
รายช่ือผู้ฉีดวคัซีน วนัที่ 2 กนัยายน 2564 

ณ อาคารกฬีาอเนกประสงค์เทศบาลต าบลหนองบอน 

ล าดับที ่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล 

1 นาย ประนอม อ่อนศรี 

2 นาย ชยานนท ์ ทองธรรมชาติ 

3 นาง กนัตินนัท ์ มัน่มาก 

4 นาง สาํราญ บางหลวง 

5 นาย นอ้ย โหมดเทศ 

6 นาง ใจ เดชงาม 

7 นาง นวลจนัทร์ เวยีนสูงเนิน 

8 นาย สุวรรณ สาดมะเริง 

9 นาง แกว้ แซ่ล้ิม 

10 นาง ประนอม อ่อนเฉวีย่ง 

11 นาง เล็ก เจริญคง 

12 นาง เทือง กาญจโนดิลก 



13 นาง บวัเขียว ครองสิน 

14 นาง คมขาํ ทว้มนาค 

15 นาย เทียบ กาญจโนดิลก 

16 นาย วชิิต ภาโส 

17 นาย จรูญ ฤทธ์ิดี 

18 นางสาว จุฑาวรรณ นาคเมือง 

19 นาย ทองดี เอ่ียมโสด 

20 นาง กอบแกว้ เคลือบบุตร 

21 นาง อุบล พนัธ์พรหม 

22 นาย บุญหอม นาทนัใจ 

23 นางสาว สนอง ชยัชนะ 

24 นางสาว ประสาท หตัถี 

25 นางสาว สนิม หวลละหอ้ย 

26 นาย จรัญ เจือพงษ ์

27 นาง นิตยา กาญจโนดิลก 



28 นาง อารีย ์ อะ๊นา 

29 นางสาว ยพุิน อินตะ๊แกว้ 

30 นาง สาํราญ วรรณสวาท 

31 นาย สมบรูณ์ แกว้ด่านจาก 

32 นาย มานพ ดวงดี 

33 นางสาว อาํนวย เพช็รภู่ 

34 นาง ประภาทิพย ์ ทรัพยม์ูล 

35 นาง ยพุิณ พุทธวงษ ์

36 นาย สาํเร็จ ครูศรี 

37 นางสาว สีนวน แสงสุวรรณ 

38 นาง ระเบียบ ดวงสุริยะ 

39 นางสาว สมศรี วรรณา 

40 นาย ยงยทุธ สุวรรณ์ 

41 นาย สมจิตร วรรณวาศ 

42 นาง บรรจง ศรียา 



43 นาง เทวา สนเผอืก 

44 นาย สมพร สนเผอืก 

45 นาย สมนึก รัตตะรมย ์

46 นาง นนัทา รัตตะรมย ์

47 นาง ละออ ตนัศิริโสภา 

48 นาง ทุเรียน เอ่ียมโสด 

49 นาย จาํนงค ์ คาํแสง 

50 นาย สวาสด์ิ คาํมี 

51 นาย บญัชา สุพฒันะ 

52 นาง เปียง ลาถวาย 

53 นาย บญัญติั ชั้นเพช็ร 

54 นางสาว อุไร อบัษร 

55 นางสาว บุญทิ้ง เดชทนั 

56 นาง แป้ ลิดจนัดี 

57 นาง สี เขียวต๊ิบ 



58 นาง รัตนา ตั้งสกุล 

59 นางสาว กิมเฮียง แซ่โคว้ 

60 นาง ลยั ผวิอ่อน 

61 นาง บุญส่ง แววนาํ 

62 นาง สมพิศ เอ้ียเจริญ 

63 นาย บุญชวน จาํปาชน 

64 นาย สมจิตร ลาถวาย 

65 นาง จีระ ฟองกาํแหง 

66 นางสาว เล็ก กมัพุทธ 

67 นาง รัตนา นุชเจริญ 

68 นาย อุบล ดีวนั 

69 นาง ประยรู ดีวนั 

70 นาง ละเอียด พงคพ์นัธ์ 

71 นาย ประดิษฐ ศรีบริบูรณ์ 

72 นางสาว เทียมนิล มูลกะเยาว ์



73 นาง สงกรานต ์ ผลาหาญ 

74 นาย ต่ิน บุญส่ง 

75 นาง ละเอียด พวงเพช็ร์ 

76 นาง จาํนงค ์ เอกขระ 

77 นาง คาํนวร วฒันโภไคย 

78 นางสาว มะลิ วเิศษสิงห์ 

79 นาย บุญชู โพธิชยั 

80 นาย ปอน นนัทรักษ ์

81 นาง บุญเรียน พนัธ์ุศรี 

82 นาง สมนึก พุทธวงษ ์

83 นาย ปราศรัย ลพเมือง 

84 นาง คาํนอ้ย จนัยน่ 

85 นาย วนัชยั ใจแกว้ทิ 

86 นาง สุทิชา หวานเสนาะ 

87 นาง สมปอง เฟ่ืองภูมิ 



88 นาง บุญนอ้ย ลพเมือง 

89 นาง กา้นเหลือง วลัลวงค ์

90 นางสาว เลิศ คาํภาปู 

91 นาย ลมเบา สกุลศกัดีสุข 

92 นางสาว สังวาลย ์ สรรพเจริญ 

93 นาง สายพิณ อินทรังศรี 

94 นาย ออมสิน พร้อมพรชยั 

95 นางสาว เฉลิมศรี อยา่เคล้ิมจิตร 

96 นาง ประพนัธ์ ยิง่บุรุษ 

97 นาง สมพร ยิง่บุรุษ 

98 นาง มนทิรา วรผล 

99 นาย อนนัต ์ เจริญสายชล 

100 นาย รุ่งฤทธ์ิ หมูหลา้ 

101 นาย จรูญ แสนดาํลา้ 

102 นางสาว กุหลาบ นามูล 



103 นาง สมบติั ณรงคศิ์ลป์ 

104 นาย พิจิตร ณรงคศิ์ลป์ 

105 นาย กอบเกียรติ แซ่จ๋ิว 

106 นางสาว ไพบูลย ์ กองสละ 

107 นาง เฉลียว มากสุดใจ 

108 นาย สังเวยีน ภูเวยีง 

109 นาย โกศล กนัสุภาพ 

110 นาง สุรียพ์ร จนัทสอน 

111 นางสาว พยงุ ม่วงแกว้ 

112 นาย บุญมี ปิติ 

113 นาย นิยม จนัทร์มัน่ 

114 นาย เวยีน เป้าเผอืก 

115 นางสาว เกษร คาํมี 

116 นาย รัศมี อินธิแสง 

117 นาง วนัดี กนัสุภาพ 



118 นาง สายหยดุ อุ่นสมยั 

119 นางสาว เชาว ์ โตมี 

120 นาง นิกร คาํมี 

121 นาย บุญช่วย แกว้จนัทร์ 

122 นาย วนิยั เจริญพงษ ์

123 นางสาว วเิชษฐ ศรีตะปัญญะ 

124 นาย อนนัต ์ สวงโท 

125 นางสาว จนัต๊ิบ แสนแกว้ 

126 นาย สมหวงั ผยุคาํสิงห์ 

127 นาย เจิม เกตุทบั 

128 นางสาว บุญส่ง นาวเิศษ 

129 นาย ทองพนัธ์ นมสัการ 

130 นาง นรินทร์ เถาวทุ์มมา 

131 นางสาว สุรียพ์ร กาญจโนดิลก 

132 นาย ประสงค ์ อนัประเสริฐ 



133 นาย แสวง หยวกเจริญ 

134 นาย เกษม ประสมทรัพย ์

135 นาง เพียน อ่อนน่ิม 

136 นาย วรีะพงษ ์ จนัทร์วมิล 

137 นาย สมศกัด์ิ ศรีหิรัญ 

138 นาง สมจิตร์ ป่ินงาม 

139 นาง สุพิน บรรดาศกัด์ิ 

