
หน้าที ่1

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ
1 00008441 นางสุพร    พิริยะมานพ หน่วยสรรหาที ่1

2 00013254 นางแววดาว    คูเม้ง หน่วยสรรหาที ่1

3 00013370 น.ส.จันทิมา    มนูญปรัชญาภรณ์ หน่วยสรรหาที ่1

4 00015284 น.ส.ภัทรานิษฐ์   สุทธิแสงจันทร์ หน่วยสรรหาที ่1

5 00020031 นายขจรศักด์ิ   นาคล าภา หน่วยสรรหาที ่1

6 00020299 นางพจนี   เกตุรามฤทธิ์ หน่วยสรรหาที ่1

7 00020475 นายวิษณะ   แก้วหอม หน่วยสรรหาที ่1

8 00022107 นางสาวอรสา   สุขอินทร์ หน่วยสรรหาที ่1

9 00010055 นางศิริรัตน์    ว่องอัครวุฒิ หน่วยสรรหาที ่2

10 00011269 นางพัชรี    ยงดี หน่วยสรรหาที ่2

11 00012083 นางวนิดา    เดชาฤทธิ์ หน่วยสรรหาที ่2

12 00013854 นางชบา    นามชนะ หน่วยสรรหาที ่2

13 00016722 นางเมธี   เทพทิตย์ หน่วยสรรหาที ่2

14 00016845 นายธีระชัย   ประพันธ์พจน์ หน่วยสรรหาที ่2

15 00017804 นางสาวจิราพร   หลายพูนสวัสด์ิ หน่วยสรรหาที ่2

16 00020179 นางวิจิตรพร   จันทร์แจ่ม หน่วยสรรหาที ่2

17 00020774 นายปราโมทย์   สุขาภิรมย์ หน่วยสรรหาที ่2

18 00020961 นางสาวเมตตา   สารีวงค์ หน่วยสรรหาที ่2

19 00023084 น.ส.ปัทมา   จรูญเรือง หน่วยสรรหาที ่2

20 00023085 น.ส.อุมาภรณ์   สุขศรี หน่วยสรรหาที ่2

21 00011348 นางพรพิมล    เถื่อนเภา หน่วยสรรหาที ่3

22 00012507 นายจรูญ    ฟากฟืน้ หน่วยสรรหาที ่3

23 00012588 น.ส.ภาวิณี    เล้ียงอ านวย หน่วยสรรหาที ่3

24 00021210 นายธนกฤษฏ์   แก้วค า หน่วยสรรหาที ่3

25 00022513 น.ส.อารีรัตน์   อินราย หน่วยสรรหาที ่3

26 00022812 น.ส.ปทิตตา   บุญประสิทธิ์ หน่วยสรรหาที ่3

27 00022964 นายไพโรจน์   เตชะสัตยา หน่วยสรรหาที ่3

28 00023009 น.ส.อิสรีย์   เหิมพยัคฆ์ หน่วยสรรหาที ่3

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564



หน้าที ่2

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

29 00011332 นางสุวรี    ชื่นชม หน่วยสรรหาที ่4

30 00012174 นางอารี    สวัสดิภาพ หน่วยสรรหาที ่4

31 00014222 น.ส.กันยารัตน์    เพิงสา หน่วยสรรหาที ่4

32 00016343 นางเพ็ญแข   โพธิน์้อย หน่วยสรรหาที ่4

33 00016388 นางอภิชา   ชัยมงคล หน่วยสรรหาที ่4

34 00018174 นายนิรุจน์   น าพา หน่วยสรรหาที ่4

35 00019246 นายขจร   ทองทับ หน่วยสรรหาที ่4

36 00021000 นายยรรยง   สุขเอิบ หน่วยสรรหาที ่4

37 00022583 นายสันติสุข   จันทร์วัฒนเดชากุล หน่วยสรรหาที ่4

38 00023131 น.ส.วันวิสา   ม่วงงาม หน่วยสรรหาที ่4

39 00023175 นางจิตรลดา   ภูร่ะก า หน่วยสรรหาที ่4

40 00011904 น.ส.วาสนา    สุกใส หน่วยสรรหาที ่5

41 00013569 นายสมทรง    วงษ์ถาวรเรือง หน่วยสรรหาที ่5

