รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการครบรอบ 2 ปี
การก่อตั้ง
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
1. มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จานวน 10,000 บาท
2. บริษัท เพชรสมบูรณ์เจริญธัญญกิจ จากัด จานวน 200,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงสีสายสุนีย์ จานวน 500 บาท
4. นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1,000 บาท
5. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน) จานวน 1,000 บาท
6. สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ จานวน 1,000 บาท
7. สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จานวน 500 บาท
8. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 600 บาท
9. สมาคมส่งเสริมอาชีพมวลชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลาปาง จานวน 500 บาท
10. สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ จานวน 1,000 บาท
11. บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จากัด
จานวน 1,000 บาท
12. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2,500 บาท
13. บริษัท พาสเซอร์เวย์ จากัด
จานวน 2,000 บาท
14. ศาลจังหวัดเลย จานวน 1,000 บาท
15. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดขอนแก่น
จานวน 300 บาท
16. มหาวิทยาลัยสยาม
จานวน 5,999 บาท
17. ศาลจังหวัดอุทัยธานี จานวน 1,180 บาท
18. สถาบันการพลศึกษา จานวน 1,000 บาท
19. สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1,000 บาท
20. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)
จานวน 2,000 บาท
21. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
จานวน 3,000 บาท
22. นางสาวปณิดา รุจิวิศาล จานวน 100 บาท
23. สมาคมแม่บ้านตารวจ จานวน 3,000 บาท
24. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จานวน 3,000 บาท
25. โรงพยาบาลสิรินธร สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จานวน 2,000 บาท
26. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
จานวน 2,000 บาท
27. กรมทรัพยากรธรณี จานวน 300 บาท
28. นายสมโสถติ์ ดาเนินงาม ผู้อานวยการกองเกษตรสารนิเทศ สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 1,000 บาท
29. สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
จานวน 120 บาท
30. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต จานวน 500 บาท
31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 7,260 บาท
32. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดชลบุรี จานวน 1,000 บาท
33. สานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ จานวน 1,000 บาท
34. กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จานวน 470 บาท
35. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน จานวน 2,000 บาท

36. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จานวน 2,000 บาท
37. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จานวน 5,000 บาท
38. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จานวน 1,000 บาท
39. นายปิยชาติ เกสรทอง จานวน 3,000 บาท
40. โรงพยาบาลปิยะเวท จานวน 1,000 บาท
41. นางวนิดา สักการโกศล ผู้อานวยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จานวน 1,000 บาท
42. นางสาววันดี เรืองงาม สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 100 บาท
43. นางภัคพิชา จันทรศิริ จานวน 200 บาท
44. มูลนิธิสานึกรักบ้านเกิด จานวน 2,500 บาท
45. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 1,970 บาท
46. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จานวน 10,000 บาท
47. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จานวน 3,000 บาท
48. สานักงานที่ดินจังหวัดลาปาง สาขาเกาะคา จานวน 300 บาท
49. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จานวน 1,000 บาท
50. สานักงานที่ดินจังหวัดนครนายก จานวน 500 บาท
51. สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
จานวน 1,200 บาท
52. นายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จานวน 2,000 บาท
53. สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ จานวน 1,500 บาท
54. สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 1,500 บาท
55. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
จานวน 3,000 บาท
56. สมาคมรวมพลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จานวน 1,000 บาท
57. ชมรมศิษย์เก่ามูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
จานวน 3,000 บาท
58. สมาคมคนตาบอดจังหวัดอ่างทอง
จานวน 3,000 บาท
59. สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
จานวน 5,000 บาท
60. สมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดประเทศไทย
จานวน 500 บาท
61. สมาคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี
จานวน 3,000 บาท
62. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จานวน 3,000 บาท
63. สมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยนาท จานวน 3,000 บาท
64. สมาคมพิทักษ์สิทธิและประโยชน์คนตาบอดไทย
จานวน 3,000 บาท
65. สมาคมสหภาพหมอนวดคนตาบอด จานวน 1,500 บาท
66. สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย จานวน 500 บาท
67. สมาคมพร้อมใจคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จานวน 1,500 บาท
68. สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 3,000 บาท
69. สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 3,000 บาท
70. สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 1,500 บาท
71. สมาคมคนตาบอดมุสลิม
จานวน 600 บาท
72. สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา จานวน 1,200 บาท
73. คุณสมชาย ปัญญเอกวงศ์ จานวน 3,000 บาท

74. สมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตร
จานวน 1,500 บาท
75. คุณฤกษ์ชัย สุขเลิศ จานวน 3,000 บาท
76. สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทย จานวน 1,500 บาท
77. สมาคมพัฒนาคนตาบอดและคนพิการปราจีนบุรี จานวน 3,000 บาท
78. สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระบุรี จานวน 3,000 บาท
79. สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จานวน 3,000 บาท
80. สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุทัยธานี
จานวน 3,000 บาท
81. กรมประมง จานวน 3,000 บาท
82. สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
จานวน 1,500 บาท
83. สมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
จานวน 1,500 บาท
84. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จานวน 3,000 บาท
85. สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด จานวน 3,000 บาท
86. สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 3,000 บาท
87. สมาคมคนตาบอดจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 3,000 บาท
88. โรงพยาบาลพัทลุง จานวน 500 บาท
89. สานักงานศาลยุติธรรม จานวน 7,084 บาท
90. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 2,000 บาท
91. โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง จานวน 1,500 บาท
92. ศาลล้มละลายกลาง จานวน 925 บาท
93. สานักงานอัยการสูงสุด จานวน 500 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 391,408 บาท(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสีร่ ้อยแปดบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอาชีพเย็บผ้าคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1. สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จานวน 300 บาท
2. กรมพัฒนาที่ดิน จานวน 1,000 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน จานวน 500 บาท
2. นางสาวกลอยใจ สาเร็จวาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จานวน 200 บาท
3. นางสุภารัตน์ ทับเจริญ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จานวน 200 บาท
4. นางสาวจีนิษณา ใจชุ่ม สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จานวน 100 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จานวน 1,150 บาท
2. โรงพยาบาลกันตัง
จานวน 1,000 บาท
3. สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
จานวน 600 บาท

รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 2,750 บาท(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ
1. สานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 200 บาท
2. สานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 500 บาท
3. ศาลจังหวัดยะลา จานวน 1,000 บาท
4. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จานวน 3,000 บาท
5. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (โรงพยาบาลลพบุร)ี จานวน 1,000 บาท
6. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด จานวน 10,000 บาท
7. มูลนิธิ โรงพยาบาลศรีวิชัย
จานวน 2,000 บาท
8. โรงพยาบาลลาพูน
จานวน 500 บาท
9. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 1,000 บาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จากัด
จานวน 500 บาท
11. นางสาวปณิดา รุจิวิศาล จานวน 100 บาท
12. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 1,800 บาท
13. สถานีตารวจทางหลวง 2 กองกากับการ 8 กองบังคับการตารวจทางหลวง จานวน 500 บาท
14. สานักชลประทานที่ 15
จานวน 1,000 บาท
15. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จานวน 1,000 บาท
16. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จานวน 500 บาท
17. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
จานวน 500 บาท
18. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 2,000 บาท
19. บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จากัด
จานวน 1,000 บาท
20. มูลนิธิสานึกรักบ้านเกิด จานวน 2,500 บาท
21. กรมราชองครักษ์ จานวน 1,000 บาท
22. สานักงานชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 5,000 บาท
23. บริษัท ทีเคพีวี จากัด จานวน 2,000 บาท
24. กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพิชัยดาบหัก
จานวน 1,000 บาท
25. คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
จานวน 1,972 บาท
26. ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
จานวน 1,000 บาท
27. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 1,000 บาท
28. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จานวน 1,000 บาท
29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จานวน 2,000 บาท
30. คณะกรรมการกลางสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
จานวน 2,000 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 48,572 บาท(สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
และเครื่องจักรสาน
1. กรมปศุสัตว์ จานวน 460 บาท

