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สมเด็ จพระญาณสั งวรฯ

๓๘

ภาพโดย พรศิ ลป  รั ตนชู เดช



วิ ธี สร างบุ ญบารมี 

๓๙

ชี วิ ตนี้ น อยนั ก

ชี วิ ตนี้ น อยนั ก แต ชี วิ ตนี้ สํ าคั ญนั ก เป นหั วเลี้ ยวหั วต อ เป นทาง
แยก จะไปสู งไปตํ่ า จะไปดี ไปร าย เลื อกได ในชี วิ ตนี้ เท านั้ น พึ งสํ านึ ก 
ข อนี้ ให จงดี  แล วจงเลื อกเถิ ด เลื อกให ดี เถิ ด

ชี วิ ตนี้ จั กสวั สดี  และชี วิ ตข างหน าก็ จั กสวั สดี ได  ถ ามื อแห ง   
กรรมร าย ไม มาถึ งเสี ยก อน

มื อแห งกรรมร ายใดๆ ก็ จะเอื้ อมมาถึ งไม ได  ถ าชี วิ ตนี้  วิ่ งหนี ได 
เร็ วกว า และการจะวิ่ งหนี ให เร็ วกว ามื อแห งกรรมนั้ น จะต องอาศั ย
กํ าลั งบุ ญกุ ศล คุ ณงามความดี เป นอั นมาก และสมํ่ าเสมอ

กํ าลั งความสามารถในการวิ่ งหนี มื อแห งกรรมชั่ วกรรมร าย 
คื อ การทํ าดี  พร อมทั้ งกาย วาจา ใจ ทุ กเวลา

ผู จะมี สติ ระวั ง ไม ทํ าความไม ดี  ทั้ งกาย วาจา ใจ ได ยิ่ งกว าผู อื่ น 
คื อ เป นผู มี กตั ญู กตเวที  อั นเป นธรรมสํ าคั ญ ธรรมที่ จะทํ าคนให เป น 
คนดี  มี ความห วงใย ปรารถนาจะระวั งรั กษาผู มี พระคุ ณ ไม ให ต องเสี ย
ช่ื อเสี ยง และไม ต องเสี ยทั้ งนํ้ าใจ

ผู มี กตั ญ ูกตเวที  จึ งเป นผู มี ธรรมเครื่ องคุ มครองให สวั สดี  
เคร่ื องคุ มครองให สวั สดี  ก็ คื อ คุ มครองไม ให ทํ าความไม ดี  คุ มครอง 
ให ทํ าแต ความดี  ทั้ งกาย วาจา ใจ ทุ กเวลา

ชี วิ ตน้ี น อยนั ก พึ งใช ชี วิ ตน้ี อย างผู มี ป ญญา ให เป นทางไปสู    
ชี วิ ตหน าที่ ยื นนาน ให เป นสุ คติ ที่ ไม มี กาลเวลา หาขอบเขตมิ ได  โดยยึ ด
หลั กสํ าคั ญ คื อ ความกตั ญู กตเวที ต อมารดาบิ ดา และต อสถาบั น ชาติ  
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย  ให ม่ั นคงทุ กลมหายใจเข าออกเถิ ด

……………………………………



สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

 ๔๐

รายนามผูรวมบุญ กองทุนธรรมวิหาร พิมพหนังสือ 
“วิธีสรางบุญบารม”ี ของสมเด็จพระสังฆราชฯ (ครั้งที่ ๒๕ ชุดที่ ๑) 

เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
จํานวน ๒,๐๐๐ เลม โฮมมารทสารคามพัฒนาการกอสราง (โฆษิต เหลาสุวรรณ)  
จํานวน ๑,๕๙๙ เลม พระพนม ธมฺมาสโย, พระสมภพ ขฺนติวโร, สามเณรคมกฤษ นพกุล, ชาติชาย-จิตรวรรณ-
ดญ.นฤตา โชติกลาง , ด.ต.ประจวบ-ธณัฐตา ราษฎรเจริญ, ทวี-ภาราดา-ดช.ภาณุวิชญ-ดญ.บุปผชาติ กดสาพรมมา, 
ส.ต.อ.นฤนาท-จันนิกา ถองกระโทก, นิล –ยุพยงค-นันทิยา-ณปภัส-ยุทธนา-ดญ.ณัฏฐนิชา ไฝเพชร, สุม เหง่ียมกลาง, 
อามาศรี-นงลักษณ –ธีระ-ไพบูลย-ปยทิพย-องอาจ-วนิดา-พสิษฐ-สรรพร-ธนานันทน-วีรชัย พฤกษพนาเวศ, 
ณัฐพัชร ศิริปกมานนท , กัณธิมา หนูพันธุ, พิมพวก ธนาภาพันธวีร, นิธิ-สุภา-สุธารธร ทั่งทอง, นพรัตน เยยไธสง, 
ไพฑูรย แฟงตะคุ, อําพร พูลพานิช, ณัฐนนต-สมฤดี ศิลปปภากุล, สุธาสินี ศรีมวงกลาง, นิตยา ศรีลาวรรณ, ราเชนต 
รอสูงเนิน, ชไมพร กิจศิลปชัย, นิรมล สันทับทิม, สายธาร เสตะปุตะ, คมกฤษ แกนวงษ, เจริญ นิยมไทย, ริชารด สมิงทะเล, 
นัยนา ขมพลกรัง, อรุณ จันทรโคตร, กนกพลอย มานะตะคุ, นวลจันทร ชวยเจริญวงศ, อัจจิมา มีชํานาญ, อริศรา 
เที่ยงธรรม, ออนศรี ทัษนามล, ลินรอง-แดง-รัชนีกร ดรประชุม, เนายูกิ-ดญ.นานามิ มิวระ, เพชร-ประพันธุ-ธีรพล-
ดช.ฐิติกร-ดช.กองภพ-จันทรจิรา ประจิตร, ฮวย-บุญสิริ แกวมะเริง, ยงยุทธ-ดช.จิรายุทธ-ดช.จิรโชติ เอียจะบก, ลุย ซุนสิน, 
จรัญ-ธัญชนก-ดญ.ญาณิศา-ดญ.ญาตาวี คํานวนฤกษ, อมรา เมธโยดม, สัมฤทธ์ิ-ลี-รมนภา กลั่นคางพลู, สมจิตร บมขุนทด, 
ลําพึง-ภุชพงษ-ธนา-พรรณิภา เดชกุลทอง, กิติกร เนยอิ่ม , ธาราทิพย สุขสะอาด, ธนภัทร โชติสุวรรณสิงห , ศิริขวัญ หาญกลา   
จํานวน ๑,๔๐๐ เลม ชฎาทิวารัตน สุวรรณวัฒน  
จํานวน ๑,๐๑๐ เลม กองทุนคุณพอเชียง, ไอฮ้ัว แซอ้ึง, วัณเพ็ญ-พิชญา วรรณวีรากร, เกรียงศักด์ิ-ศมณพร-
วัณณิตา-บงกช-กอพงศ นิมมานเทอดวงศ, วีระพงศ-กณิศา-ชนภัทร-เสกข สุดาวงศ, สุธานันท-กิติ์รวี- 
ภูริณัฐ บงสุนันท, สุเมธ-พรกรัณย-ธีรเมธ-ธีรนาฏ กันตพิทยา, สัมภาษณ-วิภาภรณ-กุลภัสสร-ทิวัตถ-ชินกฤต 
อาวัชราการ, วิโรจน-กุหลาบแดง ณัฐรังสี, คลินิกหมอเกรียงศักด์ิ, บจก.เน็ตเทคคอมพิวเตอร  
จํานวน ๙๙๙ เลม ณรงคศักด์ิ แกวใส-วีรมน-วิชิต-วิศิษฐ-ดญ.ธัญจิรา-ดญ.วริศรา-อัญชลี-สุวิมล-โกศิน-กุลิน 
ดิลกกาญจนมาลย, ประยุทธ ชื่นเสม, หนูไกร หม่ืนหาวงค, พอนอย-แมนิยม-นิตยา-นิภา-ทักษิณ-อุบล-ศรัญู-วัชริศ 
แกวใส, แตสัมฤทธ์ิ, หนูเตียน อาจวงศ, ปยเนตร เจริญราง, จีรพันธ-อภิญญา-ดญ.ชนิกานต ขําภักตร, ชาลินี แจงดี, 
ดญ.เยาวลักษณ กลั่นกลาย, สําราญ เหมือนทัด, สุคนธา เฟองฟูลอย, ดช.บุญยรัตน เหมือนทัด, สุวรรณ เจริญฤทธ์ิกุล, 
ฐิติทิพย-ดช.พลช อบรมชอบ, สยุมพร-ชวลิต-ดญ.ยุพารัตน สาเกตุ, แสงเดือน-สมศักด์ิ จิตตรีญาติ, ณัฐวัสส-ภรภัทร-
ดญ.กชนันท คลายสิงห, ดช.อัสมเดช ไมตาล, นัฏพร-ดช.ธีรภัทร-เฉลิมศักด์ิ ศรีซาคํา, ณัชตศกร สินจรูญศักด์ิ, เมธี ทัพซาย, 
ไพลิน จินตารุณ, สมวงษ ทวมแสง, มาริสา แสวงผล, นัจฐา นาไฮ, ผกาพรรณ-ดช.ตรัยรัตน กําธรบริบูรณกุล, นุม-คลาย-
ศริญทิพย-ศิวาพร ชูแกว, ชญานิน กาฬสุวรรณ, อรุโณทัย-ประเวศน-ดช.เตชัส นุมนิ่ม, ลัดดาวรรณ ในพลกรัง, พนิดา นาคเวก, 
ราตรี-สุจิตรา อวมนอย, พัทธนันท มั่งมี, ผอบ เจียตระกูล, ปราณี-พิพัฒน คงคราญ, กรรนิกา บุญรักษ, ธีระยุทธ นวลงาม, 
สุกัญญา จูเกษม-สมชัย-ดช.ณรงคศักด์ิ ฤดีสิริโชติ, พรชัย-วาณี-วริทธ์ิ-เอรินทร ตันติวีรสุต, อ๊ิด-อรวรรณ-ดช.อภิสิทธิ์ 
ผุดผาย-อุทัยวรรณ คะเลาริมย, เสาวรส สมบัติภักดีรัตน , เลอชาย-มาดี-สุคนธทิพย ลายวิเชียร, ปรีดา-สุกัญญา แสงระวี, 
บจ.เจ็ดริน โคทต้ิง เพนท, สุทัศน-ธณัฐนันท-ดช.ทัศนพล-ดช.ทัศนภูมิ-ดญ.ทัศนธิดา เมืองลอง, ด.ต.ศัลยพงศ 
จันทรกระจาย, นวรงค-นัทธมน-ธนวันต-ดช.ธนิท โตวิจารณ, ธัญพร รัตนเชาวภาส, ยายหวน มณีลาภ, รุงฤดี พวงมะลิ  
จํานวน ๕๐๐ เลม กิตติชัย-นที-ธาตรี-มนตรี-ธารทิพย-ดญ.ณัชชา งาวสุพรรณวงศ, ชุติมา ไวยามัจมัยกุล, 
อัจจิมา พัชราภา  ครอบครัวจีระมนตรานนท  ครอบครัวรานชโนภรณ(ต้ังย้ิงก่ี)อุดรธานี  ฉัตรชัย เดชานนท 
ครอบครัว  ณสิกาญจน พัฒนธีระเดช  พรทิพย เผือกนอก  พีระพงศ พัฒนธีระเดช-โสรจิต จุลไพบูลย, ศุภวิณ 
พัฒนธีระเดช-สุรพัศ จุลไพบูลย-บุตรคนที่ ๓ ในครรภ  สมเจตน-ปูรณ ประภาโส, สุรางคนา นวพันธุ  

อิทธิพล-ชุติมาศ ชอบชน, เมืองจันทการบัญชี  
จํานวน ๒๘๙-๗๔๐ เลม แมทองรักษ-ดาบสมัคร-กุลลิขิต-ถวัลยศักด์ิ-เสาวลักษณ-วรรักษ-รุงทิวา-
วัชรินทร-สุนทร-จําเริญ-พนิดา-สาวิตรี-สุรศักด์ิ-นที-ณัฐวดี-ดญ.รุงรัตนาภรณ-ดช.อธิเบศ ตอนโคกสูง,  
อําพร-พสุธา คุณอุดม, ตอย แจสันเที๊ยะ, เกษมสุข-แคว-สุกาญดา-วรายุทธ แคลวกระโทก, จันทรเพ็ญ-
จําเริญ-ศุภเลิศ-ดญ.ศุภวรรณ ไคนุนกา (๗๔๐) ทวี-จวน-เผา-โชค-แตม-กวย-โอค-เกง ธรรมสรณกุล (๖๐๐) 
สุนีย จันทรสุโรจน ครอบครัว, บุญชัย-กมลภัทร จันทรสุโรจน, ครอบครัวฤทัยเจตนเจริญ, สุรชัย-ยุวดี ฤทัย
เจตนเจริญ, จันทรา ครอบครัวพิบูลยวรวงศ, ครอบครัวจิตติพันธพรณี, ณัฎฐา ลาภเจริญพันธ ครอบครัว, 
เดือน ทองอิน ครอบครัว, สวาง สุขศรี ครอบครัว, ตอศักด์ิ ผาสุกจิน ครอบครัว, ตะวัน สุวัติเจริญสุข ครอบครัว 
(๓๕๐) คณะเพ่ือนกรองแกว นุชเจริญ (๒๘๙) 



วิธีสรางบุญบารมี 

 ๔๑

จํานวน ๔๐๐ เลม ทองคํา-สุพิศ-อรรถกร-อรรถพล-อรสุภา รวมสุข  บพิตร-นรี เพชรชู ครอบครัว, กิตติพันธ-
เครือมาศ เพชรชู, สมคิด-จันทนา อรทัย, สุรชิต-ปยาภรณ มานะจิตต, สุริยา-เพ็ญนภา อิสระวัฒนา, พงศนรินทร-
หฤทยา เพชรชู, คณะบวชเนกขัมมะนารี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  

