
ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1201 นางสาว น้อม อินทะเล

1202 นาง ปรางค์ บํารุงกิจ

1203 นาย คมเพชร  ยี่จอหอ

1204 นาย เอนก มาอยู่

1205 นาย มงคล มาอยู่

1206 นาย เสมอ มาอยู่

1207 นาย นคร แพร่งจอหอ

1208 นาง ประสาน รอดหมื่นไวย

1209 นาย ณัฐพล จอมเกาะ

1210 นาง รินภา ชาหอม

1211 นางสาว เรณู ขอแนบกลาง

1212 นาย ภคพงษ์ ศรีวิชัย

1213 นาย กิตติพัฒน์ ช่วยจอหอ

1214 นาย กิตติพันธ์ ช่วยจอหอ

1215 นาง เสาวนีย์ บุตรไทย

1216 นาย พยงุศักดิ์ ชาํนิกลาง

1217 นาย ศราวุธ สมบูรณ์รัมย์

1218 นางสาว กัญญลักษณ์ กรงสวัสดิ์

1219 นาย พีรวัส บุญสว่าง

1220 นาย สมศักดิ์ แขจอหอ

1221 นาย ปิยพันธ์ วิโรจน์

1222 นาย วริทธิ์ ไทยประสงค์

1223 นาย ฉัตรตรี จงพินิจ

ในวันที ่8 ธันวาคม 2564   เวลา 13.00 น.
ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ เทศบาลตําบลจอหอ ลําดบัที ่1,201 - 1,934



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1224 นาย ธนพร จงพินิจ

1225 นาง ดาว สมจติร

1226 นาง ณัชชา บุญญพิธยางกูร

1227 นางสาว น่ิมอนงค์  กสิบุตร

1228 นางสาว วิลาวัลย์ สว่างภพ

1229 นาย จรัล พุมมา

1230 นาง พิมพ์ เจก๊นอก

1231 นาย รัฐพงศ์ เจก๊นอก

1232 นาย นิติกร สว่างภพ

1233 นางสาว ณัฐกานต์ พลนารักษ์

1234 นางสาว สโรชา สว่างภพ

1235 นางสาว ณัฐชา ยบัจอหอ

1236 นาย สุทธิพงษ์ ทรงจอหอ

1237 นาย ศิริพงษ์ แป้นางรอง

1238 นางสาว สุนิสา พวงแก้ว

1239 นาย ชูชาติ ทูเกาะ

1240 นาย จริายทุธ ทูเกาะ

1241 นาง สํารวม ม่วมกระโทก

1242 นาย บุญทัน ทรงจอหอ

1243 นาง ประไพ ทรงจอหอ

1244 นางสาว พลอย ไชยสุวรรณ

1245 นางสาว ณัฐสุดา เรืองศรี

1246 นาย ลิขิต บุญเอ่ียม

1247 นางสาว วรรณิภา แก่นสันเทียะ

1248 นางสาว อนุสรา ชอบป่ารัง

1249 นางสาว นภาพร พิพัฒน์

1250 นางสาว วรนุช แก่นสันเทียะ



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1251 นาย นครินทร์ แก่นสันเทียะ