140 นาย สมใจ นนทเ์สนา 

141 นางสาว ปราณี โตเมฆ 

142 นาง สอ้ิง สินสมุทร 

143 นาง เมธินี พงศหิ์รัญ 

144 นาย ซาติน สินสุพรรณ 

145 นางสาว สาํริด อินทชาติ 

146 นางสาว ดอกไม ้ เอ่ียมสะอาด 

147 นาย หนู สุดสุรินทร์ 



148 นาย วรีะ พุทธิศา 

149 นาย ชาํเราะ แยม้ฉวาก 

150 นาย มงคล พุทธิสา 

151 นาง ละออ อินทชาติ 

152 นางสาว บวัจนัทร์ ปรีจนัทร์ 

153 นาง สุทศัน์ บุดดี 

154 นาย หนู ศิริ 

155 นาย สนอง จินดี 

156 นาง มลิ จินดี 

157 นาง สุรีย ์ ชยัราช 

158 นาย เอ้ือง วลัลา 

159 นางสาว ลาํใย พุทธิศา 

160 นางสาว ลออง เผา่พนัธ์ุ 

161 นาย ณรงค ์ บุญจิตร์ 

162 นาง กุหลาบ พิมพแ์ดง 



163 นาย เยีย่ม วฒุธา 

164 นางสาว ทบัทิม สร้อยทองบม 

165 นางสาว สายหยดุ ตูสุ้พรรณ 

166 นาย ทาํนอง ศรีจนัทร์ 

167 นาง อาํนวย ศรีจนัทึก 

168 นาง สังวรณ์ ไร้ทุกข ์

169 นาง บงัอร พลอยระยา้ 

170 นาง บวัหลวง สีสมยั 

171 นาย บุญเลิศ ใจเพชร 

172 นาง สาํนวน วลัลา 

173 นาง คาํพลอย วฒุธิยา 

174 นาย พะเยาว ์ วฒุธิยา 

175 นาง ปริษณา เอมอ่อน 

176 นาง ชะเอม วลัลา 

177 นาง สอ้ิง อ่อนชฏา 



178 นาง ขวญัเรียม นกัมหา 

179 นาย เหม ไร้ทุกข ์

180 นางสาว คาํสอน นํ้าทรัพย ์

181 นางสาว มะลิ สีหาจนัทึก 

182 นาง มว้น กะประโคน 

183 นาง สิริกร จนัชนะ 

184 นาย ชออ้น บาํรุง 

185 นาง ราตรี กฤษดาํ 

186 นาย บุญนอ้ม กฤษดาํ 

187 นาง บงัอร บาํรุง 

188 นาง บงกช เกิดคง 

189 นาย สยาม บุญขนัธ์ 

190 นางสาว นํ้าคา้ง สีสมยั 

191 นาง มอญ สิทธิศร 

192 นาย สุภาพ อินทร์แกว้ 



193 นาง ฟรี ฤทธ์ิเพช็รนิล 

194 นาง บวัศรี โพธ์ิศรีป้อม 

195 นาง สมจิตร ดวงตา 

196 นาง ทว ี วลัลา 

197 นาง สอ้ิง คาํกลาง 

198 นาย ธีรภทัร์ ไร้ทุกข ์

199 นาย นิออน วลัลา 

200 นางสาว ทองลว้น ชยัพงษ ์

201 นาง บุญนาํ พลอยธนวฒัน์ 

202 นาง อุดม สีบาดาน 

203 นาง โสภา ศิริ 

204 นางสาว อาํนวย วลัลา 

205 นางสาว ชลอ บุตรดี 

206 นางสาว ประมวล ยนิดี 

207 นางสาว ละเอียด นอ้ยสมวงษ ์



208 นาย สมชยั เนินชยั 

209 นาง อาํนวย ตุบุตรดา 

210 นาง สมพงษ ์ งามแกว้ศรี 

211 นางสาว ละมยั ทองหล่อ 

212 นางสาว พร เนินชยั 

213 นางสาว ลอย เนินชยั 

214 นาย กิตติพงศ ์ สิงหพนัธ์ 

215 นาย บวั แกว้สะอาด 

216 นาย กอบ คาํอยู ่

217 นาย ณฐัธพงศ พลอยธนวฒัน์ 

218 นาย อาํนวย สีแกว้ 

219 นาย ทองคาํ สีพามา 

220 นาง ทองใบ สุมาพา 

221 นางสาว ถนอม นาทนัใจ 

222 นาย วนิยั พลอยธนวฒัน์ 



223 นางสาว สมบติั สารพนั 

224 นาง กุย อุ่นจนัทร์ 

225 นางสาว สาํริด จุย้ทะเล 

226 นาย วลิยั โครตสมบติั 

227 นาย สุมิตร สุดสังข ์

228 นาย สุเทพ โวหาร 

229 นาย โกสนธ์ สมหา 

230 นาย สุชาติ อ่อนน่ิม 

231 นาง จนัทร์ ป่ินงาม 

232 นาย สมศกัด์ิ ศรีเกษม 

233 นาง จนัลา สุระดม 

234 นาย ณฐัพร ธูปหอม 

235 นาย สงวน แกว้วเิศษ 

236 นาย บุญเลิศ จรูญไชย 

237 นาง บุญธรรม จรูญไชย 



238 นาง ยอด มูลนา 

239 นาย อคัรเดช ดีประชา 

240 นาง จนัทร์ดี หลอดเขม็ 

241 นาย สมาน นิลาวรรณ์ 

242 นาย แปว คงคาํพรรณ์ 

243 นาย สาํรอง ชยัจาํ 

244 นาง เปล่ียน ทบัทิมศรี 

245 นาย คาํมี ประคอง 

246 นาย บุญธรรม นาคถิน 

247 นาง กล่ิน นาคถิน 

248 นาง ประมวล พนาเวช 

249 นาง ขนัทอง เท่ียงดี 

250 นางสาว เกษรา วงศแ์กว้ 

251 นางสาว ยพุา ทศันา 

252 นางสาว นกนอ้ย อ่อนเฉวีย่ง 



253 นางสาว ปารณี เอ่ียมโสด 

254 นางสาว ศิวพร พิมพาภรณ์ 

255 นาย พิษณุ ผา่นในเมือง 

256 นาย ประดิษฐ์ ประเสริฐสุข 

257 นาย ยอดธง ครองสิน 

258 นาย ธนาธิป แสงเกตุ 

259 นาย สุริยะ จนัทร์มัน่ 

260 นาย เรืองศกัด์ิ ทองศรี 

261 นาย สุนนัท ์ อ่อนศรี 

262 นาย นายคมสันต ์ พนัธ์ศรี 

263 นาย นายชนินทร์ เจริญพงษ ์

264 นาย คะนอง พลูสาธิกิจ 

265 นางสาว ไพลิน แยม้ฉวาก 

266 นาง นาตยา เป๋รัตน์สาํราญ 

267 นาย กี ประสมพงษ ์



268 นาง ยนิ สินศิริ 

269 นาย บุญเลิศ สุวรรรทองเหลือ 

270 นาย เฉลิมพล แกว้กาํเหนิด 

271 นางสาว เดือนเพญ็ จนัทร์คาํ 

272 นางสาว ณฐันิชา รัตนาธรรม 

273 นางสาว ชุรีพร สาดมะเริง 

274 นาย ราเชนทร์ วนัชม 

275 นาย บุญสืบ ทองรอด 

276 นาง สุภาวรรณ ทองรอด 

277 นาย ศกัด์ิชยั ทองธรรมชาติ 

278 นางสาว สมพร พาลารักษ ์

279 นางสาว ลาวลัย ์ ยงัเพง็ 

280 นาย สุวทิย ์ กสิกร 

281 นาย สมหมาย ฆอ้งทรัพย ์

282 นางสาว สมควร โทชนบท 



