
ล าดับ ชื่อ - สกุลของผู้มีสิทธิ ธนาคาร
แสดงบญัชีตามประเภทการจ่ายเงนิ 

เลขบญัชีธนาคาร

จ านวน

เงนิที่ได้รบั

1 นาง พาด หล้าหบิ ธ.ก.ส. 020168982770 1,000.00

2 นาย สม เครือค า ธ.ก.ส. 020168423980 1,000.00
3 นาง บษุบา อินเสน ธ.ก.ส. 014972258841 1,000.00

4 คุณ จุฬาลักษณ์ ลุหาเกตุ ธ.ก.ส. 020167649294 1,000.00
5 คุณ ด.ช.จักรภทัร นนสะเกต ธ.ก.ส. 020166017436 1,000.00

6 นาง เยาวภา เพง็ศรีโคตร ธ.ก.ส. 020098914381 1,000.00

7 นาย อนุชาติ รัตนา ธ.ก.ส. 020168079145 1,000.00

8 คุณ ชยามร ศรเสรี ธ.ก.ส. 020015257659 1,000.00

9 นาย อดิสร ยุทธเนตร์ ธ.ก.ส. 020000715936 1,000.00

10 นาย วลัิย ดีเฉลา ธ.ก.ส. 020168219450 1,000.00

11 นาย วชิิต แสงวนั ธ.ก.ส. 020052230890 1,000.00

12 นาย สวาท พนัธว์ไิล ธ.ก.ส. 020167940288 1,000.00

13 คุณ บญุจันทร์ นามค ามูล ธ.ก.ส. 020170807945 1,000.00

14 นาย จ าป ีวงศาศิริ ธ.ก.ส. 020168017412 1,000.00

15 นาง เหลา พรมสุริย์ ธ.ก.ส. 020168127085 1,000.00
16 นาย พรมจันทร์ สาครเจริญ ธ.ก.ส. 020027439309 1,000.00
17 นาย ประดิษฐ์ พรมมาสุข ธ.ก.ส. 014972963149 1,000.00

18 คุณ กัลยา แซ่อึ้ง ธ.ก.ส. 014978010495 1,000.00

19 นาย ส าเนียง เดชวงษา ธ.ก.ส. 014972508591 1,000.00

20 นาง ทองใส วเิวกวนิ ธ.ก.ส. 020070439179 1,000.00

21 นาย เอกชัย อินไชยา ธ.ก.ส. 014972584753 1,000.00

22 นาง วงค์ศรี วงค์อักษร ธ.ก.ส. 020140722528 1,000.00
23 นาย สนัด หล้าหบิ ธ.ก.ส. 020140591715 1,000.00
24 นาง อ่อน อุตมะยาน ธ.ก.ส. 020012855915 1,000.00

 รายชื่อเงนิช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปกติ
นางอ่อน อุตมะยาน ปกติ
เพื่อนายสนัด หล้าหบิ โดย นางสาวค าพนัธ ์หล้าหบิ

ปกติ

เพื่อนางวงค์ศรี  วงค์อักษรโดยนางไกษร วงค์อักษร ปกติ

นายเอกชัย  อินไชยา

ปกติ

นางทองใส วเิวกวนิ ปกติ

นายส าเนียง เดชวงษา

ปกติ

นางสาวกัลยา แซ่อึ้ง ปกติ

ประดิษฐ์ พรมมาสุข

ปกติ
นายพรมจันทร์   สาครเจริญ ปกติ
นางเหลา พรมสุริย์โดยนางสุภาพ เจริญไชย

ปกติ

นายจ าป ีวงศาศิริ ปกติ

พระบญุจันทร์ นามค ามูล

ปกติ

นายสวาท พนัธว์ไิล ปกติ

นายวชิิต แสงวนั

ปกติ

นายวลัิย ดีเฉลา ปกติ

นายอดิสร  ยุทธเนตร์

ปกติ

เด็กหญิงชยามร ศรเสรี ปกติ

นายอนุชาติ รัตนา

ปกติ

นางเยาวภา เพง็ศรีโคตร์ ปกติ

นายจักรภทัร นนสะเกต

ปกติ

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลุหาเกตุ โดยนางสาวสุวทิย์ สุยะราช ปกติ

