คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งมือแพทยที่ขาดแคลน ประจําป ๒๕๖๑
วันเสาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับ ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๗ ปจอ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
ณ ลานบริเวณหนาอาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาและอาคารบานคุณพุม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เลขที่ ๓๕๓ ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย พระภิกษุ สงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอกและคณะเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
มีความประสงค์จะจัดทอดผ้าปา่ สามัคคี ประจําปี ๒๕๖๑ เพือ่ จัดหาทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ทย่ี งั ขาดแคลนให้กบั โรงพยาบาล ดังรายละเอียดแนบท้าย จํานวน ๗๙ รายการ
เป็ นเงิน ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งร้อยยีส่ บิ เก้าล้านบาทถ้วน )
จึงขอเรียนเชิญผู้มจี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเงินทําบุญตามศรัทธา เพื่อทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยและ
สิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ท่ ่านเคารพนับถือ ตลอดจนบารมีของหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง จงดลบันดาลให้ ท่านผู้มจี ติ ศรัทธา จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ั ชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยจํากัด สาขาภูเก็ต
ครอบครัวมีความสุข ปราศจากโรคภัย ตลอดกาลนานเทอญ และสําหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมทําบุญผ่านธนาคารสามารถโอนเงินได้ท่บี ญ
่ อ่ื ซือ้ื เครือ่ื งมือื แพทย์์ โโรงพยาบาลวชิริ ะภูเก็ต็ เลขทีบ่ี ญ
ชือ่ื บัญ
ั ชีี กองทุนทอดผ้า้ ปปาเพื
ั ชีี ๘๐๕ – ๐ – ๘๔๖๓๒ - ๖

กําหนดการทอดผาปาสามัคคี
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๕๕ น.
เวลา ๐๙.๓๐
๙
น
น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะผ้าปา่ กลุม่ ต่างๆ และพุทธบริษทั ทัวไปพร้
่
อมกัน ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
่
คณะกรรมการรวบรวมยอดเงินกลุม่ ผ้าปาสมทบ

พระสงฆ ๙ รูรปทํ
พระสงฆ์
ปทาพธ
าพิธี
นายนรภัทร ปลอดทอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต มาถึงบริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธอี าราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศลี
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระราชสิรมิ ุนี (สมใจ ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต แสดงปาฐกถาพิเศษ
- ถวายผ้าปา่ ผูแ้ ทนสงฆ์พจิ ารณาผ้าปา่
- กรวดนํ้า รับพร เสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์
พระราชสิริมุนี (สมใจ ป.ธ.5) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
กรรมการฝ่ายสงฆ์
พระครูพรหมประภัสสร(เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม เจ้าคณะอําเภอถลาง) พระครูปริยัติยานุยุต (เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม เจ้าคณะตําบลตลาดใหญ่ )
ที่ปรึกษา
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต็
นายถาวรวัฒน์์ คงแก้ว้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็็ต
นายสนิท ศรีวิหค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
ประธานกรรมการ นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย รองประธานกรรมการ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
กรรมการ
อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 8

ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 8

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแรงงาน ภาค 8

อัยการจังหวัดภูเก็ต

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

นายอําเภอเมืองภูเก็ต

นายอําเภอถลาง นายอําเภอกะทู้

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

ผอ.สนง.กกท.จังหวัดภูเก็ต

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้า สนง.ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

ผู้บัญชาการทััพเรือื ภาคที่ี 3

ธนารักั ษ์์พืน้ ทีภี่ ูเก็ต็

สรรพสามิติ พืน้ื ทีภี่ ูเก็ต็

หัวั หน้้า สนง.ป้ป้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยจัังหวัดั ภูเก็็ต

เกษตรจังั หวัดั ภูเก็ต็

ป
ประมงจั
งั หวัดั ภูเก็ต็

ผอ.โครงการชลประทานภู
โ
ป
เก็็ต

หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ภเู ก็ต

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตินิยมวิทยา จ.ภูเก็ต

ผอ.ททท.สนง.ภูเก็ต

ปฏิรูปที่ดิน จ.ภูเก็ต

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ภูเก็ต

ผอ.แขวงทางหลวงภูเก็ต

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดภูเก็ต

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

สถิติจังหวัดภูเก็ต

ผอ.ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ผอ.สนง.บังคับคดี จังหวัดภูเก็ต

