
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของท่ีบริจาค 

1 เด็กหญิง ธนภร น้อยประชา อ.1/1 13 ธ.ค.65   ของขวัญ 3 ชิ้น 

2 เด็กหญิง อภิญญา พรัมมา อ.2/1 13 ธ.ค.65 300   
3 เด็กหญิง ณิชาภัทร เซ่งลอยเลื่อน อ.2/1 13 ธ.ค.65 300   

4 เด็กหญิง ฐิติวรดา แก้วคง อ.3/3 13 ธ.ค.65   ตุ๊กตาตัวใหญ่ 1 ตัว 

5 เด็กหญิง พัสชนันท์ น้อยประชา อ.3/3 13 ธ.ค.65   กระติกน้้า 3 ชิ้น 
6 เด็กหญิง สุพิมภา  รุกขชาติพงศ์ไพร อ.3/3 13 ธ.ค.65   ตุ๊กตา 1 ตัว / ผ้าห่ม 1 ชิ้น 

7 เด็กหญิง พิชญ์สินี ยงกิตติเจริญ ป.1/3 13 ธ.ค.65   สมุดริมห่วง  12  เล่ม 
8 เด็กหญิง นันท์นภัสร ์ จันทร์พ่วง ป.1/3 13 ธ.ค.65 500   

9 เด็กหญิง อนามิกา มารุ่งเรือง ป.1/3 13 ธ.ค.65 300   

10 เด็กหญิง รัตนาวดี ปานแย้ม ป.2/1 13 ธ.ค.65 100   
11 เด็กหญิง จิรัชญา ปราสาททอง ป.3/1 13 ธ.ค.65   ชุดแก้ว 1 ชุด / น้้าวิตามิน 2 โหล 

12 เด็กหญิง นวพร ภูมิถาวร ป.3/3 13 ธ.ค.65   ขนม 2 ชิ้น 

13 เด็กหญิง มนัสนันท ์ จันทร์จิตร ป.3/3 13 ธ.ค.65 500 ขนม 1 ถุง 
14 เด็กหญิง อาภารัศม์ ยวงหิรัญ ป.3/3 13 ธ.ค.65 500   

15 เด็กหญิง ปุณญาพร ภุชชงค์ ป.5/2 13 ธ.ค.65   ผ้าห่มนวม 1 ผืน 

16 เด็กหญิง นิติกาญจน์ ภัทรสิริโรจน ์ ป.5/2 13 ธ.ค.65   ผ้านวม 1 ผืน 
17 เด็กหญิง วรันญา เพียงสันเทียะ ป.5/3 13 ธ.ค.65 100   

18 เด็กหญิง ณภัทรลภา ทองเพ็ชรมะดัน ป.5/3 13 ธ.ค.65 300   
19 เด็กหญิง ศุภนิดา โพธิ์ไพจิตร ป.5/3 13 ธ.ค.65 200   

20 เด็กหญิง ภูสิตานันท์ ล้อศิริวงศ์ ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   

21 เด็กหญิง จารุวรรณ โถค้า ป.6/2 13 ธ.ค.65 300   
22 เด็กหญิง กานต์พิชชา นรวิญญู ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   

23 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุขเสริม ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   



 

 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
24 เด็กหญิง ธนภัทร เกษรเพ็ชร ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   
25 เด็กหญิง รัชชานนท์ เลี่ยมสันต์ ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   

26 เด็กหญิง สิรินดา หงษา ป.6/2 13 ธ.ค.65 200   

27 เด็กหญิง ณัฐญาดา ดุลยพิรุฬหศิลป์ ป.6/2 13 ธ.ค.65 100   
28 เด็กหญิง กุญช์รชา ไทยภักดี ม.1/1 13 ธ.ค.65   ขวดน้้าพลาสติกใหญ่ 1 ชิ้น / ทิชชู 1 แพ็ค 

29 เด็กหญิง ชลนิภา อินโสม ม.1/1 13 ธ.ค.65 200   
30 เด็กหญิง รุจิยา เขียวสะอาด ม.2/1 13 ธ.ค.65   ของขวัญ/เครื่องเขียน  4 ชิ้น 

31 เด็กหญิง ชยุดา หมอยา ม.2/3 13 ธ.ค.65 500   


