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ล าดับ A1 - A150 จากท่าช้างคิว 

A1 นางจินตนา ชะฎาจิตร์ 
A2 นางอรจิรา สถิตยบุ์ตร 
A3 น.ส.ปภสัรา สวา่งเมฆ 
A4 นายรัตนคม บวัอาจ 
A5 น.ส.ปภาวสิาร์ อุดมศิล 
A6 นายหริรักษ ์ทองนอ้ย 
A7 น.ส.ธนนัดา ลาภเจริญ 
A8 น.ส.วรุณยพุา สุดใจ 
A9 นางทองหยบิ มิธิดา 

A10 นายสุริยา เสือทบั 
A11 น.ส.สุภาพร เรืองสุวรรณ 
A12 น.ส.รัชฎาวรรณ พนัธ์ุวิหก 
A13 นายอาทิตย ์หอมเนียม 
A14 นายภคิน(อานนท)์ บุญศิริวรากุล(บวัอาจ) 
A15 น.ส.ญาดา ปัญจะมะ 
A16 น.ส.กิติยา จ  าเนียร 
A17 นายสิทธิศกัด์ิ ทองนอ้ย 
A18 นางมณฑาทิพ ขจรศิลป์ 
A19 นายบุญเร่ิม สุริวงษ ์
A20 น.ส.รสริน กลดักระยาง 
A21 น.ส.แสงระว ีเสือทบั 
A22 นายสุขเกษม ละมุดเทศ 
A23 นายสันติ จงคร้าม 
A24 น.ส.สุพรรษา เจริญศิลป์ 
A25 น.ส.สุกญัญา แม่นใจ 
A26 นางชลอ จนัทร์ถาวร 
A27 นายเพิ่มพูน เพชรไทย 
A28 นายประเจิด ตั้งเจริญ 



A29 นายสิทธิพร เพาะปลูก 
A30 น.ส.บุญตา ส่งยิม้ 
A31 น.ส.น ้าออ้ย ทบัทิม 
A32 นายเจษฎากร สายบวัทอง 
A33 นางกา้มปู เชาวไ์ว 
A34 น.ส.นฐันิชา สอนเจริญ 
A35 น.ส.สายธาร รอดรี 
A36 น.ส.กาญจนา รอดมีฤทธ์ิ 
A37 นางกณัติมา สินรักษา 
A38 นายวรัิช เวชวชัร์ 
A39 น.ส.สุพตัรา ชูอินทร์ 
A40 นายนพมาตร ม่วงงาม 
A41 นายสมศกัด์ิ ทองนอ้ย 
A42 น.ส.กญัญา ยอดด าเนิน 
A43 นายภานุเดช เกตุพุม่ 
A44 นางสงบ แสงพลาย 
A45 นางทองสุข ขวญัยืน 
A46 น.ส.น ้าผึ้ง เสือทบั 
A47 นายนรินทร์ ภู่เขียว 
A48 นายมานพ เกตุอรุณ 
A49 นายโสฬส ฉิมบรรเทิง 
A50 นายไวพจน์ ขาวสอาด 
A51 นางสวาท บวร 
A52 นายปัญญา ประสาทพนัธ์ 
A53 นายสมสกุล ยงประยรู 
A54 นางเฉลา สกุลทอง 
A55 นายเปรมศกัด์ิ อินทร์พดั 
A56 น.ส.รานา แยม้ขยาย 
A57 น.ส.น ้าทิพย ์มีเปรม 
A58 นางสุรางค ์แกว้ค า 
A59 นายกิตติ แกว้เนตร 



