
00003604 นายสมชาย โชติธรรมธรา
00007062 นางเสาวณีย์ พงษ์ลือเลิศ
00022118 นางสาวศรีวัลลา ราชบุรุษ
00013088 นายบุรินทร์ ภัทรภูรีรักษ์
00000266 นางอ าไพ เลิศศิลป์
00000300 นางสาวนิตยา แตงวิเชียร
00000489 นายไพฑูรย์ เด่นดวง
00000574 นางดาวัลย์ ปฏิเมธา
00000810 นางมันฑนี ทองปากน  า
00000908 นางรัชนี ธรรมเกษร
00001176 นายปรีชา ศรีจะบก
00001574 นางขวัญจิต ชมมะลิ
00001642 นายสมใจ ไล้พันธ์
00001734 นายนคร เพชรเจียรนัย
00001870 นายศักด์ิ เอกอินทุมาศ
00001936 นายสมภพ กล่ินศรี
00001939 นายเจน นิลโชติ
00002108 นายศราพก ไชยรัตน์
00002404 นายพีระ พงษ์เจริญธรรม
00002418 นางสุวิมล สุวรรณมณี
00002608 นายพัชรินทร์ สุวรรณวรวิกิจ
00002695 นางพรรณี แสงอาวุธ
00003019 นายกุศล สุขัมศรี
00003182 นางเสริมศรี สมเสนาะ
00003244 นางนิตยา เกื อจรูญ
00003266 นายโกเมนทร์ ศิวกุล
00003335 นายประจักษ์ สมิทธิวิวรรธน์
00003495 นายสมศักด์ิ อังค์สุวรรณ
00003557 นางสุภร จิ วจันทร์
00003566 นางจันทรา แดงบุญเรือง
00003611 นางนวลจันทร์ แสงซ้าย

รายช่ือสมาชิก
จ่ายสวัสดิการส าหรับสูงอายุ 
ท่ีเกิดในเดือน กันยายน 2565



00003660 นางสาวมณฑา ลิลิตวัฒน์
00003755 นายสุพจน์ พรไพบูลย์
00003853 นายทวีศักด์ิ อรรคศรีวร
00004367 นางสาวสุกัญญา ทาค าฟู
00004503 นางสาววันทนา จุลเมือง
00004654 นายวีรวิทย์ วรรณา
00004665 นางวิไลวรรณ ดิษฐ์แก้ว
00004669 นางสาวสุรีย์ เจริญสุข
00004831 นางกันยา มนะวณิช
00004883 นายเอกสิทธ์ิ ขาวสกุล
00004960 นายสุทัศน์ อัครพงศธร
00005082 นางสาวพิศมัย แสวงเงิน
00005130 นางศรัณยา ประกอบผลดี
00005215 นายมาโนช ปรัชญาประทีป
00005224 นายสมบุญ เข่ือนทอง
00005295 นายสุพิศ สวนอินทร์
00005421 นายสมปอง เกื อแก้ว
00005456 นางพิสิษฐ์ จันสายทอง
00005493 นายสมชาย อังเกิดโชค
00005518 นายบรรจง อู่ขลิบ
00005699 นายวัชระ วิทยาวัชรินทร์
00005769 นางปุณยวีร์ ชนะ
00005960 นายสุรัษฎ์ เกิดเสวียด
00005964 นายวิโรจน์ เพชรช่ืน
00006138 นางณรรัณญาณ์ มโนธชญานันทน์
00006270 นายเกียรติชัย เอ่ียมส าอางค์
00006343 นางชุติณัสมน สนทนา
00006417 นายทวี รังสิโยภาส
00006421 นางนิภารัตน์ สุขะวัธนกุล
00006426 นายชัชวาลย์ ศิริวิบูลย์
00006451 นายศรยุทธ หงษ์ทอง
00006479 นางสาวเสาวนีย์ ทองน้อย
00006491 นายวิบูลย์ บุษบงค์
00006507 นางวารุณี กัลยะเวทย์