พอกาว ฟามวัน, แมเลียน เลถิ, พอเมืองคอน เต็งโหยง, แมอุง พรมเสน, ฤทัย อ่ิมเนย ครอบครัว, ธวัตร วิริยนามชัย, 
เฉลียว พรมเสน, ดญ.หยาดฝน พรมเสน, ดช.นนทกานต วิริยนามชัย, เฉลิมพล แกวปุย, นริศรา พรมเสน, ดิษพล 
ก่ิงแมกืย, สุพัสชะณี ก่ิงแมกืย, ดช.กิจชนะ ก่ิงแมกืย  ยุภา-นงนุช-ผกาภรณ จิตรปฏิมา, กําพล-ธนาคาร ลอยจิ้ว, 
วรภาส รุจิโภชน  รานเศฏฐีลิสซ่ิง จ.บุรีรัมย  สมพร-วรภาส-ทัศนา-ปยะพัฒน รุจิโภชน  เหลียง-นงลักษณ โถแกว  
จํานวน ๓๐๐ เลม ปาณิศา รุจิระพงศ  ปุณณพจน จรภักดี ครอบครัว ญาติมิตร  พอต่ี-แมกวน ทองวล 
ครอบครัว, ประสิทธิ์-สุรางค ทองวล, พีรภัทร ทองวล, อตินุช ทองวล, สวิง-ถนอมจิต พูลสวัสด์ิ  เสรี เวชโช  

วาสนา ทิพยทวีสุข  วิลาวุธ-นุย-มณีรัตน สุนทรสนิท  
จํานวน ๒๐๐ เลม กานกอง นาวิชา ครอบครัว  ครอบครัวเจริญผล  จันทนา พิชยผดุงกิจ  ชุตินันท ลิขิต, ปรีชา 
จินดารัตน, พรเพ็ญ องคเลิศปราณี, ดญ.มนพัฒน องคเลิศปราณี, สังวาลย ลิขิต, จํารัส ลิขิต  ณัฐพงศ ชัยโอภาส  

ถือ-ถาวร-สรวงกร-สาธิกา กาสุริยะ, บุญธรรม-ชัยพัส-สุขวสา คําพิโรจน  ธนวิชญ-อิสรีย-ธนานนท-ธนรัชต 
ปฏิญญาศักดิกุล  บรรจง-อําพร เสือจอย ครอบครัว  ประภาภรณ รอนรา, วิทิต สงาพงษ, ดช.นันทพัทธ สงาพงษ, 
ครอบครัวรอนรา, ครอบครัวสงาพงษ  ประสิทธ์ิ มั่นคงศรีสุข  ประสิทธ์ิ-พนิดา เธียรวุฒิกานต  ปรีชา-ขนิษฐา-
กัญญลักษณ-พิรวุฒิ เฮ็งสกุล  เนาวรัตน พิชญางกูร, พรเพ็ญ-วรพจน-อนงค ลอมลิ้ม, ปรีชา-กุลนภา พฤกษรังษี, 
วรภาส รุจิโภชน  แมทองลวน ปฏิรูปานนท, สมชาย-โชติมา วนสินธุ, ธนากร วนสินธุ, วัชรพล วนสินธุ   

ผองศรี-กรกฎ ชุมจิตต  เพ็ญแข เสาวสุภาพ  พรทิพย พรมมาฎร  พิชัย กิติสุวัณกุล  ภาณุวัฒน-วรัญญา ขาวขํา  

รานไทยรุงเรือง จ.บุรีรัมย  วรรณรัตน มั่นคงศรีสุข  วิทวัส-กิตติคุณ เธียรวุฒิกานต  วิมล เฮมม่ิง  สมจิต วงศทองคํา 

 สมจิต-สืบศักด์ิ-สกุลณา-จิรภัทร-ภูเบศ ศรีวัฒนา  สมศรี ธีระกําจาย  สิริพร มั่นคงศรีสุข  สุพจน-วลีพร- 
ปยะวดี-ทรงวุฒิ-อรวรรณ แทนแกว  สุมาลี กิติสุวัณกุล  อนุรักษ คงคา ครอบครัว, วารุณี หวานล้ํา ครอบครัว 

 อัญชลี ศรีคัดเคา  อุทัย สรวงศิริ, อภัย สรวงศิริ, กอง สรวงศิริ, รัชนีพร อุฟเฟอร  
จํานวน ๑๐๙-๑๙๙ เลม อดิศักด์ิ งามพรวิภา ครอบครัว (๑๙๙) ประสิทธ-เปยมบุญ-อักษร เอ่ียมสําอางค 
(๑๕๐) สม บุญเจริญ, ออม เชาวนกนก, ชาญณรงค ดวงอินทร ครอบครัว (๑๕๐) สําราญ สันซัง(รามพูล) 
ครอบครัว (๑๕๐) สุชาติ-ศรีนวล-วโรดม-อาจหาญ-ศศิธร สุรีฤทธ์ิ, จันทร เปรมปรี (๑๕๐) ทิพย ทหารเหิญ 
ครอบครัว, ทิพยวรรณ ดลจิรพิสิฐ ครอบครัว (๑๑๙) กันณพงศ-กนกวรรณ-ปรียาพร-ปุญญิศา กรรษา (๑๐๙)   
จํานวน ๑๐๐ เลม Kongkiat-Punnchalee-KarnAmber-KritAmbrose-KornAidan-KateAdah Thanakarnjanasuthi  

เกตุมณี & พยุงศักด์ิ มากมี ครอบครัว  เกรียงศักด์ิ-อํานวย-ณัฐธยาน-ณัฐชยา-อัชรินทร ใจคําปน  กรคุณา 
กุลวรณัฐ  กัญญนันทน ลิ้มอัครศิลป ครอบครัว  กัลยา พุมเปยม ครอบครัว  กําพล วิญูหัตถกิจ ครอบครัว  

กิตสุพัฒน-ณัฐชานันท-ฐิตารีย พิพัฒนอุดมเดช  ครอบครัว วรชาติ  ครอบครัวสุตาลังกา  จอมเทียน คีมทอง-
นวพร ทองทิอัมพร  จิตร-หนูตรึก-กิตติ-สุพัฒตรา พาหุกาญจน  ฉกาจ ลือชาเกียรติศักด์ิ, ยุวดี ลือชาเกียรติศักด์ิ, 
วรพรต ลือชาเกียรติศักด์ิ, ธนภูมิ ลือชาเกียรติศักด์ิ  เฉลียว-ลิ้ม สุขเจริญ  ชไมพันธุ ลิมปะพันธุ  ชไมมน ศรีสุรักษ 
ครอบครัว  ชรัช-อักษร อาศนะเสน  ชลาลัย บัวพล, ปรีดา-สมศรี บัวพล, ชุมพล-จันทิมา บัวพล, วัชรินทร 
บัวพล, ปวีณา บัวพล, วีรพล แมนปน, สรายุทธ แมนปน  ชวัฒชัย ทองดอนนอย ครอบครัว  ชาญชัย ตีระสหกุล 
ครอบครัว  ไชยประวัชร-ทิพยสุดา-ดช.เดชาวัต พรมน้ําทรัพย  ฑิตาพันธุ เริญไธสง  ณภัทรา วงศวรชาติพิชิต, 
นพปฎล ยกเล่ือน  ณัชชาภัทร นึกงาม  ณัฐกุล ชนะสงคราม มุกดา ครอบครัว  ดญ.โชษิตา แสงเกลี้ยง  

