ขอเชิญทอดผาปาสามัคคีเสริมสรางปญญา
สมทบทุน “กองทุนพี่ชวยนอง” ณ วัดหนองยาง หมูที่ ๒ ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
วันอาทิตยที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
กรรมการอุปถัมภวัดหนองยางเจริญศรัทธาทอดถวายผาปาสามัคคีเสริมสรางปญญา “กองทุนพี่ชวยนอง” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (๑) เสริมสราง “ภูมิคุมกัน” ใหแกเด็กและเยาวชน (๒) เสริมสราง “ความเขมแข็ง” ใหแกโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น และ (๓) สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น จึงแจงขาวบุญนี้แกทานผูมีเกียรติที่เคารพ
นับถือ เพื่อนรวมงาน ญาติพี่นอง เพื่อรวมอนุโมทนาทอดผาปาสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วกัน
ดวยอำนาจแหงบุญกุศลที่ทุกทานไดรวมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเปนพลวปจจัยใหทานและครอบครัว ประสพแต
ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ คิดหวังสิง่ ใดทีช่ อบประกอบดวยธรรม ขอใหสมความปรารถนาทุกประการ
เทอญฯ

กำหนดการ

๑๐.๐๐ น. - ตั้งองคผาปา ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองยาง
๑๐.๓๐ น. - ถวายผาปา
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ
- รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. - ลานบุญ ลานปญญา ครั้งที่ ๒
“ ซอมอาชีพหลัก สรางอาชีพในฝน ”
- เปดตัว “กองทุนพี่ชวยนอง”
ประธาน
พล.อ.ต.บุง – ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน
รองประธาน
คุณอนุสิทธิ์ – คุณอรศิริ สิริประเสริฐศิลป
กรรมการ
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.สรสิทธิ์ – คุณธันนี วัชโรทยาน
คุณจิตรามณฑ เตชะไพบูลย
พต.นพ.รุง โรจน พิมพใจพงศ และครอบครัว
คุณอภิญณุวงศ – คุณนันทนภัส จงจรัสพันธ
คุณประวีรร ชั ย เลาหบูรณะกิจ
คุณซิว้ กิม เลาหบูรณะกิจ
ร.ต.ปราโมทย คงเมือง
รอ.หญิงอนงค ขาวล้ำเลิศ
ด.ญ.อัยยวดา อัตตะนันทน
รศ.ดร.จงรักษ จันทรเจริญสุข
คุณพีระพงษ – คุณชุฏมิ า ประกอบทรัพย
ผศ.ดร.ชัยฤกษ สุวรรณรัตน
ผศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ผอ.เอกสิทธิ์ – ดร.กระบวน วัฒนปรีชานนท
ดร.สมจิต สุรพัฒน
ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน
