
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

601 นาย จริเชต ธิมูล

602 นาย กิตติชัย พิเชฐชัยกุล

603 นาย รังสิมันต์ ชาญผล

604 นาง อลิสา สอนสมนึก

605 นาย กิตติพงษ์ เรืองแสง

606 นาย ประชา พบสันเทียะ

607 นาย ธราเทพ อิทธิกุล

608 นางสาว ธนัชพรรณ พัฒน์จนิากูล

609 นาย ธีรพล จนิากูล

610 นางสาว สมหญิง สุขสูงเนิน

611 นาย อนุพงษ์ เทาเกาะ

612 นางสาว ปานตะวัน โนนกระโทก

613 นาย รุจสิรร ปัญญากาญจน์

614 นาย พิชญ สักษาพรม

615 นางสาว อรจริา ปัญญากาญจน์

616 นาย วรายสุ สักษาพรม

617 นางสาว ชุตินันท์ หุตะโยธี

618 นาย ไพรวัลย์ กล่องโพธิ์

619 นาง เยาวภา เทพไกรทอง

620 นาย สิงห์ทอง กล้าจอหอ

621 นางสาว มุทิตา โอสถ

622 นาย รัชพล สัน้จนัดา

623 นางสาว นัยนา ยศกลาง

ในวันที ่7 ธันวาคม 2564   เวลา 13.00 น.
ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ เทศบาลต าบลจอหอ ล าดบัที ่601 - 1,200