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดภูเก็ต

ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.ภูเก็ต

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ภูเก็ต

พลังงานจังหวัดภูเก็ต

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ภูเก็ต

จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต

ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผอ.สนง.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาปฐมศึกษาภูเก็ต

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผอ.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

ผอ.โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผอ.โรงเรียน อบจ.ภูเก็ต

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

นายกเทศมนตรี เมืองกะทู้

นายกเทศมนตรี เมืองป่าตอง

นายกเทศมนตรี ตําบลเทพกระษัตรี

นายกเทศมนตรี ตําบลป่าคลอก

นายกเทศมนตรี ตําบลรัษฎา

นายกเทศมนตรี ตําบลราไวย์

นายกเทศมนตรี ตําบลฉลอง

นายกเทศมนตรี ตําบลเชิงทะเล

นายกเทศมนตรี ตําบลกะรน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี

ปลัดเทศบาลตําบลวิชิต

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ผอ. โรงพยาบาลป่าตอง

นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลกมลา

นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลเชิงทะเล

สาธารณสุขอําเภอเมือง

นายกเทศมนตรี ตําบลศรีสุนทร

ผอ. โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต

ผอ. โรงพยาบาลถลาง

สาธารณสุขอําเภอกะทู้

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ผอ.โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

สาธารณสุขอําเภอถลาง

หน.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ผอ.รพสต.บ้านแหลมชั่น

ผอ.รพสต.กะรน ผอ.รพสต.ราไวย์

ผอ.รพ.สต.รัษฎา

ผอ.รพสต.บ้านไม้ขาว

ผอ.รพสต.วิชติ

ผอ.รพสต.บ้านม่าหนิก

ผอ.โรงพยาบาลสิริโรจน์
ผอ.รพสต.บ้านเกาะนาคา

ผอ.รพสต.กะทู้

คลังจังหวัดภูเก็ต

ผอ.รพสต.เกาะแก้ว
ผอ.รพสต.กมลา

นายกเทศมนตรี ตําบลวิชิต

นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลไม้ขาว

ผอ.รพสต.บ้านเกาะมะพร้าว

ผอ.รพสต.สาคู

ผอ.รพสต.บ้านเกาะโหลน

ผอ.รพสต.ป่าคลอก

ผอ.รพสต.ศรีสุนทร

ผอ.รพสต.บ้านพารา

กรรมการ
ผอ.รพสต.เชิงทะเล

ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

ผอ.รพสต.บ้านบางเทา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมสปาภูเก็ต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต นายกสโมสรไลออนส์ภเู ก็ต นายกสมาคมผูส้ ื่อข่าวภูเก็ต กรรมการสมาคมพ่อค้าภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต นายกสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ต องค์การเภสัชกรรม จํากัด บ.ไทคูณ จํากัด บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จํากัด
บ.แจนเซ่น – ซีแลก จํากัด

บ.ไทยโอซูก้า จํากัด

บ.เกร็ตอีสเทอร์นดรั๊ก จํากัด

บ.แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปร
บ.ดเคเอสเอช
(ประเทศไทย)
เทศไทย) จากด
จํากัด

บ.ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
บ.ซาโนฟ
ปาสเตอร จากด
จํากัด

บ.ทีโอ เคมคอลส
บ.ทโอ
เคมิคอลส์ (1979) จากด
จํากัด

บ.จอห์นสัน แอนด
บ.จอหนสน
แอนด์ จอหนสน
จอห์นสัน (ไทย) จากด
จํากัด

บ.เซอร์เวียร์ ปร
บ.เซอรเวยร
ประเทศไทย
เทศไทย จํจากด
ากัด

บ.มาส จํจากด
บ.มาสุ
ากัด

บ.ทาเคดา (ปร
(ประเทศไทย)
เทศไทย) จากด
จํากัด

บ.เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)

บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จํากัด

บ.โนโวนอร์ดิสต์ ฟาร์มา จํากัด

บ.ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เมก้า วีแคร์ จํากัด

บ.ซันเท็น (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่)

บ.เมดิคอล บางกอก จํากัด

บ.ไบโอจีนีเทค จํากัด

บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคอล จํากัด

บ.ซาโนฟี่ – อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เมด้าฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ฟาร์มาดิกา จํากัด

