
ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)

1 26/3/2020 600 to be announced 

2 27/3/2020 500 to be announced

3 2/4/2020 2,000 ครอบครัวสวสัดิเ์สวี คณุสอางคจ์ติร นลิกําแหง
คณุกมลทพิย ์ภษิูตกติคิณุ นางวนดิา อรยิเมธานนท์
คณุเจตยา พงษ์พทิักษ์ นายครรชติ  ฐานสิโร
คณุฉววีรรณ ชนารัตน์ นายพชิติ  เหลอืงหรัิญวฒุิ
คณุนลนิ ี เจยีงวรรธนะ นายยงเกยีรต ิ เกยีรตเิสรมิสกลุ
คณุบณัฑรู อณุจักร บ.พษิณุโลกการบญัชี
คณุประภารัตน ์โชตคิตุ พล.ต.ต. ชฏลิ พรหมไพบลูย์
คณุมณพไิล นรสงิห์ เพือ่น TU
คณุศภุนจิ โรจนส์ราญรมย์

4 7/4/2020 1,700 คณุจริพรรณ โพธิท์อง น.ส.กนัยารัตน ์จรรยาพนูทรัพย์
คณุบปุผา อนิทรัตน์ นางสวุาธนิ เทพนวล
คณุอาภรณ ์กวนิอนันต์

5 9/4/2020 4,001 Monticha Fung น.ส.วลรัีตน ์วงษ์เกษม
กลุม่ PPE เพือ่หมอ เพือ่พยาบาลตา้นโควดิ น.ส.วลัภา คณุทรงเกยีรติ
กลุม่เพือ่น สก.22 น.ส.อไุรวรรณ ชยัชนะวโิรจน์
คณะพนักงาน บ.DMG มริ ิชลบรุี นางกนกภร  วาสทิธิเ์ทพ
ครอบครัวรัตนรักษ์ นางกาญจนาภรณ ์เรอืงอารยีรั์ชต์
คณุจารรัุตน ์ศรรัีตนประภาส นางจริวรรณ  บญุดวงประเสรฐิ
คณุธนวรรณ นางณรัิชกร  ทองนอ้ย
คณุปกรณ ์ อาษา นางณษิา สรินนทธ์นา
คณุปีเตอร ์ บรุษุชาตแิละครอบครัว นางพทิยา วงศส์วุรรณาการ
คณุมยรุยี ์แมน้ถาวรสริิ นางพสิสวรรณ  เจยีมสมบตัิ
คณุวภิาวรรณ เทยีมวรีสกลุ นางมงคล  แตปรเมศามัย
ตระกลูหวงักติตกิาล นางวณีา  ปรยิกนก
ทพญ.วรรณา  พพิธิเดชา นางสรินิทรน์ารถ  ศริชิยาพร
น.ท.กติต ิ สขุสมบรูณ์ นายเกยีรตพัินธุ ์ชวนะสนุทรพจน์
น.ส. ปนดิา นายฐติวิฒัน ์ ฤมัยสวสัดิ์
น.ส. พรรณราย กลุเศรษฐ นายทวศีักดิ ์ วรพวิฒุิ
น.ส. พสิมัย นายแทนธรรม รักขติพนิจิดลุ
น.ส. ภาษีณี บนุนาค นายพรชยั  ประนม
น.ส. วมิลวรรณ รัฐวฒันา นายพพัิฒน ์องิพงษ์พันธ์
น.ส. สริขิวญัชนก สงิหท์อง นายวรานนท ์ หลา้พระบาง
น.ส. แสงวไิล จารวุาที นายวศิษิฏช์ล  จลุกะเสวี
น.ส. อรัญญา นลิวเิชยีร นายสาธติ  เหลา่สวุรรณ
น.ส.จริาพร   สวุรรณธรีางกรู นายสรุยทุธ จันทรจํ์ารัสแสง
น.ส.นภิา คณุทรงเกยีรติ นายสรุยินต ์ ตูจ้นิดา
น.ส.นภิาวรรณ สามารถกจิ บ. ศรรีาชาฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั
น.ส.เนาวลักษณ ์กลํา่เสถยีร เพือ่นที ่TU
น.ส.พนารัตน ์ แสงปัญญา หา้งขายยาหมอไฝ ฉะเชงิเทรา
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)
6/1 13/4/2020 4,634 กลุม่เพือ่นเบญจ ม.6/12 รุน่ 94 จ.ฉะเชงิเทรา คณุอลสิา   กนกวงศอ์นันต์

(นําเขา้) กลุม่อากาศสะอาดกําแพงเพชร คณุอมัพร  สงคป์ระสงค์
คณะบคุคลวงศแ์พทย์ คณุอษิยา  ภธูนกจิ
ครอบครัวกฤษณี  โภโต และเพือ่น ๆ คณุอไุร วรวทิย ์และคณุศักดิศ์ร  สาลกิา
คณุกรรณกิาร ์ ธานวีฒันกลู ชมรมครเูกา่สมทุรปราการ
คณุจริดา   เจรญิสวสัดิ์ ชมรมมหาราช 50
คณุจริดา   เจรญิสวสัดิ์ น.ส.กนกรัตน ์ จารวุฒันศริิ
คณุจฑุามาศ  พลิาตัน น.ส.เกลยีวพันธุ ์ ธํารงตระกลูกจิ
คณุณรัตษร  จานทองฐติิ น.ส.ทพิารัตน ์ ฉกาจนโรดม
คณุดวงพร  วฒักวณชิย์ น.ส.นฤมล  ศรสีมุะ
คณุดจุฤด ี องคว์เิศษ น.ส.ปิยวรรณ  ดว้งดารา
คณุธนติ  ชนิวรปัญญา น.ส.พริานันท ์ คณุปสตุ
คณุธตินัินท ์ เลศิธนพงศ์ น.ส.วราภรณ ์ บณัฑติกฤษดา
คณุนงลักษณ ์  วงศแ์พทย์ น.ส.วนัเพ็ญ  โลห่เ์ลศิพภิพ
คณุนวลละออ  โรจนประภา และครอบครัว น.ส.สารภ ี  ดาราวรรณ
คณุนทิรา  สบืวเิศษ นางจติรา  เอือ้ประเสรฐิ
คณุบงัอร  ทลูศริิ นางเฉลยีว  แซเ่ล็ก
คณุประไพ  วฒันาศรมศริิ นางยลดา  ทองภบูาล
คณุปรยีากร  บญุยะนันท์ นางรุง่ทพิย ์ นันทวฒุศิักดิ์
คณุปานสริ ิ เดน่อดุม นางสรอ้ยทอง  ชืน่อารมย์
คณุผสุด ี วงษ์พานชิ นางอศัราภรณ ์ ยลโสภณ
คณุพรยพุา  พงษ์ธนพฤกษ์ นายเชาวน ์ เกง่ชน
คณุพมิพผ์กา  พชิเยนทรโยธนิ นายบญุชว่ย  จารวุจนะ
คณุเพลนิพศิ  ศรศีริ ิ นายประสงค ์ นุรักษ์
คณุมารศิร ี ชณุหรัศม์ นายไพบลูย ์ เดชาวจิติร
คณุรวมสนิ  ทรัพยส์าคร นายไพบลูย ์ เดชาวจิติร
คณุรัชนวีรรณ  ระวรัิฐ นายรณฤทธ ิ วงศแ์พทย์
บ.ไทยบฟัอตุสาหกรรม   โดยคณุเพ็ญภาวรี ์ 
        ศริปิระภาโกศล เอสเธอร ์ และทมี

พยาบาล ทบ./ทมการพยาบาล กองการ
พยาบาล   รพ.พระมงกฎุเกลา้ และผูม้จีติ
ศรัทธา

คณุวรรณธนา  วงศส์รุพเิชษฐ์ นายเอกชยั  เตชะวริยิะกลุ
คณุวณีย ์ มาดสีขุสถติย ์และ                     
    คณุสคุณนิท ์ เลศิธนพงศ์

นายสมบรูณ-์นางยญุนาค สอนไว พรอ้มดว้ย
ลกูๆ

คณุวารณุี  เจนาคม คณุวรลักษณ ์  องคโ์ฆษิต
คณุศรนิทพิย ์ ศรภีักดิ ์  เวนไรท์ พยาบาลรามาธบิด ีรุน่ 6
คณุสายพณิ  กลิน่วชิติ มลูนธิไิกรภพดสีาธารณนุเคราะห์
คณุสทุัสสา  เรอืงพาณชิชาญชยั รา้นนางรองเชยีงกง
คณุสนุดิา  พนิจิการ รา้นอาชาออโตโมบลิ
คณุสปุราณี  ชณุหประเสรฐิ วดัป่าวสิทุธชิาต ิ จ.หนองบวัลําภู
คณุสมุาล ี กงัวาฬวงษ์ สมาคมผูบํ้าเพ็ญประโยชนแ์หง่ประเทศไทย
คณุสวุรรณา  ฤดบีญุอนันต ์และเพือ่น ๆ หจก.ว ีเอ แอร ์ทคิเกตแอนดท์ราเวล
คณุสวุติรา  วฒันาธร อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่วพบ.กรงุเทพ
คณุอภรัิตน ์ ศรสีานตวิงศ์ คณุอมรรัชต ์ ศรสีานตวิงศ์

6/2 14/4/2020 2,986 กลุม่เพือ่นและญาตซิางตาครูส้-กทม นางชจูติต ์ ภษูณปัญญา
(นําเขา้) กลุม่สภากาแฟยามเชา้ จ.อดุรธานี นางโชตมิา  นรนธิวิรรณ
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)
6/2 14/4/2020 กลุม่สายดืม่ ดืม่ดํา่ความด ี นางดวงพร  โอวรากร

(ตอ่) คณะศกึษาศาสตร ์มข รุน่ 7 นางดษุฎ ี  เมฆไตรรัตน์
คณุกณกิาร  ลิม้เจรญิ นางดษุฎ ี  ลลีาเกตุ
คณุกนกกร  แยม้สงวนศักดิ์ นางตรทีพิย ์ รัตนวรชยั
คณุการะเกด  เต็มฤทธวิงศ์ นางธนภรณ ์ นุชเนือ่ง
คณุเครอืวลัย ์ ลิม่อภชิาต นางธรินันท ์ เจรญิจารวุฒัน์
คณุจันทรน์ภา  สายสมร นางนภารัตน ์ เล็งลา
คณุจฑุา เกษมศร ีณ อยธุยา นางนฤมล  ลอืกติตนัินท์
คณุเจตนา  จีก้งัวาฬ นางนันทวณัณ ์ วบิลูยม์า
คณุฉววีรรณ  สวสัดี นางนารรัีตน ์ จติรมนตรี
คณุชนฎิา  ใชว่วิฒัน์ นางบญุสริ ิ จันทนาทพิ
คณุชตุมิา  สจัจานันท์ นางประนอม  พรมมารักษ์
คณุณภัทร  วงคใ์ส นางป่ินปินัทธ ์ มาสาร
คณุดวงสมร  อดุมรัชตวนชิย์ นางพงศพั์ฒนา  พลอนิทร์
คณุนภาพร  สตัยาลัย นางพรพมิล เหมลา
คณุนันทพร  รุง่เรอืง นางพรรลณุี  บมุี
คณุเบ็ญจมาศ  สหะเดช และเพือ่นกลัยาณมติร นางพรับพรงึ  อือ้อารยีก์ลุ
คณุพมิพพั์นธ ์ ชตูชิเูดช นางพลอยจันท  สนุทรนันท
คณุพมิลศร ี ชตูชิเูดช นางพวงทอง  เครอืมังกร
คณุพศิมัย  ปัญญาธัญญะ นางพวงทอง  ตันวงษ์วาน
คณุเพิม่ศริิ นางพัชราภรณ ์วรีะพันธ ์พรอ้มครอบครัว
คณุภาณุมาศ  บวักา้นทอง นางพัชรยิา ณัฎฐาชยั
คณุมณฑาทพิย ์ คณุวฒันา นางพชิญา  วงศปิ์ยะกลุ
คณุรุง้ลดา  ทวถีาวรสวสัดิ์ นางภัคจริา  โรจนจ์ริะกลุ
คณุละออง  มาตยวเิศษ นางมยรุ ี ไสยสมบตัิ
คณุวรรณี  วฒันพงศช์าติ นางระววีรรณ ์ ชุม่จติร
คณุวชิาดา  วรรชนะชเูดช นางรัศม ี ปานดษิฐ์
คณุศราวฒุ ิแสงจันทร์ นางลดาวลัย ์ อจัฉรยิะเสถยีร
คณุศภุกาญจน ์ ศรรัีตนประไพ นางละมัย  บางโชคดี
คณุศภุกลุ  ศรรัีตนประไพ นางละไม  แกว้อําไพ
คณุศภุเก็จ  ศรรัีตนประไพ นางวมิววรรณ สบืสงวน
คณุสมศร ี ภาณุสวุรรณ นางศศพิร  ปาณกิบตุร
คณุสราวฒุ ิ- ศศรัิกษ์  แชม่ชอ้ย นางศนินุีช  ชา้งโต
คณุสาคร  จันทรเ์ขยีว นางศริรัิตน ์ พชิติชยัชาญ
คณุสริกาญจน์ นางศวิาพร  ทองสขุ
คณุสจุริา  กติตดิษุฎกีลุ นางสกาวรัตน ์ ทวมีตุ
คณุสวุรรณา  สรุะพัฒน์ นางสมบตั ิเดน่ดี
คณุอนุสญิจ ์ มงคลพัชรวทิย์ นางสนีวล  ทัศนพั์นธุ์
คณุอจัฉรา  วรจริวาณชิ นางสจุนิดา  ตันตริาษฎร์
คณุอาภาภรณ ์ วรรณพฤกษ์ นางสชุวีนิ  จันทราสรุยิารัตน์
คณุอดุม  จงศักดิส์วสัดิ์ นางสธุพีร  จรยิะโสภติ
ดร.ปัทมา  ทองสม นางสนัุนทา  โรจนเ์รอืงไร
น.ท.หญงิระววีรรณ  ยตุจิภตูิ นางสภุากร  สจุรัิตนวมิล
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)
6/2 14/4/2020 น.ส.กรณศิ  ลานนท์ นางสรุณิี  วฒันกลุจรัส