283 นางสาว สาํรวย นาวเิศษ 

284 นางสาว ศิรภทัร จนัทร 

285 นาง จาํเนียร วนัชม 

286 นาย วชิยั โทชนบท 

287 นางสาว ฐิติมา นนัทวสิาร 

288 นางสาว วลัลภา นนัทวสิาร 

289 นาง นอ้ง อินทร์ทอง 

290 นาง มาลยั สุวรรณวงษท์อง 

291 นาย ธรา รุ่งสุทธิกุล 

292 นางสาว อฐัฉรา กวธีรรม 

293 นาย สมชาย ตั้งสกุล 

294 นาย สมพงษ ์ สุวรรณวงษท์อง 

295 นางสาว ตอ้ย ศรีภูมิ 

296 นาย สมรักษ ์ จาํปาทอง 

297 นาย สมบูรณ์ พว่งชาวสวน 



298 นางสาว นลินรัตน์ เหมือนอินทร์ 

299 นางสาว บุญทนั เป้าเผอืก 

300 นางสาว สุกญัญา สังกรม 

301 นางสาว สุกญัญา แซ่ตั้ง 

302 นาย ภูวนาฏ นฤมนต ์

303 นาย ยงยทุธ ์ เงินเมือง 

304 นาย นฤพล นฤมนต ์

305 นาย ทองปาน คุม้สังข ์

306 นาย ศรัญ จนัยน่ 

307 นาง ดาวรุ่ง จนัยน่ 

308 นางสาว ศิริญากรณ์ วงศธ์นไพศาล 

309 นางสาว วธิญัยา สังกรม 

310 นาย สหสวรรษ โคตรวบิูลกิจ 

311 นาย กฤษณะ พิมศร 

312 นาย กาํพล อ่อนศรี 



313 นางสาว ชลธิชา กาญจโนดิลก 

314 นางสาว ลาวดี คะณะศรี 

315 นางสาว รัชนี คะณะศรี 

316 นางสาว คณาธิปญ ์ จนัทสอน 

317 นาย อภิรักษ ์ เชิดชู 

318 นาง ปภสัรา โหงจนัทร์ 

319 นาย ไพรัช ปรีชา 

320 นางสาว สกาวรัตน์ เขียวต๊ิบ 

321 นางสาว ปาลจิรา แซ่โคว้ 

322 นาย อริยะ พินทอง 

323 นาย ศศิธร จนัทร 

324 นางสาว วราพร ร่ืนกล่ิน 

325 นางสาว นิสา จินดา 

326 นางสาว สุกนัยา สาระ 

327 นางสาว นีรนุช นาคดี 



328 นางสาว สมพร สาระ 

329 นาย ศราวธุ ชยัเด่น 

330 นาย อนนัตชยั ครุศรี 

331 นาง ดารา ปรีชา 

332 นาย อภินนัท ์ สังกดั 

333 นาง นุช จินดา 

334 นาง กลัยา อยูสิ่น 

335 นางสาว อาํพนั บุญทูล 

336 นาย สมนึก ขนัธยทุธ 

337 นาย มาโนช ชมพศูรี 

338 นางสาว วภิารัตน์ กุระธารสายชล 

339 นาย ธวชั ทองใบ 

340 นาง สมหมาย สิงหกุล 

341 นาย สังวรณ์ พนัธ์พรหม 

342 นาย กฤษณะ ผา่นในเมือง 



343 นาย ไชยพศ โพธิชยั 

344 นาย ปัฐวกีานต ์ เสาหิน 

345 นาย ศรายทุธ ยงัเพง็ 

346 นาย ปรีชา ประเสริฐรัฐกุล 

347 นาย อริยะศกัด์ิ เชิดชู 

348 นาย ศิลา เท่ียงทศัน์ 

349 นาย หสันยั ผา่นในเมือง 

350 นาย กฤษณะ ปรีชา 

351 นาย เกรียงศกัด์ิ พุทธวงษ ์

352 นางสาว กองแพง กุนตนั 

353 นาย บุญรอด อยูสิ่น 

354 นาย ธีรนนัท ์ ช่ืนสุขเกษมกุล 

355 นาง สุนิสา ออเขายอ้ย 

356 นาย อนนัตศกัด์ิ อุทุมโภค 

357 นาย พีระพล นํ้าใจ 



358 นางสาว มลฤดี พุม่มูล 

359 นางสาว งาม คงมา 

360 นางสาว สร้อย จนัทร์ทาบ 

361 นางสาว ณฐัธยาน์ แสงเกตุ 

362 นาย วรวทุธ 
สุวรรณวงค์
ทองเหลือง 

363 นางสาว แตง ป้องฉิม 

364 นาย ชูชาติ เหลา้สินธ์ุ 

365 นางสาว สุภา เณรมา 

366 นางสาว ปริณดา คาํแสง 

367 นาย ธนิสร กลํ่ากลอ้ง 

368 นางสาว ศรีเพชรรัตน์ พุม่ประทุม 

369 นางสาว ศิริลกัษณ์ เขียวแกว้ 

370 นางสาว อุทยั โหงจนัทร์ 

371 นางสาว รุ่งทิวา กลํ่ากลอ้ง 



372 นาย คริสมาศ สายสุด 

373 นาย สุชาติ ศรีบริบรูณ์ 

374 นาย ไส สิงหกุล 

375 นางสาว เล็ก บุตร์สระมงคล 

376 นางสาว แพรพลอย สิงห์ดง 

377 นาย มานพ บางวเิศษ 

378 นางสาว ประมวล โทชนบท 

379 นาง สมพิษ โสธรรม 

380 นาง จนัทร์เพญ็ สุวรรณทองเหลือ 

381 นางสาว วรรณิสา เสมทรัพย ์

382 นาย ครรชิต เหลืองอ่อน 

383 นางสาว ไพรินทร์ เล็กชะอุ่ม 

384 นาย สุรชยั คาํภาบู่ 

385 นางสาว สุวรรณารัตน์ สุขศิลป์ 

386 นางสาว พนัธิชา พรมทา้ว 



387 นาย สุจินต ์ ณรงคศิ์ลป์ 

388 นาย กมนดนยั ลพเมือง 

389 นางสาว ลลิตา พลายคง 

390 นาง อาํนวย บวัศรี 

391 นาย สมบูรณ์ บวัศรี 

392 นางสาว อารีญา หงษา 

393 นาย สีไพร พรมสาย 

394 นางสาว ประนอม สรรพเจริญ 

395 นาย จีพตัร พรมสาย 

396 นาย อานนท ์ พรมสาย 

397 นาง นุสรา ศรีอาํพนัพฤกษ ์

398 นางสาว ขวญักมล ศรีอาํพนัพฤกษ ์

399 นางสาว อรอุมา พรมเทา้ 

400 นางสาว ศุภรดา สินเอ่ียม 

401 นางสาว นนัทิยา ซาวทองคาํ 



402 นาย ณฐัพงษ ์ วงษสุ์วรรณ์ 

403 นาย ใจเพช็ร กาญะบุตร 

404 นาย อดุลย ์ สามารถกุล 

405 นาย ชยัวฒัน์ แกว้มาลี 

406 นาย วฒิุ หนูกลํ่า 

407 นาย สวา่ง หมูหลา้ 

408 นาง อิณฑุอร ทองศรี 

409 นาย สุธิมนต ์ อรัญศกัด์ิ 

410 นาย จรัญ ม่วงแกว้ 

411 นางสาว เกสร แป้นเงิน 

412 นางสาว บีเอม็ ปาระบบั 

413 นางสาว สุภสัสร โสภา 

414 นาย อดุลยว์ทิย ์ นาคเมือง 

415 นางสาว ปนิดา สาคร 

416 นาย ชริน บ่อพลอย 



417 นาย อนุสรณ์ พุม่ทอง 

