
ลําดับ รายนาม แคมเปญ หมายเหตุ
1 หลวงปู่เจ้าคุณ พระวิเชียรมุนี (หลวงปู่ผดุงกิจ กิตฺติธโร) 365.00              โดย "นายตะวัน"
2 หลวงปู่ พระครูพิศาลธรรมกิจ (หลวงปู่พรหม ธมฺมโชโต) 365.00              โดย "นายตะวัน"
3 หลวงพ่อ พระมหาน้อม นมการี (พระพี�ชายของนายตะวัน) 365.00              โดย "นายตะวัน"
4 หลวงพ่อเจ้าคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙) 365.00              โดย "นายตะวัน"
5 หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนทรเมธ)ี 365.00              โดย "นายตะวัน"
6 หลวงพ่อเจ้าคุณ พระวิมลวัฒนคุณ (สมดี คุณธมฺโม) 365.00              โดย "นายตะวัน"
7 หลวงพ่อ พระมหาจรัญ นนฺทเสวี 365.00              โดย "นายตะวัน"
8 หลวงพ่อ พระมหาวิทยา พลธมฺโม ป.ธ.๙ 365.00              โดย "นายตะวัน"
9 หลวงพ่อ พระมหาประกาศิต อาจารปาลี ป.ธ.๙ 365.00              โดย "นายตะวัน"

10 หลวงพ่อ พระมหาถาวร จนฺทสิริ ป.ธ.๙ 365.00              โดย "นายตะวัน"
11 หลวงพ่อ พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม 365.00              โดย "นายตะวัน"
12 หลวงพ่อ พระมหาสยาม ปภสฺสโร 365.00              โดย "นายตะวัน"
13 หลวงพ่อ พระครูศรีสุตนิเทศก์ (เสริมศักดิ�) 365.00              โดย "นายตะวัน"
14 หลวงพ่อ พระมหาสุขสําราญ ปิยสีโล (พระครูวินัยธร) 365.00              โดย "นายตะวัน"
15 หลวงพ่อ พระมหาพูลสวัสดิ� มหิทฺธิโก 365.00              โดย "นายตะวัน"
16 หลวงพ่อ พระมหามั�น สีลโตโช (วงษ์กัณหา) 365.00              โดย "นายตะวัน"
17 หลวงพ่อ พระมหาบวรวิชญ์ อธิป�ฺโญ (เพ็ญ รสหอม) 365.00              โดย "นายตะวัน"
18 หลวงพ่อ พระมหาอมร สดชื�น 365.00              โดย "นายตะวัน"
19 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต (สําคัญ สอนเดช) 365.00              โดย "นายตะวัน"
20 พระมหาวสันต์ ญาณทีโป 365.00              โดย "นายตะวัน"
21 แม่นาดี เปิดสูงเนิน อุทิศให้ พ่อโปรย เปิดสูงเนิน 365.00              โดย "ลูกหลานเหลน"
22 นายบุญนาค นางทองย้อย เปิดสูงเนิน 365.00              โดย "นายตะวัน"
23 คุณจรรยา สีมาวงษ์ กรรมการบันดาลใจ ผู้มีส่วนในทรัพย์เริ�มแรก 365.00              โดย "นายตะวัน"
24 คุณนันธิดา ทุเรียน กรรมการบันดาลใจ ผู้มีส่วนในทรัพย์เริ�มแรก 365.00              โดย "นายตะวัน"
25 พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
26 ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

27-30 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ-์ธรรมลักษณ-์ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
31 อ.ณรงค์ คงเสือ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
32 อ.ธนิต จันทร์อินทร์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

33-34 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 730.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
35 นายตะวัน นาคกนิษฐ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

36-38 นายสุรวัตน์ เสนาชัยนรัก และครอบครัว (ภรรยาและบุตร) 1,095.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
39-42 นายราชวัติ-นางพิมวิภา-ด.ช.นะโม-ด.ญ.นํ�ามนต์ ชาญสงคราม 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
43-46 นายพจน์ เปิดสูงเนิน และครอบครัว (อาภาพร-พิชยาภรณ-์พิชยาภา) 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
47-49 นายศิริศักดิ� เปิดสูงเนิน และครอบครัว (สายพิณ-ปัณณวิทย์) 1,095.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

