รายนามผู้บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563

กรกฎาคม 2563			
1 แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
2,500.00 บาท
2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
200,000.00 บาท
3 คณะครูและสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 1,000.00 บาท
วัดเนินบุญญารามวัดเนินบุญญาราม
4 คุณเทวี แสงโสภณ
5,000.00 บาท
5 คุณเพ็ญพรรณ มีถาวร
5,000.00 บาท
6 คุณเพ็ญศรี รายสันเที๊ยะ
100.00 บาท
7 คุณเพียงรัก มานะสถิตพงศ์
20.00 บาท
8 คุณเลขา มาโนช
100.00 บาท
9 คุณแม่เซียมใน้ ศรีวิภาสถิตย์ และครอบครัว
50.04 บาท
10 คุณแสงจันทร์ จิระสุข
2,000.00 บาท
11 คุณไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ
1,000.00 บาท
12 คุณไพจิตร ขวัญปกรณ์
1,000.00 บาท
13 คุณกนกพร หาญบ�ำรุงธรรม
1,000.00 บาท
14 คุณกรรณิกา กุลสยาม
500.00 บาท
15 คุณกรุณา ช�ำนาญกิจ
20.00 บาท
16 คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ
10,000.00 บาท
17 คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ
10,000.00 บาท
18 คุณกัทลี จูฑะพุทธิ
300.00 บาท
19 คุณกันต์กนิษฐ หล่อกิติยะกุล
100.00 บาท
20 คุณกาญจนา เดชะเทศ
1,000.00 บาท
21 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
100.00 บาท
22 คุณกิตติภณ มูลจัด
100.00 บาท
23 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
300.00 บาท
24 คุณจักรภพ ต่อเงิน
555.00 บาท
25 คุณจันทร์ธร มีแสง
20,000.00 บาท
26 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
27 คุณจุลาภรณ์ เสนีย์วาศน์
3,000.00 บาท
28 คุณฉันทจิต หมั่นมา
100.00 บาท
29 คุณชญาพิจ์ ดวงจันทร์
2,000.00 บาท
30 คุณชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
500.00 บาท
31 คุณชาคริยา โภคินธรณ์
1,000.00 บาท
32 คุณชิษณุชา อ่อนค�ำ
300.00 บาท
33 คุณชุติมา กองสุวรรณ์
1,000.00 บาท
34 คุณณัชวันกานต์ ชีวะเสรีชล
1,000.00 บาท
35 คุณณัฐธิชา งามสันเทียะ
100.00 บาท
36 คุณณัฐพร ปลาโพธิ์
20.00 บาท
37 คุณณุกานดา อดุลชัยกุล
2,000.00 บาท
38 คุณดรงค์ฤทธิ์ อัศวลาภนิรันดร
500.00 บาท
39 คุณดรุณี อ่อนนุ่ม
200.00 บาท
40 คุณดวงตา สุพล
10,000.00 บาท
41 คุณดวงภร ทุนเจริญ และครอบครัว
300.00 บาท
42 คุณดิเรก บุญชนะสุกิจ
1,000.00 บาท
43 คุณทรงยศ-คุณนวรัตน์ เหล่าศิริพจน์
5,000.00 บาท
44 คุณทัศนีย์-คุณสมศักดิ์ วิฑูรทัศน์
99.00 บาท
45 คุณทิพวรรณ หงส์วัฒนพงศ์
200.00 บาท
46 คุณธนิดา ก่อวุฒิกุลรังษี
2,000.00 บาท
47 คุณธมนวรรณ ยอดถาวร
1,000.00 บาท
48 คุณธวัชชัย อนันต์ประกฤติ
10,000.00 บาท
49 คุณนงนภัส ธนาเดชเดชา
100.00 บาท
50 คุณนันทศักดิ์ พูนพิริยากรณ์
1,000.00 บาท
51 คุณนิตยา บุญพ่วง
160.00 บาท
52 คุณนิตยา บุญพ่วง
160.00 บาท
53 คุณนิตยา พูนสุขทรัพย์
1,000.00 บาท
54 คุณนิธิรุจน์ พงศ์วราพิศาล
1,000.00 บาท
55 คุณบุญช่วย-คุณสมศิริ บุญเลิศโชคดี
5,000.00 บาท
56 คุณบุญชัย-คุณวิมลรัตน์ คุ้มภิญโญ
800.00 บาท
57 คุณบุญศิริ จรจรูญ
1,000.00 บาท
58 คุณบุบผา จันทร์แสงสุก
100.00 บาท
59 คุณบุศรา เลิศศักดิ์วิมาน
400.00 บาท
60 คุณปรเมศวร์ โกศินานนท์
3,000.00 บาท
61 คุณประกายพรรณ อินทรสมบัติ
2,000.00 บาท
62 คุณประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
2,000.00 บาท
63 คุณประนอม คันศร
1,500.00 บาท
64 คุณประภาพร โกเมศมุนีบริรักษ์
1,000.00 บาท

65 คุณปราณี กฤษณกรี
66 คุณปราณี สกุลลิขเรศสีมา
67 คุณปริยาพร เทพประสิทธิ์
68 คุณปริวรรต พูลเพิ่ม
69 คุณปานใจ เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล
70 คุณปีเตอร์ รีล โฮเวิร์ด เดวิส
71 คุณผกามาศ ไกรสุวรรณ
72 คุณพรทิพย์พา กิตติ์วราภัทร
73 คุณพ่อสิทธิชัย-คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
74 คุณพัชรี บริพันธ์
75 คุณพันทิพา มิ่งเมือง
76 คุณพิมพ์ใจ แซ่ดิน
77 คุณพิสิษฐ์ วงศ์กนิษฐ์
78 คุณพิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล
79 คุณพีรญา พรอเนกสกุล
80 คุณภราดี บุตรศักดิ์ศรี
81 คุณภัทรา วิทยไพสิฐสันต์
82 คุณภากมล รัตตเสรี
83 คุณภาณุสิษฐ์ ซุ่นไล้
84 คุณภูมิเพชร เพชรตีบ
85 คุณมรกต ลีนุตพงษ์
86 คุณมาลี คงวารี
87 คุณยุคล ศศานนท์
88 คุณรพิรัตน์ ธนินท์ธาดาภรณ์
89 คุณรพิรัตน์ ธนินท์ธาดาภรณ์
90 คุณรพิรัตน์ ธนินท์ธาดาภรณ์
91 คุณรอบทิศ ไวยสุศรี
92 คุณรัฐวิชญ์ วิวัฒน์รัตนสุข
93 คุณลักษมี ไอศะนาวิน
94 คุณลัดดา ลิมปัธนาวิวัฒน์
95 คุณลาวัลย์ ลลิตนารา
96 คุณล�ำยอง นัสบุตร
97 คุณวชิระ กลิ่นระคนธ์
98 คุณวดี คุณประยูรสวัสดิ์
99 คุณวรพรรณ หิรัญประดิษฐ
100 คุณวรรณพิม จรัสแสงสกุล
101 คุณวรวรรณี ตุลยายน
102 คุณวรวรรณี ตุลยายน
103 คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์
104 คุณวิภาพร ล�่ำปิยะ
105 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
106 คุณวิลาวัณย์ วิเชียรทศพร
107 คุณวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
108 คุณศรัณยา บุษปฤกษ์
109 คุณศรีสมบัติ รุ่งเหมือนฟ้า
110 คุณศักดิ์พันธ์ ชูตระกูล
111 คุณศาสตร์ตราวุธ จันทะพันธ์
112 คุณศิริพร ศรีนวกุล
113 คุณศิริรัตน์ พิมลพันธุ์
114 คุณสญชัย สุพล
115 คุณสนอง จ�ำรักษ์
116 คุณสพล เตชธนพงศ์
117 คุณสมจอง สุขสังวาลย์
118 คุณสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ
119 คุณสมบัติ สามยอด
120 คุณสมภพ ตาลสอน
121 คุณสวนีย เสตเสถียร
122 คุณสวรินทร์ รักกุศล
123 คุณสายทิพย์-คุณฑิฆัมพร แก้วประทุม
124 คุณสายหยุด กิ่งแก้ว
125 คุณสุทธิพะเยา อินทนะ
126 คุณสุนทร แก้วลายทอง
127 คุณสุมาลี คุ้มภิญโญบุญ
128 คุณสุรีย์ จันทิมากร
129 คุณสุวรรณ ถนอมบุญ
130 คุณสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา

100.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
10,000.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
50.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
10,000.00 บาท
3,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
5,000.00 บาท
999.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
50.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
132.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
50.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,477.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
300.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
400.00 บาท
200.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,500.00 บาท
5,000.00 บาท
60.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
10,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
300.00 บาท
50,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
2,500.00 บาท
1,000.00 บาท
5,250.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

