
ล ำดบั ชื่อ - สกุลของผู้มสีทิธิ ชื่อ-นำมสกุล

เจำ้ของบญัชี

ธนำคำร ประเภทกำรจำ่ย เลขที่บญัชี

ธนำคำร/

เลขบตัร

จ ำนวนเงิน

1 นาง สายทอง สิทธิปญัญา นางบญุศรี สิทธิปญัญา ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020273911345 3,000.00

2 นาง ชุ่ม วันทติย์ นางวิจิตรา โลราช กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530044107 3,000.00

3 นาง สุพนิ ตาถาดี นางสาวอญัธิลา ตาถาดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530225179 3,000.00

4 นาง อ าไพ ยอดค าปา นายนพพร ยอดค าปา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020100309326 3,000.00

5 นาง สุนนัท ์พนัธุซ่ื์อ นายสวัสด์ิ  พนัธุซื์อ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020312242116 3,000.00

6 นาง ปมิปา ธุค าใบ นางปมิปา  ธุค าใบ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129250 3,000.00

7 นาย อทุยั ดาวเวียงกนั นางสาวรุ่งทวิา น าติดแกว้ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5900318162 3,000.00

8 นาย จันทร์แกว้ ศรีแกว้ นายจันทร์แกว้  ศรีแกว้ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020227025044 3,000.00

9 นาง บวัแกว้ ยศสิงหค์ า นายนพิฐิพนธ์  ยศสิงหค์ า ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4089146851 3,000.00

10 นาย สมศักด์ิ เพยีรชนะ นายสมศักด์ิ  เพยีรชนะ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530235360 3,000.00
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11 นาง อมัพร ดวงจันทร์ค า นางอมัพร ดวงจันทร์ค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530134173 3,000.00

12 นาง จิตต์ ดาวจร นางสาวบญุญาพร  ดาวจร กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0658525905 3,000.00

13 นาง เกี๋ยงค า ดาวตาก นางรินทร์จง ดาวตาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9859135398 3,000.00

14 นาง ค าปนั หล้าต๊ิบ นายดวงค า ตาฟยู้อย ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020100526441 3,000.00

15 นาย เนตร เดชวิลัย นางขันค า เดชวิลัย ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912694063 3,000.00

16 นาง วรรณา เดชวิลัย นายนพพล ยิ่งกนัธา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5010556146 3,000.00

17 นาย มนสั วังหนา้ นางลัดดา วังหนา้ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912502193 3,000.00

18 นาง จรวยพร ดวงค ามิ่ง นายไชยณรงค์ ดวงค ามิ่ง ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912623317 3,000.00

19 นาย ทรงศักด์ิ เล้ียงเจริญ นายทรงศักด์ิ  เล้ียงเจริญ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6700868025 3,000.00

20 นาง แสงจันทร์ ธนจูันทร์ นางสาวทวิาพร ท ามา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190465624 3,000.00

21 นาย  ประยุทธ  วงศ์จันทร์ค า นางทองสุข วงค์จันทร์ค า ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020022163339 3,000.00

22 นางสาว อมัพร สลิดชุ่ม น.ส.อมัพร  สลิดชุ่ม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6010832985 3,000.00

23 นาง ทองศรี ธนจูันทร์ นางทองศรี  ธนจูันทร์ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412197328 3,000.00

24 นาง อรพนิท ์สลิดแกว้ นางอรพนิท ์ สลิดแกว้ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5470248666 3,000.00
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25 นาย ประสิทธิ ์ศิรินาม นายประสิทธิ ศิรินาม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530308376 3,000.00

26 นาง หอม หวลเดช นายธงชัย  หวลเดช กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530137652 3,000.00

27 นาง นวลอนงค์ แสนค า นางสาว ศิรินนัทร์ จันทรศัพท์ กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5872265254 3,000.00

28 นาง จันทร์พลอย ดอกจันทรา นางจันทร์พลอย  ดอกจันทรา

 และ นายวีระพงค์  เดชคุณ

มาก

กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0643302225 3,000.00

29 นาง นาง เกอ๋าภยั นาง นพิพา สิทธิฟอง หรือ 

นาย ชวภทัร สิทธิฟอง

ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412126995 3,000.00

30 นาง เงา ดาวเวียงกนั นางสาวรุ่งทวิา น าติดแกว้ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5900318162 3,000.00

31 นาง พล จันต๊ะหล้า นางสาวชนษิฎาพร จันต๊ะหล้า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5400321070 3,000.00

32 นาง จันทร์สม ทองอาญา นางสาวภษูณิศา ทองอาญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530251684 3,000.00

33 นาง ศรีมกุข์ ทะระถา นางกญัญา ทะระถา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5200390664 3,000.00

34 นาง วรรณา ดาวจร นางวรรณา  ดาวจร ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020107436063 3,000.00

35 นาย ม ียอดค าปา นางอ านวย ยอดค าปา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912563139 3,000.00

36 นาง กอ๋งค า ยาคอบ นางกอ๋งค า ยาคอบ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5900322156 3,000.00

