รายงานประจาปี 2562
มูลนิธิคุณแม่ลกิี้ มเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลาดับที่ 847
ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

“มุ่งมัน่ ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ทำด้วยใจ..โดยไม่หวังผลตอบแทน”

องค์กรสาธารณกุศล ลาดับที่ 847
ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
“มุ่งมัน่ ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ทำด้วยใจ..โดยไม่หวังผลตอบแทน”

เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์
02-335-5555 ต่อ 5870, 3505
โทรสาร
02-312-8923
เวลาทาการ 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
Website

http://www.ligimgiew.or.th

Facebook

มูลนิธิคุณแม่ลกิี้ มเกียว ตั้งคารวคุณ

Email

supa@toagroup.com, nannapat_d@toagroup.com

สารบัญ
❖
❖
❖
❖
❖
❖

สารจากประธานและรองประธานมูลนิธิฯ
ประวัติความเป็ นมา
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
รายนามผูบ้ ริจาค ประจาปี 2562
ติดต่อเรา

สารจากประธาน
“เราเป็ นแบรนด์สีเบอร์หนึง่ ของคนไทย 100%
ที่ชนะ TOP-5 ของโลก มุ่งมันสู
่ ่การเป็ นผูน้ าในตลาดอาเซียน

เราจึ งนาผลกาไรจากธุรกิจ มาช่วยเหลือสังคม
ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยไม่หวังผลตอบแทน

ทั้งเรือ่ งการศึกษาและช่วยเหลือผูย้ ากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น”

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
ประธานมูลนิธิคุณแม่ลกิี้ มเกียว ตั้งคารวคุณ

สารจากรองประธาน

“ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
เราจึ งพร้อมเป็ นส่วนเล็กๆ ทีย่ งิ่ ใหญ่
เพือ่ แบ่งปั นและสร้างสรรค์สงั คมไทยให้น่าอยู่ขึ้น
ซึ่งนามาสู่การเปลีย่ นแปลงที่ดีของสังคมและประเทศชาติ”

นางละออ ตั้งคารวคุณ
รองประธานมูลนิธิคุณแม่ลกิี้ มเกียว ตั้งคารวคุณ

ประวัติความเป็ นมา
มูลนิธิคุณแม่ลกี้ ิมเกียว ตัง้ คารวคุ ณ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เพื่อแสดงถึงความ
กตัญ ญู ข องครอบครัวตั้งคารวคุ ณ ที่มีต่ อบุ พ การี ผู ใ้ ห้
กาเนิด คือ คุณแม่ (ลี้ ) กิมเกียว ผูเ้ ป็ นแบบอย่างที่เลี้ ยง
ลูกและครอบครัวด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย ผู้อยู่เบื้องหลัง
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ทีโ อเอที่ป ระสบความส าเร็ จ อย่ า ง
มหาศาลจนถึงปัจจุบัน ด้ วยเงินทุนตั้งต้ นที่เก็บหอมรอมริบ
เพียง 100,000 บาทเท่านั้น
**ท่ำนถึงแก่กรรม เมือ่ วันที ่ 29 กุมภำพันธ์ 2555 (ค.ศ. 2012)
มูลนิธิคุณแม่ลกี้ ิมเกียว ตัง้ คารวคุณ เป็ นองค์กรสาธารณกุศล ลาดับที่ 847 ทีไ่ ม่มคี ่าใช้จ่ายดาเนินการใดๆ
ทัง้ สิ้ น และผูบ้ ริ จาคสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ตามจานวนเงินที่บริ จาค โดย คุณประจักษ์ -คุณละออ
ตั้งคารวคุณ ประธานมู ลนิธิฯ และประธานกลุ่มบริ ษทั ทีโ อเอ (TOA Group) อาทิ บริษทั ที โอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษทั ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จากัด, บริษทั ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
จากัด , บริ ษทั จอยสัน -ที โ อเอ เซฟตี้ ซิ ส เต็ มส์ จากัด , กลุ่ มธุ รกิจ ผูจ้ าหน่ายรถยนต์อ ย่ างเป็ นทางการ
ทั้ง SUZUKI, MG, Mercedes-Benz, บริ ษ ทั เชอร์วู ด้ คอร์ป อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน),
บริ ษ ทั Phelps Dodge International (Thailand) จากัด ผู ผ้ ลิต สายไฟฟ้ าแรงสู ง และสายเคเบิ้ ลคุ ณ ภาพ
มาตรฐานอเมริ กา และกลุ่ มบริ ษทั MM Group Companies ดาเนินธุ รกิจให้บริการเกี่ยวกับแท่ น ขุ ดเจาะ
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Oil & Gas One Stop Service Solution)
ดังนั้น เราจึงมุ่ งมั่นดาเนินธุรกิจและนาผลกาไรที่ได้ มาช่ วยเหลือสังคม ตอบแทนคืนคุณแผ่นดินไทย เพื่อเป็ น
สะพานบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยอย่างแท้ จริง โดยเฉพาะเรื่องสนับสนุ น
ด้านการศึกษาทุ กระดับชัน้ ให้แก่ เด็ กที่ตั้งใจเรียน มีความกตัญญู แต่ ยากไร้ เพราะคุ ณประจักษ์เชื่อมัน่ ว่ า
“การศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตมาเป็ นคนดี มีวิชาความรู้ เป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และช่วยแก้ปัญหาความยากจนในระยะยาวได้อีกด้วย”

