
ล ำดับท่ี ช่ือกองทุน ผู้ก่อตั้งทุน ผู้ดูแลทุน

1 กองทนุอนสุรณ์ ม.ล.พร้อม สุประดษิฐ์ 27,831     - ม.ล.พร้อม   สุประดษิฐ์ นางจิตอารีย์ สุประดษิฐ์
2 กองทนุศริิภักดิ-์อัลมาลัย 41,084     - คณุวิชิต  ศริิภักดิ์  และคณะ คณุวิชิต  ศริิภักดิ์
3 กองทนุพ่อผอง-แม่จันทรา  เกตพิบูลย์ 28,200     - พ่อผอง-แม่จันทรา  เกตพิบูลย์ พ่อผอง   เกตพิบูลย์
4 กองทนุอนสุรณ์แม่หนา  เหมือนมาตย์ 3,000       - พ่อมา  เหมือนมาตย์ และญาติ พ่อมา  เหมือนมาตย์ 
5 กองทนุอนสุรณ์แม่พัน  เคนพันคอ้ 5,000       - พ่อบุญตา  โคบาล และญาติ พ่อบุญตา  โคบาล 
6 กองทนุอนสุรณ์แม่จันด ี นาหนอง 10,139     - ลูกหลานแม่จันด ี นาหนอง คณุสาธิต นาหนอง
7 กองทนุอนสุรณ์หลวงพ่อสุภาพ ถาวโร 3,500       - ลูกหลานหลวงพ่อสุภาพ ถาวโร แม่พลอย  มะลิมาตย์
8 กองทนุอนสุรณ์กันตะสีโล 5,100       - ลูกหลานหลวงพ่อสวัสดิ์ สิริมายา ค ามูล
9 กองทนุอนสุรณ์แม่วิง  หนองแบก 2,000       - ลูกหลานแม่วิง  หนองแบก แม่ค าปลิว  หนองแบก
10 กองทนุจันตะนวิงษ์ 27,500     - แม่ครูประไพ  จันตะนวิงษ์ แม่ครูประไพ  จันตะนวิงษ์
11 กองทนุอังคณา-ศภุชัย 2,000       - คณุหมอมนสั  ผางโคกสูง คณุหมอมนสั  ผางโคกสูง
12 กองทนุธีรศรัณย์-ธีรกุลวัฒน์ 29,000     - คณุมาลา  ธีรศรัณย์และญาติ พ่อเสถียร  สุดหอม
13 กองทนุผู้มีจิตศรัทธา 66,600     - ผู้มีจิตศรัทธา อ.พระจันทร์  แพไธสงค์
14 กองทุนปริยัตรธรรมธาดา(สถิต ถาวโร ปธ.9) 86,908     - แม่บุญเรือง เยาวนิชญ ์และศิษยานุศิษย์ พ่อประสิทธิ์  คณุวันดี
15 กองทนุพระครูประสิทธิ์สุธรรมสาร 4,000       - พระครูประสิทธิ์สุธรรมสาร พระครูประสิทธิ์สุธรรมสาร
16 กองทนุคณุจันทร์เพ็ญ  นาทะยัพ 5,000       - คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ
17 กองทนุอนสุรณ์ จสต.สถิต  อักษร 3,000       - พ่อเล่ือน  อักษร  และญาติ คณุสุธาสิน ี อักษร
18 กองทนุสุภาภรณ์  บุญทนั 1,000       - พ่อมงคล  วงษ์ศริิ และญาติ พ่อมงคล  วงษ์ศริิ
19 กองทนุดวงจิต 5,000       - พ่อสมจิต ไชยบุรีและญาติ พ่อโสภา  โคตรประทมุ
20 กองทนุอนสุรณ์แสงคม-วิไล  ใจตรง 1,000       - พ่อสมพร  ใจตรง และญาติ พ่อสมพร  ใจตรง
21 กองทนุอาจารย์วิลาวัลย์  วงศบ์ุตร 3,000       - อาจารย์วิลาวัลย์  วงศบ์ุตร อาจารย์วิลาวัลย์  วงศบ์ุตร
22 กองทนุพ่อธนาคม-แม่วิไลพร  นยิมพล 4,000       - อ.พระจันทร์  แพไธสงค์ อ.พระจันทร์  แพไธสงค์
23 กองทนุกลุ่มเกษตรผสมผสานบา้นโนนพริก 3,600       - สมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสาน สมาชิกกลุ่ม
24 กองทนุอนสุรณ์สมรสกัญญา  พินไธสง 1,000       - พ่อโสภา  พินไธสง พ่อโสภา  พินไธสง
25 กองทนุอนสุรณ์พ่อสงค ์ แก้วนอ้ย 1,070       - ลูกหลานและญาตพ่ิอสงค์ ผู้ใหญ่ชวน  แก้วนอ้ย
26 กองทนุแม่โอก  คณุวันดี 3,200       - แม่โอก  คณุวันดี แม่สมควร  ศรีคณู
27 กองทนุพ่อครูเคน  นาสมตรึก 3,100       - แม่วันทอง  เตชะแก้วและญาติ พ่อบุญเลิศ เตชะแก้ว
28 กองทนุปริโต 10,000     - ผช.ผอ.สุรเดช ปริโต และครอบครัว แม่จันทร์หอม  สมบัติ
29 กองทนุอนสุรณ์พ่อปีก  ไกรวัน 3,500       - แม่ละม่อม ไกรวัน แม่ละม่อม ไกรวัน
30 กองทนุอ.วนดิา  สุรพงษ์รัตน์ 3,000       - อาจารย์วนดิา  สุรพงษ์รัตน์ อาจารย์วนดิา  สุรพงษ์รัตน์
31 กองทนุ  ใจตาง 17,000     - อาจารย์อารีย์  ใจตาง อาจารย์อารีย์  ใจตาง
32 กองทนุเงินล้านบ้านคขูาด  หมู่  2 12,200     - คณะกรรมการกองทนุบา้นคขูาด ผู้ใหญ่สาคร  สุวรรณโชติ
33 กองทนุมหากฐินวัดชัยประสิทธิ์ ปี 45 2,500       - คณะกรรมการวัดชัยประสิทธิ์ ผู้ใหญ่วานชิ  สงฆ์คลัง
34 กองทนุอนสุรณ์นายโกวิทย์  ชัยพงษ์ 3,000       - พ่อสม-แม่มี  ชัยพงษ์ พ่อสม  ชัยพงษ์

