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ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

1 เด็กหญิง กัญญำลักษณ์ นอมี 9 ไมเ่กิน 19 ปี

2 เด็กหญิง พัณณิตำ เมอืงนันท์ 11 ไมเ่กิน 19 ปี

3 เด็กหญิง กนกวรรณ  แสงแก้ว 14 ไมเ่กิน 19 ปี

4 นำงสำว กนกวรรณ จิตรแจ้ง 16 ไมเ่กิน 19 ปี

5 นำงสำว กรณ์ทิพย์  ยกชู 15 ไมเ่กิน 19 ปี

6 นำงสำว กฤษณำ จันทรเ์จรญิ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

7 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ เพ็งด้วง 12 ไมเ่กิน 19 ปี

8 นำงสำว จตุพร เทิ้มเครอื 0 ไมเ่กิน 19 ปี

9 เด็กหญิง จันจิรำ  จันทรข์ำว 12 ไมเ่กิน 19 ปี

10 เด็กหญิง ฉัตรชนก เฮงไปล่ 14 ไมเ่กิน 19 ปี

11 นำงสำว ชญำนิษฐ์ ทองค ำเปลว 16 ไมเ่กิน 19 ปี

12 เด็กหญิง ชญำภำ   จักรน้ ำอ่ำง 12 ไมเ่กิน 19 ปี

13 นำงสำว ณญำตำ สีหโรจน์ภูวดล 15 ไมเ่กิน 19 ปี

14 เด็กหญิง ณัฎฐณิชชำ อยู่น้อย 9 ไมเ่กิน 19 ปี

15 นำงสำว ธนพร ทับผดุง 17 ไมเ่กิน 19 ปี

16 เด็กหญิง ธัญญพัทธ์   โพธิ์ศรี 10 ไมเ่กิน 19 ปี

17 เด็กหญิง ธัญญ์พิชชำ  โพธิ์ศรี 12 ไมเ่กิน 19 ปี

18 นำงสำว ธิดำรตัน์ เวียงชัย 16 ไมเ่กิน 19 ปี

19 เด็กหญิง นภัสลิน บุญเสือ รร.บ้ำนขอม 12 ไมเ่กิน 19 ปี

20 นำงสำว นรนิทรำ จันทรเ์ทพ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

21 เด็กหญิง นรภัีทร  เวียงจันทร์ 8 ไมเ่กิน 19 ปี

22 เด็กหญิง นลินธร บุญเสือ รร.บ้ำนขอม 12 ไมเ่กิน 19 ปี

23 นำงสำว นลินภัสร ์  โชติมงคลสิทธิ์ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

24 เด็กหญิง นันท์นลิน  พ่ึงทอง 12 ไมเ่กิน 19 ปี

25 เด็กหญิง นัยน์ปพร  แสงเทียน 12 ไมเ่กิน 19 ปี

26 เด็กหญิง นัยน์ปพร  แสงเทียน 12 ไมเ่กิน 19 ปี

27 เด็กหญิง นิจรยี์  แก้วบุญมำ 13 ไมเ่กิน 19 ปี

28 เด็กหญิง ปทุมพร สำยเสน 0 ไมเ่กิน 19 ปี

29 เด็กหญิง ปรภำว์ แสนศรี 8 ไมเ่กิน 19 ปี
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30 เด็กหญิง ปิยกำญจน์ เมอืงพระฝำง (ประสำนงำนพ่ีแดง ส่งเสรมิฯ) 10 ไมเ่กิน 19 ปี

31 นำงสำว พลอยพิสุทธิ์ โสดำ 18 ไมเ่กิน 19 ปี

32 เด็กหญิง พัทธนันท์ คงพูล 13 ไมเ่กิน 19 ปี

33 เด็กหญิง พิชชำภำ ลำภูตะมะ 12 ไมเ่กิน 19 ปี

34 เด็กหญิง พิณธิดำ  ดีสุข 12 ไมเ่กิน 19 ปี

35 นำง ไพรนิทร ์เที่ยงฟัก 0 ไมเ่กิน 19 ปี

36 นำงสำว เมธิตำ  ตะเพียน 15 ไมเ่กิน 19 ปี

37 นำงสำว รชัฎำพร สำรเจรญิ 0 ไมเ่กิน 19 ปี

38 เด็กหญิง รฐัธีย์  คิดสนอง 13 ไมเ่กิน 19 ปี

39 นำง วรำลักษณ์ เชียงส่ง 0 ไมเ่กิน 19 ปี

40 นำงสำว ศศิพิมพ์  แก้วบุญมำ 18 ไมเ่กิน 19 ปี

41 เด็กหญิง สมฤทัย เพียรธัญกำร (บ้ำนเต่ำไหเหนือ) 10 ไมเ่กิน 19 ปี

42 เด็กหญิง สิรนิดำ สอนสำ 10 ไมเ่กิน 19 ปี

43 นำงสำว สิรพิร ปัญเปียง 14 ไมเ่กิน 19 ปี

44 นำงสำว อทิตยำ เพ็ชรใส 17 ไมเ่กิน 19 ปี

45 นำงสำว อธิชำ บุญเกตุ 16 ไมเ่กิน 19 ปี

46 เด็กหญิง อนัญญำ เหมอืนละมำ้ย 11 ไมเ่กิน 19 ปี

47 นำง อัมพร พงษ์ชุ่มเย็น 0 ไมเ่กิน 19 ปี

48 นำง อินทิรำภรณ์  ค ำจีน 17 ไมเ่กิน 19 ปี

49 นำงสำว กชกร เพ็งป้ัน 24 20-24 ปี

50 นำงสำว กนกวลัย ค ำพุก 23 20-24 ปี

51 นำงสำว กรรณิกำ  ส ำเภำทอง 24 20-24 ปี

52 นำงสำว กลัยรตัน์  แตงอ่อน 24 20-24 ปี

53 นำงสำว กัญฑิภำ ศรสีุข 23 20-24 ปี

54 นำงสำว กำญจนำ คงเทศน์(จรสัศิลป์) 24 20-24 ปี

55 นำงสำว กำญจนำ เงนิกองแก้ว 24 20-24 ปี

56 นำงสำว กำญจนำ เงนิกองแก้ว 24 20-24 ปี

57 นำงสำว ขนิษฐำ  พรมน้อย 24 20-24 ปี

58 นำงสำว จิรนันท์  เทียนทอง 24 20-24 ปี

59 นำงสำว จุฑำมำศ สีเนียม 23 20-24 ปี

60 นำงสำว ชนำกำนต์  โสมรกั 24 20-24 ปี
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61 นำงสำว ชนำภำ กันทะวัง 24 20-24 ปี

62 นำงสำว ชัชฎำกรณ์  ยะป๊อก 24 20-24 ปี

63 นำงสำว ชำลินี ทะยะ 24 20-24 ปี

64 นำงสำว ณัฐฐำพร  กลิ่นขจร 21 20-24 ปี

65 นำงสำว นัทรนิทร ์ วิจิตรกุล (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 24 20-24 ปี

66 นำงสำว นำงสำวสุมำลี ไพจิตรกุญชร 24 20-24 ปี

67 นำงสำว นิพัทธำ ปิติยนต์ 24 20-24 ปี

68 นำงสำว บุศรำวดี ทองแห้ว 24 20-24 ปี

69 นำงสำว เบญจมำศ เพ็งปำน 24 20-24 ปี

70 นำงสำว เบญจมำศ เพ็งปำน 24 20-24 ปี

71 นำงสำว เบญญำ ผำบแก้ว 24 20-24 ปี

72 นำงสำว ปภัสสร วันเสำร ์(บ้ำนบ่อพระ) 23 20-24 ปี

73 นำงสำว ปรยีำกมล  ชัยยะวงค์ 23 20-24 ปี

74 นำงสำว ปรยีำภรณ์  มธีรรมยุติ (รร.หมู่ห้ำสำมคัคี) 23 20-24 ปี

75 นำงสำว ปรยีำภรณ์  มธีรรมยุติ (รร.หมู่ห้ำสำมคัคี) 23 20-24 ปี

76 นำงสำว ปวีณำ ท้ำวน้อย 24 20-24 ปี

77 นำงสำว ปิยธิดำ  แก้วสอน 22 20-24 ปี

78 นำงสำว พรนภัส บุญค ำ 24 20-24 ปี

79 นำงสำว พรลภัส  นันทภำนุวัฒน์ 24 20-24 ปี

80 นำงสำว พัชรภีรณ์  ทิมขำว 24 20-24 ปี

81 นำงสำว แพรวพรรณ ญำณปัญญำ 23 20-24 ปี

82 นำงสำว ภัควตี ถุงแก้ว (บ้ำนน้ ำลอก) 24 20-24 ปี

83 นำง มำลัย  เมณฑ์กูล 24 20-24 ปี

84 นำงสำว มิ่งขวัญ  มว่งทอง 20 20-24 ปี

85 นำงสำว มทุิตำ  บุญเทียน 21 20-24 ปี

86 นำงสำว มทุิตำ  บุญเทียน 21 20-24 ปี

87 นำงสำว รจนำ อ่ิมเพ็ง (บ้ำนซ่ำนสำมคัคี) 24 20-24 ปี

88 นำงสำว วรมน   แก้วเนตร 20 20-24 ปี

89 นำงสำว วิลำวัณย์ ลีปัสสำ (ท่ำปลำอนุสรณ์ 2) 24 20-24 ปี

90 นำงสำว เวเช็ย  มว่งเลี้ยง 24 20-24 ปี

91 นำงสำว ศศิวิมล เกษร 23 20-24 ปี



4

ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

92 นำงสำว ศศิวิมล ภู่ก ำเนิด 20 20-24 ปี

93 นำงสำว ศิรนิทรำ   ฐิตะวรรณ (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 22 20-24 ปี

94 นำงสำว ศิรนัินท์  ดีเนียม 24 20-24 ปี

95 นำงสำว ศิรวิรรณ บุญหวำ 24 20-24 ปี

96 นำงสำว สกลสุภำ ค ำฟัก (ท่ำปลำอนุสรณ์ 2) 23 20-24 ปี

97 นำงสำว สกุลลักษณ์  จันทรงัศรี 24 20-24 ปี

98 นำงสำว สมฤทัย ยิ้มอ่ ำ 24 20-24 ปี

99 นำงสำว สรชำ รุง่เรอืง 24 20-24 ปี

100 นำงสำว สิรปิระภำ  อำจหำญ 22 20-24 ปี

101 นำงสำว สุกฤตำ  สงครำมรอด 24 20-24 ปี

102 นำงสำว สุทธิดำ กลิ้งตำ (บ้ำนน้ ำลัดสำมคัคี) 23 20-24 ปี

103 นำงสำว สุพิชญำ เกษร 23 20-24 ปี

104 นำงสำว เสำวณีย์ โภคำรตัน์ (บ้ำนเด่นด่ำน) 24 20-24 ปี

105 นำงสำว แสงรวี ค ำแสน 23 20-24 ปี

106 นำงสำว อรอนงค์  เยำวรตัน์   (รร.บ้ำนงิว้งำม) 23 20-24 ปี

107 นำงสำว กนกวรรณ คงสุข(ชำยเขำวิทยำ) 28 25-29 ปั

108 นำงสำว กนกวรรณ เที่ยงฟัก 27 25-29 ปั

109 นำงสำว กรรณิกำร ์ กำวิลัย 25 25-29 ปั

110 นำงสำว กฤติยำภรณ์ สมวงษ์(จรสัศิลป์) 28 25-29 ปั

111 นำง กัญญำรตัน์ มอิีนถำ 29 25-29 ปั

112 นำงสำว กันยกำ มทีำ (บ้ำนวังดิน) 28 25-29 ปั

113 นำงสำว กัลยรตัน์ แสงแก้ว 25 25-29 ปั

114 นำงสำว กำนต์ธิดำ ทองจันทร ์(บ้ำนนำป่ำคำย) 26 25-29 ปั

115 นำงสำว กุลเกตุ จันทร 28 25-29 ปั

116 นำงสำว เกษรำ ศรสี ำรำญ 26 25-29 ปั

117 นำงสำว เกียรติสุดำ  ชัยพงศ์ 25 25-29 ปั

118 นำงสำว แก้วมณี ทองอ่ ำ (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 29 25-29 ปั