418 นางสาว ปณฐัดา ดูชาติรัมย ์

419 นาย คาํ ปุกจินะ 

420 นาย ณฐัวฒิุ อินธิแสง 

421 นางสาว ญาณี ขาํสุวรรณ 

422 นางสาว ขวญัใจ โสมี 

423 นาย ประสิทธ์ิ ลพเมือง 

424 นางสาว วไิลวรรณ เชิดชู 

425 นางสาว พชัรินทร์ พรมศรี 

426 นางสาว อญัตรา จิตรสุนทร 

427 นาย องอาจ เจือพงษ ์

428 นาย ธีรพงษ ์ เทพศิลวริิยะ 

429 นางสาว พิมพิชา จนัทร 

430 นางสาว ณฐัพร บุญธรรม 

431 นาย ยศสรัล แสงวสุิทธ์ิ 



432 นางสาว อลิัปรียา แสงวสุิทธ์ิ 

433 นางสาว ศศิณา เจริญพร 

434 นาย สุวรรณ สิงหกุล 

435 นาย สุวสันต ์ สิงหกุล 

436 นางสาว อนงคน์าฏ อยูเ่ต่ 

437 นาง ชาํนาญ ผยุคาํสิงห์ 

438 นางสาว มณฑิตา สวงโท 

439 นางสาว สายฝน ทองสา 

440 นาย สุรวฒิุ อ่ิมใจ 

441 นาย วฒิุพงศ ์ อ่ิมใจ 

442 นางสาว สุพิชชา อ่ิมใจ 

443 นาย อคัรภณ พงศพ์ณิชกุล 

444 นาย สมชาย โชปัญญา 

445 นางสาว ณพชัชนนัท ์ กลัยา 

446 นาย ธวชัชยั กองนวน 



447 นางสาว ณฐัวลญัช์ หยวกเจริญ 

448 นางสาว สวรรค ์ แสวงคุณ 

449 นาย พงษศ์กัด์ิ มีเลิศ 

450 นาย ณภทัร สินสมุทร 

451 นางสาว จริยา สารบรรณ์ 

452 นาย คม จุลกลาง 

453 นางสาว สังเวยีน สมอยู ่

454 นางสาว สุมพิศ อินทชาติ 

455 นางสาว นิลรัตน์ แยม้ฉวาก 

456 นางสาว กรพินท ์ กนัสุภาพ 

457 นาย อาํนาจ ป่ินงาม 

458 นาย คณิต ฉิมพาลี 

459 นางสาว ทองคาํ เอกศรี 

460 นางสาว จินตนา อ่ิมใจ 

461 นางสาว ใส หดันอก 



462 นาย วโิรจน์ ดวงตา 

463 นางสาว สมจิตร สินสมุทร 

464 นางสาว รัชนก ไร้ทุกข ์

465 นาง บุหงา ไร้ทุกข ์

466 นาย พีรพฒัน์ ทบัทิมศรี 

467 นางสาว สุภาวดี ดวงตา 

468 นาย วฒิุชยั อํ่าพร้ิง 

469 นาง สาํเนียง บุญมา 

470 นางสาว กุหลาบ คาํนิล 

471 นางสาว ปนดัดา ศรีตะปัญญะ 

472 นางสาว สุดา ศรีตะปัญญะ 

473 นาย พงศธ์ร ยอดอาํนวยพร 

474 นาย ดลมงคล จิตถนอม 

475 นาย จิรายตุ ศิลปประเสริฐ 

476 นาย อรุณ บุญตูบ 



477 นางสาว อมรรัตน์ วนัสุดล 

478 นางสาว ส้มแป้น กอ้นคาํ 

479 นาง ราตรี ขนัทอง 

480 นาย สุขสันต ์ ปันทะรส 

481 นาย ศุภชยั ไกรวงษ ์

482 นาง มะเนียม ศรีตะปัญญะ 

483 นาย ธีรศกัด์ิ กองนวน 

484 นาย สาธิต กองนวน 

485 นางสาว นุชนาฎ โตเมฆ 

486 นาย นนัทวฒัน์ ประคอง 

487 นางสาว สุมาลี วฒุธิยา 

488 นาง ศิรินารถ อินทะโท่โล่ 

489 นางสาว นิศาชน บุญเยีย่ม 

490 นางสาว อรปรียา สุขหร่อง 

491 นางสาว ภาชินี อายโุญ 



492 นางสาว บงัอร สุขหร่อง 

493 นาย จืม สีแป้ง 

494 นาย นนัทวฒิุ ประคอง 

495 นางสาว พรพรหม พนมสืบชากร 

496 นาง วาสนา อุไร 

497 นางสาว วรรณา คชฤทธ์ิ 

498 นาย สงกรานต ์ อ่อนชฎา 

499 นางสาว สุนนัท ์ ยะเนตร 

500 นาง เสง่ียม เรืองศรี 

501 นาย สมเกียรติ จินดี 

502 นางสาว ชุติกาญจน์ สิงหา 

503 นางสาว ทองพลู พว่งพนัธ์ 

504 นาย เลอเดช บุตรดีวงษ ์

505 นาง โสภา ทองหล่อ 

506 นางสาว บุหงา โพธ์ิศรีป้อม 



507 นางสาว ถาวร พดัดาํ 

508 นาย นิรภาพ เยน็สุข 

509 นาย สังทอง ใจเพชร 

510 นาง ทยดิา เมธีอุดมเดช 

511 นาง สมหมาย ตูสุ้พรรณ์ 

512 นาย ณรงค ์ วลัลา 

513 นาย จกัรราช สารบรรณ์ 

514 นาย วชิยั ยนิดี 

515 นางสาว กิติยา เอกขระ 

516 นางสาว สุนิสา อนัประเสริฐ 

517 นาย สินชยั กาไลมะณีย ์

518 นางสาว วณา ชินบุตร 

519 นางสาว จิตรลดา จินดาพรรณ 

520 นาย อาํนาจ จิตรอ่ิม 

521 นางสาว ปริศนา ปรีกมล 



522 นาย บุรินทร์ เจริญศรี 

523 นาย คาํปลิว ปรีกมล 

524 นาย จ้ิงหรีด เผา่พนัธ์ุ 

525 นางสาว นิเดีย วลัลา 

526 นางสาว เครือวลัย ์ วงษบ์ูรพา 

527 นางสาว นราวรรณ ลิขิตธนานนัท ์

528 นาย พรชยั อนัประเสริฐ 

529 นาย พนัธพล เขียวฟัก 

530 นาย คฑาวฒิุ จุลกลาง 

531 นาย ตนัติกร อดิศกัด์ิรัตนา 

532 นาย ชาํนาน เผา่พนัธ์ุ 

533 นางสาว ไพลิน สายประสาท 

534 นาย เตชิต เมธีอุดมเดช 

535 นาย รธีทอง ขนัทอง 

536 นาย รุ่งโรจน์ จนัทโชติ 



537 นางสาว ถาวริน อารามสาตร 

538 นาย วชิยั ภกัดี 

539 นาย สมชาย งามสอาด 

540 นาย อรุณ งามสอาด 

541 นาย วชิาญ สายประสาท 

542 นาย สมชาย โพนามาศ 

543 นางสาว นํ้าทิพย ์ ทองสุพรรณ์ 

544 นาย อานนท ์ เซียนพิมาย 

545 นาย ณฐัพงษ ์ ตรีมณี 

546 นาย คาํนวน ฉิมพาลี 

547 นาย บุญเลิศ เกียรติสุทธิจิต 

548 นางสาว กมลชนก ประสมพงษ ์

549 นาย บุลกิต เกียรติสุทธิจิต 

550 นาย ปิยวฒัน์ ศรีทองคาํ 

551 นาง กนกกร เห่งสืบเช้ือ 



552 นาย ภีมเดช คาํศรี 

553 นาย พีระพล อินทชาติ 

