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นาง พรทพิย์ พวงทอง 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110305000024 07844

นาย โสภา เปรมโสภณ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2543 67110305009347 07844

นาง นกชรัตน์ สงิหน์อง 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110305009364 07844

น.ส. ปวรศิา มเีพชร 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110305021446 07844

นาง สมร ทองคําสกุ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110305022121 07844

น.ส. เจนจริา คุม้วัตร์ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110305022607 07844

นาง อมรรัตน์ เปลวเพชร 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110305022608 07844

น.ส. นสิา รังวรรณา 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110305037586 07844

นาง รุง่นภา กิง่คํา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110306017551 07844

น.ส. รสรนิทร์ ศรชียุ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110306022119 07844

นาง ลัดดา หนูสู 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2557 67110306023592 07844

นาย ภดูสิ สกลุวงค์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110306038198 07844

นาง วรารัตน์ สกลุวงค์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110306038199 07844

นาง สริวิมิล ขันแข็ง 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2561 67110306038257 07844

นาย สมภาร สกลุวงค์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2561 67110306038258 07844

น.ส. วัลยว์สิาข์ พรมวงศ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110306000015 07844

นาง เพยีงใจ จันทรจ์ติร 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110306020752 07844

นาย สมศักดิ์ อําพาไพ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110307011949 07845

นาง วไิล สมอากาศ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110307011951 07845

นาง บัวศรี ชเูชย 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2547 67110307014256 07845

นาง สริพิร ดอนมว่ง 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110307014257 07845

นาง สรินิดา มารอด 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110307014258 07845

นาง บัวคํา ลําเนาว์ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2554 67110307020072 07845

นาง ชตุมิา คํามี 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2547 67110308009343 07845

นาง สดุใจ สงวนสนิ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2551 67110308014262 07845

นาง บญุมา รอรักษา 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110308017366 07845

น.ส. กญัญาณี สุน่เดช 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110308020944 07845

น.ส. สวุมิล ปัญญาโมะ๊ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2561 67110308038282 07845

นาง หทัยรัตน์ บํารงุครีี 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110309011953 07845

นาง ฉววีรรณ วาสนาวณชิ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110309011954 07845

นาง พรเพ็ญ แซคํ่า 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110309011955 07845

นาย สรุยิันต์ จังพนิจิกลุ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110309014263 07845

นาง จรีาภา แซคํ่า 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110309017167 07845

นาง นุจรยี์ พพัิฒน์คําสกลุ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110309018777 07845

นาย เฮอ่ แซคํ่า 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2554 67110309020070 07845

นาย ดนัย แซคํ่า 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2557 67110309024143 07845

นาย ยง จังพนิจิกลุ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110309037795 07845

น.ส. นภาพร แซม่า้ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110309037796 07845

นาย อนุรักษ์ แซจ่าง 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110309037797 07845

นาย ประสทิธิ์ สนิเชา้ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2547 67110310004570 07845

นาง นอ้ย พรมภักดี 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2549 67110310011957 07845

นาง ปิยนันท์ มเูซอรดํ์า 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110310014265 07845

นาย อทิธิ สนิเชา้ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2551 67110310014266 07845

นาย พษิณุ สนิยี่ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110310018778 07845

น.ส. บานเย็น สนิเชา้ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2554 67110310020069 07845

นาย แสง สขุสวัสดิว์งศ์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110310020946 07845

น.ส. สริวิรรณ มั่นกําเนดิสขุ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110310021408 07845

นาง สมศรี แสนจ๊ะ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110310021410 07845

น.ส. สพัุฒตรา สนิหมี่ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110310025519 07845

นาย อาสา สงิเชา้ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110310025520 07845

น.ส. วันวสิา สนิเชา้ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110310025521 07845

นาย ชาดา แซห่วา่ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110310037798 07845

นาย อํานวย ยอดขาว 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2554 67110311020068 07845

นาย อนุพงศ์ บญุชยั 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110311020947 07845

นาง จติตยิา ยอดขาว 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110311023394 07845

นาง ปัทมา คงพันธค์ุม้ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2557 67110311024141 07845

นาง สมุาลี พทัิกษ์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110312014269 07845

นาง ณัฏฐนันท์ ทพิยโ์สต 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2551 67110312014270 07845

นาย พัชระ ทพิยโ์สต 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110312017370 07845

น.ส. อนุสรา รอดยอ้ย 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110312018783 07845

น.ส. เนตรชนก อยูค่ง 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110312023398 07845

น.ส. นยิม ปาตาสะ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2558 67110312024581 07845

นาง ปราณี กลุสงิห์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110312025518 07845

นาง วันดี บญุนาคง 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2545 67110313004565 07845
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นาง สนุทรยี์ สอดตา 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2558 67110313014296 07845

น.ส. จันทรเ์พ็ญ ควรชยั 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2554 67110313020064 07845

น.ส. อไุร รอเน่ 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110313021412 07845

นาง ประเทอืง จาดผึง้ 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110313023395 07845

นาง สรุพีร แกว้โยธา 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110313025517 07845

น.ส. ทัศนีย์ จันธนโรจน์ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2543 67110314002881 07845

นาย เชดิชาย แสงคํากลุ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2557 67110314002883 07845

น.ส. เสาวรยี์ อนิทรส์อน 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110314017372 07845

นาย ทวพีงศ์ จันธนโรจน์ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2553 67110314018784 07845

นาง สนุารี จันธนโรจน์ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110314020062 07845

นาย เสกสรร แซจ่าง 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110314021423 07845

นาย เชดิชยั วจนะผาสขุ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110314025516 07845

นาง นุชจรยี์ ประทปีครีี 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110314025522 07845

นาย ประกอบ แซจ่าง 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2561 67110314038272 07845

น.ส. นยิม สานหลา้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110101009245 07846

นาง สภุาคี เกษแกว้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2542 67110101009246 07846

นาง สมใจ ทําบญุ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2535 67110101009249 07846

นาง ปิยะภรณ์ แขมนก 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2539 67110101009250 07846

นาง ภคพร ผวิทอง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110101009251 07846

นาง ณัฐชฎาภรณ์ ภมูยิัง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2539 67110101009252 07846

น.ส. บังอร มัตหลา 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110101009253 07846

นาง สายพนิ จันทรคํ์า 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110101009256 07846

นาง สขุใส ทองจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110102009254 07846

นาง เชอรี่ ภมูยิัง 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110102009255 07846

นาย สมศักดิ์ ปาลี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110102009258 07846

นาง วาสนา เจ๊กจ่ัน 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2543 67110102009259 07846

นาง สมภาร นันตา 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2530 67110102010039 07846

นาง ขวัญจติร ทองปน 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2549 67110103009971 07846

นาง คมคาย ทองปน 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2550 67110103013561 07846

นาง สภุาพ หมนา 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2549 67110103013564 07846

นาง ออ๋ย พรมแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110103021010 07846

น.ส. ออ้ย หมนา 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2557 67110103024139 07846

นาง จรัญ จวนตรง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110104009264 07846

นาง สมบรูณ์ ป่ินฉ่ํา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2550 67110104013565 07846

นาง สําลี พลซา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2551 67110104014800 07846

น.ส. ดาวเรอืง เคนชา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110104021428 07846

นาง วรรณา โทววิัฒนานนท์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110104021429 07846

น.ส. นภิาพร ทอดศรี 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2559 67110104025264 07846

นาง บญุเงนิ หมดมา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2559 67110104025576 07846

นาง บัวเผือ่น ตาปิน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2541 67110105009270 07846

นาย จรัญ ชืน่แกว้ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2549 67110105013566 07846

น.ส. บัวรจ สดุแจง้ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110105022795 07846

นาย ประเสรฐิ โยธา 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2559 67110105025677 07846

นาง คําแพง อนิผา 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2559 67110105025678 07846

นาง หนูนลิ จันทรแ์สน 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110106009260 07846

นาง หนูแดง รัตนะ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110106009272 07846

นาง นภาพร กอ้นคํา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2539 67110106009273 07846

นาง พวงสมดุ สทิธิ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2550 67110106013567 07846

น.ส. สมบัตร มากมา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110106021436 07846

นาง หนูวอน พลทา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110106021438 07846

นาง น้ําคา้ง นันตา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2555 67110106021439 07846

นาง จันทรเ์พ็ญ หลพัีนธุ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110106022794 07846

น.ส. ศริรัิตน์ ลอยจัตรัุส 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2557 67110106024140 07846

นาง เข็มทอง สรอ้ยสําอางค์ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110107009236 07846

นาง บญุตอ่ง ธัญญะเจรญิ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110107009274 07846

นาง ทองพูน ศรเีจรญิ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110107022791 07846

นาง สายพนิ แอดแฮด 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110107022792 07846

น.ส. วาสนา ดอนหมอ้ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110107022793 07846

นาง สไุลพร นอ้ยราช 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110107024546 07846

นาง ชตุมิา วริะปิง 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110108009239 07846

นาง ลั่นทม สานหลา้ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2547 67110108009244 07846

นาย ชยัวัฒน์ สมิมากรม 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2542 67110108009262 07846

นาง วันทนา งามระเบยีบ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110108009263 07846

นาย กติตคิณุ ขวัญมิง่ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2548 67110108013572 07846

นาง หนูแดง ถองทอง 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110109009241 07846
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นาง จุม่ อนิตะ๊คํา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110109009267 07846

นาง สนุา มาตมลู 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110109009268 07846

นาง พรีะดา ปัญญาฟู 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2542 67110109009269 07846

นาง แกว้ แถวบญุตา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2540 67110109009271 07846

นาง วรียิา จันทะคณุ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2557 67110109024138 07846

นาง พจมาน แกว้ยอ้ย 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110110002832 07846

นาง คําเฟือง ประดษิฐ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110110002834 07846

นาง ศภุณัฐ สพุรรณ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110110002835 07846

นาง มลวภิา ป้อมหยบิ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2545 67110110002836 07846

น.ส. หงษ์หยก ปะทา 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2559 67110110025676 07846

นาง นงลักษณ์ พรมทา 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2538 67110111002837 07846

นาง ตุย๋ จเูกษม 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2529 67110111002839 07846

นาง คนงึ บญุเทพ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2539 67110111002840 07846

นาง ระเบยีบ ดผีึง้ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110111002841 07846

นาง วันดี โสดา 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2546 67110111002842 07846

น.ส. นริวรรณ จเูกษม 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110111022084 07846

นาง แฝงเพชร ทองสาหรา่ย 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2556 67110111022085 07846

นาง เรอืงนติย์ นติฐพัินธ์ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทุง่สมอ 2553 67110111024522 07846

น.ส. วัชรพีร สารเีกดิ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110202009297 07847

นาง สมหวัง ธัญญะ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110202009299 07847

นาง หลา้นอ้ย จันแสน 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2545 67110202009300 07847

นาง จันทริา ฉมิมาลี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110202009301 07847

นาง ภัคจริา เครอืหงษ์ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2544 67110202009302 07847

นาง อทัุยวรรณ์ คําแทง่ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110202009303 07847

นาง ขันทอง นีระมนต์ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110202009305 07847

นาง คําตัน สารเีกดิ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2544 67110202009322 07847

นาง นอ้งนุช พมิเสน 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110202010282 07847

น.ส. แสงจันทร์ พมิเสน 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110202010283 07847

นาง จําเนียร เลา้ใจ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110202010285 07847

นาง ชญาภา ตันหยงทอง 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110202010286 07847

นาง จนิดา สมรปู 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110203009292 07847

นาง บานเย็น แกว้ใหญ่ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2538 67110203009304 07847

นาง ผวิพรรณ ปาพรม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110203009306 07847

น.ส. กมล จันแสน 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110203009307 07847

นาง ธัญญรัตน์ ศรบีญุไทย 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110203009308 07847

นาง สมศรี พูลสมบรูณ์ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110201019448 07847

นาง หนูเทยีน ทัดชอ่มว่ง 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110201019449 07847

นาง พเยาว์ ศลิาแดง 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110206009290 07847

นาง ปัญญา นนบญุตา 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2532 67110206009291 07847

นาง วพิา ติ๊บแกว้ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2532 67110206009313 07847

นาง อทุศิ ฤทธิร์อด 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2532 67110206009329 07847

นาง สมจติร ราชอาจ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110206009331 07847

นาง อาภรณ์ จันทวงศ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110206009821 07847

น.ส. รุง่อรณุ โนเสน 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2554 67110206020604 07847

นาย พเิชษฐ์ ฤทธิร์อด 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2559 67110206025139 07847

นาง ภัทรฤทัย กระบอก 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110207009333 07847

นาง ทพิยาภา พาแกว้ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2545 67110207009340 07847

นาง เฉลยีว กระบอก 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110207009819 07847

น.ส. กลุรศิา พาแกว้ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2554 67110207020603 07847

นาง ลําดวน คําหลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2555 67110207021043 07847

น.ส. จรีญาดา ธนยานีรนาท 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2555 67110207021109 07847

นาง พรรจุา ธนยานีรนาท 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2555 67110207021111 07847

นาย ธนาดล ทา่งาม 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110207023473 07847

นาย เอกยศ ธนยานีรนาท 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110207023474 07847

นาง จําเนียร ทองมาก 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110207023907 07847

นาง ผอ่งศรี กะสวย 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2538 67110209009280 07847

นาง ปรญิญา วงษ์อปุรี 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2534 67110209009324 07847

นาย สมบัติ ปาณะกลุ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110209009326 07847

นาง ทองใบ สารเีกดิ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2538 67110209009336 07847

นาง ทองจันทร์ กะสวย 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110209009338 07847

นาง วราภรณ์ สอนบญุมา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110209009489 07847

นาง ลําไพ เบ็งยา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110209023733 07847

นาย สมยศ นิม่นงค์ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2559 67110209025143 07847

นาง สมจติ มุง่หมาย 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110212002847 07847

นาง คําพอง จันแสน 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110212002848 07847
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นาย ปราโมทย์ มุง่หมาย 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110212002852 07847

นาง ระยา้ บญุปกครอง 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110212002868 07847

นาง วราพร แกว้มณี 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110212009482 07847

นาง คํา จันทา 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110212009488 07847

นาง จรรยพร จันเเสน 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110212010110 07847

นาง นันทน์ภัส ปัณณราช 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110212019450 07847

นาง ละมลู ขันตมิติร 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2545 67110213002849 07847

นาง สมหวัง กระสวย 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110213002855 07847

นาง ไพรวัลย์ เคลอืหงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2545 67110213002856 07847

นาง พรทพิย์ มาสจัีนทร์ 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2545 67110213002857 07847

น.ส. รสสคุนธ์ ทองเงา 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2532 67110213002858 07847

นาง นิม่นวล กองนอ้ย 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110213010123 07847

นาง แดง คําแสน 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110201019079 07847

นาง ละมัย บญุฟุ้ง 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2554 67110213020605 07847

นาง ศริเิพ็ญ แกว้จฬุา 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110213023475 07847

นาง กมลรัตน์ เบา้สารี 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110213023734 07847

นาง อรัญญา ภักดโีต 13 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2557 67110213023735 07847

นาง บัวทอง ราศรชียั 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2544 67110201009285 07848

น.ส. ทพิย์ ราศรชียั 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2527 67110201009294 07848

นาง อไุร แกว้เขม้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110201009295 07848

นาย นยิม ผาบัว 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2530 67110201009335 07848

นาง ทัศนีย์ เงนิทอง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2543 67110201009339 07848

นาง ยพุนิ เหมลดุ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110201013139 07848

นาง นุชรา ออ่นตา 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2549 67110201015955 07848

นาง พยอม พมิเสน 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2549 67110201015956 07848

นาง วรรณา จรากร 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2550 67110201015960 07848

นาง จนิดา นาคแดง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2549 67110201015961 07848

น.ส. สดุจติร เมน่แมส่ลดิ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110201015963 07848

นาง คมคาย บตุรอามาตย์ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2549 67110201015966 07848

นาง สมเพยีร โสภาวาง 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2548 67110201015967 07848

นาง สมัย มหาแสน 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2553 67110201015969 07848

น.ส. วไิร เลอืดทหาร 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2549 67110201015972 07848

นาง จติรดา บญุจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2547 67110201015975 07848

น.ส. จนิตนา ศรปีาน 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2551 67110201016052 07848

นาง ทองหลอ่ เอีย่มสะอาด 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2550 67110201016053 07848

นาง จันทรโ์ลม บตุรอามาตย์ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2560 67110201038037 07848

นาง บานเย็น มาสจัีนทร์ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2561 67110201038280 07848

นาง ไสว สขุกลํา่ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110204009286 07848

นาง ทอง แซต่ัง้ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2538 67110204009320 07848

นาง เสน่ห์ คลา้ยทอง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110204009327 07848

นาง อศิรา จเูกษม 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110204015962 07848

นาง ชลอ กนิยนื 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2554 67110204020074 07848

นาง ชรุรัีตน์ ภธูรภักดี 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110205009282 07848

นาง จันทรท์พิย์ สลีาน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110205009284 07848

นาง ถวลิ สอาดศรี 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110205009310 07848

น.ส. พรนภา แซเ่อีย้ว 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110205009311 07848

นาย สงวน นอกพลกรัง 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110205009312 07848

นาย ทองยิม้ มะเซงิ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2559 67110205025843 07848

น.ส. เพยีงใจ คงเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2560 67110205038231 07848

นาง เสงีย่ม พันธุจํ์าปา 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2535 67110208009287 07848

นาง ประทมุ สารเีกดิ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2538 67110208009316 07848

นาง สมใจ ราศรชียั 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2530 67110208009318 07848

นาง ประทมุ เปอรด์ี 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110208009319 07848

นาง แปร พรมมาอนิทร์ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110208015959 07848

นาง ประทมุรัตน์ ภมูสิวุรรณ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2554 67110208020076 07848

นาง บญุรอด อยูเ่มอืง 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110210002863 07848

นาง จํานงค์ เวชสวรรค์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110210002864 07848

น.ส. อารยี์ สนิธสุําราญ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2546 67110210002866 07848

นาย ประกอบ ทวนทอง 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2556 67110210022717 07848

นาง ถวัลย์ เผอืกกลํา่ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2556 67110210022718 07848

นาง วารนิทร์ พมิเสน 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110211002850 07848

นาง วงเดอืน สารเีกดิ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2537 67110211002862 07848

นาง ทพิากร แสงไชย 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2560 67110211038038 07848

นาง สายรา่ย นันทาเมฆ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2542 67110214002859 07848

น.ส. สมคดิ หมวกอนิทร์ 14 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ แคมป์สน 2540 67110214002861 07848
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น.ส. แสงจันทร์ ศรวีเิศษไทย 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2535 67110401009380 07849

นาง วงเดอืน ศรวีเิศษไทย 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2530 67110401009381 07849

นาง อมรา สรรพการ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2554 67110401020016 07849

น.ส. มัณฑณา สขุสงัขก์จิ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2556 67110401022528 07849

นาง วไิลพร ศรวีเิศษไทย 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2560 67110401037788 07849

น.ส. สมบรูณ์ แสงสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2561 67110401038249 07849

นาง หนูพัด แกว้มงคล 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2548 67110402009386 07849

นาง มาลี ชว่ยปุ่ น 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2547 67110402009389 07849

นาย วทิยา ปานแดง 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2554 67110402020015 07849

นาง ขวัญใจ จนีคง 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2559 67110402025526 07849

น.ส. นุจนารถ มั่นศรี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2560 67110402037787 07849

นาง สพัุตรา สงัขท์อง 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2545 67110403009399 07849

นาง มอ้ย ไหวพรม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2551 67110403016271 07849

นาง จันที พงษ์ประพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2553 67110403018896 07849

นาง สพัุตรา เพชรสารพรม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2556 67110403022275 07849

นาง สรัญญา ดวงตา 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2558 67110403024976 07849

นาย ทอง เพ็งจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2540 67110404009377 07849

นาง รตชิา เพชรสารพรม 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2549 67110404016278 07849

นาง นัด เรอืงนา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2553 67110404018898 07849

นาง ทักษญา ธนัชญาเขมธนัช 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2556 67110404022276 07849

นาย ทวศีักดิ์ การญุบรรัิกษ์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2558 67110404024582 07849

นาย วชิยั แซห่ยาง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2561 67110404038250 07849

นาง จงกล เขยีวสะอาด 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2536 67110405009382 07849

นาย สมจติร พรรณ์วัน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2539 67110405009388 07849

นาง สนีวล วงศเ์ขยีน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2553 67110405018902 07849

นาย อนริทุธ์ เหลีย่มสงู 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2556 67110405022277 07849

นาย สมจติร ศรสีมทุร 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2536 67110406009383 07849

นาย ประจวบ แสงพรม 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2536 67110406009396 07849

น.ส. งามตา สนิยี่ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2553 67110406018901 07849

นาย ธันฐกรณ์ เหล็กเพชร 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ รมิสมีว่ง 2556 67110406022797 07849

นาง กฤษณา สทิธิ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2538 67110501009401 07850

นาง กิง่แกว้ นนทโคตร 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2547 67110501010545 07850

นาง วนดิา วังกาษร 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2554 67110501020023 07850

นาง อไุรวรรณ ศรราช 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2560 67110501038077 07850

นาย บญุชว่ย มมีาก 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2531 67110502009411 07850

นาง นงค์ นาดี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2538 67110502009414 07850

นาง อรัญญา เดชโคน้ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2555 67110502020753 07850

น.ส. บญุหลาย ปานติม้ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2555 67110502020754 07850

นาง ชตุกิาญจน์ บญุทา 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2555 67110502020755 07850

นาง สมจติร ศรราช 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2557 67110502024146 07850

นาง รุง่โรจน์ สทีองสกุ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2559 67110502025726 07850

นาง ดวงฤทัย ไฝ่เพ็ชรดี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2542 67110503009402 07850

นาง แจม่จันทร์ เมอืงเป้ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2529 67110503009408 07850

นาง โสพศิ วงษ์จันทเรอืง 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2529 67110503009410 07850

น.ส. วรัญญา ศรสีมทุร 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2554 67110503020025 07850

นาง ลําใย จันทรท์อง 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2556 67110503022884 07850

น.ส. ณัฐชา ไฝเพ็ชรดี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2557 67110503024148 07850

นาง สญัญา สารบีตุร 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2538 67110504009405 07850

นาง ประยรู ชวดเชือ้ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2529 67110504009418 07850

นาง พรรถณี มมประโคน 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2556 67110504022882 07850

นาย กฤษณะ ตน้จาน 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2560 67110504037726 07850

นาย ชาลี วรพุฒ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2560 67110504037727 07850

นาง ดาเรศ สเีขยีว 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2554 67110505020026 07850

น.ส. ภาวณีิ เกษสไีพร 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2557 67110505024147 07850

น.ส. น้ําฝน มั่นคง 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2559 67110505025215 07850

นาง สมภาร ราศรชียั 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ สะเดาะพง 2559 67110505025725 07850

นาย ชาญยทุธ ทองมั่น 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2541 67110601009420 07851

นาง สนัทัด สนเมอืง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2536 67110601009426 07851

นาย ไปล่ จําปา 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2550 67110601009429 07851

นาง จนิดา ราศรชียั 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2529 67110601009445 07851

นาง สดุ โยธะชยั 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2558 67110601024416 07851

นาย อทัุย คําผอง 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110602012200 07851

นาง สายยล ทําบญุ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2556 67110602022603 07851

น.ส. นติยา เถือ่นสนัเทยีะ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2557 67110602023483 07851

น.ส. ประภาพรรณ สอนสภุาพ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2558 67110602024563 07851
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นาง สวรรค์ รัตนะ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2560 67110602037642 07851

นาง นงนุช สมบัตคํิา 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2560 67110602037666 07851

นาง ระพพีร นกมั่น 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2536 67110603009443 07851

นาย สงิห์ สาคณู 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2540 67110603010069 07851

นาง สบุนิ เพชรตาด 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2554 67110603020004 07851

น.ส. บัณฑติา สาคณู 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2556 67110603022274 07851

น.ส. ณัฏฐธดิา นาควฒุิ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2557 67110603023482 07851

นาง กําไร ออ่นละมลู 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2536 67110604009424 07851

นาง ยา้ย ทับทมิไทย 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2536 67110604009437 07851

น.ส. สรุวิภิา สทิธชิยั 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2556 67110604022529 07851

นาง วณชิชา แกว้ดี 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2559 67110604025773 07851

น.ส. วมิลภักดิ์ จํานงพันธุ์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2559 67110604025774 07851

นาง ทองหยด รอ่งจกิ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2543 67110605009422 07852

นาย สวุทิย์ เตจะวัน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2543 67110605009427 07852

นาง ไร มาคํา 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110605010017 07852

นาย ดเิรก ครฑุน่วม 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2547 67110605010021 07852

น.ส. พลอย ทองสวน 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2559 67110605025140 07852

นาง อระศรี อนิทรภ์ู่ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2545 67110606009448 07852

นาง สรุะ ขันเงนิ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2561 67110606009449 07852

นาย สรุนิทร์ สขุมี 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110606010150 07852

นาง ปราณี เมอืงเกดิ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2546 67110606010169 07852

นาย วรวฒุิ สพุรม 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2554 67110606020006 07852

น.ส. ปชูนีย์ บํารงุฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2556 67110606022505 07852

นาง ทอง บญุแสง 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110607009435 07852

นาง จันทร โตธน 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110607009436 07852

นาง จันโฉม สมโนชยั 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110607009438 07852

น.ส. ศริลิักษณ์ ทองสขุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110607009441 07852

นาง ปภาวรนิทร์ ลาดเลา 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2561 67110607038281 07852

นาง แดง จันทรเ์ป็ง 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110608009432 07852

นาง สมรส พันสนทิ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110608009440 07852

นาง ไฉน ลาสขุ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110608009444 07852

นาง สมบัติ ตะ๊นอ้ย 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2535 67110608010191 07852

น.ส. สกุญัญา ศภุสาร 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2559 67110608025141 07852

นาง เฉลยีว กระเจา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2538 67110601000385 07852

นาง กลัยา กองหลา้ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2538 67110609009428 07852

นาง กลัยารัตน์ กนูินย์ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2538 67110609009447 07852

นาง สมศรี พุฒพมิพ์ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2538 67110609011902 07852

น.ส. เพ็ญประภา บัวบานคํา่ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2559 67110609025142 07852

นาง ยพุนิ ทพิกรณ์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2544 67110610002889 07852

นาง ไพรัตน์ แกว้เกยีน 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2541 67110610002892 07852

นาง ดวงสมร ศรบีญุไทย 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2554 67110610020011 07852

นาง ศยามล ศรสีวรรค์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2556 67110610022506 07852

นาง ตนู เขยีวออ่น 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ หนองแมน่า 2560 67110610037977 07852

นาย เตง๋ แซห่ญา้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110701000056 07853

นาง กฤตยิา ลปีรชีา 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2553 67110701009309 07853

นาย สมนกึ แซล่ี 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2535 67110701009475 07853

นาย เกรยีงไกร สบืศักดิว์งศ์ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2535 67110701009478 07853

นาย เสรมิ แซล่ี 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2553 67110701013085 07853

น.ส. ชญานุช สบืศักดิว์งศ์ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110701016481 07853

นาง อารยา แซห่า 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110701023924 07853

นาย จังแย ้ แซส่ง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2561 67110701038403 07853

นาย ธนัย แซล่ี 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2561 67110701038404 07853

นาย สทิธนินท์ แซห่ยาง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2561 67110701038405 07853

นาง นภัสภรณ์ แซเ่ถา 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110702000220 07853

นาย เทวนิทร์ แซล่ี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2535 67110702009469 07853

นาย อภชิาติ อรยิวงศากร 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2553 67110702009481 07853

นาย วษิณุ แซล่ี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110702014637 07853

นาย นติศิักดิ์ ครีวีัฒนากลุ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110702023925 07853

น.ส. ยพุนิ แซห่วา้ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110702023926 07853

นาง ไมล้ี แซล่ี 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110702037644 07853

นาย พชิยั แซห่ลอ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110702037646 07853

นาง ฉววีรรณ์ หวา้ศลิาหงษ์ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110702037647 07853

นาย หรอื วรฉัตรครีี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110703008924 07853

นาย กระแส ทวิพงษ์งาม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2528 67110703009472 07853

นาย สอื แซล่ี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110703009490 07853
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นาง ยั๊วะ ครีรัีตน์สกลุ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2528 67110703010030 07853

นาง นติย์ เนตธิรรมรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110703010366 07853

นาย สภุาพ แซห่ลี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110703014640 07853

นาง เซยี แซห่ลอ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110703016705 07853

นาง คําภี แซล่ี 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110703038117 07853

น.ส. กญัญว์รา แซห่ลอ 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110703038118 07853

นาย เดชา ชาวววิัฒน์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2537 67110704009457 07853

นาง สมุาลี แสนยากลุ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110704014643 07853

นาง ไม แซจ่าง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110704014644 07853

น.ส. สรัลชนา แซย่า่ง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110704014652 07853

นาง เลยี ปัญญาใจ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110704014655 07853

นาง มะลิ ฤทธิเ์นตกิลุ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110704014929 07853

นาง โสภดิา แซเ่ถา 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110704014961 07853

นาย วัชรนิทร์ แสนยากลุ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110704023928 07853

นาย ธวัชชยั ชาวววิัฒน์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110704023929 07853

นาย เกรยีงศักดิ์ แซห่ยาง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110704023930 07853

นาง เซยี แสนยากลุ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110704023931 07853

น.ส. ชวีติ แซห่วา้ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110704023933 07853

นาง อญัชลี สรรเพชดุามณี 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110704037822 07853

น.ส. เหยอ แซล่ี 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110705000768 07853

นาย ประเสรฐิ โรจน์แสงสทิธิก์ลุ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2546 67110705008583 07853

นาย ยศชาย หยัดบรรพต 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2546 67110705009470 07853

นาย ยี แซเ่ถา 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2534 67110705009477 07853

น.ส. เยาวลักษณ์ แซล่ี 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110705014665 07853

น.ส. ยลดา พนาวารรัีตน์ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110705023935 07853

นาย ชยานันท์ รุง่ถาวรเจรญิกลุ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110705023937 07853

น.ส. พัชรดิา เฮอ่ปญุญทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110705023938 07853

นาย หวา้ แซล่ี 5 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2561 67110705038406 07853

นาง นารี ใหมน่ามเจรญิ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2543 67110706002266 07853

นาง จรัิชญา ฤทธิเ์นตกิลุ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110706008412 07853

นาย ทวศีักดิ์ แซห่วา้ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2537 67110706009476 07853

นาย วา่ แซส่ง 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2537 67110706009480 07853

นาง จรีาพร กติตนิภาพงษ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110706014677 07853

นาง สงา่ การญุบรรัิกษ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110706014682 07853

นาง สาวติรี ทรงสวัสดิว์งศ์ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110706014966 07853

น.ส. นัจจกร ลลีาพัฒนกจิ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110706023940 07853

นาง ชนกิานต์ แซห่ลอ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110706037818 07853

นาง ปภาดา แซส่ง 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110706037821 07853

นาย ศกึ แซห่ลอ 6 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110706038083 07853

นาย สทิธกิร ศักดิเ์จรญิชยักลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2530 67110707009466 07853

นาง ฐติาภา ศักดิเ์จรญิชยักลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110707014518 07853

นาง ซี ศักดิเ์จรญิชยักลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110707014522 07853

น.ส. แยง้ แซห่ยาง 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110707014686 07853

น.ส. รักษิณา แซห่ลอ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110707016702 07853

นาย ชยัรัตน์ ศักดิเ์จรญิชยักลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110707023942 07853

นาย สมเจต ศักดิเ์จรญิชยักลุ 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110707023943 07853

นาง สนิทิรา ตรอีศัว 7 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110707023944 07853

นาย บวรศักดิ์ เนตธิรรมรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2535 67110708009455 07853

นาย ชาตรี สริเิลศิวรปัญญา 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110708009898 07853

นาย อํานวย ทองเงา 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023934 07853

นาง บณุยานุช เกง่จรญู 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023946 07853

นาง ทองใบ แสนยากลุ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023947 07853

นาง ศริพิร ฤทธิเ์นตกิลุ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023949 07853

นาง ลี แซเ่ฮอ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023950 07853

นาย วรศักดิ์ แซล่ี 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023951 07853

นาง กญัญา เดอืยทอง 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110708023952 07853

นาง วไิล ทา้วแสนสขุ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110708038082 07853

นาง ปราณี แสนยากลุ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110708038116 07853

นาย บญุชยั แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110708038160 07853

น.ส. เยง้ แซเ่ฮอ 8 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2561 67110705038444 07853

นาง ลี การญุบรรัิกษ์ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110709009484 07853

นาย อนุสรณ์ แซห่ลอ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2541 67110709009486 07853

นาย ชยั แซส่ง 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110709009487 07853

นาง เคอื มงคล 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110709009896 07853

นาง จอ แซเ่ถา 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110709014727 07853
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น.ส. เรยีม ทรงรุง่โรจน์ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110709014729 07853

น.ส. จารวุรรณ แซห่ลอ 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110709023954 07853

นาย ซะ แซส่ง 9 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110709037649 07853

นาย คณศิร แซเ่ฮอ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2542 67110710002901 07853

นาง อนุรักษ์ แซคํ่า 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110710014730 07853

นาย ประจวบ ซง่สกลุไพศาล 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2553 67110710015382 07853

นาย วเิชยีร นพคณุเรอืงไชย 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2555 67110710021413 07853

นาง จรรยา แซห่ยาง 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2555 67110710021414 07853

นาย เลง่ แซล่ี 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2555 67110710021415 07853

น.ส. ปราณี ทรงสวัสดิว์งศ์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023960 07853

นาง เซง็ การญุบรรัิกษ์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023958 07853

นาง อรพนิ แซย่า่ง 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023959 07853

นาง ตะวัน การญุบรรัิกษ์ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023961 07853

นาง ศรสีดุา ฤทธิเ์นตกิลุ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023962 07853

นาง ยพุนิ แซเ่ฮอ 10 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110710023963 07853

นาย พลนาคศลิป์ แซล่ี 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2544 67110711002902 07853

นาง สกลุรัตน์ สริพิรีากร 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2543 67110711009471 07853

นาย ชา แซห่ลอ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110711010344 07853

นาย ไซจู แซซ่ง่ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110711010351 07853

นาง ดรณีุ เอกพชระ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110711014720 07853

นาง หลา่ แซส่ง 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110711014721 07853

นาย ชง่เมง่ถัง ชชัวาลครรชติ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2547 67110711014731 07853

นาง ยง แซส่ง 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110711014734 07853

นาง เวสยิา แซห่ลอ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110711014736 07853

นาง เสาวลักษณ์ แซห่ลอ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110711014764 07853

นาย ปัญญา ภนิทภัสตร์ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110711023956 07853

นาง พรทพิย์ เถาวัลยพ์นากลุ 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110711023957 07853

นาง มาลี โรจน์ศริบิญุชยั 11 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110711037650 07853

นาง ใบ แซล่ี 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110712000375 07853

นาย ยรรยง ศักดิเ์จรญิชยักลุ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2552 67110712000589 07853

น.ส. เพ็ญศริิ แซห่วา้ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2531 67110712002893 07853

นาง สมุาลี โรจนนติย์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2546 67110712002895 07853

นาย หรอื การญุบรรัิกษ์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2540 67110712002897 07853

นาย สอน การญุบรรัิกษ์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2532 67110712002899 07853

น.ส. กนษิฐา แซย่า่ง 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110712002900 07853

นาย อนุสรณ์ แซท่อ่ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2545 67110712002903 07853

นาง สงัเวยีน ทรงสวัสดิว์งศ์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2555 67110712021418 07853

นาง นันทนา ฟสูกลุรัตน์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110712023964 07853

นาย สชุาติ ศักดิเ์จรญิชยักลุ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110712023965 07853

นาง ลี ยาทยนืยง 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110712023967 07853

น.ส. โดะ๊ สบืศักดิว์งศ์ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110712023968 07853

นาย อรณุ ดํารงคช์ยัเจรญิ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2557 67110712023969 07853

นาง ลี แซซ่ง่ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110712037653 07853

นาย สเุทพ แซห่วา้ 12 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เข็กนอ้ย 2560 67110712038194 07853

นาย กอ แซว่า่ง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2537 67110301009368 11272

นาย บญุมี คอ้ศภุฤกษ์สกลุ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2537 67110301009372 11272

นาย พสิฐิ จําลองเดช 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2537 67110301009373 11272

นาย กติตพิศ แซห่วา้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110301014743 11272

นาย สทิธวิัฒน์ แซท่า้ว 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110301014745 11272

นาย มานะ แซเ่ฮอ้ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110301021488 11272

นาง วรศิรา คอ้ศภุดาเจรญิกลุ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110301022223 11272

นาง สนุชิพร เจรญิพาณชิยก์จิ 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110301025610 11272

นาย สวุทิย์ แซย่า่ง 1 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2560 67110301037827 11272

นาง เกษา กองยาว 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110302000190 11272

น.ส. นัน ยอดโต 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2540 67110302009352 11272

นาย สมหมาย วันทา 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2545 67110302009365 11272

นาง ปวันรัตน์ ปานชืน่ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110302014762 11272

น.ส. วสิา ทองขาว 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2556 67110302022224 11272

นาง มาลัย สทีองแท ้ 2 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2559 67110302025611 11272

นาย วรรชยั ลอยมา 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2538 67110303007642 11272

นาย ไพวรรณ์ พงษ์พยอม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2538 67110303011021 11272

นาง นันทพร บญุพรหม 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110303014765 11272

นาย สมบรูณ์ โนนบญุตา 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110303014772 11272

น.ส. จติตนัินท์ จันทรเ์มอืง 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2557 67110303023976 11272

นาย ประยรู ทพิโสต 3 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2558 67110303024671 11272
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นาง สํารวย เอีย่มเมอืง 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2552 67110304000801 11272

นาย หว่ง ออ่นชืน่ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2538 67110304007282 11272

นาง นันทพิร ทนีอ้ย 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2538 67110304009346 11272

นาย ประสทิธิ์ อ ิม่จันทร์ 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2538 67110304009349 11272

นาย แดง ป่ินพุก 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2550 67110304014774 11272

นาย ธวัชชยั เถือ่นพรม 4 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ เขาคอ้ 2555 67110304020827 11272

นาง แหวว ป่ินสดุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010201002980 07711

นาง พึง่พร นอ้ยวัง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2534 67010201002983 07711

นาง พรทพิย์ มหาราช 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2559 67010201002984 07711

นาง จงรักษ์ รปูยันต์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2530 67010201002985 07711

นาง เชยีร ชยัคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010201012731 07711

นาง ประภาส ทานขนุทด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010201013237 07711

นาง ลอ่ง บญุยวง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010201013238 07711

นาง บญุยนื คงปาน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010201017699 07711

นาง บังอร สตีอ่ม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010201021574 07711

นาง ผานติ จากน่าน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010201021575 07711

น.ส. คํากอง สดีี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010201023544 07711

นาง ชาลสิา บญุแทง่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010201023545 07711

นาง เพ็ญนภา สมรปู 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010201023546 07711

นาง คํามี เสยีงไพเราะ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010202002987 07711

นาง นติยใ์จ บญุฟอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010202002988 07711

นาง สมบัติ เรอืงโรจน์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010202002989 07711

นาง ไชยา การเวา้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2543 67010202002990 07711

นาง พุฒธา แสงทองดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010202002992 07711

นาง สมหวัง บญุเปลีย่น 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010202002993 07711

นาง สปุราณี เพ็งสาย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010202003032 07711

นาย ประสทิธิ์ มหาไม ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010202017797 07711

นาย เปรีย่ง โสคร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2555 67010202021742 07711

นาง ขวัญใจ เหงิคําแกว้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010202022438 07711

นาย สพุจน์ ทองอฐั 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010202023543 07711

นาง นงคเ์ยาว์ ทพิยเ์คลอืบ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010202024373 07711

นาง วรรณา บญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010203002994 07711

นาง รันเรยีง ชาตชิํานาญ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2540 67010203002995 07711

นาง อบเชย ชาตชิํานาญ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010203002996 07711

นาง บญุสม สามี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010203002998 07711

น.ส. บญุปลกู แกว้คํา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010203003013 07711

นาง จําปา ถนอมชือ่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2548 67010203013240 07711

นาง รัชนี สขุยน่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2548 67010203013242 07711

นาง พยม ประทมุเพชร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010203021577 07711

นาง เปรมใจ ตาคํา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010203021579 07711

นาง ปรานอม จันพลิา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010203021580 07711

น.ส. บรรโลม คําตะพล 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010203022065 07711

นาง ธดิานุช กนัตา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010203022437 07711

นาง ศริมิา ตรแีจม่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2530 67010204003001 07711

นาย ประสทิธิ์ ฟักทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2538 67010204003008 07711

นาง ประกอบ ไหมมว่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2545 67010204003034 07711

นาง ทวพีร บัวพงษ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010204012765 07711

นาง บญุศรี เสยีงไพเราะ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2548 67010204013244 07711

นาง พยงุ ณราแกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010204017140 07711

นาง ใจยา หมอนทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010204017703 07711

นาง ดรณีุ แกว้กก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010201017704 07711

น.ส. สมพร บบุผาที 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010204021493 07711

นาง บญุเยอืน บบุผาที 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010204021582 07711

นาง ศริลิักษณ์ กางเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010204021583 07711

นาง นพรัตน์ เชาวรัิตน์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010204022647 07711

น.ส. จฑุามาศ ไหมมว่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010204024372 07711

นาย อคัรพล บุง้จันทร์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2558 67010204024859 07711

นาง นราภัทร คําสมุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2558 67010204024860 07711

นาง คําแปลง แวน่แกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010205003022 07711

นาง บัวผัน บญุอนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010205003023 07711

นาง วไิลรัตน์ แกว้ปัน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2544 67010205003024 07711

นาง สพัุตรา คงมงคล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010205003025 07711

นาง แมน้ สายอุน่ใจ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010205013248 07711

นาง ลําใย ภเูชยีงชา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2548 67010205013249 07711

นาง ลําใย สขุยน่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2548 67010205013250 07711
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นาง สมปอง เหล็กใหล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2550 67010205013251 07711

นาง รุง่วภิา สายอุน่ใจ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010205017141 07711

นาง ฉลอง ชาตเิสนา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010205017705 07711

นาง สมคดิ คําสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010205017711 07711

นาง นยิม สขุยน่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010205017712 07711

นาง อําพัน ชอ้นสมบัติ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010205017714 07711

นาง พรลภัส การะเกตุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010205021585 07711

น.ส. ณัฏฐนชิ ชอ้นสมบัติ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010205023659 07711

น.ส. มะณี แพงทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2538 67010206003010 07711

นาง สหนํา โสคร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010206003026 07711

น.ส. พัชรี หาญวรรณา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2546 67010206003027 07711

นาง ลดาวัลย์ จมุพลมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010206003029 07711

นาง หนูคลา้ย ปัญญาดี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2551 67010206012531 07711

นาง วไิล ตาคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010206017715 07711

นาง ลําจวน แพงทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010206017716 07711

นาง ดวงพร แถวภาพ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2555 67010206020914 07711

นาง ลําดวน พุทธา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010206021586 07711

นาง จา๋ อนิชรัูนต์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010206021587 07711

นาง สายยนต์ โทนธนู 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010206021588 07711

นาง เทวา กระแส 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010206021589 07711

นาง จันแรม จันแอด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2555 67010206021741 07711

นาง ทองเลีย่น นวลทัศน์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2545 67010207003011 07711

นาง กหุลาบ จันทะวัน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010207003012 07711

นาง ทองดี โฉมศรี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010207003014 07711

นาง ลาวัลย์ แกว้คง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2532 67010207003016 07711

นาง สมหมาย ขันไร่ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010207010265 07711

นาง จณิณ์ฐนิี สมบัตศิรี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010207013253 07711

นาง จาก บํารงุโชค 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010207013254 07711

นาย เมษา เป้ียออ่น 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010207017807 07711

นาง จํานงค์ ธาบตุตะ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010207021590 07711

น.ส. บษุบง บญุสายยัง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010207023547 07711

นาง ปัทมา กญัญาไทร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010207024374 07711

นาง จันทรา นลิสา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2558 67010207024717 07711

นาง พันธุ์ คําสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2558 67010207024718 07711

นาย วชิยั สโีถ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2558 67010207024861 07711

นาย ฟ้า สระทองเนียม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010208002981 07711

นาย รเูชน แดงจัด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010208003002 07711

น.ส. คลีบีรูณ์ แกว้ทา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2545 67010208003017 07711

นาง มะลิ บญุมี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010208003031 07711

นาง จันทราทพิย์ ดา่นคุม้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2542 67010208003033 07711

น.ส. ชืน่ใจ แกว้ทา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2551 67010208012532 07711

นาง สพัุฒ ไชยบญุนาค 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2550 67010208013257 07711

นาง เลยีบ อดุม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010208017718 07711

นาง สทุนิ นาครอด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2553 67010208019472 07711

น.ส. จรีะสุ ชืน่ชม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2555 67010208020912 07711

น.ส. นรศิรา เสอืดี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010208021591 07711

น.ส. รสสคุนธ์ ขอตาม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010208021592 07711

น.ส. โสภา จันทรต์น้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010208021593 07711

น.ส. อรุญิรัตร เจรญิรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010208022646 07711

นาง จรีนันท์ ภมูดิี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2542 67010209003003 07711

นาง ศรนีวล พันผง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010209003005 07711

นาง แสงตะวัน กา้นอนิทร์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2543 67010209003006 07711

นาง แหวน มว่งกลว้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2543 67010209003007 07711

นาง เครอืมัน บาลพับ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2544 67010209003018 07711

นาย มลชยั แกว้ใส 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010209003020 07711

น.ส. เรอืนเพชร เรอืงโรจน์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010209003021 07711

นาย ลําพูน กํา่ดว้ง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2543 67010209003030 07711

นาง ประทมุ สายจันทรย์นู 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209012741 07711

นาง โสภา ทักคุม้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209012754 07711

นาง บญุมี แกว้คํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209012759 07711

นาง เจนจริา นลิคา่เมอืง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2549 67010209013258 07711

นาง ดารนิทร์ นาคผอ่ง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209017135 07711

นาง แสงเดอืน ธรรมมัง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209017719 07711

นาง สอุม้ ปลาสรอ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2552 67010209017721 07711

นาง อชัรี นาคผอ่ง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010209021494 07711
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น.ส. พเยาว์ หอมทอง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010209021595 07711

นาง ประพมิ จักทอน 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2557 67010209023658 07711

นาง บัวลอย บญุไทย 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010210000871 07711

นาย เตมิ ณราแกว้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2542 67010210000881 07711

น.ส. สําลี ตอ่อํานาจ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2545 67010210000882 07711

นาย บญุสง่ ศรสีวรรค์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2538 67010210000883 07711

นาย จันที เสนานุช 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010210000884 07711

นาย อํานาจ ปาชะนา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2547 67010210010270 07711

นาง เข็มพร บัวศรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2553 67010210019473 07711

น.ส. เรยีบ บัวศรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010210021596 07711

นาง ศรนีวล ทองไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010211000872 07711

นาง จันทร์ เกดิประสทิธิ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010211000874 07711

นาง บังเอญิ รักษาสี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010211000876 07711

นาง สมหวัง หาญวรรณา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2538 67010211000877 07711

นาง ขอ้ง ตา๋ระ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010211000878 07711

น.ส. ภัชกลุ ธนคําสงิห์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2536 67010211000879 07711

นาง สมหมาย มากนอ้ย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2528 67010211000880 07711

นาง กิง่มณี วังครีี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2551 67010211012533 07711

นาง สรุสทิธิ์ สมบัตศิรี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบาะ 2556 67010211022066 07711

น.ส. ธัญดา คงกระพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010301000247 07712

นาง ไพรนิ บัวคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010301000594 07712

นาง สนีวล จันทรฉ์าย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2549 67010301003035 07712

นาง วรัิตน์ เชดิโฉม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010301003036 07712

นาง ปราณี ทันชอ่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2543 67010301003037 07712

นาง วันนู พูนยอด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2524 67010301003038 07712

นาง วรรณา สขุขํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010301003040 07712

นาง กหุลาบ พูนยอด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2537 67010301003041 07712

นาง สม้แป้น องิคนนัินท์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2545 67010301003068 07712

นาง สภุาพ เสพสขุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010301003072 07712

นาง ประไพร กรณ์แกว้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010301003085 07712

นาง พ่วง คําสขุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010301017322 07712

น.ส. สมพร พรหมลัทธิ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2560 67010301038102 07712

นาง สมพร ทองมใีย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010302003060 07712

น.ส. ทองตุย้ จมูสนัเทยีะ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2524 67010302003061 07712

นาง สวอย จันทรคํ์าเรอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2533 67010302010873 07712

นาง สมนกึ แกว้เรอืนชยั 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010302010874 07712

นาง ชตุมิา อนิทรพ์ร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010302010875 07712

นาง สรุนิทร์ แสงจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010302010876 07712

นาง เครอืพันธ์ มชียั 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2553 67010302017319 07712

นาง เชือ่ม ดอกจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010302021145 07712

น.ส. สําเนียง มั่นทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010302021150 07712

นาง หนูพริว้ ใสดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010302021151 07712

นาย ปาน สกุสกั 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010303003054 07712

นาง วรรณภัสร์ ถาวร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2538 67010303003062 07712

นาง ประกอบ ใสดี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2545 67010303003064 07712

นาง สมพาน แกว้ภริมย์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010303010877 07712

นาง ตุย๋ คําปา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010303010878 07712

น.ส. กลุวดี แสงจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010303017328 07712

นาง เนตนภา กองทพิย์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010305000301 07712

นาง ละมอ่ม บบุผา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010305003042 07712

นาง ประกอบแกว้ กองมลู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010305003045 07712

นาง พมิพ์ อกัษร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010305003047 07712

นาย ณรงค์ สมสรอ้ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2547 67010305003048 07712

นาง บัวขาว ทองมา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2544 67010305003073 07712

นาง คมดาว บบุผา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010305003074 07712

นาง สมปอง อดุทา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010305010869 07712

นาง ใจแกว้ เรอืงทว้ม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010305017323 07712

น.ส. นารรัีตน์ แทนพรมมา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010305017326 07712

นาง วรีะกานต์ สานนท์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67080405021144 07712

นาง ไฉน นอ้ยทา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010305021147 07712

นาง ฐติรัิตน์ สงิหท์อง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010305021148 07712

นาง วาสนา บัวขํา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010305021149 07712

นาง คําเพยีร กลุพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2556 67010305021495 07712

น.ส. พัชรนิทร์ รา่เรงิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010305024203 07712

น.ส. มาลัย สรอ้ยมี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010305024204 07712
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นาง ลั่นทม บรรณรงค์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010307000457 07712

นาย ประสทิธิ์ บญุยอด 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010307003044 07712

นาย สมบัติ วงษ์แสง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2544 67010307003058 07712

น.ส. ธัญญรัตน์ ตะ๊ดี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010307003059 07712

นาง สํารวย กองเตย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010307003084 07712

นาง สมคดิ แกว้สวา่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010307003088 07712

นาย สมชาย เข็มนาจติร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010307010870 07712

น.ส. นวพร วงษ์แสง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010307013599 07712

นาง กองจติร์ แกว้อนิทร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010307013657 07712

นาง สทุนิ ปอดทองจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010307013659 07712

นาง ลักขณา คําตัน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010307013660 07712

นาง อมัพร ใกลส้มจติต์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010307017327 07712

นาง บัวชมุ สนิพรหม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010307021152 07712

นาง บญุทัน เหล็กเพชร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010307021153 07712

น.ส. พรวไิล เอี๊ยะตระกลู 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2556 67010307023366 07712

นาง ดาหวัน คงเชญิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312000295 07712

นาง สมใจ วงคบ์ัณดษิฐ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312000296 07712

นาง อนิทร์ เพ็งเรอืง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312000551 07712

นาง ประภาศริิ ปัตตวงษ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2544 67010312000889 07712

นาง ตาล พรมทอ่น 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2543 67010312000891 07712

นาง แดง โพธิอ์ยู่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010312000900 07712

นาง บัวบาน พรหมลัทธิ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010312000901 07712

นาง แกว้ ทับสงิห์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2541 67010312000902 07712

นาง จําเรยีง หาญปรี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312008698 07712

นาง ยพุา พรหมลัทธิ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312013578 07712

นาง ละไม พรมโท 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312013579 07712

นาง วรรณี หงษ์สโตน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2550 67010312013583 07712

นาง วลิัยพร เมอืงแมน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312013662 07712

นาง สมมาต อดุม 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2550 67010312013663 07712

นาง การะเกด คงตาก 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312013665 07712

นาง บัวผัน ทันชอ่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312017320 07712

นาง สายฝน ทลูตา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010312017321 07712

นาง วลิัยลักษณ์ เถือ่นทุง่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2560 67010312038103 07712

นาง ลําใย แกว้ภริมย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010313000886 07712

นาง วงเดอืน แกว้ภริมย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010313000890 07712

นาง สายบัว ประสมพง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2532 67010313000892 07712

น.ส. อารวีัลย์ ดว้งกนั 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010313000893 07712

นาง สมถวลิ สวัสดพิงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2547 67010313000903 07712

นาง สําราญ ศรเีกษตร 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2540 67010313010871 07712

นาง เบ็ญจมาภรณ์ รัตนพันธ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010313017324 07712

นาง เทวี แกว้ภริมย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010313017325 07712

นาง สริาวรรณ ควรหา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2558 67010313024867 07712

นาง บญุเลือ่น แกว้ภริมย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2558 67010313024868 07712

นาง บญุล้ํา คําอยู่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010304000597 07713

นาง วงเดอืน จันทศร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010304003065 07713

นาง วรพรรณ มเีพชร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010304003066 07713

นาง ละเอยีด สงัเกตดุี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2544 67010304003070 07713

นาง จารวุรรณ จันทรผ์อ่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2549 67010304025871 07713

นาง ติม๋ โคบ่ญุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010304017335 07713

น.ส. ประครอง หอมออ่น 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010304017337 07713

นาง ผาสขุ ออ่นคํา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010304017339 07713

นาง ชตุมิา แดงชาวนา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010304021391 07713

นาย สละ สมศรี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010304023779 07713

น.ส. สรัุตน์ดา ทองดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010304023780 07713

น.ส. กญัญารัตน์ ฮทิธิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010304025873 07713

น.ส. นรัิญ เชือ้จํารญู 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2549 67010304025872 07713

นาง พลอย เพชรสกุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010306003050 07713

นาง วรัิตน์ ขนุศรี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2537 67010306003053 07713

นาง นเิทศ บญุอิม่ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2537 67010306003055 07713

นาง การะเกตุ แกง้คํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2540 67010306003056 07713

น.ส. ดวงจันทร์ คนธาร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2537 67010306003057 07713

นาง แดง เมฆทา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2540 67010306025874 07713

นาง กหุลาบ บญุมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010306003090 07713

นาง ยมนา จันทรค์ณา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2550 67010306014058 07713

น.ส. สทุธดิา กลุวงศ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010306017347 07713
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นาง บญุเลย พุฒจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2553 67010301019632 07713

นาง บญุยนื ครตุจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010306021392 07713

น.ส. ยุย้ ทองจันทรแ์ท ้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010306021393 07713

นาง ลําพลงึ ทองมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010306021394 07713

น.ส. วราภรณ์ มั่นทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010306023660 07713

นาง วันนา มะโนทน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2545 67010308003075 07713

นาง พมิพา ผาลา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010308003076 07713

นาง วันเพ็ญ บญุเหมอืน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2530 67010308003077 07713

นาง นงคนุ์ต วันดี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2530 67010308003078 07713

นาง พุทธชาติ แกว้กรเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010308003079 07713

นาง ปัน ใจเหล็ก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2543 67010308003080 07713

นาง รัชนี โพธิแ์ปลง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2548 67010308013135 07713

นาง อภญิญา บญุล้ํา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010308017340 07713

นาง กาญจนา กงยัง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010308017341 07713

นาง ประพษิ บญุเรอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2548 67010308017342 07713

น.ส. ณชิมน บญุเหมอืน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010308017349 07713

นาง สําเนียง แกว้กรเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2553 67010301019633 07713

นาง ศศธิร เพชรพาชนะ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010308021395 07713

นาย ถวลิ เกตคุต 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010308021396 07713

นาง คํามลู แตง่ยามา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010308021397 07713

น.ส. สรินิยา วงศก์ะโซ่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010308023663 07713

นาย ประยง ลําใย 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2560 67010308037655 07713

นาง ธนกร อนิทรพ์ร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2546 67010309000332 07713

นาง อฐิ สนิสรา้ง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010309003069 07713

นาง สมาน กนัหา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010309003082 07713

นาง เกษร ใจมายอด 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010309003083 07713

น.ส. รุง่นภา เพชรสกุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010309003086 07713

น.ส. ตา่ย วลิาศ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2545 67010309003089 07713

นาง ทองแดง ไชโย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2536 67010309010880 07713

นาง นกแกว้ ไตรยะภมูิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2553 67010301019635 07713

นาง สสีดุา ภักดี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2554 67010309020078 07713

นาง สมจติร วงศโ์สม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010309021400 07713

น.ส. อจัฉรา อํา่นอ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010309021401 07713

นาง นงคนุ์ช สงิกระโจม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010309021402 07713

นาง ดวงรัตน์ หวานฉ่ํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010309021403 07713

นาง พรพนลิ วงศโ์สม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2555 67010309021404 07713

นาง เพชรรัตน์ นาคสขุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2556 67010309023362 07713

นาย สวรรค์ หาคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2560 67010309038149 07713

น.ส. สงัวาล กลิน่เปลีย่น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2524 67010310000887 07713

นาย ประเสรฐิ ปั้นแปลก 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010310000896 07713

นาย ประจวบ แกว้สลงุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2542 67010310000897 07713

นาง สงกรานต์ แสงอุน่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010310000904 07713

นาง ทพิภาพร คุม้เขต 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2535 67010310000905 07713

นาย บญุมี กามนิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2554 67010310020077 07713

นาย ปิยะพงศ์ ดสีนั 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2556 67010310022076 07713

นาง จําปี นัดคง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2557 67010310023662 07713

นาง เรณู วชิยัคํา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2559 67010310025315 07713

น.ส. ประนอม อารยี์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2551 67010310025876 07713

นาง ชนิ ผกูจติร 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2549 67010310025877 07713

นาง วัลยา พรหมประเสรฐิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2560 67010310038150 07713

นาง นฤมล รักษา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2547 67010311000463 07713

นาง อษุา รักษา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2524 67010311000898 07713

นาย สมจติร จติรจํา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2539 67010311000899 07713

น.ส. มรกต แกว้แดง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2539 67010311014062 07713

นาง เสาวเพ็ญ บญุชยูะ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2545 67010311014245 07713

นาย อทุติย์ จันทัก 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2549 67010301017344 07713

น.ส. พรพนา แสนใจ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโตก 2552 67010311017346 07713

นาง ดรณีุ หลงใจคอย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2549 67010401000381 07714

นาง วาสนา ศรปีระมวล 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010401003098 07714

นาง สมุาลี ตงุคณุะ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010401003110 07714

นาง มาระศรี ก ิง่กลาง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010401003113 07714

นาง ลําดวน ภาษี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010401003117 07714

นาง สกุญัญา จํานงคค์ดิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010401003119 07714

นาง อําพร กะลนิตา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010401003122 07714

นาย เลศิ ไชยโย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010401003123 07714
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น.ส. ยพุา นพสวุรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2543 67010401003125 07714

นาย อดุม ป้องปิด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010401003185 07714

นาง ละเอยีด บญุตัง้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010401003192 07714

นาย สทัุตย์ เอีย่มสะอาด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010401013930 07714

นาย สําราญ วรรณพริณุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010401013936 07714

นาย สํารวย วรรณพริณุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010401013938 07714

นาง ยพุนิ พูลสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010401017149 07714

น.ส. มะยรุี ทองออ่น 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2554 67010401019661 07714

นาย บญุธรรม เรยีบผา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2554 67010401020442 07714

น.ส. สรุรัีตน์ สขุสําราญ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010401023359 07714

นาง คําปาน เอีย่มสอาด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010401023360 07714

นาง กองสี เพยีเทพ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2548 67010402002222 07714

นาง อจัฉรา สงิหมนตรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010402003103 07714

นาง ดวงเดอืน สายทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010402003128 07714

นาย ระนิ ปรางคส์วุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010402003160 07714

นาง บญุนาค เวยีงนาค 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402013827 07714

น.ส. รืน่ฤดี เนียมนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402013832 07714

นาย สน่ัน สายคําพา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402013839 07714

นาง ฉลวยศรี เหมะวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010402013869 07714

น.ส. พรพมิล ผลภาษี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010402013873 07714

นาง ศริรัิตน์ พรหมมนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402013914 07714

นาง วรรณา อปูทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010402013921 07714

น.ส. อรณุรัตน์ กลุกระจา่ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010402013923 07714

นาง เพ็ญ มาตรสมบัติ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010402013924 07714

นาง อรัญรัตน์ อยูส่ขุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010402013944 07714

นาย สายันต์ จันทรข์าว 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402017291 07714

นาย ประเสรฐิ หาญกลา้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010402017990 07714

นาง บญุชว่ย จันทรเ์ทยีน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010402022220 07714

นาย สมบัติ สายทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010402022905 07714

นาง บญุมี ขนุแท ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010402023449 07714

นาง พรพมิล หลอ่ศริิ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010402023450 07714

นาง สาคร ป่าติว้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010402023451 07714

นาง ภริญา สอนกนั 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010402023642 07714

นาง ดาวเรอืง อรชนุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010403003129 07714

น.ส. สขุเกษม บานเย็นงาม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2538 67010403003130 07714

นาย บญุธรรม บานเย็นงาม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2533 67010403003131 07714

นาง วารี อรชนุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010403003132 07714

นาง สมหวัง สงคป์ระเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010403003133 07714

นาง จํานงคส์ขุ วรีะพันธุ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010403003147 07714

น.ส. อคัฆรฎิา เจตจํานงค์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010403013860 07714

น.ส. มยรุี ปานมว่ง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010403022907 07714

น.ส. ธนัชพร ปันทะ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010403023361 07714

นาย ปัญจพล ทองปั้น 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010403023803 07714

น.ส. ลักษิกาภัณฑลิา นาเอก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010403023804 07714

นาง ปราณี ออ่งเมอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010404002206 07714

นาย อํานาจ ขนุทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010404003105 07714

นาง ลํายอง พระอนิวัน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2537 67010404003135 07714

นาง มานะ ประมลูสขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2537 67010404003138 07714

น.ส. ทับทมิ สมตัว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010404003142 07714

นาย วเิชยีร สมตัว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010404003143 07714

นาย นพดล หยอยสระ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010404013817 07714

นาง นวม ไซปลา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010404013823 07714

น.ส. สําเนียง รอดมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2555 67010404020807 07714

นาง พยอม ปานแกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2558 67010404024710 07714

นาง วรัิตน์ สแีดง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2559 67010404025271 07714

นาย ชาลี สมตัว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2559 67010404025628 07714

นาง วจิติร อํา่นุช 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2560 67010404037770 07714

นาย สมบัตร อุน่สขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2560 67010404037771 07714

น.ส. นพมาศ ศักดิพ์ุ่ม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2561 67010404038359 07714

นาย บญุเลศิ วังลังกา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010405003094 07714

นาย สมชาย ยกจัตรัุส 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003101 07714

นาย จลุ อนิทรช์ว่ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010405003134 07714

นาง ลําดวน นนทพ์ละ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003145 07714

นาย บญุลอ้ม สกุสกั 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010405003146 07714

นาง ระเบยีบ แวน่ไทย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003150 07714
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นาง สมจติร แกว้ประเสรฐิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003151 07714

นาย พุท นาคคง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010405003164 07714

นาย สายธาร ลาคํา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010405003169 07714

น.ส. ทัศนีย์ แพนพรหมมา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003177 07714

น.ส. สมจติร แพนพรหมมา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010405003178 07714

นาย ประดษิฐ์ คํายง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003180 07714

นาง สมคดิ สนิปรุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010405003181 07714

นาง บษุกร เลา้เจรญิพานชิย์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010405003186 07714

นาง ยพุนิ กรณุา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003187 07714

นาย ฉลอง พระยม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003188 07714

นาย ชว่ย ฮะอยู่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2535 67010405003190 07714

น.ส. ลําจวน อนิทรช์ว่ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003194 07714

น.ส. ดอกไม ้ อนิทรช์ว่ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010405003198 07714

นาง สม้จนี งามนลิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010405017292 07714

นาย เหีย่ว สกุสกั 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010405017293 07714

นาย บญุเตยีม เหมอืนสชียั 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010406003162 07714

นาย กรณุ ซึง่สกจิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010406003175 07714

นาย สชุาติ พรหมเดช 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010406003191 07714

นาย ประสทิธิ์ แกว้ลาย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010406003196 07714

นาง จริาภรณ์ ชายเดช 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010406013866 07714

นาง สวอย เสอืนอ้ย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010406017294 07714

นาง รัชนี นมิติร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010406022653 07714

นาย มงคล วรรณพริณุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010406023643 07714

น.ส. สมบัติ ชพัูกตร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010407000323 07714

นาย สรุนิทร์ ตาลสขุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010407003092 07714

นาย สมบรูณ์ จันเทีย่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010407003100 07714

นาง นภา สอาดเอีย่ม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010407003107 07714

นาง แตะ เฉยเถือ่น 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010407003149 07714

นาย มาณะ กลมกลิง้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010407003166 07714

นาง ปาน เชือ้กษัตรยิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010407003172 07714

นาง สมนกึ ราชสารณ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010407003176 07714

นาง สนัด ทวทีรัพย์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010407003197 07714

นาง ทลู กลิง้แพ่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010407013812 07714

นาง วรรณดี พรมสขุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2554 67010407019660 07714

นาง อํานวย ปลัดทว้ม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2555 67010407020682 07714

นาง นงนุช ไขท่อง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407021830 07714

น.ส. มานติ อนิมา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407021831 07714

น.ส. เป่ียมกมล เกดินาน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407021832 07714

น.ส. นภิาพร ตาลสกุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407021833 07714

นาง สรอ้ยสน จันทรเ์พ็ญ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407021834 07714

นาง สรุยีพ์ร อนิมา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010407022910 07714

นาง สรัุตนา จันธนูศร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2558 67010407024486 07714

นาง สบุนิ มว่งเงนิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010408003111 07714

นาย สมบัติ หมืน่ราม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2538 67010408003152 07714

นาย บญุสง่ อนิทรักษา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010408003153 07714

นาย ธานี ชํานาญ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010408003154 07714

นาง สมควร เอีย่มเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010408003155 07714

นาง ประครอง เมอืงเกดิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010408003156 07714

นาง ลั่นทม ไขท่อง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010408003157 07714

นาง จําปี ถาเรอืน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2534 67010408003159 07714

นาง บัวเลยีน ไขท่อง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010408003165 07714

น.ส. สภุาพร เมอืงเกดิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010408017529 07714

นาง ยพุนิ บญุเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010408022785 07714

น.ส. ทัศนีย์ จันทรพ์รม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010408022909 07714

นาย อาคเณย์ หมืน่ราม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010408023802 07714

นาง สมนกึ แสงสมเรอืง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010409003115 07714

นาย สมชาย เหมโพธิ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010409003116 07714

นาย โสภี อําพันธ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010409003163 07714

นาย นอม จันทรข์วาง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010409003167 07714

นาย สมบัติ ก ิง่ไทร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010409003170 07714

นาย ประเสรฐิ ฤกษ์จันทร์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010409003182 07714

น.ส. พรชนก ศริิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010409003193 07714

นาง จําปา นงนุช 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010409017531 07714

นาง บัวชมุ อําพันธ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010409021839 07714

นาย วนัิย สนุทรแสง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010409021841 07714
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น.ส. สมนกึ อนิสม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010409022911 07714

น.ส. เข็กลัย้ แซเ่ตีย๋ว 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010409023770 07714

น.ส. ถนอม มบีญุตา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010409023771 07714

น.ส. เฉลมิ รวมทรัพย์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2560 67010409037904 07714

นาย สําเร็ด ไชปา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010410000922 07714

นาย ปกรณ์ จันทรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010410000923 07714

นาง ประไพ นลิเหล็กเพชร 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010410000925 07714

น.ส. นัยรัตน์ อธหิรัิญเจรญิกลุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010410000926 07714

นาย สพัุฒน์ สดีา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010410000927 07714

น.ส. เกษียร สดีา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010410000928 07714

นาง คําหว่ง จันทรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010410000929 07714

นาง คําสรวง จันทรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2539 67010410000930 07714

นาย ชํานาญ เต็มใจ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2536 67010410000932 07714

นาง บัวไล สดีา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010410000933 07714

น.ส. จันทรข์จร จันทรเ์ล็ก 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010410000947 07714

นาย เสนอ ตันศริิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010410000948 07714

นาย จําลอง ทศพมิพ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010410000950 07714

นาย สวุรรณ์ สดีา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010410017534 07714

น.ส. ลนิดา บตุรเกษม 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010410021843 07714

นาง บญุศรี คงเวนิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2540 67010411000909 07714

นาย จิน้ อนิทรช์ว่ย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2531 67010411000911 07714

นาง ประมวล ศาสตรศ์รี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2542 67010411000913 07714

นาง กรองทอง เอกไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2554 67010411000924 07714

นาง ประภาศรี พึง่เมอืง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2540 67010411000931 07714

นาง ชตุมิา ปั้นทับ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010411000938 07714

นาง นภัสร เอกไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2540 67010411000939 07714

น.ส. ดวงพร เอกไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010411000940 07714

น.ส. พรเพ็ญ พรมสอน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010411000945 07714

นาง จรรยาพร บานเย็น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010411013796 07714

นาง คัดแคลว้ สอนมาลา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010411013939 07714

นาง คําบอ่ เอกไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010411013940 07714

นาง สขุ เอกไทย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010411013943 07714

นาง ฝน กฐนิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2555 67010411020926 07714

นาง จําเรยีง สงัขท์อง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010411022648 07714

นาง สชุรีา ไชยตน้เทอืก 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010411022649 07714

น.ส. จรีะวรรณ พรมสอน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010411022652 07714

นาย จอม อนิทรช์ว่ย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010411022908 07714

นาง ลําแพน พานํามา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2549 67010412000043 07714

นาง สรอ้ยสงัวาลย์ เพชระบรูณนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2549 67010412000254 07714

นาย สทุนิ นาคสําราญ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010412000907 07714

นาง ไสว น้ําเพชร 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010412000912 07714

นาง สภุลักษณ์ การะภักดี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010412000916 07714

น.ส. พัชรา สขุสําราญ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2546 67010412000917 07714

น.ส. น้ําฝน ขาวเงนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010412000918 07714

นาย ประทนิ นาคสําราญ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010412000919 07714

นาง นุชนาฎ แสงสวุรรณ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010412000935 07714

นาง วไิลวรรณ ทองชุม่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010412000946 07714

นาง บญุล้ํา ธรรมสถติย์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2548 67010412002271 07714

นาง พัชรี มณีวรรณ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010412013154 07714

น.ส. วาสนา เพชระบรูณนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2552 67010412013833 07714

นาย ดํารัส พัฒสารกิรณ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2550 67010412013934 07714

นาง เพชรลัดดา สขุสําราญ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010412022650 07714

นาง สมเกยีรติ์ เอีย่มจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2556 67010412022651 07714

นาย สมคดิ เกตแุกว้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000908 07714

นาง สมร ทับทมิ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2545 67010413000920 07714

นาย มาวนิ สนิมณี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010413000921 07714

นาง ทองใบ แกว้มา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2544 67010413000936 07714

นาง ประไพ บานชืน่ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000937 07714

นาง อรณุ ออ้มนอก 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000941 07714

นาง สขุจร โนชยั 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000943 07714

นาง แจว๋ ทองนาค 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000944 07714

นาย แสน พรหมยอด 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2547 67010413000949 07714

นาง นภาพร ทองนาค 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2557 67010413013820 07714

นาย อาธปิ เฮา้ปั้ง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2551 67010413013931 07714

นาย ชชัพนธ์ แกว้มา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2549 67010413013946 07714



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง รจุเิรช วงศป์ระทมุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 2555 67010413020808 07714

นาง บญุสม เกตแุฟง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010503003215 07715

นาย ชํานาญ เกตแุฟง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010503003222 07715

นาย สําราญ แดงดี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010503013218 07715

นาง ชนดิ ยังคง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010503013219 07715

นาง แนบ บญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010503017086 07715

นาย ดอน อตุกนัภัย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010503017549 07715

นาง สาคร อาจมา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2553 67010503019477 07715

นาง ปารชิาติ โป๊ะคงมี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2553 67010503019480 07715

นาง เตมิ สมีเุทศ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010503021638 07715

นาง นุชรี ทองสกลุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010503024149 07715

น.ส. สภุานกิา เสอืโต 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2558 67010503024962 07715

นาย ภวูดล เสอืโต 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2558 67010503024963 07715

นาย วรีะ จํานงคส์ขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504024214 07715

น.ส. ประทนิ บญุชยั 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504024213 07715

นาย ทรัพย์ ออ่นตา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010504003224 07715

นาง กหุลาบ นอ้ยมาไกล 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010504003264 07715

นาง ชวน พลดงนอก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504024211 07715

น.ส. รอ้งกลา้ ศลิศร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010504020594 07715

นาง นอ้ย บํารงุศรี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010504022439 07715

นาง สมนกึ อนิเหลอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010504022783 07715

นาง จันสอน ออ่นตา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504023540 07715

น.ส. พัชราภรณ์ ออ่นตา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504023541 07715

น.ส. ปทมุรัตน์ รักผกูพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010504023542 07715

นาง ประโคม สดใส 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010505003230 07715

นาง สพุรรณกิาร์ หอมหวล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010505003231 07715

นาง เกดิ พูลมี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2533 67010505003232 07715

นาง ละมัย บญุเรอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010505003233 07715

นาง น้ําผึง้ ออ่งยิง่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2546 67010505003234 07715

นาง เล็ม ยาหอม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010505003265 07715

น.ส. วชิญาพร บุง้เจาะบาง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2533 67010505003268 07715

นาง สวรรค์ ป่ินป้อง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010505003389 07715

น.ส. โสภดิา ยังคง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010505003442 07715

น.ส. สมพร สขุจติร์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010505020622 07715

นาง จฬุาวัลย์ ออ่งยิง่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010505020812 07715

นาง สจุนิต์ พูลสวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010505021743 07715

นาย อวด อตุกนัภัย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010507003218 07715

นาย ชดั ป่ินป้อง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010507003223 07715

นาง อายุ บญุเรอืง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010507003246 07715

นาง กิง่แกว้ นอ้ยมาไกล 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010507003247 07715

น.ส. รสรนิ ปานอน้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010507003249 07715

นาง ลํายวน เกตแุฟง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010507022784 07715

น.ส. พัทยา บญุเลศิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010507003267 07715

นาย จติรกร เกตแุกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010507017609 07715

น.ส. ฐติณัิณฑ์ เพยีรเกดิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010507022533 07715

น.ส. นฤมติ เทยีมทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010507024216 07715

นาย นคิม สใีส 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2546 67010511000953 07715

นาง อภวิันท์ สดใส 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2533 67010511000954 07715

นาง จําหน่วน ฝาระลกึ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010511000955 07715

นาง สายคํา ป่ินป้อง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2536 67010511000956 07715

นาง รา้ย ชยัวงคฝั์น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010511000957 07715

นาง สารกิา แกว้จนี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2533 67010511000958 07715

นาง แสนบน่ งามขําแป้น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010511000959 07715

นาง ปอน ยาหอม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010511000961 07715

นาง พมิพใ์จ ป่ินป้อง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010511000982 07715

นาง ป่ิน แดงดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010511013231 07715

นาง วราภรณ์ เกตแุฟง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010511013233 07715

นาง วาสนา นาคสสีกุ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010511020623 07715

นาย สมเพชร สขุเมอืง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010511023357 07715

นาง คําเพยีร สกุเมอืง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010511024303 07715

น.ส. สรุาง คุม้ภัย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010511025496 07715

นาย สมจติร สใีส 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010512000952 07715

นาง ดาวลอย ตะใบ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2546 67010512000960 07715

นาง พเยาว์ จันทรแ์กว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010512000962 07715

นาย เทยีบ สตูรทองมั่น 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2546 67010512000965 07715
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น.ส. วาสนา หุน่ทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010512000966 07715

นาง เคลือ่น โป๊ะคงมี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010512000967 07715

นาง สมเกยีรติ รักผกูพันธ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2541 67010512000968 07715

นาง เซน็ มั่นทรัพย์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010512003228 07715

น.ส. จงรักษ์ งามระหงษ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010512016549 07715

น.ส. สมจติร ศลิศร 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010512017608 07715

นาง เกษร สใีส 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010512017610 07715

น.ส. อสุา จันทรฉ์าย 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010512017611 07715

นาย ขม เกตแุฟง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010515003216 07715

นาง ประมวล สใีส 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2540 67010515003259 07715

นาง คําโพธิ์ สนเมอืงปัก 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2552 67010515017547 07715

นาย แกน่ จันทรข์าว 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2553 67010515019479 07715

น.ส. กนกวรรณ ขมุทรัพย์ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2553 67010515019481 07715

นาง ไทยรัตน์ คงอนิ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010515025493 07715

น.ส. ผกามาศ อนิสม 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010515025494 07715

นาง สาคร สายเสมา 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010515025495 07715

นาย อดลุวทิย์ คําเมอืง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010515025626 07715

น.ส. อรอมุา ดนีา 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2561 67010515038275 07715

นาง ไขเสยีง สทีองคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010501003200 07716

นาง อดุม สมสี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010501003201 07716

นาง เหมอืน เถือ่นแมน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010501003202 07716

นาง สริกิร ครฑุวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010501003203 07716

นาง แดง ครฑุวงค์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010501003204 07716

นาง วันดี สทีองคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010501019723 07716

นาง รุง่ทพิย์ ไขท่อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010501020178 07716

นาง จงกล แกว้บาง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010501021776 07716

นาง สมพงษ์ ทองอุน่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2558 67010501024575 07716

นาย วชิติร โคตระการ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010501025174 07716

นาง ชอ่น คงทอง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010501025175 07716

นาง สมคดิ เสอืราช 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010501025822 07716

นาง นอ้ย ป่ินเมอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010502003209 07716

นาง มะนพ สขุเมอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010502003210 07716

นาง เตอืนใจ สขุเมอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2543 67010502003269 07716

นาง เตา แกว้บาง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010502013213 07716

นาง สมาน สกุแกว้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010502013217 07716

นาง เลย คําเผีย่น 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010502019725 07716

นาง พมิพาพร วัฒนศัพท์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010502021672 07716

นาง บญุสง่ สทีองคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010502021792 07716

นาง แดงนอ้ย อํา่นอ้ย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010502025787 07716

น.ส. สาคร รักหวาน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010502025788 07716

นาง กองสนิ เอีย่มเมอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010506003239 07716

นาย ถวดิ ตนุก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010506003240 07716

นาง มนเทยีน นาคมศีรี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010506003242 07716

นาง จําเนียร ตนุก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2540 67010506003243 07716

นาง มัจฉา นลิเกดิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2542 67010506003244 07716

นาง อาภร จันทร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2545 67010506003245 07716

น.ส. วาสนา ทองจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010506010226 07716

นาย อดศิักดิ์ เอีย่มเมอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010506013225 07716

นาย ชวน ขมุทรัพย์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010506019697 07716

นาง วลิาวัลย์ พุทธมาต 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010506019698 07716

นาง พรสวรรค์ พาครฑุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010506021777 07716

นาง สายยนต์ แกว้ไว 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010506021778 07716

น.ส. เรณู แกว้กอ้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2560 67010506037659 07716

นาง อรนุช เอีย่มเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2546 67010508003252 07716

นาง จรินันท์ จันทร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2549 67010508013226 07716

นาง บรรจง เจ็กป้าน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010508013227 07716

นาง ลัดดาวัลย์ ณ วเิชยีร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010508013229 07716

น.ส. สมเกยีรติ ดว้งมาก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010508013976 07716

นาง ใกลรุ้ง่ ศรสีงา่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010508019693 07716

นาง ดอกเอือ้ง สงวนดี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2553 67010508019696 07716

นาง เปรมฤดี วงษ์พมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010508021670 07716

นาง ทวี ชะนะมาร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010508021782 07716

นาง สําเนียง ทองจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010508022891 07716

นาง ประครอง ทองจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2558 67010508024576 07716

น.ส. วภิาวรรณ ชมภู่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2560 67010508038115 07716
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นาง รวม ปานอน้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2538 67010509003251 07716

นาง พกิลุ ตนุก 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2540 67010509003253 07716

นาง สการะ พรมลัทธิ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010509003254 07716

นาง บัวพติร ชมภู่ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2544 67010509003255 07716

นาง จันทรด์ี อนิทรผ์ึง้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010509003270 07716

น.ส. บัวจบี พมิพช์ู 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010509013971 07716

นาง วราภรณ์ ออ่งยิง่ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010509013975 07716

นาง บญุสนิ ดว้งขาว 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010509017984 07716

นาง แหวว คงวเิศษ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010509019692 07716

นาง ประนอม ทองศรี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2558 67010509024574 07716

นาง ลอนดอน คงทอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010510000973 07716

นาง อําไพร แกว้บาง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2544 67010510000974 07716

นาง วันดี บญุพัด 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2537 67010510000976 07716

นาง มว้ย สกุเมอืง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010510000977 07716

นาง กหุลาบ คําเผีย่น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010510000978 07716

นาง เลยีด บญุตัง้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2529 67010510000980 07716

นาง เรณู เถือ่นแบน 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2539 67010510013968 07716

น.ส. ณภาพร ผึง่ผาย 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010510019691 07716

นาง สายรุง้ สกุเมอืง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010510021668 07716

น.ส. บญุธรรม พรมลัทธิ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010510021786 07716

นาง ดําเนนิ ไครท้อง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010510021788 07716

นาง ฤทัยรัตน์ กลํา่เงนิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010510022892 07716

นาง สดีา ป่ินเมอืง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010510025627 07716

นาง แดง เสอืราช 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2538 67010510025789 07716

นาง อํานาจ พานทองคํา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2560 67010510038232 07716

นาง ศรไีพร จันทรม์าก 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2538 67010513000969 07716

นาง นศิาชล พรหมลัทธิ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2542 67010513000970 07716

นาง คมคาย กดัแดง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010513000971 07716

นาง ปัด เถือ่นแบน 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2535 67010513000972 07716

นาง บญุตอม วงคแ์กว้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010513013214 07716

นาง เนื้อทพิย์ แสงสวา่ง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010513021666 07716

นาง จวน สขุเสถยีร 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010513021790 07716

นาย สายันต์ พรหมลัทธิ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010513024095 07716

น.ส. บังอร เฉื่อยอยูไ่กล 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010513024096 07716

นาง กา้นแกว้ พุกอิม่ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010513025790 07716

น.ส. ราเร่ ขมุทรัพย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2561 67010513038400 07716

นาย ทวชียั พรหมลัทธิ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2535 67010514013497 07716

นาง สายฝน เอีย่มเมอืง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010514013500 07716

นาย โสภยี์ ตันสะ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010514013501 07716

นาง ปด จันดี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010514013502 07716

นาย บญุสง่ ตนุก 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2551 67010514013503 07716

นาง พรทภิา นันภวิงค์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2550 67010514013972 07716

น.ส. วันเพ็ญ นอ้ยวงษ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010514021000 07716

นาง เยาว์ อ ิม่ทอง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2543 67010514025821 07716

นาง แหวว นกแกว้ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010516003212 07716

นาง จําปา คําเผีย่น 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2547 67010516003213 07716

นาง สําเรอืง ป่ินเมอืง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010516003214 07716

นาง สมัย บางณรงค์ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2527 67010516003262 07716

นาง ศภุกานต์ หอมเมอืง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010516019699 07716

นาง สมปอง สกุคณู 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2554 67010516019722 07716

นาง จรัิชยา พูลมี 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2555 67010516021791 07716

น.ส. เพยีงใจ แกว้บาง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2556 67010516022889 07716

นาย แดง สกุเมอืง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010516024093 07716

นาง เปรม ขํามณี 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2557 67010516024094 07716

นาง สมจัด สงิหอํ์าพล 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่าเลา 2559 67010516025176 07716

นาย ธวัช ชยัศริิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010601003276 07717

นาง แสวง ตา่ยตามบญุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010601003278 07717

นาย หนู ขนุแพง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2538 67010601003280 07717

นาย สมเดช ขนุแพง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010601003284 07717

นาง ยมิ ตา่ยตามบญุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010601003285 07717

นาง สายบัว นกมั่น 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010601003286 07717

นาง จรินันท์ มามั่ง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2538 67010601003287 07717

นาย ติว๋ เพชรป้อ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2523 67010601019758 07717

นาง ไพเราะ หมืน่ทา้ว 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021067 07717

นาย พลวัฒน์ แกว้รากมกุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021068 07717
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น.ส. รัตนาภรณ์ ทรัพยอ์รัญ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021069 07717

น.ส. มาตกิา ตา่ยตามบญุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021597 07717

น.ส. กฤษนา คําโสม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021598 07717

นาง เกสอน สายคําพล 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010601021599 07717

นาง ธติรัิตน์ หลําพรม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010601023523 07717

นาย บรรลัง สโีห 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010601037923 07717

นาง นอ้ย แยม้พุ่ม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2523 67010602003291 07717

นาง สมหวัง ฉัตรดวงเดน่ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003295 07717

นาง นติย์ ใสดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003297 07717

นาง เล็ก บางมั่น 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010602003298 07717

นาง สมทรง ลา่พวง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003299 07717

นาง ปาจารยี์ ออ่นโอน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2542 67010602003300 07717

นาง นาค พันตุย้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003301 07717

นาง แลม้ มาชม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003302 07717

นาง ยพุา สงัขด์ี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2538 67010602003303 07717

นาง นติยา นกเทศ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003305 07717

นาง สมิมา ศรคีง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003306 07717

นาง สมนกึ เมอืงเป้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010602003339 07717

นาง สายยู ออ่นชืน่ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2544 67010602003382 07717

นาง วไิล พรมสขุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010602010666 07717

น.ส. อําพร ศรเีลย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010602021601 07717

นาง มัศยา เขยีวงาม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010602025715 07717

น.ส. สายสวาท คํามาตร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010602038228 07717

นาง วันดี รอดตา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2543 67010603003273 07717

น.ส. พน พรมสกุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010603003308 07717

นาง บญุชู มมีั่ง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010603003309 07717

นาง นอ้ย สายโลหติ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010603003315 07717

นาง สมจติร ยอดกลว้ย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010603003316 07717

นาง วัน สงัขท์อง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010603003317 07717

นาง หอม นอ้ยลา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010603003318 07717

นาง พรรณี คงคานอ้ย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2543 67010603003319 07717

นาง พรสวรรค์ ฉมิพ่วง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010603003387 07717

น.ส. อาภรณ์ ทองคําพงษ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010603010673 07717

น.ส. ทรัพย์ อนิบัว 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010603010674 07717

นาง รัศมี เพชรป้อ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010603013205 07717

น.ส. ปิยะธดิา อยูค่ง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010603021071 07717

นาง คําพัน คงคานอ้ย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010603023525 07717

นาง สทิธิ์ ชมสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010603023843 07717

นาง น้ําผึง้ ป่ินแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010603023844 07717

นาง เพลนิ รักภู่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010603038227 07717

นาง ฐติพิร นวลมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010604003274 07717

นาง วันดี พูนมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010604003321 07717

นาง บญุเรอืง ทองสขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010604003322 07717

นาง สชุฌัญา โพธิท์อง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010604003323 07717

นาง บญุจันทร์ แผนฉลาด 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010604003324 07717

นาง จันทรท์า จันทะสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2543 67010604003325 07717

น.ส. ปาน เรอืงนา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010604003326 07717

นาง บัวขาว ทับทมิไทย 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010604003327 07717

นาย สนอง จันเมอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010604003328 07717

นาย ชว่ย ดว้งวงษ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010604003329 07717

นาง สายัญห์ เอีย่มสําอาง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010604003363 07717

นาง ถาวร โคบ่ญุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010604003384 07717

นาย เชือ่ง แดงดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010604010675 07717

นาง กิง่แกว้ ทองระชา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010604010676 07717

นาง แดง โปรดเลือ่ม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010604010677 07717

นาย ธนพรรณ นวลมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010604025718 07717

นาง มธดิา โพธิท์อง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010604037924 07717

นาง เสาวลักษณ์ มผีล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010605003288 07717

นาง บาง พรมโพธิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010605003332 07717

นาง ปราณี ไทยชอ้ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010605003335 07717

นาง สจุนิ พรมสขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2543 67010605003336 07717

นาง ชนติา กา้นบัว 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010605003337 07717

นาย สมจติร ทองสขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010605003338 07717

น.ส. สอิง้ ทับทมิไทย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010605003342 07717

นาง เรยีม โพธิท์อง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010605003373 07717
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นาง สมร พงษ์ประพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010605003386 07717

นาง กมลวรรณ ออ่นโอน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021073 07717

นาง จันทรเ์พ็ญ เพชรตาด 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021542 07717

นาง จงเจน พรมสขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021604 07717

นาง อารยา คันยีสุ่น่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021605 07717

นาง รานี แกว้แกม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021606 07717

น.ส. จนิตนา รักภู่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010605021607 07717

นาง กิง่กาญ โคบ่ญุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2556 67010605022788 07717

นาง ทัศนียพ์ร ทับทมิไทย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010605023526 07717

นาง เพ็ง พรมสขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010605023527 07717

น.ส. วรรณา ฉมิพ่วง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010605023528 07717

น.ส. สายสนุีย์ อบเชย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010605025575 07717

นาง ภัทรนันท์ สงิหอํ์าพล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010605037925 07717

น.ส. ทองปาน วัดบญุเลีย้ง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010606003343 07717

นาง แดง เปลีย่นประไพ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010606003344 07717

นาง สะอืน้ ดว่นเดนิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010606003345 07717

นาง ดอกไม ้ ชว่ยปุ่ น 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010606003347 07717

นาง แฉลม้ คงเมอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010606003348 07717

นาง เสงีย่ม เพชรหมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010606003349 07717

นาง ไพรฑรูย์ วชิยัตะ๊ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010606010682 07717

นาง สมร เมฆประยรู 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010606010684 07717

นาง ชนกิา คนขยัน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010606010685 07717

นาง สดุใจ พเีพอร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2527 67010606013206 07717

นาง ผอ่งวภิา ทัดเศษ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010606021608 07717

น.ส. พรสวี บัวทมุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010606021609 07717

นาง สงวน พรมมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010606021610 07717

นาย กติศิักดิ์ เคนยา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010606021612 07717

นาง สํารวย ลํา่ชม 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2556 67010606022787 07717

นาง อารัน มยิา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010606023529 07717

นาง อรอมุา แกว้กอ้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2558 67010606024570 07717

นาง ผอ่งศรี วันสี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010606025716 07717

นาง ระเบยีบ คงสมเพชร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010607023531 07717

นาย สวุทิย์ เพชรมั่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010607003353 07717

นาย บญุชนั พรหมทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010607003356 07717

นาง จําเนียร นวนทัด 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010607003358 07717

นาง วรนุช บัวทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010607003360 07717

นาง สําราญ ขนุแพง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010607003361 07717

นาง แขง่ แสนใจ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010607014250 07717

นาง รจนา สทีาราบ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010607021615 07717

นาง นฤมล เตมิศักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010607023532 07717

นาง สงัวาลย์ วังรังกา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010607023774 07717

นาง บังอร ขนุแพง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2558 67010607024721 07717

น.ส. โสภา กา้นบัว 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010607025574 07717

นาง ทัศนีย์ นกเทศ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010607025717 07717

นาง น้ําผึง้ กาญจนรางกรู 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010607037926 07717

นาง บังอร จันทรเ์มอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010608003311 07717

นาง สธุนิี มามั่ง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010608003312 07717

นาง ปัก สขุยน่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010608003330 07717

นาง พวง บัวมี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010608003364 07717

นาง มาลี เหล็กเพชร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010608003365 07717

นาง อมรรัตน์ พรมแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010608003366 07717

นาง ระบอบ นอ้ยแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010608003367 07717

นาง วัชรนิทร์ เงนิโฉม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010608010687 07717

นาง สกาวเดอืน ออ่นโอน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010608010688 07717

นาง บญุคุม้ สงิหอํ์าพล 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010608010689 07717

นาง วรัิตน์ เหล็กเพชร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010608010690 07717

นาง ออ้ยทพิย์ หวันอน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2556 67010608022786 07717

นาง สบิง้ รอดรัตน์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010609003369 07717

นาง บญุเมอืง สายโลหติ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010609003370 07717

นาง สําลี ปานศรทีอง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010609003371 07717

นาง ทอง มผีล 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010609003372 07717

นาง สอิง้ บญุอยู่ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010609003374 07717

นาย ทํา ป่ินพุก 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010609003375 07717

นาง บญุรอด ชมสขุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010609003376 07717

นาง ประเชญิ ทับทมิเศษ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010609003377 07717
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นาย แบง้ เมามาก 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010609003378 07717

นาง คําเมญิ ชว่ยปุ่ น 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010609003379 07717

นาง ศรไีพร กลิน่ตรษุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010609003381 07717

นาง แดง นอ้ยลา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010609010686 07717

นาย วษิณุ ตลิง่ไธสงค์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010609021072 07717

น.ส. ทัศนีย์ ณพลพงศกร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010609021616 07717

นาง สายทอง ตลิง่ไธสงค์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2558 67010609024720 07717

นาง ฉออ้น จันทรท์อง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2529 67010610000985 07717

นาง พมิพมิล ดว่นเดนิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010610000988 07717

นาง สอาด พูบัว 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2523 67010610000989 07717

นาง คะนงึ อบเชย 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010610000991 07717

นาง กติมิา ยะใหมว่งษ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010610000992 07717

นาง ทองคํา จันทรเ์มอืง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010610000993 07717

นาง บังอร ยอดเกตุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010610000995 07717

นาย จุย้ ทองขาว 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010610000997 07717

นาง แดง ขวัญนาค 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2523 67010610001003 07717

นาง ธนกมล ละมดุตน้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010610021075 07717

นาง บญุชว่ย แกว้สี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010610021698 07717

นาง สริสิดุา คงปฏธิานนท์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010610021700 07717

นาย จรวย ยะใหมว่งษ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010610021703 07717

น.ส. สภุาพร พรมโพธิ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010610021706 07717

นาง อุน่เรอืน เหล็กนวน 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010610023533 07717

น.ส. รัตนา ไทยทับ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010610023534 07717

นาง กุง้นาง ลเินส 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2558 67010610024569 07717

น.ส. พัชรนิทร์ นอ้ยลา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010610025722 07717

นาง แฉลม้ กองหลา้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010610037847 07717

นาง ปัญญาธร โคบ่ญุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010610037927 07717

นาง วลิาสนิี ฉมิพ่วง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2539 67010611000986 07717

นาง ลาวัลย์ ยังนอ้ย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2542 67010611000987 07717

นาง ดวง สขุโฉม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010611000999 07717

นาง ทา ดว้งวงษ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2545 67010611001000 07717

นาง บัวหวัน ศรคีง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2537 67010611001001 07717

นาง วารนิ ชว่ยปุ่ น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2546 67010611010695 07717

นาง พรเพ็ญ รักภู่ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2552 67010611016939 07717

นาง เสาวภา ดอ่นแดง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010611021077 07717

นาง พกิลุ โคบ่ญุ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010611021541 07717

นาง ขนษิฐา ชว่ยปุ่ น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2556 67010611022789 07717

นาง สมใจ เงนิโฉม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010611025719 07717

นาง คนงึนติย์ โคบ่ญุ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010611025720 07717

นาง สมจติร นอ้ยลา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010611025721 07717

นาง สนทนีย์ ไฉนงุน้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612010692 07717

นาย วชิติ สทิธพัินธ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612010693 07717

นาย วรัิตน์ ไฉนงุน้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612013208 07717

นาง แดง ปงสนทิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612013209 07717

นาง ประเวยีน คงแท ้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612013210 07717

นาง ภัทราภรณ์ ศรโีสภณ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612013211 07717

นาง อญัชลี พรหมสรอ้ยแกว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010612014251 07717

นาง ตันตกิร จ่ันงาม 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021079 07717

นาง กาญจนา ทองพันธ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021544 07717

นาง วัฒนา ตุม้โหมด 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021545 07717

นาง พไิลพรรณ เขาแกว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021546 07717

นาง ประภาวัลย์ ใจอุน่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021548 07717

นาง นภิาภรณ์ สนุทรวรรณ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010612021550 07717

นาง นติยา กํามา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010612023535 07717

น.ส. ยตนา พวงคํา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010612023537 07717

นาง สริรัิตน์ บัวทองจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010612023688 07717

นาง มณฑา เคีย้มกอ้ม 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010612023842 07717

นาง ละมลุ พงษ์ธรีะดลุย์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2559 67010612025723 07717

น.ส. องัคณา ทองสี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003272 07717

นาย สมหมาย นอ้ยแกว้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003275 07717

นาย สมพร ไกรเมฆ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2538 67010613003289 07717

นาง ออ้ย พัฒนพงคศ์รี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003292 07717

นาง วันเพ็ญ ทองสี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2536 67010613003293 07717

นาง คําลน จันทรจ์ติร 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003304 07717

นาง สมจติร หาญคํา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003310 07717
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นาง สมุลฑา พรมสขุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2547 67010613003314 07717

นาง กองกาญจน์ สแีสง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2555 67010613021078 07717

นาง รัศมี เหมอืนเหลา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2557 67010613023536 07717

นาง คําปุ่ น ประวัต ิ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010613037640 07717

นาง สํารี ก ิง่ดอกไม ้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาง่ัว 2560 67010613037928 07717

นาย อทัุย บญุยนื 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010701003403 07718

นาง บญุทพิย์ แกน่ไทย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010701003404 07718

นาง ดวง ป้อมสผีอ่ง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010701003405 07718

นาง ปัทมา สดีี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010701003407 07718

นาง ประวณีา สมีเุทศ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010701003409 07718

น.ส. ฉายา จันคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2522 67010701003410 07718

นาง พรนภัส แกว้แพง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010701003411 07718

นาย จรัญ อานพรม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010701003494 07718

นาง มลฑา จันคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010701003498 07718

นาง จันทรร์อน ประยรูพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010701003507 07718

นาง เนตรฐดิาณภา ทองแกมนาค 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010701013401 07718

นาง นฤมล ตะดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010701017613 07718

นาง คําหลา้ ทะจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010701017615 07718

นาง ไม บัวเรอืง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010701022256 07718

น.ส. ณัฐชยา ฤทธิค์ุม้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010701023455 07718

นาง วรรณา สงิหคํ์า 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010701025624 07718

นาง วนาลี ศรจัีนทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010701025824 07718

น.ส. นพรัตน์ เขยีวออ่น 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010701037628 07718

นาง ปฑติตา รจุริะพงศ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2561 67010701038311 07718

นาง ทองมว้น หอมจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010702003388 07718

นาง นงนุช สหีาวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2535 67010702003400 07718

นาย ตัน แวดวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010702003414 07718

นาง คองแค อนิสม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010702003429 07718

นาง บญุชว่ย แกว้กองแสง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2524 67010702003433 07718

นาง ประสาน ทองดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010702003436 07718

นาง สาหรา่ย อนิทรส 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010702003500 07718

นาย สน่ัน สมศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010702003506 07718

นาง สมคดิ นันตา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010702003512 07718

นาง ปวณีา โคบ่ญุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010702013402 07718

นาง พรรณงาม นวลคณู 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010702013403 07718

นาง ลนิจง เหรยีญสยาม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010702013404 07718

นาง แตงออ่น จันแดง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010702013406 07718

น.ส. ชไมพร สแีสง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010702020597 07718

น.ส. พมิพใ์จ วงษ์จันทเรอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010702037765 07718

น.ส. ดวงพร นกขนุทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010704003419 07718

นาย จํานงค์ สมประสงค์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010704003420 07718

นาย ชชัวาลย์ พูลมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010704003422 07718

นาง เจยีม ศรแีกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010704003424 07718

นาง จันเพ็ญ คํานาง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2534 67010704003425 07718

นาง สมจติร จันเต็ม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010704003427 07718

นาง สาคร จันทรท์อง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010704003462 07718

น.ส. กาญจนา ทา้วนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010704003503 07718

นาง คําพัน คํานาง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010704013407 07718

นาง จร ชมชืน่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010704013408 07718

นาง นกนอ้ย ปลืม้บญุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010704013410 07718

นาย บญุยนื ทา้วนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010704013411 07718

น.ส. ลําพูน บํารงุลาน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010704013413 07718

นาย สมศักดิ์ วงศป์ระดษิฐ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010704013414 07718

นาง เกีย้ว ทา้วนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010704022258 07718

นาง ปาหนัน ศรคีง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010704023457 07718

นาง อํานวย พุฒเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2557 67010704023841 07718

นาง กฤตชญา ศรแีกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010704024864 07718

นาง ชรนิดา สหีะวงษ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010704024865 07718

น.ส. ทัศนีย์ รอดรัน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010704024866 07718

นาย สนัทัด พูลมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010704024957 07718

นาง นสิสยั แตงออ่น 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010704024958 07718

นาง บัวเรอืง พรหมบวช 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003401 07718

นาง สมุลิ แสงณรงค์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003450 07718

นาง ชนติา นะจันตะ๊ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003451 07718

นาง สมุลมาลย์ คําสมุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003452 07718
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นาง อทัุย ถิน่บัวบาน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003453 07718

นาง บาง จันราช 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003454 07718

น.ส. นอ้ย รังวันนา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2522 67010705003455 07718

นาง คําหลา้ ตะกรดุเพชร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2522 67010705003456 07718

นาง ทองหลอ่ มมีาก 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010705003457 07718

นาง นับ วังมลู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010705003482 07718

นาง บญุรอย ขันทอง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010705013415 07718

นาง อุน่เรอืน ตุน่มาลี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010705013416 07718

นาง ทองใบ คํากลิน่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010705013418 07718

นาง สบุัน แกว้พวง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010705013419 07718

น.ส. เนตรชนก อรณุโรจน์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010705024723 07718

นาย โฉม โพธิท์อง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010707001105 07718

นาง สงัเวยีน แถวอทุมุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010707003485 07718

นาง พนา บัวป่า 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010707003487 07718

น.ส. ประภา คําสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010707003488 07718

นาง วงเดอืน แกว้ตา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010707003489 07718

นาง ฟ่อน ละทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010707003491 07718

นาง ทองเหรยีญ ทองบอ่ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010707003493 07718

นาง โยพนิ การณุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010707003508 07718

นาง จรญิญา สงวนศักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010707013421 07718

นาง เฉวยีน ไตรรักษ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010707013422 07718

นาง สมจติร เหมสทุธิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010707013423 07718

นาง สพุนิ ตดิผาย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010707013425 07718

นาย ประเทอืง ศรสีวา่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010707013426 07718

นาง ถาวร จันทรี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010707019550 07718

นาง หนูหลํา่ บญุถว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010707020599 07718

นาง สกุญัญา พวงนาค 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010707022532 07718

นาง สาคร ฤทธนิาเคน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010707037766 07718

นาง สําราญ เฮา้ปาน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2530 67010708003445 07718

นาง สาวนิี ฤทธิค์ุม้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010708003461 07718

น.ส. อทัุย กองทลู 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010708003468 07718

นาง นติยา คลายโศก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010708003495 07718

นาง สายบัว ทา้วมิง่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2528 67010708003501 07718

นาย จมิไร ้ แกว้พวง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010708022261 07718

น.ส. ลัดดา ทา้วมิง่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010708022262 07718

นาง ยพุนิ พาเวยีง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010708022446 07718

น.ส. รัชนี กองเหริ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010710001062 07718

น.ส. บรรจง จันทรส์ี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010710001063 07718

นาง สายยนต์ พมิพโ์คน้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010710001064 07718

นาง ปารชิาติ รับเจา้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010710001066 07718

นาง หนูสนิ เมอืงไหว 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2534 67010710001116 07718

นาง ปรัชรญิา เสอืดี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010710013427 07718

นาง สวย ขนุทอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010710013429 07718

นาง สจุติรา อดทน 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010710013430 07718

นาง ศรนีวล โสภา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2557 67010710023665 07718

นาง เก็บ ขันผจง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010711001067 07718

นาย บรรเจดิ กองสงัข์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2546 67010711001068 07718

นาย สมาน โคตปัญญา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2523 67010711001069 07718

นาง ประทมุมา รอ้ยแสงจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010711001073 07718

นาง กฤษณา บตุรดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010711001074 07718

นาง สํารวย ตรสีอน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2532 67010711001076 07718

นาย นพดล กติตวิโิรจน์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010711013431 07718

นาง บรรจบ ฟรสี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010711013432 07718

นาง ศศวิมิล อทุทัง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010711013435 07718

นาง วรนิทร พรมเดช 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010711013436 07718

นาง สาคร เพิม่พูล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010711022263 07718

นาง อารยีา บญุชเูชดิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010711022441 07718

นาง เพลนิพศิ บตุรดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010711022445 07718

นาง คํามอน อนิดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010711022531 07718

น.ส. สําราญ กองพมิพ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010711024722 07718

นาง พัชนีย์ คําสมุ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2530 67010712001009 07718

นาง จารณีุ งามศรี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2534 67010712001010 07718

นาง มณี นกขนุทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010712001029 07718

นาง บพธิ ตดิโนน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010712001030 07718

นาง ตะขาบ วันนะ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2533 67010712001079 07718
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นาง กรรณกิา สแีกว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2546 67010712001083 07718

นาง สมจติร ตรเีสน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010712001106 07718

นาง จําปี สสีวาสดิ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010712001115 07718

นาง เพ็ญ สแีสง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2540 67010712001120 07718

นาง สดุา มงคลการ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010712001122 07718

นาง ฉวี ทะสวัสดิ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010712013437 07718

นาง อานงค์ บํารงุลาน 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010713001012 07718

นาย ดร คุม้ดี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010713001013 07718

นาง เฉลยีว เชดิชู 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010713001014 07718

นาง พยอม คงเพ็ง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010713001018 07718

นาง สปุราณี วังรังกา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010713001019 07718

น.ส. เพชรนรนิทร์ คงเพ็ง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010713001020 07718

นาย รังสรรค์ ป้อมสผีอ่ง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2546 67010713001022 07718

นาง กหุลาบ โกสงิห์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010713001023 07718

นาง บญุธรรม ฤทธิค์ุม้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010713001026 07718

นาย ครรชติ อุน่หวัเรอื 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010713013439 07718

นาง ลัดดา คุม้ดี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010713013440 07718

นาง ปพชีญา เรอืงทอง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010713013441 07718

นาง สมใจ มสีขุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010713017619 07718

น.ส. สํารวย เตสงัข์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2548 67010713017622 07718

นาง บันดษิฐ คุม้ดี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010713019555 07718

นาง สวุภิา พรมพล 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010713020191 07718

นาง อารยี์ เกลือ่นเกตุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010713022264 07718

นาง เยาวลักษณ์ สนนอก 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010713024571 07718

นาย สทิธชิยั ทองเสม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010713024572 07718

น.ส. ศริวิรรณ สงิหโ์ค 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010713025825 07718

นาง ชนัดา ทองสรอ้ย 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010714001011 07718

นาง สํารวย แกว้จันทร์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2524 67010714001016 07718

นาง วไิลวรรณ์ บํารงุราน 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010714001017 07718

นาง ตรี บญุชเูชดิ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010714001031 07718

นาง ธนพร กองยัง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010714001041 07718

นาง คําพัน สมีเุทศ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010714001110 07718

นาง สําราญ ชารผีาย 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010714013444 07718

นาง อรชร รดิเมา้ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010714013446 07718

นาย เป่ียม หาญวรรณา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010714022444 07718

นาง ยพุา วงศม์ณี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010714025625 07718

นาง คําเฟือน กิง่ภเูขา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010714025826 07718

นาง สอน เสยีงออ่น 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010714025827 07718

น.ส. ทพิยจ์ฑุา แกว้มา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010714025828 07718

นาง วันเพ็ญ ขนุโอด 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010715001039 07718

นาง วาสนา บญุถว่ง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2539 67010715001040 07718

นาง ฉมิรา เกษงอน 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010715001084 07718

นาง กรวภิา บญุเกตุ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010715001092 07718

น.ส. สายหยดุ วริโิย 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010715001093 07718

นาง ปราณี สทุธะ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010715001097 07718

นาง ประมวล เลือ่นลอย 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2530 67010715001112 07718

นาง ดอกไม ้ บญุถว่ง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010715013447 07718

นาย แดง กองพมิ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010715013448 07718

นาง สนัุนท์ กลุโอด 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010715019593 07718

นาง นงลักษณ์ เกตกุนั 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010715037629 07718

นาง บญุตา บญุญาวงค์ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010715037630 07718

นาง น้ําคา้ง แกว้เพยีร 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010717001050 07718

นาง กอ้งนภา คําสงิห์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010717001107 07718

นาง ทพิธัญญา บญุเนตร 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010717013458 07718

นาง ทองพูนสนิ หนองขุน่สาร 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010717022265 07718

น.ส. มนัสชนก แกว้มลู 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010717023453 07718

นาง สําราญ คําสมุ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010717023456 07718

นาง จันทร์ ขัตธดิา 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2543 67010718001007 07718

น.ส. ธดิารัตน์ จันทรน์วม 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010718001054 07718

นาง มธรุดา นามวเิศษ 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2544 67010718001055 07718

นาง สายันต์ ทัศเศษ 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010718001056 07718

นาง สมใจ นันตา 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010718001057 07718

นาง ละเอยีด เรอืงนา 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010718001058 07718

นาง บัวผา อตุกนัภัย 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010718001059 07718

นาง ทัศนีย์ กระตรดุเงนิ 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010718019595 07718
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น.ส. รุง่นภา พชิยั 18 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010718025829 07718

นาง สายทอง ลอยเทศ 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010720001006 07718

นาย อดสิร บญุยอด 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010720001085 07718

นาย สงวน ยีข่งิ 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2541 67010720001086 07718

นาง หนูประพลอย แกว้เพยีร 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2537 67010720001100 07718

นาง ป่ินเกลา้ อทุธอนิทร์ 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010720013451 07718

นาง ดวงจติ ภักดสีาร 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010720022442 07718

นาง นันทยิา ปาละวัน 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010720023454 07718

นาง ซอ่นกลิน่ หลวงแสน 20 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010720024955 07718

น.ส. ลัดดาวัลย์ กระจา่งยศ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2538 67010721001095 07718

นาย ธรีพัฒน์ เหมอืนพรม 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010721001101 07718

นาง สมพร จันทรเ์ดนิ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010721001102 07718

นาง คนงึนจิ นอ้ยลา 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2539 67010721001104 07718

นาง วราภรณ์ ขัดปัญญา 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010721013456 07718

นาง วาสนา สายใจ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2551 67010721013457 07718

นาง มาลี ทองแถว 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010721019598 07718

นาง ขวัญใจ กระจา่งยศ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2553 67010721019601 07718

นาง เพชร สายใจ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010721022266 07718

น.ส. กนัตนา สายใจ 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010721022267 07718

น.ส. สพุศิ ทองแถว 21 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010721037631 07718

นาง เพยีรนภา ศักดิข์วา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010703003415 07719

นาง กรรณกิา คําสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010703003416 07719

นาง เจนจริา ทับทมิไทย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010703003437 07719

นาย ประสทิธิ์ สงัขเ์มอืง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010703003440 07719

นาง นงเยาว์ พมิมะสอน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010703003441 07719

นาง ขันตมิล มาลา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010703003443 07719

นาง สดุใจ สายเนตร์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010703003444 07719

นาง คําฝน ทองสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010703003497 07719

น.ส. นติยา พรมดวงสี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010703013389 07719

นาง วาสนา ครสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010703013390 07719

นาง วลิัย ชาเนตร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010703013391 07719

นาง เฉลีย่ กนุเสน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010703020614 07719

น.ส. นเิรนทร กนุสง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010703021627 07719

น.ส. สมคดิ ชาอุน่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010703021628 07719

นาง รัตนา พมิมะสอน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010703021860 07719

นาง คําหลา้ มานะเสน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010703021865 07719

นาง เสาวลักษณ์ บัวไพรนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010703022403 07719

นาง ทนู ขวัญทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2545 67010706003391 07719

นาง อําไพร นอ้ยนันต์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010706003447 07719

นาง พรทพิย์ คอนสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010706003448 07719

นาง คําเผา่ สงิหโ์ต 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010706003460 07719

นาง อําพร สาคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010706003502 07719

นาง คําพัน สนเทยีนวัด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010706013392 07719

นาง นวลออ ศรบีัว 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010706013393 07719

นาง สมนกึ เอกตาแสง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010706013394 07719

นาง บานเย็น เอกตาแสง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010706013395 07719

น.ส. นงนุช มั่งมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010706019837 07719

นาง ชตุมิา ไชยราช 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706021629 07719

น.ส. บญุชู สารภี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706021630 07719

นาง ละอองดาว สงัขเ์มอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706021861 07719

นาง บญุชอบ ขวัญเงนิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706021862 07719

นาง วรรณา ขวัญทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706022552 07719

นาย บญุชู สงวนแสง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010706022555 07719

นาง อทัุย ปิยาไพร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010706025216 07719

น.ส. เกศสวุรรณ ป่ินทอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010706025882 07719

นาง ทองสขุ อดุพว้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2540 67010709003471 07719

นาย เดชา เสเป้ีย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010709003473 07719

นาง อบุล จํานงคบ์ญุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010709003474 07719

นาง วงเดอืน แสงนอ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010709003477 07719

นาย พพัิฒน์ ทองตอ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2540 67010709003479 07719

นาง สมบรูณ์ กนุมล 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010709003480 07719

นาง ศันสนีย์ ทองนอ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2554 67010709020613 07719

นาง ถนอม ตาละ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2555 67010709020740 07719

น.ส. มยรุี ขวัญพรม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010709021989 07719

นาง ทัดพชิา ทะสวัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010709022402 07719
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นาย เกยีรตศิักดิ์ นอ้ยชาคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010709022549 07719

น.ส. สายทอง วงษ์คําแกว้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010709022550 07719

นาง บศุรา โชคเจรญิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010709024910 07719

นาง สมรักษ์ ชยัยะ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010709037511 07719

นาง กติตรี สารรีาช 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2540 67010716001044 07719

นาง สําเภา คําดี 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010716001046 07719

นาง ทองหลาง โยธาธรรม 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010716001047 07719

นาง สภุี ปลืม้บญุ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2531 67010716001052 07719

นาง สมจติร สงัขเ์มอืง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010716001053 07719

นาง ปรานอม ศรเีลย 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010716001114 07719

นาง ทองคดิ พรมโชโต 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2550 67010716013397 07719

นาง สวีรี กดิาการกอ้งสกลุ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2549 67010716013398 07719

นาง มะลวิรรณ์ ศรเีลย 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2552 67010716018175 07719

นาง ลําไพ สติกรโกวทิ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010716022556 07719

นาง ปรานอม จันทรเ์อีย่ม 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010716024440 07719

นาง อนิทวา ยาใจ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010716024631 07719

นาง เพชรา ภมูศิาสตร์ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010716025217 07719

นาง บรรจง ชงัเภา 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010716025218 07719

น.ส. แพรวพรรณ สมรปู 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010716025880 07719

นาง สมคดิ เอีย่มออ๋ง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010716025881 07719

นาง ศญูยจั์นทร์ จันพรม 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010719001032 07719

นาง รุง่เรอืง พุธเกดิ 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010719001034 07719

นาง เรณู ทา้วเงนิ 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2542 67010719001036 07719

นาง บัวแรง นวลปืน 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2547 67010719001037 07719

นาง จํากดั เรอืงชยั 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2536 67010719001108 07719

นาง ธนพร สงกา 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2556 67010719022554 07719

นาย ไฉน สพุรรณรักษ์ 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2557 67010719023798 07719

นาง บัวพา จันทรบ์ตุร 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2558 67010719024894 07719

นาง จดิาภา นวลยาง 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2559 67010719025879 07719

นาง ศรินิทรา วงคธ์รรมมา 19 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทา่พล 2560 67010719037840 07719

นาง ป้ัน แกว้แท ้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2549 67010801003525 07720

นาง ละมลู ตน้เพชร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2549 67010801003529 07720

น.ส. มาลัย สสีมร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010801003530 07720

นาง สําราญ กอ้นทอง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2544 67010801003539 07720

นาง นพิาดา สสีมร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010801003578 07720

น.ส. ขวัญหลา้ ลํา่ชม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010801010462 07720

นาง บันเทงิ สาหสั 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010801010463 07720

นาย นอ้ม มาเพชร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010801017305 07720

นาย นคร เพชรขนุทด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010801019645 07720

นาง วันดี ยะกาน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010801020940 07720

น.ส. ลําใย กลิน่ศรี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010801021636 07720

นาง ขดี พาขนุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010801021637 07720

นาง สําอางค์ นกคุม้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010801022913 07720

นาง ไว ้ มิง่ขวัญ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010801022915 07720

นาง นลิรัตน์ รอดเรอืง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010801022916 07720

นาย อรชนุ สสีมร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2558 67010801024462 07720

นาง ละมัย จติรเพชร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2558 67010801024463 07720

นาย เซนต์ จติรเพชร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2560 67010801037636 07720

นาง ประพิม้ แกว้ลงุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2544 67010802003531 07720

นาง โกแมน สาระวัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2532 67010802003532 07720

นาง คําพัด สาระวัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2529 67010802003533 07720

นาง ละเมยีด มะทา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2543 67010802003534 07720

น.ส. ติว๋ บญุมาทัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2548 67010802003535 07720

นาง แพรว จักแพง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2528 67010802003536 07720

น.ส. วรนิทร์ แกว้แท ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2530 67010802003537 07720

นาง ประภา บตุราช 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2529 67010802003548 07720

นาย แล มาดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2541 67010802010465 07720

นาง ดอกรัก พมินะวัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010802010466 07720

นาง บัวเผือ่น กลบีเข็มพก 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010802010471 07720

น.ส. แกน่ใจ เอีย่มป้อ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010802010472 07720

นาง ณชิาวรี์ อน้กลิง้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2549 67010802011877 07720

นาง สจุติรา กอ้นทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010802013531 07720

น.ส. สาวติรี สาระวัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010802017298 07720

น.ส. ปิยวดี จติรจํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010802020501 07720

น.ส. ศศวิมิล ศรวีรัิตน์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010802020651 07720
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นาง สาหรา่ย ยาโต 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010802022917 07720

นาง ราตรี อตุสม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010802022918 07720

น.ส. แสงระวี กวยคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2559 67010802025314 07720

นาง ลัดดา ลกูจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2543 67010803003515 07720

นาง ละมัย สป่ีา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010803003541 07720

นาง บญุยอย เดชชว่ง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010803003542 07720

นาย สนอง หมวกแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010803003544 07720

นาง ประนอม พาคํา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2528 67010803003545 07720

นาง สําลี หนัชืน่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2548 67010803003546 07720

นาย เลือ่น ตูน้ก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2539 67010803003547 07720

นาง ชว่ย นวลไมห้อม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010803003588 07720

นาง เข็มพอน เตมิวธุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2545 67010803003590 07720

นาง หลงมา บญุขันธ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2528 67010803003595 07720

นาย ศริิ คําสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010803013532 07720

น.ส. ปราณี มเีหล็ก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010803017303 07720

นาง วรรณา ตูน้ก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010803017304 07720

นาง ละเอยีด มาเพชร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010803019652 07720

นาง จันทรแ์รม ภบูัว 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2557 67010803023522 07720

นาง ประจักษ์ รังสน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2557 67010803024217 07720

นาง บญุเต็ม เตมิวธุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2558 67010803024464 07720

นาง เจยีม ทัดชอ่มว่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010804003518 07720

นาง สําราญ มาดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010804003549 07720

นาง ยพุนิ ทัดชอ่มว่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010804003550 07720

นาง บังอร กา้นบัว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2529 67010804003556 07720

นาง นอ้ย อน้กลิง้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010804003557 07720

นาง นันทา อา้งหลา้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2544 67010804003558 07720

นาง พลอย เชยีงบญุมี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2546 67010804003587 07720

นาง ทอน บัวทมุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2548 67010804011915 07720

นาง เรยีม ชว่ยมะลิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010804013989 07720

น.ส. กณัฐภรณ์ สงิหเ์ส 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010804017307 07720

น.ส. จริาภรณ์ แกน่นอก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010804020937 07720

นาง ประเมนิ เพชระบรูณนิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010804022920 07720

นาง นัน ยาโต 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010804022922 07720

นาง อนงค์ ศภุสาร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2561 67010804038260 07720

น.ส. ขวัญวภิา ทัดชอ่มว่ง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2561 67010804038261 07720

นาง บญุมี กลมเพชร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010805003521 07720

นาง ไพรรัตน์ เปลอืกคํา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2540 67010805003560 07720

นาย อดุม สสีวุัน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2545 67010805003586 07720

นาง นุจรี ทองปาน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010805010481 07720

นาง วษิณุ คําพู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2548 67010805010482 07720

นาง เรยีม ทัดชอ่มว่ง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010805013990 07720

นาง มาลัย สสีวุัน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010805017313 07720

นาง คําหวั่น พันทากนุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010805020505 07720

นาง สายัน แสนณรงค์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010805020934 07720

นาง วไิล คํานนท์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010805020935 07720

น.ส. มะลิ แกว้มลู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2559 67010805022923 07720

นาง พทัิกษ์ พุ่มแกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010805022924 07720

นาง ตรทีพิย์ คลา้ยคลงึ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010805022925 07720

นาง ละมัย แกว้มลู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010805022926 07720

นาง จันทรร์อน ปัดทมุมา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010805022928 07720

นาย ระเบยีบ เอ็นเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010805022929 07720

นาง แน่งนอ้ย พรมมาทา้ว 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2559 67010805025310 07720

น.ส. ละมัย ขอ้งคาน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2544 67010806003564 07720

นาง คําพันธ์ สายนวลเวส 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2549 67010806003565 07720

นาง อนงค์ ป้านภมูิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2544 67010806003584 07720

นาง ทองปาน ศริวิรรณ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010806011911 07720

นาง ปราณี คําแกว้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010806011925 07720

นาง สมาน แกน่แกว้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010806019650 07720

นาย จําลอง ขวัญเพชร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010806020510 07720

นาง วไิลวรรณ เรอืงศรี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010806022930 07720

น.ส. สแีพร บญุมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010806022931 07720

นาง ปราณี จันทรต์ะ๊ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010806022943 07720

นาย จํานงค์ ศริวิรรณ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2560 67010806037635 07720

นาย ชืน่ ธกิะ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2543 67010807003570 07720

นาง ระเบยีบ ขนุคํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2541 67010807003571 07720
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นาง ทองปาน ป่ินงาม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010807010412 07720

นาง บญุเพ็ง ธกิะ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010807013995 07720

นาง มะลวิัลย์ บัวทมุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010807013996 07720

นาง สงัวาลย์ ยอดและ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010807017311 07720

น.ส. บานเย็น ศรคํีาวงค์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010807017316 07720

นาง บณุยานุช เฉนิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010807022935 07720

นาย ไพรบรูณ์ พวงซอ้น 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010807019649 07720

นาง บญุญาภา ยอดและ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010807020507 07720

นาย วนัิย ยวงเงนิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010807020508 07720

นาง ถวลิ ธกิะ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010807022932 07720

นาง พรสติา อนิทรป์าน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010807022933 07720

น.ส. บญุธรรม อนิทรจั์นทร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010807022934 07720

นาง ทองเขยีน นาคเพชร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2545 67010808003567 07720

นาง สมบัติ แสงเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2532 67010808003572 07720

นาง กําลัย หมวกแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2531 67010808003573 07720

นาง แอว๋ บัวทอง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2529 67010808003574 07720

นาง ขวัญ สขุโฉม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2528 67010808003576 07720

นาง ระยับ พ่ายผา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2529 67010808003577 07720

นาง เฉลา นาคเพชร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2532 67010808003579 07720

นาง นกกี้ พรมหมืน่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2535 67010808003585 07720

นาย สวาย พรหมบญุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010808010487 07720

นาง ดษุณีย์ ทัดชอ่มว่ง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010808010488 07720

นาง บญุเตรยีม อรยิวงค์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010808010490 07720

นาง กลัยาณี เอีย่มมา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010801013998 07720

นาง บหุงา สทิธิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010808017308 07720

นาง สภุาวดี มสีวัสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010808020652 07720

นาง ประสทิธิ์ ชมุโคกกรวด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010808022937 07720

น.ส. ลําเจยีก คงสง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010808022938 07720

น.ส. ลําเพลนิ ปัญญายอด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010808022939 07720

นาง วรรณา แสงเพ็ชร์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2557 67010808024218 07720

นาง นันทพร พรมหมืน่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2560 67010808038013 07720

นาง เทวา คําจติร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2532 67010809003583 07720

นาง บญุสนาม พวงพันธ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2542 67010809003589 07720

นาง นภัสสร ทองแท ้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010809014001 07720

นาง ประมวน ลาคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010809014002 07720

น.ส. เครอืฟ้า จะคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010809019648 07720

นาง อภญิญา สมีี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010809020932 07720

นาง กฤษณา ศริภัิกดิ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2555 67010809020939 07720

น.ส. บัวไล บญุธรรม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010809022940 07720

นาง ทองล้ํา ตุย้อนิทร์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2557 67010809024212 07720

นาย นะ อยูส่ขุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2528 67010810001123 07720

นาง สมจติร ลฝ้ีาย 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2537 67010810001125 07720

นาง แตงออ่น บัวทมุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010810003225 07720

นาง สมภาร เทยีมเพ็ง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010810010493 07720

นาง กฤศวัลย์ ขวัญแกว้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2547 67010810010494 07720

นาง บัณฑติ อาจมา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010810014004 07720

นาง มาลี ภทูอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010810014005 07720

นาง วรรณา มาปราบ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010810019829 07720

น.ส. กสุมุา หาญแกว้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010810019830 07720

นาง สม อาจมา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010810020509 07720

นาง ดลุฤทัย นอ้ยกลม 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010810022941 07720

นาง เยาวรัตน์ ผวิสวา่ง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010811012219 07720

นาง กรรณกิา โป้ทอง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2550 67010811012220 07720

นาง ฐติาพร จันทรช์ยั 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2551 67010811014006 07720

นาง สายทอง แสงออ่ง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2552 67010811017309 07720

นาย จรัส แกว้กวย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2554 67010811020511 07720

น.ส. นติยา แทนจําปา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2556 67010811022942 07720

น.ส. ขนษิฐา บญุเรยีบ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2558 67010811024461 07720

นาย บญุมี รปูนอ้ย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 2558 67010811024465 07720

นาง สมบรูณ์ สจัีนทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2537 67010901003602 07721

นาง ลั่นทม พรมคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2536 67010901003603 07721

นาง ชัน้ แซมสมีว่ง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2536 67010901003605 07721

นาง ทัศนา บัวสกุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2532 67010901003634 07721

นาง กาญจนา มหาวัน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2536 67010901003674 07721

นาง จําลอง ทองบอ่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2536 67010901003679 07721
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นาง สอิง้ แกว้ดว้ง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2536 67010901013314 07721

นาง จงพศิ ป่ินนาง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010901013981 07721

นาง ชลุพีร ไกรมดุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017115 07721

นาง มาลี ศรจัีนทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017191 07721

นาย คนงึ คําดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017192 07721

น.ส. ออมสนิ ชว่ยเมอืง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017197 07721

นาง ปราจมิ อนิทรจั์นทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017199 07721

นาง ทองคํา บุง้จันทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010901017202 07721

นาง ธปู คงทนแท ้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010901019352 07721

นาง สมัย อนิจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010901019359 07721

น.ส. หทัยประชา บบุผา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010901022632 07721

นาง นฤมล เกดิเฉื่อย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010901037587 07721

นาง ปรางทอง นรนิทรวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010901038270 07721

นาง คําพัน ตว่นโต 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010902003607 07721

นาย ทวน ธมิา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2537 67010902003611 07721

นาย เสน่ห์ ทองเนื้อแปด 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010902003612 07721

นาง เอือ้งฟ้า ปันคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010902003615 07721

นาง วไิล เทยีนสมีว่ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2534 67010902003630 07721

นาง ปวณีา ทา่หลวง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010902013317 07721

นาง จันทรแ์รม อนิทรจั์นทร์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010902019764 07721

น.ส. รัชนีกร มคํีา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2554 67010902020648 07721

นาง นภิา เสอืไว 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2555 67010902020684 07721

น.ส. มกุฟ้า ชุม่กะมล 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010902021676 07721

นาง วัลลภา แซมสมีว่ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010902021677 07721

นาย บญุชอบ ลัมมะวไิชย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010902022067 07721

น.ส. นุชจรยี์ ทองบอ่ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010902022069 07721

นาง ธดากรณ์ สะทา้นวัตร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010902022097 07721

นาง ธันญบมูว์ ดงยาง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010902024481 07721

น.ส. พัชรนิทร์ คงทนแท ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010902025808 07721

นาง ภัทรสดุา เฉลมิชพี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010902037634 07721

นาง การะเกด เกตเุอีย่ม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010903019347 07721

นาง สมจติร อนิทรร์อด 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010903019348 07721

นาง แสงเดอืน หารสารจอด 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2555 67010903021736 07721

นาง วไิลวรรณ ทองบอ่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010903023521 07721

นาง คาเธย่์ แกน่นาค 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010903024711 07721

น.ส. สนั คงเกดิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010903024712 07721

นาง สมาน เกตเุอีย่ม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025701 07721

นาย อนุ สคีง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025702 07721

นาง ไพรวัลย์ รักอยู่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025703 07721

นาง พลอย มั่นทอง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025704 07721

น.ส. ศศกิานต์ มาอยูว่ัง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025705 07721

นาย ณัฐพล สงิห์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010903025706 07721

นาง บัวไร ชว่ยเมอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010905003647 07721

นาง บังอร ชว่ยเมอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010905016989 07721

นาง วไิล ทาบตุตะ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010905016990 07721

นาง วรรณา ชว่ยเมอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010905019402 07721

นาง สมควร เณรนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010905019404 07721

นาง คํามลู ยิง่เจรญิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010905019405 07721

นาง สําออย เสอืสมงิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010905019663 07721

นาง เกษสนุีย์ ภูร่ะหงษ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010905019664 07721

นาง ลัดดา เกดิไทย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2555 67010905020683 07721

นาง แป๊ด นันตะวงค์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010905022099 07721

นาง ไพรสาร พชืศรี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010905022893 07721

นาง สาคร เกดิไทย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010905023757 07721

น.ส. เจน ชว่ยเมอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010905025830 07721

น.ส. กญัญณั์ชชา บญุมี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010905037589 07721

นาง เตา๋ รักอยู่ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010906003654 07721

นาง พสิมัย ศรจัีนทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010906003655 07721

นาง ประทนิ จันทรห์ยวก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010906003656 07721

นาย ถวลิ อนิผล 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010906003658 07721

นาย ประดษิฐ์ พรหมมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2538 67010906003659 07721

นาง สวรรค์ บุง้จันทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2539 67010906003661 07721

นาง ชะบา สวัสดิจ์ติร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010906003669 07721

นาง โสภา แสงสกุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010906019406 07721

น.ส. เปรมยดุา ยิม้บญุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010906024715 07721
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นาง จําเนียร รักอยู่ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010906025267 07721

น.ส. พรพมิล จันทรส์แีดง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010906025708 07721

นาง ณชิารยี์ ศรจัีนทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010906038271 07721

น.ส. จฑุาลักษณ์ กิง่รัก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010906038286 07721

นาง รัชนี ศรสีวัสดิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2541 67010907003597 07721

นาง คําปัด แกว้แท ้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010907003663 07721

นาง กรองไมตรี ศรจัีนทร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2530 67010907003664 07721

น.ส. ละออ ศริดิี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010907003665 07721

นาง วราวัลย์ เดชชว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010907003666 07721

นาง ยคุล คชฤกษ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010907003667 07721

น.ส. ฉลอ้ม จันทรห์ยวก 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2533 67010907010250 07721

นาย สมเกยีรติ กจิขนุทด 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010907014248 07721

นาง ลําเจยีก มาอยูว่ัง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010907017200 07721

นาง สอืน้ เงนิอนิตะ๊ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010907018683 07721

นาย ประพันธ์ บญุดี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010907019666 07721

นาง กฤษณา จทูมิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010907022635 07721

น.ส. แววกาญจน์ เกตทุองมา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010907024714 07721

น.ส. ณชิชา ภานุชธนศักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010907025809 07721

นาง สมัย ป่ินนาง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2537 67010908003623 07721

นาง พวง ดาษพมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2537 67010908003624 07721

นาง ระเบยีบ ภญิโญยิง่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010908003668 07721

นาง สําเภา คงแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2539 67010908003671 07721

นาง แสงเดอืน ดว้งโป้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010908003672 07721

นาง ศภุรัตน์ แกน่นาค 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010908013984 07721

นาง สนุทร รักอยู่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010908017201 07721

นาง อมร แกน่นาก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010908019360 07721

นาง เทวี กนัทะนะ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010908022634 07721

นาง สมเซยีน แซมสมีว่ง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010908024713 07721

นาง สบุนิ สอนอา่น 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010908038285 07721

นาง บญุเรอืน รักอยู่ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010911001139 07721

นาง บญุธรรม แซมสมีว่ง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2530 67010911001140 07721

นาง มกุดา คงทนแท ้ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010911001141 07721

นาง เสรฐิ จันทรว์บิลูย์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010911001166 07721

นาง ป่ิน รุง้แวง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010911013335 07721

นาง บาง เณรมา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010911013336 07721

นาง เอบิ เพชรดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010911013337 07721

นาง ยพุา นาคเพชร 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010911019355 07721

น.ส. แดง ดาษพมิพ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2558 67010911024960 07721

น.ส. สาคร คําทพิย์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010911025268 07721

นาง สําเนียง ขวัญนนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010912001138 07721

นาง ซนัไลย์ วงษ์ชา้ง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010912001144 07721

นาง สอย กลัยา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010912001145 07721

นาง อนงค์ แสนเผอืก 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010912001147 07721

นาง อมัพร วันพุธ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010912001148 07721

นาง ถนอม ตาลสกุเรอืง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010912001149 07721

นาง สงบ จติรเพชร 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010912001150 07721

นาง สําลี ประถม 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010912001158 07721

นาง คณู บัวทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2543 67010912001162 07721

นาง นงนุช เมนิเฉย 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010912018684 07721

น.ส. วาสนา เพชรบรูณนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010912025269 07721

นาย ประสทิธิ์ คงทนแท ้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010912025270 07721

นาง สาคร สวัสดิจ์ติ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010912025709 07721

น.ส. สกุญัญา เมนิเฉย 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010912038287 07721

นาง ทองอนิ อนิทรร์อด 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010912038288 07721

นาง กนัยาพร ทองคําสกุ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010912038289 07721

นาง ปะ ศรวีเิศษ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010913001132 07721

นาง ลําใย ทองดี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2533 67010913001151 07721

นาง พะเยาว์ มสีตัย์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010913001152 07721

นาย สวา่ง แสงนอ้ย 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010913001163 07721

นาง เหรยีญ บุง้จันทร์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010913013343 07721

น.ส. กญัจน์นกิข์ โสภา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010913019350 07721

นาง ผอ่งศรี พรมวงค์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010913019361 07721

นาง จรุี วงคท์ะเนตร 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010913023758 07721

นาง วันเพ็ญ จําเรญิธรรม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010913025710 07721

นาง นงคนุ์ช เขยีวสา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010913038074 07721
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น.ส. วาสนา สารวัตร 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010913038075 07721

นาง รุง่นภา คําดี 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916000288 07721

นาง จันทรเ์พ็ง ปราณีทะ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013345 07721

นาง มติร มาอยูว่ัง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013346 07721

นาง ณัฏฐน์ลนิ วัฒนสงิห์ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013347 07721

นาง สนัุนทา มเีพชร 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013348 07721

นาง กฤตยิา รักอยู่ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013980 07721

นาย สมบัติ พรมมา 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010916013983 07721

นาง นาคอนงค์ แกว้ดว้ง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010916019353 07721

น.ส. สํารวย จสูอน 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2553 67010916019358 07721

นาง สาคร ตว่นโต 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010916022068 07721

น.ส. ศรินิภา มเีพชร 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010916037590 07721

นาง บัวเรยีน บญุละ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2543 67010904003638 07722

นาง บญุทัน พมิพส์ขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2543 67010904003645 07722

นาง มอญ ฤาชา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2549 67010904013261 07722

นาง บัวลา กาอว้น 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2554 67010904020249 07722

น.ส. จันทรแ์รม แสนรี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2554 67010904020250 07722

นาย สนัุนท์ ศรบีญุเรอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010904023777 07722

นาย ยทุธนา กลิน่โกสมุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2559 67010904025173 07722

นาง ดอกไม ้ แกว้ทํามา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2561 67010904038415 07722

นาง รัตกิร นกงาม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010909003598 07722

นาง ใหม สาระภี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010909003626 07722

นาย บญุรอด มาเสม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2529 67010909003627 07722

นาง พัด มาเสม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010909003628 07722

นาย สมเดช ผลไม ้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010909003629 07722

นาง ตุม้ทอง หนูคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2529 67010909003678 07722

นาง กุง้ พมิสาร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010909013265 07722

นาง บญุเพ็ง มังมั่น 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010909013268 07722

นาง สมคดิ เพชรใส 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010909013269 07722

นาง มะลวิัลย์ ป่ินป่ัน 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2560 67010909038016 07722

นาย บัวลม เกษามลู 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2529 67010910001160 07722

นาง ลําดวล สงิหเ์ส 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010910013270 07722

นาย พลอย โมแ้กน่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010910013271 07722

น.ส. ประทมุ นามสมิมา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2554 67010910020252 07722

นาง ทองดี ตว่นโต 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010910023775 07722

นาง สวุรรณ์ พรมกา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010914001134 07722

นาง สรุนิทร์ โพธิขํ์า 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010914001135 07722

นาง บัวลอย รุง่มี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2546 67010914001159 07722

นาย กมล อุย้มาก 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010914013272 07722

นาง อํานวย มอญฤทธิ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010914013274 07722

นาง ลุย้ ยมจันทร์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2552 67010914013277 07722

นาง วาสนา พลอยเลศิ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2554 67010914020253 07722

นาย วรีะวัฒน์ โพธิบ์ัว 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010914024177 07722

นาง การะเกษ ทับทอง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010914024184 07722

นาง จนิตนา พรมมาก 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010915001133 07722

นาง พวงทอง พลเมฆ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010915001136 07722

นาง คําผัด ทองเงนิ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2542 67010915001164 07722

นาง ดวงใจ ตรศีนูย์ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010915001165 07722

นาง ตุ๊ เตาวาน 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010915013278 07722

นาย ทริะพงษ์ โสภา 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010915013279 07722

นาง น้ําทพิย์ สรอ้ยมี 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010915013280 07722

นาย สมชาย ประสงคผ์ล 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2550 67010915013282 07722

นาย สาคร วังครีี 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2541 67010917003635 07722

นาง ถาวร จันทรเ์พชร 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2543 67010917003642 07722

นาง กฤษณา จแูสน 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2544 67010917003644 07722

นาง อําไพ นันเขยีว 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2545 67010917003646 07722

นาง ยพุาภรณ์ ตรศีนูย์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2547 67010917013262 07722

นาย สบุนิ ไมล้า 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010917021500 07722

นาย บัญชา โพลนุ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2556 67010917021763 07722

นาง บัวขาว กา๋นะ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010917023776 07722

นาย วโิรจน์ สสีด 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ บา้นโคก 2557 67010917024187 07722

นาง สนุีย์ คําพทัิกษ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011001003683 07723

นาง ลําพัน ณ วเิชยีร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2521 67011001003684 07723

นาย นริตุ คําสขุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011001003685 07723

น.ส. จารณีุ วชิางาม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011001003727 07723
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นาง คําเพยีร ชาลชีาติ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2537 67011001003728 07723

น.ส. ชลธชิา จันทรข์าว 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2547 67011001013196 07723

นาง วาสนา สมบรูณ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011001017209 07723

นาง จรัล พาหา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011001021919 07723

นาง โกศล ณ วเิชยีร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011001021920 07723

นาง วภิาดา ทองมา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011001021921 07723

นาง เสรมิ ตุน่นิม่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011001021922 07723

น.ส. บังอร จันทรข์าว 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011001021923 07723

นาง ปราณี เสมาทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011002003686 07723

นาย สี พึง่เมอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2539 67011002003687 07723

นาง ประดับ บญุมา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2535 67011002003729 07723

นาง มะลิ ชืน่สขุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2524 67011002003730 07723

นาง ประสงค์ วชิยัคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2535 67011002003731 07723

นาง สมจติร หนูขาว 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2547 67011002013197 07723

นาง ขีร้า้ย วชิยัคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2547 67011002013198 07723

นาง นลนิี จันทรม์ี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011002021924 07723

น.ส. ยพุาวดี สาคร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2560 67011002038214 07723

นาง จันลา ยอดโยม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011003003698 07723

นาง สยาม ครฑุสาย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011003003699 07723

นาย มั่ง จันทรค์ณา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011003003701 07723

นาง เสวยีน เพยีสา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011003003702 07723

น.ส. สมุาลี ศรมีลู 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011003003706 07723

นาง ประมวล ใจหาญ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011003003708 07723

นาง สมคดิ บญุมา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011003003710 07723

น.ส. สายใจ ศรมีลู 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011003013201 07723

น.ส. ประหยัด ขวัญเย็น 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011003016054 07723

น.ส. สมทรง ขาวนวล 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011003021925 07723

น.ส. ทองปอนด์ มณีพร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011003021926 07723

นาย วโิรจน์ พุ่มฟัก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2560 67011003038076 07723

นาง สายใจ ปัดไธสง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011004003711 07723

นาง ไพรฑรูย์ อนิทรพ์ร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011004003712 07723

นาง กลอ่ม แกว้อยู่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2548 67011004003713 07723

นาย หลมิ ทองมใีย 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011004003714 07723

นาง คดิ แทน่ทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011004003724 07723

นาง ลัดดา ดอ่นนาคดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011004010496 07723

นาง ประนอม อดุมภ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2547 67011004013195 07723

นาง รัตนา จันทรค์รฑุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011004021927 07723

นาง แสลบ เพ็งเรอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2557 67011004023768 07723

น.ส. กนกวรรณ จันทรเทศ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011005003682 07723

นาง บญุ เกตเุอีย่ม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011005003690 07723

นาง จําปา ป่ินเพชร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011005003691 07723

นาย ชว่ง งามสพุรม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011005003695 07723

นาย จําลอง จํานงคศ์รี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011005003720 07723

นาง ประเชญิ คําเมอืง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2545 67011005003725 07723

นาง ทอง เมอืงแมน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011005010498 07723

นาง สอน แกน่ใน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2547 67011005013199 07723

นาง กานตต์ยิา สดุสาร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011005017161 07723

น.ส. สภุาพ เมอืงแมน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011005017274 07723

น.ส. ประสทิธิ จติจํานงค์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2555 67011005020739 07723

นาง บญุชู ไพเราะ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011005021929 07723

นาง วไิลพร พุทธา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011005021930 07723

นาง อดุม อยูส่ขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011005021931 07723

น.ส. รัตนา วฤิทธิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2560 67011005038215 07723

นาย เฉลยีว แมน้ศรี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011006003681 07723

นาง บัวไล บญุชเูชดิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011006003688 07723

นาง คําพงิ ทาเงนิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011006003721 07723

นาง คําขัน แพงคําสอน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011006003722 07723

นาง ธันยพร ทองยอด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011006003723 07723

นาง อําคา แกว้กก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011006010499 07723

นาง ลวย กองนอ้ย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011006017331 07723

นาง รุง่ลาวัลย์ จอ้ยจําปา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011006021932 07723

นาง ทองรอ้ย พานะ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011006021933 07723

น.ส. จริาพร พรมกลุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011006021934 07723

นาย ประกอบ พวงบบุผา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2528 67011007003689 07723

นาง แนม พึง่แกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011007003715 07723
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นาง เล็ก อดุมเดช 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011007003717 07723

น.ส. สายชล ขาวนวน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011007003718 07723

นาย เกาะ ราศรี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011007003719 07723

นาง หลอด เกลีย้งสวุรรณ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011007010501 07723

นาย เอม สขุอว่ม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011007010502 07723

นาง สปุราณี อดุมเดช 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011007010503 07723

นาง นกนอ้ย บญุเมอืง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011007021935 07723

นาง สมปอง สขุอว่ม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011007021936 07723

น.ส. จริาพร ครฑุจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011007021937 07723

นาง อนงครั์กษ์ จันทรข์าว 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011008003693 07723

นาง จมิไฝ่ ทา้ววลิาศ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011008003694 07723

นาง เปลีย่น เจรญิรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011008010504 07723

นาง สมพัตร์ กลอ่มเกลา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011008010505 07723

นาง ทองสี จันทรข์าว 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011008021938 07723

นาง รําไพร ตุย้อนิทร์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011008022061 07723

น.ส. เบญจทพิย์ คําตงิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2560 67011008038216 07723

นาง อดุร กติตกิลูพันธุ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011006003692 07723

นาง ปราณี พูลมา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2528 67011009003697 07723

นาง มัทตกิา กลิน่หอม 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011009003700 07723

นาง สายทอง จติจํานงค์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011009003704 07723