427,032   -

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์
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35 กองทนุอนสุรณ์คณุแม่สาย  ใจตรง 2,000       - ด.ต.ประดษิฐ์  ใจตรง คณุแม่ดาย  ปริวันตงั
36 กองทนุพิทกัษ์ 1,000       - พ่อบุญหา-แม่สนาม  พิทกัษ์ แม่สนาม  พิทกัษ์
37 กองทนุอนสุรณ์แม่เหลา  จันทาสี 1,500       - ลูกหลานและญาติ นายกล้วย  ศรีเสนาศกัดิ์
38 กองทนุอนสุรณ์พ่อถวิล  ศรีสุวอ 1,000       - แม่โฮม ศสุีวอและญาติ แม่โฮม  ศสุีวอ
39 กองทนุอนสุรณ์พ่อใหญ่บุดศรี  คณุวันดี 3,500       - แม่กลม  คณุวันดแีละญาติ แม่กลม  คณุวันดี
40  กองทนุอนสุรณ์พ่อสงค ์ เย็นเฉ่ือย 1,000       - แม่บานเย็น  เย็นเฉ่ือย และญาติ  แม่บานเย็น   เย็นเฉ่ือย

41  กองทนุอนสุรณ์พ่อกา - แม่จ าปา โคบาล 3,900       -  พ่อบญุตา  โคบาล และญาติ  พ่อบญุตา  โคบาล

42  กองทนุอนสุรณ์อุปสมบทธงชัย วเิชฏฐะพงษ์ 2,000       -  อ.สมทรง  วเิชฏฐะพงษ์ และญาติ  อ.สมทรง  วเิชฏฐะพงษ์

43  กองทนุอนสุรณ์อุปสมบทจอ.อนนัต ์ค าจันทร์ 1,000       -  พ่อเล้ย  ค าจันทร์ และญาติ  พ่อเล้ย   ค าจันทร์

44  กองทนุอนสุรณ์พ่อช้าง  ปตัตะนงั 2,520       -  แม่บญุเล้ียง  ปนัตะนงั และญาติ  แม่บญุเล้ียง   ปตัตะนงั

45  กองทนุอนสุรณ์อุปสมบทอ.กันยา สงฆค์ลัง 1,000       -  พ่อคณู  สงฆค์ลัง  และญาติ  พ่อคณู  สงฆค์ลัง

46  กองทนุอนสุรณ์แม่เบา   นาคณุ 1,000       -  พ่อสงกา  นาคณุ และญาติ  พ่อสงกา   นาคณุ

47  กองทนุอนสุรณ์แม่ใจ  แพไธสง 1,000       -  พ่อสุพล  แพไธสง และญาติ  พ่อสุพิน   แพไธสง

48  กองทนุอนสุรณ์ชวนปรีชานนท์ 1,000       -  แม่พัชรินทร์  ชวนปรีชานนท์ และญาติ  แม่พัชรินทร์  ชวนปรีชานนท์

49  กองทนุอนสุรณ์พ่อใหญ่ค าหล้า  พินไธสงค์ 2,000       -  พ่อแก่นศรี  พินไธสงค ์และญาติ  พ่อแก่นศรี  พินไธสงค์

50  กองทนุอนสุรณ์ พ่อธีระ - แม่เรียม  วงษ์ศริิ 3,000       -  คณุอุดม  สุดหอม  และญาติ  คณุอุดม - คณุสิริพร   สุดหอม

51  กองทนุเกนการณ์ 12,000     -  พ่อสม  เกนการณ์  และญาติ  พ่อสม  เกนการณ์

52  กองทนุอุปสมบทคณุสมิง  ค าษาวงษ์ 4,000       -  พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์  และญาติ  พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์