ตระกูลสําเภาทอง, ตระกูลหิรัญรัตน  ทวีวัฒน โลหะศิริชัย ครอบครัว  ทุเรียน จันทรสนิท  ธนวัฒน บุญมี
ทรัพย  ธวัชชัย กิตติโอภากร  ธีรวุฒิ-จิรนันท-ธีรนันท-ธนัชชา เทพยรักษ  นพดล ทองสม ครอบครัว  

นภัสมณฑน สุเวช ชวดรัมย ครอบครัว, ปรีชา สุกานดา นวนไทย ครอบครัว, ยุพเยาว พวงเพชร ครอบครัว, 
อํานาจ สุวรรณศร, จิรภัทร เจเถ่ือน ครอบครัว, บุษบา ตอสติ ครอบครัว, แฉลม สินเจริญ ครอบครัว, รุงทิวา 
แสงสองศรี, เหล็ง เจเถื่อน, สุเทพ เจเถ่ือน  นวลพรรณ บุญรัตน ครอบครัว  นัทมล บุญสาย ครอบครัว   
นายเบียร กวยเต๋ียวลูกช้ินหมูเดง  ปณดา พาหุกาญจน, โชคชัย คงผึ้ง  ปภาวี สุธาวิวัฒน  ประกาย-ลักขณา นวพันธุ  

ปานพิมพ ลิ้มอัครศิลป ครอบครัว  ปารยะ อาศนะเสน, แอนนี่ ศรีสอาน  ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา   
พราวรวี กิตติธร  พลพจน บุญมีทรัพย  พันธเทพ-ธัญรัศม์ิ-พัณณิตา-พาณิภัค วงศสุทธิโกศล  ไพโรจน-พัชรีบูล-
พัชรพล เตาแกว  ไพชยนต เอ้ือทวีกุล  ภาณุวัฒน วรชาติ  ภูวิช ผิวออน  มณทิพย พิณพาทย ครอบครัว   
เมธิชัย คีมทอง ชญานิศ สอดศรี  เมธิญาณ พิสุทธิกุล  แมกิมเอ็ง ทิมวิไล ครอบครัว  เล็ก-สมควร พันธุประสิทธ์ิ, 
ยุวดี-มาซารุ โคมัทซึชะกิ, ชยกร ดช.อธิก ดญ.เปมิกา จิรฐาธนาภา, อารยา พันธุประสิทธิ์, ดญ.ภคพร ไชยกุลวัฒนา 

 เสรี-นพมณี-รัชนีย-นงนุช-นพดล-จันทนี-บุตร ชลจราชีพ, ไพโรจน อาชารุงโรจน  ยศพนธ-ปยวรรณ ศรีสวัสด์ิ 
ครอบครัว  ยุวบูรณ ขําวังยาง ครอบครัว  วชิรพันธ-ดารณี ศรีแสงจันทร  วนิดา ปญญาบรรจง  วรพล-อาภาภรณ-



สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

 ๔๒

ณิชาภา กลีบสุวรรณกุล  วรรณา พรเจริญวาสน  วรศักด์ิ ตามภักดีพานิชย  วรางคณา อัครสถาพร  วัชระ-
ขนิษฐา-เยาวลักษณ บุญญกาศ, วิทวัส-เมธวัจน โพธ์ิประสระ  วันเพ็ญ แคลวกระโทก  วันเพ็ญ สกุลกิม   
วันทิวา ประทีปจรัส ครอบครัว  วิจัย-กัลยา กลับฉ่ิง ครอบครัว  วิตรากาญจน จันทรนฤเบศ ครอบครัว   
วีรวัลย ปลองเจริญ ครอบครัว  ศักด์ิชาย ตระกูลโอสถ  ศิริพร หวาหวัด ครอบครัว  ศึกษา สุชินชัยกุล, วรวุฒิ วันสําเริง  

สมพร สงวนฤทธ์ิ, บุญมาก-สุบิน-นิปทม คุณอนันต, ประดิษฐ-สิริกร-ศุภรา เหลาพิเชียรพงษ, บัญชา-ภัทรมน 
เกตุสุวรรณ  สมราง สโรบล ครอบครัว  สามารถ-ลออ-อรชา-สมารมภ-นภาพร-ศิริภพ-วงศธร อิศะพินธุ, 
อนุสรา-จิดาภา-จินตจุฑา พลนอก  สุทธิพร อยูสบาย ครอบครัว  สุธิสา พลเดช  สุนันทา ชะโน  สุภาภรณ สุขเจริญ-
ฐากรกฤช ทองชิตรอดมณี  สุมาลี งาวสุพรรณวงศ  สุรเดช-อันธนา มงคลสินธุ บุตรธิดา  สุวิทย-ประเทือง-พิชยา-
ถิรวัฒน-นิภาวรรณ-จุไรรัตน โพธิวัฒนานนท, ประสิทธ์ิ-ชลธิชา-ปวริศร-ปุญญาพัฒน สุขเจริญ, กรกช-ปราณี-
ณกัญญา ยศสมบัติ, สุรัตน สิงหวิบูลย, บุญชวย-มณีวัน-มนุบล-มลธิชา-มัญชุนา เนียมศิโรรัตน, จันทรา บุญชม, 
เชาวลิต-มยุรี-เบญจลักษณ-ชัยวุธ พงศพัชรศักด์ิ, เอ็งต่ี-ชฏิลรัตน วนะกิจกุลพัฒน, ยงยุทธ-เบญญาภา ลี้อําไพ, 
วรินทร-วีระพล ฉิมวัย, นิรันดร-ฑิตา รับสมบัติ, สุวรรณ-กวินชนก หมูสะแก, วีณา สมทัด, วรรณี เจริญผล, 
ศรีไพร ต้ังแกว, ณิษาอร โรจนอุทัย, ศิริลักษณ เทวะผลิน, สุรียรัตน สุขีลักษณ, ณัฎฐา วรรณกมล, พัชรีญา กงเหลียง, 
กัณฑิรา พาสี, พสิษฐ จิโรจจรัสศรี, รัชตา ดวงหาคลัง, อนงค สิทธิพรวัฒนากุล, ศุภสิน ชื่นบาน, ถิระนันท ศรีแชมชอย, 
สุวภัทร สุขสวัสด์ิ, ปณัฏฏา สุธรรมนิธิ, โสภิตา สุวรรณรอด, ณัฐวุฒิ วิจิตรวิริยะกุล, เอก, ยอด  อมร ถุงสุวรรณ 

