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เกี่ยวกับมูลนิธิ
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ดวยความระลึกถึงคุณแม..ผูเปนแบบอยางแหงปูชนียบุคคล
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กอตั้งขึ้นเม�อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 โดยคุณประจักษ – คุณละออ
ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการ บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่
ทุกคนรูจักกันดี ภายใต แบรนดสี “TOA” ซึ่งเปนบริษัทสัญชาติไทย ของคนไทย 100%
จากความสำเร็จอยางมหาศาล ของกลุมบริษัท ที โอเอ ที่ยืนหยัดอยางแข็งแกรงมาจวบจนทุกวันนี้ เบื้องหลัง
ความสำเร็จนี้ มาจากเงินทุนตั้งตนธุรกิจที่เก็บหอมรอมริบเพียง 100,000 บาท และแนวทางการดำเนินธุรกิจตาม
หลักคำสอนของคุณแม(ลี้)กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่พร่ำสอนลูกหลานอยูเสมอวา...
“เม�อเราประสบความสำเร็จ มั่งมี ตราบจนทุกวันนี้ เราตองรูจักแบงปน และตอบแทนบุญคุณแผนดิน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เราตองตระหนักเสมอวา บรรพบุรุษของเรามาจากแผนดินจีน
ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแหงราชวงศจักรีไทย อาศัยแผนดินไทยเปนที่ทำมาหากิน
ดวยความมานะ บากบั่น ขยันขันแข็ง ซ�อสัตยสุจริต จนธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเติบโตมาได
ก็เพราะคนไทยใหการสนับสนุนและให โอกาส”
ดังนั้น ดวยความระลึกถึงคำสอนของคุณแม มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงถือกำเนิดขึ้น เปนองคกร
สาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลังเพ�อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนแกสังคม โดย
นำผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจมาตอบแทนคุณแผนดินที่ใหที่อยู ที่ทำกิน แบงปนชวยเหลือแกผูตกทุกข ไดยาก
เผ�อแผทุกศาสนาและสิ่งสำคัญที่สุดคือการให โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นแกผูที่เรียนดี และเรียนปานกลาง
ที่มีความประพฤติดี กตัญู แตขาดแคลนทุนทรัพย เพราะการศึกษาจะชวยแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืนใน
สังคมไทยได
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วัตถุประสงคมูลนิธิ
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มุงมั่น สานตอดวยปณิธานอันแน�วแน� เพ�อเปนสะพานบุญชวยเหลือเพ�อน
มนุษยอันเปนประโยชนสูงสุดตอสังคมไทยอยางแทจริง ภายใตวัตถุประสงคหลักการดำเนินงาน 4 ประการ
1) สถาบันพระมหากษัตริย
2) สนับสนุนงานดานศาสนาทุกศาสนา
3) สนับสนุนงานดานการศึกษาทุกระดับชั้น
4) สนับสนุนงานดานสังคม สาธารณประโยชน และชวยเหลือผูปวย ผูยากไร

องคกรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการแตอยางใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค กลับคืนสูผูดอยโอกาสทางสังคมอยางแทจริง
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รวมเปนสะพานบุญกับเรา
เงินทั้งหมด 100% ของคุณ
จะนำไปชวยเหลือผูตกทุกข ไดยาก
อยางแทจริง
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คณะกรรมการมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นายประจักษ ตั้งคารวคุณ
ประธานกรรมการ

นายจตุภักร ตั้งคารวคุณ
กรรมการ

นางละออ ตั้งคารวคุณ
รองประธานกรรมการ

นายณัฎฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
กรรมการและเลขานุการ
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นายวนรัชต ตั้งคารวคุณ
กรรมการ

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการและเหรัญญิก

ชอมูลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน

รายไดทางการเงิน

12,870,422.14 บาท

11,293,000.00 บาท
รายรับ

คาใชจาย

รายได

11,179,292.00

รายรับจากการบริจาคของผูรวมสะพานบุญ
โครงการพิเศษ
ชวยเหลือผลผลิตเกษตรกร

113,708.00
รวม

คาใชจาย

ดานการศึกษา :
ทุนการศึกษาเพ�อเด็กและเยาวชน
ดานพัฒนาสังคม :
ดานสาธารณสุข :