วัตถุประสงค์การดาเนินงาน

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มีวตั ถุประสงค์หลักในการดาเนินงาน 4 ประการ ได้แก่
1) สืบสานการดาเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
2) สนับสนุ นงานด้านศาสนาทุกศาสนา
3) สนับสนุ นด้านการศึกษาและกิจกรรมเพือ่ การศึกษาในทุกระดับชั้น
4) สนับสนุ นงานด้านสังคม สาธารณประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
และการช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้

สรุปผลการดาเนินงาน
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ดาเนินโครงการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมู ลนิธิฯ

รวมเป็ นจานวนเงิน 10,655,200 บาท
• สนับสนุ นด้านการศึกษาทุกระดับชั้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการทุนนักศึกษาแพทย์ต่อเนือ่ ง 6 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รุ่นที่ 1 จานวน 10 ทุน
โครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทต่อเนือ่ ง 6 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1 จานวน 8 ทุน
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน (จานวน 4 ครั้ง)
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคาสายทอง) จ.มุกดาหาร
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรมั ย์
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้ มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ (จานวน 2 ครั้ง)
โครงการสิง่ แวดล้อมดีในโรงเรียน
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง “โตได้ ต้องโตดี”

• โครงการช่วยเหลือสังคม ผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้

•
•
•

โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ปี 4 (จานวน 2 ครั้ง)
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
โครงการสนับสนุนจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยยากไร้ทีเ่ จ็ บป่ วยด้วยโรคตา
โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผูป้ ่ วยยากไร้

ด้านการศึกษา
โครงการทุนนักศึกษาแพทย์ศิริราชต่อเนือ่ ง 6 ปี รุ่นที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จานวน 10 ทุน
ประจาปี การศึกษา 2557-2562

รวมเป็ นเงิน 5,656,500 บาท

ด้านการศึกษา
ทาเนียบทุนนักศึกษาแพทย์ศิริราชต่อเนือ่ ง 6 ปี รุ่นที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จานวน 10 ทุน
ประจาปี การศึกษา 2557-2562

รวมเป็ นเงิน 5,656,500 บาท

น.ส.พรเพชร ทรงศิริทตั ต์

นายอิทธิโชติ์ อมรจิ รพร

นายศรันปกรณ์ เพิม่ พัฒน์เดชากุล

น.ส.ชุติกาญจน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.69
โทร. 081-532-1511

