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พบกันอีกครั้งกับ จุลสาร “สานใจ” ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พบกันอีกครั้งกับ จุลสาร “สานใจ” ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พบ
2555 สำาหรับฉบับนี้เรียกได้ว่าควรค่าแก่การสะสมจริงๆ เลยค่ะ เนื่องใน

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย
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จงัหวดัสมทุรสาคร รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ขา้ราชการ แพทย ์

พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำาเภอบ้านแพ้วเฝ้ารับเสด็จ นับเป็น
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พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดสร้างขึ้น

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งทรงเปิดหน่วยไตเทียม และ
หอผู้ป่วยหนัก (ICU) และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนโครงการสร้าง

ศนูยก์ารแพทย์ โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) จำานวนทัง้สิน้ 170 ราย เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2555 

เวลา 15.25 น. โดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรสาคร รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ ผูพ้พิากษาหวัหนา้ศาล
จงัหวดัสมทุรสาคร มณฑลทหารบกที ่11 ผูบ้ญัชาการตำารวจภธูร ภาค 7 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

คณะกรรมการโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พสกนิกร ชาวอำาเภอบ้านแพ้ว

และอำาเภอใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จฯ เป็นจำานวนมาก สร้างความปิติยินดีแก่ปวงชนชาวอำาเภอบ้านแพ้วเป็น

อย่างมาก
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ความเป็นมาในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ย้อนไปในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า
ของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระชนม์มายุครบ ๙๐ พรรษา โรงพยาบาลบ้านแพ้วกำของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระชนม์มายุครบ ๙๐ พรรษา โรงพยาบาลบ้านแพ้วกำาลังประสบปัญหาการขาดแคลนห้องพักผู้ป่วย ลังประสบปัญหาการขาดแคลนห้องพักผู้ป่วย ลั

ท่านเจ้าคุณมงคลโมลี (พระครูสุนทรธรรมวาที) เจ้าคณะอำาเภอ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายสุดจิตต์ คอวนิช ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้นำสมุทรสาคร ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้นำสมุทรสาคร ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้นำสมุทรสาคร ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้นำาชุมชน เป็นแกนนำาหลักในการจัดตั้งโครงการสร้างตึกผู้ป่วยเพื่อ

รวมใจถวายสมเดจ็ยา่ เชญิชวนประชาชนรว่มกนับรจิาคทนุทรพัย ์โดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรารวมใจถวายสมเดจ็ยา่ เชญิชวนประชาชนรว่มกนับรจิาคทนุทรพัย ์โดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรารวมใจถวายสมเดจ็ยา่ เชญิชวนประชาชนรว่มกนับรจิาคทนุทรพัย ์โดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรารวมใจถวายสมเดจ็ยา่ เชญิชวนประชาชนรว่มกนับรจิาคทนุทรพัย ์โดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรา

บรมราชชนนี ตึกผู้ป่วยหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา” พร้อมบรมราชชนนี ตึกผู้ป่วยหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา” พร้อมบรมราชชนนี ตึกผู้ป่วยหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา” พร้อมบรมราชชนนี ตึกผู้ป่วยหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา” พร้อมบรมราชชนนี ตึกผู้ป่วยหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา” พร้อม
พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ พระนามาภิไธยย่อ สว. และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙

โครงการก่อสร้างตึกสมเด็จย่าหลังที่ ๒ เริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘ ท่านเจ้าคุณมงคลโมลี (พระครูสุนทรธรรมวาที) 

เจา้คณะอำเจา้คณะอำเจา้คณะอำเจา้คณะอำาเภอ เปน็ประธานฝา่ยสงฆ,์ นางกรรณกิาร ์บญุญวนชิ ประธานฝา่ยฆราวาส และคณะกรรมการฯ เปน็แกนนำาหลกัในการ

ดำาเนินการก่อสร้าง ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๕ ปี โดยงบประมาณในการก่อสร้างล้วนมาจากการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งสิ้น 

ทุกคนจึงสำานึกในพระบารมีของพระองค์จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระราชานุญาตสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินนึกในพระบารมีของพระองค์จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระราชานุญาตสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินนึก
ทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบริเวณลานหน้าตึกสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ

การแพทย์และการพยาบาล ตลอดจนเป็นที่สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของปวงชนชาวอำาเภอบ้านแพ้วสืบไป
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การดำาเนินงานจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือขออนุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จากกรมศิลปากร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำาลองพระพุทธรูป

สำาคัญ พุทธศักราช ๒๕๒๐ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ฯ กรมศิลปากรพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้คัญ พุทธศักราช ๒๕๒๐ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ฯ กรมศิลปากรพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้คั
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบริเวณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบริเวณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบริเวณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบริเวณ

ลานหนา้อาคาร “ตกึสมเดจ็ยา่ ๙๐ พรรษา” โดยปฏมิากร ผูอ้อกแบบ ปัน้พระรปู สำานกัชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมกชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมกชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมกชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมนกัชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมนั

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเททองหล่อ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเททองหล่อ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเททองหล่อ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเททองหล่อ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเททองหล่อ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ
ปะรำาพธีิหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยหมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิสกลุ องคมนตร ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส และ

พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางกรรณิการ์ บุญญวนิช เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างฯพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางกรรณิการ์ บุญญวนิช เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างฯพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางกรรณิการ์ บุญญวนิช เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ

ปะรำาพิธีหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และธีหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ

พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
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สานใจ

ลักษณะ: พระราชานุสาวรีย์หล่อโลหะผสมทองแดง 
ขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง (พระองค์จริงสูง

โดยประมาณ 150 ซม.) ทรงนั่ง ฉลองพระองค์ชุดแพทย์ พอสว.

พระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงตัดแถบแพรเปิดห้องไตเทียม 

และหอผู้ป่วยหนัก (ICU)
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดห้องไตเทียม

และหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ซึ่งสามารถให้บริการผู้ป่วยโรคไตได้จำานวน 15 เตียง และหอผู้ป่วยหนัก 

จำานวน 10 เตียง ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมและ 
ทันสมัย ทำาให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง ในโครงการ
“Medical Volunteer Program for Eye Patients Phnom Penh, Cambodia.”

(วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555)

ทีมผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ครั้งนี้เราไม่ได้ไปแค่สุดเขตแดนสยามหรือถิ่นทุรกันดารของไทยแล้วค่ะ เพราะครั้งนี้

เราข้ามไปไกลถึงกัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านของไทยค่ะ
การเดินทางในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำาบากกว่าที่เคย เนื่องจากระยะทางที่ไกลและผิวการจราจรขรุขระ 

ยากต่อการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าต้อกระจก แต่ถึงกระนั้นก็คงไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจของทีมฯหรอกค่ะยากต่อการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าต้อกระจก แต่ถึงกระนั้นก็คงไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจของทีมฯหรอกค่ะยากต่อการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าต้อกระจก แต่ถึงกระนั้นก็คง

ประชาชนในท้องที่ที่เราจะเข้าไปให้บริการนี้ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ำา อีกทั้งรัฐบาลก็ไม่มีสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้ จึงทำาใาใา ห้

พวกเขาเหล่านี้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงช่วยสนับสนุนโครงการฯ 
ดังกล่าว 

หลังจากทราบข่าวจากวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าจะมีทีมแพทย์จากประเทศไทยเดินทางมาผ่าต้อกระจกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ก็มีประชาชนในกรุงพนมเปญและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมายังโรงพยาบาลชัย ชัมนาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำานวนมาก
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การสื่อสารนับเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำาใาใา ห้การผ่าตัดในครั้งนี้

มีความยากลำาบากมากยิ่งขึ้น แต่แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
พยายามสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านล่ามซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่อาสา

มาชว่ยอำานวยความสะดวกในครัง้นี ้เปดิโอกาสใหผู้ป้ว่ยไดบ้อกเลา่

อาการเจ็บป่วย และแพทย์แจ้งให้ผู้ป่วยได้ทราบอาการของตนเอง

เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงขั้นตอนการรักษา ลดความกลัว ความกังวล

ใจที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด

“ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมไปถึงเลนส์ที่ใช้ก็เป็น
เลนสพ์บัอยา่งด ีทั้งยงัเนน้เรือ่งความสะอาดของสถานทีแ่ละอุปกรณท์ัง้ภายนอกและภายในรถผา่ตดั เพราะฉะนัน้

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่นี่จะได้รับคุณภาพ มาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาลบ้านแพ้วครับ”
นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้จัดการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

การลงพื้นที่กัมพูชาในครั้งนี้ เราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งกว่าหนึ่งร้อยราย
ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและอุปการะจากหลายองค์กร ขอขอบพระคุณ...
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงพนมเปญ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัย ชัมนาส และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วทุกคนค่ะ
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หลากร้อยเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง

By…แพทย์หญิงรุ่งระวี มหรรณพกุล
อายุรแพทย์โรคไต

	 ความสุขในชีวิตคืออะไร ? การมีทรัพย์สินเงินทอง มีการงานที่ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศอันสูงส่งหรือ??..... 	 ความสุขในชีวิตคืออะไร ? การมีทรัพย์สินเงินทอง มีการงานที่ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศอันสูงส่งหรือ??..... 	 ค
ดิฉันเป็นหมอที่คลุกคลีกับผู้ป่วยทุกวัน เชื่อว่าสำาหรับผู้ป่วยแล้ว การมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ น่าจะเป็น

ความสุขที่แท้จริง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่เคยมีคนใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยหนัก อาจไม่รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือบางรายต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งชีวิต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำาไาไา ม่ได้แม้แต่จะ
ขยับแขนขาของตนเอง ความรู้สึกของเขาเหล่านั้นเพียงขอแค่ให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ทรมาน ก็พอแล้ว แต่บางราย
อาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำาอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำาอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำ

คุณยายพิม หญิงชราอายุ 80 กว่าปี มีโรคประจำาตัวคือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต
เรื้อรัง คุณยายได้รับการตัดขาไปแล้วข้างหนึ่งจากแผลเบาหวานเรื้อรังที่เท้า แต่ก็ยังมีความสุขอยู่ในชีวิตประจำาวันวันวั
ที่บ้านกับลูกหลาน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พูดคุยได้สนุกสนาน รับประทานอาหารได้ตามปกติ โดยมีลูกหลาน
พามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอยู่เป็นประจำา

วนัหนึง่คณุยายถกูสง่มารกัษาตวัในหอ้ง ICU ดว้ยอาการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด ไมรู่ส้กึตวั ตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ วนัหนึง่คณุยายถกูสง่มารกัษาตวัในหอ้ง ICU ดว้ยอาการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด ไมรู่ส้กึตวั ตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ วั
โรคหัวใจกำาเริบเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน รวมทั้งโรคไตเรื้อรังของ คุณยายพิม ในขณะนั้นมี

ภาวะไตวายเกดิขึน้ดว้ย คณุยายไดร้บัยาตา่งๆ มากมาย เสน้เลอืดทัง้ทีแ่ขนและขา ถกูระโยงรยางคไ์ปดว้ยสายน้ำาภาวะไตวายเกดิขึน้ดว้ย คณุยายไดร้บัยาตา่งๆ มากมาย เสน้เลอืดทัง้ทีแ่ขนและขา ถกูระโยงรยางคไ์ปดว้ยสายน้ำาภาวะไตวายเกดิขึน้ดว้ย คณุยายไดร้บัยาตา่งๆ มากมาย เสน้เลอืดทัง้ทีแ่ขนและขา ถกูระโยงรยางคไ์ปดว้ยสายน้ำ เกลอื
ให้ยา และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ คุณยายนอนนิ่งไม่รู้สึกตัว ทั้งที่ให้การรักษาทุกอย่างเต็มที่แล้ว แพทย์ทุกท่านที่ดูแล
คณุยายอยูล่งความเหน็วา่ ไมส่ามารถยือ้ชวีติคณุยายไดแ้ลว้ ญาติๆ  และลกูหลานของคณุยายกท็ำาคณุยายอยูล่งความเหน็วา่ ไมส่ามารถยือ้ชวีติคณุยายไดแ้ลว้ ญาติๆ  และลกูหลานของคณุยายกท็ำาคณุยายอยูล่งความเหน็วา่ ไมส่ามารถยือ้ชวีติคณุยายไดแ้ลว้ ญาติๆ  และลกูหลานของคณุยายกท็ำ ใาใา จยอมรบัวา่ คณุยาย

อายุมากแล้ว มีหลายโรครุมเร้า ไม่อยากให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างทรมาน จึงปฏิเสธการรักษาต่อ...
ในฐานะอายุรแพทย์โรคไต หลังจากที่ได้ตรวจดูอาการของคุณยายพิมแล้ว พบว่าที่คุณยายยังซึมไม่รู้สึกตัวนี้ เป็นผลมาจากของเสียในเลือดคั่งในฐานะอายุรแพทย์โรคไต หลังจากที่ได้ตรวจดูอาการของคุณยายพิมแล้ว พบว่าที่คุณยายยังซึมไม่รู้สึกตัวนี้ เป็นผลมาจากของเสียในเลือดคั่งในฐานะอายุรแพทย์โรค

จากภาวะไตวาย ควรจะรบีทำาการฟอกไต แตเ่นือ่งจากญาตปิฏเิสธการรกัษาและปฏเิสธการฟอกไตแลว้ เพราะไมอ่ยากใหค้ณุยายทรมาน และในทางการ
แพทยเ์อง การฟอกไตในผูป้ว่ยหนกั ประกอบกบัมคีวามดนัโลหติไมค่งที ่และมโีรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดอยูน่ี ้ถอืวา่มคีวามเสีย่งสงู ผูป้ว่ยอาจมอีาการ
ทรุดลงในระหว่างการฟอกไตได้ และไม่ใช่ทุกรายที่ฟอกไตแล้วจะดีขึ้น .....แต่ถ้าไม่ได้รับการฟอกไตก็เท่ากับนอนรอความตายเช่นกัน ...

