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35 นายสมเกียรติ คงห้วยรอบ 70 นายอ านวย ชวดเปีย
1 นางส ารวย เอื้องเงิน 36 รตต สามารถ เมืองแมน 71 นายสุวรรณ ค าวงศ์
2 นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ์ 37 นางอนงค์ พึง่สุข 72 นางศุภณี วิทยารัตน์
3 นางซ่อนกล่ิน สุวรรณโอสถ 38 นายจ าแลง พึง่สุข 73 นายชิ้น วิทยารัตน์
4 นายสุนันท์ โสรส 39 นายสัมพันธ์ จุ้ยดอนกลอย 74 นายนิพนธ์ ลิลา
5 นางนฤมล โพธิศ์รี 40 นางสมควร สุขาวิญญา 75 นายพยับ ค ากลึง
6 นางนพรัตน์ สงฆรั์กษา 41 นางมณิต สวรรคทัต 76 นายพันศักด์ิ จันทวงษ์
7 นางสุรีพร วารุกา 42 น.ส.สุวรรณ สวรรคทัต 77 นส.สุมาลี วิเชียรวรรณ
8 นางอัญชลี สุคนธชาติ 43 นส.จ าปี มธุรส 78 นส.ส้มแก้ว แข่งเพ็ญแข
9 นางเผชิญ อินเทศ 44 นายฉลอง มธุรส 79 นางอารี วิทยารัตน์

10 นายสมบุญ อิ่มโอษฐ์ 45 นางละมาย สวรรคทัต 80 นางประคอง ลิลา
11 นางรัดดา ทวีกสิกรรม 46 นายสังวาลย์ เพ็ชรชัย 81 นายสมนึก กมลมาลย์
12 นางวิภาวรรณ หอมกิจ 47 นายสวิด ศรีวิลัย 82 นายประเสริฐ เพ็ญพันธ์นาค
13 นายอดุลย์ ปาทาน 48 นายวิชัย แตงทอง 83 นายสมนึก จินกสิกิจ
14 นางสุนีย์ เผ่าชวด 49 นางทองมี สิทธิเขตกรณ์ 84 นางเล็ก เพ็ชรมีค่า
15 นายขวัญชัย คงห้วยรอบ 50 นางวงเดือน ศรีสรรค์ 85 นายสมเกียรติ สามัญเขตรกิจ
16 นายสมยศ คงห้วยรอบ 51 นางเรณู แข็งสาริกรณ์ 86 นางบังเอิญ ธรรมวงศ์
17 นางสังวาลย์ หาญธัญกรณ์ 52 น.ส.สมัย เล่าเร่ือง 87 นางสายัณห์ สมานทกสิกรณ์
18 นายอ านาจ วารุกา 53 นางอ าพร พยัพศรี 88 นางอุไร ว่องเขตรการณ์
19 นายตระกูล พูลพันธ์ 54 นายหวล รัตนสูตร์ 89 นส.อมรา ตุ่นยา
20 นางสุพี ชื่นสมบัติ 55 นางนพคุณ ประนต 90 นางสมจิต ตุ่นยา
21 นส.แพรวพรรณ คงรอด 56 นางกัญญาภัค คุ้มกัน 91 นายส ารวย ตุ่นยา
22 นางบรรเจิด ไวสาริกิจ 57 นางนกแก้ว มลทิน 92 นางน้อย ลิลา
23 นายวินัย ไวสาริกิจ 58 นายสุบิน วิทยารัตน์ 93 นางน้ าฝน เพ็ญพันธ์นาค
24 นางมะลิวัลย์ กมลมาลย์ 59 นางก าไร ช้างเงิน 94 นางมะยม จิตรพา
25 นส.มานิตย์ สุพรรณ 60 นางวันเพ็ญ สุขสุทธิ์ 95 นางระยอง ว่องเขตรการณ์
26 นายมานิตย์ สุพรรณ 61 นางนิภาพรรณ จันทวงษ์ 96 นางลาวัลย์ เพ็ญพันธ์นาค
27 นส.ฉลอง รุทธการ 62 นส อุดมศรี แข็งสาริกิจ 97 นางสัญญา วิสิทธิ์
28 นส.นวลนภา ลิลา 63 นายสุรินทร์ ช้างเงิน 98 นางส าราญ สมานทสิกรณ์
29 พต.ประจบ แกล้วเขตรการ 64 นายบรรจบ ลิลา 99 นางสุมาลี สุขส าราญ
30 นายปรีชา เจนสาริกรณ์ 65 นางมณเท๊ยร เหล่าเมือง 100 นายเผอิญ เพ็ญพันธ์นาค
31 นางลัดาวัลย์ เจนสาริกรณ์ 66 นางสุดใจ วิทยารัตน์ 101 นายเสง่ียม เพ็ญพันธ์นาค
32 นางศรีนวล สุขภิรมย์ 67 นส.บังอร วิทยารัตน์ 102 นายกฤษดา สุขาวิญญา
33 นส.สมจิตร อ าดวลตาล 68 นางวรรณา ค ากลึง 103 นางองุ่น เผ่าชวด
34 นายชัยวัฒน์ โหมดเทศ 69 นายสนอง  ท้วมท า 104 นส.ศิวาพร  สุขเกตุ
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105 นางล้ินจี่ เจนสาริกรณ์ 142 นางนิต  เจนสาริกรณ์ 178 นางจ าปา  บุญอาจ
