
2560 2559

       สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3) 26,178,729.15         15,965,082.04         

เงินลงทุนช่ัวคราว                    (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4) 50,936,608.87         49,452,778.10         

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น              (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5) 47,745.04               25,174.75               

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 77,163,083.06      65,443,034.89      

       สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว               (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6) 656,770.36             656,770.36             

เงินให้กู้ยืมระยะยาว             (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7) 30,000.00               144,000.00             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ทุธ ิ  (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) 66,807.26               44,420.02               

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน              (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10) 153,803.18             173,563.18             

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น       (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11) 24,570.72               24,570.72               

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 931,951.52           1,043,324.28        

รวมสินทรพัย์ 78,095,034.58      66,486,359.17      

หนี้ สินและทุนสะสม

       หนี้ สินและทุน

เจ้าหน้ีอื่น 39,371.50               465,000.00             

รวมหนี้ สิน 39,371.50               465,000.00             

       ส่วนของทุน

ทุนจดทะเบียน 50,000.00               50,000.00               

เงินทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนหูหนวก 2,179,315.66           2,179,315.66          

เงินทุนจดัตั้งทุนเพ่ือหาดอกผล 33,886,019.05         32,612,119.05         

เงินทุนมูลนิธเิงินฝากรายย่อย 3,819,436.30           3,819,436.30          

เงินทุนจดัตั้งทุนใหม่ 50,000.00               -                        

39,984,771.01      38,660,871.01      

      ทุนสะสม

ทุนสะสมยกมา 27,360,488.16         27,129,179.66         

รายการปรับปรงุข้อผิดพลาดจากปีก่อน -                         1,777,500.00-          

รายได้สงูกว่ารายจ่ายงวดน้ี 10,710,403.91         2,008,808.50          

รวมทุนสะสม 38,070,892.07         27,360,488.16         

รวมหน้ีสนิและทุนสะสม 78,095,034.58      66,486,359.17      

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

ลงช่ือ เหรัญญิก

ลงช่ือ เลขาธกิาร..........................................

(นางมลิวลัย์  ธรรมแสง)

..........................................

(นายศุขสน่ัน   โชติกเสถียร)

..........................................

(นายธงชัย  ณ นคร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอรับรองรายการตามงบดุลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

มูลนธิิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

งบดุล

ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2560  และ 2559

สินทรพัย์

หน่วย  :  บาท



2560 2559

   รายได้

รายได้จากผู้มีจติศรัทธาบริจาค 26,214,861.36             16,926,912.57             

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,146,983.27               812,560.81                  รายได้อื่น 0.00 0.00

รวมรายได้ 27,361,844.63         17,739,473.38

   รายจ่าย

เงินเดือน,เงินตอบแทนและเบี้ยเล้ียง 879,755.00                 870,600.00                 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ และโรงเรียนอื่นๆ 843,500.00                 491,263.00                 โครงการเคร่ืองช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก -                            

ค่าใช้จ่ายเดก็ยากจน 35,000.00                   95,474.00                   

โครงการ (หมายเหตุข้อ 12) 12,397,368.00            12,232,653.50            ค่าใช้จ่ายจดังาน -                            -                            

รวมรายจ่ายในการบริจาค 14,155,623.00         13,689,990.50

เงินเดือนและเงินตอบแทน 1,653,946.00              1,369,988.00              

ค่าพาหนะและน า้มันเช้ือเพลิง 33,339.00                   35,279.00                   

ค่าไฟฟ้า โทรศัพท ์ค่าโทรสาร และค่าน า้ประปา 80,482.21                   79,043.12                   

ค่าท ากระเป๋า 226,070.00                 -                            

ค่าประกนัสงัคม 52,320.00                   82,358.00                   

ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรักษา 5,650.00                     113,217.00                 

ค่าการกุศล พวงหรีด ดอกไม้ 67,226.00                   56,872.65                   

ค่าไปรษณยีากรและโทรเลข 9,017.00                     25,812.00                   

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 77,793.00                   51,007.00                   

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ 60,466.25                   55,853.81                   

ค่าวารสาร 10,450.00                   13,030.00                   

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 146,150.50                 108,635.00                 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5,895.00                     4,060.00                     

ค่าตรวจสอบบัญชี 15,000.00                   15,000.00                   

ค่าจดัท าบัญชี 18,000.00                   18,000.00                   

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ 34,012.76                   12,518.80                   ค่าท าแผ่นป้ายผู้บริจาค -                            

รวมค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,495,817.72           2,040,674.38

รวมรายจ่าย 16,651,440.72         15,730,664.88

รายไดสู้งกว่ารายจ่าย 10,710,403.91         2,008,808.50

               ขอรับรองรายการข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

ลงช่ือ เหรัญญิก

ลงช่ือ เลขาธกิาร

(นางมลิวลัย์  ธรรมแสง)

(นายศุขสน่ัน   โชติกเสถียร)

..........................................

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

..........................................

หน่วย  :   บาท

มูลนธิิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

งบรายได-้รายจ่าย

ส าหรบัปีส้ินสุด  ณ  วนัที ่  31  ธนัวาคม   2560  และ  2559

     ค่าใชจ่้ายในการบริจาค

..........................................

(นายธงชัย   ณ  นคร)



1.  ขอ้มูลทัว่ไป

มลูนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ฯ จดทะเบยีนจัดตั้งเมื่อวันที่  27 ตลุาคม 2495  ตั้งอยู่เลขที่ 137  ถนนพระราม 5  แขวงถนนครไชยศรี เขตดสุติ

กรงุเทพมหานคร และกระทรวงการคลังจึงได้ประกาศเป็นสถานสาธารณการกุศล ซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  เป็นล าดบัที่  91  

วตัถุประสงค์

  สนับสนุนและส่งเสริมการศกึษาของคนหูหนวกโดยไม่จ ากดัเพศ สญัชาต ิและศาสนา

  ร่วมมอืกบัสถาบนัฝึกอบรมครสูอนคนหูหนวก

  ส่งเสริมการศกึษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกบัหู และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก

2.  นโยบายการบญัชีทีส่ าคญั

  การบนัทกึบญัชีรายได้รับรู้ เป็นรายได้เมื่อมกีารแสดงความจ านงค์และรับเงินบริจาคแล้ว-ส าหรับรายจ่ายถอืเกณฑค์งค้าง

  เงินบริจาคเพ่ือจัดตั้งทนุ  บนัทกึบญัชีเป็นเงินทนุจัดตั้งเพ่ือหาดอกผล

  เงินบริจาคเพ่ือตั้งทนุรายย่อย บนัทกึบญัชีเป็นเงินทนุเงินฝากรายย่อย

3.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบดว้ย 2560 2559

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  กระแสรายวัน เลขที่  146-3-01085-8 81,817.38 475,062.03

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  สะสมทรัพย์ เลขที่  146-0-76625-4 2,331,000.23 1,051,229.98

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  สะสมทรัพย์ เลขที่  146-0-76612-2 1,497,437.07 266,292.56

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  สะสมทรัพย์ เลขที่  146-0-89419-7 2,844.60 754,246.16

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  ออมทรัพย์ เลขที่  146-4-15091-9 3,778.65 2,638,947.07

ธนาคารกรงุไทย  จ ากดั ออมทรัพย์ เลขที่  012-1-49790-9 4,230,066.27 2,091,206.98

ธนาคารกรงุไทย  จ ากดั ออมทรัพย์ เลขที่  012-0-24049-1 4,707.38 3,174.76

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั ออมทรัพย์ เลขที่  094-1-34813-1 10,122,422.64 996,603.64