บ.ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จํากัด

บ.แมคโครฟาร์แลบ จํากัด

บ.ไบโอวาลิส จํากัด

บ.พรอส ฟาร์มา จํากัด

บ.แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จํากัด

บ.มิลลิเมด จํากัด

บ.อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จํากัด

บ.อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จํากัด

บ.ส.เจริญเภสัช จํากัด

บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด

บ.โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด แผนกธุรกิจ แซนดอส

บ.อาร์ เอ็กซ์ จํากัด

บ.เอส เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

บ.เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

บ.เอ็ม เอส ดี จํากัด

บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด

บ.บีบี ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส

บ.เฟรเซนีอุส คาบี (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เมดไลน์ จํากัด

บ.แอโรแคร์ จํากัด

บ.แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ริโว่ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เฮคซ์ เทค ไทย จํากัด

บ.เอสดีภเู ก็ตคอมพิวเตอร์

บ.อันดามันโฮเทลซัพพลายจํากัด

บ.ภูเก็ต พีแอลซี ออโตเมชั่น จํากัด

บ.ซุปเปอร์ชีป

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด

บ.ชัยกานต์ พลาสติก จํากัด

บ.คอมเทค ยูนิฟาย ซิสเตมส์ จํากัด

บ.โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ่

บ.พี พี แคร์ แอนด์ คลีน จํากัด

บ.น้ําดื่ม เอส พี เอ จํากัด

บ.เอส พี ปอร์ซเลน จํากัด

บ.ภูเก็ต พรีเมี่ยมกู๊ดส์ จํากัด

บ.ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่น จํากัด

บ.ซัม เมดิคอล จํากัด

บริษัท เมดิทอป จํากัด

บ.แอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่)

บ.น้ําหนึ่ง ดริ้งกิ้ง วอเตอร์ จํากัด
บ.เอเพ็กซ์เซล่า จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บ.แสงดํารง จํากัด

บ.รักงานพิมพ์ จํากัด

บ.สีลมการแพทย์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

บ.ราชา โยค จํากัด

บ.แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ออโธพีเซีย จํากัด

บ.เทคโนเมดิคลั (มหาชน) จํากัด

บ.เทอรูโม (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ทรีท เมดิเซนซ์ จํากัด

บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จํากัด

บ.ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

บ.เอ็นจิเนียริ้ง เมดิคอล ซัพพลายจํากัด

บ.จีเซอร์จิคอล จํากัด

บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

บ.อะควาสตาร์ จํากัด

บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

บ.ตะวันแม็คไวสซ์ จํากัด

บ.ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จํากัด

บ.ยูนิเมด จํากัด

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จํากัด

บ.วีไอโอ กรุ๊ป จํากัด บ.อิสเมด จํากัด

บ.ไทยก๊อส จํากัด

บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จํากัด

บ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จํากัด

บ.ทูพีเค บิลเลียน เฮลท์แคร์ จํากัด

บ.อาร์คีริส จํากัด

บ.ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จํากัด

บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากัด

บ.นิวบอดี จํากัด

บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด

บ.พีเอสอี เมดิคอล จํากัด

บ.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

บ.ดิสโป – เมด จํากัด

บ.ไอทีเซ็นเตอร์ แอนด์ โซลูชั่น จํากัด

บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

บ.ทริมเมอร์ จํากัด

บ.พี เอส เค เมดิคอล จํากัด

บ.เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด

บ.ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่วป่า จํากัด

บ.เจ เอส วิชั่น จํากัด

บ.ซายน์ เอ็นจิเนีย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บ ซีเอ็มซี ไบโอเทค
บ.ซเอมซ
ไบโอเท็ค จากด
จํากัด