(ตอ่) น.ส.กรรณกิาร ์  ตะบนูพงศ์ นางสวุรรณี  คปุตธ์นโรจน์
น.ส.กรองมาลนิ  ชมุลาภ นางอมรวรรณ  เป่ียมกจิวณชิ
น.ส.กษมา  สอนวทิย์ นางอจัฉรา  คงกติตมิากลุ
น.ส.กลัยรัตน ์ ศรอีรณุ นายคงธวชั  พงษ์ศักดิ์
น.ส.กาญจนา  ทัพป้อม นายจักรา  เกษมศร ีณ อยธุยา
น.ส.จันทนา แสงสวา่ง นายจริศักดิ ์ วรดลิกกลุ
น.ส.จันทรัตน ์ ศาสนวสิทุธิ์ นายจริาวฒัน ์ ปรัตถกรกลุ
น.ส.จติราภรณ ์ นธิกิลุ นายจมุพล  - นางประนอม  รอดคําดี
น.ส.จรินัท  วรีะกจิกลุ นายชวลัวทิย ์ ตันตริาษฎร์
น.ส.ชืน่จติต ์ กอ้งสกลุ นายชาญเกรกิ  เยาวสวุรรณไชย
น.ส.ดวงกมล  ปัญญาศริกิลุ นายชาญชยั  ตันตริาษฎร์
น.ส.ดษิกรณ ์ โลหติคปุต์ นายชาล ี กนกโพธิ
น.ส.เดอืนเพ็ญ  ชืน่ภักดี นายเชาวลักษณ ์ บรูะพันธ์
น.ส.ทรงศริิ นายฐานสิร ์ ตันตไิชยบรบิรูณ์
น.ส.ทัศนยี ์ รววิรกลุ นายณรงค ์ องิศรวีรกลุ
น.ส.ธัญญน์ภัส  เจรญิงามกววีงษ์ นายดํารงชยั  โรจนจ์ริะกลุ
น.ส.นฤมล  จรยิะโสภติ นายเตชษิฐ ์ ออ่นพุม่
น.ส.นุจรยี ์ หมวกแสง นายทวศีักดิ ์ ลนีานุรักษ์
น.ส.บงกช นายทองม ี คําเกี๊ยว
น.ส.บปุผา เลือ่นวสิทุธิ์ นายธนกร ชศูรจีรรยา
น.ส.เบญจวรรณ ทมิสวุรรณ นายธนพนธ ์ แดงนอ้ย
น.ส.ปฐมาภรณ ์  ราธี นายธรรมรัฐ  ไพรนิทร์
น.ส.ปนัดดา  โลหะกจิสงคราม นายธรีพล  จันทร
น.ส.ประไพ  ปชูะพันธ์ นายธรีสตุ  อดุมพงศช์ยั
น.ส.ประภาพจน ์ สวุรรณประกร นายปกป้อง  กลุชล
น.ส.ประภาศริ ิภูรั่ตน์ นายประกติ  กองอํานวยสขุ
น.ส.ปราณี  พาณชิยพ์งษ์ นายประจวบ  ศริรัิตนบ์ญุขจร
น.ส.ปัญญป์รยีา  เมฆสงิหว์ี นายปรัชญา  นอ้ยเลศิ
น.ส.ปารชิาต  รัตนราช นายปัฐวรี ์ รจุริโมรา
น.ส.ผสุด ี กลัยาณปยตุ นายพรชยั  สทุธรัิกษ์
น.ส.พนารัตน ์ วศิวเทพนมิติร นายพรษิฐ ์ เพชรประดบ้
น.ส.พรพมิล  อนันควานชิ นายพชิยั  ลขิติอินุสรณ์
น.ส.พรรณทพิย ์ ทมุมา นายพเิชษฐ  ตัง้สณุาวรรณ
น.ส.พรหมพร  นาคะลักษณ์ นายพษิณุศวร  วเิชยีรสาร
น.ส.พัชน ี สขุประสพโภคา นายแพทยส์พุร  วทัญญสูกลุ
น.ส.พณิทพิย ์ ไตรพริยิะ นายภาคไินย  ณ เชยีงใหม่
น.ส.พสิมัย  ประเสรฐิศรี นายมงคล  ปลืม้จติรชม
น.ส.เพ็ชรลดา    แจงจริวฒัน์ นายมณฑนจ์ติตเ์กษม  จงพพัิฒนย์ิง่
น.ส.เพ็ญลักษณ ์ เรอืงระเบยีบ นายมาโนช  ชลศริพิงษ์
น.ส.เพ็ญศร ี ทองเพชร นายเมธ ี หนูเสรมิ
น.ส.เพ็ญศร ีเจรญิเพ็ญศรี นายยศสรัล  สมีา
น.ส.ภรณศ์ลุ ี รัตแพทย์ นายรชต  วงษ์นุ่ม
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6/2 14/4/2020 น.ส.มนทา  เกรยีงทวทีรัพย์ นายวชัรพัฐ  วอ่งไวทยา

(ตอ่) น.ส.มยรุา  วชัรเสถยีร นายวกิรม  จารทุกิร
น.ส.รม่ฉัตร  บวรวฒันอดุม นายวรัิตน ์ป่ินป้อง
น.ส.รัตนา  วณชิยม์ณีบษุย์ นายวฒุชิยั  ฮัว้วานชิ
น.ส.วรศินันท ์  พัฒนทวกีจิ นายศวิเทพ  ศรเีลขา
น.ส.วรษิา  ตัง้อมรศริิ นายสงา่  พันพลู
น.ส.วรสิรา  สะสมทรัพย์ นายสมเกยีรติ
น.ส.วมิล  ออ่นใจเย็น นายสมพล  แซปึ่ง
น.ส.วสิณี  คปุตธ์นโรจน์ นายสรกฤช  ธนารัตนปั์ทมา
น.ส.ศรานยี ์ ศริพรฤทธริมย์ นายสรพงษ์  พทุธคุม้วงศ์
น.ส.ศศธิร  สขุศลิา นายสรวศิ  พรมออ่น
น.ส.สมพศิ  เลศิสมุติรกลุ นายสมัพันธร์ณ  วงศเ์สนา
น.ส.สมหญงิ  สนุทรวงษ์ นายสรุชาต ิ อํา่ศรเีวยีง
น.ส.สชิล  จริะวรกจิบญัชา นายอโนทัย  อาภานันท์
น.ส.สริกิาญจน ์ จารสุถริะกลุ นายอรณุ อ
น.ส.สริกิาญจน ์ สมนกึ นายอาคม  พึง่สนุทรปัตร์
น.ส.สดุารัตน ์ ตัง้สนุทรกจิ นายอรุชุา  มหาดํารงคก์ลุ
น.ส.สทุธวิรรณ  อนินอ้ย บรษัิทกมลวรรณการไฟฟ้า จํากดั
น.ส.สมุาล ี เตชะกจิบลูย์ บรษัิทศคิรนิทร ์ออโตพ้ลัส จํากดั
น.ส.อตกิานต ์ สมนกึ โบราณคดรีุน่ 31 มหาวทิยาลัยศลิปากร
น.ส.อญัชล ี มะโรหบตุร ผศ.กรองจติ  วาทสีาธกกจิ
น.ส.อญัมณี  เศรษฐนันท์ ผศ.วรรณพร  วรีวฒัน์
น.ส.อารนีวล  ศรปัีกษา พ.ต.ท.สเุทพ  เย็นวารี
น.ส.อดุมรัตน ์ อคัรชโินเรศ พ.อ.หญงิสาลี ่ เกลีย้งเกลา
น.ส.อไุร อศัวโสภณ พล.ต.ต.หญงิยพุนิ เนยีมแสง
น.ส.โอบเดอืน  คชรนิทร์ พลเรอืเอกธรีวฒัน ์ ศรถีาพร
น.อ.หญงิ ดร.ธนพร  แยม้สดุา รศ.ดร.จนิตนา  ยนูพัินธุ์
น.อ.หญงิ วชัราภรณ ์เปาโรหติย์ รศ.ดร.อรสา  พันธภ์ักดี
นางกติติช์ญาห ์ เคา้ประเสรฐิ รศ.ดรณุี  ชณุหะวตั
นางจฑุารัตน ์ ชมภพัูนธุ์ รศ.บญุศริ ิ อนันตเศรษฐ
นางชฎาภา  ประเสรฐิทรง รศ.พรศร ีศรอีษัฎาพร
นางชลธดิา ลิม้ไพบลูยว์ฒันา รศ.สปุราณี อทัธเสรี
นางชวศิา  อปัุตศิฤงค์ ศ.เกยีรตคิณุ ดร.สมจติ หนุเจรญิกลุ
นางชอ่ทพิย ์ สนัธนะวนชิ ศ.ดร.ดาราวรรณ  ตะ๊ปินตา
นางชานกิา โอวาทสกลุ สมาคมพยาบาลแมคคอรม์คิ จ.เชยีงใหม่
นางชลลดา  ชืน่ศลิป์ นราวฒุิ สมาคมศษิยเ์กา่ วพบ. สงขลา
นางชตุมิา  ปัญญาพนิจินุกรู อกัษรศาสตร ์รุน่ 38

7 15/4/2020 200 คณุภาวณิี จติตเสถยีร นางศรวีรรณ ศรเีจรญิ
คณุชญานนท ์ยงัคํา นางศรสีงกรานต์
คณุดวงเดน่  พทุธฤดสีขุ นางโสภา ขจรบรุี
คณุเรอืงศักดิ ์อรณุชยัพงษ์ นางหัสน ีดวงตา
น.ส. ชวนขวญั กรีตวิทิยากร นายนพพร
น.ส. ณัฐรกิา ชา้งเชือ้ นายอนริธุ ภ
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นางกญัญาภัค  แสนปัญญา พ.จ.ต.ญ อาภานันท ์โพธิส์าขา
นางภารด ีกลอ่มดี

8 20/4/2020 600 น.ส.กรรธณัญพัฒน ์ จอมธนวฒัน์ น.ส.ศวธีกิา  สสีรุกานต์
น.ส.เขมกิา พลสถาพร พรอ้มครอบครัว        
      และเพือ่นๆ คณุหญงิลักขณา  แสงสนทิ

น.ส.จันทมิา  เขยีวนอ้ย คณุสมุาล ี  เจรญิศักดิว์ฒันา
น.ส.จรีวรรณ พรายมณี นางมนพร  สขุสมพร
นางธนษิฐา  นภาลัย นางวรรณา  พชิติไชยพทิักษ์
น.ส.นธิรัิตน ์ ภรูหิรัิณยธรณ์ นายศักดา   สริมิังคลกติติ
นางเปรมพชิานัน  ฐานะโชตพัินธ์ น.ส.สพุนิดา  เกยีรตพัินธ์
น.ส.พรหมพรภัทร ์ ตรงกมลธรรม นายสพุล  อศัวมั่นคง
น.ส.พรียิา  รามโกมทุ หา้งขายยาหมอไฝ (นายสเุทพ  บญุเขยีว)
น.ส.วรรณวมิล  ประจะเนย์ น.ส.อมร  แสงพริง้ และครอบครัว
น.ส.วรารัตน ์ ววิฒันภษิูต หา้งหุน้สว่นจํากดัประเสรฐิชยั ป่าพทุธา จ.กําแพ
บรษททองรงุเรอง จากด และ บรษท 4 แยก
นมหก

9 21/4/2020 240 น.ส. สภุัจฉร ีศริทิวี คณุธารณามัย  ขนุศรี
น.ส. อษิฏา พัฒนา น.ส.อารรัีตน ์สาลงีาม
นายวทิยา สดุสงวน น.ส.โสภศิ ชยัเรอืง
คณุสลลิรัตน ์สมจติต์ คณุปลกูขวญั  หมาดดี

10 24/4/2020 2,000 นายไพศาล ธนสารสมบตัิ
11 24/4/2020 651 นายสนัต ิ สงิหด์ี น.ส.เสมอใจ  ไลพั้นธ์

FB: ตัวใหญ ่ใจใหญ ่ นส.ดาวลัย ์วงศส์วา่งศริิ
Kongdet นางฉันทนา
ครอบครัวอนิทรเ์ทศราช นางบญุมา
คณุเกษณี  หออมัพวนัวงศ์ นางบษุกร  จงศักดิส์วสัดิ์
คณุคมคาย กจิวฒันชยั นางปัณฑธ์รีา  รุง่สริวิทิรู
คณุปราณี นางภรณณ์ภัส
คณุยศวด ี ชวกจิโรจน์ นางภัทราภรณ ์ผลอนิทร์
คณุสชุาต ิคดิชวาลกลุ นางวารณุี  ไตรถวลิ
ด.ญ. ภัทรวรรณ เผา่เผอืก นางวยิดา นิม่สมบญุ
ด.ญ.ไอรฎา เผา่เผอืก นางสรัญรัชต ์ธนูมัยวรีากลุ
ดต.มนตร ี มาลา นางสาววลญีา นุตคําแหง
น.ส. กมลพร นางอมัพาพันธุ ์ดสุฏกีาญจน์
น.ส. จันทนา นายกติตพิงษ์ คหูาทอง
น.ส. ชลดา บญุชวูงศ์ นายกติตพิงษ์ องคท์องคํา
น.ส. ณัฐฐยา รุง่โรจน์ นายธรีศักดิ์
น.ส. ธรรมรงณ ์ประดู่ นายนณณธ์ชยั  ไกรฤกษ์วณชิย์
น.ส. นันทภัค จตุรัิตน์ นายผดงุพล  เฉง้อว้น
น.ส. ศรานยี ์ศริพรฤทธริมย์ นายไพรสาร
น.ส. ศริปิรญิญา นายภาคนิ
น.ส. โสพศิ ชยัเรอืง นายสพุสทิธิ ์ ศรโีสภาคย์
น.ส. อําไพ หยบิทรงศริกิลุ บ.ลอ้ตเวล้ท ์จํากดั
น.ส. อมุาวรรณ บ.สหายแกส๊ จํากดั
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น.ส.ปราณี ภมุมาลา บช.131-0-xxx259
น.ส.พนมพร  โลวเ์จรญิกลู พ.ท.หญงิวรรณภา  กอ้นแพง
น.ส.รักษณีย ์ ใชเ้หตผุล หมอเมษ์  แฟนเพจใกลม้ติรชดิหมอ
น.ส.ศรานยี ์ ศริพรฤทธริมย์