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั ออมทรัพย์ เลขที่  722-2-20808-9 7,831,564.23 4,528,145.96

ธนาคารทหารไทย  จ ากดั ออมทรัพย์ เลขที่  038-2-62609-1 73,090.70 3,160,172.90

26,178,729.15 15,965,082.04

4.  เงินลงทนุชัว่คราว  ประกอบดว้ย

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  ฝากประจ า เลขที่  146-2-34598-2 12,242,836.02 12,121,169.04

ธนาคารทหารไทย  จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  038-3-06431-8 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารทหารไทย  จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  038-3-06432-6 5,000,000.00 5,000,000.00

ธนาคารกรงุไทย  จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  012-2-07918-3 10,000,000.00 10,000,000.00

ธนาคารกรงุไทย  จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  012-2-07917-5 10,000,000.00 10,000,000.00

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  094-2-04806-8 996,904.39 996,904.39

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั ฝากประจ า เลขที่  094-2-04807-6 6,336,188.88 4,987,547.26

ธนาคารกรงุเทพ  จ ากดั  ฝากประจ า เลขที่  146-2-32029-0 1,360,679.58 1,347,157.41

50,936,608.87 49,452,778.10

5.  สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของมลูนิธิ  โดยมลูนิธิไม่มหีน้าที่ต้องเสยีภาษี

รวม

มูลนิธิอนุเคราะหค์นหูหนวก  ในพระบรมราชินูปถมัภ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วนัที ่ 31   ธนัวาคม   2560 และ  2559

รวม

หน่วย  :   บาท



ธนาคารกรงุไทย  จ ากดั  18,209.21 18,209.21

6,750.00 6,750.00

43.30 43.30

172.24 172.24

170.29 0.00

เงินทดรองจ่าย 22,400.00 0.00

47,745.04 25,174.75

6.  เงินลงทนุระยะยาว  ประกอบดว้ย

ตัว๋สญัญาใช้เงินบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์กรงุเทพมหานคร 622,570.36 622,570.36

หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์  171 หุ้น  @ 200  บาท 34,200.00 34,200.00

656,770.36 656,770.36

7.  เงินใหกู้ยื้มระยะยาว

มลูนิธิฯ มสีวัสดกิารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มคีวามเดอืดร้อนเร่ืองเงิน  ขอกู้เงินจากมลูนิธิฯ ได้

ตามระเบยีบมลูนิธิฯ ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2522  ข้อ 21.4 30,000.00 144,000.00

30,000.00 144,000.00

8.  ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ ์สุทธิ

ล าดบัที่ รายการ ว/ด/ป ราคาทรัพย์สนิ อตัราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ราคาทรัพย์สนิ

ที่ได้มา คงเหลือยกมา คงเหลือ

1 เคร่ืองใช้ส านักงาน 1 มกราคม 2542 1.00                         20% 0 0.00 1.00

2 ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20 กุมภาพันธ์ 2547 1.00                         20% 0 0.00 1.00

3 เคร่ืองใช้ส านักงาน 18 กรกฎาคม 2549 1.00                         20% 0 0.00 1.00

4 เคร่ืองมลัตมิเีดยี 20 กรกฏคม 2558 44,417.02                 20% 365 12,518.80 31,898.22

5 กล้องวงจรปิด 8 มนีาคม 2560 1,450.00                  20% 299 237.40 1,212.60

6 โตะ๊ท างาน 11 กนัยายน 2560 2,700.00                  20% 112 165.64 2,534.36

7 โนต๊บุค๊ DELL 1 ตลุาคม 2560 18,490.00                 20% 92 932.05 17,557.95

8 จักรเยบ็ผ้า JUKI 10 พฤศจิกายน 2560 14,000.00                 20% 52 398.88 13,601.12

81,060.02                 14,252.76 66,807.26

9.  สินทรพัยที์ไ่ม่มีตวัตน

ล าดบัที่ รายการ ว/ด/ป ราคาทรัพย์สนิ อตัราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ราคาทรัพย์สนิ

ที่ได้มา คงเหลือยกมา คงเหลือ

1 เวบ็ไซต์ 14 ตลุาคม 2558 173,563.18               10% 365 19,760.00 153,803.18

173,563.18               19,760.00 153,803.18

10.  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เขม็กลัดทองค าเคร่ืองหมายมลูนิธิฯ  ส าหรับผู้บริจาคเงินให้มลูนิธิฯ 2560 2559

13  อนั @ 1,797.75  บาท จ านวนเงิน 23,370.72        23,370.72        

รายละเอยีดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ  พ.ศ. 2560 หน่วย  :   บาท

จ านวนวัน

รายละเอยีดตดัจ่ายทรัพย์สนิไม่มตีวัตน  พ.ศ. 2560 หน่วย  :   บาท

จ านวนวัน

เป็นเงิน

รวม



เงินประกนัค่ามเิตอร์ไฟฟ้า 1,200.00          1,200.00          

รวม 24,570.72        24,570.72        

11.  การตั้งบญัชีในนามผูมี้จิตศรทัธาบริจาค  ไดต้ั้งช่ือบญัชีตามความประสงคข์องผูบ้ริจาค และความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนธิิฯ

12. โครงการประกอบดว้ย 2560 2559

โครงการผ่าตดัประสาทหูเทยีม 7,000,000.00     6,950,000.00     

โครงการเคร่ืองช่วยฟัง 1,890,700.00     1,240,500.00     

โครงการทดลองการใช้หลักสตูรส่งเสริมศกัยภาพผู้ดแูล 1,308,886.00     1,070,886.00     

โครงการความรู้ความเข้าใจเร่ืองทางเลือกสิ่งอ านวยความสะดวก -                   556,473.00       

โครงการจัดท าห้องสมดุอเิลก็ทรอนิกส์ -                   719,010.00       

โครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาระบบถอดความเสยีงพูดภาษาไทย 1,000,000.00     -                   

ค่าใช้จ่ายโครงการ 1,197,782.00     1,695,784.50     

                 รวม 12,397,368.00   12,232,653.50   

รับรองรายการข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

ประธานกรรมการ

เหรัญญิก

เลขาธิการ

(นางมลิวัลย์    ธรรมแสง)

ลงช่ือ……………………………………...……...................………

(นายศขุสน่ัน   โชตกิเสถยีร)

(นายธงชัย  ณ นคร)

ลงช่ือ……………………………………...……...................………

ลงช่ือ……………………………………...……...................………



ล าดบัที่ จ านวนเงิน  (บาท)