53  กองทนุอุปสมบท พ.จ.ท.เสกสรรณ์  โคบาล 1,000       -  แม่สังวาลย์   โคบาล  และญาติ  แม่สังวาลย์  โคบาล

54  กองทนุเงินล้านบา้นโคกสง่าพัฒนา หมู่ 9 11,000     -  คณะกรรมการ กทบ.บา้นโคกสง่าพัฒนา พ่อสม   รังเพีย

55  กองทนุเงินล้านบา้นโนนพริก หมู่ 7 6,500       -  คณะกรรมการ กทบ.บา้นโนนพริก  พ่อสุภาพ  ดอกไม้

56  กองทนุอนสุรณ์แม่นางเงิน  ทงุจันทร์ 3,000       -  แม่กุหลาบ   นามเคน และญาติ  แม่กุหลาบ  นามเคน

57  กองทนุเงินล้านบา้นหนองแกมน หมู่1 11,000     -  คณะ กทบ.บา้นหนองแกมน  พ่อทองพูน   พรมวนั

58  กองทนุการศกึษาประชาบาล 2,000       -  คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา  อ.พระจันทร์  แพไธสงค์

59  กองทนุอนสุรณ์แม่ลา  พรมโสดา 1,000       -  นางโสภา - นางส าเร็จ  พรมโสดา  นางโสภา  จันขอนแก่น

60  กองทนุอนสุรณ์สมรส-สมรักปกัษ์และบอย 3,500       -  คณุทองปกัษ์  โกกิลารัตน ์  แม่ค าหนกั  โกกิลารัตน์

61  กองทนุแม่ซอน   ปะตะเน 2,000       -  แม่ซอน   ปะตะเน  แม่ซอน   ปะตะเน

62  กองทนุพ่อวงษ์  หล่าโคตร 2,000       -  พ่อวงษ์   หล่าโคตร และญาติ  พ่อวงษ์   หล่าโคตร และญาติ

63  กองทนุอนสุรณ์พ่อทอง   ปะตะเน 1,000       -  ลูกหลาน พ่อทอง  ปะตะเน  พ่อผู้ใหญ่สมเพศ  พรมมะลี

64  กองทนุอนสุรณ์แม่พรรณ พิมพ์พิสุทธิพงษ์ 3,000       -  พ่อจรูญ  พิมพ์พิสุทธิพงษ์ และญาติ  อ.ธนาภรณ์  สุขสมกิจ

65  กองทนุพ่อสมาน - แม่สุด  จุมพล 1,000       -  แม่สุด  จุมพล  แม่สุด  จุมพล

66  กองทนุอนสุรณ์พ่อวงั   นามพรม 2,000       -  แม่หม่อม    นามพรม  แม่หม่อม    นามพรม

67  กองทุน สจ.คงฤทธิ์ - สจ.เพ็ญศิริ  อัศวพัฒนากูล 10,500     -  สจ.คงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล  สจ.คงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล

68  กองทนุแม่สุนทร  เทพสมบตัิ 2,000       -  แม่สุนทร    เทพสมบตัิ  แม่สุนทร    เทพสมบตัิ

106,920   -
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69  กองทนุแม่สิม  สีปจัฉิม 2,000 -  แม่สิม  สีปจัฉิม  แม่สิม  สีปจัฉิม

70  กองทนุแม่ราตรี  หาญประชุม 1,000 -  แม่ราตรี  หาญประชุม  แม่ราตรี  หาญประชุม

71  กองทนุพ่อบตุรดา  วงศศ์รี 1,000 -  พ่อบตุรดา  วงศศ์รี  พ่อบตุรดา  วงศศ์รี

72 กองทนุอนสุรณ์แม่เซียม  ชินโคตร 2,000       - แม่ค าหนกั  โกกิลารัตน์ แม่ค าหนกั  โกกิลารัตน์

73 กองทนุอนสุรณ์แม่ทองม้วน  นกัผูก 1,000       - พ่อเฉลิม  นกัผูก พ่อเฉลิม  นกัผูก

74 กองทนุอนสุรณ์แม่ตู ้ แพไธสงค์ 2,000       - พ่อสุพิน  แพไธสงค์ พ่อสุพิน  แพไธสงค์

75 กองทนุอนสุรณ์แม่สาย  ส ารีเงิน 1,000       - พ่อทองด า  แสนแก้ว พ่อทองด า  แสนแก้ว

76 กองทนุการศกึษาตระกูลเถาวท์พิย์ 5,000       - พ่อโสม  เถาวท์พิย์ คณุครูมยุรา  เถาวท์พิย์

77 กองทนุอนสุรณ์แม่คณู  ทองตงิ 1,000       - พ่อบญุ  วนัจงค า พ่อบญุ  วนัจงค า

78 กองทนุอนสุรณ์แม่ประคอง  จงภักดี 1,500       - พ่อบญุจันทร์    จงภักดี พ่อบญุจันทร์  จงภักดี

79 กองทนุพระคโูกวทิ  สารวมิล 5,200       - พระครูโกวทิ  สารวมิล พระครูโกวทิ  สารวมิล