นาง เสงีย่ม ณ. วเิชยีร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011009003709 07723

นาย สมทบ ณวเิชยีร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2545 67011009010507 07723

นาง หวัง ภูด่าย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011009013204 07723

นาง จาบ รังเจรญิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011009017204 07723

นาย สรุพงษ์ บญุประเสรฐิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2557 67011009023970 07723

นาง ประมล แทน่ทอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2535 67011010001171 07723

นาง ปรารถนา จันทรแ์สง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011010001172 07723

นาง ทวาย เพชรเกดิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2539 67011010001173 07723

นาง ขาว บญุประเสรฐิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2542 67011010001180 07723

นาง เพ็ญ จติจํานงค์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2549 67011001013200 07723

นาง นวลละออง เถาแกว้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2552 67011010017208 07723

น.ส. ประมล คําสขุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2555 67011010020738 07723

นาย ทองโพธิ์ เพชรเกดิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021939 07723

นาง บัวลอย พรมผล 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021940 07723

นาง ละมา้ย จันทรแ์สง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021941 07723

นาง พมิพพ์จี มศีริ ิ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021942 07723

นาง ประคองศรี รังสาคร 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021943 07723

นาง มลวิรรณ ทัดศรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021944 07723

นาย นพรัชต์ แกว้อยู่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021945 07723

นาง นันทพันธ์ ไตรทศเศรษฐ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010021947 07723

นาง จําปี นันทเสน 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2556 67011010022638 07723

นาง ทองหรา่ย ณ วเิชยีร 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2534 67011011001170 07723

นาย ทอง อดุมเดช 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011011001174 07723

นาง ปราณี เชดิวงศส์ขุ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2538 67011011001175 07723

นาง อมัพา คําลอื 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2543 67011011001176 07723

นาง ระมัด กองทพิย์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011011001177 07723

นาง ประสทิธิ์ เมอืงแมน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2544 67011011001178 07723

น.ส. จําลอง กองทพิย์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2532 67011011001179 07723

นาง สนระมลู หมวกเทศ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2553 67011001019475 07723

นาง อมัพร นาคเมอืง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 2553 67011001019476 07723

นาง สพุรรณ์ บูท่อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011101003761 07724

นาง ผอ่งวภิา หาสงิหท์อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011101003762 07724

นาย เลีย่น รอ้ยเซยีงจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011101003763 07724

นาง นกึ คณะแพง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011101019341 07724

นาง เจยีง บูท่อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011101020181 07724

นาย สนทิ บญุผาง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011101021640 07724

นาย ประเทอืง หาสงิหท์อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011101021845 07724

นาย แสวง ใหมส่ขุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011101022636 07724

นาง สพัุฒ องอาจ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2557 67011101023766 07724

นาย อลุัย คําเบา้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2560 67011101037584 07724

นาย ชยัมงคล บูท่อง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2560 67011101037585 07724

นาง สํารวย สระทองนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2542 67011102003733 07724

นาง สํารวย กาเบา้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2540 67011102003765 07724

นาง บันพรต ภักดสีอน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011102003766 07724

นาง ลอ่ง โป้หอ้ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011102003768 07724
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นาย จรณู แสนศกึ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2540 67011102003772 07724

น.ส. สลวย แสนศกึ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011102003773 07724

นาย บญุจันทร์ ปันคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011102009499 07724

นาง พมิพก์มล มว่งศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2539 67011102014009 07724

นาย ตัง้ พันธรุะ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011102019342 07724

นาง บพศิ มหาสงิหท์อง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011102019343 07724

นาง สายฝน กระสงค์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011102021063 07724

นาง สวาย ดวงดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011102021642 07724

นาง สงัวาลย์ ชว่ยเมอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011102021643 07724

นาง สวย จันละมดุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011102021847 07724

นาง ไพรวัน แผงดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011102021848 07724

นาง ดวงงา เพ็งสขุผอ่ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2558 67011102024731 07724

นาย อเุทน บญุมาเวยีง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2558 67011102024732 07724

น.ส. พริตนัินท์ แพงทอง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2545 67011103003769 07724

นาง จําหรัด ไฉลภมูิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2526 67011103003771 07724

นาง ทองใหม่ คําดี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2545 67011103014010 07724

นาง ใข่ หมืน่ชนะสงคราม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2551 67011103014249 07724

นาง ทองบตุร เสอืสอาด 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011103017491 07724

นาย นัด จันทรี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011103017546 07724

นาง สงัวาลย์ วันภู 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011103020182 07724

นาง กริณา ทองอยู่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011103020184 07724

นาง ระเบยีบ แพทยช์ยัโย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011103021061 07724

นาง สําเนียง ฉัตรวบิลูย์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011103021644 07724

นาง สชุนิ ชํานาญพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011103021645 07724

นาง วรนุช กลัยาประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011103021646 07724

นาง ฉลวย ดวงอปุปะ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011103021647 07724

นาง ประจบ บญุมี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011103023365 07724

นาง ปัด ลัมมะวไิชย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2557 67011103023765 07724

นาง รนิทรท์อง แกว้ยิม้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2557 67011103023767 07724

นาง อรพนิ เสยีงไพเราะ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011103025488 07724

นาง เจยีม แกว้เถาว์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2539 67011104003738 07724

นาง สมบัติ กะอิม่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2535 67011104003754 07724

นาง เลศน์ สมยศ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2527 67011104003755 07724

นาง สาณติ แมน้เสถยีร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2527 67011104003756 07724

นาง ป่ิน กระทู ้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2537 67011104003757 07724

นาง สรุเนตร สงิหเ์ส 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2527 67011104009500 07724

นาย เทวพล สดีา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011104017492 07724

นาง สบุนิ เหมยหมอก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2553 67011104019337 07724

นาง สําเรงิ อนิดวง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011104019345 07724

นาย แดง หนูพุก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011104020822 07724

นาง สดุ แกว้คงยนื 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011104021648 07724

นาง ลมัย บญุกจิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011104021650 07724

นาง โสภา สชียัยา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011104021852 07724

นาง สมจติร แกว้เถาว์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011104021853 07724

นาย ถวลิ วรีะศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011104022637 07724

นาง ประทวน ผวิยะกา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011105003737 07724

นาง หนูเล็ก โทเพชร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011105003758 07724

นาง กมิรา่ย แกว้นมิติร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011105014012 07724

นาง ขวัญยนื ศรภีู่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011105014013 07724

นาง ยอด จําเรญิสขุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011105014014 07724

นาง ยนิดี แกว้นมิติร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011105014015 07724

นาง ละเอยีด สายทองคํา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011105014016 07724

นาง สมรวม มกํีาลัง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011105014018 07724

นาย จํารัส วันยาสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011105021651 07724

นาง ยอด อนิทรส์อน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2528 67011106003739 07724

นาง มาตร ทองยอด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2526 67011106003741 07724

นาง อําไพร บญุกจิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2528 67011106003742 07724

นาง วลิัยศรี กนัเจมิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2529 67011106003743 07724

นาย หยก กนิขนุทด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011106003744 07724

นาง จฑุามาศ พรมทะนา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011106017494 07724

นาย นกิร สาลี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011106020185 07724

นาง นารี กระสงค์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011106021060 07724

นาง สธุาสนิี พมิสงูเนนิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011106021652 07724

นาง เสนาะ เมอืงขวา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011106021653 07724

นาย เป่ียม แพทยช์ยัโย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011106021859 07724
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นาง นอ้งนุช ทองมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011106021868 07724

นาง กฤษฎาภา อตัตะชวีะ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011106023364 07724

น.ส. นันทนา พรหมบญุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2560 67011106037810 07724

นาง คําพัน กองมี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2540 67011107003745 07724

น.ส. ธัญพชิชา ขันธบตุร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2529 67011107003747 07724

นาง ดษุฎี กองแกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2528 67011107003748 07724

นาง สพัุตรา นันตะวงค์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011107014020 07724

นาง สภุี จันสี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107014021 07724

นาง อุน่เรอืน จันทรอ์น้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107017264 07724

นาง จันเสยีง วงศม์านติย์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107017271 07724

นาย ชํานาญ แสนคํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107017275 07724

นาง จนิตนาพร แพงแกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107017513 07724

นาย สมพงษ์ สขุโฉม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011107019344 07724

นาย ประหยัด สายทองเพชร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011107020186 07724

นาง หนูเยือ้น บุง้ศรษีะเกตุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011107021654 07724

นาง สํารวย แกว้ทยุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011107021754 07724

นาง บัวลัย ดว้งทํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011107021869 07724

นาง ติม๋ เกยเลือ่น 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011107025492 07724

นาง บัวลอย คนมาก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2540 67011108003735 07724

นาง วเิชยีร คําบญุเรอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2534 67011108003770 07724

นาง เพชรทอง เจรญิสาร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2537 67011108009502 07724

นาง กมิไล ้ ป่ินป้อม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011108014022 07724

นาง บญุหลาย เดชพร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011108014023 07724

นาง ศรัณยา นวนทัด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011108016564 07724

นาง บญุชว่ย พูลชู 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011108017496 07724

นาง บัวขาว สวยกลาง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011108017509 07724

นาง ราตรี ถงุเงนิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011108017884 07724

นาง วนิจิ เจรญิสขุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011108021655 07724

น.ส. จริาพร สนิธชุยั 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011108021897 07724

นาง เนียม เหรยีญคํา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011108021898 07724

น.ส. นงคนุ์ช พรมนนท์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011108021899 07724

น.ส. หทัยรัตน์ ทัดชอ่มว่ง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011108023363 07724

นาง ทองมา คงจนี 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2558 67011108024883 07724

นาง ลําเมนิ วงชนา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011108025490 07724

นาง กองสนิ รอ้ยเชยีงจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011109000134 07724

นาง สงัเวยีน พรมสอน 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2528 67011109003774 07724

น.ส. ขาน นอ้ยชาคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011109014024 07724

นาง นยิม ศรเีมฆ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011109017510 07724

นาง แจง้ คําสงิห์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011109017525 07724

นาง จําปี กําป่ันทอง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011109017526 07724

นาง โสภา ภักดหีลวง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011109017527 07724

นาง สายชล ศริวิงศ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011109017528 07724

นาง บญุลอด จารัตน์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2560 67011109037841 07724

นาย อดุม คําภู 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2535 67011110001198 07724

นาง ทองใหม่ สงิหอํ์าพล 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011110001199 07724

นาง สายพนิ ติง่บญุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011110001200 07724

น.ส. ป่ินแกว้ พันจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2539 67011110009504 07724

นาง สมพร แกว้ใหญ่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2547 67011110009505 07724

น.ส. ณัฐพัชร เสอืดี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011110021658 07724

นาย จันเพ็ง หาดแมน 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2557 67011110024194 07724

นาง ดารณีุ ปัดทมุมา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2557 67011110024197 07724

นาง รําพงึ จันทา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2545 67011111001185 07724

นาง หลมิ ดาศรี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2530 67011111001187 07724

นาย ไพรัช บัวคํา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011111001201 07724

นาง วันเพ็ญ จันทรฉ์าย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011111001204 07724

นาง ดาว ทาทอน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011111014027 07724

นาง สมบรูณ์ บตุรสะสม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011111014028 07724

น.ส. จรีาวรรณ แจม่อว่ม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011111017511 07724

นาย ประนอม บัวพัน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011111020187 07724

นาง ทองดี กางทอง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011111021062 07724

นาง บัวบาง เหรยีญคํา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011111021901 07724

นาง ซิม้ ปลัดทว้ม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011111021902 07724

นาง ประนอม ออ่นแปล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011111022888 07724

นาง ทองยอ้ม ปัญญาดี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2535 67011112001181 07724

นาง สํารวย นาคเมอืง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2537 67011112001182 07724
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นาง วรัิตน์ นามวเิศษ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2535 67011112001183 07724

นาง เรยีน ลานจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011112014029 07724

นาง ชายแกว้ ฟักทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011112017123 07724

นาง สมัภาษณ์ บัวพัน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011112017514 07724

นาง อําพันธ์ กจิสนิชยั 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011112017516 07724

นาง ดอกแกว้ พันเสนา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011112019338 07724

นาง จํารัส มั่นศรี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011112019339 07724

นาง สายหยดุ กองถัน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011112020759 07724

นาง กาญจนา อะโนดี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011112021058 07724

นาง วาสนา พูดคลอ่ง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011112021903 07724

นาง ดวงใจ ไกรทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011112021905 07724

นาง รําพงึ นอ้ยชาคํา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011113000374 07724

นาย คํา กนัทอง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2530 67011113001189 07724

นาย วนัิย วรีะพงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2529 67011113001190 07724

นาย ทว้ม ออ่นแปล 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2538 67011113001191 07724

นาง เชญิขวัญ หมืน่เดช 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011113014030 07724

นาง กมุรยี์ สสีขุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011113017260 07724

นาง บหุงา คนมาก 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011113017520 07724

นาง สายสมร คลังเงนิ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011113017521 07724

นาง หนูเทยีน แผลงดี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2554 67011113020631 07724

นาง หนูรัตน์ แกว้พัด 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011113020819 07724

นาง เพลนิศรี พาลี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011113021660 07724

น.ส. สมศรี ฟักทอง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011113037509 07724

น.ส. เนียร ไกรมดุ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2528 67011114001195 07724

นาง บญุญาพร สําเภา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2542 67011114001196 07724

นาง นติยา น้ํารอ้นเบา้ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2545 67011114001197 07724

นาง สมจติร์ บัวพันธุ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2536 67011114001203 07724

นาง ลับ คุม้ภัย 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011114014032 07724

นาง อนงค์ หดัถะวงษ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2552 67011114017523 07724

นาง สายยน หมอวงศ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011114021661 07724

นาง ณชิาพัชร กอ้นพรม 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011114022885 07724

นาง บญุเพ็ง โพธิศ์รี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011114022886 07724

นาย ประชารัตน์ พมิดา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011114025489 07724

นาง มะลิ กาเบา้ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011115001192 07724

นาง สวรรณ์ มะณีสอน 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011115001194 07724

นาง โฉมเฉลา แหยมใส 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011115001202 07724

นาง จนิตนา ชมชืน่ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011115009508 07724

นาง สําราญ แกว้เถาว์ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011115014034 07724

นาง บญุเทยีน สอนทะ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2550 67011115014049 07724

นาง สภุาพร แหยมนอ้ย 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011115021730 07724

นาง ประนอม ภักดิใ์ส 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011115021911 07724

นาย เชย มาสอน 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2558 67011115024573 07724

นาง เกดิ ภักดสีอน 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011116014036 07724

นาง บญุทับ จเีวนิ 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011116014038 07724

นาง มนีา โลง่กระโทก 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2544 67011116014039 07724

นาง ราวแพน มั่นคง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2548 67011116014040 07724

นาง วรัิตน์ ลรีาช 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2555 67011116021064 07724

นาง ภัคจริา โลง่กระโทก 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2556 67011116022887 07724

นาย ประสทิธิ์ บญุผาง 16 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011116025491 07724

นาง เสงีย่ม บญุเรอืง 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2532 67011117000448 07724

นาง คํารวง วรีะพงษ์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2539 67011117014041 07724

นาง นติย์ แดงสวัสดิ์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2537 67011117014042 07724

นาง บญุเดอืน โทเพชร 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2545 67011117014044 07724

นาง ปรัชญาพร ทองอนิทร์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2549 67011117014045 07724

นาง ไพรรัตน์ สมบรูณ์ 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2539 67011117014046 07724

นาง ปราณี มลูสี 17 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นาป่า 2559 67011117025487 07724

นาง บญุสม นอ้ยลา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011201003795 07725

นาง กิง่แกว้ ทะปา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011201003797 07725

น.ส. รําไพ โทนเทยีน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2550 67011201003798 07725

นาง จันลอน กอ้นนาค 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011201003801 07725

นาย สมนาม คัดธรรมวงค์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011201003817 07725

นาง ทํานอง คําเผอืก 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011201010744 07725

นาง สขุ ป่ินปัก 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201016503 07725

นาง อรวรรณ เลอืดทหาร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017578 07725

นาง จารพุร คําเผอืก 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017589 07725
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นาง กอ้ย เขยีวขอม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017591 07725

นาง จติร สายคําพา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011201021490 07725

นาง ราตรี บญุยอด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011201021491 07725

น.ส. รําพงึ หมอแพทย์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011201021492 07725

นาง สํารวย เพชรไม ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011202003792 07725

น.ส. บญุสม แฝกหอม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2546 67011202003802 07725

นาง เตอืนใจ ทรัพยส์มบรูณ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2523 67011202003804 07725

น.ส. บรรจบ เพ็งแกน่แท ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2541 67011202003805 07725

นาง ปราณี ป่ินปัก 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011202003806 07725

นาง จันทนา มามี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011202003808 07725

นาง จันทรทั์น มโนภริมย์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2550 67011202003836 07725

นาง บญุชอบ มามี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011202016504 07725

นาง บัวจันทร์ กาศสกลุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017592 07725

นาง ปราณี แสนพรม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017595 07725

น.ส. สภัุสรา สทิธิ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011202023370 07725

น.ส. สาวติรี จันทววีัฒน์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2561 67011202038293 07725

นาง ศริวิรรณ มว่งนอ้ยเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2548 67011203002270 07725

นาง จารวุรรณ ป่ินแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011203003812 07725

นาง ชดิลม ทองมใีย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011203003813 07725

นาง ไพรรัตน์ มากมาย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011203003814 07725

นาง วงเดอืน ทองบญุตา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011203003815 07725

นาง เบีย่ง ดอกชมภู่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011203003816 07725

นาง โสภา จันปลาด 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2546 67011203010745 07725

นาง ชมสวน แหลมทอง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011203014065 07725

นาง วาสนา แกว้แกม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011203022641 07725

นาง แอนนา เข็มไพร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011204003796 07725

น.ส. สกุญัญา สทิธิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011204003818 07725

นาง แตงออ่น ทองอนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2547 67011204003820 07725

นาง ขันทอง คงผกู 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011204003821 07725

นาง เลยีม ขนุศรี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011204003826 07725

นาง กาเหวา่ วงคท์ะแยง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2547 67011204003840 07725

นาง สายฝน สขํีา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017597 07725

นาง สายรุง้ อนิทรสขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2554 67011204019866 07725

นาย สมชาย กรรมกร 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011204024479 07725

นาง หทัยรัตน์ เอีย่มสะอาด 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2544 67011205003777 07725

นาง แสงเดอืน คดิถกู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011205003827 07725

น.ส. ดําดี แจม่จติร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011205003842 07725

นาง รัชนีย์ เรอืงฮยุ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011205010748 07725

นาง สลักจติ สดํีาดี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2550 67011205010749 07725

นาง ระเดน่ เมอืงดี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2546 67011205010750 07725

น.ส. ดาวเรอืง เสนจอม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011205024480 07725

น.ส. ศรัญญา ปั้นใย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2559 67011205025283 07725

นาง บญุรอบ แจม่จติร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2560 67011205038033 07725

นาง สมจติร์ ชยัเลศิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011209003791 07725

นาง อําพร มลูสงิห์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011209003793 07725

นาง เจรญิ มมีอญ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011209003838 07725

นาง อรทัย ทองเถือ่น 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2543 67011209003839 07725

นาง สมจติร จันทรคํ์า 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011209012217 07725

น.ส. ใบเจน เมอืงนคร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011209024863 07725

นาง ปณชิา นครไทย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2559 67011209025660 07725

นาง กานดา อนิทรสขุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2560 67011209038032 07725

นาย ชยัมงคล ทาชะฐาน 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2561 67011209038292 07725

นาง สมปอง จันทรอ์อ่น 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011211001210 07725

นาง มาลัย มว่งดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011211001211 07725

นาง นกนอ้ย คงสวัสดิ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2527 67011211001212 07725

นาง อนงค์ เหมหาญ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2547 67011211001214 07725

นาง ยพุนิ ตามไวย 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011211001215 07725

นาง สายเอีย้ว วงษ์กฎ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011211001218 07725

นาง อรณุ พมีี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011211001222 07725

นาง จันทรแ์รม กสกิาร 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011211012206 07725

นาง คนอง ปนวงค์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201017583 07725

น.ส. นติยา วาระเพยีง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011214012209 07725

นาง แดง บญุวัฒนวงศ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011214012210 07725

นาง สอน ทองสา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011214012211 07725

นาย อานนท์ ระดมสขุ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011214014067 07725
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นาง สําเรงิ รัศมี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011214022643 07725

นาง สม้แป้น พานชิย์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011214022644 07725

นาง บังอร งว่นใจรัก 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2557 67011214023840 07725

นาย จํารัส มากมลู 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2561 67011214038294 07725

นาง เกษร ขนุหตี 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011205003828 07725

นาง เพ็ญศรี ไกรทอง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2537 67011205003829 07725

นาง สงัวาลย์ พันมี 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011215012214 07725

นาย สพุล มมีอญ 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2550 67011215012216 07725

นาง พรทพิย์ ไกรทอง 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011215012218 07725

น.ส. บัวแกว้ ไชยสลี 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011215023358 07725

นาง บญุนะ ใจเย็น 15 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2557 67011215023689 07725

นาง รนิ ฤกษ์เวรี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2541 67011206003830 07726

นาง วนดิา ใจคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2535 67011206003831 07726

นาย สมคดิ นาคมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2528 67011206003832 07726

นาย คํา่ พรมมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011206003833 07726

นาย วเิชยีร สตูรทองมั่น 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2528 67011206003834 07726

นาง นุชจรี นาคมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2535 67011206003835 07726

นาง บญุนา เขยีวปัญญา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2547 67011201014236 07726

นาย สมพร นาคมี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011206014237 07726

นาง บญุมี ป่ินนาง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011206021163 07726

นาง เยีย้ม นอ้ยปัญญา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011206022062 07726

นาง แดง นอ้ยปัญญา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011206024484 07726

น.ส. สมพร ทองมใีย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011206024485 07726

นาง ชมพูนุช สฆีอ้ง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2559 67011206025659 07726

น.ส. สาหรา่ย จุย้เทศ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2535 67011207003778 07726

นาง ลําใย จันทรอ์ ิม่ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2535 67011207003779 07726

นาง ลําพงึ ป่ินตา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2542 67011207003781 07726

นาง ลํายวง พันธรัุตน์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011207014239 07726

นาง สายรุง้ เกตแุกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011207014241 07726

นาย ทองหลอ่ เรอืงโรจน์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011207021166 07726

นาง ทเุรยีน แข็งเขตต์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011207021168 07726

นาง จรญู ชยักมิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011207021169 07726

นาย มลู กนัยัน 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2557 67011207023666 07726

น.ส. ทองสขุ พึง่อบ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2560 67011207037972 07726

นาง อําพร เรอืงฮยุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2534 67011208003776 07726

นาง สมคดิ สงิหใ์ย 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2541 67011208003780 07726

นาย เปรม เกษกจิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2541 67011208003782 07726

นาง สงวน มาชา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2535 67011208003783 07726

นาย ฉลอง บัวงาม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2528 67011208003784 07726

นาย สรุยิัน พลายคง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2541 67011208003786 07726

นาย สมพร งามออ่น 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011208014242 07726

นาง ฐติาพร เรอืงฮยุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208020917 07726

น.ส. พมิพใ์จ สตูรทองมัน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208021159 07726

น.ส. มนศริิ อนิทรศร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208021160 07726

นาง สมบญุ ยังคํามั่น 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208021170 07726

นาย เพ็ชร สมานกสกิร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208021172 07726

น.ส. สโรชา เดชพ่วง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011208021173 07726

น.ส. จํานงค์ ทพิอาจ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011208024699 07726

นาย ชํานาญ บญุทับ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2560 67011208038134 07726

นาง กระจับ คงสวัสดิ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011210001208 07726

นาง วรรณา ชา้งกลํา่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011210013137 07726

นาง อรวรรณ พรมนก 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011210020915 07726

นาง สริพิร ไหวพง้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011210020916 07726

น.ส. แววดาว จันทรา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011210021162 07726

น.ส. ณัฐดิา พูลฤทธิ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2557 67011210023805 07726

นาง ประนอม จานสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011212001219 07726

นาย อดลุย์ เมอืงนา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011212017802 07726

นาง อดุม นกเตา้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011212021759 07726

นาง ยพุนิ พรมมา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011212024700 07726

นาง ปราณี บญุผอ่ง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2558 67011212024869 07726

นาง ประจวบ คําพาสขุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011213001206 07726

นาง วรษิา ดามาพงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2545 67011213010754 07726

นาง มาลี นิม่วงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2549 67011213014238 07726

นาง จติตมิา ผลพงษ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2552 67011201014243 07726

นาง กมิลว้น อิม่เอีย่ม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2556 67011213021496 07726



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

น.ส. นาตยา แกว้เขยีว 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นายม 2555 67011213021734 07726

นาง สงัวรณ์ สอนวดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011301003844 07727

นาง สรุนิทร์ ภมูเิขต 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2524 67011301003850 07727

น.ส. บญุนํา คําบนิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2539 67011301003851 07727

นาง แสนสขุ เบา้ทองคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011301003852 07727

นาง ประนอม จันทรเ์พ็ญ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2543 67011301003869 07727

นาง ฉันทนา สาโพธิ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011301003870 07727

นาง บางแสน รัตนะ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011301003871 07727

นาง ไฉน มาตมลู 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2537 67011301003900 07727

นาง สําราญ สพุรรณพมิพ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011301003901 07727

นาง ป่ินแกว้ บญุแกว้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011301014289 07727

นาง แสงเทยีน เบา้ทองคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2550 67011301014413 07727

นาง ประพศิ บญุยิง่ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011301017697 07727

นาง สพุรรณี สวุรรณเหมย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011301019510 07727

นาย ประจน วรรณบตุร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011301021683 07727

น.ส. สมปอง คําภาลอย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011301021684 07727

นาง ถาวร กญัญาประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011301024274 07727

นาง สงัวาลย์ เรยีงงาม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011301024275 07727

นาง จันทรฉ์าย ภักดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2551 67011302000269 07727

นาง นัจนะ สงิออ่น 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2542 67011302003873 07727

นาง วันเพ็ญ ลว้นศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2544 67011302003876 07727

นาง สวุรรณี หนูดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011302003878 07727

นาง รัชดา สวุรรณโชติ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2542 67011302003879 07727

น.ส. รุง่นภา องอาจ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2537 67011302003880 07727

นาย สรรหา เพ็ชรแสน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011302003907 07727

นาง วนดิา อดุฝ้ัน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011302014293 07727

นาย อนุชา มาเรอืง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011302019627 07727

นาย บญุเล็ง โละ๊ทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011302019628 07727

นาย มณี แกว้แดง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011302020809 07727

นาย ประจักษ์ ภาพสงิห์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011302020941 07727

นาง แสงอรณุ มัชฌันตกิะ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011302021687 07727

นาง ตองออ่น จันดเีลาะ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011302037506 07727

น.ส. ภญิญดา นอ้ยอนิตะ๊ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011302037508 07727

นาย ออ่นตา แกว้ทมุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011303001267 07727

นาง พัชรณี สนุทรพงษ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011303003866 07727

นาง ธัญญา แกว้อยู่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2540 67011303003898 07727

น.ส. ภัทรี แกน่สน 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011303003919 07727

นาง คําพศิ พูนทวี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011303014298 07727

นาง จรรยา กจิโชติ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011303014301 07727

น.ส. ทพิยส์คุนธ์ กานตป์รยิสนุทร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011303014303 07727

นาง นภิา ผวิออ่น 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011303014305 07727

นาย ประสาท โรจนจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011303014306 07727

น.ส. ฉววีรรณ หลอ่ปัญญากจิการ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011303017006 07727

นาง เมตรา นิม่นาม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011303019629 07727

นาง นภิฎา ปัญเจยีง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011303020525 07727

นาย เพีย้น พุ่มฟัก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011303020530 07727

นาง สาลณีิ จํานงคก์จิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011303020633 07727

นาย บันลอื สนิเจมิศริิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011303020930 07727

นาย ธนติสร เพ็งพุ่ม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011303021688 07727

นาง รัชนี คมุมารยิะ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011303021689 07727

นาง จํารญุ ธราพงษ์นวิัฒน์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011303021690 07727

นาง วรรณี คําสี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011303024271 07727

น.ส. เพยีงดาว ผาสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011303024273 07727

นาย มนตรี เตจะเส 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011304003845 07727

นาง พศิมัย คงแกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011304003881 07727

นาง ทเุรยีน แจง้แสงทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011304003899 07727

นาง คําป่วน สารมะโน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011304003909 07727

นาง สดุาวรรณ สรอ้ยทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2536 67011304003913 07727

นาย จรรยา เข็มทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011304014309 07727

นาย โอฬาร มวยกระโทก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011304014311 07727

นาง สวุดิา ทองขัน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011304014349 07727

นาง คําเขยีน คุม้นุช 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011304016066 07727

น.ส. วรรณนสิา จันทรฤ์กษ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011304017005 07727

นาง ยพุรรณี ศริพัินธ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011304017007 07727

นาง นภิา วงษ์สงา่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011304017959 07727
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น.ส. ประไพ กลว้ยไข่ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011301019792 07727

น.ส. อรพรรณ สรอ้ยคํา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011304021692 07727

นาง ลัดดา ขวัญสนิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011304021693 07727

นาย เฉลา มารอด 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011304021694 07727

นาย ทํา มาพรา้ว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011304021695 07727

นาง พยอม รักษ์วงศ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011305003849 07727

น.ส. เนตรนภา เนตรแสงสี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2544 67011305003867 07727

นาง มนฑา คําเพยีร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2545 67011305003874 07727

น.ส. อดุม รัตนะ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2542 67011305003883 07727

นาง สดุตา กมุภะวา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011305003885 07727

นาง ถนอม ทองแจง้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011305003886 07727

นาง สมมติร วเิชยีรศรี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2542 67011305003903 07727

นาง บษุบา คําเพยีร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011305003910 07727

นาง สงัเวยีน ชมแกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011305014127 07727

นาง จําปี ไพภบิาล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011305014313 07727

นาย ประเสรฐิ อาณาเขต 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011305014314 07727

นาง ศศปิระภา วงศว์รรณา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011305014315 07727

นาง สาคร ศริพัินธ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2530 67011305014316 07727

น.ส. สจุติรา คําป้อม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2550 67011305014317 07727

นาง อมัพร เนตรแสงสี 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2545 67011305014318 07727

น.ส. พชิยาพัฒน์ เป็งแกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2545 67011305014347 07727

นาง ยพุนิ หอมสมบัติ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011305021696 07727

นาง สงัวาร จารยคํ์ามา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011305037921 07727

นาง จําเนียร สจุรติภักดี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2533 67011306003888 07727

นาย คํามวล กนัยาประสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011306003889 07727

นาง จรัญ แทน่ศลิา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2544 67011306003916 07727

นาง จรนิทร์ สลี ิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011306014319 07727

นาง รุง่อรณุ คําทะกอง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011306014320 07727

นาง วารนิ บัวผัน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011306014321 07727

นาง กนกวรรณ พันธุม์ะวงค์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2554 67011306019587 07727

นาง จรญู แกว้สวย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011306021713 07727

นาง อารมณ์ คําเมอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011306021751 07727

นาง บรรจบ ดอนชาไพร 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011306021752 07727

นาง เครอืวัลย์ พรมทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2536 67011307003884 07727

นาง พลอย จันทรล์ะมดุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011307003890 07727

นาย สนทิ รักแจม่ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011307003893 07727

นาย วังไพร พรมทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2536 67011307003894 07727

นาง ทศพร สขุสบาย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011307003895 07727

นาง เล็ก บญุมา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011307003896 07727

น.ส. วรรณา ทองเถือ่น 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2548 67011307003915 07727

น.ส. กลัยา ชาวใต ้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011301019592 07727

นาง ดวงมาลย์ ตัง้ตดิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011307020929 07727

น.ส. ธวัลรัตน์ นาคนายม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011307021755 07727

นาง สภุาพร แสงวจิติรประชา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011307024272 07727

นาง บัวตอง สมหวัง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011307024305 07727

นาง เผ ทมุมา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2529 67011308003853 07727

นาง ออ๊ด บญุเรอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2543 67011308003854 07727

นาย บญุชยั ทองเถือ่น 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2529 67011308003855 07727

นาง แดง สงัขท์อง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011308003856 07727

นาง ปราณี จันดาหาร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2540 67011308003858 07727

นาง การเกส บญุสะอาด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2540 67011308003868 07727

นาง บรรเจดิ ทับมบีญุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011308003912 07727

นาง วภิา พุฒตาล 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2551 67011308014323 07727

นาง บญุจันทร์ ยะลาด 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2551 67011308014324 07727

นาย วทิวัส ชมโฉม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011308017678 07727

นาง อรนุช กอ้นสมบัติ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309003843 07727

นาง สรอ้ยเพชร ทองศรสีงัข์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309003859 07727

นาย บญุทัน วรรณภา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2537 67011309003860 07727

นาง มอญ สงิหรั์กษ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011309003861 07727

นาง รําพงึ ไพรมณี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309003864 07727

นาง จํานงค์ ทองกาล 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011309003865 07727

นาย ครอง เกตลุอย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2524 67011309003882 07727

นาง คํามลู ปานแสง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011309003897 07727

นาง ภัทรวดี สาโรจน์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309003902 07727

นาง คําใคร ลาดหลวง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011309003904 07727
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นาย เจรญิ ทองแก่ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309003906 07727

นาย หริง่ ขนุแกว้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011309003911 07727

นาง เพ็ญสริิ ดอนน้ําใส 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2527 67011309003917 07727

นาง สมบรูณ์ มเีทศ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011309003918 07727

นาง พลิัยวัลย์ เรอืงฤทธิ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011309014325 07727

นาย สํารวย พันสาลี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011309014326 07727

นาง ศวิัชญา พรหมรักษา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011309014348 07727

นาย ประกาศติ ทพิยเ์คลอืบ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011309017004 07727

นาง มกุดา งามรัมภา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011309019599 07727

นาย บญุมา จันวชิติ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011309021756 07727

นาง นันทชิา นนตะสี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011309021757 07727

นาง สนุสิา เนตรแสงสี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011309021761 07727

น.ส. มาลี สงวนสนิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011309024266 07727

นาง พฤกษา สงิหรั์กษ์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011309024267 07727

น.ส. ฉันทนา สมบญุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011309038133 07727

นาง ภาวณีิ คํามงคล 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2535 67011310001251 07727

นาง ทองคํา แสงหิง้หอ้ย 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2544 67011310001254 07727

นาง มาลี โสภาศรี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2527 67011310001256 07727

นาง วันชลี ชนูาคา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011310001260 07727

นาง คมขํา ชนูาคา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011310001261 07727

นาง วรียา สเีมอืง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2535 67011310001263 07727

นาง สงกราณต์ เลีย่มมณี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2543 67011310001264 07727

นาง สมพศิ ทองปิก 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2532 67011310001266 07727

นาง จันทอง นวลตัง้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2540 67011310003905 07727

นาง บหุงา เคา้โนนกอก 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011310020528 07727

น.ส. สาวติรี ทา้วเทศ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011310021762 07727

น.ส. วันดี แกว้จนี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011310021764 07727

นาง อรวรรณ สายคํามี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011310021793 07727

น.ส. รัตนา เมฆประยรู 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011310024270 07727

นาง นงนุช สมดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2540 67011311001225 07727

นาง นชิา เมษา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011311001227 07727

นาง สนิ อดุแกว้ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2521 67011311001231 07727

นาง สมัย ลาคํา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2523 67011311001232 07727

นาง คํามลู ขันตี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2522 67011311001233 07727

นาง คําเพยีร ใจหมัน้ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2521 67011311001234 07727

นาง สมพงษ์ บญุสวน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011311001235 07727

นาง มขุ ชากกระโทก 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2537 67011311001236 07727

นาง ละมา้ย สขุงาม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2521 67011311001237 07727

นาง ตอ๋ย รักแจม่ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011311001238 07727

นาง สนุีย์ แกว้ยม 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011311001239 07727

น.ส. เนชนก กงถัน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011311001241 07727

นาง สมัย กองพล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011311001257 07727

นาง ดวงฤทัย ปาละวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011311019604 07727

นาง ละออ ราศรชียั 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011311020523 07727

น.ส. อารยี์ มนตเ์กดิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011311020928 07727

น.ส. กลัธมิา ใจหมัน้ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011311021794 07727

นาย สมาน สงิหส์ถติย์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011311021795 07727

นาง สดุ สงิหเ์ดช 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011311021796 07727

นาง เพยีร ตัญญะรักษ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011312001224 07727

น.ส. สมพศิ แกว้วงศ์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011312001247 07727

นาย มานติ เนตรแสงสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2538 67011312001248 07727

นาง ทองหลอ่ เนตรแสงสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2543 67011312001252 07727

นาง วภิารัตน์ เนตรแสงสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2543 67011312001253 07727

นาง สภุาวดี หมั่นสาร 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011312001259 07727

นาง สมุาลัย ลาสมศรี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011312003862 07727

นาง พเยาว์ เพิม่ลาภ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2550 67011312014331 07727

นาง วราภรณ์ ออ่นงาม 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011312014333 07727

นาง อฐิ มนตรี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2549 67011312014334 07727

นาง จรนิทร์ เนตรแสงสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011312017002 07727

นาง มนทริา หอ้ไทยสงค์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011312019612 07727

นาง สริกิร วาเสนัง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011312020524 07727

นาง สาหรา่ย วงศใ์หม่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011312020527 07727

นาย จรีศักดิ์ มหาเดช 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011312021797 07727

น.ส. สปุราณี หมั่นสาร 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2556 67011312021798 07727

น.ส. วรีญา เนตรแสงสี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011312024269 07727
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นาง สมเพชร กําแพงเมอืง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011312037504 07727

น.ส. อภญิญา แกว้ยา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2559 67011312037507 07727

นาง อญัชญั คําเขนิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011312037922 07727

น.ส. พยอม นอ้ยทอง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011312038132 07727

นาง สพุศิ บญุมาต 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2551 67011313000456 07727

นาง จติร แกว้กรม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2536 67011313001242 07727

นาง ณัฐยา กองตติะ๊ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011313001243 07727

นาง สมจติร แกว้กลม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2536 67011313001245 07727

นาง โนรา จันทะ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011313001255 07727

นาง อมัพร กญัญาประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011313001258 07727

นาง สพุรรณ อุน่เรอืน 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2546 67011313001265 07727

นาง อรณีุ ป่ินปัก 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2551 67011313014335 07727

น.ส. บาหยัน กญัญาประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2555 67011313020927 07727

นาย ไฝ กงแซ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011314000305 07727

นาง จํารัส ผาดแสง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2552 67011314014336 07727

นาย บญุชว่ย โสนา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011314014337 07727

นาง เกวลนิ กงแซ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011314024282 07727

นาง กมิหรา่ย จันทรเ์ขยีน 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2558 67011314014339 07727

นาย นง ชยัภักดี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2547 67011314014342 07727

นาย ศรภีมู ิ ขันทอง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2534 67011314014346 07727

นาง บัวลา กองผา่น 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2553 67011301019625 07727

น.ส. อําคา ปานคํา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2557 67011314024268 07727

นาย ณัฐภัทร ทับสงิห์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 2560 67011314037857 07727

นาย ดํารง ทะหะ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2548 67011401002131 07728

นาง เรยีม มแีสงสนิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011401003949 07728

นาง ทองรอ้ย งามสพุรม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2543 67011401003970 07728

นาง คํา กาญกิง่ไพร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2536 67011401003984 07728

นาย คําปัน ทพิยล์ุย้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011401003986 07728

นาย บา่ย กนังา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011401021523 07728

นาย สพุรรณ ขวัญผวิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011401021524 07728

นาย พงศธร บญุชู 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2560 67011401037638 07728

นาง ยวุดี ศรสีมบัติ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402003922 07728

นาง ทองเลือ่น ยวดยาน 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402003929 07728

นาง บญุเรยีม อุน่อุย้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402003975 07728

นาง คํา การกิง่ไพร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402003978 07728

นาง สมบญุ คํามา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402003979 07728

นาง พัทชรนิทร์ กระบรูณ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2543 67011402003982 07728

นาย สมศักดิ์ เสมาทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2536 67011402003983 07728

นาง คําป่ิน เมฆทัพ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011402010699 07728

นาง เจยีมจติร์ จันทา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011402013284 07728

น.ส. รําพรรณ นวนหยวก 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011402021526 07728

นาง วลิาวัล ป่ินดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011402021527 07728

นาง สาวกิา พาลารักษ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2555 67011402021732 07728

น.ส. พัชราภรณ์ สงรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2557 67011402023971 07728

น.ส. ตรงึใจ สใีส 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2557 67011402023972 07728

นาย ประคอง กนัลอ้ม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2560 67011402038015 07728

นาง มานี มากนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003937 07728

นาง จันที จันทะแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003938 07728

นาง เตยีน คําพู 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2547 67011403003939 07728

น.ส. รววิาร กนัยามา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003941 07728

นาง ละไม ดว้งเลีย้ง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2537 67011403003944 07728

นาง กนัหา บัวคํา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003945 07728

นาย สําเนา หาญแท ้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003987 07728

นาง แอด๊ ราชวงค์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2534 67011403003988 07728

นาง ชนติา จันทรจ์ร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2547 67011403003989 07728

นาง ประยรู พันธส์นทิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2523 67011403010700 07728

นาง สวุรรณ เรอืงนาม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011403013285 07728

นาง เฉลา แกว้ยศ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011403021528 07728

นาง บตุสรนิ พงษ์วงษ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011403021529 07728

นาง หนูนัด ชยัแกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2557 67011403023669 07728

นาง ประโลม เหล็กแดง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011404003942 07728

นาง บญุมา วลิาศ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011404003946 07728

นาง คําหลอด ยอดพนม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011404003947 07728

นาย แดง ทองโทน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2522 67011404003948 07728

นาง ยพุา คําสขุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2541 67011404003950 07728
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นาย วง ปัญญา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011404003966 07728

นาย จํานงค์ นวนหยวก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011404017329 07728

นาง สมบัติ จันทรโ์ท 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011404017330 07728

น.ส. พลอย พรมโสภา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021530 07728

นาง ลําพงึ ตาละ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021531 07728

นาย สมศักดิ์ แกว้แดง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021532 07728

นาง สมบัติ รอดเรอืง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021533 07728

น.ส. ยพุนิ จันทรถั์น 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021534 07728

นาง คําเพยีร โตดํา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011404021535 07728

นาง นันทนา สเีขยีว 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011405003954 07728

นาง หนูคลา้ย ถมคํา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2528 67011405003955 07728

นาง สมหมาย คําภู 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2539 67011405003956 07728

นาง บญุมี กองพรหม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2539 67011405003957 07728

นาง แสงอรณุ ยิง่ยง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2545 67011405003958 07728

นาง บังอร แกว้ตา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011405003960 07728

นาย สมชาย ทองนาค 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011405003967 07728

นาง สมจติร มากนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2539 67011405003981 07728

น.ส. ทพิวรรณ ขันไร่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011405013286 07728

นาง ปราโมทย์ ฟองจอ้น 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2558 67011405024483 07728

นาง อมัพร ฉมิมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2528 67011406003932 07728

นาง สกุญัญา กระบัง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2541 67011406003961 07728

นาง คําเพอื คํามาเครอื 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011406003963 07728

น.ส. หนูพศิ แกว้ดู 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2522 67011406003964 07728

นาง ศรปีระภา ตันนวล 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2544 67011406010701 07728

นาง อรทัย สรอ้ยอนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011406010703 07728

นาง วราพร ภแูยม้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011406013287 07728

นาง เวนิ หน่อแกว้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2550 67011406013288 07728

นาย สเุทพ เอีย่มเจรญิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2550 67011406013289 07728

นาง มะลชิน คําสี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011406021536 07728

น.ส. บญุเพ็ง ฤทธิเ์มา้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2560 67011406037637 07728

นาง สมจติร จันคะณา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2535 67011407003927 07728

นาง พนิ พรมโคตรคา้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2544 67011407003928 07728

นาง บญุเหลอื พลิาศรี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2535 67011407003930 07728

นาง แกน่จันทร์ สแีสง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2535 67011407003935 07728

นาง สําเนา สขุมว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011407003936 07728

นาย นคิม จันทรผ์อ่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2543 67011407003965 07728

นาง ลั่นทม พรมหาลา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2550 67011407013290 07728

นาง วนดิา จันทรค์ดิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011407013291 07728

นาง อาพร ทองชว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011407013295 07728

น.ส. จรยิา สายทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2555 67011407021733 07728

นาง ประดับ นวนหยวก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2531 67011408003951 07728

น.ส. ไพรจติร เอีย่มไรวัลย์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2538 67011408003952 07728

นาง สมนกึ เอีย่มจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2538 67011408003953 07728

นาง สพุดิ ปลัดทว้ม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2552 67011408016585 07728

นาง พรพณิ นวนหยวก 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011408021537 07728

นาย สวรรค์ อน้ไม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011408021538 07728

น.ส. ยพุา ผูน้อ้ย 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011409003923 07728

นาง นันทนา จันทนา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011409003925 07728

นาง ประเมนิ แกว้ดู 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2546 67011409003926 07728

นาง พรรณภิา ไมลข์นุทด 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2551 67011409013297 07728

นาง หนูเปลง่ โพธิท์อง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011409013300 07728

นาง พัชรี ผองคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2551 67011409013301 07728

นาง สพุรรณ เหงิคําแกว้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2551 67011409013302 07728

นาง คํา สงิหะ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011410013304 07728

นาย บญุหนัก ฉมิมา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011410013308 07728

นาง นารนิทร์ แสงแกว้ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2537 67011410014051 07728

นาง ประจวบ แกว้ดวงดี 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2535 67011410014052 07728

นาง เสมยีน วันชืน่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2527 67011410014053 07728

นาย หนูไหล่ กอนเกา่ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2554 67011410019836 07728

นาย ยอดชาย กนัยามา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011410021539 07728

นาง สวุพักตร์ งามสพุรม 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2556 67011410021540 07728

นาง ปนติา นะชยัสงค์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2548 67011411000249 07728

นาง บญุชยั โพธิท์อง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011411013309 07728

นาง เพชร วังหนิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2548 67011411013311 07728

นาย สามารถ คําพู 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2549 67011411013312 07728
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นาง ป่ินแกว้ พรมมา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2538 67011411014054 07728

นาง ปิยวรรณ บญุจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2537 67011411014056 07728

นาง ราตรี ศรแีสน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น้ํารอ้น 2545 67011411014057 07728

นาง สมจติร ลอดลันดา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011501000723 07729

นาง คําพลอย อนิทรปลัด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011501000726 07729

นาง คําแปลง แถลงดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011501000731 07729

นาง วารณีุ เสาธร 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011501000733 07729

นาง สําเนียง สนิธาร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011501000739 07729

นาง สพุรรณ บญุสวน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2524 67011501004004 07729

นาง บังอร อน้อรุะ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011501004049 07729

นาง ปราณี พรมคณุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011501004053 07729

นาง ประภาศรี เงนิคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011501022640 07729

นาง ละมัย สดุตา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011501020919 07729

นาง คําป่วน สรา้งเขต 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011501021502 07729

นาง ฉลวย บญุสวน 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011501021503 07729

นาง มณีรัตน์ อนิบัวทอง 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011501021504 07729

นาง ทองยว้น ทองนวด 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2558 67011501024482 07729

นาง บัวหลวง สายทองมาตย์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011502000718 07729

นาย ชาญ พรมอยู่ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011502003998 07729

นาง สารี ทองเสม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2542 67011502004043 07729

นาง สมปอง แสงอรณุ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011502004054 07729

นาย ทนงค์ บัวนาค 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011502004057 07729

นาย เจรญิ คุม้โนนครอ้ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2528 67011502004058 07729

นาง หนึง่ฤทัย ป่ินนาง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011502016987 07729

นาง ยวุดี ฤกษ์เวลี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011502019835 07729

น.ส. สําอางค์ พานทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2557 67011502023448 07729

น.ส. ฐานมาด แดงมณี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2559 67011502025278 07729

นาง สมหวัง สงัขท์อง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2550 67011503000716 07729

นาง บรรจง สงัขท์อง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011503004014 07729

นาง วรรณา ถงึสขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011503004015 07729

นาง สภุาพ วงษ์ทว้ม 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011503004019 07729

นาง ตุน่ ขําเมอืง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011503004044 07729

นาง พมิพา สาภู 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011503004045 07729

น.ส. สกุญัญา ขําเมอืง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011503020596 07729

นาง สอาด ตรงประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011503020918 07729

นาง จําเป็น อุน่กาเย็น 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011503022072 07729

นาง หนูชติ พรมมา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011503022073 07729

นาง จําเรยีง เมฆศรี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011503022074 07729

นาง วาสนา คํานลิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2559 67011504000519 07729

นาย พรรยา ทองหนัก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011504000706 07729

นาง จําเนียร ทองแถว 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011504000707 07729

นาย สมัย ชยัภมูิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011504000709 07729

นาง โสภี เมฆทา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011504000713 07729

นาย คําตัน คําสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011504004033 07729

นาง คําบัว ชมภู 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2524 67011504004035 07729

นาง ทองหนัก แกว้จบ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011504004037 07729

นาย บญุพึง่ หมวดสงูเนนิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011504021506 07729

นาย เสถยีร หมืน่แกว้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011504021726 07729

นาง รามัญ พมิทอง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011504022071 07729

น.ส. บษุบง ชยัสงค์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011504022253 07729

นาง บังอร ทองอนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011505000701 07729

น.ส. สมพร พันธเ์พ็ง 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011505000702 07729

นาง นาฎฤดี ศรชีา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011505000703 07729

นาง ยนิดี บญุเทพ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2523 67011505004006 07729

นาง สมหวัง เมฆพลับ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2524 67011505004016 07729

นาง พมิพา รอดนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2525 67011505004055 07729

นาง สลว่ง ทองแถว 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011505021507 07729

นาย สงัคม ปัญญาสา่น 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011505022252 07729

น.ส. อญัชลี พลแกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2557 67011505023639 07729

นาง ลาวัลย์ เนตรแสงสี 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011506000607 07729

นาย บญุเกดิ แจง้พรมมา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2542 67011506003993 07729

นาง อนงค์ ฟกูระโทก 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2532 67011506004012 07729

นาย กา้น สดุตาธคิณุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011506004013 07729

นาง ใส กลัยา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011506004030 07729

นาย จง แกว้พนิจิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011506004041 07729
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นาง ผัลยศ์ภุา โยเฮอืง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011506004050 07729

นาง จันทรท์พิย์ เมอืงบาง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011506017211 07729

นาง สดุตา ศรสีอาด 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011506017216 07729

นาง สพุศิ แทน่คํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011506017218 07729

นาง สรนิยา บญุแสนแกว้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011506017223 07729

นาง ทองกลัย์ มงคลวัลณ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021509 07729

น.ส. กําไล สานุกติ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021510 07729

นาง ลั่นทม ดานอ้ย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021511 07729

น.ส. ญาณศิา ประดับผล 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021512 07729

นาง บญุมี ทับแยม้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021513 07729

นาง พานทอง สารมะโน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021514 07729

นาง ณชิชยา คําภาพันธ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021516 07729

น.ส. ไพรวรรณ์ งิว้ราย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021517 07729

นาง เกสร สดุตาธคิณุ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011506021518 07729

นาง ตุ๊ สาระพัน 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011506021727 07729

นาง พนมรัตน์ กนัเกยีว 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011506021728 07729

นาง บญุเรยีน ปลอดภัย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2557 67011506023781 07729

นาง โบตั๋น กองพล 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2558 67011506024716 07729

น.ส. สมบัติ ราชคม 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2559 67011506025814 07729

นาง อําไพ สมใจ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011507004023 07729

นาง หนูเจยีว ทองตดิ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011507004024 07729

นาง กลม มสีี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011507004025 07729

นาง ทวี เฉลมิเชือ้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011507004026 07729

นาง แตงออ่น ชา่งปลกู 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011507004028 07729

น.ส. อดิ โยธกิา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011507017210 07729

น.ส. ประนอม พมิยเ์สง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011507019831 07729

น.ส. อรณุนีย์ สมใจ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011507020922 07729

น.ส. ผกามาศ สมใจ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2557 67011507023538 07729

นาง บญุธรรม บตุรเมอืง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508003995 07729

นาง ถนอม ทองสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508004001 07729

นาง พะเยาว์ ปั้นทองสขุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508004002 07729

นาง น้ําฝน จันทรจ์อม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508004040 07729

นาง ทองหยด อนิาวัง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508004052 07729

นาง อทัุย ทองบรุาณ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2529 67011508015567 07729

นาง วันนา เหล็กราช 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011508016532 07729

นาง พวงรัตน์ ลอยลม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011508021519 07729

นาง แหวน ทองชว่ง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011508022070 07729

นาย สมชาย กลํา่สามเรอืน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011508024410 07729

นาง สมใจ ปั้นทองสขุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011508024411 07729

นาย สมควร สงัขท์อง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011509004007 07729

นาย อํานวย กดิว่น 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011509004008 07729

นาย แป้ง แกว้สวุรรณ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011509004031 07729

นาง นงลักษณ์ กทํิา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011509004034 07729

นาง ลัดดา ราศรชียั 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011509016530 07729

นาง บญุเตยีน แกว้พวง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011509019832 07729

นาง พมิใจ สงัขท์อง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011509021520 07729

นาย บญุชว่ย สวนหลวง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011509024409 07729

นาย ฉลาด อนิบัวทอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2534 67011510001279 07729

นาง สนุี คะชานันท์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011510001281 07729

น.ส. เกษม อนิทรสขุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011510001285 07729

นาง ชิน้ บญุกอ้น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011510001286 07729

นาง ศลิป์ คะชานันท์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011510019833 07729

นาง ปัญจมา อนิทรสขุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2554 67011510019834 07729

นาง ประวศิาภัทร คะชานันท์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011510022075 07729

นาง ชอ้น กนูิน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2537 67011511001270 07729

นาง บญุเพ็ง นาหนองตมู 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011511001271 07729

นาง วราภรณ์ กงเดนิ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011511001272 07729

นาง ศรวีรรณ ปานแปน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2533 67011511001273 07729

นาง หนูพรกิ ชา่งอนิทร์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2533 67011511001274 07729

นาง ยพุนิ พักมล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2530 67011511001276 07729

นาง คําปนุ ปัสสา 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011511001277 07729

นาง ตา้น พมิเสน 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2528 67011511001278 07729

นาง สทุนิ กนัหาพมิพ์ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011511021729 07729

นาง ประมาณ แขมนก 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011512000533 07729

นาง สภุาพร อนิทรเ์มอืง 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011512000536 07729
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นาง วรรณา หนูโทน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011512000543 07729

นาง กลัยา คลังถัน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011512000547 07729

น.ส. จนิตนา ป้องคํา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011512000564 07729

นาง สภุารัตน์ พุ่มมา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2550 67011512000591 07729

นาง ชลี เด็ดแกว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011512001268 07729

นาง สพุรรณี เด็ดแกว้ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011512001280 07729

นาง ดอกไม ้ พรมมาก 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2542 67011512001283 07729

นาง สงัเวยีน รักแจม่ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011512020923 07729

น.ส. สทุธกิานต์ แกว้ทรัพย์ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2560 67011512038070 07729

นาง นนทยา วังโฉม 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011513000530 07729

นาง ละมัย เสยีงเพราะ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011513000531 07729

นาง แกว้ ดเีหลอื 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2525 67011513004005 07729

นาง อารยี์ ปรัชญาเมธกีลุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011513004009 07729

น.ส. บหุงา ทองตัด 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2538 67011513004011 07729

นาง สาคร อนิทรส์อน 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2536 67011513004017 07729

นาง บังอร นาราศรี 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2535 67011513004018 07729

นาง เตอืนตา อนิทรเ์มอืง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2555 67011513021725 07729

นาง คํามี คําแพง 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2557 67011513023539 07729

นาง นุชนาถ ศรพีรหม 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2550 67011514000520 07729

นาง คอ่ง คงกะพันธ์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2551 67011514000523 07729

นาย ณฐพงศ์ ชมโฉม 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2550 67011514000525 07729

นาง บญุกาว โอท้า 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2524 67011514004029 07729

นาง บญุยัง คํานลิ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011514016988 07729

นาย ทรงพล ภวิงค์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2552 67011514017240 07729

นาง ชมภู คํานลิ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 2556 67011514022254 07729

นาง สวุมิล เพ็งสา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011601004089 07730

นาง บสุบา ภักดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2546 67011601010126 07730

นาง จําปี พุกเกษม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011601010127 07730

นาง จริาภา ครฑุสาย 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011601017647 07730

น.ส. ดาวรุง่ บุง้จันทร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2553 67011601019547 07730

นาง บญุมา แสงสขุ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011601023631 07730

น.ส. เยาวเรศ สายทองมาตย์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011601023632 07730

นาง ป่ิน ชืน่ชม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011601023635 07730

นาง พัด วังหนิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011601023637 07730

นาง เถาวัลย์ คําดี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011601024893 07730

นาง เบญจมาศ สตีอ่ม 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011601025537 07730

นาง ลําดวน รอดมา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011602000841 07730

นาง สายใจ ออ่นคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011602000842 07730

นาง หนูเนียน ราชโฉม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011602004062 07730

นาง กติตยิา บรรณาโก 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011602004092 07730

นาง สเุพยีร วังหนิ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2542 67011602004100 07730

นาง บัวแกว้ ราศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011602004102 07730

นาง ทพิย์ เรยีงสา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011602004103 07730

นาง ประกอบ แกว้พระปาง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011602004107 07730

นาง ลําไพร เพชรป้อ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011602014281 07730

นาง ทองสขุ ชยันาก 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011602017154 07730

นาง กนัยา ชเูชย 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011602017217 07730

นาย วฒุเิลศิ เพ็งสา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011602017222 07730

นาย จันทรเ์พ็ง ราศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2560 67011602037848 07730

นาย ประจักกรี ราชโฉม 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2560 67011602037849 07730

นาง อําพร โนรี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2540 67011603004091 07730

นาง ทองเสีย่น คําดี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011603004106 07730

นาง บญุเพ็ง เสสา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011603004108 07730

นาง ศริรัิส คําดี 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011603014282 07730

นาง อารี กนัทะนะ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011603014283 07730

นาง ประดษิฐ์ หนูตา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2553 67011603019554 07730

นาง พนมไพร บญุยวง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011603025540 07730

นาง นงเยาว์ สกุแกว้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2540 67011607004066 07730

นาง ลั่นทม ทัดชอ่มว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2534 67011607004083 07730

นาง เลีย่น แชม่ชอ้ย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2534 67011607004084 07730

นาง นฤมล คําดี 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011607004125 07730

นาง คําลอ้ง สงิหท์อง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2542 67011607004127 07730

นาง รจนา ทะดวง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011607013190 07730

นาง ทองหลอ่ เพ็งองัคาร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011607017139 07730

นาง สมปอง ชา่งทองคํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011607017650 07730
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นาง กรรณกิาร์ ทัดชอ่มว่ง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011607023636 07730

นาง ฉววีรรณ พงษ์พันธ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011607023638 07730

น.ส. ชนศิา ออ่นคํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011607024375 07730

นาย ยธุ พงษ์พันธ์ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2560 67011607038092 07730

นาง แฝง วาที 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2538 67011609004095 07730

นาง ทองแข ปานเงนิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011609004096 07730

นาง เพ็ญพักตร์ จันทะวงค์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2546 67011609004099 07730

นาง วไิลวรรณ ชานนท์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011609004101 07730

นาง รัตตยิา เนตรแสงสี 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011609014286 07730

นาย วรีวัฒน์ คําภมู ิ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2553 67011609019545 07730

นาง สนุีย์ พรรณา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011609023633 07730

นาง นภิาพรรณ นาคคํา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011609024302 07730

นาง บัวลอง มลูแกว้ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011609025539 07730

นาง พญิญา ทองดี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011611001287 07730

นาย จํารอง สคํีาจนี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2536 67011611001289 07730

นาง หนูเรยีน รักอยู่ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2540 67011611001290 07730

นาง ศริลิักษณ์ ออ่นแปร 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011611001291 07730

นาง สมควร คงทนแท ้ 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011611001292 07730

นาง บัวลอง ราศรี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011611001293 07730

นาง บัวผัน ไกรพล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011611001294 07730

นาง วภิา วงศษ์า 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011611001295 07730

นาง สมัย บัวทอง 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2543 67011611001296 07730

นาง ปรานอม วรพล 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011611001305 07730

นาง อําไพ อนิทรคํ์า 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011611017224 07730

นาง นงนุช สคํีาจนี 11 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011611017225 07730

นาง เรยีม นาคคํา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011612000270 07730

นาง พกิลุ ขดีวัน 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011612004109 07730

นาง สวุัน กอ้นเอยี 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011612004123 07730

นาง จันเพ็ง เนืองสมงิ 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011612004130 07730

นาง ทองดี จําปาคํา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011612024301 07730

นาง ผอ่งอําไพ จําปาคํา 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011612025019 07730

น.ส. สมุะณี โคง้อาภาส 12 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011612025538 07730

นาง บัวเผีย่น ภมูรินุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2539 67011604004112 07731

น.ส. บญุมา มายะนันท์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2542 67011604004113 07731

นาง มขุ คําทพิย์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011604004115 07731

นาง หนูไผ่ คําเตมิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2536 67011604004120 07731

นาง เสดยีง วังครีี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011604004129 07731

นาย พรชยั พชืศรี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011604012203 07731

น.ส. ชมพชิาน์ เข็มงาม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2549 67011604012204 07731

นาง พัก พรมมาก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2542 67011604019787 07731

นาง วรรณา นกคุม้ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011604022900 07731

น.ส. บานเย็น วังครีี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011604022901 07731

น.ส. นอ้งนุช คํามี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011604024331 07731

นาง หลอ่ นวลไมห้อม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011604024332 07731

น.ส. หนูหลาบ พงษ์สวุรรณ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011604024477 07731

นาง ทองมว้น เกษทองมา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011604024478 07731

นาง บัวไล จันทรห์ยวก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011604024726 07731

น.ส. ลําเพยีร ขวัญผวิ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011604024727 07731

นาง แสงเดอืน คําเหลือ่ม 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011604024728 07731

นาง วนัิย คําทมุ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011604025696 07731

น.ส. วัลลี แกว้กิง่จันทร์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011605002936 07731

นาง หทัยวรรณ ลอ้อทัุย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2549 67011605002965 07731

นาง สายสมร คําฤทธิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011605004093 07731

นาย อดศิักดิ์ กําเนดิสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011605004798 07731

น.ส. จามรี โมแ้กน่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011605011028 07731

นาง บญุยัง แกน่ฮด 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011605012205 07731

นาง นงคนุ์ช ตน้แกว้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011605013512 07731

นาง วชริาภรณ์ ศรเีลย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2548 67011605013520 07731

นาง สงกรานต์ อปุการ์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011605013521 07731

น.ส. สกุญัญา คําพรม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2554 67011605019785 07731

นาง ไกร รักภู่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2554 67011605020192 07731

น.ส. จรีาวัล เหนือโท 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2554 67011605020193 07731

น.ส. ยพุา พลอยศรสีงัข์ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011605022898 07731

นาง วรรณา ไทยแท ้ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011605022899 07731

นาง รุง่เชา้ หอมหวาน 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011605024725 07731
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นาง ราตรี จันทรห์ยวก 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011605024729 07731

นาง สภัุตรา พบสระใหญ่ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011605025698 07731

น.ส. ณัฐชา คําพรม 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011605025699 07731

นาย ประสทิธิ์ นอ้ยสวัสดิ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011606004080 07731

นาง จี จันทพิย์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2549 67011606013505 07731

น.ส. อทัุย เพ็ญประดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011606013528 07731

น.ส. ลัดดาวรรณ เรยีงสา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011606025818 07731

นาง นอ้ย นวนไมห้อม 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2539 67011608004068 07731

นาย สน่ัน ศรรีาทา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011608004070 07731

นาง ลาวัลย์ คณูแสง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011608004104 07731

นาง บัวลา จักรแ์พง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011608004105 07731

นาง เฉลยีว นลิวรรณ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011608013506 07731

นาง มะลิ แกว้แวน่ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011608013516 07731

น.ส. ศรวีรรณ ประภา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011608022895 07731

น.ส. มธรุส โกมล 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011608022896 07731

น.ส. ดารกิา จักรแ์พง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2557 67011608023690 07731

น.ส. นติยา หมูท่อง 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2558 67011608024730 07731

นาง องัคณา พลอยสสีงัข์ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2561 67011608038387 07731

นาง บรรเรงิ วงคจั์นทร์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2545 67011610001297 07731

นาย สงวน ทองแบบ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2539 67011610001298 07731

นาง บญุเพ็ง มาลา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011610001299 07731

นาง วันเพ็ญ ศรรีาทา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011610001300 07731

นาง ตอ้ย เหมอืนศรชียั 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2539 67011610001301 07731

นาย บญุมี แสงจันโท 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011610001303 07731

นาง ออ่นจันทร์ คําทมุ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011610012202 07731

นาง ชืน่ชม ศรบีรุนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011610013507 07731

นาง ถาวร ศรรีาทา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2547 67011610013509 07731

นาย สมศักดิ์ ขนุลา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011610013524 07731

นาง ถาวร คําอาบ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2556 67011610022894 07731

นาง ลํายอง แสนนาม 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011610025697 07731

นาย ธรีพงศ์ ศรรีาทา 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011610025816 07731

นาง บญุเรง่ คําสขุ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011613004074 07731

น.ส. พรหมพร พาทา 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2538 67011613004086 07731

นาย ใบ สขุยน่ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011613004122 07731

นาง กรวภิา แกว้กลุนะ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2537 67011613004126 07731

นาง สมภษิ สงใต ้ 13 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011613013523 07731

นาย บญุสง่ เจรญิไทย 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011614002944 07731

นาย จําปี แกว้กลุนะ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2536 67011614004072 07731

นาย บัวเรยีน ราศรี 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2530 67011614004075 07731

นาง กรองทพิย์ สงิหท์อง 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2536 67011614004078 07731

น.ส. ปรญิญาดา จันทรล์า 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2540 67011614004079 07731

นาง ป่ิน กนัหา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2544 67011614004124 07731

นาง โชคดี พุทธา 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2549 67011614013508 07731

นาง ประสทิธิ์ ขนุพรม 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2550 67011614013513 07731

น.ส. เรณู จันทลกึ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011614013518 07731

นาง สมหวัง ราชวงค์ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2552 67011614017781 07731

นาง ทองใส แสนลัด 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2554 67011614019786 07731

นาย สจุนิดา หาญแกว้ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011614025815 07731

นาง อําไพ จันสดุ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2559 67011614025817 07731

นาง รสรนิ จันทรเ์ตือ่ย 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2560 67011614037667 07731

นาย ดาวรุง่ จันทลกึ 14 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 2561 67011614038386 07731

นาย เตรยีม กนัยาประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2543 67011701004131 07732

น.ส. รัตนาวดี บญุเทพ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011701004162 07732

นาง สบุนิ กองแกว้ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2527 67011701010763 07732

นาย สมาน เสนานุช 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2527 67011701010764 07732

นาง เสาวคล จันจติร์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011701013384 07732

นาย จักร์ กนัยาประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011701013388 07732

นาง คําเตอืน เขือ่นคํา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011701014232 07732

นาง ทองไหล หามา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017954 07732

นาย ชดิ มลูนาค 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2554 67011701020416 07732

นาง พกิลุ ศรอีบมา 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2557 67011701023514 07732

นาง แกว้ แกว้มณี 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011701025272 07732

น.ส. ดวงกมล วงศส์รุยิะ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011701025273 07732

น.ส. หทัยกาญจน์ พชืหมอ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011701025274 07732

น.ส. วลิัย เพ็งสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011701025639 07732
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นาง เดอืนเพ็ญ แกว้เพิม่ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011702002280 07732

นาง มณีรัตน์ โพธิช์ยัศรี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011702004147 07732

นาง ฤทัยรัตน์ สงิหรั์กษ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011702004148 07732

นาย คําสงิห์ วัตถยุะวัตร 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2527 67011702004149 07732

นาง พานทอง สขํีา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011702004150 07732

นาง ปราณี สารผล 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011702004151 07732

นาง ประสทิธิ์ สมใจ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011702004152 07732

นาย สมัย ราชสนทิ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2537 67011702004169 07732

นาง หงวน ไชยชาติ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2527 67011702010766 07732

นาง นภาพร ศรหีว่ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011702010767 07732

นาย ไพฑรูย์ นาชยัสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011702014414 07732

น.ส. สะอาด เบา้ทอง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017955 07732

นาง ตํา่ ยอดทองดี 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017956 07732

นาง บญุโฮม พันธเ์พ็ง 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017957 07732

นาย จํานงค์ สารผล 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017958 07732

นาย เฉลมิ จันทรร์อด 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011702020762 07732

น.ส. มณีรัตน์ พาคํา 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011702025275 07732

นาย อมร ทองเหลอื 2 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011702025276 07732

นาย ขวัญชยั ทองมกุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011703002275 07732

นาง นารี ทองนวด 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011703004133 07732

นาย ชาติ คํายิง่ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011703004167 07732

นาง หนูพลอย ทองปิก 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2536 67011703004173 07732

น.ส. ปิยรัตน์ ไชยเลศิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2536 67011703004175 07732

นาง ฉววีรรณ์ สสีทุร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2536 67011703010769 07732

น.ส. แสง ทองมขุ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011703013386 07732

นาง ทรรศนีย์ ทองไพร 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2536 67011703014233 07732

นาง สํารวย เฉยสงูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017952 07732

นาง รุง่รัตน์ แวน่แกว้ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2554 67011703020773 07732

นาง เตอืนใจ ประทมุมาตย์ 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2558 67011703024577 07732

นาย จา่ย แกว้พวง 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011703025637 07732

นาย ศักดิ์ ชืน่คําภา 3 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2534 67011703025638 07732

นาง นติยา กนัเสน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2537 67011708004134 07732

นาย ไฉน สขํีา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011708004146 07732

นาง สมอง นวลบญุ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2535 67011708004155 07732

นาง กาหลง ยงุเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011708004163 07732

นาง ลคร กลุทองคํา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2544 67011708004168 07732

นาย นวิัฒน์ สสีทุร 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011708004174 07732

นาง จันสี จานแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2548 67011708014234 07732

นาง นงนุช ปัญญา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017953 07732

นาย มชียั วงจันทา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011708020761 07732

นาย บญุทัน อุน่แกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2556 67011708021639 07732

นาง อําไพ นกแกว้ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2557 67011708023640 07732

นาย สมเด็จ จันดวงตา 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2557 67011708023845 07732

นาง ทัศนีย์ ชาสงวน 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2558 67011708024959 07732

นาย นติธิร เพชรป้อ 8 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2559 67011708025277 07732

นาง อญัชลี ใจดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000459 07733

นาง สชุาดา จันทรด์วงตา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011704000460 07733

นาง เสวยีน วงศม์ะหา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000477 07733

นาง สภุาภรณ์ สทีา 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2538 67011704000479 07733

นาง สนุทร นานาค 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000484 07733

นาง สมปอง บญุมาก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000485 07733

นาย วรีะพงษ์ พรหมแสง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011704000487 07733

นาง วลิัย คําไธสง 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000492 07733

นาย ประสทิธิ์ เพชรดี 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000494 07733

นาง ฉววีรรณ นานาค 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704000499 07733

นาง คําปุ่ น มลูพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011704000502 07733

นาย สมาน อดุอาด 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011704004157 07733

นาง เพยีง นานาค 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2543 67011704004158 07733

นาง พัว้ สวุรรณพงษ์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2536 67011704004166 07733

นาง บัวพา ทองหนัก 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011704013235 07733

นาง จํานงค์ ยอดจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011704020731 07733

น.ส. อนงค์ กจิตผัิด 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011704020732 07733

นาย กมิลวด กองสอน 4 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2557 67011704023772 07733

นาง วาสนา ปรสิเุก 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011705000111 07733

นาง สํารวม ลอดพูล 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011705000324 07733
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นาง วริะ พันธพ์มิาย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011705000352 07733

นาง วชิดุา เหล็กสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011705000361 07733

นาง จติร ลาดทา 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2535 67011705004138 07733

นาง นันท์ ทอนสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2546 67011705004139 07733

นาง ชศูรี นันทสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2535 67011705004140 07733

นาง อไุรวรรณ หตีกวย 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2535 67011705004141 07733

นาง ทองมา นลิสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011705020733 07733

นาง ทพิย์ เวกสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011705020734 07733

น.ส. วาสนา สมบตุร 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2555 67011705020736 07733

นาย เสน่ห์ เปรีย่มสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011705037832 07733

นาง สมพร สทุธหลวง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011706000086 07733

นาง สนุทร แพงขะ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011706000145 07733

นาง ทพิวรรณ ใจคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2550 67011706000172 07733

นาง ทองสาย ดาวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011706000180 07733

นาย กิม่ พรมคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011706000181 07733

นาย สงัวาลย์ ปานไข่ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706004144 07733

นาง บญุเรยีน คําแกว้ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011706004145 07733

นาง กัว่ สอีอ่น 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706004176 07733

นาย โสกนั เศษวิ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010774 07733

นาง ฉลวย พรมคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010776 07733

นาย สยัน้ แขกตอ้ย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011706010777 07733

นาย ค้ํา วงษา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010778 07733

นาง บว่ย เสาธง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010779 07733

นาย ปลืม้ มไีทย 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010780 07733

นาย สมเกษ สอนจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011706010781 07733

นาง พลิา จันทรพรพรหม 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2556 67011706022064 07733

นาง บังออน พรมคํา 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011706037931 07733

น.ส. รัตนา พรหมแสง 6 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011706037932 07733

นาง หนูบว่ย เพยีซา้ย 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011707000105 07733

นาง หนูชดิ จันทะโคตร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011707000106 07733

นาง สงัขว์าร ฟักคํา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011707000107 07733

นาง ไพรวัลย์ ทองเปรม 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011707000117 07733

นาง เบญจะ รักษาบญุ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011707004135 07733

นาง ทองคํา จันทรผ์ึง้ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2537 67011707004136 07733

นาง สดุใจ ใจทอง 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2532 67011707004160 07733

นาง สกุญัญา ศรวีสิยั 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2543 67011707004170 07733

นาย สมหวัง ทองลา 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2540 67011707010770 07733

น.ส. อารัญญา ทนแร่ 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2556 67011707022063 07733

นาง สรุรัีตน์ เขตนมิติร 7 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2557 67011707023548 07733

นาง แสงเดอืน นนทะภา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011709000082 07733

นาง ประทนิ จันทะกลุ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011709000104 07733

นาง นาถ สหีาบตุร 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2538 67011709004132 07733

นาง สมควร เมอืงขนุทด 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2528 67011709004153 07733

นาง สมพร กลัยา 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011709004154 07733

นาง วรรณา ตงุคะโหด 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2542 67011709004161 07733

น.ส. คําฝาย ปรุโิส 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011701017569 07733

นาง สมัย ชาชรูส 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2552 67011709017572 07733

นาง สมหมาย พ่อครวงค์ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011709037929 07733

นาง ทองแดง หาญโกย่ 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011709037930 07733

นาง ประนอม เลบิไธสง 9 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2561 67011709038322 07733

นาง จันทร์ นอ้ยพรม 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710000032 07733

นาย คํามลู หนาแน่น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710000081 07733

นาง จันทอง ผวิออ่น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2538 67011706001306 07733

นาง เดอืน สมชยั 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710013376 07733

นาง ตอ้ย มังป๋อง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710013377 07733

นาย ธงชยั เตมิสวัสดิ์ 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710013378 07733

นาย สวรรค์ ผวิออ่น 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710013380 07733

นาย สวุรรณ คําแพง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2549 67011710013381 07733

นาย ประดษิฐ เหลาทอง 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2554 67011710020650 07733

นาง ดวงมณี นานาค 10 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 2560 67011710038087 07733

นาง กาหลง ศรสีงัข์ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010101002924 10727

น.ส. คนงึ ทองสกุมาก 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002930 10727

นาง ละมดุ หนุ่นชะนา 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002931 10727

นาง ทองออ่น สกุสกั 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002932 10727

น.ส. ทองหลอ่ ศรสีงัข์ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010101002947 10727
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นาง สําเรงิ มเีดช 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101009180 10727

น.ส. วันเพ็ง แสนพัน 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101011041 10727

นาง น้ําออ้ย ยปุานันท์ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010101015059 10727

นาง ประสพ อิม่จันทร์ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010101015064 10727

นาง หนูเพยีร ทมุไพร 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010101015077 10727

นาง นติยา พมิพานนท์ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010131022744 10727

น.ส. ธานี ลิน้ทอง 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010131022745 10727

น.ส. สภัุคศร ยิม้อยู่ 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010131022746 10727

น.ส. เจษฎาพร หนุ่นชะนา 31 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010131022747 10727

นาง พนมวัลย์ พระนัต 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101002921 10727

นาง ชดิ คงยัง 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002922 10727

นาย สมนกึ พะนัต 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101004796 10727

น.ส. อรอนงค์ ศขุจติร์ 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2550 67010102013705 10727

นาง ซบั โปรง่ฟ้า 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010102019564 10727

นาง นรศิรา จําปาเงนิ 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010102019603 10727

น.ส. เยาวธดิา เย็นป่ิน 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010102019605 10727

น.ส. ดอกไม ้ บญุเลศิ 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2554 67010102020617 10727

น.ส. วาสนา สระแกว้ 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2554 67010102020618 10727

นาง บญุลอ้ม เกตหุาร 32 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2554 67010102020619 10727

นาง มรัินตรี แกว้ทองดี 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010103000165 10727

นาง เกือ้กลู เพ็งแกน่แท ้ 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002910 10727

นาง จําปา แจม่จํารัส 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002950 10727

นาง พมิลมาศ บญุแจง้ 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101011032 10727

นาง สํารวย จันทรเ์ทีย่ง 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101011109 10727

นาง ทองนาค มว่งนอ้ย 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010103011614 10727

นาง ประนอม บญุแจง้ 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010103015062 10727

นาง สมจติร ขาวสะอาด 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010103015070 10727

นาง วภิา แกว้วเิศษ 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010103019570 10727

นาง เสรมิศรี สงัขท์อง 33 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010133023827 10727

นาย วชิยั ศรโีคตร 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010102002916 10727

นาง สมคดิ จันทรต์า 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101002920 10727

นาย ประเทอืง ศรจัีนทร์ 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2544 67010101002943 10727

นาย นัด คันธอ์ุน่ 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010104011031 10727

นาง มธตุา บญุแจง้ 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010104011616 10727

นาง สชุานันท์ ทองนกึ 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010104011619 10727

นาง สมศรี ศรโีคตร 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010104013052 10727

นาง ชลวภิา ดวงนอ้ย 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010104017434 10727

นาง คําหลา้ ออ่นคํา 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010134022751 10727

น.ส. สกุญัญา ทองนกึ 34 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010134022752 10727

นาง ฉลวย แกว้ฉออ้น 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002907 10727

นาง สมศรี ปัญจวัตร 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101002913 10727

นาง สมถวลิ อนิทรสวา่ง 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010105002925 10727

นาย ชุม่ เกษสงัข์ 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010101002978 10727

นาง สแีพร มั่นคงดี 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101008290 10727

นาง นาตยา ชาญเชีย่ว 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010105015058 10727

น.ส. ยวุนา มไีหว 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010105017440 10727

น.ส. นภิาพร ตัง้รัตนาวลี 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010135023516 10727

นาง ชลาทพิย์ เกดิใหม่ 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010135023518 10727

นาง ธนกาญจน์ บัวศรี 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2559 67010135025691 10727

นาง กชพร ขํามา 35 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2559 67010135025692 10727

นาง ลม ป้องปิด 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010136002912 10727

นาง คมคาย กาวงษ์ 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002926 10727

นาง ออ๋ย แกว้ประเสรฐิ 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2547 67010101002952 10727

น.ส. หนงิ ป่ินวงเพชร 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010106002953 10727

นาง สําเรงิ ทสิุ 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002955 10727

น.ส. ดวง ป้องปิด 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002956 10727

นาง สมุาลี อยูน่ิม่ 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010106017461 10727

นาง มลจัินทร์ ประเสรฐิไทย 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010106017463 10727

น.ส. สวุภา อยูน่ิม่ 36 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010106017465 10727

นาง เผา่เพยีร หนูเทศ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2559 67010107000680 10727

นาง สายฝน จันเปาว์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010107015072 10727

นาง จันทรแ์รม อรณุพทัิกษ์วงศ์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010107018657 10727

นาง เสวยีน เจรญิสทิธกิลุ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010107018659 10727

นาง นวลอนงค์ วันเทีย่ง 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2559 67010137018661 10727

น.ส. เสาวคนธ์ ศรสีอาด 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010107020686 10727
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นาง ประภา บรรัิกษ์วาณชิย์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010137021218 10727

นาย พงษ์ศักดิ์ อรณุพทัิกษ์วงศ์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010137021455 10727

นาย ปฐม บรรัิกษ์วาณชิย์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010137023670 10727

นาง พวงพยอม เวฬวุนารักษ์ 37 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010137023835 10727

นาง บญุลว้น วลิัย 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002908 10727

นาง สจุนิต์ นอ้ยออ่น 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002951 10727

นาง อมัรนิทร์ เทพสทิธิ์ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010101004791 10727

นาง จริาวรรณ สงัขป์ระสทิธิ์ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010108011622 10727

น.ส. สริธิัญญ์ ศลิปบตุร 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2550 67010108013693 10727

น.ส. จฬุา ดาพูล 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010108015054 10727

นาง ปราณี ยอดเวยีงไชย 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010108017153 10727

นาง เยาวภา วัฒนสงิห์ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010108017442 10727

น.ส. พรทพิย์ ศลิปบตุร 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010108019578 10727

นาง ปราณี เจรญิสขุ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010138022754 10727

นาง อําไพ สขุเอม 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010138022755 10727

นาง จดิาภา ออกเจนจบ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010138022756 10727

นาง ปิยลักษณ์ ฐานประเสรฐิกลุ 38 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2558 67010138024583 10727

นาง สํารวย สายสดุใจ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2535 67010101002959 10727

นาย พลอย โพธิก์ลํา่ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2535 67010101002976 10727

นาง ปันหยี พูลประเสรฐิ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2544 67010101002977 10727

น.ส. นวลจันทร์ ตรษุไทย 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2535 67010101002979 10727

นาง ระบาย ยอดเปลีย่น 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2535 67010101011038 10727

นาง ละเมยีด สงวนสนิ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2544 67010101011040 10727

นาย สวุรรณ ตัง้ศรจัีนทร์ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010109015074 10727

นาง กลัยา จติรถนอม 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010109017445 10727

นาง สพุรรณ ศภุสาร 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010109017447 10727

นาง รัชนี สายสดุใจ 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2554 67010109019928 10727

นาง นภิาพรรณ ทับทวี 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010139023462 10727

นาง บญุยนื ตา่ยขาว 39 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010139023519 10727

น.ส. คําพัทธ์ หิว้ 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002915 10727

นาง คนงึนจิ บญุคต 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002960 10727

นาย ปรชีา สงิหกลุ 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2544 67010101002962 10727

นาง นภารนิทร์ สงิหกลุ 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002963 10727

นาง จารณีุ แซแ่ต ้ 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010110002968 10727

นาง เตอืนใจ สอาดรอด 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002969 10727

นาง อําภา ประเสรฐิทรัพย์ 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101002970 10727

น.ส. สมถวลิ กําแพง 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010110013692 10727

น.ส. สงัวลี ปาณกิบตุร 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2550 67010110013694 10727

นาง รดาชม แกว้คง 40 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010100020813 10727

นาย โกมนิทร์ โพธิศ์รี 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002945 10727

นาย บญุธรรม เซน็นลิ 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010111002964 10727

นาย ไพบลูย์ เลอืดทหาร 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101002967 10727

นาง แสตม ชายเดช 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101005014 10727

นาย สวุทิย์ พูนบญุญากร 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101005017 10727

นาง เตอืน เมอืงอนิทร์ 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101011030 10727

นาง บังอร สดุทํานอง 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101011033 10727

นาง ศภุาพชิญ์ ป้อมยคุล 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010111011624 10727

นาง ยอดศักดิ์ เซน็นลิ 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010111013684 10727

นาง โสพนา พันธุน์อ้ย 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010111015076 10727

นาง วไิลวรรณ รังแกว้ 41 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010141023834 10727

นาง อรณุ อนิทรยีรั์กษา 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2536 67010101001563 10727

นาง สนีวน สรอ้ยอนิทร์ 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010112011625 10727

น.ส. กติมิา นาคนายม 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010112015053 10727

นาย ชยักลุ สากลา้หาญ 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010112015056 10727

นาง ประโลม คงรอด 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010112015063 10727

นาง พเยาว์ สายสดุใจ 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010112015065 10727

นาง ราณี ไชยชะอุม่ 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2558 67010142024889 10727

น.ส. ลัดดาวัลย์ ชว่ยทอง 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2558 67010142024890 10727

นาง สนุทร สดุตา 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2558 67010142024891 10727

นาง สลัด ชว่ยทอง 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2560 67010142037990 10727

นาง นติยา สายบญุเคยีง 42 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2560 67010142037992 10727

นาง นภิา มั่นปาน 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010101002928 10727

นาง ถวลิ สมจัย 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101002946 10727

นาย พูล ศรเีมอืง 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2538 67010101004795 10727

นาง พรทพิย์ สายทอง 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010113017455 10727
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นาย ธนศักดิ์ โฆษิตานนท์ 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010113017456 10727

นาง มาลี แกว้คง 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010113017457 10727

น.ส. จารณีุ เหลอืงโม 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010143023460 10727

นาง นริามล จนิะไชย 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010143023461 10727

นาง วันเพ็ญ โพธิท์อง 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010143023730 10727

น.ส. วภิาดา มั่นปาน 43 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2560 67010143037991 10727

นาง กาหลง ออ่นองินอน 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2536 67010101002911 10727

นาย บาง กลอ่มเกลีย้ง 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2536 67010101002971 10727

นาง สํารอง คําภา 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010101009899 10727

น.ส. สมนกึ เขยีวไหล 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2547 67010101011046 10727

นาง สนุติา ทองเพ็ง 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010114011627 10727

นาย สเุทพ หลวงนหิาร 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2546 67010114013697 10727

นาง ลัดดา จันทรปั์ญญา 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2556 67010144022617 10727

นาย สรัุตน์ ออ่นองินอน 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010114019608 10727

น.ส. มทุติา ปลเีจรญิ 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010144023463 10727

นาง พชีานกิา ศลีกลุ 44 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010144023729 10727

นาง พรรณทพิา ยวงใย 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101002914 10727

นาง วารนิทร์ อนิทะกนก 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2536 67010101002937 10727

นาง องิอร อําพันธ์ 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010101002938 10727

นาย สกลุไทย สวิกระโทก 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010101002940 10727

นาง บปุผา ขนุทอง 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010101002949 10727

นาง ลาวัลย์ กดุแถลง 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010101002957 10727

นาง ชอุม้ จูด๊ทรัพย์ 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010115011026 10727

นาง อมติตา โพธบิาย 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2551 67010115013702 10727

นาย คณติ อนิทะกนก 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010100020814 10727

น.ส. กนกวรรณ์ นาการ์ 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010145020841 10727

นาง วราภรณ์ ศรปีระวัต ิ 45 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010145023728 10727

นาง อษุณีย์ ทาใจ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2541 67010101002906 10727

นาง ศริรัิตน์ พูลศริิ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2541 67010101002927 10727

นาย นอ้ย กองพมิพ์ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2543 67010101002934 10727

นาง วไิล หรัิญสทุธิ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2542 67010101011043 10727

น.ส. กาญจนา สวา่งวงศ์ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010116011629 10727

นาง สมศรี ดรณุเนตร 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010116011630 10727

นาย วนัิย คําสแีดง 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2552 67010116015069 10727

นาง กรรณกิา สปิุน 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2541 67010116018176 10727

นาง ลัดดาวัลย์ ชืน่ราม 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2547 67010146019602 10727

น.ส. เปรมฤทัย หนูชา่งสงิห์ 46 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2557 67010146023646 10727

น.ส. ลําดวน รนิยา 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2536 67010117002935 10727

นาย ประสทิธิ์ อยูป่าน 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010101002958 10727

นาง นภิา เจอืจาน 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010101002972 10727

นาง ไพบลูย์ บรบิรูณ์ 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2540 67010101011036 10727

นาง อมัพร มลูธิ 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2549 67010117011631 10727

นาง จําปี พัฒนศรี 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2537 67010117017469 10727

น.ส. ศรจัีนทรเ์พ็ญ พรหมลัทธิ 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2545 67010117017471 10727

นาง สภุาวณีิ สายสดุใจ 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2553 67010117019591 10727

น.ส. รัตนา สายสดุใจ 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010100020842 10727

น.ส. มาลี บญุยอด 47 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ในเมอืง 2555 67010100020843 10727

นาย ชาลี เสง็เอ็ม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2550 67020201000572 07734

นาง ราตี อนุภาพ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020201011171 07734

นาย สมพร มะคะวนิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020201011174 07734

นาง ยพุนิ เสง็เอม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020201017009 07734

นาย แสวง พรมเสอื 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020201021367 07734

นาง บญุเตอืน สวุรรณแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020201021369 07734

นาง บังเอญิ นาคสงัข์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020201025883 07734

น.ส. เกศสดุา มะคะวนิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020201038171 07734

นาง สทุนิ แกว้ประสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202000466 07734

นาง อํานวย มชีํานาญ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2541 67020202004218 07734

นาง ยพุนิ พลอยกลุม่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202011206 07734

นาย หลวง สวุรรณสขุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202011267 07734

นาย เหลีย่ม วสิวุรรณ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202011268 07734

นาง เสน กสบิตุร 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202011289 07734

นาย ณรงค์ ขนุอาจ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020202011302 07734

น.ส. จันทรจ์ริา จันทรเ์พ็ญ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2550 67020202014732 07734

นาง อษุณี บญุนิม่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020202014755 07734

นาง เฉลยีว จมูดว้ง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2541 67020202014763 07734
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นาย วเิชยีร คําแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2541 67020202014808 07734

นาง จารณีุ บญุโต 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020202014810 07734

นาง สมลักษณ์ แกว้งาม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202014817 07734

นาง เล็ก ดาวเรอืง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020202014819 07734

นาง จําลอง ระนาดแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020202014849 07734

น.ส. นภิา คําภักดี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2551 67020202017010 07734

นาง น้ําฝน เมอืงเงนิ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020202017127 07734

น.ส. สธุาดา อดุทา 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020202019679 07734

นาย สมควร วงษ์ทํามา 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2553 67020202019682 07734

นาย สมพงษ์ หมูส่ขุศรี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020202020378 07734

น.ส. ชนนกิานต์ จันทรท์ี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020202020379 07734

นาง ลกูคดิ เขยีวสวาท 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2556 67020202021474 07734

นาย สทุนิ เพ็ชรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2556 67020202021475 07734

นาง สกุญัญา รัตนสมพงศพ์ร 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020202037491 07734

นาง สํารวย คําสี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2539 67020203004222 07734

นาง สํารวย ปราณีดศุรี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011177 07734

นาง น้ําฝน เด็ดแกว้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020203011180 07734

นาง คํา นอหว้ยแกว้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011181 07734

นาย ชยัยทุธ จติรมา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011183 07734

นาง ยิง่ลักษณ์ แดงทองดี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011292 07734

นาง ภาณนิี ชยัหงษ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011294 07734

นาย ดํารงค์ แทนสนทิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020203011295 07734

นาง ดวงจันทร์ อยูเ่จรญิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2524 67020203011296 07734

นาย เสมอ แพเฟ่ือง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020203011299 07734

นาง จรรยา โกมาร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020203011300 07734

นาย ทองพูล บกุบั่น 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020203011301 07734

นาย วัลลพ อบุลพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2550 67020203013141 07734

น.ส. หวาน สดีา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020203017761 07734

นาง เพ็ญพร ประไพรักษ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2553 67020203019687 07734

นาง นงนุช ชาตบิตุร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020203020380 07734

นาง สมคดิ ศรโียธา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021251 07734

นาง สพัุตรา เลยีบไธสงค์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021253 07734

นาง เรไร เหมะ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021370 07734

นาย สมศักดิ์ เหมอืนคลา้ย 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021372 07734

นาง เชือ่ม ฤทธิเ์ต็ม 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021373 07734

นาง ดาวเรอืง เสาเวยีง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021375 07734

น.ส. หนูคดิ ระดมสขุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021376 07734

นาย บญุสอน แหลมทอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021377 07734

นาง ฉวี โพธิช์ ืน่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020203021378 07734

นาย ไพรัตน์ ศรสีวัสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2558 67020203024457 07734

นาง สภุาวดี ใฝ่ฟ้า 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020203037490 07734

นาง สมบรูณ์ ประสมทอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020203037497 07734

นาง พรนัชชา แหลมทอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020203037498 07734

นาง สงัวาด เพชรโพ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020203037499 07734

นาง พวง เพชรนุช 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020204000233 07734

นาย ประนอม สโุรพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020204011184 07734

นาง บญุมา หมืน่กอง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020204011185 07734

นาย สมชาย เจมิทา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020204011187 07734

นาง จริาภรณ์ ออ่นสขุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020204012921 07734

น.ส. สรุนิทร์ สรีอด 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2558 67020204024400 07734

นาง ทา ผันแปล 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020205000451 07734

นาย ถนอม สขุอิม่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2543 67020205011188 07734

นาย สมศักดิ์ งามลนุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2545 67020205011189 07734

นาง จํารญู พูลทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020205014823 07734

น.ส. สขุ เมอืงทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020205014829 07734

นาย ละออ เทศนวน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020205014830 07734

นาย ประเทอืง สผีึง้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2550 67020205014841 07734

นาง วาสนา เปลง่กลํา่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020206004214 07734

นาย สบุนิ สารคํีา 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2543 67020206011192 07734

นาง มาลี รักผกูพันธ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020206011194 07734

นาย สมคดิ ออ่นราช 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020206017762 07734

นาง สมหมาย แสงนลิ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020206019684 07734

นาง เทยีมจันทร์ ชอ้ยสงูเนนิ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020206021379 07734

นาง จรญู ศรินิทร์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020206037501 07734

น.ส. ฤดี วนิทะไชย 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020206037502 07734
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นาย พะโยม หละวรรณ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2537 67020207004223 07734

นาง จันทรแ์รม สงัขว์ร 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2536 67020207004226 07734

นาย ศักดิณ์รงค์ ดษิฐจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020207011195 07734

นาง ญาณนิทร์ มั่นคง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2553 67020207019683 07734

น.ส. ระววีรรณ สงัขว์ร 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020207021380 07734

น.ส. สมพร บญุทมิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020207037696 07734

นาย เนี้ยว ภูว่จิติร 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020208014843 07734

นาง คําแพง บญุโห ้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020208017764 07734

น.ส. ปานทพิย์ แหยมแกว้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020208017765 07734

น.ส. มณียา แจง้เอีย่ม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020208020387 07734

น.ส. นัฎฐา ออมสนิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020208020388 07734

นาง องัคณา มว่งมา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020208037500 07734

นาง เพ็ญจันทร์ ออ่นไม ้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020208038169 07734

นาง ขจร คชสาร 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020209004205 07734

นาง มาลัย กอนาค 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2538 67020209004215 07734

นาง ไพบลูย์ ทาระกลุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020209004216 07734

นาง ทองสยั ทองประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020209004228 07734

นาง สมพงษ์ มานุพันธ์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020209011197 07734

น.ส. มัทนา กะเสาทอง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2553 67020209019680 07734

นาง ประเทอืง หาสขุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020209021381 07734

นาง บญุเลีย้ง ชสูงิห์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2537 67020210001307 07734

นาย หลงมา ฝาเงนิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2537 67020210001311 07734

นาย บญุเลศิ เสทสงิห์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2537 67020210001318 07734

นาง มณี ทองมลู 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2537 67020210001319 07734

นาง สนทิ ทับทมิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020210001320 07734

นาง สมคดิ พ่วงพันธ์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020210011175 07734

น.ส. สมจติร โงน่ใจรัก 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2538 67020211001315 07734

นาย คําสี เกษมเนตร 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2540 67020211001316 07734

นาง จํานอง มขีวัญ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020211011198 07734

นาย บญุเลศิ โตมี 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020211021382 07734

นาง ลําไพ จลุพล 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020211037487 07734

นาง สํารวย มขีวัญ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020211037488 07734

นาย บญุลอื บญุประเสรฐิ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2545 67020212001312 07734

นาง สทุนิ ตา่ยนุช 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2545 67020212001314 07734

นาย อก บญุตัง้ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020212011199 07734

นาง กอง จอมพจิติร 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020212019678 07734

น.ส. วันเพ็ญ ป่ินมั่ง 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020212020381 07734

น.ส. จันทนา จอมพจิติร 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020212021385 07734

น.ส. ธณัฐฎา ทองสขุ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020212025886 07734

นาย ชม แป้นรอด 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020212025887 07734

นาย ออด เรอืงฉาย 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2538 67020213001322 07734

นาง สมคดิ นารี 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020213020384 07734

นาย วนัิย แสนวงษ์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020213020386 07734

นาง ภาวณา โพนทอง 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020213037492 07734

นาง จนิดา นาควโิรจน์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020213037493 07734

นาง สมหมาย นวลออ่น 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020213037495 07734

นาย ประจวบ กนังา 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020214000348 07734

นาย ณัฏฐวัฒน์ ปัญญา 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2541 67020214004212 07734

น.ส. สมร ตา่ยมน 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020214011173 07734

นาย คําพันธ์ ศรหีะวงษ์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2535 67020214014218 07734

นาง สมสวย คําแกว้ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2551 67020214014770 07734

นาง นงเยาว์ จันทรด์ี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020214017755 07734

น.ส. รุง่รัตน์ พันพลิกึ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020214017756 07734

นาย สทิธา ราชเกดิ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020214017757 07734

นาย จรัญ เชือ้วงศ์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020214017758 07734

น.ส. สธุางศุรั์ตน์ กวางทอง 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020214019731 07734

นาง สําราญ คันธี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2554 67020214020385 07734

นาย ศักรนิทร์ กวางทอง 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020214021387 07734

นาย สมศักดิ์ จันที 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020214021388 07734

นาย การณุ จนีเมอืง 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2555 67020214021389 07734

น.ส. มะลิ หอมหวล 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2560 67020214038170 07734

นาย มงคล จันทรส์อน 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2542 67020215004219 07734

นาย โจ อิม่หรัิญ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2542 67020215004220 07734

นาย ประดษิฐ์ ระนาดแกว้ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2540 67020215004221 07734

นาย บญุสง่ นิม่แสวงกลุ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2547 67020215014775 07734
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นาย สานนท์ มณีพาด 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020215014777 07734

นาย สพุจน์ อิม่หรัิญ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2548 67020215014779 07734

นาง นุชนารถ มณีพาด 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2551 67020215016580 07734

นาง สนัุนท์ สนัตวงค์ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2553 67020215019681 07734

นาง อดุม ทวนทอง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020216004210 07734

นาย คํากอง สรุวิงษ์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2530 67020216004227 07734

นาง ป่ิน ธรรมโชติ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020216011176 07734

นาง ประนอม เนียมเทีย่ง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2546 67020216011266 07734

นาง นารี สราญ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020216025884 07734

น.ส. สมมาตร ดาวเรอืง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2559 67020216025885 07734

น.ส. นพรัตน์ จันทรนุ่์ม 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2552 67020217017759 07734

น.ส. สมปอง คชสาร 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 2558 67020217024402 07734

นาง อษุา ชะเอมจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020901001244 07734

นาง สมหมาย กองคํา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020901011110 07734

นาง บานชืน่ เจ็กสอน 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020901011135 07734

นาง บัวผัด สขุคํามี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2556 67020901021473 07734

นาง จํารัส อุน่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020909001126 07734

นาง กาเหวา่ ขําบญุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020909001168 07734

นาง บญุมี อุน่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020909001246 07734

นาง วรรณา ปานนูน 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2543 67020909017943 07734

น.ส. คนงึ บญุมา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301000263 07735

นาย บรรเจดิ เทยีนมา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020301000395 07735

นาย ไพศาล ตน้ประดษิฐ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2544 67020301004232 07735

นาย สมศักดิ์ คงปราโมทย์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301004238 07735

น.ส. กนกวรรณ เกยรุพันธุ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2537 67020301004240 07735

น.ส. ทองพูน บญุมา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020301004241 07735

นาง สมคดิ เทยีนมา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301004243 07735

นาง ฉววีรรณ จันทรแ์จม่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020301011259 07735

น.ส. สมุาลี ศรสีําแดง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301011261 07735

นาง สริพิร เพชรธนกจิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2546 67020301011262 07735

น.ส. สดุารัตน์ อศิราภรณ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301011288 07735

นาย กวนิเดชา รักเมอืง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2542 67020301011306 07735

นาย สมภาร ยวนลา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301011307 07735

นาง วภิา สุม่แชม่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2546 67020301011308 07735

นาง มานติ ศรทีอง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020301011310 07735

นาย มุง้ หวา่งหยวก 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301011312 07735

นาง จําปี เฉลมิพงษ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020301011315 07735

นาย สอน บญุมา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020301011316 07735

นาง บรรจง รอดไร 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301011318 07735

นาย อี๊ด นันเมอืง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301013602 07735

นาง พานติย์ สกลุณี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301013722 07735

น.ส. สมพศิ วหิก 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020301013761 07735

น.ส. สรุยี์ เคนเพชรแสง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020301016678 07735

นาย ทวศีักดิ์ เพชรทอง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020301017750 07735

นาง อไุร กอ้นพล 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020301017751 07735

นาย อรณุ จันทรท์อง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020301019674 07735

นาง บังเอญิ คําพุกกะ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020301019712 07735

น.ส. ชืน่ ทองไทย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020301019713 07735

นาย ธวัต โพธิส์วัสดิ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020301019714 07735

น.ส. ปวณีา จันทรไ์ว 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020301020498 07735

นาง อมัพร เทีย่งทัศน์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020301024585 07735

นาง ธัญภา ศรธีนะภักดี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020301024588 07735

นาง อไุร ชาตรัิกษา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020301024590 07735

นาง สดศรี เกตพุมิล 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020301025120 07735

น.ส. เครอืวัลย์ พุมดวง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020301025121 07735

น.ส. ชตุมิา รุง่เรอืงมติร 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020301025681 07735

นาง ศภุากร สมสภุาพ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020301025682 07735

น.ส. มัลลกิา ขําบัณฑติ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020301037772 07735

น.ส. จันทมิา ทองวัน 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020301037774 07735

น.ส. ประภาพร เหลา่ประเสรฐิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020301037775 07735

นาย จริภัทร เข็มทพิย์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020301037776 07735

น.ส. กลุจริา เพชรธนกจิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020301038313 07735

นาง อษิยา เชดิสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020301038314 07735

นาง บานเย็น ดว้งขาว 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020301038315 07735

นาง เรไร สายทองเพชร 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302004269 07735
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นาง กาญจนา พระสวา่ง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302004270 07735

นาง กิง่แกว้ สมบัติ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302004273 07735

นาง สงวน ชยัชนะ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302004276 07735

นาย ขันตี อนิจัน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302011284 07735

นาง วภิาค ทศิเคลอืบ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302011285 07735

นาง จักกรี กนัสขุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020302011286 07735

นาย แววจักร์ กอ้นเทยีน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020302011287 07735

นาง นรนิทร์ สขุเถือ่น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020302025683 07735

นาง ทองใบ เทอืงนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020302025684 07735

นาง เพ็ญศรี คงเจยีม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020302025685 07735

นาย บญุจันทร์ พันธท์ี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020303000394 07735

น.ส. มลวิัลย์ รัตนะพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2538 67020303004239 07735

นาง ดารกิา เพชรศลิา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2534 67020303004252 07735

นาง นกนอ้ย มะลิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020303004262 07735

นาง กฤษณา รัตนะพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020303004284 07735

นาย สอน นนทราช 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020303021352 07735

น.ส. นอ้งนุช ขมุทรัพย์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020303021353 07735

น.ส. วาสนา แดงบา้นใหม่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020303021354 07735

น.ส. สนัุนท์ คํามี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020303021356 07735

นาย สรรทัย แหวนทอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303024591 07735

น.ส. ทองคํา สารคํีา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303024592 07735

นาง เกล็ดแกว้ แพทยส์ทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303024593 07735

นาง วันทนา ทโุน 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303024596 07735

นาย วสิทุธิ์ พันธมาศ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303025122 07735

นาง วันเพ็ญ รัตนะพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020303025123 07735

นาง สภุาพ ถงึสขุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020304000695 07735

นาง มลู ถาวรศริิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020304000780 07735

นาง ตุย๋ อยูส่ขุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020304004245 07735

นาง ประมวล จันทรเ์สน่ห์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020304004246 07735

นาง กหุลาบ รอ้ยจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020304004274 07735

น.ส. สมศรี แดนเมอืง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020304004275 07735

นาง ศริรัิตน์ เอีย่มสะอาด 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020304011280 07735

นาง ทองพูน มงคลชยั 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2531 67020304013853 07735

นาง สายพนิ เศษเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2550 67020304013888 07735

นาง สาคร โตมา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020304021357 07735

นาง สพัุตรา สายบญุตัง้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020304021361 07735

นาง คําพลอย พูลศรี 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020304021362 07735

น.ส. สมคดิ สารคํีา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020304024597 07735

นาง บบุผา พรหมวร 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020304024598 07735

น.ส. สวุภิา จันทรเ์สดยีง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020304024600 07735

น.ส. วันเพ็ญ เอง้ฉว้น 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020304037947 07735

นาง แกว้ อดุตะพัน 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020304038317 07735

น.ส. ลําดวน ขันตแีกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020305000206 07735

นาย คํากอง นาบํารงุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020305000441 07735

นาย สมจติร พงษ์ประยรู 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2528 67020305004249 07735

นาง สมพงษ์ บญุแทง่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2538 67020305004279 07735

นาง ถาวร พลลนุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2551 67020305013895 07735

นาย สถติย์ พลขอนแกน่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020305013898 07735

นาย คําผอง นาบํารงุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2551 67020305013899 07735

นาง สริพิร พาโนมัย 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020305024599 07735

นาง สาคร สทิธเิดช 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020305024601 07735

นาง นชิชติา แกว้เสมอ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020305025124 07735

นาง สมุาลี ขําแกว้ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020306004234 07735

นาง สมพร สขุแสง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020306004244 07735

นาง สดุใจ เลือ่นยศ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020306004253 07735

นาง สมหมาย ดว้งลอย 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2536 67020306004259 07735

นาง พษิณุ จันทรห์อม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020306011276 07735

นาง สมพร พันธท์ี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020306011277 07735

นาง ละเอยีด จจัูนทร์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020306013902 07735

นาง สมสมัย ลาภะ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020306021249 07735

นาง ศรวีรรณ วลิัยรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020306024602 07735

น.ส. วงเดอืน จลุสายพันธ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020306038151 07735

น.ส. สมพร เรอืงฉาย 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020306038312 07735

นาย เขยีว เกตทุองมา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2546 67020307004235 07735

นาง สวุรรณา ศรพัีนธ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2537 67020307004242 07735
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นาง สมร เกดิโห ้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020307004260 07735

นาย วัยพจน์ ฟเูฟ่ือง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2528 67020307004263 07735

นาง กญัญา ศรสีวัสดิ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2545 67020307013906 07735

นาย วเิชยีร บญุมี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020307013910 07735

นาย บรรจง สดีา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020307013965 07735

นาง สงัวาลย์ เสรมิกระโทก 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020307019716 07735

นาย วรัิตน์ ธรรมพทัิกษ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020307020496 07735

นาย ประสทิธิ์ บัวสอน 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2561 67020307038316 07735

น.ส. นอ้ย ทองเนียม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2535 67020308004255 07735

นาย สมพร กองสงัข์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2544 67020308004256 07735

นาย บญุจันทร์ กองเงนิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020308004278 07735

นาง ไพรนิทร์ ทองแบบ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020308011274 07735

นาง หลงมา กนัแตง่ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020308011275 07735

น.ส. วไิล คําเวนิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020308013911 07735

นาง บญุนา สพุาพรรณ์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2549 67020308013929 07735

นาง บญุเพ็ง คํานอ้ม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020308020499 07735

นาง ทองวัลย์ ยาบฮูา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020308021363 07735

น.ส. รุง่นภา เชือ้ตระกลู 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2555 67020308021364 07735

นาย ทรงยศ คําแวน่ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020308025125 07735

นาง แวว ปัสสาวัส 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020308025126 07735

นาง ติม๋ กิง่การี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020308038152 07735

น.ส. นติย์ สมสรา้ง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020308038154 07735

นาง สอน นาคพ่ัว 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2535 67020309004265 07735

นาง คํามลู วังครีี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2532 67020309004280 07735

นาง แสงอรณุ วังครีี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2532 67020309004282 07735

นาย กนกศักดิ์ แกว้ตอ้ย 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2537 67020309011269 07735

นาย สาคร พมิพใ์จ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2551 67020309013937 07735

น.ส. จงรักษ์ ชยัพร 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020309017753 07735

นาย อําพล สดีา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2554 67020309019718 07735

น.ส. อําไพร ศรสีาตร์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2556 67020309022573 07735

นาง สพุนิ ระดมสขุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2556 67020309022574 07735

นาง ดรณีุ เสมยีนตรา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020309025127 07735

นาย ตอ้ย พรหมราศรี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2560 67020309038153 07735

นาย สายันต์ แจม่ดี 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001324 07735

นาย สมชาย บรุะพะผล 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001330 07735

นาย สมโภช เภาหวา่ง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001331 07735

นาย ไพโรจน์ เกดิทรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001332 07735

นาง จนิตนา ทองมา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001333 07735

นาย นาวนิ ชอูนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310001335 07735

นาย ธเนศ สอนโพธิต์รุ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020310011283 07735

นาย รถ ชา้งคุม้ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2535 67020310013830 07735

นาง มณฑา ศรบีบุผา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020310024605 07735

นาง พกิลุ สขุเอีย่ม 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2558 67020310025128 07735

น.ส. มณีรัตน์ ภัคคะมัน 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2559 67020310025686 07735

นาย ยม ศรนีวล 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2552 67020311000161 07735

นาง บญุลอื ชา้งคุม้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020311001325 07735

นาง มะลิ ชา้งคุม้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020311001326 07735

นาง ลําดวน เวชกามา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2537 67020311001327 07735

นาง บญุแทน จันทรห์อม 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2545 67020311001328 07735

นาง ทองคํา สงิหโ์ต 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2537 67020311001329 07735

นาง ประจวบ หลวงนรนิทร์ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2540 67020311001334 07735

นาง อนงค์ สายแกว้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020311011270 07735

นาย หยด แพผึง้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2547 67020311011271 07735

นาย พเิชษฐ์ สายแกว้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทา่ขา้ม 2548 67020311011272 07735

นาย บลิวัฒน์ จันทะวงษ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020403000095 07736

นาง สงัเวยีน จันทะวงศ์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2531 67020403004308 07736

นาย สทุธชิยั นนทะโคตร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2544 67020403004309 07736

นาย สคุนธ์ มาระวัง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020403004310 07736

นาง ประนอม จลุวถิี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020403004311 07736

นาง พจมาน เกตวัลห์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020403004343 07736

นาย ธนพล มิง่แกว้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020403011172 07736

นาง อนงค์ สเีหล็ก 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2541 67020403011207 07736

น.ส. บงกช แจม่จันทร์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2541 67020403014407 07736

นาย คับทอง วังครีี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2541 67020403016104 07736

นาย คงชพี นนทะโคตร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020403024027 07736
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นาย ธรีภัทร์ เขยีวน้ําเพชร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020403037754 07736

น.ส. หลมิ นกิรถา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2554 67020405000258 07736

นาย พัก นาคอยู่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020405000464 07736

นาง แวง จันทวี 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020405000474 07736

นาย ทองสขุ แกว้กนัหา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2539 67020405004323 07736

นาง สรุนิทร์ อยูเ่ย็น 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020405004324 07736

นาง อาภรณ์ หาญกลา้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2534 67020405004325 07736

นาง สายหยดุ ศรสีมัย 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2537 67020405004327 07736

นาย สมยศ ยาแกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2548 67020405011210 07736

นาง ละออ มั่งมว่ง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020405014400 07736

น.ส. สจุติรา พุทธวงค์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020405014401 07736

นาย สําราญ ทองสขุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014402 07736

นาง ประไพ คลา้ยแกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014404 07736

นาง เรยีม นาคอยู่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014405 07736

นาง สําราญ วันเสีย้น 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014406 07736

นาง เนาวรั์ตน์ พึง่สขุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016105 07736

น.ส. จําเรยีง ทศพงษ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016106 07736

น.ส. วพิา มุย่นาม 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020405024029 07736

นาง สํารวย จันทรส์ดีา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020405024030 07736

นาง ศรนีวล ซอ่นกลิน่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2561 67020405038392 07736

นาง วมิล เพ็งอว่ม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020406004326 07736

น.ส. ประจวบ มลูมานะ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020406004329 07736

นาง ลําดวน กลัยาประสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020406004330 07736

นาง จริาพร พมิสาร 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014397 07736

นาง พมิพา คุม้สี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016111 07736

นาง น้ําทพิย์ มิง่ขวัญ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016112 07736

นาย ยิง่ยงค์ สดุสอาด 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020406024031 07736

น.ส. รุง่ ทา้วขรรค์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020406024032 07736

นาง วนาวัลย์ ศรไีพโรจน์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020406024033 07736

น.ส. เกษร ดาวลอย 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020406037756 07736

น.ส. กาญจนา คันธพรหม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020406037758 07736

นาง สมนกึ ผกูฟัก 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020408004287 07736

นาย สมควร นวลนอ้ม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2521 67020408004316 07736

นาง กรรณกิาร์ ขาวผอ่ง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020408004317 07736

นาง อรพันธ์ แกว้ดาว 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2535 67020408004337 07736

นาย ทศพล ผกูฟัก 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2548 67020408011231 07736

นาย อดลุย์ คําแอด 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2548 67020408011232 07736

นาย วนิโย วงศารี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016155 07736

นาย อดุม วงศารี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020408024034 07736

นาย กา้น กิง่ภาพ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020408024035 07736

นาย ณรงค์ มโีคน่ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020411001337 07736

นาง เครอื บญุโพธิ์ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020411001365 07736

นาย สมาน ฉมิจิว๋ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2536 67020411001366 07736

นาย กมล พรมรักษา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020411001377 07736

นาย สมหวัง สพัีด 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2539 67020411001432 07736

นาย สกล ปั้นโฉม 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020411011212 07736

นาย อนันท์ แจง้อากาศ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020411011213 07736

นาง ดารกิา ปั้นโฉม 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020411011216 07736

นาง สงบ ดวงลาพมิพ์ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020411011217 07736

นาย วโิรจน์ แกว้คง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016116 07736

นาง พัชราภา เพชรสขุ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016118 07736

นาง พมิพป์ระภา ทองยน่ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020411024036 07736

นาง สมคดิ บํารงุมา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020411024037 07736

นาย สมพร อนิมะลี 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020412001351 07736

นาง ลําพอง พมิสาร 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020412001416 07736

นาย แหวว ป่ินมั่ง 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014396 07736

นาย วันดี รมิผา 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020412021351 07736

นาย สายฝน สยุาอนิทร์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2556 67020412021481 07736

นาง พลศักดิ์ โพธิช์ยั 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020412024038 07736

น.ส. ประเทอืง จันคณุ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020412024039 07736

นาย สายทอง สยุาอนิทร์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020412024041 07736

นาง ออ้ย บญุมี 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020412024042 07736

น.ส. กนกรัตน์ หมืน่นาอาน 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020412025690 07736

นาย เพชร คําเวนิ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020416001387 07736

นาง สนทิ ตุม้คํา 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020416001421 07736
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นาง รจนา สขุเจรญิ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020416001422 07736

นาย ทราย คําเวนิ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020416001423 07736

นาง เมตตา ปาปะโน 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020416011220 07736

นาง บญุเหลอื ชยัวนิาด 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020416011221 07736

นาง ละมัย คําเพิม่ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020416011222 07736

นาง สําราญ บญุเรอืง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016119 07736

นาง สายพนิ เกดิฤทธิ์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016120 07736

นาย ขวัญใจ คําลา 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020416024043 07736

นาย เวศ วงศศ์รี 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401000226 07736

นาง มาลัย คลา้ยแกว้ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001395 07736

นาย บญุเชดิ ออ่นสุน่ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001396 07736

นาย บญุเลศิ พึง่สขุ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001397 07736

น.ส. ลําใย จําปาพันธ์ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001398 07736

นาย มานจิ อยูเ่ย็น 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001401 07736

นาง จํานงค์ ใจเงนิ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020419001403 07736

นาง บญุสบื อิม่คง 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016125 07736

นาง สมร ฉายรัศมี 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016126 07736

น.ส. ศริกิาญจน์ อยูเ่ย็น 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016127 07736

นาง สมคดิ สมคํา 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020419024044 07736

นาย นพดล บรรดษิฐ์ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020419024045 07736

นาง เทยีม มุย่นาม 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020419037757 07736

นาง ลําพรรณ เพชรดี 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020420001342 07736

นาง สมบัติ คดุดอน 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2536 67020420001413 07736

นาง ประทมุ จันทา 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020420001415 07736

นาย ประสทิธิ์ เกษปา 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020420001417 07736

นาง วารนิทร์ ศรนีาม 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020420001435 07736

นาง ละมลู ภญิโญยิง่ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014394 07736

นาง จําปี จันทรศ์รี 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014395 07736

นาง หอม ตันเสน 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016128 07736

นาง สฤษดิ์ นอ้ยวงษ์ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016129 07736

นาง วันเพ็ญ นอ้ยวงษ์ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401016130 07736

นาง รัตน์ตกิาล กนัยาประสทิธิ์ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020420037759 07736

นาง เม็ด แสนประสทิธิ์ 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020424001359 07736

นาง สงวน ทับนอ้ย 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020424001361 07736

นาย สทัุต ขยันเขตการ 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401014393 07736

น.ส. รุง่นภา อนิทชยั 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2553 67020401015525 07736

นาย คํามวน คําหนาหนัก 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016135 07736

นาย วทิยา มาวงคเ์ดอืน 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020424018106 07736

นาย รุง่โรจน์ แสนประสทิธิ์ 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020424024046 07736

น.ส. พร มาวงศเ์ดอืน 24 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020424024047 07736

นาย วเิชยีร หลอดทองคํา 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020425001356 07736

นาง ลอย ผวิจันทร์ 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020425011226 07736

นาง สําราญ สงิหล์อ 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020425011227 07736

น.ส. สมพร ตะโกศรี 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020425011230 07736

น.ส. อญัชลี ชวีลิัย 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020425016137 07736

นาย ปรชีา หลอดทองคํา 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016139 07736

นาย ทองใบ ปานทะยักษ์ 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016140 07736

นาง ดอกคณู ออ่นมา 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020425024048 07736

น.ส. กาญจนา ชวีลิัย 25 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2560 67020425037755 07736

นาย กองคํา สายจันทรย์นู 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020401000556 07736

นาย ประสทิธิ์ มั่นศรี 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020427004293 07736

นาง สมคดิ สตางคจั์นทร์ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020427004296 07736

นาง สรุพาร รักษา 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2525 67020427004306 07736

นาง พมิพเ์พ็ญ พลายละหาร 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020427004307 07736

นาง คําผาย ศริรัิตน์ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016141 07736

นาง อรทัย กนัไชย 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016144 07736

นาง ไมตรี เวยีงสงค์ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016145 07736

นาง จริาภรณ์ สตางคจั์นทร์ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016156 07736

นาย สง แสงจันทร์ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020427024049 07736

นาย สมาน ศรสีม 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020427024050 07736

นาย สมเจต เนียมสวุรรณ 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020427024051 07736

น.ส. ประนาม มคํีา 27 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020427024052 07736

นาย สงัวาลย์ นวนเกตุ 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020428004319 07736

นาง ประนอม มาเทศ 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020428004336 07736

นาย ลําดวน วังครีี 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020428004338 07736
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นาง กรรณกิาร์ คําแอด 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016148 07736

นาย ประโยชน์ อทิธยิศ 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016151 07736

นาย วันที แสนออ่น 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016152 07736

นาย ประทนิ คําเบดิ 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401016153 07736

นาง บัวลํา กางถัน 28 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020428024053 07736

น.ส. วราภรณ์ โตแป้น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020402003096 07737

นาง พนาวัลย์ สําราญอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020402004294 07737

นาง ยพุนิ ขมุทรัพย์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2526 67020402004302 07737

นาง สายจติ ภักดสีอน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020402004339 07737

น.ส. วรรณวนารี สําราญอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020402024314 07737

น.ส. ลั่นทม เยขอ้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020402024315 07737

น.ส. สรินินา ทองโกมทุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020402024316 07737

นาง ผสุดี ราตรี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020402024330 07737

นาย สน่ัน อูส่วุรรณ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020404001382 07737

น.ส. พรวันเพ็ญ จันทรส์รุยิะ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2526 67020404004286 07737

นาย ณรงค์ เผอืกศรี 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2530 67020404004312 07737

น.ส. พนิทพิา ทองฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020404004313 07737

น.ส. ผอ่งศรี โน๊ตสภุา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020404013798 07737

นาย สมรวม พาทา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020404025259 07737

น.ส. ภาณุมาตร กลิน่นาค 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020404025260 07737

นาง สมจติร กลับนุ่ม 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020410018034 07737

นาง บญุเทยีบ ราชยา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020410018035 07737

น.ส. แสงเดอืน ขันทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020410018037 07737

นาย รุง่เพชร ขันทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020410018041 07737

นาง บังอร สขุคา้ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020410025366 07737

นาย สนุทร ลาวงษ์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2561 67020410038413 07737

นาง ยพุนิ ประเสรฐิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2561 67020410038421 07737

นาย สมทรง วสิยัหมั่น 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001340 07737

นาย สมชยั แกว้มณีโชติ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001341 07737

นาง สมคดิ บญุเบา 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001357 07737

นาย ทองดี ทองเนียม 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001390 07737

นาย วรีะพงษ์ สลิาแลง 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001405 07737

นาย ชมุพล ดวงแกว้ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001409 07737

นาย สําราญ อนิตา 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020413001429 07737

นาง จารณีุ โสดา 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2542 67020413001430 07737

น.ส. ปิยะนุช ดมีั่งมี 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020413013808 07737

นาย แฉลม้ บญุเบา 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020413013815 07737

นาง ประไพ ทองปลวิ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020413019536 07737

น.ส. มัทนา สอนวะดี 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020413021344 07737

น.ส. รัชนี สลิาแลง 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020413024320 07737

นาย สเุทพ หลา่ยพันธ์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2561 67020413038414 07737

นาง รุง่นภา แถวอทุมุ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020414001376 07737

นาง เบญจพร เอกพล 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020414001603 07737

นาย สมประสงค์ นิม่ศรี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020414011102 07737

นาง ผกาวรรณ ศรสีายบัว 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020414019738 07737

น.ส. นารนิ เทยีมเสรฐิ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020414021347 07737

นาย วเิศษ วังครีี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020414021348 07737

นาง อารมณ์ กลัดแป้น 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020414025262 07737

นาย ชชูพี การสงัเวชน์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020414025367 07737

น.ส. พรพรรณ เมือ่เกดิ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020414025368 07737

นาง ชลอ เพชรนา 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020421000393 07737

นาย สมศักดิ์ ชยัสงคราม 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2541 67020421001391 07737

นาง บัวเขยีว ศริคํิา 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020421001393 07737

นาย สมศักดิ์ ราชมา 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020421001407 07737

นาง วริาวรรณ พันพอน 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020421024323 07737

นาย ชยัรัตน์ อ ิม่กลู 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020421024324 07737

นาง วาสนา เป่ียมสกลุ 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020421025263 07737

นาง สมทรง รักคํา 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001385 07737

นาย พงษ์ศักดิ์ เผอืกศรี 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001386 07737

นาง นกเล็ก ทองศรี 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001404 07737

นาย ดาว ปากดี 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001408 07737

นาง เนาวรัตน์ นุ่มนาค 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001411 07737

น.ส. พยอม บรรดาศักดิ์ 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020422001424 07737

นาย มนตรี เพชรมา 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020422001604 07737

นาง สน เกง่ทันชะการ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020423001371 07737
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นาง สมัย พันเทศ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2539 67020423001379 07737

นาง มงคล แคะนาค 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020423001381 07737

น.ส. บัวขาว ขันตวิงษ์ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020423001383 07737

น.ส. อนัญญา สรอ้ยสนธิ์ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020423001384 07737

นาง เจรญิ วสิทุธิว์งศ์ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020423011098 07737

นาง นุรัตน์ ประมวล 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020423011099 07737

นาง คํานงึ มคีณุ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020423021345 07737

นาง ดาวเรอืง เกง่ทันชะการ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2555 67020423021346 07737

นาย ลพ เพ็งเรอืง 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020423024326 07737

นาง ทองใบ ประพฤตชิอบ 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020423024327 07737

น.ส. กาญจนา กะวี 23 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2559 67020423025369 07737

นาง นติยา กลัดแป้น 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020426000121 07737

นาง อสิรางค์ บญุสอน 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020426001374 07737

นาย พุธ กลัดแป้น 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2526 67020426001428 07737

นาง จันทรท์พิย์ ดลุสจุรติ 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020426013846 07737

นาย สํารวย วงคษ์า 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020426024328 07737

นาง ยพุนิ แกน่ทด 26 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2557 67020426024329 07737

นาง สมพศิ มงคลชู 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020502004372 07738

นาย บรรดษิฐ์ ดมีี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020502004373 07738

นาง ลําเพย แตงออ่น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2541 67020502004374 07738

นาง สายน้ํา สขุเอม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020502011161 07738

นาง เกษร แตงออ่น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020502011162 07738

นาง จันทรเ์พ็ญ ชมชืน่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020502017985 07738

น.ส. วภิาดา แตงออ่น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020502024386 07738

นาง ศรไีพร มงคลชู 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020502024389 07738

น.ส. นรนิทร์ ขดุนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020502024531 07738

นาย คงสทิธิ์ ชมชืน่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020502025309 07738

น.ส. สภุาพร สหีลา้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2541 67020503004353 07738

นาง วันเพ็ญ สหีลา้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2531 67020503004362 07738

น.ส. บปุผา มาถาวร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2533 67020503004363 07738

นาง พมิพา ตะพานนาค 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020503004364 07738

นาย บญุรอด สวุรรณโน 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020503011234 07738

นาง ฉลวย อูป่ระเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020503011235 07738

นาง นัฎฐา เนตรนลิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020503011236 07738

นาง อภันตรี เอีย่มป้อ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020503014114 07738

นาย บญุเหลอื มาถาวร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2555 67020503021365 07738

นาง สนุยิาพร หทัยัง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020503024384 07738

น.ส. ไพรนิทร์ เจรญิศรี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020503024385 07738

นาง ละมัย ศรแีกว้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020503025307 07738

นาย ทองปาน ศรดีา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2531 67020511001445 07738

นาง สบุนิ สรอ้ยศรี 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2531 67020511001446 07738

นาง อรณุศรี อนิทรศร 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2536 67020511001450 07738

นาย ราวนิ ศรชียักระโทก 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2536 67020511001452 07738

นาย ชว่ย วังขัน 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2536 67020511001455 07738

น.ส. มขุ พาราสี 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2541 67020511001460 07738

นาง บญุเรอืน ตมิาลา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020511001478 07738

นาง รําเพลนิ จันลา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020511019727 07738

น.ส. จันจริา สรอ้ยศรี 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2555 67020511021366 07738

น.ส. ศรไีพร ลาวงค์ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020511021478 07738

น.ส. ณัฐนชิา สขุเจรญิ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020511024528 07738

นาง อไุร ศรราช 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2531 67020516001459 07738

น.ส. เสนาะ ศรราช 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020516011238 07738

นาย แกน่ อาจหาญ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020516014598 07738

นาย สงัคม ทะดวง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020516014623 07738

น.ส. สมศรี เตยีงทอง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020516024382 07738

นาย ประกติ เตยีงทอง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020516024383 07738

นาง รัชนก เขยีวหลง 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020516024529 07738

นาย สมัย เพลยีดี 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020516037760 07738

น.ส. ประมลู คําแกว้ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020516037761 07738

น.ส. สายรุง้ ชา้งสรรค์ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020520001453 07738

นาย เสรมิ อน้วันเพ็ง 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2531 67020520001454 07738

น.ส. ทองคาย จบศรี 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020520001458 07738

นาง ผอ่งภัสสร พาราสี 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2536 67020520001461 07738

น.ส. สายทอง อน้วันเพ็ง 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020520024388 07738

นาง สภุาภรณ์ สงิหค์มุ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020520024390 07738
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นาย ไพรทลู แสนแกว้ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020520024391 07738

นาย เจรญิ มาลา 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020520025306 07738

น.ส. ทนิมณี แตงออ่น 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2561 67020502038290 07738

นาง มกุดา แสงจันทร์ 20 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2561 67020502038291 07738

นาง วรรณา ตามณี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020501004352 07739

นาย รี ตามณี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020501004358 07739

นาง อนัตตา ตามณี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020501004404 07739

นาย มณีย์ คําเล็ก 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2528 67020501011319 07739

นาง อนงค์ ตามณี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020501013612 07739

นาย มณตรี แซวหยวก 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020501013816 07739

นาง สายฝน มั่นปรี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020501013822 07739

นาง มนัส สงัขท์อง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020501013826 07739

นาง สมร คําปวง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020501022278 07739

น.ส. จนิดา โพธิท์อง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020501025112 07739

นาง เทน คําเล็ก 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020501025113 07739

นาง ดวงประกาย ยศพมิพ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020505000646 07739

นาง ถนอม ดวงอปุะ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2544 67020505004375 07739

นาง ไพบลูย์ ยศพมิพ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2543 67020505004379 07739

นาง คําเพยีร รอ่งจกิ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2543 67020505004400 07739

นาง บังอร วังครีี 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2539 67020505004405 07739

นาย สมัย อุน่แกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020505011322 07739

นาง อนันต์ สงิหส์ถติย์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020505013613 07739

นาง บัวสอน จันทรส์อน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020505017735 07739

นาย ศราวฒุิ วงคคํ์าจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2537 67020505018091 07739

นาย สําภาษ สงิหส์ถติย์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020505019721 07739

น.ส. คําไร่ อุน่แกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020505037789 07739

น.ส. จรยิาภรณ์ ศลิาแกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020505037790 07739

นาง ศรสีรัุตน์ เขยีวงาม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020506000636 07739

นาง จดุประสงค์ เจรญิจติร 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020506004348 07739

นาง บญุศรี กลั่นทอง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020506004351 07739

นาย มณี สงิหส์ถติย์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2543 67020506004355 07739

นาย ลําพอง จงจติ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020506011323 07739

นาย สงิหโ์ต จบสี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2549 67020506011327 07739

นาง สมจติร อุน่เรอืน 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2543 67020506013615 07739

น.ส. ฐานติา จันทรขํ์า 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020506023385 07739

น.ส. มนเทยีน อิม่สอาด 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020506023388 07739

นาย ชาลี ชนลิกลุ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020506025620 07739

นาย อาทติย์ รุง่สวา่ง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020506025621 07739

นาย ชยั ปานทอง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020506025622 07739

นาง กองมี กองคํา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020509000678 07739

นาง วาสนา โกษาจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2550 67020509000825 07739

นาง นวลจันทร์ สงิหส์ถติย์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020509004346 07739

นาย มังกร สงิหส์ถติย์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020509004378 07739

นาง จาระนัย พรหมรักษา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020509004397 07739

นาง จันเพ็ญ อุน่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2546 67020509011332 07739

นาง ธนารยี์ สงิหส์ถติย์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020509011333 07739

น.ส. นรัิญ สงิหส์ถติย์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020509037791 07739

น.ส. นอ้ง อุน่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020509038131 07739

นาย บญุสง่ อตัชู 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020515001443 07739

นาง เสาวลักษณ์ จันทรส์วา่ง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020515023384 07739

นาย สมคดิ นาคแกว้ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2556 67020515023386 07739

นาย สบุนิ พุ่มพฤกษ์ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020515025114 07739

น.ส. ดวง อยูต่าล 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020515025115 07739

น.ส. ปราณี สขุเจรญิ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020515025619 07739

นาย ชาติ หละวัน 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2544 67020517001479 07739

นาย บญุลอื จรัุญยา 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020517004354 07739

นาย แจว้ มิง่ชู 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020517011325 07739

นาย สมุน แสงทอง 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2530 67020517011335 07739

นาย อํานวย ทวแีกว้ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020517011337 07739

นาง ฐติมิา พลิาตัน 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020517011339 07739

นาย ประจบ แสงทอง 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020517011340 07739

นาง สมรัก จันทรส์ขุ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020517023754 07739

น.ส. ชลาธาร สทิธเิกษร 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2557 67020517023755 07739

นาง องิออน คชสหี์ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020517025623 07739

นาง วาสนา แจง้จันทร์ 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020522011324 07739
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นาง มล คําเล็ก 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020522011342 07739

นาย ประสทิธิ์ เกตดุี 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020522011343 07739

น.ส. เหลาทอง พรมมี 22 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2558 67020522025116 07739

นาง วานีย์ บัญญัตทิรัพย์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020504001474 07740

นาย กฤตเิดช ดว้งทอง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2533 67020504004367 07740

นาย สพุจน์ หวลอาลัย 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2539 67020504004368 07740

นาย สงา่ จอ้ยอนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2539 67020504004369 07740

นาง พเยาว์ ขําบญุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020504004371 07740

นาย ยงยทุธ โปรยเงนิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020504004401 07740

นาย โพธิ์ ฉมิมาลา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020504011241 07740

นาง ลําใย ธดิา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020504017726 07740

นาย บญุสอน ชชูยัมงคล 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020504017727 07740

นาง สายหยดุ ขําบญุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2555 67020504020741 07740

นาย กรวทิย์ ชมภู่ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2550 67020507000260 07740

น.ส. อญัชรี เฉื่อยฉ่ํา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020507000446 07740

นาย ประยรู ชว่ยอรุะชน 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020507004349 07740

นาง น้ําคา้ง ทวทีรัพย์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2546 67020507004350 07740

นาง พรทพิย์ อน้วันเพ็ง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020507004381 07740

นาง สายสนิ ฟองหนิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020507004382 07740

นาย สมนกึ นีระพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020507004383 07740

นาย ชชูาติ พรมเพ็ง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020507004387 07740

นาง ตุ๊กตา พรหมรักษา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020507013063 07740

นาง สมพศิ คุม้พ่วงดี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020507014145 07740

นาง มนเทยีร สโมสร 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020507014150 07740

นาง อญัชลี คงดี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020507017729 07740

นาง สรัุตน์ บญุชู 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020507017732 07740

นาย ชะเวช นีระพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020507025394 07740

น.ส. สธุดิา เพชรกจิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020507025400 07740

น.ส. วรัญญา ยัง่ยนื 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020507025402 07740

นาย รุง่โรจน์ บัญชี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2560 67020507038183 07740

นาง สมบญุ อกัขี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020508000112 07740

นาย สําราญ ศรอีชุา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020508004388 07740

นาง เนือง แกว้พนิจิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020508004389 07740

นาย คําพันธ์ เสรฐิศรี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2528 67020508004392 07740

นาง ฉัฎรพี สมนกึ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020508004393 07740

นาง ประนอม พึง่แกว้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020508004394 07740

นาง เรยีมรัตน์ โตสงคราม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2528 67020508004395 07740

นาง จดิาภา พรมรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020508004396 07740

นาย ทองคํา แตงออ่น 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020508004398 07740

นาง มาลี รอดทอง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020508014151 07740

นาย สายันต์ พรหมรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020508014418 07740

นาง มะละ ชมชาติ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020508014524 07740

นาย ชรนิทร์ สทีาจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2555 67020508020743 07740

นาง นภา บา้นขมิน้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020508025390 07740

นาง บญุชว่ย วงสว์ันนา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2561 67020508038324 07740

นาย เอกชยั ศรเีพชร 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2561 67020508038325 07740

น.ส. รัตนาภรณ์ เสรฐิศรี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2561 67020508038326 07740

นาย ทองสขุ สงิหเ์พลน 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020510000242 07740

นาย ชะเอือ้ม ผดงุชพี 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2544 67020510001440 07740

นาย ประยทุธ คําแดง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020510001441 07740

นาย สงัเวยีน คมดารา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020510001475 07740

นาย วชิาญ เฉลมิพงษ์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2540 67020510001476 07740

นาง สมพร บตุรศรภีมู ิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020510011246 07740

นาย สรุยิา ประกอบผล 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020510017734 07740

นาย จารกึ แกว้เพชร 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020510018714 07740

นาง นภิา กงคคํูา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020510019768 07740

นาง กหุลาบ บมุี 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020510025861 07740

นาง บญุเรยีม พรมรัตน์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020512001467 07740

นาง สมหมาย ทาสี 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020512001468 07740

นาง ทัศนีย์ ศรโีสม 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2528 67020512001470 07740

นาง สายรุง้ แรงกสวิทิย์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020512025397 07740

น.ส. ดวงใจ พรมรัตน์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020512025862 07740

น.ส. บัวทอง ทองสขุ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2550 67020513000175 07740

นาง ชลอ ศรเีกดิวงษ์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2530 67020513001464 07740

นาง กานตส์รุยี์ อนิทรต์า 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2530 67020513001465 07740
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นาย แกว้ แรงกสวิทิย์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2539 67020513001483 07740

นาย สมหมาย ลอยลม 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2532 67020513001484 07740

นาง สมใจ ยังยิม้ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020513011248 07740

น.ส. สรุรัีตน์ แรงกสวิทิย์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020513025395 07740

นาย วน สติานนท์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020514001438 07740

นาย อุน่ บัวแกว้ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020514001442 07740

นาย ออ่น ชยัศรี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020514001456 07740

นาย ประสาร สติานนท์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2542 67020514001469 07740

นาง วันเพ็ญ มคีวามสขุ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020514011250 07740

นาง สํารวย ผูภั้กดี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020514018713 07740

นาง ประทปี จันทรพ์ุฒ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2544 67020518001462 07740

นาง กญัญา โนนุช 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2551 67020518001463 07740

นาง หอมหวน เบา้สวุรรณ์ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020518001480 07740

นาง ไพรนิทร์ จุย้สขุ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2548 67020518011251 07740

นาง ประเทอืง สดุนุ่ม 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2547 67020518014529 07740

นาง รัตนา ทัดคุม้ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020518019769 07740

น.ส. วนัิย ทองพานชิ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2546 67020519001473 07740

นาย นอ้ย บญุเทนิ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2546 67020519011255 07740

นาย สอน ชยัสาร 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2550 67020519014532 07740

น.ส. นันทนา ชยัเสม 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2552 67020519017088 07740

นาง ทองสขุ ทองพานชิ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2553 67020519018715 07740

นาย สรุชยั สาเจรญิ 19 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020519025392 07740

นาย เอนก สขุแซว 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2538 67020521001444 07740

นาย ทองพูน พงษ์สนิ 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2546 67020521001466 07740

นาย สนิธ์ ฉมิมา 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2545 67020521001477 07740

นาง สายชล โนอว๊บ 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2549 67020521014536 07740

น.ส. ตว่นทพิย์ อนิทรต์า 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020521025393 07740

นาง สพุรรณ มว่งกลาง 21 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลาดแค 2559 67020521025401 07740

นาง สภุาพร สพุะวะ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020601001188 07741

นาง สรุนิทร์ อยูต่าล 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2539 67020601004417 07741

นาย กองตา บญุหลา้ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020601004422 07741

นาย สวุรรณ์ ศรสีมัย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020601004425 07741

นาย เทยีม หลงเวยีง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020601004426 07741

นาง บัวลอย ทองอยู่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020601005193 07741

น.ส. ศศพิร ดว้งทอง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020601012560 07741

นาง อารยี์ อยูต่าล 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020601016829 07741

น.ส. ศรนีวล บญุหลา้ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020601018095 07741

นาง จําปี กจิประเสรฐิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020601018096 07741

นาง ขันทนา บัวสนธ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2560 67020601019728 07741

นาง บญุชู กจิประเสรฐิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020601023570 07741

นาง ประเสรฐิ นุชเทยีน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2545 67020602000670 07741

นาง แสงเดอืน นากสอ่งแสง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2545 67020602004172 07741

นาง นอ้ย กลิน่ประทมุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020602004415 07741

นาง ทองหลอ่ จันทรศ์รี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020602004418 07741

น.ส. จําเรยีง หาญสงคราม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020602004419 07741

นาง ตองกวย สขุสมัย 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020602004427 07741

นาง มณี บญุเกดิ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2545 67020602013068 07741

นาง อรณุ แป้นทอง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2536 67020602013691 07741

นาง สมจติร จันทรศ์รี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020602014081 07741

นาง สําราญ นากเสวก 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2536 67020602014082 07741

นาง คําพลอย กองแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020602019730 07741

น.ส. ปรยีาภรณ์ ผาคํา 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020602023571 07741

น.ส. สดุใจ จําปาหอม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020602023572 07741

นาง ลิน้จี่ จันทรขํ์า 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603000092 07741

นาง สําราญ ฉมิมี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603000150 07741

นาง ลําพอง จันทรขํ์า 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603000287 07741

น.ส. สมนกึ ครองบญุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603000689 07741

นาง สําราญ เหลา่มี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020603004414 07741

นาย ลี ดาวสขุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020603004433 07741

นาง เหร่ สขุอนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020603004434 07741

นาง สนุทร คําพัน 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020603004435 07741

นาง บญุประคอง เหลา่มี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020603004450 07741

นาง ประจวบ แสงพลิา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020603013597 07741

น.ส. สดุใจ ศรสีน 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020603014132 07741

นาง ปราณี หาญมนตรี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603014136 07741
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นาง ทองแปลง สอนศลิป์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020603014137 07741

นาย สมัฤทธิ์ ธปูเรอืง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020603018098 07741

นาง เกศรนิทพิย์ ทัดเหวา่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020603018100 07741

น.ส. เบญจมาศ สมสนิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020603019734 07741

นาง พะเยาว์ พันธน์อ้ย 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2558 67020603024458 07741

นาย ทองยอ้ย เมฆแกว้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020604012809 07741

นาง แดง ชมชืน่ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020604012817 07741

นาย จันทร์ ภูร่ะหงษ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020604012899 07741

นาย สําราญ ลายคราม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604012914 07741

นาย บญุลอื สขุเกษม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604012918 07741

นาย เพชร ชชูพี 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604012929 07741

นาย ทองใบ พมิพน์อ้ย 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2525 67020604012935 07741

นาง ประทปี ภูร่ะหงษ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020604013163 07741

นาง เฉลมิ จันตะ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020604013790 07741

นาง ตุน่ โพธิช์ยั 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020604014116 07741

นาง สมหมาย สขุเกษม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604014141 07741

นาง ศภุลักษณ์ เวชกามา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604016831 07741

นาย จําเนียร หาญชนะ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020604016833 07741

นาง บญุทัน ชยัวเิศษ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020604019759 07741

น.ส. คณู หมืน่สวุรรณ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2556 67020604022279 07741

นาย ไกรสอน แกว้สดีา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020604023573 07741

นาย สําราญ น่วมเจมิ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020605004439 07741

นาย จําเรญิ สจัีนทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020605004442 07741

นาย พรมมา วทิยา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020605004443 07741

นาย ตี๋ สงัขท์อง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020605004444 07741

นาง ปารชิาติ ศรภีริมย์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020605010845 07741

นาย บญุชู บญุนํา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020605012945 07741

น.ส. สมนกึ สรีอด 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020605012958 07741

นาง บญุเรอืน ชา้งทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020605012978 07741

นาย สงัเวยีน ศรนีรครฑุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020605018101 07741

นาย จํานงค์ คํามี 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020605018102 07741

นาง สายพณิ พูลสวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020605019735 07741

นาง ประเทอืง ดษิฐทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020605023574 07741

น.ส. ฐานดิา ดษิทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020605023575 07741

นาย จําเนียร ขําบญุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020605023576 07741

นาง สม้ลิม้ ใยบัว 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2558 67020605024459 07741

นาย ชาลี บญุโสภณ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020606004445 07741

น.ส. ศรอีมัพร จันทรแ์กว้ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020606004446 07741

นาง เป๊าะ ออ่นจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020606012982 07741

นาง บญุยัง สายแวว 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020606012988 07741

นาย วันดี ดทีุง่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020606012992 07741

นาง ทองใบ นุชจุย้ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020606013003 07741

นาง อํานวย ดทีุง่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020606013009 07741

นาย จรัญ ดทีุง่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020606013013 07741

นาย สมชาย เรอืงเดช 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020606013019 07741

นาง ลําไพร ดทีุง่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020606013805 07741

นาย พรชยั พลายวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020606023577 07741

นาย ธงชยั สงิหแ์กว้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020607023580 07741

นาย บัวขาว ภังคส์งัข์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020607004438 07741

นาย สทุธิ ถีป้่อม 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020607012609 07741

นาง ธนพร รอ้ยศรี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020607012620 07741

นาย สมควร ยาหอม 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020607012625 07741

นาง วมิล ทาอบุล 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020607013807 07741

นาง พรพศิ มดีี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020607013810 07741

นาย สมจติร อนิทวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2542 67020607013824 07741

นาง ศริวิรรณ นกิรฐา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020607013828 07741

นาง มะลวิรรณ ศริชิาติ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020607016835 07741

นาย อาทติทร จบศรี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020607016842 07741

น.ส. ปราณี แวน่ครู 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020607016851 07741

