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ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกลุ 

1 นางพิน พรมช่วย 

2 นางซิ่น  ใจเกลี้ยง 

3 นางเขียว เหลืองขุ้น 

4 นายสั้น โดยนาย 

5 นางลั่น  หนูกระบิล 

6 นายวี ลายศิร ิ

7 นางทรัพย์  คงภักดี 

8 นางคลาย  พรมช่วย 

9 นางหนูฟอง  จันทร์ส่งแสง 

10 นายประสงค์ จันทร์ส่งแสง 

11 นางพูล  พรมช่วย 

12 นางโสภา  บัวข า 

13 นางทรัพย์  กุ้งทอง 

14 นางชม  ขนานใต้ 

15 นายสมเพียร  ยิ่งด านุ่น 

16 นางสาวล่วน  หนูกระบิล 

17 นางเลื่อน  คงภักดี 

18 นางข้ า  คงภักดี 

19 นางสุดสงวน  บุตรครุธ 

20 นางพรรณี  ใจเกลี้ยง 

21 นายจิตร์  สุทธิเกิด 

22 นายหีด อิสลาม 

23 นายว่อน เกิดรักษ์ 

24 นางนิตยา  ทองทับทิม 

25 นางเคลื่อน  ยกบุตร 



26 นายบุญมา  หนิดภักดี 

27 นายเฉลิม  คงภักดี 

28 นางฝร่ัง  ช่างคิด 

29 นางทรัพย์  ทองเพชร 

30 นางซ้อน  ผกามาศ 

31 นายเวียง  พูนเกิด 

32 นายชุม  ทองปรุง 

33 นางประภัย  พูลเกิด 

34 นายวัน  ทองเพ็ชร 

35 นางเจริญ  แก้วเจือ 

36 นายเรียง  พุ่มเกื้อ 

37 นางซ้อน  ศรีเสริม 

38 นายคล่อง ชูพุ่ม 

39 นางบ ารุง  ทับทิมเมือง 

40 นางชวน  เอ่งฉ้วน 

41 นายใจ  ศรีทอง 

42 นายชิด  อ่อนจันทร์ 

43 นางหวีด  ศรีงาม 

44 นางจวน  รอดภัย 

45 นางสุทิน  ทับทิมเมือง 

46 นายประสิทธิ แก้วลูก 

47 นางพรม  ไชยขาว 

48 นางร่ิม  แก้วโลก เพื่อ นางแคล้ว  แก้วสีสด 

49 นางผ่อง  เพ็ชรสุก 

50 นายว่อน  พรุเตย 

51 นางยก  ไชยขาว 

52 นางพันธ์  ทับทิมเมือง 

53 นางสุวรรณ์  ทับทิมเมือง 

54 นางแดง  ทิพย์สุราษฎร์ 



55 นางเลี่ยน  ทองช่วย 

56 นางพิน  ทองทิพย์ 

57 นางแก้ว  เอียดสี 

58 นายล่อง  พูลเกิด 

59 นายแวด  สมมาศ 

60 นางถาวร  สมเกื้อ 

61 นายวิน  กุ้งทอง 

62 นางพันธ์  พรุเตย 

63 นายสุทิน  จันทร์เจริญ 

64 นางวันดี  พลเดช เพื่อ นางเหว็ด  เกิดรักษ์ 

65 นางม๊ะ  โต๊ะหว้า 

66 นายประกอบ  ทองค า 

67 นางแจก  อินทร์เสน่ห์ 

68 นายเด็น  บุญระเบียบ 

69 นางเนียน  ถิ่นปกาสัย 

70 นายทองใบ  เชิดก าแพง 

71 นางเสริญ  พูลเกิด 

72 นางละม๊ะ  ถนอมพล 

73 นายเกม  อิสลาม 

74 นางช้อย  กุลลิ่ม 

75 นางสาย  ปานแก้ว 

76 นายเบบ  กุลยวน 

77 นายมะหมาด  บุญเทพ 

78 นายวิชัย  เอ่งฉ้วน 

79 นายเกษม  ภูมีเวช 

80 นายหนู  แก้วสีสด 

81 นายดา  สุทธิเกิด 

82 นายไสว  ศรีงาม 

83 นางสาวฉลวย  เกิดรักษ์ 



84 นางเลียบ  แก้วแย้ม 