บ โซวิค จากด
บ.โซวค
จํากัด

บ ซินเนอร์ เทรดดง
บ.ซนเนอร
เทรดดิ้ง จากด
จํากัด

บ บี เอม
บ.บ
เอ็ม ไอ เมดคอล
เมดิคอล จากด
จํากัด

บ เอส เอสที เมดิคอล จากด
บ.เอส.เอสท.เมดคอล
จํากัด

บ วอเทค จากด
บ.วอเทค
จํากัด

บโปรเฟสชั่นแนล ซพพลาย
บ.โปรเฟสชนแนล
ซัพพลาย โซลู
โซลชัชน่ จํจากด
ากัด

บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ้ง จํากัด

บ.ทันตสยาม จํากัด

บ.ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริ้ง จํากัด

บ.บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ราชาโยค จํากัด

บ.เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด

บ.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.บีเจซี เอลท์แคร์ จํากัด

บ.เค.ซี.แอสซิสต์ จํากัด

บ.เซนต์จูด เมดิคลั (ประเทศไทย) จํากัด

บ.อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด

บ.ลัคเอเชีย จํากัด

บ.เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จํากัด

บ.ซีเมนส์ เฮลท์ แคร์ จํากัด

บ.โพสเฮลท์แคร์ จํากัด

บ.สหสินภูเก็ตการค้า จํากัด

บ.แสงชัยพาณิชย์ จํากัด

บ.วิคตอรี ครุภัณฑ์การแพทย์

บ.มินนิม จํากัด

บ.อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด

บ.เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด

บ.แมชชีน เวิลด์ บิชซิเนส จํากัด

บ.พรธิสาร จํากัด

บ.ภูเก็ตพรีเมียมกู๊ดส์ จํากัด

หจก.ภิญโญฟาร์มาซี (สํานักงานใหญ่)

บ.ภูเก็ตเธียรทอง จํากัด

บ.ฟอร์คอน จํากัด

บ.ไพศาลมากีต้าเพ้นท์ จํากัด

หจก.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย

บ.อีเอ เมคคานิกส์ จํากัด

หจก.สินสิริ เมดิเทค

บ.พีพีแคร์ แอนด์ คลีน จํากัด

หจก.ซีเอส.เมดิคอล อินเทนชีบแคร์

หจก.บางกอกอลูมเิ นียม

หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์

บ.สยามกรกิจ จํากัด

บ. คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จํากัด

หส.จินดาโอสถ

หจก.นครินทร์ เมดิเทค แอนด์ เซอร์วิส

หจก.คศา

หจก.ปกป้อง พลาสติกแอนด์แพคเกจจิ้ง

หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย

หจก.เทรบเบิล้ แคร์

หจก.กี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต

หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิง้

ร้านพรสวัสดิ์พาณิชย์ภเู ก็ต

หจก.พิชญ์เทรดดิ้ง

หจก.เอสพี เมดดิเทค

ร้านภูเก็ตอิงค์ซัพพลาย

ร้านอรวรรณผ้าม่าน

ร้านไทยยืนยง

ร้าน In – Pro Media

ร้านเมเดอร์ ซัพพลาย

ร้านอักษรภัณฑ์

ร้านอาหารไม้หมอนซีฟู๊ต

ร้านเจ.เอส.ซี.โปรดักส์

ร้านเอราวัณ

ปาณิราเพรส

ดวงรัตน์ผ้าม่าน

ร้านอาหารกันเอง1,2

สวนธนพล บายพาส กลุ่มบินหลา ฟ้าใส

ศิษย์เก่าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกท่าน

มูลนิธิน้อมเกล้าภูเก็ต

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

ชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ป่าตอง

ชมรมศิษย์เก่ารามคําแหง

ชมรมสงขลา

ชมรมทานตะวัน 18

ชมรมผู้เกษียณสาธารณสุขภูเก็ต

ชมรมผู้บริจาคโลหิต

ธนาคาร ธกส. สาขาภูเก็ต

ชมรมศิษย์เก่า มอ.

ชมรม อสม.ภูเก็ต

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพภูเก็ต

สมาคมชาวภูเก็ต

สมาคมหอการค้าภูเก็ต

สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย

สมาคมพยาบาลภูเก็ต

มูลนิธิทวีศักดิ์เกิดวงศ์บณ
ั ฑิต

ชมรมพัทลุง

ชมรมชาวนคร
สมาคมชาวเหนือ ภูเก็ต

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
คุคณอั
ณอญชล
ญชลี
วานิชเทพบตร
วานชเทพบุ
ตร

โรงแรมสวัสดีวิลเลจ
นพ บัญชา
นพ.บญชา
คันฉ่อง
คนฉอง

คุณกิตติชัย

คุณชนะ

ลีลาอนันตวงศ์

ถนอมศักดิ์

ชมรมนิด้าภูเก็ต
สโมสรโรตารี

ชมรม PKK ภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สมาคมธนาคาร ภูเก็ต

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงแรม ฉลองบีชโฮเต็ลแอนด์สปา
นพ เจษฎา
นพ.เจษฎา
จงไพบลย์
จงไพบู
ลยพฒนะ
พัฒนะ

มศ 5.รุ่นสุดท้าย
คุคณธนศั
ณธนูศกด
กดิ์

คุณดวงจิตต์

ตันติวิท

คุณธรรมนูญ

ร้านภูเก็ตเธียรทอง

ร้านสิริรัตน์
ร้านเกียรติสินธุ

หจก.ไลพ์ เมดิคอล

ร้านธรรมจักร (เจี่ยฮอง)

