
ที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
1 เด็กชาย เดวินท์ อาว อ.2/2 15 ธ.ค.65 500   

2 เด็กหญิง ปริชญา จันทร์ศรี อ.3/2 15 ธ.ค.65 100   
3 เด็กชาย อภิลักษณ์ วงษ์ศร อ.3/2 15 ธ.ค.65   ตุ๊กตา 10 ตัว /ลิคคริดเปเปอร์ 50 ชิ้น 

4 เด็กหญิง วราภรณ์ พิมพ์ทอง อ.3/2 15 ธ.ค.65 500   
5 เด็กหญิง ดาณ์นาห์ ศตายุทวีรัตน์ อ.3/2 15 ธ.ค.65 ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนกล่องใหญ่ 2 ชิ้น /กล่องสีไม้ 3 ชิ้น /เครื่องเขียนชุดเล็ก 4 ชิ้น 

6 เด็กหญิง ไอรีน เจนนับ อ.3/3 15 ธ.ค.65   สกู๊ดเตอร์ 1 คัน 
7 เด็กหญิง ณิชกมล กลมสะอาด ป.1/1 15 ธ.ค.65 300   

8 เด็กหญิง ธัญญรัตน ์ มะนะชีวิน ป.1/3 15 ธ.ค.65   ดินสอคริสต์มาส (ดินสอเปลี่ยนไส้) 56 ชิ้น 

9 เด็กหญิง ตรีนภา สาตแฟง ป.2/2 15 ธ.ค.65 100   
10 เด็กหญิง อัญญดา หอยสังข์ ป.2/2 15 ธ.ค.65 300   

11 เด็กหญิง ญาณิน สุขีแดน ป.2/2 15 ธ.ค.65 100 ผ้าห่ม 1  ผืน 
12 เด็กหญิง อัยยา เจนนับ ป.3/2 15 ธ.ค.65   สกู๊ดเตอร์เด็ก 1 ชิ้น 

13 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุญขันตินาถ ป.3/2 15 ธ.ค.65 กระเป๋า 3 ใบ / แฟ้ม A4 3 ใบ/ ผ้าเช็ดหน้า 6 ผืน / แมส 2 ห่อ / ไม้บรรทัด 10 อัน 
14 เด็กหญิง ประภัสสร สุนทรพงษ์ ป.4/1 15 ธ.ค.65   น้้าผลไม้ 1,200 ขวด 

15 เด็กหญิง ญาณิศา ชูก้าเหนิด ป.4/1 15 ธ.ค.65 100   
16 เด็กหญิง รดา กลัมพสุต ป.4/2 15 ธ.ค.65   ปากกาไวท์บอร์ด 2 แพ็ค 

17 เด็กหญิง ฐานิตา เข็มเพ็ชร ป.4/2 15 ธ.ค.65   กระติกน้้า 2 ชิ้น 
18 เด็กหญิง ปภัสศรันย์ อนุสรณ์วัฒนกุล ป.5/2 15 ธ.ค.65   เสื้อ 5 ตัว 

19 เด็กหญิง กุลธิดา ใจเอื้อ ป.6/1 15 ธ.ค.65 100   

20 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร สุทัศนาพจน์ ป.6/1 15 ธ.ค.65 100   
21 เด็กหญิง กัญญาภัค วันนาพ่อ ป.6/1 15 ธ.ค.65 200   

22 เด็กหญิง ทัศนีย์ ฤกษ์เมือง ป.6/1 15 ธ.ค.65 200   
23 เด็กหญิง วิชญาพร พันธ์เมฆากุล ป.6/1 15 ธ.ค.65 200   

24 เด็กหญิง มินฑิตา ยางเดี่ยว ป.6/3 15 ธ.ค.65 500   
25 เด็กหญิง กชกร นุชประไพ ม.1/1 15 ธ.ค.65 100   

 



ที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
26 เด็กหญิง ร่มฉัตร ศิลาวัชรพล ม.1/1 15 ธ.ค.65 500   

27 เด็กหญิง นัททิตา แก้วเพชรสกุล ม.1/1 15 ธ.ค.65 200   
28 เด็กหญิง นัฐมัย ภิกขุวาโย ม.1/1 15 ธ.ค.65 100   

29 เด็กหญิง จิริยาภรณ์ โล่ห์ค้า ม.1/1 15 ธ.ค.65 200   
30 เด็กหญิง ณิชชา เจียรวาปี ม.1/1 15 ธ.ค.65   ปากกา 50 ด้าม 

31 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญมาด ี ม.1/2 15 ธ.ค.65 100   
32 เด็กหญิง กัญญพัชร สกุลตันเจริญชัย ม.2/3 15 ธ.ค.65   กระปุ๊กออมสิน 40 ใบ / ชุดเคร่ืองเขียน 25 ชุด / ลิควิดเปอร์แห้ง 

33 เด็กหญิง พิชญา ต่อศิริกุลฑล ม.2/3 15 ธ.ค.65 500   

34 นางสาว วรรณนิษา ม่วงเรือง ม.5/3 15 ธ.ค.65 100   
35   ในนามห้อง ม.6/1   15 ธ.ค.65   เตาหมูกะทะ 1 เตา 