1 ทุนยงยุทธ-อบุล-ชลรัตน์-กาย  วิชัยดิษฐ (86) 10,000.00            

2 ทุน น.อ.จุลวิทย์   รอดสทุธิ  (347) 10,000.00            

3 ทุนจิตรา  ทะละวงศ ์(115) 10,000.00            

4 ทุนนางเฉลียว-นายสมจินต์  รัตนาพต (61) 17,000.00            

5 ทุนพล.ต.ต.เขจร-ม.ล.ยุพดี   ศริิวรรณ (353) 10,000.00            

6 ทุนนายละออง-นางเพ่ิม  เรืองสวัสดิ์ (330) 1,200.00              

7 ทุนมหาสนัทนะ (นางฉะม้าย อนุบาลสกลเขตต)์ (165) 30,000.00            

8 ทุนพลเอกชาย-นางดารณี ค าวงษา (18) 10,000.00            

9 ทุนเดชอดุม สรงประภา 2,000.00              

10 ทุนคุณแม่ลัดดา วงษ์วิเชียร (357) 3,000.00              

11 ทุนรัตนาภรณ์ เบี้ยวไข่มุข (189) 7,000.00              

12 ทุนบุญส่ง-ประยงค-์บุญชัย ชัยกติติศลิป์ (185) 1,100,000.00       

13 ทุน ฯพณฯ สมพร  บุณยคุปต์  (13) 5,000.00              

14 ทุนนาวาเอกสทิธิศกัดิ-์นางพัชสดุา-ด.ญ.ธนพรรณ สพุรรณพงศ ์(350) 4,000.00              

15 ทุนนางพรนิภา โชติกเสถยีร (282) 2,000.00              

16 ทุนนางตาบ สวุรรณรัตน์ (218) 1,000.00              

17 ทุนวรนุช-พลเอกภัทธวิทย์ หงสประภาส (312) 20,000.00            

18 ทุนพระยาบริหารนครินทร์ - คุณหญิงอนิ (317) 11,700.00            

19 ทุนเล่ือน-อ าไพ พรพิบูลย์ (62) 20,000.00            

1,273,900.00     

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       ประธานกรรมการ

                           (นายศขุสน่ัน  โชติกเสถยีร)

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       เหรัญญิก

                           (นายธงชัย  ณ  นคร)

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       เลขาธิการ

                           (นางมลิวัลย์     ธรรมแสง)

มูลนธิิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

รายนามผูบ้ริจาคสมทบทนุเดิม

ประจ าปี 2560

รายนามผูบ้ริจาค



ล าดบัที่ จ านวนเงิน  (บาท)

1 กองทนุ พล.ร.ต.เจยีม-สมุนา อมัระปาล 50,000.00             

50,000.00            

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       ประธานกรรมการ

                           (นายศขุสน่ัน  โชตกิเสถียร)

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       เหรัญญิก

                           (นายธงชัย   ณ  นคร)

              ลงช่ือ……………………………………………………...………       เลขาธกิาร

                           (นางมลิวัลย์     ธรรมแสง)

มูลนิธิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

รายนามผูบ้ริจาคสมทบตั้งทุนใหม่

ประจ าปี 2560

รายนามผูบ้ริจาค



ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

1 ทุนนางซิว  อศัวนนท์ กรงุศรีอยุธยา 163,954.40

2 ทุนนายเค  อปัปู ราว กรงุศรีอยุธยา 860,914.63

3 ทุนเมธ์วดี  กาญจนจารี กรงุศรีอยุธยา 40,427.58

4 ทุนนายรวม - นางทองสขุ  พรหมมินทร์ กรงุศรีอยุธยา 40,354.73

5 ทุนนายจิรายุวัต - พ.ญ.เกยูรวลี  บุนนาค กรงุศรีอยุธยา 300,939.60

6 ทุน ม.ล.ป่ิน  มาลากุล กรงุศรีอยุธยา 103,000.00

7 ทุนสเุมธ  เตชะไพบูลย์ กรงุศรีอยุธยา 132,979.82

8 ทนุราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ กรงุศรีอยุธยา 183,784.29

9 ทุนโรงเรียนเศรษฐเสถยีร กรงุศรีอยุธยา 771,137.10

10 ทุนนายสทุธิ อนิ-จัน กรงุศรีอยุธยา 424,359.25

11 ทุน ม.ร.ว.นริสรา  จักรพงษ์ ลีวี่ กรงุศรีอยุธยา 36,047.35

12 ทุนสเุทพ - จ าลอง  เจริญวัลย์ กรงุศรีอยุธยา 32,168.51

13 ทุน ฯพณฯ สมพร  บุณยคุปต์  กรงุศรีอยุธยา 235,536.39

14 ทุนคุณหญิงมณี  สริิวรสาร กรงุศรีอยุธยา 70,199.47

15 ทุนนางพร้อม  โชติกเสถยีร กรงุศรีอยุธยา 17,906.65

16 ทุนพระราชปัญญามุนี ติสสโร วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส กรงุศรีอยุธยา 120,472.50

17 ทุนพิศาล  โอสถาภิรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 114,797.48

18 ทุน พลเอกชาย-ดารณี ค าวงษา กรงุศรีอยุธยา 344,407.98

19 ทุนนายวิวรรธน์-ม.ร.ว.นิวัตวาร ณ ป้อมเพช็ร์ กรงุศรีอยุธยา 31,597.90

20 ทุนพระจิตกล้า  สคุนธจันทร์ กรงุศรีอยุธยา 31,749.35

21 ทุนเปรม-ประยงค์  บุญมงคล กรงุศรีอยุธยา 9,641.51

22 ทุนมิสเตอร์วาย  นาคาวา กรงุศรีอยุธยา 32,138.60

23 ทุนพลตรีสวุรรณ  รักติประกร กรงุศรีอยุธยา 32,138.60

24 ทุนจินดาพล กรงุศรีอยุธยา 58,507.08

25 ทุนมีนะนันท์ กรงุศรีอยุธยา 60,080.23

26 ทุนคณะพ่อค้าตลาดซิงเฮงเล้ียง กรงุศรีอยุธยา 86,730.10

27 ทุนพระและนางดุลยธรรมาภิรมย์ กรงุศรีอยุธยา 86,741.83

28 ทุนนางพิสมัย  วชุรธานายุตน์ กรงุศรีอยุธยา 14,133.93

29 ทุนกติติ-ระเบียบ  กรินสทุธิ์ กรงุศรีอยุธยา 51,398.43

รวม 4,488,245.29

มูลนธิิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

รายละเอียดเงินทนุจัดตั้งทนุเพื่อหาดอกผล

พ.ศ. 2560



ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

30 ทุนบุญเที่ยง  ผลประเสริฐ กรงุศรีอยุธยา 77,125.16

31 ทุนพล.อ.อ.สมพล-อรณุ  บุรษุรัตนพันธ์ กรงุศรีอยุธยา 25,125.16

32 ทุนสมาน-ส าราญ  วัจนรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 25,369.90

33 ทุนเรือโทอารี-เจียน  ศทุธยาลัย  กรงุศรีอยุธยา 158,758.62

34 ทุนสกุลตุลยาธรและญาติมิตร กรงุศรีอยุธยา 4,696.65

35 ทุนสชัุย-กุหลาบ  ยอดโพธิ์ทอง กรงุศรีอยุธยา 20,998.43

36 ทุนนางสาวอิน๋  ธาราศกัดิ์ กรงุศรีอยุธยา 20,581.58

37 ทุนกุนเซอร์-ประภาศรี  จารวุัฒนะ(เฟลเซอร์) กรงุศรีอยุธยา 44,484.34

38 ทุนกมล-ปล้ืมจิตต์  พหลโยธิน กรงุศรีอยุธยา 79,431.57

39 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก(เงินไถ่ถอนพันธบัตรเงิน) กรงุศรีอยุธยา 88,001.44

40 ทุนนางสดุใจ  ธวัชชัยนันท์ กรงุศรีอยุธยา 52,178.44

41 ทุนคุณหญิงผกามาศ  ชลขันธ์พินิจ กรงุศรีอยุธยา 40,238.18

42 ทุนภัสสรา  อรณุฑตั กรงุศรีอยุธยา 28,275.32

43 ทุนอาจารย์นฤมล  ธรรมวุฒิพิศาล กรงุศรีอยุธยา 62,749.07

44 ทุนสะอาด  ทงัสบุตร กรงุศรีอยุธยา 64,283.61

45 ทุนคุณแม่ช่อลัดดา  ทตัภิรมย์ กรงุศรีอยุธยา 21,071.30

46 ทุนพันธบัตรเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 กรงุศรีอยุธยา 4,743.03