“ถ้าเป็นญาติเราจะทำาอย่างไร เราจะให้ฟอกไตหรือไม่??” เป็นคำาถามแรกที่เกิดขึ้นในใจหมอ เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนไข้ อาจไม่สามารถใช้

ตำาราทางการแพทย์มาอ้างอิงได้ แต่ความเชื่อที่ว่าปาฏิหาริย์ในชีวิตยังมีอยู่จริงนั้น ทำาให้หมอาให้หมอา ได้คำให้หมอได้คำให้หมอ าตอบ หมอรีบติดต่อญาติของคุณยายเพื่อคุยเรื่องการ
ฟอกไต ซึ่งในขณะนั้นญาติๆของคุณยายพิมได้ถอดใจที่จะไม่สู้ต่อแล้ว หมออธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ฟอกไต และความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้า
ทำาการฟอกไต ซึง่ในกรณขีองคณุยายพมิหมอเชือ่วา่การฟอกไตจะทำาใาใา หค้ณุยายมอีาการดขีึน้ได ้และหวงัวา่คณุยายจะฟืน้กลบัมาเปน็คณุยายพมิคนเดมิที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ พูดคุยได้เหมือนเดิม แต่ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขณะฟอกไต หมอได้คุยกับญาติของคุณยายอีกหลายคนและหลาย
ครั้งในเวลาต่อมา เพื่อให้ญาติตัดสินใจใหม่เรื่องการฟอกไต และเน้นย้ำาครั้งในเวลาต่อมา เพื่อให้ญาติตัดสินใจใหม่เรื่องการฟอกไต และเน้นย้ำาครั้งในเวลาต่อมา เพื่อให้ญาติตัดสินใจใหม่เรื่องการฟอกไต และเน้นย้ำ กับญาติของคุณยายว่า หมอจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และถ้า

อาการแย่ลงจะแจ้งให้ญาติทราบทันที 
...หลายเดือนต่อมา คุณยายพิมยังคงมาฟอกไตสม่ำาเสมอ 
“คุณยาย สบายดีไหมคะ มีอาการอะไรหรือเปล่า” เป็นคำาถามที่หมอทักทายคุณยายพิมเป็นประจำาเวลามาฟอกไต 
จากชวีติทีใ่กลค้วามตายแคเ่อือ้ม วนันี.้..มหศัจรรยแ์หง่ชวีติไดเ้กดิขึน้จรงิ คณุยายยิม้แยม้แจม่ใส กลบัมาเปน็คณุยายพมิคนเดมิของลกูหลานอกี

ครั้ง คุณยายจะบอกว่า “สบายดี สบายมากเลย” พร้อมกับยิ้มอยู่ตลอดเวลา ถึงคุณยายจะไม่บอกว่ามีความสุข แต่รอยยิ้มของคุณยายก็บ่งบอกว่ามี

ความสุขและทำาให้คนรอบข้างมีความสุขาให้คนรอบข้างมีความสุขา ไปด้วย ให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย ให้คนรอบข้างมีความสุข
แตช่วีติกค็อืความไมแ่นน่อน เมือ่ไมน่านมานีค้ณุยายมอีาการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และจากไปอยา่งสงบ ทกุวนันี ้หมอยงัจำาตช่วีติกค็อืความไมแ่นน่อน เมือ่ไมน่านมานีค้ณุยายมอีาการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และจากไปอยา่งสงบ ทกุวนันี ้หมอยงัจำาตช่วีติกค็อืความไมแ่นน่อน เมือ่ไมน่านมานีค้ณุยายมอีาการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และจากไปอยา่งสงบ ทกุวนันี ้หมอยงัจำ ไาไา ดด้กีบัรอยยิม้ของ

คุณยายทุกครั้งที่ได้พบกัน ถึงแม้จะต่อชีวิตของคุณยายพิมได้อีกไม่ถึงปี แต่หมอก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณยายได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน โรงพยาบาลบ้านแพ้วออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้

ในเขตอำาเภอบ้านแพ้ว มอบสิ่งของและพูดคุยให้กำาลังใจ รวมทั้งร่วมกันช่วยตักเลนเพื่อใช้ในการถมพื้นที่บริเวณหน้าบ้านของผู้ป่วย

 แผนกเภสัชกรรมจัดกิจกรรม “สมุนไพรกับการรักษาโรค” โดยมีการอบรมด้านการใช้สมุนไพรและนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร

บริเวณโถงใต้ตึกสมเด็จย่าฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไปเป็นจำานวนมาก

เมือ่วนัที ่21-24 มถินุายน 2555 โรงพยาบาลบา้นแพว้ ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพตา 
ในงานมหกรรมสขุภาพยิง่ใหญแ่หง่ป ี“มตชิน เฮลทแ์คร ์2012” ภายใตแ้นวคดิ 
“สมองดี  ชีวีสุข” ซึ่งบริษัท มติชน จำากัด(มหาชน) นิตยสาร Hospital & 
Healthcare และสื่อในเครือมติชนได้จับมือองค์กรหน่วยงานภาครัฐ นำาโาโา ดย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบ
การธุรกิจด้านสุขภาพจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเข้าศึกษาดูงานระบบการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
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ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 

1 คุณประคอง สุพิริยพฤนท์ 500,000 

2 คุณณรงค์ - คุณบุญช่วย เปี่ยมมีสมบูรณ์ 500,000 

3 บริษัท แสงเจริญเปเปอร์ จำากัด 
โดย คุณอนุชา - คุณอรพิณ ภานุทัศนาภรโดย คุณอนุชา - คุณอรพิณ ภานุทัศนาภร
บริษัท แสงเจริญเปเปอร์ จำ
โดย คุณอนุชา - คุณอรพิณ ภานุทัศนาภร
บริษัท แสงเจริญเปเปอร์ จำ 500,000 

 4 โครงการผ้าป่าบัตรทอง รพ.บ้านแพ้ว 335,980.25 

5 คุณกานต์ - คุณเบญญาภา ประทุมทอง และบุตร-ธิดา 100,000 

6 คุณเจริญ - คุณนิภา - คุณวีระ - คุณกมลวรรณ - 
คุณธนันต์ชัย อัครวิกรัย
คุณเจริญ - คุณนิภา - คุณวีระ - คุณกมลวรรณ - 
คุณธนันต์ชัย อัครวิกรัย
คุณเจริญ - คุณนิภา - คุณวีระ - คุณกมลวรรณ - 100,000 

7 คุณเผอิญ - คุณสุภา ศรีนิเวศน์ 100,000 

8 คุณสิงพร เลิศธนพันธุ์ 100,000 

9 บริษัท สีสรรเปเปอร์ จำากัด โดย 
คุณสงัด - คุณกมลวรรณ เทียนทองดี และครอบครัว 100,000 

10 คุณดวงสมร เลิศสกุลวรกาล 70,000 

11 คุณเกษร เขียวบ้านใหม่ 50,000 

12 คุณชลอศรี ชาญจารุจิตร์ 50,000 

13 คุณชัยวัฒน์ ชูสุวรรณ 50,000 

14 คุณไซเฮียง อมรไพโรจน์, 
คุณสิทธิชัย - คุณวิไล หนองเหล็ก และครอบครัว
คุณไซเฮียง อมรไพโรจน์, 
คุณสิทธิชัย - คุณวิไล หนองเหล็ก และครอบครัว
คุณไซเฮียง อมรไพโรจน์, 50,000 

15 คุณธนชาต จึงขจรกิจ และ คุณวิชาดา ลือโสภณ 50,000 

16 คุณเติม - คุณสมร จุลสวัสดิ์ 50,000 

17 คุณประสิทธิ์ - คุณพิกุล จันทร์หงษ์ 50,000 

18 คุณประเสริฐ - คุณสาย จันทร์หงษ์ 50,000 

19 คุณปิ่น - คุณพนัส เอี่ยวเจริญ 50,000 

20 คุณพรชัย - คุณวิไล บริบูรณ์เศรษฐ์ 50,000 

21 คุณสมจิตร์ - คุณสงวน ชื่นวารี 50,000 

22 คุณยิ่ง - คุณอาภาพร อักษร และครอบครัว 50,000 

23 คุณสมชาย - คุณรสวันต์ เอื้ออารีรัชต์ 50,000 

24 คุณสุรีย์รัตน์ คณิตธรรม 50,000 

25 คุณอุษณีย์ อังคณานันต์ 50,000 

26 คุณเรืองศักดิ์ (ชุ้น) ธนาไพศาลทรัพย์ และครอบครัว 50,000 

27 คุณฉัตราภรณ์ มณีประเสริฐ 50,000 

28 คุณธัญทิพย์ - คุณนันท์นภัส ธนไพศาลวิเศษ 
และครอบครัว 50,000 

29 คุณปารดา เจียมวิจิตร 50,000 

30 คุณสุพิน - คุณมณีรัตน์ วงษ์ลี้เจริญ 50,000 

31 คุณวนิดา บุญยบุตร 50,000 

32 คุณขวัญดาว สุมนัส 50,000 

33 คุณจุฑามาศ ปูชนียกุล 50,000 

34 คุณทองอยู่ เทพศิลป์วิสุทธิ์ 50,000 

35 คุณบุญรอด อรุณคีรีวัฒน์ 50,000 

36 คุณผกา มณีฉาย 50,000 

37 คุณม้วน แซ่เฮ็ง (บุญญบาล) 50,000 

38 คุณยู่หงษ์ แซ่ตั้น และครอบครัว 50,000 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 

39 คุณละออง สัจจนดำารงค์ 50,000 

40 คุณลิ้นจี่ อร่ามดี 50,000 

41 คุณวลี สกุลพิพัฒน์ 50,000 

42 คุณทองใบ แจบ้านเกาะ 50,000 

43 คุณปริชาติ ทับไกร 50,000 

44 คุณเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ 50,000 

45 คุณวิเชียร ระหงษ์ 50,000 

46 คุณลัดดาวัลย์ - คุณสริตา ธาวนพงษ์ 50,000 

47 คุณสุณีย์ กายพันธุ์เลิศ 50,000 

48 คุณสุภาวดี มหาวีโร 50,000 

49 คุณหวล สีสวย 50,000 

50 คุณเกษม ลิ่มกองลาภ 50,000 

51 คุณฉลวย - คุณอุไร ผลจันทร์ 50,000 

52 คุณชลชัย - คุณจรัญ อัครวิกรัย 
และ คุณเยาวนุช นิมโรธรรมและ คุณเยาวนุช นิมโรธรรม
คุณชลชัย - คุณจรัญ อัครวิกรัย 
และ คุณเยาวนุช นิมโรธรรม
คุณชลชัย - คุณจรัญ อัครวิกรัย 50,000 

53 คุณชัยนรินทร์ ธนาไพศาลทรัพย์ 50,000 

54 คุณชัยยศ มหาวีโร 50,000 

55 คุณเซี่ยมเอ็ง - คุณสุพรรณ แซ่เฮ้ง 
และ คุณชาญชัย วจีศักดิ์สิทธิ์
คุณเซี่ยมเอ็ง - คุณสุพรรณ แซ่เฮ้ง 
และ คุณชาญชัย วจีศักดิ์สิทธิ์
คุณเซี่ยมเอ็ง - คุณสุพรรณ แซ่เฮ้ง 50,000 

56 คุณชูชัย - คุณวรรณี พรนพรัตน์ 50,000 

57 คุณเซี่ยมชื้อ แซ่โง้ว และครอบครัว 50,000 

58 คุณดำารง  ศิรโกวิท 50,000 

59 คุณดิลก - คุณกิมซือ ชูสุวรรณ 50,000 

60 คุณธงชัย - คุณอรสา ธาวนพงษ์ 50,000 

61 คุณนิคม ประยูรวงศ์ 50,000 

62 คุณบุญส่ง อินมิทิน และครอบครัว 50,000 

63 คุณปรีชา - คุณวันดี มหาวีโร 50,000 

64 คุณวิรัช สุวัธนะเชาว์ 50,000 

65 คุณศตวรรษ วรรณโภคิน 50,000 

66 คุณสมเกียรติ - คุณมะลิ นาคสงวน 50,000 

67 คุณสมชาย สันตวิริยะพันธุ์ 50,000 

68 คุณสมนึก - คุณทองดี พัฒนเรืองกุล 50,000 

69 คุณสมพงษ์ - คุณพนม วงษ์สวัสดิ์ 50,000 

70 คุณสำารวม - คุณจำาปา ศรีสุวรรณ 50,000 

71 คุณอภิสิทธิ์ วจีศักดิ์สิทธิ์ และคุณวงค์เดือน แดงพยนต์ 50,000 

72 บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำากัด 
โดย คุณ อุบลรัตน์ โสตถีวรกุล 50,000 

73 บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำากัด 
โดย คุณวิไล ว่องประเสริฐการ 50,000 

74 บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำากัด 
โดย คุณพัชร์ เอกปัญญาสกุล 50,000 

รายนามผู้บริจาค
เดือนพฤษภาคม 2555
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ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 

75 บริษัท นิวโวเทค จำากัด โดย คุณเอก เอกปัญญาสกุล 50,000 

76 บริษัท พงษ์ลาภ จำากัด โดย คุณพัชรี กิติเรียงลาภ 50,000 

77 คุณประลอง - คุณซุนเอี๋ยว อิงพงษ์พันธ์ และครอบครัว คุณประลอง - คุณซุนเอี๋ยว อิงพงษ์พันธ์ และครอบครัว 
(ร้านชัชวาลเซอร์วิสกรุ๊ป)(ร้านชัชวาลเซอร์วิสกรุ๊ป)
คุณประลอง - คุณซุนเอี๋ยว อิงพงษ์พันธ์ และครอบครัว 
(ร้านชัชวาลเซอร์วิสกรุ๊ป)
คุณประลอง - คุณซุนเอี๋ยว อิงพงษ์พันธ์ และครอบครัว 50,000 

