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คํานวณโดยใช ยอดปนผลป 2561 
รอยละ 4.85 

วิธีคิดเงินปนผล

เงินปนผล  คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจํานวนเงิน
คาหุนที่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของ
การสง คูณดวยอัตราเงินปนผลในปนั้นๆ

วิธีคิดเงินปนผล

วันที่ หุน วิธีคํานวณ

หุนรายเดือน X เวลา X 4.85%

เงินปนผล

30 พ.ย. 61 ยอดยกมาตนป 100,000 100,000 X (12/12) X 4.85% 4,850.00

31 ธ.ค. 61 1,000 1,000 X (11/12) X 4.85% 44.46

31 ม.ค. 62 1,000 1,000 X (10/12) X 4.85% 40.42

28 ก.พ. 62 1,000 1,000 X (9/12) X 4.85% 36.38

31 มี.ค. 62 1,000 1,000 X (8/12) X 4.85% 32.34

30 เม.ย. 62 1,000 1,000 X (7/12) X 4.85% 28.30

31 พ.ค. 62 1,000 1,000 X (6/12) X 4.85% 24.25

30 มิ.ย. 62 1,000 1,000 X (5/12) X 4.85% 20.21

31 ก.ค. 62 1,000 1,000 X (4/12) X 4.85% 16.17

31 ส.ค. 62 1,000 1,000 X (3/12) X 4.85% 12.13

30 ก.ย. 62 1,000 1,000 X (2/12) X 4.85% 8.09

31 ต.ค. 62 1,000 1,000 X (1/12) X 4.85% 4.05

30 พ.ย. 62 1,000 1,000 X (0/12) X 4.85% 0.00

รวม 5,116.80

ตัวอยาง  การคํานวณเงินปนผล
- ยอดยกมาตนป (หุนสะสม ตนป) 
  100,000 บาท
- ยอดหุนสงหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
- อัตราเงินปนผล  4.85% 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จาํกดั
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เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

          = 5,116.80 + 4,750.00  

          = 9,866.80 บาท

เงินเฉล่ียคืน  คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูเสียดอกเบี้ย โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกูที่
สมาชิกจายใหแกสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 61  ถึง 30 พฤศจิกายน 62 คูณดวย
อัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ กําหนดไวในแตละป 

วธิคิีดเงนิเฉลีย่คนื คํานวณโดยใช ยอดเฉลี่ยคืนป 2561 
รอยละ 9.50

ตัวอยาง  การคํานวณเงินเฉลี่ยคืน
- ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 50,000 บาท
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 9.50%
  จํานวนเงิน = 50,000 X 9.50% 
                = 4,750.00 บาท

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
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ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจําเดือน
ของขาราชการกลุมประจําการ  

ยกเลิกการจัดสง
ใบเสร็จรับเงิน
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วิธีคาํนวณประกนัตาย และเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู ้
 

 1. ประกันตาย หกัในกรณีผูกู้เ้งินสามญั แลว้ยงัมีหน้ีคงเหลืออยู ่ เช่นกู ้,000,000 มีหุน้+บญัชีเงินฝากเล่มสีนํ้าเงิน 20% = ,  
 คาํนวณดงัน้ี  ,000,000 –  200,000  เหลือส่วนเหล่ือมหน้ี = 800,000 ท่ีตอ้งทาํประกนั  
                         (ยอดกู)้  -    (หุน้+บญัชีเงินฝากสีนํ้าเงิน)   
  สรุปตอ้งทาํประกนั (ทุน) 800,000 คูณกบัอตัราเบ้ียประกนั (ปี 63)  40 บาท / แสน = 2,720 บาท 
    

 หากผูกู้มี้การทาํฌาปนกิจครูไทย และฌาปนกิจ สส.ชสอ. สามารถนาํเงินสงเคราะห์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บกองละ 570,000 บาท  
 มาหกัออกจากส่วนเหล่ือมหน้ีท่ีตอ้งทาํประกนัตายได ้เช่น 

  กู ้,000,000 บาท  มีหุน้+เงินฝากเล่มนํ้าเงิน 20% = 600,000  และทาํฌาปนกิจครูไทย ไดรั้บประมาณ 570,000 บาท   
  ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ไดรั้บประมาณ 570,000 บาท 

  (,000,000 – 600,000 – 570,000 – 570,000) เหลือส่วนเหล่ือมตอ้งทาํประกนัตายอีก ,260,000 บาท 
  ทุนประกนั ,00,000 บาท  คูณกบัอตัราเบ้ียประกนั (ปี 63)  40 บาท / แสน = 4,420 บาท 
 

 . เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ (หักไว้สําหรับประกนัความเส่ียงกรณีเกดิการหนีหน้ี กองทุนผู้คํา้ประกัน 
    จะช่วยเหลือชําระหน้ีร่วมกบัผู้คํา้ตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทของหนี้สามัญคงค้าง) 
    หกัในกรณีผูกู้เ้งินสามญั (กลุ่มขา้ราชการ) >> กูแ้ลว้มีเงินไดค้งเหลือตํ่ากว่า 20% (เกณฑเ์ดิม) หรือตํ่ากวา่ 0% (เกณฑใ์หม่)   
                   และหรือมีผูค้ ํ้าประกนัไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งิน 
  สาํหรับกลุ่มครูอตัราจา้ง หรือครูเอกชน อยูใ่นเง่ือนไขตอ้งเปิดบญัชีเป็นหลกัประกนัทุกกรณี 
   วิธีคาํนวณ  คิดจากยอดหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือ ณ 0 พ.ย. 6 คูณร้อยละ 0.50 
   เช่น มีหน้ีเงินกูค้งเหลือ 2,000,000 บาท  x .  = 0,000 บาท  (ถูกเกบ็เขา้เงินฝากเป็นหลกัประกนั) 
     ยกเวน้กรณีผูกู้มี้หลกัประกนับกพร่อง เช่น มีผูค้ ํ้าประกนัตาย หรือออกจากสหกรณ์ และผูกู้ไ้ม่จดัการเปล่ียน 
     ผูค้ ํ้าประกนัใหม่ กรณีน้ีจะถูกหกัเงินฝากหลกัประกนัร้อยละ  ของหน้ีเงินกูค้งเหลือ 
 

     3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้รวมหนี ้(หักไว้สําหรับประกันความเส่ียงกรณีเกดิการหนีหน้ี กองทุนผู้คํา้ประกนั 
     จะช่วยเหลือชําระหน้ีร่วมกบัผู้คํา้ตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทของหนี้เงินกู้รวมหน้ีคงค้าง)  
                    หกัในกรณีผูกู้เ้งินสามญัเพื่อการรวมหน้ี 
  (กูเ้กิน ,000,000 บาทข้ึนไป)  อยูใ่นเง่ือนไขตอ้งเปิดบญัชีเป็นหลกัประกนัทุกกรณี วิธีคาํนวณตามขอ้ 2 
 

     . เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (หักไว้สําหรับประกันความเส่ียงกรณีเกดิการหนีหน้ี กองทุนผู้คํา้ประกนั 
     จะช่วยเหลือชําระหน้ีร่วมกบัผู้คํา้ตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทของหนี้ฉุกเฉินคงค้าง)  
                    หกัในกรณีผูกู้เ้งินฉุกเฉินปกติ (กลุ่มขา้ราชการ)  
  กูแ้ลว้มีเงินไดค้งเหลือตํ่ากว่า 20% (เกณฑเ์ดิม) หรือตํ่ากวา่ 0% (เกณฑใ์หม่)   
  สาํหรับกลุ่มครูอตัราจา้ง หรือครูเอกชน อยูใ่นเง่ือนไขตอ้งเปิดบญัชีเป็นหลกัประกนัทุกกรณี    วิธีคาํนวณตามขอ้ 2 
 

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.)  หกัเป็นเงินค่าบาํรุงรายปีๆละ 50 บาท  
      

6. สมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ และชสอ. หกัเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ของปี 256 ตามอตัราการเรียกเกบ็ของแต่ละสมาคม 
 

หมายเหตุ.- เงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญั  หรือกูฉุ้กเฉิน สมาชิกสามารถขอคืนไดเ้ม่ือแกไ้ขหลกัเกณฑ ์
     การกูเ้งินใหถู้กตอ้งครบถว้น หรือชาํระหน้ีคืนสหกรณ์ครบถว้นแลว้ 
  .- แต่สาํหรับเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูร้วมหน้ี จะขอคืนไดเ้ม่ือชาํระหน้ีคืนสหกรณ์ครบถว้นแลว้ 
  .- บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัตามขอ้ 2-4 สมาชิกเจา้ของบญัชีจะไดรั้บดอกเบ้ีย % ต่อปี 
 

ประกัประกัประก กัในกรณีกในกรณีกในกรณ ้ ้ ิ ั ้ ั ี ี้ ื ่ ่ ้ ี ้ ั ี ินฝากเล่นฝากเล่นฝากเล ี ํ้ ิ

วิธีคํานวณ
คํานวณประกันตาย และเงินฝากออมทรัพย

เพื่อเปนหลักประกันเงินกู
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ปรับแกระเบียบหุน ระเบียบวาดวยหุน

(สำเนา) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8) และ 
ข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที ่21/2562 เมื่อวันที ่25 กนัยายน พ.ศ.2562   
ไดม้ีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562” 
ข้อ  2  ระเบยีบนี้ให้ใชบั้งคบัตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555 และบรรดา

ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใชร้ะเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4  ในระเบยีบนี ้
  สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
  คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์คร ู
สมุทรปราการ จำกัด 
  สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 

หมวด 1 
การถือหุ้น 

ข้อ  5  ให้สมาชิกถือหุ้น ดังนี ้
       (1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก  
ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน   
           1.1 สมาชิกทีย่ังปฏิบติัหนา้ที่อยู่ในหน่วยงาน รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากต้นสังกัด 
ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน  
  1.2 สมาชิกผู้เกษียณอายุ รับเงินบำนาญหรือเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด ให้ชำระค่าหุ้น
รายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินได้รายเดือน 
  1.3 สมาชิกทีไ่ม่มีเงินได้รายเดือน ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ตำ่กว่าร้อยละ 1 ของ
เงินได้รายเดือนครั้งสุดท้าย 

เงินได้รายเดือนตามความในข้อ 5 (1)  หมายถึง เงินเดือน หรือเงินบำนาญ หรือค่าจา้งประจำ 
หรือค่าจ้างช่ัวคราวตามสัญญาจ้างอย่างน้อยจำนวนสิบสองเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดตาม ข้อ 
5 (3) แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5  มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยแปดสิบเดือน หรือมีเงินค่า
หุ้นไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะ ผู้กู้หรอืผู้ค้ำประกันจะงดจำนวนการถือหุ้น
รายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบน้ี โดยแจ้งความจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ แต่ในปีหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้  ยกเว้น การเพิม่หุ้นเพื่อกู้
เงินสามัญ หรอืการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว หรือการเพิ่มหุ้นรายเดือน จะเพ่ิมหุ้นกี่ครั้งก็ได ้
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กรณีสมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรือออกจากงานประจำ โดยไม่มีความผิด  
และยังคงเป็นสมาชิกอยู่ต่อตามข้อ 15 แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธรีับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ  
จะไม่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5  ต่อไปอีกก็ได ้

            (2)  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดในข้อ 5  ก็ย่อมทำได้ โดยแสดง
ความจำนงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ 

            (3)  สมาชิกอาจขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวได้ตามความประสงค์  โดยแสดงความจำนง 
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ซึ่งแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด 

ข้อ  6  สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ 
 

หมวด 2 
การชำระคา่หุ้น 

ข้อ  7  การชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) หุ้นที่สมาชิกถอืเป็นรายเดือนตามข้อ 5 (1)  และ (2)  ให้ชำระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักจาก 

เงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือน 
(2) การถอืหุ้นตามข้อ 5 (3)  จะต้องชำระเต็มจำนวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพ่ิม 

ข้อ  8  ถ้าสมาชิกมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 (1)  และ (2) ได้ในเดือนใด 
และประสงค์จะของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราว ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการทราบ
ล่วงหน้า และคณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 

