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รายงานรอบปีบัญชี (1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด   


เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน


 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)ใคร่ขอ

รายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผลสำหรับรอบระยะ

เวลาระหว่างวันที่�สิงหาคม2556ถึงวันที่3�กรกฎาคม2557ให้ท่าน

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

 นับจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป

ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมประสบภาวะถดถอย ทำให้ธนาคารกลาง

ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงิน

จำนวนมหาศาล ทำให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ ใน

ระดับต่ำ ด้วยความคาดหวังว่าสภาพคล่องในระบบการเงินที่สูงและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและทำให้มีการลงทุน

ในสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้น

 ปัจจุบันภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มชัดเจนขึ้นเห็นได้จาก

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ อย่างเช่น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณดีขึ้น

อัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปก็มีทิศทางการ

ฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆธนาคารกลางยุโรป(ECB)ยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ

เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและลงทุน ประเทศจีนยังประคองตัวเพื่อรักษาอัตรา

การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับประมาณร้อยละ 7 โดยหันมามุ่งรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเน้นการเติบโตเหมือนในอดีตเนื่องจากเริ่มมี

ความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่และหนี้นอกระบบธนาคาร(ShadowBanking)

 สำหรับประเทศไทย หลังเกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม เพื่อระงับเหตุร้ายแรงที่อาจกระทบความ

มั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน และได้มีการออกนโยบาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในหลายๆ เรื่อง เช่น การใช้หนี้จำนำข้าวให้กับ

ชาวนา การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การพิจารณาโครงการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ฯลฯดังนั้นภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่ง

ปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนควรติดตาม

กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (PPSD) 

นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตของรัฐบาลว่าจะมีผลในทาง

ปฏิบัติเร็วหรือช้าเพียงใดอย่างไรก็ตามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนใหญ่ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีความสามารถในการทำกำไรแม้อยู่ในช่วง

ที่ประเทศมีปัญหายืดเยื้อทางการเมือง ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน

ระยะยาวในขณะที่ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม

ในปี2557-2558น่าจะเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ�0

 ในรอบ �2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมุมมองภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมี

การฟื้นตัว ความเชื่อมั่นทั้งภาคผู้ผลิตและภาคผู้บริโภคเริ่มกลับมา ผู้จัดการ

กองทุนจึงเพิ่มการลงทุนในกลุ่มพาณิชย์ กลุ่มอาหาร ตามการฟื้นตัวของภาค

การบริโภค กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งฟื้นตัวหลังจากความ

ไม่แน่นอนทางการเมืองได้ผ่านไป ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น

กลุ่มที่ปรับลดน้ำหนักลง เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้นและ

มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์จากทางภาครัฐ

 สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่

3� กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน

กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ครั้งที่

�3/2557 เมื่อวันที่ �0 กันยายน 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุน�.�3บาทต่อหน่วยลงทุนกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ในวันที่�9กันยายน2557

 ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุน

อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน



 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
	ลำดับ	 ชื่อบริษัทนายหน้า	 ค่านายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า	

	 	 	 (พันบาท)	 แต่ละรายต่อ	

	 	 	 	 ค่านายหน้าทั้งหมด	
�. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) 2,�95.50 80.60%

2. บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน) �72.77 6.34%

3. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด ��4.73 4.2�%

4. บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส

 (ประเทศไทย)จำกัด 93.75 3.44%

5. บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)จำกัด 60.67 2.23%

6. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) 28.84 �.06%

7. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง

 (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) 26.96 0.99%

8. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) 26.42 0.97%

9. บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคเคอร์ส

  (ประเทศไทย)จำกัด 4.33 0.�6%
	 รวมค่านายหน้า	 2,723.97	 100.00%	



ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2557	

	 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	 จำนวนเงิน	 ร้อยละของมูลค่า	

	 (fund’s	direct	expenses)	 (พันบาท)	 ทรัพย์สินสุทธิ	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(managementfee) 3,842.46 �.070%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(trusteefee) 230.55 0.064%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(registrarfee) 576.37 0.�60%

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน(advisoryfee) ไม่มี ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน 326.68 0.09�%

ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารต่างๆ

 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ��7.73 0.033%

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 4�.�0 0.0��%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 47.93 0.0�4%

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 5,182.82	 1.443%	
- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการซื้อขายหลักทรัพย์



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน	 มูลค่า	 เพิ่มพูนทรัทย์	 ดัชนี	

(สิ้นสุด	ณ	31	กรกฎาคม	2557)	 หน่วยลงทุน		 ปันผล	 มาตรฐาน	

	 	 (บาท)	 	
ย้อนหลัง:3เดือน(2พฤษภาคม2557) �5.8557 2.60% 5.69%

 6เดือน(3�มกราคม2557) �4.4�94 �2.82% �7.90%

 �ปี(2สิงหาคม2556) �6.�638 0.65% 5.73%

 3ปี(5สิงหาคม2554) �4.2838 65.49% 37.4�%

 นับจากวันเริ่มโครงการ

 (�7สิงหาคม2535) �0.0000 592.45% �0�.30%

ดัชนีมาตรฐานคำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์(SETINDEX)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน

ในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	



 ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแล

ผลประโยชน์กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่�สิงหาคม2556ถึงวันที่3�กรกฎาคม2557

แล้วนั้น

 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้

ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล โดยถูกต้องตาม

ที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535



 ผู้ดูแลผลประโยชน์

 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)

  

 

 

 (นางสาวสิรีจริงจิตร)

 ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์


ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

	 ครั้งที่	 วันปิดสมุดทะเบียน	 วันที่จ่าย	 จำนวนเงิน	
	 	 	 	 (บาท/หน่วย)	

� 22สิงหาคม2536 �3กันยายน2536 2.00

2 29สิงหาคม2537 �2กันยายน2537 3.00

3 8มีนาคม2538 7เมษายน2538 �.00

4 25สิงหาคม2538 �2กันยายน2538 �.50

5 �2มีนาคม2539 29มีนาคม2539 �.00

6 5กันยายน2539 �ตุลาคม2539 0.30

7 �5มีนาคม2547 29มีนาคม2547 0.75

8 �0สิงหาคม2547 23สิงหาคม2547 �.00

9 5สิงหาคม2548 �9สิงหาคม2548 0.64

�0 �0สิงหาคม2549 23สิงหาคม2549 0.24

�� 6สิงหาคม2550 �7สิงหาคม2550 �.00

�2 �7สิงหาคม2553 26สิงหาคม2553 �.00

�3 �7สิงหาคม2554 26สิงหาคม2554 �.00

�4 �7สิงหาคม2555 24สิงหาคม2555 �.75

�5 20พฤษภาคม2556 30พฤษภาคม2556 3.50

�6 �0กันยาน2557 �9กันยายน2557 �.�3
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557	


	 กลุ่มของตราสาร	 มูลค่าตามราคาตลาด	 %NAV	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ 7,995,920.�4 2.�3%

 ต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3,�34,505.06 0.83%

 ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

 ผู้รับรองผู้อาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับratingในระดับ - -

 investmentgradeเป็นผู้ออกผู้รับรอง

 ผู้รับอาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน

(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ - -

 ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าinvestment

 gradeหรือไม่มีratingเป็นผู้ออกผู้รับรอง

 ผู้รับอาวัลผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน


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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อ

ผู้จัดการกองทุนได้ที่บลจ.ธนชาตโดยตรงหรือที่websiteของบลจ.ธนชาต

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

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 

ของรอบระยะเวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2557	


รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม	

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท



รายชื่อผู้จัดการกองทุน	

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ


 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

สามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุน ได้

ผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.ธนชาตwww.thanachartfund.comในเมนูหัวข้อ

“รู้จักบลจ.”

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

	 บริษัทนายหน้า	 รายการผลประโยชน์	
	 	 ตอบแทนของกองทุน	
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบ(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคเคอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด ข้อมูลวิจัยเพื่อใช้เป็น
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) ข้อมูลในการตัดสินใน
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน) ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	
หุ้นสามัญ	 	 	 	 	 	 	 	 370,826.18	 97.89%	 370,826.18	 98.56%	

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 370,743.45	 97.87%	 370,743.45	 98.54%	

ธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 	 	 	 	 12,556.72	 3.31%	 12,556.72	 3.34%	

 GFPT จีเอฟพีที      826.�0 �2,556.72 3.3�% �2,556.72 3.34%

ธนาคาร	 	 	 	 	 	 	 	 66,914.80	 17.66%	 66,914.80	 17.79%	

 KBANK ธนาคารกสิกรไทย      �59.40 33,3�4.60 8.79% 33,3�4.60 8.85%

 KTB ธนาคารกรุงไทย      �,562.80 33,600.20 8.87% 33,600.20 8.93%

วัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 	 	 	 21,873.60	 5.77%	 21,873.60	 5.81%	

 SCC ปูนซิเมนต์ไทย      50.40 2�,873.60 5.77% 2�,873.60 5.8�%

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 	 10,914.75	 2.88%	 10,914.75	 2.90%	

 IVL อินโดรามาเวนเจอร์ส     4�5.80 �0,9�4.75 2.88% �0,9�4.75 2.90%

พาณิชย์	 	 	 	 	 	 	 	 54,064.07	 14.27%	 54,064.07	 14.37%	

 CPALL ซีพีออลล์      74�.90 34,3�2.88 9.06% 34,3�2.88 9.�2%

 MC แม๊คกรุ๊ป      693.00 �2,959.�0 3.42% �2,959.�0 3.44%

 MEGA เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์     32�.90 6,792.09 �.79% 6,792.09 �.8�%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 	 40,202.27	 10.62%	 40,202.27	 10.69%	

 ADVANC แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส     33.80 7,030.40 �.86% 7,030.40 �.87%

 THCOM ไทยคม      466.20 �6,550.�0 4.37% �6,550.�0 4.40%

 TRUE ทรูคอร์ปอเรชั่น      �,749.66 �6,62�.77 4.39% �6,62�.77 4.42%

พลังงานและสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 	 	 11,452.10	 3.02%	 11,452.10	 3.04%	

 PTT ปตท.      35.90 ��,452.�0 3.02% ��,452.�0 3.04%

อาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 	 	 21,416.08	 5.66%	 21,416.08	 5.69%	

 CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหาร     348.�0 9,3��.68 2.46% 9,3��.68 2.47%

 TUF ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์     �84.80 �2,�04.40 3.20% �2,�04.40 3.22%

การแพทย์	 	 	 	 	 	 	 	 20,156.90	 5.32%	 20,156.90	 5.36%	

 BGH กรุงเทพดุสิตเวชการ     �,�85.70 20,�56.90 5.32% 20,�56.90 5.36%

การท่องเที่ยวและสันทนาการ	 	 	 	 	 	 	 18,325.58	 4.84%	 18,325.58	 4.87%	

 CENTEL โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา     479.�0 �8,325.58 4.84% �8,325.58 4.87%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 57,474.96	 15.17%	 57,474.96	 15.29%	

 QH ควอลิตี้เฮ้าส์      4,945.�0 �9,483.69 5.�4% �9,483.69 5.�8%

 SPALI ศุภาลัย      530.70 �2,736.80 3.36% �2,736.80 3.39%

 STEC ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น     6�5.90 �4,658.42 3.87% �4,658.42 3.90%

 TTCL โตโย-ไทย-คอร์ปเรชั่น     3�6.30 �0,596.05 2.80% �0,596.05 2.82%

ขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 	 	 	 35,391.63	 9.35%	 35,391.63	 9.40%	

 AOT ท่าอากาศยานไทย      94.80 20,287.20 5.36% 20,287.20 5.39%

 BTS บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์     �,766.60 �5,�04.43 3.99% �5,�04.43 4.0�%

ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 82.73	 0.02%	 82.73	 0.02%	

อื่นๆ	 	 	 	 	 	 	 	 82.73	 0.02%	 82.73	 0.02%	

 MTRE เมืองไทยเรียลเอสเตท     �65.00 82.73 0.02% 82.73 0.02%

พันธบัตร	และ	ตราสารหนี้	รัฐบาล	รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง	 	 	 	 1,999.45	 0.53%	 1,999.45	 0.53%	

อายุคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	 	 	 	 	 	 	 1,999.45	 0.53%	 1,999.45	 0.53%	

ตั๋วเงินคลัง	 	 	 	 	 	 	 	 1,999.45	 0.53%	 1,999.45	 0.53%	

 TB�4806A กระทรวงการคลัง     6/8/2557 2,000.00 �,999.45 0.53% �,999.45 0.53%

พันธบัตร	หรือ	ตราสารหนี้	รัฐวิสาหกิจ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน		 	 	 5,996.47	 1.58%	 5,996.47	 1.60%	

อายุคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	 	 	 	 	 	 	 5,996.47	 1.58%	 5,996.47	 1.60%	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	 5,996.47	 1.58%	 5,996.47	 1.60%	

 CB�4807B ธนาคารแห่งประเทศไทย    7/8/2557 �,000.00 999.68 0.26% 999.68 0.27%

 CB�48�3A ธนาคารแห่งประเทศไทย    �3/8/2557 5,000.00 4,996.79 �.32% 4,996.79 �.33%
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ) 
	 ชื่อหลักทรัพย์	 ผู้ออก	 	 	 วันครบ	 จำนวนหน่วย	 มูลค่าตาม	 ร้อยละของ	 มูลค่าตาม	 ร้อยละ	

	 	 	 	 	 กำหนด	 (พันหน่วย)/	 ราคาตลาดไม่รวม	 เงินลงทุน	 ราคาตลาดรวม	 ของมูลค่า	

	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าหน้าตั๋ว	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ทรัพย์สิน	

	 	 	 	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 	 (พันบาท)	 สุทธิ	
ตราสารอนุพันธ์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 36.50	 0.01%	

เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	 	 	 	 	 	 	 	 36.50	 0.01%	

 INITIAL/MAINTENANCEMARGIN หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)   36.44   36.50 0.0�%

เงินฝากธนาคาร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,134.51	 0.83%	

ประเภทออมทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,017.95	 0.80%	

 SCB-S/A ธนาคารไทยพาณิชย์     2,927.6�   2,928.88 0.78%

 UOBT-S/A ธนาคารยูโอบี      88.94   89.07 0.02%

ประเภทกระแสรายวัน		 	 	 	 	 	 	 	 	 116.56	 0.03%	

 TISCOB-C/A ธนาคารทิสโก้      ��4.66   ��6.56 0.03%

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	

 สินทรัพย์อื่น          �4,�48.25 3.76%

 หนี้สินอื่น          (�9,904.53) (0.05%)

รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 	 	 	 	 378,822.10	 100.00%	 376,236.83	 100.00%	

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2557	


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอ	ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผลซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนณ วันที่ 3� กรกฎาคม
2557 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน	
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี	
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น	
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล ณ วันที่ 3� กรกฎาคม 2557 และผลการดำเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน


               
          
  (นายประวิทย์วิวรรณธนานุตร์)
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน49�7

บริษัทพีวีออดิทจำกัด
กรุงเทพมหานคร:วันที่4กันยายน2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2557	


1.		 ลักษณะของกองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	

 กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนดอายุโครงการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์(“ก.ล.ต.”)เมื่อวันที่�7สิงหาคม2535ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน�,500

ล้านบาท (แบ่งเป็น �50 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ �0 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ธนชาต จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทรัพย์สินและเงินฝาก

ธนาคารของกองทุน

 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วแลกเงิน

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน



2.	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยนอกจากนี้

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ �06

เรื่อง“การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่

�มกราคม2556ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี/

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

 การตีความมาตรฐานการบัญชี/

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่�2 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20(ปรับปรุง2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่2�(ปรับปรุง2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�0 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มี

ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2� ภาษี เงินได้ - การได้รับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคา

ใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ

การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน

ที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่�มกราคม2557ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฏาคม	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556
รายได้จากการลงทุน 3
 รายได้เงินปันผล 8 9,488,005.94 5,68�,809.69
 รายได้ดอกเบี้ย  988,968.78 4�7,575.47
  รวมรายได้  �0,476,974.72 6,099,385.�6
ค่าใช้จ่าย 3
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7,8 3,842,459.04 2,273,06�.86
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 230,547.62 �36,383.77
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 576,368.90 302,252.22
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  4�,�00.00 4�,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5,350.00 6,�20.00
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  486,995.52 763,850.49
  รวมค่าใช้จ่าย  5,�82,82�.08 3,522,668.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  5,294,�53.64 2,576,7�6.82

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น
  จากเงินลงทุน  (22,565,0�3.29) 83,82�,294.86
 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
  จากเงินลงทุน  20,997,942.2� (33,73�,68�.50)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิ
 ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (�,567,07�.08) 50,089,6�3.36

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  3,727,082.56 52,666,330.�8

งบดุล 
ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2557	

(หน่วย:บาท)
 หมายเหตุ 2557 2556
สินทรัพย	์
 เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
  (ราคาทุน367,069,825.98บาท
  ในปี2557และ358,4�4,697.30บาท
  ในปี2556) 3,5,8,�0 378,822,�00.�4 349,�69,029.25
 เงินฝากธนาคาร 6,�0 3,�3�,2�5.5� ��,08�,874.04
 ลูกหนี้
  จากดอกเบี้ย  284,8��.36 5,330.28
  จากการขายเงินลงทุน 8 �3,809,589.09 2,279,522.82
 เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขาย
  ตราสารอนุพันธ์ 3,�0 36,442.57 434,397.60
 สินทรัพย์อื่น  57,�95.74 42,978.87
  รวมสินทรัพย์  396,�4�,354.4� 363,0�3,�32.86
หนี้สิน	
 เจ้าหนี้
  จากการซื้อเงินลงทุน 8 �8,947,824.08 25,422,08�.06
  จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  325,�5�.6� 2�8,5�7.33
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 603,835.26 574,726.67
 หนี้สินอื่น  27,7�7.03 2�,662.6�
  รวมหนี้สิน  �9,904,527.98 26,236,987.67
สินทรัพย์สุทธิ  376,236,826.43 336,776,�45.�9

สินทรัพย์สุทธิ:
 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  23�,264,333.�8 207,6�7,520.83
 กำไรสะสม
  บัญชีปรับสมดุล  �04,62�,963.72 92,535,�77.39
  กำไรสะสมจากการดำเนินงาน 4 40,350,529.53 36,623,446.97
  สินทรัพย์สุทธิ  376,236,826.43 336,776,�45.�9
 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย �6.2686 �6.2209
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 ณวันสิ้นปี(หน่วย) 23,�26,433.3�77 20,76�,752.0826
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 มาตรฐานการบัญชี/

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

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) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่28(ปรับปรุง2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่3�(ปรับปรุง2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34(ปรับปรุง2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 (ปรับปรุง2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3 การรวมธุรกิจ

 (ปรับปรุง2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

 (ปรับปรุง2555) การดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่8 ส่วนงานดำเนินงาน

 (ปรับปรุง2555)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

 ฉบับที่� รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

 ฉบับที่4 เช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

 ฉบับที่5 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

 ฉบับที่7 บัญชีฉบับที่29เรื่องการรายงานทางการ

เงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 ฉบับที่�0

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฉบับที่�2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่�3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้

 ฉบับที่�7 เจ้าของ    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 ฉบับที่�8

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่�5 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

บริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี

เริ่มในหรือหลังวันที่�มกราคม2559ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4 สัญญาประกันภัย 
 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับ

ปีที่เริ่มใช้


3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	

	 การแบ่งปันส่วนทุน	 	

 กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสมณวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล


	 การวัดค่าเงินลงทุน	

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ

ในเงินลงทุนต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งส้ิน

ที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

 -หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

  โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 -หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่

  ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

 -หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทน

  ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยณวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนณวันที่วัดค่าเงินลงทุน

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



	 หลักทรัพย์ที่ให้ยืมภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย	์

 กองทุนได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้ยืม และ

ได้รับชดเชยรายได้ดอกเบี้ยรับหรือเงินปันผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ ให้ยืม กำไรหรือขาดทุน

จากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมถือเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ของกองทุน



	 เงินลงทุนในอนุพันธ	์

 กองทุนจะรับรู้เงินประกันแรกเริ่มที่จ่ายเป็นสินทรัพย์และจะวัดค่ามูลค่าเงินลงทุนใน

อนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากราคาที่ใช้

ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

 กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวใน

งบกำไรขาดทุน


	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	

 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

เงินลงทุน


	 การใช้ประมาณการทางบัญช	ี

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผล

ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้
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4.		 กำไรสะสมต้นปี	

 บาท

  2557 2556 

ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดง

 เป็นรายการต่างหากได้  (394,363,�47.22) (394,363,�47.22)

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

 (เริ่มสะสม�ส.ค.42)  434,732,262.25 406,579,622.2�

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จากเงินลงทุนสะสม(เริ่มสะสม�ส.ค.42) (3,745,668.06) 29,986,0�3.44

กำไรสะสมต้นปี  36,623,446.97 42,202,488.43

5.		 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน	

 กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3� กรกฎาคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทุนใน

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน �,390.85 ล้านบาท (ปี 2556 : จำนวนเงิน �,�04.89 ล้าน

บาท)โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ387.�3(ปี2556 :ร้อยละ520.54)ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว

เฉลี่ยระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน

�,360.55ล้านบาท(ปี2556:จำนวนเงิน962.45ล้านบาท)โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ378.70

(ปี2556:ร้อยละ453.44)ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

6.	 เงินฝากธนาคาร	

 ณวันที่3�กรกฎาคม2557และ2556เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

 บาท อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)

 2557 2556 2557 2556

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน) ��4,659.30 2,�05,909.53 �.75 2.00

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 จำกัด(มหาชน) 2,927,6�4.20 8,893,�2�.00 0.375 0.625

ธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) 88,942.0� 82,843.5� �.65 �.65

 รวมเงินฝากธนาคาร 3,�3�,2�5.5� ��,08�,874.04

7.	 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน	

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียนายทะเบียน

สรุปได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ �.00ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน0.06ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน0.�5ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน

8.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่3�กรกฎาคม2557และ2556มีดังต่อไปนี้

	 บาท นโยบาย

 2557 2556 การกำหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,842,459.04 2,273,06�.86 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 576,368.90 302,252.22 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน

    หนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ค่านายหน้า 2,�95,50�.04 �,746,873.44 ราคาตลาด

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

ซื้อเงินลงทุน - �0,227,752.43 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน - �0,330,�63.6� ราคาตลาด

รายได้เงินปันผล - 94,�00.00 ตามที่ประกาศจ่าย

ธนาคารออมสิน-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์

ซื้อเงินลงทุน �45,699,440.�3 4,995,296.20 ราคาตลาด

ขายเงินลงทุน 64,933,990.�7 - ราคาตลาด

 ณวันที่3�กรกฎาคม2557และ2556กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 บาท

 2557 2556	 	 	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 350,823.08 326,727.44

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 52,623.46 49,009.�0

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 2,23�,556.55

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน ��,0�5,275.08 24,776,4�4.89

9.	การแบ่งปันส่วนทุน	

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่

ประชุมครั้งที่ �4/2556 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะ

เวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่30เมษายน2556ในอัตราหน่วยละ3.50บาทรวมเป็นเงิน39.09

