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รับจากคณะครูและบุคลากรทางการศกึษา

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

รายได้จากการบริหารกองทุน  ปีการศึกษา  2555

รับจากหมู่บ้านในเขตบริการดงันี้

รับจากบ้านคขูาด

รับจากบ้านหนองแกมน

รับจากบ้านโคกสง่าพัฒนา

รับจากบ้านโนนพริก
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              จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู  ผู้ปกครองและศษิย์เก่า  โรงเรียนบ้านคขูาด(สถิตย์อุปถัมภ)์

วนัที ่ 12  พฤษภาคม  2556  ไดน้ าเงินรายไดจ้ากการบริหารจัดการกองทุนไปจัดสรรเป็นทุนการศกึษาให้กับนักเรียน และบริหาร

โรงเรียน  ดงันี้

1.  ทุนการศกึษากลุ่มพิเศษ

      1.1  ประเภทสร้างช่ือเสยีง

             1.1.1  ชนะเลศิระดบัประเทศ  จ านวน  1  ทุน ๆ ละ 1,000  บาท  เป็นเงิน  1,000  บาท

             1.1.2  ชนะเลศิระดบัจังหวดั  จ านวน  45  ทุน ๆ ละ 600  บาท  เป็นเงิน  27,000  บาท

             1.1.3  ชนะเลศิระดบัต าบล  จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  500  บาท  เป็นเงิน  500  บาท

             1.1.4  จ่ายให้ เดก็ชายธีระศกัดิ์  นิลาลาด  ช้ัน ป.3  ทีต่กหลน่จากปีทีแ่ลว้  300  บาท

                            (อ.บัวลยั / ผู้ใหญ่บ้าน ชัยยันต ์ เสนอทีป่ระชุมรับรอง)

      1.2  ประเภท เรียนดแีละความประพฤตดิ ี จ านวน  46  ทุน ๆ ละ  500  บาท  เป็นเงิน  23,000  บาท

      1.3  ประเภทจิตอาสา / ช่วยเหลอืงาน  จ านวน  12  ทุน ๆ ละ  500  บาท  เป็นเงิน  6,000   บาท

      1.4  ประเภทขาดแคลน  จ านวน  39  ทุน ๆ ละ  500  บาท  เป็นเงิน  19,500  บาท

                                  รวมกลุ่มเดก็พิเศษ  เป็นเงิน  ทัง้สิ้น   จ านวน  77,300  บาท

2.  กลุ่มเดก็ปกต ิ จ านวน  218  ทุน ๆ ละ  200  บาท  เป็นเงิน  43,600  บาท

3.  กองทุนพัฒนาโรงเรียน  จ านวน  20,000  บาท

4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุน  จ านวน  10,822  บาท

5.  คา่ตอบแทนกรรมการ  จ านวน  11  คน ๆ ละ  600  บาท   เป็นเงิน  จ านวน  6,600  บาท

6.  ทุนการศกึษา - คนดศีรีคขูาด จ านวน  2 คน (ชาย - หญิง)  เป็นเงิน  4,000  บาท

7.  เงินทีเ่หลอืจ านวน  7,982  บาท  มตทิีป่ระชุมให้น าเข้าไปรวมไวก้ับ ข้อ 4  (สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุน)

                      รวมจ านวนเงินทัง้สิ้น          170,304     บาท

                                                    

ลงช่ือ เจ้าหน้าทีก่องทุน

              (นางพระจันทร์   แพไธสงค)์

ลงช่ือ ผู้อ านวยการโรงเรียน

                   (นายสมจิต   เกตพิบูลย)์
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ล าดบัท่ี ช่ือกองทุน ผูก่้อตัง้ทุน ผูด้แูลทุน

