรีกมลศิริศักดิ์
๓๕๐ คุณกาญจนา แซ่กี้

๓๕๑ คุณกาญจนา สุริยะ

๓๕๒ คุณกาญจนี วงศ์วิภาพร

๕๐๐.๐๐

๑,๖๖๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐
๕๕๕.๐๐

๕๐๐.๐๐

๓๕๓ คุณกิ่งกาญจน์ วงศ์วิภาพร

๘,๐๐๐.๐๐

๓๕๕ คุณกิรณา จรัสฤทธิกร

๑,๐๐๐.๐๐

๓๘๘ คุณจีรวรรณ นิลอุบล

๓๙๐ คุณเจนจิรา พรศิลปกุล และครอบครัว

			

ห้างนาฬิกาโชคดีการแว่น

๓๙๑ คุณใจรัก วชิระจงกล

๓๙๓ คุณเฉลิมศรี ภิญโญพรพานิช
๓๙๕ คุณชมพูนุท ศตวุฒิ
๓๙๖ คุณชลินาท ศุภมณี

๓๙๗ คุณชิ้น ศิริมาก

๓๙๘ คุณชื่นจิต บุนยตีรณะ

๓๙๙ คุณชุดาภัทร ธีรสรคุณ
๔๐๐ คุณชุมาพร มีพัฒน์
๔๐๑ คุณชูชื่น โชติช่วง

๔๐๒ คุณโชษิตา คันฉาย

๔๐๓ คุณซัทเตียอีสวารี ชีวารัตนัม
๔๐๔ คุณเซอิ พรหมทองดี

๔๐๕ คุณญาดา มโนมัยอุดม
๔๐๖ คุณฐานภา วนชะอุ่ม

๑,๐๐๐.๐๐

๔๐๗ คุณณชภา พุทธฤดีสุข

๓๕๖ คุณกีรติญา รินากุล

๒,๐๐๐.๐๐

๔๐๙ คุณณัฐชยา พงษ์สวัสดิ์

๓๕๘ คุณกุลนิตย์ รัตนก้องเกียรติ

๔,๐๐๐.๐๐

๓๕๔ คุณกิติวีณ์ ชลาภิรมย์

๓๕๗ คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
๓๕๙ คุณกุลพัชร จันทร์สว่าง
๓๖๐ คุณเกศทิพ ฤทธิ์สำ�เร็จ
๓๖๑ คุณเกศวดี จุฑาทอง

๓๖๒ คุณเกษร สังขจันทร์

๓๖๓ คุณเกื้ออนันต์ งามกมลรัตน์

๖,๐๐๐.๐๐

๔๐๘ คุณณฐมน ลาภอุดมสุข
๔๑๐ คุณณัฐธร สันทัดอนุวัตร
๔๑๑ คุณณัฐา ชมบุญ

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๖๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๒,๒๘๒,๙๓๖.๖๒
๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๗,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๔๑๘ คุณตวงรัตน์ คูหเจริญ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔๑๗ คุณตราใจ คำ�โตนด

๓๖๖ คุณคนึงสุข ทองอยู่คง

๑,๐๐๐.๐๐

๔๑๙ คุณถิติรา มาณะวิท

๔๓๘ คุณธิษณา เดือนดาว
๔๔๐ คุณนงนุช ผาสุก

๔๔๑ คุณนภมณี เตพละกุล

๔๔๒ คุณนภัชลักษณ์ สว่างศรี

๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๖๒.๐๐
๑๐๐.๐๐

๔๔๓ คุณนภาภัทร บุญศิริพัฒน์

๒,๐๐๐.๐๐

๔๔๕ คุณนฤมล แซ่อึ้ง

๒,๐๐๐.๐๐

๔๔๗ คุณนลิน เชี่ยวชาญ

๑,๒๐๐.๐๐

๔๔๙ คุณนวรัตน์ เทือกเถา

๓,๐๐๐.๐๐

๔๔๔ คุณนรารัตน์ แซ่ลิ้ม

๔๔๖ คุณนฤมล ป้อมแก้ว

๔๔๘ คุณนลินี ชูเถื่อน

๔๕๐ คุณนวลอนงค์ ศิริโรจน์
๔๕๑ คุณนัทธ์หทัย แก้วถิ่นภู

๔๕๒ คุณนันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
๔๕๓ คุณนันทพร พิทักษ์เวช

๔๕๔ คุณนันทัชพร ลี้ตระกูล
๔๕๕ คุณนันทา พูลทวี

๔๕๖ คุณนันทิพัฒน์ บุญทวี

๔๕๗ คุณนารถวดี บัณฑิตนันทิ
๔๕๘ คุณนารีรัตน์ ทองมั่ง

๔๕๙ คุณนิชาภา ดวงเอ้ย

๔๖๐ คุณนิตยา แย้มพยัคฆ์
๔๖๑ คุณนิภา ศรีนภา

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๔๑๕ คุณดารารัตน์ ลีลานันทกิจ

๔๓๕ คุณธนาพร ตั้งสุนทรกิจ

๕๐.๐๐

๔๖๔ คุณนิสากร บุญศิริ

๔๑๖ คุณดุษฎี เจริญจิตสวัสดิ์

๔๑๓ คุณดวงใจ ปวีณอภิชาต

๔๓๓ คุณเทราปที ทศพิมพ์

๔๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๑,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔๑๔ คุณดารณี มณีดิษฐ์

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๔๖๒ คุณนิภาพร นิธิจิตราภรณ์

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๗๐๐.๐๐

๔๑๒ คุณณัฐา ศิริไพบูลย์

๓๖๔ คุณขวัญตา วงษ์ประดิษฐ์

๓๖๕ คุณขวัญนลิน กอปรวิริยะกิจ

๕,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๕,๕๒๐.๐๐

คุณณัฐธร สันทัดอนุวัตร

๔๓๑ คุณทิพวรรณ หงส์วัฒนพงศ์

๔๓๙ คุณธีรชฎา ลีนุกูล

๒,๐๐๐.๐๐

๓๔๓ คุณกอบกุล คณานุกูล

			

๑,๕๐๐.๐๐

๓๙๒ คุณฉัตติยา จันทนยิ่งยง

๗๐๐.๐๐

๔๓๐ คุณทิพวรรณ ปรีดาภัทรพงษ์ -

๔๓๗ คุณธันยรัตน์ พาเจริญ

๑,๐๐๐.๐๐

๓๔๒ คุณกอแก้ว กปิลกาญจน์

๔๒๘ คุณทิพย์อำ�พร จิวชัยศักดิ์

๔๒๙ คุณทิพวรรณ ปรีดาภัทรพงษ์

๕,๐๐๐.๐๐

๓๓๙ คุณกรรณิการ์ พงษ์สุวินัย

๔๐๐.๐๐

๔๒๗ คุณทิพพร เหล่าสุนทร

๑,๑๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๓๔๐ คุณกฤษวรรณ เลิศวิไลกุลนที

๔๒๖ คุณทัศนีย์ อนุกูลรังสรรค์

๔๓๖ คุณธมนวรรณ ยอดถาวร

๓๘๕ คุณจินตนา วรรณยง

๓๓๗ คุณกนกพร ตั้งสุนทรกิจ

๓๐๐.๐๐

๔๒๕ คุณทัศนาวลัย พัฒนกุล

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓๘๙ คุณจุรี เทศนิรันประเสริฐ

๓๓๘ คุณกนกวรรณ ถายะเดช

๔๒๔ คุณทัศนัย ทองประเสริฐ

๔๓๔ คุณธนรรจิต วงศ์สีนิล

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

โลหิตหาญ

๔๒๓ คุณทัศน์รัตน์ มีคำ�สัตย์

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓๓๕ คุณสายเกษม ตรีวิศวเวทย์
๓๓๖ คุณกนกนาค ลิ้มสวัสดิ์

			

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๘๓ คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก
๓๘๔ คุณจินตนา ตันสุวรรณนนท์

๒,๕๐๐.๐๐

๔๒๒ คุณทวีพร มหัตธน - คุณสุทธิวาท

๑,๓๖๒.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓๘๗ คุณจีรนันท์ โกมลจันทร์

๓๓๔ คุณสมหญิง นิ่มอนงค์

๔๒๐ คุณทรงศรี กาญจนภาชน์

๔๒๑ คุณทรรศนวรรณ รณฤทธิวิชัย

จำ�นวนเงิน

๔๓๒ คุณทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

๓,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

รายชื่อ

๑,๐๐๐.๐๐

๓๘๒ คุณจิตรานันท์ ธนรักษ์จรัสแสง

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๓๘๑ คุณจิตรา คูอนุพงศ์

๓,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๓๓ คุณสมศรี ยี่สุ่นหลวง

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑๗ คุณศรีหทัย ชิดสิน
๓๑๘ คุณศศิมา มาลา
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จำ�นวนเงิน

๑,๐๐๐.๐๐

๔๖๓ คุณนิภาพันธ์ ธรรมาพฤทธิ
๔๖๕ คุณนีนา ทองอำ�ไพ

๒,๔๐๐.๐๐

๔๖๖ คุณนุชนาถ เจียมจรรยง

๑๑,๐๐๐.๐๐

๔๖๘ คุณแน่งน้อย จามรมาน

๓,๕๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๔๖๗ คุณเนาวรัตน์ ลิมปกานนท์

