
หอศลิปกรุงเทพฯ ขอขอบคณุผูบ้รจิาคเงนิผา่นโปสการด์ใน

โครงการ Art in Postcards สว่นหนึง่ของโครงการระดมทนุ

เพือ่สนับสนุนการจัดกจิกรรมโดยหอศลิปกรุงเทพฯ ปี 2564

1 น.ส. ฐติารยี ์ไฉ่ประเสรฐิกลุ

2 นางสาว ภาวณีิ เกดิทอง

3 นาย ณัฐภัค อยูส่ม

4 ด.ญ. ศรัยรัตนธ์ร สนุทรประเวศ

5 นางสาว ชตุมิา ใยบวั

6 น.ส. ณัฏฐมน อณุานภิากร

7 นาง สชุานาฏ รัตนเลศินุสรณ์

8 MR NUTTAPHOL NOIBUATHIP

9 นางสาว พมิพช์นก เภาพมิพ์

10 นาย ระวนิ ศภุวานชิ

11 น.ส. ชญาภา เกล็ดสวุรรณ

12 MISS APICHAYA PLADSRI

13 นาย วชริวทิย ์หนูทมิ

14 นางสาว ธดิารัตน ์ป่ีชะวา

15 นาย ชฤต ภูศ่ริ ิ

16 นางสาว สปุรยีพ์ร สขุพอดี

17 ARANUT NUCHTHISARN MS

18 MISS Kornkanok Sunpakorn

19 น.ส. นันทภัค ดว้งโตด้

20 นาย พัทธพล พลเขต

21 MR.Thada Sukprasong

22 นางสาว นัฐนันท ์เขยีววชิยั

23 MISSNuchwara Kanlayavinai

24 นางสาว รัชนู อยูเ่ย็นเป็นสขุ

25 MR.Nattawut Phetsingto

26 น.ส. ภัทรวด ีจันทรศ์ภุกลุ



27 น.ส. ธนพรรณ จันทรศ์ภุกลุ

28 นาย กฤตวฒัน ์วเิศษสวุรรณ

29 น.ส. ธนภัทร โมกขณ์รงค์

30 MISSAphisara Wanphakwaen

31 น.ส.ปิยธดิา เกดิคุม้

32 น.ส. ดรัลรัตน ์ดจีา่ง

33 น.ส. พัชร ีปานศลิา

34 น.ส. กลรัตน ์แปลงทัพ

35 MISSUraiwan Phueanjan

36 น.ส. กติตญิา ทรัพยบ์นุนาค

37 น.ส. จนิดาภรณ์ อาศยัราษฎร์

38 น.ส. พรภัส พทิยาวริยิะกลุ

39 น.ส. ปณุญศิา เต็มมงคลชยั

40 MR.Parinya Thedudom

41 นางสาว กนัตฤ์ทัย จันทรด์ า

42 น.ส. คคนัมพร ราชพทัิกษ์

43 น.ส. สทุธปิระภา ถาวรสถติย์

44 นางสาว อสิราภรณ์ บ ารุงเพ็ชร์

45 น.ส. ปราณศิา ปรชีา

46 นางสาว ฉัตรประภา แวววงศ์

47 MRS BAIYA RATTANAWONGSA

48 น.ส. ฐานดิา เทีย่งสบืสาย

49 MISSChonnarathicha Somaiad

50 นาย ณัฐวฒุ ิรุง่ทอง

51 น.ส. ณัฐณชิา รักเหยา้

52 น.ส. กนัตนา สนรอ้ย

53 นาย ภานนท ์หัยกจิโกศล

54 นาย สชุาย พรศริกิลุ

55 นาย นฤพนธ ์เขยีวพลิาภ



56 น.ส. จฑุารัตน ์รัตนช์วีนิ

57 MS PENYATHIP MAIKAT

58 นางสาว กาญจนา พทุธานนท์

59 MR.Teerasak Naiviriya

60 ด.ญ. ธันยากร กลา้งาน

61 นาย กติตธิัช พสิชาติ

62 นาย ณัฐภัทร วตันะกลุ

63 น.ส. ปัณฑติา เกษมทรัพย์

64 นาย นราธปิ ค านลิ

65 นางสาว ญาดาภา พฤกษาหอม

66 MISS KAEWALEE WONGSAMAKEE

67 น.ส. กฤตยิาณี เจรญิสขุ

68 น.ส. ฮาวานี สาคอ

69 น.ส. ภาดา โพธิส์อาด

70 นาย ณัฐกติติ ์จันทรส์ทีอง

71 MISS NANTAWAN CHAEMBUNDIT