คุณนิตย วงษา
คุณสหัสชัย คงทน
ผศ.ดร.สมพร คนยงค
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
คุณนพมาศ บัววิชยั ศิลป
คุณสุวรรณ ทิพยเมืองพรหม
คุณทนงศักดิ์ กาบปนะ

นอ.ดร.พ.ญ.รุง ทิพย สุขวรรณ
คุณประดิษฐา จงวัฒนา
คุณภานุ – คุณเบญจมาศ พิมพใจพงศ
ดญ.จันทรัสม จงจรัสพันธ
คุณพัฒนธนันตร เลาหบูรณะกิจ
คุณบุญแถม ปญญานนทวาท
คุณนาฏเฉลียว คงเมือง
คุณวรัท อัตตะนันทน
ดร.วิสทุ ธิ์ วีรสาร และครอบครัว
ผศ.พิบลู ย กังแฮ
ศ.ดร.เอิบ เขียวรืน่ รมณ
ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ
ศ.ดร.ปยะ ดวงพัตรา และครอบครัว
รศ.สมพร อิศวิลานนท
รศ.ดร.วิบลู ย จงรัตนเมธีกลุ และครอบครัว
ผอ.วีรวัฒน นิลรัตนคุณ
คุณเฉลิมชาติ – คุณอุไรวรรณ ฤาไชยคาม
ผศ.อราม คุม กลาง
คุณชาญวุฒิ นาคะเกศ
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
คุณวิรฬุ ห บงแกว
คุณกัณทิมา ทองศรี
ผอ.ทนงศักดิ์ โพธิเ์ กตุ

คุณรุง ฤดี สัมปุณณวรวาณิช
คุณเทอดศักดิ์ พิมพใจพงศ และครอบครัว
รศ.ดร.สุรนิ ทร นิยมางกูร
คุณสมชาย เลาหบูรณะกิจ
ด.ช.ทัพพธนันทน เลาหบูรณะกิจ
พลตรีสขุ มุ – รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
คุณนฤมล คงเมือง
คุณพิมพธดิ า ธรรมจารี
รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา และครอบครัว
ผศ.ดร.สุเทพ – คุณปรีเนียม ทองแพ
รศ.ดร.อัญชลี สุทธิประการ
ดร.รุง โรจน พิทกั ษดา นธรรม
รศ.ดร.ไพบูลย ประพฤติธรรม และครอบครัว
ดร.อรชส นภสินธุวงศ
ศ.อรุณี วงคปย ะสถิตย
คุณนลินี เจียงวรรธนะ
คุณทวีศกั ดิ์ เวียรศิลป
ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
ดร.สรรเสริญ – ดร.ชะบา จำปาทอง
รศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
คุณวิสษิ ฐพร รัตนประยูร
คุณธนิต แทงทองคำ
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน

คุณวิสทุ ธิ์ จิราธิยตุ ิ
พ.อ.หญิง นพมาศสิริ วงศบา
คุณวรเขต – อาจารยขวัญใจ ภัทรกายะ
คุณวรเวทย ธำรงธัญลักษณ
ผอ.ภูเบศร จูละยานนท
คุณสุวทิ ย ภูมปิ ระเสริฐโชค
ครูบา สุทธินนั ท – คุณฉวี ปรัชญพฤทธิ์
ผูต รวจฯ อกนิษฐ คลังแสง
ผอ.เริงจิตร มีลาภสม
คุณกฤติกร สุขกมล
ผอ.ไกรสีห ชัยพรหม
ผอ.สมศักดิ์ ปาละจุม
ผอ.ธรรมชาติ คำตา
ผอ.สมชาย นิลจินดา
ผอ.กอบกิจ พานออง
ผอ.จารุวรรณ รัตนมาลี