42 00016431 นางส่งศรี   โตนุ่ม หน่วยสรรหาที ่5

43 00018930 น.ส.รดาธร   ดวงใจดี หน่วยสรรหาที ่5

44 00020682 นางสุทธาสินี   คูเจริญทรัพย์ หน่วยสรรหาที ่5

45 00022355 นางสาวสุนิสา   เมฆวิลัย หน่วยสรรหาที ่5

46 00022399 น.ส.สุรัญญา   จ่าเมือง หน่วยสรรหาที ่5

47 00023338 นางฐิติพรรณ   ทองนพ หน่วยสรรหาที ่5

48 00016239 นายประกาย   เอี่ยมทอง หน่วยสรรหาที ่6

49 00018169 นางหนูบล   จีนตุ้ม หน่วยสรรหาที ่6

50 00018972 นางธัญลักษณ์   ไกรกิจธนโรจน์ หน่วยสรรหาที ่6

51 00019183 นางสลิตตา   มะโนวัฒนา หน่วยสรรหาที ่6

52 00021415 นางสาวมาลี   เกาสังข์ หน่วยสรรหาที ่6

53 00021548 นายเอกชัย   วรรณชาติ หน่วยสรรหาที ่6

54 00022175 นายจรัญ   โสสว่าง หน่วยสรรหาที ่6

55 00023388 น.ส.ปวีณา   กิจเพิม่พูน หน่วยสรรหาที ่6

56 00015567 น.ส.สุอารี    พูลวงษ์ หน่วยสรรหาที ่7



หน้าที ่3

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

57 00016077 นางพรทิพย์   กิตติยายาม หน่วยสรรหาที ่7

58 00017338 นายสมชาย   ครุฑใจกล้า หน่วยสรรหาที ่7

59 00021015 นางสิริพร   จันหอม หน่วยสรรหาที ่7

60 00021884 นางสาวจุฑามาศ   รอดพ่วง หน่วยสรรหาที ่7

61 00022344 นางเพ็ญศรี    อรรฆภัทรโฆษิต หน่วยสรรหาที ่7

62 00023285 น.ส.กนกวรรณ   สุทธิประเสริฐ หน่วยสรรหาที ่7

63 00011154 นายธงไท    ปรักมานนท์ หน่วยสรรหาที ่8

64 00016133 นายปัญญา   คงสมบูรณ์ หน่วยสรรหาที ่8

65 00018333 นายอนุชิต   แสวงกิจ หน่วยสรรหาที ่8

66 00019543 นายจินดา   คงหมวก หน่วยสรรหาที ่8

67 00020514 นายเฉลิมชัย   แก้วค า หน่วยสรรหาที ่8

68 00021579 นายวีระยุทธ   สุริค า หน่วยสรรหาที ่8

69 00021679 นางกาญจนา   กู้สุจริต หน่วยสรรหาที ่8

70 00021865 นายกานต์ณรงค์   สอนสกุล หน่วยสรรหาที ่8

71 00022413 นายสุภชัย   ริมกาญจนวัฒน์ หน่วยสรรหาที ่8

72 00022493 น.ส.เพชรินทร์   กล่อมวงศ์ หน่วยสรรหาที ่8

73 00013020 นางจันทรา    บุญมีประเสริฐ หน่วยสรรหาที ่9

74 00016631 น.ส.สุกัญญา   ราชสิงโห หน่วยสรรหาที ่9

75 00017880 นางสาวรัชดาวดี   ปัญญาธีระ หน่วยสรรหาที ่9

76 00018215 นางสาวศิริอาภรณ์   เจริญรัตน์ หน่วยสรรหาที ่9

77 00018882 นางกัญญารัตน์   ขุนหมื่น หน่วยสรรหาที ่9

78 00018943 น.ส.ยุพิน   วัฒนพงศ์ หน่วยสรรหาที ่9

79 00019092 นางอ าไพพรรณ   สักลอ หน่วยสรรหาที ่9

80 00019683 น.ส.ปทุม   เล็กประชา หน่วยสรรหาที ่9

81 00020234 นางศศิธร   ณรงค์แสง หน่วยสรรหาที ่9

82 00020980 นางจินตนา   เงินสมบัติ หน่วยสรรหาที ่9

83 00021707 นางสาวกาญจนา   มะณีค าสุดใจ หน่วยสรรหาที ่9

