
ภาคผนวก
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วิธีคิดเงินปนผล

วันที่ หุน วิธีคํานวณ

หุนรายเดือน X เวลา X 4.40%

เงินปนผล

30 พ.ย. 62 ยอดยกมาตนป 100,000 100,000 X (12/12) X 4.40% 4,400.00

31 ธ.ค. 62 1,000 1,000 X (11/12) X 4.40% 40.33

31 ม.ค. 63 1,000 1,000 X (10/12) X 4.40% 36.67

29 ก.พ. 63 1,000 1,000 X (9/12) X 4.40% 33.00

31 มี.ค. 63 1,000 1,000 X (8/12) X 4.40% 29.33

30 เม.ย. 63 1,000 1,000 X (7/12) X 4.40% 25.67

31 พ.ค. 63 1,000 1,000 X (6/12) X 4.40% 22.00

30 มิ.ย. 63 1,000 1,000 X (5/12) X 4.40% 18.33

31 ก.ค. 63 1,000 1,000 X (4/12) X 4.40% 14.67

31 ส.ค. 63 1,000 1,000 X (3/12) X 4.40% 11.00

30 ก.ย. 63 1,000 1,000 X (2/12) X 4.40% 7.33

31 ต.ค. 63 1,000 1,000 X (1/12) X 4.40% 3.58

30 พ.ย. 63 1,000 1,000 X (0/12) X 4.40% 0.00

รวม 4,641.92

เงินปนผล  คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจํานวนเงินคาหุ นที ่สมาชิกสะสมตาม
ระยะเวลาของการสง คูณดวยอัตราเงินปนผลในปนั้นๆ

รายงานกิจการประจําปี 2563

เงินปนผล

วิธีคิดเงินปนผล
คํานวณโดยใช ยอดปนผลป 2563 

รอยละ 4.40

ตัวอยาง  การคํานวณเงินปนผล
- ยอดยกมาตนป (หุนสะสม ตนป) 100,000 บาท
- ยอดหุนสงหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
- อัตราเงินปนผล  4.40% 
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ตัวอยาง  การคํานวณเงินเฉลี่ยคืน
- ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 50,000 บาท
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
  จํานวนเงิน = 50,000 X 10.00 % 
                = 5,000.00 บาท

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน คํานวณโดยใช ยอดเฉลี่ยคืน 2563 
รอยละ 10.00

เงินเฉลี่ยคืน  คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูเสียดอกเบี้ย โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู
ที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 62  ถึง 30 พฤศจิกายน 63 คูณดวย
อัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ กําหนดไวในแตละป 

ตัวอยาง  การคํานวณเงินเฉลี่ยคืน
- ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 50,000 บาท
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
  จํานวนเงิน = 50,000 X 10.00 % 
                = 5,000.00 บาท

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
          = 4,641.92 + 5,000.00  
          = 9,641.92 บาท
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คํานวณประกันตาย และเงินฝากออมทรัพย
เพื่อเปนหลักประกันเงินกู

วิธีคํานวณ

วิธีคำนวณประกันตาย และเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ 
 

1.  ประกันตาย หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญ แล้วยังมีหนี้คงเหลืออยู่   
 เช่นกู้ 1,000,000 มีหุ้น + บัญชีเงินฝากเล่มสีน้ำเงิน 20% = 200,000  

 คำนวณดังนี้  1,000,000 –  200,000 เหลือส่วนเหลื่อมหนี้ = 800,000 ที่ต้องทำประกัน  
                         (ยอดกู้)  -    (หุ้น)  +  (บัญชีเงินฝากสีน้ำเงิน) 
  สรุปต้องทำประกัน (ทุน) 800,000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 64)  340 บาท /1 แสน = 2,720 บาท 
 หากผู้กู้มีการทำฌาปนกิจครูไทย ฌาปนกิจ สส.ชสอ. และฌาปนกิจ (สสอ.รท.) สามารถนำเงิน
สงเคราะห์ที่คาดว่าจะได้รับกองละ  570,000 บาท มาหักออกจากส่วนเหลื่อมหนี้ที่ต้องทำประกันตายได้  
 เช่น กู้ 3,000,000 บาท  มีหุ้น + บัญชีเงินฝากเล่มสีน้าเงิน 20% = 600,000   และทำฌาปนกิจครูไทย 
ได้รับประมาณ 570,000 บาท   ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับ 570,000 บาท ฌาปนกิจ สสอ.รท. ได้รับประมาณ 570,000 บาท 
  (3,000,000 – 600,000– 570,000 – 570,000 – 570,000) เหลือส่วนเหลื่อมต้องทำประกันตายอีก 
690,000 บาท 
  ทุนประกัน 700,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 64)  340 บาท /1 แสน = 2,380 บาท 

2. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการ         
หนีหนี้ กองทุนผู้ค้ำจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้สามัญคงค้าง)  

 หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญ (กลุ่มข้าราชการ) >> กู้แล้วมีเงินได้คงเหลือต่ำกว่า 20% (เกณฑ์เดิม) หรือ    
ต่ำกว่า 30% (เกณฑ์ใหม่) และหรือมีผู้ค้ำประกันไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน 
  สำหรับกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือครูเอกชน อยู่ในเงื่อนไขต้องเปิดบัญชีเป็นหลักประกันทุกกรณี 
 วิธีคำนวณ  คิดจากยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ ณ 30 พ.ย. 63 คูณร้อยละ 0.50  เช่น มีหนี้เงินกู้
คงเหลือ 2,000,000 บาท  x 0.50  = 10,000 บาท  (ถูกเก็บเข้าเงินฝากเป็นหลักประกัน) 
 ยกเว้นกรณีผู้กู้มีหลักประกันบกพร่อง เช่น มีผู้ค้ำประกันตาย หรือออกจากสหกรณ์ และผู้กู้ไม่จัดการ
เปลี่ยนผู้ค้ำประกันใหม่ กรณีจะถูกหักเงินฝากหลักประกันร้อยละ 1 ของหนี้เงินกู้คงเหลือ 

    3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้รวมหนี้ (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีการหนี
หนี้ กองทุนผู้ค้ำประกันจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้เงินกู้รวมหนี้คงค้าง) หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ (กู้เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป)  
อยู่ในเงื่อนไขต้องเปิดบัญชีเป็นหลักประกันทุกกรณี วิธีคำนวณตามข้อ 2 

     4. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการ
หนีหนี้ กองทุนผู้ค้ำประกันจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้ฉุกเฉินคงค้าง) หักในกรณผีู้กู้เงินฉุกเฉินปกติ (กลุ่มข้าราชการ) 
   กู้แล้วมีเงินเหลือต่ำกว่า 20% (เกณฑ์เดิม) หรือต่ำกว่า 30% (เกณฑ์ใหม่) หรือมีผู้ค้ำประกันไม่ครบถ้วน 
     ตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน  / วิธีคำนวณตามข้อ 2 

 5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สฌ.สอ.สป.) หักเป็นเงิน
ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 50 บาท 
 6. สมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ สส.ชสอ. และสสอ.รท. หักเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี 2564  ตาม
อัตราการเรียกเก็บของแต่ละสมาคม 
* หมายเหตุ   - เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ  หรือ กู้ กบข. หรือกู้ฉุกเฉิน สมาชิกสามารถขอคืน
ได้เมื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินให้ถูกต้องครบถ้วน หรือชำระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว 

 - แต่สำหรับเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้รวมหนี้ จะขอคืนได้เมื่อชำระหนี้คืนสหกรณ์
ครบถ้วนแล้ว 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันตามข้อ 2-4 สมาชิกเจ้าของบัญชีจะได้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 

**สำหรับสมาชิกที่เงินปันผลติดลบ  ทางสหกรณ์จะเรียบเก็บเพ่ิมโดยรวมไปกับยอดใบเสร็จรับเงนิเดือนมกราคม 2564** 
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 กรณีที่ 2 มีอื่นๆ นอกเหนือจากกูสามัญ
  เชน กูฉุกเฉินปกติเคานเตอร และกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง Covid - 19
( AA  นอยกวา ยอดหนี้คงเหลือกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง Covid - 19 รวมกับยอดหนี้คงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร)  
  = ไมสามารถถอนได
  ตย.  = 22,000 < (100,000 + 70,000)  = ไมสามารถถอนได
( AA  มากกวา ยอดหนี้คงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร )
  ตย.  = 22,000 > 15,000    = ยอดเงินที่ถอนได 7,000 บาท  
( AA  นอยกวา ยอดอนุมัติเงินกูฉุกเฉินATMเต็มจํานวน เชน อนุมัติ150,000 กดใชไป 50,000 
ใหนํายอด 150,000 ในการคํานวณ)  
  ตย.  = 22,000 < 150,000   = ไมสามารถถอนได

สมาชิกตองไมมียอดคางชําระกับสหกรณฯ และตองมีระยะเวลาหลังวันที่สัญญากูนั้นมาแลวอยางนอย 1 ป 
นับจากวันที่สั่งจายเงินกู ตรวจสอบไดที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณฯ

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการถอนหลักประกันคืนเงื่อนไขเพิ่มเติมในการถอนหลักประกันคืน
- หากสมาชิกชําระหนี้หมดกอนตามสัญญาที่กําหนดไว สามารถยื่นความจํานงปดบัญชีขอเงินคืนไดทันที
- มีหุน ครบ 20% หรือหุนรวมเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมนํ้าเงิน) เพื่อคํ้าประกันเงินกู ครบ 20% ของยอดหนี้
เงินกูคงเหลือ
- ยอดเงินที่ถอนไดตองมีนอยกวาเงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX (ทั้งนี้การแจงถอนตองผานการรับรองจากเจา
หนาที่สินเชื่อ)

 กรณีที่ 1 มีกูสามัญสัญญาเดียว 
( ยอดหนี้คงเหลือกูสามัญ X 20% ) - ( จํานวนหุนสะสม + เงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX ) = A A    
ตย.  =  (940,000 X 20%) - (20,000 + 190,000) ยอดเงินที่ถอนได 22,000 บาท  

บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู 
คือ เลขบัญชี 00169คือ เลขบัญชี 00169XXXXXXXXXXXX 

เง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูเง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกู

บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน คือ เลขบัญชี 00126XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อมีหลักประกัน ดังนี้
 - หมดหนี้สัญญานั้นๆ กับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูสามัญ คือ เลขบัญชี 00127XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อมีหลักประกัน ดังนี้
 - หมดหนี้สัญญานั้นๆ กับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
 - ผูคํ้าประกันสัญญานั้นๆ ครบตามหลักเกณฑ และเงินเดือนเหลือถึง 30%
บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูรวมหนี้  คือ เลขบัญชี 00128XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อมีหลักประกัน
ดังน้ี
 - หนี้ลดลงตํ่ากวา 3 ลานบาท และทําสัญญากูใหเปนสัญญากูสามัญตามหลักเกณฑปกติ โดยผูคํ้าประกันในสัญญา
ครบตามหลักเกณฑ และเงินเดือนเหลือถึง 30%
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1. ค้นหา SPKT COOP
ระบบ IOS ไปท่ี APP Store
ระบบ Android ไปท่ี Goolgle Play  

1. ค้นหา SPKT COOP
ระบบ IOS ไปท่ี APP Store
ระบบ Android ไปท่ี Goolgle Play  

การใชง้านระบบ การใชง้านระบบ SPKT COOP SPKT COOP ผา่นแอปพลิเคชนั

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
ท าการติดตั้ง ท าการเปิดแอป 
และกรอกขอ้มูล

3. กรอกหมายเลข OTP 
ท่ีไดรั้บจาก SMS บนมือถือ
และก าหนดรหสัผา่นใหม่ ดว้ย
ตวัเลข 6 หลกั

4. เขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผา่นใหม่
เพื่อเขา้ใชง้าน เป็นอนัเสร็จส้ิน

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
ท าการติดตั้ง ท าการเปิดแอป 
และกรอกขอ้มูล

3. กรอกหมายเลข OTP 
ท่ีไดรั้บจาก SMS บนมือถือ
และก าหนดรหสัผา่นใหม่ ดว้ย
ตวัเลข 6 หลกั

4. เขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผา่นใหม่
เพื่อเขา้ใชง้าน เป็นอนัเสร็จส้ิน
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วิธีสมคัรใชง้านงาน Line connect Line connect เปิดไลน ์แสกนเปิดไลน ์แสกน QR Code
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สว่นบน สว่นบน : สว่นบน : หากเคยลงทะเบียนใช้
งานแอปพลิเคชั่นสหกรณ์งานแอปพลิเคชั่นสหกรณ์งานแอปพลิเคชั่นสหกรณ์

ใหใ้ชร้หสัผ่านเดียวกนัไดเ้ลยรหสัผ่านเดียวกนัไดเ้ลย

สว่นลา่ง : ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยส าหรบัผูท้ี่ไม่เคย
ใชแ้อปพลิเคชั่นสหกรณ์ใชแ้อปพลิเคชั่นสหกรณ์ใชแ้อปพลิเคชั่นสหกรณ์ใชแ้อปพลิเคชั่นสหกรณ์
หรอื กรณีสมคัรส่วนบนบนบน

ไม่ส าเรจ็ใหล้งทะเบียนในสว่นล่างแทนแทน

444 555

666 77 88

กรณี ท่านไม่ไดล้งทะเบียนเบอร์ หรอืมี
การเปลี่ยนแปลงเบอร ์จะไม่ไดร้บัรหสั 

OTPOTPOTPOTPOTP ใหต้ิดต่อสหกรณฯ์ไดท้างทางทาง
LINE Official :ial :ial :ial :ial : @SPKTC
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กรณี ท่านไม่ไดล้งทะเบียนเบอร์ หรอืมี
การเปลี่ยนแปลงเบอร ์จะไม่ไดร้บัรหสั 

OTP ใหต้ิดต่อสหกรณฯ์ไดท้าง
LINE Official : @SPKTC

1.การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ 

และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2562
แกไขบทลงโทษสําหรับสมาชิกท่ีผิดนัด 

1.สําหรับสมาชิกท่ีผิดนัดเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เดิมใหงดเวนการกูไมนอยกวา 2 เดือน ปจจุบันปรับเปล่ียน

เหลือไมนอยกวา 1 เดือน

2.สําหรับสมาชิกท่ีผิดนัดเงินกูสามัญท่ัวไป เดิมใหงดเวนการกูไมนอยกวา 1 ป ปจจุบันปรับเปล่ียนเหลือไม

นอยกวา 3 เดือน

มีการแกไขบทเฉพาะกาล 

ในการกูรีไฟแนนทสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จากเดิมหากสมาชิกมีการรีไฟแนนทสัญญาท่ีเกิดข้ึนใหมน้ัน

ตองชําระใหเสร็จส้ินภายใน 12 งวด แตในการแกไขน้ันไดมีการผอนปรนดังน้ี

1.การกูรีไฟแนนทคร้ังท่ี 1 ใหสงเงินกูคืนภายในไมเกิน 20 งวด 

2.การกูรีไฟแนนทคร้ังท่ี 2 ใหสงเงินกูคืนภายในไมเกิน 16 งวด 

3.การกูรีไฟแนนทคร้ังท่ี 3 ใหสงเงินกูคืนภายในไมเกิน 12 งวด 

มีการแกในการใหสิทธิค้ําประกันในกรณีสําหรับเงินกูสามัญหรือเงินกูฉุกเฉิน กรณีรีไฟแนนทใหสามารถใช

คนค้ําประกันเดิมไดโดยไมตองคํานวณสิทธิค้ําประกัน
2.ยกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการใชเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม

ทางสหกรณ พ.ศ.2563

เน่ืองจากสหกรณมีการสงคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ี ในการศึกษา อบรม สัมมนา 

กับหนวยงานภายนอก หรือจัดอบรมเอง เพื่อเสริมสรางความรูทักษะในการพัฒนาสหกรณเปนประจํา 

ดังน้ันเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปดวยความถูกตองจึงไดยกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

วาดวยการใชเงินทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ.2563 ข้ึน

3.การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการ

ขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2555

จากเดิมสหกรณการสมัครสมาชิกใหมน้ันจะตองมีอายุไมเกิน 55 ป แตเน่ืองจากมีการยกรางระเบียบปรับ

โครงสรางหน้ีและมีการรับสมาชิกกลับเขามาใหม ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในดานดําเนินการ จึงไดมี

การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหรับสมัครบุคคลท่ีอายุเกิน 55 ปได ตามเง่ือนไขท่ีสหกรณกําหนด

ปรับเปล่ียนใหสมาชิกมีเงินเหลือใชจายไมนอยกวารอยละ 30% 

4.การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการใหเงินกูพิเศษเพื่อที่อยู

อาศัยแกสมาชิก พ.ศ.2558

การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
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1.มีการแกไขเง่ือนไขในการขอรับสวัสดิการของสมาชิก ในกรณีผิดนัดชําระหน้ีหรือหลักประกันบกพรองโดย

เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเปนรายๆไป ถาหากมีเหตุผลและความจําเปน

2.มีการปรับเปล่ียนกรณีท่ีสมาชิกถึงแกกรรมและยังมีหน้ีสินอยูกับทางสหกรณฯท้ังในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน 

จะตองชําระหน้ีสินท้ังหมดกอน จึงจะจายสวัสดิการถึงแกกรรมใหแกสมาชิก

3.การใหสวัสดิการประสบอุบัติเหตุ จากเดิมจะใหเฉพาะสมาชิกท่ีถือบัตรสีชมพูเทาน้ัน (ATMของสหกรณ) 

ปรับเปล่ียนเปนใหสิทธิสวัสดิการแกสมาชิกทุกรายท่ีประสบอุบัติเหตุ

5.การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ.2560

มีการปรับเปล่ียนการเลือกต้ังประธานกรรมการแยกออกจากกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยใหสมาชิก  

มีสิทธิเลือกประธานกรรมการในวันสรรหาจากเดิมท่ีจะเลือกในวันประชุมใหญและผูท่ีจะลงสมัครสรรหา

เปนประธานกรรมการน้ัน ไมตองสังกัดหนวยสมาชิกใดๆ

6.ยกรางระเบียบระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะได

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2563

1.มีการแบงกลุมสมาชิกท่ีมีความประสงคปรับโครงสรางหน้ีออกเปนหลายประเภท เพ่ือใหตอบสนองความ

ตองการของสมาชิกกลุมน้ันๆและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณ ดังน้ี

   1.1 เพ่ือชําระหน้ีคางชําระ กลาวคือ สมาชิกท่ีจะมาขอปรับโครงสรางหน้ีตามหมวดน้ี คือกลุมสมาชิกท่ีมี

ประวัติผิดนัดในอดีต แตปจจุบันสามารถชําระหน้ีเปนปกติได

   1.2 เพ่ือแกปญหากลุมท่ีมีการผิดนัดชําระหน้ี กลาวคือ กลุมสมาชิกท่ีผิดนัดในอดีตจนถึงปจจุบัน

   1.3 ในกรณีรับสภาพหน้ี คือ กลุมสมาชิกท่ีมีหน้ีสินจํานวนมากและมีความประสงคท่ีจะนําเงินคาหุนมา

หักกลบลบหน้ีเพ่ือใหเหลือหน้ีตนเงินคงเหลือนอยท่ีสุด เพ่ือเปนการแบงเบาภาระดอกเบ้ีย และดําเนินการ

ปรับโครงสรางหน้ีตามหมวดน้ี

   1.4 เพ่ือชําระหน้ีค้ําประกัน คือ กลุมสมาชิกท่ีมีความประสงคท่ีจะรับภาระหน้ีในฐานะผูค้ําประกัน

โดยสหกรณไดคิดวิธีการคํานวณการผอนชําระหน้ีใหเปนภาระแกผูค้ําประกันนอยท่ีสุด

7.ยกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการปรับโครงสรางหนี้  พ.ศ. 2563

8.ยกรางระเบียบสหกรณฯ วาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ.2563 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563



สวัสดิการ ประจําป 2563
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สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด มี 10 สวัสดิการ
สวัสดิการ

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

•  การใหสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
 - การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ใหนับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท
    การนับจํานวนปใหนับตอเนื่องในคราวเดียวกัน และนับตามปบัญชีสหกรณ การนับเวลา 12 เดือน  
   เปน 1 ป  เศษ 6 เดือนขึ้นไปใหนับเปน1 ป ทั้งนี้ การจายเงินตามสวัสดิการนี้ ไมรวมถึงกรณี
    ถูกไลออกหรือถูกใหออก

•  การใหสวัสดิการการรักษาพยาบาล ปรับเพ่ิมการจาย ปละ 2 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท
  - สหกรณจะจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิกที่เจ็บปวยเขารักษาพยาบาลในสถาน     
            พยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยเขารับการรักษาพยาบาลที่เปนคนไขใน ยกเวนไมรวมสวัสดิการการ
            รับขวัญทายาทใหม 
  - คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ เปนผูวินิจฉัยและอนุมัติจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
  - ใหกับสมาชิก ครั้งละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 ครั้ง

•  การใหสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
 - สหกรณจะจายเงินสงเคราะหสมาชิกท่ีเจ็บปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได 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
           อุบัติภัยอ่ืน ๆคณะกรรมการสามารถอนุมัติการจายเงิน ใหสมาชิก รายละไมเกิน 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 สมาชิกจะไดรับสวัสดิการน้ี จํานวน 3,000 บาท

• การใหสวัสดิการประสบอุบัติเหตุใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 100,000 บาท

•  การใหสวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก
  - สหกรณจะจายเงินสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา ผูใหกําเนิดของสมาชิก คูสมรสที่ 
   ถูกตองตามกฎหมาย และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ศพละ 3,000  บาท   
           ถาสมาชิกของสหกรณท่ีจะขอรับสวัสดิการน้ีมีมากกวา 1 คน ใหมีสิทธ์ิขอรับสวัสดิการน้ีเพียงคนเดียว
  - ใหสมาชิกยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการนี้ตอสหกรณ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บิดา มารดา
           คูสมรสและบุตร ของสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกําหนดเวลานี้ ถือวาเปนอันหมดสิทธิ์ในการ
            ขอรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด มี 10 สวัสดิการ
สวัสดิการ
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สวสัดกิารทุนบุตร ปี 2563
(ระดบัอนุบาล/ประถม  จ านวน 658  ทุนๆ ละ 1,500 บาท)

นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์ นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพัชร์ปภา นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ นางสาววิมลภักตร์ ธิมาชัย
นายวิทยศักด์ิ กันสุทธิ นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นายปรีชา เรืองอุไร นางกนกวรรณ เกยดอน นางสิริยาพร กาเซอร์ นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
นายสมาน เสียงอ่อน นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์
นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน
นายคงพันธ์ ไชยตัน นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวสุดใจ บุญเข่ือง นางสาวสุนารี บุญรัตน์
นายปรีชา ลุนพิลา นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นางสาววรรณพร แก้วมูล นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี
นายสมนึก บุตรลพ นางสาวทรรศนีย์ อติศักด์ิกุล นางสาวปรียานุช เปียขุนนาง นางวรรษา ขันทองค า
นางณัทญา รัชพงศ์ นางยุภาวดี วงศ์สุวรรณ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย นางสาวนิภากร โสภากัน
นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค นายสิรวิชญ์ สวัสดี นายส าเริง บุญเรือง นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร นายกิตติ ต่วนกูเปีย นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางสาวนิรมล นางแย้ม
นางปัทมาวรรณ สิงห์จันทร์ นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต
นายจีรศักด์ิ เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวจารุวรรณ ซ้ืงใจธรรม
นางนิมาภรณ์ เป่ียมสวัสด์ิ นางกัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ นางสาวสิริญากรณ์ จันทร์เครือ นางสาวณัฐริยา ณะศรี
นางรพีกร กฤชาพาสงค์ นายพร้อมพันธ์ุ ลายลักษณ์ นางธนพร แหวนนิล นางสาวกัญชรส จันท า
นางโสรดา สุขนิยม นางสาวมนทิรา ไทรโพธ์ิทอง นางสาวอุไรวรรณ โสภาค า นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธ์ุ
นายกิตติ จันทร์สูตร์ ว่าท่ีร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์ นางสาวลัดดาวรรณ์ เพียแก้ว นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
นายกุลธวัช หาญรักษ์ นางสาวธนัตดา ลาลุน นางชัชชญา อุ่นเมือง นางสาวสุภาพร ซ้ิมเจริญ
นายเกียรติศักด์ิ เลาลาด นายบุญธวัช พันธ์เสือ นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง นางเสาวนีย์ สีสินธ์ุ นางสาวอาทิตมณี แย้มเกษร
นางศิริลักษณ์ ปล่ังวิจิตร นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นางสาวนิตยา แย้มเจริญ นางกวิณี ธะนะวงค์
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ นางกมลทิพย์ วงค์สวัสด์ิ นางสาวสิริพร มะโนศาล นางสาววรุณี เทียนแก้ว
นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธ์ิ นางสาววาสนา นัยอ าพร นายถาวร ไชยรัตน์
นายสังกัด สิมสินธ์ุ นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธ์ิ นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง นางสาวกุลชลี อุ่นค า
นางสาววารี วิเชียรชัย นางสาวกชพร ผัดผ่อง นางประวียา บุตรดีขันธ์ นายเสมา นุชพันธ์ุ
นายอภิรมย์ ดอกเด่ือ นางสาลินี เสนาพรม นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ นางสาวพนิดา จิตรจรัส
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นางสาววิไลลักษณ์ จุมทอง นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์ นายพิทักษ์ ศักด์ิเติม
นางปานทิพย์ กินูญ นางสาวอารียา ปีแหล่ นางสาวศุภชญา นิลคง นายพรมรินทร์ นนตะพันธ์
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร นางสาวณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์ นางปวีณา นาคกล
นายเทิดศักด์ิ สังรวมใจ นางสาววรารัตน์ นาคสุข นางสาววันวิสาข์ สุขมี นายวุฒิฉัตร พลอยขาว
นางกรรณิการ์ คงสว่าง นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล นางสาวเสาวรส ศรีใย นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์ นางอารีย์ ด่านขุนทด นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นายวรรณ์ชัย นนทะค าจันทร์ นางปองศา พูนชู นางต้องตา เต็งรัง นางดวงชีวรรณ์ ศิริ
นางปานเพ็ชร ยาภักดี นายพิรยะ ศรีสมพร นายวันชัย วงษ์วิไลย นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา
นางนิตธา พิริยคุณนันต์ นางสาวพณิฎา วิชิตโชติ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นายมารุต ทองพวงเงิน นางสาววันทนา เอ่ียมอร่าม นางสาวอ าภา ค าภูเวียง
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางสาวขนิษฐา เจียรณัย นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นางสาวนัยนา พร้อมส้ิน นางสาวศิริญา สุขแก้ว นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต
นายธนายุต เขียวแสน นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางสุธารทิพย์ ป่าแฝก
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางกัลยา สุโข นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
นางสาวกุญณัฐ บาลัน นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร นางสุกัญญา หล่ี นางสาวพรรณทิพย์ เอกสุนทร
นางชุมแพ วีรบรรจง นางกนกอร นามประจักษ์ นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางกัญญาภัค ศรีนรา
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นางสาวสายขวัญ ประวัน นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางทิพวรรณ มาอุ่น
นายธรนิศ บุญทัน นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางสาวศิริภัสสร น้อยปรีชา นางธัญชนก ศิลารัตน์
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวกนกรัตน์ กรอบทอง นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นางพันวลี พันธิรัตน์ นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นางดวงพร ขาวสนิท ว่าท่ีร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส
นายศราวุธ ใจตรง นางสมพร ไชยมงคล นายณัฐพล แช่มเพ็ชร(ธนสิทธ์ิ) นางมณีรัตน์ ปิณะถา
นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์ นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางปาริชาติ สอนขยัน นายธีระวัฒณ์ ฤทธ์ิก่ิง นางสาวสุภาวดี กรองทอง
นางรัตนา ประกอบผล นางสาวรัตนา เช้ือรามัญ นางสมจิตรา พาซู นางสังวาล สวนแก้ว
นายบัณฑิต บุญส าเร็จ นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นายมารุต มิสก้ี นางสถาพร เหมหงษ์
นางสิรพัชร เมตโต นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง นางอัญชลี พลเย่ียม นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว นายศุภชัย ศรีอาจ นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นางสาวปัญจรัศม์ ศรีสุพรรณ์
นายวัชระ ไชยเพชร นายบุญญฤทธ์ิ สีจันท้าว นางมนสิชา คุ้มมาคุ้ม (อบต.บางโฉลง) นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
นางกนกวรรณ โตเพชร นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง นางสาวนงนุช เทียนธรรม(อบต.บาง นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางปวีณา จันทรโชติ
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นางสาวอัญชลี จาดทอง นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน
นางจันทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวศรัณยา เสียงประโคน นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นางสาวน้ าผ้ึง จันทน์ขาว
นางสาวลัดดา ช านาญ นายธีรยุทธ ฉลอง นางสาวอรนุช ช่วงพิทักษ์ นางอมรพันธ์ พิยะ
นางสาวขัฒยา ซาเสน นางสาวเกศแก้ว ฉิมสุข นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวนพวรรณ ไกรศร
นางสาวชาญดา ปันตา นางวราภรณ์ ฟังธรรม นางสาวชนิตาณัฏฐ์ ขันธวิเชียร นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวอุษณีย์ จ าปาวงษ์ นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
นางวิจิตรา กิตติราช นางกานดาวดี มหาอุฬาร นายสุดสาคร ทองค า นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวทองใส ณ อุบล นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน
นางผกากรอง ศรีสุข นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นายสุทธิรักษ์ บุญไชย
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวนิตติยา สมจันทร์ นางธัญญาลักษณ์ พัดเกิด นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางรัชฎาภรณ์ ค าเข่ือง นางสาวกุณรศาภร จะชาลี นางกาญดา แสงรัตน์
นางทองทิพย์ บุญเหลือ นางสาวพัชรา แตงหนู นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นายวิชัย มาศรีน้อย นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นายอุดร วิงวอน นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นายทวัช นาคบุตร
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นางวรัทยา นาโสก นางสาวจารวี ธารณพฤทธ์ิ
นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์ นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล นางสาวกมลวรรณ สิทธิบุตร
นางพิรพร ประกาสิทธ์ิ นางทัศนีย์ หิรัญสุนทร นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ นางสาวปัณพร ไทยอุบล นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวอารียา ชูทองดี
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นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์ นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพัชร์ปภา นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ นางสาววิมลภักตร์ ธิมาชัย
นายวิทยศักด์ิ กันสุทธิ นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นายปรีชา เรืองอุไร นางกนกวรรณ เกยดอน นางสิริยาพร กาเซอร์ นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
นายสมาน เสียงอ่อน นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์
นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน
นายคงพันธ์ ไชยตัน นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวสุดใจ บุญเข่ือง นางสาวสุนารี บุญรัตน์
นายปรีชา ลุนพิลา นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นางสาววรรณพร แก้วมูล นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี
นายสมนึก บุตรลพ นางสาวทรรศนีย์ อติศักด์ิกุล นางสาวปรียานุช เปียขุนนาง นางวรรษา ขันทองค า
นางณัทญา รัชพงศ์ นางยุภาวดี วงศ์สุวรรณ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย นางสาวนิภากร โสภากัน
นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค นายสิรวิชญ์ สวัสดี นายส าเริง บุญเรือง นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร นายกิตติ ต่วนกูเปีย นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางสาวนิรมล นางแย้ม
นางปัทมาวรรณ สิงห์จันทร์ นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต
นายจีรศักด์ิ เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวจารุวรรณ ซ้ืงใจธรรม
นางนิมาภรณ์ เป่ียมสวัสด์ิ นางกัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ นางสาวสิริญากรณ์ จันทร์เครือ นางสาวณัฐริยา ณะศรี
นางรพีกร กฤชาพาสงค์ นายพร้อมพันธ์ุ ลายลักษณ์ นางธนพร แหวนนิล นางสาวกัญชรส จันท า
นางโสรดา สุขนิยม นางสาวมนทิรา ไทรโพธ์ิทอง นางสาวอุไรวรรณ โสภาค า นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธ์ุ
นายกิตติ จันทร์สูตร์ ว่าท่ีร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์ นางสาวลัดดาวรรณ์ เพียแก้ว นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
นายกุลธวัช หาญรักษ์ นางสาวธนัตดา ลาลุน นางชัชชญา อุ่นเมือง นางสาวสุภาพร ซ้ิมเจริญ
นายเกียรติศักด์ิ เลาลาด นายบุญธวัช พันธ์เสือ นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง นางเสาวนีย์ สีสินธ์ุ นางสาวอาทิตมณี แย้มเกษร
นางศิริลักษณ์ ปล่ังวิจิตร นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นางสาวนิตยา แย้มเจริญ นางกวิณี ธะนะวงค์
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ นางกมลทิพย์ วงค์สวัสด์ิ นางสาวสิริพร มะโนศาล นางสาววรุณี เทียนแก้ว
นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธ์ิ นางสาววาสนา นัยอ าพร นายถาวร ไชยรัตน์
นายสังกัด สิมสินธ์ุ นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธ์ิ นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง นางสาวกุลชลี อุ่นค า
นางสาววารี วิเชียรชัย นางสาวกชพร ผัดผ่อง นางประวียา บุตรดีขันธ์ นายเสมา นุชพันธ์ุ
นายอภิรมย์ ดอกเด่ือ นางสาลินี เสนาพรม นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ นางสาวพนิดา จิตรจรัส
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นางสาววิไลลักษณ์ จุมทอง นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์ นายพิทักษ์ ศักด์ิเติม
นางปานทิพย์ กินูญ นางสาวอารียา ปีแหล่ นางสาวศุภชญา นิลคง นายพรมรินทร์ นนตะพันธ์
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร นางสาวณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์ นางปวีณา นาคกล
นายเทิดศักด์ิ สังรวมใจ นางสาววรารัตน์ นาคสุข นางสาววันวิสาข์ สุขมี นายวุฒิฉัตร พลอยขาว
นางกรรณิการ์ คงสว่าง นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล นางสาวเสาวรส ศรีใย นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์ นางอารีย์ ด่านขุนทด นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นายวรรณ์ชัย นนทะค าจันทร์ นางปองศา พูนชู นางต้องตา เต็งรัง นางดวงชีวรรณ์ ศิริ
นางปานเพ็ชร ยาภักดี นายพิรยะ ศรีสมพร นายวันชัย วงษ์วิไลย นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา
นางนิตธา พิริยคุณนันต์ นางสาวพณิฎา วิชิตโชติ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นายมารุต ทองพวงเงิน นางสาววันทนา เอ่ียมอร่าม นางสาวอ าภา ค าภูเวียง
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางสาวขนิษฐา เจียรณัย นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นางสาวนัยนา พร้อมส้ิน นางสาวศิริญา สุขแก้ว นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต
นายธนายุต เขียวแสน นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางสุธารทิพย์ ป่าแฝก
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางกัลยา สุโข นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
นางสาวกุญณัฐ บาลัน นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร นางสุกัญญา หล่ี นางสาวพรรณทิพย์ เอกสุนทร
นางชุมแพ วีรบรรจง นางกนกอร นามประจักษ์ นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางกัญญาภัค ศรีนรา
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นางสาวสายขวัญ ประวัน นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางทิพวรรณ มาอุ่น
นายธรนิศ บุญทัน นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางสาวศิริภัสสร น้อยปรีชา นางธัญชนก ศิลารัตน์
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวกนกรัตน์ กรอบทอง นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นางพันวลี พันธิรัตน์ นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นางดวงพร ขาวสนิท ว่าท่ีร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส
นายศราวุธ ใจตรง นางสมพร ไชยมงคล นายณัฐพล แช่มเพ็ชร(ธนสิทธ์ิ) นางมณีรัตน์ ปิณะถา
นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์ นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางปาริชาติ สอนขยัน นายธีระวัฒณ์ ฤทธ์ิก่ิง นางสาวสุภาวดี กรองทอง
นางรัตนา ประกอบผล นางสาวรัตนา เช้ือรามัญ นางสมจิตรา พาซู นางสังวาล สวนแก้ว
นายบัณฑิต บุญส าเร็จ นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นายมารุต มิสก้ี นางสถาพร เหมหงษ์
นางสิรพัชร เมตโต นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง นางอัญชลี พลเย่ียม นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว นายศุภชัย ศรีอาจ นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นางสาวปัญจรัศม์ ศรีสุพรรณ์
นายวัชระ ไชยเพชร นายบุญญฤทธ์ิ สีจันท้าว นางมนสิชา คุ้มมาคุ้ม (อบต.บางโฉลง) นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
นางกนกวรรณ โตเพชร นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง นางสาวนงนุช เทียนธรรม(อบต.บาง นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางปวีณา จันทรโชติ
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นางสาวอัญชลี จาดทอง นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน
นางจันทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวศรัณยา เสียงประโคน นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นางสาวน้ าผ้ึง จันทน์ขาว
นางสาวลัดดา ช านาญ นายธีรยุทธ ฉลอง นางสาวอรนุช ช่วงพิทักษ์ นางอมรพันธ์ พิยะ
นางสาวขัฒยา ซาเสน นางสาวเกศแก้ว ฉิมสุข นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวนพวรรณ ไกรศร
นางสาวชาญดา ปันตา นางวราภรณ์ ฟังธรรม นางสาวชนิตาณัฏฐ์ ขันธวิเชียร นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวอุษณีย์ จ าปาวงษ์ นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
นางวิจิตรา กิตติราช นางกานดาวดี มหาอุฬาร นายสุดสาคร ทองค า นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวทองใส ณ อุบล นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน
นางผกากรอง ศรีสุข นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นายสุทธิรักษ์ บุญไชย
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวนิตติยา สมจันทร์ นางธัญญาลักษณ์ พัดเกิด นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางรัชฎาภรณ์ ค าเข่ือง นางสาวกุณรศาภร จะชาลี นางกาญดา แสงรัตน์
นางทองทิพย์ บุญเหลือ นางสาวพัชรา แตงหนู นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นายวิชัย มาศรีน้อย นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นายอุดร วิงวอน นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นายทวัช นาคบุตร
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นางวรัทยา นาโสก นางสาวจารวี ธารณพฤทธ์ิ
นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์ นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล นางสาวกมลวรรณ สิทธิบุตร
นางพิรพร ประกาสิทธ์ิ นางทัศนีย์ หิรัญสุนทร นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ นางสาวปัณพร ไทยอุบล นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวอารียา ชูทองดี

นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นางสาวนัยนา พร้อมส้ิน นางสาวศิริญา สุขแก้ว นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต
นายธนายุต เขียวแสน นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางสุธารทิพย์ ป่าแฝก
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางกัลยา สุโข นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
นางสาวกุญณัฐ บาลัน นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร นางสุกัญญา หล่ี นางสาวพรรณทิพย์ เอกสุนทร
นางชุมแพ วีรบรรจง นางกนกอร นามประจักษ์ นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางกัญญาภัค ศรีนรา
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นางสาวสายขวัญ ประวัน นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางทิพวรรณ มาอุ่น
นายธรนิศ บุญทัน นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางสาวศิริภัสสร น้อยปรีชา นางธัญชนก ศิลารัตน์
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวกนกรัตน์ กรอบทอง นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นางพันวลี พันธิรัตน์ นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นางดวงพร ขาวสนิท ว่าท่ีร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส
นายศราวุธ ใจตรง นางสมพร ไชยมงคล นายณัฐพล แช่มเพ็ชร(ธนสิทธ์ิ) นางมณีรัตน์ ปิณะถา
นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์ นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางปาริชาติ สอนขยัน นายธีระวัฒณ์ ฤทธ์ิก่ิง นางสาวสุภาวดี กรองทอง
นางรัตนา ประกอบผล นางสาวรัตนา เช้ือรามัญ นางสมจิตรา พาซู นางสังวาล สวนแก้ว
นายบัณฑิต บุญส าเร็จ นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นายมารุต มิสก้ี นางสถาพร เหมหงษ์
นางสิรพัชร เมตโต นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง นางอัญชลี พลเย่ียม นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว นายศุภชัย ศรีอาจ นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นางสาวปัญจรัศม์ ศรีสุพรรณ์
นายวัชระ ไชยเพชร นายบุญญฤทธ์ิ สีจันท้าว นางมนสิชา คุ้มมาคุ้ม (อบต.บางโฉลง) นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
นางกนกวรรณ โตเพชร นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง นางสาวนงนุช เทียนธรรม(อบต.บาง นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางปวีณา จันทรโชติ
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นางสาวอัญชลี จาดทอง นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน
นางจันทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวศรัณยา เสียงประโคน นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นางสาวน้ าผ้ึง จันทน์ขาว
นางสาวลัดดา ช านาญ นายธีรยุทธ ฉลอง นางสาวอรนุช ช่วงพิทักษ์ นางอมรพันธ์ พิยะ
นางสาวขัฒยา ซาเสน นางสาวเกศแก้ว ฉิมสุข นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวนพวรรณ ไกรศร
นางสาวชาญดา ปันตา นางวราภรณ์ ฟังธรรม นางสาวชนิตาณัฏฐ์ ขันธวิเชียร นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวอุษณีย์ จ าปาวงษ์ นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
นางวิจิตรา กิตติราช นางกานดาวดี มหาอุฬาร นายสุดสาคร ทองค า นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวทองใส ณ อุบล นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน
นางผกากรอง ศรีสุข นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นายสุทธิรักษ์ บุญไชย
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวนิตติยา สมจันทร์ นางธัญญาลักษณ์ พัดเกิด นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางรัชฎาภรณ์ ค าเข่ือง นางสาวกุณรศาภร จะชาลี นางกาญดา แสงรัตน์
นางทองทิพย์ บุญเหลือ นางสาวพัชรา แตงหนู นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นายวิชัย มาศรีน้อย นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นายอุดร วิงวอน นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นายทวัช นาคบุตร
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นางวรัทยา นาโสก นางสาวจารวี ธารณพฤทธ์ิ
นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์ นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล นางสาวกมลวรรณ สิทธิบุตร
นางพิรพร ประกาสิทธ์ิ นางทัศนีย์ หิรัญสุนทร นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ นางสาวปัณพร ไทยอุบล นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวอารียา ชูทองดี
นางสาวฐิตารีย์ กลางประพันธ์ นางบุญเรือน พรมเสนสา นางสาวสุนันทา เขียวแดง นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางกฤติยา เกษแก้ว นางสาวจริยา บุตศรี นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางกมลวรรณ สุวรรณะ
นางศิรดา เบญมาตย์ นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวสุภาพร ชารี นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางรัตนา จันทะคัด นางสาวสุวัลภัทร ค ารัมย์ นางสาววรัทยา อินบุญ
นางสาวขนิษฐา มาร์โล นางสาวสุมาลี แก้วเพชร นายศรายุทธ พุทธศรี นางสาววรรณวิมล ภูเด่น
นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ นางสาววัชโรบล โลชา
นายวิริยะ ทองเต็ม นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักด์ิ นางภัทราทิพย์ ทองเมือง
นายธีระศักด์ิ บัวลอย นางสาวสุรัสวดี บัววังโป่ง นางลักษณ์นารา โพธ์ิไชยคุณ นายวิทยา พิมพ์โคตร
นายสุขุม หาญนอก นางสาวปาลิดา จันทวงษ์ นางสาวนฤมล ต้ังพรสมาน นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสาวอโนชา เพ้าหอม นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางมยุรี พละสาร นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
นางจันทกร แก้วเทพ นางสาวภาวินี สุขะวัฒนสินธ์ุ นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางวรารัตน์ นิลบัวคล่ี
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง นายนาวี กรีธาทรัพย์ นางสาวจันทรา กสิกรรม นางสาววนิดา ทวีโภค
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางณัฐฌานนท์ กรีธาทรัพย์ นางสาวศรีไพร สมไพร นางสาวมะลิวัลย์ เจริญชล
นางสุภัคจิตา บางแบ่ง นายอานุ ช้างกลาง นางปิยกุล บุญม่ัน นางวรัญชญา พิลาวัน
นางบัวสวรรค์ งามงอน นางสาวศศิธร สุขศิริ นางสาวสมบูรณ์ ศรีค ามุล นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
นางทัศติญา แก่นแก้ว นางพิลาวรรณ รอดเย็น นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นางสาวณัฐธยาน์ สานิง
นางอัจฉรา เรืองรัตน์ นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี นางขวัญเรือน กันภัย นางสุภาพร ค าประสาร นางสาวจิตรา อ าพล
นายพูลสุข เณรพงษ์ นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม นางสาวอารีรัตน์ แท่นสุวรรณ
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์ นางสาวปียภา กรุตไคร้
นางสาวสมร บุญโภค นางสาวเมริษา บึงไกร นางมนพัทธ์ ยิงรัมย์ นายนิพล เฟ่ืองบุญ
นายนิมิตร สายวิจิตต์ นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตต์ิพงศา นางพัชราภรณ์ มาสกุล นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางพัชรีพร ชูชาติ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางสาวประภา เอ่ียมดี
ว่าท่ีร้อยโทคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นายสมเกียรติ เรืองศรี
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางนงลักษ์ บัวสด นางสาวพินิจ สุราช นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางสาวดวงใจ ดีมงคล นางอาภรณ์ ทองใสพร นางสาวณิชกานต์ กลีบบัว นางสาวพนอใจ โยธิการ์
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นางจารุวรรณ มิยามา
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางวาสนา บุญประเทือง นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์ นางบังอร ยิงรัมย์
นางทัชชภร ฐิติพงศธร ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น. นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร นางส าลี จันบัวลา นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์ นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นายวิชัย จุมพล นายสหรัฐ ปักเคทัง นายสมหวัง พูลแข นางสาวรุ่งนภา การพิมาย
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสันต์ นางสาวอัญชลี เกษร นางสาวณดา บิลดาวูด
นางสุภาพร ชิณวัฒน์ นางสาวภัคจิรา วิชิตโชติ นางสมใจ ชัยพิบูล นางสาวกัลยาณี คันทา
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชัย นางดาวประกาย ทาธง นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
นางกัญจนพร กระทอง นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นางนางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย
นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ นางสาวเกษกนก สุขเกษม นางธิติกานต์ เกิดกล่ินหอม
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นางสาวฐิตารีย์ กลางประพันธ์ นางบุญเรือน พรมเสนสา นางสาวสุนันทา เขียวแดง นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางกฤติยา เกษแก้ว นางสาวจริยา บุตศรี นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางกมลวรรณ สุวรรณะ
นางศิรดา เบญมาตย์ นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวสุภาพร ชารี นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางรัตนา จันทะคัด นางสาวสุวัลภัทร ค ารัมย์ นางสาววรัทยา อินบุญ
นางสาวขนิษฐา มาร์โล นางสาวสุมาลี แก้วเพชร นายศรายุทธ พุทธศรี นางสาววรรณวิมล ภูเด่น
นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ นางสาววัชโรบล โลชา
นายวิริยะ ทองเต็ม นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักด์ิ นางภัทราทิพย์ ทองเมือง
นายธีระศักด์ิ บัวลอย นางสาวสุรัสวดี บัววังโป่ง นางลักษณ์นารา โพธ์ิไชยคุณ นายวิทยา พิมพ์โคตร
นายสุขุม หาญนอก นางสาวปาลิดา จันทวงษ์ นางสาวนฤมล ต้ังพรสมาน นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสาวอโนชา เพ้าหอม นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางมยุรี พละสาร นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
นางจันทกร แก้วเทพ นางสาวภาวินี สุขะวัฒนสินธ์ุ นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางวรารัตน์ นิลบัวคล่ี
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง นายนาวี กรีธาทรัพย์ นางสาวจันทรา กสิกรรม นางสาววนิดา ทวีโภค
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางณัฐฌานนท์ กรีธาทรัพย์ นางสาวศรีไพร สมไพร นางสาวมะลิวัลย์ เจริญชล
นางสุภัคจิตา บางแบ่ง นายอานุ ช้างกลาง นางปิยกุล บุญม่ัน นางวรัญชญา พิลาวัน
นางบัวสวรรค์ งามงอน นางสาวศศิธร สุขศิริ นางสาวสมบูรณ์ ศรีค ามุล นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
นางทัศติญา แก่นแก้ว นางพิลาวรรณ รอดเย็น นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นางสาวณัฐธยาน์ สานิง
นางอัจฉรา เรืองรัตน์ นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี นางขวัญเรือน กันภัย นางสุภาพร ค าประสาร นางสาวจิตรา อ าพล
นายพูลสุข เณรพงษ์ นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม นางสาวอารีรัตน์ แท่นสุวรรณ
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์ นางสาวปียภา กรุตไคร้
นางสาวสมร บุญโภค นางสาวเมริษา บึงไกร นางมนพัทธ์ ยิงรัมย์ นายนิพล เฟ่ืองบุญ
นายนิมิตร สายวิจิตต์ นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตต์ิพงศา นางพัชราภรณ์ มาสกุล นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางพัชรีพร ชูชาติ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางสาวประภา เอ่ียมดี
ว่าท่ีร้อยโทคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นายสมเกียรติ เรืองศรี
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางนงลักษ์ บัวสด นางสาวพินิจ สุราช นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางสาวดวงใจ ดีมงคล นางอาภรณ์ ทองใสพร นางสาวณิชกานต์ กลีบบัว นางสาวพนอใจ โยธิการ์
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นางจารุวรรณ มิยามา
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางวาสนา บุญประเทือง นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์ นางบังอร ยิงรัมย์
นางทัชชภร ฐิติพงศธร ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น. นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร นางส าลี จันบัวลา นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์ นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นายวิชัย จุมพล นายสหรัฐ ปักเคทัง นายสมหวัง พูลแข นางสาวรุ่งนภา การพิมาย
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสันต์ นางสาวอัญชลี เกษร นางสาวณดา บิลดาวูด
นางสุภาพร ชิณวัฒน์ นางสาวภัคจิรา วิชิตโชติ นางสมใจ ชัยพิบูล นางสาวกัลยาณี คันทา
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชัย นางดาวประกาย ทาธง นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
นางกัญจนพร กระทอง นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นางนางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย
นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ นางสาวเกษกนก สุขเกษม นางธิติกานต์ เกิดกล่ินหอมนายวิษณุ ข าวงษ์ นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง นางสาวนงชนก เรืองม่ัน นางเนตรนรินทร์ มีชัย
นายกิตติ เจริญเกียรติ นางจินตนา ยนต์ศิริ นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต
นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์ นางสาวอลิษา จันทร์แซม นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ นางสาววีณ์รฐา โรจน์สิริวรากร
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นางสาวกรนันท์ โสภาส นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางสุรีย์ รุ่งทิม นายวีระยุทธ ไพรชัฎ นางสาววริทยา สง่างาม นางสาวศุภากร มีศรี
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางณัฐลดา พุกกะเวส นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาวอรลิสา พรมศิริ นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์ นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นางสาวบุญสิตา ทองขาว นางสุพรรษา แก้วปิยะทรัพย์ นางสาวสิริกัญญา ห่างถ่ิน นางสาวสุชาดา เสียมไหม
นางศิริวรรณา ป่ินแก้ว นางกฤษณา รักวิชา นายธีรภพ ทองเทพ นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงก้ี นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางสาวณัทฐนิตา เชยสุวรรณ นางสาวน้ าอ้อย ตาลประสาท
นางสาวรุ่งนภา อุปไชย นายสุวิทย์ สีดา นางภัทรวดี หัตถโยธิน นางสาวสุนันทา เขินไพร
นายชัยรัตน์ ล้ าฤทธ์ิ นายปรมัตถ์ ไชยชาญ นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข นางสาวนะบะวีย์ เมฆฉาย
นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวกันยารัตน์ แก่นใน นายอานนท์ สอนคาม นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวหทัยวรรณ นามเจ็ดสี นางสาวพิชญ์สินี จันผาย นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวศิรประภา เจริญกุล นางสาวอิศรา ใจสอน นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ นางสาววิภา สารสุข นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ นางพรอุมา แผ่นสุวรรณ นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางสาวอรอุมา ช่ืนตา นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางดวงเดือน ใจดี นางสาวแสงระวี อนุกูล นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ
นายนพดล จูสกุล นางสาวนวลลออ ทองศรี นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางสาวจิตติภร แสงศรี นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นางสาวนันทิยา สีหาขัน นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางวิไลพร ท้าวแพทย์
นางวีระนุช ปติตังโข นายประทาเทพ ทัพเนตร นางสาวอิสรียา สินบ ารุง นางสาวสุทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางสุมัทชา มาประเสริฐ นางสาวณัฐสุดา โสภณ นางนิรบล บัวประเสริฐ นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ นางสาวชลนภัทร จันด า นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวอมรา แก้วทราย นางศรัญญา จันทา นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
นางสมใจ อินธิมาศ นางนงนุช สัณฐาน นางสาวญาณินี พรหมมา นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางอรทัย น้อยแรม นางกรวรรณ แดงเจริญ นางสาวปวีณา โคตุทา
นางสาวทยาวีร์ พ่ึงจิตร์ นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางอัมพา จ าเนียร นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นายธนะชัย ภวังครัตน์ นางจรรยา บุญเลิศ นายนิรุติ มาลัยเรือง
นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาวอรพรรณ วงษ์พล นางสาวชาลิสา ปรีฎาพาก
นายปัญจโชติ บุญเขียว นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ นางสาววรรณิศา สุดหอม
นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา นางสาวสุพัตรา มีรส
นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางสาวกันตา ธนูผาย นางสาวสุพิชฌา สิทธิหา นางสาวบุญฑริกา เจิมแหล่
นายธนวินท์ ไวฉลาด นายรัชพล แสงวงศ์ นางสาวทิพวรรณ ดวงศรี นางสาวภาวิตา สลับตาล
นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง นางเฟ้ืองฟ้า หาญรักษ์ นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง นางสาวกนกนภา สุดสาคร นายประภาศ เล้ียงรัก
นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางสาวจินตนา อินตะ นางสาวฐิติมา ค าดี นางสาวปภาวดี โพธ์ิอภัย
นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางปารดา ดวงมาลัย นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ึง
นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางสาวพัชรี แข็งแรง นายสงคราม พุฒทอง นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์ นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์มา นายวินัย สีสมพาน นายอุดมสิน เกิดไทย
นางสาวเพชรจี มะโร นายยศวันต์ จันทร์ศรี นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด นางสาวภรณี เจริญสุข
นางสาวจิรพร เดชทรัพย์ นางวิชุตา บูรโณภาส นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธ์ิ นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางหน่ึงฤทัย จันทร์มาลา นางเกศนีย์ สุกแสก นายวรัญญู อติศักด์ิกุล
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล นางทัศนีย์ กาบภิรมย์ นางสาวเสมอแข นะเรนสด
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นางสาวฐิตารีย์ กลางประพันธ์ นางบุญเรือน พรมเสนสา นางสาวสุนันทา เขียวแดง นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางกฤติยา เกษแก้ว นางสาวจริยา บุตศรี นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางกมลวรรณ สุวรรณะ
นางศิรดา เบญมาตย์ นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวสุภาพร ชารี นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางรัตนา จันทะคัด นางสาวสุวัลภัทร ค ารัมย์ นางสาววรัทยา อินบุญ
นางสาวขนิษฐา มาร์โล นางสาวสุมาลี แก้วเพชร นายศรายุทธ พุทธศรี นางสาววรรณวิมล ภูเด่น
นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ นางสาววัชโรบล โลชา
นายวิริยะ ทองเต็ม นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักด์ิ นางภัทราทิพย์ ทองเมือง
นายธีระศักด์ิ บัวลอย นางสาวสุรัสวดี บัววังโป่ง นางลักษณ์นารา โพธ์ิไชยคุณ นายวิทยา พิมพ์โคตร
นายสุขุม หาญนอก นางสาวปาลิดา จันทวงษ์ นางสาวนฤมล ต้ังพรสมาน นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสาวอโนชา เพ้าหอม นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางมยุรี พละสาร นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
นางจันทกร แก้วเทพ นางสาวภาวินี สุขะวัฒนสินธ์ุ นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางวรารัตน์ นิลบัวคล่ี
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง นายนาวี กรีธาทรัพย์ นางสาวจันทรา กสิกรรม นางสาววนิดา ทวีโภค
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางณัฐฌานนท์ กรีธาทรัพย์ นางสาวศรีไพร สมไพร นางสาวมะลิวัลย์ เจริญชล
นางสุภัคจิตา บางแบ่ง นายอานุ ช้างกลาง นางปิยกุล บุญม่ัน นางวรัญชญา พิลาวัน
นางบัวสวรรค์ งามงอน นางสาวศศิธร สุขศิริ นางสาวสมบูรณ์ ศรีค ามุล นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
นางทัศติญา แก่นแก้ว นางพิลาวรรณ รอดเย็น นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นางสาวณัฐธยาน์ สานิง
นางอัจฉรา เรืองรัตน์ นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี นางขวัญเรือน กันภัย นางสุภาพร ค าประสาร นางสาวจิตรา อ าพล
นายพูลสุข เณรพงษ์ นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม นางสาวอารีรัตน์ แท่นสุวรรณ
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์ นางสาวปียภา กรุตไคร้
นางสาวสมร บุญโภค นางสาวเมริษา บึงไกร นางมนพัทธ์ ยิงรัมย์ นายนิพล เฟ่ืองบุญ
นายนิมิตร สายวิจิตต์ นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตต์ิพงศา นางพัชราภรณ์ มาสกุล นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางพัชรีพร ชูชาติ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางสาวประภา เอ่ียมดี
ว่าท่ีร้อยโทคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นายสมเกียรติ เรืองศรี
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางนงลักษ์ บัวสด นางสาวพินิจ สุราช นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางสาวดวงใจ ดีมงคล นางอาภรณ์ ทองใสพร นางสาวณิชกานต์ กลีบบัว นางสาวพนอใจ โยธิการ์
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นางจารุวรรณ มิยามา
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางวาสนา บุญประเทือง นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์ นางบังอร ยิงรัมย์
นางทัชชภร ฐิติพงศธร ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น. นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร นางส าลี จันบัวลา นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์ นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นายวิชัย จุมพล นายสหรัฐ ปักเคทัง นายสมหวัง พูลแข นางสาวรุ่งนภา การพิมาย
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสันต์ นางสาวอัญชลี เกษร นางสาวณดา บิลดาวูด
นางสุภาพร ชิณวัฒน์ นางสาวภัคจิรา วิชิตโชติ นางสมใจ ชัยพิบูล นางสาวกัลยาณี คันทา
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชัย นางดาวประกาย ทาธง นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
นางกัญจนพร กระทอง นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นางนางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย
นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ นางสาวเกษกนก สุขเกษม นางธิติกานต์ เกิดกล่ินหอมนายวิษณุ ข าวงษ์ นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง นางสาวนงชนก เรืองม่ัน นางเนตรนรินทร์ มีชัย
นายกิตติ เจริญเกียรติ นางจินตนา ยนต์ศิริ นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต
นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์ นางสาวอลิษา จันทร์แซม นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ นางสาววีณ์รฐา โรจน์สิริวรากร
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นางสาวกรนันท์ โสภาส นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางสุรีย์ รุ่งทิม นายวีระยุทธ ไพรชัฎ นางสาววริทยา สง่างาม นางสาวศุภากร มีศรี
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางณัฐลดา พุกกะเวส นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาวอรลิสา พรมศิริ นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์ นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นางสาวบุญสิตา ทองขาว นางสุพรรษา แก้วปิยะทรัพย์ นางสาวสิริกัญญา ห่างถ่ิน นางสาวสุชาดา เสียมไหม
นางศิริวรรณา ป่ินแก้ว นางกฤษณา รักวิชา นายธีรภพ ทองเทพ นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงก้ี นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางสาวณัทฐนิตา เชยสุวรรณ นางสาวน้ าอ้อย ตาลประสาท
นางสาวรุ่งนภา อุปไชย นายสุวิทย์ สีดา นางภัทรวดี หัตถโยธิน นางสาวสุนันทา เขินไพร
นายชัยรัตน์ ล้ าฤทธ์ิ นายปรมัตถ์ ไชยชาญ นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข นางสาวนะบะวีย์ เมฆฉาย
นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวกันยารัตน์ แก่นใน นายอานนท์ สอนคาม นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวหทัยวรรณ นามเจ็ดสี นางสาวพิชญ์สินี จันผาย นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวศิรประภา เจริญกุล นางสาวอิศรา ใจสอน นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ นางสาววิภา สารสุข นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ นางพรอุมา แผ่นสุวรรณ นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางสาวอรอุมา ช่ืนตา นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางดวงเดือน ใจดี นางสาวแสงระวี อนุกูล นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ
นายนพดล จูสกุล นางสาวนวลลออ ทองศรี นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางสาวจิตติภร แสงศรี นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นางสาวนันทิยา สีหาขัน นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางวิไลพร ท้าวแพทย์
นางวีระนุช ปติตังโข นายประทาเทพ ทัพเนตร นางสาวอิสรียา สินบ ารุง นางสาวสุทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางสุมัทชา มาประเสริฐ นางสาวณัฐสุดา โสภณ นางนิรบล บัวประเสริฐ นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ นางสาวชลนภัทร จันด า นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวอมรา แก้วทราย นางศรัญญา จันทา นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
นางสมใจ อินธิมาศ นางนงนุช สัณฐาน นางสาวญาณินี พรหมมา นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางอรทัย น้อยแรม นางกรวรรณ แดงเจริญ นางสาวปวีณา โคตุทา
นางสาวทยาวีร์ พ่ึงจิตร์ นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางอัมพา จ าเนียร นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นายธนะชัย ภวังครัตน์ นางจรรยา บุญเลิศ นายนิรุติ มาลัยเรือง
นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาวอรพรรณ วงษ์พล นางสาวชาลิสา ปรีฎาพาก
นายปัญจโชติ บุญเขียว นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ นางสาววรรณิศา สุดหอม
นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา นางสาวสุพัตรา มีรส
นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางสาวกันตา ธนูผาย นางสาวสุพิชฌา สิทธิหา นางสาวบุญฑริกา เจิมแหล่
นายธนวินท์ ไวฉลาด นายรัชพล แสงวงศ์ นางสาวทิพวรรณ ดวงศรี นางสาวภาวิตา สลับตาล
นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง นางเฟ้ืองฟ้า หาญรักษ์ นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง นางสาวกนกนภา สุดสาคร นายประภาศ เล้ียงรัก
นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางสาวจินตนา อินตะ นางสาวฐิติมา ค าดี นางสาวปภาวดี โพธ์ิอภัย
นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางปารดา ดวงมาลัย นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ึง
นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางสาวพัชรี แข็งแรง นายสงคราม พุฒทอง นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์ นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์มา นายวินัย สีสมพาน นายอุดมสิน เกิดไทย
นางสาวเพชรจี มะโร นายยศวันต์ จันทร์ศรี นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด นางสาวภรณี เจริญสุข
นางสาวจิรพร เดชทรัพย์ นางวิชุตา บูรโณภาส นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธ์ิ นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางหน่ึงฤทัย จันทร์มาลา นางเกศนีย์ สุกแสก นายวรัญญู อติศักด์ิกุล
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล นางทัศนีย์ กาบภิรมย์ นางสาวเสมอแข นะเรนสด
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นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาวอรลิสา พรมศิริ นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์ นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นางสาวบุญสิตา ทองขาว นางสุพรรษา แก้วปิยะทรัพย์ นางสาวสิริกัญญา ห่างถ่ิน นางสาวสุชาดา เสียมไหม
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นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวกันยารัตน์ แก่นใน นายอานนท์ สอนคาม นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวหทัยวรรณ นามเจ็ดสี นางสาวพิชญ์สินี จันผาย นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวศิรประภา เจริญกุล นางสาวอิศรา ใจสอน นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ นางสาววิภา สารสุข นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ นางพรอุมา แผ่นสุวรรณ นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางสาวอรอุมา ช่ืนตา นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางดวงเดือน ใจดี นางสาวแสงระวี อนุกูล นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ
นายนพดล จูสกุล นางสาวนวลลออ ทองศรี นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางสาวจิตติภร แสงศรี นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นางสาวนันทิยา สีหาขัน นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางวิไลพร ท้าวแพทย์
นางวีระนุช ปติตังโข นายประทาเทพ ทัพเนตร นางสาวอิสรียา สินบ ารุง นางสาวสุทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางสุมัทชา มาประเสริฐ นางสาวณัฐสุดา โสภณ นางนิรบล บัวประเสริฐ นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ นางสาวชลนภัทร จันด า นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวอมรา แก้วทราย นางศรัญญา จันทา นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
นางสมใจ อินธิมาศ นางนงนุช สัณฐาน นางสาวญาณินี พรหมมา นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางอรทัย น้อยแรม นางกรวรรณ แดงเจริญ นางสาวปวีณา โคตุทา
นางสาวทยาวีร์ พ่ึงจิตร์ นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางอัมพา จ าเนียร นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นายธนะชัย ภวังครัตน์ นางจรรยา บุญเลิศ นายนิรุติ มาลัยเรือง
นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาวอรพรรณ วงษ์พล นางสาวชาลิสา ปรีฎาพาก
นายปัญจโชติ บุญเขียว นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ นางสาววรรณิศา สุดหอม
นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา นางสาวสุพัตรา มีรส
นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางสาวกันตา ธนูผาย นางสาวสุพิชฌา สิทธิหา นางสาวบุญฑริกา เจิมแหล่
นายธนวินท์ ไวฉลาด นายรัชพล แสงวงศ์ นางสาวทิพวรรณ ดวงศรี นางสาวภาวิตา สลับตาล
นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง นางเฟ้ืองฟ้า หาญรักษ์ นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง นางสาวกนกนภา สุดสาคร นายประภาศ เล้ียงรัก
นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางสาวจินตนา อินตะ นางสาวฐิติมา ค าดี นางสาวปภาวดี โพธ์ิอภัย
นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางปารดา ดวงมาลัย นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ึง
นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางสาวพัชรี แข็งแรง นายสงคราม พุฒทอง นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์ นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์มา นายวินัย สีสมพาน นายอุดมสิน เกิดไทย
นางสาวเพชรจี มะโร นายยศวันต์ จันทร์ศรี นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด นางสาวภรณี เจริญสุข
นางสาวจิรพร เดชทรัพย์ นางวิชุตา บูรโณภาส นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธ์ิ นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางหน่ึงฤทัย จันทร์มาลา นางเกศนีย์ สุกแสก นายวรัญญู อติศักด์ิกุล
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล นางทัศนีย์ กาบภิรมย์ นางสาวเสมอแข นะเรนสด
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สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรใหแกสมาชิก ประจําป 2563
ระดับมัธยมศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สวัสดิการทุนบุตร ปี 2563