47 ทุน ร.ต.ฟ้ืน-นางฉลวย บุณยทตั กรงุศรีอยุธยา 161,293.26

48 ทุนนายกมล-นางสายใจ เกาไศยนันท์ กรงุศรีอยุธยา 49,041.36

49 ทุนการกุศลสมเดจ็ย่า กรงุศรีอยุธยา 163,471.24

50 ทุนมูลนิธิฯเพ่ือสร้างตึกฝึกอาชีพการเกษตร จ.นครปฐม กรงุศรีอยุธยา 1,583,410.82

51 ทุนนายไชย-นางแหวน  นิตยะ กรงุศรีอยุธยา 247,526.98

52 ทุนนางวรนารถ  รักษ์ศรี กรงุศรีอยุธยา 80,890.28

53 ทุนรัชนี  ล้ิมจิตติ กรงุศรีอยุธยา 17,893.05

54 ทุนพล.อ.ท.วัชรินทร์-นางกนก สรุคุปต์ กรงุศรีอยุธยา 32,832.12

55 ทุนนายอทุนต์  ทนิกร  ณ  อยุธยา กรงุศรีอยุธยา 26,416.05

56 ทุนนายณัฐวุฒิ  วิเศษศริิ กรงุศรีอยุธยา 16,416.05

57 ทุนนายสวัสดิ์-นางเสริม  แดดภู่ กรงุศรีอยุธยา 32,832.12

รวม 7,718,380.42
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ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

58 ทุนสอาด  ทงัสบุุตร กรงุศรีอยุธยา 102,805.13

59 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กรงุศรีอยุธยา 102,444.49

60 ทุนพระและนางดุลยธรรมาภิรมย์ กรงุศรีอยุธยา 44,287.49

61 ทุนนางเฉลียว-นายสมจินต์  รัตนาพต  กรงุศรีอยุธยา 342,561.90

62 ทุนเล่ือน-อ าไพ  พรพิบูลย์ กรงุศรีอยุธยา 418,891.08

63 ทุนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรงุศรีอยุธยา 404,404.38

64 ทุนนายไพศาล  ภรัูต กรงุศรีอยุธยา 140,666.27

65 ทุนนางประวาท  บุนนาค กรงุศรีอยุธยา 113,991.85

66 ทุนสมุิตรา  ยุวนะเตมีย์ กรงุศรีอยุธยา 63,991.85

67 ทุนอวยจินดา-ชมพูศรี กรงุศรีอยุธยา 36,399.18

68 ทุนพล.อ.อ เกษตร-คุณหญิงวันทนา  โรจนนิล กรงุศรีอยุธยา 25,596.74

69 ทุนพักตร์วิภา กรงุศรีอยุธยา 12,798.37

70 ทุนประชา  แสงสร กรงุศรีอยุธยา 1,279.83

71 ทุนนางจ าลอง  บุณยรักษ์ กรงุศรีอยุธยา 12,798.37

72 ทุนพันตรีหลวงผลาญไพรีรณ-นางจ าเนียร  นรเดชานนท์ กรงุศรีอยุธยา 35,236.65

73 ทุนอบเชย วันรับสนิ กรงุศรีอยุธยา 12,827.71

74 ทุนสมัย ตันติเจริญ กรงุศรีอยุธยา 5,142.83

75 ทุนแมนกอดซิง กรงุศรีอยุธยา 7,135.66

76 ทุนเปิดอาคารโสตสริิธร กรงุศรีอยุธยา 962,324.91

77 ทุนค่าซ่อมห้องน า้โรงเรียนเศรษฐเสถยีร กรงุศรีอยุธยา 272,369.96

78 กองทุนโรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดชลบุรี กรงุศรีอยุธยา 213,105.78

79 ทุนพล.ต.ชาญบูรณ์  เพญ็ตระกูล กรงุศรีอยุธยา 3,087.22

80 ทุนนางสาวประทุม มณีปานรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 6,536.06

81 ทุนหวังทวีวิทย์ กรงุศรีอยุธยา 25,714.15

82 ทุนนายประจักษ์-นางยุพา ป่ินรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 25,714.15

83 ทุนเกษมศรี-อดุม  วัชรสกุณี กรงุศรีอยุธยา 85,714.15

84 ทุนพันธบัตรเงินกู้ปีงบประมาณ 2530 กรงุศรีอยุธยา 137,687.07

85 ทุนสนุทรศารทูล กรงุศรีอยุธยา 5,830.87

รวม 11,339,724.52
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ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

86 ทุนยงยุทธ-อบุล-ชลรัตน์-กาย  วิชัยดิษฐ กรงุศรีอยุธยา 245,155.30

87 ทุน พ.อ.(พิเศษ)สวุิทน์ชา แพทย์ปรีชาและครอบครัว กรงุศรีอยุธยา 2,332.35

88 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย กรงุศรีอยุธยา 46,753.50

89 ทุนบริษัทเยนเนอรัล มาเกต็ติ้ ง จ ากดั กรงุศรีอยุธยา 35,065.12

90 ทุนคุณแม่บุญศริิ ภาสบุตร (วรศลิป์) กรงุศรีอยุธยา 5,830.87

91 ทุนเทยีนพุฒ กรงุศรีอยุธยา 11,688.37

92 ทุนสทุธิ ณ นคร กรงุศรีอยุธยา 58,983.75

93 ทุนมานพ โกวิทยา กรงุศรีอยุธยา 64,139.62

94 ทุนพันต ารวจตรีปนิธิ  อนิทรทูต กรงุศรีอยุธยา 58,983.75

95 ทุน น.ส.ทองเจือ ไวกาสี กรงุศรีอยุธยา 23,593.50

96 ทุนคุณถน่ัน-นพคุณ-ดวงเดือน พิศาลบุตร กรงุศรีอยุธยา 23,323.50

97 ทุนคุณหญิงล าภ ูสทิธิสยามการ กรงุศรีอยุธยา 359,350.00

98 ทุนพานิช-พูนผล รัตนปราการ กรงุศรีอยุธยา 126,617.50

99 ทุนธนนันท์ กรงุศรีอยุธยา 3,498.52

100 ทุนเพ่ิมพูล ว่องวานิช กรงุศรีอยุธยา 17,492.62

101 ทุนดร.ชัยยุทธ-ม.ร.ว.พรรณจิตร กรรณสตูร กรงุศรีอยุธยา 1,166,175.00

102 ทุนนางสมศรี มาลีพันธ์สกุล กรงุศรีอยุธยา 2,332.35

103 ทุน พ.ต.เขียว  พูลสวุรรณ กรงุศรีอยุธยา 11,661.75

104 ทุนกจิวัฒนชัย กรงุศรีอยุธยา 4,664.70

105 ทุนสมพร-สภุาพร วชิรคพรรณ กรงุศรีอยุธยา 56,116.34

106 ทุนหลวงและนางศกัดิ์ นายเวร กรงุศรีอยุธยา 11,661.75

107 ทุนนายสนัต-ินางกรรณิกา สนิทพันธ์ กรงุศรีอยุธยา 23,323.50

108 ทุน น.ส.กาหลง แผนโคกสงู กรงุศรีอยุธยา 24,163.14

109 ทุนประทาน ศรีนิรามัย กรงุศรีอยุธยา 21,661.75

110 ทุนพันเอกสง่า-เอื้ออารีย์  สมตุ้ม กรงุศรีอยุธยา 583.08

111 ทุนศษิย์เก่ามหาวิทยาลัย MICHIGAN STATE กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