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

624 นาย ประสิทธิ์ ใจเรือน

625 นาย กิตติอ์ธิศ ภู่หมื่นไวย์

626 นางสาว กาญจน จนัทร์วิเศษ

627 นาง นิศาชล ศรีสุพรรณราช

628 นางสาว กาญจนา อุดมทรัพยพ์งศ์

629 นางสาว สุรีรัตน์ เผ่นจนัทร์ทึก

630 นาย กิตติพันธ์ จนัทรวงศุ

631 นาย สุเทพ แก้วจนัทึก

632 นางสาว ณิชากร ลองศักดิ์

633 นางสาว บุษยา หงษ์ค า

634 นางสาว นลินญา จนัทิมา

635 นาย วรพันธ์ ภคัดีจอหอ

636 นาย คฑาชม ลีส้มบัติ

637 นาย อรุณรัก ลีส้มบัติ

638 นางสาว ทองแถม ทองศรี

639 นาง เขมิกา ลีส้มบัติ

640 นางสาว พรรณปพร รอดเกิด

641 นาย อานนท์ วิริยาภริมย์

642 นาย จริศักดิ์ ประจง

643 นางสาว จดิาภา ทองเครือ

644 นางสาว จตุพร ศรีสุวรรณ

645 นางสาว อาริยา แก้วโปร่ง

646 นาย บรรพต กระทุ่มกลาง

647 นาย จริายุ ผลหินลาด

648 นาย จรีพันธ์ กลางจอหอ

649 นาย ธีรยทุธ์ ศรีบงกช

650 นางสาว ณัฐรดี แก้วโท



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

651 นาย ธีระยทุธ หมื่นบุญมี

652 นาง อมรรัตน์ จริิฐิเวท

653 นางสาว สุชาสินี บุญแก้ว

654 นางสาว ปภาดา สกุลราศรีสาร

655 นางสาว คุณัญญา จริิธิติเวท

656 นางสาว สุพรรณี ค าทะเนตร

657 นางสว ฑาศรินทร์ ฝาละสาร

658 นาย ชาญชัย บัวส าราญ

659 นางสาว ฐิติยากร อินทรเดช

660 นาย สมชาติ สังวาลวงษ์

661 นางสาว พนิดา สังวาลวงษ์

662 นางสาว สุกันยา ชาติจอหอ

663 นางสาว สุภาภรณ์ โปร่งกลาง

664 นาย นฤพนธ์ ธรรมษา

665 นาย ตะวันฉาย มิ่งหมื่นไว

666 นาย ศรายธุ คันสร

667 นาย ศิรวิทย์ คันสร

668 นาย จนัทร์ชิรา เชือกจอหอ

669 นาย ชัยพร เกตุจอหอ

670 นาย อุส่าห์ วันทองสุย

671 นาย เฉลิมเกียรติ พ่ึงชัยภมูิ

672 นาย บุญฤทธิ์ คันสร

673 นาย อิสระ มะธุโฟ

674 นางสาว วาทิณี มะธุโฟ

675 นางสาว ราตรี อบทอง

676 นาง จฑุารัตน์ มะธุโฟ

677 นาย พิรุณ เชือกจอหอ



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

678 นาย ทรงธรรม จนิดาธร

679 นางสาว สายหยดุ เสงี่ยมงาม

680 นางสาว ทิพรัตน์ ประจติร

681 นาย ศุภกิจ มานุจ า

682 นาย จกัณ์พัณฑ์ ปิติศรีมงคล

683 นาย ประสงค์ ปิติศรีมงคล

684 นาง อภญิญา ปิติศรีมงคล

685 นาย ศรายธุ กริ้วกระโทก

686 นางสาว เบญจวรรณ ป้อมทะเล

687 นาย สมพงษ์ กริ้วกระโทก

688 นางสาว ภทัรนิตย์ มาลาฤทธิ์

689 นางสาว ทัศนีย์ เอียการนา

690 นาย นาตญา แซ่โคว้

691 นางสาว เนตรนภา ทองหมื่นไวย

692 นาย ธงชัย เจยีรเจริญกิจ

693 นาง ประเทือง ศรีก าปัง

694 นาย รุ่งเรวัตร ทอคานกลาง

695 นาย อารยะ แสนโพธิ์

696 นาย ฉัตรชัย นิลหุต

697 นาย จกัรี โพธิ์เจริญ

698 นาง แสงจนัทร์ ภผิูวเหลือง

699 นางสาว ณัฐวิภา ยงัโนนตาด

700 นาย วิศัลยา กานต์ชีวานนท์

701 นาง ธัญญลักษณ์ กานต์ชีวานนท์

702 นาย นันทวิทย์ มั่นคง

703 นางสาว อภญิญา สุวรรณเสวก

704 นาย สรวีย์ แววโคกสูง
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705 นางสาว ณัฐฐาทิพย์ ยอดโคกสูง

706 นางสาว ปณิดา บ่อพิมาย

707 นาย พัฒณุ นาค า

708 นางสาว สุรัตน์ ภกัดี

709 นาย เนรมิต ปากหวาน

710 นางสาว ณัฐณิชา ตอนโคกสูง

711 นาง อนงค์ เกษะ

712 นาย สมชาย เกษะ

713 นาย วุฒิชัย เกษะ

714 นางสาว พรรพสา เกษะ

715 นาง ประเสริฐ ขุมเกาะ

716 นาย พิพัฒน์ ขุมเกาะ

717 นาย จตุรงค์ ขุมเกาะ

718 นาย กฤษณะ ก้ันในกลาง

719 นางสาว กัณติมา ก้ันในกลาง

720 นาย พงศกร พรโคกสูง

721 นางสาว สว่างวรรณ หาญสูงเนิน

722 นาย สุชาติ ถ่ินวงศ์พิทักษ์

723 นาย อ านาจ พรโคกสูง

724 นาย ธรรมรัตน์ กลีบจอหอ

725 นางสาว อ านวย แพทยเ์กาะ

726 นาย วิโรจน์ คอนระไทย

727 นาง อ านวย คอนระไทย

728 นาย ธีรศักดิ์ คอนระไทย

729 นาง รวิชญ์ ปาทะนะ

730 นาง เรณู ค าสันเทียะ

731 นางสาว สนิท รอดหมื่นไวย



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

732 นาย วิวัฒน์ ทับจะบก

733 นางสาว วรรณา รอดหมื่นไวย

734 นาย สน่ัน พรโคกสูง

735 นางสาว สุนิษา จนัทวงษ์

736 นาย มานพ พรโคกสูง

737 นาย ชัยพร กงส าโรง

738 นาย จ าลอง รอดหมื่นไวย

739 นางสาว วัชริน ปะตังคะนัง

740 นางสาว รุ่งทิพย์ ภคัดีจอหอ

741 นาย ชัยยศ น้ าเพชร

742 นาย สมบูรณ์ แพทยเ์กาะ

743 นาย มนตรี นามกลาง

744 นางสาว นุชจรี มะเริงสิทธิ์

745 นาย มาโรม ปลัง่กลาง

746 นาย สง่า ดาสี

747 นาง สมศรี ดาสี

748 นาง กรกนก โกสละกิจ

749 นางสาว ธิสุดา โกสละกิจ

750 นาย ธิติ พบสันเทียะ

751 นาย ฐานทัพ เดโช

752 นาง กาหลง เพ็ชรหมื่นไวย์

753 นาย จเด็ด อ่อนละมุน

754 นางสาว มัลลิกา แปรโคกสูง

755 นาย บุญลือ แคล้วกลาง

756 นาย ธีรภทัร ดาศรี

757 นาย ชัยรัตน์ อยู่ดี

758 นางสาว นฤนาฏ เตโช
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759 นาย ปฏวิัติ แปรโคกสูง