119 นำงสำว ขนิษฐำ กล่ำวแล้ว (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 25 25-29 ปั

120 นำงสำว คัดนำงค์ กุลศิลำฤทธิ์ (บ้ำนรอ้งลึก) 26 25-29 ปั

121 นำงสำว จรญิญำ เวชศักด์ิสิทธิ์ (บ้ำนปำงคอม เขต2) 28 25-29 ปั

122 นำงสำว จันทรจ์ิรำ แจ้งคง(บ้ำนบึงพำด) 25 25-29 ปั
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123 นำงสำว จำรนิญำ ไชยเขียว(บ้ำนบึงพำด) 26 25-29 ปั

124 นำงสำว จิติกำร ์เอ้ยมำ รร.หวัวเฉียว 26 25-29 ปั

125 นำงสำว จินดำรตัน์  เช้ือโตเติม (บ้ำนงิว้งำม) 25 25-29 ปั

126 นำงสำว จิรำภรณ์  ตันติรตัน์ 28 25-29 ปั

127 นำงสำว จุฑำมำศ  วงค์รุง้ศรี 25 25-29 ปั

128 นำงสำว จุฑำมำศ ตำทำ 28 25-29 ปั

129 นำงสำว จุทำรตัน์  แสงอรณุ 28 25-29 ปั

130 นำงสำว จุไรรตัน์ แดงสกุล 27 25-29 ปั

131 นำงสำว จุไรรตัน์ แดงสกุล (บ้ำนเด่นด่ำน) 27 25-29 ปั

132 นำงสำว จุฬำรตัน์ สนโต 28 25-29 ปั

133 นำงสำว เจนจิรำ  เผ่ำปัญญำ 27 25-29 ปั

134 นำงสำว ชนกนันท์ พุ่มไสว รร.หวัวเฉียว 27 25-29 ปั

135 นำงสำว ชนำพร ด้วงมลู รร.หวัวเฉียว 28 25-29 ปั

136 นำงสำว ชนิสรำ  จอมนำสวน 25 25-29 ปั

137 นำงสำว ชลธิกำญจน์  กัลยำ 25 25-29 ปั

138 นำงสำว ชิดชนก  บุญเดช 27 25-29 ปั

139 นำงสำว ฐิญำพร พิมพำ 29 25-29 ปั

140 นำงสำว ฐิดำพร แก้วเขียว (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 28 25-29 ปั

141 นำงสำว ฐิติชญำ หงอนไก่ 26 25-29 ปั

142 นำงสำว ฐิรกำนต์ อินทะกูล 29 25-29 ปั

143 นำงสำว ณหทัย ศรนีวลอินทร์ 25 25-29 ปั

144 นำงสำว ณัฐกฤษตำ  น่วมพิทักษ์ 25 25-29 ปั

145 นำงสำว ดบัสวินี พุฒโต 25 25-29 ปั

146 นำงสำว ธิติมำ  มว่งทิม 25 25-29 ปั

147 นำงสำว นงนุช พรมจันทร ์รร.หวัวเฉียว 29 25-29 ปั

148 นำงสำว นรนุีช ปำระธรรม 26 25-29 ปั

149 ว่ำที่ ร.ต.หญิง นฤมล กลีบธง (บ้ำนบ่อพระ) 28 25-29 ปั

150 นำงสำว นฤมล ฑีฆำกูล 28 25-29 ปั

151 นำงสำว นฤมล รุง่เรอืง รร.หวัวเฉียว 29 25-29 ปั

152 นำงสำว นลิตำ  แผ้วเกษม 25 25-29 ปั

153 นำงสำว นำงสำววิชุรยี์ วิรยิำนุกูล 27 25-29 ปั
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154 นำงสำว นำงสำวสุรสัวดี ผำรโิน 29 25-29 ปั

155 นำงสำว นำงสำวอภัสนันท์  นุอิน 28 25-29 ปั

156 นำงสำว นิตยำ นันตำ (บ้ำนคุ้งตะเภำ) 27 25-29 ปั

157 นำงสำว นิศำ เทพสิงห์ (หนองกลำย) 25 25-29 ปั

158 นำงสำว นิศำลักษณ์  มปีล้อง 26 25-29 ปั

159 นำงสำว นุชนำรถ แก้วน้อย 27 25-29 ปั

160 นำงสำว บุศยำ  อุ่นชู 27 25-29 ปั

161 นำงสำว เบญจมำพร อินอ่อน 27 25-29 ปั

162 นำงสำว เบญจมำศ โตนแห่ว (บ้ำนขุนฝำง) 26 25-29 ปั

163 นำงสำว เบญจวรรณ ชุ่มจันทรจ์ิรำ รร.หวัวเฉียว 27 25-29 ปั

164 นำง ปรมพร ทิพย์พรม 28 25-29 ปั

165 นำงสำว ประทุมพร เพ็ชรเอ่ียม 26 25-29 ปั

166 นำงสำว ประภำรตัน์ นภำชัยเทพ 26 25-29 ปั

167 นำง ปรำณี ธิบูรณ์บุญ 27 25-29 ปั

168 นำงสำว ปัทมำภรณ์ อินดำ (บ้ำนมว่ง เขต2) 27 25-29 ปั

169 นำงสำว ปัทมำสน์ งำมอนันต์ 29 25-29 ปั

170 นำงสำว ปำณัสม ์ ชุมภูยำละ 28 25-29 ปั

171 นำงสำว ปำรวี  งำมอนันต์ 26 25-29 ปั

172 นำงสำว ปุณินันท์  ค ำเต่ย 29 25-29 ปั

173 นำงสำว ผำณิตำ บุญเติม 26 25-29 ปั

174 นำงสำว พนิดำ  พิมพ์จันทร์ 25 25-29 ปั

175 นำงสำว พรชนก  ปำนววน 26 25-29 ปั

176 นำงสำว พรทิพย์  ยำไทยสงค์ 27 25-29 ปั

177 นำงสำว พรทิพย์ สมน ำ 27 25-29 ปั

178 นำงสำว พรปวีณ์ ทองจันทร ์(บ้ำนวังดิน) 27 25-29 ปั

179 นำงสำว พรพิมล จ๋อนศร ีรร.บ้ำนวังถ้ ำ 29 25-29 ปั

180 นำงสำว พรวิภำ พันอยู่ 28 25-29 ปั

181 นำงสำว พลอยพัฒน์  จันทรร์ตัน์ 25 25-29 ปั

182 นำงสำว พัชชำ    เสำะสูน 28 25-29 ปั

183 นำงสำว พัชรนันท์ พิมสำร 26 25-29 ปั

184 นำงสำว พัชรนันท์ พิมสำร 26 25-29 ปั
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185 นำงสำว พัชรำ ตลับทอง 25 25-29 ปั

186 นำงสำว พัชรำ พุดแพง (ท่ำปลำอนุสรณ์ 2) 25 25-29 ปั

187 นำงสำว พัชรนิทร ์ ยะธิมำ 29 25-29 ปั

188 นำงสำว แพรวพรรณ แก้วศิลำ (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 25 25-29 ปั

189 นำงสำว ภัทรำภรณ์ แบบวำ (วัดช่องลม) 27 25-29 ปั

190 นำงสำว ภำวิกำ นันผำย (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 28 25-29 ปั

191 นำงสำว มณฑิชำ  พำโทน 27 25-29 ปั

192 นำงสำว มณีรตัน์  สุดแต้ 26 25-29 ปั

193 นำง มณีวรรณ อุไรรตัน์ (บ้ำนน้ ำลอก) 27 25-29 ปั

194 นำงสำว มนิตรำ อยู่งำม (วัดทุ่งเศรษฐี) 25 25-29 ปั

195 นำงสำว เมธิกำ จันทำ 28 25-29 ปั

196 นำงสำว เยำวลักษณ์  หมั้นเต็ม 29 25-29 ปั

197 นำงสำว รตันำภรณ์ ฉัตรธง (บ้ำนวังดิน) 27 25-29 ปั

198 นำงสำว รนิรดำ จอมศรี 27 25-29 ปั

199 นำงสำว วนิดำ จีนทั่ง 26 25-29 ปั

200 นำงสำว วรนุช ชูศร ี(บ้ำนนำป่ำคำย) 29 25-29 ปั

201 นำงสำว วรรณำ  เชียงรส 28 25-29 ปั

202 นำงสำว วรำภรณ์  ขีดขิน 27 25-29 ปั

203 นำงสำว วรำภรณ์ ขีดขิน (สำมคัคีวิทยำ) 27 25-29 ปั

204 นำงสำว วัชรำภรณ์ แย้มเยื้อน 25 25-29 ปั

205 นำงสำว วันเฉลิม วงษ์เงนิ 27 25-29 ปั

206 นำงสำว วันนิสำ ขันใส 26 25-29 ปั

207 นำงสำว วิชุรยี์ วิรยิำนุกูล (บ้ำนวังดิน) 27 25-29 ปั

208 นำงสำว วีรญำ  วิรชัชัย 28 25-29 ปั

209 นำงสำว ศรญัญำ ศรวีิชัย (รร.บ้ำนห้วยฉลอง) 29 25-29 ปั

210 นำงสำว ศิรกิมล  สังข์มลู 25 25-29 ปั

211 นำงสำว ศิรกิำนต์ เสรมิสกุล 28 25-29 ปั

212 นำงสำว ศิรนัินท์ สิงห์หะ (บ้ำนห้วยโป่ง เขต.2) 29 25-29 ปั

213 นำงสำว ศิรพิร เพ็ชรม(ีบ้ำนบึงพำด) 25 25-29 ปั

214 ว่ำที่รอ้ยตรหีญิง ศิรริตัน์  อุเลิศ 25 25-29 ปั

215 นำงสำว ศุภลักษณ์  ชุ่มเป็ง 26 25-29 ปั
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216 นำงสำว สกำวเดือน ต๊ิบอำจ 28 25-29 ปั

217 นำงสำว สมฤทัย สุทธหลวง 27 25-29 ปั

218 นำงสำว สมหญิง เพ็ชรสุวรรณ 27 25-29 ปั

219 นำงสำว สยำม  สมำนวงค์ 25 25-29 ปั

220 นำงสำว สำวิตร ี บุญยพันธ์ 28 25-29 ปั

221 นำงสำว สิรริตัน์ พัดเทพ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 29 25-29 ปั