หมวด 3 
การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคืนคา่หุ้น 

ข้อ  9  สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 5 (1)  (2)  และ (3)  แม้บางส่วนหรือทั้งหมด     
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้

ข้อ 10  หุ้นที่ถอนคืนก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีในปีใดไม่ให้ได้รบัเงินปันผลในปีนั้น  
ข้อ 11  การจา่ยคืนค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ  สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้มีสิทธิ ์
ได้รับโดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น  เว้นแต่ผู้มีสทิธิ์ได้รับค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้น
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก หรอืค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น แต่ทั้งนี้ต้องหลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการ
จัดสรรกำไรสทุธิแล้ว          

(2) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย  สหกรณ์จะจ่าย 
คืนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบ 
แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณต์ามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
ที่ลาออกรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
 

ระเบียบวาดวยหุน ปรับแกระเบียบหุน 
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ข้อ 12  การจา่ยคืนเงินค่าหุ้นตามข้อ 11  น้ัน  ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด 
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

หมวด 4 
การจ่ายเงนิปนัผลตามหุน้ 

ข้อ 13  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมื่อมีกำไรสุทธิประจำปี ตามอัตราที่ประชุมใหญ ่
อนุมัติจากจัดสรรกำไรสุทธ ิ

ข้อ 14  การคดิเงินปันผลตามหุ้นให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่งการถือหุ้นตามจำนวน 
เดือนเต็ม 
   เงนิค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให ้
สำหรับเดือนนั้น  ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให ้
ตั้งแต่เดือนถัดไป 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 

 
    ประกาศ   ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

            (ลงชือ่)   นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์       
              (นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

 

ระเบียบวาดวยหุน ปรับแกระเบียบหุน 
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ผูคํ้าประกัน

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้  พ.ศ. 2562 

************************* 

  เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ที่เป็นผู้ค้ำ
ประกันหนี้เงินกู้  ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพจากงานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และรวมถึง
ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน  
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จำกัด ข้อ 75 (8) และข้อ 107 (10) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58  ครั้งที่ 21  เมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2562  จึงกำหนดระเบียบ      
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2562  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู ้พ.ศ. 2562” 
 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2558  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง    
มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4 ในระเบียบนี้ 

“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
“ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
“ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด  
“กองทุน ” หมายถึง กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท 
“เงินสมทบอุดหนุน       

กองทุน ” 
หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนช่วยเหลือ     

ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
ข้อ  5 ที่มาของเงินกองทุน 

5.1  เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์ 
5.2 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก 
5.3  เงินบริจาค 
5.4  ทุนประเดิมจากดอกเบี้ยกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเพ่ือเป็นหลักประกัน ตามระเบียบว่า    
       ด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2558 (เดิม) 
5.5  เงินสมทบที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28   

ข้อ  6 เงินกองทนุให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้ในชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้” 
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 ข้อ  7 คณะกรรมการมีอำนาจจัดการ “กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้”  โดยมติคณะกรรมการ   
ในกรณดีังต่อไปนี้ 

7.1 ผู้ค้ำประกันที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด และได้ค้ำประกันเงินกู้  ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์ 

7.2 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู ้จากกองทุนตามข้อ 5 
                     7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (ก)  เมื่อผู้กู้ถึงแก่ความตาย 
 (ข)  เมื่อผู้กู้ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญ  หรือผู้กู้พ้น

สภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 (ค)  เมื่อผู้กู้เป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นเสมือน

บุคคลไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล  
 ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ว  และสหกรณ์ได้นำเงิน   

ค่าหุ้น เงินฝาก เงินสวัสดิการ เงินอ่ืนใดอันพึงได้รับจากสหกรณ์ หรือเงินรายได้อ่ืนๆ ไปหักกลบลบหน้ีหรือ
ชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกผู้กู้แล้วแต่กรณี  หากยังมีหนี้เหลืออยู่ สหกรณ์ได้ติดตามทวงถามให้ผู้กู้ 
หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือทายาท ให้ชำระหนี้ตามสมควรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ จึงแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน
ชำระหนี้แทนผู้กู้ตามเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน ประกอบกับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งผู้ค้ำ
ประกันยินยอมชำระหนี้โดยไม่บิดพลิ้วใดๆ  ภายใต้บังคับข้อ 7.4 กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับสหกรณ์
ตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

    1) มีหนี้คงค้างไม่เกิน 100,000 บาท  กองทุนจะพิจารณาช่วยเหลือร้อยละ 50 ของ
จำนวนหนี้ที่ค้างชำระ  สำหรับหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือให้ผู้ค้ำประกันชำระแทน 

      2) มีหนี้คงค้างตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กองทุนจะ
พิจารณาช่วยเหลือร้อยละ 40 ของจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  สำหรับหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือ
ให้ผู้ค้ำประกันชำระแทน 

      3) มีหนี้คงค้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 400,000 บาท กองทุนจะ
พิจารณาช่วยเหลือร้อยละ 30 ของจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ แต่ไม่เกิน 80,000 บาท  สำหรับหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือ
ให้ผู้ค้ำประกันชำระแทน 

      4) มีหนี้คงค้างตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป กองทุนจะพิจารณาช่วยเหลือร้อยละ 20 
ของจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือให้ผู้ค้ำประกันชำระแทน 

 ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยเหตุอ่ืน นอกจากเหตุตาม (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) 
ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป   

 7.4 ในกรณีที่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามข้อ 7.3 
สหกรณ์จะเฉลี่ยให้ตามเงินกองทุนที่มีอยู่เท่านั้น 

 ข้อ  8 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก ให้โอนเข้าบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู ้
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ระเบียบกองทุน
ผูคํ้าประกัน

SPKTCoop Mobile Application

- 3 - 
 

ข้อ  9 ในกรณีที่ยกเลิกกองทุน ให้ทรัพย์สินของกองทุนตกเป็นของสหกรณ์ 
         ข้อ  10 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้ 

ข้อ  11  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือ
เป็นที่สุด 

 
    ประกาศ   ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

            (ลงชื่อ)   นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์       
              (นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
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เงินฝากออมทรัพย
เพือ่เปนหลักทรพัยคํา้ประกันเงนิกู

หลกัเกณฑการกูเงนิสามัญ และการกูพเิศษเพ่ือการ
รวมหน้ี กรณีมีเงินหุนไมถึง 20%ของวงเงินกู

เดิม  ผูกูจะถูกหักเงินกูสะสมเขาเปนหุนใหครบ 20% สิ้นปจะไดรับเงินปนผล เปนผลตอบแทนจาก
การสะสมหุน แตสมาชิกจะไมสามารถถอนเงินคาหุนออกจากสหกรณ ไดยกเวนการลาออก จากการ
เปนสมาชิกแลวเทานั้น

แกไขใหม   ผูกูจะถูกหักเงินกูผลักเขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู /
บัญชีเลมสีนํ้าเงิน เพื่อนําไปรวมกับหุนใหครบ 20% ตามหลักเกณฑการกู ซึ่งผูกูจะไดรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากในอัตรา 3.25% ตอป (จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 31 พ.ค. และ 30 พ.ย. ของทุกป) 
จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ATM ทันทีในวันที่จายดอกเบี้ย

ขอแตกตาง   เงินกูที่หักฝากเขาบัญชีออมทรัพยออมทรัพยเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู /บัญชี
เลมสีนํา้เงนินัน้ จะสามารถถอนไดภายใตเง่ือนไขดงัน้ี
  (1) ถอนไดเมื่อครบ 1 ป นับจากวันเริ่มสัญญา
  (2) มีเงินคาหุ นครบ 20% หรือเงินคาหุ นบวกเงินฝากออมทรัพยเลมสีนํ้าเงินครบ 20% 
             ของหนี้เงินกูคงเหลือ
  (3) ชําระหนี้คืนสหกรณครบแลว
  สมาชิกจะกูวงเงินเทาใดก็ตาม ตองมีหุน 20% หากสมาชิกที่มีฐานหุนไมครบตามหลักเกณฑ 
สหกรณฯ จะหักจากหนี้เงินกูและนําฝากเขาบัญชีออมทรัพย (เลมสีนํ้าเงิน) เพื่อคํ้าประกันหนี้เงินกู 
ซึ่งสามารถถอนไดตามเงื่อนไข 3 ขอขางตน

ตัวอยางวิธีคิดเมื่อจะถอน เงินฝากออมทรัพยเพือ่เปนหลักทรพัยคํา้ประกันเงนิกู /เงินฝากเลมสีนํ้าเงิน
  (1) หนี้คงเหลือ X 20% (เชน หนี้คงเหลือ 1,500,000 X 20% = 300,000)
  (2)   หุนทั้งหมดที่มี + จํานวนเงินในสมุดเลมสีนํ้าเงิน (เชน 245,000 + 89,000 = 334,000)
  (3) จํานวนเงินที่ถอนได คือ (334,000 - 300,000 = 34,000) แตตองครบ 1 ปถึงจะมีสิทธิ์
ถอนเงินสวนออกจากบัญชี
  (4) ในกรณีที่ผูกูมีหนี้เงินกูฉุกเฉินปกติ(ไมมีคนคํ้าประกัน) หรือ หนี้เงินกูฉุกเฉิน ATM ตองนํา
มาหักกอน (เชน หนี้ฉุกเฉิน 20,000) คือ (334,000 - 300,000 – 20,000 = 14,000) สามารถถอน
เงินในสมุดบัญชีสีนํ้าเงิน ไดจํานวน 14,000 บาท
  (5) สมาชิกสามารถถอนดอกเบี้ยในเลมสีนํ้าเงินไดเมื่อครบกําหนดการจายดอกเบี้ยในแตละชวง
  (6) ถาในกรณีชําระหนี้หมดแลว (โดยไมครบ 1 ป) ทานสามารถถอนเงินในสมุดเลมสีนํ้าเงินได
ทั้งจํานวน



1. คนหาคําวา 

“spktcoop”       

และติดตั้ง

2. โหลดแอพ

    พลิเคชั่น

    และติดตั้ง

6. เขาสูระบบดวย
รหัสผานใหม รหัส
ผานทีก่ําหนดนี้ใช
สาํหรับการเขาระบบ
ครัง้ตอไป

ขั้นตอนการการติดตั้ง SPKTCoop Mobile Application

3. เปดแอพพลิเคชั่นกรอกขอมูล

   - หมายเลขสมาชิก

   - เลขที่บัตรประชาชน

   - หมายเลขโทรศัพท

5. กําหนดรหัสผาน

    ใหมดวยหมายเลข 

    จําหนวน 6 หลัก

4. กรอกหมายเลข OTP 
   ขอความจาก SMS ที่ไดรับ
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Application SPKTCoop Mobile Application

ภาคผนวก
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ATM แสดงการใชบัตร ATM กรุงไทย 
ถอนเงินจากสหกรณฯ

ถอนเงินกูฉกุเฉิน ATM 
โอนไดสงูสดุ 150,000 บาท /ครัง้ /วนั

เงินจะถกูโอน
เขาบญัชีกรุงไทยของสมาชิก
คาทํารายการจะถกูหกัจาก
บญัชีกรงุไทยของสมาชิก

ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู
โอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วัน

เงินจะถกูโอน

โอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วันโอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วัน

ถอนเงินกูฉกุเฉิน ATM 

ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพูถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู
โอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วันโอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วัน
ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพูถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู
โอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วัน
ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพูถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู

ใชบัตรATM KTB 
ทํารายการผานตู ATM

คาทํารายการ

ครัง้ละ 8 บาท

คาทํารายการ
ครัง้ละ 8 บาท

บัตร ATM สีชมพูจะใชไดถึงสิ้นป 2562 เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ยกเลิกการใชบัตรแบบชนิดแถบแมเหล็ก จะตองปรับเปลี่ยนเปนบัตร ATM  ชนิดชิปการด
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โอนเงินผาน 
App KTB NEXT

