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รายงานรอบปีบัญชี (24 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2557) 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด   


เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน


 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)ใคร่ขอ

รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล สำหรับรอบระยะ

เวลาระหว่างวันที่24มกราคม2556ถึงวันที่23มกราคม2557ให้ท่าน

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

 นับจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯที่ขยายตัวลุกลาม

ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และทำให้เศรษฐกิจโลกประสบภาวะถดถอย

ส่งผลให้รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกผ่อนคลาย

นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งการใช้นโยบาย

ผ่อนคลายทางการเงินนี้ ทำให้มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงิน

จำนวนมหาศาล และทำให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ใน

ระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยความคาดหวังว่าสภาพคล่องในระบบการ

เงินที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ จะช่วยให้ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนลดลง

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและทำให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้น

 ในระยะ�ปีข้างหน้าคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวบนความสมดุล

และมั่นคงมากขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น เห็นได้จาก

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ อย่างเช่น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณดีขึ้น

อัตราการว่างงานที่ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ความชัดเจนของนโยบายการเงิน

การคลังมีมากขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปมีทิศทางฟื้นตัวขึ้น

อย่างช้าๆ บางประเทศเริ่มมีการปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่ม

ขึ้นการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำและ

พร้อมจะช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยการเข้ารับ

ซื้อหนี้สาธารณะของประเทศนั้นๆ แบบไม่จำกัดวงเงิน ทำให้ความเสี่ยงใน

ตลาดการเงินลดลง ขณะที่ประเทศจีน คาดว่ายังสามารถประคองตัวเพื่อ

รักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ7 -7.5 โดยรัฐบาลจีน

จะหันมามุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเน้นการเติบโตสูงเหมือน

ในอดีตเนื่องจากเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่ส่วนประเทศญี่ปุ่น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบและกดดัน

เงินเยนให้อ่อนค่าลงมาก เริ่มส่งผลให้เศรษฐกิจเร่งตัวขึ้น แต่ยังมีความ

จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอีกมากเพื่อให้การขยายตัวมีความยั่งยืน

 สำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในช่วง � ปีข้างหน้าคาดว่าจะ

เติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 3 เนื่องจากแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

จากการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอ

ตัวลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ขาด

เสถียรภาพและการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อ รวมทั้งมาตรการกระตุ้น

ต่างๆของรัฐที่หมดลงส่วนการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐยังติดขัดขณะที่

การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 5-8 เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าสำคัญยังมีทิศทางที่ดีและเงินบาทที่อ่อนค่าลง

 ภาวะการลงทุนในตราสารทุนไทย ในระยะ 6 เดือนข้างหน้าจึงยัง

ไม่สดใสนัก ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจและ

การเมืองในประเทศ และมีความเสี่ยงที่อาจจะผันผวน ทั้งนี้ ขึ้นกับผลลัพธ์

ของการเผชิญหน้าทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้นักลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศชะลอการเข้าลงทุน ขณะที่มีแรงขายของนักลงทุนบางส่วนเพื่อ

ลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การที่ราคาหุ้นของกิจการที่มีธุรกิจแข็งแกร่ง

สามารถทำกำไรได้ดี มีกระแสเงินสดมั่นคง มีฐานะการเงินดี หรือ กิจการที่

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศน้อย ปรับตัวลง

ลดตามสภาวะตลาดจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว เมื่อปัญหา

การเมืองคลี่คลายและเศรษฐกิจไทยกลับมาเร่งตัวขึ้น ขณะที่ผลประกอบการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมเติบโตได้ประมาณร้อยละ8

- �2 ต่อปี ก็น่าจะทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะ

ต่อไป

 สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมากองทุนได้มีการปรับลดน้ำหนัก

การลงทุนในหุ้นลง เนื่องจากความเสี่ยงจากมาตรการ QE ของสหรัฐฯ

และปัญหาการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก โดยได้ปรับลดน้ำหนักหุ้น

กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลง จากการชะลอตัวของการบริโภคภายใน

ประเทศ เนื่องจากภาระหนี้ของภาคครัวเรือนสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อลดลง

และได้ลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มโรงแรมและกลุ่มขนส่งลงเนื่องจากหุ้นได้มีการปรับ

ตัวขึ้นมามาก รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่เห็นทางออก ทั้งนี้

กองทุนได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี เนื่องจากส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์มีการปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว และกลุ่ม

อิเล็กโทรนิคส์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและ

การเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

 สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 23

มกราคม2557ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

รวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ครั้งที่ 7/2557 เมื่อ

วันที่ �8 กุมภาพันธ์ 2557มีมติไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากกองทุนมีผลการ

ดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี และมีขาดทุนสะสมเป็น

จำนวนมากซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนด

 ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน

อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน



 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด



กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล (CSD) 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล	

 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 23 มกราคม
2557แล้วนั้น
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535

 ขอแสดงความนับถือ
 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)



 
 (นางสาวสิรีจริงจิตร)
 ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์



ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่	24	มกราคม	2556	ถึงวันที่	23	มกราคม	2557	

	 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	 จำนวนเงิน	 ร้อยละของมูลค่า	

	 (fund’s	direct	expenses)	 (พันบาท)	 ทรัพย์สินสุทธิ	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(managementfee) �9,4�7.5� �.�76%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(trusteefee) �,059.�4 0.064%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(registrarfee) �,323.92 0.080%

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน(advisoryfee) ไม่มี ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน 5�8.6� 0.032%

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 277.77 0.0�7%

ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ

 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 227.7� 0.0�4%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ �29.97 0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 22,954.63	 1.391%	

- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการซื้อขายหลักทรัพย์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
	ลำดับ	 ชื่อบริษัทนายหน้า	 ค่านายหน้า	 อัตราส่วนค่านายหน้า	

	 	 	 (พันบาท)	 แต่ละรายต่อ	

	 	 	 	 ค่านายหน้าทั้งหมด	
�. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) 9,768.77 72.5�%
2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน) �,563.49 ��.60%
3. บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)
 จำกัด 6�6.96 4.58%
4. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) 544.23 4.04%
5. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด 4�7.2� 3.�0%
6. บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส(ประเทศไทย)
 จำกัด 320.70 2.38%
7. บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน
 (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) �25.48 0.93%
8. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) 83.94 0.62%
9. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมอ็ง
 (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) 32.57 0.24%
	 รวมค่านายหน้า	 13,473.35	 100.00%	



ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
	 ครั้งที่	 วันปิดสมุดทะเบียน	 วันที่จ่าย	 จำนวน	
	 	 	 	 (บาท/หน่วยลงทุน)	

� 8มีนาคม2538 7เมษายน2538 �.25

2 8มีนาคม2547 22มีนาคม2547 0.75

3 4กุมภาพันธ์2548 �8กุมภาพันธ์2548 0.55

4 30มกราคม2549 9กุมภาพันธ์2549 0.55

5 27กรกฎาคม2550 9สิงหาคม2550 0.35

6 29มกราคม255� 8กุมภาพันธ์255� 0.55

7 4กุมภาพันธ์2553 �2กุมภาพันธ์2553 0.50

8 4กุมภาพันธ์2554 �6กุมภาพันธ์2554 0.75

9 �0สิงหาคม2555 22สิงหาคม2555 0.50

�0 �2กุมภาพันธ์2556 22กุมภาพันธ์2556 0.50

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน	 มูลค่า	 เจริญทรัพย์	 ดัชนี	

(สิ้นสุด	ณ	23	มกราคม	2557)	 หน่วยลงทุน	 ปันผล	 มาตรฐาน	

	 	 (บาท)	
ย้อนหลัง:3เดือน(25ตุลาคม2556) 7.487� -�2.92% -4.68%

 6เดือน(26กรกฎาคม2556) 7.4643 -�2.65% -4.84%

 �ปี(25มกราคม2556) 7.6299 -8.83% -3.66%

 3ปี(28มกราคม2554) 6.7�09 26.0�% 22.29%

 *นับจากวันที่เปลี่ยนนโยบาย

 เป็นกองทุนเปิดผสม

 (�6มีนาคม2543) 3.5�98 322.93% �52.33%

 **นับจากวันเริ่มโครงการ

 (24มกราคม2537) �0.0000 70.59% -32.5�%

* คำนวณโดยใช้ดัชนีมาตรฐานตามนโยบายกองทุนผสม

** คำนวณต่อเนื่องโดยใช้ดัชนีมาตรฐานตามนโยบายกองทุนตราสารทุนกับดัชนีมาตรฐานตาม

นโยบายการลงทุนของกองทุนผสม

ดัชนีมาตรฐาน คำนวณ จากค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับอัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA) กับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยระยะเวลา�ปีของธนาคารพาณิชย์3แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคาร

กสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยถ่วงน้ำหนักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนและคำนวณ

ตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 
ณ	วันที่	23	มกราคม	2557	


	 กลุ่มของตราสาร	 มูลค่าตามราคาตลาด	 %NAV	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ 372,�65,�02.99 25.7�%

 ต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 73,468,73�.70 5.08%

 ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

 ผู้รับรองผู้อาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับratingในระดับ - -

 investmentgradeเป็นผู้ออกผู้รับรอง

 ผู้รับอาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ - -

 ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าinvestment

 gradeหรือไม่มีratingเป็นผู้ออกผู้รับรอง

 ผู้รับอาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน



สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)  �5.00% ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อ

ผู้จัดการกองทุนได้ที่บลจ.ธนชาตโดยตรงหรือที่websiteของบลจ.ธนชาต

(http://www.thanachartfund.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(http://www.sec.or.th)

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ


 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

สามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุน ได้

ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.thanachartfund.com ในเมนู

หัวข้อ“ข้อมูลบริษัท”

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

	 บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	 รายการผลประโยชน์	
	 	 ตอบแทนของกองทุน	
BankofAmerica
TheBankofNovaScotia
ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ ข้อมูลวิจัยเพื่อใช้เป็น
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์เอ็น,วี. ข้อมูลในการตัดสินใจ
ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) ลงทุน
ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารบีเอ็นพีพารีบาส์
ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสินจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัด(มหาชน)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล 

ของรอบระยะเวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	24	มกราคม	2556	ถึงวันที่	23	มกราคม	2557	


รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม	

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท



รายชื่อผู้จัดการกองทุน	

	 ลำดับ	 ชื่อ	-	นามสกุล	
�. คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
2. คุณวีระพล สิมะโรจน์
3. คุณอำพล โฆษิตาภรณ์
4. คุณอนุชา จิตสมเกษม
5. คุณธนกร ธรรมลงกรต(เริ่ม26มี.ค.2556)
6. คุณศษิมณคิ์ กิติชาติพรพัฒน์
7. คุณกอบพร กุลสุรกิจ
8. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
9. คุณวิภาสิริ เกษมศุข
�0. คุณรัชนิภา พรรคพานิช
��. คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์(สิ้นสุด�6ก.ย.2556)

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 


ณ	วันที่	23	มกราคม	2557	

กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล	


 มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน � กลุ่ม

เป็นสัดส่วนร้อยละ5�.00

 กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล อาจ/จะมีการกระจุกตัวของการ

ถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน � ใน 3 ของจำนวนหน่วย

ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

ของบลจ.ธนชาตwww.thanachartfund.com
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 อัตรา	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	

หุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	 1,031,318.35	 73.49%	 1,031,318.35	 71.25%	

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 1,031,153.46	 73.47%	 1,031,153.46	 71.24%	

ธนาคาร	 	 	 	 	 	 160,250.02	 11.42%	 160,250.02	 11.07%	

 KBANK ธนาคารกสิกรไทย   444.30 77,752.50 5.54% 77,752.50 5.37%

 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน   428.00 �5,836.00 �.�3% �5,836.00 �.09%

 KTB ธนาคารกรุงไทย   400.00 7,�20.00 0.5�% 7,�20.00 0.49%

 TMB ธนาคารทหารไทย   26,��4.70 59,54�.52 4.24% 59,54�.52 4.��%

วัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 	 69,249.00	 4.93%	 69,249.00	 4.78%	

 SCC ปูนซิเมนต์ไทย    �68.90 69,249.00 4.93% 69,249.00 4.78%

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 100,148.85	 7.14%	 100,148.85	 6.92%	

 IVL อินโดรามาเวนเจอร์ส   58�.40 �2,500.�0 0.89% �2,500.�0 0.86%

 PTTGC พีทีทีโกลบอลเคมิคอล   �,�92.50 87,648.75 6.25% 87,648.75 6.06%

พาณิชย์	 	 	 	 	 	 136,353.60	 9.71%	 136,353.60	 9.42%	

 CPALL ซีพีออลล์    �,824.00 73,872.00 5.26% 73,872.00 5.�0%

 GLOBAL สยามโกลบอลเฮ้าส์   256.00 3,9�6.80 0.28% 3,9�6.80 0.27%

 MEGA เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์   2,988.00 58,564.80 4.�7% 58,564.80 4.05%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 	 221,794.38	 15.80%	 221,794.38	 15.32%	

 ADVANC แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส   345.50 74,282.50 5.29% 74,282.50 5.�3%

 DTAC โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น   496.60 49,�63.40 3.50% 49,�63.40 3.40%

 INTUCH ชินคอร์ปอเรชั่นส์   554.20 40,�79.50 2.86% 40,�79.50 2.78%

 THCOM ไทยคม    �,540.90 58,�68.98 4.�5% 58,�68.98 4.02%

พลังงานและสาธารณูปโภค		 	 	 	 	 41,004.88	 2.92%	 41,004.88	 2.83%	

 BANPU บ้านปู    �,45�.50 4�,004.88 2.92% 4�,004.88 2.83%

สื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 	 18,063.59	 1.29%	 18,063.59	 1.25%	

 VGI วีจีไอโกลบอลมีเดีย   2,007.07 �8,063.59 �.29% �8,063.59 �.25%

เงินทุนหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 15,748.32	 1.12%	 15,748.32	 1.09%	

 ASK เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง   937.40 �5,748.32 �.�2% �5,748.32 �.09%

อาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 33,228.00	 2.37%	 33,228.00	 2.30%	

 CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   �,�07.60 33,228.00 2.37% 33,228.00 2.30%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 166,677.12	 11.87%	 166,677.12	 11.52%	

 CPN เซ็นทรัลพัฒนา    �,443.30 57,37�.�8 4.09% 57,37�.�8 3.96%

 LPN แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์   �,370.50 2�,242.75 �.5�% 2�,242.75 �.47%

 SPALI ศุภาลัย    2,799.�0 44,505.69 3.�7% 44,505.69 3.07%

 TTCL โตโย-ไทย-คอร์ปเรชั่น   �,330.00 43,557.50 3.�0% 43,557.50 3.0�%

ขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 	 47,383.33	 3.39%	 47,383.33	 3.27%	

 AAV เอเซียเอวิเอชั่น   6,784.90 25,239.83 �.8�% 25,239.83 �.74%

 AOT ท่าอากาศยานไทย   �32.20 22,�43.50 �.58% 22,�43.50 �.53%

ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์	 	 	 	 	 	 21,252.40	 1.51%	 21,252.40	 1.47%	

 DELTA เดลต้าอีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)   408.70 2�,252.40 �.5�% 2�,252.40 �.47%

ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 164.89	 0.01%	 164.89	 0.01%	

อื่นๆ	 	 	 	 	 	 164.89	 0.01%	 164.89	 0.01%	

 MTRE เมืองไทยเรียลเอสเตท   3�8.75 �64.89 0.0�% �64.89 0.0�%
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ) 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 อัตรา	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 ดอกเบี้ย	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	

พันธบัตร	และ	ตราสารหนี้	รัฐบาล	รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกันโดย	

	 กระทรวงการคลัง	 	 	 	 	 	 40,822.75	 2.91%	 40,968.84	 2.83%	

อายุคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	 	 	 	 	 	 10,089.70	 0.72%	 10,106.96	 0.70%	

พันธบัตรรัฐบาล	 	 	 	 	 	 10,089.70	 0.72%	 10,106.96	 0.70%	

 LB�45B กระทรวงการคลัง 5.25% �2/5/2557 �0,000.00 �0,089.70 0.72% �0,�06.96 0.70%

อายุคงเหลือ	3	-	5	ปี	 	 	 	 	 	 5,065.97	 0.36%	 5,083.33	 0.35%	

พันธบัตรรัฐบาล	 	 	 	 	 	 5,065.97	 0.36%	 5,083.33	 0.35%	

 LB�76A กระทรวงการคลัง 3.25% �6/6/2560 5,000.00 5,065.97 0.36% 5,083.33 0.35%

อายุคงเหลือมากกว่า	5	ปี	 	 	 	 	 	 25,667.08	 1.83%	 25,778.55	 1.78%	

พันธบัตรรัฐบาล	 	 	 	 	 	 25,667.08	 1.83%	 25,778.55	 1.78%	

 LB�96A กระทรวงการคลัง 3.875% �3/6/2562 25,000.00 25,667.08 �.83% 25,778.55 �.78%

พันธบัตร	หรือ	ตราสารหนี้	รัฐวิสาหกิจ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	

	 ระบบสถาบันการเงิน	 	 	 	 	 	 331,132.90	 23.60%	 331,196.26	 22.88%	

อายุคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	 	 	 	 	 	 305,913.66	 21.80%	 305,913.66	 21.14%	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 305,913.66	 21.80%	 305,913.66	 21.14%	

 CB�42�3B ธนาคารแห่งประเทศไทย  �3/2/2557 30,000.00 29,964.�3 2.�4% 29,964.�3 2.07%

 CB�4220A ธนาคารแห่งประเทศไทย  20/2/2557 32,000.00 3�,948.36 2.28% 3�,948.36 2.2�%

 CB�4306A ธนาคารแห่งประเทศไทย  6/3/2557 60,000.00 59,852.76 4.27% 59,852.76 4.�4%

 CB�4306B ธนาคารแห่งประเทศไทย  6/3/2557 55,000.00 54,864.68 3.9�% 54,864.68 3.79%

 CB�44�0A ธนาคารแห่งประเทศไทย  �0/4/2557 �20,000.00 ��9,452.8� 8.5�% ��9,452.8� 8.25%

 CB�4O30A ธนาคารแห่งประเทศไทย  30/�0/2557 �0,000.00 9,830.92 0.70% 9,830.92 0.68%

อายุคงเหลือ	1	-	3	ปี	 	 	 	 	 	 25,219.24	 1.80%	 25,282.60	 1.75%	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 25,219.24	 1.80%	 25,282.60	 1.75%	

 BOT�58A ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.85% �9/8/2558 5,000.00 5,034.62 0.36% 5,096.3� 0.35%

 BOT�67A ธนาคารแห่งประเทศไทย 3.05% 23/7/2559 20,000.00 20,�84.62 �.44% 20,�86.29 �.39%

เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	 	 	 	 	 	 26.82	 0.00%	

 INITIAL/MAINTENANCEMARGIN เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)   26.79   26.82 0.00%

เงินฝากธนาคาร	 	 	 	 	 	 	 	 73,468.73	 5.07%	

ประเภทออมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	 73,258.38	 5.06%	

 SCB-S/A ธนาคารไทยพาณิชย์   38,060.47   38,066.9� 2.63%

 UOBT-S/A ธนาคารยูโอบี    35,�52.26   35,�9�.46 2.43%

ประเภทกระแสรายวัน	 	 	 	 	 	 	 	 210.36	 0.01%	

 TISCOB-C/A ธนาคารทิสโก้    2�0.09   2�0.36 0.0�%

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	

 สินทรัพย์อื่น        9,363.50 0.65%

 หนี้สินอื่น        (38,9�4.94) (0.03%)

รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 	 	 1,403,274.00	 100.00%	 1,447,427.57	 100.00%	
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	23	มกราคม	2557	



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล	

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล ซึ่ง

ประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนณ วันที่ 23 มกราคม

2557 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส

เงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน	

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช	ี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก

ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการ

เงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการ

สอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบที่

เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูก

ต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์

แต่ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น

โดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น	

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด

เจริญทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 และผลการดำเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน



 

 (นางสาวชมภูนุชแซ่แต้)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน8382

บริษัทพีวีออดิทจำกัด

กรุงเทพฯ�0มีนาคม2557





งบดุล 
ณ	วันที่	23	มกราคม	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย	์

 เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

  (ราคาทุน�,493,�02,656.7�บาท

  ในปี2557และ�,554,632,07�.26

  ในปี2556) 3,7,8,�0 �,403,274,004.42 �,7�4,796,742.02

 เงินฝากธนาคาร 5,�0 73,422,82�.�8 �3,�04,06�.77

 ลูกหนี้

  จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  �,957,394.54 �,204,636.22

  จากการขายเงินลงทุน 7 7,58�,704.74 85,404,2��.0�

 เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขาย

  ตราสารอนุพันธ์ 3,�0 26,789.93 -

 สินทรัพย์อื่น  79,795.86 98,432.38

  รวมสินทรัพย์  �,486,342,5�0.67 �,8�4,608,083.40

หนี้สิน	

 เจ้าหนี้

  จากการซื้อเงินลงทุน 7 37,339,560.20 �0�,676,897.80

  จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  64,535.00 540,433.53

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 �,44�,5�6.33 �,652,206.95

 หนี้สินอื่น  69,327.08 �06,635.34

  รวมหนี้สิน  38,9�4,938.6� �03,976,�73.62

สินทรัพย์สุทธิ  �,447,427,572.06 �,7�0,63�,909.78

สินทรัพย์สุทธิ:

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,2�9,943,47�.96 2,29�,444,042.77

 กำไร(ขาดทุน)สะสม

  บัญชีปรับสมดุล  �,239,225,505.38 �,22�,865,948.72

  ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน 4 (2,0��,74�,405.28) (�,802,678,08�.7�)

  สินทรัพย์สุทธิ  �,447,427,572.06 �,7�0,63�,909.78



สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 6.520� 7.4653

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

 ณวันสิ้นปี(หน่วย) 22�,994,347.�963 229,�44,404.2774
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	23	มกราคม	2557	



1.	 ลักษณะของกองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล	

 กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนดอายุโครงการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์(“ก.ล.ต.”)เมื่อวันที่24มกราคม2537ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน�0,000

ล้านบาท (แบ่งเป็น �,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ �0 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคาร

ไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วแลกเงิน

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน



2.	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยนอกจากนี้

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ �06

เรื่อง“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”



งบกำไรขาดทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	23	มกราคม	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน 3

 รายได้เงินปันผล 7 48,39�,634.72 37,382,65�.55

 รายได้ดอกเบี้ย  4,27�,7�4.28 ��,848,726.3�

 รายได้อื่น  - 4,305.90

  รวมรายได้  52,663,349.00 49,235,683.76

ค่าใช้จ่าย 3

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,7 �9,4�7,5�5.58 �8,3�2,5�3.29

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 �,059,�37.3� 998,864.37

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 �,323,92�.45 �,248,580.52

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  66,�00.00 66,000.00

 ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5,740.00 4,560.00

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  �,082,223.04 �,095,737.5�

  รวมค่าใช้จ่าย  22,954,637.38 2�,726,255.69

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  29,708,7��.62 27,509,428.07



รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

 รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  �25,209,373.25 264,60�,323.8�

 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

  จากเงินลงทุน  (249,993,323.05) �3�,659,742.99

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิ

 ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (�24,783,949.80) 396,26�,066.80



การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ

 จากการดำเนินงาน  (95,075,238.�8) 423,770,494.87

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ �

มกราคม2556ดังต่อไปนี้



 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�2 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20(ปรับปรุง2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

  รัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2�(ปรับปรุง2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

  เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�0 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี

  ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

  กิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2� ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จาก

  สินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

  ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการ

  รับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน



 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี

รอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่�มกราคม2557ดังต่อไปนี้



 มาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�(ปรับปรุง2555) การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่7(ปรับปรุง2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�2(ปรับปรุง2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�7(ปรับปรุง2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�8(ปรับปรุง2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�9(ปรับปรุง2555) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2�(ปรับปรุง2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

   เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

   เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่28(ปรับปรุง2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่3�(ปรับปรุง2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34(ปรับปรุง2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 (ปรับปรุง2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3 การรวมธุรกิจ

 (ปรับปรุง2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

 (ปรับปรุง2555)  ดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

 (ปรับปรุง2555)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

 ฉบับที่�  รื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ

   คล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

 ฉบับที่4  เช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

 ฉบับที่5  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

 ฉบับที่7  บัญชีฉบับที่29เรื่องการรายงานทาง

   การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

   รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 ฉบับที่�0

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่�2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่�3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 ฉบับที่�7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 ฉบับที่�8

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�5 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูป

   แบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

   บริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์



ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มใน

หรือหลังวันที่�มกราคม2559ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4 สัญญาประกันภัย



 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับ

ปีที่เริ่มใช้



3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	

 การแบ่งปันส่วนทุน	

 กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสมณวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล



 การวัดค่าเงินลงทุน	

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิใน

เงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้น

ที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทน

ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยณวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน



 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนณวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



 เงินลงทุนในอนุพันธ	์

 กองทุนจะรับรู้เงินประกันแรกเริ่มที่จ่ายเป็นสินทรัพย์และจะวัดค่ามูลค่าเงินลงทุนใน

อนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากราคาที่ใช้

ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

 กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว

ในงบกำไรขาดทุน



 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

เงินลงทุน



 การใช้ประมาณการทางบัญช	ี

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผล

ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้



4.	 ขาดทุนสะสมต้นปี	

 บาท

  2557 2556

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยก

 แสดงเป็นรายการต่างหาก  (2,322,357,2��.�5) (2,322,357,2��.�5)

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม24ม.ค.42)  (5,787,458.33) 8,937,268.�8

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม24ม.ค.42)  367,846,993.48 �76,960,294.37

กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

 สะสม(เริ่มสะสม24ม.ค.42)  �57,6�9,594.29 25,959,85�.30

ขาดทุนสะสมต้นปี  (�,802,678,08�.7�) (2,��0,499,797.30)
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5.	 เงินฝากธนาคาร	

 ณวันที่23มกราคม2557และ2556เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

  อัตราดอกเบี้ย

 บาท (ร้อยละ)

 ธนาคาร 2557 2556 2557 2556

ประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน) 2�0,09�.60 205,952.03 2.00 2.00

ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) 38,060,465.8� 796,940.05 0.85 0.625

ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) 35,�52,263.77 �2,�0�,�69.69 �.65 �.65

 รวมเงินฝากธนาคาร 73,422,82�.�8 �3,�04,06�.77



6.	 ค่าใช้จ่าย	

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนสรุปได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ �.�0ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน0.�0ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน0.�5ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน



 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน



7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่23มกราคม2557และ2556มีดังต่อไปนี้

 บาท นโยบาย

 2557 2556 การกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ �9,4�7,5�5.58 �8,3�2,5�3.29 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน �,323,92�.45 �,248,580.52 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)-ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์

ซื้อเงินลงทุน - 73,693,356.63 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน �3,30�,�70.85 6�,035,649.60 ราคาตลาด

เงินปันผล - 520,500.00 ตามที่ประกาศจ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ค่านายหน้า 9,768,772.�8 �4,559,036.95 ราคาตลาด



 ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 บาท

  2557 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย �,225,76�.50 �,4�3,403.��

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 83,574,.68 96,368.39

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

 เงินลงทุน - �2,789,700.00

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 7,58�,704.74 65,684,72�.94

 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 37,339,560.20 67,777,309.44



8.	 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน	

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่23มกราคม2557กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนใน

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน5,93�.92ล้านบาท(ปี2556:จำนวนเงิน9,0�7.�6ล้านบาท)

โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 359.34 (ปี 2556: ร้อยละ 579.74) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 6,�2�.68

ล้านบาท (ปี 2556: จำนวนเงิน 9,262.89 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 370.84 (ปี

2556:ร้อยละ595.54)ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี



9.	 การแบ่งปันส่วนทุน	

 เมื่อวันที่ �2 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่

ประชุมครั้งที่ 9/2556 ให้จ่ายเงินปันประจำปีจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่

23มกราคม2556ในอัตราหน่วยละ0.50บาทรวมเป็นเงิน��3.99ล้านบาท

เมื่อวันที่ �0 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนมีมติในที่ประชุมครั้งที่

22/2555 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้น

สุดวันที่23กรกฎาคม2555ในอัตราหน่วยละ0.50บาทรวมเป็นเงิน��5.95ล้านบาท



10.	 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน	

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า



 มูลค่ายุติธรรม	

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนณวันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่

ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสำคัญ



 เครื่องมือทางการเงิน	

 เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง

และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น



 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอก

เบี้ยในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของกองทุน



(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่23มกราคม2557  

 มีอัตราดอกเบี้ย

 ปรับขึ้นลงตาม มีอัตราดอก ไม่มีอัตรา

 อัตราตลาด เบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 73,422,82�.�8 - - 73,422,82�.�8

พันธบัตร  66,04�,989.66 305,9�3,66�.38 37�,955,65�.04

หลักทรัพย์จดทะเบียน - - �,03�,�53,464.00 �,03�,�53,464.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - - �64,889.38 �64,889.38

 เงินวางประกันตามสัญญา

ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 26,789.93 - - 26,789.93





�0

 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) ณ วันที่ 23

มกราคม2557มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

 ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดรวมณวันที่23มกราคม2557

 ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

พันธบัตร 3�6,003,358.64 30,285,2�0.40 25,667,082.00 37�,955,65�.04


 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

 วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 23 มกราคม

2557มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่23มกราคม2557  

  เมื่อทวงถาม ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี ไม่มีกำหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝาก 73,422,82�.�8 - - - - 73,422,82�.�8