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.68
โทร. 083-604-4489

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.63
โทร. 083-010-0759

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.50
โทร. 081-532-1511

นายพุฒิพงศ์ ภู่ตระกูล

นายศิวกร สุธรรมโกศล

นายศิวกร ชื่นชู

นายศรัณย์ชยั แพรเจริญชัย

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.49
โทร. 083-007-5303

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.47
โทร. 083-317-8755

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.28
โทร. 083-523-9911

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.14
โทร. 098-271-6498

นายภาธร เทียนทองดี

นายวีรวงศ์ ธนกุลฐิติรชั ต์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 3.10
โทร. 083-317-8755

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เกรดเฉลี่ย 2.93
โทร. 085-145-3737

ด้านการศึกษา
โครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทต่อเนือ่ ง 6 ปี รุ่นที่ 1
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ จานวน 8 ทุน
ประจาปี การศึกษา 2557-2562 ปี ละ 626,667 บาท

รวมเป็ นเงิน 3,760,000 บาท

ด้านการศึกษา
ทาเนียบทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทต่อเนือ่ ง 6 ปี รุ่นที่ 1
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ จานวน 8 ทุน
ประจาปี การศึกษา 2557-2562

รวมเป็ นเงิน 3,760,000 บาท

น.ส.วันวิสาข์ โสวรรณี
ม.อุบลราชธานี
เกรดเฉลี่ย 3.45
โทร. 085-302-6045

น.ส.ปทิตตานัน ทุมมากรณ์
ม.อุบลราชธานี
เกรดเฉลี่ย 3.28
โทร. 084-676-4588

น.ส.สุวพิชชา หอมจะบก
ม.อุบลราชธานี
เกรดเฉลี่ย 3.00
โทร. 083-128-5627

น.ส.ณิชกุล จันทะศรี
ม.อุบลราชธานี
เกรดเฉลีย่ 2.99
โทร. 080-001-4700

น.ส.จงรักษ์ คาคง
ม.ขอนแก่น
เกรดเฉลี่ย 3.34
โทร. 086-938-5512
081-680-8886

น.ส.มิง่ ขวัญชนก หมุนลี
ม.ขอนแก่น
เกรดเฉลี่ย 3.29
โทร. 086-099-2213

น.ส.สิรินาถ แสนนาวิน
ม.มหาสารคาม
เกรดเฉลี่ย 3.50
โทร. 086-223-6688

น.ส.กานต์มณี ทินะ
ม.เชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย 3.32
โทร. 098-268-6303

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 จานวน 2,185 ทุน รวม 437 โรงเรียน

รวมเป็ นเงิน 4,326,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 จานวน 2,185 ทุน รวม 437 โรงเรียน

รวมเป็ นเงิน 4,326,000 บาท
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1)
• ทุนนักเรียน จานวน 550 ทุนๆ ละ 1,500 บาท
• ทุนคุณครู จานวน 110 โรงเรียนๆ ละ 1,400 บาท
• อุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวัน

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 2)
• ทุนนักเรียน จานวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท
• ทุนคุณครู จานวน 109 โรงเรียนๆ ละ 1,300 บาท
• อุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวัน

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 3)
• ทุนนักเรียน จานวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท
• ทุนคุณครู จานวน 109 โรงเรียนๆ ละ 1,300 บาท
• อุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวัน

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี ที่ 5 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 4)
• ทุนนักเรียน จานวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท
• ชุดของขวัญสาหรับคุณครู 66,122 บาท
• อุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวัน

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนและสนับสนุน
และงบประมาณเพือ่ เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคาสายทอง) จ.มุกดาหาร
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน จานวน 120 ทุน เป็ นเงิน 209,000 บาท
มอบทุนงบประมาณคุณครูวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็ นเงิน 240,000 บาท
มอบทุนโครงการ “โตได้ ต้องโตดี” จานวน 40 ทุน เป็ นเงิน 294,000 บาท

