
ท่ี อ ำเภอ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล รหัสสมำคม
1 ไชยา นาย กมล  ดิษณะ 1158
2 ไชยา นาง กรรณิกา  ช่วยเกิด 3836
3 ไชยา นาง กัญญามาศ  คงใหม่ 3115
4 ไชยา น.ส. ก่ิงดาว  ฤทธี 1610
5 ไชยา นาง ขนิษฐา  ไมทอง 3345
6 ไชยา นาง คมคาย  ขวัญดี 3586
7 ไชยา นาย จงรักษ์  ขุนช านาญ 3340
8 ไชยา นาง จรัญญา  อักษรประเสริฐ 2185
9 ไชยา นาง จรี  พรหมเช้ือ 485
10 ไชยา นาย จรูญ  คล้ายทอง 2884
11 ไชยา นาง จันทร์ญรัตน์  เทพทุ่งหลวง 1583
12 ไชยา นาง จันทิรา  มณีรัตน์ 1171
13 ไชยา นาง จ าเนียร  ดิษณะ 1651
14 ไชยา นาย จิรายุ  คงอุดหนุน 878
15 ไชยา นาง จุฑารัตน์  ศรีชัยชนะ 607
16 ไชยา นาย จุมพฏ  ศรีประดู่ 1617
17 ไชยา นาง เฉลิมรัตน์  ไมอินทร์ 1530
18 ไชยา นาง ชมช่ืน  ทองปราง 2466
19 ไชยา นาย ช านาญ  นาคเวียง 183
20 ไชยา นาง ชุดา  คงพรศิริ 2620
21 ไชยา นาง ชูศรี  พรหมคีรี 1480
22 ไชยา นาย ชูศักด์ิ  ฮ่ันเฉียง 686
23 ไชยา นาย แช่ม  อริยพรบ ารุง 2072
24 ไชยา นาง ดวงกมล  มากชูทรัพย์ 2035
25 ไชยา นาง ดวงตา  อินทรอักษร 185
26 ไชยา น.ส. ดารารัตน์  ไชยชะนะ 1564
27 ไชยา นาย ไตรรงค์  หิรัญรัตน์ 3197
28 ไชยา นาย ท้ิง  สังข์ประคอง 2318
29 ไชยา นาง ทิพวรรณ  วัฒนโสภา 3065
30 ไชยา นาง เทวี  อินทรก าเนิด 3685
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31 ไชยา นาง ธศก์นันท์  ผ่องศรี 3343
32 ไชยา นาย ธีระ  แก้วฟุ้ง 529
33 ไชยา นาย ธีระ  คชาอนันต์ 2896
34 ไชยา นาย นพปฎล  เกสรา 632
35 ไชยา นาง นพรัตน์  จ าเนียร 3218
36 ไชยา นาย นรินทร์  คชาอนันต์ 2831
37 ไชยา นาง นวลศรี  สุดาจันทร์ 2834
38 ไชยา นาง นันทพร  ร่าหมาน 3686
39 ไชยา นาง นัยรัตน์  บดินทร์ธนวิทย์ 1468
40 ไชยา นาย นิกร  จอมพิทักษ์ 600
41 ไชยา นาง นิตยา  คงระเร่ือย 527
42 ไชยา นาย นิพนธ์  มีชัย 3719
43 ไชยา นาย นิยม  เช้ือพราหมณ์ 531
44 ไชยา นาง บัวศรี  รัตนอารักขา 1489
45 ไชยา นาย ประกิจ  การุณนราพร 2207
46 ไชยา นาย ประพันธ์  จันทร์อุทัย 1726
47 ไชยา นาง ประไพ  เหล่ียววงศ์ภูธร 1584
48 ไชยา นาง ประภา  อินทจักร 3711
49 ไชยา นาง ประยงค์  ทวีช่ืน 1256
50 ไชยา นาย ประยงค์  นาคน้อย 182
