
ท่ี ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของท่ีบริจาค 

1 เด็กหญิง อชิรญาณ ทองประเสริฐ อ.1/1 16 ธ.ค.65 300   

2 เด็กชาย พีระ เบาบุญ อ.1/1 16 ธ.ค.65 500   

3 เด็กหญิง กิดาการ มาตยชรา อ.1/1 16 ธ.ค.65 500   

4 เด็กหญิง พรรณปพร ทาทํานุก อ.1/2 16 ธ.ค.65   ผาขนหนู ขนาด (15X30) 2 ชิ้น 

5 เด็กหญิง เอวาริณ ชมสุข อ.1/2 16 ธ.ค.65 1,000 สบูและยาสีฟน 10 ช้ิน /  โอวัลตินและไมโล 5 แพ็ค / น้ํายาลางจาน 12 ช้ิน 

6 เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงประทุม อ.1/2 16 ธ.ค.65   หมอนผาหมซุกมือ 1 ชิ้น 

7 เด็กชาย ธนกฤต ยงพฤกษา อ.1/2 16 ธ.ค.65 500   

8 เด็กหญิง ไอยวริญ ทองชื่น อ.1/2 16 ธ.ค.65 500   

9 เด็กหญิง พิชชานุช อาณานุการ อ.1/2 16 ธ.ค.65   หนังสือ Sticker   สําหรับเด็ก  7 เลม 

10 เด็กหญิง วิชญาดา เพ่ิมพูน อ.1/2 16 ธ.ค.65   ผานวม 1 ผืน 

11 เด็กหญิง กมลทิพย นาขุนทด อ.1/3 16 ธ.ค.65 200 ของเลนตัวตอ 1 กลองใหญ 

12 เด็กชาย วราเมธ วงศหนองเตย อ.1/3 16 ธ.ค.65 200   

13 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธรรมศิริ อ.1/3 16 ธ.ค.65 500   

14 เด็กหญิง ณัฐธนิสชา เงางาม อ.1/3 16 ธ.ค.65 500   

15 เด็กหญิง เกตุมณ ี สมกําลัง อ.2/2 16 ธ.ค.65 300   

16 เด็กหญิง ริญญารัตน ริยะบุตร อ.2/2 16 ธ.ค.65   เคกโรล 2 กลอง/ ขนมเลย 1 แพ็ค / ขนมคอนเน 1 แพ็ค / koko 1 แพ็ค 

17 เด็กหญิง ปวีรดา ขํามี อ.2/2 16 ธ.ค.65 500   

18 เด็กหญิง รณิดา ครองส ี อ.3/1 16 ธ.ค.65 1,000   

19 เด็กหญิง ธัญวรัตน มูลชุมภ ู อ.3/1 16 ธ.ค.65   กระเปาใสเอกสาร 8 อัน / กลองบรรจุอาหาร 11 กลอง 

20 เด็กชาย ชยากร ตั้งมั่นอภิธรรม อ.3/2 16 ธ.ค.65 300   

21 เด็กหญิง วราพร เหมอโป อ.3/2 16 ธ.ค.65 500 ถุงเทา 12 โหล 

22 เด็กชาย ธนัช วศินชัย อ.3/2 16 ธ.ค.65 300   

23 เด็กหญิง เบญญาภา วศินชัย อ.3/2 16 ธ.ค.65 300   

24 เด็กหญิง รินลดา วงศรี อ.3/3 16 ธ.ค.65   กระเปา 5 ชิ้น 
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25 เด็กหญิง เมธกา สุวรรณฑล อ.3/3 16 ธ.ค.65 200   

26 เด็กหญิง สุภทัรดา มัควิน ป.1/1 16 ธ.ค.65   ท่ีใสบัตรนักเรียน 6 ช้ิน 

27 เด็กหญิง ทิพานัน เรืองชัยชนะกุล ป.1/1 16 ธ.ค.65   หนังสือเด็ก 8 เลม 

28 เด็กหญิง พัทธนันท ละกําปน ป.1/2 16 ธ.ค.65 1,000   

29 เด็กหญิง วรการณ วรธงชัย ป.1/2 16 ธ.ค.65 100   

30 เด็กหญิง ณัฐนพิน ชิวคา ป.1/2 16 ธ.ค.65 400   

31 เด็กหญิง วีรดา ถมยา ป.2/2 16 ธ.ค.65 100   

32 เด็กหญิง นารา บุญยวานิช ป.2/3 16 ธ.ค.65   สกอตเทปตกแตงลายการตูน 5 กลอง / ปฏิทิน 2023 ลายการตูน 4 อัน 