12 27/4/2020 1,400 กลมุคนรกหลกประกนสขุภาพ จงหวด
เชยีงใหม่ น.ส.ศริภิรณ ์ ศรพัีนธ์
คณุภัทร  พรหมพันธใ์จ นางพทิยา วงศส์วุรรณาการ  
คณุยายดวงแข  โอภาสพนิจิ นายกมัพล  เฮง้พพัิฒนช์ยั และครอบครัว  
เทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์ นายกติต ิ  และน.ส.อญัสดุา  ยงทัศนยีก์ลุ
น.ส.กลุธดิา   กลุนาวนิ นายชยัวฒัน ์ บวัหอม
น.ส.เกลยีวพันธุ ์ ธํารงตระกลูกจิ   มลูนธิโิพธวิณัณา
น.ส.ณัชชา  ธติศิักดิ์ วดัมเหยงคณ ์จ.พระนครศรอียธุยา

น.ส.ปวณีา  อภรัิกษ์สตัยา น.ส.ชนกิา เจรญิวทิยานันท ์                     
(หา้งทองธรีะภัณฑ ์สาขา 4)

13 30/4/2020 300 น.ส.ประภา    เสถยีรพงษ์  นางวรวรรณ  คงปักไพศาล

14/1 1/5/2020 2,185 กลุม่ ป.น.5 บา้นโคกโพธิ ์                        
       โดย คณุนฤปพงศ ์วอ่งรัตนา

กองวศิวกรรมฝ่ายออกแบบและบรหิาร         
        การกอ่สรา้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

กองทนุราชนบนรนุ 57 รวมดวยชวยตานโค
วคิ-19 นางภามขุ  ศรัทธาปิยคณุ
คณะศษยเกาโรงเรยนมธยมบานหลวง รนุ 
22&7 นางมณี กงัสดาลย์
นางพภิัทรา  รัตนกลุเสรเีรงิฤทธิ์ นางมณีนอ้ย  มนัสปิติ
ครอบครัวอภภิักคส์กลุ และ                       
        รา้น Baby toys & bike พันทา้ย นางมาลนิทพิย ์ เลวจัินทร์

ครอบครัวเอนกฤทธิม์งคล นางมกุดา  นันทมานพ
คณุจารณุี (พลูเจรญิ)  รกิลุสรุกาน นางรพพีรรณ  จงจรีกาล
คณุณัชชากร  กติตสิพัุฒน์ นางลัฐกิา  วรีกลุ
คณุธารทพิย ์ เหลา่ตรังสกลุ นางลลีาภรณ ์ บวัสาย
คณุนงลักษณ ์ สมรปู นางวนดิา  นรัิตศิัย
คณุนภสิ  ชณุหศ์รี นางวาณี  พรรัตนรักษา
คณุปพนสรรค ์ มนุญพาณชิย์ นางวภิาวด ี  รุง่จริธนานนท์
คณุปราณี  เฉลมิธนศักดิ์ นางวมิล  ประยงค์
คณุเพยีงพร  ยงประพัฒน์ นางศศกิานต ์ ศรอีอ่นคง
คณุแพรวนภา  นิม่มา นางสรินิทร  จงศริิ
คณุรัตนวด ี เสนาดสิยั นางสนัุนทา  จันทรกรดารา
คณุรุง่นภา  ชนิวกิยั นางสนุยี ์ คมสนั
คณุวรรณวเรศ  บญุคง นางสมุาล ี คสูโุรจน์
คณุวรรณา ประจันตะเสน นางเสาวภา  ถาวรวงษ์
คณุวราภรณ ์ ปิวาวฒันพานชิ นางโสมอษุา  เนรกณัฐี
คณุวรศิรา  ทาทอง  และ                          
      คณุชยัพฤกษ์  บญุประกอบ นางอรวรรณ  รุง่เรอืง และกลุม่เพือ่น ๆ

คณุวนัธนา  โชตชิยัสถติย์ นางอจัฉรยีา  อนันตพงษ์
คณุวาสนา  เจรญิสขุ นางอญัชณี  ชยัชาญ
คณุศรนิทพิย ์ เกษสงัข์ นายคณติ  นลิรุง่รัตนา
คณุศศวิมิล  สงัขปรชีา นายเจษฎ ์ เจษฎปิ์ยะวงศ์
ดร.ชยนัต ์ วรรธนะภตูิ นายณกฤศ
ดร.ณัฐรกิา  วายภุาพ นติพิน นายทศดล  สนัตวไมตรี

น.ส.จงจนิต ์ ทองวานชิ นายธนาวฒัน ์ ชา่งกลงึเหมาะ และ             
         น.ส.สพัุน ศรกีระชา
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)
14/1 1/5/2020 น.ส.ทัศนัย  ทั่งศรี นายนพดล  ไชยอนันต์

(ตอ่) น.ส.ทัศนา  ชา่งกลงึเหมาะ นายปรารถนา  กงัสดาลย์
น.ส.นพรัตน ์เกรกิไกรสหี์ นายปรชีา - นางฐติาพร  ภญิโญชพี
น.ส.นันทวรรณ  คณุเอกลาภ นายปิยพงษ์  วลัลกิลึ
น.ส.ปัญจมา  วภิามาส นายพยหุพล  จติเจรญิ
น.ส.พรชนก  ปัญญาสทุธากลุ นายพรีพงศ ์  พันธุส์จุรติไทย
น.ส.พชิพมิพ ์ปัทมสตัยสนธิ นายรัฐศรัณย ์ มลูสาร
น.ส.พทุธพิร เหลา่ตระกลู พรอ้มดว้ยครอบครัว นายวราวธุ  วสิฐิพาณชิกรรม
น.ส.รัชน ี แซต่ัง้ อยูปู่่ เจา้ นายวรีธรรม ภจูญิญาณ์
น.ส.ราตร ี ประเสรฐิ นายศรกว ี ปรูณโชติ
น.ส.รุง่รัตน ์ สนุทรปกาสติ นายศรัณย ์ เกษดี
น.ส.โรส  ภักดโีต นายสง่ศักดิ์
น.ส.วรรณกร อภชินบตุร นายสนธวิชัร ์ ววิฒันศ์ริพิงศ์
น.ส.วรรณวภิา  ออ่งสงคณุ นายสมเกยีรต ิ สสุณัพลูทอง
น.ส.ศศวิรรณ  วงศว์รรณกจิ และ                
        น.ส.ประภัสรา ศรสีขุ นายอํานวย  ชา่งกลงึเหมาะ

น.ส.ศาสนยี ์ ปัญญายงค์ นายอําพล   โพธิโ์ลหะกลุ
น.ส.ศริา   ศริไิพโรจน์ บรษัิท เจ.ซ.ีจักรชยั จํากดั (สํานักงานใหญ)่
น.ส.ศภุภร  บญุสง่ทรัพย์ บรษัิท วูด้ไซนค์อลเลคชัน่ จํากดั
น.ส.ศภุางคพ์รรณ  พสิษิฐเกษม บรษทไอ อ พ เอนจเนยรรง จากด สานกงาน

ใหญ่
น.ส.สลลิดา  เจยีรสวสัดิ์ บา้นแกว้บรรเจดิใจ
น.ส.สายขวญั  หอรังสวิฒัน์ บา้นพานชิ
น.ส.อรรถวด ี ธนอารักษ์ บา้นภาบรรเจดิกจิ
น.ส.อาภรณ ์ ทรัพยม์นชยั บา้นอรณุานนทช์ยั

น.ส.อารยิา เพือ่น พนักงาน บรษัิทโอโจ โกลบอล เทรด
ดิง้        จํากดั และพันธมติรทางการคา้

น.ส.พรทพิย ์ ชา่งกลงึเหมาะ ลกูหลานยายลําดวนตลาดโคกโพธิ์
นางกานดา  รังษีรัตนา ศษิยเ์กา่พาณชิยการพระนคร รุน่ พ.ศ.2513
นางกนุท ี  เมธาจารนุนท์ ศษิยเ์กา่มหาวทิยาลัยกรงุเทพ รุน่ 7

นางญหญงิ  สนิธเุขยีว สถาบนัพลังจติตานุภาพ สาขา 15 ศนูยนํ์าชยั
          จ.ภเูก็ต

นางดวงใจ  วงศว์งัไพศาล หจก.สวุรรณศริ ิคอฟฟ่ี
นางเตอืนใจ  แกว้วรรณา หา้งทองเกษตร (คณุสมภพ  ชตุชิยัศักดา)
นางนงนุช  สงวนศักดิ์

14/2 2/5/2020 695 ครอบครัวสตูรเชีย่วชาญ นางชวนพศิ  จันทศร
คณุณัฐรนิยี ์ หัตถกจิการเจรญิ นางดวงพร  เนตรสมานนท์
คณุนันทพัิฒน ์ หมั่นฝึกและครอบครัว นางธดิารัตน ์ เศรษฐวรวจิติร
คณุนริจุน ์ รอดมา นางนสิากรณ ์ สมิมา
คณุภัทรดิา  เอกบรรณสงิห์ นางนุชร ี เฟ่ืองไพบลูย์
คณุวณีา  จงเจรญิกมล นางพนัดดา  เคยีนทอง
คณุวรีะพร  อารยิวฒัน์ นางพัทธนั์นท ์ จฬุาจารวุงศ์
คณุอโณทัย  อยัยะแกว้ นางพมิพรรณ  รัตนวเิชยีร
น.ส.กมลญลักษณ ์  วภิัตภิมูปิระเทศ นางรัชกร  ศรวีลธีร
น.ส.กมลวรรณ  สริวิฒันานันท์ นางวภิาวด ี รุง่จริธนานนท์
น.ส.กษพรรณ  ลนีะกลุ นางวริงรอง  กรโีภค
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)
14/2 2/5/2020 น.ส.กณัฐช์ญาณัช  ตาดมว่ง นางศภุกานต ์และนายโดร ุซสุเตรยีอานู

(ตอ่) น.ส.เกดิกาญจน ์ ตันจรยิภรณ์ นางสมทรง  มุง่เยยีวยา
น.ส.ณัฐกมล  โกเมนทจํ์ารัส นายกรป์วสษิฐ ์ มติรานนท์
น.ส.ถนอมศกุ  เจยีรนัยไพศาล นายนวิฒัน ์ เตยีรถส์วุรรณ
น.ส.ธรนิศริ ิ ดมีงคล นายปรชีา  โพธิพ์ฒุรักษ์
น.ส.ธันยนันท ์ นติติระกลูธรรม นายภาณุมาศ  อนิทรโสตถิ
น.ส.นันทพร  วงศรั์กษ์ นายมนัส จันทรห์อม และ น.ศ.ศกุรน์ษิา เยขะจร
น.ส.นันทสิรา  นกเทศ นายวชัระ  ฉัตรวริยิะ
น.ส.ปพชิญา  ทองจนิดาวศ์ นายวบิลูย ์ อทิธวิรีกลุ
น.ส.ปรภิัทร  วลิามาศ นายศภุชยั  เมนิเมอืง
น.ส.ปวณีา  แสนเจรญิ นายสนธยา  พลูกลั่น
น.ส.พัชรนิทร ์ ครองบญุศรี นายสรรเสรญิ  สมุานนท์
น.ส.เพ็ญทชิา  รืน่รวย นายสามารถ  เยะจร
น.ส.เมศกิานต ์ ศรศรวีวิฒัน์ นายสรุชยั  ลวีฒันานุกลู
น.ส.ลักษม ี จติรสวสัดิ์ นายเสรมิศักดิ ์-นางมยดุา ตัง้วชัรนิทร์
น.ส.วชัรา  ภญิญาวธัน์ นายอาทติย ์ ลมิปิยากร
น.ส.ศันสณี  ของสริวิฒันกลุ นายโอภาส  ขวญัวเิชยีร
น.ส.ศริรัิตน ์ วงศส์ถติยพ์ร บจก.มติรกาญจน์
น.ส.สภุร  อนันตโชติ บรษัิท สตารพ์รเีมีย่ม จํากดั
น.ส.สวุมิล  พชิติชยัชาญ ผศ.ดร.กรรณกิาร ์ สวุรรณโคต
น.ส.อนงค ์ เลาหวจิติร พ.อ.หญงิสพัุฒนา  เลีย้งนาค
น.ส.อไุร  วฒุวิกิยัการ รศ.ดร.พพัิฒน ์ อมตฉายา
น.ส.อษุา  รจุภิัตต์ หจก.นครพนมทวยีนต์
นางจันทมิา  พรเชนศวรพงศ์

15 3/5/2020 500 คณุดวงใจ ภษิูตกติตคิณุ นางสภุาภร วารเีกษม
น.ส. พนดิา ตันฑสกุจิวณชิ นางอรนาฏ โอวาทตระกลู
น.ส. อไุร บญุญะกรรจ์ นายวรวทิย์
นางชไมพร ศริสิหวฒัน์ นายเสรมิพงศ ์ศริสิขุเจรญิพร
นางมาลนิ ีเศรษฐนันท์ โสภติ ปโรสยิานนท์

16 4/5/2020 200 คณุจารณิี สคุนธชาติ น.ส.สชุาดา  ธนภัทรก์วนิ
น.ส. ลักษมส์ริี นางพัตราพร   ภวูดลไพศาล
น.ส.กษมา  ภงุคานนท์ นายชชัวาลย ์เจยีรานุชาติ
น.ส.ฉมาพันธ ์สพุรมอนิทร์ นายสรุชยั  นิม่นวล
น.ส.ประภารัตน ์ โชตคิตุ