51 ไชยา นาย ประยูร  ยังสกุล 186
52 ไชยา นาย ประสงค์  ศรีสุจริต 1241
53 ไชยา นาย ประสิทธ์ิ  เรืองวัชรินทร์ 530
54 ไชยา นาย ปรีชา  เทพนวล 1488
55 ไชยา นาง ปรีดา  ทิพย์บรรพต 170
56 ไชยา นาง ปรีดา  มุสิโก 3815
57 ไชยา นาย พณิช  ยังรุ่งนนท์ 3827
58 ไชยา นาย พรศักด์ิ  อ่ าใหญ่ 3737
59 ไชยา นาย พิทักษ์  ปรุงเหล็ก 103
60 ไชยา นาย พินิจ  ปรุงเหล็ก 1188
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61 ไชยา นาง พีระวรรณ  ปรุงเหล็ก 104
62 ไชยา นาง พูลสุข  จุลกัลป์ 2268
63 ไชยา นาง เพ็ญศรี  มนเนียม 181
64 ไชยา นาง เพียงใจ  มีชัย 3718
65 ไชยา นาง โพธ์ิศรี  เผือกสวัสด์ิ 1908
66 ไชยา นาง เฟ่ืองจิต  ไวทยินทร์ 474
67 ไชยา นาย ภัทร์ธนพงศ์  ช่ืนพิศาล 2470
68 ไชยา นาง ภาวิณี  มีแสง 609
69 ไชยา น.ส. มณฑา  รงพรหม 1531
70 ไชยา นาย มนัส  สังข์ฉิม 2614
71 ไชยา นาง มนิตา  ช่ืนพิศาล 2467
72 ไชยา นาย มาโนชญ์  คงระเร่ือย 528
73 ไชยา นาง ยวงศรี  นาคเวียง 184
74 ไชยา นาง ยินดี  ช่วยอยู่ 2005
75 ไชยา นาง ยุพิน  เพชรพร้ิม 3355
76 ไชยา นาง รัชนี  การุณนราพร 2232
77 ไชยา น.ส. รัชนี  เวชเตง 1352
78 ไชยา นาง รัตนา  สังข์ประคอง 19
79 ไชยา น.ส. รุจิรา  เกตุรัตน์ 3247
80 ไชยา นาง รุจิรา  จันทร์อุทัย 566
81 ไชยา นาง ลัดดา  เทพพิมล 239
82 ไชยา นาง ลิลาวรรณ  ทองพรหม 1750
83 ไชยา น.ส. วนิดา  นวลมีช่ืน 1285
84 ไชยา นาง วนิดา  วัชรโศภิษฐกุล 2872
85 ไชยา นาง วรรณี  ถึงแก้ว 1828
86 ไชยา น.ส. วรลักษณ์  ล้ิมเจริญ 1286
87 ไชยา นาง วราภรณ์  วิชัยวัชรินทร์ 2686
88 ไชยา น.ส. วลัยพร  วีระวงศ์ 3463
89 ไชยา นาย วสันต์  สุดาจันทร์ 309
90 ไชยา นาย วัฒนะ  สาลี 608
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91 ไชยา พ.อ.อ วัฒนิคม  เหล่าเก้ือ 589
92 ไชยา น.ส. วาทินี  มุสิโก 1290
93 ไชยา นาย วารินทร์  เพชรศรี 1398
94 ไชยา นาย วิจิตร  ทิพย์บรรพต 171
95 ไชยา นาย วิเชียร  อินทร์ทิพย์ 3572
96 ไชยา นาย วิริโย  หนูสังข์ 3331
97 ไชยา นาย วิเลิศ  จีนเจริญ 3386
98 ไชยา น.ส. วิไลภรณ์  เกสรา 631
99 ไชยา นาง วิไลวรรณ  โซ่มาลา 3828
100 ไชยา นาย วิวัฒน์  แจ้งอักษร 3862
101 ไชยา นาง ศรีสุดา  เพชรพงศ์ 2109