ผอ.วุฒพิ งษ วงษสวุ รรณ
ผอ.ทองอาบ บุญอาจ
ผอ.พรณรงค วรศิลป
ผอ.อุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ
ผอ.ไชยศิริ สมสกุล
คุณกิตมิ า บุณยรัตพันธุ
คุณสุพตั รา พรสุขสวาง
รอง ผอ.สุภาภรณ บุปผาพรหม
รอง ผอ.พงศกร ชัยวุฒิ
รอง ผอ.วิรยิ า พูลสวัสดิ์
อาจารยชยั พร – คุณจินดา นิยะสม
รอง ผอ.สถิต โลหะ
รอง ผอ.สมเกียรติ ตองทรัพยอนันต
คุณพูนสุข แกวศรีพจน
คุณณัฐชากานต เซีย่ งหวอง
คุณบุญแสง จินดามณีโรจน
คุณวีระศักดิ์ วงศสมบัติ
คุณณัฐวุฒิ ชูเกียรติ
รองฯ ปรีชา เพชรมาลา
ผอ.ประพฤติ เชาเจริญ
คุณยรรยง – รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ดร.เริงศักดิ์ สูทกวาทิน
คุณเกรียงศักดิ์ ศิลปประสิทธิ
คุณขวัญชัย หลำอุบล
คุณบรรจง ขจรไชยกูล
รองฯ เกรียงศักดิ์ หงษโต
อาจารยทรงจิต พูลลาภ
คุณธุวนันท พานิชโยทัย
คุณดาราวรรณ วัฒนกุล
คุณประวิช จรดำ
คุณอธิป ปน ประยงค
คุณศุภนารถ เกตุเจริญ
คุณบุญยัง กุลนาถศิริ
คุณจินตนา วิสารทพงศ
คุณวิศรุต ตุย ศักดา
คุณปยรัตน ประมุขชัย
คุณวุฒนิ นั ท ยุวนานนท

คุณประพล วิระพรสวรรค
พ.อ.(พ) สมนึก ขุนทอง
พ.อ.วรชัย ศรฤทธิช์ งิ ชัย
คุณชนินทร ดานพานิช
คุณสงบ – คุณสรรเสริญ เพียรทำดี
นย.อภิชาติ สุดแสวง
ผอ.จารุรฐั จงพุฒศิ ริ ิ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ดร.วีระชัย นาควิบลู ยวงศ
ดร.พีระเดช ทองอำไพ
ศ.ดร.สุวมิ ล วองวาณิช
ดร.เจือจันทร จงสถิตยอยู
อาจารยสามารถ – อาจารยสนุ ยี  จันทรสรู ย อาจารยภารวี ผิวออน
ทีป่ รึกษาฯ วาที่ ร.ต.พงษเพ็ชร พิทยาพละ
ทีป่ รึกษาฯ วณิชย อวมศรี
คุณปรียนันท อารมณรตั น
คุณอรชดา จิวโฮฮวด
ผอ.สุบนิ แพทยรตั น
ผอ.มงคลชัย สมอุดร
ผอ.สมศักดิ์ เจริญวัย
ผอ.สมศักดิ์ ชืน่ ใจ
รอง ผอ.เมธา เหิรเมฆ
รอง ผอ.อภิมขุ ศุภวิบลู ย
อาจารยสจุ ติ ร แพงกุล
ผอ.เทพชัย รมโพธิ์
ผอ.ธนวัฒน กณะบุตร
ผอ.วาที่ ร.ท.นิคม เหลีย่ มจุย
ผอ.การุณ นาควิชานนท
ผอ.เรือนเพชร ใบสีจวง
ผอ.จรัสพงษ วรรณสอน
ผอ.บุญสราง พีพ่ านิช
ผอ.ดุสติ สะดวก
ผอ.วันชัย โตมี
ผอ.เชาวลิต มะหะหมัด
ผอ.ปรีดี เกตุทอง
ผอ.ถวัลย คุม กลาง
ผอ.ชาติชาย เกตุพรหม
รอง ผอ.โสภา มะเครือสี
อาจารยสนุ ยี  อินทรสวัสดิ์
รอง ผอ.เสนาะ – คุณวทานียา กาศเกษม
คุณกฤษณี นาคเสวี
รอง ผอ.จรรยา ดีเมฆ
คุณเฉลียง ดีเมฆ
ผอ.เพทาย ซือ่ สัจจพงษ
