
ลําดับที� ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 นายพัชรพันธ์ พันแนบ 10,000            บาท

2 นายเวทย์ธาตรี ลิขิตลือชา 10,000            บาท

3 นางสาวฉันทนา คงนคร 10,000            บาท

4 นางสาวสุนทรีพร ศรีสมบุญ 10,000            บาท

5 นายสมสิทธิ� จันทรักษ์ 10,000            บาท

6 นางดาวรุ่ง อิทธิพงษ์ 10,000            บาท

7 นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย 10,000            บาท

8 นางสาวแสงเดือน ชนะชัย 10,000            บาท

9 นางสาวปิยะรัตน์ จังพล 10,000            บาท

10 นางธัญพร งามงอน 10,000            บาท

11 นายสุพัฒธณกิจ โพธิ�สว่าง 10,000            บาท

12 นายโกวิท ณ จินดา 10,000            บาท

13 นายสุทิน เสละคร 10,000            บาท

14 นางสาวนงค์รักษ์ จันสีลา 10,000            บาท

15 นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว 10,000            บาท

16 นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณกูฎ 10,000            บาท

17 นายอรัญญ์ ขันติยวิชย์ 10,000            บาท

18 นางสาวพรพิมล ชื�นชม 10,000            บาท

19 นายธนิตย์ โยคสิงห์ 10,000            บาท

20 นายอํานวย กลิ�นจู 10,000            บาท

21 นางสาวสุวิชญา รอดสุวรรณน้อย 10,000            บาท

22 นางจินตนา สุมขุนทด 10,000            บาท

23 นายธเนศวร์ สีระแก้ว 10,000            บาท

24 นายสมเพชร เจริญสุข 10,000            บาท

25 นางสาวศิวพร แสงภัทรเนตร 10,000            บาท

26 นางสาวกัลยา ธรรมเรือน 10,000            บาท

27 นายวัฒนนิกรณ์ เทพโพธา 10,000            บาท

28 นางสาวบังอร แสนคาน 10,000            บาท

รายชื�อสมาชิกหลักกรมวิชาการเกษตรฟรีทุนประกัน 10,000 บาท

เริ�มคุ้มครอง วันที� 1 มิถุนายน 2563 - 1 มิถุนายน 2564

ทุนประกัน



29 นางสาวสโรชา ถึงสุข 10,000            บาท

30 นางสาวเกตุวดี สุขสันติมาศ 10,000            บาท

31 นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร 10,000            บาท

32 นายวิษณุ แจ้งใบ 10,000            บาท

33 นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ� 10,000            บาท

34 นายพินิจ เขียวพุ่มพวง 10,000            บาท

35 นางสาวดรุณี เพ็งฤกษ์ 10,000            บาท

36 นายยงศักดิ� สุวรรณเสน 10,000            บาท

37 นางสาวสุธินี สาสีลัง 10,000            บาท

38 นายประสิทธิ� ทองใบ 10,000            บาท

39 นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ 10,000            บาท

40 นายประสงค์ เพียงสุวรรณ์ 10,000            บาท

41 นางสุพัตรา ชาวกงจักร์ 10,000            บาท

42 นายวสันต์ วรรณจักร์ 10,000            บาท

43 นายจักรพรรดิ� วุ้นสีแซง 10,000            บาท

44 นายจิตติชัย ใหญ่ผา 10,000            บาท

45 นายสุพจน์ สัตยากุล 10,000            บาท

46 นางนาตยา จันทร์ส่อง 10,000            บาท

47 นางเสาวรี บํารุง 10,000            บาท

48 นายเพียงพนธ์ วานิช 10,000            บาท

49 นางสาวนาฏญา โสภา 10,000            บาท

50 นายบุญชู สายธนู 10,000            บาท

51 นายพิทยา จําปาแก้ว 10,000            บาท

52 นางสุภาพร สุขโต 10,000            บาท

53 นางสาวอรนี อินทร์ทอง 10,000            บาท

54 นางกนกพร จินาการ 10,000            บาท

55 นายพินิจ กัลยาศิลปิน 10,000            บาท

56 นางสาวสาลี� ชินสถิต 10,000            บาท

57 นายนพดล แดงพวง 10,000            บาท

58 นายยุทธ ทนโม๊ะ 10,000            บาท

59 นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน 10,000            บาท



60 นางสาวกมลภัทร ศิริพงษ์ 10,000            บาท

61 นางสาวธนาภรณ์ ปานเจริญ 10,000            บาท

62 นายภานุวัตร นิรัตติสัย 10,000            บาท

63 นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์ 10,000            บาท

64 นางเอื�อมพร สุทธิอาภาพงศ์ 10,000            บาท

65 นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ 10,000            บาท

66 นางสาวดาวนภา ช่องวารินทร์ 10,000            บาท

67 นายสมชาย มณีโชติ 10,000            บาท

68 นายสรศักดิ� พิศแลงาม 10,000            บาท

69 นางสาวปาณิสรา แก้วใจดี 10,000            บาท

70 นายไพบูรณ์ เปรียบยิ�ง 10,000            บาท

71 นายนิพัฒน์ คงจินดามุนี 10,000            บาท

72 นายวิจิตร เพชรเล็ก 10,000            บาท

73 นายวิเชียร เปี�ยมแก้ว 10,000            บาท

74 นายธนัยพร เสนามวงศ์ 10,000            บาท

75 นายโกสน ดําสงค์ 10,000            บาท

76 นายสุรชัย เปรมสุข 10,000            บาท

77 นางนฤมล เปรมสุข 10,000            บาท

78 นายสุชาติ บัวยงค์ 10,000            บาท

79 นางสาวมนนภา ปานนิล 10,000            บาท

80 นายรณชาติ ประทวน 10,000            บาท

81 นายทองสุข จันทนา 10,000            บาท

82 นายไพโรจน์ จําเริญพัฒน์ 10,000            บาท

83 นายพจรจิตร์ นวลผิว 10,000            บาท

84 นายวิชาญ พราหมชม 10,000            บาท

85 นางปิยาภรณ์ ศรีเพ็ชร์ 10,000            บาท

86 นางสาวดาริญา ขวัญซ้าย 10,000            บาท

87 นางอัชรินทร์ ปลอดโคกสูง 10,000            บาท

88 นายฐปภพ เจริญ 10,000            บาท

89 นายทอม วงศ์จันทร์วัง 10,000            บาท

90 นายณัฐกานต์ วิริยะ 10,000            บาท



91 นายประพาฤทธิ� ประไพศาล 10,000            บาท

92 นางสาวพิรนันท์ แดนจอหอ 10,000            บาท

93 ว่าที�ร้อยตรีวิเชียร หมีนิ�ม 10,000            บาท

94 นายสมเกียรติ� อิ�มกิจ 10,000            บาท

95 นางสาวภัทรรัตน์ สมสินธ์ 10,000            บาท

96 นางสาวธัญรัตน์ บุญเนตร 10,000            บาท

97 นายปรีชาเลิศ สุหร่าย 10,000            บาท

98 นางสายสวาท หมีนิ�ม 10,000            บาท

99 นางสาวปวีณา สนทา 10,000            บาท

100 นายต่อศักดิ� ก้อนสุรินทร์ 10,000            บาท

101 ว่าที�ร้อยตรีชยพล เดชาคุ้ม 10,000            บาท

102 นางสาวปุณิกา จันทร์สว่าง 10,000            บาท

103 นายพิพัฒน์ สิงห์ขาว 10,000            บาท

104 นายกิตติพงษ์ เมืองโคมพัส 10,000            บาท

105 นางสาวนิสสา หวานเสนาะ 10,000            บาท

106 นางสาวธัญพร ชัยพร 10,000            บาท

107 นายสมนึก ฉวนฉิม 10,000            บาท

108 นายอุเทน มิ�งขวัญ 10,000            บาท

109 นายวิชัย ยุทธวิชัย 10,000            บาท

110 นางสาววจี โพธิ�ศรีทอง 10,000            บาท

111 นายทินกร งามงอน 10,000            บาท

112 นางลํายอง ชุมแก้ว 10,000            บาท

113 นางสาวปัทมา เบ็ญจวรรณ 10,000            บาท

114 นายนคร รักษา 10,000            บาท

115 นายวิรัตน์ ชูเวช 10,000            บาท

116 นางใจรัติ เมืองโคมพัส 10,000            บาท

117 นางสาวบัวผัน สตะจิตร 10,000            บาท

118 นางศุภญา ตุ้มประเสริฐกฤช 10,000            บาท

119 นายกรุง ราชบรรเทา 10,000            บาท

120 นายบุญมา จิตตนาม 10,000            บาท

121 นายกรวิชญ์ แผ่นผา 10,000            บาท



122 นางสาวลภัสรดา ทองทิพย์ 10,000            บาท

123 นายสันติสุข รู้เหลือ 10,000            บาท

124 นายสมศักดิ� มัชฌิมาดิลก 10,000            บาท

125 นายไมตรี เมืองสุวรรณ์ 10,000            บาท

126 นางสาวศิรินารถ ดวงจันทร์ 10,000            บาท

127 นางสาวธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา 10,000            บาท

128 นายวิวัฒน์ นวลทา 10,000            บาท

129 นางมะลิ เขียวพุ่มพวง 10,000            บาท

130 นางจารุพรรณ สุดสวาท 10,000            บาท

131 นายกอด คงเนียม 10,000            บาท

132 นางนิตยา วงศ์สุวรรณ 10,000            บาท

133 นางสาวประทุม ภูกาสอน 10,000            บาท

134 นายอดุลย์ ภูนํ�าเย็น 10,000            บาท

135 นายประวิทย์ ภูอาจ 10,000            บาท

136 นายบุญมี ภูไกรลือ 10,000            บาท

137 นายทองมาก สิงอ่อน 10,000            บาท

138 นางสาวศรีสุดา งวงช้าง 10,000            บาท

139 นายกฤษฎา เดชโสม 10,000            บาท

140 นายนิมิต ผมหงษ์ 10,000            บาท

141 นายวิมล กลางนนท์ 10,000            บาท

142 สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 10,000            บาท

143 นายอะนุ ขันทะวัต 10,000            บาท

144 นายสุริยันต์ ภาชนะวรรณ 10,000            บาท

145 นายขจรศักดิ� พลบุบผา 10,000            บาท

146 นายธงชัย อนันตา 10,000            บาท

147 นายอนิวรรต คุรินทร์ 10,000            บาท

148 นายสุพจน์ จันทร์งาม 10,000            บาท

149 นายประทิน โปร่งจิตร 10,000            บาท

150 นายบรรเจิด ภัคธาริตกุล 10,000            บาท

151 นางสาวกมลพรรณ สุขกลาง 10,000            บาท

152 นายชํานาญ เหวขุนทด 10,000            บาท



153 นางสาววารุณี ภู่พราหมณ์ 10,000            บาท

154 นายกําพลศักดิ� สุขโต 10,000            บาท

155 นางสาวพิมพ์ทิพย์ สายปาน 10,000            บาท

156 นายพรชัย ชูมงคล 10,000            บาท

157 นางสาวอิสรา คล้ายสินธุ์ 10,000            บาท

158 นายณัฐพล ปะวะโก 10,000            บาท

159 นายวิวัฒน์ ดุษิยามี 10,000            บาท

160 นายสกล คําดี 10,000            บาท

161 นางสายใจ อุทัยรัศมี 10,000            บาท

162 นางสาวเสาวนีย์ แก้วประดิษฐ 10,000            บาท

163 นายลิโช สิงห์มณี 10,000            บาท

164 นางศรีนวล จิระแพทย์ 10,000            บาท

165 นายจักรินทร์ นวมนิ�ม 10,000            บาท

166 นางสาวสุภาวดี นาคแท้ 10,000            บาท

167 นายธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ 10,000            บาท

168 นางนภาพร คํานวณทิพย์ 10,000            บาท

169 นายเนติรัฐ ชุมสุวรรณ 10,000            บาท

170 นางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน 10,000            บาท

171 นางสาวกาญจนา ทองนะ 10,000            บาท

172 นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ 10,000            บาท

173 นายภาสกร สุนทรเกษมสุข 10,000            บาท

174 นายอนันต์ ปัญญาเพิ�ม 10,000            บาท

175 นางสาวจิราภรณ์ แสงศรี 10,000            บาท

176 นางภัทราพร หันโน 10,000            บาท

177 นายกฤชพร ศรีสังข์ 10,000            บาท

178 นางสาวกรรณาภรณ์ มณีรัตน์ 10,000            บาท

179 นางสาวประภาศิริ ตงศิริ 10,000            บาท

180 นางสาวศรีนวล บุญส่งศรี 10,000            บาท

181 นายอุดร รุ่งเรือง 10,000            บาท

182 นายสําราญ ห้องแซง 10,000            บาท

183 นางชญาน์นันท์ โค้วอินทร์ 10,000            บาท



184 นายนฤนาท ชัยรังษี 10,000            บาท

185 นายนิสิต บุญเพ็ง 10,000            บาท

186 นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 10,000            บาท

187 นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 10,000            บาท

188 นางมุกดา กอกัน 10,000            บาท

189 นางศิริพรรณ กัลยาณมิตร 10,000            บาท

190 นายพนิต หมวกเพชร 10,000            บาท

191 นางสาวเบญจมาศ ใจแก้ว 10,000            บาท

192 นายสุรพงษ์ อนุตธโต 10,000            บาท

193 นายอภิรักษ์ วงค์คําจันทร์ 10,000            บาท

194 นางสาวศิริวรรณ อําพันฉาย 10,000            บาท

195 นายชัยณรงค์ เรืองเที�ยง 10,000            บาท

196 นางพรศิริ สายะพันธ์ 10,000            บาท

197 นายเอกนคร ปัดทุมมา 10,000            บาท

198 นายเสรี พรมนนท์ 10,000            บาท

199 นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี 10,000            บาท

200 นางศศิธร ประพรม 10,000            บาท

201 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลชาติ 10,000            บาท