102 ไชยา น.ส. ศศิธร  ทวิชสังข์ 2085
103 ไชยา นาง ศิรดา  แท่นนิลกุล 3116
104 ไชยา นาย ศิริพงศ์  ศรีสวัสด์ิ 532
105 ไชยา นาง ศิริมา  แสงสุวรรณ์ 3337
106 ไชยา นาง สถิพร  ชูกุล 1186
107 ไชยา นาย สมเกียรติ  ช่วยย้ิม 412
108 ไชยา นาย สมคิด  นิลเอ่ียม 29
109 ไชยา นาย สมทรง  วัชรโศภิษฐกุล 2871
110 ไชยา นาย สมนึก  มาฆทาน 187
111 ไชยา นาย สมบุญ  ผอมกลัด 2622
112 ไชยา ร.ต.ต สมบูรณ์  จุลกัลป์ 2269
113 ไชยา นาย สมมิตร  พรหมเช้ือ 2549
114 ไชยา นาย สะอาด  ร่าหมาน 3437
115 ไชยา นาง สัจพร  องอาจ 3215
116 ไชยา นาย สาธิต  ช่วยเกิด 3844
117 ไชยา นาง สายตา  แสงเดช 1833
118 ไชยา น.ส. สุกัญญา  แก้วมณี 2301
119 ไชยา น.ส. สุจิรา  ผ่องศรี 606
120 ไชยา นาง สุนันท์  ศรียาภัย 3339
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121 ไชยา นาง สุนันทา  เหล่าเก้ือ 588
122 ไชยา นาย สุนัย  แสงสุวรรณ์ 3338
123 ไชยา นาง สุปราณี  มาฆทาน 180
124 ไชยา นาง สุปรียา  จุลกัลป์ 1465
125 ไชยา นาง สุพรรณี  อ่ าใหญ่ 3842
126 ไชยา นาย สุรศักด์ิ  อักษรสาร 1413
127 ไชยา นาง สุวารี  บุญทรง 3419
128 ไชยา นาง สุสัญญา  เพ็งมรดก 2084
129 ไชยา นาง เสาวนีย์  ปิตตาระโพ 1712
130 ไชยา นาง เสาวภา  ยังรุ่งนนท์ 1282
131 ไชยา นาง แสงทอง  ศรีสุจริต 1240
132 ไชยา น.ส. โสภิตา  เพ่ิมพูล 1751
133 ไชยา นาย องอาจ  อินทกลับ 1926
134 ไชยา นาย อมฤต  ช่วยอยู่ 2004
135 ไชยา นาง อรชร  คล้ายทอง 2883
136 ไชยา น.ส. อรพิน  สันเส็น 2012
137 ไชยา นาย อรุณ  ชูศรี 2526
138 ไชยา นาง อ้อมทิพย์  ใสสะอาด 1827
139 ไชยา นาย อัจฉริย  มีแสง 2083
140 ไชยา นาง อัญชลี  สังข์ฉิม 2613
141 ไชยา นาง อ านวย  อินทจันทร์ 2970
142 ไชยา นาง อุดมลักษณ์  สุทธิฤทธ์ิ 99
143 ไชยา นาง อุทัย  ผอมกลัด 2623
144 ไชยา นาย อุปนันท์  อักษรประเสริฐ 2172
145 ไชยา นาง อุษา  นิลเอ่ียม 28
146 ไชยา นาง โอฎฐา  นาคทองคง 188
147 ท่าฉาง นาง กานดา  พุ่มเพชร 3532
148 ท่าฉาง นาง เกษณีย์  นุรักษ์ 3188
149 ท่าฉาง น.ส. เกสร  เง่าวิจิตร 2267
150 ท่าฉาง น.ส. ขวัญใจ  กัลป์สุทธ์ิ 3360
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151 ท่าฉาง นาง คนึงนิจ  สุขสวัสด์ิ 1560