1252 นาย สมบัติ ภกัดีจอหอ

1253 นาย ชาญศิลป์ ภกัดีจอหอ

1254 นาย วิรเดช ภกัดีจอหอ

1255 นาย อดุล ภกัดีจอหอ

1256 นาง มะลิ แบนฟอร์ด

1257 นางสาว ไอรดา จนัลําโกน

1258 นาง ลําดวน อาจเดช

1259 นาย ปิโยรส ทิพยม์งคล

1260 นางสาว จรียพ์ร จรีณะกมลจติต์

1261 นาง ศศิธร ปากหวาน

1262 นาย นาวิน ธรรมโชติ

1263 นาย ธันวา ธรรมโชติ

1264 นาย สุวรรณชัย กุดกลาง

1265 นางสาว รัตน์ดาวรรณ ต้นจอหอ

1266 นาย สหัสวรรษ ถ่ินวงศ์พิทักษ์

1267 นาย บัญชา ปากหวาน

1268 นางสาว บุญมี เด่นกลาง

1269 นาย พันกร ถีจอหอ

1270 นาย ธงทอง ต้นจอหอ

1271 นางสาว พรสวรรค์ แสงวิจติร

1272 นาง อรุณรัตน์ สุภา

1273 นางสาว สุวรรณา พุฒขาว

1274 นางสาว เบญจพร บุญพรหม

1275 นางสาว ธัญญา แก้วนามอน

1276 นาย ประเสริฐ จติรศรี

1277 นางสาว ณัฏฐ์กชพร จติรศรี



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1278 นาง ปั่น จติรศรี

1279 นางสาว ธนพร เฉลิมศรี

1280 นาย กิตติศักดิ์ ชัชวาลยป์รีชา

1281 นาย นิเวศน์ ธรรมโชติ

1282 นาย สมบัติ ประสงค์

1283 นาย ภาทิศ ชอบโนนไทย

1284 นาย ธนัท ชอบโนนไทย

1285 นาย ปธิกร บุญเอ่ียม

1286 นาย อุเทน โพธิ์สลิด

1287 นางสาว กัลยา โพธิ์สลิด

1288 นาย ธานี ขาํโคกสูง

1289 นางสาว ชลธิชา โหมกหมื่นไวย

1290 นาย พัชรพล จะสุดใจ

1291 นาย ธนดล พรหมทา

1292 นาง มัฑนา คํานวนจติต์

1293 นาง ศิวะพร จารัตน์

1294 นาง กนกพรรณ เถระสุวิชะ

1295 นางสาว ศจี วรนุช

1296 นาง วณิชชา มาตรนอก

1297 นาย สุเดชา ขวัญวงศ์

1298 นาย ณัทภพ ขวัญวงศ์

1299 นางสาว ธนภรณ์ อร่ามพงษ์

1300 นางสาว ปิยดา สวัสดิส์ันเทียะ

1301 นาง สุดใจรักษ์ คําชนะ

1302 นางสาว ภทัริณี คําชนะ

1303 นาย คมกฤษ พระเจริญ

1304 นาย สกุลรัตน์ รั่งกลาง



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1305 นาง วาสนา จอ้ยโคกสูง

1306 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ วชิรกุลมงคล

1307 นางสาว เพชรรินทร์ แสนศรี

1308 นาย ธนวัฒ แสนศรี

1309 นาย สนอง ปลัง่กลาง

1310 นาย เสมา เนาว์นิเวศน์

1311 นาย ธัชกฤช บุญเมธาศักดิ์

1312 นางสาว จริาวรรณ ประทุมโสม

1313 นางสาว ภคุนันท์ ป้อมทะเล

1314 นาย จริโชติ เรียงจอหอ

1315 นาย อํานาจ ป้อมทะเล

1316 นาง สว่างจติร กล้าจอหอ

1317 นางสาว อารยา ดงชมภู

1318 นาย เมธา ดงชมภู

1319 นาย เด่นซ่ือ มหาวีระ

1320 นาย อานนท์ โชจอหอ

1321 นาย ละออง ภมูิกลาง

1322 นาย สุริยา ภมูิกลาง

1323 นาย ศิริพันธิ์ บุญสันเทียะ

1324 นาย บุญเชิด บุญเกิด

1325 นาย แดง ภชูุม

1326 นาง เด็น คําไชย

1327 นาง พรทิพย์ ดงชมภู

1328 นาง รุ้งเช้า เภสัชชา

1329 นาย สาธิต สกุลณีย์

1330 นาย นิพนธ์ เภสัชชา

1331 นางสาว หทัยรัตน พันธวงศ์



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1332 นาย ทวนทองแท้ คําศิริ

1333 นาย ปริญญา แถวทะเล

1334 นางสาว ณัฐกมล เล็กพิมาย

1335 นาง พัชนี เล็กพิมาย

1336 นาย วิทวัส ภมูิกลาง

1337 นาย จตุมงคล กองเมืองปัก

1338 นาย สุรกานต์ กล่อมจอหอ

1339 นาย ผจญ สุทธิประภา

1340 นางสาว พิชญชนาถ วรกูลไชยเปี่ยม

1341 นาย ประเสริฐ สุทธิคล

1342 นางสาว ประคอง จทัร์ศรีละมัย

1343 นาย มานพ ตําแยใย

1344 นาย อาคม เรืองไทย

1345 นาง อังคณา เรืองไทย

1346 นางสาว อริสรา เรืองไทย

1347 นาย ปิยวัฒน์ สายวงษ์ปราชญ์

1348 นาง เพ็ญสิริ สายวงษ์ปราชญ์

1349 นางสาว นุชนาฎ ตลับไธสง

1350 นางสาว กุลสตรี ป้อมสิงห์

1351 นางสาว เสน่ห์ ทึกขุนทด

1352 นาย สุรเชษฎ์ กล่อมจอหอ

1353 นาง เทวี ทองศรี

1354 นาย นพพล ฤทธิ์บุรี

1355 นาย สุรเชษฐ์ ตลับไธสง

1356 นาย สมบัติ บุญสุข

1357 นางสาว กันยส์ินี ฐานวัฒน์ธัญญา

1358 นาย ทวีศักดิ์ สุทธิประภา



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1359 นาย อานนท์ ทอนเกาะ

1360 นาย นิรุธ ทอนเกาะ

1361 นาย เจตนิพัฒน์ คําศิริ

1362 นาย บุญยิ่ง คําศิริ

1363 นางสาว กฤษณา พยฆัโส

1364 นาย อนันต์ ทอนเกาะ

1365 นาย สมควร มุ่งฝูงกลาง

1366 นาง พวงเพชร มุ่งฝูงกลาง

1367 นาย สิทธิพงษ์ มุ่งฝูงกลาง

1368 นาย วิวัชนะชัย มุ่งฝูงกลาง

1369 นาง ฤทัยรัตน์ มุ่งฝูงกลาง

1370 นาย นันทวัฒน์ มุ่งฝูงกลาง

1371 นาย รัฐชัย มุ่งฝูงกลาง

1372 นาย วิโรจน์ ภกัดีจอหอ

1373 นาย สุวัตร แขจอหอ

1374 นาง เดือน แขจอหอ

1375 นาย กรีฑาพล แขจอหอ

1376 นาย มงคลพัส ตระกูลอัครวิชญ์

1377 นางสาว ศิริวรรณ วงษ์ปราชญ์

1378 นาย สมชาย อดทน

1379 นาย ทยากร จํางูเหลือม

1380 นาง ลํายวน จํางูเหลือม

1381 นางสาว กรรณิกา นาอ้น

1382 นาย วรพงษ์ เดโช

1383 นาย สหพรหม ภศิูริ

1384 นางสาว เพ็ญนภา ลีลาเดช

1385 นาย วิรัตน์ ชวดจอหอ
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1386 นาย นิพนธ์ ชวดจอหอ