 ธนาคาร

พันธบัตร - 3�6,003,358.64 30,285,2�0.40 25,667.082.00 - 37�,955,65�.04

หลักทรัพย์

 จดทะเบียน - - - - �,03�,�53,464.00 �,03�,�53,464.00

หลักทรัพย์ไม่

 จดทะเบียน - - - - �64,889.38 �64,889.38

เงินวางประกัน 26,789.93 - - - - 26,789.93

 ตามสัญญา

 ซื้อขายตราสารอนุพันธ์


 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจาก

การเก็บหนี้



 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน



 ความเสี่ยงด้านตลาด	

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่ง

ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง

สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือ

ด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ

ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคา

ของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้



 การบริหารความเสี่ยง	

 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเช่นการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน



11.	 การอนุมัติงบการเงิน	

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่�0มีนาคม2557



��

ประกาศ 


เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน	จำนวน	60	กองทุน	

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศ และแก้ ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

(*รายละเอียดแนบท้าย)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด (บลจ.ธนชาต)จึงได้ดำเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ

ของบลจ.ธนชาตจำนวน60กองทุนดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศข้างต้นกำหนดและได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.แล้วโดยการแก้ ไขรายละเอียด

โครงการกองทุนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่3�มกราคม2557เป็นต้นไปสรุปดังนี้

หัวข้อที่แก้ไข	

ข้อ3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

ข้อ3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ข้อ�4. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ข้อ22.�. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

ข้อ22.2. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้อ23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ข้อ23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย)

ข้อ26. การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(แก้ ไขเฉพาะกองทุนที่จ่ายเงินปันผล)

ข้อ27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ

ข้อ29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนกลุ่มที่	1 ได้แก่ กองทุน TSB/ TSARN/NMRMF/NGRMF/NFRMF/NMIXRMF/NERMF/ LTFD/BigCapLTF/N-SET/ SPT/OSEF/USD/

USD2/ASD/CSD/KSD/TTW�/PASD/STSD/NF-PLUS/PISD/PPSDแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/3.7/�4/22.�/22.2/23.2/23.3/

27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	2 ได้แก่กองทุนTGOV3M�/TGOV3M2/TGOV3M3/TGOV3M4/TGOV�/TGOV2/TGOV3/TGOV4/TGOV5/TGOV6/TGOV7/TFIX-

3M#2/TFIX-3M#3/TFIX-3M#4/TFIX-3M#5แก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.7/�4/22.�/22.2/23.2/23.3/27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	3 ได้แก่ กองทุน T-GlobalEQ/ T-GlobalEnergy/ T-GlobalValue/ T-PREMIUM BRAND/ T-GlobalBond/ T-MAP/ T-INFRA/

T-GlobalBondRMFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/�4/22.�/27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	4 ได้แก่กองทุนT-CASH/T-MONEYแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ�4/22.�/27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	5 ได้แก่กองทุนTGoldBullion-H/TGoldBullion-UH/TGoldRMF-H/TGoldRMF-UHแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6 /3.7/�4/22.�/22.2 /

27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	6 ได้แก่กองทุนTGOLDETFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/3.7/�4/22.�/27/28/29
กองทุนกลุ่มที่	7 ได้แก่ T-IncomePlus/ T-LowBeta/ T-Privilege/ T-SET50/ T-GlobalFixed/ T-LowBetaRMF/ T-GlobalEQRMFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ

ดังต่อไปนี้

	 ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	

 ข้อ�9.2การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ/ข้อ20.ข้อกำหนดอื่นๆ/ข้อ2�.ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

	 ส่วนข้อผูกพัน	

 ข้อ �7. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน / ข้อ �8. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน / ข้อ �9. หลัก

เกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน /ข้อ20.วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน /ข้อ2�.การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ /ข้อ

22.การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม/ข้อ23.การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวได้ที่

www.thanachartfund.comและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบลจ.ธนชาตฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน

โทรศัพท์0-2�26-8399กด0ในวันและเวลาทำการ


ประกาศณวันที่7กุมภาพันธ์2557



*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทน.46/2556,ที่ทน.47/2556,ท่ีทน.48/2556

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สน.36/2556,ที่สน.37/2556,ที่สน.38/2556,ที่สน.39/2556,ที่ทน.�0/2554,

ที่สน.2�/2554,ที่สข/น.58/2553,ที่สข/น.23/255
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น.ส.อาจิณวัตตะเสรี
น.ส.อรนุชศรีสุภรณ์
นางอุไรวรรณในเวียง
นายภามาสน์ไข่มุกด์
น.ส.ศุภมาศศรีมาศ
น.ส.ศรีอนงค์นิยมานนท์
นางศรีวรรณวิกยาธิปัตย์
น.ส.อารายาแสงไชย
น.ส.สว่างเจริญสมบัติ
น.ส.ศิริรัตน์พงศ์กิจวรสิน
นางสุมลฤชุพันธุ์
นายสุนันท์บินอาแว
นายภิญโญบุญแก้ว
นางเสาวนีย์ขุนทอง
นายเฉลียวเจี้ยนเซ่ง
น.ส.แจ่มจันทร์เทพาขันธ์
นางวารินทิพย์ศรีแก้ว
นางดวงสมรชาญเชิงพานิช
นายพินิจศิระสุข
นายคณิสรพูนสิน
นายประสิทธิ์แก้วนพรัตน์
นางนิจนภารัตนรัต
น.ส.พรรณีสถิรวรกุล
นายจำรัสรัตนพันธ์
น.ส.โสพิศโชติสิงห์
น.ส.อำพาบัวแก้ว
นางพวงศรีไชยชิต
นายสมชายสุขแป้น
น.ส.จันทราจรรย์แสง
นายวันชัยแซ่ตัน
นางเพ็ญรัตน์ผลเกลี้ยง
นางแฉล้มศรีสวย
น.ส.ธนาพันธ์แสงรุ้ง
นางสุภาพบัวงาม
นางศิริพรบุญเจริญ
นางเจริญใจสุขวัฒก์
นางสุนีย์พงษ์ธานี
นางวีณาวงศ์รัชตโภคัย
น.ส.ขมิ้นศรีคำทา
น.ส.สมพรเหลืองพวงแก้ว
นางทัศนีย์สนทิศปัญญา
นายทรงพลดวงจินดา
น.ส.พิทยาลักษณ์วงษ์ยะรา
นายสมัยศึกสมสกุล
นายประจักษ์เวชมนัส
นางกิมหล่วนลวพิมล
น.ส.เกษณีกันต์นิกุล
นายณรงค์หวังสุทธิพันธ์
นางสุกรีสุขธรรม
น.ส.วรรณีนิภานันท์
นายเกรียงไกรอินทร์อักษร
น.ส.ปทุมาปัญญาประเสริฐ
น.ส.พรทิพย์เดือนจันทร์ฉาย
นางวรรณาใจแสน
นางจิตราปรางค์วิเศษผู้จัดการมรดก
นายไพโรจน์จุลพงศธร
นางสุภาภรณ์วัฒนาเมธี
นายประจวบสุขเกษม
น.ส.วรรณศิลป์บุตรชา
ด.ญ.สุวิชญารังษี
ด.ช.พสวัตรังษี
นายสุพงษ์รังษี
นางดวงสมรขอบคำ
น.ส.ทองวรรณทาจ๋อย
นางดวงจันทร์วงค์รักษ์

น.ส.ลำดวนศิริภากรกาญจน์
นางพิกุลเนาวะดี
นางศิริพรดำแดง
นายอรุณโรจน์วังศรีคุณ
ด.ช.ฉัตรชัยวงศ์วัชรัตน์
นายสุรกรานต์ยุทธเกษมสันต์
นายไพจิตรทิมกระโทก
นางทองอยู่นิลอัยยกา
นายสมยศชาญผดุงสกุล
นางเล็กแซ่ตั้ง
นางชุติมาเฮงสวัสดิ์
น.ส.กิ่งกมลแซ่ตั้ง
นายวรรณชัยสัมพันธ์ชาติ
นายบัญญัติปาเดช
นางบุญเทพเสถียรวารี
นางสิริเพ็ญนิมิตรัตน์
นายวิทย์ถีระเจริญ
น.ส.สุวรรณาแซ่เตี่ยว
นางทวีดาพันธ์
น.ส.ธารทิพย์สุจิโต
นาวาตรีมานะจันทร์กุล
นายเฉลิมพลไหลไพบูลย์
นางกิมเฮี้ยะศรีพิพิธโภคา
น.ส.ปรีดาตั้งพานิช
นายสมนึกแซ่โง้ว
นางสุจฒิวรรณน้อยพันธ์
นางกนกพรโกมุทพันธ์
นางประทุมสง่าศรี
น.ส.เกษมศรีฤกษ์
นายธำรงค์กองจินดา
นางจินตหรากองจินดา
นายวิจักษณ์หงส์เจริญ
น.ส.อรอนงค์ไพรศรี
น.ส.เรณูทับทิมไทย
นางเพ็ญจิตสุขสุเพิ่ม
นางวัลลีย์วิจิตรานันท์
พล.อ.ต.เจิมเพ็ชรสุวรรณ
นางถนอมสินไวรักษ์สัตว์
น.ส.นัยนาภูศรีฤทธิ์
นางประพิมพรรณเกรียงวัฒนศิริ
นางเนาวรัตน์ศุภชัยศิริกุล
นางอารีย์สังยารอ
นางวีราแก้วปัญญา
นายสมศักดิ์รัตนภูมิภิญโญ
ด.ญ.ภัทรายุมีแก้วน้อย
น.ส.สุภิสสาวรรธนาคม
นางอรภาปิติเจริญ
นายศรวัชรงามอุโฆษ
นางชลธิราอารยวงศ์วาฬ
นางซ่อนกลิ่นวัชพันธุ์
นางอำนวยสุขสนตรี
นางกาญจนาคงถาวร
นางสมคิดเอื้อสุนทรพานิช
น.ส.อำนวยปรมาธิกุล
นายประเสริฐบุตรคาม
นางอัจฉราเมืองคุ้ม
นางวัลลภาปลอดทุกข์
น.ส.ดวงพรวิสารทพจน์
นายสันติแซ่จัง
นายเริ่มวิบูลย์พาณิชย์
นายวัชรพงษ์สีสาย
น.ส.กันยารัตน์ตันติชุติมา
น.ส.ทัศนีย์ชลสายพันธ์
น.ส.รุ่งทิพย์กุฎาธารพันธุ์
นางมณีบุณยเนตร

นายเชวงศักดิ์ทองจินดา
นายแดงง่ายดี
นางกิ่งพินกุลวิศิษฏ์
น.ส.นพพรศิริรัตน์
น.ส.ยินดีพ้นภัย
นางสุชาดาทองอำไพ
นางทัศนีย์แซ่ตั่น
นางสมบูรณ์อุทัยพันธ์
นางกอตีเยาะมูสอ
น.ส.อรทัยหมวกชุมบก
นางสุภาวดีโชคสกุลนิมิตร
นางวนิดาเพชรมาตย์
นางดำรงค์คงเจี้ยง
นายสุวัติเหล่าเจริญสุข
นางสุนีย์แซ่หว่อง
นายสมชายสิริวณิชชัย
นายนิกรคัคโนภาส
ว่าที่ร.ต.ต.หญิงอรุณรัตน์จันทร์ช่วย
นายโอฬารพัทธธรรม
น.ส.วรลักษณ์เมืองประดิษฐ์
น.ส.นันทพรเมืองประดิษฐ์
ด.ช.เอกพลเมืองประดิษฐ์
นางประภาวราชิต
น.ส.สุกัญญาแซ่จิว
น.ส.สุวิมลคลังเจริญกุล
น.ส.ธิดาอรุณรุจิพันธุ์
นางยุวดีเหล่าเทพพิทักษ์
น.ส.นางจันทร์หอม
น.ส.สงวนหม่อมมณี
น.ส.สถาพรดิเรกบุษราคม
นายนิโรจน์นิลสถิตย์
นางจำรูญเพชรสังกฤต
นางจรวยล่องวิลัย
นางวาสนามัยมณี
ด.ต.ขจรโพธิ์สุวรรณ
นายวิชาญลุ้งกี่
นางยินดีพานิช
นางบุญสมประทีปณถลาง
นางบุญรัตน์เพียรทอง
นายเชยเพียรทอง
น.ส.สิรีบุณยัษเฐียร
นางจิณนิษฐนุชรักญาติ
นางศุภลักษณ์กุลวิจิตร
นางบุญศรีสะภูริพงศ์
นางมณฑาคงขาว
นางเบี้ยเด่นมาลัย
นางบี้เล้งเจียวก๊ก
นางสุภิญญาจันทน์มาลา
นางไพรวัลย์เทียมทัด
น.ส.ปณิตาตูวิเชียร
พ.อ.อ.สมบูรณ์บุญหนุน
นายไพโรจน์วีระประทีป
น.ส.รำไพเครือรัตน์
ด.ญ.อุรวัฒน์แสงเดือน
น.ส.สุรัชสุบินประเสริฐ
นางสมทรงไตรหิรัญ
นางอรสาบุญฤทธิ์
น.ส.ปิยนุชนิลโนรี
น.ส.สมจินแก้วสมบุญ
นายวีรพัฒน์คงสิทธิ์
นายเอกภาพรงศิริกุล
พันเอกฐิติการภิรมย์รัตน์
ด.ช.สุวิภัทร์เอกสินธุ์
นางปราณีเจนสิริผลเลิศ
น.ส.ชุติมนต์แซ่อึ้ง

นางกัญญาแซ่อึ้ง
นางสังวาลย์สัญญเดช
นายแสวงสัญญเดช
นายสมพิตโฉมงาม
น.ส.จิตราสุธีสมิทธ์
นางปนัดดาจาดชลบท
นางอัมพากิตติอุดมเดช
นายองอาจอธิรัตนปัญญา
นายโชติอนันต์บุญธรรม
น.ส.ศิริรัตน์เนียมทรัพย์
นางไล่กิมทองประเสริฐ
นางเจิมขวัญวีรพลิน
นางฉวีวรรณนนภักดี
พระอาจารย์จอมวิชิตเครืออุไร
น.ส.สิรินาถนุชัยเหล็ก
น.ส.รุ่งนภาภู่มรินทร์
นางปราณีศรีพงษ์พิจิตร
นายสมศักดิ์เจริญสังข์
นางบุญธรรมวงพระจันทร์
นางอำนวยบัวอ่อน
นางผดุงเฉลิมสถาน
นายฉลองจันยอ
นางวนิดาศรีอรุณนิรันดร์
ด.ญ.กรรณิกากาศสาริกรรม
นายวณิชชากาศสาริกรรม
น.ส.นันทริกเที่ยงพนม
นางเบญจมาศกาญจนากร
นายธงชัยเกษสุวรรณ์
นางบุญมาทองประเสริฐ
นางสมพรอิทธิวัฒนะ
นายประเสริฐปานพลอย
ด.ญ.วลัยพรปาละวงศ์
นายวีระหอมนาน
นายภุชงค์วีรพลิน
นางอมราวิจฝัน
ด.ช.พีรดนย์วงศ์ภักดี
น.ส.เสาวลักษณ์ชำนาญหมอ
นายไพโรจน์ปรางค์เจริญ
นางพวงเพ็ญพรประเสริฐผล
นางอนงค์ลักษณ์ธีระศักดิ์
นางวิไลศรีดาวเรือง
นายสุรทัตบุรสิกพงศ์
น.ส.กรกมลอุตรศาสตร์
นางชูมิตรสุระทัศน์
นางสมศรีประมาณ
นางดาราพรประทุมวัลย์
นางประสพสุขวงศ์กมลาไสย
นางอุบลสุขสวัสดิ์
นางทองคำโตไทยะ
น.ส.วรรณภาฐิติธนานนท์
นางแอ๋วจียาศักดิ์
น.ส.สุจารีโกสุมภ์ศิริ
น.ส.วรรณีกิจการพัฒนาเลิศ
พระศิริพรหมฤทธิ์
นายสุขุมคชะเทศ
นางพิจิตรอักษรเสือ
นางทองเสี่ยนมาด้วง
นายมนต์ชัยสถาพรสุข
นายเถลิงเทศวงศ์
นางวัชรินทร์เผ่าภูรี
น.ส.ตุ๋ยแซ่หย่อง
นายสมชายทวีวัฒนะชัยกุล
นายประยงค์วิชาดี
นางมลิวันหนูกิจ
นายสุภาชัยชุมพลชัย

ด.ญ.เยาวภาสิมมา
นางสุพัตราโพธิ์เงิน
น.ส.มณีพรรณเตโชชัยวุฒิ
นางมณฑาเอมพันธ์
นายสุพจน์ลันขุนทด
น.ส.ชุติมาสกุลชูวงศ์
น.ส.ศิริลักษณ์แซ่หลี
นางจุลชาติขุนทด
นางลำจวนอื้อศรีวงศ์
นายสมทรงเชิญอักษร
นางสมศรีเป็นสิริวงศ์
นางมะยุรีจิตต์ประเสริฐ
นางสมบุญธนรัตนโสภณ
น.ส.ปิยพรลิมปรุ่งพัฒนกิจ
น.ส.รื่นจิตพัฒนยินดี
นายสาครนิมเสนาะกุล
นายหน่าเปล่งผิว
นางกัลยาทองศรี
นางทอดปิตุเตชะ
น.ส.เยาวมาลย์ในพิมาย
น.ส.วารินทร์แสงเพ็ชรส่อง
น.ส.อารมศุภศรี
นางสายใจอุ่นญาติ
นายณรงค์สุดศรี
นางบรรจงดีมาก
น.ส.ศรีสุนันท์กฤตสุนันท์กุล
น.ส.เยาวมาลย์ชัยรัตน์
นายสำรวยใหม่เอี่ยม
นายไทยลพโตบาง
นายประมวลม่วงเงิน
น.ส.บำรุงเกษรบัว
นางกัณหาคงรักษ์
นายปฏิวัติบุญมา
นายบุญเลิศปานป้อมเพชร
น.ส.กุยซิมแซ่ลิ้ม
นางมุกดาธรรมลิขิต
นางบุญสมไวยวิเชียร
พันจ่าอากาศเอกจำรัสคงภูมิผล
นายชวลิตอิ่มเอิบ
นางภาณีสร้อยทรัพย์
นายมนะชัยเครือวุฒิศาล
นางมนชิดาไกรไธสง
นางจอมศรีแซ่ลี้
นางเจริญสุขร่มไทรทอง
นางภัทรียาสุนทรรัตน์
นางอัจฉราเรืองจำรัส
นายพิชิตวงศ์สายสุวรรณ
นางกาญจนาเฉลิมชัยรัตนกุล
นายไมตรีผลยาม
นายกรวุฒิชื่นเจริญสุข
นางวิไลศรีวสุธากุล
น.ส.ปราณีโชติเชย
นางเตือนใจโตสวัสดิ์
น.ส.นราภรณ์สาลักษณ์
น.ส.เรขาทองสวัสดิ์
น.ส.ศุจิมนมังคลรังษี
นางจงรักษ์สภานนท์
นางอุไรขนอม
นางเครือวัลย์สิริอุดมศักดิ์
นายมาลัยประดับทอง
ร้อยเอกมุนีคล้ายสังข์
พ.อ.อ.สุขสำราญรัชวัตร
ด.ช.ณภัทรแดนเขต
ด.ช.ณัฐวิชญ์แดนเขต
นายศิริชัยโพธิ์ศรี
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นาวาเอกสุชาติอุกฤษ
ด.ญ.เมสินีจันทนยิ่งยง
นางมุกดาลิ้มพงษ์สุข
น.ส.จิตติปัญญ์สังขพิทักษ์
นางศิริพรรณเสมสวัสดิ์
นางน้ำวนชื่นใจชน
นายสุธรรมเดชสกุลวัฒนา
นายประเวศอนุสรหิรัญการ
น.ส.วรวรรณหงส์ยั่งยืน
พ.อ.ฟุ้งจักร์แก้ว
น.ส.สุรีย์นิติธรรม
นางศิริพันธ์โมราถบ
นางบรรจงแสงคำสุข
นางสำเนาพันธ์แก้ว
นายวินัยโต้วฮวดใช้
นางอุไรบัวนิ่ม
น.ส.นิศาโสภณ
MR.SIDNEYMITCHELL
นางจเรียมมีแก้วน้อย
น.ส.นงลักษณ์แจ่มแจ้ง
นางบูชิตาเดชาแสงสุบิน
นายนิมิตพูลวิทยกิจ
น.ส.จิตตานันทิ์ธีรไชยสมบัติ
ด.ช.สมพลถนอมทรัพย์
ด.ญ.ศิริพันธ์ถนอมทรัพย์
นายธานินทร์กลั่นสุภา
นายชวนหงษ์หทัย
น.พ.วิทยาสุรทัตต์
นายโกมลกรึงไกร
นางอุษณีย์ชินะโชติ
น.ส.อัจฉรารุ่งราตรี
นางเรืองสุขชัยวงศ์
นางสันสนีย์แพทย์พิทักษ์
นางหทัยรัตน์แสงเพ็ชร
นางประไพศรีพิทักษ์ไพรวัน
ร.อ.อำนาจมงคลพันธ์
นางรุ่งนภาชูวิศวพงศ์
นายนพดลมะใบ
นายปรีชาอารีกุล
น.ส.ปราณีเล้าประเสริฐ
น.ส.วิรัตเล้าประกิจเจริญพร
น.ส.ทองคำอุบล
นางปิรันธนาพรประสิทธิ์
นายสมศักดิ์หวยสรรค์
ด.ญ.วรรณิดานุกูลดิษฐ์
พล.ต.แสวงเทศน์ธรรม
ร้อยโทวิชัยสวัสดี
นางอมรลักษณ์ศักดิ์แก้ว
น.ส.แสงอรุณโสภโณดร
นางเบญจางค์เตียงพิทักษ์
ด.ช.กิตติกรงามพึงพิศ
ด.ช.ธีระลิมปนาภรณ์
น.ส.นพวรรณลิมปนาภรณ์
ด.ช.สิริชัยลิมปนาภรณ์
นายสุทัศน์ลิมปนาภรณ์
นางอุบลฝอยทอง
นางธารินีตระการวิจิตร
น.ส.กานดาแก้วฤทธิเดช
นายสวงค์ครองสระน้อย
นายสมศักดิ์มณีคง
น.ส.อัญชลีเตชะพิชญภักดี
นางศรีจันทร์อัครวิทยาภูมิ
นางสมหญิงบูรณะพิมพ์
น.ส.สัมฤทธิ์ระบิล
นางอัมพรเรืองรัตน์วณิชยา
น.ส.มนตรีนามันทะ
นายประทุมกลิ่นขจร
นายสมนึกแสงจันทร์
นายจำลองเจริญสุข

นางทองเปลวรุจิชินวงศ์
นายคมวิทย์แซ่จั่น
นายวีรพจน์วรรณสกล
นายซาการียาเจะแต
นางดวงตาแก้วลาย
ด.ญ.ภัสรีย์พรภารัตตะ
นายณรงค์จันทรัตน์
นางอัญชลีสุวรรณเสมา
ด.ญ.สุกันต์ธีร์ด่านวรพงศ์
นายธีรพงศ์เลขะกุล
นายมานิตย์ศรีมา
นายเทียนชัยหาญสมบูรณ์
น.ส.สารภีนิลวิเชียร
นายบุญสุทธิชัยเมธี
น.ส.ลินจงอาภาคัพภะกุล
นางเบญจมาศช่วยดำรงค์
นางนงลักษณ์จันพลา
นางสุนีรัตน์กฤตยาเจริญพงศ์
น.ส.สุวรรณาบัวขาว
นายวิรภาพเติมเกียรติไพศาล
นายสนองสมจริง
นางสุดารัตน์อารีชน
นายพานิชชิวปรีชา
นายสมพจน์ปลั่งพงษ์พันธ์
ด.ญ.อรชาไชยฤกษ์
ด.ช.วรัชญ์ไชยฤกษ์
นายนราทรมานะติกานนท์
พระเสน่ห์ชูเนตร
นายบรรจงเทพเทียน
นางศรินทร์ทิพย์ศิริอังกานนท์
นางสุนีย์ตันติวิฑิตปกรณ์
นางนลินทิพย์ภูสุภา
นางเรณูวิรุณพันธุ์
น.ส.ประพิณปูรณะหิรัญ
น.ส.หทัยวรรณเปล่งเติม
นางลำพูลจันทร์ไพแสง
นางสมภรณ์ทองดี
นางอรวรรณทรายคำ
นางพาปาโน
น.ส.ศิราณีวัฒนพงษ์
น.ส.ศกลวรรณแซ่แต้
ด.ช.สุอาจินต์คะษาวงค์
ด.ช.วราวิทย์คะษาวงค์
นายหยูแซ่เตียว
นางทัศนีย์ทองนุช
นายภาคภูมิทองนภากุล
นายพิพจน์ตรีชาลี
ด.ช.ภาณุธีรตกุลพิศาล
นายเกียรติวรวุฒิแก่นพรหม
นายกิตติชัยกองมณี
นายนิวัติหัดกล้า
น.ส.วิชชุกรทองหล่อ
น.ส.พัชรีโกตระกูล
นางวาสนาวิศรุตวาณิชย์
นายคูณบุตรรัตน์
ร้อยเอกถนัดศิริสุวรรณ
น.ส.ประจงศรีชัยประสิทธิกุล
นางปราณีปาลกะวงศ์ณอยุธยา
น.ส.เฉิดฉันนำเบญจพล
น.ส.นราชาญวัตถาภรณ์
นางเชื้อศรีทรัพย์
นางเบียนพึ่งกุศล
นางประเทืองสิงหเขตต์
ด.ญ.กิตฏิกาธรรมวิจินต์
นางสุจิตตราเกลี้ยงพิบูลย์
ด.ต.ไพรัตน์นาคทรัพย์
นางเฉลียวโตดี
นางชุมศรีทรัพย์ล้อม
นายประเสริฐใจใหมคร้าม

นางสายหยุดเกตุทอง
นางสุทธิลักษณ์ภู่ไพบูลย์
นายสุบินเข็มเพ็ชร์
น.ส.ปิ่นมณีชงัดเวช
น.ส.มณีรัตน์ภาคธูป
น.ส.ชุลีพรแซ่ตั้ง
นายผ่องบัวเอี่ยม
นางยูรวงศ์บัวเอี่ยม
นายวินิจชัยชนะศิริวิทยา
น.ส.สำรวยโล่เรืองสมบูรณ์
พลโทคำแหงเทียนศิริ
นางบุญโถมเทียนศิริ
นางสมใจโฆสิตเสวี
นายรชฏวรรณกนก
นางระเบียบสุขรองแพ่ง
น.ส.นันทิดาวิภาณุรัตน์
นายไสวอัมระรงค์
น.ส.โสภาภรณ์ทรรพนันทน์
นางยุพามณีเสวตร์
ด.ช.ต่อพงศ์มณีเสวตร์
น.ส.ยุวดีรตาภรณ์
นายสงัดพุทธนุรัตนะ
นาวาโทเกรียงศักดิ์เจนจบ
น.ส.จรัญญาสุนทรวิภาต
น.ส.มาเรียมพานิชนก
น.ส.สุธาทิพย์หลำคำ
น.ส.อรวรรณหิรัญญโชค
น.ส.เหมือนใจอำพันแสง
น.ส.สลักจิตนูรดินซาฮิบ
นายนิตยพรว่องวานิช
นางสุรีย์โพธิสารณ์
นางนฤมลโต้วฮวดใช้
นางวันดีโกยกุล
น.ส.ปราณีศิวะยิ่งสุวรรณ
รศ.ดร.พัฒนะภวะนันท์
ร้อยตรีหญิงดารณีปัทธิสามะ
นางอรวรรณสินชัยสุข
นางสีแซ่อุน
นายกีรติสังขวาสี
น.ส.ปัทมาสุวรรณรัตน์
นางจามจุรีทรงศรีพิพัฒน์
นายสมศักดิ์ทรงศิริ
พ.ต.ท.หญิงสุวรรณาวงษ์กล้าหาญ
นางนวลนิจศิริจิตร
นายเชิดชัยเลิศเกียรติวงศ์
นางดวงพรโฆษินทร์เดชา
นางวรรณีเทพทิม
รต.ยงยุทธสาระกูล
น.ส.ศศิธรเปี่ยมพรกุล
นายจินดาสิขากุล
นายสมเพ็ชรกลิ่นฟุ้ง
นางมณฑาต๊ะโก
ด.ช.ณัฐพลไหลงาม
นางกมลพรเศรษฐไกรกุล
นายวันชัยอิ่มสุขศิลป์
นางอรัญญาฤกษ์งาม
นางราชรุจีนาคประชา
น.ส.สมพรปิยะจรรยาศิริ
นางเอมอรโตสปันตี
น.ส.พรทิพย์ภวะนันท์
น.ส.เพ็ญสุขภวะนันท์
ด.ช.สุรสีห์บุณยวณิชย์
นางอำภาพรทองเดชศรี
นางจำลองสินทรัพย์ผู้จัดการมรดก
นายมะยารีมีสาดามะ
นายยรรยงสาและ
นางพันธ์ทิพย์ภู่ขจีตระกูล
นายเจริญกรุโณ
นางสารีสุขใส