๑,๐๐๐.๐๐

๔๖๙ คุณบุญนะ ตุลารักษ์

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔๗๐ คุณบุญมา พวงมณี

๔๗๑ คุณบุญยานุช พิชัยรัตนพงศ์

๒,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๔๗๒ คุณบุญเรือน เกษมสุขภูมิ
๔๗๓ คุณบุญส่ง เลี่ยมทอง

๔๗๔ คุณบุญสม ทรัพย์เชี่ยวชาญ
๔๗๕ คุณบุณยานุช ธรรมารักษ์
๔๗๖ คุณบุบผา จันทร์แสงสุก

๔๗๗ คุณบุษบา หวังสุข

จำ�นวนเงิน

๑๒,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๕๒๖ คุณพิชญารัตน์ เนียมบุบผา

๕๐๐.๐๐

๕๒๗ คุณพิทยา ธโนศวรรย์

๙๐๐.๐๐

๕๒๙ คุณพิมลพัชร์ วิริยะโกวิทยา

๒,๒๐๐.๐๐
๗๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๒๘ คุณพิมพ์พร จิรวัฒน์สถิตย์
๕๓๐ คุณพิศวง วัจนะพุกกะ

๕๓๑ คุณพีรญา พรเอนกสกุล

จำ�นวนเงิน

๒,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๕๘๔ คุณลินจง เหมือนเพชร

๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๔๘๐ คุณประทุม ร่มเพชร

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๓๔ คุณเพ็ญแข จันทร์สว่าง

๒,๔๐๐.๐๐

๕๓๖ คุณเพ็ญนภา สุนทราภา

๑๕,๐๐๐.๐๐

๕๓๘ คุณเพ็ญศรี บ้านไกรทอง

๑,๐๐๐.๐๐

๔๘๑ คุณประภัสสรา พูลทรัพย์

๔๘๒ คุณปราณี ภุมมาลา

๕๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕๓๕ คุณเพ็ญจันทร์ ตั้งปณิธานนท์

๔๘๓ คุณปราณี นิลวิสุทธิ์

๒,๐๐๐.๐๐

๕๓๗ คุณเพ็ญพิไล ประเสริฐสม

๔๘๕ คุณปรานี รัตคาม

๕,๐๐๐.๐๐

๕๓๙ คุณเพ็ญศรี ลิขิตธรรมกุล

๒,๐๐๐.๐๐

๕๔๑ คุณไพจิตร ขวัญปกรณ์

๔๘๔ คุณปราณี บรรจงวิลาศ

๑,๐๐๐.๐๐

๔๘๖ คุณปรารมย์ รุจิศาสตร์

๑,๒๐๐.๐๐

๔๘๘ คุณปรียานุช อินทรังษี

๒,๐๑๗.๐๐

๔๘๗ คุณปรีดา ธิรามนต์

๔๘๙ คุณปวริศา ทรงธรรมบวร

๔๙๐ คุณปัณฑ์รักษ์ ไพทยะทัตย์
๔๙๑ คุณปัทมา ฉัตรสุนทโรจน์

๔๙๒ คุณปาณิสรา กสิผล
๔๙๓ คุณปิยดา สุขสมัย

๔๙๔ คุณปิยะดา ก่อวุฒิกุลรังษี
๔๙๕ คุณปิยะนุช เมธีวรพจน์
๔๙๖ คุณปิยาภรณ์ หัสดิ้น

๒๐๐.๐๐

๑,๔๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๕๐๓ คุณพรพรรณ อภิชิตวิทยา

๕๐๔ คุณพรพิมล อรุณสุริยานนท์

๕๑๓ คุณพวงทอง ฤาชุตา

๕๑๔ คุณพัชนี จันทร์เสรีวัฒน์
๕๑๕ คุณพัชรา ภาสกรเจริญ

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒๕,๒๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๕๕๘ คุณมาริสา สายเพ็ชร
๕๖๐ คุณมาลี รุจิศาสตร์

๕๖๒ คุณมิ่งขวัญ เพชรแก้วนา
๕๖๓ คุณสยุพดี พยัคฆพันธ์

๒๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๖๐๖ คุณวิภาพร เฉลิมวัย

๒๐๐.๐๐

๕๖๘ คุณรณิษฐา เพชรณรงค์

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๕๗๘ คุณละเอียด หุตะวัฒนะ

๔๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๖๒๐ คุณศิริขวัญ เจริญพัฒนมงคล

๓,๐๐๐.๐๐

๖๒๔ คุณศิริอร หริตวร

๕๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๖๑๘ คุณศันสนีย์ วรเนตร

๖๒๒ คุณศิริเพ็ญ วงศ์เสาวรภย์

๑๓,๐๐๐.๐๐

๕๗๙ คุณลักษมี ทิพยะวัฒน์

๖๑๖ คุณศันศนีย์ ปุกหุต

๘๐๐.๐๐

๕๗๖ คุณรัตมณี เศรษฐวงศ์

๓,๐๐๐.๐๐

๖๑๕ คุณศศิธร ยอดแก้ว

๖๒๑ คุณศิริพร วัชรประภาพันธุ์

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๒๕ คุณพิชญา เกิดบัณทิต

๖๑๔ คุณศศิธร พูลสุข

๑,๐๐๐.๐๐

๕๗๑ คุณระวีวรรณ ตั้งตระกูลเจริญ

๕๗๗ คุณลลิสา จงบารมี

๖๑๓ คุณศรีวรรณ แสงศรี

๖๑๙ คุณศิยาพร แจ่มสุวรรณ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๗๕ คุณรัตนา สุวรรณ

๖๑๒ คุณศรัณยา เตียวมรกฎ

๓,๐๐๐.๐๐

๕๖๙ คุณระเบียบ เอี่ยมไพโรจน์

๕๗๓ คุณรัชนี วรการพินิจ

๖๑๐ คุณวิไลลักขณา พึ่งทองหล่อ

๖๑๗ คุณศันสนีย์ ลิขิตธรรมกุล

๒,๐๐๐.๐๐

๕๖๗ คุณรชยา มณิปันตี

๖๐๘ คุณวิลาวัณย์ อินทสุภา

๕,๐๐๐.๐๐

๕๖๖ คุณเยาวมาลย์ เตียวมรกฎ

๕๖๕ คุณยุวเรศ มานะกิจ

๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๕๒๓ คุณพิชชาภา รุจิรวนิช

๕๒๔ คุณพิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์

๑,๕๐๐.๐๐

๕๖๔ คุณยุมล อมตานันท์

๕๗๔ คุณรัตนา สุขเสรีกิจ

๑,๐๐๐.๐๐

๖๐๕ คุณวาสนา จันทร์ตา

๖๑๑ คุณวิไลวรรณ มุสิกสุต

๑๒,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๖๐๓ คุณวารุณี เงินงามเลิศ

๒๐๐.๐๐

๕๕๖ คุณมานิดา อินทรีย์มีศักดิ์

๕๕๗ คุณมาริษา มหาพล

๕๗๒ คุณรัชชนันท์ สุขสาธุ

๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๖๐๙ คุณวิไล อินทรบรรลือ

๑,๐๐๐.๐๐

๕๒๒ คุณพิจารณี โล่ชัยยะกูล

๖๐๑ คุณวันดี แซ่อึ้ง

๔,๐๐๐.๐๐

๕๑๘ คุณพัชรี ลาภสุริยกุล

๕๒๑ คุณพัฒนวดี เสรินทวัฒน์

๖๐๐ คุณวัชรี ทัศนโกวิท

๕๕๕ คุณมัลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์

๕๗๐ คุณระพิพรรณ สงวนความดี

๕๒๐ คุณพัฒชยากร สุทธิเลิศวรกุล

๒,๐๐๐.๐๐

๕๙๘ คุณวลัยพร ตั้งสุนทรกิจ

๖๐๗ คุณวิยะดา อภิมันตากุล

๑,๐๐๐.๐๐

๕๑๙ คุณพัชรี ศรีสุข

๑๔,๐๐๐.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐

๕๑๖ คุณพัชรินทร์ มโนภินิเวส

๕๑๗ คุณพัชรี ปั้นสุข

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๙๖ คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์

๕๕๓ คุณมลฤดี อภิชนาพงศ์

๕๖๑ คุณมาลี สันทัดอนุวัตร

๕๑๑ คุณพลอยประไพ มงคลสมัย

๑,๒๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๙๕ คุณวรรัตน์ พรรัตนพันธุ์

๕๕๔ คุณมันทนา บุญโต

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๙๔ คุณวรรน์พิมล ขอประเสริฐ

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๑๒ คุณพวงทอง จูภาวัง

๓,๐๐๐.๐๐

๕๙๓ คุณวรรณี ศิริมงคลเกษม

๓,๐๐๐.๐๐

๕๐๗ คุณพรรณี พัชรประภาส

๕๑๐ คุณพลอยณภัค ลิ้มมีโชคชัย

๓๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๙๒ คุณวรรณาภรณ์ ตันเรืองวงษ์

๕๕๒ คุณมนวิภา จารุตามระ

๕๕๙ คุณมาลัย สงวนความดี

๕๐๘ คุณพราวสิริ งามศักดิ์ทวีชัย

๒๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๖๐๔ คุณวารุณี สันทัดอนุวัตร

๕๕๑ คุณมณีรัตน์ ตั้งศิริเจริญ

๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๕๙๑ คุณวรรณภา เลิศประภามงคล