106 นางบรรจง พงษ์โสภณ 143 นายสมศักด์ิ  จันทวงษ์ 179 ร.ต.ต.วีระเชษฐ  เฟือ่งแสง
107 นายบรรจบ เจตน์กสิการณ์ 144 นส.ศุภษร  แสนทวีสุข 180 นายอนันต์  กระนัย
108 น.ส.ส าเนียง เจริญผล 145 นายสมควร  สามัญเขตรกิจ 181 นางอนงค์เครือ  รัตนสูตร์
109 นางล าใย สวรรคทัต 146 นางประกอบ  เจนสาริกิจ 182 นายถวิล  รัตนวรรณ์
110 นส.อ านวย อ าภัยบุญ 147 นส.ดรุณี  มีปัญญา 183 น.ส.วันเพ็ญ  ค ากลึง
111 นายชัยโย อินทสิทธิ์ 148 นส.ทองเรียม  อินทรศักด์ิ 184 นางนันทา  ไผ่เทศ
112 นางปรานอม จินกสิกิจ 149 นางจิตรา  วงศ์เฉลียว 185 น.ส.เบ็ญจา  รัตนา
113 นางมุกดา จันทร์ส าเภา 150 นายประทีป  ไผ่เทศ 186 นางหอมกลุ่น  บุญยัง
114 นายเกรียงศักด์ิ เจตน์กสิการณ์ 187 นางฉลวย  คงเงิน
115 นายสมาน เจนสาริกรณ์ 151 นางก าไร  สุมังสะ 188 นางทองอาบ  ชังชั่ว
116 นายอุทัย โหมดเทศ 152 นางวัชรี  หลากสุขถม 189 นางทับทิม  บัวทอง
117 นายสาคร สามัญเขตรกรณ์ 153 นายระเบียบ  คุ้มเมือง 190 นางบุญช่วย อินทสุวรรณ์
118 นายสมนึก เชื้อไทย 154 นายจิตร์  อินทปัต 191 นายปรีชา  ขยันการนาวี
119 นางแดง อินทรศักด์ิ 155 นายวิเชียร  ทุคหิต 192 นางเสวย  สุจารี
120 นายพิพัฒน์ นันทารมย์ 156 นายสามัคคี  สิทธิการนา 193 นาง ทรรศนีย์  จงเกษกรณ์
121 นางบุญช่วย ขามเทศ 157 นายสมเกียรติ  จงศิริ 194 นางอารี  สุพรมมา
122 นายจีระเดช เพ็ญพันธ์นาค 158 นายฉลอง  แก้วเกษ 195 นางวรรณา  กะระวะสุ
123 นายเกษม จินเขตรกิจ 159 นางอุดม  บูรณสมภพ 196 นางโสภา  กลายสุข
124 นางปราณี เชื้อไทย 160 นายบรรจง  สิทธิธัญกรรม 197 นางสรัญญา  กะระวะสุ
125 นายสมศักด์ิ อินทรศักด์ิ 161 น.ส.ประจิน  สมพงษ์ 198 นายละออ  เจตเกษตรการ
126 นายธัชชัย วิทยารัตน์ 162 นายปรีชา  อนันตรักษ์ 199 นายจ ารอง  วชิระสูตร
127 นายพร สุพรรณ 163 นายรอง ภูแ่ปลง 200 นายสนิท  สุทัศน์
128 นายพิเชฐพรต  แสงวิเศษ 164 นางพนม  วิสานิตย์ 201 นางเสนียน  สุจารี
129 นางกองสินธ์ วระวงษ์ 165 นายอ๊อต  อ้นพา 202 นางปราณี  อู่สุวรรณ
130 นายชัยยศ มนทิราลัย 166 น.ส.มณีรัตน์  ขยันการนาวี 203 น.ส.สุรีพร  แก้วเกษ
131 นางศศิธร ภูเ่ทศ 167 นายกษมา  ไผ่เทศ 204 นางทองย้อย  สุตโสม
132 นางส าราญ คงห้วยรอบ 168 น.ส.จิดาภา  วีระบุตร 205 นางฉลวย  ประกอบเขตรกรณ์
133 นางสังเวียน  นิติสุนทร 169 น.ส.สุธารา  ประกอบเขตรกรณ์ 206 นางสมพิศ  สุตโสม
134 นางแผ้ว  ท้วมท า 170 นายพิศาล  ประกอบเขตการณ์ 207 นางประทิน  สิทธิธัญกรรม
135 นางมาลัย ไวสาริกิจ 171 นายชุติเดช  โสภณาพัชร์ 208 นางถวิล  กมุทากรณ์
136 นางสุระภี  ฉวีจันทร์ 172 นางนิภา  เทียนทอง 209 นางรัตนา  กวระสูตร
137 นายประกิจ  ฉวีจันทร์ 173 นางวิวรรณ  คงเจริญ 210 นางนาฎยา  กวระสูตร
138 นายล าใย ภูเ่ทศ 174 นางสมบัติ  ชมพูระย้า 211 นายเพียร  สงวนศักด์ิ
139 นายวิเชียร แตงทอง 175 นางหอมปรุง  อักษร 212 นางสมร  บุญอาจ
140 นางอนงค์  ว่องเกษกิจ 176 น.ส.พจนี  บุญอาจ 213 นางสมบัติ  ตามพระหัต