80 กองทนุอนสุรณ์ทรงกลด  ปตัตะเน 3,000       - พ่อปรีชา  ปตัตะเน พ่อปรีชา  ปตัตะเน

81 กองทนุสุดหอม 5,000       - อาจารย์วเิชียร  สุดหอม อาจารย์วเิชียร  สุดหอม

82 กองทนุอนสุรณ์อนชุาต ิ สุดหอม 3,000       - คณุอุดม  สุดหอม คณุสิริพร  สุดหอม

83 กองทนุอนสุรณ์พ่อสุท ี- แม่หนา เศรษฐี 8,000       - แม่ร าเพย  หาญสมบตัิ คณุสุเวช  เศรษฐี

84 กองทนุอนสุรณ์นกัเรียน  ม.3 32,600     - นกัเรียนช้ัน  ม.3 คณุครูอุไรทพิย์  เถื่อนทนนท์

85 กองทนุคณุทว ี เหมือนมาตย์ 5,000       - คณุทว ี เหมือนมาตย์ พ่อกลม  เหมือนมาตย์

86 กองทนุอนสุรณ์พ่อสุดด ี เดชไทย 2,000       - อาจารย์สมทรง  วเิชฏฐะพงษ์ อาจารย์สมทรง  วเิชฏฐะพงษ์

87 กองทนุอุปสมบทนายสราวธุ  เย็นเฉ่ือย 1,000       - แม่บานเย็น  เย็นเฉ่ือย แม่บานเย็น  เย็นเฉ่ือย

88 กองทนุอนสุรณ์  พ่อสุบนิ  สงฆ์คลัง 1,000       - แม่เทา  สงฆค์ลัง แม่เทา  สงฆค์ลัง

89 กองทนุทา่นผู้อ านวยการอนชิุต  อุปแก้ว 5,000       - ผู้อ านวยการอนชิุต  อุปแก้ว ผู้อ านวยการอนชิุต  อุปแก้ว

90 กองทนุอนสุรณ์แม่ละม่อม  ปั่นสูงเนนิ 12,500     - คณุครูกิตตมิา  ค าพิทกัษ์ คณุครูกิตตมิา  ค าพิทกัษ์

91 กองทนุอนสุรณ์คณุตามนญู  ทพิย์มงคล 7,000       - คณุครูบงัอร  ทพิย์มงคล คณุครูบงัอร  ทพิย์มงคล

92 กองทนุอนสุรณ์พ่อติง่  นามพรม 1,000       - นางวนัด ี ส ารีเงิน นางวนัด ี ส ารีเงิน

93 กองทนุอนสุรณ์แม่ใหญ่สี 1,000       - พ่อค า-แม่หน ู ชมพุด พ่อค า-แม่หน ู ชมพุด

94 กองทนุอนสุรณ์พ่อกลุ่ม  ซาพุ้ย 1,000       - แม่วนั  ซาพุ้ย แม่วัน  ซาพุ้ย

95 กองทนุอนสุรณ์พ่อใจ  แสงอรุณ 1,000       - แม่ค าพอง  แสงอรุณ แม่ค าพอง  แสงอรุณ

96 กองทนุอนสุรณ์พ่อแหล่ - แม่วนั  ปตัตะเน 1,000       - พ่อสุบรรณ  ปตัตะเนและญาติ แม่มณฑา สมีพวง

97 กองทนุคณุครูราตรี  อันอ่อน 2,000       - คณุครูราตรี  อันอ่อน คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ

98 กองทนุอนสุรณ์พ่อเหลือ  แสนสยาม 2,000       - แม่บญุ  แสนสยาม แม่บุญ  แสนสยาม
99 กองทนุอนสุรณ์พ่อประยูร  วงคศ์รี 1,000       - แม่สวย  วงคศ์รี แม่สวย  วงคศ์รี

117,800   -

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์

จ ำนวนเงิน

รวม

3 



ล ำดับท่ี ช่ือกองทุน ผู้ก่อตั้งทุน ผู้ดูแลทุน

100 กองทนุอนสุรณ์แม่ใหญ่เนยีม 1,000 - พ่อสา-แม่เพ็ง  พูลเจริญ แม่เพ็ง  พูลเจริญ

101 กองทนุอนสุรณ์แม่ทองผัด  ค าษาวงษ์ 2,000 - พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์ พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์

102 กองทนุครูพิสมัย  แบบทอง 5,000 - คณุครูพิสมัย  แบบทอง คณุครูพิสมัย  แบบทอง

103 กองทนุอนสุรณ์แม่ไข  ซาพุ้ย 1,500       - พ่อดาว  ซาพุ้ย พ่อดาว  ซาพุ้ย

104 กองทนุอนสุรณ์พ่อค าพันธ์  สงฆ์คลัง 1,000       - แม่นวน  จันขอนแก่น แม่นวน  จันขอนแก่น

105 กองทนุอนสุรณ์แม่นอ้ย  สิงหค์ราม 2,000       - พ่อเบา้  สิงหค์ราม พ่อเบา้  สิงหค์ราม

