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ลําดับ ชื่อ เงนิทุน ส่ิงของ 

ผลิตภัณฑ 

ส่ือประชาสัมพันธ พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม อ่ืนๆ 

1.  บริษทั camfill farr (ประเทศไทย) จํากัด เงินสด 55,000 บาท   ทีวี 32” LCD, ตูแชนํ้ารอน

เย็น,ชั้นวางหนังสือ, โตะ

ญ่ีปุน 

   

2.  มูลนิธิเอสซีจ ี เงินสด 100,000 บาท      

3.  Instep Group เงิน 4,450 บาท     

4.  คุณภูธนัช และเพ่ือนนักศึกษาเกา ม.จุฬาฯ เงินสด 5,000 บาท  เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก    เลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็ก 

5.  กลุมนักศึกษา มรภ.พระนคร เงินสด 3,160 บาท     

6.  บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

 ตูเย็น 2 ประต ู    

7.  บริษัทแลมปตัน จํากัด  หลอดไฟฟา มลูคา 23,550 

บาท 

   

8.  Hock Hong Chun Pte Ltd. เงินสด 25,000 บาท ,     เล้ียงอาหารเย็นเด็ก , 

ของขวัญปใหม

สําหรับเดก็ 

9.  บริษทัแบรมเบิลส(ประเทศไทย) จํากัด 

 

เงินสด 103,000 บาท,  

 

เคร่ืองแฟกซ 2 เคร่ือง, จัด

สวน , ท่ีนอนปกนิค 5 ชุด, 

เคร่ืองเขียน, ขาวสาร อาหาร

  เลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็ก 



กระปอง 

10   คุณศวิตา เศรษฐาภรณ เงินสด 100,000 บาท     

11   คณุฐานารถ เหตระกลู  โตะกินขาว+ เกาอ้ี 2 ชุด    

12   Electrolux (บจก.อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย)  เคร่ืองซักผา ความจุ 8 กก. 

จาํนวน 1 เคร่ือง 

   

13   บริษทั ยนูชิารม (ประเทศไทย) จํากัด  ผาอนามัย จํานวน 3,360 ชิ้น 

มูลคา 6,272 บาท 

   

14   อาคารพญาไทพลาซา    ตั้งกลองรับบริจาค  

15   องคการเภสัชกรรม    ตั้งกลองรับบริจาค  

16   โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร  เงินสด 24,100 บาท     

17   ศูนยหนังสือจุฬา  สาขาสยามสแควร    ตั้งกลองรับบริจาค  

18   บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ จํากัด (ถุงเทาคารสัน)  ถุงเทา 34 คู มูลคา 1,394 

บาท  

   

19   บริษัท แลคตาซอย จํากัด  นมถัว่เหลือง จาํนวน 20 ลัง    

20   บริษทั กรีนสปอต  จาํกดั  นมถั่วเหลืองไวตามิลค 

จาํนวน 10 ลัง 

   

21   บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน)  แปง Baby Mild  จาํนวน 3 

ลัง 

   

22   บริษทั ไหมพรมไทยการทอ จาํกดั  ผาขนหนู มูลคา 4,620 บาท    

23   กลุม Origami /คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี  เงินสด 63,320 บาท เคร่ืองอุปโภคบริโภค   เลี้ยงอาหารกลางวัน , 

จดักจิกรรมสันทนา

การ 



24   บริษทั ยนูิ-เพรสซเิดนท ประเทศไทย  จาํกดั  นํ้าผลไมกลอง(นํ้าสม) 

จาํนวน 21 ลัง 

   

25   มูลนิธิแมงปอง ปนนํ้าใจใหสังคม  เงินสด 20,000 บาท    จัดกิจกรรมใหเด็ก

อยางตอเน่ืองเดือนละ

1คร้ัง 

26   รานชยัวฒันา เงินสด 2,000 บาท     

27   ครัวการบินไทย   อาหารวาง 500 ชิ้น    

28   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา เงินสด 10,000 บาท     

29   มูลนิธิเผยแผคุณธรรมเพ่ือการสงเคราะห เงินสด 5,000 บาท     

30   บริษทั info leisure เงินสด 95,400 บาท     

31   บริษัทเลิฟสเปซ จํากัด  กรอบรูปและตุกตา จํานวน

มาก 

   