รวมเป็ นเงิน 743,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษา และทุน “โตได้ ต้องโตดี”
ทีม่ ีผลการเรียนดีและปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จานวน 300 ทุน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรมั ย์
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน จานวน 270 ทุน เป็ นเงิน 467,500 บาท
มอบทุนโครงการ “โตได้ ต้องโตดี” จานวน 30 ทุน เป็ นเงิน 162,000 บาท

รวมเป็ นเงิน 629,500 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โรงเรียนบางชัน (ปลื้ มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน จานวน 300 ทุน เป็ นเงิน 450,000 บาท
มอบทุนโครงการ “โตได้ ต้องโตดี” จานวน 17 ทุน เป็ นเงิน 116,000 บาท

รวมเป็ นเงิน 566,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ ประจาปี การศึกษา 2562

ครั้งที่ 1 เป็ นเงิน 211,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาและเลี้ ยงอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ ประจาปี การศึกษา 2562

ครั้งที่ 2 เป็ นเงิน 271,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการสิง่ แวดล้อมดีในโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี
ประจาปี 2562 จานวน 7 โรงเรียน

รวมเป็ นเงิน 140,000 บาท

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง “โตได้ ต้องโตดี”
แก่นกั ศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รวมเป็ นเงิน 533,000 บาท

1. นายธารากร แซ่จัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ (ชั้นปี ที่ 3)
2. นายสหรัฐ มั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ (ชั้นปี ที่ 4)
3. นายธนกฤต เกิดแก้ ว คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ม.มหิดล (ชั้นปี ที่ 3)
4. นายปรเมศร์ อ่อนสร้ อย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (ชั้นปี ที่ 6)

ด้านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง “โตได้ ต้องโตดี”
แก่นกั ศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รวมเป็ นเงิน 533,000 บาท

5. นายทรงกาพล เจริญธรรม (ชั้นปี ที่ 3) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
6. น.ส.ศุภรัตน์ จันทร์ขจร (ชั้นปี ที่ 1) สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. น.ส.นภสร เอี่ยมฉลวย (ชั้นปี ที่ 1) คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. นายดนิษฐ์ แซ่อ้าย (น้ องกิจโตเกียว) ม.4 และ นายสรวีย์ แซ่อ้าย ม.5
โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม จ.นนทบุรี
9. นายกิตติพส บุญวงศ์ วิทยาลัยเทคนิค จ.พะเยา เป็ นเงิน 18,000 บาท
10. น.ส.อิสริยาภรณ์ ทองสุภะ (ชั้นปี ที่ 1) สาชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ม.พะเยา
11. ด.ญ.ศุภนัฐ สุทธวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้ านแม่ใส จ.พะเยา
12. ด.ช.ทิวากร ม่วงงาม และ ด.ญ.วีรยา วงษ์สธุ รรม ม.2 โรงเรียนบ้ านไทรดงยั้ง จ.พิษณุโลก

ช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้
โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ปี 4 ครั้งที่ 1
ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รวมเป็ นเงิน 1,600,000 บาท

ช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้
โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ปี 4 ครั้งที่ 2
ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง

ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้
โครงการสนับสนุนจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยยากไร้ทีเ่ จ็ บป่ วยด้วยโรคตา

รวมเป็ นเงิน 200,000 บาท

ช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้
โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผูป้ ่ วยยากไร้
ด.ช.วีรภาพ เจริญบุญฑริก โรคภูมิแพ้ดวงตาทั้งสองข้าง
นายอภิวิชญ์ บุญเพ็ง / นายหลี จี ฟาง / นายชาตรี ทรวดทรง
และผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุยากไร้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 75 ราย