โอนเงินผานบัตร ATM
219-1-06932-0

ชองทางการนําเงินของทานฝาก
เขาในบัญชีที่มีอยูกับสหกรณ 4 ชองทางงายๆ ดังนี้

โอนเงินระหวางบัญชี

นําเงินสด
ติดตอเคานเตอรสหกรณฯ

สลิปใบโอนเงิน

นําเงินสดเขาบัญชีสหกรณฯ
219-1-06932-0

แจงโอนเงินฝาก
แกสหกรณฯ โทรแจง (การเงิน) 087-681-0220 
หรือแจงไดผานสื่อออนไลน line add : @spktc 

พรอมแนบหลักฐาน คือ รูปภาพสลิปการโอน

ติดตอเคานเตอรธนาคาร
กรุงไทย

สมุดบัญชี

รูปภาพสลิปการโอนเงิน

ชองทางที่ 1 ชองทางที่ 2 ชองทางที่ 3 ชองทางที่ 4

คาทํารายการ

ครัง้ละ 8 บาท

ชองทางการนาํเงนิฝาก
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สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด มี 10 สวัสดิการ
สวัสดิการ

 
•  การใหสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
  - สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมใหแกสมาชิก ครอบครัวละ 1,000 บาทตอครั้ง
    ตอทายาทหนึ่งคน
  - ในกรณีบิดา และมารดาเปนสมาชิกทั้งคู ใหฝายใดฝายหน่ึงเปนผูยื่นรับสวัสดิการเพียงฝายเดียว
            ไมสามารถใชสิทธิ์ขอรับสวัสดิการไดทั้งคู

•  การใหสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
 - การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ใหนับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท
    การนับจํานวนปใหนับตอเนื่องในคราวเดียวกัน และนับตามปบัญชีสหกรณ การนับเวลา 12 เดือน   
   เปน 1 ป  เศษ 6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน1 ป ท้ังนี้ การจายเงินตามสวัสดิการน้ี ไมรวมถึงกรณี
    ถูกไลออกหรือถูกใหออก

•  การใหสวสัดิการการรกัษาพยาบาล ปรบัเพิม่การจาย ปละ 2 ครัง้ๆ ละ 1,000 บาท
  - สหกรณจะจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิกที่เจ็บปวยเขารักษาพยาบาลในสถาน     
            พยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยเขารับการรักษาพยาบาลที่เปนคนไขใน ยกเวนไมรวมสวัสดิการการ
            รับขวัญทายาทใหม 
  - คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ เปนผูวินิจฉัยและอนุมัติจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
  - ใหกับสมาชิก ครั้งละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 ครั้งสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คู
   สมรส (ที่ถูกตองตามกฎหมาย) และบุตรของสมาชิก

•  การใหสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
 - สหกรณจะจายเงนิสงเคราะหสมาชกิท่ีเจบ็ปวยไมสามารถชวยเหลอืตนเองได ใหเปนรายเดือน เดือนละ1,000 บาท   
            โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ ตามที่สมาชิก

•  การใหสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
  สมาชิกสหกรณทุกคนที่ถึงแกกรรมมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการคาปลงศพ รายละ 10,000 บาทโดยไมมี
   การหักหนี้สินที่ผูกพันกับสหกรณ และใหสหกรณรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ จํานวน 3,000 บาท         
 - สมาชิกสหกรณ ใหไดรับสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรมโดยพิจารณาระยะเวลาการเปนสมาชิก
 ตอเนื่องตามหลักเกณฑ ดังนี้
  เปนสมาชิกไมเกิน  5 ป  จาย 100,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน    5 ป  แตไมเกิน  10 ป   จาย  150,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน  10 ป  แตไมเกิน  15 ป   จาย  200,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน  15 ป  แตไมเกิน  20 ป   จาย  250,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน  20 ป  แตไมเกิน  25 ป   จาย  300,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน  25 ป  ขึ้นไป ใหไดรับสวัสดิการเพิ่มปละ 5,000 บาท
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•  การใหสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
  - การใหสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในปหนึ่ง ๆ สหกรณจะสนับสนุนใหแกบุตร  
     สมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ 

•  การใหสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
  - การใหสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยนั้น ไดแก ภัยจากธรรมชาติ อัคคีภัย หรือ
           อบุตัภัิยอืน่ ๆคณะกรรมการสามารถอนมุติัการจายเงนิ ใหสมาชกิ รายละไมเกนิ 50,000 บาท

•  การใหสวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตรหรือเปนโสด
  - สหกรณจะจายสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่สมรสแลวและไมมีบุตร ใหแกสมาชิกที่มีอายุตัว   
           ตั้งแต 50 ปขึ้นไปและมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป ดังนี้
   คูสมรสที่เปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยาไดรับสวัสดิการรายละ 3,000 บาท
   คูสมรสเปนสมาชิกฝายเดียวไดรับสวัสดิการ 3,000 บาท
  - สหกรณจะจายสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่เปนโสด ใหแกสมาชิกที่มีอายุตัวตั้งแต 50 ปขึ้นไป 
           และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป สมาชิกจะไดรบัสวสัดกิารนี ้จาํนวน 3,000 บาท

•  การใหสวสัดกิารประสบอบุตัเิหตแุกสมาชกิผูถือบตัร ATM Coop ใหมีสิทธิไ์ดรบัเงนิ 100,000 บาท

•  การใหสวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก
  - สหกรณจะจายเงินสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา ผูใหกําเนิดของสมาชิก คูสมรสที่  
   ถกูตองตามกฎหมาย และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ ซึง่ไมรวมถงึบุตรบุญธรรม ศพละ 3,000  บาท   
           ถาสมาชกิของสหกรณทีจ่ะขอรับสวสัดิการนีม้มีากกวา 1 คน ใหมสีทิธิข์อรบัสวสัดกิารนีเ้พยีงคนเดยีว
  - ใหสมาชิกยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการนี้ตอสหกรณ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บิดา มารดา 
           คูสมรสและบุตร ของสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกําหนดเวลานี้ ถือวาเปนอันหมดสิทธิ์ในการ
            ขอรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด มี 10 สวัสดิการ
สวัสดิการ



สวสัดิการ ปี พ.ศ. 2562 
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สวัสดกิารทุนบุตร ปี 2562
(ระดบัอนุบาล/ประถม  จ านวน 674  ทุนๆ ละ 1,500 บาท)

นายปัณณวฒัน์ พยพัพานนท์ นางสาวจีราภรณ์ พิศราจนัทร์ นางสาวมะลิษา ชยัณรงค์ นางพชัราวลยั อยัรา
นายเมธา เกตบุตร นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางสาวสาวิตรี จนัทร์เหนือ นางณัฐลดา พกุกะเวส
นางสุชาดา ชูตระกลู นางสาวทยาวีร์ พ่ึงจิตร์ นางสาววนัทนีย ์หวงัเจริญทรัพย์ นางสาวลดัดาวลัย ์แกว้ไพทูรย์
นางอุมาพร ร่างนอ้ย นางสาวพรจนัทร์ สุขศรี นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางสาวสิริกญัญา ห่างถ่ิน
นายมงคล ชลกาญจน์ นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางดวงเดือน ใจดี นายธีรภพ ทองเทพ
นายปรีชา เรืองอุไร นายปัญจโชติ บุญเขียว นางสาวนวลลออ ทองศรี นางสาวเนตรนภา สมใจ
นายสมาน เสียงอ่อน นางสาวโยษิตา สวสัด์ิโสภณกิจ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางสาวพิชญ์สินี จนัผาย
นางสาวสุรีย ์รุ่งอุดมลาภ นายณรงคศ์กัด์ิ ขอจุลกลาง นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางสาวอรอุมา ช่ืนตา
นายคงพนัธ์ ไชยตนั นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางกวิตา เลิศตละวนิชา
นายปรีชา ลุนพิลา นางศนัสนีย ์อ่อนค ามา นางสาวณัฐสุดา โสภณ นางสาวจิตติภร แสงศรี
นางพนมรัตน์ แคนมัน่ นายธนวินท ์ไวฉลาด นายไกรศร รักสวน นางวรันณ์ธร บวัค าภู
นายสมนึก บุตรลพ นางธนพร จ าปาทอง นางสาวชลนภทัร จนัด า นางสาวอิสรียา สินบ ารุง
นางสาวณกานดา พิชญาสทัธาภคั นางชนนัพร สุกสกลุนี นายธนกฤต หอมช่ืน นางสาวลดัดาวลัย ์สุดหอม
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร นางสาวขวญัฤทยั ชายแกว้ นางสาวอมรา แกว้ทราย นางศรัญญา จนัทา
นางมยุรฉตัร บุญมาหลา้ นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางนงนุช สณัฐาน นางสาวญาณินี พรหมมา
นางตรีชณา สารโท นางสาวกรรณิกา โสดาจนัทร์ นางอุสุมา รุ้งศรี นางกรวรรณ แดงเจริญ
นายจีรศกัด์ิ เป่ียมสวสัด์ิ นายพินิจ แสงจนัทร์วิบูลย .์ นายวรชยั เสือประเสริฐ นางอมัพา จ าเนียร
นางนิมาภรณ์ เป่ียมสวสัด์ิ นางสาวพชัรี แขง็แรง นางธิดารัตน์ นามชนะ นางสาวอรพรรณ วงษพ์ล
นางวลยัรัตน์ ปราสาททอง นายกิตตินนัท ์หร่ิงเรไร นางอรทยั นอ้ยแรม นายฉตัรพรรค ์มโนสุทธิฤทธ์ิ
นางโสรดา สุขนิยม นางสาวเพชรจี มะโร นายธนะชยั ภวงัครัตน์ นายวีรยุทธ แจ่มแจง้
นายกิตติ จนัทร์สูตร์ นางสาวดวงรัตน์ วฒันะกิจ นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวสุพิชฌา สิทธิหา
นายกลุธวชั หาญรักษ์ นางกญัญาณัฐ ลิไธสง นางพรทิพย ์ชลกาญจน์ นายกิตติมศกัด์ิ คุม้วงษ์
นางรักษิณา เรืองดี นางหน่ึงฤทยั จนัทร์มาลา นางสาวสุนนัทนา โตอุตชนม์ นางสาวกนกนภา สุดสาคร
นายเกียรติศกัด์ิ เลาลาด นางสาวชญาภา ศรีชยั นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นางสาวฐิติมา ค าดี
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกลุ นางสาวสุคนธา พ่ึงทองค า นายวุฒิพงษ ์ไชยหะนาม
นางศิริลกัษณ์ ปลัง่วิจิตร นางสาวพชัรา ช่ืนชอบ นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพชัร์ปภา นางสาวกนัตา ธนูผาย นางสาวพลอย ปานใจนาม
นางนฤมล สุนทรพงษบ์ุญนาค นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นางสาวอาจารี เพญ็สมบูรณ์ นายวินยั สีสมพาน
นางสาววารี วิเชียรชยั นายวิมล ยิ่งหาญ นายรัชพล แสงวงศ์ นางสาววิมลรัตน์ สินจนัอดั
นายอภิรมย ์ดอกเด่ือ นางกนกวรรณ เกยดอน นางสาวธญัญรัตน์ สมดงั นางสาวอรวรรณ เตชนนัท์
นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์ นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวจินตนา อินตะ นางสาวเสมอแข นะเรนสด
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางสาวน ้าผ้ึง เกษมศิริวฒัน์
นางสาวอมัพิกา สุดสงวน นางสาวชมนภสั บวัสุข นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นางสาวพชัราภรณ์ แกว้แสงสุข
นายเทิดศกัด์ิ สงัรวมใจ นางสาวขวญัชนก อรชร นายสงคราม พฒุทอง นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
นางกรรณิการ์ คงสว่าง นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นางสาววชัราภรณ์ ทรัพยม์า นางสาวจิดาภา ไชยสตัย์
นางวรารัตน์ สจัจโภชน์ นางสาวทรรศนีย ์อติศกัด์ิกลุ นายยศวนัต ์จนัทร์ศรี นางสาวสุนารี บุญรัตน์
นายวรรณ์ชยั นนทะค าจนัทร์ นางยุภาวดี วงศสุ์วรรณ นายจามร ชุนสาย นางสาวอทิตยา บุญมัง่มี

