
ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1 นางสาว รัตนาวลี มีพะเนาว์

2 นางสาว ศรีวรินทร์ รัศมีร่วมรส

3 นางสาว กุนช์ฉัฏฐ์ พลเยี่ยม

4 นาย วรรธนพงศ์ คุ้มทั่ว

5 นางสาว อัญชลี จติดํารงค์

6 นาย อดิศร สร้อยสองชัน้

7 นาง วรรลยา ผ่องสนาม

8 นาย ภู รดจนัทร์พะเนา

9 นางสาว สมัย ถึกพะเนาว์

10 นาย สหภาพ ทองนาค

11 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณศิโรจน์

12 นาย โกศล สุทธิประภา

13 นางสาว พลอย ไชยสุวรรณ

14 นาย ดนุสิทธิ์ ปลิงกระโทก

15 นาย ชัยวัฒน์ รักไทย

16 นางสาว ภคัจริา พลอาษา

17 นางสาว มณีวรรณ บนพิมาย

18 นาย คณากร นกพรมพะเนา

19 นางสาว เกษรินทร์ หอโฮม่ซ้าย

20 นาย วรวุฒิ ยนัต์จอหอ

21 นาย โชคชัย ก่ิงนอก

22 นาง ชนันท์ธิดา ภริมยด์ิฐพล

23 นาย ธีร์นวัช ภริมยด์ิฐพล

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ เทศบาลตําบลจอหอ ลําดบัที ่1 - 600

ในวันที ่6 ธันวาคม 2564   เวลา 13.00 น.
ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