นายสุธรรมขวัญเกิด
นางวิไลภิบาลจอมมี
ด.ช.ณัฐวุฒิวรรณสกล
นายวิวัฒน์วัชรกาฬ
นายแวอาแซแวหะมะ
น.ส.ปานจิตลือบัณฑิตกุล
ด.ช.สรลักษณ์คงคล้าย
ด.ญ.สุกัญญาคงคล้าย
พันจ่าเอกธนูสอนวัฒนา
ด.ช.เหมันต์เล่าพิทักษ์
ด.ช.วิฆเนศเล่าพิทักษ์
ด.ช.วุฒิระพีเล่าพิทักษ์
นางปริญาภรณ์จิณวุฒิ
นายศิลป์รัตนวงศ์
นายสถาพรสินเจริญกิจ
นางสุวรรณีศรีสมบัณฑิต
นางสมหมายพรหมณี
นายแสงชัยปราชญาวงศ์
นางมะซงแวหนิ
พระอนันต์ฐิตปุญโญ
นางสะปีนะห์อีบูหะมะ
ด.ญ.ประภาพรเนียมผลิผล
ด.ช.สามชายครุฑถะ
นายยะผาสาเม๊าะ
นางฉวีวรรณปรียวาณิชย์
นางยุธินสงคสุภา
นางไซ่ฮวยแซ่เล้า
นายโอภาสสนไชย
นางสนิทขุนพิทักษ์
น.ส.เพลินพิศแซ่ก้วย
น.ส.เรวดีลำธารทรัพย์
นางนุชนารถพงษ์สุวรรณ
ด.ช.พิทักษ์จันทร์กิ่งทอง
นางวารุณีถึงอินทร
นางจารุพันธ์หลักอาริยะ
นางจุฑามาศจันทร์มณี
น.ส.นันทาจันทร์มณี
น.ส.ศศิธรเวชประสิทธิ์
ด.ช.สุพจน์รัตนจินดา
ด.ญ.นันทพรโสมจันทร์
ด.ญ.สมพิศตันนิยม
น.ส.กัลยาแก้วน้อย
นางจินตนาสุวรรณชาตรี
นางถนอมศรีจันทร์อินทร์
ด.ญ.ดวงเดือนจันทรัตน์
นางอุบลปัญจมานนท์
นางกาญจนาไชยลาภ
นายอนันต์หน่อทอง
นางมีนาวรรณลักษณ์
นางสายใจพรหมเชียรรัตน์
นางชุลีวรรณลักษณ์
นางนุชนาถร์เกปัน
น.ส.ประศัยทองทิว
นายเสริมชายจิตปัญโญยศ
น.ส.จรัสศรีสมานวราสกุล
ด.ช.อัศวินจันทร์สิทธิพงศ์
นางรัชนีกรอ่องอินทศิริ
นางประนิตดาสะรอหมาด
นายกิตติศักดิ์ดวงจันทร์
นายศุภสิทธิ์หะยีมะสาและ
น.ส.ไพเราะนวลละออง
นางอารีย์คงเจี้ยง
นายประพันธ์แสงอรุณ
น.ส.เรวดีอินทสะระ
นางพิมพ์ใจศรีชูทอง
นางอรุณีทองรักษ์
นางผุสดีรัตนวิมล
นางประภาพรโชคพิศาลตระกูล
น.ส.อิสราเพชรสังข์

นายเจษฎาชูทอง
นางชูศรีแก้วมา
นางกัลยาฆังคะมะโน
นางเฉี้ยงศรีสว่าง
นางอ้วนเอียดสุดรักษ์
นายเลี่ยงหัสนันท์
นางจตุพรแซ่ลิ่ม
น.ส.จินตนาอุศรัตนิวาส
น.ส.กนิษฐาสุวัตธกุล
ด.ช.อำนาจรอดยวน
นางวนิดาพิทย-อุส่าห์
นางยุภานิ่มนุ้ย
ด.ญ.รัชฎารัตนบุญฤทธิกร
น.ส.ศิริลักษณ์ชยานุวงศ์
นายศุภชัยชยานุวงศ์
น.ส.ปิยะวรรณแก้วย่อง
นายกลั่นชูช่วย
นางขิ้มเพชรสังข์
นายสุภาพทองอ่อน
ด.ญ.นิธิมาวีระสกุล
นางเซี่ยนพันทา
น.ส.ดวงพรเพ้งหล้ง
นายธีรโรจน์เพ้งหล้ง
น.ส.วันดีวีระสกุล
นายเปรมพันทา
นายสมศักดิ์สุขพูล
น.ส.ชูชีพแท่นทอง
นายทวีสุขพูล
น.ส.จุฬาพรรองวัง
นางเพ็ญศรีดีกล่อม
นายพรศักดิ์สุจริตกุลธร
ด.ญ.เมทินีท่าจีน
น.ส.วิยดามะโหละกุล
นางนงเยาว์สถิรพัฒนกุล
น.ส.ระวีวรรณรอดจันทร์
น.ส.กมลรัตน์วีระสกุล
น.ส.จอมขวัญทองลิ้ม
น.ส.กนกวรรณวีระสกุล
นางวรรณีหวานแก้ว
น.ส.เนาวรัตน์จรูญศักดิ์
นางสุดาวิธานติรวัฒน์
นางปัทมาแซ่แต้
นายนิวัชทองธีรภาพ
นางจิรารัตน์จำปา
นางรุจิพรรณผกาวรรณ
นายธวัชชัยวินสน
นายสุชาติเศรษฐ์วิชัย
นางประภาวดีภักภิรมย์
นายศักรินทร์เจ๊ะเล็ม
นายสุทธิพงศ์แหล่ทองคำ
นายวิมลศิริไพศาล
นายเกรียงฤทธิ์ผิวเหลือง
นางสิ้วมุ๋ยแซ่ตัน
นายจิตต์ชุมภูทอง
ด.ญ.อ้อมวารีเธียรวิวัฒน์
นางเพ็ญศรีแซ่หลี
นางอนงค์อังศุภานิช
นายโชคชัยรัตนดิลกณภูเก็ต
นางสุภาภรณ์ตปนียพันธ์
น.ส.รื่นนภารัตนพงศ์
น.ส.สิริพรแซ่เตียว
นางกัลยาวงศ์สาธิตกุล
นายโอภาสพูลสวัสดิ์
น.ส.ขวัญใจพูลสวัสดิ์
ด.ช.อนันต์พูลสวัสดิ์
นายอดุลย์วิมลนิมิตร
นายสุประภาพบินตำมะหงง
นายอริญชย์บินตำมะหงง
นายมงคลแซ่ลิ้ง
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นางฐิตินันท์แสงใส
นางวรรณีสว่างจิต
นางสุพัตราลือวนิชวงศ์
นางวไลทองเนื้อแข็ง
นายปรัชญาตัณฑชุณห์
MR.TANCHOONPIN
MRS.GOHKIMSOO
MR.TANSEECHIN
MR. LIM NGI HENG AND/OR
MRS.LOOIPOGIT
MR. LIM KA AIN & LIM NGI
HENG
ด.ญ.ธนวรรณอนันต์เศรษฐศิริ
ด.ญ.นฤมลอนันต์เศรษฐศิริ
ด.ช.อรรถพลอนันต์เศรษฐศิริ
ด.ช.จิรเมธอนันต์เศรษฐศิริ
น.ส.จงกลวงศ์พุธ
นางสุฑามาศอนุไชยวงศ์
นายผลึกสังขรัตน์
นางบุญเยี่ยมวงศ์กระพันธุ์
น.ส.สมบูรณ์ไชยศรี
น.ส.ชยามรแซ่หลี
สายสุนีย์แซ่หลี
น.ส.ชะบาจงไพรัตน์
น.ส.ประคองขวัญชาย
น.ส.ปาริชาตเกษตรสุนทร
น.ส.สมจิตร์แซ่แต้ง
นายสำราญจงไพรัตน์
นางสมจิตเสนะพันธุ์
น.ส.กลีบนวลแก้ว
นางญวนจันทรัตน์
นางพูลศรีกระจ่างพัฒน์วงษ์
นายพิพัฒน์ข้อมงคลอุดม
นายสนิทแสงแก้ว
นางอุบลแสงแก้ว
นางสมสมรนิภิรมย์
น.ส.พรทิพย์สุขพิพัฒน์
นายอนิรุทธ์หมุดหวัน
นายฮะสันดือรามะ
น.ส.สุวิมลสุวรรณวงศ์
นายประพัฒน์เทพศรี
นายสมศักดิ์จาริคุณ
นายวิรัติทองสันตติ์
นายจรัสค่อฉุ้น
ด.ช.ศักดิ์อนันต์ภัทณี
นายสนั่นกาลรักษ์
น.ส.สมรกาลรักษ์
นางละอองอุ่นสอน
น.ส.วีณาวงศ์อัศวนึก
ด.ญ.กรกฎวีระประดิษฐ์
นายสุวรรณดียุโสะเหม
นายเจริญทองเรือง
นางจำเนียรจันทโกศล
นายวชิราวุธลีลาเจริญทอง
นางบุปผารัตน์ชุติจิรัฐิติกาล
นางซุ่นไหม้แซ่เหลียง
น.ส.ประนอมเขียวจันทร์
นายสิทธิชัยลิมปนนาคทอง
น.ส.เสาวนีย์พงษ์ลิมานนท์
ร้อยตำรวจเอกสมนึกกระโหมวงศ์
นางมณทิราพงษ์ศักดิ์
นางวิภาดาจิตติพาณิชย์
นายปรีชาแก้วชนะ
น.ส.นวลน้อยมิ่งมล
น.ส.ฉันทนัทธ์มณีกุล
นางสมบุญหัสดีวิจิตร
นางศรัณยาว่องพรรณงาม
น.ส.อรอมลอ่อนรักษ์
น.ส.มณีรัตน์ชีวธนากรณ์กุล

นายพีรพงศ์สารานนท์
นางประณยาวุฒิวงศ์
นางฮอนหว่าแซ่ฟุ้ง
นายลอบเมืองประดิษฐ
ด.ญ.ปุญญรัตน์หลิวจันทร์พัฒนา
ด.ญ.จรรยพรอุดมรัตน์
น.ส.จันทร์ฉายลิ่มสกุล
นายเต็มตันเวชกุล
น.ส.ถาวรศรีช่วย
ด.ญ.สุวฤนท์ด่านวรพงศ์
ด.ญ.สมพฤทธ์ด่านวรพงศ์
นางจิรากิตโร
น.ส.ดวงพรวงศ์วิวัฒนาการ
นางศรีเรือนพัทรชนม์
นางอ้วนขาวสุริจันทร์
นางมยุรีวุฒิสิทธิ์
นางจินตนาหงส์อมตะ
นายปรินทรหริรักษาพิทักษ์
นายประภากรกลับกลาย
แพทย์หญิงสายบัวชี้เจริญ
นางสุพานีย์เอียงเงิน
นายสุริยันตันรัตนากร
นายวิวัฒน์คงธนธรรมกุล
นางอัญชลีโหมดแจ้ง
นางโสภาเมืองจันทบุรี
น.ส.นาตยาเหล่าตระกูล
น.ส.ดวงสมรอักษรเกิด
นางคนึงนิตย์บุญเลิศ
นางผ่องเพ็ญมุ่งแสง
นายมานิตนกบิน
นางอัญชลีพุ่มประไพ
น.ส.ศันสนีย์ลาภาโรจน์กิจ
นางวิชชุดาศิลากอง
น.ส.นรีรัตน์เชาว์กิติวุฒิ
น.ส.สว่างจิตต์จุลปานะ
นายวัชรากรเพ็ญจันทร์
นางบุญนิตย์กาญจนวงศ์
น.ส.สมพิศศรีวิโรจน์
นางคนึงนิจลานแดง
นางคิ่นจายค่าย
นายธรรมศักดิ์พงษ์ประเสริฐ
นางพรพิมลงามเทาว์
นางนลินพรรณซ้ายเกลี้ยง
นางสุดใจนางาม
นางวันดีบุตรหมาน
นางสมศรีโชโต
น.ส.นงนุชเตชะวงศากร
นางโอภาปทะวานิช
นางทิพาเตชวิวรรธน์
นางพรรณีจินเดหวา
ด.ญ.สุธาสินีเหมือนพิทักษ์
ด.ญ.ศุภศิริเหมือนพิทักษ์
นางจินตนาตันติวิริยภาพ
น.ส.จิราภรณ์หวันเดหวา
นางสุธีราหลิมจานนท์
นางอรพรรณชุมพงศ์
ด.ญ.สวรรยาวัฒนะวิบูลย์
น.ส.วนิดาท่าจีน
น.ส.บุญสงวนวิไลรัตน์
ด.ญ.ปทุมรัตน์มุสิกะพันธุ์
นางจินดามัยอินสว่าง
น.ส.จินดาธรรมรัตนพฤกษ์
ด.ญ.เสริมสุขภู่สิโรรังษี
นางเอวิกาอุทัยรัตน์
นางสงบผุดอรุณ
นางราตรีโอบอ้อม
นางพยอมเตชะเสน
นายญาณวัฒน์ภู่วรณ์
น.ส.ชวนพิศอมรอนันตธน

นางสารภีเมฆานุวงศ์
นางสมบุญแซ่เฮง
นางสงบสิทธิศักดิ์
นางผ่องศรีอมรอนันตธน
นายดำรงค์แซ่เตียว
นางอัญชลีว่องทรัพย์ทวี
นายสมศักดิ์นาควิสัย
น.ส.กาญจนีเจียมสุชน
นางปราณีตวีระวงศ์
น.ส.เสาวนีสินธพานนท์
นางมณีบุญญกาศ
นางไส้หงษ์ส่งศรี
พระครูศีลคุณวิสุทธิ์(blank)
นางสำเนียงมีสถิตย์
นายอภิชัยตันติโกวิท
นางบุษบาจันทร์อาภาท
พระครูใบฎีกาคล้อยฐานชมโม
นางสุจินต์ชุ่มชื่น
น.ส.สุนันท์แซ่เฮ้า
นางจุรีย์ภาษยะวรรณ์
นางรัตนาศิริมี
น.ส.สุมิตราพลายพล
นางสุดาเพ็ชรสุวรรณ์
ด.ญ.ศิริวรรณเฉลิมโชคปรีชา
นายประเวชลิ่มสกุล
นางบุญนาคกดทรัพย์
น.ส.วรรณีแพนสกุล
น.ส.กัญญศรนิรามิษ
น.ส.ปิยะนาถนิรามิษ
นายอรุณวณิชพัฒน์
น.ส.นันทานวมเผือก
นางสิวอ๋วนแซ่หล่าย
นายชวลิตบริสุทธิญาณี
นางวีนาเมฆใหม่
น.ส.สายใจกลิ่นฟุ้ง
น.ส.โสภิตใจรักษ์
นางปณิดาแก้วเลื่อน
น.ส.จุฑาทิพย์สายทองอินทร์
น.ส.เยาวเรศประจง
นางสุจิราศรีมา
นางสุจิราหนูเกื้อ
นายเทียบสุขโสม
นางสุนิตมณีฉาย
นายสุชาติแซ่บ่าง
นายเนยเพชรชู
นางแพงพันธษะ
นางเรณูจันทร์ตุ้น
นางบุญรุ่งหีตรัตน์
นายอรุณเมืองน้อย
นายอุทิศแท่นนาค
น.ส.จุไรรัตน์แดงวัฒนกุล
นางมณฑาเนตรพุกกณะ
นางกิ้มห้องเพชรรัตน์
นางระเบียบวิริยานนท์
นายสมภพทิพย์นุรักษ์
นางชมัยภรณ์อิทธาภิชัย
นางเพลินพันธ์เจริญรักษ์
น.ส.ไฉนพรชื่นใจเรือง
น.ส.ฬุลิยาธีระธัญศิริกุล
นางเมทินีตันทสุทธานนท์
นางจรรยาชูภิญโญ
นางบรรจงสงวนพงษ์
น.ส.วรรณาเจาะเส็น
น.ส.เพชรรัตน์ศราภัยวานิช
นายบรรเจิดเจริญเวช
นายสำราญคุรุครรชิด
นายธีระพันธ์แซ่อึ้ง
น.ส.พัชรินทร์เจริญสุข
นายเฉลิมพรพงศ์ธีระวรรณ

นางเพ็ญศรีเจริญผล
น.ส.วิชญานุ้ยภักดี
นางมณฑาโกยสมบูรณ์
ด.ช.ศราวุฒิเก็บทรัพย์
นายนัทธีถิ่นสาคู
น.ส.แสนสุขโกยสมบูรณ์
นายกองกิจลิ่มสืบเชื้อ
ด.ญ.แกมแก้วมิ่งมงคลศรี
นางสุดาสิทธิวรกุล
นายสุรพงษ์ตันฑเวช
นางบัวศรีตันฑเวช
นางขวัญนภาอัทธนันท์
น.ส.เกษรทรัพย์สุนทรกุล
นางธัญมนบุญธวัธชัย
นายธนชิตโสดสิงห์
นางมานิตวีระกิจ
นายสัจจาสายสุคนธ์
นายภานุพันธ์ณถลาง
ด.ช.วิศรุตตันติทวีวัฒนา
นายสุชาติสุวรรณภิรมย์
นายนำโชคจันทร์แจ่ม
นายอนุเทพอรัญญาสิต
น.ส.มนชยาลิปิการวงศ์
น.ส.ประโลมวิศาล
นายนัทธวงศ์อนิวรรตน์
นางสุพัตราวรพิทยาภรณ์
นางประสานสุขนิติธรรมมานนท์
น.ส.ชุติมาสนิทเปรม
น.ส.ประนอมแซ่ตัน
นางพรทิพาจำปาทอง
ด.ช.วีรพลเลขสฤษดิ์
นางศุภภรสวัสดิรักษ์
นายอมรเชื้อชูวงศ์
นางพงเกียมแซ่ห่าน
นางอาภรณ์จันทร์วิริยะวงศ์
ด.ญ.นันทพรเทวนุกูล
นายพิพิธอวัชณาการ
นางนิ่มโสภณวนกิจ
นางละออกัปตัน
นายพีรสิษฐ์จันทิรา
นายธวัชอ่องอนันตพงศ์
น.ส.คำพรสุขวิวัฒนพร
นายบูชาพลังกุล
นางศิริธีระจามร
ด.ญ.วรางคณากำลัง
ด.ญ.สุธินาญกำลัง
นางสุดจิตต์ขืนรัมย์
ด.ญ.รังสิมาเลี้ยงหล่ำ
น.ส.เพ็ญจันทร์อุดมทรัพย์
ด.ญ.บัณฑรานันทอมรพงศ์
นางดาราวรรณนันทอมรพงศ์
นางสอเพ็กแซ่ตัน
นายกรีธาเพ็ชรวรุณ
น.ส.กุลดาเพ็ชรวรุณ
ด.ญ.กุลหรรษาเพ็ชรวรุณ
น.ส.กุลฤดีเพ็ชรวรุณ
ด.ญ.กุลธิดาเพ็ชรวรุณ
นายวิเชียรขอศานติ
นายธงชัยปิ่นทอง
น.ส.พูนศรีเรียงพัฒน์
นายปรังศรีสุดใจ
นายคำนึงจึงเสถียรพงศ์
นางจริยากาฬกาญจน์
ด.ญ.กนกกาญจน์จันทร์กลับ
ด.ญ.จีราวรรณจันทร์กลับ
นายธีรศักดิ์ชิดเชี่ยว
นายเอกพลมโนสุนทร
นายวิจิตรรักมิตร
นางพรทิพย์คงแก้ว

นายมนตรีดำนิล
นายสมบัติทองวิจิตร
ด.ช.สุวัฒไพรคณะรัตน์
นางวิไลภูสุวรรณ
น.ส.พูลทรัพย์ทองตัน
ด.ช.คมกริชชูศักดิ์
นายชัยสิทธิ์สุพันธ์
นางอรัญญาณถลาง
นายสมศักดิ์ณถลาง
น.ส.สุนันท์แซ่พู่
นางมณีรัตน์ปรียวาณิชย์
นายเพียรบุญเรือง
น.ส.ศิริทิพาค่านคร
นางปราณีจิตรจำนงค์
นายจิตติชัยกัญจนิตานนท์
นายวสินเทียนกิ่งแก้ว
นางกัญญาผาเย็นสกุล
น.ส.ศิริลักษณ์ศรีสาธิต
น.ส.โศรดาศรีสาธิต
นางมลิวัลย์เจียวก๊ก
น.ส.พวงทิพย์รัตนะรัต
นายสุระชาติเจ้าสวน
นางสมทรงทนงศักดิ์
น.ส.วิภารัตน์แซ่ลิ้ม
น.ส.สุภาวรรณแซ่หลิม
นางหุ้นเลี่ยนแซ่ลิ่ม
นางวิมลณัฐดีเสมอ
นายวาณิชพูนสมบัติ
น.ส.วรรณานิ่มแก้ว
นางวันทนานวลปั้น
น.ส.ปรีดาศรีสังขจร
นางเพ็ญศรีเพชราภรณ์
นางฉลวยรอบการ
นางญาดฟ้าศรีวิลาศ
นางวิมาศไกรเกตุ
นางสำรวญทองเกียว
นางนงเยาว์ลิมป์ประเสริฐกุล
นางละเอียดเรืองทอง
นายสมชาติไกรแก้ว
ด.ญ.สุวพรสุขพงษ์
ด.ช.สิทธิเดชมากนวล
น.ส.อภิญญาการิกาญจน์
นายเนียมเต็มสงสัย
นายสุโชคอาคหมาด
น.ส.กฤษณาตันประเสริฐวงศ์
นายทวีศักดิ์อึ้งวิริยะกุล
นายพยอมคงสม
นางกริสนาเจษฎารมย์
ด.ญ.อภิญญาจันทสุวรรณ์
นายสมพงษ์อรพินท์
นายผลไชยรัตน์
น.ส.พัททิราสวัสดิสาร
นางเสงี่ยมคงทน
จ่าสิบตรีชมจิโนวัฒน์
นายขับสารมาศ
น.ส.นิศานาถคำจันทร์
นายณรงค์หนูนารถ
นางปรมพรพรหมทอง
ด.ช.อธิพงศ์พลายด้วง
ด.ญ.ศิริพัชรพลายด้วง
ด.ช.ทวีพรหมเดช
นายสมบูรณ์ถิรจิตโต
นายธิติชมภูวงศ์
นายสวัสดิ์วิทูรภาพ
น.ส.ศิริพันธุ์ส่งเจริญ
นางเสาวณีย์วิโรภาส
นายสมบูรณ์บุญเลื่อง
นางสุภาภรณ์เชาวลิต
นางกัญญาไชยแก้ว
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ด.ช.ปรมัตถ์ไชยแก้ว
ด.ช.ภัทรภูมิไชยแก้ว
นางสุมลเจริญเดช
นางวรรณากายแก้ว
น.ส.สารภีจิตมนัส
น.ส.วิรัชชูจันทอง
พระครูวินัยธรจรัสขนฺติโก
นายปริณญาอมรปิยะกฤษฐ์
น.ส.ชลธิชาอ่วมเล็ก
พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
น.ส.เพ็ญศิริศิริวัลย์
นางบุญยืนกมลวิสุทธิ์กุล
นายมานะจิระธนากร
น.ส.วโรชิณีวรชินา
ด.ช.เอกลักษณ์มณีศิลาสันต์
น.ส.รัชนีกรทิพย์สุข
นายสุนทรแตกช่อ
น.ส.ปราณีโฆษิตชัยวัฒน์
นายวิรัตน์ลิมสัมนาภรณ์
น.ส.พรรณทิพย์เกิดสว่าง
นางสุปราณีดาโลดม
นางวาสนาทัพน้อย
นางละเมียดเกิดกระสินธุ์
ด.ช.อาทิตย์เกิดกระสินธุ์
นายทุเรียนเทียนทอง
ส.ต.ต.นึกรักสวัสดิ์มงคล
นายผิวเนียมรอด
นางลาวัลย์กาญจนภูษิต
นายสมยศแย้มสรวล
ด.ช.ชนัญญ์เมฆหมอก
ด.ญ.ธนินีเมฆหมอก
นางรัตนาแสงปก
นายบุญส่งแก้วหาญ
น.ส.ใบศรีจำลองราช
น.ส.พัชรินทร์มณีศิลาสันต์
นางบุญทวีพิพิธพิบูลย์สุข
นางสมนึกสุกจัด
นายเนตรปรางรัตน์
นางสำลีดงทอง
นายประจักษ์แก้วมณี
นางมาลีศรีจักรโคตร์
น.ต.อ่อนแก้วรอด
นางรัศมีกุลสุขพานิช
น.ส.อุไรวรรณเด็ดเดี่ยว
นางนิภาอิงปัญจลาภ
ดาบตำรวจวิสิษฐ์อิงปัญจลาภ
นายอธินันทน์นาวิกนันทน์
นายนาวีมาศวิจิตรวงศ์
น.ส.สมบูรณ์โพธิ์น้อย
นายณีตจุลบาท
นางเครือเวชช์เวชศรี
น.ส.ศิริวรรณ์ดำดี
น.ส.รัชดารัตนลัมพ์
น.ส.วารินทร์พ่วงพานทอง
นางโชติรสพันธ์ยิ่งยง
น.ส.นิสาภุมรา
น.ส.วิมลมาสประยงค์ทรัพย์
นางอารมณ์จันทรารมณ์
นางจันทราอุทยานรัตน์
นางเพ็ญรุ่งปรีชาศิลป์
นางล่ำเจษฎาอรรถพล
สิบเอกสุดใจปลื้มพยัพ
น.ส.กิมกีแซ่หลิม
น.ส.พิไลลักษณ์จ่าเมือง
น.ส.สุมาลีพิมพ์อาภรณ์
นางแน่งน้อยตันฮวด
น.ส.สมรโหงวเจริญ
น.ส.มยุรีจันทสุวรรณโณ
นางนิสาสินธุเจริญ

น.ส.ศุภวรรณรูปงาม
น.ส.บุญเทียนศิษย์ชัยชนะ
น.ส.ณัฐวุฒิเฮ้งเจริญสุข
ด.ญ.นิจวรรณประยูรวงศ์
นางแสงจันทร์เศษไธสง
น.ส.สมพรเลาหวิรุฬห์กุล
นาวาโทสมพงษ์โรจรุจิพงษ์
นางละเมียดวงศ์ไชยสาคร
นายบุญชัยลือพงศ์ไพจิตร
นางวีระพรลิเอกวรรณเจริญ
นางทศพรชัยลาภศิริ
นางหงษ์อุไรวรรณชัย
นางวิสุทธาพูลบุญ
น.ส.สมศรีรัตนกิตติอาภรณ์
นางจินตนาจุฬานนท์
น.ส.กนกกาญจน์เสริมสาธนสวัสดิ์
นางกาญจนาทองแย้ม
น.ส.สุวรรณีกิจทวีผล
นางชุตาพรภาชโร
นายประทุมจำปาทิพย์
ด.ญ.จิตรลดาโพธิ์นฤมิต
ด.ช.เอกรัฐโพธิ์นฤมิต
น.ส.มานิดาอินทรีย์มีศักดิ์
นายเซี้ยงทองไถ่ผา
น.ส.เพลินเพชรนามสง่า
น.ส.วรรณีอึ้งสิทธิพูนพร
นายประสิทธิ์เพชรออย
น.ส.กิ่งแก้วธรรมบันดาลสุข
นายบรรจบเอี่ยมยั่งยืน
น.ส.อัญญรัตน์สีมารัตน์
นายนิยมทองเป็นใหญ่
น.ส.อัญชลีตันเสียงสม
นางจันทร์เพ็ญวนาอุปถัมภ์กุล
น.ส.วรรณียิ้มถนอม
นายคัชพลคงสิทธิ์
น.ส.พิมลสิริคงสิทธิ์
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
น.ส.โสพิศการะเวก
นายวัชรากรณ์ฉิมกุล
มูลนิธิวิปัสนากรรมฐานพระครูไพศาล
ธรรมวาที
นายชลประทานสันวิลาศ
นายปรีชาสิทธิเดช
นางบุญช่วยหม่นพันธ์ผู้จัดการมรดก
ส.ท.สมเกียรติวาระจันทโน
นางทองสุขกลิ่นอำนวย
นางไก่เคี้ยมอธิษฐานดุษฎี
น.ส.สุนิศาเลาห์ภูติ
น.ส.รัชนีขวัญช่วย
น.ส.พัชนีแวววีรคุปต์
นางลิบเฮียงช่วยประสาทวัฒนา
นางศุทธรัตน์ชมสนธิ์
นายมาโนชช่อฉาย
น.ส.สมรัตน์เสาวคนธ์
นางวิไลธรรมจินดา
นางสุพินดาธีระพิทยานนท์
น.ส.อุไรลิ้มวัฒนะพันธ์
นายพิสิฐสุคนธ์มณี
น.ส.รุจิพรปฐมพรสุริยะ
นายชัยกมลแวววีรคุปต์
นางสุคนธิกาวิเศษคุณ
น.ส.จิรภาคงมนัส
นายสมพงษ์ศรีโพธิ์สุข
จ.ส.อ.สมชายศรีบัวเอี่ยม
น.ส.ขวัญฤทัยรัตนาวงศ์ไชยา
นายสุรเชษฐ์เพ็ชรทอง
นางสุรีรัตน์เชียงเงิน
น.ส.อำไพเสกสุวงศ์
นายสมศักดิ์เคหะนาค

