รายนามผู้บริจาคนา้ ท่ วม 27กรกฎาคม2560 ศู นย์ อานวยการช่ วยเหลือ วัดท่ าแร่
ลำดับ
รำยชื่ อผูบ้ ริ จำค
รำยกำร
จำนวน
1 อำรำมรักกำงเขน
น้ ำดื่ ม
50 โหล
2 ร้ำนปัญญำเจริ ญท่ำแร่
น้ ำดื่ ม
24 โหล

จำนวนเงิน
วันที่ 29กค60

20,500

3 สัตบุรุษจำกจันทบุรี

บริ จำค

4 คุณนำยจุไรวรรณ อิลล์

น้ ำดื่ ม

10 โหล

5 ร้ำนน้องแนนท่ำแร่

น้ ำดื่ ม

10 โหล

6 ท่ำแร่ อิงเจ็ท

น้ ำดื่ ม

20 โหล

อำหำรแห้ง

94 ถุง

น้ ำดื่ ม

2 โหล

มำม่ำ

10 ซอง

น้ ำดื่ ม

2 โหล

10 คุณแม่อจั ฉรำ อินธิ รำช

น้ ำดื่ ม

6 โหล

11 ป้ำอัมพร ทรงเล็กสิ งห์

น้ ำดื่ ม

20 โหล

7 ร้ำนเสื้ อผ้ำสำมช่ำแฟชัน่ ช๊อฟ
หจก. สุ ระ พรชัย
8 คุณรัตนำ มณี รัตน์

9 คุณสุ รชัย สุ ริรมย์

50,000
1,000

12 มิสซัง นครสวรรค์
13 คณะซิ สเตอร์ วดั ท่ำแร่
14 ครอบครัวจันทรังษี

น้ ำดื่ ม

6 โหล

มำม่ำ

3 ลัง

ไข่
15 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สกล

ข้ำว+ปลำกระป๋ อง+น้ ำดื่ ม มูลค่ำ (มูลค่ำ50,000บำท)

500
500

16 คุณชญำภำ วงศ์ตำผำ
17 ครอบครัวคุณเกศินี กำยรำช
18 ผูจ้ ดั กำรโลตัสสำขำอุดรฯ
19 ร้ำนทิพย์มนฑำ

4 แผง

นมถัว่ เหลือง+มำม่ำ

500

20 ครอบครัวนำยดนัย เชิดชูกลุ

น้ ำดื่ ม

20 โหล

21 ร้ำนสำยรุ ้งเรื อนงำม

ทรำย(7คิว)

1 คันรถ

22 คุณพ่อพิชำญ+ตระกูลใจเสรี

บริ จำคเป็ นสิ่ งของ 10000 บำท

23 ครอบครัวนำงภักสิ นธ์ พำพรมฤทธิ์

น้ ำดื่ ม

57 โหล

24 ครอบครัวนำงมำรวมพร้อมลูกๆ

มำม่ำ

7 ลัง

25 รร.เซนต์ยอแซฟศรี สงครำม

ข้ำวสำร+อำหำรแห้ง+มำม่ำ มูลค่ำ(มูลค่ำ 30,000บำท)

26 คุณจำเนี ยน+อมรรัตน์+เพื่อน

มำม่ำ+น้ ำดื่ ม

2,500
1,000
10,000
500
1,000
1,000
500
1,500
500
10,000
1,000

27 วัดนักบุญโครเนลิอสั ไผ่สีทอง หนองคำย
28 คุณอนุวฒั น์ อำศัยรัตน์ วัดหลุยส์มำรี บำงแค
29 คุณดวงกมล มณี สุวรรณ
30 คุณประมวล
31 คุณศรัณยำ ศิลปวิทยำดิลก
32 คุณเสรี นนั ต์ สรรเพ็ชร์
33 คุณ Teresa Tuang
34 คุณสุ รชำติ ขังนึ ก
35 คุณแต๋ ว ฟอกชีกำ
36 คุณอิทธิ พร อินทรวิศิษฏ์
37 คุณปุ๊ กกี้ คนเดิม
38 ม.รำชฎัฏสกลนคร