(ระดับมัธยม/ปวช.  จ านวน 482  ทุนๆ ละ 2,000 บาท)

นายอ านาจ ฉ  าวิจิตร นางนัดดา อาจคง นางสาววันวิสา เนตรพิน นางวนิดา พลวัน
นางสุวารี นันทกรพิทักษ์ นายจิรพงษ์ ขันโท นางคนึง สว่างแก้ว นางรวงทอง ดวงจันทร์
นางดวงเดือน โสภี นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นางชมภู เลพล
นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ นางกฤตนันท์ แก้วใส นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางเบญจวรรณ อุ่นใจ
นายสวาท ดีเพ็ง นายสมศักด์ิ ดวงแก้ว นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์ นางเสาวลักษณ์ ประทีปชัชวาลย์
นางกมลพรรณ สิงคโปร์ นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ นางสาวอรพินท์ พรมวี นางสาวล าดวน ดาระหงษ์
นางส าเริง จงรุ่งเรืองสิน นางเกษศิรินทร์ กลิ นนิรัญ นางฉวีวรรณ จรูญศักด์ิสิริ นายพนัชกร เกิดกลิ นหอม
นายบุญสืบ รักยัง น.ส.บุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์ นางนภาภัทร วาดนะรัตน์
นางประไพศิลป์ สืบวงษ์เหรียญ นางประนอม ประนามเก นางวาสนา อินทรภัยจิตร นางวิรัณยา ทองสุข
นายประสงค์ รอดภัย นางพัชรี วิลัยธัญญา นางธมลวรรณ พงษ์ส าราญ นางสุพัชญา แสนสุริวงค์
นายบุญเลิศ นิยมรัตน นางพนิตตา เกิดสมุทร นางประทุม ใจสวย นางณัฐนันท์ นุประพันธ์
นางณัฐยา สลับสม นางสุนันท์ พระวงศ์ นางพรทิพย์ พิกุลทอง นายยงยุทธ อินทรศร
นายพระรช แก้วระย้า นางบานชื น บัวระบัติ นางเยาวรี พรภิญโญ นางสาวพัชรี ยิ งอร่าม
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน นางสุนทรี สมเสถียรพล นายพงศกร ฉลอง นางสุพรทิพย์ ค าดี
นายสุชาติ ใจสถาน นางเดือนนภา สริทัย นางลักษวงษ์ จิระสุวรรณภักดี นายนุกูล จันทมิฬ
นางสุวรรณี จ านงค์สังข์ น.ส.ปัญจรัตน์ ไอศูรย์นวบุษ ว่าที ร้อยตรีพุ่มจ าเริญ จิระสุวรรณภักดี นางสันทนา สุวสิงห์
นายครรชิต เผื อนด้วง นางปริสนา หงษา นายปฎิการ บัวภา นางสาวนุศรา ล้ิมเจริญวงษ์ชัย
นางชุตินันท์ ขันโท นางอัญชลี นันท์จันทึก นางนฤมล ภู่แดง นายอมรศักด์ิ เสนาราช
นางณัฐธิดา พวงเขียว นางสุพรรณี บึงลอย นางกิตตินันท์ สว่างทั ว นางพัชราวลัย อัยรา
นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ นางสาวโศภิตา มีแก้ว นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
นางนันท์นภัส แดงประทุม นางเจนจิรา สุดสุวรรณ์ นายธีรยุทธ สิมสา นายพีระ จันทร์ทองแก้ว
นางสุนารี นรานุต นางสาวนิสา นุ่มทองค า นางสาววจุรี แสนทวีสุข นางสาววนิชา สรชัย
นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ นางบุญล้อม สิทธิบุญ นางนิธินันท์ เอกศิริจิรานนท์ นางสาวบุปผา แสงเนตร
นางสมใจ นพจรูญศรี นายณฐพร จันทรัศมี นายสิงห์ สมิดรัมย์ นางประคอง ม่วงศรี
นางอุมาพร ร่างน้อย นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์ นางดวงกมล เดชทวิสุทธ์ิ นางสาวไสวรินทร์ หลักค า
นางสาวอรชุลี ปานหนู นางสายสุนีย์ นุชอินทร์ นางสาวสุวิชชา ฟักทอง นางกาญจนา สุขมาก
นายสุรัตน์ ภารราช นางบังอร วรรณภาผล นางปัทมา บัญญัติ นางสาวศรัญญา รุ่งเรือง
นางสาวณปภัช บุรานนท์ นางสาวชมภูนุช ลาบึง นางเพ็ญนภา ติมุลา นายราเชน อยู่เจริญ
นางมาลินี ผุดผ่อง นางอ าพร กลมกระโทก นางสุรินทร์ เถื อนแก้ว นางอนงค์ สินธุศิริ
นายมงคล ชลกาญจน์ นายประยูร วีระพูล นางสาวดวงกมล แก้วสีดา นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์
นางพนิดา เมืองทอง นายค ารณ เพ็ญทอง นางอชิรญา ไสวิจิตร นายกิตติมศักด์ิ คุ้มวงษ์
นายสถิตย์ ทองใบน้อย นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์ นางอัจฉราพร ทิพบับหลาบ นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักด์ิ
นางรัชนี ศรีบรรเทา นางทิพวรรณ ผาสุข นางสาวผกาสินี โชติไธสง นางสาวพลอย ปานใจนาม
นายวรพจน์ สิงหราช นายกฤษณะ สินเพ็ง นางนิราพร เพ็งศรีโคตร นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค
นายบุญชู ศรีสวัสด์ิ นายอารัญ บุญพุ่ม นางสาวอัณสยา รากผักแว่น นางสาวน้ าผ้ึง เกษมศิริวัฒน์
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล นางสิริกร บุญทัน นางบัวศรี เหลื อมนอก นางสาวสุดาทิพย์ ชื นอยู่
นายพุฒิธร ชุมนิตย์ นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี นางสิรินันท์ พลิคามิน นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์ นางศิริพร สุภาภาพ นางสาววิภาดา ขันทอง นางสาวสิริลักษณ์ ลครศรี
นางเขมรินทร์ โตแปลก นางกุหลาบ พุทธ นางสาวมนัสนันท์ เจริญ นายสุรเชฎฐ์ จันทัน
นางสาวอังคณา ชนะเอม นายศรายุทธ ตุตะเวช นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม นางสาวรวิวรรณ มูลทาดี
นายอนันต์ หวังศักราทิตย์ นางทวีพร ยงสกุล นายกิติพงศ์ มาศเหมาะ นางสาวพิมพ์รวีย์ พรหมบุตร
นางพนมรัตน์ แคนมั น นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา นางสาวนวลนิตย์ อุ่นเรือน นางสาววรัญญา เพลียอรุณ
นายสาคร ค าศรี นางสาวสุชิลา ตองอ่อน นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต น.ส.วิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางวรัญญา มุทธเสน นายชนะ กล่อมใจ นางวิภาดา บุรีชัย
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นายประโมทย์ เกตุบุญเล้ียง นางกฤศมน กลิ นสวัสด์ิ นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวกรุณา ทองสวัสด์ิ นางสาวพรทิพย์ ขุนไชยา
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา นางจิรัชญา เตียเจริญ นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางลภัสรดา จรดล
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางขวัญตา แดงสม นางชลธิชา ปานแก้ว นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางนงค์นุช ภูมี นายมานพ พนะจะโปะ นางเย็นฤดี จันทร์งาม นางมาลัย คะบุตร
นางฉันทนา ทองมนต์ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์ นางชัญญา พรรณศรี นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวฐิตาภา ล้ิมธนะกิจ
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์ นางภัทรวดี พรมเต็ม นางสาวลักขณา ศรีรักษา
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางอาภาภัทร อินทอง นางกนิษฐา ถีเจริญ นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นายกฤษณ์ เพ็ชรเย็น นายนรภัทร สิงห์นวล นางอรปรียา โสดา นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า นางนันทิญา ฟองมี นางณัฐธิดา ปานม่วง นางสาววิมล จ าปาทอง
นางนันทิภาคย์ ยิ งธนสารสมบัติ นางรุ้งลาวัลย์ แจ่มศรี นางยุพา สุดเขียว นางสุวาลี อยู่ทอง
นางตรีชณา สารโท นางสาวจีราภรณ์ พิศราจันทร์ นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสาวนัทธมน แสงสว่าง
นางประภาพร ธนาปิญชาน์กุล น.ส.ณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นางศิริกันยา บัณฑิตยศสกุล น.ส.จุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล
นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ณภัทร อรุณส่ง นายธนกฤต หอมชื น นางสรัลชนา ศรีช่วย
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นางอุสุมา รุ้งศรี นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นายอดิสรณ์ เอี ยมเจริญสุข นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางธิดารัตน์ นามชนะ นางกาญจนา ร่มเย็น
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นางพานทอง มิ งชัย นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์ นางณฐมน ทองโอน
น.ส.วนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางสาวอัมภิการ์ ชุนบุญ นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
นายประภาส จันทร์โคตร นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นางพรทิพย์ ชลกาญจน์ นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางรักษิณา เรืองดี นางนิศาชล บุญประกอบ นางนวพรรณ บุญแต้ม นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว นางสาวสุพัตรา อ าไพพันธ์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางสาวกาญจนา หวาเกตุ
นางจันทนา คูมีชัย นางจินตนา งามเกิด นายเมธี สมเสือ นางละมัย แก้วสวรรค์
นางดาวประกาย ระโส นางสาวประยูร ทูลธรรม นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางส าเริง ท าดีกุล
นางอรวี นิจจอหอ นางศันสนีย์ อ่อนค ามา นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวอารดา ค ายา
นางนิภาพร ม่วงกูล นางธนพร จ าปาทอง นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นางสาวศรีสุดา ภูศรี
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน นางภาวนา ศรีอ่อน นางสินีนาฎ มีทิศ นางสาวชญานันท์ โคนาบาล
นายสมโภชน์ สามชูสินธ์ุ นายศุภกิจ สุกสกุลนี นายพีรสรรค์ สามิตร นางศิริรัตน์ ขีดศรีทอง
นางนันท์นภัส เลื องลือสนธิกิจ นางนิตยา ซ่อนกลิ น นางสาวจันทร์จิรา เอี ยมศรี นางธัญลักษณ์ โชติธรรม
นางอุไร ฤกษ์งาม นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นายสราวุธ โพธิชาติ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางลภัสรดา พาลึก นางรุ่งอรุณ เสน่หา นางณัฐนันท์ ชาวดอน
นางสาวปวีณ์ณุช นาคโต นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวพันทิพา วารีเขต นางรุนนิสา ตะนาดะ
ว่าที ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์ น.ส.วรัทธยาน์ พรหมสมบัติ นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นายไชยวัฒน์ แก้วเอียด
นางจันทนา แขมค า นางสาววัชรียา ชาติหระคุณ นางขนิษฐา สุขสาม นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว นางสาวจันทร์ทิมา สายทอง นางละออ ทาไว นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางอรพินท์ อาจจะบก นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม นายสัญชัย รัตน์น้อย นางรัมพา ค าแก้ว
นางดวงใจ ปัญญาใส นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ นางสาววิชุดา คงบุญ
นางนฤมล สุนทอง นางกัญญาณัฐ ลิไธสง นางสาวศิริพร แก้วพวง จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ นางอัญชนา พัฒนา นางสาวนุชจรี สีธรรม นางจตุพร สาระภาพ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด นายอุดมพร เด้ียปิย์ นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางสาวชนันธร สินศิริ
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย นางวาสนา พิศวง นายญาณกวี บุญทัน นางปิยรัตน์ เจียรสวัสด์ิวัฒนา
นางวิไล ปะตังพะโล นางสาวฉวีวรรณ อิ มส าราญ นางกาญจนา มาบุญช่วย นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางอาลี สุกสกุลนี นางนภสร แผ่นผา
นางวันเพ็ญ พันเดช นางชื นใจ ไชยประทุม นายจิรเดช โยธามาศ นางปาริชาติ ฝ่ังสระ
นางวิภาดา ทองรัตน์ นางยุวดี หอมชื น นางศิราณี จันทร์ไทย นางบัวหล้า ผลอ่อน
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางยุพินธ์ เทียงค า นางจินตนา โสรดสง นางสาวอังสุมาลิน แสนสุข
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นายประโมทย์ เกตุบุญเล้ียง นางกฤศมน กลิ นสวัสด์ิ นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวกรุณา ทองสวัสด์ิ นางสาวพรทิพย์ ขุนไชยา
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา นางจิรัชญา เตียเจริญ นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางลภัสรดา จรดล
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางขวัญตา แดงสม นางชลธิชา ปานแก้ว นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางนงค์นุช ภูมี นายมานพ พนะจะโปะ นางเย็นฤดี จันทร์งาม นางมาลัย คะบุตร
นางฉันทนา ทองมนต์ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์ นางชัญญา พรรณศรี นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวฐิตาภา ล้ิมธนะกิจ
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์ นางภัทรวดี พรมเต็ม นางสาวลักขณา ศรีรักษา
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางอาภาภัทร อินทอง นางกนิษฐา ถีเจริญ นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นายกฤษณ์ เพ็ชรเย็น นายนรภัทร สิงห์นวล นางอรปรียา โสดา นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า นางนันทิญา ฟองมี นางณัฐธิดา ปานม่วง นางสาววิมล จ าปาทอง
นางนันทิภาคย์ ยิ งธนสารสมบัติ นางรุ้งลาวัลย์ แจ่มศรี นางยุพา สุดเขียว นางสุวาลี อยู่ทอง
นางตรีชณา สารโท นางสาวจีราภรณ์ พิศราจันทร์ นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสาวนัทธมน แสงสว่าง
นางประภาพร ธนาปิญชาน์กุล น.ส.ณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นางศิริกันยา บัณฑิตยศสกุล น.ส.จุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล
นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ณภัทร อรุณส่ง นายธนกฤต หอมชื น นางสรัลชนา ศรีช่วย
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นางอุสุมา รุ้งศรี นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นายอดิสรณ์ เอี ยมเจริญสุข นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางธิดารัตน์ นามชนะ นางกาญจนา ร่มเย็น
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นางพานทอง มิ งชัย นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์ นางณฐมน ทองโอน
น.ส.วนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางสาวอัมภิการ์ ชุนบุญ นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
นายประภาส จันทร์โคตร นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นางพรทิพย์ ชลกาญจน์ นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางรักษิณา เรืองดี นางนิศาชล บุญประกอบ นางนวพรรณ บุญแต้ม นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว นางสาวสุพัตรา อ าไพพันธ์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางสาวกาญจนา หวาเกตุ
นางจันทนา คูมีชัย นางจินตนา งามเกิด นายเมธี สมเสือ นางละมัย แก้วสวรรค์
นางดาวประกาย ระโส นางสาวประยูร ทูลธรรม นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางส าเริง ท าดีกุล
นางอรวี นิจจอหอ นางศันสนีย์ อ่อนค ามา นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวอารดา ค ายา
นางนิภาพร ม่วงกูล นางธนพร จ าปาทอง นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นางสาวศรีสุดา ภูศรี
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน นางภาวนา ศรีอ่อน นางสินีนาฎ มีทิศ นางสาวชญานันท์ โคนาบาล
นายสมโภชน์ สามชูสินธ์ุ นายศุภกิจ สุกสกุลนี นายพีรสรรค์ สามิตร นางศิริรัตน์ ขีดศรีทอง
นางนันท์นภัส เลื องลือสนธิกิจ นางนิตยา ซ่อนกลิ น นางสาวจันทร์จิรา เอี ยมศรี นางธัญลักษณ์ โชติธรรม
นางอุไร ฤกษ์งาม นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นายสราวุธ โพธิชาติ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางลภัสรดา พาลึก นางรุ่งอรุณ เสน่หา นางณัฐนันท์ ชาวดอน
นางสาวปวีณ์ณุช นาคโต นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวพันทิพา วารีเขต นางรุนนิสา ตะนาดะ
ว่าที ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์ น.ส.วรัทธยาน์ พรหมสมบัติ นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นายไชยวัฒน์ แก้วเอียด
นางจันทนา แขมค า นางสาววัชรียา ชาติหระคุณ นางขนิษฐา สุขสาม นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว นางสาวจันทร์ทิมา สายทอง นางละออ ทาไว นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางอรพินท์ อาจจะบก นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม นายสัญชัย รัตน์น้อย นางรัมพา ค าแก้ว
นางดวงใจ ปัญญาใส นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ นางสาววิชุดา คงบุญ
นางนฤมล สุนทอง นางกัญญาณัฐ ลิไธสง นางสาวศิริพร แก้วพวง จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ นางอัญชนา พัฒนา นางสาวนุชจรี สีธรรม นางจตุพร สาระภาพ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด นายอุดมพร เด้ียปิย์ นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางสาวชนันธร สินศิริ
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย นางวาสนา พิศวง นายญาณกวี บุญทัน นางปิยรัตน์ เจียรสวัสด์ิวัฒนา
นางวิไล ปะตังพะโล นางสาวฉวีวรรณ อิ มส าราญ นางกาญจนา มาบุญช่วย นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางอาลี สุกสกุลนี นางนภสร แผ่นผา
นางวันเพ็ญ พันเดช นางชื นใจ ไชยประทุม นายจิรเดช โยธามาศ นางปาริชาติ ฝ่ังสระ
นางวิภาดา ทองรัตน์ นางยุวดี หอมชื น นางศิราณี จันทร์ไทย นางบัวหล้า ผลอ่อน
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางยุพินธ์ เทียงค า นางจินตนา โสรดสง นางสาวอังสุมาลิน แสนสุขนายสมบัติ อภิบาลศรี นางสุริยพร เพชรม่อม นางปุณยวีร์ จินดานุช นางกุสุมา รอดดี
นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางชมนภัส สุสิริจิต นางอิสรีย์ ไตรสุธา นางปทิตตา หมื นทิ
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี นายสมควร สุรเนตร นางประนอม มงคลเจริญ
นางวารุณี แก่นทน นางรัตนา พุ่มไพรินทร์ นางสาวอนุรัตน์ ป่ินทอง นางกรองใจ เนาวราช
นางนิภาภรณ์ ดวงสิน นางเขมิสรา มะลิฉ  า นางรินทร์จิรา ชัยพรธนาวัฒน์ นายเดชา กระแสร์สินธ์ุ
นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ ว่าที ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย นางสาวนาตยา อุดมศิลป์ นางพรรษา นิธิปรีชา
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นางสาวอนัญญา ออละอ่อน
นางวรรณี บุญรอด นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางวรรษชล ขันโมลี นางสาวสิริลักษณ์ คชพันธ์ นางสุนิสา จันทร์แดง นางอินทิรา ร่วมสุข
นางอารยา วงค์ษา นางสาคร วรฉัตร นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสมพิศ ศรีรัตนเพียร
นายทองศูนย์ สิมมา นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง น.ส.เสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางสุจิรา ประทุม
นางกิ งเพชร ป้องแก้ว นางสุริสา ภูมิศาสตร์ นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน นางอ าไพ เมืองมาก
น.ส.ภัสรารัตน์ กีรติชัยชนินทร์ นางสุมิตรา ไตรสงคราม นางสาวรัตนาพร กองตา นางสาวธัญยธรณ์ เกิดแก้ว
นางน้ าฝน พันภู นางจันทร์สุดา สีนอ นางสาวรัชดา มีสุข นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางพัชรินทร์ ข าเถื อน นางรมิตา ภักดีค า นางสาวปวีนา ภักดี นางสุรีรัตน์ เคย์
นางนิรัญ เปรมพงษ์ นางวิภาวดี ไสยราช นางอัจฉรา สีไว นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางนภัสธมล ทองนอก นางกชกร สุริยะ นางอัมพร สีดา นางสาววัชรี พลิคามิน
นายจรัญ หล าต  า นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวญาดา รักวิทย์ นายปุลวัชร นาคทิม
นางกัญญา สุขนิยม นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ นางทรงศรี พูลเพิ มสิน นางสาวคุณากร คลังกลาง
นางสุชาดา แก้วน้อย นางวาสนา ม่วงเสน นายอนุกร ศาตากร นางสุภานนท์ แจ่มแจ้ง
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางเอมอร ช้างมณี นายวัฒน์ อุปค า นางสาวจุฬารัตน์ หลุมทอง
นางกิตติยา บุตรพรหม นางอัจฉราภรณ์ พึ งรอด นางบัณฑิตา เข็มดี นางสาวอลิสรา พงษ์กาญจน์
นางวิภาสินี กิจเกวียน นางปภาณิน กมลนัด นายสุทิตย์ ไชยวงศ์ นางขวัญ สิงห์ชัย
นางจันทิมา ราชแพทยาคม นางสาวณฐมน แสงนาค นางอัมพร สุวรรณวิจิตร นางราตรี โพธ์ิสุวรรณ
นางสาววาสนา มิ งขวัญ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวแอนนา พรหมมา นางสาววีรากร สลิลธาร
นางจันทนา ศรีหิรัญ นางศาตพร ชาญณรงค์ นางสาวนาถลดา หุ่นน้อยรุ่ง นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นางพรพิศ บัญชากร นางฐิรชญา มหาสุข นางสาวรพีพร อินทร์พร นางประวาส สวัสดี
