
ลําดับ ชื�อ-สกุล หมายเหตุ

1 นายวชิรวิทย์ หมีนิ�ม 500,000            บาท

2 นางสาวมนทิพย์ ศรีสมบุญ 500,000            บาท

3 นายธีระนันท์ ศรีสมบุญ 500,000            บาท

4 นายกิตติเดช บูชารัมย์ 500,000            บาท

5 นางฉวีวรรณ จันทรักษ์ 500,000            บาท

6 นายอิสรนันท์ จันทรักษ์ 500,000            บาท

7 นายราชภัทร จันทรักษ์ 500,000            บาท

8 นางสาวพรรษมน อิทธิพงษ์ 500,000            บาท

9 นายวีระยุทธ์ ชนะชัย 500,000            บาท

10 นางสาวบรรจง จิตรัมย์ 500,000            บาท

11 นายณชพัฒน์ แก้วปา 500,000            บาท

12 นางสาวจีรนันท์  สมเพาะ 500,000            บาท

13 นายชูชาติ ใหม่หะรา 500,000            บาท

14 นายนิสสัย หวานเสนาะ 500,000            บาท

15 นางชัชณีย์ หวานเสนาะ 500,000            บาท

16 นายณัฐพล เภรินทร์ 500,000            บาท

17 นายเจริญ อุดมผล 500,000            บาท

18 นายยศวริส สัทธยาสัย 500,000            บาท

19 นายณรงค์ศักดิ� รักษา 500,000            บาท

20 นางสาวชนนิกานต์ สัทธยาสัย 500,000            บาท

21 นายทรงพล สุดสวาท 500,000            บาท

22 ด.ญ.พรหมพร สุดสวาท 500,000            บาท

23 นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ 500,000            บาท

24 นายเศกสรรค์ รุ่งแจ้ง 500,000            บาท

25 นายปิติพงษ์ รุ่งแจ้ง 500,000            บาท

26 นายธนบดี รุ่งแจ้ง 500,000            บาท

รายชื�อสมาชิกสมทบกรมวิชาการเกษตร

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

ทุนประกัน



27 นายรุ่งทิพย์ แป้นหมื�นไวย์ 500,000            บาท

28 นายจรัญ ธรรมเรือน 500,000            บาท

29 นายวิริทธิ�พล โค้วอินทร์ 500,000            บาท

30 นางสุขฤดี แสงภัทรเนตร 500,000            บาท

31 นางสดุดี วรรณจักร์ 500,000            บาท

32 นางสาวพิรุณพร วรรณจักร์ 500,000            บาท

33 เด็กหญิงปัณฑิกา วรรณจักร์ 500,000            บาท

34 นายภูษิต ชาวกงจักร์ 500,000            บาท

35 นางสาวพัชรวรรณ พันแนบ 500,000            บาท

36 นายมานพ โสภา 500,000            บาท

37 นายวีระพันธุ์ ขุนพิลึก 500,000            บาท

38 นายกรัณรัช ขุนพิลึก 500,000            บาท

39 นายคงเดช เข็มนาค 500,000            บาท

40 นางอุทร เข็มนาค 500,000            บาท

41 นายบรรชา พวงมาลี 500,000            บาท

42 เด็กหญิงนพรัตน์ สังข์ทอง 500,000            บาท

43 นายณัฐพร บัวยงค์ 500,000            บาท

44 นางเกษประทุม เพชรเล็ก 500,000            บาท

45 นางละออ คงจินดามุนี 500,000            บาท

46 นายณัฐปกรณ์ คงจินดามุนี 500,000            บาท

47 เด็กหญิงเมธาพร คงจินดามุนี 500,000            บาท

48 นายประสาน ปานเจริญ 500,000            บาท

49 นางสุขสม ปานเจริญ 500,000            บาท

50 นายพิภพ หอมสุวรรณ 500,000            บาท

51 ด.ญ.ฟ้าใส ถึงสุข 500,000            บาท

52 นายธีรพงษ์ ถึงสุข 500,000            บาท

53 นางสาวสาริณี กรีธาพล 500,000            บาท

54 นายศราวุธ กรีธาพล 500,000            บาท

55 นายวรินทร อินทรศิริ 500,000            บาท



56 นายสมมาตร ทําสงฆ์ 500,000            บาท

57 นางกาญจนา ปัญญาบุญ 500,000            บาท

58 นายประพันธ์ ชื�องาม 500,000            บาท

59 นายวีรพงษ์ คํานก 500,000            บาท

60 นายศักดา ดอนอยู่ไพร 500,000            บาท

61 นางนงเยาว์ ลือหาญ 500,000            บาท

62 ด.ช.ดุษฎี สุขโต 500,000            บาท

63 ด.ญ.ณัฐสุรางค์ สุขโต 500,000            บาท

64 ด.ญ.พชรวรรณ คุ้มแก้ว 500,000            บาท

65 นายกิตติพงษ์ สีแสง 500,000            บาท

66 นายสวาท กุลชาติ 500,000            บาท

67 นายประเสริฐ กุลชาติ 500,000            บาท

68 นายสิทธิชาติ กุลชาติ 500,000            บาท

69 นายจารึก ประพรม 500,000            บาท

70 น.ส.ลลิตา  เจริญกาศ 500,000            บาท

71 นายจิรศักดิ� จันทรสันติกุล 500,000            บาท

72 นายมนัสวิน ตันวีนุกูล 500,000            บาท

73 นายกฤป รัตนวราหะ 500,000            บาท

74 ด.ญ.ไปรยา ชื�นชม 500,000            บาท

75 นายศุภกฤต อาระลา 500,000            บาท

76 นางสุจิตรา ภูอาจ 500,000            บาท

77 นางสาคร ภูนํ�าเย็น 500,000            บาท

78 นางวิไล อรุณสิทธิ� 300,000            บาท

79 นางต้อย บุญวิลัย 300,000            บาท

80 นางสาวรุจิรดา บูชารัมย์ 300,000            บาท

81 ด.ญ.รุจรดา บูชารัมย์ 300,000            บาท

82 นางสาวบุญชู จํารัส 300,000            บาท