37 นาย อนิถา เกอ๋าภยั นางสาวละอองดาว เกอ๋าภยั กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570837264 3,000.00
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38 นาย นวิัช เดชคุณมาก นายจตุรงค์ ยอดทองเลิศ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 4860514290 3,000.00

39 นาย สอน ดวงจันทร์ค า นางวิจิตรา โลราช กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530044107 3,000.00

40 นาง ละออ ดวงจันทร์ค า นางสาวละออ ดวงจันทร์ค า ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020311516502 3,000.00

41 นาย บญุม ีภริมย์ชม นายบญุม ี ภริมย์ชม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9839539256 3,000.00

42 นาย สุรพล โอสถิตย์พร นายชัชพล  โอสถิตย์พร ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4340231658 3,000.00

43 นางสาว ถนอม ดวงรกดก นางถนอม  ดวงรกดก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127509 3,000.00

44 นาง ทอง ดวงค าซาว นางสาวอศิราพร ยศสิงหค์ า กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 8622000971 3,000.00

45 นาย จ ารัส ตาแสงร้อย นายจ ารัส ตาแสงร้อย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020048582223 3,000.00

46 นาย แสวง ปญัโญ นายแสวง ปญัโญ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020078463405 3,000.00

47 นาง พร วุฒิเอย้ นางพร วุฒิเอย้ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020086301311 3,000.00

48 นาย สอาด เขื่อนแกว้ นางสาวนรีปองกานต์ ธนกิ

เจตนพิฐิ

ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 5502377856 3,000.00

49 นาง แสงอิ่น ตาจันทร์ดี นางอรชร  นามสวาท กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6787486804 3,000.00

50 นาย พนัธ์ จันทร์แดง นางสาวจันจิรา  เพยีรชนะ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020252905466 3,000.00

51 นาง จันทร์ดี วงเวียน นางสาวลัดดาวรรณ วงเวียน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 7860187396 3,000.00 -
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52 นาง สุทนิ กจิสุภา นางสาวอรพนิ กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190119041 3,000.00

53 นาย บญุรัตน ์ดาวเลิศ นางสาวณัฐริกา สุนนัตา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9899373214 3,000.00

54 นาย เมอืง ดอกเกตุ นายสุนทร ดอกเกตุ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4403703340 3,000.00

55 นาง ศรีวรรณ ทพิย์ประเสริฐ นางศรีวรรณ  ทพิย์ประเสริฐ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530276431 3,000.00

56 นางสาว ศรีเพญ็ ธรรมขันแข็ง น.ส.ศรีเพญ็  ธรรมขันแข็ง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530126952 3,000.00

57 นาง บวัสอน ยอดทองเลิศ นางบวัสอน  ยอดทองเลิศ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127797 3,000.00

58 นาง สุพตัร เรือนเงิน นางรุ่งลดาวัลย์ กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530141420 3,000.00

59 นาง บวัเขียว จันทะเขื่อน นางสาวสุภคั ปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190466078 3,000.00

60 นาง อญัฉรา ต้ัวสมพงษ์ นางอญัฉรา  ต้ัวสมพงษ์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9866159744 3,000.00

61 นาย เฉลิม งามศิริ นายเฉลิม งามศิริ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530378722 3,000.00

62 นาง จันทร์ทรา ธรรมขันแข็ง นางสุพนิ มหาไม้ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 052250093334 3,000.00

63 นาง อากะตะ กติติศัพทโ์ตมร นางอากะตะ กติติศัพทโ์ตมร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5010678640 3,000.00

64 นาง ประไพ ศิริศักด์ิ นางประไพ ศิริศักด์ิ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530197825 3,000.00

65 นาง ภาพ วงเวียน นายเกริกฤทธิ ์วงเวียน กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0408969638 3,000.00
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66 นาย ประพทัธ์ ข้าวจ้าว นายประพทัธ์  ข้าวจ้าว ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020311629834 3,000.00

67 นาง ศรีพรรณ สังข์วรรณะ นางศรีพรรณ   สังข์วรรณะ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127525 3,000.00

68 นาย มา ยอดค าปา นายมา  ยอดค าปา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127312 3,000.00

69 นาง สุข ไชยแกน่ นางบลรัตน ์พรมใจ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412190766 3,000.00

70 นาย ต๋า ดาวสนั่น นายต๋า  ดาวสนั่น กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530126871 3,000.00

71 นาง เอย้ สุทธะค า นางปณุยาพร  ปนัตี กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570733851 3,000.00

72 นาง บญุปั๋น เตชาติ นางสุพตัร  มะยมตัน กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5320328031 3,000.00

73 นาย สมศักด์ิ กนัธิยะ นางวิจิตรา โลราช กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530044107 3,000.00

74 นาง อมัพร ดาวตาก นายศรีหมื่น ดาวตาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128556 3,000.00

75 พระ มานติย์ ยอดชมภู นางวันเพญ็ ดาววี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912654087 3,000.00

76 นาง ต่อมแกว้ ไทยยันโต น.ส.รัตนา ไทยยันโต กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9847093369 3,000.00

77 นาย บญุ เดชปนัเทยีน นายวิเชียร เดชปนัเทยีน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5020244953 3,000.00