1387 นาง สุกัญญา ประถมจอหอ

1388 นาง เจนจริา ตันพล

1389 นาย พงษ์ศักดิ์ งําโคกสูง

1390 นางสาว ก่ิงแก้ว กล้าจอหอ

1391 นาง ลัดดา วัชราภรณ์

1392 ปลายฟ้า สุวรรณประโค

1393 นาย วัชรพงษ์ ทําทาง

1394 นาย ประจกัษ์ ทิศกระโทก

1395 นางสาว สุรีรัตน์ สุธัมมา

1396 นาย ศุภชัย สน่ันไพร

1397 นาง สร้อย ตอนโคกสูง

1398 นาง สิริพันธุ์ นาคสมบัติ

1399 นาย มณู ปัญญา

1400 นาง อริสา สุภาพรหม

1401 นางสาว ธัญชนก เจก๊นอก

1402 นางสาว ณัฎฐ์ชญา เจก๊นอก

1403 นาย สุริยา วิชาคํา

1404 นาย อดิศร กลมค้างพลู

1405 นาง รจนา กลมค้างพลู

1406 นาย ไกรสร เสรีมานะกิจ

1407 นาง สมบูรณ์ เสือกระสัง

1408 นาย มนัส ปัญญา

1409 นาง นฤมล ปัญญา

1410 นางสาว จริัฏฐ์ ศิรเกษมอนันต์

1411 นาย ภาคิน ตราทองธนโชค

1412 นาย ธัชกฤช ตราทองธนโชค
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1413 นาง สุวิชา ไซโตะ

1414 กรกฎ หนองปิงคํา

1415 สุนภํา ไชยนาม

1416 ชวดล ไชยนาม

1417 นาย ภรูินท์ ฉายแสง

1418 นาย เปี๊ยก บุญประสม

1419 นางสาว ชโรทัย บัวแดง

1420 นาย ภคัวัฒน์ มูลแก้ว

1421 นาย อคิน สกุลโชติ

1422 นางสาว นภธนัน ธรรมพร

1423 นาย กอบชัย ไกยกูล

1424 นาย วงศ์ธร ไกยกูล

1425 นาย ชณพล ไกยกูล

1426 นาย พงศกร ไกยกูล

1427 นางสาว ณิชาภทัร ภมูิพฤษ์

1428 นาง ทิวาพร ขอพูนเฉลา

1429 นาย เกริกพล แปรโคกสูง

1430 นาย สุรพล แปรโคกสูง

1431 นางสาว พรหมวิภา บํารุงกิจ

1432 นางสาว วรณัน ชนาชาติวรโชติ

1433 สิทธิพล เสงี่ยม

1434 กมลรัตน์ เสงี่ยม

1435 นางสาว พัชรินทร์ อุทธศรี

1436 นางสาว สะคราญรพี กิรัตน์

1437 นาย วรายสุ สักขาพรม

1438 นางสาว ชุตินันท์ บุตะโยธี

1439 นาง นงลักษณ์ เกียรติกลาง
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1440 นาง โกศล สวงโท