83 นางสมพร จันทะมาส 300,000            บาท

84 นางสาวดาริน ชิณแสน 300,000            บาท



85 นายปฏิภัทร มีสุข 300,000            บาท

86 นางสาวปฏิมา มีสุข 300,000            บาท

87 นายวิเชษฐ์ แก้วปา 300,000            บาท

88 นายสุเมธ สุวรรณา 300,000            บาท

89 นายธีรพล แดนจอหอ 300,000            บาท

90 นายสัมพันธ์ รักษาพราหมณ์ 300,000            บาท

91 นายณภัทร หิรัญกุล 300,000            บาท

92 นายธวัช ขวัญดี 300,000            บาท

93 นายธเนตร ขวัญดี 300,000            บาท

94 นายสาธิต ขวัญดี 300,000            บาท

95 นายวีระศักดิ� สุ่มศิริ 300,000            บาท

96 ด.ญ.ณัฐพร ธรรมมา 300,000            บาท

97 นายจารึก ศรีพงษ์ 300,000            บาท

98 นายชนะศักดิ� จันปุ่ม 300,000            บาท

99 นายชวน เบญจวรรณ์ 300,000            บาท

100 นางยุพรัตน์ มีชัยภูมิ 300,000            บาท

101 ด.ช.ธนกร นํ�าเขียว 300,000            บาท

102 ด.ช.ธนาธิป นํ�าเขียว 300,000            บาท

103 นางสาวจิตราภรณ์  รักษา 300,000            บาท

104 นายพรชัย ธรรมชัย 300,000            บาท

105 นายวิธวิทย์ ธรรมชัย 300,000            บาท

106 นางจิราพร นํ�าเขียว 300,000            บาท

107 นางสาวอรปรียา แก้วอยู่ 300,000            บาท

108 ด.ช.จิรายุ แก้วอยู่ 300,000            บาท

109 นายอรรถพล วงษ์ภักดี 300,000            บาท

110 นายเอกรัฐ นุยอนรัมย์ 300,000            บาท

111 นายไพร หาภา 300,000            บาท

112 นางหนูกร ใหญ่ผา 300,000            บาท

113 ด.ช.กิตติภณ ใหญ่ผา 300,000            บาท



114 ด.ญ.กฤตภรณ์ ใหญ่ผา 300,000            บาท

115 นายคณิน โสภา 300,000            บาท

116 ด.ช.อภิวัชร์ มากท่า 300,000            บาท

117 นางสาวนราภรณ์ มีพืชน์ 300,000            บาท

118 นางสาวกุลนิษฐ ภูสีเขียว 300,000            บาท

119 ด.ญ.ศุภาพิชณ์ ภูสีเขียว 300,000            บาท

120 นางสมปอง กลิ�นจันทร์ 300,000            บาท

121 นางจิรวดี แดงพวง 300,000            บาท

122 นายเบ็ญจพล พูลผล 300,000            บาท

123 นายภูริวัจน์ แตงประดิษฐ์สิริ 300,000            บาท

124 นางสาวสุวรรณี ทองนะ 300,000            บาท

125 นางสาววนิดา ทองนะ 300,000            บาท

126 นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น 300,000            บาท

127 นายณฐกร เอกอุ่น 300,000            บาท

128 นางสาววาสนา โสภา 300,000            บาท

129 นางรัชยา ไวนิยมพงศ์ 300,000            บาท

130 นายกิจจา กล้าหาญ 300,000            บาท

131 นายชวนันท์ บุญผาสุข 300,000            บาท

132 นางแถม ผลถาวรสุข 300,000            บาท

133 นายไอศูรย์ ไผ่ล้อมวรกุล 300,000            บาท

134 นางสาวรุ่งทิพย์ โรจนนาวิน 300,000            บาท

135 เด็กหญิงณัฐฐพร โรจนนาวิน 300,000            บาท

136 นายพงษ์ศักดิ� กอกัน 300,000            บาท

137 นางวรรณรัตน์ สุวรรณเสน 300,000            บาท

138 นางปัทมพร เรืองเที�ยง 300,000            บาท

139 นายสุธิพงษ์ เทียนเงิน 300,000            บาท

140 นางสาวลักษณาพร กัลยาณมิตร 300,000            บาท

141 นายลัทธพล กัลยาณมิตร 300,000            บาท

142 นางสาวบุณยาพร กัลยาณมิตร 300,000            บาท



143 นายวิษณุ สุขสันติมาศ 300,000            บาท

144 นายเชาวลิต สุขสันติมาศ 300,000            บาท

145 นายพิมพา งวงช้าง 300,000            บาท

146 นางมารศรี งวงช้าง 300,000            บาท

147 นายกิตติพงศ์ งวงช้าง 300,000            บาท

148 นายวิรัตน์ เหมหมื�นไวย 300,000            บาท

149 นายเศรษฐพัส บุรวัฒน์ 300,000            บาท

150 นายสมพิศ โยมะบุตร 300,000            บาท

151 นางอรุณรัตน์  โยมะบุตร 300,000            บาท

152 นายทศพล พันธ์เพลิงพฤกษ์ 300,000            บาท

153 นายถาวร คําถาวร 300,000            บาท

154 นายนิกร คําถาวร 300,000            บาท

155 นางสาวปรียานุช ศรีษะภูมิ 300,000            บาท

156 นางสาวไสว แสนงาม 300,000            บาท

157 นางสาวจิราพัชร ปรีวาสนา 300,000            บาท

158 ด.ญ.สุมิตตรา ปีวาสนา 300,000            บาท

159 น.ส.ขวัญบุญ ฆารฤทธิ� 300,000            บาท

160 นายพัทยา เดชโสม 300,000            บาท

161 นายประดุง อิ�มภักดิ� 300,000            บาท

162 นายจตุพร ภูอิ�นอ้อย 300,000            บาท

163 นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูอิ�นอ้อย 300,000            บาท

164 นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูอิ�นอ้อย 300,000            บาท