ล้านบาท

 เมื่อวันที่ �7 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติในที่

ประชุมครั้งที่ 23/2555 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3�

กรกฎาคม2555ในอัตราหน่วยละ�.75บาทรวมเป็นเงิน�9.�5ล้านบาท

10.	 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน	

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

	 มูลค่ายุติธรรม	

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนณวันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่

ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม

อย่างมีสาระสำคัญ

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่3�กรกฎาคม2557  

 มีอัตราดอกเบี้ย

 ปรับขึ้นลงตาม มีอัตราดอก ไม่มีอัตรา

 อัตราตลาด เบี้ยคงที่ ดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 3,�3�,2�5.5� - - 3,�3�,2�5.5�

พันธบัตร - - 7,995,920.�4 7,995,920.�4

หลักทรัพย์จดทะเบียน - - 370,743,449.00 370,743,449.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - - 82,73�.00 82,73�.00

เงินวางประกันตามสัญญา

ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 36,442.57 - - 36,442.57



 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ ในงบดุล) ณ วันที่

3�กรกฎาคม2557มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

  ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด  

 ภายใน�ปี �ปี-5ปี เกิน5ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

พันธบัตร 7,995,920.�4 - - 7,995,920.�4
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คุณHARIOLFTEUFEL
คุณกงหลีแซ่ตั้ง
คุณกนกกาญจน์พวงทอง
คุณกนกพรโกมุทพันธ์
คุณกนกพรชลารัตน์
คุณกนกพรตันติเสรีรัตน์
คุณกนกรัตน์ปลูกสวัสดิ์
คุณกนกรัตน์พุ่งมณีสกุล
คุณกนกวรรณขำเชษฐา
คุณกนกวรรณกล้าหาญ
คุณกนกวรรณแสงทอง
คุณกนกวลีอินทรมงคล
คุณกนกศักดิ์กุละปาลานนท์
คุณกนกอรอุทัยพันธุ์
คุณกนกอรอุทัยพันธุ์
คุณกนิษฐาปุสสเด็จ
คุณกมนทรรศน์กมลศิลป์
คุณกมลปรวีโรทัย
คุณกมลวรรณแซ่เฮง
คุณกมลวรรณศรีเศรษฐวรกุล
คุณกมลวรรณฉ่งพันธ์
คุณกมลวรรธสุกใส
คุณกรกมลผิวอ่อน
คุณกรชุลีบุญญาธิฎานมงคล
คุณกรณิการ์ช่วยประสิทธิ์
คุณกรมิตรคันทะปุระ
คุณกรรณิการ์เฉลยถ้อย
คุณกรรณิการ์เบญจวัชรกุล
คุณกรรณิการ์พรหมสาขา
ณสกลนคร
คุณกรรณิการ์เลิศไกร
คุณกรองเจริญรักษ์
คุณกรองกาญจน์อธิเกิด
คุณกรองแก้วรัตนานนท์
คุณกรองทองตั้งพุทธรักษ์
คุณกฤตยาใจตา
คุณกฤติญาอัจฉริยะมนตรี
คุณกฤษฎิ์ญาอินทร์วร
คุณกฤษณ์เจียรกุล
คุณกฤษณะเดชศิริ
คุณกฤษณาทาซ้าย

คุณกฤษณาบุญชู
คุณกฤษณากาละน้อย
คุณกฤษณีแซ่อึ้ง
คุณกลมขุนหอม
คุณกวยแซ่โค้ว
คุณกวินทร์ทัดเทียม
คุณก่อเกียรติคติกำจร
คุณกอบเกื้อจิวัธยากูล
คุณกอบชัยสารทองกล่ำ
คุณกะถินวรรณกูล
คุณกัญชลาสันตินิธิกุล
คุณกัญญรัตน์บริบูรณ์
คุณกัญญาจัดเครือ
คุณกัญญาไกรวีระเดชาชัย
คุณกัณหากรุงโคกกรด
คุณกันย์นิยมศิลป์
คุณกันยากำลังเดช
คุณกันยารัตน์ดวงรัตน์
คุณกัลยาเชื้อปัญญา
คุณกัลยาดาราหะ
คุณกัลยาศิริพานิช
คุณกัลยาฉัตรสิริเสรีกุล
คุณกัลยาแซ่ก๊ก
คุณกัลยาตั้งทวี
คุณกัลยาณีชูกรณ์
คุณกาญจนาวัฒนามนตรี
คุณกาญจนาอินทพัฒน์
คุณกาญจนาอุทธา
คุณกาญจนาจอมศิลป์
คุณกาญจนาดวงรัตน์
คุณก้านหล้าคอม
คุณกานดาเจียรอนุกูล
คุณกานดาจันทร์แก้ว
คุณกาหลงพวงอินทร์
คุณกาเหลียวบิกขุนทด
คุณกำแหงอุปลาบัติ
คุณกิ่งกุมารสิทธิ์
คุณกิ่งพลบำรุง
คุณกิ่งกมลวีระศิลป์
คุณกิ่งกาญจน์คณานุรักษ์
คุณกิ่งดาวชาวแพรกน้อย

คุณกิจการพาณิชย์สวย
คุณกิตติสุเมธานนท์
คุณกิตติพฤกษ์ไพศาล
คุณกิตตินากาญจนะวรรณ
คุณกิตติพงษ์เร่งวาณิชกุล
คุณกิตติพัฒน์กูลระวัง
คุณกิตติภพหามนตรี
คุณกิตติภูมิแพ่งพิพัฒน์
คุณกิตติศักดิ์น้อยพันธ์
คุณกิตติศักดิ์บริหารกาญจนกิจ
คุณกิตติศักดิ์บริหารกาญจนกิจ
คุณกิตติ์เสถียรบุญส่งประเสริฐ
คุณกิตติ์เสถียรบุญส่งประเสริฐ
คุณกิติแอ่มศรี
คุณกิติพงษ์แพร่แสงเอี่ยม
คุณกิติยาคุ้มไทย
คุณกิติยาลาภยิ่ง
คุณกิติรัตน์กิณเรศ
คุณกิติรัตน์เอกรัตน์
คุณกิฟลีหลักอาริยะ
คุณกิมงอแซ่เล้า
คุณกิมลี้รัตนธรรม
คุณกิมวาอรุณเจริญยิ่ง
คุณกิมเสียงเสาวคนธ์
คุณกิมหงษ์ตันเจริญ
คุณกิมหงษ์แซ่เอา
คุณกิมหลั่นพันธุเมฆ
คุณกิมเฮียงแซ่กัง
คุณกิมเฮียงเทพมาลี
คุณกุญชรศรีพงษ์
คุณกุณสลางามดี
คุณกุลธารายิ้มสอน
คุณกุลธิดาจักรวาลกิจ
คุณกุลยาแสงแดง
คุณกุลวดีนันทะเสนา
คุณกุลวดีผันเพ็ชร
คุณกุลวดีวิเสสพันธุ์
คุณกุลวดีสมศิริ
คุณกุลสินีศรีสง่า
คุณกุศลซุ่นพงศ์
คุณกุสุมาหนูกล่ำ

คุณกุหลาบการะกุล
คุณกุหลาบบุญเลิศ
คุณกุหลาบธาดาบุษปะ
คุณเกรียงไกรขวัญเมืองแก้ว
คุณเกรียงศักดิ์แซ่ลิ้ม
คุณเกรียงศักดิ์ทรัพย์เจริญ
คุณเกศกนกเอี่ยมอ่อน
คุณเกศแก้วโอษฐ์ยิ้มพราย
คุณเกศราแซ่เล้า
คุณเกศราบุญแทน
คุณเกศราสืบเผ่าดี
คุณเกศรินทองประเสริฐ
คุณเกศินีวงศ์อนันต์
คุณเกษมกบิลกาญจน์
คุณเกษมคำวงษ์
คุณเกษมชะม้ายกลาง
คุณเกษมเชาวนาศัย
คุณเกษมปิ่นทอง
คุณเกษมพุ่มไม้
คุณเกษมเลิศบุศย์
คุณเกษรปอตระกูล
คุณเกษรพึ่งพวก
คุณเกษรสุวรรณหงษ์
คุณเกษรหวานแก้ว
คุณเกษรกาบแก้ว
คุณเกษราศรีมานะศักดิ์
คุณเกสินีแซ่อึ๊ง
คุณเกียงวังหนองราช
คุณเกียรติชัยฉั่วศรีสกุล
คุณเกียรติศักดิ์บริณายรัตน์
คุณเกื้ออนันต์พวงทอง
คุณแก้วจินันทุยา
คุณแก้วอุปวฒฺฑโก
คุณแก้วตาสุขจันทร์
คุณโกมลทองไพจิตร
คุณโกวิททรงอารมย์
คุณโกศลเกิดนอก
คุณโกศลเชื่อมสุข
คุณโกศลยอดสร้อย
คุณโกศลวงษ์ศรีกูล
คุณโกศัยตันติวัฒนสุขชัย

คุณไกรศักดิ์เลนุกุล
คุณไกรศักดิ์นิ่มขำ
คุณขจรนามใหญ่
คุณขจรโหระกุล
คุณขจรวิทย์กิ่งนอก
คุณขจรศักดิ์หะมิ
คุณขจิตพรรณทับทิม
คุณขนิษฐาเลี่ยมชาญชัย
คุณขนิษฐาเหล่าชัยยนต์
คุณขวัญจิตแสวงทรัพย์
คุณขวัญใจพันธุ์ชัยศรี
คุณขวัญชัยวันชัย
คุณขวัญตาเพ็ชรกล้า
คุณขวัญทองมาเมือง
คุณขวัญนภาทองมีเพชร
คุณเขตต์ศักดิ์ทองเจิม
คุณเขมชาตินิตยวรรณ
คุณเขมชาติพรหมเจียม
คุณเขมชาติพระสว่าง
คุณเข็มทองเหมะธุลิน
คุณเข็มเพชรน้อยชนะ
คุณเขียนพุทธรักษา
คุณเขือมวานิชพันธุ์
คุณแขนภาวิรัตน์เกษม
คุณแขอนงค์เจริญสัตย์
คุณคงประสพศรีประสมทอง
คุณคณพลเกื้อนาบุญ
คุณคณิตคงทอง
คุณคนธรรพ์ศิริมัย
คุณคนองลาวงศ์
คุณคนึงสุวินทรากร
คุณคนึงคำแสน
คุณคนึงนิจคงอยู่
คุณคนึงนิจขวัญศุภฤกษ์
คุณคนึงนิจอ่วมมีเพียร
คุณคมกฤชโทนุสิน
คุณคมกฤชวิณวันท์
คุณคล่องเกษรังษ์
คุณคัชพลปิณฑวณิช
คุณคัธรีญาโอ๊ยนาสวน
คุณคาเตียงแซ่โค้ว

โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาต โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399 กด 0 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนาณัติคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนชาต ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้ 

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

 วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุลณ วันที่ 3� กรกฎาคม

2557มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

  ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิณวันที่3�กรกฎาคม2557  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร 3,�3�,2�5.5� - - - - 3,�3�,2�5.5�

พันธบัตร - 7,995,920.�4 - - - 7,995,920.�4

หลักทรัพย์จดทะเบียน - - - - 370,743,449.00 370,743,449.00

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน - - - - 82,73�.00 82,73�.00

เงินวางประกันตาม

 สัญญาซื้อขาย

 ตราสารอนุพันธ์ 36,442.57 - - - - 36,442.57
 
	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้

ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นกองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้



	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


	 ความเสี่ยงด้านตลาด	

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของ

เงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน

และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงาน

ของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความ

สัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได้


	 การบริหารความเสี่ยง	

 กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเช่นการกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน


10.	 การอนุมัติงบการเงิน	

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุน4กันยายน2557
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คุณคำหวู่ถิ
คุณคำตันสอนบัว
คุณคำนึงทัศนกิจ
คุณคำปลายคำแพงราช
คุณคำปันอนันตกุลกำเนิด
คุณคำปุ่นมูลวงศรี
คุณคำรงพฤกษพงศ์
คุณคำรณอยู่สนิท
คุณคิมง้วนตั้งกิจเกียรติกุล
คุณคุ้มล้อเจริญ
คุณคูณทองศรี
คุณเครือวัลย์แซ่เตียว
คุณเครือวัลย์ทิพย์จักษุรัตน์
คุณเครือวัลย์วิลาจันทร์
คุณเคลือบอุไรวงศ์
คุณแคทรียาประสงค์สิน
คุณแคทรียาปาทาน
คุณฆรณีโศภิษฐพงค์
คุณงามจิตรพะสุรัตน์
คุณงามตายอดขำ
คุณเงินบุญสุภา
คุณเงินรังษี
คุณจงกลอินทสาร
คุณจงกลนีย์เธียรธัญญกิจ
คุณจงจิตต์แก้วยะรัตน์
คุณจงจินต์วราวุฒิ
คุณจตุพรจริตควร
คุณจตุพรช่วงเมืองปัก
คุณจตุรงศ์พุ่มฉายา
คุณจตุรงศ์พุ่มฉายา
คุณจบแจ้งทวี
คุณจรรยาจันทร์เพ็ง
คุณจรรยาเจริญกัลป์
คุณจรรยาดีวงษา
คุณจรรยาปิยะพันธ์
คุณจรวยพรเจริญวัฒนา
คุณจรวยพรเจริญวัฒนา
คุณจรัญเสาวกุล
คุณจรัสศรีสิริวิบูลย์กิตติ
คุณจริยาฉัตรวชิระวงษ์
คุณจริยาเพิ่มพูน
คุณจริยาสุทธิเดช
คุณจรูญทาเอื้อ
คุณจรูญพันธุ์ภักดี
คุณจวนสุดใจรัก
คุณจอนจิตต์การุณย์
คุณจักรกฤษณ์สามใจ
คุณจักรกฤษณ์พินิจมณีรัตน์
คุณจันดาสมคะเณ
คุณจันทนาคงเจริญ
คุณจันทนาอุโฆษไตรภพ
คุณจันทรจิตรลำใย
คุณจันทรฉันทโส
คุณจันทร์จรัสพรมมาแข้
คุณจันทร์จิราศุภวงศ์วรรธนะ
คุณจันทร์เจ้าอินสว่าง
คุณจันทร์พักตร์ขาวฉอ้อน
คุณจันทร์เพ็ญคำมะสอน
คุณจันทร์เพ็ญจรรยาขจร
คุณจันทร์เพ็ญวงศ์นิยม
คุณจันทร์เพ็์ญแซ่ลิ้ม
คุณจันทรภรณ์ลิปิประภาสกุล
คุณจันทร์ศิริสุขอาจ
คุณจันทร์ศิริสุขอาจ
คุณจันทราจรรย์แสง
คุณจันทิมาเนตรทอง
คุณจันทิมาอินทกุลผู้จัดการมรดก
คุณจันทิราเชี่ยวชาญ
คุณจันทิวานันทิยเภรี
คุณจันน่ำเรืองสุริยกิจ

คุณจันมณีตันศรีสกุล
คุณจามจุรีจันทรัตนา
คุณจามจุรีย์พรมมาแข้
คุณจามรีโสมาศรี
คุณจารุณีพันธโคตร
คุณจารุณีศิริ
คุณจารุณีเอกสินธุ์
คุณจารุทัศน์ปิยะบรรหาร
คุณจารุนันท์เจริญเศรษฐศิลป์
คุณจารุนีย์แซ่ลี้
คุณจารุพรศิริทัตสวัสดิ์
คุณจารุวรรณแพนเกาะ
คุณจารุวรรณมานะกอบทรัพย์
คุณจารุวรรณวงศ์คำ
คุณจารุวรรณหมั่นเพียร
คุณจารุวรรณคงอยู่
คุณจารุวรรณปุ่นศรี
คุณจำนงศรีทรัพย์
คุณจำนงค์เกาะดี
คุณจำนงค์พงษ์สุโรจน์
คุณจำนงค์วิสุทธ์สุนทร
คุณจำเนียรไชยนิตย์
คุณจำเนียรแซ่ตั๊ง
คุณจำเนียรรินฤทธิ์
คุณจำปากำแพงแก้ว
คุณจำปีรัศมีเพ็ญ
คุณจำรัสเจนวาณิชย์
คุณจำรีย์พุ่มดอกไม้
คุณจำรูญทองจันทร์
คุณจำเริญตันติเผ่าพงศ์
คุณจำเรียงบุญตา
คุณจำลองปาลสาร
คุณจำลองสมบุตร
คุณจำลองอุ่นสิวิสัย
คุณจิตตระกูลอุ่นละม้าย
คุณจิตติมาริยะกูล
คุณจิตประไพใจแข็ง
คุณจิตรสระทองอินทร์
คุณจิตรลัดดาสายเสมา
คุณจิตราปรางค์วิเศษผู้จัดการมรดก
คุณจิตราแป้นหอม
คุณจิตราพานิชอิงอร
คุณจิตราล้วนเส้ง
คุณจิตราแสนวงค์
คุณจิตราจ้อยคำ
คุณจิตราชัยชิต
คุณจิตราปรางค์วิเศษ
คุณจินดาชิตมาลย์
คุณจินดารัตน์วิศวชัยวัฒน์
คุณจินตนากออนันตกุล
คุณจินตนาคงธรรม
คุณจินตนาเงินเส็ง
คุณจินตนาชโยภาสผู้จัดการมรดก
คุณจินตนานาคสังข์
คุณจินตนาหงห์อมตะ
คุณจินตนาอิทธิวรกุล
คุณจินตนาประเทียบอินทร์
คุณจินตนาสิ้มทองคำ
คุณจินตนุชกุลทนันทน์
คุณจินตหรากองจินดา
คุณจิปภาอมรประสิทธิ์
คุณจิรพงษ์เธียรธิติ
คุณจิรพรทักษนนท์
คุณจิรภัทรกุลศักดิ์นันท์
คุณจิรวดีอินทรเสน
คุณจิระนันท์อนันต์ไทย
คุณจิระพรแซ่ลิ้ม
คุณจิรัชฌาไกรลาศ
คุณจิราบินตำมะหงง
คุณจิรามณีเจริญ

คุณจิราตลึงจิตร์
คุณจิราพรความคุ้นเคย
คุณจิราพรผลพิทักษ์ศิริ
คุณจิราพรอมรวิริยะพานิช
คุณจิราภรณ์อาจหาญ
คุณจิรายุจัตตุพรพงษ์
คุณจิรายุจัตตุพรพงษ์
คุณจิรารัตน์สิทธิคุณ
คุณจิราวดีความคุ้นเคย
คุณจิราวรรณกระแสร์คุปต์
คุณจิราวรรณแซ่ฮอ
คุณจีรพรสิมลา
คุณจีรพรสิมลา
คุณจีรวุฒิกิ่งแก้ว
คุณจีระนันท์ปริมา
คุณจีระวัฒน์เสถียรวิทย์
คุณจีระวัฒน์เสถียรวิทย์
คุณจีราวัจน์เนตรวิชัย
คุณจือตั้งจิตวัฒนากุล
คุณจุฑากาณฑ์พิมพ์จันทร์
คุณจุฑาทิพย์ทองดอนกระเดื่อง
คุณจุฑาทิพย์เทียมภักดี
คุณจุฑาพรชูประจง
คุณจุฑามาศหย่อนเถิง
คุณจุฑามาศทรัพย์ทวีธรรม
คุณจุฑารัตน์เหลือนาค
คุณจุฑารัตน์ชิณวังโส
คุณจุติพรเตียวแช
คุณจุมพลทองศรี
คุณจุรีวรรณแววเพ็ชร
คุณจุไรรัตน์ชำนาญ
คุณจุไรรัตน์ชูเลขา
คุณจุไรรัตน์นิ่มนวลเกตุ
คุณจุฬาลักษณ์กิจโรจน์สกุล
คุณจูกาญจนะพันธ์
คุณจูแซ่อึ๊ง
คุณจูเทพคุ้มกัน
คุณเจด็จพันธุนนท์
คุณเจตินภูมิพิทักษ์อาจาโร
คุณเจนจิราพรมมาแข้
คุณเจริญกิ่งแก้ว
คุณเจริญเขียวละออ
คุณเจริญคำสาร
คุณเจริญแดนลาดแก้ว
คุณเจริญหาสูง
คุณเจริญฉินชื่นจิตต์
คุณเจริญพลอยมุข
คุณเจริญสมุทรน้ำเงิน
คุณเจริญใจเพียรอดวงษ์
คุณเจริญศรีพึ่งล้อม
คุณเจริญศรีอินต๊ะบุญมา
คุณเจ๊ะรอกาย๊ะน้อยทับทิม
คุณเจิมเพ็ชรสุวรรณ
คุณเจิมจิตวังทอง
คุณเจือจันทร์โพธิ์ศรี
คุณแจ่มจันทร์โลหิตหาญ
คุณใจบุญนาค
คุณฉกาจเลี่ยงสกุล
คุณฉลวยปรีชา
คุณฉลองเกษมใส
คุณฉลาดเดชเดชะ
คุณฉวีผลจันทร์
คุณฉวีสมรอด
คุณฉวีวรรณคงมั่น
คุณฉวีวรรณริมหนองอ่าง
คุณฉวีวรรณทิมา
คุณฉอ้อนจันทรวังโส
คุณฉอ้อนเมฆคราม
คุณฉัตรเทศจำปา
คุณฉัตรแก้วแสงอ่อน

คุณฉัตรชัยคัมภีร์
คุณฉัตรชัยวงศ์ภักดี
คุณฉัตรชัยเลิศวงศ์จรีกุล
คุณฉัตรชัยศรีกนก
คุณฉัตรชุลีธาระ
คุณฉัตรวดีแซมเพชร
คุณฉัตรวราแขนดอนดู่
คุณฉิ่งแต่แดงเพชร
คุณเฉลาห้อยมาลี
คุณเฉลิมจันทร์ช่วง
คุณเฉลิมบัวสุข
คุณเฉลิมมงคลธรรม
คุณเฉลิมอัมรินทร์
คุณเฉลิมเพิ่มศิริ
คุณเฉลิมเกียรติองค์คุณารักษ์
คุณเฉลิมขวัญศรีสวัสดิ์
คุณเฉลิมชัยกำเนิดศิริกุล
คุณเฉลิมพลจันแดง
คุณเฉลิมพลไหลไพบูลย์
คุณเฉลิมศรีโชติพฤกษ์
คุณเฉลิมศรีธรรมบุตร
คุณเฉลิมศรีแย้มกลีบ
คุณเฉลียวเจี้ยนเซ่ง
คุณเฉลียวรัตน์ประสาทพร
คุณเฉลียวหิรัญไพบูลย์
คุณแฉล้มเดชดี
คุณแฉล้มพงศ์นิรันดร์
คุณแฉล้มเดชดี
คุณแฉล้มสวัสดีสุขุม
คุณโฉมยงสร่างทุกข์
คุณไฉนแก้วกุลบุตร
คุณไฉไลหมื่นมี
คุณชฎาพรคูณสมบัติกุล
คุณชนกกมลศรจิตติ
คุณชนรดาวรวิทยกิจ
คุณชนะประทีปปุษกร
คุณชนินทร์บัวทอง
คุณชนิสาภู่เพชร
คุณชมวงศ์ช่วย
คุณชมกรจารุวัฒนพงษ์
คุณชมชื่นกุลมาตย์
คุณชมพูนุชแซ่ซิ้ม
คุณชมภูสินอุดม
คุณชไมพรวัชรวรรณวงศ์
คุณชรัมภ์ฝ้ายขาว
คุณชรินทร์เจกะโพธิ์
คุณชรินทร์ธัญญศรี
คุณชลดาเอี่ยมสะอาด
คุณชลธิชาบุญโพธิ์
คุณชลธิรายาคล้าย
คุณชลลดากิตติรัตนาวรรณ
คุณชลอแก้วคีรี
คุณชลาลัยชิณณะวิโรจน์ไพศาล
คุณชลาลัยตะวัน
คุณชลาศรัยสังข์ดิษฐ์
คุณชลิดาเขียวหวาน
คุณชลิตสุบุญสันต์
คุณชลินทร์ฉัตรศิรินานนท์
คุณชวนชื่นบุญมี
คุณชวนพิศเยี่ยมสถาน
คุณชวนพิศวงศ์สวัสดิ์
คุณชวลิตธีรวัฒนานนท์
คุณชวลิตศรีกำเหนิด
คุณชวลิตอิ่มเอิบ
คุณชวลิตผลศรีทอง
คุณชวลีอัมพรตระกูล
คุณชวิศร์กรัณย์เมธากุล
คุณชอกุงแซ่เฮ้ง
คุณช่อทิพย์สังขะภักดี
คุณชอบดีอุดมจันทร์

