
ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 นายสมชาติ  บกกระโทก 500,000           บาท

2 นางพัชริดา เสนเผือก 500,000           บาท

3 นายคมชาญ เสนเผือก 500,000           บาท

4 นายคมสันติ วรเนตรสุดาทิพย 500,000           บาท

5 นายมงคล ตะอุน 500,000           บาท

6 นายเชิดศักดิ์ สิมมาทัน 500,000           บาท

7 นายนิมิตร มั่นคง 500,000           บาท

8 นางสาวพลอยไพลิน กิมศรี 500,000           บาท

9 นายจิรโรจน นวลบุญ 500,000           บาท

10 นายสุรศักดิ์ ศรีกฤษณ 500,000           บาท

11 นายทรงศักดิ์ บุญทองโท 500,000           บาท

12 นายประยูร แกวลา 500,000           บาท

13 นางสวน ดาวไสย 500,000           บาท

14 นายไพศาล พุทธวงค 500,000           บาท

15 นายสัมพันธ ศรีตะเถระ 500,000           บาท

16 นายนรินทร เมืองใจ 500,000           บาท

17 นายพิรุณ เมืองใจ 500,000           บาท

18 นางพนิดา สุทธานุกูล 500,000           บาท

19 นายบุญชวย ผานอน 500,000           บาท

20 นายสมนึก พันธกุม 500,000           บาท

21 นายเจษฎากร พันธกุม 500,000           บาท

22 นายปญญา กอบัวแกว 500,000           บาท

23 นายธนดล  ซอนกลิ่น 500,000           บาท

24 นายสุดเขต ใจอาย 500,000           บาท

25 นางเดนเดือน จันทโกศล 500,000           บาท

รายชื่อสมาชิกสมทบกรมวิชาการเกษตร

เริ่มคุมครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564

ทุนปประกัน



26 นายหาญณรงค ทุงสี่ 500,000           บาท

27 ด.ช.พสิษฐ ทุงสี่ 500,000           บาท

28 นายอรรณพ กิตติกูล 500,000           บาท

29 นายทนุ แกกสันเทียะ 500,000           บาท

30 นายวรภพ บุญยะราศรี 500,000           บาท

31 นายชัยยุทธ อนุศิริ 500,000           บาท

32 นายณัฐพล เลิศการคาสุข 500,000           บาท

33 นายวัฒนชัย วุฒิกมลชัย 500,000           บาท

34 นางบุญรวม ขุมเงิน 500,000           บาท

35 นายธีรวัฒน ขุมเงิน 500,000           บาท

36 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน 500,000           บาท

37 นายสมหมาย ลี้ตี๋ 500,000           บาท

38 นางบุญมี ลี้ตี๋ 500,000           บาท

39 นางสาวภาวิณี ลี้ตี๋ 500,000           บาท

40 นายชํานาญ พันธสําลี 500,000           บาท

41 นางสาววนัชพร บุญธรรม 500,000           บาท

42 นางสาวอาภากร บุญธรรม 500,000           บาท

43 นายสุวิทย กาฬภักดี 500,000           บาท

44 นายวิเชียร มะหิงษา 500,000           บาท

45 นายจําเนียร จรบรรฑิต 500,000           บาท

46 นางสาววรรณา โพธิ์เผือก 500,000           บาท

47 นางสาวมนสิชา ขําสวัสดิ์ 500,000           บาท

48 นายจารุภัทร เดชศรี 500,000           บาท

49 นายพนม ซุมเจา 500,000           บาท

50 นางสาวนรินทรทิพย บุญทิพย 500,000           บาท

51 วาที่พ.ต.พงษเพชร ปรีดีวิสุทธิ์ 500,000           บาท

52 นางสาวพชรวรรณ ปรีดีวิสุทธิ์ 500,000           บาท

53 นางสาวพศิกา ปรีดีวิสุทธิ์ 500,000           บาท



54 นายอัศจรรย โพธิ์เผือก 500,000           บาท

55 นางสาวนภาพร จันทรแกว 500,000           บาท

56 นายจิรายุส เดชศรี 500,000           บาท

57 นางสาวจุฑาภรณ สุรสาทร 500,000           บาท

58 นางสาววีรญา หลิมยานกวย 500,000           บาท

59 นายสุพจน วงศราช 500,000           บาท

60 นางสาววาสนา ยอดปรางค 500,000           บาท

61 นายวินัย เล็กเขตร 500,000           บาท

62 นางสาวนิชนันท ศรีเฉลิม 500,000           บาท

63 นางสาวมุกรินทร ศรีเฉลิม 500,000           บาท

64 นายไกรเลิศ ทวีกุล 500,000           บาท

65 นายกุลภัทร ทวีกุล 500,000           บาท

66 นายปรารมย ศรีแกว ณ วรรณ 500,000           บาท

67 นายสุดชาย สายแสงจันทร 500,000           บาท

68 นายกฤษณุ แชอุน 500,000           บาท

69 นางสาวกฤษณา แชอุน 500,000           บาท

70 นางสาวสิรีภร มวงมณี 500,000           บาท

71 นายวิเชียร เศษมาตร 500,000           บาท

72 นางสาวพัฏฐริกา หมื่นแจง 500,000           บาท

73 นายไพศาล วมะพุทธา 500,000           บาท

74 นางประกายจันทร รื่นภิรมย 500,000           บาท

75 นายนัฏฐวุฒิ  รื่นภิรมย 500,000           บาท

76 นายนัฏฐวัฒน รื่นภิรมย 500,000           บาท

77 นางสาวเขมิสรา สีระแกว 500,000           บาท

78 ด.ช.ปริชาพล สีระแกว 500,000           บาท

79 นายรัตนะ สุตาคํา 500,000           บาท

80 นายรชฏ วีระนนท 500,000           บาท

81 ด.ญ.กรกมล วีระนนท 500,000           บาท



82 นางสาวมนตนิษฐา สิริจารุวสุ 500,000           บาท

83 ด.ช.อัครพงษ เพ็งแพ 500,000           บาท

84 ด.ญ.อรกมล เพ็งแพ 500,000           บาท

85 ด.ช.พิชุตม พรหมเกิด 500,000           บาท

86 นายวิเดช บุญนํา 500,000           บาท

87 นางสาวอําไพ ชัยทับ 500,000           บาท

88 นางมณเทียร  ฉัตรเตชะ 500,000           บาท

89 นางสาวพิศมัย คมสัน 500,000           บาท

90 นายวัชรพล สีแจม 500,000           บาท

91 นายปติ นอยปลอด 500,000           บาท

92 นายศุภโชค จันทรเกื้อ 500,000           บาท

93 นายคามิน ลาถบรรจบ 500,000           บาท

94 นายนพคุณธัถรา ปรมตอริยเมศ 500,000           บาท

95 นางสาววันเพ็ญ มากเฟอง 500,000           บาท

96 นายธีรวัฒน แสงเลข 500,000           บาท

97 นายประมาณ กลอมจิตต 500,000           บาท

98 นางขนิษฐา สุภโตษะ 500,000           บาท

99 นายภูมิภัทร สุภโตษะ 500,000           บาท

100 นางสาวอรอุมา เวสารัตน 500,000           บาท

101 นางสาวสรียา กาลอม 500,000           บาท

102 นายวัชรินทร นาคขํา 500,000           บาท

103 นายบัณฑิต วินิจธรรม 500,000           บาท

104 นายศิรวิทย เทียนมงคล 500,000           บาท

105 นายเพียด พุดทอง 300,000           บาท

106 นางหนูเตียน ปาปะทา 300,000           บาท

107 นายสฤษดิ์ ไกรสีห 300,000           บาท

108 นางสาววันวิสา  สวัสดิ์เมือง 300,000           บาท

109 นายสุทธิศักดิ์ สิงคลีบุตร 300,000           บาท



110 นางสาวนงคลักษณ ประสพสุข 300,000           บาท

111 นายอาคม ทับธานี 300,000           บาท

112 นายภูมิ ตะอุน 300,000           บาท

113 นางสาวภูพิงค ตะอุน 300,000           บาท

114 นายชาติชาย พลชา 300,000           บาท

115 นายอภิเดช ธรรมมาลา 300,000           บาท

116 นายสุทธิวัฒน แกวบุตรดี 300,000           บาท

117 นางสาวพันวรรษา ไตรฟน 300,000           บาท

118 ด.ญ.พรธีรา ไตรฟน 300,000           บาท

119 นางสาวประภัสสร แกวสา 300,000           บาท

120 นายวรรณชัย สุดารีย 300,000           บาท

121 นางสาวคทารัตน ชูเอี่ยมศรี 300,000           บาท

122 นายเจตสุธา กิตติธนวัตร 300,000           บาท

123 ด.ญ.สิตาชาณา กิตติธนวัตร 300,000           บาท

124 นายรวิศักดิ์ สุราวรรณ 300,000           บาท

125 นายปราโมทย สุราวรรณ 300,000           บาท

126 นายอภิวัฒน สุราวรรณ 300,000           บาท

127 นายวรพล ไกรศรี 300,000           บาท

128 นางสาวมัชฌิมา บุญทองโท 300,000           บาท

129 นางสาวนุชจรินทร บุญทองโท 300,000           บาท