1441 นางสาว พัชริดา ปัทมพิภพศรี

1442 นางสาว สุธิกานต์ รู้ปัญญา

1443 นางสาว กฤศเก้า มั่งประยรู

1444 นาง วิภากร รื่นกวี

1445 นาง กัญญ์วรา ชันวัฒน์

1446 นางสาว รพีพรรณ เจยีมจติ

1447 นางสาว พิมลพรรณ สกุลเลิศวัฒนา

1448 นาย พชรพล สกุลเลิศวัฒนา

1449 นาย พัฒนะ สกุลเลิศวัฒนา

1450 นาง ยพิุน หนองบัว

1451 นาย ศรายทุธ ทองชุม

1452 นาง อัญชลี คุ้มตาเนิน

1453 นาย ประภาส จตัุรัสตระกูล

1454 นาย ศรายทุธ กริ้วกระโทก

1455 นาย สมพงษ์ กริ้วกระโทก

1456 นางสาว พรชิตา กริ้วกระโทก

1457 นางสาว เบญจวรรณ ป้อมทะเล

1458 นาง ฐิติมา แท่นแก้ว

1459 นาย ศิวรัฐ จวนเกาะ

1460 นางสาว ปรียากร เกตุกรรณ์

1461 นาง สุวนันท์ ขาํโคกสูง

1462 นาง ม้วย ครึ้มค้างพลู

1463 นาย อุทัย ทือเกาะ

1464 นาย ไชยรัตน์ จนัทร์สนิทศรี

1465 นาง ลําดวน จนัทร์สนิทศรี

1466 นาย สมปอง ชอบป่ารัง



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1467 นางสาว สุเนตร ถมโพธิ์

1468 นาย ณรงค์ชัย แสงสว่าง

1469 นางสาว สุรีพร แสงสว่าง

1470 นาย จกัรี ยศกลาง

1471 นาย สมพร แชจอหอ

1472 นาย เอกชัย จําลองกลาง

1473 นางสาว นันท์ณภสั ฤาชา

1474 นางสาว จนัทิวา รุกขรัตน์

1475 นาย วรัทภพ ทุมนาหาด

1476 นาย มานพ มั่งประยรู

1477 นางสาว สุพรรษา คํากลาง

1478 นาง สุกานดา คูพิมาย

1479 นาย ประดิโชค ศรีสันติธรณ์

1480 นาย อานนท์ แยม้จอหอ

1481 นางสาว สร้อย ชูเกาะ

1482 นางสาว แดง แซ่เจยีว

1483 นาง จฑุามาศ ชุมพล

1484 นาง ยพุวัลย์ กาญจนวัฒนา

1485 นางสาว อนุสรา กาญจนวัฒนา

1486 นาย ศักยก์มล เสมา

1487 นางสาว นิธิภรณ์ สกุลสุทธิพันธุ์

1488 นางสาว ประนอม ภกัดีจอหอ

1489 นางสาว นิดารัตน์ เขตจอหอ

1490 นางสาว วรัญญา จํากลาง

1491 นาย พงศธร นาคํามุย

1492 นางสาว กันยฐ์ณภคั พงศ์วิวัฒนา

1493 นาวสาว ไพลิน พลแดง
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1494 นาย อนุชา ฉนํากลาง

1495 นาย สุรเดช จนัทร์หมื่นไวย

1496 นาย อดิศร ศศิบุระสิทธิ์

1497 นางสาว วาสนา รักกุมล

1498 นาง ฟ้าใส เมธีธรรมนิตย์

1499 นาย ประทวน หลอดคํา

1500 นางสาว เทียนรุ่ง หลอดคํา

1501 นางสาว สราลี หลอดคํา

1502 นาย ประวิทย์ โพนธาตุ

1503 นางสาว วรวรรณ แมนขุนทด

1504 นางสาว สาวินี ศรีวัฒนพงศ์

1505 นาย บุญยรัช ทรงสวรรณ

1506 นาง ประเทือง บุญกลาง

1507 นาง นรารัตน์ จะวังดะโส

1508 นาย ธีรพันธ์ เธียรประดิษฐ์

1509 นาย ธิติพงศ์ ปิยะ

1510 นางสาว ทิพรัตน์ ประจติร

1511 นางสาว ประทีป กล้าจอหอ

1512 นาย เฉลิมพล ศรีวิลัยลักษณ์

1513 นาย ธวัตชัย เงาเกาะ

1514 นาย อภชิัย ปลัง่กลาง

1515 นางสาว ภาสวรรณ ตติยรัตนาภรณ์

1516 นางสาว วัชรา หินกลาง

1517 นาย ละไม้ บุญกลาง

1518 นางสาว ไปรยา ลาภนิโย

1519 นางสาว บุญส่ง พลเสน

1520 นาง บังอร แชจอหอ



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1521 นาย อนันต์ ขีดจอหอ

1522 นางสาว ฐานิตา ลาดกลาง

1523 นาง พัทธ์ธีรา จริโรจน์หิรัญ

1524 นางสาว แพรวา ชาํนิ

1525 นาง ปราณี วาดงูเหลือม

1526 นาง สมัย ดลราชี

1527 นางสาว สุพรรษา ชนม์สูงเนิน

1528 นาย กฤษฎา แต้วจอหอ

1529 นาง ธัญญรัศม์ ศรันยพ์งศกร

1530 นาย สมบัติ แพทยเ์กาะ

1531 นาย นภดล ปลัง่กลาง

1532 นาย พชรภทัร ถ่ินวงศ์พิทักษ์

1533 นาง จริะวรรณ วันชัย

1534 นาย สมศักดิ์ พนารัมย์

1535 นาย บุญช่วย ถึงทะเล

1536 นาย ธรรมภมิา บุญมี

1537 นาง จําลอง บุญสาลี

1538 นาง กรกนก ราศี

1539 นาย กรพล ราศี

1540 นาย สราวุธ กุเวสา

1541 นาย นพสิทธิ์ จริโรจน์หิรัญ

1542 นางสาว บัญชา เกตุจอหอ

1543 นาย ธวัชชัย แขมสันเทียะ

1544 นาย วัชรพล สุทธิอาด

1545 นาย อรรจกร อุตส่าห์งาน

1546 นาย วิวัฒน์ วิเศษจนิดาวัฒน์

1547 นางสาว ศศิวิมล พ้ืนทะเล



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1548 นาย คณพศ โทสูงเนิน

1549 นาย ธีรกิติ์ ประมวลศักดิกุล

1550 นาง บัวลอย ศรีนคร

1551 นาง ณัฐรินทร์ โชคภกัดิโ์พธิ์

1552 นาย คูณ ยอดโคกสูง

1553 นาย มันวัฒน์ สูงกลาง

1554 นาย สมชาย ก้ันในกลาง

1555 นางสาว ภทัรภร ก้อนค้างพูล

1556 นางสาว ศิริพร พะคุณละ

1557 นาย โอภาส คําสันเทียะ

1558 มณีรัตน์ ศรีพุทธา

1559 นางสาว ภควดี ปะทะดวง

1560 นางสาว สุภาพร สีชัยปัญญษ

1561 นางสาว กัลยา อุนาริเน

1562 นาย ปุณกัลป์ ปะทะดวง

1563 นาย จรีะศักดิ์ สมสิน

1564 นางสาว ชุติมา สิขโคกกรวด

1565 นาย พงศิลป์ ศรีสุพรรณราช

1566 นางสาว อรพรรณ คํามั่น

1567 นาย สมชาย บุญจนี

1568 นางสาว อําภา เจตบุตร

1569 นางสาว กัญจน์ชญา หอมกระโทก

1570 นาย ชาํนาญ สีเขียว

1571 นาย บุญส่งค์ ทัดทัย

1572 นาย เอกนรินทร์ อ่อนสําโรง

1573 นางสาว เกศินี คีบสูงเนิน

1574 นาง ทับทิม บุญประสพ



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1575 นาย ปริญญา จนัทร์ข้างแรม