17 5/5/2020 500 กลุม่ ป.น. 5 บา้นโคกโพธิ์ นายจักรกรชิ  เป่ียมแสงจันทร์
นพ.อรรณพ บญุชวูงศ์ แพทยจ์นีอาจาร ี กลุนววธิ
นางสวุรรณา กจิภากรณ์ น.ส.จรยิาพร  บญุสม
นางงามทรัพย ์ ศริวิงศ์ นายธัญลักษณ ์ เหลอืงวสิทุธิ์
น.ส. ณัชชา  งามสมบตัเิจรญิ น.ส.พรรณสริ ิ งามมณีวฒัน์
คณุธพิาพร นางปราณี  ศริวิริยิะกลุ
นางภคนันท์ นายธรีะพร  วรีะถาวร
นายพส ุรณะนันท์ น.ส.ภรียา  รุง่เรอืงศักดิศ์รี
น.ส.รมณรยี ์เกตสุภุะ คณุนติยา  นติยรั์ตน์

Page 9



ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)

น.ส. พนดิา งามลว้น น.ส.ณัฐพร นุชเนตร
17 5/5/2020 คณุ NUTTAKARN นางยพุนิ  รอดป้อง

(ตอ่) น.ส.วรวรรณ เผา่เผอืก นางวงษ์ศริ ิมยิาจิ
นางสนุสิา คงประดษิฐผล นายโสภณ ตันบรูพา
คณุ RAKSAWAN TONG น.ส.ปญุญพร วชัรายน
คณุสมบญุ สจุรติรังษี นายเมธ ีหนูเสรมิ
นางมาล ี กติตรัิตนชยั น.ส. เสาวรส โพธิท์อง
น.ส. รุง่นภา เพ็ชรรัตน์ น.ส. จติรลดา รามศริิ
คณุธฤตมิา  บญุมาก นางอาอซีะห ์ตันหยงดายอ
คณุลดาวลัย ์ชนวริยิะ นางลําเนาว ์เรอืงยศ
นายสมคดิ จมูทอง และครอบครัว คณุสมศักดิ ์ชวิธนาสนุทร
น.ส.อรรถพร  ศลีศร ครอบครัววงษ์วงั

18 8/5/2020 250 คณุพรทพิย ์ วชัญานุโรจน์ น.ส.รววิรรณ  คงเหลอื
คณุศริลิักษณ ์ วรีะกะลัส น.ส.สนัุนทา  เลศิสวุรรณศรี
คณุศริวิรรณ - คณุวริมณ  เผดมิปราชญ ์และ  
      คณุสะอาด  แกว้ปรชีา

นางอรวรรณ  ปลกุใจ และ                        
     นายอทิธกิร ใจปินตา พรอ้มครอบครัว

คณุสภุาภรณ ์  และเพือ่นๆ พี ่ๆ นอ้ง ๆ นายนพินธ ์ กติตเิหลา
น.ส.จนิตนา  องัษานาม นายพงษ์พันธ ์  ทา้วยศ
น.ส.ฉววีรรณ  สนิเพ็ง รศ.ดร.เลอลักษณ ์  จติรดอน

19 8/5/2020 1,000 น.ส. รนิทราย อรณุรัตนพงศ์ คณุปราณี
พ.ต.อ.หญงิ พมิล พันธุว์ไิล นายพัฒนพ์งษ์ คําผง กนัทา
น.ส.สดศร ีพันธุว์ไิล น.ส.สวุรรณี  มหากายนันท์
นายธเนศ เครอืโสภณ นางโชตมิา  ลอีงักรู
นางละมัย บางโชคด ี นางแกว้ใจ  ลขิติหัตถศลิป
น.ส.น้ําฝน  อภชิยั บช. 145-0-xxx767
น.ส.จันทรจ์ร ี โชตดิลิก คณุชลลดา  เมฆราตรี
นางธัญพชิชา อดุกนัทา น.ส.สมุาล ี เดชนุรักษ์นุกลู

คณุขวญัชนติร สทุธสิารสนุทร กองทนุนสิติเกา่วศิวกรรมศาสตรแ์หง่
จฬุาลงกรณ ์            มหาวทิยาลัย รุน่ 64

น.ส.รัชน ีปิยะมาวดี น.ส.ทอแสง  ไชยประวตัิ
น.ส.กสุมุา สงิหกํา น.ส.จรรยา  ธนบญุสมบตัแิละเพือ่น
น.ส. สนิวีรรณ วชิา ชมรมรัฐศาสตร ์ม.รามคําแหง รุน่ปี 2514-2516
น.ส. พชิญณัฏฐ ์เตโช ครอบครัวไวยกลู-ประศมบรรยง
นางสภุาภรณ ์อยูเ่ป็นสขุ น.ส.สชุารนิ ี ศรสีวสัดิ์
น.ส. จันทรจ์ริา ตัง้กจิเชาวลติ นายพศิษิฐ ์ ล้ําเลศิจรัสชยั
บญุญาดา หจก.ทววีลัยใ์บจาก น.ส.วไิล  ตุน่แกว้
น.ส.ศริพิร ดาบเพชร น.ส. ปนัดดา บญุพาวฒันา
น.ส. รัตนา สดุสม น.ส.น้ําเพชร จริเยีย่มชชูยั

20 8/5/2020 1,500 คณุสวุภา  เกษรอ์งักรู นายนเรศ
คณุวารณุี กติกิงัสดาร นางชลธชิา ลิม้ไพบลูยว์ฒันา
นางจรรยา ตรกีรชิวฒันา บจก.โรจนส์นิกอ่สรา้ง
น.ส.ฉววีรรณ พศิวง คณุจวิมล กนกศลิป์
คณุเพ็ญศร ีสทุธสิารสนุทร น.ส.อษุา ตกิขะปัญโญ
นางศริรัิตน ์ชยัพฤกษ์ น.ส.อําไพ พวงขจร
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
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น.ส. อบุลวรรณ ถริชวลติ นายชวลติ
น.ส. พรวภิา เอนกสมัพันธ์ นางรุง่รจุ ีพจนารถโกมล
น.ส. บญุทพิย ์สริธิรังศรี นางมัลลกิา อภสินทสมบตัิ
คณุอนุรักษ์  บญุแสวง น.ส.จฑุารัตน ์สขุเสรทีรัพย์
คณุสรุกจิ  สจัจะรัตนะโชติ
น.ส.ศภุมาศ ธัญญคณุณากรสกลุ

21 11/5/2020 2,000 FB: Vipada Tuktuk นางศรินัินท ์ ยบุลบณัฑติกลุ
น.ส.มนนัทธ ์ปลืม้ปิยธรรม นางสมหญงิ  เตยีประพงษ์
น.ส.สมปรารถนา เสาวภาคย์ นางสาวปาณสิรา ไชยรุง่รัตน์
น.ส.อรวรรณ หมนูวล นายเอกชยั  สวุรรณลัย
นางรืน่จติ  ศักดิบ์ดนิทร์ สโมสรโรตารสีระปทมุ
นางวรศลุ ีสวุรรณปรสิทุธิ์ สมาคมพยาบาลหอ้งผา่ตัด
นางวารณุี ไตรถวลิ หจก.หา้งทองเจรญิรัตน์

22 11/5/2020 2,650 FB: Jutarat Kriangkasem น.ส. สดุาภรณ ์นภสนิธุส์ขุ
Onusa น.ส. สบุญุญา และเพือ่น
SC22 มหาวทิยาลัยศลิปากร น.ส. สภุาภรณ ์นิม่วชริะสนุทร
กลุม่เพือ่นรว่มบญุ น.ส. อรณุี สทิธิภ์านุวงศ์
ครอบครัว นุรักษ์ น.ส. อญัชนา สว่นมนทริะ
ครอบครัว วฒัณประดษิฐ น.ส.ศริรัิตน ์ สเุมธโชตเิมธา
คณุกาญจนา ธรรมพลานนท์ น.ส.สกุญัญา 
คณุกาญนา ปาลไิลยก์ น.ส.สดุารัตน ์ ไชยประสทิธิ์
คณุชนดิา ใหมเ่จรญิศรี น.ส.สมุาล ีธรานนท์
คณุชชัณีย ์ปัน้ยศ นางขวญัรักษ์
คณุเตอืนใจ วธิานวฒันา นางจติตาภัทร ์เรอืทะมนิ
คณุธนติา บญุบตุร นางจริาพร
คณุนาฏยา ซาวนั นางเตอืนจติร กฤตลักษณ์
คณุปนยีา  ตปนยีางกรู นางธติมิา ยวุานนท์
คณุปิยรัตน ์ นางนพวรรณ อารยกลู
คณุพรพรรณ อมตพันธ์ นางเนาวม์ณ ีสนุทรโชต ิ

คณุพทุธสา  ชยัวริยิะกลุ นางประคนิ สจุฉายา                                
      ศษิยเ์กา่โรงเรยีนวฒันาวทิยาลัย รุน่ 99

คณุเพ็ญศรี นางปญุชรัสมิ์
คณุยพุยง ตติตริานนท์ นางปณุณดา บ. พาวเวอร ์บัน้ช์
คณุรพพีรรณ  บญุทอง นางพลิาศ บญุมงคล
คณุรัตนา  พึง่สําเภา นางเพ็ญสริิ
คณุวนัชยั  โสภณวาณชิย์ นางภัทรมน วรรณพานชิและเพือ่นๆ
คณุศภุจติ สวุรรณ นางรอยพมิพ ์สายพันธ์
คณุสมจติ วงศพ์านชิ นางราตร ีฉมิประดษิฐ์
น.ส. กนกพร  ปิยะธนานุกลู นางลวรรณ ์เสาวคนธรั์ตน์
น.ส. กนกวรรณ  พันธระวดี นางวริยิา สระรุง่เรอืง
น.ส. จริรัช นางสรุยี ์ศรสีขุ
น.ส. ฉววีรรณ พรลีเ้จรญิ นายชยันาท  ฉ่ําทรัพย์
น.ส. ชลธร แพวประเสรฐิกลุ นายโชตนิรนิท ์กลุบรุศิรโ์อฬาร

ภาควชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร  
             ม.เกษตรศาสตร์

Page 11



ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)

22 11/5/2020 น.ส. ณัฐจติรา  นายญาณทัสน์
(ตอ่) น.ส. ตรธีันว ์ศรวีเิชยีร นายธนพล ศรฉ่ํีา

น.ส. นันทนา  ตัง้วนิติ นายธรรมวฒัน ์วรีะเทวนิ
น.ส. นารรัีชย ์อรยิประยรู นายเปรม หงษ์ทอง
น.ส. นธิมิา นายสมภพ อาทติยส์อ่งแสง
น.ส. พจนม์ณี ฉวพีศิาล นายสงิหลักษณ์
น.ส. พรเพชร ทรงกจิจานุวฒัน์ นายสรุเชษฐ ์ยวุถาวร
น.ส. พรัิชฌา หงษ์สกลุ นายอนุพันธ ์ชมชืน่
น.ส. เยาวภา ปานันท์ นายฮง แซเ่หลา่
น.ส. วรัญรัตน์ บ. อสีเทริน์ แอร ์โลจสิตกิส ์จํากดั
น.ส. วนัเพ็ญ เลา่ป่ี ปีเตอร ์บรุษุชาตแิละครอบครัว
น.ส. ศริมิา เอือ้หยิง่ศักดิ์ พ.ต. อศัวนิ บญุธรรมเจรญิ
น.ส. ศริวิรรณ สมอุม่จารย์ พ.อ. นรนิทร ์ชุม่กมล
น.ส. ศวิรัตน ์ถิน่พังงา พญ.ศศกิานต ์ตนายะพงษ์
น.ส. สมเพชร พล.ต.ท.วสนัต ์ วสัสานนท์
น.ส. สาวติร ี ภญ.มัลลกิา เหลา่วรีะธรรม
น.ส. สกุญัญา ศรสีนัต์

23 11/5/2020 250 MCKINSEY & COMPANY (Thailand) Co.Ltd. คุณแม่เอ้ียมเกียว  พลประทีป และบุตรหลาน

คุณปริยา   เกียรติธีรชยั นางอญัชลี   พงษสุ์ขถาวร

น.ส.ปิยะวจันา   โชคสถาพร นายทิสวสั   ธาํรงสานต์

คุณผสุดี   วงษพ์านิช น.ส.รวิภา  เช่ียวเจริญ

กลุ่มสวนศรี 15 

24 12/5/2020 1,000 Jirawan Amornvej น.ส.ปาลดิา วงศว์ชัรา
ขนมบา้นดาว น.ส.รววีรรณ  หาญวทิยานุกลู
คณุกอบกาญจน ์มากลั่น น.ส.ศริสิา กจิประดษิฐโ์ชค
คณุประไพ คณุขนษิฐา คณุสภุาวด ีจตินยิม น.ส.สมถวลิ   ศริเิรอืง
คณุเพยีรนภา เพยีรแกว้ น.ส.อภริพร สจุรติรังษี
คณุวรนิทร จันทสโร นางจันทรเ์พ็ญ ตัง้ตระกลู
คณุวลัภา หงษ์ทอง นางเฉลมิขวญั วงษ์เวช
คณุสคุนธ ์คณุยพุา นางทองศร ี สนิธจุรวิตัร
คณุสพุรรณน ี คณุนวลอนงค์ นางประชมุพร  ชวีะประเสรฐิ
คณุอรณุวรรณ โกสยิะกลุ นางป่วย  ใยวงัหนา้
คณุอารยี ์ ชนิวฒันกจิ นางภญิญาพัชญ ์  พลาภกิลุ
ณัฏฐนันท ์ลิม่สวสัดิ์ นางรัตนา  เทยีนภู่
ดร.รสคนธ ์ศริยิกุตานนท์ นางราสนิ ีวงศว์ชัรา
น.ต.หญงิ ดร.กติตยิา เอ็ฟฟาน นางวภิา สเุนตร
น.ส. เกยีนา นางวลิาวณัย ์ สนทิชน
น.ส. จริภญิญา พันธไชย นางวลิาวณัย ์รอดวฒุิ
น.ส. ชญาพัฒน ์ออ่งละออ นางศศวิมิล วงศรยีา
น.ส. ชตุมิา นางศภุธดิา  ธรรมสทุธวิฒัน์
น.ส. ฐปนยี ์ นางสภุาพร
น.ส. ธัญลักษณ ์ ตัง้ตระกลู นางสอุาภา พลอยเลือ่มแสง
น.ส. พรีดา บวักลิน่ นายกําพล ธรีะแสงจันทร์
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24 12/5/2020 น.ส. ภาพันธ ์วงศว์ชัรา นายทว ีตันฑสกุจิวณชิ
(ตอ่) น.ส. รัตนา โชตธินานุรักษ์ นายทันพัฒน ์วงศว์ชัรา

