
ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 นางสาวอรพินท รัตนโชติพานิช 500,000               บาท

2 นางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์สุข 500,000               บาท

3 นายจีระสิทธิ์ กองออนศรี 500,000               บาท

4 นางสวางจิตร ศรีแกว ณ วรรณ 500,000               บาท

5 นางสาวประภาพร พึงรุงเรืองวัฒนา 500,000               บาท

6 นางใหพร กิตติกูล 500,000               บาท

7 นางสาวเสาวลักษณ ปริบุญณะ 500,000               บาท

8 นางสาวฐิติมา ยอดระยับ 500,000               บาท

9 นายปณิพัท กฤษสมัคร 500,000               บาท

10 นายปาน ปานขาว 500,000               บาท

11 นางสาวรุงนภา พิทักษตันสกุล 500,000               บาท

12 นายดนัย นาคประเสริฐ 500,000               บาท

13 นางสาววิภาวี ชั้นโรจน 500,000               บาท

14 นางประพิศ วองเทียม 500,000               บาท

15 นางสาวจรัสแสง แจมใส 500,000               บาท

16 นายสาคร รจนัย 500,000               บาท

17 นางสาวพเยาว พรหมพันธุใจ 500,000               บาท

18 นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ 500,000               บาท

19 นายฉลอง เกิดศรี 500,000               บาท

20 นางปริศนา พันธสําลี 500,000               บาท

21 นางนิษฐพิศา มากสุริวงษ 500,000               บาท

22 นางสาวอัจฉราภรณ วงศสุขศรี 500,000               บาท

23 นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 500,000               บาท

24 นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม 500,000               บาท

25 นางสาววัลลิภา สุชาโต 500,000               บาท

รายชื่อสมาชิกหลักกรมวิชาการเกษตร

เริ่มคุมครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564

ทุนประกัน



26 นางสาวชอออย กาฬภักดี 500,000               บาท

27 นางสาวธนาวดี ค้ําชู 500,000               บาท

28 นายสมชาย ผะอบเหล็ก 500,000               บาท

29 นางปทมา กิมศรี 500,000               บาท

30 นายธีรวุฒิ ชุตินันทกุล 500,000               บาท

31 นางสุภาภรณ สาชาติ 500,000               บาท

32 นายพฤกษ คงสวัสดิ์ 500,000               บาท

33 นายทัศนัย เพิ่มสัตย 500,000               บาท

34 นายสุพล สมภูงา 500,000               บาท

35 นางสาวรัชนี ศิริยาน 500,000               บาท

36 นางมะลิ นาคขํา 500,000               บาท

37 นายอานันต ศรีสวัสดิ์ 500,000               บาท

38 นางสมจิตร มั่นคง 500,000               บาท

39 นางสาวปรีดา หมวดจันทร 500,000               บาท

40 นางธิดาพร ทาวเชื้อลาว 500,000               บาท

41 นางสาวสุภาพร ชุมพงษ 500,000               บาท

42 นางนิตยา คงสวัสดิ์ 500,000               บาท

43 นายบุญเกื้อ ทองแท 500,000               บาท

44 นายไพรัตน ชวยเต็ม 500,000               บาท

45 นางสาวยุพาพร ภาพันธ 500,000               บาท

46 นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย 500,000               บาท

47 นายสําเริง ชางประเสริฐ 500,000               บาท

48 นายศุกร เก็บไว 500,000               บาท

49 นางรวี ผองศรี 500,000               บาท

50 นายเกรียงไกร สุภโตษะ 500,000               บาท

51 นางพัจนา สุภาสูรย 500,000               บาท

52 นางสาวรุงทิวา รอดจันทร 500,000               บาท

53 นางสาวฮามีนะห กาลอม 500,000               บาท



54 นางสาวสายน้ํา อุดพวย 500,000               บาท

55 นางสาวณัฐธิดา ทองนาค 500,000               บาท

56 นางสาวชัชธนพร เกื้อหนุน 500,000               บาท

57 นางสาวปยะนันท วิวัฒนวิทยา 500,000               บาท

58 นายประกิจ จันทรติ๊บ 500,000               บาท

59 นางมลิสา เวชยานนท 500,000               บาท

60 สิบเอกอิสริยะ สืบพันธุดี 500,000               บาท

61 นางสาวศิริพร สอนทาโก 500,000               บาท

62 นางณัฏฐพร อุทัยมงคล 500,000               บาท

63 นางสาวจริญญา เนตรภักดี 500,000               บาท

64 นางสาวสุนิสา ผานพินิจ 500,000               บาท

65 นายมงคล ไพรเขียว 500,000               บาท

66 นายภัสชญภณ หมื่นแจง 500,000               บาท

67 นางสุมาลี มวงมณี 500,000               บาท

68 นายกฤษณะ แชมอุบล 500,000               บาท

69 นายอํานาจ รุงจรูญ 500,000               บาท

70 นายกิตติพัฒน ใจซื่อ 500,000               บาท

71 นายศักดินันท จันทคณานุรักษ 500,000               บาท

72 นายสมชาย จันทรหอม 500,000               บาท

73 นางสาวชุติกาญจน ใจแล 500,000               บาท

74 นายนพรัตน รื่นภิรมย 500,000               บาท

75 นายกรกวี พิมพา 500,000               บาท

76 นางสาวพรวิภา โสภณพัฒนะโภคา 500,000               บาท

77 นางสาวศิริวรรณ บัวบาน 500,000               บาท

78 นางสาวรัตนา เชื้อเผือก 500,000               บาท

79 นายศักดิ์เจริญ สวนจันทร 500,000               บาท

80 นางสาวกณิศ ชัยทับ 500,000               บาท

81 นางสาวกรณัท นาวีรัตน 500,000               บาท



82 นายนพดล คมสัน 500,000               บาท

83 นายพิชัยยุทธ แดงนา 500,000               บาท

84 นางสาวปญชรัศม บุญยะราศรี 500,000               บาท

85 นางสาวจิรวรรณ ถาวรรักษ 500,000               บาท

86 นางเอื้อมพร วีระนนท 500,000               บาท

87 นายฐิติพงษ เพ็งแพง 500,000               บาท

88 นายญาดา ดีดวงพันธ 500,000               บาท

89 นายสุภัทร หนูสวัสดิ์ 500,000               บาท

90 นายมนูญ อรุณพันธุ 500,000               บาท

91 นายเมธาสิทธิ์ คนการ 500,000               บาท

92 นางสาวกุลยา สุวรรณรัตน 500,000               บาท

93 นางสาวพรทิพย แยมสุวรรณ 500,000               บาท

94 นางสาวศิรินภา มีแกว 500,000               บาท

95 นางแขจรรยา สีระแกว 500,000               บาท

96 นางสาวรุงทิพย อุทุมพันธ 500,000               บาท

97 นางวรัญญา มาลี 500,000               บาท

98 นางสาวบุษบง มนัสมั่นคง 500,000               บาท

99 นางอุราพร หนูนารถ 500,000               บาท

100 นางสาวณฐมน แกวนุย 500,000               บาท

101 นายอิทธิพล บรรณาการ 500,000               บาท

102 นายสิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์ 500,000               บาท

103 นายอนุสรณ พงษมี 500,000               บาท

104 นายอิศเรส เทียนทัด 500,000               บาท

105 นายอาทิตย รักกสิกร 500,000               บาท

106 นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท 500,000               บาท

107 นายสมเกียรติ กลาแข็ง 500,000               บาท

108 นายเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 500,000               บาท

109 นางสาวอทิติยา แกวประดิษฐ 500,000               บาท



110 นายไตรเดช ขายทอง 500,000               บาท

111 นายสิริชัย สาธุวิจารณ 500,000               บาท

112 นางสาวชลธิชา รักใคร 500,000               บาท

113 นางสาววาสนา ฤทธิ์ไธสง 500,000               บาท

114 นายอลงกต โพธิ์ดี 500,000               บาท

115 นายกัมปนาท บุญสิงห 500,000               บาท

116 นางสาวประนอม ใจอาย 500,000               บาท

117 นายนิรันดร ดิษฐกระจัน 500,000               บาท

118 นางกฤษฎาพร สุรินทร 500,000               บาท

119 นายทรงศิลป บุญทองโท 500,000               บาท

120 นายทวีพงษ ณ นาน 500,000               บาท

121 นายเสกสรรค วรรณกรี 500,000               บาท

122 นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉม 500,000               บาท

123 นายขจรวิทย พันธุยางนอย 500,000               บาท

124 นายปรีชา แสงโสดา 500,000               บาท

125 นางสาวจุฑามาส ศรีสําราญ 500,000               บาท

126 นายอภิชาติ พลปถพี 500,000               บาท

127 นายจําลอง กกรัมย 500,000               บาท

128 นางเอมอร เพชรทอง 500,000               บาท

129 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย 500,000               บาท

130 นางศิริลักษณ พุทธวงค 500,000               บาท

131 นางสาวศิลดา ประนาโส 500,000               บาท

132 นางสาวอัญชลี ชาวนา 500,000               บาท

133 นางสาวอุบล หินเธาว 500,000               บาท

134 นายมะนิต สารุณา 500,000               บาท

135 นางปราณี วรเนตรสุดาทิพย 500,000               บาท

136 นายบุญธรรม ศรีหลา 500,000               บาท

137 นายสงัด ดวงแกว 500,000               บาท



138 นายปญญา พุกสุน 500,000               บาท

139 นายอุกกฤษ ดวงแกว 500,000               บาท

140 นายณพงษ วสยางกูร 500,000               บาท

141 นางนิลุบล ทวีกุล 500,000               บาท

142 นายมนตรี ปานตู 500,000               บาท

143 นางสิริรัตน พุมพวง 500,000               บาท

144 นายวัฒนธนัน ศรีตะลหฤทัย 500,000               บาท

145 นางสาวเบญจรัตน เลิศการคาสุข 500,000               บาท

146 นางสาวนภา บุญสังข 500,000               บาท

147 นายศักดิ์เศวต เศวตเวช 500,000               บาท

148 นางสาวนงนุช ชางสี 500,000               บาท

149 นายกองกษิต สุวรรณวิหค 500,000               บาท

150 นางสาวออยทิพย อัทยาพันธ 500,000               บาท

151 นางจารุวรรณ อิศเรนทร 500,000               บาท

152 นางภาธิตา เลงระบํา 500,000               บาท

153 นางเรวดี อนุศิริ 500,000               บาท

154 นายเพื่อม วุนซิ้ว 500,000               บาท

155 นายจันทร คงคุณ 500,000               บาท

156 นายพิทักษ พรหมเทพ 500,000               บาท

157 นางสาววนิดา เลาสกุลชัย 500,000               บาท

158 นายสุรพงษ ศรีเพ็ญ 500,000               บาท

159 นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง 500,000               บาท

