
รายช่ือผู้ฉีดวคัซีน วนัที่ 3 กนัยายน 2564 

ณ อาคารกฬีาอเนกประสงค์เทศบาลต าบลหนองบอน 

ล าดับที ่ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล 

1 นาย เอกลกัษณ์ เชิดชู 

2 นาย สุภทัรชยั เหลืองอ่อน 

3 นาง ฐิติชา เหลืองอ่อน 

4 นาย โชติพงค ์ เหลืองรัตน์ 

5 นาง เพญ็นภา มานะจิตร์ 

6 นาย ธงชยั แฮนเซน 

7 นางสาว สุธิรา จนัทร์สอน 

8 นาย องศส์าทิส ลพเมือง 

9 นางสาว พจนา จาํปาชน 

10 นางสาว สุพรรณี เครือวลัย ์

11 นาย พลูสวสัด์ิ 
สุวรรณทอง
เหลือ 

12 นาย พงศกร จนัทสิทธ์ิ 



13 นางสาว ลม่อม ไกรเจริญ 

14 นาง กณัยา แกว้จุมพล 

15 นาง พุซา 
สุวรรณทอง
เหลือ 

16 นาง ดวงนภา ลดัลอย 

17 นาย วนัชยั ปัญโญ 

18 นางสาว จิราพร พนัธ์รังษี 

19 นาย วนัชยั มีหม่ืน 

20 นาง ธนพร แสงวสุิทธ์ิ 

21 นาง พิลาสลกัษณ์ พงศพ์ณิชกุล 

22 นางสาว นํ้าผึ้ง ชยัศรี 

23 นางสาว พนอศรี โสภา 

24 นาย ลิขิต ศิริเพช็ร 

25 นาย เวชยนัต ์ หมัน่มัน่คง 

26 นางสาว ไอยรา จนัทรสุต 



27 นางสาว สมจิตร โสภา 

28 นางสาว สมพร สวงโท 

29 นาง นงลกัษณ์ วงศธ์นไพศาล 

30 นางสาว นฤมล ไร้ทุกข ์

31 นาง วไิลลกัษณ์ เชิดชู 

32 นางสาว กระฐิน วฒุธิยา 

33 นางสาว วไิลรัตน์ บุญเยีย่ม 

34 นาย กมัพล ไร้ทุกข ์

35 นาย จกัรพนัธ์ สันประเทียบ 

36 นาย สนุก สีสอน 

37 นางสาว เกษรา กระสังข ์

38 นาง แจ่ม เสนแสง 

39 นางสาว ทองอยู ่ นาคเกิด 

40 นาย ประชาสันต ์ การบรรจง 

41 นางสาว วนัเพญ็ นวลศรี 



42 นางสาว นิตรยา เพชรเสถียร 

43 นางสาว สุดารัตน์ จรูญไชย 

44 นางสาว สุวดิา โสภา 

45 นางสาว ภทัราพร พุม่ลาํเจียก 

46 นาย เศกสรรค ์ ตรีวรกุลชยั 

47 นาง วาสนา ตรีวรกุลชยั 

48 นาย สรวศิ ตรีวรกุลชยั 

49 นาย นิวฒัน์ นารมย ์

50 นางสาว วรวี แกว้ยา 

51 นางสาว สรัญญา ชยัราช 

52 นางสาว ลาํพวน แกว้วเิศษ 

53 นางสาว อมรรัตน์ เรือนรส 

54 นางสาว ออ้มฤทยั ตั้งกิตต์ิวิวรรธ 

55 นางสาว ลินดา ขนัทะวเิศษณ์ 

56 นาง เฉลา พลูสวสัด์ิ 



57 นาง สาํรวย พลอยธนวฒัน์ 

58 นาย จกัรกฤษณ์ พลูสวสัด์ิ 

59 นางสาว พิมพพ์ิชชา เผอืกพิบูลย ์

60 นาย สุทธิพงษ ์ ธรรมโชติ 

61 นางสาว วฤนดา ศรีตะปัญญะ 

62 นางสาว เพชรมณี สวงโท 

63 นาย นอ้ย สีสมยั 

64 นาง อาํพร ประยรูยวง 

65 นางสาว สมควร สุทธิประภา 

66 นางสาว ทองใบ สุทธิประภา 

67 นางสาว มณัฑนา ไชยะวงษ ์

68 นาง โสภา ผยุวนัดี 

69 นางสาว ศรีไพร วงคผ์าบุตร 

70 นาย พิสิทธ์ิ พิมพท์อง 

71 นางสาว วราภรณ์ กวางใส 



72 นางสาว พชัรี หวงัดี 

73 นางสาว สุฑามาศ คาํใบ 

74 นางสาว สมยั หงัโส 

75 นางสาว อารีรัตน์ ทอดขนุทด 

76 นาย วลัลภ ชา้งทอง 

77 นาย ณฐัพงษ ์ หินขาว 

78 นางสาว อรอนงค ์ หงอกภิลยั 

79 นาย ทองเปลว บุญมาก 

80 นาง สมควร สารภูมิ 

81 นาง ศรัญญา สมหา 

82 นางสาว สมหวงั เณรมา 

83 นาย เสวก สิงหกุล 

84 นางสาว คาํพนัธ์ หมวกชา 

85 นาย สมศกัด์ิ คงสกุล 

86 นางสาว ปรานอม จนัทร์เพช็ร 



87 นาง ทองดี ทานะชยั 

88 นาง สุพตัรา จตุรสุขสกุล 

89 นาง แกว้ นุชใย 

90 นาย อรุณ จตุรสุขสกุล 

91 นาง ระเบียบ สิงหกุล 

92 นาย อนนัต ์ ไร่สูงเนิน 

93 นาย ฉนั กอ้นทอง 

94 นาง สุนีย ์ สิงหกุล 

95 นาย ทองสุข คมัภิรานนท ์

96 นาง ทองชิด คมัภิรานนท ์

97 นาง โสภี แผนเสือ 

98 นาย มงักร มีหม่ืน 

99 นาย สมเดช สิงหกุล 

100 นางสาว จรูญ อินจาํปา 

101 นาง อารีย ์ วงษว์าลย ์



102 นาง ราตรี ขนัละ 

103 นางสาว นลินี สิงหกุล 

104 นาย ประกอบ สุระดม 

105 นาง บงัเอิญ นุ่มทอง 

106 นาง สังกา สาระ 

107 นาย จาํลอง อู่แกว้ 

108 นาย ทวปี กะสินธ์ุ 

109 นาย บุญธรรม เห่ียวทอง 

110 นาง บุญศรี มีมา 

111 นาย เทียม เดชรานนท ์

112 นาง พนมเพญ็ ภกัดีงาม 

113 นาย สุขสันต ์ หาญโสรถ 

114 นาง บุญมา นาเอก 

115 นาง บวั ปรีศรี 

116 นาย กอ้ง ปาละ 



117 นาง สมปอง ภูวรรณ์ 

118 นาย สมบรูณ์ ศรีดารากุล 

119 นาย กนัต ์ ทองแกมแกว้ 

120 นาง สาํเนียง โตแป้น 

121 นาง ประสิทธ์ิ โอภาชาติ 

122 นาง ละมูล เดือนฉาย 

123 นาง คาํ บริวาร 

124 นาย วรัิตน์ ทศันา 

125 นางสาว ทบัทิม เขม็ทอง 

126 นาง ปทิตตา แยม้โรจน์ 

127 นาย สนิท เจริญพงษ ์

128 นาย ซง้ เอ้ียเจริญ 

