
ท่ี ประเภท อายุ(ป)ี

1 นางประทิน โลห์่ตวิิกุล สามญั 69

2 นางถนอมศรี โลห์่ตวิิกุล สามญั 64

3 นายสมชาย งามประจบ สามญั 67

4 นางอิสรีย์ ตระกูลพานชิย์กจิ สามญั 60

5 นายธีรวัฒน์ ใจนันตา สามญั 69

6 นางจันทร์เพ็ญ วังค าหมืน่ สามญั 69

7 นางแสงเทียน ถาวราคม สามญั 67

8 นางสมพร สุชยับุญศริิ สามญั 68

9 นางสารินี อุทธยอด สามญั 58

10 นางมยุรา โพธิสาราช สามญั 63

11 นางลัดดา ธรรมสอน สามญั 67

12 น.ส.ปราณี เที่ยงธรรม สามญั 63

13 น.ส.กนกพร จันทราทิตย์ สามญั 58

14 น.ส.สุมาลี ไหวดี สามญั 63

15 นางยุพดี จณิะมลู สามญั 62

16 นางจารุชา สุรวิชยั สามญั 67

17 นายชยัมงคล เจริญดว้ยฤทธิ์ สามญั 67

18 นางเสาวคนธ์ ณ เชยีงใหม่ สามญั 59

19 น.ส.วราภรณ์ ทนันตช์ยั สามญั 60

20 นางวิไลวรรณ นามวงศพ์รหม สามญั 68

21 นายสุทัศน์ อนันตค์ า สามญั 61

22 นายนเิวศน์ จนิาวงค์ สามญั 61

23 นางจันทร์เพ็ญ กันทะวงค์ สามญั 67

24 นายนภา ชยัดี สามญั 59

25 น.ส.วรรณภา สุวรรณเกดิ สามญั 60

ชือ่ - สกุล

รายชือ่สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี

สมัครวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล

รายชือ่สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี

สมัครวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561

26 นางกชกร สุวรรณรัตน์ สามญั 66

27 นายสมชาย นันตา สามญั 61

28 นางพรรณผกา สเีสม สามญั 58

29 นางศรีเพ็ญ ติบ๊หนอ้ย สมทบ 59

30 นายเนตร แดงโน สมทบ(บิดา) 62

31 นายประพฤทธิ์ชนท์ อินทะพันธุ์ สมทบ(บิดา) 66

32 นายบุตร ชยัยา สมทบ(บิดา) 69

33 นายเจริญ จริะพิพัฒนากุล สมทบ(บิดา) 65

34 นายจ าลอง แสนเสนา สมทบ(บิดา) 64

35 นายสงัด ปันติบ๊ สมทบ(บิดา) 63

36 นายบุญทา สมองดี สมทบ(บิดา) 65

37 นายสมพร ธาตุอินจันทร์ สมทบ(บิดา) 61

38 นายทองอินทร์ ศรีทอง สมทบ(บิดา) 62

39 นายธวิทย์ แปงกันทา สมทบ(บิดา) 64

40 นายบุญรัตน์ ดาวจร สมทบ(บิดา) 65

41 นายหนู รินใจ สมทบ(บิดา) 70

42 นายสงิห์ค า ซางไว สมทบ(บิดา) 70

43 นายจักริน จนิดาหลวง สมทบ(บิดา) 70

44 นายยืน คันทวี สมทบ(บิดา) 67

45 นายชนิพันธ์ ปิงกุล สมทบ(บิดา) 60

46 นายเสง่ียม ตุย้เขยีว สมทบ(บิดา) 63

47 นายจันทร์แกว้ บุรินทร์ สมทบ(บิดา) 63

48 นายยวง ธิยานันท์ สมทบ(บิดา) 70

49 นายสมพงษ์ บุญกองรัตน์ สมทบ(บิดา) 58

50 นายสนัน่ แกว้ซาว สมทบ(บิดา) 69



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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สมัครวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561