1 กองทุนสปุระดษิฐ์ 23,831      - ม.ล.พร้อม   สปุระดษิฐ์ ผู้ใหญ่สมเพศ  พรมมะลี
2 กองทุนศริิภักดิ-์อัลมาลยั 41,084      - คณุวชิิต  ศริิภักดิ์  และคณะ คณุวชิิต  ศริิภักดิ์
3 กองทุนพ่อผอง-แม่จันทรา  เกตพิบูลย์ 17,200      - พ่อผอง-แม่จันทรา  เกตพิบูลย์ พ่อผอง   เกตพิบูลย์
4 กองทุนอนุสรณ์แม่หนา  เหมือนมาตย์ 3,000        - พ่อมา  เหมือนมาตย์ และญาติ พ่อมา  เหมือนมาตย์ 
5 กองทุนอนุสรณ์แม่พัน  เคนพันคอ้ 5,000        - พ่อบุญตา  โคบาล และญาติ พ่อบุญตา  โคบาล 
6 กองทุนอนุสรณ์แม่จันด ี นาหนอง 10,139      - ลกูหลานแม่จันด ี นาหนอง คณุสาธิต นาหนอง
7 กองทุนอนุสรณ์หลวงพ่อสภุาพ ถาวโร 3,500        - ลกูหลานหลวงพ่อสภุาพ ถาวโร แม่พลอย  มะลมิาตย์
8 กองทุนอนุสรณ์กันตะสโีล 5,100        - ลกูหลานหลวงพ่อสวสัดิ์ สริิมายา  ค ามูล
9 กองทุนอนุสรณ์แม่วงิ  หนองแบก 2,000        - ลกูหลานแม่วงิ  หนองแบก แม่ค าปลวิ  หนองแบก
10 กองทุนจันตะนิวงษ์ 27,000      - แม่ครูประไพ  จันตะนิวงษ์ แม่ครูประไพ  จันตะนิวงษ์
11 กองทุนอังคณา-ศภุชัย 2,000        - คณุหมอมนัส  ผางโคกสงู คณุหมอมนัส  ผางโคกสงู
12 กองทุนธีรศรัณย-์ธีรกุลวฒัน์ 29,000      - คณุมาลา  ธีรศรัณย์และญาติ พ่อเสถียร  สดุหอม
13 กองทุนผู้มีจิตศรัทธา 44,100      - ผู้มีจิตศรัทธา อ.พระจันทร์  แพไธสงค์
14 กองทุนปริยัตรธรรมธาดา(สถิต ถาวโร ปธ.9) 74,350      - แม่บุญเรือง เยาวนิชญ์ และศิษยานุศิษย์ พ่อประสทิธิ์  คณุวนัดี
15 กองทุนพระครูประสทิธิ์สธุรรมสาร 2,200        - พระครูประสทิธิ์สธุรรมสาร พระครูประสทิธิ์สธุรรมสาร
16 กองทุนคณุจันทร์เพ็ญ  นาทะยัพ 5,000        - คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ
17 กองทุนอนุสรณ์ จสต.สถิต  อักษร 1,000        - พ่อเลื่อน  อักษร  และญาติ พ่อเลื่อน  อักษร
18 กองทุนสภุาภรณ์  บุญทัน 1,000        - พ่อมงคล  วงษศ์ริิ และญาติ พ่อมงคล  วงษศ์ริิ
19 กองทุนดวงจิต 2,000        - พ่อสมจิต ไชยบุรีและญาติ พ่อโสภา  โคตรประทุม
20 กองทุนอนุสรณ์แสงคม-วไิล  ใจตรง 1,000        - พ่อสมพร  ใจตรง และญาติ พ่อสมพร  ใจตรง
21 กองทุนอาจารย์วลิาวลัย์  วงศบ์ุตร 3,000        - อาจารย์วลิาวลัย์  วงศบ์ุตร อาจารย์วลิาวลัย์  วงศบ์ุตร
22 กองทุนพ่อธนาคม-แม่วไลพร  นิยมพล 4,000        - อ.พระจันทร์  แพไธสงค์ อ.พระจันทร์  แพไธสงค์
23 กองทนุกลุ่มเกษตรผสมผสานบา้นโนนพริก 2,600        - สมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสาน สมาชิกกลุ่ม
24 กองทุนอนุสรณ์สมรสกัญญา  พินไธสง 1,000        - พ่อโสภา  พินไธสง พ่อโสภา  พินไธสง
25 กองทุนอนุสรณ์พ่อสงค ์ แก้วน้อย 1,070        - ลกูหลานและญาตพ่ิอสงค์ ผู้ใหญ่ชวน  แก้วน้อย
26 กองทุนแม่โอก  คณุวนัดี 2,200        - แม่โอก  คณุวนัดี แม่โอก  คณุวนัดี
27 กองทุนพ่อครูเคน  นาสมตรึก 3,100        - แม่วนัทอง  เตชะแก้วและญาติ พ่อบุญเลศิ เตชะแก้ว
28 กองทุนปริโต 10,000      - ผช.ผอ.สุรเดช ปริโต และครอบครัว แม่จันทร์หอม  สมบัติ
29 กองทุนอนุสรณ์พ่อปีก  ไกรวนั 3,500        - แม่ละม่อม ไกรวนั แม่ละม่อม ไกรวนั
30 กองทุนอ.วนิดา  สรุพงษรั์ตน์ 3,000        - อาจารย์วนิดา  สรุพงษรั์ตน์ อาจารย์วนิดา  สรุพงษรั์ตน์
31 กองทุน  ใจตาง 17,000      - อาจารย์อารีย์  ใจตาง อาจารย์อารีย์  ใจตาง
32 กองทุนเงินลา้นบ้านคขูาด  หมู่  2 12,200      - คณะกรรมการกองทนุบา้นคูขาด ผู้ใหญ่สาคร  สวุรรณโชติ
33 กองทุนมหากฐินวดัชัยประสทิธิ์ ปี 45 2,500        - คณะกรรมการวดัชัยประสทิธิ์ ผู้ใหญ่วานิช  สงฆ์คลงั
34 กองทุนอนุสรณ์นายโกวทิย์  ชัยพงษ์ 3,000        - พ่อสม-แม่มี  ชัยพงษ์ พ่อสม  ชัยพงษ์