129 นาง กฤษณา คงเครือวลัย ์

130 นาย สาํเริง โพแกว้ 

131 นาง รจนา ชิดเกิดสุข 



132 นาง ยวุภา จนัทร์แดง 

133 นาง ตุ่น ชยัฤทธ์ิ 

134 นาง มาลี แกว้อุไร 

135 นาย ถวลิ จุลพนัธ์ 

136 นาย สมพงศ ์ บุญอภยั 

137 นาง วไิลพร สงวนแกว้ 

138 นาย สมพงษ ์ เพียรผล 

139 นาย เดช แกว้ชาวนา 

140 นาย โพธ์ิ จิตตป์ระวติั 

141 นาง ลาํพอง ดิษฐกระจนัทร์ 

142 นาย สมนึก ไชยวงค ์

143 นาย วสูิตร หตัถี 

144 นาง ม่วย หตัถี 

145 นาย อู๋ ชยัพงษ ์

146 นาย ณรงค ์ ชยัพงษ ์



147 นาง โชติภา เขาแกว้ 

148 นาย บุญมี ไชยธงรักษ ์

149 นาย ชาญ นุชพุก 

150 นาง สังคา ขนุสระดี 

151 นาง ลาํพลู นุชพุก 

152 นาง พะเยาว ์ น่วมแกว้ 

153 นาย อดิศกัด์ิ วรรณโม ้

154 นาย ธงชยั สุขคาํมี 

155 นาง สนอง สุขคาํมี 

156 นาย บิน หุ่นประสิทธ์ิเวช 

157 นาง พะยอม หุ่นประสิทธ์ิเวช 

158 นาง ทองหยบิ ปรากฏ 

159 นางสาว ธญัญารัตน์ พนัธ์ุศรี 

160 นาย สุข รุ่งรัตน์ 

161 นาง หุน ทองสวสัด์ิ 



162 นางสาว บุญมี พิจิตรพงค ์

163 นาง ธนิดา สิทธิบุตร 

164 นาย สัมพนัธ์ กลีบจาํปา 

165 นาง สมจิตร ทองเลิศ 

166 นาง ชวนช่ืน สุทธิผลิน 

167 นางสาว ณิชาภา เขาแกว้ 

168 นาง อมัพร เขาแกว้ 

169 นาง สาํเภา กลีบจาํปา 

170 นาง เล็ก ใจเถิน 

171 นาง ลมุล ศรีเจริญ 

172 นางสาว เพยาว ์ พว่งชาวสวน 

173 นางสาว สมควร จาํปาชน 

174 นาง ทองสุข ลุลนั 

175 นาย ใจมา พนัธ์ุสายสุด 

176 นาง วไิล มีหม่ืน 



177 นางสาว หุ่น เรียงสา 

178 นางสาว อนงค ์ ชาภกัดี 

179 นาย สมพงษ ์ เสาร์แกว้ 

180 นาย จนัทนา อินทสุข 

181 นาง นิสา ไชยริปู 

182 นาง ชญัญาพชัร์ ปรีดาสุทธิจิตต ์

183 นาย วนัชยั สมานพรรค 

184 นาง บวัลอง ชุมภูหมุด 

185 นาย เพช็ร์ ชุมภูหมุด 

186 นาง บุญพิศ เดชแสง 

187 นาง สมพร เริงสันเทียะ 

188 นาย ปราณี เชยปรีดี 

189 นางสาว ยพุิน จนัทะ 

190 นาย โสม วรรณสวาท 

191 นาย ประทุม จูอยู ่



192 นาย วนัชาติ ประเสริฐศกัด์ิ 

193 นาง รําพึง ชารีนิวฒัน์ 

194 นาง ฉออ้น แสวงผล 

195 นางสาว ฉลวย คิดร่วม 

196 นาง ออ้ย ประเสริฐศกัด์ิ 

197 นาย ฝน คาํรัศมี 

198 นาง เฉลียว แจ่มแจง้ 

199 นาง เฟ่ืองฟ้า พนัธ์เพง็ 

200 นาง ตุ ๊ หงษท์องน่ิม 

201 นาย ไพโรจน์ ขยนัทาํ 

202 นาย โทน กนัฑษา 

203 นาย ประสิทธ์ิ คาํภาบู่ 

204 นาง สมยั เพง็มุด 

205 นาง เสมอ ผอ่งใส 

206 นาย สมชยั ธรรมวเิศษ 



207 นาย สม กุนณาภูมิ 

208 นาย ศกัดา บรรดาศกัด์ิ 

209 นาง สวงิ บุญเยีย่ม 

210 นาง ใส พรมวงษ ์

211 นาง นกแกว้ เจียงวงศ ์

212 นาย บงัอร เขม็ทอง 

213 นางสาว สมพร สวสัด์ิป้า 

214 นาง เตย ครีคลา้ย 

215 นาย วชัรินทร์ ชยัเวชการ 

216 นางสาว วาสนา ชยัเวชการ 

217 นางสาว เพญ็ สารสี 

218 นาง เกษร ทรงอยู ่

219 นางสาว สมจิตร์ บวัทอง 

220 นาง อมัพร ใหมทอง 

221 นาง ละม่อม บุญเยีย่ม 



222 นางสาว ใบ สารเดช 

223 นาง สมใจ พนัธ์ุมิตร 

224 นาง ขวญัเมือง ทองสุข 

225 นาง วชัรินทร์ จนัทรา 

226 นาย ประทีป ฉลาดรอบ 

227 นาง ศิริพร คงสกุล 

228 นาย สาํเริง ครุฑวชิิต 

229 นาย จาํนงค ์ โคจรานนท ์

230 นางสาว อุษา เจริญโสภณ 

231 นาง วงษ ์ อนัประเสริฐ 

232 นาย สุรินทร์ พนัธุมิตร 

233 นาย เผชิญ ถัว่ประโคน 

234 นาย นริศ ชมภูนุช 

235 นาย มานะ หอมเกษร 

236 นาง สาํเภา ใจรักษ ์



237 นาย สุรพล สุขสุรินทร์ 

238 นาย บุญชู ถัว่ประโคน 

239 นางสาว พะเยาว ์ เอมพิณ 

240 นางสาว หนูแพง นาวเิศษ 

241 นาง สุรัตนา รัตนธรรม 

242 นางสาว กาํไร อินจาํปา 

243 นาย สมาน ฉํ่าเกตุ 

244 นาย พินิจ สุขคาํมี 

245 นาย ชนกานต ์ เกียงมี 

246 นางสาว นิภาพร วะชะโก 

247 นาย แฟรงค ์
ชนนดเ์ดชา 
การ์น 

248 นาย สมศรี อาษา 

249 นาย เขมวฒัน์ ชมภูนุช 

250 นาย เจนณรงค ์ สุดสุรินทร์ 



251 นาย นภาฉตัร ประภาสโนบล 

252 นางสาว สุรพร กอ้นทอง 

253 นางสาว ควนั คาํทา 

254 นางสาว ชณาณางค ์ เป็งพะเยา 

255 นาย ชยัวฒัน์ แท่งทอง 

256 นางสาว เมษา สรรภานิต 

257 นางสาว สุดา แท่นทอง 

258 นางสาว พชัรัตน์ สรรภานิต 

259 นางสาว จนัทร์ทิพย ์ เณรมา 

260 นางสาว รินดา ข่วงทิพย ์

261 นาย ประเสริฐ ศิริชยั 

262 นาย สุทธิพงศ ์ คงอยู ่

