
ท่ี ประเภท อายุ(ป)ี

1 นางอัมพร อ่อนมณี สามญั 65

2 นางชวนพิศ คชรักษ์ สามญั 64

3 นายพินจิ จโีน สามญั 60

4 นายเทพ อุน่ใจจนิ สามญั 66

5 นายจงรักษ์ สมการณ์ สามญั 58

6 นางนงลักษณ์ จันทร์ทิพย์ สามญั 66

7 นายประธานศักดิ์ ทนันชยั สามญั 65

8 น.ส.รพีพรรณ เจริญกจิวัฒนกุล สามญั 60

9 นายเป็ง ตานะเป็ง สมทบ(บิดา) 61

10 นายบุญเร่ง ฟูเมอืง สมทบ(บิดา) 69

11 นายพรมมา บุญเป็ง สมทบ(บิดา) 59

12 นายทองดี อินภบิาล สมทบ(บิดา) 67

13 นายเจริญ พรมพิงค์ สมทบ(บิดา) 65

14 นายจันทร์แกว้ อิ่นแกว้ สมทบ(บิดา) 64

15 นายสวย ทองประไพ สมทบ(บิดา) 69

16 นายค า กอ้นมณี สมทบ(บิดา) 69

17 นายจริะวัฒน์ ฟูรัตน์ สมทบ(บิดา) 68

18 นายสมบูรณ์ เหลอืงสุวรรณ สมทบ(บิดา) 63

19 นายณรงค์ ชมพู สมทบ(บิดา) 65

20 นายตา เตจะ๊ยา สมทบ(บิดา) 68

21 นายอุน่เรือน ธรรมขนัโท สมทบ(บิดา) 67

22 นายจันทร์  ปากหวาน สมทบ(บิดา) 63

23 นายสมบูรณ์ อุโณ สมทบ(บิดา) 68

24 นาบุญสง่ เมอืงแกว้ สมทบ(บิดา) 66

25 นายอ้าย นันตะ๊ภมูิ สมทบ(บิดา) 58

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี

สมัครวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี

สมัครวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561

26 นายพล สปันนา สมทบ(บิดา) 62

27 นายสุวิทย์ วิธุรัตน์ สมทบ(บิดา) 69

28 นายถาวร อินตะ๊สุข สมทบ(บิดา) 64

29 นายเลศิศักดิ์ ภรัูงษี สมทบ(บิดา) 64

30 นายยงยุทธ บุญแทน สมทบ(บิดา) 63

31 นายสงิห์แกว้ ปัญญาใหญ่ สมทบ(บิดา) 61

32 นายศรีมลู ใสแ่ปง สมทบ(บิดา) 64

33 นายบุญทอง ลอยมี สมทบ(บิดา) 69

34 นายแสวง เทียมทิพย์ สมทบ(บิดา) 68

35 นายพรหมมนิทร์ อิ่นค า สมทบ(บิดา) 62

36 นายค าเสาร์ บุญสุวรรณ สมทบ(บิดา) 64

37 นายผิน ส าราญพันธ์ สมทบ(บิดา) 68

38 นายแกว้ กอ้นสุรินทร์ สมทบ(บิดา) 70

39 นายทับทิม วงศท์า สมทบ(บิดา) 64

40 นายติบ๊ นยิมการ สมทบ(บิดา) 69

41 ธนบูลย์ เรือนค า สมทบ(บิดา) 66

42 นายเลือ่น โฮตา สมทบ(บิดา) 62

43 นายสมพงษ์ เจริญบุญ สมทบ(บิดา) 68

44 นายจันทร์ กันทาดง สมทบ(บิดา) 63

45 นายศรีทอน ฟองรัตน์ สมทบ(บิดา) 66

46 นายค าจันทร์ พรหมปัญญา สมทบ(บิดา) 69

47 นายสม นพบุรี สมทบ(บิดา) 69

48 นายสมบูรณ์ สมณะ สมทบ(บิดา) 59

49 นายชยัพงษ์ ตันแกว้ สมทบ(บิดา) 60

50 นายนติย์ สอนปันดิ สมทบ(บิดา) 65



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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51 นายนพิันธ์ คุณา สมทบ(บิดา) 64