130 นายกฤษฎา รํามะตี 300,000           บาท

131 นางอัมรา รํามะตี 300,000           บาท

132 นายสุรกิจ ดัดตนรัมย 300,000           บาท

133 นางสมัย ดัดตนรัมย 300,000           บาท

134 นางสาวจันทิกรฬ แมนลาย 300,000           บาท

135 ด.ช.โสภณวิชญ แมนลาย 300,000           บาท

136 นางสุดารัตน ดีดเหล็ก 300,000           บาท

137 นายมนตรี สุดเอก 300,000           บาท



138 นายชนาธิป ญานุรักษ 300,000           บาท

139 นางจีระนันท เสนเผือก 300,000           บาท

140 นายนันทพงศ เสนเผือก 300,000           บาท

141 นายธนวิชญ เสนเผือก 300,000           บาท

142 นายอมฤต วงษศิริ 300,000           บาท

143 นายรักษภูมิ วงษศิริ 300,000           บาท

144 ด.ช.ฐปนนท วงษศิริ 300,000           บาท

145 นางสาวมลทิพย ใจทอง 300,000           บาท

146 ด.ช.ธัญญ เชาวนะ 300,000           บาท

147 ด.ญ.ชมลมล เชาวนะ 300,000           บาท

148 นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ 300,000           บาท

149 นายธนวัฒน วงคไข 300,000           บาท

150 นายชยุต สุขเมือง 300,000           บาท

151 นายลาม บุญยอง 300,000           บาท

152 นางเงียม บุญยอง 300,000           บาท

153 นายเฉลิม ขรพัฒน 300,000           บาท

154 นงาสาวบุญนาค กิมเศวตร 300,000           บาท

155 นายมนตรี โสภี 300,000           บาท

156 นายอภิชาติ ชูคง 300,000           บาท

157 นางสาวรัชฎาภรณ คําหลวง 300,000           บาท

158 นายบุญถิ่น ศรีมุงคุณ 300,000           บาท

159 นายเอกดนัย บัวศรี 300,000           บาท

160 นายสมพร สังหรัตน 300,000           บาท

161 ด.ญ.ฐิติรัตน สังหรัตน 300,000           บาท

162 นางสาววรรณพร กิตติกูล 300,000           บาท

163 นายธีระพงษ พงษอุทธา 300,000           บาท

164 นางสาวณัฐิยา ศรีหลา 300,000           บาท

165 นางสาวอภิรดี ศรีหลา 300,000           บาท



166 นายสมบูรณ จันทนันท 300,000           บาท

167 นางมวน จันทนันท 300,000           บาท

168 นายพีรพัฒน จันทนันท 300,000           บาท

169 นางสมร ผันนะลา 300,000           บาท

170 นางสาวศิรินทิพย ผันนะลา 300,000           บาท

171 นางสาวจันทิมา ผันนะลา 300,000           บาท

172 ด.ญ.แพรวพรรณ พรคําแกว 300,000           บาท

173 นายเดชา นอยปานะ 300,000           บาท

174 นายยอัศนัย นอยปานะ 300,000           บาท

175 นางสาวมัฌชิตา โสพิกุล 300,000           บาท

176 นางสาวกานตสินี มากสุริวงษ 300,000           บาท

177 นายภิญโญ หนูแกว 300,000           บาท

178 นายสรศักดิ์ พูลเจริญ 300,000           บาท

179 นายอโนทัย พูลเริญ 300,000           บาท

180 นางทองใส คําสิงห 300,000           บาท

181 นายอัครพงษ คําสิงห 300,000           บาท

182 นายธนพงษ คําสิงห 300,000           บาท

183 นายธงชัย ลุมเพชร 300,000           บาท

184 ด.ช.ธนกฤต ลุมเพชร 300,000           บาท

185 ด.ช.ปวิช ลุมเพชร 300,000           บาท

186 นางน้ําผึ้ง ยอนใจทัน 300,000           บาท

187 นายรัชชานนท ยอนใจทัน 300,000           บาท

188 นายศุทธวีร ยอนใจทัน 300,000           บาท

189 นางสาวสุทัสสา วงศราช 300,000           บาท

190 นายประทีป ฮวบสอน 300,000           บาท

191 นายเอนก โพธิวงศ 300,000           บาท

192 นายอํานวย ขลังวิชา 300,000           บาท

193 นายสมชาย หาญเศรษฐสุข 300,000           บาท



194 นายสิรวิชญ หาญเศรษฐสุข 300,000           บาท

195 นายวัชเรศร ฉัตรกรวงษ 300,000           บาท

196 นางพิมพพร ฉัตรกรวงษ 300,000           บาท

197 นายภาคภูมิ ฉัตรกรวงษ 300,000           บาท

198 นายพิชชากร เหลาจตุรพิศ 300,000           บาท

199 นางสาวพิชชาภรณ เหลาจตุรพิศ 300,000           บาท

200 นางคํามุข บัวบาน 300,000           บาท

201 ด.ญ.ศรัณยภัทรา บัวหงษา 300,000           บาท

202 นางแจว ถาวรรักษ 300,000           บาท

203 นายชนะ ถาวรรักษ 300,000           บาท

204 นายปญญา พอบุตรดี 300,000           บาท

205 นางอุดมลักษณ ทองปลูก 300,000           บาท

206 นางสาวญาดาพัฒน โยธี 300,000           บาท

207 นายสุรินทร สุพรศิลป 300,000           บาท

208 นางสาวสนธยา สําเภาทอง 300,000           บาท

209 นางมาลัย สุขเอม 300,000           บาท

210 นางสาวเสาวลักษณ ยอดฉุน 300,000           บาท

211 นางรชมาศ ตะเภาลอย 300,000           บาท

212 นายเกื้อกูล ตะเภาลอย 300,000           บาท

213 นายณรงค แกนสาร 300,000           บาท

214 นางสาวศันสนีย เมฆดํา 300,000           บาท

215 นายศุภชัย จําปาดี 300,000           บาท

216 นายศุภณัฐ จําปาดี 300,000           บาท

217 นายธีระพันธ พวงแกว 300,000           บาท

218 นางณัฐสพรรณ ปนสุข 300,000           บาท

219 นางสาววิภาพรรณ ปนสุข 300,000           บาท

220 นางวิไล แคลวคลาด 300,000           บาท

221 ด.ช.ศุภวิชญ แคลวคลาด 300,000           บาท



222 นายอํานาจ แสงทวี 300,000           บาท

223 ด.ช.ศุภวิทย กาญจนเกษร 300,000           บาท

224 นายธีรวีร นาคขํา 300,000           บาท

225 นายนันทวัฒน นาคขํา 300,000           บาท

226 นายสิรภพ นาครักษ 300,000           บาท

227 นางสาวจันทณี  ธรรมไชยางกูร 200,000           บาท

228 ด.ช.ธีราธร  ธรรมไชยางกูร 200,000           บาท

229 นางสุเนตร พุดทอง 200,000           บาท

230 นายนําชัย  หวยทราย 200,000           บาท

231 นางพรรณี  หวยทราย 200,000           บาท

232 นายวุฒิพงค ยะวะลุน 200,000           บาท

233 นายธีระพล  ยะวะลุน 200,000           บาท

234 นางพิศมัย กกรัมย 200,000           บาท

235 นายสมชาย เชื้อพรมศร 200,000           บาท

236 นายกิติศักดิ์ วันชัย 200,000           บาท

237 นายกฤษฎา วรสถิตย 200,000           บาท

238 นายจําเนียร ประสพสุข 200,000           บาท

239 นางสายทอง ประสพสุข 200,000           บาท

240 นายพงษวสิน สิมมาทัน 200,000           บาท

241 นางสาวกัญญารัตน พรมเทศ 200,000           บาท

242 นางกวิตา สุวรรณสิงห 200,000           บาท

243 นายดํารงคพล ศรีดํา 200,000           บาท

244 นายสถาพร สีมา 200,000           บาท

245 นางสาวเบญญทิพย ขาตน 200,000           บาท

246 นางสาวกัญญาณัฐ ขาตน 200,000           บาท

247 นายชํานาญ ขาตน 200,000           บาท

248 ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ 200,000           บาท

249 นางสุพิชญา ปะระมะ 200,000           บาท



250 นางสาวศุภาพิชญ พฤฒาพันธุชัย 200,000           บาท

251 นายพุฒิพงศ พฤฒาพันธุชัย 200,000           บาท

252 นางสาวรัตยา มูลหลา 200,000           บาท

253 นายสุพัฒน มูลหลาบัวเพ็ชร 200,000           บาท

254 นายเจษฎากร รินฤทธิ์ 200,000           บาท

255 ส.ต.ต.จาตุรนท สีสิทธิ์ 200,000           บาท

256 ด.ช.กฤติธี รํามะตี 200,000           บาท

257 นายอํานาจ โชคพาชื่น 200,000           บาท

258 นายเศรษฐวิชญ ดิษฐประกรกุล 200,000           บาท

259 นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล 200,000           บาท