นางศิวาพรแก้วตา
น.ส.พัชรินทร์พิทักษ์เงินดี
นางเสงี่ยมพิทักษ์เงินดี
นายวรพันธ์เลาศรีรัตนชัย
นางอ้อยเพ็งบุญตรู
นายเกียเจียกวัฒนา
นายสันติหยองอนุกูล
น.ส.ดวงพรมโนสันติไพบูลย์
นางจินตนาพัฒนศิริ
น.ส.รุ่งนภาพวงสมบัติ
นายอำนวยรัตนพงษ์
นายอดิศักดิ์เศรษฐขจร
นางทองมีศันสนะพิทยากร
นายบุญช่วยอ่วมอิ่มคำ
ด.ช.ยศสันธุ์ยศศักดิ์ศรี
ด.ช.วิทยาชูศรี
ด.ช.อภิวัตรทองประดิษฐ์
ด.ช.กีรติทองประดิษฐ์
นางสูขใจยงค์ไพบูลย์
นายคมเนตรสัญญเดช
วัดไก่เตี้ย
น.ส.สมจิตเทพเทียน
นางประจวบอารยางกูร
นางชั้นเลี่ยมสมบัติ
ด.ญ.จันทนานะราโต
นายสำราญฉัตรทอง
นายเจ็กสุขสำราญ
นายเสถียรสัตบุษ
ด.ญ.ฉันทนาบัวนภากาญจน์
นางธิตินันท์แจ่มศรี
ด.ช.อนุวัตพุ่มมะปราง
ด.ช.ธีรยุทธแตงวงษ์
ด.ญ.รุจจิรัชแตงวงษ์
นายสุชินเขาเงิน
ด.ญ.ณัณฐรัตน์อารีจิตพานิช
นายบุญช่วยมโนสันติไพบูลย์
พระมหาอนันต์บูชา
น.ส.ประไพแซ่อึ้ง
น.ส.วิภาอนันตธนมิตร
นางศรีนวลสุจริตผลิตผล
นายสมชายวัฒนชีวโนปกรณ์
นางประภาพรรณศรีวิเชียร
น.ส.ชูจิตต์ไวถนอมทรัพย์
นางรุ้งเพ็ชรจานสิบสี
นายพิษณุรัตนภูมิ
นางนภาพรอุ่นประดิษฐ์
นายชนินทร์นิลดีเพื่อด.ช.วิศรุตนิลดี
นายชนินทร์นิลดีเพื่อด.ช.ศุภกรนิลดี
นางวิไลวรรณทักขพาณิชย์
น.ส.สมจิตล้อเลิศสกุล
นางไพเราะหว่างจ้อย
นางเนาวรัตน์มาลาวรรณ
ด.ญ.อังคณาพงศ์พิไลพฤติ
นายสุวัฒน์ชัยล้อเลิศสกุล
นางลำใยสิงห์พันธ์ม่วง
นางสุพัตราจึงสง่าสม
นายเตือนธัญญเจริญ
ด.ญ.อมรรัตน์มาแสง
ด.ญ.ศิริวรรณประจงการ
น.ส.ยุพินสาบ้านฆ้อง
นางสมจิตจานทอง
นางอำพรปานดวง
นางพรทิพย์แซ่ลิ้ม
นายเฉลิมพลวงษ์ปัญญา
นางศิริพรรัตนสถิตสถาพร
นางสมาพรชูชื่นมานะกิจ
นายณรงค์ชัยนาถวรานนท์
ด.ญ.ทรรปณีย์กาญจนกุล
นางมานิตย์เอื้อจงรักษ์พงศ์

น.ส.นพวรรณประกิจ
นางสอางค์เงินงาม
นางเก็บเอกสาร
นางสมควรแซ่คิ้ว
ด.ญ.นวลักษณ์ดุลยสุวรรณ์
นายไม้ตรีอุ่มอารมย์
นายสุรพลอินทร์แหยม
น.ส.วิลาวัณย์เพ็ชรชลานุวัฒน์
นายสุชาติสมบูรณ์สิน
น.ส.สุพิศไพรวิจิตร
นางพิมพาบุญเสียง
นายสุทัศน์สุธาพจน์
นางสำเนียงเลี้ยงพฤกษา
นายคำรณอารีกิจ
นางอุบลเอื้ออรุณชัย
นายสุนทรโคตรชุม
นายบุญทีชานุ
น.ส.สรินทร์ทิพย์ศิลปวัฒนากิติ
นายแชแซ่ลิ้ม
น.ส.กรรณิการ์ชวลี
ด.ช.ธีรศักดิ์กิตติสัตภัณฑ์
น.ส.รำพึงสวัสดี
นายมงคลรังสีเสนีย์พิทักษ์
นางสังเวียนสำเภาทิพย์
ด.ช.กิตติหาญวานิช
นางกิมไน้เจสตาคม
นางเฉลาบุญรักษา
ด.ญ.รัตนาเฉลาวิจิตร
ด.ญ.อารีวรรณเฉลาวิจิตร
น.ส.รัตนาเลาห์ปิยะวิสุทธิ์
นางสว่างศรทรง
นางประเทืองภูริเอกทัต
น.ส.ศุลีพรวงศ์ภาณุวัฒน์
น.ส.สุภาจิรังรักษ์วัฒนา
นายสมชายวิรุฬห์วชิระ
นางสุดาวดีชาวนา
น.ส.ศุภรเลียวตระกูลสุข
นางเน้ยเสือเฒ่า
ด.ญ.นพมาศฝ้ายเครือ
นางพเยาว์นาคเฉลิม
นายณรงค์กุลอึ้ง
น.ส.เยาวลักษณ์หอมขจร
นางนารีสุดประเสริฐ
ด.ช.อาทิตย์ทองอิน
อุบาสิกาวริดาช่วนเส็ง
อุบาสิกาการันทิพย์แซ่อึ้ง
นางจิตราแสงสว่าง
นายสุทินตำนานจิตร
น.ส.สุมาลีบัวช่อง
นางมัลลิกาผลสว่าง
นางเล็กเจริญสุข
นางเกศรินรังวิทยา
นางอัญชลีลาภพรศิริกุล
ด.ญ.ดุษฎีกุลทองเกลี้ยง
พระชูชาติเดชนะ
ด.ช.อธิฎฐ์รุ่งเรืองฤทธิ์
นางพรพนาสัยทัศน์
น.ส.จรรฑิมากุลโคตร
ด.ช.ปริญญากงยนต์
นายสุรชาตินุชัยเหล็ก
ด.ญ.วริศราตัญญาภักดิ์
นางบัวหลั่นแซ่อื้อ
ด.ญ.ปาริฉัตต์นิลแย้ม
นางอาเผ่าแซ่โค้ว
น.ส.ฐิติรัตน์ธนะสังข์
ด.ญ.นภาพรสวนสำราญ
นายสมชายสวนสำราญ
นางวิลัยพรเลิศดำรงค์ชัย
น.ส.กิตติยานริศชาติ

นางสุมาลีตัญตระกูล
นางนุชรีศรีกุลศศิธร
นางน้ำผึ้งชัยรัตน์
ด.ช.อภิชัยฉัตรากร
นายเชิดพงษ์ฉัตรากร
นายชูถิ่นฉัตรากร
น.ส.อำภาแซ่เตียว
นางอัมพานฤภัย
นางติ๋วฉ่ำชื่น
นางสุพัตราบุญคง
นายสายันห์บุญคง
วัดไทรย้อย
นายสุนันต์ประสมทอง
นายแสวงจันทร์มล
นายบุญส่งเรืองสินธร
นายสุชินเถาสมบูรณ์
นางซั่วอิศราภรณ์
นายนิกรเหลี่ยมสุวรรณ
นางบุญศุกร์เทพเภา
พระครูพิสุทธิธรรมานุวัตร
พระครูพิศาลจริยคุณ
นายปลังแก้วเหมือน
นายวิเชียรจุลพันธ์
ด.ญ.ธิดารัตน์ทองคำ
นายนิคมบรรเจิดกิจ
นางณัฐพรบุญยะ
น.ส.น้ำทิพย์แสงอุไรวรรณ์
น.ส.ชีวรัตน์ก้อนแก้ว
นางเนี้ยวแซ่อุ่ย
นางนกแก้วเนติวงศ์
นางสุภางค์เหลืองศรีสกุล
พระยิ่งยมตสีโร
นางละออเหรียญดำรงพร
น.ส.สมพรเฟื่องห้อย
น.ส.สอนบุบผาพ่วง
นายจำนงค์คชรอด
นายมานะรักดี
นางอัญชลีทรัพย์นาคี
นางสัมฤทธิ์คงมั่น
นายศักดิ์สิทธิ์จินตนาประวาสี
ส.อ.สุบินแก้ววังสัน
นางจันทร์ดีณชัย
นางวัฒนาชุมภู
นางเพ็ญตกาลเมฆนันทไพศิฐ
นายอมรเดชนันทประภาภรณ์
นางบุญนำแก้วกำทอง
นางสาลี่อุบลเจริญ
น.ส.ทิพย์สุดานัยทรัพย์
ด.ช.จักรกฎษณ์ลอยเวหา
นายนุกูลอ่อนนิ่ม
นางสงวนศรีลาวัณยกุล
นายสรรเพชญวงศ์กิดากุล
นางจิราพรสมกุล
น.ส.จินตนาสัจจัง
นางบุบผาพึ่งพงษ์
น.ส.พิมพวรรณสิทธิรักษ์
นางจินดารัตน์วิศวชัยวัฒน์
นายบุญชูศิริเลิศ
นางเฉิดโฉมชัยวีรพันธ์เดช
นางทศพรแซ่ห่าน
นางพรพิมลชีพธำรง
นางเมตตาปราสาททรัพย์
น.ส.ล่วนพุ่มไม้
นายจเรสินสมุทร
นายอุทัยงอกงาม
น.ส.ลำเภาศรีโพธิ์
น.ส.ดุษฏีสีตลวรางค์
นางพรพรรณเทียนประทีป
นางสุมิตราสีเทียน
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นางนงลักษณ์โยอินทร์
นางพัชรินทร์พงศ์เรขนานนท์
ด.ช.สงกรานต์กาศสาริกรรม
พระครูประภากรสิกขกิจ
น.ส.นาฏยาตันติสุนทร
น.ส.อังสุมาอ๊อดทรัพย์
นางศรีมาลาตุงคะเตชะ
นายบุญช่วยมาศรี
น.ส.สุรกัญญาเศวตรุ่งเรือง
น.ส.ประวีณาไชยพุฒ
นางเจนดวงบุปผา
นายภูวนัยแสงแก้ว
พญ.จารุวรรณตั้งตรงทรัพย์
นางบัวเผื่อนบางพาน
นางแต๋วพรหมสูตร
นางก้อนแก้วกนกสิงห์
นางมรกตสมพันธุ์
น.ส.วันดีคำพวงวิจิตร
นายทรงวุฒิดีนุช
นางทัศนาภรณ์อำไพพันธ์
นายสิทธิชัยวงษ์ปาน
นางอนงค์วารี
น.ส.เสาวลักษณ์สุประดิษฐอาภรณ์
นางสนิทวัฒโนภาส
นางปราณีศิริมังคะลา
นายธันวาเขียวภักดี
น.ส.อัจฉราควัธน์กุล
นางเกษรรักสัตย์
น.ส.เรณูปรีชา
นางสิริทองสุก
ด.ญ.มัลลิกาคณะโต
ด.ญ.โยทะกาคณะโต
นางศิริวรรณปิยะชน
นางวาสนาตังคะอารีย์
ด.ช.บุญฤทธิ์โสภางคกุล
นางบังเอิญแก้วจินดา
นางบังอรยุทธิ์กิจสถาพร
นางบุญเรืองชูยศ
นายวนาพงศ์พงศ์ณรงค์ชัย
น.ส.อุรสเยาว์พงศ์ณรงค์ชัย
นายอังศุยศพงศ์ณรงค์ชัย
นางวัชรีสุขโกษา
นางถนอมศรีแม้นพยัคฆ์
น.ส.ลักษมีพฤทธิ์พิพัฒ
นายณรงค์สุขธรรม
น.ส.ขนิษฐาบุญวิรัตน์
นางนวลศรีเฉลิมพงศ์
ด.ญ.รัชฎาภรณ์วีรประทีป
น.ส.โสภิดาลัพธิโสภณ
นางสมทรงคล้ายเพ็ง
นางหวลสิงห์กวาง
นายทวีเตชะมวลไววิทย์
นายสมหวังดวงหิรัญภักดี
นางศิริมาเทียนชัยสิทธิ
นางมณีบุณยเนตรผู้จัดการมรดก
นางลำใยเรียงสา
ด.ช.สุรวุฒเอี่ยมอรุณไทย
ด.ญ.วริยาเอี่ยมอรุณไทย
นางมาลียศไตรศรีวิรัตน์
นางเสาวณีย์ห่อทอง
นายอาจินต์นวลจันทร์
นางล้วนนิติธรรม
น.ส.ยุวดีสิงห์วี
น.ส.อุทพินธุ์จิตราทร
นายราเมศสุขุมาลไพบูลย์
น.ส.ฐิติรัตน์ศักดารักษ์
น.ส.ปรมาภรณ์โพธิ์แก้ว
ด.ญ.จุรีรัตน์โพธิ์แก้ว
ด.ญ.ฉัตรสุดาโพธิ์แก้ว

น.ส.โสภาศุภนิเวศน์
นางงามพิศเผ่ากล้า
นางสมพิศอึ้งวงษ์
นางกฤฏิยาโพธิ์อ่อง
น.ส.นัยนาโรจน์สุวณิชกร
ด.ญ.นฤมลหิรัญพวง
นายธีระศักดิ์วงศ์จันทร์
นายเมธีตันสกุล
นางจรัสศรีคำบุญเรือง
นางศรีสวรรค์ศิริกัน
นางคำมาอินตา
น.ส.สุรีย์อิ่นแก้ว
น.ส.แจ่มจันทร์เจียมตระกูล
นายปองพลสุขะตุงคะ
นางฮวยแซ่คู
นางมะปรางมานะกูล
นางเครือวัลย์กาบุญค้ำ
นายสุรศักดิ์ก๋องหล้า
นายนิรันดร์วงศ์จันทร์
นายแสวงศรีเจริญ
นายวิชัยพิสิฐบัณฑูรย์
นางประกายศรีศรีรุ่งเรือง
นายอิทธิพลพงษ์ประภาส
นางพรสวรรค์สว่างพงษ์
ด.ญ.พิมผกาโพธิวงค์
นายสวัสดิ์บุญมาศ
นางนงลักษณ์สุกติ
น.ส.เพี่ยงสมบุญจันทร์
น.ส.สุพินไชยจำเริญ
นางฉวีวรรณกองจันทร์
นางส่วยสุขงามเจริญ
น.ส.ปองสุขศรีชัย
ด.ญ.ญาดาศรีชัย
นางนิตยาทังสนิมิตสกุล
น.ส.นิภาศรีบัวบาน
นางจันทร์เพ็ญเอื้อฤาชา
พระครูโสภณวีรธรรมคำเหนือ
นายพิสิฎฐเดี่ยวสกูล
นางสวิงป่องนันท์
ด.ญ.อัจฉราภรณ์ใจก้อนแก้ว
นายศรีศักดิ์กันใจมา
นางปาริชาติแคว้งไชย
นายกิตติชัยบุญธรรม
นางวรรณ์พรมมิ
นางโม้นใจจะดี
นางบุษบาบุญคำ
นายฟุ้งสุเดช
นายพันธ์ศักดิ์ธนะขว้าง
ด.ต.ชีวินเอี่ยมมี
นางมาเรียมสังข์บัวแก้ว
นางเข็มคำอยู่สำราญ
นายกุญชรธิวรรณลักษณ์
นายมานิตเกี๋ยงแก้ว
นางเกียวแซ่เล้า
ด.ช.ณัฐพลธนะมิตร
นางอุไรลักขณะ
นายชนกเนติ์แสนศรีแก้ว
นางสมรชนิตราภิรักษ์
นางบุญเจือพรหมานนท์
นางมณีมหาวงศนันท์
นางจิตรารัตนะ
นางเตี้ยงแซ่โค้ว
น.ส.อาไอ่แซ่เล้า
นางจิตราตั้งจิตนุสรณ์
นางอมรากรองทอง
นายทวิชไชยวงศ์
น.ส.บัวผินธินันท์
นางนันทวันฤชุโรจน์
นายวิเชียรตันติตระการวัฒนา

นางบ้วยง้อตันติตระการวัฒนา
ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ตันเจริญ
ด.ช.ธีระวัฒน์ตันเจริญ
ว่าทีร.ต.ยุทธนาสุทธิพงศ์
นางสุรีย์ทัพวงค์
นายชำนาญกุณพันธ์
น.ส.ทักษิณาธรรมสถิตย์
น.ส.สุปราณีสมศักดิ์
นางสุรีย์พรภาณุสัณห์
นางเฮียงแซ่ตาง
ด.ญ.จุฑาพิชญ์ธรรมศิลป์
น.ส.เครือวัลย์มณีกาศ
นายนราธิปอุ่นอารมณ์
ด.ญ.จุฑาเกศโชตินันทกุล
นางจริญกลัดเพ็ชร
นายจำลองครุฑเมือง
ด.ญ.พิไลพรจันทร์ศิริโพธิ์
นางสุมิตราแต้สุข
น.ส.เกษสุนีย์สุอรุณ
น.ส.นิศาชลจึงมีลาภ
นายสุทัศน์อมรนพรัตนกุล
น.ส.สุพรรณีวันศิริกิจ
นายรัตน์เจริญเรือง
นายพยอมสาดคำ
น.ส.มณีรัตน์ณบุญหลง
นายเลอพงศ์ชูเทพ
น.ส.เรณูกันจันวงศ์
พระสมนึกกิตฺติวณฺโณ
นางทองเจือยศกุณา
น.ส.วไลลักษณ์ภู่บุญ
นายจักรวัฒน์เครือคำอ้าย
น.ส.สนธยาแรกเข้า
น.ส.พรรณธิพาศรีไว
น.ส.สินีนาถก้อนทอง
ด.ช.กิตติศิกดิ์นวลจันทร์
นางสมพรสกุลพาณิชเจริญ
น.ส.โศภิดาพุทธวงศ์
นางจิราภาสุวรรณวัจณ์
นางเจียมจิตต์จันทร์เปล่ง
ด.ญ.ปิยลดามีเกษ
น.ส.ทองทรายอรุณศักดิ์
นางเสาวณีย์วีระยุทธชัยกุล
นางจามรโสภาสุวพันธุ์
นางนราพรศรีวงศ์วาน
น.ส.มัลลิกาเทพวรชัย
นางพิมพาพิรุณปราโมทย์
นางอำพรนันตาเวียง
ด.ญ.อัจฉราภรณ์นันตาเวียง
พ.ต.อ.เกริกกัลยาณมิตร
น.ส.วันเพ็ญมิ่งบุรี
น.ส.ประไพศรีประเสริฐวิทยากิจ
นางปิ่นแก้วกันทาซาว
ส.ต.ต.หญิงสุนันท์วรรณา
น.ส.พรรษาอรุณแก้ว
นายสงวนศักดิ์เขื่อนจินดา
นางเวียงจันทร์จันทร์งาม
นายวิชัยปานอุทัย
นางอรวรรณบอร์ม
น.ส.สุวรรณาเล็กงามเอก
นายมิญช์เมธีสุวกุล
ด.ช.ณัฐเมธีสุวกุล
นางนภาพรวุฒิเนตรเนติรักษ์
นางวีราวรรณโตสิตารัตน์
นายธงชัยเพียงใจ
น.ส.จันทร์ทิพย์กันธะวงค์
ร.ต.ธำรงค์ตามพระหัตถ์
น.ส.ศรัญญาเศวตเศรนี
น.ส.สุหร่ายเศวตเศรนี
นางสุภาภรณ์พงศธรบริรักษ์

ด.ช.ภรัณยูจันทร
ด.ช.ชาคริตจันทร
นายประสาทพรสมิตะมาน
นางศิรินทร์กุลสิงห์
น.ส.ไปรดาตียาสุนทรานนท์
ด.ช.สหรัฐลิ้มศิริตระกูล
นางกิมซัวอนุศาสนะนันทน์
นายประสาร ดอกคำ และ/หรือ นาย
แสนดอกคำ
นายทองอินทร์กันธะ
นางรัตนาก่อสินวัฒนา
นางดาราวรรณอยู่เพ็ง
ด.ญ.คฑารินทร์สุริยะ
น.ส.สิริพัชร์สุริยะ
ด.ช.ภควัตสุริยะ
นายพิภพชำนิวิกัยพงศ์
นางเพชรมาศไชยมณี
ด.ญ.สุวิมลสวนสุข
นางฉวีวรรณพึ่งแม้น
น.ส.นวลจันทร์นันตรัตน์
น.ส.รัตนาเมทะนี
น.ส.สุภาเมทะนี
นางศิริพรตันบุญเฮง
นางพิมลปัญจสวัสดิ์วงศ์
นายสัมพันธ์อริยา
นางสมสุขสีหะโชติ
นางศศิธรอรุณรัตน์
นางจันทิมาวงศ์ทิพย์
นางพิมพรลีลาพรพิสิฐ
นายชนะสิทธิ์สวัสดิพงษ์
นายอนันต์ติรศุภนนท์
น.ส.เจนจิราบัณฑุโอภาสวงศ์
น.ส.สวาทติ๊บเปี้ย
ด.ช.อนุวรรตแสนใจ
ด.ช.อัศนัยแสนใจ
นางศิรินาฎจำเริญบุญ
นางไกรศรีเสนามาตย์
นายหนูดำอุทธศรี
นายเหวียตเลืองวัน
น.ส.ชวนชมธรรมรักษา
น.ส.จริยาเทศนา
นางนีวันนามวงศ์
นายอนุรักษ์คล่องดี
นางวิลาวัณย์ภูเม็ด
นายคนธ์วงศ์กาฬสินธุ์
ด.ญ.ศรัญยาศรีโสดา
นางเสาวณีย์ศรีโสดา
นางสุทธินาถธนามี
นางจุฑาพรหมดี
น.ส.ลักขณาอินทุวงศ์
นางทานีพรหมคนซื่อ
นางธิดารัตน์รุ่งสว่าง
น.ส.ปริศนาจิรัปปภา
น.ส.มณีรัตน์ศุภวรรณวิบูล
นางหนูยวนเปี่ยมศิริ
นางจิรายุลิ่วศิริวงษ์เจริญ
นายบัวลีนิถาพฤกษ์
นางสุภาภรณ์ศรีหนองห้าว
นายนักรบหอมไกรลาส
น.ส.สุนีย์ตยางคนนท์
นายหยุ่งเตรินวัน
นางทองวาสศุภวุฒิ
นายขรรค์ชัยนุ่นสวัสดิ์
นายภาณุวัฒน์เต็งวัฒนโชติ
นางรำพรรณไปยะพรหม
นางหนูถินพลเวียง
นายสุรศักดิ์กิ่งนาคม
นายไมตรีภูที
นายอุดมพรหมโคตร

น.ส.ทิภาภรณ์ไชยรัตน์
นางพรพิมลไชยรบ
นางยุงเหงียนถิ
นางสมสมัยจำปาเทศ
นางกานดาแก้วศิริ
ด.ญ.จตุพรเติมทานาม
นางสำราญเติมทานาม
นายเจนณรงค์เติมทานาม
นางคนึงนุชคูวัฒนะศิริ
นางปราศัยศรีนา
นางรุ่งทิวาอภิวันท์ลือชา
น.ส.อัญชิสาทวีพงศ์พจนา
น.ส.ลำปางอินทร์ศรี
พระคายสุระวิค
นางเซียมหลาแซ่แต้
น.ส.นิภาแซ่โค้ว
นายศักดิ์สิทธิ์ภูวิจิตร
ด.ญ.จารุวรรณสุวรรณไตรย์
นายศิริพงษ์บุญเพิ่ม
นางบุญรอดอุดรไสว
นายวุฒิขำจินดา
นางอัญชลีหงษ์ทอง
นายกอปร์เกียรติตันประเสริฐ
นายกอปร์ชัยตันประเสริฐ
นางเวียงสินธุ์ยุทธยงค์
นายวิชัยสิงเกื้อ
นางทัศวรรณเตชมหาศรานนท์
นางนารีรัตน์วิภูษณะ
นางนวพัณณ์สิทธิพูลวรันธร
นางเทศตรีศร
นางอ่อนสาศรีหนา
นายสมชายชัยสิทธิสินสุข
นายประสิทธ์ศรีหนา
น.ส.ราณีย์เรืองศรีอรัญ
นางสวาทศรีภักดี
นายวสันต์เตตระกูล
นางศิริวรรณสังสนา
นางหนูศิริสอน
นางประนอมนันตะเคน
นางสุนทรถวิลไพร
นางจิตจาพันธโคตร
นางเพชรมายเจริญกุล
นายพิทยาแพงสิม
นางสุภาพพลอยบุตร
นางทองปานอินทประดิษฐ์
ด.ญ.วิมลรัตน์พิศพาร
ด.ญ.วิไลวรรณพิศพาร
น.ส.สุวณาพรรณะ
นายทวีชัยสารเศวต
น.ส.เพ็ญพรรณปากวิเศษ
นายชูชาติจำปาทุม
นางเพนียดจำปาทุม
ด.ช.มนตรีอโหสี
นางประภาพรรณพรรณรัตน์
นายเพทายบูรณเศวตธรรม
นางอารีรัตน์สัจจพงษ์
นายบัญฑิตพงษ์มณี
นางทองศิริมนตรี
นางบุญจันทร์บุญนอก
ด.ญ.พัณนิดาเสริมพงศ์
นายไวรัชตะวัน
น.ส.ประไพพรรณแซ่นิ้ม
นางบัวชุมภาสกานนท์
นายจารึกปริญญาพล
นายซุลหอมแพน
นางวัชราพรพินันท์
นางอรุณลำพุทธา
นางทองหลางถาวงษ์
นายบุญทินลุพรหม
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นางพาจันทะพล
ดาบตำรวจทนงค์สุดจริง
นางลมโชยกริอุณะ
พระสมุห์สุชีพสุตวุฑโฒ
นางมยุราพรใจพิทักษ์ธรรม
นางบัวเรียนพิสัยพันธ์
นายศิริเพชรคีรี
นางนิตยาชนะชัย
นางฉวีวรรณปุณยานันต์
นางแต๋วดิงถิ
นางศิริวรรณสะพานแก้ว
นางสำลีสิงหา
ด.ช.ไพบูลย์พันจันทร์
น.ส.ทัศนีตันติทวีโชค
นางขันธนูมาลา
นางดอกไม้จันทะสี
นายประกิดพรมพิมพ์
นายประสานไชยป้อง
นางเพียงจิตอึ๊งโพธิ์
นายสงครามไตรรัตนพงศ์
น.ส.แก้วใจสุนทร
นางมาลีจันทร์มุข
นายคมน์ช่างรัตนพานิช
นางเครือวัลย์คำดอนหัน
นางวัฒนาจันทรนิมิ
น.ส.ดารณีเพชรเวียง
ด.ญ.กุณฑลีจิวะรังสรรค์
นางนิภาแซ่ตั้ง
น.ส.ยลจิตบุตรเวทย์
นางทัศสุขจันดา
น.ส.วราภรณ์เพลามี
นายอารีย์เชาวนิตย์
นางวิไลเชาวนิตย์
นางรัตนาเต็งณฤทธิ์ศิริ
นางพิสมัยอัปการัตน์
ด.ช.วุฒิพงษ์อัปการัตน์
ด.ญ.หทัยรัตน์อัปการัตน์
นายปฐมพงษ์อัปการัตน์
นายแสวงดีเพชร
นางสมพรวิวัฒนะ
นางใบคำมะวัน
นางอู่วานิชชัง
ด.ช.เกิยรติศักดิ์เฉลียวฉลาด
พระพรมมาพรมรักษา
นางทองปานเครือเพียกุล
นางเกษมมงคลไพบูลย์
น.ส.ชนพิชาอุณาพรหม
นายจีระพงษ์จิรมหาสุวรรณ
นายพยุงศักดิ์จิรมหาสุวรรณ
ด.ญ.อรพรรณจิรมหาสุวรรณ
ด.ช.เสนีย์จิรมหาสุวรรณ
น.ส.ชลิดาพันธุ์นรเศรษฐ
นางสมปองพรหมพลจร
นางพรธิภาผาจวง
น.ส.รัตติญาแซ่ลี้
นายกานต์ชำนาญเอื้อ
นางขจรชัยประเสริฐ
นายรุ่งโนทัยคำไฮ
น.ส.เฟื่องฟ้ารัตนเสริมพงศ์
น.ส.ประเทืองแซ่ลี้
นางสุวรรณาวรภาพ
นางพรนิตสันติวัฒนากุล
นางเมย์ลดาแซ่ห่าน
นางกนิษฐาอันอาจ
นางปราณีเจริญสินธุ์
ด.ญ.กิ่งกาญจน์ห่อนบุญเหิม
ด.ช.สืบศักดิ์ห่อนบุญเหิม
ด.ช.คมพันธ์ห่อนบุญเหิม
ด.ช.ปฐมห่อนบุญเหิม

นางมีแซ่ตั้ง
นางฉัตรพิมลสีเสื่อม
น.ส.ปวีณาแหวนในเมือง
นายฉลาดนิเทศ
นายจำเนียรศิริสวัสดิ์
นางศิริวรรณศรีหะ
นางเพลินตาอินทชัย
นายกองฝ่ายอุประ
นางงามพิศสาสนสิทธิ์
นางอุดมประกาสิทธิ์
นายฉลองเกษนัส
นายขจรเกียรติอินทะเสน
นายประกอบพรหมรักษ์
นางกิตตินันท์พลพุทธา
นายโอฬารสุวรรณอภิชน
นางบุญปันพิมพิศาล
นายสัญญาประเสริฐวิทย์
ด.ญ.สุภาดาเจริญสวัสดิ์
ด.ญ.ขวัญชนกเจริญสวัสดิ์
นายบุญรอดแย้มเกษร
น.ส.นงเยาว์ถิรพงศ์ชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์เพชรดี
น.ส.สุรารักษ์เตชลิขิตสิริ
นางนงนุชสิงห์ปาน
นายสอาดสิมสี
นางวิไลลักษณ์ประยูรชาญ
น.ส.พรทิพย์วงศ์วิริยานนท์
น.ส.คนึงนิจเสนาเลี้ยง
นางสมภารเสนาลา
นายบุญสวยหลาบคำ
น.ส.อรอุมานันทัยทวีกุล
นางสังวาลเขื่อนโยธา
นายวิจิตคำภาหล้า
นายบุญโฮมหินเทา
นางพิกุลทองเกษอินทร์
นางสุดาสุดาวงศ์
นางบัวแซ่ตั้ง
นายนิรพลชานนตรี
นางจุไรรัชต์พิเชฐพันธุ์
นายถนอมสร้อยแก้ว
นางซิวเติ้ยบทั่งกุศล
ด.ช.เทิดพงษ์วงศ์วัชรัตน์
นายสันติฤาไชย
นางปรียาภาศรีพนาพร
น.ส.สมหมายเต็มครามสุวรรณ
นางหมุยหงษ์ศรีวิไลลักษณ์
น.ส.พราวโควสุวรรณ
น.ส.แพรวโควสุวรรณ
ด.ญ.พลอยโควสุวรรณ
นายนฤมิตตรีชาลี
น.ส.ธิติพรลีลาเศรษฐ์
นายทรงยศพิสิษฐ์กุล
น.ส.วารีไสยศาสตร์
นางเขมิกาอินทรโคตร
นางเนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์
น.ส.อรทัยคุณกิตติ
นายนิธิชัยคุณกิตติ
ด.ญ.จิรารัตน์คุณกิตติ
น.ส.ศุภวรรณแซ่ตั้ง
นายวันชัยศิริรัตนปัญญากร
นางอารีย์พงศ์กล่ำ
น.ส.ศุภลักษณ์ศรีขา
นางสมคิดประสงค์ธรรม
นายพจน์วงษ์เงิน
น.ส.กัลยาณีเมตตาพจน์
นางอรุณยุพดี
นายธนินทรพฤทธิพันธุ์
น.ส.โสรยาพฤทธิพันธุ์
นายสมานดียา

