
“มุ่งมัน่ชว่ยเหลือสงัคม ตอบแทนคณุแผ่นดิน

ท ำดว้ยใจ..โดยไม่หวงัผลตอบแทน”

มูลนิธิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

รายงานประจ าปี 2562

องคก์รสาธารณกศุล ล าดบัท่ี 847 

ท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น



เลขท่ี 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทรศพัท ์ 02-335-5555 ต่อ 5870, 3505

โทรสาร 02-312-8923

เวลาท าการ 08.00 – 17.00 น. (วนัจนัทร ์- วนัศุกร)์

Website http://www.ligimgiew.or.th

Facebook  มูลนธิิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

Email supa@toagroup.com, nannapat_d@toagroup.com

“มุ่งมัน่ชว่ยเหลือสงัคม ตอบแทนคณุแผ่นดิน

ท ำดว้ยใจ..โดยไม่หวงัผลตอบแทน”

องคก์รสาธารณกุศล ล าดบัท่ี 847 

ที่ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน



❖ สารจากประธานและรองประธานมูลนิธิฯ

❖ ประวติัความเป็นมา

❖ วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน

❖ สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562

❖ รายนามผูบ้ริจาค ประจ าปี 2562

❖ ติดต่อเรา

สารบญั



นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ

ประธานมูลนธิิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

“เราเป็นแบรนดส์ีเบอรห์นึง่ของคนไทย 100% 

ที่ชนะ TOP-5 ของโลก มุ่งมัน่สู่การเป็นผูน้ าในตลาดอาเซียน 

เราจึงน าผลก าไรจากธุรกิจ มาช่วยเหลือสงัคม 

ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยไม่หวงัผลตอบแทน

ทั้งเรือ่งการศึกษาและช่วยเหลือผูย้ากไรใ้หม้ีคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน”

สารจากประธาน



นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานมูลนธิิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

“ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนั 

เราจึงพรอ้มเป็นส่วนเล็กๆ ทีย่ิง่ใหญ่

เพือ่แบ่งปันและสรา้งสรรคส์งัคมไทยใหน่้าอยู่ข้ึน

ซ่ึงน ามาสู่การเปลีย่นแปลงท่ีดีของสงัคมและประเทศชาติ”

สารจากรองประธาน



มลูนิธิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตัง้คารวคุณ 

ก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 เพื่อแสดงถึงความ

กตัญญูของครอบครวัตั้ งคารวคุณ ท่ีมีต่อบุพการีผูใ้ห้

ก าเนิด คือ คุณแม่ (ล้ี) กิมเกียว ผูเ้ป็นแบบอย่างที่เล้ียง

ลูกและครอบครวัดว้ยหยาดเหงื่อแรงกาย ผู้อยู่เบื้องหลัง

ธุรกิจของกลุ่มบริษัททีโอเอที่ประสบความส าเร็จอย่าง

มหาศาลจนถึงปัจจุบัน ด้วยเงินทุนตั้งต้นที่เกบ็หอมรอมริบ

เพียง 100,000 บาทเทา่นั้น

**ท่ำนถึงแก่กรรม เมือ่วนัที ่29 กมุภำพนัธ ์2555 (ค.ศ. 2012)

มลูนิธิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตัง้คารวคุณ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ล าดับที ่847 ทีไ่ม่มค่ีาใชจ่้ายด าเนินการใดๆ 

ทัง้สิ้ น และผูบ้ริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีไดต้ามจ านวนเงินที่บริจาค โดย คุณประจักษ ์-คุณละออ                                

ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ และประธานกลุ่มบริษทัทีโอเอ (TOA Group) อาทิ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน), บริษทั ทีโอเอ-ชูโกกุ เพน้ท ์จ ากดั, บริษทั ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั, บริษทั จอยสนั-ทีโอเอ เซฟต้ี ซิสเต็มส ์จ ากดั, กลุ่มธุรกิจผูจ้ าหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ                     