131 คุณอชิรญา รัชตะวรรณ
30,000.00 บาท
132 คุณอรจิรา ไชยชเนตรตี
100.00 บาท
133 คุณอรนุช ศิริเลิศพิทกั ษ์
608.00 บาท
134 คุณอรวรรณ ลลิตนารา
500.00 บาท
135 คุณอรศรี ภู่ชนะกิจ
1,000.00 บาท
136 คุณอรุณรัตน์ มงคล
100.00 บาท
137 คุณอัจฉราภา ปะระมัสโส
100.00 บาท
138 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
139 คุณอาภรณ์ ดวงจันทร์
200.00 บาท
140 คุณอาภาวดี กนกะปิณฑะ
300.00 บาท
141 คุณอารีย์ คงบรรทัด
100.00 บาท
142 คุณอุทยั อติชาตการ
1,000.00 บาท
143 ด.ญ.พัชราพรรณ พูนกล้า
30.00 บาท
144 บริษทั เค.เอ็น.ท.ี เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด 500.00 บาท
145 บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดักส์ จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
3,000.00 บาท
146 บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จ�ำกัด
1,000.00 บาท
147 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ�ำกัด สาขาที่ 00013
5,000.00 บาท
148 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด 5,000.00 บาท
149 บริษัท โปรเทคตรอน จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 500.00 บาท
150 บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
1,000.00 บาท
151 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
1,000,000.00 บาท
152 บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
1,000,000.00 บาท
153 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2,000.00 บาท
154 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
1,000,000.00 บาท
155 บริษัท พรพรรณวรี จ�ำกัด
1,000.00 บาท
156 บริษัท สารคามออยล์ จ�ำกัด
300.00 บาท
157 บริษัท สื่อสากล จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 200,000.00 บาท
158 พ.อ. ชาญชัย คันศร
1,500.00 บาท
159 พระอาจินต์ หีบพร
2,000.00 บาท
160 รศ.นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
2,000.00 บาท
161 สมาคม YWCA กรุงเทพมหานคร
200,000.00 บาท
162 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พะเยา
92,000.00 บาท
163 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิลาภูฝ้าย
10,000.00 บาท
			
สิงหาคม 2563			
1 เรืออากาศโท หญิง พรรณศิริ แสงผิน
5,000.00 บาท
2 คณะกรรมการ จัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310
ครั้งที่ 54
100,000.00 บาท
3 คุณเชื้อ ช้างทอง
1,000.00 บาท
4 คุณเพ็ชรรัตน์ อ่วมแย้ม
100.00 บาท
5 คุณเพ็ญศรี รายสันเทีย๊ ะ
100.00 บาท
6 คุณเพียงใจ โรจนจยาวรรณ
100.00 บาท
7 คุณเริงนันท์ ไทยจ�ำเนียร
1,000.00 บาท
8 คุณเลขา มาโนช
100.00 บาท
9 คุณเสมา สุขมาตย์
100.00 บาท
10 คุณเหมือน สุขมาตย์
100.00 บาท
11 คุณแพรวพรรณ ฟูตระกูล
50,000.00 บาท
12 คุณแม่เซียมไน้ ศรีวิภาสถิตย์ และครอบครัว
50.07 บาท
13 คุณไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ
1,000.00 บาท
14 คุณกชมล จิตธรรม
150.00 บาท
15 คุณกนกธร ลีนุตพงษ์
1,000.00 บาท
16 คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
100.00 บาท
17 คุณกมลพร ดิษยภูมิดล
100.00 บาท
18 คุณกมลวรรณ สาพันธ์
1,400.00 บาท
19 คุณกรุณา ช�ำนาญกิจ
20.00 บาท
20 คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ
10,000.00 บาท
21 คุณกฤตยา ชินเชวงเวช
500,000.00 บาท
22 คุณกัญญดา อนุวงศ์
2,500.00 บาท
23 คุณกัญญา สระสืบกุล.
500.00 บาท
24 คุณกัทลี จูฑะพุทธิ
300.00 บาท
25 คุณกัลยา เลิศรุ่งชัยสกุล
500.00 บาท
26 คุณกาญจณา เอกปัชฌาย์
1,000.00 บาท
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เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
27 คุณกิตติ อนิวรรตสกุล
28 คุณกิตติ อนิวรรตสกุล
29 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
30 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
31 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
32 คุณจงกล ชินวงศ์
33 คุณจงรัก อรรถโกมล
34 คุณจตุรงค์ ขาวสุทธิ์
35 คุณจักรภพ ต่อเงิน
36 คุณจันจิรา พิณปรุ
37 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
38 คุณจินดา สุขภิมนตรี
39 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
40 คุณจุฑาทิพย์ อธินิรมิต
41 คุณจุฑามาศ พงษ์พยัคเลิศ
42 คุณจุฑามาศ ภคณัทเชษฐ์
43 คุณฉวีวรรณ ธรดุษฎี
44 คุณฉันทจิต หมั่นมา
45 คุณชนกนาถ เฟื่องฟู
46 คุณชนัฐกร อารยะชาติ
47 คุณชมนาด ธรรมนายกาธิป
48 คุณชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
49 คุณชุตมิ า กองสุวรรณ์
50 คุณชูศักดิ์ อุ้มชูผล
51 คุณชูศักดิ์ อุ้มชูผล.
52 คุณฐิตากร ด่านธนาวัฒน์วงศ์
53 คุณฐิตาภรณ์ ศาลางาม
54 คุณฐิตาภรณ์ ศาลางาม
55 คุณฑรรธร-คุณวัลลี ไชยศิริ
56 คุณณปภัช นิลสุวรรณ
57 คุณณรงค์ กายภาพบ�ำบัด
58 คุณณัชกรณ์ฉัตต์ วิชชุวาณิชย์
59 คุณณัฐธิชา งามสันเทียะ
60 คุณณัฐธิดา วิรัชศิลป์
61 คุณณัฐพร ปลาโพธิ์
62 คุณดรงค์ฤทธิ์ อัศวลาภนิรันดร
63 คุณดรุณี โรจน์ประสิทธิ์พร
64 คุณดรุณี อ่อนนุ่ม
65 คุณดวงตา สุพล
66 คุณดวงพร แก้วบุตร
67 คุณดวงภร ทุนเจริญ และครอบครัว
68 คุณดารณี อุ้มชูผล
69 คุณดิเรก บุญชนะสุกิจ
70 คุณดิศพงศ์ ตัณศลารักษ์
71 คุณทรงยศ-คุณนวรัตน์ เหล่าศิริพจน์
72 คุณทศพร รัตนอ�ำนวยชัย
73 คุณทัศนีย์-คุณสมศักดิ์ วิฑูรทัศน์
74 คุณทิพวรรณ หงส์วัฒนพงศ์
75 คุณทิพวรรณ์ หลิมรัตน์
76 คุณธนายุส อุตมพงศ์ชัย
77 คุณธนิตา ทองเหลือ
78 คุณนนท์ชาณัฏฐ์ ว่องสิริไพศาล
79 คุณนลินทิพย์ ธีระกุล
80 คุณนัธมน จันทระดาราพันธ์
81 คุณนันทนา โพธิ์ค�ำ
82 คุณนันทศักดิ์ พูนพิริยากรณ์
83 คุณนันธนา แซ่หลี
84 คุณนัยนา ใช้เทียมวงศ์
85 คุณนิดาพร ชื่นช่อ
86 คุณนิตยา พูนสุขทรัพย์
87 คุณนิธิรุจน์ พงศ์วราพิศาล
88 คุณนิภา อธินิรมิต
89 คุณนิลพรรณ เพ็งปรีชา
90 คุณนีรวรรณ ศรีมณีธรรมกุล
91 คุณบุญชัย อาศิรวาทวณิชย์
92 คุณบุญชัย-คุณวิมลรัตน์ คุม้ ภิญโญ

2

1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
300.00 บาท
200.00 บาท
400.00 บาท
10,000.00 บาท
555.00 บาท
40.00 บาท
200.00 บาท
500.00 บาท
1,921.00 บาท
3,500.00 บาท
100.00 บาท
6,000.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
3,000.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
120.00 บาท
300.00 บาท
300.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
109.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
490.00 บาท
20.00 บาท
500.00 บาท
3,000.00 บาท
200.00 บาท
5,000.00 บาท
100.00 บาท
300.00 บาท
110.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
4,000.00 บาท
99.00 บาท
200.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
3,000.00 บาท
10,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
500.00 บาท
20.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
3,000.00 บาท
5,018.00 บาท
50,000.00 บาท
800.00 บาท