32   บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)  อาหารกลองจาํนวน 500 

กลอง 

   

33   บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด เงินสด 4,000 บาท     

34   บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)  นํ้าผลไมกลอง จํานวน 20 ลัง    

35   บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั  นํ้าดื่มจํานวน 40 โหล    

36   โรงเรียนทอสี  หนังสือธรรมะจาํนวน 300 

เลม 

   

37   ครัวสวนดุสิต มรภ.สวนดสิุต  ขาวกลอง 200 กลอง    

38   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เงินสด 15,555 บาท     

39   บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด(รานเลมอนฟารม)    พ้ืนท่ีตั้งกลองรับ  



บริจาค 

40   บริษทั พรานทะเล  จาํกดั เงินสด 6,000 บาท     

41   บมจ.พีนา เฮาส เงินสด 1,200 บาท     

42   BIG ONE INTERTRADE CO.,LTD เงนิสด      

43   อ.มนูญ ถริธนกลุ ประธานกรรมการบริษทัโทน่ีช็

อป 

 นํ้าดื่ม 700 ขวด    

44   นักศึกษาหมูสิงโต สถาบันพระปกเกลา เงินสด 10,000 บาท  โตะปงปอง อุปกรณกีฬา 

เส้ือผาเด็ก ขนม 

   

45   คุณศรัณยพร หงษเผือก     เลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็ก (มูลคา 2,000 

บาท) 

46   บริษัท ไทยกูลิโกะ จํากัด  ขนม Pretz จาํนวน 80 ลัง    

47   บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  นํ้าตาลทราย จาํนวน 120 

กก. 

   

48   ศาลปกครอง     พ้ืนท่ีตั้งกลองรับ

บริจาค 

 

49   บริษทัเอพีนา อุตสาหกรรม จาํกดั เงินสด 50,000 บาท     

50   บริษทับาจา (ประเทศไทย)จํากัด   รองเทา ถุงเทา เคร่ืองอุปโภค 

บริโภค 

  เลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็ก 

51   กลุมจักรยาน Let’s Bike  28,170 บาท     

52   บริษัท แอฟแอนดเอ็นเดร่ีส จํากัด (มหาชน)  นมตราหม ียเูอชที 52  หีบ    

53   บริษัท ดับเบ้ิลเอ จํากัด (มหาชน)  กระดาษ A4 70 รีม, สมุดปก    



ออน B5 จาํนวน 2 ลัง 

54   บริษทั เอส ซ ีจ ีเปเปอร  จาํกดั (มหาชน)  กระดาษ A4 ไอเดีย กรีน 

จาํนวน 120 รีม 

   

55   รานยาทิพย (ตลาดพลู)    ตั้งกลองรับบริจาค  

56   อาคารคิวเฮาส (อโศก)    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

57   อาคาร United Center สีลม    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

58   อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

59   อาคารลุมพินีทาวเวอร    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

60   อาคารสินสาธรทาวเวอร    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

61   อาคาร SCB Park Plaza    พ้ืนท่ีเปดบูธ “ตลาด

นัดปนบุญ” 

 

62   บริษัท ปตท.สผ. จาํกัด เงินสด 30,000 บาท     

63   บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  EGCO Group เงินสด 10,000 บาท     

64   บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   ขาวสเต็กไก ซอสญ่ีปุน 100 

กลอง 

   

65   เอ็นเค เบเกอรี่  โดนัท 200 ชิ้น    

66   บริษัท กอทชา มีเดีย จํากัด (Gotcha Magazine)     จัดกิจกรรมระดมทุน



เพ่ือโครงการออมรัก 

ออมเงนิใหนอง 

67   บริษทัไปรษณียไทย จาํกดั     พ้ืนท่ีตั้งกลองรับ

บริจาค ประมาณ 70 

สาขา 

 

68   บริษัท รักลูกรุป จํากัด บริจาคเงนิ  13,100 บ.    ชองทาง

ประชาสัมพันธ

กิจกรรม 

69   บริษัท ดอคคิวเมนทพารเซลเอ็กซเพรส จํากัด     ชองทาง

ประชาสัมพันธ

กิจกรรม 

70   บริษัท ซูเปอรจิ๋ว จํากัด     ชองทาง

ประชาสัมพันธ

กิจกรรม 
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