๕๙๐ คุณวรรณภร ศรีเศรษฐกุล

๕๙๙ คุณวลี ภู่พงษ์พานิช

๕๔๙ คุณภาสพิชญ์ อิทธิอนันต์กุล

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๕๔๘ คุณภารณี วัฒนา

๘,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๔๕ คุณภัทรานิษฐ์ นิธิศพงษ์ปรีชา
๕๔๗ คุณภัสสรา ลิมป์ศิระ

๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๘๙ คุณวรณัน เย็นศรี

๕๙๗ คุณวราภรณ์ ชื่นอารมย์

๕๔๖ คุณภัทรินทร์ โอทยากุล

จำ�นวนเงิน

๓,๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๕๔๔ คุณภัทรา โชติกะพุกกณะ

๓๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๙ คุณพลอย ปิ่นแสง

๕๘๘ คุณวรกัญญา วรสาร

๕๔๓ คุณภัทรา กันตะสิริพิทักษ์

๕๐๕ คุณพรรณา ธานยวาสย์

๕๐๖ คุณพรรณี กาญจโนภาศ

๕๘๗ คุณวนิดา พยัคฆพันธ์

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๕๓๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๒ คุณพรพรรณ บุญโยดม

๕๘๖ คุณวนิดา กปิลกาญจน์

๕๕๐ คุณภิษณี เปี่ยมสำ�อาง

๕๐๐.๐๐

๔๙๙ คุณพรดี ชนะนิธิธรรม

๕๐๑ คุณพรนิภา โชติกเสถียร

๕๘๕ คุณวณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์

๖๐๒ คุณวาริน อินปันส่วน

๒๕,๐๐๐.๐๐

๕๐๐ คุณพรนภา วานิชย์หานนท์

๕๔๒ คุณภรณี กตเวทิน

๕๐๐.๐๐

๕๘๓ คุณลาวัลย์ อิ่มเงิน

๕,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๔๙๗ คุณปุญชรัศมิ์ ทวีรุกข์
๔๙๘ คุณผ่องศรี เดชวิเศษ

๕๔๐ คุณเพ็ญศรี สุวัตถิกุล

๕๘๑ คุณลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๓๒ คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์

๕๓๓ คุณเพ็ชรรัตน์ หรรษาจรูญโรจน์

๕๘๐ คุณลัดดา ศุภสถาพร

๕๘๒ คุณลัดดาวัลย์ ณรงค์

๒,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

รายชื่อ

๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๔๗๘ คุณประทิน จาดตาล

๔๗๙ คุณประทุม เปรมจิตต์

ลำ�ดับ

๖๒๓ คุณศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ์
๖๒๕ คุณศุกร์ใจ พรพินิจเจริญ
๖๒๖ คุณศุภรณ์ สงวนความดี

๖๒๗ คุณศุภวรรณ พุทรักษา
๖๒๘ คุณศุภศรี สุขาภิรมย์

๖๒๙ คุณศุภาวัจน์ พิพัฒนามงคล
๖๓๐ คุณสมจิต พึ่งศิลป์
๖๓๑ คุณสมใจ นิยมาภา

๖๓๒ คุณสมใจ บรรยงก์สินธุ์
๖๓๓ คุณสมนึก ดีสุคนธ์

๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๑๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๕,๓๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

๖๓๔ คุณสมบูรณ์ สกุลสุพิชญ์
๖๓๕ คุณสมพร แซ่ตั้ง

๖๓๖ คุณสมศรี ลีลาจรัสกุล

๖๓๗ คุณสมศรี อัสนี

๖๓๘ คุณสรรสรา ชวนสมสุข

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๖,๑๐๐.๐๐

รายชื่อ

๖๘๗ คุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
๖๘๘ คุณอรวรรณ พรรณเชษฐ์

๖๘๙ คุณอรวรรณ สถิตเทพบัญชา
๖๙๐ คุณอรศิริ ทิวประยูร
๖๙๑ คุณอรุณี ทิพานนท์

๖๙๒ คุณอ้อยทิพย์ โสภา

๖๔๑ คุณสายทิพย์ - คุณฑิฆัมพร แก้วประทุม

๑,๒๐๐.๐๐

๖๙๔ คุณอัจฉรา บริบูรณ์

๖๔๓ คุณสายหยุด กิ่งแก้ว

๑,๒๐๐.๐๐

๖๔๕ คุณสาวิตรี เผ่าวิริยะ

๒๐,๐๐๐.๐๐

๖๔๐ คุณสานิตย์ เสวกคเชนทร์

๖๔๒ คุณสายสมร จารุสมบัติ
๖๔๔ คุณสายหยุด บัวทอง
๖๔๖ คุณสิรภัค ศรีเศรษฐกุล

๖๔๗ คุณสิริกุล เสตกรณุกูล
๖๔๘ คุณสิริพันธุ์ หงสุรพันธุ์

๖๔๙ คุณสิริมา วัชรากร

๖๕๐ คุณสิริลักษณ์ วิทยานุพงศ์
๖๕๑ คุณสุกัญญา สุขเสรีกิจ

๖๕๒ คุณสุคนธ์ สุขศิริกุล

๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๖๕๓ คุณสุชาดา ฉายะเกษตริน

๑,๐๐๐.๐๐

๖๕๕ คุณสุณี ทิพยะมาศโกมล

๕๐๐.๐๐

๖๕๔ คุณสุชาดา มโนภินิเวส

๕๐๐.๐๐

๖๙๓ คุณอักษร ผันเผ่าเลิศ
๖๙๕ คุณอัจฉรา เหรียญวิจิตร

๖๙๖ คุณอัจฉราภรณ์ ตั้งมั่นในกิจ

๖๙๗ คุณอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

๖๙๘ คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์

๖๙๙ คุณอัญชลี เริงไว

๗๐๐ คุณอัญชลี เรือนทอง

๗๐๑ คุณอัปษร มากเหมือน

๗๐๒ คุณอัมพร งามมิตรสมบูรณ์
๗๐๓ คุณอารยา ชูรัตน์

๖๖๑ คุณสุไปรมา ทองหนู

๖๖๓ คุณสุพัตรา ธันญะทวี
๖๖๔ คุณสุภวัลภ์ ป้องเรือ

๖๖๕ คุณสุภาพ ทิพยทัศน์

๖๗๒ คุณสุวรรณ ศิริสุนทรเลิศ
๖๗๓ คุณสุวรรณา ศรีนภา

๖๗๔ คุณสุวิมล เลิศวรวนิช
๖๗๕ คุณสุวิมล อินทปันตี

๖๗๖ คุณเสาวณีย์ เบญญากุศล

๖๗๗ คุณเสาวภา จารุสกุล
๖๗๘ คุณเสาวภา ฮวดหิน

๖๗๙ คุณหทัยภัทร พูนทรัพย์ -

			

เด็กชายโชคดี สุบินมิตร

๖๘๐ คุณอติภา สุทธิเลิศวรกุล
๖๘๑ คุณอนงค์ วรการพินิจ

๖๘๒ คุณอภิญญา ปวีณอภิชาต

๖๘๓ คุณอรกานต์ จันทร์พงสุทร

๕๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๙๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๖๘๖ คุณอรพงษ์ สุนทรเวสน์

๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๗๔๕ คุณอังคนา โพธิทัพพะ
๗๔๖ คุณอัจฉรา ยานาเซะ

๗๑๖ คุณสิริเพ็ญ ปวีณอภิชาต

๗๑๗ คุณสิวรีย์ ตวงสิทธินันท์

๗๔๙ คุณอารีย์ ป่มเพชร

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐

๗๔๘ คุณอาภาภรณ์ จิตลดาพร
๗๕๐ คุณอุทัยวรรณ บุรัญชัย และครอบครัว

๗๕๓ คุณอุลัย คำ�หิราษฎร์

๓๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๕๔ คุณอุษา สว่างศิลป์

๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๗๒๐ คุณสุนันท์ โรจนรุ่งทวี

๒,๔๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๒๒ คุณสุนีย์ รินากุล

๑๐,๐๐๐.๐๐

๗๒๔ คุณสุพร วรประทีป

๓๐,๐๐๐.๐๐

๗๒๓ คุณสุเนตรา - คุณมาร์ค มิลเลอร์
๗๒๕ คุณสุภรณ์ วัฒนจัง

๗๒๖ คุณสุภาพร ศรีหาเลิศ

๗๒๗ คุณสุภาวดี กุลศิริ

๗๒๘ คุณสุมณฑา ดำ�รงเลาหพันธ์

๗๒๙ คุณสุมาลี จันทร์นิมิตร
๗๓๐ คุณสุรินทร์ ชื่นบาน

๗๓๑ คุณสุรีย์พร รามสมภพ

๗๓๒ คุณเสาวลักษณ์ บูชาธรรมรัตน์
๗๓๓ คุณหริชา โหสกุล

๗๓๔ คุณอภิญญา บุลกิตศิริสกุล

๗๓๕ คุณอรทัย ชื่นชม - คุณธนพล

			

ศรีสุทธิกุล

๗๓๖ คุณอรทัย อาวุโสสกุล

๗๓๗ คุณอรนุช ครุฑสุวรรณ
๗๓๘ คุณอรพรรณ ชูกลิ่น

๗๓๙ คุณอรพิน รัตนโชติ

๒,๔๐๐.๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๗๕๖ คุณกรัณย์ภัทร อิงคนันทวารี