รอง ผอ.สมศิริ แทนปน
รอง ผอ.กาญติมา บุตโรบล
รอง ผอ.คำรณ โพยมรัตน
รอง ผอ.ชัยรัตน เฟอ งฟูลอย
รอง ผอ.พิภพ แกวไทรหงวน
รอง ผอ.ธีรชาติ พจนมณี
ผอ.ประยูร โพธิง์ าม
ผอ.สมศักดิ์ – คุณฉวีวรรณ แพรกมวง
รอง ผอ.จำลอง – คุณพิมพรรณ ยิง่ ดำนุน
รอง ผอ.ศิรพิ ร วิชยั ดิษฐ
รอง ผอ.สุภาพ มณีรตั น
รอง ผอ.กรรณิการ แดนสีแกว
คุณกรรณิการ บุญฤทธิ์
คุณปญญา รักการงาน
คุณปรียานันท เพ็งพุม
คุณวรรณศิริ ศรีเกษม
คุณอนุรกั ษ ธีระเลิศเวไนย
คุณเปรม ณ สงขลา
น.สพ.ยุคล – น.อ.หญิง สุวฒ
ั นา ลิม้ แหลมทอง
คุณปรีชา สมบูรณประเสริฐ
คุณศิรวิ ฒ
ั น – จินตนา อินทรมงคล
คุณจินต เพียรโรจน
คุณอัน๋ กาญจนพัฒน
รองฯ พิรยิ ะ เอกวานิช
ผอ.ประพจน ราชนิยม
รองฯ เอ็นนู ซือ่ สุวรรณ
คุณจรินทร เสวตไอยาราม
ดร.ทวีศกั ดิ์ ภูห ลำ
คุณทนงศักดิ์ ไทยจงรักษ
ผศ.สุวฒ
ั น ศรีวทิ ยารักษ
อาจารยชศู กั ดิ์ ชำนาญยันตรกิจ
คุณกอนทอง – อาจารยบบุ ผา พวงประโคน คุณองอาจ หลำอุบล
คุณบุญชวย – อาจารยวาสนา สงฆนาม
คุณจรินทร เสวตไอยาราม
คุณอาทร – คุณทภัคกร (นุชนาฏ) เจริญหลาย
รศ.ดร.อิทธิสนุ ทร – ดร.อัฉรา นันทกิจ
คุณอวยพร เลิศชวนะกุล
คุณวิเชียร ศรีลกู หวา
คุณชัยณรงค สุขหรุน
คุณณัฐวัตร พูพ นั ธพานิช
คุณวินนั ทา พูพ นั ธพานิช
คุณบุญรัตน สุขมาก
คุณปญญา พันธุศ รีศกั ดิ์
คุณอรุณี – คุณประเสริฐ ปน ประยงค
คุณปวีณ ปน ประยงค
คุณนวลจันทร สมัยกุล
คุณสมเกียรติ สมัยกุล
คุณมัลลิกา เขียวหวาน
คุณฉวีวรรณ มหะเสนีย
คุณพรชนก ปน รัศมี
คุณสุวรรณา ศรีเมย
คุณพรพรรณ สุทธิเรืองวงศ
คุณวารีรตั น ทองสม
คุณพิชฎา อารยานุรกั ษ
คุณนันทา บูรณะธนัง
คุณอารมณ ลิเหล็ก
คุณสมพงศ พรหมแกว
คุณศิรวิ รรณ หวังดี
คุณวริษฐา ขยายศรี

คุณมลธิรา ลิม่ อาภรณ
คุณศุกล โฆษิตโภคิน
คุณสุเทพ – คุณภัคกัญญา โสมภีร
คุณปริญญารัตน ภูศริ ิ
คุณสมคิด นุม ปราณี
คุณยุพาพร พากเพียร
คุณชายชาญศึก สิทธิรตั น
คุณประสิทธิ์ หิตะนันท
ดร.วิชา วนดุรงควรรณ
ดร.สมรรัตน วัฒนธรรม
คุณชัชชัย สิมะสาธิตกุล
คุณวินยั – คุณลัดดา ตรังคสัญชัย
คุณยงยุทธ รับพร
คุณธีระศักดิ์ เกตุนชุ – คุณนิตยา ทองหมี
คุณอัมพันธ อยูส ขุ – คุณนรินทร วงศโส
คุณสมพงษ เกิดเขียว และครอบครัว
คุณประทีป – คุณอรุณศรี กรึกกระโทก
คุณสุวทิ ย กานุสนธิ์ – คุณวิยะดา แจมจันทร
คุณภรณี ไมเกตุ
คุณณรงค เทีย่ งตรง และครอบครัว