554 นาย พชัระ อินทชาติ 

555 นางสาว สไบ กลูรัตน์ 

556 นางสาว จูน ทองเตม็ 

557 นางสาว พุทธรักษา ทองเตม็ 

558 นางสาว แหม่ม สุดสังข ์

559 นาย เพชร ชินรัตน์ 

560 นาย จาํลอง ใจเพชร 

561 นาย สมเด็จ เผา่พนัธ์ุ 

562 นางสาว ฐิติรัตน์ แดงนา 

563 นาย นุ คงถ่ินฐาน 

564 นาย กมลชยั มีนาเขต 

565 นาย วนิยั สายประสาท 

566 นาย จกัรกฤษ เนินชยั 



567 นางสาว ชลธิชา บุตรดีวงษ ์

568 นางสาว สุกญัญา จนัทวงค ์

569 นาย ตัง่รัก เพชรลํ้า 

570 นางสาว ยศวดี อินทรนารมย ์

571 นางสาว สุธาทิพย ์ หาญกลา้ 

572 นาย ศกัด์ิชยั สินสมุทร 

573 นาย มนตรี สุดสังข ์

574 นาง ทองมว้น ประสมทรัพย ์

575 นาย หชัธชยั วลัลา 

576 นาย สงกรานต ์ เจยรัุตน์ 

577 นาย ชยัณรงค ์ สุดสังข ์

578 นางสาว วราภรณ์ ทองพนัธ์ 

579 นาย สุรชยั สุวรรณชยั 

580 นางสาว ลูกตาล บุญนา 

581 นาง อุดม นาวเิศษ 



582 นาย สมบติั พนัธุโรจน์ 

583 นางสาว สมพร มูลนา 

584 นางสาว สมพร โพนามาศ 

585 นาย ปรีชา ศิลปประเสริฐ 

586 นางสาว สมคิด จินดี 

587 นาง องัคณา จนัทร์แดง 

588 นางสาว หนูเดือน สร้อยกุดเรือ 

589 นางสาว เผย ภูฆงั 

590 นางสาว อาํพร ทวชีาติ 

591 นางสาว ขวญัใจ สุขหร่อง 

592 นาย ไกร พลูท่าหวา้ 

593 นางสาว แจ่มจนัทร์ ศรีโยหะ 

594 นางสาว พรสวรรค ์ มณีวงษ ์

595 นางสาว จริญา เด่ียวเด่น 

596 นาย ชชัวาล อินทรนารมย ์



597 นางสาว สุลี บุญเรืองนาม 

598 นาย อลุน คนเพียร 

599 นาย ภาสกร สุขสถิตย ์

600 นางสาว ชลธิชา พว่งคุม้ 

601 นางสาว สุทธิดา พว่งคุม้ 

602 นาย จาํนงค ์ วงษบ์ูรพา 

603 นางสาว มาลยั เทพสกุล 

604 นางสาว นดัดา เปรมปรี 

605 นาย ณรงคช์ยั นพสมบูรณ์ 

606 นาย เกียรติศกัด์ิ สายสังข ์

607 นางสาว วารุณี วฒันสิงห์ 

608 นาย วชัรพงษ ์ ฉตัรฐิรารัตน์ 

609 นาย ธนพล สันประเทียบ 

610 นาย อานนท ์ สิงห์ลํ้าเลิศ 

611 นาง สาํรวย บุญมางาํ 



612 นางสาว วรรณฑนา โอสถานนท ์

613 นาง นิล ชยัศรี 

614 นาย สายชล ชยัยะ 

615 นาง พรทิวา ชูคาํสัตย ์

616 นางสาว สุกญัญา สามศรี 

617 นาย ฉตัรชยั สุขหร่อง 

618 นาย มงคล วงเวยีน 

619 นางสาว เกษสุนีย ์ กิจภิรมย ์

620 นางสาว เอมมิกา ยนืยงค ์

621 นาย หริรักษ ์ ถนอมสัตย ์

622 นาย เจษฎายทุธ พลูสาธิกิจ 

623 นาย วฒิุชยั พลอยธนวฒัน์ 

624 นางสาว สุภาพร พานิชย ์

625 นาง เฉลียว ดีประชา 

626 นาย สมศรี บุญมา 



627 นาย วชิยั เกินกระโทก 

628 นาย อิสรา ฟ้าสนัน่ 

629 นาย วฒิุชยั ประสาร 

630 นางสาว พรทิพย ์ กิมซอน 

631 นาย บวร สารุ 

632 นาย จกัรพรรค ์ พลอยธนวฒัน์ 

633 นางสาว รุ่งนภา อินทชาติ 

634 นางสาว ตะวนัรัตน์ วงษบ์ูรพา 

635 นางสาว เมธาว ี นิยมสุข 

636 นาง ดอน โพธ์ิศรีงาม 

637 นาย วรัิช สวา่งรัตน์ 

638 นาง มุกดา ฆอ้งทรัพย ์

639 นาง สุดใจ ฆอ้งทรัพย ์

640 นาย ประนอม ไหมขาว 

641 นางสาว สุเนตร บางวเิศษ 



642 นางสาว โสภิศ มัง่คัง่ 

643 นาย มนตรี พึงชยัภูมิ 

644 นางสาว ขวญัเมือง พิมพาพร 

645 นาย เด่ียว ห่วงแกว้ 

646 นาง ฉว ี หมูหลา้ 

647 นาง สมบติั สังวาลย ์

648 นางสาว นอ้ย มีแยบ 

649 นาย ไชยา จนัยน่ 

650 นาย รณชยั สังวาลย ์

651 นางสาว ลาํโพธ์ิ โยธี 

652 นาย สมพนธ์ มีแยบ 

653 นาย สุรัติ โยธี 

654 นาย เมธา อํ่าพว่ง 

655 นาย พลชยั วงศธ์นไพศาล 

656 นาย เสน่ห์ พงคพ์นัธ์ 



657 นาง สมใจ โหงจนัทร์ 

658 นาย สมจิต โหงจนัทร์ 

659 นางสาว โสภา บุตรดี 

660 นาง ชุบ โหงจนัทร์ 

661 นาย สายชล เหมาเพชร์ 

662 นาย โชค โตมี 

663 นาง สุดทว ี เชิดชู 

664 นางสาว ลดัดา เชิดชู 

665 นาย สมใจ โพธิวงษ ์

666 นาย วโิรจน์ เชิดชู 

667 นาง สมสาย โนหลี 

668 นาย ธุรวฒิุ คลา้ยผกู 

669 นางสาว อมลณฐั โพธ์ิจาด 

670 นาย สามารถ เอ่ียมโสด 

671 นางสาว วลิาวลัย ์ ธรรมบุตร 



672 นาย ภิรมย ์ ธรรมบุตร 

673 นางสาว ทศันีย ์ วรรณเลิศ 

674 นาย วมิล เยน็ใจ 

675 นาย เมธี พิมพาภรณ์ 

676 นาย รังสรรค ์ เชิดชู 

677 นางสาว กาญจนา ยิง่บุรุษ 

678 นาย วโิรจน์ อินจนัดี 

679 นาย เมธี กล่ินหา้วหาญ 

680 นางสาว มลิวลัย ์ โพธ์ิใหญ่ 

681 นาย รักษ ์ สารบรรณ์ 

682 นาย อาํพล สุวรรณทองเหลือ 

683 นางสาว วริากานต ์ เจริญสายชล 

684 นาย สมุทร จินดา 

685 นาง ชุติมา กลัน่คุม้ 

686 นาย แมนร์ แกว้มาลี 



687 นาง บุญสม แสงประเสริฐ 

688 นางสาว พิชญานนั แสงประเสริฐ 

689 นาง ทบัทิม ธรรมบุตร 