112 ทุน ด.ช.ณภัทร  ตระกูลทรัพย์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

113 ทุนนางเสง่ียม ดิษบรรจง กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

114 ทุนนายไพศาล  วงศศ์ริิพัฒนกุล กรงุศรีอยุธยา 6,600.00

รวม 13,971,476.15

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)
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115 ทุนจิตรา  ทะละวงศ์ กรงุศรีอยุธยา 211,000.00

116 ทุนอาจารย์สถาพร  สวุัณณสุส์ กรงุศรีอยุธยา 29,808.75

117 ทุนนายเดชอดุม  สรงประภา กรงุศรีอยุธยา 28,000.00

118 ทุนธันยา  ค าจ านงค์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

119 ทุนนายนคร-นางนิตยา  จันทรสมบูรณ์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

120 ทุนนางช้ิน  ไทยตุ้ม กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

121 ทุนแพทย์หญิงโอภาส  ประภาสถติ กรงุศรีอยุธยา 300,000.00

122 ทุนพลเอกประเสริฐ  ธรรมศริิ กรงุศรีอยุธยา 125,000.00

123 ทุนสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ กรงุศรีอยุธยา 133,333.00

124 ทุนดร.เจริญ-ท่านผู้หญิงสมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

125 ทุนนายตริน-นางจิตรา บุนนาค กรงุศรีอยุธยา 160,500.00

126 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ดอกเบี้ย) กรงุศรีอยุธยา 1,674,386.40

127 ทุนนายนิมิตชัย-นางจุฑาทพิย์ สนิทพันธุ์ กรงุศรีอยุธยา 500.00

128 ทุนนางคงชิต  ชินสญิจน์ กรงุศรีอยุธยา 200.00

129 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

130 ทุนนายไพศาล-นางวราภรณ์ จึงสวุดี กรงุศรีอยุธยา 1,500.00

131 ทุนคุณแม่ประพิน ผลธนะศกัดิ์ กรงุศรีอยุธยา 20,200.00

132 ทุนบุศร์-สะด่วน บุษปะ การพจน์ กรงุศรีอยุธยา 21,000.00

133 ทุนนายชินพัชร-นางสนามใจ ทพิยรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

134 ทุนนายลิขิต-นางเฉลา สตัยายุทย์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

135 ทุนนายประเสริฐ  สมบุญเจริญ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

136 ทุนนักธุรกจิ รมน.รุ่น 46 มั่นคงมั่งคั่ง กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

137 ทุน รศ.วรรณศริิ เดชะคุปต์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

138 ทุนนายประสบ-นางนัยนา จุลละเกศ กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

139 ทุนนายวิชิต-นางประจง สารกจิปรีชา กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

140 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ดอกเบี้ย) กรงุศรีอยุธยา 1,066,335.56

141 ทุนขุนตาคลีคณะกจิ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

142 ทุน พล.ท.อมัพร แก้วก าพล กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

143 ทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียน ส.น.ท. กรงุศรีอยุธยา 8,246.65

รวม 18,260,486.51

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

144 ทุนมูลนิธิถาวร-อษุา พรประภา กรงุศรีอยุธยา 123,000.00
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145 ทุนพันทพิา-มารตุ บุนนาค กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

146 ทุนลมัย  รตานนท์ กรงุศรีอยุธยา 18,000.00

147 ทุนนางประสทิธิ์สรจักร์ กรงุศรีอยุธยา 15,000.00

148 ทุน ดร.อาสา เมฆสวรรค์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

149 ทุนนายเทยีม-นางเร่ิมจิต  ธนะชานันท์ กรงุศรีอยุธยา 415,000.00

150 ทุนหลวงและนางปรงุ  ปรีชากาศ กรงุศรีอยุธยา 100,200.00

151 ทุนสนิท-ประจวบ ทองนพเน้ือ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

152 ทุนปริญญา  พิสษิฐ์เกษม กรงุศรีอยุธยา 10,500.00

153 ทุนปราโมทย์  พิสษิฐ์เกษม กรงุศรีอยุธยา 12,500.00

154 ทุนสหชาติศลิปาชีพ กรงุศรีอยุธยา 34,459.00

155 ทุนพรรคประชาธิปัตย์ กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

156 ทุนบริษัทโบนาส  ประเทศเบลเยี่ยม กรงุศรีอยุธยา 14,934.00

157 ทุนคณะชาวบ้านช่างหล่อ กรงุศรีอยุธยา 15,000.00

158 ทุนบริษัทโรงงานดีไล้ทก์ารทอ จ ากดั กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

159 ทุนพระบริรักษ์นิติเกษตร กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

160 ทุนจิตตเกษม  คุณชยางกูร กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

161 ทุนเชวง-ไน้  เคียงศริิ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

162 ทุนคุณหญิงสปุรียา-ประวิตร ณ อยุธยา กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

163 ทุนนายวิชา  เศรษฐบุตร กรงุศรีอยุธยา 25,000.00

164 ทุนดวงฤทยั (นางกาญจนา  พุ่มบ้านเช่า) กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

165 ทุนมหาสนัทนะ (นางฉะม้าย อนุบาลสกลเขตต)์ กรงุศรีอยุธยา 444,200.00

166 ทุนมัณฑนา  รักสตัย์มั่น กรงุศรีอยุธยา 11,200.00

167 ทุนใย  ลีละบุตร (พ.อ.ยิ้ม ลีละบุตร) กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

168 ทุนเครือวัลย์-ชนันท ์ หวังเจริญ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

169 ทุนคุณหญิงศวง วิเศษศภุวัตร์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

170 ทุนร าไพ  โสภณหิรัญรักษ์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

171 ทุนพลเอกประยุทธ  จารมุณี กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

172 ทุนคุณหญิงสหุร่าย  สวีะรา กรงุศรีอยุธยา 695,800.00

รวม 20,487,279.51

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

173 ทุนคุณแม่ย้อย  วัฒนสกุล และบุตร กรงุศรีอยุธยา 60,000.00

174 ทุนท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค กรงุศรีอยุธยา 3,000.00
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175 ทุนมูลนิธิฮ่ัวเคี้ ยวปอเตก็เซียงติ้ ง กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

176 ทุนโชติกเสถยีรและหงสะเดช กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

177 ทุนวิรฬุหสกุล กรงุศรีอยุธยา 23,000.00

178 ทุนพลเอกเปรม  ติณสลูานนท์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

179 ทุนคุณยายส าราญ  ทรัพย์มี กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

180 ทุนสดุใจ  บุญยศรีสวัสดิ์ กรงุศรีอยุธยา 25,000.00

181 ทุนนายเชิด-นางสนิท ใช้ไววิทย์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

182 ทุนเอื้องฟ้า กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

183 ทุนนายชาญ-นางพะเยีย  หิมะทองค า กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

184 ทุนกลุ่มสภุาพสตรีออสเตรเลีย กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

185 ทุนนายบุญส่ง-ประยงค-์บุญชัย  ชัยกติติศลิป์ กรงุศรีอยุธยา 1,896,000.00

186 ทุน ม.ร.ว.อรวลี-ถกล  มาณะวิทย์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