367,674   -

กองทุนการศึกษา  โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์

จ านวนเงิน

รวม
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ล าดบัท่ี ช่ือกองทุน ผูก่้อตัง้ทุน ผูด้แูลทุน

35 กองทุนอนุสรณ์คณุแม่สาย  ใจตรง 2,000        - ด.ต.ประดษิฐ์  ใจตรง คณุแม่ดาย  ปริวนัตงั
36 กองทุนพิทักษ์ 1,000        - พ่อบุญหา-แม่สนาม  พิทักษ์ แม่สนาม  พิทักษ์
37 กองทุนอนุสรณ์แม่เหลา  จันทาสี 1,500        - ลกูหลานและญาติ นายกลว้ย  ศรีเสนาศกัดิ์
38 กองทุนอนุสรณ์พ่อถวลิ  ศรีสวุอ 1,000        - แม่โฮม ศสีวุอและญาติ แม่โฮม  ศสีวุอ
39 กองทุนอนุสรณ์พ่อใหญ่บุดศรี  คณุวนัดี 3,500        - แม่กลม  คณุวนัดแีละญาติ แม่กลม  คณุวนัดี
40  กองทุนอนุสรณพ่์อสงค์  เย็นเฉื่อย 1,000        - แม่บานเย็น  เย็นเฉื่อย และญาติ  แม่บานเย็น   เย็นเฉื่อย

41  กองทุนอนุสรณพ่์อกา - แม่จ าปา โคบาล 1,900        -  พ่อบญุตา  โคบาล และญาติ  พ่อบญุตา  โคบาล

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

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

44  กองทุนอนุสรณพ่์อช้าง  ปตัตะนัง 2,520        -  แม่บญุเลี้ยง  ปนัตะนงั และญาติ  แม่บญุเลี้ยง   ปตัตะนงั

45  กองทนุอนสุรณ์อุปสมบทอ.กันยา สงฆ์คลัง 1,000        -  พ่อคูณ  สงฆ์คลัง  และญาติ  พ่อคูณ  สงฆ์คลัง

46  กองทุนอนุสรณแ์ม่เบา   นาคุณ 1,000        -  พ่อสงกา  นาคุณ และญาติ  พ่อสงกา   นาคุณ

47  กองทุนอนุสรณแ์ม่ใจ  แพไธสง 1,000        -  พ่อสุพิน   แพไธสง และญาติ  พ่อสุพิน   แพไธสง

48  กองทุนอนุสรณช์วนปรีชานนท์ 1,000        -  แม่พัชรินทร์  ชวนปรีชานนท ์และญาติ แม่พัชรินทร์  ชวนปรีชานนท์

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

50  กองทนุอนสุรณ์ พ่อธีระ - แม่เรียม  วงษ์ศิริ 3,000        -  คุณอุดม  สุดหอม  และญาติ  คุณอุดม - คุณสิริพร   สุดหอม

51  กองทุนเกนการณ์ 2,000        -  พ่อสม  เกนการณ์  และญาติ  พ่อสม  เกนการณ์

52  กองทุนอุปสมบทคุณสมิง  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  กองทุนเงินล้านบา้นโคกสง่าพัฒนา หมู่ 9 9,000        -  คณะกรรมการ กทบ.บา้นโคกสง่าพัฒนา พ่อสม   รังเพีย