 อรพิณ ตัณฑิกุล  อวิโรจน ชุติวโรภาส  อานุภาพ สุขพระโพธ์ิ  อุดม การนา ครอบครัว  ฮง แซไล, ดารณี-เอ้ืออังกูร-
ไพโรจน-หาญชัยดํารงค-ลภัทรดา ประสบศรีตระกูล, ชาตรี วิสาญอน, สุข-งาม-อัญชิสา บัวแกว  
จํานวน ๑๕-๙๙ เลม ด.ต.สุเทพ เชิดนอก ครอบครัว (๙๙) ธันยการ ธีรธนธันย (๙๙) พวงแกว เข็มทอง ครอบครัว 
(๙๙) ภานุวัฒน-สุภาภรณ-ดช.ภัทรพล ภูระยา (๙๙) สําราญ-อนุสรา-ดญ.อัจจิมา เกษดี (๙๙) กิตติศักด์ิ เกียรติชัยอิสระ 
(๙๐) ชัยณรงค-นิตยา สุดใจ (๙๐) สมชาย-พัชรินทร-ฉัตรชัย-พิมพลดา หม่ืนสายญาติ (๙๐) ครอบครัวสินทะเกิด 
(๘๐) Kim-thong (๗๑) วณี พจนาภรณ (๖๙) ครอบครัวโชติธาดา (๖๐) ศุภญาดา ทรงกลิ่น ครอบครัว (๖๐) 
สมชาย ไชยเรียน, รุงทิวา มุงเมือง ครอบครัว (๖๐) สุภัทรา เต็งรัง (๖๐) สุรียพร บริสุทธิ์ ครอบครัว (๖๐)  
สานนท ดานภักดี (๖๐) อุทัยวรรณ สามิภักด์ิศิลป (๖๐) วิภารัศม์ิ รัตนะสิริสมบัติ, จักรพันธ อรุณรัตน, มานพ 
นิยมไทย, ประไพ จูแจมยาน (๕๙) อฐิรัตน-ธัญพร-อภิญญา-รัตณะ-ประโลม-มณีรัตน ทองเล็ก (๕๙) 
เหมือนจันทร กังสดาร (๕๕) ไพจิตร ขันทะ (๔๙) อังคณา ปุรณะชัยคีรี, สุเมธ-ดช.ศุภวิชญ-ภัทรา ลีละฉายากุล 
(๔๙) นัชพร ตีระสหกุล (๔๗) ณุสธิดา-รุงยศ-พัตเตอร ศรีแกนจันทร (๔๕) วิทยา-เขมณัฏฐ ศรีอาริยะเมตตา 
(๔๕) ณภัทร ยอดย่ิง (๔๑) ชัยพงษ สิรนุช วงษศราพันธชัย ครอบครัว (๓๙) พิสิษฐ-ณัฎฐณิชา-นัฐฤพงศ-ณัฐนรี 
แผนวิชิต (๓๙) ภาณุวัฒน พจนาภรณ (๓๙) วนิดา เกลี้ยงมะ (๓๙) สุวรรณี-ดญ.อคิราภ ต้ังวัฒนางกูร (๓๙) 
อนันต-สุรีย นาดีดานกลาง ครอบครัว (๓๙) พรวนัช ชุมนุม ครอบครัว (๓๕) ริษฎีกร แซโงว (๓๕) วิภาภรณ พ่ึงอารมย 
ครอบครัว (๓๕) พรเพ็ญ เลาเศรษฐกุล (๓๔) เธียรวิชญ พิกุลนนท (๓๓) พรกมล จันตะ (๓๑) ฐิติพร สุวรรณเกษม (๒๙) 
ดช.พรหมพชร-ดช.ภูมิพชร เจริญทอง (๒๙) ไพรัชช-ดวงใจ เจริญทอง (๒๙) ภัทรา อยูคลอย ครอบครัว (๒๙) 
บังอร โปรงจันทึก (๒๙) ปน สีเทียน (๒๙) อรชร เกษรคุม (๒๙) เกรียงไกร ไกรพงษ ครอบครัว (๒๘) วัชระ ฤทธ์ิจันทร 
ครอบครัว, กชพรรณ ภูหวยล่ํา ครอบครัว (๒๗) ดารุณี สุขรี่ (๒๖) กวีชัย-สอ้ิง-สวรรจิส-เจตนิพิฐ-อภิชยา 
เลาหพิบูลยกุล, ชาญชัย เต็งสุวรรณ (๒๕) ธีระศักด์ิ-นิตยา แสงอวม (๒๕) ปกรณ รุจิวัตร (๒๕) ปอนด-แปน แสงอวม 
(๒๕) มนตรี รุจิวัตร (๒๕) ศุภกานต งามแสง (๒๑) ภคปภา พัฒนกิจสกุล (๑๗) ปฐวี-ปรีดา เพชรเชนทร 
ครอบครัว (๑๖) วิภา กาหยี, เอนก มะลิแกว, ดญ.สุธาศิณี กาหยี (๑๖) พเยาว หอมหิรัญ (๑๕) แสงทอง เพียโคตร (๑๕)  
จํานวน ๕๐ เลม โกสินทร-กชพร บุญชู  กรกช บุญนาค  กฤตภาส วิชชาเจริญสุข ครอบครัว  กฤศนวัต คงทอง 
ครอบครัว  กาจนา-ชวลิต-อัครชัย หนุนภักดี, จรัญ ลี้เจริญ  เขมจิรา ปลงไสว ครอบครัว  ครอบครัวโตวิศิษฐชัย  

ครอบครัวอาศนะเสน  จุฑามาศ จีนจันทร  ชัยวัฒน สุขุมานุกูล, เกวลิน สิงหเงิน ครอบครัว  ชุณหกาญจน  
วิรุณรอด บัณฑิตา นิภานานนท  ชูศักด์ิ พรหมคุณ ครอบครัว  ณรงคชัย เดชมนต ครอบครัว  ณัฐกฤษ 
มั่นคงธนาชัย  ณัฐธยาน ใจคําปน  ณัฐวุฒิ เหมะรักษ ครอบครัว  ณิชภัทร พัฒนธีระเดช  ดเรศ ศรีปน 
ครอบครัว  ทวีสุข-สุธีรา-สุธากุล รัตนะสูตวิไล  นริศา แซกก  นาฏยา พิเดช ครอบครัว  นิวัติ แซกก, วารุณี ปองภัย 

 นิศยา เขียวเงิน ครอบครัว  บัณฑิตา ครองหินลาด  บุษรินทร เผือกฟก ครอบครัว, SEI FUKAMI  ประไพ ผลกลัด 
ครอบครัว  ประกิต แซกก, กองลิ่น แซวอง  ประมวล งามวงษ  ปยะ-เพลินตา ธรรมประเสริฐ  เปรมใจ 
มังคละ, ดญ.นภัสนันท ฤทธ์ิสมโภชน  พงษอนันต กูดทา  พรรณา พยัคฆชาติ ครอบครัว  ภาคภมู ิทองบวัสุวรรณ  

มณีรัตน สิงหทอง ครอบครัว  มาตุภูมิ สมชอบ ครอบครัว  แมชม ไมสันเทียะ  ร.ต.ต.สินรัตน-เฉลิม สิทธิโชติพงศ 
 รัชนก-ดญ.ปานชนก หงสธนภัค  รัชนี ฤทธ์ิกระจาย ครอบครัว  รัตนา คําแกว  วชิราพรรณ-อาคม สมจิตต 
 วรศักด์ิ สายเล็ก, ขวัญใจ แซกก  วรัชญณัฏฐ เกิดอยู ครอบครัว  วราภรณ โอศิริ ครอบครัว  วาสินี มีกุล   

วิไลยพร กายผล ครอบครัว  วิมลมาศ พูลสวัสด์ิ  วุฒิชัย คําสิงห  ศศิ บุญประกอบโชค ครอบครัว  สกลรักษ-
ภูวเดช รอดสการ, อัศวเดช ศรีมนัส  สกุล สุนันทา นันทกร พสิกา วิชากรกุล  สฐารัฐ-ดช.ธนา สิทธิโชติพงศ  