น.ส. สมปอง หอมสน 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020607019739 07741

นาง มานติย์ โคตา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020607019740 07741

นาง ประนอม ถีป้่อม 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020607019741 07741

นาย สาธติ จบศรี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020607023579 07741

นาง จติรี ศรพีรมมา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020607023581 07741

นาย สรุเดช ชรีะพุทธ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2537 67020608004408 07741



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง เพ็ญสริิ บญุทํา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020608004413 07741

นาง ประภาภรณ์ รุง่เรอืง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020608004431 07741

นาง สงวน นิม่ขวัญ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020608004436 07741

นาย กมล ผวิแสง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020608004447 07741

นาย สรุศักดิ์ ปัญญาเจรญิกลุ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2528 67020608012649 07741

นาง เรณู สวา่งกลู 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020608012691 07741

นาง มาเรยีม ทองแดง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020608012735 07741

น.ส. บัญญัติ ป้องชยั 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020608012743 07741

น.ส. รุง่อรณุ มิง่เหล็ก 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2545 67020608012753 07741

นาย จําปา แสงขาล 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020608012963 07741

นาง ลัดดา ป่ินบาง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020608025148 07741

น.ส. นงลักษณ์ ทพิยม์ขุ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020608025149 07741

น.ส. จริาพร แกว้มณี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020609004412 07741

น.ส. ประคอง งามสงา่ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020609009910 07741

นาย ทองหลอ่ ประเสรฐิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020609012820 07741

นาง สทุนิ คํามโีต 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020609012852 07741

นาง มาลี งามมาก 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020609012860 07741

นาง วันเพ็ญ ประเสรฐิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020609012878 07741

นาง สกุญัญา วชิชานันท์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020609012887 07741

นาง ประนอม ศรรีอด 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020609016843 07741

น.ส. ตุ๊กตา ศรสีมัย 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020609019742 07741

นาง บญุธรรม สดีา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020609023582 07741

นาง มานติย์ เอีย่มอนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610001485 07741

นาย บญุหลาย รักษาทรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610001491 07741

นาย จําเนียร บรรดษิฐ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610001494 07741

น.ส. นวลตาล คชสงิห์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610001497 07741

นาง ผกูทอง วรรประภา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610001505 07741

นาง ประดษิฐ วรรประภา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020610010850 07741

นาง เยาวเรศ คงคาลัย 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020610012890 07741

น.ส. สมหวัง วรรประภา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020610012897 07741

นาง ระวี สงิหแ์กว้ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020610012906 07741

นาง กองแกว้ พนิทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020610012925 07741

นาง ศศกิาน พนิทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020610012977 07741

นาง กญัญารัตน์ สขุคา่ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020610012985 07741

นาย ประยรู พวงไทย 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020610012993 07741

นาง วาสนา ทองวัน 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020610019743 07741

นาย สรุพล ตามวงค์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020610023583 07741

นาง กลิง่ เพิม่ลาภ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020610025150 07741

นาย สายยันต์ ป่ีแกว้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020611000303 07741

นาย แบน แจม่ใส 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020611001488 07741

นาย แดง หนูแดง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020611001503 07741

นาง พทิยาภรณ์ จําปาดว่น 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020611012999 07741

นาย ชว่ย มากคํา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020611013010 07741

นาย ยวง รูแ้สวง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020611013018 07741

นาง โฉมยง จําวเิศษ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020611013036 07741

น.ส. ลลติา สขุขมุนัย 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020611025151 07741

นาย ฉลอง นุชเทยีน 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020612001489 07741

นาง ลัดดา ผึง้ใหญ่ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020612001504 07741

นาง ทองเจอื โกลาหะฬะ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020612013877 07741

นาง สมบญุ มว่งออ่น 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020612013879 07741

นาย โนรี เหลาออ่น 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2543 67020612013889 07741

นาย ประมวล คนธรรพ์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2544 67020612013893 07741

น.ส. ศริพิร เปรีย่มฤทธิ์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020612014107 07741

นาย เสน่ห์ คําแกว้ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020612019744 07741

น.ส. ชฎาณัฐพัทธ์ โกลาหะฬะ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020612023584 07741

นาง จันทรฉ์าย เขมน้เขตการณ์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020612023585 07741

น.ส. จริาพร สวัสดี 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020612023586 07741

น.ส. กรทพิย์ พลอยกระจา่ง 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020612025152 07741

นาง เขยีม สกุอนิทร์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020613001490 07741

นาง วันเพ็ญ บรรดษิฐ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020613001493 07741

น.ส. วรัิตน์ สกุอนิทร์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020613001495 07741

นาง สภุาพ เกรยีวเงนิ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020613001496 07741

นาง พนิ ลายคราม 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020613001506 07741

นาง สี ศรมีงคลชยั 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020613012868 07741

น.ส. ยพุา สขุอนิทร์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020613012879 07741
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นาง อารยี์ สกุอนิทร์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2548 67020613012903 07741

นาง วลิาสนิี หลอ่เงนิ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020613013957 07741

นาง เพ็ญศรี คําสงิห์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2546 67020613014143 07741

นาง สาคร กระแสทพิย์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020613016774 07741

นาง อทัุย เกรยีวเงนิ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020613016852 07741

นาย วเิชยีร พลิกึ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020614012979 07741

นาง สายลม นามพันธ์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020614023587 07741

น.ส. ประเสรฐิ อนิทลัย 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020614023588 07741

น.ส. พมิพป์ระภา ทองศรี 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020614023589 07741

น.ส. เสาวนีย์ สสีงคราม 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2558 67020614024460 07741

น.ส. อําภาพร พ่วงลอด 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020614025618 07741

น.ส. อารมณ์ ป่ินบาง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2542 67020615004428 07741

น.ส. พนดิา พรหมมนิทร์ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020615004430 07741

นาย สาคร อุน่แกว้ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2526 67020615013014 07741

นาย สมัคร โลหะทัด 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020615013024 07741

นาง อมัพร ปานเพชร 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020615013716 07741

นาง จําปี หลงเวยีง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020615013739 07741

น.ส. ทพิาพร เขยีวทอง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020615019746 07741

นาง วันทนา บญุนูน 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020615019747 07741

นาง ไสว เขยีวทอง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020615019748 07741

นาย ประสงค์ ไพรสงิห์ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2557 67020615023591 07741

นาง แกว้ ดว้งพรอ้ม 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020616000096 07741

นาย เด็ด ศรรีอด 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020616004423 07741

นาย วันนา สพุะวงค์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020616004449 07741

น.ส. ทเุรยีน คําออ่น 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020616013741 07741

นาย สําราญ ดว้งพรอ้ม 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020616013745 07741

นาง วไิล ล้ําเลศิ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020616013746 07741

น.ส. มาลัย จันทวงศ์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020616013749 07741

นาง ตาล ชยัชาญ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2549 67020616013753 07741

นาย สายพาน ลกูแกว้ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2547 67020616013759 07741

นาย สรุพล แกว้มาลา 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020616016846 07741

น.ส. ลําเภา สคุนธ์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2552 67020616018105 07741

น.ส. วรรณี สพุะวงค์ 16 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2559 67020616025153 07741

นาย จรญู บตุรดี 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2540 67020617004410 07741

นาย เฉลยีว มศีรี 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020617013607 07741

นาย มานพ ผูผ้ ึง้ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2550 67020617013767 07741

นาย ระเดน่ วาดวจิติร์ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2551 67020617016848 07741

นาง ติม๋ ลาเขยีว 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020617019749 07741

นาง สมหวัง ภูร่ะหงษ์ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน บา้นกลว้ย 2554 67020617019750 07741

น.ส. พเยาว์ อดุสี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2538 67020801000478 07742

นาง ปพชิญาย์ คชสหี์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020801015050 07742

นาย พูลทรัพย์ กดิว่น 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2544 67020801015174 07742

นาง ถวลิ คําสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020801015234 07742

นาย ชพี สกลุนี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020801016477 07742

นาง รัศมี เจรญิแสนสวย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020801025728 07742

นาย สายันต์ ดปีระสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020801016661 07742

นาง ศศธิร นุชจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020801016670 07742

นาย ประเสรฐิ หนูสู 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2525 67020801016671 07742

นาง ลํายงค์ เอีย้งลี่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2535 67020801016672 07742

นาย แดง คงอยู่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2525 67020801016676 07742

นาย ประดษิฐ ปานชืน่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020801018036 07742

นาย อดุม จําคํา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020801018042 07742

นาย บญุมา แกว้อํา่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2553 67020801019711 07742

น.ส. สงัวาลย์ เอีย้งลี่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020801025303 07742

นาง สนุทรี งามจําปี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020801025302 07742

นาง บญุสม ครองคาระวะ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020801025730 07742

น.ส. สพุรรณ์ อนิทรก์อง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004451 07742

นาง อําพร เมอืงรักษ์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004452 07742

นาย คํารณ เจรญิผล 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004454 07742

นาย สมพงษ์ เรอืนชัง่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004455 07742

นาง อบุล อนิแบน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004463 07742

นาง สมร สอนแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004464 07742

นาย พเิชษฐ์ กลมเกลีย้ง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020802004465 07742

นาย ระนอง แยม้สนัต์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020802015112 07742

นาง สวุรรณา สอนแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020802015113 07742
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นาง แพรว อนิทรใ์หญ่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020802015116 07742

นาง เขมจริา เบกิใจ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020802015120 07742

นาย ทวี บญุพา 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020802015122 07742

น.ส. วรัิลยพุา เจรญิผล 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020802015123 07742

น.ส. บญุเรอืง แยม้ทัศน์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020802025287 07742

นาย ธนศิ สอนโพธิต์รุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020402025288 07742

น.ส. ประพวน บญุเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020803004453 07742

นาง จันทรา ภผูวิเมฆ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020803004458 07742

นาย บัวลอย แสนสขุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020803004459 07742

นาง ทองยอ้ย พุมมาเวยีง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020803004461 07742

นาง วงเดอืน ถีป้่อม 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020803015125 07742

นาง สดีา ตัง้สกลุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020803015128 07742

นาง จไุรรัตน์ ถีป้่อม 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020803015133 07742

นาง สธุาทพิย์ คําสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020803019710 07742

น.ส. วภิา กอบสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020803025289 07742

นาย พนิ เรยีบสขุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020803025291 07742

นาย ประภัย บญุเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020803025292 07742

นาง สมจาก จติรดา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020803025305 07742

น.ส. สงัวาลย์ บญุยก 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2524 67020804015142 07742

นาง เทยีม ฟากเซ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020804015146 07742

น.ส. เรณู กลัดทอง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2530 67020804015148 07742

นาง พรรณษิา แยม้เลีย้ง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2539 67020804015153 07742

นาย ระเดน่ ป่ินแกว้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020804015154 07742

นาย สมศักดิ์ จนีสคุน 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2530 67020804015156 07742

นาย จเร บญุยก 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020804015160 07742

นาง สมพร บญุยก 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020804015163 07742

นาย ชมุพล เรอืงตาบ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020804015168 07742

นาง อไุรวรรณ เทีย่งมาก 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020804018079 07742

น.ส. นัฐกานต์ เกตกุลม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020804019706 07742

นาง ป่ินคํา แรเ่งนิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020804019708 07742

นาย ธเนศ นาคหอม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020804025298 07742

น.ส. กณัฐมณี ชชูืน่ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2561 67020804038381 07742

นาง บหุงา ผดงุโกเม็ด 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2547 67020805011355 07742

นาย วเิชยีร คําเมอืง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2530 67020805014912 07742

นาง สมาน อตุกรวย 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2540 67020805015165 07742

นาย สญัชยั สธุงษา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2548 67020805015166 07742

นาย สมาน โกษาจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020805015169 07742

นาย ดํา เบา้ตุม้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2534 67020805015177 07742

นาย ประกาศ โกษาจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020805019707 07742

น.ส. สพุรรษา คําเมอืง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020805025299 07742

นาง อรณุ คําแลน่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020806000376 07742

นาง วาสนา จงใจมั่น 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020806014471 07742

นาง ชวา คงเย็น 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020806015181 07742

นาง รัชนี กาญจนะสมบรูณ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2544 67020806015182 07742

นาง จําปี อนุดี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020806015186 07742

นาย วุน่ มสีขุ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020806015188 07742

นาง สงัเวยีน อนิเทีย่ง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2546 67020806015194 07742

นาย สาคร ทับทมิ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020806015197 07742

นาง สมจติร นักดนตรี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2548 67020806015199 07742

นาง กมลพรรณ แกว้โยม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020806015200 07742

นาย จริายุ นุชจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2550 67020806015202 07742

นาย สมหมาย เพ็ชรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2551 67020806015205 07742

นาย บญุมี ทองอํา่ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020806025295 07742

นาง กลุรวี สอนเวช 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020806025296 07742

นาง ชตุปิภา เหลอืหลาย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020807015207 07742

นาง กฤษณา ทองเพ็ง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2544 67020807015208 07742

นาง องัคณา เหลอืหลาย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2539 67020807015210 07742

นาง สมสว่น จันประเสรฐิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020807015212 07742

นาย อภศิักดิ์ ศรยีากลุ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020807015213 07742

นาย ไพศาล จติรประสาท 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2538 67020807015214 07742

นาย เสวก อนิเทีย่ง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020807015216 07742

น.ส. พมิพ์ แสงออ่น 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2533 67020807015217 07742

นาง สทัุศนีย์ โสภา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020807018051 07742

น.ส. สาวติรี เกดิแกว้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020807025300 07742

น.ส. ชนดิาภา เหลอืหลาย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020807025731 07742
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นาย นัน จติรอดุม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020808000266 07742

นาง มะปราง ปั้นทองคํา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020808015221 07742

นาง นดิ ทองบอ่ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2545 67020808015224 07742

นาย สมคดิ กจิประเสรฐิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020808015226 07742

นาย สชุนิ มคํีา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2538 67020808015227 07742

น.ส. วลัยพร ประสงคผ์ล 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2551 67020808015229 07742

นาย นอ้ย ทองบอ่ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020808018045 07742

น.ส. พาฝัน ดว้งขาว 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2552 67020808019704 07742

นาย ขวัญ วันทา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020808025290 07742

นาง กนกพร ทองผอ่ง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020808025294 07742

นาย จักรพงศ์ จติรอดุม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020808025297 07742

นาย ชดั ทองจํารญุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2551 67020809000212 07742

นาย สพุจน์ ปองดี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020809015230 07742

นาย ชลอ โพธิด์ ี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020809015231 07742

น.ส. ยพุนิ อยูเ่รอืง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020809015232 07742

นาง ประนอม ปองดี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020809015235 07742

นาง วัชฎาพรรณ ใจแกว้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2544 67020809015236 07742

นาย บัวพา ปองดี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2544 67020809015238 07742

นาย สมชาติ มนิตะขัด 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2549 67020809015239 07742

น.ส. บญุสรา้ง เมอืงคง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2559 67020809025301 07742

นาย สชุนิ นวลศรี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซบัพุทรา 2561 67020809038380 07742

นาง วรรณา กาศโอสถ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020901001514 07743

นาย จันทร์ จันทรนุ์ช 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2544 67020901001579 07743

นาง วรรณา โพธิเ์จรญิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2535 67020901004479 07743

นาย เผด็จ มณีธรรม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2545 67020901004480 07743

นาง บัวขาว รอดเกตุ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2543 67020901004508 07743

นาง อนงค์ ลายปักษ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020901004513 07743

นาง สชุนิ ศรสีาตร์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020901009692 07743

นาย ทรัพยส์นิ แกว้อาสา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2543 67020901009693 07743

นาง กหุลาบ รัตนกลุ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020901011063 07743

น.ส. รัตนะ มณีธรรม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2554 67020901020434 07743

นาง สม้เกลีย้ง ศรษีะเกตุ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2533 67020902001229 07743

นาง อษุณษิา ทองอิม่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020902001583 07743

น.ส. สจุติรา ชมชืน่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2543 67020902004471 07743

นาง บญุ ทองเพ็ชร 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2538 67020902004472 07743

นาย บญุสม ศรกีอง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020902004484 07743

นาย คมสนั ชมชืน่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2543 67020902004489 07743

นาง คําพันธ์ เทยีนบัว 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2542 67020902004492 07743

นาย จําลอง ทองอิม่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2530 67020902011062 07743

นาง ศศนัินท์ พรหมอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2535 67020902014156 07743

น.ส. จํานงค์ จันทรห์ลา้ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020902024403 07743

นาย วัฒนา พรหมแกว้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020903000292 07743

น.ส. ประมวล เฉลมิทอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020903000344 07743

นาย สนอง บญุประเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020903011068 07743

นาง จําปา ศรพีงษ์มิง่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020903013948 07743

นาง สมหมาย ทองนาค 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020903014158 07743

นาง มาลัย กศุล 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020903014162 07743

นาง แสน ศรผีอ่ง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020903014164 07743

นาง บญุตา จันทรต์าสขุ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020903014165 07743

นาย ทนงศักดิ์ ราชสมบัติ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020903014166 07743

น.ส. สนุธร รืน่ราม 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2552 67020903018305 07743

น.ส. สพัุตรา อตุทา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020903024404 07743

น.ส. วันเพ็ญ ชมูาลัยวงค์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020903024405 07743

นาง วันเพ็ญ เชาวไ์ว 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020906001169 07743

น.ส. แสงจันทร์ เบา้คํา 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020906001205 07743

นาง อารยี์ วงษานันท์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2535 67020906004502 07743

นาย ประหยัด คมุขํา 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020906004506 07743

นาง เนียม สารกิารนิ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020906014356 07743

นาย จํารอง สรอ้ยทอง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020906014362 07743

นาง อไุร นกเล็ก 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2559 67020906037510 07743

นาง ปราณี ยิง่งาม 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020909000834 07743

นาง ทองคํา เกตนุาค 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2542 67020909004466 07743

นาง แสวง เหลอืงอรา่ม 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2542 67020909004482 07743

นาง ทเุรยีน พมิเสน 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020909004511 07743

นาย ณรงค์ อุน่ใจ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020909014381 07743
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น.ส. ณฐกมล ใบปกทอง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020909014382 07743

นาย บญุมา ใบปกทอง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020909014383 07743

นาง กาญจนา กลุนาคํา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020909014386 07743

นาย ประยงค์ ใบปกทอง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020909014387 07743

นาง ชาลรัีตน์ มาตบี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020909014388 07743

นาง เสาวลักษณ์ แหลมทอง 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020909014390 07743

นาย สงบ ตโิลกะวชิยั 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2554 67020909020389 07743

นาย ดา บญุสอง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020911004473 07743

นาง อษุา แสนสขุ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2545 67020911004503 07743

นาย ศรรชยั บตุรา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020911011064 07743

นาง วรรณา สรอ้ยทองมลู 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020911011065 07743

นาย ประดษิฐ์ ฉมิจิว๋ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020911013166 07743

นาง จันทรา แสนสขุ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020911014170 07743

นาง อารมย์ จันทรนุ์ช 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020911014171 07743

นาง เจยีร ราชมาลา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020911014172 07743

นาย รณยทุธ บญุสมปอง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2551 67020911014373 07743

นาย แฉลม้ สรอ้ยทองมลู 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2552 67020911017993 07743

นาง จริาภร เสนาอุย้ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2554 67020911019726 07743

นาย กลิง้ จมูลี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004515 07744

นาย สมบรูณ์ ศรรัีกษา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004517 07744

นาย ประพันธ์ สขุเฉลมิ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004522 07744

นาง ชืน่ มหาพันธุ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004544 07744

นาย วารนิทร์ หมายมั่น 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004548 07744

นาง อํานวย ศรนัีนท์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004552 07744

นาย สดุทา้ย สายวงศคํ์า 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021001004556 07744

นาง เสวยีน เลศิสนุทร 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021001015741 07744

นาง สมาน คําพี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021001015742 07744

นาง อิ๊ด บญุชว่ย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021001015743 07744

นาง ปวณีา กลิน่นุช 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2554 67021001017737 07744

นาย สงัวาลย์ ทองดี 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2556 67021001021477 07744

นาง เพยีร เพ็งอว่ม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004526 07744

นาย ชาติ มกีอ้น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004527 07744

นาง อรสา แกว้ประเสรฐิ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004528 07744

นาย สงา่ พูนอยู่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004529 07744

นาย สมาน คงเมอืง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004530 07744

นาย ออ๊ด มคํีา 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021002004557 07744

นาง อดุม คําแลน่ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2550 67021002015744 07744

น.ส. ปรานอม ศรป่ิีน 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021002015746 07744

น.ส. บังอร เพ็งอว่ม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021002015747 07744

นาง กิง่แกว้ ดว้งขาว 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021002017738 07744

นาง กฤชพร พันแสง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2553 67021002019703 07744

นาง บังอร พมิพจั์นทร์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021003004518 07744

นาย สนทิ ฉมิสาหรา่ย 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021003004524 07744

นาง สพุนิ วงคห์ลา้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021003004534 07744

นาง เทยีน สมยา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021003004536 07744

นาง ยพุาภรณ์ จรสรอ้ย 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021003010993 07744

นาง จรีภา บญุนิม่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2545 67021003015752 07744

นาง ประกอบ อนิบัว 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021003017739 07744

น.ส. ทพิยเ์นตร มนตข์ลัง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021003017740 07744

นาย สธุยี์ แกมเงนิ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021003017741 07744

น.ส. สมศรี โพคา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2554 67021003020589 07744

น.ส. วารณีุ จติรชนะ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2559 67021003025236 07744

นาง มยรุี สงีาม 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021003038093 07744

นาง องัฆนาง อยูต่าล 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021004000412 07744

นาง สนัทนา ป้องทา้ว 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021004003800 07744

นาย เกษสมร จง้จันศรี 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021004004514 07744

นาง มาลี สงัขท์อง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021004015759 07744

นาง พยงค์ ดว้งขาว 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021004015762 07744

นาง ไฉน ขวัญหอม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021004017742 07744

นาง ละมลู คํารองแพง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021004037543 07744

นาย ทวิา นัยวรัิตน์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005003785 07744

นาย สมพงศ์ จันทรเ์สน่ห์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005003788 07744

นาย ประเสรฐิ ขวัญเทศ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005004540 07744

นาย สวา่ง สนีลิ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005004542 07744

นาง ปราณีต พรมลา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005004543 07744
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นาย ประดษิฐ อนิเชย 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005004558 07744

นาง จําเนียร พลับขํา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2550 67021005013124 07744

นาง ศรไีพร พุฒหอม 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005015765 07744

นาง บัวลอย ยะใจ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005015768 07744

นาง มาลัย ณะจอม 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021005015769 07744

นาง เภา พับขํา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2550 67021005015772 07744

นาง บังอร ทองยัง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006003775 07744

น.ส. ละเอยีด กลอนกลาง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004516 07744

นาย สริชิยั จันทรว์งษ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004519 07744

นาง สํารี คํามี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004523 07744

นาง สนีวล เสนาค 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004546 07744

นาย แสวง ตลับโพธิ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004550 07744

นาง ไฝ จันทรผ์ึง้ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004553 07744

นาย ชัน้ จันทรท์า 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006004554 07744

นาย ไพโรจน์ หนูคําหอม 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2550 67021006015740 07744

นาง นาตยา โปสายบตุร 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2540 67021006015773 07744

นาย เฉลมิ คําทะวงศ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021006015775 07744

น.ส. สขุพัฒน์ คงประพันธ์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021006037764 07744

นาย สรุนิทร์ ศรทัีบทมิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021007004549 07744

นาย กาเหวา่ กลิน่หอม 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021007015782 07744

นาง สายชน แสงแกว้สขุ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021007015789 07744

น.ส. บญุสม สฤุทธิ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2553 67021007019689 07744

น.ส. สภุาพร กนุะคํา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2555 67021007021255 07744

น.ส. อนันต์ คําวชิติ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2555 67021007021256 07744

นาง น้ําทพิย์ ทองมี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2555 67021007021350 07744

นาย วฒุพิงษ์ อนิทะมาศ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021007022626 07744

นาง ทพิยเ์กษร อิม่สอาด 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2559 67021007025237 07744

นาย วนัิย รนีอ้ย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2559 67021007025238 07744

นาง ขวัญเรอืน จันทรผ์ึง้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021007037762 07744

นาง บังอร ดวงอปุะ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021007038200 07744

นาย สมร บญุปัน 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021008004521 07744

นาง ถนอม กาศโอสถ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021008004539 07744

นาย สรรเสรญิ ฉมิพภิพ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021008004541 07744

นาง ศรนีวล นันทวงษ์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021008015796 07744

นาง นงนุช กาศโอสถ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021008015804 07744

นาง สายฝน ยังเลย 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021008015806 07744

นาง สภุาพ สขุสวัสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021008015808 07744

นาง กรรณกิาร์ ขนุเกลีย้ง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2555 67021008021258 07744

นาย รําพงึ ศรสีวัสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2556 67021008021476 07744

นาง นกเอีย้ง รว่มสขุ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2559 67021008025239 07744

นาย พัน สขุสวัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021009003680 07744

นาย สมหมาย ยาเกิน้ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021009004531 07744

น.ส. จวน สมศรี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021009004532 07744

นาง ฉลวย แจม่จํารัส 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021009004538 07744

นาย อานนท์ พลเยีย่ม 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021009013129 07744

นาง จันทร์ พรหมวร 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2551 67021009015815 07744

น.ส. สนธิ์ คงปาน 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2559 67021009025240 07744

นาย บรรจง ปานสดีา 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2560 67021009037763 07744

นาย บัวลา บงึบัว 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2545 67021010000330 07744

น.ส. สมหมาย ศรขํีา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021010001512 07744

นาง เสงีย่ม คลา้ยแกว้ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2547 67021010001513 07744

นาง สมหมาย ฉ่ํามา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2549 67021010015847 07744

นาง ใครศรี บญุสนิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2552 67021010017946 07744

นาง สมนกึ ศริิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2553 67021010019694 07744

น.ส. สมศรี บงึบัว 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2553 67021010019695 07744

นาง นงคเ์ยาว์ สขุแซว 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2554 67021010020591 07744

น.ส. มาลัย ปลกูนกิร 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2555 67021010021254 07744

น.ส. กรรณกิา จา่อยู่ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศาลาลาย 2556 67021010022623 07744

นาง ขันเงนิ ดงีาม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020101011379 11264

นาง เกศรนิทร์ ทองสขุ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016489 11264

นาง บัวไล บัวทองคํา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016903 11264

นาง จันดา มาไพศาล 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016951 11264

นาง ระเวง ศรรีารอด 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016953 11264

นาง เกตุ เมอืงกระจา่ง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016954 11264

นาง พัน ลาดเลา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2528 67020101016962 11264
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นาง ชลุติา ออ้ยแก่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016963 11264

นาย วันชยั ศักดินุ์กลู 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020101016964 11264

น.ส. สมพศิ จ่ันแตง 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020101022463 11264

นาย สงัวาลย์ ยาสี 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020102000128 11264

นาง สํารวย สขุประเสรฐิ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020102004190 11264

นาง สวุรรณา บญุจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020102004191 11264

นาง สมหวัง รักกอ้น 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020102004192 11264

นาง ชุม้ ปานทอง 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2525 67020102004193 11264

นาง ละมัย แกว้ทว้ม 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2537 67020102004194 11264

นาง สดุใจ สงัวาลย์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2525 67020102004195 11264

นาง สมทรง พเิศษฤทธิ์ 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020102014449 11264

น.ส. ปิยนาถ กอ้นพล 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020102016905 11264

นาง จันจริา เหลีย่มศร 2 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020102022464 11264

น.ส. อําพร ภมูรัิตน์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020103000596 11264

นาง ประทวน คําแพง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2526 67020103004197 11264

น.ส. จรุรัีกษ์ ภูย่ ิม้ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020103004198 11264

นาง นกเล็ก ขันคํา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020103004200 11264

นาย อนันต์ ปลกูจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020103014451 11264

นาง มลเทยีน ศรทีอง 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020103014452 11264

นาง นกนอ้ย ออ่งละออ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2542 67020103014453 11264

นาง นวลใย พลจังหรดี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2534 67020103014454 11264

นาง นกแกว้ สพุลจร 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020103014455 11264

นาง อบุล กนัยา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020103016909 11264

นาง โกสมุ เจ๊กตี่ 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020103016946 11264

นาย สงฆ์ ขันคํา 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020103020600 11264

นาง รัศมี ชฟัูก 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020103022465 11264

นาง สมจติ รืน่จนี 3 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2559 67020103025688 11264

นาง บญุชู แซห่า่น 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104000066 11264

นาง เอยีด ทองผา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104000068 11264

น.ส. หทัยรัตน์ ลิม้สริวิทิย์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104000797 11264

นาง ทัศนีย์ แซจ่งุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104000835 11264

นาง เนย สขุสฟัีน 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104004185 11264

นาง จันทรเ์พ็ญ โสภติอาชาศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014442 11264

นาง อนงค์ อนิยิม้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014456 11264

นาง บังอร ศวิชาติ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104014457 11264

นาง สงัเวยีน ชาญกจิมั่นคง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104014458 11264

น.ส. ชฎาพร โสภติอาชาศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014459 11264

นาง พรดารา คงเป่ียม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104014460 11264

นาง วรางคณา ศวิชาติ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2549 67020104014461 11264

นาง นกแกว้ สงิหนาท 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020104014462 11264

นาย โกศล อยูแ่ดน 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104014463 11264

น.ส. ทวทีรัพย์ โนรเีวช 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2538 67020104014465 11264

นาง จนิตนา โตคํา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014466 11264

นาง ทองคํา ปรชีาสอ่งแสงลาภ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014467 11264

นาง อรอานันท์ สริอิารยี์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014469 11264

นาง พูนผล ไชยตอ้ม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014470 11264

นาง มณี เปรยีวกระโทก 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014474 11264

นาง จรัญ ศรอีนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104014476 11264

นาง ทองคํา ภนัูสสงู 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2538 67020104014477 11264

น.ส. สมจติร แสงภักดี 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014480 11264

นาง คําพา พเิศษฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104014481 11264

นาง กองแกว้ ศรจัีนทร์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014482 11264

นาง สดุใจ บญุเมน่ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2538 67020104014483 11264

น.ส. น้ําคา้ง แปดทศิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014485 11264

นาง สมัย ตลับเงนิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020104014486 11264

นาง บญุสง่ อา้ยเตรยีม 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2526 67020104014487 11264

นาย อทัุย สายพนิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020104014490 11264

นาง สําราญ พรหมมา 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020104014492 11264

นาง ชม ประเสรฐิสขุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104014493 11264

น.ส. พมิภริา สรุโิย 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020104014495 11264

นาง สมสวย อตุรศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016912 11264

นาง กรทอง อนิเทศน์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016913 11264

น.ส. ดวงเดอืน นาคนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016922 11264

น.ส. วานสิสา ชยัราช 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016959 11264

นาง สวุสา คณุาบรรจง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016965 11264
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น.ส. เหรยีญทอง เด็ดแกว้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020104016966 11264

นาง ฐานดิา สงิหพ์า 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2552 67020104018004 11264

นาง รัตน์จโิรจน์ รนินาศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020104022182 11264

นาง ประนอม แพรสทีอง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020104022721 11264

นาง อิม้ เรอืงรุง่ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020104024691 11264

นาง กลางใจ ดว้งเพิง้ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020104024934 11264

นาง ลําพนิ บญุทรง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020105000787 11264

นาง แสวง ลนีอ้ย 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020105014500 11264

นาง สมหวัง มแีดน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2537 67020105014501 11264

นาง สจัจา อาบทอง 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2539 67020105014502 11264

นาย เพลงิ ชมจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020105014503 11264

นาง กองเหรยีญ มแีดน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020105014504 11264

นาง รัตนา พันพฤกษ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020105014576 11264

นาง ลาวัลย์ มแีดน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020105014579 11264

นาง คมขํา มแีดน 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020105016967 11264

นาง นงลักษณ์ แกน่จันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2553 67020105019317 11264

นาง สมพงษ์ บญุอิม่ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020105019688 11264

นาง สมหมาย เสดษา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020105022467 11264

นาง พลอย ลิม้ภักดี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020106000371 11264

นาย จันทร์ เขยีวออ่น 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2525 67020106014582 11264

น.ส. แววตา นวลจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2535 67020106014583 11264

นาง ปัญญาธรณ์ ฤทธี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020106038129 11264

นาง สายทอง ศรเีดช 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020106014862 11264

นาย วรัิตน์ ฟุ่ มเฟ่ือย 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020106014863 11264

นาง เรยีม ดสีวน 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020106014865 11264

นาย ประเสรฐิ ฤทธี 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020106014867 11264

นาย หมวก ดอนเมอืง 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2531 67020106014871 11264

น.ส. เสาวลักษณ์ รอดมา 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020106019979 11264

น.ส. อมร นอ้ยตอ้น 6 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020106024692 11264

นาง สงัวรณ์ คงนวน 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2526 67020107000293 11264

นาย บญุเวนิ ภเูรอืงเดช 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020107013187 11264

น.ส. สรัุตน์ เพ็งเรอืง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2543 67020107014873 11264

น.ส. อารยิา วรัิชเจรญิพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020107014876 11264

นาย วัลลภ กวา้งขวาง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020107014879 11264

นาย วจัิกษ์ เหีย้มโท ้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020107014880 11264

นาย จําปา ชวีลิัย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2542 67020107014881 11264

นาย นาวนิ มนตรี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2543 67020107014883 11264

นาย จัด เหมอืนเนียม 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2543 67020107014884 11264

นาย ยทุธนา ไพรชติ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020107016960 11264

นาง วณีกลุ อรณุธัญญาวรัิช 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2555 67020107021449 11264

นาง บญุศรี เณรแกว้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020107024633 11264

นาง อญัชษิฐา จนีสวัสดิ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020107024634 11264

น.ส. บังอร รุง่โชติ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020107024778 11264

นาง กลอย แพงแกว้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020108000025 11264

นาย พเนตร พูลขํา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020108000028 11264

นาง สมควร พูลขํา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020108014973 11264

นาง วรรณวภิา บญุเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020108014976 11264

นาย สวัสดิ์ ภกูาธร 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2553 67020108019316 11264

นาง สมพศิ เฉลยีว 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020108020611 11264

นาง ราตรี ชยัหอมนวล 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020108021484 11264

น.ส. สนุสิา พ่วงพี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020108022468 11264

นาง องัขนา ชยัหอมนวล 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020108022469 11264

น.ส. กนกวรรณ จันชืน่ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020108037858 11264

นาง แจม่ อนิโชติ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2548 67020109000022 11264

นาง ลักขณา รักษ์ศริิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2536 67020109000023 11264

นาง เทยีม เหมอืนเนียม 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020109000026 11264

นาง ทพิย์ รักษ์ศริิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020109000027 11264

น.ส. แกว้นภา เกดิสนิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020109019989 11264

น.ส. จตุพิร มชีนะ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020109024636 11264

นาย สําเนียง ประสมศรี 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020109038126 11264

นาง อารยี์ ทองภาพ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020109038127 11264

นาย เวก อยูเ่ย็น 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2538 67020110000078 11264

น.ส. ลัดดา จนีสคุนธ์ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020110000279 11264

นาง สมพร กอ้นดี 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020110000360 11264

นาย บญุทัน มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2530 67020110014977 11264
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นาง พรทพิย์ มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020110014978 11264

นาง สภุรี์ แพงคํามี 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020110014980 11264

นาง สมพศิ อยูเ่ย็น 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2529 67020110014985 11264

นาง เพลนิพศิ พันธพ์ูล 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020110016956 11264

นาง วไิลลักษณ์ ไพรจอก 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020110024693 11264

น.ส. รจนา มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020110024694 11264

นาง มาลวีรรณ พันธพ์ูล 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020110037859 11264

นาง ประนอม อนิทรบ์ญุ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020110037860 11264

นาง ยพุนิ มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020110037861 11264

น.ส. พจมาลย์ มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020110038128 11264

นาย มติร สเีขยีว 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020111000241 11264

นาง วลิาศลักษณ์ สนุทรวภิาต 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020111014989 11264

นาง นกเล็ก คําสกุ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2550 67020111014991 11264

น.ส. พุฒ พรมหาญ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020111016949 11264

นาย อดุร กองสกุ 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2541 67020111018055 11264

น.ส. อบุล จําปางาม 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2553 67020111019151 11264

นาง จรญู เหมอืนเนียม 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2553 67020111019152 11264

น.ส. วราภรณ์ สขุสทีา 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2554 67020111020602 11264

น.ส. องัสนา จันทรคํ์า 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020111024695 11264

นาย วชริะ มลูเมอืง 11 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020111024696 11264

นาย ณรงค์ สทา้นวัตร 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112000194 11264

นาง ลับ ดว้งทํา 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112000836 11264

น.ส. ฐติาภรณ์ ยอดทองคํา 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112000837 11264

นาง ประนอม จันทรา 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112002263 11264

นาง สํารวย แยม้สะอาด 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112011138 11264

นาง สน่ัน จันทรบ์ญุมี 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112013148 11264

นาย คําภา ปานเงนิ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2532 67020112014642 11264

นาย วรีชาติ ชืน่ลอ้ม 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112015513 11264

นาง สําเนา เกดิจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112015514 11264

นาง น้ําผึง้ อนิงาม 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2552 67020112015515 11264

น.ส. จงรัก จันลา 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112016945 11264

นาง แตว๋ คงนุช 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112016957 11264

นาง ทองสขุ รอดทอง 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112016958 11264

น.ส. อนงค์ ยงเกตุ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020112016970 11264

น.ส. กรรณกิา นาผัด 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2557 67020112023814 11264

น.ส. เสาวภัค ปานเงนิ 12 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2558 67020112024933 11264

นาย จําปี จานสบิสี 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020113015518 11264

นาย สนัุนท์ มณฑาทอง 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020101015520 11264

นาย ทน แจง้แดง 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020101015521 11264

นาย เฉลมิ ออ้งาม 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020101015522 11264

นาง มาลัย ภยูาธร 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2546 67020113015523 11264

นาง กนัยา ธาดาอกัษรณรงค์ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020113037862 11264

นาง สมบรูณ์ ชาญเขวา้ 13 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2560 67020113038130 11264

นาง สมัฤทธิ์ จันทอง 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2540 67020114000471 11264

นาง บัวคํา ทองจันทร์ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2541 67020114004196 11264

นาง วงเดอืน ยังกบั 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020114004199 11264

นาง นารี นุ่นป้อม 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2541 67020114004203 11264

นาง สายพนิ วงษ์นาค 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020114013908 11264

นาง มณีโชติ บญุธรรม 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2552 67020114018058 11264

น.ส. สายพนิ เกดิเทศ 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2552 67020114018059 11264

นาง มาลี ยังกบั 14 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2556 67020114021486 11264

นาง ละเมยีด อนิทรักษ์ 33 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020133004184 11264

นาง วารณีุ ธรีะภัทรานนท์ 34 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2545 67020134014468 11264

น.ส. พมิพใ์จ เอมอูส่นิ 35 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020135004182 11264

นาง พะเยาว์ พลาจติร 37 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020137004181 11264

นาง เทยีมจันทร์ วทิยานที 37 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020137004189 11264

นาย ววิัตน์ เปรยีวกระโทก 38 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2551 67020138000224 11264

นาง ศวินันท์ แสนคํา 38 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2544 67020138004202 11264

นาง ภาณุการ กจิอรณุกลู 39 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020139014478 11264

นาง ประยงค์ บญุเมน่ 40 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2538 67020140000320 11264

นาง สงกรานต์ ออ่นจ๊อด 41 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020141000142 11264

นาง วารี อนิทรโ์ชติ 42 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020142004180 11264

นาง ยพุนิ อาบทอง 42 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020142004186 11264

นาง พมิพใ์จ บญุมา 42 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020142004187 11264

น.ส. ลําพงึ โพธิจั์นทร์ 42 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 2547 67020142004188 11264
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นาย ศาสตรา บญุสรอ้ย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020401004288 14066

นาย กจิสพัุฒน์ ดภีู่ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020401004295 14066

นาย มงคล คณุขํา 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020401004298 14066

นาง บญุจันทร์ ดอกไม ้ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2539 67020401004299 14066

นาย คํารณ นาเคน 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020401004300 14066

นาย บรรจง คงปราโมทย์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020401004301 14066

นาย สําฤทธิ์ เขาแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020401011163 14066

นาง สมพร เพิม่สวัสดิ์ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020401013589 14066

น.ส. กลัยา เพชรสขุ 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2550 67020401013880 14066

นาง ศริพิร ปานพลอย 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020401017744 14066

นาง พมินตรา น่วมพรม 1 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020401024392 14066

นาง รําเพย สงัขท์อง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2544 67020407004334 14066

นาง วรรณา พวงมณี 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020407011165 14066

นาง ธดิารัตน์ จันมลู 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2549 67020407014190 14066

นาง สมควร จ่ันครฑุ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020407014192 14066

นาย คุย่ จ่ันครฑุ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020407017747 14066

นาย นาวนิ หาญรักษ์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020407024394 14066

นาง ปนัดดา แกว้แกมทอง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020407024396 14066

นาย โสภณ คลํา่เงนิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2536 67020409004289 14066

นาย โพธิ์ คลํา่เงนิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2540 67020409004290 14066

นาย ประพศิ โหร้ดิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2532 67020409004291 14066

นาย อภชิาติ โหร้ดิ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2541 67020409004292 14066

นาย ชลอ ปานสกลุ 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2536 67020409004321 14066

นาย องคอ์าจ ใหญม่าก 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2532 67020409004322 14066

นาย บญุเจอื จดีปาน 9 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020409009359 14066

น.ส. สมหมาย โพธิศ์รี 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2536 67020415001347 14066

นาง สงัวาลย์ อนิหนอง 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2539 67020415001350 14066

นาย ทองสว่น บญุศรภีมู ิ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2531 67020415001362 14066

นาย พุธ เมฆทา 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020415001363 14066

นาย ประจวบ ภมูลํิาใย 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020415001433 14066

นาง คําพันธ์ กนิสขุ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020415001434 14066

นาง จําลอง ทองสขุ 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2547 67020415011167 14066

น.ส. เจรญิพร โพธิศ์รี 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020415024395 14066

นาง มะปราง แสไพศาล 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020415024397 14066

น.ส. วันวสิา ไชยสงคราม 15 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2558 67020415025095 14066

นาย เอกพงษ์ สงัขส์อน 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020417000044 14066

น.ส. สมบรูณ์ ดวงกศุล 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020417001339 14066

นาง ประคอง ศรสกุ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2545 67020417001352 14066

นาง น้ําคา้ง ฝ่ายแสง 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020417001353 14066

นาง ประสทิธิ์ นากภรัิตน์ 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020417001367 14066

นาง ทองคํา กลา้งาม 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020417001368 14066

นาง สมปอง มสีี 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2550 67020417014207 14066

นาย สมศักดิ์ เถือ่นเอีย่ม 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2551 67020417014208 14066

นาย สําราญ ดว้งกนั 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2550 67020417014211 14066

นาง เฉลา สมสรา้ง 17 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020417001369 14066

นาย นอ้ย ตลับเงนิ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2538 67020418001348 14066

นาง ศรวีรางค์ หวานชอบ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2543 67020418001360 14066

นาง ชตุมิา จันทรแ์กว้ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2546 67020418011170 14066

นาย ไพศาล แคฝอย 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020418017173 14066

นาง มาลัย ตลับเงนิ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020418017174 14066

นาง สมจติร ตลับเงนิ 18 เพชรบรูณ์ ชนแดน พุทธบาท 2552 67020418017748 14066

นาง ไหล แชม่จู 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020904000445 21982

นาง สมจติร พกิลุ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020904001113 21982

นาย สมควร ภัคคะมัน 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020904004469 21982

นาย ชะออ้น เมฆพัฒน์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020904004477 21982

นาง คณู พุ่มไพจติร 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020904004505 21982

นาง ชติชนก ถาวรศักดิ์ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020904014780 21982

น.ส. วารนิ ลม่สนธิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2552 67020904017991 21982

นาย อกัษร ลม่สนธิ 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2554 67020904020391 21982

นาง ใส สงิหท์อง 4 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2557 67020904024288 21982

นาย เฉลยีว คํามโีต 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020905001087 21982

นาง บญุมี คําแกว้ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2530 67020905001094 21982

นาง บญุเนียม พกิลุ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020905001111 21982

นาง เรณู ฉันทะวะโร 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020905004494 21982

นาง ทองขาว วงษานันท์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020905004495 21982
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นาง สวุรรณนี นกิรถา 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020905004496 21982

นาง กนกวรรณ สมวงษ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020905004500 21982

นาง ละออ บญุธรรม 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2546 67020905004510 21982

นาง นฤมล สงัขพ์รม 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020905009495 21982

นาย สมหวัง เสวสิทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020905009496 21982

นาง สทุนิ เกตแุกว้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020907001077 21982

นาย ประจวบ พนิจิทรัพย์ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020907001080 21982

นาง สมจติร คงคา 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020907001081 21982

นาย มนุ สงวนดษิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020907004468 21982

นาย สํารวย บญุเซง่ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020907004478 21982

นาย จํานวน บัวลอย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020907004483 21982

นาย สมชาติ วรรณวาส 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020907004485 21982

นาย เชน กเุกดิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020907004486 21982

นาย นพิล จันทรห์ลา้ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020907004487 21982

นาย คําพันธ์ งามมาก 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020907004488 21982

นาย สมชาย ทองหยบิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020907004490 21982

นาย ไพรฑรูย์ ภูว่เิศษ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2548 67020907004501 21982

นาย ตา พจัิย 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020907004504 21982

น.ส. ประนอม สงวนดษิ 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020907016567 21982

นาง บังอร ขนุทอง 7 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2557 67020907024286 21982

นาย ศักดิ์ นันแกว้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020908004467 21982

นาง บญุมี คําแกว้ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020908004475 21982

นาง บญุมี สงัขท์อง 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020908004476 21982

นาง พมิพ์ ทองกอ้น 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020908004498 21982

นาง มะณี คําสี 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2540 67020908004499 21982

นาย คําหลา้ สขุคํา 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020908004507 21982

นาง สาน พมิพาพร 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020908004509 21982

นาย เทยีนชยั รอดประเสรฐิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020908009494 21982

นาง ทองอนิทร์ สมวงษ์ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020908009625 21982

นาง สนุีย์ สอนภาษิต 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020908009628 21982

นาง พูน มะลิ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020908009629 21982

นาง ศรนีวล จันทรช์ม 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2550 67020908015295 21982

นาง บัวผัน ผาผยุ 8 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020908024406 21982

นาย ตี๋ ขนุหนู 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020910001508 21982

นาย ธงชยั ดวงสวุรรณ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020910001509 21982

นาย สทุนต์ พาชยั 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2528 67020910001510 21982

นาย บญุมี ศรทีองออ่น 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2537 67020910009634 21982

นาย นาม อนิเจรญิ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2547 67020910009639 21982

นาง ปราณี อน้ชนะ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020910013077 21982

นาง สมจติร บตุรลา 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020910016565 21982

นาง ละมัย วรรณะ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2549 67020910016566 21982

น.ส. สมพศิ เกชติ 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020910024407 21982

นาง สอาด ดาวเรอืง 10 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 2558 67020910024408 21982

นาง จํารัส คํายา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090201006810 07833

นาง สมจติ ขวัญหอม 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090201006813 07833

นาง ธนันทติา ขวัญพรม 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090201006819 07833

นาง กณัฐกิา เกดินานอ้ย 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090201006865 07833

นาง คําหมอ่น คําลา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2550 67090201006867 07833

นาง พกิลุ ยาวะโนภาส 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2546 67090201006876 07833

นาง สลีา ขวัญหอม 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2536 67090201008858 07833

นาง ออ้ย กองธริาช 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090201017606 07833

นาง หนูไป่ ขวัญพรม 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090201017607 07833

นาย ฐติโิชติ สชีมุภู 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090201017815 07833

นาย กําธร กองธริาช 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090201017816 07833

นาง ลัดดาวันย์ สายบญุยนื 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090201023605 07833

นาย จริายทุธ พงศนาถ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090202006801 07833

นาง สภุาพร ขวัญหอม 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090202008870 07833

นาง คําคนู วงศเ์ครอืศร 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2538 67090202008871 07833

นาง ทองสนิ วังครีี 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090202017604 07833

นาง คํามลู พันเดช 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090202017605 07833

นาย ชยัรัตน์ คํานา 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2553 67090202018680 07833

น.ส. สาวนิี สารวงศ์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2555 67090202021098 07833

นาง มว่ย คํานา 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2558 67090202024430 07833

นาง มาลี บญุเจอื 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2559 67090202025311 07833

น.ส. ชยัวัน ขวัญเสาร์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2560 67090202038125 07833
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นาง ละมดุ ขวัญหอม 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090203006816 07833

น.ส. ชลธชิา สชีมภู 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090203006863 07833

น.ส. ภัทรานษิฐ์ วังครีี 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090203008860 07833

น.ส. เยาวรัตน์ สชีมภู 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2546 67090203008865 07833

น.ส. กชกร ขวัญนาง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2551 67090203008878 07833

นาย อนุชา ขวัญพรม 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090203017596 07833

นาง สมัย บญุโฮม 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090203017599 07833

นาง ลนุ คํานา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2553 67090203018679 07833

นาย ประจักร์ วังครีี 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2553 67090203019364 07833

นาง อนงค์ ใหมเงา่ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2555 67090203020770 07833

น.ส. สภุาณี คํามลู 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2556 67090203022606 07833

น.ส. นุ่มนวล กองธริาช 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090203023603 07833

นาง ขวัญฤดี คํานา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090203023606 07833

นาง สมจติ คําออ่น 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090203023697 07833

นาง ทองดํา วงคย์อด 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2558 67090203024515 07833

น.ส. วาสนา ผาลี 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090204003622 07833

นาย วรวฒุิ พลิาบตุร 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2538 67090204006734 07833

นาย จันทร แสวงนาม 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2550 67090204006859 07833

นาง นรนิทรด์า ขวัญลอ้ม 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2553 67090204018681 07833

นาง ยพุาพร พลิาบตุร 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2555 67090204020910 07833

นาง อมุาพร ปัดทมุ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2556 67090204022760 07833

นาง นติยา จันกวด 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2560 67090204038122 07833

นาง รุง่นรัินดร์ ทองยวง 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2560 67090204038123 07833

นาง ลําไพ รักษาบญุ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2560 67090204038124 07833

นาง คําผา่น ขวัญหอม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2551 67090205001049 07833

น.ส. อรยิา ขวัญพรม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090205001156 07833

นาง หอมหวน คํานอ้ม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2546 67090205006751 07833

นาง อรนภา ขวัญพรม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2542 67090205008875 07833

นาย สมชาย พลิาบตุร 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2556 67090205022231 07833

นาย คะนอง ขวัญพรม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090205023696 07833

น.ส. ออ่น ขวัญพุก 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090205023698 07833

นาง เตอืนใจ ขวัญพรม 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2538 67090206001090 07833

นาง ณัฐทช์นก ภักดสีอน 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2545 67090206006674 07833

นาง ทองแดง ทองสตัย์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2543 67090206006688 07833

น.ส. กองสนิ บญุใสยัง 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2551 67090206006739 07833

นาง จรญู ขวัญพรม 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090206008856 07833

นาง หนูคดิ ขวัญเขยีน 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2538 67090206008877 07833

นาง วลิัยวรรณ คําอา่ง 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090206017579 07833

นาย ทรงพล ไกลพล 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2548 67090206017582 07833

นาย พสิณัฐ์ ภักดสีอน 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2552 67090206017594 07833

นาง พรทพิย์ ขวัญเขยีน 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2555 67090206020771 07833

น.ส. ลัดดา ยอดหนู 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2558 67090206024514 07833

นาย สนัติ คําลา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2559 67090206025593 07833

นาย ชยัณรงค์ ขวัญตกึ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090207006846 07833

นาย วง ขวัญตกึ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2535 67090207008873 07833

นาง คํามลู วังครีี 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2547 67090207012559 07833

นาย อดุม อิม่ผึง้ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2553 67090207019365 07833

นาย วษิณุพงษ์ คํานา 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2555 67090207021096 07833

น.ส. น้ําคา้ง ขวัญตกึ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2556 67090207022761 07833

น.ส. สพัุฒตรา ขวัญสอน 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090207023608 07833

นาง แกว้ ขวัญหอม 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2557 67090207023727 07833

นาง นอ้ม สชีมภู 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว หลักดา่น 2559 67090207025312 07833

นาง สมฤทธิ์ ดธีรรมมา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090301011345 07834

นาง มลรัตน์ สายคําเลศิ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090301011350 07834

นาย ดาม ดธีรรมมา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090301015376 07834

นาง สปุรยีา ขวัญพุก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090301017011 07834

นาย มานพ ทันพรมมา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090301019273 07834

น.ส. พวงเพชร พลิาฤทธิ์ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2554 67090301019921 07834

นาง ธวัชชยั ขวัญเป้ีย 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090301025535 07834

นาง ฉววีรรณ คํากา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2557 67090301023723 07834

นาง จํานงค์ กองเกนิ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2542 67090302008894 07834

นาง สภัุตรา คํายิง่ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2542 67090302008896 07834

นาย วเิชยีร พรมอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2532 67090302008897 07834

นาย ทัน พรมอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2533 67090302008898 07834

นาย ฉัตรพล ดธีรรมมา 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2544 67090302008900 07834
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นาย ณัฐพงษ์ เห็มแข ้ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090302011347 07834

นาง สอน คําหมู่ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090302014691 07834

นาย ประดับ พุทธายอด 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2560 67090302017103 07834

นาง รัศมี ขวัญพรอ้ม 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090302017690 07834

นาย ศักดิส์ทิธิ์ ปาระมี 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090302019272 07834

นาย เอ๋ บรุาณผาย 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090302019329 07834

นาง พมิพา สดีาทอง 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2555 67090302021089 07834

นาย ปอง คําไข 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2555 67090302021095 07834

นาง วงเดอืน วังครีี 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2555 67090302022902 07834

นาง ณัฐชยา คําสงิห์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2557 67090302023724 07834

นาย ภมูเรศน์ ชมุหนิ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2557 67090302023726 07834

นาย ปิยวัฒน์ คําหมู่ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2558 67090302024502 07834

น.ส. พรกมล กอรดิ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090302025837 07834

นาง จู โพธิล์าภดว้ง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2543 67090303008887 07834

นาง วรรณพร ขวัญพุฒ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2544 67090303008902 07834

นาง กณกินันต์ ขวัญพุฒ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2542 67090303008903 07834

นาย สมชาย สายจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2549 67090303011348 07834

นาย สาคร วังจันดี 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090303014700 07834

นาง ปาณศิา ตะพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090303018121 07834

นาย ชาลี วันทมาตร 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090303019322 07834

น.ส. อลสิา ภแูมน้ํ่า 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090303019487 07834

น.ส. รจนา ภแูมน้ํ่า 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2555 67090303021087 07834

น.ส. วราภรณ์ คําพรม 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090303025838 07834

นาง ทองลักษณ์ ศรสีนุทร 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2540 67090304008904 07834

นาง ทองถวลิ ชยัวงษ์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090304011349 07834

นาย ปรชีา โสภากลุ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090304011351 07834

นาง อเุทน คําไข 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2551 67090304014694 07834

นาง ทรัพย์ ครฑุสาย 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090304016023 07834

น.ส. อนิทริา คํากา 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090304025533 07834

น.ส. ขวัญฤดี ศริภัิกดิ์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2560 67090304038236 07834

นาง รัชนก สงิหบ์ล 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2560 67090304038237 07834

นาง ยิม้นดิ ธรรมสมบัติ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090307014692 07834

นาง บญุยัง ตะพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090307019274 07834

นาง ประทปี ขวัญแจม่ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2554 67090307019775 07834

นาง หนูไกร คําหมู่ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2557 67090307023725 07834

นาย เตรยีม คําเกา่ 7 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090307025840 07834

นาย ธวัชชยั ทองแกว้ 9 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2551 67090309000057 07834

นาง ไสว ดําพะธกิ 9 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2547 67090309008880 07834

นาง วงเดอืน สใีสสงค์ 9 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2534 67090309008881 07834

นาง บัวทอง ทาทอง 9 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2548 67090309014752 07834

นาง นะภา จันสดีา 9 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090309019318 07834

นาย สมบัติ คําภู 10 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2538 67090310002738 07834

นาย รันดร เจยีมภเูขยีว 10 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2538 67090310002742 07834

นาย ทองพูน คําเตา้ 10 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2538 67090310002744 07834

นาง เผาะ คําดี 10 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2549 67090310014695 07834

นาง วรัญญา กนัยา 10 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090310019276 07834

นาย ประดษิฐ์ ภริมยไ์กรภักดิ์ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090311000069 07834

นาย พชิยั คําตือ้ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2544 67090311002739 07834

นาง สรอ้ย คําแก่ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2532 67090311002740 07834

นาง จันทรเ์พ็ง คําแข 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2544 67090311002741 07834

นาง นวลละออง ขวัญแจม่ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2540 67090311002743 07834

นาง ศรินัินท์ คําตือ้ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2534 67090311002745 07834

นาง ลําใย แอแดง 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2550 67090311014697 07834

นาง ประภาพร คํารณุ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090311014699 07834

นาง ประหยัด คําสงิห์ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2547 67090311014859 07834

นาง จริศักดิ์ นุษกลาง 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090311017155 07834

นาย นุช หมอนทอง 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2550 67090311017898 07834

นาง จะวันนา พาทอง 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090311019320 07834

นาง จันทรแ์รม คําอยู่ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090311022903 07834

น.ส. พชิญส์นิี ถอืศักดิ์ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2558 67090311024501 07834

น.ส. วันเพ็ญ แสนทองรบ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090311025841 07834

นาย บุน่ คําภรี์ 11 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090311025842 07834

นาย บญุธรรม อทุธบรูณ์ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008886 07835

นาย ประเสรฐิ บตุรโคตร 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008888 07835

นาย พณิโย คําภรี์ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008906 07835
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นาย สมยงค์ ลาวัน 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008907 07835

นาง วงษ์เดอืน ขวัญหลาย 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2545 67090305008908 07835

นาง อรวัลย์ คําศรี 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2545 67090305008909 07835

นาง นฤมล พรมอนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008921 07835

นาย อํานวย ขวัญจอม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090305008922 07835

นาย ประดษิฐ์ วังหนิ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090305017696 07835

นาง เวยีงแกว้ คําภรี์ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090305018631 07835

นาง ธัญญาพร บตุรชยั 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090305018632 07835

น.ส. สริาวรรณ ขวัญเขยีน 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090305018634 07835

นาย ธรีศักดิ์ เทอืงนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090305018635 07835

น.ส. สมาไพร ขวัญจอม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090305022766 07835

น.ส. กรรณกิา คําภี 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090305022767 07835

นาย เดชา คําตือ้ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090305022768 07835

นาง แดง พันทาโฮม 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2544 67090306008889 07835

นาง สดุารัตน์ พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2549 67090306008911 07835

นาย สมสขุ ขวัญฟัก 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2546 67090306008913 07835

นาย วัชรวธุ พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2537 67090306008915 07835

นาย บัส พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2550 67090306010597 07835

นาย อร ขวัญฟัก 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017680 07835

นาย สญัญา เหลา่เมอืงเพยี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017681 07835

นาย ชรนิทร์ ทมุนานอก 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017683 07835

นาย ธวัชชยั ชํานาญพันธ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017685 07835

นาง สายทอง ขวัญเดนิ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017687 07835

นาย อายุ สมิบดิา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017689 07835

นาย ประดับ คําภรี์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017691 07835

นาง ทองหนัก ขวัญพรม 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017692 07835

นาย สพุด พันอนันท์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090306017694 07835

นาง รุง่ลาวัลย์ สํานิ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090306019491 07835

นาย สนุีย์ นนศรภัีกดี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090306019492 07835

นาง ออ้ย คําลา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2553 67090306019493 07835

นาย ศรนรนิทร์ ศรบีรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090306022762 07835

นาย สงกรานต์ สขุษาเกษ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090306022763 07835

นาง บําเพ็ญ พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090306022764 07835

น.ส. จันจริา ขวัญพัก 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090306022765 07835

นาง แปง พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090306022772 07835

น.ส. รัชนีกร พลิาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2558 67090306024498 07835

น.ส. องัคณา หะสงู 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2559 67090306025791 07835

นาง สําลี วปัิสสา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2560 67090306038114 07835

นาย บญุเลศิ เจรญิวรรณ 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2539 67090308008892 07835

นาย สลัด กํามาทอง 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2543 67090308008893 07835

นาย สพุรรณ์ ขวัญพรม 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2543 67090308008923 07835

นาย อําไพ จันผอง 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2552 67090308017676 07835

น.ส. ชไมพร เกตดุี 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2551 67090308018630 07835

น.ส. สงัวาลย์ กนัทะ 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2554 67090308019931 07835

นาง อําไพพงษ์ สงิหบ์ญุ 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090308022770 07835

นาย นาวา คําปอม 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2556 67090308022771 07835

นาง นงนุช สงิหลา้ 8 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว วังกวาง 2558 67090308024500 07835

นาง สัง่ สรุยิา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2548 67090401000149 07836

นาง สภุาพ อุม่จานสา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2550 67090401000724 07836

น.ส. ทองใบ แกว้แยม้ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2537 67090401008933 07836

นาย มันลอื ขวัญมาก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2537 67090401008934 07836

นาย บญุไชย ขวัญมาก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2542 67090401008935 07836

นาง ธนวรรณ ขวัญโพก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2540 67090401008936 07836

นาง สมคดิ สตีา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2538 67090401008937 07836

นาง วไิล ขวัญโพก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2549 67090401015366 07836

นาง ประภา จันทรราช 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2548 67090401015380 07836

นาง บานเย็น โนนวเิศษ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2548 67090401015387 07836

นาง สมัย บญุสอาด 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2548 67090401015395 07836

นาง คํากอง สชีมภู 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2549 67090401015398 07836

นาง อบุลรัตน์ บรรจง 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090401018080 07836

นาง สปุราณี ราชพรม 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090401018086 07836

นาย ไพบลูย์ วภิาโตทัย 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2554 67090401019915 07836

นาย วัชรนิทร์ สทีาดี 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2556 67090401022174 07836

น.ส. มนพร อนิปัญญา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090401024509 07836

นาง สาลนิี ขวัญจอม 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2551 67090402000673 07836
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นาง พัชราภรณ์ คํากอ้น 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2545 67090402005105 07836

นาย ประดษิฐ์ บตุรสาธรรม 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2539 67090402008932 07836

นาง สําราญ คําสงิห์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2542 67090402008941 07836

นาง ธนภรณ์ โภคะ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2543 67090402008942 07836

นาง กรรณกิาร์ พนิจิกลุ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2547 67090402010444 07836

นาง อบุล แสงขาน 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2545 67090402010451 07836

นาง แป สงิหพ์า 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2551 67090402015452 07836

นาง พรภวษิย์ คําแกว้ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090402018081 07836

นาย วชิยั เหลา่ดี 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090402024513 07836

นาย ประสทิธิ์ หตูาชยั 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2560 67090402038113 07836

น.ส. ศริณัิฐ กํามา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090403000125 07836

นาย สวีชิยั ใจคํา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2543 67090403008929 07836

น.ส. ไพรฑลูย์ จันทรเ์พ็ง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2537 67090403008943 07836

น.ส. จรีนันท์ ซาหลง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2546 67090403015365 07836

นาง รัชนี ทมุเทยีง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2551 67090403015412 07836

นาง ประคอง ทองรี 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090403015430 07836

นาง สนทนา วเิศษสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2556 67090403015448 07836

นาย สานติย์ ระววิรรณ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090403017112 07836

นาย หนูนา แสงกนัยา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090403018083 07836

นาย เฉลมิ ทองวัน 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2554 67090403019917 07836

นาง พรชนกร์ ซาหลง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090403024508 07836

นาง สมัย หมูห่าญ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090403024511 07836

นาง อรอมุา สจัีนทร์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2560 67090403038111 07836

นาย ประทปี วรัิตนัินท์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2550 67090404015357 07836

นาง วาสนา อนิทรร์าช 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090404018088 07836

นาง เอือ้งนอ้ย ทะยะ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2554 67090404019919 07836

นาย สนุทร อนิทรร์าช 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2556 67090404022176 07836

นาง อมร บัวไทย 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2539 67090405008928 07836

นาง นรศิรา บัวไทย 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2538 67090405008930 07836

นาง คําฝน ยงบตุร 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2539 67090405008931 07836

นาง จนิไล ้ แกว้ทะ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2552 67090405008944 07836

นาง สลลิทพิย์ ตดิโนน 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2550 67090405015371 07836

นาง ภัทรวดี บัวไทย 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2551 67090405015374 07836

นาง ศริวิรรณ บัวพา 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2550 67090405015377 07836

นาง จรีวรรณ คําเจยีก 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2550 67090405015454 07836

นาง สภุาพร บัวภา 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2556 67090405022172 07836

นาย ประชา นุสา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2548 67090406000253 07836

นาย แสวง เบา้ตุม้ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2543 67090406008926 07836

นาง หนูหลา่ คํากอ้น 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2532 67090406008946 07836

นาง เสงีย่ม ปานขาว 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2546 67090406008947 07836

นาย วเิชยีร วงศษ์า 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2551 67090406018622 07836

น.ส. มะลวิัลย์ ขันทอง 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090406024505 07836

นาง เบญญาภา กลัหากลุ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090406024506 07836

นาย เข็มเพชร สมิจันทกึ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090406024507 07836

นาง สทิธรัตน์ จตชุยั 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090406024510 07836

นาย พงษ์ศักดิ์ ทนเอีย่ม 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2558 67090406024512 07836

นาย ชาย พาสมดี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2559 67090406025147 07836

น.ส. สนุีรัตน์ คําสี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2560 67090406038109 07836

นาง เยีย่ม กลุเกลีย้ง 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว โคกมน 2560 67090406038110 07836

นาย สมาน ดธีรรมมา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2534 67090101008793 11270

นาง พักตรว์ภิา สายสนิ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090101008807 11270

นาง ประกาย คําปวน 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2543 67090101008808 11270

นาง มณีรัตน์ คําออ่น 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090101008809 11270

นาง สภุาภรณ์ คําไข 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2539 67090101008812 11270

น.ส. พชิญาพรณ์ คําผวิ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090101008813 11270

นาง พวงพยอม คําหมอ่ง 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090101008814 11270

นาง อบุล คําสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090101008815 11270

นาง สมทรง คําลนุ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090101008850 11270

นาง มัณฑนา คําแพ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2548 67090101015533 11270

นาง ไสว คําหมู่ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2554 67090101019760 11270

น.ส. วรรณวศิา คําเจยีก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2554 67090101020430 11270

นาย ยอดธง เกดิแสง 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2555 67090101020680 11270

นาง เนตรนภา ขวัญพุก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090101022730 11270

นาง หนงิ ทันพรมมา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090101022731 11270

นาง สกุลัยา หาญโสภา 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090101022732 11270
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นาย เสกศักษ์ สดีาทอง 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2558 67090101024422 11270

นาย วันชยั บตุรวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2558 67090101024766 11270

นาย ไพโรจน์ คําหมู่ 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2558 67090101024767 11270

น.ส. กรีติ คําเจยีก 1 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2559 67090101025630 11270

นาง มะลวิัลย์ เพ็งคํามา 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090102008789 11270

นาย สงา่ บญุซอ้น 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090102008795 11270

นาง คํามลู เพ็งคํามา 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090102010464 11270

น.ส. นรนิทร์ จันทรศ์ักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090102015369 11270

น.ส. สายฝน บญุบํารงุ 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2552 67090102015379 11270

นาง แตง่ สรอ้ยมี 2 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2552 67090102018236 11270

น.ส. ปภัสสร จันทํา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090103008788 11270

นาง สวุรรณ คําดี 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090103008794 11270

นาย บญุสงู ไทยแท ้ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2545 67090103008800 11270

นาง ศรไีพร กนัยาประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090103008804 11270

นาง คําคดิ บญุธรรม 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090103008816 11270

นาง สําราญ พว้ยกิ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090103008817 11270

นาง สดุี ดอกคํา 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090103008818 11270

นาย ทองใหม่ คําเกา่ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2535 67090103008819 11270

น.ส. สมุาลี คําลนุ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2543 67090103008821 11270

นาง หิง่ ขวัญสตูร 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090103008825 11270

นาง นันทชิา พรมราช 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090103008838 11270

นาย จําเนียร พรมอนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2535 67090103008849 11270

น.ส. รจติรา ซาหลง 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2551 67090103015396 11270

นาง นชิดา แพงสอน 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2555 67090103020774 11270

น.ส. รุง่อรณุ พรมพุทธ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2555 67090103020775 11270

นาง น้ําผึง้ อนิสอน 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090103022733 11270

นาง สริาวรรณ ยังสกุ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090103022734 11270

น.ส. เสาวนีย์ คําลิว้ 3 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090103022735 11270

นาง เกษร แกว้ยอ้ม 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2539 67090104008802 11270

นาง เกศ ขวัญโพก 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2547 67090104008803 11270

น.ส. บญุเทยีน กลัยาประสทิธิ์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090104008831 11270

นาง สวัสดิ์ วังครีี 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2538 67090104008832 11270

นาง นุจรี โพธิพ์า 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090104008844 11270

น.ส. ไผ่ คําปัด 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2542 67090104008854 11270

นาง สดุาพร คํามลู 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2547 67090104010590 11270

นาง อรณชิ วังครีี 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2551 67090104015528 11270

นาย ธรีนันท์ กลัยาประสทิธิ์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2554 67090104020531 11270

นาง รัตตกิรณ์ บญุมาวงค์ 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2557 67090104023797 11270

น.ส. ชาลดิา คํามา 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2560 67090104037845 11270

นาง ดําเนนิ แกว้กอง 4 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2560 67090104037846 11270

นาง พสิมัย ยศสพุรม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090105008797 11270

นาง นพเกา้ คํารณุ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090105008801 11270

นาง นูญ คําซา 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2544 67090105008806 11270

นาง เดอืนบา่ย คณูเหงา้ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2532 67090105008826 11270

นาง สพุร วังครีี 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2545 67090105008827 11270

นาง สริมิาศ โยธาธรรม 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090105008829 11270

นาง เสาวภา กลัยาประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2546 67090105008841 11270

นาง เริม่ เข็มดว้ง 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2545 67090105010492 11270

นาง มณีรัตน์ ชยัสริิ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090105022727 11270

น.ส. อําพร นามมะตะ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090105022728 11270

น.ส. บษุบง คําเจยีก 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090105022729 11270

นาง ปราณี ขวัญพุก 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2557 67090105023794 11270

นาง บญุหลั่น คณูเหงา้ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2557 67090105023795 11270

นาง พันพษา ขวัญพุก 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2558 67090105024421 11270

นาง อภสิรา คําผวิ 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2559 67090105025631 11270

น.ส. อภญิญา วังจันทรด์ี 5 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2559 67090105025632 11270

น.ส. บรรจง กนัปี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090106008790 11270

นาง กาญจนา แสวงหา 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2544 67090106008796 11270

น.ส. พรรณี ขวัญใจ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2549 67090106008845 11270

นาง ฉววีรรณ์ คําดี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2550 67090106015545 11270

น.ส. สมพร บญุทองดี 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2553 67090106018676 11270

นาย อนงค์ องิเทพ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2553 67090106018677 11270

นาง ทองเลือ่น บญุเยือ้น 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2555 67090106020681 11270

นาง ไล คําเตา้ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2555 67090106021242 11270

นาย สนุทร ใยขนุทด 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2556 67090106022724 11270
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นาย สรุยิา แกว้อนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ น้ําหนาว น้ําหนาว 2560 67090106037844 11270

นาง ประจวบ อิม่ละออ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2540 67080901008738 07824

นาง สวนิ ไทยประยรู 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2545 67080901008766 07824

นาย สนุทร จําบญุ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2544 67080901008767 07824

นาย บญุยนื ซาสอนตา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2544 67080901008768 07824

นาย บัณฑติ ซาสอนตา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2537 67080901008769 07824

นาง ยิม้ทองออ้ม ซาสอนตา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080901008770 07824

นาง สงวน เชือ้นุ่น 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2544 67080901008774 07824

นาย จันทรพ์รรณ เจรญิพร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080901008775 07824

นาย พศิวงค์ กลว้ยเอีย่ม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2542 67080901008777 07824

นาง บัวสอน เกรยีมดี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2530 67080901008778 07824

นาง รุง่อรณุ ยวงนุ่น 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080901008779 07824

นาย อํานาจ แกว้ตา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080901019482 07824

นาย พงศป์าณัสม์ ศริโิรจนโภคนิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2553 67080901019483 07824

นาง นรัินตร์ สชีมภู 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2553 67080901019501 07824

นาง อารยี์ พรมแดง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080901021844 07824

นาง ละมัย ววิาสขุ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080901021855 07824

นาง จํารอง เทีย่งจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080901021980 07824

น.ส. ระววิรรณ สขุทรัพย์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2559 67080901025763 07824

นาย วศิษิฏ์ เกรยีมดี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2559 67080901025767 07824

นาง ยพุนิ จําปี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2534 67080904008745 07824

นาย สมัย บญุทา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080904008748 07824

นาย ณรงค์ จําปี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080904008749 07824

นาง พงษ์ศริิ ผวิบาง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080904008786 07824

นาง ทฐินัินท สรอ้ยคํา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080904012797 07824

นาง มะลิ คงทพิย์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080904012806 07824

นาย อํานวย หาดซยุทราย 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080904012815 07824

นาง สายพนิ สขุประสงค์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080904012822 07824

นาง อไุร กรอบเพ็ชร 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080904012943 07824

นาย กนิเตยีง บัวแดง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2528 67080904014802 07824

นาย สงบ คงกะพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2554 67080904019907 07824

นาง สมหมาย อฤุทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904021835 07824

น.ส. จําปี มถีกูดวง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904021838 07824

น.ส. อนิทริา มทีกุดวง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904021840 07824

น.ส. มาลี วชิยัตะ๊ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904021842 07824

นาง บญุเรอืน ทองดี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904021981 07824

นาง จติรา ผวิบาง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080104023290 07824

นาง สายเงนิ มผีล 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904023291 07824

นาย ชาลี แกว้มงุเมอืง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080904023292 07824

นาย บญุนํา สายบญุยนื 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080905012858 07824

น.ส. น้ําผึง้ พงษ์ไผขํ่า 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2551 67080905012873 07824

นาย สทิธชิยั ใจชืน่ดี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2554 67080905019908 07824

นาง อําพร นาคสขุ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080905021680 07824

นาย กรกฎ ใจชืน่ดี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080905024062 07824

นาง ประภาพร โพธิศ์รทีอง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080905024060 07824

นาง บญุเรยีม เขยีวออ่น 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2559 67080905025636 07824

นาง บรรจง พลอยบตุร 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2542 67080908008750 07824

นาง นพิภา ศรอํีาขํา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2526 67080908008752 07824

นาง บังอร พ่วงยาม 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080908008753 07824

นาง กญัญา ยงยศ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2544 67080908008764 07824

นาย จํานงค์ ออ่นศรี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080908009064 07824

น.ส. พศิมัย พลอยบศุย์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080908009065 07824

นาย สมนกึ ศรนีวน 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2534 67080908010856 07824

นาง สวาท พัดชา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2542 67080908010860 07824

นาย บญุเรอืง พลอยบตุร 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2544 67080908012884 07824

น.ส. ญาณศิา แกว้ภบูาล 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2549 67080908019485 07824

น.ส. ปรยีมารถ นลิาวรรณ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2554 67080908019910 07824

น.ส. ลลติา นนทะภา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2554 67080908019911 07824

น.ส. กิง่ออ้ บญุยะริ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080908019914 07824

นาง ปราณี จงูใจ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080908021856 07824

น.ส. บปุผา พัฒนาวัลย์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080908021857 07824

นาง เข็มทอง ประทมุพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080908021858 07824

น.ส. ชวนชืน่ ผกูพันธุ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080908024056 07824

นาย เสมยีน พลอยบศุย์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080908024057 07824

นาง สายฝน แจง้ใจ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080101008700 07825
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นาง กําไร แจง้ใจ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080101010827 07825

นาย วเิชยีร พันแจม่ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2558 67080101024435 07825

นาย เชาว์ พันแจม่ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2558 67080101024437 07825

นาย เรวัช โตใย 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2558 67080101024438 07825

นาย สงัด โพธิท์อง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2558 67080101024439 07825

นาง ละมัย ชมนาวัง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080102008691 07825

นาง สมบัติ สาบตุรดี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080102008708 07825

นาง บญุมา ซาสอนตา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2545 67080102008714 07825

นาง แจว้ เอีย่มใย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2551 67080102011425 07825

นาย ประจวบ บญุคํา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2551 67080102018564 07825

นาง เลือ่น พันเพ็ง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080102021130 07825

นาง สงา่ ซาสอนตา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080102021133 07825

นาง สมปาน รักษาศลิ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080102025370 07825

นาง จํานงครั์กษณ์ อวารกจิ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080102037997 07825

นาง ทองจันทร์ บัวรคิาน 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080102037998 07825

นาง บัวทอง จําบญุ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080102038217 07825

นาง หนูเลือ่น มมีงคล 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080102038218 07825

นาง มะลวิรรณ บญุมาตร 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080102038219 07825

นาง นารี พันธุจั์นทร์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080105009873 07825

นาย ชํานาญ สรุนิทรต์า 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080105012604 07825

นาง นรศิรา รอดไพร 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2550 67080105012626 07825

นาง บบุผา วันเมอืง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080105012633 07825

นาย ไพฑรูย์ เทยีมเพ็ง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080105012651 07825

นาง สายพณิ กระวัน 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2551 67080105012657 07825

น.ส. ดอกไม ้ สงเปลอืย 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2556 67080105023332 07825

นาง โสภรี์ สรุนิทรต์า 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2557 67080105023906 07825

น.ส. พยอม หาดี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080105025373 07825

น.ส. พนตินันท์ เทยีมเพ็ง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080105025616 07825

นาง ศริอิร เกยีรตสิกลุวัฒน์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080106008683 07825

นาง สายฝน อยูเ่ย็น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080106008689 07825

นาง จนิตนา เจยีมจํารัส 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080106008693 07825

นาย อทัุย ถมยา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080106008695 07825

นาย วมิล บญุคํา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080106008696 07825

นาง บังอร สวนสขุา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080106012870 07825

นาย เชดิ พันธุส์วุรรณ์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2525 67080106012880 07825

นาง สงัเวยีน คงคาหาญ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2548 67080106019756 07825

นาย วชิยั บญุนาค 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080106021123 07825

นาง หนึง่ บญุมี 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080106021124 07825

นาง สนทิ สะโมสร 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080106021125 07825

นาย ประกอบ พรมศรี 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080106025371 07825

นาง สํารวย สขุเกษม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080106025374 07825

น.ส. อํานวย สงัทพิย์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080106025585 07825

นาง ทรัพย์ บญุป้อง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080106025617 07825

น.ส. ฤทัย แซก่งั 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080106025724 07825

นาง สายหยดุ เตชะปัญญา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080108008718 07825

นาย ทองดี ชรัิมย์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2525 67080108012837 07825

นาง วารี วงศว์รรณา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080108012840 07825

นาง สมยงค์ สนุทรประทมุ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080108012844 07825

นาง ทเุรยีน ทองลว้น 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080108012846 07825

นาง หนูพัน มหาหงิค์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080108012883 07825

นาง จํารัส มะลอิอ่ง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2551 67080108018565 07825

นาย สมชาย เทพารักษ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080108025586 07825

น.ส. เครอืวัลย์ คงเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2561 67080108038264 07825

น.ส. เทพทพิย์ โพธากลุ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2561 67080108038265 07825

น.ส. ขันเงนิ อาจหาญ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080201002057 07826

นาง ยพุนิ สงิหล์อ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080201010616 07826

นาง อรสา ชยัวงค์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080201010617 07826

นาง ขวัญยนื สเีต็ม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080201012597 07826

นาง นงนุช เหลอืงหรัิญ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080201020832 07826

นาง สมคดิ คําพาลักษณ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080201024454 07826

นาง กรรณกิา บัวตมู 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2546 67080202012611 07826

นาง สนุีย์ มณีแกว้ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2546 67080202012629 07826

นาง พยงุ โพธิอ์อ่ง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080202013577 07826

น.ส. ปอง แซไ่ล ้ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080202013580 07826

นาง หลัง บญุเพชร 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080202013581 07826



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง บญุชว่ย กําจัดโรค 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080202013582 07826

นาง น้ําตาล คําภเูงนิ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080202013586 07826

น.ส. ศภุกาญจน์ เอีย่มฉ่ํา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080202013587 07826

น.ส. สมหมาย ดอกแขมกลาง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080202022998 07826

นาง สหพร บญุนาค 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080202023003 07826

น.ส. สภุาภรณ์ อํา่ปั้น 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080202024450 07826

นาง นติยา ไมแ้พน 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2559 67080202025589 07826

น.ส. จริาพร ชอบเรยีบรอ้ย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080202037618 07826

นาง พัชรนิทร์ ยตุธิรรม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080202037619 07826

นาง มาลี โพธิอ์อ่ง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080203000179 07826

นาง ปราณี โพธิท์อง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080203012634 07826

นาง ฉลวย สนิมา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2538 67080203012639 07826

นาง เพ็ญประภา พาณชิยส์ทุธคิณุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080203012645 07826

นาง ไพวัลย์ บญุสนุ่น 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080203012655 07826

นาง พวงพยอม จันทรอํ์าไพ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080203013121 07826

นาง เกรยีงไกร พาณชิยส์ทุธคิณุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2554 67080213019906 07826

น.ส. สายพณิ กวัโพชยั 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080204000565 07826

นาง ธันยพร บญุเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080204000595 07826

นาง กญัญา ไกรษร 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2537 67080204012658 07826

น.ส. ทรัพย์ เฮงสิ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080204012663 07826

นาง สําเนียง บญุเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080204012668 07826

นาง สมพร ภมูี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080204012674 07826

นาง จําลอง ทักษิณ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080204012679 07826

นาง สนิ ทักษิณ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2557 67080204023597 07826

นาง ธมนลักษณ์ นงบาง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080204038009 07826

นาง วรรณา กางกรณ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080205012683 07826

นาง นันฐกิา เปียนคร 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2540 67080205012698 07826

นาง ปราณี กางกรณ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2544 67080205012704 07826

นาง ประไพ ศรลีา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080205012715 07826

นาง นงนุช ฤทธิบํ์ารงุ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2544 67080205012721 07826

นาง พยอม นุชนุ่ม 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080205021781 07826

นาง สรัุตน์ ภมูี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080205021783 07826

นาง มณีรัตน์ สาบดุดี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080205021785 07826

นาง รุง่ทพิย์ มว่งทอง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080205022435 07826

น.ส. วรรณนสิา เพชรอนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080205022999 07826

นาง กติตธิัช ไทยป้อง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080205024452 07826

นาง พัชรี ลอเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080205038008 07826

น.ส. สวุรรณ์ น้ําดอกไม ้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080206000120 07826

นาง ณัฎฐา ไผแ่กว้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080206013594 07826

นาง รัตนา จันทรอ์อ่น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080206019413 07826

นาย ดเิรก โพธิพ์ุ่ม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080206019468 07826

น.ส. พมิพล์ภัส ดษิสวรรค์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080206019470 07826

นาย บัญชา ชยัศริิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2557 67080206023596 07826

นาง แพนณภัทร สรอ้ยสนธ์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080206024453 07826

นาง วันเพ็ญ พูลเกษม 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080207008737 07826

นาง สมร บัวรคิาน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2538 67080207012762 07826

นาย ฉลวย นิม่พานชิย์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2537 67080207012768 07826

นาง สมคดิ บตุรดี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2551 67080207013677 07826

นาง ศริพิร บตุรดี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2551 67080207013679 07826

นาง รัตนา คํามี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080207014792 07826

นาง กิง่ดาว ชว่ยบตุรดา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080207019336 07826

นาง อนงค์ ชว่ยบตุรดา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080207024455 07826

นาง นงลักษณ์ จันทรป์ระทมุ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080207038166 07826

น.ส. อษุา อภชิาติ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080207038167 07826

นาย ประวงิ บญุหนิทอง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080208012786 07826

นาย ประดษิฐ์ พวงสายหยดุ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2539 67080208012788 07826

นาง นกแกว้ สอนเวช 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080208012841 07826

นาง ดํา กอ้โพชยั 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080208012849 07826

นาง อรอมุา อิม่ใจ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080208012853 07826

นาง คําวัน พชืพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2539 67080208012862 07826

นาง ดวงใจ สอนเวช 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080208012871 07826

นาง สน่ัน จําปาทิ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080208012877 07826

นาง ลัดดา ยศสมบัติ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080209012898 07826

นาง สํารวย อนิทรป์ระสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2547 67080209012913 07826

นาย มนัส ยศสมบัติ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2529 67080209012922 07826
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นาง ปราณี โพธิแ์จม่ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080209020836 07826

น.ส. ศรินัินท์ ขวัญอยู่ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2559 67080209025590 07826

นาย อบุล โหงทอง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080210008747 07826

นาย ประเทอืง สงิหเ์ถือ่น 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2535 67080210008776 07826

นาย สํารวย มิง่สมร 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080210010844 07826

นาย จรญู สงิหเ์ถือ่น 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2535 67080210012949 07826

นาย พา ออ่นศรี 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2535 67080210012960 07826

นาง บญุหลาย โยงรัมย์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080210020833 07826

นาง สพุจน์ ศรปีระเทอืง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2558 67080210024449 07826

นาง พรทพิย์ สงิหเ์ถือ่น 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080210037617 07826

นาย ไพโรจน์ คงสขุ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080211000091 07826

นาย มนตรี คงสขุ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2540 67080211013132 07826

นาง ยพุนิ เทีย่งแจง้ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080211013698 07826

นาย มานะ โตจอ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2537 67080211013700 07826

นาย ทองคํา ฤทธิน์อ้ย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080211013703 07826

นาง นศิารัตน์ วังสําเภา 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080211020830 07826

นาง แหวน ฤทธิน์อ้ย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2559 67080211025587 07826

นาง พยงุ พุ่มกลอ่ม 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080212012968 07826

นาง ขวัญเรอืน สขุอรา่ม 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080212012975 07826

นาง สําเหร่ สรอ้ยสวุรรณ์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2546 67080212012983 07826

นาง ฉมัยพร พลโฮม 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2534 67080212013021 07826

นาง ทองสขุ ทารวิงค์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2536 67080212013711 07826

นาง นงลักษณ์ พุกนวน 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080212020837 07826

น.ส. ชนัญชดิา ใจรัก 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080212020838 07826

น.ส. ธัญวรัตม์ รณุมา 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2557 67080212023627 07826

นาง พยงุ ขาวเขยีว 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2534 67080212025851 07826

น.ส. สภุาลักษณ์ มว่งไทย 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2560 67080212038010 07826

นาย เทพ ชมชา 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080213000396 07826

น.ส. ลิน้จี่ ราชประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080213013717 07826

น.ส. อทัุย ราชประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080213013721 07826

นาง พยอม วงษ์เคีย่ม 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080213019334 07826

นาง ธานี เรอืงภญิโญ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2555 67080213020828 07826

นาง วรัิตน์ กาเหวา่ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080213023000 07826

นาง เฟ่ืองฟ้า เหมอืนเผา่ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080213023002 07826

นาง พกิลุ ถงึใจ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2557 67080213023598 07826

นาง สายใจ กลํา่สกลุ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080214000146 07826

นาง สาคร ลอยเมฆ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2542 67080214000152 07826

นาง บญุชู ป่ินวเิศษ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080214013054 07826

น.ส. มณี ปัญญาสงู 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080214013730 07826

นาง อไุร กลิน่บญุมา 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2548 67080214013733 07826

นาง จําลองลักษณ์ แยม้สวน 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2543 67080214013755 07826

น.ส. เนาวรัตน์ ละมลูนอ้ย 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080214013757 07826

นาง บํารงุ อนิทรพ์รม 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080214013760 07826

นาง สกุญัญา ยตุธิรรม 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2550 67080214013770 07826

น.ส. มัทนียา พาณชิยส์ทุธคิณุ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2556 67080214021771 07826

นาง เพยีว ป่ินวเิศษ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2559 67080214025591 07826

นาย สายชล สขุวานชิ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2541 67080215002231 07826

น.ส. จํานงค์ เสง็เอีย่ม 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2545 67080215013773 07826

นาย เทมิ เสง็เอีย่ม 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2541 67080215013774 07826

นาง สมคดิ พุกสขุ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2537 67080215013776 07826

นาง เรณู โชตชิว่ง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080215013782 07826

น.ส. มะลัยพร บัวงาม 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2549 67080215013787 07826

นาง ทองสมบรูณ์ แสนแกว้ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080215019332 07826

นาง วันเพ็ญ กองธรรม 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัไมแ้ดง 2553 67080215019467 07826

นาย คําปลวิ เสนผาบ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080301012636 07827

นาง สายสวาท เกตสุวุรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080301012643 07827

นาง สมจติร แกว้ลาด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080301012650 07827

นาง ทองอนิทร์ เพชรกณัหา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080301012656 07827

นาง มะนดิา ศรลีะออง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080301012676 07827

นาย แหวน บรุนีอก 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080301012681 07827

นาย ทองอยู่ นลิผาย 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080301012684 07827

นาย ยทุธนา วงษ์สมบัติ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080301025530 07827

นาง คําภู ฉมิพลี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080301025531 07827

นาง สรุนิทร์ ศรนีอก 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080301037988 07827

นาง รัฐนันท์ กําไธสง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2542 67080302002431 07827
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นาย ธัญเทพ บตุรบญุชู 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2542 67080302012692 07827

นาง จํารัส วสินุทร์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2537 67080302012699 07827

นาย สรุยิา ไทยประยรู 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080302012708 07827

นาง สาคร ขลังวชิา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2539 67080302012714 07827

นาง ทองคํา คําศรี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2542 67080302012723 07827

นาง เข็มทอง คําศรี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2542 67080302012728 07827

นาง แสงจันทร์ ดจีอม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2543 67080302012736 07827

นาง ทองใบ จันทวงษา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2549 67080302012745 07827

นาง ผอ่งฉวี กลางโนนงิว้ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2549 67080302012752 07827

นาย สรุยิัน คําพา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080302037989 07827

น.ส. ธัญญากร ภธูร 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080302038248 07827

นาง อรพนิ แกง้คํา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2550 67080303012757 07827

นาง อําพร เกตเุพ็ชร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2549 67080303012771 07827

นาง วันชลุี แสงเสน 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080303012777 07827

นาย ณรงค์ สรอ้ยวเิชยีร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080303015388 07827

นาย ไสว พรมมะลหิอม 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080303015391 07827

นาง ประกอบ กองมา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080303023014 07827

นาง กานตมิา กลางโนนงิว้ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080303023476 07827

นาง จันทรกานต์ จันทรพ์รมมา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080303023477 07827

นาง มาลัย พลอยบตุร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080303025242 07827

นาย ประสทิธิ์ สอนชา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2540 67080304008785 07827

นาย มอ่ม เฉียบแหลม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2545 67080304012785 07827

นาย สายยัน แจม่แจง้ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2543 67080304012790 07827

นาง นภัสสร ตะปะจํา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080304012794 07827

นาง กฐษินา รักษาศลิ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2548 67080304012798 07827

นาง วรยิา บัวฉมิ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2545 67080304012800 07827

น.ส. ประมลู พรหมลัทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080304023479 07827

นาย สวัสดิ์ บญุเตมิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012795 07827

นาง สมปอง ทองสมัฤทธิ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012803 07827

นาง แจว้ แกว้มา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012810 07827

นาง รําพัน มาทอง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012813 07827

นาง เล็ก นามประเสรฐิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012818 07827

นาง บญุทํา สารารัตน์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080305012823 07827

นาง สวุรรณี สวุรรณผวิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080305015443 07827

นาง ธัญพร เพยีงพมิาย 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080305024107 07827

นาง วันเพ็ญ ประเสรฐิสนิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080305025243 07827

นาง หนูนัน ลลีา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2535 67080306006157 07827

นาง กรรณกิา บตุรา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080306006199 07827

นาง เพ็ญศรี หมืน่ออ่น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080306012829 07827

นาง ลําดวน คําสขุ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2540 67080306012831 07827

นาง ดอกรักษ์ มงกฏุทอง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2548 67080306012832 07827

นาง มะลัย จันทรพ์รมมา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080306012834 07827

นาง จันทรเ์พ็ง อนิทะมาตร 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080306015444 07827

น.ส. สรุรัีตน์ จันทรง์าม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080306023478 07827

นาง เฉลมิ ใจหนัก 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080306025249 07827

นาง น้ําฝน กลิน่หวาน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2536 67080307012835 07827

นาง เพลนิตา ตาลี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2537 67080307012838 07827

นาย ประสาร ชะตาชน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080307012842 07827

นาง สายทอง พสิฐิบญุนันท์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080307012857 07827

นาง สพัุฒน์ อิม่ละออ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080307012861 07827

นาย นมิติร ขนุศรี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080307023009 07827

นาง มานติย์ วงเดอืน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080307037986 07827

น.ส. ทพิวรรณ ประดับทอง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2561 67080307038278 07827

นาง จวง ชยัมาลา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2550 67080308002538 07827

นาง สมจติ คํานวน 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080308012865 07827

นาย ซอ้น กศุลธรรม 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080308012902 07827

นาง ทองขาว สวัสดี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080308023260 07827

นาย อํานวย อํา่เชยีง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080308025740 07827

น.ส. จติราพร ทองสขุดี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080308025741 07827

นาง บัวผัน วรีะนาวนิ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080308037702 07827

นาง อมัรา กลุจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080308037704 07827

น.ส. อไุร ศรสีง่ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080308038099 07827

นาย สมชาย ขวัญจอม 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2561 67080308038276 07827

นาง ธติมิา เสรฐิศรี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2561 67080308038277 07827

นาง ไพวรรณ์ แกว้พวง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309000284 07827
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นาง ยพุนิ รปูจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309012917 07827

นาง จลุ บัวกลอง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309012920 07827

นาง ยพุนิ จพุมิาย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309012923 07827

นาง คงชนก บํารงุไทย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309012928 07827

นาง บัวผัน ชาเพ็ง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2548 67080309012936 07827

นาย คําภรี์ ซาเพ็ง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080309012938 07827

น.ส. พรรัตน์ รปูจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080309023005 07827

นาย บญุเลศิ แกว้เวยีง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080309023007 07827

นาง สมปอง พลถนอม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080309023259 07827

นาง จรุรัีตน์ นติยร์อด 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080309037985 07827

นาย จํารัส บดุดคีง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2537 67080310000076 07827

นาย สนุทร น่วมภู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2541 67080310012956 07827

นาง บัวลา อุน่ใจ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2536 67080310012966 07827

นาง สดุใจ ไชยรักษ์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080310012970 07827

นาง อําไพร วนานนท์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2545 67080310015459 07827

น.ส. ขวัญฤทัย น่วมภู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080310015468 07827

นาง สําราญ ไทยประยรู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080310015471 07827

นาย สมบัติ กอนนาค 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2543 67080310016999 07827

น.ส. สนุษิฐา สาระรัตน์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080310024104 07827

น.ส. สณีุ อบมาลี 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2558 67080310024432 07827

นาง สําเรงิ เสอืป่า 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080310038023 07827

นาย บญุยงค์ สมจัดหา 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2545 67080311000189 07827

นาย ทองสขุ บญุชยั 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2540 67080311000203 07827

นาง ละมัย หาดแมน 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2550 67080311000455 07827

นาย ป่ัน สารารัตน์ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080311015478 07827

นาย เสน่ห์ ถองทอง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2540 67080311015480 07827

นาย จรัญ ถาวรศรี 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2550 67080311015486 07827

นาย ตมิ คําแพง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080311023004 07827

นาย บรรจง ถาวรศรี 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080311023013 07827

นาย อมร ศรนีลิแกม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080311025501 07827

นาย นงคนุ์ช แพงพุฒ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080311025502 07827

นาง สมร วงศส์วุรรณ์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080312000776 07827

นาย ปาน ครา้มมี 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2534 67080312008080 07827

นาง บญุจันทร์ ลอือา้ย 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080312015490 07827

นาง สมใจ ฉ่ํารัศมี 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2534 67080312015493 07827

นาง สํารวย สาอตุม์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2534 67080312015495 07827

นาย ลําพันธ์ ลํา่ขอ้ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080312015496 07827

นาย ธงชยั หมไีข่ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2545 67080312015498 07827

นาย ประกอบ พันอึง่ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080312015499 07827

นาง ปราณี ลํา่ขอ้ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080312023255 07827

น.ส. พัชรนิทร์ พึง่ตน 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080312025241 07827

นาง นอ้ง รักษาโพธิ์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080313013130 07827

นาง อรอมุา เบา้กลุ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080313025246 07827

นาย วันดี รักษาศลิ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080313025247 07827

นาย สายทา จันเดีย่ว 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080313025248 07827

นาง สจุติรา แกว้เวยีง 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080314000077 07827

น.ส. ญาดา อทุรดัน 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080314000333 07827

นาง อนันต์ ศรอีา่งทอง 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2540 67080314015507 07827

น.ส. สายฝน เหลา่รอด 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080314025529 07827

น.ส. พรประสงค์ เหลา่รอด 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080314025739 07827

นาย วัง อตุมะ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080315015535 07827

นาย ชว่ง ปราณี 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2538 67080315015538 07827

นาย สนทิ ใจดี 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2537 67080315015541 07827

นาย เพิม่ เกษาอาด 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080315015550 07827

นาย บญุ แสงจันทร์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080315015551 07827

นาง ลัดดาวรรณ์ สนีอก 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080315023263 07827

นาย ประยทุธ เหลา่กาสี 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2558 67080315024433 07827

น.ส. ยพุนิ บญุมา 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080316013020 07827

นาย บญุเพิม่ เทศบํารงุ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2546 67080316013029 07827

นาง สมสาย สงวนเผา่ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080316013033 07827

นาย เกยีรตศิักดิ์ แกว้กลา้ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080316015553 07827

นาย จําปี อนิหงษา 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080316023257 07827

นาย ละมัย ชยันติย์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2557 67080316023756 07827

นาง ภาวณีิ บญุธรรม 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080316037621 07827

นาง คําพันธ์ วงคว์ลิัย 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080316037995 07827
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นาย ทองอยู่ จําปาทพิย์ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2536 67080317012892 07827

นาง มว๋ย โพธิอ์อ่ง 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2544 67080317012895 07827

นาย สรุพงษ์ แสนวัฒน์ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080317012900 07827

นาย สมศักดิ์ โพธิอ์อ่ง 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080317012910 07827

นาย เขยีน สงิหช์าติ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080317012915 07827

นาย ทองดี วงษ์สวา่ง 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080317012927 07827

นาย สฤษดิ์ เป่ียมมี 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2549 67080317012930 07827

นาย ศรนีวล ถนอมเผา่ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2551 67080317015563 07827

นาย สวดิ แป้นเพ็ชร์ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080317016996 07827

นาง แตง่ ชมสสีด 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2556 67080317023262 07827

นาง วันนา ขนุราช 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080318010419 07827

นาง รําพงึ มาตยว์งษ์ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2561 67080318010846 07827

นาง ปัด ชาเวยีง 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080318012937 07827

นาง มา สาพมิาย 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080318012941 07827

นาย ปรชีา พัดสารกิร 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2547 67080318012955 07827

นาย สมศักดิ์ ศรทัีศน์ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2549 67080318012972 07827

นาย ประยงุ ชมสขุ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080318025499 07827

นาง รัญ ขนุราช 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2559 67080318025532 07827

นาง รวง ศรสีะเดช 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080318037622 07827

นาง ยภุารัตน์ เกษีสงัข์ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน หนองแจง 2560 67080318037994 07827

นาง สมจติร มลูเมอืง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2551 67080401000163 07828

นาง ชดิ ทองโสด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401000178 07828

นาย สรุยิงค์ เสวสิทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080401008733 07828

นาง เสมอืน เสีย้มแหลม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2550 67080401014909 07828

นาง นูน ไขขนุทด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2550 67080401014911 07828

นาย สมหมาย ไขขนุทด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2550 67080401014915 07828

นาง นุช ครเูกษตร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401014920 07828

น.ส. กรองทอง จนิพละ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2551 67080401014922 07828

นาย สมบรูณ์ ลาน้ําเทีย่ง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080401015274 07828

นาง วรัญญา บญุมา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080401015278 07828

นาง นวย ผมงาม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401015974 07828

นาง รัตนา นุขนุทด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401015976 07828

นาง บญุชว่ย ปักโคทานัง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018596 07828

น.ส. สมุาลี สมีาวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018598 07828

นาง พลิาพันธุ์ ปะตติัง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018600 07828

นาง กรองแกว้ จําปาทอง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080401019982 07828

นาง ทองเลือ่น จันทรข์าว 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080401021274 07828

นาง หฤทัย กองสงคราม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080401022476 07828

น.ส. ลําพร อนิสวุรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080401023677 07828

นาง แดง กองสงคราม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080401023678 07828

นาย วโิรจน์ กฤษวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2560 67080401038147 07828

นาย มานติย์ ป่ินขนุทด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2560 67080401038148 07828

นาง ติม๋ สหีาวัตร์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2536 67080402008728 07828

นาง อญัชนั ไชยเขยีว 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2544 67080402008729 07828

นาง ประสทิธิ์ จันทรส์วยดี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2546 67080402008732 07828

นาง สนทิ โสขมุา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2538 67080402011793 07828

นาง แพง ศรภีู่ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2538 67080402011794 07828

นาง อรทัย ไขขนุทด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2536 67080402019941 07828

นาง สงัวาลย์ แขขนุทด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080402021277 07828

นาง สายทอง มะโนนอ้ม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080402021328 07828

นาง เบา้ สงิหบ์ญุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080403011795 07828

นาง ประสทิธิ์ โสมกา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2547 67080403011796 07828

นาง สายพณิ ดาวเรอืง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080403011798 07828

นาง สนุทร ละคํา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080403011799 07828

น.ส. วไิลพร พวงสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080403019942 07828

นาง มาลี สายนวลเวช 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080403019944 07828

น.ส. สพุรรณี กา้นพลู 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080403021280 07828

น.ส. สายฝน ป้อมสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080403021284 07828

นาง ทอง หมืน่พงษ์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080403022477 07828

น.ส. กรองจติต์ สทีอง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080403022515 07828

นาย อดศิักดิ์ จันทรอ์นิทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080403023683 07828

นาย ปวรศิ นอ้ยเกดิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080403023685 07828

นาง จฬุาลักษณ์ ป้อมสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080403025254 07828

นาง มณี กนัเดนิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080403025255 07828

นาง บังออน พุทธศรี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080404011801 07828
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นาง ซอ่นกลิน่ เอีย่มใย 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080404011802 07828

นาง เสนอ ทองไทย 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021137 07828

นาง เล็ก สายหยดุ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021286 07828

นาง ทวี สรุวิงษ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021287 07828

น.ส. สงา่ สมิมา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021289 07828

น.ส. ปารฉัิตร พมิพสิยั 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021290 07828

นาง ธัญชนก ดนตรี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080404021292 07828

นาง องัคณา สมาธมิงคล 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080405011803 07828

น.ส. มานติา ศรอีดุม 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2545 67080405011807 07828

นาง จํานงค์ อนุภาพ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080405019947 07828

นาง พัก คงคาหาญ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080405021295 07828

นาย พสิษิฐ์ อนุายา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080405021297 07828

นาง ภาวณีิ ป้อมสวุรรณ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080405023679 07828

นาย ชอบ บญุนาค 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2543 67080406011808 07828

นาง ไพรัช พรรษา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2534 67080406011809 07828

นาย ณรงค์ ศรสรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080406011810 07828

นาง บญุธง หาญแกว้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2543 67080406011811 07828

น.ส. ยพุนิ บญุสวัสดิ์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080406011812 07828

นาง จรูี มลูดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2536 67080406011813 07828

นาง ถนอม ดาวแจง้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2534 67080406011814 07828

นาย สวาส แสงสงคราม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2547 67080406011815 07828

นาง พัชรพร สภุศร 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080406019948 07828

นาง ปารชิาติ หาญแกว้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080406019949 07828

นาง กญัญา แกว้กญัญา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080406021299 07828

นาง ฉลวย สนุียะกลู 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2537 67080407011816 07828

นาง ธัณญาภัทร นันทวรรธนะ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2547 67080407011817 07828

นาย คํารณ โพธิทั์ย 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080407017101 07828

นาง ยพุนิ ลาน้ําเทีย่ง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080407019951 07828

น.ส. พรรณี จันน้ําคํา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080407019952 07828

นาง บัวทอง พรรณโกสมุ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080407021301 07828

น.ส. ทัศนีย์ ดา่นแกว้ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080407021305 07828

น.ส. ชญัญา ปาละตา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080407022479 07828

นาย ศรนรนิทร์ คําอว้น 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080407025155 07828

นาง สมัผัส จากโคกสงู 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080407025156 07828

นาง วันดี พวงทอง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2546 67080408011820 07828

นาง สมนกึ ลังดา่นจาก 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2537 67080408011821 07828

นาง รัชนี คํามี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2528 67080408011822 07828

นาง นงนุช บญุเจดิ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080408011823 07828

นาง อรณี พูนศรี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080408021307 07828

น.ส. ดาวเรอืง แผน่ทอง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080408021308 07828

นาง กหุลาบ คงเมอืง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080408022481 07828

นาง ยนุี สดุสวาสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080408025256 07828

นาย สปัุน บญุหลา้ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2530 67080409011824 07828

นาย ชํานวน มารอด 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2526 67080409011825 07828

นาย สานติย์ กําเนดิบญุ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080409011827 07828

นาง จําปี เทพจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080409011828 07828

นาย สวุรรณ ทองลี 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080409011829 07828

นาย บญุเรยีง ศรสีขุ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018668 07828

นาง ทองปาน สรุาช 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080409021311 07828

นาง จันทรแ์รม สมีาวงษ์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080410019955 07828

นาย จรัญ อูป่ระเสรฐิ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021135 07828

นาง สมรดิ หมวดสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021279 07828

นาง ปราณา ศรลีาดี 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021312 07828

น.ส. อรวรรณ โกศล 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021313 07828

นาง ศรนีวล นาชนิ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021314 07828

นาง ระเบยีบ สทีา 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021317 07828

น.ส. สมพร เชยอํา่ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080410021318 07828

นาง สมจติร สรุวิงษ์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080410023270 07828

นาง ฐติพิร โสภา 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2558 67080410024523 07828

น.ส. สมคดิ กาเวสงู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080410025154 07828

น.ส. ดวงดาว ศรชียั 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080411011832 07828

นาย ฉลวย ธรรมวงษ์ศรี 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080411011833 07828

น.ส. นภัทร ศรชียั 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080411019959 07828

นาง วญิํู สหีาวัตร์ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080411021275 07828

นาง ภัทรพร คลา้ยหอม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080411022525 07828
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นาย รวม เม็ดทองหลาง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080411023266 07828

นาง มรดิา สยีางนอก 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080411025157 07828

นาง สากล ธรรมวงษ์ศรี 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080411025536 07828

นาย สมบรูณ์ กองสงูเนนิ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2547 67080412011835 07828

นาง บญุชู มารอด 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080412011836 07828

นาง บัวเรยีน วภิาผา 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080412011837 07828

นาง สมภาร วรชนิา 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080412011838 07828

นาง กฤตยา รุง่ชลสทิธิ์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2550 67080401014941 07828

น.ส. กมลรัตน์ คําภมูี 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080412019960 07828

น.ส. เกศรนิ แกน่เสา 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080412021321 07828

นาง จันทา ยทุธการ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080412021324 07828

น.ส. หนูนา คําภมูี 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080412021325 07828

นาง พัทธนันท์ มคีลา้ย 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080412022484 07828

นาง รัชนีย์ อยูส่นอง 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080412022485 07828

น.ส. อภันตรี ภปู้อง 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080412022526 07828

นาง ทองบาง ทานน้ํา 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080412023682 07828

น.ส. ขวัญใจ ชนะคา้ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2558 67080412024434 07828

น.ส. ตตยิาภร บญุเทีย่งตรง 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2560 67080412038146 07828

นาง ศริพิร แกน่พทัิกษ์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018601 07828

นาง พรทพิย์ สาระวัน 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080413018602 07828

น.ส. อมรรัตน์ คําพร 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080413021329 07828

นาง สําอางค์ ธรรมวงษ์ศรี 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080413021331 07828

นาง เนาวรัตน์ เชือ่มขนุทด 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080413023267 07828

นาง ประทมุ นนทข์นุทด 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2560 67080413038144 07828

นาง ประนอม งว่งกลางดอน 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2560 67080413038145 07828

นาง สมศรี ทามาศ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080414011841 07828

นาง สปุรยีา ตาลตน้ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2552 67080401018665 07828

นาง กรกช แสนดี 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2543 67080414019964 07828

นาง รัชนี ตน้ทอง 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080414019965 07828

น.ส. กนกวรรณ คะชาแกว้ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080414019966 07828

น.ส. แหมม่ คณุประทมุ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021333 07828

นาง สมพัตร มนิทขัด 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021334 07828

นาง ละออง เสนรักษ์ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021335 07828

น.ส. ฉววีรรณ สรุะภี 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021336 07828

น.ส. มาลัย คะชาแกว้ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021337 07828

น.ส. อรวรรณ พรมเจรญิ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080414021338 07828

น.ส. หนูกนั ศลิาโล ้ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080414025737 07828

นาง เตอืนใจ บญุสอาด 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2559 67080414025738 07828

นาง นวลวรรณ หอยทอง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2545 67080415011846 07828

น.ส. กาญจนา ยะเสน 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080415019968 07828

นาง มณี บรุนิสชุาติ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2554 67080415019969 07828

น.ส. อมุารนิทร์ บรุนิสชุาติ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080415021340 07828

น.ส. ธนาภรณ์ บัวคุม้ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080415021342 07828

น.ส. เกษร ประไพเมอืง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080415021746 07828

น.ส. ศศธิร ศริผิอ่ง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080415022615 07828

นาง ศศนิภิา สงิหโ์อ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080415022616 07828

นาง บัวลม สหีาฤทธิ์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080415023759 07828

นาง ฉันทนา พักตรใ์ส 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2536 67080416011848 07828

นาง ณชิาภัทร อบสนุทร 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2539 67080416011849 07828

นาง หนูหมอ่น นานใส 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2548 67080416011850 07828

นาง แสงดาว สมสาย 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2551 67080416014907 07828

นาง ยพุนิ ปัดมา 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080416021343 07828

น.ส. นงลักษณ์ โพธิช์ยั 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2557 67080416023760 07828

นาง ราตรี ประทมุสตูร 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2538 67080417011851 07828

นาง สงบ สขุทรัพย์ 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080417011852 07828

นาง สนม ทองไทย 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2538 67080417011853 07828

นาง จํานงค์ พลอยวลิัย 17 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2541 67080417011854 07828

น.ส. นรนิทร์ ยังไพบลูย์ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080401015971 07828

นาง ลมัย โคน้ลิน้ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2553 67080418019975 07828

น.ส. อญัชลี จันทรส์วยดี 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080418023268 07828

นาง สมบรูณ์ ฟุ้งสขุ 18 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2556 67080418023269 07828

นาง ดาวเรอืง ลงผวิ 19 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2542 67080419011857 07828

นาง ประเสรฐิ อน้เวยีง 19 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080419011858 07828

นาง เตอืน ประชมุ 19 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2549 67080419019977 07828

นาง บรรจง กาลจักร์ 19 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080419021138 07828
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นาง สาหรา่ย ใจคํามลู 19 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน กนัจุ 2555 67080419021139 07828

นาง พยนตท์พิย์ โมงขนุทด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080501006379 07829

นาง ทองคํา หอมสมบัติ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080501010623 07829

นาง บญุรอด สงิหไ์พร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2548 67080501012599 07829

นาง อรทัย จา่งกนั 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080501012652 07829

นาง ศริวิรรณ โคกสนีอก 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080501013729 07829

นาง ดาวลอย แกน่ทรัพย์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501018892 07829

นาง เข็มทอง สําราญพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019518 07829

นาง สาคร โหงทอง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019519 07829

นาง โสภา อว้นแกว้ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019521 07829

นาง สมคดิ บญุยง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019522 07829

นาง อารยี์ สขุแจม่ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019534 07829

นาง ลักษิกา มณฑาทพิย์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019537 07829

นาง รําพงึ ระนาดแกว้ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019538 07829

นาง ราตรี อาศาสตร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019542 07829

นาง เบ็ญจมาศ บํารงุจนี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019543 07829

นาง ภริมย์ ธงภักดิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080501019611 07829

น.ส. พุดซา เพ็งสําฤทธิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080501023405 07829

นาย หสักนึ คําสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080501023406 07829

นาย คอย บญุรอด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080502000038 07829

นาย พรหม ฤทธิเ์ทพ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000237 07829

นาย สชุาติ ยนืยง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000238 07829

นาย ไพรัช รุง่แจง้ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000298 07829

นาย สวัสดิ์ อุน่ทอง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000362 07829

น.ส. จํารญู สมมณี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000366 07829

นาง ไพรวรรณ ระยา้ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502000453 07829

นาง สดุา พน้ทกุ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000561 07829

นาย ฉัตรชยั ป้องหา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502000587 07829

นาง ทองเหลา ศรเีดช 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080502000732 07829

นาง บญุเรอืน ทองทับ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502013747 07829

นาย สดใส หงษ์สงิทอง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080502013777 07829

นาง นันทน์ลนิ มั่นอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080502013811 07829

นาย สวาท ลาภขนุทด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2536 67080502013813 07829

นาง ปทติตา เจรญิสขุ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502013858 07829

นาง จันที บญุมี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502013876 07829

นาง ดวงทพิย์ ยอดวัตร 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080502013890 07829

นาง สมุาลี ภูส่ทีอง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2532 67080502013891 07829

นาย สวุทิย์ สขุเรอืง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2525 67080502013894 07829

นาง ตอง ฮวบกลํา่ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2535 67080502013897 07829

นาย สมคดิ บญุรอด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080502014089 07829

นาง วรษิา เนตรพลับ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2541 67080502014092 07829

นาย สมาน เนตรพลับ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080502014094 07829

นาง เรยีม อบพล 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502014097 07829

นาง เพ็ญศรี ทองรอด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080502014100 07829

นาง มณี วันเชยีง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080502014101 07829

นาง บญุเรอืน โฉมฉาย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080502014103 07829

นาง ทองคํา คณูคํา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080502014115 07829

นาย สมนกึ วันเชยีง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080502014117 07829

นาง อําพร เลือ่นลอย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502014430 07829

นาง คําพัน เวยีงวเิศษ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502014431 07829

นาย ชาญชยั ยนืยง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080502019544 07829

นาง สมหมาย ยนืยงค์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080502023407 07829

นาง คําใหล สงิหเ์รอืง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503000124 07829

นาง รัศมี งามสงวน 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503000750 07829

นาง จําลอง สขุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014913 07829

นาง ประไพร นุชทรวง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014918 07829

นาง บญุจันทร์ ธนวริยิกจิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014921 07829

นาง ละเอยีด มะคะวนิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014923 07829

นาง ประสาน พลหนิลาด 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014926 07829

นาง สาคร จันทร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014928 07829

นาง สแีพร แกว้แสง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503014931 07829

นาง อภญิญา พุ่มพุทรา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503016992 07829

นาง ปัทมา ศรสีนุทร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503016993 07829

นาย สธุี หาญกลา้ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503016994 07829

นาง อํานวย รักซอ้น 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080503018647 07829
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นาง บญุแถว กําเพ็ชร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080503019515 07829

นาย จํารอง สวุรรณ์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080503019516 07829

นาง วันเพ็ญ รอ่งลกึ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080503023408 07829

น.ส. ศศธิร แดงทอง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080503023409 07829

น.ส. ปราณี กระบวนรัตน์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080504000130 07829

นาง นดิตญา เพชรวารี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080504000562 07829

นาง รัญดอน ดทีะเล 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2549 67080504013715 07829

นาง แดง แกน่ทรัพย์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080504013720 07829

นาง ทเุรยีน ฝ่ังสะ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080504013731 07829

นาง ชตุมิา แกน่ทรัพย์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080504013732 07829

นาง กําไล ชมชืน่ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080504013734 07829

น.ส. กลัยรัตน์ กลิน่พงษ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080504013736 07829

นาง นอ้ย ราชฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2557 67080504023512 07829

นาง สมหมาย ปันแกว้ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2547 67080505000319 07829

นาง ประดับ กกขนุทด 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505003009 07829

นาย ณรงค์ ชยัประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505007609 07829

นาย สมบัติ นวนเมฆ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2526 67080505012659 07829

นาย เมธี มลูโต 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2543 67080505012665 07829

นาง เพยีงเดอืน นวนเมฆ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012672 07829

นาย มนัส โชมขนุทด 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012680 07829

นาย โผน แปรสนม 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012685 07829

นาง ขวัญหลา้ หลา้สวุงค์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2548 67080505012697 07829

นาย วโิรจน์ นอ้ยวงค์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012703 07829

นาย แดง ชอ่งวารนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012706 07829

นาย คง ชยักลุ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012712 07829

นาง มาลี นอ้ยวงค์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012719 07829

นาง หนูแดง ชนิโพธิ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012722 07829

นาง ลําคอง ชนิโพธิ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080505012733 07829

นาง คํานงึ ดสีขุ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080505023410 07829

นาย ขันทอง ทวรัีตน์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2543 67080506002207 07829

นาย สนั สลีา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2540 67080506013775 07829

นาย ผอ่ง เจรญิมลู 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2530 67080506013784 07829

นาง รัตนา เตา่ทอง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080506019523 07829

นาง บญุชว่ย โปยขนุทด 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080506019527 07829

น.ส. ดาวเรอืง หลอดศรสีงค์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023411 07829

นาย เรงิชยั ทวดสวุรรณ์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023412 07829

นาง พศิมัย ประทมุแกว้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023413 07829

นาง สมจติร คนืชยัภมู ิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023414 07829

นาย ทองเริม่ หลอดศรสีงค์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023415 07829

นาย นรัิน ศรเีคน 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080506023416 07829

นาง อารสิา องิบญุ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080507019506 07829

นาง สม บญุจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080507019507 07829

น.ส. ชนภิรณ์ ศริเิมอืง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080507023417 07829

นาง สกุญัญา วงสวุรรณ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080507023419 07829

นาง จณิภวัตร ปรแียม้ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2539 67080508013797 07829

นาง บญุมา แกว้คง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080508013803 07829

นาง จรยิา อยูแ่บน 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080508013825 07829

นาย ณรงค์ ศรมีหาโพธิ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080508023420 07829

นาง น้ําคา้ง มายก 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2559 67080508025833 07829

นาง สมุาลี อน้โต 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2560 67080508038234 07829

น.ส. วันดี ศรมีหาโพธิ์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2529 67080509000195 07829

นาย กลม ฤทธิจ์รญู 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2529 67080509013855 07829

นาย ทองใบ ถาวรชาติ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080509013863 07829

นาง หลอด เจรญิสขุ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2544 67080509013871 07829

นาย จํารอง ออ่นจู 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2544 67080509013874 07829

นาง ศรินิธร กา้นขนุทด 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080509013882 07829

นาย เสกสรรค์ ภูพ่านชิ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080509023422 07829

นาย อานนท์ สดุสอาด 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2557 67080509023513 07829

น.ส. รัชนีกร คําสงิห์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2559 67080509025832 07829

นาย ประเสรฐิ จาบทอง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2526 67080510012738 07829

นาย วรีะ ไชยวงค์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080510012744 07829

นาย ดเิรก โพธิอ์อ่ง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2535 67080510012750 07829

นาย ชาติ ฮวบกลํา่ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2535 67080510012755 07829

นาง สํารี ภูส่ทีอง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2543 67080510012773 07829

นาง หลง เพิม่พูล 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080510019535 07829
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น.ส. สรุยิา แกว้เกษ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080511013758 07829

นาย สมยศ ทองจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2543 67080511013896 07829

นาง ขวัญจติร์ พุ่มพวง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080511019505 07829

น.ส. สมุา เกณขนุทด 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080511023424 07829

น.ส. แววดาว มั่นตา่ย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080511023426 07829

นาย เชดิ คงเพ็ชรศ์ักดิ์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2541 67080512000046 07829

นาย แมน อว้นอนิทร์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2541 67080512000232 07829

นาย ถวลิ บญุรอด 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080512006427 07829

น.ส. ชลอ ดสีหุรา่ย 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2557 67080512023511 07829

นาง ฉวี วันเชยีง 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2534 67080513014105 07829

นาง พกิลุ เสรมิทรัพย์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080513014109 07829

นาง พจสภร ศรทัีบทมิ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080513014111 07829

นาง บญุชอบ บญุเสม 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080513014118 07829

นาง ทองหลอ่ ทองทับ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080513014121 07829

นาง นอ้ย มสีวัสดิ์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080513023428 07829

นาง นันทา บญุโสภณ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080513023430 07829

นาง ลมโชย สขุแจม่ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080514000440 07829

นาย สมคดิ ลิม้มณี 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2538 67080514012984 07829

นาย อดุม วันตะโคตร์ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080514014138 07829

น.ส. พัฒนศรณ์ ปานคง 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2559 67080514025835 07829

นาย เรยีน แสงเคน 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515000235 07829

นาง อบุล บญุธรรม 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515000327 07829

นาง สําเนียง สขุแจม่ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515000346 07829

นาย ภานุวัฒน์ อาบสวุรรณ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515000472 07829

นาย วเิชยีร แสงเคน 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014906 07829

นาย เต็ง สขุแจม่ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014939 07829

นาง บญุรอด แสงเคน 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014946 07829

นาง คําผาย สขุแจม่ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014947 07829

นาง ชมอ้ย ดาดสนัเทยีะ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014951 07829

นาง สลนิ สลีา 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515014952 07829

นาง เฉลยีว เรอืงขํา 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515016828 07829

นาง รําพงึ สลีา 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515019539 07829

นาง ยิม่ ประวาน 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2553 67080515019541 07829

นาง พวงทอง บญุธรรม 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080516012776 07829

นาง สําราญ กวางทอง 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080516012779 07829

นาง ลําพงึ ทองปรอน 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080516012783 07829

นาง ตกิ ศรไีพรสนธ์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2552 67080516012954 07829

นาย รณชยั บญุธรรม 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080516012981 07829

นาง รวม โพชพุดชงค์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2550 67080516012994 07829

นาง ขวัญใจ สขุแจม่ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2551 67080516013006 07829

นาย กรฑีา โอรักษ์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2542 67080516013022 07829

นาย มนตรี สขุแจม่ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2556 67080516023431 07829

นาย แดน นาคจันทร์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2559 67080516025831 07829

นาง รําไพ กลิน่เผน่ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน วังพกิลุ 2560 67080516038233 07829

นาง ยพุา ณ วเิชยีร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601000098 07830

นาย สงัเวยีน สนุา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2525 67080601012701 07830

นาย จําลอง เทยีรสวิา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2525 67080601012713 07830

นาย อนิ แวน่แกว้ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080601012718 07830

นาง สมัฤทธิ์ นันทเวช 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080601012734 07830

นาง ชว่ย ขอบบัวคลี่ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080601012756 07830

นาง ศรเีวยีง หมทีอง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601012763 07830

นาง รุง่อรณุ แพงหลวง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601012770 07830

นาง สทุนิ เป่ียมมี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080601012782 07830

นาง สวุมิล ยศสมบัติ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601012787 07830

นาง แสงเดอืน คุม้ตระกลู 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080601012792 07830

นาง เรณู นันทเวช 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601012796 07830

นาง สําเนียง บญุจติร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080601012801 07830

นาย วสนัต์ ศรสีวา่ง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080601016231 07830

นาง สมร ออ่นสระ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080601016233 07830

นาง สมพร แป้นจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080601016234 07830

นาง ลําพูล เอีย่มสขุ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080601016235 07830

นาง กหุลาบ มั่นศักดิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080601016236 07830

นาย สถาพร แป้นเพชร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080601016238 07830

นาง นวลฉวี เกตสุาคร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2539 67080601016241 07830

นาง เตอืนใจ ขันขวา 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080601016243 07830
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นาย บญุธรรม โพธิเ์กดิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080601016245 07830

น.ส. เป้า กรดุเจยีม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2537 67080601016246 07830

นาย ชลอ สงคเ์ขยีว 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080601016247 07830

นาง ปราณี วรอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2543 67080601016248 07830

นาง ประชมุ สอนเอีย่ม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601016249 07830

นาย สมทบ ปั้นกอ้น 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2543 67080601016251 07830

นาย สมศักดิ์ โตสขุ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080601016253 07830

นาย มธรุส คงเจรญิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080601016254 07830

นาง สมุาลี สขุรอด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080601016255 07830

นาง สํารวย นรายศ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2541 67080601016256 07830

นาง อารี บญุจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080601019569 07830

นาง วริะดา สงิโท 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080601019573 07830

น.ส. เดอืน อบพล 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080601019583 07830

นาย มนู สวีารี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080601024070 07830

นาง พรรัตน์ พรมเถือ่น 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080601024087 07830

นาง สมนกึ เกตสุาคร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2560 67080601037624 07830

นาง ชลอ ศรพีระจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2541 67080602011435 07830

นาย ชชูพี มั่งมี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2541 67080602012864 07830

นาง มณี โพธิท์อง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2533 67080602012932 07830

นาย หยัด แสงสี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2542 67080602012939 07830

น.ส. สําเนียง คงเพ็ชรศักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080602012952 07830

นาง ประเทอืง สภุาษิต 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080602012957 07830

นาย มะยม มว่งลายทอง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080602024079 07830

นาง สมจติร สงัขส์ขุ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080602024082 07830

นาย สมหวัง ครธุรอด 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080602025746 07830

นาย สนอง แกว้แดง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2560 67080602037836 07830

นาย มนตรี จติตะคุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080603012976 07830

นาง จําเนียร ทองบญุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080603012980 07830

นาง สํารวย บญุเกดิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080603012996 07830

นาย ชชูพี กนัหริ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080603013005 07830

นาง อารี เกดิดี 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2531 67080603013012 07830

นาง วมิล เป่ียมมี 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2534 67080603013016 07830

นาง อุน่เรอืน เกดิดี 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080603013025 07830

น.ส. เจนจริาภรณ์ แป้นจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080603013037 07830

นาง วันเพ็ญ ศรมีาก 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080603019581 07830

นาง สมจติร ศรจัีนทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080603024069 07830

นาง บญุแพง จันทรไ์ทย 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080603024376 07830

นาง แดง โมราราย 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080603025747 07830

น.ส. รสรนิ เกดิวันเอีย่ม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080604019582 07830

น.ส. ธนัญชนก ศรมีาก 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080604019584 07830

นาง หน่อย อบพล 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080604025748 07830

น.ส. ประนอม ชมภู 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080604025750 07830

นาง สรอ้ยฟ้า ชยัฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2560 67080604038020 07830

นาง สมพศิ หญา้ผา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080605025751 07830

นาย สรุนิทร์ โนนจุย้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2534 67080606016330 07830

นาย สมบรูณ์ ทวนมะเรงิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080606016331 07830

นาง ปภาวี สอนเสยีง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2541 67080606016333 07830

นาง อรไพลนิ เชือ้นุ่น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080606016335 07830

นาง กนกอร เผยกลิน่ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080606016337 07830

นาง ยพุนิ จากกลาง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080606016338 07830

นาง มาลัย เชือ้นุ่น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080606016342 07830

น.ส. สชุาดา เผยกลิน่ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080606019461 07830

น.ส. พรทวิา เนียมสี 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080606024077 07830

น.ส. ปาวรศิา เผยกลิน่ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080606025752 07830

นาง น้ําเพชร อนิทรน์ิม่ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080607000290 07830

นาง สวา่ง วะสทุา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2529 67080607000765 07830

นาง สอน บญุออ้ย 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2536 67080607016314 07830

นาง ขม มนีอ้ย 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2536 67080607016315 07830

น.ส. กญันภิา ไพบลูย์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080607016316 07830

นาง ณรงค์ ตมิาลา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2544 67080607016317 07830

นาง บรรจง จันทรล์า 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2542 67080607016318 07830

นาง สมพร แป้นตระกลู 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080607016319 07830

นาง สนีวน อนิทรน์ิม่ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080607016323 07830

นาง สาคร บญุออ้ย 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080607016324 07830

นาง นภิา นลิพัฒน์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080607016325 07830
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นาง เครอื ทองเผอืก 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2535 67080607016326 07830

นาง ลําดวน นลิพัฒน์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2535 67080607016328 07830

นาง อรพร จันทรค์ณุยงค์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080607019571 07830

น.ส. วลิัย พงษ์ธานี 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080607019572 07830

นาง มาลัย สมบรูณ์รัมย์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080607019575 07830

นาง ทองชบุ อนิทรน์ิม่ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080607019577 07830

นาย ผนิ พาพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080608016306 07830

นาย คําพอง พาราศรี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080608016307 07830

นาย สมบัติ แกว้ชา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080608016308 07830

นาย ณรงค์ พวงแกว้ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2532 67080608016309 07830

นาย นรัินณ์ พูลทอง 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2532 67080608016310 07830

นาย วันชยั อนิเผอืก 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080608016311 07830

นาย จํานง บัวกลม 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080608016313 07830

นาย พัด นําพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080608019567 07830

นาง เสาวนีย์ ทมิหนัต์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080608024085 07830

น.ส. พรไพลนิ แกว้ชา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2560 67080608038086 07830

นาง วันเพ็ญ นาคไทย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080609016302 07830

นาง บรรณ ประสมพงษ์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080609016303 07830

นาง สภุาวดี จิม้จนี 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080609016304 07830

นาง อําพัน บตุรศรี 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080609016305 07830

นาง พเยาว์ ฤทธิม์หนัต์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2554 67080609019933 07830

นาง เนาวรัตน์ อนิทรเ์ปลง่ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2554 67080609019934 07830

นาง เจยีร พาพันธ์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2554 67080609019935 07830

นาง สนม สดุสวาท 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080609024074 07830

นาง แสงจันทร์ กอพรม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080609024075 07830

น.ส. โสภา โตใย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080609025753 07830

นาง พะแนง พรมเทยีน 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080610013603 07830

นาย สมัฤทธิ์ แกว้จรญู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080610016293 07830

นาง จําเรญิ ป้อมยคุล 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2548 67080610016294 07830

น.ส. บญุเรยีม โกธรรม 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080610016295 07830

นาย จําลอง สงพูล 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080610016296 07830

นาย ภนิติ เต็มภู 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2548 67080610016297 07830

น.ส. สรุนิทร์ ป้อมยคุล 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080610016298 07830

นาง เยา้ ชุม่เกษม 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080610016299 07830

นาง อํานวย มว่งไม ้ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080610019566 07830

นาง ทองหลอ่ โกธรรม 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080610025754 07830

นาย สงัวาล ปัญญาธร 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2536 67080611016285 07830

นาย ประทปี อนิทรบํ์ารงุ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080611016286 07830

นาง คําพอง ฉมิชา้ง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080611016287 07830

นาง สไีพร เพ็ชยะมาตร์ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080611016288 07830

นาย สพัุฒนพงษ์ ไพรพนม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2545 67080611016290 07830

นาง สอาด ทองดี 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080611016292 07830

นาย ยนต์ ครองสตัย์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2530 67080612000174 07830

นาง ภัทชา ครองสตัย์ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080612015472 07830

นาย มานพ นัยวนิจิ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080612016280 07830

นาง กําไร อนิทรวเิศษ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080612016281 07830

นาง พเยาว์ สขุแซว 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2542 67080612016282 07830

นาง บญุเรอืน สขุสอาด 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2542 67080612016283 07830

นาง สํารี โตสงคราม 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080612019562 07830

นาย พงษ์ศักดิ์ นัยวนิจิ 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080612024073 07830

น.ส. ประนอม ยอดสอน 12 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080612024086 07830

นาย ลําพูน จันทรอ์นิทร์ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2541 67080613011404 07830

นาง ปรหีทัย บญุออ้ย 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080613012793 07830

นาง พุฒธิร เป่ียมสขุ 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2551 67080613012799 07830

นาง สมพร วะสทุา 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080613019553 07830

น.ส. บญุตา ตันโท 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080613019556 07830

นาง เรณู แสงเป่ียม 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080613019559 07830

นาง น้ําผึง้ จันทะมา 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080613019561 07830

นาง นภา พมิพศ์รี 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080613024068 07830

นาง บัวลอ้ม จันทะมา 13 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080613024084 07830

นาย ตุน่ เอีย่มสะอาด 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2536 67080614000413 07830

นาย ฉลวย ยวุรรณวะนชิ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080614016267 07830

นาย โปรย คงน้ํา 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2538 67080614016268 07830

นาง นอ้ย สนเผอืก 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2539 67080614016269 07830

นาง อบุล ครองสตัย์ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2536 67080614016270 07830
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น.ส. น้ําฝน จันทรอ์อ่น 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080614016274 07830

นาง สวุรรณา ศรแีจม่ 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2544 67080614016275 07830

น.ส. ลักขณา สนเผอืก 14 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080614019551 07830

นาย ดอกรัก จติรชวลติวงศ์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2547 67080615000173 07830

นาง แป้ง วงษ์พา 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2546 67080615000185 07830

นาง ราตรี วงษ์จันทนา 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2548 67080615016257 07830

นาง พร ปั้นหมวด 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080615016259 07830

นาง สมศรี ปั้นคง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2550 67080615016260 07830

นาย สวงิ สาครรัตน์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2537 67080615016261 07830

นาง เสงีย่ม ขนุเณร 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2539 67080615016262 07830

นาง เตยีง จติรชวลติวงศ์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080615016263 07830

นาง วลาลัย สาครรัตน์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2540 67080615016264 07830

นาย ลว้น ยอดทัศน์ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080615019530 07830

นาง สายพมิ สงิหเ์รอืง 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080615019540 07830

นาง จําเรญิสขุ วันดี 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2557 67080615024071 07830

นาง นภา ดแีท ้ 15 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2559 67080615025755 07830

นาง สํารวย จิม้จนี 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2549 67080616000775 07830

นาง พลอย บตุรพมิพ์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080616019526 07830

นาง จมิรัก ทาวงษ์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080616019528 07830

น.ส. เมธนิี บตุรพมิพ์ 16 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน พญาวัง 2552 67080616019529 07830

นาง สําเรงิ พุทธศร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701002533 07831

น.ส. ดวงใจ หงษ์จันทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701007533 07831

นาย รุง่เพชร อิม่ศลิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2539 67080701007556 07831

นาย สําราญ สคุนธ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701011013 07831

นาย วล ผูกํ้าจัด 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701012573 07831

นาย สายหยดุ ฉวจัีนทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2545 67080701012575 07831

นาย สมศักดิ์ สงัแตง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080701012579 07831

นาง สมัพันธุ์ ไผเ่ถือ่น 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701012584 07831

นาง จันทรแ์รม ทับทมิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080701012588 07831

นาง น้ําทพิย์ เลศิเอีย่ม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080701019615 07831

นาง วรรณา เทยีมนคิม 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080701019616 07831

น.ส. สมศรี แจม่จํารัส 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080701022487 07831

นาง เกษร บญุชว่ย 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080701024297 07831

นาง กอบแกว้ สงัแตง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080701024300 07831

นาง น้ําเพชร สนทิผล 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2550 67080702006301 07831

นาย สมเกยีรติ ออ่นกระโทก 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2548 67080702011037 07831

นาย แสวง สขุแจม่ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2532 67080702012590 07831

นาย สมนกึ ศรทัีบทมิ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2531 67080702012591 07831

นาย อเนก เชือ้นุ่น 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2530 67080702012596 07831

นาง วลิัยวรรณ สขุแจม่ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080702018547 07831

นาย สทุธิ เสอืนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080702018556 07831

นาง เอือ้มพร เสง็เอีย่ม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080702018571 07831

นาง พยอม ศรสีวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080702019617 07831

นาง จารวุรรณ แกว้ลอ้ม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080702024290 07831

นาง วาสนา สขุแจม่ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080702024298 07831

น.ส. องัคณา ชุม่งาม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2561 67080702038408 07831

นาย ไพทรูณ์ ขาวขํา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2560 67080703038026 07831

นาง สมหมาย บญุรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080703010216 07831

น.ส. สมพร ฝ่ายธรรม 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2539 67080703011008 07831

นาย ใหญ่ ฉวจัีนทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2540 67080703011146 07831

นาย วรัิช บัวคําพา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2539 67080703012603 07831

นาย ประทปี นลิสนธิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2539 67080703012606 07831

นาง หรัิณยา แสงจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080703012610 07831

นาง ทพิวรรณ กลับจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080703012613 07831

นาง มนัสนันท์ ลลนาดารชาติ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080703018570 07831

นาง ขันเงนิ ฝ่ายธรรม 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080703019618 07831

น.ส. สายชน พูลสวัสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080703022489 07831

น.ส. กรชวัล พงษ์ชยัสาร 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080703024292 07831

นาย ดลนธี หอมรส 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2558 67080703024606 07831

นาง สํารอง โกง๋ซงั 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2548 67080704012616 07831

นาย สวาท เสง็เอีย่ม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2535 67080704012621 07831

นาง ชตุกิาญจน์ ตา่ยเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2541 67080704012628 07831

นาย จันทรฉ์าย คงขาว 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2548 67080704012631 07831

นาย ตระกลู กนัเพชร 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2546 67080704012637 07831

นาง สําเรงิ คลา้ยป้อม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080704012640 07831
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นาง มะลิ ยิม้เอม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080704019619 07831

นาย วรีะ ทองมี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080704022494 07831

นาง นฤมล เชือ้นุ่น 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080704024294 07831

นาง ญาณศิา ยิม้เอม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2558 67080704024895 07831

นาย จําลอง จําปาทอง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2542 67080705012647 07831

นาง ประทวน ทรัพยเ์จรญิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2548 67080705012664 07831

นาง มาลัย ไมต้ะเภา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080705012667 07831

นาย บังเอญิ นามเกดิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080705012678 07831

นาง สมคดิ บํารงุชน 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080705019621 07831

น.ส. เรณู คุม้พ่วง 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080705022490 07831

นาย พมิพ์ พึง่ดนิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2528 67080706012682 07831

น.ส. ปัญญารัตน์ ไรนุ่่น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080706012695 07831

นาย สมพร จันทรว์โิรจน์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2535 67080706012705 07831

นาย ณรงค์ พงษ์ประยรู 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2537 67080706012711 07831

นาย ลําพัน ศรป้ีอม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2537 67080706012716 07831

นาย สวัสดิ์ มโีพธิ์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080706012720 07831

นาย จํานงค์ หลิม่สบื 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080706012725 07831

น.ส. ฤทัยรัตน์ แตงไทย 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080706019620 07831

นาง สกุฤตา ศรทัีบทมิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080706022491 07831

น.ส. มารสิา ทองขาว 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080706022492 07831

น.ส. วไิลพร ศรป้ีอม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2559 67080706024291 07831

นาง สลลิทพิย์ พงษ์พมิาย 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2558 67080706024898 07831

นาง สดุใจ ลายภษูา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2561 67080706038407 07831

นาย จมุพล สญัจร 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080707012737 07831

นาย สาโรช เสมะฉมิ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080707012761 07831

นาย ทวาย แตงไทย 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080707012772 07831

นาย สมโภช พูลสวัสดิ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080707017179 07831

นาย บญุสม ศรโีสภา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080707018568 07831

นาย ธติรัิตน์ คงเพชรศักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2552 67080707018572 07831

นาง ยพุนิ หมไีข่ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2560 67080707038024 07831

นาย นดิ อิม่ศลิป์ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2533 67080708012775 07831

นาย พันนติ เกตสุาคร 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2528 67080708012872 07831

นาย ชม บญุเสมา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2528 67080708012876 07831

นาย หลอ่ ประดษิฐส์ขุ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2534 67080708012881 07831

นาย คมสนั ทับทมิศรี 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2530 67080708012889 07831

นาย สงวน อนิทรวเิศษ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080708012894 07831

นาง สพุรรณษา ประดษิฐสขุ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080708019622 07831

นาง จําเนียร ประคองเชย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2540 67080709008772 07831

นาย สําฤทธิ์ แกว้แขก 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2544 67080709008784 07831

นาง ระเบยีบ แกว้แขก 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2544 67080709012909 07831

นาย สพุนิ สหรัฐ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2544 67080709012912 07831

นาย สน่ัน กนัเพ็ชร 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080709012919 07831

นาย นพดล สขุเกษม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080709012926 07831

นาง นวลจันทร์ ทองเสรฐิ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2561 67080709038409 07831

นาง ฉววีรรณ ดวงแกว้ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2545 67080710010848 07831

นาง ลมัย นลิสนธิ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2545 67080710012947 07831

นาง วรรณสนุีย์ สขุแจม่ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2536 67080710012964 07831

นาง ยพุนิ สงิหส์งัข์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2545 67080710012971 07831

นาง เกษร มทีรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2537 67080710012995 07831

นาง เตอืนใจ ทองขาว 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2545 67080710013007 07831

นาง กหุลาบ สงิหส์งัข์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2547 67080710013011 07831

นาย สวุรรณ์ จิว๋สขุ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080710019623 07831

นาย ฐานศิร์ มทีรงธรรม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2550 67080711000033 07831

นาย อเุทน มทีรงธรรม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2550 67080711000039 07831

นาย สชุาติ รม่สขุ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2527 67080711000255 07831

นาย สมัพันธ์ พนมสวย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2550 67080711012569 07831

นาย จอด ตนิะมาศ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2537 67080711013028 07831

นาย ครรชติ สซียุ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2548 67080711013044 07831

นาย ศภุากร บญุเลศิ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080711014083 07831

น.ส. พรพไิล ตรพีทัิกษ์ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2536 67080711014084 07831

นาย ธวัช ศรหีรา่ย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2549 67080711014090 07831

นาย ดนัย บญุเฮา้ 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2550 67080711014095 07831

น.ส. ธนญา พงษ์พมิาย 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2553 67080711019624 07831

นาง นวรัตน์ สงัแตง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2556 67080711022493 07831

น.ส. ฐติาภา วายาโม 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2557 67080711024296 07831



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

น.ส. บังอร สงิหเ์รอืง 11 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ศรมีงคล 2558 67080711024896 07831

นาง เสออืน สนิคงป้อง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2537 67080801011406 07832

นาง ออ้ย บญุสายยัง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2544 67080801011407 07832

นาย สมเด็จ มทีอง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2537 67080801015051 07832

นาย ศลิป์ชยั อมัชฤูทธิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2545 67080801015071 07832

นาย ศักดิด์า คํามี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2539 67080801015124 07832

นาย บรรจง ทพิยโ์สตร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2539 67080801015127 07832

นาง สมพร คํามี 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2549 67080801015152 07832

นาง ฉววีรรณ ศรสีรุนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2547 67080801015218 07832

นาง เครอืวัลย์ อนิทะนู 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2545 67080801015233 07832

นาง ยพุนิ บญุถาวร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2540 67080801015237 07832

นาง มะลิ ดษิฐสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2543 67080801015241 07832

นาย ฉลอง โนนศริิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2545 67080801015243 07832

นาง พศิมัย ดษิฐสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080801015244 07832

นาย มานพ โนนศริิ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2546 67080801015245 07832

นาง นลนิรัตน์ นีระพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2535 67080801015246 07832

นาย ณรงค์ กลอ่มสนุทร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2546 67080801015247 07832

นาย อภเิดช สขีจร 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2537 67080801015249 07832

นาง ประนอม ขันเล็ก 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2546 67080801015250 07832

นาง บญุผอ่ง ศริเิทพ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2546 67080801015252 07832

นาย สมชาย เกดิแกว้ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2551 67080801015255 07832

นาง ประทมุ เสอืจาก 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2549 67080801015256 07832

น.ส. นงนุช สนิคงป้อง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080801018584 07832

นาง ทวาย อยูร่อง 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080801022862 07832

นาย สมจติร อมฤทธิ์ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080801022864 07832

นาง รจนา นรชาญ 1 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080801025760 07832

นาย ปัญญา แกว้ใส 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2539 67080802011409 07832

นาย ศราวฒุิ ปั้นศรทีอง 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2540 67080802011411 07832

นาย บญุมา บญุทับ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2532 67080802011412 07832

นาย นพิล ดวงจติร 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080802022865 07832

นาย ชํานาญ จงเกษกรรม 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080802022866 07832

นาง เจรญิ ประคําศรี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080802022867 07832

นาง สนัุนท์ มาไพ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080802022868 07832

นาง วลิัย มาลี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080802022869 07832

นาย ชาลี อนินอก 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2539 67080803011415 07832

นาง บังอร ศรพีาณชิย์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2543 67080803011416 07832

นาง จําเรยีง พวงบานชืน่ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2543 67080803011417 07832

นาย ไพร คําอว้น 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2525 67080803011418 07832

นาง เรณู นุ่มนิม่ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2539 67080803011419 07832

นาง บัวลอย ประทมุสาย 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2543 67080803011421 07832

นาย พงษ์พันธ์ ตบุตุรดา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2533 67080803011422 07832

นาง ทองนอ้ม จันทรางกลู 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080803018583 07832

นาง ศริพิร นอ้ยแกว้ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080803022870 07832

นาง จงรักษ์ เกศทอง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080803022871 07832

นาย สรุชยั ฝ้ันเฝือ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080803025756 07832

นาย ธวชิ บญุวาส 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2541 67080804012749 07832

นาย สามารถ มะลวิัลย์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2551 67080804015606 07832

นาย แหลมทอง ประหา 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080804017098 07832

นาง ลัดดาลัด เงนิดี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080804018582 07832

นาง ประคอง แกว้ตู ้ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080804018585 07832

นาย วทิลู พุ่มผักแวน่ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080804022872 07832

นาย สวุันชยั สขุเยาว์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080804022873 07832