84 00022515 นายนพศักด์ิ   ต้ังสกุลระหง หน่วยสรรหาที ่9



หน้าที ่4

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

85 00022703 น.ส.หัสฤทัย   จะนุ หน่วยสรรหาที ่9

86 00016617 นางรัสรินทร์   อภิโชควัฒนาพงษ์ หน่วยสรรหาที ่10

87 00016900 นางวรารินทน์   เผือกหอม หน่วยสรรหาที ่10

88 00018701 นางน้ าฝน   สารสุข หน่วยสรรหาที ่10

89 00019009 นางสุชาดา   สมบูรณ์ทรัพย์ หน่วยสรรหาที ่10

90 00019040 นางสุกัญญา   ตรีเพชร หน่วยสรรหาที ่10

91 00020817 นายทศพล   พุทธผล หน่วยสรรหาที ่10

92 00020940 นางสาวสายสุนีย์   ลักษณาครบุรี หน่วยสรรหาที ่10

93 00021470 นางสาววีรวัลย์   จันทร์ดี หน่วยสรรหาที ่10

94 00022300 นางสาวกรรณิการ์   กาญจนะเกตุกีรติ หน่วยสรรหาที ่10

95 00022891 น.ส.อัญชสา   ลิขิตวัฒนเศรษฐ หน่วยสรรหาที ่10

96 00023030 นายธีระพงษ์   หาญค าภา หน่วยสรรหาที ่10

97 00014951 นายสมชาย    มณีงาม หน่วยสรรหาที ่11

98 00015342 น.ส.นิภา    ขันธ์เครือ หน่วยสรรหาที ่11

99 00016994 น.ส.มณฑา   ดุสรักษ์ หน่วยสรรหาที ่11

100 00017971 นายเพยาว์   จิตเจริญทวีโชค หน่วยสรรหาที ่11

101 00018266 นางสมหมาย   ข าสุข หน่วยสรรหาที ่11

102 00018665 นางวิลาวัลย์   สิงห์พิทักษ์ หน่วยสรรหาที ่11

103 00018929 น.ส.นิโลบล   แว่นเกตุ หน่วยสรรหาที ่11

104 00020668 นางสาวรัตติกาล   จิตด ารงชัย หน่วยสรรหาที ่11

105 00022421 น.ส.จิราภรณ์   โสภา หน่วยสรรหาที ่11

106 00022781 น.ส.ปัณฐิฏา   จันทร์ย้อย หน่วยสรรหาที ่11

107 00006105 นางอุษาศรี    อนันต์ทรัพย์ หน่วยสรรหาที ่12

108 00006869 นายเด่น    สกุลณา หน่วยสรรหาที ่12

109 00007462 น.ส.เกตุสุดา    ศรีสารากร หน่วยสรรหาที ่12

110 00008607 นายศักด์ิ    จันกล่ินเอก หน่วยสรรหาที ่12

111 00008834 นางอุบล    ต่ันทรัพย์สิน หน่วยสรรหาที ่12

112 00009596 นางสมพร    กล่ินแจ้ง หน่วยสรรหาที ่12



หน้าที ่5

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

113 00009818 นายบัญชา    ศิริเรืองชัย หน่วยสรรหาที ่12

114 00011103 นายแสวง    แจ่มจันทร์ หน่วยสรรหาที ่12

115 00011938 นางฐวัลย์ภัส   อุตสาหะ หน่วยสรรหาที ่12

116 00015480 นางชญาดา   หอมกล่ิน หน่วยสรรหาที ่12

117 00017079 นายเวช   แก้วช่างเขียน หน่วยสรรหาที ่12

118 00019160 น.ส.เพียงเพ็ญ   บุญเพ็ง หน่วยสรรหาที ่12

119 00004077 นางพิณทิพ   เรืองเดช หน่วยสรรหาที ่13

120 00008356 นางอิงพรรณ    แช่มเจริญพร หน่วยสรรหาที ่13

121 00012027 นางศศิปภา   เหมาะสมัย หน่วยสรรหาที ่13

122 00012861 นางจุไรรัตน์    อุตมะ หน่วยสรรหาที ่13

123 00014281 นายไพโรจน์    ขุนพิทักษ์ หน่วยสรรหาที ่13