11,293,000.00
3,820,624.54

รวม

3,395,928.00
5,653,869.60
12,870,422.14

**มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ**
ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการแตอยางใด
4

รายงานการดำเนินงาน ป 2563
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทย (ทุนตอเน�องตลอดหลักสูตร)
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได ใหการสนับสนุนทุนการศึกษามาอยาง
ตอเน�อง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรแพทย เน�องจากปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีจำนวนแพทยจบใหมแตละปไมสอดคลองกับจำนวน
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีสัดสวนเฉลี่ย แพทย 1 คนตอจำนวนผูปวยกวา 2,000 คน และอีกปจจัยที่สำคัญคือ
ความยากของวิชาแพทยที่ตองใชระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ป บวกกับคาใชจายตลอดหลักสูตรที่คอนขางสูง
ทำใหหลายคนตองทิ้งโอกาสการเปนหมอ แลวไปเรียนในสาขาวิชาอ�นแทน
นับตั้งแตป 2557 จนถึงป 2563 มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ไดสนับสนุนดานการศึกษา โดยได
มอบทุนการศึกษาตอเน�องจนจบหลักสูตรแพทย (6 ป) ใหแกนักศึกษาแพทยที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ รวม 30 ทุน
ดังนี้
ป 2557 – 2562 :

ทุนการศึกษาเพ�อนักศึกษาแพทยศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทุน
เปนเงิน 5,656,500 บาท
ป 2557 – 2562 : ทุนการศึกษาเพ�อนักศึกษาแพทยสตรีชนบท สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ รุนที่ 1 จำนวน 10 ทุน เปนเงิน 3,760,000 บาท
ป 2562 – 2563 : ทุนการศึกษาเพ�อนักศึกษาแพทยสตรีชนบท สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ รุนที่ 2 จำนวน 10 ทุน เปนเงิน 1,566,668 บาท

ป 2563 ที่ผานมา มูลนิธิคุณแม
ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ไดสงแพทย
คืนถิ่น รุนแรก 8 คน จากโครงการ
ทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี
ชนบท ที่เรียนจบกลับภูมิลำเนา
เพ�อปฏิบัติหนาที่นักรบเสื้อกาวน ให
ชุมชนบานเกิด ทันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 พอดี
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หนังสือพิมพ ไทยรัฐ ฉบับประจำวันอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564 หนา 16
คอลัมน โสมชบาเชิญสัมผัสของวางวันอาทิตย
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โครงการมอบทุนการศึกษาตอเน�อง แกเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ทั่วประเทศ

มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ไดเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวาเปนรากฐานที่สาคัญยิ่ง ที่จะชวย
กลอมเกลาใหเยาวชนไทยมีสติปญญาที่เฉียบแหลม มีความรูรอบดาน สามารถคิดอานเพ�อตอยอดพัฒนาอาชีพใหมี
ฐานะที่มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได และยังชวยแกปญหาความยากจนในสังคมไทยได ในระยะยาวอยาง
ยั่งยืน
ดังนั้น โครงการทุนการศึกษามูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงมอบทุนการศึกษาตอเน�องใหแกเด็กและ
เยาวชนที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติดีมีความกตัญูแตขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งนี้ผูที่ผานการพิจารณา
ให ไดรับทุนการศึกษา จะไดรับทุนตอเน�องจนจบแตละชวงชั้นการศึกษา ซึ่งเปนทุนแบบใหเปลา โดยผูรับทุนไมตอง
ชดใชทุนคืนแตอยางใด
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ความสำเร็จของผูรับทุนการศึกษาตอเน�อง....เม�อไดทุน...ตอชีวิต
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โครงการมอบทุนการศึกษาแบบรายป แกเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ไดมอบทุนการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชน
ที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ที่มีความกตัญู แตขาดแคลนทุนทรัพย เปนจำนวนมาก โดยมอบผานหน�วยงาน
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ

ทุนการศึกษาที่มอบใหนี้ เปนดังขวัญกำลังใจใหแกผูที่มีความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียน และ
ยังมุงหวังใหนักเรียนผู ไดรับทุนการศึกษา ไดเปนตัวอยางที่ดีของเยาวชน มีความกตัญู ทั้งตอบิดามารดา
ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณ และประเทศชาติ
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ดานพัฒนาสังคม
สืบเน�องจาก ป 2563 คนไทยตองเผชิญกับวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งนับเปนโรคระบาด
ครั้งยิ่งใหญที่สงผลกระทบรอบดานตอการดำรงชีวิต และกระทบตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีรายไดนอย
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคล�อนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ใน
ภาวะวิกฤตเชนนี้ อาทิ การชวยเหลืออยางเรงดวนดวยการมอบถุงยังชีพแกผูเดือดรอนจากการแพรระบาดของ
โควิด-19 และผูยากไร ในชุมชนตาง ๆ

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯไดสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู เพ�อใหชุมชน
เขมแข็ง ผานกิจกรรมตาง ๆ อันจะเปนพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนาอยางมั่นคงยั่งยืนตอไป
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ดานสาธารณสุข
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพงานสาธารณสุข
ดวยมุงหวังใหประชาชนโดยเฉพาะผูปวยที่ยากไร ให ไดรับการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง ทางมูลนิธิฯจึงได ใหการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อเคร�องมืออุปกรณการแพทยตาง ๆ ใหแกโรงพยาบาลรัฐมาอยางตอเน�อง รวมทั้ง
การเขาชวยเหลือผูปวยยากไร ให ไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงที

การดำเนินงานดานสาธารณสุขใน 5 ปที่ผานมา (ป 2559 - ป 2563)
การชวยเหลือผูปวยที่ยากไร ให ไดรับการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง กวา 12 โครงการ อาทิ
- โครงการดวงตาสดใส ไร โรคตอ เพ�อชวยเหลือผูปวยยากไร ในถิ่นทุรกันดาร ผาตัดตอกระจกฟรี
กวา 1,000 ดวงตา
- ชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูปวยเด็กโรคภูมิแพที่ตาทั้ง 2 ขาง
- ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูปวยที่ยากไร ทั่วประเทศ กวา 30 ราย
รวมเปนเงิน 7,109,353 บาท
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14 ปที่มุงมั่น เปนสะพานบุญ.....
เจือจุนคนทุกขยาก ยึดมั่นปณิธาน แทนคุณแผนดิน
โครงการที่ผานมา

"รวมเปนสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องคกรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการแตอยางใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค กลับคืนสูผูดอยโอกาสทางสังคมอยางแทจริง"
รวมบริจาค

ร ว มเป น สะพานบุ ญ กั บ เรา
เงินทั้งหมด 100% ของคุณ

บัญชี : มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย
เลขที่บัญชี: 059-2-42963-4 โทร 02-335-5555 ตอ 3505

จะนำไปชวยเหลือผูตกทุกข ไดยาก
อยางแทจริง

Email: donation.ligimgiew@toagroup.com
**การบริจาคเงินผานมูลนิธิฯ ทานสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใชลดหยอน
ภาษีเงินไดประจำปไดตามที่กฎหมายกำหนด

ติดตอเรา

มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 31/2 หมู 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท: 02-335-5555 ตอ 3324
โทรสาร: 02-312-8923 อีเมล: foundation@toagroup.com
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รายนามผูบริจาค ประจำป 2563
ลำดับ รายนามผูบริจาค
1
2
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7
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