52 นายหลา้ ชยัยา สมทบ(บิดา) 63

53 นายปัน๋ ทะแยแกว้ สมทบ(บิดา) 68

54 นายนรัินดร์ อาตะ๊ สมทบ(บิดา) 62

55 นางบัวค า แสงเกดิ สมทบ(มารดา) 69

56 นางภทัรานี วิไลย สมทบ(มารดา) 67

57 นางศรีวรรณ การแขง็ สมทบ(มารดา) 65

58 นางยุพิน อิ่นแกว้ สมทบ(มารดา) 64

59 นางอัมพร มลูอินทร์ สมทบ(มารดา) 69

60 นางนวล ศรีลา สมทบ(มารดา) 66

61 นางอ าไพ ยามวงศ์ สมทบ(มารดา) 69

62 นางอัมพร ฟูเมอืง สมทบ(มารดา) 64

63 นางบัวค า อินภบิาล สมทบ(มารดา) 65

64 นางบัวรา จันทร์บุญเป็ง สมทบ(มารดา) 59

65 นางยวงค า พรมพิงค์ สมทบ(มารดา) 64

66 นางกอบจันทร์ เหลอืงทา สมทบ(มารดา) 69

67 นางตา ทองประไพ สมทบ(มารดา) 66

68 นางลาวัลย์ พันธ์มณี สมทบ(มารดา) 65

69 นางเฮอืนค า กอ้นมณี สมทบ(มารดา) 66

70 นางจันทร์ฟอง ปัน๋ป้อม สมทบ(มารดา) 67

71 นางจ าเรียง ฟูรัตน์ สมทบ(มารดา) 67

72 นางสุนา กันทา สมทบ(มารดา) 69

73 นางศรีเพ็ญ เหลอืงสุวรรณ สมทบ(มารดา) 60

74 นางอ าพร สงิห์แดง สมทบ(มารดา) 61

75 นางลอน นันตะ๊เสน สมทบ(มารดา) 69



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี
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76 นางค าเอ้ย เตจะ๊ยา สมทบ(มารดา) 69

77 นางสงิหา ปากหวาน สมทบ(มารดา) 62

78 นางจันทร์ฟอง ตานอ้ย สมทบ(มารดา) 66

79 นางมาลี พระยาชยั สมทบ(มารดา) 62

80 นางปราณี ใกลส้ว่าง สมทบ(มารดา) 63

81 นางบัวอินทร์ สุขยศศรี สมทบ(มารดา) 70

82 นางประภาพรรณ เมอืงแกว้ สมทบ(มารดา) 65

83 นางศรีพรรณ วิธุรัตน์ สมทบ(มารดา) 64

84 นางศศกิานต์ สุภาพ สมทบ(มารดา) 61

85 นางจันทร์แกว้ อินตะ๊สุข สมทบ(มารดา) 63

86 นางอ าพร ภรัูงษี สมทบ(มารดา) 61

87 นางบุญยัง ศรีสว่าง สมทบ(มารดา) 69

88 นางโสภาพรรณ ค าแสน สมทบ(มารดา) 70

89 นางทองค า ใสแ่ปง สมทบ(มารดา) 61

90 นางฮุง อุทัยวรรณ สมทบ(มารดา) 69

91 นางแสงเมอืง ปัญญาใหญ่ สมทบ(มารดา) 63

92 นางกุลนรี มณีชมภู สมทบ(มารดา) 64

93 นางจันเพ็ญ ไทยแท้ สมทบ(มารดา) 64

94 นางประนอม พลาก าแหง สมทบ(มารดา) 60

95 นางแกว้นา ลอยมี สมทบ(มารดา) 65

96 นางสมจติ เทียมทิพย์ สมทบ(มารดา) 66

97 นางหลา้ สุทันตกุล สมทบ(มารดา) 58

98 นางบัวค า อิ่นค า สมทบ(มารดา) 63

99 นางค าหนอ้ย ถาวร สมทบ(มารดา) 63

100 นางนลิวรรณ ปัญญาอินทร์ สมทบ(มารดา) 65



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพเิศษ อายุเกิน 57 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี

สมัครวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2560

เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561

101 นางเหรียญทอง ไชยวงค์ สมทบ(มารดา) 69

102 นายทองใบ พวกอินแสง สมทบ(มารดา) 69

103 นางผ่อน วงศท์า สมทบ(มารดา) 62

104 นางดี นยิมการ สมทบ(มารดา) 65

105 นางอินเฟือน เรือนค าฟู สมทบ(มารดา) 65

106 นางค ามี สารพันธ์ สมทบ(มารดา) 69

107 นางระเทียม ใบกุ สมทบ(มารดา) 68

108 นางแสงจันทร์ คมข า สมทบ(มารดา) 64

109 นางดวงดี โฮตา สมทบ(มารดา) 61

110 นางบัวผิน ปาลี สมทบ(มารดา) 68

111 นางหมว่ย กันทาดง สมทบ(มารดา) 61

112 นางตา๋ ฟองรัตน์ สมทบ(มารดา) 65

113 นางวิลัย จติร์นาน สมทบ(มารดา) 67

114 นางบัวแกว้ พรหมปัญญา สมทบ(มารดา) 66

115 นางบัวผิน นพบุรี สมทบ(มารดา) 65

116 นางทัศนย์ี พุทธวงค์ สมทบ(มารดา) 70

117 นางวิไล วงค์พุฒ สมทบ(มารดา) 63

118 นางสุคนธา อินทรจันทร์ สมทบ(มารดา) 69

119 นางอุไร หนองปิงค า สมทบ(มารดา) 62

120 นางวิเชยีร สะกล สมทบ(มารดา) 68

121 นางมาลี สอนปันดิ สมทบ(มารดา) 63

122 นางค าปัน คุณา สมทบ(มารดา) 66

123 นางบัวเขยีว ชยัยา สมทบ(มารดา) 62

124 นางอุไร กองใจ สมทบ(มารดา) 62

125 นางพวงเพชร นนทะมา สมทบ(มารดา) 65



ท่ี ประเภท อายุ(ป)ีชือ่ - สกุล
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เปน็สมาชกิภาพสมบรูณ์ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561

126 นางอัมพวัน อาตะ๊ สมทบ(มารดา) 62

127 นางร าจวน วงศาปัน สมทบ(มารดา) 59

128 นางอารีย์รัตน์ พันกบี สมทบ(มารดา) 65

129 นายสุวิทย์ จันทรา สมทบ(คู่สมรส) 66

130 นายสมาน ค านลิ สมทบ(คู่สมรส) 68

131 นางสุแกว้ อุน่ใจจนิ สมทบ(คู่สมรส) 61

132 นายบุญมี ใหมศ่รี สมทบ(คู่สมรส) 65

133 นายกันตพ์ิพัฒน์ โศภนรัตน์ สมทบ(คู่สมรส) 61

134 นายสุกจิ อุนจะน า สมทบ(คู่สมรส) 65

135 นายวิทยา พัฒนเมธาดา สมทบ(คู่สมรส) 58

136 นายจันทร์แกว้ จณิะวรรณา สมทบ(คู่สมรส) 67

137 นายสมมาตร คงปาน สมทบ(คู่สมรส) 66

138 นายถนอม ศรีบุญเรือง สมทบ(คู่สมรส) 70

139 นายวิรัช เลศิท านองธรรม สมทบ(คู่สมรส) 66

140 พ.อ.อ.ชชูาติ สุวรรณประเสริฐ สมทบ(คู่สมรส) 68

141 นายอดุลย์ ผดุงพานชิ สมทบ(คู่สมรส) 67