51 นายวิชยั ศรีดงยศ สมทบ(บิดา) 65

52 นายหลา้ ดวงดี สมทบ(บิดา) 67

53 นายอินทร กาเอ้ย สมทบ(บิดา) 64

54 นายวิทยา ธรรมปัญญา สมทบ(บิดา) 62

55 นายพัฒนา บุญญประภา สมทบ(บิดา) 62

56 นายศรีมา นวลศริิ สมทบ(บิดา) 64

57 นายมนู ตันพงษ์ สมทบ(บิดา) 68

58 นายถวัลย์ เอี่ยมศริิรักษ์ สมทบ(บิดา) 64

59 นายมวล กันทะปัน สมทบ(บิดา) 64

60 นายแกว้ กันทะวงศ์ สมทบ(บิดา) 68

61 นายคงเดช สุภา สมทบ(บิดา) 68

62 ร้อยต ารวจโทบุญชยั วงษ์ชารี สมทบ(บิดา) 58

63 นายนอ้ย จันทร์ติบ๊ สมทบ(บิดา) 65

64 นายสวัสดิ์ ชยัชนะ สมทบ(บิดา) 70

65 นายอ านวย ไชยวุฒิ สมทบ(บิดา) 63

66 นายเพ็ญ อิ่นค า สมทบ(บิดา) 64

67 นายแดง แกว้สงิห์สุ สมทบ(บิดา) 60

68 นายเอนก ชา่งสาร สมทบ(บิดา) 65

69 นายวีรพงษ์ พรปิยรัตน์ สมทบ(บิดา) 59

70 นายบุญยนต์ มหาไม้ สมทบ(บิดา) 64

71 นายประดษิฐ์ มนิมนุนิท์ สมทบ(บิดา) 64

72 นายอาทร สุขใจ สมทบ(บิดา) 58

73 นายบุญเปลง่ เฉลยีว สมทบ(บิดา) 60

74 นายอภเิษก สว่างแสง สมทบ(บิดา) 67

75 นายทรง อุตมะโชค สมทบ(บิดา) 65



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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สมัครวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561

76 นายจันตบิ สายผาบ สมทบ(บิดา) 65

77 นายวิชยั โตธิรกุล สมทบ(บิดา) 68

78 นายปัน๋ เรือนกอ๋งเงิน สมทบ(บิดา) 67

79 นายสมศักดิ์ เวียงแปด สมทบ(บิดา) 65

80 นายค า สงิหา สมทบ(บิดา) 64

81 นายสมศักดิ์ จันนัยนา สมทบ(บิดา) 60

82 นายสุรัตน์ โนจะ๊ สมทบ(บิดา) 67

83 นายสาคร เสอืกลิน่ สมทบ(บิดา) 62

84 นายชาญศักดิ์ สริิบุญรักษ์ สมทบ(บิดา) 67

85 นายมงคล ปันจันทร์ค า สมทบ(บิดา) 69

86 นายชมุแสง ดกขนุทด สมทบ(บิดา) 64

87 นายสมศักดิ์ ขดัทา สมทบ(บิดา) 61

88 นายประเสริฐ อุน่ศริิ สมทบ(บิดา) 62

89 นายศรีวัน ทรงค า สมทบ(บิดา) 66

90 นายสุนทร เป็กทอง สมทบ(บิดา) 66

91 นายณรงค์ วงศรั์ตน สมทบ(บิดา) 65

92 นายบุญมา สุขระแหง สมทบ(บิดา) 61

93 นายทนงศักดิ์ อินตะ๊ สมทบ(บิดา) 62

94 นายเสมอ พงศด์า สมทบ(บิดา) 65

95 นายสมาน แจม่แจง้ สมทบ(บิดา) 70

96 นายอ านวย กจิสุภา สมทบ(บิดา) 69

97 นายประเสริฐ ปัญญาทิพย์ สมทบ(บิดา) 63

98 นายเจริญ ตาปัน สมทบ(บิดา) 67

99 นายเสมา เล็กสุวรรณ สมทบ(บิดา) 65

100 นายมงคล เยาะแกว้ สมทบ(บิดา) 70



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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101 นายไมตรี ศักดิแ์สน สมทบ(บิดา) 63