760 นาย ภาณุ ยิ่งสม

761 นาง กาญจนา นามกลาง

762 นางสาว นิตยา น้อยโนนทอง

763 นาย ธนากร ภู้เฉลิม

764 นางสาว วาสนา ชาจอหอ

765 นางสาว สมศรี ศรียะนา

766 นาย สันติ เตโช

767 นางสาว วรรณภา แซ่แต้

768 นาย ไหมนา ปักษา

769 นาย ชรินทร์ วงศ์วิวัฒนา

770 นาย นิพลธิ์ แชจอหอ

771 นาง ภริมยา วงศ์วิวัฒนา

772 นางสาว อมรรัตน์ สิงหนาท

773 นางสาว นันทนา สิงหนาท

774 นาย อานนท์ ศิลปสาย

775 นางสาว แฉล้ม เขตจอหอ

776 นาย สุวิทย์ แก้วอินทรชัย

777 นางสาว สมพร จนัทร์เปรมปรี

778 นาย มาศวิรุฬห์ จนัทร์เปรมปรี

779 นางสาว นฤเนตร พบสันเทียะ

780 นาย ชลทิศ จนัทร์เปรมปรี

781 นาย เสกสรร กระจา่งศรี

782 นาง เปรมิกา กระจา่งศรี

783 นาย มานพ แชจอหอ

784 ร.ต.อ. ประจกัษ์ พงศ์วิสิษฐ์

785 นาย สัญชาติ ชินจอหอ
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786 นาง ปรมาภรณ์ ชินจอหอ

787 นาง ศรีไว ทาค ามา

788 นาย โกศล สุทธิประภา

789 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณศิโรจน์

790 นางสาว บุษราพร สุวรรณศิโรจน์

791 นางสาว อารดา สุวรรณศิโรจน์

792 นาย วัชระพล รักชืน่

793 นางสาว อมรรัตน์ เซียนจอหอ

794 นางสาว มรกต พลแก้ว

795 นาย ไพฑูรย์ ทิพยส์ันเทียะ

796 นาง ปรายฉัตร ปักสูงเนิน

797 นางสาว ยลดา บุญกลาง

798 นาย เทพลิขิต บุญกลาง

799 ร.ต.อ. เก้ือกูล บุญกลาง

800 นาย ณัฐวรธัญ ปุณญาภา

801 นาง วัลยด์าอร ปุณญาภา

802 นาย เสน่ห์ ชวดจอหอ

803 นางสาว อัสมา สิงห์สันเทียะ

804 นาย เจตรินทร์ กันศักดิ์

805 นางสาว รัศมี ดีหมื่นไวย

806 นาง สุเนตร ทิศกระโทก

807 นาย ธณกฤติ สนธิ

808 นางสาว รังสิมา สนธิ

809 นาย สหรัฐ สนธิ

810 นาย เกรียงไกร ป้องศรี

811 นาย เชลงศักดิ์ เกตุจอหอ

812 นาง เฉลิมวันท์ ทอนสูงเนิน
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813 นาย อดุลย์ ทอนสูงเนิน