260 นางพิสมัย ฟูแสง 200,000           บาท

261 นางสาวสุธาสินี ฟูแสง 200,000           บาท

262 นายสุนทร ศรีทอง 200,000           บาท

263 นางสาวสุพรรษา อินตา 200,000           บาท

264 ด.ญ.ชาคริยา ออนวิมล 200,000           บาท

265 นางวงเดือน ราชขันธ 200,000           บาท

266 นายวิละพงษ ราชขันธ 200,000           บาท

267 นายสมชาย เผาศรี 200,000           บาท

268 นายบุญสง ชาญนอก 200,000           บาท

269 ด.ญ.วชิรดา โคพะทา 200,000           บาท

270 ด.ญ.เมธิญากรณ โคพะทา 200,000           บาท

271 นายวีระยุทธ นามวงศศรี 200,000           บาท

272 นายบัณฑิต ชูชีพ 200,000           บาท

273 ด.ช.ปณณทัต ชูชีพ 200,000           บาท

274 ด.ญ.พัทธธีรา ชูชีพ 200,000           บาท

275 นายไตรภพ สุทธานุกูล 200,000           บาท

276 นายตฤณพรรดิ์ สุทธานุกูล 200,000           บาท

277 นายนุตติ ชวยบํารุง 200,000           บาท



278 นายนรงคกรณ คําแหง 200,000           บาท

279 นายกิตติศักดิ์ บุญยอง 200,000           บาท

280 นายชุติพงศ ค่ําอํานวย 200,000           บาท

281 นางกัญจนพร ฉันทศักดา 200,000           บาท

282 นางมะลิ สอนทาโก 200,000           บาท

283 นางสาวรัตนาภรณ สอนทาโก 200,000           บาท

284 นางบุญชิด กระจายกลาง 200,000           บาท

285 นายศุภกร บุญพา 200,000           บาท

286 นายภาณุวัฒน บุญพา 200,000           บาท

287 นายฑิฆัมพร เกาะแกว 200,000           บาท

288 นายเสกสรร เอกวิจิตร 200,000           บาท

289 นางสาวสุจิตรา ปะพันโต 200,000           บาท

290 นางสาวจิราพรณ แกนแกว 200,000           บาท

291 นายประจักษ แกนแกว 200,000           บาท

292 นางบัวทิพย ขวัญยืน 200,000           บาท

293 นางสาวพรทิพย ขวัญยืน 200,000           บาท

294 นางสาวรุจิณี ขวัญยืน 200,000           บาท

295 วาที่ ร.ต.พงศธร ขวัญยืน 200,000           บาท

296 นายฐานันดร มนุษยสม 200,000           บาท

297 นายรัฐพล คนชม 200,000           บาท

298 ด.ช.พิชญกิต คนชม 200,000           บาท

299 นายนัทธพงศ สุตานันท 200,000           บาท

300 นางสาวธมลวรรณ สุตานันท 200,000           บาท

301 นายณัฐกิตติ์ นันตะรัตน 200,000           บาท

302 นายมงคล ศรีละมาย 200,000           บาท

303 นางสาวธนพร แดนขนบ 200,000           บาท

304 นายกอบชัย สรอยจิตร 200,000           บาท

305 นายกรวิชญ สรอยจิตร 200,000           บาท



306 นางอรัญญา อิ่มแสวง 200,000           บาท

307 นางสาวกนกวรรณ สัญจรโคกสูง 200,000           บาท

308 นางสาวกนกพร สัญจรโคกสูง 200,000           บาท

309 นางนันทภรณ สัญจรโคกสูง 200,000           บาท

310 ด.ญ.พรรณิภา รอบรู 200,000           บาท

311 นายวัชรินทร ดาวจันอัด 200,000           บาท

312 นายสมศักดิ์ ปนลาย 200,000           บาท

313 นางมธุรินทร ลุประสงค 200,000           บาท

314 นางสาวภิญญารัตน บวรวิมลณัฐ 200,000           บาท

315 นางสาวปทมวรรณ ทาบุตร 200,000           บาท

316 นางสาวปาริฉัตร ทาบุตร 200,000           บาท

317 นายพิพัฒน ทาบุตร 200,000           บาท

318 นางสาวปรียารัตน แซวาง 200,000           บาท

319 นางวรณัน ฉิมพาลี 200,000           บาท

320 นายกฤษ ฉิมพาลี 200,000           บาท

321 นายเกษม ฉิมพาลี 200,000           บาท

322 นายสุชาติ พวงเพชร 200,000           บาท

323 นางเตือนใจ เสนเผือก 200,000           บาท

324 นายไมตรี เสนเผือก 200,000           บาท

325 นายอรรณพ สุขเล็ก 200,000           บาท

326 นายไววิทย ยอดประสิทธิ์ 200,000           บาท

327 นางรําเพียร รุจิณรงค 200,000           บาท

328 นายนพพล รุจิณรงค 200,000           บาท

329 นายเสนห พุดชัง 200,000           บาท

330 นายทรงพล พุดซัง 200,000           บาท

331 นายเอกพล พุดซัง 200,000           บาท

332 นายชาญณรงค ศรีดวงโชติ 200,000           บาท

333 ร.ต.ต.ตอศักดิ์ อาจหาญ 200,000           บาท



334 ด.ญ.เอสรา อาจหาญ 200,000           บาท

335 นางพัชราพร คันตะลี 200,000           บาท

336 นายพงศศุลี คันตะลี 200,000           บาท

337 นายนําทรัพย ณ นาน 200,000           บาท

338 นางสาวสปน อินตะสอน 200,000           บาท

339 นายกฤษกร ใจสาม 200,000           บาท

340 นายธนดล ใจสาม 200,000           บาท

341 นายนพดล สุภาผล 200,000           บาท

342 นายธนกิตติ์ สาชาติ 200,000           บาท

343 นายอรรถกร สาชาติ 200,000           บาท

344 นางบุญชู ไตถาม 200,000           บาท

345 นายรัตนชัย ไตถาม 200,000           บาท

346 นางสาวรัตนากร ไตถาม 200,000           บาท

347 นางจินตนา สําราญราษฎร 200,000           บาท

348 ด.ญ.สิริธัญญ สําราญราษฎร 200,000           บาท

349 นางศิริขวัญ พินิจเมือง 200,000           บาท

350 นางสาวณวภรณ พินิจเมือง 200,000           บาท

351 นายสุชาติ จิตมงคล 200,000           บาท

352 นายสรายุทธ ชางสี 200,000           บาท

353 นายมานิต ชางสี 200,000           บาท

354 นางสาวอรวรรณ สุวรรณกลอม 200,000           บาท

355 นางสมจิตร จันทนเทศ 200,000           บาท

356 นางสมคิด จันทนเทศ 200,000           บาท

357 นายธรรมฑิตย ศุกระมงคล 200,000           บาท

358 นายบรรชา สุวรรณชาติ 200,000           บาท

359 นางสาวการุณ ผันนะรา 200,000           บาท

360 นางสาวนวพร โสพิกุล 200,000           บาท

361 นางสาวทองสุม พูลพาน 200,000           บาท



362 ด.ญ.ภคพร พูลพาน 200,000           บาท

363 นายสมบัติ แรอรุณ 200,000           บาท

364 นายสงบ โพธิ์ทอง 200,000           บาท

365 นางพยอม ซุมเจา 200,000           บาท

366 นางสาวภุมพันติดา ซุมเจา 200,000           บาท

367 นายอิทธินพ หงษเงิน 200,000           บาท

368 นายอาคม หงษเงิน 200,000           บาท

369 นายณรงค หงษเงิน 200,000           บาท

370 นายรักษธนา พิกุลทอง 200,000           บาท

371 นายจุฑาวัฒน พิกุลทอง 200,000           บาท

372 นางสาววริศรา บัวแจม 200,000           บาท

373 นายพเยาว บัวแจม 200,000           บาท

374 นางสาวขมิ้น ศรีคําทา 200,000           บาท

375 นางสาวสุรีพร ศรีเหรา 200,000           บาท

376 นายวิเชียร จันทรนาลาว 200,000           บาท

377 นางสาววิลาสินี แชมพุกพันธ 200,000           บาท

378 นายเอกชัย จุยอวม 200,000           บาท

379 ด.ช.เอกนรินทร จุยอวม 200,000           บาท

380 นายธงชัย จุลสุคต 200,000           บาท

381 นายเกษมศักดิ์ ปาสานัง 200,000           บาท

382 นายชวน รัศมีรณชัย 200,000           บาท

383 นางสาวธิดารัตน รัศมีรณชัย 200,000           บาท

384 ด.ญ.เลิศขวัญ รัศมีรณชัย 200,000           บาท

385 นายพรชัย ศรีเหรา 200,000           บาท

386 นายอดิศักดิ์ ศรีภุมมา 200,000           บาท

387 นางสาวธิติมา บุญญะวรรณ 200,000           บาท

388 ด.ช.ณัฏฐพัชร ผิวพราม 200,000           บาท

389 นายเฉลิม ผิวพราม 200,000           บาท



390 นางสาวศรีนคร เพชรเวียง 200,000           บาท

391 นายมานพ พลายแสง 200,000           บาท

392 นายรชต พลายแสง 200,000           บาท

393 นายบุญฤทธิ์ นาคา 200,000           บาท

394 นายประสงค มีมา 200,000           บาท

395 นายณัฐสิทธิ์ มีมา 200,000           บาท

396 นายสมพงค พุมพวง 200,000           บาท

397 นายภาณุพงค พุมพวง 200,000           บาท

398 นายนัฐนันท ภูตาสุด 200,000           บาท

399 นายไดซากุ วิลเลี่ยมส 200,000           บาท

400 นายสมพงษ สีโอ 200,000           บาท

401 นางแตงไทย สีโอ 200,000           บาท

402 นายยศนน กลิ่นหอม 200,000           บาท

403 นางสาวสุนิธิ คลองแคลว 200,000           บาท

404 นายอนุสรณ คลองแคลว 200,000           บาท

405 นายนิยพร สมจิตร 200,000           บาท

406 นายฉวี สารสุข 200,000           บาท

407 ด.ช.โชติกร สมจิตร 200,000           บาท

408 นายชวลิต ทับเอม 200,000           บาท

409 นางสาวเบญญาภา ทับเอม 200,000           บาท

410 นายวุฒิภัทร ทับเอม 200,000           บาท

411 นางกัญณภัทร กฤษสมัคร 200,000           บาท

412 นายธนวันต ธรรมสิทธิ์ 200,000           บาท

413 นายธนวัฒน ธรรมสิทธิ์ 200,000           บาท

414 ด.ช.ธนกฤต ธรรมสิทธิ์ 200,000           บาท

415 นายอนุสรณ สายนภา 200,000           บาท

416 นายวรภัทร จันทะราช 200,000           บาท

417 นายวรภาคย จันทะราช 200,000           บาท



418 นางสาวมณีวรรณ ไทยเจริญ 200,000           บาท

419 นายภาคิน แสงศิลป 200,000           บาท

420 นายประสงค ไชยนาม 200,000           บาท

421 นายยุทธชัย มูลจันทะ 200,000           บาท

422 นางรัช มูลจันทะ 200,000           บาท

423 นายวุฒิชัย วารีรอย 200,000           บาท

424 นายฐิติพันธ ลุผักชี 200,000           บาท

425 นายปกรณ ปานจันทร 200,000           บาท

426 นายสุรชัย ทวมคนชม 200,000           บาท

427 นายฐานันดร โตสิรภัทร 200,000           บาท

428 นายพรหมเมศร จงเจือกลาง 200,000           บาท

429 วาที่ร.ต.หญิงปรียาภรณ โพธิ์ทอง 200,000           บาท

430 นายชัดเจน อุจะรัตน 200,000           บาท

431 นางปณิดา ทิพยบุญศรี 200,000           บาท

432 นายเกียรติศักดิ์ ผลจันทร 200,000           บาท

433 นายครรชิช ผลจันทร 200,000           บาท

434 ด.ญ.พัชรพร ริมจันทร 200,000           บาท

435 จ.ส.อ.วิเชียร ทองทิพย 200,000           บาท

436 นางสุวรรณดี  บัวดวง 200,000           บาท

437 นายสุชาติ กันหุน 200,000           บาท

438 นางมะลิ อยูเอี่ยม 200,000           บาท

439 นายภูเบศ ศาตรวงษ 200,000           บาท

440 นายประหยัด ไชยสิงห 200,000           บาท

441 นายมนู ภาพินธุ 200,000           บาท

442 นายวัชรพงษ ภาพินธุ 200,000           บาท

443 นายวัชรพล ภาพินธุ 200,000           บาท

444 นายชลอ พันธดี 200,000           บาท

445 นางอําพันธ พันธดี 200,000           บาท



446 นายธวัชชัย โกยเกียรติกุล 200,000           บาท

447 ด.ญ.พิมพบุญ โกยเกียรติกุล 200,000           บาท

448 นางสมบุญ ตัดโส 200,000           บาท

449 นายประพันธ แกวดอกรัก 200,000           บาท

450 ด.ช.สิริรัฐ แกวดอกรัก 200,000           บาท

451 นายสุรพล โตเต็ม 200,000           บาท

452 นายสุรพงษ โตเต็ม 200,000           บาท

453 นายวงษกร ตะเภาลอย 200,000           บาท

454 นางสนุน ฤทธิ์บํารุง 200,000           บาท

455 นางสาวมณีรัตน ฤทธิ์บํารุง 200,000           บาท

456 นายธีรวัฒน ฤทธิ์บํารุง 200,000           บาท

457 นายธัชพัฒนพงศ พันธูรี 200,000           บาท

458 นายดาวรุง คงเทียน 200,000           บาท

459 นายวิริยพล คงเทียน 200,000           บาท

460 นายณรงคเดช คงเทียน 200,000           บาท

461 นายพงษพันธุ สีทองสุข 200,000           บาท

462 นายสนั่น สินมั่น 200,000           บาท

463 นางสาวอนงนาถ สินมั่น 200,000           บาท

464 นายสุธินันท สินมั่น 200,000           บาท

465 นายณัฐพงษ จิตราวัลย 200,000           บาท

466 นายอมร แจงจีน 200,000           บาท

467 ด.ญ.อริสา แจงจีน 200,000           บาท

468 นางสาวสุภัทรา โตเต็ม 200,000           บาท

469 นายอนุชิต กลิ่นสอน 200,000           บาท

470 นายเอกราช เรืองชัย 200,000           บาท

471 นายเอกรัตน เรืองชัย 200,000           บาท

472 นายชัย ไชยมงคล 200,000           บาท

473 นางนงคลักษณ ไชยมงคล 200,000           บาท



474 นายผจญ ไชยมงคล 200,000           บาท

475 นางธัญภา บัวคลี่คลาย 200,000           บาท

476 นางสาวศิริรัตน วิเสโส 200,000           บาท

477 นายขจิตศักดิ์ วงศวิจารณ 200,000           บาท

478 นางเอ็มอร ดูปอง 200,000           บาท

479 นางสาวสยมพร วงศศรีดา 200,000           บาท

480 นายศุภชัย ศรีชนะ 200,000           บาท

481 นางสมบูรณ หมั่นความเพียร 200,000           บาท

482 นางสาวภิราวรรณ อิศเรนทร 200,000           บาท

483 นายบรรจบ กาญจนเกษร 200,000           บาท

484 นางบรรเทิง กาญจนเกษร 200,000           บาท

485 นายบรรเลง กาญจนเกษร 200,000           บาท

486 นายพิศาล หรินทรานนท 200,000           บาท

487 นายรุงภพ หรินทรานนท 200,000           บาท

488 นางสาวศลิษา หรินทรานนท 200,000           บาท

489 นายชัชชัย สัทธยาสัย 200,000           บาท

490 นายณัฐชัย สัทธยาสัย 200,000           บาท

491 นายบุญเที่ยง สมุทททัย 200,000           บาท

492 นายบุญเกื้อ กลอมเรียงวงษ 200,000           บาท

493 นางสาวทิพยวิมล กลอมเรียงวงษ 200,000           บาท

494 นายพลวัฒน กลอมเรียงวงษ 200,000           บาท

495 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธวัชวงษ 200,000           บาท