รวมเป็ นเงิน 620,000 บาท

รายนามผูบ้ ริจาค
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อผูบ้ ริจาค
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอราวัณ เพาเวอร์ จากัด
บริษทั ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จากัด
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั กัปตัน โค๊ทติ้ ง จากัด
คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา
บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์
โค๊ทติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
คุณสุชาติ จิ วะพรทิพย์
บริษทั วี ไอ วี อินเตอร์เคม จากัด
คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ
บริษทั ทริปเปิ ล อาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
คุณคริส อัง
บริษทั ซี พเี อ็ม อกรีคลั เจอร์ จากัด
คุณประวิตร วิรานุวตั ร
บริษทั เวิลด์ เทอร์มินลั จากัด
คุณประทีป กิจจาพิพฒ
ั น์
บริษทั เอกรัฐบริการ จากัด
คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ
คุณกวี หัสดินไพศาล
คุณเขียน ไชยศุภรากุล
คุณเพ็ญนภา ตั้งคารวคุณ
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณละออ ตั้งคารวคุณ
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
คุณจตุภทั ร์ ตั้งคารวคุณ
คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
คุณบุศทรี หวังหลี
่
คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน
คุณพิศิษฐ์ บุญจรรยา
คุณวิชาญ วงศ์กิตติกาจร
บริษทั สมาร์ทเพ้นท์ จากัด

จานวนเงิน
4,000,000

ลาดับ

1,000,000
500,000
500,000

27

300,000
200,200
200,000
200,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
94,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

26

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อผูบ้ ริจาค
คุณวิชาญ วงศ์กิตติกาจร
บริษทั สีเพชรบางบอน จากัด
มูลนิธิพทิ กั ษ์และคุม้ ครองเด็ก
คุณสุวี หทัยพันธลักษณ์
บริษทั วี.อาร์.ยูเนีย่ น จากัด
คุณปิ ยะชนก ตั้งคารวคุณ
บริษทั เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จากัด
คุณบัญชรี มณีดิษฐ์
บริษทั พี ที เรียลเอสเตท จากัด
บริษทั ทีโอเอ โฮลดิ้ ง จากัด
บริษทั ทีโอเอ จากัด
บริษทั ริมหาด (อมรพันธ์วิลล่า)
จากัด
บริษทั เจนเนซิ ส ไฮเทค จากัด
บริษทั พรีม่า ไทมส์ จากัด
คุณสมทรง วงศ์ศิริกุล
คุณวรพจน์ ฉัตรเสถียรพงศ์
คุณคณิต สมิทธิวาส
คุณสมจิ ต วัฒนสมบัติ
คุณพูลศรี จงแสงทอง
คุณจิ รวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
คุณจิ ดาภา จิ รวัฒนากาล
คุณมนัส จงสืบโชค
คุณสิริวฒ
ั น์ โตวชิรกุล
ผูม้ ีจิตศรัทธา -ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณเฟื่ องลดา จิ รวิบูลย์
คุณพันธ์ทิพย์ รมเยศ
คุณแถมเพชร ทรงพงษ์
คุณสมบุญ ลอเสรีวานิช
คุณพงศ์สณ
ั ห์ จิ รวัฒนากาล
คุณจิ ดาภา จิ รวัฒนากาล
คุณสุรธัช จิ รวัฒนากาล
คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท
คุณชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา

จานวนเงิน
50,000
50,000
50,000
40,000
40,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
14,000
12,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