๓,๙๐๐.๐๐

๗๖๐ คุณกษิรัช สุวรรณเพ็ญ

๑,๐๐๐.๐๐

๗๖๒ คุณกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์

๗๖๓ คุณกัมปนาท - คุณหัทยา ตั้งมหากุล
๗๖๔ คุณกานต์ เสาวภาคมณีวงศ์
๗๖๕ คุณกิตติ ประกายโกวิท
๗๖๖ คุณกิตติ โรจนพิเชฐ

๗๖๗ คุณกิตติกร อมรินทโรวาท
๗๖๘ คุณกิตติ์ธนา แดงอ่อน

๗๖๙ คุณกิตตินพ จีรพงษ์อุดม

๗๗๐ คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑,๔๐๐.๐๐

๗๗๑ คุณกิตติศักดิ์ ปานเกษม

๑,๐๐๐.๐๐

๗๗๓ คุณกึกก้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา

๔,๐๐๐.๐๐

๗๗๒ คุณกิมเจี่ย แซ่เต็ง - คุณรั่งซุ้ง แซ่ตั้ง
๗๗๔ คุณเกรียง - คุณเซี่ยมเฮียง

			

มิ่งบรรเจิดสุข

๗๗๕ คุณเกรียงไกร ทองหนู
๗๗๖ คุณเกษม ผลสัมฤทธิ์

๗๗๙ คุณโกตี่ม

๑๐๐.๐๐

๑,๕๐๐.๐๐

๗๕๘ คุณกฤษนันต์ นวลสุวรรณ์

๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๗๗๗ คุณเกียรติ วิมลเฉลา

๒๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๗๕๕ คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

๕๐๐.๐๐

๑,๙๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๗๕๒ คุณอุไรวรรณ จันทนะมาฬะกะ

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๗๕๑ คุณอุบล ศรประสิทธิ์

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๗๒๑ คุณสุนีย์ ทวีพัฒนะพงษ์

๓,๐๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๗๑๘ คุณสีทิพย์ เกลี้ยงพร้อม

๗๑๙ คุณสุจิตรา พรรณรักษ์

๒,๐๐๐.๐๐

๑๓,๐๐๐.๐๐

๗๖๑ คุณก่อเกียรติ บูรณวิทย์

๗๑๕ คุณสำ�เภา หงส์ทอง - คุณเฉลิมศรี

๑,๕๐๐.๐๐

๗๔๗ คุณอัญชลี บุนนาค

๗๑๔ คุณอุษา ลิขิตนันท์

๓,๐๐๐.๐๐

๗๔๓ คุณอังคณา คำ�พาที

๑,๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๕๒,๕๐๐.๐๐

๖๘๔ คุณอรทัย นามพรหมดี

๖๘๕ คุณอรทัย สถิตเทพบัญชา

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๖๗๐ คุณสุริสา บุตรเพ็ง

๕๐๐.๐๐

๗๑๒ คุณอุษณีย์ ธโนศวรรย์

๖๖๘ คุณสุมิตรา นิธิสินประเสริฐ

๖๗๑ คุณสุฤดี รองหานาม

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐

๖๖๙ คุณสุรัชนี หลิ่มวิรัตน์

๗๔๔ คุณอังคณา ธนียวัน

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐,๒๐๐.๐๐

๖๖๖ คุณสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี

๖๖๗ คุณสุมาลี พานิชการ

๑,๙๙๙.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๗๑๓ คุณอุษา ชินพัฒนาการ

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๐๘ คุณอุภัยพงศ์ จิตตวิตติ

๗๑๑ คุณอุษณี รักวิจิตรศิลป์

๔๐,๐๐๐.๐๐

๗๔๒ คุณอังกาบ มั่นถาวร

๗๕๙ คุณกวิน ตระกูลสุข

๗๐๗ คุณอุบล ภานุทัศนาภร

จำ�นวนเงิน

๑๐๐.๐๐

๗๑๐ คุณอุไรวรรณ สกฤษศิลป์

๗๔๙.๓๑

๗๔๑ คุณอรุณวรรณ เกษรสังข์

๓,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๗๔๐ คุณอรศรี สว่างวรรณ

๗๐๖ คุณอุบล บุญมา

๗๐๕ คุณอำ�ไพพร ชื่นบาน และครอบครัว

๖๕๘ คุณสุนันทา ชูลิขิต

๖๖๒ คุณสุพัตรา โชติกประสาธน์ และคณะ

๕,๐๐๐.๐๐

รายชื่อ

๗๕๗ คุณกฤตพร สิริกาญจน

๗๐๙ คุณอุราวัชร์ กปิลกาญจน์

๖๖๐ คุณสุนีย์ ธุวโขวินิช

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๑๐๐.๐๐

๖๕๙ คุณสุนิสา วัฒนาดิลกกุล

จำ�นวนเงิน

๗๐๔ คุณอำ�พร จิตต์สุกใส

๖๕๖ คุณสุดา สายรัดเงิน

๖๕๗ คุณสุธิดา วงศ์สีนิล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๑๙,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๒๐,๐๐๐.๐๐

๖๓๙ คุณสาคร กัมมาระบุตร
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จำ�นวนเงิน

๗๗๘ คุณเกียรติศักดิ์ กิตติศักดิ์ไพรัช
๗๘๐ คุณโกศล ชีวินพิพัฒน์

๗๘๑ คุณขจรชัย กาญจนกุญชร

๗๘๒ คุณขวัญชัย - คุณพรพรรณ

			

เกษมพงษ์ทองดี

๗๘๓ คุณคเณศ ตั้งคารวคุณ

๗๘๔ คุณคเณศ ธนะเอนกเจริญ

๗๘๕ คุณจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล
๗๘๖ คุณจาตุรนต์ วรรณนวล

๗๘๗ คุณจาริน ลัภยานุกูล

๗๘๘ คุณจิตติ พงศ์กุศลจิตต์

๗๘๙ คุณจิระชัย วงศ์วิภาพร
๗๙๐ คุณจีระศักดิ์ สงสัย

๗๙๑ คุณจุมพล เตชะภาส

๒๐๐.๐๐

๑๑,๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๒,๓๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑,๖๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๒๒,๘๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

รายชื่อ

๗๙๒ คุณเจษฎา ดิษฐโสภา
๗๙๓ คุณชฎิล พรรณรักษ์

๗๙๔ คุณชนรรค์ ง้าวทองไพฑูรย์

๗๙๕ คุณชยพัฒน์ ไตรทิพธำ�รงโชค

จำ�นวนเงิน

๓,๓๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๘๐๒ คุณชาญ - คุณกมลพร ถิรพร

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๔ คุณชาญยุทธ เหมือนฉิม
๘๐๕ คุณชาตรี งามฉ่องสกุล

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๘๐๖ คุณชาตรี ลีลานันทกิจ

๑,๐๐๐.๐๐

๘๐๘ คุณชำ�นิ เชื้อเจริญกรุง

๖๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๗ คุณชาลี อัศวนิเวศน์

๘๐๙ คุณชิต - คุณบุญยลักษณ์

			

มหัตชวโรจน์

๘๑๐ คุณชิต มหัตชวโรจน์
๘๑๑ คุณชิระ มโนภินิเวส

๘๑๒ คุณชุมพล รุ่งทวีชัยสวัสดิ์
๘๑๓ คุณชูชาติ รัตนจิรากร

๘๑๔ คุณเชิญธง - คุณซิวชุนวอง

			

กุญชร ณ อยุธยา

๘๑๕ คุณโชติเทพ พนาพรศิริกุล

๘๑๖ คุณไชยวัฒน์ กิตติปัญญางาม

๘๑๗ คุณไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร

๘๑๘ คุณไชยา - คุณกฤษณา วงศ์วรชาติ

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๓๑ คุณดำ�รงค์ - คุณดวงพร มังกร

๘๓๒ คุณดุษฎี คันฉาย

๘๓๓ คุณเดชา จาตุธนานันท์
๘๓๔ คุณตนัย ชินดุษฏีกุล

๕๐๐.๐๐

๘๕๕ คุณธีรเดช เลิศวิไลกุลนที
๘๕๖ คุณธีรพงศ์ สิทธิเชนทร์

๘๕๗ คุณธีรพล เตียวมรกฎ

๘๕๘ คุณธีรพันธ์ ครองยุทธ

๘๕๙ คุณธีรพันธุ์ ทันจิตต์

๘๖๑ คุณธีระ บุญดีศิริพันธ์

๘๖๓ คุณธีระพงษ์ แสงวรรณ์

๘๖๕ คุณนคร วิศาลอัตถพันธ์

๘๖๖ คุณนพปฎล บุญญาภิสมภาร

๘๖๙ คุณนริศ - คุณรุ่งอรุณ ตรณโนภาส

๘๖๘ คุณนริศ กิจณรงค์

๑๐,๑๐๐.๐๐

๖,๕๐๐.๐๐

๙๐๔ คุณปรัชญา - คุณสุรีย์ - คุณสิรีธร -

๒๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๕ คุณปรัชญา ยงเกียรติตระกูล

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๗๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๙๗,๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๙๐๑ คุณประเสริฐ เทียนประเสริฐกิจ

๙๐๓ คุณประเสริฐ วังกะธาตุ

			

คุณณัฐพล - คุณต๊อกซำ�

๙๐๖ คุณปราโมทย์ เงินงามเลิศ

๙๐๗ คุณปราโมทย์ ตันเวทติยานนท์
๙๐๘ คุณปราโมทย์ มโนมัยอุดม

๙๐๙ คุณปราโมทย์ เลิศวิริยะวิทย์
๙๑๐ คุณปรินทร์ เลิศดำ�ริห์การ
๙๑๑ คุณปริวรรต พูลเพิ่ม