160 นางกชกร บัตรวิเศษ 500,000               บาท

161 นายพงศศักดิ์ พรหมพันธุ 500,000               บาท

162 นายชาตรี มณีจันทร 500,000               บาท

163 นายไพฑูรย ศรีทอน 500,000               บาท

164 นายสาโรจน ตะเภาลอย 500,000               บาท

165 นายณรงคชัย มินศิริ 500,000               บาท



166 นายทนง ซุนเจา 500,000               บาท

167 นางจินตนา บุญทิพย 500,000               บาท

168 นางวรรณา ปรีดิวิสุทธิ์ 500,000               บาท

169 นางพรรษา มินศิริ 500,000               บาท

170 นายธเนศ ทวมทอง 500,000               บาท

171 นายสมควร จูเจย 500,000               บาท

172 นายบุญเรือง ศรีวิชัย 500,000               บาท

173 นายสมพงษ ปนซางคอน 500,000               บาท

174 นายบุญยืน นาครักษ 500,000               บาท

175 นางศิริวรรณ ศรีมงคล 500,000               บาท

176 นายบุญเทิง มิ่งขวัญ 500,000               บาท

177 นายประเสริฐ ทาวเชื้อลาว 500,000               บาท

178 นายชูวิทย หงษทอง 500,000               บาท

179 นายวิชา สีแจม 500,000               บาท

180 นายอภิชัย อยูเอี่ยม 500,000               บาท

181 นายมนตรี สุทธานุกูล 500,000               บาท

182 นางสุมาลา ตะอุน 500,000               บาท

183 นายสินเจริญ ภูมิธิ 500,000               บาท

184 นายสุทิน แกวบุตรดี 500,000               บาท

185 นางสาวนิตยา โพนทัน 500,000               บาท

186 นายสิทธิศักดิ์ ศรีเพ็ชร 500,000               บาท

187 นายมานพ วงศคํามา 500,000               บาท

188 นายอํานาจ ธูปศิริ 500,000               บาท

189 นางสาวนภาศิริ ศิริมาลา 500,000               บาท

190 นายพินิจ ขุมเงิน 500,000               บาท

191 นายสมพร มุงอาษา 500,000               บาท

192 นายบุญลอม ถิ่นตะเคียน 500,000               บาท

193 นายสุทิน สุวรรณชาติ 500,000               บาท



194 นายจิระพันธ ยิ่งวุฒิวรกุล 500,000               บาท

195 นายทักสิน วงษพิทักษ 500,000               บาท

196 นายปรีชากร เสนเผือก 500,000               บาท

197 นางปยะธิดา หยุนสมาน 500,000               บาท

198 นางสาวอนันต ปุกทะเล 500,000               บาท

199 นางสาวสุรียมาศ ยินดียม 500,000               บาท

200 นายดํารงณเกียรติ ศรีลาชัย 500,000               บาท

201 นางสาววรรณนิษา คําแหง 500,000               บาท

202 นายกองไกร แกวไพฑูรย 500,000               บาท

203 นางยุพิณ ผานอน 500,000               บาท

204 นางยุภาภรณ กอบัวแกว 500,000               บาท

205 นางสาวสรญา เรืองฤทธิ์ 500,000               บาท

206 นายถนัด กันตสุข 500,000               บาท

207 นายยุทธจักร สมสวย 500,000               บาท

208 นายเสรี ตูดํา 500,000               บาท

209 นางสาวนงฤดี สังขวิเศษ 500,000               บาท

210 นางเสาวลักษณ เนตรรุง 500,000               บาท

211 นางสาวเกษร รัตนจิตต 500,000               บาท

212 นายมานิตย สุขนิมิตร 500,000               บาท

213 นางสาวศันสนีย หลิมยานกวย 500,000               บาท

214 นายโสพี จําปาดี 500,000               บาท

215 นายพิทักษ บุญเชื่อม 500,000               บาท

216 นายเจริญ แสนทวีสุข 500,000               บาท

217 นายสําเนียง ไชยวรรณ 500,000               บาท

218 นางรุงทิพย เคลาละมอม 500,000               บาท

219 นายจรัญ ทับเกลี้ยง 500,000               บาท

220 นายสังวาลย ศรีภุมมา 500,000               บาท

221 นางสาวสํารวย ฉิมกุล 500,000               บาท



222 นางนิสา ปทุมสูตร 500,000               บาท

223 นายสมพงษ ยอดสงา 500,000               บาท

224 นางเสาวภา นุวงศศรี 500,000               บาท

225 นายชุมพร ใจสาม 500,000               บาท

226 นางธัญชนก ใจสาม 500,000               บาท

227 นายจํารัส ทองทศ 500,000               บาท

228 นายเกษตร คําแกว 500,000               บาท

229 นายวิเชียร แกววงค 500,000               บาท

230 นายเอกณัฏฐ ศรีวิชัย 500,000               บาท

231 นายธีระยุทธ กฤษณา 500,000               บาท

232 นางสาวนลินนา หะระหนี 500,000               บาท

233 นางสาวกชกร โพธิ์กระสังข 500,000               บาท

234 นางนุชจรี พันธสวาง 500,000               บาท

235 นายไพฑูรย ดาวไสย 500,000               บาท

236 นายวิมล จันเทพา 500,000               บาท

237 นายธีระศักดิ์ สุภาวรรณ 500,000               บาท

238 นายยุทธนา ไชยชมภู 500,000               บาท

239 นายสุวิทย สอนวิสัย 500,000               บาท

240 นายสุรวุช บุญตานนท 500,000               บาท

241 นางพรทิพย บัวขาว 500,000               บาท

242 นายสมรักษ พึ่งโพธิ์ 500,000               บาท

243 นายชุมพล ปลอดขันเงิน 500,000               บาท

244 นางสาวปวีณา เชียรประโคน 500,000               บาท

245 นางสาวกาญจนา ถานันใจ 500,000               บาท

246 นายพีระภัทร แกวธรรม 500,000               บาท

247 นายศุภชัย ชองลมกรด 500,000               บาท

248 นายสิงหพูน วงคไข 500,000               บาท

249 นางสาวอรอินทุ ทุงสี่ 500,000               บาท



250 นายเกียรติคุณ หงษสอง 500,000               บาท

251 นายภูริวัฒน จิตขาว 500,000               บาท

252 นางบุผา จิตขาว 500,000               บาท

253 นายนิคม ทาตาล 500,000               บาท

254 นางสาวจีณภา จันทะ 500,000               บาท

255 นายโปษัณ พรหมเทวา 500,000               บาท

256 นางเบญชญา พลปถพี 500,000               บาท

257 นางทานตะวัน วงษศิริ 500,000               บาท

258 นางสาวอชิรภัสญ ถินวัลย 500,000               บาท

259 นายอุไร ปสสีแกว 500,000               บาท

260 นายวชิรวิชญ บุษบา 500,000               บาท

261 นางนิมาลา แกวสา 500,000               บาท

262 นายยุทธศักดิ์ สมคะเน 500,000               บาท

263 นายทรงศิลป พันธุพาน 500,000               บาท

264 นางสาวอัจฉรา โนนิล 500,000               บาท

265 นายสวาง โชติรัตน 500,000               บาท

266 นางนิตยา สารุณา 500,000               บาท

267 นางสาวศุภาวรานันท รันสี 500,000               บาท

268 นายสมพร มุงจอมกลาง 500,000               บาท

269 นายปยะพงษ กาบตุม 500,000               บาท

270 นายพนัส สุคะเนตร 500,000               บาท

271 นางนุชนาถ กาบตุม 500,000               บาท

272 นางสาวติ๋ม นาคอน 500,000               บาท

273 นายใหม ฟุงสุข 500,000               บาท

274 นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ 500,000               บาท

275 นายประทีป ผกานิรินทร 500,000               บาท

276 นางสาวอมรรัตน สุขครุฑ 500,000               บาท

277 นางกนกวรรณ ยิ่งวุฒิวรกุล 500,000               บาท



278 นายนิคม จุนเด็น 500,000               บาท

279 นายสําเริง คนตรง 500,000               บาท

280 นายธีระวิทย บุตตะจีน 500,000               บาท

281 นายภิรมย จอมจันทร 500,000               บาท

282 นายวานิชย ศรีสุวรรณ 500,000               บาท

283 นายสมชาย บุญประดับ 300,000               บาท

284 นางสาวจินดา ประสิทธิ์พันธุ 300,000               บาท

285 นางวริยา โพธิวงศ 300,000               บาท

286 นางสาวกาญจนา สีโอ 300,000               บาท

287 นายชินรินทร ปงกัน 300,000               บาท

288 นางสาวมนชนก บุญเยี่ยม 300,000               บาท

289 นางอัญชลี หงสะมัต 300,000               บาท

290 นางวรรณา ปญจสมานวงศ 300,000               บาท

291 นางสุภาวดี งอเหรียญ 300,000               บาท

292 นางสุรียพร สุพิเพชร 300,000               บาท

293 นางสาวบุญเหลือ ศรีมุงคุณ 300,000               บาท

294 นางสาวการิตา จงเจือกลาง 300,000               บาท

295 นางพยุดา จันทรเกื้อ 300,000               บาท

296 นางสาววิลัยรัตน แปนแกว 300,000               บาท

297 นางสาวกาญจนา หนูแกว 300,000               บาท

298 นายชุมพล คําสิงห 300,000               บาท

299 นางจิณณจาร หาญเศรษฐสุข 300,000               บาท

300 นายอานนท มลิพันธ 300,000               บาท

301 นายชุมพล เชาวนะ 300,000               บาท

302 นางสาวฐิติมา ลิสวัสดิ์ 300,000               บาท

303 นางสาวนันทนพัชร คงดวง 300,000               บาท

304 นางสาวสุจิตรา พรหมเชื้อ 300,000               บาท

305 นางเสาวลักษณ กิตติธนวัตร 300,000               บาท



306 นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ 300,000               บาท

307 นายวัชรพล บําเพ็ญอยู 300,000               บาท

308 นายพรเทพ ทวมสมบุญ 300,000               บาท

309 นางสาวณัฐรดา โสพิลา 300,000               บาท

310 นางสาวหยกทิพย สุดารีย 300,000               บาท

311 นางสาวรังสิมา เกงการพานิช 300,000               บาท

312 นางสาวนุจรี ชินสุทธิ์ 300,000               บาท

313 นางสาวผดุงรัตน ธูปเมือง 300,000               บาท

314 นายอํานาจ เอี่ยมวิจารณ 300,000               บาท

315 นางสาวสุวลักษมิ์ ไชยทอง 300,000               บาท

316 นายประพันธ เคนทาว 300,000               บาท

317 นางสาวสุพิศสา ทองเขียว 300,000               บาท

318 นายภาสนัยน หมุดใจ 300,000               บาท

319 นายอนุชา วงกาวี 300,000               บาท

320 นางสาวพัชรินทร ลือทอง 300,000               บาท

321 นางสาวอริสรา พูลรักษ 300,000               บาท

322 นายณัฐวัฒน แยมยิ้ม 300,000               บาท

323 นางสาวสิริกานต วมะพุทธา 300,000               บาท

324 นางสาวณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน 300,000               บาท

325 นางสาวแอนนา เกษดา 300,000               บาท

326 นางสาวสุนัดดา เชาวลิต 300,000               บาท

327 นางสาววิภาดา ปลอดครบุรี 300,000               บาท

328 นางสาวสุชาดา สุพรศิลป 300,000               บาท

329 นายศุภกร วงษเรืองพิบูล 300,000               บาท

330 นายสุริยนต ดีดเหล็ก 300,000               บาท

331 นายสีมา ปุดแกว 300,000               บาท

332 นายมณเทียน แสนดะหมื่น 300,000               บาท

333 นายอดิศักดิ์ ดีตันนา 300,000               บาท



334 นายประหยัด ยุพิน 300,000               บาท

335 นางสาวพรทิพย แพงจันทร 300,000               บาท

336 นางสุภาพร สิงคลีบุตร 300,000               บาท

337 นายชาญชัย มาสนา 300,000               บาท

338 นายจารุพงศ ประสพสุข 300,000               บาท

339 นางวัชราพร ศรีสวางวงศ 300,000               บาท

340 นางสาวปภัสสร สีลารักษ 300,000               บาท

341 นางเพชรรัตน พลชา 300,000               บาท

342 นางสาวสุทธินันท ประสาธนสุวรรณ 300,000               บาท

343 นางสาววรรณภา ธรรมมาลา 300,000               บาท

344 นายธนวัฒน เสนเผือก 300,000               บาท

345 นางสาวพิศมัย หินนนท 300,000               บาท

346 นางสาวอัมภิกา สวัสดิ์เมือง 300,000               บาท

347 นางสาวมนัสนันท มุมทอง 300,000               บาท

348 นายสิรณวิชญ วิทยวรรณกุล 300,000               บาท

349 นายวรายุทธ จันทนันท 300,000               บาท

350 นายชูศักดิ์ แขพิมาย 300,000               บาท

351 นายชัยวัฒน กะการดี 300,000               บาท

352 นางสาววัชรา สุวรรณอาศน 300,000               บาท

353 นายอดุลยรัตน แคลวคลาด 300,000               บาท

354 นายละเอียด ปนสุข 300,000               บาท

355 นางสุภัค กาญจนเกษร 300,000               บาท

356 นางรัตนติยา พวงแกว 300,000               บาท

357 นางอําไพร พรคําแกว 300,000               บาท

358 นางสาวนิภาภรณ ชูสีนวน 300,000               บาท

359 นางประภา พงษอุทธา 300,000               บาท

360 นางสาวสิริมนต พรอมมูล 300,000               บาท

361 นางทิพยวรรณ ฤทธิสุนทร 300,000               บาท



362 นายจิตต เหมพนม 300,000               บาท

363 นางสาวสุวณีย ธัมมิกะกุล 300,000               บาท

364 นางเรณู สุราวรรณ 300,000               บาท

365 นายสมเกียรติ รุงเรือง 300,000               บาท

366 นายบวร วิชชุเมธาลักษณ 300,000               บาท

367 นางภภัสสร เมฆดํา 300,000               บาท

368 นายสมศักดิ์ จันทรประเสริฐ 300,000               บาท

369 นายเจริญราษฎร ยามสุข 300,000               บาท

370 นางนุชนาฏ ลุมเพชร 300,000               บาท

371 นางสาวจอมใจ ชลาเขต 300,000               บาท

372 นางสาวพัฒนา แกวกลา 300,000               บาท

373 นายวิทยา เพียรสม 300,000               บาท

374 นางกําไร รักงาม 300,000               บาท

375 นายจักรภพ สิทธิเดชภูวนาถ 300,000               บาท

376 นายจักรพันธ ไตรฟน 300,000               บาท

377 นางเสาวนิตย วุนสีแซง 300,000               บาท

378 นางสาวพรพิมล สีมา 300,000               บาท

379 นายสุพรรณ ผันนะลา 300,000               บาท

380 นายอโณทัย บุญปถัมภ 300,000               บาท

381 นายสหรัตน สามิลา 300,000               บาท

382 นายรอพี ยาแมง 300,000               บาท

383 นายเดชดํารง เสมสําอาง 300,000               บาท

384 นางสาวอาภาภรณ กุลลินพล 300,000               บาท

385 นางสาวเกษรา แกวเขียว 300,000               บาท

386 นางสาวเอมอร บุญยอง 300,000               บาท

387 นางสุณิสา ขรพัฒน 300,000               บาท

388 นางสาวอรทัย หิรัญวงษ 300,000               บาท

389 นางสาวบุศริน อิ่มอินทร 300,000               บาท



390 นายวิชิต โสพิกุล 300,000               บาท

391 นายณรงค ยอนใจทัน 300,000               บาท

392 นางสาวนลินี จุลสุคต 300,000               บาท

393 นายชัชวาล ภูเงิน 300,000               บาท

394 นายณรงค ทองเกล็ด 300,000               บาท

395 นายสุชาติ กลิ่นสอน 300,000               บาท

396 นางลัดดา เรืองชัย 300,000               บาท

397 นางสุนัน บุญคง 300,000               บาท

398 นางสาวยุพิน พันธพงษแข็ง 300,000               บาท

399 นายบุญชู บรรเทา 300,000               บาท

400 นายคําพันธ สุจริต 300,000               บาท

401 นายชัยณรงค ปุยออด 300,000               บาท

402 นายอํานาจ สิบแกว 300,000               บาท

403 นายสุเทพ บัวกุล 300,000               บาท

404 นางบังอร สิบแกว 300,000               บาท

405 นางชําเรือง บัวกุล 300,000               บาท

406 นางสาวพิชญขนิษฐ คนขยัน 300,000               บาท

407 นายสุวิทย อักษรทิพย 300,000               บาท

408 นายจรัญ แมงเมิน 300,000               บาท

409 นายสนอง ทองกระหล่ํา 300,000               บาท

410 นางชาด ประกอบธรรม 300,000               บาท

411 นายมนัส ศรีภุมมา 300,000               บาท

412 นายสมบุญ ศรีภุมมา 300,000               บาท

413 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี 300,000               บาท

