
ที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่งในชมรม
๑ นาย ประวิทย์  เสรีขจรจารุ ประธาน
๒ นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์ รองประธาน
๓ นางนภาผ่อง  แสนทวีสุข คณะท างาน
๔ นางเสาวนีย์  บุพตา คณะท างาน
๕ นางสาว นวรัตน์  อุดมหอม คณะท างาน
๖ นาย สนั่น  เทียนทอง คณะท างาน
๗ นาง วัธนี  อินยาพงษ์ คณะท างาน
๘ นาง สมจันทร์  บัวเขียว คณะท างาน
๙ นาง พนิดา  ศรีส าราญ คณะท างาน

๑๐ นาย ณรงค์กฤษฏิ ์ พลค า คณะท างาน
๑๑ นาย เด่นชัย  ดอกพอง คณะท างาน
๑๒ นาง กาญจนา  นามบุตรดี คณะท างาน
๑๓ นาย สุริยันต์  ไพเต้ีย คณะท างาน
๑๔ นาง มะลิวาส  สุทธิพันธ์ คณะท างาน
๑๕ นาง ศลิษา  ตัณฑกูล คณะท างาน
๑๖ นาง โชติยา  ศิลาภา คณะท างาน
๑๗ นาง นพนิต  เหล่าแค คณะท างาน
๑๘ นาง พัชรา  วงศ์หมั้น คณะท างาน
๑๙ นาย วรรณสิงห์  ธนาพงษ์วิศาล คณะท างาน
๒๐ นาง สายยนต์  รัตนา คณะท างาน
๒๑ นาง ปิยดา  สอนพูด คณะท างาน
๒๒ นาง ชื่นจิต  ชาญจิตร คณะท างาน
๒๓ นาง ธัญรัศมิ์  เกตุวงษา คณะท างาน
๒๔ นาง อังคณาลักษณ์  แสวงดี คณะท างาน
๒๕ นาง ภัทราพร  อนุสรณ์ คณะท างาน
๒๖ นาง จุฑามาศ  อานไธสง คณะท างาน
๒๗ นาย นพพร  สุทธิพันธ์ คณะท างาน
๒๘ นาย ยุทธนา  อินทนนท์ คณะท างาน
๒๙ นาง ชโยมนต์  ดอกพอง คณะท างาน
๓๐ นาง ชยิสรา  ค าแสน คณะท างาน
๓๑ นางสาว สุธาสินี  สืบสนธ์ คณะท างาน
๓๒ นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์ คณะท างาน

รำยชื่อสมำชกิ  ชมรม  “ขขุนัธ์  STRONG”



๓๓ นาง สุนันทินี  บุญรอต คณะท างาน
๓๔ นางกฤษตยา  จันทน์เทศ สมาชิก
๓๕ นาง ประยูรวรรณ  คัมภิรา สมาชิก
๓๖ นาง สมใจ  ทองมนต์ สมาชิก
๓๗ นาง ประทีป  มากนวล สมาชิก
๓๘ นาย พงษ์ศักด์ิ  วรวิรัช สมาชิก
๓๙ นาง อ าภา  ทวีพันธ์ สมาชิก
๔๐ นาง ภัชราพร  โคกกลาง สมาชิก
๔๑ นาย สัตยา  หิรัญประเสริฐกุล สมาชิก
๔๒ นาง รัชกร  วารินทร์ สมาชิก
๔๓ นาง บุญหนา  สว่างภพ สมาชิก
๔๔ นาง บุศราคัม  โพธิง์าม สมาชิก
๔๕ นาง เพลินจิตร  สิทธิสงค์ สมาชิก
๔๖ นาง วิภานันท์  ทันวัน สมาชิก
๔๗ นางสาว เสาวภา  ศรีแก้ว สมาชิก
๔๘ นาง สุนันทา  ศรีกุล สมาชิก
๔๙ นาง เสาวนีย์  ทองผิว สมาชิก
๕๐ นาง สุมาลี  ศรีสุภาพ สมาชิก
๕๑ นางสาว ณัฎฐ์ชุดา  รุ่งโรจน์บวรกิจ สมาชิก
๕๒ นาง กนกวรรณ  บาตรโพธินันท์ สมาชิก
๕๓ นาง จิราภรณ์  พิมพ์แก้ว สมาชิก
๕๔ นาง รัตนา  อุตสาหะ สมาชิก
๕๕ นาง รมิดา  พันธ์ภักดี สมาชิก
๕๖ นาง อัศวินี  มีแสง สมาชิก
๕๗ นาง กานต์รวี  ศรีวัฒนะเลิศ สมาชิก
๕๘ นางสาว นราธร  ไชยงาม สมาชิก
๕๙ นางสาว ชนกนาถ  ค าบุธีรโชติ สมาชิก
๖๐ นาง อ าไพร  บรรลังค์ สมาชิก
๖๑ นาย ศรานนท์  วรรณวงษ์ สมาชิก
๖๒ นาง แววปราชญ์  ซ่อนกล่ิน สมาชิก
๖๓ นางสาว สายใจ  ศาลาสุข สมาชิก
๖๔ นางสาว ศันสนีย์  สตารัตน์ สมาชิก
๖๕ นางสาว กัลยา  วงศ์วาน สมาชิก
๖๖ นาง ปัณฑารีย์  อุ่มค า สมาชิก