00006526 นางษมาภรณ์ ช่ืนอุไทย
00006553 นางวิไล ช่วยจันทร์
00006554 นายจรูญ ล่องสุวรรณ
00006588 นายพิศาล ชลวิสุทธ์ิ
00006611 นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์
00006833 นางโกสุมภ์ จิตต์อารีทิพย์
00006854 นายสันติชัย สุขย่ิง
00006896 นายประพนธ์ ฤทธิโชติ
00006906 นายนิพนธ์ ค าสัจจกุล
00006953 นางวิชาภรณ์ กาญจนา
00007183 นายวีระศักด์ิ เวชศาสตร์
00007195 นายทวี สนธิคุณ
00007240 นายกอเดช เกปัน
00007388 นายนิวัฒน์ สงวนประสิทธ์ิ
00007405 นางกิตติวีณ์ รัชตะวรรณ
00007412 นางปราณี เพ่ิมผล
00007600 นางสุกัญญา สุภายศ
00007611 นายวิฑูร ครองธานินทร์
00007669 นางสุวรรณา จิตตะปาโล
00007678 นายไพฑูรย์ มานิตย์
00007690 นางวิมล ตรัสพรหม
00007842 นางอุไรรัตน์ โพธิภัทร
00007884 นางสาวพุทธไทย ฟักเหลือง
00007960 นายพยนต์ ศรีรังษ์
00007966 นางจุรีย์ ยังรอต
00008006 นางพรรณินี ชูเชิด
00008145 นายธนิต ศรีศุภสวัสด์ิ
00008193 นายวิราช บุญช่วย
00008234 นายประยูร เชยคาน
00008251 นายเติมพงษ์ ศรีฤกษ์
00008354 นายย่ิงศักด์ิ ชัยมัง
00008385 นางสาวกันยา พลอยวงษ์
00008389 นายสมใจ วงศ์พุฒ
00008409 นายสนับ ม่ันทับ



00008414 นางปัทมา อัศวราพานิช
00008428 นางนุชพร ประเสริฐศรี
00008528 นายวรวิทย์ หวานทอง
00008614 นางศรีสุข อินรอด
00008668 นายธรรมรงค์ เลิศสุมงคล
00008724 นายมงคล พวงแก้ว
00008728 นายวิเศษ ภูเจริญ
00008756 นางพูนสุข วัฒนานันท์
00008798 นายสุรพร โกรธา
00008805 นายโชคชัย สินพยัคฆ์
00008946 นางอัจฉราวรรณ เลิศไกร
00009052 นายบัญชา ศรีนาคค า
00009268 นางวันเพ็ญ เอกรินทร์
00009314 นางกิตติยา สายสุวรรณ
00009322 นางมณฑา สัญชานันก์
00009374 นายพยอม คุ้มพะเนียด
00009392 นายนพดล นุชนนทรี
00009447 นางเพ็ญศรี แก้วหานาม
00009453 นายนัก วงศ์เหมย
00009533 นางกชกรณ์ หมายบุญ
00009549 นายธาดา โกมลมาลย์
00009757 นางดวงพร วิมลแก้ว
00009781 นางวรรณอุษา ฟองน  า
00009832 นายภิญโญ ชอบผล
00009854 นางสุรีย์ จันทร์เปล่ียน
00009916 นางสาวนงค์ลักษ์ รัตนพันธ์ุ
00009931 นางสาวดวงเดือน ใจหาญ
00009933 นางวรินทร พรหมเทศ
00010033 นายแสวง สุขดี
00010134 นางมนธิชา แอ่นดอย
00010187 นางวัลลิภา ตันสกุล
00010218 นายอนันตร ชัยสุนทร
00010316 นายทอง ตาสี
00010322 นางวัชรี โกสุขวัฒนะ