36   น.ส.สุมาร ี พรมเจริญ ศิษย์เก่า 15 ธ.ค.65   ทิชชูเปียก 2,700 ห่อ 
37   นางยุวดี เทพถนอม ครูชั้น ป.2/2 15 ธ.ค.65   หมอนข้าง 1 ใบ 

38   Teacher Janny ครูIEC 15 ธ.ค.65   อคูเลเล่ 1 อัน 
39   บริษัท M-Seven (Thailand) Company 

Limited 
  15 ธ.ค.65   หม้อหุงข้าวใบใหญ่ 1 ใบ 

40   บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ้ากัด   15 ธ.ค.65 2,000   

41   บริษัท ไอศกรีม เนสเล่   15 ธ.ค.65   จักรยาน 5 คัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ ชื่อ  - นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 

1 เด็กหญิง กวินทิพย์ ศรีรตันสกุลชัย ป.3/1 9 ธ.ค.65   ตุ๊กตา 1 ชิ้น / ของเล่น 6 ชิ้น 

2 เด็กหญิง ธนิดา จินดามรกต ป.3/1 9 ธ.ค.65 200   
3 เด็กหญิง ธนัตชนก คุ้มรักษา ป.3/1 9 ธ.ค.65 200   

4 เด็กหญิง วัชราภัสร์ ล้อศิริวงศ์ ป.3/3 9 ธ.ค.65 100   

5 เด็กหญิง ณัฐนันท์ วรกิจสาทร ป.4/2 9 ธ.ค.65   หม้อไฟฟ้า 1 ชิ้น 
6 เด็กหญิง ปิยธิดา แสนศิลา ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   

7 เด็กหญิง วรินทร ศรีฮาด ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   
8 เด็กหญิง ธนัญญา ทนอุบล ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   

9 เด็กหญิง ศิรภัสสร มิ่งแก้ว ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   

10 เด็กหญิง ณัฐณัฏฐ ์ ใหม่เอ่ียม ป.4/3 9 ธ.ค.65 200   
11 เด็กหญิง กัญญาพัชร บางพระ ป.4/3 9 ธ.ค.65 300   

12 เด็กหญิง ธาราทิพย์ พรสุรัตน์ ป.4/3 9 ธ.ค.65 200   
13 เด็กหญิง ชลลดา เศรษฐพงษ ์ ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   

14 เด็กหญิง บุญฑริกา ศรีสกุล ป.4/3 9 ธ.ค.65 200   
15 เด็กหญิง จิดาภา สมสกุล ป.4/3 9 ธ.ค.65 200   

16 เด็กหญิง อิษฎา หยุ่นจิตต ์ ป.4/3 9 ธ.ค.65 200   
17 เด็กหญิง ปัญพร ค้าจันทร ์ ป.4/3 9 ธ.ค.65 100   

18 เด็กหญิง ณฐมณ ท้วมทอง ป.5/1 9 ธ.ค.65 100   

19 เด็กหญิง อรนิชชา นิลรัตน์ ป.5/1 9 ธ.ค.65   ตุ๊กตาเต่า 1 ชิ้น 

20 เด็กหญิง อมลวรรณ เอี่ยมหน่าย ป.5/2 9 ธ.ค.65 300   

21 เด็กหญิง ชลธนภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ ป.5/2 9 ธ.ค.65   ตุ๊กตาพวงกุญแจ 20 ชิ้น 
22 เด็กหญิง ปริตตา ภู่สุวรรณ ป.6/1 9 ธ.ค.65 200   

23 เด็กหญิง เมธาว ี แสงใสแก้ว ป.6/1 9 ธ.ค.65 200   
24 เด็กหญิง ณัฐกฤตา สุดใจ ป.6/1 9 ธ.ค.65 100   

25 เด็กหญิง ศิริกัญญา นิลนามะ ม.1/2 9 ธ.ค.65 300   
 



 

ที่   ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป  เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 

26 เด็กหญิง สิริรัศมิ์ กิ่งสวัสดิ ์ ม.1/2 9 ธ.ค.65 100   

27 เด็กหญิง ณฐมน ศรีโยหะ ม.1/2 9 ธ.ค.65 300   

28 เด็กหญิง ณัฐชา พันธุ์แตง ม.1/2 9 ธ.ค.65 100   

29   พิชญาภัค สังขทิพย์ ม.1/3 9 ธ.ค.65 50   

30 เด็กหญิง พัทธ์ธีราธร สุทธิรักษ์ด้ารง ม.1/3 9 ธ.ค.65 300   

31 เด็กหญิง ปวริศา สุนประชา ม.1/3 9 ธ.ค.65 300   

32   สุชัญญา แสงเพลิง ม.1/3 9 ธ.ค.65 100   

33 เด็กหญิง ญาณัจฉรา เต็มเกียรติสิริ ม.1/3 9 ธ.ค.65 120   

34   ธัญพิชชา สังวรณ์ ม.2/1 9 ธ.ค.65 300   

35 เด็กหญิง สุภัสสร งั่วสมบูรณ์ ม.2/1 9 ธ.ค.65 200   

36 เด็กหญิง ฐิติพร ศรีมีธรรม ม.3/2 9 ธ.ค.65 300   
 