๖๗ นาง ศิริปทุม  เพชรล้วน สมาชิก
๖๘ นาย บุญทิต  อสิพงษ์ สมาชิก
๖๙ นางสาว สุปราณี  สุวันที สมาชิก
๗๐ นาง ไขนภา  จันทะหิน สมาชิก
๗๑ นาง เสาวภา  ทองศรี สมาชิก
๗๒ นาง ลภัสรดา  คันธชาติ สมาชิก
๗๓ นาง อริยะ  ช่างท า สมาชิก
๗๔ นาง จันทร์สุดา  มะณี สมาชิก
๗๕ นาง ดวงนภา  สีหะวงษ์ สมาชิก
๗๖ นาง กุลชญา  พันธ์แก่น สมาชิก
๗๗ นาง พัทธยา  เอกสุข สมาชิก
๗๘ นาง นุชจรี  สุขดี สมาชิก
๗๙ นางสาว พรรณทิพ  แสงสว่าง สมาชิก
๘๐ นาง สายชล  บุตรวงษ์ สมาชิก
๘๑ นาย ไพฑูรย์  ธรรมบรรเทิง สมาชิก
๘๒ นาง ฉัตรนภา  ไกรวิเศษ สมาชิก
๘๓ นางสาว พรปวีณ์  พลภักดี สมาชิก
๘๔ นาย ชินพัทธ์  ธนกาญจน์ สมาชิก
๘๕ นางสาว ภณิตา(รัตนา)  เจริญวรเกษม(ไกรวิเศษ) สมาชิก
๘๖ นางสาว ภัทรกานต์  บุญรังศรี สมาชิก
๘๗ นางสาว อัณณ์ศรา  ชิณโชติ สมาชิก
๘๘ นางสาว มาลัย  ศิลารัตน์ สมาชิก
๘๙ นางสาว นงค์ลักษ์  เบิกบาน สมาชิก
๙๐ นาย แทนพร  เลิศวงษ์ไพศาล สมาชิก
๙๑ นางสาว ภัทร์สุดา  บุญเย็น สมาชิก
๙๒ นาย รณชัย  ชมเมือง สมาชิก
๙๓ นางสาว ประภาพร  ศรีชัยบาล สมาชิก
๙๔ นางสาว ปฐมาวดี  บุญตระการ สมาชิก
๙๕ นางสาว วรางคณา  แสนสุข สมาชิก
๙๖ นาง สุภัทรา  สีสมบา สมาชิก
๙๗ นาย ทรงวิทย์  อินธิปัญญา สมาชิก
๙๘ นาย อิทธิศักด์ิ  เมธพร้อมพงษ์ สมาชิก
๙๙ นาง พิชญาดา  นวลสาย สมาชิก

๑๐๐ นาง ธันยพร  คนยืน สมาชิก



๑๐๑ นางสาว นิภาพร  พันธ์งาม สมาชิก
๑๐๒ นาย ธัญรักษ์  ปูเ่มือง สมาชิก
๑๐๓ นางสาว ศรีวตาภรณ์  ธรรมคุณ สมาชิก
๑๐๔ นาย ชัชพงศ์  ทองภา สมาชิก
๑๐๕ นางสาว สุภารัตน์  ศรีลาชัย สมาชิก
๑๐๖ นางสาว กิตติญากาญจน(์สมประงค์)  สุคะตะ สมาชิก
๑๐๗ นาย ณรงค์ฤทธิ ์ ดัชถุยาวัตร สมาชิก
๑๐๘ นางสาว ปวีณา  สมหวัง สมาชิก
๑๐๙ นาย สุรพงศ์  สายเนตร สมาชิก
๑๑๐ นาย สมบัติ  อ่อนค า สมาชิก
๑๑๑ นาย ภราดร  ประชุมฉลาด สมาชิก
๑๑๒ นาย นรากรณ์  ปัญญา สมาชิก
๑๑๓ นาย ไพจิตร  ธรรมบรรเทิง สมาชิก
๑๑๔ นาย บวรพิพัฒน์  ค าภูพูล สมาชิก
๑๑๕ นางสาว วัลลี  ปรือปรัง สมาชิก
๑๑๖ นางสาว ชลธิยา  สายเนตร สมาชิก
๑๑๗ นางสาว ณัฏฐกานต์  ใจมี สมาชิก
๑๑๘ นาย โกศล  อินยาพงษ์ สมาชิก
๑๑๙ นางสาว เบญจวรรณ  สายเนตร สมาชิก
๑๒๐ นางสาว พรพิมล  ดวงใจ สมาชิก
๑๒๑ นางสาว น้ าฝน  เพ็งแจ่ม สมาชิก
๑๒๒ นาง ณัฏฐ์พัชร์  สถานพงษ์ สมาชิก
๑๒๓ นาย พลเลิศ  พงษ์สุวรรณ สมาชิก
๑๒๔ นาย วิลัย  นรสิงห์ สมาชิก
๑๒๕ นางสาว ปนัยดา  แก้วเกล้า สมาชิก
๑๒๖ นางสาว รสสุคนธ์  รัตนก าพล สมาชิก
๑๒๗ นาย พิทักษ์  บุญใบ สมาชิก
๑๒๘ นางสาว จารุยา  จงหาญ สมาชิก
๑๒๙ นาย ประพันธ์  ดีใจ สมาชิก
๑๓๐ นาง สุนันทา  บุญเลิศ สมาชิก
๑๓๑ นางาสาว ณัตติยาภรณ์  ล้ิมสวัสด์ิ สมาชิก
๑๓๒ นาย อานนท์  แสงเนตร์ สมาชิก
๑๓๓ นางสาว พัฒน์นรี  จันทิพย์ สมาชิก
๑๓๔ นาย นิวัฒนะ  ไตรยสุทธิ์ สมาชิก