106 กองทนุอนสุรณ์แม่มูล  คณุวนัดี 1,000       - แม่ทองหล่ัน  คณุวนัดี แม่ทองหล่ัน  คณุวนัดี

107 กองทนุอนสุรณ์พ่อบญุเรือง  ผดงุชาติ 1,000       - แม่จุฬาทอง  ผดงุชาติ แม่จุฬาทอง  ผดงุชาติ

108 กองทนุอนสุรณ์แม่สีดา  ทพิย์ลมณ์ 1,000       - พ่อโกศล  ทพิย์ลมณ์ พ่อโกศล  ทพิย์ลมณ์

109 กองทนุอนสุรณ์พ่อค าด ี พลไธสง 3,000       - คณุครูรุ้งรัชน ี สีพ้ัว และญาติ คณุครูรุ้งรัชน ี สีพ้ัว

110 กองทนุอนสุรณ์พ่อทา  ประวนัเตา 3,500       - แม่ลอง  ค ามี แม่ลอง  ค ามี

111 กองทนุอนสุรณ์พ่อแสวง  พรมวนั 1,000       - แม่ชู  พรมวนั แม่ชู  พรมวนั

112 กองทนุอนสุรณ์สมรสฝน+อูบ 1,000       - แม่ค าบงั  ชัยบวัรี แม่ค าบงั  ชัยบวัรี

113 กองทนุด.ต.สกล  ชัยนคิม 5,000       - แม่สมัคร   ชัยนคิม  พร้อมญาติ แม่สมัคร  ชัยนคิม

114 กองทนุอนสุรณ์พ่อค าบาง  สุนทรสนทิ 1,000       - แม่บวัลอง  สุนทรสนทิ แม่บวัลอง  สุนทรสนทิ

115 กองทนุอนสุรณ์แม่ส่ัน-แม่สังวาลย์ นามศรี 1,500       - คณุสุจิต  จุมพล คณุสุจิต  จุมพล

116 กองทนุอนสุรณ์แม่ก้อน  อินกอง 2,000       - แม่สุด ี จงรักกลาง แม่สุด ี จงรักกลาง

117 กองทนุแม่เส็ง  ประจันตะเสน 3,000       - พ่อประเทอืง  ประจันตะเสน พ่อประเทอืง  ประจันตะเสน

118 กองทนุคณุเกษร  ปะตะเน 3,000       - คณุเกษร  ปะตะเน คณุเกษร  ปะตะเน

119 กองทนุอาจารย์จันทรพร เกตพิบลูย์ 1,500       - อาจารย์จันทรพร เกตพิบลูย์ อาจารย์จันทรพร  เกตพิบลูย์

120 กองทนุนายกพุธ  พลโยธา 5,000       - นายกพุธ  พลโยธา นายกพุธ  พลโยธา

121 กองทนุอนสุรณ์พ่อฮู้  อาจวถิี 1,000       - นางชบาไพร  ลายนอก นางชบาไพร  ลายนอก

122 กองทนุอนสุรณ์แม่หนเูย็น  สุทธรัตน์ 1,000       - นายอุดม  สุทธรัตน์ นายอุดม  สุทธรัตน์

123 กองทนุอนสุรณ์แม่มา  ปตัตะสังข์ 3,000       - แม่หว่ง  ปตัตะสังข์ ส.อบต.อภิรักษ์  ชุมสีดา

124 กองทนุอนสุรณ์นายธีระพงษ์  บญุศรี 1,000       - นางสุธาสิน ี อักษร นางสุธาสิน ี อักษร

125 กองทนุอนสุรณ์แม่หล่อย  สมศรีสุข 1,000       - ผู้ใหญ่ประสาท  สมศรีสุข ผู้ใหญ่ประสาท  สมศรีสุข

126 กองทนุ ด.ต.นอ้ย  ลือหาร 1,200       - ด.ต.นอ้ย  ลือหาร พ่อพันธ์  ลือหาร

127 กองทนุครู สมัย  โม้เมือง 2,000       - คณุครูสมัย  โม้เมือง คณุครูสมัย  โม้เมือง

128 กองทนุคขูาดคพั 2,000       - ด.ต.บรรชา  สีพ้ัว ด.ต.บรรชา  สีพ้ัว

129 กองทนุอนสุรณ์นายกุมภา  สีพ้ัว 2,000       - แม่โอน  สีพ้ัว แม่โอน  สีพ้ัว

130 กองทนุอนสุรณ์แม่นอ้ย  นาหนอง 3,000       - พ่อฉิม  นาหนอง พ่อฉิม  นาหนอง

131 กองทนุกฐินคณุกนกพร  ถนอม 1,000       - คณุกนกพร  ถนอม ผู้ใหญ่สมเพศ  พรมมะลี

132 กองทนุอนสุรณ์สมรส ยุพด+ียุทธนา 1,000       - คณุหมอมนสั  ผางโคกสูง คณุหมอมนสั  ผางโคกสูง
133 กองทนุอนสุรณ์พ่อเฮียง   พงษ์ไธสง 1,000       - แม่จันทร์  พงษ์ไธสง แม่จันทร์   พงษ์ไธสง