187 ทุนเวก  ศรีตรัย กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

188 ทุนนายวิรัตน์  สนิทตัตะโสภณ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

189 ทุนรัตนาภรณ์  เบี้ยวไข่มุข กรงุศรีอยุธยา 67,000.00

190 ทุนสงัด วาทยานนท์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

191 ทุนเลก็ จุณณานนท์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

192 ทุนแพทย์หญิงประลมภ์  ศกุนตนาค  กรงุศรีอยุธยา 87,000.00

193 ทุนแพทย์หญิงผ่องผวิ สงิหะ กรงุศรีอยุธยา 62,000.00

194 ทุนนายสมศกัดิ์  สถริโกศลวงศ์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

195 ทุนราชกรีฑาสโมสร กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

196 ทุนนางจันทรา นิวาตวงศ์ กรงุศรีอยุธยา 263,985.91

197 ทุนพันโทอดุม-ประภัสสร เพช็รศริิ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

198 ทุนหลวงไกรฤกษ์ราชเสวี กรงุศรีอยุธยา 57,000.00

199 ทุนนางทองพูน  เผ่าพนัส กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

200 ทุนนายแสงชัย  วีระกมลมาลย์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

201 ทุนนายนิวาต  วิชิตชลชัย กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

รวม 23,280,265.42

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

202 ทุนนางล้ิม  ศริิพันธนะ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

203 ทุนนาวาอากาศตรีอนันต-์นางสมุณฑา  วรฉัตร กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

204 ทุนนายทว-ีนางเพญ็ศรี  อศัวนนท์ กรงุศรีอยุธยา 15,000.00

8



205 ทุนสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

206 ทุนนายหยัง หล้ิว ซิง กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

207 ทุนนายประเทอืง-นางอนงค์ คงข า กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

208 ทุนธนิสร์-ทวิาวรรณ จิตรบ ารงุ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

209 ทุนเสง่ียม กติิมงคล กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

210 ทุนพลตรีประสาน-ลออ ประศาสน์สารกจิ กรงุศรีอยุธยา 220,000.00

211 ทุนด ารง-บุรีรัตน์ ชลวิจารณ์ กรงุศรีอยุธยา 14,000.00

212 ทุนสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณีวัฒนา กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

213 ทุนนายซวย พุย กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

214 ทุนประดับ พืชผล กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

215 ทุนพล.ต.ประมาณ-คุณหญิงเจริญ อดิเรกสาร กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

216 ทุนโครงการอาหารกลางวัน กรงุศรีอยุธยา 150,000.00

217 ทุนพลตรีฟ้ืน  อตัถะโยธิน กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

218 ทุนนางตาบ สวุรรณรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 7,800.00

219 ทุนชาญวุฒิ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

220 ทุนเสน่ห์ โชติกเสถยีร กรงุศรีอยุธยา 24,000.00

221 ทุนคุณหญิงทองดี อชัราชทรงศริิ กรงุศรีอยุธยา 11,000.00

222 ทุนนางชม้อย ทพิย์โส กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

223 ทุนนางสาวศรีภัทร  เนตรทศัน์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

224 ทุนคุณหญิงกอบลาภ  เยน็มะโนช กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

225 ทุนบริษัทโฟร์โมสต์  จ ากดั กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

226 ทุนพลเอกบุญชัย  บ ารงุพงษ์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

227 ทุนพลเรือเอกนิพนธ-์คุณหญิงปราณีต  ศริิธร กรงุศรีอยุธยา 110,000.00

228 ทุนท่านคุณหญิงหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร กรงุศรีอยุธยา 7,500.00

229 ทุนโครงการช่วยเหลือคนหูหนวกทางไปรษณีย์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

230 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก(ไถ่ถอนพันบัตรเงินกู้) กรงุศรีอยุธยา 160,000.00

รวม 24,279,565.42

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

231 ทุนนวมะรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

232 ทุนโปษกฤษะ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

233 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก(ไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้) กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

234 ทุนพัฒโนดม กรงุศรีอยุธยา 100,000.00
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235 ทุนสารศริิ  แสงทวีป กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

236 ทุนสวุรรณ-ดวงกมล  จันทร์สม กรงุศรีอยุธยา 2,500.00

237 ทุนเวก  เสาวลักษณ์ กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

238 ทุนนายเรียง-นางระเวง   สนธินาค กรงุศรีอยุธยา 15,000.00

239 ทุนจากรายการคล่ืนลูกใหม่ กรงุศรีอยุธยา 64,500.00

240 ทุนศรีนครไทย กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

241 ทุนเพชรศริิ กรงุศรีอยุธยา 13,000.00

242 ทุนเงินฝากพิเศษโอนจากบัญชี 195,196,198,205 กรงุศรีอยุธยา 166,489.94

243 ทุนรจิต   แสงรจุิ กรงุศรีอยุธยา 22,000.00

244 ทุนนางประจวบ  ผ่องใส กรงุศรีอยุธยา 7,000.00

245 ทุนจิระพฤฒิ กรงุศรีอยุธยา 145,000.00

246 ทุนนางอภิรักษ์จรรยา (นุ่ม ก้องสมุทร) กรงุศรีอยุธยา 18,700.00

247 ทุน พ.ต.อ.ชัยช่วย งานทวี กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

248 ทุนนายกมิสมุและนางทองพูน สวุรรณประทปี กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

249 ทุนนายช้ืน มั่งใจงาม กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

250 ทุนนางบุญสม-นายสวุัฒน์  รัตนสาร กรงุศรีอยุธยา 35,100.00

251 ทุนนายสเุชาวน์ กสพัินธ์ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

252 ทุนเพลินพิศ อมรทวีพร กรงุศรีอยุธยา 6,100.00

253 ทุนจีรนันท ์ ชมแข กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

254 ทุนสาวิตรี  สนิสวุงศ์ กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

255 ทุนคุณแม่ทองค า เดชะเทศ กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

256 ทุนลีลา  กาญจนาคม กรงุศรีอยุธยา 3,000.00

257 ทุนคุณแม่กดิฟ้อง  แซ่เอ้า กรงุศรีอยุธยา 146,500.00

258 ทุนนางอไุร  เลาหเรณู กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

259 ทุนพล.อ.ต.ปราโมทย-์นางสพุรรณี เชยนาค กรงุศรีอยุธยา 36,000.00

รวม 25,214,455.36

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

260 ทุนกนิษฐเสวี กรงุศรีอยุธยา 10,100.00

261 ทุนเพ้ียน-วีรพรรณ  ปิติวรรณ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

262 ทุนนางสาวเร่ิม  บูรณฤกษ์ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

263 ทุนนางสดุใจ  แก้วเพ้ง กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

264 ทุนนางสาวสอาง  ศริิสมัพันธ์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00
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265 ทุน ม.จ.ฐิติพันธ์  ยุคล กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

266 ทุนนางนงเยาว์ (ชินะโชต)ิ เวชากุล กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

267 ทุนนางศริินทร์  สลิดอ าไพ กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

268 ทุนนายไตก-ีนางล้ิม  แซ่เฮง กรงุศรีอยุธยา 16,700.00

269 เงินทุนมูลนิธิฯเงินฝากรายย่อย กรงุศรีอยุธยา 3,756,877.17

270 ทุน ศ.น.พ.วสนัต-์พ.ญ.วัจนา จงเจษฏ์ กรงุศรีอยุธยา 500.00

271 กองทุนมรดกคุณชวนช่ืน กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

272 ทุนอาจารย์อบุล  รักตประจิต กรงุศรีอยุธยา 40,000.00

273 ทุนพล.อ.เสริม-คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

274 ทุนพล.อ.ต.อ านาจ-คุณหญิงสวุภัทร ด าริกาญจน์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