124 00014622 นางทิพยรัตน์    ไชยลังกา หน่วยสรรหาที ่13

125 00014647 นายโกมล    บัณฑิตเดช หน่วยสรรหาที ่13

126 00017159 น.ส.ศรีนุกูล   วงศ์สว่าง หน่วยสรรหาที ่13

127 00019165 นางวนิดา   ปิยะรักษ์ หน่วยสรรหาที ่13

128 00022023 นางบังเอิญ   ค าจันทร์ หน่วยสรรหาที ่13

129 00003092 นางฉันทนา    โพธิน์้อย หน่วยสรรหาที ่14

130 00003643 นายธันวิน    ปิน่เขียน หน่วยสรรหาที ่14

131 00004546 นายวิเชิญ    นาคค า หน่วยสรรหาที ่14

132 00004983 นางรวมพร    ครุฑธา หน่วยสรรหาที ่14

133 00005169 นางระยอง    ครือเครือ หน่วยสรรหาที ่14

134 00009383 นางปณิดา    คุสินธุ์ หน่วยสรรหาที ่14

135 00009930 นางยุภา    เปล่ียนมณี หน่วยสรรหาที ่14

136 00011334 นายอนันต์    หลีจินตะ หน่วยสรรหาที ่14

137 00015236 นายวิทยา    การะเกตุ หน่วยสรรหาที ่14

138 00015605 นายชัยรัตน์    เกิดทรัพย์ หน่วยสรรหาที ่14

139 00016662 นางกาญจนา   สุขะปุณพันธุ์ หน่วยสรรหาที ่14

140 00003875 นายปวัตร   อยู่ก าเหนิด หน่วยสรรหาที ่15



หน้าที ่6

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

141 00006028 นางสุวดี    พิณประภัศร์ หน่วยสรรหาที ่15

142 00006286 นางวิภา    บุญอยู่ หน่วยสรรหาที ่15

143 00007962 นายไพฑูรย์    กาญจนสินธุ์ หน่วยสรรหาที ่15

144 00008305 นางเรณู    นักเบศร์ หน่วยสรรหาที ่15

145 00010688 นางศุภาวีร์   ใจหวัง หน่วยสรรหาที ่15

146 00011366 นางเยาวลักษณ์    เจริญรักษา หน่วยสรรหาที ่15

147 00013278 นางอนงค์    สืบวงค์ หน่วยสรรหาที ่16

148 00013508 นางกาญจนา    ดิลกวุฒิสิทธิ์ หน่วยสรรหาที ่16

149 00013563 นายณัฐนพ    ชนะบวรบุตร หน่วยสรรหาที ่16

150 00014072 น.ส.กาญจนา    นาคอ่อน หน่วยสรรหาที ่16

151 00014580 นางยุพดี    ต านานจิตร หน่วยสรรหาที ่16

152 00016786 นายเสถียร   พัฒนะวิริยะศิริกุล หน่วยสรรหาที ่16

153 00016835 นางอรสา   ศิลปคง หน่วยสรรหาที ่16

154 00022870 นางสุมล   บุญประดิษฐ์ หน่วยสรรหาที ่16

155 00005810 นายประยูร    แสงรัตนกูล หน่วยสรรหาที ่17

156 00006776 นายงาน    ปัญญาสาร หน่วยสรรหาที ่17

157 00008281 นายประสาร    เทพรักษ์ หน่วยสรรหาที ่17

158 00008486 น.ส.ยุพา    ชื่นเนียม หน่วยสรรหาที ่17

159 00009833 นางอรพร    ผลกิจ หน่วยสรรหาที ่17

160 00010586 นางจินตนา    มาวิบูลย์วงษ์ หน่วยสรรหาที ่17

161 00012387 นางบุญยิ่ง    จันทร์เปีย่ม หน่วยสรรหาที ่17

162 00014769 นายสรายุธ    สุกีธร หน่วยสรรหาที ่17

163 00014818 นางดารณี    พรานบุญ หน่วยสรรหาที ่17

164 00003111 นายบุญส่ง    จันทาทิพย์ หน่วยสรรหาที ่18

165 00003944 นางทับทิม    ธรรมณีโชติ หน่วยสรรหาที ่18