78 คุณสังวาลย์ เนียมกำาเนิด (คชเสนี) 30,700 

79 คุณอภิวรรณ อักษรสุวรรณ และ 
ครอบครัวคุณขาว - คุณบุญสม โพธิ์บุญ
คุณอภิวรรณ อักษรสุวรรณ และ 
ครอบครัวคุณขาว - คุณบุญสม โพธิ์บุญ
คุณอภิวรรณ อักษรสุวรรณ และ 30,000 

80 คุณชลอ - คุณทิพย์ เรืองรอง 22,000 

81 คุณรำาพึง สุนทร 20,000 

82 คุณโง้วม่วย แซ่ฉั่ว, คุณกิมเจ็ง แซ่ฮ้อ 
พร้อมครอบครัวฟ้ารุ่งสุวรรณ
คุณโง้วม่วย แซ่ฉั่ว, คุณกิมเจ็ง แซ่ฮ้อ 
พร้อมครอบครัวฟ้ารุ่งสุวรรณ
คุณโง้วม่วย แซ่ฉั่ว, คุณกิมเจ็ง แซ่ฮ้อ 20,000 

83 คุณสมศักดิ์ - คุณอุไรวรรณ ปุญญรัตนศรีขจร 20,000 

84 คุณชูจิตต์ แก้วกระจาย และบุตร-หลาน 17,000 

85 คุณเพ็ญศิริ ตั้งอรุณสันติ 15,000 

86 พ.ต.อ.ประเสริฐ - คุณนริศา - คุณปริศา 
ศิริพรรณาภิรัตน์
พ.ต.อ.ประเสริฐ - คุณนริศา - คุณปริศา 
ศิริพรรณาภิรัตน์
พ.ต.อ.ประเสริฐ - คุณนริศา - คุณปริศา 15,000 

87 คุณพรวน - คุณยวน  ขาวผ่อง และครอบครัว 11,000 

88 คุณชะอ้อน เรือนแจ้ง 10,720 

89 ตู้บริจาค รพ.บ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา 10,435 

90 ร.ต.ท.อนันต์ พ่วงบุญปลูก และครอบครัว 10,099 

91 คุณประกิจ - คุณสุธาพร สิมิวณิชย์ 10,000 

92 คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล 10,000 

93 คุณประดิษฐ์ ทับไกร 10,000 

94 คุณม้วน ดวงเนตร 10,000 

95 คุณมานิต เร่งเทียน 10,000 

96 คุณสมศักดิ์ อ่วมสน และ คุณลาวัลย์ เล็กสาคร 10,000 

97 บุตร-ธิดา อุทิศให้คุณก๊อต นิลาภรณ์กุล 10,000 

98 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ไบรท์สไตล์ สปอร์ต 10,000 

99 คุณธมนวรรณ บุญเลิศวณิชย์ และครอบครัว 5,000 

100 คุณปรียา สุธัมนาถพงษ์ 5,000 

101 คุณกี่ สุขสาคร 5,000 

102 คุณอรทัย ศรีทองทราย 5,000 

103 คุณอังศณา แซ่คู 5,000 

104 คุณกัญยา แซ่เลี้ยง 5,000 

105 คุณพนิดา ดีสุขพร 5,000 

106 คุณประทีป พิพัฒน์ภานุวิทยา 5,000 

107 พระครูอุดมสมุทรคุณ (เจ้าอาวาสวัดประทุมคณาวาส) 5,000 

108 อุบาสิกาอินทร์ อ่วมจันทร์ 4,600 

109 คุณอุทัย ทองใบอ่อน 4,000 

110 คุณวัฒนี เคี่ยมสมุทร 4,000 

111 คุณสมจิตต์ นาคละมัย 3,000 

112 คุณจรุงศรี ตั้งโต๊ะกัง 3,000 

113 คุณพิชิต - เด็กชายกฤษณัย นวมสุคนธ์ 3,000 

114 คุณมาลีวรรณ ทองทวีภรณ์ 2,120 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 

115 ครอบครัวคุณสังวาลย์ คชเสนี 2,000 

116 คุณสายหยุด กัญจา 2,000 

117 คุณแอ็กจือ แซ่ก๊วย 2,000 

118 คุณบุญชื่น ทองน้ำาคุณบุญชื่น ทองน้ำาคุณบุญชื่น ทองน้ำ วน 2,000 

119 คุณนารินทร์ มรรคเจริญ และครอบครัว 2,000 

120 คุณประภาพรรณ สุรวัฒน์เดชา 2,000 

121 คุณวิไล รุจิวงศ์ษา 2,000 

122 คุณวีนา ทรัพย์เกษตรกิจ 2,000 

123 คุณซ้อน ทองกำาพร้า 2,000 

124 คุณเซ้ยตี่  แซ่โง้ว 2,000 

125 คุณประดิษฐ์ เมฆมังกรทอง 2,000 

126 คุณมนูญ - คุณอ้น บุญญารัตนสถาพร 2,000 

127 ร้านวัฒนวณิชย์ 2,000 

128 คุณสนธยา ฐิติรัตน์เอกลาภ และครอบครัว 1,300 

129 คุณกิมเจ็ง แซ่ฉั่ว 1,000 

130 คุณนิภา อภิญญาณสัจจะ 1,000 

131 คุณอรุณี วงษ์สมุทร 1,000 

132 คุณลัดดา วจีศักดิ์สิทธิ์ 1,000 

133 คุณชูศรี นุชเกษม 1,000 

134 คุณดวงพร จึงสวัสดิ์ 1,000 

135 คุณนวลรวี สุเมธนภิส 1,000 

136 คุณบุญช่วย จิวะสมหวัง 1,000 

137 คุณไพเราะ เดชเพ็ชร 1,000 

138 คุณวราภรณ์ อังศุกุลธร 1,000 

139 คุณมณีรัตน์ เกิดกลิ่น 1,000 

140 คุณประสิทธิ์ เอกพงษ์ 1,000 

141 คุณพิศิษฐ์ ตั้งอิทธิศักดิ์ 1,000 

142 นายแพทย์ภูริ สุเมธนภิส 1,000 

143 คุณวสุวัฒน์ ตรีชะฎา 1,000 

144 คุณสมจิต ลำาวิไล 1,000 

145 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนาวิวัฒน์ 1,000 

146 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 505 

147 คุณกมลพรรณ สนประเสริฐ 500 

148 คุณสนั่น เงินวิลัย 500 

149 คุณประพันธ์ อาริยะ 165 

150 คุณสังวาลย์ คชเสนี
บริจาครถเข็นนั่ง จำานวน 1 คัน 
และเก้าอี้สำาหรับนั่งถ่าย จำานวน 1 ตัว

151 คุณละอองทอง วัชราภา
บริจาคที่นอนลมไฟฟ้า จำานวน 1 ชุด, 
รถเข็นล้อเลื่อน จำานวน 1 คัน
และวัสดุทางการแพทย์

152 คุณศรีนคร ชาดวง
บริจาคเครื่องวัดความดัน จำานวน 2 เครื่อง 
มูลค่ารวม 6,600 บาท

153 ครอบครัวคุณหยด อินเสือ
บริจาคเครื่องดูดเสมหะ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
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รายนามผู้บริจาค
เดือนมิถุนายน 2555

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
61 คุณสมหวัง - คุณจักรี ทองบ้านเกาะ  50,000.00 
62 คุณสันติ - คุณทักษ์ ตั้งอิทธิศักดิ์คุณสันติ - คุณทักษ์ ตั้งอิทธิศักดิ์  50,000.00 
63 คุณสายทอง สุขสบาย  50,000.00 
64 คุณสุกัญญา ยงวรรณกร  50,000.00 
65 คุณสุนันทา - คุณเปรียบดาว เลิศไตรภพ  50,000.00 
66 คุณสุมลรัตน์ สะสมทรัพย์  50,000.00 
67 คุณอรทัย ก๊กผล  50,000.00 
68 คุณอุดม สุขสบาย  50,000.00 
69 บริษัท นิวสตาร์ขนส่ง จำากัด โดย คุณวรวิทย์ ตันติอมรพงษ์  50,000.00 
70 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จำากัด  50,000.00 

71
บริษัท สิงห์ไบรท์ 2550 จำากัด 
โดย คุณสุทธิชัย - คุณปรียา สุธัมนาถพงษ์

 50,000.00 

72 บริษัท หอยวิเศษ 45 จำากัด  50,000.00 
73 ร้านเหล่าวัฒนากรุ๊ป โดย คุณสุนีย์ เหล่านิพนธ์ และครอบครัว  50,000.00 
74 ร้านเหล่าวัฒนาคอนโซล โดย คุณวินัย เหล่านิพนธ์ และครอบครัว  50,000.00 

75
ร้านเหล่าวัฒนาออโต้ 
โดย คุณซกเชียง - คุณเง็กเฮียง แซ่ตั้ง และครอบครัว

 50,000.00 

76 หจก.เจริญถาวร โดย คุณถาวร กุลกรินีธรรม  50,000.00 
77 หจก.ไทยสตีลอีเล็คตริคอินดัสตรี โดย คุณผ่องสิริ วงศ์เจริญชัยชนะ  50,000.00 
78 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศิริภรณ์เคมี  50,000.00 
79 อาจารย์สำาราญ - คุณปุ่น - คุณกฤษณา  สวัสดี  50,000.00 
80 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)  37,085.00 
81 คุณวดี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  30,000.00 
82 คุณวันดี พงศ์ปรีดิ์เปรม  30,000.00 
83 คุณกิมชุ้น สุขศรี, คุณภูกิจ สุขศรีดิษกุล และครอบครัว  20,000.00 
84 คุณจำาเนียร บ่อทราย  20,000.00 
85 คุณฉลวย ทองทวีวัฒนะ  20,000.00 
86 คุณทรงวิทย์ ภักดีวุฒิธรรม  20,000.00 
87 คุณประยูร - คุณบุญมา รอดคลองตัน  20,000.00 
88 คุณประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์  20,000.00 
89 คุณเพียว - คุณมาลี ลิ้มเลิศฤทธิ์เจริญคุณเพียว - คุณมาลี ลิ้มเลิศฤทธิ์เจริญ  20,000.00 
90 คุณละเอียด ใบสมุทร  20,000.00 
91 คุณสมชาย - คุณปราณี ลิ้มบริสุทธิ์คุณสมชาย - คุณปราณี ลิ้มบริสุทธิ์  20,000.00 
92 คุณสังเวียน - คุณสมนึก สุขมั่น  20,000.00 
93 คุณชัยวุฒิ แม่บุญเรือน  19,400.00 
94 คุณสุพรรณ ลี้สธนกุลคุณสุพรรณ ลี้สธนกุล  13,000.00 
95 ตู้บริจาค สาขาเกษตรพัฒนา  12,402.25 
96 คุณเป้า คล้ายเกิด  12,000.00 
97 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  11,350.00 
98 คุณนุชษนัย แม่บุญเรือน  11,260.00 
99 คุณสุทธิพันธ์ - คุณสุมน ศรีสุพพัตพงษ์  11,000.00 
100 รวมน้ำรวมน้ำารวมน้ำารวมน้ำ ใจผู้ใช้บริการาใจผู้ใช้บริการา  10,978.00 
101 คุณปทิตตา เทวรักษ์ธนบดี  10,500.00 
102 คุณสุรีย์ แก้วท่าไม้  10,500.00 
103 คุณอำานาจ วรนิติเยาวภา  10,500.00 
104 คุณโกวิท อารยรุ่งโรจน์  10,000.00 
105 คุณขวัญใจ รัตนกนกพร  10,000.00 

106
คุณขวัญพัฒน์ - คุณเตือนใจ เชื้อวณิชย์ และครอบครัว 
และคุณปทิตตา เทวรักษ์ธนบดี 

 10,000.00 

107 คุณจักรินทร์ ปิรยะวราภรณ์  10,000.00 
108 คุณชลทิศ - คุณศิริวรรณ ศักดิ์ศิลปอุดม  10,000.00 
109 คุณชัยเชษฐ ดีสุขพร และครอบครัว  10,000.00 
110 คุณชัยธวัช วิเศษวรานนท์  10,000.00 
111 คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณดาริน ปิ่นวาสี และครอบครัว  10,000.00 
112 คุณด๊วด - คุณบุญเลิศ สังข์ทอง และครอบครัว  10,000.00 
113 คุณดำารงค์ ตั้งกอบลาภรงค์ ตั้งกอบลาภ  10,000.00 
114 คุณทวีศักดิ์ - คุณอารีย์ สหพรอุดมการ  10,000.00 
115 คุณทองชุบ ชุนถนอม  10,000.00 
116 คุณทองดี - คุณนภา เจ็ดสี  10,000.00 
117 คุณทองมูล กิจประชา  10,000.00 
118 คุณธงชัย - คุณดาณี สุขกะษร  10,000.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
1 คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ 10,000,000.00 
2 บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำากัด  1,000,000.00 
3 แพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร  1,000,000.00 
4 คุณเดือนฉาย เล้าประเสริฐ  500,000.00 
5 คุณลัดดา เล้าประเสริฐ  500,000.00 
6 คุณวิวัฒน์ - คุณวัชรี มหาวีโร และครอบครัว  500,000.00 
7 คุณแหวน คชเสนี  500,000.00 
8 คุณวราภรณ์ หาญไกรวิไลย์  500,000.00 
9 คุณธันยกานต์ - คุณไพโรจน์ พวงทอง และครอบครัว  250,000.00 
10 โครงการผ้าป่าบัตรทอง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  218,221.25 
11 คุณขวัญจิตต์ เทียนใส, คุณเขียน - คุณอัมพร มงคล และครอบครัว  200,000.00 
12 คุณกรีฑา วีระนันทนาพันธ์  100,000.00 
13 คุณจำาลอง เฟื่องฟู  100,000.00 
14 คุณวัลยา มงคลประดิษฐ  100,000.00 
15 คุณวิโรจน์ - คุณชมนาด โรจนภัทรากุล (รุ่งโรจน์ฟาร์ม)  100,000.00 
16 คุณสุรพันธ์ ตติยมณีกุล  100,000.00 