นางบษุบา  อินเสน

ปกติ

นายสม  เครือค า โดย น.ส.ปฐมาวดี  เครือค า ปกติ

นางพาด  หล้าหบิ

ชื่อ - นามสกุล
เจ้าของบญัชี สถานะ



25 คุณ อดิญา ประชามอญ ธ.ก.ส. 020146479664 1,000.00
26 นาง เสถียร ชมภปูระเภท ธ.ก.ส. 020169534291 1,000.00
27 คุณ ปฎพิทัธ ์ชัยเสือ ธ.ก.ส. 020169558055 1,000.00
28 นาง กด หงคะ ธ.ก.ส. 020169243933 1,000.00
29 นาง หนา เดือนจันทร์ ธ.ก.ส. 014972007387 1,000.00

30 นาง ถัน อุประ ธ.ก.ส. 014972008056 1,000.00

31 นาย แก่นตา หล้าหบิ ธ.ก.ส. 014972957069 1,000.00

32 นาย ประยูร ทมุเชียงเข้ม ธ.ก.ส. 014972729212 1,000.00

33 นาย เวช อินธสิาร ธ.ก.ส. 014972471695 1,000.00

34 นาย แก้ว อุ่นค า ธ.ก.ส. 014972961676 1,000.00

35 นาย เรียน จันทะแก้ว ธ.ก.ส. 020169582244 1,000.00

36 นาย ลุน วงศ์ษาศิริ ธ.ก.ส. 014972775988 1,000.00

37 นาง มูล ธงงาม ธ.ก.ส. 020167919283 1,000.00

38 นาง บวัลา นักร้อง ธ.ก.ส. 014972957776 1,000.00
39 นาย จารุพฒัน์ อินทะปญัญา ธ.ก.ส. 014972849147 1,000.00

40 นาย นภา ปรางชาติ ธ.ก.ส. 020042280278 1,000.00

41 นาย จ ารัส จ าปาทอง ธ.ก.ส. 014972004098 1,000.00

42 คุณ บรรณวชิญ์ เสาะแสวง ธ.ก.ส. 014972929347 1,000.00
43 นาย อดิศร เกตุแก้ว ธ.ก.ส. 020052246881 1,000.00

44 นาย ธรีะยุทธ นามสง่า ธ.ก.ส. 014972958900 1,000.00

45 นาย ปรัชญา เสียงเลิศ ธ.ก.ส. 020167532734 1,000.00

46 นางสาว เพญ็รว ีสิมมาลา ธ.ก.ส. 014972139126 1,000.00

47 นาง บญุจันทร์ สอนเสนา ธ.ก.ส. 020166008552 1,000.00

48 นาง สิทธิ ์ค าหอม ธ.ก.ส. 020088554035 1,000.00

49 นาย อิด พรมสุริย์ ธ.ก.ส. 020168923972 1,000.00
50 นาย ชาตรี จันทะแจ่ม ธ.ก.ส. 020167721103 1,000.00
51 นาง สายค า โพธิค์ าพก ธ.ก.ส. 014972435126 1,000.00

52 นาย ไข มาลาศรี ธ.ก.ส. 020168074991 1,000.00

53 นาง ค าพนัธ ์รัตนชัย ธ.ก.ส. 020164624724 1,000.00 ปกตินายค าพนัธ ์ รัตนชัย

ปกติ

นายไข  มาลาศรี ปกติ

นางสายค า   โพธิค์ าพก

ปกติ
เพื่อนายชาตรี  จันทะแจ่ม โดยนางสาวพศิมัย จันทะแจ่ม ปกติ
นายอิด  พรมสุริย์ โดยนายหนูทา พรมสุริย์