00010326 นางสาวกาญจนา พุ่มพินิจ
00010334 นางสาวศรินทิพย์ ดวงชู
00010354 นายสุดใจ ไตยวรรณ
00010379 นายยงยุทธ ยะปะเต
00010457 นางสมพร สักการะ
00010554 นางสาวพรกนก กรรเจียกพงษ์
00010567 นางเบญจวรรณ ณ หนองคาย
00010605 นางเทียมตา สงสมพันธ์
00010652 นางสาวนงราม สายน
00010730 นายสถิตย์ โสดยิ ม
00010787 นายสุรชัย วรินทร์เวช
00010853 นางสาวธันยาภัทร์ แก้วเครือจันทร์
00010960 นางสาวนงลักษณ์ สุขเกษม
00010983 นางพิมพ์ชญา กันทะยอด
00010999 นายวิบูลย์ นาควิเชียร
00011004 นายสมศักด์ิ อินทร์ภู
00011029 นายประเสริฐ ทองเฝือ
00011039 นางสมพร เมฆสุวรรณ
00011047 นายสุธี สุขสวัสด์ิรัตนา
00011048 นายเทียนชัย เพชรอดิเรก
00011350 นายจักรกฤษณ์ ถาวรวิสิตย์
00011368 นางรุ่งนภา อภิรักษ์สันติ
00011411 นางพรนภา วศะกุลพงศ์
00011461 นายโกจนาท ชลทรัพย์
00011469 นายวสวัตต์ิ บุญช่วย
00011624 นางนาฎยา กนกเวชยันต์
00011667 นางผกากรอง จิตนา
00011682 นางอารียา ค าศรี
00011823 นางรัชนี พฤกษะวัน
00011825 นายมนูญ ชูสวัสด์ิ
00011840 นายณรงค์ จันสุตะ
00011905 นายธีระพงศ์ วีระแพทย์
00011929 นายสุนทร โตแย้ม
00011945 นางสาวสุภาพ ดิษฐ์เรือง



00011947 นางวีรานันท์ แพงทอง
00011979 นายทรงคุณ สีห์สราญ
00011994 นายนิคม ศรีหยัดแย้ม
00012067 นางสาวสมนึก แสนชม
00012112 นายโสภณ อัครเอกฒาลิน
00012161 นางเอมอร บรรจบ
00012402 นางสุชาดา ชูรอด
00012408 นายสมนึก ไกรว่อง
00012809 นายนิกร สตันยสุวรรณ
00013188 นายขรรค์ชัย เหินหาว
00013416 นายสรศักด์ิ เอมโอช
00013475 นางพัชมณ รัตนวรรณ
00013494 นางประทุม โพธ์ิสุทธ์ิ
00013557 นายวิสิฐษ์ แสนทวีสุข
00013574 นายธ ามรงค์ แสนค าวงศ์
00013649 นายจ านงค์ เนียงคันทา
00013851 นางปภา อังศุสิงห์
00013857 นายไพศาล ภักดีผล
00013953 นางนัทธ์กัญญ์ คลังทรัพย์
00014253 นายสมศักด์ิ สกุลภุชพงษ์
00014298 นายประสิทธ์ิ ไหวพริบ
00014305 นายเศรษฐพร เอกพจน์
00014333 นายอนันทชัย ธีระพันธ์ุ
00014341 นางณิชารีย์ เพียรชนะ
00014578 นางลักษณา ไชยรัตน์
00014882 นายทรงศักด์ิ อมรสิน
00014942 นายโอกาศ ผูกสี
00015567 นายสวัสด์ิ คงแดง
00015639 นางสาวขวัญใจ ดอกพฤกศรี
00015686 นางสมพร วิเศษคามิน
00015706 นายอุดมพร วรรณโชติ
00015734 นายสุภาพ ศรีนอเนตร
00015927 นายวิษณุ ยุตวัน
00016019 นายเทิดศักด์ิ แสนคลัง



00016075 นางสาวขนิษฐา ศุภบวรสถิตย์
00016306 นางสาวสุมาลัย หอมทอง
00016701 นางสาวสมภัสสร ภุมรินทร์
00016714 นางสาวสมจิตรา จันโภคา
00016806 นายวิมล สุขเกื อ
00016919 นายธนวัฒน์ ศรีนุ่นวิเชียร
00017115 นายชัชวาลย์ ชินทิวาชาติ
00017139 นายสุพจน์ บุญญวัฒน์
00017169 นางศรีเวียง พงษ์สวัสด์ิ
00017343 นางสุรีย์ ศรีทิพโพธ์ิ
00017385 นายการุณ จันย่อง
00017392 นางวิไล คุณาสันติวรกุล
00017913 นายสมควร ยุตวัน
00017940 นายสุพรรณ ศรีเดช
00018283 นางสาวธนัญช์สินี ส่งวิรุฬห์
00018396 นายวัฒนา อ้นศิริ
00018485 นางศิริรัตน์ ไชยมนตรี
00018959 นางดวงเดือน ทองเขาอ่อน
00018986 นางศิราภรณ์ ชลประเสริฐสุข
00019120 นายสมศักด์ิ พรส่ี
00019261 นายกิตติพงษ์ ทักษิโณ
00019499 นางวาสนา ศรีผกา
00019624 นายวิเชียร อ่ิมเสมอ
00019761 นางจินตนา โชติกเสถียร
00019999 นายมานัส ฉ่ัวสวัสด์ิ
00020077 นางสาวกมลทิพย์ รุ้งแสงจันทร์
00020145 นายสุพัฒน์ พริกเบ็ญจะ
00020265 นางปรานอม มานะกิจ
00020290 นายมนดี วีรแพทยโกศล
00020318 นายเอนก เกษมสุข
00020352 นางสาวจินตนา ฉิมบรรเลง
00020432 นายอุดม ธ ารงเวียงผึ ง
00021115 นายอนันต์ธรณ์ ลิ มพาณิชชัย
00021361 นายสมคิด ศริ