24 นาย พีรพัฒน์ เสสันเทียะ

25 นาย ธีรภทัร์ ดาทอง

26 นางสาว ชนันพร อ่วมสันเทียะ

27 นาย พัชรพล สงสันเทียะ

28 นาย จริายสุ ยศพิมสาร

29 นาย วิเชียร ผลนา

30 นาย ภาทิศ ชอบโนนไทย

31 นาย ปณชัย ช้อยสระน้อย

32 นาย ศรีแพร จรดรัมย์

33 นาง ศรัญญา ผลนา

34 นาย เสถียร อุ่นสมัย

35 นาย ธณัท ชอบโนนไทย

36 นาย ราม น้อยประวัติ

37 นางสาว ปาริชาต ภู่สว่าง

38 นาง น้องดาว แพไธสง

39 นางสาว นวรัตน์ แก้วกอง

40 นาย ชยพล รักไทย

41 นางสาว นวรัตน์ แก้วกอง

42 นางสาว ณัฐสุดา เรืองศรี

43 นางสาว อรวรรณ จติดํารงค์

44 นาย สุชาติ ภู่มาก

45 นาย กิตติเทพ ไชยกิตติ

46 นาย วณวัต ภมูิพล

47 นาย ภานุพงศ์ แสงภู่วงษ์

48 นาย อาทิตย์ ศรีสนอง

49 นาย สัญญา พอนขุนทด

50 นาย ศุภกฤต เกษมะณี



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

51 นางสาว จริาพร ดีเรือก

52 นางสาว นิรมล วงค์แก้ว

53 นางสาว จริะประวัติ โสภาก

54 นาย นนท์ ทวีโภค

55 นาย อนิรุตน์ อ่อนละมูล

56 นาย อานนท์ โชจอหอ

57 นาย อดิศร พิพัฒน์

58 นาย ชยพล สอาดเอ่ียม

59 นางสาว พรสวรรค์ เสตะพยคัฆ์

60 นางสาว สมัญญา พานอ่ิมมะเริง

61 นางสาว ธรรศนรินทร์ รัศมีร่วมรส

62 นาง อาภา คําสิงห์

63 นาย เสถียร อุ่นสมัย1

64 นาย ภรูินท์ ฉายแสง

65 นางสาว สุนิสา รอดวินิจ

66 นาง ฉวีวรรณ ฉายดํารงค์

67 นาย ทัชชัย ผลนา

68 นางสาว ภทัทิยา ดาทอง

69 นางสาว กมลรัตน์ แยม้จอหอ

70 นางสาว จรินันท์ จนัทร์กลิน่

71 นางสาว ทิพยเ์กษร ยิ้มแยม้

72 นางสาว สุนิสา รอดวินิจ

73 นางสาว ธิดารัตน์ แยม้จอหอ

74 นาย ชนาธิป ลาดคําจนัทร์

75 นางสาว สุจณิณา จนัทร์กลิน่

76 นาย นายสุทธิพงษ์ ขอบพิมาย

77 นาง ขจรีัตน์ ฬาทอง



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

78 นาย เจตน์ ฬาทอง

79 นางสาว อังคณา ส่งแสง

80 นาย ภคัวัฒน์ มูลแก้ว

81 นาย วรพจน์ ศรีสถาน

82 นางสาว อังคณา ส่งแสง

83 นาย สุเทพ อินทร์โต

84 นาย พิพัฒน์ ศรีสถาน

85 นาง จํารัส สายสร้อย

86 นาย สมพงษ์ สายสร้อย

87 นางสาว นภาพร เงียบพลกรัง

88 นาย อนุพล มาลากุล ณ อยธุยา

89 นาย สุรพงษ์ พุทธายะ

90 นาย ณรงค์ พิมพ์โคกสูง

91 นาย อนันทชัย หอมไม่หาย

92 นางสาว พรณภา หนองพุดซา

93 นาง สุภาวดี หลวงอินทร์

94 นาย ชัยพล ตากกระโทก

95 นาง นวย เจนด่านกลาง

96 นาย พรม เจนด่านกลาง

97 นางสาว ปนิสา ศิริวัฒน์

98 นาย อนุพล มาลากุล ณ อยธุยา

99 นาย ภดูิส ใจอาสา

100 นาย บุญส่ง สกุลเตชะเลิศ

101 นาง ปริยากร บุตรสระเกษ

102 นางสาว รุ่งนภา พ่ึงสําโรง

103 นาง ก่ิงแก้ว ป้องเศร้า

104 นางสาว พัชรีพร เขียวทะเล



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

105 นาย จกัรกฤษณ์ ภเูพชรรัตน์

106 นาย ชวกร ชายคง

107 นาง ทักษพร อ่อนสําโรง

108 นางสาว อ่อนจนัทร์ วุสันเที๊ยะ

109 นาย พงษ์อาจ พิรักษา

110 นางสาว แพรวพรรณ พลเยี่ยม

111 นางสาว พิไลวรรณ พลเยี่ยม

112 นาย พงษ์อาจ พิรักษา

113 นางสาว ณัฏฐ์สินี ซ่อนกลิน่

114 นาย สามารถ มุลาลินน์

115 นางสาว นิลินดา ก่ิงนอก

116 นางสาว เสาวลักษณ์ ธนาวร

117 นาย ภานุพันธ์ โพธิ์ศิลานนท์

118 นาย ประสิทธิ์ ชิณวงค์

119 นาย วิชา สร้อยสุวรรณ

120 นางสาว ดวงพร พลนารักษ์

121 นาง ชัญญานุช อัครศรีจนัทร์