คุณชะโลมมั่นคง
คุณชะโลมมั่นคง
คุณชะอ้อนนิลมาท
คุณชัชกูลรัตนวิบูลย์
คุณชัชฎาศรีสถิตย์ธรรม
คุณชัชวรรณอ่าวอุดมสุข
คุณชัชวาลเอื้อสุวรรณ
คุณชัชวาลอัศวโสภณ
คุณชัชวาลย์อนันตบุษย์
คุณชัชวาลย์กำเหนิดนนท์
คุณชัชวาลย์ปรัชญานนท์
คุณชัดตันประยูร
คุณชัดชวาลปิติพรชัย
คุณชันย์แสงทอง
คุณชัยพิเศษทักษ์
คุณชัยเกียรติเกษรบัวทอง
คุณชัยชนะภูมิคอนสาร
คุณชัยชาญตันนะรัตน์
คุณชัยณรงค์อาจอาสา
คุณชัยทวีแซ่ลิ่ม
คุณชัยพลเตชะวัฒนานันท์
คุณชัยยงแซ่ลี้
คุณชัยรัตน์สุคันธจันทร์
คุณชัยวัฒน์ควรฤาชัย
คุณชัยวัฒน์สิริรุ่งเรือง
คุณชัยวัฒน์จิตรเชิดชู
คุณชัยสิทธิ์สุขโข
คุณชัยสิทธิ์เสียงใหญ่
คุณชาญหงสกุล
คุณชาญชัยสุวรรณจิตร
คุณชาญณรงค์เตชะบุญเสริมศักดิ์
คุณชาญยุทธ์หงษ์ทอง
คุณชาตรีนิลวัชราภรณ์
คุณชาตรีพงษ์สิทธิ์
คุณชาติชายอารัญภาณุ
คุณชาติชายจันทร์สำราญ
คุณชาติณรงค์ทองปล้องโต
คุณชารีภูคำเบ้า
คุณชาลินีพรมแสง
คุณชาลีพวงมณี
คุณชำนองแซ่เอ็ง
คุณชำนาญสงวนพงษ์
คุณชำนาญสาเกตุ
คุณชำนิบัวบิน
คุณชื่นใจเทพภิบาล
คุณชุติมาเชิญตระกูล
คุณชุติมาทองน้อย
คุณชุติมาบริหารกาญจนกิจ
คุณชุติมาเตมียบุตร
คุณชุมพลธนานิธิศักดิ์
คุณชุมพลพิมเสน
คุณชุรินทร์สุจิตตกุล
คุณชุลีชอบธรรม
คุณชุลีพรหนูหงษ์
คุณชุลีพรแป้นพูล
คุณชูเกียรติสมทรัพย์
คุณชูชาติมั่งคั่ง
คุณชูชาติสุขสุด
คุณชูชีพคณาญาติ
คุณชูพงศ์สมทรัพย์
คุณชูวิทย์สมทรัพย์
คุณชูศรีนรินทร์นอก
คุณชูศรีทิพย์คงคา
คุณชูศักดิ์มาลีวงษ์
คุณชูศักดิ์เณรบำรุง
คุณชูศิลป์โชติช่วง
คุณเชฎฐินีอาษาสุจริต
คุณเชนชัยพฤทธิสัญจัย
คุณเชวงชีวานนท์
คุณเชาว์แสนทวีสุข
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คุณเชาว์นาสวน
คุณโชครามัญวงศ์
คุณโชคชัยชูแสง
คุณโชตินภาสุขศรีสังข์
คุณโชติมาตรีโพลา
คุณโชติรสหอประเสริฐวงศ์
คุณใช่ฮวดอัครวาริน
คุณไชยโยจำปาเงิน
คุณไชยรัตน์ธรรมาภิรมย์
คุณไชยวัฒน์ดำรงพงศ์พิพัฒน์
คุณไชยาการะเกด
คุณซิ้วเจียมแซ่อึ้ง
คุณซิวเฮียะศิริตันติเวชกร
คุณซุงลั้งสุวรรณรัศมี
คุณซุ่นฮั้วแซ่อื้อ
คุณเซ่งเชียงแซ่ก๊วย
คุณเซี้ยงแซ่โก
คุณเซี่ยมเองมิ่งมงคล
คุณแซนดร้าวิทยานนท์
คุณฌานินทรวีรเวชชพิสัย
คุณฐนียาดวงจินดา
คุณฐานันดรศรีบุญยัง
คุณฐานุตร์เปี่ยมมงคลชัย
คุณฐานุศักดิ์สุวรรณบุปผา
คุณฐาวินีย์ติยวัฒน์
คุณฐาวินีย์ติยวัฒน์
คุณฐิติเกรียงเกษม
คุณฐิติพรสาระบูรณ์
คุณฐิติมารามโกมุท
คุณณชลฤทธิ์น้ำ
คุณณรงค์กาญจนศิริพงศ์
คุณณรงค์คำวัฒนะ
คุณณรงค์จินาวัลย์
คุณณรงค์วาสแสดง
คุณณรงค์แสนทวีสุข
คุณณรงค์หวังสุทธิพันธ์
คุณณรงค์อ่อนมั่น
คุณณรงค์เฉียงลิบ
คุณณรงค์ศักดิ์จันทร์นวล
คุณณัชชามิ่งเชื้อ
คุณณัฐกรเฉยศิริ
คุณณัฐกานติ์วงค์ฉายา
คุณณัฐกุลพึ่งฉิม
คุณณัฐนันท์เศรษฐกูลวิชัย
คุณณัฐพรเจริญวัฒนา
คุณณัฐยาสุตยสรณาคม
คุณณัฐวรรณทานะมัย
คุณณัฐวรรณคุปพิทยานันท์
คุณณัฐวุฒสุรีย์พงษ์
คุณณัฐสันต์ภูมณี
คุณดนตรีชัยจันทรา
คุณดนภพหามนตรี
คุณดนัยโชตินันทน์
คุณดรุณีพวงหิรัญ
คุณดรุณีมะสะอาว
คุณดรุณีมหิทธิ
คุณดลเจียรประดิษฐ์
คุณดวงจันทร์ยะสานติทิพย์
คุณดวงจันทร์โฉมทองดี
คุณดวงจิตสายกลิ่น
คุณดวงใจปักษี
คุณดวงดาวแซ่หั่น
คุณดวงดาวทองชั้น
คุณดวงตาชมศรี
คุณดวงทิพย์ฮาวบุญปั๋น
คุณดวงทิพย์โชติกเสถียร
คุณดวงนภาสงฆ์ประชา
คุณดวงพรคุณทวีสิน
คุณดวงเพ็ญวงษ์สุวรรณ
คุณดวงมณีทรัพย์สม

คุณดวงฤทัยอนุตธโต
คุณดวงสมรขอบคำ
คุณดวงสมรบรรทัดเที่ยง
คุณดวงสมรเหว่วิพัฒน์
คุณดอกรักคำมา
คุณดอนฮว่างวัน
คุณดารณีนิพนธ์วงศ์เลขา
คุณดาราดาราพงศ์สถาพร
คุณดารานุชชาตบุตร
คุณดารินทร์หอประเสริฐวงศ์
คุณดารุณีจุ้ยสำราญ
คุณดาวนาควิโรจน์
คุณดาวรุ่งอารีรัชรกุล
คุณดาวลอยเจริญพงษ์
คุณดำเกิงสุนทรวัฒน์
คุณดำรงค์เกียรติทับทิว
คุณดำรงค์สุริยากุล
คุณดิเรกตันสดใสวัฒน์
คุณดิสโสศาลิคุปต
คุณดุลยนัยวงศ์ไตรรัตน์
คุณดุษฎีอ๊ะนา
คุณดุษฎีธีรเกาศัลย์
คุณเดชวรกา
คุณเดชฤทธิ์พวงไธสง
คุณเดชฤทธิ์พวงไธสง
คุณเดชาใจอารีย์
คุณเดชาธรเหงียนวัน
คุณเด่นชัยเอกภูธร
คุณเดือนเข็มทอง
คุณเดือนสมสวย
คุณเดือนงามน้อยเวียง
คุณเดือนเพ็ญอิ่มสวาสดิ์
คุณเดือนรุ่งกอบุญช่วย
คุณแดงปัญญากุล
คุณแดงต้อยเหมยากร
คุณไดฮั้วแซ่แต้
คุณตงชัยสุทธานนท์
คุณตริตาภรณ์รามโกมุท
คุณตรียาเตียพานิช
คุณต้อยไกรสมุทร
คุณต่อศักดิ์สุนทราภรณ์
คุณต่ำกุ่ยแซ่ตั้น
คุณตึ๋งหอมขจร
คุณเตียงฟองให้ย
คุณเตียงศิริโสภณ
คุณเตียงคำทวินันท์
คุณเตือนใจไกรสมเดช
คุณเตือนใจเจนนาวี
คุณเตือนใจตันรัตนากร
คุณเตือนใจน้อยฉ่ำ
คุณไตรรงค์พรหมเพ็ญ
คุณถนอมแก้วมณี
คุณถนอมจิตรนามวงษา
คุณถนอมนวลเกษมปาน
คุณถนอมสินไวรักษ์สัตว์
คุณถวัลย์แสงไชย
คุณถวิลพรหมสิงห์
คุณถวิลอุชชิน
คุณถวิลแก้ววิลัย
คุณถวิลเงาวิจิตร
คุณถวิลสว่างอารมย์
คุณถ่องจ่ายวาณิช
คุณถาวรคงทน
คุณถาวรคุ้มสิน
คุณถาวรชัยกิจ
คุณถาวรบัวบาน
คุณถาวรมลิวัลย์
คุณถาวรเมื่องชะนะพวง
คุณถาวรศรีกิจตยนนท์
คุณถาวรแตงอ่อน

คุณถาวรพึ่งมา
คุณถาวรมหาคีตะ
คุณถาวรณ์ชูมากเลี่ยม
คุณถาวรินทร์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุง
คุณถิรวรรณจันทวงศ์
คุณถุงเงินธรรมขันธ์
คุณเถกิงศักดิ์เพชรสุริวงษ์
คุณโถมนาอภิชาติโชติ
คุณทนงศักดิ์ราชกิจจำนงค์
คุณทนงศักดิ์สุชาติเลิศปัญญา
คุณทยาภรณ์หมื่นสิทธ์
คุณทรงบุญคำสูง
คุณทรงชัยเค้ามูล
คุณทรงชัยเค้ามูล
คุณทรงพลดวงจินดา
คุณทรงวิทย์เจิมประยงค์
คุณทรงวิทย์เจิมประยงค์
คุณทรงศรีพานิช
คุณทรงศรีสุขสำราญ
คุณทรงศักดิ์กาญจนอุดม
คุณทรงศักดิ์นาคจุติ
คุณทรงศักดิ์ภาษวดล
คุณทรงศักดิ์กาญจนอุดม
คุณทรัพย์สินปุริศรี
คุณทวงกรุณามิตร
คุณทวายศุภสกุล
คุณทวิชรัตนชัย
คุณทวีงามทับ
คุณทวีดาพันธ์
คุณทวีปัญญาทอง
คุณทวีสายละมุล
คุณทวีอ่อนชื่นชม
คุณทวีสุรัตนชัยการ
คุณทวีอยู่แจ้ง
คุณทวีชัยสุวรรณกิจยินดี
คุณทวีปมีสุข
คุณทวีปเทวิน
คุณทวีผลดำกลิ่น
คุณทวีวรรณสงวนสัตย์
คุณทวีศักดิ์จ่ากุญชร
คุณทวีศักดิ์อุดมไพชยนต์
คุณทศพรนิยมไทย
คุณทองคำปราบบำรุง
คุณทองคำพงษ์ศรีหดุลชัย
คุณทองคำเร่งมุกดา
คุณทองคำหอมสุวรรณ
คุณทองเจือยอดศรีเมือง
คุณทองดีอุดมศิริพร
คุณทองดีแสงนิติธาดา
คุณทองใบวรรณดี
คุณทองปานแซ่เหยี่ยว
คุณทองม้วนผลนา
คุณทองยศคำมุง
คุณทองย้อยนวลประเสริฐ
คุณทองรักษ์มูลสาร
คุณทองเริ่มรอดเจริญ
คุณทองวรรณทาจ๋อย
คุณทองศรีมะลิวงษ์
คุณทองสุขคงแคล้ว
คุณทองสุขประทุมศาลา
คุณทองสุขดอกไม้
คุณทองสุขประทุมศาลา
คุณทองหยิบสรรเสริญ
คุณทองหล่อเขมธฺมโม
คุณทองหล่อสุกใส
คุณทองห่อกุสุโมทย์
คุณทองอยู่ทองธานี
คุณทองอินทร์น้อยทรง
คุณทองอินทรพวงเหนียว
คุณทักษพรขอจงดี

คุณทัณฑิกาทองกระจาย
คุณทับทิมศิลปวิชัย
คุณทัศนาแจ้งชัด
คุณทัศนีย์แก้วสองเมือง
คุณทัศนีย์จารุทัศน์
คุณทัศนีย์เจริญกุล
คุณทัศนีย์ตันตระกูล
คุณทัศนีย์ภู่พงษ์
คุณทัศนีย์ม่วงไทย
คุณทัศนีย์ศิริโสม
คุณทัศนีย์สนทิศปัญญา
คุณทัศนีย์คุณาพิส
คุณทัศนีย์ชลสายพันธ์
คุณทัศพรเวชอัศดร
คุณทานัตถ์เทพศรี
คุณทำนุอินทรกำแหง
คุณทินกรณัฏฐวุฒิสิทธิ์
คุณทินกรเยี่ยงยงค์
คุณทินพันธ์บุญประเสริฐ
คุณทิพกาติรเศรษฐภัทร
คุณทิพพาภรณ์พันธุ์อัจฉริย
คุณทิพย์ประดับชื่นหวานวงศ์
คุณทิพย์ยุพาบุญประกอบ
คุณทิพย์วรรณคาวินวิทย์
คุณทิมใจแสงอำนวยพร
คุณทีฮว่างถิ
คุณทูสิปสุไกรวัลย์
คุณเทพพงษ์เจริญรัตน์
คุณเทพวรเวทีธรรมศรี
คุณเทพาวุธเกตุทัต
คุณเทวันเหง้าบุญมา
คุณเทอดศักดิ์พัวตระกูลทรัพย์
คุณเที่ยงวงษ์สลุง
คุณเทียงน้อยแซ่ลี้
คุณเทียมอัครอร่ามกุล
คุณเทียมสุนแซ่เจ็ง
คุณแทนเที่ยงบุญ
คุณไทพีศรีนิวัติภักดีกุล
คุณธงชัยไตรศิลป์
คุณธงชัยบุษบา
คุณธงชัยประภารัตน์
คุณธงไชยหงษ์สงวนศรี
คุณธงไชยหงษ์สงวนศรี
คุณธนกรสุขกาญจนนท์
คุณธนพรรณวรวิบูลย์สวัสดิ์
คุณธนพลกิจการพัฒนาเลิศ
คุณธนพัฒน์เสวตร์วิหารี
คุณธนรัตน์วงศ์พานิช
คุณธนวัฒน์โอภาสเจริญกิจ
คุณธนอรวิชชาพิณ
คุณธนัฎฐาไพศาลาจิรศักดิ์
คุณธนาพรลีห์อร่ามวัฒน์
(ภัทรพรลีห์อร่ามวัฒน์)
คุณธนาพรสรสรรเสริญ
คุณธนาภรณ์ลิ้มรัตนดำรงค์
คุณธนาวุฒิทนเถื่อน
คุณธนิกาตรียมณีรัตน์
คุณธนิตกลัดประพันธ์
คุณธนิตธัญวงษ์
คุณธนิตปาละสุวรรณ
คุณธนียาบุญมาเลิศ
คุณธนูสุขฉายา
คุณธเนศศรีถาล
คุณธเนศชัยอังวราวงศ์
คุณธเนศร์นาคะสิงห์
คุณธรรมนูญกมลมาตยากุล
คุณธรรมรัตน์บรรทัดเที่ยง
คุณธรรมศักดิ์สุริยานันท์
คุณธรรมสุขสาลี
คุณธริษสุขสุวรรณ

คุณธริษสุขสุวรรณ
คุณธวัชชุมชอบ
คุณธวัชเทศนา
คุณธวัชรัตน์วัฒนชัยกุล
คุณธวัชพฤกษ์สุนันท์
คุณธวัชชัยสุเมธานนท์
คุณธวัชชัยเสรีวิชยสวัสดิ์
คุณธวัชชัยอินทร์แพง
คุณธวัชชัยสุทธิทศธรรม
คุณธวิทย์ใจตรง
คุณธัชพลโรจนพานิช
คุณธัญญะบัวจันทร์
คุณธัญพิชชาพานิชศิลป์
คุณธันว์ศรียานงค์
คุณธันวานาคประวัติ
คุณธานินทร์กลั่นสุภา
คุณธารรัตน์เจริญวงศ์คีรี
คุณธำรงค์กองจินดา
คุณธิดากองทรัพย์
คุณธิดาพรเหล่าวิเศษกุล
คุณธิดารัตน์เกิดนาค
คุณธิดารัตน์สกุลเพชรแท้
คุณธิติภูมิคูณรัตนศิริ
คุณธิติสรรอังครงค์รักษ์
คุณธีรยุทธ์วรรณกูล
คุณธีรวัฒน์รัตนรุจ
คุณธีรศักดิ์ศรกล้า
คุณธีระมีชัย
คุณธีระชัยเลิศพุทธรักษ์
คุณธีระเดชศักดิ์พิสุทธิพงศ์
คุณธีระเดชศักดิ์พิสุทธิพงศ์
คุณธีระพงศ์สืบสุพันธุ์วงค์
คุณธีระวัฒน์ศักดิ์พิสุทธิพงศ์
คุณธีระวัฒน์ศักดิ์พิสุทธิพงศ์
คุณธีระศักดิ์เอกวีระ
คุณนกแก้วชาติพรหม
คุณนครกาญจนผฤกษ์
คุณนครบุญมีผล
คุณนงนุชชัยจันทรา
คุณนงนุชลิโป้
คุณนงนุชหนูอักษร
คุณนงเยาว์แสงตันชัย
คุณนงเยาว์อ่อนบุญมี
คุณนงลักษณ์ธันวานนท์
คุณนงลักษณ์ปานสอน
คุณนงลักษณ์เสือเจริญ
คุณนงลักษณ์แกมวณิชกุล
คุณนนทยาสืบสุวงศ์
คุณนนทลีรักแต่งาน
คุณนนทิการสุเมธบัณฑิต
คุณนนทีถาวรพันธุ์
คุณนพตรีอินทอง
คุณนพเดชแป้นศรี
คุณนพทองวรรณเผือก
คุณนพพรราษีทอง
คุณนพพรเอกมหาสวัสดิ์
คุณนพพรราษีทอง
คุณนพพรวรรณทองเต็ม
คุณนพรัตน์อนันตบุษย์
คุณนพวงศ์พุกประยูร
คุณนภาพรบุญฤทธิการ
คุณนภาพรพูลลาภ
คุณนภาพรรุจีรไพบูลย์
คุณนภาภรณ์สิงห์กา
คุณนรวรรณอมาตยกุล
คุณนราศรีมหาดไทย
คุณนราพงษ์ขาวฉอ้อน
คุณนราภรณ์สวัสดิ์เฉย
คุณนรินทร์จันทร์มานะเจริญ
คุณนริศชูตระกูร
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คุณนริศราสุริยะ
คุณนเรศธีรฐิตยางกูร
คุณนเรศวร์วัฒนวงศ์
คุณนฤพรโภชนะ
คุณนฤพรเรืองวงษ์
คุณนฤมลกิจวรวุฒิ
คุณนฤมลบุญญานิตย์
คุณนฤมลเลิศธุวานนท์
คุณนฤมลสิตตะวิบุล
คุณนฤมลจันทนโชติวงศ์
คุณนฤมลเลิศธุวานนท์
คุณนลินพรรณซ้ายเกลี้ยง
คุณนลินาถาวรพันธุ์
คุณนวพงศ์ศรีทองสุข
คุณนวพรตังคะพิภพ
คุณนวรัตน์วีรดิษฐกิจ
คุณนวรัตน์ศุภดิษฐ์
คุณนวรัตน์สุทธิกุล
คุณนวรัตน์สิงห์โตขำ
คุณนวลเฉลานอก
คุณนวลจันทร์จันทโรทัย
คุณนวลจันทร์ไชยวรรณ
คุณนวลจันทร์เพียซ้ายสูงเนิน
คุณนวลจันทร์ภูวสิทธินันท์
คุณนวลจันทร์โสรัจจะ
คุณนวลจันทร์ดีมา
คุณนวลถนิมลิ้มสุริวงศ์
คุณนวลทิพย์อุตรมาตร
คุณนวลน้อยแก้วชัย
คุณนวลพรรณวีระทัต
คุณนวลศรีวนิชาคม
คุณนวลศรีศิริรัตน์
คุณน้อมบูลย์ประมุข
คุณน้อยกาวถิ
คุณน้อยแซ่แบ้
คุณน้อยสาฤกษ์
คุณน้อยฮว่างถิ
คุณน้อยหลาเลิศจันทร์
คุณนัจรีรุจิรัตน์
คุณนัดดานิศารัตนานุกูล
คุณนันทกาสายรัตน์
คุณนันทนาสมทรัพย์
คุณนันทนีมังคละสวัสดิ์
คุณนันทพรวัฒนธร
คุณนันทยาลำดวน
คุณนันทวดีผลทิพย์
คุณนันทวรรณชัยธรรม
คุณนันทวรรณทิพยเนตร
คุณนันทวันจำนงค์สุทธิ์
คุณนันทวันโตคงเมือง
คุณนันทาแซ่ลี้
คุณนันทาวุฒิชา
คุณนันทาวดีเรือนทอง
คุณนัยนาภูศรีฤทธิ์
คุณนัยนาวุฒินันติวงศ์
คุณนาฏยาแซ่จง
คุณนาตยาสุภพรพสุพัฒน์
คุณนาตยาเอี่ยมรักษา
คุณนาตยาชินณะราศรี
คุณนาตยาถนอมทรัพย์
คุณนาถพันธุ์สุวรรณ
คุณนาถชนกคงพินิจกุล
คุณนามียะสาเฮาะ
คุณนารถพรรณพยัคฆสังข์
คุณนาริสาจริยะวรกุล
คุณนารีเอกตะวันฉาย
คุณน้ำทิพย์ภาสนวัฒน์
คุณน้ำทิพย์อ้นทอง
คุณน้ำเพชรขันคามโภชก์
คุณน้ำเพชรเสวตวิวัฒน์