น.ส. ศรินิภา  อบุาลี นายปิยรัตน ์รุง่อญัมณี
น.ส. สรุยี์ นายปิยะ วงศไ์วโรจน ์
น.ส. อรรถยา  รัตนแกว้ นายรัชฏวฒุ ิวนิทะไชย
น.ส. อรัญญา ภาษิต นายศภุกร เรอืงวชิญกลุ
น.ส. อมุาพร ไกรบญุ นายสมศักดิ ์มลีาภ
น.ส.กนกวรรณ เจีย่ประเสรฐิ นายสทิธศิักดิ ์ทรัพยม์ณีอนันต์
น.ส.จริฐา  ธนกลุเลศิ นายสทุัศน ์ ลาภเกยีรตถิาวร
น.ส.ชลาพร  อคัคะประชา ศษิยเ์กา่พรหมานุสรณฯ์ รุน่ที ่19/21
น.ส.ญาดา  จรัญวฒันากจิ หา้งหุน้สว่นจํากดั หลีเ่จยี 2020
น.ส.นงนุช ชวีะโต อนุพงศ ์พันธจ์ุย้
น.ส.นพวรรณ  ตัง้จติชชัวาล

25 12/5/2020 500 คณุจันหง่ัน  แซม่า้ นางวรอร  เจรญิสขุ
น.ส.มยรุ ี สมองดี นางอรทัย  พทุธธรรมานุภาพ
น.ส.เสาวนยี ์ ดทีายาทและเพือ่น ๆ นายวนัชยั  เสรฐิสวุรรณกลุ
นางวณาทพิย ์ กจิวริยิะธนโชติ นายวทิยา  สกุฤตานนท์
นางวรรณี  สทิธวิางคก์ลู นายอภวิฒัน ์ ณ ลําพนู

26 14/5/2020 250 คณุมัลลกิา  เลศิรัตนอมรกลุ นางวรรษา   เจนอารวีงศ์
นางประภาศร ี หาญชาญเลศิ นางสมพร   จะกอ่
น.ส.วโิรจน ี เอกะวภิาต นางอไุร  บรูณพเิชษฐ์
นางปรารถนา  ปรารถนาดี น.ส.สงัวาล  ศริมิังคลากลุ
นายธรีศักด ์ อรณุธนกจิ คณุภัทรวรรณ  มานัสสถติย์
นายวฒุนัินท ์ ยวุกาญจน์ นางรักษญาณ ์ เผา่ผาง
น.ส.สวุด ี ไกรพัน นางศริเิพ็ญ  อรณุประพันธ์
นางยภุาพร  เอีย่มจํานง น.ส.ณัฐพร  ตันทอง
น.ส.กติตมิา  ถนัดวาณชิย์ นายไกรสหี ์ ตรอีนุสรณ์
คณุศภุรัตน ์ วรตุตมะ น.ส.ทัศนยี ์ สนิธุเ์กษมสขุ
นายชลติ   ลมิจติติ น.ส.วภิาดา   กาญจนวรทิธิ์
นายกฤษดา   อปัมะเตย์ นางกนัทมิา  โลกตัถกร
ดร.กานต ์ ฉลาดธัญญกจิ นายวโิรจน ์ เอีย่มสวา่ง
น.ส.จริาภรณ ์ ศลิปบรรเลง นายจริศักดิ ์ บญุจงรักษ์
นางมยรุา  เตชะธเนศ น.ส.วไิลวรรณ  วชัระรัตนาวลี
คณุศวิกร  อดลุสทุธกิลุ (ปอรเ์ช)่ และแฟนคลบัน.ส.กฤตกิา  เรอืงศรี
คณะศษิยเ์กา่วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ภาคใต ้สงขลา รุน่ที ่7

บรษัิทดั๊บเบ็ล วนิน ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่

27 14/5/2020 1,500 FB: Mam Candy น.ส.พฐิชญาณ ์ สริภิัชววิฒัน์
Miss Maneerat  Lungkasith น.ส.วราภรณ ์ เรอืงประวตักิลุ
Nitchakorn Sroyraya น.ส.ศริกิลุ   ธารามาศ
คณุกติตเิชษฐ ์ เปรมาประยรูวงศา น.ส.ศริวิรรณ จวิะวทิรูกจิ
คณุกลุวณี ์ตรเีพ็ชรศริกิลุ น.ส.เอือ้การย ์ สนัตศิริ ิ
คณุเกยีรตมิน  เลศิวทิยา นพ.ตะวนั คําภา
คณุชญัญช์ญา แฮทเดน นางกาญจนณ์ภัทร  ไทยธวชัรวงษ์
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27 14/5/2020 คณุชตุรัิตน์ นางจริาพรรณ  เรอืนคํา
(ตอ่) คณุดารัตน ์ปรดีานนท์ นางเซีย่มฮอ่ กงัแฮ 

คณุธเนศ องัศพุานชิ นางบญุมา
คณุนทชีา  ชาญนําสนิ นางยพุา  กาญจนดลุและนอ้งสาว
คณุบณุยวรี ์อคัรพฤทธิ์ นางรจนา  พรรณพัฒน์
คณุศรกีญัญา - คณุนันทวด ี นางวนัทนา เลศิศริวิรกลุ
คณุสรัญทร  เตชะไพบลูย์ นางศรสีรุางค ์เอีย่มสะอาด
คณุสภุาวด ี-คณุกญัจนธ์นวชัร ์ นางศศรัิชต ์เรอืงปัญญาเลศิ
คณุสโุรจน ์ และครอบครัว นางสงัวาลย ์ศรนีอก
ด.ช.ภมิภัช  เดชะวรวฒุิ นางสนัุนทา ภักดชียะกลุ
น.ส. กมลทพิย์ นางสภุลัคน ์ตุม้ฟอง
น.ส. จรญูศร ีคงเจรญิสขุสนัติ นางสภุา  ริว้เหลอืง
น.ส. จธิมิา ปัญจวฒันา นางสวุรรณา โพธิพ์ชิญกลุ
น.ส. จนิดารัตน ์นาคคุม้ นางเสาวณีย ์ ศรสีวุรรณกจิ
น.ส. ฐตินัินทนา ตนัศรสีกลุ นางหรรษา วะน้ําคา้ง 
น.ส. ณัฏฐพั์ชร ์สคุนธมาน นางอนงค ์ ศกุรนิทร์
น.ส. ณัฐนชิา ศรลีะมัย นางเอกพรรณ ธัญญาวนิชิกลุ
น.ส. ธัญวลัย เตยีวศริทิรัพย์ นายคมศักดิ ์ วฒันาศรโีรจน์
น.ส. น้ําเพชร เพชรใหม่ นายชญัญา โลว้โสภณกลุ
น.ส. ปิยวรรณ แดงละมา้ย นายชยัยทุธ ์
น.ส. ปณุยาภร  รัตนชวีร นายไตรรงค ์วโิรจน์
น.ส. ศริวิมิล พฤฒพิานชิ นายธนายสุ โฆสติสกลุ
น.ส. สนัตภิา รับงาม นายธวชั  สรุะบาล
น.ส. สเุนตร เชีย่วชลาคม นายธวชัชยั ฉัตรศักดารักษ์
น.ส. สพุรรณณา ทรัพยภ์ักดี นายประพันธ ์นรศิา
น.ส. สพัุตรา ชยัมณี นายประวทิย ์โกมลวานชิ
น.ส. อธชิา อญัชลุี นายวฒุนัินท ์กนัธยิะ
น.ส. อรวรรณ  ป นายศรัญญ ูบญุตอ่
น.ส. อมุาภรณ์ นายศรัณย ์ชุม่จนิดา
น.ส.จารพุรรณ  หอ้งสวสัดิ์ นายสกุจิ  นตินัิย
น.ส.ชลุพีร  เชาวนเ์มธากจิ นายเอกชยั อทุธยิา
น.ส.องัคณา  สรยิาภรณ์ นาวาโทสงัคม  รัตนางกรู
น.ส.ทับทมิ  จติรําลกึ พ.อ.หญงิมนตภ์ัสสร  เกตศุรี
น.ส.นรศิรา  มโนวงค์ เรอืเอกชาล ี ขาวเกตุ

น.ส.พรทพิย ์ ไหมทอง พระภกิษุณัฐพงษ์  ประภัสพงษา  และ         
     น.ส.เทวสริ ิ ประภัสพงษา

28 14/5/2020 1,656 กลุม่กลัยาณมติรยามฉุกเฉนิ คณุยายดวงแข   โอภาสพนิจิ
นายบรรจง  ตัง้จติรวฒันากลู โรงเรยีนอนุบาลทพิยาหลม่สกั
เศรษฐศาสตร ์จฬุา รุน่ 6

29 15/5/2020 500 SUPHARATH น.ส.ปิยนุช มทุราสนิธุ์
คณุจารมุน  กลุเจรญิสนิชล น.ส.พรปวณี ์ ชืน่ใจเรอืง
คณุจติตา ยตุิ น.ส.มณีวรรณ ์ อ
คณุณัชวรรณ  ศวิดลวงษ์สกลุ น.ส.วลัย  กอ่กลุฐติพิร
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
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29 15/5/2020 คณุดวงพร  โรจนท์นิกร น.ส.สาวติร ี วฒันโรจนกจิ
(ตอ่) คณุปีเตอร ์ บรุษุชาตแิละครอบครัว น.ส.อธัยา  มแีมน่วทิย์

คณุพัชภัคกร สรุรัตน์ น.ส.อมัรา  แทนหอม
คณุศริวิรรณ จันเมธากลุวฒัน์ นางธรีนารถ จวิะไพศาลพงศ์
คณุโศรยา ออสตนิ นางนสิากร  ฐานทองอรณุ
คณุสาธติา  ภัทรพันธุพ์งศ์ นางบญุญาภา  รําจวน
คณุสํารวย นางปัญจรัตน ์สบืพงศพั์ฒนา
คณุสภุาพร  กลํา่เสอื นางปณุรว ี ทรงจติสมบรูณ์
คณุอนงคภ์ัทร ์สะอาด นางพรรณี แจม่แจง้
คณุอนงคศ์ร ีนันทวิริยิะชยั นางมลวิลัย ์
คณุอญัชลุกีร  ฤทธิธ์นโสธ นางวงจันทร ์ เพชรพเิชษฐเชยีร
น.ส. ณษิฐา โพธิเ์อีย่ม นางวชัรนิทร ์ วฒุริณฤทธิ์
น.ส. นวลปรางค ์วฒันเกษตร นางวาณี  โพธิน์คร
น.ส. นันทภัค จตุรัิตน์ นายกติต ิตรรัีตนพพัิฒน์
น.ส. นุชจรยี ์ตันตบิญุชวูงศ์ นายเจษฎา  คณุธรรมดี
น.ส. ภัทรวรรณ นายทวศีักดิ ์ วรพวิฒุิ
น.ส. รุง่นภา นายธนะโรจน ์พนูพัฒนศ์ริิ
น.ส. ลักขณา จันทรพมิล นายบญุชยั  ฉันทดลิกพร
น.ส. สทุธาทพิย ์ศรวีรรณโต นายวบิลูย ์ เดชกติตธิรรม
น.ส.กรกต  สรัุตน์ นายวรัิช  อศัวสขุสนัต์
น.ส.ชญาภัส  ภมูวิสนะ นายสายชล เห็มออ่น
น.ส.ชนาพร  สชียัปัญหา นายสวุชิ ทฆีเสนยี์
น.ส.ณัฐณชิา ศลิากร บจก.พรธนทัตจรัส
น.ส.ธนัฏศรัณย ์ อนิตะ๊อา้ย บช.284-7-xxx442
น.ส.นฤมล ประสทิธิย์ทุธศลิป์ วราลักษณ ์เหลอืงจาร ุ
น.ส.เนตรดาว สมมลู