122 นางสาว สุภาภรณ์ เฉลิมวัฒน์

123 นางสาว อริสา ปร๋อกระโทก

124 นาง รุ่งฤดี ยอดโคกสูง

125 นางสาว พัชรี ศรีวิชา

126 นาย สมชิด ยอดโคกสูง

127 นางสาว สุนิสา แก้วสง่า

128 นางสาว ส่องแสง ปลัง่กลาง

129 นาย โขน ยอดโคกสูง

130 นางสาว กัญญารัตน์ ยอดโคกสูง

131 นางสาว เมตตา คํามั่น



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

132 นาย ธนพล เจตนา

133 นางสาว กานต์ธิดา ไชยศรีหา

134 นาง วี พิลาดี

135 นางสาว กาญจนา ม่วงกล้วย

136 นาย อานันท์ ตากกระโทก

137 นาย วิริทธิ์พล กฤษดี

138 นางสาว ประติมานุสรณ์ สุขหวาน

139 นาย ทองใส ด้านนอก

140 นาย กิตติชัย กางแก้ว

141 นางสาว ภทัรวดี แซ่เฮง

142 นางสาว รุ้งกานต์ชนา มากมณี

143 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาทศรี

144 นาง พรพรรณ ศรีอุดม

145 นาย สุวิทย์ ศรีอุดม

146 นาย วริทธิ์ ไทยประสงค์

147 นาย กฤษฎา สิงหานิล

148 นาง แก้ว ผายพิมาย

149 นาย ณรงค์ ชูกลาง

150 นางสาว พรวิมล พลราษฎร์

151 นาง สุวรรณี ป๎ญญา

152 นาย สมมาตร ป๎ญญา

153 นาง นฤมล ไชยแสน

154 นาง Chom Sisouphanh

155 นางสาว ดวงฤทัย เทียรพรมราช

156 นางสาว นริศรา อ่อนสําโรง

157 นาง อภญิญา ชูตระกูล

158 นาย ณัฐวุฒิ แปรโคกสูง



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

159 นาย พิพัฒน์ ตะภา

160 นางสาว ดวงกมล ฟองฟูม

161 นางสาว รัตนาภรณ์ จนัทร์โม้

162 นาย ไพฑูรย์ วงษ์ธิ

163 นาย อํานาจ กระจา่งโพธิ์

164 นาง สุพรรษา จบสูงเนิน

165 นาย เสมาพร จบสูงเนิน

166 นาง บุหงา ภสูุวรรณ์

167 นางสาว จงลักษณ์ โพธิ์เจริญ

168 นางสาว ชนิษศา ราชจําปา

169 นาย สุชาติ เมรัตน์

170 ว่าที่ ร.ต. วัฒนพงษ์ ศรีพรหม

171 นาย ชัยวัฒน์ อะโนดาษ

172 นางสาว สุรีรัตน์ หมั่นบรรจง

173 นางสาว นภาพร พิพัฒน์

174 นาย ธีระวัฒน์ รักษ์สถิตยด์ี

175 นางสาว นารี เปรมปรีดิ์

176 นางสาว มัลลิกา แปรโคกสูง

177 นาย ธีระวัฒน์ รักษ์สถิยด์ี

178 นาย ปฏวิัติ แปรโคกสูง

179 นาย อรรถพล เปรมปรีดิ์

180 นางสาว บุรีรัตน์ ถาวรหงษ์

181 นาง ปวรนันท์ รักษานวล

182 นาย ธนภทัร บุญช่วยชู

183 นาย ยทุธการ นาครินทร์

184 นางสาว ฉัตรวิไล ฝ้ายโคกสูง

185 นาย ธงชัย สกุลนาค



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

186 นางสาว ณัชวฤณ กวินธนาณัท

187 นางสาว นฤนาฏ เตโช

188 นาย พุฒ เขตจอหอ

189 นาย วุฒิไกร ไชยมาลี

190 นาย ธีระพงษ์พันธุ์ แลบัว

191 นาย ธาตุ กาลพัฒน์

192 นาง ประยรู กาลพัฒน์

193 นาย อุเทน รักพุดซา

194 นาง เจริญ ชาญกระโทก

195 นางสาว อรพรรณ คํามั่น

196 นางสาว สุวัจณี จริยลักษณกุล

197 นางสาว อินธุอร เชยสูงเนิน

198 นางสาว นันทพร จงกลาง

199 นางสาว รัตนาวลี มีพะเนาว์

200 นาง พนาลักษณ์ สารา

201 นางสาว จฬุาวัลย์ สุกใส

202 นาย ลําดวน สุกใส

203 นาย ธีรศักดิ์ แซ่เหล็ก

204 นางสาว ลภคั เมืองแก้วสีขาว

205 นาย ศิลา เผ่ือกลาง

206 นาง สุรียก์านต์ ดวนสันเทียะ

207 นางสาว คณิศา แก้วกงพาน

208 นาย ศราวุธ แก้วกงพาน

209 นางสาว กุลทรัพย ์ วิทยากาญจน์

210 นาง ณัฐฌา วิทยากาญจน์

211 นาย สมประสงค์ พูลศรี

212 นางสาว ฉวี รัตนประเสริฐ
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213 นาย สมชาย เพ็งหมื่นไวย