165 ด.ญ.จิรัชญา ตะธุง 300,000            บาท

166 นางสาวศิริวิมล สุธรรมมา 300,000            บาท

167 นายบุญเหลือ บุญมี 200,000            บาท

168 นายณัฐพงษ์ บุญมี 200,000            บาท

169 นางสาวพุธิตา ถาโน 200,000            บาท

170 นายพลกฤษณ์ การรักษา 200,000            บาท

171 นายปรัชญา เครืองรัมย์ 200,000            บาท



172 นางสาวสุอังธณา ประทุมรุ่ง 200,000            บาท

173 นางสาววิไลวรรณ จังพล 200,000            บาท

174 ด.ญ.ภัทร เจริญโภค 200,000            บาท

175 ด.ญ.ภู่ เจริญโภค 200,000            บาท

176 นางอุทิศ เขาแก้ว 200,000            บาท

177 นายศุภกฤต เขาแก้ว 200,000            บาท

178 นางสาวสุธินี เขาแก้ว 200,000            บาท

179 นางสมสมร นาคเกษม 200,000            บาท

180 นายเผ่าพันธ์ พันธุวิทย์ 200,000            บาท

181 นายจิรานุวัฒน์ โอชํารัมย์ 200,000            บาท

182 ด.ญ.สุชาดา แซ่ตั�ง 200,000            บาท

183 นางจิตรา เผือกผ่อง 200,000            บาท

184 นางสาวรัชนีกร แก้วปา 200,000            บาท

185 นางทับทิม เสนามวงศ์ 200,000            บาท

186 นางสาวศิลป์ศุภา เสนามวงศ์ 200,000            บาท

187 นายทรงภพ เสนามวงศ์ 200,000            บาท

188 นางฟองจันทร์ กรรณิกา 200,000            บาท

189 นางสาวมณฑกานต์ พากํ�า 200,000            บาท

190 นางสาวชนากานต์ พากํ�า 200,000            บาท

191 นางณัฐ์สนันท์ ปาคํา 200,000            บาท

192 นางสาวเมธาวี รักษาพราหมณ์ 200,000            บาท

193 จ.อ.อิทธิพงษ์ ไชยโพธิ� 200,000            บาท

194 นางสาวนิรดา ไชยโพธิ� 200,000            บาท

195 นายจามร หาญพล 200,000            บาท

196 ด.ช.เดชานนท์ หาญพล 200,000            บาท

197 ด.ช.ณัฐชนน หาญพล 200,000            บาท

198 นายธีรวัฒน์ เฉื�อยกลาง 200,000            บาท

199 นายอนุวัฒน์ สระเก้า 200,000            บาท

200 นายฉัตรบดินทร์ สังข์ศรีแก้ว 200,000            บาท



201 นางสาวเกตตรา สังข์ศรีแก้ว 200,000            บาท

202 นายพลวัฒน์ กลิ�นสุข 200,000            บาท

203 นางสาวปาริชาติ กลิ�นสุข 200,000            บาท

204 นายอลงกต กลิ�นขจร 200,000            บาท

205 นางสาวสิริวรรณ ชุ่มหัตถา 200,000            บาท

206 ด.ช.ภคพล พิสกร 200,000            บาท

207 นางอรุณ จรูญไชย 200,000            บาท

208 นายศิริศักดิ� จรูญไชย 200,000            บาท

209 นางสาย เขมะคราม 200,000            บาท

210 ด.ช.ธนกฤต เบญจวรรณ์ 200,000            บาท

211 นางไสว นาคสกุล 200,000            บาท

212 นางทรรศนะ นาคสกุล 200,000            บาท

213 นางสาวจิดาภา นาคสกุล 200,000            บาท

214 นางมณีวรรณ ชูเวช 200,000            บาท

215 นางสาวพราวรวี ชูเวช 200,000            บาท

216 นายกษิดิศ ศรีสังข์ 200,000            บาท

217 ด.ญ.กฤตชญา ศรีสังข์ 200,000            บาท

218 นายวันชัย ฉิมนาค 200,000            บาท

219 นางสาวณิชมน คําป้อ 200,000            บาท

220 นายวรายุทธ แสนคําลือ 200,000            บาท

221 นายนัฐพงษ์ วงษ์ภักดี 200,000            บาท

222 นางสาวปริฉัตร ปัสสาแก้ว 200,000            บาท

223 นายปกรณ์ ดารักษ์ 200,000            บาท

224 นายสมศักดิ� แก้วเงิน 200,000            บาท

225 นางสาวฉันทิวา บุบผาประเสริฐ 200,000            บาท

226 นายพงษ์วิวัฒน์ บุบผาประเสริฐ 200,000            บาท

227 นายกรภัทร์ เหมะธุลิน 200,000            บาท

228 นางสาวศริญญา แก้วประดับ 200,000            บาท

229 นายวสันต์ แสงวะนาค 200,000            บาท



230 นางกานดา บุณยัษเฐียร 200,000            บาท

231 ด.ช.ต้นตระกุล นุยอนรัมย์ 200,000            บาท

232 นายเสฎฐวุฒิ เมืองจันทร์ 200,000            บาท

233 นายอาทิ ชื�นชม 200,000            บาท

234 นางพนมวัลย์ บัวบางกรูด 200,000            บาท

235 นางสาวธนิตสรณ์ บัวบางกรูด 200,000            บาท

236 นางสาววริญธร บัวบางกรูด 200,000            บาท

237 นายวีรวัฒน์ เชื�ออู่ทรัพย์ 200,000            บาท

238 นายธีระวัฒน์ เชื�ออู่ทรัพย์ 200,000            บาท

239 นายเฉลิมพงค์ อินทมงคล 200,000            บาท

240 นายพงศ์ศิริ อินทมงคล 200,000            บาท

241 นางสาวกุศลิน หิรัญ 200,000            บาท

242 นายธนรัฐ หิรัญ 200,000            บาท

243 นายโสภณ อุตรพงษ์ 200,000            บาท

244 นางณัฐกาญจน์ จังอินทร์ 200,000            บาท

245 นายณัฐชนนท์ จังอินทร์ 200,000            บาท

246 ด.ญ.นันท์นภัส จังอินทร์ 200,000            บาท

247 นางนงลักษณ์ นวลผิว 200,000            บาท

248 นางสาวกชพรรณ นวลผิว 200,000            บาท

249 นางสาววิไลจิตต์ นวลผิว 200,000            บาท

250 นายประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 200,000            บาท