ด.ญ.ศิรินันท์สุศีลสัมพันธ์
นางชะอุ่มพงศ์ทิพากร
นางวรรณเพ็ญฟักทองพรรณ
น.ส.อาภาพรรณคงสงค์
น.ส.ทองดีศรีสุระ
นายพรบูลย์เจริญเชื้อ
นางเพชรรัตน์ชมภูแสน
น.ส.วิไลวรรณสันหนองเมือง
นางอรอนงค์ทองโสภิต
น.ส.กองกาญจน์ตุ้มฉิม
นายสงวนอังศรีประเสริฐ
น.ส.สมจิตรอังศรีประเสริฐ
นางรัชดาเจริญธัญรักษ์
นางอาภากิจทินนิกร
นางเกียวเตียงเอื้อกูลวราวัตร
น.ส.วรินทรมณีราชกิจ
นางวรรณาอนุสรณ์ธีรกุล
นางศิริพรรณทองวิทยา
นายประเทืองชูสาย
น.ส.อวยพรโชคชวลิต
นางเพชรลดาตันติพานิชธีระกุล
น.ส.สมจิตรอังศรีประเสริฐผู้จัดการ
มรดก
นางสุมาลีรุ่งศิรินันท์พร
นายเฉลิมศักดิ์พัฒนาคม
นางสมคิดสร้อยผล
นางพิสมัยเมืองนาง
นางมลิวรรณนาทา
จ่าสิบตรีเกษมเนตรสีทา
นางพรสุดาโคตรชา
ด.ช.ยอดชัยจันทร์เพ็ง
ด.ช.สิงห์จันทร์เพ็ง
นางภาลีรัตน์โพธิเวชกุล
นายอุทัยวงษ์ศรีธาตุ
นายสมจิตรกงการศิริวัฒน์
น.ส.บานเย็นพรหมภักดี
นางสมทรัพย์กิ่งแล
นายบุญอุ้มมาด้วง
นางประยงค์ปิ่นสุวรรณ
น.ส.ปริศนาปิ่นสุวรรณ
นางจิตราบัวบาน
นางทนงศักดิ์สมอาจ
นายเฉลิมฦากำลัง
นางวิจิตราต่อพันธ์
ด.ญ.พรรณนิภาโคตรโสภา
นางนิดดาเจริญจิต
นายแพทย์สกลด่านภักดี
น.ส.จรัสพรบุญเงิน
น.ส.ภรณ์ทิพย์วงศ์รัตน์
น.ส.ทรงศรีวิระรังษิยากรณ์
นางสุธาสินีขลุ่ยเงิน
นางอนงค์แก้วใส
นายสุรชัยชื่นตา
นายนิตย์วงศ์อนันต์
นายชัยพรศรีสนาม
นายธีระศักดิ์อุดคำ
นางบุญอนันต์สารินทร์
น.ส.จันทร์แรมเกษียร
นายระพีพงษ์เผ่าภูรี
นางอนงค์โกศัลวัฒน์
น.ส.ณัฐสุดาทองมา
นายนิพัฒทุมมณี
นางพรจันทร์สถาผลสวัสดิ์
นายภุชงค์ธรรมานุวงศ์
นางพรเพ็ญตั้งยิ่งยง
น.ส.อนงค์พรรณาภพ
นางอำไพแสงงาม
นางจอมขวัญกอสุวรรณ
นางอนงค์พรรณสำเภาทอง

น.ส.เมธีนีต่างมงคล
นางสมลักษณ์ไชยกันย์
นางพรรณีนาคาธร
ด.ญ.ธีรารัตน์ศรีดาพรหม
ด.ญ.จุฑาทิพย์ศรีดาพรหม
ด.ช.อภิวัฒน์ศรีดาพรหม
นางน้อยอึ้งสวัสดิ์
นายอัครวิทย์เลียงหิรัญถาวร
ด.ช.พุฒิพงศ์เลียงหิรัญถาวร
ด.ช.ณัฐวุฒิเลียงหิรัญถาวร
น.พ.สมชายตั้งสถิตย์
น.ส.อัจฉราวดีอ่อนยอ
นายชูฤทธิ์รัตนวิจักขณ์
นางวีรณาสินสวัสดิ์ฟอเรอร์
นางสุชาดามุขสมบัติ
น.ส.รมณีย์อุดมพันธ์
นายประมูลเศวตธรรม
นายสมภารบุญทะจิตร์
ด.ช.สกนธ์แฟงคล้าย
ด.ญ.เปรมกมลแฟงคล้าย
นายสมุทรสมเสนา
นางทองศูนย์สัจธรรม
น.ส.สิริรัตน์เสริมศรี
นายสุพลทองลือ
ด.ช.นราภรณ์ทวีวัฒนะชัยกุล
นายธวัชชัยจันทร์ใส
นายบัญชากัลยา
นายวิมลมูลสาร
นายประยงค์มีคุณ
นายศฤงคารมุทิตาสกุล
นายศรัญยูโรจนนาวิน
นางทัศนีย์ติงสะ
น.ส.ชีวรัตน์ไชยสาร
นางบัวบูชาศรีกุลา
น.ส.ประทินดวงแก้ว
นายนิรันดร์รำจวน
น.ส.วราพรราชแก้ว
ด.ช.วัชรินทร์บัวใหญ่
นางอรชรบูรณะ
นายชอบพรหมบุตร
ด.ช.วีรพงษ์ตังวิจิตราภรณ์
นายปวริศาจันทบุตร
นายปฏิบัติสุประชากุล
ด.ช.สุจินต์โตชวลิต
นางอรุณีค้าดี
นางมาลาศรสันติ์
นายไอเหลือล้น
น.ส.ตวงพรแซ่เตีย
น.ส.อรินทยาเทียนมีวัฒนา
ด.ญ.กรณิกาเทียนมีวัฒนา
พระครูรัตนพุทธิคุณ(blank)
พระรัตโนภาสวิมล(blank)
นางบังอรรัตน์แซ่เล
นายพูนพิกุลทอง
น.ส.อัชพรสะอาดยิ่ง
นางเนตรนภาเจริญรัตน์
ด.ช.แสนยากรแก่นแก้ว
นางสุธิภาจันทร์ศรี
นางสมพรพิศิลป์
นายบุญส่งลิขสิทธิ์
นางสมานลักษณ์สุวรรณวรวิกิจ
ด.ญ.ศิริกุลแก่นแก้ว
ด.ญ.ภัทริยากุลแก่นแก้ว
น.ส.เลียมใจหวังสุข
นางนฤมลพิงปิยกุล
ด.ต.สายยุทธยานุทัย
ด.ญ.ทัชราคำอ่วม
น.ส.ม้วยเทาแซ่ซือ
น.ส.ธันยธรเทพานนท์

ด.ญ.หทัยรัตน์สงเคราะห์ธรรม
นายยศวัฒน์ชาติกิจอนันต์
นายประพนธ์ชาติกิจอนันต์
นายนรากรชาติกิจอนันต์
นางศรันยาปัญญานิติกุล
นางทองพูนโพธิโยธิน
นายธวัชชัยชะยมชัย
นางสุวรรณจิตรเฉื่อยไธสง
นางกิ่งแก้วสระทองอินทร์
นายสมจิตร์เผ่าเวียงคำ
ด.ญ.วลีรัตน์เต่ากล่ำ
นางนงลักษณ์สุกรินทร์
น.ส.สุรีภรณ์แซ่หวอง
พระครูสังวราภิรักษ์(blank)
น.ส.นิตยาอาษากิจ
นางประนมอาจพรม
นางลัดดาวรรณบัณฑิตพานิชชา
ด.ญ.สุธาวัลย์บัณฑิตพานิชชา
นางสายทองพระภูจำนงค์
นางเพลินพิศสุพพัตกุล
นายเชาวลิตยุตะวัน
นางศิริพรสุระประวัติวงศ์
นางสุภัทราโขมโนทัย
ด.ญ.สุวิมลโขมโนทัย
นางเรไรรัตนเมธาโกศล
ด.ช.อรรถพลอชินีทองคำ
นางศรีวิไลพันธุ์รัตน์อิสระ
ร.ต.ท.บุญเลิศหาวงศ์
น.ส.อรพินท์ศิริพงษ์
น.ส.จุฑามาศเงยวิจิตร
น.ส.ภาวนาตะวันหะ
นายเก่งกาจธงกิจสิริ
น.ส.จุไรรัตน์ลิมป์วรรณธะ
น.ส.ลัดดาวัลย์เอื้อเมธิยางกูล
นายสรพงษ์เธียรกุลฉาย
นางประนอมโสมสนวนนอก
น.ส.หทัยราชรัตนารักษ์
นางพนิดากองสุข
นางรัตนาบุตรศรีภูมิ
น.ส.กาญจนาลาภยงยศ
น.ส.มณีรัตน์ไพศาลลักษมี
น.ส.สุรีย์พรบำรุงศิลป์
นางอุทิศศิริวัฒน์
พระครูสังฆรักษ์(blank)
นางสัจจพรหาญณรงค์
นายพงศ์สิทธิ์สิทธิวีระกุล
นายวาเรนทร์ประภาสุชาติ
นางวรรณีพลุกระโทก
นางสุดีรัศมีเพ็ญ
นายสำรวยเจียมทอง
นางจันทร์ฉายขอจงกลาง
น.ส.พจนาฏชายกลาง
นายสุเมธแซ่แบ้
นางเตือนใจแซ่แบ้
ด.ญ.พรรณรายศรัทธาพร
น.ส.บุญเพ็ญบุญอยู่
นางนนธิชาสือวงศ์ประยูร
น.ส.จำปาพรคลัง
น.ส.สมนึกเกิดหิรัญ
แพทย์หญิงสุวรรณีส่งแสงโปร่งมณี
นายศานิตกฤตศิลปานนท์
นางอุบลสุขสมบูรณ์
นางมาลาเที่ยงจรรยา
นางทิวประจิตต์
นางวัชรีสมศิริ
น.ส.อรอนงค์สวัสดีพุทธา
นางลดารัตน์ช่างทอง
ด.ช.ธนะพลหริตวร
นางบุญทวีอ่อนเรือง
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(blank) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนากร
ก่อสร้างและการไฟฟ้า(blank)
ด.ช.สกุลกานต์เชิดสูงเนิน
นายศิลปภัทรดุลย์พิทักษ์
นางคนึงนิจเดชาโชติกุล
จ.อ.พจนารถสุวรรณ
พ.ต.อ.แนบศิริจรรยา
นายพิชัยวงศ์เจริญลัคณา
นางอนงค์ถินกระโทก
น.ส.สุวดีทองพลับพลานิช
นางนลินีจตุรทิศ
นางเย็นใจพรหมประสิทธิ์
นางปิยะพรเภาพูล
น.ส.กาญจนาสมพร
น.ส.ลักขณาช่างการ
น.ส.ปราณีแซ่จึง
นางซกลั้งแซ่แบ้
นางนิตยาคงวัฒนะ
พ.อ.สุชิตบุญศิริ
นางบังอรครูวิจิตรสุวรรณ
นางวิมลพิสิฐพิทยเสรี
นายภิญโญจันทรมโรภาส
น.ส.พนิดาจำปาเทศ
พ.ต.ท.อนุชิตทูลศิริ
นางวันเพ็ญอยู่สุข
น.ส.วริศราเกิดทวี
นางละเอียดขวัญสุข
น.ส.สุวณีย์พันธ์คล้าย
นายรัฐศักดิ์ปิยะวิสุทธิกุล
น.ส.สมฤดีชาญพาณิชย์กิจ
น.ส.พรทิพย์ศรีสุระพล
นางวารินทร์มีเชาว์
น.ส.สมพิศทิพยสุข
นางสำเนียงชมภู
น.ส.ทองขาวมีวิริยกุล
น.ส.อารีพรมเหลือง
น.ส.แก้วบุปัจษา
นางวิภาภรณ์สามสีเนียม
น.ส.อนงค์อะยะวงศ์
นายเฉลิมเกษมจิต
นายบุญมีบำรุงสิน
น.ส.ฉวีวรรณมนอ่อน
นางวาณีพรมานิกพันธุ์
นายเกรียงศักดิ์โพธิ์โต
นางจำนงค์ตันเจริญ
นายสมเกียรติพรสุพิกุล
น.ส.วิภาจ้อยเจริญ
นายอาณาจักรภู่ขาว
นางจารุณีทับทิม
น.ส.นันทกาศรีสมวงศ์
นายภูษิตศรีสมวงศ์
นายสุพลกุลจงเจริญเลิศ
นายพิศาลรักลำเนา
นางเสงี่ยมเหรียญเจริญ
นายวิโรจน์เศวตาภรณ์
นายเสนอจันทรา
น.ส.ศรัณยารัชชวงษ์
นายณรงค์อภิวงศ์โสภณ
นายเติมพงษ์เพ็ชรกูล
นางทวียิ้มเนียม
นางอมรรัตน์คงเพ็ง
น.ส.นลินีมณีคง
นางสมทรงโสธรทรัพย์ทวี
ด.ญ.สุรสาจันทนา
นางเจียมจิตต์ฟักทองพรรณ
นางจรีนาคภักดี
น.ส.วาสนาเติมพันธ์ทุนันท์
น.ส.วรางรัชต์วิไลพัฒน์
นายธนวงษ์อารีรัชชกุล

นางศรีสุพรรณพรหมทอง
นายชนินทร์เอี่ยมอมรนิพิท
นายโกสนธ์โพธิ์กระสังข์
นางเยาวลักษณ์เพิ่มสุวรรณ
นางสมศรีจิตรสกุลเกษ
น.ส.อำนวยพรขุนอินทร์
น.ส.จันทนาวารีภพ
น.ส.ฐิตินันท์วัฒนชัย
น.ส.สมวงค์จรรยา
นางสมปองสุธาสี
นางนิภาแซ่ฮุ่น
นางพูลสุขสมศรี
น.ส.จันทนาโกยทา
นางจรินทร์มนอ่อน
ด.ญ.ณัฐรุจาคำนวนแสง
ด.ญ.พาฝันทองดี
นางจำเรียงสุวรรณโชติ
นางวรรณาบุณเชิด
นายอนุทัยผลกิจ
นางอิงบุญบุญหยง
นายวิสุทธิ์พูลกสิศรี
นายสมโภชน์นิจกิจ
นางวรรณพรเทียนทอง
น.ส.นงลักษณ์วรมฌิจินดา
นายสมศักดิ์วรมณีจินดา
พลจ่าเอกณรงค์ศกุนตนาค
นางบรรลุซื่อตรง
น.ส.นิชกานต์ธรรมเจริญ
นางผ่องศรี เชื้อสวัสดิ์ และ/หรือ
น.ส.ยุพาเชื้อสวัสดิ์
นายทวี รุ่งเรือง และ/หรือ นางวีณา
รุ่งเรือง
ด.ช.อัครพันธ์เจริญพร
นางศศิธรประเสริฐรุ่งเรือง
นางวนิดาแจ่มอุไร
น.ส.ยุพินทองกำผลา
น.ส.วสีพรสาริกะภูติ
นายชาลีพูลพืช
นางวไลกิจพงษ์
น.ส.รุ่งทิวาชมสวน
นางสุดาสาริกะภูติ
น.ส.ศรีวรรณมุกดาสนิท
นางวันเพ็ญราญรอน
นางสุวรรณผาสุกรักธรรม
นายสมานเกษกำจร
นางยุพินพรหมรักษา
น.ส.ปราณีพานอุดม
นางนัยนามหาศรัทธา
ด.ช.จักร์พงษ์สวัสดิ์สุนทร
นายสยามสวัสดิ์สุนทร
นายเว้งเรือนพัฒนทวี
รอ.สมัยเชื้อสระคู
นายศักดาธเนศภิญโญ
นางฉลวยบุราณรัตน์
นางเสาวลักษณ์เอี่ยมกล
นายสมโภชน์เสงี่ยมรัตน์
นายสุนทรจันทร์สว่าง
น.ส.ปิยพรหัตถกิจพงศ์
ด.ญ.กิติวรรณบรรเทิงสุข
น.ส.นิยตาสุนทรเวชพงษ์
นางบุปผาตั้งสงบ
ด.ญ.เบญจรินทร์สันตติวงศ์ไชย
นางกิ่งกาญจน์พืชพิสุทธิ์
นายเสถียร มะลิวัลย์ และ/หรือ นาง
ตะไลมะลิวัลย์
นางธนัญดานวากาศ
นางเอ็นดูทองดารา
นางอนุจิตผิวสลับ
นางสอิ้งดำกริต

นางกรรณิการ์เมืองคำ
นายทนเอ็นดู
น.ส.สุภานิยมรัตน
นายสมชายฟ้าประทานชัย
นางสุบงกชขจรกฤดิกุล
นายสถิตย์รัตตานนท์
นายธนากิจนาวานภากุล
นางปรานอมศรีเพชร
นางรจนาชลสวัสดิ์
นายสุทัศน์อำนวยลาภไพศาล
นายโยธินอังคะนาวิน
นางสุนันทน์วารีรัตนโรจน์
นางเพ็ญศรีนามพระจันทร์
น.ส.ปนัดดาสุทธิพรประสิทธิ์
นางนันทนาอนันต์พินิจกุล
นายสมปองมัสยาชีวะ
น.ส.รุ่งทิพย์วงเวียน
นางกฤษณาสำเภาเพ็ชร์
นางธัญรัศม์มีแต้ม
น.ส.สุภาพรรณสุโกศลวิสิทธิ์
นางสง่าปานฉวี
น.ส.ลัดฎาวรรณปัทมเสวี
นายพนัสแก้วลาย
นางสุดใจสิลมัฐ
นางกิมแซ่โหงว
นางเครือวัลย์อิ่นคำ
นายรัตนพันธ์เนาวสัยศรี
น.ส.อังคณาจันทร์ประภาพ
น.ส.วรรณาสรรพกิจภิญโญ
นายสมคิดมโนถิรกุล
น.ส.สมศรีหาญปัญญา
น.ส.คณาพรจันทะคาม
น.ส.นุชดีวีระวงษ์
นางดวงสกลทิพย์ศร
นางลมัยคูสุขวัฒนา
นางอุไรวรรณแจ่มสวัสดี
นายอำไพแช่มช้อย
นายสุรพจน์มัชฌิโม
นางสมพงษ์เทพจำรูญ
นางพัชรินทร์ลายสนิท
นางนิภาภรณ์ตั้งเจริญ
นายชินวัฒน์จุ่นวาที
ด.ญ.กิตติวรรณจุ่นวาที
ด.ญ.สรินธร์พุทธผล
พระครูสิริปัญญาวัฒน์(blank)
น.ส.ลาวัณย์รัตโนภาส
นายฟักจันทร์งาม
ด.ญ.อตินันทน์สุขเขียว
ด.ช.พีรดนย์รักษาธรรม
ด.ญ.นันทกานต์รุ่งสิทธิวัฒน์
ด.ช.ทัศนัยรุ่งสิทธิวัฒน์
นางศุภกานต์พรเจริญ
นายชาญชัยวิชัยดิษฐ
นายวิรัตน์เพียรดี
นางพบสุขรัตนวิเศษ
นายธีรยุทธจึงศรีพิษณุ
นายกระจ่างแก้วมณี
นายวิรัตน์ถ้วยงาม
น.ส.ประไพชินธนเศรษฐ์
น.ส.บุศรินทร์พิมพ์ใจชน
นางบุหงารุธิระกุล
น.ส.มณีรัตน์โสภา
น.ส.บังอรสัตยวณิช
น.ส.นงนุชสัตยวณิช
นายทองต่อแย้มประทุม
นางพรทิพย์จึงวิบูลย์สถิตย์
น.ส.พิศวงผินวงษ์ดวง
นางเพลินพิศพฤกษชลธาร
นายสมบูรณ์รัตนศักดิ์ธารา

นางปราณีเนตรวิเชียร
นายธีรภาพลมพาพร
นางแน่งน้อยไมตรี
นางลำใยสุขเจริญ
น.ส.บุญยิ่งหวานล้ำ
น.ส.เฉิดโฉมสุขสมบูรณ์
น.ส.ชนิสาเจริญแสนสุข
น.ส.มัทวรรณวิทยาคม
นางภารดีมหาขันธ์
นายวิชัยศรีสุวรรณ
น.ส.นุชจรีย์ปิยะจรูญสมบัติ
นายศักดากลิ่นสุคนธ์
นายวรวุฒิวิจารณ์พล
ด.ญ.วิภาดาประวีณานุสรณ์
นายประสงค์ศรีนาค
น.ส.จุฑารัตน์จตุสุวรรณศรี
น.ส.เฉลาทับคง
น.ส.สุกัญญามานิตราษฏร์
นายยงยุทธมานิตราษฎร์
น.ส.อัญชลีศรีพิมล
นางวรวรรณลิ้มธนะกุล
นางนงนุชเจิมสวัสดิ์
นายสมชายกิตติปาลกุล
น.ส.สันทนารูปสูง
นายวีรชาติเลิศวรวิวัฒน์
น.ส.ภาวินีไพศาลภูมิ
นางอัมพิกาดวงนาค
นางภัทรพรฝักเจริญผล
นายไพชยนต์ศรีวัฒนา
นางอุษณีย์วิถีธรรมศักดิ์
น.ส.พวงทองแซ่เฮ้ง
นางอุไรวรรณพรรณนา
นายอนุสรณ์บุญวงษ์
นายรัตนะสวัสดี
น.ส.กรรณิการ์เค้ามูล
นางทองหนักอำภาศักดิ์
น.ส.พัชรินทร์วัชรเวชศฤงคาร
นางเฉลาแย้มเอม
นางกัลยาสันหกรณ์
น.ส.ขนิษฐาจินตนพงษ์
น.ส.ธิติมาแซ่โอ้ว
นายธวัชแซ่โอ้ว
ด.ช.วชิระนัทธี
นางวรลักษณ์โพธิ์คำ
นางชุลีพรเกิดสว่างเนตร
น.ส.นิรมลวงษ์ธนสุภรณ์
น.ส.ประภาเนตรประสพสุข
น.ส.จันทร์หาญบูรณะพงศ์
นายวัลลภวาจามธุระ
นางภัทรนันท์โอภาสนันทิกุล
นายวิรัชเนตรทัศน์
นายอำนวยพูลพงษ์
นางกีแซ่อาว
นายชรินทร์บุญยรัตน์
นางจรีย์พันธุสาร
ด.ช.นพพรพันธุรัตน์
น.ส.ดวงพรประกาสิทธิ์
นายสราวุธอมรดิษฐ์
ด.ญ.มณีรัตน์เผือกพิบูลย์
นายประคองโสดาคำ
นางพิมลรัศมิ์ติรวรเวศม์
พ.อ.กำภูเพชรเสนา
นายยุทธวงษ์วงษ์ทอง
จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ฉ่ำมาก
นางปรียาวรรณจุนเจือ
นางโสรัตน์ทองคำ
นางรุจินันท์ชัยมีแรง
นางเกษมศรีสำราญสุข
นางศรีสุดาตั้งจตุพร

น.ส.ล้วนแซ่เฮง
นางสุมาลีศักดิ์สิริโกศล
นางเลื่อนเก่งกลการ
นางพยูรตันติเสรีรัตน์
น.ส.สายพินบุญงาม
นายณรงค์สุวิมล
ส.ต.ต.สนธยาอนุสาสนนันท์
นายฮั้นสุนิมิตร
นายลาโกสัยสุข
พระครูวิชัยสุตคุณ
น.ส.รักชนกอยู่ฤกษ์
นายมงคลเมธาวานิชวงศ์
น.ส.วรนุชวิทยวราวัฒน์
นางวรรณภาแซ่เจี่ย
ด.ช.ปราศรัยวันตา
นางนุชในแสน
นางสุรีย์พรเมืองคล้าย
นายนิติเมธีศิริวัฒน์
น.ส.อรวรรณขยันการนาวี
นายสนธิขันสำลี
นางละเมียดพักเพียรดี
นางคาเกียวชุติรัตนา
ด.ช.นฤพนธ์พันธุ์วงศ์ราช
นางฉลองเดชี
นายมนเทียรจันทร์เจนจบ
นายไพโรจน์อัศวภูษิตกุล
นางกาญจนาภรณ์ภู่เจริญวณิชย์
น.ส.มณฑาพิพัฒน์สวัสดิ์
พระครูสีลคุณากร(blank)
น.ส.สมควรบุญช่วย
นางสมพิศสีตะระโส
เงินทุนมูลนิธิวัดดาวเรือง
นางเนี่ยวทับเงิน
นายอู่ทับเงิน
ส.ต.อ.พิชัยขวัญเมือง
นายสนั่นพงษ์ภู่
น.ส.แหม่มแซ่เล้า
นางกฐินเขตตะ
นายสง่าสุกแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ดำขำ
นางจุไรรัตน์อัครมณี
นายณรงค์ศักดิ์ศิริโรจน์
นางจุฑารัตน์ฟักขาว
น.ส.ศิริพรเกษแก้ว
ด.ญ.กนกพรรณวัฒนวงศ์
นางกีอุดมรุ่งเรืองผล
นางเตือนใจแท่นทอง
นางทวีพรเชื้อสังข์พันธุ์
นายสมชายวงษ์มณี
ด.ช.ศิริพลจันทร์สิทธินนท์
ด.ญ.สิริกานต์จันทร์สิทธินนท์
นางหนิงขิงษุ
น.ส.กัญจนาพัดน้อย
น.ส.ศศิธรหาญลำยวง
น.ส.ศุภลักษณ์น้อยพันธ์
จ.ต.เจษฏาบุญมา
นางเอมอรลาวัลย์
ด.ช.พรเทพชนะวงศ์
ด.ญ.ปิ่นสุดารัตน์ชนะวงศ์
น.ส.ลักขณามุขพรหม
นางบุษยาโมกสกุล
นางสำเภาฐานวิเศษ
นางสุภาพเมธาศักดิ์
นางสุภัทรายังเจริญ
นางอุไรวรรณโพธิโต
นางทิพย์พรรื่นภาคพระคุณ
นางบุญใน้แซ่โค้ว
นางพัฒนาจารุพิชญพิทักษ์
นางสุดใจคำอุ่น
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นางต้าจวงสิทธิสุวรรณกุล
นายสุทธิพงษ์พูดคล่อง
น.ส.วิไลรัตน์กำเนิดสิงห์
นายสมศักดิ์กิจรัตนกาญจน์
นางอัมพรกองทอง
นายสมชัยนนทมาตร
นายใบเกตุเจริญ
นางมานิจนวลแสง
นางสมพรพ่วงโพธิ์
นางอรุณีสุวรรณคีรี
นางมีนาปานพรหมมาศ
น.ส.สำเนียงพังพิศ
นางชลอทองสวรรค์
น.ส.กาญจนางามวิจิตร์
ด.ช.คณวัฒน์มณีกร
นางอัฉราลักษณ์ห้องดอกไม้
นายมานะวงศ์เกษม
น.ส.สุจิตราวงศ์เกษม
นายสุรพลผลวิจิตร
นายประพันธ์เพ็ชรแวว
นายอารีย์วัดสง่า
ด.ญ.สุพรรษาสุรินทร์วงศ์
น.ส.เสนาะจันทร์อักษร
น.ส.สุรีรัตน์สุรินทร์วงศ์
นายณัฐพลสุรินทร์วงศ์
น.ส.จิราณีไพบูลย์
นางประดับทองวัฒนะ
นางสมใจแป้นแก้ว
น.ส.อมราพรมใหม
นายยอดชายไวเดชา
นายกรณาธิปสุพพัตเวช
นายวิชัยรักษ์วิศิษฎ์กุล
นายสิทธิพันธ์อ่อนเงิน
นางนลินีสีหพันธุ์
นายมนัสรอดคงสิน
น.ส.อาทิมาอุปนันท์ชัย
นายมนัสกล่อมกูล
นายเอนกอริยพฤษ์
ด.ญ.สุภาวดีวรมาลี
นางยุวดีวรมาลี
นางสมคิดปรีชาญาภรณ์
น.ส.อโนชาเอี้ยเจริญ
น.ส.พิชญ์ชามญชุ์มงคล
นายสมศักดิ์ลี้สกุล
นางระเบียบนาคประสงค์
นางศรีทองเย็นฉ่ำ
นางดวงใจเสรีพิทักษ์กุล
นายสมานศิลป์ประดิษฐ์
นางสมปองศรีวงษ์
น.ส.บุญสมภู่กัน
นายอรรถพลเรืองบุรพ
นายสุทธิลยางกูร
ด.ช.เฉลิมพลจิตตเกษม
ด.ญ.ยุบลบัวเล็ก
ด.ช.สมชาติบัวเล็ก
นายพงศ์พันธุ์อิ่มเจริญ
น.ส.สุชินวิกสิต
น.ส.สุมาลีจันทรวิจิตร
น.ส.เยาวลักษณ์ไพเราะ
น.ส.แสงเดือนสร้อยสนธิ์
ร.ต.ต.สำราญเสาวรัตน์ชัย
นายช้อยจันทร์ศรี
นางระหัดคุ้มเรือง
นายจีรวัฒน์เวทการ
นางรชตขลังธรรมเนียม
ด.ญ.ศศิธรกระแสร์
น.ส.ผะอบปกป้อง
นายศิลป์ทรัพย์สุวรรณ
นางสนุ่นมณีน้อย