214 นาย ยนัยงค์ นาครินทร์

215 นางสาว สุที ศรีสมชัย

216 นาย ณัชสมิตถ์ รักพาณีนนท์

217 นาย เดชกุลชร สีชาโคตร

218 นาง อภสันันท์ แลขุนทด

219 นาย วุฒิชัย สุภาผล

220 นางสาว เมธไร สังขะพงษ์

221 นาย สมาน ป๎กปิ่น

222 นางสาว ศศิวิมล พ้ืนทะเล

223 นางสาว รุ้งกานต์ชนา มากมณี

224 นาย ชูศักดิ์ โกติรัมย์

225 นาย ยงยทุธ บัวโรยครบุรี

226 นาง ณภสัรนันท์ บวรธินานันท์

227 นาง กมลพรรณ สวิทอิน

228 นาย สมพร จงจติร์กลาง

229 นางสาว ธารารัตน์ ศิรเกษมอนันต์

230 นางสาว นรินทร ถาวรกาย

231 นาย จริพันธ์ อมรรัตนวาที

232 นางสาว สศินา นิตยภ์กัดี

233 นาง บุษกร เชือ้ฉ่ําหลวง

234 นาย ชิษณุชา ยอดอินต๊ะ

235 นางสาว พิชญ์นรี จนัทร์วิเศษ

236 นาง รุ่งอรุณ ศิริลุน

237 นางสาว กัญญภา กิจสิริรัตนกุล

238 นาย ณัฐกร เกิดทะเล

239 นาง กชพร กิจสิริรัตนกุล



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

240 นาง สมมาศ นาเมืองรักษ์

241 นางสาว ปาณิศา อนุพันธ์

242 นางสาว อาภรณ์ ป๎ฐพี

243 นาย อนุรักษ์ อินแนน

244 นาย ภสักร สิทธิโรจน์

245 นาย กฤษฎา แต้วจอหอ

246 นาง ศรีวิภา นามนวน

247 นางสาว เบญจวรรณ จติตินันท์

248 นาง เพ็ญ  ศรีโมลา

249 นางสาว สํารวย พร้อมจะบก

250 นาย วิศิษฎว์ุฒิ เลียนอยา่ง

251 นางสาว ฉัตรสุดา พลอยศรี

252 นาย รัตนชัย ณรงค์

253 นาย วิศิษฎว์ุฒิ เลียนอยา่ง

254 นาย พิชานน ภกัดิป์ระสิทธิ์

255 นางสาว พัชราภรณ์ นภากาศ

256 นาย วรรณา จนิมะเริง

257 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีเมฆ

258 นาง เศรษฐศิริ นามกลาง

259 นางสาว วิไลพร จนัหอม

260 นางสาว วิชุดา แจง้สูงเนิน

261 นาย กีรติ สุขแสงรัตน์

262 นางสาว ญาณพัฒน์ รัตนวิวัลย์

263 นางสาว สุพรรษา คะสีทอง

264 นาง นิชาภา อัครปภากรณ์

265 นางสาว อังคนาค์ คงไกร

266 นาย จรูญ กินขจรชัยกุล
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267 นาย พิภพ พานิช