814 นาง เพ็ญนิภา ประดิษฐ์ค่าย

815 นาย ทวิทย์ ประดิษฐ์ค่าย

816 นาย รัฏฐิพล สิงหกลางพล

817 นาง ประมวล ชัยศัตรา

818 นาย สุรชัย ชลนโพธิ์

819 นางสาว มัทณีย์ สุขสวัสดิ์

820 นาย เกรียงไกร จงเชือ่กลาง

821 นาย ณรงค์ ศักดิจ์งชือ่กลาง

822 นาย ราเชนทร์ ชลนโพธิ์

823 นาย ภาคภมูิ ช าสันเทียะ

824 นาย ประเสริฐ ชาญจอหอ

825 นางสาว จริาภรณ์ ดวงจนัทร์

826 นางสาว อุบล พรมจนัทร์

827 นาง นพเก้า อุ่นสมัย

828 นาย เสถียร อุ่นสมัย

829 นาย ไพรัตน์ เพชรวิเศษ

830 นาง ขวัญจริา เพชรวิเศษ

831 นางสาว ธารวิมล เพชรวิเศษ

832 นาย นิเวศน์ ดูส่ันเทียะ

833 นาย วีระศักดิ์ เพ็ชรสุข

834 นางสาว ศุศิริพร เพ็ชรสุข

835 นาง ปรีดิล์ภสั ทศพรธีรนันท์

836 นาย อนุรักษ์ นากลาง

837 นาง จนัทรทิพย์ พรประเสริฐรัตน์

838 นางสาว ปรีชญา จรัลยานนท์

839 นางสาว ชนิดา มุ่งพูนกลาง
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840 นาย มงคล มุ่งพูนกลาง

841 นางสาว อะริชิ มุ่งพูนกลาง

842 นาง พรวิลัย สิมาชัย

843 นางสาว ณีรนุช แสนเมือง

844 นางสาว สิริวิภา แขจอหอ

845 นางสาว ดาวประกาย คุ้มคูณ

846 นาย สุวิน คู่สันเทียะ

847 นางสาว ปิยธิดา บุญสาลี

848 นาย ธนากร นัดโพธิ์

849 นางสาว นภา โตน้ าขาว

850 นาย จกัรพัฒน์ มะเริงสิทธิ์

851 นางสาว เพ็น ประชานุกุล

852 นางสาว ปาริชาต ภู่สว่าง

853 นาง มยรุี บรรจบพุดซา

854 นางสาว อรวรรณ บรรจบพุดซา

855 นาย เกรียงไกร ภู่อยู่

856 นางสาว ปิยะมาศ รักพุดซา

857 นางสาว ศรีอัมพร สาระส าคัญ

858 นาย ชาญณรงค์ จลุทัศน์

859 นาง ส าเนียง วัชรศักดิ์

860 นางสาว ภศัฎานินต์ วัชรศักดิ์

861 นาย ชัยรัตน์ เชือ่มสกุลรัตน์

862 นาย จกัรพันธ์ แก้ววัด

863 ศรีศักดิ์ เนาว์นิเวศน์

864 คนึงนิตย์ เนาว์นิเวศน์

865 นาย ทวีศักดิ์ คลองบางลอ

866 นางสาว เนตรนภา แก้วสอาด
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867 นาง สมปอง แก้วสอาด

868 นาย อนิรุทย์ อุตสาห์งาน

869 นาย อรรจกร อุตสาห์งาน

870 นางสาว ดวงมณี ทินบุตร

871 นาย พิสิษฐ์ อาจปรุ

872 นาย จริานุวัฒน์ มารมย์

873 นางสาว ดณิษา เอ่ียมชืน่

874 นาวสาว มยรุี ยอดขาว

875 นางสาว สุกานดา นอกชัยภมูิ

876 นางสาว ศศิธร ถ่ายสูงเนิน

877 นาย พัน ทองค า

878 นาย สมศักดิ์ สอนสุภาพ

879 นางสาว ไข่มุก ทองค า

880 นาย จกัรกริช รุ่งศรีตระกูล

881 นาง อรณเยาว์ รุ่งศรีตระกูล

882 นาย กันดิส รุ่งศรีตระกูล

883 นางสาว สุเนต อินทร์หมื่นไวย

884 นาง รุ้งแก้ว หนองพุดซา

885 นาย ธนายทุธ อาสานอก

886 นาง อ าไพพรรณ อาสานอก

887 นาง รัชนี วรรณพฤกษ์

888 นางสาว ประภาพร ภพูาเพชร

889 นาย ไชยยา คันสร

890 นางสาว วีรญา คันสร

891 นาย เกรกอรี่ วิลเทอร์

892 นางสาว กรณิษา เพ็งนอก

893 นางสาว ศิริภรณ์ เพ็งนอก
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894 นาย พิทักษ์ แสงสระศรี