263 นาง ละเมียด รินลือ 

264 นางสาว อนุรักษ ์ คงอยู ่

265 นางสาว วมิล ทพัเทวา 



266 นางสาว กาญจนา สีราทอง 

267 นางสาว ประนอม ปักษา 

268 นางสาว ฐนิดา สิงหกุล 

269 นางสาว มุวน หมวดทะศรี 

270 นางสาว จรี ช่อผกา 

271 นาย สมชาย สรรภานิต 

272 นางสาว สุมาลี กอ้นมี 

273 นางสาว สมบติั ภูมินาลี 

274 นางสาว มาลี กล่ินสุวรรณ์ 

275 นางสาว เม ชา้งทอง 

276 นางสาว สุปราณี มีโพธ์ิ 

277 นาย บญัฑิต บงัคลนั 

278 นาย เดชา สิงหกุล 

279 นาย เทียน แสว ี

280 นางสาว สมหมาย ไร่สูงเนิน 



281 นางสาว วรุิณณา โพมงคล 

282 นาย ธีระ มสัสุ 

283 นาย แดง เจริญศิลป์ 

284 นาง วนัเพญ็ ศิริเพช็ร 

285 นางสาว วนัเพญ็ ไววฒิุ 

286 นาย ณฐัวฒิุ บุษบา 

287 นาง สุจิระ บุตรมณี 

288 นาง มนตรี ช่ืนสวา่ง 

289 นาย ธีรศกัด์ิ เดชงาม 

290 นาย อภินิต สรรภานิต 

291 นาย ธนภทัร กอ้นมี 

292 นาง ลาํดวน ทองแกมแกว้ 

293 นางสาว ธารทิพย ์ ทิพยค์าํวนั 

294 นาย ไพฑูรย ์ เรืองกระบ่ีวทิย ์

295 นางสาว ศิริมา ณรงคเ์พชร 



296 นาย นาสาร ทิพยค์าํวนั 

297 นางสาว พชัริดา เสามะลี 

298 นางสาว ดาว เจริญศิลป์ 

299 นางสาว เพญ็ศรี แกว้ทา 

300 นาย มนสั วอนศรี 

301 นางสาว แมว แจง้พวงศรี 

302 นางสาว สุรินทร์ เกิดมี 

303 นางสาว บุญเหลือ แช่มจู 

304 นางสาว วมิลรัตน์ คาํเวยีง 

305 นาย สมจิตร ทศัประเสริฐ 

306 นาย วทิยานนัท ์ บุญปรก 

307 นางสาว สุชานนัท ์ เกิดมี 

308 นาย ณรงคก์ร นาเอก 

309 นาย วษุิวตั เกียรติถนอมกิจ 

310 นางสาว ม่วย เทพพะ 



311 นางสาว ทองดี จนัทเขต 

312 นาย ศิโรเวฐน์ จนัทเขต 

313 นาย ธนวฒัน์ ทบัอุไร 

314 นางสาว สารภี เทศกาล 

315 นาย อาํพล ศรีงาม 

316 นาง นุจรี ศรีงาม 

317 นาย ธรรมรัตน์ คงสมฤกษ ์

318 นางสาว บานเยน็ จีนบางชา้ง 

319 นาย ธงชยั เครือเนียม 

320 นางสาว พรพรรณ กุดแกว้ 

321 นางสาว อภาพร สังขเ์อียด 

322 นางสาว เยาวดี กนัยาธรรม 

323 นาย อฒัทวีฌก์านฑ์ ทศัเกษร 

324 นางสาว รติยา มณีพราย 

325 นาย ศรัณย ู มณีพราย 



326 นางสาว ณฐัรดา แสงพรายภกัดี 

327 นาง สุนีย ์ โตแป้น 

328 นาย ฉํ่า บุญโท 

329 นางสาว อาํพร แหขนุทด 

330 นาง นงนุช แกว้กาหลง 

331 นางสาว ธวลัรัตน์ เดือนขาว 

332 นาย บญัชา เดือนขาว 

333 นาง ประหยดั เอ้ียเจริญ 

334 นาย วทิูล อุ่นจนัทร์ 

335 นางสาว ศิริวรรณ จนัทร์น่ิม 

336 นาย ศราวฒิุ รัตนวจิิตร 

337 นาย วชิาญ งามสง่า 

338 นางสาว สุกญัญา พรไพศาล 

339 นาง ราตรี ศรียา 

340 นาง ธนพร กาํเนิดสินธ์ุ 



341 นาย สมภพ สมหา 

342 นางสาว จนัทร์จิรา เรืองกระบ่ีวทิย ์

343 นาย มงคล นํ้าใจ 

344 นางสาว นวน ไร่สูงเนิน 

345 นางสาว เรณู ทองอม้ 

346 นาย ศรายทุธ มสัสุ 

347 นาย ชล บุญอยู ่

348 นาย วทิยากร ขนัละ 

349 นางสาว ศิริรัตน์ หลกักุดเวยีน 

350 นาย อบัฎายธุ เจนการ 

351 นาง หน่ึงฤทยั ทบัทิมศรี 

352 นางสาว กฤติยาภรณ์ ทรัพยก์ลา้ 

353 นาย จกัรกฤษ ทรัพยก์ลา้ 

354 นางสาว ชาลินี แสงสี 

355 นางสาว สุธิดา ประทุมมา 



356 นางสาว ฉววีรรณ บาํรุงจีบ 

357 นาย อานนท ์ ช่างยอ้ม 

358 นาง สุนารี แนนสินธ์ุ 

359 นาย วมิล พนัโน 

360 นาย สุรพล พนัโน 

361 นาย วรีะ ชยัพงษ ์

362 นางสาว ช่ืนจิตร ชยัฤทธ์ิ 

363 นาย สมภาร อินจาํปา 

364 นาง เสาร์ สุวรรณชยั 

365 นางสาว สวรส แก่นจาํรูญ 

366 นาย นิพนธ์ หตัถี 

367 นาย ถิราย ุ โยสุยะ 

368 นางสาว ชลดา สิงหกุล 

369 นาย วสิิษฐ ์ วศิวฒัน์ 

370 นาย ธาวนีิ ศรีงาม 



371 นางสาว วจิิตรา 
สุวรรณวงคท์อง
เหลือ 

372 นางสาว อริสรา นุ่มนวล 

373 นางสาว ผาณิตา บุญจนัดา 

374 นางสาว กลัยา แสนสนธ์ิ 

375 นาย ดิเรก นุ่มนวล 

376 นางสาว จิตสุภา นุชพุก 

377 นางสาว วสุิณี เจนการ 

378 นาย เอ่ียม เจริญสังห์ 

379 นาย เกียรติชยั โกสุมสวรรค ์

380 นาง นอม บุญเยีย่ม 

381 นางสาว บุษยา แกว้ชาวนา 

382 นางสาว สายชล มูลพงษ ์

383 นาย สุรพงษ ์ ดีวนั 

384 นาย สิทธิชยั พอ่บาล 



385 นาย จีรยทุธ ทองศรี 

386 นาย อุดร พิมแพร 

387 นางสาว สมรักษ ์ มิตรอารักข ์

388 นาง สุมาลี สุขขา 

389 นาย ณรงค ์ ทบัอุไร 

390 นาง อรุณ ศกัดา 

391 นางสาว อาภาภรณ์ เนตะเวณ 