55  กองทุนเงินล้านบา้นโนนพริก หมู่ 7 4,500        -  คณะกรรมการ กทบ.บา้นโนนพริก  พ่อสุภาพ  ดอกไม้

56  กองทุนอนุสรณแ์ม่นางเงิน  ทุงจันทร์ 3,000        -  แม่กุหลาบ   นามเคน และญาติ  แม่กุหลาบ  นามเคน

57  กองทุนเงินล้านบา้นหนองแกมน หมู่1 10,000      -  คณะ กทบ.บา้นหนองแกมน  พ่อทองพูน   พรมวัน

58  กองทุนการศึกษาประชาบาล 2,000        -  คณะกรรมการบริหารกองทนุการศึกษา อ.พระจันทร์  แพไธสงค์

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

60  กองทุนอนุสรณส์มรส-สมรักปกัษแ์ละบอย 3,500        -  คุณทองปกัษ์  โกกิลารัตน ์  แม่ค าหนกั  โกกิลารัตน์

61  กองทุนแม่ซอน   ปะตะเน 2,000        -  แม่ซอน   ปะตะเน  แม่ซอน   ปะตะเน

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

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

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

65  กองทุนพ่อสมาน - แม่สุด  จุมพล 1,000        -  แม่สุด  จุมพล  แม่สุด  จุมพล

66  กองทุนอนุสรณพ่์อวัง   นามพรม 2,000        -  แม่หม่อม    นามพรม  แม่หม่อม    นามพรม

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

68  กองทุนแม่สุนทร  เทพสมบตัิ 2,000        -  แม่สุนทร    เทพสมบตัิ  แม่สุนทร    เทพสมบตัิ

89,920     -
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69  กองทุนแม่สิม  สีปจัฉิม 2,000 -  แม่สิม  สีปจัฉิม  แม่สิม  สีปจัฉิม

70  กองทุนแม่ราตรี  หาญประชุม 1,000 -  แม่ราตรี  หาญประชุม  แม่ราตรี  หาญประชุม

71  กองทุนพ่อบตุรดา  วงศ์ศรี 1,000 -  พ่อบตุรดา  วงศ์ศรี  พ่อบตุรดา  วงศ์ศรี

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

73 กองทุนอนุสรณแ์ม่ทองม้วน  นักผูก 1,000        - พ่อเฉลิม  นกัผูก พ่อเฉลิม  นกัผูก

74 กองทุนอนุสรณแ์ม่ตู้  แพไธสง 2,000        - พ่อสุพิน  แพไธสง พ่อสุพิน  แพไธสง

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

76 กองทุนการศึกษาตระกูลเถาว์ทิพย์ 5,000        - พ่อโสม  เถาว์ทพิย์ คุณครูมยุรา  เถาว์ทพิย์

77 กองทุนอนุสรณแ์ม่คูณ  ทองติง 1,000        - พ่อบญุ  วันจงค า พ่อบญุ  วันจงค า

78 กองทุนอนุสรณแ์ม่ประคอง  จงภักดี 1,500        - พ่อบญุจันทร์    จงภกัดี พ่อบญุจันทร์  จงภกัดี

79 กองทุนพระคูโกวิท  สารวิมล 5,200        - พระครูโกวิท  สารวิมล พระครูโกวิท  สารวิมล

80 กองทุนอนุสรณท์รงกลด  ปตัตะเน 3,000        - พ่อปรีชา  ปตัตะเน พ่อปรีชา  ปตัตะเน

81 กองทุนสุดหอม 5,000        - อาจารย์วิเชียร  สุดหอม อาจารย์วิเชียร  สุดหอม

82 กองทุนอนุสรณอ์นุชาติ  สุดหอม 3,000        - คุณอุดม  สุดหอม คุณสิริพร  สุดหอม

83 กองทุนอนุสรณพ่์อสุที - แม่หนา เศรษฐี 8,000        - แม่ร าเพย  หาญสมบตัิ คุณสุเวช  เศรษฐี

84 กองทุนอนุสรณน์ักเรียน  ม.3 25,100      - นกัเรียนช้ัน  ม.3 คุณครูอุไรทพิย์  เถื่อนทนนท์

85 กองทุนคุณทวี  เหมือนมาตย์ 3,000        - คุณทวี  เหมือนมาตย์ พ่อกลม  เหมือนมาตย์

86 กองทุนอนุสรณพ่์อสุดดี  เดชไทย 2,000        - อาจารย์สมทรง  วิเชฏฐะพงษ์ อาจารย์สมทรง  วิเชฏฐะพงษ์