152 ท่าฉาง นาง งามช่ืน  ทับทิมเดิม 526
153 ท่าฉาง น.ส. จรรยา  ทองมีเพชร 2285
154 ท่าฉาง นาง จรรยา  ไสสุวรรณ 808
155 ท่าฉาง นาย จเร  ทองมีเพชร 1336
156 ท่าฉาง นาย จารึก  สองเมือง 1991
157 ท่าฉาง นาย จ าเนียร  ชูด าดี 371
158 ท่าฉาง นาง จิตติมา  ร่มโพธ์ิขวัญ 2070
159 ท่าฉาง นาง จินตนา  ศักดา 483
160 ท่าฉาง นาง จิรดา  สุริยมาตร 1331
161 ท่าฉาง นาง จีรวรรณ  วงศ์อนันต์สิริ 3459
162 ท่าฉาง นาย ชาญยุทธ  ไชยวงศ์ 3700
163 ท่าฉาง นาย ช านาญ  นิลเวช 877
164 ท่าฉาง นาย ดนุพล  จันทร์สน 3839
165 ท่าฉาง นาย เดโช  เพ่ิมพารารักษ์ 1771
166 ท่าฉาง นาง ทัศนีย์  แก้วสุก 3358
167 ท่าฉาง นาง ทิพวรรณ  รักษาพราหมณ์ 2815
168 ท่าฉาง นาง นวรัตน์  รัตนะ 1776
169 ท่าฉาง นาง นวลนุช  สวัสด์ิวงศ์ 2992
170 ท่าฉาง น.ส. นันท์นภัส  เล่ืองสุนทร 2530
171 ท่าฉาง นาง นันทา  ภูมิพาณิชย์ 2312
172 ท่าฉาง นาย นิคม  ส าลี 1695
173 ท่าฉาง นาง นิตย์ประภา  เอ้งเหมาะ 2139
174 ท่าฉาง นาง นิตยา  แก้วบัวทอง 3452
175 ท่าฉาง นาง นิตยา  แก้วอ าดี 512
176 ท่าฉาง นาง นิตยา  วัฒนโสภา 3564
177 ท่าฉาง นาย นิวัติ  โสกรรณิตย์ 797
178 ท่าฉาง ร.ต.ท บรรเจิด  รัตนะ 3841
179 ท่าฉาง นาย บัญญัติ  ทีปะปาล 355
180 ท่าฉาง นาง บุญนัด  อรุโณรัตน์ 567
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181 ท่าฉาง นาง ปณยา  สงสมอ 3794
182 ท่าฉาง นาง ปณีทา  อินทรอักษร 1774
183 ท่าฉาง นาง ปทุมรัตน์  ฉัตรทอง 683
184 ท่าฉาง นาง ประทุม  รุ่งรัตน์ 2851
185 ท่าฉาง นาง ประพิชญ์  พงศ์สุวรรณ 368
186 ท่าฉาง นาง ประภาวดี  แสงมณี 752
187 ท่าฉาง นาย ประมินทร์  จันทร์สน 3852
188 ท่าฉาง นาย ประยุทธ  จินตนพันธ์ 814
189 ท่าฉาง นาง ประยูร  สินธู 2839
190 ท่าฉาง นาย ประเสริฐ  อรุโณรัตน์ 568
191 ท่าฉาง นาย ปราโมทย์  โชติปาละกุล 1306
192 ท่าฉาง นาย ปราโมทย์  สงสมอ 3795
193 ท่าฉาง นาง ปริศนา  ทองคลองไทร 3509
194 ท่าฉาง นาย ปรีชา  สมภักดี 3803
195 ท่าฉาง นาย พนัส  ไชยนาเคนทร์ 3407
196 ท่าฉาง นาง พยอม  เวชสุวรรณ 232
197 ท่าฉาง นาง พวงจันทน์  บัวอ่อน 3359
198 ท่าฉาง นาย พัชรินทร์  รักษาพราหมณ์ 2842
199 ท่าฉาง น.ส. พิกุล  ชาญเสนาะ 3096