895 นางสาว บุษกร รักหนองไผ่

896 นาย ชลธี รักหนองไผ่

897 นาย อนุสร อภวิัฒน์

898 นาง มยเุรศ จติวงษา

899 นาย กุลพัฒน์ นิลหุต

900 นางสาว ปัญจรัตน์ นิลหุต

901 นาย สิริวัฒน์ จติวงษา

902 นาย ประกิต หิรัญเขต

903 นางสาว ชุตินันท์ บุตะโยธี

904 นาย วรายสุ สักขาพรม

905 นาย พิชญ์ สักขาพรม

906 นาย สุทัศน์ ตัง้อรุณ

907 นาย ธนธรณ์ ตัง้อรุณ

908 นาย ควร กองคิด

909 นาย จรูญวิทย์ สุนทรภกัดี

910 นาย ปรุเชษฐ์ สุนทรภกัดี

911 นางสาว

912 นาย สราวุธ รอดเกิด

913 นางสาว ณัฐวรรณ ปัญญาศรี

914 นาง จ านง เพียงราม

915 นาย ดง พยคัฆ์มะเริง

916 นาง อุไร พยคัฆ์มะเริง

917 นาย หนูไพร ชาหล่อน

918 นาย วุฒิชัย ชาหล่อน

919 นาย ปิยะณัฐ ชาหล่อน

920 นาย อุดม ด่านสูงเนิน
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921 นาย ประหยดั ปุ๊กกระโทก

922 นาง สมบูรณ์ พรมมาร

923 นาย ธนนนท์ ด่านนอก

924 นาย สมชาย ผลโสตร์

925 นาง ทิพวรรณ ผลโสตร์

926 นาย ภผูา ผลโสตร์

927 นาย ศิระ จนิดามนต์

928 นางสาว สุขุมาล ผลโสตร์

929 นาง เรณี ดวงสุขสุริยะ

930 นาย ปรัญญา เจริญธรรม

931 นางสาว มารินทร์ ดวงสุขสุริยะ

932 นางสาว สุภาวดี แซ่ลี้

933 นาง พัทธนันท์ ดชาวิบูลยส์ิริ

934 นาง ชนานันท์ จอนจอหอ

935 นาย ชนาวัฒน์ จอนจอหอ

936 นาย สมเกียรติ ลาดลา

937 นาง ลินดา ลวดลา

938 นาง มณีรัตน์ บุญมากระจา่ย

939 นาย สมพงษ์ สนโพธิ์กลาง

940 นาย ไพทูรย์ กล่อมจอหอ

941 ยาง เฉลิม สุปะก า

942 นาย วีระ สุปะก า

943 นาย สุพรรณ เฉยกลาง

944 นาย สมพงษ์ เฉยกลาง

945 นาง ชไมพร จนัทร์กลิน่

946 นาย สมบูรณ์ คลังเงิน

947 นาย ประกอบ มะเริงสิทธิ์
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948 รตต ประมวล ทองศรี

949 นาย สมศักดิ์ แก้วตะพาน

950 นางสาว มารีนา นวลพุดซา

951 นางสาว ประภาวรรณ ทองศรี

952 นาย สมภพ ทองศรี

953 นาย โสพัส ทองศรี

954 นาง สายฝน ทองศรี

955 นาย สมพงษ์ ซ้อนพุดซา

956 นางสาว สุพัตรา ชัยสูงเนิน

957 นาย พิสิษฐ์ เจริญสุข

958 นาง ปัทมา มุ่งช่วยกลาง

959 นาง ชะโลม สุนทรชัย

960 นาย โยธิน สุนทรชัย

961 นาย ธนยศ นินพุดซา

962 นางสาว จริยา สุนทรชัย

963 นางสาว อาภาวดี สุนทรชัย

964 นาย วัชระ สุนทรชัย

965 นาย อุทิศ ดอนกระโทก

966 นาย ประสิทธิ์ ศรีจตัุรัส

967 นาง ศิริลักษณ์ ศรีจตัุรัส

968 นางสาว วิรษา บุญมี

969 นางสาว หฤทัยชนก เนตินาค

970 นาย ธงชัย เนตินาค

971 นางสาว สกุลตรา ทือเกาะ

972 นาย อารักษ์ เลิศครบุรี

973 นาง อรทัย เลิศครบุรี

974 นาย อดิเรก แก้วกงพาน
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975 นาย วรินทร์ ลายทอง