93 คุณบุญชัย-คุณวิมลรัตน์ คุ้มภิญโญ
94 คุณบุบผา จันทร์แสงสุก
95 คุณบุปผา บุญหนุน
96 คุณประกายสิริ ปรีชามาตย์
97 คุณปราณี เทพไพฑูรณ์
98 คุณปราณี กฤษณกรี
99 คุณปราณี สกุลลิขเรศสีมา
100 คุณปิยะศักดิ์ สุวรรณทัต
101 คุณปีเตอร์ รีล โฮเวิร์ด เดวิส
102 คุณพยุง วงศ์ยะรา
103 คุณพรทิพย์ ศานติ์สุทธิกุล
104 คุณพรทิพย์พา กิตติ์วราภัทร
105 คุณพรนภา วิจิตรวรรณา
106 คุณพรนภา วิจิตรวรรณา
107 คุณพรพรรณ บุญมี
108 คุณพ่อสิทธิชัย-คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
109 คุณพัชราภรณ์ กาญจนบัตร
110 คุณพิมรา เมฆเสรีวัฒนา
111 คุณพิรยา สุวรรณทัต
112 คุณพิสิษฐ์ วงศ์กนิษฐ์
113 คุณพีรญา พรเอนกสกุล
114 คุณพูลสุข รตโนภาส
115 คุณภีระสิทธิ์ ชีวะเสรีชล
116 คุณภูมิภาส ทับประเสริฐ
117 คุณภูรัช นันทเขตวงศ์
118 คุณภูรัช นันทเขตวงศ์
119 คุณมนัสชัย อินทร์ปัญญา
120 คุณมะลิวัลย์ จันทรัตน์
121 คุณมาเหรียม บินมะหะหมัด
122 คุณมานพ ขาวสุทธิ์
123 คุณมาลี คงวารี
124 คุณมาลี อัศวธีรากุล
125 คุณยุคล ศศานนท์
126 คุณยุวดี นิรันตสุขรัตน์
127 คุณรวีภรณ์ มูลจัด
128 คุณรอบทิศ ไวยสุศรี
129 คุณลักษมี ไอศะนาวิน
130 คุณลาวัลย์ ลลิตนารา
131 คุณวชิระ ลัทธิวงศกร
132 คุณวนิกุล จึงประเสริฐ
133 คุณวนิดา ลีละพงศ์วัฒนา
134 คุณวรนันท์ หลวงวิเศษ
135 คุณวรรณา ธนอารยชน
136 คุณวศินี อธิสขุ
137 คุณวสันต์ มาลัยเปีย
138 คุณวสันต์-คุณอภิวรรณ ตรีสุวรรณ
139 คุณวันเพ็ญ ศรุตานนท์
140 คุณวันทนา โพธิสัตย์
141 คุณวารินทร์ ฉันทศาสตร์รัศมี
142 คุณวารุณี ทิพย์ทวีชาญ
143 คุณวิโรจน์ อยู่ภิญโญ
144 คุณวิไลพร เหล่าชูวงศ์
145 คุณวิภาดา ชินกีรติการ
146 คุณวิมล สุขมาตย์
147 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
148 คุณวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
149 คุณวิษณุ ศรีสุคันธพฤกษ์
150 คุณวีรวรรณ สุธีรไกรลาศ
151 คุณศรัณยา บุษปฤกษ์
152 คุณศราภรณ์ อนันตค�ำนึง
153 คุณศรีประไพ พรหมประไพ
154 คุณศิริวรรณ เมฆทอง
155 คุณศุขจิตต์ พุ่มหรดี
156 คุณศุภชัย ทรงแสงธรรม
157 คุณศุภมาส ภู่ช้าง
158 คุณสญชัย สุพล

800.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
10,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
50.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
300.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
10,000.00 บาท
50.00 บาท
10,000.00 บาท
1,000.00 บาท
20,000.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
50.00 บาท
1,000.00 บาท
450.00 บาท
20,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
50.00 บาท
4,000.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
1,500.00 บาท
3,000.00 บาท
500.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท

159 คุณสนอง จ�ำรักษ์
100.00 บาท
160 คุณสมจอง สุขสังวาลย์
100.00 บาท
161 คุณสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ
1,000.00 บาท
162 คุณสมพร อินศรีแก้ว
2,000.00 บาท
163 คุณสมภพ ตาลสอน
300.00 บาท
164 คุณสมศรี พรพานิช
999.99 บาท
165 คุณสมหมาย ศมพันธุ์พงศ์
10,000.00 บาท
166 คุณสรสิช อุ้มชูผล
120.00 บาท
167 คุณสราวุฒิ ปรีดากรณ์
1,000.00 บาท
168 คุณสายเอก อุไรไพรวัน
2,666.82 บาท
169 คุณสายทิพย์-คุณฑิฆัมพร แก้วประทุม
100.00 บาท
170 คุณสายหยุด กิ่งแก้ว
100.00 บาท
171 คุณส�ำเภา หงษ์ทอง
100.00 บาท
172 คุณสิริเดช เจริญพัฒนมงคล
5,000.00 บาท
173 คุณสุจิตรา รักเปี่ยม
1,000.00 บาท
174 คุณสุนทรี บุญญานุพงศ์
100.00 บาท
175 คุณสุพิตา ตรีสิทธิโชค
5,000.00 บาท
176 คุณสุภาวดี กุลศิริ
100.00 บาท
177 คุณสุรางค์รัตน์ มีสวัสดิ์
1,000.00 บาท
178 คุณสุวรรณ ถนอมบุญ
1,000.00 บาท
179 คุณสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา
1,000.00 บาท
180 คุณองุ่น ธีรนรวนิชย์
100.00 บาท
181 คุณอรจิรา วงศ์ชื่นสุนทร
500.00 บาท
182 คุณอรชร หงส์กิตติไพศาล
500.00 บาท
183 คุณอรนุช ศิริเลิศพิทักษ์
465.00 บาท
184 คุณอรวรรณ เสถียรสิงหนาท
1,000.00 บาท
185 คุณอรวรรณ แซ่แต้
10,000.00 บาท
186 คุณอรวรรณ ลลิตนารา
500.00 บาท
187 คุณอรุณรัตน์ มงคล
100.00 บาท
188 คุณอลิน ขาวสุทธิ์
10,000.00 บาท
189 คุณอัจฉราภา ปะระมัสโส
100.00 บาท
190 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
191 คุณอัฑฒรัตติ์ บัวเผื่อน
100.00 บาท
192 คุณอารีย์ คงบรรทัด
100.00 บาท
193 คุณอ�ำนวย วงค์ชนะ
200.00 บาท
194 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
3,000,000.00 บาท
195 บริษทั เค.เอ็น.ท.ี เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด 500.00 บาท
196 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ�ำกัด สาขาที่ 00013
5,000.00 บาท
197 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด 5,000.00 บาท
198 บริษัท โปรเทคตรอน จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 500.00 บาท
199 บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
1,000.00 บาท
200 บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
1,000.00 บาท
201 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2,000.00 บาท
202 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2,000.00 บาท
203 บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 1,660.00 บาท
204 บริษัท สารคามออยล์ จ�ำกัด
300.00 บาท
205 พ.ญ.ประสงค์พร จารุมิลินท
5,000.00 บาท
206 พ.ต.หญิง เจริญ วีระพันธุ์
1,000.00 บาท
207 พล.ต.หญิง กัญจนี ไพรัชเวทย์
1,000.00 บาท
208 พลเรือโท ชยุติ วงษ์กระจ่าง
20,000.00 บาท
209 พลโทศยาม จันทรวิโรจน์
1,280.00 บาท
210 พันเอกหญิง เรณู มีทองค�ำ
500.00 บาท
211 พันเอกหญิง สมศรี ไชยมงคล
1,000.00 บาท
212 มูลนิธิแแก่นนครวิทยาลัย
3,000.00 บาท
213 รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
3,000.00 บาท
214 รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
3,000.00 บาท
215 ร้านต้นฝนดีไซด์
200.00 บาท
216 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 1,000,000.00 บาท
			
กันยายน 2563			
1 แพทย์หญิงเอกอุรา ตันวรเศรษฐี
1,000.00 บาท
2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
15,000.00 บาท
3 กองมรดก นายปุ่น มานุ่ม
1,000,000.00 บาท
4 คณะบุคคล คณะปิ่น
1,000,000.00 บาท
5 คุณเกวลิน รุ่งวโรภาส
2,000.00 บาท

รายนามผู้บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563

6 คุณเกษมศักดิ์ ทิพยะวัฒน์
7 คุณเกษศิรินทร์ แบ่งทิศ
8 คุณเฉลิม อัมไพรวรรณ
9 คุณเพ็ญศรี รายสันเที๊ยะ
10 คุณเพียงรัก มานะสถิตพงษ์
11 คุณเลขา มาโนช
12 คุณเศรษฐ วานิชวงศ์
13 คุณเสมา สุขมาตย์
14 คุณเหมือน สุขมาตย์
15 คุณโอฬาร เปี่ยมกุลวนิช
16 คุณไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ
17 คุณไพรจิตร งามสุรยิ ะพงศ์
18 คุณกนก คลายบุตร
19 คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
20 คุณกมลพร ดิษยภูมิดล
21 คุณกรรณิกา กุลสยาม
22 คุณกรรณิกา กุลสยาม
23 คุณกรองแก้ว แย้มทอง
24 คุณกวิน ตระกูลสุข
25 คุณกัญญา หุนตระกูล
26 คุณกัทลี จูฑะพุทธิ
27 คุณกานต์ หาวารี
28 คุณกิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
29 คุณกิตติภณ มูลจัด
30 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
31 คุณกุลวดี กิตติอ�ำพน
32 คุณจักรภพ ต่อเงิน
33 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
34 คุณจิตร์ หรรษกุล
35 คุณจินตนา ปั้นทอง
36 คุณจุไร สุขพลาดิสัย
37 คุณจุฑาภัค เรือนอนุกูล
38 คุณฉลวย จันทร์พพิ ัฒน์
39 คุณฉวีวรรณ ธรดุษฎี
40 คุณฉันทจิต หมั่นมา
41 คุณชอุ่ม ระไวดอน
42 คุณชูติปพัฒน์ ธรรมราช
43 คุณฐิตารีย์ วิสัยทัศนะกูล
44 คุณฑรรธร ไชยศิริ
45 คุณณปภัช นิลสุวรรณ
46 คุณณัชกรณ์ฉัตต์ วิชชุวาณิชย์
47 คุณณัชวันกานต์ ชีวะเสรีชล
48 คุณณัฐธิชา งามสันเทียะ
49 คุณณัฐพร ปลาโพธิ์
50 คุณณัฐพล ภูตสิ มพล
51 คุณณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์
52 คุณดรงค์ฤทธิ์ อัศวลาภนิรันดร
53 คุณดรุณี อ่อนนุ่ม
54 คุณดวงภร ทุนเจริญ และครอบครัว
55 คุณดวงสมร แก้วบุตร
56 คุณดิเรก บุญชนะสุกิจ
57 คุณดิศพงศ์ ตัณศลารักษ์
58 คุณทรงยศ-คุณนวรัตน์ เหล่าศิริพจน์
59 คุณทัศน์พาชื่น นิตยะ
60 คุณทัศนีย์ เพชรรัตน์
61 คุณทิพวรรณ หงส์วัฒนพงศ์
62 คุณธัญลักษณ์ กุลชล
63 คุณธาราวดี ชิตะปัญญา
64 คุณนพพล วิสทุ ธิพงษ์วัฒนา
65 คุณนรรัชต์ ฝันเชียร
66 คุณนฤมล ชัยเบญจพล
67 คุณนัธมน จันทระดาราพันธ์
68 คุณนันทนา แย้มวงษ์
69 คุณนันทศักดิ์ พูนพิริยากรณ์
70 คุณนันทิชา แสงรุ่งเรือง
71 คุณนันธนา แซ่หลี