A60 นายเสกศึก ศรีสงวน 
A61 น.ส.อมัพร ศรีสงวน 
A62 น.ส.ขนิษฐา ทรวดทรง 
A63 น.ส.สุดา ปิติ 
A64 น.ส.สาล่ี สุขอุดม 
A65 นางสุชิน เน้ือแน่น 
A66 น.ส.พร้อมมิตร์ ละมา้ย 
A67 นายอมัรินทร์ ผลทบัทิม 
A68 นายสุรศกัด์ิ สิงห์ห่วง 
A69 นายภูวนยั ล ่าสัน 
A70 นายธรรมนูญ ก าลงัหาญ 
A71 นางสุพิน เสือทบั 
A72 น.ส.วารุณี สายใหม 
A73 นางประพิศ จ าปี 
A74 นางรัชณี ทองนอ้ย 
A75 นางอรุณวมิล โชชยั 
A76 นางสมใจ อยูสุ่ข 
A77 นางเสาวลกัษณ์ ป่ินทอง 
A78 นางพรพกัตร์ ศรีประเสริฐ 
A79 นายพิษณุ ทองเรือง 
A80 นางสาวเรวดี ใจมัน่คง 
A81 นางสาวส าลี พนัธ์ุป้ัน 
A82 นายช านาญ ทรวดทรง 
A83 นายรุ่ง ทรวดทรง 
A84 นางกุหร่ี กรุงไกร 
A85 นางสาวบุญตา วงษส์นธ์ิ 
A86 นางภาวณีิ แซ่ล้ิม 
A87 นายวชิาญ แสงฉาย 
A88 นางพะเยาว ์รอดป้อม 
A89 น.ส.นิษา คุย้ทรัพย ์
A90 นายวนิยั โกสุมา 



A91 นายสงบ โกสุมา 
A92 น.ส.สายธาร โกสุมา 
A93 นายชาญ น ้าใจสัตย ์
A94 นายชุมพล แกว้ประเสริฐ 
A95 นายบุญเลิศ ฉายชูวงษ ์
A96 นางพยง ฉายชูวงษ ์
A97 นายธานี พึ่งอ่อน 
A98 นางประจินต ์จนัทร์พงษแ์กว้ 
A99 น.ส.ถุงทอง เสือทบั 

A100 นายจะ๊ อาคมสรรเสริญ 
A101 น.ส.วรรณา เสือทบั 
A102 นางภสัภรณ์ เรือนหลวง 
A103 นายด ารง เอมนอ้ย 
A104 น.ส.อุทยั เสือทบั 
A105 นายสมศกัด์ิ บุตรแสงดี 
A106 น.ส.วภิาดา วงษแ์สงนอ้ย 
A107 น.ส.วงษเ์ดือน สายทอง 
A108 น.ส.ประจวบ ทิมเม่น 
A109 นายส าราญ คุม้ทรัพย ์
A110 นางท าเนียบ ศรีรักษา 
A111 นางทองหล่อ บ่ายเท่ียง 
A112 นางวรนุช บ่ายเท่ียง 
A113 นายพรชยั เรือนหลวง 
A114 นางมาลี เพญ็บ ารุง 
A115 น.ส.มาไลย กล่ินดอกไม ้
A116 นายจ าลอง บวังาม 
A117 น.ส.วชันีย ์แสงดี 
A118 นายชยัณรงค ์ศรีทอง 
A119 นางวนัเพญ็ สังขว์รรณะ 
A120 น.ส.มะละ เงินฟัก 
A121 นางประภา สมศรี 



A122 นางเรณู ล้ิมเจริญ 
A123 นายวรกานต ์ผลทบัทิม 
A124 นางประจ า ช านาญหมอ 
A125 นายอโณทยั ขุนพิทกัษ ์
A126 นางสมจิตร สังขท์อง 
A127 น.ส.พรภิมล ละมา้ย 
A128 น.ส.ขนิษฐา ฉายชูวงษ ์
A129 น.ส.ปวริสา วงษนิ์ล 
A130 นางสุภาพ ทาบโลหะ 
A131 นายบญัชา ทาบโลหะ 
A132 น.ส.สุภาวดี เพช็รนิล 
A133 นางวนัเพญ็ เตม็เป่ียม 
A134 นายสุนทร กนัแสง 
A135 น.ส.ขนัทอง ชูจนัทร์ 
A136 นายมนตรี เยาวม์ณีรัตน์ 
A137 นางกนิษฐา ชูจนัทร์ 
A138 นายนทัที กุมภาพงษ ์
A139 น.ส.ศิญาภรณ์ เด่นดวง 
A140 นายกฤษณะ แสงภูพาด 
A141 นายแฉลม้ ทองแจง้ 
A142 น.ส.ช าเรือง ฉายชูวงษ ์
A143 นางกุหลาบ ทรัพยโ์ฉม 
A144 นายสุริยา นุ่มพรม 
A145 น.ส.มาลินี ชัง่เทศ 
A146 นางประภา สุขเมือง 
A147 นายปัญญา ฉายชูวงษ ์
A148 น.ส.สมจิต เงินฟัก 
A149 นายเสวก กล่ินบวัขาว 
A150 พระครูวสิิฐวรการ (อาคมเอ่ียมเพช็ร) 

 