102 นายอุดม ชยัปินตา สมทบ(บิดา) 62

103 นายจา่ นัน่ตา่ สมทบ(บิดา) 70

104 นายทองค า เตจ๋ะ๊ สมทบ(บิดา) 62

105 นายสมบัตร หลา้สุยะ สมทบ(บิดา) 61

106 นายอาวุธ จันทปา สมทบ(บิดา) 65

107 นายจันทร์ค า โท๊ะยะ สมทบ(บิดา) 69

108 นายอินจันทร์ ศรเทพ สมทบ(บิดา) 61

109 นายกัณฑ์พิพัฒน์ ค าวัง สมทบ(บิดา) 61

110 นายจอมใจ แกว้บุตร สมทบ(บิดา) 62

111 นายวิรัช สุภาสี สมทบ(บิดา) 69

112 นายดวงเทพ มาตันบุญ สมทบ(บิดา) 69

113 นายอุทัย กูลนันท์ สมทบ(บิดา) 67

114 นายเสาร์แกว้ อุดมวรรธนก์ุล สมทบ(บิดา) 68

115 นายจรูญ ชวาลา สมทบ(บิดา) 65

116 นายโอด สมกูล สมทบ(บิดา) 68

117 นายบุญธรรม จันทร์ทิพย์ สมทบ(บิดา) 68

118 นายสุพจน์ บุญชุม่ใจ สมทบ(บิดา) 62

119 นายค า บุญมาวรรณ สมทบ(บิดา) 67

120 นายวิโรจน์ ใหมใ่จ สมทบ(บิดา) 64

121 นายสม เกรัมย์ สมทบ(บิดา) 69

122 นายลว้น ไฝติบ๊ สมทบ(บิดา) 63

123 นายสองเมอืง สุขแยง สมทบ(บิดา) 63

124 นายศรีทัศน์ เป็งศริิ สมทบ(บิดา) 63

125 นายแกว้ ตานะเป็ง สมทบ(บิดา) 67



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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126 นายเทอดศักดิ์ ทะกา๋ สมทบ(บิดา) 63

127 นายปัน๋ กันป้อ สมทบ(บิดา) 68

128 นายเลศิ ค าดวงดาว สมทบ(บิดา) 70

129 นายนติ ใจมณี สมทบ(บิดา) 66

130 นายทอง มลูอุด สมทบ(บิดา) 62

131 นายปุด๊ ทานา สมทบ(บิดา) 62

132 นายสอน ชยัแกน่ สมทบ(บิดา) 65

133 นายธีรวัฒน์ ญาณะกอ๋ง สมทบ(บิดา) 65

134 นายวีรชยั กัลยาวุฒิ สมทบ(บิดา) 59

135 นายจรัญ ใจติบ๊ สมทบ(บิดา) 59

136 นายชยุตม์ ขนัเที่ยง สมทบ(บิดา) 69

137 นายศรีลัย ผักหวาน สมทบ(บิดา) 65

138 นายสมเพชร ชยัชนันท์ สมทบ(บิดา) 65

139 นายสุพรรณ ภมูาส สมทบ(บิดา) 69

140 นายกติติ ยุรยาตร์สัมพันธ์ สมทบ(บิดา) 67

141 นายอดศิักดิ์ ศักดิน์ภารัตน์ สมทบ(บิดา) 69

142 นายเสนอ สมเดชา สมทบ(บิดา) 67

143 นายสายันห์ เลา้ตระกูล สมทบ(บิดา) 68

144 นายสมนกึ ไชยวงค์ สมทบ(บิดา) 61

145 นายเสง่ียม โกชว่ย สมทบ(บิดา) 64

146 นายมงคล ฟองค า สมทบ(บิดา) 67

147 นายวัฒน์ รัฐศาสตร์นาวิน สมทบ(บิดา) 67

148 นายจ านัน ไชยวงค์ สมทบ(บิดา) 58

149 นายราเชนทร์ สุขทับทิม สมทบ(บิดา) 61

150 นายศักดิช์ยั อาชวะสมติ สมทบ(บิดา) 66



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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151 นายวิรัตน์ สังวาล สมทบ(บิดา) 69