วิธีสรางบุญบารมี 

 ๔๓

สถิตย บวรศิวมนต ครอบครัว  สมบัติ-หนูเปลี่ยน สีเปด, กลม สงวนกลิ่น  สมศักด์ิ-เทียนทอง-ดญ.ทอฝน 
ดวงสอนยา  สหรัฐ-พิมพลภัส กล่ําทอง ครอบครัว  สิรินดา คําแสน, อภิชาติ คําแสน, สิรดา คําแสน, บุญตัน 
ชํานาญการ, มะลิวรรณ ชํานาญการ, ปยะ ชํานาญการ, ปนพงษ ชํานาญการ  สุกัญญา กังสวิวัฒน  สุนทร 
มะลิวัลย ครอบครัว  สุพร-มานพ นําตระกูลชัย, รัชฎา คืมสูงเนิน  สุภาพร แสงอวม, บัณฑิต ชูชัยมงคล   
สุภาวดี พุมเมฆ  สุมนา-ดญ.ศศินา เอ้ือนิรันดกุล  สุวิมล วงคชัย, สิทธิพงษ วงคชัย, ภูริณัฐ วงคชัย, ปติภัทร 
วงคชัย, กาบแกว ไชยทน, แสงทอง อูปเหลือง  โสพิศ พิมพสงเคราะห  ไสว ลูกชิ้น พุมเมฆ  อภิชาติ แสงสีทอง 

 อุดม-ศิราพรรณ-กิตติยา-ศิริภรณ แซอุย, วรวุฒิ-วรยา-กชกร ไพโรจนภักปรีชา, สุจิตตรา วงศปรีชา   
อัฒพล ศรีชัย  เอ่ียมลออ-ภาณุวัฒน-ลักษมี สอ้ิงทอง  
จํานวน ๔๐ เลม เกตุวดี หาวหาญ  เกียรติศักด์ิ-เสริม-หัสยา วรางกูร  กมลชนก กิติสุวัณกุล  กรกฤช ทองประหยัด 

 ครอบครัววิลาพันธ  จารึก จันทรทอง ครอบครัว  จุฑารัตน สามารถ  ดช.สุกฤษฏ์ิ แคลวกระโทก  ดญ.กัญจนกภัสสร 
กิติสุวัณกุล  ทองจันทร รื่นกลิ่น, เสง่ียม มีดี, อิทธิพล รื่นกลิ่น, นุชจรันด รื่นกลิ่น  ทองทิพย สุวรรณภาพ 
ครอบครัว  ธรรมนูญ เรียมอมตกุล ครอบครัว  ธาตินันธ ทองคง  ธีราลักษณ วิทิตกพันธ  บุญสม ฤทธิชัย  

ปกรณ สําเภานนท  ประดับ วาโยพัด ครอบครัว  ประภากร แซซ้ือ  ประวิทย สุวลักษณ ครอบครัว, นันทพร 
เสริฐสุวรรณ  ประสาท-บุญศรี-ดช.กฤตนัย ขายของ  ผอม-จํานงค-พนิดา-ธวัชชัย-ศัสยมน-ผวน รักแสง, 
กิตติ-แสน-นอย บรรดาศักด์ิ, ลําใย-ชัย โพธ์ิแสนสุข  พัชรินทร ทองดอนเถ่ิง ครอบครัว  พัฒนพงษ-เอมวิภา 
ครองหินลาด, ดญ.ธัญญนุช ดช.วีรภัทร ครองหินลาด  พิมพญกานต ปานจันทร, ศุภชัย บัวอินทร  เพียงจันทร 
เกียรติวุฒิวัฒนา  วรวรรณ ลัญฉกวิน ครอบครัว  วันเพ็ญ แกวโสมกุล  วัลลภ-รัชนี-ดาว-เดือน-เดน สวุรรณมาล ี  

วิไลวรรณ สีสด ครอบครัว  วิริยาภรณ กิติสุวัณกุล  วีริสา พนเพชร  ศรัณยา คําพ่ึงพร ครอบครัว  ศิริญญา 
ขอยุน ครอบครัว  ศิริพร นัดสันเทียะ ครอบครัว  สงวน เตมิยาวล  สงวน ลอมวงศ  สวรรค อุดม ครอบครัว  

สามารถ-วันเพ็ญ เจริญพร  สุขุมาล พรทุม ครอบครัว  เสถียร-จุฬา-สันติวงศ-สุจารี สัจจากุล  แสงเดือน สระทองพรม  

อรวรรณ ตีระสหกุล  อริยา บัวผิน  อุไรลักษณ กิติสุวัณกุล  เอ้ืองสาย ไพรสงบ  
จํานวน ๓๐ เลม จารุมาศ สุนันทเจริญ ครอบครัว  จิราพรรณ คงสมบูรณ ครอบครัว  ฉวีวรรณ มาตยนอก  

ณหทัย บุญโฮ อุทิศใหอุบล-เพียง บุญโฮ  ปทุมพร ทองยอด ครอบครัว  พงศธวัช-ภรณชนก-ทิพวรรณ พินิจกุลวิวัฒน  

รัติยา-หยก-ธงชัย กุมพล  รานตัดผา รานเฉ่ิม เชียงใหม  รินดา สีกอดแกว-อิศรศักด์ิ จันทรศรีสุริยวงศ  

วาสนา สาระการ, สุวรรณชัย ขําจันทร  สมบัติ-รจเรจ สุวรรณา  สมร เอ่ียมตวน, ไหล แกวแสนสาย, ปณตพร 
เอ่ียมตวน, อําพร, ดญ.ธนวรรณ, ดช.ธนวัฒน, ดช.ธงชัย พ่ึงผลพูล, คมสัน เอ่ียมตวน, พ.อ.อ.ชลยุทธ พงษเผา  
จํานวน ๒๐ เลม กชกร ศัตตพันธุ  กนิษฐา อุรุเอกโอฬาร ครอบครัว  กรรณิการ ฐิติบุญสุวรรณ  กรีชา ณ พัทลุง  

กฤษดา เปรมจิตร ครอบครัว  กวินทรา ซ่ือสัตย ครอบครัว  กัญญรส คงทรัพย  กัณนิการ ถวิล ครอบครัว  

กัลยา ศรีสุทัศน ครอบครัว  กาลนภา มั่นเหมาะ  กาหลง แสงเนตร  กิตติพงศ-แกว-พชรวัฒน รอดสการ  

กิตติพศ-ชริสรา ขุมรัตน ครอบครัว  ขวัญเนตร ทวมทองดี  ขวัญใจ จันทรทอง ครอบครัว  ขวัญชัย-จิรภัทร สุริยวงศ 
ครอบครัว  คณิต พลสวาง  ครอบครัวสุดเจริญ  คําปน สาระการ  จรูญ-สมใจ เทียนศรี ครอบครัว  จลารุจ ศิริพานิช  

จักรพันธ ภูสมปอง  จันทรเพ็ญ นุชเลี้ยง, กิตติ จรูญพันธ  จารุวรรณ บรรลือศักด์ิ, ธเนศ พรหมเจริญ  จําลอง 
หวาหวัด ครอบครัว  จุไรรัตน งามโฉม ครอบครัว  เฉลิมศักด์ิ-สายทอง ไพบูลยพัฒนกิจ  โชคชัย เช้ือทอง  