50 นายเชิด สมคณะ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
51-52 นายเด่นชัย - นางวิไล - ด.ญ.ปาพจน์ ชายทวีป 1,095.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
53-54 นายพงศกร ขอนพกลาง และ ด.ญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง 730.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
55-56 นายณคุณ พัฒนผดุงกิต และคุณอรพรรณ พิมพ์วรวรรณ 730.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

57 นายจ่าง เณรแตง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
58 นายมงคลธร ข่าทิพพาที และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
59 นายจารึก มนตรี และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
60 นายนิพนธ์ รุ่งเรือง และครอบครัว 365.00              โดย "นายตะวัน"
61 นายสุทัศน์ เดียวสูงเนิน และครอบครัว 365.00              (จองลําดับคนที� 3 พัน)

โดยตรวจสอบจํานวนบริจาคจริงได้ที�บัญชีรายรับรายจ่าย บริจาคเดือนใดปีใด ให้ตรวจดูที�บัญชีเดือนปีนั�นๆ

"คนสําคัญทําบุญวันละบาท" ของ "มูลนิธิสื�อตะวัน"

แต่ในบัญชีนี�ลงเลข 365 บาทไว้ เพื�อการคํานวนหรือคาดคะเนทุนที�จะได้รับในแต่ละปีต่อไป

(ไม่จํากัดกลุ่มชน เชื�อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม)
ลําดับก่อนหน้านายตะวัน คือบุพการี หรือผู้มีอุปการคุณแก่นายตะวัน หรือที�นายตะวันเคารพนับถือยิ�ง

คนสําคัญบางท่านทําบุญมากกว่าวันละบาท มากกว่าปีละ 365 บาท เช่น 500 บาท 1,000 หรือมากกว่าบ้าง



62 นายประเวส ทูลตะขบ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
63 นายสุขสรรค์ แหมไธสง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
64 นายอํานาจ บังคมเนตร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
65 นายพีระพงษ์ พินิจกิจ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
66 พันตรี องอาจ ทองหยิบกลาง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
67 นายธัญพิสิษฐ์ นามภักดี และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
68 นายคฑาวุธ จันทร์เพชร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

69-72 นายสถิตย์-สุภารัตน-์สิริวัณณ์-มนัญชยา พันธ์โคกกรวด 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
73 นายสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
74 นายทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
75 คุณปัทมา คําบัว และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
76 คุณวราพร ละโลงสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
77 นายสุเทพ บุตรสิทธิ� และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
78 นายสายยนต์ นางสุภาพร ดารา และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
79 นายสัญญา เกียรติแสวงสิงห์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
80 นายดาบตํารวจ เรืองฤทธิ� วิชัย และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
81 นายวรายุ พรดอนก่อ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
82 คุณเสกสรรค์ โกกนุทาภรณ์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
83 นายปีย์กุล (ทวีศักดิ�) ปานแก้ว และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
84 คุณวัลภา ลิมวัฒนาสมุทร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
85 นายวันรบ อาสาเสนา และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
86 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ์ (คุณแม่ของคุณบุษบา) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
87 คุณบัณฑิต มงคลวรผล (พี�ชายของคุณบุษบา) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
88 คุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
89 นายอาทิตย์ รักษา 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
90 นายอภิภู พัฒน์จันทร์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

91-94 คุณธนาภูมิ-วารุณี-ธันย์ชยา-ธนะวิทย์ เอกะกุล 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
95 คุณสิทธิศักดิ� เลี�ยงประยูร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
96 คุณศุภลักษณ์ วิทวัสพงษ์ธร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
97 ส.ต.ท.หญิง ขนิดา เกียรติวงศ์ชัย 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
98 น.ส.รุ่งฟ้า เลี�ยงประยูร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
99 คุณจรูญ สารสิงห์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