200 ท่าฉาง นาย พิพัฒน์  เอ้งเหมาะ 2440
201 ท่าฉาง นาย พิสัณห์  เหมาะประมาณ 754
202 ท่าฉาง นาย พิสิฏฐ์  ภูมิไชยา 1758
203 ท่าฉาง นาย ไพรัช  ทับทอง 2162
204 ท่าฉาง นาง ภณิดา  พิมพ์พงษ์ 809
205 ท่าฉาง นาย มโน  พงศ์สุวรรณ 369
206 ท่าฉาง นาง มาลินี  พาหะมาก 1277
207 ท่าฉาง นาง ยวนตา  จันทร์สน 3854
208 ท่าฉาง นาง เยาวรี  ปล่องบรรจง 802
209 ท่าฉาง นาย เย้ียน  จินตนพันธ์ 2419
210 ท่าฉาง นาง ระวีวรรณ  สุขประเสริฐ 2069
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211 ท่าฉาง นาง ราตรี  แก้วรักษา 1394
212 ท่าฉาง นาง ราศรี  แพวิเศษ 3357
213 ท่าฉาง นาง เรขา  นุรักษ์ 807
214 ท่าฉาง นาง ลักขณา  พรหมวิเศษ 3704
215 ท่าฉาง นาง ลาวัณย์  ภูมิไชยา 3759
216 ท่าฉาง นาง วัจนา  นิลสดใส 217
217 ท่าฉาง นาง วันทนา  ทองสาลี 458
218 ท่าฉาง นาย วารินทร์  ชูทิพย์ 1136
219 ท่าฉาง นาย วิชิต  ฤทธิคง 1009
220 ท่าฉาง นาย วิรัตน์  พุ่มเพชร 3666
221 ท่าฉาง นาง วิไล  ชูด าดี 370
222 ท่าฉาง นาง วิไลวรรณ  โยงราช 1775
223 ท่าฉาง นาง ศศิธร  รัตนอรุณ 2812
224 ท่าฉาง นาย สถิต  รักษาพราหมณ์ 517
225 ท่าฉาง น.ส. สนิท  ฤทธิอา 2068
226 ท่าฉาง นาง สมใจ  ชัยศิริ 3545
227 ท่าฉาง น.ส. สมใจ  นราหุตพล 3506
228 ท่าฉาง นาย สมชาย  จินตนพันธ์ 819
229 ท่าฉาง นาง สมบูรณ์  กันณรงค์ 1787
230 ท่าฉาง นาง สมศรี  สองเมือง 1990
231 ท่าฉาง นาง สมศรี  อินทร์จันทร์ 460
232 ท่าฉาง นาย สายัณห์  อินทร์จันทร์ 624
233 ท่าฉาง นาย สายัณห์  อินทรอักษร 1773
234 ท่าฉาง น.ส. สารภี  แก้วมีศรี 3138
235 ท่าฉาง นาง สารภี  เหมาะประมาณ 755
236 ท่าฉาง น.ส. สาล่ี  จันทรพิมล 459
237 ท่าฉาง นาย ส าเริง  ศักดา 484
238 ท่าฉาง นาง สิริจันทร์  ทองพัฒน์ 784
239 ท่าฉาง นาง สิริลักษณ์  ตรียวง 890
240 ท่าฉาง นาย สุขสกูล  พัฒน์ยัง 1345
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241 ท่าฉาง นาง สุจิตรา  อินทร์จันทร์ 623
242 ท่าฉาง นาย สุชาติ  กันณรงค์ 1777
243 ท่าฉาง นาง สุนทรา  คงมะลวน 218
244 ท่าฉาง นาง สุนิพร  จันทร์จิรเสถียร 3029
245 ท่าฉาง นาง สุนี  ขุนอ าไพ 489
246 ท่าฉาง นาง สุเนตรา  นุ้ยสวี 753