414 นายวิทยา อยูประเสริฐ 300,000               บาท

415 นายสิทธิพงษ เทศารินทร 300,000               บาท

416 นายประจันทร พวงพลอย 300,000               บาท

417 นายคํามี ศรประสิทธิ์ 300,000               บาท



418 นายธนันชัย ดวงเบา 300,000               บาท

419 นางสาวจันทรจิรา ตาจุมปา 300,000               บาท

420 นายสมควร แกววงค 300,000               บาท

421 นางสาวอัจฉราทิพย ไชยวงศ 300,000               บาท

422 นายสิทธิพร เทพชา 300,000               บาท

423 นางสมหมาย โสภาสิน 300,000               บาท

424 นางศรีสุดา ชวยเต็ม 300,000               บาท

425 นางปราณี พรหมนอย 300,000               บาท

426 นางโสพินยา เทพชา 300,000               บาท

427 นางสาวสุนันทา พรหมสวัสดิ์ 300,000               บาท

428 นายสายัณห สดากร 300,000               บาท

429 นางสนธยา คนซื่อ 300,000               บาท

430 นายจริศักดิ์ แซเขา 300,000               บาท

431 นายจักรินทร หวันยอง 300,000               บาท

432 นายศักดิ์ดา คําหลวง 300,000               บาท

433 นายพีระ ผูกเพาะ 300,000               บาท

434 นายราชันต จันทรบูรณ 300,000               บาท

435 นายวิชัย ภูพวก 300,000               บาท

436 นายวิสัน ตื้อยศ 300,000               บาท

437 นางสาวอธิษฐาน คนบุญ 300,000               บาท

438 นางฉันทนา คําหลวง 300,000               บาท

439 นางสาววันวิสา สวัสดิ์เมือง 300,000               บาท

440 นายเศกฤทธิ์ ดาวังปา 300,000               บาท

441 นางสาวธนาพร ปานแจม 300,000               บาท

442 นายทวีศักดิ์ ปานแจม 300,000               บาท

443 นางสายสมร ปานแจม 300,000               บาท

444 นางสาวพัชราภรณ เขียวคํา 300,000               บาท

445 นางพัชนีภรณ ไตรฟน 300,000               บาท



446 นางรุงทอง นันทะแพง 300,000               บาท

447 นายเมธังกร ธรรมนภาสุข 300,000               บาท

448 นางมุกดา ปาปะทา 300,000               บาท

449 นายนําโชค ทาเอื้อ 300,000               บาท

450 นายสมหวัง หนูทอง 300,000               บาท

451 นายสุรชัย เกิดมวง 300,000               บาท

452 นางหทัยภรณ ฮวบสอน 300,000               บาท

453 นางนงนุช ไกรศรี 300,000               บาท

454 นายพงษศักดิ์ มิ่งมีชัย 300,000               บาท

455 นายสุพรรณ พรคําแกว 300,000               บาท

456 นางสาวปยรัตน เชิดชู 300,000               บาท

457 นางณัฐรินีย สังหรัตน 300,000               บาท

458 นางสาวพสชนัน บัวพก 300,000               บาท

459 นายฐิติพงศ โสกันธิกา 300,000               บาท

460 นางสาวชุมศรี จั่นเพิ้ง 300,000               บาท

461 นายศรชัย ภาคอรรถ 300,000               บาท

462 นางสาวสุปรีญา ใจปทุม 300,000               บาท

463 นายทศพล บุญฤทธิ์ 300,000               บาท

464 นางอําไพ กลอมเรียงวงษ 200,000               บาท

465 นางสาวอุนเรือน สุขขัง 200,000               บาท

466 นางฐรินดา คลองแคลว 200,000               บาท

467 นางสาวอัมพาพร เพชรสุด 200,000               บาท

468 นางสาวเกศณี ดําดี 200,000               บาท

469 นางสาวปณิชา โอชาพงค 200,000               บาท

470 นายชัชวาล กันจินดา 200,000               บาท

471 นางสาวภัทรรวี ออมชมภู 200,000               บาท

472 นายสามารถ อนุรักษชัยวิทย 200,000               บาท

473 จาเอกทรงพล ศรีเพ็ชร 200,000               บาท



474 นางสํารวย ยอดประสิทธิ์ 200,000               บาท

475 นางสาวอรทัย ปงธิ 200,000               บาท

476 นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี 200,000               บาท

477 นางสาวนงลักษณ ขันตี 200,000               บาท

478 นางสาวมณีรัตน รุจิณรงค 200,000               บาท

479 นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ 200,000               บาท

480 นางเตือนใจ พุดชัง 200,000               บาท

481 นายสมพร วนะสิทธิ์ 200,000               บาท

482 นางสาวภัชรินทร สุวรรณดี 200,000               บาท

483 นางสาวบังอร จันทรดี 200,000               บาท

484 นายธีรภัทร ธรรมไชยางกูร 200,000               บาท

485 นายสมปอง เกริงรัมย 200,000               บาท

486 นางสาววาสนา มั่งคั่ง 200,000               บาท

487 นายประสาน สืบสุข 200,000               บาท

488 นางสาวกุหลาบ คงทอง 200,000               บาท

489 นางสาวภรณี สวางศรี 200,000               บาท

490 นายวัชรินทร ทีวารีเจริญ 200,000               บาท

491 นายประทีป รอดสม 200,000               บาท

492 นางวิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 200,000               บาท

493 นางวัลลีย อมรพล 200,000               บาท

494 นายอําพร แดนขนบ 200,000               บาท

495 นางทิพยสุดา สัตยากุล 200,000               บาท

496 นางณัฏฐดา เชื้อกิตติศักดิ์ 200,000               บาท

497 นางกัลยา ภาพินธุ 200,000               บาท

498 นายสมคิด พันธดี 200,000               บาท

499 นางสาวนัฐภัทร คําหลา 200,000               บาท

500 นางสาวกัญจนชญา ตัดโส 200,000               บาท

501 นางสาวปวีณา ไชยวรรณ 200,000               บาท



502 นายสุวัฒน พูลพาน 200,000               บาท

503 นางวาสนา วันดี 200,000               บาท

504 นางสาวปยธิดา อินทรสุข 200,000               บาท

505 นายกฤษฎา เอื้อสุวรรณ 200,000               บาท

506 นายภานุวัฒน มูลจันทะ 200,000               บาท

507 นายสมบูรณ วันดี 200,000               บาท

508 นายอํานวย อรรถลังรอง 200,000               บาท

509 นางจิดาภา สุภาผล 200,000               บาท

510 นางลัดดาวัลย อินทรสังข 200,000               บาท

511 นางสาวทัศนีย ดวงแยม 200,000               บาท

512 นางสุธามาศ ณ นาน 200,000               บาท

513 นายชวฤทธิ์ กิติรัตน 200,000               บาท

514 นางปราณี เถาวโท 200,000               บาท

515 นางสาวทิพยา ไกรทอง 200,000               บาท

516 นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน 200,000               บาท

517 นางสาวจันทนา โชคพาชื่น 200,000               บาท

518 นางสาวอรวินทินี ชูศรี 200,000               บาท

519 นางศศิธร หรินทรานนท 200,000               บาท

520 นางสาวทัศณีย ตั้งอั้น 200,000               บาท

521 นายเสรี อยูสถิตย 200,000               บาท

522 นางสาวสุนิตรา คามีศักดิ์ 200,000               บาท

523 นายไพฑูรย คันตะลี 200,000               บาท

524 นางสาวภาวินี หนูชนะภัย 200,000               บาท

525 นางสาวเนตรา สมบูรณแกว 200,000               บาท

526 นางสาวพิมพา ไชยมงคล 200,000               บาท

527 นางสาวณภัทร บัวคลี่คลาย 200,000               บาท

528 นางสาวเชาวนี วิเสโส 200,000               บาท

529 นายรัฐกร สืบคํา 200,000               บาท



530 นางสาวจิตรา เกาะแกว 200,000               บาท

531 นางสาวกนกอร บุญพา 200,000               บาท

532 นางสาวกัลยกร โปรงจันทึก 200,000               บาท

533 นางสาวตวงพร ธีระพิทยาพงศ 200,000               บาท

534 นางสาวเพชรรัตน ศิริวิ 200,000               บาท

535 นางสาวพจนีย หนอฝน 200,000               บาท

536 นางสาวปภัสรา คุณเลิศ 200,000               บาท

537 นายอํานาจ กะฐินเทศ 200,000               บาท

538 นางธนิตา ค่ําอํานวย 200,000               บาท

539 นางสาวสุทิศา เงินเรืองโรจน 200,000               บาท

540 นางสาวณัฐพร ฉันทศักดา 200,000               บาท

541 นายประเศียร ทิพยบุญศรี 200,000               บาท

542 นางสาวสวรส บุญญฤทธิ์ 200,000               บาท

543 นายศุภรัตน โฆษิตเจริญกุล 200,000               บาท

544 นางสุรีรัตน โตสิรภัทร 200,000               บาท

545 นางสาวอรชุมา จงเจือกลาง 200,000               บาท

546 นางพรทิพย อุจะรัตน 200,000               บาท

547 นายสมพงษ คนหลัก 200,000               บาท

548 นางศรีนวล คนหลัก 200,000               บาท

549 นางสาวพรทิพย ทวมคนชม 200,000               บาท

550 นายสมชาย สุขสําราญ 200,000               บาท

551 นายชรินทร พุกเกษม 200,000               บาท

552 นางเนาวรัตน ทองทิพย 200,000               บาท

553 นายรูฮาดี มูสะมัญ 200,000               บาท

554 นางสาวกัญญา บุญจันทร 200,000               บาท

555 นางจิราพร เที่ยงเจริญ 200,000               บาท

556 นายวีรพันธ ใยบัวทอง 200,000               บาท

557 นายอนุกูล อวนเสง 200,000               บาท



558 นางจุฑารัตน กุลศิริวนิชย 200,000               บาท

559 นางสาวฐิติมา ปภัสราทร 200,000               บาท

560 นายนภัส ปาเวียง 200,000               บาท

561 นายสมรวย รวมชัยอภิกุล 200,000               บาท

562 นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ 200,000               บาท

563 นางสาววิไลวรรณ เวชยันต 200,000               บาท

564 นางนลินา ไชยสิงห 200,000               บาท

565 นางสาวปยาณี หนูกาฬ 200,000               บาท

566 นายคมศร แสงจินดา 200,000               บาท

567 นางสาวสุทธินี เจริญคิด 200,000               บาท

568 นางสาวสิริวรรณ ยะพะงา 200,000               บาท

569 นายกรกช จันทร 200,000               บาท

570 นายณฐนน ฟูแสง 200,000               บาท

571 นายสุรสิทธิ์ ขวัญยืน 200,000               บาท

572 นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 200,000               บาท

573 นายคณิศร มนุษยสม 200,000               บาท

574 นางศิริลักษณ อินทะวงศ 200,000               บาท

575 นางสาวสาคลี สัตยวงค 200,000               บาท

576 นายวิชัย มรุพงศ 200,000               บาท

577 นายมนตชัย พันธุแกว 200,000               บาท

578 นายรณรงค คนชม 200,000               บาท

579 นางสาวสมศรี ปะละใจ 200,000               บาท

580 นางสาวอรัญญา แฉลมลอย 200,000               บาท

581 นางอําพร ทับธานี 200,000               บาท

582 นางสาวอรอนงค ราชขันธ 200,000               บาท

583 นายณัติพงษ ดงแสนสุข 200,000               บาท

584 นายวุฒิชัย กากแกว 200,000               บาท

585 นายวิญู พุทธชู 200,000               บาท



586 นายหฤษฎ พิธาธนบดี 200,000               บาท

587 นายวีระวัฒน ดูปอง 200,000               บาท

588 นางสาวศิริรัตน เถื่อนสมบัติ 200,000               บาท

589 นายสุรชัย ธานี 200,000               บาท

590 นางสาวปริยานุช สายสุพรรณ 200,000               บาท

591 นายศรชัย สายสินธุ 200,000               บาท

592 นายจิระ อะสุรินทร 200,000               บาท

593 นางพรศุลี อิศรางกูร ณ อยุธยา 200,000               บาท

594 นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล 200,000               บาท