66,200    -

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์

จ ำนวนเงิน

รวม

4 



ล ำดับท่ี ช่ือกองทุน ผู้ก่อตั้งทุน ผู้ดูแลทุน
134 กองทนุอนสุรณ์แม่ทองมี   สุดหอม 2,000       - พ่อมงคล - แม่อ าพร  วงษ์ศริิ พ่อมงคล - แม่อ าพร  วงษ์ศริิ
135 กองทนุอนสุรณ์  พ่อลี  ประทมุวงิ 4,000       - แม่สุข   ประทมุวงิ แม่บวัสี  จงเทพ
136 กองทนุอนสุรณ์แม่หนพัูด  สุดหอม 1,000       - พ่อบวัลา  สุดหอม พ่อบวัลา  สุดหอม
137 กองทนุอนสุรณ์แม่ท ี สมบตัทิา 2,000       - แม่อุไร   เศรษฐา แม่อุไร   เศรษฐา
138 อนสุรณ์อุปสมบทนายยุทธศาสตร์ แพไธสงค์ 3,500       - ผอ.บวัเรียน-คณุครูพระจันทร์ ผอ.บวัเรียน-คณุครูพระจันทร์
139 อนสุรณ์อุปสมบทนายณัฐพงษ์   สุวรรณโชติ 1,000       - พ่อผู้ใหญ่สาคร   สุวรรณโชติ พ่อผู้ใหญ่สาคร   สุวรรณโชติ
140 กองทนุ สอบต.สานติ  ใจตาง 2,000       -  สอบต.สานติ  ใจตาง  สอบต.สานติ  ใจตาง

141 กองทนุผู้ใหญ่สุข  ไชยวงค์ 1,800       - พ่อผู้ใหญ่สุข    ไชยวงค์ พ่อผู้ใหญ่สุข    ไชยวงค์

142 กองทนุพ่อทองค า - แม่ทองหล่อ  แสนแก้ว 1,000       - พ่อทองค า   แสนแก้ว พ่อทองค า   แสนแก้ว

143 กองทนุอนสุรณ์ แม่สมร   นกไธสง 1,000       - พ่อบญุปลูก   นกไธสง นางสุพรรณี   แก้วสวา่ง

144 กองทุนอนุสรณง์านสมรสนางสาวลัดดา  พินไทยสง 1,500       - นางสาวลัดดา   พินไทยสง นายโสภา   พินไทยสง

145 กองทนุอนสุรณ์ พ่อขาน  ใจตรง 2,000       - พ่อสมพร   ใจตรง พ่อสมพร  ใจตรง

146 กองทนุอนสุรณ์ พ่อทองอิน  ชัยนคิม 7,000       - แม่กุหลาบ   ชัยนคิม แม่ส าอางค ์  วรรณพฤกษ์

147 กองทนุอนสุรณ์ พ่อหลวง  จันทร์คณู 5,000       - คณุครูดวงจันทร์  ปกัโคทานงั คณุครูดวงจันทร์  ปกัโคทานงั

148 กองทนุอนสุรณ์ พ.ต.ต.รุ่งอรุณ  พรมวนั 2,000       - พ่อทองพูล  พรมวนั พ่อทองพูล  พรมวนั

149 กองทนุอนสุรณ์แม่ตา  นานอก 1,000       - พ่อบดุดา  นานอก คณุล าใย  นามวาสน์

150 กองทนุอนสุรณ์พ่อสา  พูลเจริญ 1,000       - แม่เพ็ง  พูลเจริญ นางพาวดิา  สมสกีสิทธิ์

151 กองทนุอนสุรณ์แม่ใหญ่เกียง  ประวนัเตา 1,000       - แม่ลอง  ประวนัเตา แม่ลอง  ประวนัเตา

152 กองทนุอนสุรณ์พ่อชูชาต ิ เศรษฐา 1,000       - แม่บวัลัย  เศรษฐา แม่บวัลัย  เศรษฐา

153 กองทนุผอ.สุรพงษ์  -คณุครูจินดา  ดา่นซ้าย 36,400     - ผอ.สุรพงษ์ - คุณครูจินดา  ด่านซ้าย คณุครูจินดา  ดา่นซ้าย