222 นำงสำว สุกัญญำ เปำชม 28 25-29 ปั

223 นำงสำว สุกำนดำ แย้มแสง (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 29 25-29 ปั

224 นำงสำว สุจิตรำ เกลี้ยงจันทร ์(หนองกลำย) 27 25-29 ปั

225 นำงสำว สุญำณี  ภำณุวณิชชำกร 27 25-29 ปั

226 นำงสำว สุฑำรตัน์ สุกสำ 28 25-29 ปั

227 นำงสำว สุทธิกร ธรรมสุทธิ์ (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 28 25-29 ปั

228 นำงสำว สุทัศน์ดำว  จ ำปำ 28 25-29 ปั

229 นำงสำว สุนิศำ ชะเอิมสิงห์ 25 25-29 ปั

230 นำงสำว สุนิสำ  หงษ์สมดี 28 25-29 ปั

231 นำงสำว สุนิสำ บุญตำ (บ้ำนขุนฝำง) 28 25-29 ปั

232 นำงสำว สุพัตรำ  ค ำจิ๋ว 25 25-29 ปั

233 นำงสำว สุภำพร พิใจ รร.บ้ำนวังถ้ ำ 25 25-29 ปั

234 นำงสำว สุรยี์พร  รอ่งดุสิต 25 25-29 ปั

235 นำงสำว สุรยี์รตัน์ เหล็กแห้ว 29 25-29 ปั

236 นำงสำว เสำวลักษณ์ ด้วงอินทร์ 27 25-29 ปั

237 นำงสำว หน่ึงฤทัย งำมทรง 28 25-29 ปั

238 นำงสำว หน่ึงฤทัย บุญหนุน 28 25-29 ปั

239 นำงสำว อทัยวดี  ทิพย์เคลือ 25 25-29 ปั

240 นำงสำว อรพรรณ จันทรก์ระจ่ำง (ไผ่ใหญ่เกษตรกรอุปถัมภ์) 26 25-29 ปั

241 นำงสำว อรวรรณ ด้วงหิรญั (วัดทุ่งเศรษฐี) 25 25-29 ปั

242 นำงสำว อรศิรำ มกัีนหำ (บ้ำนน้ ำไคร)้ 28 25-29 ปั

243 นำงสำว อัจฉรำ แอบแฝง  (บ้ำนรอ้งลึก) 28 25-29 ปั

244 นำงสำว อัจฉรำพรรณ  ค ำสอน 26 25-29 ปั

245 นำงสำว อัญมณี ฉวีศักด์ิ รร.หวัวเฉียว 29 25-29 ปั

246 นำงสำว อัมพิรำ  สุขใส 25 25-29 ปั
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247 นำง, นำงสำว อำรรีตัน์  สนิทอินทร์ 28 25-29 ปั

248 นำงสำว อินทุอร  ขำเหล็ก 26 25-29 ปั

249 นำงสำว  ุกนกวรรณ  อู่ตุ้ม 25 25-29 ปั

250 นำงสำว  ู่ณัฏฐกำญจน์ อู่รอด 25 25-29 ปั

251 นำงสำว กนกภรณ์ เทศผล (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 32 30-34 ปี

252 นำงสำว กนกวรรณ ใจแน่น 32 30-34 ปี

253 นำงสำว กมลพร สีค ำทำ รร.หวัวเฉียว 32 30-34 ปี

254 นำงสำว กมลพรรณ  พันชะนะ 30 30-34 ปี

255 นำงสำว กรรณิกำร ์ ปัญญำสุข 33 30-34 ปี

256 นำงสำว กรรณิกำร ์ แสงอ่วม 31 30-34 ปี

257 นำงสำว กรรนิกำ   จิตรกัญำติ 33 30-34 ปี

258 นำงสำว กฤติมำ  สุปน 34 30-34 ปี

259 นำง กฤติยำ  จุมพลพงษ์ 32 30-34 ปี

260 นำงสำว กัญจน์กมล  จันแตง 29 30-34 ปี

261 นำงสำว กัญญภัทร ด ำชม รร.บ้ำนวังถ้ ำ 33 30-34 ปี

262 นำงสำว กัญญรกัข  จิตรำนุกูลกิจ 34 30-34 ปี

263 นำงสำว กัลยำ  บุญจันทร์ 33 30-34 ปี

264 นำงสำว กัลยำ มว่งรกั 34 30-34 ปี

265 นำงสำว กำญจนำ จันทรล์อย  (บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน) 33 30-34 ปี

266 นำงสำว กิตติกำ มชิีน (สวนหลวงสำธิต) 33 30-34 ปี

267 นำงสำว กิตติพร กุฎีพันธ์ 32 30-34 ปี

268 นำงสำว กุลสุดำ อุไรกุล 34 30-34 ปี

269 นำงสำว กุสุมำ นิดตำ (บ้ำนหน้ำพระธำตุ) 30 30-34 ปี

270 นำงสำว เขมณัฏฐ์ แป้นชูผล 31 30-34 ปี

271 นำงสำว เครอืมำศ มำทองแดง (บ้ำนซ่ำนสำมคัคี) 32 30-34 ปี

272 นำงสำว จรยิำ  เผือกทิม 33 30-34 ปี

273 นำง จันทรฉ์ำย  แปลงดี 33 30-34 ปี

274 นำง จันทรฉ์ำย แปลงดี 33 30-34 ปี

275 นำง จินตรำ พนมพริง้ 32 30-34 ปี

276 นำง จิรำวรรณ กันทัง 31 30-34 ปี

277 นำงสำว จิรำวรรณ รุง่ทอง (น้ ำพ้ีมติรภำพ) 32 30-34 ปี
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278 นำงสำว จุฑำมำส  ชุ่มสุวรรณ รร.หวัวเฉียว 32 30-34 ปี

279 นำงสำว ชนัฐธันชนน ศิวัตอนันต์สิทธิ์ 33 30-34 ปี

280 นำงสำว ชนินำก  ทิพย์ลู้ย 33 30-34 ปี

281 นำงสำว ชไมพร  ใจกัน 33 30-34 ปี

282 นำงสำว ชไมพร ใจกัน (สำมคัคีวิทยำ) 33 30-34 ปี

283 นำงสำว ชลธิชำ พรมน้อย (บ้ำนบ่อพระ) 30 30-34 ปี

284 นำงสำว ชุติมำ ลอยทอง 30 30-34 ปี

285 นำง ชุติมำ ศรรีกัษำ 30 30-34 ปี

286 นำง ฐิติยำพร พรมจันทร ์(บ้ำนน้ ำลัดสำมคัคี) 32 30-34 ปี

287 นำงสำว ณพัชกำญจน์ กสิษฐ์ภูโชติ 32 30-34 ปี

288 นำงสำว ณัฐศิกำนต์ ถำอ้น 33 30-34 ปี

289 นำงสำว ดวงพร  แจ่มตำ 30 30-34 ปี

290 นำง, นำงสำว ดวงฤดี บุญอำจ 33 30-34 ปี

291 นำงสำว ดำรณี  สีสำ 30 30-34 ปี

292 นำงสำว ทัศนีย์  กำดีวงค์ 31 30-34 ปี

293 นำงสำว ทิพยำภรณ์  ด้วงลำ 33 30-34 ปี

294 นำง ทิวำพร  จันทรโ์น 33 30-34 ปี

295 นำง ธนำภรณ์  เปรมปรี 30 30-34 ปี

296 นำง ธนิตำ  พลอยมี 30 30-34 ปี

297 นำงสำว ธัญวรตัม ์ แย้มอัน 32 30-34 ปี

298 นำง นฤภร  ศักด์ิวรลักษณ์ 30 30-34 ปี

299 นำงสำว นวลกมล เพ็ชรน่วม รร.บ้ำนวังถ้ ำ 30 30-34 ปี

300 นำงสำว นัดดำ ปัญญำแจ้ 32 30-34 ปี

301 นำงสำว นันณภัชสรณ์ อยู่น้อย 34 30-34 ปี

302 นำงสำว นันทวัน ทิพย์วิชัย 30 30-34 ปี

303 นำงสำว นำงสำวพัชรนิทร ์มำบุญ 31 30-34 ปี

304 นำงสำว นำถลดำ บุตรสันติ ์ 31 30-34 ปี

305 นำงสำว น้ ำพรำว สรมิ 31 30-34 ปี

306 นำงสำว บุษยำ แป้นหลง 31 30-34 ปี

307 นำงสำว เบญจวรรณ  เกิดทอง 32 30-34 ปี

308 นำงสำว ปนัดดำ 31 30-34 ปี
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309 นำงสำว ปนัดดำ ยำสำ 31 30-34 ปี

310 นำง ปรวรรณ แสนศรี 31 30-34 ปี

311 นำงสำว ปวีณำ  ปลั่งเปลื่อง 30 30-34 ปี

312 นำงสำว ปำรฉัิตร  มจีันทร์ 34 30-34 ปี

313 นำงสำว ปิยวรรณ คล้ำยยำ 32 30-34 ปี

314 นำงสำว ผกำกำญจน์  ทำขุน 33 30-34 ปี

315 นำงสำว ผกำกำญจน์  ทำขุน 33 30-34 ปี

316 นำงสำว พรพรรณ  กุลศิริ 30 30-34 ปี

317 นำงสำว พลับพลึง  จินดำเลิศ 34 30-34 ปี

318 นำงสำว พัชรำ แย้มบัว (บ้ำนน้ ำไคร)้ 32 30-34 ปี

319 ว่ำที่รอ้ยตรหีญิง พัชรำวรรณ กันธุระ 33 30-34 ปี

320 นำงสำว พัชรนิทร ์ ใสสอน 34 30-34 ปี

321 นำงสำว พิมพ์วิมล พรเลิศ 33 30-34 ปี

322 นำงสำว พิศมยั  หอมสุนทร 34 30-34 ปี

323 นำงสำว เพ็ญนภำ จันคุ้ม 31 30-34 ปี

324 นำง มนตร ี รกันิยม 32 30-34 ปี

325 นำง มณัฑนำ รนูบำง (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 31 30-34 ปี

326 นำงสำว มจุลินท์  ศรอีรณุ 32 30-34 ปี

327 นำงสำว เมยีวดี วงศ์ปิน 32 30-34 ปี

328 นำงสำว ระวีวรรณ ดีมลู 34 30-34 ปี

329 นำงสำว รกัสิตำ   ค ำสุวรรณ 32 30-34 ปี

330 นำงสำว รงัสินันท์  แก้วประสงค์ 31 30-34 ปี

331 นำงสำว ลักษณ์นำรำ ซ้อนจันทำ (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 30 30-34 ปี

332 นำงสำว วณำวรรณ วิสิทธิศำสตร์ 34 30-34 ปี

333 นำง วธัญญำ น่ิมพรกิ 31 30-34 ปี

334 นำงสำว วรรณำ  สุขใส 31 30-34 ปี

335 นำงสำว วัชรพีรรณ มำอยู่ (บ้ำนวังดิน) 30 30-34 ปี

336 นำง วำสนำ เสือเมอืง 31 30-34 ปี

337 นำงสำว วิจิตรำ  วงษ์ยะลำ 32 30-34 ปี

338 นำงสำว วิภำพร เวียงเงนิ 30 30-34 ปี

339 นำงสำว ศศิธร โตม ิ(บ้ำนวังดิน) 30 30-34 ปี
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340 นำงสำว ศศินิภำ พรหมสุรนิทร์ 30 30-34 ปี

