
ที� ช ื�อผ้บริจาคู จาํนวนเงนิ

1 ครอบครัว ธมัมรักษ์ 1,001

2 คณุ นชุ วฒิุอนสุรณ์ 1,000

3 คณุ ………. 60

4 คณุ ………. 600

5 คณุ สทุธิธรรม ทุ่งมีผล 10,000

6 คณุ จนุธนี วีรเจตบดีธชั 1,500

7 คณุ ………. 1,000

8 คณุ ………. 100

9 คณุ สมุนี-คณุสนุทร โภคาชยัพฒัน์ 100,000

10 คณุ วรสิทธิ โภคาชยัพฒัน์ 1 20,000

11 คณุ อมรรัศมิ ภาคสวุรรณ 1 10,000

12 คณุหมอสภุาพ-สจิุตรา-บษุบา-สิทธิ สาธรสเุมธี1 10,000

13 คณุ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชยั และครอบครัว 399

14 คณุ วิจกัร – ศภุนชุ คําบรรลือ 2,000

15 คณุ ชนาธิป คล้อยสวาท 500

16 คณุ จิราพร เปรมโยธิน 3,000

17 คณุ ณฐัวฒิุ ใจบญุ 500

18 คณุ ชาริณี วิวฒัน์พาณิชย์ 500

19 คณุ นิเคล ศรีนิวาสนั 10,000

20 ครอบครัวปั ?นวงศ์สกลุ 5,000

21 คณุ จตพุร ธโนปจยั 80

22 คณุ พชัราภรณ์ อปุสรรค์ 500

23 คณุ สวิุทย์ – สมิุตรา ปิ@นทองคํา 1,000

ชื�อบัญชี  ช ินกร ธ ัมมรักษ์  เลขท ี�บัญชี 2524534746

รายชื�อผ้บริจาคผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ู
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24 คณุ ………. 200

25 คณุ ………. 1,000

26 คณุ จีรวิทย์ จกันิสสยั 500

27 คณุ ………. 300

28 คณุ ………. 1,000

29 คณุ สิทธิชยั พมิเกิด + คณุกลัปนา เตาแก้ว 5,000

30 คณุ ชลีุพร ก้ามสนัเทียะ 2,000

31 นกัศกึษาอภิธรรม เจ้าหน้าที@กรมวิชาการเกษตร 8,120

32 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสา 16,370

33 คณุ จิรพร ลคันาภิเศรษฐ์ และครอบครัว 11,000

34 คณุ มิ@งกมล จีนะ และครอบครัว 1,000

35 คณุ ณฏัฐ์ภทัร์ รัตนากรไพบลูย์ และครอบครัว 500

36 คณุ … 50+100+20+100+99+50+30+200+50 699

37 คณุ Kannikar Wongchindawest 2,000

38 คณุ Amarin Kruithong 1,000

39 คณุ อิสรีย์ พสิทุธิโยธิน 1,000

40 คณุ ………. 1,000

41 คณุ ………. 5+50+100+109+300 564

42 คณุ ผศ. สมพร กิ@วแก้ว 5,000

43 ครอบครัว ปั ?นวงศ์สกลุ 20,000 20,000

44 คณุ Piyada Nantathong 300

45 คณุ Sawitri Taan 500

46 คณุ ปานสัดา ดีดพณิ 200

47 คณุ ………. 100

48 คณุ ณภคั แก้วจลุศรี 10,000
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49 คณุ เพื@อนร่วมงาน กรมวิชาการเกษตร 660

50 คณุ พนาพร พรมวงษ์ 194

51 คณุ บญุทรง วงเวียน 10,000

52 คณะศรัทธาบ้านสนัปเูลย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 925