268 นางสาว วัชราภรณ์ ภนิูทาน

269 นาง สมร สุขประเสริฐ

270 นางสาว อินทิรา ดังใหม่

271 นางสาว กัญญาณี สันทัดรัมย์

272 นาง ชนิดา สันทัดรัมย์

273 นาย อนง สันทัดรัมย์

274 นางสาว บุศรา พร้อมจะบก

275 นาง ปิยพร เอ้ืออําพรเสรี

276 นาย ณัฏฐ์ คํ้าคูณ

277 นางสาว ณัฐธิฌา  นาคา

278 นางสาว อําภา เจตบุตร

279 นาง ประกอบ จกัรสาน

280 นาง รื่น ภาคีธง

281 นาง แจม่ มูลแก้ว

282 นางสาว ดวง โปร่งสันเทียะ

283 นาง น้อย ฟ๎กกระโทก

284 นาง บัวผัน ศรียะนา

285 นาง เสมอ รินรา

286 นาง สายสมร แก้วอําไพ

287 นาง จนัทร์ ฉิมปุหลัน

288 นาง นวน เดชสันเทียะ

289 นาง ประพิศ สิงห์ปรีชา

290 นาย ล่าน เดชสันเทียะ

291 นาง สร้อย ตอนกระโทก

292 นาง เครือวัลย์ พิงสระน้อย

293 นาย นาค อินทร์จอหอ



ลําดบัที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

294 นาง รัตน์ ราดมะโรง

295 นาง เรณู ไขโพธิ์

296 นาง สงวน สนโพธิ์กลาง

297 นาง สําอาง ทรงประโคน

298 นาย กาเซ็ม สากลวารี

299 นาง น้อย ถนอมพุดซา

300 นาง บุบผา เจมิศรี

301 นาย ประชุม เจมิศรี

302 นาย พะเยาว์ ถนอมพุดซา

303 นาย พัน โทเกาะ

304 นาง สมเลีย้ง ฤทธิวัชร

305 นาง สําลี คํามา

306 นาง อบ เชาว์เกาะ

307 นาย กันหา ภวูงษ์

308 นาย กุล ภอูากาศ

309 นาง ขนิษฐา โสภารักษ์

310 นาง ดํา ศรียะนา

311 นาง ตุ๊ จนุจงัหรีด

312 นาง แตะ แปรโคกสูง

313 นาง ถนอม มีเกาะ

314 นาง นงนุช พัฒนพงษ์ไพบูลย์

315 นาง นวลจนัทร์ ฤาชัยนาม

316 นาย บุญธรรม ไพบูลยว์ัฒนผล

317 นาย ประเสริฐ ศรียะนา

318 นาง ร่วม ศรีวิจารณ์

319 นาย สง่า ชาญจอหอ

320 นาง หมิ ขอแนบกลาง
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321 นาง อาภรณ์ กล้าจอหอ

322 นาง ช่วง ภอูากาศ

323 นาง ตุย๋ กลับจอหอ

324 นาง สุพิน ชาํนิกลาง

325 นาย คูณ โดนจอหอ

326 นาง จริยา นวลระแหว

327 นาย ประทุม ศรีวิจารณ์

328 นาย สวัสดิ์ ดูส่ันเทียะ

329 นาง สาคร เพ็ชรดวงศรี

330 นาง สุบิน เจมิจอหอ

331 นาย แสวง ดูส่ันเทียะ

332 นาง ทองดี ภคัดีจอหอ

333 นาย สมพงษ์ จนัดอน

334 นาง หลอด แพร่งจอหอ

335 นางสาว แจม่ใส ไกรฤกษ์

336 นาง บุรี ตรงกลาง

337 นาง พรรณี ตติยรัตนาภรณ์

338 นาง คําไฝ ตัง้อรุณ

339 นาง บําเพ็ญ  แสนโพธิ์

340 นาย ประสิทธิ์ นวมโคกสูง

341 นาง เพ็ญ  ศรีโมลา

342 นาง เพ็ญศรี จรุุเทียม

343 นาง รวยรินทร์ ชอบค้า

344 นาย สมชาย โพธิ์สอน

345 นาง สมวงศ์ ซ้อนพุดซา

346 นาง ประนิตย์ โชจอหอ

347 นาง สีพลอย มุ่งฝูงกลาง
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348 นาง กฤษณา นวมขุนทด

349 นาง บังอร ป้อมทะเล

350 นาย ประเสริฐ กลมค้างพลู

351 นาย รักชาติ ยศกลาง

352 นาง ลําดวน เชิญสันเทียะ

353 นาย วิศณุ รักชืน่

354 นาง สมคิด ขุนภคัดี

355 นาง สมจติ เชือ่มจอหอ

356 นาง สมศรี กาญจนเกตุ

357 นาง หวั่น แซ่โง้ว

358 นาย กาหลง สายสน่ัน

359 นาง ประภา พบสันเทียะ

360 นาง อ้อย นักธรรม

361 นาย คูณ ชินจอหอ

362 นาง จมู เดิน่กลาง

363 นางสาว ตลับ ยอดด่านกลาง

364 นาง ติม๋ จําเนียรสุข

365 นาง ถนอม จอนจอหอ

366 นาง บุญร่วม แขตสันเทียะ

367 นาย ประกอบ จําเนียรสุข

368 นาย ปรีโช อวบสันเทียะ

369 นาง ปรีดาวรรณ เครือพิมาย

370 นาง ละออง วิโรจน์

371 นางสาว สมจติร์ กลิน่นาค

372 นาย สมโภชน์ ภคัดีจอหอ

373 นางสาว สมหมาย สมบูรณ์รัมย์

374 นาง สรีม อวบสันเทียะ
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375 นาง สําราญ สันติมากูล