392 นางสาว ธนญัชกร คาํนึง 

393 นาง ก่ี พิณสะนอ้ย 

394 นางสาว จตุพร ผนิสระนอ้ย 

395 นางสาว นิตยา หงษบุ์ญมี 

396 นางสาว พชัรีพร ทองแกมแกว้ 

397 นางสาว อมรรัตน์ เรืองศรี 

398 นางสาว นิสา หงษบุ์ญมี 

399 นาย มิตร ไวสูงเนิน 



400 นาย จกัรี จนัทเขต 

401 นางสาว หน่ึง พิณสะนอ้ย 

402 นางสาว เยาวลกัษณ์ คาํเวบุญ 

403 นางสาว วาสนา ทองแกมแกว้ 

404 นาย มานิต แกว้อินตา 

405 นาย พงศกร สุขกรม 

406 นางสาว พชัราภา ไววฒิุ 

407 นางสาว จริญา ณรงคเ์พชร 

408 นาย สังคม ชยัจาํ 

409 นางสาว พิชชาภา เกษมสุข 

410 นาย วรีพล กาํแพงต๊ิบ 

411 นาย ชยัมงคล เสามะลี 

412 นางสาว ชนญัชิดา เสามะลี 

413 นาย สายรุ้ง ยิง่ยงค ์

414 นางสาว ภทัรสุดา จิตรประวติั 



415 นาย ชูเกียรติ มุกดาสนิท 

416 นางสาว จนัทร์จิรา อินทชาติ 

417 นางสาว สมจิตร กางกิจ 

418 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขแสวง 

419 นางสาว ตติยา สุขขา 

420 นางสาว พศิกา แก่นบุญ 

421 นาย วรรณลภญ ์ นาคะเกศ 

422 นาย ณฎัณ์ บุลเสฎฐก์ุลเดชา 

423 นาง มณฑินี มิติภทัร 

424 นาย อภิเดช สรรภานิต 

425 นาย จีรพฒัน์ ศลัภกัดี 

426 นาย คาํพลอย สุปิระ 

427 นาง นราทิพย ์ ทองสลบั 

428 นาย ยรรยงค ์ สองเมือง 

429 นาย ขจรศกัด์ิ วสุิขะ 



430 นางสาว ณฐัฐินนัฑ์ ภาคาํ 

431 นาย ณนัทวฒั ทองชูศรี 

432 นางสาว เอ้ือมพร ทองแกว้ 

433 นางสาว ลาํใย ทศันา 

434 นาย จเร สมประสงค ์

435 นางสาว ภูมริน สังขท์อง 

436 นางสาว วรรณวสิา บุญโกย 

437 นาย มูฮมัหมดัฟาอีส รักใคร่ 

438 นาย สมคิด แสงทอง 

439 นางสาว อุไรวรรณ เลิศลํ้า 

440 นาย สหภาพ 
ปัญญาใส
คงพฒัน์ 

441 นาย ฌาญาพนัธ์ 
ปัญญาใส
คงพฒัน์ 

442 นาย ทองจนัทร์ ศิลาไกร 

443 นาย บญัชา เหลา้สินธ์ุ 



444 นาย สมศกัด์ิ พิลึก 

445 นางสาว มาลยั พุม่เผย 

446 นางสาว วอาภาภรณ์ สิงหกุล 

447 นาย สุภพ รัตนาธรรม 

448 นาย ศุภวฒัน์ ด่านปาน 

449 นาย ภูวดล อินทสุข 

450 นาย มนตรี มีตาด 

451 นาย ทศพล สีบุญเรือง 

452 นาย ชยัวฒัน์ ทองงาม 

453 นางสาว วารี โฉมวฒันา 

454 นาย วนัชยั ประดบัมุก 

455 นางสาว วลิยัวรรรณ ลาลุน 

456 นางสาว จุฑาพร อ่อนสา 

457 นางสาว บุญรัตน์ เจริญสิงห์ 

458 นางสาว พรณพรรณ เพชรกิมกนั 



459 นาย บุญตา หงษเ์วยีงจนัทร์ 

460 นาย กิตติพงษ ์ พร้อมจิตร 

461 นาย ยทุธพงศ ์ โฉมเฉลา 

462 นาย จกัรพนัธ์ ใหม่จีน 

463 นาย สันติ แซ่เหลา 

464 นาย สมพร พรหมขนัธ์ 

465 นาย ชูศกัด์ิ ชาํนาญไพร 

466 นาย ศุภกร รอดพน้ทุกข ์

467 นางสาว ทศัตยา โพติยะ 

468 นาย การุนณ์ สีนาค 

469 นางสาว วาสนา สกุลกลาง 

470 นาย สุรศกัด์ิ อยูเ่จริญ 

471 นางสาว วารุณี สุนิติ 

472 นางสาว จิดาภา จูมจนัทร์ 

473 นาย สัมฤทธ์ิ น่ิมอนงค ์



474 นาย เล็ก แท่นทอง 

475 นางสาว ภทัรานิษฐ์ คาํสอน 

476 นางสาว สญาภรณ์ แกว้วจิิตร 

477 นางสาว พรสุมล แกว้วจิิตร 

478 นาย ธีระธร มสัสุ 

479 นาย วรีพล มสัสุ 

480 นาย วนีสั มสัสุ 

481 นาย ธวชัธ์ มสัสุ 

482 นาย ประสิทธ์ิ แสนคาํ 

483 นาง จาํนงค ์ เสาร์แกว้ 

484 นาย สังวาลย ์ ทิพยค์าํวนั 

485 นาย ปริพฒัน์ บุญเยีย่ม 

486 นาย เอกพล พร้อมมูล 

487 นาง อวยพร ทองแกมแกว้ 

488 นาย สัญญา ขอร่ม 



489 นางสาว สุภสัสรา สนิทยา 

490 นางสาว วรนาถ ฉิมใจงาม 

491 นาย ภูมะเรศร์ เวชประสิทธ์ 

492 นางสาว ชุดารัตน์ ประพงษ ์

493 นาย รุ่งฤทธ์ิ รุ่งเรือง 

494 นาย คาํมูล ฉิมใจงาม 

495 นาย อดิศกัด์ิ หอมหวาน 

496 นาย ลิขิต มิตรโกสุม 

497 นาย ณฐัชนน หอมหวาน 

498 นาย ชโลธร ตะเก้ิงผล 

499 นาย ธญัญภทัร สิงหกุล 

500 นางสาว โชติกา ศศินนทเ์มธา 

501 นางสาว ดรุณี ประสมทรัพย ์

502 นางสาว สุนิสา สุขขา 

503 นาย ธงชาติ คาํศรี 



504 นาย พงษพ์นัธ์ุ อรัญวงศ ์

505 นาง เฉลิมวรรณ อรัญวงศ ์

506 นาย วนัชยั เพช็ร์รักษ ์

507 นาย สุวทิย ์ เอกนิกร 

508 นาง สวาท เอกนิกร 

509 นาย พรเทพ ดีจริง 

510 นาย สุภทั ศิริวงษ ์

511 นางสาว กนัตา พวัสุวรรณ 

512 นางสาว พารัตน์ นราชิต 

513 นางสาว ปาณชาดา สังขศ์รี 

514 นางสาว นยันา วโิยค 

515 นางสาว ปัทมวรรณ สร้อยศรี 

516 นาง รววีรรณ สร้อยศรี 

517 นาย อนุชา ปราบทุกข ์