141 นส.อ าภา  แข็งรัศย์ 177 นายสมมาตร  อินทสุวรรณ 214 นางสนาม  นาคสูตร์
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215 นางทองดี  สงวนศักด์ิ 252 นายอ านาจ  วัชนะ 289 นางปรานอม  จันทะปา
216 น.ส.สยาม  ตามพหัสด์ิ 253 นางสมนึก  กวระสูตร 290 นายวินัย  น่วมศิริ
217 น.ส.เนียน  จงเกษการ 254 นางประนาม  แข่งเพ็ญแข 291 นายประทับ  กมลมาลย์
218 นายน้ าวุน้  กวระสูตร 255 นางนิตยา  เปาจีน 292 นายชาญ  เกียรติวิริยะกุล
219 นายสุรัต  คชรักษ์ 256 นางสุชาดา  รามัญพงษ์ 293 นายนิธิ  ชังชั่ว
220 นางดารา  คชรักษ์ 257 นางอารี  เขื่อนเพชร์ 294 น.ส.มะเล่ือน  คชรักษ์
221 น.ส.กาญจนา  ทิพรัตน์ 258 นายธนัช  เขื่อนเพชร์ 295 นางพยับ  กมลมาลย์
222 นางวีณารัตน์  ประณต 259 นายสมเกียรติ  สิมากรณ์ 296 นางเสริม  แสงสุวรรณ์
223 นางบุญมี  เสลารัตน์ 260 น.ส.มณี  จงศิริ 297 นางวาสนา  แสงสุวรรณ์
224 นางอนงค์  ร่องมะรุด 261 นางพยับ  นาคใย 298 นายธรรมนอง  เวฬุ
225 นายพิชัย  กมลมาลย์ 262 พระเฉลียว  ถาวโร 299 นางประมวล  นาควินัย
226 นางมรรยาท  กมลมาลย์ 263 พระปณิธาน  สิริบุรโร 300 นางบุญรอด  บูรณสมภพ
227 นางไพฑูรย์  รัตนสุต 264 พระปรีชา  ปิยะสโล 301 นางปราณี  ปิยาโยค
228 น.ส.บุญมี  กวระพฤกษ์ 265 พระละออ  รตนฌโณ 302 นางพยอม  วัฒนกิจ
229 นางบุญมี  วัชนะ 266 พระชภพงศ  กนโก 303 นายบรรเจิด  บูรณสมภพ
230 นายประสงค์  สุตโสม 267 พระบรรเทิง  พลายอินทร์ 304 นางบุญส่ง  สุรมาตย์
231 นางสมควร  รักสัตย์ 268 แม่ชีกนกพรรณ์  แต้มทอง 305 นายคุณากร  ว่องกสิกรณ์
232 วิริยะกุล 269 แม่ชีพรปวี  กิจอรุณ 306 นางทวี  กระนัย
233 นางสาล่ี  ศรีขาว 270 พระอธิการสุรชัย  อรุณคง

234 นางทองปราย  ไผ่เทศ 271 พระสมควร  เสียงสัง 307 น.ส.สนุ่น เจนสาริกรณ์
235 นางช าเรือง  พาทีรัตน์ 272 พระธวัชชัย  จงเขตการ 308 นางโสพิศ จันทร
236 นายสิทธิชัย  อภิชาตยานนท์ 273 พระครูอุทิตกิตติสาร  กิตติสาโ 309 นางส ารวล ขยันการนาวี
237 นางก าจาย  สุพัฒน์ 274 พระประเทือง  เจตน์เกษกิจ 310 นางบุญยืน เพ็งสร้อย
238 นายสมศักด์ิ  สุพัฒน์ 275 พระเอนก  ค าแสง 311 นางชุติญา เกิดน้อย
239 นางอ าพร  ชวดเปีย 276 พระประสาร  ศรีเมือง 312 นางบุญส่ง วัสธูป
240 นางมาลี  บูรณสมภพ 277 พระเฉลย  โสตถิพันธ์ 313 นายสาคร เจนสาริกรณ์
241 นายวิชาญ  บูรณสมภพ 278 พระสิทธิชัย  อ าภา 314 นางพายับ เจนสาริกรณ์
242 นางสุนทร  น่วมศิริ 279 นายสถิตย์  นาคสูตร 315 นายณรงค์ อ่ าดอนกลอย
243 นางวาสนา  ทรัพย์ประเสริฐ 280 นายวินิจฉัย  นาคใย 316 นายสุนทร หมั่นการนา
244 นางประเสริฐ  โสตถิพันธ์ 281 นายพีระ  ขยันการนาวี 317 นางสมพร ขันคุปต์
245 นายสมศักด์ิ  อ าภัยบุญ 282 นางสวอง  กมุทชาติ 318 นางวะรี จรัสชัยอนันต์
246 นายมงคล  สุตโสม 283 นายหาญไชยณรงค์  กล่ าเพชร 319 นายประสิทธิ ์จันทะ
247 นางพยุง  โสรามาลย์ 284 นางละเมียด  ทินรัตน์ 320 นางอนงค์ ลครชัยมงคล