1576 นาย สุวดลย์ สิงห์แก้ว

1577 นางสาว พิมลกานต์ กําปั่นทอง

1578 นางสาว เมทนี ชอบจติร

1579 นางสาว ฉัตรยา เสาะโชค

1580 นาง มงคลพัส ชูสงค์

1581 นาย ปฐวี บุรัมยส์ูงเนิน

1582 นางสาว นํ้าฟ้า กันโพธิ์

1583 นาง พิชญากร เดสันเทียะ

1584 นาง ศิริทร์ญา สิทธิมงคล

1585 นาย เผด็จ กิตรัศมี

1586 นาย ศักรินทร์ กิตรัศมี

1587 นาย ชัยภทัร สมสอาด

1588 นางสาว สุกัญญา จงกลาง

1589 นาย สิทธิชัย จงกลาง

1590 จนัทร์เพ็ญ สังข์ศรีจทัร์

1591 นาง นงลักษณ์ ศรีเกาะ

1592 นาย วิจติร คีบสูงเนิน

1593 นาย พิชญะ ศักขาพรม

1594 นาย อนิรุทธ์ คํานาค

1595 นาง ละเอียด ปิยฉัตรตระกูล

1596 นาย ม่าน ปิยฉัตรตระกูล

1597 นางสาว วัชรี แซ่เจยี

1598 นาย ณรงค์ นพรัตน์

1599 นางสาว สุกัญญา เจยีชาลี

1600 นางสาว สุดารัตน์ เจยีชาลี

1601 นางสาว อันธิกา ไทยแท้



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1602 นางสาว ศิริรัตน์ มะนาวงษ์

1603 นางสาว ชญานิชฐ์ อิทธิวิริยะ

1604 นางสาว สายพิรุณ เจนด่านกลาง

1605 นาง จฑุามาศ ชุมพล

1606 นาย มงคล เกษเกษร

1607 นางสาว พิราวรรณ อาจฉกรรจ์

1608 นางสาว กัลยาณี อาจฉกรรจ์

1609 นาง วาสนา อาจฉกรรจ์

1610 นางสาว ศรัณยภ์ทัร เข็มศรี

1611 นาย ฐิติวัจน์ ปัจศรีวงค์

1612 นาย อานนท์ พรประสิทธิ์

1613 นาย ก้าน สังข์ขาว

1614 นาง ราตรี อิงนิวัฒน์

1615 นาย ราชเดช โพธิ์ศรี

1616 นาย ธีรพงษ์ แก้วบวร

1617 นางสาว อรพรรณ ปราณีตพลกรัง

1618 นาย สถาพร ปาลกวงศ์

1619 นาง ไพรวรรณ นามแก้ว

1620 ด.ต. พิเชษฐ์ สุทธิประภา

1621 นาย ธนวัฒน์ ชัยเทศ

1622 นางสาว วโรชา แก้วอินทร์

1623 นาย ภมูิบดี ช่างบุ

1624 นางสาว ตะวันฉัตร ช่างบุ

1625 นางสาว ศิริพร พรรณราย

1626 นาย คมสัน ชนะกานนท์

1627 นาย ธวัชชัย บุญประเสริฐ

1628 นางสาว กัญญารัตน์ วรพันธ์
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1629 นาย ปิยะ สุริรัยม์

1630 นางสาว สุพัตรา แม้นพยคัฆ์

1631 นางสาว รจนา พิศเพ็ง

1632 นาย เรวัต สวยคําจนัทร์

1633 นาย จริพัฒน์ สุขเจริญ

1634 นาย อุกฤษฏ์ ภมูิประพันธ์

1635 นาย วิรัตน์ จดัสิงห์

1636 นางสาว ฉันทนา มูลปลา

1637 นาย กนกพล ปาโตร

1638 นาย วรตม์ หรดี

1639 นาย ธีรภทัธ์ แก้ววิเศษ

1640 นางสาว มลิวัลย์ แก้ววิเศษ

1641 นาย ธงชัย บุญไทย

1642 นาย สนธยา โสชรา

1643 นางสาว สมฤดี ตันตระกูล

1644 นาย ศักดิร์ิน สุวรรณศรี

1645 นางสาว อุบลวรรณ ยงจอหอ

1646 นางสาว สุรีรัตน์ หมั่นบรรจง

1647 นาง กชพร อยู่ทองหลาง

1648 นาย พิชยะ สัน่หมื่นไวย์

1649 นางสาว วาสนา งอกคํา

1650 นางสาว เบญจวรรณ พูลเกษม

1651 นาย วุฒิชัย อยู่ทองหลาง

1652 นางสาว พัชรี สวยกลาง

1653 นาง อ่ึง แต้มโคกสูง

1654 นาง โชติมณี เม็งไธสง

1655 นาย เอกชัย เม็งไธสง
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1656 นาย จตัุดล แผลงปัญญา