ทั้ ง SUZUKI, MG, Mercedes-Benz, บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน),                         

บริษทั Phelps Dodge International (Thailand) จ ากดั ผูผ้ลิตสายไฟฟ้าแรงสูง และสายเคเบิ้ ลคุณภาพ

มาตรฐานอเมริกา และกลุ่มบริษทั MM Group Companies ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเกี่ยวกบัแท่นขุดเจาะ

น ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติแบบครบวงจร (Oil & Gas One Stop Service Solution) 

ดังน้ัน เราจึงมุ่งม่ันด าเนินธุรกิจและน าผลก าไรที่ได้มาช่วยเหลือสังคม ตอบแทนคืนคุณแผ่นดินไทย เพ่ือเป็น

สะพานบุญช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะเร่ืองสนับสนุน

ดา้นการศึกษาทุกระดับชัน้ใหแ้ก่เด็กที่ตั้งใจเรียน มีความกตัญญู แต่ยากไร้  เพราะคุณประจักษ์เชื่อมัน่ว่า

“การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู ้เป็นก าลัง

ส าคัญในการพฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และช่วยแกปั้ญหาความยากจนในระยะยาวไดอี้กดว้ย” 

ประวติัความเป็นมา



มูลนิธิคุณแม่ล้ีกิมเกียว ตั้งคารวคุณ 

มีวตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินงาน 4 ประการ ไดแ้ก่

1) สืบสานการด าเนินงานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

2) สนบัสนุนงานดา้นศาสนาทุกศาสนา

3) สนบัสนุนดา้นการศึกษาและกิจกรรมเพือ่การศึกษาในทุกระดบัชั้น

4) สนบัสนุนงานดา้นสงัคม สาธารณประโยชนเ์พือ่ส่วนรวม 

และการช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน



มูลนิธิคุณแม่ล้ีกิมเกียว ตั้งคารวคุณ 

ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ไดด้ าเนินโครงการต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ 

รวมเป็นจ านวนเงิน 10,655,200 บาท

• โครงการทุนนกัศึกษาแพทยต่์อเนือ่ง 6 ปี คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ม.มหิดล รุ่นที ่1 จ านวน 10 ทุน

• โครงการทุนนกัศึกษาแพทยส์ตรีชนบทต่อเนือ่ง 6 ปี สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที ่1 จ านวน 8 ทุน

• โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน (จ านวน 4 ครั้ง)

• โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง) จ.มุกดาหาร

• โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรมัย์

• โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน โรงเรียนบางชนั (ปลื้ มวิทยานุสรณ)์ กรุงเทพมหานคร 

• โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนวดัสลุด จ.สมุทรปราการ (จ านวน 2 ครั้ง)

• โครงการสิง่แวดลอ้มดีในโรงเรียน 

• โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ง “โตได ้ตอ้งโตดี”

สรุปผลการด าเนนิงาน

• สนบัสนุนดา้นการศึกษาทุกระดบัชั้น

• โครงการ “ดวงตาสดใส ไรโ้รคตอ้” ปี 4 (จ านวน 2 ครั้ง)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ ์และ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

• โครงการสนบัสนุนจกัษุมูลนธิิแห่งประเทศไทย เพือ่ช่วยเหลือผูป่้วยยากไรที้เ่จ็บป่วยดว้ยโรคตา

• โครงการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ผูป่้วยยากไร ้

• โครงการช่วยเหลือสงัคม ผูป่้วย ผูย้ากไร้
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โครงการทุนนกัศึกษาแพทยศิ์ริราชต่อเนือ่ง 6 ปี รุ่นที่ 1 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ม.มหิดล จ านวน 10 ทุน

ประจ าปีการศึกษา 2557-2562

รวมเป็นเงิน 5,656,500 บาท 

ดา้นการศึกษา
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ท าเนยีบทุนนกัศึกษาแพทยศิ์ริราชต่อเนือ่ง 6 ปี รุ่นท่ี 1 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ม.มหิดล จ านวน 10 ทุน