ร้านบูรบริดจ์

ศูนย์เอกสาร ที เค กรุ๊ฟ

ร้านภูเก็ต พี แอล ซี

ร้านบิวตี้ เคอร์เท่น

พึ่งเดช
พงเดช

ศิษย์เก่า ภว. สภก. รุ่นฟ้าสีทอง
คุคณเบญจวรรณ
ณเบญจวรรณ
ตัมพานวัวตตรร
ตมพานุ

คุคณวรพจน์
ณวรพจน

รัฐสีมา
รฐสมา

คุคณวี
ณวระ
ระ

วรรณวิชัยกุล

คุณประว้ติ

สุวรรณดิษฐกุล

นพ.วัฒนา

พรกุลวัฒน์

นายวุฒิ – นางวิมล กาศยปนันท์

วีระภุชงค์

คุณสมควร

ผลิพัฒน์
ผลพฒน
ตันนาภัย

คุณจันทรา

จรรย์แสง

คุณชยุต - คุณจิรายุ ภู่อคั รวุฒิ

คุณดวงละออ

ถิ่นธานี

คุณธํารงค์

งานทวี

ทพ.ประวิทย์

วีรสัตยานนท์

คุณวินัย

คุณจํารัส

พฤกษ์วัฒนวงศ์

คุณชวลิต

สาครสินธุ์

คุณดุสิต

มายะการ

คุณธีรวุธ

ศรีตุลารักษ์

คุณปิ่นเพชร

หวงธนะภัณฑ์

คุณวิภาพรรณ - คุณสมศักดิ์ คูสุวรรณ

คุณสมชัย

จิรายุส

คุณจํารูญ

ขอเสริมศรี

คุณชัยพิทักษ์

อึ๋งสินค้าตระกูล

คุณเต็กโห้ย – คุณสมนึก ศิลาพันธ์

คุณนันทภัค

สวัสดิเวช

คุณผิน

คิ้วคชา

คุณวิศิษฎ์

แซ่เต้ง

คุณสมชาติ

สมนาม

คุณจินตนา

กุลวานิช

คุณชัยวัฒน์

นฤขัตพิชัย

คุณถวิล

หยูด้วง

คุณนิคม – คุณขวัญอ่อน โอวาส

ทพ.พงษ์ศักดิ์

เกิดวงศ์บณ
ั ฑิต

คุณวิเศษ

จูภิบาล

คุณสุรศักดิ์

สมนาม

คุณจิรวิทย์

ปิติกุลสถิตย์

คุณณรงค์

หงษ์หยก

คุณถิรวุฒิ

ฉลองรัฐกิจ

คุณนิพนธ์

เอกวานิช

คุณพรพินิจ

พัฒนสุวรรณา

คุณวิษณุ

มั่นคง

คุณสมชาย – คุณธิดา ศิลปานนท์

คุณสุวณี

เสมอมิตร

รท.ภูมิศักดิ์

หงษ์หยก

คุณเอกภัคร

ฉลองรัฐกิจ

คุณนิมิตร

เอกวานิช

คุณรัชตากร

วทัญญุตา

คุณวีรวัฒน์ –นางพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล

นพ.สมนึก - ทพญ.วัชรี ผลเจริญ

รต สทิทน
รต.สุ

เทพบตร
เทพบุ
ตร

คุคณสทธภา
ณสุทธภา

โกยอัครเดช
โกยอครเดช

คุคณสั
ณสมพนธ
มพันธ์

แสงสวรรณ
แสงสุ
วรรณ

คุคณห้
ณหาย
าย – คุคณสธาภรณ์
ณสุธาภรณ เอกวานช
เอกวานิช

คุคณเรวั
ณเรวตต

อารีรอบ
อารรอบ

คุคณสมศรี
ณสมศร กาญจนาลั
กาญจนาลยย และครอบครั
และครอบครวว

คุคณสมบั
ณสมบตติ

อติเศรษฐ์
อตเศรษฐ

คุณอริยะ

งานวงศ์พาณิชย์

คุณอํานวย

คุ้มบ้าน

คุณเอกจุมพล

เอกศิลป์

คุณหลีอิ้ว วงศ์ทวีพิทยากุล และครอบครัว

คุณสุพตั รา จารุอริยานนท์ และครอบครัว

คุณสุดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

คุณสุขุม

วงศ์สวัสดิ์

คุณสุรชัย

ชัยวัฒน์

คุณจรัล

ส่างสาร

คุณชวนะ

เกียรติวนะเสวี