ชนะ-มาลี พรหมอยู ครอบครัว  ชรินทร เชิดสุนทร  ชลดา ผึ่งตนกลาง ครอบครัว  ชัชวาล เสถียรรุจิกานนท  

ณัฐภัสสร สุนทรจิระพัชญ  ด.ต.บํารุง-กฤษณา เปรมจิตร  ดช.วสวัตต์ิ-ดช.ณัฐพัชร เผาดี  ดญ.ชัชชนก เช้ือทอง  

ดญ.ชัญญานุช-ดช.วีระวุฒ ลับแลชัย  ดญ.สุพิชญา สุวรรณา  ดรุณี เทศดี ครอบครัว  ดวงใจ ทรัพยทวีวัฒนา 
ครอบครัว  ดํา-คําภีร-ภานุวัฒน บรรลือศักด์ิ  เดชา-วาสนา เผาดี  ทศยา คงทรัพย  ทองสุข บัวจํานงค  

ทิพากร พันธุงาม ครอบครัว  ธนวรรณ บุณเกิด ครอบครัว  ธนัช ทนงยศ ครอบครัว  ธนากร จินดาเจ่ีย 
ครอบครัว  ธันยาภัทร อินทรสนอง  นพรัตน พรมลา ครอบครัว  นภดล นิลจันทึก ครอบครัว  นภา เช้ือทอง  

นลินี สุสัมฤทธ์ิ  นันทวัฒน ชวยมี ครอบครัว  นันทา พอพันสาย  นิคม โอดเฮิง ครอบครัว  นิรมล วรรณทิม 
ครอบครัว  บัวเรียน ประชากูล  บานเย็น นิลเขตร  บํารุง แซอ๊ึง  บุญเชิด-ศรีนวล ทวมทองดี  บุญยัง อยูแฉง  

บุญสิทธิ์-ซิวจ้ิน กิจสิริไพศาล  บุศรินทร บินซามัน  ประภาภรณ ศิริประสพโชค  ประภาวรรณ-สุวรรณา 
สุวรรณผิว  ประยูร หลักเพชร  ปญญา ทองยอดเกรื่อง  พ.ต.ท.สนธยา เพชรพลอยดี ครอบครัว  พภัสสรณ พัสกร 
บุญเอนกทรัพย  พยนต-สุรินทร มั่นเหมาะ  พรทิพย ปนมณี ครอบครัว  พรพิมล ศิริประสพโชค  พัชรี 
บูรพพัฒนพงศ, วิริยะ-ดช.วรพล-ดช.ตุลาการ คําภิรานนท  พีรพร ผลกลัด  เพยาว ชาวบานซอง ครอบครัว  

ไพลิน รัตนวงศ  ภทรพร นามกระโทก  ภัทรพล หนูทอง ครอบครัว  ภาวนา ศิวภัทรกุล ครอบครัว  มาลินี จุยเจรญิ 

 ยายบุญมี จงกลาง  ยุทธนา เกิดโฉม  ยุทธศักด์ิ วงษศราพันธชัย  รตท.เสนาะ-นภาพร อยูฉิม  รักขมน หิรัญรัตน  

รักชนก สงทาน  รินดา พอขุนทด ครอบครัว  วงเดือน-เอ็นดู อินทรสนอง  วัชระ ใชคําแชม ครอบครัว  วัชรี นุนสวัสด์ิ 

 วันเพ็ญ ผึ้งนอย  วันทนี ภมรมานพ  วัลดา พรมลา ครอบครัว  วารุณี ทองดอนเถ่ิง  วิไลลักษณ ที่ประชา 



สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

 ๔๔

ครอบครัว  วิไลวรรณ ต้ังจิรมงคล  วิชุดา โสมชาติ  วิญู ณัฐวุฒิ ทองมี  วิริยา ตติปณิเทพ  วีรพงษ ผลกลัด  

ศศิธร ศรยิง  ศิริกาญน คณารักษ  ศุทรา อาภรณรัตน ครอบครัว  ศุภร ไหมรุณ  ศุภรัตน ศรีสุข  ศุภลักษณ 
ภูอนันต ครอบครัว  ศุภิสศรณ อภิอมรสรรค  สกนธ ภาวะโคตร  สงา แมนเขียว  สถาพร  สมนึก ปานเพียร ครอบครัว  

สมศักด์ิ ภมรมานพ  สวนีย สิงหหมอก  สวรรยา แกวตาทิพย  สานิด นิยบุตร  สายฝน จะตุเทน  สายรุง เลิศสูงเนิน  

สํานวน จันทรทอง ครอบครัว  สํารอง สุริยวงศ ครอบครัว  สิริกร อัญชลีเวช  สุกัญญา สวัสด์ิพานิช ครอบครัว  

สุจิตรา แมนเขียว  สุดใจ บุญศรี  สุดจิต สุขชู  สุทธิพร-สมจิต สอนกุพันธ  สุปราณี นามโคตร  สุพัตรา ศรีเพชร  

สุมาลี เลิศสุคนธ  สุมาลี การสมรส ครอบครัว  สุรชัย เจริญพร ชางเขียว ครอบครัว  สุวณี เล็กรัตน ครอบครัว 

 สุวารี แหลมคม ครอบครัว  เสนีย โสรัสสะ  แสงจันทร ใชยแสน  แสงตะวัน เพียโคตร  หนอย ถนอมจิต   
หนูเลน สูหนองบัว  หนูกาญจน สืบบุญ ครอบครัว  อดิศักด์ิ-มวลอนงค สมานวงศ ครอบครัว  อธิศ เรบานเกาะ  

อนันท ปากกะพอก ครอบครัว  อมรรัตน แซงคําสิงห  อรพร วองประดิษฐ  อระสา อุนทรพันธุ ครอบครัว  

อรัญญา วัฒนกุล  อุไร ทะวีสุข  อุทุมพร พอใจ  อุษา เลาหสูต ครอบครัว  
จํานวน ๑๙ เลม จรัส-สมจิตร แผนวิชิต  ดวงมณี คชลัย  ธนพร สุดวิเศษ  พรนภา ศรีสัมพุทธ  พรรณทิมา 
ทองสนิท ครอบครัว  พิศมัย สุรวิทย, กรีแดง-ดญ.พรไพลิน อาบสุวรรณ  วราพร สํารวมจิตร-ศกัด์ิทพิย ปทมะทนิ  

ศรัญญา อินทรสุวรรณ  สุจิตรา ชิณวงศ ครอบครัว  สุทธิ-สายหยุด กิจตะคุ  อุทิศ สาสูงเนิน ครอบครัว  
จํานวน ๑๐ เลม แกวใจ ราชสุข  กนิษฐา ส่ําสมบูรณชัย  กรี แซเตียว, วุฒิชัย บุญเพชรรัตน  กฤษดา ฝายใจดี 
ครอบครัว  กัญญารัตน-แบรด ฟอรด สเตอรส  กัลยารัตน สมานมิตร  จรูญ ศรีวิชัย-ธวัธชัย พุทธรักษา   
จังกร ดอนกลอย  จันทิมา นิจวัฒนา  จินตหรา เพียโย ครอบครัว  จีรนันท จับใจ  จุฬาลักษณ ศรีชนะ  เจนจิรา มายะ  