202 นายนพดล ดอกไม้ 10,000            บาท

203 นายประสิทธิ� ไชยวัฒน์ 10,000            บาท

204 นายสมชาย เชื�อจีน 10,000            บาท

205 นายบัวแก้ว บุญวิลัย 10,000            บาท

206 นางสุทธิดา บูชารัมย์ 10,000            บาท

207 นางสาวเรณู บุญผาสุข 10,000            บาท

208 นางจิรวดี แดงพวง 10,000            บาท

209 นางอุมาพร รักษาพราหมณ์ 10,000            บาท

210 นางสาวสายชล จันทร์หา 10,000            บาท

211 นายปราโมช นุ้ยศรี 10,000            บาท

212 นางสาวภาวินี โหมดนอก 10,000            บาท

213 นายประเสริฐ อุปถัมภ์ 10,000            บาท

214 นางลักขณา ปานคง 10,000            บาท



215 นายทินภัทร ทองมา 10,000            บาท

216 นายวิรัตน์ ธรรมบํารุง 10,000            บาท

217 นางพุฒตาล สังขชาติ 10,000            บาท

218 นางลัดดาวัลย์ ทองราช 10,000            บาท

219 นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ 10,000            บาท

220 นางสาวสาวิตรี เขมวงศ์ 10,000            บาท

221 นายสุรพล มีศรี 10,000            บาท

222 นางสาวสุรีย์ สมบูรณ์ชัย 10,000            บาท

223 นายสุพจน์ โมราสุข 10,000            บาท

224 นายทองเลื�อน ศรีจันทร์ 10,000            บาท

225 นายสนอง โพธิ�ตาทอง 10,000            บาท

226 นางวิภากร มีสุข 10,000            บาท

227 นายอนุชิตร อินต๊ะบุญมา 10,000            บาท

228 นายประชัน ลาชัย 10,000            บาท

229 นายสมพร ไชยจักร 10,000            บาท

230 นายสมพร ผลถาวรสุข 10,000            บาท

231 นางสาวบังอร หาภา 10,000            บาท

232 นางพัชรี หิรัญ 10,000            บาท

233 นายยุทธนา ชัยชมภู 10,000            บาท

234 นายถือ วิชาดี 10,000            บาท

235 นายสมบัติ พนาลิกุล 10,000            บาท

236 นางเสาวภา พองชัยภูมิ 10,000            บาท

237 นายสุรศักดิ� อินทร์แก้ว 10,000            บาท

238 นายมานิตย์ อัตโภคากุล 10,000            บาท

239 นายวิโรจน์ พรหมศรี 10,000            บาท

240 นายสุทัศน์ กาวิโล 10,000            บาท

241 นางสาวณัฐญา ไชยมณี 10,000            บาท

242 นายเนตรธวุฒิ มุนิกานนท์ 10,000            บาท

243 นางกรรณิการ์ เจริญกาศ 10,000            บาท

244 นางแสงจันทร์ โมราสุข 10,000            บาท

245 นายประหยัด วงษ์ษา 10,000            บาท



246 นางสาวทิพวรรณ คงทอง 10,000            บาท

247 นายบุญสม ผัดนวน 10,000            บาท

248 นายวสันต์ มูลสาระ 10,000            บาท

249 นางวรานิษฐ์ ไชยโพธิ� 10,000            บาท

250 นางสาวสุภาพร สัมโย 10,000            บาท

251 นายธวัชชัย มิ�งเมือง 10,000            บาท

252 นายสมยศ คําวิเศษณ์ 10,000            บาท

253 นางนาทระพี สุขจิตไพบูลย์ผล 10,000            บาท

254 นางสาวอรุณนี เฉื�อยกลาง 10,000            บาท

255 นางชุติกาญจน์ ขวัญดี 10,000            บาท

256 นางพูนทรัพย์ วงษ์ภักดี 10,000            บาท

257 นายเอกภักดิ� บุญญา 10,000            บาท

258 นายเฉลิม ประสมพันธ์ 10,000            บาท

259 นางสาวลําดวน รู้รัก 10,000            บาท

260 นางสกุนา ชาญฤทธิ� 10,000            บาท

261 นางจรรยา สัทธยาสัย 10,000            บาท

262 นางนกเล็ก ชุ่มหัตถา 10,000            บาท

263 นางวันเพ็ญ จันปุ่ม 10,000            บาท

264 นายจรูญ พงษ์ผา 10,000            บาท

265 นายณรงค์ศักดิ� นํ�าเขียว 10,000            บาท

266 นายสมบุญ ธรรมชัย 10,000            บาท

267 นายอนุชา แก้วอยู่ 10,000            บาท

268 นายอนุชา สัทธยาสัย 10,000            บาท

269 นายพิเชษฐ คําแพร 10,000            บาท

270 นายวนัส ช่วยแก้ว 10,000            บาท

271 นางสาวพรทิวา วงษ์ศรี 10,000            บาท

272 นางสาวสุพัตรา สายหล้า 10,000            บาท

273 นางสาวอัญชนา เสนะเกตุ 10,000            บาท

274 นางสาวโสภา ดีใจบุญ 10,000            บาท

275 นางสาวจิราพร ชินฮาต 10,000            บาท

276 นางสาวโชติกา รัตนพันธุ์ 10,000            บาท



277 นางสาวพีรดา แดนอ่วน 10,000            บาท

278 นายยุทธนา สืบเหล่ารบ 10,000            บาท

279 นางอําพร หมอนสะอาด 10,000            บาท

280 นางพนาวัลย์ สุธรรมมา 10,000            บาท

281 นายจิรศักดิ� ตะธุง 10,000            บาท

282 นายธราธิป สุธรรมมา 10,000            บาท

283 นางสาวนาตอนงค์ ภูมิธิ 10,000            บาท

284 นายธรรมนูญ บุรวัฒน์ 10,000            บาท

285 นายไพโรจน์ หล้าคําภา 10,000            บาท

286 นายชัยวิชิต ภูสุดสูง 10,000            บาท

287 นางจันดี การประเสริฐ 10,000            บาท

288 นางวาสนา ภูอิ�นอ้อย 10,000            บาท

289 นางสาวพรรณี ไชยแสง 10,000            บาท

290 นายบัวไข เวนุวรรโน 10,000            บาท

291 นางสาวอรุณทิพย์ เหมะธุลิน 10,000            บาท

292 นางสาวปริญญานุช โยมะบุตร 10,000            บาท

293 นางสาวงามพรรณ เถาว์ทอง 10,000            บาท

294 นางสาวสําเรียง ขบวนรัมย์ 10,000            บาท

295 นางสาวปิยดา ลาลุน 10,000            บาท

296 นางสุมาลี ผลาพรหม 10,000            บาท

297 นางสาวพัณณิตา มะสีนนท์ 10,000            บาท

298 นางกรพัชรา โสชัยยันต์ 10,000            บาท

299 นายคมหยก ใจกล้า 10,000            บาท

300 นางสาวพิทยาธร กลิ�นกุหลาบ 10,000            บาท

301 นายปิยะพงษ์ โสดา 10,000            บาท

302 นางสาวบุณฑริกา พองชัยภูมิ 10,000            บาท

303 นายปรีชา ภูสีเขียว 10,000            บาท

304 นางสาวสุมาลากันท์ อํ�าทองคํา 10,000            บาท

305 นางมารศรี ดุษิยามี 10,000            บาท

306 นายยสวัฑฒ์ ฟังเสียง 10,000            บาท

307 นางสาวสุทิศา ธรรมมงคล 10,000            บาท



308 นางสาวสาวิตรี ศิลป์คํา 10,000            บาท

309 นายสนธยา เกิดโภคา 10,000            บาท

310 นายสําราญ ศรีคงรักษ์ 10,000            บาท

311 นายละคร กลิ�นจันทร์ 10,000            บาท

312 นายกําหนด ชาญฤทธิ� 10,000            บาท

313 นางสาวรวิพร บวชชี 10,000            บาท

314 นางสาวอําไพ จันทร์เพชรพูล 10,000            บาท

315 นายปราโมทย์ ศักดิ�สุวรรณ 10,000            บาท

316 นางสาวพิศสุดา โคตรอาษา 10,000            บาท

317 นางหทัย อินทรกําแหง 10,000            บาท

318 นางสาวสิริกุล ผ่องใส 10,000            บาท

319 นางสาวพรนิภา ถาโน 10,000            บาท

320 นายสุทัด ปินตาเสน 10,000            บาท

321 นางสาวพิมพ์นภา ขุนพิลึก 10,000            บาท

322 นายวรกานต์ ยอดชมภู 10,000            บาท

323 นายอินทร์ อินโต 10,000            บาท

324 นางปุณยภา ประทุมรุ่ง 10,000            บาท

325 นายสมบูรณ์ สาธเลศ 10,000            บาท

326 นางสาวรวีวรรณ เชื�อกิตติศักดิ� 10,000            บาท

327 นายสุเทพ เขาแก้ว 10,000            บาท

328 นายสันติชัย นวลศรี 10,000            บาท

329 นางกันธิชา ศุภศรี 10,000            บาท

330 นางสาวมนัสภร ฉิ�งวังตะกอ 10,000            บาท

331 นายอนุภพ เผือกผ่อง 10,000            บาท

332 นางจันทร์เพ็ญ แสนพรหม 10,000            บาท

333 นางสาววณิชญา ฉิมนาค 10,000            บาท

334 นายเก่งกาจ สมใจ 10,000            บาท

335 นางสาวกมลทิพย์ พรมมา 10,000            บาท

336 ว่าที�ร้อยตรีอรรถพล รุกขพันธ์ 10,000            บาท

337 นางสุมาลี ศรีแก้ว 10,000            บาท

338 นายณัฐพล เนตรกลิ�น 10,000            บาท



339 นายสมมาต แสงประดับ 10,000            บาท

340 นางสาวดวงกมล อินทร์แก้ว 10,000            บาท

341 นางสาวอิศยาณัท แก้วประดับ 10,000            บาท

342 นางไพรสน นุยอนรัมย์ 10,000            บาท

343 นางสาวมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร 10,000            บาท

344 นางธัญญารัตน์ แก้วเงินทอง 10,000            บาท

345 นางอัญญาณี มั�นคง 10,000            บาท

346 นายพงษ์ภัทร์ สุขสวัสดิ� 10,000            บาท

347 นางสาวจรัสศรี พันธ์ไม้ 10,000            บาท

348 นายเฉลียว ผาบุญ 10,000            บาท

349 นายสมพล นิลเวศน์ 10,000            บาท

350 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร 10,000            บาท

351 นางพิมยานีย์ ทิพย์ละไม 10,000            บาท

352 นายนัด ไชยมงคล 10,000            บาท

353 นางวิลาวรรณ ไชยบุตร 10,000            บาท

354 นายวราพงษ์ ภิระบรรณ์ 10,000            บาท

355 นายอัครวงษ์ อภิรัตน์ 10,000            บาท

356 นางสาวมนัสชญา สายพนัส 10,000            บาท

357 นางรุ่งทิวา ดารักษ์ 10,000            บาท

358 นางนภาพร อุดมโรจน์ 10,000            บาท

359 นางสาวกนิษฐ์นันท์ พัติกพงษ์ 10,000            บาท

360 นางวาสนา สุขสําราญ 10,000            บาท

361 นางสําราญ ฉายถวิล 10,000            บาท

362 นางแคทลิยา เอกอุ่น 10,000            บาท

363 นายวิรัช ปัตลา 10,000            บาท

364 นางอพิณยา แสนเมือง 10,000            บาท

365 นายทองดี เกตุสุวงษ์ 10,000            บาท

366 นางสาวณัฐฏา ดีรักษา 10,000            บาท

367 นางรุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ 10,000            บาท