87 กองทุนอุปสมบทนายสราวุธ  เย็นเฉื่อย 1,000        - แม่บานเย็น  เย็นเฉื่อย แม่บานเย็น  เย็นเฉื่อย

88 กองทุนอนุสรณ ์ พ่อสุบนิ  สงฆ์คลัง 1,000        - แม่เทา  สงฆ์คลัง แม่เทา  สงฆ์คลัง

89 กองทุนคุณครูอนุชิต  อุปแก้ว 1,000        - คุณครูอนชิุต  อุปแก้ว คุณครูอนชิุต  อุปแก้ว

90 กองทุนอนุสรณแ์ม่ละม่อม  ปัน่สูงเนิน 9,000        - คุณครูกิตติมา  ค าพิทกัษ์ คุณครูกิตติมา  ค าพิทกัษ์

91 กองทุนอนุสรณค์ุณตามนูญ  ทิพย์มงคล 7,000        - คุณครูบงัอร  ทพิย์มงคล คุณครูบงัอร  ทพิย์มงคล

92 กองทุนอนุสรณพ่์อติ่ง  นามพรม 1,000        - นางวันดี  ส ารีเงิน นางวันดี  ส ารีเงิน

93 กองทุนอนุสรณแ์ม่ใหญส่ี 1,000        - พ่อค า-แม่หนู  ชมพุด พ่อค า-แม่หนู  ชมพุด

94 กองทุนอนุสรณพ่์อกลุ่ม  ซาพุ้ย 1,000        - แม่วัน  ซาพุ้ย แม่วนั  ซาพุ้ย

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

96 กองทุนอนุสรณพ่์อแหล่ - แม่วัน  ปตัตะเน 1,000        - พ่อสุบรรณ  ปตัตะเนและญาติ แม่มณฑา สมีพวง

97 กองทุนคุณครูราตรี  อันอ่อน 2,000        - คุณครูราตรี  อันอ่อน คณุจันเพ็ญ  นาทะยัพ

98 กองทุนอนุสรณพ่์อเหลือ  แสนสยาม 2,000        - แม่บญุ  แสนสยาม แม่บุญ  แสนสยาม

99 กองทุนอนุสรณพ่์อประยูร  วงค์ศรี 1,000        - แม่สวย  วงค์ศรี แม่สวย  วงคศ์รี