๒๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๑๓ คุณปรีชา รุ่งทวีชัยสวัสดิ์
๙๑๕ คุณปองพล รัตนวิบูลย์ลาภ
๙๑๖ คุณปัญญวิทย์ ปั้นสำ�รอง

๙๒๐ คุณเผ่าเพชร มงคลสมัย

๓๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๔๕๐.๐๐

๘๘๐ คุณบุญช่วย ทองสว่าง

๘๘๑ คุณบุญทอง พฤกษมหาศาล

๒,๐๐๐.๐๐

๘๘๒ คุณบุญธรรม ว่องประพิณกุล

๑๐๐.๐๐

๘๘๔ คุณบุญเสริม กิจโรจน์สกุลชัย

๑๔,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๘๘๓ คุณบุญศักดิ์ วัชรากรสกุล
๘๘๕ คุณปฎิเวธ บุณยะผลึก
๘๘๖ คุณประกิจ เชื้อชม

๒,๐๐๐.๐๐

๙๒๗ คุณพรศักดิ์ เชิดชูวงศ์ธนากร

๒๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๙๒๙ คุณพัฒนา พิศกนก

๕๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๙๓๒ คุณพิชิต ลาภเจริญพานิช

๙๓๓ คุณพิเชฎฐ์ กิจกัญจนาสน์
๙๓๔ คุณพิเชฐ โรจนพิเชฐ

๙๓๕ คุณพิเชฐ วานิชเจริญธรรม
๙๓๖ คุณพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์

๑,๐๐๐.๐๐

๙๔๑ คุณพีรยศ โรจนรุ่งทวี

๑๐๐.๐๐

๘๙๑ คุณประพันธ์ ธนาปิยกุล

๘๙๐ คุณประพฤทธิ์ จารุนิธิ

๘,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๘๙๒ คุณประพันธ์ พนิตธนวงศ์

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๘๙๔ คุณประภาส คณาญาติ

๘๙๓ คุณประภัทร์ ธรรมเฟื่องฟู

๙๓๑ คุณพิชัย เอกวิทยานุรักษ์

๙๓๙ คุณพีรเดช ทรัพย์มนชัย

๑,๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๙๓๐ คุณพันเลิศ ทองสุพรรณ

๕,๐๐๐.๐๐

๘๘๙ คุณประทุม พันธุหงษ์

๘๔๑ คุณทศพร ทองสุพรรณ

๙๒๘ คุณพสุวัชร - คุณจิดาภา นวีภาพ

๙๓๗ คุณพินิจ ดำ�รงเลาหพันธ์

๑,๐๐๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๒๖ คุณพรชัย เอื้อวัฒนะชาคร

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๘๘๘ คุณประทีป กุณาศล

๓,๐๐๐.๐๐

๑๘,๐๐๐.๐๐

๘๘๗ คุณประจบ วงษ์นิ่ม

๕,๐๐๐.๐๐

๒,๒๐๐.๐๐

๙๒๕ คุณพรชัย เพ่งอนันต์ศาสตร์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๘๗๙ คุณบุญเกียรติ - คุณศิริอร ธโนศวรรย์

๑๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

๘๗๘ คุณบำ�เพ็ญ พันธุ์คุ้มเก่า -

คุณอภิญญา กรุษสาท

๒,๐๐๐.๐๐

๙๒๓ คุณพงศ์พรหม ยามะรัต

๒,๐๐๐.๐๐

๒๑,๐๐๐.๐๐

			

๔,๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๘๗๖ คุณบวรศักดิ์ วาณิชย์กุล

๘๗๗ คุณบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ

๕,๐๐๐.๐๐

๙๒๑ คุณพงศ์ โรจนรุ่งทวี

๕๐๐.๐๐

๙๒๔ คุณพงษ์ศักดิ์ เราพัฒนานนท์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๙๑๘ คุณปุญญธัช ทุนเจริญ

๒๕,๐๐๐.๐๐

๘๗๕ คุณบริบูรณ์ ตวงสุขเกษม

๓,๐๐๐.๐๐

๙๑๙ คุณเปรื่องจิตร ฆารรัศมี

๖,๐๐๐.๐๐

๘๗๒ คุณนิกรชัย อนุรัตน์

๘๗๔ คุณบรรพต ตุลยากุล

๑,๖๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๒๒ คุณพงศ์กูร วิรัตนานันท์

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๙๑๗ คุณปานศิริ ลิ้มไพบูรณ์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๗๓ คุณนิพล อมรเทพรักษ์

๔,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๘๗๐ คุณนฤเทพ ล่องธารทอง และครอบครัว
๘๗๑ คุณนฤพล รัตนวิบูลย์ลาภ

๒,๐๐๐.๐๐

๙๐๒ คุณประเสริฐ นิชโรจน์

๓,๐๐๐.๐๐

๘๓๙ คุณเถลิงศักดิ์ ภาคจรูญ

๘๔๓ คุณเทียนชัย ชื่นบาน

และครอบครัว

๒,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๘๔๒ คุณเทพทองพร เศวตปิยะกุล

			

คุณเพชรรัตน์ ชัยอิทธิอนันต์

๘๖๗ คุณนพพล วิสุทธิพงษ์วัฒนา

๘๓๗ คุณถาวร - คุณมณีภรณ์ ปัญญาธีระ

๘๔๐ คุณทรงชัย - คุณอุไร ว่องนนทวิทยา

๘๕๔ คุณธานินทร์ เลิศอนุสรณ์ -

			

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๘๓๘ คุณถาวร เสนาเนียน

๘๕๓ คุณธนาวุธ นิธิกาญจนา

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๖๔ คุณธุวานันท์ เทวพงษ์ไพศาล

๔,๕๐๐.๐๐

๘๓๕ คุณต่อศักดิ์ พึ่งรัศมี

๘๓๖ คุณตั้งใจ ศาสตร์ศศิ

๘๕๒ คุณธนาเดช จำ�ลองราษฏร์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๖๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๓๐ คุณดนัย หวานเสนาะ

๘๕๐ คุณธนะชัย หล่ออภิบาลกุล

๓,๐๐๐.๐๐

๙๐๐ คุณประเสริฐ จงรุ่งเรือง

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๑๔ คุณปรีชา เอื้อการันต์กูล

๘๒๖ คุณณัฐวงศ์ เจียมบุราเศรษฐ์

๘๒๘ คุณณัฐวุฒิ วัฒนะจันทร์

๘๙๙ คุณประสิทธิ์ - คุณแน่งน้อย ทัศนาญชลี

๙,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๒๙ คุณดนัย ภัทรเธียรสกุล

๓,๐๐๐.๐๐

๘๙๘ คุณประสิทธิ์ ตั้งโรจนขจร

๘๖๒ คุณธีระนันท์ บัวทอง

๘๒๔ คุณณัฐชนน โพธิ์ทอง

๔๒๗ คุณณัฐวุฒิ ปวีณอภิชาต

๘๔๘ คุณธนศักดิ์ โปตระนันท์

๔๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๘๒๕ คุณณัฐพล พุ่มอรุณ

๑๒,๐๐๐.๐๐

๙๑๒ คุณปรีชา พรวิริยกุล

๘๒๑ คุณณนนท์ มีสุวรรณ

๘๒๓ คุณณัฐ ลี้ตระกูล

๘๙๖ คุณประมวล ปทุมชาติ

๘๙๕ คุณประมวล ทองนาค

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๘๒๒ คุณณัฏฐกิตติ์ อุดมเวศย์

จำ�นวนเงิน

๘๖๐ คุณธีรวัฒน์ เตียวมรกฎ

๕,๐๐๐.๐๐

๘๑๙ คุณไชยา อิงคนันทวารี
๘๒๐ คุณฐชัย โกมลเพ็ชร์

๒๐๐.๐๐

รายชื่อ

๘๙๗ คุณประวิทย์ วรประทีป

๘๕๑ คุณธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๘๐๐ คุณชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช

จำ�นวนเงิน

๘๔๖ คุณธนพล เผด็จภัย

๘๔๙ คุณธนะ ศรีสุขสันต์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๓ คุณชาญณรงค์ นิมาภัณฑ์

๘๔๕ คุณธนพจน์ บุตรศิริ และครอบครัว

๑,๕๐๐.๐๐

๗๙๘ คุณชัยพร วัฒนสุทธิ

๘๐๑ คุณชาคริต รินากุล

๘๔๔ คุณธนธรณ์ ปัญญาธีระ

๘๔๗ คุณธนพล วิทยาชาการ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๙๙ คุณชัยพร สง่ากุล

รายชื่อ

๕,๐๐๐.๐๐

๗๙๖ คุณชวิน ตั้งคารวคุณ

๗๙๗ คุณชัยณรงค์ พงศ์ศศิธร

ลำ�ดับ

๒๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๙๓๘ คุณพิสิษฐ์ พงษ์พันธ์เดชา
๙๔๐ คุณพีรธร วิมลโลหการ

๙๔๒ คุณพีระ กิตติวรรธนกุล

๙๔๓ คุณพีระ - คุณศิริพร - พันเอกพิเศษ

			
			

ศิริพงษ์ - พันโท พีระพงษ์

ธาดาบุษบง และครอบครัว

๙๔๔ คุณพุฒิพงษ์ อนันต์วลี

๙๔๕ คุณเพ็ญสุวรรณ นพคุณ

๕๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑,๐๐๐.๐๐
๒.๐๘

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๐.๐๐

๑,๖๘๕.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๕,๒๒๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