300.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
20.00 บาท
100.00 บาท
20,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
150.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
47,000.00 บาท
2,000.00 บาท
3,000.00 บาท
300.00 บาท
1,000.00 บาท
5,900.00 บาท
100.00 บาท
300.00 บาท
30,000.00 บาท
2,020.00 บาท
200.00 บาท
2,000.00 บาท
10,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
500.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
20.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
200.00 บาท
300.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
20,000.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
3,500.00 บาท
2,000.00 บาท
300.00 บาท
2,000.00 บาท
10,000.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
300.00 บาท
200.00 บาท

72 คุณนิตยา งามสุริยโรจน์
73 คุณนิตยา บุญพ่วง
74 คุณนิตยา บุญพ่วง
75 คุณนิตยา พูนสุขทรัพย์
76 คุณนิธิรุจน์ พงศ์วราพิศาล
77 คุณนุชนาถ ธรณธรรมกุล
78 คุณบงกช ภัคสิริอัคริมา
79 คุณบรรแสง จิรกาลวิศัลย์
80 คุณบัณฑิตา ทิพย์หทัย
81 คุณบัณฑิตา สิงห์บูรณา
82 คุณบุญส่ง จิตต์จ�ำนงค์
83 คุณประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
84 คุณปราณี เทพไพฑูรย์
85 คุณปราณี สกุลลิขเรศสีมา
86 คุณปริยาพร เทพประสิทธิ์
87 คุณปิยพร ไล้ทอง
88 คุณปีเตอร์ รีล โฮเวิร์ด เดวิส
89 คุณผ่องศรี วิทิตพันธ์
90 คุณพรทิพย์พา กิตติ์วราภัทร
91 คุณพรพรรณ บุญมี
92 คุณพรศิริ รัตนมาศมงคล
93 คุณพ่อสิทธิชัย-คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
94 คุณพักตร์สุมน บุนนาค
95 คุณพัชรอร เนยปฏิมานนท์
96 คุณพัชรี พงศ์พนิตานนท์
97 คุณพีรญา พรเอนกสกุล
98 คุณพีรพล ศิริจิตต์
99 คุณภรณ์ณัชรัตน์ รุ่งโรจน์
100 คุณภัทรพร ตันติวณิชย์
101 คุณภาณุพล รุ่งวโรภาส
102 คุณภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์
103 คุณภีระสิทธิ์ ชีวะเสรีชล
104 คุณมงคล ทวีประดิษฐ์
105 คุณมะลิวัลย์ จันทรัตน์
106 คุณมาเหรียม บินมะหะหมัด
107 คุณมาลี คงวารี
108 คุณย่งเหรียญ เชิดชูเหล่า
109 คุณยุคล ศศานนท์
110 คุณรพิรตั น์ ธนินท์ธาดาภรณ์
111 คุณรพิรตั น์ ธนินท์ธาดาภรณ์
112 คุณรอบทิศ ไวยสุศรี
113 คุณรัชพร ยอดมิ่ง
114 คุณรุ้งนภา วงศ์กิตติชยั กุล
115 คุณลักษมี ไอศะนาวิน
116 คุณลักษมี ทิพยะวัฒน์
117 คุณลินจง ชารักษภักดี
118 คุณวนิดา ลีละพงศ์วัฒนา
119 คุณวนิดา วุฒิธนชัย
120 คุณวรพรรณ หิรัญประดิษฐ
121 คุณวรรณา ธนอารยชน
122 คุณวรวรรณี ตุลยายน
123 คุณวรวรรณี ตุลยายน
124 คุณวันเพ็ญ ศรุตานนท์
125 คุณวันชัย จันทร์ประเสริฐ
126 คุณวัลลี ไชยศิริ
127 คุณวิชัย ชิตางกูร
128 คุณวินัย พริกบุญจันทร์
129 คุณวิมล สุขมาตย์
130 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
131 คุณวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
132 คุณศรีประไพ พรหมประไพ
133 คุณศาสตร์ตราวุธ จันทะพันธ์
134 คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล
135 คุณสงบ ดวงอัมพร
136 คุณสนอง จ�ำรักษ์
137 คุณสนอง วิชัยธนารักษ์

10,000.00 บาท
160.00 บาท
160.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
10,000.00 บาท
4,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
1,500.00 บาท
1,000.00 บาท
10,000.00 บาท
50.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
580.00 บาท
5,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
12,000.00 บาท
1,000.00 บาท
450.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
50.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
200.00 บาท
500.00 บาท
50.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
3,000.00 บาท
100.00 บาท
10,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
1,500.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
5,000.00 บาท

138 คุณสมเกียรติ พิพัฒนามงคล
500.00 บาท
139 คุณสมใจ มหพันธ์
3,999.00 บาท
140 คุณสมจอง สุขสังวาลย์
50.00 บาท
141 คุณสมพร น้อยดี
2,000.00 บาท
142 คุณสมภพ ตาลสอน
300.00 บาท
143 คุณสมศักดิ์ เวสาการพานิช
1,000.00 บาท
144 คุณสมสวาท ส่งสัมพันธ์
10,000.00 บาท
145 คุณสมหญิง นิ่มอนงค์
500.00 บาท
146 คุณสายทิพย์-คุณฑิฆัมพร แก้วประทุม
100.00 บาท
147 คุณสายหยุด กิ่งแก้ว
100.00 บาท
148 คุณส�ำเภา หงษ์ทอง
100.00 บาท
149 คุณส�ำออย พยนต์
500.00 บาท
150 คุณสีทิพย์ เกลี้ยงพร้อม
500.00 บาท
151 คุณสุจิตรา แซ่ลิ้ม
2,000.00 บาท
152 คุณสุนิตย์ เจียรสนอง
1,000.00 บาท
153 คุณสุภาวดี กุลศิริ
100.00 บาท
154 คุณสุมาลี ติยะอินทรศักดิ์
300.00 บาท
155 คุณสุรัชดา จันทวัฒน์
5,000.00 บาท
156 คุณสุวรรณ ลีละพงศ์วฒั นา
1,000.00 บาท
157 คุณสุวรรณา จิรกาลวิศัลย์
2,000.00 บาท
158 คุณสุวิชนีย์ ผะอบเหล็ก
10,000.00 บาท
159 คุณอมรรัตน์ ลู่บุญเกรียงไกร
1,000.00 บาท
160 คุณอรนุช ศิริเลิศพิทักษ์
465.00 บาท
161 คุณอัจฉราภา ปะระมัสโส
100.00 บาท
162 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
163 คุณอารีย์ คงบรรทัด
100.00 บาท
164 คุณอ�ำนวย วงค์ชนะ
200.00 บาท
165 คุณอุเทน เอี่ยมสิน
300.00 บาท
166 คุณอุปัชฌาย์ ทวีมนูญ
4,000.00 บาท
167 ด.ญ.พัชราพรรณ พูนกล้า
60.00 บาท
168 บริษทั เค.เอ็น.ท.ี เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด 500.00 บาท
169 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ�ำกัด สาขาที่ 00013
5,000.00 บาท
170 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด 5,000.00 บาท
171 บริษัท โปรเทคตรอน จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 500.00 บาท
172 บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
1,000,000.00 บาท
173 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด
500,000.00 บาท
174 บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
1,000.00 บาท
175 บริษัท ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด 200,000.00 บาท
176 บริษัท พรพรรณวรี จ�ำกัด
1,000.00 บาท
177 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)
		
จ�ำกัด
10,000.00 บาท
178 มูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรีอุปถัมภ์ ๒
วัดวงษ์ลาภาราม
50,000.00 บาท
179 มูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา
สิริวฒั นภักดี
25,000,000.00 บาท
180 รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
3,000.00 บาท
181 ร้านต้นฝนดีไซด์
200.00 บาท
182 สมาคมประชากรร่วมใจ
2,000.00 บาท
183 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แสงยนต์สุไหงโกลก
4,000.00 บาท
184 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กรุงเทพอะไหล่
500.00 บาท
			
ตุลาคม 2563			
1 “ชาวบ้านและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแสลบ
		