154 กองทนุอนสุรณ์พ่อเถิง  ใจตาง 2,000       - พ่อยนต ์ สีพ้ัว พ่อยนต ์ สีพ้ัว
155 กองทนุอนสุรณ์หลวงพ่อสะอาด  นารถเหนอื 1,000       - ผู้ใหญ่วานชิ  สงฆ์คลัง ผู้ใหญ่วานชิ  สงฆ์คลัง
156 กองทนุอนสุรณ์แม่ทองบาง  พาแกด า 1,500       - พ่อธงชัย  พาแกด า พ่อธงชัย  พาแกด า
157 กองทนุอนสุรณ์พ่อสุรศกัดิ ์ ประจันตะเสน 1,000       - พ่ออวน  ประจันตะเสน พ่ออวน  ประจันตะเสน
158 กองทนุอนสุรณ์คณุสันต ิ พลไธสง 2,000       - คณุครูรุ้งรัชน ี สีพ้ัว และญาติ คณุครูรุ้งรัชน ี สีพ้ัว
159 กองทนุศน.ทยุต  เทวบตุร 1,700       - ศน.ทยุต  เทวบุตร ศน.ทยุต  เทวบุตร
160 กองทนุอนสุรณ์สมรส เอ้+เล็ก 5,000       - คณุครูจันทรพร  เกตพิบูลย์ คณุครูจันทรพร  เกตพิบูลย์
161 กองทนุอุปสมบทนายบญุหลาย  ศรีนวล 1,000       - นางมาลา  จ้อยรักสกุล นางมาลา  จ้อยรักสกุล
162 กองทนุอนสุรณ์แม่ใด  นครราช 1,000       - ผอ.วาทติ  นครราช ผอ.วาทติ  นครราช
163 กองทนุอนสุรณ์แม่ซ่อ  แสนแก้ว 1,000       - นางสีนวน  ทดัมาลา นางสีนวน  ทดัมาลา
164 กองทนุศน.ยุพาพร  หรเสริฐ 1,500       - ศน.ยุพาพร  หรเสริฐ ศน.ยุพาพร  หรเสริฐ
165 กองทนุอนสุรณ์นางสาวสุดารัตน ์ โชคดี 6,975       - นางสุพัฒ  พลสีชา นางสุพัฒ  พลสีชา
166 กองทนุอนสุรณ์คณุแม่บงัอร  ค าจันวงษ์ 1,000       - คณุครูจงกล  ค าจันวงษ์ คณุครูจงกล  ค าจันวงษ์
167 กองทนุอนสุรณ์คณุแม่อ านวย  จูมคอม 15,000     - พ่อทองสา  จูมคอม คณุครูบัวลัย  นวนสิงห์
168 กองทนุคณุครูประสิทธิ ์ บรรยง 10,000     - คณุครูประสิทธิ์  บรรยง คณุครูประสิทธิ์  บรรยง

รวม 128,875 -

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์

จ ำนวนเงิน
5 



ล ำดับท่ี ช่ือกองทุน ผู้ก่อตั้งทุน ผู้ดูแลทุน

169 กองทนุทา่นรองผู้อ านวยการสุเทพ  อ้นอมร 6,000       - รองผู้อ านวยการสุเทพ  อ้นอมร รองผู้อ านวยการสุเทพ  อ้นอมร

170 กองทนุอนสุรณ์พ่อสุทศัน ์ ดาประเสริฐ 3,000       - แม่วนัด ี ดาประเสริฐ แม่วนัด ี ดาประเสริฐ

171 กองทนุอนสุรณ์นางสาวรัศมี  ชนะพันธ์ 1,000       - พ่อด า  ชนะพันธ์ พ่อด า  ชนะพันธ์

172 กองทนุอนสุรณ์พ่อค ามาย  ใจตรง 1,000       - พ่อสุพจน ์ ค าใบ พ่อสุพจน ์ ค าใบ

173 กองทนุอนสุรณ์แม่บญุเพ็ง พรมนอก 4,000       - พ่อเขียน  พรมนอก พ่อเขียน  พรมนอก

174 กองทนุอนสุรณอุ์ปสมบท ร.ต.ประจวบส.อ.สมเกียรติ  ศรีพ้ัว 1,000       - พ่อสุระ  ศรีพ้ัว พ่อสุระ  ศรีพ้ัว

175 กองทนุอนสุรณ์คณุแม่เสง่ียม โสดาลี 3,000       - คณุครูธวชั  โสดาลี คณุครูธวชั  โสดาลี

176 กองทนุอนสุรณ์พ่อนยั  พิทกัษ์ 2,000       - คณุครูอาทติยา  ชัยศร คณุครูอาทติยา  ชัยศร

177 ทีร่ะลึกงานอุปสมบทเกรียงไกร  ลือหาร 2,000       - พ่อพัน  ลือหาร พ่อพัน  ลือหาร

178 กองทนุอนสุรณ์พ่อชารี  เคนพันคอ้ 4,000       - คณุจันทร์เพ็ญ  ศริิภักดี คณุจันทร์เพ็ญ   ศริิภักดี

179 กองทนุคณุครูล าดวน  อุ่นใจ 5,000       - คณุครูล าดวน  อุ่นใจ คณุครูล าดวน  อุ่นใจ

180 กองทนุอนสุรณ์พ.ต.สวลิ  ชัยนคิม 3,000       - จ.ส.ต.วษิณุนาถ  ชัยนคิม แม่ส าอางค ์ วรรณพฤกษ์

181 กองทนุครอบครัวฝักใฝ่ขวญั 32,000     - นายเจริญ  ฝักใฝ่ขวญั นายเจริญ  ฝักใฝ่ขวญั

182 กองทนุอนสุรณ์คณุพ่อเคน  บรรยง 3,000       - คณุครูประสิทธิ์  บรรยง คณุครูประสิทธิ์  บรรยง