17
บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำากัด 
โดย คุณเซาะงิ้ม ครรชิตาวรกุล และครอบครัว

 100,000.00 

18 มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว)มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว)  100,000.00 
19 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  100,000.00 
20 คุณกรภัทร์ กิจวัชรกรกุล  50,000.00 
21 คุณกัญญนันทน์ พลอยบ้านแพ้ว  50,000.00 
22 คุณโกศล คงอุดมเกียรติ  50,000.00 
23 คุณงี่ใช้ แซ่เฮ้ง และ คุณสุภาภรณ์ อารีประชากุล  50,000.00 
24 คุณจำาลอง อยู่ประจำา  50,000.00 
25 คุณชลอ เกิดปั้นคุณชลอ เกิดปั้น  50,000.00 
26 คุณฐิติพันธ์ รัตนศิริวิไล  50,000.00 
27 คุณณัฐชัย - คุณอำาพรรณ ลีฬหาศิลป์  50,000.00 
28 คุณทองหยด ปฐมเอม  50,000.00 
29 คุณธีระ - คุณอุศณา พึงจิตติสานติ์  50,000.00 
30 คุณนงเยาว์ ศรีพันธ์  50,000.00 
31 คุณนัทธิเขต - คุณนวลจันทร์ จิตรศิลป์ฉายากุล  50,000.00 
32 คุณนิภาพร แสงนภาเพ็ญ และ คุณอุมาพร ตั้งกอบลาภคุณนิภาพร แสงนภาเพ็ญ และ คุณอุมาพร ตั้งกอบลาภ  50,000.00 
33 คุณนึก จอดเกาะ และบุตร-ธิดา  50,000.00 
34 คุณโนรี เหล่านิพนธ์  50,000.00 
35 คุณบักฮุ้น วงศ์อนวัช และ คุณนัยนา ชวลิต  50,000.00 
36 คุณบุญเรือง เฉียวเฉ่ง  50,000.00 
37 คุณบุญส่ง แป้นน้อย  50,000.00 
38 คุณบุญหงวน สุวรรณฉลวย  50,000.00 
39 คุณปัญญา องค์มงคลกุล  50,000.00 
40 คุณพรเทพ กิตติสุวัฒน์  50,000.00 
41 คุณเพิ่มศรี อติชาติ  50,000.00 
42 คุณไพสิฐ - คุณดารณี สุสมฤทธิ์ และครอบครัว  50,000.00 
43 คุณมณี พลอยบ้านแพ้ว และครอบครัว  50,000.00 
44 คุณย่วน - คุณลำาจวน บุญญบาล  50,000.00 
45 คุณยอด ยุระยง  50,000.00 
46 คุณร่ม - คุณปรุง ทองชิว และครอบครัว  50,000.00 
47 คุณรุ่งโรจน์ อุดมเวช  50,000.00 
48 คุณละออ รามัญอุดม  50,000.00 
49 คุณวรพรรณ หิรัญประดิษฐ  50,000.00 
50 คุณวัชระ บุณยสนธิกุล  50,000.00 
51 คุณวิชัย ลิ้มเกษตรสกุลคุณวิชัย ลิ้มเกษตรสกุล  50,000.00 
52 คุณวิชาญ เหล่านิพนธ์  50,000.00 
53 คุณวิระกาญจน์ - คุณชุติภัณฑ์ พละเนียม  50,000.00 
54 คุณวิรังโก ดวงจินดา  50,000.00 
55 คุณศักครินทร์ - คุณถวิล ทองชิว และพี่น้อง  50,000.00 
56 คุณศักดา ธรรมรัตตานนท์  50,000.00 
57 คุณศิริวรรณ ทวีปเรืองอุดม  50,000.00 
58 คุณสมชาย ศรีกฤษณพล  50,000.00 
59 คุณสมชาย - คุณสมพิศ อิสราวัฒนกุล และครอบครัว  50,000.00 
60 คุณสมศักดิ์ บำารุงเชาว์เกษม  50,000.00 
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ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
119 คุณนพดล ทรงวัฒนศิริ  10,000.00 
120 คุณนฤพร เกิดจงรักษ์  10,000.00 
121 คุณนิพัทธ์ กึนพันธุ์  10,000.00 
122 คุณบุญมี - คุณวนิดา รุ่งเรืองไพศาลสุข  10,000.00 
123 คุณปนัดดา มาศศรีไสย  10,000.00 
124 คุณประดิษฐ์ - คุณทองประพันธ์ จันทอง  10,000.00 
125 คุณประเทือง ขวัญไตรรงค์  10,000.00 
126 คุณประยงค์ ลิ่มเจริญ  10,000.00 
127 คุณปราณี นาคลออ  10,000.00 
128 คุณปรีชา ทวีชาติ  10,000.00 
129 คุณพเยาว์ ดอนจินดา และครอบครัว  10,000.00 
130 คุณพรทิพา แสงเรืองรอง  10,000.00 
131 คุณไพศาล ทรวงสุรัตนกุล  10,000.00 
132 คุณมณี - คุณพัชรี ศรีพิพัฒน์  10,000.00 
133 คุณมารศี สกุลหลิว  10,000.00 
134 คุณรุ่งนภา สว่างแสง  10,000.00 
135 คุณลอน - คุณทิพยา - คุณอุทัยพร แม่บุญเรือน และครอบครัว  10,000.00 
136 คุณลิ้นจี่ รอดธานีคุณลิ้นจี่ รอดธานี  10,000.00 
137 คุณวิภา สุขแสนไกรศร  10,000.00 
138 คุณวิสมล ธัญญโกเศศสุข  10,000.00 
139 คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  10,000.00 
140 คุณศรีเมือง - คุณอุไรวรรณ - คุณอณุวิชญ์ - คุณชัชภัทร สมิทธิวิเศษ  10,000.00 
141 คุณสายชล ทองชิว  10,000.00 
142 คุณสุทธิชัย ศรีสุพพัตพงษ์  10,000.00 
143 คุณสุทัศน์ - คุณสมพร ศรีสุพพัตพงษ์  10,000.00 
144 คุณสุนันทา จารุพูนผล  10,000.00 
145 คุณสุเพ็ญ เทพศิลปวิสุทธิ์  10,000.00 
146 คุณสุเมธ อารยรุ่งโรจน์  10,000.00 
147 คุณเสาวณี หอมขจร  10,000.00 
148 คุณหอมจันทร์ มอญใต้ และครอบครัว  10,000.00 
149 คุณเหมือน รอดเชื้อจีนคุณเหมือน รอดเชื้อจีน  10,000.00 
150 คุณอรวรรณ อารยรุ่งโรจน์  10,000.00 
151 นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อนายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ  10,000.00 
152 นายแพทย์พิทูร ธรรมธรานนท์  10,000.00 
153 บริษัท นำาสว่างวอทช์ จำากัด  10,000.00 
154 โรงหล่อพิพัฒน์ จำากัด  10,000.00 
155 คุณเอียด บุญทองสังข์  7,000.00 

156
คุณกัญณิศาพัชร ภูศรีประทักษ์ และคุณจารุชา แซ่เตียว 
และพี่น้อง หลานๆ เพื่อนๆ

 6,350.00 

157 คุณบุญประคอง สมุทรโมฬี  6,000.00 
158 คุณปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์  6,000.00 
159 คุณพันธุ์ประภา สุพางค์  6,000.00 
160 คุณพาณี บัวไร่ขิง และครอบครัว  6,000.00 
161 คุณศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนยคุณศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย  6,000.00 
162 อาจารย์ปวีณา เห็นประเสริฐ  5,500.00 
163 คุณคา คะมิ  5,000.00 
164 คุณจำารูญ - คุณอมรรัตน์ เอกสินทธิกุล  5,000.00 
165 คุณชัยยุทธ์ - คุณดวงพร มั่นมาก และครอบครัว  5,000.00 
166 คุณชัยศกดิ์ ศักดิ์ประเสริฐพร  5,000.00 
167 คุณทองเปล - คุณสกาวเดือน วรรณรังษี  5,000.00 
168 คุณนวลศรี ตุนทกิจ และ คุณจำานงค์ ลาภธนานนท์  5,000.00 
169 คุณประนอมวรรณ กิจศรีโอภาค  5,000.00 
170 คุณปรียม บุญญบาล  5,000.00 
171 คุณพรสุดา กรินทรไตรทิพย์  5,000.00 
172 คุณพิพัฒน์ - คุณกฤตยา ตั้งกอบลาภคุณพิพัฒน์ - คุณกฤตยา ตั้งกอบลาภ  5,000.00 
173 คุณมธุตฤณ นิ่มเขียว  5,000.00 
174 คุณยิ้ม บุญเทียน และครอบครัวคุณยิ้ม บุญเทียน และครอบครัว  5,000.00 
175 คุณยิ้มฮั้ว แซ่โง้วคุณยิ้มฮั้ว แซ่โง้ว  5,000.00 
176 คุณรุ่งเพชร วรรณรังษี และครอบครัว  5,000.00 
177 คุณเรณู บัญชาธนากิจ  5,000.00 
178 คุณละออ โชคอยู่ประเสริฐ  5,000.00 
179 คุณลังฮวย แซ่หลู  5,000.00 
180 คุณวสวัตติ์ จันทร์เจริญ  5,000.00 
181 คุณวัฒนา อุดมกุศลศรี และครอบครัว  5,000.00 
182 คุณวิก บ้านเกาะ  5,000.00 
183 คุณสมจิต สุขสว่าง  5,000.00 
184 คุณสันต์สุทธิ์ สุรอินทร์กุล  5,000.00 
185 คุณสาลี่ ช้างมงคล  5,000.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
186 คุณสำาอางค์ ตันวัฒนะ อุทิศให้ คุณจิตต์ ตันวัฒนะ  5,000.00 
187 คุณแสวง - คุณศิริลักษณ์ - คุณบุญเรือง เซี่ยงเทศ และครอบครัว  5,000.00 
188 งานฌาปนกิจศพคุณประสิทธิ์ กลับบ้านเกาะ  5,000.00 
189 นาวาโทหญิงจันทนา รอดวิจิตร  5,000.00 
190 คุณสุภัทรา คณิตธรรม  5,000.00 
191 แพทย์หญิงมุกดา ฉายประเสริฐ  5,000.00 
192 อุบาสิกาสำาเนียง ฮะค่อม  5,000.00 
193 ร้านวิศิษฏ์เภสัช  5,000.00 
194 สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำากัด  5,000.00 
195 คุณสมนึก เทียนประเสริฐ  4,500.00 
196 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  4,100.00 
197 คุณปิ่น แป้นทอง  4,000.00 
198 คุณพจนีย์ เตละวาณิชย์  4,000.00 
199 คุณรัตนา เธียรลิขิต  4,000.00 
200 คุณสุนีย์ นฤมิตรมงคล  4,000.00 
201 คุณสุวรรณพร รังสิโรภาส  4,000.00 
202 บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำบริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำากัด  4,000.00 
203 คุณฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์  3,500.00 
204 คุณทัศนีย์วรรณ ธรรมคงทอง  3,500.00 
205 คุณธนะรัตน์ ฐิติพันธ์รังสฤต และครอบครัว  3,500.00 
206 คุณนิตยา พงษ์สวัสดิ์  3,500.00 
207 คุณประชุมพร บัวผัน  3,500.00 
208 คุณลิ้นจี่ อุ่นเมืองคุณลิ้นจี่ อุ่นเมือง  3,500.00 
209 คุณม่วย - คุณสุพจน์ จันทร์สุข  3,399.00 
210 คุณเชิด - คุณมารุต  พิมมะรัตน์  3,300.00 
211 คุณสำาราญ - คุณสาลี่ ทองชิว และ คุณเทวี จิวสุวรรณ  3,300.00 
212 ครอบครัวคุณบุญทัย พันธ์เดิมวงษ์  3,200.00 
213 คุณวารุณี สุญจิรัตน์ และครอบครัว  3,200.00 
214 คุณทองย้อย เก่าบางยาง  3,100.00 
215 คุณสมัคร - อุบาสิกาบุญช่วย หลงสมบุญ และครอบครัว  3,100.00 
216 คุณสุณิษา พจน์สมพงส์  3,100.00 
217 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500)  3,100.00 
218 คณะครู-นักเรียน และ คุณไพรัตน์ ภิรมย์ศรี  3,020.00 
219 ครอบครัวคุณพเยาว์ สวัสดิพิพัฒน์  3,000.00 
220 ครอบครัวคุณอานนท์ วัฒนะพานิช  3,000.00 
221 ครอบครัวนคุณพรชัย แสงแก้ว  3,000.00 
222 คุณกอบแก้ว ตั้งอิทธิศักดิ์คุณกอบแก้ว ตั้งอิทธิศักดิ์  3,000.00 
223 คุณแก้ว ร้อยอำาแพง  3,000.00 
224 คุณสุรินทร์ - คุณแฉล้ม - คุณบุญเอื้อ กิตติธรรมคุณสุรินทร์ - คุณแฉล้ม - คุณบุญเอื้อ กิตติธรรม  3,000.00 
225 คุณจรูญ เอกพงษ์  3,000.00 
226 คุณจันทิมา ปัจฉา  3,000.00 
227 คุณจารุวรรณ สืบนุช  3,000.00 
228 คุณจำารัส เบญจอุณห์  3,000.00 
229 คุณจิตติมา กิรณะวัฒน์  3,000.00 
230 คุณจินตนา จันทร์เพ็ญ  3,000.00 
231 คุณจุรีวรรณ รอดเชื้อจีนคุณจุรีวรรณ รอดเชื้อจีน  3,000.00 
232 คุณจุไร ช่องเกตุ  3,000.00 
233 คุณจู สืบนุช  3,000.00 
234 คุณเจษฎา - คุณทองปลิว ปุจฉาการ  3,000.00 
235 คุณฉลอง - คุณชูศรี จันทราภาษ  3,000.00 
236 คุณชนัน คุณวรรณา ไกรงู  3,000.00 
237 คุณชะโอด เรืองศรี  3,000.00 
238 คุณทองชุบ อินทรสาลี  3,000.00 
239 คุณธนิษฐ์อร กิติธนานิโรจน์  3,000.00 
240 คุณธรกฤต - คุณนุชนารฎ ภูมิประเสริฐรุ่ง  3,000.00 
241 คุณธีระบูลย์ โพบุคดี  3,000.00 
242 คุณนงลักษณ์ ปิติทานันท์  3,000.00 
243 คุณนันทญา ลิ้มดำคุณนันทญา ลิ้มดำาเนิน และครอบครัว  3,000.00 
244 คุณนันทา เดชเพชร  3,000.00 
245 คุณนิรันดร์ - คุณนงลักษณ์ โชติวงศ์  3,000.00 
246 คุณเนาวรัตน์ หาญไกรวิทย์  3,000.00 
247 คุณบัญชา - คุณอาภรณ์ แสงอินทร์ และครอบครัว  3,000.00 
248 คุณบัญชา ตันตินันทวัฒน์  3,000.00 
249 คุณบุษรา มหาวีโร  3,000.00 
250 คุณเบญจภรณ์ นิติรสสุคนธ์  3,000.00 
251 คุณประทุม ประเสริฐศักดิ์  3,000.00 
252 คุณประไพศรี อำานวยชัยวิวัฒน์  3,000.00 
253 คุณประเสริฐ - คุณสงวน เหลืองทอง  3,000.00 
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ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
254 คุณปิติพงศ์ ตันตินันทวัฒน์  3,000.00 
255 คุณพงษ์เทพ วาปีสิทธิพันธ์  3,000.00 
256 คุณพรชัย - คุณสาลี่ พูลคลองตัน  3,000.00 
257 คุณพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์  3,000.00 
258 คุณพิทยา อังสุทธิวงศ์ และครอบครัว  3,000.00 
259 คุณไพฑูรย์ - คุณสมทรง (รี) ภู่ระมาด  3,000.00 
260 คุณไพทูรย์ ทองคำา  3,000.00 
261 คุณไพเราะ เดชเพ็ชร  3,000.00 
262 คุณภิรมย์ ช่องเกตุ  3,000.00 
263 คุณมณฑา สมหวังพาณิชย์  3,000.00 
264 คุณมนัส รอดเชื้อจีนคุณมนัส รอดเชื้อจีน  3,000.00 
265 คุณมลสุวรรณ บุญชัยศรี  3,000.00 
266 คุณมานพ - คุณสมพร และ คุณวิไลรัตน์ ตู้จินดา  3,000.00 
267 คุณรัตนา จิตรศิลป์ฉายากุล  3,000.00 
268 คุณลออ พฤกษากร  3,000.00 
269 คุณลัดดาวัลย์ เลิศศิวเวทย์  3,000.00 
270 คุณลินดา ตั้งอิทธิศักดิ์คุณลินดา ตั้งอิทธิศักดิ์  3,000.00 
271 คุณลิ้ม สุขวิทยากุลคุณลิ้ม สุขวิทยากุล  3,000.00 
272 คุณวิชัย ตู้จินดา  3,000.00 
273 คุณวิทยา ตู้จินดา  3,000.00 
274 คุณวินัย - คุณเสาวนีย์ สิงหจันทร์ และครอบครัว  3,000.00 
275 คุณวินิจ อุดมโภชน์ และครอบครัว  3,000.00 
276 คุณศักดิ์ดา กังวาลสิงหนาท  3,000.00 
277 คุณสมทรง ทิพางค์กูล  3,000.00 
278 คุณสมบัติ พรตระกูลพิพัฒน์  3,000.00 
279 คุณสมบูรณ์ บุญญบาล  3,000.00 
280 คุณสมพิศ อำาไพเจริญาไพเจริญา  3,000.00 
281 คุณสมมาตร สัจจนดำารงค์  3,000.00 
282 คุณสละ คะมะ, คุณสง่า - คุณสมหมาย สำาเภาทอง  3,000.00 
283 คุณสาหร่าย - คุณทองยศ สุดสายธง  3,000.00 
284 คุณสำาราญ ทองมีแสง  3,000.00 
285 คุณสุชัย - คุณสมศรี กรแก้ว  3,000.00 
286 คุณสุทธิศักดิ์ พจสุวรรณ์  3,000.00 
287 คุณสุนทรีย์ ภูมิชัยสุวรรณ  3,000.00 
288 คุณสุรินทร์ เหล่าตรีเพชร  3,000.00 
289 คุณสุวรรณา วจีศักดิ์สิทธิ์  3,000.00 
290 คุณเสาวลักษณ์ ราชดารา  3,000.00 
291 คุณแสงนภา จันทิวาสน์  3,000.00 
292 คุณแสงฟ้า ชุ่มปลั่ง  3,000.00 
293 คุณหวั่น บุญสมจิตร และ คุณรุ่งทิพย์ ชาญชีวะ  3,000.00 
294 คุณอำาไพ แซ่เตียวาไพ แซ่เตียวา  3,000.00 
295 คุณอารีย์ โพธิ์แย้ม  3,000.00 
296 คุณอำาไพ หุยากรณ์าไพ หุยากรณ์า  3,000.00 
297 คุณอุบล จันทร์สมุทร  3,000.00 
298 คุณเอมอร สัมพันธ์กาญจน์  3,000.00 
299 ร.ต.ต.หญิงบุญมี เหล่านิพนธ์ และครอบครัว  3,000.00 
300 ร้านประเสริฐถาวร  3,000.00 
301 โรงเรียนวัดสวนส้ม  3,000.00 
302 ตู้บริจาคแผนกอายุรกรรม  2,900.25 
303 คุณณัฐวุฒิ ชมเจริญ  2,500.00 
304 คุณบุญกราย - คุณสุเค ทองบ้านเกาะ และบุตร-ธิดา  2,500.00 
305 ผู้ใหญ่อำาพล ผ่องสวน และครอบครัว  2,500.00 
306 ตู้บริจาคศูนย์จักษุและต้อกระจก  2,490.00 
307 คุณป้อม จันทอง และครอบคัว  2,405.75 

