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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 นำง กมลพรรณ จงห่อกลำง
2 นำงสำว กฤษณำ เฉียบแหลม
3 นำงสำว กัญญำณี มณีโชติ
4 พระ กิตติพงษ์ ศรเีตชะ
5 นำงสำว กุลธดิำ บัวออ่น
6 นำย ไกรสร ศรเีตชะ
7 นำย ขจรศักด์ิ เช้ือผำเต่ำ
8 นำง ขวัญใจนึก ศิรบุิตรวงษ์
9 นำย ขำง มำตย์นอก
10 นำง ค ำเคน จงเทพ
11 นำง ค ำนำง ปิตำระพัง
12 นำย ค ำพอง บุญเทพ
13 นำง ค ำมำย มำตย์นอก
14 นำย จกัรพล ผลผำสุข
15 นำง จนัทร์ ศรเีดช
16 นำงสำว จำรุณี ชูโชค
17 นำง จำรุวรรณ สมบูรณ์
18 นำย จมิม่ี เทพวรนิทร์
19 นำงสำว จุฑำมำศ จนัทบุญเรอืง
20 นำง เจยีม สองห้องนอก
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21 นำงสำว ชมพูนุท เข่ือนเพชร
22 นำง ชลธชิำ ค ำภำบุตร
23 นำย ชลวุฒิ แจงสูงเนิน
24 นำงสำว ชัญญำวีร์ จงเทพ
25 นำย ชูวิทย์ ออ่นทรพัย์
26 นำย โชติ ทองมะค่ำ
27 นำงสำว ณัชชำ มำตย์นอก
28 นำย ณัฏฐกิตต์ิ กะลำม
29 นำงสำว ณัฐชำ แซล้่อ
30 นำย ณัฐวุฒิ แสนนอก
31 นำงสำว ดวงแก้ว มำตย์นอก
32 นำย ด ำรงเกียรติ ไกรจนัทร์
33 นำงสำว เดือนเพ็ญ ขันแข็ง
34 นำงสำว แต่ เทพวรนิทร์
35 นำย แถม มิสำ
36 นำย ทวี สมมำตย์
37 นำย ทองจนัทร์ ทันชม
38 พระ ทองแดง สีดำรอ้ยเอด็
39 นำง ทองปุ่น พลไธสง
40 นำย ทองอนิทร์ ปิตำระพัง
41 นำงสำว ทัตพิชชำ วงค์ธรรม
42 นำย เทวัน เพียนนำรำษฎร์
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43 นำย ธนกำนต์ พำนนนท์
44 นำย ธนชำติ สีค ำสำ
45 นำย ธนวัฒน์ ผอนนอก
46 นำย ธนำวุฒิ มำตย์นอก
47 นำย ธรรมรฐั ศรเีตชะ
48 นำง ธญันันท์ จงเทพ
49 นำงสำว ธญัวรญัญ์ ศรเีตชะ
50 นำย ธุวำนนท์ วงค์ธรรม
51 นำย นนท์ เทียนทิพย์
52 นำย นรงค์ ศรรำษฎร์
53 นำย นวกฤชณพศร ศรเีดช
54 นำง นวล ทองมะค่ำ
55 นำย น้อย วิรุฬละหุย
56 นำง นำรี บินชัย
57 นำงสำว นิจพร ทันชม
58 นำงสำว นิภำ มำตย์นอก
59 นำงสำว นิภำพร ภิรมย์มำก
60 นำงสำว นิยม บุตรชำนนท์
61 นำงสำว นิสำกร ผอนนอก
62 นำง บัวแก้ว มิสำ
63 นำย บุญถม ศรเีตชะ
64 นำย บุญสม ศรเีดช
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65 นำง บุญหนำ อำษำนอก
66 นำย บุญหนำ มำตย์นอก
67 พระ บุญโฮม ผดุงโภคำ
68 นำงสำว บุหลัน พลเรอืง
69 นำง ประมวล จ ำนงค์พันธ์
70 นำย ประสิทธิ์ ศรรำษฎร์
71 นำย ปรชีำ มำตย์นอก
72 นำย ปวเรศ แสนโน
73 นำย ปำณิสรำ พลไธสง
74 นำงสำว ปินส์แลนด์ เช้ือจำรย์