คุณอดิศร เจริญวรกุล – คุณพักตรพริง้ เพชรอินทร คุณอิสรีย สมสรอย อุทศิ ใหคณ
ุ ตาสงัด ภูฆงั
คุณสำเริง แปลกสกุล
คุณสุภาพ สงสุวรรณ
คุณวิลาศ ธนาคำ
คุณฤทธี สิงหประพันธ
คุณปาณิสรา หาทรัพย
คุณสุนนั ทา สามัคคีธรรม และครอบครัว
คุณขวัญจิตต พิสษิ ฐบรรณกร และครอบครัว
คุณวุฒชิ ยั คำประยูร และครอบครัว
คุณเมธาพร ศรีมะเริง
คุณสิรกิ ร ดอกดวง และครอบครัว
คุณโสภิตา ศรีหยวก และครอบครัว
คุณสุรชัย สูนจันทร และครอบครัว
คุณฉวีวรรณ วรัญญานุไกร
คุณพงษเทพ พงษพรต
คุณวันทนีย สังขปาน และครอบครัว
คุณลภัสกร โตะเมือง และครอบครัว
คุณรัตนาพร สรอยเงิน และครอบครัว
คุณพิศมัย พยัคฆเพศ และครอบครัว
คุณสุรนิ ทร วองกุลเกียรติ
คุณลัดดา วิกรานตวาณิชย และครอบครัว
คุณนงเยาว รับพร และครอบครัว
คุณจรูญศักดิ์ เสกรัมย
คุณวิธาน – คุณวรนารถ อุดมชโลธร
คุณทัศนะ เนียมแตง
คุณพิทกั ษ เสียงหอม และครอบครัว
คุณสมปราชญ – ด.ช.กิตติทตั ธูปทอง
คุณวิเชียร จอมสงาวงศ และครอบครัว
คุณรุง โรจน แสงสุวรรณ และครอบครัว
คุณนพนอย ทองประไพพักตร และครอบครัว
คุณอนันต ทองผุด และครอบครัว
คุณเพ็ญศรี ทองคำสุข และครอบครัว
คุณวิไลวรรณ รุง อุทยั และครอบครัว
คุณเสวก เครงครัด
คุณปรียานุช สงเคราะห และครอบครัว
คุณจินตนา เหลาสกุล
คุณเสงีย่ ม สดภิบาล และครอบครัว
คุณธีรพล แยมชะยา
คุณมานพ เจริญแท และครอบครัว
คุณศรศิลป คำปลิว
คุณบุญชวย – คุณแกว สุคนธา
คุณอุบล – คุณสุชนิ พึง่ นิล
คุณประดิษฐ – คุณเชีย้ น โพธิพล
คุณบุญชู – คุณบุญนอม สุคนธา
คุณสำนัก – คุณประเชิญ มหาชน
คุณณัฐพงศ – คุณบัวผัน พันธุซ าว
คุณสมจิตต – คุณจริญ มะเจียกจร
คุณสมนึก – คุณนาตยา พึง่ นิล
คุณประเสริฐ – คุณบำรุง เอีย่ มสำอางค
คุณสุนยั – คุณนงลักษณ จันทรสง
คุณจำเนียน เกียรติสมพร
ผูใ หญชเู กียรติ – คุณสุรนิ ทร สุพรรณคง
คุณพิชติ – คุณสุพตั รา เกียรติสมพร
คุณสมนึก – คุณโสภี ขันทอง
คุณมานพ – คุณวราภรณ ขันทอง
คุณทิพย – คุณสมศรี เผาพันธุบ ญ
ุ
คุณเสวียง – คุณหลงมา ตามสมัย
คุณสิรวิ รรณ ปญญาศรีวณิช
คุณณัฐพร ปญญาศรีวณิช
คุณบุญชัย – คุณพันธวริ า ธนพิตรพิบลู
คุณพรสรรค ธนพิตรพิบลู
คุณวิชยั เตชะปรีชาวงศ
คุณบุญเลิศ เตชะปรีชาวงศ
คุณธนภรณ เรืองวรุณวัฒนา
คุณสิรนิ าถ เรืองวรุณวัฒนา
คุณกิตติธชั สิรปิ ระเสริฐศิลป
