
“การร่วมสร้างโรงพยาบาล นับเป็นมหากศล ได้ช่วยเหลือผ้คนมากมาย การรวมสรางโรงพยาบาล นบเปนมหากุศล ไดชวยเหลอผูคนมากมาย 

ในการนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 

พบแต่ความสข ความเจริญตลอดไป”พบแตความสุข ความเจรญตลอดไป



กราบขอบพระคณ คณภาวิณี ร่วมบริจาคเตียงผ้ป่วย  กราบขอบพระคุณ คุณภาวณ รวมบรจาคเตยงผูปวย  

 22 มีนาคม 2559

 บริจาคเตียงผู้ป่วย จํานวน 1 เตียง มูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 บริจาคในนาม คุณสะเพียร ยุกตะบตุร



กราบขอบพระคณ คณดี ลําจวน ร่วมบริจาคที่นอนลม  กราบขอบพระคุณ คุณด ลาจวน รวมบรจาคทนอนลม  

 28 มีนาคม 2559

 บริจาคชดที่นอนลม จํานวน 1 ชด บรจาคชุดทนอนลม จานวน 1 ชุด 

 มูลค่า 8,500 บาท (แปดพันหา้ร้อยบาท)



กราบขอบพระคณ ดร บัญชา ทองมี ร่วมบริจาคสร้างห้องผ้ป่วยในพิเศษกราบขอบพระคุณ ดร.บญชา ทองม รวมบรจาคสรางหองผูปวยในพเศษ

 1 เมษายน 2559

 บริจาคเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) สร้างหอ้งผู้ป่วยในพิเศษ จํานวน 2 หอ้ง

 ในนามคุณพอ่ชม คุณแม่แจก ดร.บัญชา ทองมี และศูนย์ดแูลผู้สูงอายุ แม่โจ้เนอรส์ซิ่งโฮม



กราบขอบพระคณ คณวิโรจน์ เอกศรีทอง ร่วมบริจาคเตียงผ้ป่วยกราบขอบพระคุณ คุณวโรจน เอกศรทอง รวมบรจาคเตยงผูปวย

 1 เมษายน 2559

 บริจาคเตียงผู้ป่วย 1 เตียง และรถเข็นผู้ป่วย 1 อนั 

 มูลค่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาท)



กราบขอบพระคณ ผ้ร่วมบริจาคเงินสด สมทบกองทน รพ สันทรายกราบขอบพระคุณ ผูรวมบรจาคเงนสด สมทบกองทุน รพ.สนทราย

28 มีนาคม 2559

                       กราบขอบพระคุณ คุณนิภา ชาตอิารยะวดี ร้านอารยะภัณฑ์เครื่องเย็น 

่         จ.นครสวรรค์ ที่ร่วมบริจาคเงินสด มูลค่า 10,000 บาท 

                                     (หนึง่หมื่นบาทถ้วน)

 7 เมษายน 2559

ขอขอบพร คณ คณศาสนวดี สปรีย์ ที่ร่วมบริจาคเงินสด มลค่า 10 000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน)ขอขอบพระคุณ คณุศาสนวด สุปรย ทรวมบรจาคเงนสด มูลคา 10,000 บาท (หนงหมนบาทถวน)

ขอขอบพระคุณ คณุนพรดา สุขุประการ ที่ร่วมบริจาคเงินสด มูลค่า 500 บาท (ห้ารอ้ยบาทถ้วน)

 19 เมษายน 2559

ขอขอบพระคณ คณเบญจศีล ชื่นจิตต ์ที่ร่วมบรจิาคเงินสด มลค่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ขอขอบพระคุณ คณุเบญจศล ชนจตต ทรวมบรจาคเงนสด มูลคา 2,000 บาท (สองพนบาทถวน)



กราบขอบพระคณ ชมรมผ้สงอาย เทศบาลเมืองแม่โจ้กราบขอบพระคุณ ชมรมผูสูงอายุ เทศบาลเมองแมโจ

 12 เมษายน 2559

 มอบเงินเพื่อจัดซื้ออปุกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสันทราย 