78 นาย วงค์ ศรีวิชัย นางชวนพศิ ไชยหว้ย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190359212 3,000.00

79 นาย จ าลอง คุณาพนธ์ นางสาวส่งสุข คุณาพนธ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912660620 3,000.00
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80 นาง โสภา ทา้วบญุเรือง นางโสภา ทา้วบญุเรือง ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020155472820 3,000.00

81 นาง จันทร์ตา แสนเมอืงหลวง นางรัตนาพร ตาถาดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530362737 3,000.00

82 นาย สวิง ยิ่งสมคัร นางสิริญา บญุเลิศ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4043762550 3,000.00

83 นาง อ าไพ เดชอดุม นายภราดร เดชอดุม กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0228584487 3,000.00

84 นาง อบุล ดาวเวียงกนั นางพจนภรณ์ อนิทชัย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020236546618 3,000.00

85 นาย ส ารวม รามอนิทร์ นายส ารวม รามอนิทร์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6786419011 3,000.00

86 นาง จันทร์ฟอง เตชาติ นางจันทร์ฟอง เตชาติ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3574011643 3,000.00

87 นาง ศรีพนิ ดวงอยู่สาร นายชัชวาลย์ ดวงอยู่สาร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530070426 3,000.00

88 นาย ฟ ูดาวเลิศ นายสมบติั  ดาวเลิศ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8442035473 3,000.00

89 นาย สมศักด์ิ ตาจิโน นาย สุทนิ มุ่งเมอืง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4063041285 3,000.00

90 นาง วิลัย ตาถาวัน นางวิลัย  ตาถาวัน ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020203424195 3,000.00

91 นาง เรือนค า ดวงใจธรรม นางกลัยา ดาวตาก ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020177408257 3,000.00

92 นาง ค าออน ค าโพธิ์ นางรุ่งลดาวัลย์ กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530141420 3,000.00

93 นาง ล าเส่ง สิทธิปญัญา นางสาวลลิตภทัร สิทธิปญัญา ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8442124557 3,000.00 -
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94 นาย อนิหลวย ตาปนัอาจ นายอนิหลวย   ตาปนัอาจ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530126731 3,000.00

95 นาง สุจินดา ไทยกรณ์ นายทองอนิทร์ ไทยกรณ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912376403 3,000.00

96 นาย อนิทร์ ตาจันทร์ดี นายไกรศร  ตาจันทร์ดี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912539097 3,000.00

97 นาย เสนห่ ์แสงฟู นางเนตรดาว เดชปนัค า กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5320374381 3,000.00

98 นาง บปุผา เขื่อนแกว้ นายทน เขื่อนแกว้ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912595978 3,000.00

99 นาง ผัน เดชอดุม นางสาวสุภาพ เดชอดุม ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020149846545 3,000.00

100 นาย สุวรรณ ตาถาดี นางรัตนาพร ตาถาดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530362737 3,000.00

101 นาย ประยูร สุภางาม นางสุพรรณี  สุภางาม ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412147103 3,000.00

102 นาย บญุปั๋น สิงหว์รรณ นายบญุปั๋น   สิงหว์รรณ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127304 3,000.00

103 นาย อนิสม ภกัดี นางพลอย ภกัดี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912444802 3,000.00

104 นาง สมหมาย สุริเชง นายธเนษฐ  กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530238912 3,000.00

105 นาง  ผ่องพรรณ  กาบใส นางผ่องพรรณ กาบใส ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912488329 3,000.00

106 นาย อุ่นเรือน เดชคุณมาก นาง สายสวาท ดวงค ามิ่ง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8422064824 3,000.00

107 นาย สมศักด์ิ จันทร์รุ่งเรือง นายสมศักด์ิ จันทร์รุ่งเรือง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9852870572 3,000.00
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108 นาย บญุเรือง ดาวอาจ นายบญุเรือง  ดาวอาจ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127444 3,000.00

109 นาย บญุรัตน ์ดาวจร นายบญุรัตน ์ดาวจร ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912677023 3,000.00

110 นาง นวล เดชปนัเทยีน นางทรวงทพิย์ กนัธิพร้าว กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530087906 3,000.00

111 นาง มลู เดชอดุม นางมลู  เดชอดุม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530087779 3,000.00

112 นาย อ านวย วงค์อิ่น นายอรรถพล วงค์อิ่น ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 6642538986 3,000.00

113 นาง ศรีนวล ตาแสงร้อย นาย ณรงค์ศักด์ิ เมอืงสุวรรณ กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0371682678 3,000.00

114 นาย อนิทร ดวงค าซาว นางวราภรณ์  ทองปญัญา ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020258313939 3,000.00

115 นาง ยุพา ฟชิเชอร์ นางยุพา ตาถาวรรณ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530109659 3,000.00

116 นาง วรรณา ตาฟยู้อย นายประพทัธ์  ข้าวจ้าว ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020311629834 3,000.00