นางกมลชนกชาลีกุล
ด.ญ.รัฐิติพรกระต่ายแก้ว
ด.ช.พิชญกระต่ายแก้ว
นางพิมพ์พงษ์สอิ้ง
น.ส.สำเนาบุญเมือง
นายวิศิษฐ์สิงห์ตระหง่าน
น.ส.วิภาดาพิณประเสริฐ
นางเกษรกลิ่นสุคนธ์
นางเข็มพรแสงสุวรรณ
นางสมพรกรรภิรมย์
นางสมพงษ์พงษ์จิระ
นางมยุรีพรรณผิว
นางลอยฉายาวัฒนะ
นางยุพินกำปั่น
น.ส.ประภาพรกำปั่น
นางพวงทองณรงค์เดชา
พ.อ.อ.ปัญญาสิงหฤกษ์
นางชูเจียกสิริปริญญา
น.ส.สำนึกสุขสมบูรณ์
พระบุญเสริมลักษณะแก้ว
นางรัตนาบุญญิกา
นางดาหวันพันธุ์พืช
นางสุชีราภักดีจันทร์
นายสมพงษ์อิ่มอ้น
นางฉวีวรรณแย้มหัตถา
นายไพรวัลย์ชัยวิชู
นางจิรภาไชยบุตร
นางพัชนีอัศววิบูลย์พันธุ์
นายทวีชัยลิ้มทองคำ
นางพรรณีเกียรติธนาวิทย์
นายสันต์รัตนสุริยพันธ์
นางสำเราไวยบุตรี
นายวรรณนพรักชาติเจริญ
ส.อ.สมควรงอกกำไร
นางจรุณนาคอร่าม
น.ส.วิภาสามสี
นางวันดีวิจิตรจรัลรุ่ง
นางสุมิตราจินตนะศิริ
น.ส.ยุพาแซ่แต้
นางชวนพิศช่วยพัฒนา
น.ส.สุฑามาศสุทธิโสภณญาน
น.ส.ศิริรัตน์สุริยานนทนันท์
ด.ช.ภาณุเวชกิตติธรรมกูล
นางเองแซ่งุ่ย
น.ส.พัชรีมาบุญญานนท์
นายวีระวัฒน์มาบุญญานนท์
ด.ญ.วราภรณ์มาบุญญานนท์
นายยิ่งยศมาบุญญานนท์
นางศิริวรรณการสมบัติ
นายสุรศักดิ์วุฒิภักดี
นางอุทัยอัมวงษ์
นางลัดดาอังศุรัตนเวช
นางวราพรชูชื่น
นางจงดีบัวทอง
นางอรอนงค์บุญบัณฑิต
นางสนศรีขันธรรม
น.ส.ศิริวรรณอากาศวรรธนะ
ด.ช.อรุณชัยนารอต
นายบุญสมเกิดคุ้ม
นายรังสรรค์ไกรไธสง
น.ส.สุปราณีจำปาเฟื่อง
นางสุภาภรณ์ศรีโภชน์สมบูรณ์
นายนิมิตรแจ่มแก้ว
น.ส.นฤมลพลอยส่งศรี
น.ส.อารีน้อยสุดกังวาล
นางสงวนศรีสุดกังวาล
นางเสงี่ยมจันทร์ขจรและ/หรือนาย
ชาญ จันทร์ขจร และ/หรือ นายบุญ
ชอบจันทร์ขจร

นายเฮงโฮเฮงแซ่เฮง
 วัดปัญจทายิกาวาส(ทุนธรรมวุฒิกร)
โดยพระรณชัยสุมิตโต(เจ้าอาวาส)
น.ส.ราตรีหวังสมนึก
นายเซ่งเอียะแซ่เอี้ยว
น.ส.หทัยกาญจน์ธรรมธาดานาวี
นางจารุณีภู่พรายงาม
นางสมรศีละวงษ์เสรี
นางบุญเสริมจิตรเที่ยง
นางสุพรรณีจิรวัฒนาภรณ์
นางประชิตลิ้มธนาวานิชย์
นายเจริญแสงศรี
น.ส.นภาภรณ์ทองสง่า
น.ส.สุดใจกอสุระ
นายประจิตต์ทองน้อย
น.ส.สุชาดาคชสิริพงษ์
น.ส.สมศรีทองอนันต์
นางวันดีหาเรือนทรง
นางระวีลักษณ์พลิกานนท์
นาวาอากาศเอกผดุงเขียวสมบูรณ์
นางสำลีสุรณจิตต์
นายฆนัทกัณหะกิติ
นายสุภาพวิวัฒนปฐพี
นายพรชัยสุทธิพนไพศาล
นายพินิจประภาสะวัต
น.ส.จินดาแซ่ตั้ง
นายไพวัลย์แซ่ตั้ง
นายบุญรักษ์วิริยโชค
นายมานพพัฒนไพบูลย์
ร.อ.หญิงสมพิศตันยาภิรมย์
นางไฉไลลีสวรรค์
นายมนัสปสาทรัตน์
นางทิพกรณ์ปทุมวงศ์
นางประไพเกษทอง
ร.อ.หญิงสุดาอินสว่าง
นางทัศนีย์บุญคำ
ด.ญ.นีรวรรณอิ่มกะดี
ด.ช.อภิวัฒน์อิ่มกะดี
นางบังอรวจนทิพย์
นางสมรอึ้งอร่าม
นางยุภาธนาธรรมรัตน์
นายพัชรพลปิ่นเพชรกุลโรจน์
นายวิชามัฆวิบูลย์
นางราณีย์เรืองผึ้ง
นายพนัสเอกผล
นายสุทินพงษ์หนู
นางทัศนีย์พิสุทธิวงษ์
นางวลัยลักษณ์จันทรอินทร์
นางวิมลอยู่ไว
น.ส.ภารุณีฮวดมา
น.ส.พรจิตพงษ์ปวโรภาส
นายวิทยาเยาวละออง
นายเหมหยกมณี
นางทิวาวรรณเปาทอง
นายชูสินจตุพรวิพัฒน์
นางฉันทนาบัวเจริญ
นางศรีทองทองคล้าย
นางผูกพันธ์รัตนไชย
นายสมนึกแจ้งประจักษ์
น.ส.วารีหังสวนัส
นายเฮ็งแซ่เจ็ง
จ่าเอกคุณพรธนาวุฒิ
นายอภิชาติโมกขพันธุ์
น.ส.โสภีนภาปทุม
น.ส.ชวนพิศขาวละออ
ด.ช.ธีรชัยสิงห์โพธิ์
นายสนั่นแท่งทอง
ด.ญ.พิมประภาประสพผล
น.ส.อารีฤทัยวัฒน์

นางสมปองชื่นใจ
นางบังอรชาวนา
น.ส.กนิษฐรุจอุทัยไขฟ้า
น.ส.สมจิตต์วัฒนวิทูรเสถียร
นายอุทัยประวิชพราหมณ์
น.ส.สุทธิรัตน์ศีลตระกูล
นางจิตโสมนัสชาโนภาศ
นายเพชรเมืองพุทธ
นายโสภณชัยสิทธิโยธิน
นางช่อฉัตรพันธ์ผึ้ง
นางสุนันทาสุขใย
นางจำนงค์ส่งแสง
นางอาภัสรารุจิระชาคร
น.ส.โศธิดาวงษ์เพชรเขียว
นายวีระพันธ์สุขพานิช
น.ส.วิมลเศรษฐบรรจง
ด.ญ.อลิสาพงษ์เลื่องธรรม
นางสุนันท์สดขุนเณร
รศ.นายแพทย์ ไพโรจน์ ปาริชาติกา
นนท์
นางอ้อมทิพย์เดือนฉาย
น.ส.ภัททิมาจตุรพิธพร
นายจเรน้อยเพิ่ม
มูลนิธิอารมณ์จูฑศฤงค์
วัดกระโจมทอง
น.ส.เพ็ญแขวิสิฐพันธุ์
นางจำเนียรภักดิ์พิน
นายสนองภักดิ์พิน
นายสุภชัยอักษร
นางวชิราสันธิติพงศ์
นางกมลรัตน์สถีระนาวิน
นายนิรันดร์เกิดแย้ม
ด.ช.วีรภัทรปี่ทอง
นางสุณีย์สุนัติ
นายปราโมทย์กล่ำคำ
น.ส.วรรณาอรุณสุรัตน์
พ.อ.เดชาโมราฤทธิ์
นายนันทวุฒิตันโตทัย
นางบุญเรือนแก้วเจริญ
นายวิบูลย์ชัยคงศรี
นางสุนีย์ทองอุปการ
นายโกมลชูเลื่อน
นางวทานีย์สุขพอดี
นางนิยดาภู่อนุสาสน์
นายชาณินทร์สมบูรณ์สุข
นายประเวชประเสริฐฤทธิ์
น.ส.นารีประมวลโชค
นางปรารภบุญมาดี
น.ส.ศิริอรสายสุพรรณ
น.ส.เรวดีคลับคล้าย
น.ส.สุธัญญาอรรถเมธี
นางมุกดาบุญประเสริฐ
นายวิชัยผลเจริญ
น.ส.อนุรัตน์จิตรคง
นายอำไพศรีสุวรรณ
นางรักษณานาคะปักษิณ
นายกัลย์นพนรินทร์สรศักดิ์
นายภาคภูมิเหลืองอ่อน
นางอังคณารัตโนสถ
นายไพฑูรย์มีกุศล
นางอารีย์นอขุนทด
นางมณทารักษ์วงค์
นางกิมใช้ง่วนสำอางค์
นางสังเวียนง่วนสำอางค์
นายสง่าง่วนสำอางค์
นายพยุงศักดิ์สกุลรุจา
นายธราทรวงษ์ศิริ
พลโท ยงยุทธ ยุทธการบัญชา ผู้
จัดการมรดก

นางวรพรเทอดเกียรติศักดิ์
นายอดิศักดิ์เทอดเกียรติศักดิ์
นางสีนวลศิริจันโท
นายชูโชคศิวะคุณากร
นางกานดารุจิกลิ่น
วัดโมลี
นางดวงใจรัตนวงศ์
ด.ญ.อนุชนาวัจนะรัตน์
นางนนทกาแสงจันทร์
น.ส.ศรีผ่องจิตกรณ์กิจศิลป์
น.ส.อภิญญาไพศาลศรี
น.ส.มาลินีจิตตะเสวี
นางวัฒนาเกิดสินทรัพย์
นางมยุรีโชติสกุลสุข
น.ส.ศรีวรรณแสงอาทิตย์
นางวัฒนาพรระงับทุกข์
นางเพ็ชราปานบุญ
นายภัทรพงค์สมบูรณ์วิจิตร
นายเดือนอินทร์รวย
นางสอิ้งเปรมปรีดิ์
นายก้องเพชรแก้ว
นางอรทัยโรจน์รัชนีกร
น.ส.อนงค์ไชยจำเริญ
พันเอกบัณฑิตพุฑฒิบัณฑิต
จ่าโทหญิงพรสวรรค์จันทรสุข
น.ส.สุพาคงเหล่
นายเริงชัยชลนากิจกุล
นางกานดาวุฒิสาธิต
นายทักษพลพึ่งยนต์
นางมณีแย้มอยู่
นางสมศรีศรีชื่น
นางพนิดาสะอาด
นางรัชนีกรเกิดการบุญ
ด.ช.พงศ์ชิตจตุรงค์รัตนกุล
น.ส.เพ็ญโฉมสุรินทร์รัตน์
ด.ช.กฤษฎิ์เจริญธีรวงศ์
ด.ญ.ศกลวรรณจงสงวนดี
นายวีระวัฒน์แซ่อึ้ง
นางสมใจสุมิรัตนะ
นางลิ้นจี่คชินทร
นายวีระยุทธ์ภุมรินทร์
ด.ญ.กนกวรรณโนรี
นางปราณีตภุมรินทร์
ด.ช.วีรภัทร์ผ่องใส
นางนวมณพุดมะลัง
นางนาฎลดาน้อยนิยม
นายอภินันต์กษมานนท์
น.ส.ธิติมาวัฒนประดิษฐ
น.ส.ปนัดดาเอี่ยมผู้ช่วย
นางทบกรานมูล
นางเอภภิญญาจิตร์จงรักษ์
น.ส.อรพรรณเกื้อสุวรรณ
นางวรรณีสลับสี
น.ส.สุขวีรยาสุขสุเพิ่ม
ด.ช.อนุชาแขวงโสภา
ด.ช.อานนท์แขวงโสภา
น.ส.พัชรีสอนคง
นายนิพนธ์รัตตสัมพันธ์
นางเนาวลักษณ์สันติ
นางสุพัตรารอดมุ้ย
น.ส.พูลศรีไชยวงศ์
นายธีรพลคงทอง
นายวัฒนาคงทอง
น.ส.ปาริชาตสุวรรณผล
นางเอมอรสุระสัจจะ
นายอรพันธ์เขียวสลับ
นายสมสิทธิ์ตันสุภสวัสดิกุล
นายสุขุมกุลทนันทน์
นายสมพงษ์พิมพ์มิ่ง
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นางสุเพ็ญประทุมมาศ
นายจุมพฏรัชชุศิริ
น.ส.มาลินีปัณฑยางกูร
น.ส.นริสาพรหมจรรย์
นายนดลสนธิทรัพย์
น.ส.ปานฤทัยเบญจดล
นายพรชัยศรีชัยนนท์
นางโชตินารถรัตนสาขา
นายวันชัยพรหมศร
หม่อมหลวงอำไพนัตภาคธูป
นางสุจิตรารอดสว่าง
น.ส.ลัดดาชัยรัตน์
นายสมยศอยู่ยงสินธุ์
นายชูชาติเบ้าเจริญ
นายพรชัยภู่โสภา
นายสุริยะสุริยกานต์
นายสุริยนประภาสะวัต
นางอรวรรณปึกขาว
นางประสพศรีรักษากิจ
น.ส. มิ่งพิมล เดชประดิยุทธ์ ผู้จัดการ
มรดก
พ.ต.ชัยเดชาฉันทานุรักษ์
น.ส.พรรณศรีชูอารยะประทีป
นางนภาพันธ์ชูอารยะประทีป
น.ส.นันทวันชูอารยะประทีป
น.ส.ศิริพรรณชูอารยะประทีป
น.ส.ป้อยจำเนียรสุข
นายสำรวจอุดมทวี
น.ส.ประไพอ่อนน้อม
นายสุวัจน์ด่านสมบูรณ์
นางพรทิพย์ด่านสมบูรณ์
นางเอกอุษาบุญชื่น
นางสุจารีตัมพวิบูลย์
นายวิบูลย์ชัยชนะศิริวิทยา
น.ส.สุวรรณีชัยชนะศิริวิทยา
น.ส.รจิตมหาวิหกานนท์
นางสุดาวัลย์เทพพิพิธ
น.ส.นพพรธรรมานนท์
นายประยูรลีลางามวงศา
นางเตือนตาเลาสุขศรี
น.ส.สงัดสุขสมอรรถ
นางฑิมภาวศินารมณ์
นางอมราศิริโรจน์วิสุทธิ์
น.ส.ดวงใจวัธนะวัน
น.ส.สุปราณีกุยโกมุท
น.ส.เอมี่ธรรมวงศา
นายนราธิปธรรมวงศา
เรืออากาศเอกวรงค์ลาภานันต์
นายพิพัฒน์วรมาลี
น.ส.อัจฉราเตชะทวีวัฒน์
น.ส.วิเชียรพิริยะพันธุ์
น.ส.ฐิติเนตรอัศวศักดิ์สกุล
น.ส.ศิริขวัญนาคประสิทธิ์
นายประเสริฐเจียสกุล
นางลออศรีบุนนาค
น.ส.ขวัญสุขทรัพย์
น.ส.เต็มเดือนศิวะเสน
น.ส.นงค์นุดนาคสุข
นางวรรณีอู่ไพบูรณ์
นายปรีดิ์รัตนสัญญา
นางสุรีย์พันธ์สมบุญ
น.ส.สุจิตราสิทธิเลิศ
ด.ช.อภิเดชชีวะประเสริฐ
ด.ช.โสภัณศรีทองนาก
นายอวิรุทธ์ธรรมภิรัฐวงศ์
นางอารีย์ฟองสุวรรณ
นางดวงตาวีระพันธุ์
นางสมศรีผลนิวาศ
นางบุญรอดแซ่เตียว

นางจิราภรณ์ศรีมกุฏพันธุ์
นางเอ็งเกียวแซ่ก้วย
นายธาณินทร์เลปนานนท์
นางเรณูหฤหรรษ์วโรดม
น.ส.อัจฉรานกแก้ว
นางนิทราชุ่มเพ็งพันธุ์
นางพรศิริภู่เอี่ยม
น.ส.พีรนุชภู่เอี่ยม
นางฉันทนาอัครศรีสวัสดิ์
น.ส.ดวงแก้วเฉลยปราชญ์
นางพัชราภรณ์เล็กศิริรัตน์
นายประพจน์โควินต์ทวีวัฒน์
นายปรมัตถ์พงษ์ภาวศุทธิ์
นางอัมพรสายแก้ว
นางกาญจนาบุญทอง
นางบุษบาอิศรางกูรณอยุธยา
ด.ช.โชคชัยปิ่นอารีย์
น.ท.สมจิตรศิริโวหาร
น.ส.นิธิวดีปะละใจ
น.ส.สุมาลีอารีรัตน์
น.ส.อรนภาโพธิ์แก้ว
นางปาลิตาอรุพีพัฒนพงศ์
นายไพศาลวงษ์ซีวะสกุล
นายกิตติศิลาทอง
นายพงษ์ศักดิ์ฐิติวรรณ
น.ส.สุนทรีพูนสินบูรณะกุล
นางวันเพ็ญวิสูตรศักดิ์
นางนพมณีสุวรรณัง
นายสมปิยะปิ่นทอง
นายดุลาทรภูรีปติภาน
ด.ช.เฉลิมพงศ์ภูรีปติภาน
นางวลัยฉันทรางกูร
นายสิทธิชัยเจริญดี
นางเบญจนาชัยเวช
นายเสมอณนคร
น.ส.ถนอมจิตต์กัณวเศรษฐ
น.ส.พิชชาพรบ่วงเพ็ชร
นางสุจินดานีลวัชระ
นางดวงใจจันทร์ธาราม
นายศักดามีลาภเลิศ
น.พ.สมชายสมบูรณ์เจริญ
น.ส.สายสุนีย์ปวุตินันท์
นายสดจินะดิษฐ์
น.ส.ฉัตรศรีศานติวิวัฒน์
น.ส.สุพิศตั้งมงคลผู้จัดการมรดก
นายทองโรจน์พจนารถ
น.ส.ศุภวรรณคงศิริรัตน์
นายศักดิ์ชัยเยาวาจา
นางสลักจิตต์นิยมานนท์
นายวิชัยชื่นชมพูนุท
นางพจนีย์ทองนิรมล
พันโทสนิทสถิตย์วิมล
นายทองชุบศรแก้ว
นางบุญพีร์นวลละออง
น.ส.สุธาทิพย์สารนอก
นายจรินทร์จักกะพาก
นางทวีจันทร์เหลือง
น.ส.สัชฌการขจิตศักดิ์
นางบุญทิวาวาทิรอยรัมย์
ด.ญ.ณัฎฐกาเสนาลักษณ์
นายจุมพลม่วงเฉย
นางอัมพรอมาตยกุล
นางเนื้ออ่อนคชหิรัญ
ด.ญ.อรพินท์เดชาพิทักษ์
พันเอกพรภาคย์มณีมัย
นายเมธีมนูญญา
ด.ช.นักรบทองอ่อน
น.ส.เตือนใจกนิษฐานนท์
นายกิตติพันธุ์พิรุณทอง

น.ส.ผเดิมชูเตชะ
น.ส.สุกัญญากออนันตชัย
น.ส.ละอองเปรี่ยงภูเขียว
นายศิลาศุขประสิทธิ์
นางบุญช่วยโรจนกรเกียรติ
น.ส.ธนพรพงษ์เผือก
นางศศิธรจันทรกุล
นายสุรินทร์เกิดราภี
น.ส.บุษยาสุธรรมาภินันท์
ร.ต.ปราโมทย์ชูพูล
นายสุธีไทรรารอด
นายมนูผัดแก้ว
น.ส.สุภัชชาบุตรรอด
น.ส.วลัยฉิมไพบูลย์
น.ส.สุนีย์กิตติศิริพิพัฒน์
น.ส.วันทนาเจียรสุมัย
นางเจริญเกตุสระ
นางศิริพิษณุผู้อุตส่าห์
นางประกอบม่วงเกษมสันต์
นายธีระชัยแท่งทอง
น.ส.ชลิตาถนอมกุลบุตร
น.ส.นิรมลบุญทองช่วย
น.ส.วารุนีย์เวชอุไร
นางอรษาภูเจริญ
นางพาณีสุริวงษ์
นายถวิลสุริวงษ์
นายอิษวัตศรีเพ็ญ
นางปราณีเจียรนัย
นางนวลอนงค์อัมพรสิทธิกูล
น.ส.อรอนงค์แป้นพูล
น.ส.จันทนาหวังธนาลาภ
นายสวัสดิ์รัตนจันทร์
นางหลิววงษ์สงฆ์
นางดวงตาขาวสอาด
นางจรัสรัตน์สุทธิวิรัตน์
นายชนะภาสกานนท์
นางศิริวรรณสุวรรณน้อย
นายสุรินทร์เล็กรัง
น.ส.ประยูรสมบุญเจริญ
นายชาติงามอักษร
นายบุญเยี่ยมตระกูลวงษ์
นางเพ็ญพิมลตามสกุล
น.ส.วีณาคุ้มทรัพย์
นางสุภาภรณ์ศิริบรรจง
นายภัทราวุธโกมลวิภาต
นางอรัญโกมลวิภาต
น.ส.สุธาทิพย์วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
น.ส.พัชราโกศินานนท์
นางชนิตาโผแพ
นางอารีพรศิริวัลย์
นายประสารปาณฑผลิน
นางจินตนาแสงสว่าง
นางชวนรรธ์โล่ห์จินดารัตน์
น.ส.เพ็ญพรรณอัศวกุล
นางสมบุญสายัณห์กุล
น.ส.อรวรรณสายัณห์กุล
นายวิศณุแสวงทอง
น.ส.เสาวลักษณ์มีนะโรจน์
นายแสวงรอดรักษา
นายสวัสดิ์สารกลิ่น
พระสมคิดกิตติภทโท
น.ส.หรรษากิตติศักดิ์ไพรัช
ส.อ.ประสิทธิ์ช่อรักษ์
นางจันทราเกศบุตร
ด.ช.ชลดรงค์รัตนพร
ด.ญ.กัญญาวิไลรัตน์
น.ส.สมศรีวิมลลักษณ์
นายสมยศศรีขจรเกียรติ
นายสุบินแก้วพรหมมาลย์

น.ส.วิไลเสิศธรรมเทวี
น.ส.วราภรณ์ค้ำชู
ด.ช.อนิวัตแดนเขต
นางวันดีบุณยะกาญจน
นางอัจฉราวดีสุดประเสริฐ
ด.ช.เกรียงไกรขจรเดชะ
น.ส.ลออสุนทรเกตุ
นายจิตติวุฒิสุวัตถิกุล
นางจินตนางามประดับ
น.ส.เพชรมณีจิตวรวิสุทธิ์
น.ส.เรณูตันติเจริญ
นางพิณศจีสาตราภัย
ร.ต.หญิงสมลักษณ์ทรัพย์ประดิษฐ์
นายคณาวุธเครือประสิทธิ์
พ.ท.บุญนำรอดอารีย์
นายจิระมังกรกรรณ์
นางสุธาดาวิริยานุพงศ์
น.ส.ศรีนวลศรีเมือง
น.ส.สุวิมลพานิชการ
นางปราณีศรีพงษ์
น.ส.นวลจันทร์พันธุ์แสงอร่าม
นางสมมิตรด่านธานินทร์
นางสุวรรณาพริกน้อย
นายสุวรรณเปล่งทะรัตน์
นางวัฒนาดวงจันทร์
นางเสาวณีพูลทรัพย์
นางสมจินตนามงคลวาทเจริญ
นายบัญญัติบัวแก้ว
นางรุ่งดาวเชี่ยวสุวรรณโชติ
นางมณีช่างเรียน
นายสายัณห์ชาญเลิศสกุล
นางเอกรัตน์พรมิ่งมาศ
น.ส.อารีย์เหล่ารักกิจการ
นางเอื้อมจิตต์กิจเลิศนภา
น.ส.รพีพรรณศิลปไชย
น.ส.ฉันทนาสารประดิษฐ์
นางมาลีบุญชู
น.ส.ลักขณาเติมศิริกุลชัย
นายบุญรัตน์เพ็ชรดี
นายอำนวยสงวนศรีพิสุทธิ์
นางขันแก้วมนัสสากร
นางวรรณาเอี่ยมธาราชัย
นายอภิชาติบูรณกุลสงค์
น.ส.นพวัลย์ติระบริสุทธิ์
นายทองดีมีแก้ว
นางอำพันธ์อหันทริก
นายพนมเศกอหันทริก
นายพรศักดิ์เชิดชูวงศ์ธนากร
นางศิริเพชรรัตน์ไทยานนท์
น.ส.ศิริพรปัญญาเนตินาถ
นายประเสริฐกมลวัฒนานนท์
นายสุขสันติ์หวังสถิตย์วงษ์
นายปฏิณญาธัชแก้วกรพินธุ์
น.ส.ลัดดาวัลย์อริยอาภากุล
นางจิตติมาเจียมไชยศรี
นายพิพัฒน์โปษยานนท์
นายสุพจน์ณรงค์ศักดิ์
ด.ช.อนวัชกล้วยไม้ณอยุธยา
น.ส.อรพินวงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
น.ส.ฐาปนีย์มนต์สายชล
น.ส.รัตนาแซ่จึง
นางผ่องศรีนางาม
นางท้อรีรานนท์
น.ส.วรากรคงสำราญ
นายมานพคุรุเสถียร
นายชัชวาลย์พันธุ์พุทธพงษ์
น.ส.อุษณีย์ฤทธินภากร
น.ส.เปรมศิรินโรดม
น.ส.สุขสมานบัวรัตน์