สวสัดกิาร ปี 2562

ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับอนุบาล / ประถม จํานวน ทุนๆละ 1,500 บาท)สวัสดิการ
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นางปานเพช็ร ยาภกัดี นายสิรวิชญ์ สวสัดี นางวิชุตา บูรโณภาส นายสุรเชฎฐ์ จนัทนั
นางนิตธา พิริยคุณนนัต์ นายกิตติ ต่วนกเูปีย นางเกศนีย ์สุกแสก นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นายประเสริฐ อุย้คชัชะ นางสาวจนัทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางทศันีย ์กาบภิรมย์ นางสาวนิรมล นางแยม้
นายจิระพงศ ์ศุภศรี นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ นางสาวณัฏฐพชัร์ ธ ารงพรภควตั
นางปัสรินญา ผอ่งแผว้ นางกญัญ์ณพชัญ์ เดิมสนัเทียะ นางสิริยาพร กาเซอร์ นางสาวจารุวรรณ ซ้ืงใจธรรม
นางดวงใจ ปัญญาใส นางสาวมนทิรา ไทรโพธ์ิทอง นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นายประดิษฐ์พร งามแสง
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นางสาวธนตัดา ลาลุน นางสาวสุดใจ บุญเข่ือง นางสาวจิตรวดี นาวิกพนัธุ์
นายธนายุต เขียวแสน นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง นางสาวสาวิตรี สีตนไชย นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
นางสาวปิยนุช ตุน้ทพัไทย นายอานนท ์กาญจนโพธ์ิ นางสาววิราวรรณ ดอกแยม้ นางสาวสุภาพร ซ้ิมเจริญ
นางสาวกญุณัฐ บาลนั นายเดชา วรพฒุ นางสาววรรณพร แกว้มูล นางสาวกลุธิดา ทองสงฆ์
นางออ้มสร้อย ทิพยลุ์ย้ นางสาวกลิุสรา กิจรุ่งเฉลิม นางสาวทศันีย ์พิมพดี์ นางสาวอาทิตมณี แยม้เกษร
นางชุมแพ วีรบรรจง นางจนัทร์สุดา สีนอ นางสาวกลุภสัสรณ์ สง่างาม นางวิภาดา บุรีชยั
นางวิไล ปะตงัพะโล นางกมลทิพย ์วงคส์วสัด์ิ นายสุทธิรัตน์ คงคลา้ย นางสาววรุณี เทียนแกว้
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถมัภก์ลุ นายนิรุต ลุนระวงษ์ นางสาววริศรา โคบ ารุง นายถาวร ไชยรัตน์
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางนิภากร หิงสนัเทียะ นายส าเริง บุญเรือง นางสาวกลุชลี อุ่นค า
นายธรนิศ บุญทนั นางสาวปทิตตา นาคสมัฤทธ์ิ นางสาวนุชนารถ เช้ือขนุทด นายเสมา นุชพนัธุ์
นางศิริขวญั วงษแ์สง นางสาวนฤมล พนูวฒันะพิสุทธ์ิ นางสาวสิริญากรณ์ จนัทร์เครือ นางสาวพนิดา จิตรจรัส
นางพนัวลี พนัธิรัตน์ นางสาลินี เสนาพรม นางชชัชญา อุ่นเมือง นายพรมรินทร์ นนตะพนัธ์
นายศราวุธ ใจตรง นางสาววิไลลกัษณ์ จุมทอง นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางสาวฐิตาภา ล้ิมธนะกิจ
นายสมบติั อภิบาลศรี นางสาวอารียา ปีแหล่ นายปัทมินทร์ แพทยนิ์มิตร นายวุฒิฉตัร พลอยขาว
นายอดิเรก ทิวฑัฒานนท์ นางสาวกนัยารัตน์ เนตรสาคร นางเสาวนีย ์สีสินธุ์ นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางสาววรารัตน์ นาคสุข นางสาวนิตยา แยม้เจริญ นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นายบณัฑิต บุญส าเร็จ นางสาวจุฑามาศ แซ่ซ้ิม นางสาวสิริพร มะโนศาล นายกอ้งภุชงค ์บุญธนเมธี
นางวารุณี แก่นทน นางสุปฐมา เน่ืองแกว้ นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ นางดวงชีวรรณ์ ศิริ
นางสิรพชัร เมตโต นางสาวศุภรานนัท ์เพียสีนุย นางสาววาสนา นยัอ าพร นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา
นางสาวน ้าทิพย ์ประชากลู นางสาวอมัพร แกลว้กลา้ นางประวียา บุตรดีขนัธ์ นางสาววิมล จ าปาทอง
นายดุษิต ศรีหิรัญ นางสาวเกสรินทร์ ผลกศุล นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา
นายวชัระ ไชยเพชร นางอารีย ์ด่านขนุทด นางวาริษา ตั้งมัน่ดี นางสุวาลี อยู่ทอง
นางกนกวรรณ โตเพชร นางปองศา พนูชู นางปุณยวีร์ จินดานุช นางสาวรัตตรีกาล ดงกนัหา
นางสาวชรินทร์ทิพย ์ปราบพารา นางสาวพณิฎา วิชิตโชติ นางสาววนัวิสาข ์สุขมี นางสาวอ าภา ค าภูเวียง
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นายมารุต ทองพวงเงิน นางสาวอนุรัตน์ ป่ินทอง นางสาวพตัสลาภรณ์ สนธิ
นางจนัทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวขนิษฐา เจียรณัย นางฤทยัรัตน์ โรจน์พิทกัษว์งศ์ นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต
นางพิมพร ผดุงเวียง นางสาวพชัริน เจียมใบ นางตอ้งตา เตง็รัง นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
นางพทุธชาติ สุขประสิทธ์ิ นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริญ นายวนัชยั วงษวิ์ไลย นางสาวพรรณทิพย ์เอกสุนทร
นางสาวนฤมล บุญเจริญ นางสาวนฤมล ลาภประสพ นางสาวอมรรัตน์ เพง็แจ่ม นางสาวชฎาพร เอ่ียมสอาด
นางสาวชาญดา ปันตา นายสหเทพ พลพิทกัษ์ นางสาววนัทนา เอ่ียมอร่าม นางกญัญาภคั ศรีนรา
นางสาวขวญัหทยั ค าสุพรรณ นายสนิท ภูจอมข า นางสาววงคช์นิตา ปัทมาคม นายอมฤทธ์ิ เกตุจนัทร์
นางวิจิตรา กิตติราช นางสาวนยันา พร้อมส้ิน นางสาวศิริญา สุขแกว้ นางทิพวรรณ มาอุ่น
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวภทัรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางธญัชนก ศิลารัตน์
นางผกากรอง ศรีสุข นางกลัยา สุโข นางสาวเสาวลกัษณ์ โคกสูงเนิน นางสาวศุภจิตรา เคน่ตุ่น
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นายวิชิต ยาก ่า นางสาววีระยา วงศผ์ดุผาด นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง ว่าท่ีร้อยตรีพีรพงษ ์สิงห์มนสั
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางสาวณัฐกานต ์ลีภทัรกรู นางสาวจิราภรณ์ แสงหลา้ นางมณีรัตน์ ปิณะถา
นางทองทิพย ์บุญเหลือ นางกนกอร นามประจกัษ์ นางสาวสายขวญั ประวนั นางสาวสุมาลี กลุนิตย์
นางสาวธารารัตน์ สมบติั นางนนัทน์ภสั ศรีสว่าง นายประวีณธรรม บุญสุขสรรค์ นางสาวสุภาวดี กรองทอง
นายณัฐดนยั จิตรธร นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์ นางสงัวาล สวนแกว้
นายอุดร วิงวอน นางสาวกานตม์ณี แกว้ตา นางสาวกญัญาดา เทศารินทร์ นางสถาพร เหมหงษ์
นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวศิริภสัสร นอ้ยปรีชา นางสาวภาณิภคั พิบูลย์
นายทนงศกัด์ิ มูลเซอร์ นายพิชิตชยั แสวงพิทยารัตน์ นางดวงพร ขาวสนิท นางสาวปัญจรัศม ์ศรีสุพรรณ์
นายณัฐวุฒิ จนัทร์กิมฮะ นางสาวศศิธร มทันาภรณ์สกลุ นางสาวรัชดา มีสุข นางละมยั แกว้สวรรค์
นายชาตรี สรงประเสริฐ นางสมพร ไชยมงคล นายณัฐพล แช่มเพช็ร(ธนสิทธ์ิ) นางสาวนนัทกร ภู่พยอม
นางสาวเกวลี พลูสวสัด์ิ นางปาริชาติ สอนขยนั นางสาวกษมาวรรณ จนัทร์อ่อน นางสาวอารดา ค ายา
นางรุสญา พลพิทกัษ์ นางสาวรัตนา เช้ือรามญั นางสาวปวีนา ภกัดี นางสาวศรีสุดา ภูศรี
นางกฤตนนัท ์แกว้ใส นางนงนุช พนัธุ์ประเสริฐ นางสมจิตรา พาซู นางสาวน ้าผ้ึง จนัทน์ขาว
นางสาวอภิสมา แจง้ยุบล นางสาวพรพฒัสณี สงัขพ์วง นางอจัฉรา สีไว นางอมรพนัธ์ พิยะ
นางกฤติยา เกษแกว้ นางสาวยุวดี ทองเกตุแกว้ นายพศัทร ชยัปัญหา นางสาวนพวรรณ ไกรศร
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางสาวพิชญา พวงพดุ นางอญัชลี พลเยี่ยม นายณัฐวุฒิ เพช็รแดง
นางสาวขนิษฐา มาร์โล นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวญาดา รักวิทย์ นายกฤตกร กลุพฒันตรานนท์
นายวิริยะ ทองเตม็ นายบุญญฤทธ์ิ สีจนัทา้ว นายศุภชยั ศรีอาจ นางสาวม่ิงขวญั ฮาประโคน
นางสาววลยัพร ไชยพรม นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นางสาวบณัฑิตา พยนตย์ิ้ม
นางรัตนา ค าตาบุตร นางสาวอญัชลี จาดทอง นางสาวเกษร จนัทร์เตม็ นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
นายสุขมุ หาญนอก ว่าท่ีร้อยตรีพุม่จ  าเริญ จิระสุวรรณภกัดี นายนพดล พิพฒัน์รังสรรค์ นางกาญดา แสงรัตน์
นางสาวอโนชา เพา้หอม นางสาวเกศแกว้ ฉิมสุข นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นางจนัทกร แกว้เทพ นางวราภรณ์ ฟังธรรม นางสาวอรนุช ช่วงพิทกัษ์ นายทวชั นาคบุตร
นายประจวบ ด ารงคสุ์ทธิพงศ์ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวธนพร ไชยพร นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางสุริสา เรืองบุตร นางกานดาวดี มหาอุฬาร นางสาวอุษณีย ์จ าปาวงษ์ นางสาวจารวี ธารณพฤทธ์ิ
นายเอกพจน์ ชาวบา้นกร่าง นางสาวพทุธรักษา ทองเรือง นางวีนา ผะกาทอง นางสาวกมลวรรณ สิทธิบุตร
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล นายสุดสาคร ทองค า นางนิสรีน อ่าวลึกนอ้ย
นางสุภคัจิตา บางแบ่ง นางสาวนิตติยา สมจนัทร์ นางสาวทองใส ณ อุบล นางสาวอุษาวดี ออทะขนัธ์
นางบวัสวรรค ์งามงอน นางสาวพชัรา แตงหนู นางสาวกาญจนา คุม้จนัทร์ นางสาวอารียา ชูทองดี
นางทศัติญา แก่นแกว้ นางสาววจุรี แสนทวีสุข นางธญัญาลกัษณ์ พดัเกิด นางสาวกมลชนก ไตรนาค
นางสาวบุณยวีร์ อดิศยัเดชรินทร์ นางสาววรรณวิมล แกว้สุขโข นางสาวกณุรศาภร จะชาลี นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางอจัฉรา เรืองรัตน์ นางสุธินนัท ์งามเกรียงไกร นางสาวสุจิตตรา อุปนนัท์ นางกมลวรรณ สุวรรณะ
นางพชัรี วิลยัธญัญา นางสาวศิริวรรณ จุ่นหวัโทน นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางเครือทิพย ์แสงพิทกัษ์
นางสาวมทัชรีย ์นาราศรี นางสาวพรศิริมน จุลละนนัท์ นางสาวนาถลดา หุ่นนอ้ยรุ่ง นางสาววรัทยา อินบุญ
นายพลูสุข เณรพงษ์ นางสาวปัณพร ไทยอุบล นางสาวซอนดา้ จนัทรบุตร นางสาววรรณวิมล ภูเด่น
นางพิมพณ์ดา เรืองกิตต์ิพงศา นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นายศรีจุลา จุลาศรี นางสาวอรอุมา เทียนไสย
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท ์สกลุสญัชาติไทย นางบุญเรือน พรมเสนสา นางสาวทิพวรรณ ล้ิมรัตน์ นางสาวสมพงษ ์จนัทร์มา
นางพชัรีพร ชูชาติ นางพรรณทิพย ์เฮ่ประโคน นางสาวพรเพญ็ ปรากฎมงคล นางวรารัตน์ นิลบวัคล่ี
นางสุวิมล สถาวร นางสาวจริยา บุตศรี นายพรภวิษย ์มนตร์วชัรินทร์ นางสาววิกานดา เลิกสนัเทียะ
ว่าท่ีร้อยโทคณิศร ตั้งพรสมาน นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวอารีรัตน์ คณาจนัทร์ นางทศันีย ์อน้ไชยะ
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นายนนัทคม อภิชาชยุตกลุ นางสาวสุพลา สว่างแกว้ นางสาวสุดารัตน์ เจริญบุตร นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางนงลกัษ ์บวัสด นางรัตนา จนัทะคดั นางสาวอรัญญา ลาลี นางสาวจิตรา อ าพล
นางสาวดวงใจ ดีมงคล นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม นางสาวปียภา กรุตไคร้
นางสาวศิริรัตน์ สมัฤทธ์ิ นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นางชมภู เลพล นางสาวทรงพร อุดรพนัธ์
นางสาวอญัชนา งามเนตร นางสาวสุรัสวดี บวัวงัโป่ง นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวจรัสศรี จนัคณา
นางสาวกาญจนา ไชยวงษจ์นัทร์ นางสาวปาลิดา จนัทวงษ์ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีเจริญ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
นางศศิลกัษณ์ ไชยตนั นางสาวอญัชลี เพ่ิมพิพฒัน์ นางสาวสุนนัทา เขียวแดง นางสาวจิราพร พวัพานิช
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางสาวภาวินี สุขะวฒันสินธุ์ นางสาวมาลี บวัขาวสุทธิกลุ นางสาวประภา เอ่ียมดี
นางบงัอร วรรณภาผล นางนริยา บุญมณีสิรีกลุ นางสาวสุภาพร ชารี นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางทชัชภร ฐิติพงศธร นายนาวี กรีธาทรัพย์ นางสาวสุวลัภทัร ค ารัมย์ นางนภสร แผน่ผา
นางภาวลกัษณ์ เจริญมโนพร นางณัฐฌานนท ์กรีธาทรัพย์ นายวชัรชยั เคนค าภา นายสมเกียรติ เรืองศรี
นายวิชยั จุมพล นางอจัฉราพร ทิพบบัหลาบ นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ นายโชติทวี เหรียญทอง
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ นายอานุ ชา้งกลาง นางสาวองัสุมา อบภิรมย์ นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางจินตนา ชูช่อแกว้ นางสาวศศิธร สุขศิริ นายไกรวิทย ์ตนัติเมธีศกัด์ิ นางสาวรัชฎาพร โสขมุา
นางสุภาพร ชิณวฒัน์ นางพิลาวรรณ รอดเยน็ นางลกัษณ์นารา โพธ์ิไชยคุณ นางสาวธญัพร น่วมมานพ
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นายปิยะทตั พรวาปี นางจารุวรรณ มิยามา
นางสาวสุจินต ์ศรีนรเศรษฐ์ นายไชยวุฒิ พิยะ นางสาวนฤมล ตั้งพรสมาน นางสาวองัคณา เหล่าสูง
นายวิษณุ ข าวงษ์ นางขวญัเรือน กนัภยั นางมยุรี พละสาร นางสาวบงัอร ยิงรัมย์
นายกิตติ เจริญเกียรติ นางศรัณยภ์ทัร ชยัอ านวย นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นางปรางทิพย ์จุลเศรษฐ์ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางจิรวรรณ ป้องศรี นางสาวรุ่งนภา การพิมาย
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นางสาวเมริษา บึงไกร นางสาวเยาวธิ์ดา อินขาว นางสาวอารียา คลา้ยสมบูรณ์
นางสุรีย ์รุ่งทิม นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชยพิ์ทกัษ์ นางสาวจนัทรา กสิกรรม นางสาวกลัยาณี คนัทา
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นางสาวพชัราภรณ์ พลูสวสัด์ิ นางสาวศรีไพร สมไพร นางสาวกญัญาณัฐ ธงศรี
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางปิยกลุ บุญมัน่ นายไอสูรย ์ปราบอริพา่ย
นางศิริพร สุภาภาพ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสมบูรณ์ ศรีค  ามุล นางสาวกรรณิการ์ พวงจนัทร์
นางสาวนภสัภรณ์ อุดมสุข นางสาวพินิจ สุราช นายไกรสรณ์ แกว้กองแสง นางประนอม มงคลเจริญ
นายศรายุทธ ตุตะเวช นางอาภรณ์ ทองใสพร นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นางสาวธญัญสรณ์ มาตยน์อก
นางศิริวรรณา ป่ินแกว้ นางวาสนา บุญประเทือง นางสุภาพร ค าประสาร นางธิติกานต ์เกิดกล่ินหอม
นางทวีพร ยงสกลุ ว่าท่ีร้อยตรีกวีชยั บุญประเทือง ร.น. นางสาวรมยช์ลี โสมะนนัทน์ นางเนตรนรินทร์ มีชยั
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงก้ี นางส าลี จนับวัลา นางสาวพจนีย ์ศรีระวงษ์ นางสาวณัตชารีฤ ์ษรบณัฑิต
นางสาวรุ่งนภา อุปไชย นายสหรัฐ ปักเคทงั นางมนพทัธ์ ยิงรัมย์ นางสาววีณ์รฐา โรจน์สิริวรากร
นายชยัรัตน์ ล ้าฤทธ์ิ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสนัต์ นางวรรษมล ทุมพฒัน์ นายเดชา กระแสร์สินธุ์
นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชยั นางสาวนยันา ทรัพยโ์รจน์ นางสาวกญัญาณัฐ นะยา
นางพรจิตร ประกอบมยั นางสาวสุปราณี ค าคุม้ นางสาวจารุวรรณ มาลยัทอง นางพรรษา นิธิปรีชา
นางนภาพร กล่อมสุวรรณ นางสาวสุดาทิพย ์ไชยทิพย์ นางสาวสุณีลกัษ ์แกว้ดวง นางสาวสุพตัรา ศรีจนัทร์เวียง
นางสาวศิรประภา เจริญกลุ นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นางสาวสุวรรณ์ หอมจนัทร์
นายชาริติ สมศรี นางจินตนา ยนตศิ์ริ นางสาวกรรณิการ์ เจริญชา้ง นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางชลธิชา ปานแกว้ นางสาวณิชกานต ์กลีบบวั นางสาวสุชาดา เสียมไหม
นางธณัยสิ์ตา จอมจิรโรจน์ นางสาวอลิษา จนัทร์แซม นางสาวทศันียา อุดมรัตน์ นางณัฐนิช สอาดพงษ์
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นางสาวสุพรรษา ประดบัวรรณ์ นางสาวกญัญาณัฐพชัร์ โพธ์ิรินทร์
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สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับอนุบาล / ประถม จํานวน ทุนๆละ 1,500 บาท)