คุณเนาวรัตน ไมแพ และครอบครัว
คุณเจริญ – คุณที่ คุปตกาญจนากุล
คุณเกศสุดา คุปตกาญจนากุล
คุณจิราภรณ คุปตกาญจนากุล
คุณอภิชาติ คุปตกาญจนากุล
ด.ญ.พุธติ า คุปตกาญจนากุล
คุณวรัญญา วุฒวิ ทิ ยาธร
คุณสุรพล – คุณสุจติ รา อมาตยกุล
คุณสมหมาย วรลักษณกจิ
ด.ญ.ปวรลดา วรลักษณกจิ
คุณสาลี่ ตังคจิวางกูร
คุณสุรยิ ะ – คุณสุนยี  ตังคจิวางกูร
คุณเรณู ตังคจิวางกูร
คุณประกิจ ตังคจิวางกูร และครอบครัว
คุณอนันต – คุณอัปษรสำอางค สมบูรณ
คุณตะวันฉาย สมบูรณ
คุณอนิรธุ สมบูรณ
คุณจตุรงค ทรัพยประเสริฐ
คุณพภาวรินทร ดาวโคกสูง

คุณพิบลู ย ทองพยงค
คุณนุช พุกไชยนาม
คุณเสกสัณห ชูสนิ ธ
คุณประทีป บำรุงวิทยาพันธ
คุณอมเรศ เจวประเสริฐพันธุ
คุณสราวุธ – คุณสุพตั ร – ดช.กฤต โสธร
คุณเครือวรรณ กลาหาญ
คุณพรรธรักษ ไชยวงษ
ด.ญ.รชดา กานุสนธิ์
คุณสุรชัย แซเตีย และครอบครัว
คุณรำไพ ใจดี
คุณยงยุทธ วิเศษพจนกิจ
คุณวีระวงค วารีประเสริฐ
คุณศิรนิ ชุ ชอยหิรญ
ั และครอบครัว
คุณวราภรณ กรพิทกั ษ และครอบครัว
คุณพรรนิภา สมตนดี และครอบครัว
คุณสายันต สุฬาภา และครอบครัว
คุณนันทนา – คุณวรพล – ด.ญ.นวพร พุม ละออ
คุณชนาธิป บุญชู – ด.ญ.รัตนาพร พุดชู
คุณนฤมล หาเรือนสาสน
คุณวันดี เปยแกว และครอบครัว
คุณสมมาต ขุนเศษฐ
คุณวรวิทย คูตะรัตนา
คุณอดุลย รังษี และครอบครัว
คุณพัชมน ละมัง่ ทอง และครอบครัว
คุณสุเทพ โกฉิม และครอบครัว
คุณธนากร อุจจารีย
คุณนิภาพรรณ วังเรียง และครอบครัว
คุณอำนาจ กรุดทอง และครอบครัว
คุณวนิดา บุญชู
คุณพยุง – คุณจัน แกวชมร
คุณประชุม – คุณทองไพร สุคนธา
คุณประพันธ – คุณประชวน ชุม สุวรรณ
คุณขันท – คุณสำเนียง แกวชมร
คุณอนันท – คุณสมพิจ พึง่ นิล
คุณมณฑา แกวชมร และครอบครัว
คุณอุดร – คุณปราณี รูปโฉม
คุณสุคดิ – คุณสุภาพ จันทรพลู
คุณเฉลิมชัย – คุณสุพนิ ท ปญญาศรีวณิช
คุณปยโรจน ปญญาศรีวณิช
คุณรุจภิ าส ธนพิตรพิบลู
คุณทรงพล – คุณเยาวภา เรืองวรุณวัฒนา
คุณฐานิศว ยืนยงวิวฒ
ั น
คุณเบญจวรรณ พึง่ ชนะเกียรติ
คุณจันทรทริ า คุปตกาญจนากุล
คุณเริงฤทธิ์ – คุณเยาวลักษณ คุปตกาญจนากุล
คุณพงษศกั ดิ์ กุลพานิช
คุณเกษมศักดิ์ พันธประโคตร
คุณสุเมธ – คุณพงษลดา ตังคจิวางกูร
คุณอุไรวรรณ ตังคจิวางกูร
คุณฉายนภา สมบูรณ
คุณสุกญ
ั ญา ศรีประเทศ
คุณรชพล ทิพยธนรักษา

ผอ.ธนิศร – อาจารยนนั ทนภัส ศรีประเทศ