308
คุณศิศิรากร จิรัฐิติกาลทรัพย์ และครอบครัว, คุณสุรีพร ปัญญา
สวรรค์ และ คุณณัฐกฤต จิรัฐิติกาลทรัพย์

 2,400.00 

309 คุณสมพร เทียนมณี  2,400.00 
310 ชมรมผู้สูงอายุ ตำาบลเกษตรพัฒนา  2,100.00 
311 คุณจั๊ว เหยี่ยวสวัสดิ์คุณจั๊ว เหยี่ยวสวัสดิ์  2,000.00 
312 คุณณัฐณิชา แซ่โง้ว และครอบครัว  2,000.00 
313 คุณณัฐวุฒิ จิรวิวัฒน์เสรี  2,000.00 
314 คุณถวิล - คุณลำาไย ชมภูเพ็ชราไย ชมภูเพ็ชรา  2,000.00 
315 คุณนพร สุชาติกุลวิทย์  2,000.00 
316 คุณนัฐณี กล่ำาสนอง  2,000.00 
317 คุณปริญญา สหพรอุดมการ  2,000.00 
318 คุณสุชิน - คุณสง่า ต้นเถา และครอบครัว  2,000.00 
319 คุณยินดี รุ่งเรือง  2,000.00 
320 คุณรัชดาภา ฤกษ์มงคล  2,000.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
321 คุณลั่งกุ่ย แซ่อั้งคุณลั่งกุ่ย แซ่อั้ง  2,000.00 
322 คุณลำาพันธ์ ภู่เปี่ยม  2,000.00 
323 คุณว่อยเอ็ง แซ่อึ้งคุณว่อยเอ็ง แซ่อึ้ง  2,000.00 
324 คุณวันเพ็ญ ฉัตรณรงค์ชัย  2,000.00 
325 คุณวัลลภ กันทรัพย์  2,000.00 
326 คุณวิง บุญเกิด  2,000.00 
327 คุณศิริพร ศิริเวชฎารักษ์  2,000.00 
328 คุณสงวน จิรเจริญยิ่ง  2,000.00 
329 คุณสมเชื้อ ตั้งอารมณ์สุขคุณสมเชื้อ ตั้งอารมณ์สุข  2,000.00 
330 คุณสิทธิชัย ศักดิ์กังวาลชัย  2,000.00 
331 คุณสุธาทิพย์ ปานเจริญ  2,000.00 
332 คุณสุปวีร์ - คุณธีระ - คุณธนัท - คุณมณิสรา โชติอนันตกุล  2,000.00 
333 คุณอภิรดา สายรัตน์  2,000.00 
334 คุณอรุณ เบญจลิขิต  2,000.00 
335 คุณอุษา(เล็ก) ชูเอม  2,000.00 
336 พลโทคามชิต เพ็ญกิตติ  2,000.00 
337 แพทย์หญิงสุชาดา กัมปนาทแสนยากร  2,000.00 
338 ร้าน ส.วัฒนา อุณวิไล  2,000.00 
339 คุณปราณี โชติสวัสดิ์  1,990.00 
340 คุณสุพิน อุดมลาภ และเพื่อนๆ  1,898.00 

