
ที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
1 เด็กหญิง พัณณิตา ประไพรัตน ์ อ.1/2 19 ธ.ค.65 300   

2 เด็กชาย ภูมิทัศน์ สักทัด อ.2/1 19 ธ.ค.65 300   
3 เด็กหญิง จิดาภา วงศ์หนองเตย อ.2/1 19 ธ.ค.65 200   

4 เด็กหญิง เอมปวีร์ ปฐมจ ารัสรัตน ์ อ.2/2 19 ธ.ค.65 200   
5 เด็กหญิง กานต์พิชชา เผือกประพันธ ์ อ.2/3 19 ธ.ค.65 200   

6 เด็กหญิง สราวรี ชิวค้า อ.2/3 19 ธ.ค.65 400   

7 เด็กหญิง พิชญาภร แซ่หว่อง อ.2/3 19 ธ.ค.65 100   
8 เด็กหญิง บุญญิสา สิงห์นาวารัตน์ อ.2/3 19 ธ.ค.65 300   

9 เด็กหญิง มลินดา บุญชูศร อ.3/1 19 ธ.ค.65   ของขวัญ 1 ชิ้น / ขนม Trolli Gummi  3 ชิ้น 
10 เด็กหญิง ปุณยนุช ไพจิตร ์ อ.3/1 19 ธ.ค.65 100   

11 เด็กหญิง ฑิตยา นะวะกาศ อ.3/1 19 ธ.ค.65 500   
12 เด็กหญิง วรวลัญช์ เชียงประทุม ป.1/3 19 ธ.ค.65   ผ้านวมผืนใหญ ่ 2 ผืน 

13 เด็กหญิง ฟารีดา สุขเจริญ ป.4/1 19 ธ.ค.65   ลูกอมเจลลี่น้ าตาล 1 กล่อง 50 ชิ้น / ลูกอมผลไม้ 1 กล่อง 
14 เด็กหญิง ปรวิศา ไชยรักษ ์ ป.4/1 19 ธ.ค.65   ดินสอ 100 แท่ง/ ยางลบ 30 อัน / ไม้บรรทัด 24 อัน 

15 เด็กหญิง ชุติภา เนื้อทอง ป.4/1 19 ธ.ค.65   กล่องเครื่องส าอางอเนกประสงค์ 1 ชิ้น 
16 เด็กหญิง ปุญญิสา เย็นใจ ป.6/1 19 ธ.ค.65 200   

17 เด็กหญิง เพียงพิณ ศรีสุวรรณ ป.6/2 19 ธ.ค.65 500 น้ าอัดลม 3 ขวด 

18 เด็กหญิง ณัฏฐ์กานต ์ แซ่อึ้ง ป.6/3 19 ธ.ค.65   เจลแอลกอฮอลล้างมือ 100 ชิ้น 
19 เด็กหญิง วัลลภา ภิรมย์เสวก ม.1/1 19 ธ.ค.65 500   

20 เด็กหญิง ณัชชา เวชสุวรรณ์ ม.1/2 19 ธ.ค.65 100   
21 เด็กหญิง พิชชามณ ี ส่งแสง ม.1/3 19 ธ.ค.65 100   

22 เด็กหญิง กัญชพร สอนผัด ม.3/1 19 ธ.ค.65 100   
23 นางสาว สุทธิดา เกิดสีทอง ม.4/1 19 ธ.ค.65 200   

 

 



 

ที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ว/ด/ป เงินบริจาค สิ่งของที่บริจาค 
24 นางสาว ริสา นราพรทวีวัฒน์ ม.4/1 19 ธ.ค.65 400   
25 นางสาว ชัญญรัชต ์ นิธิวศยานนท์ ม.4/3 19 ธ.ค.65 300   

26 นางสาว อาภาณัฐ ผลกมล ศิษย์เก่า 19 ธ.ค.65 1,000   
27 ร.พ.วิชัยเวช อ้อมน้อย   19 ธ.ค.65   ที่นอนปิกนิค 5 ฟุต 2 ผืน 

28 บริษัท PKJ GROUP innovafion it คุณอ๊อฟ 19 ธ.ค.65   เครื่องปริ้น HP Connect and print copy and scan  2 เครื่อง 
29 บริษัท D.P.S. ออฟฟิตออโตเมชั่น จ ากัด   19 ธ.ค.65   พัดลม 14 นิ้ว  2 ตัว / ตุ๊กตาตัวใหญ่ 1 ตัว 

  คุณสาธิต สุรพันธ์ (ผจก.ฝ่ายขายและบริการ)         

30 ร้านสมุดจินตนา (คุณบรรเจิด)   19 ธ.ค.65 10,000   
 