85 นายประเสริฐ  ช่างคิด 

86 นางคล่อง  ศรีงาม 

87 นางสร้อย  แก้วสีสด 

88 นางเพื่อม  บุญแก้ว 

89 นายจิตร  จรฤทธิ์ 

90 นางล ายอง  แก้วมณี 

91 นางยวน  ศรีเมือง 

92 นางพร้อย  สังค า 

93 นางเรียง  แก้วเพ็ง 

94 นางจวน  ศรีเมือง 

95 นายนุกูล  บุญเกื้อ 

96 นายถวิล  เปียกบุตร 

97 นางทองสุข  อองนวล 

98 นางเบญจพร  ทับไทร 

99 นางเบญจพร  ทับไทร 

100 นางสมเพช  ชนะกุล 

101 นางสิ้น  รอดภัย 

102 นายประภาส  ใจเกลี้ยง 

103 นายประยูร  ใจเกลี้ยง 

104 นายเสถียร  ไชยมุติ 

105 นายจิน  เคลือบเพชร 

106 นายภิญโญ  นบนอบ 

107 นางสโรม  บุญเทียม 

108 นางนาค  เกิดรักษ์ 

109 นายวีระ  จุฑามาตย์ 

110 นางวรรณี  ชูขันธ์ 

111 นางไหว  ศรีทอง 

112 นายไว  คงภักดี 



113 นางระรวย  ช่วยภักดี 

114 นายทองใหม  แก้วเจือ 

115 นางสมนึก  บุญช่วย 

116 นางวร  ศรีทอง 

117 นางประยูร  มณีมัย 

118 นางฉลวย  สายปาน 

119 นายเนื่อง  พลเดช 

120 นางรัส  คงภักด ี

121 นางแฉล้ม  เอ่งฉ้วน 

122 นายผล  ศรีงาม 

123 นางหนูเพียร  ศรีงาม 

124 นางบุญเรียม  ศรีทอง 

125 นายเรวัตร  ช่วยแก้ว 

126 นายย่อง  ทับไทร 

127 นางหนูเรียง  ศรีทอง 

128 นายวิเศษ  ศรีทอง 

129 นางละออง  ศรีทอง 

130 นางโพ  เอ่ียนเล่ง 

131 นายหวาง  รอดภัย 

132 นางฉลวย  ไชยพงษ ์

133 นางจันทร์  ปราศภัย 

134 นางกิ้มตัด  สิริภาคโยทัย 

135 นายวรรณ์  ทับทิมเมือง 

136 นางชีพ  ศรีเมือง 

137 นางแจก  ณรงกิจ 

138 นายชม  ทับทิมเมือง 

139 นางเด็จ  ปานสุข 

140 นายวิง  เกิดรักษ์ 

141 นายวินัย  ตันติพุฒิกุล 



142 นายง่วน  หวั่นเจี๊ย 

143 นายพิน  มณีอ่อน 

144 นางอารี  มณีอ่อน 

145 นายประพันธ์  พูลเกิด 

146 นายกระจ่าง  ใจเกลี้ยง 

147 นางกัลยา  เอ่งฉ้วน 

148 นายแคล้ว  จันทร์เรือง 

149 นางเรียม  จันทร์เรือง 

150 นายวิน  สมเกื้อ 

151 นางวิไล  พูลเกิด 

152 นางคล้อย  จันทร์เรือง 

153 นายอ านวย  ไหมสีทอง 

154 นางจ าลอง  ศักดาวุธ 

155 นางจิบ  เหมือนชุม 

156 นางละม้าย  แดงข า 

157 นายจิตร  ทองเนื้อสาม 

158 นางจวบ  พูลเกิด 

159 นายแรม  ศรีทอง 

160 นางอ าภา  เล็กมาก 

161 นางสุมลฑา  พลเดช 

162 นายสุวรรณ์  ศิริมนูญ 

163 นางเชย  แก้วเพ็ง 

164 นางค าทอง  ทับไทร 

165 นายอนันต์  ทับไทร 

166 นางเผด็จ  แก้วลูก 

167 นายแปลก  พูลเกิด 

168 นายประเสียร  มณีมัย 

169 นายจ านงค์  ณรงค์กิจ 

170 นางหนูเวียง  ศรีงาม 



171 นางค า  คงชนะ 