รายนามผูบ้ ริจาค
ลาดับ
ชื่อผูบ้ ริจาค
57 คุณนุสรา เล็กวิจิตรธาดา
58 คุณเจนจิ รา เล็กวิจิตรธาดา
59 คุณศิริรตั น์ สิงห์สมบุญ
60 คุณบัณฑิต นิลเจี ยรสกุล
61 คุณวิไล วณิชย์คูพลังกูร
62 คุณบรรหาร นิลเจี ยรสกุล
63 คุณสมฤดี นิลเจี ยรสกุล
64 คุณรุ่งรัตน์ ศรีเฟื่ องฟุ้ ง
65 คุณณิศรา พงษ์ศกั ดิ์
66 คุณณัฐธยาน์ จิ นดาโชตสิริ
67 คุณปิ ยจิ ต รักอริยะพงศ์
68 คุณพินทุสร ถนอมพฤฒิกุล
69 คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ
70 คุณสมนึก ไอศูรย์พศิ าลศิริ
71 ผูม้ ีจิตศรัทธา -ไม่ประสงค์ออกนาม
72 บริษทั ทราฟฟิ ก อินเตอร์เนชัน่ แนล
เทรดดิ้ ง จากัด
73 คุณสมคิด เงินส่งแสง
74 คุณณกุล วงศ์อนันต์ศกั ดิ์
75 คุณวารสิริ นภาพฤกษ์ชาติ
76 คุณพรทิพย์ งามดารงเกียรติ
77 คุณมาลี แซ่ อุง
78 คุณสุภา ยงค์พรี ะกุล
79 คุณปิ ติพฒ
ั น์ ดาดาษ
80 คุณสัญชัย สไพพงศ์
บริษทั เดอะบี คลาส ออแกไนเซอร์
81
จากัด
82 คุณปกเกศ ศิริศรีตรีรกั ษ์
83 คุณศุภาวีร์ วัฒนเลิศพงศ์
84 คุณปิ ยดา ยุคนั ธร
85 คุณณิสา สงวนไทย
86 คุณพลเดช เทอดพิทกั ษ์วานิช
87 คุณจรวยพร ลีนานุพนั ธุ ์

จานวนเงิน
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,888
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ลาดับ
ชื่อผูบ้ ริจาค
88 คุณวาณิศา เตชวรนันท์
89 คุณอัครเดช ภัทรสินมโน
90 คุณรัตติยา ภัทรสินมโน
91 คุณอภิวฒ
ั น์ ธรรมวิวฒ
ั นุกูร
92 คุณรัชดาพร ธรรมวิวฒ
ั นุกูร
93 คุณกิติพศ ชาญถาวรกิจ
94 พ.ญ.ทศวรรณ ธัญญธนาพร
95 พ.ญ.ณปภัช ณัฏฐสุมน
96 คุณเกศราพร ตันติวิไลศิลป์
97 คุณอลิสา วงศ์กระจ่ าง
98 คุณเอษา โชติชาครพันธุ ์
99 คุณกานต์ธิดา วัฒนานิยม
100 คุณนันทพร ปุณวัฒนา
101 คุณวิวฒ
ั น์ ธาราธีรภาพ
102 คุณสุธิดา ศิริมงั คละ
103 คุณรวิวรรณ ติวะวงศ์
104 คุณชมพูนุท สิตรังสี

จานวนเงิน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
500
500
500
500
500

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

9,050,088 บาท

ติดต่อเรา
มูลนิธิคุณแม่ลกี้ ิมเกียว ตัง้ คารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลาดับที่ 847
เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์
02-335-5555 ต่อ 5870, 3505
โทรสาร
02-312-8923
เวลาทาการ 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
Website

http://www.ligimgiew.or.th

Facebook

มูลนิธิคุณแม่ลกิี้ มเกียว ตั้งคารวคุณ

Email

supa@toagroup.com, nannapat_d@toagroup.com

สามารถบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือโครงการต่างๆ ได้ที่
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเอกมัย
เลขที่บญ
ั ชี 059-2-42963-4
ผูบ้ ริจาคสามารถขอรับใบเสร็ จรับเงิน เพือ่ นาไปลดหย่อนภาษี
กรุณำส่งสำเนำใบนำฝำก พร้อมระบุชอื ่ และทีอ่ ยู่ผบู ้ ริจำค
ถึงคุณนันท์นภัส ดีมำก
โทรสำร: 02-312-8923
อีเมล: Nannapat_d@toagroup.com
โทร. 02-335-5555 ต่อ 3505