496 นางพิลัย  บุญขันธ 100,000           บาท

497 นางสาวนภัส  มูลเมือง 100,000           บาท

498 นางสาววาสนา  มาลาพล 100,000           บาท

499 นางณัฐจิราภัค เสือพันธุ 100,000           บาท

500 นายเกียรติศักดิ์ เสือพันธุ 100,000           บาท

501 นายไพฑูรย เภสัชชา 100,000           บาท



502 นายฤทธิ์จักษ คงฤทธิ์ 100,000           บาท

503 นายสุทน  ปลั่งกลาง 100,000           บาท

504 นายกรองพจน  บํารุงนอก 100,000           บาท

505 นางสําลี มุงจอมกลาง 100,000           บาท

506 นางสาวนิตยา  มุงจอมกลาง 100,000           บาท

507 ด.ช.กิตติศักดิ์  มุงจอมกลาง 100,000           บาท

508 นางรุงทิพย  พันธุยางนอย 100,000           บาท

509 นางสาวณัฐณิชา  พันธุยางนอย 100,000           บาท

510 นางสาวณัฏฐพร พันธุยางนอย 100,000           บาท

511 นายณัฐภัทร ไกรสีห 100,000           บาท

512 นางพิณฑสุดา  พุทธชู 100,000           บาท

513 นางเพ็ญศรี ทับแสง 100,000           บาท

514 ด.ญ.นันทิยา ทับแสง 100,000           บาท

515 นายณัฐวุฒิ กกรัมย 100,000           บาท

516 นายณัฐพล กกรัมย 100,000           บาท

517 นางบุญมี พรมแพง 100,000           บาท

518 นายยุทธทวี อุดม 100,000           บาท

519 นางสาวพรพัชรินทร สิมมาทัน 100,000           บาท

520 นายณัฐพล อุดม 100,000           บาท

521 นางสาวพัชราภรณ อุดม 100,000           บาท

522 นายณัฐพงศ ดีนิวงษ 100,000           บาท

523 ด.ญ.ชนนิกานต พลชา 100,000           บาท

524 นายธนากร ธรรมมิยะ 100,000           บาท

525 นายภราดร  ธรรมมิยะ 100,000           บาท

526 นางสาวปาณิสรา โอนแกว 100,000           บาท

527 นางนิมาลา แกวสา 100,000           บาท

528 นางสาวรัชฎาพร แกวสา 100,000           บาท

529 นางสาวประภัสสร แกวสา 100,000           บาท



530 นายวสุวัฒน แกวบุตรดี 100,000           บาท

531 นายสุทธิวัฒน แกวบุตรดี 100,000           บาท

532 นายยอดชาย บุตรดีศักดิ์ 100,000           บาท

533 นายชาติชาย พลชา 100,000           บาท

534 นางสมเสี่ยน จําปาสิม 100,000           บาท

535 นางกัญญวรา ลวนศรี 100,000           บาท

536 ด.ญ.ชนัฐปภา จําปาสิม 100,000           บาท

537 นายฐิติโชติ ธรรมวงษ 100,000           บาท

538 นางสาวนันทนา ธรรมวงษ 100,000           บาท

539 นายณัฏฐพล บุษบา 100,000           บาท

540 นายสุรพัฒน บุษบา 100,000           บาท

541 นางสาวสุวิมล กลางบุรัมย 100,000           บาท

542 นายกุศล กลางบุรัมย 100,000           บาท

543 นายนนธวัช ราชนาการ 100,000           บาท

544 นายสมมาถ แกวนาบอน 100,000           บาท

545 นางสาวสุภนิดา แกวนาบอน 100,000           บาท

546 นางรุจี ไชยปญญา 100,000           บาท

547 นายอิสรา อิสโร 100,000           บาท

548 นายกิติพล  อินทรกําแหง 100,000           บาท

549 นางสาวเมธิณี ใจแข็ง 100,000           บาท

550 นายสมพร บุญนิ่ม 100,000           บาท

551 นางสาวจารุวรรณ เพียรสม 100,000           บาท

552 นายสนั่น ทองคํา 100,000           บาท

553 นายสิทธิพร ทองบุญเกื้อ 100,000           บาท

554 นางสายพรวน เกิดดวง 100,000           บาท

555 นายณัฐวุฒิ เกิดดวง 100,000           บาท

556 นายกิตติ เกิดดวง 100,000           บาท

557 นางแอบ ชูสีนุน 100,000           บาท



558 นายมะนิต ยอดคง 100,000           บาท

559 นางบุญสม โกตัน 100,000           บาท

560 นายเกรียงไกร ชายจันทร 100,000           บาท

561 นายยุทธนา แนวชาลี 100,000           บาท

562 นางสาวฟารีดา มรรคาเขต 100,000           บาท

563 นางสาวพิมพนิภา สุริยะวงศ 100,000           บาท

564 ด.ญ.ลลิตา พรหมดําเนิน 100,000           บาท

565 ด.ญ.ณัฐวศา พรหมดําเนิน 100,000           บาท

566 นายสุเมธร พรหมดําเนิน 100,000           บาท

567 ด.ช.ภาคินทร แซตั้น 100,000           บาท

568 ด.ช.ธัญภูมิ แซตั้น 100,000           บาท

569 นายสมมาศ แซตั้น 100,000           บาท

570 นายบุญยง ศรีสุข 100,000           บาท

571 นายไพศาล คชเสนีย 100,000           บาท

572 นายสุรเชษฐ กังแฮ 100,000           บาท

573 นายสุรินทร เผือกแสง 100,000           บาท

574 นายประสาน ปานคง 100,000           บาท

575 ด.ช.ธีรธวัช ปานคง 100,000           บาท

576 นายวุฒิพันธ ทองเวียง 100,000           บาท

577 ด.ญ.ปราณปรีญาณ ทองเวียง 100,000           บาท

578 ด.ญ.พรรณระพีร ทองเวียง 100,000           บาท

579 นายพีระ คุงวารี 100,000           บาท

580 นายสมจิต คชายุทธ 100,000           บาท

581 นางแดง คชายุทธ 100,000           บาท

582 นายสราวุฒิ ชมภูทอง 100,000           บาท

583 ด.ช.วายุภัษ ชมภูทอง 100,000           บาท

584 ด.ญ.ณัฐพัชร ชมภูทอง 100,000           บาท

585 นายอภิชัย ศรีเจริญ 100,000           บาท



586 นายธนพล มะลิวัลย 100,000           บาท

587 นางสาวทิพวรรณ มะลิวัลย 100,000           บาท

588 ด.ญ.จุฑาทิพย มะลิวัลย 100,000           บาท

589 นายธนาพิสิษฐ เลิศหงิมภูกนก 100,000           บาท

590 นางสาวขวัญลักษณ เลิศหงิมภูกนก 100,000           บาท

591 นายประชา นาคอน 100,000           บาท

592 นายสมปอง บุญทองโท 100,000           บาท

593 นายเศียรศักดิ์ บุญทองโท 100,000           บาท

594 นายสังเวียน เมธีเสริมสกุล 100,000           บาท

595 นางสาวเมริฉัตร เมธีเสริมสกุล 100,000           บาท

596 นายเล็ก งามลอม 100,000           บาท

597 นางชุติมณฑน เหลืองออน 100,000           บาท

598 นางสาวกนกวรรณ เหลืองออน 100,000           บาท

599 นายณัฐพงศ สีโน 100,000           บาท

600 พ.ต.ท.ศิริพงค พิริยะอนันตกุล 100,000           บาท

601 นางสาวตวงรัตน รินฤทธิ์ 100,000           บาท

602 นางศุภาสินี สุริยศ 100,000           บาท

603 ด.ญ.วราลี สมนา 100,000           บาท

604 นายยศพล โนราช 100,000           บาท

605 นางเอมอร ศรีตนไชย 100,000           บาท

606 นายธนากร ศรีตนไชย 100,000           บาท

607 นายนิวัฒนา ทาขัด 100,000           บาท

608 ด.ญ.สุภาพร เขื่อนขันธ 100,000           บาท

609 ด.ญ.สุภารัตน เขื่อนขันธ 100,000           บาท

610 นางทัศนีย เขื่อนขันธ 100,000           บาท

611 นางปยรัตน เจริญมณีกุล 100,000           บาท

612 นายชูเกียรติ สุทธะมงคล 100,000           บาท

613 นายสมบูรณ บุญเทพ 100,000           บาท



614 นายพรเทพ บุญเทพ 100,000           บาท

615 นางสาวณัฐกานต บุญเทพ 100,000           บาท

616 นางดวงพร สีสิทธิ์ 100,000           บาท

617 นายประหยัด ทาติ 100,000           บาท

618 นายยุทธนันท รุงเรืองสุขศิริ 100,000           บาท

619 นางสาวนันธิยา ทาฝน 100,000           บาท

620 นายโชคชัย ชัยคํา 100,000           บาท

621 นายอภิสิทธิ์ ชัยคํา 100,000           บาท

622 นางสุพรรณ ปางโม 100,000           บาท

623 นายสุรศักดิ์ ปางโม 100,000           บาท

624 นางสรไกร ชาติภูมิ 100,000           บาท

625 นางสุย โสพิลา 100,000           บาท

626 นายจตุพล เถาวโท 100,000           บาท

627 นายนนทกานต เถาวโท 100,000           บาท

628 นายปวริศร ดิษฐประกรกุล 100,000           บาท

629 นายคฑาวุฒิ ผิวจันทร 100,000           บาท

630 นายวัฒนา มรุพงศ 100,000           บาท

631 นายตือ มรุพงษ 100,000           บาท

632 นายชัยวัฒน ไชยวรรณ 100,000           บาท

633 ด.ช.อชิรวิทย มโนมัยนุกุล 100,000           บาท

634 นางสาวจันทรสุดา ประกายแสงเพชร 100,000           บาท

635 ด.ญ.บูชิตา สมมะณะ 100,000           บาท

636 นางเกษร ทองเหม 100,000           บาท

637 นายวราวุฒิ ศรีประพัฒน 100,000           บาท

638 นายอุดมโชค ศรีไพโรจน 100,000           บาท

639 นางสาวรัตนา ศรีไพโรจน 100,000           บาท

640 นางสาวจารุวรรณ เจาสุวรรณ 100,000           บาท

641 นางสาวจีราวรรณ เจาสุวรรณ 100,000           บาท



642 นายธนวรรณ เจาสุวรรณ 100,000           บาท

643 นายคธาวุธ สัตนาวุฒิ 100,000           บาท

644 นายเขมวัฒน แพกําเนิด 100,000           บาท

645 นายฐิติวัชร แพกําเนิด 100,000           บาท

646 นางสาวสมควร ทัพซาย 100,000           บาท

647 นายภูเทพ ศาลิภพน 100,000           บาท

648 นางสาวแอมมณี มณีวรรณ 100,000           บาท

649 นางสาวฐิตาภร เรืองกูล 100,000           บาท

650 นายวัชนันท เรืองกูล 100,000           บาท

651 นายณัฎฐนันท  เมืองคุม 100,000           บาท

652 นายอนุชา กาใจ 100,000           บาท

653 ด.ช.อภินัทธ กาใจ 100,000           บาท

654 นางศรัญยภัทร ปญญา 100,000           บาท

655 นางพัชรี ปญญา 100,000           บาท

656 นางพัชรินทร อินสม 100,000           บาท

657 นางสาวนนทยา ชวยบํารุง 100,000           บาท

658 นายกรวิทย ขุมทอง 100,000           บาท

659 นางศรีสุนันท คําแหง 100,000           บาท

660 นายคิ่น คําแหง 100,000           บาท

661 นางจั้ว ทาวรัตนะกุล 100,000           บาท

662 นายวิเชียร ทาวรัตนะกุล 100,000           บาท

663 นางสาววันเพ็ญ แซเทา 100,000           บาท

664 นายวัฒนะ ดงแดง 100,000           บาท

665 นางสาวดรรชนี กันทา 100,000           บาท

666 นายวิทยา ลีลากุด 100,000           บาท

667 นายวิเชียร เอนกรัตน 100,000           บาท

668 นางสาวกมลศรี เอนกรัตน 100,000           บาท

669 นางสาวศิริรัตน ประเสริฐวสุ 100,000           บาท



670 นางวาสนา ขําติ๊บ 100,000           บาท