คุณธีราวีร ศรีประเทศ
คุณพิชยั – คุณสุวรรณา ไชยวังษา
คุณสุพชิ ญา – ด.ญ.พิชดุ า ไชยวังษา
คุณสิทธิเดช – คุณวิภาดา ศรีประเทศ
ด.ญ.สุพชิ ฌาญ ศรีประเทศ
คุณมงคล – คุณบุญเอือ้ สันติธรรมรักษ
คุณคุณเมษ สันติธรรมรักษ
คุณทองใบ แซแห
คุณประสิทธิ – คุณเอือ้ มพร ศรีประเทศ
คุณตวงพร ศรีประเทศ
คุณสมศักดิ์ – คุณผกามาส ชาลสิทธิ์
นพ.ธวัชชัย – พญ.ศมน วงศวรี ยุทธ
คุณสมเจต – คุณเกศรา กำลังหาญ
คุณสมบูรณ ชาลสิทธิ์
คุณสัญญา – คุณพเยาว ชาลสิทธิ์
คุณสมชาย ชาลสิทธิ์
คุณพงษศกั ดิ์ – คุณคนึงนิจ คงทน
คุณภูมภิ สั คงทน
คุณภัทธน คงทน
คุณสุรโชติ – คุณรัชดาศรี ชาลสิทธิ์
ด.ช.สรเศรษฐ ชาลสิทธิ์
คุณแกวภา สุวรรณสา
คุณกิมไค แซจงึ – คุณจรัสศรี ศรีสวุ นันท
คุณนพรัตน – คุณรัชดา ศรีสวุ นันท และครอบครัว คุณนพชัย – คุณกรรณิการ ศรีสวุ นันท และครอบครัว
คุณบุญเลิศ – คุณพนพร บัณฑิตวงศรตั น และครอบครัว
คุณนพเกา – คุณวรพันธ ศรีสวุ นันท และครอบครัว
คุณมยุรี ศักดิส์ ยามกุล และครอบครัว
คุณเกวลิน ศักดิส์ ยามกุล
คุณอนพัทย ศักดิส์ ยามกุล
คุณนพดล – คุณพรทิพย เหลือภิรมย และครอบครัว
คุณสมประสงค – คุณเบญจมาศ สุภาจักษ และครอบครัว
คุณวรรณภา ศักดิส์ ยามกุล และครอบครัว
คุณหงษ แซแบะ
คุณสุชยั – คุณราตรี ศรีสวุ นันท
คุณสมลักษณ ศรีสวุ นันท
คุณรุง ทิพย ศรีสวุ นันท
คุณวิทยา ศรีสวุ นันท
คุณพีรยุทธ – คุณศิริพร ฝกเจริญผล
ด.ช.จิรเมธ – ด.ช.วรเมธ ฝกเจริญผล
คุณภูษิต – คุณวิมลวรรณ ศรีสุวนันท
นพ.นิพนธ – พญ.พิชามญช ศรีสวุ นันท
คุณบุญเลิศ – คุณวราภรณ วีระพัฒนนิรนั ดร คุณวรวุฒิ วีระพัฒนนิรนั ดร
คุณวิษรุต วีระพัฒนนิรนั ดร
คุณเอกชัย ศรีสมัย
คุณจิตรา แซแบะ
คุณเอกมล แกวมรกต และครอบครัว
คุณจิรนันท แกวมรกต
ด.ญ.อรียา ผลทิพย
คุณนัฐณี รติชน
คุณบุญรอด เลีย่ งทรชน
คุณพชร ชวยคงทอง
คุณพันธุเ พชร บูรณารมย
คุณเข็มทอง ชิณสาย
คุณทวีศกั ดิ์ – คุณณัฐกิ า ภูชวิ ฒ
ั นพงษ
คุณนงนภัส บมพรมราช
คุณกาญจนา แกวมี
คุณสุรศักดิ์ มณีนลิ
คุณปฐมพล ปถมสาคร
คุณวิไลวรรณ โตบัว
บริษทั พิบลู ยสนิ มารเก็ตติง้ จำกัด
บริษทั อีโค อะโกร จำกัด
มูลนิธพิ ลังนิเวศและชุมชน
คุณเขมภัค วีระพัฒนนิรนั ดร
คุณภัคพงษ วีระพัฒนนิรนั ดร
ดร.ประทีป – คุณเยาวภา วีระพัฒนนิรนั ดร
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