ปกติ

นางสิทธิ ์ ค าหอม ปกติ

นางบญุจันทร์ สอนเสนา

ปกติ

ด.ญ.เพญ็รว ี  สิมมาลา ปกติ

นายปรัชญา เสียงเลิศ

ปกติ

ด.ช.ธรีะยุทธ  นามสง่า ปกติ

นายอดิศร  เกตุแก้ว

ปกติ

เพื่อด.ช.บรรณวชิณ์  เสาะแสวง ปกติ

นายจ ารัส  จ าปาทอง

ปกติ

นายนภา ปรางชาติ ปกติ

นายสมคิด  อินทะปญัญา

ปกติ

เพื่อนางบวัลา นักร้อง เบี้ยยังชีพคนพกิาร ปกติ

นางมูล  ธงงาม

ปกติ

นายลุน  วงศ์ษาศิริ ปกติ

นายเรียน  จันทะแก้ว

ปกติ

นายแก้ว อุ่นค า ปกติ

นายเวช  อินธสิาร

ปกติ

นายประยูร  ทมุเชียงเข้ม ปกติ

นายแก่นตา  หล้าหบิ

ปกติ

นางถัน  อุประ ปกติ

นางหนา เดือนจันทร์

ปกติ
นางกด  หงคะ โดยนายธนสาร หงคะ ปกติ
เพื่อเด็กชายปฏพิทัธ ์ชัยเสือ โดยนางโสภ ีชัยเสือ

ปกติ
นางเสถียร ชมภปูระเภท โดย นายอนุสิษฐ ชมภปูระเภท ปกติ
เพื่อเด็กหญิงอดิญา ประชามอญ โดยนางสาวชนิสรา ประชามอญ



54 นาง ชง อุ่นค า ธ.ก.ส. 020118451487 1,000.00

55 นางสาว แพรวพรรณ ภมูิโสม ธ.ก.ส. 020164212048 1,000.00
56 นาง ประภาส มะณีษา ธ.ก.ส. 014972913924 1,000.00

57 นาย ธนสาร หงคะ ธ.ก.ส. 020042599043 1,000.00

58 คุณ ด.ญ.สุธาทพิย์ เสนาทพิย์ ธ.ก.ส. 014972961511 1,000.00

59 นาง เล็น บา่วนอ ธ.ก.ส. 014972957051 1,000.00

60 นาย มานพ เหล่าม่วง ธ.ก.ส. 014972964080 1,000.00

61 นาย กล้าณรงค์ ค าภา ธ.ก.ส. 014972006199 1,000.00

62 นาง บญุนาน ค าสุรีย์ ธ.ก.ส. 014972110372 1,000.00

63 นาย โอกาศ ยุทธเนตร ธ.ก.ส. 020169208957 1,000.00

64 นาย ทองดี ชาชัย ธ.ก.ส. 020169349850 1,000.00
65 นาง เสถียร ระหวยหา ธ.ก.ส. 020166341370 1,000.00

66 นาง บญุมา ชาชัย ธ.ก.ส. 020169350231 1,000.00
67 นางสาว พวงผกา จ าวนั ธ.ก.ส. 020176392647 1,000.00
68 นาย นายสง่า ขนันไทย ธ.ก.ส. 014972219463 1,000.00

69 นาย วริศักด์ิ พลเยี่ยม ธ.ก.ส. 020165805957 1,000.00

70 นาง หวนั อาดี ธ.ก.ส. 014972008757 1,000.00

71 นาย บญุโฮม อาจโยธา ธ.ก.ส. 020166000855 1,000.00

72 นาง ส่วย ชัยศรี ธ.ก.ส. 020169731661 1,000.00

73 นาย อนุสรณ์ หล้าหบิ ธ.ก.ส. 020073156190 1,000.00

74 นาย อาด คุณาคม ธ.ก.ส. 014972450910 1,000.00

75 นาย หนูการณ์ หนิทอง ธ.ก.ส. 020069332719 1,000.00

76 นาง ทองพนู เกษสา ธ.ก.ส. 020090028772 1,000.00

77 นาย ประสิทธิ ์สาบญุมา ธ.ก.ส. 014978002111 1,000.00

78 นางสาว วรรธนอร อุประ ธ.ก.ส. 020031409832 1,000.00

79 นาย ชูศักด์ิ วงศ์กลุ่ม ธ.ก.ส. 014972964284 1,000.00

80 คุณ ดนัยกฤต บนัทราช ธ.ก.ส. 014972112370 1,000.00
81 นาย ฤทธกิร นาดี ธ.ก.ส. 020167953873 1,000.00
82 นาย สมชาย ปอ้งค าสิงห์ ธ.ก.ส. 020103776605 1,000.00