671 นายสวัสดิ์ทอง ขําติ๊บ 100,000           บาท

672 นางมานิจ พลกุล 100,000           บาท

673 นายถาวร พลกุล 100,000           บาท

674 นายสมาน อุดพวย 100,000           บาท

675 นางสังเวียน อุดพวย 100,000           บาท

676 นายพงษศักดิ์ แคนคอง 100,000           บาท

677 นายสมชาย มั่นถาวรวงศ 100,000           บาท

678 นายนิรุต มั่นถาวรวงศ 100,000           บาท

679 นายอาคเนย แสงสรอย 100,000           บาท

680 นางพรรณวดี รัตนศักดิ์ 100,000           บาท

681 นางอนงค มนุษยสม 100,000           บาท

682 นางเพชรี ปะละใจ 100,000           บาท

683 นายธนกร ปะละใจ 100,000           บาท

684 นางศุภร สุตานันท 100,000           บาท

685 นางประไพ พลโยธา 100,000           บาท

686 นางสาวสุภาวดี พลโยธา 100,000           บาท

687 ด.ญ. อมลณัฐ กําไร 100,000           บาท

688 นางสาวนิราภร แซยั้ง 100,000           บาท

689 นางสาวกัญญาวีร แสงทอง 100,000           บาท

690 นางสาวญาณิศา แสงทอง 100,000           บาท

691 ด.ช.พิชญะ แสงทอง 100,000           บาท

692 นางศุภานัน ชัยนนถี 100,000           บาท

693 นายลาภิช ศุภชัยนนถี 100,000           บาท

694 นายธนัท คนบุญ 100,000           บาท

695 นางสาวชัญญานุช คนบุญ 100,000           บาท

696 นางสาวกรกมล ปราบหงส 100,000           บาท

697 ด.ช.วรภพ ปราบหงส 100,000           บาท



698 นายสถิตย เรือนคํา 100,000           บาท

699 นายพิสิษฐ เชื้อกิตติศักดิ์ 100,000           บาท

700 นายสุริยัน สรอยจิตร 100,000           บาท

701 ด.ช.ชินกฤติ สัตยากุล 100,000           บาท

702 นางปราณี มูลบุตร 100,000           บาท

703 นายธนโชติ นาคํา 100,000           บาท

704 นางสาวหนึ่งฤทัย คําแพง 100,000           บาท

705 นางกรุณาพร อิ่มแสวง 100,000           บาท

706 นายธวัชชัย อิ่มแสวง 100,000           บาท

707 นางสาวปยะมาพร พรรณาราย 100,000           บาท

708 นางสาววารุณี หนองเปด 100,000           บาท

709 นางอารยา  อยูแลว 100,000           บาท

710 นายรุงสุริยา ชมตา 100,000           บาท

711 นายสันชัย รอบรู 100,000           บาท

712 นางสาวศิริลดา แสงรัมย 100,000           บาท

713 ด.ญ.นพสร แสงรัมย 100,000           บาท

714 นายนพรัตน อุทธา 100,000           บาท

715 นายเดนศักดิ์ พงศญาติ 100,000           บาท

716 นายมนตรี พงศญาติ 100,000           บาท

717 นายประสพชัย ภักดี 100,000           บาท

718 นายทรงศักดิ์ ภักดี 100,000           บาท

719 นายณัฐวงค เปยววงค 100,000           บาท

720 ด.ญ.กุลธิดา เปยววงค 100,000           บาท

721 นายณัฐวุฒิ กกรัมย 100,000           บาท

722 นายณัฐพล กกรัมย 100,000           บาท

723 นายพีระยุทธ คําเชิด 100,000           บาท

724 ด.ช.เตชินท คําเชิด 100,000           บาท

725 นางตุก คําเชิด 100,000           บาท



726 นางสาวณัฐธิชา คําแพง 100,000           บาท

727 นางสาวทิพวรรณ ปดพูล 100,000           บาท

728 นายอมรเทพ ปดพูล 100,000           บาท

729 นายจิรายุ นาจําปา 100,000           บาท

730 นายสุวรรณ นาคํา 100,000           บาท

731 นายปริญญา นาคํา 100,000           บาท

732 นางสาวนิตยา นาคํา 100,000           บาท

733 นางสาวยุภาพร วรรณงาม 100,000           บาท

734 นางสาวพัชรีรัตน บุญหอม 100,000           บาท

735 นายเฉลิมเกียรติ บุญหอม 100,000           บาท

736 นายบุญมา ทรายแกว 100,000           บาท

737 ด.ช.พงศธร ทรายแกว 100,000           บาท

738 ด.ญ.ณัฐญาดา ทรายแกว 100,000           บาท

739 นางสาวลลิตา อินทมาตร 100,000           บาท

740 นายวีระพงษ หาทวี 100,000           บาท

741 นางสาวกรองกาญจน หาทวี 100,000           บาท

742 นางสาวณภาพร หาทวี 100,000           บาท

743 นางไน ขวัญงาม 100,000           บาท

744 นายขาน ชมภูเขียว 100,000           บาท

745 นางละเอียด ผูนวนงาม 100,000           บาท

746 นางสาวชอผกา ชมภูเขียว 100,000           บาท

747 นายอภิชาติ แจมใส 100,000           บาท

748 นางสาวสุภารัตน แจมใส 100,000           บาท

749 ด.ช.จักรภัทร เถาวเปน 100,000           บาท

750 นายจเร เถาวเปน 100,000           บาท

751 นายวันชัย อุนแกว 100,000           บาท

752 นางทอม ศรีบุรินทร 100,000           บาท

753 นายเอกระวี ศรีบุรินทร 100,000           บาท



754 นางสาวสุวภัทร ศรีบุรินทร 100,000           บาท

755 นางพิมพชนก พรมภักดิ์ 100,000           บาท

756 นางละออง พรอมมูล 100,000           บาท

757 ด.ญ.อลิซา เจะปูเตะ 100,000           บาท

758 ด.ช.ฟาคิร เจะปูเตะ 100,000           บาท

759 นายซูลกิพลี เจะปูเตะ 100,000           บาท

760 นายไพศาล ใสบริสุทธิ์ 100,000           บาท

761 ด.ช.วังทอง ใสบริสุทธิ์ 100,000           บาท

762 ด.ญ.เกร็ดแกว ใสบริสุทธิ์ 100,000           บาท

763 วาที่ ร.ต. วรรณศักดิ์ วรรณกุล 100,000           บาท

764 นายวิเชียร จินดาสุม 100,000           บาท

765 นางสาวเมธิญา จินดาสุม 100,000           บาท

766 นายวรุตม ไตรสกุล 100,000           บาท

767 นายวรภัทร ไตรสกุล 100,000           บาท

768 นางสมจันทร วลามิตร 100,000           บาท

769 นางสาวหฤทัย พวงเพชร 100,000           บาท

770 นายนพดล บุญทอง 100,000           บาท

771 นายนวพล บุญทอง 100,000           บาท

772 นางจารุวรรณ สุขไดพึ่ง 100,000           บาท

773 นายพงษวุฒิ อยูประเสริฐ 100,000           บาท

774 นางมาลัย อยูประเสริฐ 100,000           บาท

775 นายนิคม ชุมผาง 100,000           บาท

776 นางนอย ชุมผาง 100,000           บาท

777 นายมนตรี ภูชัย 100,000           บาท

778 นางมุจลินทร ภูชัย 100,000           บาท

779 นายอนุสรณ ชุมเสนา 100,000           บาท

780 นายอํานาจ ขํามาลัย 100,000           บาท

781 นางบัวเรือน ทาวครุฑ 100,000           บาท



782 นายชูชีพ จันทพรึก 100,000           บาท

783 นายสมพงศ มณี 100,000           บาท

784 นายเปรมพงศ มณี 100,000           บาท

785 นายวงศวิทย มณี 100,000           บาท

786 นางสาวสาวิตรี ศรีประเทศ 100,000           บาท

787 นายสิริเดช คําประเสริฐ 100,000           บาท

788 ด.ช.ปณยกร คําประเสริฐ 100,000           บาท

789 นายสุพงษพันธ ทองสุขดี 100,000           บาท

790 นางสาวจารุมน พันยา 100,000           บาท

791 นางสาวปรีดาภรณ หยุนสมาน 100,000           บาท

792 นายสุรธีร หยุนสมาน 100,000           บาท

793 นายประสบโชค หยุนสมาน 100,000           บาท

794 นายสมศักดิ์ กุนากุล 100,000           บาท

795 นางสําราญ กุนากุล 100,000           บาท

796 นางสาวปภาณิน ภูตองลม 100,000           บาท

797 นายชัยพล ภูตองลม 100,000           บาท

798 นายภักดิ์ ลายทอง 100,000           บาท

799 นางลําใย ลายทอง 100,000           บาท

800 นายสมานมิตร โยธาแกว 100,000           บาท

801 นายจักรวรรดิ์ โยธาแกว 100,000           บาท

802 นายจิรายุทธ โยธาแกว 100,000           บาท

803 นายอิทธิชัย รินทะรักษ 100,000           บาท

804 นายศิริศักดิ์ รินทะรักษ 100,000           บาท

805 นางสาวชุติมณฑน กิติรัตน 100,000           บาท

806 ด.ช.วุฒิภัทร กิติรัตน 100,000           บาท

807 ด.ญ.โยษิตา กิติรัตน 100,000           บาท

808 นายพิชิต แกวสีดา 100,000           บาท

809 ด.ช.พุฒิเมธ แกวสีดา 100,000           บาท



810 ด.ญ.ชญาธร แกวสีดา 100,000           บาท

811 นายจิรวัฒน กันวี 100,000           บาท

812 นางกัลชนา แกววงค 100,000           บาท

813 นางสาวธนาภา แกววงค 100,000           บาท

814 นางสาวธนภรณ แกววงค 100,000           บาท

815 นายจรัญ ดวนมีสุข 100,000           บาท

816 นางสาวจินตากาญจน มกรศรีวัฒน 100,000           บาท

817 ด.ช.สุวิจักรณ มกรศรีวัฒน 100,000           บาท

818 นายจิรวัฒน ทวิชศรี 100,000           บาท

819 ด.ช.สรธร ทวิชศรี 100,000           บาท

820 ด.ญ.เรณุกา ทวิชศรี 100,000           บาท

821 นายบุญเกษม การอุภัย 100,000           บาท

822 นางสาวพิมจันทร ประสงคทรัพย 100,000           บาท

823 ด.ญ.ฐิติกานต หอมดอกพลอย 100,000           บาท

824 ด.ญ.นันทชภรณ หอมดอกพลอย 100,000           บาท

825 นางเฮิม ขัตติยะ 100,000           บาท

826 นายวิเชียร บูชาเกียรติ 100,000           บาท

827 นายติณ จั่นพงษ 100,000           บาท

828 นายวทัญู จั่นพงษ 100,000           บาท

829 นางสําริต ประสพ 100,000           บาท

830 นายณรงคพล ประสพ 100,000           บาท

831 ด.ญ.กัญญาพัชร ประสพ 100,000           บาท

832 ด.ช.พงศกร เรือนเพ็ชร 100,000           บาท

833 นายธัชกร จักจั่น 100,000           บาท

834 นายจรูญ เรือนเพ็ชร 100,000           บาท

835 นางสาวจีราวรรณ เขื่อนเงิน 100,000           บาท

836 นางสมบัติ จิตมงคล 100,000           บาท

837 นายจําลอง จิตมงคล 100,000           บาท



838 นายสุวิทย ศรีใส 100,000           บาท

839 นางสาววิลาวัลย ศรีใส 100,000           บาท

840 นางสาวธนภรณ ศรีใส 100,000           บาท

841 นางสาวยศวดี มุงอาษา 100,000           บาท

842 นางถวิล สุวรรณชาติ 100,000           บาท

843 นายเดน สายทองคํา 100,000           บาท

844 นางจิราภรณ สายทองคํา 100,000           บาท

845 นางสาวจิดาภา สายทองคํา 100,000           บาท

846 นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร 100,000           บาท

