รายชื่อผู้เข้าร่วม “ กิจกรรมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจาปี 2563 ”
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ
รายชื่อและรอบเวลา
เวลา 09.00 น.
1. นายสาธิต ตรีสิทธิ์
2. คุณเบญจมาส พระนอนเขตต์
3. นายเอกภัทร์ อัศวภูมิ
4. นายยุทธกร สนทิม
5. คุณศิริลักษณ์ สุรัตนกูล
6. คุณนารีรัตน์ เรืองวุฒิ
7. คุณธัญญ์นภัส วีรพัฒนศรีกุล
8. คุณณัฐนันท์ เกิดศรีเพ็ง
9. คุณอุมาภรณ์ น้าค้าง
10. คุณสุพัตรา. รู้สรรพกิจ
11. นายชลิต จันทรัตน์
12. คุณปาณิสรา อังกุระ
13. คุณนันทนา พลีชมภู
14. นางสาววรัทยา ทาระธรรม
15. คุณธนัญญา กลัดแพ
16. นางสาวสุธิดา เรืองบุญ

เวลา 09.30 น.
1. คุณมีนา มณีสอดแสง
2. คุณณัฐชย ผกามาศ
3. คุณศุภชัย กวาวหนึ่ง
4. นายพลสรร สายฟ้า
5. คุณจงกลณี ปิยสุนทร
6. คุณจเร บุตรแม่กลอง
7. คุณมณีรัตน์ พรรฒพานิช
8. คุณภาณุวัฒน์ วิวัฒนาธรรม
9. คุณรมัณยา บุญยืน
10. คุณนันทวรรณ แจ้งจิตร
11. คุณกัลยา มีเดช

เวลา 10.00 น.
1. นาย กฤษฏา หมัดสมบูรณ์
2. นาย สุรชัย เจียมตน
3. นางสาวบุษรา จันทร์ลอย
4. นายธีรพันธ์ เติมแก้ว
5. คุณสุลัยฬา ตาเฮ
6. คุณกมลวรรณ ปรางสาท
7. นางสาวจุไรรัตน์ ไสยศาสตร์
8. คุณธนภัทร เรืองสันติ
9. คุณวิไลวรรณ สุพรม
10. นางสาวพัชรี สุขสวัสดิ์
11. คุณชนัญธิดา
12. คุณปิยะดา ผาสุข
13. คุณกชพร ยี่ภู่พันธุ์
14. คุณอริสรา สาระเวก

เวลา 10.30 น.
1. คุณสิริกร สังฆมณี
2. คุณณัฏฐนันท์ วุฒิวิมลโรจน์
3. คุณนารถฤดี โจลัตสาห์กุล
4. คุณชวลิต พุฒพิสุทธิ์
5. คุณเนียลิสา แซ่พั่ว
6. คุณจามร จันทร์เปล่ง
7. นายบุญธง วัฒนวรเวทย์
8. คุณภัทรนิธิ์ โสนารถ
9. คุณนิสากร ฉลาดแฉลม
10. คุณจันตราภรณ์ พันธ์ไชย
11. นางสาวปภสร อินชื่นใจ
12. คุณพรรณทิภา กรวิทยโยธิน
13. คุณสุประวีณ์ มั่งมีทรัพย์
14. คุณศรัญูู ไชยกันยา

เวลา 11.00 น.
1. คุณนันทภัทร ศรีชอบสุข
2. คุณอศวรรฐน์ เกิดสังข์
3. คุณอาทิตยา นันทิยะกุล
4. คุณสุวรีย์ บางแก้ว
5. คุณกนกพร กิม่ สิว
6. คุณสุรเชษฐ ชินบูรณ์
7. คุณกชกร ทองวัฒน์

เวลา 11.30 น.
1. คุณกวีสิทธิ์ ทิพย์ด้ารงค์
2. นางกรุณา ปวนะฤทธิ์
3. คุณนนทเศรษฐ์ ศรีเกิน
4. คุณปทิตตา ศิริสอน

เวลา 14.00 น.
1. คุณวชิรญาณ์ ป้อมกสันต์
2. นางสาวจุฑารัตน์ บาดดี
3. น.ส.สรัญธร ฐานะธนทิพย์
4. คุณดุลยทัต คันธวร
5. นายเกรียงศักดิ์ ภานุทัต
6. คุณเกศรินทร์ ทองงิว
7. คุณนลินอร ศรีทอง
8. คุณทิพาพร พรหมรักษ์
9. คุณภัทร์ธีรา เหล๊าะเด็น
10. คุณเพชรรวี ศรีต่ายข้า
11. คุณชวนชนก โกศิลญวงศ์
12. คุณภาณุมาศ สุวัณณกีฏะ

เวลา 13.30 น.
1. คุณสุชาดา พานทองดี

เวลา 13.00 น.
1. นางสาวศศิธร วรรณโท
2. คุณนวพร สุคันทา
3. คุณทรงศักดิ์ มังดินดำ
4. คุณบุษบา นักไร่
5. คุณภาณุพงศ์ กองตาพันธ์
6. คุณสิริจิตร์ เศวตสุทธิสิริกุล
เวลา 14.30 น.
1. คุณวทันยา ศรีไสยเพชร
2. คุณกิติยา น้อยนงค์เยาว์
3. คุณทิพย์วรรณ โชคชัย

** เพื่อดาเนิ นการตามมาตรการสาธารณสุข Social Distancing ในการป้ องกันและลดความเสี่ยงของ Covid-19 ขอให้ผบ้ ู ริ จาคโลหิ ตสวมใส่หน้ ากากอนามัยและ
รักษาระยะห่างทางสังคมขณะเข้าร่วมกิ จกรรม......ขอบคุณค่ะ
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