นางปราณีเกิดบัณฑิต
นางเล็กวิทยาปรีชาพล
นายวัชระไพศาลศุภวัฒน์
นายอาทิตย์จันทกุลมานะ
นายไพศาลรุ่งโรจน์มงคล
นางเซียมหงษ์จงเจริญกำโชค
นายกำธรติยะพิบูลย์ไชยา
นายบุญชายปริมาทวนา
นางซันโตสเดอร์ซิงห์
ด.ญ.สุพรรณีสิมชาติ
ด.ญ.อรไทสิมชาติ
ด.ช.สันติภาพเปาวะสันต์
นางจงกลรัตน์นันทศักดิ์โสภณ
น.ส.สมจิตรโยธินลักษมาณา
น.ส.วัลภาจ้อยสุวรรณ
นายทิวาจันทร
น.ส.บุญสมบุญพันจันที
นางพนิดาตรีมธุรกุล
น.ส.ธีรนาถโยธะการี
นายสุรชัยโควานันท์
นายสืบพงษ์พัฒน์ประพงษ์
นายไพรัชพิชิตการค้า
นายชลอศักดิ์ชลายนเดชะ
พระครูเมธีวรญาณกาญจนตระกูล
ด.ญ.กุลพรเจนจบ
ด.ช.อภิชญาเจนจบ
นางอรวรรณจางวาง
นางจิตราเสียงแจ้ว
น.ส.ณัฐยานิลวณิชย์
น.ส.สุขใจอัจฉริยะศาสตร์
น.ส.ปิยาภรณ์ไข่มุกด์
นางวนิดาหาญกิจเจริญ
นายจุฑาพลกรประกอบผล
นางบุญเต็มเมืองพรามณ์
นายสุชาติกุยรัตน์
น.ส.วรรณภาจิตรประสงค์
นายอดุลศักดิ์พฤกษ์สุกาญจน์
น.ส.วรกมลสังขพิทักษ์
นายสุขุมโหตรภวานนท์
นางดวงกมลสมานพิบูลย์ผล
น.ส.ทิฆัมพรลีมหารุ่งเรือง
นายประชาจตุรภัทรกิจ
นางหฤทัยปุศยเวช
นางสุวรรณาพิศาพิทักษ์กุล
นางสุดารัตน์สมใจ
นายสุริยนเพ็ชรพลาย
นายพิฑูรตันพิบูลย์วงศ์
น.ส.กิ่งสุวรรณแซ่เตียว
น.ส.ภัสราอรุณทัต
น.ส.พร้องพันธ์มณีนันทน์
พระมหากัณหากรุงโคกกรวด
MRS.HELAN
น.ส.กิ่งกาญจน์อนุกูลกิจ
น.ส.มนทินีพันธุ์สาธิต
นางวัชราภรณ์ฉัตรเกษม
นางสุพันธ์วดีไวยรูป
น.ส.ยุพาธีระศักดิ์กุล
นายสิทธิชัยสิทธิเดช
นางจินดาชลายนเดชะ
น.ส.พิมพ์ขวัญศรีวัชรินทร์
นายเด่นวลาวัฐ
นางสุมณีสุวรรณโฆษิต
นางสมใจเรือนทอง
นางพนิดาวิจิตรไพบูลย์สุข
น.ส.ซู้อั้วแซ่ตั้ง
นางพยอมโง้วลิ้มอวด
ด.ช.ปิยะนิยมพันธุ์
น.ส.สุปราณีพิพัฒน์ธนพงศ์
นางพันธ์มีสว่าง
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น.ส.สมศรีเอเดิง
น.ส.พิกุลจรัสวิบูลย์กุล
นายสุภัทร์มหาพรไพศาล
นายสนธิจันทร์เจือมาศ
นายไพบูลย์มูลสาร
น.ส.บุญชุมพงษ์แปง
นายทองสุขนุ่มสำลี
นายวันจักษุกัน
นายพวงบุญปอง
นางบุญญิสามัทธิพันธุ์
นางสละชูแก้วและ/หรือน.ส.อัญชลี
ชูแก้ว
น.ส.เนตรนภาไพรบึง
นางสมศรีภาณุสุวรรณ
น.ส.วนิดาชมมาลี
นางชลลดา พิชัยชาญเลิศ ผู้จัดการ
มรดก
นางสมจิตรอิ่มสำราญ
นายพิชัยเอี่ยมรอด
ด.ช.จาตุรนต์เอี่ยมรอด
น.ส.สุนิสาเอี่ยมรอด
น.ส.ประจวบผิวสวัสดิ์
นางกรรณิการ์เจริญธรรม
นายการีมนิกาจิ้
นางจรูญลักษณ์นิธีจันทร์
นางอรัญญาจุลกรานต์
นายเตชวัฒน์อุดอ้าย
นายชาตรีเติมงาม
นายสมบูรณ์ชวลิขิต
นายจิรายุชมภูนุช
น.ส.สมรชมภูนุช
น.ส.สายใจอึ้งแสงภากรณ์
นายเทพชาตรีสงวนต้นกัลยา
นายกมลมาตย์ภักดีปัญญา
นางทิฆัมพรชมภูนุช
ด.ช.พิริยะคำศิริรักษ์
นายอนุศักดิ์กันภัย
นายวีระเดชจันทร์โสภา
น.ส.ปิยวรรณโตกำแพง
นางวันวิสาข์หลงรักษ์
นางรวงรัตน์เล้าสุวรรณ
นายกสิฉันธิกุล
นายเอกอนงค์โชตะวัน
นายไกรรุจน์ศรีเมือง
นางสุชญาศรีเมือง
นางปิ่นแก้วมีนรักษ์เรืองเดช
นายสุธีทรงพร
นางขนิษฐาอัคนิฐานันท์
นายศักดาสวัสดี
น.ส.ยินดีศรีศักดิ์หิรัญ
น.ส.ฐิติวรรณชูสงวน
นายเกรียงไกรลิมเรืองรอง
นายบุญส่งรัตสุข
นางเฮ้งสีแซ่โง้ว
นางลัทธิขวัญสมบูรณ์
นางเฉลิมบุบผาราม
นายสุรัตน์บุญนนท์
นางปริศนาสุคนธมาน
นายสมศักดิ์เจนโชคชัยกุล
น.ส.อุษาจิระวัฒนาสมกุล
ด.ญ.นันทิดาธาราชีวิน
นางสมพรเมธารักษ์ชีพ
น.ส.ธนพรฉัตรจินตนาพร
นางพิศมัยอุสาหะวิริยะกิจ
น.ส.นภามนรุ่งวิทู
น.ส.ยุพาวรรณเชียงชัยชาญ
น.ส.สุพรรณีกิติปรียาพร
น.ส.จณนันท์ถาวรเศรษฐ
นายธนกฤตนิลพยัคฆ์

นางทิพย์วัลย์กิจสกุล
นางรุ่งนภาตั้งศิริวัฒนากุล
นางวนิดานีระสิงห์
บริษัทนารายณ์โฮเต็ลจำกัด
น.ส.นาถนภารัตน์วิจิตต์เวช
น.ส.ปริตตาสุขประเสริฐ
น.ส.สุพจณีย์ศรีอินเกีย
น.ส.นวรัตน์พุทธารักษ์สกุล
น.ส.อัมพรเพชรนุช
นางสุพรรณีแก้วรัตนากร
น.ส.นพวรรณแซ่เตียว
ด.ช.เติมพงศ์เสนะไพรวรรณ
น.ส.สุนันท์ไทยธวัช
นางอรชรบัวศรี
นายเล็กแซ่ลิ้ม
น.ส.จันทร์เพ็ญแซ่ลิ้ม
น.ส.สมพิศแซ่ลิ้ม
นายพยนต์อัมพรอารีกุล
น.ส.เซียมเองแซ่จัง
น.ส.ราตรีแสงเจริญสุขเลิศ
นางหนูเล็กแซ่จง
นางธนันยภัทรนิธิอารยภาคย์
น.ส.จีระพรรณสายงาม
นายชาญชิตเกษมศุข
น.ส.สมคิดโตสุวรรณ
ร.ต.ท.วิรัชเสือสืบพันธ์
นางสำเนียงมิตรมานะ
น.ส.เซี่ยมเองแซ่จัง
นายสุชาติเนตรมณี
นายกิมจุ้ยแซ่ลิ้ม
น.ส.ลัดดาลาภจตุรภุช
ด.ญ.ณัฐพรเผ่าวณิชย์
นายสามารถเผ่าวณิชย์
น.ส.คัดเค้าสันธนะสุข
น.ส.คัคนางค์สันธนะสุข
นายโกมลรุ่งรุจี
น.ส.สุวรรณีพรโชคชัย
น.ส.สุนีย์ลดาวงศ์สุนทร
น.ส.ณิศิรากายราศ
น.ส.เสาวลักษณ์พรหมพงศา
น.ส.ปราณีประทิศ
น.ส.มุกดาถินทับ
นางศรีประภารุณรงค์
ด.ญ.สุธนีเซ็นภักดี
น.ส.วิมลพรสวัสดิ์ชัย
นางบุญเรืองลือสัตย์
นายบุญมาศรีสินรุ่งเรือง
นายบัณฑิตพรสวัสดิ์ชัย
น.ส.เล็กสัมพันธ์ชัยวสุ
นางเหมือนใจรอดมา
นางสมพรปู่สละ
นายสงัดแพงพัก
นายเอกชัยเจริญทรัพย์
ด.ช.มนตรีหัตถมณฑล
น.ส.สุดาจันทร์อภิรัตนพิมลชัย
น.ส.นิจณัฏฐาสงกรานตานนท์
นายจำลองจิตรอำไพ
น.ส.อรศจีทองตระการ
น.ส.พรทิพย์ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
น.ส.กิ่งวรรณตันวิเชียรชัช
นายสมศักดิ์เทศน์ธรรม
นายธีรสารฐาปนะพงศ์
น.ส.ศิริกุลจิรขวัญฉาย
น.ส.อนงค์ดีขยัน
นายปรวีศรีสง่า
ด.ช.ปิยะณัฐศรีสง่า
นางรัตนาแสงสุทธิ์จริตกุล
นางไพฑูรย์ซามัท
ด.ช.อิทธพลเจือเสถียรรัตน์

ร.ต.อ.หญิงยุพาพรพรเพชรรัตน์
เรืออากาศเอกยุทธนาสุรเชษฐพงษ์
ด.ช.ศักย์ศรณ์สุรเชษฐพงษ์
หม่อมหลวงอุษาวดีวีรบุตร
ร.ท.หญิงศิรินทร์ภูริพงศ์
น.ส.พรรณีเทพหัสดินณอยุธยา
นางลาวัลย์โกศลกิตย์
น.ส.คัทลียาครองสุขเลิศ
นางวลัยรัตน์วงศ์กระจ่าง
นางกานดากฤดิบวร
นางทิพยางศุ์ธีรนนท์
นายวรวัฒน์เผ่าสัจจ
แพทย์หญิงทวินศรีสมรไกรสรกิจ
น.ส.จุรีย์เจริญธีรบูรณ์
น.ส.ทิพวัลย์รูปขำ
น.ส.ปริณดาบุญรอด
น.ส.นวรัตน์พรสวัสดิ์ชัย
นางสุรินีย์จุติเวช
น.ส.ดารณีดีน้อย
นางสุคนธ์พูนพัฒน์
นายวันไชยลีวีระพันธุ์
น.ส.ยุพเรศจารุวัฒนาตระกูล
นายพีระพันธ์ศรีสุโข
พ.ท.หญิงมาลัยหมื่นศรี
นายพิทักษ์พันธุ์สุวรรณ
น.ส.ประชุมพันธุ์สุวรรณ
น.ส.ปรียานุชปั้นบัณฑิตหาญ
น.ส.ปาริชาติพรสวัสดิ์ชัย
น.ส.หทัยพรเจียมประเสริฐ
นางนลินีพสุคันธภัค
น.ส.ภัทรียาเปรมปรีดิ์
น.ส.มัณฑนาหิรัญประดิษฐ์
นายไพฑูรย์หิรัญประดิษฐ์
น.ส.จิตาพันธ์กนกรังษี
น.ส.พิมลมาลย์พิจิตรคดีพล
นายสันติ์จันทรวงษ์
นางลัดดาวัลย์แจ่มจันทร์
น.ส.อุไรวรรณชูปลอด
น.ส.ทองสุขสังข์รอด
น.ส.ทองคำสังข์รอด
นางอุดมพรพุ่มผาสุข
นางจิราวรรณโสภาวนิตย์
นางพเยาว์เหมือนวงษ์ญาติ
นายณรงศักดิ์สิริกุลนฤมิตร
นางบุบผาขันธชัย
น.ส.ศุภามณกานนท์รังษี
นายอภิรัตน์ไทยกล้า
นางงามตาโกสุวรรณ
นายชูศักดิ์วิจักขณา
นางสุมลรัตน์ภิญญรัตน์
นายสุทัศน์ฟังประเสริฐกุล
นายวันชัยคุณากรวงศ์
นายนรงบุญส่ง
น.ส.ภาวินีเจ้าพานิช
นางอรวรรณพัฒนาอนุกูล
น.ส.ภัทราเศษโชติ
น.ส.สุรัตนชนีย์ชาญชาติณรงค์
นายสถาพรชานิกรประดิษฐ์
นางชลรสนงค์ภา
นางอาภรณ์ลิมป์นินาท
นางอัมพรตันประดิษฐ
นายสมปองตะโกเผือก
นางวันทนาสรไกรกิติกุล
ม.ร.ว.สุมาลยมงคลโสนกุล
นายบุญฤทธิ์ศรีบูรพานนท์
ร.ต.ต.พญ.นันทิยาเตชะกิตติโรจน์
น.ส.ทองยุ้นศรีทองธรรม
ร้อยตำรวจเอกหญิงเพ็ญจันทร์พูลศิริ
พ.ต.ท.หญิงสุดใจเนื่องจากโจ้

ร.ต.อ.หญิงโสภิสลักษโนวาท
ร.ต.อ.หญิงโสภาไกรวัฒนพงศ์
พ.ต.ต.หญิงวัชรีชูกิจคุณ
น.ส.ณัฐภัสสรเชาวปานนท์
นายเสรีภาพมีแก้วน้อย
น.ส.ปุญญิกาสุขโชติ
น.ส.เพ็ญนภาพฤกษาเอกอนันต์
น.ส.สุมาลีสุพรรณสาลีกุล
ด.ญ.ญัฐธิดาแซ่เอี้ย
น.ส.ถนอมจิตรสุวรรณโณ
นายอินทรหาญอิสสระวัฒนะ
นายชัยศักดิ์ทองสุขแสงเจริญ
พระสมบัติบำรุงศิริ
น.ส.พิมพาหงษ์ทอง
นายพิศิษฐโรจน์ทองคำ
น.ส.สุธาดาสิงห์ตระหง่าน
นายชัยยุทธดำรงศักดิ์
นายสมชัยจึงประเสริฐ
นายจิรานุวัฒน์กุลสุวรรณ์
นางเสาวนีย์กลั่นวารินทร์
นางอนุกูลพิริยะพงศ์
น.ส.นวชลทองชัย
น.ส.มาริสาธเนศวงศ์
น.ส.สุนทรีศุภวงศ์
น.ส.พรนัชชาสหชัยเสรี
นายอาลัยอิงคะวณิช
น.ส.อาดาอิงคะวณิช
น.ส.ศิริสุขรักถิ่น
น.ส.สาวิตรีอยู่ประยงค์
นางณัฏฐิณีปิ่นการะเกศ
นางจรูญรัมมะศักดิ์
นายพยนต์หวังประกอบสุข
นางสุมิตรารัตนประภากาศ
นางฉลองประสารศักดิ์
นางอัญชลีประเดิมชัย
นางทิพย์วรรณบุญยิ่งสถิตย์
นางสายพิณหวังสะแล่ะฮ์
นายชาญชัยอมรบุญปีติ
น.ส.บุษบาลัดดาเพ็ญ
นางปทุมรัตน์จุฑาพฤฒิกร
พ.ท.นิมิตรบุญพิทักษ์
ด.ญ.ทศวรรณกัมพลเชษฐ์
น.ส.เสงี่ยมประสงค์
ด.ญ.รัชดาแต่งตั้ง
น.ส.อรอุมาพิมพ์นาค
น.ส.ธนพรอุปนันท์
น.ส.อังคณาเครือพานิช
น.ส.ละณีสุขถิ่นไทย
น.ส.วิวรรณสุจริต
น.ส.สุรีย์พรวิริยะนนท์
นายวริษฐ์ปิยวิมลนันท์
น.ส.สุภิญญาชัววัลลี
นางวิภาอุรพีพัฒนพงศ์
น.ส.ทองสุขศรีไพบูลย์ทรัพย์
นางสุกัญญาสุวัฒนวงศ์
ด.ญ.วรกัญญาสุวัฒนวงศ์
น.ส.น้อมนิจวงศ์สุทธิธรรม
ด.ช.กฤษณ์พลอยเจริญ
ด.ช.ธีรศักดิ์พลอยเจริญ
นางอนุชมหฤทัยนนท์
นางวรรณนภาจตุรพิตร
นางสาลี่คงสุข
น.ส.กรกานต์เผื่อนโภคา
น.ส.นงลักษณ์พรมทอง
น.ส.ชัชดาวบรรยงค์เวทย์
น.ส.สุวณีกฤตยานุกูล
น.ส.จินดาโรจนวัฒนา
นายเพียวดี้จันทร์ทองศรี
น.ส.ญาดารุ่งวัฒนภักดิ์

น.ส.มัญชรีรุ่งวัฒนภักดิ์
นายเอกรัฐชินะนาวิน
นางศรีสุดาธีระกาญจน์
นางรัตนาเรืองรอง
น.ส.อารักษ์ไวยเพ็ชร
ด.ช.ธนิษฐ์วชิรปราการสกุล
น.ส.ลัยวดีพิเชษฐบุญเกียรติ
น.ส.อุไรชาญณรงค์
นางปัญจมาอินทรเทพ
นายคมกฤษณ์ติณจินดา
นางรัศมีไวว่อง
นางชลธิชาอารยวงศ์วาฬ
เรือเอกหญิงปรียาหิรัญประดิษฐ์
น.ส.อรวรรณเรืองสมบูรณ์
นายชรินทร์รัตนศุทธปัญญา
นางชลธิราอารมวงศ์วาฬ
นางพรชัยวีระวัฒนะ
น.ส.ไพเราะบุญมี
นางประนอมพรสิมะเสถียร
น.ส.ภัคสุภาจึงนิจนิรันดร์
แพทย์หญิงปราณีตวีรพันธุ์
นางภัทรียาบัวบุญ
นางธินาสิงห์สัจจะ
นางอุไรรัตน์รัตนไชยผู้จัดการมรดก
นายจักรีศรลัมพ์
น.ส.สมรสุวรรณเสวก
ดต.ฉันท์พรพิพัฒน์
นางอารีย์พลายมณี
นางสาวิตรีอากาศฤกษ์
น.ส.ปิยวดีอินทรีเขียว
น.ส.นันทวรรณแจ่มกระทึก
น.ส.ศิริวรรณ์ไชยศรีมณีพรรณ
นางรัชนีอ่ำสถาน
นายกฤษธรหงส์นฤชัย
น.ส.เพลินศรีนิล
น.ส.ฉวีรัตน์หันชัยเนาว์
ด.ญ.นวเรศกาญจนกันทร์
นางณัฐนันท์พึ่งทรัพย์
ร.อ.หญิงยุวดีพนาเวศร์
จ.ต.หญิงชนนีนาถรัชตะนาวิน
น.ส.วิลาวัณย์จิตตั้งสมบูรณ์
นางมลฤดีรายะรุจิ
น.ส.กนกนคราวงศ์
นายสุรพิทย์กีรติบุตร
นางสัมฤทธิ์ทุมาภา
นายประเสริฐวุฒิไพบูลย์ผล
น.ส.สมปองพบลาภ
นายสุวิชาณสุระบาล
น.ส.สำรวยสว่างศรี
ด.ญ.จิตอารีเมนะรุจิ
นางโสรสปานสมบูรณ์
นายธนาคารตันยาลักษณ์
นางนัชชาโตนะโพธิ์
ด.ช.ศกลพงศ์กอบอาษา
นายบุญพงษ์อุดมกิจโกศล
น.ส.ทองเจือสร้อยทอง
นายสุรพงษ์อินทรถาวร
นายจำลองจำลองปั้น
ด.ช.วิทยาแก้วพูลศรี
น.ส.ลัดดาบุญนาค
น.ส.มาลีสวยสะอาด
นางทัศนีย์บูรณศิลปิน
จ่าสิบเอกนุกูลบุญดัด
นายพชระศิริสุวรรณ
นางสมหมายศุขประสิทธิ์
น.ส.วรรณาสหธรรมิก
นางสายหยุดคนึงเหตุ
ร.ท.ชูชาติพิมพ์ประเสริฐ
พันเอกปรีชา(จำเนียร)เปรมาสวัสดิ์
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พ.อ.นรินทร์เรืองโต
จ.ส.อ.ชมกลิ่นอุบล
น.ส.ณัฐพรสุนทรวิจารณ์
น.ส.สุชาดาจินตกานนท์
นางศรีอุษานุชประยูร
นางรัฐนุชเหมตะศิลป์
ด.ญ.สิริภาสุกแสงดาว
นางลัดดาวัลย์วิจิตร
จ.ส.อ.สุพจน์ภูติจินดานันท์
น.ส.บัวตองแปงสวน
นางบัญญัติศิริหงษ์
น.ส.ทิพย์บุญเกษมสิน
จ่าสิบเอกพรชัยวงษ์หรรษา
น.ส.ไฉไลบุณยะรัตเวช
จ.ส.อวิชาอรุณภาส
นางสุภีร์วงศ์ชั้น
นางพรพิมลอุดมระติ
นางดวงพรกรินทสุทธิ์
พันตรีหญิงสุวดีนามะสนธิ
น.ส.เธียรทองกล้าแข็ง
นายศราวุฒิกวินเอิบบุญ
นายเกษมสโมสร
นายประดิษฐ์ศรีรัตนสุคนธ์
น.ส.เพ็ญพรฮิมปลาด
นายสุธนเกตุแก้ว
น.ส.อัจฉราสังฆโต
นางสมศรีจันทนศิริ
นายศิริจันทนศิริ
นางแสงจันทร์โกมลวิลาศ
นายวินัยบุญพราหมณ์
นางซิ้วเองแซ่ตั้ง
นางสุเพ็ญขุนพิลึก
นายป้องรัฐบุณยประเวศ
ด.ช.นวมินทร์ซำศิริพงษ์
น.ส.ขวัญนภาทองมีเพชร
น.ส.พรทิพย์ดำรงกิจกุลชัย
น.ส.อนงค์ภู่ภีโญ
นายภาคภูมิเทียนสุวรรณ
นายพันธุ์ศักดิ์พันธุ์แก้ว
นางสุดารัตน์พันธุ์แก้ว
น.ส.รัตนาสุวรรณเพ็ญ
น.ส.รัชนีแก้วมณี
ร้อยตำรวจเอกหญิงวันเพ็ญปรีติยาธร
นางสรณีย์อาศรัยราษฎร์
ด.ญ.เสาวลักษณ์พันธุ์พงศ์ศิริ
นายกิตติศักดิ์ธีระธัญศิริกุล
นางคนึงนิจฉลาดธัญกิจ
นายสถาพรวงศ์พานิช
พลจ่าตรีหญิงนนทยาวุ่นยรรยงค์
น.ส.ลักษณามุ่งธัญญา
นางสมบัติทองบุญรอด
น.ส.วรรณามุ่งธัญญา
นายมนตรีสงวนไชยกฤษณ์
นายชนนิษฎ์อัศวจินตจิตร์
นายไมตรีสงวนไชยกฤษณ์
น.ส.สมพรแสงชูวงษ์
นายกฤษผึ้งทอง
นางชิ้นไทยตุ้ม
นางเรวดีภุมมะกสิกร
น.ส.กัญญารัตน์ดลพิทักษ์
น.ส.กิตติวรรณธิงวรรณ
ด.ญ.ทิพาพรโพธิ์ศรี
นางทองจันทร์โคตรทอง
น.ส.เชียนวงษ์ตะกูล
นางสุมาลีอิสริยะโชติ
น.ส.สุรีพรดำรงค์ชาติไทย
นายเรืองวิทย์สากุล
นางสุพัตราผดุงรัตน์
พระผาดมณีลอย

นายศุภชัยคนเฉียบ
นางผกาทิพย์ดอนเทศน์
น.ส.อารยาปรมดิลก
น.ส.มิลินมิลิทะภาส
นายวรวิทย์พูนสิริเศรษฐ์
น.ส.วงเดือนเดชโยธิน
นางศิริลักษณ์แซ่เจิง
นางสุมนทาพรมบุญชู
น.ส.วนิดาวรเกริกกุลชัย
นางมัลลิกาจิตต์เจริญ
น.อ.เฉลิมเกียรติรามสูต
นางบุญธรรมรวมญาติ
นางเพลินใจอินทรสถิตย์
นางนันทวรรณภักดีสิริวิชัย
น.ส.จินตนาวงศ์วาสน์
นางวิจิตราภักดีพันธุ์
นางจารุวรรณฉัตรมันทิร
นายเฉลิมชัยฉัตรมันทิร
น.ส.จรินทรกองสินวิวัฒน์
น.ส.เย็นจิตต์ศรีรงควัฒน์
นายธนพลสืบแทน
น.ส.รัสรินทร์หิรัญธัญญารัตน์
นางยู้แซ่เตีย
นายเวทิศวิโรจน์โภคา
น.ส.ดรุณีเพียรมานะกิจ
นายพลหาญอัคนิทัต
น.ส.อัมพรชมภูน้อย
น.ส.ดารารัตน์รัชดานุรักษ์
นายอนุชาติรังสิยะฉัตร
นางนวลชลนวลแสง
น.ส.อัมพุชนีนวลแสง
น.ส.น้ำผึ้งอิ่มสมจิต
นายสุวรรณพัฒนันท์
น.ส.เอมไอลีลาศ
นายสุวิทย์ชินสว่างวัฒนกุล
น.ส.วรางคณาแก้วคงยศ
นางสมพรสุพล
น.ส.วริสสาอุ่นแก้ว
ด.ญ.เขมวรรณสุคนธสิงห์
นางรัศมีปานสกุณ
นายอนันต์ธรรมธนาคร
น.ส.จงกลอุดมพงษ์
นางอรชรคุณานันทกุล
น.ส.ศิริกุลประเสริฐสุวรรณ
ร.ศ.นภาพรโกศัลวัฒน์
น.ส.เปรมพันธ์แรงขำ
นางวัชรีสิริมหาสุวัฒน์
นางประคองบุสำโรง
น.ส.ช่อเพชรจิตรสกุล
น.ส.บุหงาวิสุทธิพันธุ์
นางวารุณีวงศ์พยัต
นางส่องแสงเลี่ยวชวลิต
นายณฐพงษ์ใหม่อ่อง
นางศิริพรนพวัฒนพงศ์
นายเกรียงศักดิ์เตชะเกรียงไกร
นายพูนศักดิ์ทองภาษี
นายสุพจน์ตุงคเศรวงศ์
น.ส.กิตติวดีจันทร์น้อย
นางทวีรัฐธ์นิละทัต
นายเกริกวิชช์จันทร์น้อย
นายสุจิณเอกบุตร
น.ส.ศันสนีย์พิมลพันธุ์
ด.ญ.ธนินีพิมลพันธุ์
นางสุกัญญานาคสุข
น.ส.เสาวลักษณ์ศศิขัณฑ์
นางบังอรลายบัว
นางบำเพ็ญศรีเปารยะ
นางสอางค์คอวนิช
นายบันดาลแก้วประสิทธิ์

นางเครือพันธ์ศรีสุพรรณ
นางนัดดาวดีลิ้มรัตน์
นางอรุณกานต์สัจวสันต์
น.ส.กิติมายะอนันต์
น.ส.อุไรวรรณบริสุทธิชัย
ด.ช.ภานุวิชญ์เนาวจำเนียร
ด.ช.ธนชิตเนาวจำเนียร
นางพิชญ์ดาเดอเยซูซ์
นางจารุวรรณพุกพันธ์จันทร์
นางวิมลพันธุ์เมธิศร์
นางนิภาแตงแจ้
นายบุญชูวิโรจน์วัฒนกุล
นายไพรัชแซ่จิว
นายไพโรจน์แซ่จิว
น.ส.อัญชลีบุญมาสู่
น.ส.วรรณีโอภาศเจริญสุข
น.ส.สุจิตราศรีสุระพล
ด.ช.ชาญวิทย์ภาคนิ่มนวล
น.ส.พรทิพย์สุภาผล
น.ส.อัญชลีลีลาวิวัฒน์
นายประยูรตันสกุล
น.ส.สุภาภัคกรพินิจ
น.ส.ประไพยั่งยืน
น.ส.สุประภาธรรมสุจริต
นายสำรวมไชยชิต
น.ส.รสสุคนธ์ม่วงปิ่น
นางยุวดีกวักเพฑูรย์
นางวีณาวรพงษ์
นายเสงี่ยมนาคนาวา
ด.ช.สุรมนัสจันทิมา
น.ส.มนสิชากังวานประเสริฐ
น.ส.จิดาภากาววิไล
นายอาทิตย์ฤกษ์วลีกุล
นางสุกัญญาโรจนกิจ
น.ส.พัชมนนิ้มวัฒนา
นางอวยพรอุ่นสมัย
ด.ช.กมลศรีเพชรพงษ์
นางพอตายิ้มไตรพร
นางพรรณพิศหงษ์น้อย
นางเทพฤดีพรไตร
นางจันทร์รำไพศุภโชคชัยวัฒนา
น.ส.นวพรพิลาล้ำ
ด.ช.อาทิตย์โอว์
น.ส.อัญชลีโรจนตรีคูณ
นายสมเกียรติหิรัญญโชค
นายไพฑูรย์ภักดี
นายชาญยุทธปวิตรปก
นางพัชราทิพยทัศน์
นางสินีมุกดาประกร
นายวินิจศิริจิตร
ด.ช.เมธยาศิริจิตร
น.ส.บุณฑริกาแทนมณี
น.ส.สุนิตย์แซ่ตั้น
น.ส.เสมอใจกรณ์ทอง
นางบุปผาบุญทิพย์
นางปาริชาติวรมิศร์
น.ส.เปล่งศรีรอดสุข
นายรมยนนท์หมู่พยัคฆ์
ด.ช.ดนัยสิทธิพงศ์สกุล
นายกุลเชษฐ์เล็กประยูร
นายปฐมวรรณประภา
นายสมปองไชยฤทธิ์
น.ส.จุฑารัตน์บุญสม
นายอารักษ์กุณฑลบุตร
นายเทอดศักดิ์ฉายยางโทน
นายบุญฤทธิ์จำปาเงิน
นายรุ่งโรจน์เข็มดี
นางสิริพรรณศรีวิไลฤทธิ์
นายทรงพลชูเชิด