นางสาวอญัชลี ศรีนคร นางสาวพรทิพย ์บุญสรรค์ อรวรรณ จนัทร์เปล่ง นางสาวเกศแกว้ ฉิมสุข
นางอุบลพนัธ์ มงคลสุภาพงษ์ นางสาวดอกซอ้น ศิริปี นายสมหวงั พลูแข นางวราภรณ์ ทองประเสริฐ
นายนรภทัร สิงห์นวล นางสุพรรษา แกว้ปิยะทรัพย์ นางสมใจ ชยัพิบูล นางสาวกญัญาดา เทศารินทร์
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางกฤษณา รักวิชา นางดาวประกาย ทาธง นายสมบติั อภิบาลศรี
นายนพดล จูสกลุ นางสาวเอมฤดี วรรณพนัธ์ นางอมรรัตน์ แกว้กระจ่าง นางสาวกมลรัตน์ ล้ิมสุวรรณ
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นายสุวิทย ์สีดา นางสุพรทิพย ์ค าดี นางพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง
นางนนัทิญา ฟองมี นางภทัรวดี พรมเตม็ นางสาวนงชนก เรืองมัน่ นางปิยะมาศ ทองเกียรติ
นางฉนัทนา อาพดันอก ว่าท่ีร้อยตรีอรรถวิทย ์สิงหนสาย นางสาวนุศรา ล้ิมเจริญวงษช์ยั นางสาวบุญรวม พงษนุ์ช
นางสาวนนัทิยา สีหาขนั นายปรมตัถ ์ไชยชาญ นายเอกชยั ถาวรประเสริฐ นางวรารัตน์ สจัจโภชน์
นางวีระนุช ปติตงัโข นางสาวกนัยารัตน์ แก่นใน นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข
นางสุมทัชา มาประเสริฐ นางสาวหทยัวรรณ นามเจ็ดสี นางสาวกรนนัท ์โสภาส
ว่าท่ีร้อยตรีด ารงศกัด์ิ ยืนยง นางสาวอิศรา ใจสอน นางสาววริทยา สง่างาม
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รายงานกจิการประจาํปี 2562
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สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับมัธยม/ปวช.จํานวน ทุนๆละ 2,000 บาท)

สวัสดกิารทุนบุตร ปี 2562
(ระดบัมธัยม/ปวช.  จ านวน 471  ทุนๆ ละ 2,000 บาท)