518 นางสาว สมพร โอชา 



519 นาง สาล่ี พิลาบุตร 

520 นาย จนัแกว้ ศรีพรม 

521 นางสาว ทองปอน สีสาย 

522 นาย สุรพงษ ์ คาํพล 

523 นางสาว วนัเพญ็ สีสาย 

524 นาย บรรหาร จาํรองเพง็ 

525 นาย วรีะ อุ่นแกว้ 

526 นางสาว รัตนา สุขจิต 

527 นาย นพดล ปราบทุกข ์

528 นางสาว มะณี ปราบทุกข ์

529 นางสาว จารุวรรณ สุนบุญ 

530 นางสาว รุ่งทิวา ยงคย์นื 

531 นางสาว อญัชรี หงษท์องน่ิม 

532 นาย รณศิลป์ คงแจ่มใส 

533 นาย มนู หล่อเหล่ียม 



534 นางสาว รุ่งทิพย ์ ลือหาร 

535 นาย สมพงษ ์ บุญเตม็ 

536 นางสาว ดาริน สุรินทร์ 

537 นางสาว นงลกัษณ์ มณีขนั 

538 นาง บุญมี ประหยดั 

539 นางสาว ชนยัธิดา นนทแ์กว้ 

540 นาย พลอย บุหงา 

541 นาย ทวง อุม้รัมย ์

542 นาย นิวตัร ชารีนิวฒัน์ 

543 นางสาว ศรีแพร ชาวเขา 

544 นางสาว องัศุมาลิน เขม็ทอง 

545 นางสาว นงพิชญาชาญ ญาติบาํรุง 

546 นาย สุวรรณ ใบวงษง์าม 

547 นาย ปัญญา คางงูเหลือม 

548 นางสาว ดวงหทยั ซารีนิวฒัน์ 



549 นาย วรธน ประจงศิลป์ 

550 นางสาว รุ่งสวา่ง สายสวรรค ์

551 นาย พงศพ์ฒัน์ มาณพ 

552 นางสาว สลิตา เฉลิมทอง 

553 นางสาว บงัอร ทองชาํนาญ 

554 นาง สาํอาง สงเหล่า 

555 นาย มงคล สงเหล่า 

556 นางสาว อริสรา จอมอุย 

557 นางสาว สุดารัตน์ ใหมทอง 

558 นางสาว ปัฐมาวดี ผอ่งใส 

559 นางสาว กลัยา คลองจนัทร์ 

560 นางสาว เตียงทอง ภูก่ิงหิน 

561 นาง จุไร อารียว์งศ ์

562 นาย เผด็จ ไววฒิุ 

563 นางสาว พฤกษา กสิกร 



564 นาย มานะ จีนหนู 

565 นาย ละเอียด บุญเยีย่ม 

566 นางสาว ทกัษภรณ์ ไทยรัตน์ 

567 นาย ชาติชาย ปูผา้ 

568 นาย สนธยา เสิศวศะ 

569 นาย โชคนที ศรีคลา้ย 

570 นางสาว สุวลีย ์ ถ่ินนา 

571 นาย ประเสริฐ ดีวนั 

572 นางสาว อุทุมพร นาคสูงเนิน 

573 นาง ดรุณี เตจะ๊ 

574 นาย ดวงแกว้ เตจะ๊ 

575 นาง เนาวรัตน์ สรณะ 

576 นาง สกาวเดือน สุขศรี 

577 นาย มานพ สุขศรี 

578 นางสาว พิมพช์นก แอแดง 



579 นางสาว ปราณี เยรัมย ์

580 นาย ววิา วงษส์าคร 

581 นาย เพิ่มศกัด์ิ ติงสุวาทิตย ์

582 นาย อนุชา บุญจง 

583 นาย บุญมี สวสัด์ิเป้า 

584 นาย จาํรงค ์ สุนบุญ 

585 นางสาว กนกนพทั เดชแสง 

586 นางสาว พรสวรรค ์ บุญสนอง 

587 นางสาว มานสั พลูทว ี

588 นาย พรพิชิต ไผโ่สภา 

589 นางสาว นนัทิการต ์ รุ่งเรือง 

590 นาง ธนิก ปัญญาดิษฐว์งษ์ 

591 นาย คาํสิงห์ เจียงวงศ ์

592 นาย วนัชยั ใยเกตุ 

593 นาง ยพุา ใยเกตุ 



594 นาย สันติ ทองคาํ 

595 นาย หิรัญ ทองมาก 

596 นางสาว ชญัญณทั นุชทบั 

597 นาย ประสิทธ์ิ สุขเสม 

598 นาย อุดม เขม็ทอง 

599 นางสาว สุดา ทองประเสริฐ 

600 นางสาว รัตติการ โพธ์ิศรีงาม 

601 นาย โสภณ ศิรินาคินทร์ 

602 นาย ประพฒัน์ เขียวแกว้ 

603 นางสาว พอง ทองคาํ 

604 นาย สุรชยั แพรดาํ 

605 นางสาว เพชร์ วงษส์านิล 

606 นางสาว จินดา คาํมา 

607 นาย อุดม นุ่มทอง 

608 นาง รุ่งทิวา ประเสริฐรัฐกุล 



609 นาย จาํลอง บุญวจิิตร 

610 นาย อาํพร แนนสินธ์ุ 

611 นาย พิชญ ์ แสงสวา่ง 

612 นาย อนุกลู สิงหกุล 

613 นาง คาํแพง แกว้วจิิตร 

614 นาย ฉลวย จรรยา 

615 นาย อาํนาจ โพธ์ินอ้ย 

616 นาย วษิณุ แรงหาญ 

617 นาง เอียง แกว้วจิิตร 

618 นาย เท่ียง อระบุตร 

619 นางสาว รัตนา จนัทร์แดง 

620 นางสาว อมัพร ชยัชนะ 

621 นางสาว กฤติยา นุ่มทอง 

622 นางสาว พิสมยั ไร่สูงเนิน 

623 นางสาว มณีรัตน์ จนัทร์แดง 



624 นาย สมชาย วรรณยิง่ 

625 นางสาว จาํลอง โสขาํ 

626 นาย วลัลภ โกสุมสวรรค ์

627 นาง เล็ก หลุกกุดเวยีน 

628 นาย อะวศิร กองทรัพยเ์จริญ 

629 นางสาว ผกาแกว้ บวัผนั 

630 นาง ประเสริฐ วรรณยิง่ 

631 นางสาว บุญมี ดารอด 

632 นาย บุญมัน่ หวานเสนาะ 

633 นาย จรัญ แกว้สุวรรณ์ 

634 นาย กมัพล ช่ืนสมบูรณ์ 

635 นาย วรีะพงษ ์ คมัภิรานนท ์

636 นางสาว อชิตา โกสุมสวรรค ์

637 นาย ณรงคช์ยั เพียรผล 

638 นาย ชยัสิทธ์ิ วรรณยิง่ 



639 นาย สงกรานต ์ สาคร 

640 นาง แตงหน่าย แนนสินธ์ุ 

641 นาย สายยน ทองศรี 

642 นาย ธิเวช คมัภิรานนท ์

643 นาย สิงห์ ทองแกว้ 

644 นาง บุญส่ง โสรัตน์ 

645 นาง ชดชอ้ย คมัภิรานนท ์

646 นางสาว ปริศนา พานทอง 

647 นางสาว สาวติรี สังขทิ์พย ์