341
คุณสงวน - คุณกฤษพล - คุณลัดดา - คุณวินัย 
- คุณวรรณา เยี่ยมสวัสดิ์

 1,800.00 

342 คุณปัทมา มักมีสุข  1,789.00 
343 คุณพร จันทร์ทอง  1,710.00 
344 คุณจงกล คำาสุข  1,600.00 
345 คุณสมภัสสร แก้วใหญ่  1,540.00 
346 คุณบุญมา เหว่านิล  1,520.00 
347 คุณนิตยา ฉายะยันต์  1,500.00 
348 คุณลัดดา สีสดสาคร  1,500.00 
349 คุณวรรณา ลิ้มพุทธานุภาพคุณวรรณา ลิ้มพุทธานุภาพ  1,500.00 
350 คุณสังวาลย์ แก้วสาร  1,500.00 
351 คุณสุธน ลิ้มไพบูลย์คุณสุธน ลิ้มไพบูลย์  1,500.00 
352 คุณแสงทิพย์ พรมเหลือง  1,500.00 
353 คุณเฮียะ จีระประยูร  1,500.00 
354 คุณนภาพร เชื่อมสามัคคี  1,250.00 
355 คุณเล็ก ตะสมุทร  1,214.00 
356 คุณจันทร์ อ่วมประทุม  1,200.00 
357 คุณชยพล - คุณอรวรรณ ศรีสุพพัตพงษ์  1,200.00 
358 คุณบุญช่วย โฉมทับ  1,200.00 
359 คุณลำายอง เฉียวเฉ่ง, คุณพร อ่อมเมี่ยง, และ คุณพิเชษฐ ทองสิมา  1,200.00 
360 คุณชะลอ มรรคเจริญ  1,120.00 
361 คุณเกียรติศักดิ์ - คุณสำาอางค์ สนบ้านเกาะ  1,100.00 
362 คุณอาภาพร ศิวะยุทธกิจ  1,100.00 
363 บริษัท โมโนเว็ท จำากัด  1,100.00 
364 คุณพวงทอง ตั้งกอบลาภคุณพวงทอง ตั้งกอบลาภ  1,060.00 
365 คุณคำา วงษ์ไล และครอบครัว  1,030.00 
366 คุณศกุนตลา นิติรสสุคนธ์  1,020.00 
367 คุณสุนันท์ ศิลปประสาทเอก  1,020.00 
368 คุณกนกวรรณ หงษ์วงเวียน  1,000.00 
369 คุณกัลยกร ตั้งอารมณ์สุขคุณกัลยกร ตั้งอารมณ์สุข  1,000.00 
370 คุณกัลยารัตน์ เอี่ยมสมุทร  1,000.00 
371 คุณกิมเง็ก ใจหาญ  1,000.00 
372 คุณกิมซุ้ย เสวีพัลลภ  1,000.00 
373 คุณเกรียง วัฒนะทรัพย์โสภณ  1,000.00 
374 คุณขวัญจิต มาตรา  1,000.00 
375 คุณง้อ จาบถนอม  1,000.00 
376 คุณงามตา สุวรรณพงษ์  1,000.00 
377 คุณจงรัก - คุณนุชวดี ชมวิไล  1,000.00 
378 คุณจรรยา วรนิติเยาวภา  1,000.00 
379 คุณจันทนา ตั้งอารมณ์สุขคุณจันทนา ตั้งอารมณ์สุข  1,000.00 
380 คุณจันทนา ลอไพบูลย์  1,000.00 
381 คุณจันทร์ - คุณเกษม ยินดี  1,000.00 
382 คุณจำาเนียร จิตรกรเกษม และครอบครัว  1,000.00 
383 คุณจำาปี ทองมอญ  1,000.00 
384 คุณจิรพร ควรชัยตระกูล  1,000.00 
385 คุณจิรภา ตั้งกอบลาภคุณจิรภา ตั้งกอบลาภ  1,000.00 
386 คุณเจริญ ทองน้ำคุณเจริญ ทองน้ำาคุณเจริญ ทองน้ำาคุณเจริญ ทองน้ำ วน  1,000.00 
387 คุณเจริญชัย - คุณกันยา ตีรมาโนช  1,000.00 
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ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
388 คุณชด สุนทร  1,000.00 
389 คุณชนิตา ศรีสุพพัตพงษ์  1,000.00 
390 คุณช้อย สวยสอาด  1,000.00 
391 คุณชัชพล บุญเติม  1,000.00 
392 คุณชาติชาย อึ้งหลักทรัพย์คุณชาติชาย อึ้งหลักทรัพย์  1,000.00 
393 คุณชิต จันทร์เอี่ยม  1,000.00 
394 คุณชูศรี ชวลิต  1,000.00 
395 คุณโชต์ลดา อ่วมเครือ  1,000.00 
396 คุณโชติ - คุณสถาพร สินธวัชต์  1,000.00 
397 คุณซิ่วเง็ก สันทนะ  1,000.00 
398 คุณโซวเอี้ยงเม้ง แซ่เซียว และครอบครัวคุณโซวเอี้ยงเม้ง แซ่เซียว และครอบครัว  1,000.00 
399 คุณฐานันดร ฮวบเจริญ  1,000.00 
400 คุณณพรรฒ วัฒนะพานิช  1,000.00 
401 คุณณัฏธนิช ขวัญยืน  1,000.00 
402 คุณดวงใจ วงศ์สวรรค์  1,000.00 
403 คุณทรัพย์ สุวรรณศิริ  1,000.00 
404 คุณทวีศักดิ์ อังศุกุลธร  1,000.00 
405 คุณทองอยู่ บรรจงศิลป์  1,000.00 
406 คุณธงชัย เกษตรสุขสรรค์  1,000.00 
407 คุณธิดารัตน์ ไทรพงษ์พันธ์  1,000.00 
408 คุณธิติมา พรเอนก  1,000.00 
409 คุณธินตา ส่องศิริ  1,000.00 
410 คุณธูป ปานนิล  1,000.00 
411 คุณนคร จตุรพิพิธพรชัย และครอบครัว  1,000.00 
412 คุณนคร ภาณุทัศนาพร  1,000.00 
413 คุณนรินทร์ - คุณอุไรวรรณ จิตการค้า  1,000.00 
414 คุณนฤพนธ์ - คุณวราภรณ์ จิตรศิลป์ฉายากุล  1,000.00 
415 คุณนวลจันทร์ ไพศาลนันท์  1,000.00 
416 คุณนวลอนงค์ ทรัพย์ประเสริฐ  1,000.00 
417 คุณนิรมล กันอุไร และครอบครัว  1,000.00 
418 คุณบังอร อั๋นประเสริฐ  1,000.00 
419 คุณบุญคู - คุณที เงินสมุทร และครอบครัว  1,000.00 
420 คุณบุญช่วย หลงสมบุญ  1,000.00 
421 คุณบุญเชื้อ พุมาเกรียวคุณบุญเชื้อ พุมาเกรียว  1,000.00 
422 คุณบุญนำา แซ่ตั้ง แซ่ตั้ง  1,000.00 
423 คุณบุญมา ปริตตะพงศาชัย  1,000.00 
424 คุณบุญมี ฮกชุน  1,000.00 
425 คุณบุญรอด - คุณนิตยา ทองคำา และครอบครัว  1,000.00 
426 คุณบุญเรือน นุชชาติ  1,000.00 
427 คุณบุญเรือน พิพัฒน์ไพศาล  1,000.00 
428 คุณบุญเรือน เฮ้งเจริญสุข  1,000.00 
429 คุณบุญเลอ - คุณเง็กเชิง จันทร์ขจร  1,000.00 
430 คุณบุญส่ง ทับประทุม  1,000.00 
431 คุณบุญสืบ ปานสาคร  1,000.00 
432 คุณบุปผา วรรณโภคิน  1,000.00 
433 คุณบุหงา ดุสรักษ์  1,000.00 
434 คุณปฎล ปุจฉาการ  1,000.00 
435 คุณปฐณีพร ศรีสุพพัตพงษ์  1,000.00 
436 คุณประจิน สุริวงษ์  1,000.00 
437 คุณประชุม รอดเชื้อจีนคุณประชุม รอดเชื้อจีน  1,000.00 
438 คุณประดับ คำาสุข  1,000.00 
439 คุณประทุมศรี มีชอบธรรม  1,000.00 
440 คุณประไพ พจสุวรรณ์  1,000.00 
441 คุณประภา รุ่งเรือง  1,000.00 
442 คุณประภาวัลย์ สหพรอุดมการ  1,000.00 
443 คุณประยงค์ หนุนพร้อม  1,000.00 
444 คุณประยูร (ยอด) - คุณพอ เจริญวัฒน์  1,000.00 
445 คุณปราณี ทรัพย์เกษตรกิจ  1,000.00 
446 คุณปราณี อบเชย  1,000.00 
447 คุณปราถนา ชัยวิชิต  1,000.00 
448 คุณปราโมทย์ ทองพาศน์  1,000.00 
449 คุณปริศนา เตวิชฤทธิไกร  1,000.00 
450 คุณปาริฉัตร สังวาลทอง  1,000.00 
451 คุณพงษ์พัฒน์ คำาผาย และครอบครัว  1,000.00 
452 คุณพนม รุ่งเรือง  1,000.00 
453 คุณพยงค์ เจริญวรกิจ  1,000.00 
454 คุณพยอม ปานมัจฉา  1,000.00 
455 คุณพเยาว์ ลิ้มไพบูลย์คุณพเยาว์ ลิ้มไพบูลย์  1,000.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
456 คุณพัดลภา จุฑากาญจน์ และครอบครัว  1,000.00 
457 คุณพัทวรรณ ชวโรกร  1,000.00 
458 คุณพันธ์ศักดิ์ - คุณดวงรัตน์ ชัยโย  1,000.00 
459 คุณพิกุล ควรคำา  1,000.00 
460 คุณเพ็ญญาภา ประทุมทอง  1,000.00 
461 คุณเพ็ญศิริ ตั้งอรุณสันติคุณเพ็ญศิริ ตั้งอรุณสันติ  1,000.00 
462 คุณไพบูลย์ - คุณจิ๋ว เหนี่ยวองอาจ  1,000.00 
463 คุณไพบูลย์ สุขรัตน์  1,000.00 
464 คุณไพยนต์ ตั้งกอบลาภคุณไพยนต์ ตั้งกอบลาภ  1,000.00 
465 คุณไพรัตน์ ภิรมย์ศรี  1,000.00 
466 คุณไพเราะ - คุณวันเพ็ญ บุญชัย  1,000.00 
467 คุณภัทรศักดิ์ - คุณยุพา สงวนพันธุ์  1,000.00 
468 คุณมงคล - คุณเนาวรัตน์ - เด็กหญิงภวณพร ไชยพุฒ  1,000.00 
469 คุณมงคล มาพวง  1,000.00 
470 คุณมนชนก งามเผือก  1,000.00 
471 คุณมังคุด สุ่มสม  1,000.00 
472 คุณมานิตย์ วงศ์สวรรค์  1,000.00 
473 คุณมุ้ย ฮั้วบางยางคุณมุ้ย ฮั้วบางยาง  1,000.00 
474 คุณยงยุทธ - คุณวิไลลักษณ์ ตรีมาโนช  1,000.00 
475 คุณยิ้ม บุญเทียมคุณยิ้ม บุญเทียม  1,000.00 
476 คุณยุพิน แสงอาวุธ  1,000.00 
477 คุณยูร แสงวิภาค  1,000.00 
478 คุณเยาวลักษณ์ จันทร์วาววาม  1,000.00 
479 คุณเยื่อ บุญรักษ์  1,000.00 
480 คุณรัชนีวรรณ คำาทรัพย์  1,000.00 
481 คุณรัตนา สังข์ทองงาม  1,000.00 
482 คุณรัตนาวรรณ โฉมศรี  1,000.00 
483 คุณราตรี สินธุพิจารณ์  1,000.00 
484 คุณรำาเพย มีสมบูรณ์  1,000.00 
485 คุณลัดดา อัฑฌากร  1,000.00 
486 คุณลำาจวน มีเอี่ยม  1,000.00 
487 คุณลำาเจียก สุนทรชื่น  1,000.00 
488 คุณลำาพวน ทองบ้านเกาะ  1,000.00 
489 คุณวรรณวิมล จิตรศิลป์ฉายากุล  1,000.00 
490 คุณวริทภพ - คุณธัญรดี มีชอบธรรม  1,000.00 
491 คุณวันดี พิพัศน์สันติกุล  1,000.00 
492 คุณวันเพ็ญ สังข์สะสิทธิ์  1,000.00 
493 คุณวัลลา ศิริสุข  1,000.00 
494 คุณวาสนา เป้าเล้ง  1,000.00 
495 คุณวิชา ตู้จินดา  1,000.00 
496 คุณวินัย - คุณโสภี แต่งผิว  1,000.00 
497 คุณวิรัช - คุณสวาท - คุณนพดล - คุณประไพศรี ฮั้วบางยางคุณวิรัช - คุณสวาท - คุณนพดล - คุณประไพศรี ฮั้วบางยาง  1,000.00 
498 คุณวิลาวัลย์ - คุณสุปราณี - คุณพิมพ์มานิน อึ้งประเสริฐคุณวิลาวัลย์ - คุณสุปราณี - คุณพิมพ์มานิน อึ้งประเสริฐ  1,000.00 
499 คุณวิลาศ สุริวงษ์  1,000.00 
500 คุณวีรวรรณ ศิวะเวทย์กุล  1,000.00 
501 คุณวีรวัฒน์ - คุณสุธารา รังสิโรภาส  1,000.00 
502 คุณวุฒิกร เถลิงศักดิ์ศิริ  1,000.00 
503 คุณวุรีย์ สว่างแจ้ง  1,000.00 
504 คุณไวพจน์ - คุณทองเจือ คงถิ่น  1,000.00 
505 คุณศรีวรรณ พานิชเจริญ  1,000.00 
506 คุณศิศิรากร จิรัฐิติกาลทรัพย์  1,000.00 
507 คุณศุภิกา ตั้งเหรียญทองคุณศุภิกา ตั้งเหรียญทอง  1,000.00 
508 คุณสงวน ปานนิล  1,000.00 
509 คุณสนม สุภาพ  1,000.00 
510 คุณสนั่น - คุณธนา สุดสาคร  1,000.00 
511 คุณสมจิตต์ จิตศาสน์สวรรค์  1,000.00 
512 คุณสมจิตต์ บุญชู  1,000.00 
513 คุณสมใจ เสรีวัฒน์  1,000.00 
514 คุณสมชาย บุญญบาล  1,000.00 
515 คุณสมนึก แดงประเสริฐ  1,000.00 
516 คุณสมบัติ ทวีผล  1,000.00 
517 คุณสมบัติ(ต๊ะ) - คุณอารมณ์(แป๋ว) เทอดทัพพะนันต์ และครอบครัว  1,000.00 
518 คุณสมบุญ ธีระประดิษฐผล และครอบครัว  1,000.00 
519 คุณสมพงษ์ - คุณจำาปา รอดเชื้อจีนปา รอดเชื้อจีน  1,000.00 
520 คุณสมยศ - คุณสายรุ้ง สงสุวรรณ  1,000.00 
521 คุณสมรักษ เจริญวัฒน์  1,000.00 
522 คุณสมลักษณ์ ทองสิมา  1,000.00 
523 คุณสมศักดิ์ - คุณลัดดา บุญญบาล  1,000.00 
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524 คุณสมศักดิ์ แสงเจริญ  1,000.00 
525 คุณสมศักดิ์ (แวก) สำาเนียง  1,000.00 
526 คุณสมัคร - คุณพิกุล ลิ้มไพบูลย์คุณสมัคร - คุณพิกุล ลิ้มไพบูลย์  1,000.00 
527 คุณสราวุธ นิติรสสุคนธ์  1,000.00 
528 คุณสาลี่ แป้นทอง และครอบครัว  1,000.00 
529 คุณสาหร่าย บุญชู  1,000.00 
530 คุณสำาเภา ฉิมเตย  1,000.00 
531 คุณสำารวม จำาปาทอง และครอบครัว  1,000.00 
532 คุณสำาราญ ฉ่ำาจุ้ย  1,000.00 
533 คุณสำาราญ สุวรรณคร  1,000.00 
534 คุณสำาเริง นิรมานสกุล  1,000.00 
535 คุณสิริกุล หงส์พานิช  1,000.00 
536 คุณสีนวล พุกโฉมงาม  1,000.00 
537 คุณสุดฟ้า สำาเภาทอง  1,000.00 
538 คุณสุทัสสา สุดสายธง  1,000.00 
539 คุณสุนีย์ อภิญญาณสัจจะ  1,000.00 
540 คุณสุปริญญา วิชิตอำาพล  1,000.00 
541 คุณสุพจน์ - คุณพิศมัย บุญฤทธิ์  1,000.00 
542 คุณสุภาภรณ์ สระทองป้อม  1,000.00 
543 คุณสุรัตน์ พจสุวรรณ์  1,000.00 
544 คุณสุรีย์ พจสุวรรณ์  1,000.00 
545 คุณสุวรรณ - คุณยศวดี มณีทุน  1,000.00 
546 คุณเสาวนีย์ เบญจมานุกูล  1,000.00 
547 คุณแสงเดือน กรินทรไตรทิพย์  1,000.00 
548 คุณหนูเล็ก น้ำคุณหนูเล็ก น้ำาคุณหนูเล็ก น้ำาคุณหนูเล็ก น้ำ ชัยศรี  1,000.00 
549 คุณหมุยตง แซ่แต้  1,000.00 
550 คุณอนันต์ - คุณวีนัส รัศมี  1,000.00 
551 คุณอนันต์ จงประเสริฐ  1,000.00 
552 คุณอเนก หอมฟุ้ง  1,000.00 
553 คุณอภิญญา จิตรศิลป์ฉายากุล  1,000.00 
554 คุณอรทัย บุญบำารุง  1,000.00 
555 คุณอรวรรณ ก๊กผล  1,000.00 
556 คุณอรัญญา มุ่งประสพสุขี  1,000.00 
557 คุณอำานาจ - คุณฉัตรมงคล - คุณอดิเทพ องค์ดี  1,000.00 
558 คุณอำาไพ หร่ายมณีาไพ หร่ายมณีา  1,000.00 
559 คุณอุบล จันทร์แถม และครอบครัว  1,000.00 
560 คุณอุมาพร นพคุณ  1,000.00 
561 คุณโอเจีย แซ่เอี้ยคุณโอเจีย แซ่เอี้ย  1,000.00 
562 คุณเฮียะ  จีระประยูร  1,000.00 
563 เด็กชายธนพรพล - เด็กชายภูษิต วงษ์ถนอม  1,000.00 
564 เด็กชายนฤดล ลิ้มเลิศฤทธิ์เจริญเด็กชายนฤดล ลิ้มเลิศฤทธิ์เจริญ  1,000.00 
565 บริษัท ชมภูศรีเวชภัณฑ์ จำากัด  1,000.00 
566 พจอ.ไสว ศรีศักดิ์ศิลป์  1,000.00 
567 พระภิกษุสง่า สังขวิลัย  1,000.00 
568 ร.ต.ต.ยัง - คุณน้อมจิตต์ ซิ้มเจริญร.ต.ต.ยัง - คุณน้อมจิตต์ ซิ้มเจริญ  1,000.00 
569 ร.ต.อ.ธนพล ชยุตนิธิกร  1,000.00 
570 ร้านปิ่นทองดิจิตอล (บางบอน)  1,000.00 
571 วัดอ่างทอง  1,000.00 
572 สจ.อาวุธ ศรีนิเวศน์  1,000.00 
573 หจก.ทีซีเอ็ม อินเตอร์เทรด (1997)  1,000.00 
574 หจก.สหอ๊ออซิเจน  1,000.00 
575 อสม.ชุติมา สกุลเต็ม ร่วมกับพี่น้อง  1,000.00 
576 อาจารย์เกวลิน สอนทางไกล  1,000.00 
577 คุณบุญเชื่อม เฉลิมพันธ์  900.00 
578 คุณทองคำา พูลวัฒนะ  900.00
579 บุตร-ธิดาทำาอุทิศให้ คุณวงค์ ชูเลิศ  800.00 
580 คุณจารุวรรณ มุกสิกิต  700.00 
581 คุณทวี ทองจุฑา  700.00 
582 คุณปัทมา มักมีสุข  700.00 
583 คุณสงคราม - คุณบุญสม คล้ายจินดา  700.00 
584 บริษัท ไทยโปรเกรส ฟีด จำากัด  700.00 
585 คุณเบญจมาศ อุยยาหาญ และครอบครัว  670.00 
586 คุณปรารถนา พวงกิจจา  660.00 
587 คุณกัณณพนต์ รังษีธรรม  600.00 
588 คุณจือคิ้ม แซ่ซิ้มคุณจือคิ้ม แซ่ซิ้ม  600.00 