341 นำง ศศิวิมล แก้วเป้ีย 34 30-34 ปี

342 นำงสำว ศศิวิมล เหล็กสิงห์ 32 30-34 ปี

343 นำงสำว ศิรพิร  จันลิ  (รร.บ้ำนนำผักฮำด) 32 30-34 ปี

344 นำงสำว ศิรมินต์  ค ำสอน 33 30-34 ปี

345 นำงสำว ษิญำภำ พรมโสภำ 34 30-34 ปี

346 นำงสำว สนธยำ ปรดีี 32 30-34 ปี

347 นำงสำว สรยำ กลเรยีน(ชำยเขำวิทยำ) 30 30-34 ปี

348 นำง สำรศิำ  ค ำวัฒนำ 33 30-34 ปี

349 นำง สิรริตัน์ สินสกุล 31 30-34 ปี

350 นำงสำว สิริุุตน์  สรพีรหมมำ 33 30-34 ปี

351 นำงสำว สุกัญญำ. มะโนค ำ 31 30-34 ปี

352 นำงสำว สุจิตรำ สำยแสง 31 30-34 ปี

353 นำงสำว สุเจตนี  ศรคี ำ 34 30-34 ปี

354 นำงสำว สุณิสำ แก้วชำวนำ(บ้ำนบึงพำด) 32 30-34 ปี

355 นำงสำว สุดำรตัน์  โตอ่ิม 32 30-34 ปี

356 นำงสำว สุดำรตัน์  อินอยู่ 33 30-34 ปี

357 นำงสำว สุธิดำ นิคมข ำ (ชุมชนบ้ำนดง) 31 30-34 ปี

358 นำงสำว สุปรำณี  ศรเีข่ือนแก้ว 34 30-34 ปี

359 นำงสำว สุปรำณี  สุขศรี 30 30-34 ปี

360 นำงสำว สุภัคกุล  พรมสุวรรณ 34 30-34 ปี

361 นำงสำว สุภำวดี มหีอม 34 30-34 ปี

362 นำง สุภำวดี แสงเทียน (บ้ำนแหลมถ่อนสำมคัคี) 34 30-34 ปี

363 นำงสำว สุรพิร  พระโบรำณ 32 30-34 ปี

364 นำง สุรวีัลย์  อยู่ชูสำย 34 30-34 ปี

365 นำงสำว เสำวรส  เพ็งประสำร 33 30-34 ปี

366 นำงสำว โสภิตำ  ค ำด้วง 33 30-34 ปี

367 นำงสำว อติจิต บุญมี 30 30-34 ปี

368 นำง อรทัย นุปิง (บ้ำนปำงคอม เขต2) 31 30-34 ปี

369 นำงสำว อรนัฐ คงสุข 30 30-34 ปี

370 นำงสำว อัจฉรำวรรณ กองศิลป์ 34 30-34 ปี
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371 นำงสำว อัญชลี ประจง 34 30-34 ปี

372 นำงสำว อำรษิำ ลีกำ (บ้ำนมว่ง เขต2) 34 30-34 ปี

373 นำงสำว อุไรรตัน์ ยำโน (บ้ำนห้วยฉลอง) 30 30-34 ปี

374 นำง กมลทิพย์ ส ำรำญจักร์ 37 35-39 ปี

375 ว่ำที่รอ้ยตรหีญิง กรรณิกำ จันทรอ้์น (บ้ำนน้ ำลอก) 35 35-39 ปี

376 นำงสำว กรองกำญจน์ มงัคละ 37 35-39 ปี

377 นำง กฤษกำญชลี  บู่แย้ม 39 35-39 ปี

378 นำง ก่อสกุล เหี่ยวนำ 35 35-39 ปี

379 นำงสำว กำนติพิชชำ เรอืนค ำ 39 35-39 ปี

380 นำงสำว กิตติภำกร นำคมี 35 35-39 ปี

381 นำง ขนิษฐำ  พรมแก้ว 37 35-39 ปี

382 นำงสำว ขนิษฐำ  อัคนิถิน 37 35-39 ปี

383 นำงสำว ขนิษฐำ แสวงรจุิธรรม 35 35-39 ปี

384 นำง ขวัญดำว แดงกองโค 39 35-39 ปี

385 นำงสำว จรยิำพร  กลิ่นขจร 38 35-39 ปี

386 นำงสำว จันทรเ์พ็ญ ค ำเพ็ง 37 35-39 ปี

387 นำง จำรณุี แทนเทือก 39 35-39 ปี

388 นำง จำรนัุนท์ ถำวร (บ้ำนวังดิน) 39 35-39 ปี

389 นำงสำว จุฑำมำศ   แจ่มตำ 35 35-39 ปี

390 นำงสำว ชลทิชำ เปล่งรศัมี 38 35-39 ปี

391 นำงสำว ณัฏฐำ ช ำนำญหมอ(ชำยเขำวิทยำ) 37 35-39 ปี

392 นำงสำว ณัฏยำ ลำภูตะมะ 35 35-39 ปี

393 นำงสำว ณัฐหทัย  ป้อมสนำม 35 35-39 ปี

394 นำงสำว ดวงกมล ช่วยศรี 37 35-39 ปี

395 นำงสำว ทัพย์งรรณ   บำงโม้ 39 35-39 ปี

396 นำงสำว ทิพวรรณ เทศเอม 36 35-39 ปี

397 นำงสำว ธนิตำ ทำนศรชีำติ 36 35-39 ปี

398 นำงสำว ธมลวรรณ กันทะเขียว 35 35-39 ปี

399 นำงสำว ธัญญพร อ่องดำ 38 35-39 ปี

400 นำง ธัญญำรตัน์ สอนสำ 38 35-39 ปี

401 นำง นงครำญ งำนดี 37 35-39 ปี
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402 นำง นพรตัน์  ค ำเพ็ง 36 35-39 ปี

403 นำงสำว นำงสำวขนิษฐำ  ไทยประยูร 36 35-39 ปี

404 นำงสำว นิภำภรณ์  เมอืงด่ำน 39 35-39 ปี

405 นำงสำว นิยะฉัตร  เอมะสุวรรณ 37 35-39 ปี

406 นำงสำว นุชนำฏ  ปังค ำ 35 35-39 ปี

407 นำง เนำวรตัน์ ยุทธนำวำ 39 35-39 ปี

408 นำง บุญจิรำ กำวิรส 35 35-39 ปี

409 นำง บุญยำนุช เรอืงฤทธิ์ 36 35-39 ปี

410 นำงสำว ปณิชำ   เมธะพันธุ์ 36 35-39 ปี

411 นำงสำว ประไพ  ขุนพิพัฒ 35 35-39 ปี

412 นำงสำว ประภัสสร  แก้วกุมำส 36 35-39 ปี

413 นำงสำว ปรำณี จันทรค์ ำ รร.หวัวเฉียว 36 35-39 ปี

414 นำงสำว ปรนิดำ  ค ำป้อ 38 35-39 ปี

415 นำงสำว ปัทมำ จันทรแ์ก้ว 35 35-39 ปี

416 นำงสำว ปำนิสรำ เตชนันท์ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 38 35-39 ปี

417 นำงสำว พรชนัน  สมบูรณ์พร 39 35-39 ปี

418 นำง พรรณิกำ  นำสอนใจ 37 35-39 ปี

419 นำงสำว พัชรำภรณ์   พินิจศรสำสตร์ 39 35-39 ปี

420 นำงสำว พัชรำภรณ์ ธีรธนพงศ์ 37 35-39 ปี

421 นำง พัทยำ  แก้วค ำ 35 35-39 ปี

422 นำงสำว พิชญำ  มำณี 37 35-39 ปี

423 นำงสำว พิชญำภำ สีนวล (บ้ำนนำป่ำคำย) 37 35-39 ปี

424 นำงสำว ภรณ์ธมนต์  ค ำบุญมำ 39 35-39 ปี

425 นำงสำว ภูมใิจ ทะดี 35 35-39 ปี

426 นำงสำว มนรดำ  ลำปิ 39 35-39 ปี

427 นำงสำว มนัสชนก มณีจ ำนงค์ 36 35-39 ปี

428 นำงสำว มรฑำทิพย์  จวงแย้ม 39 35-39 ปี

429 นำง มำลำตี  เนตรจ ำนงค์ 39 35-39 ปี

430 นำง ยุพำพร  เลำสัตย์ 39 35-39 ปี

431 นำงสำว ยุพำรตัน์   โชคทวีกิจ 36 35-39 ปี

432 นำง เยำวเรศ  ค ำปิน 39 35-39 ปี
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433 นำงสำว รจนำรถ เจียมบรรจง 36 35-39 ปี

434 นำงสำว รกัไพร เมอืบศรี 36 35-39 ปี

435 นำง รฐันันท์  รอดสุข 38 35-39 ปี

436 นำง รตันำ  แสงเทียน 39 35-39 ปี

437 นำง รตันำ ทนุชน 37 35-39 ปี

438 นำงสำว รจุี  ดีอินทร์ 36 35-39 ปี

439 นำงสำว รจุี ดีอินทร ์(สำมคัคีวิทยำ) 36 35-39 ปี

440 นำง ลดำวัลย์  เชมเบอส 37 35-39 ปี

441 นำงสำว ลัดดำ อินจุ้ย (บ้ำนน้ ำลอก) 36 35-39 ปี

442 นำงสำว วรรณนิภำ จันทะเสน 37 35-39 ปี

443 นำงสำว วรรณสำ เรว็ไว (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 37 35-39 ปี

444 นำงสำว วรรณำ  ปำชัย 36 35-39 ปี

445 นำงสำว วัชรำ ภุมรำดี 37 35-39 ปี

446 นำงสำว วิณิกำ อินศร ี(บ้ำนวังดิน) 39 35-39 ปี

447 นำงสำว วิภำรตัน์ เอียวงษ์ 37 35-39 ปี

448 นำงสำว วิมลพร  โพธิ์จันทร์ 38 35-39 ปี

449 นำง วิไลลักษณ์  โพธิหล้ำ 35 35-39 ปี

450 นำงสำว ศศิกร จันน้ ำท่วม (วัดดอย) 39 35-39 ปี

451 นำง ศศิภำ มจีันทร์ 35 35-39 ปี

452 นำง สศิวิมล  เกตุสงครำม 37 35-39 ปี

453 นำง ศิรพิร  พิมำลย์ 37 35-39 ปี

454 นำง ศิรวิรรณ ยะอนันต์ 38 35-39 ปี

455 นำงสำว ศิวพร  ชัยเจรญิ 36 35-39 ปี

456 นำงสำว สงกรำนต์  อินอุด 36 35-39 ปี

457 นำงสำว สตรรีตัน์ ต้ังมลีำภ 37 35-39 ปี

458 นำง สมใจ เตชะสืบ (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 39 35-39 ปี

459 นำงสำว สำยฝน  เช้ือนพคุณ 35 35-39 ปี

460 นำงสำว สำยพิณ   คชหำญ 39 35-39 ปี

461 นำง สุขุมำลย์ ทำสิงห์ (บ้ำนน้ ำลัดสำมคัคี) 35 35-39 ปี

462 นำง สุจิตรำ  มุ้งตุ้ย 37 35-39 ปี

463 นำง สุนันท์ ด ำค ำ 38 35-39 ปี
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464 นำงสำว สุพัตรำ  สุวรรณนวล 39 35-39 ปี