นางวิทิศา ณัฐรินทร์ นางปวิชญา ผมงาม นางสาวซอนด้า จันทรบุตร นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นายทนงศักด์ิ มูลเซอร์ นางสาวพัชริน เจียมใบ นางมุทิตา ฟักน่วม
นางสาวศันสนีย์ ดอกกุหลาบ นางสาวจินดา แจ้งสว่าง นางสาวอารีรัตน์ คณาจันทร์
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นายประโมทย์ เกตุบุญเล้ียง นางกฤศมน กลิ นสวัสด์ิ นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวกรุณา ทองสวัสด์ิ นางสาวพรทิพย์ ขุนไชยา
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา นางจิรัชญา เตียเจริญ นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางลภัสรดา จรดล
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางขวัญตา แดงสม นางชลธิชา ปานแก้ว นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางนงค์นุช ภูมี นายมานพ พนะจะโปะ นางเย็นฤดี จันทร์งาม นางมาลัย คะบุตร
นางฉันทนา ทองมนต์ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์ นางชัญญา พรรณศรี นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวฐิตาภา ล้ิมธนะกิจ
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์ นางภัทรวดี พรมเต็ม นางสาวลักขณา ศรีรักษา
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางอาภาภัทร อินทอง นางกนิษฐา ถีเจริญ นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นายกฤษณ์ เพ็ชรเย็น นายนรภัทร สิงห์นวล นางอรปรียา โสดา นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า นางนันทิญา ฟองมี นางณัฐธิดา ปานม่วง นางสาววิมล จ าปาทอง
นางนันทิภาคย์ ยิ งธนสารสมบัติ นางรุ้งลาวัลย์ แจ่มศรี นางยุพา สุดเขียว นางสุวาลี อยู่ทอง
นางตรีชณา สารโท นางสาวจีราภรณ์ พิศราจันทร์ นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสาวนัทธมน แสงสว่าง
นางประภาพร ธนาปิญชาน์กุล น.ส.ณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นางศิริกันยา บัณฑิตยศสกุล น.ส.จุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล
นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ณภัทร อรุณส่ง นายธนกฤต หอมชื น นางสรัลชนา ศรีช่วย
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นางอุสุมา รุ้งศรี นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นายอดิสรณ์ เอี ยมเจริญสุข นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางธิดารัตน์ นามชนะ นางกาญจนา ร่มเย็น
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นางพานทอง มิ งชัย นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์ นางณฐมน ทองโอน
น.ส.วนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางสาวอัมภิการ์ ชุนบุญ นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
นายประภาส จันทร์โคตร นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นางพรทิพย์ ชลกาญจน์ นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางรักษิณา เรืองดี นางนิศาชล บุญประกอบ นางนวพรรณ บุญแต้ม นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว นางสาวสุพัตรา อ าไพพันธ์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางสาวกาญจนา หวาเกตุ
นางจันทนา คูมีชัย นางจินตนา งามเกิด นายเมธี สมเสือ นางละมัย แก้วสวรรค์
นางดาวประกาย ระโส นางสาวประยูร ทูลธรรม นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางส าเริง ท าดีกุล
นางอรวี นิจจอหอ นางศันสนีย์ อ่อนค ามา นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวอารดา ค ายา
นางนิภาพร ม่วงกูล นางธนพร จ าปาทอง นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นางสาวศรีสุดา ภูศรี
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน นางภาวนา ศรีอ่อน นางสินีนาฎ มีทิศ นางสาวชญานันท์ โคนาบาล
นายสมโภชน์ สามชูสินธ์ุ นายศุภกิจ สุกสกุลนี นายพีรสรรค์ สามิตร นางศิริรัตน์ ขีดศรีทอง
นางนันท์นภัส เลื องลือสนธิกิจ นางนิตยา ซ่อนกลิ น นางสาวจันทร์จิรา เอี ยมศรี นางธัญลักษณ์ โชติธรรม
นางอุไร ฤกษ์งาม นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นายสราวุธ โพธิชาติ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางลภัสรดา พาลึก นางรุ่งอรุณ เสน่หา นางณัฐนันท์ ชาวดอน
นางสาวปวีณ์ณุช นาคโต นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวพันทิพา วารีเขต นางรุนนิสา ตะนาดะ
ว่าที ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์ น.ส.วรัทธยาน์ พรหมสมบัติ นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นายไชยวัฒน์ แก้วเอียด
นางจันทนา แขมค า นางสาววัชรียา ชาติหระคุณ นางขนิษฐา สุขสาม นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว นางสาวจันทร์ทิมา สายทอง นางละออ ทาไว นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางอรพินท์ อาจจะบก นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม นายสัญชัย รัตน์น้อย นางรัมพา ค าแก้ว
นางดวงใจ ปัญญาใส นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ นางสาววิชุดา คงบุญ
นางนฤมล สุนทอง นางกัญญาณัฐ ลิไธสง นางสาวศิริพร แก้วพวง จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ นางอัญชนา พัฒนา นางสาวนุชจรี สีธรรม นางจตุพร สาระภาพ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด นายอุดมพร เด้ียปิย์ นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางสาวชนันธร สินศิริ
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย นางวาสนา พิศวง นายญาณกวี บุญทัน นางปิยรัตน์ เจียรสวัสด์ิวัฒนา
นางวิไล ปะตังพะโล นางสาวฉวีวรรณ อิ มส าราญ นางกาญจนา มาบุญช่วย นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางอาลี สุกสกุลนี นางนภสร แผ่นผา
นางวันเพ็ญ พันเดช นางชื นใจ ไชยประทุม นายจิรเดช โยธามาศ นางปาริชาติ ฝ่ังสระ
นางวิภาดา ทองรัตน์ นางยุวดี หอมชื น นางศิราณี จันทร์ไทย นางบัวหล้า ผลอ่อน
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางยุพินธ์ เทียงค า นางจินตนา โสรดสง นางสาวอังสุมาลิน แสนสุขนายสมบัติ อภิบาลศรี นางสุริยพร เพชรม่อม นางปุณยวีร์ จินดานุช นางกุสุมา รอดดี
นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางชมนภัส สุสิริจิต นางอิสรีย์ ไตรสุธา นางปทิตตา หมื นทิ
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี นายสมควร สุรเนตร นางประนอม มงคลเจริญ
นางวารุณี แก่นทน นางรัตนา พุ่มไพรินทร์ นางสาวอนุรัตน์ ป่ินทอง นางกรองใจ เนาวราช
นางนิภาภรณ์ ดวงสิน นางเขมิสรา มะลิฉ  า นางรินทร์จิรา ชัยพรธนาวัฒน์ นายเดชา กระแสร์สินธ์ุ
นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ ว่าที ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย นางสาวนาตยา อุดมศิลป์ นางพรรษา นิธิปรีชา
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นางสาวอนัญญา ออละอ่อน
นางวรรณี บุญรอด นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางวรรษชล ขันโมลี นางสาวสิริลักษณ์ คชพันธ์ นางสุนิสา จันทร์แดง นางอินทิรา ร่วมสุข
นางอารยา วงค์ษา นางสาคร วรฉัตร นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสมพิศ ศรีรัตนเพียร
นายทองศูนย์ สิมมา นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง น.ส.เสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางสุจิรา ประทุม
นางกิ งเพชร ป้องแก้ว นางสุริสา ภูมิศาสตร์ นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน นางอ าไพ เมืองมาก
น.ส.ภัสรารัตน์ กีรติชัยชนินทร์ นางสุมิตรา ไตรสงคราม นางสาวรัตนาพร กองตา นางสาวธัญยธรณ์ เกิดแก้ว
นางน้ าฝน พันภู นางจันทร์สุดา สีนอ นางสาวรัชดา มีสุข นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางพัชรินทร์ ข าเถื อน นางรมิตา ภักดีค า นางสาวปวีนา ภักดี นางสุรีรัตน์ เคย์
นางนิรัญ เปรมพงษ์ นางวิภาวดี ไสยราช นางอัจฉรา สีไว นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางนภัสธมล ทองนอก นางกชกร สุริยะ นางอัมพร สีดา นางสาววัชรี พลิคามิน
นายจรัญ หล าต  า นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวญาดา รักวิทย์ นายปุลวัชร นาคทิม
นางกัญญา สุขนิยม นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ นางทรงศรี พูลเพิ มสิน นางสาวคุณากร คลังกลาง
นางสุชาดา แก้วน้อย นางวาสนา ม่วงเสน นายอนุกร ศาตากร นางสุภานนท์ แจ่มแจ้ง
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางเอมอร ช้างมณี นายวัฒน์ อุปค า นางสาวจุฬารัตน์ หลุมทอง
นางกิตติยา บุตรพรหม นางอัจฉราภรณ์ พึ งรอด นางบัณฑิตา เข็มดี นางสาวอลิสรา พงษ์กาญจน์
นางวิภาสินี กิจเกวียน นางปภาณิน กมลนัด นายสุทิตย์ ไชยวงศ์ นางขวัญ สิงห์ชัย
นางจันทิมา ราชแพทยาคม นางสาวณฐมน แสงนาค นางอัมพร สุวรรณวิจิตร นางราตรี โพธ์ิสุวรรณ
นางสาววาสนา มิ งขวัญ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวแอนนา พรหมมา นางสาววีรากร สลิลธาร
นางจันทนา ศรีหิรัญ นางศาตพร ชาญณรงค์ นางสาวนาถลดา หุ่นน้อยรุ่ง นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นางพรพิศ บัญชากร นางฐิรชญา มหาสุข นางสาวรพีพร อินทร์พร นางประวาส สวัสดี
นางวิทิศา ณัฐรินทร์ นางปวิชญา ผมงาม นางสาวซอนด้า จันทรบุตร นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นายทนงศักด์ิ มูลเซอร์ นางสาวพัชริน เจียมใบ นางมุทิตา ฟักน่วม
นางสาวศันสนีย์ ดอกกุหลาบ นางสาวจินดา แจ้งสว่าง นางสาวอารีรัตน์ คณาจันทร์
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นางเจษฎามาส แก้วประเสริฐ นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางพรปวีณ์ แซ่ล่ิม
นายณรงค์ ธีระกุล นางสุพัตรา แสงทอง นายสุพรรณ ท าสุนา นางอุบล จงศรีสุข
นายสมชาติ สุดสาคร นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ นายมงคล ชุ่มบริบูรณ์ นางเรศวรัณยา รอดดี
นายทวี เขียวหวาน นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นางสายสมร ใจย้ิม นางอระไทย มณีโสภา
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล นางชวนชม รุ่งเรือง นางกนกพรรณ จันทรัศมี นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางอุษณีย์ ข าดวง นางเบญจมาศ ชุมเดช นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นายพรชัย สาสมัคร์
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางวิไลวรรณ แก้วเกษการ นางอารี จันทร์เกิด นางมนต์ทิพย์ ใบทอง(วัดชม)
นางละออ พระวิเชนทร์ นางกาญจนา ประจุดทะศรี นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์ นางพัชรนันท์ มงคลอริยวงศ์
นายสมบัติ บัวสิน นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นางอมร บุญโญปกรณ์ นายสมศักด์ิ สุขี
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางรัตนา แก่นสารี
นางอภิกัญ เลิศวาสนา นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวกัญจนภัค ค าปรีชา นางนิลุบล ทิพวรรณ
นางสุดารัตน์ โพล้งละ นางลักขณา ขวัญยืน นางศรีลมัย ทองหนา นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางรัตนา บุญแจ่ม นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน นางอรทัย หอมเนียม นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสาวอรอุมา ศรีเอ่ียมจันทร์ นางดาราวัลย์ ย่ิงหาญ
นายบุญนาค จันทร์ปราง นายภิรมย์ คงเหล่ นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร นางจินตนา ศิริขวา นางสาวปาริฉัตร กลอนฉ่ า
นางลัดดา งาสุวรรณ นางชุติมา มามีเกตุ นางวารุณี สังฆะศรี นายภพประเสริฐ ปีสุขย่ิงเจริญ
นางสมปอง เอ่ียมบุญ นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางบุศกร ณ นคร นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน
นางสุวรรณี กิจสมโภชน์ นางรัชดา ดีจะมาลา นางภัทรศรี ไกรพินิจ นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์
นายสวัสด์ิ แถลงศรี นายยุติธรรม สุขปล่ัง นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางล ายอง เรืองรุ่งโรจน์
นางสุปราณี จินตวร นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางประภาพร ขันสุวรรณ นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล
นายสายชล ฟักแฝง นางกันยา คงสง นางเพลินพิศ โพธิราช นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นางบุษบา ชูแสง นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางชัญญาพัชญ์ กิจบ ารุงศรีวงศ์ นางฉวีวรรณ วิเศษลา นายวิทย์วัชรอาจ พรหมทา นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นายมนัส สวัสด์ิชัย นายเอกพจน์ กันภัย นางสาววันวิสา ทองเย็น นางกิติมา มีชัย
นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นางบุษบา โคตพันธ์ นางแวว ปฏิทัศน์ นางณัฐฐาพร ต้ันภูมี
นายณรงค์พล เสมเสริมบุญ นางจันทนา ป่ินทอง นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย นางจันทนา อุทัยสาร์
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางศิริพร เสือทองค า นางสาวทิฆัมพร คงสกุล นางเครือทิพย์ สัญส าราญ
นางทัศน์กมล รักไทย นายประจวบ เถ่ือนถ้ า นางนวพร สีดาแก้ว นางเรืองรอง พัดลม
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางบ ารุง หาญสุวรรณ นางสายพิน ภู่กรุต
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นายภาคภูมิ จุปะมัดถา นางปัทมาพร ศรีอาภัย นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นายสมวิทย์ อินทรบงกต นายไพทูร จันตะเภา นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นายไพบูลย์ ทักษิณะมณี นางสาวสมเพียร ตะทองตา นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางพรรณนิภา ฤดีอัครเสรี นางนภาพร สุรเนตร นางเกษร ผลบุญ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
นายวิสาร ภู่ไพบูลย์ นางชลิดา สุขประสาร นางประนอม อินทะวุธ นายธวัชชัย จ าเมือง
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางอาภรณ์ แจ่มแจ้ง นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นางเบญจมาส อุทกศิริ นายศุภชัย ม่ิงมงคล นางช่ืนจิต แก้วแสงเอก นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ
นายมงคล แก้วเกษการ นางพัชรี สัมฤทธ์ิ นายชรินทร์ รู้อ่าน นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางดรุณี ภูมิสวัสด์ิ นางกศิณ์นันท์ เพ็งประภัศร์ นางขวัญใจ ทองโชติ
นางอุษา โพธ์ิแก้ว นางกาญจนา ทาวรรณ นางทัศณี ทะนันชัยกุล นายประสพสุข โคตรพัฒน์
ว่าท่ีร้อยโทขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา นายกิตติศักด์ิ จันทร์เปรม นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางศศิมา เกตุบุญเล้ียง นางกสิณา บุญทะระ นายสายัณห์ นิยมทอง
นางบังอร วรรณอุบล นางชลิดา สีหามาตย์ นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางยุพิน ศรีเกตุ
นายสุวิทย์ พันธ์ุหินลาด นายสมสินธ์ รักบุญ นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางจินดา รัตนานก
นายอภิชาติ น้ าผ้ึง นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางมณฑา สุวิชาชนันทร์ นางสุภาพ อาจนนลา
นายธนบัตร วงศ์สุธี นางณัฎฐนันท์ ดวงจันทร์ นางสาวกัลยาณี ทองเชิด นางสาวชวนชม กลางวาปี
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นางเจษฎามาส แก้วประเสริฐ นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางพรปวีณ์ แซ่ล่ิม
นายณรงค์ ธีระกุล นางสุพัตรา แสงทอง นายสุพรรณ ท าสุนา นางอุบล จงศรีสุข
นายสมชาติ สุดสาคร นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ นายมงคล ชุ่มบริบูรณ์ นางเรศวรัณยา รอดดี
นายทวี เขียวหวาน นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นางสายสมร ใจย้ิม นางอระไทย มณีโสภา
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล นางชวนชม รุ่งเรือง นางกนกพรรณ จันทรัศมี นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางอุษณีย์ ข าดวง นางเบญจมาศ ชุมเดช นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นายพรชัย สาสมัคร์
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางวิไลวรรณ แก้วเกษการ นางอารี จันทร์เกิด นางมนต์ทิพย์ ใบทอง(วัดชม)
นางละออ พระวิเชนทร์ นางกาญจนา ประจุดทะศรี นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์ นางพัชรนันท์ มงคลอริยวงศ์
นายสมบัติ บัวสิน นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นางอมร บุญโญปกรณ์ นายสมศักด์ิ สุขี
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางรัตนา แก่นสารี
นางอภิกัญ เลิศวาสนา นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวกัญจนภัค ค าปรีชา นางนิลุบล ทิพวรรณ
นางสุดารัตน์ โพล้งละ นางลักขณา ขวัญยืน นางศรีลมัย ทองหนา นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางรัตนา บุญแจ่ม นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน นางอรทัย หอมเนียม นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสาวอรอุมา ศรีเอ่ียมจันทร์ นางดาราวัลย์ ย่ิงหาญ
นายบุญนาค จันทร์ปราง นายภิรมย์ คงเหล่ นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร นางจินตนา ศิริขวา นางสาวปาริฉัตร กลอนฉ่ า
นางลัดดา งาสุวรรณ นางชุติมา มามีเกตุ นางวารุณี สังฆะศรี นายภพประเสริฐ ปีสุขย่ิงเจริญ
นางสมปอง เอ่ียมบุญ นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางบุศกร ณ นคร นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน
นางสุวรรณี กิจสมโภชน์ นางรัชดา ดีจะมาลา นางภัทรศรี ไกรพินิจ นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์
นายสวัสด์ิ แถลงศรี นายยุติธรรม สุขปล่ัง นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางล ายอง เรืองรุ่งโรจน์
นางสุปราณี จินตวร นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางประภาพร ขันสุวรรณ นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล
นายสายชล ฟักแฝง นางกันยา คงสง นางเพลินพิศ โพธิราช นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นางบุษบา ชูแสง นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางชัญญาพัชญ์ กิจบ ารุงศรีวงศ์ นางฉวีวรรณ วิเศษลา นายวิทย์วัชรอาจ พรหมทา นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นายมนัส สวัสด์ิชัย นายเอกพจน์ กันภัย นางสาววันวิสา ทองเย็น นางกิติมา มีชัย
นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นางบุษบา โคตพันธ์ นางแวว ปฏิทัศน์ นางณัฐฐาพร ต้ันภูมี
นายณรงค์พล เสมเสริมบุญ นางจันทนา ป่ินทอง นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย นางจันทนา อุทัยสาร์
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางศิริพร เสือทองค า นางสาวทิฆัมพร คงสกุล นางเครือทิพย์ สัญส าราญ
นางทัศน์กมล รักไทย นายประจวบ เถ่ือนถ้ า นางนวพร สีดาแก้ว นางเรืองรอง พัดลม
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางบ ารุง หาญสุวรรณ นางสายพิน ภู่กรุต
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นายภาคภูมิ จุปะมัดถา นางปัทมาพร ศรีอาภัย นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นายสมวิทย์ อินทรบงกต นายไพทูร จันตะเภา นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นายไพบูลย์ ทักษิณะมณี นางสาวสมเพียร ตะทองตา นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางพรรณนิภา ฤดีอัครเสรี นางนภาพร สุรเนตร นางเกษร ผลบุญ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
นายวิสาร ภู่ไพบูลย์ นางชลิดา สุขประสาร นางประนอม อินทะวุธ นายธวัชชัย จ าเมือง
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางอาภรณ์ แจ่มแจ้ง นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นางเบญจมาส อุทกศิริ นายศุภชัย ม่ิงมงคล นางช่ืนจิต แก้วแสงเอก นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ
นายมงคล แก้วเกษการ นางพัชรี สัมฤทธ์ิ นายชรินทร์ รู้อ่าน นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางดรุณี ภูมิสวัสด์ิ นางกศิณ์นันท์ เพ็งประภัศร์ นางขวัญใจ ทองโชติ