100 คุณอนุรักษ์ แหวนวงษ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
101 คุณรัชนีวรรณ ปุจฉาการ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
102 คุณปัทมาพร ดวงมณี 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
103 นายสหภูมิ พวงสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
104 นายณรงค์ เชื�อบัวเย็น และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
105 คุณครูอําไพ ปานสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
106 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
107 คุณสุเทพ ตระหง่าน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
108 คุณนันทิพัฒน์ อนันตทัศน์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
109 คุณกิตติทัศน์ เนติบุตร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
110 คุณพรชัย แช่มช้อย และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
111 นายดาบตํารวจ พนม บุญมี และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
112 นายไพร จันดา และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
113 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
114 คุณพิเศษ ยุสุภา และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
115 นายบุญรอด พรดําเดช และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

116-117 นายวิวัฒน์ - คุณอารีย์ สอนดา 730.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
118 นายนิวัตน์ หุ่นโพธิ� และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
119 นายเกชา ทุมพร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
120 นายสมทบ ทาจวงพีรัช (มานู ทาจวง) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
121 นายนงค์นุช เวียนเขียน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย



122 คุณรัชนี สง่ารังสีสกุล และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
123 นางหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
124 คุณกาญจน์เกษม เจริญพานิช 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
125 คุณกาญจนา วงศ์สมุทร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
126 คุณพรชัย สังข์ทอง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
127 คุณอภิภ-ูคุณวรีภรณ์ พัฒน์จันท์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
128 คุณพรเพ็ชร ยศประเสริฐกุล 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
129 คุณจักราวิชญ์ วิชาผา 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
130 อ.กลยุทธ์ แก้วบัวดี 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
131 คุณธัญณีย์ วิจักษ์พัฒน์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
132 คุณปิยวัศน์ วีรนัยนรภัทร์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
133 คุณคณิศร ปานสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
134 คุณอมรชัย สมคณะ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
135 คุณวสันต์ สีนวน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
136 คุณปวินธนา (ธรรมชาติ ธรรมะ) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
137 นายดาบตํารวจอดุลย์ เมาะราษี 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
138 คุณคมสันต์ นิลเพชร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
139 คุณอธิคม เรืองสูงเนิน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
140 คุณมนตรี สืบสวน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
141 คุณปรีชา คร้ามเจริญ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
142 คุณทวิเกตุ วิสุทธธรรม 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
143 คุณสมจิตร คนโทเงิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
144 คุณพรรษนนท์ เดสูงเนิน และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
145 คุณปรีชาญาณ พันสองสี และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
146 คุณพิชัย สมคณะ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

147-150 พ.อ.(พิเศษ) สมบัต-ิอ.นงลักษณ-์น.ส.สิริณัฏฐ-์ด.ญ.ปัณฑ์ธนัน ไคขุนทด 1,460.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
151 คุณอาทิตย์ นาไชยสินธ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
152 คุณขุนสวัสดิ� ไกยสิทธิ� 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
153 นาวาอากาศตรี สัจพจน์ - คุณนาย ณภัค จันทร์อ้น 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
154 คุณพรหมฤทธิ� เรืองสิงห์ และครอบครัว (พนมวัน แน่นสันเทียะ) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
155 คุณ โดดเดี�ยว แต่ไม่เดียวดาย และเพื�อนๆ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
156 คุณ ตะวัน ขึ�นฟ้า 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
157 คุณ ทักษิณ ประสพศรี 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
158 คุณ ริม ตะวัน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
159 คุณธรรมรัต - ผอ.ศรีเมือง บุญแพทย์ และลูกๆ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
160 คุณวิทยา ปะวะเค และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

161-162 คุณ พี�ภู และ สิริชัย 730.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
163 ร้อยโทธีระพงษ์ ชานันโท และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
164 คุณสิทธาเทพ แซ่ย่าง 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
165 คุณพิมพ์พิณ โพธิพัฒน์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
166 คุณมานพ คุณน้องนุช แก้วรี และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