648 นาย อารียว์งศ ์ แพรดาํ 

649 นาย พงษศ์กัด์ิ ทบัอุไร 

650 นางสาว ณฐักฤตา รัตนาธรรม 

651 นาย ชลวทิย ์ ดิษฐด์ลรัตน์ 

652 นาย นพนยั สุทธิผลิน 

653 นางสาว พิศมยั ทองแกมแกว้ 



654 นาย กนัตพิชญ ์ เขม็ขาว 

655 นาย สายชน แกว้บริสุทธ์ิ 

656 นาย รังสี เด็นเมรายนั 

657 นาย อากรณ์ เนืองนอ้ย 

658 นางสาว นทัธ์วรยา วเิศษรัตน์ 

659 นางสาว พชัรี ชูกล่ิน 

660 นาย ณฏัฐชยั ขนัแกว้ 

661 นางสาว สุกญัญา นิลาวรรณ์ 

662 นาย ศุภวฒัน์ ริมวานิช 

663 นาย ชุ่มเกียรติ ทิพละ 

664 นางสาว ฉตัรทิพย ์ กล่ินศรีสุข 

665 นาย อุเทน ปาละ 

666 นางสาว พชัร์ปภากร คุม้หอม 

667 นาย วชัรินทร์ บุญวจิิตร 

668 นาย ศกัด์ิชยั รุ่งเรือง 



669 นางสาว อมัพร วเิศษรัตน์ 

670 นาง พวงพรรณ บุญตนั 

671 นาย ปริญญา ม่ิงมณี 

672 นาง บงัอร ปราบทุกข ์

673 นาย นุ่น ท่าประโคน 

674 นาย สุปัญญา พนัธ์เพง็ 

675 นาย สมพงษ ์ วรรณวาศ 

676 นาย วชิาญ ดีวนั 

677 นาง บอน ดีวนั 

678 นาง ไสว ท่าประโคน 

679 นางสาว จินตนา แสงมณี 

680 นางสาว สมนึก บุญเตม็ 

681 นาย ไพฑูรย ์ ป่ินเจริญ 

682 นาย สาํเนียง คิดร่วม 

683 นาย อรรถพล วรรณวาศ 



684 นาย อนุสรณ์ ไทยรัตน์ 

685 นางสาว กาญจนา ยิง่บุรุษ 

686 นางสาว อุไรวรรณ อุ่นแกว้ 

687 นาย วนัชยั นรบติั 

688 นาย สาโรจน์ เชยปรีดี 

689 นาย ชวลิต ขยนัทาํ 

690 นางสาว เพญ็นภา สังขเ์อียด 

691 นาย สราวธุ ช่อทอง 

692 นาย วรัิช ทองแฟง 

693 นางสาว วรัิตน์ เจริญสุข 

694 นาย ทนงศกัด์ิ ผอ่งใส 

695 นาง บุหงา ผอ่งใส 

696 นาย พงษสิ์ทธ์ิ ส่งศรี 

697 นาย ทวทีรัพย ์ ศรีแกว้ 

698 นางสาว นุ่น อุ่นแกว้ 



699 นาย รุ่งนิรัน หลวงจนัทร์ 

700 นาง สมพร บุญรังษี 

701 นาย ภวตั ภทัทปราโมทย ์

702 นาง สุวรรณา แกว้บุตรดี 

703 นาย จรูญโรจน์ สุทธิจกัร์ 

704 นางสาว วจิิตตรา ใจมัน่ 

705 นาย ทิวา เลิศวศะ 

706 นาง นิยม ทองชาํนาญ 

707 นาย ณรงค ์ ทองชาํนาญ 

708 นาง นงนุช ญาติบาํรุง 

709 นางสาว บงัเอิญ สละบดี 

710 นางสาว บุญยนื ส่งศรี 

711 นาง สุภา กรัตนุตถะ 

712 นาย ชยัฤทธ์ิ ศรีคลา้ย 

713 นางสาว ฉนัทนา ส่งศรี 



714 นาง ส่วน ส่งศรี 

715 นางสาว เอมอร เอ่ียมโคกสูง 

716 นาย พิษณุ คดเค้ียว 

717 นางสาว นลินี เรือนรส 

718 นาย ธงชยั เนมขนุทด 

719 นาย อุทยั คาํเขียว 

720 นาย วนิยั จอมอุย 

721 นาย สุทธิชยั ทองวเิวก 

722 นาย ธีรยทุธ ครุฑสังข ์

723 นาย บดีศร รู้สรรพกิจ 

724 นาย นิติรงค ์ ทองชาํนาญ 

725 นาง มวย อุ่นแกว้ 

726 นางสาว กรรณิการ์ ขดัคาํ 

727 นาย กาํจร งานดี 

728 นาย ณฐัชยั ทองชูศรี 



729 นางสาว รินทร์ดาวลัย ์ คนหาญ 

730 นาย อาชญั จนัทนสิน 

731 นาย อาํนวย งานดี 

732 นาง กิม ส่งศรี 

733 นางสาว สุวรรณ สารเดช 

734 นาย บุณยวฒัน์ คุณาอน 

735 นาย บุญประสงค ์ หิรัญรักษ ์

736 นางสาว นนัทสิ์นี ปราบทุกข ์

737 นาย คมสัน สุนบุญ 

738 นาง สุภาวดี มิสกรณ์ 

739 นาง พิศมยั กล่ินสารี 

740 นางสาว สมจิตร สามสี 

741 นางสาว พิมลรัตน์ ทรงอยู ่

742 นาย ศรณคมณ์ คมะนาม 

743 นางสาว สุภาพร สวสัด์ิเป้า 



744 นาย พรชยั แตงเม 

745 นาย พรม คดเค้ียว 

746 นาง พฒันา เจริญพรรณ 

747 นาย จิโรตถ์ แซ่ตัน๋ 

748 นางสาว นภสร ธนะประสพ 

749 นาย แดน ภาคพรม 

750 นาย สมศกัด์ิ ส่งศรี 

751 นางสาว สุนนัท ์ วงษศิ์ริ 

752 นาย ปัญญาวธุ เดชแสง 

753 นางสาว ศริญญา ไทยอ่อน 

754 นาย ณฐันนัท ์ พลูกสิ 

755 นาย รังสรรค ์ ดวงสุดา 

756 นาย กองคาํ มณีจนัสุข 

757 นางสาว พชัราภร เจริญพรรณ 

758 นาย ธวชัชยั ท่าประโคน 



759 นาย วนิยั วงษบ์ูรพา 

760 นางสาว โสภา ในเรือน 

761 นาง นนัทิดา แตงเอ่ียม 

762 นาง ผอ่งศรี แกว้อุไร 

763 นาง วลัเลียม ศิริวรรณ์ 

764 นางสาว ปราณี ลุสัน 

765 นาง นิต จนัทสน 

766 นางสาว บุญคาํ กาํแพงต๊ิบ 

767 นางสาว บุบผา กาํแพงต๊ิบ 

768 นาย จุตพล ช่ืนสมบรูณ์ 

769 นางสาว พนสันนัท ์ รัตนวโิรจน์ 

770 นางสาว ภทัราพร จิตร์ประสงค ์

771 นางสาว สมพิศ ศรีสุคนธ์ 

772 นางสาว ศิริวรรณ หาญโสรถ 

773 นาง พิสมยั ศรีดารากุล 



774 นางสาว เดือน เดชรานนท ์

775 นาง คนึงนิต ประพงษ ์

776 นางสาว ณฐันนัท ์ ขนัติวงษ ์

