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๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งยอดบริจาค จากโครงการเสื้อที่ระลึก “๙ หน้า/หลัง ๙ เราจะท�าความดีแบบในหลวง”

 เรียน  ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

เอกสารที่แนบมาด้วย

๑. รายนามผู้บริจาคร่วมโครงการฯ

๒. ส�าเนาการโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิพระดาบส”

๓. ใบเสร็จรับเงินจาก “โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน)”

ด้วยกระผม นายธาน ีชนิชศัูกดิ ์(จดิ.ตระ.ธาน)ี จติรกรและผูส้อนศลิปะ ได้รเิริม่โครงการเสือ้ยดืสกรนีฟอยล์

ลายไทยสัญลักษณ์เลข ๙ ในชื่อโครงการ “๙ หน้า/หลัง ๙ เราจะท�าความดีแบบในหลวง” โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจได้

ร่วมสั่งจอง โดยตั้งใจน�ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับองค์กรการกุศล เมื่อโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง กระผมได้แบ่ง

ยอดบริจาคออกเป็น ๒ ส่วน เท่าๆ กันดังนี้ 

๑. โอนเงินจ�านวน ๗,๙๙๙ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เข้าบัญชี “ส�านักงานมูลนิธิพระ

ดาบส” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขที่ ๐๒๐-๒-๕๔๙๐๐-๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. มอบเงนิจ�านวน ๗,๙๙๙ บาท (เจด็พนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทถ้วน) ให้กบั โรงเรียนบ้านเดก็รามอนิทรา 

(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง พร้อมบริจาคของใช้ที่จ�าเป็น

ส�าหรับเด็กตาบอดเพิ่มเติม ด้วยเงินส่วนตัวและจากกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ที่มาร่วมบริจาคในวันเดียวกัน

โครงการเล็กๆ นี้จะไม่สามารถส�าเร็จลุล่วงได้เลย หากปราศจากน�้าใจของผู้ร่วมบริจาคทุกๆ ทา่น กระผม

ขอขอบพระคุณมาไว้ ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธานี ชิน ชู ศักดิ์ (จิด.ตระ.ธานี)
จิตรกร และผู้ดูแลโครงการ



รายนามผู้บริจาคร่วมโครงการ

“๙ หน้า/หลัง ๙ เราจะท�าความดีแบบในหลวง”

๑. นพ.นิพนธ์ - คุณวัฒนา โตวิวัฒน์

๒. คุณชาญชัย โตวิวัฒน์ และครอบครัว

๓. คุณพุ่มพวง ปุรินทราภิบาล

๔. คุณศราวุธ ด�ารงศีล

๕. คุณบุศศกรฐิ์ นิยมทรัพย์

๖. คุณแม่พลอยศรี หล่อวัฒนา

• อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

• คุณนภัสรณ์ พัฒนะพิชัย

๗. คุณธนพร ศุภนันตฤกษ์ (หมู)

๘. คุณสุชัย โตวิวัฒน์ (อู๊ด)

๙. คุณสุรชาติ ปัญจธรรมวิทย์ (อ๋อง)

๑๐. คุณจิราพร อุดมศิลป์

๑๑. ทพญ.สุนทรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ และครอบครัว

๑๒. คุณทัศรา กุลจิตติสุธีพร (ป้อม)

• คุณรุจิกร สหพงศ์ภัค

• คุณชมชื่น เรืองจิตชัชวาลย์

๑๓. คุณพีรัช จารุโกศล

๑๔. คุณอัครพชัร์ ไพบูลย์บุษราคัม (เป็ด) และครอบครวั

๑๕. คุณพัชรวรรณ พรกุล

๑๖. คุณชนะภัย เทาศิริ

๑๗. คุณดุสิต อาวร (มด)

๑๘. คุณณิชพน พวงจ�าปี (เจ)

๑๙. คุณหัสดี อุษมาธนศิริ

๒๐. คุณอุษณีย์ เอี่ยมราคิน

๒๑. คุณวนิดา อุไรสกุล

๒๒. คุณยุพิน เตมีรัตน์

๒๓. คุณสุจินดา ปั้นวงศ์ไพบูลย์

๒๔. คุณชลทิชา พูลสมบัติภิญโญ

๒๕. คุณเจ๊ตุ่ม เขียงหมูตลาดปั้นทอง กม.4

๒๖. คุณวิภาดา ค�าสียา

๒๗. คุณบุญช่วย ดัดขุนทด

๒๘. คุณนาตยา งามเชย

๒๙. คุณอวยพร - คุณบุษบา พงษ์มาลี

๓๐. คุณพัฒน์นรี กนกเทศ

๓๑. คุณพรเพ็ญ ทิฐรัตน์

๓๒. คุณวันเพ็ญ สร้อยทอง

๓๓. คุณบุญทิวา ศรีสมบัติ

๓๔. คุณสาธิต สร้อยทอง

๓๕. คุณสุนีย์ โพธิ์แก้ว

๓๖. คุณอาภรณ์ ศุณะมาลัย

๓๗. คุณทวีคูณ มาลยากรณ์

๓๘. คุณสุนันท์ รัตนสนเท่ห์กุล

๓๙. คุณนาวิน พิริยโยธา และครอบครัว

๔๐. คุณสันติ - คุณนันทนิตย์ ศรีประทุม

๔๑. คุณสุปรีย์ ศรีส�าราญ

๔๒. คุณกฤษฎา อภิรักษ์กุลวงศ์

๔๓. คุณณัฐพงษ์ รุ่งธนไพศาล

๔๔. คุณศุภกร วุฒิปรีชาเลิศ

๔๕. คุณณรณัฎฐ์ ณัฎฐชินวัชร์

๔๖. พระเครื่องตัวเล็ก ดิโอลด์สยาม

๔๗. คุณมลชัย สุติรัตนชัย

๔๘. คุณแสนแพรวดาว พราวสุขทรัพย์

๔๙. คุณณัชฐ์ธัญญา บุรภากร

๕๐. คุณประพฤทธิ์ แต้รัตนชัย

๕๑. คุณชัยวิทย์ กฤตธ�ารง

๕๒. คุณพจนันท์  งามวรรณากร

๕๓. คุณสุธนี ทองนวลสกุล

๕๔. คุณสากล ชัยกิจวัฒนะ

๕๕. คุณคณิศร วงศ์แหลมทอง

๕๖. คุณเอกพงศ์ ยงประเดิม

๕๗. คุณเธียรชัย ด่านกุลชัย

๕๘. คุณพสิษฐ์  ศิริวัฒนากร (บิ๊ก)

๕๙. คุณชนันญา จูฑามาตย์

๖๐. คุณประคัลภ์ งามวรรณากร

๖๑. ดร.พงศ์สุริยา โคมทอง

๖๒. คุณธานี ชินชูศักดิ์



ส�าเนาการโอนเงินจ�านวน ๗,๙๙๙ บาท เข้าบัญชี ส�านักงานมูลนิธิพระดาบส



ใบเสร็จรับเงินจ�านวน ๗,๙๙๙ บาท 

ออกโดย “โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน)”
สังกัด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