152 นายสุริยนต์ บุญศรี สมทบ(บิดา) 70

153 ดต.ทวีสทิธิ์ พรหมมา สมทบ(บิดา) 69

154 นายนรัินดร์ สุเป็ง สมทบ(บิดา) 59

155 นางจันทร์สวย สุภา สมทบ(มารดา) 69

156 นางหลา้ ยานะโส สมทบ(มารดา) 69

157 นางอ าพันธ์ สาธนันชยั สมทบ(มารดา) 68

158 นางสังวาลย์ บุญแกว้ สมทบ(มารดา) 62

159 นางศรีวรรณ ไชยวงค์ สมทบ(มารดา) 68

160 นายเที่ยง อินทะชาติ สมทบ(มารดา) 64

161 นางอุไร จริะพิพัฒนากุล สมทบ(มารดา) 64

162 นางค าอวน ตุย้เขยีว สมทบ(มารดา) 61

163 นางสมทรง จันทรภาส สมทบ(มารดา) 69

164 นางค าหนอ้ย สมองดี สมทบ(มารดา) 62

165 นางบุญปัน๋ แปงกันทา สมทบ(มารดา) 58

166 นางมณีพรรณ ศรีทอง สมทบ(มารดา) 62

167 นางเรือนค า สงิห์คะวงค์ สมทบ(มารดา) 63

168 นางไพรวัลย์ ปัญญาอุทัย สมทบ(มารดา) 60

169 นางพรรณ์ศรี ดาวจร สมทบ(มารดา) 62

170 นางจันฟอง ซางไว สมทบ(มารดา) 62

171 นางจันทร์ดี เชื้อเมอืงพาน สมทบ(มารดา) 70

172 นางไพรินทร์ บุญเกษมสันติ สมทบ(มารดา) 60

173 นางค าปัน สมองดี สมทบ(มารดา) 68

174 นางกิง่แกว้ ทิพย์ปัญญา สมทบ(มารดา) 58

175 นางแกว้ ยาสกูล สมทบ(มารดา) 68



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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176 นางศริิพร คันทวี สมทบ(มารดา) 60

177 นางจันทร์สม ลนิลาจม สมทบ(มารดา) 69

178 นางจันทร์ดี วุฒคุิณ สมทบ(มารดา) 66

179 นางสายหยุด บุญแกว้ สมทบ(มารดา) 69

180 นางบุญทิม บุญสุข สมทบ(มารดา) 70

181 นางฉลวย สุภามลู สมทบ(มารดา) 64

182 นางจันยอง อะกะเรือน สมทบ(มารดา) 66

183 นางนษิา บุญเรือง สมทบ(มารดา) 63

184 นางปราณี จันทคลักษณ์ สมทบ(มารดา) 68

185 นางทิม แกว้ซาว สมทบ(มารดา) 64

186 นางจันทร์แดง ศรีดงยศ สมทบ(มารดา) 65

187 นางจันทร์เพ็ญ ใจค า สมทบ(มารดา) 68

188 นางค า แกว้ค า สมทบ(มารดา) 60

189 นางจันทร์เป็ง ดวงดี สมทบ(มารดา) 62

190 นางจันทร์แกว้ สุภาอินทร์ สมทบ(มารดา) 70

191 นางสนีวล ประสานศักดิ์ สมทบ(มารดา) 69

192 นางอัมพร กาเอ้ย สมทบ(มารดา) 65

193 นางประดษิฐ์ สมใจ สมทบ(มารดา) 69

194 นางรอด สทิธิสงคราม สมทบ(มารดา) 69

195 นางเรือนแกว้ นวลศริิ สมทบ(มารดา) 61

196 นางบัวค า แสนบรรหาร สมทบ(มารดา) 65

197 นางวิมล เอี่ยมศริิรักษ์ สมทบ(มารดา) 58

198 นางใส กันทะวงค์ สมทบ(มารดา) 64

199 นางยุวดี ศริิพันธ์ สมทบ(มารดา) 66

200 นางบานเย็น ชยัชนะ สมทบ(มารดา) 70
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201 นางเทียรทอง พิลานนท์ สมทบ(มารดา) 66