247 ท่าฉาง นาย สุพร  ทองคลองไทร 3402
248 ท่าฉาง น.ส. สุภัทสร  แก้วอ่อน 1720
249 ท่าฉาง นาย สุรศักด์ิ  เกียรตินอก 3271
250 ท่าฉาง นาย เสรี  อ้ิววังโส 3460
251 ท่าฉาง นาง เสาวนีย์  อินทสมบัติ 1760
252 ท่าฉาง นาย โสภณ  พาหมะ 2059
253 ท่าฉาง น.ส. อรพินท์  พรหมเกิด 2067
254 ท่าฉาง นาง อัมพวัน  สุขสว่าง 1645
255 ท่าฉาง นาย อาณัติ  จันทร์อยู่ 2570
256 ท่าฉาง นาง อารยา  อินทร์ท่าฉาง 3627
257 ท่าฉาง นาง อ าไพ  คงไชย 3186
258 ท่าฉาง น.ส. อิศรา  ทองมา 3833
259 ท่าฉาง นาง อุบลวรรณ  จินตนพันธ์ 812
260 ท่าชนะ นาง กัลโสม  จุนเด็น 3090
261 ท่าชนะ นาย กิตติโชค  คงอภัย 813
262 ท่าชนะ นาย โกสนธ์  ด้วงโยธา 207
263 ท่าชนะ นาง เครือวัลย์  ฆ้องส่งเสียง 1182
264 ท่าชนะ นาง จงกลนี  ช่วยตน 3350
265 ท่าชนะ นาง จงดี  จรัสจรูญฤทธ์ิ 150
266 ท่าชนะ นาย จรินทร์  ชูนาวา 2624
267 ท่าชนะ นาง จรีพร  อินทเจียด 677
268 ท่าชนะ นาย จันทโชติ  ภู่ศิลป์ 363
269 ท่าชนะ นาย จ าเริญ  เพ็ญธนะมณี 3877
270 ท่าชนะ น.ส. จิตราวดี  บัวเจริญ 1571
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271 ท่าชนะ นาง จูรีย์  โระอีน 3082
272 ท่าชนะ นาง เจียระไน  แก้วน้ าเพชร 441
273 ท่าชนะ นาง ชไมพร  แก้วอ าไพ 2577
274 ท่าชนะ นาย ชะเอม  จันทร์นวล 3176
275 ท่าชนะ น.ส. ชูศรี  ขจรบุญ 3124
276 ท่าชนะ นาย ชูศักด์ิ  ชัชวาลย์ 1699
277 ท่าชนะ นาย ณรงค์  จันทรพิมล 147
278 ท่าชนะ นาย ณรงค์  รัตนอมตกุล 2110
279 ท่าชนะ นาง ดวงรัตน์  บุญศรี 2254
280 ท่าชนะ นาง ทรงศรี  สุวรรณรัตน์ 717
281 ท่าชนะ นาย ทรรศน์วรรธน์  ทับเนียม 143
282 ท่าชนะ นาง ทัศนีย์  จิตจ า 445
283 ท่าชนะ นาง ทัศนีย์  ชัยรัตน์ 433
284 ท่าชนะ นาย ธีระ  จันทร์แสง 1550
285 ท่าชนะ น.ส. ธีราวรรณ  จันทร์แสง 3872
286 ท่าชนะ นาง นงณภัทร  กร าเสน 3294
287 ท่าชนะ นาง นงเยาว์  บัวหลวง 3495
288 ท่าชนะ นาย นันทชาติ  บุญชาติ 3318
289 ท่าชนะ นาง นันทวัน  นุ้ยสวี 771
290 ท่าชนะ นาย นันโท  ธรรมรักษา 2469
291 ท่าชนะ นาง นิภา  นาคเมือง 741
292 ท่าชนะ น.ส. นิภาพร  รักบ ารุง 3270
293 ท่าชนะ นาย บุญเกียรติ  พรหมสรปสันน์ 2748
294 ท่าชนะ นาง บุญอยู่  จีระเจริญพงศ์ 773