595 นางสาวศรีนวล สุราษฎร 200,000               บาท

596 นายสนั่น อุประวรรณา 200,000               บาท

597 นายรัตนศักดิ์ พินิจเมือง 200,000               บาท

598 นางนงลักษ ปนลาย 200,000               บาท

599 นายเพทาย กาญจนเกษร 200,000               บาท

600 นายวีระพงษ เย็นอวม 200,000               บาท

601 นายปยนันท พวงจันทร 200,000               บาท

602 นางสาววารีรัตน สมประทุม 200,000               บาท

603 นายศรีอุดร เพชรเวียง 200,000               บาท

604 นายสถาพร ใสพงษ 200,000               บาท

605 นางสาวชนาภัทร นาคา 200,000               บาท

606 นางสาวสุกานดา ภาคีวุฒิ 200,000               บาท

607 นางณัฐพิชามญชุ บวรวิมลณัฐ 200,000               บาท

608 นางสาวปาริชาติ ทาบุตร 200,000               บาท

609 นายสินาท ทาวแสงเจริญ 200,000               บาท

610 นางรัชนก ทองเวียง 200,000               บาท

611 นางสาวนันทนา โพธิ์สุข 200,000               บาท

612 นางเสาวคนธ แชลสตรอม 200,000               บาท

613 นางเสาวลักษณ มุงอาสา 200,000               บาท



614 นางสุจิตรา วิเศษการ 200,000               บาท

615 นางสาวภาวินี คามวุฒิ 200,000               บาท

616 นางดาริกา ดาวจันอัด 200,000               บาท

617 นางพาซียะ ดูหวะ 200,000               บาท

618 นางสาวจิตรานุช เรืองกิจ 200,000               บาท

619 นายโนรี อิสมะแอ 200,000               บาท

620 นางสาววลัยรัตน แสงทอง 200,000               บาท

621 นายธานี ภูระหงษ 200,000               บาท

622 นายสังคม สุขเวชกิจ 200,000               บาท

623 นายนิวัฒน โยธาแกว 200,000               บาท

624 นายสุเทพ ฤทธิสนธิ์ 200,000               บาท

625 นางขันตี บุตรศรี 200,000               บาท

626 นายสุนทร แกนแกว 200,000               บาท

627 นายคํา ทรายแกว 200,000               บาท

628 นายสมชาย อิ่มแสวง 200,000               บาท

629 นางปญจมาศ แดนขนบ 200,000               บาท

630 นายสุรสิทธิ์ สัญจรโคกสูง 200,000               บาท

631 นายประเทือง โตเต็ม 200,000               บาท

632 นายสมคิด ผงสูงเนิน 200,000               บาท

633 นายลมัย ฤทธิ์บํารุง 200,000               บาท

634 นายธีระ เปลงทะรัตน 200,000               บาท

635 นายญวน คุณปอง 200,000               บาท

636 นายสุรพล เกิดเล็ก 200,000               บาท

637 นายวิรัช ศรีคําทา 200,000               บาท

638 นายสมพงษ ศรีภุมมา 200,000               บาท

639 นายประสาร โอชารส 200,000               บาท

640 นางสาวประไพ ออนวิมล 200,000               บาท

641 นายกิจฐิติพงศ อธิมงคลสกุล 200,000               บาท



642 นายปรีชา ไทยเจริญ 200,000               บาท

643 นายศรีจันทร ฉวีภักดิ์ 200,000               บาท

644 นายจํารูญ ศรีรุงเรือง 200,000               บาท

645 นางสาวโสภา นุยบุตร 200,000               บาท

646 นายไพฑูรย เกิดดวง 200,000               บาท

647 นายวิโรจน ไตถาม 200,000               บาท

648 นายจเด็ด สําราญราษฎร 200,000               บาท

649 นางนอม จวนเกาะ 200,000               บาท

650 นางเอื้องฟา หอมสุวรรณ 200,000               บาท

651 นางอัญชลี ประเสริฐผล 200,000               บาท

652 นางพรรณงาม เพ็ชรลมุล 200,000               บาท

653 นายอัมพร เพ็ชรลมุล 200,000               บาท

654 นายพรทิพ ลุผักชี 200,000               บาท

655 นายสัญชัย ศรีนวล 200,000               บาท

656 นางจิตตินันท ลุผักชี 200,000               บาท

657 นางจินตนา ปานจันทร 200,000               บาท

658 นายบุญรอด บัวดวง 200,000               บาท

659 นายบุญฤทธิ์ เสนาดี 200,000               บาท

660 นางสาวสุมณฑา ธีระชีพ 200,000               บาท

661 นางสาวกุณฑีรา สุขเมือง 200,000               บาท

662 นายสมศักดิ์ จันทรงาม 200,000               บาท

663 นายคนอง ชวยบํารุง 200,000               บาท

664 นางสาวบัวชมพู แกวบุตรดี 200,000               บาท

665 นายสุมิตรศักดิ์ หวยทราย 200,000               บาท

666 นายเรืองฤทธิ์ ยะวะลุน 200,000               บาท

667 นายธีรศักดิ์ พินิจรอบ 200,000               บาท

668 นายสมศักดิ์ ฉายสุวรรณ 200,000               บาท

669 นายบุญชวย ตุมเจริญ 200,000               บาท



670 นางวารุณี จันทรลอย 200,000               บาท

671 นางจําป เกตุภาค 200,000               บาท

672 นายประเสริฐ มีมุงธรรม 200,000               บาท

673 นายสามารถ จงจันทรทา 200,000               บาท

674 นายทินณรงค พิชัยยุทธิ์ 200,000               บาท

675 นายอาทิตย ศิริธร 200,000               บาท

676 นายเทพสัญญา มากบัวแกว 200,000               บาท

677 นายสุภัตร พรหมสังคหะ 200,000               บาท

678 นายสมรัก หมื่นเมือง 200,000               บาท

679 นายวีระวัฒน เรียบเจริญ 200,000               บาท

680 นายธนุพล บั้นบูรณ 200,000               บาท

681 นายวิรัตน ชุมนุม 200,000               บาท

682 นายวิชัย ไทยฤทธิ์ 200,000               บาท

683 นายวัชรากร แกวประจันต 200,000               บาท

684 นางสาวภูษณิศา ระโหฐาน 200,000               บาท

685 นางสาวสุวพร แกวทอง 200,000               บาท

686 นางสาววชิรา อาจหาญ 200,000               บาท

687 นายดุสิต คํานนท 200,000               บาท

688 นายเอนก พรรคพวก 200,000               บาท

689 นางสาวภัทรา กลาหาญ 200,000               บาท

690 นางสมนึก คงเทียน 200,000               บาท

691 นางฉลองรัฐ สมบูรณ 200,000               บาท

692 นายทินกร ธานี 200,000               บาท

693 นางนพมาศ แสงรัมย 200,000               บาท

694 นายบรรเจิด สาลีผล 200,000               บาท

695 นายวิเชียร ธรรมสิทธิ์ 200,000               บาท

696 นางสาวจิระนันท โพธิ์พัฒน 200,000               บาท

697 นายอดิศักดิ์ สายนภา 200,000               บาท



698 นางสาววรัญญา เสาสีนาด 200,000               บาท

699 นายวิทูร อมรพล 200,000               บาท

700 นางพรทิพย สมบัติถาวร 200,000               บาท

701 นางมาลา โสพิกุล 200,000               บาท

702 นางเสมอนาถ บัวแจม 200,000               บาท

703 นางระพีพร ตองใจ 200,000               บาท

704 นางอังชัณ แชมพุกพันธุ 200,000               บาท

705 นางสาวนพิษฐา กลัดเงิน 200,000               บาท

706 นายธีรยุทธ รัศมีรณชัย 200,000               บาท

707 นางสาววิไล เกษสาคร 200,000               บาท

708 นางกชกร ผงสูงเนิน 200,000               บาท

709 นางณิชาภา สินมั่น 200,000               บาท

710 นางพรทิพย ธวัชวงษ 200,000               บาท

711 นายกานดิศ วงศเสรี 200,000               บาท

712 นายสมยศ พงษดี 200,000               บาท

713 นางพัชรา ยอดพายุ 200,000               บาท

714 นายสมชาย ชมทอง 200,000               บาท

715 นายชัยวัฒน ภูตาสุด 200,000               บาท

716 นางทิพยา ครุธจีน 200,000               บาท

717 นางสาวนวลฉวี เปยมฤทธิ์ 200,000               บาท

718 นายโนลี แดงนิ่ม 200,000               บาท

719 นางสุนันท โตเต็ม 200,000               บาท

720 นางสมเกียรติ ประทุมวัน 200,000               บาท

721 นายสมชาย คงตางาม 200,000               บาท

722 นายราชันย นาจําปา 200,000               บาท

723 นายประพจน ภูกองไชย 200,000               บาท

724 นายวิชัย เพ็ชโต 200,000               บาท

725 นายวันนา สุขขี 200,000               บาท



726 นายสวรรค เฮาพรหม 200,000               บาท

727 นางบุญตา เกิดเล็ก 200,000               บาท

728 นางสาวขวัญตา ชัยยม 200,000               บาท

729 นางสาวทวี ออนภู 200,000               บาท

730 นางสาวมณิกา นอยเจริญ 200,000               บาท

731 นางสาวยุพา รุงแจมแจง 200,000               บาท

732 นางสาวสงา ออนภู 200,000               บาท

733 นางสาวสุรัตน สมรู 200,000               บาท

734 นางจิราพรรณ สุขพวง 200,000               บาท

735 นางทองดี ปราชเปรื่อง 200,000               บาท

736 นางสุดใจ สุวรรณะ 200,000               บาท

737 นางอภิญญา แสงศิลป 200,000               บาท

738 นายกมลศักดิ์ ชนะบุตร 200,000               บาท

739 นายประกอบ สายคูณ 200,000               บาท

740 นายสุชาติ ยิ่งยวด 200,000               บาท

741 นายสุริยา พรมทัต 200,000               บาท

742 นางสาวอนงค เกษสุพรรณ 200,000               บาท

743 นางสาวยินดี รุงโรจน 200,000               บาท

744 นายโอฬาร จูเจย 200,000               บาท

745 นางสาวยุพิน จันทรแกว 200,000               บาท

746 นางสุกัญญา วงศราช 200,000               บาท

747 นางโกศล มีรักษ 200,000               บาท

748 นางพรรณทิพา รัศมีรณชัย 200,000               บาท

749 นายสายชล ศรีเหรา 200,000               บาท

750 นายชุมพล วงษษา 200,000               บาท

751 นางสมนึก นักเสียงดี 200,000               บาท

752 นายอุดม ผิวพราม 200,000               บาท

753 นายสอน ผิวตองออน 200,000               บาท



754 นายสําเนียง จันทรสุวรรณ 200,000               บาท

755 นางสาวสุนิษา พวงเพชร 200,000               บาท

756 นายสุกฤษณ สอนรัตน 200,000               บาท

757 นางสาวสุพัตรา ชุมผาง 200,000               บาท

758 นายทวีศักดิ์ โสสอน 200,000               บาท

759 นางภัชพิชชา ดิษฐประกรกุล 200,000               บาท

760 นายบุญยืน วังคชา 200,000               บาท

761 นายเชาวน ไชยพิมพ 200,000               บาท

762 นางอํานวยพร อยูสถิตย 200,000               บาท

763 นางสาวกนกวรรณ มาตไตร 200,000               บาท

764 นายสมบัตร ทรงกลด 200,000               บาท

765 นายนิกร งามวิลัย 200,000               บาท

766 นายมงคล จันเทพา 200,000               บาท

767 นายสังคม สารพล 200,000               บาท

768 นางสาวยุพา พะลัง 200,000               บาท

769 นางจุรี ใจแข็ง 200,000               บาท

770 นางสุรัตน ชวยเต็ม 200,000               บาท

771 นายมนัส วิเศษวัน 200,000               บาท

772 นางรัตนาภรณ เพียรสม 200,000               บาท

773 นางสาวรัชฎา แกนจันทร 200,000               บาท

774 นางสาวสาวิณี ชายวิชัย 200,000               บาท

775 นายมานพ เงินมี 200,000               บาท

776 นางสาวสิริญา ขันขาว 200,000               บาท

777 นายวัชรพงศ แกวพูนศรี 200,000               บาท

778 นางสาวชลดา สุวรรณบูรณ 200,000               บาท

779 นางสาวกุลธิดา ทองสิน 200,000               บาท

780 นายสุริยะ เกาะมวงหมู 200,000               บาท

781 นางสาววัชรา แจมจันทร 200,000               บาท



782 นางจันทร โยธาแกว 200,000               บาท

783 นางสาวทิพวรรณ สุขวาณิชย 200,000               บาท

784 นายภิญโญ ดวงตาดํา 200,000               บาท

785 นางสาวนิภารัตน จันทรภิรมย 200,000               บาท

786 นางสุภาพร ใจเที่ยงตรง 200,000               บาท

787 นายผดุงค ทุงสาม 200,000               บาท

788 นางสาวศิริพร เวียงเงิน 200,000               บาท

789 นายณัทสุชาติ พวงคําไหว 200,000               บาท

790 นายพุฒชาติ ทังสี 200,000               บาท

791 นางสาวอภิรดี เดือนดาว 200,000               บาท

792 นายรณกิจ มูลหลา 200,000               บาท

793 นายภาสกร แดงโชติ 200,000               บาท

794 นางสาวเพชรรัตน จาปญญะ 200,000               บาท

795 นางสาวดอกไม ทองคํา 200,000               บาท

796 นางสาวอําพร ศักดิ์เฉลิมพล 200,000               บาท

797 นายถนอม หงสเจ็ด 200,000               บาท

798 นางสาวแสงเทียน เรือนคํา 200,000               บาท

799 นายสุรชาติ ปราบหงส 200,000               บาท

800 นางสาวศิริพร ใยแสง 200,000               บาท

801 นายศตวรรษ แกวประสงค 200,000               บาท

802 นางสาวปภิญญา นามวงศศรี 200,000               บาท

803 นายวีระยุทธ ชนะชัย 200,000               บาท

804 นายประจักษ ทองคําภา 200,000               บาท

805 นายชุมพล วิบูลกุล 200,000               บาท

806 นางสาวมยุรี เผาศรี 200,000               บาท

807 นางสาวมัลลิกา จันทะสิงห 200,000               บาท

808 นายจิตรไชย โคพะทา 200,000               บาท

809 นางสาวนภัชพร พราวไธสง 200,000               บาท



810 นางนันทนภัส แสงโฮง 200,000               บาท

811 นายสุทธิศักดิ์ พรหมภักดี 200,000               บาท

812 นางสาวรัชฎาพร แกวสา 200,000               บาท

813 นางสาววราภรณ กงบุราณ 200,000               บาท

814 นางวชิราภรณ แสงโสดา 200,000               บาท

815 นางสาวสุภามาศ ไชยปญญา 200,000               บาท

816 นายณัฐพล ทองอุน 200,000               บาท

817 นายสิรินทรวัชร เหมะธุลิน 200,000               บาท

818 นายฉันทิช แวงวรรณ 200,000               บาท

819 นางสาวปรัชญา ไชยมะโย 200,000               บาท

820 นายพีระ ออมกลิ่น 200,000               บาท

821 นายบุญมี พรมเทศ 200,000               บาท

822 นายประหยัด จําปาสิม 200,000               บาท

823 นายหนูผาน ชาธิพา 200,000               บาท

824 นายวิรัตน เกือนสันเทียะ 200,000               บาท

825 นายวัชระ ศรีชุม 200,000               บาท

826 นางสาวสิริลักษณ พุดทอง 200,000               บาท

827 นางกรรยา มูลมี 200,000               บาท

828 นางสาวนิสา เส็งพรม 200,000               บาท

829 นายนิรุช อ่ําสุพรรณ 200,000               บาท

830 นางสาวพัชรินทร นิตระ 200,000               บาท

831 นางภัทรวรัญญา ชมภูทอง 200,000               บาท

832 นางสาวสมิตา คชายุทธ 200,000               บาท

833 นายหาญณรงค จันทรลอย 200,000               บาท

834 นางสาวเพชรรัตน ไพรวัลย 200,000               บาท

835 นายประนศธ นาคอน 200,000               บาท

836 นายบุญตา เฉียมวิเชียร 200,000               บาท

837 นายธนศิลป แซเลา 200,000               บาท



838 นายธีรยุทธ จันทรนอย 200,000               บาท

839 นางสาวอรุณรัตน วันเหา 200,000               บาท

840 นายวีระโชติ ธวัชวงษ 200,000               บาท

841 นายยอด กันยาประสิทธิ์ 200,000               บาท

842 นางวาสนา ภูตาสุด 200,000               บาท

843 นายทอง เส็งพรม 200,000               บาท

844 นางสาวสลักจิตร สุจริต 200,000               บาท

845 นายอนันท สาลี 200,000               บาท

846 นางมาลัย เตาชุน 200,000               บาท

847 นางสาวสุวจี สุวรรณกลอม 200,000               บาท

848 นายภิญญาพัชญ ทรัพยหัตถกิจ 200,000               บาท

849 นางสาวเพ็ญพร เบาโชติ 200,000               บาท

850 นางจําปา ผันนะรา 200,000               บาท

851 นางมาลินี รัตนพันธ 200,000               บาท

852 วาที่รอยตรีหญิงปฎิมากร โกตัน 200,000               บาท

853 นางสาวศศิกานต สุขเล็ก 200,000               บาท

854 นางสาวอรอนงค เสนเผือก 200,000               บาท

855 นางสาวโสพิศ ดวงดํา 200,000               บาท

856 นายไพโรจน ชุมนวล 200,000               บาท

857 นายประดับ โกตัน 200,000               บาท

858 นางสุภาวดี แกวสม 200,000               บาท

859 นายสมโชค แกวสม 200,000               บาท

860 นางอาภรณ จิรกวิน 200,000               บาท

861 นายกวิน กุมปรุ 200,000               บาท

862 นางหฤทัย ลีทอง 100,000               บาท

863 นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย 100,000               บาท