นาง คดวีรรณ สงวนใจ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805011427 07832

น.ส. วไิล โสภา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2546 67080805011428 07832

นาย ธวัชชยั เนตรนลิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2527 67080805011429 07832

นาย ชาติ มาลา 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2543 67080805011434 07832

นาง จํารัส วหิารธรรม 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018586 07832

นาง สงัเวยีน มั่นเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018588 07832

น.ส. การะเกด วัดวาปี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018589 07832

นาง โสพศิ เมาะราศรี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018590 07832

นาย ทวน สมบารมี 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018591 07832

น.ส. น้ําออ้ย อยูย่นื 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080805018595 07832

นาย สนัตสิขุ บญุฤทธิ์ 5 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080805022874 07832

นาง ธัญญรัศม์ โนนศริิ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2537 67080806015248 07832

นาง พชิชากร ดวงตานนท์ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2537 67080806015253 07832
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นาย ผึง้ สารกีลุ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2540 67080807015206 07832

น.ส. สงัวาลย์ ขวัญยาใจ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080807018579 07832

นาง อมรรัตน์ ศรดีาวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080807018580 07832

นาย สชุาติ นลิบรรพต 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2552 67080807018581 07832

นาง แกว้มณี เรอืงฤทธิ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080807025761 07832

นาง สมัย ภมูสิตัย์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2560 67080807037627 07832

นาง ชดิ จันทรส์ําเภา 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080808025759 07832

นาง สจุติรา วรปิด 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080808025762 07832

นาง ปราณี วงษ์แกว้ 8 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2560 67080808037626 07832

นาง นารรัีตน์ ทองแดง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2556 67080809022877 07832

นาง จริาวรรณ กิง่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080809025757 07832

น.ส. สกาวเดอืน คํามี 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน สระแกว้ 2559 67080809025758 07832

นาย สเุทพ อดุาสา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2528 67080103000350 11269

นาย สน่ัน อดุาสา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080103000447 11269

นาง จําปา ไทยสรุนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2546 67080103008684 11269

นาย สมจติร หทูอง 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2546 67080103008686 11269

นาย อนันต์ สวุัฒนา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2541 67080103008706 11269

นาง จันทา พาลี 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080103008707 11269

นาง ถวลิ แสนแกว้ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2548 67080103013671 11269

นาย ชาญ พลเสนา 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2541 67080140013953 11269

นาย สกลุ นาดี 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2541 67080103013954 11269

นาง สายทอง อนิทราวธุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080103013956 11269

น.ส. จํานงค์ ศรสีขุ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2550 67080103013959 11269

นาง ดวง นนทศริิ 3 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2559 67080103025614 11269

นาย นอ้ย เคหะวัน 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080104000373 11269

นาง สายทอง หุน่วัน 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080104008719 11269

นาง โสภา เอยีดแกว้ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080136013961 11269

นาง สงัเวยีน พงษ์ประยรู 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2541 67080104013962 11269

นาย พทัิกษ์ พูลทา่หวา้ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080104013964 11269

นาย ทองสขุ หงษ์บญุมี 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080104013967 11269

น.ส. ประภาพรรณ สงวนพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080104013973 11269

นาง นงลักษณ์ คันทะพรหม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080104013977 11269

นาง พรรณพัฒน์ สอนจิว๋ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080136016584 11269

น.ส. อําไพ นอ้ยอนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080104017561 11269

นาย กมล ชืน่อารมณ์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2550 67080104019085 11269

นาย ประกรณ์ ชสูงค์ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2555 67080104020718 11269

น.ส. สมพร ศรอีดุม 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2556 67080104022859 11269

น.ส. มลฤดี ขอสงูเนนิ 4 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2558 67080104024878 11269

นาง แกว้ตา ชาเสน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2540 67080107000559 11269

นาย สทิธศิักดิ์ พุ่มพวง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080107013978 11269

นาย สม นอ้ยพรม 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080107013982 11269

นาง ทองมา ไมแ้พน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2549 67080107014078 11269

นาง สชุาวดี จําเนียรพล 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017254 11269

นาง นรารักษ์ คมวริยิะวฒุิ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017256 11269

นาย สเุทพ สาทอง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017258 11269

นาง บญุมี ศรบีรรเทา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017259 11269

น.ส. ปานทพิย์ ยิง่เจรญิกอบกจิ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017287 11269

นาย สเุมธ สรุวิงศ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080107017462 11269

น.ส. มาลี สารวีรรณ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2556 67080107021099 11269

นาง ติว๋ บญุทะลา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2556 67080107021100 11269

นาง ไสว มุง่เครอืกลาง 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2560 67080107037591 11269

นาย ประทปี ราษฎรเ์จรญิ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080109008699 11269

นาง บัวลอย โพธิช์นะ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2539 67080109008701 11269

นาย สนุทร บญุจติร 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080109008702 11269

นาย มานะ พมิเสนาะ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080109008703 11269

นาย สมหมาย จันดา 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080109008704 11269

นาง วรรณกานต์ กนัตะ๊ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2538 67080109008705 11269

นาง จรีาภา ผยุป้อง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2547 67080109011016 11269

นาง คําเพยีร ชพีอดุม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2550 67080109013754 11269

นาย วเิชยีร ยอดวัตร 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2550 67080109014003 11269

นาย สมปอง วสิาสะ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน ซบัสมอทอด 2552 67080109017261 11269

นาย พบิลูย์ เรยีงสงู 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080902000265 11269

น.ส. บญุชว่ย มะลวิรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2532 67080902014008 11269

นาย บญุรอด ตนิโกส 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2533 67080902014011 11269

นาง นอ้ย นอ้ยพุทธา 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080902014017 11269
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นาง พไิล ทองไทย 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080902014025 11269

นาย สวาท พันจันดี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080902014035 11269

นาย สมศักดิ์ สงิหกลุ 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080902014043 11269

นาย คํารณ คงกลั่นดี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080902014047 11269

น.ส. กรมธาตุ พันจันดี 2 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2559 67080902025612 11269

นาง คํามี ดาธรรม 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2549 67080906000454 11269

นาง อรวรรณ นามบรุี 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2549 67080906004178 11269

นาง อารี อน้เวยีง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2532 67080906008781 11269

นาย โทน กดุไธสง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2532 67080906008782 11269

นาง เรยีม เกตสุงกา 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080906008783 11269

นาย ประมาณ แสงแกว้ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2528 67080906011017 11269

นาย อรณุ อน้เวยีง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080906011018 11269

นาง ทองลา่ หงษ์แดง 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080906011019 11269

นาย หมืน่ เต็มนกขุม่ 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080906023686 11269

นาย สมชาย โตแป้น 6 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2560 67080906037632 11269

นาย ทองใบ โอป่ัน 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080934000473 11269

นาย เมีย้น กริยิา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2538 67080907014048 11269

นาย สําราญ บญุประกอบ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2531 67080907014050 11269

นาง สมคดิ พุ่งโตมร 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080907017250 11269

น.ส. สวุรรณา อึง้ตระกลู 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080907017251 11269

นาง นภาดา บวรรัตนอาภา 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2558 67080907024879 11269

นาง สายทอง แพงวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2558 67080907024912 11269

นาย เดอืน ดษิฐข์ามป้อม 7 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2558 67080907024914 11269

นาย เจรญิ บญุสขุา 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2539 67080909008758 11269

นาย สนัุนต์ ทองปาน 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2532 67080909008759 11269

นาย สมนกึ หติเทศ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2539 67080909008760 11269

นาย สรุชยั สเีหลีย่มงาม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2534 67080909008761 11269

นาย คําบล อนิทสรอ้ย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2534 67080909008762 11269

น.ส. บปุผาวดี อนิทสรอ้ย 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2536 67080909008763 11269

นาย สงัวาลย์ นามบรุี 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2528 67080909008765 11269

นาง สมหวัง สริิ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2548 67080909013952 11269

นาย สําเนียง ศรทีานวล 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2539 67080909014059 11269

นาง แสงเดอืน สมประสงค์ 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080909017270 11269

นาย เฉย อุน่เมอืง 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080909022860 11269

นาง เฉลีย่ง ชพีอดุม 9 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2558 67080909024687 11269

นาง จรญู แกว้บญุมา 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2545 67080910000550 11269

นาย ชลอ ปักษากลุ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2539 67080910014066 11269

นาง เพ็ญจันทร์ ทรงศลิป์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2547 67080910014068 11269

น.ส. สายชล มชีืน่ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2549 67080910014069 11269

นาย สนัติ สมรอด 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080910017246 11269

นาย เข็มทอง เปรญิกลุ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2552 67080910017248 11269

นาง สรุนิทร์ บญุชว่ย 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2529 67080910022338 11269

น.ส. แจม่ใส ฝอยทอง 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2554 67080910022339 11269

นาย เล็ก นุชขํา 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2556 67080910022861 11269

นาง ทัศนี ทลูทรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ บงึสามพัน บงึสามพัน 2557 67080910023687 11269

นาง ตรียา โสประดษิฐ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100202009048 07837

นาง จันเพ็ง พ่อคําจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100202009049 07837

นาง คําแสน โสประดษิฐ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100202009051 07837

นาง บญุเทยีม หนิหาด 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100202009052 07837

น.ส. สกุนัยา สนทิ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100202009053 07837

นาง ยอ้ม ยศปัญญา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100202009054 07837

นาง ทองพูน ละภเูขยีว 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100202009061 07837

นาง สลักจติร์ สหีะวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2549 67100202018313 07837

นาย ประจวบ แกว้กญัญา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100202018316 07837

นาย สมพงษ์ ชยัสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100202018317 07837

นาง สกุี ดษิฐเนตร 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019182 07837

นาง ปิว สหีะวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019194 07837

นาง จํารัส สหีะวงศ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019198 07837

นาง คณู พรมพุฒ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019221 07837

นาง วัชรี กําลังรัมย์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019222 07837

นาย วบิลูย์ ขนุพล 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100202019282 07837

นาง วันเพ็ญ สงัปัสสา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100202022547 07837

น.ส. ทัศนวรรณ์ สหีะวงค์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100202023274 07837

น.ส. กรรณกิาร์ ยศปัญญา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100202024841 07837

นาง เข็มทศิ คณุมี 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2559 67100202025338 07837
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นาง ตองเอยีง สมุะนะ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2559 67100202025339 07837

นาย คําเพือ่น โสประดษิฐ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2559 67100202025340 07837

นาย สมศักดิ์ โสประดษิฐ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2559 67100202025341 07837

นาง ระยอง มเีดช 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100203008990 07837

นาง ไพบรูณ์ กางพรม 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100203009019 07837

นาง อนันตยา ฆอ้งคํา 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100203009020 07837

น.ส. สวุชิา แสนประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100203009021 07837

นาย วชิยั บญุยะวัตร 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100203009023 07837

นาย บันเทงิ บญุยะวัตร 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2536 67100203009024 07837

นาง สายพนิ ชยัเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2529 67100203009025 07837

นาง สมศรี สงิหส์ถติย์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100203009027 07837

นาง ดวงเดอืน กสัมัง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2548 67100203018318 07837

นาง รัตนมณี สหีะวงษ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2548 67100203018319 07837

นาง ลําดวน สหีะวงษ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2548 67100203018320 07837

นาง สภุลักษณ์ ทานกิชู ิ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100203019184 07837

นาย ทองพัด รักษา 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100203019187 07837

นาง สวุันนา จันทรด์ี 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2543 67100203019200 07837

นาง บังอร พรมพุฒ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100203022545 07837

น.ส. ธนพร พรมสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100203023710 07837

นาง ดวงจันทร์ กมลรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100203024842 07837

นาย ลา้ย สอนจําปา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100206009011 07837

นาง เรณู จันดี 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100206009013 07837

นาง จําปี ศรภัีกษร 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2549 67100206018322 07837

น.ส. อลษิา สงัฆรักษ์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100206037901 07837

น.ส. ทม สขุนวล 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100206019223 07837

นาง สมคดิ คงพึง่ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2555 67100206020954 07837

นาง หนูไพรัตน์ สามารถ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2555 67100206021206 07837

นาง สําเภา ทวีะโต 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100206022178 07837

น.ส. สริรัิตน์ ประเสรฐิ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100206022548 07837

น.ส. อรณี จันยรู 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100206023273 07837

น.ส. สรุนิทร์ จันยรู 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100206023708 07837

น.ส. ขวัญดาว จันดา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100206024540 07837

นาง สมสวย ประพันธพั์ฒน์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100206024541 07837

นาง อาจ ทรงพุฒ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100206037902 07837

นาง กองจนี จันดาวงษ์ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100211002762 07837

นาง สมทรง ชานุวัตร์ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100211002773 07837

นาง นุชสรารัตน์ จาดขาว 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100211017104 07837

นาง ลนุณี ประตเิต 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2549 67100211018341 07837

นาง บญุยอ่ม สพุรรณ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2549 67100211018343 07837

นาง บญุสง่ คันทะมัง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2545 67100211018628 07837

นาง วัชราพร คําพรมมี 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100211019191 07837

นาง สงกรานต์ ประมว้ญ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100211023711 07837

นาง คําปุ่ น สหีะวงค์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100213002751 07837

นาง จติธาภรณ์ อนิทรด์สีี 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2552 67100213002757 07837

นาย นยิม ศรสีมทุร 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100213002763 07837

นาย ไพบลูย์ หนิหาด 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100213002764 07837

นาย พนา หนิหาด 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100213002765 07837

นาง บญุเกือ้ อปุแกว้ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100213002766 07837

นาง สวัน เนตรแสงศรี 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100213002767 07837

นาง เตอืน ภคูันทา 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100213002769 07837

น.ส. สรอ้ยสดุา คงเป็นนจิ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2548 67100213009797 07837

นาง กนัหา ปัญญาพวก 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100213017100 07837

นาง ทองใหม่ คําพรมมี 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100213018308 07837

นาง ลอลับ คณุมี 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2554 67100213020692 07837

น.ส. รัชดา ศริปัิญญา 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2556 67100213022179 07837

น.ส. ประมวล สฟีอง 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100213037899 07837

นาง เทยีนวัน จันทะวงษ์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100213037900 07837

นาง วชริพร สหีะวงค์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100213037903 07837

นาย ฉันทพัฒน์ ชนิคํา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2540 67100201008991 07838

นาย สายทอง ขัตตยิะ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2545 67100201008993 07838

นาง จมิลี้ โพธิศ์รี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2522 67100201009030 07838

นาย ใหม่ งามรุง่ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2524 67100201009032 07838

นาง หนูมัด มเีดช 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2552 67100201019367 07838

นาง สมคดิ เพราแกว้ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100201023748 07838

น.ส. ปณุยาพร งามรุง่ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100201024542 07838
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น.ส. สพุชิชา มลูศรี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100201037935 07838

นาง ยพุนิ มาใบ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100201037937 07838

นาง ลําดวน ถนอมศักดิ์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100201037939 07838

นาย ชด สรุวิงษ์นา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2538 67100205009016 07838

นาย อภชิาติ หมืน่จงใจดี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2534 67100205009017 07838

นาย เทวัญ พัสสร 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2544 67100205009018 07838

นาง สมจติร บตุรทมุพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100205019370 07838

น.ส. รจนา ประพัสสร 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2552 67100205019371 07838

นาง เกษร ไกรกาศ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100205019372 07838

นาง สมคดิ ทองมา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100205019374 07838

นาง ขวัญ รัตนวงค์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2551 67100205019376 07838

น.ส. ภฤดา หมืน่จงใจดี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100205019377 07838

นาง ลําดวน จนิดา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100205023747 07838

นาง รุง่นภา บญุนาค 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100205024545 07838

นาง ถนอม หงษ์จันทร์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2545 67100208008998 07838

น.ส. จําปี มั่นเกตุ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100208008999 07838

นาง ประมวล แสงมิง่ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2534 67100208009001 07838

นาง จรญู มลูศรี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100208009002 07838

นาง ลอย เตชะ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2542 67100208009003 07838

นาง สมคดิ ศรนีรคตุร 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2527 67100208009006 07838

นาง ประนอม บัวหลาด 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100208009007 07838

นาง นงนุช พณิสามสาย 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2540 67100208009009 07838

นาย ประยทุธ สโุพธิ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2530 67100208009694 07838

นาย ประยรู แสงมิง่ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2551 67100208019378 07838

นาย วชิยั ทรงพระสวุรรณ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100208019379 07838

นาง วรานษิฐ์ ขันตี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2551 67100208019383 07838

น.ส. บญุศรี ทรงพระสวุรรณ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2558 67100208024544 07838

น.ส. นติยา มสีตัย์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2560 67100208037938 07838

นาง กลุจริา เพ็ชรภักดิ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2561 67100208038416 07838

นาง สายรุง่ บญุเกดิ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2561 67100208038416 07838

นาง จําปี อุน่อบุล 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100210002760 07838

นาง วรรณา อุน่อบุล 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100210009711 07838

นาง นติยา ศรจัีนทร์ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2553 67100210019389 07838

น.ส. แมว คําฉัตร 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100210023750 07838

นาย สายันญ์ เขยีวสี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100301000356 07839

นาย นารอง เสนพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100301009069 07839

นาง คําหลา้ มาตวังแสง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100301009074 07839

นาย แวน่ ภชูมุ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100301009081 07839

นาย พุทธ มาตรวังแสง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100301009084 07839

นาย สํารวย เบกิขว่ง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2527 67100301009087 07839

นาย บญุหนัก พักพงิ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2537 67100301009117 07839

นาย ทองแดง มาสวังแสง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2554 67100301019879 07839

นาย เพชรประเสรฐิ ชยัปะ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2554 67100301019880 07839

นาง ละเอยีด เนื่องนา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100301021001 07839

นาง รุง่ทวิา ภชูมุ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2557 67100301023715 07839

น.ส. เกษมศรี พมิเสน 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100302000273 07839

นาย พรม ปานสวัสดิ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100302009109 07839

นาง จันทรส์วา่ง เวชมะโน 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2539 67100302009118 07839

นาง แหวน คําคม 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100302009135 07839

นาย สอิง้ สทีา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100302009805 07839

นาง น้ําฝน ยศสมบัติ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100302011139 07839

นาย บญุนํา กนัยาประสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100302016400 07839

นาย เดชศักดิ์ พูลพันธ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100302016428 07839

นาง สนุีย์ เพยีรสวิา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100302016431 07839

นาย เสน่ห์ ภักดสีอน 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100302016442 07839

นาย มานติย์ กนัยา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2554 67100302019881 07839

น.ส. ขวัญเรอืน ยศสมบัติ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100302021007 07839

นาง เพลนิ ปลกูเพชร 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2559 67100302025819 07839

น.ส. วาสนา ศริสิม 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100302037952 07839

นาย ยงยทุธ ทองหว่ง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100302038222 07839

นาง สพุรรณ เอีย่มป้อ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2539 67100304009088 07839

นาง นัด ขวัญนอ้ม 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2527 67100304009110 07839

นาง บญุสม เรอืงศรี 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2527 67100304009111 07839

นาง ป่ิน เอีย่มป้อ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100304009132 07839

นาง ยิน้ ศรสีขุ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100304016418 07839
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นาย สฟีอง สานมะโน 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100304016423 07839

นาง เสาวนีย์ สตเีวน่ส์ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100304016432 07839

นาย มานพ เอีย่มป้อ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2554 67100304019882 07839

นาง ยพุนิ มาปราบ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2557 67100304023716 07839

นาง อําพร สขุนวล 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2557 67100304023717 07839

นาง อรวรรณ ผยุมา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100304038226 07839

นาง ไพฑรูย์ กโุมรัมย์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2538 67100307009067 07839

นาย สมจติร วันวาน 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2537 67100307009085 07839

นาย ทวี ไกรมะเรงิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2537 67100307009086 07839

นาย ถวัลย์ หมั่นกจิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100307009116 07839

นาย วเิชยีร บตุรสุย่ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2538 67100307009124 07839

นาย นคร หมั่นกจิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2538 67100307009133 07839

นาย นาวนิ ไกรมะเรงิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2538 67100307013178 07839

นาย บญุล้ํา ทองเสีย่น 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100307016426 07839

นาย สวุนิ สงัขว์สิทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100307016438 07839

นาง พร ดวงอปุปะ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100307016439 07839

นาง สายทอง อทัุยคํา 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100307016440 07839

นาย นเิวศน์ เชือ้หงษ์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2554 67100307019883 07839

นาย บญุโฮม ปะวะเท 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100307021003 07839

นาย ไพฑรูย์ โภคะ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2542 67100309009075 07839

นาย ชืน่ จันลา 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100309009077 07839

นาง ประนอม ไพรวัลย์ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2532 67100309009107 07839

นาย ระบลิ ทยุตระกลู 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2542 67100309011140 07839

นาง โสภา บญุแสง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100309016435 07839

น.ส. สายฝน อนิงาม 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100309016437 07839

น.ส. สมหวัง สกลุวา 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100309021004 07839

นาย กําธร ขวัญนอ้ม 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100309021005 07839

นาย เจรญิ กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2559 67100309025820 07839

นาย กฤษณ เคลอืบบตุร์ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100309037946 07839

น.ส. อไุรพร ไกยะฝ่าย 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100309038223 07839

นาย สวุทิย์ กางถิน่ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100309038224 07839

นาย วชิยั ขวัญพรม 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100309038225 07839

นาย เขต สารมะโน 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100303000785 07840

นาย เวช พลเยีย่ม 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2545 67100303009066 07840

นาง ทองสกุ กนัยาประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2540 67100303009083 07840

นาย สงัวาลย์ โสภา 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2531 67100303009089 07840

นาย คนงึนจิ จันทรอ์าว 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2542 67100303009092 07840

นาย ถนอม เบกิสวา่ง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2538 67100303009094 07840

นาย สดุใจ แสงเพชร 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2520 67100303009095 07840

นาย สมเกยีรติ ขันทพิย์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2523 67100303009102 07840

นาย ทน่ มศีรี 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100303009120 07840

นาย มณี คําจรงิดี 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2533 67100303009125 07840

นาย ทวี วันทองสขุ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2541 67100303009126 07840

นาย ชายกรงุ สารมะโน 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100303013160 07840

นาย ธรีศักดิ์ กาญจนสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100303014967 07840

นาย นริตุน์ ปัดทมุ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2551 67100303014983 07840

นาง ดวงดี ราชอนิตา 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2555 67100303020958 07840

นาง สพัุตรา ชว่ยปุ่ น 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2557 67100303024054 07840

น.ส. เอมฤดี กนัยาประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2559 67100303025349 07840

นาง ลํายงค์ นลิสนธิ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2549 67100305002973 07840

นาง ประนอม บัวคลี่ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2547 67100305009071 07840

นาย สชุนิ นลิสนธิ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2530 67100305009072 07840

นาง คําวัง พรหมทรงศร 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2533 67100305009076 07840

นาง ประเทอืง ติง่ชา้ง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2534 67100305009121 07840

นาง สดุา จันทา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2533 67100305009122 07840

นาง ปรารถนา ชา้งทอง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2546 67100305010420 07840

นาง เลยีม ยงใหญ่ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2552 67100305019161 07840

นาย สรุนิทร์ วันพุธ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2556 67100305023279 07840

น.ส. สขุเกษม จันทา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100305037831 07840

นาย หวาง จันทรา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2539 67100306009078 07840

นาย ถวัลย์ นามราชา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2530 67100306009093 07840

นาง จํานงค์ คําแดง 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2543 67100306009096 07840

นาง สภุาพ สงิหภ์า 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2539 67100306009128 07840

นาย คลา้ย กองศรี 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2533 67100306010424 07840

นาย กี คําแกว้ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2540 67100306010425 07840
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นาง สาคร ครองสตัย์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2547 67100306010426 07840

นาง กาญจนา บญุยองศริกิลู 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2549 67100306014969 07840

นาง ราตรี หมุอาจ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100306014979 07840

นาง จันทนา แสงสวา่ง 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100306014981 07840

นาย สมศักดิ์ จําปาดว่น 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2550 67100306014982 07840

นาง บังอร โพธิแ์กว้ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2560 67100306037830 07840

นาย พัด โสสดุ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2561 67100306038301 07840

นาง ประเสรฐิ สายทอง 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100308009073 07840

นาง มาลัย อนิพรม 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2541 67100308009079 07840

นาย สม เนตรแสงศรี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2528 67100308009090 07840

นาย มนตรี จันอาว 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2545 67100308009091 07840

นาง สายพนิ บญุวัน 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2544 67100308009097 07840

นาย วชิยัศลิป์ จรัสเรอืงกลุ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2556 67100308023281 07840

นาง บญุเรอืง แมคคารธ์ี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2548 67100308013951 07840

นาง คําฟอง กนัยาประสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2549 67100308015007 07840

นาย มวน กลุเกลีย้ง 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2549 67100308015052 07840

นาย ค้ํา โคบ่ญุ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2551 67100308015073 07840

นาง ทองหนัก ศริิ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2548 67100308015149 07840

นาง อนิตอง สมพงษ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซบัเปิบ 2559 67100308025350 07840

นาย สพุจน์ สนิรักษา 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2535 67100403009189 07841

นาย บญุเลีย้ง หอมหวล 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2535 67100403009195 07841

นาย ประเดมิ มผีล 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2546 67100403009196 07841

นาง วมิล ขวัญชืน่ใจ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100403009201 07841

นาย ทัน เชือ้บญุมี 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100403009212 07841

นาง สงกรานต์ ไวยะทรัพย์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100403010517 07841

นาง ประวงิ มผีล 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100403015360 07841

นาง มะลวิรรณ กมลรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2552 67100403015821 07841

นาง ยพุา ฉุยมานะ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2552 67100403015824 07841

นาง สมคดิ พันธเ์พ็ง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2558 67100403024845 07841

นาง นันท์ สมีาน 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2546 67100404009167 07841

นาง สมนกึ จันทะพาหะ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2541 67100404009171 07841

นาย สมบรูณ์ โสดก 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100404009172 07841

นาย แอด๊ ทพิโชติ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2529 67100404009173 07841

นาง วพิาพร ทองหลอ่ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2541 67100404009204 07841

นาง วภิา สจุรติ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100404010531 07841

นาง ลําดวล สดํีา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100404010532 07841

นาง ไสว ยางนอก 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2552 67100404015827 07841

นาย สไุทย เงนิคํา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100404021737 07841

นาง นริาวรรณ การกลา้ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2557 67100404023786 07841

น.ส. สงการ วงศอ์ามาส 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100404037850 07841

น.ส. หนูดี เงนิคํา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100404037852 07841

นาง บัวรษุ กมลรัตน์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100405009153 07841

นาย อนันต์ ปั้นทอง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2533 67100405009159 07841

นาย พรีะ อา้ยแกว้ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100405009160 07841

นาง ดําเนนิ จมูทอง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2552 67100405015833 07841

นาง สงัวาร สขุเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2551 67100405015835 07841

นาง วันเพ็ญ จันทอง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100405020694 07841

นาง จริาพร พากนัหา 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100405023278 07841

นาง บญุมี อนิแผง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2559 67100405025342 07841

น.ส. นันทะนา ปั้นทอง 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100405037699 07841

นาง นอ้ย อะนุพมิพ์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100405037851 07841

นาง ทองไกร แสงรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2537 67100406009140 07841

นาง ยนิดี บัวศริิ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2537 67100406009161 07841

น.ส. ศริวิัลย์ จันทะวงค์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2551 67100406015837 07841

นาง โสภี สแีดง 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100406015881 07841

นาง คณติา โพธติา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100406015889 07841

นาง ปารชิาติ สนโต 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2554 67100406019886 07841

นาย ภากรณ์ ดาวแดน 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100406021567 07841

น.ส. รัตมณี ผสม 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100406021568 07841

น.ส. แสงดาว แชม่ชอ้ย 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100406023276 07841

นาย อดุม ศรบีญุเรอืง 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2546 67100407009151 07841

นาย ไฉน สหีะวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100407010540 07841

นาง ดาวประกาย สนุลิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100407015864 07841

นาง ปิยะภรณ์ ปัญญาประสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100407020956 07841

นาง ดอกจันทร์ ชานุวัต 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2557 67100407023714 07841
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นาย สําเรงิ แหยมพลับ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2525 67100409005424 07841

นาย สมพงษ์ มาสะริ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100409009193 07841

นาง สวุมิล วงคําแสง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100409010541 07841

นาง โสภติ เกตแุกว้ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100409010542 07841

นาง สมจติร แวงวรรณ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100409015867 07841

นาง สมจติร เกตแุกว้ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2553 67100409019156 07841

นาง บัวไล อนิภมูิ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100412002806 07841

นาง สไีพ ไคนุ่่นสงิห์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100412002807 07841

นาย สมพงษ์ หอมหวล 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2542 67100412002809 07841

นาย บญุหลอ สงิหพ์า 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2535 67100412002810 07841

นาง วรรณา หอมหวล 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100412002811 07841

นาง มะลิ ตองเตมิ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100412002815 07841

นาง ทองปาน มาสงัข์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100412010544 07841

นาง บัวแกว้ ภูม่า 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2551 67100412015359 07841

นาง นงนุช สนัตเิสวี 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2553 67100412019158 07841

นาง ลําพูน ทองสขุ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2554 67100412019888 07841

น.ส. สภุี วันชืน่ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100412020698 07841

น.ส. ลาวัลย์ โพธิช์ยั 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100415000668 07841

นาย นอ้ย วาระสทิธิ์ 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100415005425 07841

นาย ผล แกว้ดู 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100415009141 07841

นาย วชิยั อทุธยิา 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100415009199 07841

นาย ชาญ โสภา 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100415009202 07841

นาง วัชรพร ราชทา 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100415010568 07841

นาง สมหมาย กางพรม 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100415010585 07841

นาง จันทรท์ี สนีลิแกม 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100415010587 07841

น.ส. จันทา พัดทยี์ 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100415010588 07841

นาง วลิัย หมืน่วชิา 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100415015872 07841

น.ส. คําเพยีร แกว้เกตศุรี 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100415015874 07841

น.ส. เพชรรัตน์ ศรเีลย 15 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100415038085 07841

นาง ถนอม แจม่ใส 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2532 67100417009163 07841

นาง สมปอง ลําเจรญิ 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2537 67100417009164 07841

นาง สํารวย คําพาดี 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2551 67100417015358 07841

นาย สงการณ์ วันชืน่ 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2553 67100417019157 07841

นาย เจตน์สฤษฎิ์ เชยีงเขยีว 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100417020697 07841

น.ส. เบญจมาศ พมิพน์อ้ย 17 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2557 67100417023713 07841

นาง คําฟอง ไชยวัง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100401009142 07842

นาง สลุติา สหีะวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100401009143 07842

นาย เสวย ทองอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100401009144 07842

นาง วันเย็น หนองหาร 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100401009145 07842

นาง จะยทุธ์ จันทะวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100401009146 07842

นาง เตยีงคํา ทองเงนิ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100401009148 07842

นาง นอ้ย เพลยีโคตร์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100401009149 07842

นาง รุง่นภา ทองเงนิ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100401009175 07842

นาย กองพัน ศรไีพบลูย์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100401009207 07842

นาง สําอางค์ ฉุนวเิชยีร 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100401009208 07842

นาง กมุภวา กาญจนา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100401010831 07842

นาย เกษม ทองอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2545 67100401011142 07842

นาง บญุซอ้น จันทะคณุ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2555 67100401021447 07842

นาย ประทวน แสนประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100401023353 07842

นาง สพุนิ ศรฟีอง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100401037777 07842

น.ส. ทองจติร โสประดษิฐ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100402009205 07842

นาง หนา เหรยีญสยาม 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100402010838 07842

นาง สมร ตรเีศยีร 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100402010840 07842

นาย ทวน ไชยทงิ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100402010841 07842

นาย มหีวัง ถิน่น้ําใส 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100402018523 07842

น.ส. อําไพ เสอืสอาด 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100402018524 07842

นาง ปราณี มลูคํา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100402018525 07842

นาง วัลยล์ดา มาแกว้ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100402037779 07842

น.ส. ณีรนุช มมีนต์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100402038029 07842

น.ส. วภิา คํานุ่ม 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100408009179 07842

นาง จําปา จันคลีี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100408009181 07842

นาง เนตรศลิา ศรหีาวัตร 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100408009184 07842

นาย โกศล สถานทงุ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100408010894 07842

น.ส. สายยนต์ จันดาหาร 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100408010896 07842

นาย ประสทิธิ์ มาบา้น 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100408010898 07842
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นาย เดชอดุม กระตา่ยจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100408010899 07842

นาง บหุลง สายโสภา 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100408022542 07842

น.ส. กฤตยิาลักษณ์ ผัดผอ่ง 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100408022543 07842

นาย บญุทรง ตาสาย 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2559 67100408025772 07842

นาย อํานวย แกว้เลือ่น 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100410002776 07842

นาย จําปา เนตรแสงสี 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100410002777 07842

นาง สงกรานต์ ฤทธศิักดิ์ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100410011084 07842

นาย สมาน โสพรม 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100410011086 07842

นาย นกิรณ์ รดิดว้ง 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100410011088 07842

น.ส. สวุารนิ ยศปัญญา 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2557 67100410023712 07842

น.ส. จริวดี โสไธสง 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100410037778 07842

น.ส. รัชนีกรณ์ กองจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100410037780 07842

นาง จารวุรรณ ศรบีญุเรอืง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100411002774 07842

นาง คําใฝ ชนูาคา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100411002786 07842

นาย กองพันธ์ ลมพา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100411002790 07842

นาย ลา บัวศรี 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100411002793 07842

น.ส. ผล วลิะปิง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100411002798 07842

นาง ละมัย ใจคํา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100411002800 07842

นาง เยาวรัตน์ ดวงอปุะ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100411002804 07842

นาง สงัวาลย์ เพชรสขุ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100411019294 07842

นาย มธรุถ คงสมเพยีร 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100411019295 07842

นาย นําโชค เพชรสขุ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100111021569 07842

นาย เพ็ชรนอ้ย นกขนุทอง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100411037781 07842

นาง บรรจง สารวจิติร 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100413002778 07842

นาง สมยศ ภบูนิ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100413002780 07842

นาง บปุผา เกยเลือ่น 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100413002802 07842

นาง บรรจง ศรทีอง 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100413002816 07842

นาย นาวนิ โสประดษิฐ์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2544 67100413002820 07842

นาง สมปอง สหีะวงษ์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100413018527 07842

นาย สําเรงิ มแีกว้ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100413018528 07842

นาง สมุาลี โสประดษิฐ์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100413022544 07842

นาง เปลีย่น พนะสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2556 67100413023282 07842

นาง สมใจ แกว้เพิม่ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100413023354 07842

นาง คําเผา่ นนทะโคตร 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2560 67100413038028 07842

นาง กองจนี สงิหอ์นิทร์ 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2526 67100414002782 07842

นาง สายทอง ทัดชอ่มว่ง 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100414002785 07842

นาง ลักขณา ทองฤทธิ์ 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100414002787 07842

นาง วงเดอืน ถิน่น้ําใส 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100414002788 07842

นาง น้ําทพิย์ นวลไทย 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100414002792 07842

นาง สไีว สารแสง 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2543 67100414002795 07842

นาง สภุาภรณ์ จตุตโน 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100414002805 07842

นาง สรุี สายคําเลศิ 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100414010888 07842

นาง สทุสิา เนตรแสงสี 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100414011159 07842

นาง บญุมี จันทรค์ณู 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100414018530 07842

นาย สรุเกยีรติ บันเจดิ 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2554 67100414019885 07842

น.ส. ดาราณี พุทธวิงค์ 14 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2561 67100414038418 07842

นาย ทองเสีย่น มสีขุ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100416009150 07842

นาย บรรจบ จันทะคณุ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2536 67100416009176 07842

นาง เยาวเรศ พมิมะเสน 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2551 67100416009177 07842

นาย สงัวาลย์ ผลทองดี 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2539 67100416009209 07842

นาง ลําดวน นาเก็น 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100416011051 07842

นาง ถนอม พรมฆอ้ง 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100416011057 07842

นาง ววิาห์ โสประดษิฐ์ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2540 67100416011158 07842

นาง มล กณุะพรม 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2550 67100416018531 07842

นาง แรม่ โสประดษิฐ์ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2548 67100416018532 07842

นาง วาสนา เหมอืนศรชียั 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2524 67100416018533 07842

นาง สายสณีุย์ แกว้เพิม่ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2547 67100416023355 07842

นาย ทองยาม สหีะวงษ์ 16 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 2559 67100416025608 07842

นาง แสงดาว ปาโน 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501002822 07843

นาง อมร เทอืงนอ้ย 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501002828 07843

น.ส. บญุเพ็ญ ทําทัน 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501009227 07843

นาย สงัวาลย์ ชยัยอ้ย 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501009235 07843

นาย นชิสนั แกว้ตา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501009643 07843

นาง ถนอม คําสมุ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100501009644 07843

นาง อนพิสรา สวุรรณครีี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2541 67100501009645 07843
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นาง ดวงใจ กองพล 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2546 67100501009662 07843

นาง แสงเพชร นนิคง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100501019296 07843

นาย ชิน้ สใีส 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100501019297 07843

นาง สวย ทองมั่น 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2556 67100501022181 07843

นาง สายใจ กองกลม 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100501037662 07843

น.ส. สดุาพร บันดษิตา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100501037665 07843

นาย สมบรูณ์ นวนบาง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2524 67100502009220 07843

นาง สมนกึ สทิธวิงศ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2531 67100502009221 07843

นาย สี จันทรช์ู 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100502009222 07843

นาย สงัเวยีน อนิเหลอืง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2541 67100502009223 07843

นาย ไสว สบุนิ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100502009224 07843

นาง ถาวร กาสี 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2531 67100502009649 07843

นาย สมาน ขนุลคร 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100502012230 07843

นาง สรุยี์ ลนิอดุ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100502019298 07843

นาย สวุรรณ์ คงเมอืง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2554 67100502019876 07843

น.ส. น้ําคา้ง พวงแกว้ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2556 67100102021571 07843

น.ส. กนัยารัตน์ ทองยน่ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2556 67100502022118 07843

นาง ดาวรุง่ พรมดษิฐ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100502025251 07843

นาง รัชนี ฟองสงัข์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100502037661 07843

นาย แมน เกตไุผต่ัง้ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100503009231 07843

นาย รัง แดงแกว้ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2525 67100503009646 07843

นาง กมลวรรณ สดุใจ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100503012231 07843

นาง นงลักษณ์ คํารังษี 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100503012232 07843

นาง ระพพีรรณ มานนท์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100503012233 07843

นาง พนิจินันท์ ยังคง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100503019299 07843

น.ส. พรกนก ครธุจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2545 67100504009230 07843

นาย สมสทิธิ์ ดว้งธรรม 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100504012234 07843

นาง กอ้ย รักษาพล 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100504012235 07843

นาง สาหรา่ย ศรจัีนทร์ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100504012236 07843

นาง เลยีง เกดิสขุ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100504019303 07843

นาง กําไล อนิผึง้ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100504038245 07843

นาย กฤษนัย ประจํานาก 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2526 67100505009652 07843

นาง ลัดดา ประจํานาค 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100505012237 07843

นาย เพ็ชร จันทรพ์ุก 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100505012240 07843

น.ส. ละเอยีด ประจํานาค 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100505019300 07843

นาง ประถม นลิสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100505020959 07843

นาง ทเุรยีน โสมนะ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100505021443 07843

นาง บญุมา ภูแ่กว้ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2556 67100105021572 07843

น.ส. วันเพ็ญ จนีหนอก 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100505025343 07843

น.ส. ชดิชนก ประจํานาก 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100505038155 07843

นาง สํารวย ประเคนจติร 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100505038156 07843

นาย ประสพโชค แกว้กาหลง 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2531 67100506009218 07843

น.ส. พเยาว์ โพธิล์ ืน่ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100506023720 07843

นาง ทับทมิ กองแกว้ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100506025345 07843

นาย สมนกึ บญุยัง 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100507009656 07843

นาย สมาน เกษร 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100507009657 07843

นาง สวุรรณา ดวงตะวัน 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100507019304 07843

นาง ยวุดี อนิประสาท 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2556 67100507022720 07843

นาย กองเกณฑ์ โสประดษิฐ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100508021441 07843

น.ส. พเยาว์ ภมูชิาติ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100508021442 07843

นาย อุม้ ภูแ่กว้ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2557 67100508024058 07843

นาง แสงจันทร์ บตุรตา 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100508025346 07843

นาย ประทวน แสงเลศิ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2547 67100509009660 07843

นาง บัวขาว ดา้มพรม 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100509012244 07843

น.ส. รัชนู เกตทุอง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100509012245 07843

นาง บญุตา จันทรท์อง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100509019305 07843

นาย นาม เจมิทา่ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2554 67100509019890 07843

น.ส. สายใจ ชเูมอืง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100509037664 07843

นาย บญุโชติ รัสสระ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2547 67100510009661 07843

นาง สเุพ็ญ คงเป็นนจิ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2549 67100510012090 07843

นาง คนงึนจิ ยอดเพ็ง 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100510012246 07843

นาง นกครา้ กอ้นคํา 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100510012249 07843

นาง นภิา งามสพุรม 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2553 67100510019301 07843

นาย พวงพยอม คุม้ภัย 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2554 67100510019877 07843

นาง ไพฑรูย์ ยอดเพ็ง 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100510020960 07843
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นาง มณีรัตน์ เรือ่ศรจัีนทร์ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100510025250 07843

น.ส. สทุนิ จันทรเ์ชือ้ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100510025253 07843

น.ส. แสงระวี ศรหีนู 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2561 67100510038440 07843

นาง รัตนาภรณ์ กองพล 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100511002821 07843

น.ส. นยิม นวลจร 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100511002823 07843

นาง สําเนา การกิง่ไพร 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2526 67100511002824 07843

นาง บญุโฮม ชา่งทองคํา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2526 67100511002825 07843

นาง น้ําผึง้ แกว้ลี 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2544 67100511002827 07843

นาง ไข่ ยอดคํา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2551 67100511004559 07843

นาย จรัญ สายบญุตัง้ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2551 67100511006807 07843

นาง สนุทรี แสนประสทิธิ์ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2535 67100511009663 07843

นาง สนีวล จันทรโ์ท 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100511012250 07843

นาย จํานงค์ เทยีนศรี 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2557 67100511023719 07843

นาย สมชาย พรหมสมบรูณ์ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2558 67100511024538 07843

น.ส. ภาวณีิ คําจัด 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100511037663 07843

นาย ไกรวทิย์ แกว้ตา 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2524 67100512002831 07843

นาง กหุลาบ อนิทรเ์ชย 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2550 67100512012255 07843

น.ส. อนงค์ บญุโชติ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2555 67100512020962 07843

นาง ลําพงึ นลิเพชร 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100512025347 07843

นาย วฒุพิงษ์ เจมิวงษ์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2559 67100512025348 07843

น.ส. สายบัว หมืน่ขนุ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100512038157 07843

นาย ธนวัฒน์ โคส่กลุ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100512038158 07843

นาง ปราณี พลยงค์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศาล 2560 67100512038159 07843

นาง พรทพิย์ ศรอีดุม 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2543 67100204008996 10614

นาย บญุเชดิ สวา่งโลก 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2532 67100204009060 10614

นาย สมาน กลบีมาลัย 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2540 67100204019280 10614

นาง จํานงค์ นวนทะวงค์ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2555 67100204020696 10614

น.ส. ทวาย ตุม้คํา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2561 67100204038329 10614

นาย เล็ก สวา่งโลก 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2561 67100204038330 10614

นาย สมชาย แหลมนาค 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100207009041 10614

นาย ณรงค์ บตุรทมุพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100207009042 10614

นาง บญุหลอด บญุเกดิ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100207009043 10614

นาย สําเนียง วงษ์อุย้ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100207009044 10614

นาง ไสว กรกนั 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100207009045 10614

นาง โสภา นรายศ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100207009056 10614

นาย ลําใย ศรเีนตร 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100207009715 10614

นาง วลัยพร แกว้ปักษี 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100209008992 10614

นาง บญุสม สําเพยีร 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2546 67100209009034 10614

นาย ขนุทอง คงเผือ่น 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2528 67100209009035 10614

นาง ประเทอืง บญุยัง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100209009036 10614

นาย โยธนิ ไวคงคา 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2548 67100209009037 10614

นาง บญุสม ศรจัีนทร์ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2551 67100209009038 10614

นาง ละออ เจนเขตการ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2540 67100209009040 10614

นาย วนิ สวุรรณ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2533 67100209009059 10614

นาง บญุเรอืน เนตรแสงศรี 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2537 67100209009063 10614

น.ส. ชไมพร คมดว้ย 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2552 67100209019384 10614

นาง ศรนีวล บญุยัง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100209019385 10614

นาง สมบัติ คณาญาติ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2540 67100212002752 10614

นาง สมจติ จันทรด์ี 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2545 67100212002758 10614

นาย หนูเตยีน ถิน่น้ําใส 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2528 67100212002759 10614

นาย ทองทศ เขยีวออ่นแวน่ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2543 67100212002761 10614

นาง เพ็ญศรี วงคล์ะคร 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100212019390 10614

นาง ทเุรยีน แดงทอง 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2535 67100212019396 10614

นาง เพ็ญศรี รดิทะไกร 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2547 67100212019397 10614

นาง สมบญุ มาทอง 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2550 67100212019400 10614

นาง พรพรรณ ผาทอง 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทา้ยดง 2557 67100212023746 10614

นาง สายฝน รอดอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100101006687 11271

นาง ปนัดดา จันทรศ์รี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100101008955 11271

นาง ทองไหม่ เนตรผา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100101008956 11271

น.ส. ลัดดา แสงเพชร 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100101008962 11271

นาง นงนุช รอดอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100101008966 11271

นาง สมุาลี อนิทโลหติ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2548 67100101012284 11271

นาง เพ็ญสดุา มาลา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2552 67100101017498 11271

นาง สดสวย เฉลมิผา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101017500 11271

นาง สายฝน นากสขุ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2552 67100101017506 11271
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นาย ทองดี บญุแจง้ 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100101020815 11271

น.ส. รจุยา หมายมั่น 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100101020816 11271

น.ส. จรีนันท์ สายโต 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100101021082 11271

น.ส. อมัพร เฉลมิผา 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100101021083 11271

นาง อมรรัตน์ เข็มทอง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101021551 11271

นาง วรัญญา ศรบีญุเรอืง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101021554 11271

นาง จําเรยีง โปรง่ฟ้า 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101021555 11271

น.ส. วลิาวัลย์ ขนุทอง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101022665 11271

น.ส. อาจนิ บญุสายัง 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100101022666 11271

นาง พรทพิย์ โสมาสี 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2557 67100101023762 11271

นาย สมเดช เขยีวน้ําเพชร 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2557 67100101023763 11271

นาย สพุจน์ ยังกบั 1 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2557 67100101023764 11271

นาง สําราญ ศรอีอ่น 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100102006681 11271

นาง จันแลม นนทรยี์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2541 67100102009749 11271

นาง วันเพ็ญ กนัยาประสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100102016016 11271

นาง บังเอญิ ศรวีังโป่ง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100102016017 11271

น.ส. จตพุร เพชรคง 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100102021556 11271

นาง ปรยีาพร โตผา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100102022667 11271

น.ส. บํารงุ โตผา 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100102022668 11271

น.ส. รัตตกิาล จันทรท์า 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2557 67100102024083 11271

นาง ชนม เบา้ชารี 2 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100102025561 11271

นาย รัตน์ บญุยัง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2527 67100103008984 11271

นาง สมคดิ ขันทอง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100103008985 11271

นาง บังอร ขัดเปียง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100103009729 11271

นาง หยาด ศรวีังโป่ง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2537 67100103012285 11271

นาง บรรจง นุ่มขงึ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2535 67100103012291 11271

น.ส. โสภา บุง้ศรษีะเกษุ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100103015999 11271

นาง จําปี เหลีย่มวงค์ 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100103021084 11271

นาง แมว มามอม 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100103022669 11271

นาง สอาด อยูต่าล 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100103022670 11271

นาย โกมนิทร์ จุย้เย็น 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100103025195 11271

นาง มนัส จักรแพง 3 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100103025196 11271

นาง ศริภญิญา นาคสขุ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100104008981 11271

นาย สมชาย คงทนดี 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2537 67100104010725 11271

นาย นกิร โสมาสี 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2536 67100104012340 11271

นาง กาหลง โฉมผา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2527 67100104012341 11271

นาย สมาน รุง่เรอืงศรี 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2545 67100104012342 11271

นาง ศศภัิสสภั์กษ์ สจํุานงค์ 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2539 67100104012343 11271

นาย สมหมาย ขวัญทอง 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2552 67100104017587 11271

นาย พริง้ เฉลมิผา 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100104019164 11271

น.ส. ศริวิรรณ ขวัญทอง 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2558 67100104024491 11271

นาย สมควร ทองวัน 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100104025792 11271

น.ส. คําเวยีง ภักดสีอน 4 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2560 67100104037668 11271

นาง ขวัญ ภักดสีมทุร์ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2549 67100105005602 11271

นาง ลําพอง เหมอืนทว้ม 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2549 67100105006441 11271

นาง มณี ขนุทศ 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2549 67100105008978 11271

นาง ทองรนิทร์ วงศแ์สนไชย 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2545 67100105009762 11271

นาย โตะ๊ บตุรศรี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100105009779 11271

นาง บัวคํา วังครีี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2522 67100105009792 11271

น.ส. วรรณวสิา วังครีี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100105025560 11271

นาง เอือ้การย์ แสนพรมมี 5 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100105025795 11271

นาง ประภาพร สพีา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100106002748 11271

นาง เย็น โตนมา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2546 67100106002750 11271

นาง สมาน เจมิวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100106012289 11271

นาง สําราญ เจมิวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100106012293 11271

นาง มัน คงพึง่ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2536 67100106012329 11271

นาง ราตรี วรีะขันคํา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100106019165 11271

นาง พสิมัย แกว้กองแสง 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100106019166 11271

น.ส. ทองเลือ่น ตรเีวนิ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100106020817 11271

นาง สทัุด สามารถ 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100106021564 11271

นาง จันทรด์า ปานคํา 6 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100106025562 11271

นาง ฉันทนา บคํุา 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2545 67100107009756 11271

นาง ไพรัตน์ ตรถัีน 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100107010288 11271

นาง ละมัด แสนแกว้ 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2541 67100107011263 11271

นาง มณี เอีย่มสอาด 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2545 67100107012280 11271
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นาย สมชาย โสมาสี 7 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100107019167 11271

นาง ศลิา เจนีมสนัต์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100108008969 11271

นาง นารี นันตา 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2546 67100108008977 11271

นาง สมบรูณ์ กายา 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100108009747 11271

นาง เชาวนี ผึง่ผาย 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2539 67100108012286 11271

น.ส. การะเกด มาตา่ง 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100108012287 11271

นาง ปราณีต พงศพั์นธ์ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100108021562 11271

นาง อมรรัตน์ พาวะดี 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100108021563 11271

นาง นวลอนงค์ วเิศษ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100108022674 11271

น.ส. จงรักษ์ อยูส่งูเนนิ 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100108025198 11271

นาง สพุี อา่งคํา 8 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100108025559 11271

น.ส. พัชราพร เอกสะพัง 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100109008967 11271

นาย สม ดวงติ๊บ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2538 67100109009793 11271

นาง สมบรูณ์ โสสดุ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2537 67100109009808 11271

นาง หนูพนิ สเีสอื 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2539 67100109009809 11271

นาง กองทลู สงิสม 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2544 67100109009812 11271

นาง สรุี ตรีะชิน้ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2541 67100109009832 11271

นาง บัวเผือ่น กนัทะวงศ์ 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2526 67100109010145 11271

นาง เพชรา แตงออ่น 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100109015994 11271

นาง อําเพ็ญ ดว้งมลู 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100109015995 11271

นาง ชอน สเีสอื 9 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2555 67100109020813 11271

นาง มาลี วังครีี 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100110016004 11271

นาง สจุติรา กลัยา 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100110016005 11271

นาง เกศรนิ ทองคําสกุ 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100110016006 11271

นาง คํา วังครีี 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100110016008 11271

นาง บญุมี โฉมวันดี 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100110019168 11271

น.ส. กรวรี์ วังครีี 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100110025793 11271

นาย สไีพร คํายอ้ม 10 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100110025794 11271

นาง นอ้ย จันทะคณู 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2547 67100111008973 11271

นาง อมัพร ปานคํา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2545 67100111012373 11271

นาง สงัวาล พรมจิว๋ 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100111016009 11271

น.ส. ธัญทพิ มาระวัง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100111016011 11271

นาง อมัพร แยม้มา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100111016018 11271

นาง อําเพยีร นนิบญุเรอืง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111019169 11271

นาง บญุนํา เมนิเฉย 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111022675 11271

นาง วรรณา เอกสะพัง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111022676 11271

นาง มะโนรมย์ ป้องชาลี 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111022677 11271

นาง บัวรอง กึน้ทอง 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111022678 11271

นาง หนูน่าน นวิงษา 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100111022944 11271

น.ส. ณฐกญัญ์ จันทะคณู 11 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2561 67100111038255 11271

นาย คําแปง วังครีี 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100112008957 11271

นาง นุชจรยี์ ป้องกนั 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100112008958 11271

นาย ทองคํา กนัยาประสทิธิ์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100112008960 11271

นาง เทา ภมูนิ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2549 67100112008961 11271

นาง หนูกี ประภาพันธ์ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2548 67100112008963 11271

นาง บญุมี ไอน้ําปาด 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2540 67100112008980 11271

นาง สดุใจ คํากบ 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2550 67100112012347 11271

น.ส. สกุญัญา มิง่โสดา 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100112021557 11271

น.ส. สวุภัทร สรอ้ยมี 12 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100112025199 11271

นาง วลัยพร โชตเิลศิ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2551 67100113016012 11271

น.ส. อดุมศรี กลุเกลีย้ง 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100113019171 11271

นาย วเิชยีร ทาสี 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2556 67100113019172 11271

นาย จารพัุนธ์ ราชสมีา 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2560 67100113021558 11271

น.ส. ธัญวรัตน์ รา่เรงิ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2537 67100113023369 11271

น.ส. วรรณา เขยีวลา 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2558 67100113024489 11271

น.ส. สมพร สาลกีลุ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100113025201 11271

น.ส. ฐติรัิตน์ คําแก่ 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100113025203 11271

น.ส. แดน พระสอน 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2559 67100113025563 11271

นาง ทเุรยีน ราชสมีา 13 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 2560 67100113037669 11271

นาง นุย้ ขันละไว 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050106006764 07787

นาย จํารัส การรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2522 67050106006766 07787

นาง วไิลย์ ประมลูศลิป์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050106006767 07787

นาง หนูเกณฑ์ แสงเงนิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2542 67050106006769 07787

น.ส. วันเพ็ญ โตะ๊สงูเนนิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050106006770 07787

น.ส. สําลี อามาตยม์ลูตรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050106006803 07787
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นาย ไพรวรรณ โฉมเฉลา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050106009323 07787

นาย ละมัย เอือ้ศลิป์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014567 07787

นาย หยยุ ขันธวเิศษ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014586 07787

นาง สมศรี สวัสดิเ์อือ้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014606 07787

นาง ราตรี จันทะหงษ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014617 07787

น.ส. ราตรี กมลมลู 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014620 07787

นาง บญุทอ มาตยป์ระสงค์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014622 07787

นาง นงลักษณ์ บญุยะประสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050106014626 07787

นาง อํานวย ประทมุชยั 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050106015558 07787

นาง วิ โสดใหม่ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050106015566 07787

น.ส. สพัุสตรา ยทุธไชโย 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050106017176 07787

นาย สคุรพี ลนุากนั 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050106020346 07787

น.ส. สภุาพร ผลสวา่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050106020349 07787

นาย สํารอง นาอา่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050106020965 07787

นาง ประภาส คนุานน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022123 07787

นาย ประสทิธิ์ แสงสงา่งาม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022124 07787

นาย สมบรูณ์ พืน้ชมภู 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022126 07787

นาง ทองสอน คําเชยีงศรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022139 07787

น.ส. ปิยะพร เอือ้อณุหะกจิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022143 07787

นาง ภัคจริา ขนุชะเอม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022508 07787

น.ส. ทองปาน บญุเข็ม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022509 07787

น.ส. สําราญ กลั่นกลอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050106022976 07787

นาง สํารี การรักษา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050106023618 07787

นาง พวน พมิพรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050106024066 07787

นาง เพชรบรูณ์ ลนุากนั 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050106024951 07787

นาง บังอร สภุาพเพ็ชร 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050106024953 07787

นาง กนุ บรูณพล 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050106025473 07787

นาง ฉววีรรณ วรรณประภา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050106025474 07787

นาง สมหมาย ประกาสทิธิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050106025475 07787

นาง หฤทัย กฤษณาครบรุี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050106037782 07787

น.ส. สมพร เสรฐิพูล 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050106038365 07787

นาง คําปัน เหมชยั 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050106038366 07787

นาง ลาวัลย์ บญุคํา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050107000075 07787

นาย บญุรอด แกว้เพ็ชร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050107000488 07787

น.ส. ชม ภญิโญยง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050107006778 07787

นาง ปรานอม บญุแยม้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2540 67050107006781 07787

นาง ละมติร กาวไธสง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2542 67050107006782 07787

นาง กุง้ เผน่ณรงค์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2544 67050107006784 07787

นาง วาสนา เปิดสงูเนนิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2542 67050107006785 07787

นาย อูด๊ กาจกลางดอน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2534 67050107006786 07787

นาง ทองแมน้ พลายสงูเนนิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050107014647 07787

นาง หนูแดง ณ วเิชยีร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050107014658 07787

นาง ทอง ทวลีาภ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050107014667 07787

นาง แสวง ทองอุน่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050107014668 07787

นาง โชตกิา ศรสีวย 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050116015036 07787

นาง สมบัติ มกึขนุทด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050107015614 07787

นาย สมบัตวิทิรู พรหมสงูเนนิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050107016506 07787

นาง ละมลุ ทองมั่ง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050107017967 07787

นาง บญุมี การสงูเนนิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050107018828 07787

นาง มลิ โทนสงูเนนิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050107020352 07787

นาย สนทิ แวน่แกว้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050107022127 07787

น.ส. ดวงจันทร์ สมบรูณ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050107023620 07787

น.ส. ศรพีรม โภคผล 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050107037783 07787

นาง สภุาพ เรอืงจาม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050107037785 07787

นาง บญุเพ็ง ทวลีาภ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050107037786 07787

น.ส. เยาวรัตน์ ณ วเิชยีร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050107038367 07787

นาง สนุีย์ ผลดริก 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050107038368 07787

น.ส. สวุนันท์ ผจญหาญ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050107038369 07787

นาง ดอกไม ้ การจะโนศรี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050108006787 07787

นาง นฤมล วงษ์ดี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2540 67050108006789 07787

นาง วงเดอืน สลีาดเลา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050108006791 07787

นาย สมบัติ ไกรเวยีง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050108006792 07787

นาง สมถวลิ คลังคนเกา่ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050108015622 07787

นาย อําพร จันทะวัน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050108016815 07787

น.ส. ลําพัน สายการ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050108017870 07787
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นาย สมบัติ ภเูดช 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050108017970 07787

นาย แกว้ พลตือ้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050108018831 07787

น.ส. วนดิา มาตยว์เิศษ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050108018834 07787

นาง สธุาสนิี ทมุชะ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050108020355 07787

นาง หนูเทอม คําใส 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050108020356 07787

น.ส. ภัทราพร แสงวัน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050108020964 07787

นาง คําฮู ้ เฉื่อยสงูเนนิ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050108022128 07787

น.ส. สมพร พลตือ้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050108022129 07787

น.ส. วาสนา คณุพรม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050108022130 07787

น.ส. จันทรจ์รัส การรักษา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038370 07787

น.ส. อรสา ทมุวงษ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038371 07787

นาง ทองหนา สงคราม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038372 07787

น.ส. ยพุารัตน์ หรัิญวัน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038373 07787

นาย มนตรี นอ้ยศรี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038374 07787

น.ส. ราวรรณ ศรสีรุาช 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038375 07787

น.ส. จรีนันท์ ชนะศกึ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038376 07787

น.ส. สมฤดี คําเกดิ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050108038377 07787

นาง เพลนิพศิ คําวันสา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2546 67050110000244 07787

นาย วเิชยีร เรยีมตะคุ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2546 67050110000803 07787

นาย อมร ทําสนุา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2546 67050110002236 07787

นาง ผาสขุ สน่ันกอ้ง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2539 67050110002237 07787

นาย สมบรูณ์ วรสาร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2539 67050110002239 07787

นาย สําฤทธิ์ ศรสีฐีาน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2532 67050110002240 07787

นาย สงิคาน ศรบีญุเรอืง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2532 67050110002241 07787

นาง บัวพันธ์ แสงเงนิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050110002261 07787

นาย รอง แวน่แกว้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2534 67050110010377 07787

นาง อมัพร จงเรยีน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050110014670 07787

นาย เสรี เสนานคิม 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050110014680 07787

นาย อําพร พรายศรี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015630 07787

นาย คําผล เขตสมัคร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015631 07787

นาย ถาวร ใดขนุทด 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015778 07787

นาย อทุศิ เกดิแกว้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015780 07787

นาง ไสว เหมชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015784 07787

นาย สปัุน จงมเีดช 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110015785 07787

นาง เพยีร เทดี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110016807 07787

นาย สวาท ทวทีรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110016808 07787

น.ส. นุชนาถ พมิพรัตน์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110020358 07787

นาย กติตพิงษ์ เรยีมตะคุ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110020359 07787

นาย สมบัติ โสภาค 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050110020360 07787

นาง ผนิ เหมชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050110022511 07787

นาง เตอืนใจ อรัญเวศ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050110022512 07787

นาง หนูรัก พรายศรี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050110037944 07787

นาง จอมศรี ชาภักดี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050110037945 07787

นาย เลือ่น บวชดอน 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111000156 07787

นาย สดีา สคุันธัง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111000571 07787

นาง อํานวย ชปัูญญา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111002242 07787

นาย บญุเหลอื นาสะอา้น 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111002243 07787

นาย สงิหท์อง สดีาบตุร 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111002245 07787

นาย แดง ไทยธรีะ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111002251 07787

นาง หลา่ นาชยัสนิธุ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2534 67050111010387 07787

นาย บญุถม ขามประไพ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111014587 07787

นาย ทองเยีย่ม แกว้มะณี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111014683 07787

นาง วันเพ็ญ กาฬรนิทร์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050111014687 07787

นาย ลว้น พลขันธ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111015787 07787

นาย ธวัช ฤทธิด์อน 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111015791 07787

นาง สนิพร สขุสบาย 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111015795 07787

นาย สมชาย พรมชมชา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111015800 07787

นาย บรรหาร วงคใ์ส 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111016819 07787

นาง สมปอง ระเวงวรรณ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050111016821 07787

นาง อนงค์ เยือ่นไทสงฆ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050111018835 07787

นาง อําพร ขันทวเิศษ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050111018836 07787

น.ส. ถวลิ นาชยัลอง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050111019330 07787

นาย ลอด จอ่มกระโทก 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050111020361 07787

น.ส. พชรมน รัตนไทย 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050111020364 07787

น.ส. กญัชพร นาชยันาค 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050111020365 07787
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นาย ขาล พรดอน 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050111022140 07787

นาย สมปาน กลุพันธ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050111022513 07787

นาย ทุน่ หกึขนุทด 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050111025469 07787

นาย มุง้ จันทรพ์ทัิกษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050115000580 07787

นาย อทัุย ดาวขนุทด 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115000809 07787

นาง จันทรด์วง บรบิรูณ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023622 07787

นาย ธวัช เดชขนุทด 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2534 67050115002253 07787

นาง สวาด เพ็งชยัศรี 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050115010392 07787

นาย อํานาจ บญุเลศิ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115013181 07787

นาง สายใจ สงกาผัน 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050115014934 07787

นาง อํานวย เพ็ชรพราว 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050115014936 07787

นาง ประไพร สใีจดี 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115015805 07787

นาย บญุเหลอื เพิม่สงูเนนิ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115015816 07787

นาง บญุเลีย้ง กนัทา 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115015819 07787

นาง แมว ประทมุวงศ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115015820 07787

นาง พรพันธ์ กานตไ์ชยรัตน์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115016810 07787

น.ส. พวงทอง ตัง้พงษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050115018845 07787

นาย ทองหลอ่ ดเิรกศรี 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050115020367 07787

นาย ชารี ภหูวดนอ้ย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023499 07787

นาย สมบรูณ์ เผน่ณรงค์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023623 07787

น.ส. นอ้ย อุน่จันทร์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023624 07787

นาง ประจมิ คชพล 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023625 07787

น.ส. สนัุนทพร ประเสรฐิพงษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050115023626 07787

นาย บญุโสม ป่ันจัตรัุส 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050118002249 07787

นาย สคุวร กมลคร 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050118002259 07787

นาง สําเนียง คงบัว 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050118017973 07787

นาย วรีะพันธ์ กมลคร 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050118018846 07787

นาง สวุรรณ สฟ้ีา 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050118019794 07787

น.ส. สายนภา ป่ันจัตรัุส 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050118019796 07787

นาง หมั่น นาสมภักดิ์ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050118020351 07787

นาง บัวฮอง พรมมะรัตน์ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050118022132 07787

น.ส. ธันยธรณ์ ทองอทุี 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050118023619 07787

นาง รุง่นภา คชสงูเนนิ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050118024954 07787

นาย สภุาพ โมห่นิ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2559 67050118025471 07787

น.ส. ประนอม เสาวท์อง 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050118037799 07787

นาง แป้ว ศรบีรุี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050101013099 07788

นาย อํานาจ ขจรแสงอทัุย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050101013131 07788

นาง เฟ่ืองฟ้า สคํุา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050101014433 07788

นาง สมจติร เกษบตุิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050101014531 07788

นาง บัวเขยีว สมานวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050101014537 07788

นาย จรญู มเีดช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050101014759 07788

นาง ลําดวน แดงวลิัย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050101015347 07788

นาง ศศวิมิล ชาวแพรกนอ้ย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050101015351 07788

นาย ไพโรจน์ มเีดช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050101015425 07788

นาย แวน พรมมา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050101015428 07788

นาย ฉ่ํา บัวทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2525 67050101016515 07788

นาง บญุลอื ปรักมาส 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050101019116 07788

นาง ชวย บัวทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050101019283 07788

นาง พรพมิล เวสเซเลอร์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050101023296 07788

น.ส. หลัน ไทยสมัคร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050101023297 07788

น.ส. มรรยาท สสีตัยซ์ือ่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050101024809 07788

นาง คํามา ไทยสมัคร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050101024899 07788

น.ส. ประเทอืง เนาวข์นุทด 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050101024900 07788

น.ส. สมปอง หงษ์กลุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050101024901 07788

นาง อรณุ ทองนาเมอืง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050101037606 07788

นาง บญุเยอืน พันธส์มตน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050102000342 07788

นาง เรไร ทองมา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102000725 07788

นาย วเิชยีร ใจบาล 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102013152 07788

นาง แอว้ ฉมิสดุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050102014440 07788

นาง เอือ้ บญุกอ่น 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050102014441 07788

นาง ออ นาสงิคาน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050102014444 07788

นาย สมจติร เล็บกระโทก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050102014446 07788

นาง จันทร์ พรหมชลุี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050102014447 07788

น.ส. ศริธิร กจิไทยสงค์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050102014543 07788

นาง ชลอ จันทรป์ระทัด 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050102014547 07788
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นาง สภุาพ สทิธิข์นุทด 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050102014549 07788

นาง นอ้ม หทัยเทีย่ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050102014550 07788

นาง จฑุารัตน์ สสีตัยซ์ือ่ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102014554 07788

นาง สมจติร หมืน่คําสี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050102014804 07788

นาย บญุสว่น สลงุอยู่ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102016627 07788

นาง ไขห่วาน หาญสดุเลศิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102016838 07788

นาง วราลักษณ์ แสงเงนิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050102017865 07788

นาง สภุาพ ป่ินขนุทด 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050102017881 07788

นาย คนอง แสงเงนิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050102019118 07788

นาง ปรานอม เพยีสนุีย 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050102019408 07788

นาย สมศักดิ์ สลงุอยู่ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050102038001 07788

นาย ภาคภมูิ เทศทอง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050102038003 07788

น.ส. ไพทลู จะตรัุง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103000645 07788

นาง ทองเปลว ศริคํิา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050103000677 07788

นาง สําราญ แผลตติะ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050103006794 07788

น.ส. สําราญ สําเร็จดี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050103006804 07788

นาง เยาวเรศ เมีย้นเทศ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050103010259 07788

นาง จา ธปูมงคล 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050103010263 07788

นาง กฤษณา แสพลกรัง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050103010264 07788

นาง สวุรรณ ผลประเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050103010266 07788

นาย เจรญิ ไกก่ลางดอน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103013053 07788

นาง สชุาดา พลอาสา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103013128 07788

นาง สภุาพ กองพันธุ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050103014557 07788

นาย สมยศ ตะกรดุแจม่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2540 67050103014560 07788

นาง ประครอง จะตรัุง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050103014562 07788

นาง มานติย์ ทองใจกลา้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050103014570 07788

นาง วรีญา เล็กทุม่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050103014573 07788

นาง ทองดี แถมเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050103014585 07788

นาง ทุน่ อนิออ่น 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050103014588 07788

นาง แดง กลิน่คา้งพูล 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050103014589 07788

นาง วรัิตน์ ธปูมงคล 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050103014590 07788

นาง เจยีว พูสี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050103014592 07788

นาง นกเปลา้ เป้าใจสขุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050103014595 07788

น.ส. ชลอ สําเร็จดี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103014740 07788

นาย วทิยา ณ วเิชยีร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103015353 07788

น.ส. สพัุตรา ศรวีชิยั 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050103015573 07788

นาง หนูอุย้ แสดขนุทด 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050103015575 07788

นาง บญุเพ็ง แดงวลิัย 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050103017873 07788

นาง บญุนาค สสีตัยซ์ือ่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050103020401 07788

นาย ฉลาด ตะกรดุคุม้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050103020403 07788

นาย ดําเนนิ คําสขุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050103020666 07788

น.ส. สปุราณี ศภุสมบรูณ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050103022561 07788

นาย อําพร เชือ้โคกสงู 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050103022563 07788

นาย สมัฤทธิ์ พลอาสา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050103022824 07788

นาง คณติ คลังทรัพย์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050103022825 07788

นาย ประหยัด พมิทะปะกงั 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104000042 07788

นาง สําเรยีง โบขนุทด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104000410 07788

นาย นอ้ย ไทยธรีะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050104006758 07788

นาง นฤมล ออ่นพฤกษ์ภมูิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050104006773 07788

นาง ดอกคณู คนูา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050104010274 07788

นาง วันดี คําวเิศษ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050104010276 07788

นาง ถาวร ตอ้งกระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050104013106 07788

นาย บญุยนื เรงิสนัเทยีะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104014698 07788

นาง สนอง บญุแจง้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015001 07788

นาง นติยา ทัศนศริิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015002 07788

นาง นัด หนันกระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015006 07788

น.ส. สดุใจ หนันกระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015008 07788

นาย กงัวาล ปนสงูเนนิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015012 07788

นาย นอ้ย แลว้กระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015013 07788

นาง สดุใจ ศรโีกง่พาน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015015 07788

นาง ทัศนีย์ ทองดาษ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015016 07788

นาง สงวน ปลัดทว้ม 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050104015544 07788

นาย สน คนสําโรง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2549 67050104015565 07788

น.ส. ไพรัตน์ โชตวิรรณ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050104015859 07788

นาง สวุรรณ จันพทัิกษ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050104015915 07788
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นาย อนันต์ ตอ้งกระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050104017875 07788

น.ส. บญุสขุ สวรรคด์อน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050104018807 07788

น.ส. ละออ ขันละวัย 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050104020659 07788

นาย จันทร์ คําพรม 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050104020673 07788

นาง ไพรัตน์ หนันกระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050104021962 07788

นาง ลําใย แจง้อรณุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050104021963 07788

น.ส. ฉลวย แพะขนุทด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050104021978 07788

นาย รุง่ พันธุแ์สดง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050104022565 07788

น.ส. เย็นจติร ชยัไธสงค์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050104023298 07788

นาง ราตรี จรรยาเถือ่น 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050104024813 07788

น.ส. ดวงหทัย สวรรดอน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050104038121 07788

นาย สลดิ รุง่สนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050105006759 07788

นาง ละเอยีด โนนกลางดอน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050105006802 07788

นาง สมคดิ รุง่สนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050105010279 07788

นาง พมิพป์ระไพ กาดนอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050105015009 07788

นาง สมบัติ ทวนขนุทด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050105015494 07788

นาง ผึง้ ศริรัิตน์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050105015509 07788

นาง บญุสนั ขันตี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050105015510 07788

นาย ไกรสร ชยัมแีรง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050105015862 07788

นาง ดาวัลย์ มัสธรุส 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050105020407 07788

นาง จนิตนา แกว้คนูอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050105020658 07788

นาง บบุผา ใบบง้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050105020660 07788

น.ส. มะณี หนูชืน่ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050105020664 07788

น.ส. กําไล ณ วเิชยีร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050505021715 07788

น.ส. กาญจนา ศลิปชยั 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105021973 07788

น.ส. ธนัชพร ชนิรัมย์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105021979 07788

นาง สมหมาย สําราญ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105022459 07788

นาง ผานติ กมุสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105022460 07788

นาง อํานวย หา้วหาญ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105022461 07788

น.ส. เจรญิจติร ธปูมงคล 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050105022564 07788

น.ส. ปารชิาด ภสูดุจติร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2557 67050105024336 07788

น.ส. เสาวลักษณ์ บญุเหลา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050105024565 07788

น.ส. สมหมาย บัวทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050105024810 07788

นาง แดง ปิดตาละพา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050105037608 07788

น.ส. บญุเครอื จนิดามัง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050105037609 07788

นาง อญัชญั ไกรมณี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050105037610 07788

น.ส. อําพันธ์ ตสินัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050105037612 07788

นาง กรรยา พรามจร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050105037614 07788

นาง แตว๋ เทพังเทยีม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050109000123 07788

นาย ววิัชน์ สนพรหม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050109006772 07788

นาง เต็มศริิ หาญอนิทร์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050109006774 07788

นาย ประสทิธิ์ พวกสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050109006797 07788

นาง พุฒชาด ชมุสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050109014771 07788

นาย สเุทพ หกึขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050109015021 07788

น.ส. วไิลวรรณ์ อาบสวุรรณ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050109015882 07788

นาง บญุชว่ย คําเชยีงศรี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050109015885 07788

นาง เฟ่ืองฟ้า ภผูาเดยีว 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050109015900 07788

นาง วรรณา เยาวราช 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050109018618 07788

น.ส. ขวัญตา เตนิขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050109019112 07788

นาง วรรณภา สนัจะโปะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050109020657 07788

น.ส. จํารัส บรรจง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050109021968 07788

นาง สนุีย์ วารนิทร์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050109024527 07788

นาง มลทา เหมอืดขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050109037616 07788

นาง ประมวล นอ้ยแกว้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112000248 07788

นาง ประกอบ ครูก่ระโทก 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050112000317 07788

นาย สขุ มาตยป์ระสงค์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112000386 07788

นาง อบุล แฝงชยั 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050112002215 07788

นาย รถ ยอดเกษ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050112002218 07788

นาย กวน ชาตเิผอืก 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050112002220 07788

นาง นกเทศ ศรบีรุี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112014838 07788

นาง ศรนีวน คํามลูนา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112014960 07788

นาง ไพรวรรณ ไชยคําภา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015023 07788

นาง บญุธรรม สมีาตา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015024 07788

นาย มะนติย์ คณุอตุสาห์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015025 07788

นาง จอมศรี แสงฤทธิ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015026 07788
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นาย วชิยั ดลสวัสดิ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015027 07788

นาง เกลีย้ง หบีขนุทด 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015028 07788

นาย มนูญ พรมภัย 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015032 07788

นาย บําเพ็ญ ศริขิันธ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015033 07788

นาย ทอง รักงาม 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112015034 07788

นาง นกหลิง่ กา้นสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050112015902 07788

นาง บญุชว่ย กําลังทวี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050112016485 07788

นาง กฤษญาพร สขุวเิศษ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050112018808 07788

นาง ประทมุ ฟ้าคุม้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050112020398 07788

นาย สเุทพ สรุยิมณี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050112020399 07788

นาง รัศมี เกษมาลา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050112021969 07788

นาง สนทิ อนิประดับ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050112021970 07788

น.ส. สมสว่น วงษ์ชู 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050112021971 07788

นาง อาภรณ์ ศรสีฐีาน 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050112022455 07788

นาย ศภุกจิ สายเบาะ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050112022456 07788

นาง มณีรัตน์ แกว้เกดิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2561 67050112038389 07788

นาย บรรจง ชวนขนุทด 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050113002221 07788

นาย สมพาน ศภุสมบรูณ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050113002230 07788

นาง ลําใย วฒุสินัเทยีะ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050113002232 07788

น.ส. ลัดดาวัลย์ สายจันจอม 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050113010255 07788

นาง อทัุย ภมูมิาลา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050113010267 07788

นาง สมพศิ เป้าใจสขุ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050113014746 07788

นาย อนันต์ ไกลคา่งพลู 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050113015441 07788

น.ส. เดอืนฉาย ปานสงูเนนิ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050113015479 07788

น.ส. กาญจนา บญุไทย 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050113015484 07788

นาง พรศรี บญุไทย 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050113015907 07788

นาย ณรงค์ พรหมชลุี 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050113015934 07788

น.ส. เยาวภาณี กลัดทรัพย์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113018797 07788

นาง นอ้ย ครฑุมณี 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113018798 07788

นาง วรัิตน์ ชยักติตภิรณ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113018799 07788

นาง ลําไพ จนิดามัง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113018800 07788

นาย เฉลา มั่นสมใจ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113018801 07788

น.ส. ประภาพรรณ พูลสวัสดิ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050113019284 07788

นาง ยพุนิ นาคง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050113020402 07788

น.ส. โสภา วงษ์ปัญญา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2555 67050113020669 07788

นาง วลิาสนิี ทาไกร 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050113021974 07788

น.ส. ชลรัตน์ ธปูมงคล 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050113022458 07788

นาย บญุเลีย้ง มอญสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050114000291 07788

น.ส. ปองรักษ์ งอยกดุจกิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050114002212 07788

นาง เหลีย่ม บญุรอด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050114002224 07788

นาง พมิ โสตรดี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050114002226 07788

นาง ทองสขุ ประสพหมู่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050114002227 07788

นาง สมยา พูดขนุทด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050114002228 07788

นาย บญุรอด คําภาอนิทร์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050114002229 07788

นาง สภุาพ เรยีงสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050114010269 07788

นาย สมัฤทธิ์ แจง้สมบรูณ์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050114014927 07788

นาย คําพล จันทรพ์ทัิกษ์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050114014998 07788

นาย แมน้ เลขนุทด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050114015440 07788

นาง พศิอษุา แมนชยัภมูิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050114016597 07788

น.ส. ธนาพร วเิศษชยั 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050114017905 07788

นาง อญัชญั หงษ์กลุ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050114024808 07788

น.ส. วันนา พูดขนุทด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050114024812 07788

น.ส. สายรุง้ ทนทาน 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2560 67050114037607 07788

นาง ธัญนีย์ วรัตน์ธารนิทร์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050116000578 07788

น.ส. มณี ไพรัตน์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050116000664 07788

นาง ดอกไม ้ เล็กทุม่ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050116000788 07788

นาง อํานวย เหล็กทุม่ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050116002211 07788

นาง ลําใย จันแดง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2544 67050116002213 07788

นาง สาคร ทับนาค 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2544 67050116002217 07788

นาง สงัเวยีน ศรวีจิารณ์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050116002254 07788

นาง พยอม มาลาสี 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2544 67050116002256 07788

นาง สนัยต์ โสดใหม่ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2546 67050116002258 07788

น.ส. คํามลู แดงพรวน 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2547 67050116010271 07788

นาย เฉลมิชยั ใจเพยีร 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2537 67050116014564 07788

นาย ประจวบ วเิศษชยั 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050116014596 07788
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นาง ลําไพ ศรแีดน 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050116014599 07788

นาง ศรนีวล ศรแีสวง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2548 67050116014618 07788

นาย ดํารงค์ ทตูจัตรัุส 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050116014639 07788

นาง พูนสนิ แกง่สนัเทยีะ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050116014641 07788

นาง ใส ชนิขนุทด 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050116014662 07788

นาง ประทวน ในพลกรัง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050116014795 07788

นาย ถวลิ จันแดง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050116015037 07788

นาย สายยนต์ สอนชยั 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050116015433 07788

นาง มะลิ ฮนัสงูเนนิ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2550 67050116016512 07788

น.ส. ฉลองรัฐ ศรแีสง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050116016558 07788

นาง อารมณ์เอือ้ แดงวลิัย 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050116018802 07788

นาย ศริพิงค์ แกว้น่าน 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050116018803 07788

นาง ชนดิาภา สทุธสิยั 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050116018804 07788

นาง บญุเสรงิ ดเิรกศรี 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050116021965 07788

นาง คมคาย ฝะสงูเนนิ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050116022562 07788

นาง เชือ่มยง บูแ่กว้ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050116024418 07788

นาง วัลยล์ดา บตุรดี 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050116024419 07788

นาย บญุนาค ฮนัสงูเนนิ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050116024420 07788

น.ส. นงคนุ์ช แกง่สนัเทยีะ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2558 67050116024814 07788

นาง ทเุรยีน คุม้ชะนุช 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050117000761 07788

นาย ออ่น โพธิเ์หลอื 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050117015911 07788

นาย สงัเวยีน เทศทนงค์ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2543 67050117015912 07788

นาง ถวลิ สายอยู่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050117015913 07788

นาย ประทวน สายอยู่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2551 67050117015914 07788

นาง มาลัยทอง สายอยู่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2545 67050117016494 07788

นาย สมบัติ ดอนโคกสงู 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050117017159 07788

นาง บญุหลาย จลุอกัษร 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2552 67050117017914 07788

นาง นอ้ย โพธิห์มู 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2553 67050117018806 07788

น.ส. วรรณา สายอยู่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2554 67050117020404 07788

น.ส. นอ้ย วาระวะ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทา่โรง 2556 67050117021966 07788

นาง วาสนา พลิาสขุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2527 67050301006811 07789

นาง อาลัย นาควงศ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2539 67050301006817 07789

นาย สําลี ชยัวเิชยีร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2539 67050301006828 07789

นาง คําสาย มลูแชม่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2535 67050301006830 07789

นาง ศศปิระภา หนันอทุธา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2549 67050301015951 07789

น.ส. สภุา เฟ่ืองแกว้ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050301017886 07789

นาง ประไพ ประสารพรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050301017906 07789

นาย มนตรี สทุธปิระภา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050301017908 07789

นาง คําเพยีร สุม่ทพิย์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050301024347 07789

นาย ประเสรฐิ พลิา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2537 67050302015399 07789

นาย ชลอ สนธิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2549 67050302015400 07789

นาง รําไพ สปัุญญา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2551 67050302015460 07789

นาง สมฤดี เกตแุกว้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2542 67050302015957 07789

นาง ประครอง กทิี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2560 67050302038043 07789

นาย นอ้ย สสีวัสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2540 67050303006812 07789

นาง ศรนีวล วงษ์โพธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2546 67050303006814 07789

นาง ยพุนิ ยิม้ศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2540 67050303006815 07789

นาง พเยาว์ มโีพธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2527 67050303006829 07789

น.ส. สมพศิ วงคโ์พธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2549 67050303013119 07789

นาง ศศธิร บญุทมิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2550 67050303015408 07789

นาง นงนุช มทีอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050303017917 07789

นาง ไพรวรรณ หงษ์โต 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050303017923 07789

นาง สมคดิ โตกราน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050303017924 07789

นาง จดิาภา ชา้งหวัหนา้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050303017928 07789

นาง ชมัยพร วงคโ์พธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050303017935 07789

นาย สมัฤทธิ์ วงษ์โพธิ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2550 67050303017937 07789

นาง วมิล เฟืองออ่น 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050303024348 07789

นาย ชาตรี ยิม้ศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050303025108 07789

นาย อดุร ทองนอก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2535 67050304006809 07789

นาง สายพนิ บญุประสงค์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2546 67050304006818 07789

นาย ละมลู ประเสรฐิสขุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2527 67050304006820 07789

นาง ประทมุ เคน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2546 67050304006822 07789

นาง ลําจวน พรมรัตน์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050304024349 07789

นาง สมควร คงคาลกึ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050304024350 07789

น.ส. สดุารักษ์ แดงทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050305018108 07789
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น.ส. วจิติรา เรอืนคํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050305025106 07789

น.ส. ปราณี มเีทยีน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050305025107 07789

นาง สมพร แยม้สวน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2537 67050306006825 07789

นาง แดง ทัตเศษ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2537 67050306006831 07789

นาง เงนิยวง สหีา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2527 67050306006832 07789

นาง ตอ๋ย ปานทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2549 67050306015419 07789

นาง ละเอยีด พรมออ่น 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050306025109 07789

นาง ลําใย อดทน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050306025111 07789

นาย เลศิ บรุษุชาติ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2527 67050307006826 07789

นาง สมจติร นลิสนธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050307024352 07789

น.ส. อไุรพร สมพงษ์สวัสดิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050307024354 07789

น.ส. ดอกรัก ทองสด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050307024355 07789

นาง รําเพย จันทรวภิาค 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050307024358 07789

น.ส. เจรญิรัตน์ ใจดี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2560 67050307037535 07789

น.ส. สดุารัตน์ บญุตอ่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2560 67050307037536 07789

น.ส. เฉลยีว ใจดี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2560 67050307037537 07789

นาย อนันต์ จันทรเ์พชร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2554 67050308020410 07789

นาง วภิาวรรณ สงิหน์าคม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050308024360 07789

นาง ลัดดา ผาตากแดด 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050308024361 07789

นาย ใหญ่ อนิทรสนทิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2550 67050309015432 07789

นาง สมพร แยม้สวน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2539 67050309015434 07789

นาง ชลอ จันทรวภิาค 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2539 67050309015436 07789

นาง น้ําผึง้ บญุลอื 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2552 67050309017979 07789

น.ส. ตุ๊กตา สงัขหรัิญ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2556 67050309021916 07789

นาง วรรณา กองเมอืงปักษ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050309024362 07789

นาง บญุหลาย แซโ่ตะ๊ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050309024363 07789

น.ส. รัชนี พัดเย็นฉ่ํา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050309024364 07789

นาง จันทรา บางเขน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050309024800 07789

นาง สม แสงสายออ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050309024801 07789

นาง ประมวล ดวงแกว้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2546 67050310015437 07789

นาย ทรงยศ เป่ียมออ่น 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2539 67050310015439 07789

นาง ทพิวรรณ อไุทย 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050310024365 07789

นาง สดุใจ สอนเถือ่น 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050310024366 07789

น.ส. ชลธชิา สขุสนุทร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2557 67050310024367 07789

นาง กญัทมิา ดํารงพันธ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สามแยก 2558 67050310025110 07789

นาย อดุม จันทรบ์ตุรดี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050401006836 07790

นาง สมพร จันลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050401010014 07790

นาง ดอกจันทร์ ทวยศริิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2538 67050401010618 07790

นาย อดุม อาจหาร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050401010648 07790

นาง เขยีน คันภเูขยีว 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050401013356 07790

นาง ลาวัลย์ เผยศริิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2543 67050401013357 07790

น.ส. คําภา ภเูดช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050401013358 07790

นาย สมศักดิ์ นนภักดี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050401013362 07790

นาย ประวทิย์ โมคศริิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050401013363 07790

นาง จมุทอง คมดว้ย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050401013364 07790

นาย ประดษิฐ์ แวนราช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050401017373 07790

นาย อนุชติ จันเทศ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050401017375 07790

นาง เพ็ญนภา คันภเูขยีว 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050401017380 07790

นาย สมพงษ์ เผยศริิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050401017382 07790

นาง อนงค์ ทวยศริิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050401017384 07790

นาย สํารวย เหนิเมฆ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050401019143 07790

นาย บญุตา โสภา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050401022569 07790

นาง รัตนาภรณ์ อดุรเขตร์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050401037549 07790

นาง ประสาน แสงสรุยิ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2523 67050402006838 07790

นาง นภิา เรยีนวชิา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050402010651 07790

นาง หนูจนี ชาพรหมมา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2545 67050402010652 07790

นาง ทองใล พ่ัวทัด 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2548 67050402013365 07790

นาง ประคอง ทวศีรศีักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2548 67050402013366 07790

นาง ทองใส ปรางชยักลุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050402017386 07790

นาง สนม บญุไชย 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050402017443 07790

น.ส. วรนิทร วันเพ็ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050402024219 07790

น.ส. อนงค์ แดงดว้ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050402024220 07790

นาง เขยีว จสุงูเนนิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050402024221 07790

น.ส. กญัญารัตน์ สงักะสี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050402024222 07790

น.ส. วรรณา แซล่ิม้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050402024804 07790
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นาย สรุยิันต์ แดงดว้ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050402038005 07790

นาง เกษร สนีอเนตร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2530 67050403010654 07790

นาง บญุแตง่ จสุงูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050403010655 07790

นาง พสิมัย ดังชยัภมู ิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050403010656 07790

นาง วาสนา พุฒหอม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050403013373 07790

น.ส. คําผอง อนันเตา่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050403017390 07790

นาง สําราญ นานคิม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050403017391 07790

นาย พทัิกษ์ ตะน่าน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050403017393 07790

นาย ศักดิช์ยั ฉายแสง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050403022816 07790

นาย ธนวัฒน์ ชาพรมมา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050403022820 07790

นาง เดอืนนภา นารอ่ง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050403023782 07790

นาง ลําดวน พลบท 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050403023784 07790

นาย วรัิตน์ ประทมุมา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050403023785 07790

นาง สกล บญุจติร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050403024335 07790

นาง ตู๊ สงา่ศลิป์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050403024799 07790

นาง สม้เกลีย้ง นยิมลาภ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050403024806 07790

นาง จฬุา เรงิคณุ ครสิเตยีนเซน่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050403037544 07790

นาย วสิทุธเิทพ ปานนลิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2537 67050404006835 07790

น.ส. ลาวัน จันทรท์อง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050404010657 07790

นาง ขันแกว้ จันสา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050404013374 07790

นาง หนูพษิ ไตรฟ้ืน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2539 67050404013463 07790

นาง จันทรส์าย ประทมุชยั 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050404013464 07790

นาง ศริพิร พ่ัวทัด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050404013465 07790

นาย ธวัฒน์ เสาพริส 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050404017398 07790

นาย อรณุ จันถัน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050404017401 07790

นาง ทองปาน จันถัน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050404017403 07790

นาง สมบัติ นนทิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050404017404 07790

นาง สพุศิ นพพระโสก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050404017405 07790

นาง สมทุร วลิาวัณย์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050404020767 07790

นาง สวุรรณ์ สมศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050404024803 07790

นาย สมบรูณ์ อบอุน่ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050404024928 07790

นาง สวุรรณ์ ตาดี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2536 67050405006847 07790

น.ส. สมหมาย ภสูโีสม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050405013470 07790

นาง จติตมิา คําหมอ่ง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050405013471 07790

นาย บญุทม เดน่พันธ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050405017407 07790

นาง ปานจติ คําหมอ่ง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050405019765 07790

นาย เลง่ หาญสกล 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022208 07790

นาง ศศมิา ครฑุกะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022209 07790

น.ส. ออ้ย มาวัน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022210 07790

นาง สดีา กางเมอืงพล 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022211 07790

นาย ทวปี มาเสม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022212 07790

นาง บญุเหลยีว แสนคํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022213 07790

น.ส. สมใจ วงษ์ทาโส 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022216 07790

นาง คํามลู ยอดคง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022217 07790

น.ส. สวุนันท์ หนองทองทา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022219 07790

นาง สําลี พ่ัวทัด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050405022405 07790

น.ส. บญุเพ็ง จันทรต์อน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050405023813 07790

น.ส. จันทรแ์รม สมบัตหิลา้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050405024805 07790

นาย คํากอง แชม่ขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2535 67050406006833 07790

นาง วภิาดา แชม่ขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050406006852 07790

นาย สอน ยอดน้ําคํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2542 67050406006861 07790

นาย เดชา สาโนนสงู 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050406010659 07790

นาย สาธติ กงิขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050406010660 07790

น.ส. เสาวลักษณ์ หาญสมบัติ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050406010668 07790

น.ส. สงกรานต์ โกจันทกึ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017412 07790

น.ส. จนิดาพร บัวผาย 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017446 07790

นาง สทุธิ หมูห่นองสงัข์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017448 07790

นาย จังหวัด พุดขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017449 07790

นาง สายชล ลิม้กะจร 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017450 07790

นาง หนูพนิ บญุเรอืง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050406017730 07790

นาง จนิตนา โพธิจ์วง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050406020972 07790

นาย เสาร์ นาสมฝัน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050406024964 07790

นาง นงนุช เหลา่เคน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050406037545 07790

นาง บรุาลักษณ์ จมีขนุทด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050407006834 07790

นาย ประจวบ จอยกระโทก 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2535 67050407006854 07790
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นาย คําภา นุวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2539 67050407010670 07790

นาง กาญจณา พมิดา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050407013473 07790

นาง ไสว จมีขนุทด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2548 67050407013474 07790

นาง สมเพยีร ศรผีาย 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050407013481 07790

นาง วลิัย หมอวงศ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050407017093 07790

นาย มลทนิ คลา้ยหอม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050407017415 07790

นาย สมภาส จันทรน์อ้ย 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050407019012 07790

นาย ทองปอน ทัพศลิา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050407020769 07790

นาง ทองเม็ด คําภู 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050407022452 07790

นาง กญัณภัทร มาเรอืง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050407022453 07790

น.ส. บหุงา ปลั่งกลาง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050407038210 07790

นาง บัวลัย ขัตยิะวงค์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050407038211 07790

นาย คําเปลีย่น กนัตะ๊ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2543 67050408006837 07790

นาย จรญู กองดี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2522 67050408006856 07790

นาย สมนกึ บญุมา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2525 67050408006858 07790

นาย เกษม เย็นใจ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2527 67050408006860 07790

นาง ศริพิรรณ กลมเกลีย้ง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050408013483 07790

นาง จนิดา เสนวงค์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050408018542 07790

นาย กอง เหลาเป 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409000529 07790

นาย กนัหา แชม่ขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2527 67050409006851 07790

นาง สมภรณ์ จมีขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409010818 07790

นาย นคิม แนวโสภี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409013484 07790

นาง สายทอง นบทํา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409013486 07790

น.ส. ละออง เพยีงจันทกึ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409013487 07790

นาง จําปา ภสูระ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050409013488 07790

นาง ติม๋ เหลา่ตน้ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050409017418 07790

นาย โสรส ทวลีาภ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050409017420 07790

นาง นวลศรี ฐานวสิยั 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050409017424 07790

นาย อทัุย กลุจันทกึ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050409018997 07790

นาง สมบัติ หมูห่าญ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050409018999 07790

นาง อรสา ดวงคมทา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050409019004 07790

นาย กิม๋ยงค์ แพะขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050409019006 07790

นาย นคิม ฤาหาญ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050409020768 07790

นาย บญุศรี หาญวชิา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050409020969 07790

น.ส. เสาวณีย์ แยม้มศีรี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050409020970 07790

นาง สกุมุา จมีขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050409023467 07790

นาย ประดษิฐ์ สามพัน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050409023468 07790

น.ส. อรนุช บังขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050409024334 07790

นาย ชาตกิลา้ จอมคําสงิห์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050409024798 07790

น.ส. สพุรรษา เผยศริิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050409037969 07790

นาง พกิลุทอง กา้นขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050409038209 07790

น.ส. ทวพีร ศรลีาวฒุิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050410002272 07790

นาย สมศักดิ์ วฒุศิลิป์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2525 67050410002273 07790

น.ส. สจุติรา ศรสีกุใส 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050410010820 07790

น.ส. นกแกว้ เผอืกพันธุ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050410010821 07790

นาย สํารวย กลอ่มวงษ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050410010822 07790

นาง บญุสาย ธงชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050410010823 07790

นาง ประมาณ ธปูขนุทด 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050410013490 07790

นาง มะลวิรรณ์ บญุอนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050410022450 07790

นาง คําแจง แกว้ยม 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050410024802 07790

น.ส. พไิลลักษณ์ ศรชีํานาญ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050410038042 07790

นาง สนม พรมภักดี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050411002276 07790

นาย วจิติร คําพา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2540 67050411010829 07790

นาง ดาวัน คําปอม 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050411017433 07790

นาย ทวศีักดิ์ ชมุกวา้ง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050411019211 07790

น.ส. สนัุนทา กาขัน 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050411020979 07790

นาย สายลม อดุทังใข 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050411022206 07790

น.ส. ศศกิานต์ รางวันนา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050411023705 07790

นาง มารณีิ พรมภักดี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050411024930 07790

นาย เสวยีน ผลทพิย์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2525 67050412002268 07790

นาง จนิตนา เนตรถาวร 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2542 67050412002283 07790

น.ส. ลําเพลนิ เกดิแดง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2545 67050412010832 07790

นาย ทองหลอ่ เฟืองจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2525 67050412010833 07790

นาง ปราณี ศรเีวยีง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2527 67050412013491 07790

น.ส. วไิล พงษ์รัตน์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050412013492 07790
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น.ส. ประพมิพ์ ศรบีรุี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050412013494 07790

นาง ยพุนิ รังอยู่ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2548 67050412014108 07790

นาง บัวคํา ทาทอง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050412014110 07790

น.ส. อาลาดา เชือ้นุ่น 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050412020980 07790

นาง สมคดิ คําออ่น 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050412023910 07790

นาง ปัญจา งาหอม 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050412024807 07790

น.ส. ดารณีุ ชาญทองดี 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2541 67050413013496 07790

น.ส. สรัุตน์ วันคอยทา่ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050413019008 07790

นาง สพัุตรา ยอดคง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050413019010 07790

นาย สมเดช จารยส์งูเนนิ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2556 67050413022448 07790

นาง สายตา กองแกว้ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050413037547 07790

น.ส. กนกวรรณ มคํีา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2561 67050413038266 07790

น.ส. วรรณภา ศรอีา่งทอง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050414017439 07790

น.ส. สายันต์ จันทรา 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050414017441 07790

นาง อนันชยั สระน้ํา 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050414020797 07790

นาง วันเพ็ญ บญุศรี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050414020798 07790

น.ส. สวุรรณี บญุศรี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050414020799 07790

น.ส. รวงทอง ศริวิธุ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050414020801 07790

นาย อานนท์ กระจา่งถิน่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2560 67050414037546 07790

น.ส. ทัญกจิ ผลสขุ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050415013539 07790

นาง บหุงา ภพูงษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050415013541 07790

นาง สภุาพร ภพูงษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050415013544 07790

น.ส. จนิตนา พันธตุะ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050415013545 07790

นาง ทพิยภ์าพร ภพูงษ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050415013546 07790

นาง นงลักษณ์ บัวผาย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050415024929 07790

นาง บังอร สายกาล 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050416013475 07790

นาง ลําไพร กกูขนุทด 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050416013476 07790

นาง สจัจา อนิทรัพย์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050416013477 07790

นาย จันทา คําพชิติ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2553 67050416019013 07790

นาย วัลลพ อานไธสงค์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2558 67050416024794 07790

นาง หนูกมิ กกูขนุทด 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2550 67050416025675 07790

นาย ทรงฤทธิ์ จันทรบ์ตุรดี 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2541 67050417010649 07790

นาย พชิยั สหีาโคตร 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2547 67050417010650 07790

นาย บญุเทอืง ดวงนลิ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050417013359 07790

นาย สวุรรณ ปานสาลี 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2549 67050417013360 07790

นาง ไพรยนต์ วันแกว้ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050417017374 07790

นาง มะลิ พุฒหอม 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050417017376 07790

นาง ภัทรวดี เดชบรุมย์ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2552 67050417017378 07790

นาง วนดิา จันทรบ์ตุรดี 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2555 67050417020966 07790

นาง หนูแดง คลังคนเกา่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2557 67050417023466 07790

นาง อดุม ประเสรฐิ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2559 67050417025284 07790

นาง สาคร จันทรน์อ้ย 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2559 67050417025285 07790

น.ส. นติญา ทพิอาด 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2559 67050417025286 07790

นาง หอมจันทร์ พรมลา 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 2559 67050417025571 07790

นาง รุง่อรณุ แซจู่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050501000388 07791

นาย สนอง มั่งสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050501006868 07791

นาง บญุรัตน์ จนีสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050501010633 07791

นาย พัก ลสีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050501010638 07791

นาย สนุทร จันทรสอน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050501010640 07791

นาย สมคดิ ลสีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050501016332 07791

นาย มว้น ตะกรดุสงฆ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050501016343 07791

นาย ไหม ทองคํา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050501017131 07791

นาย สมัฤทธิ์ ศรคํีานอ้ย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050501017558 07791

น.ส. บัวพศิ วาเสนัง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050501017559 07791

นาย เจษฎา จันทรสอน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2548 67050501018986 07791

นาง เสน่ห์ ตะกรดุสงฆ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050501018987 07791

นาง สมควร ลลีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050505022106 07791

น.ส. บญุยนื ราชนา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050501022110 07791

นาย เพิม่ ลลีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050501023992 07791

นาย ลําเพลนิ ลสีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050501024016 07791

น.ส. นนทชา กนันุฬา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050501025208 07791

นาย กฤษดาชยั กระยาหาร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050501025212 07791

น.ส. บษุยา ลลีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050501025213 07791

นาย สามารถ ลสีนิลา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2555 67050501025664 07791

นาง ออ่น คงทน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050502000675 07791
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นาง เพ็ญศรี คงทน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050502006880 07791

นาย ดอน คงทน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050502006881 07791

นาง ณัฐสดุา คอ้มกลาง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050502010636 07791

น.ส. รัชนีย์ ขนุป่ิน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050502016345 07791

นาง ลําใย พรมทะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050502016347 07791

นาง สาย น้ํารอ้นเบา้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050502016349 07791

น.ส. นงนุช ลสีนิลา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050502023993 07791

นาง รําเค็ญ น้ํารอ้นเบา้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050502025666 07791

นาย ยงยทุธ ปานอนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050503016173 07791

นาย ประกอบ ยิม้ณรงค์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050503016329 07791

นาย ทองเสยีน พรมผาสขุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050503016350 07791

นาง มาลี พรมชลุี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050503016363 07791

น.ส. รจรนิทร์ ไมม่แีกน่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050503023994 07791

น.ส. เยาวเรศ มณีศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2558 67050503024474 07791

นาง นงนุช ตะกรดุเทีย่ง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050503025210 07791

นาย สมพร นวนสี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050504000399 07791

นาง วสนัต์ ฤทธิเ์ทพ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050504000406 07791

นาย สมศักดิ์ สวา่งจันทกึ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050504000426 07791

นาย สงกา มิง่ศนูย์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050504006871 07791

น.ส. สมร จะยันรัมย์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050504016367 07791

นาง วันเพ็ญ ทองใจกลา้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050504016378 07791

น.ส. น้ําผึง้ แฝงวัด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050504020374 07791

น.ส. แตง ยบุญุศริิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050504020375 07791

นาง วลิาวัณย์ โยธสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050504020376 07791

น.ส. ปาลดิา ประจติร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050504024012 07791

น.ส. แพรวพรรณ ขันธวเิศษ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050504024013 07791

น.ส. เกษร เฉดิวจิติร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050504024014 07791

น.ส. สรัุตน์ ปลอดภัย 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050504024015 07791

นาย นคิม บญุรักษา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2558 67050504024473 07791

น.ส. ศศนัินท์ โสพรรณา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050504025258 07791

นาย อภสิทิธิ์ แฝงวัด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050504025479 07791

นาง ประดษิฐา ธรรมโส 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050404025572 07791

น.ส. วลิัยวรรณ จติรโคตร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050505016372 07791

น.ส. ศศนิา คุม้สวาท 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050505016385 07791

นาง ชอบ ชุม่เย็น 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050505016387 07791

น.ส. ทองวาว นันตา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050505016393 07791

น.ส. ยวุดี วัณณะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050505017566 07791

น.ส. ยพุนิ วงษ์พันธ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050505018990 07791

นาง ฉลู โนรี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050505019022 07791

นาง นพมาศ สงัทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050505020370 07791

น.ส. ทองแดง ชยัสามารถ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050505020371 07791

นาง แสงอรณุ บัวทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050505020372 07791

นาง สใบภรณ์ อาจขํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050505020373 07791

นาง น้ําคา้ง ศรศลิป์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050505022102 07791

นาง กอนทอง จันทวงค์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050505022103 07791

นาง บญุเรอืน ขวัญนอน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050505022107 07791

น.ส. วาสนา โพธิส์ยั 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050505023995 07791

นาง ไสว ขวัญนอน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050505025665 07791

นาง สภุาภรณ์ บญุแยม้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050506006886 07791

นาย สระไกร อบุลเพ็ญ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050506017570 07791

นาง จํารัส พมิพผ์วิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050506017574 07791

นาง สมพศิ หว้ยดอกหอม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050506018991 07791

นาง สายฝน เขือ่นแกว้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050506018992 07791

นาง ละมัย เบกิขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050506022111 07791

น.ส. จันที ยวงบญุตา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050506023996 07791

น.ส. บญุเรอืน หอมลําดวน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050506023998 07791

นาย ลําดวน พมิพผ์วิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050506024011 07791

น.ส. พรพมิล นาคทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050506025667 07791

นาง ภัชรี สมทวี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2560 67050506037657 07791

นาย เทพ ลายสนัเทยีะ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050507006889 07791

นาย นพคณุ โพธสิาร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050507006890 07791

นาย ชนะชยั เสยีงไพเราะ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050507006896 07791

นาย นคิม ซนีโซ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050507016402 07791

น.ส. ชนชนก สายคําตัง้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050507016408 07791

นาย อาน แสนแกว้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050507017618 07791
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น.ส. ชญานุช ทะวะลัย 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050507018994 07791

นาง บญุเพ็ง สนุลี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2555 67050507021724 07791

นาง ยอด เพ็งหนองฉมิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050507023999 07791

นาง บัวลา หนันกระโทก 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050507024000 07791

น.ส. กติตญิา จันสดุา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050507024001 07791

น.ส. จันทรท์พิย์ จวบสมบัติ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2558 67050507024472 07791

นาง หนูทนิ เหล็กจัตรัุส 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2558 67050507024475 07791

นาง สายฝน คําแสนแกว้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050507025207 07791

น.ส. เบญจมาศ คําแพง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050507025211 07791

นาง สขุ ประหา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050507025214 07791

นาง สมศรี สสีดุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050507025670 07791

นาง สภุาพร อะโน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050507025671 07791

นาย คําพัน ไขแสง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050508006866 07791

นาง กนกวรรณ พันเชยีง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050508006891 07791

นาง รําจวน อิง้ทอง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050508006893 07791

นาง สวุรรณ รอดพา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050508016392 07791

นาง สมุณฑา ชนิทรักษา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050508016394 07791

นาย ไพรฑลู พืน้เมอืง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2555 67050508021718 07791

น.ส. จติราพร ครเูกษตร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2555 67050508021722 07791

น.ส. ปนัดดา ธปูมงคล 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2555 67050508021723 07791

น.ส. อารยี์ โปยขนุทด 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050508024002 07791

นาง ละออง ไขแสง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050508025668 07791

น.ส. สดุา ธารรัีชต์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050509016412 07791

นาย วบิลูย์ สมุานะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050509016415 07791

นาย ถาวร เพชรหรํ่า 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050509017577 07791

นาย ปรชีา สงิหห์ลง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050509024003 07791

นาย สํารอง พวกแสน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050509024017 07791

นาง วลิัย เพยีงภักดิ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050509024224 07791

นาง สมิลี ผลจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050509024381 07791

นาง อรศรี พักใส 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050509025557 07791

นาย วเิชยีร เหล็กดี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050510002284 07791

นาย สมาน มบีญุพอ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050510002287 07791

นาง กอ้นทอง พรมมา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2551 67050510016396 07791

นาง แกว้ ศรเีพชร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050510016399 07791

นาย ววิัฒน์ คงสี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050510017138 07791

น.ส. ประคลอง อดุชมสวัสดิ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050510018998 07791

นาย ดํา ลอีาจ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050510019001 07791

นาย หลอด มิง่ขวัญเมอืง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050510019003 07791

นาง รุง่ทพิย์ บญุเสรมิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050510019005 07791

นาย หวา่ง ครึม้คา้งพลู 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050510024004 07791

น.ส. พูลศริิ บญุเสรมิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050510024223 07791

นาง เพ็ญศรี ลกูจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050510025257 07791

นาง อนงค์ ทฤษฎี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2554 67050511002286 07791

นาง จรยิา ตามเสรมิสทิธิ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050511025669 07791

นาง บญุธรรม ทฤษฎี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050511016511 07791

นาง เตีย้ว ลอ้มรัว้ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050511016513 07791

นาง คํานน สาพมิพา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050511016514 07791

นาง ศศธิร คะเชนหาญ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050511016559 07791

น.ส. สายฝน ศรรัีกษ์สงูเนนิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2553 67050511019007 07791

น.ส. กองพันธ์ มแีกว้ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050511024010 07791

น.ส. กมลทพิย์ พลชยั 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050511025478 07791

นาง แกน่จันทร์ ขันธวเิศษ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2559 67050511025486 07791

นาง ลัดดา บญุนาค 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2560 67050511037656 07791

น.ส. จันทรแ์รม แกว้เกดิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050512000404 07791

นาง สายัญ บรรัิกษ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050512000421 07791

น.ส. ศภุลักษณ์ ครดุานนท์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2550 67050512000422 07791

นาง สวุติ กลุโกศล 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050512010632 07791

นาย บญุทํา อวนหนา้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050512010634 07791

นาง ประนอม อุน่แกว้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2547 67050512010637 07791

นาง สมยงค์ วรรณอว๊ก 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2552 67050512017614 07791

น.ส. มะลภิรณ์ บญุสภุาพ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050512022105 07791

นาง จงรักษ์ นวลสะเกตุ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2556 67050512022117 07791

นาง สนใจ หอมสงิหท์อง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050512024006 07791

น.ส. กาญจนา บรรัิกษ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050512024007 07791

น.ส. สมัย บญุนะสารี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2557 67050512024008 07791
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น.ส. ครสิตม์าส แสงมี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น้ํารอ้น 2561 67050512038274 07791

นาย เจน กิง่กาง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050601002349 07792

นาย สําราญ จันทวี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050601006904 07792

นาย สมหวัง ฉมิปรดีา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050601006907 07792

นาย ชลอ ฉมิมจุฉา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050601006908 07792

นาย จักรกฤษณ์ โยพันดงุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050601006996 07792

นาย มนัส นาคสขุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050601007003 07792

นาย กหุลาบ ฉมิมจุฉา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050601008735 07792

นาย ดอกรัก ฉมิมจุฉา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050601011464 07792

นาง สมศรี นางงาม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050601016177 07792

นาย ปีก โยพันดงุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050601022313 07792

นาง สมศรี กนับญุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050601024178 07792

น.ส. สายลม รสฉ่ํา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050601024179 07792

นาง ดวงใจ ชอบเลีย้งสตัว์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050601025513 07792

นาย เอ๋ พบสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050601037750 07792

นาง สาหรา่ย เลกินอก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050602002294 07792

นาย ดเิรก ภูศ่รี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050602002354 07792

นาย วันลภ ภูศ่รี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050602006910 07792

นาง สมหวัง คําภาปี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050602006914 07792

นาย เอือ้ กลิน่เทศ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050602006916 07792

นาง ราตรี ตา่ยตะเวณ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050602006918 07792

นาย ปราโมทย์ พมิพา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050602006922 07792

น.ส. จําปี ฉมิมจุฉา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050602011508 07792

นาย สมใจ สมุาลา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050602011509 07792

นาง เจยีง โยพันดงุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050602011510 07792

นาง สมคดิ คลา้ยใจตรง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050602011511 07792

นาง ปารชิาติ ภูศ่รี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2540 67050602011512 07792

นาง จติรา คาคําเมล์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050602011513 07792

น.ส. พัชรี โยพันดงุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050602016193 07792

นาง โสธยิา นันบดุดี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050602016194 07792

นาง อลุัยวรรณ์ จันทรแ์สง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050602017830 07792

นาย พนม นลิแพทย์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050602022303 07792

นาง ชม ฉมิมะลี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050602022304 07792

น.ส. กาญจนา เชือ้ทอง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050602022305 07792

นาง พกิลุ ภูศ่รี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050602024180 07792

นาง นันธี พมิพา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050602024181 07792

นาง สลดิ พมิพา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050602024789 07792

นาง สายเทีย่ง คําปิว 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050602038058 07792

นาง สายฝน พรหมสมบรูณ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050603006901 07792

นาง เข็มทอง เพ็งดว้ง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050603006923 07792

น.ส. บนิ คณุขําเพชร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050603006925 07792

นาง สําอางค์ ปรางคน์อก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2533 67050603006928 07792

นาง ปารวี เดชขนุทด 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2533 67050603006929 07792

นาง สรอ้ย หมืน่คําสี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050603006931 07792

นาง บัวผัด สรอ้ยศรพีรม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050603007005 07792

นาง พรรณภิา พุทธชาติ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050603011516 07792

นาง สกลุทพิย์ มศีลิป์ชยั 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050603016221 07792

น.ส. อทัุยภรณ์ สขุไพบรูณ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050603022307 07792

นาย เพิม่ เดชขนุทด 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050603024182 07792

นาย โอภาส พุทธชาติ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2540 67050604006924 07792

นาย สมพงษ์ เกดิใจบญุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050604006933 07792

นาง สมร รสฉ่ํา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050604006934 07792

นาง ดจุดาว วงษ์จนิดา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050604006939 07792

นาย ประเสรฐิ คํานลิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050604006982 07792

นาง ประมวล โคน่บอ่รัง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050604006990 07792

นาย อกุรติ โคน่บอ่รัง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050604011366 07792

นาง สายสมร ศรนํีาพล 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050604015989 07792

นาง เตอืน เกดิใจบญุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050604015990 07792

นาง จงกล เกดิทองพูล 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050604016069 07792

นาง นสิา รสฉ่ํา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050604018703 07792

นาง มะลิ วอ่งไว 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050604024200 07792

นาง จันทรเ์พ็ญ ทําพันดงุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050604025132 07792

น.ส. ทเุร ทําพันดงุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050604025134 07792

นาง นติยา เพชรสงัฆาต 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050604025136 07792

นาย เทง่ เถือ่นชํานาญ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050609006912 07792
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นาง ทพิยวรรณ นีพันดงุ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050609006999 07792

น.ส. วรรณภา จํารัสประเสรฐิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050609024791 07792

น.ส. ไพศรี บํารงุศลิป์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050609022310 07792

นาง ศรวีลิัย เหลือ่มเทศ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050609024793 07792

น.ส. เพยีงใจ บาสี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050609024183 07792

นาง บัญญัติ ตา่งสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050609024186 07792

น.ส. เปรมกมล ผมงาม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050609024792 07792

น.ส. มาลัยพร ชนิขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050609025137 07792

น.ส. นุจรนิทร์ คดิขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050609025138 07792

น.ส. จันจริา กองขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050609038057 07792

น.ส. สรุรัีตน์ โพธิศ์รี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2561 67050609038308 07792

นาย สมชาย อนิเพน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050610002305 07792

นาง แวว๋ ใจกระโทก 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050610011558 07792

นาง มัลลกิา จนีสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050610011559 07792

นาง ถนอม จวงสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050610011562 07792

นาง ตุ๊กตา อนิเพน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050610016100 07792

นาง บัวเรยีน มคีลา้ย 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050610016471 07792

นาง พวงทอง ดอกจําปา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050610017162 07792

นาง มะลวิรรณ์ วเิศษชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050610017855 07792

นาย สนทิ บนกลางดอน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050610019415 07792

นาง ประนอม โคกกลางดอน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022152 07792

น.ส. น้ําออ้ย คําสตัย์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022294 07792

น.ส. อรนุช คําสตัย์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022295 07792

นาง อนิทริา เถือ่นสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022296 07792

น.ส. สมบรูณ์ เย็นสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022297 07792

น.ส. อมาวศรี ธงสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050610022298 07792

น.ส. นุชนารถ อนิทจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050610024189 07792

น.ส. อดนิา อบุลไพร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050610024201 07792

น.ส. ยพุา เคนสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050610025511 07792

น.ส. สภุาพร แงน้กลางดอน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050610025512 07792

นาง อนันต์ แฝงวัด 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050611000325 07792

นาย บญุยนื เทยีนไสว 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050611011567 07792

น.ส. สมหวัง ไชยา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050611016376 07792

นาง สนม ไชยา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050611016397 07792

นาง เกวรี โนนยะโส 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050611017975 07792

นาง สกลุ สวัสดิช์ว่ย 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050611019417 07792

นาง วัชรนิทร์ จําปาดวง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050611019418 07792

นาง คนอง ทุม่จันทกึ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050611022300 07792

นาย สวรรค์ ชานนท์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050611022301 07792

นาย วารี พลชํานาญ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050611022302 07792

น.ส. รําไพ แกว้สระ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050611024190 07792

น.ส. อนงนุช ดจัีนทร์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050611024191 07792

น.ส. อรัญญา ครอบบัวบาน 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050611024192 07792

นาง ทเุรยีน เชยชอบ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050612002334 07792

นาย สายชล บญุลาภ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050612002335 07792

นาง สอา้น เผอืกโคกสงู 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050612002357 07792

น.ส. สายลม โถมสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050612024193 07792

นาย ธง เรยีงสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050612037748 07792

น.ส. พัชรี เชยชอบ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050612037751 07792

นาง กหุลาบ บญุรอด 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050613002328 07792

นาย พงษ์พันธ์ พันธส์มตน 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2540 67050613002339 07792

นาย ประจวบ ประทมุวาปี 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050613016196 07792

นาง ศศกิร แกน่จุย้ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050613016199 07792

นาย สมบรูณ์ ศรบีญุเพ็ง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050613016200 07792

นาย ป่วน พึง่สําโรง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050613016202 07792

นาย ประจมิ มศีลิชยั 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050613016203 07792

นาย สําเหร็จ ยงุสนัเทยีะ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050613016204 07792

นาง ประภา เชดิชู 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050613016758 07792

นาย ตรเีพชร อนิเพน 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050613017800 07792

นาง มะลิ วังเจรญิ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050613022285 07792

นาง สมจติร์ อนิเพน 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050613022286 07792

นาย สมทุร แกน่จุย้ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050613022287 07792

นาย บญุลอ้ม บรูณะถาวร 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050613024196 07792

น.ส. กฤษณา ผาสขุ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2561 67050613038310 07792

นาง หนูจี จันนา 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050617000084 07792
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นาง จอมศรี แสงสวุรรณ์ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2550 67050617000576 07792

นาย ประจบ ภูเ่พ็ชร 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050617002338 07792

นาย พะเยาว์ ทวนขนุทด 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050617002340 07792

นาง เกษร สลงุใหญ่ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050617011574 07792

นาง คํา กางแผง 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050617011575 07792

น.ส. แตว๋ ใจกระโทก 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050617011576 07792

นาย แฉลม้ บกุสนัเทยีะ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050617016195 07792

นาง ประจมิ ภมูา 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050617019423 07792

นาง วันเพ็ญ อิม่เงนิ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050617019424 07792

นาง เผชญิ พูนขนุทด 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050617025510 07792

นาง ประวงษ์ แฝงวัด 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050618002300 07792

นาง สวา่ง แกว้มณี 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050618002302 07792

นาย พัด หาญสงูเนนิ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050618011585 07792

นาย อไุร กลิน่ศรสีขุ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050618016147 07792

น.ส. เอมอร ปตติัง 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050618024202 07792

น.ส. สภุาภรณ์ นอ้ยอยู่ 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050618025130 07792

นาย อดุม ทพิยโ์อสด 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050618025131 07792

นาย สมจติร ผวิขํา 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050618025135 07792

น.ส. สรินิทรพ์ร ลาขมุเหล็ก 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050618025509 07792

น.ส. สนัุณธญิา นาคมณี 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050618037746 07792

น.ส. รุง่นพา นิง่สําโรง 18 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050618037749 07792

นาย ป่ัน โยพันดงุ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050620000200 07792

นาง เอมออน แฝงวัด 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050620000201 07792

นาย จบี กิง่กาง 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050620006917 07792

นาง ดวงใจ คณุแกว้ออ้ม 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050620006991 07792

นาง กนินารี ชอบเลีย้งสตัว์ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050620011587 07792

นาย พนม จันทรส์าลี 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2545 67050620011588 07792

นาง สธุาสนิี อน้ใจหาญ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050620011589 07792

นาง ววิา แฝงวัด 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050620016071 07792

นาง อมรรัตน์ เสงีย่มจติต์ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050620022411 07792

น.ส. ปานทพิย์ ฉมิมจุฉา 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050620024198 07792

น.ส. วราพร โยพันดงุ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050620024790 07792

นาง เฉลย ชอบเลีย้งสตัว์ 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050620025172 07792

นาย ประสบ พรมแกว้สี 20 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2561 67050620038307 07792

น.ส. บญุถงึ ศรอนิทร์ 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2541 67050621002346 07792

นาย เบ็น พุทธศรี 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050621002351 07792

นาย วโิรจน์ กิง่คํา 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050621011594 07792

นาย บญุมี แกว้เมอืง 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050621016157 07792

น.ส. มกุดา สขุมาก 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050621016172 07792

น.ส. รุง่อรณุ กิง่คํา 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050621016174 07792

นาง สมบรูณ์ พุทธศรี 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050621016175 07792

น.ส. ละอองดาว เลขลขิติ 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050621022280 07792

นาง ดวงรัตน์ ดเีลศิ 21 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050621037747 07792

นาง ดลพร ไกรมณี 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050622011601 07792

นาง ฉลวย แกว้ตา่งนอก 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050622011603 07792

นาง พรสวรรค์ หนูชืน่ 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050622017987 07792

น.ส. พัฒนา ลอีาจ 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050622022282 07792

นาย สมาน ภูเ่พชร 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050622022283 07792

น.ส. วภิาดา ตะกรดุสงฆ์ 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050622022292 07792

นาง มณี อิม่จติร 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050622024199 07792

นาง ขวัญดาว ทองภู 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050622037752 07792

นาง สาทติย์ ตรสีงิห์ 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050622037753 07792

นาย บญุเลศิ สดุาจัน 22 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2561 67050622038309 07792

นาง วนารี อุม่ชะอุม้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050605006957 07793

นาง ลันจวน ไชยวาส 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050605015613 07793

นาง สาคร เลขลกิจิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050605015655 07793

นาง ทวง หนบรรเลง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2552 67050605017476 07793

นาง ปรยีาพร กองสี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050605018705 07793

นาง บญุสบื ไพรสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050605018773 07793

นาง คํานลิ กลบีประทมุ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050605019324 07793

นาง กลัยา ทานน้ํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050605019325 07793

นาง เสน่ห์ เพชรชะนะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050605019326 07793

น.ส. รุง่นภา บญุลาภ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050605019327 07793

น.ส. น้ําเย็น ฉอสนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050605019778 07793

นาง จันลอน สนุ่นดี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050605019779 07793
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นาง สรุยี์ แสงเงนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050605022144 07793

น.ส. สายเรยีม วงศก์ลา้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050605022145 07793

นาง สาคร กองสี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2555 67050605022245 07793

น.ส. ทัดดาว พรมนา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050605022413 07793

นาย บญุยิง่ ไพรสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050605023701 07793

น.ส. วลิัยพร จงูจติ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050605024632 07793

น.ส. จันทรส์ดุา เสยีดขนุทด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050605024651 07793

น.ส. ฝ้าย เลกินอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050605024672 07793

นาง เรยีง ยงุสนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050605024787 07793

น.ส. ทองจันทร์ ยศคําลอื 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050605024950 07793

น.ส. วาสนา แฝงวัด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050605037569 07793

นาย สมพร มงคลนํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050606000234 07793

นาง บญุประภา เจรญิชพี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050606006956 07793

นาย หนูจัน อลัทชยั 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2522 67050606006959 07793

นาง ถนอม ศรหีนองบัว 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050606006960 07793

นาง คําปอง ปัดไธสง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050606006961 07793

นาง ปาลกิา ศลิปโสภากลุ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050606015658 07793

นาย ไพวัลย์ มาทา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050606018774 07793

นาง ทองพูน เพชรชะนะ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050606018775 07793

นาย บรรัิกษ์ วัดอม้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2553 67050606019328 07793

นาง บานเย็น พวงศรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050606022146 07793

นาย บญุจันทร์ สารสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050606022148 07793

น.ส. ชลธชิา เภาดี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050606022149 07793

นาง มณเฑยีร แกว้วันทา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050606022150 07793

นาย สมบัติ ทน้ํีาคํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050606024525 07793

นาง เกษร อนิเสาร์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050606025282 07793

นาย บญุเรยีน ผาตากแดด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050607000030 07793

นาย นวิัฒน์ เขยีวสระคู 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050607006964 07793

นาย สนุทร ชยัศร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2545 67050607006966 07793

นาย สงัด ภักดศีริวิงษ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2536 67050607006969 07793

นาง สรุนิ พุทธศรี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2539 67050607006970 07793

นาง ละเอยีด ปัสสาวะภา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2545 67050607006997 07793

นาย หลนิ บตุรศรภีมู ิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050607010439 07793

นาง เข็มมา ไชยพันธ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050607015941 07793

นาง ประกอบ พกิลุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050607022823 07793

นาย อํานาจ ศรแีกว้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050607023498 07793

น.ส. สมฤดี เหล็กชยั 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050607024785 07793

นาง เตอืนใจ หมอจติ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050608006973 07793

นาง อไุร ขวานทอง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050608006974 07793

นาง ทรัพย์ พวงศรี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050608006977 07793

นาง เสงีย่ม ทพิยเ์จรญิ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2538 67050608006992 07793

นาย ประยรู แกว้กลัยา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050608006994 07793

นาย บญุมา ขวัญทอง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2523 67050608007002 07793

นาง รังสนั ขวัญทอง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050608015935 07793

นาง เดอืนเพ็ญ ถอืมาลา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050608022412 07793

นาง ประนอม แอมประชา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050608022415 07793

น.ส. มัสยา ตะนะบตุร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050608022417 07793

นาย ราชนัย์ พวงศรี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050608023656 07793

นาง เสวย วอ่งไว 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050608024524 07793

นาง แถว ชายดี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2540 67050614002319 07793

นาย สเีขยีว สขุเสรมิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2550 67050614015944 07793

นาง นงใย พริกึ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050614015945 07793

นาย เสน่ห์ บากไธสง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050614019777 07793

นาย โกสา แลไธสง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2555 67050614020765 07793

นาง พรศรี พรมรนิทร์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050614022567 07793

นาง น้ําออ้ย สทิธิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050614023655 07793

นาง ทองเหลอืง ปราบนอก 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050614023657 07793

น.ส. บังอร พันธวัน 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050614023702 07793

นาง กฤษณา พันมลู 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050614024788 07793

น.ส. ฤดี ทองใจสด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2559 67050614025265 07793

นาง อไุทย ยาวไิชย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2542 67050615002310 07793

นาง ทองมว้น เขทานัง 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2545 67050615002311 07793

นาย แดง ป่ินสวุรรณ์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2537 67050615002316 07793

นาย พัฒน์ วงษาหาราช 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050615002352 07793

นาง บญุมี เลกินอก 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2550 67050615015950 07793
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นาง วันณา ภักดไีทย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050615015970 07793

นาง นงนุช พลคุม้ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2549 67050615015985 07793

นาง เหมยีน อุน่กดุเชอืก 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050615022568 07793

น.ส. ดอกฝ้าย เสอืคลา้ย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050615023356 07793

นาง ลักษณาวดี โมวังหาญ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050616015987 07793

น.ส. สมพษิณ์ ทองสําราญ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050616020394 07793

น.ส. นงครั์ก เย็นกลาง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050616022414 07793

นาง อนงค์ สวุรรณราช 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050616022420 07793

นาง ไกร เย็นกลาง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2557 67050616023486 07793

น.ส. บญุจันทร์ เกดิจ่ัน 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050616024783 07793

น.ส. ยภุาพร ยงุสนัเทยีะ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2560 67050616038004 07793

นาง เตอืน พาดําเนนิ 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050619022822 07793

นาง คําปลวิ พรมโคต 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050619002323 07793

นาง สรุี วอ่งไว 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2543 67050619002324 07793

นาง แสงทติย์ ชํานาญ 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2547 67050619002325 07793

นาย เกิง่ ขวัญทอง 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2531 67050619002326 07793

นาง วลิัย พวงศรี 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2546 67050619002358 07793

นาย ทวี กําศร 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2551 67050619016462 07793

นาง วงเดอืน วงศามั่น 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2548 67050619016463 07793

นาง สภุาพร ขวัญทอง 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2554 67050619019776 07793

นาย ประวติ แวน่แกว้ 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2556 67050619023434 07793

น.ส. กญัญา พลเดชา 19 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 2558 67050619024786 07793

นาง ลัดดาวัลย์ มาตะวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2536 67050701004678 07794

นาง บปุผา โคตรก้ําพี้ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050701004775 07794

นาง บญุลอ้ม สนุารัตน์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050701006882 07794

นาง ชมพู คงชะเวท 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050701006885 07794

นาง บังอร จันทรก์ลิน่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050701006887 07794

นาง อนงค์ ลาภาพันธุ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2544 67050701007017 07794

นาง จําปา ทว่มนอก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2539 67050701007018 07794

นาง เกษร กองเกดิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050701007019 07794

นาง กติขจร หมั่นสระเกษ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050701007020 07794

นาย อากาศ ปาปะโน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2530 67050701007021 07794

นาง ศริเิพ็ญ บัวเล็ก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2539 67050701007022 07794

นาง คํามี โพธิศ์รี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050701007023 07794

นาง กนกวรรณ เดชบรัุมย์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050701013608 07794

น.ส. วราภรณ์ มงคลคํา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050701013609 07794

นาง สรุางค์ เสนาเงนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050701013610 07794

นาง บญุมี แกว้วชิยั 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050701013611 07794

นาย ดสุติ โพธิน์อก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050701013658 07794

นาย สณุา เชือ้บัณดษิฐ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050701015273 07794

นาง เกษรา สงวนสนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050701016384 07794

น.ส. โสภา จรงิสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050701016433 07794

น.ส. ณัฎฑช์กมล คนหาญ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050701023612 07794

นาง ทองสา ลากะสงค์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050702002362 07794

นาง มนทนิ ตน้วงษ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050702007029 07794

นาย ธรีะนติย์ ศรมีลูตรี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2549 67050702011480 07794

นาง รสสคุนธ์ บญุนาวงศ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2549 67050702011483 07794

นาง ทองใส ศรจัีนทร์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702013060 07794

นาย นรนิทร์ นกยงูทอง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702013686 07794

นาง วไิลวรรณ ธนะมั่น 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702013699 07794

นาง อษุณี อนิเนียม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702013704 07794

นาย สมชาย นกเหลอื 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050702013744 07794

น.ส. จําเรญิ จันทรค์รา้ม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702013857 07794

น.ส. สมหวัง แจง้อรณุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050702015269 07794

น.ส. สภุาพร แซอ่งึ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050702016427 07794

นาง ระววีรรณ ประชากลุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050702017369 07794

นาง มัลนกิา สขุใจ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050702020030 07794

น.ส. ธนพร วงศต์ระกลูชยั 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050702020802 07794

น.ส. ณัฐญา ทองทับ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050702021497 07794

นาง องัคณา เกดิพร 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050702022627 07794

น.ส. กาญจนา ฉ่ํามาก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050702023611 07794

น.ส. วราภรณ์ ชนิบตุร 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050702023614 07794

น.ส. ยพุนิ ประดงรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050702024423 07794

นาง จารวุรรณ แสงแกว้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050702024424 07794

น.ส. อณัศยา ไวดี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2560 67050702037743 07794
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น.ส. ปิยะมาศ กลิน่เทศ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2560 67050702037744 07794

นาง บังอร สนิธกุตู 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050703000345 07794

นาง ฉวี พวงศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2532 67050703004575 07794

นาง ดวงสมร กนุอก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703004730 07794

นาง สมหมาย จาทร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703004733 07794

นาง พวงเพชร ไวยเนตร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703005247 07794

นาง แสง โพธิศ์รี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703005266 07794

นาง สาย สมตุรัิม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703005274 07794

นาง ไสว พมิพห์ลอ่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703005281 07794

นาง อมัพร ศรนีาค 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050703007033 07794

นาง จันทรด์ี พวงศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050703007034 07794

น.ส. ทัศนีย์ พวงศรี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050703007035 07794

นาง สมพร เข็มทอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703010963 07794

นาง สมนุช พรมนอก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703010964 07794

นาง ไกรศร พลเยีย่ม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050703010965 07794

นาง แสงจันทร์ สทิธิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050703013724 07794

นาง ลักขณา บตุรดี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2548 67050703013728 07794

น.ส. ทองแดง เย็นวัฒนา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050703015270 07794

น.ส. เตอืนใจ แซฉ่ั่ว 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050703018362 07794

นาย สตุา แกว้พันธ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2544 67050703018970 07794

น.ส. จําเนียร พลเยีย่ม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050703020194 07794

น.ส. มงกฎุ มโีชค 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050703020803 07794

นาง วลิัย ลาภาพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050704000458 07794

นาย บญุมา คมกลา้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2546 67050704004760 07794

นาง บญุชู เข็มศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050704007009 07794

นาง ระหงษ์ งามรัว้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050704007014 07794

นาง สนอง แทง่ทอง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050704007039 07794

นาง เทยีบ พรมทัต 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050704007042 07794

นาง บัวทอง อตัถาเวช 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050704007043 07794

นาง จอมใจ ทองพันธุ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050704007044 07794

นาย อดุม เภสตัเวช 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050704007047 07794

น.ส. สนุศิา สวาทนา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050704015313 07794

นาง บัวพา มะราม 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2553 67050704019411 07794

นาง แดง สทิธภัิกดิ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007012 07794

นาง หนู งามรัว้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007013 07794

นาย สมนกึ พลแสน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007026 07794

นาง สวุรรณา วสิา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2544 67050705007027 07794

นาง สมถวลิ เรอืงจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2543 67050705007028 07794

นาง ยีส่เุทศ รัตนสวุรรณ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007041 07794

นาย สําอาง บญุเปรีย้ว 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007064 07794

นาง สมถวลิ ผวิเงนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050705007065 07794

นาง ประยรู พุ่มไทรย์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050705013664 07794

น.ส. บญุเพ็ง แกน่โพธิ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050705020804 07794

นาง ยพุนิ ภูว่รกลุชยั 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050705022249 07794

น.ส. มนัสชนก เอีย่มละออ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050705023615 07794

นาย ทักษิณ เทนิสระเกษ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050705024205 07794

นาง ผอ่งศรี คํามั่น 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050706000221 07794

นาย ประหยัด พศิเพ่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2544 67050706007008 07794

นาง สมบรูณ์ กนัปยุ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050706007058 07794

นาง ทองคํา สงัเกตชุน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050706013718 07794

นาง สบุนิ มนตรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050706017152 07794

นาย บญุมี เทนิสระเกษ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050706020032 07794

น.ส. สภัุค สภุาพ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050706021227 07794

นาง สภุา พลเยีย่ม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050706021228 07794

นาย สมเกยีรติ วงษ์กลาง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050706023616 07794

นาย บรรจง หาญบัวแกว้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050706024378 07794

นาย สมบัติ สรวงกดุเรอื 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050706024425 07794

นาย วเิชยีร ทพิวรรณ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050706024779 07794

นาย รัตพงศ์ ปาเตีย้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2559 67050706025332 07794

นาย อมร บตุรศรภีมู ิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050707000070 07794

น.ส. อํานวย เปียสนัเทยีะ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050707000072 07794

นาย เป๊ียก ชดินอก 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2539 67050707007048 07794

นาย ตุน่ รักคบ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050707013852 07794

นาง นศิา โหมกลาง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050707013862 07794

น.ส. ธัญญาพร สมัครณรงค์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050707014072 07794
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น.ส. สายฝน สวาสดี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050707016390 07794

นาง สชุนิ ทองพันธุ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050707016673 07794

นาง เปรมใจ บญุหลอ่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050707017119 07794

น.ส. ดรณีุ จันทรป์ระสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050707020031 07794

นาย สนุทร วงษ์มานติย์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050708007051 07794

นาง ดาว แสงจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2530 67050708007052 07794

น.ส. ลลติา ผายกลาง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050708007067 07794

นาย พเิชษฐ แกว้ระวัง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050708013114 07794

นาง สากล หมอยา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050708014074 07794

น.ส. สมพร หอ้ยโนนสงู 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050708015276 07794

นาง บานเย็น กลา้หาญ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050708016359 07794

นาง ขวัญเรอืน หลงนอ้ย 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2553 67050708019410 07794

นาง รัสมี ชืน่เอีย่ม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2555 67050708021229 07794

นาง ดวงสมร เพชรนอก 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050708024379 07794

นาย ทวัช แกน่เสน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050709000100 07794

นาย รันทม คญชาญ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2526 67050709007031 07794

นาง สมใจ บัวงาม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050709007053 07794

นาง อมัพวัน ทองแดง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050709007062 07794

นาย พุทธ นาสมนกึ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2549 67050709011478 07794

นาง สําเนียง มั่นสมใจ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050709024206 07794

นาย วโิรจน์ เถือ่นเหลอื 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050709013616 07794

น.ส. จติรา แชม่พุทรา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050709014423 07794

นาย สมบัติ ดษิฐจ์อ้ย 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050709015318 07794

นาง ประยัติ รัตนทอง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050709022628 07794

นาย สมทรง พุกพกิลุ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050710002375 07794

นาย บรรจง พาละพล 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050710002378 07794

นาง จันทรเ์พ็ญ สมบรูณ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050710011128 07794

นาง วัชรนิทร์ หมดจด 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050710013867 07794

นาง ปราณี หอมพามา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050710016839 07794

น.ส. เฟ่ืองฟ้า มานุช 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050710022250 07794

นาย ชชัวาล ทวขีวัญ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050710023617 07794

นาง เกษร วงศส์มัย 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050710024208 07794

นาง องุน่ คําปีโน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050710024209 07794

น.ส. ทองสขุ บัวบาน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2557 67050710024380 07794

นาง บญุลอย ทองพวง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050711000154 07794

น.ส. อารรัีตน์ จันทรเ์ฟ่ือง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050711000339 07794

นาย สน่ัน พงศไ์พบลูย์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050711002364 07794

น.ส. บําเพ็ญ ทองรักษ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050711002381 07794

นาง นติยา โชตพิรม 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050711013046 07794

น.ส. สพุรรณี ทองพวง 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050711016537 07794

นาง อบุล โชตพิรม 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2549 67050711016539 07794

น.ส. วนดิา แกว้หานาม 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050711022629 07794

นาง สมหมาย มั่นภักดี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050712002365 07794

นาง ประนอม ศรชีมุ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2538 67050712002369 07794

นาง อรอนงค์ จันทรา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2541 67050712002370 07794

นาย ปาน กองเกดิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2538 67050712004566 07794

นาย สมหวัง คงสบิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2547 67050712011133 07794

นาง กรรณกิา ทัพป้อม 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2540 67050712013673 07794

นาง พันธ์ รมิกระโทก 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2550 67050712013675 07794

น.ส. ประนอม มสุกิา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2552 67050712016358 07794

นาย สมบัติ ครสงิห์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050712020035 07794

นาง แดง พึง่แกว้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050712022096 07794

นาย ไชยา พึง่แกว้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050712024426 07794

นาง จาก อปุระ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050713000184 07794

นาย ประยรู แซงคํา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050713002363 07794

นาย เรยีน สายโสม 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050713002367 07794

นาย เฉลยีว พานทอง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2533 67050713002373 07794

นาย เชย ยันกลาง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2537 67050713002379 07794

น.ส. สมจติร ศรสีมบัติ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2556 67050713022630 07794

น.ส. นรศิรา นรนินอก 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050713024780 07794

นาย พงษ์ศักดิ์ แกว้ชาวนา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2558 67050713024781 07794

นาง ไพรนิทร์ วริโิย 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2542 67050714007061 07794

นาย ไพเราะ โพธิท์อง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014631 07794

น.ส. จงกล พานหนอง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014632 07794

นาง นิม่ อนิทร 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014634 07794
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นาง อีด้ แข็งขัน 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014653 07794

นาง เข็มพร ไชยชว่ย 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014659 07794

นาย บรรจง พุ่มผักแวน่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014673 07794

น.ส. ละอองดาว แกว้ปู่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2551 67050714014675 07794

นาง สนุดิา รามหริง่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุเตย 2554 67050714020034 07794

นาย สําราญ ตะไลกลาง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050801010370 07795

นาย ฉลวย สําเนียงเพราะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050801011374 07795

นาง ป่ินแกว้ ศรมีะนาว 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050801015140 07795

นาง ไพรัช สสีอน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050801015141 07795

น.ส. พรเพ็ญ สากลา้หาญ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2550 67050801015936 07795

นาง สําราญ นามวงษ์ษา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2539 67050801016526 07795

นาง วาสนา ชา้งนาค 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050801017798 07795

นาง พรรณา กําเนดิกลาง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2553 67050801019662 07795

นาง เรณู สขุเกษม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050801020583 07795

นาง ลําพอง ราชบาล 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050801021259 07795

นาง ชดิชนก แป้งนุช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050801021260 07795

นาง กนัยา เดชนะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050801021261 07795

นาง อารยี์ กาฬภักดี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050801024131 07795

น.ส. ประไพ ศริบิรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2558 67050801024744 07795

นาย บญุเรอืง แสนวริยิะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2536 67050802007071 07795

นาง ศศนิา คงคารักษ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050802017799 07795

นาง ประเสรฐิ ชา้งนาค 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050802020579 07795

น.ส. จนิตนา ทองเกลยีว 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050802020581 07795

น.ส. ทริาวรรณ คําจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050802023302 07795

นาง แนน จันทะดวง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050802023303 07795

นาง ป่ินอนงค์ เทยีมถนอม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050802023304 07795

นาง นภา กนัภักดี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050802023815 07795

น.ส. วาสนา ชา้งนาค 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050802023816 07795

น.ส. จอม คงคารักษ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2558 67050802024743 07795

น.ส. ณัฐสดุา หมืน่สทีา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050803015301 07795

นาย ณัฐพล สสีมทุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050803017113 07795

นาย บญุมา มุง่เตมิกลาง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2553 67050803019668 07795

นาย สําเรงิ ฟักทอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050803021264 07795

นาย ประสาตร์ เจรญิพานชิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050804007077 07795

นาย สเุทพ สายทองสขุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2528 67050804007105 07795

นาย มานพ โพธิเ์ชดิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050804010520 07795

นาง สรุภา สําเนียงเพราะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2542 67050804015303 07795

นาย นรัิช พรหมรนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2551 67050804016521 07795

น.ส. สจุติร น่วมโต 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2544 67050804016523 07795

นาง ฉลอง จันทรภ์ู่ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050804017106 07795

น.ส. อนง สําเนียงเพราะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050804017824 07795

นาย สจุนิ ปรเีดช 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050804020573 07795

น.ส. สมหวัง พรมณี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050804021265 07795

น.ส. ศริวิรรณ สมจติร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050804023306 07795

น.ส. นฤมล เซน็ปัก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050804024338 07795

นาง จําเนียร คําโนด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2551 67050805000767 07795

นาย สรุชยั คํากิง่ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050805015304 07795

นาง วรัิตน์ คํากิง่ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2551 67050805015306 07795

นาย ผอ่ง ตะกรดุเงนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050805015939 07795

นาง สวุรรณา สเีผอืก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050805017114 07795

นาง สมใจ งามเลศิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050805017826 07795

น.ส. เกษรา แนบเนียร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050805021266 07795

น.ส. นติยา มุง่เตมิกลาง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050805021267 07795

นาง ปราณี มะลซิอ้น 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050805021268 07795

นาย สมัฤทธิ์ ผลทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050805021269 07795

นาง ดาว งามเลศิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050805021270 07795

นาย ณัฏฐกฤต์ จงเพ็งกลาง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050805023566 07795

นาย ทองศนูย์ มนตรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2539 67050806007084 07795

นาง สมนกึ สวุรรณทศิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2539 67050806007087 07795

นาย วจิติร อปุรัง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050806024128 07795

นาย บญุลอื พงษ์โอสถ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2558 67050806024742 07795

นาง วรนิทร นันทวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2545 67050806015308 07795

นาย วรีะ เหลา่เจรญิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050806015309 07795

น.ส. สมภาร แกว้ใส 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2546 67050806016525 07795

นาง หนูพบ สหีาวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050806017834 07795
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นาง ลําใย บัวโฮง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050806017837 07795

นาง วณชิยา ไพศาล 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2558 67050806017841 07795

นาง เกษร ชมุทองหลาง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050806020561 07795

นาง สมหมาย มากดา่นกลาง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050806020569 07795

นาย จาตรุนต์ จอ้ยสาคู 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050806020575 07795

นาง สมบรูณ์ บัวเงนิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050806020577 07795

นาย ประทมุ เอีย่มโอด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050806021271 07795

น.ส. ทองดี พลศรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050806021272 07795

นาง อริะชา กิง่สวิงศ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050806021617 07795

นาย บัวทอง เพชรบังเกดิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050806023310 07795

นาง พมิพจั์นทร์ เวรวุณารัก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050806023564 07795