00021471 นายสุรสิทธ์ิ สหัสธรรมรังษี
00022223 นายณัฐพงษ์ ทองอยู่
00022446 นางณัฐชาภรณ์ พรหมอ่อน
00008060 จ่าสิบเอกอุดม อยู่ประเสริฐ
00009336 นางกานดา กุลตัณฑ์
00012060 นายสน่ัน บุญเหลือ
00012077 นายนิกร เวชภูติ
00012592 นายประธาน เตกะจรินทร์
00013538 นายทนงค์ แจ้งจิตร
00002876 นางเตือนใจ สัตยบัณฑิต
00003318 นางสาวยุวรี งามเอก
00003796 นายวรพัฒน์ วิเชียรแสน
00004164 นางรัชนี เฮ้ารัง
00005221 นางสาวฉวี หนูนาค
00005452 นางสาวจิราวัฒน์ ฮ่ันเจริญ
00006228 นายสมเกียรติ วัฒนวงศ์สกุล
00006339 นางสาวช่ืนจิตต์ โพธ์ิอบ
00006402 นายทวีศักด์ิ นุชประภา
00006435 นางลัดดาวัลย์ กลับเนียม
00006608 นายพีระ งามวงษ์วาน
00006864 นางสาวถนอมศรี พลาศิลป์มงคล
00006958 นางธัชธร เพ็งผ่อง
00006964 นายวีระชัย ช่ืนบ ารุง
00007015 นายนิติพัฒน์ ธรรมพฤทธ์ิ
00007485 นางสาวถนอมสิน เห็นสุข
00007803 นายศฤญทร์ สิทธิธูรณ์
00007932 นางประภาภรณ์ โกมินทร์
00008048 นางจารุโรจน์ รามบุตร์
00008356 นายสมนึก เส่ียงแทน
00008800 นางศุลีมาศ บุญประคอง
00009293 นางดวงรัตน์ พ่ึงพิง
00009371 นายวิทยาธรณ์ ลีละยุทธโยธิน
00009998 นางศรีสุนันท์ อ่อนจับ
00010076 นางสุภาพ ผิวเณร



00010311 นางศันสนีย พัฒนะโภคิน
00010670 นางวาสนา ฤทธ์ิเดช
00011419 นายสมชัย สรัสสมิต
00011421 นายสุจริต ศรีอุบล
00011733 นายชาญไวทย์ ทองศรีเปล่ง
00012290 นายอานนท์ ครองแสนเมือง
00012449 นางสาวพัชรี สะมะทอง
00012533 นางนันทกา หลอดแก้ว
00012622 นายสุรพันธ์ ณ เชียงใหม่
00012729 นางเจริญลาภ สินสุวรรณาภรณ์
00012900 นายอรรควิชช อ่อนละออ
00013733 นายยุระวัฒน์ กาญจนนินทร์
00014528 นายสมชาย ทองเต็ม
00014707 นางจุลินท์ ใจส าราญ
00015748 นายปรีชา ปัญญาทา
00017259 นายสิรภพ เข็มทอง
00018535 นางสาววรรณา รักเหย้า
00020411 นายประภัสสร สืบเหล่ารบ
00021267 นายกฤษฎา เกียรติวราวุธ
00005550 นางวิไล จันตะเสน
00006323 นางพรทิพย์ ไชยยงค์