167-169 คุณสุธีร์ คุณอําพรรณ์ ด.ญ.สุธีรา คุ้มแก้ว 1,095.00           จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
170 คุณพงษ์ ท่าไม้ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
172 คุณฐานิตย์ วงษ์สมบูรณ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
173 คุณโสภณ รวยสันเที�ยะ (บิดา) โดย คุณสิริญญา ตองกระโทก (ธิดา) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
174 คุณพัชรพร ลัดดาพงศ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
175 คุณ ณ.ภัทร ณ.ดวงหทัย 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
176 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
177 คุณพรทิทพ์ เตชะกําพุช 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
178 ครอบครัวคุณแม่อนงค์ สัตยบัณฑิต พร้อมลูกหลาน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
179 คุณฐิติมา ศิริพจน์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
180 วัดคลองเรือ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (โดยพระอาจารย์นิรันดร์ นิปโก) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
181 คุณกัญญารัตน์ ลัดดาพงศ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย



182 คุณนิตยตา วงศ์ชฎายุ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
183 คุณแสงแข ชนะสิทธิ� 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
184 คุณเปมิกา ครองยุทธ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
185 คุณคณิศร วงศ์ชฎายุ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
186 คุณนัฐพล หนูอินทร์ (บุตรของคุณลําภู เม่งเตี�ยน) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
187 คุณอรฑาธิดา วงศ์ชฎายุ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
188 คุณวิจิตร พรมอ่อน 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
189 นายสมศักดิ� นางภาวิณี ดอกแก้ว (บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จํากัด) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
190 คุณ "บุญต่อเสบียง" 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
191 คุณจินดา ศรีนวล 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
192 คุณวิเชียร สุวรรณประทีป 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
193 คุณธนัชพร ศรีชัยภูมิ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
194 คุณณัฐธิดา ศรีชัยภูมิ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
195 ดญ.ทักษพร ศรีชัยภูมิ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
196 คุณเอี�ยม บุญครอง 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
197 คุณขวัญใจ บุญครอง 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
198 คุณธิติ บุญครอง 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
199 คุณชววิทย์ ผิวทอง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
200 คุณวิเชียร สอนทะ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
201 คุณประกาศ สัมฤทธิ� และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
202 คุณทิวา ทองคงอ่วม 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
203 คุณณรงค์เดช ไชยศรี 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
204 คุณ Juthaa clingsombad 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
205 คุณ Kanlaya Wongkeaw 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
206 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
207 คุณ กวีใต้ ฅนชายเล  และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
208 คุณ พินิต พิณทอง  และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
209 คุณ พชร - คุณ บุญญาภา วลัยศรี (กองทุนบุญประการเพชร) 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
210 คุณภัศรา เต็มปรีชา และบุตร "โอปอล เต็มปรีชา" 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
211 คุณภาสุภาภัส สมพฤกษ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
212 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
213 คุณพันธ์ ไชยเพ็ชร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
214 คุณปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
215 คุณสถิตพร อุ่นสิม - คุณชุติญา สีมาเดชาภัทร และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
216 คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ� 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
217 คุณวรวุฒิ เรืองสวัสดิ� 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
218 คุณพลอยลดา ไทยงามศิลป์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
219 คุณมงคล ชัยพัฒน์ และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
220 คุณประสงค์ บุญชื�น และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
221 คุณนัยนา วัฒนะกุล 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
222 คุณธันย์ชนก ปฏิมาปกร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
223 คุณจารุรัต์ สุขจิตร 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
224 คุณสะอาด ใจแก้ว และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
225 คุณเอื�องเดือน อารีย์ภักดิ� และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
226 คุณอารี สืบกงแสง และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย
227 คุณสุนิสา เบิร์กมันน์  และครอบครัว 365.00              จํานวนจริงดูที�บัญชีรับจ่าย

รวมยอดแคมเปญต่อปี ณ วันที� 7 กันยายน 2564 82,855.00         
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