นาง มนัสดา เพชรน่าชม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2558 67050806024745 07795

นาง ชนกภรณ์ เมง่วงแหวน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2559 67050806025129 07795

นาย บญุลอื บัวขาวสทุธกิลุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2546 67050807000370 07795

นาง สนุีย์ สผุาสอน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2546 67050807007069 07795

นาง ธดิา เพชรบังเกดิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2546 67050807007103 07795

นาย เวยีง สดุาวงค์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2535 67050807007104 07795

นาย พชิยั กองทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050807010402 07795

นาย สมจติร ทับภู 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2545 67050807011395 07795

นาง ติว๋ เพชรมั่น 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2548 67050807011396 07795

นาย วรพล โคนา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050807017842 07795

น.ส. สมนกึ กองทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050807020566 07795

นาย บญุมี เพชรบังเกดิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050807020567 07795

นาย สมมารถ ศรนีาคสขุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050807021625 07795

นาง ปัญญา คงสมฤทธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050807023908 07795

นาง หนูทพิย์ แดงเพรยีว 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2545 67050808000397 07795

นาง สมถวลิ กําลังฤทธิ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2545 67050808000633 07795

นาง บัวเลอืน สพัีนธุ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050808007092 07795

นาง จนิตนา ชยัจักร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050808017851 07795

น.ส. เตอืนใจ พลทะเสน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050808017859 07795

นาย สมพงษ์ พงษ์พรรณา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050808020565 07795

น.ส. สบุรรณ์ สสีขุโข 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050808021310 07795

น.ส. อลุัยภรณ์ บตุรศรภีมู ิ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808021620 07795

น.ส. สมสว่น อกัษร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808021621 07795

นาง มนัสนันท์ จันทะเสน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808023311 07795

นาย อดลุ สดุโกทา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808023312 07795

น.ส. สมพร นามพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808023313 07795

นาง ละมัย จมูพลพงษ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050808023314 07795

นาย นรศิ บัวประทมุ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050808023481 07795

นาง รุง่นรัินดร์ ศรวีเิศษ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050808023565 07795

นาง สมบรูณ์ นาเมฆ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2551 67050809000275 07795

นาย สํารวย กาลกิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2540 67050809007078 07795

นาย ชลอ หวังเย็นกลาง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2520 67050809007098 07795

นาง สพุนิ สวุรรณทร 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2540 67050809007099 07795

นาง ถงุ วเิศษ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2546 67050809007102 07795

นาย ชนิวงค์ นิง่กลาง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2539 67050809010393 07795

นาย ประทวน สงักรม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050809011413 07795

น.ส. สมจติร ป้อมงาม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050809015352 07795

นาย สมโภชน์ ชยัมาส 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050809020563 07795

นาย เชนทร์ รัตนวชิยั 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050809021622 07795

น.ส. บศุราคัม ราชตราชู 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050809021626 07795

นาง ลํายนต์ สงักรม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050809023315 07795

นาง ฉันทนา จงูจติร 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050809023316 07795

น.ส. ยพุนิ ชาวสวน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2556 67050809023317 07795

นาย สวงิ ฤทธิบํ์ารงุ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2535 67050810002383 07795

นาย ชะรอ พึง่รปู 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2540 67050810002384 07795

น.ส. ตอ้ย จันทรยี์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2534 67050810002386 07795

น.ส. จันทรก์ระจา่ง สนอยู่ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050810002389 07795

นาย สมควร เรอืงทอง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050810002390 07795

นาย สรุพล จันทรยี์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2547 67050810002391 07795

น.ส. จรรยารักษ์ ฤทธิบํ์ารงุ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2549 67050810015355 07795

นาง สกุลัยา จันทรยี์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050810017868 07795

น.ส. รัตตกิาล โอชารส 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2552 67050810017871 07795

น.ส. ปราณี ธานีวงษ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2553 67050810019672 07795

นาง รัชนี คชสหี์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2554 67050810020559 07795
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นาง นาฎฤมล เรยีนรู ้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050810021419 07795

น.ส. จําลอง แจง้สวา่ง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2555 67050810021421 07795

น.ส. สมพร กิง่นอก 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พุขาม 2557 67050810023807 07795

นาง ยพุาวรรณ์ เพ็ชรเย็น 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2538 67050903007111 07796

นาย อํานาจ แสงสยีา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050903007132 07796

นาย บวร สบืสวน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050903007133 07796

นาง สมปอง สขุประสาท 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2528 67050903007134 07796

นาย ทองคํา บญุสนอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2538 67050903007166 07796

นาย มนัส รอดกลํา่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050903017087 07796

นาง ทองสขุ ขนุสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2539 67050901018066 07796

น.ส. กาญจนา ชาวสวน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050903018067 07796

นาง พุ่มพวง ตํา่ศรรัีมย์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050903022001 07796

น.ส. กชกร แกว้หานาม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050903037723 07796

นาง สมหมาย บัวคลี่ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050905007117 07796

นาง สวุรรณา สาลการ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050905007139 07796

นาง ทองขัน เหล็กโอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050905007140 07796

นาง สมจติร สขุรอด 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050905007141 07796

นาย คําพา ครุคุราม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050905007142 07796

นาย กาวนิ วงศด์ว้ง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2524 67050905007169 07796

นาย แกว้ ลอยนอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050905018068 07796

นาง น้ําคา้ง กรฑีาเวช 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050905018069 07796

นาย สมควร สดีาคํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050905018071 07796

น.ส. นฤมล นาคโคกสงู 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050905038022 07796

น.ส. รัตนาภรณ์ ภักดจัีนทร์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007144 07796

นาย ชยัยา เวสา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007145 07796

นาย มาโนช ปั้นแยม้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007146 07796

นาง สายฝน ออ่นขํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007147 07796

นาย บญุตา สขุวี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007148 07796

นาง พลอย แสงเกษม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007149 07796

นาง พริง้ โพธิพั์นธ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007150 07796

นาย อํานาจ แววขํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007163 07796

นาง ลัดดา เงนิสวา่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050906010413 07796

นาย ประจวบ สขุศริิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050906018072 07796

นาย คําจันทร์ จติตโ์สม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050906021992 07796

นาง กญัญา ไพรพนม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906021994 07796

น.ส. ศรินิทรา กลิน่เจรญิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906021995 07796

น.ส. ละออ มว่งนวล 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050906021996 07796

นาง ลําพอง แซอ่ึง้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906021997 07796

นาง สภุาพ ภักดจัีนทร์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906021998 07796

น.ส. วาทนิี พันกลั่น 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906021999 07796

น.ส. น้ําลนิ เวสา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050906022000 07796

นาย สรุยิะ ภักดจัีนทร์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2556 67050906022631 07796

นาง ลําดวน มาลนัินท์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050906024026 07796

นาง ศรินิทพิย์ วงษ์สอน 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2559 67050906025573 07796

นาง เหลยีง จอุบุล 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050906007118 07796

นาย อํานาจ ดวงสอาด 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050907007122 07796

นาย ทวปี ภูภั่กดี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050907007153 07796

นาย อํานาจ กฤษดี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050907007157 07796

นาย สรุนิทร์ ซา้ยขวา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050907018073 07796

นาย สมชาย มากเฟ้ือง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050907018074 07796

นาย จรญู พุทธดงีาม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050907018075 07796

นาง จันทนา แสงสนธิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050907020585 07796

น.ส. นุสรา โพธิท์อง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050907020882 07796

นาย พรอ้ม คงเพ็ชรศักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050907021115 07796

นาง ทพิวรรณ โพธิช์ุม่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050907021990 07796

น.ส. นกเล็ก เกตนุวม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050907021991 07796

น.ส. บานเย็น สหีะครัง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050907037720 07796

นาง สมพร เทศศรี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050911002395 07796

นาง สรุนิทร์ รักชนาท 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050911002399 07796

นาย คงเดช คลา้ยโต 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050911002405 07796

นาง น้ําหวา้ ปั้นจอม 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050911002411 07796

นาง ละไม เทยีนนาวา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050911002412 07796

นาง ดารา วงษ์ทํามา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050911022002 07796

น.ส. กมลลวรรณ พรมจนี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050911022003 07796

นาย สมพงษ์ เทศศรี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050911038021 07796
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น.ส. รัตน์พากร คําพุด 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050914002392 07796

นาย นพินธ์ แสงสี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050914002398 07796

นาย ณัฏฐกติติ์ อนิทรักษ์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050914002402 07796

นาง เบ็ญจา ดอีุน่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2542 67050914002418 07796

นาย มาลัย ปานพรม 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2537 67050914002419 07796

นาย ทลู เบา้เงนิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050914002420 07796

นาย ประสทิธิ์ ธรรมสตัย์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050914002430 07796

นาย ชํานาญ จติรสงา่งาม 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050914018063 07796

นาง นงนุช สาดมาก 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050914018064 07796

นาย ชลอ มุย้หว้ยแกว้ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050914018065 07796

นาง วนัชพร รัมขํา 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050914020586 07796

น.ส. สธุษิา วอทอง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050914021233 07796

นาย ณรงค์ บังไซ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050914021235 07796

น.ส. สมหมาย สทิธชิยั 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050914022004 07796

นาย เฉียบ พุ่มพวง 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002403 07796

นาย ถนอม กลิน่ออ่น 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002424 07796

นาง ยอด มปัีญญา 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002425 07796

นาย หวอง ศรยีันต์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002426 07796

นาง บังอร ฉัตรทอง 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002433 07796

นาย บญุชว่ย ศริมิงคล 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002434 07796

นาย ประสทิธิ์ เขยีวสด 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050915002436 07796

นาง เบีย่ง สรอ้ยทองพูล 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050915018061 07796

นาง รจนา ชืน่บาน 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050915018062 07796

นาง วรพร ศรยีันต์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050915021236 07796

นาง กาหลง ศรยีันต์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050915021237 07796

นาง ชะอุม้ สารพษิ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050915021238 07796

นาง มานุช ภมูเิพ็ง 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050915037721 07796

นาง วไิลพร สรอ้ยฟ้า 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2545 67050916000686 07796

นาย นรงศักดิ์ สขุน่วม 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2536 67050916002429 07796

น.ส. สนิทร กกุอ่ง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2545 67050916016822 07796

นาง ฉันทะนา ขวัญสขุ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050916016824 07796

นาง พวงเพ็ชร มชิํานาญ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050916016825 07796

น.ส. จรุรัีตน์ สรุะ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050916037722 07796

นาง สพัุตรา หวังวชิา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901000377 07797

นาง บหุลัน วเิศษชาติ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901000378 07797

นาง วรกลู ผวิผา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2542 67050901004673 07797

นาย พันลม หวังวชิา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050901007123 07797

นาย จรญู ผวิผา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2542 67050901007125 07797

น.ส. จําลอง วงษ์ดว้ง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901013170 07797

นาง จําเนียร สมาคม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014878 07797

นาง สวุรรณา จขูม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014882 07797

นาง นงลักษณ์ เรอืงซอ้น 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014887 07797

นาง บญุยนื มิง่ตระกลู 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014888 07797

นาง บญุธรรม กําทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014889 07797

น.ส. อจัฉรา แสงทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050901014890 07797

นาง สวา่ง ผลหาญ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050901014891 07797

น.ส. ลําใย บัวจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050901014894 07797

นาง จําเนียร งามขํา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050901019819 07797

นาง วรรดี กําทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050901020885 07797

น.ส. พจนา ใยมะเดือ่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2556 67050901022406 07797

นาง ศศพิร พัฒนจักร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050901023983 07797

นาง ทับทมิ ออ่นนอ้ม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050901023985 07797

นาง มาลี มิง่ตระกลู 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050901023987 07797

น.ส. นวลนอ้ง หวังวชิา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050901037982 07797

นาย คํารณ ขําสะนะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050902007113 07797

นาง สพัุฒตรา ชืน่ชอบ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050902007128 07797

นาง นติยา ธปูหอม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050902007129 07797

นาย สําราญ ขําสะนะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050902007131 07797

นาง กฤษดา อนิทรพงษ์มชียั 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050902010408 07797

นาง นภิาพร สขุสําราญ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050902013045 07797

นาง นลิวรรณ ขําสะนะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050902014895 07797

นาง หนูเนียม มมุกลาง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050902020884 07797

น.ส. บตุรสกร บางแกว้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050902024469 07797

น.ส. สงคราม แกว้อารยี์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050902024936 07797

นาย พรีพัทธ์ บญุภมูพีงษ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050904000188 07797
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นาย ออ่นจันทร์ นนทรา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050904001637 07797

นาง พูล วงษ์ศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050904001670 07797

นาย คําพา วงดา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050904007138 07797

นาง สมพร ออ่นนอ้ม 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050904007164 07797

นาย สชุนิ ศริมิงคล 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050904007170 07797

นาย เกลีย้ง สมบัติ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050904011661 07797

นาย สมยา ปานผา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050904011662 07797

นาย บญุชว่ย คําพุฒ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050904014896 07797

นาง ภัทรา คําพุด 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2542 67050904014897 07797

นาย กติติ ตุม้โท 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2551 67050904014898 07797

นาง สภุาพ พุ่มวันเพ็ญ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050904023977 07797

นาง นอ้ย วงษ์บา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050904023982 07797

น.ส. สมบัติ วงษ์ศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050904037592 07797

นาง รําพงึ ภูด่ษิฐ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2530 67050908007168 07797

นาง สณีุ ภูด่ษิ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2530 67050908014900 07797

นาย สนุทร มาหรัิญ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050908014901 07797

นาง พกิลุ นาคนยิม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050908020886 07797

น.ส. ทองพูน ชอ่รักษ์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050908021248 07797

นาง ระยะ ชว่งชู 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050908023979 07797

นาง สรุนิทร์ ศริมิงคล 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050909000411 07797

นาง สมคดิ สมฤทธิ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050909000573 07797

นาย บญุธรรม ดเีวช 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2530 67050909004656 07797

นาย ชาญ ชารรัีกษ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050909007158 07797

นาง สมบัติ ยอดฉมิมา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050909011666 07797

นาง รําเพยีร สาแช 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050909014970 07797

นาย สจุนิทร์ เพชรราย 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2550 67050909014975 07797

นาง ปราณี แววขํา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050909017171 07797

นาง เสงีย่ม เจมิพร 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2555 67050909021245 07797

นาง นวม โกทัน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2556 67050909022827 07797

นาง ทองหยด ปานคง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050910000009 07797

นาง พนารัตน์ ภูเ่งนิงาม 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050910000017 07797

นาง กําไร ศักดา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050910000021 07797

นาง ทองสขุ ศักดา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050910002397 07797

นาง จําเนียร ปากวเิศษ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050910002407 07797

นาง ปราณี กลา้หาญ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050910016935 07797

น.ส. สํารวม มว่งงาม 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2554 67050910020888 07797

นาง ปิยะพร ศักดา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2556 67050910022828 07797

นาย ชยัสทิธิ์ เป่ียมสนิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050910024467 07797

นาง จตพุร ขวัญเพ็ง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050910024468 07797

นาง สดุารัตน์ โกทัน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050910024470 07797

นาง ลําพอง ปั้นโต 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050910024471 07797

นาง มาลี คงเพชรศักดิ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2558 67050910024935 07797

นาย สมพงษ์ อนิทนี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2530 67050912002413 07797

นาง อญัชลี แยม้สจัจา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050912002414 07797

นาง บังอร ยังเจรญิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050912002415 07797

นาย มงคล ปันทวาย 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050912002428 07797

นาย วันชยั บญุชู 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2535 67050912002435 07797

นาง งันเม็ง เจรญิชยั 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050912011663 07797

นาง วมิล กง๋ซงั 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050912011664 07797

นาง สายทอง บงึมาร 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2540 67050912015284 07797

นาง หงษ์ แกว้โสตร 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2553 67050912015285 07797

นาย ยอดเยีย่ม เจรญิชยั 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050912015287 07797

นาง จําเนียร ชาลี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2552 67050912017488 07797

นาง ออ้ย กลุา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2557 67050912023980 07797

นาย ไพบลูย์ บํารงุ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050912037593 07797

นาง สพุร เอีย่มรอด 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2560 67050912037594 07797

นาง จันทริา กําไลทอง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2561 67050912038445 07797

นาง รัดดา บรรจงทรัพย์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050913000538 07797

นาย เดชา บญุเพชร 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050913002394 07797

นาย ณรงค์ เรอืงวลิัย 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050913002417 07797

นาง พยอม ปรเีดช 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913010830 07797

นาง วันเพ็ญ สขุมั่น 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050913010839 07797

นาง มะยม ฟบูญุมา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913010842 07797

นาง อําพร สรอ้ยพูล 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913010847 07797

นาง ประนอม สรอ้ยพูล 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913010851 07797
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นาย สําลี ทรัพยส์วัสดิ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2529 67050913011724 07797

นาง ดอกจันทร์ เทศโล 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2549 67050913011725 07797

นาง ทองคณู ปรสิทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913014957 07797

นาง กําไร พ่วงพี 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภน้ํูาหยด 2547 67050913015311 07797

นาย พรมมี จาดนอก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051001007173 07798

นาย มงคล โหมกลาง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2541 67051001007178 07798

นาย สายันต์ กอ้นพร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2541 67051001007205 07798

นาย สมยศ หมอนพังเทยีม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2548 67051001010142 07798

นาง สายชล อดุมพร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2547 67051001010143 07798

นาย สมยศ แกว้มณี 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2547 67051001010148 07798

นาย เสน่ห์ โหมกลาง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051001018848 07798

นาง สมฤทัย บญุเทยีน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051001018852 07798

น.ส. เกสนิี ทองลอย 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051001022655 07798

นาย ทองอยู่ ม ิง่รักษา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2535 67051002007180 07798

นาง วาสนา เอีย่มออ่ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2551 67051002016366 07798

นาย สงกรานต์ เครง่ครัด 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2552 67051002018627 07798

นาย เฉลมิ สงบถอ้ย 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051002018854 07798

นาย ไพศาล จันทรอํ์า่ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051002022656 07798

น.ส. อรทัย พานทองสขุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051002022657 07798

นาย อดลุย์ เทยีงรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051002022658 07798

น.ส. นงนุช วุน่ชนิวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2557 67051002023752 07798

นาย คํานวน ประจันทัง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2543 67051003007175 07798

นาย เอนก ตาละอปุระ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2536 67051003007176 07798

นาง ถนอม กอ้นเพชร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051003007184 07798

นาง ไพบลูย์ ป่ีทอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2536 67051003007185 07798

นาง ดวงแกว้ วรรณบตุร 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2551 67051003016381 07798

น.ส. สาลี วงษ์ปา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051003018858 07798

นาย ประกจิ แสนรัก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051003018859 07798

นาย เสวยีน ศรไีพรสน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051003023264 07798

น.ส. อมรรัตน์ ดวงกําเนดิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2558 67051003024741 07798

นาง กหุลาบ แกว้สหีมอก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2541 67051004007187 07798

นาย ละออง มงคลศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2529 67051004007189 07798

นาง บังออน หลักคํา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051004007204 07798

นาย ณัฐวฒุิ มงคลศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051004010130 07798

น.ส. สพุศิ โตมว่ง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051004018879 07798

นาง รัตตกิาร วงศช์มภู 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2555 67051004021101 07798

นาง สมบด สขุพานชิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2560 67051004038090 07798

น.ส. ระเบยีบ แสนทวี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007190 07798

น.ส. จําลอง พวงแกว้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007191 07798

น.ส. ธนภร มะลทิอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007192 07798

น.ส. วาสนา ดวงจนิดา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007193 07798

นาง สวุรรณา คณูหอม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007196 07798

นาง รําพรรณ กอ้นเพชร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2546 67051005007199 07798

นาง วัชรยี์ อมัฤต 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051005018862 07798

นาง ปาลติา เนนิทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2558 67051005024431 07798

น.ส. วันเพ็ญ คณูหอม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2559 67051005025329 07798

นาย ประเทอืง แกว้มาลา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2534 67051006007194 07798

นาย สวัสดิ์ แกว้กญัญา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2539 67051006007195 07798

นาง จฬุาภรณ์ ยศบตุร 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2548 67051006013180 07798

น.ส. สนัุนท์ คําภรี์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2548 67051006016425 07798

นาย คเณ ใจชืน้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051006016429 07798

น.ส. ชญัศกิานต์ แกว้มาลา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051006018863 07798

น.ส. กําไล นามมนตรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051006018864 07798

นาง สมหวัง พันธใ์ย 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051006018865 07798

น.ส. รุง่ทพิย์ ระเวกโสม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051006018866 07798

น.ส. แอด๊ จําปาทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051007007197 07798

นาย ทองคํา พระเจรญิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2534 67051007010131 07798

น.ส. สมจติร จําปาทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2549 67051007018637 07798

น.ส. นันทยิา หรัิญคํา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051007018867 07798

น.ส. ชตุมิา เกดิกลาง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051007018868 07798

น.ส. สวุรรณา คุม้สกลุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051007018869 07798

น.ส. จนิดา จันทรค์ุม้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051007018873 07798

น.ส. ชลธชิา จําปาทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051007022659 07798

น.ส. กรรณกิา มาพระยนื 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051007022660 07798

นาง คําภู จําปาทาสี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051007022661 07798
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น.ส. จันทรเ์พ็ญ สสีมโภชน์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2556 67051007022662 07798

นาง นภิา กนัตา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2548 67051008000793 07798

นาย เคนทา ทวกีนั 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2523 67051008007174 07798

นาง สมศรี สาลผีล 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2538 67051008007177 07798

นาง ปาน นรนิทรน์อก 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2551 67051008016410 07798

นาง คําพันธ์ อกัขะบตุร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2551 67051008016411 07798

น.ส. ศภุางค์ พงษ์ชือ่ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2548 67051008016416 07798

นาง นงนุช ครทํูานา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051008018874 07798

นาย ประจวบ รอดกลาง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051008018875 07798

นาง อนงค์ เผลา่มงคล 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2560 67051008038088 07798

น.ส. เสาวลักษณ์ ถาวรกลู 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2560 67051008038089 07798

น.ส. ละออ อิม่ชืน่ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051009007182 07798

นาง สํารวย ศรเีมอืง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2535 67051009007201 07798

นาย ทอง พุ่มคํา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2539 67051009007202 07798

นาง หนูงาน กิง่เมอืง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051009016420 07798

นาง วเิชยีร ขันเคลอืบ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051009018876 07798

นาง สมพษิ พรหมมา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051009018877 07798

นาย จนิดา ดาวมา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2559 67051009025328 07798

นาง ยพุนิ คําภรีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2538 67051010002437 07798

นาย สายบัว ทองอุน่เรอืน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2538 67051010002438 07798

นาง จําเนียร ชาชติ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2542 67051010016407 07798

นาง บญุสม มาตี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2552 67051010018639 07798

น.ส. วราภรณ์ ทองอุน่เรอืน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2552 67051010018640 07798

น.ส. สมหมาย พึง่สรุนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบัสมบรูณ์ 2553 67051010018878 07798

นาย ธงชยั คําไสย์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2522 67051101007214 07799

นาย ใบ ขาวฉลาด 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2540 67051101007217 07799

นาง พรธภิา ชรัูตน์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2540 67051101007254 07799

นาง พรมจารี สรุาช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2535 67051101010245 07799

นาง พร ตยิะวงค์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051101016444 07799

นาย จันทร์ แถมจําเรญิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2542 67051101016445 07799

นาง มนตรี เชยีววังดอน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2552 67051101019122 07799

นาย สงวน จันอําพัน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051101019131 07799

นาง สจุติรา บญุแยม้ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051101021038 07799

นาย สพุจน์ จันทะเฆ่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051101024609 07799

นาง วลิัย จันทะเฆ่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2559 67051101025503 07799

น.ส. ทองนาค ตา่งสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051101037745 07799

น.ส. วลิัย แสงโนราช 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051101038337 07799

นาย ทองดา เคนกดุรัง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2522 67051102007243 07799

นาย ทองพูล รุง่เป้า 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2522 67051102007253 07799

นาง กฤษณา จันธรรมมา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051102013075 07799

นาย เจรญิศลิป์ กองปัญญา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051102016446 07799

น.ส. รําไพ คําสอนทา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051102016447 07799

นาง สพัุนธ์ วงคห์งษา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051102016448 07799

นาง กลม จันทํามา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051102016449 07799

นาง บัวผัน สรุาช 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2552 67051102016936 07799

น.ส. คํานงึ ศรจํีาปา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051102019130 07799

นาย สมบรูณ์ เมอืงสนัเทยีะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051102021222 07799

นาย ทองหลอ่ คณุมะนะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051302022471 07799

นาย บญุเพ็ง ป้อมสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051103007229 07799

นาย บญุลมื โฉมชว่ย 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2554 67051103019872 07799

นาย สน่ัน บญุนก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2559 67051103025505 07799

นาง ผกาวรรณ บญุประเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051103037724 07799

นาย สํารอง โกกลางดอน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051103037725 07799

นาง เจยีง ธปูขนุทด 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051103037885 07799

นาย สามารถ คําพรม 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051103038333 07799

น.ส. แววตา เดชสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051103038335 07799

นาย เดน่ จันทรส์วา่ง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051103038338 07799

นาง จําปี ทรัพยศ์ริ ิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051103038339 07799

นาง พยงุ มอรแ์กน 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051103038340 07799

นาง หนูเจน บบุผาสขุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051104010251 07799

นาง สมบรูณ์ เพ็ชเล็ก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2533 67051104010252 07799

นาย เกดิ ยันไธสง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2547 67051104016460 07799

นาง ทองพูล สมภาร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051104016461 07799

น.ส. ยพุาพันธ์ แจม่ไธสง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2552 67051104018117 07799

นาย สนัุน พลเรอืง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2546 67051104018118 07799
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นาง ประดษิฐ์ เค็งนอก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051104019126 07799

นาย ดํารงค์ ชนิหวัดง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051104021042 07799

นาง เกตวุดี เรอืงฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051104021081 07799

นาย โสภณ ศรสนัเทยีะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051104021225 07799

นาย สํารวย เลาะไธสงค์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2557 67051104023644 07799

นาย พรม โพยนอก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2557 67051104023645 07799

นาง จันทรศ์ริ ิ พลเรอืง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2557 67051104024025 07799

น.ส. จรยิา นาทองคํา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051104024709 07799

นาง สมจติร บบุผาสขุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051104025057 07799

นาย อภชิยั เทีย่งดี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2559 67051104025333 07799

น.ส. มัลตกิา คา่ยชยัภมูิ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2549 67051104025672 07799

นาง โสภา นาทองคํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2535 67051105007232 07799

นาง อนงค์ พนเสน 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2547 67051105007237 07799

นาย สมพงษ์ แคตา่ย 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2540 67051105007240 07799

นาง บรรทัด ภวูงยางนอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2532 67051105007241 07799

นาง คํามวล รองศักดิ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051105010256 07799

นาง หนูเพยีร ศรทีอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051105018119 07799

นาย เนตร โลนไธสง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2554 67051105019425 07799

นาย มนตรี ดวงพรหม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051105021039 07799

น.ส. ประภาศร ววิรชยั 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051105021893 07799

นาง มว้ย โลนไธสง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051105021960 07799

นาง ติม๋ จอดนอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051105022560 07799

นาง วันภา พลเรอืง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051105024797 07799

นาง สวุรรณ บญุศร 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2559 67051105025206 07799

น.ส. พรทพิย์ พมิประเสรฐิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051105037550 07799

นาย กติตศิักดิ์ จันทรภ์เูขยีว 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051105038071 07799

นาง แตง เวยีงสมิมา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2548 67051106000322 07799

นาย อาทติย์ โกยทา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2532 67051106007208 07799

นาย สเุทพ สอนเครอื 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2533 67051106007209 07799

นาย เสถยีร ทา้วพา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2543 67051106007235 07799

นาย สปัุน หุม้ไธสง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2535 67051106010257 07799

น.ส. ยพุา อดุมรักษ์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051106019123 07799

นาย มงคล เทยีงเดช 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051106021223 07799

นาย เพลนิ ประทมุสตูร 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2554 67051107007207 07799

นาง อรษา สขุสอน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2554 67051107019873 07799

น.ส. พจนีย์ อนิธปู 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051107021895 07799

นาง ชมด เพชรรักษ์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051107022408 07799

นาง สมฤดี วงศส์งา่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051107038334 07799

นาย จรรยงค์ อนิทรยี์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2532 67051108007220 07799

นาย จํารญู ทรงแกว้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2536 67051108007250 07799

นาย เขต แกว้พลัย 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2545 67051108007251 07799

นาย หนู ศรปีราชญว์ทิยา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2530 67051108007252 07799

นาง ละเอยีด กลุสวุรรณ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2551 67051108016453 07799

นาง สมัฤทธิ์ เวชกามา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051108024448 07799

นาย เฉลมิ กลิง้กลางดอน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2557 67051109007219 07799

นาย มนภาส ขนุสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2541 67051109007226 07799

นาย อทัุย กนักลางดอน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2534 67051109007228 07799

นาย เชดิ ประดับขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2524 67051109007255 07799

นาย วนัิย โสงขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2548 67051109016943 07799

นาง ชม ดับขนุทด 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2554 67051109019875 07799

น.ส. วราภรณ์ วกิสงูเนนิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2555 67051109020806 07799

นาง หนูแดง คําพรม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051109022407 07799

นาย บรรเจดิ ทองเนียม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051109022473 07799

นาย สมศักดิ์ ภักดลีน้ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2560 67051109037880 07799

นาย เฉลมิ มโิค 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2522 67051110007246 07799

นาย สมัย หารัญดา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2522 67051110007249 07799

นาง ประคอง คงเจรญิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051110019128 07799

นาง จันหอม โยธาแสน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2553 67051110019129 07799

น.ส. สงัขว์าล เหลา่ชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2556 67051110021892 07799

น.ส. จันทรเ์พ็ญ ป่องเตา่ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051110024705 07799

น.ส. สวุรรณ อนัธริส 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051110024706 07799

นาง สมดี ววิรชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051110024707 07799

นาง พัฒชลา คําสอนทา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2558 67051110024708 07799

นาง เขยีว แนวน้ําพอง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 2561 67051110038336 07799

นาง ขณกิรณ์ สตัยโส 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051201000004 07800
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นาย จรีะเวก งามขนุทด 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2550 67051201000005 07800

นาย ปรชีา แป้นไพศาล 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051201000672 07800

นาง กานตผ์กา ตราสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051201011484 07800

นาย เกษม ตราสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2546 67051201011485 07800

นาย นอ้ย บญุสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2545 67051201011487 07800

นาย สม ฆอ้งนอก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2547 67051201015292 07800

นาย สมยศ ฆอ้งนอก 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051201015294 07800

นาย สรุพล ดังใหม่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051201018604 07800

น.ส. เมวยี์ บญุประสพ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2560 67051201018607 07800

นาย ฤทธเิดช ผลวาด 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2556 67051201021116 07800

นาง โมทนา ศรธีาดา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051201024815 07800

นาง วันเพ็ญ บรรยงค์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051201025058 07800

นาง นรง สชีา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051201025069 07800

นาง ปุ่ น สงา่งาม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051201025070 07800

นาย เจษฎา ชํานาญกจิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051201025615 07800

นาง สนุทรี โสภา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2538 67051202000071 07800

นาย วนิจิ ลาดนอก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2538 67051202007265 07800

นาย สนอง ปรางคน์อก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2538 67051202007266 07800

นาย เฉลมิ โสภา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2542 67051202010580 07800

นาย บัวรมิ ตุน่พังเทยีม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051202011488 07800

น.ส. แสงเดอืน ฉายเพชร 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051202025068 07800

นาย เจน รักกดุเวยีน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051202025071 07800

นาง คนงึ กบัสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2540 67051203007262 07800

นาง จฑุามาศ มว่งสขุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051203011489 07800

นาย ชวนชดิ แกว้สวุรรณ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051203011490 07800

นาย สมชาย เสนารักษ์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2553 67051203018979 07800

น.ส. วาสนา คําภา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2553 67051203018980 07800

นาย เกยีรตศิักดิ์ ชยัศริิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051203021117 07800

นาง วลิัยลักษณ์ เมธากลู 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051203021118 07800

นาง บัวลอย พรมลี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051204000782 07800

นาย ประเสรฐิ แหนมเชย 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2537 67051204010995 07800

นาง วไิล พุ่มมลู 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2546 67051204015932 07800

นาง พรทพิย์ หงษ์กลาง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2547 67051204015933 07800

นาง เทวกิา สองสี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2553 67051204018981 07800

นาง จริาภรณ์ ปรางคน์อก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051204021119 07800

น.ส. พรทพิย์ ไทยจัตรัุส 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051204021120 07800

นาย เสมอ ระหาญนอก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051204025280 07800

นาย บญุจันทร์ ไทยจัตรัุส 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2560 67051204038182 07800

นาง ประนอม หาญนอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2538 67051205007263 07800

นาง ศริรัิกษ์ สมัครณรงค์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2539 67051205007264 07800

นาง เพชรี นลินภิาชยั 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2540 67051205007273 07800

นาย ถวัลย์ ศรสีงคราม 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2537 67051205007276 07800

นาง สมพร กิม่นอก 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2542 67051205007281 07800

นาย ปรชีา วงบตุรดี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051205025064 07800

นาง ศริไิพบลูย์ สขุเรอืง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051205025065 07800

นาง สํารวย สกัเสอื 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2560 67051205038189 07800

นาย ประครอง พบสนัเทยีะ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2539 67051206010974 07800

นาย ประนูญ ปรางคน์อก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2540 67051206010986 07800

นาย สมพงษ์ มุง่หว้ยกลาง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051206010987 07800

นาง มนัสนันท์ กวา้งนอก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051206010988 07800

นาย ทวี หกดา่นจาก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051206011494 07800

น.ส. ทเุรยีน ฤทธิเ์ต็ม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2551 67051206015329 07800

น.ส. จารทัุศย์ ระแวกกลาง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051206015333 07800

นาย จันทร์ เป่ียมทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051206016340 07800

น.ส. ดาวเรอืง พรมทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051206021121 07800

น.ส. วารนิทร์ หกดา่นจาก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051206024818 07800

นาย แกะ เป่ียมทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051206025480 07800

น.ส. นารนิ จันทรส์ี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2560 67051206038181 07800

นาง มณเฑยีร รอดพน้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2542 67051207007261 07800

นาง สมใจ แสงแกว้ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051207010990 07800

นาง โสพษิ ดอกบัวเผือ่น 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2549 67051207015836 07800

นาย สมศักดิ์ โอภาศ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051207018605 07800

นาย อนุรักษ์ รอดนวล 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2554 67051207019868 07800

นาง รําพัน เนนิทอง 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2554 67051207019869 07800

นาง วรนิธร สวีะโสภา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051207025061 07800
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นาย ประดษิฐ์ เทยีนนาวา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051208007275 07800

นาย สมพร มปัีญญา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2537 67051208007277 07800

นาย สมยศ บตุรดศีรี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2546 67051208011496 07800

น.ส. จฬุารัตน์ รุง่ย ิม้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051208021122 07800

นาง โสภา อนิทร 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051208024816 07800

นาง ลําดวน หุน่จันทน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051208025059 07800

นาง มนตเ์ทยีน อรณุโชติ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051208025060 07800

นาง วันเพ็ญ เขาเวยีง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051208025062 07800

นาง ภาวนิี รุง่ย ิม้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051208025063 07800

นาย จมุพล ออ่นเอีย่ม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051208025481 07800

น.ส. วรรณสิา คําครองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2561 67051208038256 07800

นาย กตัญํู ออ่นสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2537 67051209007270 07800

นาย สมัย ลอืสงูเนนิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2546 67051209010992 07800

นาง บานชืน่ หกํูาปัง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2552 67051209010994 07800

นาย เพีย้ง มุง่กลาง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2547 67051209011499 07800

นาย จรัล วรีะกลุ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2547 67051209011500 07800

นาง ทวี วรีะกลุ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2545 67051209015843 07800

นาย สมพร อดุนอก 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2555 67051209021221 07800

นาง พเยาว์ ชาวสวน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051209024817 07800

น.ส. กลัยกร อดุนอก 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2558 67051209024819 07800

นาง ชตุมิา ป้องบญุ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051209025067 07800

น.ส. รุง่อรณุ ชาวสวน 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051209025482 07800

น.ส. สภุาพร สานุสทิธิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2559 67051209025483 07800

น.ส. แจม่ศริิ ซาสนัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2545 67051210002439 07800

นาย แมน้ สงัขท์อง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2540 67051210010972 07800

นาย ชํานาญ รสหวาน 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2546 67051210010973 07800

นาง สกุญัญา สอาด 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2548 67051210011502 07800

นาย บญุเลศิ ชยัดี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 2560 67051210038180 07800

นาง คําพอง อดุม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051301007317 07801

นาย สม คํากําพุทธ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051301014031 07801

นาย แดง ผันสนัเทยีะ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051301014157 07801

นาง สายํู ชาผวิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2553 67051301018983 07801

นาย บญุรว่ม ศรปีราชญว์ทิยา 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051301022251 07801

น.ส. เพชรมณี วจิติรเนตร์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2560 67051301037620 07801

น.ส. มารษิา สมุะนะวรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2561 67051301038269 07801

นาง จําเนียร เหลา่เจรญิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051302007305 07801

น.ส. สําฤทธิ์ สมศรี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051302007306 07801

น.ส. สมคดิ รุง่โรจน์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2535 67051302007309 07801

น.ส. พูนทรัพย์ จันทมะณี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051302010268 07801

นาง สมอน การะสขุ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051302017084 07801

นาง พูนทรัพย์ พลกนั 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051302017117 07801

นาง ผอ่งศรี เหลา่เจรญิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051302017120 07801

นาง วลิาวัลย์ เสนานคิม 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051302017360 07801

นาง สมาน ศรวีะสทุธ์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2553 67051302018984 07801

นาง วราภรณ์ หมูศ่ริ ิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051302020608 07801

นาย อดุม แกว้สทีา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051302022654 07801

นาย ธนกฤต นามแกว้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051302023831 07801

น.ส. จฬุาวดี ยิม้สวา่ง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051302025266 07801

นาย เดน่ชยั สโมสร 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2560 67051302038006 07801

นาย สมพงค์ อนัทะเกตุ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051304000170 07801

นาย สวาท นยิมวงษ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2534 67051304007300 07801

นาย คําผอง ผอ่งแผว้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2545 67051304007303 07801

นาย ถาวร ทองศรี 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051304010323 07801

นาย ทองแดง ลาทอง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051304014163 07801

นาง ประยงค์ พรมฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2551 67051304014229 07801

นาง อําพร สายสะอิง้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051304019772 07801

น.ส. เจนจริา กลอ่มจอหอ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051304019988 07801

น.ส. ศภัุสษร สายสะอิง้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051304024370 07801

นาง ทพิยาภรณ์ บรุาณเดช 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2560 67051304037623 07801

น.ส. สถาพร ปะสาวะทัง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2561 67051304038268 07801

นาย เสวยีน ขวัญทอง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051310002443 07801

นาง สําราญ ศรวีังโป่ง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051310002455 07801

นาง ขวัญใจ กอ่งนอก 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2539 67051310002456 07801

นาง ละมัย ทับธานี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2551 67051310014231 07801

นาง ขวัญเรอืน แสงนวล 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2551 67051310014235 07801
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นาย อดุม นาหวันลิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051310019798 07801

นาง น่านฟ้า จอนสงูเนนิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051310020609 07801

น.ส. นภัสกร สจัจบาล 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2555 67051310020675 07801

น.ส. สายฝน กลุสงค์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051310025281 07801

นาย วฒุชิยั ศรวีังโป่ง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2561 67051310038267 07801

นาย สมภาร ชํานาญดี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051311002452 07801

นาย ประมวล ภริมกจิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051311002462 07801

นาย บญุสง่ สรอ้ยมะลิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2548 67051311014244 07801

นาย วันชยั ภริมกจิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051311024369 07801

นาย อธุรณ์ เวยีงสมดุ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2534 67051316007294 07801

นาย วรีะยทุธ อทุธสินิธิ์ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2528 67051316007302 07801

นาง วรรณภา รอดเภา 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051316014409 07801

นาย จําปา สดชืน่ 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051316014410 07801

นาย สนทิ แสนงาม 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051316014411 07801

นาย อําไพ วัดดลีัง 16 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051316014412 07801

นาย มนัส มมีขุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2555 67051401007341 07802

นาง อนงค์ สขุสงัขาร 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2543 67051401007345 07802

น.ส. สํานวน นลิสนธิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051401007346 07802

นาง บญุนาค มมีขุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051401007347 07802

นาง สนาม พลิกึ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2538 67051401007348 07802

นาย วเิชยีร แกน่จันทรห์อม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2536 67051401007368 07802

นาง ประมวล ดา่นขนุทด 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2536 67051401007378 07802

น.ส. ใยญณา อนิทนลิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051401010996 07802

นาย ประยงค์ แตงรม่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051401015557 07802

น.ส. กนกวรรณ มมีขุ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2555 67051401021239 07802

นาง พกิลุ อยูโ่พธิ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2555 67051401021240 07802

นาย วรัิตน์ บัวพมิพ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051401023345 07802

นาย วชิยั บญุผล 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051401024830 07802

น.ส. มลทนิ ภูส่วุรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051401024820 07802

น.ส. พมิพป์ระไพ ขันทอง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051401024821 07802

น.ส. อนงค์ บัวคลี่ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051401024828 07802

นาย เชนทร์ คํานวน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051402011000 07802

นาย อาคม เสนาะ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051402015605 07802

นาย ชชูาติ จวิโต 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051402015607 07802

นาย รุง่เพ็ชร อยูเ่ย็น 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051402015609 07802

นาย ภมูพิงค์ อวดผล 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051402015611 07802

นาย ธรีะชน รุง่ยิม้ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051402016527 07802

นาง กญัญาภัค แสงบตุรดี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051402020202 07802

นาง จนิตนา รักชนาค 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051402023333 07802

น.ส. ดารนิ กระจายศรี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051402023334 07802

นาง สนัุนทา เอกบัว 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051402023337 07802

นาง วาสนา แกว้แสง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051402023351 07802

นาง กลุจริา สงิหา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051402038039 07802

นาย ววิัฒน์ กระจายศรี 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2561 67051402038327 07802

นาง สมนกึ เพ็ชรอยู่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051403000230 07802

นาย นุพนิ มิม้สงค์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2545 67051403007337 07802

นาย ไกร นลิพลกิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051403007363 07802

นาง บญุสง่ นลิพลกิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051403007365 07802

นาย สอาด คําประกอบ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2538 67051403007367 07802

นาง มยรุี ย ิง่ประวัต ิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051403007371 07802

นาย สมเกยีรติ บญุแกว้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2539 67051403007372 07802

นาย วรัิตน์ หลํากลู 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051403013168 07802

นาง ฤทัย พันธุช์ยั 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051403015646 07802

นาย สมศักดิ์ พรมแตง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051403015654 07802

นาง นงลักษณ์ สงิหป้์อง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051403015656 07802

น.ส. ทมิ บญุรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051403020411 07802

น.ส. นพรัตน์ คลา้ยเดช 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051403024339 07802

นาง บัวเขยีว พรมแตง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051403038040 07802

นาย ดาวรุง่ วงษ์ภา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051404000796 07802

นาง ไฉน แกว้มงคล 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051404015825 07802

น.ส. เปรมฤดี จําปาจอ้ย 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051404020205 07802

นาง พรศรี เอกะนะ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051404023344 07802

นาง อโณทัย อนุไพร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051404024340 07802

นาง เยาวเรศ อารยีถ์นอมวงศ์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051404024341 07802

นาง สมจติร มภีา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051404024823 07802
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น.ส. สายชล แสงขํา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051404024827 07802

น.ส. วารนิทร์ รปูจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051404024829 07802

นาย ขวัญเมอืง เอือ้งไชยสงค์ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051404025687 07802

นาง กลัยา ราชประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2545 67051405007349 07802

นาย ชาญ ออ้สวุรรณ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2543 67051405007356 07802

นาย วเิชษฐ์ ออ้สวุรรณ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2545 67051405007403 07802

นาง ปรานอม คําผงแกว้ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051405015868 07802

น.ส. สนัุนทา บญุสระ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2551 67051405015871 07802

นาย สมัพันธ์ ชุม่ศรี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051405015875 07802

นาง สายฝน นอ้ยทํา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051405020419 07802

นาย สขุสนัต์ โพธิถ์วลิเกยีรติ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051405020420 07802

นาง นกแกว้ กลิน่ฉ่าง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051405024343 07802

นาย พงษ์พรหม โพธิถ์วลิเกยีรติ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051405037682 07802

นาย อํานาจ ราชประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051405037684 07802

น.ส. ดวงเนตร ลมสงูเนนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2561 67051405038328 07802

น.ส. กรรณกิาร์ พันธถ์า 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051406007355 07802

นาย แนบ มงคลศาสตร์ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2536 67051406007392 07802

น.ส. สําลี พันธถ์า 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051406007398 07802

นาย สมพร กลิน่สายทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2541 67051406007400 07802

นาง บญุยนื สทิธอิว่ม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051406015896 07802

นาย สมบัติ พรมศรี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051406015897 07802

นาง สมพร สดีาคํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051406020203 07802

นาง พยอม หุน่งาม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051406023338 07802

น.ส. เบญจวรรณ์ พันธถ์า 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051406024831 07802

นาง คําฟ้า บญุมี 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051406024832 07802

นาง มะลิ สทุธริณ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051407000389 07802

นาง นงนุช มปัีญญา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051407000629 07802

นาย เตีย๋ง ศริจัินทรป์ระเวช 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2537 67051407007359 07802

นาง รัศมี มิม้สงค์ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051407007374 07802

นาง ดวงจันทร์ พรมมา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051407013155 07802

นาง มาลัย บญุชืน่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051407015908 07802

นาย ประเสรฐิ เป่ียมสขุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051407020878 07802

นาง ภรวี เพ็งเลศิ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051407023335 07802

น.ส. ศริประภา คนทน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051407023336 07802

น.ส. วณีา บญุชืน่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051407024826 07802

นาย บญุธรรม ทองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2545 67051408007376 07802

นาย ทยุ ศรมีลูชยั 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051408007396 07802

นาง สงบ ทองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051408015597 07802

นาย ดาบส มองทรัพย์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051408015610 07802

นาย นันทวี เจรญิสขุ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051408015619 07802

น.ส. นอ้ย ทองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2548 67051408015624 07802

น.ส. อมัพร ทองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051408015632 07802

น.ส. เกสร บญุครอบ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051408020412 07802

น.ส. ธดิารัตน์ ทองมี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051408024308 07802

น.ส. นศิา เศดภักดี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051408037683 07802

นาง อํา่ พัตตาสงิห์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051409007335 07802

น.ส. ชอ่ผกา ปลืม้สตูร 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2543 67051409007386 07802

นาง นฤมล จําปาทอง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2547 67051409007388 07802

นาง ฟ้อย ทาศรทีอง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2547 67051409007389 07802

นาง เสงีย่ม คําวันศรี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2547 67051409007390 07802

นาง จอง แยม้สจัจา 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051409015649 07802

นาง เตอืนใจ ขยันกจิ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051409015650 07802

น.ส. พมิพศ์รี จากระโนต 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051409020197 07802

นาง ไพทลู อนิทร 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051409020413 07802

นาง ลําพวน อดุม 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051409020418 07802

นาง กญัญารัตน์ ปั้นสทีอง 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051409020879 07802

นาง พัชราภา เคยีนหนิตัง้ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051409023346 07802

นาย ธนากร คําวันศรี 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051409037678 07802

นาง ทองคํา ศรอีนงค์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2543 67051410002465 07802

นาย สมพงษ์ กลิน่สายทอง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051410002468 07802

นาย ไพรนิทร์ เตอืนสงิห์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2538 67051410002469 07802

นาย นพดล มงคลศาสตร์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051410002475 07802

นาย อําพันธ์ สรอ้ยมี 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051410002476 07802

นาง บญุจง สวุรรณ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051410015749 07802

นาย สวัสดิ์ กอ้นคํา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051410015750 07802



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาย วันเรยีง ศรลีะมา้ย 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051410015751 07802

นาย ประจวบ ชา้งหวัหนา้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051410015754 07802

นาย สําเนา ป่ีแกว้ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051410015757 07802

นาย ไพบลูย์ พมิภาพันธ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051410024345 07802

นาย สมศักดิ์ ชนินอก 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2532 67051411000276 07802

นาย สงา่ โคตะมี 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051411002470 07802

นาย หนูแดง ชํานาญนอก 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2541 67051411002471 07802

นาย มังกร ไอสนัเทยีะ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051411002472 07802

นาง สรุะจติร โยตะนันท์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2544 67051411002473 07802

นาง สาคร โยทมุ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051411013123 07802

นาย ทรัพย์ หตัถกจิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2546 67051411015760 07802

นาย บรรลัง หงษ์ดําเนนิ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2532 67051411015767 07802

นาย ลอ้มพงษ์ เงนิขํา 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051411024825 07802

น.ส. ทติฐติา บญุวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051411024833 07802

นาย เข็มพร ชนินอก 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051411037681 07802

นาย ยงยทุธ แตงรม่ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051412000799 07802

นาย ประเทอืง สมพงษ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2532 67051412014534 07802

นาย บญุชว่ย บัวคลี่ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051412015786 07802

นาย ตว่น แตงรม่ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051412015792 07802

นาย สอน พระจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051412015798 07802

นาง ฝน ภาชี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051412015801 07802

น.ส. บัวลอย ยศสมบัติ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2532 67051412015810 07802

นาง ชนก พมิพลิา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051412023343 07802

นาง บังอร เทยีนเผือ่ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2558 67051412024824 07802

นาย แอด๊ หอ้ยดอกหอม 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2540 67051413000430 07802

นาย รวย นรนิทรน์อก 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2532 67051413000630 07802

นาย คําภา ศรมีลูชยั 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051413007381 07802

นาย อนันต์ เพ็ชรป์ระเสรฐิ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051413015813 07802

นาย สมศักดิ์ ใจสวา่ง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2535 67051413015855 07802

น.ส. อมร ละมัยวงษ์ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051413015877 07802

นาย สทุนิ แกว้กลัยา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051413015879 07802

น.ส. ลักขณา ชนิเสน 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051413023347 07802

นาง มะลิ เวยีงคํา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051413023348 07802

น.ส. วาสนา กอ้นคํา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051413023350 07802

นาง กําไร ทองหาญ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2557 67051413024346 07802

น.ส. ณัฐฐพร ฤทธิบํ์ารงุ 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051413037680 07802

นาง ชมอ้ย ภูด่า่ง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051414000372 07802

นาง สวุรรณ ทับถวลิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2538 67051414007342 07802

นาง สนัุนท์ ธงงาม 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051414007343 07802

นาง รุง่รัตน์ บัวโฉม 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2542 67051414007360 07802

น.ส. น้ํานอง ผสุดี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051414015899 07802

นาง เฉลีย่ กวางทอง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051414015904 07802

นาง พชรมน ผสุดี 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051414015905 07802

น.ส. ขวัญเรอืน ทองเขยีว 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2550 67051414015906 07802

นาง ณชิากร เฟ่ืองจันทร์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2552 67051414017537 07802

น.ส. วาสนา แกว้อุน่ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2554 67051414020199 07802

น.ส. ศริประภา ออ่นขํา 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2556 67051414023342 07802

น.ส. พัชรี มสีาวงษ์ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซบันอ้ย 2560 67051414037679 07802

นาย ถวัลย์ สบุนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050201015680 11266

นาย สวุทิ มองเห็นแกว้ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2543 67050201015694 11266

นาย ประพันธ์ สบุนิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2540 67050201015698 11266

นาง วเิชยีร เฉลมิคราม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050201015717 11266

นาง ดําเนนิ จันทรป์ระสาท 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2543 67050201015731 11266

นาย มนตรี เพชรนลิ 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050201017350 11266

นาง อไุร จันจ่ัน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050201017422 11266

นาง สริพิร จันจ่ัน 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050201017480 11266

น.ส. สมภาร โพธิท์อง 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2554 67050201020174 11266

น.ส. สรุนิทร์ เฉลมิคราม 1 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2561 67050201038284 11266

นาง อาภา ยอดนครจง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050202015677 11266

นาย เสถยีร ขันอาษา 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2530 67050202015699 11266

นาย พรชยั ป้องฉมิ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2544 67050202015701 11266

นาย ทองอนิทร์ เฉลมิจาน 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050202015703 11266

นาย สงวน สองหอ้งนอก 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050202015704 11266

นาง สมถวลิ อปุอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2546 67050202015705 11266

นาย สนิ เปไธสง 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050202015733 11266
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นาง ดวงใจ ภาชะนัย 2 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2557 67050202023706 11266

นาง วันดี ตา่ยธานี 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2549 67050203015678 11266

นาง บญุชู ชวนรัมย์ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050203015707 11266

นาย ผัน เรอืงทัพ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050203015734 11266

นาย สมคดิ กรชิบญุ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2546 67050203015735 11266

น.ส. วันนา นงนิม่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2554 67050203020636 11266

น.ส. ศริพิร จันขาว 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2561 67050203038332 11266

นาย สอน ขอสนิกลาง 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050204015708 11266

นาย สี พรมรา 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050204015709 11266

นาย ทองดํา แกว้วเิศษ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050204015710 11266

นาย ปัญญา กองสนิแกว้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050204015711 11266

นาย สมศักดิ์ คําถาวร 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2529 67050204015712 11266

นาย ทองดี กองสนิแกว้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050204015713 11266

นาย รตยิศ กองสนิแกว้ 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2544 67050204015714 11266

นาง ยพุา ไขก่ระโทก 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050204017426 11266

นาง รุง่อรณุ สงิหส์อน 4 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2553 67050204018786 11266

นาง สรุนิทรรั์ตน์ เปรมทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050205015675 11266

นาง นกแกว้ กลุชะโล 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050205015715 11266

นาง สรุางครั์ตน์ เอีย่มสารี 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050205015716 11266

นาย กมล ทับเงนิ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050205017184 11266

น.ส. โสภี แสงสวา่ง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2560 67050205038041 11266

นาย วเิชยีร มลูมา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2549 67050206015671 11266

นาง กชพร โพธิข์นาบ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2549 67050206015672 11266

นาง สมพาน พลดงนอก 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050206015718 11266

นาง นงลักษณ์ มุง่งาม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2540 67050206015726 11266

นาง ดารารัตน์ สนุทรแสง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050206017203 11266

นาย ทองจันทร์ บญุขัน 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050207015719 11266

นาง มาลัย ทลูตา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2530 67050207015737 11266

นาย สมยศ จันทรล์อย 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050207017186 11266

นาย มนตรี สายตรี 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2558 67050207024983 11266

นาง ละเอยีด กราวกระโทก 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2558 67050207024985 11266

นาย สงิหโ์ต แจง้อรณุ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2546 67050208015668 11266

นาง สธุชิา บรูาณผาย 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2549 67050208015670 11266

นาย เนียม คําโฮง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2545 67050208015692 11266

นาย ถาวร ภามี 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050208015721 11266

นาย เทีย่ง มุง่ออ้มกลาง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2528 67050208015738 11266

น.ส. รัชณีกร บรูาณผาย 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2558 67050208024986 11266

น.ส. ยพุนิ สปัุญญา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2559 67050208025570 11266

นาง พฤกษา มัจฉาเมฆ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050209015666 11266

นาย สํารวย กฤษบญุ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2549 67050209015667 11266

นาง ถนอมศรี น้ํารักษ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050209015722 11266

นาง คําหลา้ น้ํารักษ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050209015724 11266

นาง กําไล กรอบสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2557 67050209023471 11266

นาย ทองจัน ไทยนอก 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050210015662 11266

นาย หมอน ดชียั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050210015664 11266

นาย บญุตา ขวาลําธาร 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050210015685 11266

นาย ทองมี หรัญญา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2537 67050210015687 11266

นาย ณธนีนท์ ชยัเอกิ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050210015688 11266

นาย กลุชน โตไธสง 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2557 67050210015690 11266

นาย สมหวัง สวุรรณทา 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2538 67050210015702 11266

นาย ประมวล กรวยสวัสดิ์ 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050210015730 11266

นาย สรุนิทร์ พงึชยั 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2555 67050210021048 11266

นาง แสงจันทร์ ภาชะนัย 10 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2558 67050210024987 11266

นาง คําเปียง เมอืงไกร 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050211000552 11266

นาง ทองมว้น สมสาย 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050211015660 11266

นาง จอง มสุกิานลิท์ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2550 67050211015661 11266

นาง จําลอง โคตประทมุ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050211015727 11266

นาง สมปอง ศรชีมุ 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050211015729 11266

นาง พชิญา บอ่โคตร 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2552 67050211017352 11266

นาง นงลักษณ์ สขุเนตร 11 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2559 67050211025331 11266

นาย สวย จดืสงูเนนิ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2542 67050212000553 11266

นาย คําพร กองสนิแกว้ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2527 67050212015682 11266

นาย สมจติร บตุราช 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2545 67050212015683 11266

นาย สนทิ คนกระโทก 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2540 67050212015686 11266

นาง วัลยา ยังดี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 2557 67050212023472 11266



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาย ประเสรฐิ โกจนิอก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2537 67051303007289 14069

นาง แดง ดวงเกดิ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2527 67051303007321 14069

นาง โสพศิ กลิน่ภู่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2541 67051303007322 14069

นาง สายหยดุ หดันอก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2541 67051303007323 14069

นาย วันชยั เปลีย่นแกว้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2541 67051303010552 14069

นาง แตง ผวิฟัก 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2551 67051303014350 14069

นาง ฉววีงค์ รามหริง่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2550 67051303014380 14069

นาย แดง มาทา 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2555 67051303021226 14069

น.ส. เตอืนใจ เปลีย่นแกว้ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051303021870 14069

น.ส. อนุสรา กลิน่ภู่ 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051303021871 14069

นาง เสนาะ จอมทอง 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051303021872 14069

น.ส. ฉลวย พาวขนุทด 3 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051303021873 14069

นาย ประมวล หาสยีา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2539 67051305007286 14069

นาย สมคดิ มา่นทอง 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2529 67051305007310 14069

นาย ทวี อยูเ่ย็น 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2529 67051305010556 14069

นาย สพุล พจิติรอาจ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2551 67051305014510 14069

นาย เขยีว โรจันทกึ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051305014511 14069

นาย สมพร สาพา 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051305014516 14069

นาง ไพทรูย์ หรนพ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2555 67051305020974 14069

นาง ติม๋ วงษ์พันธุ์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051305024520 14069

น.ส. ลกูคดิ วงษ์สลงุ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051305024521 14069

นาง นาง สวัสจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051305025376 14069

นาย สทัุศน์ พันธง์าม 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2542 67051306007291 14069

นาง อบุลรัตน์ อรุาเลศิ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2542 67051306007296 14069

นาง สม้จนี ฉมิสกลุ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2542 67051306007325 14069

นาย พมิพ์ ปานมว่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2529 67051306010558 14069

นาง วาสนา หวนขนุทด 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2549 67051306014571 14069

นาย ณรงค์ นาคแยม้ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051306014580 14069

นาย ประทวน ปานมว่ง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051306016044 14069

น.ส. ธดิารัตน์ ป่ินทอง 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051306021875 14069

นาง วรรณภา ขนุคํา 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051306023500 14069

นาง อํานวย แจง้สขุ 6 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051306024909 14069

น.ส. เบญญาพร โตสขุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2540 67051307007295 14069

นาง ทองสขุ แยม้พจนา 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2539 67051307007315 14069

นาง ทองยอ้ย โตสขุ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2539 67051307007316 14069

นาย สมัฤทธิ์ เป็นมงคล 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051307010561 14069

นาง สมพร แจม่กลํา่ 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051307022681 14069

นาง นุสรา พมิเกษม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051307019821 14069

นาย มานพ ธปูหอม 7 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051307025377 14069

นาย ยงยทุธ มว่งยิม้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2527 67051308007312 14069

นาย สวุรรณา คงสมใจ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051308010563 14069

นาย อํานาจ คําคณุเมอืง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051308010564 14069

นาย สงัวาลย์ สายทอง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051308010565 14069

นาง วรรณา จนีรัตน์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051308017482 14069

น.ส. นันทนา ลสุน 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051308017483 14069

น.ส. เบญจวรรณ ศรทีรัพย์ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051308017484 14069

น.ส. สรินิดา แซจั่ง้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051308021878 14069

น.ส. ศริคิณา เทา้เฮา้ 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051308021879 14069

น.ส. สมพศิ ปั้นเอีย่ม 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051308021880 14069

นาง ถาวร ลสีนิลา 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051308023838 14069

นาง เสรมิ พรมเพยีง 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051308024907 14069

น.ส. ธันยา ไพศาล 8 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051308024908 14069

นาย ขาว กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2544 67051309007290 14069

นาง เตอืนใจ จันทะคณู 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2540 67051309007292 14069

นาย เคลือ่น กมลรัตน์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2527 67051309007293 14069

นาง กาญจนา พจิติรอาจ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2540 67051309007313 14069

นาง นที แสงรัตน์ 9 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2544 67051309007319 14069

นาย จาง แกว้โต 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051312010573 14069

น.ส. รัตนา ขนุศรี 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051312016162 14069

นาย สงัวาล คําสทีา 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051312016165 14069

นาย ชชูพี งามสมศักดิ์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051312017485 14069

นาง รุง้เพชร แขรัมย์ 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051312017486 14069

นาง บญุนาค แสงเพ็ชร 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2554 67051312019823 14069

น.ส. แสงจันทร์ แกว้โต 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051312024518 14069

นาย สวน พมิทอง 12 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051312024519 14069
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นาย เสน่ห์ ใจเทีย่งธรรม 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2542 67051313002449 14069

นาย คําตัน กนุานัน 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2542 67051313002453 14069

นาย เสถยีร ทองคํา 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051313015928 14069

นาง สมปอง วอ่งไว 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051313022778 14069

นาง แสงจันทร์ ฉมิใจงาม 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051313022780 14069

นาง จรัญ พมิทอง 13 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051313024904 14069

นาย แสง หวังรักกลาง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2533 67051314002459 14069

นาย สําลี แทงกนัยา 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051314010713 14069

นาง สทัุน ศรหีาโท 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2547 67051314016711 14069

นาง รัชนีย์ เกดิชยัภมู ิ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2555 67051314020973 14069

น.ส. มลิตรา ฤทธิส์ารกิาย 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2556 67051314022781 14069

น.ส. จริาวดี ศรเีมอืง 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051314024516 14069

น.ส. ใบเตย ดวงแกว้ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051314024903 14069

นาย ธานนิทร์ คงุบงุคลา้ 14 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051314025105 14069

นาย วโิรจน์ ทองเปรม 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2532 67051315010717 14069

นาง รุง่นภา ปลาสรอ้ย 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051315010718 14069

นาง สําราญ ชยัรัตน์ 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2552 67051315016198 14069

น.ส. เกษร สนัประภา 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051315023501 14069

นาง เมรี พมิพา 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051315023503 14069

นาย สมพร เถาะรอด 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051315023504 14069

น.ส. จรุี วรศรนีา 15 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051315023505 14069

นาย จมิ ศรเีจรญิ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2546 67051317010567 14069

นาง บญุเลีย้ง สวุรรณะศร 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2555 67051317020977 14069

นาง สาลี่ เอ็นดู 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2557 67051317023837 14069

น.ส. รุง้ ดาแหยม 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2558 67051317024906 14069

น.ส. ชลลดา พวงแกว้ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051317025379 14069

นาย กอ้งหลา้ ชุม้วมล 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051317025380 14069

น.ส. อนงค์ สริรัิตน์ 17 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยางสาว 2559 67051317025381 14069

นาย สวง ตะกรดุแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060101012093 07803

นาย ชาญ ตะกรดุแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060101012094 07803

นาง ละเมาะ ตะกรดุแจม่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060101012095 07803

นาง ทับทมิ นาประกอบ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060101012097 07803

น.ส. เรณู ตะกรดุแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060101012098 07803

นาง อทัุย ตะกรดุแจม่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060101012100 07803

นาง สายยู ตะกรดุราช 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060101012101 07803

นาย สวุทิย์ ตะกรดุแจม่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060101015106 07803

นาง เพลนิ ไทยเทีย่ง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060101022043 07803

นาย สภุาพ ตะกรดุโฉม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2526 67060102012103 07803

นาย ประเดมิ ปานสทีอง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2526 67060102012104 07803

นาง มัทรยี์ กลิน่เทศ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2526 67060102012105 07803

นาง ดรณีุ ลมิปิทปี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060102012106 07803

นาง พันเคอื ชมภผูล 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2544 67060102012107 07803

นาง ประเสรฐิ ตอ่ตดิ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2526 67060102012109 07803

น.ส. ลั่นทม งามเลศิ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2526 67060102012110 07803

นาย พชิยั กลิน่เทศ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2544 67060102012111 07803

นาง จํารัส ปานเงนิ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060102012113 07803

นาย ผาสกุ ทัศมาลัย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060102015105 07803

นาง เพ็ญศรี ตะกรดุเพ็ง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060102015108 07803

น.ส. วันเพ็ญ เกาะแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060102015109 07803

นาย สนทิ กลิน่เทศ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060102020474 07803

นาง บญุธรรม จติรแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060102022044 07803

นาง มัลลกิา บรบิรูณ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060102022045 07803

นาง อญัชลุี จติรแกว้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060102022046 07803

นาย สมยศ นยิมพงษ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2557 67060102023599 07803

นาง สมัฤทธิ์ เพชรอดุม 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060103012114 07803

นาง ประจมิ คลา้ยโตนด 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060103012115 07803

นาง กชพรรณ กปุระดษิฐ์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060103012116 07803

นาง ขวัญเรอืน ตะกรดุแกว้ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060103012118 07803

นาง ปราณี อุม่ชอุม้ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060103012122 07803

นาง พรรณี ไพรสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060103012123 07803

นาง สมใจ แจม่เพ็ง 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2547 67060103015114 07803

นาง สมศรี อรศรี 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2552 67060103017244 07803

น.ส. นกเล็ก ตะกรดุเงนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2553 67060103018847 07803

นาง พรทพิย์ หรัิญคํา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060103022047 07803

นาง สําลี เวดสนัเทยีะ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2557 67060103023600 07803



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง สมอน วงษ์ทํา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060104012126 07803

นาย ดาวเรอืง ทองยศ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2538 67060104012127 07803

นาง สมหมาย เหมอืนพรม 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2538 67060104012128 07803

นาย จรญู พมิภักดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2538 67060104012129 07803

นาง นวนจันทร์ คุม่มะมว่ง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060104012130 07803

นาย สมพร แกว้ฝ่ายนอก 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060104012132 07803

น.ส. อําไพ เงนิพัน 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060104012133 07803

น.ส. รณุณี พงษ์สนิไชย 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060104012134 07803

นาง ทองขาว ขลบิเงนิ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060104012135 07803

นาง ชศูรี สงคราม 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2548 67060104012136 07803

นาย ประไพร ทขีาว 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2553 67060104018850 07803

นาง วรรณกิา ปะวะเน 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060104022049 07803

น.ส. เพชรไพลนิ ทวทีรัพย์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2556 67060104022059 07803

นาง หนูจนี ศรหีาโคตร 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060104024618 07803

นาย หวัน ดาวเรอืง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2533 67060105011912 07803

นาย ประดษิฐ์ เกดิยนือยู่ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060105011914 07803

นาย เสกศักดิ์ จัดการ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2533 67060105011918 07803

นาย บญุมา เวฬวุนารักษ์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2533 67060105011921 07803

นาง สนุีย์ คลา้ยใจตรง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2547 67060105011924 07803

นาย สมบัติ แมขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060105022039 07803

น.ส. กษิพร วชิญโฆษิต 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060105022048 07803

นาง ฉลาด ตะกรดุเทีย่ง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060105024612 07803

นาง สมใจ เยสวุรรณ์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060105024613 07803

น.ส. วรรณภิา ชมถนอม 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060105024614 07803

นาย อโณทัย บางวเิศษ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060105025052 07803

น.ส. กรรณกิาร์ พรมเลยีง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060105025053 07803

น.ส. บัวลอย ดาวเรอืง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2560 67060105037599 07803

นาย เพชร ศรมีันตะ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060106011938 07803

นาย สมพงค์ สบืสนุทร 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060106011969 07803

นาง วาสนา บญุประดษิฐ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060106011972 07803

นาง พรสวรรค์ เพาะพูล 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060106011975 07803

นาย ศรโีพธิ์ ชา่งพัด 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060106011976 07803

นาง ออ้มเดอืน แดงสี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2538 67060106011979 07803

นาง วรรณา จํานงพพัิฒ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060106011981 07803

นาง อารยี์ จันทโคตร 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2544 67060106017015 07803

นาง แตว๋ ลณุวงค์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060106020475 07803

น.ส. วันเพ็ญ บญุมี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060106020476 07803

นาย ลภัส หอระเวก 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060106022051 07803

นาง ทองคํา ภบูญุศรี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060106025054 07803

นาย หลอด นาสมภักดิ์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2529 67060107012137 07803

นาย สมจติร กนัมาลัย 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2529 67060107012138 07803

นาย ทองอนิทร์ ดวงแพงมาตย์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2529 67060107012139 07803

นาง เฉลีย่ ขาวลําใย 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107012140 07803

น.ส. หนูแตว๋ ศรเสนา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107012141 07803

นาย ทองใบ นาสนิพรอ้ม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2529 67060107012142 07803

นาย ไพศาล สตคิราม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107012144 07803

นาย สมนกึ นวลละออง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107012145 07803

นาง พเยาว์ แสงแกว้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107012146 07803

น.ส. อภญิญา นาสนิพรอ้ม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060107015158 07803

นาย สมพศิ สวุรรณโฮม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060107015167 07803

นาย บญุยัง แมขนุทด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060108012147 07803

นาย ประนอม ไทยเทีย่ง 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2541 67060108012148 07803

นาย สวาท ตะกรดุแจม่ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060108012149 07803

นาย เลีย่ม ภมูนิอก 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2548 67060108012150 07803

นาย สมควร เสพสขุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060108012151 07803

นาย พร เพ็งสี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060108012152 07803

นาย ชํานาญ พลทวี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060108012153 07803

นาง ชิน้ จัดการ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2548 67060108012155 07803

นาง สวน กลิน่โกสมุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2548 67060108012156 07803

น.ส. ประนอม บญุเล็ก 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2556 67060108022058 07803

น.ส. วรรณจนา บญุแจง้ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060108024619 07803

น.ส. มาลี แมขนุทด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060108024620 07803

นาง วันเพ็ญ เพ็งสี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2559 67060108025779 07803

นาย วันชยั สกุสวา่ง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060109011420 07803

นาย อดุม แววสนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060109011889 07803
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นาง ยพุนิ เจยีสารัมย์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060109011891 07803

นาง สมคดิ อนิทรช์ยัภมู ิ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060109011964 07803

นาง สมุล นนทะชยั 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2547 67060109011966 07803

นาง วาสนา แจง้กระจา่ง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2543 67060109011968 07803

นาง ไพลนิ พรหมดี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060109012828 07803

น.ส. บญุนํา วรรณทอง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060109022050 07803

น.ส. อารยี์ วรรณทอง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060109024615 07803

นาย วัฒน ธรรมไทย 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060109024616 07803

นาย ชรนิทร์ โขค่า้งพลู 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060109024617 07803

นาง จติร งามเลศิ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060110012159 07803

นาง พุทธ โหโมลา 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060110012160 07803

นาง สงัวาลย์ ประจมินอก 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060110012161 07803

น.ส. จําปา คําเป้ิน 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2530 67060110012162 07803

นาง ใจ กลิน่เทศ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060110012165 07803

นาง หวล วันแกว้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060110012166 07803

นาง วลิาวรรณ สารี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060110012167 07803

นาย ประสทิธิ์ กลิน่เทศ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060110012168 07803

นาง เล็ก เพ็ญเกตกุาร 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2553 67060110017168 07803

น.ส. พยม เอีย่มสําอางค์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2556 67060110022055 07803

นาง สนทิ จันทนาลา 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2556 67060110022056 07803

นาย นอ้ย โพธิศ์รี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060111011861 07803

นาย แถว โพธิศ์รี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060111011864 07803

นาง เสถยีน เข็มขํา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060111012839 07803

นาง สําเรยีง จันเหลอืง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060111012843 07803

นาย บญุมี เสาแกว้ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060111020477 07803

น.ส. สาคร ทว่มไธสง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060111020478 07803

นาง ตุม้ทอง ศรศีักดิน์อก 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2554 67060111020479 07803

น.ส. สลลิทพิย์ นนทจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060111022042 07803

น.ส. โรมฤดี โพธิศ์รี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2558 67060111025055 07803

นาง ศรไีพร นารถแนว 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2560 67060211037542 07803

นาง พริง้ ไชยสวุรรณ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060112012169 07803

นาย จติร ออ่นใจ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012170 07803

นาย มานพ กลิน่ขจร 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012171 07803

นาย กอบ ระหารนอก 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012172 07803

นาย วนิ ปานสทีอง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012173 07803

นาย วจิติร ตะกรดุแกว้ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012174 07803

น.ส. แกว้ หนูนอ้ย 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060112012175 07803

นาย ชาลี คนชาญ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060112012176 07803

นาย ละมอ่ม กรวยทอง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2548 67060112012177 07803

นาง คลี ตะกรดุเงนิ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060112012178 07803

นาย สมพร เพาะพูล 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060113011867 07803

นาง สมพร ตะกรดุสงฆ์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2532 67060113011869 07803

นาง ดัชนี คณุพรม 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2528 67060113011872 07803

นาง ทับทมิ เหล็กดี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060113011874 07803

นาย คําพันธ์ คําพระยา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060113011875 07803

นาย สมเดช แดงสี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060113011963 07803

นาง นงนุช แสงใส 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060113012856 07803

นาง สมหวัง พรามจร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060113012859 07803

นาย สเีมอืง กลมเกลยีว 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060113012863 07803

นาง มณี บญุประดษิฐ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060113012867 07803

นาง ประหยัด นาเวยีง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060113012888 07803

นาง ดวงนภา ลงุคนชม 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2553 67060113018678 07803

นาง อําพัน ทองเกดิงาม 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060113022041 07803

นาง ชวนชม นาปัด 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060113022054 07803

นาง อบุลรัตน์ สมัพันธม์ติร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2556 67060113022060 07803

นาง สงัวาลย์ แสงเพชร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2557 67060113023601 07803

น.ส. สายพนิ สหีม่จันทร์ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060114012179 07803

นาย ประสทิธิ์ อกัษรเสอื 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060114012180 07803

นาง สงวน วงษ์ธรรม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060114012181 07803

นาง ยอด นามดี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060114012182 07803

นาย คําไพ มนตรนีอก 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2529 67060114012183 07803

นาง สํารี ปะวะเน 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2535 67060114012184 07803

นาย สมโภช บญุพรม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2536 67060114012185 07803

นาง ทองคณู บญุพรม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060114012186 07803

นาง นาง โพธิจั์กร 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060114012187 07803
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นาง ทองสขุ คงิขนุทด 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2537 67060114012188 07803

นาง สวน จันทรพรม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060114013090 07803

นาง วเิชยีร หงษ์ดี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2553 67060114018796 07803

น.ส. ลําใย สขุศรี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2559 67060114025780 07803

นาง แสงจันทร์ จันธรรมมา 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2559 67060114025781 07803

น.ส. ฉลวย เพ็งแยม้ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060115012192 07803

น.ส. หวาน เพ็ชรอดุม 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060115012195 07803

นาย เสมอ โตมะนติย์ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060115012197 07803

นาง ธัญชนติ บญุเกดิ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2545 67060115012199 07803

นาย ศักดา ตะกรดุโฉม 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060115015193 07803

นาง มณีสขุ เสยีงดี 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2540 67060115015195 07803

นาย สมจติร สรอ้ยพูล 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060115015196 07803

น.ส. ขวัญใจ เสยีงดี 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060115016666 07803

นาง มาลี อน้ใจหาญ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060115022038 07803

นาย จําเรญิ ตะกรดุแจม่ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2555 67060115022040 07803

นาย บานเย็น ตะกรดุแจม่ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2557 67060115023602 07803

นาย สมชาย แซเ่นี้ยว 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060116001354 07803

น.ส. สนิีนาฏ บญุประดษิฐ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060116001418 07803

นาง ทองสขุ แสงใส 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060116002882 07803

นาย ไทย ลนุลี 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060116002887 07803

นาย สําเนียง จันทรด์ษิฐ์ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060116004285 07803

นาง ไพรจติ เห็นคง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2550 67060116004342 07803

นาง ศรินิ จันทรด์ษิฐ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060116011166 07803

นาย เหลยีว ลาจันทกึ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2532 67060116011973 07803

นาง สมหวัง ดวงมา 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2551 67060116012780 07803

นาย ทองหลอ่ อุม่กลาง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2539 67060116013076 07803

นาย สวาส ทองนอ้ย 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2549 67060116015576 07803

นาย แสน ซาไซ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2547 67060116017013 07803

นาง บานเย็น หอระเวก 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 2546 67060116017014 07803

นาง ทองพนิ กลบีขยาย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060203003931 07804

นาง สมจติร์ บขุนุทด 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060203003940 07804

นาย สมหมาย พุ่มละออ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060203003943 07804

นาย สนีวล ไมส้งูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060203007411 07804

นาย ชมุพล อนิทสรอ้ย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060203007421 07804

นาย สรุยิา พรมมะ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2540 67060203007446 07804

นาง ฟิว ชํานาญ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2543 67060203007449 07804

นาย สําราญ เคลอืบสงูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060203007486 07804

น.ส. แดง อนิทะชยั 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2540 67060203007506 07804

นาย นักฆภมูิ เพชรปราบ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060203022850 07804

นาย สงัคม พลวเิศษ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060203022996 07804

น.ส. จฬุาลักษณ์ ไชยะ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060203022997 07804

นาย ระเบยีบ ชิน้ขนุทด 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060207003974 07804

นาย สอาด นามแสง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2543 67060207007427 07804

นาย ชชูาติ ศริจัินทร์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060207007484 07804

นาย อํานวย โสดา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060207007485 07804

นาย สมชาย ศริจัินทร์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060207007487 07804

นาย จริาพัฒน์ สารางาม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060207012464 07804

นาย บญุธรรม มาบา้นโตน้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2549 67060207012466 07804

นาง ประจวบ ศริจัินทร์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060207012468 07804

นาง แดง ดํารหิ์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060207012469 07804

น.ส. วัชรา คํามาลา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060207020316 07804

นาง ศรนีวล รองสงัข์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060207020317 07804

นาง ทอง อนิทชยั 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060207023375 07804

นาย ชโลม รองสงัข์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060207023376 07804

น.ส. ดวงจันทร์ กนัเดนิ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060207023377 07804

น.ส. กาญจนา คํามาลา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060207023378 07804

นาง สงา่ กลว้ยเลีย้ง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060207023379 07804

น.ส. วไิลภรณ์ พมิพา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060207023822 07804

น.ส. สาคร แสวงธรรม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060207023823 07804

นาย ตุ๊ เปียขนุทด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2533 67060208007415 07804

นาง ฉันทศิา สนธกิาล 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060208009506 07804

นาง สายพนิ ทรัพยส์กลุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060208011150 07804

นาง ลําแพน พลอยกลาง 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060208011151 07804

นาง ปรานีต ชวนขนุทด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060208017122 07804

นาย วรัิตน์ ทองพูน 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060208023380 07804
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นาย สงิหล มะลิ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2521 67060209000060 07804

นาย สอน ตองออ่น 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060209007444 07804

นาง จําปา ออ่นนอ้ม 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060209007494 07804

นาง สวงิ เย็นใจ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060209007496 07804

นาง เนียม มะลิ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060209007499 07804

น.ส. ชําเรอืง สมศรี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2543 67060209007500 07804

นาง ละเมยีด มะลิ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060209012470 07804

นาง บังอร สคํีาเรอืง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060209012471 07804

นาง โสภา ประกอบผล 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060209017177 07804

นาง ถวนิ จันเหลา 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060209021984 07804

น.ส. น้ําผึง้ คลา้ยกลิน่ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060209023824 07804

นาย เจรญิชยั แรมไธสง 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060209023825 07804

นาย พทัิกษ์ โนนดี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2558 67060209024623 07804

นาย สายธง แทนทาน 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060210002482 07804

นาง สงัเวยีน ประชมุจติร 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2539 67060210002521 07804

นาง นวลจันทร์ ไทยทวี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060210002523 07804

นาง นอ้ย โคตรอนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060210003921 07804

นาง ภัสสร พรมแป้น 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060210017102 07804

นาง สทุธาทพิย์ โพธิศ์รี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060210017236 07804

นาย ธวัชชยั จงรักชอบ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060210020522 07804

นาง ละออง ศรรัีตน์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2555 67060210020793 07804

นาย กรเอก วงจันทรห์ลา้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2555 67060210021988 07804

นาง บัวผัน ไทยทวี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060210023383 07804

นาง รัศมี ศริวิัฒน์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2558 67060210024855 07804

นาง วงเดอืน รอดแกว้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2558 67060210024856 07804

นาย ผาด แกว้ขนุทด 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2541 67060216002492 07804

น.ส. บัวแกว้ ชอบชา้ง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060216003924 07804

นาง น้ําคา้ง คงสนัเทยีะ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2540 67060216014473 07804

นาง นุช บอขนุทด 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060216020318 07804

นาง สม ศรอํีาไพ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060216023374 07804

นาง อุน่เรอืน ชํานาญ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2533 67060217002493 07804

น.ส. นวลจติต์ พรมวเิศษ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060217002515 07804

นาง วรรณี พขินุทด 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2533 67060217002520 07804

นาง ฉลวย ละมนตรี 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2533 67060217002524 07804

นาง ฝน ตรเีดช 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2541 67060217002526 07804

นาง เจรญิศร พรมวเิศษ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060217020319 07804

นาง คําพันธ์ ขวาไทย 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2558 67060217024858 07804

นาง เอือ้ง แกว้กํา่ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060217037533 07804

นาย มนัส เรอืนจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060301006326 07805

นาง บญุเรยีม ปานโชติ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060301007516 07805

นาง ปัญญาพร ชาสอนตา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060301007524 07805

นาง สมบัติ เพ็ชรคุม้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060301007525 07805

นาง ทองใส มสีา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060301007526 07805

นาง ทเุรยีน พรหมสขุ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060301007527 07805

นาย ทองสขุ ทองนลิ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060301007529 07805

นาย สมทิง้ ฉมิขนุทด 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060301007530 07805

นาง สมปอง กลิน่ขจร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060301007531 07805

นาง รัตนา แสนโคตร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2551 67060301010209 07805

นาย ประเทอืง สขุสําราญ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2529 67060301010913 07805

นาย สมคดิ กศุโลดม 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060301010956 07805

นาง กลัยา ใจเย็น 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060301013461 07805

นาง สมนกึ ครึม้กระโทก 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060301013462 07805

น.ส. วันเพ็ญ วงษ์สงิหข์ัน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060301017713 07805

นาย พเิชษฐ ลําธาร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060301022812 07805

น.ส. บญุชว่ย นาคเทยีน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060301022977 07805

นาง น้ําออ้ย ศรชีมภู 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060301023648 07805

นาง สมพงษ์ รุง่กลิน่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060301023649 07805

นาย สมพร อดุมภมูิ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2544 67060302007520 07805

นาง อําพร เพชรรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2541 67060302007532 07805

นาง อําพร ปัดจัยตา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060302007534 07805

นาง สปุราณี สขุหนู 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060302010220 07805

น.ส. สําราญ ใจเอือ้ย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060302010915 07805

นาย ประเสรฐิ วงษ์ทอง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060302010917 07805

นาง หนูพนิ นอ้ยศักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2547 67060302010919 07805

นาง อษุา มั่งทอง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060302010953 07805
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นาง ศรไีพร พวงยอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060301018832 07805

น.ส. กมลชนก ชยัมงคล 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060302022012 07805

น.ส. กานชนก พรบรรดาศักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060302022017 07805

นาง ทองคํา วเิชยีรวรรณ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060302022811 07805

นาง สมจติย์ เกตนุวม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060302023818 07805

น.ส. คําแพง จนูอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060302024067 07805

นาง กาญจนาภรณ์ อว่มสขุ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060302024850 07805

นาง โนรี เอีย่มลออ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060302038101 07805

น.ส. ลันทม กอ้นคํา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2534 67060303007535 07805

นาง ทองดี แสงสขุ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2534 67060303007536 07805

นาง รอยพมิพ์ อดุชมสวัสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060303007537 07805

นาง ออง ขันนาค 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2532 67060303007538 07805

นาง บญุสม ทองพกิลุ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060303007539 07805

น.ส. ณัชพมิพ์ บญุโชติ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060303007540 07805

นาง สมนกึ พรหมมลู 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2532 67060303007541 07805

นาย อนิตา พรหมมลู 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060303012567 07805

นาง กรรณกิา ทพิศรสีคุนธ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060304007509 07805

น.ส. ลัดดา ตะกรดุแจม่ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060304007510 07805

นาย จอ่ย โตสารเดช 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060304007542 07805

นาง พัชรนิทร์ ยีค่ ิว้ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060304007549 07805

นาง ปรงุ ตะกรดุสงฆ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2539 67060304007550 07805

นาง นงลักษณ์ ตะกรดุสงฆ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2539 67060304007551 07805

นาง สมพร ตระกลูสา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060304022019 07805

นาง ชลธชิา ตะกรดุแจม่ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060304022020 07805

น.ส. จนิตนา ศรอีอ่น 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2559 67060304025807 07805

นาง สนุสิา ภาสกลุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2561 67060304038302 07805

นาง สรัุสวดี ชยันาม 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007511 07805

นาง นงคล์ักษณ์ จันทะดวง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007515 07805

นาย อนุภาพ ศักดิค์ะทัศน์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007518 07805

นาง ปณดิา ปารม์วงศ์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060305007523 07805

นาง ขวัญใจ อศัจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007553 07805

นาง จันที ออ่นคํา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007554 07805

นาง สาคร คําจันทกึ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060305007557 07805

น.ส. ยอดสรอ้ย สมศักดิ์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060305007562 07805

นาย แล คําสขุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2530 67060305007569 07805

นาง กองศลิ แสงเสน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060305020314 07805

นาง ปิยะนันต์ ศรคีะเณย์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060305022021 07805

นาง ปัญญา แกว้จันทร์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060305022022 07805

นาง วมิล การศริิ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060305022813 07805

นาง สงัเวยีน ยิง่ชาติ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060305022814 07805

นาง เรวดี มลิเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060305023820 07805

น.ส. อมุาพร ศรสีวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060305025056 07805

นาง จําลอง ลาเหงา 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060306007564 07805

น.ส. จรัญ ธรรมวเิศษ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2544 67060306007565 07805

นาง สมุล ปานสทีอง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2530 67060306007567 07805

นาง สงัวร ปานตัน้ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060306013352 07805

นาย สวอง มสีนิทรัพย์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060306018837 07805

นาง ทัศนีย์ หานัด 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060306018841 07805

นาง ลําพูน ตาเสอื 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060306018844 07805

น.ส. ลมัย พาชมโฉม 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060306022023 07805

นาง อไุรวรรณ มว่งสอดศรี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060306022024 07805

น.ส. สพุรรณี พาชมโฉม 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060306022025 07805

น.ส. วาสนา บญุสง่ธรรม 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060306022026 07805

นาง ติม๋ คดิถาง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060306022027 07805

นาง ประเพยีร ปันทะวาย 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060306023650 07805

นาง ปราจนิ สงิหคํ์า 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2551 67060307003108 07805

นาง สมจติร สมาคม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2530 67060307007570 07805

นาง ศรไีพร แสงกลา้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2530 67060307007571 07805

นาง บญุชว่ย ศรพีุฒ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2522 67060307007572 07805

นาง สมพศิ แสงกลา้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060307010760 07805

นาย ละเอยีด งิว้งาม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2529 67060307011015 07805

นาง วงเดอืน งามเนต 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060307011330 07805

นาง น้ําฝน งิว้งาม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2551 67060307012574 07805

น.ส. ยพุนิ แซแ่จว 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060307023821 07805

นาง เพ็ญศรี พลเมฆ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2548 67060308002917 07805
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นาย สน่ัน เป่ียมนอ้ย 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060308007561 07805

นาย วเิชยีร เหลอืงอรา่ม 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060308007574 07805

นาง ละเมยีด บญุสง่ธรรม 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060308007576 07805

นาย วรัิตน์ พันธส์ดุร 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2547 67060308007579 07805

นาย บญุชว่ย โศกคอ้ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060308007582 07805

นาง สมคดิ แซจ่อ้ง 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2547 67060308011024 07805

นาง วพิา แสวงเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060308020789 07805

นาง อรทัย สมุงคล 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060308020791 07805

น.ส. แหวน แซจ่ิว๋ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060308020792 07805

นาง สภุาพ สภุชีะวี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060308022028 07805

นาง ทองหลํา่ จันทะคัด 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2537 67060313002532 07805

นาง อนงค์ ตอ่โชติ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2537 67060313002534 07805

นาง สวย พมิพากร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2537 67060313002535 07805

นาง ทองปลวิ โรคนอ้ย 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2537 67060313002537 07805

นาง กมิรอง ขันชยัภมูิ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060313002541 07805

นาง สมเพยีว วลิาวรรณ์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060313002904 07805

น.ส. พชิญา พมิพากร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060313013355 07805

น.ส. หนูกลุ สรุยิะ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060313017297 07805

นาย จริวฒุิ พมิพากร 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060313022029 07805

นาง สมบรูณ์ จันทรท์อง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060313024848 07805

นาง ลั่นทม ตา่ยจันทร์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060313024849 07805

นาง สมพร ศรอีาภรณ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060309020481 07806

นาง สายทอง อตุรพงษ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060309021887 07806

นาง บญุหลา้ ธนูธร 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060309021888 07806

น.ส. รุง่นภา ฟบูญุมา 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060309021889 07806

นาง นภา นรนารถ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060309022234 07806

นาง บังอร สอนสี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060309023989 07806

นาง บญุจันทร์ อนิทรยี์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060309023990 07806

น.ส. ภคอร ธันยธนภาค 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060309024020 07806

นาง วงเดอืน ทองสงัข์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060309037530 07806

นาง ละมลุ เรอืงรัตน์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2539 67060310001617 07806

นาง แดง หงษ์หรัิญ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2548 67060310002871 07806

นาง พัด เบีย้กระโทก 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060310002872 07806

นาง ทองมาก เนยสงูเนนิ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2539 67060310002888 07806

นาง แดง มาลาศรี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060310010857 07806

น.ส. สวาท วเิศษ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2529 67060310010868 07806

นาง สามี เบีย้กระโทก 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060310010955 07806

นาง เขยีว หงษ์ประเสรฐิ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2548 67060310011961 07806

นาง ทองดี อนิธสิาน 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060310018789 07806

นาย ประสทิธิ์ คําดี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060311003399 07806

นาย กติตพิงษ์ ทับบรรศร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060311003490 07806

นาง จงกล ดคํีาศรี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2541 67060311004000 07806

นาง กรรณกิา ศรพีลกรัง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2541 67060311007519 07806

นาย บญุมี โคตรสโุพธิ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060311007548 07806

นาง ชาลี อนิทรยี์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060311011002 07806

นาย ชลอ ไตรรงค์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2526 67060311011620 07806

นาง นุชรี ชอบขยัน 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060311017269 07806

นาง เกรยีง สาระวัน 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060311017277 07806

น.ส. สายทอง หนูเหล็ง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060311020486 07806

นาง บญุชู ปานพมิ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060311024022 07806

นาย อนงค์ ขงิสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060312012547 07806

นาย สพุล เกยีมขนุทด 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060312012548 07806

นาย แสวง งอมสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060312012549 07806

นาง ประภาส หงษ์ประเสรฐิ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2545 67060312012552 07806

นาง วันนา ใจรักษา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060312012556 07806

นาง อําไพร กลา้พังเทยีม 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060312012702 07806

นาง ละมลุ ใจรักษา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060312012710 07806

นาง วาสนา อนิมานพ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060312012740 07806

นาง หลบภัย งอมสนัเทยีะ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060312018791 07806

นาง พเยาว์ แพไธสง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060312020488 07806

น.ส. ธศินา สลงุอยู่ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060312024840 07806

นาง อารยี์ หวังหอมกลาง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060312024844 07806

นาง อจัฉรา รักงาม 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060312037529 07806

น.ส. อไุร จันทอง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060312037792 07806

นาง บญุเลศิ ซกีพุดซา 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2543 67060314002542 07806
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นาย บญุเทีย่ง อรชนุ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060314004770 07806

นาง วลิัย กลา้พังเทยีม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060314012562 07806

นาย สรอ้ย ขงิสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2536 67060314012563 07806

นาย สธุิ จันทสนู 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060314012564 07806

นาย พรชยั อิม่ถาวร 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2548 67060314012568 07806

นาย สมนกึ เบาสงูเนนิ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2528 67060314012570 07806

นาย เดน่ สนุา 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060314012571 07806

นาย ประยรู พนิจิ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2550 67060314012746 07806

นาย จรญู ฟองสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060314017278 07806

น.ส. กนกวรรณ กนัขนุทด 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060314018793 07806

น.ส. นุจรี ดพีุ่ม 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060314024847 07806

น.ส. ทองมี เพยีมะลัง 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060314024932 07806

น.ส. รัชนก บกุสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060314037528 07806

นาง อลุัย กาบขนุทด 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2541 67060315004206 07806

นาง พวง คําลมิา 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2529 67060315007543 07806

นาย ทรงวฒุิ แมน้ชยัภมู ิ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060315007563 07806

นาง พมิภา วรรณขัน 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060315017280 07806

น.ส. พุ่มพวง บรรยง 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2553 67060315018795 07806

นาง จรัสศรี สกลุทรัพยว์ัฒนา 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060315024621 07806

นาย สายัญ หนูเหล็ง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060316012600 07806

น.ส. สมพร สขุสรอ้ย 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2556 67060316022980 07806

นาง จําเนียร หนูเหล็ง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060316023550 07806

นาย จรัญ อนิทวงค์ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060316024839 07806

นาง แจม่จันทร์ เกตเุขยีว 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060316024931 07806

นาย เทวา ปานพมิ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060316037527 07806

น.ส. น้ําคา้ง บญุสง่ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060316037639 07806

นาง กหุลาบ แกว้จันดี 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2561 67060316038303 07806

นาย สวัสดิ์ ขมขนุทด 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060317000158 07806

นาง แกน่จันทร์ บดสงูเนนิ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060317002051 07806

นาง นภา นรนินอก 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2548 67060317006357 07806

นาง ติว๋ ขนุศรี 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2549 67060317006362 07806

นาง เพยีร ประเสรฐิสงั 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2537 67060317012605 07806

นาง จรีะนันท์ ขนุรอง 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2540 67060317012615 07806

น.ส. รุง่นภา คําราม 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060317020491 07806

นาง นลนิทพิย์ ศรสีมัย 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2555 67060317021891 07806

น.ส. เกศรา ชอบสอาด 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2557 67060317023609 07806

น.ส. หนูจร สนทิไทย 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060317025878 07806

น.ส. รัชนี ชาวนาวัง 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2561 67060317038304 07806

นาง บญุมี เสยีงชยัภมูิ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2561 67060317038305 07806

นาย ยศมน ลพีลิา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2561 67060317038306 07806

นาง นารี แกว้ขนุทด 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060318000363 07806

นาง ฉววีรรณ์ ทวผีล 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2547 67060318012622 07806

นาย ทวี ไขช่ยัภมู ิ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2560 67060318012644 07806

นาง เกษร ขนุรอง 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2539 67060318012670 07806

นาง จันทรห์อม รอนยทุธ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2547 67060318012675 07806

นาง ชอ่มาลี กลึง่กลาง 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2546 67060318012686 07806

นาง ทองสกุ จนุทา่หวัง 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2552 67060318017283 07806

นาย วษิณุ ขนุรอง 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2554 67060318020492 07806

น.ส. กหุลาบ อูอ่รณุ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 2558 67060318024838 07806

นาง มณีรัตน์ หนองนา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060401003385 07807

นาง สมถวลิ มสีนุ่น 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060401003393 07807

นาย โอภาส คลา้ยใจตรง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060401007591 07807

นาง หลา่ คลา้ยใจตรง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060401007592 07807

นาย สวุรรณ์ ออ่นนอ้มดี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060401007593 07807

น.ส. กาญจนา คุม้สงิสนั 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060401012646 07807

นาย พรีะพงษ์ เจมิขนุทด 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060401013185 07807

นาง กนัยารัตน์ เจมิขนุทด 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060401014766 07807

นาย สมศักดิ์ พุทธศรี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2553 67060401018670 07807

นาง อาภาภรณ์ อุม่ชะอุม้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2553 67060401018809 07807

นาย รณชยั มสีนุ่น 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060401020796 07807

น.ส. คณัุญญา ขวัญใจ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060401022757 07807

นาง นพิารัช ตา่ยตระเวณ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060401022758 07807

น.ส. สนัุนทพิย์ พุทธศรี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060401023833 07807

นาย เจรญิ คดิหมาย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060402003173 07807

นาย อทัุย คุม้สงิสนั 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060402007597 07807



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาย ดอนหลา้ เปรีย่มชยั 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060402007611 07807

นาย วรีะ พุทธศรี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060402012826 07807

นาย ไพรสนั ประชะธัมเม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060402012830 07807

นาย บญุลอื คุม้ส ิง่สนั 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060402013107 07807

นาง สภุาพ สงักรณี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060402015571 07807

นาง แจม่ศรี ตา่ยตะเวน 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060402023320 07807

นาง เจรญิพร คุม้สงิสนั 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060402023321 07807

นาง ดาว ตา่ยตะเวณ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060403003091 07807

นาง แจว๋ พุทธศรี 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060403003127 07807

นาย อนุวัต สนุ่นดี 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060403007594 07807

นาย ทองคํา อนิบญุเชดิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2544 67060403007598 07807

นาย เนตร บญุรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060403007599 07807

นาย พยงุ แสงเงนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060403007602 07807

นาย อํานวย ขํายิง่เกดิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060403007603 07807

นาย สมบรูณ์ แสนคาน 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060404002393 07807

นาง เรณู สนุ่นดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060404003046 07807

นาย บญุเจดิ หอมชืน่ใจ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060404003067 07807

นาย สรุยิา ออ่นนอ้มดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060404007589 07807

น.ส. ชง แสงเงนิ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060404007600 07807

นาย พัว สนุ่นดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2529 67060404007601 07807

นาง มะลิ ออ่นนอ้มดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060404015958 07807

นาง นสิารัตน์ พูลทอง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060404016551 07807

น.ส. วไิล อุน่จติ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060404016554 07807

นาง เรวดี สงักรณีย์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060404016555 07807

นาง สภุา เล็งกลาง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060406023554 07807

นาย ทพิยเ์จรญิ สดุโลก 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060408000467 07807

นาย รังสรร คําสะอาด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060408000588 07807

นาย ตาล คดิหมาย 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2522 67060408002878 07807

นาย ประเสรฐิ วเิศษสงิห์ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2522 67060408002898 07807

นาย ประกาศ คําขวา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007587 07807

นาง วรรณา คําสะอาด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060408007588 07807

นาง บญุโฮม ศรนีวล 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2528 67060408007590 07807

นาย วโิรจน์ พรานป่า 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007595 07807

นาง มะลวิัลย์ ศรนีวล 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2528 67060408007604 07807

นาง สน่ัน งามดี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007606 07807

นาง ทองกนุ ป่ินทอง 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007607 07807

นาง ประนอม เถาสนัเทยีะ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007608 07807

นาง หมู่ ล้ําเลศิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2528 67060408007610 07807

นาง สมัย นาถาบํารงุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060408007613 07807

นาย อทัุย แดงนอก 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060408007614 07807

นาย สถติย์ ศริดิี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2527 67060408007615 07807

นาง สพุรรณ หนองนา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060408007616 07807

นาง สมหมาย คําวโิส 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060408007617 07807

นาย สํารวย สงวนสนิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060408007623 07807

นาง บญุโฮม อยูส่ขุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060408016623 07807

นาย สมหมาย กรณุา 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2530 67060409002869 07807

นาง สมจติร หนิโม 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060409002874 07807

นาย สงา่ ทะนุ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060409002876 07807

นาย บญุมี คําสวัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060409002877 07807

นาง ดารณีุ คําสวัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060409007619 07807

นาย สนัุน พะวงษ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2525 67060409007620 07807

นาย สพุจน์ ปันบบุผา 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060409007621 07807

นาย ทวี ทองสําลี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060409007622 07807

นาย สําราญ ราชคํา 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410000183 07807

นาย ไพรวัลย์ สพุนีะ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410000465 07807

นาง เล็ก นามภักดี 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060410000574 07807

นาย สชุาติ โทขนุทด 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410000683 07807

นาง บัวรนิทร์ มชีํานาญ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060410002495 07807

นาง สมจติร โทขนุทด 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060410002546 07807

นาย ทัน โทขนุทด 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2522 67060410002734 07807

นาย บัวไลย์ ยอดอาจ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060410002843 07807

นาง สมหวัง รุง่เชา้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060410011022 07807

นาย สน่ัน สาวนอ้ย 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410016837 07807

นาง สรุยี์ ไชยวรรณ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060410016847 07807

นาย เหรยีญทอง ฝามงคล 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410016849 07807
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นาง วยิะดา สธุรรม 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060410016850 07807

นาง สพุรรณี สงัขวาง 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060410017343 07807

นาย บําเพ็ญ สขุเกษม 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060410017345 07807

นาง ศริิ รงคส์นัเทยีะ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2560 67060410038100 07807

นาง สมัฤทธิ์ ลกึสทีา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060412000169 07807

นาง สมจติร ทองหวล 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412000755 07807

น.ส. วรรณา บตุรวงค์ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060412002440 07807

นาย ประสทิธิ์ เหลา่มว่ง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060412002544 07807

นาง สมนกึ ลกึสทีา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060412002560 07807

นาง ลนุณี เครอืบตุร 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060412002565 07807

นาง นารี บัวเวยีง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060412002572 07807

นาง สดุา บตุรวงค์ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060412002573 07807

นาง บญุมี คําทอก 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060412002575 07807

นาย สมนกึ รสฉ่ํา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060412002579 07807

นาง สําลี สวุรรณ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060412002580 07807

นาง อนงค์ สอนอําคา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412013042 07807

นาง วมิล รวมวชิา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060412013082 07807

นาง คําพันธ์ คําศรี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016853 07807

นาง เข็มพร ชมเชย 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016854 07807

นาง สมพาน เวยีงยศ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016856 07807

นาง ยวุดี อตุตะมะโสด 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016861 07807

นาง เคน ลกึสทีา 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016862 07807

นาย มวน เครอืบตุร 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060412016878 07807

นาง ทองคณู พระโพธิ์ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060412016880 07807

นาย ออ่น จันทรข์าว 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060412017273 07807

นาง บญุธรรม เจรญิพงษ์ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060412023324 07807

นาย เออืย ขํายิง่เกดิ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060413002400 07807

นาย นรัินดร์ พุทธศรี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060413002427 07807

นาง สมัย ตะกรดุเทีย่ง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2539 67060413002552 07807

นาย วาด ขํายิง่เกดิ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060413002556 07807

นาย เย็น สงักรณีย์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060413002557 07807

นาย ถนอม พุทธศรี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2537 67060413002584 07807

นาง ศริรัิตน์ จติแกว้ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060413015228 07807

นาง อารี พุทธศรี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060413020795 07807

นาง ประคอง คนบํารงุ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060413022621 07807

นาง นชิา สนุ่นดี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2559 67060413025330 07807

นาง ศรินุิช ตา่ยตระเวณ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2559 67060413025689 07807

นาย พนาไพร คุม้สงิหส์นัต์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2560 67060413037993 07807

นาย บญุหนา ปะนามะตัง 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2533 67060414002547 07807

นาย อนุวัฒน์ ปะนามะตัง 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2533 67060414002548 07807

นาย หนูจันทร์ นาทพิย์ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2533 67060414002549 07807

นาย ประจวบ ควบสนัเทยีะ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060414002550 07807

นาย ประสทิธิ์ สายหลอด 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2523 67060414003354 07807

นาย บญุหวา่น นาทพิย์ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060414017019 07807

นาย ควร โพธสิวุรรณ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060414017020 07807

นาง บบุผา จติแกว้ 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060414023325 07807

นาง พัชรนิทร์ ปะนามะตัง 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060414023326 07807

นาย ถวลิ ลาดเป้า 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060415002553 07807

นาย แสงจันทร์ นาโสก 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060415014756 07807

นาง สวุรรรณา ตา่ยตะเวณ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060415017023 07807

นาง สําแดง แสงเงนิ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060415017025 07807

นาย หวาน ตะกรดุเพชร 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060415020794 07807

นาง สายทอง สแีรด 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060419002285 07807

นาง ละออ ศรนีวล 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060419002290 07807

นาง แหลมทอง สมิมาโคตร 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060419002304 07807

นาย คําพวย สรุยิะมาตร์ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419002545 07807

นาย ถวลิ หนิลาด 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2536 67060419002561 07807

นาย มนัส หาจันดา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419002562 07807

นาย จํารัส สําลี 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419002563 07807

นาย ถวลิ แผลงศาสตรา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2536 67060419002564 07807

นาย สนัุนท์ แผลงศาสตรา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419002568 07807

นาย สถติ แผลงศาสตรา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060419002569 07807

นาง มอ่น จันเส 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060419002570 07807

นาย ดอน พูลโพชน์ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419002576 07807

นาย สวา่ง ขวัญเจรญิ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060419002577 07807
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นาย ไรญาติ กง้ซยุ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419011074 07807

นาย บัญชา มชียั 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419011076 07807

นาง วชิอบ คําขวา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419011077 07807

นาง สดุา ศรนีวล 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060419017026 07807

นาย งอ ศรเีมอืง 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2536 67060419017027 07807

นาง มนูญ อนิบญุเชดิ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060419017028 07807

นาง บัวผัน ชะนะไชย 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060419017029 07807

นาง อาลี แผลงศาสตรา 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060419017030 07807

นาง ออ่นจันทร์ บญุใบ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060419017031 07807

นาย ศภุชยั สมิมาโคตร 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060419023327 07807

นาย สมบรูณ์ อุน่ใจ 19 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060419023328 07807

นาง ฉลอง ศรไีพร 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060421000054 07807

นาย นเรศ สนุ่นดี 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060421003408 07807

นาย เกษม โพธิอ์อ่น 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2532 67060421007586 07807

นาย สวุทิย์ เถือ่นไพรวัลย์ 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060421017032 07807

นาย ประสาท ลาภา 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2549 67060421017033 07807

นาย คุม้ครอง สายหลอด 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060421017034 07807

นาย สนม มสีนุ่น 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060421017035 07807

นาย วฒุชิยั ชมฉนิ 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060421017036 07807

นาย ปยุ รา้ยกลับดี 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2523 67060421017037 07807

น.ส. วาสนา ลาภา 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060421020513 07807

นาง อารเิวศ บญุมาดี 21 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060421023329 07807

นาง พยงุ ใจตรงกลา้ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060405007513 07808

นาย ทองดี อนิชา้ง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060405007585 07808

นาง ลําพวน ใจตรงกลา้ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2549 67060405008914 07808

นาย เล็ก สงเคราะห์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2528 67060405011992 07808

นาง กาญจนา ตะกรดุวัด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060405011993 07808

นาง ดวงใจ โตมะนติย์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2533 67060405011994 07808

นาย ปอนด์ อนิประดับ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2530 67060405011996 07808

นาง ทองยอด ตะกรดุเพชร 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2536 67060405011997 07808

นาย เสนาะ ตะกรดุเพ็ชร 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2528 67060405011998 07808

นาย หนู ตะกรดุเพ็ชร 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060405011999 07808

นาย กวา้ง หาญณรงค์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060405012000 07808

นาย ถวลิ แกน่เกลีย้ง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2549 67060405012990 07808

นาย ชง ตะกรดุวัด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060405012998 07808

น.ส. คําภู เทีย่งพลับ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060405022572 07808

น.ส. กวย วเิศษเนตร์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060406000251 07808

นาย สมพูล แสนคาน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060406010001 07808

นาย แกว้ แสนคาน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2527 67060406011974 07808

นาง ละมลุ ตาลดง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2527 67060406011977 07808

นาย จํารัส วันภักดี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2527 67060406011978 07808

นาง ชบาไพร งามทรัพย์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060406012086 07808

นาย คําเคน ใจดี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060406012087 07808

นาย ประมวล แสนคาน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060406012088 07808

นาง ทองปาน สาวาสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060406012541 07808

นาง อารัญญา คะรรัุมย์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060406013027 07808

นาง ทองสา ตาลดง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060406017229 07808

นาง แพรวพรรณ แสงสวา่ง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2559 67060406025609 07808

นาย สามารถ ทาแดง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060407000256 07808

นาย เอกรนิทร์ แทนวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060407011862 07808

นาย สมภพ ทองเต็ม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2544 67060407011894 07808

นาย ประยรูย์ ทองเต็ม 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060407011895 07808

นาย สงิห์ บญุชู 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060407011983 07808

นาย ณรงค์ ชืน่สําราญ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060407015328 07808

นาย อน้ จวนรุง่ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060407015331 07808

นาง จันทรา แสงสวา่ง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060407022008 07808

นาง อนงค์ แจง้ใจดี 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060407022009 07808

นาย เสรี แทนคร 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060407022010 07808

นาง ขันทอง ป่ินเกตุ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060407022034 07808

นาง ศรชีนก บญุคง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2558 67060407024673 07808

นาง ณัฐธดิา เอีย่มสําอางค์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2561 67060401038420 07808

นาย ชารี ปะนามะเตา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060411011871 07808

นาย เสมยีน พศิวงค์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060411011878 07808

นาย จันทรี จลุเจอื 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2546 67060411011893 07808

นาย บัวไข พรหมนอก 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060411011896 07808
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นาย แสน โสภาชยั 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060411011897 07808

นาย แสงจันทร์ ลอืโสภา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2531 67060411011898 07808

นาย มานพ โนเปือย 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2538 67060411011900 07808

นาย อําคา ประทมุสาย 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2523 67060411011920 07808

นาย บรรหาร พเิศษ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060411015336 07808

นาง สาว ทอนมาตร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2539 67060411017017 07808

นาง สลวย มชีํานาญ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060411022571 07808

นาง บัวสอน พรมนา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060411023552 07808

นาย คนอง บญุคํา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060411023553 07808

น.ส. สพัุก ภักดแีสง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2560 67060411038044 07808

นาง อมรรัตน์ อนิบญุเชดิ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060415020518 07808

นาย สรุชาติ วทิยา 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060416011985 07808

นาง สมเกยีรติ ทวสีขุ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060416011986 07808

นาย ไพรทรูย์ จันทนาลา 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060416011987 07808

นาง ชะมัด หงษ์ทอง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2540 67060416011989 07808

นาย เทพวาธี เป่ียมทอง 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060416011990 07808

นาย กอบศักดิ์ ทองเต็ม 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060416015384 07808

นาย ไวพจน์ ศลิป์สวุรรณ์ 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060416020468 07808

นาง จันทรเ์พ็ญ แกว้ปัญญา 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060416020469 07808

นาย กาย คําหนัพล 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060416020470 07808

นาง สวา่ง แกว้ปัญญา 16 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060416020471 07808

นาง อวยพร บญุคํา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060417012537 07808

นาง พมิพา รัตนะนอก 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2549 67060417012538 07808

นาง สงา่ สทุธโิส 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060417012539 07808

นาง มยรุี โกนกะโทก 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060411015422 07808

นาง ลําพูล กาสงิห์ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060401017018 07808

นาง รําเพย นามเสนา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060401017021 07808

นาย ศราวธุ นามเสนา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2548 67060401017022 07808

นาง สวุรรณ แสงชาติ 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060417017056 07808

นาง แตน มาหนองโดน 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2552 67060417017057 07808

นาง บญุสม ขมขนุทด 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060417022033 07808

นาง ณัฐธดิา ขอจลุกลาง 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2555 67060417022035 07808

นาง นารี ขอดี 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2549 67060417022342 07808

น.ส. พรรณนภิา นาคา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060417023432 07808

นาง ทองสา หงษาบัวภา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060417023556 07808

นาง เฉลมิจติร หลา่สทีา 17 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2560 67060417037940 07808

นาย สมดี โพธาตุ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060418009237 07808

นาย วะ ออ่นนอ้มดี 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060418009240 07808

นาง ประจวบ ขา่วดี 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060418011879 07808

นาง คําบง แกว้ทา 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060418011885 07808

นาง อํานวย กองภเูขยีว 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060418011886 07808

นาย สมบรูณ์ อาษาภา 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2545 67060418011888 07808

นาง ทองเลยีบ ประโคทัง 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060418011890 07808

นาย อํานวย มาเหงา่ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2542 67060418011935 07808

นาง จอมจันทร์ โพธาตุ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060418020472 07808

นาง พสิมัย ยิง่พันธ์ 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2554 67060418020473 07808

นาง บรรนา เกษร 18 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2557 67060418023555 07808

นาย สํารวย พรมออ่น 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2541 67060420011882 07808

นาย บญุมา โสภา 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2547 67060420011982 07808

นาย คํารณ รักษาศลิป์ 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060420012542 07808

นาย เฉลยีว กําจาย 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2551 67060420012545 07808

นาย ปรชีา เฉดิวจิติร 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060407015453 07808

นาง ทองใบ คณูศรี 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060407015461 07808

นาย จาตรุงค์ เสงีย่มทรัพย์ 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060420015466 07808

นาง สมวาส ปัจถาวงค์ 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2550 67060407015476 07808

นาง ทองใส ออ่นมะโน 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2543 67060420016479 07808

นาง วันนา รักษาศลิป์ 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060420022618 07808

นาย สมพงษ์ สาบตุรดี 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060420022619 07808

นาง สมหวัง ยทุไทยสงค์ 20 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นาสนุ่น 2556 67060420022620 07808

นาย ประจวบ เทศอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2534 67060501011928 07809

นาง สํารวย ปั้นสะอาด 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2549 67060501011929 07809

นาย สน่ัน มณีนลิ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2534 67060501011930 07809

นาง เลงิ อนิทรเ์อีย่ม 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2534 67060501011931 07809

นาย ประดับ โมธนิา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2534 67060501011933 07809

นาย ชํานาญ อนิทรเ์อีย่ม 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501012071 07809
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นาง รุง่รัตน์ แกว้กอง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060501012072 07809

นาง ทองเจอื ทองรักษ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501012077 07809

นาง เจรญิ แสนแกว้ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060501014071 07809

นาง จริะภา แผนสงูเนนิ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501014488 07809

นาง ถนมิพร แพไธสง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501014491 07809

นาง จันทมิา แงน้กลางดอน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501014494 07809

นาง ทองใส ขวัญนมิติร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501014496 07809

นาง อรัญญา สวุรรณโชติ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060501014497 07809

น.ส. จันทนี คําเมอืง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2552 67060501017235 07809

นาง เข็มทอง บญุงาม 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2552 67060501017239 07809

นาง เฉลย พูลวงค์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2552 67060501018231 07809

นาง กาญจนาภา เปรมพาณชิยนุ์กลู 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2553 67060501018810 07809

นาย สมชาย โมงขนุทด 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2536 67060502012002 07809

นาย จรัญ แสงตะครอ้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060502012006 07809

นาย นรนิทร์ โพธิศ์รเีนา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060502012007 07809

นาง วาสนา ใจแสน 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2547 67060502012008 07809

น.ส. สกุญัญา แสงตะครอ้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060502022091 07809

นาง สวุรรณ รอดบวบ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060502023372 07809

นาง อารยี์ เชยีงศรี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2557 67060502023981 07809

น.ส. นวกานต์ โคตรโย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060502024835 07809

นาย ทองสขุ แทนคร 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2543 67060503011940 07809

นาย ชชูาติ พงษ์ชยัชาญ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2543 67060503011941 07809

นาย ประสทิธิ์ จันทา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060503012011 07809

นาง ลัดดา หะสติะ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2545 67060503012012 07809

นาย ภริมย์ อนิปาน 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2547 67060503012013 07809

นาย บญุหลา สองสี 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060503012014 07809

นาย สมจติ เสนากร 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2538 67060503012019 07809

นาย บญุเลีย้ง ศรไีสล 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060503012020 07809

นาย สมศักดิ์ บญุเขยีว 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060503012052 07809

นาง นกแกว้ ทองกลัด 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060503012053 07809

น.ส. สริจิรรยา อนิทรเ์อีย่ม 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060503014704 07809

นาง ลําดวน หะสติะ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2553 67060503018812 07809

นาง ปิยะฉัตร์ สมคะเณย์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2557 67060503023986 07809

นาย สรุยิัณห์ ทมุมัย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060503024851 07809

น.ส. กลัยาณีย์ มลูพล 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2559 67060503025782 07809

นาย นอ้ย วาระคํา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060504007625 07809

นาย สมบรูณ์ ถนนนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2544 67060504007626 07809

นาย มงคล ราศรี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2531 67060504012022 07809

นาย อิ๊ด แสงลนุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2531 67060504012023 07809

นาย คําพัน วงดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2544 67060504012024 07809

นาย สพุจน์ จงูจติต์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2531 67060504012025 07809

นาง น้ําผึง้ จงูจติต์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060504013171 07809

นาง สวัด วาระคํา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060504014505 07809

นาง จติรา คชสาร 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2554 67060504020512 07809

นาย จําเนียร ดลุสจุรติ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060505000328 07809

นาง เสาร์ ซาซยั 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060505007627 07809

นาง เจมิ กองชนะ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060505012029 07809

นาย เสน หนิใฮ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060505012030 07809

นาง อมรรัตน์ ซาซยั 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2547 67060505012031 07809

นาง ลําพอง สงิหท์อง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060505012032 07809

นาง สราทพิย์ ประมายะ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060505014506 07809

นาง ราตรี ชนิโคตร์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060505014507 07809

นาง ลมลูเพ็ชร เพยีงพรม 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060505022081 07809

นาง รัศมี ธรรมภบิาล 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060505022093 07809

น.ส. สายสดุา วรรณประไพ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060505022094 07809

นาง โสภา สนัโดด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060505023371 07809

นาง อรณีุ ซาซยั 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2559 67060505025742 07809

นาย ถวลิ จันทะเสาร์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2528 67060506012033 07809

นาย พทัิกษ์ ทันใจ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060506012034 07809

นาง บญุเล็ก พบิรูณ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060506012035 07809

นาย บญุนาค นอ้ยเลา 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060506012036 07809

นาย พพัิฒน์ ทมุไมล์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060506012039 07809

นาง สมหวัง พันพงศ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060506012041 07809

นาง ทพิวัลย์ พบิรูณ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2540 67060506012042 07809

น.ส. อนงคล์ักษณ์ จันทะเสาร์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060506012044 07809
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นาง มนทนา คุม้เลา 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2554 67060506020333 07809

นาง พัชรพร สองสี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060506024837 07809

นาง ภาณุมาศ ป่ินแกว้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060507012037 07809

นาย สมใจ เลศิดกีรี 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2529 67060507012045 07809

นาง สําราญ ป้อมฤทธิ์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2536 67060507012046 07809

นาย คํารณ ทองบญุเกดิ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060507012049 07809

นาง นริชา สกุมาก 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060508012027 07809

นาย สมโพด วงษ์บตุรดี 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2535 67060508012057 07809

นาย สมชาย งามขํา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2544 67060508012070 07809

นาง ประยรู ชาตะรปูะ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2554 67060508020332 07809

นาย สมบรูณ์ ดวงวงศา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060508022852 07809

นาง อําไพ นาคนยิม 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060508024852 07809

น.ส. กนษิฐา เมฆสขุ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060308024854 07809

น.ส. วันเพ็ญ ปั้นงาม 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2559 67060508025743 07809

น.ส. เตอืนตอง สนทิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2559 67060508025744 07809

นาง เพ็ญ อตุสาหะ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060509012040 07809

นาง สมพร อําไพ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060509012061 07809

นาง บญุเทยีม สะสาร 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2547 67060509012062 07809

นาง สดุา หานคร 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060509012078 07809

นาง ปราณี ตน้สารี 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2532 67060509014252 07809

นาง สนุทร ภูส่วัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060509014706 07809

นาง ทองแดง โพชะโน 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060509022855 07809

น.ส. จามจรุี ป่ินโต 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2557 67060509023975 07809

นาง หวานใจ บญุงาม 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2531 67060510012067 07809

นาง อษุา บญุงาม 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2541 67060510012068 07809

นาง เจรญิ สสีดุตา 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060510014275 07809

นาย จริะวฒุิ จันทรโ์อ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060510017232 07809

นาย ประเทอืง ใจเย็น 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2552 67060510017233 07809

นาง สมทรง ดแีกว้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2552 67060510017242 07809

นาย สภุกจิ ธงชยั 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2554 67060510020334 07809

นาง ทองเขยีน โพธิใ์หญ่ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060510022089 07809

นาย บญุเพิม่ ศริโิสม 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060510023373 07809

นาย สญัชยั สบืภู่ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2557 67060510023984 07809

นาย หลมิ สายชะนะ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2557 67060510023988 07809

นาย ชนนิทร์ แดนแกว้มลู 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2548 67060511011934 07809

นาย นกิร มว่งเพชร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2549 67060511012010 07809

นาย ทองพูล เชตรุาช 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2525 67060511012017 07809

นาย รุง่อรณุ แดงลพ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2529 67060511012018 07809

นาย เทศ ตองออ่น 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2525 67060511012073 07809

นาย อําพร ตามลชยั 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2531 67060511012074 07809

นาย ธรีะพล มว่งเพชร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2523 67060511012075 07809

นาย วันชยั อนิทรก์นั 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2523 67060511014352 07809

นาง นอิร พูลนารถ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2548 67060511014354 07809

นาย พรอ้ม เพ็งสรุยิา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2548 67060511014355 07809

นาง สถติย์ หรัิญวัน 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060511014484 07809

นาย สากล มว่งเพชร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060511022856 07809

นาย พยับ คาระวดี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2528 67060512006877 07809

นาง อบุลรัตน์ สนีานวล 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060513012009 07809

นาย สํารวย บญุมา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060513012080 07809

นาง สะใบบาง รัตนะ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2550 67060513012353 07809

นาย วไิล พรมดวง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2530 67060513012354 07809

นาง ไพร ทองบอ่ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2551 67060513014499 07809

น.ส. วรรณา สวุรรณโคตร์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2553 67060513018811 07809

นาย อนันท์ เวสา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060513022857 07809

นาย วเิชยีร หวนขนุทด 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2556 67060513022858 07809

นาง หลา้ กมุขนุทด 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอาด 2558 67060513024836 07809

น.ส. อะรัญ ราชวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060601011942 07810

นาง รําพงึ ขอหอ้มกลาง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060601011943 07810

นาง รถสคุล หมืน่สา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060601011944 07810

นาง สมจติร์ กระตา่ยจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060601011945 07810

นาง กาญจนธัช คงถาวร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2548 67060601012396 07810

นาง เล็ก กระตา่ยจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060601012397 07810

น.ส. กาญจนา คงสอน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060601020322 07810

น.ส. บบุผา ราษเจรญิ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060601022988 07810

นาย วาน จําปาดี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060601022987 07810
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นาย จักรกรชิ คัมภริานนท์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060601025226 07810

น.ส. ศริพิรรณ อาตวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2560 67060601038172 07810

นาย เฉลยีว ฉายเพชร 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2525 67060602012400 07810

นาย คําภี สมิประสงค์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060602012401 07810

นาง เสมยีน ประหา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2545 67060602012402 07810

นาง วาสนา หอมตา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2551 67060602012403 07810

นาง สมศรี พมืขนุทด 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060602012404 07810

นาง บญุทํา ประหา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060602012405 07810

นาง บญุทวี หกึขนุทด 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060602017043 07810

น.ส. ยภุาภัทร์ บัวใบงาม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060602017044 07810

นาย สมนกึ เจรญิศรี 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060603012406 07810

น.ส. สํารวย โสภา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060603012407 07810

นาย ไกรสงิห์ หยวกกลิน่ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060603012408 07810

นาง พชิชากร อนิทรพ์รหม 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060603012409 07810

นาย บญุเวนิ ดงยางวัลย์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060603012411 07810

นาง มณี พรหมมา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2537 67060603012412 07810

นาย พวง ชํานาญจติร 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2544 67060603012413 07810

นาย สํารวย แจม่แสง 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060603012415 07810

นาย สมคลอง วงษ์ชยัสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060603012416 07810

นาย ชอบ นาคจํานงค์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060603012417 07810

นาย เกรยีงศักดิ์ หยวกกลิน่ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060603012418 07810

นาย มานพ ตะกรดุเงนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060603012420 07810

นาง สําลี อําไพ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2548 67060603012423 07810

นาย แสวง ศรบีญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060603017054 07810

นาย ตะวัน แสงตะวัน 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2553 67060603018821 07810

น.ส. ไพเราะ แจม่แสง 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060603020323 07810

น.ส. ดวงพร รอดตาเสน 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060603020415 07810

นาง วไิล มว่งนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060603022983 07810

นาง สมหมาย ดวงจันทกึ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060603022984 07810

นาง สมหมาย ปัญโย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060603022985 07810

นาย อมัรนิทร์ บญุลอ้ม 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060603022986 07810

น.ส. สายฝน นามนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060603025227 07810

นาง รม่ฟ้า ตะกรดุเงนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060603025228 07810

นาย กา นามนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060603025229 07810

นาย สนทิ ตะกรดุจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060603025858 07810

นาง ทองมา นวลยาง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060604012425 07810

นาง ทองดี อตุเสนา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060604012427 07810

นาง ละมดุ ตอ่สกลุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060604012428 07810

นาง ทองเทยีม ภมูสิงา่ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060604012431 07810

นาง สกุญัญา บัวนุภาพ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060604012432 07810

น.ส. สพัุตรา นวลยาง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060604020325 07810

นาง สนีวน โลแพทย์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2555 67060604022031 07810

นาง ออ้ยใจ คําเพชร 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060604022994 07810

น.ส. พรรณทพิย์ จนิดาพงษ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2560 67060604037701 07810

นาย เขยีน แกว้วสิาต 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2536 67060605012433 07810

นาย สมบรูณ์ สธีสิาน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2539 67060605012434 07810

นาย ไชยยนต์ ประคองทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2539 67060605012435 07810

นาย ประกอบ ไพรขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2545 67060605012436 07810

นาย ละมวน เฉนียง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060605012438 07810

นาย อําคา รัตนะโสภา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2548 67060605012440 07810

นาง นดิ พานทอง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060605012441 07810

นาง บญุเพยีร สบืแสน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060605012443 07810

นาย ประยงค์ นอ้ยบางยาง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060605012444 07810

นาย วนิติ มรศริิ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060605017046 07810

นาง วันเพ็ญ คงขาว 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2555 67060605022030 07810

นาย บญุยัง ประคองทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2539 67060605025859 07810

นาง สมจติร นาคะ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060606012445 07810

นาย จารกึ ตะกรดุแกว้ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2537 67060606012446 07810

นาง สารี่ แสงศรี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060606012449 07810

นาย สายยนต์ เสนาฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060606012450 07810

นาย ชอบ เกตขนุทด 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060606012451 07810

นาง วารณีุ ประเสรฐิจันทกึ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060606012452 07810

นาย หนอม ปลาสทีะ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060606012454 07810

นาย ยงยทุธ จันอบั 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060606012455 07810

นาย แลง พาวขนุทด 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060606017040 07810
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นาง สมจติร์ โตมะนติย์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060606020326 07810

น.ส. อมุาภรณ์ ตะกรดุแกว้ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060606023017 07810

นาย พรหม มว่งสขุ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060607012456 07810

นาย อํานาจ แป้นโต 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060607012457 07810

นาย เล็ก จําปาดี 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2546 67060607012459 07810

นาย ปอง เหมอืนรักษา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060607012461 07810

นาย ไพรสนท์ มแีสง 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060607022007 07810

น.ส. สายฝน สรอ้ยสวน 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060607025845 07810

นาง หน่อย มลูตา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060607025846 07810

นาง ปราณี เลศิสดีา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2561 67060607038331 07810

นาย สชุาติ ตะกรดุพน 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2548 67060608009248 07810

นาย เสนอ ไชยสวุรรณ์ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060608012477 07810

นาย อดุม นาคจํานงค์ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060608012478 07810

นาย วเิชยีร พมึขนุทด 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060608012479 07810

นาย อนงค์ รอดตาเสน 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060608012480 07810

น.ส. กนกลักษณ์ หาญวชิา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060608012481 07810

นาง สนทิ อนิอิม่ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060608012482 07810

นาง สมบัติ ลาภเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060608012483 07810

นาง ประนอม ตดิการนา 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060608012485 07810

น.ส. สะอาด ออ่นจู 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060609012486 07810

นาง บญุโปรง่ ออ่นจู 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2533 67060609012487 07810

นาง หนูเล็ก แสงตะวัน 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2547 67060609012491 07810

น.ส. สนัุน แคลว้จันทกึ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060609012492 07810

นาง ปวณีอร แกว้กําพล 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2543 67060609012495 07810

นาง จํานงณ์ รุง่สนัเทยีะ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060609017051 07810

นาง สนุารี บัวหอม 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609022989 07810

นาง ดวงใจ แกว้จันทร์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609022990 07810

น.ส. โสภา แกว้ทรัพย์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609022991 07810

นาง ยพุนิ แกว้ทรัพย์ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609022992 07810

น.ส. รําเพย ยอดดําเนนิ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609022993 07810

น.ส. ลัดดาวัลย์ อนัทะมะโน 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060609023367 07810

นาง นันทนา โหติง่ 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060609025231 07810

น.ส. บญุสง่ ออ่นจู 9 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2559 67060609025230 07810

นาย วเิชยีร พงษ์ไทยสงค์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060610012496 07810

นาย สนู กองสนิแกว้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060610012497 07810

นาย จันทร์ ภาวขนุทด 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060610012498 07810

นาย ประกอบ ฆอ้งนอก 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060610012499 07810

นาย เอีย้ง กองสนิแกว้ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2538 67060610012500 07810

นาย นพดล ไชยชาย 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2544 67060610012501 07810

นาย คูฟ้่า เกง่นอก 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2540 67060610012503 07810

นาง บัวหรัน ทวฤีทธิ์ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2551 67060610012504 07810

นาง อนงค์ คขึนุทด 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060610020330 07810

นาง ขวัญเรอืน ศรสีงูเนนิ 10 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060610023016 07810

น.ส. มนิตรา บญุเกดิ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2551 67060611012505 07810

นาย ประเทอืง แผนพงษ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2540 67060611012506 07810

นาย เวช ผลละออ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2527 67060611012507 07810

นาง ดวงสรุยี์ สขุชาลี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060611012512 07810

น.ส. สายยทุ แผนพงษ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2548 67060611012513 07810

นาง พัชรา แกว้คนูอก 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060611012514 07810

นาง สําอาง คงคําแสน 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060611012515 07810

นาง สมหมาย พันแน่น 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060611015774 07810

นาย เสรี พันธะมยุ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2553 67060611018882 07810

นาย สมศรี นลิบตุร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2553 67060611025860 07810

นาง อนงคน์าฏ เชือ้สาวถี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060612012517 07810

นาย อนุภาพ จา่งศรี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2551 67060612012519 07810

นาง ปราณีย์ อนิทะโชโต 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060612012520 07810

นาง สมพร ชวดชยัภมูิ 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2554 67060612020331 07810

นาย เอีย่ม วรรณศรี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060612022982 07810

นาย ประมวล สขุประเสรฐิ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2542 67060613012521 07810

นาง จําเรยีง สขุศรี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060613012523 07810

นาง หนูเยีย่ม นมิติหมืน่ไวย์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060613012524 07810

นาง กิง่ดาว จันทรป์ระทักษ์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060613012525 07810

นาย คําพา ดว้งธรรม 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2545 67060613012526 07810

นาย ลําพอง กอ้นคํา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060613012527 07810

นาง บญุจอง ภูท่อง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2550 67060613012528 07810
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นาง ปรางทอง มาตพันนา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2549 67060613012529 07810

นาย จรญู วอ่งไว 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2552 67060613017227 07810

นาง บังอร ออ่นศรี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยา่งทอย 2556 67060613023015 07810

นาง สไีพล บญุพันธ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2530 67060701007634 07811

นาย เชาวลติ แรงมาก 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060701007645 07811

นาง บญุยัง เย็นหา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060701007671 07811

นาง สมัย ชยัวัน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2546 67060701007673 07811

นาง เกวลนิ มลูวงษ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2546 67060701009916 07811

นาง ดวงใจ สภุาพ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2557 67060701009918 07811

นาง สลาวัน เพ็งสขุ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060701009920 07811

น.ส. แกว้ สภุาพ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2546 67060701009924 07811

นาง สมพาน เปลีย่นปู่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060701010954 07811

นาง กติตยิา เพ็งสขุ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2548 67060701011667 07811

นาง มณี นอ้ยนลิ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2553 67060701018817 07811

น.ส. เบญจวรรณ พรมเพชร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060701022345 07811

นาง ทองแดง บัวศรี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2558 67060701024774 07811

นาง กาญจนา นารี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2561 67060701038417 07811

น.ส. สมบรูณ์ มว่งงาม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2536 67060702007649 07811

นาง ชเูกยีรติ รักษาทางดี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2549 67060702012222 07811

นาง วันเพ็ญ กิง่ทองใบเพ็ชร 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2549 67060702012223 07811

น.ส. จฬุารัตน์ พันธย์าว 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2554 67060702020335 07811

นาย สเุทพ ทองแถม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2554 67060702020336 07811

น.ส. อําพร พลภู 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2554 67060702020340 07811

นาง ไพรนิทร์ แสนพันนา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060702021701 07811

นาง สรุี โพธิเ์อีย่ม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060702021702 07811

นาง ประเทอืง ป่ินทองคํา 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060702021704 07811

น.ส. ธัญลักษณ์ โพธิเ์อีย่ม 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2557 67060702023672 07811

นาง บญุชว่ย พานุรักษ์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060703007652 07811

น.ส. ธัญกร เกตกุอ้นแกว้ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2538 67060703007653 07811

นาย สน่ัน บญุยัง 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2538 67060703007654 07811

นาง สายพนิ พมิพเ์งนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060703007656 07811

นาย อําพล เคลอืบสงูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060703012356 07811

นาง ลกูจันทร์ ปู่ โท 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060703012357 07811

นาย สชุาติ ลนุพลิา 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060703012358 07811

นาง จรัส ทองวโิรจน์ 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060703012359 07811

นาง สวุมิล ไชยตน้เทอืก 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2557 67060703023671 07811

นาง แสงมณี ศรนีวล 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2558 67060703024775 07811

น.ส. สนัุนทา ปู่ โท 3 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2558 67060703024776 07811

นาย สนทิ ศขุจติต์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2545 67060704007630 07811

น.ส. วันเพ็ญ หนูฉ่ํา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2546 67060704007660 07811

นาง เตอืนใจ สุม่ตะ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2541 67060704007661 07811

นาย สนุ่น คลา้ยเดช 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2528 67060704007662 07811

นาย สายนต์ เอีย่มชู 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2528 67060704007664 07811

นาง ดาวเรอืง โพธิศ์รี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060704007665 07811

นาง กําไร แกว้ตา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2545 67060704010473 07811

นาง สมบรูณ์ ทําทอง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2548 67060704010475 07811

นาง วลิัย โกสา 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2548 67060704012225 07811

นาง สวุรรณา แป้นโพธิ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2548 67060704012226 07811

น.ส. เพ็ญพโยม บัวสมบรูณ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2550 67060704012361 07811

นาง สายฝน ชํานปิระดษิฐก์าร 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2554 67060704020338 07811

นาย ธวัชชยั ทับฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060704021707 07811

นาง อนงค์ สอนชา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2530 67060705007666 07811

นาย ชยัยะ ลกึงาม 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2538 67060705007670 07811

นาง อตพิร รอดสนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060705010478 07811

น.ส. รจนา สอนชา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060705010479 07811

นาง อญัชลี สขุเพราะนา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060705010480 07811

นาง ไพรมณี โพธิน์อก 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2554 67060705018813 07811

นาง รัก ใจตรงกลา้ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2553 67060705018815 07811

นาง ยพุนิ นติยภักดี 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2553 67060705018820 07811

น.ส. มยรุี มว่งตะเภา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060705021708 07811

นาง นดิารัตน์ คณูสมบัติ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060705021709 07811

นาย ทองเมีย้น กรวดนอก 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060705021710 07811

นาย สรุพล สงัขส์อาด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060705021711 07811

น.ส. รุง่อรณุ เพยีซา้ย 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2560 67060705037933 07811

น.ส. นฤมล แมมขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2560 67060705037934 07811
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น.ส. เสาวรจน์ อดุมรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2552 67060706000036 07811

นาย บญุสบื ตว่นชยัภมูิ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060706007629 07811

นาย พรมมา สาดแลน้ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2538 67060706007658 07811

นาง รัตนา ยนืทน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2538 67060706007659 07811

น.ส. สมใจ ทมุมี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060706010491 07811

น.ส. น้ําออ้ย นากร 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2549 67060706012227 07811

นาง ทวาย เต็มหดั 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2552 67060706015041 07811

น.ส. สมพร บญุปลอ้ง 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060706021712 07811

นาง ยพุา พลแสน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060706022344 07811

น.ส. กาญจนพร พลแสน 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060706022346 07811

นาย สมจติต์ ชา่งชบุ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2534 67060707007636 07811

นาย สชุาติ แพงวงค์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060707007637 07811

นาย ทองสขุ อว้นแกว้ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2528 67060707007668 07811

น.ส. น้ําออ้ย ศรเีจรญิ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2544 67060707007669 07811

นาย ศักดิส์ทิธิ์ มว่งตะเภา 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060707010508 07811

นาย คณศิร ชอบรักษ์ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2551 67060707012363 07811

นาย กติตพิร ฟีสนัเทยีะ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2552 67060707015043 07811

นาง ลํายวง ชา่งชบุ 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2552 67060707017332 07811

นาย บญุทวี คลา้ยเดช 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2556 67060707022343 07811

นาย ระพนิ คําดี 7 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2558 67060707024777 07811

นาง อไุรวรรณ โพกพาน 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2546 67060708007631 07811

นาย วมิล นันโท 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2542 67060708007639 07811

นาง ลออ โพธิเ์หลอื 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2540 67060708007641 07811

น.ส. สาคร จําปาเงนิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2539 67060708007643 07811

นาง แป้งลํา่ แกว้ศรรัีตน์ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2542 67060708007644 07811

นาง ทองกอ้น จําปาเงนิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2532 67060708010509 07811

นาง สมัย โพธิเ์หลอื 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2545 67060708010510 07811

นาง บญุชู จันทรอ์อ่น 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060708010511 07811

นาง ละออ สงิหเ์ลศิชาย 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060708010512 07811

นาง สมบัติ ทมิงาม 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060708010513 07811

นาง สมนกึ น่วมจติร 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2547 67060708010515 07811

นาง ลมโชย นันโท 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2549 67060708012229 07811

น.ส. ลําเพย โพกพาน 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2551 67060708015257 07811

น.ส. สม้ลิม้ คํานลิ 8 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่าม 2552 67060708017213 07811

นาง บญุนาค เมฆขนุทด 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060201007416 11267

นาง นวลจันทร์ ดษิเหมอืน 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007418 11267

นาง แตว๋ ยาสี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007420 11267

นาง กรรณกิา อนิทสรอ้ย 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007422 11267

นาง สมพงษ์ ศรทีอง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007424 11267

นาง อมร สอลี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007425 11267

นาย วชิยั ทองบอ่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007426 11267

นาง สมบรูณ์ สอลี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007428 11267

นาง วันนา ชว่ยดับโรค 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007429 11267

น.ส. ทเุรยีน ศรขีจร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007430 11267

นาง บันดล เทยีนศรี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060201007431 11267

นาย จํารัส ขันเคลอืบ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201007508 11267

นาง เกศรนิ อนิทะทรัพย์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201009341 11267

นาย ธนวรรต ยาสี 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201009342 11267

นาง ทองวัน สโีสดา 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201009366 11267

นาง พยอม มคีวามสขุ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201011148 11267

นาย คําพัน แกว้เมอืง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201011363 11267

นาง สมบัติ ศรสีภุะ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201011373 11267

นาง นพรัตน์ ผอ่งใส 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060201011905 11267

น.ส. นวลดี ทองแดง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060201011910 11267

นาง นอ้ย มาเยาะ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060201014993 11267

นาง สมพงษ์ อนิทสรอ้ย 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060201014994 11267

นาง ฉลอง สงิหพ์ลับ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060201014995 11267

น.ส. สภุาพร สายทอง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060201014996 11267

นาง ลาวัลย์ พรพีรม 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060201014997 11267

น.ส. กรรณกิาร์ ทองบอ่ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060201022184 11267

นาง กลัยา มาชว่ย 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060201022185 11267

นาง คําพันธ์ ผวิแดง 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060201022186 11267

นาง สายันห์ ทาสมบรูณ์ 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060201025192 11267

น.ส. กรรณกิา จันทะไพร 1 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060201038161 11267

นาย ศักดิศ์รี ชาดษิฐ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202004560 11267



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง บญุมา บญุเพ็ชร์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202004937 11267

นาย สมหวัง พาออ่น 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060202005211 11267

นาง นอ้ย เหมอืดขนุทด 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202005524 11267

นาง สําเร็จ สมสขุ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202005535 11267

นาง นอ้ย ป้อมมี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2546 67060202005581 11267

นาย สจุนิต์ โป้นอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202005589 11267

นาย ทํานอง อาบสวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060202023217 11267

นาง รุง่รัชนี ทองบอ่ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060202007414 11267

นาง สายันต์ บุง้ทอง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202007437 11267

นาง สวรรค์ จุย้หนองเมอืง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202007439 11267

นาง พศิมัย บมุพันธ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060202007440 11267

นาง นยิม มว่งเพ็ชร 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202007443 11267

นาง บญุมี เภาจันทกึ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202007445 11267

นาง ดวง สขุจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202007456 11267

นาง เนย หงษ์ยิม้ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202007462 11267

นาง ปราณีต อาบสวุรรณ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2540 67060202007466 11267

นาง ลัดดา ชอบมะรัง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060202008723 11267

นาย สมยศ อาบสวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060202011906 11267

นาง ทัศนีย์ ทขีาว 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060202015031 11267

นาง นติยา ชาตกิรณ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060202015042 11267

นาง ชลาลัย ทลูแรง 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2553 67060202018889 11267

นาง ทองเพยีร แมลงภู่ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060202019701 11267

นาง กนกพร ดําจร 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060202020254 11267

นาง ธนพร ยนิดี 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060202020264 11267

นาย ถนัด อาบสวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060202022187 11267

นาง มนตรี บอนสนัเทยีะ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060202022188 11267

น.ส. นภารัตน์ หาญชยัภมูิ 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060202024279 11267

นาง ภัทราวดี จุน่นอ้ย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060202037842 11267

น.ส. สายลม ปันทวาย 2 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060202037970 11267

นาย ทองสขุ เทยีมทอง 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204007451 11267

นาง บัวลอย วลิาวัลย์ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204007452 11267

นาง พสิมัย ภมูลู 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204007453 11267

นาง หนู มชียั 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204007454 11267

นาง เสนอ พงษ์สาวดี 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2544 67060204007498 11267

นาง สมบรูณ์ สนีวลใย 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204011369 11267

นาย ทองเลือ่น เลยีมตะคุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060204011370 11267

นาง ประดษิฐ รมุตะคุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060204013173 11267

นาง นกแกว้ แหวนเงนิ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060204013175 11267

นาง บญุเลีย้ง รอสงูเนนิ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060204015044 11267

นาย หนูชดิ แกว้กํา่ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060204017659 11267

นาง ศศธิร เลยีมตะคุ 4 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060204025191 11267

นาง ราตรี เฉลยีวฉลาด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060205000193 11267

นาง วมินต์ ตองออ่น 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060205004562 11267

นาง บังอร ธงวชิยั 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060205004563 11267

นาย หอม ทวผีล 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060205004926 11267

นาง ดวง มลีาภ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060205007423 11267

น.ส. สมหวัง เสนาะอาจ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007457 11267

นาย วรายทุธ เมฆขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007459 11267

นาง จันที ตน้สกลุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007460 11267

นาง ทองงาม ดวงจติร 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007465 11267

นาง ราวรรณ์ ประเสรฐิสนิ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007467 11267

น.ส. วราภรณ์ เกือ้กลู 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007468 11267

นาง ขันทอง สงิหแ์กว้ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007469 11267

นาย วโิรจน์ อบป่ิน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007470 11267

นาย เฉลมิ ใจหาญ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007472 11267

นาง กาวี เสนาะอาจ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007474 11267

นาง สายบัว กลางทา่ไค่ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2540 67060205007475 11267

นาย สธุี จันทรส์อน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060205007482 11267

น.ส. สวุรรณ์ ตน้สกลุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060205007505 11267

นาง วลิาวรรณ์ หมโมลี 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060205015047 11267

นาง นารี แสดง 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060205015117 11267

นาง ปราณี ใจเย็น 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060205017132 11267

นาย วรีพันธ์ จรัุญญา 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060205017666 11267

นาง สํารวย เคารพ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060205017669 11267

นาง ประภาศริิ โพธจัิกร 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060205017672 11267
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น.ส. มณี พุทพัน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2553 67060205018888 11267

นาง วันทนา สองสี 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060205020259 11267

นาง บญุเทยีม เทยีนชยั 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060205020262 11267

นาง ชศูรี บญุมาโค 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205022190 11267

นาง พะเยาว์ สน้ํีาเงนิ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205022191 11267

นาย ณรงครั์ชช์ คําสงิหจ์ริกลุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205022192 11267