376 นาง สีนวล พรมสูงยาง

377 นาย สุชาติ จติตินันท์

378 นาย สุพรรณ ช่วยจอหอ

379 นางสาว สุมาลี ชวาลา

380 นาง หวอง ชาจอหอ

381 นาย อุดร พรมสูงยาง

382 นาง อุบลศรี จติตินันท์

383 นางสาว บัญญัติ จอ้ยโคกสูง

384 นาง มัลลิกา สมบูรณ์รัมย์

385 นาง เรณู เรืองวานิช

386 นาง จดั จงกลาง

387 นาง แจว๋ พุฒกลาง

388 นาย ฉลวย พุฒวงศ์

389 นาง สมศรี กล้าจอหอ

390 นาง สมหวัง มุ่งแอบกลาง

391 นางสาว สวาท กล่องโพธิ์

392 นาง สายม่าน พุดกลาง

393 นาย เฉลีย่ว พิณจอหอ

394 นางสาว สมควร สุขสูงเนิน

395 นาง สําลี พุฒวงศ์

396 นาย เกษม ก้อนกระสัง

397 นาง ทองอยู่ แปรโคกสูง

398 นาย ประดิษฐ์ บํารุงกิจ

399 นาย ฝึก ภคัดีจอหอ

400 นาง พูนทรัพย์ โหมกหมื่นไวย

401 นาย มนัส เจนปรุ
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402 นาย ยทุธ แก้วจอหอ

403 นาง รัชดาพร ภกูารุณย์

404 นาง วิเชียร ขาํโคกสูง

405 นาง สมจติร์ เดชสันเทียะ

406 นาย สมพร กุสุมภ์

407 นาง สุนทรีย์ ก้อนกระสัง

408 นาย อดีต จวนเกาะ

409 นางสาว ทิพย์ กลิน่กมล

410 นาย สุพจน์ สิงห์ปรีชา

411 นาง เจยีว รอบคอบพรมราช

412 นาง ยพิุน หลักทรัพย์

413 นาย วีรศักดิ์ อ้ึงสกุล

414 นาง สุภาพ ดังกลาง

415 นาง สุวรรณา วังขนาย

416 นาง พิกุล ยิ่งจอหอ

417 นางสาว มลิวรรณ์ แดงประสิทธ์

418 นาง ศรีนวล คันสร

419 นาย สมปอง แสงใหญ่

420 นาง กมล ด่านนอก

421 นาย เกรียงไกร โกรัมย์

422 นาย ชัย ดวงสุขสุริยะ

423 นาง ติว้ แต้วตะพาน

424 นาย ตูม สังข์โกมล

425 นางสาว ทวีวรรณ จนัทร์พงษ์

426 นาย ทองใส ด่านนอก

427 นาง น้อม ชวนโพธิ์

428 นาย บุญธรรม จนัทร์จอหอ
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429 นางสาว บุษบา แซ่ตัง้

430 นาย ประเสริฐ ใจอ่อน

431 นาง ไปล่ ชาติจอหอ

432 นาง ระเบียบ มีสติ

433 นาง รัทยา ทรัพยส์ิน

434 นาย วิชัย มีนุช

435 นาง ลําดวน กล่อมจอหอ

436 นาย ศุภชัย พิสิฐตระการ

437 นาย สถิต ฤาชา

438 นาง สม สังข์โกมล

439 นาง สมบูรณ์ ดอกพะยอม

440 นาย สมพงษ์ อินทร์จอหอ

441 นาย สมพร เถระสุวิชะ

442 นาง หทัยพันธ์ วังเมืองเก่า

443 นาย เหิม กล่อมจอหอ

444 นาง อัฏฐสาลินี อคโคพุทโธ

445 นาง อํานวย กล้าหาญ

446 นาง อุไรวรรณ ณัฐตระกูลเลิศ

447 นางสาว สุพิชา สอนใย

448 นาย บุญยิ่ง คําศิริ

449 นาง ช่อทิพย์ คุ้มวงศ์

450 นาง โกสน ภชูุม

451 นาย พัด พร้อมสันเทียะ

452 นาง ทอง มุ่งฝูงกลาง

453 นาย สมมาตร ศรีเกาะ

454 นาง ภาวินี อังคศิริกําจร

455 นาย นิพนธ์ ขอนพกลาง
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456 นาง สม เกิดเรือง