117 นาย กติติวัฒน ์แสนเมอืงหลวง นางจันทร์พลอย แสนเมอืง

หลวง

กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6778402199 3,000.00

118 นาง จ านงค์ สุวภาพ นางจ านงค์ สุวภาพ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9853850427 3,000.00

119 นาง ศรีทนิ ศรีภงูา นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภงูา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 7860220970 3,000.00

120 นาย อนนัต์ พรหมพจิารณ์ นางสุพตัร พรหมพจิารณ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020042069028 3,000.00

121 นาย บญุปั๋น พลโรคา นายกมล พลโรคา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530018467 3,000.00
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122 นาง อ าพร เตชาติ นางกญัญา ตาดทอง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412187129 3,000.00

123 นาย ทรงเดช ทะนนัชัย นางแสงวรรณ ทะนนัชัย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 052190573643 3,000.00

124 นาย บญุชม สลิดแกว้ นายบญุชม  สลิดแกว้ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 2961118921 3,000.00

125 นาย ส่ง ขาวสวย น.ส.นติยา  ขาวสวย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9851717584 3,000.00

126 นาย อนิสม ตาปนัอาจ นาย จิรันธนนั   ตาปนัอาจ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020045434444 3,000.00

127 นาง ฟองนวล เปง็ตุ่น นางฟองนวล   เปง็ตุ่น ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020246835100 3,000.00

128 นาง แสงบญุ มะโนปญัญา นางแสงบญุ  มะโนปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128238 3,000.00

129 นาง ค านอ้ย หวังดี นางสาวหทยัรัตน ์หวังดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5200505348 3,000.00

130 นาง บวัค า นวลแสง นางบวัค า   นวลแสง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127681 3,000.00

131 นาง จันทร์เพญ็ เดชปนัค า นายสิทธิพร  เดชปนัค า ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912288147 3,000.00

132 นาย ดวงแกว้ ดาวจร นายดวงแกว้  ดาวจร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530126693 3,000.00

133 นาง ศรี ตะริโย นางศรี  ตะริโย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530333966 3,000.00

134 นาง จินดา ตาฟยู้อย นายภมูพิฒัน ์ตาฟยู้อย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5010297183 3,000.00

135 นาย สมาน ดวงอยู่สาร นายชัชวาลย์ ดวงอยู่สาร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530070426 3,000.00 -
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136 นางสาว บญุพร้อม วงษส์วาท น.ส.บญุพร้อม วงษส์วาท กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530150047 3,000.00

137 นาง สุดาพร ปยิะวงศ์สกลุ นางสุดาพร  ปยิะวงศ์สกลุ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9828193493 3,000.00

138 นางสาว อบุล จันทร์แดง นายชาญชนะ เดชคุณมาก ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 5014143052 3,000.00

139 นาง สุพร ตาปนัอาจ นาย จิรันธนนั   ตาปนัอาจ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020045434444 3,000.00

140 นาง ศรีนชุ พวงไมม้ิ่ง นางศรีนชุ พวงไมม้ิ่ง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530213391 3,000.00

141 นาง สายพณิ ลิตเต้ิล นางเล่ือน ตาจันทร์ดี กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 4860584509 3,000.00

142 นาง ยุพนิ กจิสุภา นายสม วงค์ค าแหง ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020201811138 3,000.00

143 นาง ดวง เตชาติ นายดวง เตชาติ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912647765 3,000.00

144 นาย นพินัธ์ สิทธิปญัญา นางจันทรา  สิทธิปญัญา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912657255 3,000.00

145 นาง แกว้ สุทธิค า นางศรีพรรณ วงค์อิ่น กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0561513538 3,000.00

146 นาง สมนา ตาอุ่นใจ นางสกาวเดือน  ดวงอาทติย์ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570991095 3,000.00

147 นาย ศรีมา ตาฟยู้อย นางสาวเพยีงใจ ตาฟยู้อย กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 8622000890 3,000.00

148 นาย นเิวทย์ เดชคุณมาก นายนเิวทย์  เดชคุณมาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129358 3,000.00

149 นาย อา้ย เดชปนัค า นางศรีวรรณ ตาจันทร์ดี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020044292005 3,000.00
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150 นาย อทุยั สิทธิปญัญา นายอทุยั สิทธิปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9852072005 3,000.00

151 นาง พศิมยั ใจมาค า นางพศิมยั  ใจมาค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 7860237571 3,000.00

152 นาง ปา ดาวเลิศ นายสมบติั  ดาวเลิศ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8442035473 3,000.00

153 นาง สมปอง จันทา นายพลูศักด์ิ ยอดกนัทา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530193250 3,000.00

154 นาย สุนทร ดวงจันทร์ค า นางสมยงค์ ดาวตาก ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020044631041 3,000.00

155 นาย เรือน แกว้มาเรือน นางมณี แกว้มาเรือน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6790117490 3,000.00

156 นาย จ ารัส ยกค าจู นายจ ารัส ยกค าจู กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9841954133 3,000.00

157 นาง สมหวัง ยอดค าปา นางสาวรุ่งทวิา ยอดค าปา ทหารไทย เข้าบญัชีธนาคาร 4032507917 3,000.00