ประจ าปีการศึกษา 2557-2562

รวมเป็นเงิน 5,656,500 บาท 

นายอิทธิโชต์ิ อมรจิรพร

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.68

โทร. 083-604-4489 

น.ส.พรเพชร ทรงศิริทตัต์

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.69

โทร. 081-532-1511

นายศรนัปกรณ ์เพิม่พฒันเ์ดชากุล

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.63

โทร. 083-010-0759 

น.ส.ชติุกาญจน ์ ปรีชาบริสุทธ์ิกุล

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.50

โทร. 081-532-1511

นายศิวกร สุธรรมโกศล

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.47

โทร. 083-317-8755

นายพุฒิพงศ ์ภู่ตระกูล

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.49

โทร. 083-007-5303

นายศิวกร ช่ืนชู 

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.28

โทร. 083-523-9911

นายภาธร เทียนทองดี

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.10

โทร. 083-317-8755

นายศรณัยช์ยั แพรเจริญชยั

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 3.14

โทร. 098-271-6498

นายวีรวงศ ์ธนกุลฐิติรชัต์

ศริิราชพยาบาล ม.มหิดล

เกรดเฉล่ีย 2.93

โทร. 085-145-3737

ดา้นการศึกษา
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โครงการทุนนกัศึกษาแพทยส์ตรีชนบทต่อเนือ่ง 6 ปี รุ่นท่ี 1 

สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ จ านวน 8 ทุน

ประจ าปีการศึกษา 2557-2562 ปีละ 626,667 บาท

รวมเป็นเงิน 3,760,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



ท าเนยีบทุนนกัศึกษาแพทยส์ตรีชนบทต่อเนือ่ง 6 ปี รุ่นท่ี 1 

สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ จ านวน 8 ทุน

ประจ าปีการศึกษา 2557-2562

รวมเป็นเงิน 3,760,000 บาท 

น.ส.ณิชกุล จนัทะศรี

ม.อบุลราชธานี

เกรดเฉลีย่ 2.99

โทร. 080-001-4700

น.ส.วนัวิสาข ์โสวรรณี

ม.อบุลราชธานี 

เกรดเฉล่ีย 3.45

โทร. 085-302-6045

น.ส.สุวพชิชา หอมจะบก

ม.อบุลราชธานี

เกรดเฉล่ีย 3.00

โทร. 083-128-5627

น.ส.ปทิตตานนั ทุมมากรณ์

ม.อบุลราชธานี

เกรดเฉล่ีย 3.28

โทร. 084-676-4588

น.ส.จงรกัษ ์ค าคง 

ม.ขอนแก่น

เกรดเฉล่ีย 3.34

โทร. 086-938-5512

081-680-8886

น.ส.มิง่ขวญัชนก หมุนลี 

ม.ขอนแก่น

เกรดเฉล่ีย 3.29

โทร. 086-099-2213

น.ส.กานตม์ณี ทินะ

ม.เชียงใหม่

เกรดเฉล่ีย 3.32

โทร. 098-268-6303

น.ส.สิรินาถ แสนนาวิน 

ม.มหาสารคาม

เกรดเฉล่ีย 3.50

โทร. 086-223-6688

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ท่ีมีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตญัญู แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 จ านวน 2,185 ทุน รวม 437 โรงเรียน

รวมเป็นเงิน 4,326,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ท่ีมีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตญัญู แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 จ านวน 2,185 ทุน รวม 437 โรงเรียน

รวมเป็นเงิน 4,326,000 บาท 

โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 (ครั้งท่ี 1)

• ทุนนกัเรียน จ านวน 550 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

• ทุนคุณครู จ านวน 110 โรงเรียนๆ ละ 1,400 บาท

• อุปกรณก์ารศึกษาและอาหารกลางวนั

โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 (ครั้งท่ี 2)