นางอุษา โพธ์ิแก้ว นางกาญจนา ทาวรรณ นางทัศณี ทะนันชัยกุล นายประสพสุข โคตรพัฒน์
ว่าท่ีร้อยโทขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา นายกิตติศักด์ิ จันทร์เปรม นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางศศิมา เกตุบุญเล้ียง นางกสิณา บุญทะระ นายสายัณห์ นิยมทอง
นางบังอร วรรณอุบล นางชลิดา สีหามาตย์ นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางยุพิน ศรีเกตุ
นายสุวิทย์ พันธ์ุหินลาด นายสมสินธ์ รักบุญ นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางจินดา รัตนานก
นายอภิชาติ น้ าผ้ึง นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางมณฑา สุวิชาชนันทร์ นางสุภาพ อาจนนลา
นายธนบัตร วงศ์สุธี นางณัฎฐนันท์ ดวงจันทร์ นางสาวกัลยาณี ทองเชิด นางสาวชวนชม กลางวาปี
นางนันท์นภัส สวัสด์ิชัย นางวรณัน ปรีเปรม นางค าแฝง บุญเชิด นางสาวพนิตพิชา คงศิริ
นางสุรีรัตน์ เปล่ียนบางช้าง นายณัฐกร ศรีทับทิม นายค าตัน สีมา นายประกิจ สัมฤทธ์ิผล
นางกาญจนา สะเก็ตกุล นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์ นางสุพร วรรณกลาง นางสาวเปรมยุดา ถาวร
นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล นางสุมาลี จิตรเพียรค้า นางเรณู อ้นขวัญเมือง นางสาวปัทมิกา มลาฤทธ์ิ
นางธนพร สายสอน นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม นางรมณ ศรีวิเชียร นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ิ
นายไพวรรณ ศิริเนตร นางศิรินภา อีสา นางจนิตย์ ตันสถิตย์ นางสาวศิริพร จิตม่ัน
นายสุชาติ แย้มกลัด นางกัญญา มีนายน นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นางศิริรัตน์ บุญช่วย
นางพนิดา สุนทรพิทักษ์กูล นางทองสุข วิลัยศิลป์ นางสาวทัศนีย์ เจริญดี นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
นายชวพล บริรัตนะวงศ์ นางสาววัชราพร ประสารพันธ์ นางนภา ศรีอ่อนคง นางสารี ผ่องสุวรรณ์
นางวรางคณา ใยส าลี นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสด์ิ นายธนัท สืบสร้อย
นางอารี วิสูตรโสภณา นางมณีวรรณ สาบุตร นายสมนึก นุ่มเกล้ียง นางสาวสุนิษา มุ่งสูงเนิน
นางกนกกาญจน์ ระฆังทอง นางรัตนาภรณ์ นันทกร นางศิริขวัญ ใกล้ชิด น.ส.ณิชชา ศิริพาณิชย์ศกุนต์
นางธัญลักษณ์ นวลศรี นายสมชาย รอดเล้ียง นางทัศวรรณ ยินดีวงษ์ นางจินตนา อวนพล
นางกาหลง ทับนิล นางหทัยรัตน์ แปงจิตร์ นางพรนภา จุ้ยเจริญ นางพัชรี คณิตพิพัฒน์พงศ์
นางณัชยาภา เอ่ียมยัง นางล าพูล เกิดปัญญา นางร าเพย สิงห์น้อย นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นางกุลณดา กระจ่างธนโชต นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์ นางวัลภา ศรีบุบผา นางสกุณา คุณดิลกสิโรดม
นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ น.ส.ปุณณิญากร ฤทธ์ิช่วยรอด นางวาสนา ภัคดีรัตนมิตร นางสุนิสา ดอกพิกุล
นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นางเบญจวรรณ เวชกุล นางวัชรี สุวรรณฤทธ์ิ นางศิริลักษณ์ ทิมา
นางบุปผา บุญธรรม นางสาวรจนา ประวาสุข นางนาตทยา บุญมาศ นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง
นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางชลทิชา นวนเกตุ นางนริสรา ช่วงโชติ
นายณัฐวุฒิ จินดากุล นางวิรยา ต๊ิบกันเงิน นางสาวการะเกตุ เกตุจ ารูญ นางจารุวรรณ ลาภมูล
นายภิญโญ แก้วงาม นางสุวิมล ฟักแสง นางพรทิพย์ ส าเร็จดี นางสุนันท์ พรพินนท์
นางอัญชลี คณานับ นางสาวสรัญมาศ เตชะมา นางสาววาสนา ขุมโมกข์ นางสาวสุนิสา คณะธรรม
นางราตรี ฤทธิเดช นางสาวอ าไพ สายชล นางจุดาพร สุขี น.ส.ธัณย์จิรา ศิริรัตน์ภรสุภา
นางวรนุช โหงวสอาด นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ นางธนาวดี คงเจริญ นางศจีมาศ อินทโสภา
นางสาวศศิวิมล อ๋ังสกุล นางอรุณวรรณ์ ศิริสมบัติ นางสุประวีณ์ เวียงสุข นางกัญญาลักษณ์ สิงห์เหลือง
นายสมยศ เล๊ียบประเสริฐ นางมนัชยา พันธ์ุสีดา นางชนัญธร น้อยแรม นางวรารัตน์ คงทอง
นางศุภนาถ ปทุมมาศ นายทัศชัย รจนาสันห์ นายนิพนธ์ น้อยแรม นางจินตนา ศรีแนน
นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว นายกลวัชร สุขศรีใส นางสุมาลี พุทธวงค์ นางพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล
นายวิลาศ ดีสอน นายยงยุทธ มณีวิหค นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ นางชนิดา นนตะพันธ์ นางสาวมาลินี จันทร นางสาวรัตนดาว วนาภรณ์
นายมานพ จันทร์งาม นางศิริพร ปิติกรณ์ นายสมศักด์ิ ทองม่วง นางธมกร ป่ินมังกร
นางบุญธิดา จิตต์ภักดี นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ นายธานินทร์ เพลิดพราว
นางวงเดือน พลังสันติกุล นางหทัยทิพย์ รอดดี นางประภัสสร แถมสุข นางชุมนุมพร เฉลียวศิลป์
นายสถาพร เจริญเตีย นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ นายสถิตย์ เป่ียมสวัสด์ิ นางศิริวรรณ จ าเมือง
นางสายใจ พลีทอง ว่าท่ีร้อยตรีสมเดช พ่ึงโพธ์ิ นางสาวรสสุคนธ์ ทองทา นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นางสุมาลี อภินันโท นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร นางสาวจันทรา โกพัฒตา นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นางรวมรัก ย้ิมแย้ม นางแสงระวี ส าเภาน้อย นางอัมพร ซาแพง นางวิไลพร ศิลาพงษ์
นางอรทัย แสงตะวัน นายพรหม วัฒนศิริ นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ นางชุติกาญจน์ สมบูรณ์
นางพิสมัย ป้องสุ นายอภินันท์ ก้อนกลีบ นางวรรณา ทินนอก นางสาวณัฐรดา สัมฤทธ์ิ
นางสุวรรณี กล่ินหอม นางศศิกานต์ สิรินพมณี นางสาวภควิณา เผือกแก้ว นายจตุพร เช้ือสาวะถี
นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้ นางสุชาดา วรพันธ์พานิช นางสาวมนัสนันท์ โพธ์ิเดชแก้ว
นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสด์ิ นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี นางวันทนีย์ รายะรัตนกาญจน์ นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
นางสรัณยา เสมเสริมบุญ นายชัชนันท์ โยธาทิพย์ นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ นางเตือนใจ ประทุมไทย
นายวิชาญ บัวส าอางค์ นายชูศักด์ิ แสนยะมูล นางสุกัลยา แย้มชะยา นางอุทุมพร สุคนธปฏิภาค
นายสันติ กระจ่างธนโชต นายสิทธิพล ภู่ทอง นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา
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นางเจษฎามาส แก้วประเสริฐ นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางพรปวีณ์ แซ่ล่ิม
นายณรงค์ ธีระกุล นางสุพัตรา แสงทอง นายสุพรรณ ท าสุนา นางอุบล จงศรีสุข
นายสมชาติ สุดสาคร นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ นายมงคล ชุ่มบริบูรณ์ นางเรศวรัณยา รอดดี
นายทวี เขียวหวาน นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นางสายสมร ใจย้ิม นางอระไทย มณีโสภา
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล นางชวนชม รุ่งเรือง นางกนกพรรณ จันทรัศมี นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางอุษณีย์ ข าดวง นางเบญจมาศ ชุมเดช นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นายพรชัย สาสมัคร์
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางวิไลวรรณ แก้วเกษการ นางอารี จันทร์เกิด นางมนต์ทิพย์ ใบทอง(วัดชม)
นางละออ พระวิเชนทร์ นางกาญจนา ประจุดทะศรี นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์ นางพัชรนันท์ มงคลอริยวงศ์
นายสมบัติ บัวสิน นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นางอมร บุญโญปกรณ์ นายสมศักด์ิ สุขี
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางรัตนา แก่นสารี
นางอภิกัญ เลิศวาสนา นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวกัญจนภัค ค าปรีชา นางนิลุบล ทิพวรรณ
นางสุดารัตน์ โพล้งละ นางลักขณา ขวัญยืน นางศรีลมัย ทองหนา นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางรัตนา บุญแจ่ม นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน นางอรทัย หอมเนียม นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสาวอรอุมา ศรีเอ่ียมจันทร์ นางดาราวัลย์ ย่ิงหาญ
นายบุญนาค จันทร์ปราง นายภิรมย์ คงเหล่ นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร นางจินตนา ศิริขวา นางสาวปาริฉัตร กลอนฉ่ า
นางลัดดา งาสุวรรณ นางชุติมา มามีเกตุ นางวารุณี สังฆะศรี นายภพประเสริฐ ปีสุขย่ิงเจริญ
นางสมปอง เอ่ียมบุญ นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางบุศกร ณ นคร นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน
นางสุวรรณี กิจสมโภชน์ นางรัชดา ดีจะมาลา นางภัทรศรี ไกรพินิจ นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์
นายสวัสด์ิ แถลงศรี นายยุติธรรม สุขปล่ัง นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางล ายอง เรืองรุ่งโรจน์
นางสุปราณี จินตวร นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางประภาพร ขันสุวรรณ นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล
นายสายชล ฟักแฝง นางกันยา คงสง นางเพลินพิศ โพธิราช นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นางบุษบา ชูแสง นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางชัญญาพัชญ์ กิจบ ารุงศรีวงศ์ นางฉวีวรรณ วิเศษลา นายวิทย์วัชรอาจ พรหมทา นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นายมนัส สวัสด์ิชัย นายเอกพจน์ กันภัย นางสาววันวิสา ทองเย็น นางกิติมา มีชัย
นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นางบุษบา โคตพันธ์ นางแวว ปฏิทัศน์ นางณัฐฐาพร ต้ันภูมี
นายณรงค์พล เสมเสริมบุญ นางจันทนา ป่ินทอง นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย นางจันทนา อุทัยสาร์
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางศิริพร เสือทองค า นางสาวทิฆัมพร คงสกุล นางเครือทิพย์ สัญส าราญ
นางทัศน์กมล รักไทย นายประจวบ เถ่ือนถ้ า นางนวพร สีดาแก้ว นางเรืองรอง พัดลม
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางบ ารุง หาญสุวรรณ นางสายพิน ภู่กรุต
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นายภาคภูมิ จุปะมัดถา นางปัทมาพร ศรีอาภัย นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นายสมวิทย์ อินทรบงกต นายไพทูร จันตะเภา นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นายไพบูลย์ ทักษิณะมณี นางสาวสมเพียร ตะทองตา นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางพรรณนิภา ฤดีอัครเสรี นางนภาพร สุรเนตร นางเกษร ผลบุญ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
นายวิสาร ภู่ไพบูลย์ นางชลิดา สุขประสาร นางประนอม อินทะวุธ นายธวัชชัย จ าเมือง
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางอาภรณ์ แจ่มแจ้ง นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นางเบญจมาส อุทกศิริ นายศุภชัย ม่ิงมงคล นางช่ืนจิต แก้วแสงเอก นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ
นายมงคล แก้วเกษการ นางพัชรี สัมฤทธ์ิ นายชรินทร์ รู้อ่าน นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางดรุณี ภูมิสวัสด์ิ นางกศิณ์นันท์ เพ็งประภัศร์ นางขวัญใจ ทองโชติ
นางอุษา โพธ์ิแก้ว นางกาญจนา ทาวรรณ นางทัศณี ทะนันชัยกุล นายประสพสุข โคตรพัฒน์
ว่าท่ีร้อยโทขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา นายกิตติศักด์ิ จันทร์เปรม นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางศศิมา เกตุบุญเล้ียง นางกสิณา บุญทะระ นายสายัณห์ นิยมทอง
นางบังอร วรรณอุบล นางชลิดา สีหามาตย์ นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางยุพิน ศรีเกตุ
นายสุวิทย์ พันธ์ุหินลาด นายสมสินธ์ รักบุญ นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางจินดา รัตนานก
นายอภิชาติ น้ าผ้ึง นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางมณฑา สุวิชาชนันทร์ นางสุภาพ อาจนนลา
นายธนบัตร วงศ์สุธี นางณัฎฐนันท์ ดวงจันทร์ นางสาวกัลยาณี ทองเชิด นางสาวชวนชม กลางวาปี สวัสดิการรักษาพยาบาล ประจําป 2563สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปี 2563
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นางองุ่น บุณยศิริวัฒน์ นางจินตนา ปล้ืมศรี นางสุณิสา ผ่องสวัสด์ิ นางสาวรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ
นายเฉลิม ขาวผ่อง นางดารารัศม์ิ แจ้งกล่ิน นางสุณิสา ผ่องสวัสด์ิ นางสาวณัฐธันยา แซ่โง้ว
นางอารมณ์ ยืนยง นางดารารัศม์ิ แจ้งกล่ิน นางรดา บุญพิทักษ์กิจ นางสาวจินดา แจ้งสว่าง
นางสาวประจวบ อมะลัษเฐียร นางวราภรณ์ นุชโส นายสมาน ล้ิมน้ าค า นางเจียมจิต หอมกล่ิน
นางวาณี สืบกระพัน นางนิภานันท์ ทรัพย์นิวัตต์ นางสาวสุชลรัตน์ เลขะโฆษ นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด
นางวาณี สืบกระพัน นางสุดสวาท กาซูยี นางสาวทักษอร ทรัพย์ประเสริฐ นางสาวเย็น แดงดี
นางฉวีวรรณ หุณฑนะเสวี นางปทุมวดี เกิดเทศ นางสาวบุษกร แซมรัมย์ นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า
นางวรรณเพ็ญ เริงหาญ นางปทุมวดี เกิดเทศ นางสาวสุปราณี รุ่งเริงสุข นางนิธินันท์ เอกศิริจิรานนท์
นางวรรณเพ็ญ เริงหาญ นางนิตยา อ่อนสมบูรณ์ นางวาสนา นาคมอญ นางสุรินทร์ เถ่ือนแก้ว
นายสมาน อรุณโชติ นางสาวแฉล้ม สถาพร นายสมร เทพทอง นายน าโชค เมืองชู
นางธนิษฐา ประภาสวัสด์ิ นางสาวเบญจวรรณ อยู่นุช นายสมร เทพทอง นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย
นางสาวรัตนา อยู่อินทร์ นางสาวเบญจวรรณ อยู่นุช นางจันทนา ป่ินทอง นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง
นางสาวรัตนา อยู่อินทร์ นายชูลิต ศรีลัด นางสมใจ เถกิงศรี นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง
นางธนัชพรรณ มงคลสิน นางจ าเรียง เดชจร นางปราณี เกตุมา ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น.
นางศรีเพชร ปุงบางกะด่ี นางสุวรรณี สีมาวงษ์ นางบุญตา เจริญกิจ นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์
นางศรีเพชร ปุงบางกะด่ี นางวชิรา ส าลีอ่อน นายศุภชัย ม่ิงมงคล นายปรมัตถ์ ไชยชาญ
นายรัชต์ภาสน์ ปุ่นประเสริฐ นางรัตนา อัญชลิสังกาศ นางสาวบุศรินทร์ จันทร์ประเสริฐ นางสาวอมรา แก้วทราย
นายบุดดา ไกรวงศ์ นายสน่ัน แก้วนุช นายณัฐวุฒิ เพริดพราว นางสาวรัตนา ค าแสน
นางขวัญใจ นุชอนงค์ นางกัลยา เหมจตุรัส นายณัฐวุฒิ เพริดพราว นางสาวไปรยา จันมาต
นางโสภาพร ช่างปรีชา นางโสภา ละสอน นางลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์ นายชัยวัฒน์ ชุ่มบริบูรณ์
นางไพจิตร พงษ์ประสิทธ์ิ นางโสภา ละสอน นางลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์ นายชัยวัฒน์ ชุ่มบริบูรณ์
นายพรเทพ คุรุเมธากร นายอุดม ละสอน นางผ่องศรี โกนาคม นางสาวสายฝน สุวรรณศร
นายพรเทพ คุรุเมธากร นางฤดีภรณ์ ศิริโยธา นายอดิศัย น้อยวิลัย นางสาวลลิต เลขะโฆษ
นางจ าปา ผลทับทิม นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐ นายกลยุทธ อุทโท
นางจ าปา ผลทับทิม นางศรีสุรางค์ ช่ังโต นางสาวทรรศยา เทพสิงห์ นางสาวณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์
นางสาวเพลินจิต ช้างประเสริฐ นางอรภัทร สิริภิญโญภาส นางอาภาณี วิลาศบางแก้ว นางสาววันวิสาข์ สุขมี
นางจันทร์เพ็ญ นิลทอง นายสว่าง บุญถาวร นางสาวสุจิรา สหวงศ์ นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นางสาวจีระเพ็ญ อรุโณรัตน์ นายประจบ สาทประเสริฐ นางสาวอภิรดี จีนเกิด นางสาวรัชดา มีสุข
นายสมพงษ์ ช่ืนสุขจิตต์ นายประจบ สาทประเสริฐ นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง นายบุญเก้ือ การะเกด
นายสมพงษ์ ช่ืนสุขจิตต์ นางนวลพร เพชรา นางกิตติยา บุตรพรหม นางอัมพร สีดา
นางพัชณี อ าพัน นางสาวดาวัลย์ ชูไสว นายเสรี แก้วก่อง นางจุติมา โฉมงาม
นางอุษณีย์ การสมดี นางสุชาดา โชติช่วง นางณัทภิญญา ธรรมบ ารุง นางสาวซอนด้า จันทรบุตร
นางสาวจีระพา อรุโณรัตน์ นางโกสุม สุขสง่า นางสาววิสา โพธ์ิเมือง นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักด์ิ
นางสาวบุญเรือน บุญเผือก นางวิไลวรรณ ชูสกุล นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
นางสาวบุญเรือน บุญเผือก นางเสง่ียม มิตรอุดม นางสาวอตินาฏ ภู่ทอง นางสาวดวงพร ไกรลาศ
นางประภาศรี บ ารุงวัด นางดวงแข ภานุน าภา นางประวีณา ปัญญาดิลกพงษ์ นางสาวดวงพร ไกรลาศ
นายปรารภ แก้วเศษ นางอัญชลี เพชรพรหม นางสาวสุนันท์ สรรเพชร นางสาวจันท์อ าภา ภามัง
นางศิวลี ถีเจริญ นางรัดดาวรรณ พงษ์พันธ์ นางชนาภา ล่ันซ้าย นางสาวจันท์อ าภา ภามัง
นางอรทัย แมสซิลี นางรัดดาวรรณ พงษ์พันธ์ นางมัลลิกา เอียกพงษ์ นางดาวประกาย ทาธง
นางอรทัย แมสซิลี นายสิทธิพงศ์ ทัศนาธร นางมัลลิกา เอียกพงษ์ นางสาวธริยา ปักการะนัง
นางอรวรรณ แก้วรุ่งเรือง นายสิทธิพงศ์ ทัศนาธร นางสุวิมล อยู่ระหัด นางสาวมณีนุช บุราณรัตน์
นางเรณู ก๋งเทมิน นางส าเนียง แสงงาม นางสาวสิริพรรณ ศรีสุข นางสาววันวิสา รุ่งสุข
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นางกรองทอง ธรรมเกียรติ นายธนบัตร วงศ์สุธี นางพิมผกา โคตะลี นางสาวสุมารี คุณพิภาค
นายปรีชา รุ่งก่อน นายนาวิน ป้ันทรัพย์ นางคูณทวี บุญค า นางสาวกนกวรรณ แก้วมาก
นายปรีชา รุ่งก่อน นายนาวิน ป้ันทรัพย์ นางคูณทวี บุญค า นางสาวธนัญญา ขวัญเนียม
นางสาวศีวิกา สุวรรณดิษ นางสุรีรัตน์ เปล่ียนบางช้าง นางสาวปรางค์ทิพย์ จูประสงค์ทรัพย์ นางสาวเบญจพร อุพรม
นางนฤมล ปาลศรี นายวงศ์เทพ โรจนถาวร นางมณฑา โตสนธิ นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางนฤมล ปาลศรี นางอรพัสวี บัวรอดธัญโรจน์ นางสาวอุบล ชูทอง นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางประสพพร เลิศหงิม นางวรีวรรณ สิงห์ทอง นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นายนราศักด์ิ จันทะคีรี
นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นายสุชาติ แย้มกลัด นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ
นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นางนิภา โฮว นางสาวประสพโชค ผลัดร่ืน นายวิเวศน์ นามวิชัย
นายสมยศ เขียวอุบล นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ย้ิม นางส าราญ ปิยะ นางสุธารทิพย์ ป่าแฝก
นางศตรรคพร วิทยา นางสมพร ธรรมวิทวัส นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟ่ืองวงศ์ นายณัฐวุฒิ สองทิศ
นางจิตรลดา หอมช่ืน นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นายสมาน ญาณพินิต นางหน่ึงฤทัย ดิลกธนานันท์
นางจิตรลดา หอมช่ืน นายพินิจ หงษ์ภู่ นางสาววชิรา ติติปานะ นางสุปราณี จ าปาพ้ัว
นายวินัย หล าวรรณะ นางสุนารี นรานุต นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวเมย์วิภา พรมมีสา
นางมนทิรา จันทร์พุฒ นางบุปผา บุญธรรม นางสุวิมล กล่ินมี นางสาวพรรณธร บุญโกต์ิ
นางมนทิรา จันทร์พุฒ นางย่ิงรัก ป้ันทรัพย์ นางสุวิมล กล่ินมี นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางสุวรรณ โพธ์ิเงิน นายนราวุฒิ ปล้ืมบ าเรอ นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางนิรัติกาล ส ารวมสุข นางสาววลัยภรณ์ วชิรเข่ือนขันธ์ นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
นางสมถวิล รัตนมาลัย นายปรีชา เรืองอุไร นายปฐเมศร์ ทองโฉม นางสาวฐิติยา สาดอนขวาง
นางวิไลลักษณ์ มณีนุตร์ นายปรีชา เรืองอุไร นายค าตัน สีมา นางสาวเมทินี เกิดเอ่ียม
นางวิไลลักษณ์ มณีนุตร์ นางวัชรา เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นางสาวศิริลักษณ์ สระแก้ว
นางยุพิน เกษแก้ว นายจิรพล กองแก้ว นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี
นายไสว ภู่ทับทิม นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางสาวชุติปภา ธนาสุวิศาล
นางกาญจนี ล้ิมวิลัย นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางสาวกชพร ผัดผ่อง