295 ท่าชนะ นาง บุษบา  จีนชูแก้ว 3291
296 ท่าชนะ นาง เบญญาภา  แพ่งภิรมย์ 2798
297 ท่าชนะ น.ส. ประกายกาญจณ์  รอดทิม 3876
298 ท่าชนะ นาง ประทีป  ขาวจีน 226
299 ท่าชนะ นาง ประทุม  ฉายากุล 397
300 ท่าชนะ น.ส. ประภาศรี  ศรีวิศาล 3557
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301 ท่าชนะ นาย ประเสริฐ  จันทร์ทอง 3368
302 ท่าชนะ นาย ปริญญา  อินทเจียด 676
303 ท่าชนะ นาง ปรินันท์  จันทร์เพชรคง 3161
304 ท่าชนะ นาย ปรีชา  แพ่งภิรมย์ 2799
305 ท่าชนะ นาย เปล้ือง  ขวัญรอด 783
306 ท่าชนะ นาง พจนา  พรหมสรปสันน์ 2749
307 ท่าชนะ น.ส. พรทิพย์  หาญญา 3125
308 ท่าชนะ นาง พรสวัสด์ิ  ไชยพิทักษ์ 2589
309 ท่าชนะ นาง เพ็ญมาศ  เพชรรัตน์ 3385
310 ท่าชนะ นาง เพลินจิต  ศิริวัฒนปราโมทย์ 205
311 ท่าชนะ นาย ไพโรจน์  จิตจ า 447
312 ท่าชนะ น.ส. ภทพร  อินทอง 1711
313 ท่าชนะ นาง ภิญญา  อ่อนน้อม 442
314 ท่าชนะ นาง ภิญญา  อ่อนน้อม 3600
315 ท่าชนะ นาย มงคล  สุวรรณรักษ์ 49
316 ท่าชนะ นาง มณฑา  รัฐวิเศษ 667
317 ท่าชนะ นาง มาลี  จันทร์อุดม 627
318 ท่าชนะ นาง ลดาวรรณ  มีช้าง 3160
319 ท่าชนะ นาง ละออง  จันทร์แสง 2777
320 ท่าชนะ นาง ลัดดา  พรหมหิตาธร 3491
321 ท่าชนะ นาง วรรณี  ภู่ศิลป์ 364
322 ท่าชนะ นาง วรรณี  ส าเภา 1260
323 ท่าชนะ นาง วัชรี  ไกรเทพ 1457
324 ท่าชนะ นาง วันทนา  ชมโฉม 689
325 ท่าชนะ นาง วาสนา  สุริยันต์ 3387
326 ท่าชนะ นาย วิจารณ์  จันทรัตน์ 1680
327 ท่าชนะ นาย วิชาญ  ภักดีเรือง 2810
328 ท่าชนะ นาย วิฑูรย์  สอนจันทร์ 2253
329 ท่าชนะ นาย วินัย  รัฐวิเศษ 668
330 ท่าชนะ นาย วิศิษฎ์  เมืองแมน 146
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331 ท่าชนะ นาย วิสิฎฐ  ทุ่มทวน 1500
332 ท่าชนะ นาย วีระ  แท่นนาค 432
333 ท่าชนะ น.ส. ศรัญญา  วงษ์ประยูร 2336
334 ท่าชนะ นาง ศิริพร  จันทร์นวล 3175
335 ท่าชนะ นาง ศุภนิตย์  ธรรมรักษา 2468
336 ท่าชนะ นาย สกุล  แสงจันทร์ 1520
337 ท่าชนะ นาย สมบูรณ์  ตุงโสธานนท์ 145
338 ท่าชนะ นาย สมบูรณ์  อ่อนน้อม 774
339 ท่าชนะ นาย สมผล  จีนชูแก้ว 3047
340 ท่าชนะ นาย สมพนธ์  มีเหล็ก 3102
341 ท่าชนะ นาง สมร  เหยียบสูญ 1619
