


รายช่ือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้า 
และรองเท้า ทั้งชายและหญิง ที่มีสภาพดีไม่ใช้แล้ว และรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า 

เพื่อท าเป็นหนังสืออักษรเบลล์ให้กับคนตาบอด 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชาฯ/ฝ่าย/สังกัด สิ่งของท่ีบริจาค จ านวน 
1.  นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน 8 ชิ้น 

2.  ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

เสื้อผ้าชาย4-6 ปี และตุ๊กตา 1 กล่อง 

3.  นางสาววรนุช ดีละมัน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป, 
กระเป๋า 

1 กล่อง 

4.  นายศิริชัย สาระมนัส ส าขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าผู้หญิง 1 กลุ่อง 1 กล่อง 
5.  นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 

ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป 
5 ชุด 

6.  นายวีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป, 
กระเป๋าโน๊ตบุ็ค 3 ใบ เสื้อผ้า
ทั่วไป   

1 กล่อง 

7.  ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 
ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป 

10 ชุด 

8.   สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า 7 เล่ม 
9.  นางณิศรา สุทธิสังข์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน 3 กล่อง 

10.  นางปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน 3 กล่อง 
11.  นางสาวสุนิสา สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รองเท้าผ้าใบ 3 กล่อง 
12.  นางสาวชวนี สุภิรัตน ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 

กระดาษโน้ต, ถุงผ้า 
3 กล่อง 

13.  นางศรีวิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 
เสื้อผ้า 12 ตัว กางเกง 4 ตัว  

3 กล่อง 

14.  ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 
ดินสอ 2 B ดินสอสี  

3 กล่อง 

15.  ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เสื้อผ้าเด็กผู้หญิง เสื้อผ้าเด็ก
อ่อน รองเท้า 

4 กล่อง 

     
     
     
     
     
 
 

 
 

  



 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชาฯ/ฝ่าย/สังกัด สิ่งของท่ีบริจาค จ านวน 
16.  นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิทินตั้งโต๊ะ, เสื้อผ้า, ตุ๊กตา, 

กระเป๋าผ้า 
2 อัน 

17.  นางสาวอรวรรณ มุกนนท์ ฝ่ายบริหารและวางแผน เสื้อผ้านักเรียนหญิง ชั้น ป.1- 
ป.6 

5 กล่อง 

18.  นายสมัคร นาคเกษม ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 2 เล่ม 
19.  นางสาวศิริพร บัวสีตัน ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 2 เล่ม 
20.  นางสาวชลิตา อินสะโร ฝ่ายบริหารและวางแผน รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าผ้าใบ 5 

คู่ รองเท้านักเรียน 4 คู่ 
2 กล่อง 

21.  นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง ฝ่ายบริหารและวางแผน รองเท้าผ้าใบ 2 กล่อง 
22.  นางสาวสุวภา น้อยจาก ฝ่ายบริหารและวางแผน อุปกรณ์การเรียน ของเล่น 10 กล่อง 
23.  นางพัทลาณี วรดิษฐ์  ฝ่ายบริหารและวางแผน เสื้อผ้านักเรียน ชาย/หญิง 2 เล่ม 
24.  นายวรวุฒิ สาสิงห ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน,  

รองเท้านักเรียนเด็ก 
1 กล่อง 

25.  นางสาวเยาวภา เทวะผลิน ฝ่ายบริหารและวางแผน รองเท้าผ้าใบ, เสื้อ กางเกง ชุด
อยู่บ้าน 

5 เล่ม 

26.  นายสุริโย ก่อวาณิชกุล ฝ่ายบริหารและวางแผน ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป 5 กล่อง 
27.  นายสมัคร นาคเเกษม ฝ่ายบริหารและวางแผน ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป 1 ชุด 
28.  นายชนะ กิตติกุลพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 2 เล่ม 
29.  นางสาวดารุณ ีบูระพิน ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 2 ชิ้น 
30.  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ ฝ่ายวชิาการ วิจัยและบริการวิชาการ ใช้เล่นหรือของใช้ทั่วไป, รองเท้า

ผ้าใบ, เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ใหญ่ 
10 กล่อง 

31.  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ ฝ่ายวชิาการ วิจัยและบริการวิชาการ ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 5 เล่ม 
32.  นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล ฝ่ายวชิาการ วิจัยและบริการวิชาการ ปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ 3 เล่ม 
33.  นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช ฝ่ายกิจการนักศึกษา กระเป๋าผ้า 5 ใบ 
34.  นายเกียรติภูม ิเส็งสมุทร ฝ่ายกิจการนักศึกษา เครื่องเขียน อุปกรณ์นักเรียน, 

ของเล่นเด็กเล็ก 
5 กล่อง 

 

รายช่ือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้า 
และรองเท้า ทั้งชายและหญิง ท่ีมีสภาพดีไม่ใช้แล้ว และรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า 

เพื่อท าเป็นหนังสืออักษรเบลล์ให้กับคนตาบอด 
 