847 ด.ญ.อารียนุช โพธิ์ไทร 100,000           บาท

848 นางขวัญใจ รวมทรัพย 100,000           บาท

849 นายจิระวัฒน รวมทรัพย 100,000           บาท

850 นายธีรพัฒน รวมทรัพย 100,000           บาท

851 นายบุญเลือง ลิสวัสดิ์ 100,000           บาท

852 นางวิไล ลิสวัสดิ์ 100,000           บาท

853 ด.ช.สุรกิจ ลิสวัสดิ์ 100,000           บาท

854 นายสุวิทย สุขชิต 100,000           บาท

855 นางสาวจิราภรณ สุขชิต 100,000           บาท

856 นางสาวเสาวรส ฉวีภักดิ์ 100,000           บาท

857 นางสาวศิริวรรณ ฉวีภักดิ์ 100,000           บาท

858 นางสาวพิมพิศา ฉวีภักดิ์ 100,000           บาท

859 นายภูรินทร สัมมุขา 100,000           บาท

860 นายภูวมินทร สัมมุขา 100,000           บาท

861 นายภูวมินทร แมงเมิน 100,000           บาท

862 นายพงศพิพัฒน เรืองเพชร 100,000           บาท

863 นางสาวปรียานุช เรืองเพชร 100,000           บาท

864 นายณัฐวุฒิ เรืองเพชร 100,000           บาท

865 นางสาวธมลวรรณ แซโกว 100,000           บาท



866 นายวรชาติ แซโกว 100,000           บาท

867 นายอิสระ นุยบุตร 100,000           บาท

868 นายเอกราช นุยบุตร 100,000           บาท

869 นางวีรวรรณ อินสุวรรณ 100,000           บาท

870 นายสมควร อินสุวรรณ 100,000           บาท

871 นายนิรุช เพชรมณี 100,000           บาท

872 ด.ญ.นันทนภัส เพชรมณี 100,000           บาท

873 ด.ช.ดนุพล เพชรมณี 100,000           บาท

874 นางสาวพรสินี ศรีรุงเรือง 100,000           บาท

875 นายอธิป เนียมมุสิก 100,000           บาท

876 นายมนตรี เครงสมบูรณ 100,000           บาท

877 นายปรีชา เครงสมบูรณ 100,000           บาท

878 นางสาวกัลยา เครงสมบูรณ 100,000           บาท

879 นางสาวขนิษฐา ศรีคําทา 100,000           บาท

880 นายฐานิสสร ศรีคําทา 100,000           บาท

881 นายพิธี อาจคงหาญ 100,000           บาท

882 นายทศพร อาจคงหาญ 100,000           บาท

883 ด.ช.ภูมิพัฒน อาจคงหาญ 100,000           บาท

884 นางบุญสง หอมสุวรรณ 100,000           บาท

885 นางสาวเพ็ญศรี หอมสุวรรณ 100,000           บาท

886 นาบรัฐพล หอมสุวรรณ 100,000           บาท

887 นายเมืองแมน บุญยง 100,000           บาท

888 นายมานพ บุญยง 100,000           บาท

889 นางสาววาสนา บุญยง 100,000           บาท

890 นางสาวฐิติกานต พักเสียงดี 100,000           บาท

891 นายทศพล พักเสียงดี 100,000           บาท

892 ด.ญ.ปุณยวีร พักเสียงดี 100,000           บาท

893 นางสาวปญจมล จงใจรักษ 100,000           บาท



894 นายสอิ้ง จงใจรักษ 100,000           บาท

895 นายสอาด จงใจรักษ 100,000           บาท

896 นางสุปราณี กลิ่นถือศิล 100,000           บาท

897 นายบรรหาร กลิ่นถือศีล 100,000           บาท

898 นายฐนพร กลิ่นถือศีล 100,000           บาท

899 นายฉัตรชัย ตูเจริญ 100,000           บาท

900 นางสาวศรีสุนันท ตูเจริญ 100,000           บาท

901 นายจตุรงค ศรีภุมมา 100,000           บาท

902 นายเชิดชัย ศรีภุมมา 100,000           บาท

903 ด.ช.ธนเดช ศรีภุมมา 100,000           บาท

904 ด.ช.ณัฐวัฒน พิกุลทอง 100,000           บาท

905 นายพสธร จารุดารา 100,000           บาท

906 นายวิชาญ หนูแดง 100,000           บาท

907 นางนันทิชา หนูแดง 100,000           บาท

908 นายวิชัย ฟกออน 100,000           บาท

909 นางบรรจง ฟกออน 100,000           บาท

910 นายสรรเพชร ปทุมสูติ 100,000           บาท

911 นายอนุชา เกียรติกุล 100,000           บาท

912 นายรติกรณ เกียรติกุล 100,000           บาท

913 นางสาวมัตติกา เกียรติกุล 100,000           บาท

914 นางประทุม นาใต 100,000           บาท

915 นายบุญชู แกวเรือง 100,000           บาท

916 นางสุธน แกวเรือง 100,000           บาท

917 นางสาวอรษา แกวเรือง 100,000           บาท

918 นายจักรวาล สายสรอย 100,000           บาท

919 นางแปะแปะ พิเชียรสดใส 100,000           บาท

920 นางอี้โพ ชาญอุดมเดช 100,000           บาท

921 นางสาวสิริเพ็ญ กาฬภักดี 100,000           บาท



922 นายอภิรัตน ภูจักษนิล 100,000           บาท

923 นายอิทธิพล คําปาน 100,000           บาท

924 นายวิสิษฐ แปงผง 100,000           บาท

925 นายณรงคศักดิ์ แปงผง 100,000           บาท

926 นายฉลวย สินปรุ 100,000           บาท

927 นายวินัย ปนแกว 100,000           บาท

928 นางสาวนองนุช ปนแกว 100,000           บาท

929 นายณัฐพงศ ปนแกว 100,000           บาท

930 นายชาคริต เกิดโภคา 100,000           บาท

931 นางสาวสราญรัตน เกิดโภคา 100,000           บาท

932 นางสาวชลธิชา ชางกลึงกุล 100,000           บาท

933 ด.ญ.ชาลิสา ขวัญโต 100,000           บาท

934 นายอาริยะ ศรีภุมมา 100,000           บาท

935 นายอินทัต ศรีภุมมา 100,000           บาท

936 ด.ช.เงินแทง ศรีภุมมา 100,000           บาท

937 นางสาวอัจจิมา ศรีภุมมา 100,000           บาท

938 นางสาวสุพัตรา ศรีภุมมา 100,000           บาท

939 นางสาวธารีรัตน ศรีภุมมา 100,000           บาท

940 นางสาวพัชรี ศรีภุมมา 100,000           บาท

941 นายสันติ โอชารส 100,000           บาท

942 ด.ช.ชินพัฒน อาจคงหาญ 100,000           บาท

943 นายมานพ กรสงแกว 100,000           บาท

944 นายนฤนาท กรสงแกว 100,000           บาท

945 นางสาวณิชนิธิสา อาจคงหาญ 100,000           บาท

946 นายสาธิต ศรีเหรา 100,000           บาท

947 นางมณฑา จันทรสุวรรณ 100,000           บาท

948 ด.ญ.นันทิญา  จันทรสุวรรณ 100,000           บาท

949 นายอนิรุต จันทรสุวรรณ 100,000           บาท



950 นายสุชาติ อางเขียว 100,000           บาท

951 นางสาวเจนอักษร วรสาร 100,000           บาท

952 นางสาววริศรา วรสาร 100,000           บาท

953 นายวีระ อางสวัสดิ์ 100,000           บาท

954 นายสิน เส็งสารี 100,000           บาท

955 นางสาวธิดารัตน ผิวศรีสุข 100,000           บาท

956 นายธวัชชัย บุญแสง 100,000           บาท

957 นายชายพง สุจริต 100,000           บาท

958 นางสาวบัวชมภู พันธมโน 100,000           บาท

959 ด.ช.ศุภณัฐ ปนไว 100,000           บาท

960 นายกฤตนู มะโนรัตน 100,000           บาท

961 นายปญญา เรงเดช 100,000           บาท

962 นางจาระนัย คลังทัพ 100,000           บาท

963 นายชูชาติ งามแมน 100,000           บาท

964 ด.ช.ศุภกรณ ภูประเสริฐ 100,000           บาท

965 ด.ญ.ธันยชนก วสยางกูร 100,000           บาท

966 ด.ญ.ธนพร วสยางกูร 100,000           บาท

967 นางสาวพิกุล เจริญกุล 100,000           บาท

968 นางศิริพร ฟุงสุข 100,000           บาท

969 นายพระกาฬ ฟุงสุข 100,000           บาท

970 นายชนกันต ฟุงสุข 100,000           บาท

971 นางสาวเสงี่ยม ออนเรือง 100,000           บาท

972 นางสาวกนกกร แชมปรีชา 100,000           บาท

973 นายพันธลภ เสมาทอง 100,000           บาท

974 นางสุกันยา หนูอุม 100,000           บาท

975 นายธนวัฒน หนูอุม 100,000           บาท

976 นางสาวพัชราพร หนูอุม 100,000           บาท

977 นายกิตติ พงษหนู 100,000           บาท



978 นางสาวชอเอื้อง สิริวีระพันธ 100,000           บาท

979 นายวรัชญ บัวสมบูรณ 100,000           บาท

980 นายจุฑา บัวสมบูรณ 100,000           บาท

981 ด.ช.ปฐวี กฤษสมัคร 100,000           บาท

982 ด.ช.วายุพัฒน กฤษสมัคร 100,000           บาท

983 นางสาวฉวีวรรณ แพงหอม 100,000           บาท

984 นางสาวชญานิศ สิทธิ์วิภูศิริ 100,000           บาท

985 นางสาวขวัญฤทัย แกวพูนศรี 100,000           บาท

986 นายฉัตรชัย กลอมแกว 100,000           บาท

987 นางสาวดวงหทัย กลอมแกว 100,000           บาท

988 นายหิรัญ กลอมแกว 100,000           บาท

989 นางสาวอัจฉริพร พวงกระแสร 100,000           บาท

990 นายศิริพงษ โศธนะ 100,000           บาท

991 ด.ญ.ณพัชญา ขลังวิชา 100,000           บาท

992 นายณัฐพล อุบลประเสริฐ 100,000           บาท

993 นายจรัญ สมรู 100,000           บาท