248 นายประชุม  เผือกแผ้ว 285 นางวารี  ทรงรัตน์ 321 นายวิเชียร เก่งธัญกรรม
249 นางเฉลียว  เผือกแผ้ว 286 นางมารินทร์  บุญเสริม 322 นางพรรณี เก่งธัญกรรม
250 นางแสงอรุณ  พึง่นา 287 นายสมพงษ์  เจตน์เกษกิจ 323 พระครูอุปกิต ปริยัติยากร
251 นางส ารวย  สาระต่อ 288 นายเสน่ห์  บรรจง 324 พระปรีชา เก่งธัญกรรม
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325 พระไชยา ลิมปรังษี 362 พระเกริกชัย วรโท 398 นางอ าพันธ์    ทองแพ
326 นายวสันต์ พันธุเขียน 363 พระสรายุทธ วาอุทัศน์ 399 นายสุเทพ      อนันตวงษ์
327 นายบุญลือ อั๋นดอนกลอย 364 พระบุญชู บัวกล้ิง 400 นายโนรี        เทศใจ
328 นายกัมพล เพ็ญธัญกรณ์ 365 พระสมชาย โอสาร 401 นางฉลวย      เทศใจ
329 นายสายันต์ ม่วงกรุง 366 นายอุดม จุ้ยดอนกลอย 402 นายบุญเลิศ    แกว่นธัญกรณ์
330 นางสีนวล แป้นพยอม 367 นางศรีเพ็ญ อุดมศิลป์ 403 นายมนตรี      กลทิพย์
331 นางหอมกลาย เนียมค า 368 นายสุทิพย์ ชังชั่ว 404 นายมนตรี      เส็งหนองแบน
332 นายธวัชชัย เนียมค า 369 นางมณฑา น้อยบ้านใหม่ 405 พระอ าพันธ์    กวนพฤกษ์
333 นางสุวรรณา เนียมค า 370 นางซ่อนกล่ิน เวชศิลป์ 406 พระจ าเนียร   อินท์พรม
334 ไพโรจน์  ฉิมพลี 371 นางจินดา จันทร์ศิริ 407 พระอดุลย์     เหมะ
335 ทองเรียม รงค์ทอง 372 น.ส.ทองใบ ชูศรี 408 พระกุณทนต์  โรจนพรพุทธ
336 กมลวรรณ ปัตตังเว 373 นายสังเวย แรงเขตกิจ 409 นางจ าเนียร   ภมรคล
337 ละเอียด ฟักเครือ 374 นายดิเรก รงค์ทอง 410 นายธีระ       ภมรคล
338 สมพงษ์ หอมกิจ 375 นางพนม อั๋นดอนกลอย 411 นายธีระชัย    เวฬุ
339 สุนทร อิ่มโอษฐ์ 376 นายเฉลิมชัย ช้างนก 412 นายสมกิจ     วรกรรณ
340 นายกรุ่ม พิลารัตน์ 377 นายเอนก ไทยกิม 413 นายบุญเลิศ   ใยบัว
341 พระครูอุทิตนวการ 378 นางพนม ไทยกิม 414 นายอุ่น        นิลภา
342 พระนิติพงณ์ จันนอก 379 นายสุพจน์ จักค ามาละ 415 น.ส นฤมล    วรโพธิ์
343 พระจ าเนียร พูนพุกยี่ 380 นายปราโมทย์ พันธ์พฤกษา 416 นายบุญส่ง    สกลรัตน์
344 พระสังเวย ทับเกษม 381 น.ส.ลมูล อ่ าดอนกลอย 417 นายนิรันดร์   เจนสาริกรณ์
345 นายปราโมทย์ หวังสาวสด์ิ 382 นางบุญยิ่ง พันธ์พฤกษา 418 นางสาหร่าย  เก่งธัญการ
346 นายส ารวน ฟักเครือ 383 นายขวัญชัย สิงห์อิศราง 419 นายเฉลียว    สอนจีน
347 นายสุทัศน์ กาญจนก าเนิด 384 นายช านาญ เจตน์เขตกิจ 420 นางอารีย์       อ่อนศรี
348 นางพรทิพย์ อิ่มโอษฐ์ 385 นางปัน้หยา ชูศรี 421 นางกิมหลี      เกิดแก้ว
349 นางเอมอร ฉิมพลี 386 นายสนัย  สีธูป 422 นายจิตร        พงษ์ดี
350 นางบุญช่วย ชังชั่ว 387 นายอิน  การุญ 423 นายออด       ตังไชย
351 นางเฉล่ีย กอบธัญกิจ 388 นางทองย่อน  การุญ 424 นายพลอย     ไก่แก้ว
352 นางสาวอ านวย สุขเกตุ 389 นายสมพร  อักษร 425 นางน้อย        กมลมาลย์
353 นางส ารี ตึกขาว 426 นายสุชาติ      กมลมาลย์
354 นางจินตนา หนองคาย 390 นายอ าพล      กวนพฤกษ์ 427 นายอุ่น         ขยันการนาวี