368 นางทิตติยา ธานี 10,000            บาท

369 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา 10,000            บาท



370 นายจุฑาณัฐ จักรก้านตง 10,000            บาท

371 นางสุกัลยา รัตนศรีวงษ์ 10,000            บาท

372 นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ 10,000            บาท

373 นางรตินุช อุตรพงศ์ 10,000            บาท

374 นายสมคิด จังอินทร์ 10,000            บาท

375 นางสาวสุภาพร จันทร์ศรี 10,000            บาท

376 นางจันทนา ใจจิตร 10,000            บาท

377 นางสุปวีณ์ มนต์ประสิทธิ� 10,000            บาท

378 นางสาวนิภาพร เพชรชนะ 10,000            บาท

379 นางสาวรัตนาวลี พรหมเพียรพงศ์ 10,000            บาท

380 นายศิวณัฐ พลปัถพี 10,000            บาท

381 นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ 10,000            บาท

382 นายณัฐพล พุทธศาสน์ 10,000            บาท

383 นายชวิศร์ สวัสดิสาร 10,000            บาท

384 นางสาวดาราพงษ์ เพ็งผอม 10,000            บาท

385 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ 10,000            บาท

386 นางสาวมนต์สรวง เรืองขนาบ 10,000            บาท

387 นายปฐม คงแก้ว 10,000            บาท

388 นายสาคร วงศ์คํา 10,000            บาท

389 นายศรีวรรณ วงค์ชัย 10,000            บาท

390 นางสาวศิริพร มณี 10,000            บาท

391 นายสมเกียรติ เวชประสิทธิ� 10,000            บาท

392 นายชัยยุทธ พากํ�า 10,000            บาท

393 นายปัญญา สมสัตย์ 10,000            บาท

394 นายมนตรี พริบไหว 10,000            บาท

395 นายสุจินต์ วงษา 10,000            บาท

396 นายนิคม ปาคํา 10,000            บาท

397 นายณรงค์ กรรณิกา 10,000            บาท

398 นายวิเชียร คําแปง 10,000            บาท

399 นางลําดวน ภาโสภะ 10,000            บาท

400 นางพรรณเพ็ญ แก้วปา 10,000            บาท



401 นายภูวดล เตโช 10,000            บาท

402 นายนฤธี ทองนอก 10,000            บาท

403 นายสมบูรณ์ ชุมแก้ว 10,000            บาท

404 นายสมจิต เสวาฤทธิ� 10,000            บาท

405 นางสมร เชื�ออู่ทรัพย์ 10,000            บาท

406 นายสุจินต์ ป่วนกระโทก 10,000            บาท

407 นายดารากร แซ่จู 10,000            บาท

408 นายธนวุฒิ อินทมงคล 10,000            บาท

409 นายศิรวิชญ์ บัวบางกรูด 10,000            บาท

410 นางสุพัฒตรา ไพศาล 10,000            บาท

411 นายสัมฤทธิ� ดูเมฆ 10,000            บาท

412 นายสุริยา มณีกาศ 10,000            บาท

413 นายสวง จันทเดช 10,000            บาท

414 นายศุภกิจ แสงสิทธิ� 10,000            บาท

415 นายบุญส่ง สะอาดใจ 10,000            บาท

416 นายสุคนธ์ ราชสูงเนิน 10,000            บาท

417 นายสมชาย จันทร์โม้ 10,000            บาท

418 นายรัศมี โคตรโยธา 10,000            บาท

419 นางสายพิณ รังสกีนิล 10,000            บาท

420 นายธีรชัย ฉิมเอม 10,000            บาท

421 นายเจริญศักดิ� ธรรมบํารุง 10,000            บาท

422 นายสนั�น แสงอรุณ 10,000            บาท

423 นายจตุรภัทร เทพสุภา 10,000            บาท

424 นางสาวอภิญญา สิงห์สวัสดิ� 10,000            บาท

425 นางสาวมินตรา ช่างเกวียน 10,000            บาท

426 นางสาวกุลรัตน์ ไตรมรรค 10,000            บาท

427 นางสาวสุนันทา บุญนุช 10,000            บาท

428 นางสาวสุพัตรา เรืองปาน 10,000            บาท

429 นางสาวสุกัญญา จําปาศรี 10,000            บาท

430 นางสาวอุไรวรรณ ใคร่นุ่นกา 10,000            บาท

431 นางสาวกริชภาณี กาญจนภิญพงศ์ 10,000            บาท



432 นางสาวสกุลจิต ไล่ชะพิษ 10,000            บาท

433 นางพรไพฑูรย์ มาสนา 10,000            บาท

434 นางสาวพรพิมล อนุสรณ์รัชดา 10,000            บาท

435 นางวิภา งามแว่น 10,000            บาท

436 นายณัฐภัทร กรณ์เกียรติภัทร 10,000            บาท

437 นายวิทยา รักพรรณ 10,000            บาท

438 นางเกศกนก คําดวงดาว 10,000            บาท

439 นายเกษม คําตุ้ย 10,000            บาท

440 ว่าที�ร้อยตรีหญิงวีรยา ชัยชนะ 10,000            บาท

441 นางสาวชภาภัทร นันทสิทธยากร 10,000            บาท

442 นางสาวภูสุดา พินแย้ม 10,000            บาท

443 นายอนุสรณ์ เนียมหอม 10,000            บาท

444 นางสําราญ หรั�งแก้ว 10,000            บาท

445 นายเอนก โพธิ�ทอง 10,000            บาท

446 นางสาวกรวิการ์ พรมศรี 10,000            บาท

447 นายดนุพล สิงห์จินดา 10,000            บาท

448 นายสวน หรั�งแก้ว 10,000            บาท

449 นางทองสุข บุญมี 10,000            บาท

450 นางสมร เพิ�มพูล 10,000            บาท

451 นายสุรศักดิ� กาสา 10,000            บาท

452 นางสาวสุนันทา ธรรมกาย 10,000            บาท

453 นางมยุรี ภิญโญยิ�ง 10,000            บาท

454 นายพิทักษ์ วิเชียรนรา 10,000            บาท

455 นายสุชาติ ผอมนุ่ม 10,000            บาท

456 นางนภสร หาญพล 10,000            บาท

457 นางอัจฉรา ศรีทองคํา 10,000            บาท

458 นางสาวมลธิรา ฤกษ์ยาม 10,000            บาท

459 นายสุทธิพัฒน์ โกสิยาภรณ์ 10,000            บาท

460 นางสาวพิมพ์ลดา สังข์ศรีแก้ว 10,000            บาท

461 นายสุชานันท์ เวชโอสถ 10,000            บาท

462 นายสุริยัน มิสกร 10,000            บาท



463 นายเอกลักษณ์ บํารุงเจริญสุข 10,000            บาท

464 นางสาวกรรณิการ์ เย็นนิกร 10,000            บาท

465 นายปรีชา กลิ�นสุข 10,000            บาท

466 นายไพฑูรย์ ขวัญอยู่ 10,000            บาท

467 นายณัฐชัย สัทธยาสัย 10,000            บาท

468 นายจันท์ติโชค ชื�นชม 10,000            บาท

469 นางพรรณทิพา พากํ�า 10,000            บาท

470 นายสําราญ สีสด 10,000            บาท

471 นายอนันต์ นาพอ 10,000            บาท

472 นายสุวรรณ ฉิมลี 10,000            บาท

473 นายสมวิทย์ นํ�าผุด 10,000            บาท

474 นางสมจิตต์ จงริน 10,000            บาท

475 นางมยุเรศ ปูหนู 10,000            บาท

476 นางมยุรี แท่นดี 10,000            บาท

477 นายเรียง แท่นดี 10,000            บาท

478 นางสาวชณนิกานต์ วลัญจ์เจริญ 10,000            บาท

479 นางสาวนภา แก้วจันทร์ 10,000            บาท

480 นางสาวสมพร โพธิภักดิ� 10,000            บาท

481 นางสมปอง เบญจวรรณ์ 10,000            บาท

482 นายธงชัย พุทธรักษา 10,000            บาท

483 นายบุญส่ง สิงห์คํา 10,000            บาท

484 นายประจวบ นาคสกุล 10,000            บาท

485 นายสุเทพ อุ้มรัมย์ 10,000            บาท

486 นายอนุราช โพธิ�เจริญ 10,000            บาท

487 นายเอนก สิตาธรรม 10,000            บาท

488 นางเพชรไทย เตโช 10,000            บาท

489 นางอาวรณ์ คําแพร 10,000            บาท

490 นางสาวจรรยา โพธิยา 10,000            บาท

491 นางสาวมัทรี เหล็มและ 10,000            บาท

492 นายปิยวิทย์ โทธรรม 10,000            บาท

493 นางสาวนฤมล บุญกาญจนา 10,000            บาท



494 นายประวัติ สิบมอง 10,000            บาท

495 นางพยอม บัวยงค์ 10,000            บาท

496 นางสาวสวพร เปียบุญ 10,000            บาท

497 นายสมศักดิ� บุญไทย 10,000            บาท

498 นางสาวแววตา ปัญญาโน 10,000            บาท

499 นางสาวสาวิตรี ดอเลาะ 10,000            บาท

500 นายพงศ์ธนาพัฒน์ ขุนเนียม 10,000            บาท

501 นายธนรัตน์ ลําดวน 10,000            บาท

502 นางสาวศิริพร สีสมุทร 10,000            บาท

503 นายโกสินทร์ มหาครอง 10,000            บาท

504 นายวัชระ เรืองเดช 10,000            บาท

505 นางวิภา ปิยะชิด 10,000            บาท

506 นางสาวเพ็ญจิตร จิตรจันทร์ 10,000            บาท

507 นางสาวโยธกา บัวตูม 10,000            บาท

508 นายพิสิษฐ์ ไผ่ล้อมวรกุล 10,000            บาท

509 นางมนธิรา นิ�มนวล 10,000            บาท

510 นางสาวปวิตรา ภาคีมุข 10,000            บาท

511 นางสาวอาทิตยา รักษา 10,000            บาท

512 นายวีระชาติ สวยสด 10,000            บาท

513 นางสุปราณีย์ ไผ่ล้อมวรกุล 10,000            บาท

514 นางพรพรรณ สอนสุภาพ 10,000            บาท

515 นายเอกพัฒน์ เมฆนันทไพศิฐ 10,000            บาท

516 นางสาวสุพัตรา ผาคํา 10,000            บาท

517 นางพิศสมัย ตันยา 10,000            บาท

518 นางสุนันท์ รัตนมงคล 10,000            บาท

519 นายพิเชษฐ์ ทะสวัสดิ� 10,000            บาท

520 นางนิโลบล กิจทวี 10,000            บาท

521 นางสาวศิริพันธุ์ รัตนมงคล 10,000            บาท

522 นายบุญเหลือ ผะอบเหล็ก 10,000            บาท

523 นางนํ�าเงิน ทองใบ 10,000            บาท

524 นางสาวเสวก ส่งศรี 10,000            บาท



525 นายสังวาล นิลเหล็กเพชร 10,000            บาท

526 นางพยอม ไชปา 10,000            บาท

527 นางเมง พรหมบุญ 10,000            บาท

528 นางสาวเกศศิรินทร์ สีอ่อน 10,000            บาท

529 นายธิวากร เดือยพิมพ์ 10,000            บาท

530 นางสาวอัมภาพร ภูคัดสะมาตร์ 10,000            บาท

531 นางสาวพรชนก เดชพลมาตย์ 10,000            บาท

532 นางเทียมจันทร์ เจือมา 10,000            บาท

533 นางสาวทิพย์วิมล ภูสีดวง 10,000            บาท

534 นางจีรพรรณ พนาลิกุล 10,000            บาท

535 นางสาวราวรรณ ดวงละเลิศ 10,000            บาท

536 นายวรวุฒิ ผลบุญ 10,000            บาท

537 นายสุรชัย สุขสําราญ 10,000            บาท

538 นางสาวจันทรัตน์ นามวิชา 10,000            บาท

539 นายธีระพันธ์ จันทร์คํา 10,000            บาท

540 นางสาวเรณู บรรลุดี 10,000            บาท

541 นายอนันต์ ธรรมวัย 10,000            บาท

542 นางเบญจมาศ ชุ่มวิเศษ 10,000            บาท

543 นางสาวพัชราวรรณ สอนสุภาพ 10,000            บาท

544 นางหทัยชนก รัตนอังศิริกุล 10,000            บาท

545 นายกฤษดา นารีรักษ์ 10,000            บาท

546 นายพีระพัชร บุญมีพิทักษ์ 10,000            บาท

547 นายณัฐพงศ์ สินทร 10,000            บาท

548 นางแก้วฟ้า หอมสมบัติ 10,000            บาท

549 นางเรณู พันธุ์โยธิน 10,000            บาท

550 นางสาววาสนา ถิตร์ประไพ 10,000            บาท

551 นายบุญทัน ปัญทะศรี 10,000            บาท

552 นางปราณี ณ ชาตรี 10,000            บาท

553 นางสาวอรสา วงษาเหวก 10,000            บาท

554 นางวิบูล บุญนาน 10,000            บาท

555 นางปานตะวัน จันธะวัตร์ 10,000            บาท



556 นางสาวสมพร คําถาวร 10,000            บาท

557 นางวาสนา ลาทวี 10,000            บาท

558 นายวิชัย ศิริวรรณ 10,000            บาท

559 นางสาววราทิพย์ อัมภรัตน์ 10,000            บาท

560 นายปรีดา เรืองบุญ 10,000            บาท

561 นางสาวพจนา หวานใจ 10,000            บาท

562 นายปัญญา สิงห์จําเริญ 10,000            บาท

563 นายอธิป พันศิริ 10,000            บาท

564 นางไพทูล โคตรโยธา 10,000            บาท

565 นางสาวสุรางค์ พันธุวิทย์ 10,000            บาท

566 นางรุ่งฤดี อดกลั�น 10,000            บาท

567 นางสาวนิตยา คุณเครือจันทึก 10,000            บาท

568 นายสุรพันธ์ ขาวลาจันทร์ 10,000            บาท

569 นายปริญญา เถากายา 10,000            บาท

570 นายสมพงษ์ เสาสมภพ 10,000            บาท

571 นายศุภเมทย์ ภักดีโชติ 10,000            บาท

572 นายประภาส ศรีราช 10,000            บาท

573 นางนิตยา สุภารี 10,000            บาท

574 นายเกตุ จ๋ายก๋อง 10,000            บาท

575 นายบัณฑิต พันธ์เพลิงพฤกษ์ 10,000            บาท

576 นายวิเชียร เผ่าศิริ 10,000            บาท

577 นายกฤติพงษ์ พูลพันธ์ 10,000            บาท

578 นางสาวสายไหม นาคเอก 10,000            บาท

579 นางสาวอารีรัตน์ ธูปศิริ 10,000            บาท

580 นายวสันต์ อ่วมฉิม 10,000            บาท

581 นางสาวสายใจ ภูแชมโชติ 10,000            บาท

582 นายพิสุทธิ� พิมลศิริ 10,000            บาท

583 นายนิรันดร์ หงษ์ศรี 10,000            บาท

584 นางสาวสาวิตรี บุญพร 10,000            บาท

585 นายมานพ สมบัติทวี 10,000            บาท

586 นายอรุณ แถวสามารถ 10,000            บาท



587 นายมัสฉา ป้องปาน 10,000            บาท

588 นายณัฐพงษ์ ป้องปาน 10,000            บาท

589 นายณัฐพล มากท่า 10,000            บาท

590 นายเฉลิมพล ชุ่มเชยวงศ์ 10,000            บาท

591 นายกิตติพงศ์ โชคชัย 10,000            บาท

592 นางสาวมะลิวัลย์ สุนสนาม 10,000            บาท

593 นายชูชาติ ใหม่หะรา 10,000            บาท

594 นายอัษฎาวุธ บุญญายุทธ 10,000            บาท

595 นางประพิณวิสา วงษ์สกุลไชยะ 10,000            บาท

596 นางสาววิมลสิริ ยิ�มช้อย 10,000            บาท

597 นางสาววิลาวัลย์ โตเจริญ 10,000            บาท

598 นางสาวมยุรีย์ หลอมทอง 10,000            บาท

599 นายฐิตินัย กิ�งแก้ว 10,000            บาท

600 นางสาววารุณี บุญประดิษฐ์ 10,000            บาท

601 นางเบญจมาศ เซ่งเฮง 10,000            บาท

602 นางสาวอรศิริ ศรีนวล 10,000            บาท

603 นางสาวไอลดา รุ่งพลอย 10,000            บาท

604 นายกําพล ละครพล 10,000            บาท

605 นางสาวพิมพิกา ประเสริฐ 10,000            บาท

606 นางสาวสุกัญญา สุชาติ 10,000            บาท

607 นายไพศาล พันธุ์กุหลาบ 10,000            บาท

608 นางนวลสวาท ศิริปอง 10,000            บาท

609 นายสมพงศ์ เกิดขุมทอง 10,000            บาท

610 นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท 10,000            บาท

611 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณโก 10,000            บาท

612 นายอนุศักดิ� ขุนเสถียร 10,000            บาท

613 นางไรวรรณ วงศ์กลาง 10,000            บาท

614 นางสาวสุนิสา แซ่หลี 10,000            บาท

615 นางพรพนา เกิดขุมทอง 10,000            บาท

616 นางสาวจาฏุพัจน์ นวลจันทร์ 10,000            บาท

617 นายพิชิต เจริญพงษ์ 10,000            บาท



618 นางอุนเรือน สังข์ทอง 10,000            บาท

619 นางสาวเนตรชนก รอดช่วย 10,000            บาท

620 นางเพ็ญศรี กวีวรากร 10,000            บาท

621 นางอาจินต์ เป่าสวน 10,000            บาท

622 นางประพิม ต้นสีนนท์ 10,000            บาท

623 นางจิรา คงอินทร์ 10,000            บาท

624 นางประดับ ทัดศรี 10,000            บาท

625 นางทัศนีย์ สุบินรัตน์ 10,000            บาท

626 นางละออง อ้วนนวล 10,000            บาท

627 นางสุนีย์ ปัดชา 10,000            บาท

628 นางวิรัตน์ ขาวละออง 10,000            บาท

629 นางนาตยา หนูนอง 10,000            บาท

630 นางสาวจุฑาทิพย์ หนูนอง 10,000            บาท

631 นางมาลี หมานสกุล 10,000            บาท

632 นางสาวนันทิชา ทองพรม 10,000            บาท

633 นายประถม อัตตะ 10,000            บาท

634 นายนิทัศน์ เล็กสุทธิ� 10,000            บาท

635 นายสราวุธ แสงสะโน 10,000            บาท

636 นางสุนันทา บัวทวน 10,000            บาท

637 นายภูวนันต์ ดิสระมุณี 10,000            บาท

638 นางจันระวี จิตรสมาน 10,000            บาท

639 นางสาวมณฑา แถมเงิน 10,000            บาท

640 นายสุขผล สุภานันท์ 10,000            บาท

641 นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ 10,000            บาท

642 นางสาวรัชนี โสภา 10,000            บาท

643 นางสาวกัลยา วิธี 10,000            บาท

644 นายศิวกร เกียรติมณีรัตน์ 10,000            บาท

645 นางวันเพ็ญ บุญประดับ 10,000            บาท

646 นางสาวปราณี นามไพร 10,000            บาท

647 นายมงคล ทิพย์รอด 10,000            บาท

648 นายวีรกรณ์ แสงไสย์ 10,000            บาท



649 นางสาวภภัสสร วัฒนกุลภาคิน 10,000            บาท

650 นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ 10,000            บาท

651 นางชญานุช ตรีพันธ์ 10,000            บาท

652 นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย 10,000            บาท

653 นายสรรเสริญ เสียงใส 10,000            บาท

654 นางสาวณิชาภา สวนดี 10,000            บาท

655 นายวุฒิไกร โพธิวรรณ 10,000            บาท

656 นางสาวปรารถนา เครือคํา 10,000            บาท

657 นางสาวศิราภา หล่าสกุล 10,000            บาท

658 นางนันท์นภัส เมืองจันทร์ 10,000            บาท

659 นางสาวสิริภา แก้วคําแสน 10,000            บาท

660 นางกัลยาณี มุ่งใหม่ 10,000            บาท

661 นางกนกกร แก้วมณี 10,000            บาท

662 นายธีรวุฒิ คงประเสริฐ 10,000            บาท

663 นางสาวสมปรารถนา ณ ราช 10,000            บาท

664 นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ 10,000            บาท

665 นางลาภิสรา วงศ์แก้ว 10,000            บาท

666 นางสาวสุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 10,000            บาท

667 นางสาวพรพนัช มีกุล 10,000            บาท

668 ว่าที�ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณ 10,000            บาท