ปกติ
นายสมชาย ปอ้งค าสิงห์ ปกติ
เพื่อนายฤทธกิร นาดี โดย นางสาวสมร ปอ้งค าสิงห์

ปกติ

เพื่อ ด.ช.ดนัยกฤต  บนัทราช ปกติ

นายชูศักด์ิ วงกลุ่ม

ปกติ

นางสาววรรธนอร อุประ ปกติ

นายประสิทธิ ์สาบญุมา

ปกติ

นางทองพนู เกษสา ปกติ

นายหนูการณ์ หนิทอง

ปกติ

อาด คุณาคม ปกติ

นายอนุสรณ์ หล้าหบิ

ปกติ

นางส่วย  ชัยศรี ปกติ

นายบญุโฮม อาจโยธา

ปกติ

นางหวนั  อาดี ปกติ

วริศักด์ิ พลเยี่ยม

ปกติ
นายสง่า ขนันไทย ปกติ
นายสุนทร วรรณพราหมณ์ เพื่อนางสาวพวงผกา จ าวนั

ปกติ

เพื่อนางบญุมา  ชาชัยโดยนางสาวมลฤดี หล้าพรม ปกติ

นางเสถียร ระหวยหา

ปกติ

เพื่อนายทองดี ชาชัย โดยนางสาวมลฤดี หล้าพรม ปกติ

นายโอกาศ  ยุทธเนตร

ปกติ

บญุนาน ค าสุรีย์ ปกติ

นายกล้าณรงค์   ค าภา

ปกติ

นายมานพ  เหล่าม่วง ปกติ

นางเล็น  บา่วนอ

ปกติ

ด.ญ.สุธาทพย์  เสนาทพิย์ ปกติ

นายธนสาร  หงคะ

ปกติ
นางประภาส  มะณีษา ปกติ
นางสาวแพรวพรรณ  ภมูิโสม

นางชง  อุ่นค า ปกติ



83 นางสาว น้ าทพิย์ นวลฝ้าย ธ.ก.ส. 020120301091 1,000.00

84 นาย นิคม น้อยค าภา ธ.ก.ส. 020166897004 1,000.00

85 นาย สุบรร เสือโนนม่วง ธ.ก.ส. 020168244938 1,000.00

86 นาง ฟอง ศรีโมง ธ.ก.ส. 020144703441 1,000.00

87 คุณ อนุสรณ์ คงชัย ธ.ก.ส. 020025327368 1,000.00

88 นาย อนัน ศรีดาแก้ว ธ.ก.ส. 020169026020 1,000.00

89 นาย อุดม เครือค า ธ.ก.ส. 014972970738 1,000.00

90 นาย เหล่ือม พลูสุข ธ.ก.ส. 020168882477 1,000.00

91 นาง ปดัทมุมา สมอนา ธ.ก.ส. 014972145220 1,000.00

92 นาย ส าเนียง อาดี ธ.ก.ส. 020090086223 1,000.00

93 นาย หนูเหรียญ แฮ้วจันทา ธ.ก.ส. 014978004608 1,000.00
94 นาย ส าราญ ไพพะยอม ธ.ก.ส. 014978013778 1,000.00

95 นาย ประมวล อินธสิาร ธ.ก.ส. 020168828297 1,000.00

96 นางสาว ค าสอน คงชัย ธ.ก.ส. 014972115865 1,000.00

97 นาง เสง่ียม เมืองคุณ ธ.ก.ส. 014972529412 1,000.00

98 นางสาว อาจ พมินาจ ธ.ก.ส. 020168306508 1,000.00

99 นาย ศรัลยุทธ นามวงศ์ษา ธ.ก.ส. 020089465499 1,000.00
100 นาย บญุโฮม ขันชารี ธ.ก.ส. 020166426326 1,000.00

101 นางสาว น.ส.กิติยา นิติยาโรจน์ ธ.ก.ส. 014972981965 1,000.00
102 นาย ธรีะ โคตรภธูร ธ.ก.ส. 014972958950 1,000.00

103 นาย ธรรม อุทยัแสน ธ.ก.ส. 020168029205 1,000.00
104 นาย ธรีะพงษ ์ใครอุบล ธ.ก.ส. 020169341789 1,000.00

105 นาย ประยูร แก้วลา ธ.ก.ส. 020088359057 1,000.00

106 คุณ ด.ช. อภนิันท ์กันลือชัย ธ.ก.ส. 020167542185 1,000.00
107 นาย กฤษณ เทพจันดา ธ.ก.ส. 014972957734 1,000.00
108 นางสาว พ ูศรีโมง ธ.ก.ส. 020166516391 1,000.00