457 นาย สุนันท์ ทาสาฐิติ

458 นาย สมเกียรติ หินวิเศษ

459 นาย ประชา พบสันเทียะ

460 นาง ณัฐฏพิร สังกัดกลาง

461 นาย ถาวร รอดเกิด

462 นางสาว ติว๋ อินทร์ทอง

463 นาง อุไร สิงหนาท

464 นาง สมหมาย กุดสงค์

465 นาง อําพร พบพิมาย

466 นาง สมพงษ์ เทาใหม่

467 นาย สมเกียรติ เมธีธรรมนิตย์

468 นาง สายชล โหมกหมื่นไวย

469 นางสาว นุสรา สนิทโกศัย

470 นางสาว อุมากร แก้วอินทร์ชัย

471 นาย สุริยะ แก้วอินทร์ชัย

472 นางสาว ธนพร พิพัฒรัตน์

473 นาง เจยีน ดีสะอาด

474 นาง ดวงพร ชวดจอหอ

475 นาง สมถวิล จารัตน์

476 นาย โขน ยอดโคกสูง

477 นาย ประวิง ยอดโคกสูง

478 นาง นกเทศ มีชัย

479 นาง ปราณี ยศพิมสาร

480 นาย ฉลวย ชอบค้า

481 นางสาว ทัศน์วรรณ ทองนอก

482 นาง อภกิษณา ศรีสุพรรณราช
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483 นาง เถาวัลย์ โนนกระโทก

484 นาย ชะลอ ประสิทธิ์สุวรรณ์

485 นาย ไพบูลย์ สุขรี

486 นาง เพ็ญ วิลามาศ

487 นาย ชัยพร สมบูรณ์รัมย์

488 นาง เพชรรัตน์ ผิวตะโกมล

489 นาย สิงห์โต บุญทิพย์

490 นาง ไพเราะห์ พลยทุธ์ภมูิ

491 นาย ไพบูลย์ เหลืองสะอาด

492 นาย ศุภชัย สน่ันไพร

493 นาง สร้อย ตอนโคกสูง

494 นาง สิริพันธุ์ นาคสมบัติ

495 นาย สมเกียรติ เมธีธรรมนิตย์

496 นาย สมบัติ บํารุงกิจ

497 นาย จวง หินกลาง

498 นาย ประพนธ์ จนัทร์มา

499 พระ ไสว จําลองกลาง

500 นาย เกรียงศักดิ์ สุนทธนาวุฒิ

501 นาง กมลลักษณ์ ภกัดีจอหอ

502 นาง ยิ้มสี ตรวจค้างพลู

503 นาง ส้มชัน้ เที่ยงกระโทก

504 นาย นัฏฐ์ทศักดิ์ แสงหิรัญ

505 พระ ทัน พาหา

506 พระ ชะโอด จติระศรี

507 นาย เฉลียว บุญเกิด

508 นาย เหรียญ ปฐมจอหอ

509 นาย นภดล เกษีจอหอ
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510 นาง สําลี คํานา

511 นาย ธงชัย กล่อมจอหอ

512 นาย วีรพจน์ รัตนวารี

513 นาย ประทุม ศรีวิจารณ์

514 นาง ประนิตย์ ไชจอหอ

515 นาง มัลลิกา สมบูรณ์รัมย์

516 นาง ยพุา งาเกาะ

517 นาง ส้มแป้น ชนะสอน

518 นาย สมพร กุสุมภ์

519 นาง สรินยา ตูพิ้มาย

520 นางสาว อํานวย แพทยเ์กาะ

521 นาย มานะชัย เจนปรุ

522 นาง สมศรี กาญจนเกตุ

523 นางสาว กชกร สุขรักชิณี

524 นาย วีรศักดิ์ อ่ึงสกุล

525 นาย ปิยะ สายสุวรรณ

526 นาย ปิติ พ่ึงจติต์

527 นาย ยงนุทธ โนนกระโทก

528 นาย ไตรภมูิ ป๎ญญากาญจน์

529 นางสาว พรทิพย์ ไพเราะ

530 นางสาว นันทวัน มุ่งพูนกลาง เอดส์

531 นาย พงศกร ทรวงโพธิ์

532 นาง ทรรษร กล่อมจอหอ

533 นาย สัญชาติ ชินจอหอ

534 นางสาว อัญชลี เงินโพธิ์กลาง

535 นาย อาทิตย์ เกตุแก้ว

536 นาย เสรี อวบสันเทียะ
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537 นางสาว วรรณริษา ขอพ่ึงกลาง