คุณศุภลักษณ์

สุหิรัญญวานิช

คุณเชาว์

เรืองสวัสดิ์

คุณสําราญ

สินธ์ทอง

คุณทรัพย์สิน

ภูผา

คุณสรายุทธ

มัลลัม

คุณศิริพงษ์

เลื่อนฉวี

คุณทิวัตถ์

สีดอกบวบ

คุณสมพร

ชุ่มพงษ์

คุณไพฑูลย์

ศิลปวิสุทธิ์

คุณวรพจน์

สุหิรัญญวานิช

คุณวิชัย

จิตติศักดิวัตร

คุณณฐกฤต

อ้วนอร่ามวิไล

คุณบุญฤทธิ์

ตันสกุล

คุณศุภศักดิ์

นุ่นสังข์

คุณบัณฑิต

เกิดวงศ์บัญฑิต

คุณษมากร

จงคิด

คุณบุญ

ยงสกุล

คุณมนต์ทวี

หงษ์หยก

คุณวัชร

จารุอริยานนท์

คุณพัทธนันท์

พิสุทธิ์วิมล

คุณกิระนุช

ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

คุณสุขแจนซิงห์

เศรษฐี

คุณไตรรัตน์

สันตอรรณพ

คุณจิกิต

สฤษดิพันธุ์

คุณประชิดพล

นุกุลพานิชย์วิพัฒน์

คุณสัจจพล

ทองสม

คุณกนก

สัตยพันธ์

คุณลักขณา

เตียววัฒนกุล

คุณวิทยา

ชัยธาวุฒิ

คุณณกรษิฎา

พิมพ์ทอง

คุณวีระชัย

ปรานวีระไพบูลย์

คุณเมธาพงศ์

อุปัติศฤงค์

คุณพรเทพ

รวยริน

คุณสิโรตม์

ตันนาภัย

คุณไชยา

ระพือพล

คุณณัฐกิจ

เลิศศักดาเดช

คุณวัฒนา

สวัสดี

คุณปรีชา

แสงทรัพย์ทวี

คุณพิภพ

ชัยชนะ

ุณสุรสทธิธ์
คณสรสิ

บุบณยั
ณยษเฐยร
ษเฐียร

คณสริ
ุณสุรยะ

ตามช
มชู

คณสขสั
ณ
ุ สุขสนนต์

ว่องสิสนไ
วอ
นไพบลย์
บูลย

คณธนกร
ุณธน ร

มูมสิสกธรรม

คณพรชั
ุณ รชยย

ศรีรกจเจรญชย
ิจเจริญชัย

คณสมเกี
ุณสมเ ยร
ยรติ

จิรอมรรัตนน์
จรอมรร

คณณรั
ุณณรนน

โโกยสมบรณ์
ยสมบูรณ

คุณสมเกียรติ

สุวัณณาคาร

นพ.สมศักดิ์ นันทศรีและครอบครัว

คุณภาวัต

ศุภสุวรรณ

คุณมานะ

ชลชวลิต

คุณเทมส์

ไกรทัศน์

คุณไพรัช

ทองโรจน์

คุณสมชาย

คบขุนทด

นพ.สมนึก จิรายุสและครอบครัว

คุณกฤติกร

วรเดชานิติธร

คุณสุรัตน์

เมลืองศิลป์

คุณพีรพงษ์

สุทธวิรีสรรค์

คุณก้าน

ประชุมพรรณ์

คุณเผด็จ

จินดา

คุณแจ่มจันทร์

ลิ้มรัตนเมฆา

นพ.นรา กิ่งแก้ วและครอบครัว

คุณวิศรุต

แซ่เต้ง

นพ.ธรณิศ

ตันติพิริยะกิจ

คุณเดชาธร

ภู่อัครวุฒิ

คุณสุจิร

บัวทอง

คุณกฤษฎา

ตันสกุล

คุณชนินท์ทัศ

ปจันทบุตร

คุณเอี่ยม

ถาวรว่องวงศ์

คุณภูเก็จ

ทองสม

คุณรัชภร

ภูไกรเลิศ

คุณธีรภัทร

นุ่มทิพย์

คณะแพทย์ – พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกท่าน

หากชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ของท่านผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ดว้ ย