355 นางศิวาพร ฉิมพลี 391 นายวิเชียร      ชังชั่ว 428 นางอุดร        ขยันการนาวี
356 นายเสรี ฉิมพลี 392 นายด ารงค์     อินทปัต 429 พระสมศักด์ิ    เก่งธัญกรรม
357 นางไพเราะ เก่งัญกรรม 393 นายยงยุทธ     ทองแพ 430 พระฐิติพงศ์    ช้างจั่น
358 น.ส.ชลอ วรโพธิ์ 394 นางทิพวารี     สามัญทสาริกิจ 431 นายประดิษฐ์  ทองแพ
359 นางสะท้อน อบเชย 395 นายสมชาย     กัตติกา 432 นายรังสรรค์  ชนเชียว
360 นางกรรณิการ์ แรงเขตการณ์ 396 น.ส จารุมล    จีระดิษฐ์ 433 นายสุเทพ  วรโพธิ์
361 พระครูประดิษฐ์  นพการ 397 นายสมยศ     ทองแพ 434 นางปราณี  วรโพธิ์
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435 นางรัตนา  ชนเชียว 471 นางอุไรวรรณกระเทศ 508 นายเชอม  อนันตรักษ์
346 นางชะอุ้ม  โพธิน 472 นางวัฒนา  จงกสิกิจ 509 นางสมคิด  นาวิก
257 นางประเชิญ  เส็งหนองแบน 473 นายสมศักด์ิ  จงกสิกิจ 510 นายสมคะเณย์  สิทธิการนา

474 นางจิตรา  อ่อนสา 511 นายแสงจันทร์  จันทรครุธ
438 ด.ช.อนุศาสตร์  โพธิพ์งษ์ 475 นางอุทัยวัล  ครุฑธานุ 512 นายรังสรรค์  นาวิก
439 ด.ช.รัชพล  หมั่นการนา 476 นายพีระ  บัวเหมือน 513 นายสานนท์  มัณฑการ
440 นางสนอง  โพธิพ์งษ์ 477 น.ส.ขวัญใจ  มุจจานนท์ 514 นายวิชิต  มาตไทย
441 นายสวัสด์ิ  คุ้งโพ 478 นางอารี  พิลา 515 นายชะเอม  ไวสาริกรรม
442 นายมาณพ  นวกุล 479 นายพิจิตร  อนันตวงษ์ 516 นางจ าปี  พรหมศรี
443 นาง ราธา  พอว 480 นางขนิษบษ  นิธุรัมย์ 517 นายจรัญ  วชระพันธ์
444 นางดาวนิออน  481 นางโสภา  อนันตรักษ์ 518 นายทวี  สุวรรณโอสถ
445 นายชอมินวิน 482 นางกองทุน  อ่อนสา 519 นายสะอาด  ไกลทุกข์
446 นายเมงตรี 483 นางสมัย  สุวรรณโอสถ 520 นายบัญญัติ  วชระพันธ์
447 พระครูอุปกิตสารคุณ  ผดุง 484 นางสีลม  อรุณ 521 นายก าพล  วชระพันธ์
448 พระศุภชัย  ว่องกสิกิจ 485 นางจงจิต  จงเขตการ 522 นายมงคล  วชระพันธ์
449 พระเอนก  อ่อนสา 486 นางพิสมัย  บัวเหมือน 523 นายชวลิต  สุขสุวรรณ
450 พระรุณ  เดชอินทร์ 487 นางอุไร  ไวสาริกิจ 524 นายสุจินต์  ว่องสาริกิจ
451 พระบุญเรือง  จันทร์อร่าม 488 นางเบญญาภา  เชี่ยวธัญ 525 นางบุญมา  บัวส ารี
452 พระบุญช่วย  เหลือสิงกุล 489 นางรัศมี  มณีจันทร์ 526 นายก าจัด  รักสัตย์
453 นางพจนี  วชระพันธ์ 490 นางอ าพร  ไวสาริกรรม 527 น.ส.ศศิธร  กลัดกนก
454 นายสุพิศ  มณีจันทร์ 491 นายเอนก  สัตย์พงศ์ 528 น.ส.วชิราภรณ์  สนิทมาก
455 น.ส.นงนภัส  โพธิสกุล 492 นางผ่องฉวี  จันดากุล 529 น.ส.ณัฎยา  ไวสาริกรรม
456 นายประเสริฐ  แยบการ 493 นายวิชัย  เพ็ชรอ าไพ 530 นายสนิท  สุวรรณโอสถ
457 นายสมควร  ขยันกสิกรรม 494 น.ส.แก้ว  เถื่อนแก้ว 531 นายประวิทธิ ์ ไชยนาทม
458 นางอ าพัน  ไชยสัตย์ 495 นายทองใบ  ครุฑธานุชาติ 532 น.ส.ประนุช  จุลมุสิทธิ์
459 นายสวิง  เทพสร 496 น.ส.วัฒนา  ไวสาริกรรม 533 นายอาวุธ  ทวีเขตกิจ
460 นางอนุชา  เทพสร 497 นางอุบล  ไวสาริกรรม 534 นางนิตยา  เชิพพ์เนอร์