166 00007758 นายพิบูลย์    เกตุพันธ์ หน่วยสรรหาที ่18

167 00010811 นายประเทือง    โม่มาลา หน่วยสรรหาที ่18

168 00010812 น.ส.ขวัญยืน    หลวงชะอ า หน่วยสรรหาที ่18



หน้าที ่7

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

169 00010908 นางสุนีย์    สาเนียม หน่วยสรรหาที ่18

170 00011553 นางเอมอร    ธรรมชาติ หน่วยสรรหาที ่18

171 00012032 นายสมชาย    ชนะสุข หน่วยสรรหาที ่18

172 00015204 นางจินดา    คงสบาย หน่วยสรรหาที ่18

173 00017063 นางเรณุพร   เลาหะโชติ หน่วยสรรหาที ่18

174 00001998 นายประจวบ    เกิดผล หน่วยสรรหาที ่19

175 00004600 นางยุพา    โฆสิระโยธิน หน่วยสรรหาที ่19

176 00005311 นายคงศักด์ิ    ศิริโสภิตชัยคุณ หน่วยสรรหาที ่19

177 00006428 นางอุบล    ลิมทโรภาส หน่วยสรรหาที ่19

178 00008098 นายอุบล    ชินอักษร หน่วยสรรหาที ่19

179 00009614 นางสุขใจ    สังข์ทอง หน่วยสรรหาที ่19

180 00010290 นางวันเพ็ญ    อิงคเสน หน่วยสรรหาที ่19

181 00012194 นายสมบัติ    เลาหะโชติ หน่วยสรรหาที ่19

182 00012195 นางสาวนุชนาถ    ทองอินทร์ หน่วยสรรหาที ่19

183 00012987 นายไพรัช    ส้ินแต้ หน่วยสรรหาที ่19

184 00013667 นางปนัดดา   เนียมรักษา หน่วยสรรหาที ่19

185 00016976 น.ส.สุมนต์   ทูซิวฮะ หน่วยสรรหาที ่19

186 00002287 นางพวงทอง    อินทรคุปะกุล หน่วยสรรหาที ่20

187 00002912 นางวัชรี    อินทวงศ์ หน่วยสรรหาที ่20

188 00003263 นายชวลิต    แก้วนวม หน่วยสรรหาที ่20

189 00005616 นายปรีดา    ปฤกษากร หน่วยสรรหาที ่20

190 00006091 นางเมทศุลี    เกิดผล หน่วยสรรหาที ่20

191 00007872 นายสุธี    รัตนมุง หน่วยสรรหาที ่20

192 00009323 นางประไพพิทย์    ตราบดี หน่วยสรรหาที ่20

193 00009773 นางสุภัทรา    ปุณฑริกธาดา หน่วยสรรหาที ่20

194 00012648 นายทองหล่อ    วงษ์ถม หน่วยสรรหาที ่20

195 00015431 น.ส.จันทร์เพ็ญ    ศรีเนตร หน่วยสรรหาที ่20

196 00015679 นายอ านวย    สุทธิเชษฐ์ หน่วยสรรหาที ่20



หน้าที ่8

ล ำดบั ทะเบียน ชื่อ - นำมสกุล หน่วยสรรหำ

รำยชื่อผู้ไดร้ับเงินทุนในโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดกิำร
( ท่านละ 1,000.- บาท จ านวน 200 คน )

ผู้ทีไ่ด้รับทุน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ในวันที ่24 มีนาคม 2564

197 00007553 นายสุรพงษ์    ภูแ่ย้ม หน่วยสรรหาที ่21 (หน่วยบริการพิเศษ)

198 00014968 นายพนัส    รสหวาน หน่วยสรรหาที ่21 (หน่วยบริการพิเศษ)

199 00017001 น.ส.เทวี   จิระชีวะนันท์ หน่วยสรรหาที ่21 (หน่วยบริการพิเศษ)

200 00017529 นางทองฝอย   วัฒนกุล หน่วยสรรหาที ่21 (หน่วยบริการพิเศษ)