251 ด.ญ.ปิ�นปินัทธ์  ปานคง 200,000            บาท

252 นายธีรกุล ฉิมเอม 200,000            บาท

253 นางปาริชาติ ฉิมเอม 200,000            บาท

254 ด.ญ.ณัฐทิชา ฉิมเอม 200,000            บาท

255 นายณัฐชัย ศิริปอง 200,000            บาท

256 นางเกษร จันทร์ชํานาญ 200,000            บาท

257 นางสาวไพลิน รัศมี 200,000            บาท

258 นายเด่นพงษ์ สุนสนาม 200,000            บาท



259 นายพงษ์พันธ์ สุนสนาม 200,000            บาท

260 นายสมมิตร เพิ�มพูน 200,000            บาท

261 นายนพดล แดงพวง 200,000            บาท

262 นายสุรินทร์ รังสกีนิล 200,000            บาท

263 นายอุดมศักดิ� ศรีแก้ว 200,000            บาท

264 นางสาวภูษณิสา ยศปัน 200,000            บาท

265 นางทิพวรรณ นันทกมลวารี 200,000            บาท

266 นางสาวอังชลี เนียนไธสง 200,000            บาท

267 นางจินธนา ราชสูงเนิน 200,000            บาท

268 นายอภิชาติ ราชสูงเนิน 200,000            บาท

269 นางสาวสุนิศา ราชสูงเนิน 200,000            บาท

270 นางสาวพัฒน์นรี โค้วอินทร์ 200,000            บาท

271 นางสาวอิสรีย์ โค้วอินทร์ 200,000            บาท

272 นายอนุวัฒน์ ฉายถวิล 200,000            บาท

273 นางสาวรัตมณี ฉายถวิล 200,000            บาท

274 เด็กชายบุณยทรรศน์ เอกอุ่น 200,000            บาท

275 นางวาสนา สงฆนาม 200,000            บาท

276 นางสาวบุณยาพร สงฆนาม 200,000            บาท

277 นายวรากร สงฆนาม 200,000            บาท

278 นางสาวปวัณรัตน์ มุสิเกิด 200,000            บาท

279 เด็กหญิงรัตน์ณัฐฐ จักรก้านตง 200,000            บาท

280 นางสาวนฤมล มณี 200,000            บาท

281 นางผ่องศรี วงค์ชัย 200,000            บาท

282 นายกิตติศักดิ� วงค์ชัย 200,000            บาท

283 นางสาวมณธินี ผลแก้ว 200,000            บาท

284 นางอัมภา ป่วนกระโทก 200,000            บาท

285 นายอุเทน บุญพร 200,000            บาท

286 เด็กชายภวินท์ สุริยะ 200,000            บาท

287 นางเยาวลักษณ์ พรรคนา 200,000            บาท



288 นางสาวสรินยา บัวตูม 200,000            บาท

289 นางสาวพิมพ์นารา ไผ่ล้อมวรกุล 200,000            บาท

290 นางสิริพร ภาคีมุข 200,000            บาท

291 เด็กชายณัฐภูมินทร์ แท่นสอน 200,000            บาท

292 นายสุทธิพจน์ ทิพย์ละไม 200,000            บาท

293 นางสาวศิรินันท์ จาสันเที�ยะ 200,000            บาท

294 นางสาวอภิสรา จาสันเที�ยะ 200,000            บาท

295 นายระวี เจียรวิภา 200,000            บาท

296 นางกาญจนธัช สะรุโณ 200,000            บาท

297 นายอดิศัย ถาวรกาญจน์ 200,000            บาท

298 นางนิยดา แสงอรุณ 200,000            บาท

299 นายณรงค์ แสงอรุณ 200,000            บาท

300 นายเกียรติพันธิ� หอมสมบัติ 200,000            บาท

301 นายศรวัจน์ แดงเดช 200,000            บาท

302 นางสาวอาภาภรณ์ สิงห์สวัสดิ� 200,000            บาท

303 นางสาวอภิษฎา สิงห์สวัสดิ� 200,000            บาท

304 นายธัญพิสิษฐ์ เกตุปิ�นทอง 200,000            บาท

305 นางสาวประไพ รินระทัย 200,000            บาท

306 นายปราโมทย์ เรืองปาน 200,000            บาท

307 นางสาวมิตรตรา เรืองปาน 200,000            บาท

308 นายอุดม รุ่งพลอย 200,000            บาท

309 นางมะลิ รุ่งพลอย 200,000            บาท

310 นางทองจันทร์ ประเสริฐ 200,000            บาท

311 นายพงศกร แก้วศรีนวม 200,000            บาท

312 นางสาวปุณยนุช วงศ์จันทรา 200,000            บาท

313 นางประเสริฐ สะอาดใจ 200,000            บาท

314 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ 200,000            บาท

315 นายสุรสิทธิ� สะอาดใจ 200,000            บาท

316 ด.ญ.พัทธมาดา กอกัน 200,000            บาท



317 ด.ญ.พณณพัชร์ กอกัน 200,000            บาท

318 นางสาวกันย์นรี ใชยประเสริฐ 200,000            บาท

319 นางแน่งน้อย ทะสวัสดิ� 200,000            บาท

320 นายพีรดนย์ ทะสวัสดิ� 200,000            บาท

321 นางสาวธนัญชนก ทะสวัสดิ� 200,000            บาท

322 นายเหมือน เทียนเงิน 200,000            บาท

323 นางสําลี เทียนเงิน 200,000            บาท

324 นางประไพ นิลเหล็กเพชร 200,000            บาท

325 นายนัฐพงษ์ นิลเหล็กเพชร 200,000            บาท

326 นายพิเชษฐ์ นิลเหล็กเพชร 200,000            บาท

327 นายคมกฤช สมสิน 200,000            บาท

328 นางปราณี ไชยบุตร 200,000            บาท

329 นายวิสันต์ คําสิทธิ� 200,000            บาท

330 นางสุมิตรา คําอ้อ 200,000            บาท

331 นางสาวณัฐพร พนาลิกุล 200,000            บาท

332 นายนิด บรรลุดี 200,000            บาท

333 นายเกรียงศักดิ� คําสิทธิ� 200,000            บาท

334 นายปรเมษฐ์ อินทรักษา 200,000            บาท

335 ด.ญ.ณัฏฐ์นรี สุขสําราญ 200,000            บาท

336 นางสาวธิดารัตน์ บุญศรีฤกษ์ 200,000            บาท

337 นายณัฐวัฒน์ พนาลิกุล 200,000            บาท

338 นางสาวณัฐริกา พนาลิกุล 200,000            บาท

339 ด.ญ.พิชญาภา ใหญ่จันทึก 200,000            บาท

340 นางบุปผา พูลพันธ์ 200,000            บาท

341 นายพิทักษ์ หวานใจ 200,000            บาท

342 นางสันสนีย์ หวานใจ 200,000            บาท

343 นายศักดิ�ชัย ทีฆะพันธ์ 200,000            บาท

344 นางสาวพัชราวรรณ ทีฆะพันธ์ 200,000            บาท

345 นายภานุวัฒน์ ทีฆะพันธ์ 200,000            บาท



346 นางดวงพร ศิริวรรณ 200,000            บาท

347 นายอินทัช จันทร์เรือง 200,000            บาท

348 นางสาวปริยากร หวังผล 200,000            บาท

349 นายเทวฤทธิ� อัมภรัตน์ 200,000            บาท

350 จ.ส.อ.บุญทวี อดกลั�น 200,000            บาท

351 นายณัฐธัญ แสนเมือง 200,000            บาท

352 นางคําพัน เกตุสุวงษ์ 200,000            บาท

353 นางสาวนันทภัค เกตุสุวงษ์ 200,000            บาท

354 นายพิเชษฐ์ ชุ่มวิเศษ 200,000            บาท

355 นายสวาท ใจรัตน์ 200,000            บาท

356 นางสงวน ใจรัตน์ 200,000            บาท

357 นายชัยณรงค์ หาพันนา 200,000            บาท

358 นายมังกร จันธะวัตร์ 200,000            บาท

359 นางสาวกาญจนา วงษาเหวก 200,000            บาท

360 นางสาวจันทร์มลี  พันธ์แก่น 200,000            บาท

361 นายวุฒิพงศ์  งามแว่น 200,000            บาท

362 นายจักรกฤษณ์  โมราสุข 200,000            บาท

363 นางขวัญจิต  วงศ์ษา 200,000            บาท

364 นายวทัญ�ู วงศ์ษา 200,000            บาท

365 นายกฤษณะ  คําดวงดาว 200,000            บาท

366 นายสุภพ  คําดวงดาว 200,000            บาท

367 นายชัชวาล วงษา 200,000            บาท

368 นายชินวัตร วงษา 200,000            บาท

369 นางสายทอง สมสัตย์ 200,000            บาท

370 นายสถิตย์ สมสัตย์ 200,000            บาท

371 นางสาวภาวิดา สมสัตย์ 200,000            บาท

372 นางวันเพ็ญ แหวนเพชร 200,000            บาท

373 นางพรธนา เปียบุญ 200,000            บาท

374 นางนวพร ยี�สุ่น 200,000            บาท



375 นายโกมล ขุนเนียม 200,000            บาท

376 นางปุ่น กุดโอภาส 200,000            บาท

377 นายคุณากร แก้วนพรัตน์ 200,000            บาท

378 นางสาวจรรทิรา เดชโสม 200,000            บาท

379 นางสาวจิราพร ภูคัดสะมาตร์ 200,000            บาท

380 นางสาวเกศรา บุญดา 100,000            บาท

381 นายวิญ�ู วิชิตตระกูลชัย 100,000            บาท

382 นายอภิสิทธิ� ขาวเอี�ยม 100,000            บาท

383 นางสาววรรณกาญน์  ขาวเอี�ยม 100,000            บาท

384 นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช 100,000            บาท