976 นาย เนวิน การสมดี

977 นางสาว ณัฐพร การสมดี

978 นาย จ ารัส วันจนัทึก

979 นางสาว ศรุตา พหรมน้อย

980 นาง วาสนา มาละอินทร์

981 นางสาว สินินารถ มาละอินทร์

982 นาย ด า ประสาทศรี

983 นาย สุวิทย์ แก้วอินทรชัย

984 นางสาว ฐิติมา แก้วอินทรชัย

985 นาย เล็ก พิณจอหอ

986 นาย วิจยั ภกัดีกลาง

987 นาย เฉลิม พิณจอหอ

988 นาย วรวีร์ วาสุชาติ

989 นาง พนิดา ปลิงกระโทก

990 นางสาว รสริณ ธีรนนท์

991 นาง นวล เก่าจอหอ

992 นาง ปิยรัตน์ กล้าจอหอ

993 นาย อดิศักดิ์ กล้าจอหอ

994 นาย โอวาท กล้าจอหอ

995 นางสาสว วิลลภา ฉลาด

996 นางสาว วริศรา แก้วระวัง

997 นางสาว ปราณี ทิพยป์ระเสริฐ

998 นาย ประทีป สุขสูงเนิน

999 นาย ชินกฤต ดวดกระโทก

1000 นาย สมชาย ปราบงูเหลือม

1001 นางสาว นวินดา ไตรจอหอ
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1002 นาย จรัญ ไตรจอหอ

1003 นาย นิพนธ์ กล่องโพธิ์

1004 นางสาว น้ าอ้อย เรียบร้อย

1005 นาย เอกลักษณ์ เพียรโนนไทย

1006 นาย วิโรจน์ จนัดร

1007 นางสาว สวงค์ มุ่งแอบกลาง

1008 นาย สวาท มุ่งแอบกลาง

1009 นาย ธีรศักดิ์ ไกรหาญ

1010 นางสาว อัจฉราพร จารุจารีต

1011 นาง อโนชา พุทธมาตย์

1012 นาง กมลพรรณ ห่วงกระโทก

1013 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ตัง้

1014 นางสาว สุภาวดี นามชัยภมูิ

1015 นาง ใกล้รุ่ง สัญจรดี

1016 นางสาว ณิชานันท์ สัญจรดี

1017 นาย ภรูิพัฒน์ หินวิเศษ

1018 นาย ธนาคาร พลจอหอ

1019 นาย ธนพล พลจอหอ

1020 นาย สุรเดช หินวิเศษ

1021 นาย เศรษฐพงษ์ มึนกระโทก

1022 นางสาว เพลินพิศ พัฒนพูล

1023 นาง นงลักษณ์ โดนจอหอ

1024 นางสาว กรรณิกา ปีติโสภณ

1025 นาย ชัยพร จรจอหอ

1026 นาย วรจกัร กล้าจอหอ

1027 นาย วิรักษ์ ขอแนบกลาง

1028 นาย พิกุล หวังคุ้มกลาง
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1029 นาย ทนงพล ไชยณรงค์

1030 นาย ดนุพล มะเริงสิทธิ์

1031 นางสาว อรัญญา แอบเกษม

1032 นาย เศรษฐา พงศ์วงศ์หาญ

1033 นาย สุเชาว์ พลศักดิห์าญ

1034 นาย จกักฤษ ขอดวงกลาง

1035 นาย ชนะชัย ขอดวงกลาง

1036 นาย รวย บุญคุ้ม

1037 นางสาว จติติมา บุญคุ้ม

1038 นาย สมบัติ พรมสูงยาง

1039 นางสาว ธัญญารักษ์ ลอองศรี

1040 นาง น้อม มะเริงสิทธิ์

1041 นาย วินัย เขตจอหอ

1042 นาย ฐานันดร กล่อมจอหอ

1043 นาย มานิตย์ เสริญกลาง

1044 น้ าฟ้า กันโพธิ์

1045 กฤษณะ ภกัดีจอหอ

1046 นางสาว ศศิกานต์ ศักดา

1047 นาง ประยรู ดวงใหม่

1048 นาย หนุ่ย งาเกาะ

1049 นาย วุฒิภทัร  แก้วเขียว

1050 นาย ราม น้อยประวัติ

1051 นาย เส็ง แซ่ฉัว่

1052 นาย ศุภวิทย์ สวัสดิอ์ านวยโชค

1053 นาง เกศิณี บัวโทน

1054 นาย พีรพัฒน์ ธีรวาณิชกะ

1055 นางสาว กลมชนก ทาจ าปา
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1056 นาย สินชัย ตากกระโทก