202 นางเพ็ญ สงิห์คะวงค์ สมทบ(มารดา) 67

203 นางพิพรรณ อิ่นค า สมทบ(มารดา) 68

204 นางสุค า ศรีปัญญา สมทบ(มารดา) 62

205 นางอมรรัตน์ กติภิทัร์ถาวร สมทบ(มารดา) 68

206 นางจันทร์ค า สายผาบ สมทบ(มารดา) 60

207 นางฟอง จันจนิา สมทบ(มารดา) 68

208 นางทองใบ มหาไม้ สมทบ(มารดา) 63

209 นางแกว้รุณ บุญเรือง สมทบ(มารดา) 59

210 นางกมิไล ศรีจันทร์ สมทบ(มารดา) 59

211 นางรัชนี ลิ้มวิลัย สมทบ(มารดา) 61

212 นางจติรา บัวมัน่ สมทบ(มารดา) 70

213 นางนวล พรมเสน สมทบ(มารดา) 66

214 นางสมศรี จงพิพันธ์ สมทบ(มารดา) 68

215 นางอุไร สมวงค์ สมทบ(มารดา) 58

216 นางจันทร์ฟอง โตธิรกุล สมทบ(มารดา) 65

217 นางศรีทอง ตะ๊เป็ง สมทบ(มารดา) 68

218 นางชมุ ใจวิลัย สมทบ(มารดา) 60

219 นางจารุวนรรณ จันนัยนา สมทบ(มารดา) 60

220 นางสุดา โนจะ๊ สมทบ(มารดา) 65

221 นางประไพ วรรณประดษิฐ์ สมทบ(มารดา) 67

222 นางสมบูรณ์ หอมมาลา สมทบ(มารดา) 65

223 นางสวาท เสอืกลิน่ สมทบ(มารดา) 62

224 นางกัลยา วัฒนเดชา สมทบ(มารดา) 66

225 นางบุญสม ขดัทา สมทบ(มารดา) 61
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226 นางลัดดาวัลย์ ชงิชยั สมทบ(มารดา) 65

227 นางสุพร พรหมค าตัน สมทบ(มารดา) 70

228 นางศรีสม สุยะ สมทบ(มารดา) 58

229 นางเหมย เฉพาะธรรม สมทบ(มารดา) 62

230 นางยุพิน บุญทาทิพย์ สมทบ(มารดา) 67

231 นางสร้อยทอง ปัญญา สมทบ(มารดา) 68

232 นางสุมาลี จะซา สมทบ(มารดา) 60

233 นางเครือวัลย์ อุน่ศริิ สมทบ(มารดา) 61

234 นางค าดา้ย ทรงค า สมทบ(มารดา) 68

235 นางพิมดา อยู่ไว สมทบ(มารดา) 66

236 นางค ามลู แสงตาติบ๊ สมทบ(มารดา) 66

237 นางสุวภาพ สริิบุญรักษ์ สมทบ(มารดา) 63

238 นางนติยา เขตวัง สมทบ(มารดา) 61

239 นางจนิดา สุรินตะ๊ สมทบ(มารดา) 70

240 นางธารทิพย์ มานพ สมทบ(มารดา) 65

241 นางปราณี นารินทร์ สมทบ(มารดา) 63

242 นางทับทิม แจม่แจง้ สมทบ(มารดา) 69

243 นางสุขฤทัย สุวรรณโกตา สมทบ(มารดา) 65

244 นางบัวเลีย่ม ปัญญาทิพย์ สมทบ(มารดา) 58

245 นางฟอง ปัญญาทิพย์ สมทบ(มารดา) 64

246 นางตุน่แกว้ มณี สมทบ(มารดา) 65

247 นางจันทร์เพ็ญ คิดดแีล สมทบ(มารดา) 65

248 นางบุญทอง พุทธวงค์ สมทบ(มารดา) 62

249 นางลัดดา เตจ๋ะ๊ สมทบ(มารดา) 62

250 นางปราณี ศักดิแ์สน สมทบ(มารดา) 61
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251 นางศราวดี ย้ิมละมยั สมทบ(มารดา) 64