158 นาย ถวิล เตชาติ นางจันทร์จิรา ชุ่มเชย กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 5320393464 3,000.00

159 นางสาว จ านง ธรรมขันแข็ง น.ส.จ านง  ธรรมขันแข็ง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9851711756 3,000.00

160 นาง ฟองค า ดาววี นายดวงค า   ดาววี ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020189221953 3,000.00

161 นาง ค า ใจสิน นายประสิทธ์  ใจสิน ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020059658979 3,000.00

162 นาง อิ่นแกว้ วงเวียน นายธเนษฐ  กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530238912 3,000.00

163 นาย ประเสริฐ ญาติฝูง นายประเสริฐ  ญาติฝูง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129269 3,000.00
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164 นาง บวัไหล เกอ๋ภยั นางบวัไหล  เกอ๋ภยั ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020045163776 3,000.00

165 นาง อ าไพ ตาดทอง นางสาวณัฐกานต์  ตาดทอง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5470707628 3,000.00

166 นาย กว้าง ดวงค าซาว นางสาวนงนชุ ดวงค าซาว ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 052190545609 3,000.00

167 นาง ศรีวรรณ ดาวแกว้ นายเจนจบ  ดาวแกว้ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9857137431 3,000.00

168 นาง อ าพร ธรรมบญุตอบ นางอ าพร ธรรมบญุตอบ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020044745040 3,000.00

169 นาง จันทร์ ไทยตัน นายศรีนวล ไทยตัน ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912693180 3,000.00

170 นาง บรรเลง ทองค าฟู นางบรรเลง ทองค าฟู กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6791799714 3,000.00

171 นาง ค าของ ตาจันทร์ดี นายไกรศร ตาจันทร์ดี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912539097 3,000.00

172 นาย โสภณ ทารักถา นายโสภณ ทารักถา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020110690528 3,000.00

173 นาย วิเชียร ยอดแกว้เหลือง นางสาวสุธาสิน ี ยอดแกว้

เหลือง

ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 6642428848 3,000.00

174 นาย สมศักด์ิ สร้อยค า น.ส.สมหวัง  ตาฟยู้อย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020187966237 3,000.00

175 นาย จรัล ธนจูันทร์ นางทองศรี  ธนจูันทร์ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412197328 3,000.00

176 นาง สุนรัีตน ์ลังเง่นเอค็เคอร์ นางสุนรัีตน ์ ลังเง่นเอค็เคอร์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9865629194 3,000.00

177 นาง ศรีวิไล วันดี นางศรีวิไล  วันดี ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020289206995 3,000.00 -
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178 นาย ปนั ดาวฟา้ตาก นายปนั  ดาวฟา้ตาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190423786 3,000.00

179 นาง ใจ๋ สิทธิปญัญา นายสมศักด์ิ พาจรทศิ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530278868 3,000.00

180 นาง หนอ้ย เดชค าตัน นางหนอ้ย เดชค าตัน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6789191666 3,000.00

181 นาง อิ่นแกว้ มาทา นางอิ่นแกว้ มาทา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020044936398 3,000.00

182 นาย อ านวย ดาวจร นางสาวบญุญาพร  ดาวจร กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0658525905 3,000.00

183 นาง ปนั ดาวเมฆรับ นางสาวจุฑารัตน ์ดาวเมฆรับ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4090363488 3,000.00

184 นาง จันทร์ แกว้โนรา นางนยันา กล่ินผกา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020034370076 3,000.00

185 นาง ศรีนวล ตาชมภู นายวิระยะ เทง่ฮวง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412143256 3,000.00

186 นาย ปั๋น ดวงค าซาว นางปณุยาพร ปนัตี กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570733851 3,000.00

187 นาย ศรีหมื่น ดาวตาก นายศรีหมื่น  ดาวตาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128556 3,000.00

188 นาง อ าพร กนัธิมา นายไสว กนัธิมา กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 4860501735 3,000.00

189 นาง ยอดเรือน ดาวเวียงกนั นายนรินทร์ ภริมณ์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5541103428 3,000.00

190 นาง อ าพร อาชญา นายสะอาด  อาชญา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020044051859 3,000.00

191 นาง จันทร์สม ขาวสวย นายชัยวัฒน ์ขาวสวย กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0503791110 3,000.00
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192 นาย ประวัติ ยอดแกว้เหลือง สุวรรณา  ทศิหนอ่ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9866821722 3,000.00

193 นาย สุนทร สิทธิปญัญา นางหนึ่งฤทยั มะโนวงค์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9838727423 3,000.00

194 นาง บรรเลง ตาจันทร์ดี นายต๋ัน ตาจันทร์ดี ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020311624660 3,000.00

195 นางสาว ดวงเดือน เดชคุณมาก นางนยันา กล่ินผกา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020034370076 3,000.00

196 นาง สมบรูณ์ ยาวีระ นาง สุรภา เดชคุณมาก กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 4860549510 3,000.00

197 นาย บญุรัตน ์เดชคุณมาก นายบญุรัตน ์ เดชคุณมาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127762 3,000.00

198 นาย สนั่น ค าโพธิ์ นางนงคราญ  คุนาพล ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 0534032008268