777 นางสาว นอ้ย คงซ่าน 

778 นาย กฤษณ ทิพยค์าํวนั 

779 นางสาว ลาํเนาว ์ นาเอก 

780 นาย ชลอ ทาํสวน 

781 นางสาว ดวงใจ เดชรานนท ์

782 นางสาว บุษบง รสสมยั 

783 นางสาว สมพร กางกิจ 

784 นางสาว พนารัตน์ นคัคดั 

785 นาง อุไรวรรณ มโนสุขมุนนท ์

786 นางสาว อิศญากรณ์ วงศธ์นไพศาล 

787 นางสาว มาลี มสัสุ 

788 นางสาว ต๋ิม เหมือนอินทร์ 



789 นาย สุเนตร จตุรสุขสกุล 

790 นาง วรรณฤดี วรรณยิง่ 

791 นางสาว ยวุดี โสขาํ 

792 นางสาว วไิลลกัษณ์ สิงหกุล 

793 นาย ชาญยทุธ แสงศรี 

794 นางสาว จินตนา วะชะโก 

795 นางสาว ธิติมา รัตนมณี 

796 นางสาว พชัรี บุญภู 

797 นางสาว วนันา กุดแกว้ 

798 นางสาว บุศราคมั เชิดชู 

799 นาย สุทธิศกัด์ิ เคลือบบุตร 

800 นาง ตอ้ย เคลือบบุตร 

801 นางสาว มาลยั วรรณโม ้

802 นางสาว พลอย จนัทร์สอน 

803 นาย ผจญ กอ้นมี 



804 นางสาว นงลกัษณ์ เพช็รนาค 

805 นางสาว ออ้ยทิพย ์ เจริญสิงห์ 

806 นาง ทศันา ชยัพงษ ์

807 นาย บุญสร้าง รอดจนัทึก 

808 นางสาว พชัรี สรรภานิต 

809 นาย นริศ ชยัพงษ ์

810 นางสาว วารินทร์ แสงเอ่ียม 

811 นางสาว กรรณิการ์ ทิพยค์าํวนั 

812 นางสาว ธญัรดา ประพงษ ์

813 นางสาว ศิริพร นุชพุก 

814 นางสาว วลยัลกัษณ์ โพธ์ิศรี 

815 นางสาว กรรณิการ์ พนัธ์โมช 

816 นางสาว ทองสุข เสาร์แกว้ 

817 นาง อรวรรณ เพช็ธมัรงค ์

818 นางสาว เดือนเกลา้ พิลึก 



819 นางสาว กลัยา ทองเลิศ 

820 นางสาว กุลจิรารัตน์ หอมขจร 

821 นาย เสรี หุ่นประสิทธ์ิเวช 

822 นางสาว ปิยวรรณ เรืองศรี 

823 นาง สาํราญ ดีนาน 

824 นาย อาํนาจ ดีนาน 

825 นางสาว อุไรวรรณ ทองแกมแกว้ 

826 นางสาว กานตพ์ิชชา ชยัพงษ ์

827 นาย วรีศกัด์ิ ศรีทอง 

828 นางสาว สิริกมล สุภาผล 

829 นาย อนุรักษ ์ โพธ์ิแกว้ 

830 นาย รุ่งธรรม เด็นเมรายนั 

831 นางสาว พยงค ์ พิทกัษเ์ถ่ือน 

832 นาย วรจกั มีพนัธ์ 

833 นางสาว ถวลิ ทาํสวน 



834 นางสาว ปิง จนัตะษร 

835 นางสาว จนัจิร์ญาภา แยม้ประภารัตน์ 

836 นางสาว สมโภชน์ ชมทอง 

837 นาย ธวชัชยั ภกัดีวงศต์ระกลู 

838 นาย พิเชษฐ คงคา 

839 นาย จกัรกฤษ เสาวแ์กว้ 

840 นางสาว ลูกจนัทร์ อินสุ่ม 

841 นางสาว นํ้าคา้ง พิลึก 

842 นางสาว จนัทิมา ชยัพงษ ์

843 นางสาว ปราณีต บางขนุทด 

844 นางสาว นวลนภา เขาแกว้ 

845 นาย ยทุธพงษ ์ ศิลาแลง 

846 นางสาว อลิตยา เมียงแก 

847 นาย ธีรพงศ ์ ดิษฐภู่ 

848 นาง บุปผา สาคเรศ 



849 นางสาว ดารุณี จนัทร์แดง 

850 นาย กฤษณะ กาํเนิดสินธ์ุ 

851 นาง บุญหลนั ปราบทุกข ์

852 นางสาว สุธิตา สีสาย 

853 นางสาว กนกวรรณ แจ่มแจง้ 

854 นาง พรนภา พรมคุด 

855 นาง ทองทิพย ์ ชูเมือง 

856 นาย ยทุธพงศ ์ มณีจนัสุข 

857 นาง ทศันีย ์ ศกัด์ิศรี 

858 นาง จีรนนัท ์ ทบัทิมทอง 

859 นาง ธนพร บุญเตม็ 

860 นางสาว ลาํพนู สวสัด์ิเป้า 

861 นาย วจิารย ์ เพิ่มพลูกิจ 

862 นาง ภาฤดี ตรีวรกุลชยั 

863 นาย ประพนัธ์ ตรีวรกุลชยั 



864 นาง ยพุิน วชิยัศรี 

865 นาย มนตช์ยั ตรีวรกุลชยั 

866 นางสาว วราภรณ์ ตรีวรกุลชยั 

867 นาย ชานนท ์ ตรีวรกุลชยั 

868 นางสาว ชลลดา ตรีวรกุลชยั 

869 นางสาว อมัพร พรมรินทร์ 

870 นาย ธาตรี อารียว์งศ ์

871 นางสาว มนเทียน ม่วงแกว้ 

872 นาย วลัลภ โคจรานนท ์

873 นาย จิณห์ทาโชติ มาณพ 

874 นาย ฉลอง ลือหาญ 

875 นางสาว ณณิชา จนัทรา 

876 นางสาว เครือวรรณ นุ่นหลกัคาํ 

877 นาย เกียรติกอ้ง สัตพงษ ์

878 นาย สุรศกัด์ิ ด่ิงรัมย ์



879 นางสาว วราลกัษณ์ กิติยศกัด์ิ 

880 นางสาว กนกวรรณ ขาวแพร 

881 นางสาว ณฐัมน ห่วงแกว้ 

882 นาง กาญจนา คาํแสง 

883 นางสาว อาฑิฏิยา โชคดีวฒันา 

884 นาง พรพรรณ จนัทรโชติ 

885 นางสาว สาวติรี ขาํสุวรรณ 

886 นางสาว อภิชญา มณีมา 

887 นางสาว กรรณิการ์ ราชรักษ ์

888 นางสาว กานตม์ณี นาดี 

889 นางสาว เมธาว ี ดีป้องไฟ 

890 นางสาว เพญ็นภา ประกรศรี 

891 นาง พชัรี เขม็ขาว 

892 นางสาว จินตนา สีบุตร 

893 นาย ยทุธนา สังกดั 



894 นางสาว แสงจนัทร์ ภูก่ิงหิน 

895 นางสาว กนกวรรณ ประยรูยวง 

896 นาย ศกัยก์วนิ จิวประเสริฐ 

897 นาย จาํลอง โตมี 

898 นาย บุญลน้ น่วมบุญหนุน 

899 นาย เชิดชยั มาดว้ง 

900 นาย ประสงค ์ บวับาล 