589
คุณชัยณรงค์ - เด็กชายนิยวัฒน์ 
- เด็กชายสิริวัฒน์ เมี่ยงครองคราม

 600.00 

590 คุณเพชรประพา กาญจนเมืองทอง  600.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
591 คุณมะลิ คุ้มระบาย  600.00 
592 คุณวรรณภา อยู่เย็น  600.00 
593 คุณสุภา - คุณสุภี พงษหา และ คุณสุพล สะอาด  600.00 
594 คุณหฤหรรษา นิ่มเขียว  582.00 
595 คุณประสงค์ - คุณสวงค์ สมมาก และครอบครัว  580.00 
596 คุณทัศนีย์ พิมเสนาะ  560.00 
597 คุณรัชดา มรรคเจริญ  510.00 
598 คุณวีนัส รัศมี  510.00 
599 คุณกนกนิภา ธนสิทธิโชค  500.00 
600 คุณกนกวรรณ เพิกจินดา  500.00 
601 คุณกรานต์วดี ตันสิริไพบูลย์ และครอบครัว  500.00 
602 คุณกัณนิกา ลิขนะจุล  500.00 
603 คุณกัมภา พรศธรไพบูลย์  500.00 
604 คุณกัลยา แซ่ฉั่ว  500.00 
605 คุณกาญจนา - คุณจริยา ควรชัยตระกูล  500.00 
606 คุณกาญจนา สุพรรณธรดา  500.00 
607 คุณกำาไล ชิขนะจุลาไล ชิขนะจุลา  500.00 
608 คุณกิม แซ่ตั้งคุณกิม แซ่ตั้ง  500.00 
609 คุณกิมเอ็ง เกิดสวัสดิ์  500.00 
610 คุณเกรียงไกร ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
611 คุณเกษร คุ้มทอง  500.00 
612 คุณคำาสั่ง  โสดามา  500.00 
613 คุณงึ้น แซ่ลี้คุณงึ้น แซ่ลี้  500.00 
614 คุณเง็กเซี้ยม ชื่นสุชนคุณเง็กเซี้ยม ชื่นสุชน  500.00 
615 คุณเงี่ยม ทายก  500.00 
616 คุณจรรยวรรธน์ ชูกร  500.00 
617 คุณจันทร แสงไข่  500.00 
618 คุณจันทิมา วาสุกรี  500.00 
619 คุณจารุวรรณ ชุติมันตพงษ์  500.00 
620 คุณจำาปา สุขเกษม  500.00 
621 คุณจิดาภา เอี่ยมสินวัฒนา  500.00 
622 คุณจิตราพรรณ ขวัญดี  500.00 
623 คุณจินดา บุญพยนต์  500.00 
624 คุณจินตนา เจษฎาลักษณ์  500.00 
625 คุณจินตนา พริ้งประเสริฐคุณจินตนา พริ้งประเสริฐ  500.00 
626 คุณจินตนา ม่วงมณี  500.00 
627 คุณจินตหรา - คุณณัฐดนัย รอดสวัสดิ์  500.00 
628 คุณจิ้มลิ้ม เขียวงามดีคุณจิ้มลิ้ม เขียวงามดี  500.00 
629 คุณจีรนันท์ กลัดงาม  500.00 
630 คุณจุฑาวดี ขุนภักดี  500.00 
631 คุณเจริญ ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
632 คุณแจ่ม บุญชู  500.00 
633 คุณชนะ - คุณสายสมร เรือนเงิน  500.00 
634 คุณชมพู วงศ์สวรรค์  500.00 
635 คุณชม้าย - คุณอุไร ทองสวัสดิ์  500.00 
636 คุณชลธิชา พันธ์เกิด  500.00 
637 คุณชลนิชา เกิดไพบูลย์  500.00 
638 คุณชัยนรินทร์ เล็กสิงโต  500.00 
639 คุณชาญชัย - คุณวราภรณ์ หิรัญวรกุล และครอบครัว  500.00 
640 คุณชุติมา เนินหาด  500.00 
641 คุณญาณิศา เข็มทรัพย์  500.00 
642 คุณฐาปรพงศ์ - คุณเกตน์นิภา จิตรสาคร และครอบครัว  500.00 
643 คุณฐิติมา เลี้ยงอยู่คุณฐิติมา เลี้ยงอยู่  500.00 
644 คุณณรงค์ นิ่วเขียว  500.00 
645 คุณณิชชารีย์ จันทร์วัชรกาล  500.00 
646 คุณติ่ง กล่อมจิตต์  500.00 
647 คุณเตือนใจ และลูกๆ โพธิกิตติ  500.00 
648 คุณทวี พูลสวัสดิ์  500.00 
649 คุณทองคำา ปานแดง  500.00 
650 คุณทองสุข - คุณแสวง แป้นทอง และครอบครัว  500.00 
651 คุณทัศนีย์ ทับสุวรรณ  500.00 
652 คุณทุเรียน ชาวหงษา  500.00 
653 คุณธนัช - คุณปุณณภา ศุภชัยวีรกุล  500.00 
654 คุณธีริน สมบูรณ์พร  500.00 
655 คุณนกแก้ว ทรงประกอบ  500.00 
656 คุณนงคราญ รักคำาศรี  500.00 
657 คุณนพวรรณ ชุติมันตพงษ์  500.00 
658 คุณนรินทร์ - คุณสุนันท์ โฉมทัพ  500.00 
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659 คุณนริศ เลิสศิวเวทย์  500.00 
660 คุณนฤชัย ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
661 คุณนฤเบศร์ จูงอานุภาพ  500.00 
662 คุณนฤปัตน์ นิ่มเขียว  500.00 
663 คุณนฤมล กอพยัคมินทร์  500.00 
664 คุณนฤมล เอมจมเขตต์  500.00 
665 คุณนวรัณ - คุณธรรศ - คุณรสริน ชิ่นสงวน  500.00 
666 คุณนวลจันทร์ สินธุพิจารณ์  500.00 
667 คุณนันทา วาสุกรี  500.00 
668 คุณนันทิยา แช่มใส  500.00 
669 คุณนิตยพรรณ มณีกิตติฉายกุล  500.00 
670 คุณนิภา ขวัญดี  500.00 
671 คุณนิยม ลิ่มเจริญ  500.00 
672 คุณนิยะนันท์ ใจบรรจง  500.00 
673 คุณนุชนารถ กลับบ้านเกาะ  500.00 
674 คุณบังอร พูลสมุทร  500.00 
675 คุณบังเอิญ คำากลั่น  500.00 
676 คุณบุญชู จันทร์เชย  500.00 
677 ครอบครัวทองประเสริฐ  500.00 
678 ร้านประเสริฐถาวร และครอบครัว  500.00 
679 คุณบุญญพัฒน์ แสงโสภา  500.00 
680 คุณบุญศรี ลำาภูเพ็ชร  500.00 
681 คุณบุญส่ง ชนนิยม  500.00 
682 คุณบุญสม อินมิทิน  500.00 
683 คุณบุปผา ชาวบางน้อย  500.00 
684 คุณบุรณีย์ คุณากรสวัสดิ์  500.00 
685 คุณบุษราคำา เตวิชฤทธิ์ไกร  500.00 
686 คุณเบญจมาศ รินทราศรี  500.00 
687 คุณเบญจวัลย์ ปถมสาคร  500.00 
688 คุณประชุม พูลสวัสดิ์  500.00 
689 คุณประทีป - คุณเพ็ญจิตต์ - คุณปทิตตา เปินสมุทร  500.00 
690 คุณประทุม ไทยภักดี  500.00 
691 คุณประนอม นพคุณ  500.00 
692 คุณประนอม อภิญญาณสัจจะ  500.00 
693 คุณประพล - คุณอำานวย รอดสวัสดิ์  500.00 
694 คุณประพันธ์ อาริยะ  500.00 
695 คุณประไพพร รุ่งสุวรรณวงศ์  500.00 
696 คุณประมวล อินประเสริฐ  500.00 
697 คุณประยูร - คุณพัชรินทร์ พุ่มจันทร์  500.00 
698 คุณปรียาภรณ์ จันทรโชติ  500.00 
699 คุณปัญจมา เกษตรสิน  500.00 
700 คุณปาจารี ปุจฉาการ  500.00 
701 คุณปิยะนุช เลิศศรีนภาพร  500.00 
702 คุณผกา มณีฉาย  500.00 

703
คุณผดุง - คุณวันดี - คุณรุ่งอรุณ 
- เด็กหญิงวลัยพรรณ รุ่งสุวรรณวงค์

 500.00 

704 คุณพชรพล - คุณกนกลดา ดอกเข็ม  500.00 
705 คุณพรนพวรรณ อ่วมเรืองรอง  500.00 
706 คุณพรพิมล ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
707 คุณพรสวรรค์ ชุติมันตพงษ์  500.00 
708 คุณพวงทอง โสวรรณ์  500.00 
709 คุณพิชชา คุ้มสุพรรณ  500.00 
710 คุณพิมพ์กมน วารีรัตน์ภากร  500.00 
711 คุณพิมลรัตน์ ลิมปนเวทยานนท์  500.00 
712 คุณพีรพงษ์ บุญญบาล  500.00 
713 คุณเพชรไพลิน สุรกิจจารจินดา  500.00 
714 คุณเพชรมณี ตุมประทาน  500.00 
715 คุณเพ็ญศรี ตั้งกอบลาภคุณเพ็ญศรี ตั้งกอบลาภ  500.00 
716 คุณเพ็ญศรี มณีทุน  500.00 

717
คุณไพรัตน์ ภิรมย์ศรี และ
คณะนักเรียน ชั้น ป.2/1 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 500.00 

718 คุณภัทราวดี บุญมาตย์  500.00 
719 คุณมณี ชาวหงษา  500.00 
720 คุณมนเทียณ - คุณธนวรรณ ดอนไพรบุญ และครอบครัว  500.00 
721 คุณม่วย แซ่ลิ้มคุณม่วย แซ่ลิ้ม  500.00 
722 คุณมะลิ กวินยวง  500.00 
723 คุณมัก - คุณวันดี วรนิติเยาวภา  500.00 
724 คุณมุกดา ทายก  500.00 
725 คุณชุ่ม เรืองสังข์ และครอบครัว  500.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
726 คุณยุพา ผุลละศิริ  500.00 
727 คุณยุพา สาถิน  500.00 
728 คุณยุพิน - คุณมานัธน์ รุ่งรวยศรี  500.00 
729 คุณยุพิน ศรีนิเวศน์  500.00 
730 คุณยุวะเรศ โสวันทา  500.00 
731 คุณรวีวรรณ โพธิ์ทอง  500.00 
732 คุณรัชตา หิรัญวิโรจ  500.00 
733 คุณรัตติยา สนองผัน  500.00 
734 คุณรัตนา กาญจนพรหม  500.00 
735 คุณรัตนาภรณ์ ชัยสิริกมล  500.00 
736 คุณรุ่งนภา รุ่งศรี  500.00 
737 คุณเรณู อินทสันต์  500.00 
738 คุณฤดีวรรณ อุดมเวทย์  500.00 
739 คุณละมัย ดอนเมือง  500.00 
740 คุณละออง สำาเภาทอง  500.00 
741 คุณลัดดา กุศลศิลป์วุฒิ  500.00 
742 คุณลัดดา มีสมิง  500.00 
743 คุณลัดดา วจีศักดิ์สิทธิ์  500.00 
744 คุณลาวรรณ ศรีอนุสรณ์  500.00 
745 คุณลำาดวน จุลสวัสดิ์  500.00 
746 คุณลำาดวน ทับไกร  500.00 
747 คุณวรรธนะ รัตนภิญโญกุล  500.00 
748 คุณวรลักษณ์ ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
749 คุณวราทิพย์ - คุณณรงค์ - คุณวราภรณ์ ไม้เขียว  500.00 
750 คุณวราภรณ์ ชาญเฉลิมนาวี  500.00 
751 คุณวริศรา ควรชัยตระกูล  500.00 
752 คุณวัชนา เปี่ยมอยู่  500.00 
753 คุณวัชรา ทองสาสุข  500.00 
754 คุณวัฒนา พริ้มพรายคุณวัฒนา พริ้มพราย  500.00 
755 คุณวัทนี เชื่อมพงษ์  500.00 
756 คุณวันชัย ฉ่ำาสุวรรณวัฒนา  500.00 
757 คุณวันดี ศักดิ์ศิลปอุดม  500.00 
758 คุณวันเพ็ญ คณิตพงศ์ตระกูล  500.00 
759 คุณวันเพ็ญ รุ่งเรือง  500.00 
760 คุณวิจิตร - คุณเสาวณีย์ เหนี่ยวองอาจ  500.00 
761 คุณวิชัย ชาญสุทธิกนก  500.00 
762 คุณวิชิต รัตนภิญโญกุล  500.00 
763 คุณวินิตา จิตรศิลป์ฉายากุล  500.00 
764 คุณวิภาดา นิ่มเสมอ  500.00 
765 คุณวิภาวรรณ โกวิฬาร  500.00 
766 คุณวิรัตน์ นาคคำา  500.00 
767 คุณวิลาวัลย์ ตั้งกอบลาภคุณวิลาวัลย์ ตั้งกอบลาภ  500.00 
768 คุณศรินทิพย์ แซ่เอี้ยวคุณศรินทิพย์ แซ่เอี้ยว  500.00 
769 คุณศิรินันท์ ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
770 คุณศิริลักษณ์ ป้อมชัย และ คุณวิเชียร มหาวรากร  500.00 