คุณนำภาจงสุข
คุณน้ำรินจันทร์แจ่ม
คุณน้ำวุ้นศรีกุล
คุณนิกรคัดโนภาส
คุณนิกุลไสยจรัญ
คุณนิคมกาญจนแก้ว
คุณนิคมเจริญศรี
คุณนิคมบุตรศรี
คุณนิคมมีเจริญ
คุณนิคมสุริยากุล
คุณนิคมหนูจีนเส้ง
คุณนิดาวรรณเดชสาหร่าย
คุณนิตย์ขุมทอง
คุณนิตย์แสงสุวรรณ
คุณนิตยพรรณเฉกไพชยนต์
คุณนิตยาคชรัตน์
คุณนิตยาจิตงามขำ
คุณนิตยาชุมพล
คุณนิตยาปฐมพรวิวัฒน์
คุณนิตยาฤทธิเลิศ
คุณนิตยาวรกิจ
คุณนิตินันท์หวังเรืองสถิตย์
คุณนิติยาสืบเทพ
คุณนิทัศน์เชียรพัฒนะวงศ์
คุณนิทัศน์ทองเปี่ยม
คุณนิธิวดีจันทนะ
คุณนิพนธ์นันทัยทวีกุล
คุณนิพนธ์บูรณพงศ์
คุณนิพนธ์ศิริโฉม
คุณนิพรแซ่เฮ่า
คุณนิพัทธ์เชาว์ฉลาด
คุณนิภรณ์เจริญศรีสมบรูณ์
คุณนิภาโกมลชาญพานิช
คุณนิภาธาดาพงษ์
คุณนิภากรรุ่งเรืองรัตนากุล
คุณนิภาวรรณกรัณย์ชนก
คุณนิ่มสจ.จญาโณ
คุณนิ่มนวลสุวรรณไตร
คุณนิยมทองวุ่น
คุณนิยมบุญเต็ม
คุณนิยมเปรมบุญ
คุณนิยมพรสุขสุวรรณ
คุณนิรชนจินดาราม
คุณนิรชามีพร้อม
คุณนิรมลคงวรรณ
คุณนิรมลศรีภูธร
คุณนิรมลอภิมนต์บุตร
คุณนิรันดร์ศิลปี
คุณนิรันดร์อัศดาชาตรีกุล
คุณนิรันดรจิรสานต์
คุณนิวัฒน์ศรีบุญนาค
คุณนิวัตรสารพัตร
คุณนิวัติน์สังข์แก้ว
คุณนิเวศน์เปี่ยมเพิ่มพูล
คุณนิศาชลเต็งวงษ์วัฒนะ
คุณนิศาชลหาญนฤชัย
คุณนิสศิมาสหน่อนิล
คุณนิอรรังผึ้ง
คุณนีรชาสุวรรณกร
คุณนุชรตนวิชโย
คุณนุชจรินทร์สหดิษฐดำรงค์
คุณนุชรัตน์อุ่นสุข
คุณนุชรินทร์เทศนาบุญ
คุณนุชรินทร์แสนอ่อน
คุณนุชรีปรียวาณิชย์
คุณนุ่มนวลกมลศน์ณอยุธยา
คุณนุรีย์มาเจริญ
คุณเนตรหงษ์ทอง
คุณเนตรชนกพุกเจริญ
คุณเนาวรัตน์หอยสังข์ทอง

คุณเนาวรัตน์เหลืองบงกช
คุณเนาวรัตน์แจ้งสุข
คุณเนียนพรวนเจริญ
คุณเนียบกันโต
คุณเนื่องอักษรแก้ว
คุณไน้แซ่เจียม
คุณไน้พังแซ่หลิม
คุณบงล.นครหลวงเครดิต
จำกัด(มหาชน)
คุณบดินทร์หะยีปะจู
คุณบดินทร์พรวิลาวัณย์
คุณบรรจงขันโท
คุณบรรจงชัยรัตน์เมธี
คุณบรรจงศรีจันทร์พรม
คุณบรรจงมานิตพรสุทธิ์
คุณบรรจบโตนวล
คุณบรรจิตต์รัตนโชติ
คุณบรรจิตต์รัตนโชติ
คุณบรรเทาเสนานนท์
คุณบรรเทิงเรืองจันทร์
คุณบรรเทิงดาราวิโรจน์
คุณบรรยงบัวทอง
คุณบรรยงมุกดาพิทักษ์
บริษัทอานันทนยนตร์จำกัด(blank)
บริษัทเอสเอสแอนด์เอ็ม
พรอพเพอร์ตี้จำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ
จำกัด(มหาชน)
คุณบ้วนแสงจินนา
คุณบวรนันท์อ่อนบุญมี
คุณบวรรัชอารยะกูล
คุณบักฮ้อแซ่ไหล
คุณบังเอิญจันทรวงศ์
คุณบัญชาเทพสถิตย์
คุณบัญชาสุวรรณพงษ์
คุณบัญญวัฒน์บัวทอง
คุณบัณฑิตสุดชา
คุณบัณฑิตพันธ์มะโน
คุณบัณทิตเพียวพงศ์
คุณบันจีบัณฑิตย์
คุณบัวงามจิตการค้า
คุณบัวงามถนอมพืช
คุณบัวเงินเทพคีรี
คุณบัวเรศโตทับ
คุณบัวไลแพงแซง
คุณบัวสะอาดภูจิญญาณ์
คุณบางพนาปรารมภ์
คุณบานชื่นขจรวีรพันธ์
คุณบานเย็นสุทธศรี
คุณบานเย็นอวยพร
คุณบานเย็นศิริสกุลเวโรจน์
คุณบาหยันดีวงษา
คุณบำนาญบำรุงรส
คุณบุญมูลปานันท์
คุณบุญคิมแซ่ตั้ง
คุณบุญเจตส์จันทร์ศรีวงศ์
คุณบุญช่วยขำเย็น
คุณบุญชั้นสุขสว่างวงศ์
คุณบุญชัยบุตรไชยเจริญ
คุณบุญชิตวงศ์ศิริ
คุณบุญชุบผงเพ็ชรแก้ว
คุณบุญชุบผงเพ็ชรแก้ว
คุณบุญชูดอกไม้พุ่ม
คุณบุญชูสถิรลีลา
คุณบุญชูสุประดิษฐอาภรณ์
คุณบุญเชิดพุทธวงค์
คุณบุญเตียงชมภูเครือ
คุณบุญเตือนต่วนสอาด
คุณบุญทรัพย์ชะนะมาร
คุณบุญทองมหาแร่

คุณบุญทันวงค์ภูดร
คุณบุญเทพเสถียรวารี
คุณบุญธงอุปัชฌาย์
คุณบุญธรรมจรุงรัตนมณี
คุณบุญธันย์มั่งนิมิตร
คุณบุญประเสริฐเบญจผลาพันธ์
คุณบุญพาบุญเกิด
คุณบุญเพ็งสุรภักดิ์
คุณบุญมาถาวรยิ่ง
คุณบุญมากก้อนทอง
คุณบุญมีแก้วปานกัน
คุณบุญมีขัติยนนท์
คุณบุญมีชีวินเจริญรุ่ง
คุณบุญมีผือลองไชย
คุณบุญมีวงษ์แสงน้อย
คุณบุญมีชัยธีระสุเวท
คุณบุญมีเทียนสุขา
คุณบุญมีบางยี่ขัน
คุณบุญมีสุขเจริญ
คุณบุญยงพุ่มประดิษฐ์
คุณบุญยิ่งปานดี
คุณบุญเยี่ยมแย้มเมือง
คุณบุญร่วมศรีพงษ์
คุณบุญเรืองบ้านเป้า
คุณบุญเรืองยุทธภัณฑ์
คุณบุญเรือนเหลืองตรีชัย
คุณบุญแรกปลอดภิญโญ
คุณบุญฤดีคุ้มครอง
คุณบุญล้อมหล่อนิล
คุณบุญล้อมบัวแก้ว
คุณบุญลือท้าวศิริกุล
คุณบุญลือทองบุญรอด
คุณบุญศรีแก้วมีศรี
คุณบุญศรีทันเจริญ
คุณบุญศรีวงษ์ลา
คุณบุญส่งเชียงแสน
คุณบุญส่งณนคร
คุณบุญส่งพุ่มผกา
คุณบุญสืบเอกอัคร
คุณบุญแสงจิตรีเหิม
คุณบุญเหลือกลิ่นพิกุล
คุณบุณญฤทธิ์คงมนัส
คุณบุณรดาเก้ากิจวิไล
คุณบุปผาจันทร์มณี
คุณบุปผามีสิทธิ์
คุณบุปผาเลี้ยงชีพอาตม์
คุณบุปผาเอี่ยมเฟี้ยม
คุณบุรินทรอารยะกูล
คุณบุษกรมงคลศิริ
คุณบุษกรแซ่อุ่ย
คุณบุษกรสิริวรเกษม
คุณบุษย์บรรณโชติกุญชร

ผู้จัดการมรดก
คุณบุษย์บรรณโชติกุญชร
ผู้จัดการมรดก
คุณบุหงาพฤทธิกรณ์
คุณบูชาพลังกุล
คุณเบญจมาศปะนันทา
คุณเบญจมาศเพชรกาญจนาพงศ์
คุณเบญจมาศกำลังงาม
คุณเบญจมาศเพชรกาญจนาพงศ์
คุณเบญจวรรณพิกุลณีย์
คุณเบญจวรรณฤกษ์เกษม
คุณเบญจวรรณสุธรรมา
คุณเบญจวรรณทัศนาจุรีสกุล
คุณเบญจาอำไพรัตนา
คุณเบ็ญจาศรีบรรพต
คุณเบ็ญจาสามทอง
คุณปกทิพย์ชมภูพันธ์
คุณปกรณ์ศิริมงคลขจร

คุณปกรณ์กตัญญูเจริญกิจ
คุณปฎิคมธุประสาตร์
คุณปฎิคมธุประสาตร์
คุณปฎิหารย์ประกาศสัจธรรม
คุณปฏิมาคงสืบชาติ
คุณปฏิมาภรณ์พรหมดำรง
คุณปฐมพวงคำ
คุณปณมกรทองสุภาพ
คุณปณิธานโตชวลิต
คุณปณิธานโคตะมูล
คุณปณิธานอมรสิรินนท์
คุณปทุมรัตน์แสงเทียน
คุณปทุมวันคำรอด
คุณปทุมาปัญญาประเสริฐ
คุณปนัดดาโกวิทศิริกุล
คุณปภาวินเธียรธัญญกิจ
คุณประกอบพานิช
คุณประกายจันทร์ริมกระโทก
คุณประกิจบุญกัน
คุณประกิตธีระอรรถเวช
คุณประจงศรีสุภาพ
คุณประจวบวิรียา
คุณประจวบสุขเกษม
คุณประจักษ์บุญประเสริฐ
คุณประจักษ์เวชมนัส
คุณประเจียดทองงิ้ว
คุณประชัญโภคย์สุพัสทร์
คุณประชาจันทโชติ
คุณประชุมบุญยพรหม
คุณประชุมกสิผล
คุณประชุมบุญยพรหม
คุณประเชิญยอดอ่อน
คุณประณีตอินทสุวรรณ
คุณประณีตพลเขตต์
คุณประดับชัยพฤกษ์
คุณประดับดวงทาเป๊ก
คุณประดิษฐ์โชติกธนานนต์
คุณประดิษฐ์ทวีศิลป์
คุณประดิษฐ์วงษ์ศิริสุพรชัย
คุณประดิษฐ์สุวภาพ
คุณประดิษฐ์เหลาโชติ
คุณประดิษฐขันธศิริ
คุณประดิษฐแสงเพ็ชร
คุณประเดิมล้อคำ
คุณประทมวรรณ์ทอง
คุณประทวนปาลวิสุทธิ์
คุณประทับใจธรรมรังษี
คุณประทานโชติภัทรกุล
คุณประทีปจันทรวารี
คุณประทีปจึงธีรพานิช
คุณประทีปนาทะสิริ
คุณประทีปเหลืองสุวาลัย
คุณประทุมด้วงเฮี้ยม
คุณประทุมประยูรพันธ์
คุณประทุมสง่าศรี
คุณประทุมฐิตะฐาน
คุณประทุมสกุลรัตนาคม
คุณประทุมสายจันทร์
คุณประเทืองไทยวัน
คุณประนอมทรัพย์น้อย
คุณประนอมภาคีแพทย์
คุณประนอมหิมะชาติ
คุณประนอมหุ่นบัณฑิตกุล
คุณประนอมอินทร์สอาด
คุณประพนธ์วงศ์คำ
คุณประพนธ์สุริวงษ์
คุณประพัฒพรชื่นตระกูล
คุณประพันธ์สงค์ศิริ
คุณประพันธ์สุขศรีจักรวาฬ
คุณประพัสพรหมจรรย์
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คุณประไพกัญจนชุมาบุรพ
คุณประไพปรานจันทร์
คุณประไพแฮพฤกษ์
คุณประไพแก้วน้ำเงิน
คุณประไพเหมหอม
คุณประไพศรีโอทอง
คุณประภัสสรจิตรวงศ์ถนอม
คุณประภานาคม่วง
คุณประภาสุดจริง
คุณประภาพรศีลาเจริญ
คุณประภาพรตั้งตรงไพโรจน์
คุณประภาศรีกิมหวัง
คุณประไภยไชยสวัสดิ์
คุณประมวลเฮงมีชัย
คุณประยงค์นิคมภักดิ์
คุณประยูรขัติยนนท์
คุณประยูรปลอดอินทร์
คุณประยูรอังสนันท์
คุณประยูรทองสยาม
คุณประยูรสาลี
คุณประวัติเอี่ยมอำไพ
คุณประวิทย์กิมรัชต์โชติ
คุณประวิทย์สาครวงศ์วัฒนา
คุณประวิทย์สิบประเสริฐ
คุณประวิทย์สิบประเสริฐ
คุณประวินพัฒนพีระเดช
คุณประเวศซุ่นหอม
คุณประเวศอัศวรัตน์
คุณประเวศน์ศรีกิจวิไลศักดิ์
คุณประสงค์จันทร
คุณประสงค์ทารักษา
คุณประสงค์สลับสี
คุณประสงค์สุขสมบูรณ์
คุณประสงค์ทารักษา
คุณประสงค์ปรีชาหาญ
คุณประสงค์สารฤทธิ์
คุณประสาทจ้อยคำ
คุณประสานคูณมี
คุณประสานศิริพันธุ์
คุณประสารอินทุภูติ
คุณประสิทธิ์แก้วนพรัตน์
คุณประสิทธิ์ดอกกระโทก
คุณประสิทธิ์ประดิษฐ์ทรัพย์
คุณประสิทธิ์ปรียานุพันธ์
คุณประสิทธิ์สุวรรณประสิทธิ์
คุณประสิทธิ์น้อยภาษี
คุณประสิทธิ์สุดใจ
คุณประสิทธิ์อุตนะ
คุณประเสริฐจันตะคุณ
คุณประเสริฐเทพภิบาล
คุณประเสริฐพงษ์สาลี
คุณประเสริฐรุ่งแสง
คุณประเสริฐลิ่มวิไลกุล
คุณประเสริฐวิจักษณ์ประเสริฐ
คุณประเสริฐบุตรคาม
คุณประเสริฐมานวิโรจน์
คุณประเสริฐศิริตันเวชกร
คุณประเสริฐอหิงสโก
คุณประเสิรฐคตโคตร
คุณประหยัดยะคะนอง
คุณประหยัดสำเภาสงฆ์
คุณปรัศนีย์เสถียรไทย
คุณปรัษฐพลเธียรธัญญกิจ
คุณปรางมาศถาวร
คุณปราณีกสิภาร์
คุณปราณีเจียมจิตศุภฤกษ์
คุณปราณีติโลกวิชัย
คุณปราณีนพรัตนวราภรณ์
คุณปราณีใบมูซอ
คุณปราณีภู่สันติสัมพันธ์

คุณปราณีมาเล็ก
คุณปราณีรักษาแก้ว
คุณปราณีสอนเฉลิม
คุณปราณีหวังทวยทิพย์
คุณปราณีหาญจวณิช
คุณปราณีเหรียญนุกูล
คุณปราณีกี้วัฒนา
คุณปราณีจั่นประเสริฐ
คุณปราณีปฏิญญาวัฒน์
คุณปราณีผลิตกุล
คุณปราณีเลาหนันทน์
คุณปราณีตตันติวัชระโกศล
คุณปรานอมเลิศวงหัด
คุณปรานอมเนียมจันทร์
คุณปราโมทย์เกตุเทียน
คุณปราโมทย์เงินแจ้ง
คุณปราโมทย์ชนะสงคราม
คุณปราโมทย์มหามิตร
คุณปราโมทย์สิงห์ศรี
คุณปราโมทย์มหามิตร
คุณปรารถนากิจสำเภาเงิน
คุณปรารถนาติระวัฒน์
คุณปริชมนลีลาภัทรี
คุณปริญญ์เจียรประดิษฐ์
คุณปริญญาภรณ์ตุลาพันธุ์
คุณปรินดาสถตินันท์
คุณปริยนาถเฉลิมช่วง
คุณปรีชัยมานะกิจ
คุณปรีชานิลกรรณ์
คุณปรีชาสมบูรณ์
คุณปรีชาอมรเวช
คุณปรีชาน่วมทนงค์
คุณปรีดาตั้งพานิช
คุณปรีดาลิ่มดุลย์ผู้จัดการมรดก
คุณปรีดีรัตน์น้อย
คุณปรียวรรณาวิทยานนท์
คุณปรียศรีวิทยานนท์
คุณปรียาโสณกุล
คุณปรุงใจหุตะยานนท์
คุณปลัดกุหลาบโฆสิโต
คุณปลัดเพชรปญญาทีโป
คุณปลิวนามจำรัส
คุณปวีณาบำรุงรส
คุณปวีณาหลาบหนองแสง
คุณปวีณินทร์สุดสวาสดิ์
คุณปองพลอดิเสกสาร
คุณปัญญาประกฤติกรชัย
คุณปัญญาพันธวงศ์
คุณปัณริสากายะสิทธิ์
คุณปัทมาอึ้งอร่ามถาวร
คุณปัทมาทองสม
คุณปานแซ่อึ้ง
คุณปานทิพย์เรืองโรจน์
คุณปานทิพย์หลีวิเศษ
คุณปารวีบ้งพรม
คุณปาริชาตขุนเณรพานิช
คุณปาริชาติวงษ์วีระวินิจ
คุณปาริชาติติระวัฒน์
คุณปิ่นแก้วพูพุ่ม
คุณปิ่นแก้วพูพุ่ม
คุณปิ่นทองเดชพงศ์พรหม
คุณปิ่นอาภรณ์วาสวิสุทธิ์
คุณปิยนันท์วงศ์คำ
คุณปิยพงศ์บุณยกิดา
คุณปิยพงษ์สุวรรณสินธุ์
คุณปิยภรณ์ธนานิธิศักดิ์
คุณปิยรัตน์บัวขาว
คุณปิยรัตน์บัวขาว
คุณปิยวรรณแซ่ปึง
คุณปิยวรรณปิตยานนท์

คุณปิยะผิวสะอาด
คุณปิยะนุชโปตะวณิช
คุณปิยะพรมีศักดิ์(ด.ญ.กุสุมณฑ์)
คุณปิยะวรรณบุญโชติ
คุณปีใหม่ประจักษ์วงศ์
คุณปุ่ยจีนแซ่ตั้ง
คุณเป็งบรรลือ
คุณเป็งบรรลือ
คุณเปรมจิตธัมมวราภรณ์
คุณเปรมวดีพานิช
คุณเปรื่องการค้า
คุณเปลี่ยนศักดิ์ณรงค์
คุณเปลี่ยนอุปริวงศ์
คุณเปี่ยมบัววิเชียร
คุณแปลกฤดีแกหลง
คุณผ่องพรรณถนอมแนม
คุณผ่องพรรณพ้นภัย
คุณผ่องพิศศิริพานิช
คุณผ่องเพ็ญมุ่งแสง
คุณผ่องศรีพัฒนศิริมงคล
คุณผ่องศรีปิ่นสุข
คุณผ่องใสสมตน
คุณผันศิลป์นาวา
คุณผันโตสวัสดิ์
คุณผานิตคงอ่ำ
คุณผุสดีทันจิตต์
คุณแผนหงษ์กา
คุณฝัตตีมาวีระชาญ
คุณพงศ์ทองพรนิคม
คุณพงศธรรัตนศิลป์
คุณพงศ์ศักดิ์จรัญญากรณ์
คุณพงษ์เดชวงศ์วณิชศุภกุล
คุณพงษ์เทพบุญสุวรรณ
คุณพงษ์พันธ์ปานรัตน์
คุณพงษ์ศักดิ์ทายิดา
คุณพงษ์ศักดิ์ภาณุเสต
คุณพงษ์ศิลป์ผาลา
คุณพงษ์สุวัชร์โขงสนั่น
คุณพจน์ชรินทร์สุริยภาพงค์
คุณพจนาวงษ์จิรวัฒน์
คุณพจนาเมืองทอง
คุณพจนาถจิตจำนงค์
คุณพจนาภรณ์ชวานนท์
คุณพจนีย์วงศ์ศิริเวช
คุณพชรพลอยสุภา
คุณพนมกรแท่งทอง
คุณพนมพรมีระเกตุ
คุณพนมภัทร์แซ่เตียว
คุณพนมวัลย์บุณยามระ
คุณพนอสมนิยามรัฐ
คุณพนัสนาดพุ่ม
คุณพนาบัวจูม
คุณพนาศรีสวัสดิ์
คุณพนาดรกันสุทธิ
คุณพนิดากาญจนาพงศ์กุล
คุณพนิดาไชยมุสิก
คุณพนิดารักการรบ
คุณพนิดายนต์เปี่ยม
คุณพยงค์แซ่ปึ่ง
คุณพยอมกันโต
คุณพยอมชาตเจริญ
คุณพยอมราชดี
คุณพยอมวรรณโกวัฒน์
คุณพยอมสุริยาภาส
คุณพเยาว์ภัทรธรรมาภรณ์
คุณพรพรเพชรรัตน์
คุณพรจิตชัชวาลย์
คุณพรชัยกรรตุพันธาพร
คุณพรชัยทัฬหธีรวัฒน์
คุณพรชัยสันติวรรักษ์