669 นางสาวอัญชัญ มั�นแก้ว 10,000            บาท

670 นางณัฐนิช บุญทวี 10,000            บาท

671 นางอภิวันท์ วรินทร์ 10,000            บาท

672 นางสาวปิยวรรณ ปิงชัย 10,000            บาท

673 นายดิเรก เศษจันทร์ 10,000            บาท

674 นางสาวเกษร แช่มชื�น 10,000            บาท

675 นายธนกฤต แสนวุฒิธนกุล 10,000            บาท

676 นางสาววาสนา สุภาพรหม 10,000            บาท

677 นางสาวชนากานต์ ทําสงฆ์ 10,000            บาท

678 นายบุญช่วย สงฆนาม 10,000            บาท

679 นายอิสระ พุทธสิมมา 10,000            บาท



680 นายสมบูรณ์ วิชาคํา 10,000            บาท

681 นางสาววัชรี อุบลครุฑ 10,000            บาท

682 นายสมคิด ราชพลแสน 10,000            บาท

683 นางสาวยุลดา หาญชนะ 10,000            บาท

684 นางสาวศรีสุดา พิณทอง 10,000            บาท

685 นายสวัสดิ� สมสะอาด 10,000            บาท

686 นางพันธิภา ใหญ่ผา 10,000            บาท

687 นายบุลากร ขอจงดี 10,000            บาท

688 นางสาวปัญญมล อยู่รัมย์ 10,000            บาท

689 นายจิรศักดิ� วัฒายุ 10,000            บาท

690 นางสาวกรแก้ว ทองเหลื�อม 10,000            บาท

691 นายชูชาติ วรรณวิศาล 10,000            บาท

692 นางสาวปภัชญา สนิทมัจโร 10,000            บาท

693 นายเฉลิมพล เอี�ยมพลับ 10,000            บาท

694 นางเทวี อุ่นใจ 10,000            บาท

695 นางสาวฐิติรัตน์ เทพทอง 10,000            บาท

696 นางสาวปวีณา สังข์แก้ว 10,000            บาท

697 นางเยาวลักษณ์ แสงแก้ว 10,000            บาท

698 นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ 10,000            บาท

699 นางวันเพ็ญ ทับทิม 10,000            บาท

700 นางแสงมณี บุตรนํ�าเพ็ชร์ 10,000            บาท

701 นางลําเพา ไชยพรหมมา 10,000            บาท

702 นางธัญญรัศม์ สลินทร์ไชย 10,000            บาท

703 นางสุภาภรณ์ เทพินทร์ 10,000            บาท

704 นายบุญยง วงษ์ปา 10,000            บาท

705 นายเอกชัย นนทมาลย์ 10,000            บาท

706 นายสุริยัน เทียมพิทักษ์ 10,000            บาท

707 นายวิเชียร ขําหรุ่น 10,000            บาท

708 นายชาตรี รัตนพันธ์ 10,000            บาท

709 นายคาร บุญมา 10,000            บาท

710 นายพุฒ วรรณกิจ 10,000            บาท



711 นายวีระชัย ปานมะเริง 10,000            บาท

712 นายนิโรจน์ แก้วมุงคุณ 10,000            บาท

713 นางพรทิพย์ เดชอุดม 10,000            บาท

714 นางสุคนธ์ ชื�นชม 10,000            บาท

715 นายอุทัย บุญจันทร์ 10,000            บาท

716 นางพรทิพา ชูพูล 10,000            บาท

717 นางสาวสุวณี ตันเฮง 10,000            บาท

718 นายพรเทพ ทองกลัด 10,000            บาท

719 นายดิเรก แดงลิ�ม 10,000            บาท

720 นางพัลลภา อ่อนใจ 10,000            บาท

721 นายสาลี สีดา 10,000            บาท

722 นายทวีชาติ ลายกลาง 10,000            บาท

723 นายจรัญ เทพอินทร์ 10,000            บาท

724 นายสมรักษ์ เวชประสิทธิ� 10,000            บาท

725 นายสมศักดิ� เวชประสิทธิ� 10,000            บาท

726 นางจุฑามาศ วานิชชา 10,000            บาท

727 นางจันทพร เวชประสิทธิ� 10,000            บาท

728 นายเอนก จันทร์ขาว 10,000            บาท

729 นายบุญเลื�อน สมงาม 10,000            บาท

730 นายเหรียญดอน ศรีภา 10,000            บาท

731 นายนิพันธ์ สอนซ้าย 10,000            บาท

732 นายกฤชชัย ไวนิยมพงศ์ 10,000            บาท

733 นายทรงศักดิ� กัลปดี 10,000            บาท

734 นายอนุศาสตร์ สุ่มมาตย์ 10,000            บาท

735 นางเอมอร วิศรุตรัตน 10,000            บาท

736 นายเรืองศักดิ� พาภูมิพฤกษ์ 10,000            บาท

737 นายชัยณรงค์ อนันตา 10,000            บาท

738 นายประเทียน เผ่าศิริ 10,000            บาท

739 นายประเทือง อาษาขันธ์ 10,000            บาท

740 นางจันทร์เพ็ญ นามเพ็ง 10,000            บาท

741 นางสุเนตร ปลั�งกลาง 10,000            บาท



742 นางจีน เครืองรัมย์ 10,000            บาท

743 นายยอด แช่มชื�น 10,000            บาท

744 นางอัญชลี ศิริวิสุทธิรัตน์ 10,000            บาท

745 นางชะอ้อน ขุนราช 10,000            บาท

746 นายนิกรณ์ สมานทอง 10,000            บาท

747 นางกมลชนก ไชยสนิท 10,000            บาท

748 นางสุพาศ เสือด้วง 10,000            บาท

749 นายสัญญา พลมาตร์ 10,000            บาท

750 นายชัยสิทธิ� บุญโปร่ง 10,000            บาท

751 นางสาวจรัญญา สูนพงศ์ 10,000            บาท

752 นางสาวปาลิดา ธนร่มธรรม 10,000            บาท

753 นายปารมี อุปัชฌาย์ 10,000            บาท

754 นางสาวปิ�นเกศ สู่ทรัพย์ 10,000            บาท

755 นางสาวกัญญา เกราะกันภัย 10,000            บาท

756 นางสาวขวัญชนก ใจอุ่น 10,000            บาท

757 นายอากาศ ภาษีสวัสดิ� 10,000            บาท

758 นางพรรณี ศิริโชติอัมพร 10,000            บาท

759 นางนวลจันทร์ วาปีทะ 10,000            บาท

760 นายสมบูรณ์ จันทร์บ้านค้อ 10,000            บาท

761 นางสาวศศิวิระยา ภัทรทิพย์มงคล 10,000            บาท

762 นางสุภรัตน์ บํารุงศรี 10,000            บาท

763 นางศรัญญา พวงมาลัย 10,000            บาท

764 นางสาวอนฺุธิดา วิริยะ 10,000            บาท

765 นางสาวกาญจนา จันแก้ว 10,000            บาท

766 นายวีรศักดิ� ภคพลพงษ์ 10,000            บาท

767 นายอนัติ แก้วยองผาง 10,000            บาท

768 นางสายใจ อนันต๊ะ 10,000            บาท

769 นางจิราภรณ์ สิงหรัตน์ 10,000            บาท

770 นางสาวอัมพร อินสม 10,000            บาท

771 นางลําดวน คําภีระ 10,000            บาท

772 นางฟองแก้ว ขยัน 10,000            บาท



773 นายธวัชชัย รัตนปัญญา 10,000            บาท

774 นางวัฒนา ทาเบี�ยว 10,000            บาท

775 นางอารีรักษ์ ทรัพย์มี 10,000            บาท

776 นายไพฑูร ทรัพย์มี 10,000            บาท

777 นายวิชิต อ่อนจันทร์ 10,000            บาท

778 นางสาวศิริวรรณ แก้วสุวรรณ 10,000            บาท

779 นางปวีณา รักอก 10,000            บาท

780 นายกันตพิชญ์ พุทธศร 10,000            บาท

781 นายทวีป อยู่ม่วง 10,000            บาท

782 นางสาวศิตา แก้วเขียว 10,000            บาท

783 นางบรรเจิด น่วมไกรนอก 10,000            บาท

784 นายจักรกฤษณ์ จูวรรณะ 10,000            บาท

785 นายปิ�นทอง เกตุพราหม์ 10,000            บาท

786 นางปรานอม นาคาพันธุ์ 10,000            บาท

787 นางอมรัตน์ อ่อนจันทร์ 10,000            บาท

788 นางสาวกาญจนา แจ่มชาวนา 10,000            บาท

789 นายทูล จําปานา 10,000            บาท

790 นายณัฐวุฒิ เกตุพราห์ม 10,000            บาท

791 นายวีรภัทร พุ่มงาม 10,000            บาท

792 นางสาวเยาวลักษณ์ วิริยะ 10,000            บาท

793 นางสาวจุฑามาส ฟักทองพรรณ 10,000            บาท

794 นายหัสฐวิช บุญเหลือ 10,000            บาท

795 นางสาวโสพิศ ใจปาละ 10,000            บาท

796 นางจงรักษ์ พันธ์ไชยศรี 10,000            บาท

797 นางอ้อยทิน ผลพานิช 10,000            บาท

798 นายพรศิลป์กัณธ วีระวันชัย 10,000            บาท

799 นายสนอง บัวเกตุ 10,000            บาท

800 นางจรูญ มะเสนา 10,000            บาท

801 นางสาวมัทนา วานิชย์ 10,000            บาท

802 นางสาวกัณทิมา ทองศรี 10,000            บาท

803 นางยิ�งนิยม ริยาพันธ์ 10,000            บาท



804 นางสาวรุจิรา สุขโหตุ 10,000            บาท

805 นางสาวอุษา ชูรักษ์ 10,000            บาท

806 นางสาวนนทกร จันทร์แสง 10,000            บาท

807 นางผ่องพรรณ ไชยปัญญา 10,000            บาท

808 นายฉัตรชัย กิตติไพศาล 10,000            บาท

809 นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ 10,000            บาท

810 นางจริยาภรณ์ ทิพโชติ 10,000            บาท

811 นางอุชฎา สุขจันทร์ 10,000            บาท

812 นางสาวแสงจันทร์ สอนนาค 10,000            บาท

813 นายกิตติคุณ บุญวานิช 10,000            บาท

814 นางสาวอมรรัตน์ กุสลางกูรวัฒน์ 10,000            บาท

815 นางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์ 10,000            บาท

816 นางสาวพัชรา อินทะแสง 10,000            บาท

817 นางสาววิภาวี พัฒนกุล 10,000            บาท

818 นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ 10,000            บาท

819 นางสาวภัทรียา เอื�อสว่างพร 10,000            บาท

820 นายสุรชัย ศิริพัฒน์ 10,000            บาท

821 นางสาวอังคณา สุวรรณกูฏ 10,000            บาท

822 นางสาวศศิธร เค้าเวียงจันทร์ 10,000            บาท

823 นายวทัญ�ู กลิ�นเนียม 10,000            บาท

824 นางสาวสุคนธ์ ชํานาญการ 10,000            บาท

825 นายสุกฤษฎิ� อินแก้ว 10,000            บาท

826 นายชัยชนะ นุ่นเส้ง 10,000            บาท

827 นางชุติญา ธรรมศิริ 10,000            บาท

828 นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ 10,000            บาท

829 นางสาวสุรัชนี ตันตระกูล 10,000            บาท

830 นายอนรรค อุปมาลี 10,000            บาท

831 นางสาวจารุฉัตร เขนยทิพย์ 10,000            บาท

832 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ 10,000            บาท

833 นางสาวศิริพร หัสสรังสี 10,000            บาท

834 นายเกียรติรวี พันธ์ไชยศรี 10,000            บาท



835 นางนงพงา โอลเสน 10,000            บาท

836 นางสาวสุนิสา ยานะโส 10,000            บาท

837 นางสาวชนกนันท์ สมกระโทก 10,000            บาท

838 นางสาวบุญสิตา กระดาษ 10,000            บาท

839 นางอารีรัตน์ พระเพชร 10,000            บาท

840 ว่าที�ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 10,000            บาท

841 นางโชติณัฐ อินต๊ะ 10,000            บาท

842 นายสิทธิ� แดงประดับ 10,000            บาท

843 นายสมบัติ ตงเต๊า 10,000            บาท

844 นางนันทนา บุญสนอง 10,000            บาท

845 นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์ 10,000            บาท

846 นายสุภชัย วรรณมณี 10,000            บาท

847 นางพรรัญชน์ภัทร ภัทรโชคสถิตท์ 10,000            บาท

848 นายทวีป หลวงแก้ว 10,000            บาท

849 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ 10,000            บาท

850 นางสาวชญาภา เจตะภัย 10,000            บาท

851 นางสาวกาญจนา เป้พินิจ 10,000            บาท

852 นายพสุ สกุลอารีวัฒนา 10,000            บาท

853 นายจักรพงษ์ บุตราช 10,000            บาท

854 นางโสภิตา สมคิด 10,000            บาท

855 นางสาวนิรมล ดําพะธิก 10,000            บาท

856 นางปิยะนันท์ ไวมาลา 10,000            บาท

857 นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 10,000            บาท

858 นางสาวอภิญญา วงษ์แก้ว 10,000            บาท

859 นางสาวทิพวรรณ ซาตะนัย 10,000            บาท

860 นางสาววิภาลัย พุตจันทึก 10,000            บาท

861 นางสาวเบญจมาศ คําสืบ 10,000            บาท

862 นายวีระชัย จุนขุนทด 10,000            บาท

863 นางไพจิตร สุ่มมาตย์ 10,000            บาท

864 นางสาวสุดารัตน์ โชคแสน 10,000            บาท

865 นายปรเมนทร์ คําหงษา 10,000            บาท



866 นางสายชล แสงแก้ว 10,000            บาท

867 นางสาวสุนทรี มีเพ็ชร์ 10,000            บาท

868 นายสมบัติ บวรพรเมธี 10,000            บาท

869 นายชลธี นุ่มหนู 10,000            บาท

870 นางสาวพรทิพย์ ศุขเจริญ 10,000            บาท

871 นางจรรยา เหรียญสวัสดิ� 10,000            บาท

872 นางสาวหฤทัย แก่นลา 10,000            บาท

873 นางสาววิจิตรา โชคบุญ 10,000            บาท

874 นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร 10,000            บาท

875 นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน 10,000            บาท

876 นางสาวขนิษฐา วงษ์นิกร 10,000            บาท

877 นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง 10,000            บาท

878 นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ 10,000            บาท

879 นายสถาพร เมธาวัฒนสกุล 10,000            บาท

880 นางศลิษา สินทรัพย์ 10,000            บาท

881 นางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ 10,000            บาท

882 นางสาวสุนีย์ สันหมุด 10,000            บาท

883 นางสาวธันยมัย คําชาลี 10,000            บาท

884 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 10,000            บาท

885 นางสาวเพ็ญทิพย์ ณ พัทลุง 10,000            บาท

886 นางศิริกุล โกกิฬา 10,000            บาท

887 นางสาวปฏิมาภรณ์ สังข์น้อย 10,000            บาท

888 นางศยามล แก้วบรรจง 10,000            บาท

889 นายทรงเมท สังข์น้อย 10,000            บาท

890 นางสาวสายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์ 10,000            บาท