100,800   -รวม

กองทุนการศึกษา  โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์

จ านวนเงิน
5



ล าดบัท่ี ช่ือกองทุน ผูก่้อตัง้ทุน ผูด้แูลทุน

100 กองทุนอนุสรณแ์ม่ใหญเ่นียม 1,000 - พ่อสา-แม่เพ็ง  พูลเจริญ แม่เพ็ง  พูลเจริญ
101 กองทุนอนุสรณแ์ม่ทองผัด  ค าษาวงษ์ 2,000 - พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์ พ่อทองสุข  ค าษาวงษ์
102 กองทุนครูพิสมัย  แบบทอง 3,000 - คุณครูพิสมัย  แบบทอง คุณครูพิสมัย  แบบทอง
103 กองทุนอนุสรณแ์ม่ไข  ซาพุ้ย 1,500        - พ่อดาว  ซาพุ้ย พ่อดาว  ซาพุ้ย
104 กองทุนอนุสรณพ่์อค าพันธ์  สงฆ์คลัง 1,000        - แม่นวน  จันขอนแก่น แม่นวน  จันขอนแก่น
105 กองทุนอนุสรณแ์ม่น้อย  สิงห์คราม 2,000        - พ่อเบา้  สิงห์คราม พ่อเบา้  สิงห์คราม
106 กองทุนอนุสรณแ์ม่มูล  คุณวันดี 1,000        - แม่ทองหลั่น  คุณวันดี แม่ทองหลั่น  คุณวันดี
107 กองทุนอนุสรณพ่์อบญุเรือง  ผดุงชาติ 1,000        - แม่จุฬาทอง  ผดุงชาติ แม่จุฬาทอง  ผดุงชาติ
108 กองทุนอนุสรณแ์ม่สีดา  ทิพย์ลมณ์ 1,000        - พ่อโกศล  ทิพย์ลมณ์ พ่อโกศล  ทิพย์ลมณ์
109 กองทุนอนุสรณพ่์อค าดี  พลไธสง 3,000        - คุณครูรุ้งรัชนี  สีพ้ัว และญาติ คุณครูรุ้งรัชนี  สีพ้ัว
110 กองทุนอนุสรณพ่์อทา  ประวันเตา 3,500        - แม่ลอง  ค ามี แม่ลอง  ค ามี
111 กองทุนอนุสรณพ่์อแสวง  พรมวัน 1,000        - แม่ชู  พรมวัน แม่ชู  พรมวัน
112 กองทุนอนุสรณส์มรสฝน+อูบ 1,000        - แม่ค าบงั  ชัยบวัรี แม่ค าบงั  ชัยบวัรี
113 กองทุนด.ต.สกล  ชัยนิคม 4,000        - แม่สมัคร   ชัยนิคม  พร้อมญาติ แม่สมัคร  ชัยนิคม
114 กองทุนอนุสรณพ่์อค าบาง  สุนทรสนิท 1,000        - แม่บวัลอง  สุนทรสนิท แม่บวัลอง  สุนทรสนิท
115 กองทุนอนุสรณแ์ม่สั่น-แม่สังวาลย์ นามศรี 1,500        - คุณสุจิต  จุมพล คุณสุจิต  จุมพล
116 กองทุนอนุสรณแ์ม่ก้อน  อินกอง 2,000        - แม่สุดี  จงรักกลาง แม่สุดี  จงรักกลาง
117 กองทุนแม่เส็ง  ประจันตะเสน 3,000        - พ่อประเทือง  ประจันตะเสน พ่อประเทือง  ประจันตะเสน
118 กองทุนคุณเกษร  ปะตะเน 3,000        - คุณเกษร  ปะตะเน คุณเกษร  ปะตะเน
119 กองทุนอาจารย์จันทรพร เกตพิบลูย์ 1,500        - อาจารย์จันทรพร เกตพิบลูย์ อาจารย์จันทรพร  เกตพิบลูย์
120 กองทุนนายกพุธ  พลโยธา 5,000        - นายกพุธ  พลโยธา นายกพุธ  พลโยธา
121 กองทุนอนุสรณพ่์อฮู้  อาจวิถี 1,000        - นางชบาไพร  ลายนอก นางชบาไพร  ลายนอก
122 กองทุนอนุสรณแ์ม่หนูเย็น  สุทธรัตน์ 1,000        - นายอุดม  สุทธรัตน์ นายอุดม  สุทธรัตน์
123 กองทุนอนุสรณแ์ม่มา  ปตัตะสังข์ 2,000        - แม่ห่วง  ปตัตะสังข์ ส.อบต.อภิรักษ ์ ชุมสีดา
124 กองทุนอนุสรณน์ายธีระพงษ ์ บญุศรี 1,000        - นางสุธาสินี  อักษร นางสุธาสินี  อักษร
125 กองทุนอนุสรณแ์ม่หล่อย  สมศรีสุข 1,000        - ผู้ใหญป่ระสาท  สมศรีสุข ผู้ใหญป่ระสาท  สมศรีสุข
126 กองทุน ด.ต.น้อย  ลือหาร 1,200        - ด.ต.น้อย  ลือหาร พ่อพันธ์  ลือหาร
127 กองทุนครู สมัย  โม้เมือง 2,000        - คุณครูสมัย  โม้เมือง คุณครูสมัย  โม้เมือง
128 กองทุนคูขาดคัพ 2,000        - ด.ต.บรรชา  สีพ้ัว ด.ต.บรรชา  สีพ้ัว
129 กองทุนอนุสรณน์ายกุมภา  สีพ้ัว 2,000        - แม่โอน  สีพ้ัว แม่โอน  สีพ้ัว
130 กองทุนอนุสรณแ์ม่น้อย  นาหนอง 1,000        - พ่อฉิม  นาหนอง พ่อฉิม  นาหนอง
131 กองทุนกฐินคุณกนกพร  ถนอม 1,000        - คุณกนกพร  ถนอม ผู้ใหญส่มเพศ  พรมมะลี
132 กองทุนอนุสรณส์มรส ยุพดี+ยุทธนา 1,000        - คุณหมอมนัส  ผางโคกสูง คุณหมอมนัส  ผางโคกสูง
133 กองทุนอนุสรณพ่์อเฮียง   พงษไ์ธสง 1,000        - แม่จันทร์  พงษไ์ธสง แม่จันทร์   พงษไ์ธสง
134 กองทุนอนุสรณแ์ม่ทองมี   สุดหอม 2,000        - พ่อมงคล - แม่อ าพร  วงษศ์ิริ พ่อมงคล - แม่อ าพร  วงษศ์ิริ