บ้านกรับ บ้านดอนพัฒนา บ้านวังข้าวใหม่” 4,360.00 บาท
2 MR.ANIL BABULAL SHAH
5,000.00 บาท
3 PTT Exploration and Production Public Company
Limited.
1,500,000.00 บาท
4 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 61,319.00 บาท
5 คณะครูและสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามราม
1,000.00 บาท
6 ครอบครัว วงศ์อมรชัย
1,200.00 บาท
7 คุณเกศรา นรพิชญ์
50.00 บาท
8 คุณเฉลา บุญสนอง
2,000.00 บาท
9 คุณเฉลียว อัศวรัตน์
5,000.00 บาท
10 คุณเบญจมาศ สรรพปัญญา
100.00 บาท
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รายนามผู้บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
11 คุณเพ็ญศรี รายสันเที๊ยะ
12 คุณเพียงขวัญ เจียนระลึก
13 คุณเพียร ทองปลิว
14 คุณเยาวเรศ บุนนาค
15 คุณเลขา มาโนช
16 คุณเวณิกา บุนนาค
17 คุณเสมา สุขมาตย์
18 คุณเหมือน สุขมาตย์
19 คุณเอกรินทร์ ปัทมขจร
20 คุณแสงจันทร์ จิระสุข
21 คุณไชยา พัฒนาสุวรรณ
22 คุณไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ
23 คุณไพบูลย์ หาญด�ำรงค์ศักดิ์
24 คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
25 คุณกร อิทธิรัตนสกุล
26 คุณกรรณิกา แก้วสอาด
27 คุณกรุณา ช�ำนาญกิจ
28 คุณกัญญ์ณณัฐ ธนพิชญ์พงษ์
29 คุณกัญญาภัค พหุลรัตน์
30 คุณกัญญาภัทร สังขรชัฏ
31 คุณกัทลี จูฑะพุทธิ
32 คุณกัลยา เลิศรุง่ ชัยสกุล
33 คุณกัลยา เลิศรุ่งชัยสกุล
34 คุณกาญจนา เกิดหนู
35 คุณกาญจนา วาณิชเสนี
36 คุณกิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ
37 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
38 คุณกิตติภณ มูลจัด
39 คุณกิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ
40 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
41 คุณกุลฤดี มหัทธโนบล
42 คุณคณิตา จาตนิลพันธุ์
43 คุณจงรัก ปาละรัตน์
44 คุณจงรัก อรรถโกมล
45 คุณจงรัก อรรถโกมล.
46 คุณจรรยา จินดานุวัฒน์
47 คุณจรัสศรี แสงมรกต
48 คุณจักรภพ ต่อเงิน
49 คุณจันทิภา ทิพย์วงศ์
50 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
51 คุณจินดารัตน์ ปัณพรเมธี
52 คุณจินตนา คหัฐนเศรษฐ์
53 คุณจินตนา ตันสุวรรณนนท์
54 คุณจิรวัฒน์ มณฑา
55 คุณจิราภรณ์ กรึกส�ำโรง
56 คุณจุรีพร คูรัตน์ชัชวาล
57 คุณจุฬารัตน์ อินทรมหา
58 คุณฉวีวรรณ ธรดุษฎี
59 คุณฉันทจิต หมั่นมา
60 คุณชญาณี ปั้นโต
61 คุณชญานี จังคณานันท์
62 คุณชฎา อารยางกูร
63 คุณชนกนาถ เฟื่องฟู
64 คุณชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
65 คุณชาญชัย วิจิตรกุลวงศา
66 คุณชินพงศ์ รุจิวัชรกุล
67 คุณชุตมิ า กองสุวรรณ์
68 คุณชูศักดิ์ อุ้มชูผล
69 คุณฐานัส อภิลิขิตสมัย
70 คุณฐิตาภรณ์ ศาลางาม
71 คุณฐิตาภรณ์ ศาลางาม
72 คุณฑรรธร ไชยศิริ
73 คุณณปภัช นิลสุวรรณ
74 คุณณัชกรณ์ฉัตต์ วิชชุวาณิชย์
75 คุณณัชชา จินดารัตนวรกุล
76 คุณณัฐธิชา งามสันเทียะ
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100.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
25,300.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
1,500.00 บาท
3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
10,000.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
20.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
300.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
3,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
12,000.00 บาท
300.00 บาท
1,000.00 บาท
1,200.00 บาท
100.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
20,000.00 บาท
200.00 บาท
555.00 บาท
100.00 บาท
200.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
99.00 บาท
100.00 บาท
400.00 บาท
3,000.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
300.00 บาท
5,000.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
300.00 บาท
1,500,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
6,000.00 บาท
100.00 บาท

77 คุณณัฐพร ปลาโพธิ์
20.00 บาท
78 คุณดรงค์ฤทธิ์ อัศวลาภนิรันดร
500.00 บาท
79 คุณดรุณี อ่อนนุ่ม
200.00 บาท
80 คุณดวงใจ บุศราวงศ์
5,000.00 บาท
81 คุณดวงใจ วัยเจริญ
100.00 บาท
82 คุณดวงกมล นิมิตรบรรณสาร
2,000.75 บาท
83 คุณดวงสมร แก้วบุตร
100.00 บาท
84 คุณดิศพงศ์ ตัณศลารักษ์
1,000.00 บาท
85 คุณทรงพล แดงอุทัย
2,000.00 บาท
86 คุณทรงยศ-คุณนวรัตน์ เหล่าศิริพจน์
5,000.00 บาท
87 คุณทรงยศ-คุณนวรัตน์ เหล่าศิริพจน์
5,000.00 บาท
88 คุณทัศนีย์-คุณสมศักดิ์ วิฑูรทัศน์
99.00 บาท
89 คุณทิพวรรณ หงส์วัฒนพงศ์
200.00 บาท
90 คุณธนวันต์ ศิริบุตร
100.00 บาท
91 คุณธนะชัย หล่ออภิบาลกุล
5,000.00 บาท
92 คุณธัญจิรา ไกรสีห์
50.00 บาท
93 คุณธิดา ธรรมศักดิ์
500.00 บาท
94 คุณนงเยาว์ คอวินิจ
2,000.00 บาท
95 คุณนพพร เนียมนิล
999.00 บาท
96 คุณนรีรัตน์ พูนพิรยิ ากรณ์
1,000.00 บาท
97 คุณนฤมล อัศวสุธีรกุล
3,000.00 บาท
98 คุณนัธมน จันทระดาราพันธ์
10,100.00 บาท
99 คุณนันธนา แซ่หลี
200.00 บาท
100 คุณนิตยา ชัยบุญทัน
200.00 บาท
101 คุณนิตยา บุญพ่วง
160.00 บาท
102 คุณนิตยา บุญพ่วง
160.00 บาท
103 คุณนิตยา พูนสุขทรัพย์
1,000.00 บาท
104 คุณนิพนธ์ โลหะเจริญสุข
159.00 บาท
105 คุณนิภา กุลลิ้มรัตน์ชัย
5,000.00 บาท
106 คุณนิรมล ประเสริฐบุญ
100.00 บาท
107 คุณนุชจริยา แสงรอด
20.00 บาท
108 คุณบัณฑิตา สิงห์บูรณา
300.00 บาท
109 คุณบุญชัย-คุณวิมลรัตน์ คุ้มภิญโญ
800.00 บาท
110 คุณประดิษฐ์ เบญจไพบูลย์กุล
1,000.00 บาท
111 คุณประทีป คุ้มกองสุวรรณ
2,600.00 บาท
112 คุณประสงค์ จริยะโสภิต
2,000.00 บาท
113 คุณปราญชลี สูทกวาทิน
100.00 บาท
114 คุณปราณี เทพไพฑูรย์
100.00 บาท
115 คุณปราณี แซ่จิ้ว
10,000.00 บาท
116 คุณปราณี กฤษณกรี
100.00 บาท
117 คุณปราณี สกุลลิขเรศสีมา
100.00 บาท
118 คุณปัทมา หอรุ่งเรือง
30,000.00 บาท
119 คุณปีเตอร์ รีล โฮเวิร์ด เดวิส
1,000.00 บาท
120 คุณผ่องศรี ชะนะมา
20,000.00 บาท
121 คุณพงษ์ศักดิ์ ภัทรมนัส
100.00 บาท
122 คุณพรทิพย์พา กิตติ์วราภัทร
50.00 บาท
123 คุณพรทิพา ศรีขจรวุฒิศักดิ์
100.00 บาท
124 คุณพรนภา วิจิตรวรรณา
500.00 บาท
125 คุณพรพรรณ บุญมี
100.00 บาท
126 คุณพรพิมล วรดิลก
600.00 บาท
127 คุณพรลดา พูนกล้า
100.00 บาท
128 คุณพสธร กุลดาววงศ์
10,000.00 บาท
129 คุณพสิษฐ์ พละการ
400.00 บาท
130 คุณพ่อสิทธิชัย-คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
100.00 บาท
131 คุณพัชราภรณ์ กาญจนบัตร
100.00 บาท
132 คุณพิชิต ชูเกียรติมั่น
1,000.00 บาท
133 คุณพิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์
2,000.00 บาท
134 คุณพิสิษฐ์ วงศ์กนิษฐ์
2,000.00 บาท
135 คุณพิสิษฐ์ วงศ์กนิษฐ์
2,000.00 บาท
136 คุณพีรญา พรอเนกสกุล
100.00 บาท
137 คุณภรณี ชัยกิตติศลิ ป์
100,000.00 บาท
138 คุณภักดี กาลวันตวานิช
100,000.00 บาท
139 คุณภัทรนิษฐ์ ดาขวา
100.00 บาท
140 คุณภากมล รัตตเสรี
1,000.00 บาท
141 คุณมงคล ธีระเดช
10,000.00 บาท
142 คุณมณีรัตน์ นิลโชติ
1,300.00 บาท