95

3,000.00

199 นาย รัตน ์สุริเซง นายธเนษฐ  กจิสุภา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530238912 3,000.00

200 นาง บวัลอย ดาวอาจ นางทพิวรรณ ชัยวงปาน ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020242338539 3,000.00

201 นาย ชื่น ค าสายใย นายชื่น  ค าสายใย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020201740808 3,000.00

202 นาย ทนุ พวงไมม้ิ่ง นายเจษฎา พวงไมม้ิ่ง กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0143214281 3,000.00

203 นาย สอาด ตาดทอง นางสาวจีรานนัท ์ตาดทอง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 6672659037 3,000.00

204 นาย ประเสริฐ พดิานปนั นางอ าพร พดิานปนั ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020079755299 3,000.00

205 นาง บวัลอง ดาวเวียงกนั นางศรีนวล ดาวเวียงกนั ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912692354 3,000.00
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206 นาย บญุม ีทรัพย์น า นายบญุม ี ทรัพย์น า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530126332 3,000.00

207 นาง เฝือ จอมจันทร์ นายนพิล จอมจันทร์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530280579 3,000.00

208 นาย สุวรรณ มะโนปญัญา นางแสงบญุ  มะโนปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128238 3,000.00

209 นาง บญุศรี แสนอา้ย นายบญุชื่น  แสนอา้ย ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020036939381 3,000.00

210 นาง ยวงค า บญุเปง็ นาย แกว้ บญุเปง็ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020273180271 3,000.00

211 นาง วันเมฆ ตาฟยู้อย นางสาวเพยีงใจ ตาฟยู้อย กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 8622000890 3,000.00

212 นาง นงนชุ เดชวงค์ญา นางนงนชุ  เดชวงศ์ญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530196136 3,000.00

213 นาง บญุเรือน สุนทะวงค์ นายสุทศัน ์ดวงจันทร์ค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530073549 3,000.00

214 นาย ชุมพล ขุ่ยอาภยั นายชุมพล  ขุ่ยอาภยั กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530250831 3,000.00

215 คุณ สมพร ดวงใจธรรม นางชฎาพร ดวงใจธรรม กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5992120241 3,000.00

216 นาง หอม ปญัโญ นายธนโชติ ไชยโต ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 5665466714 3,000.00

217 นาย ใจ๋ ตาดทอง นางสาวนงลักษณ์  ตาดทอง ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020232121887 3,000.00

218 นาง บวัค า เสมอพนัธ์ นางบวัค า  เสมอพนัธ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020118796215 3,000.00

219 นางสาว บวัหอม กนัธิมา น.ส.บวัหอม  กนัธิมา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530072801 3,000.00 -
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220 นางสาว สมหวัง ดาวเลิศ น.ส.สมหวัง   ดาวเลิศ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 7670117699 3,000.00

221 นาง นา ไชยวุฒิ นางนา ไชยวุฒิ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020320943770 3,000.00

222 นาง พร ดวงต๊ิบ นางวิมล ดวงต๊ิบ กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0622679965 3,000.00

223 นางสาว องัคณา สิทธิปญัญา น.ส.องัคณา สิทธิปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530221866 3,000.00

224 นาย จ ารัจ คุนาพล นางสุนนัทา คุนาพล ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020055965352 3,000.00

225 นาง ปา ขาวสวย นางปา ขาวสวย ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912439532 3,000.00

226 นางสาว ศรีวิลัย ตาแสงร้อย นางปณุยาพร  ปนัตี กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570733851 3,000.00

227 นาง วิเรืองรอง สิทธิปญัญา นางวิเรืองรอง สิทธิปญัญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9807496888 3,000.00

228 นาย แหลง ยิ่งเปยีง นางไพรวัลย์ ยิ่งเปยีง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4403808807 3,000.00

229 นาย แกว้ บญุเปง็ นายแกว้  บญุเปง็ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020273180271 3,000.00

230 นาย อนิทร ใจระวัง นายอนิทร  ใจระวัง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530071740 3,000.00

231 นาง นวลอนงค์ ดวงจันทร์ค า นายสุทศัน ์ ดวงจันทร์ค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530073549 3,000.00

232 นาย ชุ่ม ตากอ๋งแกว้ นางชฎาพร ดวงใจธรรม กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5992120241 3,000.00

233 นาย อดุม ดาวตาก นายศิโรจน ์ศิริวัฒนาพฒันกจิ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020262911173 3,000.00
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234 นาง เอย้ มณีชัย นางเอย้ มณีชัย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530289959 3,000.00

235 นาง จันทร์ฟอง มโนนนัท์ นางสาวณชญาดา  มโนนนัท์ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570933436 3,000.00

236 นาง ศรีลา วงหาญ นายพรพจน ์วงค์ษา กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5872093593 3,000.00

237 นาย บญุส่ง ตาจิโน นางแสงอิ่น ตาจิโน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190302652 3,000.00

238 นาย ดวงค า ดาววี นายดวงค า   ดาววี ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020189221953 3,000.00