994 นายสมเกียรติ์ สมรู 100,000           บาท

995 นางสาวอนัญญา สมรู 100,000           บาท

996 นายสมศักดิ์ ยิ่งยวด 100,000           บาท

997 นายวรวุฒิ ยิ่งยวด 100,000           บาท

998 นางสาวอติกานต แสงศิลป 100,000           บาท

999 นายสมยศ เกษสุพรรณ 100,000           บาท

1000 นายประวัติ อินไธสง 100,000           บาท

1001 นางสาวปวีณรัตน อินไธสง 100,000           บาท

1002 นางสาวศุภรัตน พื้นดี 100,000           บาท

1003 นายสุวิทย สวัสดี 100,000           บาท

1004 นายณัฐสิทธิ์ หงษา 100,000           บาท

1005 นางสาวดวงกมล อางบุญตา 100,000           บาท



1006 นายดาวฤกษ ศรีรุงเรือง 100,000           บาท

1007 นายสรณสิริ ศรีรุงเรือง 100,000           บาท

1008 นายคณิศร ศรีรุงเรือง 100,000           บาท

1009 นางฉลวย ศรีจั่น 100,000           บาท

1010 นางสาวเกศวดี ศรีจั่น 100,000           บาท

1011 นายฉัตรณรงค ศรีจั่น 100,000           บาท

1012 นายประธาน วงกาวี 100,000           บาท

1013 นางวัฒนา วงกาวี 100,000           บาท

1014 นางสาวเบญญาดา จันทรดวงศรี 100,000           บาท

1015 นางสาวกนกกาญจน คนหลัก 100,000           บาท

1016 นางสาวกนกกาญจน คนหลัก 100,000           บาท

1017 นายคุณเมง หวองเจริญพานิช 100,000           บาท

1018 นางสุกัลยา จงเจือกลาง 100,000           บาท

1019 นางสาวศรีวิไล สังขขาว 100,000           บาท

1020 ด.ช.กฤษฎา แชมอุบล 100,000           บาท

1021 นางสิริมาส บุตรทะศรี 100,000           บาท

1022 นายเมทา บุตรทะศรี 100,000           บาท

1023 นายปรมินทร รัตนสิงห 100,000           บาท

1024 นางดวงเนตร บุญครอบ 100,000           บาท

1025 นางสาวจารุภา บุญครอบ 100,000           บาท

1026 นางสาวจริยา บุญครอบ 100,000           บาท

1027 นางสาวกมลพร ขุนทอง 100,000           บาท

1028 นางสาวศศิธร ตุมเพชรรัตน 100,000           บาท

1029 นางสวาท วงษนิคง 100,000           บาท

1030 นายอุทัย รินสอน 100,000           บาท

1031 นางจําเนียน รินสอน 100,000           บาท

1032 นางบุญธรรม ขําแสง 100,000           บาท

1033 นางสาวปทมา ขําแสง 100,000           บาท



1034 นายอภินันท ปราบหนองบัว 100,000           บาท

1035 นายสุริยา พึ่งสุข 100,000           บาท

1036 นางสาวจิราภรณ พึงสุข 100,000           บาท

1037 นายเชิดศักดิ์ ไชยราช 100,000           บาท

1038 นางสาววิไลพร กาญจนะ 100,000           บาท

1039 นายนพพล กาญจนะ 100,000           บาท

1040 นายเอกลักษณ ศัตรูพาย 100,000           บาท

1041 นางสาวอัจฉราพร ศัตรูพาย 100,000           บาท

1042 นายชูเทพ พันธุรี 100,000           บาท

1043 นางสุรินทรทิพย พันธุรี 100,000           บาท

1044 นายบุญศรี บุญปก 100,000           บาท

1045 ด.ช.ติณณภพ โพธิ์ทอง 100,000           บาท

1046 นายปรีชา โพธิ์ทอง 100,000           บาท

1047 นายบุญทัน วงษวิลา 100,000           บาท

1048 นางสมคิด วงษวิลา 100,000           บาท

1049 นายคําพันธ วงษวิลา 100,000           บาท

1050 นายศิลาเพชร วงษวิลา 100,000           บาท

1051 นายธวัฒน สมบูรณ 100,000           บาท

1052 นางสาวภาวรินทร ศรีละกุล 100,000           บาท

1053 นางสาววราภรณ ลิ้มสกุลบริสุทธิ์ 100,000           บาท

1054 นายสถิตย แหวนเพ็ชร 100,000           บาท

1055 นายพงศกร อนวงษ 100,000           บาท

1056 นายภูเบศ เดือนงาม 100,000           บาท

1057 นางสุกัญญา โตเต็ม 100,000           บาท

1058 นายศุภชัย โตเต็ม 100,000           บาท

1059 นายวิชัย ดีเลิศ 100,000           บาท

1060 นายทิฆัมพร นาคเจือ 100,000           บาท

1061 นายอนันต ทิพยสูงเนิน 100,000           บาท



1062 นายบรรหาร ทิพยสูงเนิน 100,000           บาท

1063 ด.ช.กษิดิศ พันธขะวงค 100,000           บาท

1064 ด.ช.กษิดิ์เดช พันธขะวงศ 100,000           บาท

1065 นายสมศักดิ์ พันธขะวงศ 100,000           บาท

1066 นายกฤษฎา ศรีเพ็ชร 100,000           บาท

1067 นางสาวธนาภา เปยมฤทธิ์ 100,000           บาท

1068 นางสาวสิริรัศมิ์ เปยมฤทธิ์ 100,000           บาท

1069 นายสมัย ภูเตาเงิน 100,000           บาท

1070 นายปริญญา เมฆสุข 100,000           บาท

1071 นางสาวทิพวรรณ เมฆสุข 100,000           บาท

1072 นายพัด เรือนภู 100,000           บาท

1073 นายนฤดล เรือนภู 100,000           บาท

1074 นายธนบูรณ เรือนภู 100,000           บาท

1075 นางศรีนวล ยิ้มละมัย 100,000           บาท

1076 นายมณฑล ยิ้มละมัย 100,000           บาท

1077 นายจํานงค รุงราษี 100,000           บาท

1078 นางปราณี ตะเภาทอง 100,000           บาท

1079 นายวิโรจน รุงราษี 100,000           บาท

1080 นายปริญญา ตะเภาทอง 100,000           บาท

1081 นางสาวนิตยา ตะเภาลอย 100,000           บาท

1082 นางศิริขวัญ ภูเงิน 100,000           บาท

1083 นางรุงจันทร พนมสวย 100,000           บาท

1084 นางสาวจิราพร พนมสวย 100,000           บาท

1085 นางสาวอรปรียา พนมสวย 100,000           บาท

1086 นางสาวนิษา แจงโสภา 100,000           บาท

1087 นายเฉลิม ประทุมวัน 100,000           บาท

1088 นายศุภชัย ประทุมวัน 100,000           บาท

1089 นางสาวทิพยวรรณ ประทุมวัน 100,000           บาท



1090 นางสํารวย ทิพยรักษ 100,000           บาท

1091 นางสาวเพ็ญพิมล กลิ่นสอน 100,000           บาท

1092 นางสมหมาย กลิ่นสอน 100,000           บาท

1093 นางสาวศันสนีย คําคราม 100,000           บาท

1094 นางสาวสุพาพร คําคราม 100,000           บาท

1095 นายบุญเรือง คําประดับ 100,000           บาท

1096 ด.ช.ชินดนัย อยูเชียร 100,000           บาท

1097 นายสมโภชน บุตรดีวงค 100,000           บาท

1098 นายประพิศ เขียวคํา 100,000           บาท

1099 นายสุภวิชย ปรางคจันทร 100,000           บาท

1100 ด.ญ.ปญญชญา ปรางคจันทร 100,000           บาท

1101 นายธีระยุทธ ธงไชย 100,000           บาท

1102 นางพยอม ธงไชย 100,000           บาท

1103 นายประธาน บุญเรือง 100,000           บาท

1104 นางฤทัยรัตน เสริฐสาย 100,000           บาท

1105 นายฉัตรชัย วงษหาญ 100,000           บาท

1106 นางสาวฐิตา วงษหาญ 100,000           บาท

1107 ด.ญ.วนัชพร จิตติโล 100,000           บาท

1108 นายวรกิต รักษาขันธ 100,000           บาท

1109 ด.ช.พชรพล รักษาขันธ 100,000           บาท

1110 ด.ช.ปุณญพัฒน รักษาขันธ 100,000           บาท

1111 นายภาคภูมิ แกวสวนจิก 100,000           บาท

1112 นายภานุพงษ แกวสวนจิก 100,000           บาท

1113 นายอาทิตย รายิ้ม 100,000           บาท

1114 นายมังกร รายิ้ม 100,000           บาท

1115 นางเลิศ ยาง 100,000           บาท

1116 นายธนกร ยาง 100,000           บาท

1117 นายจรัญ บัวบาง 100,000           บาท



1118 นายพีรพัฒน สุขพันธุ 100,000           บาท

1119 นางบังอร อินทพันธุ 100,000           บาท

1120 นายดนุพร อินทพันธุ 100,000           บาท

1121 นายอาทิตย รายิ้ม 100,000           บาท

1122 นายมังกร รายิ้ม 100,000           บาท

1123 นายดาวเรือง เมนนิ่ม 100,000           บาท

1124 นายทิวากร เมนนิ่ม 100,000           บาท

1125 นางสาวนวพร ดีประเสริฐ 100,000           บาท

1126 นางอรณี ปุยออด 100,000           บาท

1127 ด.ช.รติวรรธน ปุยออด 100,000           บาท

1128 นางขันเท อินทพันธุ 100,000           บาท

1129 ด.ช.ประวิตร อินทรจันทร 100,000           บาท

1130 นางสมศักดิ์ เขียดขํา 100,000           บาท

1131 นางสาวจิราพร เขียดขํา 100,000           บาท

1132 นางวรรณี ชูสีนวน 100,000           บาท

1133 นายพีระ ชูสีนวน 100,000           บาท

1134 นายยศพร ชูสีนวน 100,000           บาท

1135 นางอารีย สิทธา 100,000           บาท

1136 นางสาวขวัญฤทัย สิทธา 100,000           บาท

1137 นายสวง ศีลสังวรณ 100,000           บาท

1138 นางพเยาว ศีลสังวรณ 100,000           บาท

1139 นางนิมนต หอมระหัด 100,000           บาท