143 คุณมนัชยา แดงอุทัย
144 คุณมรกต ลีนุตพงษ์
145 คุณมะลิวัลย์ จันทรัตน์
146 คุณมาเหรียม บินมะหะหมัด
147 คุณมาลี คงวารี
148 คุณมาลี อารยเวทย์
149 คุณยมนา ศิริบุตร
150 คุณยาใจ อัศวสุธีรกุล
151 คุณย่าพยอม-คุณปู่เปล่ง ไพรัชเวทย์
152 คุณยุคล ศศานนท์
153 คุณรพิรัตน์ ธนินท์ธาดาภรณ์
154 คุณรวยรินทร์ จันทร์เทศ
155 คุณรอบทิศ ไวยสุศรี
156 คุณระวีวรรณ สมิตะมาน
157 คุณฤดี จันทรกุล
158 คุณละออง สุวรรณชื่น
159 คุณลักษมี ไอศะนาวิน
160 คุณลัดดาวัลย์ สภานุชาต
161 คุณลาวัลย์ ลลิตนารา
162 คุณลาวัลย์ ลลิตนารา
163 คุณวนิดา ลีละพงศ์วัฒนา
164 คุณวนิดา ลีละพงศ์วัฒนา
165 คุณวรรณภา เลิศประภามงคล
166 คุณวรรณี นิลุมล
167 คุณวราลักษณ์ อินทนะ
168 คุณวสันต์ มาลัยเปีย
169 คุณวันเพ็ญ ศรุตานนท์
170 คุณวัลลี ไชยศิริ
171 คุณวารุณี คุณาจิตพิมล
172 คุณวิเชียร รุจิวัชรกุล
173 คุณวิบูลย์ ป้องกันภัย
174 คุณวิภา มงคลพบสิน
175 คุณวิภาพร ล�่ำปิยะ
176 คุณวิมล สุขมาตย์
177 คุณวิมลวรรณ อังสุวรรณ
178 คุณวิมลวรรณ อังสุวรรณ
179 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
180 คุณวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
181 คุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก
182 คุณศรัณยา บุษปฤกษ์
183 คุณศรีประไพ พรหมประไพ
184 คุณศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์
185 คุณศศิธร พิรยิ ะจารุกุล
186 คุณศิริโฉม สุไมรยา
187 คุณศิริพรรณ ชัยถิรถาวร
188 คุณศิริรัตน์ เตชะบุญอัคโข
189 คุณศิริลกั ษณ์ จรูญรัตนสกุล
190 คุณศิริลักษณ์ สามสีเนียม
191 คุณสนอง จ�ำรักษ์
192 คุณสมเกียรติ พิพัฒนามงคล
193 คุณสมจิตต์ วัชรโสรัจ
194 คุณสมจิตร ธนบุญสมบัติ
195 คุณสมชาย เบญจรงคกุล
196 คุณสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ
197 คุณสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ
198 คุณสมบัติ สามยอด
199 คุณสมพร เทพพิทักษ์
200 คุณสมภพ ตาลสอน
201 คุณสมศรี ณ ระนอง
202 คุณสวรรค์ กาลวันตวานิช
203 คุณสัณสนีย์ วรรณยิ่ง
204 คุณสานิตย์ เสวกคเชนทร์
205 คุณสายทิพย์-คุณฑิฆัมพร แก้วประทุม
206 คุณสายหยุด กิ่งแก้ว
207 คุณสุกริช มารัตนชัย
208 คุณสุกัญญา ธนศักดิ์เจริญ

1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
50.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
15,000.00 บาท
10,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
50.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
3,000.00 บาท
10,000.00 บาท
2,500.00 บาท
50.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
200.00 บาท
100.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,500.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
590.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
1,500.00 บาท
500.00 บาท
200,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
40.00 บาท
10,000.00 บาท
300.00 บาท
3,000.00 บาท
30,000.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
5,000.00 บาท
2,000.00 บาท

รายนามผู้บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563

209 คุณสุกัญญา สุขสุเมฆ
210 คุณสุชาดา ยอดบุรี
211 คุณสุชาดา อัศวสุธีรกุล
212 คุณสุทธิสิทธิ์ วรสหวัฒน์
213 คุณสุธีร์ ปรีชาพันธ์
214 คุณสุนิสา ศรีสุดดี
215 คุณสุพัฒนา อุดมกิจเดชา
216 คุณสุภาพร ดีค�ำ
217 คุณสุภาวดี ภูมา
218 คุณสุรัชเสกข์ ดิสสระ
219 คุณสุรนิ ทร์-คุณอ�ำนวย เพชรชูพงศ์
220 คุณสุวรรณ ถนอมบุญ
221 คุณสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา
222 คุณสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา
223 คุณสุวรรณา สุขศรี
224 คุณองุ่น ธีรนรวนิชย์
225 คุณอชิรญาณ์ สนานคุณ
226 คุณอรจิรา ไชยชเนตรตี
227 คุณอรพรรณ หมั่นทวี
228 คุณอรวรรณ พวกไธสง
229 คุณอรวรรณ ลลิตนารา
230 คุณอรวรรณ ลลิตนารา
231 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์

100.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
3,000.00 บาท
100.00 บาท
5,000.00 บาท
63,000.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,200.00 บาท
100.00 บาท
50.00 บาท
100.00 บาท
100.00 บาท
3,000.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท

232 คุณอัญชลี เสรีทวีกุล
200.00 บาท
233 คุณอัญชิษฐา แซ่หลี
100.00 บาท
234 คุณอาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล
300.00 บาท
235 คุณอารีย์ คงบรรทัด
100.00 บาท
236 คุณอารีรัตน์ ธนบุญสมบัติ
500.00 บาท
237 คุณอ�ำนวย วงค์ชนะ
200.00 บาท
238 คุณอุเชน พูลวงค์
500.00 บาท
239 คุณอุบลศรี ชุณหกาญจน์
7,089.00 บาท
240 ด.ต.ณรงค์ พัชรพจนากรณ์
1,000.00 บาท
241 นพ.วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์และครอบครัว
2,000.00 บาท
242 บริษทั เค.เอ็น.ท.ี เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด 500.00 บาท
243 บริษัท เบสตัน้ โกลด์เทรดดิ้ง จ�ำกัด
20,000.00 บาท
244 บริษัท เมริทเทค จ�ำกัด
500.00 บาท
245 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ�ำกัด สาขาที่ 00013
5,000.00 บาท
246 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด 5,000.00 บาท
247 บริษัท โปรเทคตรอน จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 500.00 บาท
248 บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
1,000.00 บาท
249 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2,000.00 บาท
250 บริษัท สารคาม คอมเมิร์ซ จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ 300.00 บาท
251 บริษัท ห้างเพชรทอง จงคิมเฮง จ�ำกัด
20,000.00 บาท
252 บริษัท ห้างขายทองจงถุ่งชุน 4 จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
20,000.00 บาท

253 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
2,000,000.00 บาท
254 พต.หญิง เจริญ-พท.จาตุรนต์ วีระพันธุ์
1,000.00 บาท
255 พระครูกาญจนกิจโสภณ
9,999.00 บาท
256 พลอากาศตรี โรจน์ เสาวมล
10,000.00 บาท
257 มล.สุเทษณ์ สิงหรา
200.00 บาท
258 มูลนิธิแปซิฟิก
20,000.00 บาท
259 มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ
43,698.99 บาท
260 รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
3,000.00 บาท
261 รศ.นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
1,000.00 บาท
262 ร้าน ก เภสัช
5,000.00 บาท
263 ร้านไทยไพบูลย์
5,000.00 บาท
264 ร้านต้นฝนดีไซด์
300.00 บาท
265 ร้านฮึงเม่งฮวด
5,000.00 บาท
266 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ชัยวงษ์
1,000.00 บาท
267 ว่าที่ รต. ธนพล วณิชลักษมี
2,100.00 บาท
268 ส.ต.ศิวะพล จารีรัตน์ชัยกุล
10,000.00 บาท
269 สิบเอก พิพัฒน์ วีระพันธุ์
1,000.00 บาท
270 หม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม กาญจนภู
4,800.00 บาท
271 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ชุมพรทวีผล (ส�ำนักงานใหญ่) 5,000.00 บาท
272 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ชุมพรลิ้มกวงง้วน
10,000.00 บาท
273 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สมบูรณ์สุขภัณฑ์
2,000.00 บาท
274 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลชุมพรจี้เซ่งฮวด 10,000.00 บาท

รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
กรกฎาคม 2563			
1 กองทุนรุ่น 16
10,000.00 บาท
2 ครอบครัวธนวัฒน์โกวิท
1,000.00 บาท
3 คุณเนตรชนก ทังสุพานิช
10,000.00 บาท
4 คุณเพ็ญแข พรหมจินดา
2,000.00 บาท
5 คุณเยาวณี พิสุทธิพจน์
10,000.00 บาท
6 คุณเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์
2,000.00 บาท
7 คุณเศรษฐสิริ สรรพากิจวัฒนา
500.00 บาท
8 คุณเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2,000.00 บาท
9 คุณแพร พันธุมวนิช
2,500.00 บาท
10 คุณโกศล ข�ำศิริ
1,000.00 บาท
11 คุณกนกพร หาญบ�ำรุงธรรม
1,000.00 บาท
12 คุณกันต์กนิษฐ หล่อกิติยะกุล
300.00 บาท
13 คุณกาญจนา ตันติเตชินี
500.00 บาท
14 คุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
2,000.00 บาท
15 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
100.00 บาท
16 คุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
17,000.00 บาท
17 คุณคณิน บุญญะโสภัต
5,000.00 บาท
18 คุณจรูญ ศรีสุขใส
2,000.00 บาท
19 คุณจิรารัตน์ ตัณฑ์กุลรัตน์
2,000.00 บาท
20 คุณฉันทนา โชติชวลิตกุล
300.00 บาท
21 คุณชญารัฐ อรัชสยาพงศ์
1,000.00 บาท
22 คุณชฎารัตน์ เอี่ยมศิริกุลมิต
30,000.00 บาท
23 คุณชนธิชา ปัญญากรณ์
2,000.00 บาท
24 คุณชิดพงษ์ โพธิรังสิยากร
250.00 บาท
25 คุณชินวุฒิ อัคนิมณี
1,000.00 บาท
26 คุณณัชพล ฟองรัตนะกุล
1,000.00 บาท
27 คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์
5,000.00 บาท
28 คุณดวงฤดี ฉายสุวรรณ
2,000.00 บาท
29 คุณถมรัตน์ เลิศไพรวัน
5,000.00 บาท
30 คุณถาวร เกียรติทับทิว
2,000.00 บาท

31 คุณทวีศักดิ์ รัตนมาลัย
32 คุณธงทอง จันทรางศุ
33 คุณธนิสา ขันติศุข
34 คุณธวัชชัย สวนสีดา
35 คุณนคร ชมพูชาติ
36 คุณนนทิยา ภูริจิรสิน
37 คุณนนลนีย์ รัตนอมรเลิศ
38 คุณนรเศรษฐ ไม้เกตุ
39 คุณนรชิต สิงหเสนี-คุณอ้อม
40 คุณนรสิงห์ ชูฉัตร
41 คุณนวลสวาท เลาหเพียงศักดิ์
42 คุณนันท์ เรืองสินภิญญา
43 คุณบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ
44 คุณบัญชา พันธ์บูรณะ
45 คุณบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร
46 คุณบุญมา เตชะวณิช
47 คุณประธี พงศ์ภานนท์
48 คุณประพันธ์ เพชร์สินธพชัย
49 คุณปาจรีย์-คุณวีระชัย พิหเคนทร์
50 คุณปิยะนันท์ พันธุุ์ชนะวาณิช
51 คุณปิยะนุช เนื่องจ�ำนงค์
52 คุณพงศกร เหล่าที
53 คุณพรกนก ล�ำดังวงศ์
54 คุณพรชัย เกตุเล็ก
55 คุณพรพรรณ เลิศอ�ำไพนนท์
56 คุณพฤฒิพร เนติโพธิ์
57 คุณพิเชฎฐ พัฒนโชติ
58 คุณพิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล
59 คุณพูนพันธุ์ รุจจิรัฐถิติกาล และครอบครัว
60 คุณภราดี บุตรศักดิ์ศรี

700.00 บาท
3,000.00 บาท
200.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,999.00 บาท
2,000.00 บาท
3,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,500.00 บาท
4,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
3,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

61 คุณภาส ภาสสัทธา
62 คุณภิรัตน์ เจียรนัย
63 คุณมณเฑียร กุลธ�ำรง
64 คุณมุกดา สุนทรสิงห์
65 คุณรักษิณา หิรัญภัคภณ
66 คุณรัชฎาภรณ์ สุวรัตน์กุล
67 คุณลภัสรดา สิงห์ค�ำ
68 คุณวรวรรณ ประภาศิริกุล
69 คุณวราภรณ์ เฟื่องฟู
70 คุณวัชราภรณ์ เพ็ชรพิชัย
71 คุณวันส�ำอางค์ สวนโสน
72 คุณวิชิต ชุมชัยเวทย์
73 คุณวิทยา แก้วภราดัย
74 คุณวิมล จารุสถิติ
75 คุณศรัณยู สงเคราะห์
76 คุณสมชัย มหาพล
77 คุณสมชาย เสรีประเสริฐ
78 คุณสมบูรณ์ เหลืองโรจน์กุล
79 คุณสมศักดิ์ โอฬารชัชวาล
80 คุณสมศักดิ์ อารมณ์ประเสริฐ
81 คุณสมสุข กัลย์จาฤก
82 คุณสรรเสริญ อัจจุตมานัส
83 คุณสาธิต ยินดีพิธ
84 คุณส�ำเนียง เพิ่มญาติ
85 คุณส�ำคัญ โรจนถาวร
86 คุณสิริกานต์ ง้วนจินดา
87 คุณสืบศักดิ์ พิภพมงคล
88 คุณสุพจน์ สุประดิษฐ์
89 คุณสุรชัย มธุรันยานนท์
90 คุณสุรพล ทองอนันต์

2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท
100.00 บาท
400,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
2,500.00 บาท
100.00 บาท
1,500.00 บาท
2,000.00 บาท
500.00 บาท
2,000.00 บาท
100,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
3,000.00 บาท
2,000.00 บาท
459.00 บาท
10,000.00 บาท
2,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,800.00 บาท
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เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
91 คุณสุริญญา โพธิดิษฐศิริ
10,000.00 บาท
92 คุณสุวกุล ลีลาอุดม
1,000.00 บาท
93 คุณสุวิมล โชคดีอนันต์
500.00 บาท
94 คุณหิรัญญา มีนะธานิน
1,000.00 บาท
95 คุณอภิชาติ พลอยแก้ว
2,000.00 บาท
96 คุณอภิรดี ภมรวิสิฐ
2,000.00 บาท
97 คุณอรุณี จิรวิจิตร
1,000.00 บาท
98 คุณอาศิรา จรรยาวิศุทธ
150.00 บาท
99 บริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
20,000.00 บาท
100 พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
2,000.00 บาท
101 ฬ 16 น นิรนาม
2,000.00 บาท
			
สิงหาคม 2563			
1 คุณเตือนใจ เกิดกล�่ำ
1,100.00 บาท
2 คุณเนี้ยว ไผ่สมดุล
100.00 บาท
3 คุณเพียงเพ็ญ นนทจิต
2,700.00 บาท
4 คุณเสาวณีย์ ถิ่นทับไทย
5,000.00 บาท
5 คุณโสรวี สาระมาน
2,000.00 บาท
6 คุณไพรจิตร งามสุริยะพงศ์
160.00 บาท
7 คุณกิตติกานต์ สุทธิสารสุนทร
600.00 บาท
8 คุณจตุรงค์ คงเมือง
1,450.00 บาท
9 คุณจิระภา สุขส�ำราญ
1,250.00 บาท
10 คุณจุน ฟูนัตซึ
3,025.00 บาท
11 คุณชินวุฒิ อัคนิมณี
1,000.00 บาท
12 คุณฐิตากร ด่านธนาวัฒน์วงศ์
200.00 บาท
13 คุณธันยพร พันธ์เรืองวงศ์
5,000.00 บาท
14 คุณนนลนีย์ รัตนอมรเลิศ
2,999.00 บาท
15 คุณนฤภัทร ปะละไทย
1,000.00 บาท
16 คุณนันทนา ตันติโนโรจน์
500.00 บาท
17 คุณนิภา อิ่มลิ้มทาน
500.00 บาท
18 คุณนุชนารถ หอรุ่งเรือง
20,000.00 บาท
19 คุณนุชรีย์ เลิศธิตินันท์กุล
200.00 บาท
20 คุณบุญศรี ลิ่มสมบูรณ์
400.00 บาท
21 คุณพงศธร เอนกฤทธิ์มงคล
1,000.00 บาท
22 คุณภัททิรา เศวตาสัย
500.00 บาท
23 คุณมนฤดี ช่วงฉ�่ำ
1,900.00 บาท
24 คุณยงยุทธ วรรณวิมลสุข
500.00 บาท
25 คุณรอคอย ชูทอง
1,200.00 บาท
26 คุณรัตนา บุญทศ
3,000.00 บาท
27 คุณวชิระ ลัทธิวงศกร
450.00 บาท
28 คุณวสุธาภรณ์ กัลยาณพงศ์
400.00 บาท
29 คุณวัชราภรณ์ เพ็ชรพิชัย
200.00 บาท
30 คุณศรัณยู สงเคราะห์
2,000.00 บาท
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31 คุณสายเอก อุไรไพรวัน
2,472.66 บาท
32 คุณสาวิตรี ภู่เหมา
1,000.00 บาท
33 คุณสุภิญญา ยะคะนอง
1,000.00 บาท
34 คุณสุมิตตา เขยะตา
1,000.00 บาท
35 คุณอายูมิ ซาโต้
3,000.00 บาท
36 คุณอารยา ศรีวิกานนท์
500.00 บาท
37 คุณอ�ำไพ ชนะโชติ
500.00 บาท
38 บริษัท เมริทเทค จ�ำกัด
500.00 บาท
39 บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
68,275.00
บาท
40 บริษัท คอฟฟี่ เธอราพี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
1,000.00 บาท
41 บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
1,580,780.00 บาท
42 บริษัท มิตรสยามเทรดดิ้ง จ�ำกัด
4,000.00 บาท
43 บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 100,000.00 บาท
44 พล.ท. วีระ สินธุวงศานนท์
1,000.00 บาท
45 มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 10,000.00 บาท
46 ร้าน ช.บุญเจริญ
โดยคุณบุญช่วย เอกตระกูลเกษม
1,000.00 บาท
47 ส.ท. อภิรักษ์ อาภาศิริผล
500.00 บาท
			