239 นาย โชคชัย ปโุรหติาพนัธ์ นายโชดชัย  ปโุรหติตาพนัธ์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5480115774 3,000.00

240 นาย ประเสริฐ ศรีภงูา นายประเสริฐ  ศรีภงูา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530309224 3,000.00

241 นางสาว ญาณี แปน้นอ้ย แมช่ี ญาณี  แปน้นอ้ย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530098592 3,000.00

242 นาย บญุธรรม ยะพะง่า นายบญุธรรม ยะพะง่า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530193447 3,000.00

243 นาง แสง ยานกุลุ นายศักดา ยานกุลุ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8422192669 3,000.00

244 นาย อนนัต์ พวงไมม้ิ่ง นายอนนัต์ พวงไมม้ิ่ง ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020203418577 3,000.00

245 นางสาว สม วงเวียน นางสาววิจิตรา สล่าปนั กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6784798058 3,000.00

246 นาง บวัค า จันทร์ศิริ นางบวัค า  จันทร์ศิริ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127258 3,000.00

247 นาย ดวงสิทธิ ์ตาค าสุข นางยุพนิ หนิมณี ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8442113310 3,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



248 นางสาว สมหวัง ตาฟยู้อย น.ส.สมหวัง  ตาฟยู้อย ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020187966237 3,000.00

249 นาง มณี กาวีโจง นายดวงจันทร์  กาวีโจง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 7860032708 3,000.00

250 นาง ปราณี เดชค าต๋ัน นางปราณี เดชค าต๋ัน กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6791279605 3,000.00

251 นาง ประนอม นาคาจิมะ นางทองสุข วงค์จันทร์ค า ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020022163339 3,000.00

252 นาง ฟองจันทร์ ขันทนนัท์ นายสุรชัย ขันทนนัท์ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020157408202 3,000.00

253 นาง นอ้ย พลโรคา นายกมล พลโรคา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530018467 3,000.00

254 นาง ค าบาล เดชวงค์ญา นายแกว้ เดชวงค์ญา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912376306 3,000.00

255 นางสาว จันทร์ต๊ิบ พวงไมม้ิ่ง นายศรีหมื่น ดาวตาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128556 3,000.00

256 นาง ศรีวรรณ คุณยศยิ่ง นางอ าไพ ดวงพรม ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8422099269 3,000.00

257 นาง วันดี สนั่นไหว นางสาริกา   ตาฟยู้อย กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 3412445901 3,000.00

258 นางสาว บรรจง วรเจริญ น.ส.บรรจง  วรเจริญ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530127045 3,000.00

259 นาง บวัค า สิทธิปญัญา นางไพรวัลย์ ยิ่งเปยีง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4403808807 3,000.00

260 นาง แสงจันทร์ ใจล าปาง นายสุนทร ดอกเกตุ ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 4403703340 3,000.00

261 นาย อนิทรีย์ หตัถภาสุ นายเรืองชัย หตัถภาสุ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9809147651 3,000.00 -
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262 นาย บญุศรี ชัยแกน่ นาาสาววรัญญา อาชญา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5480245228 3,000.00

263 นาง ยุพนิ ยิ่งสมคัร นางยุพนิ ยิ่งสมคัร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530378692 3,000.00

264 นาง ฟอง ปญัญาทพิย์ นายประเสริฐ ปญัญาทพิย์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912590318 3,000.00

265 นาง ถนอม เกอ๋ภยั นางสาวละอองดาว เกอ๋าภยั กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570837264 3,000.00

266 นาย เสียน วันดี นายเสียน  วันดี ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020289206995 3,000.00

267 นาย ทองค า อนิทวงค์ นางสาวณัฐธิดา สุริยนต์ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570962351 3,000.00

268 นาง พศิมยั นามเจิง นางพศิมยั นามเจิง กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530307779 3,000.00

269 นาง จันทร์เพญ็ ยาวีระ นางศรีพรรณ วงค์อิ่น กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0561513538 3,000.00

270 นาง ถนอมศรี คูเจริญขัยมานที นางถนอมศรี คูเจริญชัยมานที กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5021147447 3,000.00

271 นาง ตาล ตาดทอง นางสาวนงลักษณ์  ตาดทอง ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020232121887 3,000.00

272 นาง ฟองจันทร์ ตาจันทร์ดี นางฟองจันทร์  ตาจันทร์ดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128319 3,000.00

273 นาย อนิปั๋น คุณธะนะ นางกาญจนา ตากองแกว้ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530238629 3,000.00

274 นาง จ าลอง ประกอบกจิ นางจ าลอง ประกอบกจิ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570349237 3,000.00

275 นาง สุพตัร์ เชา นางสุพตัร์ เชา กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530239218 3,000.00
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276 นาย อา้ย เตชะ นางศรีเพช็ร  อดุมวงษ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 010472642253 3,000.00

277 นาย จิราภรณ์ นวลรัก นายสุรชัย ขันทนนัท์ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020157408202 3,000.00

278 นาง ค าปนิ มณีวรรณ นายส าเริง อปุยอด กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530191746 3,000.00