คุณพรชัยด่านศิริวุฒิ
คุณพรชัยสายดี
คุณพรชัยโอมพรนุวัฒน์
คุณพรทิพย์จำปาเทศ
คุณพรทิพย์เดือนจันทร์ฉาย
คุณพรทิพย์พลดงนอก
คุณพรทิพย์พันธ์นรา
คุณพรทิพย์พันธวงศ์
คุณพรทิพย์รัตนวิชัย
คุณพรทิพย์วัฒนะมงคล
คุณพรทิพย์ส่องเมืองสุข
คุณพรทิพย์สุขะนันท์
คุณพรทิภาคุณวรเกษตร
คุณพรเทพนำศรีเจริญสุข
คุณพรเทพสาระกูล
คุณพรเทพสุยสุทธิ์
คุณพรนภาวงศ์ยะรา
คุณพรประสิทธิ์ชัยสุคนธ์กุล
คุณพรพรรณแซ่เตียว
คุณพรพรรณเอกเกษม
คุณพรพรหมม่วงบังยุง
คุณพรพันเชิงหอม
คุณพรพิณวัชรากร
คุณพรพิมลจิณะเสน
คุณพรพิมลบุญประเสริฐ
คุณพรพิมลพัฒนพิพิธไพศาล
คุณพรรณทองปาประลิต
คุณพรรณธิพาโมรา
คุณพรรณวดีสุวรรณสาม
คุณพรรณศรีรักษ์พลเมือง
คุณพรรณสิริพฤกษะวัน
คุณพรรณีชัยอมรกิจ
คุณพรรณีดวงต๋าคำ
คุณพรรณีภูมรินทร์
คุณพรรณีแสงคำอินทร์
คุณพรรณีพันธุ์พงศ์ศิริ
คุณพรรณีวิมลรัตน์
คุณพรรักษ์งามทับ
คุณพรศักดิ์ลมูลศิลป์
คุณพรศักดิ์ห้อยระย้า
คุณพรสุขศิริวัฒนาโรจน์
คุณพรหมสิบสมบัติ
คุณพร้อมบุญละวรรณ
คุณพร้อยสมศิลป์
คุณพรายพรรณรักษมาตา
คุณพริ้งวัฒนะ
คุณพริ้มเพราเสงี่ยมเนตร
คุณพลชัยบุญรัตนยืนยง
คุณพลศักดิ์เหลียวพัฒนพงศ์
คุณพวงทองนิยมค้า
คุณพวงทองสุขวิทย์
คุณพวงทิพย์พันธุ์กำแหง
คุณพวงน้อยทองขุนดำ
คุณพวงพยอมการภิญโญ
คุณพวงเพชรศรีสมุทร
คุณพวงเพชรเจริญวิริยะภาพ
คุณพวงเพ็ชร์กล้าหาญ
คุณพวงรัตน์มงคลศิริ
คุณพวงรัตน์ไพเราะ
คุณพวงเล็กอินทรศร
คุณพวงศรีไชยชิต
คุณพสวัตรังษี
คุณพสุผลประเสริฐ
คุณพะเยาว์ปกติ
คุณพะโยมวิริยะ
คุณพัจนาพรรณบัวหลวง

ผู้จัดการมรดก
คุณพัชฏะนามปาน
คุณพัชนีกูลชูสกุลชาติ
คุณพัชรมณฑน์ทองธนาวัฒน์

คุณพัชรลดาเข็มวิชัย
คุณพัชราทัคศรี
คุณพัชราภรณ์เจนอุดมทรัพย์
คุณพัชรินอัตะบุษย์
คุณพัชรินทร์ชาติชนบท
คุณพัชรินทร์ดีประเสริฐดำรง
คุณพัชรินทร์ยลพล
คุณพัชรินทร์ลีศิริโสภา
คุณพัชรินทร์วัฒนสืบสิน
คุณพัชรินทร์ศิริชัยสุทธิกร
คุณพัชรินทร์ดีประเสริฐดำรง
คุณพัชรีกานดา
คุณพัชรีวงษ์สุภาพ
คุณพัชรีเปรมศิริศักดิ์
คุณพัฒนพงศ์ตรีแสน
คุณพัฒวดีไพเราะ
คุณพัทยาวรกูลเทิด
คุณพันวงศ์วรบุตร
คุณพันทิพาสิทธิเวช
คุณพัลลภสระทองที
คุณพานุชนาท
คุณพาณีบุญสงค์
คุณพิกุลทัศนสุวรรณ
คุณพิกุลเนาวะดี
คุณพิกุลศรีไชยยันต์
คุณพิกุลสมนวล
คุณพิจิตรศรีแสง
คุณพิชญ์พงษ์คนชื่อ
คุณพิชญาภัคเคลือบฤกษ์
คุณพิชัยพนธ์เรืองตัณฑวัฒน์
คุณพิชาญพิบูลย์วัฒนวงษ์
คุณพิชาภาศักดิ์มังกร
คุณพิเชฎฐ์สุธรรมชัย
คุณพิเชษฐ์โอทยากุล
คุณพิทยาโชคสกุลทรัพย์
คุณพิทยาธาระพุทธ
คุณพิทักษ์เรืองนุ่น
คุณพินิจศิระสุข
คุณพินิชชาดธัญญผล
คุณพิเนตวรคุณ(blank)
คุณพิบูลย์ถิรจิตโต
คุณพิบูลย์บุญทรัพย์
คุณพิพัฒน์แนวบรรทัด
คุณพิพัฒน์แสงพรวน
คุณพิภาภรณ์ศิลพิพัฒน์
คุณพิมพ์กัมหาวงศ์
คุณพิมพ์เสาศิริ
คุณพิมพ์พรอธิกิจโชติ
คุณพิมพ์พันธ์พนัสธาดา
คุณพิมลโตไพบูลย์
คุณพิมลธรรมภาณี(blank)
คุณพิมลพรรณเมฆธน
คุณพิมูลจิตรเพียช่อ
คุณพิริยานิมิตรนิวัฒน์
คุณพิศพร้อมเริงนิรันดร์
คุณพิศเพลินเผือกศรีพันธ์
คุณพิศมัยค้าทอง
คุณพิศมัยสุพรรณ
คุณพิศิษฏ์ธรรมโกศล(blank)
คุณพิศิษฐ์พลศิลป์
คุณพิศิษฐ์พองดอนกระเดื่อง
คุณพิศุทธิ์รัตนดิลกณ.ภูเก็ต
คุณพิศุทธิ์รัตนดิลกณ.ภูเก็ต
คุณพิสมัยศิริอมรพรรณ
คุณพิสิทธิ์พยุงศักดิ์สกุล
คุณพิสุทธิ์พยุงศักดิ์สกุล
คุณพีรพลคนซื่อ
คุณพีรพลศรีจันทร์
คุณพีรยุทธวรสาร
คุณพีรวรรณสุนทรวิภาต
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คุณพีระพงษ์ฮะซัน
คุณพุ่มกันหะ
คุณพูนศักดิ์ก.ศรีสุวรรณ
คุณพูนศักดิ์รัศมิภูติ
คุณพูนสวัสดิ์สุเพียร
คุณพูลทรัพย์ถนัดค้า
คุณพูลศรีแซ่ลิ้ม
คุณพูลสิทธ์โกมลวิชญ์
คุณพูลสุขเชาวน์แหลม
คุณพูลสุขปริวัตรวรวุฒิ
คุณเพชรรัตน์นีละโยธิน
คุณเพชรินทร์พิริยคุณธร
คุณเพชรีสหายฟ้า
คุณเพ็ญแก้วศรี
คุณเพ็ญกมลกุลสุ
คุณเพ็ญจันทร์รุจิพาณิชย์
คุณเพ็ญนภาทองกลม
คุณเพ็ญประภาธรรมวิจิตร
คุณเพ็ญพรรณกล่อมเกลา
คุณเพ็ญพิมลพงศ์ทองเจริญ
คุณเพ็ญวดีวัฒนพานิช
คุณเพ็ญศรีเกตุพันธ์(ผู้จัดการมรดก)
คุณเพ็ญศรีคงเจริญ
คุณเพ็ญศรีแซ่ลิ้ม
คุณเพ็ญศรียนพันธ์
คุณเพ็ญศรีฤดี
คุณเพ็ญศรีศรีวิสุทธิ์
คุณเพ็ญศรีสุขบรรเทิง
คุณเพ็ญศรีเหล่านคร
คุณเพ็ญศรีอ่าวพัฒนา
คุณเพ็ญศรีจินดาสงวน
คุณเพ็ญศรีสุริยะไชยากร
คุณเพ็ญศิริขันธพงษ์
คุณเพ็ญศิริสุขศรีจักรวาฬ
คุณเพ็ญสวัสดิ์พันเลิศวงศ์สกุล
คุณเพรียวพันธุ์คนซื่อ
คุณเพลินจันทร์จินดา
คุณเพลินใจไทรใหญ่
คุณเพลินพิศเจริญบุญ
คุณเพลินพิศเทศษา
คุณเพลินพิศศรายุทธ
คุณเพิ่มพูลนันทวิสิทธิ์
คุณเพียงใจรักซ้อน
คุณเพี้ยนทุเรียน
คุณเพียรผจงแสงฤทธิ์
คุณแพนโอนากุล
คุณโพยมศรีระลอกแก้ว
คุณไพจิตรทิมกระโทก
คุณไพจิตรมงคลจิตตานนท์
คุณไพฑูรย์ปรัชญานนท์
คุณไพฑูรย์ฤทธิภิบาลวัฒนา
คุณไพฑูรย์ศรีราจันทร์
คุณไพฑูรย์เศรษฐพันธ์
คุณไพฑูรย์อุปลา
คุณไพทูรย์พลซื่อ
คุณไพบูรณ์เอี่ยมทรัพย์
คุณไพบูลย์กรมไธสง
คุณไพบูลย์จ้าวชวนชม
คุณไพบูลย์บุนนาค
คุณไพบูลย์อิมปุ้ย
คุณไพบูลย์บุนนาค
คุณไพบูลย์อ่อนไพบูลย์
คุณไพพรรณพลนาการ
คุณไพรัชชนะกุล
คุณไพรัชลำใย
คุณไพรัตน์คำภา
คุณไพรินทร์สมบุญญานนท์
คุณไพโรจน์จั้นอรัญ
คุณไพโรจน์เจี่ยภักดี
คุณไพโรจน์เนียมเพ็ง

คุณไพโรจน์ลีลานุรักษ์
คุณไพโรจน์กฤษณจักราวัฒน์
คุณไพโรจน์คำปริก
คุณไพโรจน์เปี่ยมใจญาติ
คุณไพโรจน์พงษ์ศิริ
คุณไพโรจน์พรพรหมเมษ
คุณไพฤทธิ์เศรษฐไกรกุล
คุณไพลินเธียรวิวัฒน์
คุณไพวัลย์สุดใจ
คุณไพศาลแซ่โล้
คุณไพศาลศรีทองจ้อย
คุณไพศาลแสงซื่อ
คุณฟ้อนเมืองฟัก
คุณฟารีฮะห์มัสอูดี
คุณฟื้นบรรทัด
คุณเฟื่องฉัตรชนะอุทัย
คุณภรณีคำตา
คุณภวรัตน์อภิชาติภูรีวงศ์
คุณภักดีดำเนินนิรันดร์
คุณภักดีพิชญอัครกุล
คุณภัคศิลาวิภาพร
คุณภัชราภรณ์แซ่ตัง
คุณภัทรพรเตียววิริยะกุล
คุณภัทราแซ่แต้
คุณภัทราดีประเสิรฐวิทย์
คุณภัทรายุมีแก้วน้อย
คุณภัทราวดีตันสกุล
คุณภาณีอินทรรัสมี
คุณภาณีตระการสัตยกุล
คุณภาณุพลพุทธาศรี
คุณภาณุพันธุ์รักษ์แก้ว
คุณภานิดาแอกทอง
คุณภารดีพยัคฆสังข์
คุณภาลีรัตน์โพธิเวชกุล
คุณภาวนามูลสวัสดิ์
คุณภาวรขวัญสิริศฤงคาร
คุณภาวิณีพรหมมนตรี
คุณภาสกรกรฉ่ำ
คุณภาสกรโพพิศ
คุณภาสกรมุขเจริญผล
คุณภาสกรสุวรรณชัย
คุณภิญโญบุญแก้ว
คุณภิรมย์รตนปญโญ
คุณภิรมย์ลักษิตานนท์
คุณภุชพงศ์ปุรินทราภิบาล
คุณภุมรินทร์ตันประดิษฐ์
คุณภูมิรักษ์ติยะวัฒน์
คุณมงคลราชนวม
คุณมงคลวณิชวรนันท์
คุณมงคลชนยุทธ
คุณมงคลทับเที่ยง
คุณมณฑามณีเทศ
คุณมณฑาทิพย์ฤกษ์พิชัย
คุณมณฑินีพุทธวิริยะ
คุณมณฑิภาไตรโกมล
คุณมณเฑียรสุทธิพันธุ์
คุณมณเฑียรสุวรรณเสวตร
คุณมณิกานต์สนทิม
คุณมณีกิติวรนนท์
คุณมณีไหลมา
คุณมณีนพโสภณกุล
คุณมณีรัตน์เจตน์จำนงค์
คุณมณีรัตน์ชำนาญวัฒกี
คุณมณีรัตน์โตสัจจะ
คุณมนต์ชัยพานิชอิงอร
คุณมนต์ธิราเอกเอี่ยม
คุณมนตรีนาคถาวร
คุณมนตรีโพธิสอน
คุณมนตรีสีคล้าย
คุณมนตรีทัศนประเสริฐ

คุณมนทกานต์ศรีประทุมวงศ์
คุณมนเทียรช้างสาร
คุณมนศักดิ์ตั้งคำ
คุณมนัสมธุรส
คุณมนัสศรีวังแก้ว
คุณมนัสสอนสีไหม
คุณมนูศฤงคารินทร์
คุณมนูญพันธ์ครุฑ
คุณมยุราเรืองความดี
คุณมยุรีกาบบัวทอง
คุณมยุรีบุญญรัตน์
คุณมยุรีปิงเมือง
คุณมยุรีศรีสุทธินันทน์
คุณมรกตบุนนาค
คุณมลิวัลย์นานาค
คุณมลิวัลย์ศรีสวัสดิ์
คุณมอญสิทธิวงศ์
คุณมะณีตระกูลวรปัญญา
คุณมะลิกินิมาน
คุณมะลิเจริญดี
คุณมะลิปัญญา
คุณมะลิเสมี
คุณมะลิวรรณโสมประเสริฐ
คุณมะลิวัลย์เกตุฉาย
คุณมะลิวัลย์จารุประพาฬ
คุณมัณฑนายกอิ่น
คุณมัณฑนาสุทธิพันธุ์
คุณมัทนาคณิชวนกุล
คุณมัทนาชนินทราสิทธิ์
คุณมัทนาชนินทราสิทธิ์
คุณมั้นโสดโอกฤษ
คุณมาคุบาลาซิงห์
คุณมาณีหนอมเจริญ
คุณมานพเกตุสังข์ประดิษฐ์
คุณมานพฉ่ำพงษ์สันติ
คุณมานพปะละ
คุณมานพสอนใจ
คุณมานพสุขเลี้ยง
คุณมานะชำกรม
คุณมานิดาสมหวัง
คุณมานิตย์พระไตรราช
คุณมารยาทโสตถิสุพร
คุณมาลัยมาทอง
คุณมาลัยผดุงทรัพย์
คุณมาลัยศรีปุ้นจั่น
คุณมาลัยวรณ์ตั้งอรุณสวัสดิ์
คุณมาลินยุวนะเตมีย์
คุณมาลินีกัลยา
คุณมาลินีกัลยา
คุณมาลินีแสนจันทร์
คุณมาลีจันทร์ประสิทธิ์
คุณมาลีจันทร์แฟง
คุณมาลีจูอ่อง
คุณมาลีศงสนันทน์
คุณมาลีแสงวนางค์กูล
คุณมาลีวิญญูวิริยวงศ์
คุณมาลีสมาหาร
คุณมาไลยจันทรประทิน
คุณมิงฮาเหงี่ยมถิ
คุณมิตรชื่นตรี
คุณมิตรสาครจำปาศักดิ์
คุณมุกดาศรีประพัฒน์
คุณมุกดาภรณ์รัตนเกษตร
คุณมูลตรีก้งซุย
คุณเมตต์เมตต์การุณ์จิต
คุณเมตตาโกมลเกษรักษ์
คุณเมธาวีสุขสบาย
คุณเมธีปรีชา
คุณแม้นเดือนแต้ชูตระกูล
คุณโม่ยวรรณภูมิพันธ์

คุณโมราวิริโยทัย
คุณไมตรีธรรมาวุธ
คุณไมตรีพันธุ์เพ็ง
คุณยงบุญมี
คุณยงยุทธ์เรืองสคราญ
คุณยงยุทธสุวรรณปรีดี
คุณยงยุทธโอสถาพันธุ์
คุณยงยุทธสิงสาหัส
คุณยงยุทธสุวรรณปรีดี
คุณยรรยงบัวพา
คุณยรรยงสิริเลิศธีรกุล
คุณยสดาอรุณฤกษ์
คุณยืนยงวัฒนศิริ
คุณยืนยงวัฒนศิริ
คุณยุดยินแซ่ลี้
คุณยุทธกรศรัณยคุปต์
คุณยุทธนาลรรพรัตน์
คุณยุทธนาศรีมนัส
คุณยุทธนาศรีสุกใส
คุณยุทธนาสินธุวราวรรณ
คุณยุทธพลกุลทยาวัฒน์
คุณยุพดีศิริสมบูรณ์
คุณยุพดีบูรณสันติกุล
คุณยุพานุกูลกิจ
คุณยุพารัตนภิรมย์
คุณยุพาวโรดมวิรุฬห์
คุณยุพาจงเจริญยิ่งยง
คุณยุพาจันใบเล็ก
คุณยุพินจ้อยลี
คุณยุพินดุษิยามี
คุณยุพินพงษ์พันธุ์
คุณยุพินรัตนจันทรานนท์
คุณยุพินศรีมุงคุณ
คุณยุพินหุตายนผู้จัดการมรดก
คุณยุพินอึ้งตระกูล
คุณยุพินผลสิทธุ์
คุณยุ้ยแซ่อุย
คุณยุยจิ้นแซ่ฟุ้ง
คุณยุวดีจันทะรัง
คุณยุวดีกุลโชติ
คุณยุวภาณีเดชพงค์พรหม
คุณยุวรินทร์ทัดเทียม
คุณยู่อิมจิรวัฒน์จรรยา
คุณเย็นเกิดชนะ
คุณเย็นจิตร์พรหมประทีป
คุณเยาวดีบัวบางกรูด
คุณเยาวนารถแซ่ปุ่ย
คุณเยาวภาวิทยาศรัย
คุณเยาวภาติรวรเวศม์
คุณเยาวรัตน์หมูชินะ
คุณเยาวลักษณ์ใจสมคม
คุณเยาวลักษณ์ปี่ทอง
คุณเยื้อนแก้วแจ้ง
คุณโยธินพรเศรษฐ์
คุณรณามานะสกุลกิจ
คุณรติยาบรรณสินธุ์
คุณรพีพรรณนครพันธ์
คุณรวงทาขาว
คุณรวงพรเลิศปฎิภานพงษ์
คุณรวิภัทรตันติเสรีรัตน์
คุณรวีวรรณติ่งซุยกุล
คุณรสกมลธนะสุพรรณ
คุณรสสุคนธ์เชียรพัฒนะวงศ์
คุณรสสุคนธ์สวนจันทร์
คุณระจิตรจันตระกูล
คุณระนองภักดี
คุณระเบียบศิริวัฒนากุล
คุณระเบียบศิลป์นาวา
คุณระเบียบสำราญศิลป์
คุณระเบียบหิรัญเรือง

คุณระเบียบรัตน์พงษ์พานิช
คุณระพีธรรมเจริญ
คุณระวีวรรณเวสารัชชานนท์
คุณรักษ์โกมลเกษรักษ์
คุณรักษ์ฉายเนตร
คุณรักษาสิทธิเทศานนท์
คุณรักษาพันธุ์พงศ์ศิริ
คุณรักษาเมธีดล
คุณรักษาศิริสัมพันธ์
คุณรังสรรค์จันทรกระจ่าง
คุณรังสรรค์เมืองเหลือ
คุณรัชฏะเวียงลอ
คุณรัชดายี่วิชัย
คุณรัชดาพรช่างเงิน
คุณรัชนีจงเจริญวิไล
คุณรัชนีพุทธิคุณ
คุณรัชนีเมธีดล
คุณรัชนีวาทวิจารณ์
คุณรัชนีสุดใจ
คุณรัชนีสุนทร
คุณรัชนีสวัสดิบุตร
คุณรัชนีกรฉลาดคิด
คุณรัชนีวรรณศิรินาวิน
คุณรัญจวนวิภัยพัฒน์
คุณรัญจวนวิภัยพัฒน์
คุณรัฐพรทัศนุรักษ์
คุณรัฐพลสระเพ็ชร
คุณรัตติยาชวนะพานิช
คุณรัตติยาปาทาน
คุณรัตติยาชวนะพานิช
คุณรัตนชัยชิณณะวิโรจน์ไพศาล
คุณรัตนภรณ์คุณเอนก
คุณรัตนานวลละออง
คุณรัตนาศิลมิฐิ
คุณรัตนากลิ่นหอม
คุณรัตนาแก้วลอยมา
คุณรัตนาทรัพย์นราธร
คุณรัตนาภาสบุตร
คุณรัตนารามนัฏ
คุณรัตนาภรณ์คุณเอนก
คุณรัตนาภรณ์พูลชัย
คุณรัตนาภรณ์วงศ์สวัสดิ
คุณรัตนาภรณ์พูลชัย
คุณรัตนาภรณ์รัตโนสถ
คุณรัตนาวดีนิกรปกรณ์
คุณรัมภาพรป้องเศร้า
คุณราเชนต์หลีไวชัย
คุณราตรีไชยโชติ
คุณราตรีประจักษ์วงค์
คุณราตรีพวงยอด
คุณราตรีเทียนศิริ
คุณราเมศร์รามโกมุท
คุณราวัลสอนสุภาพ
คุณราวัลสอนสุภาพ
คุณราวีทาบสุวรรณ
คุณรำพรรณวงศ์ปาลีย์
คุณรำไพเรืองกิจวนิช
คุณรำไพเรืองกิจวนิช
คุณรื่นฤดีแช่มชื่น
คุณรุ่งศิริเจริญ
คุณรุ้งตะวันสงวนพงษ์
คุณรุ่งทิพย์มั่นคง
คุณรุ่งทิพย์กุฎาธารพันธุ์
คุณรุ่งทิวาคู่วัจนกูล
คุณรุ่งทิวาใจเอื้อ
คุณรุ่งนภาพรมจาด
คุณรุ่งนภาสันติสุข
คุณรุ่งราตรีแซ่ซิ้ม
คุณรุ่งโรจน์กล้าประเสริฐ
คุณรุ่งโรจน์ศรีวิสุทธิ์พันธ์
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คุณรุ่งฤดีจิรังวรพจน์
คุณรุ่งฤดีเติมต่อ
คุณรุ่งลาวัลย์เพ็งพิภาศ
คุณรุ่งวิวาลาวัณย์รัตนากุล
คุณรุ่งอรุณสิริสายพิรุณ
คุณรุ่งอรุณนุทธนู
คุณรุจิราชัยศิริถาวรกุล
คุณรุจิราวงษา
คุณรุจิราตระกูลพัว
คุณรุณแจ่มใส
คุณเรณูโต๊ะมี
คุณเรณูทิพย์มณี
คุณเรณูนิระคม
คุณเรณูเพชรมณี
คุณเรณูวรพันธ์
คุณเรณูสีเหลียม
คุณเรณูทับทิมไทย
คุณเรณูสุวรรณวงษ์
คุณเรวดีสุขสุแพทย์
คุณเริงชิดจินดาสมบัติ
คุณเริงศักดิ์แวดล้อม
คุณเริ่มกาบบัวลอย
คุณเริ่มชูโชติ
คุณเริ่มวิบูลย์พาณิชย์
คุณเรียบชูประดิษฐ
คุณเรียบร้อยศรีลาอาจ
คุณเรียมสงวนงิ้วงาม
คุณเรียมสงวนวรรณยะลา
คุณเรืองยศเจริญสวรรค์
คุณเรืองยศสีหาทัย
คุณเรืองวิทย์บริสุทธิ์บงกช
คุณเรืองศรีพุฒิสุข
คุณเรืองศักดิ์งามพรรคพันธุ์
คุณเรืองอุไรศิริกุลยานนท์
คุณเรือนคำไชยวุฒิ
คุณฤกษ์บุรีภักดี
คุณฤกษ์สุรศร
คุณฤกษ์กรุณกิจ
คุณฤกษ์บุรีภักดี
คุณฤทธิพงศ์เทียนดำ
คุณลดาวัลย์เวศพันธุ์
คุณลดาวัลย์สกุลบุญประเสริฐ
คุณลดาวัลย์จิรกุลธรวนิช
คุณลดาวัลย์ศโรภาส
คุณล้วนพิศวง
คุณล้อมไชยศร
คุณละม่อมนิรมนต์
คุณละม่อมสุขพงษ์
คุณละม้ายคำโนนกอก
คุณละมุดเพชรพนาภรณ์
คุณละมุลสำเริงราชย์
คุณละมูลสุวรรณเพชร
คุณละเมียดชัยกิจวรวัฒน์
คุณละเมียดอรุณแสง
คุณละยองคงแก้ว
คุณละออติดรักษ์
คุณละออเวธิกุล
คุณละออธรรมวงษ์
คุณละออตาศิริธีระวัฒน์
คุณละเอียดจตุรพักตร์สกุล
คุณละเอียดภู่ชัย
คุณลักขณาปานกรด
คุณลักขณายิ่งธงชัย
คุณลักขณาสุระทิพย์
คุณลักขณานิกฎานนท์
คุณลักขณาสำรวมดี
คุณลักษณ์เสียบขุนทด
คุณลักษณะพรประกอบดี
คุณลั้งพิชยกุล
คุณลัดดากลิ่นถนอม