690 นาย อภิสิทธ์ิ เอ้ียเจริญ 

691 นาย ประดิษฐ ศรียา 

692 นาง สมร พุม่มูล 

693 นาย ประเสริฐ ชาญทองหลาง 

694 นาง สุภาพร ธรรมนาม 

695 นางสาว นรฎา วงคช์ยัหา 

696 นาง พุทรา พลอยเจ่ิง 

697 นาย บญัชา จนัทร 

698 นางสาว โสภิตา สุวรรณทองเหลือ 

699 นาย ชยัวฒัน์ เจริญสายชล 

700 นาย ประทีป เกตุทบั 

701 นางสาว ศิริพรรณ เธียรเศวตกุล 



702 นางสาว นารี จิราพงค ์

703 นาย ประวทิย ์ คมัภิรานนท ์

704 นาย วฒิุชยั คมัภิรานนท ์

705 นาย เป๊ียก นาคสุข 

706 นาย นก ศรประสิทธ์ิ 

707 นาง จิตร สรรพเจริญ 

708 นาย สมโภชน์ สุวรรณทองเหลือ 

709 นาง สายรุ้ง ถาวร 

710 นาย บณัฑิต ศรประสิทธ์ิ 

711 นางสาว กาญจนา นนัทวสิาร 

712 นางสาว วไิลลกัษณ์ ลพเมือง 

713 นางสาว ประนอม ป้องฉิม 

714 นาย นิกร ธรรมมา 

715 นาย วรีะ ถึงสุข 

716 นางสาว ภทัรราชรัฐ สุวรรณทองเหลือ 



717 นาย อนนัตพล พงคพ์นัธ์ 

718 นางสาว มาลยั ทศันา 

719 นาย มงคล โกศยัยะ 

720 นาย ไพรสิทธ์ิ เสมาทอง 

721 นาย ธีระยทุธ์ พุม่มูล 

722 นาย พิภพ ทองประจกัษ ์

723 นาย ไพศาล ศกัดี 

724 นางสาว ศิริลกัษณ์ มุ่งแต่งาน 

725 นาย วชิยั หมูหลา้ 

726 นาย กิตติ ลพเมือง 

727 นางสาว ปริพตัร จนัทร์น่ิม 

728 นางสาว จริยา สุวรรณทองเหลือ 

729 นางสาว กญัญา หมูหลา้ 

730 นาย แสนสุข 
สุวรรณวงคท์อง
เหลือ 



731 นาง คาํหล่า รัตนาธรรม 

732 นาง นริศา ตุด๊พิมาย 

733 นางสาว รัตนา เจริญดี 

734 นาย วนัลพ รัตนสุข 

735 นาย ธนาธิวฒัน์ นวลศรี 

736 นางสาว แพรพลอย สมคะเนย ์

737 นาย ลาํพอง มีพร 

738 นาง ชฎาพร โสภา 

739 นาย สุมิตร โสภา 

740 นาย วชิยั พลอยเจ่ิง 

741 นาย อนุชา รอดงาม 

742 นางสาว เบญจวรรณ ม่ิงสกุล 

743 นาย ไกรสร อุยะตุง 

744 นาย คูน โพธ์ิบุญเรือง 

745 นาย พาย ุ ชั้นเพช็ร 



746 นาย พเยาว ์ ชั้นเพช็ร 

747 นาย สมสิทธ์ิ ผายพิมาย 

748 นาย เกริก พรหมศิรินนท ์

749 นางสาว สุกญัญา ผวิขาว 

750 นาย ศุขพฒัสรณ์ วฒันโภไคย 

751 นาย ไพรัตน์ พรมศรี 

752 นาง สุนีย ์ จิตรสุนทร 

753 นาย ชาญณรงค ์ ศุภพฒัน์ 

754 นางสาว ธุวอินท ์ ดิษฐด์ลรัตน์ 

755 นาย ณวสัน์ สีห์มณียากร 

756 นาย พิสิฏฐ ์ ชา้งดว้ง 

757 นางสาว ภาวณีิ พานเทียน 

758 นาย สิทธิชยั ศุภพฒัน์ 

759 นาย วรวทุธ ศกัดี 

760 นาย ศุภชยั เผอืกชยั 



761 นาง วงษเ์ดือน อ่ิมใจ 

762 นาย ประยทุธ์ มาลาวงค ์

763 นาย สุชาติ อ่ิมใจ 

764 นาย ราชนัต ์ จนัทราช 

765 นางสาว ไพเราะ โสภา 

766 นาย สมชาย พนัธ์ุโรจน์ 

767 นาง ชญาทิพย ์ จินดาภทัรศรี 

768 นาง พนจนัทร์ ธนวฒัน์ 

769 นาย ภาว ี มลิวลัย ์

770 นางสาว จอมศรี คาํมุงคุณ 

771 นางสาว ธญัทิพย ์ นนทเ์สนา 

772 นาย คิงส์ ป่ินงาม 

773 นางสาว จรัสศรี จนัทร์สีคง 

774 นาย จนัทร์เพญ็ จาํศิลป์ 

775 นาย สังวาลย ์ สมอยู ่



776 นาง บุญส่ง นนทเ์สนา 

777 นาย พฒันา อินทรนารมย ์

778 นางสาว ศรีวดี พลอยศรี 

779 นางสาว ศุภลกัษณ์ นาควมิล 

780 นาย อาํนาจ นาควมิล 

781 นาง สนิด อํ่าพร้ิง 

782 นาย อดิเรก เอกขระ 

783 นาย สมชาย สังแตง 

784 นางสาว วนัดี คลาดแคลว้ 

785 นาย ประทิน บวัทอง 

786 นาง พเยาว ์ นาคศิริ 

787 นางสาว จนัทร์จิรา อ่ิมใจ 

788 นางสาว อนงค ์ เห่ียวเกิด 

789 นางสาว นิตยา อ่ิมใจ 

790 นาง ศรีประไหม วดัเขา้หลวม 



791 นาง เพญ็ศรี บุญรี 

792 นาย วชัรินทร์ รอดโหสด 

793 นาง นิตยา เอมอ่อน 

794 นาง สายฝน ประคอง 

795 นาง เพญ็ศรี พลดงนอก 

796 นางสาว ทิพวรรณ รอดจนัทร์ทอง 

797 นาย สมพงษ ์ มาลาวง ์

798 นาย มนสั ภกัดี 

799 นางสาว ราตรี บุญมางาํ 

800 นาย พยงุ วฒุธิยา 

801 นางสาว สุวรรณี วรรณพิณ 

802 นางสาว วนัเพญ็ ละมาตร์ 

803 นาย ปัญญา ขนุจอน 

804 นาย กฤษณ วฒุธิยา 

805 นาย รัตน์ ดวงตา 



806 นาย อนุชา พลอยธนวฒัน์ 

807 นาย เอกณรงค ์ อ่อนน่ิม 

808 นาย สิทธิชยั ประเสริฐศรี 

809 นางสาว ไพรินทร์ ทบัทิมศรี 

810 นาย วเิชียร อินทชาติ 

811 นางสาว จนัทรา บุตรดี 

812 นาย สุวทิย ์ บุตรดี 

813 นางสาว จรัญ ทบัทิมศรี 

814 นางสาว ปรีญาวรรณ จนัทโชติ 

815 นาย กิตติศกัด์ิ หุ่นดี 

816 นางสาว วงเดือน มนูญผล 

817 นาย สันติ ชา้งสาร 

818 นาย สุวรรณฤทธ์ิ ซ่องเก๊า 

819 นาย ศกัด์ิชยั คงเพชรศกัด์ิ 

820 นาง อมรา นารมย ์



821 นาย สุนนัท ์ นารมย ์

822 นางสาว วาสนา โตแปลก 

823 นาย ดาํรง อินทรนารมย ์

824 นางสาว นํ้าเพช็ร สุขขา 

825 นาย วรีะศกัด์ิ จาํปานิล 

