
ที่   ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
1 เด็กหญิง จิรภัทร บุญขันธ์ อ.1/1 14 ธ.ค.65   ชุดเครื่องเขียนขนาดเล็ก 40 ชิ้น 

2 เด็กหญิง นับดาว สุขถาวร อ.1/1 14 ธ.ค.65   ชุดดินสอ 6 ชิ้น / กระเป๋าดินสอ 6 ชิ้น 

3 เด็กหญิง ด.ช.ภูริภัทร ศรีมงคล อ.1/1 14 ธ.ค.65 200   
4 เด็กหญิง ด.ช.ภคพงษ์ อินโสม อ.1/1 14 ธ.ค.65 100   

5 เด็กหญิง พุฒิตา เชาว์ดีกรพันธุ์ อ.1/1 14 ธ.ค.65 300   
6 เด็กหญิง บุญญิสา จันทร์ศรี อ.1/1 14 ธ.ค.65 100   

7 เด็กหญิง ณภัทรศยา ทองเพ็ชรมะดัน อ.1/1 14 ธ.ค.65 200   

8 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ โพธิ์เอ่ียม อ.1/3 14 ธ.ค.65 100   
9 เด็กหญิง วินิตา จันทรโรจน ์ อ.2/1 14 ธ.ค.65   ที่นอนปิคนิคขนาด 3.5 ฟุต  1 ผืน 

10 เด็กหญิง สราภา สุขถาวร อ.2/2 14 ธ.ค.65 500   

11 เด็กหญิง อารยา ชูแผ้ว อ.2/2 14 ธ.ค.65   แก้ว 3 ชิ้น / พวงกุญแจ  10 ชิ้น 
12 เด็กหญิง ณัทณลัลน์  จันทพันธ์ อ.2/2 14 ธ.ค.65   หมอนผ้าห่ม 1 ชิ้น 

13 เด็กหญิง ปวริศา ฉายะจินดาวงศ์ อ.2/3 14 ธ.ค.65 500   

14 เด็กหญิง ด.ช.ชยาวิชญ์ ท้วมทอง อ.2/3 14 ธ.ค.65 100   
15 เด็กหญิง ด.ช.บุญชนะ ก าไลทอง อ.2/3 14 ธ.ค.65 500   

16 เด็กหญิง พิมพ์พจี วิชัยประสิทธิ์ศักดิ์ อ.2/3 14 ธ.ค.65 500   
17 เด็กหญิง นับตังค์ สุขถาวร อ.3/1 14 ธ.ค.65   ชุดดินสอไม้ 6 ชิ้น / กระเป๋าดินสอ 6 ชิ้น 

18 เด็กหญิง ปิยธิดา เซี่ยงหลิว อ.3/1 14 ธ.ค.65 500 ตุ๊กตาตัวใหญ่ 8 ตัว 

19 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พ่วงพร้อม ป.1/1 14 ธ.ค.65 500 หมอนตุ๊กตา 3 ชิ้น / พัพเค้ก 6 ชิ้น  
20 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จันทรประมูล ป.2/1 14 ธ.ค.65 500   

21 เด็กหญิง เอเชีย เทียนจิตราเพชร ป.2/1 14 ธ.ค.65   ผ้าห่ม 4 ผืน 

22 เด็กหญิง ศิริญาพร โมราเจริญ ป.2/1 14 ธ.ค.65 200   
23 เด็กหญิง นันท์นภัส อินทรสุวรรณ ป.2/3 14 ธ.ค.65 1,000   

 



ที่ ชื่อ -นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
24 เด็กหญิง อาภาภัทร อานอาชา ป.3/1 14 ธ.ค.65   ตุ๊กตาหมี 1 ตัว 

25 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สุทัศนาพจน์ ป.3/2 14 ธ.ค.65 100   

26 เด็กหญิง ศุภิสรา พานทอง ป.3/2 14 ธ.ค.65   โอวัลติน 1 ถุง (12 ซอง) 
27 เด็กหญิง อัญชิษฐา สิงห์ทอง ป.3/2 14 ธ.ค.65   กาน้ าร้อนคิตตี้ 1 ชิ้น 