864 นางสาวธนาภรณ ศานติกร 100,000               บาท

865 นางสาวศรัญญา มูลเมือง 100,000               บาท



866 นางสุภาพรณ เทพทวี 100,000               บาท

867 นางสาวศิริพร ตะมะโคตร 100,000               บาท

868 นางสาวยุคลรัตน เพ็ญญาไลย 100,000               บาท

869 นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย 100,000               บาท

870 นางสาวพวงวัลย ปลูกผลงาม 100,000               บาท

871 นางวรางคนางค เสมาทอง 100,000               บาท

872 นางสาวฉัตรสุดา หนูอุม 100,000               บาท

873 นางนุสรา พงษหนู 100,000               บาท

874 นางเพลิน สิริวีระพันธุ 100,000               บาท

875 นางณราวดี สุนทรชัชญาเวช 100,000               บาท

876 นางราตรี สมจิตร 100,000               บาท

877 นางสาวบุญทรัพย อนันตทรัพย 100,000               บาท

878 นางสาวเสาวนีย ศรีประเทศ 100,000               บาท

879 นางสาวปฏิมา ประภาสะวัต 100,000               บาท

880 นางสาวอัฐภรณ พันยา 100,000               บาท

881 นายวีรศักดิ์ ขุนชํานาญ 100,000               บาท

882 นางสาวนวลมณี พรหมนิล 100,000               บาท

883 นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ 100,000               บาท

884 นางสาววิวรรณยา คลอยสาย 100,000               บาท

885 นายพยุงศักดิ์ รวยอารี 100,000               บาท

886 นางประกาย ออนวิมล 100,000               บาท

887 นางสาววรารัตน ศรีประพัฒน 100,000               บาท

888 นางสาวรัชฎาภรณ ทองเหม 100,000               บาท

889 นางกัญญาภรณ พิพิธแสงจันทร 100,000               บาท

890 นางสาวสุพินญา บุญมานพ 100,000               บาท

891 นางสาวศิริลักษณ สมนึก 100,000               บาท

892 นายชูศักดิ์ คุณุไทย 100,000               บาท

893 นางสาวน้ําผึ้ง ชมภูเขียว 100,000               บาท



894 นางสาวไพเราะ ขวัญงาม 100,000               บาท

895 นายชาตรี รายิ้ม 100,000               บาท

896 นางสมหมาย วังทอง 100,000               บาท

897 นางสมใจ โควสุรัตน 100,000               บาท

898 นายธํารง เชื้อกิตติศักดิ์ 100,000               บาท

899 นางสาวฟองเซน ยาง 100,000               บาท

900 นางเพ็ญศรี เครงสมบูรณ 100,000               บาท

901 นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง 100,000               บาท

902 นางปณิชา โรจนวงศธร 100,000               บาท

903 นางสาววิชณีย ออมทรัพยสิน 100,000               บาท

904 นางสาวจิราพรรณ สุขชิต 100,000               บาท

905 นางสาวกฤษณา การอุภัย 100,000               บาท

906 นางสาวนันทิยา ขัตติยะ 100,000               บาท

907 นายวิทยพงศ มกรศรีวัฒน 100,000               บาท

908 นายอนุวัฒน รัตนชัย 100,000               บาท

909 นายสัจจะ ประสงคทรัพย 100,000               บาท

910 นายธงชัย ไทรนอย 100,000               บาท

911 นางสาวลาวัณย จันทรอัมพร 100,000               บาท

912 นางสาวสุปน ไมดัดจันทร 100,000               บาท

913 นางสาวอรุณี ใจเถิง 100,000               บาท

914 นางวิมล แกวสีดา 100,000               บาท

915 นางสาวนันทินี ศรีจุมปา 100,000               บาท

916 นายไว อินตะแกว 100,000               บาท

917 นางวิไลวรรณ ทวิชศรี 100,000               บาท

918 นางสาววรีรัฐ ดีนา 100,000               บาท

919 นายวิชัย วงคคําสม 100,000               บาท

920 นายสมพงษ สุขเขตต 100,000               บาท

921 นางสาวบุปผา สิมมา 100,000               บาท



922 นางสาวอรทัย ธนัญชัย 100,000               บาท

923 นางสาวดารากร เผาชู 100,000               บาท

924 นางสาวศรุตา สิทธิไชยากุล 100,000               บาท

925 นางริสา รัตนชัย 100,000               บาท

926 นางปทมา ปรางคจันทร 100,000               บาท

927 นายวริศ แคนคอง 100,000               บาท

928 นางสาวศรัญญา หนอคําบุษย 100,000               บาท

929 นางประไพ ทองระอา 100,000               บาท

930 นางสาวแววตา พลกุล 100,000               บาท

931 นางสุปรานี มั่นหมาย 100,000               บาท

932 นายฉลองรัตน หมื่นขวา 100,000               บาท

933 นายสนธยา ขําติ๊บ 100,000               บาท

934 นางสาวมณีนุช ทับรุง 100,000               บาท

935 นางสาวศศิธร หวองเจริญพานิช 100,000               บาท

936 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง 100,000               บาท

937 นายภัทรดนัย รัตนกูล 100,000               บาท

938 นางสาวธันยา บุตรทะศรี 100,000               บาท

939 นางสาวอรุณศรี อุยวิรัตน 100,000               บาท

940 นายชํานาญร เพ็ชรรัตน 100,000               บาท

941 นายเสกสรร สุโข 100,000               บาท

942 นางภรภัทร สายบุตร 100,000               บาท

943 นายสาทิพย มาลี 100,000               บาท

944 นางสาวสราญจิต ไกรฤกษ 100,000               บาท

945 นางสาวอมรรัชฏ คิดใจเดียว 100,000               บาท

946 นายศรุต สุทธิอารมณ 100,000               บาท

947 นางสาวภัททิรา ศาตรวงษ 100,000               บาท

948 นางสาววิมลวรรณ โชติวงศ 100,000               บาท

949 นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร 100,000               บาท



950 นางสาววนาพร วงษนิคง 100,000               บาท

951 นางสาวดาราพร รินทะรักษ 100,000               บาท

952 นายวิชาญ วรรธนะไกวัล 100,000               บาท

953 นายปราสาททอง พรหมเกิด 100,000               บาท

954 นางสาวสุภางคนา ถิรวุธ 100,000               บาท

955 นายพงษศักดิ์ จิณฤทธิ์ 100,000               บาท

956 นายนพพล สัทยาสัย 100,000               บาท

957 นายชวลิต จิตนันท 100,000               บาท

958 นางสาวแววดาว สมตา 100,000               บาท

959 นางธราพัชร ไชยเดช 100,000               บาท

960 นางสาววิภาดา แสงสรอย 100,000               บาท

961 นางสาวมณทิรา ภูติวรนาถ 100,000               บาท

962 นางสาวดวงกมล มโนมัยนุกุล 100,000               บาท

963 นางพิศมัย เรืองกูล 100,000               บาท

964 นางนงคราญ นึกเร็ว 100,000               บาท

965 นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ 100,000               บาท

966 นางอังคณา นิลกําแหง 100,000               บาท

967 นางวิภาวรรณ ดวนมีสุข 100,000               บาท

968 นางนิยม ไขมุกข 100,000               บาท

969 นางสาวมิชัน วันชัย 100,000               บาท

970 นางปราณี ถาวรวิสุทธิ์ 100,000               บาท

971 นางสาวนฤทัย วรสถิตย 100,000               บาท

972 นางสาวกาญจนา มหาเวศยสกุล 100,000               บาท

973 นางสาวปริยพัชร ทองมั่น 100,000               บาท

974 นางสาวพิกุล ซุนพุม 100,000               บาท

975 นางกัญญารัตน ไกรสีห 100,000               บาท

976 นางสาวพรปวีณ เมธากรณ 100,000               บาท

977 นางณิชญา แกวสวนจิก 100,000               บาท



978 นายทวี แกวสวนจิก 100,000               บาท

979 นางสาวณัฏฐชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ 100,000               บาท