275 ทุนพล.ท.จิตรยุทธ-คุณค าแปง  ไกรสรพงษ์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

276 ทุนผู้บริจาครายย่อย กรงุศรีอยุธยา 62,559.13

277 ทุนดอกเบี้ย กรงุศรีอยุธยา 48,849.00

278 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (เงินบริจาค) กรงุศรีอยุธยา 931,255.28

279 ทุนนางสาวศรี  จิณณาสา กรงุศรีอยุธยา 279,070.75

280 ทุนนางสาวศรี  จิณณาสา กรงุศรีอยุธยา 182,795.48

281 ทุน MR.LEO  WIENANDS กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

282 ทุนพรนิภา  โชติกเสถยีร  กรงุศรีอยุธยา 67,500.00

283 ทุนสณุี  เพญ็ภาคกุล กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

284 ทุนนายชวรัตน์-นางทศันีย์  ชาญวีรกุล กรงุศรีอยุธยา 200,000.00

285 ทุนนายเสน่ห์-นางขจิตพรรณ  ไทยเพช็ร  กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

286 ทุนนางจุไรรัตน์  จันจงเจริญชัย กรงุศรีอยุธยา 4,500.00

287 ทุนช่วย  นนทะนาคร กรงุศรีอยุธยา 13,000.00

288 ทุนนางรณกจิปรีชา (บัวศรี) กรงุศรีอยุธยา 16,000.00

รวม 31,305,162.17

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

289 ทุนนายประมุธ-นางสภุาพ  บุณยะรัตน์ กรงุศรีอยุธยา 140,000.00

290 ทุนนายเจือบุญ  วงศรั์ตน์ กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

291 ทุนทองสขุ  ชมธัมยา กรงุศรีอยุธยา 7,000.00

292 ทุนคุณแม่ตุ๊กตา  อภิชาติบุตร กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

293 ทุนนางสาวชมพิศ  พจนพร้ิง กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

294 ทุนนิลรัตน์  พัชรินทร์ตนะกุล กรงุศรีอยุธยา 10,000.00
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295 ทุนผาสขุ  กองพลพรหม กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

296 ทุนนายแก้วขวัญ  วัชรโรทยั กรงุศรีอยุธยา 40,000.00

297 ทุนกจิกงัวาล กรงุศรีอยุธยา 85,000.00

298 ทุนสนุทรี  เนติลักษณวิจารณ์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

299 ทุนกลุ่มปิโตรเคมี  เครือซีเมนต์ไทย กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

300 ทนุคณุแม่เอื้อนอรรถโสภติ  พจนพิสทุธ์ (เอื้อน จามรกุล) กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

301 ทุนลุ่มเจริญ กรงุศรีอยุธยา 2,000.00

302 ทุนนายโชติ - นางเสนาะจิตร  สวุรรณโพธิ์ศรี กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

303 ทุนมูลนิธิพ่อยวง - แม่หมอม  เขียวอนั กรงุศรีอยุธยา 21,500.00

304 ทนุนายวุฒิพงษ์ - นางศริิมา  สขุสมานพาณิชย ์และครอบครัว กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

305 ทุนนายยง - นางวินิจ  เรืองไชย กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

306 ทุน นางสาวบุษกร  เมธางกูร กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

307 ทุนนางสาวสริิวัณณ์  อรณุลักษณ์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

308 ทุนนางสาวสดุา  ชูเกยีรติชัย กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

309 ทุนนางบุญชู  ตระกูล กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

310 ทุนนางสาวอ ารงุ   ศริิวัฒนกุล กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

311 ทุนนางสาวภิราภรณ์   ศตะสขุ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

312 ทุนนางวรานุช-พลเอกภัทรวิทย์  หงสประภาส กรงุศรีอยุธยา 162,000.00

313 ทุนนายพิเชษฐ   หลงประดิษฐ์ กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

314 ทุนนางรัตนา  มีนะโยธิน กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

315 ทุนตันติเฉลิม กรงุศรีอยุธยา 135,000.00

316 ทุนนาวาโทตาปน์ - นางสงัวรณ์  ภมุมะโสภณ กรงุศรีอยุธยา 32,000.00

รวม 32,571,662.17

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

317 ทุนพระยาบริหารนครินทร์ - คุณหญิงอนิ กรงุศรีอยุธยา 111,300.00

318 ทุนก าภ ู  ณ อยุธยา กรงุศรีอยุธยา 3,000.00

319 ทุนนายวิชาญ - นางสายพิณ  พหลโยธิน กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

320 ทุนนายเฉลิม-เพญ็ศรี-วิมลพรรณ   นฤนาทวานิช กรงุศรีอยุธยา 6,000.00

321 ทุนสวุรรณ  นิรันดร์ กรงุศรีอยุธยา 7,000.00

322 ทุนพลอากาศเอกหะริน  หงสกุล กรงุศรีอยุธยา 1,000.00

323 ทุนนายสวาท-นางจ าเนียร  อ้นเกษม กรงุศรีอยุธยา 5,000.00
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324 ทุนนางใช้   สุ่นสวัสดิ์ กรงุศรีอยุธยา 16,100.00

325 ทุนคุณหญิงบุญเล่ือน   เครือตราชู กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

326 ทุนยุกต-์พะยอม-สมุนา   ลิมทรง กรงุศรีอยุธยา 208,000.00

327 ทุนนายธงชัย   มานะพันชานันท์ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

328 ทุนโชติ   ชนาทพิย์  จูตระกูล กรงุศรีอยุธยา 135,000.00

329 ทุนนางสอาด    ชินะโชติ กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

330 ทุนนายละออง-นางเพ่ิม  เรืองสวัสดิ์  กรงุศรีอยุธยา 29,200.00

331 ทุนนายบุญจง   ล้ินอดุมพร กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

332 ทุนชัชลิต    ตันหยงมาศ กรงุศรีอยุธยา 10,100.00

333 ทุนนาวาเอกดร.วิษณเุทพ   ศลิปบรรเลง กรงุศรีอยุธยา 68,500.00

334 ทุนนิตยา   มหากุศล กรงุศรีอยุธยา 20,100.00

335 ทุนบังอร   ชินตระการ กรงุศรีอยุธยา 5,000.00

336 ทุนพลเอกสกณัห์     สถติยุทธการ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

337 ทุนกองทุนสมศรี     กติิญาณทรัพย์ กรงุศรีอยุธยา 30,000.00

338 ทุนศ.ดร.ปัญญา     บริสทุธิ์ กรงุศรีอยุธยา 66,179.97

339 ทุนปรีชาหาญ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

340 ทุนพรนิสา  พรประภา กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

341 ทุนนายประดิษฐ์  สมบุญเจริญ กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

342 ทุนนายสพุล-นางศริิ  เกยีรติด ารงวัฒน์ กรงุศรีอยุธยา 18,500.00

343 ทุนวีระ  วีระกุล กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

344 ทุนอ านวยกจิ-หอพักสตรีเจ้าจอม กรงุศรีอยุธยา 6,000.00

345 ทุนคุณแม่รัตนา   ค าศริิวัชยา กรงุศรีอยุธยา 35,000.00

รวม 33,647,642.14

ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน (บาท)