465 นำง สุพัตรำ กูดไคร้ 36 35-39 ปี

466 นำงสำว สุพัตรำ ลี้ศรสีวัสด์ิ 36 35-39 ปี

467 นำงสำว สุรพีร บุญมำ (บ้ำนนำป่ำคำย) 35 35-39 ปี

468 นำงสำว สุวรรณำ  สุขสำ 35 35-39 ปี

469 นำงสำว เสำวภำคย์ งำมนำท (ร.ร.บ้ำนหัวค่ำย) 36 35-39 ปี

470 นำงสำว แสงเดือน ใจจันทร์ 39 35-39 ปี

471 นำง อนัญญำ กรดูไคร้ 38 35-39 ปี

472 นำง อนุธิดำ บุญเสือ รร.บ้ำนขอม 39 35-39 ปี

473 นำง อมรวรรณ  นำคทอง 35 35-39 ปี

474 นำงสำว อรณิชชำ ฉิมมณี 36 35-39 ปี

475 นำงสำว อรทัย ใจเยือกเย็น รร.บ้ำนวังถ้ ำ 38 35-39 ปี

476 นำงสำว อรสำ  ดอนเทศ 38 35-39 ปี

477 นำงสำว อรอนงค์  มมีำระ 35 35-39 ปี

478 นำงสำว อรณุทิพย์  ตุ๊ส ำรำญ 37 35-39 ปี

479 นำงสำว อัจฉรำ  ต้ังศรสีุข 39 35-39 ปี

480 นำงสำว อัจฉรำ ตำสว่ำง 39 35-39 ปี

481 นำงสำว อำนุกำ ยังสุข (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 37 35-39 ปี

482 นำง อำรษิำ มำท ำมำ (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 35 35-39 ปี

483 นำงสำว อุษำ ทะมำ 36 35-39 ปี

484 นำง  ุจรญูรตัน์  มั่นนุช 39 35-39 ปี

485 นำง กรรณนิกำร ์ ค ำฝ้ัน 44 40-44 ปี

486 นำง กรรณิกำร ์นำสม 41 40-44 ปี

487 นำง กรรณิกำร ์นำสม 41 40-44 ปี

488 นำงสำว กำญจนำ แก้วจันทร์ 40 40-44 ปี

489 นำงสำว กำญจนำ แก้วจันทร ์(สำมคัคีวิทยำ) 40 40-44 ปี

490 นำงสำว จงกลณี มำนุ่ม 43 40-44 ปี

491 นำง จันจีฬำ จวนอำจ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 43 40-44 ปี

492 นำง จันทรแ์รม  บุญส่ง 43 40-44 ปี

493 นำงสำว จิรชัญำ ปำดี 42 40-44 ปี

494 นำง จีรนันท์  อินทิม 42 40-44 ปี
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495 นำงสำว จุฑำรตัน์ ค ำเหลำ  (รร.บ้ำนห้วยฉลอง) 41 40-44 ปี

496 นำงสำว เจนท์จิฬำ ทิพย์เพ็ชร 41 40-44 ปี

497 นำงสำว ฉันทนำ มณีขำว 41 40-44 ปี

498 นำง ชำลิสำ คงมี 43 40-44 ปี

499 นำงสำว ชุติมณฑน์ บุญเกตุ 41 40-44 ปี

500 นำงสำว โชกฤษฏ์ิติมำ สิทธิจินดำ (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 40 40-44 ปี

501 นำงสำว ฐิติกำ รกัวำนิช(จรสัศิลป์) 43 40-44 ปี

502 นำง ณัฎฐณิชำ  ลิ้มอุตสำหะ 40 40-44 ปี

503 นำงสำว ณัฐกำนต์  สิงห์ภูงำ 42 40-44 ปี

504 นำง ณิชชรยี์ แสนนก (บ้ำนบ่อพระ) 41 40-44 ปี

505 นำง ทัศนีย์  บุญประกอบ 43 40-44 ปี

506 นำง ทิพำภรณ์ จักรน้ ำอ่ำง (บ้ำนน้ ำลอก) 40 40-44 ปี

507 นำง ธนกร ยี่อินทร์ 42 40-44 ปี

508 นำงสำว ธนธรณ์ แป้นพรหม (ชุมชนบ้ำนวังหิน) 41 40-44 ปี

509 นำง ธัญญ์กมน ทองตีฆำ 42 40-44 ปี

510 นำง ธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักด์ิ 43 40-44 ปี

511 นำงสำว ธัญญำรตัน์  จันทรโ์ทน 44 40-44 ปี

512 นำงสำว ธันยำรตัน์  จันทรดุ้์ง 44 40-44 ปี

513 นำง นงค์เยำว์ ศิลปชัย 42 40-44 ปี

514 นำง นพรตัน์ มำตุิดต่อ 42 40-44 ปี

515 นำงสำว นฤมล   ใจหลวง 43 40-44 ปี

516 นำงสำว นฤมล เปล่งรศัมี 40 40-44 ปี

517 นำงสำว นลินี   ศรทีิน 42 40-44 ปี

518 นำงสำว น้ ำทิพย์ ค ำอุด 40 40-44 ปี

519 นำงสำว นิตญำ ทรรศนียำภรณ์ 44 40-44 ปี

520 นำงสำว นิฤมล ดำสี 42 40-44 ปี

521 นำง นุชนำถ เกิดยิ้ม รร.บ้ำนวังถ้ ำ 42 40-44 ปี

522 นำง บังอร ขุนแก้ว 44 40-44 ปี

523 นำงสำว บำหยัน    เช้ือวงษญ์ 43 40-44 ปี

524 นำง บุญชนก  กันทะยศ 44 40-44 ปี

525 นำงสำว บุญสิตำ   แก้วบรรพต 42 40-44 ปี
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526 นำงสำว ประภำพร  ศิรสิกุลวัฒนำพร 40 40-44 ปี

527 นำง ปรำณี  ชุสว่ำง 40 40-44 ปี

528 นำง ปรำณี  ชุสว่ำง 40 40-44 ปี

529 นำงสำว ปิยฎำร ์มำณีย์ 42 40-44 ปี

530 นำงสำว ผกำมำศ ยอดถำ 44 40-44 ปี

531 นำงสำว พิชญ์ณัฎฐ์ คณำรกัษ์ 40 40-44 ปี

532 นำงสำว พิมพ์นำรำ เปรมปรี 40 40-44 ปี

533 นำงสำว พิมพ์นำรำ เปรมปร ี(บ้ำนเด่นด่ำน) 40 40-44 ปี

534 นำง พีรดำ  ไชยพรรณ 40 40-44 ปี

535 นำงสำว เพ็ญนภำ  สำหรำ่ย 40 40-44 ปี

536 นำงสำว ภควรรณ ภัทรว์รกมล 40 40-44 ปี

537 นำงสำว ภรณิ  กมลพันธ์ 41 40-44 ปี

538 นำง ภัทรภร ชำวสมทุร 42 40-44 ปี

539 นำงสำว มำชุร ี ฐำนะตระกูล 41 40-44 ปี

540 นำงสำว มำนิตย์  ยำตรำ 40 40-44 ปี

541 นำง มนีำ  วุธวงศ์ 43 40-44 ปี

542 นำงสำว เยำวพำ  เรยีนแพง 41 40-44 ปี

543 นำง รจนำ มั่นสวำทะไพบูลย์ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 40 40-44 ปี

544 นำง รชัฎวรรณ  ไชยทองศรี 44 40-44 ปี

545 นำง รชัฎำภรณ์  กำรนิทร์ 41 40-44 ปี

546 นำงสำว รตันำ  คงคล้ำย 44 40-44 ปี

547 นำงสำว รำวรรณ  โมรำ 44 40-44 ปี

548 นำง ร ำภู  ภำชนัย 43 40-44 ปี

549 นำง รสิรำ  ป้ันศุ่ย 44 40-44 ปี

550 นำง ลำวัลย์ ช่ืนบำน รร.บ้ำนวังถ้ ำ 44 40-44 ปี

551 นำง ลำวัลย์ ช่ืนบำน รร.บ้ำนวังถ้ ำ 44 40-44 ปี

552 นำง ลำวัลย์ ช่ืนบำน รร.บ้ำนวังถ้ ำ 44 40-44 ปี

553 นำง ล ำพึง  ค ำบุญเรอืง 43 40-44 ปี

554 นำงสำว วรรนิษำ  บุญหวำ 40 40-44 ปี

555 นำง วรำภรณ์ สีทำ (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 40 40-44 ปี

556 นำงสำว วันวิสำ เนตรชัง 40 40-44 ปี
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557 นำงสำว วำรณุี อรยิพฤกษ์ 40 40-44 ปี

558 นำง วิจิตรำ  อิสสระ 42 40-44 ปี

559 นำงสำว วิชชุดำ อ้วนสะอำด (บ้ำนนำป่ำคำย) 40 40-44 ปี

560 นำงสำว วิภำพร ชันยำสูบ 42 40-44 ปี

561 นำง วิภำวรรณ์  เกตุแก้ว 44 40-44 ปี

562 นำงสำว วิมลำ ดีแท้ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 42 40-44 ปี

563 นำง ศิรนิทรน์ภำ  แย้งจันทร์ 41 40-44 ปี

564 นำง ศิวำพร  อินมำ 40 40-44 ปี

565 นำงสำว สมพร  ยำแก้ว 44 40-44 ปี

566 นำง สรวงสุดำ เสนำกูล 40 40-44 ปี

567 นำงสำว สว่ำงจิตต์   จันทรก์ลับ 40 40-44 ปี

568 นำง สศิธำร ีเพ็ชรเอ่ียม 42 40-44 ปี

569 นำงสำว ส ำอำงค์ เครือ่นสอน 41 40-44 ปี

570 นำงสำว สิรกิร เพ่ิมบุญมำ(น้ ำพรำ้สำมคัคีเขต2) 43 40-44 ปี

571 นำงสำว สิรขิวัญ ขีบเขียว 43 40-44 ปี

572 นำง สุนิษำ ดีแท้ 42 40-44 ปี

573 นำงสำว สุนีย์   แหยมคง (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 41 40-44 ปี

574 นำง สุปรำณี ป่ินนำค (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 44 40-44 ปี

575 นำง สุภำพร  มำประกอบ 44 40-44 ปี

576 นำงสำว สุภำวดี พิใจ 42 40-44 ปี

577 นำง สุมชัญำ ยะขำว 44 40-44 ปี

578 นำง สุรตัน์ แปรงทอง 40 40-44 ปี

579 นำงสำว สุรรีตัน์  อู่เงนิ 41 40-44 ปี

580 นำงสำว สุวิมล สุโน 44 40-44 ปี

581 นำง สุอำภำพร ฝ้ันเต็ม(บ้ำนน้ ำหมนัเขต2) 41 40-44 ปี

582 นำง เสำวนีย์  ปำนเกิด (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 43 40-44 ปี