980 นายสิงหนาท เสริฐสาย 100,000               บาท

981 นางธัญญลักษม ไชยรงฆศรี 100,000               บาท

982 นายนิพนธ ภาชนะวรรณ 100,000               บาท

983 นางเพ็ญลักษณ ชูดี 100,000               บาท

984 นางถนอมขวัญ บุญญา 100,000               บาท

985 นางสาวกุลวดี ฐานกาญจน 100,000               บาท

986 นายวันชัย ศรีอรุณ 100,000               บาท

987 นายพรชัย มาสริ 100,000               บาท

988 นางสาวอําไพ ประเสริฐสุข 100,000               บาท

989 นายปญญา เรงเดช 100,000               บาท

990 นางสาวฉัตรมณี สังขสุวรรณ 100,000               บาท

991 นายไพบูลย พัฒนพวงสิทธิ์ 100,000               บาท

992 นางสาวระพีพรรณ ชั่งใจ 100,000               บาท

993 นางทิพยดรุณี สิทธินาม 100,000               บาท

994 นางสุภิญญา ปานตู 100,000               บาท

995 นางวริยา เถาวเปน 100,000               บาท

996 นายณรงคชัย หีดชะนา 100,000               บาท

997 นายสถาพร เคียนเขา 100,000               บาท

998 นางสาวเพ็ญพักตร แซหลี 100,000               บาท

999 นางสาวอัจนา เยาวละออง 100,000               บาท

1000 นางสาวหทัยกาญจน สิทธา 100,000               บาท

1001 นางยลดาพร แซตั้น 100,000               บาท

1002 นายธนิต ขีดเขียน 100,000               บาท

1003 นางเสริมศรี ทองนาค 100,000               บาท

1004 นางเบ็ญจวรรณ มั่นถาวรวงศ 100,000               บาท

1005 นางจงกล ชื่นวจีธรรม 100,000               บาท



1006 นายละมัย คําแพง 100,000               บาท

1007 นายมังกร แพทยเพียร 100,000               บาท

1008 นายพยุง สุริโย 100,000               บาท

1009 นายเสถียร อยูแลว 100,000               บาท

1010 นางศรีไพร อุนวงษ 100,000               บาท

1011 นางพิศมัย นาคํา 100,000               บาท

1012 นายประยูร ขําแสง 100,000               บาท

1013 นางนันทนภัส ไชยราช 100,000               บาท

1014 นายไชยวัฒน กาญจนะ 100,000               บาท

1015 นางวิลัยลักษณ นวลศรี 100,000               บาท

1016 นายดาวเรือง ใยสุข 100,000               บาท

1017 นายสวิง อาจคงหาญ 100,000               บาท

1018 นายเจริญ หอมสุวรรณ 100,000               บาท

1019 นายวิมาน บุญยง 100,000               บาท

1020 นางอุบล พักเสียงดี 100,000               บาท

1021 นางสาวรําพัน จงใจรักษ 100,000               บาท

1022 นายปรีชา กลิ่นถือศีล 100,000               บาท

1023 นางสมคิด บุญยง 100,000               บาท

1024 นายสมาน ตูเจริญ 100,000               บาท

1025 นายประสิทธิ์ ศรีภุมมา 100,000               บาท

1026 นายสมนึก อุบลประเสริฐ 100,000               บาท

1027 นายนิวัต เหลืองตระกูล 100,000               บาท

1028 นางสมคิด สวัสดี 100,000               บาท

1029 นางกมลรัตน อินไธสง 100,000               บาท

1030 นางนงลักษณ หงษา 100,000               บาท

1031 นางจินดา ศรีรุงเรือง 100,000               บาท

1032 นายสมปอง ปาทะรัตน 100,000               บาท

1033 นางสาวประพิศ แกวกระจาย 100,000               บาท



1034 นายกิติพัฒน ปยวัชสิริวรกุล 100,000               บาท

1035 นางสาวศุกลรัตน ชิงชัย 100,000               บาท

1036 นางวีรยา บูชาเกียรติ 100,000               บาท

1037 นายสุเทพ ศรีวิชัย 100,000               บาท

1038 นางวรรณา จั่นพงษ 100,000               บาท

1039 นายอาคม พรมภักดิ์ 100,000               บาท

1040 นายกองสิน ศรีบุรินทร 100,000               บาท

1041 นางณัฐพร สัทธยาสัย 100,000               บาท

1042 นางคนึงนิจ สรณะ 100,000               บาท

1043 นายพจน วงษจรูญ 100,000               บาท

1044 นายเดชศราวุธ ประสพ 100,000               บาท

1045 นายอบ สุขกุล 100,000               บาท

1046 นายวิราช ศรีจั่น 100,000               บาท

1047 นางสาวรวงทิพย นุยจํานัล 100,000               บาท

1048 นายพรายงาม คงเปยม 100,000               บาท

1049 นายบรรจง บุญครอบ 100,000               บาท

1050 นางพิมพนิภา สุวรรณเจริญวิช 100,000               บาท

1051 นางสาวนงนิตย ขุนทอง 100,000               บาท

1052 นางสาวนงลักษณ แซยับ 100,000               บาท

1053 นางศิริพร ตุมเพชรรัตน 100,000               บาท

1054 นางฉวีวรรณ เจาสุวรรณ 100,000               บาท

1055 นางจิราพรรณ แพกําเนิด 100,000               บาท

1056 นายประหยัด ปญญาแฝง 100,000               บาท

1057 นายสุพจน สุตานันต 100,000               บาท

1058 นายจักรกฤษ เมืองคุม 100,000               บาท

1059 นายบุญรอด ปญญา 100,000               บาท

1060 นางวิไล เมธีเสริมสกุล 100,000               บาท

1061 นายจําลอง ศรีเทพ 100,000               บาท



1062 นายทิพ แสงกระจุย 100,000               บาท

1063 นายสุรัตน พลโยธา 100,000               บาท

1064 นายสมบัติ แกวสา 100,000               บาท

1065 นายวีระชัย โอนแกว 100,000               บาท

1066 นายสันติภาพ ทับแสง 100,000               บาท

1067 นางนิภา ศรีชนะ 100,000               บาท

1068 นายชูเกียรติ เสือพันธุ 100,000               บาท

1069 นายณัฐพงศ อินทรกําแหง 100,000               บาท

1070 นางทองเติม จินดาสุม 100,000               บาท

1071 นางรัตนา ปกครอง 100,000               บาท

1072 นายประกอบ บุญสง 100,000               บาท

1073 นางกนกวรรณ ศรีใส 100,000               บาท

1074 นายไพศาล ใสแสง 100,000               บาท

1075 นายณรงศักดิ์ มหานิล 100,000               บาท

1076 นายสุพล อาสาทํา 100,000               บาท

1077 นายวันชัย วงศกลาง 100,000               บาท

1078 นายสุชาติ ชูสีนุน 100,000               บาท

1079 นางอมรรัตน มณี 100,000               บาท

1080 นายสาธิต แกวปฏิมา 100,000               บาท

1081 นายนิวัฒน สมทิพย 100,000               บาท

1082 นางมะลิวัลย แสงน้ํารัก 100,000               บาท

1083 นางรจนา ฉิมนอก 100,000               บาท

1084 นางกนกวรรณ ภูตองลม 100,000               บาท

1085 นางสาวกรรณิการ กุนากุล 100,000               บาท

1086 นายธนพนธ เผาบรรจง 100,000               บาท

1087 นางสาวกนกรัตน ทาหลวง 100,000               บาท

1088 นายพลวรรธน ลายทอง 100,000               บาท

1089 นางสาวสรารี วีระวงศ 100,000               บาท



1090 นางขนิษฐา ชัยสิริชยานันท 100,000               บาท

1091 นางสาวฤทัยรัตน นอยจาด 100,000               บาท

1092 นางสาวอรนงค เอนกรัตน 100,000               บาท

1093 นายวินัย ดงแดง 100,000               บาท

1094 นายเอกราช แซเทา 100,000               บาท

1095 นางสาวชลธิชา ธงไชย 100,000               บาท

1096 นางสาวสุมิตรา เทาสันเทียะ 100,000               บาท

1097 นางสาวกิตติยา หงษเวียงจันทร 100,000               บาท

1098 นางดวงกมล บุญเรือง 100,000               บาท

1099 นายบุญธรรม ธรรมเที่ยงกุล 100,000               บาท

1100 นางภัสนันท โฆษิตสถิตย 100,000               บาท

1101 วาที่รอยตรีหญิงพิมพพันธุ พันธุรี 100,000               บาท

1102 นางสาวสุมาลี รูปงาม 100,000               บาท

1103 นางสาวการเกษ โพธิ์ทอง 100,000               บาท

1104 นางสําราญ พึ่งพุม 100,000               บาท

1105 นางสาวกาญจนา อินทศร 100,000               บาท

1106 นางสาวประทุมมา วงษวิลา 100,000               บาท

1107 นางอมรรัตน ภูโต 100,000               บาท

1108 นายอภิชาติ สุพรรณรัตน 100,000               บาท

1109 นายอาทิตย ศรีเพ็ชร 100,000               บาท

1110 นายสันติ แหวนเพ็ชร 100,000               บาท

1111 นางจุฑารัตน เรืองเพชร 100,000               บาท

1112 นายศักดิ์ชัย ศรีสมบัติ 100,000               บาท

1113 นายพิพิธ ถูระวัน 100,000               บาท

1114 นางดรุณี สมานทอง 100,000               บาท

1115 นายอนุวัฒน ภูพันนา 100,000               บาท

1116 นางเพ็ญพักตร รอบรู 100,000               บาท

1117 นางสาวจิราภัทร เหมธร 100,000               บาท



1118 นางพัทธลักษณ อุทธา 100,000               บาท

1119 นายประจักษ ดวงทอง 100,000               บาท

1120 นางสาวสุพัตรา ภักดี 100,000               บาท

1121 นายสมศักดิ์ พึ่งกัน 100,000               บาท

1122 นางภารดี บัวบาง 100,000               บาท

1123 นางสาวกาญจนา มณีไสย 100,000               บาท

1124 นายสมชาย อินทพันธุ 100,000               บาท

1125 นางสาวพิมลพันธ โศธนะ 100,000               บาท

1126 นางสาวนัษฐา พัฒนเศรษฐศิริ 100,000               บาท

1127 นางสาวกัลยา ทวมทอง 100,000               บาท

1128 นายเกษตรชาติ ทองนุย 100,000               บาท

1129 นางสาวสมศรี ภักดิ์กําเลา 100,000               บาท

1130 นางสาวจุฑารัตน อินทสุทธิ์ 100,000               บาท

1131 นางรจนา ศรีรุงเรือง 100,000               บาท

1132 นางสาวจงกล เปยววงค 100,000               บาท

1133 นางสุจิตรา พิกุลทอง 100,000               บาท

1134 นางสาวนันทวัน มีศรี 100,000               บาท

1135 นางสาวลัคนา จันทรวงศศรี 100,000               บาท

1136 นางสาวอาภาพร หนูแดง 100,000               บาท

1137 นางสาวกนกวรรณ ฟกออน 100,000               บาท

1138 นางสายสมร เกียรติกุล 100,000               บาท

1139 นางสาวศรัณยรัตน สุวรรณพงษ 100,000               บาท

1140 นางสาวชลธิชา แกวเรือง 100,000               บาท

1141 นางสาวณิชนันท พิเชียรสดใส 100,000               บาท

1142 นายชัยยง กลิ่นเกษร 100,000               บาท

1143 นายสุริยะ พวงแกว 100,000               บาท

1144 นางสาวกฤษฎี ประภาตนันท 100,000               บาท

1145 นางสาวสุรีรัตน สินปรุ 100,000               บาท



1146 นางมาลัย กลอมแกว 100,000               บาท

1147 นางวลี บุญภัทร 100,000               บาท

1148 นายประเทือง รักกลัด 100,000               บาท

1149 นางรัชนี อนวงษ 100,000               บาท

1150 นางสาวเตย เดือนงาม 100,000               บาท

1151 นางชูศรี เปลงทะรัตน 100,000               บาท

1152 นายสมพงษ อนวงษ 100,000               บาท

1153 นายสุนทร โตเต็ม 100,000               บาท

1154 นางวาสนา นาคเจือ 100,000               บาท

1155 นางสาววิไลวรรณ โตเต็ม 100,000               บาท

1156 นางฝนหวาน พันธขะวงศ 100,000               บาท

1157 นางบุญเรือน ศรีเพ็ชร 100,000               บาท

1158 นางพเยาว ภูเตาเงิน 100,000               บาท

1159 นางสุกัญญา เมฆสุข 100,000               บาท

1160 นางสมคิด เรือนภู 100,000               บาท

1161 นายมนตรี ยิ้มละมัย 100,000               บาท

1162 นายประจวบ สอนออน 100,000               บาท

1163 นางราวัล ทองคํา 100,000               บาท

1164 นางวิลัย รุงราษี 100,000               บาท

1165 นายอดุล แดงใหญ 100,000               บาท

1166 นายบุญเรือง ตะเภาลอย 100,000               บาท

1167 นายพิเชษฐ วงษลอย 100,000               บาท

1168 นายวรากร พนมสวย 100,000               บาท

1169 นางวาสนา แจงโสภา 100,000               บาท

1170 นายประสาร ทิพยรักษ 100,000               บาท

1171 นายทวิชย ภูโต 100,000               บาท

1172 นางสาวสมปอง สุพงษ 100,000               บาท

1173 นายเมาะ นพพา 100,000               บาท



1174 นางบัวพัส ดวงใจแกวมณี 100,000               บาท

1175 นางสาวกันทิมา คําประดับ 100,000               บาท

1176 นางพิศมัย กกรัมย 100,000               บาท

1177 นางบุตรดี ชมตา 100,000               บาท

1178 นางอรัญญา อิ่มแสวง 100,000               บาท

1179 นายประจักษ ชมภู 100,000               บาท

1180 นายวิชิต คําเชิด 100,000               บาท

1181 นางสาวดวงใจ คงตางาม 100,000               บาท

1182 นายประจักษ เหมธร 100,000               บาท

1183 นายสงา อุพันทา 100,000               บาท

1184 นายบุญเพ็ง ชัยวิรัตน 100,000               บาท

1185 นางบุญจันทร คําแพง 100,000               บาท

1186 นางสาคร ปดพูล 100,000               บาท

1187 นายวิทยา นาจําปา 100,000               บาท

1188 นางอรรวรรณ นาคํา 100,000               บาท

1189 นางเกษร อินทมาตร 100,000               บาท

1190 นางทิพยอวน บุญหอม 100,000               บาท

1191 นางจุฑามาศ ทรายแกว 100,000               บาท

1192 นายนรินทร อินทมาตร 100,000               บาท

1193 นางไพวรรณ หาทวี 100,000               บาท

1194 นางสาวจันทรฉาย เสาราช 100,000               บาท

1195 นางวาสนา รายิ้ม 100,000               บาท

1196 นางวรรณา เมนนิ่ม 100,000               บาท

1197 นายบํารุง อินทรจันทร 100,000               บาท

1198 นายสําเริง แพงศรี 100,000               บาท

1199 นายปญญา เขียดขํา 100,000               บาท

1200 นายชลอ คงพันธ 100,000               บาท

1201 นายสุรชัย เพ็งภู 100,000               บาท



1202 นางศรีนวล ดีประเสริฐ 100,000               บาท

1203 นายสําเนียง คลายสุวรรณ 100,000               บาท

1204 นายอํานวย ฉายสําเภา 100,000               บาท

1205 นางประมล ศรีเมือง 100,000               บาท

1206 นางสาวบังเอิญ แพงสภา 100,000               บาท

1207 นายประกอบ ปุยออก 100,000               บาท

1208 นางสาวเตือนใจ วิเชียรรัตน 100,000               บาท

1209 นางสาวประหยด กอสราง 100,000               บาท

1210 นางสาวผกามาส สุกโรดม 100,000               บาท

1211 นางสาวลําพัย พานศรี 100,000               บาท

1212 นางสาวสุพัตรา กลิ่นประดิษฐ 100,000               บาท

1213 นางสาวโสภา บัวศรี 100,000               บาท

1214 นางจรรยา ดําสอน 100,000               บาท

1215 นางจิราพร อุบลประเสริฐ 100,000               บาท

1216 นางลออ ใหมจู 100,000               บาท

1217 นางสุกัญญา แสวงหาทรัพย 100,000               บาท

1218 นายปริญญา ใหมจู 100,000               บาท

1219 นางราตรี วรรละออ 100,000               บาท

1220 นายไพรินทร ชุมพล 100,000               บาท

1221 นางสาวอําพรรณ ชูแสงศรี 100,000               บาท

1222 นางอังคณา แมงเมิน 100,000               บาท

1223 นางสุภาวรรณ นุยนอย 100,000               บาท

1224 นางสาวเสาวภา วงศอภัย 100,000               บาท

1225 นางจิรา อินสุวรรณ 100,000               บาท

1226 นางบุญศรี เชาวนา 100,000               บาท

1227 นางดวงใจ เพชรมณี 100,000               บาท

1228 นางสาวดุรินยา เมฆสุข 100,000               บาท

1229 นางสมร ศรีสาคํา 100,000               บาท



1230 นางสาวกิตยาภรณ ปนแกว 100,000               บาท

1231 นางสาวทองหยด วิเศษสิงห 100,000               บาท

1232 นางประสาร ชางกลึงกุล 100,000               บาท

1233 นางหนูป ศรีภุมมา 100,000               บาท

1234 นางสาววันเพ็ญ อาจคงหาญ 100,000               บาท

1235 นางนอย ศรีภุมมา 100,000               บาท

1236 นางสาวมะปรางค ปนแกว 100,000               บาท

1237 นางสาวขวัญใจ อรุณฉาย 100,000               บาท

1238 นางสมนึก อาจคงหาญ 100,000               บาท

1239 นางดร กรสงแกว 100,000               บาท