891 นายฑณัช บูรณวัฒน์ 10,000            บาท

892 นางสาวจิตรา อินเกตุ 10,000            บาท

893 นายสงวน งามสง่า 10,000            บาท

894 นางบุหลัน กาวิโล 10,000            บาท

895 นางสาวสนธิลักษณ์ รักไทย 10,000            บาท

896 นายศุภกร เทพา 10,000            บาท



897 นายเจริญ สมบูรณ์ชัย 10,000            บาท

898 นายประวิทย์ คําเขียว 10,000            บาท

899 นายประทีป เอี�ยมสําอางค์ 10,000            บาท

900 นางสุขสวัสดิ� รักษ์วิจิตร 10,000            บาท

901 นางอุบล รุ่งรัตนกสิน 10,000            บาท

902 นางสายชล สัสดีเดช 10,000            บาท

903 นายนันทศักดิ� ชวดชุม 10,000            บาท

904 นายทวี คงนก 10,000            บาท

905 นายกอบศักดิ� ศรีสุข 10,000            บาท

906 นางสาวศิริพร หนูนาวี 10,000            บาท

907 นายนรินทร์ ขจรไชยกูล 10,000            บาท

908 นายพิเชษฐ์ หมื�นศรี 10,000            บาท

909 นายสุนทร ทองเรือง 10,000            บาท

910 นายปรีชา นูนวงศ์ 10,000            บาท

911 นางสุภัทรฌาฆ์ ชิดนอก 10,000            บาท

912 นายเมศ สังข์เงิน 10,000            บาท

913 นางสาวประภาภรณ์ เมืองรี 10,000            บาท

914 นางเฉลียว บุญคํา 10,000            บาท

915 นายคบ มีมา 10,000            บาท

916 นายสุพจน์ แก้วดวง 10,000            บาท

917 นายสมเจตน์ สุยานะ 10,000            บาท

918 นางประภา เกษมสุข 10,000            บาท

919 นางสาวอุษณีย์ โกอินต๊ะ 10,000            บาท

920 นายสมหมาย ชัยย่อย 10,000            บาท

921 นายเชาวพงศ์ ม่วงทอง 10,000            บาท

922 นายสมัย ทัดศรี 10,000            บาท

923 นางสาวผ่องใส น่าเยี�ยม 10,000            บาท

924 นายทนงศักดิ� แสงพิทักษ์ 10,000            บาท

925 นายญาดา แสงงาม 10,000            บาท

926 นางสาวชฎาภรณ์ ชัยออ 10,000            บาท

927 นายนิวัฒน์ ใจจุณ 10,000            บาท



928 นางเพ็ญพิมล คําอ้อ 10,000            บาท

929 นางสาวแสงนภา สระทองหลาง 10,000            บาท

930 นายเกต มนกิจ 10,000            บาท

931 นางสาวจิรัชยา สําราญบึงแก 10,000            บาท

932 นางธนวรรณ เทียนทอง 10,000            บาท

933 นายบัณฑิต มาตรา 10,000            บาท

934 นายสมศักดิ� ภูทอนธง 10,000            บาท

935 นายอุเทน สนิทนิตย์ 10,000            บาท

936 นายนิวัฒน์ ทุมแก้ว 10,000            บาท

937 นายนรินทร์ธัช โชติอัครพงศ์ 10,000            บาท

938 นายนิกร คุณธะรักษ์ 10,000            บาท

939 นายพนม แข็งขัน 10,000            บาท

940 นายสมเพริด หล้ามะโฮง 10,000            บาท

941 นายอภิชาต นามบุญเรือง 10,000            บาท

942 นายหล่า ชุมพล 10,000            บาท

943 นายปรีชา บุญหล้า 10,000            บาท

944 นางสาวอมีนา บุญยรัตน์ 10,000            บาท

945 นายเทพกรณ์ ดีอุโมงค์ 10,000            บาท

946 นางผุสดี วงค์เทพ 10,000            บาท

947 นางสาวระวีวรรณ ณ เชียงใหม่ 10,000            บาท

948 นางหทัยรัตน์ เคหา 10,000            บาท

949 นางสาวทัศนีย คิดตาโย 10,000            บาท

950 นายศิริพงษ์ เต๋จ๊ะ 10,000            บาท

951 นางกฤษณา ดูเมฆ 10,000            บาท

952 นายอาทิตย์ ใยสิงห์สอน 10,000            บาท

953 นายนิคม ดวงสร้อย 10,000            บาท

954 นางกิ�งแก้ว นิลละเอียด 10,000            บาท

955 นายสังวาลย์ ภูเรือน 10,000            บาท

956 นางสาวเมธิณี ศรีไม้ 10,000            บาท

957 นายพาณิชย์ เกตุชาติ 10,000            บาท

958 นางสาวตอยยีบะห์ สะมะดี 10,000            บาท



959 นางสาวสุณิษา หมายสอนกลาง 10,000            บาท

960 นางสาวอัญชลิตา ชุมสุวรรณ 10,000            บาท

961 นายเพิ�มสิทธิ� ชาติกุลวัฒน์ 10,000            บาท

962 นางสาวจุมารินทร์ จงรักษ์ 10,000            บาท

963 นายสุชาติ เจริญฤทธิ� 10,000            บาท

964 นายบัญญัติ สมุทรจินดา 10,000            บาท

965 นายสัมพันธ์ มณีโชติ 10,000            บาท

966 นางสาวชนัฐกานต์ สุขศรี 10,000            บาท

967 นางสาวอําภา อ้าบาย 10,000            บาท

968 นางสาวพรมณี แกล้วกล้า 10,000            บาท

969 นางสาวฉลวย ช่วยพัทลุง 10,000            บาท

970 นางสาวสุมาลี ขาวดี 10,000            บาท

971 ว่าที�ร้อยตรีหญิงศิริวิมล ซื�อจริง 10,000            บาท

972 นายอนุรัตน์ ใจซื�อ 10,000            บาท

973 นางสาวศรัญญา ศรีพักตร์ 10,000            บาท

974 นายณัฐพล เหมาะประมาณ 10,000            บาท

975 นายอุทิศ เฉิดโฉม 10,000            บาท

976 นายมานิจศักดิ� อุดมลาภ 10,000            บาท

977 นางสถาพร สกุลพงษ์ 10,000            บาท

978 นางสาวจินดา ด้วงดํา 10,000            บาท

979 นางสาวสุดาวดี แก้วบํารุง 10,000            บาท

980 นายธีระวัฒน์ วรรณเกื�อ 10,000            บาท

981 นางสาวบังอร สนธิคุณ 10,000            บาท

982 นายสุวาที ศรีชู 10,000            บาท

983 นายสุธรรม หมื�นสุนทร 10,000            บาท

984 นางสาวศุภาวรรณ ทั�งทอง 10,000            บาท

985 นายวิทยา ชํานาญกิจ 10,000            บาท

986 นายธานี กุมารสิทธิ� 10,000            บาท

987 นายดนัย มณี 10,000            บาท

988 นางอรัญญา สมบูรณ์ชัย 10,000            บาท

989 นายไพศาล ธรรมขัน 10,000            บาท



990 นายสวัสดิ� เป็งแก้ว 10,000            บาท

991 นายจํารัส ปันต๊ะ 10,000            บาท

992 นายถาวร ภู่ประเสริฐ 10,000            บาท

993 นายบุญอยู่ ดวงสุข 10,000            บาท

994 นายดลกอรี� ดํานิล 10,000            บาท

995 นางฐานิดา บุตรครุธ 10,000            บาท

996 นางรัชนี โมคะศิริ 10,000            บาท

997 นางห้าด้า สูหลํา 10,000            บาท

998 นายร้อแหม้ ประจําน้อย 10,000            บาท

999 นายหีม หวังสป 10,000            บาท

1000 นายประพันธ์ เป็ดสุวรรณ 10,000            บาท

1001 นางสมจิตร จูเจ้ย 10,000            บาท

1002 นางรัตนา มุขดาร์ 10,000            บาท

1003 นางสาวจินตนา รามอินทร์ 10,000            บาท

1004 นางนารี ไตรภพบันลือ 10,000            บาท

1005 นายราชันย์ จันทร์ชีระ 10,000            บาท

1006 นายรังสรรค์ ชัยพัฒน์ 10,000            บาท

1007 นางไพศรี ทองชนะ 10,000            บาท

1008 นายสมคิด แก้วทอง 10,000            บาท

1009 นางธัญลักษณ์ หาญสุวรรณ 10,000            บาท

1010 นางสาววรรณวรีย์ อัฒโภคธนากร 10,000            บาท

1011 นายสฤษฎ์ เฆมหีต 10,000            บาท

1012 นายวันชัย พลายด้วง 10,000            บาท

1013 นางจันทรจิรา ใจชื�น 10,000            บาท

1014 นางภาสินี อัครธราดล 10,000            บาท

1015 นางสุภาพร อุดมลาภ 10,000            บาท

1016 นางเตือนใจ พวงนุ้ย 10,000            บาท

1017 นางสาวสมบูรณ์ รอดนาค 10,000            บาท

1018 นายรุ่งอรุณ เสืออินโท 10,000            บาท

1019 นางสาวจิรพรรณ์ โภชนา 10,000            บาท

1020 นางจุรี เมฆสุข 10,000            บาท



1021 นางบุปผา ศรีเมือง 10,000            บาท

1022 นายชัยณรงค์ เพชรหม้ง 10,000            บาท

1023 นายประวัติ เกตุแก้ว 10,000            บาท

1024 นายนันโท ชุมแดง 10,000            บาท

1025 นางศรีรุ่ง เมฆหีต 10,000            บาท

1026 นางสุภาณี ลิ�มสุวรรณ 10,000            บาท

1027 นายกระจ่าง ลิ�มสุวรรณ 10,000            บาท

1028 นางอรพิน เกตุแก้ว 10,000            บาท

1029 นางบุญสืบ ขุนเสถียร 10,000            บาท

1030 นางสาววราภรณ์ ฉิมโพธื�กลาง 10,000            บาท

1031 นางสาวคนึง รื�นรส 10,000            บาท

1032 นางสาวกันธิมา แสงงาม 10,000            บาท

1033 ว่าที�ร้อยตรีหญิงผกามาศ มีศรี 10,000            บาท

1034 นางสาวลัดดาวัลย์ คําสี 10,000            บาท

1035 นางสาวดวงหทัย อินวกูล 10,000            บาท

1036 ว่าที�ร้อยตรีหญิงสิริวรรณ มีมาเมิน 10,000            บาท

1037 นางสาวอรอุมา สงชะวา 10,000            บาท

1038 นายจรัล น้อยเอี�ยม 10,000            บาท

1039 นางสาวนิลุบล บุญแก้ว 10,000            บาท

1040 นางสาวกัญจนา ตรีหนู 10,000            บาท

1041 นางสาววิชิราภรณ์ นันทสมบูรณ์ 10,000            บาท

1042 นางสาวนัฏฐญา เสลา 10,000            บาท

1043 นายบัญชา จันทร์คุ้ม 10,000            บาท

1044 นายสมพงษ์ ดอนเรือนไพร 10,000            บาท

1045 นางบัวศรี เอี�ยมสําอางค์ 10,000            บาท

1046 นายอรรถพร จันทสงเคราะห์ 10,000            บาท

1047 นายเติมศักดิ� เฉยบาง 10,000            บาท

1048 นางสาวเมธินี อุตมะ 10,000            บาท

1049 นายวีระวัฒน์ โฮมจุมจัง 10,000            บาท

1050 นางสาวปิยะพร คงพัวะ 10,000            บาท

1051 นายกิตติคุณ อินแถลง 10,000            บาท



1052 นางสาวกุลิสรา ธีระวิภา 10,000            บาท

1053 นายจีรพัฒน์ อ่อนตา 10,000            บาท

1054 นางสาวณิชนันท์ พงศ์วนัชพร 10,000            บาท

1055 นายวัชรสิทธิ� สายธนู 10,000            บาท

1056 นายวสันต์ พุทธใจกา 10,000            บาท

1057 นางสาวนิภาพร ทรัพย์พนาวรรณ 10,000            บาท

1058 นางทิ�ง น่วมบุใหญ่ 10,000            บาท

1059 นางซอย ดอนทราย 10,000            บาท

1060 นางสาวกรรณิการ์ เจษฎาการุณ 10,000            บาท

1061 นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ�งาม 10,000            บาท

1062 นางดวงใจ ผาสุข 10,000            บาท

1063 นางสาวนฤมล แสวงดี 10,000            บาท

1064 นายจรูญ ชื�นจิตต์ 10,000            บาท

1065 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์แสง 10,000            บาท

1066 นางสาวเขมจิรา ทองนํา 10,000            บาท

1067 นางสาวศศิประภา สอนวิจารณ์ 10,000            บาท

1068 นางสาวรัตนา พรสี�ภาค 10,000            บาท

1069 นางสาวราตรี รักษาสกุล 10,000            บาท

1070 นางสาวศิริขวัญ ชํานาญนก 10,000            บาท

1071 นางนพดา ไกรรักษ์ 10,000            บาท

1072 นางสาวศรัณญา ชุ่มชื�น 10,000            บาท

1073 นางสาวพรนภัสสร์ ตาละนาค 10,000            บาท

1074 นางดุสิตา หนูมาน้อย 10,000            บาท

1075 นางสาคร ยังผ่อง 10,000            บาท

1076 นายกิตติชัย แซ่ย่าง 10,000            บาท

1077 นางชนัดดา ศรีพิชญากุล 10,000            บาท

1078 นายกิตติสันต์ ประสพสิน 10,000            บาท

1079 นายโชคดี เรืองนาม 10,000            บาท

1080 นางอรัญญา จันทกาญจน์ 10,000            บาท

1081 นางสาวดารณี จําปา 10,000            บาท

1082 นายไมตรี เมืองจีน 10,000            บาท



1083 นางสาวสุภาพร ฉิมลี 10,000            บาท

1084 นายอัษฎา อั�นทอง 10,000            บาท

1085 นางสาวสุกัญญา ทองหนู 10,000            บาท

1086 นายสมพงษ์ เสาแก้วทอง 10,000            บาท

1087 นายสุธรรม นิ�มศรี 10,000            บาท

1088 นายวุฒิชัย แย้มวงศ์ 10,000            บาท

1089 นางสาวพนม แย้มวงศ์ 10,000            บาท

1090 นางนิตยา ปานสี 10,000            บาท

1091 นางสาววิมล พระศรี 10,000            บาท

1092 นายบุญลือ เทียมมณี 10,000            บาท

1093 นายสมเพชร ทิประมูล 10,000            บาท

1094 นายโยง แซ่ลี 10,000            บาท

1095 นายศักดิ�สิทธิ� เตินขุนทด 10,000            บาท

1096 นางจินดา กรรณิกา 10,000            บาท

1097 นางจันทร์สม ร่มโพธิ� 10,000            บาท

1098 นางวันดี แตะแคะ 10,000            บาท

1099 นางอุบล เรืองนาม 10,000            บาท

1100 นางอรอุมา เมืองจีน 10,000            บาท

1101 นายบุญส่ง จันทกาญจน์ 10,000            บาท

1102 นายเคลือบ เชยชื�นจิตร 10,000            บาท

1103 นางรัชนี ปิ�นเมฆ 10,000            บาท

1104 นางสาวมณี ฉิมลี 10,000            บาท

1105 นายไพริน สมันหลี 10,000            บาท

1106 นายประสาท ช่วยธานี 10,000            บาท

1107 นายวรรณศิลป์ จันทร์เกตุ 10,000            บาท

1108 นางถนอม เชยชื�นจิตร 10,000            บาท

1109 นางสาวอาลิตา พรหมคง 10,000            บาท

1110 นางสาวชไมพร อินทรมณี 10,000            บาท

1111 นายอาทิตย์ อินทร์สุวรรณ 10,000            บาท

1112 นายภาคภูมิ อินทร์แก้ว 10,000            บาท

1113 นางสาววัจนา เมืองพรหม 10,000            บาท



1114 นายสมชาย ปิ�นงาม 10,000            บาท

1115 นายธวัชชัย นรนวล 10,000            บาท

1116 นายสุทธิชัย เทาสันเทียะ 10,000            บาท

1117 นายภูมี ฝ้ายเทศ 10,000            บาท

1118 นายอนุกูล กังอนันต์ 10,000            บาท

1119 นายพยุง วงศ์ขันธ์ 10,000            บาท

1120 นายจักรี ฉิมนอก 10,000            บาท

1121 นางสาวปรียารัตน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ 10,000            บาท

1122 นายธงชัย พิมพ์สุวรรณ์ 10,000            บาท

1123 นางสาวอรวรรณ สาธาระกุล 10,000            บาท

1124 นางสาวณัฐรินีย์ สมวงค์ 10,000            บาท

1125 นางสาวปนัดดา บุญชุม 10,000            บาท

1126 นางสาวจีรวรรณ พรหมตัน 10,000            บาท

1127 นายนิธิวิทย์ ลิขิตรังสรรค์ 10,000            บาท

1128 นางสาวอรทัย บุญเรือง 10,000            บาท

1129 นางสาวสุพัตรา ทะนะมูล 10,000            บาท

1130 นายนิรันดร์ ดวงแก้ว 10,000            บาท

1131 นางสุดารัตน์ ดีดเหล็ก 10,000            บาท

1132 นายปฏิวัติ ปลื�มจิต 10,000            บาท

1133 นางเพ็ญแข เดชดิษพงษ์ 10,000            บาท

1134 นายเลิศชาย วังคะฮาต 10,000            บาท

1135 นางสาวธิติพร มณีศรี 10,000            บาท

1136 นายอดิศักดิ� พรมเมืองดี 10,000            บาท

1137 นางสาวธัญญารัตน์ ฉัตรแก้ว 10,000            บาท

1138 นางรัญชิดา แย้มรื�น 10,000            บาท

1139 นางสาวอาทิตยา ทองคํากูล 10,000            บาท

1140 นางสาวพัชรมณฑ์ กุลธนะนันทกรณ์ 10,000            บาท

1141 นายอุทัย เทพินทร์ 10,000            บาท

1142 นายสราวุฒิ เพชรศรี 10,000            บาท

1143 นายอภิสิทธิ� วงษ์แก้ว 10,000            บาท

1144 นายธีระ ใจอารี 10,000            บาท



1145 นางสาวรุ่งนภา คําหน้อย 10,000            บาท

1146 นางจรีรัตน์ เบญจรงค์ 10,000            บาท

1147 นางเพชรา รวมสุขนิรันดร 10,000            บาท

1148 นางสาวปรีญาภรณ์ ทองเปลว 10,000            บาท

1149 นางสาวหทัยรัตน์ คลองดี 10,000            บาท

1150 นางวรรณดี เกื�อปัญญา 10,000            บาท

1151 นางจันทร์จิรา นักผูก 10,000            บาท

1152 นางสาวกฏชนก ปัญญาราช 10,000            บาท

1153 นางจีราจันทร์ ศรีปา 10,000            บาท

1154 นายเจริญ ยาสุยะ 10,000            บาท

1155 นางสาวนิชนันท์ ศิรินิมิตรผล 10,000            บาท

1156 นางประไพศรี ทิจันทร์ 10,000            บาท

1157 นายสมเกียรติ ทิจันทร์ 10,000            บาท

1158 นางวรัชยา จันทร์แก้ว 10,000            บาท

1159 นายบุญเป็ง เก่งป่า 10,000            บาท

1160 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พิชยะธนัท 10,000            บาท

1161 นางสาวปรางค์ทิพย์ สร้อยมุข 10,000            บาท

1162 นางสาวสิรีธร บุญหนู 10,000            บาท

1163 นายวิญ�ู อดุลยรัตนพันธุ์ 10,000            บาท

1164 นายมนตรี ก๊กเครือ 10,000            บาท

1165 นางสาวกรรณิกา ราชเจริญ 10,000            บาท

1166 นางจิตตราภรณ์ ฟักทอง 10,000            บาท

1167 นางพายุภรณ์ ปันฟู 10,000            บาท

1168 นางพัชรีย์ ปาระบับ 10,000            บาท

1169 นางวีณา พงษ์สวัสดิ� 10,000            บาท

1170 นางสาวอนุธิดา อรรถโสภา 10,000            บาท

1171 นายขจรศักดิ� พนัสโยธานนท์ 10,000            บาท

1172 นายกฤษณะ ประสงคราม 10,000            บาท

1173 นายแดน ภู่นุช 10,000            บาท

1174 นายมณี สมสิน 10,000            บาท

1175 นายประวิทย์ ปาระบับ 10,000            บาท



1176 นางพรพรรณ นครไทยภูมิ 10,000            บาท

1177 นายสมศักดิ� มีจันโท 10,000            บาท

1178 นายพิสุทธิ� ผัดนวน 10,000            บาท

1179 นายประวุฒิ ม่วงมงคล 10,000            บาท

1180 นายอุดม วานิช 10,000            บาท

1181 นางสาวเกวลี อินติ�บ 10,000            บาท

1182 นายณัฐกิตติ� บุญสุข 10,000            บาท

1183 นางจรีพรรณ์ เรืองฉาย 10,000            บาท

1184 นางสาวอภิรดี เพ็งจันทร์ 10,000            บาท

1185 นางสาวกมลทิพย์ เพ็ชรอ่อน 10,000            บาท

1186 นางพรพิมล ฉิมอยู่ 10,000            บาท

1187 นางพลอย สระทองพิมพ์ 10,000            บาท

1188 นายประธาน บุญยิ�ม 10,000            บาท

1189 นายศักดิ�ชัย เรืองเดช 10,000            บาท

1190 นายกฤษณะ จันทร์หอม 10,000            บาท

1191 นางสาวศิริลักษณ์ จันทะคุณ 10,000            บาท

1192 นายวิโรจน์ หมื�นคํา 10,000            บาท

1193 นายพลธนธรณ์ วานิช 10,000            บาท

1194 นายนัฐพงษ์ สุขภิรมย์ 10,000            บาท

1195 นายแมน เสือคุ่ย 10,000            บาท

1196 นางระวิวรรณ แสงศิริ 10,000            บาท

1197 นายสมศักดิ� บุญประเสริฐ 10,000            บาท

1198 นายวุฒิชัย ไชยวงศ์ 10,000            บาท

1199 นางสาวนุชนาฎ อินทชื�น 10,000            บาท

1200 นางสาวศริญญา สงเคราะห์ 10,000            บาท

1201 นางสาวสุลีพร ติณะคัต 10,000            บาท

1202 นางสาวกานต์พิชชา แก้วดวง 10,000            บาท

1203 นายพงศ์เทพ เชยชม 10,000            บาท

1204 นายวิทวัส อิ�มรส 10,000            บาท

1205 นางสกุนา อนาวงษ์ 10,000            บาท

1206 นายเจริญ คชเลิก 10,000            บาท



1207 นายสมบัติ ติตุมมา 10,000            บาท

1208 นางผ่องศรี ดอนเขียวไพร 10,000            บาท

1209 นางรัตติกาล ดอนไพรคํา 10,000            บาท

1210 นางสาวจันจิรา ทองแกร่งกล้า 10,000            บาท

1211 นายถนอม ขาวโต 10,000            บาท

1212 นางสาววิไล เศษจันทร์ 10,000            บาท

1213 นางสาวดาวรรณ สนคง 10,000            บาท

1214 นางสาวพัชรรินทร์ ปิยะธนโภคิน 10,000            บาท

1215 นางสาวลลิตา พลเสน 10,000            บาท

1216 นางสุนันทา ทองกลัด 10,000            บาท

1217 นายนิติวัฒน์ เปี�ยวัฒน์ 10,000            บาท

1218 นางสาวกาญจน์ศิริ ขนิษดา 10,000            บาท

1219 นายณัฐทพงศ์ สวัสดิ�เมือง 10,000            บาท

1220 นางสาวอันธิกา ดอนไพรคํา 10,000            บาท

1221 นางสาวสุธารัตน์ สุโข 10,000            บาท

1222 นายทรงพล จิตดี 10,000            บาท

1223 นางประเสริฐ เพ็งแพ 10,000            บาท

1224 นายพิทยา วงษ์แก้ว 10,000            บาท

1225 นายมานะ ศรีสุข 10,000            บาท

1226 นายลิขิต ยุปานันท์ 10,000            บาท

1227 นายเทิดศักดิ�  อยู่คง 10,000            บาท

1228 นางสาวอินทิรา บุญธรรม 10,000            บาท

1229 นายสุวรรณ พรมห์แก้ว 10,000            บาท

1230 นางสาวสุจิตรา บุญต้อ 10,000            บาท

1231 นายชินกร ทาหว่างกัน 10,000            บาท

1232 นายทวีป คดอุทร 10,000            บาท

1233 นางสาวนงลักษณ์ นวลจันทร์ 10,000            บาท

1234 นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ 10,000            บาท