771
คุณศุภพงศ์ - คุณกนกพิชย์ - เด็กหญิงชนาภัทร - 
เด็กชายภานุวัฒน์ มณีกาญจน์

 500.00 

772 คุณศุภรัสมิ์ ใจดีเจริญ  500.00 
773 คุณคูนรัตน์ ยศธนานพรัตน์  500.00 
774 คุณสงวน และลำาเลิศ  500.00 
775 คุณสงวน สีนกทอง  500.00 
776 คุณสง่า วรรณรังษี  500.00 
777 คุณสมคิด เจริญวัฒน์  500.00 
778 คุณสมคิด มังกรทอง  500.00 
779 คุณสมจิตร ศิริคำาหอม  500.00 
780 คุณสมใจ - คุณเฉลิม - คุณเรณู คงเมือง และครอบครัว  500.00 
781 คุณสมนึก ศรีประชา  500.00 
782 คุณสมบัติ ศรีเทียนศักดิ์ชัย และครอบครัว  500.00 
783 คุณสมบูรณ์ ปานนิล  500.00 
784 คุณสมบูรณ์ มีอำาพันธ์  500.00 
785 คุณสมพงศ์ จันทโรกร  500.00 
786 คุณสมร พลับวังกล่ำา  500.00 
787 คุณสมฤทธิ์ ทองเชื่อ  500.00 
788 คุณสมศรี แซ่กัง  500.00 
789 คุณสมศักดิ์ - คุณวันดี อยู่สุข  500.00 
790 คุณสมศักดิ์ แซ่ลิ้มคุณสมศักดิ์ แซ่ลิ้ม  500.00 
791 คุณสมาน - คุณแจ๋ว จันทร์ประเสริฐ  500.00 
792 คุณสวาท - คุณมงคล - คุณเพ็ญศรี แป้นทอง  500.00 



ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
793 คุณสะอาด - คุณนวลจันทร์ มีหว่าง  500.00 
794 คุณสาคร อั๋นประเสริฐ  500.00 
795 คุณสายใจ ตาดเล็ก  500.00 
796 คุณสายพาน ชื่นสุวรรณ  500.00 
797 คุณสายพิณ ชุติมันตพงษ์  500.00 
798 คุณสายรุ้ง สังข์ทอง และครอบครัว  500.00 
799 คุณสาลี่ แดงพยนต์  500.00 
800 คุณสาลี่ มอญใต้  500.00 
801 คุณสิริ ฉายาพันธุ์  500.00 
802 คุณสิริกานต์ ไชยมิ่ง  500.00 
803 คุณสุกัญญา จิตต์ประสงค์  500.00 
804 คุณสุจิตตรา กังรวมบุตร  500.00 
805 คุณสุจินตนา เอี่ยมสะอาด  500.00 
806 คุณสุชาติ - คุณปัทมาวดี กิจเรืองโรจน์  500.00 
807 คุณสุดารัตน์ รอดธานี  500.00 
808 คุณสุเทพ - คุณมยุรี - คุณนราพงศ์ - คุณปิยะชัย แก้วท่าไม้  500.00 
809 คุณสุเทพ - คุณสมทรง แก้วศิริ  500.00 
810 คุณสุธาทิพย์ สกุลเต็ม  500.00 
811 คุณสุนีย์ เผือกหวาน  500.00 
812 คุณสุนีย์ ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
813 คุณสุปราณี รัตนภิญโญกุล  500.00 
814 คุณสุพรรณี จิตศาสน์สวรรค์  500.00 
815 คุณสุภัทรา พร้อมศักดิ์โสภณ  500.00 
816 คุณสุภาพ อุยนาคธรรม  500.00 
817 คุณสุภาวดี โตกราน  500.00 
818 คุณสุมล สมปองใจทำา  500.00 
819 คุณสุวรรณ สำาอางเอี่ยม  500.00 
820 คุณเสงี่ยม เดชเพชร  500.00 
821 คุณเสงี่ยม รอดนำาพา  500.00 
822 คุณเสถียร สร้อยศรี  500.00 
823 คุณเสน์ห์ ภู่สว่าง  500.00 
824 คุณเสนาะ ลัดกรุด  500.00 
825 คุณแสง วานีสิทธิพันธ์  500.00 
826 คุณไสว รอดธานี  500.00 
827 คุณอนุชิต ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
828 คุณอรุณวดี ศรีเอี่ยมกูล  500.00 
829 คุณอรุณี องอาจ  500.00 
830 คุณอ่อน คุณสุดใจ ทองกำาพร้า  500.00 
831 คุณอัมพร สังข์วิลัย  500.00 
832 คุณอัมพร อรุงยงค์  500.00 
833 คุณอำานวย - คุณแต๋ว รุ่งเรือง  500.00 
834 คุณอำาไพ ชะวาาไพ ชะวาา ใต้ไพ ชะวาใต้ไพ ชะวา  500.00 
835 คุณอำาภา แซ่หรือ  500.00 
836 คุณอุดม - คุณดวงใจ ทองกำาพร้า  500.00 
837 คุณอุบล จินดาวัลย์  500.00 
838 คุณอุบล เล็กมณี  500.00 
839 คุณอุปพันธ์ - คุณธรรมรงค์ โชติสวัสดิ์  500.00 
840 คุณอุไร มาฆพงษ์  500.00 
841 คุณอุษา กอสกุลธรรม  500.00 
842 คุณอุษา นพ  500.00 
843 คุณฮง วิเศษเจริญ  500.00 
844 จ.อ.นภดล อินทรสันต์  500.00 
845 เด็กชายชยพล ราชไมตรี  500.00 
846 เด็กชายนัฐพัฒน์ รัตนภิญโญกุล  500.00 
847 เด็กชายวรเทพ ศักดิ์กังวานชัย  500.00 
848 คุณบุญศิริ อวยศิริ  500.00 
849 คุณมณี ธรรมสังวาลย์  500.00 
850 คุณวิชิต ชาติชัย  500.00 
851 บริษัท มาสุ จำากัด  500.00 
852 พระภิกษุสุนทร สุจิตโต  500.00 
853 อุบาสิกาขนิษฐา ฉายะยันต์  500.00 
854 อุบาสิกาบุปผา จิตจำานงค์  500.00 
855 ร.อ.บุญสม แสงทองศรี  500.00 
856 ร้อยตรีสัญญา - คุณปวีณา ลิ้มเทียมรัตน์ร้อยตรีสัญญา - คุณปวีณา ลิ้มเทียมรัตน์  500.00 
857 คุณวิเชียร - คุณปอง วาสะศิริ  400.00 
858 คุณสอาด ร้อยอำาแพง  400.00 
859 บริษัท ท่าไทย จำากัด  400.00 

ที่ นามผู้บริจาค  จำานวนเงิน 
860 ตู้บริจาคแผนกศัลยกรรม  330.00 
861 คุณจิระศักดิ์ - คุณมณฑา ชมบ้านแพ้ว และครอบครัว  300.00 
862 คุณวาสนา แสงฉาย  300.00 
863 ครอบครัวบรรดาศักดิ์  200.00 
864 คุณกฤติเดช เกิดเจริญ  200.00 
865 คุณจักรพันธ์ เกิดปั้น และครอบครัวคุณจักรพันธ์ เกิดปั้น และครอบครัว  200.00 
866 คุณจันทร์ฉาย วรรณชนะ  200.00 
867 คุณเทียนเทพ ขวัญบุญ  200.00 
868 คุณบุญญา บุญรอดค้ำคุณบุญญา บุญรอดค้ำาคุณบุญญา บุญรอดค้ำาคุณบุญญา บุญรอดค้ำ  200.00 
869 คุณบุญมี พิมเสนาะ  200.00 
870 คุณประเสริฐ แสงสว่าง และครอบครัว  200.00 
871 คุณปริยวิศว์ พละเนียม และครอบครัว  200.00 
872 คุณเพ็ญวิภา - คุณสรายุทธิ์ ขวัญดี  200.00 
873 คุณภานี จันทร์ธงชัย  200.00 
874 คุณมาลี ทุ่งพรหมศรี  200.00 
875 คุณวสุอนันต์ - คุณฐายิกา พูนศักดิ์สร้อย  200.00 
876 คุณสมภพ อำาไพเจริญาไพเจริญา  200.00 
877 คุณสมศักดิ์ - คุณสรัญญา - เด็กชายณัฐวัฒน์ วงศ์ทิวาสกุล  200.00 
878 คุณสมสุข ศรยิงไกล  200.00 
879 คุณสวงษ์ รอดธานี  200.00 
880 ตู้บริจาคแผนกการแพทย์แผนไทย  200.00 
881 คุณล้วน นาคทับ  140.00 
882 คุณโกมล - คุณบุญเกิด ชาวใต้  100.00 
883 คุณขวัญเรือน สงสกุล และครอบครัว  100.00 
884 คุณจำาลอง เรืองตระกูล  100.00 
885 คุณช้วน เร่บ้านเกาะ  100.00 
886 คุณชวัญธิดา สงสกุล และครอบครัว  100.00 
887 คุณณัฐทินีย์ คุ่ยสวัสดิ์  100.00 
888 คุณทักสินย์ ชุ่มน้อย  100.00 
889 คุณเทวิกา ศุภชัยวีรกุล  100.00 
890 คุณธนภณ ศุภชัยวีรกุล  100.00 
891 คุณบุญเลิศ - คุณธนาวรรณ โฉมทัพ  100.00 
892 คุณบุ้นฮั้ว ตันติอมรพงษ์คุณบุ้นฮั้ว ตันติอมรพงษ์  100.00 
893 คุณเบญจมาศ นิยมไทย  100.00 
894 คุณปราณี ทัศทอง  100.00 
895 คุณปิ่น สายสุนทร  100.00 
896 คุณพลอย แก้วรัตนศักดิ์  100.00 
897 คุณภาวัต ศุภชัยวีรกุล  100.00 
898 คุณภิตินันท์ ธนาพิพัฒน์พร  100.00 
899 คุณมุกดา แป้นทอง  100.00 
900 คุณรัตนาพร มงคลชัยสาคร  100.00 
901 คุณลำาพอง ขวัญชั้นพอง ขวัญชั้น  100.00 
902 คุณวัลลภ ดวงประชา  100.00 
903 คุณวินัย สังข์ชัย  100.00 
904 คุณวิภา ศรีมากเปี่ยม  100.00 
905 คุณสมเกลี้ยง ทองสันติคุณสมเกลี้ยง ทองสันติ  100.00 
906 คุณสมบัติ หงษ์ประเสริฐ และครอบครัว  100.00 
907 คุณเสมอ - คุณสำารวย พุกผล  100.00 
908 คุณหมวย  100.00 
909 คุณอดุลย์ ฉายะยันต์  100.00 
910 พนักงาน บริษัท กลุ่ม 79 จำากัด  80.00 

911 คุณชาญชัย วจีศักดิ์สิทธิ์
บริจาคน้ำาบริจาคน้ำาบริจาคน้ำ ดื่มจำานวน 600 ขวด 
มูลค่า 3,000 บาท

912 คุณธเนศ วงษ์เจริญสถิต และครอบครัว
บริจาคเตียงนอนผู้ป่วยใช้แล้วสภาพดี 
จำานวน 1 เตียง

913 คุณกี่ ชุ่มชื่น
บริจาคเตียงนอนผู้ป่วยใช้แล้วสภาพดี 
จำานวน 1 เตียง

914 คุณปทิตตา นิ่มนคร
บริจาคเตียงนอนผู้ป่วยใช้แล้วสภาพดี
พร้อมที่นอน จำานวน 1 ชุด

915 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล ซิสเต็ม จำากัด
บริจาควัสดุทางการแพทย์ 
(Endotracheal Tube) 
มูลค่า 153,600 บาท

916 คุณพัชระ เนียมนาค
บริจาครถเข็นนั่งใช้แล้วสภาพดี 
จำานวน 2 คัน

สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

 ผู้จัดทำ� : งานโสตทัศนูปกรณ์ อนุเคราะห์ข้อมูล : ทุกหน่วยงานใน รพ.บ้านแพ้ว บรรณาธิการ/พิมพ ์ : งานโสตทัศนูปกรณ์