นาง ศรินิยา เกตแุกว้ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205022193 11267

น.ส. พชิชากร อบป่ิน 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205022196 11267

น.ส. กนกธร เกยีรตขิจรสกลุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205023214 11267

น.ส. สายฝน ทวลีาภ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060205023215 11267

น.ส. ประยรู เมฆขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060205024311 11267

น.ส. พมิพว์ลัญช์ ตน้สกลุ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060205025797 11267

นาย ศภุรัตน์ พุฒสติ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060205025847 11267

น.ส. ลักษณ์สนิาภร สดุเย็น 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060205038162 11267

นาย อดลุ เมฆขนุทด 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060205038163 11267

นาง ตุง้หลงิ พลกนติย์ 5 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060205038164 11267

นาง บญุสม แถมจํารัส 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060206007477 11267

นาง ละมุ ทองคําพงษ์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060206007478 11267

นาง เป้ิล สอนวงค์ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060206007479 11267

นาง สมหมาย ตะกรดุเงนิ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060206007481 11267

นาย วนัิย ชะนะเกตุ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060206007503 11267

นาย วโิรจน์ ขันเคลอืบ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060206007507 11267

นาง สมศรี เสนากร 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060206011371 11267

นาย ทรงศักดิ์ หาวธิี 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2549 67060206015147 11267

น.ส. หนูพศิ ชลุหวา้ 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060206020256 11267

นาย ประคอง พจัีตรัุส 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060206025194 11267

น.ส. นภาพร แกว้กนัยา 6 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060206037697 11267

นาย หยนุ รักศรี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060211002505 11267

นาย สงิหท์อง ทองนาค 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060211002506 11267

นาง กลัยาณี จันทะวงษ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060211002507 11267

นาย บัน วงศอ์ารี 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060211002508 11267

นาง อรปรยีา บญุวเิศษ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060211005307 11267

นาย ประกอบ นามวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060211006426 11267

นาย บญุเลีย้ง ศรทีอง 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060211011368 11267

นาง ทับทมิ สมุาลา 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060211015151 11267

นาง สมัฤทธิ์ ศรขีจร 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060211015157 11267

นาง ทองปาน เวยีงวเิศษ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060211015162 11267

นาง สทิธพิล หนูบญุ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2553 67060211018885 11267

นาง ศริวิรรณ มอมขนุทด 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060211024313 11267

นาง เจรญิศรี ปั้นเจรญิ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060211037943 11267

น.ส. นุชนภา นามวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060211038165 11267

น.ส. วันทอง พุกภัย 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2542 67060212002480 11267

นาย จําเรญิ แดงมลู 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060212002481 11267

นาง พลศลิ กวมขนุทด 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060212002484 11267

นาง เกตนุภิา วงษ์เป็ง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060212002485 11267

นาง ระพพีร ขนุวชิยั 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2547 67060212009288 11267

นาง อรกช พัฒน์ชชูพี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2554 67060212020258 11267

น.ส. ดวงเดอืน ครีี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060212022194 11267

น.ส. สธุรีา ครีี 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060212022195 11267

น.ส. พยงพร สงิหโ์ต 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060212023218 11267

นาย สมจติต์ วงษ์เป็ง 12 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060212023219 11267

นาง บญุเลีย่ม ทองโท 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060213002479 11267

นาง สมจติร์ เรอืงหา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2548 67060213006110 11267

นาง สถาพร วันเชยีง 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2545 67060213006121 11267

นาง บญุเกดิ ปานจุย้ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060213015178 11267

นาง ทองสขุ แสนหาญ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060213015185 11267

นาง ศริรัิตน์ เพ็งสวุรรณ์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2551 67060213017000 11267

นาง อดุร บรรหารไชย 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2552 67060213017948 11267

นาง เกวลี แสนสขุ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2553 67060213018890 11267

นาง ยภุาพร จันบัวลา 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2556 67060213023213 11267

น.ส. จริาทพิย์ วงษ์จนี 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060213024278 11267

นาย พงษ์ชนะ พรหมพงษ์ 13 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2561 67060213038441 11267

นาง บญุมี ปรนิทอง 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060214002486 11267

น.ส. สายัณ สละชพี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2538 67060214002488 11267

นาง จําเนียร สละชพี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060214002489 11267
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นาง ฮวั เหล็กเพชร 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060214002490 11267

นาง สนิีนาฎ สละชพี 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060214002512 11267

น.ส. สดุใจ เหล็กเพชร 14 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2560 67060214038235 11267

นาง ทองมว้น ศรปีะโค 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215002478 11267

นาง สมบัติ คําแอง่ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215002491 11267

นาย ไพบลูย์ เดน่ชยั 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215002497 11267

น.ส. ภัทราพร เดน่ชยั 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215002498 11267

นาง บญุเทอืง แถมจํารัส 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215002500 11267

น.ส. อําไพ ยาสี 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215008938 11267

นาง จันทนา หนิกลา้ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215008948 11267

นาง ศศโิสม พลพีรม 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2537 67060215010966 11267

นาย จรัส เพ็งเดอืน 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060215015201 11267

นาย วจิติ หอมเนียม 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2550 67060215015204 11267

นาย สชุนิ สวุรรณ 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2557 67060215024312 11267

น.ส. สมร แสนมนตรี 15 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 2559 67060215025190 11267

นาย บญุเดช เนตรขํา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2527 67070101007681 07812

นาย ไพโรจน์ มณีธรรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2543 67070101007682 07812

นาย เพลนิ ทองพูน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2546 67070101007683 07812

นาย สําเรงิ มณีธรรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2535 67070101007684 07812

นาย ทพิย์ บญุสม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2540 67070101009543 07812

นาง อารยี์ สดุตะพรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070101009603 07812

นาง นติยา มณีธรรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070101009604 07812

นาย อํานวย ศรชีมภู 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2556 67070101023041 07812

นาย ประเสรฐิ ลกูแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2558 67070101024763 07812

นาง สมปอง แกว้ดวงใน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2527 67070102007686 07812

นาง สมัฤทธิ์ ทําสมใจ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2543 67070102007688 07812

นาย วเิชยีร วันคอยทา่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2532 67070102007689 07812

นาย อดลุย์ ดลุยข์นุทด 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2527 67070102007690 07812

นาง ดอกไม ้ ยิม้ยนิดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2533 67070102007691 07812

นาย พรม ทุม่เกตุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2536 67070102007716 07812

น.ส. อมัพร อยูส่ขุดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2532 67070102009698 07812

นาง แตว๋ ทดิอดุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070102011648 07812

นาง บพชิ โฉมทรัพยเ์ย็น 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2553 67070102019107 07812

นาง บญุสม สงิหา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2559 67070102025866 07812

นาย อนันต์ ทมิขลบิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2559 67070102025867 07812

นาย กติติ ราชนา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070103000545 07812

น.ส. ดอกถนิ แสงเงนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2539 67070103007692 07812

นาง สมควร ดษิสร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2540 67070103007696 07812

นาย สมจติร ทุม่เกตุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2546 67070103007697 07812

นาย เสมยีน ทรัพยะเกษตรนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2535 67070103007698 07812

นาย สนัุนท์ ทุม่เกตุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2539 67070103007715 07812

นาย รําพรรณ เนียมคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2544 67070103009766 07812

นาง ประเสรฐิ แผลงมา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2545 67070103009767 07812

นาง บัวโรย ภญิโญยิง่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070103015991 07812

นาย สทัุน ดสีขุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2557 67070103024103 07812

นาย สมทรง สมศรี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2558 67070103024764 07812

นาง นัทชา ออกสมจติ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2560 67070103037716 07812

นาย สําเนียง ยิม้ยนิดี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2541 67070104007718 07812

นาย ถวลิ สปีลาด 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2532 67070104007719 07812

นาง พันธ์ สมนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2532 67070104007720 07812

น.ส. สมบรูณ์ อนิทวี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2542 67070104007722 07812

นาง เกษร สารบรรณ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070104009790 07812

นาง คําพา กองชนะ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070104009791 07812

นาง ประมวล วรรณพรกึ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070104009794 07812

นาย ภมูเิดช อนิทรเ์กตุ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070104016055 07812

นาย จําลอง สวัสดิน์ะที 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2553 67070104019108 07812

นาง เชือ้ เสาเมอืงทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2532 67070104025865 07812

นาย ประสทิธิ์ บัวหอม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2527 67070105007723 07812

นาง มลเทยีร จันทรค์ณู 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2535 67070105007724 07812

นาง ลาวัลย์ ศรโีปฏก 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2535 67070105007725 07812

นาง จันทรย์วง กงบนิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070105007736 07812

นาง นภสร สขุเกษม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2556 67070105023039 07812

น.ส. สมจติร ปัญญามัง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2556 67070105023040 07812

น.ส. สทุนิ วฒุยิาลัย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2557 67070105023561 07812

นาง นารรัีตน์ เยีย่มขาว 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2538 67070106000187 07812
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นาง อรณุ โฉมทรัพยเ์ย็น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2536 67070106007713 07812

นาง สภุาภรณ์ พระเดมิรอด 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070106007717 07812

น.ส. แจง้ เยีย่มขาว 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070106016079 07812

นาง ลําใย เรอืนแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2553 67070106019110 07812

น.ส. ณัฐตญิากรณ์ สงัขส์ดุแท ้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2554 67070106019987 07812

น.ส. ศรญิญา โฉมทรัพยเ์ย็น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2556 67070106022709 07812

นาย มงคล บตุรวงค์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2551 67070107000549 07812

นาง รัชนีพร เหลาพวัง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070107007680 07812

นาง ปภัสสร ไชยครินิทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2538 67070107007706 07812

นาง รัตนา สตดิี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070107007708 07812

นาย สมัย ฟากเซ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2538 67070107007710 07812

นาง เตีย้ม ผยุมา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070107007711 07812

นาง เพ็ญศรี จันทรไ์ทย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2528 67070107007712 07812

นาย คัมภรี์ ศลิาโชติ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2539 67070107007729 07812

นาง คําเล็ก ผยุมา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2537 67070107007734 07812

นาย กนัหา ทองคํา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2547 67070107008271 07812

นาง โสภา สหีาโคตร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2556 67070107023038 07812

นาย ประยงค์ เสยีงใส 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2539 67070108007677 07812

นาย ประเทอืง หนูพร 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2533 67070108007699 07812

นาย บญุธง เสยีงใส 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2533 67070108007701 07812

นาง บญุมี หอกคํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2535 67070108007702 07812

นาง สนัุนทา ขวัญทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2546 67070108007703 07812

นาง อมัพร ขวัญทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2545 67070108007704 07812

นาย ประนอม ยิม้ยนิดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 2553 67070108019111 07812

นาย สพุนิ รามศริิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070201002736 07813

นาง บญุญรัตน์ ทองหลา้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070201007811 07813

นาย สมหมาย ออ่นวงค์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070201007814 07813

นาง สวุรรณ์ ออ่นวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070201007844 07813

นาย ชยัวัฒน์ คันธงฉาย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2550 67070201016498 07813

นาง นพรัตน์ วงิวอน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070201020532 07813

นาง ทองพูล บญุชว่ย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070201020535 07813

นาง มาลี ศรพีรหม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070201023435 07813

นาง สมหมาย ใสยันต์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070202007817 07813

นาง สกุนัต์ กาญจนรัชต์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070202007818 07813

นาง ฉวี พรมเวยีง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2525 67070202007819 07813

นาง เสาวลักษณ์ กลุพุทธา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070202007820 07813

นาง สอาด สถัีน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070202009826 07813

นาง ทองพศิ เจนวถิี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070202011727 07813

นาง ลําดวน กลุสง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070202011783 07813

นาง ดวงกมล แกว้ตา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2550 67070202013112 07813

นาง ทัศวัลย์ ปานเกษมรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070202016719 07813

นาง เสนาะ จนีประเพช 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2550 67070202016721 07813

นาง เรไร แสงสาย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2551 67070202016722 07813

นาง สําลี อ ิม่อารัญ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2552 67070202016723 07813

นาง สมศรี จันพลิา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2551 67070202016724 07813

นาย กลม แสงสาย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2537 67070202016813 07813

น.ส. สําเรงิ กลิน่เสยีงดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2553 67070202018932 07813

น.ส. จฑุาภรณ์ แสงคําพันธ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070202023436 07813

นาง สนุทร วงปัญญา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070203007743 07813

นาง สนม ขันตทัีน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070203007745 07813

นาง แจม่จันทร์ มยุคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2545 67070203007754 07813

นาง ติม๋ คําแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070203007755 07813

นาง แตงออ่น ทับทมิไทย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070203007756 07813

นาง บัวเรยีง จันอยู่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070203007757 07813

นาง สพัุตรา สรุยิะ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070203007779 07813

นาง กติตยิา พรมสรุยิา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070203011734 07813

นาง คําหมอน นายม 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070203016727 07813

นาง อไุร ปานนลิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070203016728 07813

นาง กาญจนา มฤีทธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070203018937 07813

นาง วลิาวรรณ ชยัมี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070203023445 07813

นาย เนาว์ จันอยู่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2560 67070203038120 07813

นาง ทองใบ โชตพิรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007747 07813

นาง ณปภัช ศวิกรภัทรศัย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007790 07813

นาย สรุนิทร์ รังดอกไม ้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007791 07813

นาง ประสทิธิ์ ชา่งพรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2545 67070204007792 07813
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นาย มนตรี ชํานาญการ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007834 07813

นาง บญุยัง โชตพิรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007839 07813

นาย ประเสรฐิ บรัุมย์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070204007841 07813

นาง วัลลภา พรหมบญุ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070204007850 07813

นาง หอมหวล จันดี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070204011735 07813

นาง สมบรูณ์ มั่นทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070204011736 07813

นาง ณธพร ทองหนัก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2546 67070204016732 07813

นาง นุชรนิทร์ หนองตาลี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2551 67070204016733 07813

นาง ละมัย อุน่สําราญ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2536 67070204016918 07813

น.ส. ยิม้ สารมะโน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2553 67070204019023 07813

นาง ละเอยีด สารมะโน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2553 67070204019024 07813

น.ส. สมศรี ชา่งพรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070204020537 07813

นาง เจษฎาพร ศริกิลุธนชาติ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070204020538 07813

นาง สม้แป้น จันทรเ์นตร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070204021949 07813

น.ส. กญัภร ศวิกรภัทรศัย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070204021950 07813

นาง เสีย่นจนิ แซล่ี้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2546 67070205000064 07813

นาง สมพร พุฒปัญญา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2546 67070205000225 07813

นาง มาเรยีม อุย้วงคศ์า 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2545 67070205007738 07813

นาง ไสว ลําพา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007739 07813

นาง สนุีย์ ตันติ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007761 07813

นาง คําฟอง อํา่ดษิฐ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007764 07813

นาง มาลี สดุทองมั่น 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007771 07813

นาง สมพอดี มานพกวี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2537 67070205007776 07813

นาง ภริมย์ มพีมิพ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007778 07813

นาง เกาหลี บญุเรอืง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007780 07813

นาง บัวลอย กาป่ัน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007801 07813

น.ส. บาง เงนิแพง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007809 07813

นาง คําผาย ใจนวล 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205007849 07813

นาย ณรงค์ จันตา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2541 67070205010025 07813

นาง สําอางค์ พรหมศร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070205011742 07813

นาง เครอืวัลย์ สเีสอื 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205013084 07813

นาง ธัญลพัชร์ บญุโถม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205013108 07813

นาง วารณีุ ภูส่งิห์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016736 07813

นาง ทองใส บญุโสม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016738 07813

นาง เชดิ แกว้ฟอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070205016744 07813

นาง ชศูรี สวุรรณา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016745 07813

นาง เพ็ญ กนัตะ๊ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016746 07813

นาง แสงดาว งามรัว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016748 07813

นาง คําหลา้ เสงีย่มวงษ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016757 07813

นาง นัฎฐาศริิ สอนทาษา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070205016873 07813

นาง หนูพร จลุพฤกษ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205016884 07813

น.ส. โยพนิ ป่ีแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070205018985 07813

นาง อบุลรัตน์ คํากวย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070205021951 07813

นาง บาพร โปรง่เจรญิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2557 67070205024100 07813

นาง นพวรรณ ราชวงค์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2557 67070205024101 07813

นาง สภัุสสรณ์ กนุดว้ง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070206000231 07813

นาง สมพงษ์ แพงทอง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070206007781 07813

นาง สงัวร แกว้โยม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070206007785 07813

นาง หลง คํามา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007795 07813

นาง พัชรัตน์ แกว้หมดุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070206007796 07813

นาง สมัย สมร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007798 07813

นาง คําพู ทองมาก 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2530 67070206007799 07813

น.ส. สไีว ยังคัง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007800 07813

นาง ประกอบ สแีจง้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007806 07813

น.ส. จันเพ็ง เงนิแพง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007807 07813

นาง ทองคํา ทรัพยห์ลํา่ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007808 07813

นาย อนุกลู ไวยมาตร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007810 07813

นาง ละมอ่ม วรรณา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070206007855 07813

นาง ปราณี พลแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206007861 07813

น.ส. เทยีร สงิหโ์สภา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070206010083 07813

นาง จันทรท์ี ลอดลันดา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2541 67070206010103 07813

นาง บบุผา ศรบีรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2557 67070206010281 07813

นาย อนุชติ ศรวีชริพานชิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2541 67070206010518 07813

นาง สายลม กนัแสน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070206016764 07813

นาง ปราณี รกิเฮทตี้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070206016773 07813
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นาง สมศรี มานพกวี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070206016816 07813

นาง สมุาลี พัตสร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070206016867 07813

นาง พมิพร แกว้โยม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070206016942 07813

นาง มาลัย แพงทอง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2552 67070206018955 07813

นาง พรศรี วูด้เวริด์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070206019035 07813

นาย โพธิท์อง กองซลุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070206023437 07813

นาย บญุสง่ ทมุรนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070206023438 07813

นาง รัตนา ดวงแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2558 67070206024638 07813

นาง บญุทัน สทุธปิระภา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070207007821 07813

นาง พรรัตน์ จันมโนวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070207007824 07813

นาย บรรจบ กรลีาวาท 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070207007852 07813

นาง ทองใบ แกว้เวยีง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070207007857 07813

นาง ประนอม นอ้ยสงัวาลย์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070207010035 07813

นาง พรพรรณ สทุธปิระภา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070207011758 07813

นาง นอ้ม เลศิประเสรฐิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070207011760 07813

นาง บญุมี เงาะหวาน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2547 67070207016780 07813

นาง พวง ทองวร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2551 67070207016786 07813

นาย นอ้ย พ่องประสาท 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2538 67070207016830 07813

น.ส. อภริดี ดอยลอม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070207021952 07813

นาย พนาวัลย์ ยําพวา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2557 67070207024102 07813

นาง ดวงพร จันดากลุ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2557 67070207024306 07813

นาง เพิม่ทรัพย์ สวนหลวง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070208007829 07813

นาง นงเยาว์ นิม่นวล 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2559 67070208025868 07813

นาง ดอกไม ้ ขวัญมา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2546 67070208016787 07813

นาง แสงดาว อาจสรุนิทร์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2559 67070208020542 07813

นาง เครอืฟ้า มนิตะขัด 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2559 67070208025869 07813

นาง วรรณพร ศรยีากลุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070209000048 07813

นาย ประสทิธิ์ อนิภมู ิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2545 67070209000049 07813

นาง พรรณี เลศิภูส่วัสดิ์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070209000050 07813

นาง ยพุา สอิง้ทอง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007751 07813

นาง ดวงใจ พันธช์า้ง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007770 07813

นาง นติยา เสยีงใหญ่ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007782 07813

นาง สมหมาย ภปูะสี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007789 07813

นาง ราตรี แกว้ชยัยา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2535 67070209007856 07813

นาง ไพวัลย์ ดวงพรม 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007858 07813

นาง บญุมี เมน่สขุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007859 07813

นาง คําตัน พลดงนอก 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209007862 07813

นาง เสน่ห์ ทับทมิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209009717 07813

นาง วรรณา แสงโสดา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2541 67070209009783 07813

นาง ลออง คําแกว้ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070209010076 07813

นาง สมหญงิ กอนโตน 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2544 67070209010519 07813

นาง ประภาศริิ ปั้นทองคํา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070209011776 07813

นาง สงัวาลย์ เทยีนชยั 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070209011780 07813

นาง ชมภู่ กนัแสน 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2548 67070209011784 07813

นาง เตอืนใจ กนัแสน 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070209016794 07813

นาง นภิาภัทร ศรรัีกษา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070209016874 07813

นาง ทองฟ้า ราศรี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2553 67070209018949 07813

นาง รุง่นภา จสินุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2549 67070209018951 07813

นาง สายฝน เจนวถิี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2556 67070209021953 07813

นาง บญุเหลอืง กนัแจม่ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2540 67070210007823 07813

นาง สมบัติ มั่นทอง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2547 67070210016823 07813

นาง ฐติกิานต์ เนตรประกอบ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2553 67070210018918 07813

น.ส. นุดี ทองสขุ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2554 67070210020543 07813

น.ส. ลําดวน เนตรประกอบ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นาเฉลยีง 2558 67070210024637 07813

นาย สนัไชย เสอืกะ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070301000398 07814

นาง อรัญญา พาขึน้พรอ้ม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070301007885 07814

นาง สนุทร ภูศ่รี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070301007890 07814

นาย สมบรูณ์ สนิคงป้อง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070301007892 07814

นาง ยพุนิ ขึน้ทันตา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070301007894 07814

นาง อนงค์ วังอนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2545 67070301007895 07814

นาง ประนอม หกึขนุทด 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070301022583 07814

นาง จันทนา พูนแสนรักษ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070301024646 07814

น.ส. ประกอบ งามเลศิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070301024667 07814

นาง ปราณี วเิชยีรศรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2542 67070302002587 07814

นาย สนทิ ชยัวรีะ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2548 67070302007877 07814
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นาย เฉลีย้ม ถมฐาน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2548 67070302007878 07814

น.ส. กฤษฎาวรรณ จันลา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2542 67070302007879 07814

นาง ราตรี วเิชยีรศรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070302007880 07814

นาง ฉลวย โทนสี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2542 67070302007881 07814

นาง คําบอ่ สขุแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2548 67070302007920 07814

นาง เตยีงทอง แสนกนัยา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2548 67070302007921 07814

นาง สคุันธา ชยังาม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2542 67070302007922 07814

นาง มะลิ คําแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2548 67070302007924 07814

นาง ศริรัิตน์ มาญาติ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070302007940 07814

นาย ปกครอง ววิัฒน์วรเศรษฐ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070302022587 07814

นาย พัฒนา เหลา่ระวะ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2557 67070302023922 07814

นาง สมพงษ์ สขุสมบรูณ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070303007884 07814

นาง จําเป็น สนุทร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2531 67070303007886 07814

นาย ภัทรชยั ฉมิมา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070303007887 07814

นาง สมนกึ ลหีนองบัว 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2545 67070303007888 07814

นาย สมจติร โนนจุย้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2520 67070303007891 07814

น.ส. สมบัติ บญุเกดิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2530 67070303007893 07814

นาง สวุมิล ทะเทีย่ง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2559 67070303025661 07814

น.ส. พัชรนิทร์ อ ิม่ทองใบ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070303037919 07814

นาง สมถวลิ กระจา่งคณุ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2540 67070304007901 07814

นาย อดุร ญาณจํารญู 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2537 67070304007907 07814

นาง รจนา แดนกางแกว้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2540 67070304009778 07814

นาง อไุรวรรณ จรัสพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070304017089 07814

นาย ประเทอืง บญุเมฆ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070304017773 07814

นาย สายทอง กําไรทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070304017780 07814

นาง เดอืนฉาย ไมส้นัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2544 67070305007908 07814

นาง สนัุนท์ แกว้ประภา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070305007910 07814

น.ส. แกว้ แหนขนุทด 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070305008876 07814

น.ส. ไสว แหนขนุทด 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2554 67070305020447 07814

น.ส. วลัยรัตน์ กลบีเมฆ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070305038072 07814

นาง ไพเราะ อดุม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070306007867 07814

นาง น้ําคา้ง โสภา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070306007873 07814

นาย สมพจิ ผลพบิลูย์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070306007937 07814

นาย ประมวล เทศแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070306017771 07814

นาย วนัิย สดุสวาท 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070306017772 07814

นาง อรนุช พันธพ์ูล 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070306017774 07814

น.ส. รัตนา อิม่จาด 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070306037541 07814

น.ส. ฐติกิานต์ แสงโชติ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070306038073 07814

นาง จรนิทร์ กนกทอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2544 67070307007868 07814

นาย ประสตูร ศรโีพธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070307007869 07814

นาง ดวงใจ อดุมลาภ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070307007932 07814

นาง สลีา ฤทธสิอน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070307024945 07814

น.ส. อญัชลี มลฑา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070307017783 07814

นาย สมควร กลุนอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070307022585 07814

นาง สรุนิทร์ งามเลศิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070307022586 07814

นาย พูลศักดิ์ โสภาไชย 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2540 67070308007913 07814

นาย สขุสนัต์ ภักไทย 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2539 67070308007914 07814

นาย สมบรูณ์ รปูขาว 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070308007915 07814

นาย สมบัติ จันทนา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2543 67070308007917 07814

นาย อนนต์ โสภา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070308007919 07814

นาย อนิทรส์ละ โสภา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2527 67070308009806 07814

นาง เกตสุะณี หวังครอบกลาง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070308017770 07814

นาง คําปุ่ น กลุนอ้ย 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2552 67070308017786 07814

นาย ยนืยง องัคสงิห์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2554 67070308020092 07814

นาย ประชา องัคสงิห์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070308022588 07814

นาง วันดี พรมเวยีง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070308024946 07814

น.ส. สํารวย พรมเวยีง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070308024947 07814

นาง สทีา จันทร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070309007874 07814

นาง ชลอ สกลุรัตน์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070309007918 07814

นาง สําเภา พรมโคตร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070309007926 07814

นาง ยพุดี ธนะจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070309007929 07814

นาง จันทรฟ์อง ดจุะมะยรู 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070309009814 07814

นาย สมพร สขุเจรญิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2554 67070309020093 07814

นาง ชฎาพร พรมโคตร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070309024703 07814

นาง เทยีม วันดี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070309038091 07814
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นาง ศทุธนิี พมิพู 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070310002586 07814

นาง ปราณี จันทาคํา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2544 67070310002599 07814

นาง สนัุนท์ เพ็งตะโก 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2541 67070310014223 07814

นาง ยพุนิ อนิหนู 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2554 67070310020090 07814

นาง สมพศิ แกว้มว่ง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070310022590 07814

นาง สมัย พาขึน้พรอ้ม 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070311002596 07814

นาง สพุศิ เอีย่มเมอืง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070311008366 07814

นาง ลําเพย สขุแสง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070311008872 07814

นาง สบุัน สนุทร 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070311008975 07814

น.ส. กญัญา ชายตน้ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070311009701 07814

นาย วสิษิฐ ฉัตรัตตกิรณ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2554 67070311020094 07814

นาย เสฎฐวฒุิ สงิหช์าติ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2556 67070311022584 07814

น.ส. วัชรา ผวิเนียม 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070311038239 07814

นาง สายยันต์ กองสนิอยู่ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070312002589 07814

นาง อบุล ภูส่ ี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070312002593 07814

นาง พราน ดําปานดี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2547 67070312002598 07814

นาย ประสทิธิ์ พาขึน้พรอ้ม 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070312002600 07814

นาง พนดิา ดดีศรี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2557 67070312023923 07814

นาง ฐาปนี ภแูดนแจง้ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070312024649 07814

นาง อทัุยวรรณ กอ่กําลัง 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2537 67070313007896 07814

นาง สภัุสชา กองเกดิ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2546 67070313007898 07814

นาง ทองใบ อน้เวยีง 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2539 67070313007900 07814

นาง เถาวรรณ์ คลังระหดั 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2538 67070313007906 07814

นาง บาหยัน กอ่บญุ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2539 67070313009776 07814

นาง กมลวรรณ คลังระหดั 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2553 67070313019054 07814

นาง สายพนิ จันทรเ์รอืง 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2557 67070313023560 07814

นาง สดุาวรรณ แสงสขุ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070313024948 07814

นาง สนธยา เกง่กลา้ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2558 67070313024949 07814

น.ส. จารกึ ศรยีางนอก 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070313037920 07814

นาย บญุชาย จักรศรี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070313038176 07814

นาย ปราโมทย์ กระจา่งคณุ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070313038177 07814

นาย คนองฤทธิ์ ลนุคนชม 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บา้นโภชน์ 2560 67070313038178 07814

นาง สาคร เมอืงนา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2528 67070406007963 07815

นาง หนูเล็ก นวนปัน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070406007965 07815

นาง สมบัติ พลหาญ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2529 67070406007967 07815

นาย ชืน่ เกตกุนั 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2534 67070406007970 07815

นาย อดุหนุน นาแกง้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2545 67070406007997 07815

นาง นงเยาว์ สายบญุเรอืง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2528 67070406009609 07815

นาง เล็ก กระปี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070406022153 07815

นาย สพุจน์ สหีาคลัง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070406023496 07815

น.ส. พรลภัส ดว้งทอง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070406023921 07815

นาย นพดล ฤาชา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070406025365 07815

นาง สนใจ กองจันทกึ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070407007951 07815

นาง บญุชว่ย ชอ่งวารนิทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070407007993 07815

นาง สมพศิ วาระเนตร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070407007994 07815

นาง คําใบ แหลง่สนาม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2539 67070407007995 07815

นาง แสงจันทร์ ตามระงับ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2542 67070407007998 07815

นาย ใต ้ อุม่ครบรุี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2540 67070407008002 07815

นาง เตอืนใจ อุม่ครบรุี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070407008004 07815

นาง สมพศิ พลสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070407009541 07815

นาง นงนติย์ ผวิเหลอืง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070407009616 07815

นาง ภัชณีย์ เทอืงนอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070407013061 07815

นาง อําไพ อุม่ครบรุี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070407022848 07815

นาง สรัุญญา กลุจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2558 67070407024665 07815

นาง ประไพ อุม่ครบรุี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070407025363 07815

นาง โชตกิา รอดมณี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070407038064 07815

น.ส. ชรนิรัตน์ สหีะสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070407038065 07815

นาง หนูไฮ จันนวล 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070408007971 07815

นาง คําหมา้ย มป้ีอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070408007973 07815

นาง ลําเพยีร แกว้มลูษา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070408007974 07815

นาย ประสาท อธิติา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070408007977 07815

นาง พูนพษิ อาจหาญ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070408007981 07815

นาย คําเมอืง ศรนุี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070408007992 07815

นาย กะเทนิ ชา่งทํารอ่ง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070408008012 07815

นาง อําพล ดงไม ้ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070408016969 07815
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นาง สมฉาย สระดนิดํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070408020781 07815

นาง ลักขณา เพยีสงักะ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070408021451 07815

นาง พนดิา อนิถามาละ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070408021740 07815

น.ส. เปรม วงทะนี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070408022156 07815

นาง จําปา คําพมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070408025360 07815

นาง ภาวณีิ ยอดแสง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070408025361 07815

นาง อรณุฤดี ธนะสนิธุ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070408025364 07815

นาง ทองใส ภศูรี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070408037605 07815

นาง เรยีม สทีานวน 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070408038063 07815

นาง สพุนิ ยามี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2561 67070408038259 07815

นาย สํารอง แกว้พทิรูย์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409007945 07815

นาง ทองใส กนัพงษ์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409007972 07815

นาง เกง่ เปรมไทยสงค์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409007976 07815

นาง ยวุดี เมอืงหนองจอก 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070409007978 07815

นาง ทองสขุ คํากลิน่ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409007989 07815

นาง อมร กระตา่ยจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2542 67070409007990 07815

นาย บัญชา มลูวชิา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409008006 07815

นาย เคน สปุไตย 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2527 67070409009622 07815

นาง กลัยา สปุะไตย 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070409009623 07815

นาย ทองคํา ปัจจังคะโต 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2527 67070409009624 07815

นาง รันดร ยอดประทมุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070409020780 07815

น.ส. รุง่นภา เรอืงเรือ่ง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070409025658 07815

นาย บาง กนัเย็น 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2530 67070410002603 07815

นาง หนูอนิ กลา้ศกึ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2539 67070410002606 07815

นาง อมัพรพรรณ พลหาญ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2530 67070410002614 07815

นาง จฑุาพร งามผอ่ง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070410002622 07815

นาย ววิัฒน์ พลหาร 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2537 67070410002624 07815

นาง ทองทพิย์ โฉมอาจ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070410009613 07815

นาง เบ็ญยี่ กนัคํา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070410009614 07815

นาย บังเอนิ เนนิทอง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070410009618 07815

นาง ทองจันทร์ ลาเสน 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070410016972 07815

นาง อรัญ กองสําโรง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070410016973 07815

นาง จรีะพันธ์ นากร 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070410016975 07815

น.ส. จงรักษ์ นวนสี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070410016976 07815

นาย ประดับ โสมกา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070410016977 07815

นาย อาคม โพธิน์า 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070410023497 07815

นาง เสงีย่ม พลหาร 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2558 67070410024664 07815

น.ส. แตม้ กาศจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070411002601 07815

นาง เครอืวัลย์ ตามระงับ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070411007996 07815

นาย แดง นวนปอน 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070411016978 07815

นาง สมหวัง ผาลารักษ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070411016980 07815

นาง ดนติา วันเมอืง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070411016982 07815

นาย พรมลนิ เตโพธิ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070411016983 07815

นาง ระเบยีบ สดุใจ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2552 67070411017976 07815

นาง สํารวย หงษาวดี 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2554 67070411019828 07815

นาง สมควร สวัสดรัิกษ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070411022235 07815

นาย กองสนิธ์ โสมกา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070411022708 07815

นาง นติยา ประจติร์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070413002602 07815

นาง ชนติรา ดกีลาง 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070413002610 07815

นาย คํารณ ประสาวะเท 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070413002615 07815

นาย สมพงษ์ พลชาลี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070413002616 07815

นาง เปลีย่น สมบาน 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070413002619 07815

นาง สมนกึ ปาตาสะ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070413002625 07815

นาง คําพอง สาระถี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070413016986 07815

นาง บัวเรยีน พันนุรักษ์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2552 67070413017971 07815

นาย บญุทํา นามวจิติร 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2554 67070413020003 07815

นาย อํานาจ ป้องชาลี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070413038062 07815

น.ส. อนงค์ กอ้งสนาม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2545 67070501008049 07816

นาง รําพงึ คดิไร่ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2535 67070501008053 07816

นาง ทองแดง ดอนนอ้ยหน่า 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2547 67070501008065 07816

นาง ผลา เลือ่มใส 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070501014221 07816

นาง จันทรแ์ดง วนิทะชยั 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070501014222 07816

นาง คําตัน ศรลีาวงค์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070501014908 07816

นาง มณทริา ภยูอด 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2554 67070501020103 07816

นาง หยุน่ สหีนาท 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070501024119 07816
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นาง ศริณัิฐ ทวยศริิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070501037717 07816

นาง ทองคํา ดวงทับจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008056 07816

นาง คําพัน พรมรัตน์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008058 07816

นาง บญุรอด ชํานาญพล 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008059 07816

นาง เกลีย้ง ศรคีันทมาต 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008060 07816

นาง หนูเพยีร โนนทดิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008062 07816

นาง เบา้ กดุทงิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070502008063 07816

น.ส. วรรณวลยีา พันโท 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2547 67070502009512 07816

นาง ยโสธรา พันยาง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070502019027 07816

นาย สรุศักดิ์ ชาวงษ์ศรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070502019030 07816

นาง ทองบุน่ วันหอม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070502022576 07816

นาง คํามลู บัวดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070502022578 07816

นาง คําหมนุ สงิหเ์งนิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070502024120 07816

นาง นยิม ถาวรฤทธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070502024121 07816

นาง แสงจันทร์ วงเวยีน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2558 67070502024747 07816

นาง บญุสู่ เมอืงเหนือ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070502038080 07816

นาง คําตัน คําสี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070503000861 07816

น.ส. เสวย เฮา้จํานงค์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070503008019 07816

นาง ทองคํา ชบุใหม่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070503008035 07816

นาง เกตแุกว้ วังคะฮาด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070503008042 07816

นาย วนิจิ หมูห่าญ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070503008064 07816

นาง สนอง สงิหท์องคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070503009520 07816

นาย สมบรูณ์ บญุหลา้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070503014142 07816

นาง ดาหวัน พรมมลู 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070503014146 07816

นาย อว่ม ผวิเหลอืง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070503014149 07816

นาง จันแดง จันขอนแกน่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070503014186 07816

นาง จอมศรี เทพวงศ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2552 67070503018177 07816

นาย วรัิตน์ ทับทมิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070503019029 07816

น.ส. พสิมัย ทาสว่ย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2554 67070503019811 07816

นาย ผจญ บญุหลา้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2559 67070503025765 07816

น.ส. ทนิ เกยสวุรรณ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070504008036 07816

นาง บญุสนั ถหูาหลง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2540 67070504008037 07816

นาย มนตรี ดลีาดล้ํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070504009521 07816

นาง แสงเดอืน สกลุหอม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070504009522 07816

นาง พศิมัย พรมโสภา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2554 67070504009523 07816

นาง คําผัน สดุวลิัย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070504014220 07816

นาย สวุทิ ดรัีกษา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2552 67070504018178 07816

นาง ปานคํา บญุกวา้ง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070504024122 07816

นาง ลาวัลย์ โยธะคง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2540 67070509008025 07816

นาย อนุรักษ์ ทัพผา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2536 67070509008027 07816

นาย สดุใจ บัวดี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2536 67070509009525 07816

นาย บัวลี จวบสมบัติ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070509014193 07816

นาย จํารัส ทวโีชติ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070509014199 07816

นาง ลําพูล จอมสวรรค์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070509014200 07816

นาย คํากอง พันธภ์รัูกษ์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070509014202 07816

น.ส. สนัุนทา ทหุา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2554 67070509019826 07816

นาง พกิลุ แสนวอ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070509022579 07816

น.ส. ออ้ สมพมิลู 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070509022580 07816

นาง ทองจันทร์ ตาเมอืง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070509023285 07816

นาง สน สหีาจอง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070509023286 07816

นาย อนันต์ วงษาสม 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070509023287 07816

นาง กนกพร คําตุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2558 67070509024748 07816

นาย วชิติ ประหา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070509037718 07816

น.ส. สกุญัญา โคฮาด 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070509038079 07816

นาง สมพงษ์ พรมดาว 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070511002642 07816

นาง บญุเพ็ง โสภา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070511002644 07816

นาย วไิลย์ วนิทะชยั 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2535 67070511002645 07816

นาย ทองคํา จันทเสน 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070511002646 07816

น.ส. สงกรานต์ จันทะราษี 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2545 67070511002647 07816

นาย บญุ นครขวาง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2544 67070511002651 07816

นาย คําจันทร์ สวุรรณเรอืง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2528 67070511009527 07816

นาย เสาร์ โสภา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070511019031 07816

นาง ณัฐฐนัินท์ นอ้ยบาท 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070511023915 07816

นาย สกุนั เทยีบพรม 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070511023916 07816

นาง ถนอม มากวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2561 67070511038410 07816
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นาย แสน แกว้แสนทอง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2561 67070511038411 07816

น.ส. ดลฤดี วนิทะชยั 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2561 67070511038412 07816

นาง อทุร โกสงูเนนิ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070513000272 07816

นาง บัวผัน หมูห่าญ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070513000289 07816

นาย จวน เหตขุนุทด 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2538 67070513000443 07816

นาง อารยี์ ภญิโญศรี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070513014213 07816

นาย สพุรรณ์ ดวงมะลุ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070513014214 07816

นาย ศริชิยั จันทรเ์ทยีน 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070513014217 07816

นาย ทวย ทองทาย 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070513019028 07816

นาง ไขม่ขุ เหงา้ชยัภมู ิ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070513023494 07816

น.ส. อรทัย อทัุยครู 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070513037719 07816

นาง สปุราณี ชดิชยัภมูิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070601002648 07817

นาง อาดล ศรสีขุา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2541 67070601008074 07817

นาง ระดอม อยูส่ขุดี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070601015512 07817

น.ส. สลลิทพิย์ เหล็กมา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2542 67070601015526 07817

นาง ศรวีัน องิชยัภมู ิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070601015527 07817

นาง ธมลวรรณ ไพศาลพันธุ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070601015529 07817

น.ส. คําปน บัวทอง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070601015531 07817

นาง อดุร ดนีอ้ย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070601019812 07817

นาย สมนกึ สทิธิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070601020700 07817

นาย ณรงค์ พมิพภ์เูขยีว 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2559 67070601025220 07817

นาง สวุมิล บดุดมีี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070602000774 07817

นาง สงัวาลย์ นาราศรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2545 67070602008070 07817

นาง มะลิ มิง่ขวัญ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2540 67070602008092 07817

นาง คําฝัน แสงวโิรจน์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070602009665 07817

นาย สมนกึ ราชองค์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070602009836 07817

น.ส. วัฒราพร พาทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070602015542 07817

นาง นุชธดิา ปราบสงูเนนิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070602017775 07817

นาง วารณีุ ศรอีนิคํา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070602018907 07817

นาง มาลัย ชานนท์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070602018910 07817

น.ส. หนูเพยีร พมิพรั์กษา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070602020845 07817

น.ส. สดุใจ สารชมภู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070602022833 07817

นาง วัชรี เวทมะโน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2558 67070602024669 07817

นาง บญุแปลง วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2559 67070602025695 07817

นาง ลนุ หงษ์หรัิญ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2537 67070603008077 07817

นาง ออ่น มนตรี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2537 67070603008082 07817

นาง สนับ กองรอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2535 67070603008103 07817

นาง อนิทริา วงคส์วาสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070603015559 07817

นาง หนูจันทร์ แกน่รา้นหญา้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070603018911 07817

น.ส. โสภษิ ยนิขนุทด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070603018913 07817

นาง รณุ คโูคกสงู 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070603018914 07817

นาย ทองสา โขโลจวง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070603018927 07817

นาง ปาจารี ดนีอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070603020097 07817

นาง สมหวัง จันขนุทด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070603023492 07817

นาง ตุ๊ เคนคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070603024150 07817

นาง ภาษี งามสวัสดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2558 67070603024756 07817

นาง ประยงค์ วาดโคกสงู 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070604008075 07817

น.ส. จรญุ สดีา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2541 67070604008089 07817

นาย สมบรูณ์ คําสงิหน์อก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070604008097 07817

นาย อําพล ตุม้คํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070604008614 07817

นาย จรัญ อยูส่ขุ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2544 67070604009849 07817

นาย ทองอยู่ ละมลู 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070604009868 07817

น.ส. ศภุสิรา ตน้เพชร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070605000243 07817

นาง วันงาน มา่นตา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2545 67070605008095 07817

นาย ลําดวน แกว้พระ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2549 67070605008096 07817

นาย สภุลักษณ์ กระตา่ยจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2530 67070605009822 07817

นาย บญุรอด กระตา่ยจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070605009874 07817

นาย ละมัย แดนแปว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2545 67070605009879 07817

นาย สมพร ฉุนเฉียว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070605009885 07817

นาย สมเกยีรติ อบเชย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2546 67070605009888 07817

นาย จํารัส ทานะมัย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070605015568 07817

นาง จําปอง ชมชืน่ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070605015569 07817

น.ส. นงนุช รนิหว้ยเสยีม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070605020098 07817

น.ส. สภุาภรณ์ แดนแปว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070605020702 07817

นาง ภู ปานชยั 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070605024151 07817
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นาง สมฤกษ์ อตัตะชวีะ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2559 67070605025693 07817

นาง บังออน แกว้พระ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2538 67070606008093 07817

นาง ยภุารัตน์ นอ้ยนดิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070606017785 07817

น.ส. บัวไร มว่งอนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070606017817 07817

นาง สํารวย ตอ่วญิญาณ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070606020713 07817

นาง คํา หมวกเนียม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070606022242 07817

นาง นภาภรณ์ ภาเวยีง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2538 67070607008094 07817

นาง สาคร คลา้ยประยรู 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2539 67070607009893 07817

นาง ลํายวง สนิชยั 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070607015577 07817

นาง ศรวีรรณ สนิชยั 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070607015579 07817

นาย สมชาย เมอืงจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070607015582 07817

นาย ทองลี อนิทรา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070607015595 07817

นาง กรรณกิาร์ พลิาสขุ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070607017819 07817

น.ส. รัตนา ศรวีัฒนา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070607018922 07817

น.ส. สรุรัีตน์ พรมมาลี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070607020100 07817

น.ส. ฐาปนี โพธิง์าม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070607023559 07817

นาง นติย์ วันทวี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070607024152 07817

นาย สวัสดิ์ จันทรข์วาง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2534 67070608008086 07817

นาย คําพันธ์ ฮดโท 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2535 67070608008098 07817

นาง ฐติพิร กระสี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070608008673 07817

นาย บัญชา เจนจบ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070608015600 07817

นาง สมควร ทารักษา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070608015602 07817

นาง สธุากร ทารักษา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070608015603 07817

นาง จิม๋ เครอืขวัญ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2553 67070608018926 07817

นาย มลู ทวีะโต 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070608022840 07817

น.ส. ฐติาภา พลวงค์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070608024153 07817

นาง สเุทพ สขุขี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070609008081 07817

นาย มงกด สขุขี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2538 67070609008083 07817

นาง สี สนิทร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070609008085 07817

นาง ตุย๋ เบา้ทองคํา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2538 67070609008467 07817

นาง จรินันท์ วไิลวรรณ์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070609015608 07817

นาง แสตมป์ พมิพส์อน 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070609016706 07817

นาง ทองทพิย์ โภคาพานชิย์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070609017828 07817

นาง นงเยาว์ คําแกว้ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070609017844 07817

นาง สมัย แสนวเิศษ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070609022834 07817

นาง นาตยา กองกลุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070609022836 07817

น.ส. ศริพิร บรุาณ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070609023628 07817

นาง คําพันธ์ คงวชิา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070610000065 07817

นาง วันทนา นามวงค์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2550 67070610000168 07817

นาย สงัขท์อง นามวงค์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070610002654 07817

นาง สวาด เสนลิ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2547 67070610002662 07817

นาง สนัุนธุ ชมภู 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2545 67070610009719 07817

น.ส. สกุญัญา พรมสอน 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070610022842 07817

นาง รจนา ออ่นโสม 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070610023047 07817

นาง พลอย นาคเกตุ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2558 67070610024759 07817

นาง คําผัส ราชองค์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070611015625 07817

นาย เย็น มา่นตา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070611015637 07817

นาง วจิติรา โพนธาตุ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2545 67070611015647 07817

นาง เรณู เบาะทอง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070611017853 07817

นาง งามตา มงคล 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070611020707 07817

น.ส. ทรงพษิ มลูนาค 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070611023917 07817

นาง กาญจนา แยม้พจนา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2558 67070611024760 07817

นาง สายสมร มาโยม 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2539 67070612002658 07817

นาง ชลว่ย สขุแจม่ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2539 67070612002659 07817

นาย กะจับ จันทรส์ขุ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070612013189 07817

น.ส. คําพร ป่ินกาศ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070612015803 07817

น.ส. เป้า คําแกว้ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070612017909 07817

นาง อรนุช สสีวย 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070612020102 07817

นาง พรทพิย์ พลิาเกดิ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070612020708 07817

นาง อทัุย สมีาก 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070612020710 07817

น.ส. วจิติรา คํากอ่ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070612024155 07817

นาย ชู ดน้ประดษิฐ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070613009706 07817

นาง สดุใจ กระสี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2551 67070613015814 07817

นาย ดํารงค์ กองทพิย์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070613017920 07817

น.ส. สมคดิ โทนลักษณ์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2552 67070613017922 07817
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น.ส. สําเภา จนียี่ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2554 67070613019817 07817

นาง ปณุยาพร เพยีสงักะ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070613020712 07817

น.ส. สมัฤทธิ์ ผลทางงาน 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2557 67070613023558 07817

นาง ยนต์ ป่ินกาศ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2559 67071013025694 07817

นาง วัชรี วงคษ์า 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2559 67070613025771 07817

นาง สมัย ศรทีมุมา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2531 67070614008076 07817

นาง สวาด เกยีงมี 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070614008078 07817

นาง หอมจันทร์ ไพศาลพันธ์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070614008079 07817

นาย บญุจันทร์ คําดวง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070614008087 07817

นาง ทองมว้น ยศไธสง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2536 67070614008104 07817

นาง วลิาวรรณ์ โตทองหลาง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2549 67070614015851 07817

นาง ลักษณาพร หาทรัพย์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2548 67070614015852 07817

นาง จมุมะลี หาญนอก 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2555 67070614020706 07817

นาง สายแนน วเิศษศรี 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2556 67070614021804 07817

นาง กฏชกร ใจเย็น 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 2558 67070614024761 07817

นาย อรรถกฤษ แกว้ภริมย์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070701000316 07818

นาง จําเนียร เหลา่กาวี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070701004237 07818

นาง บัวลอย สอนยศ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070701008112 07818

นาง หลา ราชสม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070701008115 07818

นาง จันลอน ทองเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2525 67070701008123 07818

นาง นิม่นวล สขุเฉลมิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2545 67070701008125 07818

น.ส. วมิล ถาตุย้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2537 67070701008127 07818

นาง สมจติร ประสบลาภ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070701008133 07818

นาง สมบัติ ทพิยล์ุย้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2532 67070701009531 07818

นาง เกศรนิทร์ สารมะโน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070701009535 07818

นาง คําไกร พันธุท์รัพย์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070701009536 07818

น.ส. กรณกิาร์ สทุธแิกว้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070701013557 07818

นาง พรพรรณ บญุคง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070701013678 07818

นาง สมบัติ ฉมิมา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070701023042 07818

นาย จักรนิ พมิหนู 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2557 67070701024123 07818

น.ส. กญัญารัตน์ สงิหว์รรณ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2546 67070702008128 07818

นาง สมเสยีง จันสดีา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2537 67070702008140 07818

นาง จันทรเ์พ็ญ ทองเพ็ง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070702013727 07818

น.ส. นันทยิา มั่งมลู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070702013737 07818

นาง สมจติร ศรวีังคํา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070702013740 07818

นาง จันทรแ์รม วงคจั์นทรท์า 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070702021767 07818

นาง วารนิ สทุธศิักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070702021769 07818

นาง เสนาะ คําชวด 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070702021770 07818

นาง ปราณี มาชืน้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070702023044 07818

นาง วรรณา อนิลอย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2557 67070702024124 07818

นาง วาสนา สอนยศ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2558 67070702024666 07818

นาง ปรดีาพร สารมะโน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2558 67070702024940 07818

นาง กาญตะนา ปาวี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2559 67070702025355 07818

น.ส. เพิม่ แกว้สงค์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2559 67070702025768 07818

นาง ระทม จติรหมั่น 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2559 67070702025769 07818

นาง ระเบยีบ รอดรังศรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070702037571 07818

นาง ทองอยู่ แกว้มงคล 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008141 07818

นาง หนูรัตน์ คงคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008142 07818

นาง พนดิา กงบัวพา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2527 67070703008143 07818

นาง เกตแุกว้ โลห่คํ์า 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070703008144 07818

น.ส. ทองใบ ทะนุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070703008145 07818

นาง บัวไลย์ การะสนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070703008146 07818

นาง ป่ินแกว้ นวลนอ้ม 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070703008147 07818

นาง มะลวิัลย์ กองแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070703008149 07818

นาง สดุารัตน์ คํานลิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008151 07818

นาง บังอร ทองแจ่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070703008153 07818

นาง ศภุมาส ชมภทูปี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070703008156 07818

นาย ทวี สงสอน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008157 07818

นาย กง แถวอทุมุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008158 07818

นาง สมเพยีร ยังคลัง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070703008160 07818

นาง นงนุช สายคําทอน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070703008179 07818

นาง พูลทรัพย์ แกว้มงคล 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070703008189 07818

นาง ละเอยีด แกว้สวุรรณ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2545 67070703009546 07818

นาย คําเขม้ กนัหา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070703013844 07818

น.ส. สภุาธนิี ทองเงนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070703013847 07818
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นาง เพ็ญศรี ศรจํีาปา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2559 67070703025770 07818

นาง เสาวลักษณ์ ทองเงนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070703037570 07818

นาง เข็มพร จําคํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070704000088 07818

นาง ทองขาว นุใหม่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070704000773 07818

นาง แหวนทอง วันเมฆ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2538 67070704008166 07818

นาง พชิยา อนิไข 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070704008167 07818

นาง แกว้ วังครีี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070704008168 07818

นาง บญุเซง สนิไชย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2535 67070704008169 07818

นาง คําผง โชตพิรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2542 67070704008170 07818

นาง นารี จันทรคํ์า 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2545 67070704008171 07818

นาง สนทนา แกว้ทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070704008190 07818

นาง รสสคุนธ์ โตง้คอ่ม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070704009550 07818

นาง ทองใส กลัยามา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070704014179 07818

นาง นงนุช เกตดุี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070704014180 07818

นาง สชุาดา กอ่แกว้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070704014182 07818

นาง บษุบา คําออ่น 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070704023045 07818

นาง ยวุดี ศรกีริยิา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2557 67070704024097 07818

นาง อมัพร นนทะโคตร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2545 67070704025656 07818

นาง ชวนพศิ แกว้แจม่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070704025657 07818

นาง ศศริก์ร แกว้เนตร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070704037728 07818

นาง พรวภิา ทองแจ่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070704037996 07818

นาง ประภัสสร แกว้ถม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070704038229 07818

นาง สขุฤทัย คําสขุ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2549 67070705000304 07818

นาง เนื้อทพิย์ จันทะคณู 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2550 67070705000829 07818

นาง เหลง่ มาแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070705008116 07818

นาง สมหมาย เมอืงไหว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008172 07818

นาง สําเรงิ คําภาพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070705008173 07818

นาย อํานาจ ปันปา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070705008174 07818

นาง ยอด ทองพุฒ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008175 07818

นาง เทยีมตา ทองหว่ง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008176 07818

นาย พงษ์พันธ์ อุน่แกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2545 67070705008180 07818

นาง นฤมล วงคษ์า 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008181 07818

นาง สายยนต์ ทองสงัข์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008182 07818

นาง แสงอรณุ วงคษ์า 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070705008184 07818

นาง คําผัน อนิตา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070705009560 07818

นาง ทองปลวิ อนิทรต์า 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070705009564 07818

นาง พัตรา ภูส่วุรรณ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2551 67070705013260 07818

น.ส. อญัชลี เหมอืนศรชียั 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2550 67070705013558 07818

นาง สวุัฒน์ สงิหรั์กษ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2550 67070705013574 07818

นาง จันทร์ กนัลอ้ม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2550 67070705013585 07818

นาง บัวบาน กิง่พุดชา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070706008108 07818

นาย ฟ้าสวา่ง ขันใจ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2540 67070706008186 07818

นาง ทองคัด วงคป์ระสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2558 67070706008187 07818

นาย ทองดํา ชนิศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2547 67070706009570 07818

นาง ทพิยท์อง ขันตวิงค์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2548 67070706014177 07818

นาง ณัฐพร เบา้ชาลี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2556 67070706022594 07818

น.ส. ลักษณา ฉมิมา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2560 67070706037983 07818

น.ส. พัชรี จําปาคดุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2561 67070706038283 07818

นาย วรีะศักดิ์ พรหมบญุ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070707008119 07818

นาย สมปอง การเดมิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070707008120 07818

นาย สมจติร กนัวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070707008121 07818

นาง หลกี วชิยัตะ๊ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2537 67070707008122 07818

นาย แฉลม้ สานมะโน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2543 67070707008135 07818

นาง ละออ ผลฉัตร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070707008191 07818

นาย นรนิทร์ ทรัพยเ์ทศ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2544 67070707009582 07818

นาง กญัญารัตน์ คํากอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 2558 67070707024939 07818

นาย บญุมา เดอืนเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070801008209 07819

นาง ทพิย์ ปัญญาดี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070801008210 07819

นาง สขุ จันทรา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070801008211 07819

นาง อําไพ ชาวนาแปลน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070801008213 07819

นาง จริาภา พสิฐิากลุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2542 67070801008258 07819

นาง รันดร เดอืนเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2542 67070801008259 07819

นาย คมเพชร พสิฐิากลุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070801017910 07819

นาง บัวเรยีน จันทรแ์สง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2558 67070801024662 07819

น.ส. ลนิดา ป้องผัด 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2558 67070801024663 07819
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นาง มว้น แกว้ดอก 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070802008224 07819

นาง ใครแคน จันทรห์มอ่น 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070802008226 07819

นาง คําฝ้ัน ปานตะละสี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070802008230 07819

นาง เหรง นวนปัน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070802008231 07819

นาง ทํานาย บัวระพา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070802008269 07819

นาง นติยา อารี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070802014542 07819

นาง มยรุี ศรสีงคราม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070802014684 07819

นาง รัชฎาพร ปานตะละสี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070802017058 07819

น.ส. น้ําฝน พุ่มเกตุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2554 67070802020266 07819

นาย เสน่ห์ แกว้ยศ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070802024157 07819

นาง เป่ียง ยศบญุเรอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070802024158 07819

นาง สไีพร ถอืศลิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070803008204 07819

นาย สวา่ง ทองแพง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070803008208 07819

นาง ณชิาณันท์ คะเชนหาร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070803008250 07819

นาง สํารวย ขวัญมิง่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070803008251 07819

นาง อนง กาฬภักดี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070803008265 07819

นาง มนัสนันท์ มดีี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070803009708 07819

นาง สมนกึ จันทรเ์พ็งเพ็ญ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070803010310 07819

นาง ขนษิฐา ป้องชาลี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070803010314 07819

นาง สนุี เกษกิง่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070803014781 07819

นาง คําปัก พรมจร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070803014783 07819

นาง คําบว่ย ชา่งเพ็ง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070803014803 07819

นาง สาคร ปานคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070803017059 07819

นาง ศริภิาพร เรญิศรี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2550 67070803017060 07819

นาย สงไกร ขวัญมิง่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070803017170 07819

นาย บญุตา จันทรท์าคํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070803017912 07819

นาง บญุหลา้ สรอ้ยสน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070803017915 07819

นาย บญุลอ้ม อุน่หลาบ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2553 67070803018939 07819

นาง ฉววีรรณ ฉออ้นครบรุี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2554 67070803018982 07819

นาง วมิาร จันทรคํ์าเรอืง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2554 67070803020267 07819

น.ส. ศันสนีย์ การชาตรี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070803024159 07819

นาง อนันต์ ราชเสนา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070803024165 07819

นาง เสมอ วา่งทกุข์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070803024166 07819

นาย สเุทพ ศรแียม้วงษ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2537 67070804008235 07819

นาง พยอม หาดยาว 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2542 67070804008236 07819

นาง สกุนัต์ จําแตง่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070804008240 07819

นาง ประนอม วรีะขันคํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070804008243 07819

นาง บหุงา สายบญุยง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070804008248 07819

นาง แดง ชา่งประดษิฐ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2560 67070804008252 07819

นาย สมบรูณ์ อนัยะ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070804008253 07819

นาย ประกาย กนุณะ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070804010334 07819

นาง คําเบา้ สงิหท์ี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017061 07819

นาง ลําพัด สขุยนิดี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070804017062 07819

นาง สายลม จันทรแ์ปลง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2544 67070804017063 07819

นาง สมหมาย จันทรแ์ปลง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017064 07819

นาย สงคราม ขวัญยนื 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2544 67070804017065 07819

นาย สมศักดิ์ รักษาศรี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070804017066 07819

นาง เสวยีน อนิทรต์าคํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2560 67070804017067 07819

นาง รัชนี สงิหท์ี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017069 07819

นาง สนัุนทา หมายมั่น 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017070 07819

นาง สภุาภรณ์ ชา้งทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017071 07819

นาง สมุาลี พรมบวช 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070804017072 07819

นาย มาโนด แกว้บญุมา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070804017918 07819

นาง ทองรนิทร์ นวลจนี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070804017941 07819

น.ส. จารวุรรณ จันทรอ์นิทร์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070804024168 07819

นาง ไพรวัลย์ สดุไพศาล 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070804024169 07819

นาง ทองพัน ผวิหลอ่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2560 67070804038035 07819

นาง คําเพยีร ขอ้งวารนิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070805008214 07819

นาง คําผ่ัน สขุแสงนลิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070805008260 07819

นาง สมัย อุน่ไทย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070805017929 07819

นาง ตุย๋ สขุนาม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070805017931 07819

นาง ชารนัินท์ คงปรางดี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070805018942 07819

นาง สนุี อทุธตรี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070805021806 07819

นาง ดวงรัตน์ นาคนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070805021808 07819

นาง กรองแกว้ สรุนิาม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070805021809 07819
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นาย สงกรานต์ คงปรางคด์ี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070805021810 07819

นาง กาญจนา จําบัวขาว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070805022171 07819

นาง แสงเทยีน เขยีนแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070805024170 07819

นาง จันทรา สรุนิาม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070805024171 07819

นาง ไฉน แกว้คงเมอืง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070805024172 07819

นาย ชเูสน คงปรางดี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070805024173 07819

นาง วรัิตน์ สเีอีย่ม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070806008200 07819

นาง นงนุช กองโฮม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070806008245 07819

นาง มัจฉา บญุสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070806008249 07819

นาง มกุดา ขวัญยนื 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070806010355 07819

นาง นันทน์ภัส ราชเสนา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070806015865 07819

นาย หนูหลั่น คําสา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2554 67070806015884 07819

นาย ฟอง ทองสขุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2546 67070806015893 07819

นาง สมพศิ ทองสขุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070806018944 07819

นาง สภัุตรา รักกอ้น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2556 67070806022170 07819

น.ส. ปราณี คําขนุทด 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070806024163 07819

นาง รัชนี สนูปั้ง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070806024164 07819

นาง สายฝน ชา่งสลัก 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070806024175 07819

นาง วลิัยพร ไชยศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070806024176 07819

น.ส. บญุชู โสดา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070807008198 07819

นาง บญุมี กอ้นคํา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2537 67070807008225 07819

นาง ปราณี มลูอําคา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070807008227 07819

นาง สมพร คําลอย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2540 67070807008228 07819

นาง รัตนา รปูคํา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070807008229 07819

น.ส. เพ็ญจันทร์ วงษ์มหา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2538 67070807008232 07819

นาง ปวัณรัตน์ รปูคํา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070807015748 07819

นาง ยวุรัช มาขมุเหล็ก 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070807015779 07819

นาย สรุยิา มาขมุเหล็ก 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070807015781 07819

นาง สมภาร ดว้งทอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2546 67070807015783 07819

นาง สพัุน คําวเิศษ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070807015794 07819

นาง แสงแข แสงแล ้ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2549 67070807015853 07819

นาง ระเบยีบ หาพลอย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070807015854 07819

นาย สลติร สนทิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070807015861 07819

น.ส. ทอน ใหมจั่นทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070807017079 07819

นาง นารี ทนิโนรส 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2545 67070807017080 07819

นาง บญุเพ็ง วาระเนตร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2552 67070807017938 07819

นาง ไสว คําแอด 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2550 67070807018959 07819

นาง สมบรูณ์ ทันตา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070807024161 07819

นาง สมสนทิ จํานงคศ์รี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070808008197 07819

นาง บญุสมา โขโลจวง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2539 67070808008216 07819

นาย ยาก นอ้ยโนนทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2537 67070808008217 07819

นาง วาสนา ดว้งทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070808008262 07819

น.ส. สบุรรณ นอ้ยโนนทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2541 67070808015761 07819

นาย ทองแดง มุง่เลยีบกลาง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2549 67070808015770 07819

นาย ประจักร กอ้นคํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2549 67070808015771 07819

นาง สํารวย นอ้ยโนนทอง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2546 67070809000211 07819

นาง จรรยา สงกลา้หาญ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070809000416 07819

นาง เพ็ญนภา ผารม 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2535 67070809008215 07819

นาง เสด็จ พรมมาวัน 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2547 67070809010350 07819

นาง สายทอง แซอุ่น่ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2546 67070809015272 07819

นาง หนูกาญจน์ รปูคํา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070809015277 07819

นาง แป้งหอม จันทะคํา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2557 67070809015281 07819

นาง กญัญารัตน์ ศริแิข็ง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2548 67070809015756 07819

น.ส. สวุมิล โคนเหลอืงทอง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทา่ดี 2558 67070809024660 07819

นาง นารี สงิหารักษ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070901008118 07820

นาง สมาน บัวเพชร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008165 07820

นาง ลําดวน กลุมล 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008281 07820

นาง สกลุ ไพสฐิสวัสดิ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008282 07820

นาง เจยีมใจ ดจีอม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2544 67070901008335 07820

นาง ประพมิพรรณ์ ลาสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2527 67070901008339 07820

นาง บัวเลยีน สารคํีา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008340 07820

นาง สําเภา บญุทอง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2535 67070901008341 07820

นาง สมพงษ์ กองมล 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008342 07820

นาง คําจันทร์ พึง่ตน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2534 67070901008343 07820

นาง บญุเพ็ง แกว้สา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008347 07820
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นาง หนูคลา้ย ไพรแกน่ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008350 07820

นาง ทองคํา มลูทาดี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008351 07820

นาง บญุมณี จันวัตร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008352 07820

นาง สนุก แกว้กก 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2527 67070901008354 07820

นาง ศรี กองคํา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008355 07820

นาง วรรณา ลาสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901008356 07820

นาง สงวน ขันแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008373 07820

นาง กองแกว้ กองมล 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070901008376 07820

นาย บญุเลีย้ง กางพรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070901009703 07820

นาง สําเนียง สวาสดธิรรม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2551 67070901009914 07820

นาง สดุใจ เรอืนขํา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2546 67070901009917 07820

นาง ขวัญจติ สยีับ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2548 67070901011672 07820

นาง ประดับ กนัเย็น 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070901011673 07820

น.ส. วันเพ็ญ มนีนท์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070901011675 07820

นาง บัวทอง พุฒนาค 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070901011677 07820

นาง ประจบ มนีนท์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070901017550 07820

น.ส. วรัญญา กองมนต์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070901017573 07820

นาย สวุัตร ออ่นศรี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2555 67070901020714 07820

นาง พรดารา จันทิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902000141 07820

น.ส. กมลชนก ทองมขุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070902007638 07820

นาง หนูขดี บญุเรอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008066 07820

นาง บญุเลง ศรแีสวง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008280 07820

นาง พยอง ยางออ่น 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008309 07820

นาง ไสว อนิพล 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008311 07820

นาง บญุมา อํานาจ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008316 07820

นาง ถนอม หนองบัว 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070902008317 07820

นาง สงค์ คําภู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070902008319 07820

นาง ละมัย แขกตอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070902008323 07820

นาง สมัฤทธิ์ มคีณุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2544 67070902008374 07820

น.ส. สทุนิ ศริสิม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2551 67070902009919 07820

นาง ปราณี พรมบญุมี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070902009921 07820

นาง ทองหยาด ศรพรม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070902009922 07820

นาง บญุเพ็ง แสนจําลา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011678 07820

นาง ลันดร จติรออ่นนอ้ม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011679 07820

นาง สมศรี ทองหมู่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011680 07820

นาง พศิมัย ดมีลู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011681 07820

นาง คํามลู พรหมมนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011684 07820

นาง มัณฑนา ทองยอ้ม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011685 07820

นาง อรณุ ขันยศ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902011689 07820

นาง บัวเรยีน ศริสิม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902015438 07820

นาง บัวขาว ประสทิธกิร 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070902015491 07820

นาง จไุรรัตน์ กองมนต์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070902017635 07820

นาง สรุพีร นอ้ยยาโน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070902017639 07820

น.ส. องัคณา ดัน้ไพรสน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070902017641 07820

นาง สมหมาย ชานอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070902017644 07820

นาง บญุเลศิ กระฐนิทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2555 67070902020715 07820

นาย พรม เภา้หอม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2556 67070902022591 07820

นาง แกว้มณี พันผง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070903008279 07820

นาง ภญิโญ จันจติร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2543 67070903008292 07820

นาง บัวผัน นุประพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008293 07820

นาง สมบัติ แสนบญุศริิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2535 67070903008294 07820

นาง คนงึนจิ ศรสีงัข์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070903008298 07820

น.ส. สมจติร เมอืงหา้ว 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008300 07820

นาง นัด วันไชย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008303 07820

นาง สงัเวยีน วันไชย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070903008304 07820

น.ส. จดี วันแตง่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008321 07820

น.ส. หลอ่น เงนิมี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008322 07820

นาง ประยงค์ จันทห์บี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070903008370 07820

นาง เครอืวัลย์ บงแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2537 67070903010327 07820

นาง อําไพ หลอ่บญุรอด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011690 07820

นาง คําพลอย เอีย่มสอาด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011692 07820

น.ส. เจรญิศรี เมอืงหา้ว 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011694 07820

นาง บัวเรยีน หลอ่บญุรอด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011695 07820

นาง กรรณกิา เจ็กอยูจ่รงิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011698 07820

นาง ลุย้ เณระมา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011699 07820



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง มนัสชยา เพิม่รัก 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070903011701 07820

นาง พมิพา นวลเกตุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017091 07820

น.ส. หนูนา ยิม้แฟน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017116 07820

นาง ดาวรุง่ เต็มตาชืน่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017658 07820

น.ส. ทัศนีย์ พรมมาก 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017706 07820

นาง พรวลัย พมิภา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017708 07820

นาง ทองคํา สทีา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017709 07820

นาง ศรพีร คํามั่น 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070903017710 07820

นาย หลักชยั กองแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070903024135 07820

นาง สําเนียง เฟ่ืองจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070904008273 07820

นาย อํานวย สสีวย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2540 67070904008274 07820

นาย สมพงษ์ สงัวาลยเ์ดช 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2541 67070904008291 07820

นาง กาหลง คําสนุทร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070904008332 07820

นาง จํารัส ศรสีมัย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070904008333 07820

นาง สมศรี ฟักเมฆ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070904009926 07820

นาง ประสม คุม้นุ่น 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070904009927 07820

นาง ยพุนิ คงอยูน่าน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070904017598 07820

น.ส. ถวลิ วังสําเภา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2555 67070904020717 07820

น.ส. ทองสขุ พันธม์าก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2555 67070904020716 07820

นาย ธงชยั ทองจลุละ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2556 67070904022422 07820

นาง ศศวิรรณ ศรทีอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070904024136 07820

นาง สมหมาย พรมเดช 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2551 67070905008275 07820

นาง สมบญุ แกว้คงเถาว์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008336 07820

นาง ทัศนีย์ จันทรผ์อ่ง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008337 07820

นาง ประกอบ กงผัน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070905008349 07820

นาง นงนุช แกว้แกมทอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008357 07820

นาย บญุหนา บตุรพระโรจน์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2539 67070905008358 07820

น.ส. ขวัญใจ ผึง่ผาย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008359 07820

นาย แสงจันทร์ โพยนอก 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2539 67070905008360 07820

นาง สาว วงษ์ษา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2540 67070905008361 07820

นาง สมุาลี ประสทิธกิร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070905008363 07820

นาย ปัดตา บาสี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008365 07820

นาง บญุมี บรรจง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905008375 07820

นาย บญุมา พรมสาย 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2527 67070905009825 07820

นาง จําปา สงทมิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070905009883 07820

นาง อรณุ คําเกดิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2546 67070905009895 07820

นาย วรีวัฒน์ ขวัญกลุ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2530 67070905009928 07820

นาง เนตรนพศิ โพธสิตัย์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070905009967 07820

นาง สําเรงิ แสงทอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070905009968 07820

นาง สมุามาลย์ จุย้โต 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2547 67070905009969 07820

น.ส. วรศิรา อนิสอน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070905017129 07820

นาง ประกอบ ธรรมมาคํา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070905017636 07820

นาง ดใีส กองมนต์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070905017637 07820

นาย วทิลู เทีย่งธรรม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070905017643 07820

นาย สงัเวยีน มามาก 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070905017651 07820

นาง ละอองดาว โยธาจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2555 67070905021739 07820

นาง นติตยา ปัตตะโส 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2556 67070905022421 07820

นาย ขนุทอง องิทอง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070906008283 07820

นาง จรีภา หสันัย 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2545 67070906008284 07820

นาย ทวปี เพชรหงษ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2538 67070906008286 07820

นาย สญัญา เหนิชยัภมูิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070906009977 07820

นาง ลําพรวน บาทบํารงุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070906011702 07820

นาง อบุล ฉ่ําแสง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070906011703 07820

นาง ประมวล กนัศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070906015968 07820

นาง ลําพูล แชม่ตระกลู 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017536 07820

นาง ดวงมณี ดาวเรอืง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017541 07820

นาง ลําดวล สนัุนตา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017542 07820

นาง หน่อย รมเย็น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017555 07820

นาง ดวงเดอืน ออ่นศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017571 07820

น.ส. สํารวม เพชรเย็น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070906017632 07820

นาง ยพุนิ กนัศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2554 67070906020081 07820

นาง อไุร มชีอบธรรม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2554 67070906020084 07820

นาย วรรณชยั แสนพันธุ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2556 67070906022424 07820

นาง เบญญาภา หลา้นอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2535 67070907008278 07820

นาง กองสี โพธิท์อง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070907008306 07820
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นาย ธณกรณ์ ภาพสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2551 67070907008324 07820

นาย ธนพัต บญุชติ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2542 67070907008325 07820

นาง วไิลพร บญุเพ็ง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011704 07820

นาง กญัจนา กงกอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011705 07820

นาง ละเอยีด ชยัชมภู 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011706 07820

น.ส. ธัญญา แสงกนัยา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011707 07820

นาง บังอร มกุคสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011708 07820

นาง ทองหลา่ย พันอะ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011710 07820

นาย สลัก จันทรท์พิย์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907011712 07820

นาง จันทรด์า กงกอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2549 67070907015938 07820

นาง ภัณฑริา บัวโฮม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017654 07820

นาง นชิาภา จันทรโ์ท 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017655 07820

นาง กิง่แกว้ ภักดี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017656 07820

นาย ประสทิธิ์ หบีแกว้ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017663 07820

นาย ถวัลย์ แกว้มะณี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017664 07820

นาง วงเดอืน อดุทา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070907017707 07820

น.ส. พรทพิย์ เดชนุกลุ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070907023809 07820

นาง มานติย์ คัญทะทรัพย์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070908004949 07820

น.ส. นุจจรนิทร์ สขุดา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2552 67070908017593 07820

น.ส. เพยีงใจ สขุดา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070908020082 07820

น.ส. ทพิวัลย์ สขุดา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2554 67070908020083 07820

นาง เหลยีน ทรัพยพ์ร 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2556 67070908022159 07820

น.ส. จันทมิา ชยัศรี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070908024134 07820

นาง สมควร ไมส้งู 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา 2557 67070908024137 07820

นาง แสง เพ็งแดง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2527 67071101008482 07821

นาง สภุี พรมรักษา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2532 67071101008504 07821

นาง คําผอ่น ศรินิอ้ย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071101015403 07821

นาย ประสทิธิ์ ผยุมา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071101015407 07821

นาย ตุน่ ทานะมัย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2548 67071101015552 07821

นาง รัชนี ไอทา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071101017878 07821

นาง ยพุนิ จันทักษ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071101017882 07821

นาง อรณีุ จันทรก์นั 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071101025605 07821

นาย สําเนียง เครอืคํา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071101037551 07821

นาง เฉลยีว ศรเีรอืงเดช 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2530 67071106008472 07821

นาง พยอม พรมดว่น 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2536 67071106008512 07821

นาง ระเบยีบ ชาชํานาญ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2521 67071106008514 07821

นาง ประดับ ชาชํานาญ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2525 67071106008517 07821

นาง สดุใจ นกเตา้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2530 67071106008522 07821

นาง จันแรม ชาตสิวุรรณ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2549 67071106015620 07821

นาง พเยาว์ ไชยพรมมา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2549 67071106015634 07821

นาง สดีา คชคลีี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071106025599 07821

นาย สมเหมาะ กงถัน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071106025601 07821

นาง สนอง สทุธปิระภา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071106025602 07821

นาง ประภาพรรณ ชะเมยี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071106025604 07821

นาย ธวัช ไกยะแจม่ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071106038068 07821

นาง ถาวร สสีวย 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071106038069 07821

นาย ประหยัด วงษ์คําอดุ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2530 67071108008542 07821

นาง ดาวผกา เหลา่สงิลา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071108015918 07821

นาง พมิใจ บางทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071108015919 07821

นาง ทองพูล ปะวะเค 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071108015922 07821

นาง ศริรัิกษ์ ดวงจันทรแ์ดง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071108015924 07821

นาง บัญญัติ งามดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071108025597 07821

น.ส. ชตุกิานต์ สารผีล 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071108025600 07821

นาง สมคดิ นารดิลาด 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071108037553 07821

นาง จํานงค์ ราชติง่ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071108037905 07821

นาง เข็มทอง ผา่นคํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071108037906 07821

นาย ถนอม บงึมาร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2530 67071109008507 07821

นาง อไุรวรรณ์ สวัสดิน์ะที 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071109008509 07821

นาง พาด พระชยั 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2544 67071109008510 07821

นาง ยนต์ ฮอ้ยปัด 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071109009367 07821

นาง อรัญญา ตางจงราช 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2531 67071109009632 07821

นาง สมุาลี โคตรหานาม 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2536 67071109009633 07821

นาง จันทรฉ์าย ทับสขุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2536 67071109009635 07821

นาง ดวงใจ นอ้ยยพุา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071109011100 07821

นาง ประนอม สาราช 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2549 67071109015925 07821
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นาย เต็ก มุง่งาม 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071109015927 07821

นาง บญุเลดิ ศรกีวนชา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071109017897 07821

นาง หวาย เหลา่อนั 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071109017900 07821

นาย พยน ศรเีนตร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071109017903 07821

นาง แกว้ใจ พาลโคตร 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071109025606 07821

น.ส. ขวัญใจ สสีวย 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071109025607 07821

นาง เพ็ญศรี คําสงิหน์อก 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071109037552 07821

น.ส. ไอลดา สนทิไทย 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2561 67071109038390 07821

น.ส. สรุมีาศ ทวขีวัญ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2561 67071109038391 07821

นาง ดาวเรอืง มากเขยีนไป 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071201000334 07822

นาง บญุมี สายคําตา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071201006575 07822

นาง จํารัส แกว้กลนื 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071201006591 07822

นาย น่าน ทองงา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071201006596 07822

นาง สําลี พรหมบญุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071201006647 07822

นาง รอด กองคํา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071201008553 07822

น.ส. เหลีย่ม ยอดเกตุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071201008554 07822

นาง แกว้ลนุ ธงชยั 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071201008555 07822

นาง แดง นวลเพชร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071201008556 07822

นาย มานัส ปันตะราศรี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071201008557 07822

นาง กนัยา สาโพธิ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071201008558 07822

น.ส. เพชร เชือ้ชาติ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071201008559 07822

นาง ประดับ วันแตง่ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071201008560 07822

นาง บญุชว่ย แกว้แกมทอง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2546 67071201008562 07822

นาง บญุคอย มนิตะขัด 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071201008563 07822

นาง ปารชิาติ กางทอง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071201008566 07822

น.ส. ราตรี ยอดอานนท์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071201015349 07822

นาย บญุยัง ละออ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071201015368 07822

นาง จําปี ละออ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071201015394 07822

นาง ลําจวน บญุมี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071201015623 07822

น.ส. นาตยา กนัหา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071201015627 07822

นาย สามารถ นุชพุ่ม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071201021464 07822

น.ส. พัชรนิทร์ พรหมจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2558 67071201024643 07822

นาง สมัฤทธิ์ สาลี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202000311 07822

น.ส. น้ําฝน ลพเมอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202000326 07822

น.ส. ปณศิรา ครองสนิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071202000415 07822

นาง สมัย สทุาเนตร 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202000444 07822

นาง วันเพ็ญ กณัหาวรี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071202006471 07822

นาง สมพร ออ่นละมลู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071202009637 07822

นาง เฉลยีว แสงสวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071202009816 07822

นาย ศริะกร งามบญุสฤทธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071202013120 07822

นาง สายันต์ พรหมบญุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202013126 07822

นาง สายยนต์ รัตนภักดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202013184 07822

นาง ดาวเรอืง บัวทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202014523 07822

นาย วสิตูร ลพเมอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071202014525 07822

นาง สมหมาย บญุนํา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071202014527 07822

นาย สมยศ ออ่นละมลู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015258 07822

นาง เอือ้มเดอืน ดว้งหรัิญ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015259 07822

น.ส. สมบัติ ฮดโท 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015264 07822

นาง ฉลวย แสงจันทร์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015265 07822

นาง ขวัญเดอืน นาควโิรจน์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015266 07822

น.ส. มกุดา ถมยา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015267 07822

น.ส. กลบี ลพเมอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015268 07822

นาง จนี ชว่ยไทย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015271 07822

นาง กหุลาบ ลพเมอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015275 07822

นาง สมบรูณ์ ศรคีรนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2548 67071202015323 07822

นาย ชยัยทุธ ยศรุง่เรอืง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015324 07822

นาย สําราญ สาลี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015327 07822

นาง สมพษิ สงัขท์อง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015330 07822

นาง อดุม สมบนิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015332 07822

นาย วไิล เทยีนชยั 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015334 07822

นาง วนดิา ไหมสกลุ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015337 07822

น.ส. เพชรรุง้ ฉมิจนี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015341 07822

นาย สําราญ พันจันทรด์ี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071202015343 07822

นาง วราภรณ์ ประเสรฐิผล 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071202019033 07822

นาง มะลิ จันนาม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071202019099 07822
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น.ส. เกศรินิทร์ ทรัพยะเกษตรนิ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071202021466 07822

นาง สมจติร ฝักฝ่าย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071202024115 07822

นาย สามารถ บญุนํา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071202024116 07822

นาง ปรณิยา พันธุก์าศ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2558 67071202024641 07822

นาง ถนอม กอ้นใหญ่ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071203001672 07822

นาง วไิลลักษณ์ ขันตทัีน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071203006438 07822

นาง สําอางค์ สงัสขุแท ้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071203006445 07822

นาย บญุตา ปรุสิงัข์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008544 07822

นาง เทยีม แกว้แกมทอง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008597 07822

นาง รัตตยิา สาสงูเนนิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008598 07822

นาง แดง เมอืงคลา้ย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008599 07822

นาง บัวไร วังครีี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071203008601 07822

นาง อรณุ สขุขํา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008603 07822

น.ส. แสงเทยีน ถมยา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071203008612 07822

นาง พรวน ทับจ่ัน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071203009775 07822

นาง ประภัทร กลา้หาญ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071203014535 07822

นาย แสวง ศริิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071203019036 07822

น.ส. ดาวรุง่ อยูรั่กษา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071203019037 07822

น.ส. จันทรา จมุพศิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071203019038 07822

นาง อมรรัตน์ บญุกลอย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071203023811 07822

นาง อรทัย กองไตร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071204000282 07822

นาย สมบัติ สาเมน่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2540 67071204008546 07822

นาง ทองพูล ปานแสง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008570 07822

นาย สําอางค์ สดีายอด 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008577 07822

นาง ใกลรุ้ง่ แกว้รัดดา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008579 07822

นาง สวุรรณ์ หลวงขัน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008584 07822

นาง จฬุา ศรหีาบตุร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008611 07822

น.ส. มารยี์ กองไตร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071204008613 07822

นาย ภาณุกติติ ศรอีอ่น 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2548 67071204014545 07822

นาง แสงเดอืน ธงชยั 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071204019040 07822

นาย ประมาณ ปลอดภัย 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071204019041 07822

น.ส. ทพิวรรณ แสนมะฮงุ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2554 67071204020272 07822

นาง ทองดี คําสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071204022845 07822

น.ส. รนิทพิ ทองมาก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071204023446 07822

นาง วาสนา ชมพุก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071204023447 07822

น.ส. นภาพร อนิทรก์ลม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2559 67071204025356 07822

นาง มลวีรรณ์ มณฑาจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2559 67071204025567 07822

นาง วันเพ็ญ แซโ่คว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071205000097 07822

นาง วาสนา ประครองทอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071205008545 07822

นาง โสภี ไชยคํา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071205008572 07822

นาย แสวง ฮยุสวง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071205008573 07822

นาย สง่ ลอ่งทอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071205008574 07822

นาง คําปุ่ น แมน่ดาว 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071205008581 07822

นาย สมพร ทองประดษิฐ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071205008606 07822

นาย เสวย ขนุเกลีย้ง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071205009842 07822

น.ส. ละเอยีด อนิธปู 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071205014616 07822

นาง นพ ฤกษ์เมอืง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071205017998 07822

นาง ณาตยา สารคํีา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071205018009 07822

น.ส. ทักษ์ทมิ สง่ศริิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2555 67071205021454 07822

น.ส. นงครั์กษ์ เสรมิเผอืก 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071205021459 07822

นาง ครองทรัพย์ สวัสดิน์ะที 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071206008585 07822

นาง สภุาวดี คําวเิศษ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071206008586 07822

นาย ชอ่ ปรางศรี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2540 67071206008587 07822

นาง เชงิ สกลุนี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2541 67071206008588 07822

นาง เจรญิสขุ ประเสรฐิผล 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071206008591 07822

นาย ศรชีาติ บญุประดษิฐ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071206009843 07822

นาย ผลาสนิ เขยีวสน่ัน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071206009845 07822

น.ส. กนัยากร พงษ์วเิศษ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071206022430 07822

นาง น้ําเงนิ นลิสนธิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071206022432 07822

น.ส. นวลจันทร์ บญุรุง่ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071206022433 07822

นาง อนิทรง พูนเสมอ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071206024117 07822

นาง มาลี กลุกิง่ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071207000546 07822

นาง บญุหลาย จันทรเ์งนิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071207000563 07822

นาย มนัส กนัยาประสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2541 67071207008592 07822

นาง แกว้ คําเขนิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071207008602 07822
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นาง บัวฝัก กงเหนิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071207008604 07822

นาย จ๊อด หอมนอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2538 67071207008608 07822

นาง วันเพ็ญ กิง่ภาพ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2541 67071207008609 07822

นาง วาสนา ศริปัิญญา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071207009846 07822

นาง ราตรี แสงจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071207009847 07822

นาง วันนา คําเขนิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071207010601 07822

นาง กญัญา มณีกาศ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071207014619 07822

นาง เจยีงคํา บัวบาน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071207014784 07822

นาง ราณี กลุกิง่ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071207014785 07822

นาง เสรมิศรี กจิประเสรฐิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2550 67071207014820 07822

นาง เยาวมาลย์ บญุประเสรฐิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071207014822 07822

นาง คําตัน กดิว่น 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2550 67071207014826 07822

นาง ผาณติ ปรอยกระโทก 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2550 67071207014832 07822

นาง สกุญัญา สขุธเิวช 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071207014836 07822

นาง จฑุาทพิ ศรเีอม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071207014837 07822

นาย สํารวย ถาวร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2554 67071207020273 07822

นาง นลนิ สวุรรณ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2558 67071207024644 07822

นาง สายใจ แสงสวา่ง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071208008550 07822

นาง พศิเพลนิ คงดโีลกาภวิัตน์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071208008576 07822

นาย อทัุย มั่นทอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071208008578 07822

นาย ถวลิ ทองบตุรดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2544 67071208008580 07822

นาง สํารวย มานันท์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2540 67071208008594 07822

นาง สมัฤทธิ์ กดิว่น 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2540 67071208008595 07822

นาง พัชรนิทร์ จันทรแ์สงศรี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071208008596 07822

นาง นงลักษณ์ ใจแกว้ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071208009850 07822

นาง พลิม ทองสกุงาม 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071208009851 07822

นาง ประนอม มลูทรัพย์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071208009852 07822

นาง จริาภรณ์ จันทาลนุ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071208009853 07822

นาง สม้ลิม้ เรอืงดษิฐ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071208009857 07822

นาง มานะ จลุพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2541 67071208010603 07822

นาง สมมาศ เอีย่มคุย้ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071208014854 07822

นาง พศิมัย ป่ินประยรู 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2551 67071208014855 07822

นาง อมรรัตน์ ทองบตุรดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071208018015 07822

นาง เสาวนีย์ สง่กรม 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071208018016 07822

นาง ทภิา อนิทรเ์จรญิ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071208018017 07822

นาง เพลนิตา ทองบตุรดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071208018019 07822

นาง วาสนา นามวงษ์ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2548 67071209000129 07822

นาง เสาวภาพ เสน่หร์อด 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071209008564 07822

นาง ปัทมา บญุนก 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071209008567 07822

นาง สายบัว ขําหลอ่ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2543 67071209008568 07822

นาง เพ็ญณี พันธุช์า้ง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2545 67071209008569 07822

นาง พยงค์ พันธุช์า้ง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071209008571 07822

น.ส. เบญจวรรณ์ หลงใจคอย 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071209009858 07822

นาย วรีะ ขันธวัฒนา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2552 67071209018021 07822

นาง สมบัติ ทับทมิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071209019070 07822

น.ส. ระวพัีนธุ์ โลทมิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071209019071 07822

นาง สดุใจ พรหมบญุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071209022426 07822

น.ส. ไฉน ทับทมิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071209022847 07822

นาง สมพร ชมพัฒนา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2558 67071209025035 07822

นาง สมหมาย ครฑุอนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071210002724 07822

นาง นภาพร สขีาว 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2542 67071210002725 07822

นาง ลกูจันทร์ ทานะมัย 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071210002726 07822

นาง มา มฤีทธิ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2539 67071210002727 07822

นาง สวา่น โพธิส์วุรรณ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2540 67071210002731 07822

นาง นงนุช เจ็กเมอืงไทย 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071210002735 07822

นาง แสง กองบญุมา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2547 67071210009863 07822

นาง ชมเสน สมพงษ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2549 67071210013143 07822

นาง เดอืนทดิา โสรวัลย์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071210019073 07822

นาง วันเพ็ญ นามมว่ง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2553 67071210019080 07822

นาย บญุรวม ทองอยู่ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2556 67071210022427 07822

น.ส. องัคณา ระดมสขุ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2557 67071210024118 07822

นาง สวาท ควรประดษิฐ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยางงาม 2558 67071210024640 07822

นาง กรวกิาร์ จํารญู 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301008623 07823

นาง เดอืน ทติะ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301008638 07823

นาง นงคราญ กนักมิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071301008639 07823
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นาง วราภรณ์ ขะมานาม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2539 67071301008644 07823

นาย อํานวย กองเงนิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301008646 07823

นาง ดวงเดอืน จันทะโคตร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301008661 07823

นาง ทองสา ทองดี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2540 67071301008662 07823

นาง ธัญญาพร ใสไหม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301008663 07823

นาย ประมติร ทองจนี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2545 67071301008664 07823

นาง พมิพา คํามานติย์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071301008665 07823

นาง เกษแกว้ พรมดวงสี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2543 67071301009636 07823

นาง รัศมี บญุปัน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2550 67071301013576 07823

นาย อํานวย สงกา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2548 67071301013643 07823

นาย ทักษิณ แสนทิ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2551 67071301013646 07823

นาง ฉันทนา แสงบญุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2553 67071301019119 07823

น.ส. จันทรแ์รม แกว้แจม่ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071301022707 07823

นาง สายยวน ใสไหม 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2559 67071301025766 07823

นาง จันทน์พมิพ์ โพชะไว 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2544 67071302008630 07823

นาง พมิ บญุแจง้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071302008634 07823

นาง จรินันท์ สอนสภุาพ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071302008675 07823

น.ส. กนกพร กนัทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071302008681 07823

นาง เกษร กาบแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2553 67071302018933 07823

นาง สภุาพร เรท่า 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2553 67071302018940 07823

น.ส. ทพิรัตน์ บาทขนุทด 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071302020744 07823

นาย ปรชีา เรท่า 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071302020785 07823

นาย อภชิาติ โพชะไว 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071302023919 07823

นาง วรัิตน์ เพ็งสมบรูณ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071302037572 07823

นาง สมจติร เขือ่นแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2542 67071303008619 07823

นาย เสาร์ สคุงเจรญิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071303008643 07823

นาง หนูแดง โสประดษิฐ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071303008652 07823

นาย เสนาะ หาญกลา้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2540 67071303008657 07823

นาย คําแพง ษรจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2540 67071303008660 07823

นาง กนกพร ทานะมัย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2544 67071303008669 07823

นาย สชุาติ ขนุอนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2544 67071303008671 07823

นาง นฤมล พันโภคา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2547 67071303009640 07823

น.ส. ปราณี แสงเศวต 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071303020726 07823

น.ส. สภุาวดี องัโครัมย์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071303021209 07823

นาง เหมอืนฝัน กนัยาประสทิธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071303021211 07823

น.ส. เนตรนภา ธงภักดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071303023488 07823

นาง จงกลณี วงษ์วัฒนะ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071303023489 07823

นาง ณัฎฐณชิา กรณุา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071303024112 07823

นาย วรัิตน์ เกยีงมี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2558 67071303024942 07823

นาง สมาน สวุรรณชาติ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2538 67071304008625 07823

นาง บัวจันทร์ กลิน่คุม้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2552 67071304008637 07823

นาย สมยศ ยทุธนา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2539 67071304008658 07823

นาย ไว ้ สธุงสา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2538 67071304009642 07823

น.ส. อนงค์ นันทะพรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2552 40090704037486 07823

นาง บญุเรอืง หาญคํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2552 67071304018935 07823

น.ส. พัทยา โนนสงัข์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071304024105 07823

น.ส. แวว เครอืคํา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2559 67071304025223 07823

นาง วงเดอืน จันทรพ์ลิา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2540 67071305008649 07823

นาง อนุรักษ์ โสประดษิฐ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2547 67071305009648 07823

นาย สมพงษ์ ใคลคลา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2549 67071305013651 07823

นาง สายสงวน พรหมรักษา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2554 67071305019761 07823

นาง ชตุมิา หน่อนาง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2554 67071305019762 07823

น.ส. นภิาพร นอ้ยบตุร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071305020727 07823

นาง หนูเวยีง โสดา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071305020729 07823

นาง ธนัตพร ไชยสรุะ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071305020730 07823

น.ส. นวลชนก โสประดษิฐ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071305022595 07823

นาง สาคร พรมบวช 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071305024109 07823

นาง ธนัสถา โสประดษิฐ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071305024110 07823

นาง สมจติร โสดา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2558 67071305024752 07823

นาง เหลา สมสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2538 67071306008648 07823

นาง ตา้น พลสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071306008670 07823

นาง แต สมสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2540 67071306008677 07823

น.ส. วงเดอืน บตุรพรม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071306008678 07823

นาง เสาวลักษณ์ ทอสา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2559 67071306009720 07823

นาง จฑุามาศ มังคละไพศาล 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2547 67071306009721 07823
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นาง ยพุนิ หมืน่สรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2553 67071306018958 07823

น.ส. ศริรัิตน์ ศรสรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021815 07823

น.ส. สายฝน สขุโฉม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021816 07823

นาย พร สขุโฉม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021818 07823

นาย ประทปี มังคละไพศาล 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021819 07823

นาย สมศักดิ์ พรมดี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021821 07823

นาย ยงคย์ทุ แกว้มี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306021823 07823

นาง บัวลม บรพัินธ์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306022162 07823

น.ส. ปารชิาต์ เครอืคํา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071306023442 07823

น.ส. ประนอม สดุหาญ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2558 67071306024751 07823

นาย เกษมสนัต์ พรรณา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2559 67071306025224 07823

น.ส. จารณีุ ชมุลา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2559 67071306025225 07823

นาง เข็มพร แสงครา้ม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071306038018 07823

นาย เฉลมิ ชืน่พรม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2542 67071307008627 07823

นาง วันดี สวีันนา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2554 67071307019763 07823

นาง มาลัย ไชยพัน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2554 67071307020446 07823

นาง สําราญ สขุคงเจรญิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071307021212 07823

นาง คําเพยีร เมอืงกระจา่ง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071307021824 07823

น.ส. วยิะดา แสงจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071307022163 07823

น.ส. อรทัย ถนอม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071307022704 07823

น.ส. ศริพิร ษรจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071307023443 07823

นาง สวุรรณ์ สายคําติง่ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2557 67071307023459 07823

นาย ไกรทอง วังครีี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2545 67071308008622 07823

นาย เสรี โสประดษิฐ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2544 67071308008642 07823

นาย เพชร บัวรักษา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2545 67071308008672 07823

นาง ชยาภัสร์ บญุทศ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071308009761 07823

นาง ลําดวน โพธิใ์บ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2546 67071308009771 07823

นาง ทองใบ เชือ้บญุมี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2553 67071308014212 07823

น.ส. คําป่ิน เทยีนแพร 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2552 67071308018925 07823

นาง บัวเรยีน โสประดษิฐ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2552 67071308018931 07823

น.ส. อไุรวรรณ กลัยา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2554 67071308020433 07823

นาง พมิพใ์จ คงเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2555 67071308020786 07823

นาง วัชรี พรมชนิ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071308021826 07823

นาง กลัยาภัสร์ บญุทศ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071308021827 07823

น.ส. บญุเรอืง ดปีระสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071308022596 07823

น.ส. นติยา มว่งมี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2556 67071308023444 07823

นาง ลําพงึ สอ่งสวัสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071308038017 07823

น.ส. ดาวลอย ชาตรัิก 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2560 67071308038019 07823

น.ส. สวุชิญา พรมภักดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2561 67071308038419 07823

น.ส. กรรณกิาร์ ก ิง่คํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่ดว้ง 2561 67071308038419 07823

นาง เกศณีิ สขุสาคร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071001008385 11268

นาง รตี พานประศรี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071001008411 11268

นาย เลือ่น จนีะสอน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071001008416 11268

นาง จติรลัดดา ยนตะศาต 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071001008417 11268

น.ส. ธนกิา กนัตะ๊ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071001009837 11268

นาง สําเลา จอฉุย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071001011081 11268

นาง ทองแดง ออ่นตานา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071001013104 11268

นาง กาญจนา เทยีนชบุ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016379 11268

น.ส. เกศนี นาน้ําเชีย่ว 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016538 11268

นาง มณี พรมมา 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016540 11268

น.ส. วราภรณ์ อนิทรส์ละ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016541 11268

นาง โกสมุ ดว้งคําจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016543 11268

นาง จติรา ปาทาน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016544 11268

นาย คําพันธ์ ดว้งมลู 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016546 11268

นาง จําเนียร ศรบีัวรนิทร์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016548 11268

นาง มาลัย อิม่ทรัพย์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001019839 11268

นาง ณัฐนันท์ พรานระวัง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071001020451 11268

นาง สายฝน ลอืชา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071001000307 11268

นาง มณี เทยีรมา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071001000414 11268

นาง สนุทรยี์ ระดมทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071002008380 11268

นาง จําเนียน คุม้ประดษิฐ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071002008382 11268

นาย ประดษิฐ์ แยม้ยิม้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071002008394 11268

นาง เพ็ญ สปุะวา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071002008399 11268

นาย เล็ก สขุแสง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071002008402 11268

นาง นอ้ย โป้ทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071002008437 11268
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นาง ไพบลูย์ ประชาชาญ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071002008448 11268

น.ส. เกษร มสีวุรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017621 11268

นาง อารยี์ เกตชุัง่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017623 11268

นาง อรอมุา ศภุกจิเจรญิวงศ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2557 67071002024284 11268

นาง ณัฐฐส์ริ ิ อาจเสนา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071003008379 11268

น.ส. เรยีบ คชรอด 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071003008383 11268

น.ส. แตงศรี อภัยพัฒน์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071003008404 11268

น.ส. กมิลัง้ พันธพ์งษ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071003008447 11268

นาง พรทพิา คุม้แกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071003010121 11268

นาย สริชิยั จันทรพั์ชรนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071003010149 11268

น.ส. ผอ่งศรี ศรอีนิทร์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001013073 11268

นาย ประพัฒน์ สถานทงุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071001016552 11268

นาง สํารวม นลิขาว 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016686 11268

นาง หนูพนิ การะเกษ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071003016688 11268

นาง สมหมาย ศลิปศรแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016690 11268

น.ส. เสวยีน อนิป่าน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016692 11268

นาง ละเอยีด โกษาจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016693 11268

นาง กลุรภัส รุง่สมัฤทธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016697 11268

นาง วภิา นาคแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071001016860 11268

นาง สําเนียง นาป้อม 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071003017624 11268

น.ส. กนัตนา รุง่สมัฤทธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001018300 11268

น.ส. ณภาภัช เรอืงตาบ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071003019843 11268

น.ส. สชุานันท์ นาคเกตุ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071003020453 11268

นาง เครอืวัลย์ โสประดษิฐ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071003020454 11268

นาง กําไล ดดีศรี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071003020456 11268

นาย สมศักดิ์ โสดา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071004008386 11268

นาง สนิธร ทอ่นทอง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2544 67071004008395 11268

นาง เอมอร หอมแดง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071004008456 11268

นาง ระเบยีบ เสอืดี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071004009886 11268

น.ส. ชวนพศิ อยูอ่าศรม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071004010116 11268

นาง ราตรี ทองยิม้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001013103 11268

นาง พศิวง ภูส่ ี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071004016486 11268

นาง ชลุพีร ศรสีงัข์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071004016662 11268

นาง สอิง้ ทองเผอืก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071001016864 11268

นาง พมิลพรรณ สงัขท์ปี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2549 67071001016865 11268

นาย ทวาย จอนพงษ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071001016869 11268

นาง สายหยดุ กอ้นไขน่ก 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071001016872 11268

นาง จริาภรณ์ จลุพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017627 11268

นาง ชยา ตรพีทัิกษ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071001000746 11268

นาง สมหมาย ตระกลูแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2549 67071001000747 11268

นาง สมปอง พันธอ์าทติย์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071011002685 11268

นาง สําราญ เขยีวเปรีย่ม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2536 67071005008396 11268

นาง บัวสี นอ้ยกอง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2543 67071005008397 11268

นาง ชตุภัิทร สาถติย์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071005010192 11268

นาง สรุนิทร์ เหลาออ่น 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071001016879 11268

นาง ธนธรณ์ แสงอคัรกลุ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016887 11268

น.ส. บษุบากร ยิง่เจรญิอกัษร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016889 11268

นาง รัตนากร ทา่งาม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017629 11268

น.ส. อรัญญา จันทิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017630 11268

นาย ไพรบลูย์ ตามระเบยีบ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017631 11268

นาง สํารวย พรมมาวัน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071005020459 11268

นาย ภาณุพงษ์ ตรแีจม่ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2558 67071005024768 11268

นาง สงัวาลย์ จัตเุวช 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001000283 11268

นาง อไุร สวัสดิน์พรัตน์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071006002694 11268

น.ส. ภัทรานษิฐ์ โพธิม์ณี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071006008378 11268

นาย วันทอง โกษาจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071006008434 11268

นาง สมคดิ จนีประเพ็ชร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071006008435 11268

นาย จํานงค์ รม่พยอม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071006008436 11268

นาง บัวลอย ศรบีรุนิทร์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071006008438 11268

นาง พัชรนิทร์ เข็มทอง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071006008441 11268

นาง สํารวย บญุชนูนท์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071006008443 11268

นาง เฉลยีว โคยามา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071006008450 11268

นาย สมชาย สงูตรง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071006008455 11268

นาย ชมภู วงษ์ดี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071006008457 11268

นาง สดใส รอ้งจกิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071006008460 11268
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นาย หยัน โสประดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071006008461 11268

นาย สวุวิัฒน์ เอือ้สริกิลุ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071006010194 11268

นาง ภัชราภรณ์ ภหูวัไร่ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071006010195 11268

นาง มาลี แสนทน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071006010202 11268

นาง กชณภิา บญุมี 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071006010203 11268

นาง สมบรูณ์ พมิเกษร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071006010204 11268

นาง สภุาภรณ์ ตะกรดุเทีย่ง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001015161 11268

น.ส. สมคดิ โสประดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016469 11268

นาง พวงเพ็ชร โคตรเครือ่ง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016470 11268

นาง สนัุนท์ สงิหนาท 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016472 11268

นาง งามนติย์ ศรเีพ็ญ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016602 11268

นาง บญุสติา ภูป่ระดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016603 11268

น.ส. สวุรรณา คงจํานงค์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016604 11268

นาง ทเุรยีน เอือ้เฟ้ือ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016605 11268

นาง ติม้ บังสงูเนนิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016607 11268

นาง เสมา โอภาส 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016608 11268

นาย ณัฐภัทร กองทรง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016609 11268

นาย เจต ตํานาน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016610 11268

น.ส. บญุชู ผดุผอ่ง 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016611 11268

นาง สภุาพร บญุชู 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016613 11268

นาง วรรณา ปัดภัย 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016614 11268

น.ส. อนงค์ แกว้ขอนแกน่ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016615 11268

นาง สธุารัตน์ รังสกิรรภมูิ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016616 11268

นาย สรัุตน์ รนิทรช์มภู 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2549 67071006019847 11268

นาง รจนา เรอืงเดช 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071006020449 11268

นาง ฉลอง เรยีบจัด 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2531 67071001000252 11268

นาง สมจติร เรยีบจัด 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071007008409 11268

นาง เสงีย่ม สงิหรา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071007008410 11268

นาย สมปอง เนียมถนอม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071007008421 11268

นาย นนท์ เนียมถนอม 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071007008454 11268

นาย สวุรรณ์ จนิดามัง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071007010101 11268

นาง สนุีย์ พระยนืยงค์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071007010113 11268

น.ส. มกุดา นวลศรี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2549 67071001013071 11268

นาย นัส พึง่จาบ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001013096 11268

นาย จํารัส ลาสาร 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2531 67071001013845 11268

น.ส. มนตน์ภา สบืทอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071001014119 11268

น.ส. อมรรัตน์ จนิดามัง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2542 67071001014124 11268

นาง เสวยีน สาดา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071001014129 11268

นาง บัวลี กลัยาประสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071001014131 11268

นาง ภตินัินท์ ยอดดี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071007016622 11268

นาง ขนษิฐา กเีกยีง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071007020493 11268

นาง อารยา ทับทรวง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2556 67071007022611 11268

นาง สมจนิตนา สขุโชติ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2556 67071007022612 11268

นาง บังออน สงิหท์อง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2556 67071007022613 11268

นาง คมเครอื ทองออ่น 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001007624 11268

นาง พัชรนิทร์ เกา้สี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071008008381 11268

นาง นัยนา วงษา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071008008384 11268

นาง ทพิย์ มาญาติ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071008008414 11268

นาย สรุยิะ สดุทํานอง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071008008415 11268

น.ส. บัวเรยีน เกษามลู 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2533 67071008008420 11268

นาย สากล จันทรห์ุน่ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071008008422 11268

นาง แสงเดอืน ทาดว้ง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071008008423 11268

นาย สรุนิทร์ มลูสี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071008008424 11268

นาย จติร ทีร่ะลกึ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071008008425 11268

นาง ทองรนิทร์ แกว้โชติ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071008008426 11268

นาง ยพุนิ มั่นเหมาะ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071008008427 11268

นาง สมจติร อนิจําปา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001013088 11268

นาง มณตภั์สสร เรอืงทรัพย์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071008020461 11268

นาง กาญจนา จันทรท์พิย์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2556 67071008022610 11268

นาย ไพศาล ชนรักสขุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071009008387 11268

นาง กองทอง ขาวดี 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071009008430 11268

นาง พกิลุ วงศอ์ปีุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071009008431 11268

นาง ทองแดง พมิทอง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071009008432 11268

นาย ลว้น ถาวกิลุ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2527 67071009010198 11268

นาง แวน่แกว้ โมราเลศิ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001013081 11268
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นาง ระเบยีบ กา้นพูล 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001013087 11268

นาง ศรรัีตน์ เหรวรรณ 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017634 11268

นาง สมจติร ทองแพง 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071009019850 11268

นาย สนัต์ แสงขาว 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2555 67071009021045 11268

นาง วรนาถ สธุงษา 9 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2557 67071009023828 11268

นาย จริสนิ คลา้ยเรยีน 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2532 67071010002670 11268

นาง สมุารี รปูสม 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071010002672 11268

นาง พมิใจ สมัภาลี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2548 67071010002677 11268

นาย ไพเราะ คงดี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071010002678 11268

นาย สวัสดิ์ วาที 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071010002680 11268

นาย พยัพ จวงจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071010002681 11268

นาย บญุเตอืน จวงจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071010002682 11268

นาย ประเชญิ ป้องทา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2540 67071010002686 11268

นาย บญุสบื ฉุยฉาย 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071010002706 11268

นาย เปรือ่ง คงดี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2523 67071010010111 11268

นาย จรัญ กลิน่กาหลง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071010010112 11268

นาง มงคล จวงจันทร์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001013093 11268

น.ส. จําลอง เสง็เอีย่ม 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071010013094 11268

นาง คําจันทร์ ศริทิรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001016600 11268

นาง สําอางค์ คงดี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001016601 11268

น.ส. ศรไีพร วาจาจรงิ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001016619 11268

นาง ประทปี ปานทอง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071001016621 11268

นาง แพรวพรรณ คุม้เหม 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071010017137 11268

นาง ประยรู เชษฐา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017183 11268

นาย ทวี สงิหแ์กว้ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071010020443 11268

น.ส. อําไพ ชว่งโชติ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071010020464 11268

นาง นอ้ย แนวบตุร 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071011002665 11268

นาง บัวลม ศรบีรุนิทร์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071011002669 11268

นาย สมชาย รัสสะ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071011002687 11268

นาง จํารัส เขยีวเปลีย่ม 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071011002690 11268

นาง นงคราญ สวุรรณชาติ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2541 67071011002692 11268

นาง ผายม บญุหอ่ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071011002708 11268

นาง สมปอง มยีา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071011002712 11268

นาย อตคิณุ ขนุชยั 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071011002713 11268

นาย พจน์ หนิสภุาพ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071011008392 11268

นาย ปรชีา ทองแซง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071011010140 11268

นาง ยพุนิ เกดิแกน่ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2536 67071011010141 11268

นาง อํานวย เสนาขันธ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2535 67071011011096 11268

นาง พฤฒมิาศ วังครีี 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2541 67071001013089 11268

นาย จําลอง ศลิาสะอาด 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071001016474 11268

นาย ฉลวย ปรดีา 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2541 67071001016906 11268

นาง พรพันธ์ จงสริธินวัฒน์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2541 67071001016914 11268

น.ส. ครองขวัญ กณุฑลทอง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016917 11268

นาง นติยา ศรจีติรพงศ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016920 11268

นาย ไพฑรูย์ กว๊ยสวุรรณ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016921 11268

นาง กจิวรรณ ตรพีทัิกษ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016923 11268

นาย สําราญ ขานชยัภมูิ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016928 11268

นาง บษุราคัม สวุรรณศร 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016929 11268

นาง ลํายอง ถอืศลิ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071011017652 11268

นาย สมศักดิ์ หอมสงูเนนิ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017653 11268

น.ส. สมจติร แนวบตุร 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017673 11268

น.ส. เดอืนเพ็ญ ประตอ่ญาติ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071011019854 11268

น.ส. สนัุนท์ พลิาภักดิ์ 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071011020463 11268

นาง ลั่นทม แสงอรณุทอง 11 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2558 67071011024770 11268

นาง กมิหรา่ย จันขนุ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071012002676 11268

นาง นารี วงศพ์รม 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2535 67071012002684 11268

นาง บญุเจอื ออ่นตา 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071012002699 11268

นาง สมทบ เสนนะ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071012002704 11268

นาง รจุริา มุย้แกว้ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071012002705 11268

นาย บญุยัง สกลุหอม 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071012002707 11268

นาง สมหมาย เหรวรรณ์ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2536 67071012010177 11268

น.ส. ชลดิา เสนนะ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016638 11268

นาง สจุนิดา บังสงูเนนิ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016639 11268

นาง เรณู วงศพ์รม 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016640 11268

นาย ประเสรฐิ หอกคํา 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071012019855 11268
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นาย จรัญ ทา้วดี 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001000093 11268

นาย วชิยั ศรวีชิยั 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2534 67071013010188 11268

นาง ขนษิฐา วงษ์สวุรรณ์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071013016482 11268

น.ส. กนัยากร อาจคําพัน 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016496 11268

นาง อทัุย วงษ์ภักดิ์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016642 11268

นาง สมพร ศรโีคตร์ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016643 11268

นาง บัวคํา ดวงศร 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016645 11268

นาง สายยนต์ หนูรอด 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016646 11268

นาง สมลักษณ์ นาคแกว้ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017784 11268

นาย ไพฑรูย์ คํามโีต 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017787 11268

นาง วนดิา หลา้สดุ 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071013020448 11268

นาง วงเดอืน ดพีูล 13 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071013020450 11268

นาง ฉววีรรณ กระจันตะ๊ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071014002691 11268

นาย วันชยั วงศศ์ลิา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2546 67071014002695 11268

นาย ประมวล โตไกรลักษณ์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2539 67071014002696 11268

นาง ลกูอนิทร์ ดนิแดง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071014002697 11268

นาง ออ้ย สาลสีงิห์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2537 67071014002698 11268

นาย บญุเลศิ เนียมหอม 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071014010179 11268

นาง สมพร โตไกรลักษณ์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071014010183 11268

นาย พุฒ สอนคํามลู 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2538 67071014010186 11268

น.ส. แดง สขุนวล 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071014011093 11268

นาย ทองคํา รณุทอง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071014011094 11268

นาง สมบัติ จันทรห์อม 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2556 67071014022609 11268

นาย เอกพล คงชา้ง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016631 11268

นาง สพัุชชา มทีอง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016634 11268

น.ส. พรรณภิา คงตะมะ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016635 11268

นาง ประคอง นราแกว้ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016636 11268

นาง ลําพงึ บญุเพ็ชร์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2557 67071014024064 11268

นาง ประไพ กูก่อ้ง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2558 67071014024456 11268

นาย บญุสง่ ตํานาญ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071015002674 11268

นาง ปานทอง เรอืงสกลุ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071015002703 11268

นาง สมพร แสนลี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071015002714 11268

นาย สยาม จักศรี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071015002715 11268

นาง สองจติต์ คนงาม 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2545 67071015002716 11268

นาง คํามุย่ จันแปลก 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2547 67071015010206 11268

นาง สมคดิ วันดี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016650 11268

นาง จงจติร พันธะนารี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071015019858 11268

นาง ป่ัน ฉันทชาติ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071015019859 11268

นาง มัทนา วันดี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071015020466 11268

นาง นงคนุ์ช เทยีมศร 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071016010117 11268

นาย สเุทพ นนทอนันต์ 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016655 11268

นาง บัวไข จันทรพ์ราง 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2551 67071001016664 11268

นาย ประภาส อาจคําพันธ์ 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2550 67071001016665 11268

นาง บญุศรี เผา่ทหาร 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017858 11268

นาง วาด แกว้ประมลู 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017888 11268

น.ส. สายยวน เชือ้บญุมี 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2552 67071001017893 11268

นาง อรณุกมล สอนผา 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071016019818 11268

นาง ฉววีรรณ สทิธดิา 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071016019861 11268

นาง จันทกานต์ ทอ่นทอง 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2553 67071016019862 11268

น.ส. จันทรา อนิหนัต์ 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2554 67071016020444 11268

นาง อําไพ คําภรีท์ลู 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2557 67071016023610 11268

นาง บังอร บางสาลี 16 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 2557 67071016024307 11268

นาง โสภา มว่งฉิง่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071102000632 11947

นาง สวย นลิาวรรณ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2542 67071102008469 11947

นาง แกว้ อิม่เอีย่ม 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071102008527 11947

นาย จําปี คดอทุร 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2532 67071102008528 11947

นาง บญุเพ็ง แกว้เถาว์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2537 67071102008530 11947

นาย เกษม มว่งฉิง่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2530 67071102008531 11947

นาย สมชาย เขยีวดี 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2540 67071102008533 11947

น.ส. พูน กอนโตน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071102008535 11947

นาง สมพงษ์ สาโพ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071102009554 11947

นาง ประภัสสร วงษ์สา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2543 67071102009555 11947

นาง มะลวิรรณ์ ทองเหลอื 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2543 67071102009556 11947

น.ส. ขวัญดาว จูจั่นทร์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071102014558 11947

นาง ชอ่เอือ้ง ไพเราะ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071102014561 11947



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง ศศธิร แสนหลา้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071102014563 11947

นาง วรศิรา นนทะสนั 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2554 67071102019044 11947

นาย รังสนัต์ มว่งฉิง่ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071102019069 11947

นาง ไพรนิ คดอทุร 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2554 67071102020012 11947

นาง กหุลาบ จงไทย 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2555 67071102021178 11947

นาง ทอง พาบัพ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071103008464 11947

นาย คนงึ ดวงตน้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071103008468 11947

นาย วรัิตน์ กลุเสน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071103008476 11947

นาง บญุไทย ใจดี 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071103008492 11947

นาย ลําพูน ไตรรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2525 67071103008495 11947

นาย กลิน่ ยอดเทยีน 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071103008497 11947

นาง บรรเลง คมแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071103008499 11947

นาย บญุมี จันทกลู 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2543 67071103009565 11947

นาง คํามดุ แกว้อสุาห์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2552 67071103017792 11947

นาง ประนอม ไพเราะ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2554 67071103019046 11947

นาง หลงมา ศรเีมอืง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2554 67071103020173 11947

นาง สายยทุธ สเีพา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2555 67071103021175 11947

น.ส. ปิยะมาท พันอะ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2557 67071103023507 11947

นาง วภิา นวลนลิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071103025354 11947

นาง พมิพ์ หนิทอง 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071103025783 11947

นาง จําปา แสนมี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071104008484 11947

นาย จันทร์ ภแูรศ่รี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2543 67071104009576 11947

นาง จอมฝัน สน้ํีาเงนิ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071104009578 11947

นาง มาลี ทองวร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071104014569 11947

นาย ปรานีต เอีย่มจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071104019047 11947

นาง ทวนัินท์ ยอดเทยีน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071104019052 11947

นาย วรีะ จันโน 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2555 67071104021176 11947

นาง ยพุนิ เจนวถิี 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2557 67071104023508 11947

นาง สมถวลิ องักาบ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2557 67071104023510 11947

น.ส. ประไพ พศิวาท 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071104024443 11947

นาง ชาลสิา แกว้สา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071104024977 11947

น.ส. เพยีงเพ็ญ เหมอืนสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071104024979 11947

น.ส. อบุล นาทองบอ่ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071104038186 11947

น.ส. คชาภรณ์ ชนิะจติร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071104038188 11947

นาง วรรณา พรหมพืน้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071105000108 11947

นาย บัวรี นวลนลิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2538 67071105008471 11947

นาย เพชรนอ้ย กนัยาประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071105008475 11947

นาง พนิรญา วเิศษชยั 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071105008498 11947

นาง มัณฑนา นวลนลิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071105008536 11947

น.ส. พัชรนิทร์ ละคํา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2557 67071105023509 11947

นาง ดวงรัตน์ ไชยราษฎร์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071105019058 11947

นาง สาลกิา คํามลู 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071105019059 11947

นาง สพัุตรา ราศรชียั 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2557 67071105023506 11947

นาง สมหญงิ นันทพล 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071105024445 11947

นาง สมุติา อดุมรักษ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071105024978 11947

นาง รจุรีา ชยัประเสรฐิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2559 67071105025784 11947

นาง พสิมัย ทองนอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2539 67071107008465 11947

นาย สงคราม ประทมุตา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2544 67071107008470 11947

นาง นารี องิทอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071107008493 11947

นาย หลอด อดทน 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071107008501 11947

นาง ออ่นสา ชาบา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2535 67071107008537 11947

นาง สําเร็จ บญุโสดา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071107014609 11947

นาง บญุมี โคกทา่ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071107014613 11947

นาง บญุโฮม วัชรลมิปกรณ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071107019104 11947

นาง อนงค์ เหลา่รอด 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2551 67071107019105 11947

นาง สทุสิา หนิทอง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071107024982 11947

นาย บรรจง ศรเีขยีว 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071107038185 11947

น.ส. นันทะพร จําปาทิ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2560 67071107038187 11947

นาง บญุเจยีม อนิทรพนิจิ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071110000214 11947

นาง คําผอ่น เลศิคอนสาน 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071110000569 11947

นาย หนูเตมิ เกดิสมบรูณ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2545 67071110002720 11947

นาง พัชรา ตุม้ทอง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2543 67071110002722 11947

นาง แกว้ สงิคะ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071110016484 11947

นาง โสน บญุลอื 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2550 67071110016587 11947

นาย คําพัน กอ้นทองมา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2553 67071110019062 11947
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นาง ฉออ้น ศรบีบุผา 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071110024444 11947

นาง ดาวรุง่ ปลืม้ใจ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071110024446 11947

นาย ชาตรี แดงทองดี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2558 67071110024980 11947

นาง ไพรวัลย์ หาญนอก 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2561 67071110038251 11947

นาง กองเวยีง อดุมทรัพย์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 2561 67071110038252 11947

นาง นติย์ วงษ์ภักดิ์ 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070401000387 14070

นาย ประเทอืง แกว้เมอืง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2540 67070401007955 14070

นาย ณัฐพล สงัขทปี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070401007956 14070

นาง เภา กองเขยีน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070401009562 14070

นาย แวว คงพลอย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070401009567 14070

นาง ทองมี กองเขยีน 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070401009583 14070

นาง สดุใจ บตุรศรี 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070401013057 14070

นาย สชุาติ เข็มราษฎร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2548 67070401013604 14070

น.ส. ไพรวัลย์ แดนกาไสย 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070401024132 14070

นาง สมุาลี สายสมร 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070401038221 14070

นาง รัตนวไิล คําแอด 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2560 67070401038220 14070

นาง เพ็ญศริรัิตน์ สงิหท์อง 1 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2561 67070401038443 14070

น.ส. ประไพร แขวงภเูขยีว 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070402000828 14070

นาย วัชระ พรมทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070402007962 14070

นาย บญุมี ทาทอง 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070402008009 14070

นาย ธรีะชยั เขมิขันธ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070402013617 14070

นาง รัชฎาพร เทพแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070402013618 14070

น.ส. วันเพ็ญ ชยัหงษ์ 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2535 67070402013619 14070

นาง สกลุ เกาวจิติร 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070402013620 14070

นาย ปัญญา คําปน 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2530 67070402013621 14070

นาย สมคดิ กดูมนทา 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070402013622 14070

นาง บําเพ็ญ จันทกลู 2 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2557 67070402024133 14070

นาย อดุม แปดทศิ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070403007968 14070

นาย สอน นวนชม 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2532 67070403007969 14070

นาง บังอร ป้องศนูย์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2540 67070403008005 14070

นาง คําฮิง่ นวลชม 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2541 67070403008007 14070

นาย คําภรี์ สขุสวย 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070403009588 14070

นาย เลีย่ม จันทรพ์ุทธา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070403009598 14070

น.ส. เยาวเรศ หาญรักษ์ 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070403009601 14070

นาย สมหมาย กนัหา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2553 67070403018905 14070

นาย กองสนิ จอ้ยจําปา 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2553 67070403018906 14070

นาย หลั่น วชิยัเนตร 3 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070403021208 14070

นาง หนูรัก แกว้วงค์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2531 67070404007953 14070

นาง หอมจันทร์ กระจันตะ๊ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2545 67070404007954 14070

นาง รําพงึ คุม้สวุรรณ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2531 67070404007958 14070

นาง พวงเพชร สขุวเิศษ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2537 67070404007959 14070

นาง บําเพ็ญ คงเกดิ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2537 67070404007960 14070

นาง พรประภา คณุแกว้ออ้ม 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070404013623 14070

นาง ปรานี ใจเย็น 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070404013624 14070

นาง จบ จันทรเ์พชร 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2541 67070404013630 14070

นาย สอ่ย บับพา 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404021812 14070

นาย ราตรี นวลนลิ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404021813 14070

นาย บญุมาก กูก่อ้ง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404021814 14070

นาย ประพันธ์ พลยทุธิ์ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404022710 14070

นาย ขันทอง อุน่แกว้ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404022715 14070

นาย อภศิักดิ์ คุม้สวุรรณ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070404022716 14070

น.ส. ณภัชนันท์ สทิธิ 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070404025357 14070

น.ส. รัตตกิาล เดอืนเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2559 67070404025596 14070

นาย สะไกร นามขันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070405007942 14070

นาย ดําเนนิ ตดิโนน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2539 67070405007949 14070

นาง คําผาง จันทบตุร 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2537 67070405007985 14070

นาง เกลีย้ นวนปัน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2535 67070405007986 14070

นาง มา่น อิม่ทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2538 67070405007987 14070

นาง ประนอม นวนปัน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070405013626 14070

นาง ขันมรา ขวัญมิง่ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070405013627 14070

นาง ออ่นศรี ละลี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070405013628 14070

นาย สมใจ เมอืงคณุ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2553 67070405018904 14070

นาง หนูนัด บญุน่วม 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070405022711 14070

นาย สดุ วรีะขันคํา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070405022712 14070

น.ส. ปวรศิา แกว้ดอก 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2558 67070405024749 14070
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นาย สมเดช หาญรักษ์ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2535 67070412002605 14070

นาย ทวศีลิป์ กงถัน 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070412002608 14070

นาง ลําดวน คุม้สวุรรณ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070412002609 14070

นาง หลงมา สงัขท์อง 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2538 67070412002611 14070

นาย ประสทิธิ์ ขัตตยิะ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2544 67070412002623 14070

นาย ขันตี หมุสนิ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2545 67070412009594 14070

นาย ไพโรจน์ อนิทรไ์ข 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070412013629 14070

นาง ทองใส แกว้เถาว์ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070412013631 14070

น.ส. กติมิา กองเวนิ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2554 67070412019807 14070

นาย สายฝน จันทรช์ุม่ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070412021811 14070

นาย สมชาย ชกัชวน 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070412022713 14070

นาง คําเพยีร เบา้สมบรูณ์ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2556 67070412022714 14070

นาย สมพร คะเชนหาร 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2561 67070412038442 14070

นาง จํารัส ทวนทัย 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2539 67070414007946 14070

นาย ทองพับ คงพลอย 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070414007952 14070

นาง ทองดี คณุแกว้ออ้ม 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2545 67070414007957 14070

นาย สาธติ ลําทะแย 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070414008008 14070

นาย จรนิทร์ ชุม่ชอบ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070414009590 14070

นาง สวุนิ ชุม่ชอบ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070414009592 14070

นาง กมิไล ้ สงัขจ์นี 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070414013632 14070

น.ส. กชวรรณ แสงโสด 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070414013633 14070

นาง ละมลู ลัดดากลู 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2550 67070414013634 14070

นาง บําเพ็ญ นาคง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2549 67070414013635 14070

นาง ทองเขยีน อนิเบา้ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070415000506 14070

นาง จันทรด์ี ราชาวงษ์ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2545 67070415007943 14070

นาย สนิลอง ขวัญเพชร 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070415007948 14070

นาย บผุา เรญิศรี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2546 67070415007961 14070

นาย โอฟิต นวนกาง 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2543 67070415009584 14070

นาย นคิม นวลชม 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070415012592 14070

นาง สมหมาย แสนศกึ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070415013637 14070

นาย ณรงค์ พรหมประเสรฐิ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070415013638 14070

นาง ราวัลย์ ชาญเดช 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2551 67070415013639 14070

นาย คําพันธ์ คงเกดิ 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2547 67070415013640 14070

นาง ทองลวด โยธี 15 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทา่แดง 2555 67070415021091 14070

นาย สมัย แสนเสนา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070505008026 14071

นาง มะลวิัลย์ พมิาน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070505008028 14071

นาย ดาวเรอืง สวัสดี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070505008039 14071

นาย สนทิ อทัุยพศิ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070505008040 14071

นาง วไิล หงษ์รัตน์ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070505008048 14071

นาย อภเิดช ชยัทน 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2535 67070505009540 14071

นาง พัชรี แกว้วันนา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070505009579 14071

น.ส. มณี สมิราช 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2546 67070505013835 14071

นาง เคณติสา ทองหาญ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070505013840 14071

นาง จันทรฉ์าย ละลี 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070505018961 14071

นาง สมบรูณ์ โคตรเวยีง 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070505018962 14071

นาย บญุหลา พรมมา 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070505018964 14071

นาง นัจรนิทร์ พศิผล 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070505021956 14071

นาง นภิาวยี์ กองแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070505023911 14071

น.ส. บัวพา ยบุง้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070506000418 14071

นาย หนูแดง ประเสรฐิสงัข์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070506008020 14071

นาย วราวธุ ศลิปกร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070506008023 14071

นาย มงคล ศลิปกร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070506008024 14071

นาย สมชาย ทะเลรัมย์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070506008463 14071

นาย วชิยั ประเสรฐิสงัข์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070506009707 14071

นาง เดอืน โฮมแพน 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070506013069 14071

นาง ชอบ ประเสรฐิสงัข์ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070506013843 14071

นาง ดอกออ้ย โพแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070506013848 14071

นาง กรทพิย์ บัวบตุร 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070506018965 14071

นาง หนูไท ทรายฮวด 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070506018969 14071

นาย สรุะศลิ ไสวงาม 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070506019315 14071

นาย โชคชยั แสงปรชีา 6 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070506024125 14071

นาย ทมฬิ ไวสวุรรณ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070507008013 14071

นาง สขุข์ พลเรอืง 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070507008015 14071

นาย ถวลิ สวัสประภา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070507008016 14071

นาย ไตรภมูิ เปรมปรี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070507008029 14071
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นาย นพินธ์ ปะกลิาเต 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070507008030 14071

นาย ไพฑรูย์ นาดี 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070507008031 14071

นาง ติว๋ คํารัตน์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070507008032 14071

นาง จําเนียร ระหวา้ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070507008033 14071

นาย ทองดี ชอบสขุ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070507008046 14071

นาย สมาน นามจําปา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070507009887 14071

นาง เกษศรินิทร์ พัวสวุรรณ์ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070507013950 14071

นาง จารวุรรณ สริโิอต๊ 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070507018971 14071

นาง วไิล พลิาดา 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2556 67070507021955 14071

นาย สมศักดิ์ บา้นเป้า 7 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070507037641 14071

นาง สําราญ ศรสีงา่ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070508000560 14071

นาง กญัญา เพ็ชรสมุ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070508001736 14071

นาย สทา้น พรมเหลา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070508008043 14071

น.ส. มนรักษ์ สาเตาะ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070508008047 14071

นาง จําปา เกตแุกว้ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2542 67070508008054 14071

นาย ทวี คณุการ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070508008068 14071

นาง สมจติร ทะเลรัมย์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070508013865 14071

นาง สมปอง ทองแสนคํา 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2548 67070508013870 14071

นาง วัชรา โมห้นองบัว 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070508013875 14071

นาง ปัทมา กวา้งขวาง 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2550 67070508013883 14071

น.ส. มาลัยภรณ์ สมิราช 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070508013885 14071

นาง เกษ สวัสดี 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070508018972 14071

นาง หนูพร อารยี์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070508018973 14071

นาง นุชรา อนันตภักดิ์ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070508018976 14071

นาง สงกรานต์ ภแูซม 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070508023913 14071

น.ส. กาญจนา ทองพรม 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070508024127 14071

นาย โอษฐ โชคเจรญิ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2559 67070508025353 14071

นาง กองเหรยีญ สโีม ้ 8 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2560 67070508037538 14071

นาย ทอง ทองไทย 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070510002632 14071

น.ส. ศลิานี มขุสงิห์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070510002633 14071

นาย ทวี ศริสิวุรรณ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070510002634 14071

นาย แสวง คณุการ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070510002639 14071

นาย หนูอาน ปรุาถานัง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070510009854 14071

นาย เกรยีงไกร ขันแข็ง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070510009862 14071

นาง เอีย่ม พมิพบตุร 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2550 67070510013903 14071

นาย ทองลั่น วงษาสม 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2550 67070510013904 14071

นาง อไุรวรรณ กลัยาประสทิธิ์ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070510018977 14071

นาง บัวลอน นามชาลี 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2553 67070510018978 14071

นาง สกาวรัตน์ ปรุาถานัง 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2554 67070510019827 14071

นาย บญุโจม เฉลมิพาน 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2555 67070510020782 14071

นาง หนูไกร บญุศริิ 10 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2558 67070510024648 14071

นาง จันทรเ์พ็ง แดงนอ้ย 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2550 67070512000133 14071

นาง จันทรเ์พ็ญ เชือ้สาทมุ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070512002628 14071

นาง ทองพาด คันทะวชิยั 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070512002636 14071

นาง สําเนียง อนัทะปัญญา 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070512002638 14071

นาง สพัุนธ์ บัวดี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070512002640 14071

นาย เหรยีญชยั บัวดี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2531 67070512002643 14071

นาง สงวน อาจมนตรี 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070512009869 14071

นาง วไิลย์ ศรบีญุเรอืง 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2547 67070512013907 14071

นาง หนูจันทร์ ใจสําราญ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2547 67070512013909 14071

นาง สทัุต ทัพผา 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2549 67070512013912 14071

นาง พมิพพั์นธ์ บญุศริิ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2550 67070512013913 14071

นาย สวัสดิ์ ทัพผา 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2555 67070512020783 14071

นาง พัชราภา คําพมิพ์ 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070512024126 14071

นาย หาญชยั ทองเหลอืง 12 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2558 67070512024944 14071

นาย ประเสรฐิ ทรายฮวด 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514002629 14071

นาย ออ่นสา ประเสรฐิสงัข์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514002630 14071

นาย สรายทุธ ประหา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514009864 14071

นาย แกว้ พลวี 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2525 67070514009865 14071

นาย สมัฤทธิ์ ตาเมอืง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514009867 14071

นาย อรณุ สทุธปิระภา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514009871 14071

นาย สภุี มัดหา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514013917 14071

นาย ลอง ทหุา 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2541 67070514013935 14071

นาย เฉลยีว พลเพ็ง 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2547 67070514013942 14071

นาง สมบรูณ์ พลคําสงิห์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2551 67070514013949 14071
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นาง เดอืน เยาวเรศ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2555 67070514020784 14071

นาย สรุศักดิ์ ประเสรฐิสงัข์ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2557 67070514023914 14071

น.ส. ทองสกุ วงษ์เอนก 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2558 67070514024647 14071

นาง วาณี ชาวยศ 14 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 2559 67070514025594 14071

นาง บญุหอม จันทะโฮง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040201006383 07773

นาง อนันญา แกว้เขม้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040201006400 07773

นาง ศรนีวล กนัยาประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040201010591 07773

นาง สายคํา บญุประสพ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2542 67040201010592 07773

นาย เกษมสขุ มาสสีม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040201010596 07773

นาง จําเนียร แกว้อํา่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040201010600 07773

นาง ลําดวน กลัยาประสทิธิ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040201010643 07773

นาง ประไพรจติร ศรพีรหม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040201020171 07773

น.ส. ป่ินแกว้ ยอยบบุผา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040201020245 07773

นาย บัวลอย ถิน่ลําปาง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2557 67040201024230 07773

น.ส. วันวสิาข์ แกว้พวง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040201024547 07773

น.ส. สพัุตรา แกว้เจมิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040201025014 07773

น.ส. โศภทิตา ตันตลุา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2559 67040201025863 07773

นาย หยดุ พันเงนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2539 67040202006380 07773

นาย รุง่นรัิน ราชอนิทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2538 67040202006401 07773

นาง เพ็ญศลิป์ ยอยบปุผา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2530 67040202006402 07773

นาย พานชิย์ สายบญุเตยีง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040202006403 07773

นาย สวาง สายคําดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2538 67040202006404 07773

นาย แปว ป่ินนาง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040202006405 07773

นาง หนูเยีย่ม แกว้ยอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2541 67040202006422 07773

นาง ปุ่ น แกว้เหลีย่ม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010644 07773

นาย วรีะศักดิ์ สายบญุเคยีง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2539 67040202010645 07773

นาย แสน แกว้ใหญ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010722 07773

น.ส. ดวงกมล แกว้ใหญ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010723 07773

น.ส. แววดาว แกว้ใหญ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010724 07773

น.ส. อนัชลี ทองเปรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010727 07773

นาย สี วันนาคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010728 07773

นาง สนาย แกว้ยอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010729 07773

น.ส. แพว แกว้วาว 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2539 67040202010733 07773

น.ส. สรัุตน์ แสงหลา้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040202010736 07773

นาย สพุรม กะวน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040202013293 07773

น.ส. สวุมิล แกว้ทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040202013298 07773

นาง คําไฝ วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040202013310 07773

นาง คําภู แกว้วาว 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040202013313 07773

นาง วงเดอืน แกว้เขม้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2552 67040202014345 07773

น.ส. แววมณี แกว้ใหญ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040202020170 07773

น.ส. ญาณกิา แกว้วาว 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040202020244 07773

นาย ป่ิน สายคําดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040202021057 07773

นาง ลําดวน สายบญุเตยีง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040202024697 07773

นาย สวุรรณ แกว้เขยีว 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040202025015 07773

นาง ดอกไม ้ แกว้ขาว 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2522 67040203006397 07773

นาย เขีย่น แกว้เวยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2522 67040203006398 07773

นาย สมัคร กลุเทยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2535 67040203006411 07773

นาย บัวผัน แกว้อํา่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2525 67040203006420 07773

นาง วไิล จันแปลก 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040203010737 07773

นาง อําพร แกว้เวยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040203010738 07773

นาง หนูเรง่ แกว้เวยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040203013323 07773

น.ส. สภุาพ เพชรประทมุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2553 67040203019103 07773

น.ส. สมรู ้ แกว้เจมิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2536 67040204006385 07773

นาย ประพาส แกว้ยม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040204006386 07773

นาง นยิม ไชยวงค์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040204006387 07773

นาง ธัญญาพอน อวดผล 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040204006388 07773

นาง หนูพศิ ทองหลอ่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040204006389 07773

นาง บญุเตมิ สมสะอาด 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204006390 07773

นาง สพุนิ ชยัมงคล 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2526 67040204006421 07773

นาง จันแดง วงคเ์ครอืสอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204010740 07773

นาง บญุหลาย เกยเมอืง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204010741 07773

น.ส. หนูปลาย แกว้แยม้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204010742 07773

นาง ขวัญเรอืน คงยังมั่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204010758 07773

นาง ดวงนภา กนัสะมาโส 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040204013259 07773

นาง พมิพช์นก ราศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040204013331 07773
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นาง ทา้ย มาลาทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204022499 07773

น.ส. ประจมิ ยางสา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040204022501 07773

นาง อรประภา กนัยาประสทิธิ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040204024548 07773

น.ส. ประพศิ สมสะอาด 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040204024550 07773

นาง ทองเขีย่ม โป้สมิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040204025016 07773

นาง ดอกไม ้ บญุเรอืน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2538 67040205006399 07773

นาง อรวรรณ งามทรัพย์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2549 67040205011361 07773

นาง สมัย ทองเป่ิง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2552 67040205013548 07773

นาง รุง่นภา พันธากลู ชอว์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040205013549 07773

นาง เจดินภา ไพแกน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040205020749 07773

น.ส. วลัยพร ศรสีรอ้ย 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040205020772 07773

น.ส. ลลติา ไพแกน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2557 67040205023788 07773

นาย สนใจ พลิากลุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040205037955 07773

น.ส. สดุาพร แกว้แจม่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040205037956 07773

นาย วจิติร แกว้เสรมิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2522 67040206006412 07773

นาง ผอ่งพันธ์ แกว้เพิม่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2535 67040206006413 07773

นาง สะอาด แกว้แยม้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040206006414 07773

นาง ละเมนิ แกว้ยม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2536 67040206006415 07773

นาย บญุกบั แกว้ยม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040206006416 07773

นาง ประทมุทอง แสนสาร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040206009743 07773

นาง ประกอบ แกว้สวุรรณ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2544 67040206010783 07773

น.ส. ธดิารัตน์ ทองสา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010784 07773

นาง คําพอง แกว้ยม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040206010785 07773

นาง บญุเทอืง แกว้เสรมิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010786 07773

นาง วลิัย ธนจักร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010787 07773

นาง ระมาต ขวาวงศษ์า 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010788 07773

น.ส. ชจูติร อนิไข 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010789 07773

นาง ถนอม แกว้ขาว 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010790 07773

นาง ตองเอยีง สราคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010792 07773

นาง อดุร นามนุษยศ์รี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040206010793 07773

นาย สดวก แกว้ยม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2551 67040206014225 07773

นาง มาลัย โฮลบัม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040206020166 07773

น.ส. นันทพร เคนสี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040206020846 07773

นาง ขวัญใจ จําปาออ่น 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2556 67040206022269 07773

นาง กําไร คําพล 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2556 67040206022664 07773

นาง แสงอรณุ แกว้ยม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2559 67040206025864 07773

น.ส. กาญจนา แกว้ศลิา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040206037595 07773

นาง ละหมา่ย พันธพ์งษ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2525 67040207006392 07773

นาง เพชรทอง ทองเจยีก 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2543 67040207006393 07773

น.ส. น้ําออ้ย แกว้แยม้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040207006394 07773

นาง เฉลา แกว้ยม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040207006395 07773

นาง เกตน์นภิา แกว้ยม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040207006396 07773

นาย อํานาจ แกว้เจมิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040207010796 07773

น.ส. สงกรานต์ แกว้ยม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040207010797 07773

นาง คําฝ้าย แกว้เวยีน 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040207010798 07773

น.ส. ทารกิา แกว้ยม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040207014227 07773

นาง กญัญาพัชร แกว้แจม่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2553 67040207019082 07773

นาง สง่เสรมิ แกว้กรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040207020242 07773

นาย อฌัชา ลเิกษม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040207037596 07773

นาย ธวัชชยั สาลเีชยีงพณิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040207037597 07773

นาง รัศมี กลัยาประสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040208006381 07773

นาย วนัิย แกว้ยิม้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2522 67040208006407 07773

นาง บญุยัง แกว้พมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2535 67040208006409 07773

นาง ภริมย์ แกว้ยม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2536 67040208006410 07773

นาย อารัญ แกว้ยิม้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2527 67040208006417 07773

นาง ติม๋ พรมมา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2535 67040208006418 07773

นาง ฐณวรรณ ทองไพร 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040208006419 07773

นาย เปรือ้ง แกว้จันทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2523 67040208010803 07773

นาง กิง่ดาว สาสี 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040208010805 07773

นาย สมหวัง ขยันคง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040208014273 07773

นาง ศรัญญา ป่ินทพิย์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040208020164 07773

นาง แววตา ภูส่วัสดิ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040208020165 07773

นาง กมลเนตร ทองหมอ่ม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2545 67040208022502 07773

นาง หอมหวน แกว้กรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2549 67040208022503 07773

น.ส. สมหวัง แกว้จันทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2557 67040208023789 07773
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นาง บัวเรยีน สารพัฒน์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040208024549 07773

นาง ปราณี เลยีงกาทพิย์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2549 67040209000840 07773

นาง หนูคดิ แกว้เหลีย่ม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2540 67040209006408 07773

นาง สมเพยีร เลยีงกาทพิย์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040209010807 07773

นาย โตมร แกว้เหลีย่ม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2545 67040209010808 07773

นาย บญุสง่ ทองปิก 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2544 67040209010809 07773

นาง สมนกึ วันนะสี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040209010811 07773

นาง วชิติ ตุน่มาลี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2545 67040209010812 07773

นาง บญุริว้ แกว้ยม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2533 67040209010814 07773

นาง เน็ด แกว้เจมิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2549 67040209011436 07773

นาง รัตนา ตุน่มาลี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2552 67040209014277 07773

นาง สําภาส แกว้ยม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2550 67040209014284 07773

น.ส. อานุชรี ตุน่มาลี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040209020750 07773

นาย ทองใหม่ แกว้พวง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040209025017 07773

นาง ไวตรี สายบญุเคยีง 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2536 67040210002058 07773

นาง ทองฮกั ศรแีจง้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040210002059 07773

นาง สกุ บรบิรูณ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2536 67040210002060 07773

นาย เยอื แกว้ใหญ่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2526 67040210002061 07773

นาง น้ําคา้ง แกว้เพยีร 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2542 67040210002062 07773

น.ส. ดับ ทองแทน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2537 67040210002063 07773

นาย บญุสนิ อนิไข 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2526 67040210002064 07773

นาง สายสดุา กะวน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2542 67040210002065 07773

นาย สไีพร ชุม่เฟือย 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2534 67040210002067 07773

น.ส. สภุาณี อุน่เรอืน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2546 67040210010881 07773

นาย สมเพยีร บญุเอีย่ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040210010882 07773

นาย กลัยา แกว้เหลีย่ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040210010884 07773

นาย ประเสรฐิ แกว้กยุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040210010886 07773

นาง สายบัว แกว้แวว 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2547 67040210010887 07773

น.ส. พรพรรณ ทองแทน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040210018760 07773

นาง บญุนัก แกว้แยม้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2553 67040210018761 07773

น.ส. วกิานดา เขยีวปัญญา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2554 67040210020162 07773

น.ส. เยาวลักษณ์ จันทรเ์สน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2555 67040210020847 07773

นาง กญัญาภัค แกว้เขม้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2557 67040210023790 07773

นาง ทองหลาง บญุเอีย่ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2557 67040210023791 07773

นาง นัฐดาวัน แสงหลา้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2558 67040210025018 07773

น.ส. แสงเดอืน แกว้คง 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาซํา 2560 67040210037598 07773

นาง สายรุง้ การกิง่ไพร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2539 67040301000166 07774

นาง สมจติร นันทะเสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2546 67040301000205 07774

นาง ดาหวัน สมบาลใจ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040301000585 07774

นาง รจนา คําอยู่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040301000687 07774