342 ท่าชนะ นาย สมศักด์ิ  จีระเจริญพงศ์ 772
343 ท่าชนะ นาย สมศักด์ิ  พรหมหิตาทร 3555
344 ท่าชนะ นาย สวัสด์ิ  วงศ์พิทักษ์ 709
345 ท่าชนะ นาง สอ้ิง  จันทรพิมล 148
346 ท่าชนะ นาย สันติ  ขาวจีน 225
347 ท่าชนะ นาง สาคร  พรหมหิตาทร 3556
348 ท่าชนะ นาง ส ารวม  แท่นนาค 431
349 ท่าชนะ นาย ส าราญ  ศิริวัฒนปราโมทย์ 206
350 ท่าชนะ นาย สุชาติ  แก้วน้ าเพชร 587
351 ท่าชนะ นาย สุดจิต  ไชยพิทักษ์ 2588
352 ท่าชนะ นาง สุนีย์  ตุงโสธานนท์ 144
353 ท่าชนะ น.ส. สุนีย์  แสงสิทธ์ิ 3163
354 ท่าชนะ นาย สุวิทย์  แก้วอ าไพ 2576
355 ท่าชนะ นาย เสง่ียม  พรหมศักด์ิ 3146
356 ท่าชนะ นาง โสฬส  เมืองแมน 845
357 ท่าชนะ นาง หทัยรัตน์  เผือกสวัสด์ิ 1458
358 ท่าชนะ นาง หนูวาสน์  พราหมณ์เอม 800
359 ท่าชนะ นาย อดิศักด์ิ  ปราชญ์อักษร 1534
360 ท่าชนะ นาง อนุรัตน์  ทับเนียม 142
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361 ท่าชนะ นาง อภิชญา  ปราชญ์อักษร 1535
362 ท่าชนะ นาง อัจฉรี  เป้าทอง 2730
363 ท่าชนะ นาง อาภาสิริ  มีเหล็ก 3103
364 ท่าชนะ นาง อารีย์  ชัยศิริ 3129
365 ท่าชนะ นาง อ านวย  เทพทอง 1620
366 ท่าชนะ นาง อุทัยวรรณ  สุวรรณรักษ์ 50
367 ท่าชนะ นาง อุบล  ทรัพย์สุนทร 688
368 วิภาวดี น.ส. กรรณิการ์  กุศลชู 2046
369 วิภาวดี นาง จิราภรณ์  พรหมสวาสด์ิ 3753
370 วิภาวดี นาย เจริญ  แก้วสุก 738
371 วิภาวดี นาย ประยุทธ  ธรรมวิโรจน์ 673
372 วิภาวดี นาย ประสิทธ์  พรหมสวาสด์ิ 3754
373 วิภาวดี นาง เปรมวดี  หอมช่ืน 927
374 วิภาวดี นาง พรรณี  อาวุธ 2655
375 วิภาวดี นาง พิมพรรณ  สุวรรณโกศัย 2917
376 วิภาวดี นาย ภลศักด์ิ  ทองพัฒน์ 281
377 วิภาวดี นาง ยุพเรศ  ไทยเสน 2057
378 วิภาวดี นาง ลดาวัลย์  หมกแดง 2913
379 วิภาวดี นาย วินัย  กล่อมเมือง 2682
380 วิภาวดี นาย วิรัตน์  คงจ าเนียร 2654
381 วิภาวดี นาย สมพงษ์  ลีลาวรกุล 875
382 วิภาวดี นาย สมหวัง  ปาลคเชนทร์ 2636
383 วิภาวดี นาย ส าราญ  วรรณศรี 2907
384 วิภาวดี นาย ส าเริง  มีเพียร 626
385 วิภาวดี นาง สุมาลี  กล่อมเมือง 2683
386 วิภาวดี นาง สุมาลี  ศรีชาย 2856
387 วิภาวดี นาย เสนอ  ไทยเสน 2058
388 วิภาวดี นาง อัมพร  ปาลคเชนทร์ 2646