30 15/5/2020 55 Transaction id 090163 น.ส. กมลวรรณ
บญัช ี089-7-xxx429 นางดวงเนตร วงษาจันทร์
น.ส. หัสฤทัย วงษ์แวงนอ้ย FB: Oil Unyarin
WAEWMANEE น.ส. เบญจวรรณ วรรณวโรทร
นางจตพุร ณ พัทลงุ คณุภคพร ตันตภิัทราศลิป์
นางปราณี คณุภัชราภรณ ์กาญจนพัฒน์
น.ส. จณิณก์ระวี คณุศริพิร ทหารเจรญิ
นางกาญจนธ์นวชัร์ น.ส. นัยนพั์ศ อธษิฐพั์ส
นายสมฤกษ์  กาญจนกนัทร นางโชตมิา แสงงิว้
นายกฤตธนา นายอาสนะ พชิติสวุรรณชยั
น.ส. นาตยา องคก์ติติ นายวรทิธินั์นท ์ ชยัพรธนะนันท์
คณุกมนทรรศน ์โสภา นายสชุาต ิ
น.ส. เพชรลัดดา  เอมใจ น.ส. มนัษนันท ์ วรทิธิว์รานนท์
น.ส. วรณัน  รัตนเดชาเลศิ น.ส. อมันาณี มะยดิา
น.ส. ประภาพร นายธชตพงศ สขุสงวน
นางณัฐกร ศรจีอมขวญั นางราตร ีปัน้พนิจิ
น.ส. พวงผกา 
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31 16/5/2020 3,001 กลุม่กลัยาณมติร โดยคณุขตัยิาภรณ์ นางพมิพช์ญา วราพันธุเ์รอืง
คณุกญัญารัตนแ์ละ ฟิลปิป์ โบรยานโิก ้ นางพมิพรรณ ดศิกลุ ณ อยธุยา
คณุโชตกิา เขยีนนลิ นางเรวด ีจําปาขาว
คณุผสุด ีเพชรภเูขยีว นางศลษิา หอโสภณพงษ์
คณุภัชร ีธรรมวรีะพงษ์ นางอญัชลุ ีมว่งแกว้
คณุอสัน ีตันตนิาครกลุ นายปฐมพัฒว ์พงษ์เฉลมิ
น.ส. ชลดิา หลอ่ววิฒันพงศ์ นายมนตร ีมังกรกนก
น.ส.จนิตนา ธรีะประภาจติร นายวศิษิฏช์ล จลุกะเสวี
น.ส.พนารัตน ์แสงปัญญา นายสมศักดิ ์บางโชคดี
น.ส.ไพจติร อภรัิตนแ์สงศรี นายสทิธศิักดิ ์สเุมธโชตเิมธา
น.ส.รัตนากร สามประดษิฐ์ บ.เพาวเวอรเ์ซ็นเตอร ์เซอรว์สิ(1999) จํากดั
น.ส.ศลษิา รา้น ป.เจรญิอะไหลย่นต ์จ.กระบี่
น.ส.ศริวิรรณ สมอุน่จารย์ หทัยรัตน ์พนูลาภทวี
น.ส.อรพนิท ์มสุกินวบตุร หา้งทองกาวแซไถ่
นางชลธชิา รังคกลูนุวฒัน์

32 19/5/2020 250 Kamonpat  Sae-ngow น.ส.สมฤด ี มอบนรนิทร์
Nisita  peeticharoentham น.ส.สคุนธ ์ วฒันะพันธุ์
SOMPOB  TANG น.ส.สพุจ ี ศรเีกษ
Wasan    Keerativoranna น.ส.อมรา  ฤทธิจ์นี
คณุกรรณกิาร ์ เศรษฐี น.ส.อรวรรณ  จันจติคง
คณุกลุยา นาคมอญ และครอบครัว น.ส.อญัชลนิทร ์ ทวิะศรทีศัน์
คณุเขมรา  ฮกิจุิ น.ส.อนิทริา  ขาวละเอยีด
คณุจริพรรณ  ไชโ้รจน์ น.ส.อศิรยิา  กลุถาวรากร
คณุทพิากร   สง่บญุแกว้ น.ส.ไอรนิทร ์ สกลุเลศิลักษณ์
คณุนลนิ ี ทนตว์จิติร นางกรวภิา  วลิลาส
คณุพัชราวลัย  สทุธโิพธิ์ นางนงลักษณ ์ รัมมณีย์
คณุศริยิพุา  หมอ นางนพวด ี โมระกรานต์
น.ส.กฤตกิา  แซล่ิม้ นางประกรณ ์เมฆจําเรญิ
น.ส.ชลติา  ผอ่งอกัษร นางผอ่งลักษณ ์ ประศาสนว์นิจิฉัย
น.ส.ชลุ ี พันธระวดี นางเพ็ญพมิล  ตูเ้งนิ
น.ส.ทัดฟ้า  ปานสทีา นางภัทรกร  ตรันเจรญิ
น.ส.นภาภรณ ์ หมอยา นางสขุศร ี  อึง้บรบิรูณไ์พศาล
น.ส.นันทวรรณ  แสงชว่ง นางสพุนิ  พรหมวงศ์
น.ส.เบญจวรรณ  จงึเฉลมิศักดิ์ นางอมรรัตน ์  บญุลอื
น.ส.ประภัสสร  กลิน่ประทมุ นายกว ี ตระกลูสขุ
น.ส.เปรมฤด ี วาสนาสมบรูณ์ นายฐานันดร  ศภุมติรพบิลูย์
น.ส.พรจันทร ์ เรอืงพรพณิไสว นายพฒุพิงษ์  พทุธนัินท์
น.ส.พรจันทร ์ ศรสีานตวิงศ์ นายวฒันา  เนือ่งศรี
น.ส.พมินภา  บญุชู นายวชิญพร  ไชยรัตนะ
น.ส.ภัทรฐ์ติา  พัวอมรพงศ์ นายสรสชิ  แดงสดใส
น.ส.มนฐษิธัญภ ์ ปรณัิฐฑา นายสทิธโิชค  สวุธันะเชาว์
น.ส.มลนิ ี สมภพเจรญิ นายสธุรีะ  ประเสรฐิสรรพ์
น.ส.มาลรัีตน ์ พยคัฆะไชย นายสรุยิา  อศิรางกรู ณ อยธุยา
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น.ส.ยพุาพนิ  รจุวิณชิยก์ลุ นายสวุนัิย  จวิะธนะพร
น.ส.รุง่ฤดี นายอํานาจ  มานะจัดประเสรฐิ
น.ส.เรณู  วริยิะวฒันากลุ นายอดุม  วภิาสไพสฐิ
น.ส.วภิา  บญุกติตเิจรญิ พ.ต.อ.สทิธพิร  ออ่งแสงคณุ
น.ส.ศศกิาญจน ์ อดุมระติ รศ.อรพนิธ ์ เจรญิผล
น.ส.ศศริาภรณ ์ สธุัญญาวชัชยั

33 19/5/2020 1,500 aa jariya น.ส.วลัย  ศริพิานชิวงศ์
ACHIRAPO JNICH น.ส.วลัยภรณ ์ บญุชนะโชติ
ANKANIT P น.ส.วนัวสิาข ์ ร
Aree Choipun น.ส.วลัยา
BHICHAR  DAMRONGPIWAT น.ส.วลัลภา  หาญวทิยานุกลู
Chatphat jira น.ส.วนินว์ชิช ์ วณชิยร์จุี
CHONRADA น.ส.วภิา  เพชรพบิลูยไ์ทย
CHUTHARAT น.ส.วภิาจรยี ์ ศัลยพงษ์
FB: Aem Dulalampha น.ส.วภิาวรรณ  วงศจั์กษุ
KANNIKA  SAMRA น.ส.วยิะดา  ลอืคําหาญ
KHAJOHNYOT น.ส.วริยา  เอีย่มอรณุไทย
KORNARPA PHOR น.ส.วไิลรัตน ์ 
Ladda  Mintra น.ส.ศราวล ี สวสัดเิวทนิ
Maturada น.ส.ศรแีพร  เข็มวชิยั
MR.ANUSORN P น.ส.ศรสีมร  กมลเพ็ชร
MR.PITSANUPHONG  KANGSARITWONG น.ส.ศศพิมิพ ์ ตังคณานุกลูชยั
MRS.PIYADA W น.ส.ศริพิร
MRS.RAPHEEPHORN R น.ส.สมใจ  ภูพ่ลนิ
MRS.SASIMA น.ส.สมพศิ  โชตพัินธุ์
MS.NAVAMOL  K น.ส.สมหญงิ ไทยนมิติ
Ms.Nicharat W น.ส.สรัลทพิย ์ ศ
PAPUNGKORN PA น.ส.สรัลยภัคร ์จอมสบื
PLOENPIS น.ส.สลลิ  สายพัฒนา
PLUBPLE น.ส.สมัปต ี สงวนพวก
POTJANA  NULAKHA น.ส.สายใจ  สงิหราช
SAHUTTAYA น.ส.สนินีาฎ  แกว้ธํารงค์
SAMRUAN น.ส.สริาวรรณ  กรณุา
SUWAPHAT  BOONLIAM น.ส.สริลิักษณ ์ วณชิวรนันท์
TEETANASARN d น.ส.สชุาดา  กองสวสัดิ์
THAMALA  MAPRADITKUL น.ส.สชุาดา  พชิติปรชีา
UDOMRAT  Yousang น.ส.สชุาดา  ลิม้วบิรูณพั์นธุ์
Vuttinun น.ส.สตุาภัทร  สหุลงเสนิ
Wanwisa  Namchaisiwattana น.ส.สนัุนท ์ คุม้ศริิ
ครอบครัวศรจีนิตองักรู น.ส.สนุสิา  โนนกระโทก
คณุกรกนก พรหมงาม น.ส.สภุัสสร
คณุขจพีรรณ  บวัทอง น.ส.สภุาพร  พรหมวงศ์
คณุเครอืวลัย ์ ตัง้ธรรมสริกิลุ น.ส.สภุาภรณ ์ช
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33 19/5/2020 คณุจรัญญา หงษ์แปลง น.ส.สวุรรณี  โพธสิมภพ
(ตอ่) คณุจันทมิา  โรจนสโรช น.ส.สวุรยี ์ ไชยวงศ์

คณุจริาพร  เอีย่มเลศิวงศ์ น.ส.เสาวนี
คณุจรีะวฒัน ์ ใจศลีธรรม น.ส.หฤทัย เฉลมิบญุทัย
คณุจฑุาภา สดุใจธรรม น.ส.หัทยา  มัทยาท
คณุจฬุาพรรณ  คูก่ศุลสนิ น.ส.อนัญชนา  จริรังสมิันต์
คณุชนดิา  มัธยมชาติ น.ส.อลสิรา  ยาวธุ
คณุชลุกีร  ดา่นยทุธศลิป์ น.ส.อจัฉรา  ลัทธิ
คณุณธัญวลัย  พรมารดา น.ส.อจัฉราพร  พสธุาสถติย์
คณุณปภัส หงษ์จันอดั น.ส.อญัชนา  โสภณ
คณุดวงใจ  หลอ่ธนวณชิย์ น.ส.อญัชล ี วรีะหงษ์
คณุดษิยา  สริกิติตกิร น.ส.อมัพาพรรณ  พงศผ์ลาดศิัย
คณุตรวีชิ  เทยีนทอง น.ส.อสัสรนิทร ์ ธนาสวุรรณดถิี
คณุทว ี ตัณฑสกุจิวณชิ น.ส.เอกอร  เรงิใจ
คณุธันยธร กลุไพศาล น.ส.เอือ้อารี
คณุนงลักษณ ์ ขจรบญุ นางกมนนุช  กลุชล
คณุน้ําเพชร และ คณุอสิรยีพ์ร นางกรรณกิาร ์ กระทุม่ทอง
คณุบงกช นางกานตว์รัิตน์
คณุบวัทพิย ์ธรรมพานชิวงค์ นางเกณกิา จรัิชยาพร
คณุประเสรฐิ - คณุจรยิา ศรวีฒันา นางเครอืวลัย ์ 
คณุปัญญา พนูเพิม่ผลสริิ นางจตพุร  
คณุปาลกิา  เพิม่พนู นางจรนิดา 
คณุพรธวลั  ชาญชติโสภณ นางจักรนุีช  อารยี์
คณุพจิติรา  ศรขีนุทด นางจนิตนา  รังษา
คณุพริยาณ ์ พพัิฒนผ์ล นางจรีาวรรณ นโิกรธา
คณุภญิญารัตน ์แกลว้ทนงค์ นางจฑุารัตน ์ บทุธรัิกร์
คณุมณฑาทพิ โอภาส นางเจนนารา
คณุมยรุ ี สมองดี นางชญาภรณ ์ เอกธรรมสทุธิ์
คณุมาลรัีตน ์ขจติเนตธิรรม นางชมพนุูท  ศริผิล
คณุเมธยาทพิย ์ ชืน่ใจเล็ก นางชลธชิา  เนยีมสอน
คณุยวุด ี วเิวก นางชตุมิา  นลิวสิทุธิ์
คณุรวงทพิย ์ จริพันธพ์พัิฒน์ นางญดา
คณุรัตนา นางณภาภัช  สนธไิทย
คณุรัตนาภร นางทัศนยี ์ ศภุจรยิวชิยั
คณุลาวณัย ์ วารชินันท์ นางทพิาภรณ ์ ศรบํีารงุ
คณุลําเจยีก  ขจรบญุ นางธนวรรณ  ภูเ่ป่ียม
คณุวนดิา งามเงนิ นางธมลวช์นกศ ์ ฉัตรสนัตปิระภา
คณุวรรณพร  วฒุฑิา นางธติมิา  มณีไพโรจน์
คณุวรรธนา  ภคเลศิรวี นางนงนุช  แสงพุม่
คณุวราภรณ ์ ไชยแป้น นางนภพศิา วมิลลักษณ์
คณุวภิาวรรณ  นันทรักษ์ นางนภัสดล
คณุศรอีดุร  แซอ่ึง้ นางนัน  พ
คณุศริจัินทร ์โชตชิยัสถติย์ นางนดิา
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33 19/5/2020 คณุสายพณิ  บญุชาคร นางบญุสม
(ตอ่) คณุสายพณิ  แสงหรัิญ นางเบญจมาศ  ลปีระเสรฐิพันธ์