538 นางสาว พรหทัย ประทุมแสง

539 นาย สุรวิช ปะถมจอหอ

540 นาย พรหมศักดิ์ โพธิ์ประเสริฐ

541 นาย ณัฏฐวัฒน์ วชิรกุลมงคล

542 นางสาว สวอง มุ่งแอบกลาง

543 นาย สมชาย วงศ์นิวัฒนา

544 นาง หทัยรัตน์ สายสุวรรณ

545 นางสาว สุภาพร จงษ์ทอง

546 นาย วรัญํู รัตนา

547 นาง สมพิศ อินทร์น้อยมะกัน

548 นางสาว สุรภา อ่อนผิว

549 นาย สุทัศน์ ตัง้อรุณ

550 นาย เพ่ิมพูน สีสวย

551 นางสาว ปรีชยา เพชรปะไพ

552 นาง พัชรา สุวรรณรงค์

553 นางสาว วรรณพร ราชวงค์

554 นาย สมชาย จนัทวงศ์

555 นาย สุรชัย จนัทวงศ์

556 นาย สิน เจมิจอหอ

557 นาย ชวนันท์ บุญสาลี

558 นาย อุทิตย์ พุทธมาตย์

559 นาง บุญมา คงคีรี

560 นาย ศราวุฒิ วัชราภรณ์

561 นางสาว นิตยา ฉนํากลาง

562 นาย อํานาจ อินโต

563 นางสาว นิตยล์ดา อินโต
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564 นางสาว นาตยา อินโต

565 นาง อําไพรัช อุตส่าห์งาน

566 นาย ธีระศักดิ์ อุตส่าห์งาน

567 นางสาว จรีะนันท์ อุตส่าห์งาน

568 นาง ณรงค์ศักดิ์ สุดแดง

569 นาย ตะวัน โสขุนทด

570 นาง พนาลักษณ์ สารา

571 นาย สถาพร รอบคอบพรมราช

572 นาย ดิษยธ์นัช เก้ียวมาศ

573 นาง ปรียาภรณ์ เก้ียวมาศ

574 นางสาว องุ่น เปลีย่นโพธิ์

575 นาย อนุสรณ์ นวลระแหว

576 นางสาว กุลธิดา กางด้วง

577 นาย ฐาปกรณ์ นอกชัยภมูิ

578 นางสาว ณัฐชานันท์ เจริญกิตติสกุล

579 นาย ณัฐวัฒน์ เจริญกิตติสกุล

580 นาย บุญช่วย ไชยกิตติ

581 นาย ประชิตพล อินติสร้อย

582 นาง กุหลาบ อินติสร้อย

583 นาง จริาพร ยนืมะเริง

584 นางสาว พัชรินทร์ พิณจอหอ

585 นาย วุฒิชัย ทองสาย

586 นาง มณีรัตน์ ทองสาย

587 นาย สมส่วน ทองสาย

588 นาย ภาสกร โสขุนทด

589 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หัสดินรัตน์

590 นาย เกียรติศักดิ์ ทองสาย
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591 นางสาว วรกัญญ์ นามเหลา

592 นาย พิรุฬพงศ์ นามเหลา

593 นางสาว โสภา อินทร์จอหอ

594 นางสาว กรรณณิกา กิตติโสภณ

595 นาย สําเริง พินิจวชิรพงษ์

596 นาง วรรณภา มังบู่แว่น

597 นางสาว นงนภสั ฉายดํารงค์

598 นาย เชีย่วชาญ ฉายดํารงค์

599 นางสาว อาทิตยา สนิทวงศ์ชัย

600 นาย ชูชาติ ฉายดํารงค์