385 นายกิตติพันธ์ มากพิน 100,000            บาท

386 นางสาวธนาภรณ์ มากพิน 100,000            บาท

387 นายเชิญ มากพิน 100,000            บาท

388 นายพีรพล บุญเกิด 100,000            บาท

389 นางสาวนิภาพร แก้วสุวรรณ 100,000            บาท

390 นางสาวรุจรวี เมืองยม 100,000            บาท

391 นายสุขสันต์ เก่งเขตวิทย์ 100,000            บาท

392 นายอิศรา เคลือบบุญศร 100,000            บาท

393 จ่าสิบเอกฐาปกรณ์ น่วมไกรนอก 100,000            บาท

394 สิบโทภิเษก น่วมไกรนอก 100,000            บาท

395 นางสาวศศิธร หรั�งแก้ว 100,000            บาท

396 นางสาวนวิยา จันทร์คุ้ม 100,000            บาท

397 นางปิยนุช ขําหรุ่น 100,000            บาท

398 นายจิรศักดิ� ขําหรุ่น 100,000            บาท

399 นายวิวัฒน์ ขําหรุ่น 100,000            บาท

400 นางเพชรินทร์ สมสะอาด 100,000            บาท

401 นายพฤกษ์ สมสะอาด 100,000            บาท

402 นายพิทวัส สมสะอาด 100,000            บาท

403 นายชยากร อินสําราญ 100,000            บาท



404 ด.ญ.กฤติกานต์ อินสําราญ 100,000            บาท

405 ด.ช.ชยานันท์ อินสําราญ 100,000            บาท

406 นางสุชาติ วรรณวิศาล 100,000            บาท

407 นายพจน์ เครืองรัมย์ 100,000            บาท

408 นางสาวเสาวภา เครืองรัมย์ 100,000            บาท

409 นางกุศล บุญมา 100,000            บาท

410 นางสาวกนกวรรณ บุญมา 100,000            บาท

411 นายบดินทร์ ณ จินดา 100,000            บาท

412 นางสาวอัจจิมา ณ จินดา 100,000            บาท

413 นายจรัล แสนพรหม 100,000            บาท

414 ด.ช.ปฐมพร รินใจ 100,000            บาท

415 นายอ๊อด วงษ์ศรีทา 100,000            บาท

416 นางจันทร์แรม วงษ์ศรีทา 100,000            บาท

417 นายเลอสันต์  ช่วงโชติชวัลกร 100,000            บาท

418 นางสาวสุริชาดา  ช่วงโชติชวัลกร 100,000            บาท

419 นางขวัญใจ อุทัง 100,000            บาท

420 นางสาวธัญชนก อุทัง 100,000            บาท

421 นายคุณานนท์  ใจเที�ยงตรง 100,000            บาท

422 นางพิกุล มีกา 100,000            บาท

423 นายปัณณวัฒ์ มีกา 100,000            บาท

424 นางอภิญญา หนูไข่ 100,000            บาท

425 นายอมรเทพ หนูไข่ 100,000            บาท

426 นายอินทโชติ  หนูไข่ 100,000            บาท

427 นายทวิช อึ�งโชตินิรันดร์ 100,000            บาท

428 นางสาวจิราภา แซ่อึ�ง 100,000            บาท

429 นางสาวอัญชิสา แซ่อึ�ง 100,000            บาท

430 ด.ช.เศรษฐพล แซ่อึ�ง 100,000            บาท

431 นางสาวกัลยา สารสุวรรณ 100,000            บาท

432 นายโสภณ มณีอินทร์ 100,000            บาท



433 นายชวิน พลาจิณ 100,000            บาท

434 นายชวิศ พลาจิณ 100,000            บาท

435 นางสาวเดือน โคกทับทิม 100,000            บาท

436 นางสาวปนัดดา สมศักดิ� 100,000            บาท

437 ด.ช.รพีพงศ์ นามวิเศษ 100,000            บาท

438 นายพินิจ เห็นงาม 100,000            บาท

439 นายวิมล เห็นงาม 100,000            บาท

440 นางสุพัชรีพร ชินสมบูรณ์ 100,000            บาท

441 นายณฐพงษ์ อินทพุก 100,000            บาท

442 นางสาวณัฐวดี สมัคการ 100,000            บาท

443 นายชินภพ ปิ�นภิบาล 100,000            บาท

444 นายชนสรณ์ เจนทนา 100,000            บาท

445 นายทรรศนะ วรรณประภา 100,000            บาท

446 นายทิวา วรรณประภา 100,000            บาท

447 นางสาวมนต์นภา มะโนเปี�ย 100,000            บาท

448 นางเลี�ยม พรมจันทร์ 100,000            บาท

449 นายเอ บุญศรีทา 100,000            บาท

450 นางวันดี เสวกมาก 100,000            บาท

451 นางสาวทิพมาศ สุ่มศิริ 100,000            บาท

452 นางสาวอัสวีณา แก้ววิเศษ 100,000            บาท

453 นางสาววนัสญา แก้ววิเศษ 100,000            บาท

454 นายกิ�งแก้ว แก้ววิเศษ 100,000            บาท

455 นายอําพล สว่างแจ้ง 100,000            บาท

456 นายพลวัฒน์ กลิ�นสุข 100,000            บาท

457 นางสาวปาริชาติ กลิ�นสุข 100,000            บาท

458 นายบุญเสริม สิงห์คํา 100,000            บาท

459 นางกาญจนา นาคประสพ 100,000            บาท

460 นางสาวพรรณวิภา นาคประสพ 100,000            บาท

461 ด.ญ.ศิรัญญา นาคประสพ 100,000            บาท



462 นางสุนิดา เภรินทร์ 100,000            บาท

463 นางณัฐกาญจน์ เภรินทร์ 100,000            บาท

464 นางสุนีย์ วรรณกิจ 100,000            บาท

465 นางสาวศศิธร วรรณกิจ 100,000            บาท

466 นางสาวณิชกมล วรรณกิจ 100,000            บาท

467 นายกิตติธัช ไชยวงศ์ 100,000            บาท

468 นายวิไล หงอกสีทา 100,000            บาท

469 นางสาวบุศยพรรณ หงอกสีทา 100,000            บาท

470 นางสาวนิภาวรรณ หงอกสีทา 100,000            บาท

471 ด.ช.กิตติคุณ วันกลิ�ง 100,000            บาท

472 ด.ญ.ปุณยนุช วงษ์ภักดี 100,000            บาท

473 ด.ช.ธนวัฒน์ วงษ์ภักดี 100,000            บาท

474 ด.ญ.ภัทรนันท์ อินเจือจันทร์ 100,000            บาท

475 นายสุเชษฐ อินเจือจันทร์ 100,000            บาท

476 นายธนัช อุดมโรจน์ 100,000            บาท

477 นายเจริญศักดิ� นาคแก้ว 100,000            บาท

478 นางทองอยู่ นาคแก้ว 100,000            บาท

479 นางวันดี เมืองพรหม 100,000            บาท

480 ด.ช.ภาณุวัฒน์ แสนไชยา 100,000            บาท

481 ส.ท.อาทิตย์ ดอนคอนขวา 100,000            บาท

482 นางสาวกนกกร ชื�นชม 100,000            บาท

483 นางสาวกนกวรรณ ชื�นชม 100,000            บาท

484 นางอัจฉราภรณ์ ปานมะเริง 100,000            บาท

485 นางสาวศศิธร ปานมะเริง 100,000            บาท

486 ด.ช.วีระวัตร ปานมะเริง 100,000            บาท

487 ด.ญ.ปัณณพร เดชอุดม 100,000            บาท

488 นางสําลี แก้งมุงคุณ 100,000            บาท

489 นางสาวกนกวรรณ แก้วมุงคุณ 100,000            บาท

490 นายอภิวัฒน์ แก้วมุงคุณ 100,000            บาท



491 นางปัณณพร แก้วมณี 100,000            บาท

492 ด.ช.นันทกร แก้วมณี 100,000            บาท

493 นายทีปกร แก้วมณี 100,000            บาท

494 นางลําพรวน วิชาดํา 100,000            บาท

495 นายอธิพงษ์ วิชาดํา 100,000            บาท

496 นางสาวอารียา วิชาดํา 100,000            บาท

497 นางมยุรีรัตน์ ราชพลแสน 100,000            บาท

498 ด.ญ.สิริรัตน์ ราชพลแสน 100,000            บาท

499 นางละมัย กัลปดี 100,000            บาท

500 นายคําภี กัลปดี 100,000            บาท

501 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์ 100,000            บาท