ข้ำวกล่อง +น้ ำดื่ ม

39 ครอบครัวคุณป้ ำมำลี

มำม่ำ

40 บริ ษทั โอ เค คอนกรี ต

ทรำย (14 คิว)

41 วัดนำโพธิ์

ข้ำวกล่อง +น้ ำดื่ ม+ข้ำวสำร80กล่อง+40 โหล+1กระสอบ

44 วัดคำเกิ้ม

3 กล่อง
2 รถ

2,000
500

42 คุณยำยลำเทียน ยงคำชำ
43 วัดป่ ำพนำวัลย์

200 กล่อง

มำม่ำ+ข้ำวสำรอำหำรแห้ง

น้ ำดื่ ม 17โหล+มำม่ำ1ลัง +ปลำกระป๋ อง 1 หี บ+ขนม 1ถุงใหญ่+เงิน

2,500

45 ร้ำนเก่ง ไวนิ ล

น้ ำดื่ ม 4โหล+ เงิน 200บำท

46 ครอบครัวลุงสุ ภำพ สุ ขสง่ำเจริ ญ

ปลำกระป๋ อง 1หี บใหญ่+ เงิน 2,000บำท

200
2,000
100

47 นส.เย็นฤทัย ไชยมงคล
48 วัดภูสร้ำง จ.มุกดำหำร

น้ ำดื่ ม

20 โหล

ข้ำวเหนียว+ไข่เจียว

200 ชุด

มะม่วงกวน
49 หอกำรค้ำสกลนคร ผ่ำนเล็งเส็ ง

ไข่ไก่ 20แผง+ข้ำวกล่อง 40กล่อง+ขนม 10ถุง

2,000

50 คุณมยุรำ วัชรเสถียร
51 ครอบครัวร้ำนบุญรักษำ รถบ้ำน

มำม่ำ 2ถัง+ปลำกระป๋ อง 3แพ็ค+ไข่ไก่ 5 แผง

52 ร้ำนกำแฟ ภูหวำน

ขนม 2 ถุงใหญ่

53 กลุ่มพี่นอ้ งวิศวะ มข.นำยอธิรำช เสมอพิทกั ษ์
54 สัตบุรุษอำสนวิหำรพระมำรดำนิ จจำนุเครำะห์ อุดรธำนี
55 พระสงฆ์หนุ่ม มิสซังท่ำแร่ -หนองแสง
56 ชำวอำเภอปลำปำก

16 กล่อง

23,000
14,500
30,000

แล็คตำซอย 10หี บใหญ่+ขนมยูโร 12 กล่อง

57 บริ ษทั ประเสริ ฐผลพัฒนำรุ่ งเรื อง มอเตอร์จำกัด ท่ำแร่ น้ ำดื่ ม 16 โหล

200
10,010

58 คุณ Rek
59 วัดนำบัว
60 ม. เกษตรศำสตร์ สกลนคร

ข้ำวกล่อง 100+น้ ำดื่ ม 10โหล

61 ชำวนครพนม (เยำวชน)

ขนม+น้ ำดื่ ม+นม+ผลไม้ 100ชุด

4,000

62 วัดหนองห้ำง
63 อัสสัมชัญเทคนิ ค นครพนม

น้ ำดื่ ม 25 โหล

64 อำรำมรักกำงเขน ท่ำแร่

ข้ำวกล่อง 150 กล่อง

65 ขอนแก่นออฟโรด(กกต.ตชด.32)

น้ ำดื่ ม 60 แพ็ค, เทียน+ไม้ขีดไฟ 4 ถุง

66 บำทหลวงเอกชัย ชินโคตร และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์ สิ ทธิ์ บุรีรัมย์
67 พี่นอ้ งจำกบ้ำนคำบ่อ อ.วำริ ชภูมิ ผลไม้, กล้วย, แก้วมังกร,6 ถุง, มะเขือ,มะละกอ, มะนำว 2ถุง
68 นำงสำว ศศิธร ชัยวังรำช