๙๔๖ นายแพทย์จิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์

๙๔๗ นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

๙๔๘ นายแพทย์ดิเรก - คุณสมหญิง จุลชาต

๙๔๙ นายแพทย์สุปรีชา ธนะมัย

๒๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๙๕๐ นายแพทย์ดำ�รง วงษ์จันทร

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๕๒ คุณไพบูลย์ จิวะไพศาลพงศ์

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๕๑ คุณโพธิ์ พิศดวงดาว

๙๕๓ คุณไพบูลย์ - คุณบังอร พึ่งรัศมี
๙๕๔ คุณไพบูลย์ อนันต์วลี

๙๕๕ คุณไพบูลย์ อร่ามพงษ์พันธ์
๙๕๖ คุณไพศาล เอกปัญญากุล

๗๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

รายชื่อ

๙๙๗ คุณวรุตม์ เตชะจินดา
๙๙๘ คุณวสันต์ ลีละยูวะ

๙๙๙ คุณวัชระ พุทธิวิศิษฎ์

๑๐๐๐ คุณวัชระ มาลัยทอง

๑๐๐๑ คุณวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

๑๐๐๒ คุณวันชัย - คุณสมาภรณ์ พุกกานนท์
๑๐๐๓ คุณวันชัย สาโรชนันท์
๑๐๐๔ คุณวัลลภ เทศวิศาล
๑๐๐๕ คุณวาปี ภิรมย์ภักดี

๑๐๐๖ คุณวิจิตร พินิตไพศาล

๑๐๐๗ คุณวิชชา อัศวมานนท์

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐๙ คุณวิชัย เมธีดุลสถิตย์

๙๖๐ คุณภาสวร ลิ้มมีโชคชัย

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๑ คุณวิชัย อังคณากร

๙๖๒ คุณภูสิทธิ กุลธรนิพันธ์

๕,๐๐๐.๐๐

๙๕๘ คุณภักดี ตั้งสุนทรกิจ

๙๕๙ คุณภาคภูมิ เสน่ห์นุกูล

๙๖๑ คุณภูมิภาส ทับประเสริฐ

๙๖๓ คุณมงคล จัตุวงศ์

๙๖๔ คุณมงคล ทวีประดิษฐ์

๙๖๕ คุณมนต์ชัย - คุณอัจฉรา - คุณพันเลิศ

			

- คุณทศพร ทองสุพรรณ

๙๖๖ คุณมนัส สุดพวง

๙๖๗ คุณมนูญ ทองมณี

๙๖๘ คุณมานะชัย ขาวประพันธ์

๙๖๙ คุณเมธา ตันติวงศ์

๗,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๗๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๕,๙๐๐.๐๐

๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๗๗ คุณรณฤทธิ์ ปรีชาชัย

๙๗๘ คุณระพีพัฒน์ ไทรน้อย

๙๗๙ คุณรักพงษ์ แซ่โซว

๙๘๐ คุณรังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์
๙๘๑ คุณรัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล

๙๘๒ คุณรัฐศรัณย์ ศันสนะวาณี
๙๘๓ คุณรัตนโชติ อิงคนันทวารี
๙๘๔ คุณรัตนะ เรืองอุดม

๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

			

คุณบังอร พึ่งรัศมี

๙๘๙ คุณลำ�ดวน ภุมมาลา

๑๐๒๐ คุณวิโรจน์ รักษากุล

๑๐๒๑ คุณวิษณุ วงศ์เสาวรภย์

๑๐๒๒ คุณวิสูตร - คุณประชา -

			

คุณธนันชัย ศรีสมวงศ์

๑๐๒๓ คุณวีระ ภักดีนฤพัทธ์

๑๐๒๔ คุณวีระชัย อินทรกำ�ธรชัย

			

และครอบครัว

๑๐๒๕ คุณวีระชาติ สุนทรียาอาภรณ์

๑๐๒๖ คุณวีระพงษ์ - คุณณัฐพร - คุณอรุณี

			

แสงพรหม และครอบครัว

๑๐๒๗ คุณวีระศักดิ์ มีสุวรรณ

๑๐๒๘ คุณวุฒิพงษ์ เชี่ยวชูวงศ์

๑๐๒๙ คุณวุฒิพงษ์ อัชฌากรลักษณ์
๑๐๓๐ คุณศรัณย์ บุญญะศิริ
๑๐๓๑ คุณศรัณย์ รตโนภาส

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๓๓ คุณศักดิ์ชัย ปูคะสินธุ์

๑๐๓๕ คุณศิริมาโนชญ์ จันทรคุปต์
๑๐๓๖ คุณศิวธัช สุขาภิรมย์

๑๐๓๗ คุณศุภนันท์ วชิรอนันต์
๑๐๓๘ คุณศุภวิช สิริกาญจน

๑๐๓๙ คุณษฐากร พิพรรธน์พงศ์

๙๙๒ คุณวชิรนาถ วันสน

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๒ คุณสนิท เอียบสกุล

๙๙๔ คุณวรัญญู พรธนโชติอนันต์

๔,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๔ คุณสมเกียรติ พิพัฒนามงคล

๙๙๕ คุณวราห์ศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์

๙๙๖ คุณวริศนันท สุทธิเลิศวรกุล

๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๐ คุณสกล หันพันตู

๑๐๔๑ คุณสถาน เฉลิมพันธ์

๑๐๕๑ คุณสมชาย อรรจนียกุล

๑๐๕๒ คุณสมบูรณ์ พรอุปถัมภ์
๑๐๕๓ คุณสมพงษ์ ทองบุตร
๑๐๕๔ คุณสมพงษ์ บุญสุข

๑๐๕๕ คุณสมพร - คุณจรวยพร ฟักป้อม

			

และครอบครัว

๑๐๕๖ คุณสมภพ ตาลสอน

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๕๙ คุณสมศักดิ์ เตียวมรกฎ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๙๒๕.๘๘
๑๑,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๑.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๓ คุณสมเกียรติ ชีใจงาม

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๕ คุณสมคิด เรือนอนุกูล

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๔๖ คุณสมชัย มหาพล

๑๐๕๐ คุณสมชาย สินธวารยัน

๑๐๕๗ คุณสมมาศ วงศ์วิภาพร

๑๐,๐๐๐.๐๐

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

๑๓,๐๐๐.๐๐

๙๙๓ คุณวรวัฒน์ โฆษิตเสนีย์

๒,๔๐๐.๐๐

๑๐๔๘ คุณสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๙ คุณวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

			

๙๙๐ คุณเล็ก รักมนุษย์

๙๙๑ คุณเลิศ เลิศไพรวัลย์ - คุณจวง แซ่ลี้

๑๐,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๘ คุณวิรัตน์ อมรพิพิธกุล

๑๐๓๔ คุณศิริชัย คงอ่ำ�

๒,๐๐๐.๐๐

พึ่งรัศมี - คุณไพบูลย์ -

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๗ คุณวิบูลย์ วงศ์ศรีนันท์

๑๐๑๖ คุณวินัย วงษ์พานิช

๕๐๐.๐๐

๙๘๗ คุณรุจิโรจน์ เตียงธวัช

๙๘๘ คุณลั่งเจี๊ยะ แซ่ปึง - คุณศรีน้อย

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๓๒ คุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

๕,๐๐๐.๐๐

			

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๕ คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ

๑๐๐.๐๐

๙๘๕ คุณราธส จิรวัฒน์สถิตย์

๙๘๖ คุณราเมศร ตันติโกสิชฌน์

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๙๗๔ คุณยศ รินากุล

๙๗๖ คุณยุทธ ลิมป์ศิระ

๑๐๔๙ คุณสมชาย วุฒิกรีธาชัย

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๔ คุณวิญญู รักษากุล

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๗๕ คุณยิ่งยศ ดอนมด

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๓ คุณวิเชียร ศิริคุตตาภรณ์

รายชื่อ

๑๐๔๗ คุณสมชาย เงินทองทวี

๑,๐๐๐.๐๐

๙๗๒ คุณยงยุทธ ว่องเกรียงไกร
๙๗๓ คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล

๑๐๑๐ คุณวิชัย สุทธิเลิศวรกุล

ลำ�ดับ

๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๑๒ คุณวิชิต อู่สมบัติชัย

๓๐,๐๐๐.๐๐

๙๗๑ คุณยงยุทธ วงศ์สีนิล

๑๐๐๘ คุณวิชัย ชิตางกูร

จำ�นวนเงิน

๑,๐๐๐.๐๐

๙๗๐ คุณเมธี วงศ์วิภาพร

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ลำ�ดับ

๑,๐๐๐.๐๐

๙๕๗ คุณภราดร ศรีศุภรางค์กุล
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จำ�นวนเงิน

๕๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๑๐๕๘ คุณสมยศ แก้วมาก

๑๐๖๐ คุณสมศักดิ์ รัตนวิบูลย์ลาภ

จำ�นวนเงิน

๑,๐๐๐.๐๐

๒๒,๐๐๐.๐๐

๔๘๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑,๘๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๐๐.๐๐
๓,๖๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๑๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๖๑ คุณสมศักดิ์ โรจนรุ่งทวี