53 คณุอา เซียน บ้านฝั@งหมิ@น 300

54 คณุ แม่ชี ธิญาดา นามมลูเพง็ 5,000

55 คณุ หลานไหม 361

56 คณุ ทศัน์ชนิกานต์ ประวตัิวงษ์ 1,000

57 คณุ สเุมธ รัตนใจบญุ 500

58 คณุ มทันิน บตุรจนัทร์ 500

59 คณุ ธนพล บญุปลกู 1,000

60 คณุ ………. 200

61 คณุ ………. 1,000

62 คณุ นิรันดร โถทองคํา 500

63 คณุ ………. 109

64 คณุ แม่ชีธรัสพร พฒุภิบรูณ์+แม่ชีกฤตพร กิ@งแก้ว 2,000

65 คณุ มนาทิตย์ ศิริวิมตุรธรรม 400

66 คณุ จนุธนี วีรเจตบดีธชั 2,000

67 คณุ เปรม แซเ่จี ?ยง 300

68 คณุ Saowaluck Damrongkulkamjorn 500 500

69 คณุ ณฐัชนน อปุสรรค์+โชติกา รัตนาภรณ์นกุลุ 1,000

70 คณุ อมรรัตน์ และ อณกุลู เมินเมือง 1,000 1,000

71 คณุ Thanin Chaturawit 1,000

72 คณุ วราพร จงจิรัฐิติกาล 500

73 คณุ Saon Nam 3,000 3,000
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74 ครอบครัว จ.ส.อ. เจตน์จนัทร์-ส.ต.อ. รุ่งทิวา รู้ทวีผล 2,000

75 ครอบครัว ดต.สมพร-สพุตัรา คํานนท์ 2,000

76 ครอบครัว พอ่สมบรูณ์ บญุปก+พอ่มนสั สิทธิมงคล 2,000

77 คณุ ไส สีพา + คณุ ธนวรรณ หวงัดี 2,000

78 ผญ. อดลุย์ + คณุ สายฝน ก้อนทรัพย์ 2,000

79 คณุ สงัวาลย์ หาสียา 2,000

80 คณุ นิตยา หาสียา 2,000

81 คณุ ทิตาวีต์ หาสียา 2,000

82 คณุ วาสนา หาสียา 2,000

83 คณุ ดารุณี สีพา 2,000

84 คณุ วิทวสั สีพา 2,000

85 คณุ รํานงศ์ สีพา 2,000

86 คณุ ปัทมา-Volodymyr Yaskulka 3,323

87 คณุ พลูสขุ อ้อพลู 3,323

88 ร้านรองเท้าโซวเจริญ คณุ ยศ แซโ่ซว 500

89 คณุ สมุาลย์ สริุยา 1,000

90 คณุ วรี เกื ?อวงศ์ 1,000

91 คณุ  …… 200

92 คณุ รัชนี ชพูนิิจ 1,000

93 คณุ  …… 1,000 1,000

94 คณุ นพชยั วีระมาน 60,000

95 คณุ สภุชัชา สสุขุสินธ์ 6,000

96 คณุ สมุนี โภคาชยัพฒัน์ 15,000

97 อทิุศกศุลให้ คณุ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 10,000

98 คณุ จิดาภา-กฤษณะ-ธเนศ บรรทมสินธุ์ 1,000
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99 คณุ วนิดา กาญจนกิ@งแก้ว 1,000

100 คณุ อรุณวรรณ สพนัธุพงษ์ 2,000

101 คณุ อํานาจ สพนัธุพงษ์ 3,000

102 คณุ …… 500

103 คณุ …… 100

104 คณุ สิริมณฑ์ สิงห์ตั ?งกมล 1,000

105 คณุ ธนวตัร วรศกัย์ดินนัตร์ ( แอมป์ ) 1,000

106 คณุ ชนิดา จงจิรัฐิติกาล และคณะ 4,500

107 คณุ ธนากฤษฏิ สทุาชยั 1 (ท๊อป) และคณะ 700

108 คณุ สวุรรณา สตัยาเลิศธรรม 1,000

109 คณุ อคัคภมิู ศาสนานนัทน์ 1,000

110 คณุ มานิดา ศรีรัตต์ 1,000

111 คณุ ภาสวรรณ วฒันสิน 1,000

112 คณุ เขมิกา เอกธาดานนท์ 1,000

113 คณุ สณีุ กลุตระวฒิุ 1,000

114 คณุ พชิยั ธรรมจามร 1,000

115 คณุ ภาวรีย์ ทรัสติยา 500

116 คณุ นจุรี วศินะเมฆินทร์ 500

117 คณุ ชลิตา เฟื@ องอารมณ์ 1,000

118 คณุ ธชัช เฟื@ องอารมณ์ 1,000

119 คณุ ญาภรณ์ เฟืองอารมณ์ 1,000

120 คณุ …… 100

121 คณุ สปันนา วรงค์พรกลุ (ปุม้) 3,000

122 คณุ พีณา จนัทะแก้ว และครอบครัว 500

123 ม ร.ว. อมรรัตน์ กฤดากร 10,000
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124 ม.ล.จินตนาการ รุจวิชยั 10,000