502 นายอานนท์ ศิริวิสุทธิรัตน์ 100,000            บาท

503 นางสาวปุณยนุช ศิริวิสุทธิรัตน์ 100,000            บาท

504 นางสุทิน แช่มชื�น 100,000            บาท

505 นางสาวสุธิดา แช่มชื�น 100,000            บาท

506 นางสาวโยทะกา แช่มชื�น 100,000            บาท

507 นายนพวิชญ พราหมชม 100,000            บาท

508 นางสาวนัฐกานต์ อุ่นใจ 100,000            บาท

509 นางสาวสิรีธร อุ่นใจ 100,000            บาท

510 นางเดือนเพ็ญ ทองทิพย์ 100,000            บาท

511 นายสมนึก ทองทิพย์ 100,000            บาท

512 นายสิริชัย อริยภูชัย 100,000            บาท

513 นางสาวอารยา ศรีแก้ว 100,000            บาท

514 นางสาวญาณิศา ศรีแก้ว 100,000            บาท

515 นายศิวณัฐ บุญประดับ 100,000            บาท

516 นางสาวศิรินารถ บุญประดับ 100,000            บาท

517 นายศิวดล  บุญประดับ 100,000            บาท

518 นายวันณรงค์ ช่วยนุสนธ์ 100,000            บาท

519 นายยรรยง เทพทอง 100,000            บาท



520 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วมอญ 100,000            บาท

521 นางสาวรัตนพร หางวา 100,000            บาท

522 นางสาวรัตนอุบล หางวา 100,000            บาท

523 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 100,000            บาท

524 นายไพจิตร ฉายถวิล 100,000            บาท

525 นายมนุเชษฐ์ มหิมา 100,000            บาท

526 เด็กชายพุฒิภัทร มหิมา 100,000            บาท

527 นายณัฐพงษ์ ทับทิม 100,000            บาท

528 นางสมควร วัฒายุ 100,000            บาท

529 นายเกรียงศักดิ� วัฒายุ 100,000            บาท

530 นายจักรพันธ์ วัฒายุ 100,000            บาท

531 นางประกายเพชร พาภูมิพฤกษ์ 100,000            บาท

532 นางสาวจุฑามาศ พาภูมิพฤกษ์ 100,000            บาท

533 นายมารุต พาภูมิพฤกษ์ 100,000            บาท

534 นายประพงษ์ นามเพ็ง 100,000            บาท

535 นายศรายุทธ นามเพ็ง 100,000            บาท

536 นางสาวศุภลักษณ์ นามเพ็ง 100,000            บาท

537 นายปานตะวัน เทียมพิทักษ์ 100,000            บาท

538 นางสมพิตร์ เทียมพิทักษ์ 100,000            บาท

539 นายชนะ ไชยพรหมมา 100,000            บาท

540 นายขจรศักดิ� วงษ์ปา 100,000            บาท

541 นายชินดนัย วงษ์ปา 100,000            บาท

542 นางสาวชุลีรัตน์ เกียรติมณีรัตน์ 100,000            บาท

543 นายวิชญ์ จันน้อย กัลลประวิทย์ 100,000            บาท

544 นายวิริยะ จันน้อย 100,000            บาท

545 นายสมศักดิ� สุภาไชยกิจ 100,000            บาท

546 นางสาวนุศจีย์ สุภาไชยกิจ 100,000            บาท

547 นายเทพทัต สุภาไชยกิจ 100,000            บาท

548 นางสาวสุกฤตา สุภาไชยกิจ 100,000            บาท



549 นายสยาม ลีชน 100,000            บาท

550 นางรัตภรณ์ เสียงใส 100,000            บาท

551 นางหนูจันทร์ วงค์ละคร 100,000            บาท

552 นายทองอิน วงศ์ละคร 100,000            บาท

553 นายเจือ ขอจงดี 100,000            บาท

554 นางทัศนีย์วรรณ ขอจงดี 100,000            บาท

555 นางสาวพรทิพย์ ศิริแก้ว 100,000            บาท

556 นางจินดา ธิเขียว 100,000            บาท

557 นายธนกฤต ศิริแก้ว 100,000            บาท

558 นายเดชณรงค์ คําจีน 100,000            บาท

559 นายเดชอนันชัย คําจีน 100,000            บาท

560 นางสาวต่อมแก้ว คํ�าจุน 100,000            บาท

561 นายศักดา มีกุล 100,000            บาท

562 นายวิวัฒน์ นวลทา 100,000            บาท

563 นางอารีย์ มีกุล 100,000            บาท

564 นางคณิฎฐ์ษา ชัยชมพู 100,000            บาท

565 นายชยานันต์ ชัยชมภู 100,000            บาท

566 นางสาวชนัญญา ชัยชมภู 100,000            บาท

567 นายกิติพงศ์ แซ่ลิ�ม 100,000            บาท

568 นายบัญชา ขุนราช 100,000            บาท

569 นายพงศ์ภพ ขุนราช 100,000            บาท

570 นายฉลาด ลือศิริ 100,000            บาท

571 นายบุญเสริม ศรอินทร์ 100,000            บาท

572 นายบุญยภาช ศรอินทร์ 100,000            บาท

573 นายทยาวัต ศรอินทร์ 100,000            บาท

574 นายเจริญ เสือด้วง 100,000            บาท

575 นางสาวเพ็ญนิภา เสือด้วง 100,000            บาท

576 นางสาวภัทรพร เสือด้วง 100,000            บาท

577 นางสาววราภรณ์ ไชยสนิท 100,000            บาท



578 นางธนีจันทน์ นิลคูหา 100,000            บาท

579 นายธนธรณ์ กลิ�นหอม 100,000            บาท

580 นางสาวมัชฌุพัฒน์ ศรีสงค์ 100,000            บาท

581 นางสาวพรพรรณ อินทรสกุล 100,000            บาท

582 นายยม ชั�งนิยม 100,000            บาท

583 นายวีระพล สนหา 100,000            บาท

584 นายธีระศักดิ� สนหา 100,000            บาท

585 นายสมรชัย เปรมประชา 100,000            บาท

586 นางสาวนฤมล บุญชัยดุ้ง 100,000            บาท

587 นางสาวณัฐภรณ์ เปรมประชา 100,000            บาท

588 นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ 100,000            บาท

589 นางสาวขนิษฐา ประจิมทิศ 100,000            บาท

590 นายบุญสม สิงห์ครุฑ 100,000            บาท

591 นายสํารอง ประวิเศษ 100,000            บาท

592 นายเอนก ประวิเศษ 100,000            บาท

593 จ.ส.ท.นนทนันท์ สุขพันธ์ 100,000            บาท

594 นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์ 100,000            บาท

595 นางสาวแพรวไพลิน ชมภูนุกูลรัตน์ 100,000            บาท

596 นายพิทักษ์สิน ชมภูนุกูลรัตน์ 100,000            บาท

597 นางปรารถนา โสภา 100,000            บาท

598 นายวีรวัฒน์ ภูโปร่ง 100,000            บาท

599 เด็กหญิงกมลทิพย์ ภูโปร่ง 100,000            บาท

600 รตท.เทิดพงษ์ ภูโปร่ง 100,000            บาท

601 นางสาวกนกภรณ์ โสภาชื�น 100,000            บาท

602 นายเดชดนัย โสภาชื�น 100,000            บาท

603 เด็กชายธรรมภณ โสภาชื�น 100,000            บาท

604 นายบริรักษ์ แง้พรหม 100,000            บาท

605 นายจีระพรรดิ� แง้พรหม 100,000            บาท

606 นายไพบูลย์ ม่อมพะเนาว์ 100,000            บาท



607 นายภาณุมาศ ม่อมพะเนาว์ 100,000            บาท

608 นางบานเย็น บุญโปร่ง 100,000            บาท

609 นางสาวกมลลักษณ์ แดงเดช 100,000            บาท

610 นายพลวัฒน์ แดงเดช 100,000            บาท

611 นางพรปวีร์ แดงเดช 100,000            บาท

612 นายอานนท์ มัดดิน 100,000            บาท

613 นางบัญญัติ ขวัญซ้าย 100,000            บาท

614 นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์ 100,000            บาท