ปลำกระป๋ อง 4 โหล

วันที่ 30กค60

50,000

69 วัดป่ ำสุ ทธำวำส สกล

อำหำรกล่อง+อำหำรแห้ง อื่นๆ อย่ำงละ 500 ชุด

70 โรงน้ ำแข็งบ้ำนแพงน้ ำทิพย์ นครพนม

น้ ำดื่ ม

2,400 ขวด

71 กลุ่มเพื่อนคุณพ่ออุปสังฆรำช (คพ.วีระเดช ใจเสรี ) ค่ำอำหำร 5,324บำท
72 นำยสุ วฒั น์ หำญริ นทร์

น้ ำดื่ ม 10โหล+ไข่ 5แผง+มำม่ำ 2 กล่องใหญ่

73 รำชำหนังเค็ม บ้ำนแพง

น้ ำดื่ ม 30โหล+มำม่ำ 20กล่อง

74 พรชัย อุปพงษ์/ วิภำรัตน์ เด่นไชยรัตน์/ ศรี ไพร ตระกูลมำ
75 คณะร้ำนพำเพลิน ธำตุพนม

น้ ำดื่ ม 50โหล/ แลคตำซอย 3หี บ/ ขนมปั ง50ชิ้ น ผ้ำอนำมัย ไข่ไก่

76 ครอบครัวประภำภรณ์ โสริ นทร์

ปลำกระป๋ อง 20, มำม่ำ 4กล่อง, เอลเซ่ 6กล่อง

77 วัดนำบัว

ข้ำวสำร 13 สอบไข่ 5แผง, เครื่ องปรุ ง 10ขวด, อำหำรแห้ง 500ชุด

78 วัดนำโพธิ์

ข้ำวกล่อง 100 กล่อง+ ขนมหวำน 1ถุงใหญ่

79 หอพักญำตำ กำร์ เดนเพลซ

ข้ำว 30กล่อง+ไข่ตม้ 30ฟอง+ น้ ำ 3แพ็ค

3,736

3,000

70

80 นำยทะนง อุ่นหล้ำ
81 นส.วิชชุดำ ใจเสรี +ทีม ม.เกษตร นม 21 แพ็ค เทียนไข 10แพ็ค ไฟแช็ค 2 กล่อง
82 บ. เล็งเส็ ง จำกัด

ถุงยังชีพ 100ชุด+ข้ำวกล่อง 130 กล่อง+น้ ำดื่ ม 130 โหล

83 บ้ำนโคกสะอำด

ไข่ตม้ 2 ถุงใหญ่+ข้ำวเหนี ยว 2ถุงใหญ่

2,000

84 คุณสมบูรณ์ เรื อนเพ็ชร กทม.
85 ร้ำนวิบูรย์ชยั ท่ำแร่

ทรำย เต็มรถพ่วง 1 คัน (80 คิว)+ ทรำยอีก ๗ คิว

86 กลุ่มนักธุรกิจหนุ่มสำวสกลนคร YEC.

น้ ำดื่ ม 100โหล อำหำร200กล่อง
ถุงยังชีพ 100ชุด นม22แพ็ค

1,000

87 นำยศักดิ์ บุรุษ+สุ ภำพร คำคลี่
88 คเณศ สระเสริ ม+ทำนี หลวงสิ ต

ปลำกระป๋ อง 6 แพ็ค

89 นำงพิศมัย ศุกรนันท์

ปลำทูทอด ๑๖ตัว ปิ้ งหมู ๑๐ไม้ มำม่ำ ๑๖ ห่ อแตงกวำ ๘ลูก

90 ยำยหลอง ป้ำพรศรี สวนน้ ำ

นมกล่อง ๔ หี บ มำม่ำ ๗ กล่อง ขนมปั งปอน ๕ ห่ อใหญ่

91 นส.ประภัสสร ศรี ครชุม

มำม่ำ ๒ลัง ปลำกระป๋ อง ๓โหล

92 พี่นอ้ งคำทอลิค หำดใหญ่ สงขลำ

(ยูเลียนอำนำ)