33 เด็กหญิง พรชนัน จิตสุภารัตน ป.2/3 16 ธ.ค.65   เสื้อยืด 30 ตัว 

34 เด็กหญิง อัญชิษฐา แสงพิทักษ ป.3/1 16 ธ.ค.65 200 ทิชชู 6 มวน / น้ํายาลางจาน 5 ถุง / แปรงสีฟน 10 อัน 

35 เด็กหญิง จิรัชญา ปราสาททอง ป.3/1 16 ธ.ค.65 300   

36 เด็กหญิง พิมพลภัส วงษมงคล ป.3/1 16 ธ.ค.65 100   

37 เด็กหญิง ธนัตชนก คุมรักษา ป.3/2 16 ธ.ค.65 100   

38 เด็กหญิง ณิชยาวัชร รวัชญานันท ป.3/3 16 ธ.ค.65 500   

39 เด็กหญิง สิรนิดา ซายม ี ป.3/3 16 ธ.ค.65 100   

40 เด็กหญิง กนกวลี นพเกา ป.4/1 16 ธ.ค.65 200   

41 เด็กหญิง ณัฐนิชา นอยอุทัย ป.4/1 16 ธ.ค.65 300   

42 เด็กหญิง ปุญรวิภา พันนารักษ ป.4/1 16 ธ.ค.65   คุกก้ี 1 กระปอง 

43 เด็กหญิง อารดา บุญยวานิช ป.4/2 16 ธ.ค.65   สกอตเทปตกแตงลายการตูน 15 กลอง  

44 เด็กหญิง ณัฐฑยา กฤษณคุปต ป.4/2 16 ธ.ค.65   ผาหม 1 ผืน 

45 เด็กหญิง พิชญธิดา พวงเพชร ป.4/3 16 ธ.ค.65   ชุดนอน 12 ชุด 

46 เด็กหญิง ทัศนภิรมณ อริยะปรานต ป.4/3 16 ธ.ค.65   ตุกตาหมาตัวใหญ 1 ตัว 

47 เด็กหญิง ภานุมาศ พรมเดช ป.5/1 16 ธ.ค.65 100   

48 เด็กหญิง ชลิตา จันทรัศมี ป.5/3 16 ธ.ค.65   กระเปาใสโนตบุค 1 ชิ้น / ถุงผาสปนจบอม 1 แพ็ค 
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49 เด็กหญิง อรจิรา ดีทองคาํ ป.5/3 16 ธ.ค.65 500   

50 เด็กหญิง หนึ่งธิดา ไมเขียว ป.6/2 16 ธ.ค.65   ผานวม 2 ผืน 

51 เด็กหญิง มินฑิตา ยางเดี่ยว ป.6/3 16 ธ.ค.65 500   

52 เด็กหญิง สุพิชญา ขาวโต ป.6/3 16 ธ.ค.65   ผาหมผืนใหญ 1 ผืน 

53 เด็กหญิง กัญชลิกา เชาวจิรพันธุ ม.1/1 16 ธ.ค.65 500 พัดลม 2 ตัว 

54 เด็กหญิง เขมิกา ตามไวย ม.1/1 16 ธ.ค.65 100 หนังสือ 

55 เด็กหญิง อังศุมาล ี แสนสีดา ม.1/1 16 ธ.ค.65 50   

56 เด็กหญิง อุรชา นิลรัตน ม.1/1 16 ธ.ค.65   ทิชชู 1 ชิ้น 

57 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา กฤษณคุปต ม.1/2 16 ธ.ค.65   ผาหม เซทดัสนี่ Disney  1 ชิ้น 

58 เด็กหญิง วิชญาพร กรรณประชา ม.1/3 16 ธ.ค.65   เตาปงยาง 1 เตา 

59 เด็กหญิง พีรพิชชา จันทรากาศ ม.3/3 16 ธ.ค.65   ตุกตาหมีตัวใหญ 2 ตัว 

60 นางสาว อภิชา ไทยทว ี ม.4/1 16 ธ.ค.65   ตุกตาตัวใหญ 2 ตัว 

61 นางสาว ขวญัชนก ยั่งยนื ม.4/1 16 ธ.ค.65   สมุด 7 เลม 

62 นางสาว สุปรียา จายะพันธุ ครู 16 ธ.ค.65   แมส 3 กลอง / เสื้อเช้ิต 2 ตัว 

 