109 นางสาว วมิลพรรณ สาชะรุง ธ.ก.ส. 014972007143 1,000.00

110 นาย อภสิิทธิ ์พมิพลี์ ธ.ก.ส. 020169743195 1,000.00
111 นาย พรมมา ชาภกัดี ธ.ก.ส. 014972528937 1,000.00 ปกตินายพรมมา  ชาภกัดี

ปกติ

ด.ช.อภสิิทธิ ์  พมิพลี์ โดยนายส าเภา เจริญไชย ปกติ

น.ส.วมิลวรรณ   สาชะรุง

ปกติ
นางสาวพ ูศรีโมง ปกติ
เพื่อด.ช.กฤษณ  เทพจันดา

ปกติ

นางวทิยา กันลือชัยเพื่อ นายอภนิันท ์ กันลือชัย ปกติ

นายประยูร แก้วลา

ปกติ
นายธรีะพงษ ์ใครอุบล ปกติ
นายธรรม  อุทยัแสนโดยนางเอม อุทยัแสน

ปกติ
เพื่อด.ช.ธรีะ   โคตรภธูร ปกติ
น.ส.กิติยา  นิติยาโรจน์

ปกติ
นายบญุโฮม ขันชารี ปกติ
นายศรัลยุทธ  นามวงศ์ษา

ปกติ

นางสาวอาจ   พมินาจ ปกติ

นางเสง่ียม  เมืองคุณ

ปกติ

น.ส.ค าสอน  คงชัย ปกติ

นายประมวล อินธสิาร

ปกติ
นายส าราญ ไพพะยอม ปกติ
นายหนูเหรียญ  แฮ้วจันทา

ปกติ

นายส าเนียง อาดี ปกติ

นางปดัทมุมา สมอนา

ปกติ

นายเหล่ือม พลูสุข ปกติ

นายอุดม   เครือค า

ปกติ

นายอนัน ศรีดาแก้ว ปกติ

เพื่อด.ช.อนุสรณ์  คงชัยโดย นางทองสา พนัธว์ไิล

ปกติ

นางฟอง ศรีโมง ปกติ

นายสุบรร เสือโนนม่วง

ปกติ

นายนิคม น้อยค าภา ปกติ

นางสาวน้ าทพิย์ นวลฝ้าย



112 นาย บญุเยี่ยม ราชาจักร์ ธ.ก.ส. 020169346674 1,000.00
113 นาย สนธยา วงค์อักษร ธ.ก.ส. 020140721116 1,000.00
114 เด็กหญิง ปวนัพสัตร์ ทองชื่นจิตร ธ.ก.ส. 020162887455 1,000.00
115 นาง ปนัดดา แผ่นทอง ธ.ก.ส. 014972129002 1,000.00

116 นาง ล าใย ศิริหสั ธ.ก.ส. 020031008676 1,000.00

117 นาย สมัย กุมพะวงศ์ ธ.ก.ส. 014972528961 1,000.00

118 นาย ค าศรี มุนสุทธิ ธ.ก.ส. 020146472468 1,000.00

119 นาย วฒิุนันท ์นากรณ์ ธ.ก.ส. 020113355785 1,000.00

120 นาย ประจิต ลีพรม ธ.ก.ส. 020168643906 1,000.00

121 นาย ชาญณรงค์ คุณมี ธ.ก.ส. 014972113398 1,000.00

122 นางสาว ล าไพร พลศักด์ิ ธ.ก.ส. 020053383244 1,000.00

123 นาย บญุหนา โปม่วงษ์ ธ.ก.ส. 020113967326 1,000.00

124 นางสาว หนูพดั วงัหอม ธ.ก.ส. 020108879765 1,000.00

125 นาย ประครอง ทวพีนั ธ.ก.ส. 014972977196 1,000.00

126 นาย อุดม แก้วภเูขียว ธ.ก.ส. 020169307848 1,000.00

127 นางสาว แก้วปญัญา สานุทรัศน์ ธ.ก.ส. 020168302839 1,000.00
128 นาย สนิท ชมภเูมือง ธ.ก.ส. 020104498593 1,000.00