คณุสริพิร  ชลชนะภัยพาล นางเบญจวรรณ  บญุอิม่
คณุสชุาดา  ฟธูนากลุธร นางปนัดดา 
คณุสวุรรณี  ขยนัดี นางปราณี  ตรีะวรมงคล
คณุอรจติร  สวสัดิพ์นู นางปัณฑธ์รีา  รุง่สริวิทิรู
คณุออ้มพันธ์ นางปาณสิรา  หมั่นเพ็ชร
ด.ช.สหรัฐ  โกศล นางปิยะดา  สมคํา
ดร.อญัญพั์ศศา  จันทรช์ลอ นางพัชรกมล  ทะลอน
ทพ.เกยีรตพัินธุ ์ ชวนะสนุทรพจน์ นางพัชราภรณ ์ มาลวีรรณ
ทพ.ปัญญา  ส นางภัทรา  ดวงมณี
น.ท.กติต ิ สขุสมบรูณ์ นางมณฑา  ปิยะธํารงชยั
น.ส ปารชิาด อนิทรมณี นางมยรุ ี จันทรช์ลอ
น.ส. กนกรัตน์ นางมัลลกิา  ศริเิพง่ไพฑรูย์
น.ส. กนกวรรณ สวยสอาด นางมาลนิ  โกไศยกานนท์
น.ส. กนษิฐา วฑิรูวทิยล์ักษณ์ นางยมาพร  เฟโนลโญ
น.ส. จารวุรรณ  ผวิทอง นางยพุา  พงศะบตุร
น.ส. จริา พงษ์สรุยิา นางเยาวนาถ  ใหญผ่ล
น.ส. ชญาณณิ สลมีนิ นางรัชนศิ
น.ส. ญาดา โสมณะ นางเรวด ี วภิาสไพสฐิ
น.ส. ณมล วงษ์พานชิย์ นางลดาวลัย์
น.ส. ณัฐรดา บญุเรอืง นางวกลุ  ดลิกวณชิกลุ
น.ส. ทวิาวรรณ นางวงเดอืน  เจรญิ
น.ส. ธติมิา นางวรนุช  สวุรรณศรี
น.ส. นติยร์ด ี บญุชว่ย นางวราณี   อบุลพลูผล
น.ส. นภิาพรรณ นางวาณี  อสัวกาญจน์
น.ส. เบญจพร พันธศ์รนีริมล นางวกิรณ์
น.ส. เบญจมาศ ยาวเิชยีร นางวภิาพร  จันทนาม
น.ส. ผกาวรรณ  สรุยิะวรรณ นางวมิลชยา  ญาณสคุนธ์
น.ส. มณี นางวไิลวรรณ
น.ส. มนตา จันทรศรโีชติ นางวณีา  ฉายเพิม่ศักดิ์
น.ส. มิง่ขวญั นางศันสนยี ์ อ
น.ส. มกุดา ศริเิทพทว ี นางศภุธดิา  จันทรบ์รุี
น.ส. รววีรรณ พรโสภณ นางโศรยา นฮิะ
น.ส. ลักขณา นางสมจติร ์ เจตนจ์ริาวฒัน์
น.ส. ศศกิานต ์ศรวีฒันา นางสริภัทร  ผอ่งอําไพ ไรนฮ์ารด์
น.ส. ศภุรัตน์ นางสกุานดา
น.ส. สงวน ธานี นางสทุธนิ ี สโุขธนัง
น.ส. สนุทรี นางสธุมีนต ์ ด
น.ส. สวุภัทร บญุญะบญัช์ นางสพุชิฌาย์
น.ส. สหุัตยา ไชยรัมย์ นางสภุาพร  ธนวฒันเสถยีร
น.ส.กรสริิ นางสภุาวด ี จันทสงิห์
น.ส.กรองทอง  ออมสนิ นางสวุรรณา  นุตะมาน
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33 19/5/2020 น.ส.กษมา  ภังคานนท์ นางสวุรรณา  อาจสําอางค์
(ตอ่) น.ส.กอบกลุ  แจม่จํารัส นางเสรมิศร ี ประดษิฐพงษ์

น.ส.กญัญา  ศ นางเสาวนยี ์ พวงสมบตัิ
น.ส.กนัยพ์นัินท ์สริปัิญญาธร นางอนุตรา  อคัรอารสีขุ
น.ส.กลัปังหา  ทองเต็ม นางอภริฉัตร  ค
น.ส.กลัยกร  นราวฒันะ นางอภวินัท ์
น.ส.กาวรยี ์ สขุประโยชน์ นางอมรศรี
น.ส.ขวญัตา  สนัตกิลู นางอมรา  จงสขุศริิ
น.ส.ขวญัฤทัย นางอรวรรณ  ซมิมอนส์
น.ส.จงจติร ์ อนิทรส์ทิธิ์ นางอรสมุา
น.ส.จรรยา  อูอ่รณุ นางอรณุรัตน ์ สองเมอืงสขุ
น.ส.จันทมิา  ชะนะบญุ นางอรณุี เผือ่นดว้ง
น.ส.จรินันท ์ จนิดา นางอจัฉรา จติตลดากร
น.ส.จริประภา  พลูสวสัดิ์ นางอํานวย  แสงวโิรจนพั์ฒน์
น.ส.จริาพร  ขจร นายกมลพันธ์
น.ส.จริาศร ี สนุทรัช นายกฤศ  ศรยีานงค์
น.ส.จฑุาทพิ  ลขิติทรงชยั นายกวนัวศั  เสาวพันธ์
น.ส.จฑุารัตน ์ น นายเกรกิพันธุ ์ เจยีมจติรวนชิ
น.ส.จฬุาภรณ์ นายเกรยีงบรรพต
น.ส.เจนจริา  เจรญิวงศ์ นายเกยีรตภิมู ิ
น.ส.ชญานษิฐ ์ พราหมเภทย์ นายขจรศักดิ ์หอมขจร
น.ส.ชมนภสั  ย นายคงกฤช  วงษ์เชดิขวญั
น.ส.ชยากมล  บญุสตูร์ นายจักรพงษ์ วงศฟ์เูฟ่ืองขจร
น.ส.ชชักาญจน์ นายจริาธปิ มลูผม
น.ส.ชตุมิา  บวัรุง่ นายเจษฏา โลหะววิฒันกลุ
น.ส.ชตุมิา  พ นายเฉลมิพล
น.ส.ชตุมิา  วงศว์จันกลุ นายชญาวสัส ์รอดตระกลู
น.ส.ชตุมิา  อารรัีกษ์ นายชณับ
น.ส.ซซูาน  นายชโยทติ  ขจรบญุ
น.ส.ญาณี ชาญวฒุกิลุ นายชวลติ
น.ส.ญานศิา  นายชชัชยั  เทพลบิ
น.ส.ฐานกิาญจน ์ จริะฤทธบิรูณ์ นายญาณกร  เทอืกเถาว์
น.ส.ฐติรัิตน ์ กรซิไกรวรรณ นายฐานวฒัน ์ วรเศรษฐธารนิ
น.ส.ณฐวรรณ ์ ถิน่มาบแค นายณภัทร  สภุาจรรยาวฒัน์
น.ส.ณฐอร   มหทิธกิลุ นายณัฐพงศ ์ เจรญิกฤตยาวฒุิ
น.ส.ณัฐนชิา  ศรลีะมัย นายณัฐพัชร ์ ช
น.ส.ณัฐศร ี ศ นายทวรัีช
น.ส.ณชิรัตน ์ ปัญญาดษิฐว์งษ์ นายธงชยั 
น.ส.ณชิา นายธนกร นลินาม
น.ส.ณชิาภัทร  ช นายธนพงศ ์ ฉัตรพมิลกลุ
น.ส.ณชิารัตน ์ ชมพู นายธนเวช
น.ส.ณศิาสรณ ์ ภักดพัีฒนพ์าณชิ นายธนัฐพล  ป
น.ส.ดลฤดี นายธรัชภัสส ์ ชยัศริพิานชิ
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33 19/5/2020 น.ส.ดวงธดิา  อบุลชลเขตต์ นายธัชวรี ์ สบืสมาน
(ตอ่) น.ส.ดารณิี  เมลอืงนนท์ นายธัญธนวรัท  

น.ส.เต็มดวง  เนยีมหอม นายธรีาวธุ  เธยีรไทย
น.ส.เต็มสริิ นายนักสทิธิ ์ แฝงดา่นกลาง
น.ส.ทัศนยี ์ เธยีรธนวาณชิย์ นายบญัชา
น.ส.ทพิยรัตน ์ แซล่ิม้ นายบญุเรอืง  พลใส
น.ส.ธนารักษ์  แกว้กอ่ง นายปณธิาน  เสรเมธากลุ
น.ส.ธรรณปพร  หงษ์ทอง นายปรชีา  ออ่นบญุเอือ้
น.ส.ธัญญาพัต  นายปัญญา
น.ส.ธารพีร  ตตยิบญุสง่ นายปิยดรณุ  กลัยาณมติร
น.ส.ธดิาพร  สขุเสรวีฒันากลุ นายพงษ์ศักดิ ์ เอีย่มสเุมธ
น.ส.ธรีนันท ์ อกัษรกําราล นายพจนาฎ  สวุรรณมณี
น.ส.ธรีนาฎ  แสงฉาย นายพลจักร ์ สถริรัตน์
น.ส.นพวรรณ  ป นายพส ุ รณะนันท์
น.ส.นภักษ นายพันธศ์ักดิ์
น.ส.นรนิทรท์พิย ์ ววิฒันาประสทิธิ์ นายพพัิฒน ์ เลศิววิฒันก์ลุ
น.ส.นวรัตน ์เสเมธากลุ นายพพัิฒน ์ป่ินจนิดา
น.ส.นันทน์ภัส  ดาฉาว นายพรีะพันธุ ์ สวุรรณบตัร
น.ส.นันทนจิ  โตวชริาภรณ์ นายเพชรลักษณ ์ศลีประสทิธิ
น.ส.นันทญิา  ทองเปลว นายไพโรจน ์ 
น.ส.นารรัีตน ์ สนิธทยีากร นายภัคพงษ์  เลาหเพ็ญแสง
น.ส.นศิราภรณ ์ วเิศษวงษา นายภัคพล  ธนรักษ์
น.ส.นสิาชล  กาญจนพชิติ นายภาคนิ  ปัญญาพัฒนพบิลูย์
น.ส.นสิาชล  สนัหมาน นายภมูนัินท ์ ตณิราช
น.ส.บญุทพิย ์ สริธิรังศรี นายภมูพัิฒน ์ สนิจฑุาวงษ์
น.ส.บญุสริ ิ สคุนธนทิร นายมนตร ี อนิทรชยั
น.ส.บศุยร์นิทร ์ ผวิเกลีย้ง นายยงยทุธ  ชชูยัยะ
น.ส.เบญจมาศ ยาวเิชยีร นายยสนันท ์จันทรเวคนิ
น.ส.เบญจวรรณ นายยะหย์า หะมิ
น.ส.เบญญาภา  สมัครการ นายโยธนิ สธุรรม
น.ส.เบญญาภา  ออ่นหวาน นายรชต  เสมอมา
น.ส.ปภัสรนิทร ์ ศรปีรยิวฒัน์ นายรักษพล  งามทวี
น.ส.ปภากร  ไตรสรลักษณ์ นายราม  รักเชือ้
น.ส.ปรมา   ย นายฤทธชิยั
น.ส.ประทานพร  สําเภาเงนิ นายวนันธร   ส
น.ส.ประภัสสร  คงสม นายวรภัทร  ยิม้แยม้
น.ส.ปรยีาพร  ษณะนวคนิทร์ นายวสนัต ์สงัเกต / คณุพรพักตร ์ เทยีมบญุเลศิ
น.ส.ปวรนิทร ์  มลูแกว้ นายวสชุน  อ
น.ส.ปัฐยาวสิา นายวชัรพงษ์  มาซโึตมิ
น.ส.ปานชวีา ทะปัน นายวนัชยั  ชวนชิกลุ
น.ส.ปารชิาต นายวนัชยั มวีาสนา
น.ส.ปิยรัตน์ นายวชิยั  ทรัพยส์นิววิฒัน์
น.ส.ปิยะสดุา  แควน้นนทรยี์ นายวชิยั  สพุล

Page 21



ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)

33 19/5/2020 น.ส.ปณุยวรี ์ อนันตช์ชัวาล นายวชิติพร  คงคาใส
(ตอ่) น.ส.พจนยี ์ เพ็ชรศรปีระสทิธิ์ นายววิฒัน ์ โสเจยยะ

น.ส.พเยาว ์ ศ นายวรีะศักดิ ์ ชอ่สงูเนนิ
น.ส.พรทพิย ์ นายเวโรจน ์ชวนบญุ
น.ส.พรวจิติร  ปานนาค นายศราวธุ  จงึตระกลูพานชิย์
น.ส.พฤกษา  ชุม่อนิทรจักร นายศักดิส์ดุา  คุม้เมอืง
น.ส.พลอยบษุร ์ เบ็ญจวรรณ์ นายศษิฐป์กรณ ์ สนุทรรัตนกจิ
น.ส.พอจติ สวุมิลปรชีา นายศภุชยั
น.ส.พัชรพร  ตัง้นรารัชชกจิ นายสงกรานต ์ สรอ้ยเพ็ชร
น.ส.พัชราภรณ ์หา่นตระกลู นายสมชยั ดวงประเสรฐิสขุ
น.ส.พัชรนิทร ์ ขนัทอง นายสมศักดิ ์ มนุญปิจุ
น.ส.พัชรนิทร ์พณิโยวงษ์ นายสรกิ  อบุลบาน
น.ส.พัศมณฑ ์ จันทรส์วาท นายสาคร  บตุรศรี
น.ส.พมิพรรณ จันทรแ์ดง นายสทิธเิดช  รอ้ยกรอง
น.ส.เพยีงใจ  พรหมทัศนานนท์ นายสธุ ี เจรญิศลิาวาทย์
น.ส.แพรวลิัย  ไพประพันธ์ นายสนุทร  อยูจ่งดี
น.ส.ภัสวลัยญ์า  ยิม้ประเสรฐิ นายสเุมธ  ชุม่ยิม้
น.ส.ภาชน่ีา  บญุลาภ นายสรุเชษฐ  วรพันธนายตุ
น.ส.ภาณนิ ี สทุธศิักดิ์ นายสรุเชษฐ ์ วอ่งนนทวทิยา
น.ส.ภานดิา  พัทสระ นายสวุชั  ทฆีเสนยี์
น.ส.ภชุชชัชา  สนิทอง นายสวุทิย ์เจนสวสัดิพ์งศ์
น.ส.ภพูนา  แกน่จันทร์ นายอดนัินท ์หลานหมาด
น.ส.มณี  ประภานธินิธน์ นายอธคิม  อิม่ทรัพย์
น.ส.มนสกิานต์ นายอนุพงษ์ พันธุ์
น.ส.มาชดิา  มสุกิานันต์ นายอภรัิกษ์  เฉลมิวงศ์
น.ส.มทุติา  ขาวสวนจกิ นายอคัรพล  สวสัดิอํ์านวยโชค
น.ส.เมตตา เสงีย่มงาม นายอตัถาพร  ไวยกลู
น.ส.ยภุาพร  วงษ์ชืน่ นายอมัรนิทร ์ ศรวีฒันา
น.ส.รชยาทพิย ์ ฉันทกรชยานันท์ นายอําพร   นกเทศ
น.ส.รดามณี  คลายทกุข์ นายฮาซนั หะยบียูา
น.ส.รมณีย ์เกตสุภุะ นภิาพร อาราอิ
น.ส.รมยรั์มภา  บษุบงค์ นริมล พันธุส์จุรติไทย
น.ส.รัชน ี พ บ.ซนัเปเปอร์
น.ส.รัชนกีร บช.ผูโ้อน 504-0-xxx375
น.ส.รัมพร-คณุศริาธริางค์ ผศ.กลัยาณี  กลุชยั
น.ส.รนิทร ์ ชพีอารนัย ผูโ้อน บช.101-7-xxx525
น.ส.รุง่รว ี เวทศักดิ์ ผูโ้อน บช.924-0-xxx252
น.ส.ลนินิ  พมิเสนยี์ พ.ต.อ.จักรทพิย ์ พารา...
น.ส.วนดิา  เจยีรวนาลี พระครสูนัตบิรุพทศิ วดัซากหมาก
น.ส.วนดิา  แซเ่ฮ็ง ไมป่ระสงคอ์อกนาม
น.ส.วรกมล  ทองขนั ไมป่ระสงคอ์อกนาม  005-8-xxx576
น.ส.วรฉัตรนันท ์ รักเย็น ไมป่ระสงคอ์อกนาม  079-4-xxx916
น.ส.วรภัทร  บณุยพรหม ไมป่ระสงคอ์อกนาม  101-7-xxx525
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น.ส.วรรณกานต ์ สขุประเสรฐิ รตมิา ครวุรรณเจรญิ
น.ส.วรรณวมิล  แสนแกว้ เลขบญัชผีูโ้อน 504-0-xxx375
น.ส.วราภา  จันทรโ์ชติ หจก.สยามผา้ขนหนู