10,000

21,500
500
1,000
5,000
500
10,000
5,000
500
5,000
50,000
5,690
10,000
5,000
5,000
3,100
100,000
100,000
2,000
24,800
100,000

93 พระคุณเจ้ำ สังวำลย์ ศุระศรำงค์
94 คุณอ้อ AOR
95 คุณแคนเซรำมิค
96 คุณสุ ทิชำ คลังพหล
97 คุณTIRA
98 คุณพ่อวีระเดช ศิลำโคตร
99 พ่อประเสริ ฐ หิ นฝนทอง
100 ครอบครัว นส.วรำภรณ์ บุตรรำช
101 คุณธเรศ และยุพดี คีรี
102 พระคุณเจ้ำ บรรจง ไชยรำ+สงฆ์มิสซังอุบลรำชธำนี
103 วัดมำรี ยน์ ำไมตรี เชียงคำน จ.เลย
104 ไม่ประสงค์ออกนำม (ปำลมำส)
105 คุณวีระวัฒน์ กุลวิทย์
106 คุณจีระรัตน์ กุลวิทย์
107 คริ สตชน เขตอ.โพนพิสัย
108 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้ำวีระ อำภรณ์รัตน์
109 ฝ่ ำยสังคม สังฆมณฑลสุ รำษฎร์ธำนี
110 คุณเจตน์ คณะโฟโครำเล
111 สัตบุรุษวัดจันทร์ เพ็ญ

ถุงยังชีพ ๓๐๐ ถุง

112 คุณณัฐกฤช ศิวะศิร กทม.
113 โรงพยำบำลนครพนม ยำสำหรับรักษำโรค 4 กล่องใหญ่

1,000

114 นำงจุไรวรรณ อิลล์
115 อัสสัมชัญเทคนิ ค นครพนม บร.กิตติศกั ดิ์ เจริ ญศรี เสื้ อชูชีพ
116 คุณวนิดำ นันทวำนิ ชย์ (ป้อม) กทม.
117 ร้ำนทองเยำวรำชนำโชค ท่ำแร่

๒๐ตัว
5,000
5,000

6,000
3,000
200
4,300

118 วัดเปโตร ธำตุพนม
119 คุณปำนใจ ชินพงษำนนท์ วัดครอบครัวศักดิ์ สิ ทธิ์ ปั ญจทรัพย์
120 คุณภูวนัฐ
121 รพ.เจ้ำพระยำ ปิ่ นเกล้ำ (นส.ศศิธร พร้อมพวก)
122 ซิ สเตอร์ เสงี่ยมศรี คอมแพงจันทร์

น้ ำดื่ ม

123 อ.สิ นธุ์ +อ.ทองเปรี ยบ ประสมศรี
124 คณะอิศวินมอลต้ำ กทม.(order of malta)
125 คุณ เอ๋
126 มำรี อำเมรี รุ จำนุรักษ์
127 วัดอัครเทวดำมีคำแอล ดอนกระเบื้อง
128 โรงเรี ยนเซนต์ยอแซฟ ระยอง รำชบุรี ผ่ำนธนำคำร
129 สังฆมณฑลเชียงรำชบุรี

ผ่ำนธนำคำร

130 ซิ สเตอร์ คณะเมตตำธรรม นครพนม
131 นำงเนตรทรำย กุลวงศ์

๓๐ โหล

500
100,000
1,000
1,000
12,200
50,000
100,000
5,000
1,000

132 คุณธนพล+วิลำวรรณ ช้ำงแดง วัดหนองจอก ซื้ อเวชภัณฑ์ยำสมทบ เป็ นเงิน 3,000 บำท

3,800

133 คุณนี บ้ำนนำโพธิ์ จำกเยอรมัน
134 รพสต.ท่ำแร่
135
136
137
138
139
140
141
142

ยำพำรำเซตำมอล ๓ กระปุกใหญ่

143
144
145
146
147
148

1,016,906