1657 นาง สํารวจ มะลิวัน

1658 นางสาว กนกอร ภคูองตา

1659 นางสาว จารุวรรณา ขุนทอง

1660 นาง อณัญญา ศรีสะอ้าน

1661 นางสาว ชาลิสา เทพอนันท์

1662 นาย จรัล วุลฟ์

1663 นาย บรรเจดิ สรณนันท์

1664 นาย สุบรรณ ด่านกระโทก

1665 นาย ศิริวัฒน์ ชนะภยั

1666 นาย วิรุต ศรีสะอ้าน

1667 นาง สิริมากาญจน์ ถ่ายสูงเนิน

1668 นาย วัชรพัฒน์ ถ่ายสูงเนิน

1669 นางสาว ปิยมาศ แก้วไพฑูรย์

1670 นางสาว ชลธิชา กรุณานํา

1671 นาย ทองชิด ชาเฮา้

1672 นาง โรมใจ ศรีนวลจนัทร์

1673 นางสาว จริารัตน์ พระพรายครบุรี

1674 นางสาว จนัทนา ควรคํา

1675 นาย วิชัย พละเสน

1676 นาย อนงค์ พิมประเสริฐ

1677 นาง อุดมพร พิมประเสริฐ

1678 นาย เกรียงไกร พิมประเสริฐ

1679 นาย คมสันต์ โพธิ์เยยี

1680 นาย ศรชัย อยู่คง

1681 นางสาว จนิตนา หล้ามล

1682 นาง สุรีพร วงษ์สุวรรณ์
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1683 นาย หนูการณ์ วงษ์สุวรรณ์

1684 นาย อโนชา จารึกกลาง

1685 นาง วไลพร ดีพุดซา

1686 นาง ทองพูน ซีกงูเหลือม

1687 นาย สมชาย แบงกระโทก

1688 นาย ชัยรัตน์ ดิษฐก่ิงสะแกราช

1689 นางสาว ไพฑูรย์ ศรีธาตุ

1690 นางสาว ศิริพร โลห์คํา

1691 นางสาว มนลัดดา ศรีศุภโยค

1692 นางสาว กฬณัฑ์รัตน์ ศรียะนา

1693 นาย วิชัย กาญจนวัฒนา

1694 นาย ไพศาล ทองดี

1695 นาย คม ทองดี

1696 นาย สุชาติ กระจา่งโพธิ์

1697 นางสาว สิริรัตน์ พวงพยอม

1698 นางสาว ณัฐมาศ ไวว่อง

1699 นาย สิทธิโชค นิลสุวรรณ

1700 นางสาว กรกนก เที่ยงกินรี

1701 นาย ธารตะวัน คําหนู

1702 นางสาว ดาวเรือง หงษา

1703 นางสาว ราตรี ขอเพ่ิมกลาง

1704 นาย พนมพร พวบขุนทด

1705 นาย ยทุธนา โสภา

1706 นาย เมธี มาตราเงิน

1707 นาย สุรศักดิ์ ยนิดี

1708 นาง สมจติร ยนิดี

1709 นางสาว สุธิดา สุรัมย์
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1710 นางสาว ปวริศา พันขุนทด