1240 นางสาวสมใจ สําเภาทอง 100,000               บาท

1241 นางสาวชลิต ศรีเหรา 100,000               บาท

1242 นางสาววันเพ็ญ วิหก 100,000               บาท

1243 นางสาวนันทภรณ ปทุมสูตร 100,000               บาท

1244 นายเอกพล จันทรสุวรรณ 100,000               บาท

1245 นางยุวพา อางเขียว 100,000               บาท

1246 นางนิชนันท บุญยง 100,000               บาท

1247 นางสาวยุพิน ปอมสุข 100,000               บาท

1248 นางเสาวลักษณ หอทอง 100,000               บาท

1249 นางโชติรส สาลี 100,000               บาท

1250 นายโสภณ บุญทอง 100,000               บาท

1251 นายสุชิน เฉลยทัศน 100,000               บาท

1252 นายวรกิต เสาเวียง 100,000               บาท

1253 นางสาวมิชลิน ภูชัย 100,000               บาท

1254 นางศิวาพร ชุมเสนา 100,000               บาท

1255 นางสมพร หาญนอก 100,000               บาท

1256 นางสําราญ เฉลยทัศน 100,000               บาท

1257 นางลําพึง ขํามาลัย 100,000               บาท



1258 นายสังวาลย ทาวครุฑ 100,000               บาท

1259 นางประไพ จันทพรึก 100,000               บาท

1260 นายสัย ภักดิ์ศรีวงศ 100,000               บาท

1261 นายธรรมรัตน เงินฝรั่ง 100,000               บาท

1262 นายวีรภัทธ ศิลาสุวรรณ 100,000               บาท

1263 นางนิภาพร ภักดีลน 100,000               บาท

1264 นางวัชรี รักชาติ 100,000               บาท

1265 นายสมบูรณ สุภเสถียร 100,000               บาท

1266 นางวิไลวรรณ สุทนต 100,000               บาท

1267 นางสาวจตุรพร ผิวจันทร 100,000               บาท

1268 นางนวลนิต รัตนวัน 100,000               บาท

1269 นายศุภเดช สระสิงห 100,000               บาท

1270 นายชัยโย ฉายาพัฒน 100,000               บาท

1271 นายชะชัย สมบูรณมากทรัพย 100,000               บาท

1272 นายพีระวัฒน แกวบุตรตา 100,000               บาท

1273 นายสุริยันต แซเตีย 100,000               บาท

1274 นางพัชรี นอยมิ่ง 100,000               บาท

1275 นายเอื้ออารี ดวงศรี 100,000               บาท

1276 นางอุทัย ภูมิสถาน 100,000               บาท

1277 นางบุญเยื้อง มาระเนตร 100,000               บาท

1278 นายลิลิต สงาศรี 100,000               บาท

1279 นางจรัณลักษณ กันวี 100,000               บาท

1280 นางสาวกัลยา จักจั่น 100,000               บาท

1281 นางสาวรัตนติยา ประมวลการ 100,000               บาท

1282 นางสาวพรรณี ไกรทอง 100,000               บาท

1283 นางอรทัย ทองชางเหล็ก 100,000               บาท

1284 นางสาวพิชญาภา ไชยปญญา 100,000               บาท

1285 นางสาวนญานิภร ชวยเต็ม 100,000               บาท



1286 นางสาวพรนภัส หอมแกว 100,000               บาท

1287 นางสาวภารดี วีระวงศ 100,000               บาท

1288 นางจรรยา แพงยัง 100,000               บาท

1289 นายนิราช เรือนเพ็ชร 100,000               บาท

1290 นางเกษร ขาวสวี 100,000               บาท

1291 นางมณฑิรา สุภเสถียร 100,000               บาท

1292 นางชญาดา เสงี่ยมกลาง 100,000               บาท

1293 นายวัน ดวงขันธ 100,000               บาท

1294 นายสุรินันท ยุทธพันธ 100,000               บาท

1295 นายสมาน มาพงษ 100,000               บาท

1296 นายประเสริฐศักดิ์ พยัคฆยานนท 100,000               บาท

1297 นายวุทฒิ สิงหทอง 100,000               บาท

1298 นายพิทักษ การรัตน 100,000               บาท

1299 นางบุญยัง มีชัย 100,000               บาท

1300 นางไกรสร การรัตน 100,000               บาท

1301 นายสุบรรณ สนิท 100,000               บาท

1302 นายเฉวียน พรมสอน 100,000               บาท

1303 นายสนั่น ปญญาคม 100,000               บาท

1304 นายชํานาญ เนาวรัตน 100,000               บาท

1305 นายนงค สิมศรี 100,000               บาท

1306 นายสมปอง ดวงตะวัน 100,000               บาท

1307 นายหนูเรียบ ฐานวันดี 100,000               บาท

1308 นายสาลี ตาดไธสงฆ 100,000               บาท

1309 นายสนั่น ทาหวยหวา 100,000               บาท

1310 นายสมพร อภัยวงศ 100,000               บาท

1311 นายสุวิทย กันหา 100,000               บาท

1312 นายพรมมา พรมมาศ 100,000               บาท

1313 นายสนํา คําแสน 100,000               บาท



1314 นายไพบูลย พวงออน 100,000               บาท

1315 นายประเสริฐ ขวัญเงิน 100,000               บาท

1316 นายสมหมาย ศรีมาคํา 100,000               บาท

1317 นายแทน ธรรมนิยม 100,000               บาท

1318 นายสมชาย ดวงภักดี 100,000               บาท

1319 นางบุญโสม กาเมือง 100,000               บาท

1320 นายเกษม ภูมิสถาน 100,000               บาท

1321 นายสมจิตร ศิลาวงศ 100,000               บาท

1322 นางวันเพ็ญ เขื่อนเงิน 100,000               บาท

1323 นางสาวณัฐนรี ศรีวิชัย 100,000               บาท

1324 นายวีรศักดิ์ สิทธิอาษา 100,000               บาท

1325 นายจรัญ ตุงคบุรี 100,000               บาท

1326 นางสํารวย บุญนิ่ม 100,000               บาท

1327 นางนันทิยา ชุมชื่น 100,000               บาท

1328 นางมนตนพมาส อิสโร 100,000               บาท

1329 นายเฉลิมชัย สัสดีเอี่ยม 100,000               บาท

1330 นางวจี แกวนาบอน 100,000               บาท

1331 นางจรี ทองคํา 100,000               บาท

1332 นางอุทุมพร สุตันรักษ 100,000               บาท

1333 นายนิวัช จันทรชวง 100,000               บาท

1334 นายการันต อินทรกําแหง 100,000               บาท

1335 นายพิชัย อิสโร 100,000               บาท

1336 นางสารภี เกษสถิตย 100,000               บาท

1337 นางสาวยุพา ทองคํา 100,000               บาท

1338 นางอารีย ฤทธิคง 100,000               บาท

1339 นางสาวดารหรา ถิ่นวงษแดง 100,000               บาท

1340 นางสาวประยูร จันทรนาม 100,000               บาท

1341 นางสาวณิชาพร ฉ่ําประวิง 100,000               บาท



1342 นางสาวนงคออน พลชัยมาตย 100,000               บาท

1343 นางสาวภิญญาพัชญ ศิริวรรณ 100,000               บาท

1344 นางบุญลาภ คชบาง 100,000               บาท

1345 นายคะนอง ทองเทพ 100,000               บาท

1346 นายพิษณุกิจ ลินตาละ 100,000               บาท

1347 นางฤทัยรัตน สุวรรณเจริญ 100,000               บาท

1348 นางลัดดา หงษสอง 100,000               บาท

1349 นางสาววาสนา เดชพรหม 100,000               บาท

1350 นางกุลฑีรา โพธิคามบํารุง 100,000               บาท

1351 นางสาวเกตนสิรี แซมา 100,000               บาท

1352 นางสุคนธา รูปสม 100,000               บาท

1353 นางพุทธชาติ สารตันติพงศ 100,000               บาท

1354 นางสาววธัญญา เปกทอง 100,000               บาท

1355 นางบุญญารักษ โลกคําลือ 100,000               บาท

1356 นางจันทรเพ็ญ ทาวัน 100,000               บาท

1357 นางนฤมล แสงทอง 100,000               บาท

1358 นายณรงค อานคํา 100,000               บาท

1359 นางสาววาสนา วังอินทร 100,000               บาท

1360 นางสาวออย พลายสาร 100,000               บาท

1361 นายมาโนช บุญชู 100,000               บาท

1362 นายโชติ์ เหลืองออน 100,000               บาท

1363 นางสาวอัจฉรา ณ.เชียงใหม 100,000               บาท

1364 นางอําภา สีโน 100,000               บาท

1365 นายสุริยา ศรีแสง 100,000               บาท

1366 นายพิพัฒน สมมะณะ 100,000               บาท

1367 นายประเสริฐ มาสมซา 100,000               บาท

1368 นายยุทธพล ภาพพิกุล 100,000               บาท

1369 นายเสาร เมืองชัย 100,000               บาท



1370 นางสาวพรทิพย ไชยวรรณ 100,000               บาท

1371 นางสาวขวัญนภา มโนมัยนุกุล 100,000               บาท

1372 นายอัสรัตน บัวผัน 100,000               บาท

1373 นายอนันต นุชชะ 100,000               บาท

1374 นายไพโรจน สิงหถิ่น 100,000               บาท

1375 นางสาวประไพพักตร ขันทะรักษ 100,000               บาท

1376 นายจักรพันธ ซอเสียง 100,000               บาท

1377 นายนพดล แกไข 100,000               บาท

1378 นายชยพล ชัยนนถี 100,000               บาท

1379 นางสาวทักษิณา นุชชะ 100,000               บาท

1380 นางศรีนวล นาระตะ 100,000               บาท

1381 นางสาวจันทรจิรา ธนานนทพิสิฐกุล 100,000               บาท

1382 นางสุวิมล ปราบหงส 100,000               บาท

1383 นายปกรณ หงษสี่ 100,000               บาท

1384 นายพนม หงษวงศ 100,000               บาท

1385 นายสมพร หงษสิบแปด 100,000               บาท

1386 นางธิติภรณ ปราบหงส 100,000               บาท

1387 นางสาวรีนา เดือนดาว 100,000               บาท

1388 นางวันเพ็ญ ตื้อยศ 100,000               บาท

1389 นายณัฐพงศ จันทรจริยาวัชร 100,000               บาท

1390 นางศรีจันทร หงษวงศ 100,000               บาท

1391 นายศราวุธ โคตรโสภา 100,000               บาท

1392 นายชัยนรินทร ชัยนนถี 100,000               บาท

1393 นายวัชรพงษ สองกิติ 100,000               บาท

1394 นายธีรวุฒิ เอกจิตร 100,000               บาท

1395 นายประหยัด สุทธะมงคล 100,000               บาท

1396 นายจรูญ สีสิทธิ์ 100,000               บาท

1397 นายติ่ง เขื่อนอาย 100,000               บาท



1398 นางเฉลียว บุญชู 100,000               บาท

1399 นายเกียรติ์ ทาฝน 100,000               บาท

1400 นางสาวนงเยาว คําแปงชัย 100,000               บาท

1401 นางจันทรเพ็ญ ยาอุด 100,000               บาท

1402 นายผล ปางโม 100,000               บาท

1403 นางจุรีภรณ สายทอง 100,000               บาท

1404 นางบุบผา รินฤทธิ์ 100,000               บาท

1405 นางสาวนิชา คงถาวร 100,000               บาท

1406 นายสํารวย ทาตาล 100,000               บาท

1407 นางพยอม สุริยศ 100,000               บาท

1408 นายอนุสรณ ศรีตนไชย 100,000               บาท

1409 นางวัฒจนา แสงกระจุย 100,000               บาท

1410 นายแปง อินปา 100,000               บาท

1411 นายสุวิน เขื่อนขันธ 100,000               บาท

1412 นางอุลัย ทาตาล 100,000               บาท

1413 นางบัวคํา สุทธะมงคล 100,000               บาท

1414 นางจันทร บุญเทพ 100,000               บาท

1415 นายอภิวรรษณ นิลกําแหง 100,000               บาท

1416 นางสาวโสภิดา ทองเพียร 100,000               บาท

1417 นางประทีป ชวยบํารุง 100,000               บาท

1418 นางสุนิดา พิมพสวัสดิ์ 100,000               บาท

1419 นางวิรัตน สิงออน 100,000               บาท

1420 นางสาวพรรณทิวา ปนะถา 100,000               บาท

1421 นางสาวตรีนุช นิยมชาติ 100,000               บาท

1422 นายกิตติเทพ ทองลน 100,000               บาท

1423 นางจันทรจิราณี เสือปู 100,000               บาท

1424 นายธนพล อาชาคีรี 100,000               บาท

1425 นายประคอง จักราช 100,000               บาท



1426 นางสาวนันทิยา วงศอินตา 100,000               บาท

1427 นางสาวทองพูล ประทุมรุง 100,000               บาท

1428 นางสาวฉัตรชฎา อาษาภา 100,000               บาท

1429 นายประยุทธ สีสวยหูต 100,000               บาท

1430 นางสาวศิริขวัญ จันทะเสน 100,000               บาท

1431 นางมณิภา กะการดี 100,000               บาท

1432 นายสิทธิศักดิ์ จันทองออน 100,000               บาท

1433 นางทิพวรรณ แดงนอย 100,000               บาท

1434 นายจตุรภัทร ถามูลเรศ 100,000               บาท

1435 นายสุรชัย มนตรี 100,000               บาท

1436 นางสาวสุภาพร วงศคําพันธ 100,000               บาท

1437 นายทินกร พลชา 100,000               บาท

1438 นางสาวสุรินทร ชัชวาลย 100,000               บาท

1439 นางสาวกุลนาถ ธะนะศรี 100,000               บาท

1440 นางกันตินันท บุษบา 100,000               บาท

1441 นางสาวอรวรรยา ศาสตราคม 100,000               บาท

1442 นางลัดดาวัลย ทบดาน 100,000               บาท

1443 นายสุริยเดช หาญบาง 100,000               บาท

1444 นายกฤษดา หมิ่งหา 100,000               บาท

1445 นางสาววิไล ธานี 100,000               บาท

1446 นางนิวรรณ เยาวศรีสุวรรณ 100,000               บาท

1447 นางสาวณัฏฐวารี พิกุลศรี 100,000               บาท

1448 นางสาวบุษยา คุมภัย 100,000               บาท

1449 นางจินตนาพร เพียสา 100,000               บาท

1450 นางสาววิภารัตน สงฆนาม 100,000               บาท

1451 นางสาวณิชาพักตร หวยทราย 100,000               บาท

1452 นางสมจิต สอนจันทร 100,000               บาท

1453 นางมลาพร เอี่ยมเมี้ยน 100,000               บาท



1454 นางเกษร อุดม 100,000               บาท

1455 นางเพ็ญศรี เพียหอชัย 100,000               บาท

1456 นางณัฎฐนลิน กลางบุรัมย 100,000               บาท

1457 นายสายฟา อุทธา 100,000               บาท

1458 นายวัฒนชัย ผิวพันธมิตร 100,000               บาท

1459 นางอารีรัตน แกวบุตรดี 100,000               บาท

1460 นายพิเชษฐ สุภาสุ 100,000               บาท

1461 นายมนตรี จําปาสิม 100,000               บาท

1462 นายสุวิพล สอนสุภาพ 100,000               บาท

1463 นายวิสัย สุธงษา 100,000               บาท

1464 นางนัฎทิวา เหมะธุลิน 100,000               บาท

1465 นายกวี สิทธิจันทร 100,000               บาท

1466 นางสุมิตรา เภสัชชา 100,000               บาท

1467 นางสาวดวงใจ ขําพลกรัง 100,000               บาท

1468 นางนิชุตา คงฤทธิ์ 100,000               บาท

1469 นายสัตยา ปลั่งกลาง 100,000               บาท

1470 นายทวี ศรีเจริญ 100,000               บาท

1471 นางสาวฉัตรดาว ดอกแขมกลาง 100,000               บาท

1472 นางสาวอรทัย ศรีเทพ 100,000               บาท

1473 นายอภิชัย ทั่งกลาง 100,000               บาท

1474 นางศศิพิมนต แสงมาลา 100,000               บาท

1475 นางสาวราตรี คนซื่อ 100,000               บาท

1476 นายอนุกูล แสงมาลา 100,000               บาท

1477 นายหิรัญ มาสุด 100,000               บาท

1478 นางสาวชุลาวัน ศรีตะบุตร 100,000               บาท

1479 นางสาวสรินทิพย ดวงแกว 100,000               บาท

1480 นางสาวนิสากร สอนธิราช 100,000               บาท

1481 นางสาวรพีพรรณ ดิษาภิรมย 100,000               บาท



1482 นายเอกธิติ เล็กสมบูรณวงศ 100,000               บาท

1483 นางสาววรพรรณ พรมฮวด 100,000               บาท

1484 นางญาณิศา ทรัพยพวง 100,000               บาท

1485 นางศิริลักษณ วิวรรณธนานุตร 100,000               บาท

1486 นางสาวธัญพร รัตนา 100,000               บาท

1487 นายประภาส ธรรมศักดิ์ชัย 100,000               บาท

1488 นายชาญ จันทรทิม 100,000               บาท

1489 นายสุคือ พันธุไพรไม 100,000               บาท

1490 นางวันเพ็ญ กลิ่นทอง 100,000               บาท

1491 นางสาวน้ําออย ฤทธิ์กระจาย 100,000               บาท

1492 นางสาวรัตนา เดือนฉาย 100,000               บาท

1493 นางคณิภา เลิศหงิมภูกนก 100,000               บาท

1494 นางสาวสุมาลี นิลโชติ 100,000               บาท

1495 นางสาวณิชากร อินทรนอย 100,000               บาท

1496 นางสาวสุกัญญา สอนใจ 100,000               บาท

1497 นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท 100,000               บาท