461 นางวันดี  แยบการไถ 498 นายวิเชียร  สุราคันธ์ 535 นางลัดดา  ชื่นดอนกลอย
462 นายประเทือง  พรหมศรี 499 น.ส.บรรจง  มาข า 536 นายวิเชียร  สุพรรณ์
463 นายโกวิทย์  ว่องสาริกิจ 500 นายเกษม  กรุดเงิน 537 นางสมควร  จุนจะน า
464 นางภารดี  วชระพันธ์ 501 นางศิริ  บุญยัง 538 นางสุนทร  วิเขตกิจ
465 น.ส.โสน  หอมกิจ 502 นายบุญช่วย  ปานสด 539 นางประกอบ  เพ็ชรอ าไพ
466 น.ส.จันตรา  สุขสุวรรณ์ 503 นายสมพงษ์  ไวสาริกรรม 540 รพ.สต.หลุ่มเข้า
467 นายสนอง  ประทุมมาศ 504 นางดวงรัตน์  ด้วงหล่ิว 541 น.ส.วรรณรัตน์  สาโรจน์
468 นายไตรเริก  ประทุมมาศ 505 นางทัศนีย์  พินธุวงษ์ 542 นางสมัย  ม่วงปิน่
469 นางสุนทร  เพิม่ธัญการ 506 นางบุบผา  ศรีวิสาร 543 นางสมควร  มีมาก
470 นายโสพล  ครุฑธานุชาติ 507 นายสุชาติ  วิสานนิตย์ 544 นายสมชาย  คนคง
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545 นายสมหวัง  ตามประหัส 582 นายวันชัย  นามเกิด 619 นายธารา  มีเหม
546 นางอรัญญา  รักษา 583 นางทองใบ  สุพลจิตร 620 นายวิเชียร  ชื่นเอี่ยม
547 นายณัฐภัทร์  เกษทอง 584 นางประสิทธิ ์ เอี่ยมละออ 621 นางกุหลาบ  สุระพี
548 นายชาญ  โพธิม์ี 585 นางอนันต์  พุม่ประพาฬ 622 นายประจวบ  เส็งแต๋
549 นางรัชนา  สาโรจน์ 586 นายสมควร  แป้นพยอม 623 นางจรัญญา  ตุ้มจิบ
550 นางสุนารี  สาโรจน์ 587 นางอู่เรือน  วิเศษพันธ์ 624 นายสมบัตร์  น้อยเปล่ียน
551 นางทองเครือ  แช่มสอาด 588 นางขันโท  โชติทรัพย์ 625 นายเทีย่ง สาระผล
552 นายสมบัติ  อร่ าค า 589 นายสุวรรณ์  ฉลูทอง 626 นางทวาย  ประดา
553 นางสายัณห์  อินพรม 590 นางทองคลาย  สุรามัญ 627 นางชฎาณัฐธนพร
554 น.ส.ฉลอง  สุขเงิน 591 นายประโสด  น้อมนิล 628 นายเจริญ  อร่ าค า
555 นายประทวน  สุภวาลย์ 592 นางทองขาว  จูชัย 629 นางทองทิพย์  สีสด
556 นางจ ารุญ  โตใหญ่ 593 นายละเอียด  นิลภัย 630 นางสุพีรนุช  สีสด
557 นางละออ  แก้ววิเชียร 594 นายสมชัย  บุญนิล 631 นายชาลี  สีสด
558 นายจวง  สุพลจิตร 595 นายบรรจง  ไข่ทอง 632 นางทองเจือ  ชาญธัญกิจ
559 นางก าไร  ปานหลุมเข้า 596 พระไวยวิทย์  กลโล 633 นายเกษม  สุขพล
560 นางถุงทอง  เม้าเขียว 597 พระสอาด  สุนทุรพโล 634 นางจรินทร์  พุม่ประพาฬ
561 นายสวง  โพธิศ์รี 598 พระบรรจง  ญาณส าโร 635 นายทองค า  กุลที
562 นางจันที  ท้าวทอง 599 พระชยากร  สาโรจน์ 636 นายประสาร  หมื่นภู่
563 นายสนิท  ไชยศิริ 600 พระอนันต์  วิชยนนโท 637 นายสุเทพ  พุม่ประพาฬ
564 นางเฉลิม  ขุมเพชร 601 พระสวรรค์  พิมพ์ศรี 638 นายประยูร  ทิพยัคฆ์
565 นางชะวี  เส็งแต๋ 602 พระวีระ  นิตนาลัย 639 นางสมจิตร  ศรีแดง
566 นางกัลยา  กุลที 603 พระอธิการเลิศน้อย  แย้มพล 640 นายทองเร่ิม  แก้วแดง
567 น.ส.นัยนา  กุลที 604 นางแววเนตร  บุลนิล 641 นางบุญมา  ไพรหนู
568 นายไพรทูล  เส็งจีน 605 นางรพีพรรณ  รัศมีพงษ์นันท์ 642 นายศักดา  แพทย์พินิจ
569 นางขันทอง  ดีพันธุ์ 606 นางจ ารุณ  ค าเครือ 643 นางสมหมาย  นาคสูตร
