
ล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเล่น

1 นำงสำว กมลชนก ทุมวงศ์ แหม่ม

2 นำงสำว ก่ิงแก้ว ฉัตรมณีวัฒนำ เม

3 นำงสำว ก่ิงดอกดิน กล้ำจน ขวัญ

4 นำงสำว กิตติมำ พรมเล็ก กิต

5 นำย กิตติศักด์ิ มีทรัพย์ บินตรง

6 นำงสำว เก้ือกุศล บูรพำกล้ำจน จอย

7 นำงสำว แก่นเก้ือ นำวำบุญนิยม ต่อน

8 นำย แก่นศีล กล้ำจน เล็ก

9 นำงสำว แก้วเก้ือกูล กล้ำจน นิดน้อย

10 นำงสำว แก้วใจเพชร กล้ำจน อ๊ะ

11 นำย คณำพัฒน์ อภิบุญอ ำไพ พัฒน์

12 นำย คมเวช หงส์เชิดชัย เวช

13 นำง เครือแก้ว คุณะวัฒนำ แก้ว

14 นำง จงกช สุทธิโอสถ ป้ำย่ำนำง

15 นำย จรัญ บุญมี เพชร

16 นำงสำว จำริณี กวีวิวิธชัย เอ๋

17 นำง จิตตรึงธรรม กล้ำจน นึก

18 นำง จิตรำ พรหมโคตร ตำ

19 นำง จิรนันท์ ทับเนียม ปุ๊

20 นำงสำว จิรำภรณ์ ทันใจเพชร อ๋ำ
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21 นำงสำว ชำลี มำกแก้ว ลี

22 นำย ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ อู๋

23 นำย ชุมพล ยอดสะเทิน พล

24 นำง ฌัชชำ อุ่นวิเศษ ต๊ิด

25 นำงสำว ฐิติมำ ใหม่สมเด็จ ตำ

26 นำงสำว ณัฐนัชำ ค ำปำละ ณัฐ

27 นำงสำว ดำวเพ็ญ นำวำบุญนิยม ดำวเพ็ญ 

28 นำงสำว ดินแสงธรรม กล้ำจน ต้ิก

29 นำง เตือนใจ จันทะ เตือน

30 นำง ทิพย์สุคนธ์ เนินทรำย กุ้ง 

31 นำงสำว นวลนภำ ยุคันตพรพงษ์ จ๋ิว

32 นำง นิตยำภรณ์ สุระสำย นิดหน่อย

33 นำงสำว บัณฑิตำ สังข์สุวรรณ แอน

35 นำง บุษกร กุลมำตย์ อ้อย

36 นำงสำว ประทับใจ แขมโคกกรวด  บี

37 นำงสำว ประเทืองธรรม ผิวนวล  ต้ี

38 นำงสำว ประภัสสร ชำญชัยชูจิต จวง

39 นำง ประภำรัตน์ ตันศิริวัฒนกุล ง้อ

40 นำงสำว ปริศนำ อิรนพไพบูลย์ กิม

41 นำงสำว ปัทมำ สีฬหำวงศ์ หมู
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42 นำงสำว ปำงน้อม กล้ำจน  กิม