คุณลัดดาเปล่งเสริมทรัพย์
คุณลัดดาพานทอง
คุณลัดดายินดีมาก
คุณลัดดาสาสังข์
คุณลัดดากำธรกิตติกุล
คุณลัดดาเนียมศิริ
คุณลัดดาวัลย์โตสัมฤทธิ์
คุณลัดดาวัลย์พรพานิช
คุณลับเมฆชอุ่ม
คุณลานฝ่ามถิ
คุณลาวัลย์ฉัตรศิรินานนท์
คุณลำจวนนุ่มโต
คุณลำดวนกาสาร
คุณลำดวนชูชีพ
คุณลำดวนพิพัฒนกิจ
คุณลำดวนศิริภากรกาญจน์
คุณลำเพยเครืออยู่
คุณลำใยขันอาสา
คุณลิขิตชะระไสย์
คุณลิ้นจี่วิชนา
คุณลิ้นจี่จันธิมา
คุณลินดาตั้งอิทธิศักดิ์
คุณลีหะยีอารง
คุณเล็กจุฑาคุปค์
คุณเล็กแซ่ตั้ง
คุณเล็กนนทลีนนท์
คุณเล้งเฉลิมพงษ์
คุณเลอศักดิ์เมธาวุฒินันท์
คุณเลาโคตรบัญชา
คุณเลิศชนะทอง
คุณเลิศลักษณ์รัตนจันทร์
คุณเลื่อมปานเจริญ
คุณวงเดือนจิตร์แผ้ว
คุณวงศกรรัตนศิลป์
คุณวชิรศรีหะรัญ
คุณวชิรพันธุ์กลั่นบุศย์
คุณวชิราการะเกด
คุณวชิราปาลบุญ
คุณวชิราปาลบุญ
คุณวธูทิพย์กิ่งเกษม
คุณวนสิทธิ์สิทธิยานนท์กร
คุณวนิชย์ฤิทธิ์เดช
คุณวนิดาแก้วคงคา
คุณวนิดาฉัตรทินวัฒน์
คุณวนิดาแซ๋วุ้น
คุณวนิดาธาระวานิช
คุณวนิดาลิ่วสกุลวงศ์
คุณวรกิจประภานนท์
คุณวรกิจมิตรพิบูล
คุณวรดีชินคชบาล
คุณวรนาถเคราะห์ดี
คุณวรพงษ์นาคทอง
คุณวรพจน์เจตนา
คุณวรพจน์ชุมโกมล
คุณวรพจน์แซ่เต็ง
คุณวรพรลำพงษ์เหนือ
คุณวรภัทรนวลนิล
คุณวรรณธนะเปาทอง
คุณวรรณธนาธารีศัพท์
คุณวรรณนภาอิ่มสะอาด
คุณวรรณนิภาคณาวัฒนกุล
คุณวรรณพรฐอสุวรรณ
คุณวรรณภาสะลี้
คุณวรรณภาเจริญยิ่ง
คุณวรรณวิไลคิวสุวรรณ
คุณวรรณศิริเกาวนันท์
คุณวรรณาใจแสน
คุณวรรณาบุณยาดิศัย
คุณวรรณาเมืองแก้ว
คุณวรรณารุ่งรัศมี

คุณวรรณาวังเมือง
คุณวรรณาศรีตงกิม
คุณวรรณาองค์พลานุพัฒน์
คุณวรรณาบัวพรหม
คุณวรรณาปราการพิลาศ
คุณวรรณามณีนิล
คุณวรรณายาใจ
คุณวรรณาองค์พลานุพัฒน์
คุณวรรณิศาปัทมะภูษิต
คุณวรรณีชูโชติ
คุณวรรณีนิภานันท์
คุณวรรณีพุ่มใย
คุณวรรณีศรีสุข
คุณวรรณีหลิมศิริวงษ์
คุณวรรณีเฉลิมพงศ์พันธุ์
คุณวรรธยากงถัน
คุณวรลักษณ์คุณวุฒิ
คุณวรลักษณ์โอฬารสมบัติ
คุณวรวรรณสุระทอง
คุณวรวรรณเหลือหลาย
คุณวรวิทย์ใจเมือง
คุณวรวิทย์โชติชัชวาล
คุณวรศักดิ์ทองนพเนื้อ
คุณวรัญญาจุฑากาญจน์
คุณวรางคนาขุนเณรพานิช
คุณวรางคนาอรรถาศิลป์
คุณวรายุโภชนะ
คุณวราวุธอ่อนขาว
คุณวราสิริสาครวาสี
คุณวรินธรอารยะสัจพงษ์
คุณวฤตรัตนชื่น
คุณวลัยพรพละเดช
คุณวลัยลักษณ์เจนวณิชสถาพร
คุณวลิวรรณชัยชาญ
คุณวลีวัลย์ประทุมสินธุ์
คุณวไลพรคุโณทัย
คุณวไลพรพรหมสุวิชา
คุณวสันต์โพธิ์ไทร
คุณวสันต์ทองคำเปี่ยม
คุณวัชระวงษ์ป้อง
คุณวัชระคงอดิศักดิ์
คุณวัชระวงษ์ป้อง
คุณวัชราโทนทะ
คุณวัชราศุกรเสพย์
คุณวัชราภรณ์ถิรวดี
คุณวัชรีแก้วเจริญสุข
คุณวัชรีขุนเณรพานิช
คุณวัชรีถาวรสุภเจริญ
คุณวัชรีพรรณจุวงรี
คุณวัชรีพรรณจูวงส์
คุณวัชรียาเพ็งจันทร์
คุณวัฒนพรเทียมทัน
คุณวัฒนาโต๊ะสิงห์
คุณวัฒนาทิพย์อาภรณ์
คุณวัฒนาบุตรชาดา
คุณวัฒนาลัภนาเคนทร์
คุณวัฒนาสมมั่น
คุณวัฒนาแสงเกตุ
คุณวัฒนาณอุบล
คุณวัดรัตนบุรี(blank)
คุณวัดสระชัย(blank)
คุณวันชัยเวส
คุณวันชนะวงษ์ป้อง
คุณวันชนะวงษ์ป้อง
คุณวันชัยแซ่ตัน
คุณวันชัยธรรมเบญจพล
คุณวันชัยพงษ์สุวรรณ
คุณวันชัยเสาวรส
คุณวันชัยเชิดชูกอบ
คุณวันชัยแซ่เอียว

คุณวันดีช่างสาร
คุณวันดีแซ่แต้
คุณวันดีพิพัฒนปราโมทย์
คุณวันทนาเนื่องจำนงค์
คุณวันทนีย์ไชยวงศ์คำ
คุณวันทนีย์นวลสะอาด
คุณวันทนีย์นวลสะอาด
คุณวันทาเพชรสูงเนิน
คุณวันทีพูลเงิน
คุณวันเพ็ญโกจารย์ศรี
คุณวันเพ็ญคงโต
คุณวันเพ็ญทะสุนทร
คุณวันเพ็ญปานศรีสุข
คุณวันเพ็ญวัธยา
คุณวันเพ็ญศรีสว่าง
คุณวันเพ็ญสถิตธำมรงค์
คุณวันเพ็ญสถิรรัตน์
คุณวันเพ็ญประทีป
คุณวันเพ็ญพรลักษณะเจริญ
คุณวันวิสาข์อินตะฟอง
คุณวัลญานฤมลสกุลชัย
คุณวัลภาบัวบาล
คุณวัลลภแจ่มจำรัส
คุณวัลลภแซ่เตียว
คุณวัลลภตันติสราภรณ์
คุณวัลลภาปลอดทุกข์
คุณวัลลีย์กสิกรรม
คุณวัลลีย์กาฬพันธุ์
คุณวาณีคงพู
คุณวาทินาทาตายุ
คุณวาริชบุญผ่องเสถียร
คุณวาริธรเหลืองมรรคา
คุณวารินทิพย์ศรีแก้ว
คุณวารีคำเชียงตา
คุณวารีรักษ์ย่อง
คุณวารุณีกิตติปัญจมาศ
คุณวารุณีทวียศ
คุณวาสนาดำขำ
คุณวาสนาเมฆหมอก
คุณวาสนาอุตมา
คุณวาสนาหนูเกตุ
คุณวิกรมทรงวศิน
คุณวิจัยกรองกาญจน์กุล
คุณวิจารณ์เกียรติวุฒินนท์
คุณวิจารณ์พงศ์พัชราพันธุ์
คุณวิจิตร์เชาว์ดี
คุณวิจิตรโรจนกูร
คุณวิจิตราแนวจำปา
คุณวิชัยจันทร์ประเสริฐ
คุณวิชัยฉ่ำสูงเนิน
คุณวิชัยแซ่หลี
คุณวิชัยดวงทวีทรัพย์
คุณวิชัยตรีเจริญ
คุณวิชัยแตงน้อย
คุณวิชัยพรมสอน
คุณวิชาสงวนจิตร์
คุณวิเชษฐ์สวาสดิ์ญาติ
คุณวิเชียรกัณหารี
คุณวิเชียรอร่ามเวชวรนันท์
คุณวิเชียรพระเทพ
คุณวิญญูช่วยแก้ว
คุณวิฑูรย์หลิมไชยกุล
คุณวิทยานิยมชัย
คุณวิทยาพงษ์พานิช
คุณวิทวัสเตมียบุตร
คุณวิทิตอาจทวีกุล
คุณวิทูรย์โรจนพฤกษ์
คุณวินันทลักษณ์สวัสดิยากร
คุณวินัยเตชะวิทยะจินดา
คุณวินัยไฝจู

คุณวินัยพื้นชมภู
คุณวินัยภักดี
คุณวินิจเลขะกุล
คุณวินิจวิชัยดิษฐ
คุณวินิตย์วชิรานุวงศ์
คุณวิบูลชัยประเสริฐศิริ
คุณวิบูลย์ศรีโพธิ์แก้ว
คุณวิพรรณสุวรรณกิจบริหาร
คุณวิพัฒน์พลโยราช
คุณวิพัตราคงมนัส
คุณวิพิมคงแก้ว
คุณวิภาธำรงสัตย์
คุณวิภาลือโรจน์วงศ์
คุณวิภาอุทัยธนารักษ์
คุณวิภาณีเส้งเสน
คุณวิภาดาแสงเทียน
คุณวิภานันท์ย่องสกุล
คุณวิภาพรรณ์ประจงกิจ
คุณวิภารัตน์สุดดง
คุณวิภาวรรณเฉลยจิตร
คุณวิภาวีนามสูงเนิน
คุณวิมลกาญจนวิเศษ
คุณวิมลปาดแม้น
คุณวิมลอูร์ราชิด
คุณวิมลศรีคนซื่อ
คุณวิยะดาเซียงทอง
คุณวิรงค์รองวงศ์สาทร
คุณวิรัชชินวินิจกุล
คุณวิรัชวะสะศิริ
คุณวิรัตน์เกตุแก้ว
คุณวิรัตน์จารุวงศ์กุล
คุณวิรัตน์ผดุงพรรด์
คุณวิรัตน์ภวัครคุณ
คุณวิรัตน์โรจน์ชีวพันธ์
คุณวิรันฤทธิ์วาณิช
คุณวิโรจน์คงสุวรรณ
คุณวิโรจน์บุญผลึก
คุณวิโรจน์มีพิน
คุณวิโรจน์เศวตาภรณ์
คุณวิโรจน์สงวนผิว
คุณวิโรจน์อินหว่าง
คุณวิโรจน์รักปัญญา
คุณวิลัยรักษณ์โตศุกลวรรณ์
คุณวิลากูลมะกรูดทอง
คุณวิลาวัลย์คงศรี
คุณวิไลโชคมิ่งขวัญ
คุณวิไลเจียมสากล
คุณวิไลบรรเจิดคุณากร
คุณวิไลลักษณ์สิริรัตน์เรขา
คุณวิไลวรรณเกิดกีม
คุณวิไลวรรณเจียมจิตรักษ์
คุณวิไลวรรณโดดสังข์
คุณวิไลวรรณแพทย์พิทักษ์
คุณวิไลวรรณวงศ์ชัยศรี
คุณวิไลวรรณวงศิลา
คุณวิไลวรรณวรรณมณี
คุณวิไลวรรณเกตประเสริฐ
คุณวิไลวรรณเฉลิมพิชัย
คุณวิไลวรรณวัชรากร
คุณวิไลวรรณศรีรัตนาลัย
คุณวิวัฒน์จุณธิติ
คุณวิวัฒน์วรวงษ์
คุณวิวัฒนาชาตินทุ
คุณวิเศษแสนทวีสุข
คุณวิษณุทรงเหรียญชัย
คุณวิษณุผันผาย
คุณวิสันติสุขกสัด
คุณวิสาชำนิการ
คุณวีณาชินสกุล
คุณวีณาพุ่มโพธิ์
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คุณวีณาไลยะเกษ
คุณวีรชัยชัยศุภรัตน์
คุณวีรชัยอมรศักดิ์สิริกุล
คุณวีระชัยกุณฑโร
คุณวีระชัยวรรณสิน
คุณวีระชัยกุณฑโร
คุณวีระวรรณรินทะ
คุณวีระวรรณสุธีธรรมา
คุณวุฒิชัยฉวีวัฒน์
คุณวุฒิชัยปุ่นอภิรัตน์
คุณวุฒิชัยเลื่อนธนะกุล
คุณวุฒิชัยเลื่อนธนะกุล
คุณวุฒิศักดิ์จันทิหล้า
คุณวุฒิสารธำรง(blank)
คุณแวด๊ะแวมะมิง
คุณแวด๊ะแวมะมิง
คุณแวลีเมาะห์รอเซะ
คุณศกลวรรณจันทร์เมือง
คุณศยามลกิจประเสริฐ
คุณศรัทธาบุญนาค
คุณศราวุธพลไวย์
คุณศรินทิพย์ทองซิว
คุณศรีสาลี่
คุณศรีนวลอยู่เป็นสุขดี
คุณศรีนวลสันติสุขบำรุง
คุณศรีประจักษ์สุวะไกร
คุณศรีวรรณวิกยาธิปัตย์
คุณศรีวัฒนาพลพีช
คุณศรีวิไลมโนวรรณา
คุณศรีเวียงเทียนไพบูลย์ศิริ
คุณศรีเวียงอภิเดช
คุณศรีสมบัติบำรุงตน
คุณศรีสมรพะวงษ์
คุณศรีสิทธิ์ชื่นตระกูล
คุณศรีสุขจีนะวิจารณะ
คุณศรีสุดาสาโสม
คุณศรีสุดาหิรัญคช
คุณศรีสุดาฐิติญานะกร
คุณศรีอนงค์นิยมานนท์
คุณศศิธรชัยรัตนมโนกร
คุณศศิธรรักษาพล
คุณศศิธรสมจิตต์
คุณศศิธรสุวรรณมณี
คุณศศิธรสมจิตต์
คุณศศิประภาสุวรรณขาว
คุณศักดาปัณฑะจักร์
คุณศักดิ์แวววิริยะ
คุณศักดิ์ชัยคุณานุวัฒน์ชัยเดช
คุณศักดิ์ชัยอร่ามเวชวรนันท์
คุณศักดิ์ชัยอินทร์มงคล
คุณศักดิ์สิทธิ์บุพศิริ
คุณศันสนีย์นิจพานิช
คุณศาณีสุวรรณพัฒน์
คุณศาสนีย์คงวิเชียรวัฒนะ
คุณศิรวดีศรายุทธ
คุณศิราณีสุวรรณมณี
คุณศิรารัตน์หงษ์ทองกิลเสรี
คุณศิริคูสกุล
คุณศิริกานต์วารปรีดี
คุณศิริกุลธาราภักดิ์
คุณศิริชัยคืนตัก
คุณศิริชัยสุคันธมาลย์
คุณศิริชัยเรือนทอง
คุณศิริชัยสาระมนัส
คุณศิริธรโชคสุวาทิน
คุณศิรินธราทองทา
คุณศิริพรไกรการ
คุณศิริพรคมขำ
คุณศิริพรใจบุญ
คุณศิริพรแซ่เล่า

คุณศิริพรดำแดง
คุณศิริพรทีปเจริญยิ่ง
คุณศิริพรว่องวุฒิญาณ
คุณศิริพรวัฒนกิติกุล
คุณศิริพรเส้งประถม
คุณศิริพรรณจรรยานุภาพ
คุณศิริพันธ์เธียรประดิษฐ
คุณศิริพันธ์ศาสตร์สง่า
คุณศิริรัตน์คำผิวมา
คุณศิริรัตน์วิริยะกุล
คุณศิริลักษ์ว่องวุฒิญาณ
คุณศิริลักษณ์ธรรมพิทักษ์
คุณศิริลักษณ์มโนรมย์
คุณศิริวรรณ์บัวงาม
คุณศิริวรรณขจรสุวรรณ์
คุณศิริวรรณคชวรานนท์
คุณศิริวรรณเถื่อนศิริ
คุณศิริวรรณปวรินทร์พงษ์
คุณศิริวรรณปิยะชน
คุณศิริวรรณผดุงถิ่น
คุณศิริวรรณร่วมพุ่ม
คุณศิริวรรณอุบลเลิศ
คุณศิลป์ชัยพุกประเสริฐ
คุณศิวพรธารวิสุทธิ์
คุณศิวพรฟุ้งธรรมสาร
คุณศิวิมลโคปาละสุต
คุณศุกนิตย์บุญล้ำเลิศ
คุณศุกรเชษฐ์วรากุล
คุณศุภกรตันติพงษ์
คุณศุภกิจอารยะสัจพงษ์
คุณศุภชัยปรีชาสกล
คุณศุภชัยสุวรรณาภินันท์
คุณศุภรัตน์กิจทรัพย์ทวี
คุณศุภลักษณ์ทองไสย
คุณศุภวรรณปรางจันทร์
คุณศุภศิริฐานานุศักดิ์
คุณศุภานันสายรัตน์
คุณเศกสรรค์ใยพิมล
คุณเศวตชำนาญกรม
คุณเศวตเลียบทอง
คุณโศรดาชมโอสถ
คุณโศรดาชมโอสถ
คุณสกลไพเราะห์
คุณสกลเสมาเงิน
คุณสงกรานต์ศีตะปันย์
คุณสงกรานต์แสงสว่าง
คุณสงวนเบญจพรจุลมาศ
คุณสงวนปัญญาเอก
คุณสงวนพรเพชรมุณี
คุณสงวนศักดิ์โกกนุทาภรณ์
คุณสงัดทองเบ็ญญ์
คุณสง่ากมลบูรณ์
คุณสง่าไพรตื่น
คุณสดศรีบุลสุวรรณ
คุณสดสีรัชฎาวรรณ
คุณสถาพรคุณบัว
คุณสถาพรเทพยศ
คุณสถิตย์ประกิ่ง
คุณสนใจกายะสิทธิ์
คุณสนทนีย์ภูติธนารักษ์
คุณสนวนดิษทับ
คุณสนั่นแสงโพธิ์
คุณสนั่นแสงโพธิ์
คุณสนิทกำแพงแก้ว
คุณสนิทหนูเทพ
คุณสนิทจงใจ
คุณสนุ่นพลไกร
คุณสมอริยะเมธปรีชา
คุณสมเฟื่องฟุ้ง
คุณสมเกียรติเกียรติ์พรเศรษฐ์