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
ประจําป 2563สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปี 2563

(จ านวน 22 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

นางฉลวย เอ่ียมสด นายสุรชัย อ าพัน นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร นายชาตรี สุดจิตร
นายสุเวท รัตนคีรีวงษ์ นายธรรมนูญ โสตศรีทิพย์ นายเสนีย์ บุนนาค นายนาวิน ป้ันทรัพย์
นางสมร ท้วมชุมพร นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์ นายอุดม ย้ิมรูปเล็ก นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นางสมหมาย กรุดภู่ นายจ าลอง สุดทองคง นายสมาน ล้ิมน้ าค า
นายเผอิญ เสียงช่ืนจิตร นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์ นายสมาน จาดทองค า
นายปรีดา เผือกสุวรรณ นายประเสริฐ ดีวิจิตร นายสิทธิพงศ์ ทัศนาธร



SPKTC
รายงานกิจการประจําปี 2563

SPKTC
ภาคผนวก

301

นางกรองทอง ธรรมเกียรติ นายธนบัตร วงศ์สุธี นางพิมผกา โคตะลี นางสาวสุมารี คุณพิภาค
นายปรีชา รุ่งก่อน นายนาวิน ป้ันทรัพย์ นางคูณทวี บุญค า นางสาวกนกวรรณ แก้วมาก
นายปรีชา รุ่งก่อน นายนาวิน ป้ันทรัพย์ นางคูณทวี บุญค า นางสาวธนัญญา ขวัญเนียม
นางสาวศีวิกา สุวรรณดิษ นางสุรีรัตน์ เปล่ียนบางช้าง นางสาวปรางค์ทิพย์ จูประสงค์ทรัพย์ นางสาวเบญจพร อุพรม
นางนฤมล ปาลศรี นายวงศ์เทพ โรจนถาวร นางมณฑา โตสนธิ นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางนฤมล ปาลศรี นางอรพัสวี บัวรอดธัญโรจน์ นางสาวอุบล ชูทอง นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางประสพพร เลิศหงิม นางวรีวรรณ สิงห์ทอง นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นายนราศักด์ิ จันทะคีรี
นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นายสุชาติ แย้มกลัด นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ
นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นางนิภา โฮว นางสาวประสพโชค ผลัดร่ืน นายวิเวศน์ นามวิชัย
นายสมยศ เขียวอุบล นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ย้ิม นางส าราญ ปิยะ นางสุธารทิพย์ ป่าแฝก
นางศตรรคพร วิทยา นางสมพร ธรรมวิทวัส นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟ่ืองวงศ์ นายณัฐวุฒิ สองทิศ
นางจิตรลดา หอมช่ืน นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นายสมาน ญาณพินิต นางหน่ึงฤทัย ดิลกธนานันท์
นางจิตรลดา หอมช่ืน นายพินิจ หงษ์ภู่ นางสาววชิรา ติติปานะ นางสุปราณี จ าปาพ้ัว
นายวินัย หล าวรรณะ นางสุนารี นรานุต นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวเมย์วิภา พรมมีสา
นางมนทิรา จันทร์พุฒ นางบุปผา บุญธรรม นางสุวิมล กล่ินมี นางสาวพรรณธร บุญโกต์ิ
นางมนทิรา จันทร์พุฒ นางย่ิงรัก ป้ันทรัพย์ นางสุวิมล กล่ินมี นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางสุวรรณ โพธ์ิเงิน นายนราวุฒิ ปล้ืมบ าเรอ นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางพรรณิภา ศุระศรางค์ นางนิรัติกาล ส ารวมสุข นางสาววลัยภรณ์ วชิรเข่ือนขันธ์ นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
นางสมถวิล รัตนมาลัย นายปรีชา เรืองอุไร นายปฐเมศร์ ทองโฉม นางสาวฐิติยา สาดอนขวาง
นางวิไลลักษณ์ มณีนุตร์ นายปรีชา เรืองอุไร นายค าตัน สีมา นางสาวเมทินี เกิดเอ่ียม
นางวิไลลักษณ์ มณีนุตร์ นางวัชรา เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นางสาวศิริลักษณ์ สระแก้ว
นางยุพิน เกษแก้ว นายจิรพล กองแก้ว นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี
นายไสว ภู่ทับทิม นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางสาวชุติปภา ธนาสุวิศาล
นางกาญจนี ล้ิมวิลัย นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางสาวกชพร ผัดผ่อง

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปี 2563
(จ านวน 22 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

นางฉลวย เอ่ียมสด นายสุรชัย อ าพัน นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร นายชาตรี สุดจิตร
นายสุเวท รัตนคีรีวงษ์ นายธรรมนูญ โสตศรีทิพย์ นายเสนีย์ บุนนาค นายนาวิน ป้ันทรัพย์
นางสมร ท้วมชุมพร นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์ นายอุดม ย้ิมรูปเล็ก นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นางสมหมาย กรุดภู่ นายจ าลอง สุดทองคง นายสมาน ล้ิมน้ าค า
นายเผอิญ เสียงช่ืนจิตร นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์ นายสมาน จาดทองค า
นายปรีดา เผือกสุวรรณ นายประเสริฐ ดีวิจิตร นายสิทธิพงศ์ ทัศนาธร

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ประจําป 2563สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ปี 2563
จ านวน 120 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางชไมพร วรดล นางสาวฐิติมา เลิศล  า
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒตั งสมบัติ นางสาวจินตนา ไชยรักษา นายชรินทร์ ม่ันจิต
นางชุมแพ วีรบรรจง นางสาวขวัญสุดา งามสุข นางสาวประภาพร จ าเริญ นายจตุพล จาตุรนต์
นางสาวสมร บุญโภค นางสาวคริสมาส ไขแสง นางสาวหงส์ฟ้า นามยศขวา นางสาวอังคณา นภาแจ่มจันทร์
นางสาวสกาวเดือน สอนง่าย นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ นางสาววรีพร ผาสุข นางกัญญาภัค ศรีนรา
นางรสริน ชาญอักษร นางสาวพรรษกร กันทะลือ นางสาวอรลิสา พรมศิริ นายวรพล วรพินิจ
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาววิมลรัตน์ บุญริ ว นางสินีนาถ มุ่งก่อกลาง นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นายบรรหาร เอ่ียมสอาด นางสาววลัยลักษณ์ ธาราสุข นางสาวกัญญารัตน์ ด้านวังขวา นางสาวนุชนารถ คล้ายกร
นางสาวสายฝน ปะติเก นางสาวสุชาดา ชัยบัวค า นายอานนท์ สอนคาม นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นายโกวิทย์ เสือสกุล นางสาวญาณี ข าเชษฐา นางสาวนุชจเร โลหกิจ
นางรัติกร จันทร์ยาม นางสาวชวิศา โฉมอยู่ นายสันติภาพ รินทอง นางวรารัตน์ ไชยนต์
นางสาวพิสมัย ค าผาย นางสาววรินทร ไชยะสม นางสาววัชราภรณ์ พลโยธา นางสาวมลฤดี จันทรเพชร
นายแสนรัก ก้อนทองค า นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง นางพจนา สีสดดี นางสาวจริยา ทวีพันธ์
นางสาวขนิษฐา เรืองเดช นายปริญญา จ ารัสแสง นางวิไลรักษ์ ขนันไทย นางสาวสุมาลี ศิริเลี ยง
นางสาวทัศวรรณ ศรีประไหม นายวันชัย วงษ์วิไลย นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาวพัชรี ค าราพิช
นางสาวธนัตดา ลาลุน น.ส.ประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์ นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์ นายวิฑูรย์ แสนบุดดี
นางสาวจารุดา ยอดยศ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางสาวเสมอแข นะเรนสด นางสาวนาถสุดา น าสุย
นางสาววิไลลักษณ์ จุมทอง นางสาวเมธาวี ก าแพงเพ็ชร นางสาวศศิภัทร วงค์อิน นายณัฐนันท์ ศรีนุเคราะห์
นายพิรยะ ศรีสมพร นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์ นายวีรยุทธ ผักสา นายธิติพล เดชะวงษ์
นางรัชฎาภรณ์ ค าเข่ือง นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี นางจิรายุ จันทะเภา
นางสาววรัทยา ตุ้มทอง นางสาวกิตติกา ลายคราม นางสาวนิรมล นางแย้ม (ลูกแฝด) นางสาวณัฏฐกานต์ ชาตรี
จ่าสิบตรีภัทรพงษ์ นาคะพงษ์ นายสิทธิศักด์ิ นันภักดี นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์ นางวรัญชญา พิลาวัน
นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวสรัลพร บัวระภา นางสาวผกากรอง ธนศรีสถิตย์ นายโยธิน บุญช่วน
นายอานุ ช้างกลาง นางสาวสุภาพร ชารี นางกวิณี ธะนะวงค์ นางสาวพัฒนาศรี ดาวเรือง
นางขวัญเรือน กันภัย นายชนุตร์ เกตุฉันท์ นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ นางสาวกาญจนา โพธิบุตร
นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางสาวนันทิชา เกิดนุช นางสาวกุลชลี อุ่นค า นางสาวเชอร์ร่ี ไวท์ซ
นางสาวสายใจ สิทธิภักด์ิ นางสาวชุติมา เรียงเสนาะ นายวิสุทธ์ิ นามโท นางสาวรัตนา ปานประโคน
นางสาวอุมาพร นาคมอญ นางสาวศุภรานันท์ นาสะกาด นางส่องอุษา ชุ่มบริบูรณ์ นางสาวดวงแก้ว บุญจารุพัฒน์
นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวสาวิตรี บุบผามะตะนัง นางสาวหทัยชนก ซุ่มทองหลาง นางสาวมลธิดา สัจจะพิพัฒน์
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางสาวเพชรลดา สระแก้ว นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย
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สวัสดิการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2563สวัสดิการเกษียณอายุ ปี 2563
(จ านวน 230 ทุน)

นายศิษฎิวัชร์ ครอบจักรวาฬ นายนพดล ชูศิริวัฒนา นางสาวกานต์รวี รักซ้อน นางชไมพร พ่ึงอ่ิม
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ นายปรีชา แสงแจ่ม นางนวพร ช่วงโชติ นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์
นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า นายพีระพล แพถนอม นายสมพงษ์ แก้วกอง จ่าโทปัญญา สุขแสง
นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ นางสุกานดา นกสกุล นายธนู แสงอินทร์
นายนริศ พุฒดี นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ นางธนพร สายสอน นายไชยรัตน์ อุทัยรัตน์
นางสุธาทิพย์ นพพะ นายวุฒิพล ขอบบัวคล่ี นางจันทนา ตัณยะกุล นายประสิทธ์ิ เผือดนอก
นายชาญณรงค์ สุกใส นางนงค์เยาว์ ระวังถ้อย นางสาล่ี พุทธลีลาศ นายบัณฑิต บุตรค าโชติ
นางต๋ิม เกิดแก้ว นายเอนก สุขถนอม นางพนิดา สุนทรพิทักษ์กูล นายณัฐกร ศรีทับทิม
นางสาวนันทนา เต่าทอง นายสมควร ม่ันประเสริฐ นายวีระ ข าดวง นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์
นางอรุณ บุญบรรลุ นางพรวิมล ศิริเจริญ นายพัชระ เล็กเจริญ นางรัสรินทร์ ชินณภัสเศรษฐ์
นางสาวอารีย์ สุขมาก นางณัฐวรรณ ถ่ินหัวเสือ นายมานพ อ่อนไม้ นายศุภชัย เอ้ียงแจ้ง
นางสมใจ แก้วโบราณ นางมาลัย วารีดี นางจินดารัตน์ จันทร์เทศ นางรัตนาภรณ์ นันทกร
นายสุวรรณ จันทสาร นางภัทรา หาญเขตต์ นางสาวอมรา เกษมสุข นายธนกฤษ เกษมสุขทวี
นางสุภาพ ลอยแก้ว นางเก้ือกูล พิบูลย์สวัสด์ิ นายครรชิต เผ่ือนด้วง นางรัสรินทร์ เลิศอัคราวัชร์
นางสุจิรา ขวัญเมือง นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัส นายจ าลอง น้อยวานิช นางกาญจนา จันทมะโน
นายวรพงษ์ หาญเขตต์ นางสุดาวดี เน่ืองฤทธ์ิ นางชลิตา เกาไศยนันท์ นางเบญจวรรณ เวชกุล
นางกาญจนา สาระพัดวิเศษ นางเอ็มวัน เผือกผ่อง นางสาวกมลวันท์ สุคนธวงค์ นางวิภาดา กาญจนรชตะ
นางล ายอง สุขอัจจะสกุล นายประพฤทธ์ิ สารากิจ นางสุรินพร พานิชย์ นางเตือนใจ วิทิตวุฒินันท์
นายเกษม ดวงนาค นางจินดา สุวรรณวงษ์ นายสุธี หทัยเท่ียง นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช
นางมาลี ลิมานันท์ นางวราภรณ์ มุสิกทอง นางฑภิสรา ซันนุ นางอังสนา บุษบรรณ์
นางจันทนา กาญจนาภา นางสายพิณ รังรงทอง นายนภนต์ เก้ือน้อย นายทองใบ ขุนทอง
นางจ าเรียง ตันตระกูล นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์ นายประสาล พ้ืนผา นางนิรมล บุญสีลา
นางละออ พระวิเชนทร์ นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ นายสุรัตน์ ภารราช นางสุปราณี สุปะติ
นางสาวทิพาพร อ านาจสถิตย์ นางปนัดดา บุญมี นางสุพี เอ่ียมโอภาส นางกมลวรรณ รุ่งโรจน์
นางวิภา ธรรมปราณีสุข นางสุรางค์ เอ้ืออารยะ นางปุณณภา วราทรขจรกุล นายมานพ มีสุข
นางสิริกานต์ พรหมช่วย นางนิภาพร ฉ่ ามาลัย นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล นางณฐินี มีสุข
นายวัฒนา พิชญานนท์ นางประเทือง เปรมจิตต์ นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางจิรัชยา ไชยค า
นางดวงเดือน โสภี นางศศิณี เขียวศิริ นางอ าไพวัลย์ วงศ์ใหญ่ นางอุไรวรรณ หอมช่ืนชม
นางกฤษณา สุขศิริสวัสดิกุล นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เจริญพิทักษ์ นางอรทัย แสงตะวัน นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์
นางสาวศิริพร กุลวัฒน์ นางสมศรี ฌายีเนตร นายสุรวิทย์ ปานทน นางสาวลาวัลย์ ใจตรง
นางศรีนวล รุ่งโรจน์ นางสมบัติ งามขึม นางงามนิตย์ สอนครุฑ นางจ าลอง เหล็กกล้า
นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว นางถวิล จ่ันมุ้ย นางสาวธันยนันท์ ภัทรเจริญลักษณ์ นางสิรินธร ศิริทอง
นางศรีสุวรรณ มาร์วัน นางวารุณี ศรีพุทธิรัตน์ นางดรุณี แก้วสุข นางอุบลศรี เจริญผล
นางสาวปัทมา วชิรวิทย์ นางสาววาสนา เทพนมรัตน์ นายอนันต์ หวังศักราทิตย์ นางวรรณดี ผาสุข
นายโสฬส เจริญสุข นางชุติมา แทนศิริ นางราตรี กลับประสิทธ์ิ นางวันดี เมืองนารถ
นางอภิกัญ เลิศวาสนา นางลาวัณย์ ตรีเนตร นายวิฑูรย์ ช่ังโต นางนัจจิรา ศีลพิพัฒน์
นายสามารถ ศรีสวัสด์ิ นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน นางสาวอุไร เรืองวานิช นางวรฉาย ทองค า(ผาณิตฯ)
นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ นางสาวศรีวรรณ พ่ึงช่ืน นายสมาน ล้ิมน้ าค า นางอภิณห์พร ธนพัฒน์วฤทธ์ิ
นางจินตนา ปล้ืมศรี นายวินัย ทองอยู่ นางสุนทรี พลอยแดง นายทรงกลด สุขะตุงคะ
นางดารารัศม์ิ แจ้งกล่ิน นางมยุรี สดแสงจันทร์ นางสาวสุชลรัตน์ เลขะโฆษ นางสาวสมฤทธ์ิ เรืองบ ารุง
นางรัตนา บุญแจ่ม นางวาสนา จ าปาจันทร์ นางสาวประภา เชาวน์ลิลิตกุล นายสุทิน เพ่ิมพูล
นางเพ็ญจันทร์ บุญหนุน นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ นายบุญธรรม เจียงพรม นายสมหมาย ศักด์ิค า
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สวัสดิการเกษียณอายุ ปี 2563
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นายศิษฎิวัชร์ ครอบจักรวาฬ นายนพดล ชูศิริวัฒนา นางสาวกานต์รวี รักซ้อน นางชไมพร พ่ึงอ่ิม
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ นายปรีชา แสงแจ่ม นางนวพร ช่วงโชติ นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์
นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า นายพีระพล แพถนอม นายสมพงษ์ แก้วกอง จ่าโทปัญญา สุขแสง
นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ นางสุกานดา นกสกุล นายธนู แสงอินทร์
นายนริศ พุฒดี นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ นางธนพร สายสอน นายไชยรัตน์ อุทัยรัตน์
นางสุธาทิพย์ นพพะ นายวุฒิพล ขอบบัวคล่ี นางจันทนา ตัณยะกุล นายประสิทธ์ิ เผือดนอก
นายชาญณรงค์ สุกใส นางนงค์เยาว์ ระวังถ้อย นางสาล่ี พุทธลีลาศ นายบัณฑิต บุตรค าโชติ
นางต๋ิม เกิดแก้ว นายเอนก สุขถนอม นางพนิดา สุนทรพิทักษ์กูล นายณัฐกร ศรีทับทิม
นางสาวนันทนา เต่าทอง นายสมควร ม่ันประเสริฐ นายวีระ ข าดวง นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์
นางอรุณ บุญบรรลุ นางพรวิมล ศิริเจริญ นายพัชระ เล็กเจริญ นางรัสรินทร์ ชินณภัสเศรษฐ์
นางสาวอารีย์ สุขมาก นางณัฐวรรณ ถ่ินหัวเสือ นายมานพ อ่อนไม้ นายศุภชัย เอ้ียงแจ้ง
นางสมใจ แก้วโบราณ นางมาลัย วารีดี นางจินดารัตน์ จันทร์เทศ นางรัตนาภรณ์ นันทกร
นายสุวรรณ จันทสาร นางภัทรา หาญเขตต์ นางสาวอมรา เกษมสุข นายธนกฤษ เกษมสุขทวี
นางสุภาพ ลอยแก้ว นางเก้ือกูล พิบูลย์สวัสด์ิ นายครรชิต เผ่ือนด้วง นางรัสรินทร์ เลิศอัคราวัชร์
นางสุจิรา ขวัญเมือง นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัส นายจ าลอง น้อยวานิช นางกาญจนา จันทมะโน
นายวรพงษ์ หาญเขตต์ นางสุดาวดี เน่ืองฤทธ์ิ นางชลิตา เกาไศยนันท์ นางเบญจวรรณ เวชกุล
นางกาญจนา สาระพัดวิเศษ นางเอ็มวัน เผือกผ่อง นางสาวกมลวันท์ สุคนธวงค์ นางวิภาดา กาญจนรชตะ
นางล ายอง สุขอัจจะสกุล นายประพฤทธ์ิ สารากิจ นางสุรินพร พานิชย์ นางเตือนใจ วิทิตวุฒินันท์
นายเกษม ดวงนาค นางจินดา สุวรรณวงษ์ นายสุธี หทัยเท่ียง นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช
นางมาลี ลิมานันท์ นางวราภรณ์ มุสิกทอง นางฑภิสรา ซันนุ นางอังสนา บุษบรรณ์
นางจันทนา กาญจนาภา นางสายพิณ รังรงทอง นายนภนต์ เก้ือน้อย นายทองใบ ขุนทอง
นางจ าเรียง ตันตระกูล นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์ นายประสาล พ้ืนผา นางนิรมล บุญสีลา
นางละออ พระวิเชนทร์ นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ นายสุรัตน์ ภารราช นางสุปราณี สุปะติ
นางสาวทิพาพร อ านาจสถิตย์ นางปนัดดา บุญมี นางสุพี เอ่ียมโอภาส นางกมลวรรณ รุ่งโรจน์
นางวิภา ธรรมปราณีสุข นางสุรางค์ เอ้ืออารยะ นางปุณณภา วราทรขจรกุล นายมานพ มีสุข
นางสิริกานต์ พรหมช่วย นางนิภาพร ฉ่ ามาลัย นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล นางณฐินี มีสุข
นายวัฒนา พิชญานนท์ นางประเทือง เปรมจิตต์ นายสุรพงศ์ ผาธรรม นางจิรัชยา ไชยค า
นางดวงเดือน โสภี นางศศิณี เขียวศิริ นางอ าไพวัลย์ วงศ์ใหญ่ นางอุไรวรรณ หอมช่ืนชม
นางกฤษณา สุขศิริสวัสดิกุล นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เจริญพิทักษ์ นางอรทัย แสงตะวัน นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์
นางสาวศิริพร กุลวัฒน์ นางสมศรี ฌายีเนตร นายสุรวิทย์ ปานทน นางสาวลาวัลย์ ใจตรง
นางศรีนวล รุ่งโรจน์ นางสมบัติ งามขึม นางงามนิตย์ สอนครุฑ นางจ าลอง เหล็กกล้า
นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว นางถวิล จ่ันมุ้ย นางสาวธันยนันท์ ภัทรเจริญลักษณ์ นางสิรินธร ศิริทอง
นางศรีสุวรรณ มาร์วัน นางวารุณี ศรีพุทธิรัตน์ นางดรุณี แก้วสุข นางอุบลศรี เจริญผล
นางสาวปัทมา วชิรวิทย์ นางสาววาสนา เทพนมรัตน์ นายอนันต์ หวังศักราทิตย์ นางวรรณดี ผาสุข
นายโสฬส เจริญสุข นางชุติมา แทนศิริ นางราตรี กลับประสิทธ์ิ นางวันดี เมืองนารถ
นางอภิกัญ เลิศวาสนา นางลาวัณย์ ตรีเนตร นายวิฑูรย์ ช่ังโต นางนัจจิรา ศีลพิพัฒน์
นายสามารถ ศรีสวัสด์ิ นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน นางสาวอุไร เรืองวานิช นางวรฉาย ทองค า(ผาณิตฯ)
นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ นางสาวศรีวรรณ พ่ึงช่ืน นายสมาน ล้ิมน้ าค า นางอภิณห์พร ธนพัฒน์วฤทธ์ิ
นางจินตนา ปล้ืมศรี นายวินัย ทองอยู่ นางสุนทรี พลอยแดง นายทรงกลด สุขะตุงคะ
นางดารารัศม์ิ แจ้งกล่ิน นางมยุรี สดแสงจันทร์ นางสาวสุชลรัตน์ เลขะโฆษ นางสาวสมฤทธ์ิ เรืองบ ารุง
นางรัตนา บุญแจ่ม นางวาสนา จ าปาจันทร์ นางสาวประภา เชาวน์ลิลิตกุล นายสุทิน เพ่ิมพูล
นางเพ็ญจันทร์ บุญหนุน นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ นายบุญธรรม เจียงพรม นายสมหมาย ศักด์ิค า