72 น.ส. ธัญลกัษณ์ วงัยายฉมิ

73 นาย คณุานนท ์ไทยสวสัดิ์

74 KTB G-Wallet

75 MISS KANOKWAN PRADA

76 นาย ดลุอาซสิ หมัดหมมี

77 น.ส. โสภติา แพงมาลา

78 นางสาว ญาดาภา พฤกษาหอม

79 น.ส. จริาภรณ์ ปอนค า

80 นางสาว พัชร ีหาญเวช

81 น.ส. อกัษรศริ ิสวุพันธว์ฒันา

82 นาย ภัทรพล โสมโสรส

83 MISSPonpicha Pethkaewkul

84 นาย นนทกร เหลีย่มลขิติ



85 น.ส. ปภาณนิ ศรเีปารยะ

86 น.ส. วลิาสนิี ทองมเีอยีด

87 MISSKanitta Rattanachotiwong

88 MR. ATITACHAT KAMSUTI

89 นางสาว อาคริา สพุรรณา

90 นาย พชิญะ สงัวาลย์

91 MISSWimonmanee Yomyat

92 นางสาว นลพรรณ ป่ินยะกลู

93 น.ส. เจนสิา สกลุเลศิวรัิตน์

94 นางสาว แวสไุรน ีปะกยีา

95 MISSThanyaphon Sanomcham

96 PIYAWAN SRIMANAS

97 นางสาว วสิารัตน ์กศุลสง่

98 น.ส. สปัุญญา สาลี

99 น.ส. อลษิา บญุแตง

100 นาย มนตร ี ช านาญโรจน์

101 นาย ปิยมติร ใบกวา้ง

102 นางสาว อลษิา โคตรทพิย์

103 Piyaporn Punthuvidya

104 น.ส. ศรัณยรั์ชต ์วมิลไชยจติ

105 น.ส. เณศรา จ านงค์

106 น.ส. กรณิฑา เหลา่มรกต

107 MR BOONYARIT WATTHANAKITWETSAKUN

108 MISSThararat Ruanbut

109 MISSTidarat Khotan

110 น.ส. วานชิา จันทรจ์รูญ

111 นาง สรีุง้ โตวานชิกลุ

112 MISSPimmada Kijthammarat

113 น.ส. สริญิา ฤทธชิยั



114 MR.Disorn Budso

115 น.ส. พรรณพลอย แกลว้กลา้

116 น.ส. รัฐโรจน์ จติรพนา

117 MISSatitthaya ngontha

118 MISSPANADDA HAMJATURAS

119 นางสาว กมลชนก ยงยศรุง่เรอืง

120 นางสาว อาทติยา พลแสน

121 นางสาว จริภา สงัขท์มิ

122 น.ส. สวุรรธนะ ตตยิพรสขุ

123 น.ส. อนัญญา กลบันุย้

124 นาย พชิญะ ปราบไพรี

125 นางสาว พมิพช์นก ชมภู

126 น.ส. กาญจนาวรรณ ชาวพจิติร

127 นางสาว ณัฐมณฑน ์พเิศษกลุ

128 น.ส. กรรณกิาร ์สงัขทมิ

129 นางสาว ญาราภรณ์ ภผูา

130 นางสาว ญาราภรณ์ ภผูา

131 นาย พชิญะ ดวงฟู

132 น.ส. รัตตยิากร ชชูพี

133 นาย เนตพิล นธิกิรกลุกติติ์

134 นางสาว ณัฐจรีา ฉัตรตนัใจ

135 น.ส. ชยาภา วรสงิห์

136 นางสาว ภัณฑริา เตชบวรเกยีรติ

137 MISSTidarat Laojan-an

138 น.ส. จารุวรรณ ภักตรผ์อ่ง

139 น.ส. พรหมพร มณีสรอ้ย

140 นางสาว อจัฉรา ไกรทอง

141 น.ส. นภัส พทุธรักษา

142 WIPAWAN SEREEPITAKKUL



143 MISS PIMPIMON SRIJARAS

144 นาย เชษฐณ์ภัฏ ขนุนันทเจยีม

145 นาง อนุชดิา ภริมยแ์กว้

146 นาย ชนกานต ์ชนิชชัวาล

147 นาย ณัฐวรี ์วอ่งวทิยโ์อฬาร