คุณสมเกียรติธัญญปกรณ์ศิริ
คุณสมเกียรติเธียรธัญญกิจ
คุณสมเกียรตินิยมรัตน
คุณสมเกียรติแพทย์คุณ
คุณสมเกียรติว่องตระกูลเรือง
คุณสมควรสกุลลิ้ม
คุณสมควรท่าพิกุล
คุณสมคิดขลังธรรมเนียม
คุณสมคิดพึ่งกัน
คุณสมคิดเมืองเขียว
คุณสมคิดถาวรานุกูลพันธ์
คุณสมคิดเอื้อสุนทรพานิช
คุณสมจิตสนทอง
คุณสมจิตเสรีจันทร์
คุณสมจิตต์โชคเฮงตระกูล
คุณสมจิตต์ปิติชัยชาญ
คุณสมจิตต์เรืองจันทร์
คุณสมจิตร์นัยวินิจ
คุณสมจิตรแก้วกาหลง
คุณสมจิตรแก้วกำเนิด
คุณสมจิตรคงพู
คุณสมจิตรชัยจำ
คุณสมจิตรราชสิงห์
คุณสมจิตรแสงอรุณ
คุณสมจิตรวรรณธนศิลป์
คุณสมจิตรสุขประกอบ
คุณสมจินตนาอยู่เย็นเจริญ
คุณสมเจตน์จักษุดี
คุณสมใจกลั่นประเสริฐ
คุณสมใจจิเวศพงศ์
คุณสมใจแซ่โค้ว
คุณสมใจแซ่เฮง
คุณสมใจพ่อลิละ
คุณสมใจวิเศษ
คุณสมใจอ่อนละเอียด
คุณสมใจฉัตรแก้ว
คุณสมชัยตั้งอิทธิศักดิ์
คุณสมชัยปลอดโปร่ง
คุณสมชัยภิญโญพรพาณิชย์
คุณสมชัยสุรัตนชัยการ
คุณสมชาติคงพิกุล
คุณสมชายกุสลาศรัย
คุณสมชายขจายเสาวรภย์
คุณสมชายงามสมชาติ
คุณสมชายศิริเจริญสมบัติ
คุณสมชายสุขแป้น
คุณสมชายสุขสมศักดิ์
คุณสมชายนนทภา
คุณสมชายบำรุงสวัสดิ์
คุณสมชายยิ้มแย้ม
คุณสมชายวนาสินชัย
คุณสมชินวิจิตรสุข
คุณสมญาถนอมนาค
คุณสมดีมณีภาค
คุณสมดีสรรพกิจกำจร
คุณสมถวิลชื่นวัฒนา
คุณสมถวิลตั้งจิตต์เกษมสุข
คุณสมถวิลเข็มเพ็ชร์
คุณสมทรงโคตะดี
คุณสมทรงจินดาพล
คุณสมทรงบุญยืน
คุณสมทวีชัยนิลพันธุ์
คุณสมนามเทพชา
คุณสมนึกแซ่โง้ว
คุณสมนึกดวดรักษ์
คุณสมนึกทองศรี
คุณสมนึกทาวัง
คุณสมนึกยอดขำ
คุณสมนึกวงษ์แสวง
คุณสมนึกอุบลประสิทธิ์

คุณสมนึกแซ่ลี้
คุณสมนึกพงษ์ผจญ
คุณสมนึกวงษ์แสวง
คุณสมบัติแซ่อึ้ง
คุณสมบัติดวงเทียน
คุณสมบัติทุมชะรักษา
คุณสมบัติพรหมมูล
คุณสมบัติเภาด้วง
คุณสมบัติมณีท่าโพธิ์
คุณสมบัติอธิลาภ
คุณสมบัติจอมนวรัตน์
คุณสมบุญวัฒนพานิช
คุณสมบุญขจรวรีพันธ์
คุณสมบูรณ์ขุนรักษาพล
คุณสมบูรณ์เจริญยิ่ง
คุณสมบูรณ์ทองสันติ
คุณสมบูรณ์พันเลิศวงศ์สกุล
คุณสมบูรณ์พินิจอักษร
คุณสมบูรณ์รำจวนจร
คุณสมบูรณ์สุริยานุบุตร
คุณสมบูรณ์หล้าสุวงค์
คุณสมบูรณ์จันทนะรัตน์
คุณสมบูรณ์ประสพเนตร
คุณสมบูรณ์เพ็ชร์สุข
คุณสมบูรณ์มหิทธาฤทธิไกร
คุณสมประสงค์ภู่ประเสริฐ
คุณสมประสงค์ภู่ประเสริฐ
คุณสมปองคงวิทยา
คุณสมปองผิวอ่อน
คุณสมปองรุ่งรัศมีทวีมานะ
คุณสมปองสุกใส
คุณสมปองสุทธิรักษ์
คุณสมพงศ์โควรรณ
คุณสมพงษ์ธูปมงคล
คุณสมพงษ์ปานสอน
คุณสมพงษ์พรหมศรี
คุณสมพงษ์ศรีศุภลักษณ์
คุณสมพงษ์แสนพรหม
คุณสมพงษ์เกษมสิน
คุณสมพจน์ตั้งปรัชญากูล
คุณสมพรไกรวัตนุสสรณ์
คุณสมพรจาเสิศ
คุณสมพรผลลูกอินทร์
คุณสมพรพังพิศ
คุณสมพรสุขอร่าม
คุณสมพรแสนพันทา
คุณสมพรเหล่ามงคลชัยศรี
คุณสมพรอรรถสาร
คุณสมพรเกตุสกุล
คุณสมพรพุทธิวัฒน์
คุณสมพรอยู่สุข
คุณสมพรรรณโพธิ์รอด
คุณสมพลศุณะมาลัย
คุณสมพัฒน์ผาสีดา
คุณสมพัดพัฒนา
คุณสมพิศหมื่นจักร์
คุณสมพิศคำเภา
คุณสมพิศธนกาญจน์กุล
คุณสมพิศหอมหวล
คุณสมไพบูลย์คิลานนท์
คุณสมภพโยธาจุล
คุณสมภารภูผาแนบ
คุณสมภารโสมรักษ์
คุณสมโภชน์เกิดกุล
คุณสมมาตรเป้าป่าเถื่อน
คุณสมมาศวัฒนศักดิ์ภูบาล
คุณสมยศคำควร
คุณสมยศแนวประเสริฐ
คุณสมยศอุเทนพันธ์
คุณสมยศปั่นแก้ว

คุณสมรสไป๋งาม
คุณสมรักแสนสุพันธุ์
คุณสมรักแซ่ฉั่ว
คุณสมรักษ์เรืองอภิรักษ์
คุณสมรักษ์กิจเดช
คุณสมรุณโดดหนู
คุณสมโรชทองสุข
คุณสมฤดีเหล่าวณิชย์ภัทร
คุณสมฤดีภู่ชัย
คุณสมฤทัยสัตย์รัตน์
คุณสมลักษณ์วรรณสาตร์
คุณสมลักษณ์เมฆสุทัศน์
คุณส้มลิ้มธนจาตุรงค์สิริ
คุณสมศรีคุ้มทรัพย์
คุณสมศรีแซ่ตั้น
คุณสมศรีพันธ์พิพัฒไพบูลย์
คุณสมศรีวาลีประโคน
คุณสมศรีสีแดงน้อย
คุณสมศรีแสนปาง
คุณสมศรีพลาดิศัย
คุณสมศรีมณีจรัสพร
คุณสมศรีเอี่ยมสำอางค์
คุณสมศักดิ์เกตพันธุ์
คุณสมศักดิ์ดีสวัสดิ์
คุณสมศักดิ์ธนาสมบูรณ์
คุณสมศักดิ์นาคทับที
คุณสมศักดิ์บุพศิริ
คุณสมศักดิ์พยอมแจ่มศรี
คุณสมศักดิ์พันธุลี
คุณสมศักดิ์ไพบูลย์วัฒนาผล
คุณสมศักดิ์ภูดิน
คุณสมศักดิ์มงคลไพบูลย์
คุณสมศักดิ์ชัยศิริมิตร
คุณสมศักดิ์ไชยธวัช
คุณสมศักดิ์ประกิตสุวรรณ
คุณสมศักดิ์โรหิตะสุข
คุณสมศักดิ์วัชรานุกร
คุณสมศิริกุลธัมนงค์
คุณสมสงวนปี่ทอง
คุณสมสมัยเทพนรินทร์
คุณสมส่วนต่อศรี
คุณสมส่วนบุษบก
คุณสมสิทธิ์ปิ่นมาศ
คุณสมหมายแซ่เตีย
คุณสมหมายเลี้ยงรักษา
คุณสมหมายสุขอัตตะ
คุณสมหมายรองเนียม
คุณสมเอกเรทณู
คุณสมัครกาลจักร
คุณสมัครดีงาม
คุณสมัยเกษโกศล
คุณสมาธิเหง้าบุญมา
คุณสมานเกษกำจร
คุณสมานจีบตะเฆ่
คุณสมานนาคทั่ง
คุณสมานเล้าประเสริฐ
คุณสมุทร์อุ่นมานิช
คุณสมุทรมงคลวณิชยา
คุณสยามเนตรทอง
คุณสรชัยรุ่งพรหมมา
คุณสรยาอุตสาหะ
คุณสรรเสริญศิริวงษ์
คุณสรวงสมรพิทักษ์ประชากิจ
คุณสราญศรีรอดเชื้อ
คุณสราวุธรุ่งพีรพงศ์
คุณสราวุธสินประเสริฐ
คุณสรินยาเจษฎาจินดานุช
คุณสรินยาเลิศคุณากรณ์
คุณสริวรรณปิยวศิน
คุณสรุศักดิ์จิตต์จำนง
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คุณสโรธินเศรษฐกูลวิชัย
คุณสวคนธ์จันทนยิ่งยง
คุณสวงจงภู่
คุณส่วงรุ่งเรือง
คุณสวัสดิ์สาขามุละ
คุณสว่างกิตติ
คุณสว่างหมวกสกุล
คุณสวิดทองยอด
คุณสสิพงศ์กลางเมือง
คุณสหัสพินทุเสนีย์
คุณสอนเสรีรัฐ
คุณสอาดลิมป์กาญจนวัฒน์
คุณสอิ้งบุญสรรค์
คุณสัคค์รัตนสาตร์
คุณสังข์อัตตัญญู
คุณสังคมทะสุนทร
คุณสังฆรักษ์สิทธิถาวรธมฺโม
คุณสังวาลย์สุขใจ
คุณสังเวียนมุกดาหาร
คุณสัจจะตติยานุพันธ์วงศ์
คุณสัจจากัลยาณพงศ์
คุณสัจจาวงศ์ภาณุวัฒน์
คุณสัญญาแก้วประจันทร์
คุณสัญญาระเวกโฉม
คุณสัญญาดาราฉาย
คุณสันติจันทร์เหลือง
คุณสันติพัวทรัพย์เจริญ
คุณสันติหยองอนุกูล
คุณสันติแซ่จัง
คุณสันติชัยแจ้งสวน
คุณสันติภาพวงศ์ศิริ
คุณสันติภาพศรีสุวรรณภิพ
คุณสัมพันธ์แก้วขาว
คุณสัมพันธ์จงสกุล
คุณสัมพันธ์พิศมัย
คุณสัมพันธ์แสงโสภาพรรณ
คุณสัมฤทธิ์นวลใย
คุณสัมฤทธิ์จั่นนุ้ย
คุณสาครช้างเพชร
คุณสาครปิติปัญญาวงศ์
คุณสาครหนูสมตน
คุณสาธิตศิริศีล
คุณสานิตย์สุวรรณไชยศรี
คุณสามารถเมฆศรีสวรรค์
คุณสามารถหอมชื่น
คุณสามารถกันเกลา
คุณสายใจคงศรีรอด
คุณสายชลทองดอนกระเดื่อง
คุณสายชลโรจน์ธนศิริวนิช
คุณสายชลห้วยคำ
คุณสายทองเปรมศรี
คุณสายทิพย์ขุนพิลึก
คุณสายธาราเขียวพิมล
คุณสายบัวชลาไทย
คุณสายพิณเจริญไชย
คุณสายภิญญ์เอียมสำอางค์
คุณสายศักดิ์ทรัพย์ทวี
คุณสายสนมเอี่ยมทา
คุณสายสัมพันธ์ธันยปาลิต
คุณสายเสลียงเรืองสิน
คุณสายันต์ประดิษฐ์ศรี
คุณสายันต์อินทร์ปฐม
คุณสายันต์ประดิษฐ์ศรี
คุณสารภีชูช่วยสุวรรณ
คุณสารภีสวัสดิสุข
คุณสาริม๊ะสะเมาะ
คุณสารีย์ชนะ
คุณสาโรจน์กรรตุพันธาพร
คุณสาโรชแม้นอินทร์
คุณสาลี่พันธ์ครุฑ

คุณสาวิตรีทันจิตต์
คุณสาวิตรีเพชรชู
คุณสาวิตรีเพชรชู
คุณสำเนียงประยุทธเต
คุณสำเนียงพรอาภาวัฒนา
คุณสำรวมวีระชาติพลี
คุณสำรวมวีระชาติพลี
คุณสำรวยคุปติศิริรัตน์
คุณสำรวยโภคพูน
คุณสำรองจันท่าจีน
คุณสำราญจำปาวัลย์
คุณสำราญจิรธรรมาภรณ์
คุณสำราญแซ่ห่าน
คุณสำราญติลภัทร
คุณสำราญนามเดช
คุณสำราญผอมคลี่
คุณสำราญพุ่มประเชียร
คุณสำราญศรีใสคำ
คุณสำราญศรีอันยู้
คุณสำราญเจริญวงค์เพ็ชร์
คุณสำราญพรมนิ่ม
คุณสำราญสงวนพงษ์
คุณสำเริงแซ่เลา
คุณสำเริงดีอารมย์
คุณสำเริงยศพิทักษ์
คุณสำลีภูสุวรรณ
คุณสำอางสุวรรณเลิศ
คุณสิงห์ชัยสง่าศรี
คุณสิงห์ทรัพย์เถื่อนศิริ
คุณสิทธิกรตั้งศิริพัฒน์
คุณสิทธิกรศิริโชตินันท์
คุณสิทธิชัยแก้วอ่อนดี
คุณสิทธิชัยจินดานุภาจิตต์
คุณสิทธิชัยเชิดชูมาลัยกิจ
คุณสิทธิโชคอำนวยพาณิชย์
คุณสิทธิเดชอินทะวงษ์
คุณสิทธิสารโสภณชิโนรโส
คุณสินโสรัจจะ
คุณสินชัยไกรคุณ
คุณสินชัยอัศวพาณิชย์เจริญ
คุณสินทบไชยสุนทร
คุณสิริชัยมงคลแก้ว
คุณสิรินทรปราโมกข์ชน
คุณสิรินันท์ว่องเจริญพืชผล
คุณสิรินันท์สิริเลิศธีรกุล
คุณสิริพรเบ็ญจุฬามาศ
คุณสิริพรสิทฑิโชค
คุณสิริพันธ์รอยรัตน์
คุณสิริเพ็ญนิมิตรัตน์
คุณสิริมาหิรัญเจริญเวช
คุณสิริมาศนวลพลับ
คุณสิริรัตน์เปสลาพันธ์
คุณสิริวรรณพงษ์ไพโรจน์
คุณสิริวรรณศรีพหล
คุณสิริสุทธิโสภณ
คุณสิริโสภาฤกษ์นิมิตมงคล
คุณสิโรตม์คำทอง
คุณสิโรมราชโดดสกุล
คุณสีฮว่างดิน
คุณสีทนยโสธโร
คุณสืบสวัสดิ์สาครินทร์
คุณสุกรีเจ๊ะโว๊ะ
คุณสุกรีสุขธรรม
คุณสุกัญญาเกิดหันตรา
คุณสุกัญญาธุระงาน
คุณสุกัญญาบัวหอม
คุณสุกัญญาผ่องสีใส
คุณสุกัญญารจมพรรณพงศ์
คุณสุกัญญาศรีสรรพเศรษฐ์
คุณสุกัญญาปุยะกุล

คุณสุกัญญาสินประเสริฐ
คุณสุกัญญาอารีทรัพย์
คุณสุกัญญาณีนิติเสถียร
คุณสุกันยาตังกบดี
คุณสุกาญจนากาญจนบัตร
คุณสุกิจกนกนันทพงศ์
คุณสุขอารมณ์บุญมี
คุณสุขันศรีสมบัติ
คุณสุคนธ์เต้พันธ์
คุณสุคนธ์คณานับ
คุณสุคนธ์วันเพ็ญ
คุณสุคนธ์ทิพย์ศรีจันทร์
คุณสุคนธ์ทิพย์ศรีจันทร์
คุณสุคนธาสืบสุพันธุ์วงค์
คุณสุจิตตาแก้วมุงคุณ
คุณสุจิตราบำเพ็ญวราภรณ์
คุณสุจินค์เพชรดี
คุณสุจินค์เพชรดี
คุณสุจินดาแซ่ไล
คุณสุจินต์คำแก้ว
คุณสุจินต์ไพบูลย์สุศฤงคาร
คุณสุจิราเชื้อญวน
คุณสุชญาลิมะวิรัชพงษ์
คุณสุชัยตั้งสัจจะธรรม
คุณสุชาดาแซ่ปึ้ง
คุณสุชาดาตุลาพันธุ์
คุณสุชาดาถากระโทก
คุณสุชาดาส่องศรี
คุณสุชาดาสุริยะจันทร์
คุณสุชาดาโสมกลาง
คุณสุชาดาทิมทอง
คุณสุชาติกิตติญาโณ
คุณสุชาติเกียรติสยมภู
คุณสุชาติจุลาณุกะ
คุณสุชาติแจ้งแสง
คุณสุชาติแสงวราชัยลักษณ์
คุณสุชาติภวังคนันท์
คุณสุชาติลีห์อร่ามวัฒน์
คุณสุชินรุ่งเช้า
คุณสุชินฤกษ์เย็น
คุณสุชีพสิทธิเวช
คุณสุณีส่งแสง
คุณสุณีย์นิมา
คุณสุดคนึงเจษฎาพรชัย
คุณสุดจิตต์สุขานนท์สวัสดิ์
คุณสุดใจงามเนตร
คุณสุดใจใจเอื้อ
คุณสุดใจธนวัฒน์
คุณสุดใจไวชมภู
คุณสุดใจแซ่อึ้ง
คุณสุดใจสุริยันต์
คุณสุดาผัดเบ็ง
คุณสุดารัตน์ศรีจันทร์
คุณสุทธารัตน์สุวรรณแสง
คุณสุทธาสินีเนตรทอง
คุณสุทธิพงษ์พลขุนทด
คุณสุทธิรัตน์ศิริจันทร์
คุณสุทธิรัตน์ศิริจันทร์
คุณสุทธิวัฒน์คูหา
คุณสุทธิวัธน์นิธิสมบัติ
คุณสุทราพรเธียรธัญญกิจ
คุณสุทัศน์เชิดชูมาลัยกิจ
คุณสุทินดิษฐ์สม
คุณสุทินอุ่มอยู่
คุณสุเทพถิระพงษ์
คุณสุเทพพลอยสุภา
คุณสุเทพปฏิสังข์
คุณสุเทพโพธิ์เมือง
คุณสุธรรดาศาสนศาสตร์
คุณสุธรรมวรรณคง

คุณสุธีตาอรุณชัยภิรมย์
คุณสุธีราเดชวิทยาวงษ์
คุณสุนทรคชรินทร์
คุณสุนทรโควาภิรักษ์
คุณสุนทรบางประสิทธิ์
คุณสุนทรผลทิพย์
คุณสุนทรยงสุวรรณกุล
คุณสุนทราวดีเธียรพิเชฐ
คุณสุนทรีติวทอง
คุณสุนทรีทองสุข
คุณสุนทรีสุขพินิจ
คุณสุนทรียาชัดแช้ม
คุณสุนันสุขวัฒนากิจ
คุณสุนันท์ทองไว
คุณสุนันท์มาลานิยม
คุณสุนันท์จริงมีทรัพย์
คุณสุนันท์ทองไว
คุณสุนันทาประสิทธิ์
คุณสุนันทาเรืองฤกษ์
คุณสุนันทาแซ่เจียง
คุณสุนันทาไพรสุวรรณ
คุณสุนันทาสมหวัง
คุณสุนีอธิจันทรรัตน์
คุณสุนีย์ตยางคนนท์
คุณสุนีย์พงษ์ธานี
คุณสุนีย์พิรุณรักษ์
คุณสุนีย์ลีปรีชานนท์
คุณสุนีย์อยู่เปา
คุณสุนีย์ตั้งเลิศสัมพันธ์
คุณสุนีย์ทัศนานุตติยะ
คุณสุนีย์มนัสวีวาณิชย์
คุณสุประวีณ์โรจน์กนก
คุณสุปราณีคล้ายปั้น
คุณสุปราณีเชื้อญวน
คุณสุปราณีตุวานนท์
คุณสุปราณีนันทพาณิช
คุณสุปราณีนุชิต
คุณสุปรีดาวิสุทธิจินดาภรณ์
คุณสุปรียาสุขวิไล
คุณสุปรียาเปรมทัตร
คุณสุพงษ์รังษี
คุณสุพจน์จารุพันย์
คุณสุพจน์ศรีสันต์
คุณสุพจน์วิวัฒนรัตนบุตร
คุณสุพจนินท์ดวงจินดา
คุณสุพรบุญอ่อน
คุณสุพรรัตนนารีกุล
คุณสุพรเดือนฉาย
คุณสุพรรณธนะวิทย์
คุณสุพรรณีสมพงษ์
คุณสุพรรษาเวชวงศ์
คุณสุพลปิ่นทองคำ
คุณสุพัฒน์ชนะรัตน์
คุณสุพัตราทองคุ้ม
คุณสุพัตราทีปเจริญยิ่ง
คุณสุพัตราบัวเลิง
คุณสุพัตราภู่เจริญ
คุณสุพัตรานะมาตร์
คุณสุพัตราสวัสดีสุขุม
คุณสุพานีย์เอียงเงิน
คุณสุพิทย์ศรีภูร์รักษ์
คุณสุพินแซ่หลู่
คุณสุพินดามงคลวุฒิวงษ์
คุณสุพินดารักเศรษฐกิจ
คุณสุพิศทัพจันทร์
คุณสุพิศพรรณา
คุณสุพิศแสงสุย
คุณสุภชัยเตริ่นวัน
คุณสุภรณ์มากมี
คุณสุภัคสหะชาติศิริ