1498 นายกันตกวี สีนวนจันทร 100,000               บาท

1499 นางสาววรรณภา โฉมเชิด 100,000               บาท

1500 นางสาวดอกกลวยไม หอมระหัด 100,000               บาท

1501 นางสาวรพีพร คงดอน 100,000               บาท

1502 นายปยะพรต กาบตุม 100,000               บาท

1503 วาที่รอยตรีหญิงผกาพรรณ ถึงเนียม 100,000               บาท

1504 นางสาวสุวภัทร เกตุดิษ 100,000               บาท

1505 นางสาวมุตา ศิริจันทร 100,000               บาท

1506 นางสุกัญญา วสยางกูร 100,000               บาท

1507 นางสาวทิพวรรณ อินทวงศ 100,000               บาท

1508 นางสาวจันทนา คลังทัพ 100,000               บาท

1509 นางศุภรัตน โกทัน 100,000               บาท



1510 นางสาวธาริณี เนียมนิล 100,000               บาท

1511 นายฉลาด หยวกทอง 100,000               บาท

1512 นายวิสุทธิ์ กลาหาญ 100,000               บาท

1513 นางวันนา นาคอน 100,000               บาท

1514 นายพรศักดิ์ แมนทรัพย 100,000               บาท

1515 นางสาวรจนา สุวรรณชาติ 100,000               บาท

1516 นางสาวขวัญชนก สายทองคํา 100,000               บาท

1517 นางสาวทัศวรรณ สิงสีทา 100,000               บาท

1518 นายบุญจันทร รวมทรัพย 100,000               บาท

1519 นางณฐมน ชูออน 100,000               บาท

1520 นางสาวอมรรัตน สารหนู 100,000               บาท

1521 นายกอบชัย นาคชื่น 100,000               บาท

1522 นางนิศา พรหมมวง 100,000               บาท

1523 นางบุญธรรม จุนเด็น 100,000               บาท

1524 นายบุญสืบ ศรีเกษม 100,000               บาท

1525 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด 100,000               บาท

1526 นางมุตทิตา สุวรรณวงษ 100,000               บาท

1527 นางแสงจันทร ศรีเกษม 100,000               บาท

1528 นางจันทิรา ศรียาภัย 100,000               บาท

1529 นางวิลัย สุวรรณ 100,000               บาท

1530 นางสาวพรทิพย ใสบริสุทธิ์ 100,000               บาท

1531 นายอีซา อายะ 100,000               บาท

1532 นางสาวพยอม รัตนซอน 100,000               บาท

1533 นางสาวสิรินรัตน ถาวรสุข 100,000               บาท

1534 นางสาวนาตยา รักษาพราหมณ 100,000               บาท

1535 นางจิราภรณ คชเสนีย 100,000               บาท

1536 นางศิวาภรณ แนวชาลี 100,000               บาท

1537 นางสาวกรชนก เตยออน 100,000               บาท



1538 นางรอฮานี เจะปูเตะ 100,000               บาท

1539 นายเกริกชัย เพียรสม 100,000               บาท

1540 นางอารีย ยอดคง 100,000               บาท

1541 นางวรวรรณ แกวคงธรรม 100,000               บาท

1542 นายสมจิตร โทบุรี 100,000               บาท

1543 นางสาวประภาวดี สังชุม 100,000               บาท

1544 นายอารมย แกวละเอียด 100,000               บาท

1545 นางไซดะ สาแม 100,000               บาท

1546 นายเพชร แกวออน 100,000               บาท

1547 นายสุทัศน พรหมเพ็ชร 100,000               บาท

1548 นายไพศาล มณีกาญจน 100,000               บาท

1549 นางพัชริดา เสนเผือก 100,000               บาท

1550 นายสินชัย สุขี 100,000               บาท

1551 นางสาวประจิม สุขโอ 100,000               บาท

1552 นางอนงพร กังแฮ 100,000               บาท

1553 นางสาวจันทิมา แซโคว 100,000               บาท

1554 นางสาวอารีรัตน บุตรจันทร 50,000                บาท

1555 นางสาวจิตตรานนท เทียนเงิน 50,000                บาท

1556 นางสาวกนกรส ทองสุขดี 50,000                บาท

1557 นางสาวกิตติมา โพธิ์ไพร 50,000                บาท

1558 นางกฤษณา แสงดี 50,000                บาท

1559 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม 50,000                บาท

1560 นางสาวธัญยธรณ จันทรอินทร 50,000                บาท

1561 นางจตุพร ไพรพฤกษ 50,000                บาท

1562 นางสาวขนิษฐา รินสอน 50,000                บาท

1563 นายปกปอง ทะนันชัย 50,000                บาท

1564 นางสาวสุกัญญา รัศมี 50,000                บาท

1565 นางสาวสุชลวัจน วองไวลิขิต 50,000                บาท



1566 นางสาววาสนา รุงสวาง 50,000                บาท

1567 นางสนิทพิมพ สิมมาทัน 50,000                บาท

1568 นางสาวจริยา มณีวงศวิโรจน 50,000                บาท

1569 นางสาวบุญญาภา ศรีหาตา 50,000                บาท

1570 นางกมลรัตน ทีฆะพันธ 50,000                บาท

1571 นางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล 50,000                บาท

1572 นายสมชาย ไทยแท 50,000                บาท

1573 นางสําราญ ผดุงธรรม 50,000                บาท

1574 นายวินัย ปดพูล 50,000                บาท

1575 นายกริศนะ พึ่งสุข 50,000                บาท

1576 นางสุนีย สะราคํา 50,000                บาท

1577 นางสุนันทา เล็มเยะ 50,000                บาท

1578 นายแฉลม แจงสวาง 50,000                บาท

1579 นายสุพจน จันดวง 50,000                บาท

1580 นางสาวณัฐชยา บุญยืน 50,000                บาท

1581 นายธนวัฒน บุญคุม 50,000                บาท

1582 นายวีระชัย ขวัญทอง 50,000                บาท

1583 นายปติพล ไตรเพียร 50,000                บาท

1584 นายพัทธนันท บัวจักร 50,000                บาท

1585 นางสาวสุพรรษา สินปรุ 50,000                บาท

1586 นางสาวพรศิริ สุวรรณกูฏ 50,000                บาท

1587 นายไพรสน ปุยออด 50,000                บาท

1588 นางสาวอรวรรณ เภาพาน 50,000                บาท

1589 นายวีรศักดิ์ วุฒิเดช 50,000                บาท

1590 นายนรากร ปาทะรัตน 50,000                บาท

1591 นางสาวทิพวรรณ สิทธิสมบัติ 50,000                บาท

1592 นางสุมาลัย เกษศิริ 50,000                บาท

1593 นางสาวปราณี วงษลอย 50,000                บาท



1594 นางสาวผุสดี กองทิพย 50,000                บาท

1595 นายโกศล แจงโสภา 50,000                บาท

1596 นางราวรรณ ประเสริฐ 50,000                บาท

1597 นายยุทธนา ทองรัก 50,000                บาท

1598 นางศิริรัตน พนมสวย 50,000                บาท

1599 นางสาวอุไร กระจางจิตร 50,000                บาท

1600 นางสาวประนอม รสหอม 50,000                บาท

1601 นางปราณี วงษนาค 50,000                บาท

1602 นางมะลิ เมฆสุข 50,000                บาท

1603 นางสาววรรณา ยอดพายุ 50,000                บาท

1604 นางพิมใจ อยูเลห 50,000                บาท

1605 นางชลดา สนธิสุข 50,000                บาท

1606 นางนงลักษณ สมบุตร 50,000                บาท

1607 นางสาวสมจิตร ทองทิพย 50,000                บาท

1608 นางสมใจ ขํามาลัย 50,000                บาท

1609 นางพัชรี ทรายแกว 50,000                บาท

1610 นายณรงค แสนทวีสุข 50,000                บาท

1611 นางวิไล ไสยวงษา 50,000                บาท

1612 นางวนิดา ดวงทอง 50,000                บาท

1613 นางอนุบาล อาธิเวช 50,000                บาท

1614 นางเหล็กกลา ผองศรี 50,000                บาท

1615 นางนันทนา ไทยแกว 50,000                บาท

1616 นางสมบูรณ อ่ําจุย 50,000                บาท

1617 นายณรงค แดงศรี 50,000                บาท

1618 นายสันทัด บุญเสริม 50,000                บาท

1619 นายเจน ดีสงวน 50,000                บาท

1620 นายมารุต บุญแสง 50,000                บาท

1621 นางสาวสวาท ศรีนอย 50,000                บาท



1622 นางปนทอง แดงศรี 50,000                บาท

1623 นายชรินทร บุญครอบ 50,000                บาท

1624 นายสมชาย เอี่ยมเล 50,000                บาท

1625 นางอัญชลี ผลดี 50,000                บาท

1626 นางบุญรอด เอี่ยมเล 50,000                บาท

1627 นายภักดี ปานสมบุญ 50,000                บาท

1628 นางสาวประไพ แกวไพฑูรย 50,000                บาท

1629 นายดลเลาะ หวันหละเบะ 50,000                บาท

1630 นางสุริยาวดี ปาทะรัตน 50,000                บาท

1631 นางจันทรเพ็ญ ปาทะรัตน 50,000                บาท

1632 นายสมพร ปาทะรัตน 50,000                บาท

1633 นางสาวกมลพร ศรีคําทา 50,000                บาท

1634 นางสาวปุณณภา ลือแกวมา 50,000                บาท

1635 นางลําพึง ศรีภุมมา 50,000                บาท

1636 นางสาวสมศรี ยอดทอง 50,000                บาท

1637 นางหทัยรัตน บุพบุศ 50,000                บาท

1638 นางกฤติยา โลสันเทียะ 50,000                บาท

1639 นางสาววลัยรัตน จุยเรือง 50,000                บาท

1640 นางสายทอง กาญจนศิลป 50,000                บาท

1641 นางสาวสุณีรัตน ดวงตะวัน 50,000                บาท

1642 นางสาวชยาภรณ ติใหม 50,000                บาท

1643 นางสาววิไลวรรณ เข็มขาว 50,000                บาท

1644 นายพลศักดิ์ ทองใบศรี 50,000                บาท

1645 นางสําพรรณ พันธเสน 50,000                บาท

1646 นายเปลี่ยน ศิลาวงศ 50,000                บาท

1647 นายโกเมนต จรูญแสง 50,000                บาท

1648 นางสํารอง ทองใบศรี 50,000                บาท

1649 นายสุภาพ พิมพสังกุล 50,000                บาท



1650 นางสาวพรรณี ศรีรณ 50,000                บาท

1651 นายปฎิภาณ ทองพันชั่ง 50,000                บาท

1652 นายสวัสดิ์ ผิวจันทร 50,000                บาท

1653 นางอําไพ พินโย 50,000                บาท

1654 นางบัว มโนหาร 50,000                บาท

1655 นายบรรจง ปลายหาญ 50,000                บาท

1656 นายสมพร พิมลเสถียรรัตน 50,000                บาท

1657 นางนิลเนตร แสงยะ 50,000                บาท

1658 นางทองดี แขสิงห 50,000                บาท

1659 นางวิไลวรรณ วิวัฒนดํารง 50,000                บาท

1660 นายประสาทพร วรรณวัตร 50,000                บาท

1661 นางละมัย มหาราช 50,000                บาท

1662 นางสาวสุภาพร เดือนเปง 50,000                บาท

1663 นางเบญจพร อุปาทา 50,000                บาท

1664 นางกณกณวลัย พิริยะอนันตกุล 50,000                บาท

1665 นางจิรายุ หงษอนันต 50,000                บาท

1666 นางสาวประยูร จิตรสุขสงวน 50,000                บาท

1667 นายศรีผล เขื่อนขันธ 50,000                บาท

1668 นางพรทิวา ทาฝน 50,000                บาท

1669 นางอัมพร สมณชางเผือก 50,000                บาท

1670 นางสาวนงนุช สมใจ 50,000                บาท

1671 นางวร ทาฝน 50,000                บาท

1672 นางโสพิศ ชัยคํา 50,000                บาท

1673 นางสุธี เตชะนันท 50,000                บาท

1674 นางเพ็ญศรี ทาไชย 50,000                บาท

1675 นางลําดวน คํามงคล 50,000                บาท

1676 นางสาววิภารัตน กาบแกว 50,000                บาท

1677 นายราชัน มหาราช 50,000                บาท



1678 นางรัชนา โพธิสัตย 50,000                บาท

1679 นางพนิดา นนทศรีมา 50,000                บาท

1680 นางพลอยลัดดา เลิศคํา 50,000                บาท

1681 นายสงคราม คําแสน 50,000                บาท

1682 นางสุพรรณ ทาขัด 50,000                บาท

1683 นางมะลิ ทาไชย 50,000                บาท

1684 นางสาวชอทิพ ศิริวัฒน 50,000                บาท

1685 นางสาวปรัชญาภรณ ดีนิวงษ 50,000                บาท

1686 นายศักดิ์ดา พุทธพาท 50,000                บาท

1687 นางมุจลินท ธรรมวงษ 50,000                บาท

1688 นางประไพ พุธหนอง 50,000                บาท

1689 นายกงเพชร กงภูธร 50,000                บาท

1690 นางสาววิลัยพร พุมมาลี 50,000                บาท

1691 นายณัตติพงษ โพธิ์ยา 50,000                บาท

1692 นางวรรณวิสา บัวสุข 50,000                บาท

1693 นางสาววาสนา พันธุเมือง 50,000                บาท

1694 นางปวีณา พุทธกะ 50,000                บาท

1695 นางสาวนวรัตน ศีลสังวรณ 50,000                บาท

1696 นายวสันต ขําเดช 50,000                บาท

1697 นายวัชรินทร จํานงธรรม 50,000                บาท

1698 นางสาวศิรินภา ดวงแปน 50,000                บาท

1699 นางสาวสุธาสินี แสงมณี 50,000                บาท

1700 นางอนงค ทองเพชรศรี 50,000                บาท

รวมทุนประกัน 351,450,000       บาท
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