1235 นางสาวปวีณา สุภาพันธ์ 10,000            บาท

1236 นางสาวพนิตพร อินทรสถิตย์ 10,000            บาท

1237 นายนพนันท์ กิจวรรณ 10,000            บาท



1238 นางสาววัชรินทร์ ย้ายหน่าย 10,000            บาท

1239 นางสาวอังคณา ชัยยะ 10,000            บาท

1240 นางสาวนันท์นภัส หลงฟัก 10,000            บาท

1241 นางวรรณภา บริพัตร 10,000            บาท

1242 นายประสิทธิ� นันท์แลบ 10,000            บาท

1243 นายฐิติรัตน์ บุญพันธ์ 10,000            บาท

1244 นางสาวศิริกัญญา สังข์เงิน 10,000            บาท

1245 นางสาวนิสรา จันทร์ฉาย 10,000            บาท

1246 นางสาวจันทนา ปันทะนันท์ 10,000            บาท

1247 นางสาวสุมนา พิมลา 10,000            บาท

1248 นางสุรีย์พร หมวกเพชร 10,000            บาท

1249 นางบัวนาค ณรงค์รักษ์ 10,000            บาท

1250 นายสุชาติ รวมญาติ 10,000            บาท

1251 นางนุชจรินทร์ ทะนุการ 10,000            บาท

1252 นางสุประวีณ์ สุขขารมย์ 10,000            บาท

1253 นางลําใย มนเดช 10,000            บาท

1254 นางชลอ บุญประสพ 10,000            บาท

1255 นายทวีศักดิ� ไทยตรง 10,000            บาท

1256 นางมาลา อินสถิตย์ 10,000            บาท

1257 นางสมศรี เถาวัลย์ 10,000            บาท

1258 นายสุเทพ บุญประสพ 10,000            บาท

1259 นางสกฤษ พิมลา 10,000            บาท

1260 นางสาวรุจีพร ภิรมย์ชม 10,000            บาท

1261 นายนครินทร์ ปานทอง 10,000            บาท

1262 นายกิตติ ฤทธิชัย 10,000            บาท

1263 นายวีระพงษ์ สมใจ 10,000            บาท

1264 นายคนิตกูล ไม่เศร้า 10,000            บาท

1265 นายณรงค์ศักดิ� พจนา 10,000            บาท

1266 นายญา ผลบุรม 10,000            บาท

1267 นางนิภาพร โอตาคาร 10,000            บาท

1268 นางสาวนิพพร ศิริวรรณ 10,000            บาท



1269 นายทรงวุฒิ ทองจ้อย 10,000            บาท

1270 นายคําเธือง จอมทิพย์ 10,000            บาท

1271 นายกิตติภพ นามูลเพ็ง 10,000            บาท

1272 นางสาวสุรีรัตน์ มนต์วิเศษ 10,000            บาท

1273 นางกมลชญา ศรีชัย 10,000            บาท

1274 นางสาวสาริศา จากกลาง 10,000            บาท

1275 นายทิพย์ธวัฒน์ ปาลือชา 10,000            บาท

1276 นายวรกิต รักษาขันธ์ 10,000            บาท

1277 นายวุฒิพงษ์ เทือกขันตี 10,000            บาท

1278 นางเบญจมาศ ศรีภา 10,000            บาท

1279 นายเกียรติศักดิ� นาลงพรม 10,000            บาท

1280 นางกันยา พจนา 10,000            บาท

1281 นางเรณุกา เกษนัด 10,000            บาท

1282 นายชารี จันทวงษ์ 10,000            บาท

1283 นายสมคิด สีหา 10,000            บาท

1284 นายสุบรรณ์ ไต้เท้า 10,000            บาท

1285 นายประไพร ประวันเนาว์ 10,000            บาท

1286 นางศักดิ�ศรี อ่อนสุด 10,000            บาท

1287 นายผดุง ม่อมพระเนาว์ 10,000            บาท

1288 นายวีระพงค์ เนาว์ศรีสอน 10,000            บาท

1289 นางปราณี ฤทธิชัย 10,000            บาท

1290 นายสุนทร ดวงปากดี 10,000            บาท

1291 นายไสว วงศ์สีดา 10,000            บาท

1292 นายวัยวิทย์ บุญสินธ์ 10,000            บาท

1293 นางสาวเสาวะภา ศิริโส 10,000            บาท

1294 นางสาวมุธิตา เครือทอง 10,000            บาท

1295 นางสาวมนัญญา วังแสนแก้ว 10,000            บาท

1296 นางสาวพิมพ์พรรณ ลัทธิรมย์ 10,000            บาท

1297 นางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย์ 10,000            บาท

1298 นายพิชิต ลาทวี 10,000            บาท

1299 นางสาวมณีวรรณ เข็มเพ็ชร 10,000            บาท



1300 นายเจษฎา หนูทอง 10,000            บาท

1301 นายไชยศิลป์ ภูจําเนียร 10,000            บาท

1302 นายสุรสิทธิ� วารีย์ 10,000            บาท

1303 นางสาวสุรีย์พร ม้ากระโทก 10,000            บาท

1304 นางสาวอุษยา อุตสาหะ 10,000            บาท

1305 นางวาสนา จันทร์โม้ 10,000            บาท

1306 นายอนุพงษ์ รอดกลาง 10,000            บาท

1307 นางสาวพิมพ์วิไล ปังสันเทียะ 10,000            บาท

1308 นายมานพ วรามิตร 10,000            บาท

1309 นางกชพร สุ่มมาตย์ 10,000            บาท

1310 นางสุปราณี สร้างกลาง 10,000            บาท

1311 นายบุญสม ทองจุล 10,000            บาท

1312 นายสมพงษ์ สุวรรณา 10,000            บาท

1313 นางสาวศุภมาส วีระพันธ์ 10,000            บาท

1314 นายสิทธิชัย โสภา 10,000            บาท

1315 นายสุทธิพงษ์ แก้วกอ 10,000            บาท

1316 นายชัยวัฒน์ ภูจําเนียร 10,000            บาท

1317 นายวรเชษฐ์ จันชู 10,000            บาท

1318 นางสาวธิดารัตน์ ทองพันธ์ 10,000            บาท

1319 นางสาวบุษบา คงทน 10,000            บาท

1320 นายอาทร สมศิริ 10,000            บาท

1321 นางสาวจิตรตพร แก้วกันหา 10,000            บาท

1322 นางอารียา สมศิริ 10,000            บาท

1323 นางสาวอภิญญา ศรีทิม 10,000            บาท

1324 นายวริทธิ�ธร แก้วรักษา 10,000            บาท

1325 นางสาวศิริพร ชมดง 10,000            บาท

1326 นายประยงค์ บุตะเคียน 10,000            บาท

1327 นางสาวชฎาพร ขันขะ 10,000            บาท

1328 นางสาวศศิธร โคนาบาล 10,000            บาท

1329 นายฑีฆายุ วงษ์ชาติ 10,000            บาท

1330 นางนันทพร หนูทอง 10,000            บาท



1331 นายณรงดิ�ศักดิ� โคนาบาล 10,000            บาท

1332 นายสมบัติ ช่วงสูงเนิน 10,000            บาท

1333 นางดวงใจ เปี�ยมนอง 10,000            บาท

1334 นายจักรพรรณธ์ ชมจันทึก 10,000            บาท

1335 นางกองแก้ว ชอบไพร 10,000            บาท

1336 นางสุดใจ ภูจําเนียร 10,000            บาท

1337 นายอาทิตย์ แดงจันทึก 10,000            บาท

1338 นายสายัณห์ ช่วยขุนทด 10,000            บาท

1339 นางพชรวรรณ ศรีราช 10,000            บาท

1340 นายสมพร จันทร์เสถียร 10,000            บาท

1341 นางบุญมี โสชัยยันต์ 10,000            บาท

1342 นางนิพร โทพล 10,000            บาท

1343 นางอินทร์แปลง สมศิริ 10,000            บาท

1344 นางอุทัย คํานนท์ 10,000            บาท

1345 นางยุ่น ศรีลาชัย 10,000            บาท

1346 นายมนัส อันทะรึก 10,000            บาท

1347 นายวีรพัฒน์ พัฒนศิริ 10,000            บาท

1348 นายทศวรรษ คุ้มแก้ว 10,000            บาท

1349 นางสาวอมรรัตน์ นิลโชติ 10,000            บาท

1350 นางสาวกีรติกานต์ แก้วทอง 10,000            บาท

1351 นางสาวณัฏยา ยอดสิงห์ 10,000            บาท

1352 นางสาวทัศนีย์ สีหม่น 10,000            บาท

1353 นางชลธิชา ทวีวัฒน์ 10,000            บาท

1354 นายสมหวัง คําดี 10,000            บาท

1355 นางอารญา นุ้ยศรี 10,000            บาท

1356 นางสาวพรรณิภา วาจาสัตย์ 10,000            บาท

1357 นางสาวฑิฆัมภรณ์ ทองอะไพพงษ์ 10,000            บาท

1358 นางสาวสุภาพร ปราณี 10,000            บาท

1359 นายธนศักดิ� พรมตา 10,000            บาท

1360 นางสาวจารุดา แสงโทโพ 10,000            บาท

1361 นางสาวฐิติมา สายทอง 10,000            บาท



1362 นายพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ 10,000            บาท

1363 นางสาววนิดา เชาว์อารีย์ 10,000            บาท

1364 นางสาวนันทิยา โลกานิตย์ 10,000            บาท

1365 นางสาวสุมิตรา เวชภิรมย์ 10,000            บาท

1366 นางสาวนันฑิชา คงเหลี�ยม 10,000            บาท

1367 นางสาวสุดารัตน์ มากเจริญ 10,000            บาท

1368 นายทรงพล พุ่มอ่อน 10,000            บาท

1369 นายวัลลภ ไชยเย็น 10,000            บาท

1370 นายวลิตร ฉลากกลาง 10,000            บาท

1371 นายรัตนจันทร์ กลางประพันธ์ 10,000            บาท

1372 นางสุกัญญา กรการ 10,000            บาท

1373 นายสาธิต โชคดี 10,000            บาท

1374 นายอดิเรก กอบธรรม 10,000            บาท

1375 นายวรวุธ ทิพย์สูงเนิน 10,000            บาท

1376 นายไพโรจน์ ใจเที�ยง 10,000            บาท

1377 นางสาวพิม สุทธิวัฒน์ 10,000            บาท

1378 นายธนวัฒน์ เกษสุวรรณ์ 10,000            บาท

1379 นางกนกวรรณ อินทมงคล 10,000            บาท

1380 นางสาวสุพัตรา รจนาสม 10,000            บาท

1381 นายศักดา ดาวประดิษฐ์ 10,000            บาท

1382 นางสาวบุหงา ขิวิรัมย์ 10,000            บาท

1383 นายกฤตธี จุ้ยถนอม 10,000            บาท

1384 นางสาวปสุตา จังคุณานนต์ 10,000            บาท

1385 นายศักดิ�ชัย ตองอ่อน 10,000            บาท

1386 นางสาวสุวินชา หนูเชื�อเรียง 10,000            บาท

1387 นางสาวณิชาภรณ์ โกศล 10,000            บาท

1388 นางสาวพรพรรณ ภูมิพื�นผล 10,000            บาท

1389 นายปฏิพัทธ์ ศรีทอง 10,000            บาท

1390 นางเรียมศิริ ชิดเชื�อ 10,000            บาท

1391 นางสาวเพ็ญนภา นามวงษ์ 10,000            บาท

1392 นายจตุพล มีพืชน์ 10,000            บาท



1393 นายสกล สาธร 10,000            บาท

1394 นางสาวธนิกา สีเผือก 10,000            บาท

1395 นายธีติ สีเผือก 10,000            บาท

1396 นางสาวจันทร์นุรักษ์ ผลอําไพ 10,000            บาท

1397 นางนุชราภรณ์ รัฐเมือง 10,000            บาท

1398 นายวรากร ปรีชาโชติ 10,000            บาท

1399 นางสาวนราภรณ์ มีพืชน์ 10,000            บาท

1400 นางสาวศิริวรรณ ธรรมจิตต์ 10,000            บาท

1401 นางสาวชลธิชา กลิ�นเกษร 10,000            บาท

1402 นายตรง แช่มชื�น 10,000            บาท

1403 นางพรพรรณ อาภรณ์รัตน์ 10,000            บาท

1404 นายชิติพัทธ์ กิจธรรม 10,000            บาท

1405 นายชัยณรงค์ ปานคง 10,000            บาท

1406 นายธรรมรัตน์ ทวีวัฒน์ 10,000            บาท

1407 นางสาวชวิญา ศิลป์คํา 10,000            บาท

1408 นายนทพล นิลพันธ์ 10,000            บาท

1409 นางสาวสุพรรณษา มากเจริญ 10,000            บาท

1410 นางสุพรรษา สังข์อ่อนดี 10,000            บาท

1411 นายอมฤต กําแพงใหญ่ 10,000            บาท

1412 นางศุภเนตร มีพืชน์ 10,000            บาท

1413 นายพินิต เนียมเปีย 10,000            บาท

1414 นายนาวี การสมพิศ 10,000            บาท

1415 นายสิริ สุริยะเลิศ 10,000            บาท

1416 นายณัฐพงษ์ ปรีชาโชติ 10,000            บาท

1417 นางบุตรสบงช์ คําดี 10,000            บาท

1418 นางสาวจันทิรา บํารุงการ 10,000            บาท

1419 นายวัลลภ เหมสุรีย์ 10,000            บาท

1420 นางสาวไพเราะ ไชยเจริญ 10,000            บาท

1421 นางจันทนา เนินโพธิ� 10,000            บาท

1422 นายจรูญ สัทธยาสัย 10,000            บาท

1423 นางอรวรรณ ศรีวรา 10,000            บาท



1424 นางไสว สุดแสน 10,000            บาท

1425 นางสาวกาญจนา สัทธยาสัย 10,000            บาท

1426 นางบุญชู ดีล้น 10,000            บาท

1427 นางบุญศรี ศรีสุวรรณ์ 10,000            บาท

1428 นางสาววอน เปรมพล 10,000            บาท

1429 นางสาวสมจันทร์ สาครน้อย 10,000            บาท

1430 นายประสงค์ บุญทอง 10,000            บาท

1431 นายประเสริฐ สารบรรณ 10,000            บาท

1432 นายอําไพ ศรีสุวรรณ์ 10,000            บาท

1433 นางธีรกานต์ วงศ์กลาง 10,000            บาท

1434 นายพิทยา คงยืน 10,000            บาท

1435 นางสารภี มีสิทธิ� 10,000            บาท

1436 นางจุฬาลักษณ์ พิกุลงาม 10,000            บาท

1437 นางสันสรา สุขเพ็ง 10,000            บาท

1438 นางสาวพรทิพย์ สิทธิมงคล 10,000            บาท

1439 นางสาวกนกกร ฤทธิกัน 10,000            บาท

1440 นายณัฐพงษ์ ยังมณี 10,000            บาท

1441 นายธวัชชัย สวนอุ่น 10,000            บาท

1442 นายกฤษณ์ อินสุวรรณ 10,000            บาท

1443 นางสาวหนึ�งฤทัย พูลสิน 10,000            บาท

1444 นางสาวพิชญ์พิมล ทองนอก 10,000            บาท

1445 นางภัสรินทร์ ธรรมบํารุง 10,000            บาท

1446 นางสาวกัณฑิมา พุทธเมธา 10,000            บาท

1447 นางสาววรรณภา จิตตนาม 10,000            บาท

1448 นางจิรพรรณ จันทร์รุ่ง 10,000            บาท

1449 นางสาวสุภาวดี ไชยภักดี 10,000            บาท

1450 นางสาวกอรีอะ บิลหลี 10,000            บาท

1451 นางสาวศัลยา มานะกล้า 10,000            บาท

1452 นางสาวณัฑนันท์ แซ่จํา 10,000            บาท

1453 นายอาคม หนูเพชร 10,000            บาท

1454 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขรัตน์ 10,000            บาท