583 นำงสำว อรจิตรำ จันทรต์ระกูล 41 40-44 ปี

584 นำงสำว อรนภำศิร ิ แก้วใจ 42 40-44 ปี

585 นำง อัญชลี นำมโชติ (บ้ำนแหลมถ่อนสำมคัคี) 41 40-44 ปี

586 นำง อุมำพร พลูใจ 42 40-44 ปี

587 นำง เอ้ือมเดือน ค ำภำปล้อง (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 40 40-44 ปี



20

ที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล อำยุ (ปี) กลุ่มอำยุ

588 นำง ทยิตำ ยั่งยืนทวี (บ้ำนมว่ง เขต2) 40 40-44 ปี

589 นำงสำว สุพัตรำ อินทรน้์อม 40 40-44 ปี

590 นำง กมลวรรณ อ่อนกลิ่น (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 46 45-49 ปี

591 นำงสำว กัญญำรตัน์ ขอบคุณ 45 45-49 ปี

592 นำง กันยำรตัน์ ค ำเพ็ง 49 45-49 ปี

593 นำง กัสมำ ทะนันไชย (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 47 45-49 ปี

594 นำง, นำงสำว กุลวดี จินดำกุล 49 45-49 ปี

595 นำง เกศรำ เพ็งด้วง 46 45-49 ปี

596 นำงสำว เกษชญำ  จันทรด์วงดี 48 45-49 ปี

597 นำง ขนิษฐำ  เมดิไธสง (โรงเรยีนบ้ำนแพะ) 48 45-49 ปี

598 นำง ขัตติยำ   แสงทอง 48 45-49 ปี

599 นำง คมดำว  โสดำ 46 45-49 ปี

600 นำงสำว จรรยำ ไตรศรี 45 45-49 ปี

601 นำง จันทรจ์ิฬำ  ศิรกุิล 49 45-49 ปี

602 นำง จันทรธ์ิรำ วงษ์วรรณำ 48 45-49 ปี

603 นำง จันทรแ์รม  ผำเจรญิ 49 45-49 ปี

604 นำง จำรวุรรณ  มอุีดร 46 45-49 ปี

605 นำงสำว จิรำภรณ์ เพ็ชรสว่ำงเกิด 46 45-49 ปี

606 นำง จีรนันท์ แก้วบุญมำ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 49 45-49 ปี

607 นำง เฉลย อ่วมศรี 45 45-49 ปี

608 นำง ชนำกำนต์  อรญัสวรรค์ 46 45-49 ปี

609 นำง เชำวนี อำนุภำพ (วัดพระฝำง) 47 45-49 ปี

610 นำง ณัฏฐำ ทรพัย์สังข์ (บ้ำนขุนฝำง) 45 45-49 ปี

611 นำง ดำวรุง่ สอนหว่ำง 49 45-49 ปี

612 นำง เดือนฉำย ผำลำ (บ้ำนนำป่ำคำย) 47 45-49 ปี

613 นำง ทองเพียร โคเกิด (บ้ำนหำดเสือเต้น) 48 45-49 ปี

614 นำงสำว ทิพย์วรรณ จอมสีทอง (วัดพระฝำง) 45 45-49 ปี

615 นำงสำว ธสร สืบมำแต่ป้ัน 47 45-49 ปี

616 นำง ธัญเกศ เอุ่ียมพิพิธภักดี 45 45-49 ปี

617 นำงสำว ธำรรีตัน์ อรณุศร ี(บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 46 45-49 ปี

618 นำง นงลักษณ์ ขิงหอม 48 45-49 ปี
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619 นำง นนทินันท์ รตันเสน 49 45-49 ปี

620 นำง นุชนำฎ  ค ำเทพ 46 45-49 ปี

621 นำง บังอร บุญมำ (บ้ำนมว่ง เขต2) 47 45-49 ปี

622 นำงสำว บัณฑิตำ  เรอืงป่ิน 45 45-49 ปี

623 นำง บุปผำ  นำคหอม 45 45-49 ปี

624 นำง บุรนิทรำ เกษร 48 45-49 ปี

625 นำงสำว ปรำณี  นวลจร 48 45-49 ปี

626 นำงสำว ปวิชญ์ตรำ ยิ้มมี 45 45-49 ปี

627 นำง พจนีย์  ค ำดี (รร.บ้ำนนำผักฮำด) 45 45-49 ปี

628 นำง พนิดำ  อรณุศร ี(รร.บ้ำนงิว้งำม) 48 45-49 ปี

629 นำง พรทิพพำ พิญญำพงษ์ 49 45-49 ปี

630 นำงสำว พลอย  ศึกพำยัพ 48 45-49 ปี

631 นำง พลอยกมล เตมศัีกด์ิ 46 45-49 ปี

632 นำง พัชรนิทร ์ช ำนำญ (หนองกลำย) 47 45-49 ปี

633 นำงสำว พิมพ์ชนำ หิรญัอำรยพงษ์ 45 45-49 ปี

634 นำงสำว พุทธรกัษ์ จันทรเ์จียม (วัดวังยำง) 48 45-49 ปี

635 นำง ภรณิ เหมอืงหมอ้ 45 45-49 ปี

636 นำง ภัควิภำ วรรณสิม 45 45-49 ปี

637 นำงสำว ภัทรชนก  กะเรยีงดี 48 45-49 ปี

638 นำง รวินทรพ์ร  บูรณะถำวร 49 45-49 ปี

639 นำง รตันำ ถ่ินเปลี่ยน 49 45-49 ปี

640 นำง รำตร ีสมภพ 48 45-49 ปี

641 นำง ร ำแพน แสงจันทร์ 45 45-49 ปี

642 นำงสำว รนิท์ดำ ภูคองตำ (บ้ำนน้ ำไคร)้ 45 45-49 ปี

643 นำง รนิทรล์ภัส   โชิมงคลสิทธิ์ 47 45-49 ปี

644 นำง รุง่อรณุ เช้ือค ำ 46 45-49 ปี

645 นำง วรำภรณ์ บุญต่อ 49 45-49 ปี

646 นำง, นำงสำว วสุรตัน์ พันธวงษ์ 47 45-49 ปี

647 นำง วำสนำ ครฑุเมอืง 47 45-49 ปี

648 นำงสำว วิพำภรณ์  แสนปวง 47 45-49 ปี

649 นำงสำว วีนำ  จินดำเลิศ 47 45-49 ปี
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650 นำง ศรแีพร  จันทะเคียน 49 45-49 ปี

651 นำงสำว ศิรพิร  จันทรเ์ที่ยง 46 45-49 ปี

652 นำงสำว ศิรลิักษณ์  อยู่จุ้ย 49 45-49 ปี

653 นำง สมคิด คงพูล 49 45-49 ปี

654 นำง สมพร  รำชเฉลิม 45 45-49 ปี

655 นำง สำยฝน อุปหล้ำ 49 45-49 ปี

656 นำงสำว สำยพิณ  งคู ำ 46 45-49 ปี

657 นำง สิรกิำญจน์    ดรสัธันยพงศ์ 47 45-49 ปี

658 นำง สุคนธ์ทิพย์ ปัญญำยงค์ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 45 45-49 ปี

659 นำงสำว สุดำ  ชัยพันธ์ุ 46 45-49 ปี

660 นำง สุนีย์ ธิช่ำงทอง (บ้ำนบึงพำด) 47 45-49 ปี

661 นำง สุพรรณี  บุญให้ 45 45-49 ปี

662 นำงสำว สุพัตรำ กลิ่นขจร 49 45-49 ปี

663 นำงสำว สุพัตรำ ทรงสุวรรณ์ 46 45-49 ปี

664 นำง สุภำพรรณ  ทำนะขันธ์ 47 45-49 ปี

665 นำง สุภำรตัน์ ฝีปำกเพรำะ (บ้ำนห้วยเด่ือ เขต2) 48 45-49 ปี

666 นำง สุรนิธร พันแพง (บ้ำนขุนฝำง) 48 45-49 ปี

667 นำง สุวรรณี ไชยศร ี(น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 46 45-49 ปี

668 นำงสำว โสภำ กุลท้วม 49 45-49 ปี

669 นำงสำว โสภำ กุลท้วม (สำมคัคีวิทยำ) 49 45-49 ปี

670 นำงสำว อมรรตัน์ จงอยู่สุข 45 45-49 ปี

671 นำง อรวรรณ ตำพำ (สวนหลวงสำธิต) 48 45-49 ปี

672 นำง อัญชลี  บัวสด 48 45-49 ปี

673 นำงสำว อัญชิษฐำ โหมดพันธ์ุ (บ้ำนซ่ำนสำมคัคี) 47 45-49 ปี

674 นำง อำรณุ  นวลมะ 49 45-49 ปี

675 นำงสำว อ ำภวรรณ นุกุลจิตร 48 45-49 ปี

676 นำง  ุศุภลักษณ์  วิบูลย์กูล 45 45-49 ปี

677 นำง นิชนันท์  มำวัน 45 45-49 ปี

678 นำง กนกวรรณ   เจรญิเรอืง 50 50-54 ปี

679 นำง กำญจนำ  ทมนัไผ 50 50-54 ปี

680 นำง ขจรจิตร  พินิจพรประภำ 53 50-54 ปี
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681 นำงสำว ขวัญชนก เมอืงก้อน 50 50-54 ปี

682 นำงสำว ขวัญเรอืน  โภชน์อุดม 50 50-54 ปี

683 นำง จรรยำลักษณ์ ทีกว้ำง 53 50-54 ปี

684 นำง จันทรแ์รม อุงอ ำรงุ 52 50-54 ปี

685 นำง จินตนำ  จันทรเ์ยี่ยม 51 50-54 ปี

686 นำง จีระวรรณ 50 50-54 ปี

687 นำง จุฑำมำศ แสงสอน 51 50-54 ปี

688 นำง จุรรีตัน์ รุง่เรอืงแสง (บ้ำนวังดิน) 54 50-54 ปี

689 นำงสำว ชญำนิษฐ์  กำใจตรง 50 50-54 ปี

690 นำงสำว ชนำกำนต์  จำดเอ่ียม 51 50-54 ปี

691 นำง ชลัยภรณ์ บุตรฟองค ำ 53 50-54 ปี

692 นำงสำว ชลิฎำ จันทรคุ้์ม 50 50-54 ปี

693 นำง ชุลีพร มลูละ (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 50 50-54 ปี

694 นำง ฑัณทิกำ บุญเกตุ 50 50-54 ปี

695 นำง ณัฐกำนต์ ค ำชม (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 51 50-54 ปี

696 นำงสำว ดวงเนตร  จันทรส์ูง 53 50-54 ปี

697 นำง เดือนกวี  ทองก้อน 50 50-54 ปี

698 นำง ทวีภำ  ค ำสวรรค์ 53 50-54 ปี

699 นำง ทศพร  เพียสำมำรถ 52 50-54 ปี

700 นำง ทองค ำ เนียมจันทร ์(ชุมชนด่ำนวิทยำ) 54 50-54 ปี

701 นำง ธนำรตัน์ แก้วเกตุ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 50 50-54 ปี

702 นำง ธันย์ชนก นำทัน 50 50-54 ปี

703 นำงสำว นนฑพัทธ์ หอมหำ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 54 50-54 ปี