183 กองทนุอนสุรณ์แม่อ่อนสา  มีค าทอง 2,000       - ทา่นรองฯพินจิ  มีค าทอง ทา่นรองฯพินจิ  มีค าทอง

184 กองทนุอนสุรณ์แม่จันทร์ด ี เหมือนมาตย์ 4,000       - พ่อกลม  เหมือนมาตย์ คณุทว ี เหมือนมาตย์

185 กองทนุคณุวาสิฐี  สุวรรณศรี 2,000       - คณุวาสิฐี  สุวรรณศรี คณุวาสิฐี  สุวรรณศรี

186 กองทนุอนสุรณ์พ่อหาร  ตุย่บรีุ 2,000       - คณุแมทนั  ตุย่บรีุ คณุหงษ์ทอง  โพธิพันไม้

187 กองทนุอนสุรณ์พ่อสม  ชัยพงษ์ 2,000       - คณุพนมรัตน ์ ชวนชัยสิทธิ์ คณุพนมรัตน ์ ชวนชัยสิทธิ์

188 กองทนุอนสุรณ์แม่ชาลี  พรมโคตร 2,000       - คณุพ่อใจ-แม่ป ี  ใจตาง คณุพ่อใจ  ใจตาง

189 กองทนุอุปสมบทสิบเอกศราวธุ  พละวงษ์ 2,000       - คณุครูเสถียร  พละวงษ์ คณุครูเสถียร  พละวงษ์

190 กองทนุอนสุรณ์แม่หน ู ปตันงั 2,000       - แม่ปราณี  ปตัตะเน แม่ปราณี  ปตัตะเน

191 กองทนุอนสุรณ์พ่อค าสิงห ์ ใจตรง 2,000       - แม่จันทร์  ใจตาง แม่จันทร์  ใจตาง

192 กองทนุอนสุรณ์พ่อตา  พรมวนั 3,000       - พ่อชัยรัตน-์แม่ผุสด ี สีหล้านอ้ย พ่อชัยรัตน-์แม่ผุสด ี สีหล้านอ้ย

193 กองทนุอนสุรณ์นายธีรศกัดิ ์ ศรีโยธา 2,000       - พ่อบญุเลิง  ศรีโยธา พ่อบญุเลิง  ศรีโยธา

194 กองทนุอนสุรณ์พระมหาบญุมา  สุวณ โน 5,000       - คณุครูพิสมัย  แบบทอง คณุครูพิสมัย  แบบทอง

195 กองทุนศิษย์เก่างานเกษียณคุณครูจินดา  ด่านซ้าย 3,000       - คณุเกษร  ปะตะเน คณุเกษร  ปะตะเน

196 กองทนุอนสุรณ์พ่อดาว  ซาพุ้ย 2,000       - แม่ประไพ  บรรดาศกัดิ์ แม่ประไพ  บรรดาศกัดิ์

197 กองทนุอนสุรณ์แม่สยาม  สีทาสังข์ 3,000       - คณุครูสมสิน  สีทางสังข์ คณุครูสมสิน  สีทางสังข์

198 กองทนุอนสุรณ์แม่มี  สุวรรณประชา 2,000       - พ่อตุย่  สุวรรณประชา พ่อตุย่  สุวรรณประชา

199 กองทนุอนสุรณ์คณุครูสมทรง  วเิชฏฐะพงษ์ 3,000       - แม่ระเบยีบ  วเิชฏฐะพงษ์ แม่ระเบยีบ  วเิชฏฐะพงษ์

200 กองทนุส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน 28,261     58 คณุครูบวัลัย  นวนสิงห์ คณุครูบวัลัย  นวนสิงห์

รวม 141,261   58

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์

จ ำนวนเงิน
6 6 



ล ำดับท่ี ช่ือกองทุน ผู้ก่อตั้งทุน ผู้ดูแลทุน

201 กองทนุดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร 969          42 คณุครูพระจันทร์  แพไธสงค์ คณุครูพระจันทร์  แพไธสงค์

202 กองทนุทองดี 2,000       - พ่อลี  ทองดี พ่อลี  ทองดี

203 กองทุนอนุสรณ์เกษียณ ผอ.สมจิต-คุณครูจันทรพร 20,000     - ผอ.สมจิต-คุณครูจันทรพร  เกตพิบูลย์ ผอ.สมจิต-คุณครูจันทรพร เกตพิบูลย์

รวม 22,969    42

1,011,058  -

ลงช่ือ                                   กรรมการกองทนุ                  ลงช่ือ

       (นางพระจันทร์  แพไธสงค)์                          (นายสมจิต  เกตพิบูลย)์

                ครู  คศ.3           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคขูาด(สถิตย์อุปถัมภ)์

รวม (หน้ำ 1+2+3+4+5+6+7)  เป็นเงินท้ังส้ิน ข้อมูล  ณ  วันท่ี 25  พฤศจกิำยน  2557

กองทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตยอุ์ปถัมภ)์

จ ำนวนเงิน
6 7 
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