กันยายน 2563			
1 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
100.00 บาท
2 คุณคมชาติ ทองแดง
1,000.00 บาท
3 คุณจิตรขจร ตระกูลศีลธรรม
1,000.00 บาท
4 คุณธัญลักษณ์ กุลชล
1,000.00 บาท
5 คุณนพพร เนียมนิล
999.00 บาท
6คุณนพพร ทศานนท์
500.00 บาท
7 คุณปรีชา พรวิริยกุล
5,000.00 บาท
8 คุณพลณัติ กันกา
2,000.00 บาท
9 คุณพักตร์สุมน บุนนาค
1,000.00 บาท
10 คุณมนฤดี ช่วงฉ�่ำ
5,200.00 บาท
11 คุณมานพ เลิศบรรเจิดวงศ์
5,000.00 บาท
12 คุณรัตนา อัตตปัญโญ
5,000.00 บาท
13 คุณวันชัย จันทร์ประเสริฐ
1,000.00 บาท
14 คุณวีณา สิงหวิลาวัณย์
5,000.00 บาท
15 คุณศรัณยู สงเคราะห์
2,200.00 บาท
16 คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
10,000.00 บาท
17 คุณสงบ ดวงอัมพร
400.00 บาท
18 คุณสุนันทา แซ่เต็ง
5,000.00 บาท
19 คุณอชิรญาณ์ สิริเวชพันธุ์
1,000.00 บาท
20 คุณอรอนงค์ สุริยภาณุมาศ
4,000.00 บาท
21 คุณอินทิรา จิตต์ใจดี
499.00 บาท

22 บริษัท เมริทเทค จ�ำกัด
500.00 บาท
23 บริษัท เมริทเทค จ�ำกัด
500.00 บาท
24 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด
100,000.00 บาท
25 บริษัท ดับบลิวเจมส์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 14,825.00 บาท
26 บริษัท ฟอร์ซ สปอร์ต จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 4,500.00 บาท
			
ตุลาคม 2563			
1 คุณกฤษณพันธ์ พรหมกันธา
1,229.00 บาท
2 คุณกิตติพันธ์ หล่อกิติยะกุล
100.00 บาท
3 คุณขจร ศรีทองกุล
300.00 บาท
4 คุณจันทรัตน์ จิตติพลังศรี
10,000,000.00 บาท
5 คุณทัศนาวลัย พัฒนกุล
1,000.00 บาท
6 คุณทินกร ติวะสุระเดช
999.00 บาท
7 คุณธนพร จิตติพลังศรี
10,000,000.00 บาท
8 คุณธันย์พร จิตติพลังศรี
10,000,000.00 บาท
9 คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี
10,000,000.00 บาท
10 คุณนันทภรณ์ ศรีทองกุล
200.00 บาท
11 คุณพรสุดา พันธุ์วิจิตรศิริ
2,000.00 บาท
12 คุณพสธร กุลดาววงศ์
500.00 บาท
13 คุณพักตร์สุมน บุนนาค
1,000.00 บาท
14 คุณพักตร์สุมน บุนนาค
1,000.00 บาท
15 คุณภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์
500.00 บาท
16 คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์
2,000.00 บาท
17 คุณศจีวิลาศ ส่องสว่าง
1,000.99 บาท
18 คุณศรัณยู สงเคราะห์
2,500.00 บาท
19 คุณศิริพร เจริญพงศ์นรา
5,000.00 บาท
20 คุณศิริรัตน์ วณิชโยบล
1,000.00 บาท
21 คุณศิวานี ภูวนาถ
100.00 บาท
22 คุณษฐากร พิพรรธน์พงศ์
10,000.00 บาท
23 คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
10,000,000.00 บาท
24 คุณสันติชัย ช่วยวงศ์
1,000.00 บาท
25 คุณสุดา เลิศอรุณวัฒนา
1,000.00 บาท
26 คุณสุธีร์ ปรีชาพันธ์
100.00 บาท
27 คุณสุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
1,000.00 บาท
28 คุณสุวรรธนา จงห่วงกลาง
1,000.00 บาท
29 คุณอภิวัฒน์ สีลานนท์
200.00 บาท
30 คุณอัญชลี เริงไว
1,000.00 บาท
31 คุณอัญชลี เริงไว
1,000.00 บาท
32 คุณอานันท์ ตันติเฉลิม
5,000.00 บาท
33 บริษัท แฟชั่นวัน จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 124,475.00 บาท
34 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน),
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (สาขาที่ 00005)
928,000.00 บาท
35 บริษัท ธีระมิวสิค จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 20,000.00 บาท

ฒนาสู้นฟู้ภภัยาคใต้
โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)
รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุ
าคสมทบกองทุนนชับูยรพัณะฟื

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
กรกฎาคม 2563			
1 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
2 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
3 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
4 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
5 คุณสานิตย์ เสวกคเชนทร์
500.00 บาท
			
สิงหาคม 2563			
1 คุณกัญญา สระสืบกุล
500.00 บาท
2 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
3 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท

4 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
5 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
6 คุณสานิตย์ เสวกคเชนทร์
500.00 บาท
			
กันยายน 2563			
1 คุณเศรษฐ วานิชวงศ์
20,000.00 บาท
2 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
3 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
4 คุณธัญลักษณ์ กุลชล
1,000.00 บาท
5 คุณวันชัย จันทร์ประเสริฐ
500.00 บาท

6 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
7 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
8 คุณสานิตย์ เสวกคเชนทร์
500.00 บาท
			
ตุลาคม 2563			
1 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
2 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
3 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
4 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
5 คุณสุธีร์ ปรีชาพันธ์
100.00 บาท

รายนามผู้บริจาคสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2563
กรกฎาคม 2563			
1 คุณไพบูลย์ หาญด�ำรงค์ศักดิ์
10,000.00 บาท
2 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
3 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
4 คุณชญาพิจ์ ดวงจันทร์
2,000.00 บาท
5 คุณพิสิฐชัย อนันต์วรณิชย์
500.00 บาท
6 คุณพุทธรักษา บูรณสุทธิกุล
3,000.00 บาท
7 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
8 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
9 คุณอนันต์ ลีชัยอนันต์
999.00 บาท
10 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
			

สิงหาคม 2563			
1 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
2 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
3 คุณทิพฤทัย ปานสมุทร
300.00 บาท
4 คุณวิภาดา ชินกีรติการ
200.00 บาท
5 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
6 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
7 คุณอนันต์ ลีชัยอนันต์
999.00 บาท
8 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
			
กันยายน 2563			
1 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
2 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
3 คุณจิตร์ หรรษกุล
1,000.00 บาท

4 คุณวันชัย จันทร์ประเสริฐ
500.00 บาท
5 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
6 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
7 คุณอนันต์ ลีชัยอนันต์
999.00 บาท
8 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท
			
ตุลาคม 2563			
1 คุณกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
100.00 บาท
2 คุณจิตตา-คุณเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
200.00 บาท
3 คุณปัญญวิทย์ ปั้นส�ำรอง
300.00 บาท
4 คุณวิรัช จันทร์ปลั่ง
100.00 บาท
5 คุณสมภพ ตาลสอน
100.00 บาท
6 คุณอนันต์ ลีชัยอนันต์
999.00 บาท
7 คุณอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์
100.00 บาท

7

บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 067-2-00011-9
ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 046-2-40277-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 030-2-85771-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาส�ำนักงาน ก.พ. ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 201-059200-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 006-1-40267-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอุรุพงษ์ ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 130-1-34212-4
บริจาคทางธนาณัติ กรุณาสั่งจ่าย
มูลนิธิชัยพัฒนา ปณ. จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 10303
บริจาคสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
ธนาคารทหารไทย สาขาตรีเพชร ชื่อบัญชี มูลนิธิชัยพัฒนา (สร้างวัดพระราม 9)
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-2-01722-3
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ชื่อบัญชี กองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 046-2-40205-8

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร : ใคร่ขอความกรุณาผู้บริจาคน�ำส�ำเนาใบโอนเงิน
พร้อมเขียน ชื่อ - ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน
ส่งกลับมาที่ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8585-8 โทรสาร 0 2447 8574 E-Mail: Givedonate@gmail.com
ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารของมูลนิธิชัยพัฒนา
www.chaipat.or.th และ มูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้จัดท�ำวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาต้องขออภัย หากมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์รายนามผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิฯ
ทั้งนี้ ได้โปรดแจ้งมายังส�ำนักประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2447 8585-8 ต่อ 258-259 เพื่อจะได้ด�ำเนินการแก้ไขต่อไป