62,200     -
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135 กองทุนอนุสรณ ์ พ่อลี  ประทุมวิง 1,000        - แม่สุข   ประทุมวิง แม่บวัสี  จงเทพ
136 กองทุนอนุสรณแ์ม่หนูพัด  สุดหอม 1,000        - พ่อบวัลา  สุดหอม พ่อบวัลา  สุดหอม
137 กองทุนอนุสรณแ์ม่ที  สมบตัิทา 2,000        - แม่อุไร   เศรษฐา แม่อุไร   เศรษฐา
138 อนสุรณ์อุปสมบทนายยุทธศาสตร์ แพไธสงค์ 3,500        - ผอ.บวัเรียน-คุณครูพระจันทร์ ผอ.บวัเรียน-คุณครูพระจันทร์
139 อนสุรณ์อุปสมบทนายณัฐพงษ์   สุวรรณโชติ 1,000        - พ่อผู้ใหญส่าคร   สุวรรณโชติ พ่อผู้ใหญส่าคร   สุวรรณโชติ
140 กองทนุ ผู้ใหญ่สานติ  ใจตาง 2,000        -  ผู้ใหญ่สานติ  ใจตาง  ผู้ใหญ่สานติ  ใจตาง

141 กองทนุผู้ใหญ่สุข  ไชยวงค์ 1,500        - 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   แก้วสว่าง

144 กองทุนอนุสรณ์งานสมรสนางสาวลัดดา  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 าอางค์   วรรณพฤกษ์

147 กองทนุอนสุรณ์ พ่อหลวง  จันทร์คูณ 5,000        - คุณครูดวงจันทร์  ปกัโคทานงั คุณครูดวงจันทร์  ปกัโคทานงั

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

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

150 กองทนุอนสุรณ์พ่อสา  พูลเจริญ 1,000        - แม่เพ็ง  พูลเจริญ นางพาวิดา  สมสกีสิทธิ์

151 กองทนุอนสุรณ์แม่ใหญ่เกียง  ประวันเตา 1,000        - แม่ลอง  ประวันเตา แม่ลอง  ประวันเตา

152 กองทนุอนสุรณ์พ่อชูชาติ  เศรษฐา 1,000        - แม่บวัลัย  เศรษฐา แม่บวัลัย  เศรษฐา

153 กองทนุผอ.สุรพงษ์  -คุณครูจินดา  ด่านซ้าย 12,000      - ผอ.สุรพงษ์ - คุณครูจินดา  ด่านซ้าย คุณครูจินดา  ด่านซ้าย

154 กองทนุอนสุรณ์พ่อเถิง  ใจตาง 2,000        - พ่อยนต ์ สพ้ัีว พ่อยนต ์ สพ้ัีว
155 กองทนุอนสุรณ์หลวงพ่อสะอาด  นารถเหนอื 1,000        - ผู้ใหญ่วานิช  สงฆ์คลงั ผู้ใหญ่วานิช  สงฆ์คลงั
156 กองทนุอนสุรณ์แม่ทองบาง  พาแกด า 1,500        - พ่อธงชัย  พาแกด า พ่อธงชัย  พาแกด า
157 กองทนุอนสุรณ์พ่อสุรศักดิ์  ประจันตะเสน 1,000        - พ่ออวน  ประจันตะเสน พ่ออวน  ประจันตะเสน
158 กองทนุอนสุรณ์คุณสันติ  พลไธสง 2,000        - คณุครูรุ้งรัชนี  สพ้ัีว และญาติ คณุครูรุ้งรัชนี  สพ้ัีว
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.วาทิต  นครราช ผอ.วาทิต  นครราช
163 กองทนุอนสุรณ์แม่ซ่อ  แสนแก้ว 1,000        - นางสนีวน  ทัดมาลา นางสนีวน  ทัดมาลา
164 กองทนุศน.ยุพาพร  หรเสริฐ 1,500        - ศน.ยุพาพร  หรเสริฐ ศน.ยุพาพร  หรเสริฐ
165 กองทนุอนสุรณ์นางสาวสุดารัตน ์ โชคดี 6,975        - นางสพัุฒ  พลสชีา นางสพัุฒ  พลสชีา
166 กองทนุอนสุรณ์คุณแม่บงัอร  ค าจันวงษ์ 1,000        - คณุครูจงกล  ค าจันวงษ์ คณุครูจงกล  ค าจันวงษ์
167 กองทนุอนสุรณ์คุณแม่อ านวย  จูมคอม 10,000      - พ่อทองสา  จูมคอม คณุครูบัวลยั  นวนสงิห์
168 กองทนุคุณครูประสิทธิ์  บรรยง 10,000      - คณุครูประสทิธิ์  บรรยง คณุครูประสทิธิ์  บรรยง
169 กองทนุคุณครูสุเทพ  อ้นอมร 1,000        - คณุครูสเุทพ  อ้นอมร คณุครูสเุทพ  อ้นอมร