๒,๔๐๐.๐๐

๑๐๖๓ คุณสมศักดิ์ เวสาการพานิช

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๖๒ คุณสมศักดิ์ วงศ์วิภาพร

๑๐๖๔ คุณสมาน - สุนีย์ หงษ์ศรีจินดา

			

และครอบครัว

๑๐๖๕ คุณสรรเสริญ ดำ�รงเลาหพันธ์

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๐๖๖ คุณสราวุธ คงสิริ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๖๘ คุณสัญชัย เตชะมนูญ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๖๗ คุณสัญชนาถ สินธวารยัน
๑๐๖๙ คุณสัญชัย เศรษฐี

๑๐๗๐ คุณสันติพล อุดมคณารักษ์
๑๐๗๑ คุณสิงห์คาร ชมภูศรี

๑๐๗๒ คุณสิทธิชัย สถิตเทพบัญชา
๑๐๗๓ คุณสิทธิพร รอยตระกูล

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๕๕.๐๐

๒๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๗๔ คุณสิริชาต - คุณสมคิด ตำ�นานจิตร

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๗๖ คุณสุขเกษม วาสนารุ่งโรจน์

๒๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๗๕ คุณสิริเดช เจริญพัฒนมงคล
๑๐๗๗ คุณสุชาติ อมรยิ่งเจริญ

๑๐๗๘ คุณสุทธิศักดิ์ ช่วยคล้าย

๑๐๗๙ คุณสุเทพ ลีรพงษ์กุล

๑๐๘๐ คุณสุพงศ์ อรรถธรรม
๑๐๘๑ คุณสุพรรณ แซ่ลิ้ม

๑๐๘๒ คุณสุพัฒน์ อรรถธรรม
๑๐๘๓ คุณสุภกิจ ขาวเนตร

๑๐๘๔ คุณสุเมธ นิมไพบูลย์วัฒน์ -

			

คุณสุวรรณี ประสงค์ตันสกุล

๑๐๘๕ คุณสุเมธ ภูมิอภิรดี

๑๐๘๖ คุณสุรพงษ์ ปวีณอภิชาต

๑๐๘๗ คุณสุรพล - คุณวิไลวรรณ ตรีชั้น

๑๐๘๘ คุณสุรพันธ์ - คุณธิดา - คุณฐานภา

			

ฑีฆะธรกุล

๖,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๖๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๘๙ คุณสุรศักดิ์ อัศวปรีชา

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๙๑ คุณสุวิศิษฏ์ สิมะเสถียร

๒๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๙๐ คุณสุรินทร์ กาลศิริศิลป์

๑๐๙๒ คุณเสรี เวชโช

๑๐๙๓ คุณแสวง พุ่มอิ่ม

๑๐๙๔ คุณโสภณ อริยธรรมสกุล

๑๐๙๕ คุณหยง ปรารมย์ - คุณสำ�ลี ปรารมย์
๑๐๙๖ คุณหั่นไอ้ตา แซ่ห่าน

๔,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๒๘.๐๐

ลำ�ดับ

			

รายชื่อ

(คุณหย่วน หาญมุ่งธรรม)

๑๐๙๗ คุณหัสดินทร์ ยุวัฒนะกุล
๑๐๙๘ คุณหิรัญย์ ศรีจินไตย

๑๐๙๙ คุณเหรียญชัย เบญจาศุภวรรณ
๑๑๐๐ คุณอดิศร ธรรมาพฤทธิ
๑๑๐๑ คุณอดิสรณ์ ประทุมถิ่น

๑๑๐๒ คุณอธิศักดิ์ อธิษฐานกุล
๑๑๐๓ คุณอนุฉัตร แพ่งสภา

๑๑๐๔ คุณอนุชัย เชิดเกียรติสกุล
๑๑๐๕ คุณอนุรักษ์ เตียงธวัช

จำ�นวนเงิน

(สาขาที่ ๑)

๑,๐๐๐.๐๐

			

(สำ�นักงานใหญ่)

๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๑๑๑๒ คุณอรชุน ตันฤกษ์สถาพร

๑๑๑๓ คุณอรรถกรณ์ อริยตระกูล

๑๑๑๔ คุณอรรถวุธ - คุณปัญญา ทองนาค
๑๑๑๕ คุณอัครกร อัศววีระเดช
๑๑๑๖ คุณอัมรินทร์ สิมะโรจน์

			

จำ�กัด

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๒๓ คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย

๑๑๒๔ คุณอุดม อังคศิริบุญ และครอบครัว
๑๑๒๕ คุณเอกพงศ์ พุทธเจดีย์
๑๑๒๖ คุณเอกวุฒิ ธนานาถ

๑๑๒๗ คุณโอฬาร เปี่ยมกุลวนิช

๑๑๒๘ นาวาอากาศเอกหญิง ธีระภา จารุนิธิ

๑๑๕๕ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำ�กัด

๑๑๕๖ บริษัท ศิวรัตน์ การช่าง (๑๙๙๒) จำ�กัด

๑๑๕๗ บริษัท สยามยูนิทูลส์ จำ�กัด

๓,๖๐๐.๐๐

			

สำ�นักงานใหญ่

๒,๐๐๐.๐๐

			

สำ�นักงานใหญ่

๘๒๐.๔๖

			

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๕๘ บริษัท สหรุ่งทวีพัฒนา (๑๙๙๐) จำ�กัด

๑๑๕๙ บริษัท สุวรรณชาด จำ�กัด
๑๑๖๐ บริษัท แสงเจริญเปเปอร์ จำ�กัด

สาขาสำ�นักงานใหญ่

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๓๗ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำ�กัด

			

สาขาที่ ๐๐๐๑๓

			

ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า จำ�กัด

			

(สำ�นักงานใหญ่)

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๓๘ บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี

๕๕,๐๐๐.๐๐

๑๑๓๙ บริษัท ท เทียนชัย จำ�กัด

๕,๐๐๐.๐๐

๑๑๔๐ บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำ�กัด

๖๐,๐๐๐.๐๐

			

ศิริสุนทร

๑๑๗๐ พันตำ�รวจเอกหญิง นิธยา บงกชฆรณีย์

๑๒๐๗ พันเอก สุรชาติ หมั่นมา

๑๒๐๘ แพทย์หญิงวารุณี บุญปาลิต

๑๒๐๙ แพทย์หญิงเตือนใจ คูหเจริญ

๑๒๑๐ หม่อมราชวงศ์หญิงสืบศักดิ์ ทวีวงศ์

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๑ หม่อมหลวงปิยนุช สวัสดิวัตน์

๑๒๑๒ หม่อมหลวงรื่นพันธ์ ธรรมาพฤทธิ

๓,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๓๙.๔๔
๕๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๓ มีเทศน์ มีทอล์ค โดย คุณสาวอรอุมา

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๔ มูลนิธิกองทุนการกุศล

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๕ มูลนิธิกิมหย่งร่วมใจ

๑๒๑๖ มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๗ มูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๑๘ มูลนิธิคุณหญิงลำ�ภู สิทธิสยามการ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

			

ชวลิตธำ�รง

๑๒๑๙ มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียน

๕,๐๐๐.๐๐

			

บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์)

๕๐๐.๐๐

			

วัดบางช้างเหนือ

๑๒๒๐ มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียน

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๓ พันโทหญิง วัลยศรี แก้ววิรุฬ

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๕ พันเอก (พิเศษ) หญิง นันทวัน

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒๒๒ มูลนิธิชวาล - มาลัย ไชยธีระพันธ์

๕,๐๐๐.๐๐

๑๒๒๔ มูลนิธิธรรมน้ำ�ใจ

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๒๖ มูลนิธิประชานาถ

๒,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๔ พันเอก พิชาญ เผ่าบุญเกิด

			

ลุมพิกานนท์

๑๑๗๖ พันเอกหญิง ดวงพร เพชรบุตร

๑๑๗๗ พันเอกหญิง เพ็ญพรรณ สุวรรณเพ็ญ
๑๑๗๘ พันเอกหญิง สุภาพ สุวรรณ

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๙ พันจ่าอากาศเอก สมิทโชติ ช้างเยาว์

๑๑๔๓ บริษัท ไทรน้อย ๒๕๕๐ จำ�กัด

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๘๑ พระภิกษุสุสมัคโค (พร้อม เนื้อนิ่ม)

๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๐๖ พันตรี วีรวิทย์ เจริญชาศรี

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๗๑ พันโทหญิง ดลนภา เอียดคง

๑๑๗๒ พันโทหญิง ประภาพรรณ ลบล้ำ�เลิศ

๑๑๔๑ บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำ�กัด

๑๑๔๒ บริษัท ไทยมันนี่เมนเตอร์ จำ�กัด

๑๒๐๕ คุณพัชรินทร์ อาวัชนาการ

๒,๕๐๐.๐๐

๑๑๖๙ พันตำ�รวจเอก วิวัฒน์-คุณพรทิพย์

๑๑๓๖ บริษัท เติงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด

๑๒๐๔ พ่อสิทธิชัย - แม่บุญมาก ธีรมหานนท์

๑๑๖๘ แพทย์หญิงศุทธนุช เปรมจิตต์

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

			

๑๒๐๓ พลเอก อัศวิน แจ่มสุวรรณ

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑๓๔ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๐๑ พลอากาศโท สนั่น โกมลหิรัณย์

๑๑๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุบิน แก้วยัง

๗๙๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๒๐๒ พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑๑๖๗ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

๔,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

			

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๐๐ พลอากาศตรีหญิง อภิราช คันฉาย