615 นายสิลา พันธุ์บุญรัตน์ 100,000            บาท

616 นางเจริญ ใคร่นุ่นกา 100,000            บาท

617 นายจาฤกษ์ นาไต้ 100,000            บาท

618 นายกิตติคุณ พุทธิปัญญา 100,000            บาท

619 นายกฤษฎา พุทธิปัญญา 100,000            บาท

620 นางสาวเกศิณี อาศัย 100,000            บาท

621 นางสาวรัชนี อ่อนบัวขาว 100,000            บาท

622 นางทองเรียบ แก้วศรีนวม 100,000            บาท

623 นางสาวสําอางค์ แก้วรัก 100,000            บาท

624 นางภูริตา สนิทมัจโร 100,000            บาท

625 นายกฤษณที สนิทมัจโร 100,000            บาท

626 นายสกนธ์ มนต์ประสิทธิ� 100,000            บาท

627 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มนต์ประสิทธิ� 100,000            บาท

628 นางสาวนลินี ทรัพย์มี 100,000            บาท

629 นายพีรณัฐ ทรัพย์มี 100,000            บาท

630 นางสาวนลินี ทรัพย์มี 100,000            บาท

631 นายพีรณัฐ ทรัพย์มี 100,000            บาท

632 นางลําพึง สีดา 100,000            บาท

633 นางสาวสุพิชฌาย์ สีดา 100,000            บาท

634 นางสาวสุกัญญา จํานงค์คิด 100,000            บาท

635 นางสาวปัทมาภรณ์ ลายกลาง 100,000            บาท



636 นางสาวปาริชาติ ลายกลาง 100,000            บาท

637 นางปรานอม จันทร์ขาว 100,000            บาท

638 นายเอกรัฐ จันทร์ขาว 100,000            บาท

639 นางสาววาสนา จันทร์ขาว 100,000            บาท

640 นางโสภิต สมงาม 100,000            บาท

641 นางสาวศิรินภา สมงาม 100,000            บาท

642 นายวศิน สมงาม 100,000            บาท

643 นายอานนท์ สีมาลา 100,000            บาท

644 นางสาวปริญญา พรสนิทกุล 100,000            บาท

645 นายสมทรง ชูพันธ์ 100,000            บาท

646 นายวิรัช วิศิษฏานันท์ 100,000            บาท

647 ด.ญ.พรนับพัน วิศิษฏานันท์ 100,000            บาท

648 ด.ช.รัชภูมิ วิศิษฏานันท์ 100,000            บาท

649 นายนิพนธ์ ด้วงมาก 100,000            บาท

650 นายสาลี สีดา 100,000            บาท

651 นางสาวสุพิชฌาย์ สีดา 100,000            บาท

652 ด.ญ.อารียา วรินทร์ 100,000            บาท

653 ด.ช.รณกร วรินทร์ 100,000            บาท

654 ด.ช.รฐนนท์ วรินทร์ 100,000            บาท

655 นายพีรชัย ไชยวงศ์ 100,000            บาท

656 นายวุฒิชัย ไชยวงศ์ 100,000            บาท

657 นางทับทิม ประสงคราม 100,000            บาท

658 ด.ช.กันตภณ ชูวงศ์ลี 100,000            บาท

659 ด.ช.เอกศิษฎ์ เรืองทอง 100,000            บาท

660 นางสาวพิจิต สัตบุตร 100,000            บาท

661 นางสาวณัฐณิชา สอนซ้าย 100,000            บาท

662 นายนริศ วิทยผโลทัย 100,000            บาท

663 นางหนูคูณ เทศศรีเมือง 100,000            บาท

664 นางสาวพรชนารถ  วัจรินทร์ 100,000            บาท



665 นายภูมี  ฝ้ายเทศ 100,000            บาท

666 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ บุรวัฒน์ 100,000            บาท