826 นาย สุทธิวฒัน์ พงษห์สับรรณ์ 

827 นาย นวพล พงษห์สับรรณ์ 

828 นาย สมศกัด์ิ มาลิบาน 

829 นาง ลดัดาวลัย ์ นาํพา 

830 นาย จรัญ บุญรี 

831 นางสาว รจนา คาํอยู ่

832 นาย ฉลอง จนัทร์นรา 

833 นาย ปฏิภาณ พลอยธนวฒัน์ 

834 นาย วนิยั จนัทร์เกตุ 

835 นาย อุเทน ซ่องเก๊า 



836 นาย กอ้งเกียรติ อุ่นจนัทร์ 

837 นาย สุพจน์ อินตะ๊แกว้ 

838 นาย วศิณุวฒัน์ เหลืองอ่อน 

839 นาง ชลลดา วลัลา 

840 นาย อรัญ วลัลา 

841 นาย ชาติ อ่อนน่ิม 

842 นางสาว นิด กาํเนิด 

843 นาง สุวรรณดี เขม็ทอง 

844 นาย วชิระ อ่อนน่ิม 

845 นาง อาํไพ อ่อนน่ิม 

846 นาย อุเทน เรือนรส 

847 นางสาว ชญาณี ไชยพินิจ 

848 นาย ชูชีพ ไชยพินิจ 

849 นาย ชลอ ศรีเดช 

850 นาย บรรพต จรูญไชย 



851 นางสาว นฤมล สังขท์อง 

852 นาย วชิยั ตะบนั 

853 นาย สายณัห์ พลูสวสัด์ิ 

854 นาย สัญชยั เดชศร 

855 นาย อุทร จนัทรแดง 

856 นางสาว อุษณี นิลาวรรณ์ 

857 นางสาว บุญตา ใจมัน่ 

858 นาย จะรุณ บุญรี 

859 นาย เสมียน จนัทรแดง 

860 นาย สุชาย คะเนนอก 

861 นาง กญัจน์ณัฐชา สุทธิสินพร 

862 นาย ธวชัชยั จรูญไชย 

863 นาย อ่ึง สินศิริ 

864 นาง โสภา จินดาพรรณ 

865 นาย กฤษดา สัตยาพงษ ์



866 นาย สมพร ทองดี 

867 นาย คชสาร ทองประเสริฐ 

868 นาย ประสิทธ์ิ มณีวงษ ์

869 นาย บุญศรี ในเรือน 

870 นางสาว ศรีประภา ในเรือน 

871 นาย สมยั อรชร 

872 นาย กมล สุวอ 

873 นาย พลากร ฟุ้งสกุล 

874 นาย กฤษกร พงษพ์นัธ์ 

875 นาย สมใจ พวงแยม้ 

876 นาง ณภทัรสร พงคพ์นัธ์ 

877 นางสาว ภสัรา บุญยนื 

878 นาย พิชิต พิมพา 

879 นางสาว ลดัดา มนตรีวงศ ์

880 นาง สาคร ป้ันขอม 



881 นาย วอิมร กวางใส 

882 นางสาว มนญัญา อร่ามเรือง 

883 นาง สุทธิณีย ์ ไชยะวงษ ์

884 นาย บุญธรรม ไชยะวงษ ์

885 นาง ทุม ไชยะวงษ ์

886 นางสาว ณิชกมล พรมมูล 

887 นาย สมปอง ชูแกว้ 

888 นางสาว วสิิทธ์ิ พนัทรัพย ์

889 นาง วนัเพญ็ เสือเจริญ 

890 นาย ยวง กรัดภิรมย ์

891 นาง สีอุดม เร่ิมศรี 

892 นาง อาํพา มณีมา 

893 นาย วฒัน์ จนัทอง 

894 นาง สมบุญ อร่ามเรือง 

895 นาย พกั อร่ามเรือง 



896 นาง แต ้ แก่นสุวรรณ 

897 นาย ทองแดง ปืนสุข 

898 นาง บวัพนั ปืนสุข 

899 นาย สมาน จนัทร์ดี 

900 นาย สุรพล บุญชู 

901 นาง ต่อมแกว้ อินตะ๊ใจ 

902 นาย วชิยั อินตะ๊ใจ 

903 นาย ทองคาํ ไชยวงษ ์

904 นาย บุญศรี ภิบาล 

905 นาง บุญช่วย คาํชมภู 

906 นาย ทองแดง ไชยะวงษ ์

907 นาง เสมอ พวงค ์

908 นาง ตุ่ม คาํเพช็ร 

909 นาง หนูแดง สกุลกลาง 

910 นาย ลา้น อาระโข 



911 นาง อรุณ บุญยนื 

912 นาย สมพร บุญยนื 

913 นางสาว ขวญัยนื เสือเจริญ 

914 นาง เพชร อาระโข 

915 นาย พนมรุ้ง บุญยนื 

916 นางสาว มยเุรศ ลพมณี 

917 นางสาว สนิท ในเรือน 

918 นาย สมชาย ก่ิงกา้น 

919 นาย สุปัญญา สุขเกษม 

920 นาย อภิชาติ อรชร 

921 นางสาว เสาวลกัษณ์ ร่ืนสุคนธ์ 

922 นาย กมล ร่ืนสุคนธ์ 

923 นาย อายนั เสือเจริญ 

924 นางสาว ววิา มณีมา 

925 นาย ลือชยั จนัยน่ 



926 นางสาว พลูภิรมย ์ สุวรรณ์ 

927 นางสาว บุษรา จาํเนียรพล 

928 นาย แดง จนัทรา 

929 นาง ทองจนัทร์ ดวงแกว้ 

930 นาย อรุณ ดวงแกว้ 

931 นางสาว สายใจ กระอบรส 

932 นางสาว พชัริน หวงัดี 

933 นาย ชยัสิทธ์ิ ปัญจะกลู 

934 นาง สัญญา คาํแกว้ 

935 นาย สวรรค ์ คาํแกว้ 

936 นาย สมชาย ไชยอินทร์ 

937 นางสาว สิน อาจรงค ์

938 นาย ชวลิต คงเครือวลัย ์

939 นาย คาํรณ บุญยนื 

940 นางสาว ชงโค อยูโ่พธ์ิ 



941 นาย วงศกร พงคพ์นัธ์ 

942 นางสาว ลดัดา คงอว้น 

943 นาย ฤทธิเกียรติ พละสุข 

944 นางสาว ฐิตา คาํใบ 

945 นาย ชญานนท ์ ประเสริฐ 

946 นางสาว แสงอรุณ รองแกว้ 

947 นางสาว ยวุดี ชั้นชิต 

948 นางสาว ม่ิงสมร หนูพิน 

949 นาย พรชยั วงษจ์นัทรา 

950 นางสาว สุกญัญา กรัดภิรมย ์

951 นาย เอกพล มณีมา 

952 นาง ประยรู กวางใส 

953 นางสาว ชญานุช วฒันวงษ ์

954 นางสาว สุใบ หมุห๊นิ 

955 นางสาว สายลม ดวงแกว้ 



956 นาย ธนากร พิมพท์อง 

957 นางสาว รัตนา คาํโท 

958 นางสาว จีรภา งามพรม 

959 นาย นราทร มนตรีวงศ ์

960 นางสาว ธญัญลกัษณ์ คาํชมภู 

961 นางสาว ทอแสง ศรีใจคาํ 

962 นางสาว มณฑา สนเผอืก 

963 นางสาว เบญจภรณ์ คงอว้น 

964 นางสาว สายจิตร์ พิมพท์อง 

965 นางสาว รสรินทร์ จนัทร์ดี 

966 นางสาว เจียม คาํโท 

967 นางสาว นิลาวรรณ เขียวอ่อน 

968 นางสาว กาญจนา เขียวอ่อน 