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๓๒ บริษัท โกลว์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)

๑๑๓๕ บริษัท ชินเมวา (กรุงเทพ) จำ�กัด

๑๑๙๙ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

๑๑๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวัฒน์
เส้นทอง

(สำ�นักงานใหญ่)

๑๑๙๘ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ

เกษตรพืชผล

๓,๑๘๘.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๑๙๖ พลตรีหญิง วัชราภรณ์ แจ่มสุวรรณ

			

			

			

๑๐,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๑๑๙๗ พลโท ภิญโญ ณ นคร

๑,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑๐,๓๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑๑๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ณัฎฐ์

๑๑๖๓ เบค บ๊อกซ์ คาเฟ่ (BAKe Box Cafe)

๑๑๓๑ บริษัท โกลบอล เทรด อะไลอันซ จำ�กัด

๑๑๓๓ บริษัท คอนโทรลอจิค จำ�กัด

๓,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๑๙๕ พลตรีหญิง มาสิริ ธีรธำ�รง

๒,๐๐๐.๐๐

จำ�กัด

เทอญชูชีพ

(คุณกุสุมา จิรกุลพัฒนา)

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๙๓ พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์

๑๑๖๒ บริษท
ั เอนเกรท อินเตอร์เนชัน
่ แนล จำ�กัด

			

			

			

๓,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๙๑ พลเอก สมประสงค์ ม่วงกล่ำ�

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๖๑ บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี

๑๑๒๙ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
๑๑๓๐ บริษัท กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จำ�กัด

๑๑๙๐ พลเรือตรี หญิง วลัยวรรณ นาวิกบุตร

๑๘,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

๑๑๕๒ บริษัท มีทัลแฟบริเคเต็ด จำ�กัด

๑๑๕๔ บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย)

๕,๐๐๐.๐๐

๑๑๘๘ พลโท ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย

๑๑๙๔ พลตรี สุนทร บุตรศรี

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๒๑ คุณอินทัช สุวรรณเพ็ญ

๑๑๘๗ พระโอฬาร รตฺนปัญโญ

๕๐,๐๐๐.๐๐

(มหาชน)

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๙,๐๐๐.๐๐

๑๑๕๑ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำ�กัด

			

๒๐๐.๐๐

๑๑๘๖ พระสุวัฒน์ ภูริญาโณ สุอังคะวาทิน

๑๑๘๕ พระวีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

๓๓,๕๕๕.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑,๖๐๐.๐๐

๘๔,๐๐๐.๐๐

๑๑๙๒ พลตรี วิชัย ชัยประภา

๑๑๕๓ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำ�กัด

จำ�นวนเงิน

๑๑๘๔ พระราชปัญญารังษี

๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๘๓ พระรัตพันธ์ ฤทธารมย์

๑๑๕๐ บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น

(สำ�นักงานใหญ่)

๒,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๘๒ พระยงยุทธ ติสรโณ (หลังนาค)

๑๑๘๙ พลโท เล็ก จูฑะสุต

			

๔๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

รายชื่อ

๗,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำ�ดับ

๑๖,๘๐๐.๐๐

๑๑๔๘ บริษัท พี.เอส. ยูเนี่ยน โปรเกรส จำ�กัด

(ประเทศไทย) จำ�กัด

๑๒,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

๑๑๔๙ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จำ�กัด

			

๑๑๑๙ คุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา

๑๑๒๒ คุณอุดม มีทรัพย์

จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)

๖,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๒๐ คุณอำ�นาจ สุวรรณฤทธิ์

๑๑๔๗ บริษัท แบงค์ค็อก คิดส์ ราชพฤกษ์

			

(สาขาที่ ๐๐๐๐๒)

๑๑๑๗ คุณอาจ อรรถกระวีสุนทร
๑๑๑๘ คุณอาทิตย์ แซ่เล้า

๑๑๔๖ บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด

			

๓,๑๐๐.๐๐

๑๑๑๑ คุณอภิศักดิ์ อุฬารกุล

๑๑๔๕ บริษัท เน็ตเวิลด์ จำ�กัด

๕,๐๐๐.๐๐

๑๑๐๘ คุณอภิชาติ ฤทธิ์สำ�เร็จ

๑๑๑๐ คุณอภิวิชญ์ สุทธิเลิศวรกุล

๑๑๔๔ บริษัท น้ำ�ตาลพิษณุโลก จำ�กัด

			

๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๐๙ คุณอภิชิต - คุณรัตนา วรรณาไทร

รายชื่อ

๒๐๐.๐๐

๑๑๐๖ คุณอนุวัตร คงอุดมเกียรติ

๑๑๐๗ คุณอนุสรณ์ มงคลสมัย

ลำ�ดับ

๑๑๘๐ พระ เจตน์สฤษฏ์ เฉลิมพรรัตนา

๓,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

			

(นครแสงโสภานุเคราะห์)

๑๒๒๑ มูลนิธิชวาล - มาลัย ไชยธีระพันธ์

๑๒๒๓ มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
๑๒๒๕ มูลนิธิบุญชื่นบุญชุบรามโกมุท

๑๒๒๗ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๑๒๒๘ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

			

เฉลิมพระเกียรติ

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๙๐๒.๐๙

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

๑๒๒๙ มูลนิธิร่วมจิตกุศลทานเพื่อสังคม

๑๒๓๐ มูลนิธศ
ิ าลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

			

สมุทรสงคราม

๑๒๓๑ มูลนิธิสตรีวิทยา ๒

๑๒๓๒ มูลนิธิสายบุรีในกรุงเทพมหานคร
๑๒๓๓ แม่ชีประไพ ใยบัว

๑๒๓๔ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

๑๒๓๕ รองศาสตราจารย์เกษร วีรชาโต

๑๒๓๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ผการัตน์ รัฐเขตต์

๑๒๓๗ รองศาสตราจารย์ปราณี

			

วานิชเจริญธรรม

๑๒๓๘ ร้อยตรี อรุณ หวังสุข

๑๒๓๙ ร้านนิตยา เหล็กเพชร
๑๒๔๐ ร้านย่งฮั้ว

๑๒๔๑ ร้านขายผักสด

จำ�นวนเงิน

๑,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๔,๕๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

			

และตำ�บลใกล้เคียง

๑๒๔๔ ว่าที่พันตรี สุทรรศน์ ภุมรินทร์
๑๒๔๕ ว่าที่ร้อยตรี จรุญ มุ่งการนา

๑๒๔๖ ว่าที่ร้อยตรี วัฒนพล กล่อมภิรมย์

๑๒๔๗ ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย สนมฉ่ำ�

๑๐,๐๐๐.๐๐

๒๙,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๖๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๘,๔๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๒๔๘ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๔๙ ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

๑๐,๐๐๐.๐๐

			

ไชยธีระพันธ์

			

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒๕๐ สิบตำ�รวจเอก นวมินทร์ ปราบเขตต์
๑๒๕๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

			
			

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

๑๒๕๒ สมาคมคนตาบอดกรุงเทพมหานคร
๑๒๕๓ สมาคมเทคโนโลยีคนตาบอดไทย
๑๒๕๔ สมาคมวาทศาสตร์คนตาบอด

			

เพื่อการสร้างสรรค์

			

โรงเรียนคนตาบอดในประเทศไทย

			

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

๑๒๕๕ สมาคมศิษย์เก่าการศึกษานอก
๑๒๕๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

			

กระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

๑๒๕๗ สมาชิกหมู่บ้านนันทวัน รามคำ�แหง

๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๙๔๐.๐๐

๑๒๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

๔๘,๗๐๐.๐๐

๑๒๕๙ สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

๔,๓๐๐.๐๐

			

ศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

			

นราธิวาส

๑๒๖๐ หจก. วีนัส จิวเวลรี่

๒๔,๙๗๔.๐๐

๑๒๖๓ หม่อมราชวงศ์หญิงศรีโสภิต สุขสวัสดิ์

๑๕,๗๐๐.๐๐

๑๒๖๕ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด กรุงเทพไทยดีเซล

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๖๔ หม่อมหลวงดารัตน์ สวัสดิกุล

๑๒๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เกษมรุ่งกิจฮาร์ดแวร์

๑๒๖๗ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ฉลวยปิโตรเลียม
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๑๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๖๑ หม่อมราชวงศ์มงคลรัตน์ ศุขสวัสดิ์

๑๒๖๒ หม่อมราชวงศ์ธวัชชัย สุขสวัสดิ์

๑๒๗๑ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ศิลาภูฝ้าย

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๗๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ศิริวรรณ

๑,๐๐๐.๐๐

๖,๕๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

			

๒,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

๑๒๖๙ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มหาสมุทร

๑๒๗๐ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มิติชัย

๑๐,๘๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

ชาวตำ�บลทรงคนอง

มอเตอร์เซอร์วิส สำ�นักงานใหญ่

ธวัชชัย - ลัดดาวัลย์ - อัญชลี

๑๒๔๓ วัดทรงคนอง พร้อมด้วยประชาชน

			

๑๒๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บิ๊ก (รุ่งทวี)

			

			

๒๕,๐๐๐.๐๐

อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์

รายชื่อ

๑๐๐.๐๐

๑๒๔๒ โรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียน

			

ลำ�ดับ

๑๒๗๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริ - ศิริพร ๑๒๗๔ อาจารย์ชลธิชา จันทร์ทัด

				

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐

๑๘,๘๗๙,๐๙๘.๕๖

ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนเงิน
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