• ทุนนกัเรียน จ านวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

• ทุนคุณครู จ านวน 109 โรงเรียนๆ ละ 1,300 บาท

• อุปกรณก์ารศึกษาและอาหารกลางวนั

โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 (ครั้งท่ี 3)

• ทุนนกัเรียน จ านวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

• ทุนคุณครู จ านวน 109 โรงเรียนๆ ละ 1,300 บาท

• อุปกรณก์ารศึกษาและอาหารกลางวนั

โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร

ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 (ครั้งท่ี 4)

• ทุนนกัเรียน จ านวน 545 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

• ชดุของขวญัส าหรบัคุณครู 66,122 บาท

• อุปกรณก์ารศึกษาและอาหารกลางวนั

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียนและสนบัสนุน

และงบประมาณเพือ่เสริมสรา้งทกัษะทางวิชาการ
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง) จ.มุกดาหาร

มอบทุนการศึกษานกัเรียนยากจน จ านวน 120 ทุน เป็นเงิน 209,000 บาท

มอบทุนงบประมาณคุณครูวิชาคณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ เป็นเงิน 240,000 บาท

มอบทุนโครงการ “โตได ้ตอ้งโตดี” จ านวน 40 ทุน เป็นเงิน 294,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 743,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษา และทุน “โตได ้ตอ้งโตดี”

ทีม่ีผลการเรียนดีและปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ จ านวน 300 ทุน  

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรมัย์

มอบทุนการศึกษานกัเรียนยากจน จ านวน 270 ทุน เป็นเงิน 467,500 บาท

มอบทุนโครงการ “โตได ้ตอ้งโตดี” จ านวน 30 ทุน เป็นเงิน 162,000 บาท

รวมเป็นเงิน 629,500 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน

ที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์

โรงเรียนบางชนั (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ กรุงเทพมหานคร

มอบทุนการศึกษานกัเรียนยากจน จ านวน 300 ทุน เป็นเงิน 450,000 บาท

มอบทุนโครงการ “โตได ้ตอ้งโตดี” จ านวน 17 ทุน เป็นเงิน 116,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 566,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวนันกัเรียน

โรงเรียนวดัสลุด จ.สมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 211,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษาและเลี้ ยงอาหารกลางวนันกัเรียน

โรงเรียนวดัสลุด จ.สมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 271,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการสิง่แวดลอ้มดีในโรงเรียน จงัหวดัปทุมธาน ี

ประจ าปี 2562 จ านวน 7 โรงเรียน

รวมเป็นเงิน 140,000 บาท 

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ง “โตได ้ตอ้งโตดี”

แก่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มีความกตญัญู แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์

รวมเป็นเงิน 533,000 บาท 

1. นายธารากร แซ่จัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ช้ันปีที่ 3)

2. นายสหรัฐ มั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส ์ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (ช้ันปีที่ 4)

3. นายธนกฤต เกดิแก้ว คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ม.มหิดล (ช้ันปีที่ 3)

4. นายปรเมศร์ อ่อนสร้อย คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (ช้ันปีที่ 6)

ดา้นการศึกษา



โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ง “โตได ้ตอ้งโตดี”

แก่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มีความกตญัญู แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์

รวมเป็นเงิน 533,000 บาท 

5. นายทรงก าพล เจริญธรรม (ช้ันปีที่ 3) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์ 

6. น.ส.ศุภรัตน์ จันทร์ขจร (ช้ันปีที่ 1) สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

7. น.ส.นภสร เอี่ยมฉลวย (ช้ันปีที่ 1) คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรม

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

8. นายดนิษฐ์ แซ่อ้าย (น้องกจิโตเกยีว) ม.4 และ นายสรวีย์ แซ่อ้าย ม.5 

โรงเรียนโพธนิิมิตรวิทยาคม จ.นนทบุรี 

9. นายกติติพส บุญวงศ์ วิทยาลัยเทคนิค จ.พะเยา เป็นเงิน 18,000 บาท

10. น.ส.อสิริยาภรณ์ ทองสภุะ  (ช้ันปีที่ 1) สาชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา 