รวม 95,175 -
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ล าดบัท่ี ช่ือกองทุน ผูก่้อตัง้ทุน ผูด้แูลทุน

170 กองทุนอนุสรณพ่์อสุทัศน์  ดาประเสริฐ 3,000        - แม่วันดี  ดาประเสริฐ แม่วันดี  ดาประเสริฐ

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

172 กองทุนอนุสรณพ่์อค ามาย  ใจตรง 1,000        - พ่อสุพจน์  ค าใบ พ่อสุพจน์  ค าใบ

173 กองทุนอนุสรณแ์ม่บญุเพ็ง พรมนอก 2,000        - พ่อเขยีน  พรมนอก พ่อเขยีน  พรมนอก

174 กองทุนอนุสรณอุ์ปสมบท ร.ต.ประจวบส.อ.สมเกยีรติ  ศรีพ้ัว 1,000        - พ่อสุระ  ศรีพ้ัว พ่อสุระ  ศรีพ้ัว

175 กองทนุอนสุรณ์คุณแม่เสง่ียม โสดาลี 3,000        - คุณครูธวัช  โสดาลี คุณครูธวัช  โสดาลี

176 กองทนุอนสุรณ์พ่อนยั  พิทกัษ์ 2,000        - คุณครูอาทิตยา  ชัยศร คุณครูอาทิตยา  ชียศร

177 ที่ระลึกงานอุปสมบทเกรียงไกร  ลือหาร 2,000        - พ่อพัน  ลือหาร พ่อพัน  ลือหาร

178 กองทนุอนสุรณ์พ่อชารี  เคนพันค้อ 2,000        - คุณจันทร์เพ็ญ  ศิริภักดี คุณจันทร์เพ็ญ   ศิริภักดี

179 กองทนุคุณครูล าดวน  อุ่นใจ 5,000        - คุณครูล าดวน  อุ่นใจ คุณครูล าดวน  อุ่นใจ

180 กองทนุอนสุรณ์ พ.ต. สวิล  ชัยนคิม 3,000        - จ.ส.ต.วิษณนุาถ  ชัยนิคม แม่ส าอางค์  วรรณพฤกษ์

181 กองทนุครอบครัวฝักใฝ่ขวัญ 10,000      - นายเจริญ  ฝักใฝ่ขวัญ นายเจริญ  ฝักใฝ่ขวัญ

182 กองทนุอนสุรณ์คุณพ่อเคน  บรรยง 3,000        - คุณครูประสิทธิ์  บรรยง คุณครูประสิทธิ์  บรรยง

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

184 กองทนุอนสุรณ์แม่จันทร์ดี  เหมือนมาตย์ 2,000        - พ่อกลม  เหมือนมาตย์ คุณทวี  เหมือนมาตย์

185 กองทนุคุณวาสิฐี  สุวรรณศรี 2,000        - คุณวาสิฐี  สุวรรณศรี คุณวาสิฐี  สุวรรณศรี

186 กองทนุอนสุรณ์พ่อหาร  ตุ่ยบรีุ  2,000        - คุณแม่ทัน  ตุ่ยบรีุ คุณหงษท์อง  โพธิพันไม้

187 กองทนุอนสุรณ์พ่อสม  ชัยพงษ์ 2,000        - คุณพนมรัตน์  ชวนชัยสิทธิ์ คุณพนมรัตน์  ชวนชัยสิทธิ์

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

189 กองทนุอุปสมบทสิบเอกศราวุธ  พละวงษ์ 2,000        - คุณครูเสถียร  พละวงษ์ คุณครูเสถียร  พละวงษ์

รวม 52,000     -

768,269    -

ลงชื่อ                                   กรรมการกองทุน                  ลงชื่อ

       (นางพระจันทร์  แพไธสงค์)                          (นายสมจิต  เกตพิบูลย)์
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