1057 นาง ชนิดาภา สืบเสาะ

1058 นาย พุฒิพงศ์ ก่อกุศล

1059 นางสาว สาวิตรี นิลพรมนา

1060 นางสาว สนัญญา พานอ่ิมมะเริง

1061 นาง ฟ้าใส เมธีธรรมนิตย์

1062 นาย วินัย ทิพยร์อด

1063 นาย นันทพงษ์ ยดืพวก

1064 นาย ทวีศักดิ์ คลองบางลอ

1065 นาง นงลักษณ์ เกียรติกลาง

1066 นาย เสน่ห์ วิเชียรทอง

1067 นาง สมศรี รักษ์วิชา

1068 นาย พันกร แมลงทับทอง

1069 นาย อดิศร กลมค้างพลู

1070 นาง รจนา กลมค้างพลู

1071 นาย ไกรสร เสรีมานะกิจ

1072 นาง บุญทัน วิเศษจนิดาวัฒน์

1073 นางสาว วทันยา โลจรัส

1074 นางสาว ญาณิศา ทรงศัก

1075 นาง อนงค์ เต๊าะไธสง

1076 นาง จนัทร์ธิยา ผมงาม

1077 นางสาว ธนพร อินทร์จอหอ

1078 นาย ปรเมศร์ แสงศรี

1079 นาย สุดใจ ขันทองค า

1080 นางสาว ดอกไม้ ไชยค า

1081 นาง วรรณา อุดมสุข

1082 นาง ฐิติมา แท่นแก้ว



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1083 นาย อัจฉริยะพงษ์ จ ารูญ

1084 นางสาว อัจฉราภา จ ารูญ

1085 นาง ศจี จนัดร

1086 นาย สน่ัน จนัดร

1087 นาง จรรยา เลาะสันเทียะ

1088 นาย สงกรานต์ วังขนาย

1089 นาย สุทัศน์ เคาะสันเทียะ

1090 นาย อารีย์ เลาะสันเทียะ

1091 นาย จตุภมูิ เยน็หลักร้อย

1092 นาย ประหยดั อินทร์จอหอ

1093 นาย นันทวัฒน์ มั่งประยรู

1094 นางสาว ชุติกาญจน์ ดุยรัมย์

1095 นาย เดชฤทธิ์ ชาติจอหอ

1096 นางสาว ปัทมาภรณ์ ชาติจอหอ

1097 นางสาว ชิราพร ชวนโพธิ์

1098 นางสาว พัชรีญา พิมพา

1099 นาย วัชรพล กานอ้วน

1100 นาง ปราณี ยศพิมสาร

1101 นาง กถินทอง ไชยทองศรี

1102 นาย ดนัย ไชยทองศรี

1103 นาง ธนพร ก้อนแพง

1104 นาย เกรียงศักดิ ์ ตาแสง

1105 นาย วรกานต์ ตาแสง

1106 นางสาว ณัฐพร กล่องโพธิ์

1107 นาง ร าพึง อินทร์จอหอ

1108 นางสาว อัมพร อิทร์จอหอ

1109 นาย อุทิศ ดอนกระโทก
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1110 นาย เรืองวิทย ์ สุนทรชัย