75 นำงสำว ปิยะมำศ ม่ิงไธสง
76 นำง ผ่องศรี สรำ้งนอก
77 นำง ผัน เทียนทิพย์
78 นำงสำว พนำวรรณ พิงชัยสง
79 นำง พยุง มณีทอง
80 นำงสำว พรทิพย์ ยำตำแสง
81 นำงสำว พรทิพำ เทียนทิพย์
82 นำงสำว พรนิกำ แซวประโคน
83 นำง พลอย ออ่นทรพัย์
84 นำย พสิษฐ์ ปัดถำระกัง
85 นำง พัชรนิทร์ ผืนจตุัรสั
86 นำงสำว พิตตินันท์ รูกิ้จ
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87 นำง พิน เสนำธง
88 นำง พิษสมัย อำสำนอก
89 นำง พิสมัย หำรเทศ
90 นำย พีรเดช มณีรตัน์
91 นำงสำว เพอรนิ เช้ือจำรย์
92 นำง เพียงฤทัย แก้วนอก
93 นำงสำว ไพรวัลย์ ปัตถำระกัง
94 นำงสำว มะลิ มำตย์นอก
95 นำย มำนะชัย ทุลันไธสง
96 นำย ยงยุทธ เทพวรนิทร์
97 นำย ยอด นำสังข์
98 นำงสำว เยำวภำ เช้ือจำรย์
99 นำง รศัมี สมอเมตร
100 นำง รศัมี มำตย์นอก
101 นำงสำว รุง่อรุน วำรศีำลำภ
102 นำง ลัดดำ ทองรกัษ์
103 นำงสำว วัชรยี์ ศรโีย
104 นำงสำว วำสนำ จนีกระโทก
105 นำย วิฉัย จนัทรพุ์ดชำ
106 นำย วิษณุ ตะวัน
107 นำย วิษณุ พลไธสง
108 นำย วี มำตย์นอก
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109 นำย เวนิจ แสนนอก
110 นำย ศิรชัิย เทพวรนิทร์
111 นำย สง่ำ ศรรำษฎร์
112 นำย สนธยำ จ ำนงค์พันธ์
113 นำง สมจนัทร์ มำตย์นอก
114 นำย สมชำย วงค์ประเสรฐิ
115 นำงสำว สมบัติ วันประเภำ
116 นำย สมพร มิสำ
117 นำย สมำน หำรเทศ
118 นำย สยำมรฐั ผลผำสุข
119 นำง สรอ้ย วิรุฬละหุย
120 นำย สันติ ภพูำนทอง
121 นำง สำนฝน โพธริำชำ
122 นำย สิรริตัน์ จ ำนงค์พันธ์
123 นำง สี อำษำนอก
124 นำงสำว สุจติรำ บุญเทพ
125 นำงสำว สุดำรตัน์ แสนโน
126 นำง สุดำรตัน์ พำนนนท์
127 นำงสำว สุทธิธ์ดิำ บุญเทพ
128 นำย สุทธศัิกด์ิ มำตย์นอก
129 นำย สุทัศน์ ทรพัย์สมบัติ
130 นำย สุนทร วงค์ธรรม
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131 นำย สุพจน์ อนุสัตย์
132 นำงสำว สุพรรณี คุ้มหมู่
133 นำง สุภำพร มำตย์นอก
134 นำย สุรตัน์ จงเทพ
135 นำงสำว หน่ึงฤทัย ศรรำษฎร์
136 นำง หนูลี ศรเีตชะ
137 นำงสำว หฤทัย โกเลือน
138 นำง หัด มำตย์นอก
139 นำง ไหม ผอนนอก
140 นำย อดิศักด์ิ สมอเมตร
141 นำงสำว อนงค์ มำตย์นอก
142 นำย อภิชัย สนสังข์
143 นำย อภิวัฒน์ ศรรำษฎร์
144 นำย อรรถสิทธิ์ ศรเีดช
145 นำย อำณัติ เช้ือผำเต่ำ
146 นำงสำว อำรรีตัน์ อำษำนอก
147 นำงสำว อ ำภำ ตะวัน
148 นำย อทิธพิล นันทวิจติร
149 นำง อบุล ทันชม
150 นำย แอต็ มำตย์นอก
151 Mrs. Cristina Angeles