1711 นาย จรูญ หัดจมุพล

1712 นาย ถวิล บุญเกิด

1713 นางสาว วิลาวรรณ บุญเกิด

1714 นาย โชคดี มาโน

1715 นาง วชิราภรณ์ หัดจมุพล

1716 นาย สําราญ พันขุนทด

1717 นางสาว สมฤดี ซ่อนกลิน่

1718 นาย ชาติชาย จนัทรสุวรรณ

1719 นางสาว เสมอ เชือกจอหอ

1720 นางสาว สัญญาภา พาภริมย์

1721 นางสาว ภคนันท์ สุมงคล

1722 นาง สุภารักษ์ บุญคํามูล

1723 นางสาว บุษยมาศ ทองดุน

1724 นางสาว นุจรินทร์ ปลัง่กลาง

1725 นางสาว กนกพร ยอดยง

1726 นาย พรรษรวิศ ชุมเกษียรรัตน์

1727 นาย ดนุพล ฉ่ําโพธิ์

1728 นาย ทนงศักดิ์ ถนนกลาง

1729 นางสาว นิตยา อัฐวงษา

1730 นางสาว จริาพร แต้มโคกสูง

1731 นาย วิรัตน์ชัย บุญหมื่นไวย

1732 นาง สัมฤทธิ์ สีจนัทึก

1733 นาย จรัญ สีจนัทึก

1734 นาง กาญจนา สวนเจริญ

1735 นางสาว ศิริวรรณ เกาะกระโทก

1736 นาย นภสันันท์ สุขรี



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1737 นาง กานดา นวนผ่อง

1738 นาย กฤษณะ นวนผ่อง

1739 นางสาว อุทัย จําปีกลาง

1740 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ปีสิงห์

1741 นาย ไชยรัตน์ ไทรทองมี

1742 นางสาว สุรีพร ชืน้จอหอ

1743 นาย รุ่งทวี ฉอสันเทียะ

1744 นาง จํารัส ท่วมกระโทก

1745 นาย สังวาล นวลมะเริง

1746 นาย พงษ์เทพ สิทธิสา

1747 นาย กฤษดา ศรีสูงเนิน

1748 นางสาว พัชราภา อุตตะมัง

1749 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีโสภณ

1750 นางสาว พิชชาพร ประสมสุข

1751 นางสาว ติว๋ นาฟาง

1752 นางสาว สวิตตา ทิพยโ์อสถ

1753 นางสาว สุภาภรณ์ หงษาวงศ์

1754 นาย จริวัฒน์ สันฉิมพลี

1755 นางสาว นํ้าผ้ึง ทรงสวรรณ

1756 นางสาว ณัฐฐา การรัมย์

1757 นาย ทูล แก้วสุข

1758 นางสาว เจนนภา ฝ้ันสกุล

1759 นางสาว นภสันันท์ อรุณธรรมพงศ์

1760 นาย อมรชัย หมายติดกลาง

1761 นางสาว นํ้าฝัน ฝ้ันสกุล

1762 นาย วิเชียร ฝ้ันสกุล

1763 นาย จริายุ เชาวน์ดี



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1764 นางสาว อริศรา พัทวี

1765 นางสาว สุปราณี มาตรไตร

1766 นางสาว ส่องแสง ปลัง่กลาง

1767 นาย อนุวัฒน์ มากุล

1768 นางสาว ศศิธร สังโยฆะ

1769 นาง รัศมี มุ่งสุข

1770 นางสาว กาญจนา นิยมพงษ์

1771 นาย สหภาพ ทองนาค

1772 นางสาว อทิตยาพร เกตุเงิน

1773 นางสาว อนงค์ ไว้สันเทียะ

1774 นาง สุพรรณี ไว้สันเทียะ

1775 นางสาว สุชาดา ฉัตรรัศมีกุล

1776 นาง กัญจนพร ฉัตรรัศมีกุล

1777 นาง สมจติร เฟือนสันเทียะ

1778 นางสาว ขนิษฐษ เฟือนสันเทียะ

1779 นาย ภวูนาท ขึมสันเทียะ

1780 นางสาว ปวีณา เฟือนสันเทียะ

1781 ร.ต.อ. มีศักดิ์ ตากกระโทก

1782 นาย ปองพงศ์ พันธุ์ดี

1783 นาง คําภี หงษมะณี

1784 นาย มานะชัย ฉอสันเทียะ

1785 นาย บัวลอย บุญมี

1786 นางสาว พิมพ์อัปสร ยวดขุนทด

1787 นางสาว นิรมล วงค์แก้ว

1788 นางสาว จริารัตน์ ศรีวโล

1789 นางสาว สุภาวดี พงษ์ราศรี

1790 นางสาว กาญจนา มะโนวรรณ



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1791 นางสาว ชมพู่นุช ไกรษรวงค์

1792 นางสาว ปภาคา ดีกลาง

1793 นาย วุฒิชัย หงษ์ศรี

1794 นางสาว ไพระนา จนัทะพันธ์

1795 นางสาว ทรายทอง เกิดปาน

1796 นาย วัฒนาพงศ์ ภาคสุโพธิ์

1797 นาง ทองมี บวกโพธิ์

1798 นาย อดุลย์ ทอนสูงเนิน

1799 นาย เฉลิมวันท์ ทอนสูงเนิน

1800 นาย สุรศักดิ์ สกุลเลิศวัฒนา

1801 นางสาว สมศรี กุงนอก

1802 นางสาว สุณิสา กุงนอก

1803 นาง นวลจนัทร์ ตรีกลางดอน

1804 นาย คณูทรัพย์ อินชู

1805 นางสาว ดวงเนตร งอบสูงเนิน

1806 นาย พงศธร มูลสาร

1807 นาย ณัฐวัฒน์ มาตราช

1808 นางสาว กาญจนา ดินแก้ว

1809 นาย สิริศักดิ์ สุทธิสิทธ์

1810 นาย ขวัญชัย พลสุวรรณ์

1811 นาย ธีรยทุธ ชอบทองหลาง

1812 นางสาว พรพิมล ขอสันเทียะ

1813 นาง กาไว แขขุนทด

1814 นาย ประเสริฐ หัสดรบุรี

1815 นาง บังอร แก้วอินทรชัย

1816 นางสาว สุนียร์ัตน์ คารวียกุล

1817 นาย สุทธิศักดิ์ ใกล้กลาง



ลําดบั คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1818 นาย สุริยา มุดไธสง

1819 นาย ณัฐพงศ์ พุทไธสง

1820 นาย จกัรพันธ์ พุทไธสง

1821 นาย ธิเบศ เรียงจอหอ

1822 นาย นฤเทพ อยู่หุ่น

1823 นางสาว ชมพูนุช ตะสันเทียะ

1824 นาย จรัญ กาขาว

1825 นางสาว ปัทมา ดวงส้ม

1826 นางสาว ณัฐพร กะกุลนิตย์

1827 นางสาว ปาณิศา เนียมสูงเนิน

1828 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภมูิโคกรักษ์

1829 นาย ธนพร พรโคกสูง

1830 นาง ทวาย โฮมจมุจงั

1831 นาง ลําดวน สร้อยสูงเนิน

1832 นาย บุญส่ง สร้อยสูงเนิน

1833 นาย วิเชียร ภริมยช์ม

1834 นางสาว สุนิตา จุ่มกลาง

1835 นางสาว ประภสัสร แนมพลกรัง

1836 นาย จารึก ป้อมทะเล

1837 นางสาว จนัทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว

1838 นาย วุฒิภทัร วิริยะสว่างกุล

1839 นางสาว รสสุคนธ์ แพงไพรี

1840 นางสาว วิมลสิริ กลิม่กมล

1841 นางสาว เยาวพา คําสูงเนิน

1842 นาย มายนิ กือสันเทียะ

1843 นางสาว ปณิตา โทสูงเนิน

1844 นาย พีรพล นิลเพชร
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1845 นางสาว สุวัจณี จริยลักษณกุล