1111 นางสาว ธัญญารักษ์ ลอองศรี

1112 นาง พัชรี สงสันเทียะ

1113 นางสาว กุลภคัณา นาชีวา

1114 นาย พัชรพล สงสันเทียะ

1115 นาย ปณชัย ช้อยสระน้อย

1116 นาย ชาญวิทย์ จวบกระโทก

1117 นาง ศรีผดุง วัชรวิชานันท์

1118 นาง วรรณพร แดงหมื่นไหว

1119 นางสาว ล าดวน คณะเสน

1120 นาย ธนชัย ไผ่โคกสูง

1121 นางสาว บัวผิน แขนสันเทียะ

1122 นาย มิตร จงจอหอ

1123 นางสาว หทัยชนก สนพะเนา

1124 นาย วัชระ ชอบค้า

1125 นาย สิงหรา ฝ้ายโคกสูง

1126 นางสาว อุดมศรี อัญญาโพธิ์

1127 นาย พันตรี ฐานไชยยิ่ง

1128 นาย สมเกียรติ ทนคง

1129 นางสาว ปรียานุช อินทสา

1130 นาย ชรินธร  อินทร์จอหอ

1131 นาย มงคล จงจอหอ

1132 นางสาว เยาวลักษณ์ กาส าโรง

1133 นาย ธนภมูิ มีภู่

1134 นางสาว กาญจนา  จอมเกาะ

1135 นาย อนันต์ วาดโคกสูง

1136 นางสาว อุไรพร นูพลกรัง



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1137 นาย มโน ปัญญา

1138 สมจติร โอนสันเทียะ

1139 นาย วีระพงษ์ สมานชัย

1140 นาย นพรัตน์ แก้วพลศรี

1141 ภทัรกร เพียรนภา

1142 อภญิญา โกรัมยี

1143 สุวนันท์ กล้าจอหอ

1144 นาย สุพจน์ ทิพยป์ระเสริฐ

1145 ชยนัต์ ตุมายา

1146 นางสาว กุลชา กองลัน่

1147 นาง พรศิลป์ กองลัน่

1148 นาย สมชาย อุทัยชาติ

1149 นาง แววมณี บานดี

1150 นาย จริาลักษณ์ บานดี

1151 นางสาว กฤษฏาภรณ์ กานตอุทัยชาติ

1152 นางสาว กุลสตรี บานดี

1153 นาง กาญจนธัธ โดนจอหอ

1154 นาย นะมนต์ โดนจอหอ

1155 นาย เกียรติสงคราม ศรีหาพล

1156 นาง ดาว ถวิลนอก

1157 นาง นารี เกียรติโคกกรวด

1158 นาย ภานุพงษ์ ฉอสันเทียะ

1159 นาง เบ็ญจวรรณ แป้นนางรอง

1160 นางสาว หทัยวรรณ แป้นนางรอง

1161 นางสาว จนัทิรา ค ามา

1162 นาย ด ารง เสยกระโทก

1163 นาย อธิพงศ์ เสนาคลัง



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1164 นางสาว พสุนิต แก้วเพ็ชร

1165 นาย สุธินนท์ โดนจอหอ

1166 นางสาว ฐิตารีย์ วรรณนรวัฒน์

1167 นางสาว วิภาวัลณ์ ดาวเศรษฐ

1168 นาย อภชิาต พ่ึงกลาง

1169 นาย สุวัจน์ กลิน่กุหลาบ

1170 นาย วันเที่ยง วิริยะพันธ์

1171 นาย ประพันธ์  จารัตน์

1172 นาย ลิขิต ชวนโพธิ์

1173 นางสาว ยพุาพรรณ  แก้วจอหอ

1174 นาง ปวีณสมร สุขพงษ์จติกุล

1175 นาง เจนจริา เจนปรุ

1176 นาย มานพ ชวดจอหอ

1177 นางสาว นภาพร พิพัฒน์

1178 นางสาว อมิตดา ถ่ายสูงเนิน

1179 นาย เทวัญ แก้วจอหอ

1180 นางสาว จลุีพร  แป้นนางรอง

1181 นาย ทักขิญ ทับจะบก

1182 นาย จรูญ ทับจะบก

1183 นางสาว พิไลศรี ทับจะบก

1184 นาย ศิริพงษ์ ช่างแยม้

1185 นาย สุเทพ จติรชัย

1186 นางสาว วดี ม่วงสนิท

1187 นางสาว ไพลิน จงจอหอ

1188 นาย พันธกานต์ เถากะโทก

1189 นาย นันทพัฒน์ อ่อนโคกสูง

1190 นาย ศราวุฒิ แปรโคกสูง



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

1191 นางสาว ปิยะดา จวนเกาะ

1192 นางสาว กรรณิกา รักกุศล

1193 นาย พนากร ขุนเกาะ

1194 นางสาว ธัญญา กลิน่กมล

1195 นาย ประเสริฐ แพร่งจอหอ

1196 นาย ประกิต แพร่งจอหอ

1197 นาง สุวรรณ แพร่งจอหอ

1198 นาย กัมปนาท แก้วจอหอ

1199 นาย สุลิชัย เดชสันเทียะ

1200 นางสาว กัญญารัตน์ เดชสันเทียะ