1455 นางสาวมณฑา อุดมลาภ 10,000            บาท

1456 นางสาววิลาวัลย์ นิ�งราวี 10,000            บาท

1457 นายสุทธิลักษณ์ บุปผามาศ 10,000            บาท

1458 นายสิทธิศักดิ� เกตุเลขวัด 10,000            บาท

1459 นายอนุรักษ์ ขุนเสถียร 10,000            บาท

1460 นางสาวพัณณิดา สุวรรณเมฆ 10,000            บาท

1461 นางสาวลลิตา อิสระพันธ์ 10,000            บาท

1462 นายศราวุฒิ วงค์กลาง 10,000            บาท

1463 นางสาวจีรวัจน์ แซ่หลี 10,000            บาท

1464 นางสาวรุจิรา ทัศการ 10,000            บาท

1465 นางจีระพรรณ สุภาพ 10,000            บาท

1466 นางสาวสวภัทร แย้มนาศักดิ� 10,000            บาท

1467 นางสาวสุดาพร แสงพิทักษ์ 10,000            บาท

1468 นายนิกร เยี�ยมสวัสดิ� 10,000            บาท

1469 นางสาวภทพร ล้วนเส้ง 10,000            บาท

1470 นางสาวณัฐฐะวีวรรณ สุวรรณรัตน์ 10,000            บาท

1471 นายนัทธพงศ์ สุขพันธ์ 10,000            บาท

1472 นางสาวกัญฑิมา แซ่ตั�น 10,000            บาท

1473 นายอินทรวัชร์ พันธุโชค 10,000            บาท

1474 นายณัทภพ เจริญกิจ 10,000            บาท

1475 นางสาวไรหนับ หลําเบ็นสะ 10,000            บาท

1476 นางสาวอนุวรรณ พลสิทธิ� 10,000            บาท

1477 นางสาวชนกพร ใจบํารุง 10,000            บาท

1478 นายธนภัทร พูลแก้ว 10,000            บาท

1479 นางทิชากร จอมจันทร์ 10,000            บาท

1480 นายทฤษฎี ถีราวุฒิ 10,000            บาท

1481 นางสาวขนิษฐา เพชรพัว 10,000            บาท

1482 นายนพรัตน์ ไชยนนท์ 10,000            บาท

1483 นางพฤดี อาจณรงค์ 10,000            บาท

1484 นางสาวิตรี มากเขียว 10,000            บาท

1485 นางสาวปีตินาถ บุญเต็ม 10,000            บาท



1486 นายกฤษฎา สุระกําแหง 10,000            บาท

1487 นายสุภาพ มุ่งหามณี 10,000            บาท

1488 นางสาวอาฝีฉ๊ะ หมัดอะดัม 10,000            บาท

1489 นายมารุต พุทธซ้อน 10,000            บาท

1490 นางสาวจิราพร ลําดับพังค์ 10,000            บาท

1491 นางสาวธวิตา พัฒนพฤกษ์ 10,000            บาท

1492 นางสาวปริยากร ฤทธิสุนทร 10,000            บาท

1493 นางสาวจารีย์ เจษฎารมย์ 10,000            บาท

1494 นางสาวดารารัตน์ จันทร์เฉิด 10,000            บาท

1495 นางสาวครองขวัญ มนต์ประสาธน์ 10,000            บาท

1496 ว่าที�ร้อยตรีหญิงวรรณิสา สังช่วง 10,000            บาท

1497 นายบาฮารี มะเห 10,000            บาท

1498 นายชลิต เอี�ยมสําลี 10,000            บาท

1499 นางยุวดี ปานนุกูล 10,000            บาท

1500 นางสาววิภาวี บุญยะตุลานนท์ 10,000            บาท

1501 นางสาวอังคณา หนูอุไร 10,000            บาท

1502 นายสราวุธ พรวิชิต 10,000            บาท

1503 นางธัญมาศ จินโณภาส 10,000            บาท

1504 นางปราณณิชา จันทร์คง 10,000            บาท

1505 นายสรวิทย์ อาจณรงค์ 10,000            บาท

1506 นายดนน่าเสบ หลําหลี 10,000            บาท

1507 นางสาวนิรมล โพธิ�แก้ว 10,000            บาท

1508 นางพรรณี ชูน้ย 10,000            บาท

1509 นายทัตพล ศิริวัฒน์ 10,000            บาท

1510 นายวัชรินทร์ ไชยรักษ์ 10,000            บาท

1511 นางสาวสายไหม นพรัตน์ 10,000            บาท

1512 นางสาวอุมาพร เพ็ชรพรรณ 10,000            บาท

1513 นางสาวณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ 10,000            บาท

1514 นายณฤพล จันทร์ทอง 10,000            บาท

1515 นางสาวพิมพ์ชนก เพชรสลับศรี 10,000            บาท

1516 นางสาวซากีเร๊าะ ปะสา 10,000            บาท



1517 นางสาวยุวดี ไชยสังข์ 10,000            บาท

1518 นายหฤษฎ์ คงแก้ว 10,000            บาท

1519 นางสาวรัชชุดา คุณสุด 10,000            บาท

1520 นางโสภา เวชพันธ์ 10,000            บาท

1521 นายวัชรพงศ์ แสนสนุก 10,000            บาท

1522 นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ 10,000            บาท

1523 นางวินา เพ็ชรมาลัย 10,000            บาท

1524 นายมนัส บุญมณี 10,000            บาท

1525 นายอดิศร สุขสัน 10,000            บาท

1526 นางอรุณศรี พงศ์จีน 10,000            บาท

1527 นางหนูเอี�ยม บุตรศรี 10,000            บาท

1528 นางนงนุช ทองเรือง 10,000            บาท

1529 นางสาวสุรัสสา แสงศรี 10,000            บาท

1530 นายสมจิตร ไร่สุวรรณ 10,000            บาท

1531 นายเถลิงศักดิ� สุวัตธกุล 10,000            บาท

1532 นายพนม เรือนแก้ว 10,000            บาท

1533 นางดวง จําปานา 10,000            บาท

1534 นางสาวฉัตรกมล ศรีจริยา 10,000            บาท

1535 นางม่วย มากพิน 10,000            บาท

1536 นางสาวยุพา เอี�ยมบัวหลวง 10,000            บาท

1537 นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ 10,000            บาท

1538 นางสาวพนมไพร สําเร็จรัมย์ 10,000            บาท

1539 นางสาวจุลัยรัตน์ ชมภูทิพย์ 10,000            บาท

1540 นางสาวนิภาพร สุปัชชา 10,000            บาท

1541 นายวิจิตร สุวรรณสม 10,000            บาท

1542 นางสาวยุภาพร นามบุญศรี 10,000            บาท

1543 นางสาวพรนิภา คนงาม 10,000            บาท

1544 นายยุทธนา สมสิน 10,000            บาท

1545 นายสมศักดิ� เชื�อแก้ว 10,000            บาท

1546 นางสุนิสา จิราพงษ์ 10,000            บาท

1547 นางศีวลี แก้วเขียว 10,000            บาท



1548 นางยัง ฉิมพานิช 10,000            บาท

1549 นายวุฒิ มีไผ่ขอ 10,000            บาท

1550 นางสุข บุญดา 10,000            บาท

1551 นางประเสริฐ เอี�ยมบู่ 10,000            บาท

1552 นายเพิก บุญเกิด 10,000            บาท

1553 นางเตือนใจ เชื�อแก้ว 10,000            บาท

1554 นางสาวเอื�องฟ้า อินทะแสน 10,000            บาท

1555 นางขวัญยืน บุญเกิด 10,000            บาท

1556 นางสาวจันจิรา วงษ์ศรีทา 10,000            บาท

1557 นางปัณณธร คําป้อ 10,000            บาท

1558 นางปรียานุช ชื�นจิตต์ 10,000            บาท

1559 นางสาวจินตนา วงศ์ปุ่น 10,000            บาท

1560 นางสาวศิริรัตน์ มณีอินทร์ 10,000            บาท

1561 นางสาวสุรางค์รัตน์ พลาจิณ 10,000            บาท

1562 นางสาวอัญชุลี ติดต่อ 10,000            บาท

1563 นางสุวิมล ช่วงโชติชวัลกร 10,000            บาท

1564 นางสาววันเพ็ญ คชเสนา 10,000            บาท

1565 นางสาวสุภา สุขโชคกุศล 10,000            บาท

1566 นายสุรศักดิ� นามวิเศษ 10,000            บาท

1567 นางสาวอนัญญา เอกพันธ์ 10,000            บาท

1568 นางสาวทิพยาภรณ์ พุทธรักษา 10,000            บาท

1569 นางสาวสุภิญญา จินดารักษ์ 10,000            บาท

1570 นางกนกสิริ ปาสาจัง 10,000            บาท

1571 นางสาวดุจดาว บุตรตาพา 10,000            บาท

1572 นายประยุทธ หม้อดี 10,000            บาท

1573 นายชุติพนธ์ แสนพรม 10,000            บาท

1574 นายวัฒนนท์ อิสระธรรมกูล 10,000            บาท

1575 นายพีรวัฒน์ รัตนชัยประสิทธิ� 10,000            บาท

1576 นายเรวัต แซ่ย้าง 10,000            บาท

1577 นายธนกฤต รินใจ 10,000            บาท

1578 นางชุติมันต์ แซ่ย้าง 10,000            บาท



1579 นายมนตรี จันทร์สร้อย 10,000            บาท

1580 นายสมัชชา อ่องกี� 10,000            บาท

1581 นางสาวละมัย มีศิลป์ 10,000            บาท

1582 นางสาวอภิญญา สุขสนาน 10,000            บาท

1583 นายสุติ ไชยจักร 10,000            บาท

1584 นายปิติพงษ์ จันทร์เกตุ 10,000            บาท

1585 นางสาวกมลชนก สุภชัยพานิชพงศ์ 10,000            บาท

1586 นางสาวกาญจนา เห็นงาม 10,000            บาท

1587 นายธีรพงศ์ ประสานสงค์ 10,000            บาท

1588 นายปวริศร์ อินทพุก 10,000            บาท

1589 นางสาวทิพธิดา มาเที�ยง 10,000            บาท

1590 นายวิทยา ทองรินทร์ 10,000            บาท

1591 นายทองเพชร สารมะโน 10,000            บาท

1592 นายพงศ์ธร วรรณกิจ 10,000            บาท

1593 นางกาญจนา มาชม 10,000            บาท

1594 นางชลลดา วงศ์หล่มแก้ว 10,000            บาท

1595 นายไฉน บัวระภา 10,000            บาท

1596 นายสมศักดิ� ศรีจริยา 10,000            บาท

1597 นางสาวอุษา ศรีสมพร 10,000            บาท

1598 นางสาวนภาพร แก้วเจริญ 10,000            บาท

1599 นางสาวนัซรียา วามิง 10,000            บาท

1600 นายธนู มีกา 10,000            บาท

1601 นางศรีธร ทิพจร 10,000            บาท

1602 นางสายทอง หม้อดี 10,000            บาท

1603 นางสุพิน วระนาม 10,000            บาท

1604 นายสมชาติ อุทัง 10,000            บาท

1605 นางภัคจิรา รินใจ 10,000            บาท

1606 นางสาวอุไร เรืองเดช 10,000            บาท

1607 นางนุชนภา เกื�อเดช 10,000            บาท

1608 นายสุนทร จงริน 10,000            บาท

1609 นางมาหวัน คงสง 10,000            บาท



1610 นางสาวสมเชื�อ นนทยา 10,000            บาท

1611 นายบุญพร้อม ฉิมลี 10,000            บาท

1612 นางโสภา นาทุ่งนุ้ย 10,000            บาท

1613 นางจําเป็น พงษ์สถิตย์ 10,000            บาท

1614 นายบุญสม ไชยจักร 10,000            บาท

1615 นางสาวอารีย์ หญีตน้อย 10,000            บาท

1616 นางสาวขวัญเรือน ศรัทธา 10,000            บาท

1617 นางสาวทองสุข จิตต์เจริญ 10,000            บาท

1618 นางสาวสุมาลี พรมจันทร์ 10,000            บาท

1619 นางสาวสุภี ชาญศรี 10,000            บาท

1620 นางจินดา สว่างแจ้ง 10,000            บาท

1621 นางแหม่ม กลิ�นสุข 10,000            บาท

1622 นายชาญ สุดแสน 10,000            บาท

1623 นายพร นาคประสพ 10,000            บาท

1624 นายวิทยา เภรินทร์ 10,000            บาท

1625 นายสนอง คงเพชรศักดิ� 10,000            บาท

1626 นายคํารณ พรมชาวนา 10,000            บาท

1627 นายบรรจง ขันตรี 10,000            บาท

1628 นางฐิติญา บัวระภา 10,000            บาท

1629 นายเกียรติ ไชยวงศ์ 10,000            บาท

1630 นายวันนพ เกษมสุข 10,000            บาท

1631 นางสีสุข หงอกสีทา 10,000            บาท

1632 นางสาวกรรณิการ์ พรมมณี 10,000            บาท

1633 นายบัวเรียน เลิศสิทธิไชย 10,000            บาท

1634 นางสาวกมลทิพย์ บูรณะสุคนธ์ 10,000            บาท

1635 นางสาวอลิสา พรหมเจริญ 10,000            บาท

1636 นายพีรวัส เมืองพรหม 10,000            บาท

1637 นางสาวกิตติ�วดี กลิ�นหอม 10,000            บาท

1638 นางสาวรินธาร ศรีสงค์ 10,000            บาท

1639 นางสาวจิตติมา เพ็ชพราว 10,000            บาท

1640 นางสาววิภา คําเงิน 10,000            บาท



1641 นายวีระเทพ มุสิกะรัตน์ 10,000            บาท

1642 นางสมร ชั�งนิยม 10,000            บาท

1643 นายอดุลย์ ตุลาคม 10,000            บาท

1644 นางสวาท สนหา 10,000            บาท

1645 นายอ่อน สุขรมย์ 10,000            บาท

1646 นางกรรณ์ยา เปรมประชา 10,000            บาท

1647 นางอวน ประจิมทิศ 10,000            บาท

1648 นางไพฑูรย์ สิงห์ครุฑ 10,000            บาท

1649 นางกาบแก้ว ประวิเศษ 10,000            บาท

1650 นางสาวนิภาพร เอี�ยมสอาด 10,000            บาท

1651 นางสาวจารุวรรณ ก้อนใส 10,000            บาท

1652 นางสาวรัชฎาภรณ์ สาระเสริฐ 10,000            บาท

1653 นางรอบีอ๊ะ หวังบุศมัน 10,000            บาท

1654 นายนวรัตน์ ตันติธัญญพงษ์ 10,000            บาท

1655 นางสาวสุพัตรา ควนวิไล 10,000            บาท

1656 นางแสงเดือน โพธิ�สว่าง 10,000            บาท

1657 นายศตวุฒิ ชุ่มภิรมย์ 10,000            บาท

1658 นายชัยวัฒน์ จันทร์ผล 10,000            บาท

1659 นางบุศริน ใจสวน 10,000            บาท

1660 นายสมชาติ ลําดับ 10,000            บาท

1661 นางสาวดวงใจ พรมนา 10,000            บาท

1662 นางสาวรจยา รักษากุล 10,000            บาท

1663 นายสําราญศักดิ� วงศ์ช่วย 10,000            บาท

1664 นางภัทราภรณ์ คําจีน 10,000            บาท

1665 นางสาวกชพร ศิริแก้ว 10,000            บาท

1666 นางสาวฐิติมา โคตรสีกุล 10,000            บาท

1667 นายทิวา ทับประเสริฐ 10,000            บาท

1668 นางพยุง แก้วนํ�าสุก 10,000            บาท

1669 นางสาวทัศนีย์ คําแสง 10,000            บาท

1670 ว่าที�ร้อยตรีพิเชษฐ วิเชียรสรรค์ 10,000            บาท

1671 นางสาวศิริพร หาญบุญศรี 10,000            บาท



1672 นางสาวศิริลักษณ์ ไวว่อง 10,000            บาท

1673 นางสาวสุภาวดี แสงจันทร์ 10,000            บาท

1674 นายวิวัฒน์ มีบุญ 10,000            บาท

1675 นางศรีเวียง บัวชุม 10,000            บาท

1676 นางสาวสุรีรัตน์ จันทรสุกรี 10,000            บาท

1677 นางสาวกันยารัตน์ ตันยา 10,000            บาท

1678 นางพรทิพย์ ชัยอิ�นแก้ว 10,000            บาท

1679 นางแววตา จันทรประเสริฐ 10,000            บาท

1680 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มเมือง 10,000            บาท