น.ส.รัชดาผดุงเวช
นางเจริญศรีณนคร
นางศิริรัตน์นิตยสุทธิ
ด.ญ.สโรชาแก้วสีทอง
นายปวีณแก้วสีทอง
นางจิตราศรนิล
นางรัชนีสวัสดิชูโต
น.ส.วชิราวชิรธนิต
น.ส.อรัญญาชูฤทธิ์
นางศรีสมบัติโชคประจักษ์ชิด
น.ส.พรเพ็ญไพลินอนุรักษ์
นางอะภัยรัชสุนนานนท์
นายวรวีร์ภัทรวิทย์
น.ส.มนวิภาจูภิบาล
น.ส.กาญจนาชนะชัยวงศ์
นาวาตรีทองอยู่สร้อยสุวรรณ
น.ส.ถนอมรัตน์เศวตประสาธน์
นางสุมาลีสมบูรณชนะชัย
น.ส.อมรรัตน์ศรีสุรภานนท์
นายวีรภัทรข่ายม่าน
นายจิ้งบุ้งแซ่ลิ้ม
ด.ญ.มินตราจันทร์สว่าง
น.ส.พรรณีบุญญาวัฒน์
ด.ช.อัคฆฤทธิ์จุฑามณีรัตน์
น.ส.ปรัสฎาภรณ์เทียนนาม
นางวีรวรรณฉาบสุวรรณ
นายจำลองอาจคง
นายชิตพรพูลประสิทธิ์
น.ส.กาญจนากิตติภราดร
น.ส.รัชฎาวรรณพนัสอำพน
นางอุไรพรรณจันทรวงศ์
นายพิภพจีรรัตนบรรพต
นางเพ็ชราปินทา
นางจิราวรรณลิ่มสกุล
น.ส.จันทนีเศวตเศรนี
นายประดิษฐ์สุขบาง
น.ส.อนินทิตารัศมี
นายสุริพัฒผูกพันธ์
นายจรัญแสงคลัง
นายสมชายสุวรรณประทีป
นายยุทธิชัยบุญมา
นางสุปรีดาตุลาธร
น.ส.ณัฐยาหาญวัฒนกุล
นายนิติวิศาลพัฒนะสิน
ด.ช.ศรัณย์ชูอาตม์
ด.ญ.ศิริญชูอาตม์
นางสุนทรีมีชัย
ด.ช.มานิตบูรณสิงห์
นางสมพรภูติโยธิน
ด.ญ.นิชาโฆษินทร์เดชา
ด.ช.ฐากูรโฆษินทร์เดชา
น.ส.มณฑาพิทักษ์สุข
นายปุณณฤกษ์ทองเจริญ
น.ส.โชติกาสมรรถจิตต์
นางไพรินวิลาทอง
น.ส.สุกัญญากิจพิมลกุล
ด.ญ.อภิวรรณหาญทะนุพงศ์
น.ส.รัชดาเลิศประสิทธิ์โชค
นายเกษมรานพวรรณ
ด.ช.พนิตจุลโยธิน
ด.ช.ธีรพลเกษมล้นนภา
นายสมชายนีระสิงห์
นายทรงพลนีระสิงห์
นายสมศักดิ์นีระสิงห์
ด.ญ.ณัฐธิดาส่งสวัสดิ์
นายอภิชัยวัฒนรัตน์
น.ส.ลัดดาวัลย์บรรหารศุภวาท
นายวิจารณ์ภักดีรัตน์
น.ส.ศิริรัตน์สุขวัลย์

นายสมจิตต์วสุธากีรตินันท์

นายกิตติประกายโกวิท
นายดุษฎียิ้มน้อย
นายกรินทร์สังวรกาญจน์
น.ส.สุธนาสังข์พยุง
นายกฤตานนเชิดหิรัญกร
น.ส.วิรากรแง้เจริญกุล
นางสุนิดาวงษ์ยืน
นายสมพรจารุภิญโญ
ดาบตำรวจชูศักดิ์เตียนพลกรัง
ด.ญ.บวรภัคสุวรรณบริรักษ์
นางมนทกานติด่านสวัสดิ์
นายสมพงษ์เผ่าศรีเจริญ
นายพิชิตพิณแก้ว
นางลักษณาวรรณภีร์
นายวิโรจน์โสภณประเสริฐ
น.ส.วิมลรัตน์สุนทรรังสรรค์
น.ส.นงนภัสสุนทรรังสรรค์
นายองอาจภิรมย์รัตน์
นายภิญโญหาญวงศ์
นางนวลนาฎหิรัญวัฒน์
นางอำพันเรืองศรี
นาวาอากาศเอกถวิลสุขมาก
น.ส.วรรณีทองไทย
นางสุรีย์พรเชียงนิยม
น.ส.สิริพรเชื้อมอญ
นางอำไพจิตรศัพทะนาวิน
นางชูรัตน์ฤทธิ์เดช
พล.อ.ต.กิ่งก้อยงอนรถ
นายยุทธนากรอบอนันต์
น.ต.ประสงค์กองสุข
นายพีรเปี่ยมศรี
น.ส.วีณากลัดภิรมย์
นางปทุมทองคำ
น.ท.หญิงโชติรัตน์อินทรารุณ
นางณัชชาเหมรัชตานันต์
น.ส.อารีย์ศุภรานนท์
น.ส.พัชณีกัสยากร
นายรังสรรค์ศิริกุล
ด.ญ.อัจฉราพรทองหุ้ม
นางเสาวลักษณ์สุพัฒนตรัย
นางวันทนีย์เปี้ยวนิ่ม
นางอัญญมณีมัลลิกะมาส
นายสมานดิษฐวิเศษ
พลอากาศเอกสุดสงวนเอกอ่อนแสง
นายคณิตสุวรรณ
น.ส.สำราญโล่เรืองสมบูรณ์
น.ส.จันทนาลิ่มระนางกูร
พ.อ.ชัยพงศ์เดือนจันทร์ฉาย
นางวิจิตรขำคมนิกร
นายณัชอินพันทัง
นายชาติชายฉวีวงศ์
นายสุรินทร์บุญเลิศ
นางศศิธรขจรภิรมย์
นางดวงเดือนขำประสงค์
น.ส.กฤษณาขำอินทร์
พ.อ.อุดมศิลป์เอกฉัตร
น.ส.เพ็ชร์รุ่งแซ่หล่อ
ด.ญ.กิตยานันท์อังกินันทน์
น.ส.นิติกานต์สุริยกานต์
นายเชาว์ทองมา
น.ส.รังสิมาสุวรรณจินดา
นางวนิดาฐิตะฐาน
นางเสาวพรเมืองแก้ว
นางมาลีสุทธิโอภาส
นายน้อมสุริยะกุล
พันโทเผด็จศิริสานต์
ด.ญ.ปฏิมาเอกะกุล
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นางวันทนากษีรรัตน์
นางสุนันทาพรหมโมมล
ร้อยตำรวจตรีหญิง จุฑามาส ศิริวงศ์
พรหม
นายสุภาพสติยศ
นายไพฑูรย์เข็มแหลม
นางพรวิไลขันธวิสูตร
น.ส.นิสาชลลักษณะวารี
นางมยุรีสติยศ
นายสุชาติชาญลิขิต
นางสำเนียงถมยางกูร
นายณัฐพลนาคหนองหาญ
นางขนิษฐาวานิชชา
ด.ช.รวิชญ์อินทรทัศน์
นางมะลิสุขสวัสดิ์
นายประกิจสุเมธกุล
นางนพรัตน์ไวเดชา
นายสมชายเตยจังหรีด
พ.อ.อ.หญิงพันธุ์ทิพย์ปุรณะ
นายขริมจินดานนท์
นายพิพัธสิทธิเดช
น.ส.นิตยาเชาวนวีรกุล
นางจรินทร์เตชะบริกิติ
แพทย์หญิงรัชนีฉลองเกื้อกูล
นางสังวาลย์ปัจฉิม
นายอภิชัยรุ่งโพธิ์ทอง
นางอังคณาสนิท
นายสิทธิชัยอู่ทอง
ด.ญ.พรรณิสาสุทธิสานนท์
MR.MARKALANBOWDITCH
น.ส.วิภาวรรณวานิชชา
นางอำภัยอ่วมอิ่ม
นายสุวัฒน์เครือหงษ์
นางลาวัณย์วิทยาวุฑฒิกุล
น.ส.อุบลมาศวิเชียร
นางภันทนีอึ้งอร่าม
นางสิริบังอรจันทรเสน
นายวรเชษฐโชคชัย
นางนภาพรรัตโนดม
แพทย์หญิงอุไรนาทะสิริ
นางสุพัตราอัฑฒพงศ์
นายเสถียรสถิรธรรม
น.ส.พรรณีศิริอักษรสาสน์
นางสุภาแสงคร้าม
น.ส.ระวิวรรณศรีสุนทร
น.ส.ศิษฎีแซ่เฮ้ง
นายนาถทองสมบุญ
พ.ต.หญิงชูศรีตรีเพ็ชร์
น.ส.ทองเจือปานแร่
นางบังอรสิริเธียร
นางผ่องวรรณอุสาหะ
น.ส.ลีบุญสร้าง
นางสำอางค์ทั่งแสง
นางจำรูญสุประดิษฐ์
นางลักขณาเอื้ออรุณแสงใส
นายสุพจน์เอี่ยมชีรางกูร
ด.ญ.ธัญรัตน์พรหมเมือง
นางประจงแก้วกมล
น.ส.สมศรีอุตมพิมล
นายมงคลแทนไกรศร
นายวิมลลวานนท์
น.ส.อาบพรทองธำรง
นางประภาธันวารชร
น.ส.วรรณมณีสุวรรณชัยรบ
นางอาภาวรรณไชยวงศ์
นายประเชิญบัวเอี่ยม
นายพิรุณเหมะรักษ์
นายสมบัติหริกุลสวัสดิ์
นายมานพโชคอำนวย

น.ส.วิมลรัตน์วัยวัฒนะ
นางกีฐิวรินทร์
น.ส.พัชรินทร์แซ่ซิ้ม
น.ส.มณฑาศรีอมรมานัส
นายวัลลภโรหิตเสถียร
นางสมทรงตันเจริญผล
นางขวัญเมืองนุ่มพันธุ์
นางณัฐธีราตันธวัช
น.ส.ณัฎฐกาแก้วประกายแสงกูล
นายเอื้อนนวลละออง
นางศรินทรสิริมงคลพันธุ์
นางชนกพรบุนนาค
นายณัฐชัยบางพราน
น.ส.ธีรวรรณ์บางพราน
นายเที่ยงบางพราน
นายกิตติพงค์บางพราน
แพทย์หญิงอุไรวัณณ์คชาชีวะ
ด.ช.ทองขวัญสดมภ์ชัยกุล
นางวิมลสดมภ์ชัยกุล
น.ส.อัจฉราจัยธรรม
นางอนัญญาอรุณรัตนมุขย์
น.ส.ประภาศรีแซ่ลิ้ม
น.ส.ธนาภรณ์ชิณณะเสถียร
น.ส.นิลุบลกระจ่างเมธีกุล
นายสันต์อัศวเลิศพานิช
นางฐิติรัตน์ทองเถื่อน
พ.ท.ล้ำทิตย์ภิรมย์นา
นายทวีโล่ห์สุวรัตน์
นางอนงค์นาฏแย้มศิริ
นายวรชัยเหรียญทองคำ
นายสุรจิตสุขสมัย
นางศศิโสภาเกียรติวัฒน์
น.ส.มยุรีสุรัติเจริญสุข
น.ส.รัตติกรสุรัติเจริญสุข
นางบุปผาพรรณีสุวรรณรัตน์
ด.ญ.วรพรศรีประเสริฐ
ร้อยตำรวจโทหญิง วันทนีย์ เทพพร
พิทักษ์
นางปราณีละอองจิต
นางบรรเจิดริมผดี
นางอุทัยวรรณวัชระกวีศิลป
นางสีฟ้าวัชรานนท์
นายพัฒนันต์เจริญศุข
น.ส.อำไพถาวรสุวรรณ์
นางวรรณาศรีจันทร์อินทร์
นายสมชายลังกะสูตร
ด.ช.ประทีปปุณวัฒนา
ด.ญ.อุสราปุณวัฒนา
ว่าที่ร.ต.มนูญเชฏฐวาณิชย์
ว่าที่ร.ต.มนูญเชฎฐวาณิชย์
น.ส.เสรีพรหงสวินิตกุล
โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐานทุนบุญสร้าง
น.ส.ปรารมภ์นพคุณ
นายสัมพันธ์สุทธิสังข์
นายสมชายปัญญาลักษณ์
นายธนะรัชต์โฆสิตาภา
นางสมวงศ์คงอินทร์
นายไมตรีสถิตย์รัตนชีวิน
นาวาโทหญิงอัจฉราพรรณยุทธารักษ์
นางเกษมศรีภู่สุด
น.ส.อาภรณ์บวรเกรียงไกร
นางวรรณกมลราชนิยม
นายทรงพลเอาเจริญภักดิ์
น.ส.จริยาบุญเนตร
นางแดงต้อยชยสิทธิโสภณ
น.ส.อัญชลีอุดมพฤกษ์
น.ส.ขัติญานียอดเณร
นายมนต์ชัยจีนสมุทร
นางอังคนาวงศ์สนิท

น.ส.อุบลกระจายศรี
น.ส.จิตติมานาคมโน
น.ส.สุนีย์สาสน์ธรรมบท
นางจงพิศกันหลง
น.ส.บารนีลาภสมบูรนานนท์
นางกฤษณาตั้งจิตวัฒนากร
นางอรสาบุญทวี
น.ส.บุญทาริกาไกรหงษา
ด.ช.วีรพลเกตุมา
นางวิภาภรณ์เทียมเมือง
นายสมทรงทัศนวุฒิกุล
น.ส.นิภาตั้งคติธรรม
นายวีระนิรันดร
นางสิริลักษณ์นิรันดร
น.ส.ยุวันดาก.ศรีสุวรรณ
นางสุภาวดีหิมะเจริญ
นางสุขจิตต์รักษ์สกุลมั่น
น.ส.รัตนาเกิดเกตุ
นายจตุพรปราดเปรื่องเวทย์
นายดุลยพินิจอัยราวงศ์
นางวรรณวิมลปลั่งพงษ์พันธ์
นางวิมลรัตน์ด่านวิริยะกุล
นางพรทิพย์คลังวิจิตร
นางพจนาภู่เจริญ
นางอรอนงค์จึงก้อนทอง
นายทศพรศิธรกุล
น.ส.จุฑาทิพช่างประดับ
นางจุรีสินธุ์ประมวล
นางอรพินลิมปนากรณ์
น.ส.กุสุมาทรัพย์อนุกูล
นายจิรวุฒิกล่ำมาตย์
นางเพ็ญสินีสุวรรณทวีโชติ
น.ส.จุฑารัตน์วงษ์สุวรรณ
นางวลัยพรโลหะประภากุล
นางยุพินเกาะส้ม
นางพจนารถแดงพลอย
นายชาญวิทย์โฆษิตานนท์
นางประภาภรณ์ชาญนาวี
นายน้อยทองเย็น
น.ส.ชวนพิศสุขเกษม
นายปิยรัตน์พุฒยางกูร
น.ส.ประคองบุญสันเทียะ
นางสุชีพชัยวิชญชาติ
นายวัฒน์คุ้มกุล
ด.ญ.เอื้ออนุชยุทธารักษ์
นายนันทเดชยุทธารักษ์
นางสุนีย์สำราญรื่น
นางอณิชามังคละคีรี
นางนิตยาศิริศักดิ์
นางเสริมสมบัติบุรารักษ์
นางเชาวนีพานิชชาติ
นางสุพัตราจุลพันธ์
นายกอบเกียรติรัตนพานิช
น.ส.สุพรพันธัง
น.ส.เกศสุดาอมรทวีพร
น.ส.กาญจนาใจเอื้อ
นายวุฒิพงษ์พรสุขจันทรา
ด.ช.นิกรแซ่อึ้ง
นางประเทืองสวัสดิ์เสรี
น.ส.สุรีย์ชุ่มเชื้อ
นายภาสกรเธียรเศวตกุล
นายประชารัตนปนัดดา
ด.ช.พัฒนชื่นชม
นายทรงกลดชื่นชม
ร.ต.หญิงสุพัตราสังขพิทักษ์
นางนงเยาว์จิตต์ประกอบ
น.ส.วัลฒนาศรีสวัสดิ์
นายสำรวยพัฒน์ทอง
นางวารีสุขประสาท

นายกิติชัยบุปผาโสมตระกูล
น.ส.พัชรีฉายภมร
นายชีพสังข์ประสิทธิ์
น.ส.ซุยเง็กแซ่ตั้ง
น.ส.วิวันพรกิจไกรลาศ
น.ส.ศิรินพรกิจไกรลาศ
น.ส.คนึงนิตย์พยมธน
นายทวีชัยเจริญวงศ์อังกูร
นายปิติพงศ์กึนสี
นางพออมนิยมะสินธุ
นางผกากรแซ่หมัก
ด.ช.วศินแซ่หมัก
ด.ช.เอกรัตน์แซ่หมัก
นางอิสสราทองทราย
นางนุชภู่นภานนท์
น.ส.มนัสนันท์เดชนราพันธุ์
นายพีระศักดิ์ใจเสงี่ยม
นางทองสุกคำวิแสง
ด.ช.อมฤตมามีเกตุ
ด.ช.พิเชษฐ์ปิยสิริชูวงศ์
นางจุฑาภรณ์สกุลศักดิ์
น.ส.กานต์รวีมากพานิชย์วัฒน์
นางเสาวลักษณ์งาคู่ปฏิพัทธ์
ด.ญ.ปิยะวันโสภณชาติ
นางสุทัศนีย์วิโรจนานุวัฒน์
น.ส.สุชาพรสุวรรณา
นายพรนรินทร์พูลสุวรรณ
นางพิไลวรรณเตชะมิ่งกิจ
นางพรเพ็ญใยเจริญ
นางเครือวัลย์สีทองคำ
นายอัมพรตันพิชัย
นางจิระพรประมวลสุข
น.ส.สุวรรณามาประสพ
นางเบญจมาศรอดพิทักษ์
น.ส.จริยาเกตุก่อลาภ
น.ส.เกษราภาตรีสกุล
น.ส.โสภิณลอยชื่น
นายอุดมโสภะวงศ์
นายสุรัตน์วงศ์เนียม
นางสุทธินีวงศ์เนียม
นายสมชายศรีแสง
นางราศรีกองจินดา
น.ส.เพียงใจอินทกรานต์
นางชนิดาสรรพภาษิต
นายศิริพลกุศลศิลป์วุฒิ
ด.ญ.สุรางค์รัตน์ศรีจันทร์บุญ
ด.ญ.อริณีศรีจันทร์บุญ
น.ส.ฉัตรกมลสงเคราะห์
นางมณฑาสมีเพ็ชร
นายสมพงษ์เรืองสวัสดิ์
ร.อ.ไพฑูรย์พจนานนท์
นางอัจฉราวรรณละวงษ์
นายถวัลย์พิศภูมิวิถี
น.ส.ขวัญใจทองดี
นายวัชระจันทราสุวรรณ
น.ส.ศรีพรรณสุยาอินทร์
นายเสริมวังธนากร
นายศิริวิทย์อยู่คล้าย
น.ส.อัญชลีทวีสุจินันท์สกุล
น.ส.พรเพ็ญขวัญชื้น
น.ส.ประไพนกดวง
นางประทินศรีสุวรรณ
นางสมบูรณ์ดวงแก้ว
นางสุพรรณีผ่านจังหาร
นายสมชายจงวิไลเกษม
นางจันทร์เพ็ญวงศ์สุทัศน์
น.ส.รัชฎาภรณ์สว่างศรี
น.ส.ทัศนีย์ขอพุทธานุภาพ
ด.ญ.จุฑามาศสมชัยชนะ

ด.ญ.เบญจวรรณสมชัยชนะ
นางวนิดาโชติชัชวาลย์สกุล
น.ส.วรรษกรภิญโญสินวัฒน์
นายสุพจน์กลิ่นเกษร
นายศักดินันทร์มุสิกศิลป์
น.ส.สุนันทาสิริสิงทล
น.ส.นงเยาว์ศิริพิทยกุล
นายวิศิษฏ์จาตุรมาน
นายบรรณกรหุตะสิงห์
นายอุดมทองเหลือ
นางวิพรรณบูรเทศ
น.ส.สุนันทาอุทัยวิวัฒนา
นายชิดจามรพิพัฒน์
นางลัดดาตันติชนะกุล
น.ส.กมลทิพย์บุญชาชน
ด.ต.ธนกฤตตั้งเสถียร
นางรัตนาแก้วสว่าง
น.ส.อัจฉราพัฒนะพัฒนา
น.ส.สุดเขตสุกสอาด
ด.ช.สมพงษ์ตรงนามสุขกิจ
น.ส.สมศรีคงเสรี
น.ส.มาลัยชาภูธร
น.ส.วิยะดาอภิมันตากุล
นายวิรัชนาวีชัยสาคร
นายประวิตรภววงษ์ศักดิ์
นางมาลีชลวัฒนะกุล
น.ส.ปิ่นฤพรมนุญญานนท์
น.ส.จินตนาสงวนบุญ
นายวิจิตรทองสุข
นางสมจิงศรีแพทย์
นางนภาพรรณอรรถพันธ์
ด.ช.นัทเมธรุ่งวิทู
ด.ญ.ตราพรเชื้อกลาง
นายพิชัยพูลมานะอุสาหะกุล
น.อ.ธวัชตันสถิตย์
ด.ญ.มณฑ์นภาทองเทพ
น.ส.รัชนีกรลีฬหวณิธ
นางภูแก้วหยกสุวรรณ
นายสมเกียรติ์เชาว์ประเสริฐกุล
น.ส.กนกพรสุรางกูร
นายพงษ์ศักดิ์เอมถมยา
นายวิเชียรจงรัตนเมธีกุล
นางจิตรามีคำ
นายสุรินทร์มีคำ
ด.ญ.เพชรรัตน์กุศลเสริมสุข
น.ส.สุธีรัตน์ตันทิวากร
นางภาณุรัตน์เลิศสุวรรณกุล
น.ส.จิวัสสารุมพล
นางซ้อนวิชัยโย
นายอิทธิพันธ์เมธเศรษฐ
น.ส.สิรินารถจงเกษมถาวร
น.ส.ศิริจันทร์จงเกษมถาวร
น.ส.สรีพรรณพรหมมีชัย
นางทองเจือชลสายพันธ์
น.ส.รุ้งฤดีแซ่โง้ว
นางไล้สุขสนิท
ด.ช.วรากรจาติกวณิช
น.ส.งามตาปุญญวานิช
น.ส.สุวรรณีอุทัยแสงสุข
น.ส.สุภาพรตันติปิยสกุล
น.ส.นิธินาถภวภาคย์
นางปัญจพรพูลพงษ์
น.ส.กิ่งพรทองใบ
นางลัดดาวัลย์จันทร์หอมหวล
น.ส.สมสุขเลิศวิริยะวณิชย์
น.ส.รัตนาวดีกาญจนประดิษฐ์
น.ส.สุชาดาพุทธิประเสริฐ
นายจรูญปิณฑานนท์
นายสมพจน์หวลมานพ
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น.ส.สมพิศเทพนำโสมนัสส์
นางศิริพรแซ่ตั้ง
นายสิทธิชัยสายสมาน
นางบังอรต้นปาน
ด.ญ.ดาริกาโชติดิลก
นางวนิดากองทอง
น.ส.ศศิภาภู่พิสิฐ
นางอภิญญาไชยธนะสัณฑิต
น.ส.สุกัญญาแซ่เตียว
นายกมลเจริญประสพสุข
นางนันทิราเผื่อนอุดม
นายธวัชชัยหอมรื่น
น.ส.เลิศกมลฉัตรเศรษฐเชื้อ
นายสมนึกฉันทวรรณนพ
น.ส.พุทธชาติวงศ์จ้อย
นางกัลยาสูตะบุตร
น.ส.สุรภีตันละมัย
น.ส.อัญชลีพงษ์แสน
ด.ญ.ภิญญดาศุขวัฒนะกุล
ด.ช.ณัฐหิริสมบัติ
นายกฤษฎาลดาสวรรค์
ด.ญ.วรีสานวีภาพ
น.ส.อุราวรรณ์ชัยชววุฒิ
นางหอมตันติพงษ์ศิริกุล
น.ส.ประไพพุ่มพฤกษา
นางสมศรีพรกิตติปัญญา
นางเรณูศรีโยธา
นางภสมณฑ์กมลวานนท์
น.ส.วิไลตรีนาทอง
นางกุลนารีแจ่มจันทร์
น.ส.เพียงใจบุณยเลขา

น.ส.คิ้มตั้งธรรมกิติกุล
น.ส.คิ้มตั้งธรรมกิติกุล
น.ส.อนงค์วัฒน์ประกายรัตน์
ด.ญ.ธันย์ชนกเกตุหนู
น.ส.สุวีณาประเสริฐเชี่ยวชาญ
น.ส.ณัฐิยาวัฒน์ประกายรัตน์
นายสัญชัยสายสกุลภิญโญ
นายพรชัยวาณิชย์เสริมกุล
นางพินวรรณหงสวัธน์
นายวิจินต์ปรีเปรม
นายเอกจันทรางศุ
นางจิรพรมีหลีสวัสดิ์
นางแอนนาเบลภามณีขจรบุญ
นายสุจินต์อันพันลำ
นางปาจรีย์เกิดอยู่
นายพงศเวชแก้วขวัญ
นางอนงค์พิรุณรัตน์
นางนพวรรณเศรษฐเมธีกุล
นายพิทักษ์นาคหิรัญ
นางสุวิมลไชยพร
น.ส.กมลาชวนเสถียร
น.ส.บุหงากรวินัย
MR.B.BCHADHA
นางพัณณรัชต์บรรพโต
น.ส.เกหลงปภาวสิทธิ์
นางกรียดาวิชัยธนพัฒน์
ด.ญ.นิภาวรรณพักตร์ผ่องศรี
ด.ญ.มณีภรณ์วินิชชากร
นางสุจิตราจันทร์อบ
น.ส.สิรัตน์เขียวสกุล
นายวิทย์มหาปิยศิลป์

น.ส.ปราวิชนีนิติธรรม
น.ส.ฐาณีวรรณฟองสมุทร
นางกมลศรีรัฐเขตต์
น.ส.จารุรัตน์เวสโกสิทธิ์
นายสมบัติธำรงธัญวงศ์
นายไพศาลต่อมณี
ด.ญ.เบญจมาสตันติพนารัตน์
นางมาลีเอี่ยมโสภณา
นางทัศรินทร์กีรติสุนทร
น.ส.เพ็ชราปริยชาตมงคล
น.ส.กัลยาไพบูลย์ศิริจิต
น.ส.นงค์นุชเหมพรรณไพเราะ
นายวราวุธแซ่โค้ว
ด.ญ.อนัญญาแซ่โค้ว
นางอาภัชนีย์วงศิวะโรจน์
นายสุชัยเตชะวรกุล
นายเจตชิงห์ซามรา
นางงิ่วหลั่นแซ่เหลี้ยว
นางสุนิสาจันทราภิสิทธิ์
น.ส.อุษากรกิจบำรุง
นายอัฎฐพรแก้วอัสดร
น.ส.ศิริมาศรีศิริกุล
น.ส.สุภาวดีสิงห์รุ่งสกุล
นางลัดดาจักรธรานนท์
นางเจริญศรีวงศ์สันติวนิช
น.ส.ธนาพรกมลภัทรากูร
น.ส.วราภรณ์กมลภัทรากูร
นายสุวัฒน์ตรีทิพยพิสิฐกุล
นางวิภาวรรณศิริรัตนสิทธิ์
นายเชฐล้อศรีเมือง
น.ส.สุณีแซ่เล้า

นายบดินทร์สุขเกษม
นางอุมาวดีรัตนภคกุล
พ.ต.ท.กมลสันติกลั่นบุศย์
น.ส.สวรรยาทองโคตร
นายวิโรจน์ปิยนิธิพงศ์
นางอัญชลีปฏิภาณปรีชาวุฒิ
น.ส.ณัฐกานต์อุบลรัตน์
น.ส.เสาวณีย์ศรีวาณิชสกุลชัย
ด.ช.พลวัฒน์เอื้อสุดกิจ
นางวิไลคล้ายพิทักษ์
น.ส.พรสิริฉันทภัทรานนท์
นางเจียมแก้วสุข
นายสมมาตรอ่างแก้ว
พระปรีชาธานิโย
นางฉลองเกษมใส
นางวิบูลศรีหอมเจริญผู้จัดการมรดก
น.ส.ยุพินหุตายนผู้จัดการมรดก
นางอารีย์บัวสด
นางม่วยวงศ์จ๊กซี่
นางเฉลียว รัตน์ประสาทพร ผู้จัดการ
มรดก
นายเลิศปัญญาศรีเลิศนิมิตผู้จัดการ
มรดก
นายทวีศักดิ์ทีปประชัยผู้จัดการมรดก
นายชลกมล ตั้ ง เกลียวตระกูล
ผู้จัดการมรดก
ด.ช.ชัยวัฒน์ควรฤาชัย
นางประทุมอุทัชกุล
นางจารุณีลิ่มมานะกุล
นางอภิชญาวรพันธ์
นางเกษรคำหาร

นางพัจนา พรรณบัวหลวง ผู้จัดการ
มรดก
น.ส.วิมัธกานต์เล้าเจริญสมบัติ
ด.ช.ณชนกจารุธรรม
ด.ช.ศิริวุฒิจารุธรรม
พันเอก สุรนาท สุวรรณนาคร
ผู้จัดการมรดก
นายกฤษณ์คุ้มภัย
นายสถาพรเกษร
นางสุรีย์รัตน์ฤทธิศิรินทร์
นายภัทรพลกุล
น.ส.มณีกฤษฎี
นางอรวรรณไทยวานิช
นายโรจน์เรืองคีรีอัญญะ
น.ส.วัสวรรณธิวรรณลักษณ์
นายณพนันท์สมบูรณ์สุข
นางรุ่งนภาสมนึก
นางสมพรชลิตภิรัติ
นายวิทยาศรีสำราญ
วัดพิกุลทอง
นางอรสาทองยัง
น.ส.จิดาภาเกตกินทะ
น.ส.ธนิษฐากมลมาตยากุล
น.ส.วรรณพรพิมพ์เพ็ง
นางสมพูนเจริญไพฑูรย์
นางอารีสุริยะพันธุ์พงศ์
ร.ต.ต.มีสมานสุข
นายภัทรนันท์เดือนจันทร์ฉาย
นางยุวดีทองเรือง


กองทุนเปิดเจริญทรัพย์ปันผล (CSD) รหัสกองทุน 3101 
รายงานรอบปีบัญชี (24 มกราคม 2556 - 23 มกราคม 2557) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
ชั้น5-7อาคารธนชาตปาร์คเพลสเลขที่23�ถนนราชดำริห์แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ�0330โทรศัพท์0-2�26-8399โทรสาร0-2�26-8398

ชำระค่าไปรษณีย์เป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่35/2538

ปณจ.รองเมือง

ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้จาก

หนังสือพิมพ์“สยามรัฐ”ฉบับวันทำการ

อินเตอร์เน็ตhttp://www.thanachartfund.com

โทรศัพท์เคลื่อนที่http://wap.thanachartfund.com

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ24ชั่วโมง

ที่หมายเลข0-2�26-8399