 มูลค่า 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน)



กราบขอบพระคณ โรงเรียนอนบาลเนตรระหงษ์กราบขอบพระคุณ โรงเรยนอนุบาลเนตรระหงษ

 27 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559

 มอบเตียงผู้ป่วยชนดิ 2 ไก พร้อมเบาะและเสาน้ําเกลือ, ถุงนอนลมจํานวน 1 ชุด, 

  รถเข็นผ้ป่วยแบบพับได้ จํานวน 2 อนั และเครื่องดดเสมหะ 1 เครื่อง   รถเขนผูปวยแบบพบได จานวน 2 อน และเครองดดูเสมหะ 1 เครอง 

 มูลค่ารวม 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพนัห้ารอ้ยบาท)



กราบขอบพระคณ โรงแรมเชียงใหม่ภคํากราบขอบพระคุณ โรงแรมเชยงใหมภูคา

 4 พฤษภาคม 2559

 มอบเงินสด เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไต จํานวน 2 เครื่อง 

่ ึ่ ้ ้ มูลค่ารวม 1,000,000 บาท (หนงึล้านบาทถ้วน)



กราบขอบพระคณ คณอําพรรณ คณยศวัจน์ คณวิทล พร้อมคณะกราบขอบพระคุณ คุณอาพรรณ คุณยศวจน คุณวทูล พรอมคณะ

 9 พฤษภาคม 2559

 คุณอําพรรณ กุลณัฐนันท์ บริจาคเงินสด จํานวน 10,000 บาท, คุณยศวัจน์ อดิศัยสกุลเดช บริจาค

ิ ํ ิ ิ ิ ํเงินสด จํานวน 4,000 บาท และคุณวิทูล บริจาคเงินสด จํานวน 1,000 บาท

 เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อร่วมบริจาคเงินสดจํานวนดังกล่าว และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ 

ไม้เท้าช่วยพยงผ้ปว่ย รถเข็นผป้่วย รวมถึงสิ่งของจําเป็นแก่ผป้่วย อาทิ ผา้อ้อมผ้ใหญ่ กระดาษไมเทาชวยพยุงผูปวย รถเขนผปูวย รวมถงสงของจาเปนแกผปูวย อาท ผาออมผูใหญ กระดาษ

ชําระ นมกล่องพร้อมดื่ม 



กราบขอบพระคณ ผ้ร่วมบริจาคเงินสด สมทบกองทน รพ สันทรายกราบขอบพระคุณ ผูรวมบรจาคเงนสด สมทบกองทุน รพ.สนทราย

10 พฤษภาคม 2559

                      ขอขอบพระคุณ คุณแม่สมใจ ทดัเที่ยง และพี่น้อง ลูกหลานทุกคน

                                    ในครอบครัวสวนผักไทย (แสวง ทดัเที่ยง) ที่ร่วมบริจาคเงินสด 

                                    มูลค่า 12,000 บาท (หนึง่หมื่นสองพนับาท) เนื่องในโอกาสครบรอบ            

่                                    มรณกรรม 100 วัน ในวันอาทติยท์ี่ 31 มกราคม 2559 ของคุณพอ่สมหมาย 

ทดัเที่ยง เพื่อสมทบกองทนุโรงพยาบาลสันทราย ในการก่อสร้างโรงพยาบาล ทัง้นี้ไดป้ระสงค์อุทิศกุศลบุญนี้ 

ไปให้คณพ่อแสวง-คณแม่ช่มใจ ทดัเที่ยง, คณพอ่สมหมาย ทดัเที่ยง ไปใหคุณพอแสวง คุณแมชุมใจ ทดเทยง, คุณพอสมหมาย ทดเทยง 



“การร่วมสร้างโรงพยาบาล นับเป็นมหากศล ได้ช่วยเหลือผ้คนมากมาย การรวมสรางโรงพยาบาล นบเปนมหากุศล ไดชวยเหลอผูคนมากมาย 

ในการนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 

พบแต่ความสข ความเจริญตลอดไป”พบแตความสุข ความเจรญตลอดไป