กลุมบริษัทที โอเอและบริษัทในเครือ
คุณประจักษ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ
คุณวนรัชต - คุณปยะชนก ตั้งคารวคุณ
คุณจตุภัทร - คุณอรุณี ตั้งคารวคุณ
คุณณัฏฐวุฒิ - คุณเพ็ญนภา ตั้งคารวคุณ
คุณเขม - คุณบุศทรี หวั่งหลี
คุณบรรเจิด ตั้งคารวคุณ
คุณอรสา ตั้งคารวคุณ
บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปนทอ จำกัด (คุณกิตติ พงษศักดิ์)
บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา
บริษัท เอกรัฐทรานสปอรต จำกัด (คุณประทีป กิจจาพิพัฒน)
บริษัท ปฐวีเทอรมินัล จำกัด (คุณประวิตร วิรานุวัตร)
คุณเขียน ไชยศุภรากุล
บริษัท ทริปเปล อาร (ประเทศไทย) จำกัด (คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ)
บริษัท สีเพชรบางบอน จำกัด
บริษัท สมารทเพนท จำกัด
บริษัท เกียรติมงคล จำกัด
บริษัท โรงเสนหมี่ชอเฮง จำกัด (คุณสุจิตรา วงศสุรไกร)
บริษัท พรีมา ไทมส จำกัด (คุณวิภาดา ภารดีวิสุทธิ์)
คุณพูลศรี จงแสงทอง
คุณรุงรัตน ศรีเฟ�องฟุง
คุณเบญจรัตน สิงหสมบุญ
คุณยุวดี เตรัตนชัย
คุณพรทิพย รัตนวิไล
คุณพนิดา อุดมปณิช
คุณลัดดาวัลย แซเลา
คุณประภัสสร ศิริพรพันธุเลิศ
คุณบุญทรวง เศรษฐิวาณิชย
คุณปยะรัตน จานงกิจพานิช
หางหุนสวนจำกัด ดี.ดี.เอ. (คุณศิริพร ศุภโอภาสพันธุ)
บริษัท ธีรการพัฒนา จำกัด (คุณนภาพร ธีรภาพวงศ)
คุณสมลักษณ แสงปราสาท
บริษัท ธนพูนทรัพย แลนดแอนดเฮาส จำกัด (คุณจรินทร สุมานนท)
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จำนวนเงิน

6,770,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
10,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
20,000.00
38,000.00
70,000.00
30,000.00
13,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00

รายนามผูบริจาค ประจำป 2563
ลำดับ รายนามผูบริจาค

จำนวนเงิน

66
67
68

10,000.00
5,000.00
5,000.00

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

คุณกาญลดา ศิริมาตย
บริษัท เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ)
คุณวรเทพ สุวัฒนพิมพ (คุณสุนียพร สุวัฒนพิมพ)
คุณสุพงษ ลิ้มธนากุล (คุณอุบลรัตน ลิ้มธนากุล)
คุณปาลิตา คูสกุล
คุณศรีอนงค กีรติวรานนท
คุณเมธินี งามตระกูลพาณิช
บริษัท บิวตี้เจมสแอนดจิวเวลรี่ จำกัด (คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล)
บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด (คุณจริยา สกุลกิตติธารง)
คุณอรวรรณ คงเทศ
คุณสมจิต วัฒนสมบัติ
คุณศรีศุภางค มอฤทธิ์
คุณบรรหาร นิลเจียรสกุล
คุณสมฤดี นิลเจียรสกุล
คุณวราภรณ ธเนศวรกุล
คุณศริน เรืองศร (คุณงามนิจ เรืองศร)
บริษัท ยิม-ยุทธ จำกัด (คุณสุมาณี พรสมิทธิ์)
คุณปณตพร ธราธรณ
คุณสุธีรา อุปพัทธางกูร
คุณเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา
คุณชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา
คุณนุสรา เล็กวิจิตรธาดา
คุณวรพจน ฉัตรเสฐียรพงษ
คุณจิดาภา จิรวัฒนากาล
คุณพงษสัณห จิรวัฒนากาล
คุณธนิน จิรวัฒนากาล
คุณสุพัตรา ชัยวรวิทยกุล
คุณประชุม มาลีนนท
คุณธวัฒนชัย ศุภผลศิริ
บริษัท ริล (ไทยแลนด) จำกัด (คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ)
คุณกัลยา โลหรัตนเสน�ห

คุณนภัสนันท พรรณนิภา
คุณสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย
หางหุนสวนสามัญเทมส รังสิต (คุณดารณี ไพรัชเวทย)
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2,000.00
30,000.00
10,000.00
5,000.00
7,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
40,000.00
30,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
100,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
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ลำดับ
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72
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76
77
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90
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92
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100
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102