นายสมชาติ สุดสาคร นางสุชาดา แกว้นอ้ย นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางรินทร์จิรา ชยัพรธนาวฒัน์
นางสุวารี นนัทกรพิทกัษ์ นางกมลลกัษณ์ เชาวม์าก นางวาสนา ม่วงเสน นางสาวมลวิภา สิขเรศ
นางดวงเดือน โสภี นางกิตติยา บุตรพรหม นางเอมอร ชา้งมณี นางสาวนาตยา อุดมศิลป์
นางดวงเดือน แจง้ไพร นางวิภาสินี กิจเกวียน นางทศัวรรณ ยินดีวงษ์ นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสงัข์
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางจนัทิมา ราชแพทยาคม นางอจัฉราภรณ์ พ่ึงรอด นางสาวพะเยาว ์เทศรุ่งเรือง
นายเสนีย ์บุนนาค นางณัชชา ยอดยศ นางสาวณฐมน แสงนาค นางสาวอุไรพร จนัทะพนัธ์
นางพชัรี คงเมือง นางสาววาสนา ม่ิงขวญั นางยุพิน ขวญัคุม้ นางสุนิสา จนัทร์แดง
นายสวาท ดีเพง็ นางจนัทนา ศรีหิรัญ นางศิริลกัษณ์ ศรีเจริญ นางสาวบงัอร หอ้ยปาน
นายมนสั สวสัด์ิชยั นางพรพิศ บญัชากร นางศาตพร ชาญณรงค์ นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน
นายปราโมทย ์สวสัดี นางวิทิศา ณัฐรินทร์ นางฐิรชญา มหาสุข นางสาวรัตนาวรรณ ภูทวี
นายณรงคพ์ล เสมเสริมบุญ นางสาวศนัสนีย ์ดอกกหุลาบ นางปวิชญา ผมงาม นางสาวรัตนาพร กองตา
นางกมลพรรณ สิงคโปร์ นางนดัดา อาจคง นางวลัภา แสงสมดี นางอมัพร สีดา
นายปรีชา นาลาด นางศศิกานต ์สอนชยัญาติ นางสาวจินดา แจง้สว่าง นางทรงศรี พลูเพ่ิมสิน
นางส าเริง จงรุ่งเรืองสิน นายจิรพงษ ์ขนัโท นางสาววนัวิสา เนตรพิน นายอนุกร ศาตากร
นายสมวิทย ์อินทรบงกต นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นางคนึง สว่างแกว้ นางจนัทนา อุทยัสาร์
นางสาวสุธมัมา เพช็รเจริญ ว่าท่ีร้อยตรีสมเดช พ่ึงโพธ์ิ นายกิตติพงษ ์ทิพยด์นตรี นายวฒัน์ อุปค า
นางประไพศิลป์ สืบวงษเ์หรียญ นายสมศกัด์ิ ดวงแกว้ นางวชัรี สุวรรณฤทธ์ิ นางบณัฑิตา เขม็ดี
นายบุญเลิศ นิยมรัตน นายคมน์ รัศมีโรจน์ นางสาวอรพินท ์พรมวี นายสุทิตย ์ไชยวงศ์
นางณัฐยา สลบัสม นางศศิกานต ์สิรินพมณี นางฉวีวรรณ จรูญศกัด์ิสิริ นางอมัพร สุวรรณวิจิตร
นายสุนทร ช่ืนพลี นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ นางจนัทร์เพญ็ ศรีจนัทวงศ์ นางสาวรพีพร อินทร์พร
นายพระรช แกว้ระยา้ นางเกษศิรินทร์ กล่ินนิรัญ นางสาวการะเกตุ เกตุจ  ารูญ นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นางบงัอร วรรณอุบล นางจุฬาลกัษณ์ แสนทวี นางวาสนา อินทรภยัจิตร นางวนิดา พลวนั
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน นางประนอม ประนามเก นางพรทิพย ์ส าเร็จดี นางสาวพลูทรัพย ์ศิริคุณ
นายสุชาติ ใจสถาน นางพนิตตา เกิดสมุทร นางธมลวรรณ พงษส์ าราญ นางรวงทอง ดวงจนัทร์
นางสุวรรณี จ านงคส์งัข์ นางสาวสุนนัท ์สรรเพชร นางประทุม ใจสวย นางเบญจวรรณ อุ่นใจ
นางกาญจนา สะเกต็กลุ นายชูศกัด์ิ แสนยะมูล นางสาวชญานุตต ์สุคนธมาน นางสาวรกญัศิคพทัธ์ ศรีภูศิณกลุ
นายสุชาติ แยม้กลดั นางสุนนัท ์พระวงศ์ นางพรทิพย ์พิกลุทอง นางสาวธิชาวดี วรโชติธนพนัธุ์
นางนิภา โฮว นางบานช่ืน บวัระบติั นางสุประวีณ์ เวียงสุข นางนุชนินธร พนัธ์เพง็
นางอุบล ชุมนิตย์ นางสุนทรี สมเสถียรพล นางเยาวรี พรภิญโญ นางเสาวลกัษณ์ ประทีปชชัวาลย์
นายครรชิต เผ่ือนดว้ง นางเดือนนภา สริทยั นางชนญัธร นอ้ยแรม นางชวิศา แรงเริง
นางชุตินนัท ์ขนัโท นางสาวปัญจรัตน์ ไอศูรยน์วบุษ นายนิพนธ์ นอ้ยแรม นางสาววิรัญชนาพร ไชยณรงค์
นางณัชยาภา เอ่ียมยงั นางปริสนา หงษา นายพงศกร ฉลอง นายพนชักร เกิดกล่ินหอม
นายสุวิทย ์สุพฒันานนท์ นางอญัชลี นนัทจ์นัทึก นางลกัษวงษ ์จิระสุวรรณภกัดี นางนภาภทัร วาดนะรัตน์
นางนนัทน์ภสั แดงประทุม นางสุพรรณี บึงลอย นายปฎิการ บวัภา นางวิรัณยา ทองสุข
นางสุนารี นรานุต นางสาวโศภิตา มีแกว้ นางนฤมล ภู่แดง นางสุภาภรณ์ สกลุบุญศิริ
นายชชัลินทร์ โยธาทิพย์ นายสุพรรณ ท าสุนา นางกิตตินนัท ์สว่างทัว่ นางสุพชัญา แสนสุริวงค์
นางสมใจ นพจรูญศรี นางเจนจิรา สุดสุวรรณ์ นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นายณรงฤทธ์ิ เพชรอยู่
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นางสาวอรชุลี ปานหนู นางจารุวรรณ รัตนสุภา นางสาวพชัรินทร์ ดอนนอ้ยหน่า นางสาวพชัรี ยิ่งอร่าม
นายสุรัตน์ ภารราช นายมงคล ชุ่มบริบูรณ์ นางสาวมาลินี จนัทร นางสาวเกษกนก สุขเกษม
นางสาวณปภชั บุรานนท์ นางภวดี พนัธุ์ฟัก นายธีรยุทธ สิมสา นายนุกลู จนัทมิฬ
นางมาลินี ผดุผอ่ง นางบุญลอ้ม สิทธิบุญ นางนิธินนัท ์เอกศิริจิรานนท์ นางสนัทนา สุวสิงห์
นายทรงศิลป์ ศรีธรราษฏร์ นายณฐพร จนัทรัศมี นายสมศกัด์ิ ทองม่วง นางยุพิน ศรีเกตุ
นางพนิดา เมืองทอง นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์ นายสิงห์ สมิดรัมย์ นายอมรศกัด์ิ เสนาราช
นายสถิตย ์ทองใบนอ้ย นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน นายวิชยั มาศรีนอ้ย นางจินดา รัตนานก
นางรัชนี ศรีบรรเทา นางสาวชมภูนุช ลาบึง นางรุ่งสุรีย ์สิงหราช นางอรุณรักษ ์วงศเ์ยน็
นางศุภนาถ ปทุมมาศ นางอ าพร กลมกระโทก นางดวงกมล เดชทวิสุทธ์ิ นายพีระ จนัทร์ทองแกว้
นางรสิกานต ์รัตนอนุจร นายเสกสรรค ์ปิติกรณ์ นางสาวสุวิชชา ฟักทอง นางสาวสุพรรณา สะบก
นายบุญชู ศรีสวสัด์ิ นายค ารณ เพญ็ทอง นางปัทมา บญัญติั นางสาวบุปผา แสงเนตร
นางเขมรินทร์ โตแปลก นางจนัทรธิมา สุคนธทรัพย์ นางเพญ็นภา ติมุลา นางประคอง ม่วงศรี
นางองัคณา จนัทร์แกว้ นางทิพวรรณ ผาสุข นางสุรินทร์ เถ่ือนแกว้ นางสาวไสวรินทร์ หลกัค า
นายอนนัต ์หวงัศกัรทิตย์ นายกฤษณะ สินเพง็ นางประภสัสร แถมสุข นางกาญจนา สุขมาก
นายสนัติ กระจ่างธนโชต นางสิริกร บุญทนั นางสาวดวงกมล แกว้สีดา นายราเชน อยู่เจริญ
นายปิยสนธ์ิ เช้ือทอง นางกหุลาบ พทุธ นางอชิรญา ไสวิจิตร นายปราโมทย ์ในชยัภูมิ
นางชวนชม รุ่งเรือง นางสาวโศภิตา ทดับุบผา นางสิรษา นิยมสุข นางอนงค ์สินธุศิริ
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางสาวสุชิลา ตองอ่อน นางสาวผกาสินี โชติไธสง นางสาวเสาวคนธ์ ทิพยพ์นัธ์
นายประโมทย ์เกตุบุญเล้ียง นางวรัญญา มุทธเสน นายสถิตย ์เป่ียมสวสัด์ิ นางสาวศิริพร จิตมัน่
นางณัทญา รัชพงศ์ นางกฤศมน กล่ินสวสัด์ิ นางนิราพร เพง็ศรีโคตร นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางจิรัชญา เตียเจริญ นางอณัสยา ทองทาย นายอนนัตธ์นภทัร เจริญชยัธนาโชค
นางสุวภทัร นนัทชยับญัชา นางขวญัตา แดงสม นางบวัศรี เหล่ือมนอก นางสาวสุดาทิพย ์ช่ืนอยู่
นางพชรวรรณ์ เพช็รชุม นางจินตนา ศิริขวา นางสิรินนัท ์พลิคามิน นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
นางนงคนุ์ช ภูมี นายมานพ พนะจะโปะ นางสาววิภาดา ขนัทอง นางสาวชญาดา มีเพียร
นายมณเฑียร พนัธุมาศ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวมนสันนัท ์เจริญ นายธนทั สืบสร้อย
นางฉนัทนา ทองมนต์ นางชญัญา พรรณศรี นางสาวกลุนิษฐ์ สุขเกษม นางนารีรัตน์ สาลีมน
นางสาวสินาวฒัน์ สุคนธทรัพย์ นางอาภาภทัร อินทอง นายสมัฤทธ์ิ พาศรี นางสาวสิริลกัษณ์ ลครศรี
นางลดัดาวลัย ์อยู่พนัธ์ นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางสุพตัรา รักสวน นางจินตนา อวนพล
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางรุ้งลาวลัย ์แจ่มศรี นางสาวนวลนิตย ์อุ่นเรือน นางพชัรี คณิตพิพฒัน์พงศ์
นายกฤษณ์ เพช็รเยน็ นางสาวณภทัร อรุณส่ง นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนตั นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นางนนัทิภาคย ์ยิ่งธนสารสมบติั นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นายชนะ กล่อมใจ นางสาวรวิวรรณ มูลทาดี
นางรัญภา พรบญัชาตระกลู นางพชัราภรณ์ จนัทรมณี นางสาวพชัรวรรณ จนัทสอน นางสาววรัญญา เพลียอรุณ
นางเสาวลกัษณ์ ศรีบวัพนัธ์ุ นางพานทอง ม่ิงชยั นางสาวภคัจิรา วิชิตโชติ นางสาววิรัลพชัร ธนวชัรีไพศาล
นางสุกญัญา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา นางสาวอมัภิการ์ ชุนบุญ นางสาวกรุณา ทองสวสัด์ิ นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพยท์วี นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางสาวพรทิพย ์ขนุไชยา
นายอดิสรณ์ เอ่ียมเจริญสุข นางแวว ปฏิทศัน์ นางสาวเซียะไน ้กาสาดาวเรือง นางลภสัรดา จรดล
นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางนิศาชล บุญประกอบ นางสาวสรัลชนา บวัใหญ่ นางศิริลกัษณ์ ทิมา
นายภาคภูมิ จุปะมดัถา นางจินตนา งามเกิด นางกนิษฐา ถีเจริญ นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกลุ
นางสาววนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางจินตนา เล่ียมชาญชยั นางอรปรียา โสดา นางมาลยั คะบุตร
นายประภาส จนัทร์โคตร นางภาวนา ศรีอ่อน นางณัฐธิดา ปานม่วง นางสาวกญัญารัตน์ มุ่งมี

รายงานกจิการประจาํปี 2562

สวัสดิการ

สวสัดกิาร ปี 2562

ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับมัธยม/ปวช.จํานวน ทุนๆละ 2,000 บาท)