1140 นายมงคล หอมระหัด 100,000           บาท

1141 นายสายันต โฉมเชิด 100,000           บาท

1142 นางวันเพ็ญ โฉมเชิด 100,000           บาท

1143 นายไพศาล โฉมเชิด 100,000           บาท

1144 นายจักรพันธ สีนวนจันทร 100,000           บาท

1145 นายกําจาย คงดอน 100,000           บาท



1146 นางสาวกาญจนา คงดอน 100,000           บาท

1147 ด.ญ.พรนารี พรมบุตร 100,000           บาท

1148 นายบุญศรี อินทรนอย 100,000           บาท

1149 นางศิริจันทร อินทรนอย 100,000           บาท

1150 นายเมธากร อินทรนอย 100,000           บาท

1151 นางสาววรกัญญา ศรีอรุณ 100,000           บาท

1152 นายกานตนภัส ศรีอรุณ 100,000           บาท

1153 ด.ช.กานตนที ศรีอรุณ 100,000           บาท

1154 นายพูล สิมมา 100,000           บาท

1155 นางวรรณี สิมมา 100,000           บาท

1156 นางสาวอภิชญา สัทธยาสัย 100,000           บาท

1157 ร.ต.อ.มานะ สรณะ 100,000           บาท

1158 นางบุญเรือน วงษจรูญ 100,000           บาท

1159 นางพัชรินทร วงษจรูญ 100,000           บาท

1160 นางสาวชุติมา วงษจรูญ 100,000           บาท

1161 นางสุรินทรดา บุตรจันทร 100,000           บาท

1162 นายอานนท ฉิมนอก 100,000           บาท

1163 นายอาทิตย ฉิมนอก 100,000           บาท

1164 นางสาวแสงเดือน แสงน้ํารัก 100,000           บาท

1165 นายสมชาย ปญญาไสย 100,000           บาท

1166 นายอัครวิชญ บุญยืน 100,000           บาท

1167 นายมนัส บุญยืน 100,000           บาท

1168 นายรวิพล  ผดุงธรรม 50,000            บาท

1169 นางสาวธารีรัตน ผดุงธรรม 50,000            บาท

1170 นางซิวลั้ง  ทวีศักดิ์วิชิตชัย 50,000            บาท

1171 นายกุลบัณฑิต  แสงดี 50,000            บาท

1172 ด.ช.ธีรัช  ยันตะบุศย 50,000            บาท

1173 นายณัฐวุฒิ แสนสุภา 50,000            บาท



1174 ด.ญ.กานตชนิดา เดือนเปง 50,000            บาท

1175 นายวัชรพงษ อุปาทา 50,000            บาท

1176 นายสิปปกร พิริยะอนันตกุล 50,000            บาท

1177 นางสาวนุชจรินทร ทาไชย 50,000            บาท

1178 นายฐานันดร ทาไชย 50,000            บาท

1179 นายตวน ทาไชย 50,000            บาท

1180 นายธนาวัตร โพธิสัตย 50,000            บาท

1181 นางสาวปพิชญา โพธิสัตย 50,000            บาท

1182 นางสาวอลิชา โพธิสัตย 50,000            บาท

1183 นายไพศาล นนทศรีมา 50,000            บาท

1184 นางสาวณัฐวิกา นนทศรีมา 50,000            บาท

1185 ด.ช.จักรินทร นนทศรีมา 50,000            บาท

1186 นายธนาวุฒิ ทาขัด 50,000            บาท

1187 นายสุทธิภัทร ทาฝน 50,000            บาท

1188 นายชัยชนะ ชัยคํา 50,000            บาท

1189 นางสาวรัตติกาล ผาแกว 50,000            บาท

1190 นายวรพรต วงศธวัฒน 50,000            บาท

1191 นายธเนศพล ยอดสงา 50,000            บาท

1192 นางสาวศุภนิดา พันธเสน 50,000            บาท

1193 นางสาวอุไรวรรณ พันธเสน 50,000            บาท

1194 ด.ช.กลวัชร ภูพวก 50,000            บาท

1195 ด.ช.ญาณากร ขุมทอง 50,000            บาท

1196 ด.ช.ณภัทร ขุมทอง 50,000            บาท

1197 นางรันทวย สินปรุ 50,000            บาท

1198 นางฉลวย สินปรุ 50,000            บาท

1199 นายพงศธร สินปรุ 50,000            บาท

1200 นายกฤษดา หาทรัพย 50,000            บาท

1201 นายอภิรักษ หาทรัพย 50,000            บาท



1202 ด.ช.ธรเมธ หาทรัพย 50,000            บาท

1203 นายทวีศักดิ์ ทรายแกว 50,000            บาท

1204 นายพิทักษชัย ทรายแกว 50,000            บาท

1205 นายไพศาล ทรายแกว 50,000            บาท

1206 นายจักรกฤษ แสนทวีสุข 50,000            บาท

1207 นายณัฐพล แสนทวีสุข 50,000            บาท

1208 นายเดนชัย ไสยวงษา 50,000            บาท

1209 นายกิตติศักดิ์ ไสยวงษา 50,000            บาท

1210 นางสาวสุพัตรา เพ็งดี 50,000            บาท

1211 นางสาวมีณารัตน ผองศรี 50,000            บาท

1212 นายวัชรินทร สุพร 50,000            บาท

1213 นายชด ยอดทอง 50,000            บาท

1214 นายณัฐพงษ จุยเรือง 50,000            บาท

1215 ด.ญ.ธนัญญารัตน จุยเรือง 50,000            บาท

1216 นายพงษศักดิ์ กาญจนศิลป 50,000            บาท

1217 ด.ญ.พงษลภัสร กาญจนศิลป 50,000            บาท

1218 นางทับทิม เสารเวียง 50,000            บาท

1219 ด.ญ.สิริเพ็ญ มณีกาญจน 50,000            บาท

1220 ด.ช.วิสิฐ มณีกาญจน 50,000            บาท

1221 นายทองสุข ขําเดช 50,000            บาท

1222 นางสรัลพร ขําเดช 50,000            บาท

1223 นายอดิเรก จํานงธรรม 50,000            บาท

1224 นางสาวละเอียด ชุมหิรันต 50,000            บาท

1225 นายแสวง เบาโชติ 50,000            บาท

1226 นางวิลัยภรณ เบาโชติ 50,000            บาท

1227 นายณัฐวุฒิ เบาโชติ 50,000            บาท

1228 นางสาวเบญจพร ศรีคําทา 50,000            บาท

1229 ด.ญ.บวรรัตน ศรีคําทา 50,000            บาท



1230 นายรัตนชัย อ่ําเล็ก 50,000            บาท

1231 ด.ช.จิรานนท ศรีภุมมา 50,000            บาท

1232 นายดํารง นักเสียงดี 50,000            บาท

1233 นางชลอ บุญแสง 50,000            บาท

1234 ด.ญ.ธนารีย บุญแสง 50,000            บาท

1235 นายไพรวัลย พันธุเมือง 50,000            บาท

1236 นางบัวลอง ขอดเรือนแกว 50,000            บาท

1237 นายนิตย ขอดเรือนแกว 50,000            บาท

1238 ด.ช.วรศักดิ์ คงปลิก 50,000            บาท

1239 ด.ช.ปณณวิชญ เสมาทอง 50,000            บาท

1240 นางสาวพิชชาภา เสมาทอง 50,000            บาท

1241 นายวีรศรัณย เทียนเงิน 50,000            บาท

1242 ร.ต.ผจญ เทียนเงิน 50,000            บาท

1243 นายแมน ถิ่นวงษแดง 50,000            บาท

1244 นางบุญหนุน ถิ่นวงษแดง 50,000            บาท

1245 นายพัฒนภูมิ ถิ่นวงษแดง 50,000            บาท

1246 นางคําพันธ เภาพาน 50,000            บาท

1247 นางหมัย วุฒิเดช 50,000            บาท

1248 นางวารี รัศมี 50,000            บาท

1249 นายสถิตย ถิ่นกําแพง 50,000            บาท

1250 ร.ต.บรรจบ แพรวัฒนะสุข 50,000            บาท

1251 นายณรงค ไพรพฤกษ 50,000            บาท

1252 นางสาวอลิษา รินสอน 50,000            บาท

1253 นายมนตรี สะราคํา 50,000            บาท

1254 นายนที สะราคํา 50,000            บาท

1255 นายอารีย สะราคํา 50,000            บาท

1256 นายฤทธิรงค สมสุข 50,000            บาท

1257 นายณัฐพล สมสุข 50,000            บาท



1258 นายบุญรอด สมสุข 50,000            บาท

1259 ด.ญ.กฤฐิกาญ บุญงาม 50,000            บาท

1260 นางสาวทรัพยศิริ ประเสริฐ 50,000            บาท

1261 นายสมาธิ วงษนาค 50,000            บาท

1262 นางสาวบงกช วงษนาค 50,000            บาท

1263 นายครองพงษ เปยมฤทธิ์ 50,000            บาท

1264 ด.ช.ธนภัทร ใจมัน 50,000            บาท

1265 นายศศวรรษ ภูเงิน 50,000            บาท

1266 ด.ญ.รัฐวรรณ ภูเงิน 50,000            บาท

1267 นายพงศกร อยูเลห 50,000            บาท

1268 นายณรงคศักดิ์ อยูเลห 50,000            บาท

1269 ด.ญ.พิรดา อยูเลห 50,000            บาท

1270 นายนันทวัฒน สมบุตร 50,000            บาท

1271 นางสาวลลิตา ภูมิโคกรักษ 50,000            บาท

1272 นายธรรมนูญ ขํามาลัย 50,000            บาท

1273 นายจักรกริช ขํามาลัย 50,000            บาท

1274 นางสาวอรุโณทัย ปุยออด 50,000            บาท

1275 ด.ญ.ปุณิกา ชูสังข 50,000            บาท

1276 ด.ช.ศิวกร ชูสังข 50,000            บาท

1277 ด.ช.อธิษฐ ชูสังข 50,000            บาท

1278 นายเดโช สมแจง 50,000            บาท

1279 ด.ช.ชัยวัฒน ศีลสังวรณ 50,000            บาท

1280 นายพยงค ทวมบํารุง 50,000            บาท

1281 นางสาวเมธาวี ทวมบํารุง 50,000            บาท

1282 นางสาวประนอม ปญญาไสย 50,000            บาท

1283 นางอัญชลี บุญยืน 50,000            บาท

รวมทุนประกัน 215,400,000    บาท
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