นาง สายัณ บญุเอีย่ม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2549 67040301015132 07774

นาง แตง่ มาลาศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2546 67040301015983 07774

นาง ฟอง จันเขยีน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2535 67040301016074 07774

นาง ปรศินา กลุเกลีย้ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040301016077 07774

นาง เสงีย่ม หาสงิทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040301016078 07774

นาง ผกามาศ กลุกรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040301021154 07774

นาง สมัฤทธิ์ ไชยวงค์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040301021155 07774

นาย วรีภัทร สมบาลใจ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040301021156 07774

นาง เสวยีน มลูผล 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040301021157 07774

น.ส. วันดี กลุกรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040301024533 07774

นาย สพุจน์ ศรสีอน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040301038081 07774

นาง สวา่งจติร กมลเสถยีร 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040302000031 07774

นาง อบุล บญุเมฆ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2549 67040302000583 07774

นาง สมปอง จันทรแ์ปลง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2532 67040302016080 07774

นาย บัญชา แกว้ครอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2545 67040302016083 07774

นาย ปัญญา บญุออ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040302016085 07774

นาง บษุบา กนัเจมิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040302016087 07774

นาย อมร กนัตุม่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2554 67040302020147 07774

นาง ศรภัีทรา อุน่ภู่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040302020852 07774

นาง ทองรักษ์ สงวนสนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040302023119 07774

นาง ทับทมิ กนัเจมิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040302023120 07774

น.ส. คําหลา้ กนัเจมิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040302023121 07774

นาง สําเภา ทองเงนิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2533 67040312016089 07774

นาง จรีะพา กวยคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040312016091 07774

นาง อษพร ภักดสีอน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040312016092 07774
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นาง เสงีย่ม ทองสตัย์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2551 67040312016093 07774

นาง ปรดีา ทองถว่ง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2523 67040312016094 07774

นาง ดาราณี แกว้เพิม่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040312021158 07774

นาง เกศนิี วระจารุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040312023123 07774

น.ส. ภัทราภรณ์ จอมแพง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040312037580 07774

นาง พวงทอง บญุชู 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2550 67040313000094 07774

นาง ปราณี กลุสง 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040313000468 07774

นาง ศรพีมิล แกว้เพิม่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2539 67040313015361 07774

นาง สกุญัญา กนัหา 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2535 67040313016096 07774

นาย สพุจน์ ดารณุรัมย์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2549 67040313016097 07774

นาง ศรินิภา บญุกจิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2535 67040313016099 07774

นาง สมบรูณ์ สองจันทร์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040313016101 07774

นาย สดุใจ กนุโทบ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2546 67040313016103 07774

น.ส. มนัสวรี์ กนุแกม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040313024537 07774

นาย อดศิักดิ์ กนุแกม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040313037581 07774

นาย บญุญฤทธิ์ ทองหมู่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2551 67040301000365 07775

นาย บญุเลง ดว้งทํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2552 67040303018155 07775

นาง อําพร จักรสาน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2552 67040303018156 07775

นาง สพัุตรา บญุเรยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2531 67040304006423 07775

นาง ศศมิา อึง่สวา่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2552 67040304018157 07775

นาง วันเพ็ญ เดชวอ่งไว 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040304023132 07775

นาย เสนห์ แกว้เบีย่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040304025184 07775

น.ส. องัศมุารนิ จันทัก 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040304025185 07775

นาย เลยีบ อนิทรปั์ญญา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040304025186 07775

น.ส. ประกาย สเีสอื 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2546 67040309010538 07775

นาง ธันยมัย วานชิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040309010539 07775

นาง บศุรา สทิธิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040309023131 07775

นาง รัตน์มณี มลูทา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040309023133 07775

นาง เพ็งแข ทองจนี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040309023134 07775

นาง บญุยาพร แสงแกว้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2557 67040309023699 07775

น.ส. สมุติร แกว้กยุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040309025187 07775

น.ส. กญัญาพัชร กนัเจมิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040309037853 07775

นาง ประไพ สเีสอื 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040309037854 07775

นาง สมใจ ชํานาญพันธ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2535 67040310002072 07775

นาง ดวงพร สรุยิ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040310002074 07775

นาง หนูเชยีร แกว้ขาว 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040310002076 07775

นาง สภุาวดี ทองงา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040310010762 07775

น.ส. ภาวณีิ ฉายศรี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040310020849 07775

นาย นริดุ กนักมิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040310021051 07775

นาง ดวงนภา ทองเสีย่น 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040310021052 07775

นาง ทวิา ทองจนี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2560 67040310037855 07775

นาง บญุเริม่ แถวภาพ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040311002081 07775

นาง บัวเรยีน สายฝน 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2532 67040311002085 07775

นาง พชิยา กติพัินธ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040311002086 07775

นาง สวาท กนัเตยีง 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040311010794 07775

นาง สภุาพร พลแสน 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2550 67040311013040 07775

นาง คําเฝ่ือน สายจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2550 67040311016320 07775

นาง ลําดวล ษรจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2550 67040311016321 07775

นาง สทุธดิา ศรเีทศ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2550 67040311016322 07775

น.ส. อทุมุพร หอมสงิหท์อง 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2555 67040311021053 07775

นาง ทองจัด ขนุทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2542 67040305016024 07776

นาง อรนุส แกว้แยม้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040305016025 07776

นาง ละมดุ ชํานาญพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040305016026 07776

นาง จริาภา เกยเมอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040305016027 07776

นาง จันทรท์พิย์ ทองเงา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040305016028 07776

นาง คําผัด ทองจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040305016030 07776

นาง สมเพศ กนัยาประสทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2542 67040305016031 07776

นาง สาลนิี ทองเพชร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040305022498 07776

น.ส. นุจรยี์ อนิไข 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040305022832 07776

นาย คําชติ ศรบีญุเรอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040305024554 07776

นาง ประกายจติ สายคํามี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040306000202 07776

นาง รุง้ตะวัน หมดมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040306016033 07776

นาง จงรักษ์ ทองไพร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2538 67040306016034 07776

นาง ยพุนิ ออ่นทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040306016037 07776

นาง กานตนา วงษ์ตาแสง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040306016038 07776
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นาง แยม้ อนิสา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040306016039 07776

นาง สายหยดุ กนัเจมิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2536 67040306016040 07776

นาง ขนษิฐา เกยเมอืง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040306024551 07776

นาง เลยีบ ทองเกา่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040306024552 07776

นาง ยพุนิ ดวงแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040306025646 07776

นาง บศุรา ศริปิกุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040306025647 07776

นาง ละมติร ทองสา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2559 67040306025648 07776

นาง สนทิ กนักมิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2525 67040307000856 07776

นาง ไสว มาลา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040307016032 07776

นาง สมประสงค์ แพงทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2525 67040307016042 07776

นาง มาลี แกว้ยาสี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2525 67040307016043 07776

นาง สมพาน แกว้เหลีย่ม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040307016046 07776

นาง ชยังาม ใจคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2547 67040307016047 07776

นาง ศริรัิตน์ แกว้เพยีร 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2540 67040307016048 07776

นาง สงวน พันธากลู 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2538 67040308000058 07776

นาง สมัย ศรยีากลุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2539 67040308016049 07776

นาง ประกาย ชํานาญพันธ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2525 67040308016051 07776

นาง เอือ้มพร อนิไข 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2556 67040308022166 07776

นาง สายสนุี ศรปีระกอบ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หนิฮาว 2558 67040308024553 07776

นาง เมตตา ตรเีศยีร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040401000157 07777

นาง สมเกยีรติ เทพวัง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2536 67040401006431 07777

นาง วันเรอืง จันทรผ์อ่ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2525 67040401006432 07777

นาง คําหนัก แกว้ยา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2525 67040401006433 07777

นาง เสมยีน ขวัญสนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040401006439 07777

นาย จริะ บญุแทง่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040401012352 07777

นาง สจุนิ จันทรทั์กษ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2553 67040401019454 07777

นาง ทัยนอ้ย กมลเสถยีร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040401023150 07777

น.ส. พฤกษา จาระศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040401038422 07777

น.ส. ศภุลักษณ์ ขัตตยิะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040401038423 07777

นาง ทองสขุ กองนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2530 67040402006437 07777

นาง คํา แกว้กก 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2535 67040402010734 07777

นาง สนธิ ขวัญนอน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2538 67040402014910 07777

นาง ศรสีมร จันตนื 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2552 67040402014914 07777

นาง สํารวย แกว้มี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040402023147 07777

นาง มันทนา ชดิเอก 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040402023148 07777

นาง นงนุช แกว้กก 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040402023149 07777

น.ส. กฤตยา ใจตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040402038424 07777

นาง คําปุ่ น เหงา้สารี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2540 67040403006446 07777

นาง ปราณี แกว้ชะเนตร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2530 67040403006447 07777

นาง มณี แกว้ดวงดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2542 67040403006451 07777

นาง สมจติร จันเตมิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2547 67040403009780 07777

นาย สมติ กองเกีย้ว 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040403009781 07777

นาง ลําใย กองนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040403023143 07777

น.ส. เกศรา แกว้เพยีร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040403023145 07777

น.ส. สําราญ กองเงนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040403023400 07777

นาง พอง ขันตรทัีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040403024681 07777

นาง กลัยรัตน์ จันทรแ์อม 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040403038425 07777

นาง พัด นวลเกตุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040403038426 07777

น.ส. ณัฐมนต์ กองแยม้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040403038427 07777

นาง ลําพัน กนัผง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2522 67040404006452 07777

นาง สายทอง จมุปา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2541 67040404006454 07777

นาง รําพรรณ ทองเวยีง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2537 67040404006456 07777

นาง พกิลุ คนมาก 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2547 67040404008201 07777

นาง สายหยดุ ทองวัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2546 67040404009697 07777

นาง ภักดี สายบญุตัง้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2547 67040404009800 07777

นาง สนัุนท์ ชนะบดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040404012367 07777

น.ส. อรอนงค์ กนัผง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040404024679 07777

น.ส. พัชรี ทองเทอืะ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040404024680 07777

นาง สายชล คุม้แวง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040404038428 07777

นาง บัวหัง่ กางถิน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2524 67040405006440 07777

นาย หาญณรงค์ กงมนต์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2546 67040405008090 07777

นาย อภเิดช เหงา้สารี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040405012368 07777

นาง ศศธิร กองกลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040405013551 07777

นาง ดอกฟ้า นันตา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040405018028 07777

นาง ธวัลรัตน์ กอนตน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2554 67040405020549 07777



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง สภุาวรรณ ทองพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040405023140 07777

นาง สภุาพร กงเจยีน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040405038429 07777

น.ส. พัดชฎา ชาเคน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040405038430 07777

นาง กลัยาณี วันยศ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2538 67040406006458 07777

นาง น้ําเพชร กนัทะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2548 67040406011386 07777

นาง ราตรี จันทรจ์อม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2550 67040406012370 07777

นาง ฉลอง นันทบ์ญุตา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2525 67040406016682 07777

นาง อทัุย กรมกอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2548 67040406016687 07777

นาง อญัชลี กลุสขุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2552 67040406018026 07777

นาง อรอมุา ใจเมธา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2554 67040406020547 07777

นาย ธนาเทพ แกว้กก 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2554 67040406020553 07777

นาย กติตภิพ ขันตรทัีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040406038431 07777

นาง น้ําผึง้ สมสรอ้ย 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040406038432 07777

นาง ทองพัว้ กองเสง็ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2535 67040407006453 07777

นาง สายพนิ แกว้ลอย 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2530 67040407006460 07777

นาง อษุา กองเขยีน 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2527 67040407006461 07777

นาง หนูแยม้ บญุฟุ้ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2543 67040407006462 07777

นาง ลําดวน ทองบญุตา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2535 67040407008193 07777

นาย อเุทน กางพรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040407023402 07777

นาย เซน็ นวลเชดิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040407038433 07777

นาย มชียั แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2545 67040408017996 07777

นาย ตู ้ แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2552 67040408017999 07777

นาย วรเมธ แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2556 67040408023404 07777

น.ส. สี แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040408024674 07777

น.ส. ลาวัลย์ แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2558 67040408024677 07777

น.ส. อรพรรณ วงศว์ริยิะชาติ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038434 07777

น.ส. ชตุมิา แซย่า่ง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038435 07777

นาง สวั แซย่าง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038436 07777

น.ส. เลา่ แซย่าง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038437 07777

นาย จันทกานต์ แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038438 07777

นาย ภัทรเวช แซเ่ถา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ บา้นเนนิ 2561 67040408038439 07777

นาง จา่ย วังครีี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040501016500 07778

นาง หนูกี วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2535 67040502006474 07778

นาย บญุธรรม วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2535 67040502006475 07778

นาย เพลนิ สชีมภู 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2543 67040502006531 07778

นาง ขวัญฤดี วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040502013245 07778

นาย ราชนั วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040502013255 07778

นาง สนัทนา วังครีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040502018711 07778

นาย ทนงศักดิ์ สดุสม 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2536 67040503006472 07778

นาง บัวเกศ ภักดสีอน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2539 67040503006496 07778

นาย จํารัส ดวงมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040503013264 07778

นาง สะกาวเดอืน คําทพิย์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040503020983 07778

น.ส. พมิศริิ คําตดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040503022351 07778

นาง ทองสี นุชเทยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040503022353 07778

น.ส. กิง่แกว้ วังครีี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040503024276 07778

น.ส. สทุธดิา คําตดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040503025319 07778

นาง น้ําฝน มั่นหาร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040503025324 07778

นาย ประมลู นันวลิัย 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040503037600 07778

น.ส. ศศธิร แสนพอ้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040503037601 07778

นาง สนุก แกว้อํา่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040503038106 07778

นาง เตยีง แกว้เพยีร 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2525 67040504006513 07778

นาย จันทร์ คําแกม้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2530 67040504006514 07778

นาย บญุหลาย คําแสด 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2523 67040504006517 07778

นาย คําพอน คําเจยีม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040504010576 07778

นาง จริาภรณ์ สมวงษ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040504013281 07778

น.ส. สกาวเดอืน คําเต็ม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040504038296 07778

นาง อบุลรัตน์ นวลสวาท 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040504038297 07778

นาย วรีะพงษ์ ศรบีรุนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040504038298 07778

นาง หวนิ คําเนียม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040504038299 07778

น.ส. คมคาย แสงแกว้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040504038300 07778

นาง ราตรี ป้องคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2543 67040505010581 07778

นาง สมหมาย วังครีี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040505010582 07778

นาง จันเพ็ญ ทองแบบ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040505013296 07778

นาง รวงทพิย์ อุน่เกดิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040505013303 07778

นาย สด คํายอ้ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040505018710 07778
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นาง หนูรัตน์ คําจมุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040505020557 07778

นาง พรทพิย์ มว่งงาม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040505020982 07778

นาง วาสนา คําตุม้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040505020984 07778

นาย บญุหลาย คําสมุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040505022355 07778

นาย สระแบง ขวัญสอน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040505022356 07778

นาง พวงทอง กางถิน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040505022357 07778

น.ส. วาสนา คําแสด 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040505025321 07778

น.ส. เมขลา วังครีี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040505025323 07778

นาง สมจติร สรุยิา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040505037602 07778

น.ส. สริาวรรณ คําจมุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2561 67040505038295 07778

นาง หนูพนิ วังครีี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040510002093 07778

นาง สดุใจ คํายอด 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040510002123 07778

นาง สนัุนท์ โสประดษิฐ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2537 67040510010704 07778

นาง โสภา วังครีี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040510013315 07778

นาง ศรไีว สคุงเจรญิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040510013318 07778

นาง ทองพูน ศรบีรุนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040510020293 07778

นาง กาญจนา คําเพิม่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040510020865 07778

นาย วราวฒุิ ศรบีรุนิทร์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040510023136 07778

นาง สรนดิ จันแสงศรี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040510023137 07778

นาง นภิา สคุงเจรญิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040510024226 07778

นาง สมพร จตุโน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040510025322 07778

นาย สายสรุยิัน แสนเรอืงเดช 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040510037603 07778

นาย อเุทน พรมมาวัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040510038107 07778

นาง จนิตนา พรมมาวัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040510038108 07778

นาง สมัย คําสบิ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2542 67040514002111 07778

นาง ลําไพร สมีว่ง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2544 67040514010706 07778

นาง ลําไพร นวลเนือง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040514010707 07778

นาง หนูเล็ก คําเนียม 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040514013326 07778

นาง เพ็ญศรี วงษ์ปรยิา 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040514013327 07778

นาง สมจติร คํากบ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040514037604 07778

นาง ณัชกมล แกว้เสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2546 67040501006502 07779

นาง ปรยีานุช ศรคีงเมอืง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2546 67040501006504 07779

นาง ผาณติ พรมพวง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040501010290 07779

นาง สมใจ ทองยัง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040501010292 07779

น.ส. วกิานดา วฒุชิ ิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040501010293 07779

นาง ทองยอด แกว้พัด 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040501012330 07779

นาง พนิ คําเสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040501015839 07779

นาง สภุาณี ภมูี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040501015943 07779

นาง หนูเพลนิ ตุน่มาลี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040501016346 07779

นาง จันทรเ์พ็ญ แกว้พัด 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2552 67040501018109 07779

นาง นารี แกว้เบีย่ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2552 67040501018112 07779

นาง แขนง แกว้บท 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2552 67040501018114 07779

น.ส. ทัศณีย์ นวลนลิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040501019081 07779

นาง วจิติร แกว้มติร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040501037633 07779

น.ส. แพรวไพรนิ ศรจีรยิา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2544 67040506006469 07779

นาง น้ําคา้ง พันสอน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2535 67040506006489 07779

นาง สะไบทอง วังครีี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2538 67040506006492 07779

นาย สพุี ตันเรยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2530 67040506006493 07779

นาง เยาวเรศ สายบญุตัง้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2535 67040506006494 07779

นาย ศรัณย์ คําเพลงิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2532 67040506006495 07779

นาง แสงเดอืน วันทอน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040506010294 07779

นาง จอมสี คําสงค์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040506010297 07779

นาย ไพวัลย์ แกว้มล 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040506010307 07779

นาง รจุริา มเีทศ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040506010308 07779

นาง นดิตยิา ปินตามลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2538 67040506010309 07779

นาง ชลุี คําเลศิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2542 67040506010311 07779

นาง ทองใหม่ เมอืงคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040506013176 07779

นาง วลิัย คําองค์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040506022948 07779

นาง วมิล ศรบีตุร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040506024735 07779

น.ส. ผกาพรรณ คําโพธิง์าม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040506038027 07779

นาง สมยง แกว้โยน 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040507006483 07779

นาง เพชรรุง่ แกว้จติร 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2532 67040507006487 07779

นาย สมัคร แกว้จติร 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040507010316 07779

น.ส. ลําพูล สทิธิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040507018724 07779

นาง สหสั กลุสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040507018752 07779
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นาง ทอน จันแปลก 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040507023737 07779

นาง อารรัีตน์ เฉลมิพงษ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040507025673 07779

นาง นติยา วังครีี 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040508006509 07779

นาง แสงอรณุ วฒุชิ ิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040508006510 07779

นาง ปวณ์ีธดิา ผาบัว 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2537 67040508006511 07779

นาย สายยัน กยีวง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2537 67040508006512 07779

นาง นันทพร นวลเคยีง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040508010329 07779

นาง อทัุย แสงพรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040508010333 07779

นาง สมคดิ นวลเคยีง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040508018728 07779

น.ส. สกาวเดอืน แกว้สงัข์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040508018748 07779

นาง ยมมะนา นวลตุม้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040508018769 07779

นาง ปราณี แกว้กรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040508018770 07779

น.ส. วไิลวรรณ สมพูล 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040508020286 07779

นาง รุน่ แกว้เพยีร 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040508020287 07779

นาง ปวรศิา มณีศรี 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040508020856 07779

นาง ชญานี คําอา่ง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040508020857 07779

น.ส. กรวกิา แกว้ทอง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040508020864 07779

นาง ทองขาว ยอยบปุผา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040508022945 07779

นาง พัชรา โสประดษิฐ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040508022946 07779

นาง สงวน แกว้บท 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040508022952 07779

น.ส. ศภุศิร ภักดสีอน 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040508037856 07779

นาย ปอง แสงพรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040509006519 07779

นาย ทองไล่ นวลนลิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2530 67040509006520 07779

นาย เสฎฐวฒุิ พลิากลุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2539 67040509006521 07779

นาย มาย กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2534 67040509006526 07779

นาย อบุล กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2536 67040509006528 07779

นาย บญุเรยีง ยอยบบุผา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040509010340 07779

นาง จรัส วังครีี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040509010346 07779

นาง คําปุ่ น กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2551 67040509016327 07779

นาย ดํารงค์ กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040509020291 07779

น.ส. สนุีย์ กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2554 67040509020292 07779

น.ส. อมัพร แกว้มติร 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040509020854 07779

นาง สมนกึ ทองมอ่ม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040509022953 07779

น.ส. นติยา กนัยาประสทิธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040509023738 07779

นาง ประดับ ยอยบปุผา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040509038011 07779

นาง ทองลอย เชือ้บญุมี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040509038012 07779

นาย สวน วังครีี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2530 67040511002094 07779

นาย สมรู ้ แกว้ทพิย์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2537 67040511002109 07779

นาย ปรชีา บญุสายยัง 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040511010347 07779

นาย จําเนียร วังครีี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040511018740 07779

นาง สายหยดุ พลิกึ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2535 67040512002091 07779

นาง สมิมา กลัยาประสทิธิ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2538 67040512002105 07779

นาง สนลา สายบัวคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2536 67040512002106 07779

นาง แจว๋ แสงพรม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2528 67040512002107 07779

นาง ทองใหม่ สายทองสด 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2527 67040512002108 07779

นาง เรลัย แกว้คณู 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2536 67040512002118 07779

นาง สมบัติ กนัยาประสทิธิ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040512010349 07779

นาง ทองสขุ คําตุม้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040512010353 07779

นาย เกษม แกว้อํา่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2547 67040512010356 07779

นาง อนันญา กระเดือ่ง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2538 67040512015863 07779

นาง ดวงดาว แกว้เมอืง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040512020863 07779

น.ส. แตว๋ แกว้จติร 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040512024686 07779

นาง แสงเดอืน เพือ่บญุมาก 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040512025232 07779

น.ส. ประคอง แสนแกว้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040513002101 07779

นาย เย็น แกว้ยม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2533 67040513002120 07779

นาง ศริรัิตน์ กนัยาประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2541 67040513002121 07779

นาย ชยัวัฒน์ แสนแกว้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2555 67040513020860 07779

นาย ทรงวทิย์ สายบญุเกดิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040513022954 07779

น.ส. อรัญญา พมิพเ์สนา 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040513024734 07779

นาย วฑิรูย์ ตันตลุา 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2560 67040513037794 07779

นาง สภุาพ เมอืงพรหม 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2539 67040515002097 07779

นาง หวา้น อทุธตรี 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040515002098 07779

น.ส. ขะยอม แกว้ครอง 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2559 67040515002100 07779

นาง สําเรงิ สอนหลวย 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2539 67040515006488 07779

นาง นอ้ยหน่า คํายอด 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040515011367 07779
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นาง บญุศรี ศรมีว่ง 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040515012333 07779

นาง ขวัญดาว คํายิง่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040515012334 07779

น.ส. วรรษมล ทองบอ่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2549 67040515012335 07779

น.ส. เยีย่มจติต์ แกว้เขยีว 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2550 67040515012337 07779

นาง นภาพร คําภู 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040515022955 07779

นาง เมตตา คําแทง่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2556 67040515022956 07779

นาง นงนุช คําพวง 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040515024685 07779

น.ส. เกศมณี แกว้กิง่จันทร์ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040515025674 07779

นาง สมเทยีน แกว้คง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2540 67040516006484 07779

นาง คณู แกว้จติร 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2539 67040516006507 07779

นาง รัตตกิาล ไชยคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2553 67040516018738 07779

นาง จรญูศรี บัวคําโคตร 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2557 67040516023739 07779

นาง หนดิ ดาจันทา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040516024683 07779

น.ส. สมคดิ จันหบี 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ศลิา 2558 67040516024684 07779

นาง รจนา จันทรแ์ปลก 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2537 67040601006543 07780

นาง สถติย์ จันทรอ์อ่น 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2557 67040601006544 07780

นาง สาลนิี จันสี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040601006546 07780

นาง สนัุนท์ พมิพเ์ชือ้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040601010907 07780

นาย ประนม จันทรโ์ท 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040601011541 07780

นาง แสงอรณุ จันทรต์อน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040601014738 07780

นาง ลักษณา เทพวาที 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040601017921 07780

น.ส. สมัชญา หยงพรมมา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040601017926 07780

นาง พวงพยอม จันสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040601017966 07780

นาง รัตนวไิล พมิสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040601017968 07780

น.ส. จนิดา จันทรแ์ปลก 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2529 67040602006548 07780

น.ส. คําวัง จันทัก 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040602006549 07780

นาง สายสนุีย์ กอ้นเทยีน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2538 67040602006552 07780

นาง อํานวย ประทมุสาย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040602006553 07780

นาง เพ็ญนภา ขันทะยศ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2550 67040602006571 07780

นาง บัวลํา คําอา่ง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040602010287 07780

นาง กรรณกิา สมสรอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2551 67040602012375 07780

นาง นุชฎา ลาสาร 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2554 67040602020555 07780

นาง สวุัจนี สมเคราะห์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2556 67040602023392 07780

นาง เถาวัลย์ จันขนุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2528 67040603006534 07780

นาง เข็มทอง นามแดง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2528 67040603006558 07780

นาง ปิยาพัชร จันเทยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2525 67040603006560 07780

นาง อรัญ กองแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040603009474 07780

นาง ประจวบ สงิหน์นท์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040603010122 07780

นาง ยพุนิ แสงสวา่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2548 67040603010128 07780

นาง กานกนษิฐ์ จันทรล์า 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040603017160 07780

น.ส. ฐติญิาภรณ์ จันทา้ว 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040603017907 07780

นาย บัวหลา่ จันเขยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2556 67040603023390 07780

นาง สมัคร์ จันสนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2559 67040603025235 07780

นาย พชิยั หนูคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2533 67040604006533 07780

นาง เฉลยีว อนิสกลุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2522 67040604006562 07780

นาง ไพรัตน์ หมืน่สม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2522 67040604006563 07780

นาง สภุาพ ยังคลัง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2541 67040604006564 07780

นาง ออ้ย บญุสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2532 67040604006565 07780

นาง มาลา จอมสี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2541 67040604006566 07780

นาง ปราณปรยิา แกน่สารี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2537 67040604006567 07780

นาง คําสอน หอมจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2522 67040604006574 07780

นาง บัวผัน ตรถัีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604007693 07780

นาง ลําพร กงจนี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604008901 07780

นาง สงกรานต์ จันทรจ์อม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604009376 07780

นาง หนูนดิ จันทรว์ัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040604009464 07780

นาง ประดษิฐ บญุฤทธิ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010551 07780

นาง เจรญิ กนัยนต์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010553 07780

นาง สมิมาลา จันรักษ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010555 07780

นาง งามตา กลุาเหลา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010559 07780

นาง วาสนา พันธเ์ลศิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010560 07780

นาง พศิสมัย สรุะนดิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010614 07780

นาง อบุล กอ้นเทยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040604010615 07780

นาง นงคค์ราญ ทองสขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040604010951 07780

น.ส. ชมภู่ จันทรค์ณู 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040604011521 07780

นาง ประพาส กนัทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040604011539 07780
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นาง นฤมล ดําขํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040605006542 07780

นาง บัวหลั่น ชนุประวัต ิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2522 67040605006554 07780

นาย วนัิส จันทรช์ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040605006568 07780

นาง บญุจันทร์ พรหมภักดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2522 67040605006576 07780

นาง นงนุช พรหมดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2551 67040605010284 07780

นาง หนูมะลิ จันคณู 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010622 07780

นาง ธรีดา จันทรเ์ถร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2542 67040605010625 07780

นาง ประกอบ ทองรัก 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010630 07780

นาง หนูพศิ พมิสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010631 07780

นาง สไีพ ตลับแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010635 07780

นาง บรรจง เมอืงพรม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010927 07780

นาง หนูหลํา่ คํายง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010928 07780

นาง ไบหลัน ทองพันชัง่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040605010929 07780

นาง สจุรัิตน์ เมอืงพรม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040605010930 07780

นาย เซยีม ศลิาคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040605011538 07780

นาง ประคอง กนัตุม่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040605011540 07780

นาง สดุทา้ย จันทรส์า 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2556 67040605023389 07780

นาง วภิาพร จันทรส์ทิธิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2557 67040605023792 07780

นาง ประทมุทพิย์ กเีรยีง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2557 67040605023793 07780

นาง หนูพลอย ยอดคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040606006536 07780

นาง อรทัย กนัไพยา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040606006537 07780

นาง สงัวาล พยาคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2532 67040606006538 07780

นาง สรุางรัตน์ ธงชยัรัฐ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2529 67040606006539 07780

นาง พรรณี จันเปา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040606006541 07780

นาง ทองรอ้ย เอีย่มทราย 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2549 67040606008721 07780

นาง สมหมาย ชยัเทอืง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040606010909 07780

นาง ออ่นศรี พทัิกษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040606010910 07780

นาง รัชดาภรณ์ จันทรห์วา่ง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040606010911 07780

นาง สนอง แตง่ยามา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040606010938 07780

นาง วันเพ็ญ กระทู ้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040606010939 07780

นาง ปนัสสร จันลา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040606010946 07780

นาง จันเพ็ญ แพงสี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040606010947 07780

นาง คําป่ัน จันทรค์ณู 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2552 67040606017879 07780

นาง ประดับ คําภู 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2553 67040606018685 07780

น.ส. อมรรัตน์ จันเขยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2556 67040606023391 07780

นาง หนูไผ่ นวลเนตร 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040607006569 07780

นาง สภุาพ ตรศีนูย์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040607006572 07780

นาง ประทปีทอง จันลา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2535 67040607006573 07780

นาง สริปิระภา แกว้ใหญ่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2548 67040607009517 07780

นาง พชิติ ชายเรอืน 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2526 67040607010931 07780

นาง ประคอง จันทรนุ์ช 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2543 67040607010932 07780

นาง คําเอือ้ย มาราช 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040607010933 07780

นาง สนุติย์ จันทรค์ณู 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2544 67040607010934 07780

นาย กองเพชร เรอืนทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2545 67040607010936 07780

นาย สมบัติ ทองสี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2546 67040607010937 07780

นาย วรพงษ์ ยานะ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2559 67040607025233 07780

นาง ป่ินแกว้ กระตาก 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาแซง 2559 67040607025234 07780

นาง รนิจง จันสดีา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040701002071 07781

นาง หนูนอ้ม สายคําติง่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040701002088 07781

นาง เจมิจติร กองเงนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040701006626 07781

นาง สะแถม วันแจง้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2522 67040701006627 07781

นาง นริาภร เขตสถาน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2544 67040701006631 07781

นาง บรรยง เหงา้พันธ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2530 67040701006663 07781

นาง คําพอ้ย สายบญุตัง้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2530 67040701006666 07781

นาง กําไร นันทกลู 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040701010892 07781

นาง ไพลนิ เชือ้บญุมี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040701018686 07781

นาง ทองยอ้ย บญุเรอืง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040701023740 07781

น.ส. สภัุค สเีคน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040701023742 07781

น.ส. วราภรณ์ ตรกีลุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040701023743 07781

น.ส. กมล มแีสงสาย 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040701023744 07781

นาย จมุ วันเทีย่ง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040702006598 07781

นาง สมงาม จันทรอ์นิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2539 67040702006599 07781

นาง หงษ์ทอง ยังคัง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040702006600 07781

นาง อรณุ อน้คํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040702006601 07781

นาง ลําพูน นันทะกลู 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2531 67040702006602 07781
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นาง คําแปลง หนัธนู 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2543 67040702006605 07781

นาง สายคํา จันทวงค์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040702006606 07781

นาง วัชรี วันแจง้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040703006611 07781

นาง สายยันต์ ใจเมธา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040702006635 07781

นาง ดาวพนิจิ วันแจง้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2531 67040702006636 07781

นาง ตลับ วันเมฆ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040702006637 07781

นาง บญุเรยีง วงศฟ์ู 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2534 67040702006638 07781

นาง สปุราณี ใจเมธา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040702006639 07781

นาง แถบ ทอ่นแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040702006640 07781

นาง วมิลลักษณ์ วันยศ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2544 67040702006654 07781

นาง เหมวรรณ ศรธีรรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040702018894 07781

นาย หร่ัง วันแจง้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040702020871 07781

นาย บรรลัง ใจเมธา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040702024765 07781

นาง สปุราณี แสนวงศ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040702037825 07781

นาง บญุญาดา มลูตรี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040703000137 07781

นาง สมหมาย บญุแนบ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2539 67040703006603 07781

นาง ประพาส วันคง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040703006608 07781

นาง รืน่ หนัธนู 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040703006609 07781

น.ส. จรีะพร จันทวงค์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2528 67040703006610 07781

นาง จัน มแีสงแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2534 67040703006612 07781

นาง สมเสยีน ใจเมธา 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2534 67040703006615 07781

นาง ชวนพศิ มจัีนทร์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2528 67040703006616 07781

นาง บัวศรี วันแจง้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040703013780 07781

นาง กาญจนาภา บัวบาลบตุร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040703013786 07781

นาง ไพรัช แกว้พวง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040703013799 07781

นาง นงนุช ดวงอปุะ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2552 67040703017724 07781

นาง คํามี ทองเขยีว 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2552 67040703017725 07781

นาง นภาวรรณ สปีระยง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040703018766 07781

นาง ประยม สยีากลุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040703020870 07781

นาย เดช นันทะ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2556 67040703022830 07781

น.ส. สายยนต์ วันกลม 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040703024555 07781

นาย สมาน บญุแนบ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040703025583 07781

นาง สภุาพ สายคําเลศิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040706006649 07781

นาย ทองคํา สายคําเลศิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040706006651 07781

นาง ไขม่กุ แกว้เบีย่ง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040706006652 07781

นาง ชวด ทองชว่ง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040706006653 07781

นาง จร แกว้ทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040706010961 07781

น.ส. จรยิาภรณ์ ดาทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2556 67040706022682 07781

นาง เรไร กนิรอน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040706023593 07781

นาย คมกรชิ ทองผอ่น 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040706023830 07781

นาย อํานาจ สายบญุตัง้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040707002068 07781

นาง สมบัติ ทองติง่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2523 67040707006581 07781

นาง สดุใจ ออ่นดว้ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2523 67040707006583 07781

นาง นงนุช กนัยาประสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040707006584 07781

นาง เทือ้ม ชยัเสนา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2523 67040707006585 07781

นาง อรอนงค์ คําภรีะ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040707006586 07781

นาง คําฮุง่ เสอืดี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040707012389 07781

น.ส. นงรัก สายจันเจยีม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2554 67040707020625 07781

นาย เดีย่ว ทองแพง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2554 67040707020626 07781

น.ส. ธนาภรณ์ กกีอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2554 67040707020627 07781

นาง สมโภชน์ แสงศรี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2554 67040707020628 07781

น.ส. ยวุดี คณะแพง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040707020872 07781

นาง สนัุน ทวมีวล 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2544 67040708006577 07781

นาง พวงพยอม ทองถว่ง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2543 67040708006617 07781

นาย สเุทพ สายบญุยัง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2541 67040708006618 07781

นาง ชนั จแีจม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2541 67040708006619 07781

นาง สงกรานต์ สสีนัต์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040708006621 07781

นาง ชอุม่ ทองหงํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040708006623 07781

นาง บญุกวา้ง สทํีามา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2541 67040708006624 07781

น.ส. บัวเรอืน จะนา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040708010967 07781

นาง รัชดา พงษ์ธเนศ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2530 67040708010968 07781

นาง กําไล ศรวีพัิฒครฑุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2543 67040708010970 07781

นาง ถาวร ทองนกึ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2530 67040708011393 07781

นาง ยพุนิ วงศท์อง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040708012390 07781

น.ส. สมควร จนิะสา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040708018974 07781
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นาย เดน่ มอนชยัภมูิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040708018975 07781

น.ส. รัตนา จันทพิย์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040708021056 07781

น.ส. นภาพร นุ่มนวล 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040708037583 07781

นาง สปุราณี สหีะวงษ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040708038197 07781

นาย อํานวย กลุสงิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2528 67040709006587 07781

น.ส. พวงศลิป์ สายจันยรู 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040709006641 07781

นาย สยาม สงัขันตี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2524 67040709006642 07781

นาย วนัิย ทาสวุรรณ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2524 67040709006643 07781

นาง ดวงใจ สายคําเลศิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2540 67040709006644 07781

นาง คมคาย ถิน่ลําปาง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2527 67040709006645 07781

นาง ไขม่กุ ทองยศ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2528 67040709006656 07781

นาง ณัฐพร แกว้จร 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040709006657 07781

นาง กชพร สายทองติง่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2528 67040709006660 07781

นาง สาคร กนัผง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040709006661 07781

นาง หนูเรยีบ โพศรจัีนทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040709006662 07781

นาง สมิมา พะนาขวา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2549 67040709011615 07781

นาย ชยางกรู สายวงคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040709024610 07781

นาย อนุวัฒน์ มณฑาจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040709024762 07781

นาง เครอืวัลย์ สายแกว้ดี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040709025527 07781

นาง กติตยิา ทองโคตร 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040709038195 07781

นาง อนิแตง่ สอาดใจ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002145 07781

นาง สมคดิ แทนพรมมา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002146 07781

นาง เมล็ด เชือ้บญุมี 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002147 07781

นาง คําเพยีร จันทา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040710002148 07781

นาง เทีย่ง โสภาบญุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002149 07781

นาง ประจับ ถิน่ลําปาง 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040710002150 07781

นาง สมหวัง จันทา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002153 07781

นาง เพชรทอง จันทา 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040710002154 07781

นาง จนิเกา้ สงูนาฝาย 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002155 07781

นาย บัวขาว คําปัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040710002156 07781

นาง ประนอม สายทองติง่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040710002157 07781

นาง ไทยวัลย์ กนุเทยีน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040710002158 07781

นาย มลู สายจันเจยีม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002159 07781

นาย อนุสรณ์ กติพัินธ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040710002161 07781

นาย ขันชยั สายคําดว้ง 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040710002179 07781

นาง ประจัด สายบญุชืน่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040710002181 07781

นาง สมัฤทธิ์ กองกลุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040710012392 07781

นาง นภิาวรรณ หมืน่จันทร์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040710018672 07781

นาง จริาภรณ์ กีห่มืน่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040710020873 07781

นาย ธวัชชยั กนัทอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040710037823 07781

น.ส. แสงระวี แสงนวล 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040710037824 07781

น.ส. ญาณศิา อนิทะมาตร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2546 67040711002141 07781

นาง บรัุตน์ วรรณศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040711002142 07781

นาง หนูคํา หมอ่งตะ๊ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040711002143 07781

นาง สมบรูณ์ แทนพรมมา 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2524 67040711002195 07781

นาง สมัคร ทองดว้ง 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040711002196 07781

นาง ลักษิกา สายบัวคํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040711002197 07781

นาย พัก คํานันท์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040711002198 07781

นาง ขวัญเรอืน สายคํามี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040711002199 07781

นาง อํานวย บญุมาคํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2521 67040711002200 07781

นาง นงลักษณ์ เชือ้บญุมี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040711010982 07781

นาง จงรักษ์ ศรธีรรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040711018763 07781

นาง ปราณี จันทรักษ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2554 67040711020624 07781

นาง วมิลรัตน์ อนิทศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2556 67040711023129 07781

นาง นฤมล เหงา้พันธ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040711023741 07781

นาย ยงยทุธ์ หมอ่งตะ๊ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040711025279 07781

น.ส. อรทัย อนิทศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040711025584 07781

นาย ธนวัฒน์ ขวัญแกว้ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040711037826 07781

นาง ชลธชิา กลุสงิห์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040711038168 07781

นาง จงกล สายบญุยง 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040715002167 07781

นาง พะเยาว์ เพ็งภู่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2544 67040715002169 07781

นาง สมจติร แกว้กลิง้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040715002170 07781

นาง สมนกึ ภักดสีาร 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040715002178 07781

นาง ละบาย เกตทุอง 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2541 67040715002194 07781

นาง รัตนา ปั้นโฉม 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040715002202 07781
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นาง จงรัตน์ เหงา้สวุรรณ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040715011054 07781

นาง หนูพลอย เหงา้พันธ์ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040715012393 07781

นาย กองจา่ย ภักดสีาร 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040715013105 07781

นาง อารยา เยาวนุช 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2552 67040715017130 07781

นาง เบ็ญจมาศ ผอ่งแผว้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2555 67040715021054 07781

นาง ธัญญารัตน์ สายแกว้เกดิ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040715023745 07781

น.ส. ลักขณา ศรจีรยิา 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040715024265 07781

นาง สงัวาล วงคถ์ิน่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040715038196 07781

นาย ชํานิ กนุมล 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040704006580 07782

นาง พยอม กนัแตง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040704006588 07782

นาง เยือ้น บญุจันทรเ์ชย 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040704006589 07782

นาง เกษร จันทรแ์ดง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2537 67040704006590 07782

นาง ประดับ ทองเรยีง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040704006593 07782

น.ส. ลอย ทองยิง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040704006594 07782

นาง ระมติร สายสงิหท์ลู 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040704006595 07782

นาย สมภาร กนิยนื 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040704006655 07782

นาง รัดชนี แสนใจวฒุิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2542 67040704009667 07782

น.ส. กรรวี กองเกีย้ว 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040704009668 07782

นาง พรไพลนิ บญุแทง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040704009669 07782

นาง กชพรรณ จันทราศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040704009671 07782

นาย เดน่ ทองยิง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040704009672 07782

นาง มาลี บญุแถม 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040704025582 07782

น.ส. ทัศนีย์ คําเมอืง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040704038184 07782

น.ส. พัสตราภรณ์ ศรจีรยิา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040705006632 07782

นาง บัวทอง ชสูนิคณุาวฒุิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040705006634 07782

นาง คําฟอง กนัแตง่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2536 67040705006646 07782

น.ส. อภญิญา ศรจีรยิา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040705006664 07782

นาง คําปุ่ น คําเอก 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040705009675 07782

นาย ณรงคฤ์ทธิ์ หอมสงิทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040705011390 07782

น.ส. กาญจนา กองเกีย้ว 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040705024782 07782

น.ส. แสงจันทร์ นอ้ยพวง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040705025564 07782

น.ส. ทัศนียา ทองชัง่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712002129 07782

นาง หนูพลอย ทองชงั 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2525 67040712002168 07782

นาย ทด ทองแวน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2531 67040712002171 07782

นาง จมิหลั่น ทองเสีย่น 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2537 67040712002172 07782

นาย วฒุพิงษ์ ทองวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040712002174 07782

นาง แววมณี ทองแดง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040712002176 07782

นาย บญุนอม ทองวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040712002177 07782

น.ส. บรรจง ทองแวน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712009676 07782

นาง ระยอง แกว้ดอก 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712009677 07782

นาง หนูพศิ จันทะครีี 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712009678 07782

นาง ฉัตรพร ทองวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712009679 07782

นาง หลดุ ทองเมอืง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2547 67040712009680 07782

น.ส. นติยา ทองวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040712024870 07782

นาง ณกิลุภรณ์ ศรคํีา 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040712025066 07782

นาง ออ้ยทพิย์ นันทะรัตน์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040712025565 07782

นาง เรอืงรอง แพทยช์ยัโย 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2537 67040713002136 07782

นาง ไพทรูย์ พรมมี 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2541 67040713002137 07782

นาง ดวงใจ ยอดประสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2537 67040713002138 07782

นาง บญุเนนิ ทองออ่น 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2533 67040713002139 07782

นาง ดวงใจ ทองชัง่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2534 67040713002140 07782

นาง บัวเลือ่น ทองหมอ่ม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2524 67040713002162 07782

นาย ณรงคว์ฒุิ ทองออ่น 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2537 67040713002164 07782

นาง มาลัย ทองแข่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040713002201 07782

นาง เมธาวี ขยันดง 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2552 67040713017188 07782

นาง อจัฉรี ภูท่อง 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2556 67040713022247 07782

นาง ไทย แซส่ง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040714002183 07783

นาย กา้จือ้ แซเ่ถา 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040714002185 07783

นาย อนันต์ วงศป์ระสงคช์ยั 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040714002188 07783

นาย บัวรี พงศน์จิภัทร 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040714002189 07783

นาย ศกึ แซห่ลอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040714002192 07783

นาย เผด็จ แซห่ลอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2532 67040714002193 07783

นาง ซง้หมี แซเ่ถา 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040714002203 07783

นาย เงีย่ ศักดิเ์จรญิชยักลุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2550 67040714002204 07783

นาย ภวูนาท พงศน์จิภัทร 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040714011531 07783
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นาย ฝง แซส่ง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040714019097 07783

นาย ชนา โรจนชยักลุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040714024231 07783

นาง วรรณ แซห่ลอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040714024232 07783

น.ส. ภัทราภรณ์ นอ้ยแอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040714024233 07783

นาย ธงชยั แซเ่ถา 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040714024237 07783

นาย กติตวิัฒน์ ศักดิเ์จรญิชยักลุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2558 67040714024564 07783

นาง นติยา วงศน์ภาลัย 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040714037516 07783

น.ส. สนุษิา แซห่ลอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040714037517 07783

นาย รพี แกว้บรูณากลุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040714037522 07783

นาง ใหม แซเ่ถา 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040714038095 07783

น.ส. นาฏนารี แซห่ลอ 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040714038191 07783

นาง ประเร่ แซส่ง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040714038192 07783

น.ส. สณีุ แซส่ง 14 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040714038193 07783

นาย หวา แซส่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040716002182 07783

นาย ลี สงทยากร 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2535 67040716002186 07783

นาย เหจีย่หวา แซส่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040716002187 07783

นาย สาลา แซเ่ถา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040716002190 07783

นาย อํานวย แซเ่ถา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2538 67040716011120 07783

นาง วนัิย เจรญิรักษ์ตระกลู 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2545 67040716011533 07783

นาย วันชยั ชยารมย์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040716014877 07783

นาย วจนะ แสนอรยิะ 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040716019087 07783

น.ส. ป้าง แซห่าง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040716019089 07783

นาย ววิัฒน์ แซเ่ถา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040716019090 07783

นาย ณัฐตรัิตน์ แซเ่ถา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2553 67040716019091 07783

นาง ไมจ้อ มงคลศริโิรจน์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040716024234 07783

นาย สนุทร แซเ่ถา 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2557 67040716024235 07783

นาย วรธันย์ แซห่วอื 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040716037513 07783

นาย ยทุธพงษ์ แซส่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040716037514 07783

นาย นาวนิ กระววีงศกร 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040716037515 07783

นาย จอื ศักดิเ์จรญิชยักลุ 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040716037518 07783

นาย ณรงค์ แซส่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040716037519 07783

นาย เกยีรตศิักดิ์ แซส่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040716038094 07783

น.ส. ดาวใจ เจรญิรักษ์ตระกลู 16 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040716038190 07783

นาย พัชรมัย ผัดดว้ง 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2544 67040717000355 07783

นาย กติตพัินธ์ ยอดอุน่ 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2549 67040717014864 07783

นาย แอ ตาสี 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040717014866 07783

นาย คํามลู ทวนศรี 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2551 67040717014868 07783

นาย ลติร ตาเกยีง 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040717037512 07783

นาย เฉลมิพงษ์ สวุรรณอนิทร์ 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040717037520 07783

นาย บญุเลศิ ป่ันทา 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2559 67040717037521 07783

นาง สชุาดา ไพรเลศิ 17 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ วังบาล 2560 67040717037999 07783

นาง ถาวร จันทรผ์อ่ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2522 67040801006677 07784

นาง บญุเจยีม กลํา่สนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2525 67040801006679 07784

นาง ประภาศริิ กระแอ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040801006693 07784

นาง บัวหลั่น จันลา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040801006700 07784

นาง พวงพยอม กงเตน้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040801010322 07784

นาง ชอบ ศรบีญุเรอืง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040801010432 07784

นาง นติยา กะวนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040801020149 07784

นาง สภุาวดี สขุเสถยีร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040801020616 07784

นาง เนตรนภา บญุแทง่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2555 67040801020876 07784

นาง พงึใจ วงษ์จันทรน์า 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040801025642 07784

นาง ป่ินทอง กดิัน้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2542 67040802006670 07784

นาง ชนาภัทร นวลเปรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040802006672 07784

นาง ประทมุวัน พุทธาไทย 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2533 67040802006673 07784

นาง คมขํา จันทรก์นั 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040802020151 07784

นาง อรทัย วงษ์เรอืง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2555 67040802020875 07784

น.ส. มะลวิรรณ จันทรอ์ยู่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040802025325 07784

น.ส. สวทิ ตรโิส 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040802025641 07784

นาง คําภา สหีนู 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040802025644 07784

นาง วงรัตน์ ทใิจ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2532 67040803006694 07784

นาง สวุรรณ ถาวร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2533 67040803006695 07784

นาง ศติาวรรณ กระชัน้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2533 67040803006696 07784

นาง หนูไผ่ พรมมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2533 67040803006697 07784

นาย สมเด็จ ตรถัีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040803010422 07784

นาง มาลี เพชรใจศักดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040803010423 07784
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นาง เยีย่ม สายคํากอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2555 67040803020687 07784

นาง สมจติร นอ้ยจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2533 67040804006668 07784

นาง ไพจติร กะรัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2538 67040804006692 07784

นาย บญุเรอืง จําแปง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040804010437 07784

นาง ยพุนิ ศรสีอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040804012381 07784

นาย สมชาย นงพา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2551 67040804012387 07784

นาง พกิลุ ถอืศลิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040804020638 07784

น.ส. เบ็ญจรงค์ ตรสีนู 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2556 67040804022971 07784

นาง ชวีะ ยังคํามั่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2556 67040804022975 07784

นาง หนูหลั่น คํานงึ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040804025640 07784

นาย ไสว เบา้หลอ่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040804025643 07784

น.ส. จฑุารัตน์ พรมทัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2559 67040804025645 07784

นาง ไพรัตน์ กอนมน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2560 67040804037769 07784

นาง กงจักร์ แกว้เงา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2537 67040805006683 07784

นาง ทอน สมสาย 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2535 67040805006684 07784

นาง สวุทิ ขันตมิติร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2535 67040805006686 07784

นาง บัวลอย บญุเรอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2545 67040805010440 07784

นาง สําเภา แกว้กนั 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2555 67040805010455 07784

นาง คําตา ดโีส 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040805010456 07784

นาง ประทปี แกว้ใหญ่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040805010458 07784

นาง วันชนะ แกว้คนื 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040805012382 07784

นาง วันทนา แสงหาญ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040805020153 07784

นาง บญุมี ใจมายอด 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040805020156 07784

นาง คําพอ สมบาล 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040805020158 07784

นาง อนงค์ จักบญุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2555 67040805020688 07784

น.ส. กรณุรัตน์ พรมทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2556 67040805022970 07784

นาง ศรนีวล กางถิน่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2535 67040806006689 07784

นาง คําพอง สใีจ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2532 67040806006690 07784

นาง แรม จันทรอ์ยู่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2522 67040806006691 07784

นาง ตลับ กระรัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040806010459 07784

นาง ประคอง ศรธีาดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040806010460 07784

นาง สมจติร หางาม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2547 67040806010461 07784

นาง ทองใบ หอมสมบัติ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040806012383 07784

นาง คะนอง จันทรเ์ขยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040806012384 07784

นาง ลําพงึ นวลฟอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2550 67040806012386 07784

นาง หนูเล็ก พาขนุทด 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040806020159 07784

น.ส. รสสคุนธ์ แสนเวยีง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ นาเกาะ 2553 67040806020160 07784

นาย ลําดวน ถิน่ลําปาง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040901002531 07785

น.ส. คําฮู ้ แกว้ยม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040901006708 07785

น.ส. ปวณีา คําแสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040901009722 07785

นาย รนิ แกว้เบาะคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040901009723 07785

นาง ลําใย สารบีตุร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040901009735 07785

นาง หนูรอบ กลุสง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2551 67040901009737 07785

นาง จํากดั ทฟีอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040901009738 07785

นาง น้ําฝน จแีจม่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2551 67040901009751 07785

นาง อนุสรา ทองยิง่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040901012043 07785

นาย คนใหน อา่งคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040901018735 07785

นาย ลํายวน สขุแสงนลิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040901020140 07785

น.ส. สพัุตรา ขันทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040901020890 07785

น.ส. รัศมี ศรรัีกษ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2556 67040901022737 07785

นาง สนีวล หามา 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040901025117 07785

นาง อรยิา คําพรวน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040901025118 07785

น.ส. วราภรณ์ กลุเกลีย้ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2559 67040901025528 07785

นาย บญุถม จันทะเนตร 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040902006706 07785

นาง ไพรัช คําจุน่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2536 67040902006714 07785

นาง จมุพติ คํานวน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2536 67040902006715 07785

นาง ชวนชม คําเทยีน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2542 67040902009748 07785

นาง พสิมัย ดยี ิง่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040902009759 07785

นาง รุง่นภา คําวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2548 67040902011381 07785

นาง นาตยา มาลาทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040902012349 07785

น.ส. สมหญงิ คําเทยีน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040902018732 07785

นาย หาร คําจุน่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040902018733 07785

น.ส. ดาหลา คําเทยีน 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040902018741 07785

น.ส. นารนิทร์ ปัญญานะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040902018743 07785

นาง สวุรรณ์ เลีย่มชยัสงค์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040902020142 07785
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นาง กนษิฐา มลูทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040902020891 07785

น.ส. วนดิา มาลาทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040902020892 07785

นาย ธรีะ คําวงษ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2556 67040902022738 07785

นาง ราชนัย์ จันทรนุ่์ม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040902024415 07785

นาง ประครอง เบา้ฮะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040902024688 07785

น.ส. ชวนพศิ พันธุเ์กตุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040902024689 07785

นาย วชิยั คําจุน่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040902024690 07785

นาย คนอง แกน่สารี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040906006747 07785

นาย สมบัติ มิง่โสดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040906009755 07785

นาย สทัุศน์ คําแสด 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2559 67040906009757 07785

นาย เดช ทองแบบ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040906009764 07785

นาย พัฒนพงค์ ชยัสนิธุ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040906018744 07785

นาย พเยาว์ คําตุม้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040906020145 07785

นาย ทรงจติ เกษทองมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040906020893 07785

นาย สวุรรณหงษ์ ทองแบบ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040906020895 07785

นาย อดลุ อุน่เรอืน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2556 67040906022740 07785

นาย เทพทัต คําตุม้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040906038034 07785

นาง แดง ทองสา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040908006707 07785

นาย กว้ย ทองสา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2526 67040908006745 07785

น.ส. เรณู เดชสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2542 67040908006746 07785

น.ส. ดาว ทองแล 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2542 67040908009730 07785

นาง คําหมาด แกว้เขม้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040908020897 07785

นาง ระเบยีบ กลุเกลีย้ง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040908024413 07785

นาง โสภา แกว้เบาะคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040908024414 07785

นาย อํานาจ แกว้เทยีม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2559 67040908025189 07785

นาย สมชาย ชกูา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040909009724 07785

นาย ณัฐวฒุิ ทองคต 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040909009725 07785

นาย คัด นําหนา้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040909009739 07785

นาย กอ้งรัตน์ ทองคต 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2536 67040909009745 07785

นาง ทัศนีย์ จันทรนุ่์ม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2556 67040909022742 07785

นาง บญุยนื ตพุรมมี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2556 67040909022743 07785

นาง อทัุย ตพุรมมี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040909037582 07785

นาง ผสุดี กลุสง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2543 67040903006721 07786

นาง นิม่นวล สสีงัข์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2540 67040903006722 07786

น.ส. บญุเรอืง แกว้โยน 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2539 67040903006723 07786

นาง บญุยัง ศรชีมพู 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2541 67040903006732 07786

น.ส. ชชินก ดาทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903006895 07786

นาง ณกมลภรณ์ พรมแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2541 67040903009257 07786

นาง สมปอง คําอา่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040903013125 07786

นาง วาสนา ศรศีักดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903016205 07786

นาง สนีวน คําแวน่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903016206 07786

น.ส. สายใจ จันทรนุ่์ม 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903016208 07786

นาง มะลิ สายสงิทลู 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903016210 07786

นาง กลุนารี กองศรี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040903016211 07786

นาย ลําไพร แกว้คณู 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2547 67040903016213 07786

นาง เพ็ญพร อนิตาโคตร 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2551 67040903016229 07786

นาง นติยา พรหมแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040903019179 07786

น.ส. เตยหอม วังนวล 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040903019186 07786

นาง นวลละออ ผันสนาม 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040903020281 07786

นาง นงเพา ขวัญนาง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040903020283 07786

นาง เถาวัลย์ สายคําดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040903020989 07786

นาง ยมนา แหลพ่ั่ว 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040903020990 07786

นาง จารวุรรณ ทองอําไพ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040903021300 07786

นาง กลัยา เกษามลู 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040903024874 07786

นาง บญุยัง ทองเลาะ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040903024875 07786

น.ส. อมัพร แกว้ครอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040903024877 07786

นาง บษุบา บญุรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040903037917 07786

นาง ทัศนียา คํากอ่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040903037918 07786

นาง สมเพยีร สพีรมทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2541 67040904006726 07786

นาง นยิม คําภรี์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2541 67040904006727 07786

นาง สมคดิ กคํุา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2543 67040904006730 07786

นาง สมใจ คําออ่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2541 67040904006731 07786

นาง ผอ่งพรรณ คําจมู 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2545 67040904006733 07786

นาง วรรณศกิา ขวัญพุก 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2534 67040904006736 07786

นาง หนูเลยีมดารา กเีวยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2543 67040904006737 07786
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น.ส. ออน คําตดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2551 67040904016522 07786

นาง ละมดุ คําจอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040904020278 07786

นาง ประกายแกว้ สายคําภา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040904020280 07786

น.ส. ปารฉัิตร อตุบัววงค์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040904021293 07786

น.ส. ชนูทอง ศรวีชิ ี 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040904021296 07786

นาง ลัดดาวัลย์ คําตุม้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040904037916 07786

น.ส. รจนา คํากุง้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040904038056 07786

น.ส. ธนพร คํากอ่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2561 67040904038388 07786

นาง คํา ทองแพง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040905000147 07786

นาง สพุรรณ์ แสงขาน 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040905006704 07786

นาง เนียม แกว้จอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2530 67040905006709 07786

นาง วาสนา มหามลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2540 67040905006710 07786

นาง สวุรรณ ราษฎรตงิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2546 67040905006711 07786

นาง จํารัส ราษฎรตงิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2535 67040905006712 07786

นาง คําแพง ทองแบบ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2546 67040905006743 07786

นาง สวุรรณ คําแวน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2540 67040905006748 07786

นาง โพทอง คําปอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2545 67040905016171 07786

นาง ปารชิาติ คํามะนติย์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2544 67040905016215 07786

นาย วเิชยีร มหามลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2550 67040905016217 07786

นาง สรุยิา ขวัญชม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2553 67040905019178 07786

นาง ไป่ คําพรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2544 67040907006703 07786

นาง สวุารี บญุทจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2542 67040907006717 07786

นาง บญุหลาย วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040907006719 07786

นาง ดวงใจ ปินใจ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040907024876 07786

น.ส. สยาม คํารสิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2554 67040907020284 07786

นาง กลัยกร สมิมาพา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040907020991 07786

นาง ขวัญหลา้ พันธุอ์อ่น 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040907020993 07786

น.ส. สมจติร สขุคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040907020995 07786

น.ส. มณีรัตน์ กูช่ยัภมู ิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040907020996 07786

นาง ทองปาน ปานะพมิพ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2555 67040907020998 07786

นาง รุง่นภา จันทรท์ร 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040907024872 07786

น.ส. สายฝน จันสา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2558 67040907024873 07786

น.ส. สรอ้ยสดุา คําตดี 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ ตาดกลอย 2560 67040907038055 07786

นาง เปรมจติร ลําลกึ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040101006284 11457

นาง ทเุรยีน สารสีงัข์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040101006347 11457

นาง สม้ลิม้ ขวัญแน่น 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2535 67040101006349 11457

นาง จรัญ จันทรแ์ยง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040101006350 11457

นาง ประเสรฐิ วันกรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040101006351 11457

นาง พรพรรณ กนัตโ์ฉม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040101006352 11457

นาง จํานงค์ แกว้มว่ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040101006353 11457

น.ส. เอือ้มเดอืน นวลกลาง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040101006354 11457

น.ส. สายันต์ สายทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101010945 11457

นาง ศศธิร กลุทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101010948 11457

นาง สดุใจ กเีวยีน 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101010949 11457

น.ส. วไิลพร ทองยอ้ม 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101011009 11457

นาง ละมอ่ม คณะแพง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101011010 11457

น.ส. เนาวรัตน์ ทองยวง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101011145 11457

นาง เตอืนใจ ศรเีพชร 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040101011147 11457

น.ส. พรสวรรค์ กนัดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040101015385 11457

นาง ถนอม ทองดว้ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2539 67040101015488 11457

นาย เสรมิ แสงนันท์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040101022963 11457

นาย ศักดิช์ยั สดีาจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040101037562 11457

นาง จรินันท์ แพงพงษ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2551 67040102004768 11457

นาง วงเดอืน เทีย่งธรรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2544 67040102006290 11457

นาง บาหยัน อนิบัวทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040102006291 11457

นาง วัฒนา บญุจนี 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040102006292 11457

นาง ประจักษ์ ปันนา 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040102006293 11457

นาง ละมดุ ขวัญแน่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040102006294 11457

นาง แสงดาว แกว้ครอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2542 67040102006295 11457

นาง สมคดิ กาหลง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2544 67040102006297 11457

นาง นติยา แกว้ครอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040102010034 11457

นาง เกศแกว้ ธนาคารสวุรรณ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040102010058 11457

นาง ตุม้ทอง ป้องทา้ว 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040102010063 11457

นาง กหุลาบ กองเงนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040102010135 11457

นาง ทองพูล กลุแจม่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040102010137 11457
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นาง พัชรา กนิยนื 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040102019208 11457

น.ส. ศริกิาญ อบุลศักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040102020899 11457

นาง ทับทมิ คําดัด 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040102024558 11457

นาย สรุศักดิ์ บตุรเพลงิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040102024753 11457

นาย สธุรรม บญุยอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040102024755 11457

นาง สงัวาลย์ พมิพส์งิห์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040103006365 11457

นาง ศริิ บญุคง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040103006366 11457

นาง สมใจ นวลตาล 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040103006368 11457

นาง ดวงใจ เงนิบํารงุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040103006369 11457

นาย ฝน บญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040103006374 11457

นาย ประจวบ บญุสง่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040103010160 11457

นาง สพุรรณ พมิพส์ารี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040103011486 11457

นาง ศศธิร บญุออ่น 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040103011492 11457

นาย เรือ่ง บญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040103012661 11457

นาง กาญจนา จันทรม์ณี 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040103012666 11457

นาง สวัสดิ์ พยาคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040103015895 11457

นาง จันทรเ์พ็ญ นวลตาล 3 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040103018444 11457

นาง คมขํา บญุเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040104000059 11457

นาง บัวลอย กนันลิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2533 67040104006340 11457

น.ส. จติรา บญุตัง้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040104006341 11457

นาง ประพศิ ขวัญหมอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2533 67040104006342 11457

น.ส. ประไพจติร กางถัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040104006343 11457

นาง ไพรวัน บญุเสรมิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040104006344 11457

นาง สภุาพร เทยีนจัตรัุส 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040104010170 11457

นาง พัสน์นันท์ ถานกมุา 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2550 67040104012671 11457

นาง ทองเมล์ ขวัญหมอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040104018891 11457

น.ส. ประเดมิ ขําอิม่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040104019216 11457

น.ส. นีรภา พ่อคา้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040104022965 11457

นาง วานติย์ เทยีนจัตรัุส 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040104022966 11457

น.ส. ภญิญาพัชญ์ นวินิรัมย์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040104037563 11457

นาง พัฒนา จันแปลก 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040104037564 11457

น.ส. วภิาวัลย์ นวลยนต์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040104037565 11457

น.ส. สลกิา พวงไพร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040105005111 11457

นาง สมบรูณ์ นาชะนะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2538 67040105006285 11457

นาง น้ําฝน กนัเตยีง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105006286 11457

นาง สดุคนงึ ประยรูพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105006288 11457

นาย ภพ ศรธีาดา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105006289 11457

นาง นภาพร ทองพัด 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105006298 11457

นาย นคิม ชนิบตุร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2535 67040105006299 11457

นาย บญุธรรม แสนแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2539 67040105006308 11457

นาง สมจติ ภูท่องดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2539 67040105006359 11457

นาง นติยา ชนะบดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105006360 11457

นาง ฉลวย ภักดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105006361 11457

นาง ตลับ อิม่ทองใบ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2535 67040105006363 11457

นาง บญุเพ็ง พมิพศ์รี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105006364 11457

นาง นฤมล เกยีรตณิรงค์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105006372 11457

นาย วชิติ หาญแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105006375 11457

นาง ประพศิ ทองสนิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105006376 11457

นาง พัชราภรณ์ สวุรรณตันทลุา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040105006378 11457

น.ส. สมภมูิ คําอิม่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105010211 11457

นาง คําพล นเิต 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2550 67040105010214 11457

นาง สายหยดุ อาดรู 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105010217 11457

นาย สายัณห์ กณัหา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105010619 11457

นาง นวพร มากสมบรูณ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105010624 11457

นาย วรัิตน์ ชนิบตุร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105010895 11457

นาย บญุฤทธิ์ บญุประเสรฐิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040105010904 11457

นาง นภิา รอดขาว 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105010905 11457

นาย สมศรี แปลงไธสง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105011004 11457

น.ส. พัฒนาพร ศริเิวช 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105011153 11457

น.ส. ขันทอง ชนะบดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105011506 11457

นาง กองเพชร แจง้สวา่ง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105011507 11457

นาย เรวัต พรหมบญุตา 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2539 67040105011525 11457

นาง กรรณกิา ชนะบดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040105011529 11457

นาง ประพศิ กางถิน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105011536 11457

นาง เพ็ญศรี นามวงศ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2551 67040105012696 11457
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นาง เทยีนหอม เรอืนแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040105012717 11457

น.ส. ปัทมา วรีะพลชยั 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040105014578 11457

นาง อจัฉรา คําพรม 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040105014638 11457

นาง จําเนียร ตรสีาร 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040105014660 11457

นาง ศริพิร สดีี 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019201 11457

นาง ธนาภา กนิยนื 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019218 11457

นาย สมเกยีรติ ศรสีขุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019281 11457

น.ส. ฐติญิารัตน์ สยัทัศน์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019286 11457

นาง ทัศปมน ภุม่รนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019287 11457

นาง สมุติร กนัเตยีง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019508 11457

นาง วันเพ็ญ อูส่วุรรณ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040105020656 11457

นาง ศรวีรรณา จารวุัฒนายนต์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040105022960 11457

นาย จาตรุงค์ ตุม้ทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040105022962 11457

น.ส. เรอืนแกว้ แปลงไธสง 5 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2557 67040105024227 11457

น.ส. จันทรส์ขุ วฒุธินูทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106000061 11457

นาง สวา่ง ภมร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2541 67040106006287 11457

น.ส. เสวยีน ดกีลอ่ม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040106006310 11457

นาง นงคนุ์ช กองเหนิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040106006311 11457

นาง สายพนิ สสีขุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006312 11457

นาง วสิทุธิ กางถัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2541 67040106006313 11457

นาง ไพรัตน์ กางถัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006315 11457

นาง เสน่ห์ เจรญิทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040106006317 11457

นาง กมิหลัน บญุเสรมิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006318 11457

นาง ศรขีวัญ จันที 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006319 11457

นาง นารี มั่นเหมาะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006320 11457

นาง สมหมาย แกว้จอมแพง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040106006322 11457

นาง คําฝัก สวุรรณา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2541 67040106006323 11457

นาง ระเบยีบ กนัลอ้ม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106006324 11457

นาง ปราณี แกน่สารี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106009283 11457

นาง อรัญญา แกว้ครอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106009453 11457

นาง ประนอมรัตน์ บญุกลํา่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040106009454 11457

นาง นงลักษณ์ แสงจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010210 11457

นาย สพัุฒน์ จันทรท์า้ว 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010212 11457

นาง ศรรัีตน์ แกว้สาคร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010218 11457

นาย สเุทพ ทาทองสี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040106010219 11457

นาง อนงค์ ประเสรฐิสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2546 67040106010222 11457

นาง กองเพชร ศรนีรจันทร์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010223 11457

นาง บัวไหล บญุยิง่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010224 11457

นาง ปองทพิย์ โกศนิานนท์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010403 11457

นาง สมคดิ บญุชม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010405 11457

นาง ดวงฤดี กจีอม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010406 11457

นาง ละมดุ ทองคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040106010430 11457

นาง จรญู บญุเหมาะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040106012769 11457

นาง ณธดิา มาระวัง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040106012774 11457

นาง เจยีงคํา แสนคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2550 67040106012974 11457

นาง พัชรี ชยัโฉม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040106013000 11457

นาง บญุล้ํา บญุแข็ง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040106013026 11457

น.ส. ลําไพ บญุสง่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040106018449 11457

นาง มะลิ บญุสง่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040106019212 11457

น.ส. รัชนีวรรณ จันเขยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040106019213 11457

น.ส. พนิทอง ภมูแิจง้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040106019214 11457

นาง นันทนา แกว้จอมแพง 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040106020423 11457

นาง ติม๋ ภักดสีาร 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040106020424 11457

น.ส. จันทรเ์พ็ญ ขวาของ 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040106022495 11457

นาง สายฝน อนิทรง์าม 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040106022496 11457

นาง สมัพันธ์ กลุเทยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2550 67040106025654 11457

น.ส. วลิัย ขันตี 6 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040106038045 11457

น.ส. ศรนีวล ชยัลังกา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2543 67040107006325 11457

นาย โกศล กเีรยีง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040107006327 11457

นาง แกว้ฤทธิ์ บญุคง 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040107006328 11457

นาง สรุางค์ หาญปราบ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2544 67040107006329 11457

นาง จําเนียร ทองคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2534 67040107006370 11457

นาง มาลี วันแจง้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040107010628 11457

นาง อภัย เพชระบรูณนิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2550 67040107014174 11457

นาย ทัศนุ วันแจง้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2557 67040107024238 11457
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นาย ดําเนนิ คํากุง้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040107025653 11457

นาง ดาวเรอืง ดว้งพรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040108006331 11457

นาง แตง่ กงเกยีน 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040108006333 11457

นาง กมิเกา้ สกุสกั 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040108006334 11457

นาง ทองใหม่ ทองแจม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2546 67040108006335 11457

นาง นงลักษณ์ กอ้นเทยีน 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040108006336 11457

นาง ทองคํา ดสีะทา้น 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040108006337 11457

นาง สําเนียง โสดี 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040108006338 11457

นาง สมใจ นวลคณู 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010208 11457

นาย จับ คําผง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040108010376 11457

นาง อมุา สวุรรณสทิธิ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010379 11457

นาง สมิมาลา ทองวัน 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010383 11457

นาง นุจรี สขุเปรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010389 11457

นาง สมจติร พรมแสง 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010391 11457

นาง บา่ย บญุยอย 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010395 11457

นาง เนตรนภสิ พันอนิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040108010396 11457

นาง ลลติา ทองใส 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040108019219 11457

นาง กลุธดิา สารดิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040108020905 11457

น.ส. สมมติร ขนุไชย 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040108038047 11457

น.ส. ละมัย หอมจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2561 67040108038320 11457

นาง กมิเฮยีง พุทธาไทย 8 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2561 67040108038321 11457

นาง บญุธรรม พุทธาไทย 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109006282 11457

นาง ทองศกุ กางถิน่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040109006302 11457

นาง กญัญา จันทรจ์อม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040109006304 11457

นาง จไุร บญุสวน 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040109006305 11457

นาย ชมุพร คอนสาร 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040109006306 11457

นาย สเุมธ จงศริรัิกษ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2541 67040109006355 11457

นาง คําไป่ กางถิน่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040109006371 11457

นาง วงเดอืน จันทรจ์อม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109009802 11457

นาง สมบรูณ์ กระทู ้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040109009810 11457

น.ส. ไพรัช ขวัญคง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010055 11457

นาง พงษ์ทรัพย์ บญุสวน 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010060 11457

นาง สมัย บญุสวน 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010066 11457

น.ส. แววตา กนันลิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010071 11457

นาง อมรรัตน์ จันทรแ์ปลง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2540 67040109010078 11457

นาง สํารวย บญุจอม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010091 11457

นาง วไิล หมุย่แกว้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010096 11457

นาง คําเพยีร เมอืงพรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010104 11457

นาง ปิยนันท์ แกว้ใหญ่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010105 11457

นาง ทอง จันเสน 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010109 11457

นาง พวงชมภู พัทเสมา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2525 67040109010940 11457

นาง นฤมล ศริชิู 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010941 11457

นาง นพเกา้ กนันลิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010942 11457

นาง รัตนา จันแยง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109010943 11457

นาง บษุบา กนัตแ์จม่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040109013051 11457

นาง บปุผา ทาสี 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040109015451 11457

นาง พรทพิา พมิพค์ณู 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040109019215 11457

นาง สภุาพรรณ วุน่จูด๊ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040109019292 11457

น.ส. ลักษ์คณา จันทารักษ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040109020425 11457

นาง อบุลรัตน์ ฤกษนันทน์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040109024556 11457

นาง ญาณศิา พมิพป์ระชา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040109025204 11457

น.ส. ชลธชิา เหาะหา 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040109025655 11457

น.ส. ธานดิา เฮอืงคําไฮ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040109037941 11457

นาย ไพฑรูย์ จันทขันธ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040109037942 11457

นาง นงลักษณ์ เพยีเพ็ง 9 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040109038046 11457

นาง นภิาพร ผวิออ่น 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040110002030 11457

นาง บญุลอ้ม ทองเลือ่ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040110002031 11457

นาง กติตกิานต์ สายคําทอน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040110002049 11457

นาย ตุย๋ สเีสอื 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2527 67040110009965 11457

นาง กติตยิา ทองหวล 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040110014168 11457

นาง เพ็ญศรี ทองกวด 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040110019210 11457

นาง วันเพ็ญ ทองยอ้ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040110024757 11457

นาง สภุารัตน์ บญุสงิห์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040110025650 11457

นาง ฉัตรากานต์ แรเ่พชร 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040110025651 11457

นาง ไพรวัลย์ สายคําทอน 10 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040110025652 11457
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นาย สงัขท์อง เมอืงเทศ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040111002052 11457

นาง เยาวมาลย์ ศรมีลู 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040111002053 11457

นาง วงรัตน์ บญุสวน 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040111002055 11457

นาง ฉลวย จันลี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040111010441 11457

นาง บังอร บญุยิง่ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040111010448 11457

นาง อําพร จลุสายพันธ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2544 67040111010452 11457

นาง พนดิา สดุจันฮาม 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040111010918 11457

นาง ลําพงึ นิม่มานะ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040111010920 11457

นาง สมจติร กนัเกยีว 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040111010921 11457

นาง ประคอง ภักดสีาร 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040111010922 11457

นาง สายสมร อดเหนียว 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040111011505 11457

นาง ไพรัช ศรมีังกร 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040111018446 11457

นาย นริตุย์ ประเสรฐิสทิธิ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040111020426 11457

นาง สภุาวดี จือ้ชยั 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040111020519 11457

น.ส. สายพนิ ทองกลบี 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040111020906 11457

นาย วงเรยีบ หอมจันทร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2559 67040111025649 11457

นาย พันธมติร กเีรยีง 11 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040111037567 11457

นาง กองแกว้ ป้องทา้ว 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2531 67040112002034 11457

นาง นพรัตน์ จันทรแ์ขม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040112002036 11457

นาง คําบา่ย ตรกีรงึ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2526 67040112002037 11457

น.ส. ณัฎฐนชิ บญุคง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2540 67040112002038 11457

น.ส. ธัญญาพร แกว้มาคณู 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2540 67040112002039 11457

น.ส. ตงเอยีง จันทรห์บี 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2540 67040112002040 11457

น.ส. วรัิญ มาชนั 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040112002041 11457

นาง สรัลพร กงเกยีน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2540 67040112002042 11457

นาง ปรศินา คงอว่ม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2538 67040112002043 11457

น.ส. สภุาพ สายบญุเจยีม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2537 67040112002045 11457

น.ส. นวลจันทร์ ศรจีรยิา 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040112010853 11457

นาง สพุรรณ แกว้ใหญ่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040112010859 11457

นาง วงรัตน์ สงีาม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040112010863 11457

นาง อารยี์ กระปี 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040112010864 11457

นาง มาลัย แกว้ดู 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040112010867 11457

นาง แตว๋ เพชรงคเ์ลือ่ม 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2552 67040112018448 11457

นาย สมชาย กอ้นเทยีน 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2554 67040112020428 11457

นาง เพลนิจติร กนัทอง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2556 67040112022961 11457

นาง วไิล บญุยิง่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2557 67040112024229 11457

น.ส. อรอมุา กนัยัง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040112037700 11457

นาง ประดษิฐ์ กระเจา 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2560 67040112038049 11457

นาง สําลี กนัยัง 12 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2561 67040112038319 11457

นาง บัวขัน อํา่จอ้ย 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040113000040 11457

นาย สมชาย นาคดี 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040113000208 11457

นาง สมบัติ วันพุธ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2551 67040113000210 11457

นาง นงนุช วมิลศริิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040113002048 11457

นาง ประทศิ ประเสรฐิสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2534 67040113002054 11457

นาง รุง่ ตรแีจม่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040113002056 11457

นาง ลัดดา บญุตัง้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2536 67040113009880 11457

นาง มยรุี ตรแีจม่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2539 67040113009881 11457

นาง บญุชืน่ ทองเหมาะ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040113009889 11457

นาย ประธาน แกว้ทลู 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040113009890 11457

นาง วงรัตน์ กางถัน 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040113009891 11457

น.ส. นภาพร ลาภเจรญิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2547 67040113011613 11457

นาง ทองใบ ขวัญเต็ม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2549 67040113013706 11457

นาย อดศิักดิ์ ดสีม 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2553 67040105019306 11457

นาง สรุางครั์ตน์ กาญจนะโกมล 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040113020907 11457

น.ส. ประทปี กองมลู 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2555 67040113020908 11457

นาย นเรศ ตรแีจม่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040113024557 11457

นาง ทองใส ปานทอง 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040113024559 11457

นาย ชํานาญ ประเสรฐิสทิธิ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040113024560 11457

นาย ณัฐพล หลํา่กลิน่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่เกา่ หลม่เกา่ 2558 67040113024561 11457

น.ส. อบุล มารอด 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030201004587 07745

นาง อทัุย สดีี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030201004588 07745

น.ส. สภุาพ เสาธง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2534 67030201004590 07745

นาง ละมัด มั่นเหมาะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030201004592 07745

นาง ละมุย่ จันทราพรหม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2534 67030201004593 07745

นาง ติม๋ บญุชืน่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2534 67030201004594 07745
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นาย ทนงศักดิ์ ทับทมิไทย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030201004595 07745

นาง อรณุ สาระคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030201004597 07745

นาง มาลนิี ไฝแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030201004599 07745

นาง บัวรนิทร์ ทาทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030201004600 07745

นาง สมจติร์ สรอ้ยมี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030201004659 07745

นาง ประยรู ปกป้อง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030201011125 07745

นาง ทองรนิ กนัโส 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030201018450 07745

นาง อารี บญุสาร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030201018451 07745

นาง หนูเพยีน สนุลี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030201019226 07745

นาง สมบรูณ์ สนุลี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030201019227 07745

น.ส. กนัยา กาแฟ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030201020126 07745

นาง คําผอ่น ทนเทยีน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030201023879 07745

นาง เตอืนใจ นลิเสถยีร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030201023880 07745

นาง พรภริมณ์ มะรศิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030201023883 07745

นาง เรไร สรอ้ยมี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030201023884 07745

นาง เกษราภรณ์ พลทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030201023897 07745

นาง รัตนา ธใิจ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2548 67030202003126 07745

น.ส. อญัชลี ศรหีวัง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030202004598 07745

นาง จมิเหรยีญ จ๋ันโปแวน่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030202004601 07745

นาง อภัสรา สรอ้ยมี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2540 67030202004602 07745

นาง สคุนธ์ ถาวรบตุร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2529 67030202004636 07745

นาง บัวโฮม ธรรมกุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030202004670 07745

นาง รุง่รัตน์ ออ่นแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2549 67030202004950 07745

นาง ศภุลักษ์ ตันตลุา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2549 67030202004996 07745

นาง สพุรรณี ภาวลี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2540 67030202007091 07745

น.ส. รุง่นภา จันทรศรี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030202020133 07745

นาง สทุธกิา ภญิโญขวัญ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030202023881 07745

นาง จนิตนา นอ้ยชโูต 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030202023882 07745

นาย อทัุย สงิหท์อง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2559 67030202025421 07745

นาย สงา่ คําหงษ์สา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030203004581 07745

นาง คําเปรีย่ง ดาแข็ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2531 67030203004586 07745

นาง หมัน เสาธง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030203004619 07745

นาง สําลี วันเสน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2539 67030203004621 07745

นาง สมัย ไกรสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2537 67030203004622 07745

นาง นฤมล อนิป่าน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030203004623 07745

นาง ทองฮู่ บดุดา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030203004671 07745

นาง สขุ โสมภา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030203007083 07745

นาง ลนุ ศรสีวุัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2548 67030203011646 07745

นาง ดวงพร น้ํากอ้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2548 67030203011647 07745

นาง รัตนา ชานอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2551 67030203018454 07745

นาย ศักดิศ์รี ถานกมุมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030203018455 07745

นาย บญุเรอืง จันทรห์อม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030203019224 07745

นาง รศุดา พัชรญิากสณิา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030203019225 07745

น.ส. สายบังออญ กนัไพยา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030203020048 07745

นาง สดุใจ พรหมมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030203020128 07745

นาง จารวุรรณ เพชรนาค 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030203020130 07745

นาง ผกาวรรณ์ สานอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030203020132 07745

นาง อลสิา บรูณทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030203023885 07745

น.ส. สาธกิา ปาบุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2561 67030203038347 07745

นาง หลา้ หมืน่เดช 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030204004630 07745

นาง ขันลอง โทนเทยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2539 67030204004632 07745

น.ส. สจุติรา ทารักษา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030204004633 07745

นาง สมบรูณ์ ทรัพยน์อ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2537 67030204004635 07745

นาง หนูหลั่น เกลือ่นเกตุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2538 67030204004660 07745

นาง อบุล ศรคีง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030204004665 07745

นาง ดวงมณีย์ พรมภักดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030204017108 07745

นาง สายฝน เสนารถ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030204018493 07745

นาง พรชนติว์ ผวิทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030204020134 07745

นาง กนกวรรณ ตาแจง้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030204023886 07745

นาง จริพา คลังสมบัติ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030204023887 07745

นาง คํามขุ สนุลี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2532 67030205004583 07745

นาง อําพร กอ้นคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030205004640 07745

นาง วลี ขําพรอ้ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030205004642 07745

นาง อําพร โนนสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2532 67030205004643 07745

นาง สงัวาลย์ วัฒนศัพท์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030205004644 07745



ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ สกลุ หมูท่ ี่ จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล
ปีที่

เป็นอสม.
เลขทีบ่ตัร อสม.

รหสัสถำนบรกิำร

สำธำรณสขุ

นาง สมจติ คําอา้ย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030205007172 07745

นาง วภิาพร ศรบีัวรนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030205017085 07745

น.ส. ปนีญา อะหลี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030205018495 07745

นาง พมิรดา มานะปรชีา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030205018499 07745

นาย หยด สงิหบ์ญุมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030205023888 07745

นาง วลิัย แกว้แท ้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030205023889 07745

น.ส. วาสนา วงคเ์มอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030205037881 07745

น.ส. มณีรัตน์ โตมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030205037883 07745

น.ส. ชลติา ขํามะวา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030205037884 07745

น.ส. องัคณา หนิทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030205037886 07745

นาง อําไพร คําสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030206004582 07745

นาง ณัฐชานันท์ บญุเรงิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2551 67030206004603 07745

นาง สณีุย์ วรีะวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030206004650 07745

นาง คําไฝ จังสกลุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030206004652 07745

นาง สงัวาลย์ กองสี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030206004654 07745

นาง รอด จันดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2530 67030206004657 07745

นาง รอด กอ้นคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030206005777 07745

นาง นอ้ย อนิทรนวิาส 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030206018500 07745

นาง สลบ คําสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030206019229 07745

นาง อําพร ประระไทย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030206019230 07745

นาย สวุทิย์ มตีาบญุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2554 67030206020127 07745

น.ส. อมรรัตน์ กอ้นคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030206023891 07745

นาง รุง่เพชร เตชะสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030206037891 07745

นาง สภุาภรณ์ รุง่เรอืง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2561 67030206038349 07745

นาง สมัฤทธิ์ ทองนาค 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030207003114 07745

นาง อนงค์ กาแกว้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030207004584 07745

นาง ลําไพร ครองสนิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2537 67030207004646 07745

นาง ทองสกุ บตุรเมอืง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2531 67030207004647 07745

น.ส. อําพร แหยมอาณา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2534 67030207004648 07745

นาง ไพรวัล แดงชาด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030207005516 07745

นาย เคีย่ม มสีขุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030207005519 07745

นาง นันทพร แกว้วลิัย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030207005522 07745

นาง กนกนภิา กนัไพยา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2550 67030207005523 07745

นาง อมัย ประกาสเิน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030207018502 07745

นาง สําลี จันทรนุ์ช 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030207023892 07745

นาง ประคอง แกว้วลิัย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2559 67030207025422 07745

น.ส. สพุรรณ์ สมศรี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030208004628 07745

นาง อรนุด บญุคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030208004637 07745

นาง ละเอยีด รัตนประเสรฐิกลุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030208004638 07745

นาง ระมัด มารอด 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030208004639 07745

นาย สมัย สมานพงษ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030208004641 07745

นาง สนุนิ อยูส่ขุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030208004655 07745

นาง บญุจันทร์ ค้ําคณู 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2538 67030208004661 07745

นาง นติยา เชือ้วงศ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2549 67030208010613 07745

นาง ละมัย สมศรี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030208017095 07745

นาง บญุชู เสนารถ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2549 67030208018503 07745

นาง มาลี หมืน่เดช 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030208018504 07745

นาง กนกกลุ พานชินัก 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030208019233 07745

นาย นรนิทร์ ชยัเชดิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030208023893 07745

นาง รจนาจ พงษ์ยิม้แยม้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2551 67030209004580 07745

นาง สะอาด ปัญญาเหล็ก 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004608 07745

น.ส. พศิวาท ศรปีระวัต ิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004609 07745

น.ส. หนูพชิ ตุม้ทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2544 67030209004611 07745

นาง มติร ตุม้ทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2544 67030209004612 07745

นาง สมจติร ตุม้ทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030209004613 07745

นาง หลา้นอ้ย ขันเงนิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004614 07745

นาง วันนา ยอดคง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004615 07745

น.ส. สดุใจ สรอ้ยพรา้ว 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004616 07745

นาง คําป่น ป่ินป่ัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030209004618 07745

นาง บญุมี พันธห์นอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2539 67030209004668 07745

นาง หนูหลา่ ทา้วเงนิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2540 67030209008593 07745

นาง สดุารัตน์ บรูณ์ทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030209018507 07745

น.ส. สมจติร เพยีรดี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030209019234 07745

นาง นอ้งหญงิ คัฟเวอรล์ยี์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2561 67030209038348 07745

นาง ปภาวี จันมา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030210018508 07745
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น.ส. กานตธ์ดิา ชมุแสง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030210023895 07745

นาย สมชาย หมืน่สขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030211001516 07745

นาง ศริรัิตน์ โสภณวริยิานันท์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2547 67030211007080 07745

นาง ชลลัดดา ศลิปชยั 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2547 67030211007081 07745

นาง สริพิร ศรไีพศาลนนท์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030211007165 07745

นาง ละมัย พมิเสน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030211018509 07745

น.ส. ธมนวรรณ เจรญิสขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2552 67030211018511 07745

นาง วันชยั พมิเสน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2553 67030211019235 07745

นาง บญุนาค สดุจันฮาม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030211023900 07745

น.ส. ศกนุตลา กรมนา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030211023901 07745

น.ส. สนัุนทา พรมศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030211023902 07745

น.ส. ชลธชิา สวุรรณววิัฒน์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030211037887 07745

น.ส. จารณีุ เจรญิสขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030211037888 07745

นาง ธนานันท์ เสนารถ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2541 67030212001520 07745

นาง องุน่ หาญมะโน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030212001521 07745

นาง ประไพศรี ป้องที 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2532 67030212001522 07745

นาง คําพอง ดนีา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030212001523 07745

นาง ทรัพย์ แสงมณี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030212001525 07745

นาง ปวณ์ีธดิา อุน่ใจ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030212001526 07745

นาง กณัฐญิา พระฤาษี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2545 67030212001527 07745

นาง ละมัด ดนีา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2536 67030212001528 07745

นาง ประพบ สายศักดิ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030212001529 07745

น.ส. นุน แสนวงษ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030212003106 07745

นาง ลาวรรณ ใจนอ้ย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2546 67030212007215 07745

นาย สงการณ์ ดวงจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030212023904 07745

นาย วันชยั วันพุธ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2557 67030212023905 07745

นาง ทรงลักษณ์ ใจนอ้ย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2558 67030212025024 07745

นาง เดอืนแรม ทดิอดุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030212037890 07745

นาง สดุหลา้ ปานนลิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่า 2560 67030212037889 07745

นาง ทองใบ ดหีา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030301004677 07746

นาง ราตรี มาทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2541 67030301004679 07746

นาง ขวัญใจ แสงคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030301004680 07746

นาง หนูละไมล์ แสงคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030301004734 07746

นาง ลักขณา เสมาทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2547 67030301018311 07746

น.ส. ขนษิฐา เสมาทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2548 67030301018391 07746

นาง วนัิย สยีา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2551 67030301018392 07746

น.ส. มิง่ขวัญ อาษาวเิศษ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2556 67030301023209 07746

นาง คําปุ่ น คําสม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2556 67030301023210 07746

น.ส. จงรัก อนิกอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030301038203 07746

นาง ไพฑรูย์ เหงา้สา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030301038204 07746

นาง ภัทรา อษุา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030302004683 07746

น.ส. พจนา พันธส์ําโรง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030302004684 07746

นาง สชุรีา ราชอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030302004685 07746

นาง สมควร ไฉนงุน้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030302004687 07746

น.ส. ชญัญา ไพไทย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030302004688 07746

น.ส. พรทพิา ตะกรดุเทีย่ง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2547 67030302018329 07746

นาย ประสทิธิ์ มลูทาดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2550 67030302018385 07746

น.ส. เตอืน พมิพาพันธ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2553 67030302019458 07746

น.ส. อรอนงค์ จันดา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2557 67030302023864 07746

น.ส. ปวณีา ราชอนิทร์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030302025453 07746

นาง พูนลาภ สมบัติ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030302037559 07746

นาง กนกวรรณ มว่งตัน้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030302038205 07746

นาย ชาญณรงค์ อทุรักษ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2548 67030303018387 07746

นาง อึง่ โพธิท์อง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030303018388 07746

น.ส. นารรัีตน์ แหยมอาณา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030303018389 07746

นาง ภญิญดา อนิคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030303018390 07746

นาง สงา่ สปุระการ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030304004697 07746

นาง มณฑา มาลา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2536 67030304004698 07746

นาง หนูรัน ผา่นผวิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030304004728 07746

นาง ดษุฎพัีนธ์ ชาตสิวุรรณ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030304018330 07746

นาง คําพัด แกว้อตุสา่ห์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030304018335 07746

นาง ตลับ อนิสา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030304018336 07746

นาง หนูรัด บรูณ์ทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030304018337 07746

นาง วรีะ ทา้วเงนิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030304018338 07746

นาง สมัย จันทรห์อม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030304018340 07746
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นาง สมเพชร สายแสงจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2551 67030304018441 07746

นาง พกิลุทอง ภาษีแกว้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030304037871 07746

นาย จันใด สงิหเ์วนิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030304037873 07746

นาง อทุศิ เรอืงชยั 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030305004675 07746

นาง สมบรูณ์ สมภา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030305004702 07746

นาง อรณุ กองทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2548 67030305004703 07746

นาง คํามี สทิธสินิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030305004704 07746

นาง บผุา โฉมอปุฮาด 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030305004707 07746

นาง ทองศรี สทุธหลวง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030305004708 07746

นาง หนู มาแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2541 67030305004709 07746

นาย ทองสนู ขนุหตี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2542 67030305004710 07746

นาง คําปุ่ น บตุรา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030305004711 07746

นาย คณู ไพรทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030305004713 07746

นาง ไพบลูย์ อนิเทพ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2541 67030305004731 07746

นาง ทองศรี โกบตุร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030305004743 07746

นาง อนงค์ จลุพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030305018342 07746

นาย ลอม ดว้งมลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2548 67030305018344 07746

นาง ประนอม พลิา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2557 67030305023865 07746

น.ส. ณทัยรัตน์ รัชดานนท์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030305025454 07746

นาง สงัวาลย์ ขวัญจอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030305037557 07746

นาง เดอืน ไสยานอ้ย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030305037558 07746

น.ส. ธนาภา สะตะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030305037872 07746

น.ส. ธนัชพร วงคําตา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030305038206 07746

นาง สมจติร โพธิท์อง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030306004712 07746

นาง คําภู หนูวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2542 67030306004714 07746

นาง นัฐฐา บตุรแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2538 67030306004715 07746

นาง หนูเทยีบ พมิสาร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030306004717 07746

น.ส. วมิาน กองยอด 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2555 67030306021014 07746

นาง สพุนิ บตุรแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2537 67030306025812 07746

น.ส. สมฤทัย พรหมชยั 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2549 67030306025813 07746

นาง สนัุน คําวัง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030306038202 07746

นาง ยพุา ประยรูชาญ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2541 67030307004725 07746

นาง สํารี ปีจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2542 67030307004726 07746

นาง สนุี มบีญุตา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030307004727 07746

นาง คําขัน แกว้เถา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2547 67030307004737 07746

นาง สมุาลี บัวระพา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2536 67030307017136 07746

นาง สวา่ง ยอดคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2535 67030307018351 07746

นาง ลัดดา ออ่นเพ็ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030307018396 07746

นาง มนปรยิา เบาะทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030307025457 07746

น.ส. วันนา ภักดี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030308004694 07746

นาง นวลนอ้ย เสนามา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030308004696 07746

นาง สงัเวยีน สนุลี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030308004732 07746

นาง จรีาวัลย์ สงิหโ์อ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2546 67030308004738 07746

นาง ลําดวน ไชยยะ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2536 67030308018352 07746

นาง วันลา ศริชิยั 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030308018353 07746

นาง ประเดมิ ทา้วเงนิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030308018401 07746

น.ส. สายชน วันเสน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030308018402 07746

นาง สมัย สานอ้ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2553 67030308019137 07746

น.ส. บัวเรยีง มาลา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2557 67030308023866 07746

นาง สมจติร ป่ินป่ัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2527 67030309004718 07746

นาง หนูทอง ดหีา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2538 67030309004719 07746

นาง ทองเหลีย่น สรอ้ยมี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2527 67030309004720 07746

นาง สมยง ป่ินสา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2541 67030309004722 07746

นาง บญุเรอืน บญุจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030309004723 07746

นาง สมศรี รักธรรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2544 67030309018356 07746

นาย พรรณกิา สญูชยัภมูิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2549 67030309018358 07746

นาง บัวคํา จันทา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030309018359 07746

น.ส. ทัศน์วรรณ์ กํางา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2552 67030309018361 07746

น.ส. จันทัปปภา โรจนแพทย์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2553 67030309019135 07746

น.ส. ศริพิร ปันนา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030309025460 07746

นาย สมโภชน์ คําสอน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030309037560 07746

น.ส. อรอมุา ฤทธิอ์นิทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2560 67030309037561 07746

นาง กา้นกอ่ง มาลา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2540 67030310001535 07746

นาง จันทรจ์รีา มลูทาดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2539 67030310001543 07746

นาง ศริพิร อาจแกว้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2545 67030310001545 07746
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น.ส. สวั่น บัวฝ้ัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2551 67030310018367 07746

นาง อนสิรา ราชอาจ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2553 67030310019139 07746

น.ส. สํารวน ประกอบดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2555 67030310021015 07746

นาย ธรีนติย์ มตีาบญุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030310025775 07746

น.ส. นติยา พันธพ์ชื 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030310025776 07746

นาง ภญิญดา เกยีรตณิรงค์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030310025777 07746

น.ส. วาสนา สขุยิง่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030310025778 07746

น.ส. คําแปลง ซองทมุมนิทร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2543 67030311001534 07746

น.ส. อภญิญา วงศเ์ผอืก 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2545 67030311001539 07746

นาง นภาพร แสนรัมย์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2545 67030311001541 07746

นาง ทพิวัน บัวฝ้ัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2540 67030311001549 07746

นาง สาคร นุตทะบัติ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2545 67030311018363 07746

นาง ศกุร์ แสงลา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2551 67030311018386 07746

นาย บญุทัน สคุนธรส 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2553 67030311019141 07746

นาง วรรณดิา คําพันธ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2556 67030311019145 07746

นาง อจัฉราภรณ์ สนธญิาติ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2555 67030311021016 07746

นาง นารรัีตน์ คําภา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030311025462 07746

นาง เพลนิจติต์ เสมาทอง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030311025464 07746

นาง พมิพาพร ภูส่วุรรณ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตาลเดีย่ว 2559 67030311025466 07746

นาง รัตชนี กระบัง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030401004744 07747

นาง ทองคํา เชยีงคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2523 67030401004745 07747

น.ส. ประนอม หนูคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2523 67030401004746 07747

นาง นรัิตน์ จันเขนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2534 67030401004748 07747

นาง ปิยนุช นวลศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2547 67030401004761 07747

นาง นฤมล สายคําติง่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030401012325 07747

นาง สมุาลี ขานสงิทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2551 67030401012653 07747

นาง พระเยาว์ สายบญุยง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2552 67030401018384 07747

นาง กรวภิา สอนเผาะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2554 67030401020305 07747

น.ส. พัชรี นวลทลู 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2559 67030401025420 07747

นาง รัชนีพร หมอ่งคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2541 67030402000681 07747

นาง คําฝาง มแีสนสงค์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2529 67030402004753 07747

นาง แอม หาญแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030402004754 07747

นาง ชลอ ดว้ยสาร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2535 67030402004757 07747

นาง หนูพศิ โสมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030402004758 07747

นาง บัวลา ลอยเลือ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030402004762 07747

นาง จันที อุน่เรอืน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2540 67030402004763 07747

นาง อะรณุ จันแกน่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2547 67030402012321 07747

นาง จารณุา จันทคราม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2551 67030402014814 07747

นาง ทองยอ่ย ปัดนา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2558 67030402025046 07747

นาง บญุมี เบา้อาสา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2529 67030403004765 07747

นาง อนิถา คําลา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030403004766 07747

นาง พศิมัย นอ้ยชโูต 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2541 67030403004771 07747

นาง พกิลุ คําเพลงิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2549 67030403004790 07747

นาง ทอง เชยีรสระนอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030403004797 07747

นาง ไฉน กลิน่มิง่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2551 67030403012561 07747

นาง สงา่ จันเสีย่น 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2553 67030403019457 07747

นาง หนูพลอย ยาใจ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2543 67030404004772 07747

นาง บัวรนิ มตีา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030404004773 07747

นาง ประหยัด พศิคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030404004774 07747

นาง บดุดี ไพรสวัสดิ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030404004776 07747

นาง จฑุามาศ กนัปาน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2547 67030404012322 07747

นาง คําเพยีง ยศพรมมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030404012324 07747

นาง ประกาย พรมชยั 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2554 67030404020306 07747

นาง แสงอรณุ เหงา้สา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2558 67030404025047 07747

นาง เคีย่ม พรมมี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030405004610 07747

นาง พัชรี จยีอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2548 67030405004629 07747

นาง บษุกร เชยีงสวนจกิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2548 67030405004631 07747

นาง สมจติร มเีมอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030405004778 07747

นาง คําเบา้ บัวพรวน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2544 67030405004779 07747

นาง ประมวล พมินาค 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030405004780 07747

นาง ศรไีว พมินาค 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030405004781 07747

นาง ตุ๊ ผยุมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030405004782 07747

นาง สมบัติ สงัขท์อง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2533 67030405004784 07747

นาง ทัศนีย์ เพิม่รักษ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2535 67030405004799 07747

นาง นติยา โสภี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2551 67030405014818 07747
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นาย ธรีวัฒน์ พาคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2548 67030406004604 07747

นาง สพุรรณ์ แกน่นาค 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030406004785 07747

นาง ฐติรัิตน์ บญุเรอืง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030406004786 07747

นาย ลําพุม ผยุมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030406004787 07747

นาง บญุเพ็ง รนิทรว์งศ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2528 67030406004788 07747

นาง แรม มา่นตา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030406004789 07747

นาง เดอืนดารา อปุระ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2546 67030406004792 07747

นาง กหุลาบ หลาบคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2538 67030406004793 07747

นาง คณู บัวทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2537 67030406004800 07747

นาง วัชรนิทร์ ใจมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2547 67030406004801 07747

นาง แรมจันทร์ เบา้ทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝายนาแซง 2551 67030406012642 07747

น.ส. พจนันท์ จันสา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2523 67030501004804 07748

นาง สพุนิ ใจแสง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030501004805 07748

นาง สายหยดุ ดวงออ่น 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2523 67030501004806 07748

นาง สพุรรณนกิาร์ ปานสี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2526 67030501004807 07748

นาง ลัดดาวัลย์ ทศิอดุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2550 67030501005346 07748

นาย จํานันต์ จันทรเ์ถร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2554 67030501020207 07748

น.ส. อําไพร นาคะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2559 67030501037532 07748

นาย อทุติย์ จันหอม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2550 67030502004808 07748

นาง กองชนุ คนมาก 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030502004811 07748

นาย เฉลมิพงษ์ แสนสขุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030502004812 07748

น.ส. สปุรยีา สอีอ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2546 67030502004813 07748

นาง จมิอว่ย จันเทอืง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2554 67030502020208 07748

นาง ดวงกมล นาคนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2559 67030502037531 07748

นาง จนิตนา อนิทรจั์นทร์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2546 67030503004814 07748

นาง ทองใบ แสงแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030503004815 07748

นาง บญุเพ็ง กณุาวงศ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030503004816 07748

นาง สวุนิ กา้นพู 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030503004819 07748

นาง รําพันธ์ มาแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2550 67030503005207 07748

นาย วรีะพงศ์ จันสนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2556 67030503023096 07748

นาง เมตตา คําหลา้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2561 67030503038352 07748

นาย บญุถัน ตาทพิย์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2536 67030504004822 07748

นาง รวมจติร แดงทา้ว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2523 67030504004823 07748

น.ส. สมจติ ทนีอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2523 67030504004825 07748

น.ส. นันทนา วงศฟ์ู 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2554 67030504020206 07748

น.ส. สายใจ ชยัยะ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2557 67030504023871 07748

น.ส. สนัุนทา สมรปู 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวา่ง 2557 67030504023872 07748

นาย ปีชา สอนเผาะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2536 67030601004829 07749

นาง ประเยา ผวิทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2540 67030601004830 07749

นาง วมิลซติร์ ดว้งตา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2549 67030601004845 07749

นาง นติยา ปานทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2550 67030601007100 07749

นาง รัชตา แสงหาญ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2547 67030601009828 07749

นาง พยอม แสงโท 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2547 67030601009829 07749

นาย คนอง ตาแล 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2552 67030601018252 07749

นาง ภาวนิี เตาวาน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2553 67030601019134 07749

น.ส. ยลดา แสนอี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2554 67030601019789 07749

นาง สวุทิย์ บัวไกร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2556 67030601022359 07749

นาง คําเปลีย่น แป้วแวน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2556 67030601022809 07749

น.ส. เพ็ญศริิ ตอ้ยทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2545 67030602004832 07749

นาง เทยีนวรรณ พมิลา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2545 67030602004833 07749

นาง ประหยัด แรเ่ขยีว 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2538 67030602004836 07749

นาง สาหรา่ย สมคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2548 67030602018254 07749

นาง ออ้มเดอืน สสีงัข์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2556 67030602022361 07749

นาง รักษณี พมิลา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2560 67030602037874 07749

นาง ชมาพร ปวงกาวี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2561 67030602038402 07749

นาง มยลุี สสีงัข์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2547 67030603004837 07749

น.ส. ผอ่งศรี แรเ่ขยีว 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2537 67030603004839 07749

นาง ตว่น สสีนัต์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2528 67030603009833 07749

นาง พลิาสลักษณ์ คํารนิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2550 67030604001681 07749

นาง หนูลว้น จันทรจ์ติร 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2523 67030604004838 07749

นาง ระยับ กองเกนิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2538 67030604004840 07749

นาง บัวไล ใจมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2536 67030604004842 07749

นาง สนุทิรา สงิหา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2543 67030604004850 07749

นาง นงนุช รังษี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2549 67030604004853 07749

นาง จนิตนา สสีนัต์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2551 67030604018255 07749
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นาง หนูเร็ว กะตาก 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2523 67030605004844 07749

นาง คําพันธ์ แกว้มะโน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2539 67030605004846 07749

นาง บัวขัน นวลเกตุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2560 67030605037693 07749

นาง กฤษณา นามวงศ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2560 67030605037875 07749

น.ส. กฤตยา นามวงศ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําเฮีย้ 2561 67030605038401 07749

นาง จําลอง เทยีมเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2552 67030701000669 07750

นาย เสฎฐวฒุิ สนสรอ้ย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030701004858 07750

นาง นอ้ย ผาลา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030701004861 07750

นาง มน บญุไทย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030701004862 07750

นาง มะนัด กําจัด 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2545 67030701004863 07750

นาง รําไพ กนัตุม่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030701004864 07750

นาง ศศธิร บรรเทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2536 67030701004909 07750

นาง อมรรัตน์ จันสงิคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030701004942 07750

นาง บญุธาตุ ตรพีุฒ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2528 67030701004945 07750

น.ส. ศศกิานต์ ศรศีักดิส์งคราม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2543 67030701004947 07750

น.ส. สมบญุ ทองแพง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2551 67030701012273 07750

นาง ประกอบ มยิา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2550 67030701012307 07750

นาง วันนา จันทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2541 67030701012308 07750

นาง เพชรไทย ปาสอน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2552 67030701014786 07750

นาง ปิยพร สนุพิรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2554 67030701020308 07750

นาง สมบัติ พมิทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030701025541 07750

นาย สเุทพ กอ้นพรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030701037957 07750

นาง หนูละออ แกว้เกดิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030702004867 07750

น.ส. นดิ คนเมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030702004869 07750

นาง ศรวีัย ขันตี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2545 67030702004876 07750

นาง สพุรรณ คนเมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030702004943 07750

นาง สงักา แสงทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2550 67030702012309 07750

นาง สถติย์ พมิพา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030702012310 07750

นาง กรองแกว้ คําภา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030702014787 07750

นาง เพชรไทย ศรสีวรรค์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2554 67030702020047 07750

นาง ประนอม รัตนัง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030702023221 07750

นาง อมรรัตน์ บัวดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030702023223 07750

น.ส. จนิตนา ใจรนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030702025542 07750

น.ส. เกศวลี พรมบญุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030702025543 07750

น.ส. ชรนิรัตน์ กาบคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030702025544 07750

นาง ลําใย พาเสนา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030702025545 07750

น.ส. นนลยา อปุเสน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030702025546 07750

นาง นงรักษ์ มาแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2540 67030703004855 07750

นาง หนูชติ ถมมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2529 67030703004882 07750

นาง สภุาพ โนนงาม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030703004883 07750

นาง บญุเตมิ คําตํา่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2529 67030703004885 07750

นาง บัวหลั่น ใจคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030703011114 07750

น.ส. พรพมิล โนนงาม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030703023224 07750

นาง คําฝ่อน จันทะวงษ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030703025547 07750

น.ส. สวุภาพ พรมลอย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030703037958 07750

นาง สนุทร จันทะวงษ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030703037959 07750

น.ส. ผกามาศ มาแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030703037962 07750

นาง บญุเอีย้ง ป้องไฝ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030704004887 07750

นาง สนุี แลคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030704004888 07750

นาง ทมุมา อน้โชค 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030704004890 07750

นาง อภญิญา หามา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2540 67030704004892 07750

นาง รําไพ รปูนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2537 67030704004895 07750

นาง บัวคํา รอดแสน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030704004896 07750

นาย มานะ ศรรัีกษา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030704023227 07750

นาง จารณีุ สดุชืน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030704025550 07750

นาง ค้ํา อนิทรจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2533 67030705004899 07750

นาง วอน จํานงคบ์ญุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2522 67030705004900 07750

นาง หนูยทุธ ดว้ยสาร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030705011117 07750

น.ส. สมพร พุทธา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2552 67030705018443 07750

นาง รุง่ทพิย์ บญุกํา่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030705023229 07750

นาง ทพิววิาพร มลูคําภา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030705023231 07750

นาง เพชรไทย พรหมคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030705037960 07750

นาง สถติย์ นามดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2535 67030706004902 07750

น.ส. หนูรอย รอดภัย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2529 67030706004903 07750

นาย เกรยีงศักดิ์ รอดภัย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030706004904 07750
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นาง ทองใบ กองแกน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030706014793 07750

นาง กรรณกิา ทา้วลา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030706023232 07750

นาง จรีาพร บรรเทา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030707004906 07750

นาง บัวจันทร์ บัวตา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030707004910 07750

นาง คําไข่ ทาเงนิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030707004911 07750

นาง กําจัด ออ่นศรี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030707004912 07750

นาง สมบัติ เพชรดี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030707004914 07750

นาง บญุสขุ ผากลุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030707004915 07750

นาง สกลุรัตน์ ภาพสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030707011119 07750

นาง รุง้ชนัท ชะบาสหี์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030707014794 07750

น.ส. กฤษณา จันทขันธ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030707023233 07750

น.ส. ตรสีคุนธ์ กนัผยุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030707038208 07750

นาง รัชนี แสงนอ้ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2551 67030708000802 07750

นาง สนัุนทา ทองบัว 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708004916 07750

นาง รําไพ สพีมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708004917 07750

นาย สวุัฒน์ ดว้งมลู 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2540 67030708004918 07750

นาง หนูหลั่น เสาแกว้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030708004920 07750

นาง ผอ่ย จันสขุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708004921 07750

นาง เสวยีน เศษกจิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2543 67030708004923 07750

นาง สําเนียง พมิเสน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708004924 07750

นาง รักชนก เบา้ชารี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708004925 07750

นาง นลพรรณ บญุพรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030708004929 07750

นาง จนิตนา เทพวัง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2543 67030708004930 07750

นาย ผดงุศักดิ์ จันศรี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030708011123 07750

นาย ธนาธปิ เบา้หลอ่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030708014807 07750

นาง บญุเตมิ ทองวัน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2547 67030708014809 07750

นาง สมควร คณุอยุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2551 67030708014816 07750

นาง สดุานันท์ นูสา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2550 67030708014824 07750

นาย สมชาย จันทรท์า 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2552 67030708014825 07750

นาง เฝือน ลาคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2552 67030708014831 07750

นาง เพยีง หมวกชา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2537 67030709004856 07750

นาง สายใจ พรมจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2533 67030709004875 07750

นาง ราตรี คําแสน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030709004931 07750

นาง เกือ้กลุ จันทรเ์ปา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2533 67030709004932 07750

นาง อไุรวรรณ์ ทไิร 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030709004933 07750

นาง ทนันยา ประทมุวัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2539 67030709004935 07750

นาง หนูวร ฤทธิเ์มา้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030709004936 07750

นาง เสรี ทองผัง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2538 67030709004939 07750

นาง ขวัญใจ ปั้นทับ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030709023237 07750

นาง กมิหลา ใจเย็น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030709023234 07750

นาย สนทิ สงิทา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030709023235 07750

นาง คํามว้น มณฑาจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030709025551 07750

น.ส. ลัดดา หมอ่งอนิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030709025552 07750

น.ส. ชลดา บญุอบุล 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030709038207 07750

น.ส. บัวสี คําแสน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2540 67030710001560 07750

นาง ทองมาก เพชรดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2546 67030710001562 07750

นาง วราภรณ์ นูรี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2537 67030710011113 07750

น.ส. มนฤดี แสงคํา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2549 67030710014848 07750

นาง สนิี คําแสน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2554 67030710020307 07750

น.ส. กลัยาณี เกตจัุนทร์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030710025553 07750

นาง มาลี คําแสน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030710025554 07750

น.ส. ละออง นาสนิสอน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030710025555 07750

นาง ศริพิร ถงุชยั 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2559 67030710025556 07750

น.ส. สริเินตร นาสงิหค์าน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030710037964 07750

นาง สพัุน แกว้เขยีว 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2535 67030711001551 07750

นาง นวลฉวี พรมเพชร 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2535 67030711001554 07750

นาง บัวลา คงพรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030711023240 07750

น.ส. พวงทอง เพชรดี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2551 67030711012271 07750

น.ส. คนู มยิา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030711023238 07750

นาง ประคอง ทองแบบ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2556 67030711023239 07750

นาง กาวี พรมกลุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030711037961 07750

นาง สทีา จมุศักดิ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030711037963 07750

นาง เปีย จันแดง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 2560 67030711037965 07750

นาง รัศมี นูสา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2548 67030801000438 07751

นาง วันชืน่ ขนุหาญ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2545 67030801004964 07751
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นาง ดวงพร โสพรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030801009566 07751

นาง หนูทอง พาคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030801010979 07751

นาง เข็มทอง ขนุหาญ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030801011126 07751

นาง เตอืนใจ โขโลจวง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030801018611 07751

นาง นงนุช พวงคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2553 67030801019312 07751

นาง เสถยีร ทองแพง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030801019313 07751

น.ส. วัชรญีา จําปาศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030801020040 07751

นาง นงลักษณ์ แสนใจ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030801023103 07751

นาง อารรัีตน์ ภผูวินาค 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030801023104 07751

นาง อรสิา ขนุหาญ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030801024965 07751

นาง บัวลอย แดงนวล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030802000109 07751

นาง สนัุน จันทมนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030802004966 07751

นาง วารณีิ กฏุรัีตน์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2536 67030802004968 07751

นาง สมจติร คําศรี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2528 67030802004969 07751

นาง ราตรี ยาพรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2528 67030802004970 07751

นาง สมบรูณ์ บัวทะราช 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2546 67030802004972 07751

นาง หนูเลน ยาพรม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030802004973 07751

นาง เข็มทอง กริมิติร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2528 67030802004976 07751

นาง สจุติรา ขลังวเิชยีร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030802022228 07751

นาย เล็ก พลบัว 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030802025316 07751

น.ส. ศริพิร พงษ์พันธ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2560 67030803037912 07751

นาง มณีเนตร หาพา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2560 67030803037911 07751

นาง เปลือ่ง หอมจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2537 67030803004982 07751

นาง เข็มพร พงษ์พันธ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2539 67030803004983 07751

นาง เกษแกว้ กลุเกลีย้ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030803014790 07751

นาง อรอนงค์ พรมแกว้ตอ่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030803014791 07751

น.ส. อรจริา หลา้นอ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030803018603 07751

น.ส. ดอกใคร่ กนัเดนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030803019314 07751

นาง สพุรรณ์ สารพีรม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030803020036 07751

นาง อญัชลี จงทัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030803021662 07751

นาง ไกลยรู ทานะมัย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030803025855 07751

นาง พัชรี แกว้ตา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030803025856 07751

น.ส. ภัทรยิา มาศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2560 67030804037909 07751

นาง ไพทลู นวลเมอืง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030804004971 07751

นาง วารรัีตน์ สวุรรณหงษ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2540 67030804004986 07751

นาง ปรศินา โคตะหา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030804004987 07751

นาง คําเหรยีญ มารอด 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2545 67030804005006 07751

น.ส. เทวี นาทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030804014636 07751

นาง ดาวเรอืง ทองบัว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2546 67030804014796 07751

นาง รุง่นภา หอมจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030804021663 07751

น.ส. ศริวิรรณ เอีย่มจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030804023106 07751

นาง ขับ ศรเีพชร 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030804024966 07751

นาง ขอบใจ วงสา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030804024967 07751

นาย ทรงศักดิ์ วฒุ ิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030804038398 07751

น.ส. กนษิฐา มตีา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030804038399 07751

นาง สนีวล ถองทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2542 67030805004989 07751

นาง นัยเนตร สรอ้ยมี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2537 67030805004991 07751

นาง ศริรัิตน์ หานลิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2542 67030805004992 07751

นาง ไพรัตน์ พมิเวยีง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030805004994 07751

นาง ลาวัลย์ โสพรม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030805004995 07751

นาง รุง่นภา บรรเทงิสขุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030805004997 07751

นาง บัวพัน มลูทา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030805004998 07751

นาง ทองชอด บณุยสวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2545 67030805005032 07751

นาง อาภรณ์ ปานขาว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2546 67030805007110 07751

นาง พูนทรัพย์ ติง่ยะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030805007268 07751

น.ส. คําพู ทองคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030805020038 07751

น.ส. พวงผกา หานลิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030805021664 07751

น.ส. นภาพร ทองคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030805023107 07751

น.ส. เพ็ญพักตร์ ยพูา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030805023108 07751

น.ส. พุธศริิ โสพรม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030805025318 07751

นาย ธรีภัทร คําชุม่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030805038393 07751

นาง คําพู พวงคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2531 67030806004955 07751

นาง ดอกไม ้ จันทรส์ดีา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2529 67030806005002 07751

นาง คําเพยีร ภมูปิระหมัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2543 67030806005007 07751

น.ส. กาญจนา สมใส 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2548 67030806014834 07751
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นาง สายใหม แสนใจ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030806018548 07751

นาง วมิลวรรณ พาหา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030806018549 07751

น.ส. ขนษิฐา นาขัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030806020039 07751

นาง นลิวรรณ สมีังกร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030806021665 07751

นาง ชวนพศิ ถนอมทัพ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030806022133 07751

นาง อภริมย์ หรเพลดิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030806023109 07751

นาง นงคนุ์ช นารี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030806025514 07751

น.ส. เพ็ญประภา แดนสวรรค์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030806025853 07751

นาง นภาพร สา้นมา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2548 67030807000581 07751

นาง รัตนา ปอสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2560 67030807037908 07751

นาง พรทพิย์ ชาอุน่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2542 67030807005010 07751

นาง พสิมัย มารอด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030807005011 07751

นาง เรณู พาสมัย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2530 67030807005013 07751

นาง บังอร ปอสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2540 67030807005015 07751

นาง ประจักร์ ทองแพง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030807006984 07751

นาง ศรันยา สงิสง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2545 67030807006986 07751

นาง สนุติรา กะกคํุา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030807006987 07751

นาง จรีะนันท์ ยพูา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030807006989 07751

นาง ไพจติร ทองแพง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2554 67030807018597 07751

นาง ภาวนิี นาพมิพ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030807023110 07751

นาย ณรงคฤ์ทธิ์ ปัดชา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030807024968 07751

นาง ประสทิธิ์ ยศปัญญา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030808004951 07751

นาง ทวนัีนท์ กําจัด 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030808004954 07751

นาง สาย พาหา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2536 67030808005018 07751

นาง ทพิวรรณ คําเหลอืง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030808005019 07751

นาง สทุนิ ปัดชา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030808005022 07751

นาง เพชรตะวัน แกว้เกดิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030808005023 07751

นาง ดารณี มาคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030808005024 07751

นาง คําพัก นาพมิพ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2543 67030808006944 07751

นาง นัยนา ดหีา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030808014935 07751

นาง สนทิ จันทรแ์อด๊ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030808014963 07751

นาง ลักษิณา อารยี์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2560 67030808037910 07751

นาง สมรัก สมไสย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030808018620 07751

นาง อรณุรัตร เบา้ชารี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030808023111 07751

นาง สมาน อตุฝ้ัน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2557 67030808023869 07751

นาง ถนอม แกว้เกดิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030808024969 07751

นาง ทองชติ แสนประเสรฐิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030808038394 07751

นาง บญุรว่ม คดิบา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2533 67030809004974 07751

นาย สมพงษ์ หาหลา้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2545 67030809005026 07751

นาง รัตนา กางถิน่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2537 67030809005031 07751

นาง สรัุตน์ ขวัญปลา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030809006919 07751

นาง ยอด พลิาเกดิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2541 67030809006920 07751

นาง พรทพิย์ ยาพรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2550 67030809014839 07751

นาง บังอร จันลา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2550 67030809014844 07751

นาง นงลักษณ์ พาลี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030809022134 07751

นาง มณีเนตร กําจัด 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030809022135 07751

นาง รัศมี ยาพรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030809023112 07751

น.ส. นภาภรณ์ จันลดิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030809023113 07751

นาง ชลุพีร สมฟองทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030809024970 07751

นาย ทองสบื ศริเิปรมประภา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030810001568 07751

นาง กมิหลา่ย ไชปา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030810011071 07751

นาง พมิมณีดาว สอ้ยคํา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030810011160 07751

นาง อนันท์ จันทรช์ยั 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030810014933 07751

นาง จันทรเ์พ็ญ คําอา้ย 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030810018543 07751

นาย รุง่ฟ้า จักสี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2552 67030810018545 07751

นาง รุง่นภา อนิตะคํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030811001564 07751

นาง เพ็ญสขุ สรอ้ยมี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2538 67030811001565 07751

นาง ปิยนารถ ขอ้งคาน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2546 67030811001567 07751

นาง อรัญญา บญุยอย 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2544 67030811001571 07751

น.ส. มาลัย ไกรพล 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2546 67030811001572 07751

นาง แปร ครฑุตัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030811011070 07751

นาง รวโีรจน์ หาญพมิพ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2556 67030811022136 07751

นาง จร พมิสร 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2558 67030811024972 07751

นาง พจนันท์ ชอนจําปา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030811025515 07751

น.ส. ภคพร บญุเรอืง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030811038397 07751
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นาง สมบัติ มลูทา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2535 67030812004957 07751

นาง ทองใบ มลีาภ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2532 67030812004958 07751

นาง คํามี แสนประเสรฐิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2540 67030812004962 07751

นาง สมพร ขันทอง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030812006905 07751

นาง พูนศรี ผากลุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030812009548 07751

นาง หนูกวน คําศรี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030812010980 07751

นาง อญัชลี สรุะคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030812011072 07751

นาง สมภาร สงใต ้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2547 67030812011131 07751

นาง นอ้ย บญุวงษ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030812025317 07751

นาย วนัิย ชาอุน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2559 67030812025850 07751

นาย พทัิกษ์ แสนคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030812038395 07751

น.ส. นนิจา หาหาญ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทา่อบิญุ 2561 67030812038396 07751

นาง สงัวาลย์ ศรธีรรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030901005035 07752

นาง สมคดิ ดว้งสา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030901005037 07752

นาง อธุยา ลา้นภเูขยีว 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030901005038 07752

นาง สายยนต์ จันมา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2556 67030901022601 07752

นาง ตองเอยีง บญุมี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030901005045 07752

นาง สมพศิ โพธิช์ยั 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2545 67030901005052 07752

นาง นอม ศรสีงคราม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030901006142 07752

นาง บัวรม ภักดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2549 67030901012274 07752

นาง คําป่อง ชาแนน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2545 67030901016588 07752

นาง กมิ เสาธง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2543 67030901016589 07752

นาง ปารติา คําชา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2556 67030901022244 07752

นาง ปิยพร โสมาสา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2558 67030901024771 07752

นาย ฉัตรมงคล คําชา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2559 67030901025144 07752

นาง น้ําฝน ลาโทน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030901037966 07752

นาง ประนอม พันอะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2530 67030902005053 07752

น.ส. พไิลย บญุอบุล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2543 67030902005055 07752

นาง สําเรงิ ลาสงิห์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2543 67030902005056 07752

น.ส. ศรินัินท์ มาคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030902005058 07752

นาง บญุยัง จันสี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030902005061 07752

นาง หนูเวยีง ขวัญตัว 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030902005064 07752

นาง คําหมัน้ คําผง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030902012276 07752

นาง คําปัก สารี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2549 67030902012277 07752

นาง สายใจ บญุอบุล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030902012278 07752

นาง มะลวิัลย์ บัวทมุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030902012364 07752

นาง มกุดา จันสอน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030902012365 07752

นาง สมหวัง แสงมณี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2540 67030902016591 07752

นาย ประชา กองสี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030902018573 07752

นาง อาภรณ์ แพงขะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2553 67030902018720 07752

นาง ปานใจ ชอ่งศรี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2555 67030902021022 07752

นาง นติยา กิง่แกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2555 67030902021023 07752

น.ส. สรุรัีตน์ บัวเงนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2559 67030902025711 07752

นาย ชยัยงค์ ทองเพชร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030902038052 07752

นาง ล้ํา สมิคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2547 67030903000424 07752

นาง สมร เรอืงหรัิญ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2549 67030903001786 07752

นาย ธนนิ มชีม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2545 67030903005063 07752

นาง สมร สนธสิมพันธุ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030903005065 07752

นาง พันธท์พิย์ สงัขต์ุน่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030903005066 07752

น.ส. ทองจันทร์ หลักคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030903005068 07752

นาง ไพรเราะห์ บัวทมุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030903005086 07752

นาง ปราณี ฤทธริอด 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030903005098 07752

นาง ชบุ บมุี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2539 67030903012282 07752

นาง จารณีุ ตาวัด 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030903012300 07752

นาง ละมลู วงคโ์สม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030903016593 07752

นาย มนูญ ทองหนัก 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030903018575 07752

นาง อนุ แรภ่เูขยีว 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2553 67030903018719 07752

นาง บญุโฮม แกว้หงษ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2558 67030903024704 07752

นาง มลเทยีน มาทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2549 67030904001801 07752

นาง สมัฤทธิ์ หาญคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030904005071 07752

นาง จันทรห์อม คํากอ่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2530 67030904005072 07752

นาง นงคราญ นวลเกตุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2544 67030904005076 07752

นาง คํามร ชายบญุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2544 67030904005077 07752

นาง สนัุนทยา นันทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2540 67030904005078 07752

นาง สงา่ ซาปา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2530 67030904005101 07752
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น.ส. หนูรอน สขุคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030904018576 07752

น.ส. นารี ออ่นโสม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2553 67030904018749 07752

นาง เนตรชนก ศรวีลีะชน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030904037648 07752

นาง ยพุนิ อดุอาจ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030904037651 07752

นาง อรณุ แพงขะ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030904037967 07752

นาง พรพศิ ดว้งสา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030904037968 07752

นาง สนีวน สวุรรณบรุณ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030905005079 07752

นาง ปัญญา ดมีหีาร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2544 67030905005099 07752

นาง พริญุ คงถาวร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030905012302 07752

น.ส. คํามี กวยลี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030905018577 07752

นาง สมพร มสีี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2554 67030905020117 07752

นาง แกว้ เหมมั่น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2557 67030905023731 07752

น.ส. พสิมัย โสดบง้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2557 67030905023732 07752

น.ส. วมิลมณี วงษ์ษา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2558 67030905024772 07752

น.ส. คําหลา้ หาญรักษ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2559 67030905025712 07752

นาง สายหยดุ ชายเรยีน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030906004620 07752

น.ส. หวานใจ เกษามลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2542 67030906005084 07752

น.ส. หนูนา ขันยศ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030906005088 07752

นาง บา่ย จงทัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030906005089 07752

น.ส. นยิม เกษามลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2542 67030906005091 07752

นาง สพุาลัด มาแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2543 67030906005092 07752

นาง อรวรา โฉมงาม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030906005094 07752

นาง สภุาภรณ์ ประมาณเมอืง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030906005095 07752

นาง บัวลา เรอืงกอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030906005096 07752

นาง หนูนดิ กจัินทร์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2532 67030906005097 07752

นาง ภัทรพรรณ ทาเกดิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2540 67030906005102 07752

นาง สมเฉลา โสดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2542 67030906012292 07752

นาง เจรญิ รุง่สมัฤทธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2550 67030906012296 07752

นาง อจัจมิา สงิหเ์วนิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030906012304 07752

นาง อรวรรณ หมอ่งวันนะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2551 67030906012306 07752

นาง ทองศรี ดว้งลา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2552 67030906018578 07752

น.ส. สภุา จงธรรม์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2553 67030906018750 07752

นาง กลัยา นามสมิมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2557 67030906023761 07752

นาย บรรจง อนิทะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2557 67030906023870 07752

นาง คําพัด ทาเกดิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030906038051 07752

นาง ลัดดา เหมไชย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030907005034 07752

นาง คําพอง จันทรท์า 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030907005043 07752

นาง แตงออ่น สานอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2530 67030907005044 07752

นาง ประไพ สาเพยีร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2546 67030907005046 07752

นาง สภุาณี หมอ่งยะ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2536 67030907005048 07752

น.ส. พัทยา ขันขวา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2538 67030907005051 07752

นาย พุธไทย พรมมลู 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2550 67030907012298 07752

นาง บพติย์ หยองใหญ่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030907037652 07752

นาง นอ้ย ศริวิงศ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030907038053 07752

นาง ทอง บัวโฮม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นโสก 2560 67030907038054 07752

นาง บัวใข หมุย้จันทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031001000407 07753

นาง จันเพ็ง ยอดคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031001000432 07753

นาง วาสนา มาวงศ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031001004851 07753

นาง สมพร ฤทธิเ์มา้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2530 67031001005117 07753

นาง แตว๋ แสนคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2530 67031001005118 07753

น.ส. นารี คําแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2530 67031001005119 07753

นาง สายบัว เทยีมเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2527 67031001005214 07753

นาง กตินัินท์ วงศท์อง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031001009666 07753

นาง หนูพนิ สขุศริิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031001009831 07753

นาง สาหรา่ย ผาลา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031001011530 07753

นาง ปราณีวรรณ กอ้นเอยี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031002002749 07753

นาง กาญจนา คําแพง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031002005114 07753

นาง นภิา ศาสตรก์ลาง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031002005122 07753

น.ส. บณุฑรกิา เพิม่พูนพงษ์ไพศาล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031002005123 07753

นาง สมยา้ย อารี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031002005124 07753

น.ส. พัฒชลี วงษ์คํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031002005127 07753

นาง สญัจา เพชรนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2543 67031002005129 07753

นาง บัวลา คําพมิพ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031002005130 07753

น.ส. นงคราญ คําพมิพ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031002005131 07753

นาง บัวคํา มาลา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031002005136 07753
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นาย วริชุ มาดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031002008982 07753

น.ส. ขชล วงษ์คํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031002009736 07753

นาง กรณกิาร์ นามพมิพ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2549 67031002009758 07753

นาย มะลิ ขําบัณฑติย์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031002011532 07753

นาง ลักขณา กลุแอะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031002011547 07753

นาง รัชนี เสาดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031002019463 07753

นาง วยิะดา ฆารถวลิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031002019464 07753

นาง มัสยา ชาทัน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031002023087 07753

น.ส. ปรยีาภรณ์ ขวัญแน่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031002023088 07753

น.ส. กรรณกิา คําโฉม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031002025441 07753

นาง ยพุารัตน์ ทองเพชร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031002025442 07753

นาง ทัศนี บัวภา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031003005108 07753

นาง ชมชืน่ จักรคราม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2535 67031003005139 07753

นาง ฝน เอีย่มแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2543 67031003005140 07753

น.ส. ฝันรัก ออ่นโสม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031003005141 07753

นาง จันณี ปานเกดิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2523 67031003005142 07753

น.ส. ทองสขุ พลกณัฑ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031003005147 07753

น.ส. ฉลู อนิตลาด 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031003005151 07753

น.ส. แดง ภาพสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031003005152 07753

น.ส. ยพุนิ ผวิผอ่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031003005154 07753

นาง หนูลบ วงศา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2535 67031003005215 07753

น.ส. สญัจติา ขันธรรม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031003005217 07753

นาง บัวจันทร์ กะกคํุา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031003005698 07753

นาย ครรรักษา พลิาเกดิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2535 67031003011548 07753

นาง นฤมล สาบญุมี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031003011549 07753

นาง แค็ชลยีา พวงจําปา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031003011550 07753

น.ส. พรเพ็ชร์ ฟักไทย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031003011551 07753

น.ส. กนัตมิา สงิหอ์อ้ย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031003011962 07753

นาง ลําไพร แกว้จร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031003016073 07753

นาง คําพวง แทนจําปา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031003016374 07753

นาง อนุสรณ์ ศรชีมภู 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031003019465 07753

นาง วันทนา พงษ์คํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031003019466 07753

นาง นราทพิย์ โสดา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031003025445 07753

นาง ขวัญหลา้ ฟักไทย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031008000425 07753

นาง อไุรวรรณ ทองแจม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2537 67031008005113 07753

นาง อจัฉรา เพลยีแกว้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031008005191 07753

นาง สายัณห์ ปานันท์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2527 67031008005192 07753

นาง ยพุดี เพลยีแกว้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031008005195 07753

นาง อรญู ชาอุน่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031008005216 07753

นาง ดวงใจสวรรณ์ ปาสมิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031008011553 07753

นาง นัยรัตน์ ไทยแท ้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031008016466 07753

นาง ศรัณยพ์ร ชาอุน่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031008022273 07753

นาง สายใจ แสนลี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031008025446 07753

นาง ศรินิทพิย์ ธรรมเนียม 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031008025447 07753

นาง สนัุนท์ สารี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031008025449 07753

นาง สกณุา กนุะ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031009000783 07753

นาง สมเกยีรติ์ อนิทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031009004568 07753

นาย สวุทิย์ หมวกชา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031009005144 07753

นาง สายหยัน มังป๋อง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2541 67031009005146 07753

นาง วลิัยวรรณ์ วงศา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031009005199 07753

นาง โสวัตร์ ออ่นโสม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2532 67031009005200 07753

นาง จันเพ็ง ลอ้มแพน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2529 67031009005204 07753

นาง อภวิรรณ จันทรส์มทุร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2532 67031009005205 07753

นาง จันทร อน้นาง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2535 67031009005206 07753

นาง อมัพร ทองหมัน้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2539 67031009005208 07753

นาง ฉววีรรณ หนาแน่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031009005210 07753

นาง สงกรานต์ กาญจนรางกรู 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031009005222 07753

นาง สมหมาย คําคณู 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031009016355 07753

นาง ไพรนิ ลาคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031009016519 07753

นาง สพัุฒตรา สขุคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031001019460 07753

นาย สายทอง พรมคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031009019462 07753

น.ส. รตพิร พรมยอด 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2559 67031009025451 07753

นาง นวลอนงค์ ภาดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031004000003 07754

นาง อนงค์ พงษ์คํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2550 67031004005155 07754

นาง พุธติา ฤทธบิญุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2543 67031004005158 07754
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นาง สทุนิ ไทยแท ้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2535 67031004005159 07754

นาง สมคดิ ผยุเพชรพุย้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031004005161 07754

นาง สวุรรณ์ทอง จันโท 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031004005162 07754

นาง ณชิาลักษณ์ อนิดคํีา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031004005163 07754

นาง เยาวเรศ ผยุเหงา้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031004005164 07754

นาง ระพนิ กะกคํุา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031004005165 07754

นาง อมัพร จักรค์าม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2530 67031004005213 07754

น.ส. นุรักษ์ กองพวง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031004005221 07754

น.ส. ประครองรัตน์ เชาวด์ี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031004014368 07754

นาง จงรักษ์ หมวกชา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2550 67031004014370 07754

นาง นลิวรรณ ป้องทา้ว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031004014371 07754

นาง สมหวัง ทองลี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031004020295 07754

น.ส. อยูเ่ย็น ผวิผอ่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031004020300 07754

นาง บัวแหล่ ศรวีเิศษ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031004022683 07754

นาง นติยา คําโฉม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031004025096 07754

นาง เดอืนแรม ยายอด 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031005000341 07754

นาง เพชรน้ําคา้ง ซาสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031005005167 07754

นาง ไขพ่ร ชาทนทัน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031005005168 07754

นาง ดอีร ตันคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2523 67031005005170 07754

นาง สําเภา อารี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031005005171 07754

นาง บญุหนา บัวภา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031005005172 07754

นาง ไหมทอง ทองจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031005005173 07754

นาง แดง ลาคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031005005174 07754

นาง สนุทะรี ป้องทา้ว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031005005175 07754

นาง สพุรรณ์ ราศรี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2527 67031005005176 07754

นาง เพ็ญศรี เทยีมเพ็ง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2540 67031005009214 07754

นาง สกุ หมวกชา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031005014434 07754

นาย คําแพง ภาพสงิห์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031005014437 07754

นาง สนธยา บัวภา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031005018513 07754

นาง สมยศ นกปั้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031005018514 07754

นาง ศรแีพล พระยาทอน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031005018515 07754

น.ส. รัชดาภรณ์ ภญิโญศริะกลุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031005020298 07754

นาย คู่ ขอยลอยมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031005020299 07754

นาย สาคร พาทา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031005025097 07754

น.ส. มนทกาล ปาสมิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2560 67031005037739 07754

นาง คําพุธ สารติ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031006005180 07754

นาง บัวใส เสนนอก 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031006005181 07754

นาง สัน้ เบา้ชารี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031006005223 07754

นาง จํานง รอดวงษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2543 67031006015846 07754

นาย สวุทิย์ ศรอีนิคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022684 07754

นาง เตอืนใจ ทองวัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022686 07754

น.ส. ลักษิกา วงศว์ัชรานุกลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022690 07754

นาย วกิ ิว้ แกว้สาร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022691 07754

นาย สวา่ง แกว้พลิา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022692 07754

น.ส. ศภุลักษณ์ สรอ้ยมี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022693 07754

นาย ดํารง ดสีารี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022694 07754

นาง บังอร บญุที 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022695 07754

นาง บัวฮอง พงษ์คํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022696 07754

น.ส. พัด อนิรอด 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022697 07754

นาง สกุนั จันทรเ์ตือ่ย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031006022698 07754

น.ส. ณัฐรดา โชคธนาพัฒ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031006025098 07754

นาง จันวัน นอ้ยยง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031006025099 07754

น.ส. จรยิา โนนงาม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031006025100 07754

นาง นงคค์ราญ ศรธีรรม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2561 67031006038357 07754

น.ส. ประภาภรณ์ จงทัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2561 67031006038358 07754

นาง พริง้ กองพวง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2528 67031007005148 07754

นาง อาภรณ์ หมวกซา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2528 67031007005183 07754

นาง ยพุา สงิหเ์ส 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031007005184 07754

นาง กามัน ศรชีมภู 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2538 67031007005185 07754

นาง อนุสรา มั่นคง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2552 67031007005186 07754

นาง บญุเลศิ อารี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2529 67031007005187 07754

นาง วรรณา แกน่เสา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031007014374 07754

นาง บญุธรรม มคีาร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2550 67031007014375 07754

นาง ปญุชรัสมิ์ นกิรถา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031007014376 07754

นาง วไิลพร ปาสมิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031007025101 07754
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นาง มะลิ มาอาด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031007025102 07754

นาง พัชรนิทร์ พัว้พวง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031007025103 07754

นาง บษุรนิทร์ ยันดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031010000349 07754

นาง สมรัก บญุที 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2538 67031010001577 07754

นาง ทองจันทร์ พลกณัฑ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031010001581 07754

นาง คําไป่ สมิดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2545 67031010001582 07754

นาง ยุน่ อารี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2531 67031010001588 07754

นาง ทองหยาด แดงคง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2537 67031010001589 07754

นาง คําพันธ์ หมวกซา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031010001590 07754

นาง สมฤดี ลอ้มแพน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031010001591 07754

นาง เอือ้มพร พันธพ์ูล 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2544 67031010001592 07754

นาง วลิาสนิี ทองสี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2550 67031010014365 07754

นาง รัชนี งอกขึน้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031010014366 07754

นาง คําพุธ หมวกชา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031010014367 07754

นาง ประนอง สงสขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2539 67031011001593 07754

นาง สําราญ ตดิโนน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2553 67031011001594 07754

นาง ประนอม ทองวัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2531 67031011001595 07754

นาง อรสิรา พงศคํ์า 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031011001596 07754

นาง สนีวน ผาลา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2542 67031011001597 07754

นาง ค้ําคณู ทองวัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2539 67031011001598 07754

นาง หนูชดิ คนเกณฑ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2547 67031011011130 07754

นาง เกษทพิย์ ทองวัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031011014358 07754

นาง รจุริา ชยัเชดิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031011014361 07754

นาง ทพิวรรณ ปาสมิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2551 67031011014363 07754

น.ส. สรุางศรัุตน์ บัวไทย 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031011020296 07754

นาง ปราถนา คําราช 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031011022700 07754

น.ส. พรพรรณ หมวกชา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2558 67031011025104 07754

นาง บศุรนิทร์ พงศคํ์า 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031012001580 07754

นาง ศักดิด์ ี คะชาแกว้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2537 67031012001584 07754

นาง ชนากานต์ ทัดชยัวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2538 67031012001585 07754

นาง บู่ ศรโีพธิ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031012001586 07754

นาง มยรุี สารรีาช 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2537 67031012001587 07754

นาง บษุกร ปัดมา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2546 67031012001601 07754

นาง วภิาพร กํามาทอง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2538 67031012001605 07754

นาง บัวผัน แสงรัตน์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2548 67031012014439 07754

นาง ประภาวรนิทร์ ทาตัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2554 67031012019897 07754

น.ส. กนกรัตน์ ปัดมา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2556 67031012022701 07754

นาง บญุญสิา สมบญุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นติว้ 2560 67031012038078 07754

นาง ฐติพิร ลอ้มแพน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031101005240 07755

นาง สมบัติ เอีย่มทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031101005241 07755

นาง แรมใจ พรมคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031101005242 07755

นาง ราพร มาจุม่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031101005243 07755

นาง อนงค์ ไทยแท ้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031101005245 07755

นาง สมจติร รอดชู 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031101005248 07755

น.ส. บัวเรยีน หมืน่กึน้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031101005251 07755

นาง ดาวรุง่ มาทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031101005252 07755

นาง ชลุพีร พุย้ชยั 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031101005338 07755

นาง พศิมัย คําโฉม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031101006878 07755

นาง สมบญุ จันเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031101018185 07755

นาง คําตัน ศรอีนิคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031101025073 07755

นาย ประวทิย์ ขวัญหอม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031101025084 07755

นาง เบญจรัตน์ ไพรมณี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031101025091 07755

นาง สมคดิ ชยัเชดิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031102005253 07755

นาง เสวยีน แกว้สาร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2542 67031102005257 07755

นาง ประเสรฐิ ตาหยอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2532 67031102005340 07755

นาง มัทรี ปัดมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031102018181 07755

นาง นติยา คณุนะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031102018182 07755

นาง สายรุง่ พารี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031102018183 07755

น.ส. ทองทรัพย์ แกว้พวงคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2549 67031102018227 07755

นาง ฉ่วย มดืหลา้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031102018228 07755

นาง สมร พูนยา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031102018230 07755

นาง สรุยิา คํากอ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031102025082 07755

นาง สภุาพ ยงบตุร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031102025085 07755

นาง วจิติร์ ขวัญลอ้ม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031103005232 07755

น.ส. ประกอบแกว้ จันเมา้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031103005234 07755
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น.ส. ฝนทพิย์ เพ็งนวล 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2541 67031103005260 07755

น.ส. นันทยิา วัดพลิา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031103005261 07755

น.ส. หนูคดิ กลั่นตา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031103005263 07755

นาง กาญจนา ทองแจง้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2542 67031103005264 07755

น.ส. อรัญญา ยอดคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2541 67031103005265 07755

น.ส. คําเพยีร มะนู 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031103018186 07755

นาง พรประทาน เหงา้สงัข์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031103018188 07755

นาง นภิารัตน์ นารี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031103018190 07755

นาง บญุมี ออ่นโสม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031103020214 07755

นาง วันทนา เทีย่วทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031103021179 07755

นาง รัสมี มมิะละ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031103025074 07755

นาง บญุจัน นาทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031103025086 07755

นาง อําภร ผวิผอ่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031104005237 07755

นาง สายหยดุ สมใส 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2544 67031104005238 07755

นาย พุทธ แสนปัญญา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2543 67031104005258 07755

นาง เข็มเพชร นางงาม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031104005268 07755

นาง จตพุร วันทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031104005271 07755

นาง ประทมุทพิย์ ปาศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2541 67031104005272 07755

นาง มลวิัลย์ หมวกชา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2543 67031104005275 07755

นาง อมัพกิา กดุไธสง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031104005276 07755

นาง ละมลู กาเบา้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031104005277 07755

นาง ผา่น เบา้หลอ่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2539 67031104005278 07755

นาย สงัวาล ชาอุน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031104005280 07755

นาง ชะเรยีง เทยีมเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031104005282 07755