570 นายสนธยา  ทวีเขตกรณ์ 607 นางลออ  วงษ์นาค 644 นางศศิธร  ชวลิตร์
571 นางพยูร  จีนเมือง 608 นางพนมรัตน์  แป้นพยอม 645 นายส ารวย  ศรีแดง
572 นางทองอยู่  ทวีทา 609 นายศุภรังสรรค์  อินทรสิทธิ์ 646 นางส าลี  สิงโตทอง
573 นางทองเล่ือน  ดวงจิตร 610 นายบุญรอด  บุญโพธิ์ 647 นายทิพย์  จูเปีย
574 นางบัวลอย  นามพระหัตถ์ 611 นายนุกูล  สายบัว 648 นายสุทิน  เส็งจีน
575 นายสมภพ  ม่วงปิน่ 612 นายดิเรก  เทีย่งจิตร์ 649 น.ส.ดวงกมล  เพียรงูเหลือม
576 นางแตงไทย  ม่วงปิน่ 613 นายประเสริฐ  สุวัฒน์ 650 นายสามารถ  วงษ์มี
577 นางสมนึก  โอสาร 614 นางบุญรอด  วงษ์มี 651 นางพยุง  กุลที
578 นายเรณู  กุลที 615 นางวาสนา  อัตพันธุ์ 652 นางสุริยัณห์  บรรทัพ
579 นางสุภาพ  จันทร์สุวรรณ 616 นายมานพ  อินพรม 653 นางประภา  ตามประหัต
580 นางไพเราะ  บุญคง 617 นางมนัส  กุลที 654 นางสาล่ี  สอนจีน
581 นางชอุ้ม  ชะรอยรัมย์ 618 นางเครือมาส  เครือทอง 655 นางพวงรัตน์  แย้มสังข์
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656 นางประมวล  พูลทอง 692 นายชอ้อน  เจนสาริกิจ 729 นายสมจิตร  เพ็งภู่
657 นางมณเฑียร  นิลภัย 693 นางถาวร  ค าชมภู 730 นายประเสริฐ  กิติ
658 นายสุดใจ  ท่าเจ็ง 694 นายบริสุทธิ ์ วิสิทธิ์ 731 นายทองสุข  อยู่กรานต์
659 นายสุภัค  แป้นพยอม 695 นายภิปราย  สิทธิทูล 732 นายเกียรติ  เวฬุวาปี
660 นางบุญเกิด  พึง่ดี 696 นายเสนอ  ค าเครือ 733 นางเรียม  วาสนา
661 นายร าพึง  เงินล าปาง 697 นายสมพบ  นันทารมย์ 734 น.ส.ทวี  สุวรรณคล้าย
662 นายทวี  แช่มสอาด 698 นายอุไร  ผิวพิมพ์ดี 735 น.ส.สังเวียน  สุระภี
663 นางประจบ  อินทโลหิต 699 นางนงนุช  สีเมือง 736 นางอ านวย  มธุรส
664 นางเสน่ห์  เครือทอง 700 นางนิภา  ทาจวง 737 นายมานพ  ศรีเมือง
665 นางทองรักษ์  กิ่งแก้ววัฒนา 701 นางประคอง  จงเขตการ 738 นายวิชวน  คงเขียว
666 นางสมหมาย  ปานหลุมเข้า 702 นายเสวก  พูลศรี 739 นางประเจียด  บุญเงิน
667 นางพเยาว์  กุลบุตร 703 นายนพดล  นาคสูตร 740 นายสมทรง  มธุรส
668 นายสมาน  เพ็ชรทอง 704 นางสายลม  บุญอาจ 741 นางชื่นชม  เวฬุวาปี
669 นางละเอียด  น้อยนิล 705 น.ส.หอมรวล  โอสาร 742 นางประจ า  เอมสรรค์
670 นางทองอู่ บรรทัพ 706 นางน้ าวน  วาสนา 743 นางจ าเนียร  ไข่ทอง
671 นายมนัส  ขามเทศ 707 น.ส.ลัดดา  วาสนา 744 น.ส.อ าไพ  เจตน์กสิการณ์
672 นายณรงค์  ขามเทศ 708 นางส้มเฟีย้ม  ใจเพ็ชร 745 นายประโลม  เหล่ายัง
673 นางประทวน  แพทย์พินิจ 709 นายลมูล  วิสิทธิ์ 746 นางบุญช่วย  เหล่ายัง
674 นางก าไร  ไข่ทอง 710 น.ส.น้ าทิพย์  วิสิทธิ์ 747 นายบัญชา  คงค า
675 นายมนัส  ไวเกษตรกรณ์ 711 น.ส.ล าจวน  โสตฐิพันธ์ 748 นายสิงห์ชัย  บัวศรี
676 นางถาวร  ไวเกษตรกรณ์ 712 น.ส.สงบ  เจนสาริกิจ 749 นางเสมียน  สุขหิต
677 นางสุมาลี  ชวดนุตธ์ 713 นายเอนก  กมลรัตนกุล 750 นายทองอยู่  กอบสาริกรณ์
678 ศรีพวน  สุพลจิตร 714 นางสมบูรณ์  โนรอด 751 นายจุมพล  หมั่นเพียรธรรม