28 เด็กหญิง บูชิตา รุจิชัยกุล ป.3/3 14 ธ.ค.65   โอวัลติน 1 แพ็ค 15 ซอง 
29 เด็กหญิง ฤทัย ไตรวิทยากรู ป.3/3 14 ธ.ค.65   มาม่า 1แพ็ค 

30 เด็กหญิง ชัญญนุช พรหมศิวรักษ์ ป.4/1 14 ธ.ค.65 100   

31 เด็กหญิง ภรวิภา กือสันเทียะ ป.4/1 14 ธ.ค.65 100   
32 เด็กหญิง ภัณฑิรา เย็นเสมอ ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   

33 เด็กหญิง ภัทรวดี ชัยสถาพร ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   

34 เด็กหญิง วรนุช เอี่ยมศรีนิรันดร์ ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   
35 เด็กหญิง กตัญญุตา โพธิสิทธิ์ ป.6/3 14 ธ.ค.65 200   

36 เด็กหญิง กมลวรรณ นามวงศ์ ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   

37 เด็กหญิง ปาณิสรา สุนประชา ป.6/3 14 ธ.ค.65 300   
38 เด็กหญิง ณัชชา คหัฏฐา ป.6/3 14 ธ.ค.65 500   

39 เด็กหญิง สวรส พู่กัน ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   
40 เด็กหญิง ปราณระวี นะรักษ์ ป.6/3 14 ธ.ค.65 500   

41 เด็กหญิง ชนันญา ขุนทรง ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   

42 เด็กหญิง ณัฐณิชา ด าสนิท ป.6/3 14 ธ.ค.65 300   
43 เด็กหญิง วชิราภรณ์ เกตุคชา ป.6/3 14 ธ.ค.65 200   

44 เด็กหญิง ภรภัทร ทิพย์วัน ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   
 

 



ที่ ชื่อ -นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
44 เด็กหญิง ภรภัทร ทิพย์วัน ป.6/3 14 ธ.ค.65 100   

 
45 
 

เด็กหญิง ปนัดดา เตโชวิชัยวัฒน์ ม.1/1 14 ธ.ค.65 1,000 
พัดลม/ผ้าห่ม/กาต้มน้ า อย่างละ 1 ชิ้น 

สนับสนุนชาฟั้นต์ขายในวันงาน(ใน
นามห้อง) 

46 เด็กหญิง พิชญาภา สมนา ม.1/1 14 ธ.ค.65 100   
47 เด็กหญิง กวินธิดา เสาร์แก้ว ม.1/1 14 ธ.ค.65 300   

48 เด็กหญิง ฐิตาพร บุญรักษา ม.1/1 14 ธ.ค.65 100   

49 เด็กหญิง ทักษอร ยอดบางเตย ม.1/1 14 ธ.ค.65 1,000   
50 นางสาว รมิตา สิริวงศ์วรัณ ม.3/3 14 ธ.ค.65 200 ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ 1 ตัว 

51 นางสาว ธนิดา ศรีธนะ ม.3/3 14 ธ.ค.65 300   
52 นางสาว จุฑาทิพย์ ช่างปัด ม.4/1 14 ธ.ค.65   ทิชชู่ 1 แพ็ค (5ห่อ) 

53 นางสาว ศลาสิณีย ์ เพ็งไร่ขิง ม.5/3 14 ธ.ค.65   ตุ๊กตาสโนไวท์ 1 ตัว 

54 นางสาว วัศยา มหาผลเจริญ ม.6/2 14 ธ.ค.65   ผ้าเช็ดตัว BOX SET  1 ชิ้น 
55 นางสาว Teacher Emma   ครูIEC 14 ธ.ค.65   ตุ๊กตา 2 ตัว 

56 นางสาว วิรมณ บัวแดง ครูชั้น ม.4/1 14 ธ.ค.65 
  
  

ร่ม 3 คัน/แก้ว 6 ใบ/แก้วมีหู 1 ใบ 

กระติกน้ า 1 ใบ/ขวดแก้วเยติ 1 ใบ 
57 นาง  ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์ ครู ชั้น ม.1/1 14 ธ.ค.65   กระเป๋าใบใหญ่ 5 ใบ 

58   ผู้จัดการบริษัท นรินทร์ทัวร์   14 ธ.ค.65 2,000   

59 เด็กหญิง อมรพัฐ สมิทธากร ป.6/3 14 ธ.ค.65 2,000  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