11. ด.ญ.ศุภนัฐ สทุธวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จ.พะเยา 

12. ด.ช.ทวิากร ม่วงงาม และ ด.ญ.วีรยา วงษ์สธุรรม ม.2 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง จ.พิษณโุลก

ดา้นการศึกษา



โครงการ “ดวงตาสดใส ไรโ้รคตอ้” ปี 4 ครั้งท่ี 1

ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์จงัหวดัเพชรบูรณ์

รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท 

ช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้



โครงการ “ดวงตาสดใส ไรโ้รคตอ้” ปี 4 ครั้งท่ี 2

ผ่าตดัตอ้กระจก 100 ดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                   

พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ณ โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

ช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้



โครงการสนบัสนุนจกัษุมูลนธิิแห่งประเทศไทย 

เพือ่ช่วยเหลือผูป่้วยยากไรที้เ่จ็บป่วยดว้ยโรคตา

รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 

ช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้



โครงการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ผูป่้วยยากไร ้

ด.ช.วีรภาพ เจริญบุญฑริก โรคภูมิแพด้วงตาทั้งสองขา้ง 

นายอภิวิชญ ์บุญเพ็ง / นายหลี จีฟาง / นายชาตรี ทรวดทรง 

และผูป่้วยผูสู้งอายุยากไร ้ที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ 75 ราย