รายนามผูบริจาค
คุณสุรสิทธิ์ หิรัญญพิบูลย
คุณอิสราภรณ รัตนศุทธพบูลย
บริษัท วินดีสส ฟูด จำกัด (คุณวิไล วณิชยคูพลังกูร)
บมจ.ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมิคัลส (คุณพัชรา วีรบวรพงศ)
บริษัท สยามนุวัตร จำกัด (คุณเสาวณีย อัษรานุวัตร)
คุณสุรีย รัตนหิรัญญา
คุณพินทุสร ถนอมพฤฒิกุล
คุณนงเยาว โตวชิรกุล
บริษัท ริมหาด (อมรพันธวิลลา) จำกัด
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม (คุณศรีลาปาง สวาทยานนท)
คุณธิติ ธเนศวรกุล
คุณสิรินารถ ธเนศวรกุล
คุณรัตนา ชินบุตรานนท
คุณรุงนภา วงศศรีสุชน
คุณศิริรัตน สิงหสมบุญ
คุณดวงสมร สิงหสมบุญ
คุณวิน สุนทรกิจประไพ
คุณนริศรา ลิ้มธนากุล
คุณเยาวภา ลิ้มสวัสดิ์วงศ (คุณปริญดา ลิ้มสวัสดิ์วงศ)
คุณสุจินดา ชุณหชาคร
บริษัท โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุป จำกัด
คุณปติพัฒน ดาดาษ
คุณลัดดา วิศวผลบุญ
คุณพูนสุข ประธานราษฎรนิกร
คุณกัญจน อภิบรรณ
คุณเยาวนิจ อริยะภิญโญภาส
คุณอภัสรา ศิริคุรุรัตน
คุณจิตรีย รุงวิจิตรศิริ
คุณนพชนก ฐิติเศรษฐกุล
คุณกานดา จินดาโชตสิริ
คุณวิภา เลิศวิเศษ
คุณอุษณีย เรืองปญญาวุฒิ
คุณพรทิพย งามดารงเกียรติ
คุณมาลี แซอุง
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จำนวนเงิน
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
25,000.00
25,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
40,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
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123
124
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รายนามผูบริจาค
คุณสุพัตรา วิภาวีพิทักษ
คุณเกศราพร ตันติวิไลศิลป
คุณมนัส จงสืบโชค
คุณสมบุญ ลอเสรีวานิช
คุณแถมเพชร ทรงพงษ
คุณสมคิด เงินสงแสง
คุณสุภา ยงคพีระกุล
คุณพรทิพา เอื้อมบุญสุข
คุณเกศศิริ ลอยละวา
คุณนภา สีตวาริน
คุณวรพจน สุภิมารส
คุณปราณี อินทกาศ
คุณธัญลักษณ วิเชียรพงษ
คุณทวีพร พัฒนกิจเรือง
คุณมนชัย ฉัตรวรกุลชัย
คุณปณียา อินทกาศ
คุณบัญชรี มณีดิษฐ
คุณพิศิษฐ บุญจรรยา
คุณสัญชัย สไพพงศ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผูมีจิตศรัทธา (ไมประสงคออกนาม)
SUPERNAP (Thailand) Co., Ltd.
โครงการพิเศษ การขายผลไม ชวยเหลือผลผลิตเกษตรกร

จำนวนเงิน
1,000.00
500.00
30,000.00
12,000.00
10,000.00
8,888.00
5,000.00
4,000.00
2,000.00
5,000.00
10,000.00
600.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
100.00
30,000.00
50,000.00
1,000.00
800,000.00
11,204.00
75,000.00
113,708.00

รวมเปนเงิน 11,293,000 บาท

16

Mother L
i

Gi

w Tangkaravako
Gie
o

ation
ound
nF

m

ติดตอเรา
มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
31/2 หมู 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท: 02-335-5555 ตอ 3324
โทรสาร: 02-312-8923
อีเมล: foundation@toagroup.com

www.facebook.com/ligimgiew

www.ligimgiew.or.th