346 ทุนคุณแม่ตวน  บุญลยางกร กรงุศรีอยุธยา 26,600.00

347 ทุน น.อ.จุลวิทย์   รอดสทุธิ กรงุศรีอยุธยา 20,000.00

348 ทุน ร.ท.สเุทพ-นางวัลลี    ยุกตะเสวี กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

349 ทุนนายไพโรจน์-นางนฤมล    สวุรรณกร กรงุศรีอยุธยา 10,000.00

350 ทนุนาวาเอกสทิธิศกัดิ์-นางพัชสดุา-ด.ญ.ธนพรรณ สพุรรณพงศ์ กรงุศรีอยุธยา 22,000.00

351 ทุนประเสริฐ-ศรีประภา  นิชโรจน์ กรงุศรีอยุธยา 7,200.00

352 ทุนยอด-ทองใบ-บุญสม  ธีระพิบูลย์ กรงุศรีอยุธยา 3,000.00

353 ทุนพล.ต.ต.เขจร-ม.ล.ยุพดี   ศริิวรรณ กรงุศรีอยุธยา 55,300.00
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354 ทุนพลโทวิรัตน์-ชวัลรัตน์  ทองอ่อน และครอบครัว กรงุศรีอยุธยา 50,000.00

355 ทุนนางจิรนันท ์   วิเศษสขุ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

356 ทุนมูลนิธิวิวัฒน์-อรณุ  ชีวะประภานันท์ กรงุศรีอยุธยา 3,000.00

357 ทุนคุณแม่ลัดดา   วงศว์ิเชียร กรงุศรีอยุธยา 14,000.00

358 ทุนนางเพญ็โฉม   วสนัตสงิห์ กรงุศรีอยุธยา 100,000.00

รวม 34,068,742.14

ขอรับรองรายการข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       ประธานกรรมการ

                                   (นายศขุสน่ัน  โชติกเสถยีร)

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       เหรัญญิก

                                     (นายธงชัย   ณ  นคร)

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       เลขาธิการ

                                     (นางมลิวัลย์     ธรรมแสง)



ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร  จ านวนเงิน(บาท) 

1 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ดอกเบี้ยสะสม) กรงุเทพ 251,789.40

2 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ดอกเบี้ยสะสม) กรงุเทพ 806,543.57

3 ทุนนายคล้าย - นางจีบ  พูลเกษ กรงุเทพ 42,495.90

4 ทุนปริก  ตัณฑกุิล กรงุเทพ 9,933.12

5 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (เงินบริจาค) กรงุเทพ 212,000.00

6 ทุน ม.ร.ว.รสลิน  คัคณางค์ กรงุเทพ 23,000.00

7 ทุนเศรษฐเสถยีร กรงุเทพ 21,265.19

8 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (บริจาค) กรงุเทพ 259,264.37

9 ทุนนางนันทนา  กติติโกวิท กรงุเทพ 10,000.00

10 ทุน ร.ท.หาญ  ณรงค์รอน กรงุเทพ 5,000.00

11 ทุนพลตรีวิเชียร - คุณหญิงอารี  สตุันนานนท์ กรงุเทพ 10,000.00

12 ทุน ม.ร.ว.เสริมศรี  เกษมศรี กรงุเทพ 50,000.00

13 ทุนนางจินดา  เมนะเศวต กรงุเทพ 10,900.00

14 ทุนพระปฏเิวทย์วิศษิฎ-์สาย เลขยานนท ์ปฎิเวทย์วิศษิฎ์ กรงุเทพ 23,429.00

15 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (บริจาค) กรงุเทพ 138,421.91

16 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ทุนยูนัม) กรงุเทพ 6,446.51

17  ทุน ม.ล. ป้อง  มาลากุล กรงุเทพ 10,000.00

18 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กรงุเทพ 250,000.00

19 ทุนสณุี  ชังคมานนท์ กรงุเทพ 327,500.00

20 ทุนคุณยายกลีบ  เปาโรหิตย์ กรงุเทพ 11,600.00

21 ทุนสวัสดิการ ส.ป.อ. กรงุเทพ 26,189.84

22 ทุนนางพร้อม  ณ นคร กรงุเทพ 5,000.00

23 ทุนฉลวย - คลอจิตต์  ฤทธารมย์ กรงุเทพ 185,474.40

24 ทุนเชย  สคุนธมาน กรงุเทพ 5,100.00

25 ทุนอานันโทไทย กรงุเทพ 2,000.00

รวม 2,703,353.21

มูลนธิิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ์

รายละเอียดเงินทนุจัดตั้งทนุเพื่อหาดอกผล

พ.ศ.  2560
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ล าดบัที่ ช่ือทุน ช่ือธนาคาร  จ านวนเงิน(บาท) 

26 ทุนนางเน้ย  คณาธนะวนิชย์ กรงุเทพ 15,000.00

27 ทุนอนุสรณ์ ม.ล.ทวีวัฒน์  สนิทวงศ์ กรงุเทพ 20,000.00

28 ทุนกวี เหวียนระวี - คุณหญิงละมูน  มีนะนันท์ กรงุเทพ 10,000.00

29 ทุนศรีสรราชก าภู กรงุเทพ 31,510.00

30 ทุนอนุสรณ์เจริญ  ปัตตะพงศ์ กรงุเทพ 308,535.00

31 ทุนนางสดุาพร  อสิปีระดิฐ กรงุเทพ 20,000.00

32 ทุนอนุสรณ์หม่อมสบื  หัสดินทร ณ อยุธยา กรงุเทพ 10,000.00

33 ทุนคุณหญิงกลาโหมราชเสนา (มิ ปาณิกบุตร) กรงุเทพ 20,000.00

34 ทุนคุณหญิงเจือ  นครราชเสนี กรงุเทพ 59,600.00

35 ทุนคุณหญิงอาภรณ์  กฤษณามระ (คชเสนี) กรงุเทพ 10,000.00

36 ทุนพระเทพคุณาธาร จิรปุณโณ (ด.เจียม  กุลละวนิชย์) กรงุเทพ 189,350.00

37 ทุนบริษัทบางกอกเงินทุน จ ากดั กรงุเทพ 500.00                

38 ทุนมูลนิธินางผกา  ดิลกแพทย์ กรงุเทพ 10,000.00

39 ทุนคุณหญิงกมลา  ไกรฤกษ์ กรงุเทพ 10,000.00

40 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กรงุเทพ 50,000.00

41 ทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กรงุเทพ 50,000.00

42 ทุนนายประภัสสร์  พิพิธโภคา กรงุเทพ 12,000.00

43 ทุนมาเรีย กรงุเทพ 106,200.00

44 ทุนสง่า - นางป่ิน - พ.อ.อ.สพุจน์  ทองพูน กรงุเทพ 10,000.00

45 ทุนชาวไทยในเบลเยี่ยม (นางภควดี วูด๊ ประธาน) กรงุเทพ 40,665.00

46 ทุนสร้างตึกฝึกอาชีพคนหูหนวก กรงุเทพ 2,179,315.66

รวม 5,866,028.87

ขอรับรองรายการข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       ประธานกรรมการ

                                   (นายศขุสน่ัน   โชติกเสถยีร)

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       เหรัญญิก

                                  (นายธงชัย  ณ  นคร)

                       ลงช่ือ……………………………………………………...………       เลขาธิการ

                                     (นางมลิวัลย์     ธรรมแสง)