นาง บานพับ สกุพุด 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031104005311 07755

นาง ยภุาพรรณ พารี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031104005327 07755

นาง หนูคาย ชาอุน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031104005337 07755

นาง สมาน กาเบา้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031104018189 07755

นาง เพยีงใจ โสภา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031104021183 07755

นาง ศศวิมิล ผวิผอ่ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031104021187 07755

นาย มนัส นางงาม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031104025075 07755

นาย มาโนด อนิทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031104025078 07755

นาง นศิาชล จติรัตน์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031104037953 07755

นาง อดุม คําโสม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031104037951 07755

นาง ตุน่ วันทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031105005229 07755

นาง อว่ย ทองวัน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031105005283 07755

นาง สภุาพ พูนยา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031105005285 07755

นาง สนทิ ชยัเชดิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2529 67031105005286 07755

นาง นวลนอ้ย พงคคํ์า 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031105005288 07755

นาง คํามลู คํามั่น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031105005290 07755

นาง ประนอม ทองวัน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031105005291 07755

นาง สงัวาลย์ สรีสุวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031105005292 07755

นาง พจมันต์ พงคส์กลุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031105005293 07755

นาง คําบุน้ พานตา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031105005294 07755

นาง จรีนันท์ กนัเกลยีว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031105005299 07755

นาง จริาภา เสอืกะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031105018192 07755

นาง สพุจน์ ทองแพง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031105018193 07755

นาง นรัิตน์ ป้องทา้ว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031105018194 07755

นาย ณรงคศ์ักดิ์ คําโสม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031105025092 07755

น.ส. ชบา เพลยีปลัด 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2559 67031105025578 07755

นาย ประหยัด ดพีรวน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031105037914 07755

น.ส. ธันยพร หนิเมอืงเกา่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031105037954 07755

นาย ระวงิ จันทขัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031106005228 07755

นาง บญุมี ทองวัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031106005300 07755

นาง พศิวงค์ ศลิป์ประกอบ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031106005301 07755

นาง รุง้ แกว้แพง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031106005302 07755

นาง ทองสี ศรรัีกษา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031106005303 07755

นาง มะละ มาแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2542 67031106005304 07755

นาง คําหลา้ มลูนาค 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031106005305 07755

นาง นันทดิา อาจหาญ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031106018195 07755

นาง คํามาย สรอ้ยมี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031106018229 07755

นาย เดีย่ว ยอดคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031106025076 07755

นาย ละมลุ สทีา่ชวย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031106025077 07755

นาง วไิลวรรณ มยิา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031106037948 07755

นาง คําไข่ เมอืงลี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031106037949 07755
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นาง กาญจนา ซาโทนทัน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2544 67031107005270 07755

นาง หนูเป็น พันธม์าก 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031107005309 07755

นาง เตยีงลม โสมาสา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031107005310 07755

น.ส. อนิทรแ์ตง่ มารอด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031107005314 07755

นาง ขนษิฐา หมวกชา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031107005316 07755

นาง คําหลา้ แถวภาพ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031107005317 07755

นาง สายเพชร เปรมทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031107018198 07755

นาง กองสนิ คํามา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2551 67031107018199 07755

นาง หนูจันทร์ ศรอีนิคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031107020218 07755

นาง คําหลา้ คําธงไชย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031107021182 07755

นาง พรทพิย์ โสดา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031107021185 07755

นาง สมคดิ มารอด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031107021186 07755

นาง อรัญญา คําตงิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2556 67031107023035 07755

น.ส. วันวสิาข์ ขันยศ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2557 67031107023675 07755

นาง วรรณภา วัดพลิา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031107025083 07755

น.ส. สายหยดุ ชยัเชดิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031108005230 07755

นาง ทอง พรมคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031108005319 07755

นาง พรชยั พัว้พวง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2546 67031108005321 07755

นาง ประมวล แรน่าค 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031108005323 07755

นาง อนงค์ อนิตลาด 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031108018200 07755

นาง บญุมี มาจุม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031108018201 07755

นาง ประพันธ์ ลอ้มแพน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031108018202 07755

นาง ภัคพร ลรีาช 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031108018203 07755

นาง แสงเดอืน วรัิญ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031108018204 07755

นาง สภุาพร มาจุม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031108025072 07755

นาง ประหยัด แสนปัญญา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031108025093 07755

นาย สทิธชิยั ลาคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031109005236 07755

นาง อบุล ปาศรี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031109005329 07755

นาง บัวใส ยอดคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031109005331 07755

นาง จันทรส์อน ป้องทา้ว 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031109005332 07755

นาง วาสนา ราศรี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2537 67031109005334 07755

นาง ทองดี นาทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2551 67031109018206 07755

นาง สมจติร อนิรอด 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2551 67031109018207 07755

นาง แสงเทยีน ทองพา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031109018209 07755

นาง กองมี วันทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031109018211 07755

นาง สมศรี พารี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031109020212 07755

นาง จําเนียร มาตา่ง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031109020213 07755

นาง ณชิกานต์ เกตดุี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2559 67031109025579 07755

น.ส. ศรัญญา สขุราช 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2559 67031109025580 07755

นาย จรัญ ไพรวัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031109038084 07755

นาง จนิดารัตน์ พรมมาสขุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031109038104 07755

นาย สรุาษ ชาวนาแปน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2560 67031009038105 07755

นาง สงวน ทองพา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031110001611 07755

นาง ประนอม วหิงษ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2536 67031110001612 07755

นาย ผล ผวิผอ่ง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2530 67031110001613 07755

นาง อรนุช อนุประดษิฐ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031110018220 07755

นาง ภัทราพร นามวงศ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2549 67031110018221 07755

นาง กะจาย กาสา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2549 67031110018222 07755

นาง จา่ย พันธฉ์ลาบขวา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2551 67031110018223 07755

นาง นาลอน มาตา่ง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031110021181 07755

น.ส. มาลี แสนปัญญา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031110025089 07755

นาง พุทธ ศรธีรรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2538 67031111001623 07755

นาง ถวาย หาพา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2544 67031111001624 07755

นาง เพยีง พาทา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031111018215 07755

นาง นวลอนงค์ อดุอาจ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2549 67031111018216 07755

นาง หนูพดิ ทองแบบ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031111018217 07755

นาง สวุรรณนา บญุสนิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031111018218 07755

นาง อรนภิา ทองวัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2552 67031111018219 07755

นาง อดลุ แกน่พา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031111025079 07755

นาง บญุจันทร์ ฆอ้งวงศ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031111025080 07755

นาง บญุหลาย ตาหยอง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2558 67031111025081 07755

นาง รําไพ อนิปาน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031112001608 07755

นาง เตดิ เปลยพลอย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2539 67031112001627 07755

นาง ดวงกมล ตดิโนน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2539 67031112001629 07755

นาง ประดับ ชาอุน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2540 67031112001630 07755
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นาง จงลักษณ์ แกว้ประสงค์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2545 67031112001631 07755

นาง เกษร สรอ้ยมี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2550 67031112018214 07755

น.ส. ประมวล พรมคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2555 67031112021180 07755

นาง สมสี จันโท 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2556 67031112023116 07755

นาง บา่ย จันทรส์อน 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2547 67031113001616 07755

น.ส. ยพุนิ พ่ายผา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031113020219 07755

นาง นรกีารนต์ สงัขท์อง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2554 67031113020222 07755

นาย ทองใส คนเกณฑ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2556 67031113023118 07755

นาย สําราญ แสงนอ้ย 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 2559 67031113025577 07755

นาย กฤษณพงษ์ กองแพง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031201005341 07756

นาง เสงีย่ม จันดาเขยีว 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2541 67031201005348 07756

นาง สมนอ้ม มโีภค 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031201005349 07756

นาง คําปัก ตรเีสนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031201005351 07756

น.ส. สมปอง รอดภัย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2554 67031201020119 07756

น.ส. นันทวัน สาทพิยจั์นทร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2554 67031201020120 07756

นาง สมคดิ จันทรภ์เูขยีว 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2554 67031201020121 07756

นาย ณรงค์ หาเขยีว 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031201022336 07756

น.ส. สงัเวยีน อนิผัด 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031201023196 07756

นาง ชนปิภา กวนิธนาภัทร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2557 67031201024243 07756

น.ส. ขนษิฐา พุทธน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031201024915 07756

นาง หนูลัน มานะดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2559 67031201025714 07756

นาง สนิีนาฏ ขจรไพร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031202002075 07756

นาย วฒุชิยั จันชุม่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2543 67031202005356 07756

น.ส. บัวเขยีน สเีลือ่ม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2523 67031202005357 07756

นาง สาคร หอมตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031202005359 07756

นาง ทองแชม้ แอดแฮด 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2523 67031202005362 07756

นาง วาสนา เลือ่นลอย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031202005411 07756

นาง จันเพ็ญ จันทรห์นู 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2523 67031202009607 07756

นาง นันทยิา สายคําบอ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031202017083 07756

น.ส. ภาวดี อรัญวาส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031202022335 07756

น.ส. รัตนา จันทรเ์กษม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031202037677 07756

นาย สพุนิ บรรเทา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2561 67031202038378 07756

นาง ราตรี หาทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2542 67031203005367 07756

นาง วทันยา สธุงสา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2542 67031203005368 07756

นาง เพชรา บตุรศรี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031203005401 07756

นาง ละไม มโีชค 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2544 67031203005416 07756

นาง สงกรานต์ สรอ้ยสนธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2554 67031203020122 07756

นาง บญุเลีย้ง เชยีงกะโทก 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031203022334 07756

นาง เรยีมตา อปุะระ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031204001644 07756

นาง ชตุมิาพร สงวนวงศ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031204001645 07756

นาง กลัยรัตน์ คลา้ยผา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031204005350 07756

นาง เบญจวรรณ สารี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031204005358 07756

นาง สมพร สชีานลิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2542 67031204005360 07756

นาง สาวติรี ลาดทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2548 67031204005405 07756

นาง ประมวล จันทาคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031204005406 07756

นาย สภุชาติ นอ้ยมี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2561 67031204038379 07756

นาง วรรณวสิาข์ พวงแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2548 67031205001635 07756

นาง วาด แสงหาญ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031205001642 07756

นาง จนิดา จันลา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2535 67031205005343 07756

นาง บญุมา ครึม้ยะราช 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031205005352 07756

นาง พศิมัย บญุตา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031205005361 07756

น.ส. แดง กองแพง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2538 67031205005371 07756

นาง อทุร บญุมาก 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031205009608 07756

นาง นารี ทองชาติ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031205014600 07756

นาง ระเบยีบ มงคล 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031205018238 07756

นาง วไิร เซีย่งจัง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2553 67031205018716 07756

น.ส. ธดิารัตน์ พรหมไหม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031205021013 07756

นาง เผย สขุวาสนุะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031205022326 07756

นาง กนกวรรณ ขันทะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031205022333 07756

นาง จําเนียน สขุสวัสดิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031205023197 07756

นาง ประไพภร โสมาสี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031205023198 07756

นาง ศริขิวัญ บัวบานบตุร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2557 67031205024244 07756

น.ส. มยรุี ศรเีหลือ้ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031205024918 07756

นาง ชนาภา ไชปา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031205024926 07756

นาง กวติา บญุไทย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031205024927 07756
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นาง ประมวล สวีันดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2548 67031206002077 07756

นาง สมควร พุงลอย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031206005376 07756

นาง ทองใหม่ พุงลอย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031206005379 07756

นาง สมพร ตันทา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2554 67031206020123 07756

นาง คําหลา้ พวงแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031206024919 07756

นาง ดวงแกว้ วงษ์โท 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031206037676 07756

นาง กานตมิา สทีา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031207005198 07756

นาง จรญู ขนุชยั 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031207005381 07756

นาง อารม ผวิออ่น 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2535 67031207005382 07756

นาง ศศวิมิล บญุพรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2542 67031207005383 07756

นาง วาสนา หมืน่ออ่น 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2535 67031207005385 07756

นาง บัวฝน รปูลว้น 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2535 67031207005386 07756

นาย ประสทิธิ์ แกว้ใหญ่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031207005419 07756

น.ส. กนกวรรณ อนิกอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031207024924 07756

น.ส. อรวรรณ ฤาชา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031207024925 07756

น.ส. สมดิา ขนุชยั 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031207037670 07756

น.ส. สมติา ขนุชยั 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031207037674 07756

นาง คําพัก จันดาลี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2540 67031208005388 07756

นาง ศภุกาญจน์ เหมอืนคลา้ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031208005389 07756

นาง ลําใย แกว้สายตา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2544 67031208005390 07756

นาย สาลี บญุเมอืง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031208005391 07756

นาง บญุวัน อนิตา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031208005392 07756

นาง บปุผา กํามา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2542 67031208005396 07756

นาง บญุธรรม บญุทอง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031208005397 07756

นาง สวุมิล สนิชยั 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031208005403 07756

นาง วญิญา เนาวแ์กว้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031208005415 07756

นาง จันทรห์ลา อนิงาม 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2546 67031208005417 07756

น.ส. ตอ้ย วันคง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031208022332 07756

น.ส. ณัฐญาดา บญุเมอืง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031208023203 07756

นาง ตะวัน ผวิจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031208023204 07756

นาง สนุี มาทา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031208024922 07756

นาง หอมจันทร์ ก ิง่ภาพ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031208024923 07756

นาง กําไล แกว้โยธา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209003121 07756

นาง ปภาพนิท์ อนิพรม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005103 07756

นาง พรชนก ไชยแกว้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005104 07756

นาง หอมแพง สมจติ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005106 07756

นาง สํานวน แสนเรอืงเดช 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005125 07756

นาง วไิลวรรณ ทา่เสาร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005126 07756

นาง สธุดิา กํามา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031209005194 07756

นาง เข็มมลา นนิหวา่ง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031209005342 07756

นาง บรรเจดิ พลสงูเนนิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2539 67031209005407 07756

นาง วะลาพร เขยีวนลิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2541 67031209005409 07756

นาง ศรคีาร บตุรเบา้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031209018240 07756

นาง ชมพูนุช เกตทุอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031209024917 07756

นาง ธัญญนันทน์ อนุรส 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2544 67031210001638 07756

นาง การะเกษ พรมเดช 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031210001639 07756

น.ส. ทองเพลนิ ปลอ้งแกว้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2528 67031210001657 07756

นาง วันทอง กระวัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2534 67031210001658 07756

น.ส. คําภา ขันตี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2528 67031210001659 07756

นาง จา๋ ภักดป้ีอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2534 67031210001660 07756

น.ส. สพุรรณ์ วงษ์แหวน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2528 67031210001661 07756

นาง เดอืนเพ็ญ ไทยภักดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2528 67031210001663 07756

นาง เอือ้มเดอืน ลาสาน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031210005408 07756

นาย ศกุฉลองศักดิ์ เลือ่นลอย 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031210024921 07756

นาง บญุรนิ เบา้ชยั 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031210037671 07756

นาย สนธยา กอ้นคํา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031210037672 07756

นาง สมนกึ วังพรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2538 67031211001651 07756

นาง คําพนิ กอ้นดี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031211001653 07756

นาง พวงประภา รักกอ้น 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2532 67031211001655 07756

นาง สงกรานต์ เพชรนันท์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2547 67031211001664 07756

นาง นยิม ธรรมโชตกิลุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2530 67031211001665 07756

นาง ปราณี สอนเวช 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2546 67031211001666 07756

นาง เยาวมาลย์ จันทา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031211005378 07756

นาง สวุรรณี พรมภักดี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2537 67031211005384 07756

นาง ประคอง จันทา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031211018241 07756
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นาง นงนุช ลาดทา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031211018242 07756

นาย พระวี พมิพแ์กน่ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031211022329 07756

นาง รุง่ฟ้า ไกรสงิห์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031211037673 07756

นาง กนกกาญจน์ ตรสีอน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2545 67031212001641 07756

นาง ทองเลือ่น ชา้งคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2536 67031212001647 07756

นาย บญุตา ชา้งคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2548 67031212001650 07756

นาง รัสมณี เรอืงศรี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2538 67031212001654 07756

นาง บญุสง่ เฉยเทบิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031212005132 07756

นาง ถนอมศรี ขันแกว้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2548 67031212005138 07756

นาง รัชนี ศริ ิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031212005153 07756

นาง บญุสง่ สัง่สอน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2550 67031212005166 07756

นาง กนัยา ขันทะ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031212014605 07756

นาง จันลา ออ่นตา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031212018243 07756

นาย อํานาจ หนูภา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2553 67031212018717 07756

นาง อไุรจติร ดะนัย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2555 67031212021012 07756

นาง พนารัตน์ หอมรืน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031212022327 07756

นาง ดวงดาว แรพ่รม 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031212022328 07756

นาง ภัทรานษิฐ์ เรอืงศรี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2560 67031212037675 07756

นาง สมจติร รักกอ้น 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2546 67031213001636 07756

นาง ไพรนิ สเีลือ่ม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2546 67031213001640 07756

นาง สมุาลี เรญิศรี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2530 67031213001648 07756

นาง นภิาพร รักษาศรี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031213004596 07756

นาง คําหลา้ ปงุแกว้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031213005115 07756

นาง ลอน นอ้ยมี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2551 67031213005116 07756

นาย ชเูกยีรติ กรมนา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031213018244 07756

น.ส. วันวสิา มาลี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2552 67031213018246 07756

น.ส. รนิทรจ์ง แกว้ดวงดี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2556 67031213023207 07756

นาย ปราคม โฉมอดุม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2557 67031213024245 07756

น.ส. สภุาพร สวุันลี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ํากอ้ 2558 67031213024920 07756

นาง ทวิากรณ์ เขยีวเรอืง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031302005437 07757

นาง อําไพร อนิดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031302005438 07757

นาง สมบรูณ์ เมอืงปาก 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031302005439 07757

นาง กนกรัชน์ คํามา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031302005509 07757

นาง ปัถวี หถัมารถ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031302018357 07757

นาง คํามลู ปอแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031302018360 07757

นาง บญุยัง สงิหป้์อง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031302018370 07757

นาง สดุใจ อดุพว้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031302020052 07757

น.ส. กลัวกิา มาโส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031302021017 07757

นาย อคัรเชษฐ์ พมิมะ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031302025806 07757

น.ส. รุง้นภา เฮา้ปาน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031302038031 07757

นาง รัตนา พงคไ์พร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031303005443 07757

นาง พรพมิล มลูณี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031303005444 07757

นาง คํา แทนจําปา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031303005450 07757

นาย สมบรูณ์ กนัเดนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2535 67031303005461 07757

นาย สภุาพ ธงอาสา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031303005510 07757

นาง ยพุนิ คํามา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031303018371 07757

นาง สภุาพ เซสาย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031303018372 07757

นาง สมบัติ บญุประเสรฐิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031303018373 07757

นาง ทองใบ จงธรรม์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031303018374 07757

นาง นอ้ย คนมาก 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031303020060 07757

นาง พรสทิธิ์ สขุดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031303023243 07757

นาง รัตนา สารโคตร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031303025803 07757

นาง ชนษิฐา คํามา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031303025804 07757

นาย เทวา เงนิหว้ยพระ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031303025805 07757

นาง บัวทอง ดฤีทธิ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031303038030 07757

นาง บญุยงค์ กนัแตง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031304005431 07757

นาย สมพงษ์ อนิจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031304005452 07757

นาง กหุลาบ กิง่มิง่แฮ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2536 67031304005453 07757

นาง นรนิทรา แรน่าค 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2536 67031304005455 07757

นาง มณีรัตน์ เหงา้สา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031304005457 07757

นาง กรภัทร์ ชาตรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031304005458 07757

นาง สมุาลี แกว้เพิม่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031304005459 07757

นาง มะลิ ศรทีาพรม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031304005460 07757

นาง นงเยาว์ บญุเทยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031304010161 07757

นาง บญุทัน ลาสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031304010162 07757
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นาง จันทรท์พิย์ สนินาค 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031304010166 07757

นาย วเิชยีร ขนุเทพ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031304010181 07757

นาง มะลัย เมอืงมิง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031304018417 07757

นาง พันธน์ี พวงพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031304018418 07757

นาง สํารวย บญุเทยีน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031304018420 07757

นาย มนูญ ภนูอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031304018421 07757

น.ส. อรสา กนัทะสอน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031304020053 07757

น.ส. สนัุนทา บญุจันทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031304025435 07757

นาย สยาม แกน่เสาร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031304025436 07757

นาง นภิาพร รปูขาว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031304037690 07757

นาง บญุสวย แกว้สอน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031305005462 07757

นาย พชิติ กําลังมาก 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2524 67031305005463 07757

นาย เกษม ทองเหลอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2539 67031305005464 07757

นาย ทํานอง พันธย์าง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031305005468 07757

นาง ลําไพร สมีาก 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031305005507 07757

นาย มาลา ราศรี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031305010168 07757

นาย ประยรู สมรปู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031305018422 07757

นาย สวิน่ สงิหเ์ส 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031305018423 07757

นาย วรรณภา ชยัสงค์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031305018424 07757

นาง จันทรส์ี อนิทรป่์าน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031305018425 07757

นาง สวุัตร์ วังครีี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031305018426 07757

นาง แจม่สี ซา้ยจันทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031305018428 07757

น.ส. นติญา กอ้นเอยี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031305020055 07757

น.ส. นงลักษณ์ สวา่ง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031305023151 07757

น.ส. ปารฉัิตร คําภา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031305024248 07757

น.ส. พณิทพิย์ ขนุแอะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031305025437 07757

นาง สนธยา ฤทธิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031305025438 07757

นาย ชติประสงค์ ทองเหลอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031305037691 07757

นาย ประกจิ ศรสีวุรรณ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2533 67031308005490 07757

น.ส. บญุเพ็ง ทองหนองเป็ด 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031308005491 07757

นาย หนูรอบ เบา้ทองคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2533 67031308005492 07757

นาง หนูเพิม่ สมีา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2533 67031308005495 07757

นาง หนูเล็ก สงัขท์อง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2533 67031308005496 07757

นาย สภัยา ทองแล 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031308018430 07757

นาง ศริญิาพร มแีสง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031308018431 07757

นาง นภารัตน์ หงษ์ทอง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031308018432 07757

น.ส. คําผอ่ย มดีี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031308023090 07757

น.ส. หนูเพยีร มดีี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031308023153 07757

นาง สรินิภา คําจอน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031308037692 07757

นาง สดีา ชอบธรรม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031313001676 07757

นาง นัฐวดี ฤทธิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031313001709 07757

นาง สายใจ อดุพว้ย 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2529 67031313001710 07757

นาง สมคดิ พวงพันธ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031313010174 07757

นาง จรินันท พรหมมา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031313023152 07757

นาง ศศธิร พงพันธ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031313024246 07757

นาง ทารสิา เอ็กเคริท์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031313024247 07757

นาย บญุสง่ อนิแนน 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031313025802 07757

นาง สมาน ออ่นตา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031316001702 07757

นาง สม้พูล้ สงิหส์ี 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031316001703 07757

นาง พันธ์ คํามงุคณุ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031316001707 07757

นาย วงเวยีน ชยัดี 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031316010176 07757

นาง ออ้ บํารงุดว้ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031316018539 07757

นาง สงา่ นูเนตร 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2553 67031316019512 07757

นาง วาสนา เกษามลู 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031316023089 07757

นาง หนูเจยีม แสนคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031316023091 07757

น.ส. สมถวลิ รอดทอง 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031316025382 07757

นาง นลัทพร ยอดเพชร 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031316025439 07757

นาง ฟ้าใส ชยัชนะ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031316025440 07757

นาง อรสา เชือ้ชลีอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031306005421 07758

นาง คําสวย สวนแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031306005466 07758

นาง บญุเทมิ คําเจยีก 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031306005475 07758

นาง สภุาพ ไชยสนิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2533 67031306005476 07758

นาง สมใจ ขวัญใจ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031306005479 07758

นาง วพิารัตน์ แสนเผอืก 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031306005606 07758

นาง สวีา พรมโตะ๊ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031306005609 07758
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นาง รจนา คําพา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031306007493 07758

นาง กมลวรรณ ขวัญพุทธ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031306010006 07758

นาง สายฝน เพชรกนัหา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031306010031 07758

นาง สนุียรั์ตน์ พรมโตะ๊ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2546 67031306010036 07758

นาง อบุล เชือ้บญุมี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031306010098 07758

นาง นุชจรี ขวัญใจ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031306010099 07758

นาง พจนันท์ แกว้ทะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031306020312 07758

นาง ชตุมิณฑน์ ยศศริิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031306023159 07758

น.ส. นันทยิา ดว้งทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031306023162 07758

นาง ลําดี ทองเพชร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031306023163 07758

นาง อรมัย คําตา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2558 67031306024737 07758

น.ส. อารรัีตน์ พรมโตะ๊ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2558 67031306024738 07758

นาง วัลยา เพชรกนัหา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2558 67031306024739 07758

นาง ดาวนนิ มารอด 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2558 67031306024740 07758

น.ส. ปรยีานุช แสนเผอืก 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031306025326 07758

น.ส. ตวงทอง ใจมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031306025327 07758

น.ส. แสงเดอืน ผมหอม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031306037654 07758

น.ส. ออ้ย แสนกลา้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031306037813 07758

นาง ศริพิรรณ ภาพสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031306037876 07758

นาง หวา้น สพุารี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2537 67031301000435 07759

นาง วันเดอืน ขวัญพรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2537 67031301000619 07759

นาย สมร กนัยา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2537 67031307000791 07759

นาย สมบัติ วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031307005485 07759

นาย อดริจุ ขวัญหยดุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031307005486 07759

นาย ทองใบ ดเีกดิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031307005512 07759

นาง ปราณี พมิเสนา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031307015583 07759

นาง หนูกาย ลา้นคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2537 67031307015586 07759

นาย อนุวัฒน์ กนัยา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031307015588 07759

นาย วรีะชน โสภา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031307015590 07759

นาย วเิศษ แกน่โท 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031307015593 07759

นาง ลําดวน ทองหนัก 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307018658 07759

นาง หวาน แกว้ชาย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031307018764 07759

น.ส. สวุรรณา พมิเสนา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2553 67031307019185 07759

น.ส. ธัญวรัตม์ ดเีกดิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2553 67031307019193 07759

นาย บญุสนิ วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031307019204 07759

นาย พพัิฒน์ ศริิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031307019780 07759

น.ส. บัวลั่น วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031307019781 07759

นาย ธานนิทร์ หนูสอน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2554 67031307019782 07759

น.ส. เข็มทอง มลูจันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031307023099 07759

นาง ประสทิธิ์ คําหมู่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2556 67031307023100 07759

น.ส. อรัญญา วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031307024113 07759

น.ส. สธุานธิิ์ ศรบีัวรนิทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031307024114 07759

นาง สภุาพ รักษาศรี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031307025384 07759

นาง กญัจนา ทา้วเงนิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307037735 07759

นาง ดารา แกว้เกดิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307037737 07759

นาย วชิยั แสนวทิิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307037980 07759

น.ส. สกุนัหา มหาดไทย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307038242 07759

น.ส. อนิตอง นวลติง่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307038243 07759

น.ส. นงคราญ สรอ้ยมี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031307038244 07759

นาง อาทติยา กําเงนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031401005526 07760

นาง ทองใบ ตาแล 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031401005527 07760

นาง นันทวรรณ สขุเพ็ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031401005528 07760

นาง คําพัน จวบสขุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031401005529 07760

นาง นวลจันทร์ ขวัญแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031401011445 07760

นาง วาสนา แสนพรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031401018256 07760

นาง บานเย็น ไสยานอ้ย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031401022370 07760

นาง คําบา่ย ขวัญแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031401022371 07760

นาง คํานติย์ กอ้นคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031401023195 07760

นาง สายฝน นอ้ยมี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031401024984 07760

นาง สมจติร สงิหท์อง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2536 67031402005530 07760

นาง สมพศิ สขุคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2528 67031402005536 07760

นาง ศภุลักษณ์ หงอกสทีา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2538 67031402005537 07760

นาง สมจติ พงษ์ประเทศ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031402018260 07760

นาง สมจติร หาหาญ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031402018261 07760

นาย อามอร ตาแล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2553 67031402018746 07760
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นาง อไุร หาหาญ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2553 67031402019269 07760

น.ส. วราภรณ์ นงคภ์า 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031402022372 07760

น.ส. วนดิา ซาพมิพ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031402023184 07760

น.ส. ศริพิร แกว้ดวงดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031402024988 07760

นาง สายหยดุ พลยศ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031403005520 07760

นาง สมภาร ยอดโต 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031403005543 07760

นาง ปิยะนุช โพธิแ์ดง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2533 67031403005544 07760

นาง วันเพ็ญ กองโยน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2533 67031403005545 07760

นาง บัวหลั่น บญุทัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2537 67031403005547 07760

นาง อําดา อนิผัด 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031403005549 07760

นาง คํามี ประหญา้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2533 67031403005550 07760

นาง ไพลนิ สทีอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031403005551 07760

นาง ปรญีา จันทา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031403005553 07760

นาง ชนษิฐา กองโยน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2545 67031403011446 07760

นาง นงลักษณ์ จันทา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031403018263 07760

นาง ใกลรุ้ง่ ทองวัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031403018264 07760

นาง มยรุรัีตน์ เอีย่มทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031403018745 07760

นาง จันทรห์อม คําภรีะ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031403022375 07760

นาง ไพรัตน์ ขนุเพ็ชร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031403024989 07760

นาย ประดับ อนิผัด 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031403025735 07760

นาง ประดับ บญุถอื 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031403038007 07760

นาง คําผา่น จันทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031404005521 07760

นาย วจิติร ทองซยุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031404005552 07760

นาง งามตา สบืสนัตกิลุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031404005560 07760

นาง บัวพศิ พาแกว้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031404005562 07760

นาง เสนาะ ยอดออ่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031404005564 07760

นาง บันดล บญุกุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031404005566 07760

นาง เคีย้ม เปอดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031404005567 07760

นาง คําป่วน กลอ่มพงษ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031404005568 07760

นาย อุน่ บญุกุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031404005569 07760

น.ส. สนุฉิา บญุเบา้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2545 67031404005610 07760

นาง นรสิ เดชบญุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031404010081 07760

นาง บญุกอง สขุมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031404010093 07760

นาง ลําไพ จันทรคํ์า 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031404011447 07760

นาง สําเนียง จันทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031404018265 07760

นาง ดวงใจ ทองมาก 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031404018487 07760

นาง แวว แสงเทพ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031404022377 07760

น.ส. กนกวรรณ พรมแสง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031404022378 07760

นาง ดวงอมุา จันเทศ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031404022389 07760

นาย ภทัูย โพธิท์อง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031404024990 07760

นาง คําเบา้ ฮว๊ดตี๋ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031404024991 07760

นาง วรียา พมิพว์ันวงค์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031404024993 07760

น.ส. พรชติา บคํุา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031404025736 07760

นาย ทองสขุ วันเนา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031404037658 07760

นาง จัด ทําทัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031404038059 07760

นาง ละมัย ดหีมี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031405005570 07760

น.ส. น้ําผึง้ จันกอ้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031405005572 07760

นาง ตตยิา แซฉ่ั่ว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031405005573 07760

นาง อารณุ จันทะโต 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031405005574 07760

นาง สาวณี สงัขท์อง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031405005575 07760

นาง จันทรส์ี หวายสนัเทยีะ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031405005576 07760

น.ส. มณเทยีน ยศเหลา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031405005577 07760

นาง ประมวล ชาวัง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2537 67031405005603 07760

นาง ธงชยั ใสไหม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031405005607 07760

น.ส. แสงเดอืน จันทา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031405005611 07760

นาง ฉลวย บญุศรี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031405010097 07760

นาง วรกานต์ แปงอว้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031405011449 07760

นาง นารวีัลย์ สนัเบา้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031405011450 07760

นาง รุง่นภา สระคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031405011451 07760

นาง ยพุา นนทจติร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031405018268 07760

นาง สมัย จันทา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018269 07760

น.ส. ลัดดา สงีาม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018270 07760

นาง ดอกไม ้ จันกอ้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018271 07760

นาง ศรปัีญญา กนึสี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018272 07760

นาย แสงตะวัน เนตรอิม่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018274 07760
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นาง ใกลรุ้ง่ พลอน้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031405018299 07760

นาย มั่ง สเีมอืง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031405024994 07760

นาง ประภัส จันทรเ์ทวี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031405024995 07760

น.ส. พัชรนิทร์ หมอ้ทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031405024997 07760

นาย สชุาติ สมพงษ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031405024998 07760

นาง ญาณวดี มมีา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031405025733 07760

นาง คํากอง ชยัชนะ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031410001746 07760

นาง ขวัญเรอืน พลิา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031410001779 07760

นาง เฉลยีว จันทา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031410001781 07760

นาง คําแกว้ นะลาพล 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031410001782 07760

น.ส. ขันทอง จันทรท์า 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2522 67031410001783 07760

นาง สงัวาลย์ พาลี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031410001784 07760

น.ส. นภาพร บญุมมีา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031410018276 07760

นาง คําปุ่ น คําสมุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031410018278 07760

นาง อมัพร แอดแฮด 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031410018279 07760

นาย บรรจง ทา่เสา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031410018280 07760

นาง จรญูทรัพย์ เกษสวุรรณ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031410018281 07760

นาง ประมวล จันดา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2553 67031410019288 07760

นาง อรณุ นาเรงิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031410022379 07760

นาง เบญจมาศ คํามลู 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031410022381 07760

นาง สทัุศ นนิหวา่ง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031410025000 07760

น.ส. สายชล หารวรรณา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031410038060 07760

น.ส. อมุาพร กอ้นคํา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031410038061 07760

นาง จันทรแ์รม ไสยานอ้ย 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2545 67031413001758 07760

นาย ประสทิธิ์ ทพิวงค์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2537 67031413001759 07760

น.ส. ประทปี คนหลัก 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031413001802 07760

นาง จรัญ ชนิประเสรฐิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031413001808 07760

นาง สอิง้ จันนวม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031413011454 07760

นาง นันทพัิทธ์ คําโฉม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2539 67031413011455 07760

นาง ประกาย แสงสวา่ง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031413011456 07760

นาง ธัญชนก อุน่แกว้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031413018285 07760

นาง ชลนที บญุสงิห์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031413018298 07760

น.ส. สมโภชน์ พมิพาพันธ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031413022384 07760

น.ส. สภุา ยาบา้นทุม่ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031413022385 07760

น.ส. สายฝน พักพรม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031413023193 07760

นาง วรรณนภา วงษา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031413025001 07760

น.ส. อรพนิ ศรสีด 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031413037556 07760

นาย พทิยา เปรมิรัมย์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031414001741 07760

น.ส. อาทติย์ ทามะ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031414001753 07760

นาง สภุาพร ขันทะ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031414001754 07760

นาง ดอกไม ้ ไหมเงา้ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031414001755 07760

นาง แสงระวี มิง่รอด 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031414001757 07760

นาง วนดิา คําเพยีง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2540 67031414001804 07760

นาง เผา่ พุทธเสน 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031414018286 07760

นาง ประสทิธิ์ ภาษิต 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031414018288 07760

นาง ศริภิรณ์ เฉยเทบิ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031414022387 07760

น.ส. ดวงหทัย พรมสมบรูณ์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031414022388 07760

นาย แอง๋ คําเพยีง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031414023192 07760

นาง กฤษณา มาสอน 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031415001745 07760

นาง สนอง ปัดดา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031415001762 07760

น.ส. ประนอม โพธิแ์ดง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2534 67031415001763 07760

นาง ประดับ ใสยานอ้ย 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031415001764 07760

นาง คําผอ่น ชยัชนะ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2540 67031415011459 07760

นาง สบุัน แสนโดด 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031415011460 07760

นาง บญุเพ็ง ใสยาทา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031415018291 07760

นาย สมบรูณ์ ใสยานอ้ย 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031415018293 07760

น.ส. แรมรัษฎา พมิพโ์คน้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031415022391 07760

นาง รุง่อรณุ คลา้ยทอง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031415022394 07760

นาง สภุาภรณ์ โพธิศ์รี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031415022396 07760

น.ส. จริาวรรณ จันทา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031415023194 07760

น.ส. อรทัย บญุไทย 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031415025002 07760

น.ส. ธนภรณ์ นนิหวา่ง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031415025003 07760

น.ส. กรรณกิาร์ นนิหวา่ง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031415025336 07760

น.ส. ตรรัีกษ์ วงษริ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031415037554 07760

นาง หนูชดิ ฉัตรมาลารัตน์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031416001767 07760
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นาง บัวใส จันทรคํ์า 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031416001770 07760

นาง พยอม คนตรง 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2536 67031416001772 07760

นาง คําผอย บัวโรย 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031416001805 07760

น.ส. อรัญญภรณ์ เบา้ทองคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031416011461 07760

น.ส. ปวณีา เมตตา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031416011462 07760

นาง โนรา ทองอนิทร์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031416018294 07760

นาง ธงชยั เบา้ทองคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031416018295 07760

น.ส. คําหลา้ บญุกุ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416022399 07760

นาง หนูกลุ มศีลี 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416023183 07760

นาง พกิลุ จันทรแ์สน 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416023186 07760

น.ส. รัตนา พรมรัตน์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416023187 07760

น.ส. ดาวเรอืง แกว้กอ่ง 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416023188 07760

น.ส. ละมัย มาเทศ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031416023189 07760

นาง ดาวเรอืง กนัคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031416025004 07760

นาง บรรดล จนีสนํีา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031416037555 07760

นาง ลักษณ์ สมฤทธิ์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2561 67031416038323 07760

นาง คําพัด สงิหคํ์า 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031406005422 07761

นาง สายหยด ฮาดดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2541 67031406005423 07761

นาง จันรอน ยงใย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031406005456 07761

นาง บัวลัย โป้ลนุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031406005465 07761

นาง คําตุ๊ ทองมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031406005600 07761

นาง หนูพศิ ราชา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031406010164 07761

นาง ยพุา กนัแตง่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031406016351 07761

นาง ติม๋ ซา้ยจัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2532 67031406016353 07761

นาง จําปา บญุสวน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2536 67031406016357 07761

นาง เบ็ญจวรรณ พรรณา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031406016360 07761

นาง นรัิน ขวา้งแป้น 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031406023055 07761

นาง คําพักษ์ สงิหะวงค์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031406018516 07761

นาง จรญู จันทรห์นู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2554 67031406020209 07761

น.ส. สพุรรณกิา มลูณี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031406021029 07761

น.ส. ดจุฤดี โตมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031406023052 07761

น.ส. ขวัญใจ วงคส์อน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031406023053 07761

นาง สดุใจ ทองนอ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031406025025 07761

น.ส. ชญาภา จันทรห์นู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031406025425 07761

นาง แสงดาว นนิหวา่ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031407001708 07761

นาง สายหยดุ จันทรบ์ญุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031407005441 07761

นาง สดุใจ นวนพุ่ม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031407005445 07761

นาง ไพร เพชรไกรศรี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2539 67031407005448 07761

นาง ละเอยีด แกว้มา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031407005604 07761

นาง วรษิา หางาม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031407023056 07761

นาง อนันต์ ทา้วหลวง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031407025426 07761

นาง กรรณกิาร์ ขาวพรม 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031408000824 07761

นาง อําใคร ศรรีนิพร 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031408005120 07761

นาง แสงเดอืน จันทรย์รู 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2540 67031408005435 07761

นาง คําตา แกว้วไิล 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031408005587 07761

นาย มนัส จแูสน 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2542 67031408005599 07761

นาง บญุเรยีม จันทะวงค์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031408008968 07761

นาย ประยง แกว้วลิัย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031408008970 07761

นาง มนิตรา โตมา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031408009733 07761

นาง จฬุาพร นิม่นวล 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031408011304 07761

นาย ประสทิธิ์ เมอืงปาง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031408016362 07761

นาง ลําดวน ทพิยเ์คลอืบ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2535 67031408016364 07761

นาง นันทชิา ไสยานอ้ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031408018518 07761

นาง คําปุ่ น แกว้วไิล 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2552 67031408018521 07761

นาง ดวงกมล บางขาว 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031408025431 07761

นาง คํา ดหีนู 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031409005580 07761

นาง แสงจันทร์ ไครท้อง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031409005590 07761

นาง นรศิา นันบญุตา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2541 67031409005591 07761

นาง รัญจวน พมิล 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031409005593 07761

นาง คํามนี ดหีมี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031409005594 07761

นาง สงสยั ชุม่เย็น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2541 67031409005596 07761

นาง อําไพร รัตนะ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2541 67031409005597 07761

นาง จําเนียร วงคส์อน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2538 67031409005598 07761

นาง ทองสขุ ขนุทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2539 67031409008949 07761

นาง สมหมาย เกดิทุย้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031409009763 07761
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นาง สภุาพ โพธิอ์อ่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031409012279 07761

นาง หลํา่ โพธิอ์อ่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031409012281 07761

นาง สมหมาย ชมสา่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031409023058 07761

นาง ยพุนิ ลองขาว 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031409025026 07761

น.ส. ณัฐมล รัตนะ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031409037688 07761

นาง หนูตอ๊ก อนิผัด 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031411001765 07761

นาง วราพรรณ บรุชียั 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031411001777 07761

นาง คําตัน ปานนลิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2539 67031411001785 07761

นาง บญุเพ็ง ปานปา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031411001809 07761

นาง เปรมกมล ทองนวด 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2549 67031411005559 07761

นาง สมจติร ไชยวรรณ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2544 67031411005608 07761

นาง ไพเราะ นันตา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031411016368 07761

นาง สมจติ แสงกาญจนพล 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031411018519 07761

นาง อําพร อนิสอน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2551 67031411018520 07761

นาง สมสมัย โคตบญุมี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2553 67031411018756 07761

นาง สมัย แกว้โวหาร 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023059 07761

นาง วรศิรา พรมพุทธ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023060 07761

นาง คําเพยีร จันทรช์ม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023061 07761

นาง ทองมั่น หร่ังมา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023062 07761

นาง วรัิตน์ แสงหลา้ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023063 07761

นาง เนตรชนก มัทเรศ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023064 07761

นาง กชกร แกว้ทา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031411023065 07761

น.ส. วรรณกิา ไครท้อง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031411025027 07761

น.ส. จฑุามาศ นอ้ยแกว้ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2558 67031411025028 07761

นาง แววตา ดว้งยวง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031411037687 07761

นาง รัตน์ดา ประถมวงค์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031412000427 07761

นาง เพชรไทย อปุระ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2545 67031412001793 07761

นาง พูลสมบัติ ดว้งคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2539 67031412001794 07761

นาง นุดดา เหลอืงสารี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2538 67031412001795 07761

นาง ชตุกิาญจณ์ ทองคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2538 67031412001796 07761

นาง เมรี่ สงิหฝ่์าย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2536 67031412001797 07761

นาง คํามวล นลิหวา่ง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2537 67031412001799 07761

นาง อทัุย คําเสาร์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2537 67031412001800 07761

นาง พรรธณา อนิผัด 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2546 67031412001806 07761

นาง นงนุช ไชยนา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2547 67031412010610 07761

นาง ยพุาวดี จันทรแ์กน่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2550 67031412016370 07761

นาง ประนอม จันทรภักดี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2540 67031412018517 07761

นาง สนุติ บัวระพา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2553 67031412018755 07761

นาย ทองใหม่ มจัีนทร์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2557 67031412024242 07761

นาง หนูหลัด สขุสวย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031412025433 07761

นาง รัตนาภรณ์ แกว้เขยีว 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2559 67031412025434 07761

น.ส. ขวัญอนงค์ โคแล 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031412037833 07761

นาง พัชรี บญุจอม 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031412038201 07761

นาง เดอืนเต็ม จแูสน 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031417006111 07761

นาง ปราณี พันแกง้ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2543 67031417006138 07761

นาง บตุรดี ยอดบญุ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031417006145 07761

นาง คําหลา้ โตมา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2548 67031417018534 07761

นาง ทพิวรรณ ชยัชนะ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031417023067 07761

นาง สงกรานต์ กองเกนิ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031417023068 07761

นาง สําลี พามลู 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2556 67031417023069 07761

นาง สายน้ํา โสดบง้ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น้ําชนุ 2560 67031417037835 07761

นาง แกว้ เวยีงทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031501005617 07762

นาง ปิยะนาถ มงคลวัจน์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2541 67031501005618 07762

นาง จรัญ เหมลา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2527 67031501005619 07762

นาง วันเพ็ญ ทองหลอ่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031501005620 07762

นาง อํานวย อนิกนั 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2536 67031501005622 07762

นาง สมพร พรมพักตร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2536 67031501005676 07762

นาง วัน มสีขุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031501014624 07762

นาย สรุยิา ทองหลอ่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031501016575 07762

น.ส. นภัิทรา มาราช 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031501019237 07762

นาง ดอกไม ้ โสพันพมิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031501019259 07762

นาง วนดิา โสมภา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031501019421 07762

นาง ปราณี วันชืน่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2554 67031501020046 07762

นาง วไิล หอมตา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031501024624 07762

นาย ฆนวัฒน์ นอ้ยซาคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031501024625 07762
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นาง คทุ เบา้ชารี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2541 67031502005623 07762

นาง อนงค์ จันอน้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2537 67031502005626 07762

นาง อําไพ เศษโพธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2543 67031502005627 07762

นาง หนูหลา้ ปานนลิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2543 67031502005628 07762

นาง อรณีุ สงสี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2537 67031502005629 07762

นาง ละมดุ ขนุเทพ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2539 67031502005630 07762

นาง สมคดิ เพชรนลิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031502009937 07762

นาง เกยีงคํา ศริิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2545 67031502009938 07762

นาง จําเนียร โชตกิะมงคล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031502009939 07762

นาง สนูจันทร์ สมีา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2545 67031502009941 07762

นาง ลําดวน กนึสี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2539 67031502009942 07762

นาง สงกราน แสนคาน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031502015078 07762

นาง สพุชิญา คํากอ่ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031502018326 07762

นาง สมคดิ สทิธสินิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031502019238 07762

นาง สดุทา้ย ทับวชินิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2554 67031502020045 07762

นาง สายชน คําพาลอย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031502038098 07762

นาง แสงอรณุร์ ทําทัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031503000437 07762

นาง เข็มพร สายสงิหเ์ทศ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031503005631 07762

น.ส. โสภา กนุตงุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2542 67031503005632 07762

น.ส. ลัดดา กนัยา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2542 67031503005633 07762

นาง สณุนี โสมกา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031503005634 07762

นาง โสภา กลมเกลีย้ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031503005678 07762

นาย เจรญิ พมิเสง็ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2548 67031503015290 07762

นาง จันทรแ์รม ราชวงค์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031503015296 07762

นาง ดรณีุ แกว้ประสงค์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031503017039 07762

นาง บังอร แซว่ี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031503019239 07762

นาง ศริพิร ทอ้งฟ้า 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031503024626 07762

นาง เรวดี วันพลิา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031503037730 07762

นาง จันทรัตน์ ภาบญุยิง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2542 67031504005615 07762

นาง จันทรเ์พ็ญ พมิภา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031504005636 07762

นาง รัตนา หารพรม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2545 67031504005637 07762

นาง บญุเพ็ง สลีาราช 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031504005646 07762

นาง ระมัด สทิธจัินทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2542 67031504005664 07762

นาง โสภา สทิธใิจ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031504005673 07762

นาง บัวขํา ทําทัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031504009944 07762

นาย วชิยั แจม่ศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031504009945 07762

นาง เดอืนเพ็ญ พลฉวี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031504015079 07762

นาง ชรนิทร์ บญุเพ็ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031504015085 07762

นาง อําพันธ์ ศริจัินทโชติ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031504015086 07762

นาง นภิาพ สามารถ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031504019240 07762

น.ส. พรทพิย์ ป้องคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031504019241 07762

นาง ชยัวัน โพธเิสง็ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031505005640 07762

นาง บรรจง สทิธใิจ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2546 67031505005642 07762

น.ส. นลิ ตาแกว้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2529 67031505005643 07762

นาง แพงศรี เอกวลิัย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031505005645 07762

นาง หนูนติย์ รักชาติ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031505005670 07762

นาง ปาน เนตรประพันธ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031505005672 07762

นาง ฉววีรรณ จันหอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031505009946 07762

นาย ณรงค์ วันพฤติ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031505018333 07762

นาง สกุญัญา รักกอ้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031505018334 07762

นาย ประกจิ รักกอ้น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2557 67031505023846 07762

นาง กรรณกิา จันหอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031505037731 07762

น.ส. วราภรณ์ สดีาจร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2561 67031505038360 07762

นาง พกิลุ บญุเกดิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031506005641 07762

น.ส. วรรณรดา ทองบัว 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031506005647 07762

นาย วชิยั ดว้งทํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2539 67031506005649 07762

นาย จักรนิ ลําทพิย์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031506009947 07762

นาง สงา่ รอดแสน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031506009948 07762

นาง มารษิา อนิตา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2546 67031506015087 07762

นาง ปานฤทัย ขจรไพร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031506015089 07762

นาง บญุไทย วงษ์มหา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031506019207 07762

น.ส. จดิาภา พางาม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031506019242 07762

น.ส. รัตดาวัลย์ อนิตา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031506023080 07762

นาง คําไกร แกว้เบา้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031506023081 07762

น.ส. ธัญทพิย์ ชาเนตร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031506037732 07762
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น.ส. ปรางทพิย์ เกตทุอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031506037733 07762

นาย ประทวน นนทา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031507005654 07762

นาง ชวนพศิ แกว้เถาว์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031507005655 07762

นาง นงรัก ทรัพยป์ระสาน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031507005656 07762

นาง นติ ลาสงิห์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031507005657 07762

นาง เยาวเรศ ออดดี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031507009964 07762

นาง นภิาพร นามแดง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031507019244 07762

นาง น้ําออ้ย นิม่มานะ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031507024627 07762

นาง เจรญิรัตน์ ศรสีรอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031507038096 07762

นาง กมลวรรณ จันทรด์ี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031507038097 07762

นาง พรทพิย์ แกว้ยิง่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031508005658 07762

นาง หนู ออ่นตา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031508005661 07762

นาง สมบญุ เป็งยาวงษ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031508005662 07762

นาง รัตยิา ภักดจีติร 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031508005663 07762

นาง คําตา รอดนอ้ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031508013050 07762

นาง สายพณิ จันทรท์กึ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031508015090 07762

นาง เพลนิพศิ เนื่องพะวอ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031508018303 07762

นาง มรกต มนีนท์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031508019246 07762

นาง ปิยนุช เวยีงอนิทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031508019247 07762

นาง วไิลย์ ขวัญพลอย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031508019248 07762

นาง ขวัญใจ มะลัย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031508023079 07762

นาง วาทนิ คํากิง่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2535 67031509005665 07762

น.ส. กนกวรรณ ทองดี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031509005667 07762

นาง งวน บกุิง่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031509005668 07762

นาง สภัุก รปูยัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2541 67031509005669 07762

นาง บัวลอด ตาขัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2532 67031509009950 07762

นาง จรัญ มาจุม่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031509009951 07762

นาง ศศธิร คําแข 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031509009952 07762

นาย สมนกึ พัดวัง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031509009953 07762

นาง แสงเดอืน ผลจันทร์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031509015091 07762

นาง บัวเรยีน สคํีาวง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031509015092 07762

นาย อดุมสทิธิ์ บมุี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031509015150 07762

นาง มกุดา ฤทธริอด 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031509018822 07762

นาง สปุราณี คงอนันท์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031509019249 07762

นาง ศรินัินท์ โสภา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031509019250 07762

น.ส. เนตรนภา แกว้เทยีน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031509023075 07762

นาง ชมุพร ทลูพุทธา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031509023078 07762

นาง จันทรเพ็ญ จันทร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2544 67031510001818 07762

นาง นัดดา บญุประคอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2540 67031510001819 07762

นาง ใหม่ ดพีรม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2540 67031510001820 07762

น.ส. สมนกึ ซาลอด 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031510001821 07762

นาง สมจณิ มงคลวัจน์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2534 67031510001822 07762

นาย วันชยั สมบัตมิา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2541 67031510001824 07762

นาง พวงเพชร กลมเกลีย้ง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2541 67031510001833 07762

นาง สมุารสิา สมบัตมิา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031510015094 07762

นาง จริาพร ขจรไพร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031510015139 07762

นาง พัชรร์รัีตน์ พมิพส์งิห์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2551 67031510015145 07762

นาง คนางครั์ตน์ อมรขันธ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2557 67031510023847 07762

นาง สมปอง เพชรดํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031511001825 07762

นาง ประคอง นามแดง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031511001826 07762

นาง งว้น แสนพรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031511001829 07762

นาง ทองใหม่ สนุลี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2538 67031511001836 07762

นาง กนกพร กางมาเทศ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031511019251 07762

น.ส. วไิลพร แสงแกว้ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2552 67031511019266 07762

นาง สมหมาย บดุดา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2555 67031511021034 07762

นาง นวลจันทร์ บัวระพา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031511024628 07762

น.ส. นงศรั์ก เสง็แส ้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031512037913 07762

นาย เปรือ่งศักดิ์ รักษาบญุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2535 67031512001817 07762

นาง ลั่นทม คําถา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031512009962 07762

นาง สมหมาย เสง็แซ่ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031512015097 07762

นาง บังอร บตุรเทศ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031512019253 07762

นาง พกิลุ ทรัพยส์นิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031512019254 07762

นาง นติยา เขยีวประเสรฐิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031512023077 07762

นาง สมภาร ลามี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031513009957 07762

นาง บรรจง ดเีกดิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2548 67031513015096 07762
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นาง ฉลอง อิม่วเิศษ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031513015098 07762

นาง คําเผย ทพิวงศ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031513015100 07762

นาง โบนัส ปัดดา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031513019255 07762

นาง ปภาวรนิท์ โฉมอปุฮาด 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031513019256 07762

น.ส. จันทรส์าย อยูด่ ี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2556 67031513023074 07762

นาง อาเช่ สาดา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2557 67031513023848 07762

น.ส. ศริณิา มาลัย 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2557 67031513023849 07762

นาง แดง สไีสย 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031513024629 07762

นาง มณีรัตน์ ชยัระงับ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031513024701 07762

น.ส. ดาลัด กองสง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031513037915 07762

นาง ดอกชอ้น สาพา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2539 67031514001814 07762

นาง บัวขาว ภักดกีจิ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2547 67031514001815 07762

นาง ศรสีมเพชร สมสรอ้ย 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2546 67031514001834 07762

น.ส. กฤตกิา สาพา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2558 67031514024702 07762

น.ส. ญาดารัตน์ จันทรแ์ตง่ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2560 67031514037734 07762

น.ส. โสมคัด ผลจันทร์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2561 67031514038361 07762

น.ส. รัชนีกร ชอูาวธุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2561 67031514038362 07762

นาง จันทมิา คําแกว้ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2561 67031514038363 07762

นาง สภุาพ ตรเีสน 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031515000035 07762

นาง สงัเวยีน บญุตือ้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2550 67031515000674 07762

นาง แสงอรณุ กองตา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2539 67031515001828 07762

น.ส. สนอง สงิหป้์อง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2528 67031515001830 07762

นาง วนดิา สามารถ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2537 67031515001831 07762

นาง สายพณิ แสงแกว้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031515015102 07762

น.ส. เกษร รปูคํา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031515015104 07762

นาง แววดาว พาบับ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2549 67031515015136 07762

นาง รําไพ สนุลี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2553 67031515019260 07762

นาง สายรุง้ แถวบญุตา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2554 67031515020041 07762

น.ส. สภุาพร ธนะชยั 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 2561 67031515038364 07762

นาง ทองคํา ทองมขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2537 67031604005683 07763

นาง สบุรร ทองมขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2537 67031604005685 07763

นาง สวุทิย์ ทองแถว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2530 67031604005697 07763

นาง อรพนิท์ แกน่นอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2537 67031604005700 07763

นาง จนิตนา ทองนอก 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031604019391 07763

นาง สมจติร สสีขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2554 67031604020018 07763

นาง พุท พรมดว่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2554 67031604020019 07763

นาง สงกา คทูพิย์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031604037575 07763

นาง สมปอง สมรปู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2539 67031606005712 07763

นาง แสน บญุมมีาก 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031606005713 07763

นาง แป คําวเิศษ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031606005714 07763

นาง สมจติร ภักดจีติร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031606005715 07763

นาย จรงิ พูลยอด 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2525 67031606005717 07763

นาง สมเพยีร แกน่นาค 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2531 67031606005729 07763

นาง เอือ้น แกน่นาค 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031606005749 07763

นาย สวุรรณา สงัขท์อง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031606024249 07763

นาย สนัุนท์ จันมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031606025178 07763

นาง น้ําออ้ย ยอดดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031606025179 07763

นาง ประสงค์ ทมุทา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031606025413 07763

นาง สัน้ เคณี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031607005681 07763

นาง สายหยดุ กองกี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031607005690 07763

นาง แดง มากคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2542 67031607005719 07763

นาง ทพิวรรณ คําชนันไชย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2535 67031607005720 07763

นาง รณุ อดุศรี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031607005723 07763

นาง พชิญา สายัญ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2539 67031607005747 07763

นาง บญุเทยีน รนุดา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031607010028 07763

นาง นพิล สายัญ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031607010046 07763

นาง วะสญั พุทธสาร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2556 67031607022314 07763

นาง วราลี สงัขท์อง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2556 67031607022315 07763

นาง มยรุี ชมเชีย่วชาญ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031607024250 07763

น.ส. ลัดดา นลิเผอืก 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031607037869 07763

นาง คําเพยีร หางาม 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2525 67031608005726 07763

นาง เกษร ศรสีมิมา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2525 67031608005727 07763

นาง คําป่น จันมา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2530 67031608005728 07763

นาย สมบรูณ์ กนัยา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2534 67031608005730 07763

นาง สพุนิ สงัเกนิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2525 67031608005732 07763
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นาง ทองอนิทร์ นามแดง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2532 67031608005733 07763

นาง สมัย สงัเกนิ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2532 67031608012256 07763

นาย สน่ัน บญุสายัง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031608012257 07763

นาย ดเีซลล์ แกน่นาค 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031608019392 07763

นาง จันทรา ยิง่ยง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031608019393 07763

น.ส. เพ็ญพักตร์ ขนุสาร 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031608019395 07763

นาง พชิญา ทดิดาศักดิ์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031608019399 07763

นาย เพชรนอ้ย รปูบญุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2556 67031608022316 07763

นาง อําพาพร บญุสายัง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031608025411 07763

น.ส. นันทนา ทองสี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031608025412 07763

นาง ดวงแกว้ คําวเิศษ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2541 67031609005686 07763

นาง ธดิารัตน์ ทองศรี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2544 67031609005735 07763

น.ส. ปาลติา กระทู ้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2544 67031609005736 07763

นาง ประคอง ตองออ่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031609012258 07763

นาง บญุหลาย ติ๊บอา้ย 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031609012259 07763

นาง หนูพุก นันตา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031609012261 07763

น.ส. รจุริา สมมลู 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031609025410 07763

นาง ปัทมา จติรทองหลาง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2540 67031614001847 07763

น.ส. รุง่นภา ขาวพุ่ม 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2541 67031614001877 07763

นาง ยพุนิ ขนุเกีย้ม 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2535 67031614001878 07763

นาง อําพร ทองแสน 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2527 67031614001881 07763

นาง ฤกษ์อไุร มักคะวนิ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2550 67031614012264 07763

นาง ธันยพร แหวนชมุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2556 67031614022317 07763

นาง ลําไพ เป็ดดา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2558 67031614025050 07763

น.ส. ธัญวลัย กะสี 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031614037576 07763

นาง วรรณรัตน์ ภายไธสง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031614037870 07763

นาง ธนถิา แสงอยู่ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031614038141 07763

นาง บัวสม้ ยอยยิม้ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031616001866 07763

น.ส. วัฒนา แสนคาน 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2539 67031616001867 07763

นาง พัฒนา นกแกว้ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031616001868 07763

นาง มาลี สารคํีา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2543 67031616001870 07763

นาง แฉลม้ ขันแกว้ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2539 67031616001871 07763

นาง วลิาวัลย์ มอรแ์กน 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2543 67031616001872 07763

นาง สมบญุ สขุเสถยีร 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031616025180 07763

นาง จฑุามาศ คําวเิศษ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031616025181 07763

นาง คําปุ่ น พูลยอด 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031616037577 07763

นาง นริมล พูลยอด 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031616037578 07763

น.ส. วันเพ็ญ แกว้วไิล 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2545 67031617001873 07763

นาง คําแพง เอีย่มเทศ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2545 67031617001874 07763

น.ส. สพัุดตา พูลยอด 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031617001875 07763

นาง ลําพงึ พังงา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031617010049 07763

น.ส. ขนษิฐา พูลยอด 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031617025182 07763

นาง มล ขาวสอาด 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031617037579 07763

นาย ธงชยั พูลนาค 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031618005682 07763

นาง มอ้ย ตา่ยตามบญุ 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031618005718 07763

นาง ประจบ นงภา 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2525 67031618005724 07763

นาง ประกายรัตน์ มหาชนะกลุ 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2550 67031618012265 07763

นาง วันเพ็ญ สงิหท์อง 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2550 67031618012267 07763

น.ส. สกุญัญา พงษ์สวุรรณ์ 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031618025183 07763

นาย สมศักดิ์ ยศพรหมมา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031701002127 07764

นาง ดวงรัตน์ แกว้บดุดา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2543 67031701002128 07764

นาง บัวผัน ป่ินศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031701005759 07764

นาง ประคอง กอ้นเพชร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031701005761 07764

นาง พเยาว์ มจีาด 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031701005762 07764

นาง บญุเริม่ สําคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031701005763 07764

นาง จันทร์ เรอืงศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031701005764 07764

น.ส. หนูรัตน์ จันทรเ์ชยี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2543 67031701005770 07764

นาง สมคดิ ทองแกมนาค 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031701005781 07764

นาง กหุลาบ เพชรประทมุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031701005784 07764

น.ส. ปิลันธรัตน์ มขุบัง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031701021102 07764

นาง ชมพู่ รา้วกระโทก 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031701021103 07764

น.ส. กาญจนา ขวัญตา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031701021202 07764

นาง น้ําออ้ย โสมสพุรรณ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031701024239 07764

นาง สกุานดา ศริสิมบัติ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031701025404 07764

น.ส. สกุานดา รามศริิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2561 67031701038341 07764
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นาง มนต์ กองพมิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031702001533 07764

นาย อวยชยั นวนเจยีก 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031702005756 07764

นาง สมควร เรอืงนาค 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031702005760 07764

นาง รําเพย อนิทรม์านพ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031702005765 07764

นาง วัชรา ลอยเทศ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2534 67031702005773 07764

นาง สมพร คําปนูา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2537 67031702005774 07764

นาง คําพอง กงเหริ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031702005775 07764

นาง บันหยัด รอดนาค 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031702005779 07764

นาง บัวแลง กะวนิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031702005780 07764

นาง สธุมิา พันชน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031702005782 07764

นาง ปิยนันท์ สสีขุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031702010702 07764

นาง พกิลุ ขวัญตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031702022362 07764

น.ส. ชไมพร สใีส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031702025030 07764

นาง ฉลวย มสีขุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031702025406 07764

น.ส. ธัญญา อรณุพทัิกษ์วงศ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031702038143 07764

น.ส. น้ําฝน พวงแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2561 67031702038342 07764

น.ส. พัชรี ชืน่ยัง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2561 67031702038343 07764

นาง นาถยา คําหนาหนัก 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2561 67031702038344 07764

น.ส. น้ําฝน สโุส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2561 67031702038345 07764

นาง บัวขํา บญุมาก 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031703003972 07764

นาง นงลักษณ์ คําสงิห์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031703003973 07764

นาง ประเมนิ อนิมานพ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031703005787 07764

นาง กติตมิา แซอ่ึง่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031703005788 07764

นาง คํานงึ ยอดพรหม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031703005789 07764

น.ส. สมนกึ พวงแกว้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031703005790 07764

น.ส. สภุาพร จันทรบ์าง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031703021201 07764

น.ส. นลนินภิา มบีาง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031703022363 07764

นาง วาสนา เต็มแตม้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031703022364 07764

น.ส. สธุนิ มากมา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031703023050 07764

นาง บญุเลศิ ดาทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031703023051 07764

นาง สนัุนทา รอดแสวง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031703023092 07764

นาง สมบรูณ์ ถิน่บัวบาน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031704003538 07764

นาง สงัเวยีน มาเฮีย่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2524 67031704005754 07764

นาง เสมยีน มากแกน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031704005769 07764

นาง ดวน มากมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031704005792 07764

นาง งามตา มากแกน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031704005793 07764

นาง นอ้ย อทุธอนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031704005794 07764

นาง ขนษิฐา บญุฟอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2543 67031704005795 07764

นาง น้ําคา้ง สารคํีา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2524 67031704005797 07764

นาง วรรณา เหวจิติร 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031704018403 07764

นาง กฤษณา สดุไพศาล 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031701018408 07764

นาง คําเพาะ พยนยงค์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031704018411 07764

น.ส. ภัทราพร คําแกว้ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031704018700 07764

นาง ทพิวรรณ ขุน้ครีี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031704019455 07764

นาง ดวงแกว้ ดดีาร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031704022365 07764

น.ส. อมัพร เกตทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031704022366 07764

น.ส. นรนิทร์ มากเขยีนไป 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031704024240 07764

นาง หนูมติร แสงเดอืน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031705002110 07764

นาง อําไพร จันทรก์ณีุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031705002112 07764

นาง ยพุนิ หําทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031705004634 07764

น.ส. สงวน ดว้งทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031705005757 07764

นาย สํารวย เพชรประทมุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031705005800 07764

นาง สนุี มากมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031705005803 07764

นาง แสงจันทร์ นาคนายม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031705005804 07764

นาง อรชา กนัลอ้ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031705005805 07764

นาง ยพุนิ ปานชืน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031705005806 07764

นาง สวุรรณา ซือ่ตรง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031705022602 07764

นาง พมิพน์ภา ชมชืน่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031705023876 07764

นาย เฉลมิชยั นามวงษ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031705025031 07764

นาย เรอืงเดช สรอ้ยอําไพ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031705025416 07764

นาง ผา ภเูมฆ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031711001921 07764

นาง นารี กา้นพู 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2550 67031711018414 07764

นาง สมคดิ เหวจิติร 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2538 67031711018415 07764

นาง คําผา่น กอ้นคํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031711018416 07764

นาง วงเดอืน แดงชาติ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2554 67031711019784 07764
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น.ส. คําไฝ จดีอกซอ้น 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031711022367 07764

นาง บญุชืน่ บัวพรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031711025409 07764

น.ส. อรอมุา คุม้สี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031711037573 07764

น.ส. นวลจันทร์ แดงชาติ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031711037574 07764

น.ส. นอ้ย นามพรม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031711037689 07764

นาง ปราณี บญุชยั 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031713001895 07764

นาง มานี หําทอง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031713001896 07764

นาง คําไกร กนัลอ้ม 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2540 67031713001904 07764

นาง บญุรนิทร์ สขุเพ็ง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031713001906 07764

นาง พอย พาคํา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031713001910 07764

นาง พยอม กดัแดง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031713002084 07764

นาง สวุรรณา จันดา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031713005807 07764

นาง คําไฝ ยอดยา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031713021199 07764

นาย สายชน บญุสงิห์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031713022368 07764

นาง พศิมัย วันชยั 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031713023877 07764

นาง ภษูา สขุเพ็ง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031713025407 07764

นาง กสุมุาพร คําสมศรี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031713037868 07764

นาย สมาน ชมชืน่ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031714001899 07764

นาง บญุเลศิ โตทอง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2536 67031714001900 07764

นาง พรศรี โสภา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031714001908 07764

นาง สพัุฒ อนันตบ์ญุเอือ้ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031714001909 07764

นาง คําเกีย่ง พันผง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2528 67031714001911 07764

นาง ประสาท กองสงค์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031714002079 07764

น.ส. จริาวรรณ จันทรอ์อ่น 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031714022369 07764

นาง แกน่แกว้ มมีา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031714023878 07764

นาง นติยา พลทา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031714025408 07764

น.ส. ตาม ไหวพรม 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031714038142 07764

น.ส. เทยีบทรัพย์ กนัแสง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2523 67031706005809 07765

นาง ลําพูน โพธิค์ันทา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2533 67031706005813 07765

นาง ปราณี พรหมพว้ย 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2546 67031706005814 07765

นาง โสภา ทองดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2546 67031706005818 07765

นาง บังอร รนิแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2546 67031706009934 07765

นาง จงลักษณ์ ชยัสงค์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2549 67031706018375 07765

นาง ชลุรัีตน์ ปันนํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031706019637 07765

นาง สริกิานต์ ปานทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031706019899 07765

นาง สมทรง สายคําแตง่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031706021011 07765

นาง ฉันทกิา แกว้ดู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031706022229 07765

นาง เภา โสดา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031706022320 07765

น.ส. จริาภรณ์ ทองขาว 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031706025164 07765

น.ส. เนตรนภา แกว้ดู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031706025165 07765

นาง จันที เทยีนเงนิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031706025166 07765

น.ส. คําปัด ดว้งธรรม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031706025167 07765

น.ส. พจิารนิ โสภา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031706025168 07765

นาง อําพร แรพ่รม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031707005820 07765

น.ส. ลัดดาวัลย์ ปันนํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2545 67031707005825 07765

นาง วไิร อนิทรจั์นทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2546 67031707005827 07765

นาง บญุเทยีน จันทาบตุร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031707005828 07765

น.ส. ลาวรรณ์ ศรไีสยา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031707009813 07765

นาง ทองดี อเิหลา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2548 67031707011469 07765

นาง สายสมร นาคเพชร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2550 67031707014712 07765

นาง นัยนา ไตรยาราช 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031707014714 07765

นาง สขุ ไววอ่ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031707014715 07765

นาง ลําดวน แรพ่รม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031707014718 07765

นาง บัวไร ป่ินป่ัน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2549 67031707018377 07765

นาง ลําไพร คําสงัวาลย์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031707018379 07765

นาง อําไพ โนสมบัติ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2554 67031707019896 07765

น.ส. สริทิรัพย์ สมสรอ้ย 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2554 67031707019900 07765

นาง จริาภา จันทรเ์มา้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031707022321 07765

นาง สธุามาศ แกว้ยศ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2547 67031708005829 07765

นาง ศรินัินท์ ยศบญุมี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2547 67031708005830 07765

นาง นงคล์ักษ์ พรหมเดช 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2540 67031708005832 07765

นาง กํากบั ไกรพล 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2537 67031708005833 07765

นาง มยรุี เกยเมอืง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2546 67031708005834 07765

นาง จันทรเ์พ็ญ สาจันทร์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2533 67031708005835 07765

นาง อมัพร พลิาศรี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031708014717 07765
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นาย สราวธุ ปัญญาสา่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2537 67031709005838 07765

นาย ขัน จันขนุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031709019639 07765

นาย ทองพูล ทองโคตร 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2544 67031709019898 07765

นาง นยิม จันขนุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031709023179 07765

นาง ลัดดา พันผง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2556 67031709023182 07765

นาง คําผอง ปัญญาสา่น 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031709023874 07765

นาง ราชนี สงัขเ์มอืง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031709025032 07765

นาง จติตมาส บัวป่า 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2550 67031710000400 07765

นาย สาธติ กางถิน่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2529 67031710001915 07765

นาง อํานวย จันทรก์นั 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2543 67031710001918 07765

นาง สทัุพพต์รา ลปีรชีานนท์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2551 67031710014359 07765

นาง ลั่นทม กางถิน่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031710020021 07765

นาง บัวขัน กองสอน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2557 67031710023875 07765

น.ส. สภุาพร บญุยัง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031710025036 07765

นาง ปรารถนา เนตรเนียม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031710037878 07765

นาง วรีดา รํามะวธุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031712018380 07765

นาง หลา้ พันผง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2552 67031712018383 07765

นาง หนูรดิ ยอดพรหม 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2553 67031712019641 07765

นาง นุชจรี ชวูงษ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2554 67031712019984 07765

นาย กติติ นนทชยั 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2555 67031702021204 07765

นาง ถนอม อน้เอน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031712025038 07765

นาง ประนอม กแิมน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2558 67031712025039 07765

นาง ป่ินแกว้ ทองคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2559 67031712025169 07765

น.ส. ศศธิร มาลา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031712038066 07765

น.ส. อรวรา ยะเมอืง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลา้ 2560 67031712038067 07765

นาง อําพร นันติ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2530 67031801000403 07766

นาย บญุเลศิ เทศจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2543 67031801005848 07766

นาง ปิยะมาศ ไรด่ี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031801005855 07766

นาง ปราณี จันทรจ์ติร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031801005857 07766

นาง ชาลนิี พัว้เบา้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031801005859 07766

นาง พรรณภิา สวุรรณาภา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031801005860 07766

นาง ติว้ ทรงทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2549 67031801005918 07766

นาย ณัฐวฒุิ พรมนาค 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031801018613 07766

น.ส. หนึง่ฤทัย เจนกาญจนดลิก 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031801018614 07766

นาง สมจติร์ เพ็งเขยีว 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031801019901 07766

น.ส. สริพิรรณ คําผง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031801023026 07766

นาง ดาวเรอืง มากมา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031801024655 07766

น.ส. รสชรนิทร์ จันทรนุ์ช 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2559 67031801024657 07766

น.ส. ณัฐวรรณ โพธิอ์นิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031801037829 07766

นาง คมคาย ทา่เสาร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2548 67031804002080 07766

นาง โสภา ยอดบญุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031804005883 07766

นาง ประครอง พมิพศิาล 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2530 67031804005885 07766

นาง สภุาสนิี แซเ่ตยีว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2544 67031804005887 07766

นาง ทองเลือ่น พรมมี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031804005916 07766

นาง สมคดิ แกว้ยศ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2550 67031804016480 07766

น.ส. นันทนจิ นามศรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031804018615 07766

นาง บังอร อนิทรป์าน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031804018616 07766

นาง อมรรัตน์ สงิหบ์ญุมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031804021025 07766

นาง สมบัติ กนัยา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031804024652 07766

นาง นารี พรมมี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031804024654 07766

นาย อทัุย เอีย่มออ่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031804024656 07766

นาง สมยศ เมอืงจาง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031804024937 07766

นาง สมจติร ชศูรี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031804037768 07766

นาง สบุนิ โตมา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2550 67031806005853 07766

นาง ลําพรวน กวยคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031806005854 07766

นาง บญุประคอง ศริพัินธ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2536 67031806005856 07766

นาง รัมภา มหาชยั 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2549 67031806005858 07766

นาง ขนษิฐา เพชรประทมุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031806005863 07766

นาง คํา สงิหท์อง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2536 67031806005894 07766

นาง ขนษิฐา เผา่แจ ้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2543 67031806005896 07766

นาง บัวลอย สงิหท์อง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031806005897 07766

นาง ชณภา เทยีมทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2545 67031806005899 07766

น.ส. สดุใจ อนิป่ิน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2543 67031806005900 07766

นาง บานเย็น อนิพวง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031806005919 07766

นาง อนงค์ กอ้นเพชร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2547 67031806011152 07766
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นาง ศริพิร ภาพเสน่ห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031806019148 07766

นาง วัฒนา ทองคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031808005850 07766

นาง สวุรัตน์ แสนคํา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031808005852 07766

นาง พะเยา น้ําใส 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031808005866 07766

นาง สพัง ดแีจม่ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2536 67031808005884 07766

นาง ลัดดา จันทรไ์ม ้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2544 67031808005909 07766

นาง สมบัติ ผยุป้อง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031808005910 07766

นาง เรวรรณา จันทรา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2523 67031808009979 07766

นาง โสพนิ ทรงทอง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2536 67031808010022 07766

นาง วาสนา บา้นสระ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031808037767 07766

นาง ทองใบ โสมจันทกึ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031809005912 07766

นาง กนัละยา ทองวัน 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031809005913 07766

นาง สําลี ตันตี้ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031809005915 07766

นาง ชํานาญ บญุนาค 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031809005917 07766

นาง นุเรศย์ โนรเีวช 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031809010010 07766

นาง หนูคณู ภาคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2554 67031809019895 07766

น.ส. เบญจรัตน์ กอ้นคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031809021028 07766

น.ส. จารวุรรณ นลิเขต 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031809024658 07766

นาง จรินันท์ แกว้ทา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2559 67031809025334 07766

นาง สมพร แปภเูขยีว 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031809037828 07766

นาง คําผอ่น ไวเกดิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031802005864 07767

นาง พัน บญุเกดิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031802005868 07767

นาง สําเนียง สใีส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031802005898 07767

นาง กาบแกว้ กดัแดง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2547 67031802010074 07767

นาง วไิล พมิล 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031802017097 07767

นาง สําเรยีง มมีาก 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031802018689 07767

นาง สายหยดุ สใีส 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031802018690 07767

นาง สนวน มสีี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031802021195 07767

นาง อรนงค์ ทา่เสาร์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031802023157 07767

น.ส. เจนจริา รา่เรงิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2559 67031802025798 07767

นาง แดง กดัแดง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031803005870 07767

นาง รจุริา สขุหรอ่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2536 67031803005871 07767

นาง สมพงษ์ คงสร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031803005873 07767

นาง ป่ิน ฮาดดา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031803005876 07767

นาง ไพ กดัแดง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031803005877 07767

นาง ผาเวยีง พรมรัตน์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031803011105 07767

น.ส. มณทาทพิย์ รดิมว่ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031803018473 07767

น.ส. สกุญัญา ทองที 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031803018474 07767

นาง สมุาลี มาตา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031803021192 07767

น.ส. ทองนาค ชมชืน่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031803037838 07767

นาง บญุชว่ย ไชโย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031805005889 07767

นาง สพุรรณ์ ลํามะวธุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2541 67031805005891 07767

นาง สวุรรณี เหวจิติร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2548 67031805011471 07767

นาง สมนกึ ชา้งเพ็ง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2544 67031805016574 07767

นาง นุช จติรทองหลาง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031805018475 07767

นาง พรรณี ยวงหอม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2554 67031805020051 07767

นาง แตง ชา่งทอง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031805023158 07767

นาย สชุาติ จํากดัสนิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031805023247 07767

นาง บญุมี ทับทมิทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031807005901 07767

นาง ชํานาญ กองเงนิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031807005902 07767

นาง สอ้ย โสมมลู 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031807005903 07767

น.ส. ธัญณรัตน์ เชือ้ผาเตา่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2544 67031807005904 07767

น.ส. นริาชนุชย์ ทลูธรรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031807005905 07767

นาง ดวงจันทร์ มศิพล 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2545 67031807005907 07767

นาย วงิ ชา้งเนียม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2548 67031807010087 07767

นาง กติฤทัย ศรเีจรญิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031807016571 07767

นาง นุสอน ไหวพรม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031807018476 07767

น.ส. สายฝน กนัลอ้ม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2557 67031807023867 07767

น.ส. จรยิา กนัลอ้ม 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031807025021 07767

นาง กําไร ปราสรอ้ย 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031810001948 07767

นาย ค้ํา กอวริาช 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031810001950 07767

นาง สพัุตรา จันคํา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031810001953 07767

นาง ประสงค์ แวน่แกว้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2548 67031810004456 07767

นาง สายคํา ภาพเสน่ห์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031810011108 07767

นาง สกนุ ทรงทอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2548 67031810011474 07767
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นาง ประกติ เหวจิติร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031810018481 07767

นาง บตุรดี เบา้ทอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031810019026 07767

นาง กําปัตร์ จันทรต์น้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2554 67031810020050 07767

น.ส. พศิมัย แสงณรงค์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021024 07767

น.ส. นสิาชล ชยังาม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021027 07767

น.ส. จําลอง สงิหท์อง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021189 07767

นาง เพชร พุทธสาร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021191 07767

นาย ภวูณาถ บญุศรี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021196 07767

นาย วษิณุพงษ์ ป่ินทอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021197 07767

นาง ทัศนีย์ จันพี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2555 67031810021198 07767

น.ส. กองคํา กอ้นเพชร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031810023023 07767

น.ส. ธนัญญา กอ้นเพชร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031810023156 07767

นาง กนกนาจ จองแป๊ะ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2558 67031810025022 07767

น.ส. สมศรี มปีระสขุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031810037694 07767

นาง สมัฤทธิ์ มะโนทน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2537 67031811001940 07767

นาง ณัฐธชิา จันทราครฑุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2545 67031811001944 07767

นาง แดง แสงอยู่ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031811001955 07767

น.ส. บญุเรอืง มว่งเงนิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031811018484 07767

นาง ละเอยีด เรอืงศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031811018693 07767

นาย แดง ตันปัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2553 67031811019025 07767

น.ส. ลัดดาวัลย์ คําภรีพงศ์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031811023024 07767

นาง สติานัน จันทรส์วา่ง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2559 67031811025424 07767

น.ส. แพรวพรรณ ขาวพุ่ม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031811037695 07767

นาง วันเพ็ญ ธรรมสทุธิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2560 67031811037839 07767

นาง อรณี สาระพัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031812005849 07767

นาง ชตุมิา ผยุเตชะ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031812005861 07767

นาง จําปี สงิหท์อง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2538 67031812005869 07767

นาง สมควร สขุโข 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2546 67031812010958 07767

นาง นติยา มากมา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031812018485 07767

นาง ศรนีวล เนาวแ์สง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2552 67031812018694 07767

น.ส. วันทนีย์ สดุวเิวก 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2554 67031812020049 07767

น.ส. สกุญัญา จังอนิทร์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2556 67031812023025 07767

น.ส. สพุรรณี เชยีงรัมย์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น้ําเตา้ 2559 67031812025799 07767

นาง เบญจรัตน์ กนัเดนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031901005929 07768

นาง มะนี ไพรทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2542 67031901005933 07768

นาง บรรจบ อนิทรปาน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031901009682 07768

นาง ทองใบ มามั่ง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031901009683 07768

นาง ยพุนิ นามสงค์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031901009985 07768

นาง ติม๋ เขยีวแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031901009986 07768

นาง สําลี บางทับ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031901009988 07768

นาย คําไฝ สพีมิพ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031901011789 07768

นาง วารณีุ กลบีบัวทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031901018124 07768

นาง บัวผัน พรหมมาก 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031901018125 07768

น.ส. เยาวลักษณ์ ดว้งจมุพล 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2553 67031901020104 07768

นาง จําเนียร วังครีี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2555 67031901023027 07768

นาง สมพร รอดบญุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2541 67031903005923 07768

นาง จําเนียน เมนิเฉย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2541 67031903005928 07768

นาง ประสาน นันตา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031903005953 07768

นาง สําราญ บญุเพ็ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2536 67031903005954 07768

นาง บัวสี กอ้นคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2536 67031903005957 07768

น.ส. บัวไล แดงดว้ง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031903005958 07768

นาง ออมสนิ ป่ินป่ัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2528 67031903005960 07768

นาง รัศมี หาญคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2536 67031903005961 07768

นาง หอมหวน วสิะสิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031903005962 07768

นาง เชดิ ทใิจ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031903005963 07768

นาง สําลี เพชรบรูณนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031903005964 07768

น.ส. ละออ คําวเิศษ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031903005966 07768

นาง ลอด คําภาพ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2536 67031903005967 07768

นาง ทองคัด กอ้นคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2544 67031903005969 07768

นาง นงนุช แกว้แจม่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031903005971 07768

นาง สํารวย กงเวยีน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031903005992 07768

นาง สเุกม บางทับ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031903011791 07768

นาง สปุรยีา ศภุศร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2554 67031903020106 07768

น.ส. อศิดาพร ป่ินเสน่ห์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031903023859 07768

น.ส. ภาณุมาศ หาญคํา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031903037973 07768
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นาง แสงดาว นาทอง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031903038173 07768

นาง จฑุามาศ พันแหนบ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031904005922 07768

นาง จนิดา สหีะนาม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2534 67031904005972 07768

นาง สงัเวยีน พรมทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2534 67031904005974 07768

นาง ยพุนิ บญุสงิห์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2534 67031904005975 07768

นาง คําสอน เตชะสทิธิ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031904005976 07768

นาง มะลิ ดาทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031904005998 07768

นาง ประเมนิ พาตา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031904006010 07768

นาง มาลี เพ็งตา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031904009991 07768

นาง ภักดี เปิดโปรง่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031904018128 07768

น.ส. ทองสขุ บัวพรวน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031904025444 07768

นาง ทองบาง ขดีวัน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031904025448 07768

นาง หนูพลอย แกว้สี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031905005977 07768

นาง สี โพลนุ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2521 67031905005978 07768

นาง หนูเกษ แกว้ชู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031905005979 07768

นาง กาญจนา พันละดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031905005980 07768

นาง สงัวาล แกว้จฬุา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031905005981 07768

นาง คําแปลง ตรถัีน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031905005982 07768

นาง จันลา กองสอน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2535 67031905005984 07768

นาง วันเพ็ญ พันผง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031905005985 07768

นาย ประมวน ศรบีตุรา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031905010242 07768

น.ส. ภรภัทร แสงดาว 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2558 67031905024496 07768

น.ส. ปัณฑติา พาคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031905025450 07768

นาง ราตรี คําแพง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031906005927 07768

นาง วภิาพร กลิน่หอม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031906005931 07768

นาง สายยา ลาสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031906005988 07768

นาง บัวแรง แกว้อตุสาห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031906005989 07768

นาง มนัด พาแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031906005990 07768

นาง สมุารี ไกรสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031906009993 07768

นาง สมนกึ อยูย่นื 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031906009994 07768

นาง บัวลอย คําโสม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031906010237 07768

นาง สมร แกว้อตุสาห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031906017165 07768

นาง นฤมล คมแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031906018130 07768

นาง สํารวย โสภา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2548 67031906018131 07768

นาง กนกรดา บญุยง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2548 67031906018132 07768

น.ส. คําปาน กองแกว้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031906025452 07768

นาง สหรา่ย คําแพง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031906025455 07768

นาง บัวหลง เหมบรุษุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2542 67031908005997 07768

นาง ภัทราภรณ์ สทุธหลวง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031908005999 07768

นาง คําหลา้ แกว้ชาย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031908006000 07768

นาย สมพงษ์ แพงพุฒ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031908006001 07768

นาง หนูเนียน ชยัมี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2529 67031908006002 07768

นาง วรรณวภิา ธรรมรัง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2539 67031908006012 07768

นาง วัฒนา ไกรสงิห์ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031908018140 07768

นาง เดอืน เหมบรุษุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031908018141 07768

น.ส. หนูพษิ คําอาบ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031909005925 07768

นาง ละเมยีด พมิพย์า 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2529 67031909006004 07768

นาง เดอืนเพ็ง พมิพย์า 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2531 67031909006005 07768

นาง ชมพู สปุระการ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2541 67031909006006 07768

น.ส. หนูพร ยอดเงนิ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031909006007 07768

นาง ปานัน คําเพยีร 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031909006008 07768

นาง พัชรนิทร์ คําอาบ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031909006009 07768

นาง อทัุย รอดบญุ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2554 67031909020109 07768

นาง กาญจนา อนิชา่งคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2558 67031909024493 07768

นาง รัตตนัินท์ ประไพเพชร 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031909025461 07768

นาง ยพุนิ ศรกีลุวงค์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2543 67031910001986 07768

นาง คําแปง จมุศักดิ์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2524 67031910001988 07768

นาง หนูละมาย อุน่แกว้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031910001989 07768

น.ส. ขัตมัน ปาชม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2543 67031910001990 07768

นาง เอกไคร ้ สาเสยีง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031910009995 07768

นาง ศภุวัทน์ สะดา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031910009998 07768

นาง ประนอม ทพิยว์ัน 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031910018142 07768

นาง พกิลุทอง ชา้งเขยีว 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031910018143 07768

นาง สําเนียง หวังอนิกลาง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031910025849 07768

นาง จําปี สมิมา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2524 67031912001981 07768
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นาง บญุยัง เมอืงคํา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2543 67031912001982 07768

นาง สมปอง พุทธจันทร์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2524 67031912001983 07768

นาง จัด แกว้สี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031912018147 07768

นาง ประนอม ป้อมทอง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031912018148 07768

นาย พรีดนย์ มหาชนะกลุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031912018149 07768

นาง นอ้งเล็ก สรุยิะ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031912018150 07768

นาง สมบัติ ยอดเงนิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031912018151 07768

นาง ติง้ ราชอาจ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031916001977 07768

นาง ดวงรัตน์ วันพุฒ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031916001978 07768

นาง สภุาวดี มลูคํา 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031916018161 07768

นาง ประมวล พรหมมี 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2554 67031916020112 07768

นาง นอิอน รปูขาว 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2555 67031916023029 07768

นาง เกษร ศรรัีตน์ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2558 67031916024494 07768

นาง คํามวน ศรคํีาจนี 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031916025465 07768

นาง สพัุตรา โสวะภาพ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031916025801 07768

นาง วราภรณ์ เขยีวแกว้ 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031916037742 07768

นาง บญุหลาย กองเผอืก 16 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031916037976 07768

นาง วงเดอืน คํานบ 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031918005970 07768

นาง สภุาพ กงเวยีน 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2548 67031918018169 07768

นาง เสงีย่ม ชยัขนุ 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031918018170 07768

น.ส. กรรณกิาร์ ตน้เพชร 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031918018171 07768

น.ส. ลําพงึ ชายศรี 18 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2556 67031918023031 07768

นาง ทองพูน คําเลศิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2546 67032002006021 07769

นาง ทัณฑกิา คําเลศิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032002006033 07769

น.ส. ถาวร วันเสาร์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2542 67032002006034 07769

นาง หนูคดิ ปัญญาแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032002006035 07769

นาง สําเนียง คําชด 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2538 67032002006037 07769

นาง ชํานาน คํามี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032002006040 07769

นาง ฉนอง คําชด 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2539 67032002006056 07769

นาง นุ่มนวล คําพุฒ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032002006077 07769

นาง รอ้ย ศรรัีกษา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032002019990 07769

นาง สําเนียง โสมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032002019991 07769

นาง ขา่ย เหลา่ลาภ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032002019992 07769

น.ส. ยภุา เกษทองมา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032002025414 07769

น.ส. อรรัมภา กทํิา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032002025415 07769

นาง แสงเดอืน คําแสด 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032002037978 07769

น.ส. ประดับ หอมตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032002038137 07769

นาง คําพวง แกว้อนิทร์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2539 67032004006054 07769

นาง ภมูรนิทร์ แกว้เสน 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2545 67032004006059 07769

นาง มณี ทองคําสกุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032004006061 07769

นาง ใจ แสงออ่น 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032004006062 07769

นาง บญุถม แกว้แจม่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2547 67032004010007 07769

นาง คําฝาน เจนไร่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2549 67032004011391 07769

นาง วงเดอืน ศรพีาพรม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2549 67032004011392 07769

นาง วันเพ็ญ ปิยศทพิย์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2549 67032004011607 07769

นาง กนกพร ศรคํีาจนี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2549 67032004011611 07769

นาง ราตรี จันทรส์า 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2551 67032004019428 07769

นาง นันทชิา แดงดว้ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032004019993 07769

นาง นันทติา บัวดี 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032004019994 07769

นาง ดวงตา ศริาทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032004022318 07769

น.ส. นติยา เหมเงนิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032004022319 07769

นาง วรีะ คําน่วม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032004037979 07769

นาง สมถวลิ สารี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032005006044 07769

นาง สงบ เนมหาวัน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032005006046 07769

นาง สวย ทา้วเงนิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032005006047 07769

นาง นงราม สนผง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2550 67032005006064 07769

นาง สภุาพร แกว้ครบ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2538 67032005006105 07769

นาย ไพรัตน์ พลนอ้ย 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032005019997 07769

น.ส. สธุาศนิ เป้ียออ่น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032005019998 07769

น.ส. เยาวเรศ โชตวิรรณ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2557 67032005023873 07769

นาง เกือ้กลู ตันอนิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032005025417 07769

นาง เครอืวัลย์ สงิหส์ม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032005025418 07769

น.ส. แอนนา แควน้นครฉมิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032005025419 07769

นาง สภุาพร จักรแ์พง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032005037843 07769

น.ส. รําไพ เบีย้ออ่น 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032005038138 07769
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นาง ทองใส สงินวล 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032007006015 07769

นาง สมหมาย นกคุม้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032007006023 07769

นาง คําปุ่ น ชายเรอืน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2545 67032007006042 07769

นาง สมจติร คําเกดิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032007006079 07769

นาง จันทนา คําเกตุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2543 67032007006080 07769

นาง นงนุช สงินวล 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032007006081 07769

นาง ทองมว้น วังครีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032007006083 07769

นาง คําหมว่น คําเลศิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2537 67032007006084 07769

นาง ดาวเหนือ ขวัญตอ่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032007006085 07769

นาง สะใบแพร ดว้งจมุพล 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032007006086 07769

นาง บญุเพ็ง สนทอง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032007006087 07769

นาง คําแตง่ คําทมุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032007006088 07769

นาง ชยัพร คําเลศิ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2538 67032007006090 07769

นาง แสงอรณุ คงปัญญา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032007006091 07769

นาง ดวงใจ คําเกตุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032007006092 07769

นาง สมบญุ ทองหมู่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032007019999 07769

น.ส. ปรยีา ทองริว้ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032007025785 07769

นาง เอมอร เกษทองมา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032007025786 07769

นาง สรุภา คําสขุ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032007038139 07769

นาง วงคเ์ดอืน เพ็งตา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032009006020 07769

นาง สมนกึ บางทับ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032009006039 07769

นาง คํามล กลุเกยีว 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032009006102 07769

นาง บญุเพ็ง ตุน้ทรัพย์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032009006104 07769

นาง จดิานันท์ สขุเอม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032009010011 07769

น.ส. ชตุมิา สโุพธิ์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032009025162 07769

น.ส. แรม โสมาสา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032009025163 07769

น.ส. พมิพน์ภิา โมแ้กน่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032009038140 07769

นาง ทองค้ํา คําสขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2538 67032011001999 07769

นาง บังอร สขุเจรญิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032011002004 07769

นาง สมจติ ตันอนิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2538 67032011002025 07769

นาง อบุล อามาต 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032011002026 07769

นาง สมพร ภแูมน้ํ่า 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2549 67032011011610 07769

นาง พฤกษา สรุยิา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2547 67032011019427 07769

น.ส. นศิาชล คําสขุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032011020001 07769

นาง สวุรรณ์ วันเสาร์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2554 67032011020002 07769

นาง รักดา คําเกดิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032011022810 07769

นาง ลดาวัลย์ ดว้งธรรม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2557 67032001005842 07770

นาง จดิาภา ทองวัน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2545 67032001006026 07770

นาง นงคราญ ปอสงิห์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032001006028 07770

นาง โฉมฉาย ดวงจันทร์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032001006029 07770

นาง สงกา ทมุทา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2546 67032001006031 07770

นาง วันนา นาขัน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032001006107 07770

นาง สมัคร แกว้อํา่ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032001010002 07770

นาง หนูทอง มะโนนอ้ม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2550 67032001019202 07770

นาง อนุษรา ทา้วเงนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2551 67032001019205 07770

นาง สพัุฒตรา กงคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032001019474 07770

น.ส. สมร ตาดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032001025468 07770

นาง วรรณภา โนอนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032001038048 07770

นาง วารี ศรสีวรรค์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032003006048 07770

นาง ไพสนท์ ชํานกิลา้ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2537 67032003006049 07770

นาง จนี พวงพันธ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032003006051 07770

นาง บหุงา อนิจันทร์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2543 67032003006052 07770

นาง บญุรอง ขนุชยั 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2535 67032003006053 07770

นาง บญุเพ็ง บัวพรวน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032003019199 07770

นาง บรบวน ป่ินป่ัน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2555 67032003021019 07770

นาง รัตดา งามศรี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032003022230 07770

นาง จรีพร โพธิอ์อ่น 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2546 67032006006066 07770

นาง ละมติร กนัยาประสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2544 67032006006067 07770

นาง สงกา เห็มเงนิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2535 67032006006069 07770

นาง กาญจนา เพชรบรูนลิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2532 67032006006071 07770

นาง ดวงตา แกว้ครบ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2535 67032006006074 07770

นาง สาคร เนตรอน้ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2535 67032006006075 07770

นาง หนูนติ โกบตุร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2546 67032006006076 07770

นาง สงวน กนัยาประสทิธิ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032006019437 07770

นาง เนตรนภา บญุสขุ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2555 67032006021021 07770
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นาย วรีเดช กลุเกยีว 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2559 67032006025313 07770

นาง นุกลู คําพทิลู 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032008006095 07770

น.ส. รัตนี แกว้เพยีง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2546 67032008006096 07770

นาง ธันยพร เหล็กลา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2536 67032008006097 07770

นาง ลันเยอื จันทรเ์ตือ่ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2539 67032008006099 07770

นาง บรสี กะกคํุา 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2547 67032008009992 07770

นาง สายลัดดา จันทรเ์ตือ่ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2547 67032008009997 07770

นาย ทนุประเดมิ แกว้เทอืง 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2552 67032008018652 07770

น.ส. สําเนียง บญุชว่ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032008019438 07770

น.ส. ศรนีวล ตาลกดุ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032008019439 07770

นาง ณะฤมนต์ จันทรเ์ตือ่ย 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032008019440 07770

นาง คําไปล่ หาญแกว้ 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032008019441 07770

นาง ออ๋ย ทองลี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032008022323 07770

นาย เก็ดทอง ทองลี 8 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2561 67032008038353 07770

นาง โสภา กนัตุม่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2539 67032010002000 07770

นาง เพชรไทย สรอ้ยมี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2533 67032010002019 07770

นาง มะลิ แดงพสิาร 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032010019433 07770

นาง วงษ์งาม คํากอ่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032010019434 07770

นาง ประมวล เสาเอีย่ม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032010019435 07770

นาง วันดี รอดนาค 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032010023084 07770

น.ส. กนกวรรณ ไหวพรบิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032010038050 07770

นาง อทุมุพร ดว้งจมุพล 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2539 67032012002001 07770

นาง ถนอมสทิธิ์ ทองงา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2540 67032012002008 07770

นาง ทองคัด โสมาสา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2542 67032012002013 07770

นาง สมอน จําปา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2537 67032012002015 07770

นาง บญุจันทร์ นุตทะบัตร 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2532 67032012002016 07770

นาง หนูเล็ก มหาวัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2532 67032012002017 07770

นาง สมทรง บางทับ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2548 67032012019429 07770

นาง ทองทับ ดว้งจมุพล 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032012019430 07770

นาง บญุโฮม จันหน่าย 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032012019431 07770

น.ส. อบุล ดว้งจมุพล 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2553 67032012019432 07770

น.ส. ลลติา แกน่แกว้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032012022324 07770

นาย ไชยา ศรศีักดิ์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2560 67032012037793 07770

นาย สไีว ขนุแอะ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2561 67032012038354 07770

นาง คํามั่น แกว้เผอืก 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032013006032 07770

นาง สายชล กองพมิพ์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2545 67032013010003 07770

นาง สม นอ้ยชาคํา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2534 67032013010004 07770

นาง วลิาสนิี เพชระบรูณนิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชา้งตะลดู 2556 67032013023086 07770

นาย อํานาจ สวา่งแจง้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2545 67032101006112 07771

นาง สมหวัง อยูย่นื 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2545 67032101006124 07771

นาง ทองใหม่ มารอด 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2533 67032101006125 07771

นาง จําปี มาจาก 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2537 67032101006127 07771

นาย เดชา นลิทมิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2549 67032101006135 07771

นาง หนูแดง พลิาสขุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2548 67032101006244 07771

นาง ปราณี กนัโถ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2549 67032101006269 07771

นาง บัวลอน ผลพมิาย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2550 67032101006275 07771

นาง บญุสง่ ศรษีะเกษ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2550 67032101006278 07771

นาง สมบรูณ์ ตอ้ยทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2548 67032101008830 07771

นาง ลําปาง รัววชิา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2520 67032101010522 07771

นาง ปราณี ชยัอดุม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2545 67032101010523 07771

น.ส. รจุริา นากลาง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2556 67032101023094 07771

นาง เปรมสนิี พรมแสง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032101037705 07771

น.ส. ศจุนิทรา พันนะดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032101037706 07771

นาง บัวไล เกตกุนั 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032101037712 07771

นาง แกว้ จันทรส์อน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2547 67032102006118 07771

นาง คนอง คํานัด 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2543 67032102006120 07771

นาง ทองปน สาออ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2547 67032102010524 07771

นาง สมนกึ เกยเมอืง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2543 67032102010526 07771

นาง สมยง พรหมศักดิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2543 67032102010527 07771

นาง เตอืนใจ มลีาภ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2555 67032102023071 07771

นาง สําเนียง อุน่เรอืน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032102037708 07771

น.ส. บญุยาพร ขันตมิน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032102037709 07771

นาง หนูนัน จันทนา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032102037715 07771

นาง บัวสม อนิเทพ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2547 67032103006114 07771

นาง วชิดุา วรรณะ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2547 67032103006132 07771
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นาง คําสอน ราชสมบัติ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2532 67032103006133 07771

นาง บญุชู ออ่นโสภา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2537 67032103006134 07771

นาง ชออ้น นติยอํ์านวยผล 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2533 67032103006137 07771

นาง นันทนัช วังครีี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2554 67032103020301 07771

น.ส. จไุรรัตน์ ชาวกระโทก 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032103037713 07771

นาง ประนอม โพธิช์ยั 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2528 67032104006140 07771

นาง สรัุตน์ พุ่มคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2549 67032104006207 07771

นาง รัญญา มลีาภ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2551 67032104018248 07771

นาง ณชิาภัทร ยังสขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2554 67032104020302 07771

นาง กนกพร มะลวิรรณ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2554 67032104020303 07771

นาง ดอกไม ้ รอดไพร 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032104037710 07771

น.ส. ศรินิภา สดํีา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032104037711 07771

น.ส. ละมัย วันเมอืง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032104037714 07771

นาง มานพ กงกจิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032104037877 07771

นาง สมจติร ทองสขุ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2560 67032104037879 07771

นาย มนูญ คณุรอด 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2539 67032105006115 07771

นาง กลัยา ใจแสง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2544 67032105006148 07771

น.ส. มัลลกิา ตุย้อนิทร์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2542 67032105006149 07771

นาง บรรจง พาคํา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2537 67032105010528 07771

นาง มณีรัตน์ ลลีา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2554 67032105020304 07771

น.ส. หนึง่ฤทัย วรรณอว๊ก 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2556 67032105023095 07771

นาง ปัทมา กวยธิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2549 67032106005477 07771

นาง บัวพา ขจรไพร 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2549 67032106006058 07771

นาง บัวรอง หาญรักษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2527 67032106006117 07771

นาง คําบว่ย บตุรตลอด 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2532 67032106006144 07771

นาง หนูนติย์ โสภา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2527 67032106006146 07771

นาง ทองคํา ดว้งธรรม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2556 67032106023093 07771

น.ส. นศิารัตน์ เพ็ญประดษิฐ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นไร่ 2558 67032106025020 07771

นาย สพุรม ทองวัน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2532 67032201006188 07772

นาง ไสว มิง่มา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2542 67032201006190 07772

น.ส. กมิหรา่ย ออ่นตา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2532 67032201006191 07772

นาง ทองยดุ หารคํา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2544 67032201006192 07772

นาง จรญุ ยาวัน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2542 67032201006196 07772

นาง สายไหม โสดาศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032201009901 07772

นาย ประกอบ บญุทัน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2549 67032201016560 07772

นาง จันทรเ์พ็ง บญุเกดิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2535 67032201016562 07772

นาง บญุเพ็ง วริโิย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032201016569 07772

นาง กําไลทพิย์ วังโสม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032201016570 07772

น.ส. สดุใจ จันทะ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032201016583 07772

นาง วรรณนภา สริพิรชยัมงคล 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2554 67032201020135 07772

นาง สตีาล แกว้เบา้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032201025040 07772

นาง คําผดุ ถอืศลิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032202000299 07772

นาง สําลวย ขนุคํา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032202006154 07772

นาง พรกิไทย แกว้ลงุ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2529 67032202006155 07772

นาง สนัุนท์ พันธไ์พบลูย์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2543 67032202006156 07772

นาย บัวผัน กองศรี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032202006200 07772

นาย บญุชู พาแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2535 67032202006201 07772

น.ส. รัตตนา กติตวิรพงศ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032202006203 07772

น.ส. หนูนติย์ พาทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032202009911 07772

นาง สพุาศรี ยงดี 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2548 67032202016572 07772

นาง ประพศิ ดาวเลศิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2554 67032202020136 07772

นาง อสุา แสนออ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032202025041 07772

นาง วนดิา จันทรห์อม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2537 67032203006159 07772

นาง บัวเลือ่น บุง้ดี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2537 67032203006162 07772

นาย ทองอนิทร์ แกน่ขาว 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2538 67032203006163 07772

นาย จํารัส จันทร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032203006164 07772

นาง บษุผา แกว้วลิัย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032203009904 07772

นาง ประดับ เสนาชวิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032203016581 07772

นาย บญุเลศิ บญุเรอืง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2556 67032203022782 07772

นาง บังออน เซสาย 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032203025042 07772

นาง ระเบยีบ หมอ่งอนิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032203025043 07772

นาง ศรินัินท์ ตะ๊วชิยั 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2538 67032204006151 07772

นาง สําลวน แดงนอ้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2543 67032204006168 07772

นาง วัชรี บญุเลีย้ง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006169 07772

นาง สมบญุ ตรสีนู 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006170 07772
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นาง ถาวร แกน่นาค 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006171 07772

นาง รัตนา คําเนา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006172 07772

นาง วไิลวรรณ แวน่ระเว 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2540 67032204006173 07772

นาง สมจติร บรูณ์ทอง 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2539 67032204006177 07772

นาง วาสนา พาคํา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2540 67032204006178 07772

นาง พสิมัย สวุรรณ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006179 07772

นาง รัชดา สสีงัข์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032204006180 07772

นาง สํารวย ผยุยะมา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2545 67032204006197 07772

นาย วันชยั กํามา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2552 67032204018437 07772

นาง ปราณี อตุพุทธ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2538 67032205006181 07772

นาง คําลา่ ขจรไพร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2535 67032205006183 07772

นาง รจุริา พรมภักดี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032205006184 07772

นาง สมบัติ แหลท้อง 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2540 67032205006185 07772

นาง พกิลุทอง เรอืงฤทธิ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2539 67032205006186 07772

นาง สวุรรณา จันทรนุ์ช 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2540 67032205006187 07772

นาง ทองจันทร์ ปานนลิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032205009912 07772

นาง ทองออ่น วังโฉม 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032205025044 07772

นาง จรญุศรี ขนุเกีย้ม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032206006165 07772

นาง บัวเรยีม พาสี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2541 67032206006166 07772

นาง เกตุ พมิสงิห์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2541 67032206006167 07772

นาง สมหวัง ตรสีนู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032206006174 07772

นาง นงนุช ไตรรักษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2537 67032206006175 07772

นาง คําหยาด ขนุเกีย้ม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032206006176 07772

นาง บญุเลยีม พาทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2543 67032206006198 07772

นาย สมศักดิ์ ชนะพัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2539 67032206006205 07772

นาง อรณีุ สวุรรณพงษ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032206009907 07772

นาง ลําใย หนิทอง 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2554 67032206020137 07772

นาง บญุเล็ง ศรบีรุมย์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2554 67032206020138 07772

นาง หรรษา วงคก์ะโซ่ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2558 67032206025045 07772

น.ส. บญุมี นอ้ยนัน 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2540 67032207006152 07772

นาง สมบัติ อดุทา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2546 67032207006194 07772

นาง ทอง กองฆอ้ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2535 67032207006195 07772

น.ส. ชตุมิน ดสีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2547 67032207009908 07772

นาย จํารัส ออ่นตา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2549 67032207014958 07772

นาง ทองจันทร์ โสภา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2550 67032207016586 07772

น.ส. กนกวรรณ หอมรืน่ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากดกุ 2554 67032207020139 07772

นาง คําผล ดาตา 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030180000503 11265

นาง ปราณี ไฉนงุน้ 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2543 67030180000509 11265

นาง จันทรเ์พ็ญ ขจรศักดา 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2543 67030180000512 11265

นาง อรนุช แกว้สอน 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030180000526 11265

นาง สมัย ฉลวย 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030180000535 11265

นาง สไีพร บรูณทอง 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030180000540 11265

นาง จไุรรัตน์ มลูคําภา 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030180000577 11265

นาง จรุพีร บญุไทย 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030180000592 11265

นาง วลิัย พรมมลู 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2532 67030180000604 11265

นาง คําไกร พรมมลู 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030180000609 11265

นาง ศรนีวล ทองมาก 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2532 67030180000611 11265

น.ส. นติยา มาสี 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030180004361 11265

นาง สมาน เรอืงกอง 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030180010326 11265

นาง พนิ มลูคําภา 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030180010328 11265

นาง สนุทร มาสี 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2539 67030180011405 11265

น.ส. จันทร์ จันทขันธ์ 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030180011722 11265

นาง เพ็ญศรี กลุกิง่ 80 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030180013669 11265

น.ส. ประไพ เหลาทอง 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030181000650 11265

นาง วนดิา จันทสงิห์ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030181000657 11265

นาย ประสทิธิ์ ราชอาจ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030181000660 11265

นาง วรรณวภิา ราชอาจ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030181000685 11265

น.ส. นภาพรรณ พมิพท์อง 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030181000694 11265

นาง อไุร ศรพีุฒ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030181000698 11265

นาย ละมาย สาดา 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030181006945 11265

นาง ผจงจติร อนิถา 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030181011517 11265

นาง น้ํามนต์ มะณีแสง 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030181011524 11265

นาง ลัดดาวัลย์ เครอืมิ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030181011716 11265

น.ส. สวุรรณ เพชรดี 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030181013553 11265

นาง สนัุนทา เมอืงมา 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030181013861 11265
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นาง ณชิชยา เลศิลักษมี 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2557 67030181024024 11265

น.ส. นติยา ตรพียัคฆ์ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2558 67030181024417 11265

นาง พศิมัย ลนุกดุเลาะ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2560 67030181038175 11265

นาง พรทพิย์ ก ิง่แกว้ 81 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2560 67030181038179 11265

นาง เจรญิ ทมิจา่ย 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030183000708 11265

นาง สงบ สงิหกํา 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030183000715 11265

นาง บัวเขยีว พรมหมืน่ 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030183000719 11265

นาง นันทนติย์ เมฆทา 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030183000729 11265

นาง มาลรัีตน์ สหีส์ําเรงิ 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030183000738 11265

นาง ประจมิ แกว้ทอง 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030183000753 11265

นาง ศวิพร ลํา่เขยีว 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030183011443 11265

นาง ณฐพร มารยาท 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030183013116 11265

นาง สรุยีรั์ตน์ จันเทศ 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2555 67030183021090 11265

นาง พรทพิย์ เพยีรดี 83 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2558 67030183024659 11265

นาง ประคอง จันดาหาร 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000513 11265

นาง สดุ เพยีเดช 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000522 11265

นาง สไีพร ชยักาญจนววิัฒน์ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2529 67030184000534 11265

นาง ยพุา ศรอีนิทร์ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030184000618 11265

นาง สมทรง เพยีเดช 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000621 11265

นาง สมจติร เรอืงศรี 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030184000623 11265

น.ส. สภุาณี ป้องปิด 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000640 11265

นาง ทองจันทร์ คําภา 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000647 11265

นาง สวุรรณา ป้องปิด 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000656 11265

นาย ธรรมศักดิ์ ภักดี 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030184000659 11265

น.ส. บญุตา ภักดี 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184000662 11265

นาง ฟ่ัน อะฏะวนิทร์ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030184000727 11265

นาย ธงชยั อะฏะวนิทร์ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030184000737 11265

นาง ลําดวน จันทรเ์มา้ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2533 67030184000742 11265

นาง ควรคดิ ศรแีสงจันทร์ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030184008952 11265

นาง อําไพ เกษามลู 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2537 67030184009983 11265

นาง ธติมิา ตระกลูพานชิ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030184010298 11265

นาง สมคดิ มแีกว้ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030184010731 11265

นาง สมใจ บญุทศ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030184011377 11265

นาง คํามี พรหมบญุ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030184011378 11265

นาง ทับทมิ วัดบญุเลีย้ง 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030184013559 11265

น.ส. จารณีุ จันทรเ์มา้ 84 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2560 67030184038174 11265

นาง เพลนิ นามบญุลอื 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185000119 11265

นาง เพาะ ศรยีากลุ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030185000620 11265

นาง เหมาะ แมน้ศริกิลุ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030185000622 11265

นาง บัวรอง พรมโสม 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030185000748 11265

นาง เฉลยีว ทา้วเงนิ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030185000754 11265

นาย ธวัชชยั เตยีรณบรรจง 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030185000757 11265

นาง สมภาร แซคู่ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030185000779 11265

น.ส. วรรณี วันบญุ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030185000804 11265

น.ส. อญัชรา เงนิศรสีขุ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030185011141 11265

น.ส. กนัยา วะชงัเงนิ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011618 11265

นาง บงกฎ จันทรพ์ลิา 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011621 11265

นาง ฉลวย เพลยีเดช 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011633 11265

น.ส. แสงเดอืน มแีกว้ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011634 11265

นาง พัชรนิทร์ สขุสวัสดิ์ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011635 11265

น.ส. คนติร์ เป่ียมเปีย 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011636 11265

นาง อบุล ศรศีลิป์ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011637 11265

นาง สําเนียง ทองเวยีง 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011713 11265

นาย คําคณู สงิหท์อง 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030185011714 11265

นาย เจษฎา วะชงัเงนิ 85 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2556 67030185022541 11265

นาง สนม คําภา 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030186000246 11265

นาง สดุใจ วชิยัสนุทร 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030186000257 11265

นาง สําลี ฉมิพบิลูย์ 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030186000274 11265

นาย คมสนั ไชยทอง 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030186000351 11265

น.ส. หลอดทอง มารอด 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030186000450 11265

นาง ภัทรนษิฐ์ คงธงชยั 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030186000481 11265

น.ส. วันเพ็ญ กองพล 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030186000483 11265

นาง มนตรี สรอ้ยมี 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030186000504 11265

น.ส. แตว๋ มารอด 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030186013194 11265

น.ส. ธาระนันท์ คําเวช 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2556 67030186022538 11265
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นาย สรุศักดิ์ คําภา 86 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2556 67030186022540 11265

นาง วาลลีักษณ์ อธคิมพาณชิย์ 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030187000752 11265

นาง ศรินุิช การะเกษ 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030187000778 11265

นาง วรรณี ใหมว่งศ์ 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030187000813 11265

นาง สมวงค์ สขุธรรม 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030187000848 11265

นาง นงนภัส ฉมิวารณุ 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2543 67030187000851 11265

นาง ซูเ่จง่ จํานงคศ์รี 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030187011655 11265

นาง หนูมอญ โคงกลาง 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2554 67030187020645 11265

นาง บังอร จํานงคศ์รี 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2554 67030187020646 11265

นาง วนดิา ดษิฐเจรญิ 87 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2554 67030187020647 11265

น.ส. สยมุพร พลสายบัว 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030188000302 11265

น.ส. มยรุี ดํารงทรัพย์ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2543 67030188000766 11265

นาง กําไล แสงเพชร 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030188000770 11265

นาง นวลเพ็ญ ไหมสกลุ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030188000810 11265

นาง วารยี์ พุทธชาติ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2539 67030188000850 11265

นาย นธรี์ เสมาทอง 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030188011089 11265

น.ส. สมจติร อนิทรช์ม 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030188011090 11265

นาย รัตนศักดิ์ โกมาสถติอศิรางค์ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030188011091 11265

นาง สําอางค์ วรปัสสุ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030188011365 11265

นาง ประนอม พาแกว้ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030188011444 11265

นาง ประมัย หอมจันทน์ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030188011466 11265

น.ส. พูนศรี บญุเสรมิ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030188011652 11265

นาง อรณุ คนขยัน 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030188011653 11265

นาย กติมิา เคลอืมณี 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030188011654 11265

นาง สมใจ ลีพ้งษ์ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030188011658 11265

น.ส. สมใจ ขอ้ทอง 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030188013055 11265

นาง บญุมี พรมสมบรูณ์ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030188013351 11265

นาง นภิา สมศรี 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2539 67030188013654 11265

นาง ผอ่งพรรณ สรอ้ยมขุ 88 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030188013655 11265

นาง วจิติรี จันทรอ์นิทร์ 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030189000480 11265

นาง สายบัว พมิพส์วัสดิ์ 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030189000518 11265

นาง จารณีุ พุตตะรัง 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030189000524 11265

นาง ลัดดาวัลย์ ไชยนคิม 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2539 67030189000542 11265

นาง สมัย ทองแพง 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2537 67030189000590 11265

นาง สมคดิ ป้องคํา 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2537 67030189000599 11265

นาง สมศริิ วงษ์วาสน์ 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030189011527 11265

น.ส. ศภุวรรณ เนตรบตุร 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030189011719 11265

นาง วรีพันธ์ เฟ่ืองระยา้ 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030189011720 11265

นาง จรี มารอด 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030189011721 11265

นาง ดารารัตน์ สงิหะ 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2549 67030189013554 11265

น.ส. ดรณุ เสาธง 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2555 67030189021008 11265

น.ส. สนุี สงวนทอง 89 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2555 67030189021009 11265

นาย ยตุ จันตะ๊พรมมา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000814 11265

นาง ชาลี ทาทมุ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2539 67030190000815 11265

นาง สริยิากร สขุสวย 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000816 11265

นาง บษุบา เสนารถ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000819 11265

นาง ไพรวัน เพชรงาม 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000821 11265

นาง หอมหวน บดุดา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000827 11265

นาง บัวหลั่น จันตะ๊พรมมา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000832 11265

น.ส. เมาะ เพลยีเดช 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2540 67030190000843 11265

นาย บวร นงคภ์า 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030190000844 11265

นาง ศวุภา พรมโสม 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000845 11265

นาย อดุม เพชรงาม 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030190000847 11265

นาง รุง่รัตน์ ทองคํา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030190000849 11265

นาย ซนั ยาบศุดี 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030190000852 11265

น.ส. สมคดิ เกตแุกว้ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030190000853 11265

นาง คําตา จันสมิ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030190000854 11265

นาย ประชมุ ดว้งนอ้ย 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030190000855 11265

นาย ศักดา สารสงิหท์า 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030190000857 11265

น.ส. สมบัติ จันทอง 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030190000858 11265

นาง บญุชดิา โภคนิธนกลู 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030190000860 11265

นาง จารณีุ รักษาสตัย์ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030190000863 11265

นาง พวงมณี พวงคํา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030190000864 11265

นาง เสน่หจั์นทร์ วัฒนศัพท์ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030190000865 11265

นาง จงรักษ์ บดุดา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2535 67030190000866 11265
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น.ส. เพ็ญศรี ศรธีรรม 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2541 67030190000867 11265

นาง สงิหเดช รักษาสตัย์ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030190000869 11265

นาย ทองเจอื คปุพงษ์ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030190011439 11265

นาง อนงค์ กองตา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030190011440 11265

น.ส. ฐติรัิตน์ ทองคํา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030190011441 11265

นาง ธนพร ผานคํา 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030190011442 11265

นาง ใกลรุ้ง่ กองสี 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030190011766 11265

น.ส. สรุพีร รักษาสตัย์ 90 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2548 67030187011772 11265

น.ส. กนกวรรณ พวงบปุผา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030191000616 11265

น.ส. กาญจนาลักษณ์ หาพุทธา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030191000625 11265

นาง อมรรัตน์ สระทองพมิพ์ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030191000643 11265

น.ส. องักาบ พรหมบญุตา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191000649 11265

น.ส. สมจติ เตา่คํา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030191000653 11265

นาย ชาญ สวา่งพืน้ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191000658 11265

นาง ตวงพรรณ เทพทองดี 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191000661 11265

นาง ละมดุ ลยุทอง 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030191000691 11265

นาง นิม่นวล สกุตา่ย 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2544 67030191000696 11265

นาง มณีรัตน์ พวงบปุผา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2546 67030191000704 11265

นาง สมบัติ เขยีวทรัพย์ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2542 67030191000710 11265

นาง กําไร ป้องที 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030191000717 11265

น.ส. สายหยดุ ทองเปลว 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2545 67030191000721 11265

นาย นอ้ย แซต่ัง้ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191000740 11265

นาง แสงเดอืน พรหมบญุตา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191004577 11265

นาง อไุรวรรณ สําราญรืน่ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191008722 11265

นาง จนิดาพร จันทรพ์ลิา 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030191010302 11265

นาย ประเสรฐิ ลยุทอง 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2547 67030191010304 11265

นาย สอน พรมมลู 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2538 67030191011364 11265

นาง ประภาวรนิทร์ สําราญรืน่ 91 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หลม่สกั 2556 67030191023319 11265

นาง พกิลุ มนีนท์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031301000870 14067

น.ส. รุง่วลิัย หาญรักษ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2535 67031301001689 14067

นาง สมบัติ ภักดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031301005432 14067

นาง วรรณรนิ ดมีหีาญ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031301005433 14067

นาย นคร สอนสภุาพ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031301018458 14067

นาง แตม้ สทุธติานนท์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031301018459 14067

นาย นยิม จันหบี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031301022776 14067

นาง ซอ่นกลิน่ นานใส 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031301023018 14067

นาง สขุใจ ลอดตะเสน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031301023997 14067

นาง อรณุ แกว้วรรณา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031301037892 14067

น.ส. อรสา พรมมาแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031301038136 14067

น.ส. ลําไพ แกว้เกษศรี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031309005428 14067

นาง ธนพร ขํากลอ่ม 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031309005497 14067

น.ส. พนดิา กนัยามา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031309005498 14067

นาง วลิัย สดุจํารอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031309005499 14067

นาง จําเนียร สทํีา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031309005500 14067

น.ส. สพัุฒตา สายจันทรย์นต์ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031309005501 14067

นาย ชนนะทา ชาอุน่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031309005503 14067

นาย วฒุชิยั แกว้แจม่ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031309009684 14067

น.ส. ประนอม ธปูทอง 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031309009685 14067

นาง สงัเวยีน ทองดา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031309009686 14067

นาง สภัุสตรา ธกิะ 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031309018461 14067

นาย ลักส์ ภักดี 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031309018462 14067

นาง นันทพร ดรัีกษา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2559 67031309025800 14067

น.ส. หทัยรัตน์ หารคํา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031309037729 14067

นาง อมัพร นาคา 9 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031309037811 14067

นาง ประหยัด มขีนุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031310001711 14067

นาง สจุติรา ศรบีญุ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031310001713 14067

นาง นดิทยา จันทรเ์กยีรติ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031310001714 14067

นาย ปัญญา อนิดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031310001715 14067

น.ส. คํามลู รัว้ตัว้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031310001717 14067

นาง นงคนุ์ช บัวชอ้ย 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031310001721 14067

นาง จันทรท์พิย์ พว้ยกิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031310001739 14067

นาย สนุทร พุธเกดิ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031310012311 14067

นาง นันทพร กดีดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031310013533 14067

นาง มลวิัลย์ ตดินนท์ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031310013584 14067

นาย อาคม อดุพว้ย 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031310018464 14067
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นาง ศกุรศ์รี โสดบง้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031310018465 14067

นาง อภชิญา ทาทอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031310023019 14067

นาย สนุทร สามารถ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031310037802 14067

นาง สดุี บตุรา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031310037805 14067

นาย เสกสรรค์ อนิดี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031310037812 14067

น.ส. วรรณนภา ทองตุย้ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031310037866 14067

น.ส. นภิาพรรณ ไชยนคิม 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031310037867 14067

นาง คําผัด ระสอน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2542 67031311001677 14067

น.ส. พมิพว์ภิา หอมสมบัติ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031311001678 14067

นาง เจยีงไกร มสีี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031311001723 14067

นาง อรณุ สวุรีะ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031311001727 14067

นาง อทุร สมิมา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2548 67031311012312 14067

นาง อรณุ หลวงขัน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031311012314 14067

นาง ธรรมสรณ์ โยเทพ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031311018457 14067

นาง นันทพร จันทรอ์อ่น 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031311018466 14067

น.ส. จรณุา มาระวัง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031311018467 14067

นาง พริมยญ์า ทา้วเงนิ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031311018535 14067

น.ส. ศภัุตตรา ทาสี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031311023862 14067

น.ส. ยภุาภรณ์ เฮยีงหลา้ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031311037801 14067

นาง บญุรวม คํามา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031311037803 14067

นาง สมภาร อบัภัย 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031311037804 14067

น.ส. ปิยะมาตร์ อนิจัน 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031312001688 14067

นาง พัชรี เถือ่นสขุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031312001697 14067

นาง ถวลิ มสีี 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031312001698 14067

นาง แฉลม้ พาทอง 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031312001699 14067

นาง เตอืนใจ คํามา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031312001730 14067

นาง มัลลกิา คํามา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031312001733 14067

นาง พกินุ กองพา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031312009688 14067

น.ส. กญัญาณัฐ คะลา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031312009689 14067

นาง อสัรา บญุประเสรฐิ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2550 67031312014708 14067

น.ส. ราตรี มาทา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001680 14067

นาง สภุาพ สงิหส์ี 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001690 14067

นาง เพ็ญพัก ชกูา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001691 14067

น.ส. ตอ๋ย บัวออ่น 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001692 14067

นาง ระเบยีบ สขุดี 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001693 14067

นาง อรอมุา ออ่นตา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001695 14067

นาง คําปุ่ น แพงมลู 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001700 14067

นาง สนุี เบา้ชยั 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031314001724 14067

นาง สรุรัีตน์ พรมโตะ๊ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2544 67031314001728 14067

นาง บญุเพ็ง ตาดี 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031314012315 14067

นาง พยงค์ ขวัญตา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031314014709 14067

นาง วาสนา คํามา 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031314018469 14067

นาง สมหมาย เกตกุอง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031314018470 14067

น.ส. ทักษพร บัวทมุ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031314037865 14067

น.ส. สงัวาล รัว้ตัว้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031315001683 14067

นาง ระเบยีบ อดุทา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031315001684 14067

นาง สมทุร์ เชยีงทา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2538 67031315001685 14067

นาย อนนท์ อดุพว้ย 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2545 67031315001732 14067

นาง บญุตอง หาญคํา 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2543 67031315001734 14067

นาง นงนุช พวงนู 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2547 67031315012317 14067

นาง บญุกอง สขุดี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031315013598 14067

นาย ยศุักดิ์ อดุศรี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2552 67031315018472 14067

นาง อนงค์ ภักดี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031315023020 14067

นาง สวา่น ชายเรอืน 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2555 67031315023021 14067

นาง สภุาพรรณ ทะนานใจ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031315037864 14067

นาง จันทรฉ์าย ขันยศ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031317000155 14067

นาง สายฝน คําเนียม 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031317001696 14067

น.ส. สทัุด ขะแพง 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2541 67031317001738 14067

นาง เพ็ญสริิ กจัินทร์ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2540 67031317012318 14067

นาง กชกร มาโส 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2549 67031317012319 14067

นาง เบ็ญจะ พัว้พวง 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031317013601 14067

นาง บญุลับ พุ่มคํา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2551 67031317014711 14067

นาง พรทพิย์ สงิหะกํา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2557 67031317024018 14067

น.ส. มณทา ทา้วเงนิ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031317037893 14067

นาง ธนารัตน์ ควกิลยี์ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปากชอ่ง 2560 67031317038135 14067
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นาง กองซนุ ปาชม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032301005112 14068

นาย คําตัน นันตะริ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032301005699 14068

นาง สนุี สงิหเ์ส 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2539 67032301006210 14068

นาง พูนรัตน์ อดุศรี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2528 67032301006214 14068

นาง สมบัติ อดุพว้ย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032301006215 14068

นาง สมจติร ชายเรอืน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032301006235 14068

นาง บัวฤทธิ์ อดุแกว้ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032301006236 14068

นาง ทองนอ้ย ผูน้วลงาม 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2541 67032301006249 14068

น.ส. บัวลม ขันยศ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2544 67032301006250 14068

น.ส. ตอ้ย พวงลา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2544 67032301006253 14068

นาง ดวงใจ อนิแนน 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2547 67032301006280 14068

นาย วันชยั กองเกนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2539 67032301008879 14068

นาง จันดา เสรมินอก 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2547 67032301010054 14068

นาง ถนอม ลายหดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032301010056 14068

นาง อมัพร คํามา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032301020232 14068

นาง กนัตฤ์ทัย โสมา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032301020236 14068

นาง วไิล กอ้นดี 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032301020237 14068

นาง เทีย้ม เกษามลู 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032301023164 14068

นาง สภุาพ วงศรรัีกษ์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032301023165 14068

นาง บัวศรี สงิหท์อง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032301023166 14068

น.ส. แกว้ตา ธงอาสา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032301023167 14068

นาง จริาพร นาคเพชร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032301025006 14068

นาง บญุโปรง่ คําตงิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032301025009 14068

นาง เพชรรัตน์ สภุาผล 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032301037897 14068

นาย ศรราม พัว้พวง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2561 67032301038356 14068

นาง ชรา่ง จันขาว 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032302006240 14068

นาง สมร สารคํีา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2529 67032302006261 14068

นาง หนูเซง็ พรหมตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2543 67032302006263 14068

นาง บญุ จันเลศิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2543 67032302006267 14068

นาง วารณีุ พรหมทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032302020226 14068

นาย วเิชยีร พามา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032302020231 14068

น.ส. พจนันท์ แรน่าค 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032302020342 14068

นาย สมศักดิ์ ทนทาน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032302023168 14068

นาง พมิพล์ภัส พาตา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032302023169 14068

น.ส. สธุาสนิี สารคํีา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032302025007 14068

นาย ตระกลู มลูแกว้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032302025013 14068

นาง ไปรมาศ สมีา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032302037984 14068

น.ส. สวย เกษามลู 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2531 67032303006270 14068

นาง นงนุช อนิแนน 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2539 67032303006271 14068

นาย บรบิรูณ์ ศรบีญุมี 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2537 67032303006276 14068

นาง หนูบาง มงคล 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032303008951 14068

นาง รัตนี บัวโฮม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2549 67032303009726 14068

นาง ประดับ จันทรเ์ลศิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2547 67032303010372 14068

น.ส. กนกวรรณ เมอืงมิง่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2547 67032303010374 14068

นาง จารมุาศ คําคณู 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67031403025010 14068

น.ส. บัวผัน อุน่จันทร์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032303037896 14068

นาง เกษมศรี จันทรเ์ลศิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032303037898 14068

นาง สมทรง ขํากลอ่ม 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032303038212 14068

นาง บญุล้ํา กลุแอะ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2543 67032304006216 14068

นาง วันที ไพรแกน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2537 67032304006219 14068

นาง พมิพา ใตก้ ิ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2537 67032304006221 14068

นาย สชุาติ วงศคํ์า 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032304006225 14068

นาย นรัินด์ พาทา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2526 67032304006245 14068

น.ส. มัลลกิา พวงพันธ์ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032304020163 14068

นาง ชลทชิา มชีม 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032304020225 14068

น.ส. เปรมใจ อกัษร 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032304023170 14068

นาง สายชล อดุพว้ย 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032304023171 14068

น.ส. สายสมร คํามา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032304023172 14068

นาง เพยีงใจ กีห่มืน่ 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032304037894 14068

น.ส. อรอมุา แกน่เสา 4 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2561 67032304038355 14068

นาง สวุมิล มนีนท์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032305005582 14068

นาง คําสอน เฮา้ปาน 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032305006228 14068

นาง รําไพ เพชรสวุรรณ์ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2542 67032305006230 14068

นาง สงัวาลย์ พาปา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2537 67032305006231 14068

นาง อดุม คํามา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2547 67032305010375 14068
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นาง กาญจนา สรอ้ยมี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305019894 14068

นาง สวรรค์ จันทรท์งึ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305020233 14068

นาง เปลง่ศรี แกน่ชา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305020234 14068

นาง บญุหลาย แพงมลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305020235 14068

นาง นมิติร คํามา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305020238 14068

น.ส. วไิล เรยีงเจรญิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032305020239 14068

นาง รัตนา เกษามลู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032305023173 14068

นาง วนชิชา อดุสี 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032305023174 14068

นาย สารี แสนกนัยา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032305025012 14068

นาง วลิาวัลย์ หมืน่กลา้ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032305025008 14068

นาง คําคัด จันลิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2548 67032306001775 14068

นาง พกิลุ เสาดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2549 67032306005430 14068

น.ส. รุง่นรัินดร์ ใตก้ ิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2551 67032306005578 14068

นาง สดุใจ วรัิญ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032306006239 14068

น.ส. ละไม จันลิ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2537 67032306006241 14068

นาง ยวุดี กาขันธ์ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032306006243 14068

นาย ณรงคศ์ักดิ์ เสาดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2544 67032306006279 14068

น.ส. ประดับดาว กลุแอะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2551 67032306010094 14068

นาง ทพิรัตน์ เกษามลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2535 67032306010380 14068

น.ส. จงลักษ์ เสาดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032306010385 14068

น.ส. เตอืนใจ กลุแอะ 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032306019893 14068

น.ส. ชอ่แกว้ มาดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2554 67032306020224 14068

น.ส. ดอกไม ้ รอดสม 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032306020241 14068

น.ส. ประไพพักษ์ เสาดี 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032306023175 14068

น.ส. ศศกิานต์ ดว้งมลู 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032306023177 14068

น.ส. บผุา หาญคํา 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032306037685 14068

น.ส. สตุนัินท์ ซาโทนทัน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032306037686 14068

นาง รุง่อรณุ ตดิโนน 6 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2560 67032306038213 14068

นาง ลําดวน ป้องคํา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032307002873 14068

นาง หนูนา พาสี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2549 67032307004567 14068

นาง สดุอารี พัว้ทัด 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2550 67032307004572 14068

นาย เกยีตศิักดิ์ เปดดา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2549 67032307004573 14068

นาย สําคัญ อุน่จันทร์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2545 67032307005506 14068

นาง คําเปลีย่น แวงวงษ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2551 67032307006122 14068

นาง กลิน่ อนิทะวงค์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2541 67032307006208 14068

นาง นิม่นวล ลมีี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2548 67032307010005 14068

น.ส. กนัยารัตน์ ดว้งสา 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2556 67032307023178 14068

น.ส. สาวนิี อดุสี 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นหวาย 2558 67032307025005 14068

นาง สมควร รักษา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2539 67031601005687 14991

นาง คําเครือ่ง ขันเงนิ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2526 67031601005688 14991

นาง วงศเ์ดอืน เสมาทอง 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2548 67031601005737 14991

นาง สวย โรยพรกิไทย 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031601005738 14991

นาง บังอร ภชูา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2540 67031601005740 14991

นาง สมัย รอ้ยทยุ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2535 67031601005750 14991

นาง สนุสิา ขจรไพร 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031601009972 14991

นาง คําพู พรมนนท์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2552 67031601018439 14991

นาง บัลเลง กนัยา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2551 67031601018560 14991

นาง คําพู หาทรัพย์ 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031601024257 14991

นาง สายัณห์ ทองจา 1 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031601025387 14991

น.ส. วงเดอืน เปลง่จันทา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031602005128 14991

นาง วจพีร สนีวน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031602005741 14991

นาง ประดับ ตรจัีกร 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2542 67031602005746 14991

นาง จรัสศรี คําสามัญ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2549 67031602012297 14991

นาง รา่นอ้ย เรอืงฤทธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031602018554 14991

น.ส. สเุมตตา อนิพนิจิ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2552 67031602018558 14991

นาง สมุาลี จันทรฤ์ทธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031602019443 14991

น.ส. เพ็ญศรี โทชยั 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2556 67031902023034 14991

น.ส. วไิลพร รัศมจัีนทร์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031602025386 14991

นาย อนุสรณ์ สนีวน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031602038241 14991

นาง คําเพยีร ทองมขุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031603005691 14991

นาง อทัุย นามแดง 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2535 67031603005692 14991

นาง คําเบีย่ง มาทา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031603005694 14991

นาง เกศณีย์ สขุเสถยีร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031603005695 14991

นาง นยิม ทดิดาศักดิ์ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2535 67031603005748 14991

นาง หนูเทยีน แกว้อํา่ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031603010053 14991
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นาง สมคดิ ชมคาร 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031603024263 14991

น.ส. ขณดิา สขุแสงนลิ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031603024264 14991

นาง สมบรูณ์ เบา้อาสา 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031603025389 14991

น.ส. ศรินิภา แสงกาญจนพล 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031603025485 14991

นาง อําพร ศรบีญุ 3 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031603037808 14991

นาย พันธท์อง จันตมู 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2534 67031605005702 14991

นาง จันเพ็ง กนัเจมิ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031605005703 14991

นาง ไพรัตน์ บญุแทง่ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2536 67031605005704 14991

นาง รัตนา พรมสา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2531 67031605005705 14991

นาง ฉลวย คงสําราญ 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031605005707 14991

นาง ประหยัด กญุชร 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031605005708 14991

นาง สงัเวยีน สสีะอาด 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031605005709 14991

นาง พมิพา แกน่นาค 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031605005710 14991

นาง วไิล หมดมา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2552 67031605018655 14991

นาย กองพล แกน่นาค 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031605024262 14991

นาง ชมภู่ เสนา 5 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031605038240 14991

นาง วงเดอืน เกตทุอง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031610001882 14991

นาง สํารวย พรมเมอืง 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031610001883 14991

นาง บว่ย ศรนีวล 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031610001884 14991

น.ส. ฐติยิา ผยุมา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031610001891 14991

นาง จันเพ็ญ บมุี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2552 67031610017128 14991

นาง อมร จันทรห์บี 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2552 67031610018440 14991

นาง วไิลพร ขัตตยิะ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031610024261 14991

นาง คําพี กนัหามิง่ 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031610024280 14991

นาง สมบัติ ศรนีวล 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031610025484 14991

นาง ละมดุ ทองมาก 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031610037806 14991

นาง บญุจันทร์ กะตา 10 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2561 67031610038350 14991

นาง เกรยีงทอง นวลเกตุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031611001854 14991

นาง จรยิา อดุสี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031611001855 14991

นาง หนูแสง รักษา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2532 67031611001856 14991

นาง ดวงพร สสีะอาด 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2531 67031611001857 14991

นาง สายัญห์ เจ๊กออ่น 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031611001859 14991

นาง ดวงรัช ไชโยธา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031611010048 14991

นาง กมลภา สงิหเ์ส 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2548 67031611012272 14991

นาง ลําพูน พุทธารัตน์ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2553 67031611019445 14991

นาง ศริพิร แอง่มั่น 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031611025399 14991

นาง อรทัย สายทองยอด 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031611037809 14991

น.ส. สายฝน ใชยหาเทพ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2561 67031611038351 14991

นาง เกีย้ว บญุยนต์ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031612001860 14991

นาง หนูนัน คัดแกว้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031612001861 14991

นาง ประนอม กองแกว้ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031612001862 14991

นาง สดุทา้ย สรอ้ยตา 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2547 67031612010052 14991

นาง อไุร เพชรพานกลุ 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2551 67031612017164 14991

นาง ทรงสวย แกน่นาค 12 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031612024260 14991

นาง ประคอง หร่ังมา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2538 67031613001841 14991

นาง หนูพศิ กาแกว้ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031613001844 14991

นาง สงัเวยีน ดหีา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2529 67031613001845 14991

น.ส. อรพนิ นูเนตร 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2554 67031613019865 14991

นาง ไพรัตน์ ชาตรี 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2555 67031613021033 14991

น.ส. จรีาภรณ์ ทองออ่น 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2557 67031613024259 14991

นาง ธนกาญจน์ งามปลอด 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2559 67031613025403 14991

นาง กนกวรรณ สงิหป้์อง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2560 67031613037807 14991

นาง เนียม พาแกว้ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2546 67031615001849 14991

นาง วัฒนา ทองที 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2540 67031615001850 14991

นาง แกว้ สงัเถนิ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031615001851 14991

นาง แตม๋ สกัพุ่ม 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2540 67031615001852 14991

นาง กรงุจติร สหีนู 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031615001853 14991

นาง กมลทพิย์ พานทอง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลานบา่ 2528 67031615010067 14991

นาง พไิลวรรณ์ วชิาวรณ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031902005924 41308

นาง สมเพยีน นอ้ยกลม 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2527 67031902005938 41308

นาง ลําเทยีน เจรญิวงค์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2529 67031902005939 41308

นาง สมหวัง พมิพย์า 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2527 67031902005940 41308

นาง ลม อนิทรปาน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2546 67031902005942 41308

นาง ตรงเอยีง แดงดว้ง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2537 67031902005945 41308

นาง หนูไมล์ ทมุทา 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2537 67031902005946 41308
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นาง จันทรเ์พ็ง วชิาวรณ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031902005951 41308

นาง แสงดาว ไพรทอง 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031902009989 41308

นาง อาพร ทองตุย้ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031902018078 41308

นาง สนีวล เรอืงนอ้ย 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031902020105 41308

นาง แสงเดอืน กนัยาประสทิธิ์ 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2555 67031902020719 41308

นาง คนงึนดิ กระรัน 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031902023850 41308

นาง ลคร สเีถือ่น 2 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031902023851 41308

นาง คําป่าน แดงดว้ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2524 67031907005934 41308

นาย ระมติร เสนานุช 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031907005943 41308

นาง คําไป่ แดงดว้ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031907005993 41308

นาง บังอร แกว้มงคล 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2544 67031907005994 41308

นาง ศริวิรรณ วทิยานที 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031907005995 41308

นาง วงศเ์ดอืน ฐติวัฒนานนท์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031907018134 41308

น.ส. แสงดาว กนัยาประสทิธิ์ 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031907018135 41308

นาง ประจบ แสงออ่ง 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031907018136 41308

นาง ลําไพ บญุมมีาก 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031907018139 41308

น.ส. ลักษณี เลอืดทหาร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031907025456 41308

นาย อทัุย นวลเพชร 7 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031907025458 41308

นาง ทองใส แกว้คง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2542 67031911001965 41308

นาง จันลอน คํามา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2536 67031911001966 41308

นาง สวุรรณ์ อดุศรี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031911001967 41308

นาง สงกรานต์ แกว้เพยีร 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2523 67031911001968 41308

นาง ธันยา กอ้นคํา 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031911001969 41308

นาง บญุกอง เฮา้ปาน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2538 67031911001973 41308

นาง พยอม บัวทอง 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2550 67031911017109 41308

นาง ชยัธง วังครีี 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031911018144 41308

น.ส. บังอร ตาแล 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2550 67031911018145 41308

นาง สกุญัญา เฮา้ปาน 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2550 67031911018146 41308

นาง คําพัด ฆอ้งชยั 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031911023852 41308

นาง สไีพร จติทว้ม 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031911023853 41308

นาง ภัทรวดี บตุรเกตุ 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031911037741 41308

น.ส. อาธติยา โรยพรกิไทย 11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2561 67031911038346 41308

นาง วาสนา บญุญาวงค์ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2525 67031913001960 41308

นาง กญัวราธรณ์ คําวัง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031913001995 41308

นาง สายรม ออ่นตา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031913018153 41308

นาง พรพริณุ คําวัง 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2556 67031913023244 41308

น.ส. วันวสิา ละขันคํา 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2556 67031913023245 41308

นาง สงวน เมง่ศริิ 13 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2557 67031913023855 41308

นาง สกุญัญา เศษทพิย์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031914001958 41308

น.ส. อรัญญา แกว้เย็น 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031914001961 41308

นาง รันจวน บางทับ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031914001975 41308

นาง ทพิยว์ัลย์ เศษทพิย์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031914004424 41308

นาง รุง่อรณุ จันทรห์น่าย 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031914010238 41308

นาง วัญเพ็ญ มนตรี 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031914010239 41308

นาง เกศสรนิทร์ กองกี่ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031914010240 41308

นาง ณงครั์ก แกว้จติร์ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2552 67031914018159 41308

นาง นงนุช แกว้คง 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2554 67031914020111 41308

นาง ทัศนีย์ บางทับ 14 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031914025848 41308

นาง จริาพร แกว้เย็น 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2540 67031915001970 41308

นาง บญุเสีย่น ระวังกลาง 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2549 67031915011671 41308

นาง บัวหลา่ คําแก่ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031915017181 41308

นาง นติยา พรมนันต์ 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031915025463 41308

น.ส. นงครั์ตน์ นวลเพ็ชร 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031915037740 41308

นาง ปรางทพิย์ ศรคํีาจนี 15 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031915037975 41308

นาง ฉันจะ ลอ้มแพน 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2537 67031917006011 41308

นาง สพัุตรา คํามา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2547 67031917010230 41308

นาง ดาวเรอืง กระจา่งวงษ์ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2550 67031917018163 41308

น.ส. นกเล็ก วงคม์าลา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2550 67031917018164 41308

นาง ฉวี เรอืงนอ้ย 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2553 67031917020113 41308

นาง ศรแีพ ขันตี 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2551 67031917020115 41308

นาง สายหยดุ ลฝ้ีาย 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2554 67031917020116 41308

นาง ลําไพร เฮา้ปาน 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2555 67031917020721 41308

นาง ศริขิวัญ ดวงทพิย์ 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2555 67031917020722 41308

น.ส. ศริกิาญจน์ ดหีา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2556 67031917023030 41308

นาง ประทวน จันมา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2544 67031901005936 41308
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นาง นลินิธร มลูหา 17 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2545 67031901005950 41308

น.ส. วันเพ็ญ แกว้เพิม่ทรัพย์ 19 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031919015592 41308

นาง ประดับ คํานอ้ย 19 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2556 67031919023033 41308

นาง สายพนิ เมอืงเกดิ 19 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2559 67031919025467 41308

น.ส. เกตแุกว้ สงิโต 19 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บา้นกลาง 2560 67031919037974 41308