43 นำงสำว ป่ำนแก้ว ศรีไกรสิทธ์ิ แหงว

44 นำงสำว ผ่องไพรธรรม กล้ำจน ป้อม

45 นำงสำว ผุสดี เจริญไวยเจตน์ เฉง

46 นำง พรรณทิวำ เกตุกลม อ๊ีด

47 นำงสำว พวงบุปผำ หนูรัก  ผักบุ้ง

48 นำงสำว พวงเพชร ช่ำงซอ นำย

49 นำงสำว พันธ์ุทิพำ นุชทิม กุ้ง

50 นำง พิกุล ไชยช่วย กุล 

51 นำง พิมลพร สุนทรกะลัมพ์ ตุ่ม

52 นำวำโทหญิง พิไลลักษณ์ พิพิธกุล หลิน

53 นำงสำว เพลินพิศ สังข์บุญลือ แขก

54 นำงสำว แพรลำยไม้ กล้ำจน จ๊ิบ

55 นำงสำว ฟ้ำปล้ืม ศรีจันทร์ ตุ่ง

56 นำย ภัคธร คุ้มกิตติพงษ์ ป้อม

57 นำงสำว ภูเพียรธรรม กล้ำจน ยุ้ย

59 นำย มงคลวัฒน์ รัตนชล ยักษ์

60 นำงสำว มณี เสือเล็ก เมน่ี

61 นำงสำว มัณฑนำ แก้วแท้ มัณ 

62 นำงสำว มำลิน จุ้ยทรัพย์เป่ียม ต่ำย
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63 นำย รวม เกตุกลม ดี

64 นำง รักเย็น หน่อแก้ว รักเย็น 

65 นำงสำว ลักขณำ วรพงศ์พัฒน์ เอ๊ำ

66 นำง วณิชชำ จันทร์จรัสวัฒนำ เล็ก

67 นำย วรวัตร ข ำเจริญ วัตร

68 นำงสำว วรำงคณำ ไตรยสุทธ์ิ โอ๋

69 นำย วิจิตร ตันเดชณุรัตน์  วิจิตร

70 นำงสำว วิภำวิญช์ ถนัดธรรมกูล หมวย

71 นำย ศักด์ิภัทร์ เดชก ำเนิด พจน์

72 นำง ศิริขวัญ แซ่ล่ิม ขวัญ

73 นำง ศิริพร จิระสถำวร ชิ

74 นำงสำว ศิริรักษ์ พรมเล็ก แต๋ว

75 นำง ศิริรัตน์ บุญเล่ือง  แหม่มสวิส

77 นำง สนทยำ กันทะมูล มัน

78 นำย สมพงษ์ โขงรัมย์ นำย

79 นำง สมเพียร ล่ิมตระกูล ป้ำสม

80 นำย สรณ ลีลำสันติธรรม ย้ิม

81 นำย สร้ำงพร กล้ำจน สร้ำง

82 นำง สวนฟ้ำ พุ่มจีน ฟ้ำ

83 นำง สำยพิมพ์ ล้ิมไพบูลย์ ป๋ิว
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84 นำง ส ำรวม แก้วแกมจันทร์ รวม

85 นำงสำว ส ำรวย นำคะนนท์ รวย

86 นำงสำว ส ำรวย เดชดี ศรีเรือน

87 นำง ส ำเริง สมอหมอบ นำง

88 นำงสำว สิริรัตน์ ธนพรไพศำล รัตน์

89 นำงสำว สุชนำ ทิวถนอม หญิง

90 นำง สุชำทิพย์ โคตท่ำค้อ  จ่อย

91 นำงสำว สุดำกำญจน์ แก้วดี นิด

94 นำงสำว สุรำงค์ สมวิวัฒนกุล รำงค์

95 นำงสำว สุวรรณำ ทิพวรรณ อร

96 นำงสำว เสำวนีย์ สอนอำจ เสำว์

97 นำงสำว หมำยขวัญพุทธ กล้ำจน หมำย

98 นำงสำว อรุณรัตน์ ไกรลำศศิริ หม่วย

99 นำงสำว อรุณรัตน์ ไกรลำศศิริ หม่วย

100 นำงสำว อำภรณ์ ดิษฐบุตร แหม่ม

101 นำย อ ำนวย คล่ีใบ  อ ำนวย

102 นำย อิทธิชัย จันทชำติ ตำล

104 นำง เอมอร แซ่ล้ิม เอม
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105 นำง บ ำเพ็ญ วงค์ประชุม เพ็ญ

106 นำง พัชรีย์ พรหมทอง พัช

107 นำงสำว ศุลีพร เวชภัณฑ์ เลียด

108 นำง สุภำพร แสงสุวรรณโน สำวสุด

109 นำง สุภำรัตน์ องค์พัฒนำวุฒิคุณ หมอเอ้ียง

110 นำงสำว อุบลวรรณำ มะลิวัลย์ ต๊ิก
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