704 นำง นนทลี  สุขสม 54 50-54 ปี

705 นำงสำว นภำ ยิ้มเผ่ือน 52 50-54 ปี

706 นำง นภำพร  เดโชชัย 51 50-54 ปี

707 นำงสำว นฤมลทักษ์ สีหโรจน์ภูวดล 51 50-54 ปี

708 นำง น้ ำฝน ดีณรงค์ (บ้ำนวังดิน) 50 50-54 ปี

709 นำง นิตยำ  นิลลิกำ 52 50-54 ปี

710 นำง นุษร ีไทยกล้ำ (น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 52 50-54 ปี

711 นำงสำว เนตรนภำ สิงหเดช (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 51 50-54 ปี
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712 นำง บ ำรงุ ยิ้มเพ็ชร (น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 54 50-54 ปี

713 นำง บุญม ีแปลงดี 52 50-54 ปี

714 นำง บุษกร คุ้มอักษร (สวนหลวงสำธิต) 50 50-54 ปี

715 นำง เบญจำ  แสงพำนิชย์ 50 50-54 ปี

716 นำง เบ็ญจำ แสงพำนิชย์ 50 50-54 ปี

717 นำง ปนัดดำ  อุ่นแก้ว 51 50-54 ปี

718 นำง ประทีป ปรำสำร 50 50-54 ปี

719 นำง ประนอม หุ่นล ำภู (วัดวังยำง) 50 50-54 ปี

720 นำงสำว ประภำภรณ์  เมอืงรี 50 50-54 ปี

721 นำง ปรำณี  สุขเสิน 51 50-54 ปี

722 นำง ปัญญำ  พินเกตุ 50 50-54 ปี

723 นำงสำว พรพิมล นำคะ 50 50-54 ปี

724 นำง พวงเนียร มั่นระวัง (บ้ำนขุนฝำง) 54 50-54 ปี

725 นำง พิมพ์ใจ  สอนรำช 50 50-54 ปี

726 นำง ภัทรำ  พูลพร 50 50-54 ปี

727 นำงสำว มณี  กำรนุประชำ 51 50-54 ปี

728 นำง มนัทนี แก้วพันยู 53 50-54 ปี

729 นำง รดัใจ กู้เขียว รร.บ้ำนวังถ้ ำ 53 50-54 ปี

730 นำง รตันำ  ปรำบปรำม 51 50-54 ปี

731 นำง รตันำ ดิษฐ์ประชำ รร.หวัวเฉียว 54 50-54 ปี

732 นำง รำตร ี เตจะสรอ้ย 50 50-54 ปี

733 นำง ลัดดำวัลย์ พำจันทร์ 50 50-54 ปี

734 นำง วนิดำ  นิลลิกำ 54 50-54 ปี

735 นำง วนิดำ ทำจ๋อย (บ้ำนขุนฝำง) 51 50-54 ปี

736 นำง วรำรตัน์ อุ่นใจ 52 50-54 ปี

737 นำงสำว วันจันทร ์ ชัยบ ำรงุ 52 50-54 ปี

738 นำง วำสนำ  ฐิตะวรรณ (โรงเรยีนบ้ำนกองโค) 53 50-54 ปี

739 นำง วำสนำ ขีดขิน (มอ่นดินแดง) 50 50-54 ปี

740 นำง วำสนำ ท้ำวอำสำ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 51 50-54 ปี

741 นำง, นำงสำว วำสนำ ฟักสีมว่ง 51 50-54 ปี

742 นำง วิภำ  พลขุนทด 51 50-54 ปี
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743 นำง วิไล  แสงเทียน 53 50-54 ปี

744 นำง วิสำลี  เมอืงศรี 50 50-54 ปี

745 นำง ศรญัญำ  อินยำ 53 50-54 ปี

746 นำง สมจิตร  แก้วตำ 50 50-54 ปี

747 นำงสำว สำธิดำ เพ็งตำ (บ้ำนหนองกวำง) 50 50-54 ปี

748 นำง สำยฝน  เกิดก่อวงศ์ 53 50-54 ปี

749 นำง สำยฝน  นุ่มเมอืง 54 50-54 ปี

750 นำง สำลินี  มงัคลำด 51 50-54 ปี

751 นำงสำว สุกัญญำ มป่ิีน (สพป.อต.1)) 51 50-54 ปี

752 นำงสำว สุกัญญำ แสงกล้ำ (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 51 50-54 ปี

753 นำง สุชำดำ วงษ์วัฒน์ 51 50-54 ปี

754 นำง สุทิน  แก้วรอด 51 50-54 ปี

755 นำง สุธำสินี แดงแมพู่ล 54 50-54 ปี

756 นำง สุธินำ เข็มครฑุ (ท่ำปลำอนุสรณ์ 2) 52 50-54 ปี

757 นำง สุนันท์  เส็งตระกูล 54 50-54 ปี

758 นำง แสงเดือน  วงศ์จินต 52 50-54 ปี

759 นำง อรชร  เต็มจิ๋ว 53 50-54 ปี

760 นำง อรนรนิทร ์ อินเลื่อม 50 50-54 ปี

761 นำงสำว อ ำนวย ศรอีำวุธ 53 50-54 ปี

762 นำง กนกพร ขุดข ำ 59 55-59 ปี

763 นำง กมลชนก   ศรอีรณุ 59 55-59 ปี

764 นำง กฤษณำ  พุทธอินทรำ 57 55-59 ปี

765 นำงสำว กัญญำรตัน์  นำคมลู 56 55-59 ปี

766 นำงสำว กัญญำรตัน์  นำคมลู 57 55-59 ปี

767 นำง กัญญำรตัน์ ค ำจันหอม 59 55-59 ปี

768 นำง กัณทิมำ  เลี้ยงวงษ์ 55 55-59 ปี

769 นำง ก่ิงกำญจน์ ล้อธรรมมำ (ประสำนงำนพ่ีแดง ส่งเสรมิฯ) 57 55-59 ปี

770 นำง กิติมำ  มะโน 59 55-59 ปี

771 นำง จรญูรตัน์ โก๊ะกอย 59 55-59 ปี

772 นำง จันทนำ พูลประดิษฐ์ (สวนหลวงสำธิต) 58 55-59 ปี

773 นำง จันทรเ์พ็ญ  ประทุมบันธ์ 59 55-59 ปี
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774 นำง จำรวุรรณ  จันทรศิ์ริ 56 55-59 ปี

775 นำง จิรวรรณ อ้นสุ่ม 55 55-59 ปี

776 นำง จุฑำมำศ บุญพุ่ม รร.บ้ำนวังถ้ ำ 59 55-59 ปี

777 นำงสำว จุฑำรตัน์ มผีลกิจ 57 55-59 ปี

778 นำงสำว ชญำนิฐ ทัดนุ่ม 58 55-59 ปี

779 นำง ชนมช์ญำณินท์ ขวำนำ (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 57 55-59 ปี

780 นำง ชม  ศักด์ิศิริ 59 55-59 ปี

781 นำง ชูช่อ    เพ็ชรแ์บน 58 55-59 ปี

782 นำง ชูศร ี นุชโพธิ์ (รร.บ้ำนงิว้งำม) 55 55-59 ปี

783 นำง ฐิตำภำ เอกำ 59 55-59 ปี

784 นำง ฐิติมำ หำญประเสรฐิ(สวนหลวงสำธิต) 59 55-59 ปี

785 นำง ณัฏฐ์ชุดำ วงศ์พันธ์ 58 55-59 ปี

786 นำง ณัฐกำนต์ คงกะศรี 58 55-59 ปี

787 นำง ณัฐธิดำ พรมอินทร ์(วัดทุ่งเศรษฐี) 59 55-59 ปี

788 นำง ดวงเดือน  สัญญะ 57 55-59 ปี

789 นำง ดวงนภำ สอนสัมฤทธิ์ 56 55-59 ปี

790 นำง ดุษฎี  กอบก ำ 58 55-59 ปี

791 นำง ตรธีนำ  มมีำ 59 55-59 ปี

792 นำง ตวงรตัน์ ต้ังฐำนำนุศักด์ิ 57 55-59 ปี

793 นำง ทิพย์วรรณ  นิมศิิลป์ 58 55-59 ปี

794 นำง ทิพย์วิมล สุรสอน 56 55-59 ปี

795 นำง ธมนวรรณ ยอดรกัษ์ 58 55-59 ปี

796 นำงสำว ธันยพร ทรดล 58 55-59 ปี

797 นำง นงลักษณ์  สำยกระจ่ำง 58 55-59 ปี

798 นำง นงลักษณ์  สำยกระจ่ำย 58 55-59 ปี

799 นำง นงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุล (วัดวังยำง) 58 55-59 ปี

800 นำง นภำวัน สังเวียนวงษ์ 59 55-59 ปี

801 นำง นฤนำท จรสัศร ี(บ้ำนมว่ง เขต2) 57 55-59 ปี

802 นำง นฤมล  จันทรเ์ส็ง 55 55-59 ปี

803 นำง นฤมล ทองเดชศร ี(วัดวังยำง) 58 55-59 ปี

804 นำง นัฐภรณ์  เพ็งเสงีย่ม 57 55-59 ปี
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805 นำง นันทนำ โพธิ์พงษ์ (วัดวังยำง) 59 55-59 ปี

806 นำง นันทพร  วำรสิสอน 58 55-59 ปี

807 นำง นำงนลิน  คงเกตุ 56 55-59 ปี

808 นำง นำงพวงเพชร กล่ ำใย 55 55-59 ปี

809 นำง นำงวัฒนำ  อ่อนพุทธำ 58 55-59 ปี

810 นำง นิจสิร ิสิทธิยศ (สวนหลวงสำธิต) 56 55-59 ปี

811 นำง นิทรำ  หน่ำยแก้ว 58 55-59 ปี

812 นำง นิลวรรณ พลอำสำ 58 55-59 ปี

813 นำง บังอร  อุปรี 55 55-59 ปี

814 นำง บำนเที่ยว  ยอดค ำ 57 55-59 ปี

815 นำง ประดับ น่ิมมี 56 55-59 ปี

816 นำง ประทีป คงริ 56 55-59 ปี

817 นำงสำว ประภัสสร วงษ์ยอด (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 58 55-59 ปี

818 นำง ประภำ ประกิจ 55 55-59 ปี

819 นำงสำว ปรำณี  ขีปนวัฒนำ 59 55-59 ปี

820 นำง ปรณิดำ  ผุยน้อย 57 55-59 ปี

821 นำง ปรยีำนันท์ ถุงเงนิ 57 55-59 ปี

822 นำง ปัทมำ พำเหมำะ (ชุมชนไกลลำสวิทยำคม เขต2) 57 55-59 ปี

823 นำง ปิลันฎำ สังข์โพธิ์ รร.บ้ำนวังถ้ ำ 57 55-59 ปี

824 นำง ผกำทิพย์ เสรวีัฒน์ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 56 55-59 ปี

825 นำง พรทิพย์  หำญวัฒนำ 55 55-59 ปี

826 นำงสำว พรทิพย์ ค ำแสน 59 55-59 ปี

827 นำง พรธนำ  มุ้งทอง 59 55-59 ปี

828 นำง พวงเพชร กล่ ำใย 55 55-59 ปี

829 นำง พิน เสมำนุกูล 58 55-59 ปี

830 นำงสำว พิมพ์ใจ  มณีนำค 58 55-59 ปี

831 นำง พิมพ์พัฒน์  จันทรร์ตัน์ 59 55-59 ปี

832 นำง เพ็ญแข  อุทธำ 58 55-59 ปี

833 นำง มะลิ เข็มเพ็ชร ์(บ้ำนขุนฝำง) 56 55-59 ปี

834 นำง มำเลียม  ปรำบทอง 58 55-59 ปี

835 นำง มจุรนิทร ์ บุญเรอืง 57 55-59 ปี
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836 นำง รชันีกร  แก้วกูล 58 55-59 ปี