252 นางภานอง ชยัปินตา สมทบ(มารดา) 61

253 นางฝนทอง อาษากจิ สมทบ(มารดา) 65

254 นางเทพี หลา้สุยะ สมทบ(มารดา) 60

255 นางนภิา สงิห์แดง สมทบ(มารดา) 67

256 นางนารี จันทปา สมทบ(มารดา) 65

257 นางหลา้ ศรเทพ สมทบ(มารดา) 66

258 นางค ามา โท๊ะยะ สมทบ(มารดา) 68

259 นางศรีลัย แกว้บุตร สมทบ(มารดา) 59

260 นางเฉลมิ ค าเบ้า สมทบ(มารดา) 70

261 นางอัมพร จันทรวิทูร สมทบ(มารดา) 70

262 นางบัวลอย สุภาสี สมทบ(มารดา) 69

263 นางสมบุญ แกว้กอ๋งมา สมทบ(มารดา) 63

264 นางเอมมกิา บุญญประภา สมทบ(มารดา) 60

265 นางเพียร รุจริะพงค์ สมทบ(มารดา) 64

266 นางค าป้อ กูลนันท์ สมทบ(มารดา) 64

267 นางผุสดี ศริิทรัพย์ สมทบ(มารดา) 63

268 นางแกว้ดี ไชยวงค์ สมทบ(มารดา) 64

269 นางเครือวัลย์ ศักดิน์ภารัตน์ สมทบ(มารดา) 70

270 นางศรีจันทร์ ใจมณี สมทบ(มารดา) 63

271 นางค าปิน อุดมวรรธนก์ุล สมทบ(มารดา) 66

272 นางพวงรัตน์ สังขส์รวง สมทบ(มารดา) 66

273 นางค ามลู สมกูล สมทบ(มารดา) 67

274 นางจันทรา จันทร์ทิพย์ สมทบ(มารดา) 66

275 นางจันทร์เพ็ญ บุญมาวรรณ สมทบ(มารดา) 66
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276 นางมกุดา ปันตะ๊ตัน สมทบ(มารดา) 70

277 นางปราณี ใหมใ่จ สมทบ(มารดา) 63

278 นางบัวผัน สุนันตะ๊พันธ์ สมทบ(มารดา) 67

279 นางสองเมอืง สมร สมทบ(มารดา) 66

280 นางค า ตุน่ฝ้ัน สมทบ(มารดา) 67

281 นางถวิล ค าหลา้ สมทบ(มารดา) 65

282 นางพิกุล สุจารี สมทบ(มารดา) 68

283 นางจันทร์ บุญมาปะ สมทบ(มารดา) 68

284 นางบัวค า ลอืใจ สมทบ(มารดา) 67

285 นางตะ๊ดิ ถนอมอุรพี สมทบ(มารดา) 64

286 นางประสทิธิ์ เปรมใจ สมทบ(มารดา) 70

287 นางสุพิศ สะเสริม สมทบ(มารดา) 67

288 น.ส.ร าพรรณ์ ประธานราษฎร์ สมทบ(มารดา) 66

289 นางยุพิน ภวูศริิ สมทบ(มารดา) 68

290 นางจันทรา สุยะ สมทบ(มารดา) 67

291 นางสายแกว้ กันป้อ สมทบ(มารดา) 63

292 นางสุขค า ทานา สมทบ(มารดา) 59

293 นางสุทิน อินตาโย สมทบ(มารดา) 69

294 นางจันทร์เพ็ญ มหายศ สมทบ(มารดา) 70

295 นางป๋า ประทุมทา สมทบ(มารดา) 67

296 นางสายทอง ใจปวน สมทบ(มารดา) 69

297 นางอ านวย ญาณะกอ๋ง สมทบ(มารดา) 62

298 นางมาลี อุโณ สมทบ(มารดา) 65

299 นางชบ ลุง้ใหญ่ สมทบ(มารดา) 66

300 นางวิไล เรือนตปิัน สมทบ(มารดา) 63
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301 นางหลา้ นัน่ตา่ สมทบ(มารดา) 64