34 19/5/2020 909 CHANOKPORN P. น.ส. วชัร ี ชนิวณชิยั
CHATCHAWAN BHANDHUFALCK น.ส. วนัเพ็ญ จริะเจรญิวงศษ์า
CHUTIWAN B. น.ส. วภิาพร เอีย่มประดษิฐภ์ัณ
FB: Chayada N" Miw น.ส. วริยิา สนุทรขจติ
HARUTHAI น.ส. ศนชิา  ดษุฏวีโิรจน์
MA KHIN THANT ZIN น.ส. ศรัทธาทพิย ์นธิกิลุตานนท์
MR.PAIBOON SIRICHUCHNIN น.ส. ศภุานัน ศริมิั่ว
PUTTAWAN น.ส. ษมาวด ีเขมะสงิคิ
SUNAN น.ส. สมลักษณ์
SUPATTA น.ส. สริปิรยีา
URARIN น.ส. สจุนิตนา ภาวสทิธิ์
WELUREE KHIAW น.ส. สณุีรัตน ์เอีย่มละมัย
คณุกบณิษ์ เหลอืงวลิัย น.ส. สนุษิา  เชือ้อว้น
คณุจรรยพร จันทรส์ขุสริิ น.ส. สพุรรณี ทองขจร
คณุธนวฒุ ิศักดิค์ณุาวฒุกิลุ น.ส. สวุรรณี อะซู
คณุธาราจติ เมน่มิง่ น.ส. สวุภิา เดชเนยีม
คณุนัฐศญาภรณ ์อรรถธรรมสนุทร น.ส. อรวรรยา เหลอืงรังษี
คณุนติยา ชา้งแกว้ น.ส. อรณุี  ดสุติเกษม
คณุนพัิทธ ์ล้ําเลศิลักษณชยั น.ส. อจัฉราภัสร ์เพชรวโิรจน์
คณุบงัอร ปานฝอย น.ส. เอมวล ี 
คณุปรางชนก  รังผึง้ น.ส.กนัยนันท ์องคว์ริยิเวช
คณุปิยนุช นาคสมวงษ์กลุ น.ส.กิง่แกว้ ทํากจิการ
คณุพรประภา เกง่พล น.ส.เครอืมาศ พลประทปี
คณุพัชน ีวอ่งศลิป์วฒันา น.ส.ฐติศิลุ ี
คณุภาคภมู ิมัธยมางกรู น.ส.น้ําเพชร เพชรใหม่
คณุรัศม ีทวแีสงสกลุไทย น.ส.เบญจวรรณ เมอืงมลู
คณุวชัรา บวัพันธ์ น.ส.เปรมยดุา
คณุวมิล ใสทอง น.ส.เยาวลักษณ ์อยูเ่จรญิ
คณุวรีชยั ทศิธุวงค ์และครอบครัว น.ส.ศรสีมร บวัจันทร์
คณุศศภิา น.ส.อนุสร ทัศวลิ 
คณุอรวรรณ เตชะวนัชยั น.ส.อรสา
คณุอศวรรณ ์วายภุักดิ์ น.อ. หญงิพัทยา พันธท์อง
คณุอไุรวรรณ จติรยัง่ยนื นพ.สทุธพิงษ์ ศริมิัย
น.ส. กนกวรรณ  บรสิทุธิ์ นักเรยีนเกา่สาธติ มช.รุน่ 2
น.ส. กรรณกิาร ์ณรงค์ นางกมนนุช
น.ส. กณัรัตน์ นางกมล ยทุธศลิป์
น.ส. กนัยาลักษณ ์ นางกฤตตกิา พชรตยิากร
น.ส. ขวญัจติ ใจชืน่ นางกญัน ์ยนัตระรยุหะ
น.ส. คณัุญญา ตันทัดประเสรฐิ นางชาลสิา อนิขํา
น.ส. จรนิยา นางชตุมิณฑน ์สงวนศษิย์
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34 19/5/2020 น.ส. จอมใจ นางดลพรรณ ซาครุาโมโตะ
(ตอ่) น.ส. จริาพร นางธรณธ์ันย์

น.ส. จรุพีร  อมัราลขิติ นางนงลักษณ ์จันกกุ
น.ส. ฉัตรพมิล มงคโคปกรณ์ นางน้ําทพิย ์ 
น.ส. ชนัญญา เจง้วฒันพงศ์ นางปิยภรณ ์มลึเลอร์
น.ส. ชนดิา เพยีรยิง่และครอบครัว นางปณุยนุช  จาวรุง่วาณชิย์
น.ส. ชลาลนิ เชดิชชูยั นางผอ่งพรรณ
น.ส. ชวศิา เชือ้ฮอ้ นางพรรณี กาญจนสธุรรม
น.ส. ชดิชม สงวนวงศ์ นางพวงเพ็ญ  โสมะเกตรนิทร์
น.ส. ชืน่ชม โฉมพนิจิ นางพชิญา เนือ่งจํานงค์
น.ส. ชตุญิา นางภัณฑริา  พันธพุงศ์
น.ส. ชตุนัินท ์ นางมัญชพุร ประทมุเวยีง
น.ส. ชตุภิา  มหาศริมิงคล นางลัคนาวรรณ 
น.ส. ฐติารยี ์เจรญิสขุ นางวรกร สขุสงวน
น.ส. ณปภัช  นางวราภรณ ์อดุมชนะรุง่โรจน์
น.ส. ณัชชา นอ้ยวไิล นางวลัลภา 
น.ส. ณัชชา เอีย่มละออ นางวาสนา จันทรอําไพวงศ์
น.ส. ณัฏฐร์ะพ ี บณุยะภักดิ์ นางวลิาสนิ ีจันทรเดช
น.ส. ดวงกมล นางศศธิร จงึเจรญิพาณชิย์
น.ส. ดวงตา มณีวรรณ นางสมสลวย วทิยานนท์
น.ส. ทัศนยี ์ นางสาวประณีต วรีะพันธุ์
น.ส. ทพิยว์ด ีเหลอืงกระจา่ง นางสาวประไพพศิ ประสพเนตร
น.ส. ทพิวรรณ เศรษฐก์ลุบตุร นางสนัุนทา   
น.ส. ทวิาพร นางสนุดิา พนิจิการ
น.ส. ธัญญร์ว ีวงศฐ์ติอิภกิลุ นางสภุัทรา ศริพัิฒนกลุขจร
น.ส. ธันยน์ชิา เจรญิสนิเลศิกลุ นางสรุด ีบรรจงจติร
น.ส. ธารณิี นางสวุรรณี เอือ้มศศธิร
น.ส. นปภา สง่เสรมิ นางอญัชณา ศรชีาญชยั
น.ส. นพมาศ  แสงมขุ นางอสิสรา
น.ส. นรศิรา  เผา่วณชิ นายกฤตเิดช
น.ส. นวพร กลุชนะจริะ นายกานต ์ 
น.ส. นันทช์นก นายจริภัทร
น.ส. นันทนษิฏ ์ นายจรัิฏฐ ์ 
น.ส. นลิบุล บนุนาค นายชยัยศ  
น.ส. นุชรด ีชว่ยชพี นายชนิวตัร 
น.ส. ปถมพร ตะละภัฏ นายชวูฒัน ์ตันธรีะพงศ์
น.ส. ปรนิดา นายเชวงลัคนา สายววิฒัน์
น.ส. ปรยีนันท ์ ทรงสวุรรณกจิ นายไชยชาญ 
น.ส. ปิยฉัตร  ศรสีาธติ นายณัฎฐ ์ลลีะวฒัน์
น.ส. พนดิา วจัฉลพงษ์ นายณัฐกติติ ์วฒันะจันทรกลุ
น.ส. พรประภา แสงสนิเจรญิชยั นายณัฐวฒัน ์ไชยพลบาล
น.ส. พรพศิ แกว้เทพ นายเดชาธร
น.ส. พรภัทรา ปรงุสคุนธ์ นายทวพีงษ์
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ขอ้มลูการจัดสง่ชดุ PPE กจิกรรม “การสมทบทนุ บรจิาคชดุ PPE ใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์”
คร ัง้ท ี่ วนัทีส่ง่ จํานวนทีส่ง่ รายนามผูบ้รจิาค (ไมเ่รยีงตามลําดบัสถานพยาบาล)

34 19/5/2020 น.ส. พัชญนันท ์พพัิฒนช์ยัดํารง นายเทอดพงศ ์ซงุสวุรรณ
(ตอ่) น.ส. พมิทพิา  นายธนายตุ  

น.ส. พรีศร ีสระฎัน นายธรรมนูญ ปานะพพัิฒน์
น.ส. พทุธชาด สคุนธสงิห์ นายธรีะ
น.ส. เพ็ญธดิา งามมณีวฒัน์ นายปรัชญา คงถาร
น.ส. ไพฑรา เชาวฉ์ลาด นายปรภิัณฑ ์ยงูสมพร
น.ส. ภรณี วชัรพงศ์ นายมนตร ีดา่นวริฬุหวณชิ
น.ส. ภรณี ศรคีชนิทร์ นายยศภัทร จันทรภัทร
น.ส. ภัทรภร คลา้ยบา้นใหม่ นายวโิรจน์
น.ส. ภัทราพรรณ นายสมชาย ลอืกอ้ง
น.ส. มณฑกิา ชํานชิลธศิ นายสรรเสรญิ 
น.ส. มณี นายสฤษดิ ์แกว้เจรญิวงษ์
น.ส. มารษิา นายสไว
น.ส. รตกิร อาศริพงศพ์ศิษิฐ์ นายสรุศักดิ ์เจรญิพรวฒันา
น.ส. ราตร ีพนูสนิ นายสรัุตน์
น.ส. วงศว์าสนา ชว่ยชวูงศ์ นายอดลุพชิยั มหาวรีะ
น.ส. วนัชพรรณ จนิดาอนิทร์ นายอภรัิตน ์คลา้ยดวง
น.ส. วรนาถ  ปรากฏมงคล นายอภศิักดิ ์จันทรด์า
น.ส. วรรณา  ฟุ้งนําเจรญิทรัพย์ ผช.กก.ผจก.อาวโุส ทมีงาน MT1
น.ส. วรพีร โพธิจ์นี

35 21/5/2020 423 คณุฐติรัิตน ์วฒุสิถาพรชยั นางชตุมิา  หลา้แหลง่
คณุปารชิาติ นางนพพร ธาราดล
คณุมยรุยี ์แมน้ถาวรสริ ิพีน่อ้ง และเพือ่นๆ นางพชิญช์ญาศา
น.ส.ณัฐยา สนิตระการผล นางสวุมิล พณิศรสีขุ
น.ส.รณษิฐา เพชรณรงค์ นายนัยนช์นก เกดิบญุ
น.ส.สภุาพรรณ สจัวรรณ นายปภพ อ.
น.ส.สมุน แซเ่จยี

36 21/5/2020 675 คณุจริพรรณ พัฒนพลานนท์ น.ส.กลัยา
คณุพรรณี  สวุรรณบตัร น.ส.ดวงแข วทิยาสทุรวงศ์
คณุวรนิทร ดวนพล นางกมลศร ีกลุไพศาล
คณุหทัย เกตสุงัขป์ระดษิฐ์ นายตอ่ศักดิ ์ผาสกุจนิดา
คณุอภชิญา อนิสวุรรณ

37 22/5/2020 100 ผูไ้มอ่อกนาม  บรจิาคผา่นสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
38 22/5/2020 390 น.ส.ปทติตา   กนัภัย นายทสิวสั  ธํารงสานต์

ผูไ้มอ่อกนาม  บรจิาคผา่นสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
39 30/5/2020 1,000 มรว.จริาวด ี  จฑุาสมติ

ผูไ้มอ่อกนาม  บรจิาคผา่นสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
40 1/6/2020 610 ผูไ้มอ่อกนาม  บรจิาคผา่นสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
41 1/6/2020 400 ผูไ้มอ่อกนาม  บรจิาคผา่นสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
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