คุณสุภาโชคกิจ
คุณสุภาไชยประเสริฐ
คุณสุภาณีแซ่ต่าง
คุณสุภาพเวชมนต์
คุณสุภาพอากรรัตน์
คุณสุภาพอากรรัตน์
คุณสุภาพรเกษธีระกุล
คุณสุภาพรจุลคณานุกิจ
คุณสุภาพรตังกบดี
คุณสุภาพรวนิชยาพณิชย์
คุณสุภาพรสิงหยะกุล
คุณสุภาพรหนูดาษ
คุณสุภาพรบุญรินทร์
คุณสุภาพรรณแซ่โคว้
คุณสุภาภรณ์แซ่หลี
คุณสุภาภรณ์ปอพานิชกรณ์
คุณสุภาภรณ์เป็งวัน
คุณสุภารัตน์สาลีวงศ์
คุณสุภาลักษณ์หอมสนิท
คุณสุภาวดีจุลพันธ์
คุณสุภาวดีจุลพันธ์
คุณสุภาวดีศรีสวัสดิ์
คุณสุภิรัตน์ต๊ะปัญญา
คุณสุมนมาลย์แป้นศรี
คุณสุมาลีกาลจักร
คุณสุมาลีเกิดนิธิรัตน์
คุณสุมาลีเดชธงไชย
คุณสุมาลีเทพวิมลเพชรกุล
คุณสุมาลีอยู่วัง
คุณสุมาลีจิตต์ภักดี
คุณสุมิตรกูลสวัสดิ์
คุณสุมิตรสัตตวัชราเวช
คุณสุเมธพิมพะ
คุณสุเมธสารชาติ
คุณสุเมธบุญครอบ
คุณสุยินแซ่ซือ
คุณสุรจิตรคูสกุล
คุณสุรชัยสราญฤทธิไกร
คุณสุรชัยอุดมธนสาร
คุณสุรชาบุญมาพจร
คุณสุรทัตพุรสิกพงค์
คุณสุรพงษ์สุวรรณราช
คุณสุรพลจงสกุล
คุณสุรพลจรูญพงศ์
คุณสุรพลแพงเจริญ
คุณสุรพลวัฒนธรรม
คุณสุรพลอาจเจริญ
คุณสุรวิชญ์เสวตร์วิหารี
คุณสุรศิลป์พงษ์ศิริ
คุณสุระพงษ์ผานิตกุลวัฒน์
คุณสุรัตน์ขาวจันทร์
คุณสุรัตน์สุดใจ
คุณสุรัตน์นารีธิลาใจ
คุณสุรัตนาตั้นงาม
คุณสุรางค์เกิดขันหมาก
คุณสุรางค์รัตน์เนตรจรัส
คุณสุรางค์รัตน์จุฬาสุวรรณ
คุณสุรินทร์จรรยาวัฒน์
คุณสุรินทร์เรืองรุ่ง
คุณสุรินทร์ศรีม่วง
คุณสุริย์ศรีกษิรวัฒน์
คุณสุรีเรืองศรี
คุณสุรีพรจินตนาวิวัฒน์
คุณสุรีย์คงสมบัติ
คุณสุรีย์อุลิศ
คุณสุรีย์ยุ่นประยงค์
คุณสุรีย์พรเหลืองสุวาลัย
คุณสุรีย์พรให้ศิริกุล
คุณสุรีย์พรบุญบำรุงชัย
คุณสุรีย์รัตน์ผดุงสิทธิโชค
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คุณสุรีวัลย์ฐาปนอนันต์
คุณสุโรจนาสงชู
คุณสุลักษณีลาราช
คุณสุวคนธ์อักษรศรี
คุณสุวคนธ์นามศิริ
คุณสุวจาพวงสอน
คุณสุวจีจิตรเจริญ
คุณสุวณาก่อเกียรติพงศ์
คุณสุวณีจตุยศพร
คุณสุวภรณ์ศิลป์นาวา
คุณสุวรรณ์พึ่งครุฑ
คุณสุวรรณข่าขันมะลี
คุณสุวรรณทิพย์ประชาบาล
คุณสุวรรณแจ่มจันทร์
คุณสุวรรณตรีรัศมีพร
คุณสุวรรณทิพย์ประชาบาล
คุณสุวรรณชัยอุรารุ่งโรจน์
คุณสุวรรณากันสุทธิ
คุณสุวรรณาจิตต์ประวัติ
คุณสุวรรณาบุญธกานนท์
คุณสุวรรณาสินสมบูรณ์
คุณสุวรรณาเจริญสวัสดิ์
คุณสุวรรณีวัฒนศักดิ์ภูบาล
คุณสุวรรณีสุขสวัสดิ์
คุณสุวรัตน์ทิมาสาร
คุณสุวรีย์มีศิริ
คุณสุวัชรีย์ศรีภิรมย์
คุณสุวัฒน์ทัพมาลัย
คุณสุวัฒน์พะนงรัมย์
คุณสุวันดีอาดำ
คุณสุวันนาสมทา
คุณสุวารีกาละพุฒ
คุณสุวิชถมมะสังข์
คุณสุวิชญารังษี
คุณสุวิทย์ติรโรจน์
คุณสุวิทย์ฤทธิ์คำรณ
คุณสุวิมลจิมจวน
คุณสุวิมลเพชรพนาภรณ์
คุณสุวิมลเมฆฉาย
คุณสุเวชจันทร์หว่าง
คุณสุอรรถตังกบดี
คุณสุอาภาแก้วยัง
คุณเสงี่ยมภ.กมลากุล
คุณเสงี่ยมเต็มสุข
คุณเสถียรแก้วชิณ
คุณเสถียรท่าพิมาย
คุณเสถียรศรีบุพผา
คุณเสถียรแก้วชิณ
คุณเสถียรสมรรคเสวี
คุณเสน่ห์ภู่สว่าง
คุณเสนอศรีทองสุข
คุณเสนาะนาคเกษม
คุณเสนาะจันทร์ชุ่ม
คุณเสนาะจิตสิริเลิศธีรกุล
คุณเสมอใจแสนทอง
คุณเสริมศิริไชยวงศ์วัฒนะ
คุณเสรีจรบุรมณ์
คุณเสรีวสุพันธ์
คุณเสรีวสุพันธ์
คุณเสาวณีย์เกียรติศิริถาวร
คุณเสาวณีย์ศรีธินนท์
คุณเสาวณีย์เกียรติศิริถาวร
คุณเสาวนิตรักษ์วงศ์
คุณเสาวนีโอวาทิตสกุล
คุณเสาวนีย์กิตติพยุง
คุณเสาวนีย์ขุนทอง
คุณเสาวนีย์ทองดำดี
คุณเสาวนีย์นนทะโคตร์
คุณเสาวนีย์วงศ์พัฒนาสิน
คุณเสาวนีย์ตันติพจน์โสภา

คุณเสาวพันธ์บุญญลักษม์
คุณเสาวภาสรรพคุณ
คุณเสาวรีพิมพ์สวัสดิ์
คุณเสาวลักษณ์ครุฑธา
คุณเสาวลักษณ์ชูเมือง
คุณแสงจันทร์แจ่มมี
คุณแสงจันทร์พรมเทศ
คุณแสงจันทร์ยันต์ทอง
คุณแสงจันทร์สลับศรี
คุณแสงจันทร์ธราพร
คุณแสงจันทร์มานะศักดิ์วศิน
คุณแสงดาวโคตะสี
คุณแสงเดือนเงินสมบัติ
คุณแสงทองกันธมาลา
คุณแสงเพียรเลือดน้ำโขง
คุณแสงระวีอนันตชัยวงศ์
คุณแสระริ้วเกษร
คุณแสวงนาคสีทอง
คุณแสวงพรสุข
คุณโสภณเนตรประภิศ
คุณโสภณไพรสณฑ์
คุณโสภณหาญกิจพงษ์พันธ์
คุณโสภณอเนกวิทยากิจ
คุณโสภนภัคโชตานนท์
คุณโสภาธรรมนูนพิสัย
คุณโสภาเพียรมาก
คุณโสภาศรีอุดมพงษ์
คุณโสภาสังข์เรียง
คุณโสภาพรรณกาญจนบัตร
คุณใสสุนันท์ปุลิเวคินทร์
คุณไสวบุตรพินธ์
คุณไสวเสงี่ยมศักดิ์
คุณหงษ์คงสมแสวง
คุณหงษ์รัตนา
คุณหทัยรัตน์ตันติเวชวรลักษ์
คุณหนึ่งนุชสุทธิเกษมคุณ
คุณหนึ่งฤทัยยิ้มรอด
คุณหนูแซโค้ว
คุณหนูไกรประนมศรี
คุณหนูทรัพย์มนตรี
คุณหนูเพียรภูมิสันติ
คุณหนูเย็นอุทธชาติ
คุณหนูหม่านคำเสนา
คุณหยินพรสุข
คุณหลินเงินประกายรัตน์
คุณหวลเจตนานัง
คุณหวานรุ่งรัศมี
คุณหวานเย็นบาลตำบล
คุณหอมหวลเรืองสุขสุด
คุณหอมหวานแซ่ลิ้ม
คุณเหมี่ยวเจ็งแซ่อึ้ง
คุณเหมือนเชื้อท้าว
คุณเหย่งโปว์พิกุล
คุณเหรียญชัยสมจินตนานนท์
คุณเหล่ยเหงียนเวียต
คุณเหล่ยเหงียนเวียต
คุณเหี้ยงจิตสำราญ
คุณใหญ่ทุมพงษ์
คุณไหวไชยพรม
คุณองอาจนรสาร
คุณองอาจอนุศักดิ์เสถียร
คุณอณีรัตน์จารมะ
คุณอดิเรกชงเชื้อ
คุณอดิศรทัศนพงษ์
คุณอดิศรพิชญอัครกุล
คุณอดิศัยประเสริฐศรี
คุณอดิสรณ์ประเสริฐศรี
คุณอดุลย์สุนทราวงศ์
คุณอนงค์จิระพินทุ
คุณอนงค์ชูประสิทธิ์

คุณอนงค์ทองผิว
คุณอนงค์บุญเอี่ยม
คุณอนงค์รัฐวินิจ
คุณอนงค์เศษวุธ
คุณอนงค์สอนปะละ
คุณอนงค์ศรีสัจจัง
คุณอนงค์นุชมหาเรือนทรง
คุณอนงค์พรแซ่ลิ้ม
คุณอนวัชสุริยวนากุล
คุณอนันต์วิริยะพันธุ์
คุณอนันต์สูงแข็ง
คุณอนันตพงค์สุริยาแสงทอง
คุณอนินทิตาปฏิสังข์
คุณอนุสงวนนาม
คุณอนุกุลโรหิตเสถียร
คุณอนุกูลพันธ์ไชยวงค์
คุณอนุชาภมรพงศ์อัมพร
คุณอนุตรฐิตญาณพงศ์
คุณอนุภาสสุขเสงี่ยม
คุณอนุรักษ์นิลชัยโกวิทย์
คุณอนุวัชเฉลิมวรรณพงศ์
คุณอนุสรณ์ทิมา
คุณอนุสรณ์โภคทรัพย์
คุณอพิชาติซิ้มเสียง
คุณอภิเจตน์ภู่เพชร
คุณอภิชัยนารากุลชัย
คุณอภิชาติอินทรชูศรี
คุณอภิชาติอเนกวณิช
คุณอภิญญาจันทะบาล
คุณอภิญญาวงรุจิระ
คุณอภิเทพลมเชย
คุณอภินันท์เรืองวิรัษเฐียร
คุณอภินันท์ไซแก้วดวง
คุณอภิรดีสาชลวิจารณ์
คุณอภิรดีร่วมทอง
คุณอภิรักษ์เรือนแก้ว
คุณอภิรัตน์บุรพิพัฒน์
คุณอภิลัทธิ์จินดาวัฒน์
คุณอภิสามารถคล่องขยัน
คุณอมรงามวงศ์
คุณอมรสารศรี
คุณอมรสุวรรณเลิศ
คุณอมรอัวนโพธิ์กลาง
คุณอมรเกียรติสาแสง
คุณอมรชัยสุขโชติ
คุณอมรทิพย์บุนนาค
คุณอมรรัตน์จุลโลบล
คุณอมรรัตน์บุญคง
คุณอมรรัตน์เพ็งเมือง
คุณอมรรัตน์รัตนปัญญา
คุณอมราธรรมธรานนท์
คุณอมฤตาสัจจเทพ
คุณอรชรอาจวงศ์ษา
คุณอรชรคำประภา
คุณอรชรราชพิบูลย์
คุณอรณิชาเชี่ยวชาญ
คุณอรทัยตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
คุณอรทัยนนทเภท
คุณอรทัยสมสุไทย
คุณอรทัยอัศวกวินวงศ์
คุณอรทัยเกษหอม
คุณอรนุชเธียรวิทิตวงศ์
คุณอรนุชผลสวัสดิ์
คุณอรพรรณก๋งทอง
คุณอรพันท์กีรติวัฒนกูร
คุณอรพินหงษ์โต
คุณอรพินแซ่เฮง
คุณอรพินท์กุลชล
คุณอรพินท์พึ่งคำ
คุณอรพินท์เจริญทองตระกูล

คุณอรภาปิติเจริญ
คุณอรรถนิติกมเลศรังสรรค์
คุณอรรถพลวงศ์ลาภสุวรรณ
คุณอรลักษณ์จินดาวัฒน์
คุณอรวรรณชัยดรุณ
คุณอรวรรณเทศพิทักษ์
คุณอรวรรณแย้มกิจ
คุณอรวรรณสละริม
คุณอรวรรณหลอมทอง
คุณอรวรรณพัฒนสารกิจ
คุณอรวรรณเลิศเทอดสกุล
คุณอรสาณนคร
คุณอรสาตั้งวรชัย
คุณอรอนงค์กิตติทนนท์ชัย
คุณอรอนงค์ทวีศักดิ์
คุณอรอนงค์ไพรศรี
คุณอรัญญาสมนาม
คุณอร่ามบุญมาเลิศ
คุณอร่ามสุนทโรทก
คุณอรุณควรอนันต์
คุณอรุณนุดนา
คุณอรุณพุ่มศรีสวัสดิ์
คุณอรุณมัยกูล
คุณอรุณจินดาพรโสภิต
คุณอรุณนครวงษ์
คุณอรุณสี่พร
คุณอรุณนิชรัตนปรารมย์
คุณอรุณรัตน์ดวงสร้อยทอง
คุณอรุณโรจน์วังศรีคุณ
คุณอรุณโรจน์นุชพงษ์
คุณอรุณโรจน์วังศรีคุณ
คุณอรุณศรีสระบัว
คุณอรุณีเทพรังษี
คุณอรุณีโพธิ์พระ
คุณอรุณีวิมลกิตติพงศ์
คุณอรุณีเล็กประเสริฐ
คุณอรุโณทัยจิ๋วปัญญา
ผู้จัดการมรดก
คุณอวยพรจันทร์แย้ม
คุณอัครเดชกมลวารินทร์
คุณอัครพงษ์สีหะวงศ์
คุณอังกูรสุพรรณวงศ์
คุณอังคณาภู่ภิรมย์รัตน์
คุณอังคณาอิ่มผ่อง
คุณอังศุมาสุขศรีสังข์
คุณอัจฉราชินโสภณทรัพย์
คุณอัจฉราถิระพันธ์พานิช
คุณอัจฉราเพิ่มทวี
คุณอัจฉราเมืองคุ้ม
คุณอัจฉราสุวรรณนิตย์
คุณอัจฉราหาญชิต
คุณอัจฉราพรจันทร์เทพ
คุณอัจฉรินทร์ทิพย์ศรีทับทิม
คุณอัจฉรีประสาทพิธพรชัย
คุณอัจฉรีย์บุญกูล
คุณอัจฉรีย์บุญกูล
คุณอัจฉรียาแก้วขาว
คุณอัจลาปานเจริญศักดิ์
คุณอัจลาปานเจริญศักดิ์
คุณอัญชลีชัฏพลชัย
คุณอัญชลีพลับทอง
คุณอัญชลีพันธ์ฤกษ์
คุณอัญชลีประสงค์รัตนกุล
คุณอัญชัณล้อบูรณะ
คุณอัญธิภรณ์อินทรศรี
คุณอั๊ดนานนีละไพจิตร
คุณอัมพรทองอยู่
คุณอัมพรสุวรรณนิตย์
คุณอัมพรอิ่มนาง
คุณอัมพรคล้ายมณี

คุณอัมพรทองอยู่
คุณอัมพวรรณวิเศษสินธุ์
คุณอัมพวรรณวิเศษสินธุ์
คุณอัมริตยาเลขยานนท์
คุณอาคมจันทรางกูร
คุณอาคมรุ่งแจ้ง
คุณอาจารีธาตรีอุดม
คุณอาณัติปักษานนท์
คุณอาทรสวัสดิรักษา
คุณอาทิตย์สุรีย์พงษ์
คุณอาทิตย์หนูงาม
คุณอาทิตยาจันทพงษ์พิพัฒน์
คุณอานิสราน่วมจะโป๊ะ
คุณอาภรณ์เทียนจวง
คุณอาภาจันทร์อร่ามตระกูล
คุณอารญาอารยะสัจพงษ์
คุณอารมณ์แก้วเนตร
คุณอารมณ์ศรีอินทร์
คุณอารมย์รอดสำราญ
คุณอารยาตรีจันทร์ทอง
คุณอารีกลิ่นขำ
คุณอารีสุขจิตต์นิตยกาญ
คุณอารีสุขจิตต์นิตยกาล
คุณอารีย์คูหากาญจน์
คุณอารีย์พุ่มพวง
คุณอารีย์วนิชกุล
คุณอารีย์กิจภาษิต
คุณอารียากาญจนบัตร
คุณอาลัยพรหมชนะ
คุณอาวรณ์เชาว์ชาญ
คุณอาอ๋าแซ่ตั้ง
คุณอำนวยเจียรสุข
คุณอำนวยไชยชิต
คุณอำนวยสร้อยสังวาลย์
คุณอำนวยอัครธนวัฒน์
คุณอำนวยธวัชสุนทร
คุณอำนวยปรมาธิกุล
คุณอำนวยศรีรุ่งเรืองฤทธิชัย
คุณอำนาจจงไมตรีพร
คุณอำนาจนพคุณ
คุณอำนาจเมฆศรีสวรรค์
คุณอำนาจนพคุณ
คุณอำพรชูรัตน์
คุณอำพรยะหัตตะ
คุณอำพรวิบูลย์
คุณอำพรสีสุวรรณ์
คุณอำพรแสงบุญเรือง
คุณอำพรยะหัตตะ
คุณอำพรรณสง่าเอียม
คุณอำพรรณเสือเอียม
คุณอำพลวงษ์ลา
คุณอำพลกลั่นสุภา
คุณอำไพกันทรพันธุ์
คุณอำไพคุณอุดม
คุณอำไพแซ่ตัน
คุณอำไพทองทิอัมพร
คุณอำไพทองภักดี
คุณอำไพบุญให้
คุณอำไพกันทรพันธุ์
คุณอำไพคุณอุดม
คุณอำไพแซ่ตัน
คุณอำไพปรมานนท์
คุณอำไพอินพรหม
คุณอำมาตย์ไทยทองหลาง
คุณอิทธิวงศ์สุวรรณ
คุณอินทร์แปลงมูลวันดี
คุณอินทสรคุณ
คุณอี่ศิริอังกานนท์
คุณอุดมแจ้งยุบล
คุณอุดมตั้งสงวนสิทธิ์
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คุณอุดมเชิดชูมาลัยกิจ
คุณอุดมอรุณวรณ์
คุณอุดมลักษณ์เสนาลักษณ์
คุณอุดรศรีวงศ์วรรณ์
คุณอุตส่าห์สมรูป
คุณอุทัยก่อแก้ว
คุณอุทัยกอบธัญการณ์
คุณอุทัยกาญจนะ
คุณอุทัยไทรงาม
คุณอุทัยฟังกระโทก
คุณอุทัยยิ่งรุ่งโรจน์
คุณอุทัยเยาวภักดิ์
คุณอุทัยอัครทรัพย์
คุณอุทัยก่อแก้ว
คุณอุทัยวรรณบุญมา
คุณอุทัยวรรณเรืองรุ่ง

คุณอุทารสุขทิศ
คุณอุทารสุขทิศ
คุณอุทิตย์ทรัพย์พลอย
คุณอุทิตย์พรหมเมืองคุก
คุณอุทิศนิลพฤกษ์
คุณอุเทนจำเริญไพบูลย์ผล
คุณอุ่นจิตต์วงศ์สัมพันธ์
คุณอุบลชินราช
คุณอุบลว่องประชานุกูล
คุณอุบลสังขวรรโณ
คุณอุบลอาจเอื้อ
คุณอุบลหมีเทศ
คุณอุบลรัตน์แพ่งกลิ่น
คุณอุมาพรแจ้งแสง
คุณอุรักษ์ตระกูลสุนทรชัย
คุณอุไรเตชะศรีประเสริฐ

คุณอุไรพร้อมพรม
คุณอุไรเหลืองสกุล
คุณอุไรอังศิริโสภานนท์
คุณอุไรอุ่นจงจิตร์
คุณอุไรพรรณไพรสณฑ์
คุณอุไรวรรณแซ่เอีย
คุณอุไรวัลย์พ่อไชยราช
คุณอุไรศรีชาตรีนุวัฒน์
คุณอุษาน้อยเสวก
คุณอุษารามวงศ์
คุณอุษาลิมปิวรรณ
คุณอุสานาคดิลก
คุณอู่วรกุลชัยวัฒน์
คุณเอกชัยคงสวัสดิ์
คุณเอกนันท์ฐานานุศักดิ์
คุณเอกภพแสงวนางค์กูล

คุณเอกภัทรวิชชาพิณ
คุณเอกวิทย์วิทยา
คุณเอ็งเจียมจตุรงค์
คุณเอ็งล่ำสัน
คุณเอมอรมหิสรากุล
คุณเอมอรลี้ประเสริฐ
คุณเอมอรสุธรรมวิจิตร
คุณเอมอรเหล่านคร
คุณเอียงรุ่งเรือง
คุณเอี้ยงอำไพอินทวิเชียร
คุณเอี่ยมสุขเข็ม
คุณเอี่ยมเกียงสุขชื่น
คุณเอื้ออารีย์วุฒิวัฒน์
คุณแอมนางเดาถิ
คุณแอสนิ่มเจริญ
คุณโอภักดีไทย

คุณโอหิริธมฺโม
คุณโอทึ้งแซ่เล้า
คุณโอภาสชูรักษ์
คุณโอภาสสินศุภฤกษ์
คุณโอฬารศรีปัตติวงศ์
คุณไอลินทร์พลับผล
คุณฮงทองเลิศวิริยะเศรษฐ์
คุณฮวงกงถัน
คุณเฮ็งจริยานันทกุล
คุณเฮ่ยเลถิ
คุณเฮ้าแซ่คู
คุณเฮี่ยงฮงจันทร์พาณิชระวี


 ประกาศ 
เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน	จำนวน	60	กองทุน	


เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศ และแก้ ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (*รายละเอียด
แนบท้าย)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด(บลจ.ธนชาต)จึงได้ดำเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ธนชาตจำนวน60
กองทุน ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยการแก้ ไขรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีผลตั้งแต่ วันที่
3�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 ได้แก่กองทุนTSB/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 ได้แก่กองทุนT-GlobalEQ/T-GlobalEnergy/T-GlobalValue/T-PREMIUMBRAND/T-GlobalBond/T-MAP/T-INFRA/T-GlobalBondRMFแก้ ไข
เพิ่มเติมในหัวข้อ3.6/�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 ได้แก่T-IncomePlus/T-LowBeta/T-Privilege/T-SET50/T-GlobalFixed/T-LowBetaRMF/T-GlobalEQRMFแก้ ไขเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้
ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	
ข้อ�9.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ/ข้อ20.ข้อกำหนดอื่นๆ/ข้อ2�.ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
ส่วนข้อผูกพัน	
ข้อ�7. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุนการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน/ข้อ�8.ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน/ข้อ�9.หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน / ข้อ 20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน / ข้อ 2�. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ / ข้อ 22. การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม/ข้อ23.การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวได้ที่www.thanachartfund.comและหากมี
ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบลจ.ธนชาตฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุนโทรศัพท์0-2�26-8399กด0ในวันและเวลาทำการ


ประกาศณวันที่7กุมภาพันธ์2557

*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทน.46/2556,ที่ทน.47/2556,ที่ทน.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.23/2552
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กองทุนเปิดเพิ่มพูนทรัพย์ทรัพย์ปันผล (PPSD) รหัสกองทุน 4101 
รายงานรอบปีบัญชี (1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 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