969 นางสาว ศรัณญา เสือเจริญ 

970 นาย ปัณณวรรธ โชระแวก 



971 นาย อรรถสิทธ์ิ ดวงแกว้ 

972 นาย สมชาติ ภิบาล 

973 นางสาว อุทยัวรรณ เรืองคาํ 

974 นาย ชยัโย บุญเอิบ 

975 นาย สุริยะชยั ประยรูยวง 

976 นางสาว สุมลฑา พรมลี 

977 นาย กณัชิต ปานะ 

978 นางสาว นิสารัตน์ คงอว้น 

979 นาย การเวก จาํเนียรพล 

980 นาย จุมพล คาํชมภู 

981 นางสาว ไสว พุม่พฤกษ ์

982 นาย เรืองศกัด์ิ พรมลี 

983 นางสาว พเยาว ์ อาํนวย 

984 นาย แกว้ ลงักาวงษ ์

985 นางสาว ตรึงตรา มนตรีวงศ ์



986 นาย รอน ศรีจนัทร์ 

987 นาย สมศกัด์ิ ลงักาวงษ ์

988 นางสาว นฐัการณ์ ปัญจะกลู 

989 นางสาว สวน ลุนลา 

990 นาย สุดใจ ฉายศิริ 

991 นางสาว ชฎาวรรณ เช้ือปาน 

992 นาย รุ่ง ศรีจนัทร์ 

993 นางสาว อาํไพจิตร ปานะ 

994 นาย สุวทิย ์ ไชยศกัด์ิ 

995 นางสาว กาํไร จาํเนียรพล 

996 นาย สุพรรณ์ สุคาํเมล ์

997 นาย สนัน่ ศรีสุก 

998 นาย ณฐัติพงษ ์ กาญจนะ 

999 นาย ทองคาํ ธงชยั 

1000 นาย เฉลิมศกัด์ิ มณีมา 



1001 นาย ปรัชญา แหยมพลบั 

1002 นางสาว พรทิพย ์ พรมเผือก 

1003 นางสาว สายฝน กาญจนะ 

1004 นาย สมเกียรติ ภิบาล 

1005 นางสาว สมหมาย หงษเ์วยีงจนัทร์ 

1006 นางสาว อภิญญามณี ปาสวสัด์ิ 

1007 นางสาว เกตวดี ภาสุวรรณ์ 

1008 นาย ณภทัร ปรัชญาวฒันา 

1009 นาย ศุภโชติ ชูแกว้ 

1010 นาย ระพิน จาํเนียรพล 

1011 นาย พินิจ สืบสายอิอน 

1012 นาง วรรณา โสดา 

1013 นาย สมบูรณ์ หนูพิน 

1014 นางสาว บุญยงั ชั้นเพช็ร 

1015 นาย บุญชู ภโววาท 



1016 นาง ศิริวรรณ บางลี 

1017 นาย จรัญ บางลี 

1018 นาย สมพิษ สุวรรณวงษท์อง 

1019 นาง อร หมู่อุบล 

1020 นางสาว กาญจนา พลอยธนวฒัน์ 

1021 นาย ลอย พนัธ์พรหม 

1022 นาย จรัญ สุวรรณทองเหลือ 

1023 นาย สุรินทร์ เอ้ียเจริญ 

1024 นาย กลา้ เสาหิน 

1025 นาย วรรธนะ กาญจโนดิลก 

1026 นาง อาํนวย ลวดทอง 

1027 นางสาว บุษญา ทองรอด 

1028 นาย สุภาพ ดอกเกียง 

1029 นางสาว พวงเพชร เทพศิลวริิยะ 

1030 นางสาว นุจรินทร์ ฉตัรชยัสุริยา 



1031 นาย กิตต์ิธเนศ ทรัพยม์ูล 

1032 นางสาว กนกอร เกตุทบั 

1033 นาย เอกชยั เผา่ศรีดา 

1034 นาง สมปอง เกตุทบั 

1035 นางสาว องุ่น สมบูรณ์ผล 

1036 นางสาว ศิริขวญั จนัยน่ 

1037 นางสาว บุญตา ทองสุข 

1038 นางสาว สิราวรรณ สิงหกุล 

1039 นาย พลกร กนัสุภาพ 

1040 นางสาว บุญเกิด กุนตนั 

1041 นางสาว วงเดือน เชิดชู 

1042 นาย เทวนิทร์ เชิดชู 

1043 นาง สังวาลย ์ ชิณโสม 

1044 นาง นํ้าหอม บุษบา 

1045 นาย อนุกลู สุวรรณทองเหลือ 



1046 นาย ณรงคช์ยั กาญจโนดิลก 

1047 นาง สาคร ถึงสุข 

1048 นางสาว ปิยรัตน์ เอ้ียเจริญ 

1049 นาง อ๊ีด นาคถิน 

1050 นาง นิกร เทพวรชยั 

1051 นาง กนัยารัตน์ เทพวรชยั 

1052 นางสาว ศิริณา จาํปาชน 

1053 นางสาว สุนีย ์ วรรณวาศ 

1054 นาย ประเสริฐ วรรณวาศ 

1055 นางสาว แคทรียา สุวรรณทองเหลือ 

1056 นาย เกียรติศกัด์ิ ศิลประเสริฐ 

1057 นางสาว จีราพร แซ่ล้ิม 

1058 นาย วโิรจน์ ศรีประเสริฐ 

1059 นางสาว ปุญณิสา นนัทรักษ ์

1060 นาย สันทดั เชิดชู 



1061 นางสาว สมฤทยั สันวจิิตร 

1062 นาง สาํอางค ์ พชัรกุลนนัท ์

1063 นาง พรพกัตร์ เสาหิน 

1064 นาย ไพบูลย ์ พชัรกุลนนัท ์

1065 นาง โสภา แสงเพช็ร์ 

1066 นาง สะอาด นนัทรักษ ์

1067 นาย วาย ุ เอกขระ 

1068 นาง ศิริจิตร ดวงมณี 

1069 นาง มาลี เหลืองอ่อน 

1070 นางสาว ชลทิพย ์ สรรพเจริญ 

1071 นางสาว ณษิภา สิงหกุล 

1072 นางสาว วรรณนิษา อินทนนท ์

1073 นางสาว สุประภา รุ่งเรือง 

1074 นาง นํ้าทิพย ์ นราพงษ ์

1075 นางสาว เปล่งศรี ลพเมือง 



1076 นาง มาลิน แสงเกตุ 

1077 นาย วโิรจน์ แซ่กวย 

1078 นางสาว ดารารัตน์ โสพลพนัธ์ุ 

1079 นางสาว สุนิสา มณีพราย 

1080 นาย ภรต โสธรรม 

1081 นาย สุเมธ คลา้เจริญสมบติั 

1082 นางสาว ผอ่งศรี เรืองศรี 

1083 นาง ขวญัจนัทร์ อรัญศกัด์ิ 

1084 นางสาว เกษสุดา พุทธวงษ ์

1085 นาง ลอย ขาํสุวรรณ 

1086 นาย เอ้ือม ขาํสุวรรณ 

1087 นาง เรียม ขาํสุวรรณ 

1088 นางสาว เกวลิน ชิณโคตรพงษ ์

1089 นางสาว ศศิมา มูลมานสั 

1090 นางสาว หทยัฉนัท ์ โสภา 



1091 นาย ไพรัตน์ ฮาดระวงั 

1092 นาง มะลิวลัย ์ ฮาดระวงั 

1093 นาย สมพงศ ์ ยาง 

1094 นาง ก่ิงแกว้ สลางสิงห์ 

1095 นาย พวง จนัทร์น่ิม 

1096 นาง กุหลาบ จนัทร์น่ิม 

1097 นางสาว พิมพร เหมรังสิมนัต ์

1098 นางสาว ก่ิงไทร วรรณศรี 

 