302 นางจันทร์สวย ขนัเที่ยง สมทบ(มารดา) 70

303 นางไพรินทร์ มาปัน สมทบ(มารดา) 66

304 นางฉลวย เภากุม่ สมทบ(มารดา) 67

305 นางสุพรรณี ภมูาส สมทบ(มารดา) 62

306 นางพรรณ์ หอมกลิน่ สมทบ(มารดา) 65

307 นางอ านวย อ่อนสมบูรณ์ สมทบ(มารดา) 64

308 นางทิพย์วรรณ ยุรยาตร์สัมพันธ์ สมทบ(มารดา) 67

309 น.ส.วันดี พุทธโส สมทบ(มารดา) 61

310 นางวัลภา สมเดชา สมทบ(มารดา) 65

311 นางสุดา ตุย้ศรี สมทบ(มารดา) 70

312 น.ส.พวงทอง จันทร์ธิมา สมทบ(มารดา) 64

313 พิกุลทอง ไชยวงค์ สมทบ(มารดา) 59

314 นางวันดี โกชว่ย สมทบ(มารดา) 64

315 นางเพ็ญ โพธิปัน๋ สมทบ(มารดา) 69

316 นางศรีทอง นัดสาสาร สมทบ(มารดา) 68

317 นางเป็ง อุดมพิบูลภทัร สมทบ(มารดา) 68

318 นางทวี สังวาล สมทบ(มารดา) 66

319 นางนาย บุญศรี สมทบ(มารดา) 70

320 นางอ าพันธ์ พรหมมา สมทบ(มารดา) 68

321 นางวันดี กันทาสม สมทบ(มารดา) 67

322 นายกติตเิดช พรมเทพ สมทบ(คู่สมรส) 65

323 นายชยัวัฒน์ ตระกูลพานชิย์ สมทบ(คู่สมรส) 61

324 นายสาคร ทรงคุณ สมทบ(คู่สมรส) 67

325 นายประสงค์ จันทร์ทิพย์ สมทบ(คู่สมรส) 66
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326 นายศรธง พิพัฒนรั์ตนถาวร สมทบ(คู่สมรส) 66

327 นายสมประสงค์ สุชยับุญศริิ สมทบ(คู่สมรส) 70

328 นางจุม่ ดหีลา้ สมทบ(คู่สมรส) 62

329 นางจันทร์เพ็ญ ทนันชยั สมทบ(คู่สมรส) 63

330 นายณรงค์ ธรรมสอน สมทบ(คู่สมรส) 70

331 นายอดุลย์ สุทธาชยั สมทบ(คู่สมรส) 66

332 นายสมธั ชมุตรีนอก สมทบ(คู่สมรส) 69

333 นายสด ทวีทรัพย์ สมทบ(คู่สมรส) 69

334 นายธนัช สุรวิชยั สมทบ(คู่สมรส) 68

335 นายบุญทวี แสงหลา้ สมทบ(คู่สมรส) 67

336 นายอุดม รินค า สมทบ(คู่สมรส) 66

337 นายวินจิ ทองเล็ก สมทบ(คู่สมรส) 61

338 นายฉัตรชยัพร แสนพิทยาพร สมทบ(คู่สมรส) 68

339 นายสมควร อินทะราชา สมทบ(คู่สมรส) 59

340 นางเครือวัลย์ อาษากจิ สมทบ(คู่สมรส) 59

341 นายอดุลย์ สร้อยค า สมทบ(คู่สมรส) 70

342 นายวีรศักดิ์ ค าเปี้ย สมทบ(คู่สมรส) 65

343 นายอานนท์ มงัสาสติ สมทบ(คู่สมรส) 63

344 นายปรีดา ยานะศักดิ์ สมทบ(คู่สมรส) 66

345 นายสุทิน อินตะ๊อ้าย สมทบ(คู่สมรส) 63

346 นายสมนกึ พานชิ สมทบ(คู่สมรส) 65

347 นายสุชาติ แกว้สอาด สมทบ(คู่สมรส) 61

348 นายพัลลภ วัฒนมงคล สมทบ(คู่สมรส) 67

349 นายจรัส ขนัธุศ์รี สมทบ(คู่สมรส) 66

350 เรืออากาศตรีวิเชยีร สเีสม สมทบ(คู่สมรส) 63