1681 นายธนกร อินทร 10,000            บาท

1682 นางสาวธัญญารัตน์ มณีรัตน์ 10,000            บาท

1683 นางสาวนภัสร ดีแล้ว 10,000            บาท

1684 นายปิยะ ยอดยิ�ง 10,000            บาท

1685 นางสาวจอมขวัญ กลิ�นบุบผา 10,000            บาท

1686 นายขวัญชัย ศรีเลิศ 10,000            บาท

1687 นางสาวลักขณา ฤกษ์อุดม 10,000            บาท

1688 นางสาวปาริฉัตร นวลแตง 10,000            บาท

1689 นางมยุรี ประสงค์ผล 10,000            บาท

1690 นายวิชัย แซ่ตัน 10,000            บาท

1691 นายพิเชษฐ ชนิษดา 10,000            บาท

1692 นางสาวสุธาทิพย์ หยุดยั�ง 10,000            บาท

1693 ว่าที�ร้อยตรีหญิงธัญญาพร พลัดบุญ 10,000            บาท

1694 นายณัฐวุฒิ นรพงษ์ 10,000            บาท

1695 นางสาวเมธินี จันทเดช 10,000            บาท

1696 นางสาวสุพัตรา นันตาเวียง 10,000            บาท

1697 นางสาวมนชยา ไฝเครือ 10,000            บาท

1698 นายประสาน พรสนิทกุล 10,000            บาท

1699 นายสําราญ ทองคํา 10,000            บาท

1700 นางสาวฤดี คล่องสั�งสอน 10,000            บาท

1701 นางสาวอรุณ ชูพันธ์ 10,000            บาท

1702 นางวลัยลักษณ์ วิศิษฏานันท์ 10,000            บาท



1703 นางเยาวพร ศักดิ�เจริญชัยกุล 10,000            บาท

1704 นางวันดี ด้วงมาก 10,000            บาท

1705 นายปรมินทร์ เพ็งแพ 10,000            บาท

1706 นางมนัสนันท์ ยศปัญญา 10,000            บาท

1707 นางวันเพ็ญ ธรรมจารีย์ 10,000            บาท

1708 นางประจวบ บัวชุม 10,000            บาท

1709 นางจิระพันธ์ จันทร์ประเสริฐ 10,000            บาท

1710 นางสาวเตือนใจ เจริญหุ่น 10,000            บาท

1711 นางทองห่อ สอนมณี 10,000            บาท

1712 นางปราณี ทัดเที�ยง 10,000            บาท

1713 นางเพียง มนเดช 10,000            บาท

1714 นางวาริน มิ�งขวัญ 10,000            บาท

1715 นายสนม บุญประสพ 10,000            บาท

1716 นายสุพจน์ ม่วงเอี�ยม 10,000            บาท

1717 นางสุมาลี หวังเจริญ 10,000            บาท

1718 นางสําราญ พรสนิทกุล 10,000            บาท

1719 นางทองอยู่ บัวมี 10,000            บาท

1720 นางลําพึง สีดา 10,000            บาท

1721 นางพรอุทิศ พิสิทธิ� 10,000            บาท

1722 นายจีระศักดิ� ภูหัวดอน 10,000            บาท

1723 นายอุลัย จงเทพ 10,000            บาท

1724 นางสุธิชา ภูพิพัฒน์ 10,000            บาท

1725 นายนุจิตร สิงอ่อน 10,000            บาท

1726 นายกุศล บุญรัตน์ 10,000            บาท

1727 นางสาวอิงครัตน์ มงคลสินธุ์ 10,000            บาท

1728 นางสาวณัฐพัชร์ อิ�มแมน 10,000            บาท

1729 นางสาวบุญญาดา คําอ้อ 10,000            บาท

1730 นายวุฒินันท์ ศรีภา 10,000            บาท

1731 นางสาวชุติมา โลหิต 10,000            บาท

1732 นางสาวอภิรดี ชาวเขา 10,000            บาท

1733 นางสาวเกศทิพย์ ผลบุญ 10,000            บาท



1734 นายสรายุทธ คงสวัสดิ� 10,000            บาท

1735 นางอัจฉรา จั�นวิชิต 10,000            บาท

1736 นางสาวประวีณา บุรวัฒน์ 10,000            บาท

1737 นายก้าน หัสดร 10,000            บาท

1738 นายอั�ว จันทะราช 10,000            บาท

1739 นางสาวพิมพ์ชนก วัจรินทร์ 10,000            บาท

1740 นางสาวประภาพร วิทยผโลทัย 10,000            บาท

1741 นางประภาศรี พรมนนท์ 10,000            บาท

1742 นายวิจิต โสภา 10,000            บาท

1743 นายไพทูลย์ ไชยฮาต 10,000            บาท

1744 นายวีระศักดิ� แสงจําปา 10,000            บาท

1745 นางสาวสุพัชรินทร์ ชมภูนุกูลรัตน์ 10,000            บาท

1746 นายเกรียงไกร โสภาชื�น 10,000            บาท

1747 นางวาสนา ผมหงษ์ 10,000            บาท

1748 นางสาวนิยม กุลสอนนาน 10,000            บาท

1749 นายวุฒิชัย เคนงาม 10,000            บาท

1750 นางสาวสุกันยา บุญวิระวรรณ์ 10,000            บาท

1751 นางทิวา ภูโปร่ง 10,000            บาท

1752 นางดวงจันทร์ สิงอ่อน 10,000            บาท

1753 นายคําใบ ภูพิพัฒน์ 10,000            บาท

1754 นางซ่อนกลิ�น พิมพะจักร์ 10,000            บาท

1755 นายจําลอง ภูสายเสมา 10,000            บาท

1756 นางวรรณดี อุ่นละออ 10,000            บาท

1757 นางอ้อย จงเทพ 10,000            บาท

1758 นางประภาพร วรวรรณ 10,000            บาท

1759 นางปราณี สอนซ้าย 10,000            บาท

1760 นางบุญปอง ศรีภา 10,000            บาท

1761 นางฉาญารักษ์ สุขพันธ์ 10,000            บาท

1762 นางพุ่มพวง เชื�อตากวัก 10,000            บาท

1763 นางจําเนียร แง้พรหม 10,000            บาท

1764 นางครองทรัพย์ ม่อมพะเนาว์ 10,000            บาท



1765 นายถนอม ศรีแพง 10,000            บาท

1766 นางสาวกนกพร พรรณาภพ 10,000            บาท

1767 นางสาววิภาวี โพธิ�ศรีขาม 10,000            บาท

1768 นางสาวทิพวรรณ อุพันทา 10,000            บาท

1769 นางประดับศรี เงินมั�น 10,000            บาท

1770 นางสาวพิราวรรณ วสุนันท์ 10,000            บาท

1771 นางสาวดุจดาว แสงธิ 10,000            บาท

1772 นางสาวพิสมัย ไชยวรรณ 10,000            บาท

1773 นางปรียดา สมสวย 10,000            บาท

1774 นางสาววิภาดา สุจริต 10,000            บาท

1775 นายบัญชา พรสิงห์ 10,000            บาท

1776 นางธนพร ศรีเจริญ 10,000            บาท

1777 นายอดิศักดิ� ป้องมี 10,000            บาท

1778 นางปรีญาภรณ์ ภาชนะวรรณ 10,000            บาท

1779 นางสาวกัญญาณี ศรีลําดวน 10,000            บาท

1780 นางพิศมัย สายธนู 10,000            บาท

1781 นางสมควร วัฒายุ 10,000            บาท

1782 นายวิรัตน์ นามพิลา 10,000            บาท

1783 นายบุญศรี เข็มศรีรัตน์ 10,000            บาท

1784 นายอุด ไชยจันลา 10,000            บาท

1785 นายพวงเพชร ศรีใส 10,000            บาท

1786 นายทองดี แสงชราศรี 10,000            บาท

1787 นางจารึก สุภาไชยกิจ 10,000            บาท

1788 นางสาวสุภาวรรณ สายหมั�น 10,000            บาท

1789 นางสาวเนตรนภา ศรีประจันทร์ 10,000            บาท

1790 นางมณีรัตน์ บุษย์ปฐมกุล 10,000            บาท

1791 นางสาวจุฑารัตน์ เกตุนอก 10,000            บาท

1792 นายพิพัฒน์ ชัยพฤกษ์ 10,000            บาท

1793 นางสาวธันย์ชนก นาไต้ 10,000            บาท

1794 นางสาวเหมือนฝัน สุขยืน 10,000            บาท

1795 นางสาวสุภาพร ผ่องสอาด 10,000            บาท



1796 นางสาวยุพา ดาเจริญ 10,000            บาท

1797 นางสาวณัฐกมล พรมทัต 10,000            บาท

1798 นางสาวโสภาวดี ประเสริฐ 10,000            บาท

1799 นางสาวชลธิดา แก้วศรีนวม 10,000            บาท

1800 นายสุวัฒน์ แสนบัวคํา 10,000            บาท

1801 นายอนุศิษฏ์ ไพบูลย์พิมลพร 10,000            บาท

1802 นายวรโชติ สนธิเดช 10,000            บาท

1803 นางชด เชียงคํา 10,000            บาท

1804 นายบรรจง เสมสฤษดิ� 10,000            บาท

1805 นางสาวเพชราภรณ์ สิงห์จันทร์ 10,000            บาท

1806 นางนงค์ลักษณ์ พราหมชม 10,000            บาท

1807 นายประสงค์ สารทรัพย์ 10,000            บาท

1808 นางกาญจนมาศ นิลสม 10,000            บาท

1809 นางสาวอังคณา รักเส้ง 10,000            บาท

1810 นางสาวทิพวรรณ วิชัยดิษฐ 10,000            บาท

1811 นางสาวรัชดา เพชรรักษ์ 10,000            บาท

1812 นายอนุรักษ์ ศรีสุข 10,000            บาท

1813 นายณัฐพงษ์ ยังสกุล 10,000            บาท

1814 นางสาวอาภาภรณ์ นุ่มนิ�ม 10,000            บาท

1815 ว่าที�ร้อยตรีหญิงวิมลรัตน์ อินทสุรัช 10,000            บาท

1816 นางสาวอุทุมพร เพชรรัตน์ 10,000            บาท

1817 นายชิษณุพงศ์ มหานิล 10,000            บาท

1818 นางสาวรัตนา ธนบัตร 10,000            บาท

1819 นางวนิดา วิชัยดิษฐ์ 10,000            บาท

1820 นางสาวเรวดี สมานไทย 10,000            บาท

1821 นายวีรพล ธรรมสาร 10,000            บาท

1822 นายนคร ทําเลดี 10,000            บาท

1823 นายนพพร หนูไข่ 10,000            บาท

1824 นางพัณณ์ชิตา แตงประดิษฐ์สิริ 10,000            บาท

1825 นางสาวธารวิมล ชลภักดี 10,000            บาท

1826 นางสาวนันฐ์ฑิตา ช่วยนุสนธ์ 10,000            บาท



1827 นางฉลวย รอดเนียม 10,000            บาท

1828 นายอภิรักษ์ ณ สงขลา 10,000            บาท

1829 นายสุชาติ บิลละหีม 10,000            บาท

1830 นางหนูบุญ ดีพร้อม 10,000            บาท

1831 นายสายัณห์ มิ�งเมือง 10,000            บาท

1832 นางวรรณา เพชรรัตน์ 10,000            บาท

1833 นายนพดล กํายาน 10,000            บาท

1834 นางสาววีณา นิจจํารูญ 10,000            บาท

1835 นายนที กัญญามา 10,000            บาท

1836 นางประภาศรี ไชยวงศ์ 10,000            บาท

1837 นายสมภพ ยอดเป็นชัย 10,000            บาท

1838 นางสาวนุชรัตน์ เพิ�มมงคล 10,000            บาท

1839 นางภัทร์วลัญช์ หิรัญกุล 10,000            บาท

1840 นางสาวประไพ หงษา 10,000            บาท

1841 นางฉันทยา ศรอินทร์ 10,000            บาท

1842 นายสุรศักดิ� ศรีวาลัย 10,000            บาท

1843 นางณัฐกมล เนตรกระจ่าง 10,000            บาท

1844 นายสมใจ นันท์แลบ 10,000            บาท

1845 นายชาญพิชญ์คูณ ประสงธนบูรณ์ 10,000            บาท

1846 นางผ่องศรี ถาวรกาญจน์ 10,000            บาท

1847 นางสาวอัจฉรา พรหมศร 10,000            บาท

1848 นางนงลักษณ์ คุ้มพวก 10,000            บาท

1849 นางสาวธัญญารัตน์ เกตุอินทร์ 10,000            บาท

1850 นางสาวมลรดา เพิ�มศิริทรัพย์ 10,000            บาท

1851 นางสาวศรีนวล จีนใจตรง 10,000            บาท

1852 นางสาวศศิธร อุ่นเมืองอินท์ 10,000            บาท

1853 นายเสริม เต๋จ๊ะ 10,000            บาท

1854 นายชลอ วงษา 10,000            บาท

1855 นายอิ�นแก้ว จํานงค์ 10,000            บาท

1856 นายนพดล เป็งพรม 10,000            บาท

1857 นายสมภพ กองวิ 10,000            บาท



1858 นางมลฤดี นันติยะ 10,000            บาท

1859 นางรัชฎาภรณ์ เจริญ 10,000            บาท

1860 นางสาวจิราภัทร ดวงจันทร์น้อย 10,000            บาท

1861 นางสาวหทัยชนก รินฤาษี 10,000            บาท

1862 นายอนันต์ หงษ์อินตา 10,000            บาท

1863 นายมนตรี พงษ์ทรัพย์ 10,000            บาท

1864 นางสาวกฤตชญา ใจเที�ยงตรง 10,000            บาท

1865 นายผัด สนธิ 10,000            บาท

1866 นางติ�บ สนธิ 10,000            บาท

1867 นายซ๊ะ เลาซัง 10,000            บาท

1868 นายเกษม ร่มโพธิ� 10,000            บาท

1869 นายทองยุทธ สุวรรณา 10,000            บาท

1870 นางแสงเดือน โกฏมูล 10,000            บาท

1871 นายพระกิพอ สีลอยอุ่นแก้ว 10,000            บาท

1872 นายศกุนี เส่มือแม่ 10,000            บาท

1873 นายนัทธพงศ์ บุญญา 10,000            บาท

1874 นายธนูฤทธิ� สุระกุล 10,000            บาท

1875 นางสาวลัดดา อั�นทอง 10,000            บาท

1876 นางอารีย์ สุระกุล 10,000            บาท

1877 นายสนั�น หิมโสภา 10,000            บาท

1878 นางอาริยา หิมโสภา 10,000            บาท

1879 นายเฉลิมพล สุวรรณวงศ์ 10,000            บาท

1880 นายนพรุจ ทองทวีวรดี 10,000            บาท

1881 นางสาวสุภาภรณ์ บัวมาศ 10,000            บาท

1882 นางสาวนุสรา เกิดสวัสดิ� 10,000            บาท

1883 นางสาววรลักษณ์ พูลผล 10,000            บาท

1884 นางสาวนัทธิยา จ่าทอง 10,000            บาท

1885 นายอนุชน หมื�นโฮ้ง 10,000            บาท

1886 นายโฟรแมน ดู่มณี 10,000            บาท

1887 นางบุษบา สุยะ 10,000            บาท

1888 นางลัดดา เรืองเดช 10,000            บาท



1889 นายลักษมณ เกาะแก้ง 10,000            บาท

1890 นายสุดที ยอดดี 10,000            บาท

1891 นางสาวรัตนพร ทิพปันนา 10,000            บาท

1892 นางคนึง เต่าแก้ว 10,000            บาท

1893 นายเชาว์ ราชวัตร 10,000            บาท

1894 นายเพิ�ม คํางาม 10,000            บาท

1895 นางสาวศิริ วะสะศิริ 10,000            บาท

1896 นายสนม พรมห์แก้ว 10,000            บาท

1897 นางกมลวัลย์ ชลมาก 10,000            บาท

1898 นายทวน ภูวาดสาย 10,000            บาท

1899 นางสาวอรพิณ มาลาสี 10,000            บาท

1900 นายบุญล้อม ขันเพียแก้ว 10,000            บาท

1901 นางสาววิมลมาศ บุญจูง 10,000            บาท

1902 นายทองเสียน ทองคนทา 10,000            บาท

1903 นายเนฐนภาดา แก้วรักษา 10,000            บาท

1904 นายนิพนธ์ มิ�งมีชัย 10,000            บาท

1905 นายเกษม วังชัง 10,000            บาท

1906 นางนิชานาถ แก่นจันทร์ 10,000            บาท

1907 นางพรพรรณ มั�งตา 10,000            บาท

1908 นายศักดา โชคดี 10,000            บาท

1909 นายอุทัย บัวต้น 10,000            บาท

1910 นายสมพร ไชยบุญ 10,000            บาท

1911 นายอุกฤษฎ์ แขวงเร็ม 10,000            บาท

รวมทุนประกัน 19,110,000     บาท
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