125 ม.ล.อนตุรจิตต์ เกษมศรี 10,000

126 คณุ รัตนา รัตนพล 5,000

127 คณุ วริศรา รัตพล 5,000

128 คณุ สภุรา อติชาตการ 5,000

129 คณุ จริยา อติชาตการ 1,500

130 คณุ อทุยั อติชาตการ 1,000

131 คณุ วิเชียร+นฤดี+ชญาภรณ์ อติชาตการ 1,000

132 คณุ ทิพวรรณ จลุโอภาส 500

133 1คณุ เชาวลิต นิตยะ และ เมตตา วิชยัพฤกษ์ 1,000

134 คณุ ปัทมาวรรณ แซม้่า+คณุ รัตนพรรณ ภาพย์วิวฒัน์ 200

135 อ.สายฝน สฤษดิกลุ+คณะน.ศ.พยาบาล วพบ.เชียงใหม่ 5,000

136 คณุ Perada Limloetmongkol 100

137 ครอบครัว คณุ พชัราภรณ์ อปุสรรค์ 3,000

138 คณุ ตลุยา พทัโร และครอบครัว 200

139 คณุ จลุเทพ ศภุทวีวฒิุ 2,000

140 คณุ รัตนา แสงพุม่ ,เอกภพ คนเฉลียว 500

141 คณุ มาลยั ศภุกรโอฬารกลุ 500

142 คณุ สดุา สิงหราไชย 300

143 คณุ พฒัชนี สระแก้ว 500

144 คณุ อมัพา วงศ์ทองศรี 200

145 คณุ อบุล จํารูญรัตน์ 1,000

146 คณุ วิชชนา จํารูญรัตน์ 5,000

147 คณุ อรอมุา แก้วทองดี 300

148 คณุ ภคพร นกเล็ก 200
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149 คณุ แน่งน้อย งามพรสขุสวสัดิ 1 1,300

150 คณุ พรพมิล-สมพงศ์ ทุ่งมีผล 200

151 คณุ ชตุิกาญจน์ บริุนทรวรวิทย์ และครอบครัว 900

152 คณุ เนาวนชุ ไตรนรพงศ์ 500

153 คณุ วิภา พฒันวณิชชกลุ 500

154 คณุ ลดัดาวลัย์ ศรีงามผ่อง 1,100

155 คณุ พรทิพย์ โพธิจนัทจินดา 1 2,000

156 คณุ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 3,000

157 คณุ จินตนา พรคณุพระ 7,000

158 คณุ ปรางแก้ว ไตรโลหกะ 3,000

159 คณุ ปรเมษฐ - ทรงพล กปัตพล +คณุ จฑุามาศ วงศ์อรินทร์ 3,000

160 คณุ ……… 300

161 ดอกเบี ?ยเงินฝาก 277

162 คณุ กาญจน์ณฏัฐา เดชาธิการวฒันากิจ 1,000

163 คณุ อภิเชษฐ์ สําพล 309

164 คณุ สงัวาลย์ หาสียา 10,000

165 คณุ นิตยา หาสียา 17,000

166 คณุ ทิตาวีร์ หาสียา 10,000

167 คณุ วาสนา หาสียา 17,000

168 คณุ น้อย หาสียา 3,230

169 คณุ สวุรินทร์ ใจแก้ว 1,000

170 คณุ สมบตัิ คณุ สวุรัตน์ ดช.ศิระ กิติกร 1,000

171 คณุ ลินดา กมุาละ 200

172 คณุ สตัติยรัตน์ (ปัญญาดี) ฮอร์ 1,000

173 คณุ รุ่งนภา สืบพรหม 500
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174 คณุ รุ่งนภา แสงคํา 1,000

175 คณุ สายณัห์ พวงเข็มแดง 1,000

176 คณุ นนัทิภคัค์ ทวีชาติ 600

177 คณุ สมหญิง ยบัวะราช 400

178 คณุ ทบัทิม ยบัวะราช 400

179 คณุ แคทรียา เทศนอก 400

180 คณุ พงษ์พนัธ์ เสาวพทุธสเุวช 3,000

181 คณุ ……… 1,800

182 คณุ รัชนี  ชพูนิิจ 2,000

183 คณุ เสถียรพร  กิตติรุ่งเรืองชยั 419

184 คณุ ……… 100

185 คณุ ……… 625

รวม 623,848

บริจาค เข้าบัญชี ศาลาธรรม  601,848 บาท

เจ้าภาพโอนมัดจาํ เมทลัชีท 22,000 บาท (บลิรายจ่าย 80)

รวมยอดบริจาค  623,848  บาท