นางละเมียด เพ็งนวม นายบุญสืบ รักยัง นางวัฒนา เกิดบุญ นางนิตยา ศิริโสดา
นางดารณี ศรีเพียรวงศ์ นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม นางพรทิพ พงศนา นางเวียงพร จันทร์มหา
นางสรินณา นิลโต นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นายถนอมศักด์ิ ก้อนค า นางสมจิตร ทองสุข
นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา นายสมชาย แย้มจันทร์ นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์ นางวารุณี ยมภา
นายสุพจน์ แก้ววิลัย นายวิสาร ภู่ไพบูลย์ นางสุภัครฐ์ชา โชคธนไพบูลย์ นายคันธทรัพย์ เวฬุวนารักษ์
นายถวัลย์ รักสวน นายเบญจะ บรรจงอักษร นางนิภา แตงแจ้ นางศิริพร เวชชพิพัฒน์
นางนิตยา จันทราวุฒิ นายชวน รอดแก่นทรัพย์ นายอุดม ดีชะโชติ นายบุญส่ง ใจดี
นางศศิธร เกษรมาศ นางจุฑามาศ ศิริสุทธ์ิ นางไพเราะ พรมงาม นายอุดม อ่อนแสง
นางวรรณา ดีไทย นางไพวัน แตงเอ่ียม นายยุติธรรม สุขปล่ัง นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ
นายสมเกียรติ ทรงสกุล นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ นายชูศักด์ิ มะโนน้อม นางสุรีพร กรประเสริฐ
นางดุษฎี เมฆแดง นายปริวรรต มโนรมชัชวาล นางเพ็ญประภา บ ารุงอ่วม นางเฉลา งามข า
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์ นายสัมฤทธ์ิ จันทร์อ่อน นางจิดาภา พวงเงิน นายพรรษา ปัทมปราณี
นางนงนุช ลอยหา นายพรหมนิมิตร เสกตระกูล นางศิริพร เสือทองค า นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์ นายธวัช โพธ์ิแก้ว นางวศรินทร์ บุญแจ่ม นางสาววรปรียา ทรงศรชัย
นางอุบล สารากิจ นางจิราวรรณ พุฒพล นายอ านาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวีระศักด์ิ เกษรจันทร์ นายวสันต์ บานแย้ม นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตรหรือเปนโสด ประจําป 2563สวัสดิการส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ปี 2563
(จ านวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางสาววรรณภา กิจแก้ว นายอิทธิกร เพ็งรอด นางนภาพร ป้อมเอ่ียม นางสาวสุรางค์ กังบู๊
นางสาวภาภัส เครือเอ่ียม นางสาวนิสากร แก้วโอภาส นางสิริธนา พุ่มประทีป นางกรณิศา อ านวยโชคสวัสด์ิ
นายปัญญา ติดพวงมาลี นางสาวบุษกล พารา(บุรารักษ์) นางสาววัชราภรณ์ โมกภา นางสาวจิตนภา เสถียรวิริยคุณ
นางสาวทัศนียา โสภา นางสาวแก้วใจ ทองเร่ิม นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน์
นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ย้ิม นางทิพาวรรษ์ แพเรือง นางบุศรา พลอยมณีวงษ์ นางสาวเกยูร เกตุหอม
นางสาวอนุช พฤฒิชัยวิบูลย์ นางสาววีณา วันชุ่ม นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน นายวัลลภ เกิดภู่
นายบุญมี บุญเพ็ง นางสาวนิรมล ตู้จินดา นางสาววาสนา พ่วงวิจิตร์
นางสาววันเพ็ญ พลอยทับทิม นางสาวสุภาวดี ปัถวี นายสุรชัย ศิริสุทธ์ิ

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม และคาปลงศพ ประจําป 2563สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ปี 2563
(จ านวน 37 ราย)

นางฉลวย เอ่ียมสด นายธรรมนูญ โสตศรีทิพย์ นางองศา บุญมาทัศน์ นางสาวนันทพร ปราณีราษฎร์
นายวิชัย กาญจนพันธุ นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์ นายนาวิน ป้ันทรัพย์ นางชูช่ืน นาคอร่าม
นางสาวสุภา คะประสบ นางพูนศรี ปานม่วง นายสมบัติ เจริญสุข นางโกสุม รุ่งเรือง
นายบรรยง พงศ์เทพูปถัมภ์ นางดรุณี ฉายมงคล นางสาวทัศนีย์ วงษ์ศิริ นายจ านง ชูทองดี
นางอุไรวรรณ บุราทร นายสมยศ ทิพย์เท่ียงแท้ นางวรรณดี เบือนค า นางสาวชญานุตต์ สุคนธมาน
นายถวัลย์ อ าไพ นางเตือนใจ พูลสวัสด์ิ นายบัญชา สรรพชัย นายประวิทย์ เรือสุวรรณ
นายสงคราม อินทคล้าย นายเกียรติศักด์ิ ต้อยส าราญ นายกมลพงษ์ หิรัญเพ่ิม นายอลงกรณ์ ศิริชนะ
นายบุดดา ไกรวงศ์ นางจ าเรียง เดชจร นางสาวสมปอง ฉายาปัญจะ นางราตรี ค ากิติ
นายประเทือง โห นายอุดม ย้ิมรูปเล็ก นางยุวดี สอนสะอาด นางสาวอรอุมา เทียนไสย
นางสาวสุภาวดี สะอาดทอง
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สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา และบุตรสมาชิก 
ประจําป 2563

สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิก ปี 2563
(จ านวน 159 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางพรรณี ศศิพิบูลย์ นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวสุวิมล ล้ีศรีสกุล นางสาวพินิจ สุราช
นายณัฐคม รอดพ่ึงครุฑ นายธงชัย สมร่าง น.ส.ปุณณิญากร ฤทธ์ิช่วยรอด นางโสภา สุทธิกาศนีย์
นางเอมอร เสง่ียมศักด์ิ นายนิพล ทองค า นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางโสภา สุทธิกาศนีย์
นางศรีวรรณ บุญคล้อย นายสัมฤทธ์ิ จันทร์อ่อน นางจงลักษณ์ การะเกต นางสาวกัลย์รวี อังสนานนท์
นางมันทนา ดาวมณี นายสิทธิเดช ประชากิตติกุล จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง นายปรมัตถ์ ไชยชาญ
นางสุรางค์ จุฑายรรยง นางสุกัญญา ศีลภูษิต นางกอบแก้ว เช่ียวพิมลพร นางใจทิพย์ อินทร์ช่วย
นางอัจจนา ศรีสวัสด์ิ นางสาล่ี พุทธลีลาศ นางสาวพิศมัย แซ่โฮ้ว นางวิภารัตน์ ปาลศรี
นางกอบกุล อินทรพิมล นางฑภิสรา ซันนุ นายพรหม วัฒนศิริ นางสาวกนกวรรณ พ่ึงสมบูรณ์
นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ นายนราวุฒิ ปล้ืมบ าเรอ นางศิษฏาภา เทียนทอง นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง
นางชุติมา กังสดาร นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย นางสาวนันทิกา พลอยสวาท
นางวรรณี ล้ิมฉุ้น นายชุมพร อ่ าช้าง นางสาวนวพร ประกอบผล นางสาวนฤมล ศรีตองอ่อน
นายบารมี บวรอิทธิกร นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นางปาริชาติ เก้าอุดม นางอัมพร สีดา
นายทวี เขียวหวาน นางอรทัย แสงตะวัน นางสาวดวงใจ ดีมงคล นายวันชัย ก้อมน้อย
นางกาญจนา พรมงาม นางเขมรินทร์ โตแปลก นางทวีพร ยงสกุล นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์
นางโสภา สาระโกเศศ นายคุณวุฒิ แสวงธรรม นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวจิตติกาญจน์ แก้วภักดี
นายสุทิน เอมบางเมือง นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางสาวสุรีย์ อนันตผล นางสาวชุลีกร พินธิระ นายท านอง รุ่งระวี นางสาวดวงจันทร์ สีดาแจ่ม
นางดวงเดือน โสภี นายธวัช เก้าอุดม นางวีระนุช ปติตังโข น.ส.สุชูติกาญจน์ โสตะพราหมณ์
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางอุษา กลขุนทด นายปราโมทย์ ระงับพาล นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์
นางมะลิพร จันทรรัตน์มณี นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์ น.ส.ณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นายสุชาติ ศรีกัญหา
นางสิริมา สันติวิสัฎฐ์ นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร นางชนานาถ ภูมิสิงห์ชัย นายเกรียงไกร วาปีเน
นางศรีสุวรรณ มาร์วัน นายปรีชา รัตนเรือง นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นายภูวดล ขันค ามาละ
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา นางสาวสิรินทร แก้วกา นางสาวณภาภัช แสนสมรส
นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ นางอ าไพศรี พรมรักษา นางยุวดี หอมช่ืน นางวิไลรักษ์ ขนันไทย
นางวัชรี มีสร้อย นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางสาววันเพ็ญ ขันทองค า
นางวันเพ็ญ จุลิกพงศ์ นายวรพล มหาเทวี นางจุไร สมบูรณ์ศิลป์ นางสาวศิราไลย์ ข าสม
นางวรรณา บุญครอบ นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางบุญเรือน เพ็งกระจ่าง นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
นางสาวพรชนก ประสมศรี นายอดิสรณ์ เอ่ียมเจริญสุข นางธัญญาภรณ์ โกศัย นางณฐมน ทองโอน
นางสุดสวาท กาซูยี นางพิศมัย ฮาดดา นางปริชาติ บัวรอด นางละมุน บ ารุงศิริ
นายจักรินทร์ บุญอุ้ม นางสาวณัฐจิกานต์ มาลาสิงห์ นางขวัญตา เทียนทอง นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์ นายเทิดศักด์ิ สังรวมใจ นางสาวสิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงศ์ นางสาวชลธิชา สีหาค า
นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ นายกรณอมรฉัตร ปานม่วง นางสาวหทัยวรรณ พันธุมิตร
นางสาวก าไล หนูเทพย์ นางบุษบา สมรรคเสวี นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นายธานินทร์ เพลิดพราว
นางสาวจิตรา เมฆะ นางสุพร ม่ันย่ิง นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์ นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์
นางชลธิชา เสถียรบุตร นางสาวนฤมล อุณานิภากร นางสาววจุรี แสนทวีสุข นางปทิตตา หม่ืนทิ
นายเสน่ห์ สอนป่ิน นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์ นางสุณิสา ยัคลา
นางวิชนีย์ เอกอุดมธนะกุล นางนภาพร ป้อมเอ่ียม นางประภัสสร แถมสุข นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นายนฤเบศ ดวงดูสัน นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวเมขลา ก่ิงทุม
นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ นางสาวจันทร์เพ็ญ เล้ียงมณีกุล นางบัวศรี เหล่ือมนอก นางสาววิจิตรา ชนะค้า
นางนุกูล กล่ินมาหอม นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม นางนวลฉวี ส าราญราษฎร์
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สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิก ปี 2563
(จ านวน 159 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางพรรณี ศศิพิบูลย์ นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวสุวิมล ล้ีศรีสกุล นางสาวพินิจ สุราช
นายณัฐคม รอดพ่ึงครุฑ นายธงชัย สมร่าง น.ส.ปุณณิญากร ฤทธ์ิช่วยรอด นางโสภา สุทธิกาศนีย์
นางเอมอร เสง่ียมศักด์ิ นายนิพล ทองค า นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางโสภา สุทธิกาศนีย์
นางศรีวรรณ บุญคล้อย นายสัมฤทธ์ิ จันทร์อ่อน นางจงลักษณ์ การะเกต นางสาวกัลย์รวี อังสนานนท์
นางมันทนา ดาวมณี นายสิทธิเดช ประชากิตติกุล จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง นายปรมัตถ์ ไชยชาญ
นางสุรางค์ จุฑายรรยง นางสุกัญญา ศีลภูษิต นางกอบแก้ว เช่ียวพิมลพร นางใจทิพย์ อินทร์ช่วย
นางอัจจนา ศรีสวัสด์ิ นางสาล่ี พุทธลีลาศ นางสาวพิศมัย แซ่โฮ้ว นางวิภารัตน์ ปาลศรี
นางกอบกุล อินทรพิมล นางฑภิสรา ซันนุ นายพรหม วัฒนศิริ นางสาวกนกวรรณ พ่ึงสมบูรณ์
นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ นายนราวุฒิ ปล้ืมบ าเรอ นางศิษฏาภา เทียนทอง นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง
นางชุติมา กังสดาร นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย นางสาวนันทิกา พลอยสวาท
นางวรรณี ล้ิมฉุ้น นายชุมพร อ่ าช้าง นางสาวนวพร ประกอบผล นางสาวนฤมล ศรีตองอ่อน
นายบารมี บวรอิทธิกร นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นางปาริชาติ เก้าอุดม นางอัมพร สีดา
นายทวี เขียวหวาน นางอรทัย แสงตะวัน นางสาวดวงใจ ดีมงคล นายวันชัย ก้อมน้อย
นางกาญจนา พรมงาม นางเขมรินทร์ โตแปลก นางทวีพร ยงสกุล นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์
นางโสภา สาระโกเศศ นายคุณวุฒิ แสวงธรรม นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นางสาวจิตติกาญจน์ แก้วภักดี
นายสุทิน เอมบางเมือง นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางสาวสุรีย์ อนันตผล นางสาวชุลีกร พินธิระ นายท านอง รุ่งระวี นางสาวดวงจันทร์ สีดาแจ่ม
นางดวงเดือน โสภี นายธวัช เก้าอุดม นางวีระนุช ปติตังโข น.ส.สุชูติกาญจน์ โสตะพราหมณ์
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางอุษา กลขุนทด นายปราโมทย์ ระงับพาล นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์
นางมะลิพร จันทรรัตน์มณี นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์ น.ส.ณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นายสุชาติ ศรีกัญหา
นางสิริมา สันติวิสัฎฐ์ นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร นางชนานาถ ภูมิสิงห์ชัย นายเกรียงไกร วาปีเน
นางศรีสุวรรณ มาร์วัน นายปรีชา รัตนเรือง นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นายภูวดล ขันค ามาละ
นางพรอุษา มหาวรศิลป์ นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา นางสาวสิรินทร แก้วกา นางสาวณภาภัช แสนสมรส
นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ นางอ าไพศรี พรมรักษา นางยุวดี หอมช่ืน นางวิไลรักษ์ ขนันไทย
นางวัชรี มีสร้อย นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางสาววันเพ็ญ ขันทองค า
นางวันเพ็ญ จุลิกพงศ์ นายวรพล มหาเทวี นางจุไร สมบูรณ์ศิลป์ นางสาวศิราไลย์ ข าสม
นางวรรณา บุญครอบ นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางบุญเรือน เพ็งกระจ่าง นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
นางสาวพรชนก ประสมศรี นายอดิสรณ์ เอ่ียมเจริญสุข นางธัญญาภรณ์ โกศัย นางณฐมน ทองโอน
นางสุดสวาท กาซูยี นางพิศมัย ฮาดดา นางปริชาติ บัวรอด นางละมุน บ ารุงศิริ
นายจักรินทร์ บุญอุ้ม นางสาวณัฐจิกานต์ มาลาสิงห์ นางขวัญตา เทียนทอง นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์ นายเทิดศักด์ิ สังรวมใจ นางสาวสิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงศ์ นางสาวชลธิชา สีหาค า
นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ นายกรณอมรฉัตร ปานม่วง นางสาวหทัยวรรณ พันธุมิตร
นางสาวก าไล หนูเทพย์ นางบุษบา สมรรคเสวี นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นายธานินทร์ เพลิดพราว
นางสาวจิตรา เมฆะ นางสุพร ม่ันย่ิง นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์ นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์
นางชลธิชา เสถียรบุตร นางสาวนฤมล อุณานิภากร นางสาววจุรี แสนทวีสุข นางปทิตตา หม่ืนทิ
นายเสน่ห์ สอนป่ิน นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์ นางสุณิสา ยัคลา
นางวิชนีย์ เอกอุดมธนะกุล นางนภาพร ป้อมเอ่ียม นางประภัสสร แถมสุข นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นายนฤเบศ ดวงดูสัน นางนริยา บุญมณีสิรีกุล นางสาวเมขลา ก่ิงทุม
นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ นางสาวจันทร์เพ็ญ เล้ียงมณีกุล นางบัวศรี เหล่ือมนอก นางสาววิจิตรา ชนะค้า
นางนุกูล กล่ินมาหอม นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม นางนวลฉวี ส าราญราษฎร์
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รางวัลสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดรางวัลสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
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มอบกระเชาสวัสดีปใหม 2563 ใหแก ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 , 2 และ สพม. เขต 6

ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ใหแกสมาชิกในงานการแขงกีฬาเชื่อมความสัมพันธครู

บรรยากาศประชุมใหญสามัญประจําป 2562
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กิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ

เขาเยี่ยมเยือนผูประสบภัยนํ้าทวมขัง เขตลาดกระบัง และผูประสบภัยทอกาซระเบิด ต.เปร็ง

สหกรณฯ รวมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทํางาน ใหผานพนวิกฤตไวรัสโควิด-19
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อบรมสัมมนาหลักสูตร “การแกไขขอบังคับ,ระเบียบสหกรณเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ

กฏหมายลมละลาย” จังหวัดชลบุรี

อบรมสัมมนาศูนยประสานงานและสหกรณออมทรัพย 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด

การเขารวมอบรมสัมมนา
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เขารวมการฝกอบม "การเจรจาตอรองและติดตามหนี้คางชําระ" รุนที่ 2

การประชุมใหญสามัญประจําป2562 สมาคมฌาปนกิจสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจําป 2563

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม” รุนที่ 26

อบรมสัมมนาศูนยประสานงานและสหกรณออมทรัพย 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี
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รวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต และมอบเงินสวัสดิการใหแกผูรับผลประโยชน
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ผลงานการดําเนินงานกรรมการชุดที ่ 59ผลงานการดําเนินงานกรรมการชุดที ่ 59
ผลงานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59  

 1. การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป หากผู้กู้ประสงค์กู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์)  ผู้กู้สามารถ
จัดหาผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ระเบียบ ข้อ 21.5 แต่หากผู ้กู ้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันรายใหม่ที ่เข้า          
ค้ำประกันจะต้องคำนวณสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้ภายใต้ระเบียบเงินกู้นี้ 
 2. สหกรณ์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการแก่สมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ
มากยิ่งขึ้น โดยขยายเวลาการให้บริการแก่สมาชิก จากเดิม 08.30 - 16.30 น. ปรับเวลาเป็น 08.30 - 18.00 น. 
เริ่มให้บริการในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป 
 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่มี
การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4. ออกมาตรการเยียวยาสมาชิกที ่เงินเดือนเหลือต่ำกว่า 30% และคงสิทธิสวัสดิการของท่าน                   
 5. ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 คณะกรรมการนั้นไม่ได้นิ ่งนอนใจ ได้ออก 5 มาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

5.1 สมาชิกของดหุ้นรายเดือน ชั่วคราว  
5.2 สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ย จาก 5.75% เหลือ 5.50% เริ่มตั้งแค่ 1 พ.ค. 2563 
5.3 สมาชิกขอผ่อนผันการชำระเงินต้น ของเงินกู้ ได้ถึง 7 เดือน 
5.4 โครงการเงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤต โควิค-19 โดยชำระเพียง 1,100 บาท

ต่อเดือน ในจำนวน 120 งวด เท่านั้น ตอนนี้เราได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 1,420 สัญญา  
 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม  
5.5 สวัสดิการ เมื่อใครตรวจพบเชื้อ COVID-19 หรือเข้ารับการรักษาตัว สหกรณ์ให้ทันที 

5,000 บาท 
 6. เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ปลดล็อคให้สมาชิกกู้เงิน ในโครงการ
กู้สามัญเพ่ือเสริมสภาพคล่อง สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนเหลือต่ำหว่า 30% 
 7. มอบหน้ากากผ้า ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 
หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการทำงาน และความปลอดภัยในช่วงแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 
 8. ปรับแก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก พ.ศ.2558  
  ซึ่งตามระเบียบเดิมนั้นได้กำหนดให้ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนเมื่อหักชำระหนี้เงินกู้แล้วนั้นจะต้อง
เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน ปรับปรุงแก้ไขเป็น ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนเมื่อหัก
ชำระหนี้เงินกู้แล้วนั้นจะต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 
 9. ปรับแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2559  
  ซึ่งตามระเบียบเดิมนั้นได้กำหนดให้ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนเมื่อหักชำระหนี้เงินกู้แล้วนั้นจะต้อง
เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน ปรับปรุงแก้ไขเป็นผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนเมื่อหักชำระหนี้
เงินกู้แล้วนั้นจะต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 
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 10. ให้บริการ Line Connect ตรวจสอบเงิน เข้า - ออก ทันที สะดวกมากยิ่งขึ้น เริ่มใช้ 3 กันยายน 2563 
 11. ฟีเจอร์ใหม่ บนแอปพลิเคชั่นสหกรณ์ สามารถตรวจสอบ “วงเงินค้ำประกันคงเหลือ” 
 12. ปรับลดระยะเวลา งดการให้เงินกู้กรณีค้างชำระ 

 - กูส้ามัญทุกประเภท  งดให้เงินกู้ ระยะเวลา 3 เดือน (จากเดิม 1 ปี) 
 - กู้ฉุกเฉินปกติ และกู้ฉุกเฉิน ATM งดให้เงินกู้ ระยะเวลา 1 เดือน (จากเดิม 2 เดือน) 
13. เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ไม่จำกัดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉลี่ยนคืน) 
14. คัดเลือกบริษัท ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเสื่อ  โดยยึดผลประโยชน์และความเหมาะสมที่มีต่อ

สมาชิกสูงสุด ได้รับเบี้ย 340 บาท คงเดิม100,000/340 บาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
15. สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐาน ประจำปี 2563  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อยู่ใน
ระดับมาตรฐานดีเลศ (ระดับ A ) ระดับคะแนน 96-100” 

16. ปรับเพิ่มให้ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เท่านั้น) จากเดิม 100 บาท ปรับเพิ่มเป็น 200 บาท  

17. ปรับค่าพาหนะเดินทางเลือกตั้ง เดิมจำนวน 900 บาท ปรับเป็น 1,000 บาท 
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