148 นาย ณัฐวรี ์วอ่งวทิยโ์อฬาร

149 ด.ช. จติตพัิฒน ์ตรรัีตนธรรม

150 น.ส. เขมจริา สาลี

151 นาย กนัตพ์จน์ ศริรินิโทสา

152 MISSPincha Pinitsakda

153 น.ส. กานตณ์ภัทร โชตวิยั

154 นาย พงษ์สรวง ตาชบุ

155 นาย ณัฐกมล วฒันพงษ์

156 ด.ญ. พชรพร ชววงศพั์ฒนากลุ

157 ปพัชญา วงศพ์รอ้มมลู

158 ภษูณศิา ธรีสถาพร

159 วรดา

160 นางสาวสดุารัตน์ เจรญิยิง่

161 นันทน์ภัส

162 กรกฎ จันทารักษ์

163 นางสาวชมพู่ ทววีทิย์

164 นนทพร เหาตะวานชิ

165 ปิยมาภรณ์ โพธิแ์สง

166 ฐตินัินท ์จ าเรญิ

167 ชญาภา เกล็ดสวุรรณ

168 สปุรยีพ์ร สขุพอดี

169 ชฤต ภูศ่ริ ิ

170 นางสาวปิยมาส แซอ่ึง้

171 รัชนู อยูเ่ย็นเป็นสขุ (มด)



172 ปานวาด ทองเจรญิ

173 น.ส. ปิยธดิา เกดิคุม้

174 อไุรวรรณ เพือ่นจันทร์

175 กนัตฤ์ทัย จันทรด์ า

176 ชลลดา รัตนวงศา

177 น.ส.ฐานดิา เทีย่งสบืสาย

178 น.สชลนราธชิา สมเอยีด

179 น.ส.ณัฐณชิา รักเหยา้

180 พรรณทอง รุง่ทอง

181 นาง เจตนา รักษ์ก าเนดิ (ฟ้า)

182 นายนพัิทธ ์กาละกาญจน์

183 รัดเกลา้ นามกนัยา

184 ธันยากร กลา้งาน

185 โสภติา แพงมาลา

186 นางสาวพัชร ีหาญเวช (เตย)

187 ธนพล มหาวรรณศรี

188 กนัญาภัสณ์ ชลธารอดุมลาภ

189 ธันยพร

190 เจนสิา สกลุเลศิวรัิตน์

191 ชือ่ นูรยีะห ์หะยนีาแว

192 ปิยวรรณ ครมีนัส

193 วสิารัตน์ กศุลสง่

194 วมิพว์ภิา สตัละคร

195 ปิยะภรณ์ พันธวุทิย์

196 สปัุญญา สาลี

197 บญุฤทธิ์ วฒันกจิเวชสกลุ

198 ธารารัตน์ เรอืนบตุร

199 ธดิารัตน ์ขอ้ตัน้

200 วานชิา จันทรจ์รูญ



201 นรนิทรส์ริี

202 สรีุง้ โตวานชิกลุ

203 สริญิา ฤทธชิยั

204 นริมล อศัวกลุ

205 ชาชา กลา้หาญ

206 พญ. นวพรรษ ตนัตมิาลา

207 นางสาวอลณีิ วเิชยีรไชย

208 น.ส.สรุษิา. แกว้สจัีน

209 คณุกลุภัสสร ์พรประภา

210 อนัญญา กลบันุย้

211 ษมาภร ภรมิณมงคล

212 นายคณาธปิ ปะวะภชูเก

213 กาญจนาวรรณ ชาวพจิติร

214 ณัฐทมล อภวินัท์

215 นางสาวญาราภรณ์ ภผูา

216 พชิญะ ดวงฟู

217 ธนัญวทิย ์สภุาวงศ์

218 พชิามญชุ ์คนธรรมศาสตร์

219 นางสาวเกศชนก มังสลุยั

220 นติยา จันทราคา

221 ธดิารัตน ์เลา่จันอนั

222 น.ส.สญัสนยี์ ทากลาง

223 คณุ นภัส

224 ทักษอร พลคง(พลอย)

225 พมิพพ์มิล ศรจีรัส

226 น.ส.ณัฐธชิา ลสีขุสาม

227 กาญจนา

228 พรกมล แสงไชย

229 นางสาววธสูริ ิพันธคง



230 Mint Painit

231 กลุม่ Street Photo

และผูบ้รจิาคอกีหลาย ๆ ทา่นทีบ่รจิาคผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ 