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จากัด จานวน 1,000 บาท
3. นางสาวศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ จานวน 500 บาท
4. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จานวน 3,000 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 4,960 บาท(สี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพการจาหน่าย
เครื่องดื่มให้คนพิการ
1. ศาลจังหวัดลาปาง จานวน 2,000 บาท
2. สานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม จานวน 1,000 บาท
3. บริษัท นครชัยแอร์ จากัด
จานวน 2,000 บาท
4. สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี จานวน 1,000 บาท
5. สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
จานวน 500 บาท
6. โรงพยาบาลอุดรธานี จานวน 500 บาท
7. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จากัด
จานวน 5,000 บาท
8. สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จานวน 1,000 บาท
9. ศาลจังหวัดสุรินทร์
จานวน 500 บาท
10. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จานวน 500 บาท
11. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
จานวน 540 บาท
12. สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน )
จานวน 50,000 บาท
13. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จานวน 300 บาท
14. สานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
จานวน 610 บาท
15. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
จานวน 1,000 บาท
16. สานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 510 บาท
17. การท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวน 24,000 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 90,960 บาท(เก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
1. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จานวน 2,000 บาท
2. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2,500 บาท
3. บริษัท นครชัยแอร์ จากัด
จานวน 2,000 บาท
4. บริษัท เกษตรนาโชค จากัด
จานวน 2,000 บาท
5. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3 แม่สอด จังหวัดตาก
จานวน 220 บาท
6. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จานวน 2,000 บาท
7. มูลนิธิธรรมรักษ์
จาน
วน 2,000 บาท
8. กรมทรัพยากรธรณี จานวน 1,020 บาท
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 1,490 บาท
10. พล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ กองบัญชาการตารวจนครบาล จานวน 2,000 บาท
11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
จานวน 20,000 บาท

12. นายมงคล จัตุวงศ์ จานวน 2,000 บาท
13. สานักงานศาลปกครอง จานวน 5,500 บาท
14. องค์การเภสัชกรรม จานวน 3,000 บาท
15. สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จานวน 20,000 บาท
16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จานวน 650 บาท
17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จานวน 500 บาท
18. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1,400 บาท
19. สานักงานการขนส่งทางน้าที่ 1 สาขาพิษณุโลก จานวน 400 บาท
20. สานักงานอัยการสูงสุด จานวน 500 บาท
21. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 750 บาท
22. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จานวน 3,000 บาท
23. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 5,000 บาท
24. โรงพยาบาลห้วยยอด จานวน 500 บาท
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 2,470 บาท
26. โรงพยาบาลรัษฎา จานวน 1,000 บาท
27. ศาลจังหวัดจันทบุรี จานวน 1,458.27 บาท
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก จานวน 500 บาท
29. โรงงานยาสูบ จานวน 20,000 บาท
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จานวน 105,858.27 บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
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รายนามผู้บริจาคอุปกรณ์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร (บ้านโฮมฮัก)
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30 รายการ
มูลนิธิพระดาบส
บริจาคถังม๊อบทาความสะอาดพื้นบ้าน จานวน 20 ใบ
มูลนิธิเด็ก
บริจาคนมยูเอสที 10 ลัง , ขนมปังปีบ 5 ปีบ ,ของเด็กเล่น 3 รายการ (3 ลัง) และขนมขบเคี้ยว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
บริจาคสินทรัพย์จานวน 229 รายการ
คุณภัทรศรี วนิชาชีวะ
บริจาคอุปกรณ์ต่างๆ รวม 15 รายการ

หมายเหตุ สรุปยอด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553