รวมเป็นเงิน 620,000 บาท 

ช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้



รายนามผูบ้ริจาค

ล าดบั ช่ือผูบ้ริจาค จ านวนเงิน 

1
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

4,000,000                              

2 บริษทั เอราวณั เพาเวอร ์จ ากดั 1,000,000                            

3 บริษทั ทีโอเอ-ชูโกกุ เพน้ท ์จ ากดั 500,000 

4 บริษทั เชอรวู์ด้ คอรป์อเรชัน่

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

500,000

5 บริษทั กปัตนั โคท๊ต้ิง จ ากดั 300,000                                  

6
คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา 

บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน)
200,200                                  

7
บริษทั ทีโอเอ เพอฟอรม์มานซ ์

โคท๊ต้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 200,000 

8
คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์

บริษทั วี ไอ วี อินเตอรเ์คม จ ากดั  
200,000                                  

9

คุณสรสินธุ ไตรจกัรภพ 

บริษทั ทริปเปิล อาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

100,000                                   

10
คุณคริส องั

บริษทั ซีพเีอ็ม อกรีคลัเจอร ์จ ากดั 
100,000                 

11
คุณประวิตร วิรานุวตัร

บริษทั เวิลด ์เทอรม์ินลั จ ากดั  
100,000                                 

12
คุณประทีป กิจจาพพิฒัน์

บริษทั เอกรฐับริการ จ ากดั   
100,000                                  

13 คุณสรสินธุ ไตรจกัรภพ 100,000                              

14 คุณกวี หสัดินไพศาล 100,000                                   

15 คุณเขียน ไชยศุภรากุล 100,000                                  

16 คุณเพญ็นภา ตั้งคารวคุณ 94,000                                    

17 คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 50,000                                     

18 คุณละออ ตั้งคารวคุณ 50,000                                     

19 คุณวนรชัต ์ตั้งคารวคุณ 50,000

20 คุณจตุภทัร ์ตั้งคารวคุณ 50,000                                   

21 คุณณฏัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 50,000                                     

22 คุณบุศทรี หวัง่หลี 50,000                              

23 คุณรุ่งนภา วงศศ์รีสุชน 50,000                                    

24 คุณพศิิษฐ ์ บุญจรรยา 50,000                                     

25
คุณวิชาญ วงศกิ์ตติก าจร 

บริษทั สมารท์เพน้ท ์จ ากดั  
50,000                                    

ล าดบั ช่ือผูบ้ริจาค จ านวนเงิน 

26
คุณวิชาญ วงศกิ์ตติก าจร

บริษทั สีเพชรบางบอน จ ากดั 
50,000                              

27 มูลนิธิพทิกัษแ์ละคุม้ครองเด็ก 50,000                                     

28
คุณสุวี หทยัพนัธลกัษณ์

บริษทั วี.อาร.์ยูเนีย่น จ ากดั
50,000                               

29 คุณปิยะชนก ตั้งคารวคุณ  40,000                                    

30 บริษทั เจ นคระ พฒันาท่ีดิน จ ากดั   40,000                                     

31 คุณบญัชรี มณีดิษฐ ์ 30,000                                     

32 บริษทั พ ีที เรียลเอสเตท จ ากดั 20,000                                    

33 บริษทั ทีโอเอ โฮลด้ิง จ ากดั 20,000                                     

34 บริษทั ทีโอเอ จ ากดั 20,000                                   

35
บริษทั ริมหาด (อมรพนัธวิ์ลล่า) 