129 นาย เลิศสมบติั อะศรีชัย ธ.ก.ส. 014972955821 1,000.00

130 นาย ภาคภมูิ คงมั่น ธ.ก.ส. 014978009454 1,000.00

131 นาย ตรรกวทิย์ อินทสิาร ธ.ก.ส. 020168447427 1,000.00
132 เด็กหญิง วชัราพร สอนประโคน ธ.ก.ส. 020158645072 1,000.00
133 เด็กหญิง กัญญาพชัร ศรีสุราช ธ.ก.ส. 020168086108 1,000.00
134 นาย บตุรดี กาดกอง ธ.ก.ส. 014972615988 1,000.00

135 นาง บรรจา นามวงศ์ษา ธ.ก.ส. 020047925960 1,000.00

136 นาย แสง ค าหอม ธ.ก.ส. 020167611352 1,000.00
137 นาง ขาน ญาณวพิฒัน์ ธ.ก.ส. 014972455855 1,000.00

138 นาง พรเพญ็ สมดี ธ.ก.ส. 014972517352 1,000.00

139 นาย บญุน้าว การแก้ว ธ.ก.ส. 014972117631 1,000.00

140 นาย เคน สานนท์ ธ.ก.ส. 020164989948 1,000.00

ปกติ

เพื่อนายเคน  สานนทโ์ดยนางหนูพนิ สานนท์ ปกติ

บญุน้าว การแก้ว

ปกติ

นางพรเพญ็  สมดี ปกติ

นางขาน ญานวพิฒัน์

ปกติ

เพื่อนายแสง  ค าหอมโดยนางพนัป ีค าหอม ปกติ

นางบรรจา  นามวงศ์ษา

ปกติ
นายบตุรดี   กาดกอง ปกติ
เด็กหญิงกัญญาพชัร ศรีสุราช โดยนางสาวศิริรัตน์ ศรีสุราช

ปกติ
เด็กหญิงวชัราพร สอนประโคน ปกติ
นายตรรกวทิย์ อินทสิาร โดยนางผกาววรรณ พลนามแก้ว

ปกติ

นายภาคภมูิ คงมั่น ปกติ

นายเลิศสมบติั   อะศรีชัย

ปกติ
นายสนิท   ชมภเูมือง ปกติ
นางสาวแก้วปญัญา  สานุทรัศน์

ปกติ

นายอุดม  แก้วภเูขียว ปกติ

นายประครอง   ทวพีนั

ปกติ

นางสาวหนูพดั   วงัหอม ปกติ

นายบญุหนา   โปม่วงษ์

ปกติ

น.ส.ล าไพร  พลศักด์ิ ปกติ

นายชาญณรงค์   คุณมี

ปกติ

นายประจิต ลีพรม ปกติ

นายวฒิุนันท ์  นากรณ์

ปกติ

นายค าศรี มุนสุทธิ ปกติ

นายสมัย  กุมพะวงศ์

ปกติ

นางล าใย ศิริหสั ปกติ

ด.ญ.ปนัดดา   แผ่นทอง

ปกติ
เด็กหญิงปวนัพสัตร์  ทองชื่นจิตร ปกติ
เพื่อนายสนธยา   วงค์อักษร โดยนางไกษร วงค์อักษร
นายบญุเยี่ยม ราชาจักร โดยนางสาวธนวรรณ รามวงค์ ปกติ



141 นางสาว กัญญา สุขจิตร ธ.ก.ส. 020167405066 1,000.00

142 นาง หนูพอ้ง สานุทดั ธ.ก.ส. 014972964543 1,000.00

143 นาง อ่อนสา ปนิะสา ธ.ก.ส. 014978007355 1,000.00

144 นาง สนั่น นากา ธ.ก.ส. 014972498148 1,000.00

145 นาย ประเสริฐ นิกาพฤกษ์ ธ.ก.ส. 020165538576 1,000.00

146 นาย จัด บตุรละคร ธ.ก.ส. 014972358364 1,000.00

147 นาง บณัฑิต เปล่ียนยอน ธ.ก.ส. 014972128527 1,000.00 ปกตินางบณัฑิต เปล่ียนยอน

ปกติ

นายจัด  บตุรละคร ปกติ

นายประเสริฐ นิกาพฤกษ์

ปกติ

นางสนั่น  นากา ปกติ

นางอ่อนสา ปนิะสา

ปกติ

นางหนูพอ้ง  สานุทดั ปกติ

นางสาวกัญญา สุขจิตร