172 นายทวี  กุ้งทอง 

173 นายสมศักดิ ์ บุตรแผ้ว 

174 นางจ าปี  ภูมิเวช 

175 นายสวาสดิ์  อองนวล 

176 นางโอภา  ลายศิริ 

177 นางเจริญ  ใจเกลี้ยง 

178 นางสีนอง  เรืองณรงค์ 

179 นางประคอง  บ ารุงศรี 

180 นางจรัส  ศักดิ์สม 

181 นายเลื่อม  ช่วยภักดี 

182 นายมิตร  ส าราณ 

183 นางส าอาง  ไชยขาว 

184 นายฟอง  ศรีทอง 

185 นายแคล้ว  ทองทิพย์ 

186 นางยอง  เอ่งฉ้วน 

187 นางสุดจิตร  สังค า 

188 นางเยี่ยน  ทับไทร 

189 นายคล้อย  สังค า 

190 นางด า  ผกามาศ 

191 นางสมศรี  สวัสดิวงศ์ 

192 นายจันทร์  ทองช่วย 

193 นายคลี่  พรุเตย 

194 นางแก้ว  เกิดรักษ์ 

195 นางเสงี่ยม  แก้วสีสด 

196 นายวัน  กุ้งทอง 

197 นางม๊ะ  สอาด 

198 นางอารีย์  ศรีจันทร์ 

199 นางเวียน  ไกรนรา 



200 นายอ าพล  จ าปาทอง 

201 นางวิภา  สัสดีเดช 

202 นางล ายอง  แก้วศรีสด 

203 นายพล  ใจเกลี้ยง 

204 นางแคล้ว  ทับไซร 

205 นางจวน  ทับไซร 

206 นายเจือ  ไชยสวัสดิ์ 

207 นายศิริ  เขียวน้อย 

208 นางประไพ  พูลเกิด 

209 นายสุวิทย์  พูลเกิด 

210 นางวรรณา  สุทธิเกิด 

211 นายจรูญ  ระวังชา - นายสมบูรณ์  ระวังชา 

212 นายส้อง  ไชยสวัสดิ์ 

213 นางจิน  ไชยสวัสดิ ์

214 นางหนูกลิ่น  สุทธิเกิด 

215 นายยงยุทธ  มาแย้ม 

216 นายถนอม  ตรีกุล 

217 นายจรรยา  แสงจันทร์ 

218 นางย้วน  ตรีกุล 

219 นางเขียน  ยิ่งด านุ่น 

220 นางประไพ  ช่างคิด 

221 นายสุจิตร์  บุญเลิศ* 

222 นางมาลี  ใหล่ทอง 

223 นายจ านงค์   ใจเกลี้ยง 

224 นางหน่วง  หนูกระบิล 

225 นายเนิน  นบนอบ 

226 นางพิน  คงมาก 

227 นายเวช  ศรีสงคราม 

228 นางเคียง ศรีสงคราม 



229 นางมณฑา  ใจเกลี้ยง 

230 นายซิ้น  จุฑามาตย์ 

231 นางละม่อม จุฑามาตย์ 

232 นายไวย์   ใจเกลี้ยง 

233 นางปราณีต  จรฤทธิ์ 

234 นายมนัส   ใจเกลี้ยง 

235 นายมนัส   ใจเกลี้ยง 

236 นางประดับ  รักไกรทอง 

237 นางสาวรอเย๊าะ   เจ๊อาสาร 

238 นายหล้า   บุญระเบียบ 

239 นายไวย   คงภักดี 

240 นางห่วง   แสงทอง 

241 นายเชี่ยว  ทับไทร 

242 นางระเบียบ  ศรีงาม 

243 นางเคียง  เพ็ชรสุก 

244 นายตะอา   โต๊ะยะเล 

245 นายเชียร   ชุมศรี 

246 นายสุรพล  ภู่ภิรมย์ 

247 นายนิพัฒน์  ชัยศรี 

248 นายทองใบ  เชิดก าแพง 

249 นางส าเภา   เปียกบุตร 

250 นางศรีนวล   ใจเกลี้ยง 

251 นายสมนึก  นุ่นชูผล 

252 นายสุจิน   สายป่าน 

253 นายประพันธ์  ใจเกลี้ยง 

254 นายประสิทธิ์  แก้วกับทอง 

255 นายว่าง  พูลเกิด 
 