26
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จาํกดั

นางสาวฉตัรสิริิ ิิ นทร์ ทองแท่ง นายศุภกิจ สุกสกลุนี นางยุพา สุดเขียว นางสาวลกัขณา ศรีรักษา
นางดรุณี ภูมิสวสัด์ิ นางสาวช่อลดา วงคเ์ครือศร นางเรศวรัณยา รอดดี นางองัคนา พชัรอานนท์
นางสาวรุ่งทิพย์ กอ้นแกว้ นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสาวนทัธมน แสงสว่าง
นางจนัทนา คูมีชยั นายทศพร น่ิมแสง นางศิริิ ิิ กนัยา บณัฑิตยศสกลุ นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกลู
นายสงักดั สิมสินธุ์ นางปัปัปฐยารัตน์ สิริิ ิิ โภคากร นางสาวรัชญา เทียนอร่าม นางสรัลชนา ศรีช่วย
นางดาวประกาย ระโส นางลภสัรดา พาลึก นางสาวณัฐธยาน์ แสงโลชา นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นางอรวี นิจจอหอ นางวิไลวรรณ เจียดรัมย์ นางสาวลกัษณ์ สร้อยสนธ์ นางกาญจนา ร่มเยน็
นางนิภาพร ม่วงกลู นางปราณี พวงบุญ นายพรชยั สาสมคัร์ นางณฐมน ทองโอน
นางชูตินนัต์ สิทธิโยธิน นางสาวณัฐชนญั วนัซอและ นางนวพรรณ วชิรเข่ือนขนัธ์ นายราชนั พิมพท์รัพย์
นางนนัทน์ภสั เล่ืองลือสนธิกิจ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวอมัพิกา ลีสุวรรณ์ นางณัฐสุดา ด ารงคสุ์ทธิพงศ์
นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางสาวสมเพียร ตะทองตา นางกลุนิภา บุตรสาร นางสาวกาญจนา หวาเกตุ

นางอุไร ฤกษง์าม นางสาววรัทธยาน์ พรหมสมบตัิัิั นายเมธี สมเสือ นางสาวธณัยจ์ิ์ิ์รา ศิริิ ิิ รัตน์ภรสุภา
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางสาววชัรียา ชาติหระคุณ นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางส าเริง ท าดีกลุ
นางสาวปวีณ์ณุช นาคโต นางยุพาภร ขาวเปีปีป่ยม นายธนวฒัน์ โปร่งทะเล นางศจีมาศ อินทโสภา
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางสาวพฒันาภรณ์ คุณพรหม นางณลาวลัย์ พรรณชยภูมิ นางกญัญาลกัษณ์ สิงห์เหลือง
ศลัยช์ยัยศ ภูดิทเดชวฒัน์ นางอญัชนา พฒันา นางสินีนาฎ มีทิศ นางศิริิ ิิ รัตน์ ขีดศรีทอง
นางนฤมล สุนทอง นายอุดมพร เด้ียปิปิปย์ นายพีรสรรค์ สามิตร นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางสาวเอมิกาญ ชิดชยัภูมิ นางวาสนา พิศวง นางสาวจนัทร์จิรา เอ่ียมศรี นางณัฐนนัท์ ชาวดอน
นางทศันีย์ ภูมิลาด นางสาวฉวีวรรณ อ่ิมส าราญ นางรุ่งอรุณ เสน่หา นางรุนนิสา ตะนาดะ
นางสาวบุญรวม พงษนุ์ช นางสาวจนัทรา ประเสริฐศรี นางสาวพนัทิพา วารีเขต นายไชยวฒัน์ แกว้เอียด
นางวนัเพญ็ พนัเดช นางช่ืนใจ ไชยประทุม นางสาววรลกัษณ์ โสไกร นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางวิภาดา ทองรัตน์ นางยุวดี หอมช่ืน นางอญัชลี พงษเ์วียงจนัทร์ นางรัมพา ค าแกว้
นางสุลาวลัย์ ล้ีอิศรามาศ นางยุพินธ์ เทียงค  า นางขนิษฐา สุขสาม นางสาววิชุดา คงบุญ
นายชินวฒั แกว้สุวรรณ นางสุริยพร เพชรม่อม นางวรรณพร ค าหร่ิม นางภทัราทิพย์ ทองเมือง
นางล าดวน ขอเหน่ียวกลาง นางสาวพิทยาธร โยธาภกัดี นางละออ ทาไว จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขนุทด
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางสาวกลัยาณี ทองเชิด นายสญัชยั รัตน์นอ้ย นางจตุพร สาระภาพ
นางนิภาภรณ์ ดวงสิน นางเขมิสรา มะลิฉ ่า นางเปรมกมล ทพัเทพเทวินทร์ นางชุมนุมพร เฉลียวศิลป์ป์ป
นางสาวเทียนทอง นอ้ยลา ว่าท่ีร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชยั นางอุบลวรรณ ชิตทว้ม นางปิปิปยรัตน์ เจียรสวสัด์ิวฒันา
นางวรรณี บุญรอด นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นายชยัชาญ แหวนหล่อ นางปาริชาติ ฝัฝัฝ่งสระ
นางวรรษชล ขนัโมลี นายค าตนั สีมา นางสาวศิริิ ิิ พร แกว้พวง นางบวัหลา้ ผลอ่อน
นางอารยา วงคษ์า ว่าท่ีร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กลุวฒัน์ นางนุชจรี นาเมืองรักษ์ นางกสุุมา รอดดี
นายทองศูนย์ สิมมา นางสาวสิริิ ิิ ลกัษณ์ คชพนัธ์ นางสาววิลยัรักษ์ ทองผล นางปทิตตา หม่ืนทิ
นางก่ิงเพชร ป้ป้ปองแกว้ นางสาคร วรฉตัร นางสาวประภสัสร ชุมภูงาม นางธญัญธร เมฆพฒัน์
นางหทยัรัตน์ แปงจิตร์ นางจนิตย์ ตนัสถิตย์ นายญาณกวี บุญทนั นางสาวอนญัญา ออละอ่อน
นางสาวภสัรารัตน์ กีรติชยัชนินทร์ นางสาวพิศน์ฐิ์ ิ์ ศา เอียดเกล้ียง นางกาญจนา มาบุญช่วย นางประภาพร ร่อนทอง
นางน ้าฝน พนัภู นางสุริสา ภูมิศาสตร์ นางอาลี สุกสกลุนี นายสมัฤทธ์ิ พาศรี
นางพชัรินทร์ ข  าเถ่ือน นางสุมิตรา ไตรสงคราม นายจิรเดช โยธามาศ นายณัฎฐ ศรีเสาวลกัษณ์
นางภทัรา ไปล่โสภณ นางพชรรัชต์ นพธญัสวสัด์ิ นางศิราณี จนัทร์ไทย นางพิมพล์ออ คงกิจไพศาล
นางนิรัญ เปรมพงษ์ นางรมิตา ภกัดีค  า นางจินตนา โสรดสง นางกลุนิภา บุตรสาร
นายจรัญ หล าต  ๋า นางวิภาวดี ไสยราช นางอิสรีย์ ไตรสุธา นางประทุม ใจสวย

รายงานกจิการประจาํปี 2562
สวสัดกิาร ปี 2562

ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับมัธยม/ปวช.จํานวน ทุนๆละ 2,000 บาท)สวัสดิการ

นางกญัญา สุขนิยม นางกชกร สุริยะ นายสมควร สุรเนตร



27
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จาํกดั

27

รายงานกจิการประจาํปี 2562
ภาคผนวก

นางกญัญา สุขนิยม นางกชกร สุริยะ นายสมควร สุรเนตร

สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับปริญญาตรี/ปวช. จํานวน ทุนๆละ 2,500 บาท)

สวัสดกิารทุนบุตร ปี 2562
(ระดบัปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 406 ทุน ทุนละ 2,500 บาท )

นายณรงค ์ธีระกลุ นางอรพิน บวัเมือง นางอรุณวรรณ์ ศิริสมบติั นางอมัพร ซาแพง
นางชุติมา กงัสดาร นางอรทยั แสงตะวนั นางมนชัยา พนัธุ์สีดา นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
นายณรงคกิ์จ สุขรุ่ง นางประไพ เมืองหมุด นายทศัชยั รจนาสนัห์ นางนนัทวรรณ ภูนุช
นายสญัญพงศ ์วชัรชยัตระกลู นางพิสมยั ป้องสุ นายกลวชัร สุขศรีใส นางวรรณา ทินนอก
นางอุษณีย ์ข าดวง นางสุวรรณา ภูมิพฒันไชย นายยงยุทธ มณีวิหค นางสาวภควิณา เผือกแกว้
นายพนูสุข แจง้ไพร นางบงัคม ป้องประสิทธ์ิ นางชนิดา นนตะพนัธ์ นางนภสันนัท ์คงมีสุข
นางจินตนา ปล้ืมจิตต์ นางเยาวลกัษณ์ อึงสวสัด์ิ นางกอบแกว้ เช่ียวพิมลพร นางสุชาดา วรพนัธ์พานิช
นายก าจดั สุวรรณปาล นางสรัณยา เสมเสริมบุญ นางศิริพร ปิติกรณ์ นายธชักฤช พงศว์ชัร์
นางนารี บุญเผือก นายกฤตภาส ด าศรี นางหทยัทิพย ์รอดดี นางสุกลัยา แยม้ชะยา
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางกรูอสดะ๊ กจิู นางสาวปิยะดา ชนศัรุติพนัธ์ นางพชัรินทร์ พิชิตปรีชา
นางวชัรี พงษอิ์ศรานุพร นายวิชาญ บวัส าอางค์ นางสุชญัญา จิตมงคลบุตร นางพรปวีณ์ แซ่ล่ิม
นางละออ พระวิเชนทร์ นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางแสงระวี ส าเภานอ้ย นางอุบล จงศรีสุข
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางสาวจารุภี จนัทร์เทพ นายพรหม วฒันศิริ นางอระไทย มณีโสภา
นางอภิกญั เลิศวาสนา นางกนกวรรณ อ่อนตา นายสนัติ ศรีชยัปัญหา นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางสุดารัตน์ โพลง้ละ นายสาคร ค าศรี นายอภินนัท ์กอ้นกลีบ นางมนตทิ์พย ์ใบทอง
นางรัตนา บุญแจ่ม นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพฒัน์ นายวิบูรณ์ ชยัเข่ือนขนัธ์ นางสาววาสนา ปิยมาตย์
นางณัฐสมร โสตะจินดา นางอ าไพวรรณ ไชยอนนัต์ นางวิภา ภู่ทอง นางพชัรนนัท ์มงคลอริยวงศ์
นายบุญนาค จนัทร์ปราง นางเบญจมาศ ชุมเดช นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้ นายสมศกัด์ิ สุขี
นางลดัดา งาสุวรรณ นางไพรัตน์ บุญตรานนท์ นายมานพ มีสุข นางวิภารัตน์ ปาลศรี
นายธนินท วรรณพาหุล นายวนัชยั สุวรรณธีรกลุ นายชชันนัท ์โยธาทิพย์ นางรัตนา แก่นสารี
นางสมปอง เอ่ียมบุญ นางวิไลวรรณ แกว้เกษการ นางปุลพร โนนนอ้ย นางนิลุบล ทิพวรรณ
นางสุวรรณี กิจสมโภชน์ นางสุวลกัษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ นางลดัดาวลัย ์สุดทอง นางพรนิพา พนะจะโปะ
นายชยัฤทธ์ิ สว่างใจ นางกาญจนา ประจุดทะศรี นางณฐินี มีสุข นางสาวกมลพรรณ ขนานแขง็
นายสวสัด์ิ แถลงศรี นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นายสิทธิพล ภู่ทอง นางดาราวลัย ์ยิ่งหาญ
นางสุปราณี จินตวร นางเยาวภา ชมดวงจนัทร์ นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางสาวชญาดา ดิษฐกระจนั
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นายพลฏัฐ์ ธนพรรุ่งเพชร นางสาวนิสา นุ่มทองค า นางสาวปาริฉตัร กลอนฉ ่า
นางชญัญาพชัญ์ กิจบ ารุงศรีวงศ์ นางรัชดาวลัย ์ศรีสวสัด์ิ นางเพญ็ศรี ใจหลกั นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ
นางผกามาศ พรหมวิชิตกลุ นางลกัขณา ขวญัยืน นางสายสมร ใจยิ้ม นายตรัยยเ์ดช ชุมเดช
นางนาตยา ผสมทรัพย์ นางสาววนัเพญ็ หงษบิ์น นางกนกพรรณ จนัทรัศมี นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน
นางจุรีรัตน์ สุขปัญญา นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นางศิริพร เวชชพิพฒัน์
นางถวิล จัน่มุย้ นายภิรมย ์คงเหล่ นางสุพรรณี บางผ้ึง นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์
นายจีรพงษ ์รุจิเรขวตัร นายทศพร ถือพดุซา นางอารี จนัทร์เกิด นางช่ืนจิต รอดสงัวาลย์
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางจนัทร์เพญ็ ศรีไสยเพชร นายชรินทร์ ศิริพนัธ์ นางล ายอง เรืองรุ่งโรจน์
นางทศัน์กมล รักไทย นายนิเวศน์ เหมมหาลาภ นายทวีศกัด์ิ คณนา นายสุชาติ ทรัพยป์ระมูล
นายประศิษฎ ์พลูสวสัด์ิ นางอิศราพร ศรีหานารถ นายอารัญ บุญพุม่ นางอรวรรณ วยัวุฒิ
นางพชัริน วงษป์ระเสริฐ นางชุติมา มามีเกตุ นางจิรวรรณ เอ่ียมยิ้ม นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางรัศมีแข ถือพดุซา นางสาวณัฏฐ์คนนัท ์พดัศรี นางสิรินดา ศรีสงัข์
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นางมณี ค าดวง นางสาวกญัจนภคั ค าปรีชา นางอจัฉรา สุขสวสัด์ิ
นางพรรณนิภา ฤดีอคัรเสรี วนัเพญ็ เล่ียมยองใย นางศรีลมยั ทองหนา นางภาณุมาส ครูท านา
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ภาคผนวก
รายงานกจิการประจาํปี 2562

สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร ป 2562
(ระดับปริญญาตรี/ปวช. จํานวน ทุนๆละ 2,500 บาท)

นายพิสิษฐ์ รัตนอมัพรโสภณ นางรัชดา ดีจะมาลา นางอรทยั หอมเนียม นางกิติมา มีชยั
นางผาสุข ศุภรเมธี นางกนัยา คงสง นางสาวอรอุมา ศรีเอ่ียมจนัทร์ นางสาวธญัยธรณ์ ศรีธญัรัตน์
นายวิสาร ภู่ไพบูลย์ นางสุภา ป้อมลอย นางเพญ็นภา บุญก่อน นางณัฐฐาพร ตั้นภูมี
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางฉวีวรรณ วิเศษลา นางวารุณี สงัฆะศรี นางเพญ็พรรณ ทองปอนด์
นางเบญจมาส อุทกศิริ นายเอกพจน์ กนัภยั นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข นางเครือทิพย ์สญัส าราญ
นายเบญจะ บรรจงอกัษร นางก่ิงดาว เทือกขนัตี นางฉตัรหทยั นกัฟ้อน นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นายมงคล แกว้เกษการ นางบุษบา โคตพนัธ์ นางบุศกร ณ นคร นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางจนัทนา ป่ินทอง นางภทัรศรี ไกรพินิจ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
ว่าท่ีร้อยโทขจรศกัด์ิ เจริญฤทธ์ิวฒันา นางศิริพร เสือทองค า นางพิมผกา พอ่คา้ชา้ง นางแดง แววกจุเจือ
นางเพียงเพญ็ พชรสุวรรณสิริ นายประจวบ เถ่ือนถ ้า นางปานใจ ชาญพิทยา นายธวชัชยั จ าเมือง
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางพณิตา กอนจนัดา นางประภาพร ขนัสุวรรณ นางสาวสุนนัทด์า สาธร
นางนภสร วฒันพานิช นายไพทูร จนัตะเภา นางบุษบา ชูแสง นายสายนัต ์สิงห์ศรี
นายพนูศกัด์ิ ดวงพรหม นายไพบูลย ์ทกัษิณะมณี นางสาววนัวิสา ทองเยน็ นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ
นายสุวิทย ์พนัธ์ุหินลาด นางนภาพร สุรเนตร นายพรชยั จงสุวฒัน์ชยั นายวิเชียร จงดี
นายอภิชาติ น ้าผ้ึง นางชลิดา สุขประสาร นางปัทมาภรณ์ เรืองนก นางมนสันนัท ์วงศก์าฬสินธุ์
นายธนบตัร วงศสุ์ธี นางอาภรณ์ แจ่มแจง้ นางสาวประยูร ทูลธรรม นางขวญัใจ ทองโชติ
นางนนัทน์ภสั สวสัด์ิชยั นายศุภชยั ม่ิงมงคล นางนนัทนา บวัสุข นายบุญช่วย งานยางหวาย
นางปาริชาติ องัคณาเอมอร นางพชัรี สมัฤทธ์ิ นางสาวทิฆมัพร คงสกลุ นางสาวสุภทัรา บูรณประเสริฐ
นายธีระยุทธ ระฆงัทอง นางกาญจนา ทาวรรณ นางนวพร สีดาแกว้ นายสายณัห์ นิยมทอง
นายสุทธิวุฒิ นนัทจุติ นายกิตติศกัด์ิ จนัทร์เปรม นางบ ารุง หาญสุวรรณ นางสาวชวนชม กลางวาปี
นางธีรวรรณ อุดมพานิช นายภิรมย ์รุ่งเรืองวณิชกลุ นางปัทมาพร ศรีอาภยั นางสาวพนิตพิชา คงศิริ
นางสุรีรัตน์ เปล่ียนบางชา้ง นางศศิมา เกตุบุญเล้ียง นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นายประกิจ สมัฤทธ์ิผล
นางวนัทนีย ์อนุศาสน์อมรกลุ นางชลิดา สีหามาตย์ นางเกษร ผลบุญ นางสาวเปรมยุดา ถาวร
นายไพวรรณ ศิริเนตร นายสมสินธ์ รักบุญ นางประนอม อินทะวุธ นางสาวปัทมิกา มลาฤทธ์ิ
นางพนิดา สุนทรพิทกัษก์ลู นางแววมณี ฐาปนพงษไ์พบูลย์ นางสุจินต ์เฮมโนนทอง นางกนกนาถ อ่วมมีเพียร
นายชวพล บริรัตนะวงศ์ นายบณัฑิต บุตรค าโชติ นางช่ืนจิต แกว้แสงเอก นายฐิติวุฒิ โยทยัเท่ียง
นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ นางณัฎฐนนัท ์ดวงจนัทร์ นายชรินทร์ รู้อ่าน นางสาวพิมพภ์ทัรา ศิริจารุกิตต์ิ
นางวรางคณา ใยส าลี นางวรณัน ปรีเปรม นางกศิณ์นนัท ์เพง็ประภศัร์ นายสุจินต ์สีดี
นางอารี วิสูตรโสภณา นายณัฐกร ศรีทบัทิม นางจ าปี นิลอรุณ(วดัทรงธรรม) นางศิริรัตน์ บุญช่วย
นางกนกกาญจน์ ระฆงัทอง นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์ นางทศัณี ทะนนัชยักลุ นางราตรี ค ากิติ
นางธญัลกัษณ์ นวลศรี นางสุมาลี จิตรเพียรคา้ นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสารี ผอ่งสุวรรณ์
นางกาหลง ทบันิล นางอรพินท ์อาจจะบก นางกสิณา บุญทะระ นางประภสัสร สายอุปราช
นางกาญจนา ธีระกลุ นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางสาวณิชชา ศิริพาณิชยศ์กนุต์
นางศรัญญา ท าสุนา นางอญัชนีย ์สมศรีสุข นางรัตนา พุม่ไพรินทร์ นางสกณุา คุณดิลกสิโรดม
นางกลุณดา กระจ่างธนโชต นางเพียงใจ พงษย์ิ้มแยม้ นางมณฑา สุวิชาชนนัทร์ นางยุพยง ล่ามแขก
นางวารุณี วงศพิ์มพพ์ระ นางศิรินภา อีสา นางค าแฝง บุญเชิด นางสุนิสา ดอกพิกลุ
พนัจ่าเอกเศวต อวยจินดา นางกญัญา มีนายน นางสุพร วรรณกลาง นางธิดา พรมาลยัรุ่งเรือง
นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นางทองสุข วิลยัศิลป์ นางเรณู อน้ขวญัเมือง นางนริสรา ช่วงโชติ
นางทศันีย ์พนัธ์ุซาว นายวุฒิชยั วนัทมาตย์ นางรมณ ศรีวิเชียร นางจารุวรรณ ลาภมูล
นางบุปผา บุญธรรม นางสาววชัราพร ประสารพนัธ์ นางสรัลรัศม ์พลตรี นางสุนนัท ์พรพินนท์
นางสาวพฒัน์ชญา ทองแซม นางมณีวรรณ สาบุตร นางนภา ศรีอ่อนคง นางสาวสุนิสา คณะธรรม
นายนราวุฒิ ปล้ืมบ าเรอ นางรัตนาภรณ์ นนัทกร นางสาวทิวาพร พุม่พวง สิบโทศกัดา แจ่มแจง้
นางศิวพร จนัทร์ฉาย นายสมชาย รอดเล้ียง นายสมนึก นุ่มเกล้ียง นางวรารัตน์ คงทอง
นายสหะชยั แสงสุนทร นางล าพลู เกิดปัญญา นางศิริขวญั ใกลชิ้ด นางจินตนา ศรีแนน
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นางอญัชลี คณานบั นางอนงค ์แยม้ผอบ นางพรนภา จุย้เจริญ นางพิมพล์ออ คงกิจไพศาล
นายวฒันชาต ทศันศร นางกรรัฐ พงศพ์ฒัน์ นางร าเพย สิงห์นอ้ย นางสาวมนสันนัท ์ชูจิตต์
นางราตรี ฤทธิเดช นางสาวปุณณิญากร ฤทธ์ิช่วยรอด นางวาสนา ภคัดีรัตนมิตร นางสาวรัตนดาว วนาภรณ์
นางวรนุช โหงวสอาด นางเบญจวรรณ เวชกลุ นางนาตทยา บุญมาศ นางธมกร ป่ินมงักร
นางสาวศศิวิมล อัง๋สกลุ นางสาวรจนา ประวาสุข นางชลทิชา นวนเกตุ นายธานินทร์ เพลิดพราว
นายสมยศ เล๊ียบประเสริฐ นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางสาววาสนา ขมุโมกข์ นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นายวรพจน์ สิงหราช นางวิรยา ต๊ิบกนัเงิน นางมสารัศม ์อภิเมธีธนากิตต์ิ นางบุญรัตน์ บุญชู
นางนงลกัษณ์ ศรีสงัขแ์กว้ นางนภสัธมล ทองนอก นางจุดาพร สุขี นางจ าปี นิลอรุณ
นายวิลาศ ดีสอน นางอลินวลยั ภาณุปพนรัชต์ นายทองพลู วรรณนา นางผกามาศ พรหมวิชิตกลุ
นางจนัทวรรณ ธนาวุฒิ นายวิชิต เครือยา นางธนาวดี คงเจริญ นางบ ารุง หาญสุวรรณ
นางศิรินนัท ์เช้ือทอง นางนวลปราง แป้นเหมือน นางสมถวิล จนัทร์งาม นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางบุญธิดา จิตตภ์กัดี นางสุวิมล ฟักแสง นางกาญจนา แกว้พนัมา นางเปรมิกา ตน้โพธ์ิธรรม
นางวงเดือน พลงัสนัติกลุ นางพชัรี สุขนิยม นางสุมาลี พทุธวงค์ นางศรีวณี ปรีชาสุชาติ
นางกาญจนา บุญศรีประเสริฐ นางดารารัศมี ดีปัญญา นางสงัวาลย ์ทรัพยป์ระเสริฐ นางถวิล จัน่มุย้
นายสถาพร เจริญเตีย นางสาวนวลฉวี เตชะมา นางชมพนุูท ข าเจริญพร นายสิทธิพล ภู่ทอง
นางนิรมล เจียมวิจกัษณ์ นางศิริมา ทองแท่ง นางสาวรสสุคนธ์ ทองทา นางผาสุข ศุภรเมธี
นางสุมาลี อภินนัโท นางสาวอ าไพ สายชล นางสาวจนัทรา โกพฒัตา นางวนัทนีย ์รายะรัตนกาญจน์
นางรวมรัก ยิ้มแยม้ นางมณฑาทิพย ์เมืองสวรรค์ นางสาวจิรัฐา สิงห์คาร นางสิริกานต ์พรหมช่วย
นางเกณิกา แตงกวา นางธนาวดี คงเจริญ
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