837 นำง รฐัมำ  จำดศรี 59 55-59 ปี

838 นำง รตันำ เหล็กค ำ (เหล่ำป่ำสำ) 56 55-59 ปี

839 นำง ร ำพึง  อ่อนอุระ 55 55-59 ปี

840 นำง รจุิรำ สะโมทำน 58 55-59 ปี

841 นำง เรณู เชิดชมชัย 59 55-59 ปี

842 นำง ลัฐิกำ  ผำบไชย 57 55-59 ปี

843 นำง ล ำดวน  กุลท้วม 59 55-59 ปี

844 นำง ล ำดวน  ดำนะ 58 55-59 ปี

845 นำง ล ำพันธ์ ใจแน่น 58 55-59 ปี

846 นำง วณกร  มะโน 57 55-59 ปี

847 นำง วรำภรณ์   กรรข ำ 55 55-59 ปี

848 นำงสำว วรำภรณ์  แว่นศรทีอง 59 55-59 ปี

849 นำง วันชำติ พงษ์พิชิต 59 55-59 ปี

850 นำง วันรงค์ โพธิเจรญิ (บ้ำนน้ ำไคร)้ 57 55-59 ปี

851 นำง วำสนำ ป้ันจำด  (น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 59 55-59 ปี

852 นำง วิไลลักษณ์ แปงกำรยิำ 59 55-59 ปี

853 นำง ศรวีรรณ ภูนวล 59 55-59 ปี

854 นำง ศรอัีมพร  ทองอ่วม 58 55-59 ปี

855 นำง ศันศนีย์ เฮ้ำปำน 55 55-59 ปี

856 นำงสำว ศิวิไล มณีสุวรรณ 58 55-59 ปี

857 นำง สมเกียรติ  เพ็งถำ 59 55-59 ปี

858 นำง สมใจ  วิจิตรกูล 59 55-59 ปี

859 นำง สมใจ สุรยิะวงค์ 57 55-59 ปี

860 นำงสำว สมพร กะรตัน์ 59 55-59 ปี

861 นำง สะใบทิพย์ ต ำนำนวำลย์ (บ้ำนเหล่ำป่ำสำ) 57 55-59 ปี

862 นำงสำว สัญลักษณ์  สกุลสังขะพิพัฒน์ 55 55-59 ปี

863 นำง สำคร  อุปรี 56 55-59 ปี

864 นำงสำว สำยหยุด โตรตัน์ 55 55-59 ปี

865 นำง ส ำเภำ  อู่ตุ้ม 56 55-59 ปี

866 นำง สุกัญญำ  ไทยปิยะ 58 55-59 ปี
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867 นำง สุกัญญำ  วิรชัชัย 59 55-59 ปี

868 นำงสำว สุขสงำ่  นวลมะ 58 55-59 ปี

869 นำง สุขสม ฤทธิ์แสนตอ 58 55-59 ปี

870 นำง สุธี เอ่ียมกลั่น 59 55-59 ปี

871 นำง สุปรำณี พิชัย 59 55-59 ปี

872 นำง สุพิศ สมศักด์ิ (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 56 55-59 ปี

873 นำง สุภำณี มำซิว (บ้ำนห้วยคอม เขต2) 59 55-59 ปี

874 นำง สุภำพรรณ  สิงห์เทห์ 57 55-59 ปี

875 นำง สุภำรตัน์ กัดมั่น (บ้ำนซ่ำนสำมคัคี) 58 55-59 ปี

876 นำง สุมำลี เภำรอด 59 55-59 ปี

877 นำงสำว สุรำงคณำ สังข์โพธิ์ (บ้ำนน้ ำลอก) 56 55-59 ปี

878 นำง สุรยี์ สุวรรณสำรำรกัษ์ (ชุมชนด่ำนวิทยำ) 57 55-59 ปี

879 นำง สุลลิตำ แก้วสะอำด  (รร.บ้ำนห้วยฉลอง) 55 55-59 ปี

880 นำง สุวรรณำ  ศรวีิค ำ 59 55-59 ปี

881 นำง สุวัชรำ อินทขันตี 55 55-59 ปี

882 นำง เสน่ห์ ประกอบผล (วัดทุ่งเศรษฐี) 59 55-59 ปี

883 นำง เสนอ  นุ่นโฉม 59 55-59 ปี

884 นำง หทัยรตัน์  อ่อนวงค์ 55 55-59 ปี

885 นำง หทัยรตัน์ สำหรำ่ย (น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 56 55-59 ปี

886 นำง หรรษำ ธูปทอง 57 55-59 ปี

887 นำง อรณรนิทร ์ชมพูพล 59 55-59 ปี

888 นำง อรพิน ศรวีรวิทย์ (บ้ำนน้ ำลัดสำมคัคี) 55 55-59 ปี

889 นำง อรสำ พรมฝำย 57 55-59 ปี

890 นำง อรญัญำ ข ำวีระ 55 55-59 ปี

891 นำงสำว อัจฉรำ  เลี้ยงเช้ือ 55 55-59 ปี

892 นำง อัญชลี คันทรง (น้ ำรดิรำษฎรบ์ ำรงุ) 56 55-59 ปี

893 นำงสำว อัมพร นำพันธุ์ 57 55-59 ปี

894 นำง อัมพร ป่ินรตัน์ 59 55-59 ปี

895 นำง อัมพร พันธุ์พิศำลสหกิจ (วัดวังยำง) 59 55-59 ปี

896 นำง อ ำนวย ทองน่วม (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 55 55-59 ปี

897 นำงสำว อ ำพร สีนวนค ำ 57 55-59 ปี
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898 นำง อ ำไพ วังแก้ว (บ้ำนขุนฝำง) 57 55-59 ปี

899 นำง อุไร ดีอุดม 56 55-59 ปี

900 นำง เอมอร อ่อนวัง (ป่ำขนุนเจรญิวิทยำ) 59 55-59 ปี

901 นำง กรรณิกำ  พงศ์วุฒิศักค์ 65 60 ปีข้ึนไป

902 นำงสำว กันยำ  สอนเพ็ง 65 60 ปีข้ึนไป

903 นำงสำว กัลยำ. ลิ้มวงศ์ 60 60 ปีข้ึนไป

904 นำง เกศินี  บัวศรี 60 60 ปีข้ึนไป

905 นำง ค ำม ี จินดำเลิศ 69 60 ปีข้ึนไป

906 นำง จรสัศร ีสุนทรำนนท์ 61 60 ปีข้ึนไป

907 นำง จันทรพ์ร  ศรนีวลอินทร์ 67 60 ปีข้ึนไป

908 นำง จิดำภำ วงค์ ยิ้มใย 62 60 ปีข้ึนไป

909 นำง ชลำลัย บุณย์ศรสีิรไิท 62 60 ปีข้ึนไป

910 นำง ชวนพิศ แสวงรจุิธรรม 61 60 ปีข้ึนไป

911 นำง ตรสีุคนธ์ มั่นแย้ม 68 60 ปีข้ึนไป

912 นำง เตือนจิตร  ไทยเจรญิ 60 60 ปีข้ึนไป

913 นำง ทองใบ  อรณุเพ็ง 81 60 ปีข้ึนไป

914 นำง ธัญลักษณ์  พบรม่เย็น 60 60 ปีข้ึนไป

915 นำง บุหงำ ไชยสมบูรณ์ 60 60 ปีข้ึนไป

916 นำง ปภษร ดิษบรรจง (บ้ำนห้วยครัง่) 63 60 ปีข้ึนไป

917 นำง ปัญญำ   สอนหว่ำง 61 60 ปีข้ึนไป

918 นำง ปำนทอง  ปัญญำเดช 62 60 ปีข้ึนไป

919 นำง พรทิพย์  มั่นยวน 62 60 ปีข้ึนไป

920 นำง พัชร ีปัญชะนะ (ชุมชนเมอืงปำกฝำง) 60 60 ปีข้ึนไป

921 นำง พิกุลทอง สุภำกำย 60 60 ปีข้ึนไป

922 นำง พิมพ์ใจ  อ่อนวงษ์ 60 60 ปีข้ึนไป

923 นำง เพชรำ  นิโรจน์ 60 60 ปีข้ึนไป

924 นำง มนัญชยำ  สุขมลู 64 60 ปีข้ึนไป

925 นำงสำว มำลินี  ชัยเนตร 61 60 ปีข้ึนไป

926 นำงสำว ยุพำ ปำนขำว 65 60 ปีข้ึนไป

927 นำง รญัจวน  เช้ือค ำ 65 60 ปีข้ึนไป

928 นำง เรณู   เขียวอ่อน 64 60 ปีข้ึนไป
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929 นำง ลัดดำ ทะนันไชย (ไผ่ใหญ่เกษตรกรอุปถัมภ์) 61 60 ปีข้ึนไป

930 นำง วรำลักษณ์  พิชญวิวัฒน์ 65 60 ปีข้ึนไป

931 นำง วิชำดำ   ชำบำง 61 60 ปีข้ึนไป

932 นำง วิทูล จันทรเ์ส็ง 64 60 ปีข้ึนไป

933 นำง วินดำ  อุปธำรปรชีำ 64 60 ปีข้ึนไป

934 นำง วินิชำ กอบแก้ว 69 60 ปีข้ึนไป

935 นำง ศุภรตัน์  นำมวงศ์ 63 60 ปีข้ึนไป

936 นำง ศุภวรรณ  ต้ังศรสีุข 68 60 ปีข้ึนไป

937 นำง สกุณำ  นพศิริ 64 60 ปีข้ึนไป

938 นำง สมพร  แก้วประสงค์ 61 60 ปีข้ึนไป

939 นำง สมพิศ  แช่มช้อย 60 60 ปีข้ึนไป

940 นำง สมศร ี ศิรวิรรณ 65 60 ปีข้ึนไป

941 นำง สมหมำย  ทำรตัน์ 63 60 ปีข้ึนไป

942 นำง สิรนัินท์  ศักด์ิประเสรฐิ 60 60 ปีข้ึนไป

943 นำง สุนทร  ทั่งมั่งมี 63 60 ปีข้ึนไป

944 นำง สุภิอร  ใจวำษ์ 62 60 ปีข้ึนไป

945 นำง สุวรรณำ  ศรเีพ็ง 66 60 ปีข้ึนไป

946 นำง สุสี  เมอืงตุ้ม 60 60 ปีข้ึนไป

947 นำง หวำน  มเีที่ยง 72 60 ปีข้ึนไป

948 นำง อมรรตัน์ สุพัฒน์(จรสัศิลป์) 63 60 ปีข้ึนไป

949 นำงสำว อัญชสี  อยู่สุขสวัสด์ิ 68 60 ปีข้ึนไป

950 นำง อัมพร  พรมฝำย 65 60 ปีข้ึนไป
951 นำง อุทุมพร ศรสีำ 62 60 ปีข้ึนไป
952 นำง อุบล  อินหมอ่ม 63 60 ปีข้ึนไป