667 นายธันวา จั�นวิชิต 100,000            บาท

668 นายคูณ โลหิต 100,000            บาท

669 นางสาวคํามอน มงคลสวัสดิ� 100,000            บาท

670 ด.ญ.นรินทิพย์ ผลบุญ 100,000            บาท

671 นางคําปุ่น ผลบุญ 100,000            บาท

672 นายสุทัด คําอ้อ 100,000            บาท

673 นางสาวกาญจน พรหมพุทธา 100,000            บาท

674 นางอํานวย จันทะราช 100,000            บาท

675 นางสาวชาลิสา จันทะราช 100,000            บาท

676 นายภัทรพล จันทะราช 100,000            บาท

677 นางปานตะวัน คําประเทือง 100,000            บาท

678 ด.ช.ธนกฤต คําสิทธิ� 100,000            บาท

679 นางสาวณัฐณิชา สอนซ้าย 100,000            บาท

680 นายเรียน แสงธิ 100,000            บาท

681 นางทองสิน แสงธิ 100,000            บาท

682 ด.ช.ธีรศักดิ� พลบุบผา 100,000            บาท

683 นางสาวอุไรวรรณ ป้องมี 100,000            บาท

684 ด.ช.ฐิติวัฒน์ ป้องมี 100,000            บาท

685 ด.ญ.อุไรลักษณ์ ป้องมี 100,000            บาท

686 ด.ช.วัทธนชัย พันศิริ 100,000            บาท

687 ด.ช.วัชรพล พันศิริ 100,000            บาท

688 นายจิรศักดิ� วัฒายุ 100,000            บาท

689 นายเกรียงศักดิ� วัฒายุ 100,000            บาท

690 นายจักรพันธ์ วัฒายุ 100,000            บาท

691 นางเวิน วสุนันต์ 100,000            บาท

692 นางสาวพิมพรรณ วสุนันต์ 100,000            บาท

693 นายนพรัตน์ ไชยเสนา 100,000            บาท



694 นายเฉลา ศิริวรรณ 100,000            บาท

695 ด.ญ.นิชานันท์ อดกลั�น 100,000            บาท

696 นางอําพร ศรีโพธิ� 100,000            บาท

697 นายสําลี ศรีโพธิ� 100,000            บาท

698 นางหนูดร ไชยวรรณ 100,000            บาท

699 นายทินกร พันธ์กาง 100,000            บาท

700 นายยุทธจักร์ สมสวย 100,000            บาท

701 นายวีรพล ชูจักร 100,000            บาท

702 นายปัณณ์ ประพรม 100,000            บาท

703 ด.ญ.จิรัชญา ประพรม 100,000            บาท

704 ด.ญ.ศศิกานต์ พรมนนท์ 100,000            บาท

705 นายวิษรุต อินทสุรัช 100,000            บาท

706 ด.ช.ปุณณวิช อินทสุรัช 100,000            บาท

707 ด.ญ.ปัญญาวี อินทสุรัช 100,000            บาท

708 นายสัตยา ยุเหล็ก 100,000            บาท

709 ด.ญ.พลอยขวัญ จันธะวัตร์ 100,000            บาท

710 ด.ญ. ปรางทิพย์ จันธะวัตร์ 100,000            บาท

711 นายกังวาลย์ วงษาเหวก 100,000            บาท

712 นายอภิวัฒน์ ดียิ�ง 100,000            บาท

713 นายชัยวัฒน์ สถานสุข 100,000            บาท

714 ด.ญ.สิริวิมล บุญจูง 100,000            บาท

715 นายเคน สถานสุข 100,000            บาท

716 นายนิพนธ์ โคตรมนตรี 100,000            บาท

717 นายธนวัฒน์ ลาทวี 100,000            บาท

718 ด.ญ.กิตติวรา ลาทวี 100,000            บาท

719 นายชยพล  ปัญสุรินทร์ 100,000            บาท

720 นายศรุจน์  พวงมาลัย 100,000            บาท

721 นายศิริชัย  พวงมาลัย 100,000            บาท

722 นายภูริณัฐ  บํารุงศรี 100,000            บาท



723 ด.ช.ศุภกร  บํารุงศรี 100,000            บาท

724 นายวสันต์  อนันต๊ะ 100,000            บาท

725 นางสมพิศ  จันทร์บ้านค้อ 100,000            บาท

726 นายณัฐพงศ์  จันทร์บ้านค้อ 100,000            บาท

727 นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ 100,000            บาท

728 นางวนิดา  ภาษีสวัสดิ� 100,000            บาท

729 นายนิรัน  ศิริโชติอัมพร 100,000            บาท

730 นายปรินทร  ศิริโชติอัมพร 100,000            บาท

731 น.ส.เสาวภา  สอทา 100,000            บาท

732 น.ส.ปิยธิดา  สอทา 100,000            บาท

733 นายปรีชา ใหญ่ผา 100,000            บาท

734 นางสาวอัจฉรา สิทธิเดช 100,000            บาท

735 นางสาวชลทิพย์ เอี�ยมสะอาด 100,000            บาท

736 นางสาวนันทวดี โพธิ�งาม 100,000            บาท

737 นางจิรา จ่าทอง 100,000            บาท

738 นายประทาน จ่าทอง 100,000            บาท

739 ด.ช.ธันวา ภูพิพัฒน์ 100,000            บาท

740 นายเอกพล กระแสทรัพย์ 100,000            บาท

741 นายชนพล ภูกองเมฆ 100,000            บาท

742 นางเดือน ภูคัดสะมาตร์ 100,000            บาท

743 นายศราวิน จันทโชติ 50,000              บาท

744 นายทวีศักดิ� จําปานา 50,000              บาท

745 นายวีรชิต จําปานา 50,000              บาท

746 นางสาวณัฐณิชา ศรีอุดม 50,000              บาท

747 นายอภิวิชญ์ ศรีอุดม 50,000              บาท

748 นางสาวณัฐกมล หิมโสภา 50,000              บาท

749 นางสาวรุ่ง พิมพ์กา 50,000              บาท

750 นางสาวเกวลิน สุวรรณวงศ์ 50,000              บาท

751 ด.ช.บดินทร ไชยยุทธ 50,000              บาท



752 ด.ช.ธีธัช ไชยยุทธ 50,000              บาท

753 ด.ช.กฤติปณต ลํ�าสวย 50,000              บาท

754 นางสาวสิริรัตนา ศรีวาลัย 50,000              บาท

755 นายวสุพล ศรีวาลัย 50,000              บาท

756 ด.ช.นฤเทพ ศรีวาลัย 50,000              บาท

757 นางแสงดาว นันท์แลบ 50,000              บาท

758 นางสาวจุฑารัตน์ นันท์แลบ 50,000              บาท

759 นายณัชพล นันท์แลบ 50,000              บาท

760 ด.ช.วรพล พูลผล 50,000              บาท

761 นายทรรศนะ กัญกาญจนะ 50,000              บาท

762 นางจิณตภา ป่วนกระโทก 50,000              บาท

763 นายนฤดล ป่วนกระโทก 50,000              บาท

764 นายโชคดี แสงแก้ว 50,000              บาท

765 นางแฉล้ม ลือศิริ 50,000              บาท

766 นายวิบูล พรหมหากุล 50,000              บาท

767 นางสาวกัลยาณี ณ ชาตรี 50,000              บาท

768 ว่าที�ร้อยตรีพงษ์พันธ์ คุ้มพวก 50,000              บาท

769 นางสาวณัฐวรรณ คุ้มพวก 50,000              บาท

770 นายปัณณวิชญ์ คุ้มพวก 50,000              บาท

771 นายเอนก เพิ�มศิริทรัพย์ 50,000              บาท

772 เด็กชายพิชยะ เพิ�มศิริทรัพย์ 50,000              บาท

773 เด็กชายปภาวิน เพิ�มศิริทรัพย์ 50,000              บาท

774 นายปัญญา ไตรมรรค 50,000              บาท

775 นายกิตติพัฒน์ ไตรมรรค 50,000              บาท

776 นางสาวบรรจบ จีนใจตรง 50,000              บาท

777 นายสมโชค จีนใจตรา 50,000              บาท

778 นายประเสริฐ โชคดี 50,000              บาท

779 นางศรีนวล โชคดี 50,000              บาท

780 นายธวัชชัย โคตรสีกุล 50,000              บาท



781 ด.ช.ณัฐิวุฒิ สีมาลา 50,000              บาท

782 นายสมบูรณ์ แก้วนํ�าสุก 50,000              บาท

783 ด.ช.ปัญญา พรสนิทกุล 50,000              บาท

784 นางหงสา เกาะแก้ง 50,000              บาท

785 นางสาหร่าย ยอดดี 50,000              บาท

786 นางสาวสุรีภรณ์ ยอดดี 50,000              บาท

787 ด.ช.อดิศร ยอดดี 50,000              บาท

788 นางอุ่นเรือน ทิพปันนา 50,000              บาท

789 นายยุทธนา ทิพปันนา 50,000              บาท

790 นางสาวศิริกัญญา ไชปา 50,000              บาท

791 นายสําเร็ด ไชปา 50,000              บาท

792 นางสาวมลธิดา พรหมบุญ 50,000              บาท

793 นายณัฐวุฒิ พรหมบุญ 50,000              บาท

794 นายภิรมย์ พรหมบุญ 50,000              บาท

795 นายสมชาย ไชยวงศ์ 50,000              บาท

796 นายทรงกลด วานิช 50,000              บาท

797 ด.ช.วัชรพล พันศิริ 50,000              บาท

798 ด.ช.วัทธนชัย พันศิริ 50,000              บาท

799 นางบัวพา สุจริต 50,000              บาท

800 นางมลิวรรณ ปะตะมา 50,000              บาท

801 นางสํารี แสนทวีสุข 50,000              บาท

802 นางนิตยา ชมภูประเภท 50,000              บาท

803 ด.ช.เจตนิพัทธ์ โคตรมนตรี 50,000              บาท

804 ด.ช.ฐานพัทธ์ โคตรมนตรี 50,000              บาท

805 นายปรีชา  เกษสถิตย์ 50,000              บาท

806 ด.ญ.ฌญานันท์  เกษสถิตย์ 50,000              บาท

807 ด.ญ.ฌญานินท์  เกษสถิตย์ 50,000              บาท

808 น.ส.ภัทราภร  วงษา 50,000              บาท

809 น.ส.สุภัทรา  วงษา 50,000              บาท



810 น.ส.ขนิษฐา  จันทรคติ 50,000              บาท

811 นายจิตกร  ดวงระเทศ 50,000              บาท

รวมทุนประกัน 147,550,000     บาท
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