เฉลียว-เชิด ปราศราคิน  ชมพูนุช ประยงค  ชัยชนะ ไชยกลาง  ชัยยัณห ไชยกลาง  ชุตินันท มังลา, กิตติคุณ สมหนู  

ฐานิดา คอกขุนทด ครอบครัว  ฐาปณีย สงคง ครอบครัว  ณัฐธิดา ไชยกลาง  ดญ.กัญชลาวรรณ-ดช.กัญวลาพล พุทธศรี 
 ดญ.กีรติกา หนชัย  ดญ.ปาจรีย นวลจันทร  ถาวร อินทรจันทร  ทิพรัต ตีระสหกุล  ทิพวรรณ กํ่ากระโทก  

ทิวาพร ลอยทับเลิศ ครอบครัว  ธนภัทร ณัฐยา ธนภัทรรุงเรือง  ธนวัฒน กิตอํานวยพงษ  ธัญญรัตน-นองเชอรรี่ 
อัศวจุฑารัตน  ธิราพร ศรีชนะ  ธีรกานต เย็นบางสพาน  ธีรพงษ จริยา ธรรมริยา ครอบครัว  นนทกานต ดอนกลอย  

นิยม-จสต.จาด ต้ันจาด  นุชนาฎ วงษศราพันธชัย  บัวเลียน-บุษบา มังลา  บุญสง เอ่ียมพลี  เบญจมาพร ศรชีนะ  

เบญจวรรณ ก้ิมเฉ้ียง ครอบครัว  เบญจา เนตรสุวรรณ  ประเสริฐ ประดิษฐศรี  ประยงค สมนึก ทองมาก  

ปวีณา ใจกอน  ปทมภรณ บุญเพ่ิม  ปทมา สงวนเกียรติ ครอบครัว  ปาณิสรา ชายหงษ ครอบครัว  ปานจิต คลังจัตุรัส 

 พ.อ.ญ.ยุพิน วัลลิยา ทองมาก  พยนต-กมลมาศ-พงศกร-ดญ.พรปวีณ เล็กสุธี  พรรคพล ผองผุด  พัสดี-วรรณศิริ 
รอดดารา  พิสิษฐ-สิรชา หาญสกุล  ภัทรา ผองมณี  มณี นวลจันทร  มนตชัย แซโงว  มยุรี กรงรัมย ครอบครัว 

 มาลัย ออมงาม  มาลินี บุญจันทร  แมสมใจ-พอพิชัย พันธุราช  ยุพวรรณ ไชยกลาง  รุงนภา เกิดภู ครอบครัว  

ละเมียด วงษศราพันธชัย  ลักษณา ประถมสาสน  วรีพร ระมาศ  วัชรพล-ทัศนีย ครอบครัว  วิไล สนิท  วินัย ขุนอินทร  

วิภาวดี ศรีวิชัย-สมพล หาญจันทร  ศิริอร อารมณดี  ศุภชัย-อารยา-ดญ.ฐิตารีย เอ่ียมพลี  สมบัติ ภูจักรเพ็ชร  

สมบุญ ศิริสถิตวงศ ครอบครัว  สมหมาย พูลสวัสด์ิ ครอบครัว  สินทพ-ศรีนวล-อัจจิมา-อาจารี นพเจริญ   
สิริการย กิจสิริรัชชานนท  สุธี สังขธีรธิติ  สุพจน-กนกณพรรษ สหายหา  สุวารี พลจันทึก, ดช.อนาวิล จันทะจร  

เสวก บุญเพ่ิม  หลวง ดอนกลอย  เหมือนใจ หุนอินทร  อนุพล ดุขุนทด  อนุสรณ ผาสุข  อภิเชษฐ พรหมทอง 
ครอบครัว  อมรรัตน กองคํา ครอบครัว  อัญชลี วงษศราพันธชัย  อารียา-ดญ.จาฏพัจน-ดญ.ศศิวิมล ทองมาก  

อําไพ วิละรัตน ครอบครัว  อุไรรัตน ปริวันทะโก ครอบครัว  อุดมพร เนตรสุวรรณ  เอนก ดอนกลอย  
จํานวน ๙ เลม ชิณะษา จิรภรณวัฒน, สุภนิช กัณฐวิจิตร  ดช.อาคม กุลศิลา  ดญ.กัลยากร ทองดอนแอ  ดรุณี ศรีกลับ 

 ดาริกา จันตะวงษ  ดาว สุทธิชาติ  ทิพยสุคนธ นนทมาลย  ธนัตถกานต ธันยธดากานต  นิคม เจนศิริรัตนากร  

เนตรนภา แสสันกลาง  ประมวล คันทะลือ  พล พลหาร  มงคล พัฒนางกูร  มาวิน ฟกสวัสด์ิ  ยศดนัย พรหมอุบล  โยธี ทองคงหาญ 

 รุงฤดี สายกระสุน  วิฑูรย กุลศิลา  ศศิธร มะลิหวล  ศุภลักษณ พัฒนางกูร  สุขจิตต-ฐิติพงศ สุวรรณเกษม  สุชาติ สิริ
พิพัฒนกุล  สุปรียา อ่ิมทรัพย  สุพิชชา-อภิชิต เพลิดขุนทด  สุมานี รัตนจิระวัฒน  สุวรรณ จิตรสนอง  สุวรรณา ทัศนารักษ  
จํานวน ๒-๘ เลม ฐิติมา สุวรรรณเกษม (๘) ภัทรวรรณ พันธพิชญเสถียร (๘) กรองแกว นุชเจริญ (๕) กฤษณะ 
รุททองจันทร (๕) กันตพัฒน ขวัญสมคิด (๕) เจนจิรา ไกรบํารุง (๕) เจริญพร ขวัญสมคิด (๕) ชาติชาย ไกรบํารุง (๕)  
โชติ ไกรบํารุง (๕) ณัฐชา ขวัญสมคิด (๕) ดญ.ณภัทร วงษศราพันธชัย (๕) ธนกฤต พันธุพฤกษ (๕) ธนภรณ เสรีมานะกิจ (๕) 
ธวัชชัย ลิ่มเสรีตระกูล (๕) นอย สังขวัง (๕) นิตยา สิงหทองราช (๕) บรรเจิด สังขวัง (๕) บุญจิรา สังขวัง (๕) รําพรรณ ไกรบํารุง 
(๕) วรรณภา ดวงเงิน (๕) ศิริลักษณ ไกรบํารุง (๕) สมพร ดาวเรือง (๕) สุกิจ ขิปะนัน (๕) องุน ขวัญสมคิด (๕) อนุสรา สังขวัง 
(๕) อมรรัตน ไกรบํารุง (๕) กัณฑมณี เกริคสุวรรณ (๔) จารวี อิทธิการุญ (๔) ชาญวุฒิ ดอนอาทิตย (๔) ดาเรศ รอยสน (๔) 
สังวาล สุวรรณเกษม (๔) กิตติพงษ นามกระโทก (๓) นันทพงศ นามกระโทก (๓) พอวาด แมทองขาว มุดผา (๓) พอสาย 
แมสงบ นามกระโทก (๓) สุนันท มุดผา (๓) อรทัย นามกระโทก (๓) ศศิธร อินทรวงศ (๒) สุรัตสวดี ประทุมทอง (๒)   
จํานวน ๕,๓๔๒ เลม ผูไมประสงคออกนาม 
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