จ ากดั 

20,000 

36 บริษทั เจนเนซิส ไฮเทค จ ากดั 20,000                         

37 บริษทั พรีม่า ไทมส ์จ ากดั  20,000                                    

38 คุณสมทรง  วงศศิ์ริกุล 20,000                                     

39 คุณวรพจน ์ฉตัรเสถยีรพงศ ์ 20,000                                     

40 คุณคณิต สมิทธิวาส 20,000

41 คุณ สมจิต  วฒันสมบติั  20,000                                  

42 คุณพูลศรี จงแสงทอง 20,000                                   

43 คุณจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยธุยา 20,000                                     

44 คุณจิดาภา จิรวฒันากาล   20,000                                

45 คุณมนสั จงสืบโชค 20,000                                    

46 คุณสิริวฒัน์ โตวชิรกุล 20,000 

47 ผูม้ีจิตศรทัธา -ไม่ประสงคอ์อกนาม 20,000                                    

48 คุณเฟ่ืองลดา จิรวิบูลย ์ 15,000                                   

49 คุณพนัธทิ์พย ์รมเยศ 14,000

50 คุณแถมเพชร ทรงพงษ ์ 12,000 

51 คุณสมบุญ  ลอเสรีวานิช 12,000 

52 คุณพงศส์ณัห ์จิรวฒันากาล 10,000 

53 คุณจิดาภา จิรวฒันากาล 10,000

54 คุณสุรธชั จิรวฒันากาล 10,000 

55 คุณสมลกัษณ ์แสงปราสาท 10,000

56 คุณชาญชยั เล็กวิจิตรธาดา 10,000                                    



รายนามผูบ้ริจาค

ล าดบั ช่ือผูบ้ริจาค จ านวนเงิน 

57 คุณนุสรา เล็กวิจิตรธาดา 10,000                                    

58 คุณเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา 10,000                                

59 คุณศิริรตัน ์สิงหส์มบุญ 10,000                                   

60 คุณบณัฑิต  นิลเจียรสกุล     10,000                                    

61 คุณวิไล วณิชยคู์พลงักูร 10,000                                    

62 คุณบรรหาร  นิลเจียรสกุล      10,000                                   

63 คุณสมฤดี นิลเจียรสกุล      10,000                                    

64 คุณรุ่งรตัน ์ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 10,000                     

65 คุณณิศรา พงษศ์กัด์ิ 10,000                                    

66 คุณณฐัธยาน ์จินดาโชตสิริ 10,000                                     

67 คุณปิยจิต รกัอริยะพงศ ์ 10,000                                    

68 คุณพนิทุสร  ถนอมพฤฒิกุล 10,000                                     

69 คุณเบญจรตัน ์ สิงหส์มบุญ 10,000                                    

70 คุณสมนึก  ไอศูรยพ์ศิาลศิริ 10,000                                    

71 ผูม้ีจิตศรทัธา -ไม่ประสงคอ์อกนาม 10,000                                    

72 บริษทั ทราฟฟิก อินเตอรเ์นชัน่แนล 

เทรดด้ิง จ ากดั 

10,000                                    

73 คุณสมคิด เงินส่งแสง 8,888                                       

74 คุณณกุล วงศอ์นนัตศ์กัด์ิ 5,000                                   

75 คุณวารสิริ นภาพฤกษช์าติ 5,000                                      

76 คุณพรทิพย ์งามด ารงเกียรติ 5,000                                      

77 คุณมาลี  แซ่อุง 5,000                                     

78 คุณสุภา  ยงคพ์รีะกุล 4,000                                       

79 คุณปิติพฒัน ์ดาดาษ  4,000                                      

80 คุณสญัชยั  สไพพงศ ์ 3,000

81
บริษทั เดอะบี คลาส ออแกไนเซอร์

จ ากดั 

2,000                                     

82 คุณปกเกศ ศิริศรีตรีรกัษ ์ 2,000                                      

83 คุณศุภาวีร ์วฒันเลิศพงศ ์ 2,000                                      

84 คุณปิยดา ยคุนัธร 1,000                                       

85 คุณณิสา สงวนไทย  1,000                                      

86 คุณพลเดช เทอดพทิกัษว์านิช  1,000                                     

87 คุณจรวยพร ลีนานุพนัธุ ์ 1,000                                      

ล าดบั ช่ือผูบ้ริจาค จ านวนเงิน 

88 คุณวาณิศา เตชวรนนัท ์ 1,000                                     

89 คุณอคัรเดช ภทัรสินมโน  1,000                                      

90 คุณรตัติยา ภทัรสินมโน  1,000                                    

91 คุณอภิวฒัน ์ธรรมวิวฒันุกูร  1,000                                       

92 คุณรชัดาพร ธรรมวิวฒันุกูร  1,000                                      

93 คุณกิติพศ ชาญถาวรกิจ  1,000                                      

94 พ.ญ.ทศวรรณ  ธญัญธนาพร  1,000                                     

95 พ.ญ.ณปภชั ณฏัฐสุมน  1,000                                      

96 คุณเกศราพร  ตนัติวิไลศิลป์ 1,000                                      

97 คุณอลิสา วงศก์ระจ่าง  500                                           

98 คุณเอษา โชติชาครพนัธุ ์ 500                                           

99 คุณกานตธิ์ดา วฒันานิยม  500                                          

100 คุณนนัทพร ปุณวฒันา  500                                           

101 คุณวิวฒัน ์ธาราธีรภาพ  500                                         

102 คุณสุธิดา ศิริมงัคละ  500                                         

103 คุณรวิวรรณ ติวะวงศ ์ 500                                         

104 คุณชมพูนุท สิตรงัสี 500                                         

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

9,050,088 บาท



ติดต่อเรา

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือบญัชี มูลนธิิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 

ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรพัย ์สาขาเอกมยั 

เลขท่ีบญัชี 059-2-42963-4

มลูนิธิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตัง้คารวคุณ

องคก์รสาธารณกุศล ล าดับที ่847

เลขท่ี 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทรศพัท ์ 02-335-5555 ต่อ 5870, 3505

โทรสาร 02-312-8923

เวลาท าการ 08.00 – 17.00 น. (วนัจนัทร ์- วนัศุกร)์

Website http://www.ligimgiew.or.th

Facebook  มูลนธิิคุณแม่ลี้ กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

Email supa@toagroup.com, nannapat_d@toagroup.com

สามารถบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือโครงการต่างๆ ไดที้่

ผูบ้ริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน เพือ่น าไปลดหย่อนภาษี

กรุณำสง่ส ำเนำใบน ำฝำก พรอ้มระบุชือ่ และทีอ่ยู่ผูบ้ริจำค 

ถึงคณุนนัทน์ภสั ดีมำก 

โทรสำร: 02-312-8923 

อีเมล: Nannapat_d@toagroup.com

โทร. 02-335-5555 ต่อ 3505