1846 นางสาว ภาวดี หวังสระกลาง

1847 นางสาว ณิชารีย์ ปาสาจะ

1848 นาง รุจริา ปาสาจะ

1849 นาง ธนวรรณ ดาวจนัอัด

1850 นาย ปวิช สืบสงวน

1851 นาย อธิวัตร บัวสิงห์

1852 นาง ลําไย บัวสิงห์

1853 นาย มงคลชัย บัวสิงห์

1854 นาย พันธกานต์ พจน์ตะคุ

1855 นาย สันติ สุขศิริ

1856 นาย ธนาท เสริฐมาก

1857 นางสาว อรรัตน์ ชัยปัทมานนท์

1858 นางสาว ปนัดดา สร้อยสูงเนิน

1859 นาง จนัทร์ฉวี สังข์วิลัย

1860 นาง นิยม มุ่งคีมกลาง

1861 นาย ประจกัร์ มุ่งคีมกลาง

1862 นาย ปิยพันธ์ อยู่หมื่นไวย

1863 นาย ประสิทธิ์ อยู่หมื่นไวย

1864 นางสาว นุชนาถ ขวัญวงศ์

1865 นาง สายรุ้ง เปล้ากระโทก

1866 นาย ศิริพงษ์ ปัทมศรีรัตนา

1867 นางสาว ปาณิศา อนุพันธ์

1868 นางสาว อาภรณ์ ปัฐพี

1869 นาย อนุรักษ์ อินแนน

1870 นาง บุญธรรม จารึกกลาง

1871 นาย ภวูดล ปาทา
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1872 นางสาว พิมพร ยิ้มละมัย

1873 นาง สุนิษา รุ่งเรือง

1874 นางสาว สุกัญญา มีสูงเนิน

1875 นาง ปราณี จนัทร์น้อย

1876 นาย สมบูรณ์ สหัสสุขมั่นคง

1877 นาย วุฒิพงษ์ สหัสสุขมั่นคง

1878 นางสาว สุพัฒน์กาญจน์ สรณ์ศรีคุณากร

1879 นาง เกศิณีวรรณ สรณ์ศรีคุณากร

1880 นาย อินชัน เฟรน

1881 นาง ประทุม เฟรน

1882 นาย บุญญาสิทธิ์ เลาหะนาคีวงศ์

1883 นาง เพ็ญศรี จรุุเทียบ

1884 นาย ชัชวาล เจนโพธิ์

1885 นาย ประสิทธิ์ เกียรติกลาง

1886 นาง ขวัญเรือน โปรยโคกสูง

1887 นางสาว นุชลี บั้งจนัอัด

1888 นาง พิจติรา เมฆเมืองทอง

1889 นาง วัชราพร ศิริปรุ

1890 นาย เทวา ดวงกระโทก

1891 นาง เสน่ห์ ศรีวรรณา

1892 นาย จําลอง บุญเอก

1893 นาย อํานาจ เพ็งมีศรี

1894 นางสาว สุวรารักษ์ เสาทองหลาง

1895 นางสาว อนุรักษ์ เกตุขุนทด

1896 นางสาว ชญาณิศา หิรัญธนาชาติ

1897 นาย จํารัส ศิริรัตนธาดา

1898 นางสาว นิชา แวงสันเทียะ
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1899 นางสาว รัตนาวดี เหมวรานนท์

1900 นางสาว นภาพรรณ แซ่จวิ

1901 นางสาว สุจติรา ศรีจําปา

1902 นางสาว ศุภลักษณ์ ภกัเกษม

1903 นางสาว อุไรย หวังดีกลาง

1904 นาย สุเนตร หวังดีกลาง

1905 นาย มานิส หวังดีกลาง

1906 นาย สมลักษณ์ ใจงูเหลือม

1907 นาย ศักดิไ์พบูลย์ พินิรัมย์

1908 นาย สมภพ สอนตะขบ

1909 นาง สวย ศรีโพธิ์

1910 นาย บุญธรรม ซุ่นกลาง

1911 นาง ฐิตินันท์ ลุมฉิมพลี

1912 นางสาว ทรงศรี ทิศรักษ์

1913 นาง นา เลีย่มงูเหลือม

1914 นางสาว ทิพยเ์กษร ศรีสารคาม

1915 นางสาว ดนิตา ชาญกระโทก

1916 นาย ประสิทธิ์ ภกัดี

1917 นาง เจริญ ชาญกระโทก

1918 นางสาว ศุภมาส ศรีวัฒนมงคล

1919 นาง สุจนิดา จรรยาศิริ

1920 นาย มงคลทรัพย์ รูปไธสง

1921 นาย ดนุเดช พิศเพ็ง

1922 นางสาว เบญจพร สิงห์คะราช

1923 นาง สายวัน ไชยยอง

1924 นาย ธนเดช เทิมสูงเนิน

1925 นางสาว อมรชัย โคกอ่อน
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1926 นาย อัครเดช ตัง้สุคนธ์

1927 นาง ปรานีต แถสูงเนิน

1928 นาย ทวีศักดิ์ คําภผูา

1929 นางสาว พิสมัย ครองสิงห์

1930 นาย สระพล จรรยาศิริ

1931 นาย นัฏฐพงษ์ พิพัฒพงษ์

1932 นางสาว ณัฐพร กล่องโพธิ์

1933 นาย จกัรพงษ์ ปั่นกลาง

1934 นาย ชัยณรงค์ มารมย์