279 นาง เครือวัลย์ ชัยยศ นาย วุฒิพงษ ์ชัยยศ กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 4062438571 3,000.00

280 นาย เฉลิม เกอ๋ภยั นายเฉลิม เกอ๋ภยั กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5190222330 3,000.00

281 นาย บญุยัง สุโชติ นายบญุยัง สุโชติ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530313892 3,000.00

282 นาย สมศักด์ิ บญุมาติ นายวุฒิชัย บญุมาติ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5470468690 3,000.00

283 นาง จันทร์สม เดชคุณมาก นางจันทร์สม เดชคุณมาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129285 3,000.00

284 นางสาว เกี๋ยงค า เดชคุณมาก นางนยันา กล่ินผกา ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020034370076 3,000.00

285 นาง อ าไพ ชิตเจริญธรรม นางอ าไพ  ชิตเจริญธรรม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129617 3,000.00

286 นางสาว บวัลอย คุนาพล นางเดือนเพญ็ สุทธค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530381316 3,000.00

287 นาง ยุพา ดวงค าซาว นางปณุยาพร ปนัดี กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570733851 3,000.00

288 นาง ยวงค า เสมอพนัธ์ นายเล่ือน  เสมอพนัธ์ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530128351 3,000.00

289 นาง หนอ้ย จันทร์เปง็วรรณ์ นางสาวปาณิสรา  จันทร์

เปง็วรรณ์

ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 6642325058 3,000.00
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290 นาง มกุดา ตาดทอง นายตัน ตาดทอง กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 3412432974 3,000.00

291 นาย นวิัฒน ์เดชค าต๋ัน นางศรีนชุ เดชค าต๋ัน ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912673419 3,000.00

292 นาย สมบรูณ์ ตาจันทร์ดี นางสาวส่งสุข คุณาพนธ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912660620 3,000.00

293 นาง แสงอิ่น ตาจันทร์ดี นายวิทยา ตาจั้นทร์ดี กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530137644 3,000.00

294 นาง จันทร์เพญ็ ดวงอาทติย์ นางสกาวเดือน ดวงอาทติย์ กรุงเทพ เข้าบญัชีธนาคาร 3570991095 3,000.00

295 นาง มกุ ค าลาพศิ นางมกุ ค าลาพศิ ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020230755553 3,000.00

296 นาง รัตนา เล้ียงเจริญ นายทรงศักด์ิ เล้ียงเจริญ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6700868025 3,000.00

297 นาง ลอย ธรรมสาร นางวิมล ดวงต๊ิบ กสิกรไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0622679965 3,000.00

298 นาง อรอนงค์ เบาส์ นายมนตรี เดชคุณมาก กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530356958 3,000.00

299 นาย สงวน จันทร์ศิริ นายสงวน  จันทร์ศิริ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530191967 3,000.00

300 นาง จันทร์เพญ็ ค าสายใย นาย ทนงค์ศักด์ิ ค าสายใย ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8412183662 3,000.00

301 นางสาว ปฏภิรณ์ ดวงใจธรรม น.ส.ปฏภิรณ์  ดวงใจธรรม กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530259839 3,000.00

302 นาง ศรีเวย เดชคุณมาก นายสุทศัน ์ ดวงจันทร์ค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530073549 3,000.00

303 นางสาว จันทร์หอม เดชคุณ

มาก

น.ส.ทศันยี์  ญาวิละ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9867814711 3,000.00 -
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304 นาย พรมเมอืง ตาแสงร้อย นายพรมเมอืง  ตาแสงร้อย กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 5530129366 3,000.00

305 นาย เสนห่ ์กจิสุภา นางวันเพญ็ ตาถาดี ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 020045124762 3,000.00

306 นาย ทองอนิทร์ ไทยกรณ์ นายทองอนิทร์ ไทยกรณ์ ธ.ก.ส. เข้าบญัชีธนาคาร 014912376403 3,000.00

307 นาย บญุสม ธรรมขันแข็ง นายวริทธิ ์ธรรมขันแข็ง ไทยพาณิชย์ เข้าบญัชีธนาคาร 8442128666 3,000.00

308 นาง บวัลัย ดาวจร นางบวัลัย  ดาวจร กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9859252483 3,000.00

309 นางสาว รจนา พาจรทศิ น.ส.รจนา  พาจรทศิ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 9859415137 3,000.00

310 นาง สุดา สิงหว์รรณ์ นายเกรียงศักด์ิ ลายสายค า กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6714168578 3,000.00

311 นาง อมัพร ทองค าฟู นายเชาว์ ทองค าฟู กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 6728747311 3,000.00

312 นางสาว สิวลี ปยิะวงศ์สกลุ นางสาวสิวลี ปยิะวงศ์สกลุ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 0151040575 3,000.00

313 นาง จันทร์หอม วงศ์จันทร์ค า นางทองสุข วงค์จันทร์ค า ออมสิน เข้าบญัชีธนาคาร 020022163339 3,000.00

314 นาย นกุลู ดาวแกว้ นายนกุลู ดาวแกว้ กรุงไทย เข้าบญัชีธนาคาร 4970362319 3,000.00
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