679 นางไพริน  ท่าเจ็ง 715 นายวิเชียร  วรพุฒ 752 น.ส.สังเวียน  เงินล าปาง
680 น.ส.ทองหยด  คูกระโดน 716 นายสมหมาย  เชื้อกุล 753 น.ส.สมจิตร  โกลาหล
681 นางสายจิตร  เอี่ยมละออ 717 พระเหลา  รอดชมถู 754 นายถาวร  เงินล าปาง
682 น.ส.เรณู  วิเศษปัน้ 718 พระอุทัย  ไทยแปลง 755 น.ส.นารี  พิมพ์จันทร์
683 น.ส.วราพร  ดีสะมินท์ 719 พระอธิการสัมผัส  จินตะเกษกรณ์ 756 นายพยุงศักด์ิ  พิมพ์จันทร์

720 พระสุชิน  แอลอง 757 ร.ต.สุเทพ  พิมพ์จันทร์
684 พระมหาประมวล  อ าภา 721 นางสมควร  มธุรส 758 นางทองมาก  ขุมเพ็ชร์
685 นางสุขี  ขุมเพ็ชร์ 722 นางค านึง  สีเมือง 759 นางวัฒนา  บัวศรี
686 นายประมวล  วาสนา 723 นางสมจิตร  คามบุตร 760 น.ส.ขันทอง  จ าเรียง
687 นายวุฒินันท์  อินทร์เถื่อน 724 นางสีนวล  ครุธพันธ์ 761 นายชูชีพ  ชูช่วย
688 น.ส.ปัญญา  นาคช านาญ 725 น.ส.สุธิรักษ์  นิรภัย 762 นายงาม  ทีนคร
689 น.ส.นพรัตน์  ขุมเพ็ชร์ 726 นางคนึง  บุญนิล 763 นางสมจิตร  ทีนคร
690 น.ส.นิตยา  สุขอุทัย 727 นางไฉน  มีศรี 764 นางจันดี  หมั่นเพียรธรรม
691 นางประกอบ  สุภบุตร 728 นางสนิท  พลนาค 765 นายสมุท  นันทารมย์
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766 นางวิมล  ครุฑพันธ์ 803 นางสมหมาย  นิลนิยม
767 นางปรานอม  จันทวงษ์ 804 นายต้อย  นิลนิยม
768 นายไพฑูรย์  บุญกมุติ 805 นางนิภา  สีสด
769 น.ส.เพ็ญศรี  จี้จู 806 นายพัลลภ  แข็งสาริกิจ
770 นางอารีรัตน์  สุพัฒน์ 807 นางลออ  สุไธสง
771 นายเอนก  กะระวะสุ 808 นางบัญญัติ  อินทโลหิต
772 นายไพรัช  จีนพัด 809 นายสมควร  วิสิทธิ์
773 นายสุทัศน์  เงินล าปาง 810 นางสมบุญ  อินทสิทธิ์
774 น.ส.ปัน้หยา  ศรีสรรค์ 811 น.ส.สาวนีย์  บุญอาจ
775 นายวิชาญ  เพ็งภู่ 812 นางเฉลียว  คอนศรี
776 พระชูศักด์ิ  หนูทอง 813 พ.จ.อ.วิรัตน์  อินเถื่อน
777 พระเชิงชาญ  ยอดด าเนิน 814 น.ส.สงวน  เจนสาริกิจ
778 พระประยูร  อ่ าทุง่พงษ์ 815 นางนลิณี  เถวนสาริกิจ
779 พระนัทธพงศ์  ทรงรัตน์ 816 น.ส.อัญชัญ  สงวนศักด์ิ
780 นางมนัส  อินทร์ฉาย 817 น.ส.สุพัตรา  ศรีสรรค์
781 น.ส.ไฉน  น่วมเกตุ 818 นางดวงเดือน  ไชยศิริ
782 นายวัชรพงษ์  เพ็ญพันธุน์าค 819 นายโอภาส  ชูอินทร์
783 นางเติมศิริ  พิมพ์จันทร์ 820 น.ส.กนกวรรณ์  ชูอินทร์
784 นางสมบัติ  เผ่าชวด 821 นางทองสุก  บุญกมุติ
785 นางอนงค์  แข็งสาริกรณ์ 822 น.ส.รัตนาภรณ์  ทิพย์โสต
786 นางก าจาย  เทียนล า 823
787 นางบุญปอง  มูลเมือง 824
788 น.ส.กาญจนา  กังวาฬ 825
789 นางสมนึก  แถมพยัคฆ์ 826
790 นายมานพ  อินทร์ฉาย 827
791 นางศรีนวล  หนูทอง 828
792 นายธวัช  คนคง 829
793 นางอ าพร  จบศรี 830
794 นางบุญสร้าง  มูลเมือง 831
795 นายส าราญ  สุพรมมา 832
796 นางสาหร่าย  สิทธิเขตกรณ์ 833
797 นางส าเริง  กระจิว 834
798 น.ส.ส าเนาว์  แก้วประพงษ์ 835
799 นางมานิตย์  จินตกสิการณ์ 836
800 นางปราณี  บุญกมุติ 837
801 นายประยุทธ  จันทร์ดี 838
802 น.ส.พัชนี  แข็งสาริกิจ 839