901 นาย ณรงคก์รณ์ ทองชาํนาญ 

902 นาย ธงชยั ขนัติ 

903 นาย โฆษิต กระต่ายโพธ์ิ 

904 นาย สุภกิจ เตือนภกัด์ิ 

905 นาย ปฏิกรณ์ ถาวนันา 

906 นาย วรัิช สุขเจริญ 

907 นาย ชนภทัร์ เศรษฐสุวรรณ 

908 นาย ศฎัญา สุวรรณทอง



เหลือ 

909 นาย บรรจง ชูวงั 

910 นาย ดาํรงค ์ ขนัธยทุธ 

911 นาย ยทุธนา บูชาธรรม 

912 นาย ธวชัชยั พรมสาย 

913 นาย สมชยั สุขเลิศ 

914 นางสาว สุกญัญา ศรีทุม 

915 นาย กฤษณะ อ่อนเฉวยีง 

916 นางสาว วภิารัตน์ คมัภิรานนท ์

917 นาย สาํราญ ทบัทิมศรี 

918 นาง วไิลวรรณ อุปสม 

919 นาย มานพ ประคอง 

920 นาย ต๋อง จินาวลัย ์

921 นาง ไพรินทร์ ศรีจนัทึก 

922 นาย โอภาส ปานแกว้ 



923 นาง สุกญัญา วรรณยิง่ 

924 นาย สายชล สีจะ๊แปง 

925 นาย อาทิตย ์ จนัทร์สวา่ง 

926 นาย กฤษณพงศ ์ ลาดผารัมย ์

927 นางสาว วาสนา มณีมา 

928 นาย นายชุมพร แสงทิม 

929 นาย นนัทภพ ฉตัรพาน 

930 นาย บรรเทา สารภูมิ 

931 นางสาว รัศมี คงสมฤกษ ์

932 นาย นิวฒัน์ แสนบุญเรือง 

933 นาย บุญส่ง วรรณยิง่ 

934 นาย ณฐัวฒิุ กาํเนิดสินธ์ุ 

935 นางสาว พรพิมล เกตุทบั 

936 นางสาว ดลพร พงคพ์นัธ์ 

937 นางสาว อมรรัตน์ ป้ันขอม 



938 นางสาว วารีรัตน์ กวางใส 

939 นางสาว ดารารัตน์ บงัเมฆ 

940 นาย วนัชยั ยงคย์นื 

941 นางสาว มยรีุ ศรีจนัทร์บุตร 

942 นางสาว แสงเดือน ศรีพรม 

943 นาย พิทกัษ ์ พรมสา 

944 นาย วลัลภ กิติยศกัด์ิ 

945 นาย สมชาย ทองชูศรี 

946 นาย อภิศกัด์ิ มฐัผา 

947 นาย ยศวรรธน์ เสตะรุจิ 

948 นาย อภิวฒัน์ อนัลูกทา้ว 

949 นาย ราชศกัด์ิ พลายคง 

950 นาย ชาคริต เจริญทอง 

951 นาง ราตรี เช้ือฉลาด 

952 นาย สีมา ปัญญาดิษฐว์งษ์ 



953 นาย ธนกร ธูปหอม 

954 นาย วนิยั ธิมาทาธนรัตน์ 

955 นาย ล่า บุบผาทานงั 

956 นาย สุรสิทธ์ิ ทองวเิวก 

957 นาย อนุสรณ์ เคนกุล 

958 นาย ประเสริฐ ประดลชอบ 

959 นาย ปกรณ์ ปัสเสนะ 

960 นาย วรพงษ ์ ผอ่งจิตร 

961 นาย วเิชียร ถวลัยว์นากร 

962 นาย พทัยา รุ่งโรจน์ 

963 นาย ดนุพล จริงประโคน 

964 นาย ชนวร์ี อุ่นประโคน 

965 นาย นฐัพงษ ์ วลัลีภิรมย ์

966 นาย พิษณุ สุริยภาพ 

967 นาย กองสิน สมปาน 



968 นาย สถิต ทศันสัมพนัธ์ 

969 นาย ชยัศกัด์ิ ถวลัยธ์ารา 

970 นาย ศิวชั ทวนิีธินนัท ์

971 นาย สุชาติ เมืองในหมอก 

972 นาย สุชาติ เจริญไข 

973 นาย ภาษิต เฉิดโฉมฉาย 

974 นาย เฉลิมชยั สิงขรโสภา 

975 นาย คฑาสิทธ์ิ เนตรแสงศรี 

976 นาย วสันต ์ แดนสรวงวเิวก 

977 นาย นทัธพงศ ์ เลิศสกุล 

978 นาย สมยั เชิดโฉม 

979 นาย นนทวฒัน์ เรือนสุภา 

980 นางสาว กรรณิกา คงนก 

981 นาย พ ี ทบัทิมศรี 

982 นาย สุทธิพงษ ์ ปรีดาสุทธ์ิจิตต ์



983 นาย ทรงรัฐ ปรีดาสุทธ์ิจิตต ์

984 นาย ศุภกร กววีชัรินทร์ 

985 นาย อนุสรณ์ พนสัอนุสรณ์ 

986 นาย สุพจน์ สิมมะสี 

987 นางสาว รูซีลา อารง 

988 นาย สมคิด ทองมี 

989 นาย พิชานนท ์ อิงประสาร 

990 นาง รัตนา ศิริภกัตร์ 

991 นาย สนชยั ชาติเช้ือ 

992 นาย เนตร์ คางงูเหลือม 

993 นางสาว พาณิภคั นวลสุข 

994 นาย สุทศัน์ สังขเ์อ่ียม 

995 นาย ธนกร มิติภทัร 

996 นางสาว จารุวรรณ ทองมณี 

997 นาย สาคร ผยุวนัดี 



998 นางสาว ปาริฉตัร ธรรมดา 

999 นาย ป้อ กํ่าเก๋ียง 

1000 นาย อภิรักษ ์ เจริญพร 

1001 นาง นอ้งออ้ เจริญพร 

1002 นาย สมยั คาํศรี 

1003 นางสาว จุฑามาศ ช่วยรักษ ์

1004 นาย มานพ อินทร์ลอย 

1005 นาย ผา เขียวฟัก 

1006 นางสาว กมลวรรณ คิดร่วม 

1007 นางสาว บุญมัน่ ชาวกระโทก 

1008 นาง นอ้ย เรืองอร่าม 

1009 นาย ลิขิต หวานเสนาะ 

1010 นาง สกุลรัตน์ ตรีสัตยานุกลู 

1011 นางสาว จิตติมา ตรัสสรณวาทิน 

1012 นางสาว ณฐัฑิมา นามวงษ ์



1013 นาย ปัญญา สร้อยประสิทธ์ิ 

1014 นางสาว กุลยา บุญอภยั 

1015 นาย เอกชยั ล้ีจิรานุวฒัน์ 

1016 นาย ศิวพล พวงพิมลกิจ 

1017 นาย สุวนัชยั ทองดอนนา 

1018 นาย แสงนภา ทองดอนนา 

1019 นาย ปิยทศัน์ สะเภาเงิน 

1020 นาย สังเวยีน แป้นกลาง 

1021 นางสาว วาริน คงประเสริฐ 

1022 นาย อาเดียว บุญเยีย่ม 

1023 นางสาว อรวรรณ กองชา้ง 

1024 นางสาว สุทธินี บุญเช้ือ 

1025 นาย อภิรักษ ์ พนัธ์ุชนงั 

1026 นางสาว จิราภรณ์ แกลว้กลา้ 

 