๑๓๕ นาย บุญเรน  ศรีดาชาติ สมาชิก
๑๓๖ นาย ชาญณุวัตร  พันธุชาติ สมาชิก
๑๓๗ นางสาว วิไลลักษณ์  พลค า สมาชิก
๑๓๘ นางสาว สุภาพร  มากนวล สมาชิก
๑๓๙ นาย สุริยา  จันภักดี สมาชิก
๑๔๐ นางสาว สุพรรษา  บุญนะรา สมาชิก
๑๔๑ นาย กธาวุฒิ  ยืนนาน สมาชิก
๑๔๒ นาย สุภาพ  พลแก้ว สมาชิก
๑๔๓ นาย คมกฤษ  พงษ์สุวรรณ สมาชิก
๑๔๔ นางสาว อนุชิดา  ใจแจ้ง สมาชิก
๑๔๕ นางสาว รัตนาภรณ์  เนาวรัตน์ สมาชิก
๑๔๖ นางสาว ธิดารัตน์  บุตะเคียน สมาชิก
๑๔๗ นาย ขวัญชัย  ตุมตัง สมาชิก
๑๔๘ นาย รัฐติพงษ์  ตะเคียนเกล้ียง สมาชิก
๑๔๙ นาย ฉัตรถพล  แก้วใสย์ สมาชิก
๑๕๐ นาย ฐากูร  หมู่มาก สมาชิก
๑๕๑ นางสาว ชุติญา  กิตติอัมพรวงษ์ สมาชิก
๑๕๒ นาย ธรรมรัตน์  ใจดี สมาชิก
๑๕๓ นาย ธีระยุทธ  โพธิม์ูล สมาชิก
๑๕๔ นางสาว บรรจบ  ทองอินทร์ สมาชิก
๑๕๕ นาย นพคุณ  เทพแสง สมาชิก
๑๕๖ นาย ณัฐวุฒิ  สุรพล สมาชิก
๑๕๗ นางสาว สุดใจ  แพงมาก สมาชิก
๑๕๘ นางสาว ศศิมาภรณ์  สุสดี สมาชิก
๑๕๙ นางสาว วาสินี  แสนอูบ สมาชิก
๑๖๐ นางสาว เสาวลักษณ์  เสาทอง สมาชิก
๑๖๑ นาย อดิศร  บุญขาว สมาชิก
๑๖๒ นางสาว นลินี  กระโพธิ์ สมาชิก
๑๖๓ นาย หัสชัย  พลภักดี สมาชิก
๑๖๔ นางสาว จันทิมา  วงษ์ขันธ์ สมาชิก
๑๖๕ นางสาว ชุดาวรรณ  สาระภูมิ สมาชิก
๑๖๖ นาย ยงยุทธ  เตียนจันทึก สมาชิก
๑๖๗ นางสาว จิรภา  วงษ์วิลา สมาชิก
๑๖๘ นาง ปาริชาติ  แพงมาก สมาชิก



๑๖๙ นาง สาคร  จ าปาโคกกรวด สมาชิก
๑๗๐ นาย ถวิล  ศรีมาศ สมาชิก
๑๗๑ นาง อนุชฑิตา  ศรีมงคล สมาชิก
๑๗๒ นาง วิชุดา  ถนอมศรี สมาชิก
๑๗๓ นาง ค าปอง  สอนสระคู สมาชิก
๑๗๔ นางสาว สุชาดา  พวงมาลี สมาชิก
๑๗๕ นาง นิภาพร  อินทร์วัน สมาชิก
๑๗๖ นางสาว นลวรรณ  ปัญหา สมาชิก
๑๗๗ นาย ศาสตรา  สมพงษ์ สมาชิก
๑๗๘ นาย ยุทธนา  หิตะชาติ สมาชิก
๑๗๙ นาย กฤษดา  สถานพงษ์ สมาชิก
๑๘๐ นาย คงฤทธิ ์ ผาสุข สมาชิก
๑๘๑ นาย ชโยธรณ์  คันธชาติ สมาชิก
๑๘๒ นาย สมาน  เพ็ชล้วน สมาชิก
๑๘๓ นาย สุเหมือนรัตน์  สุขกาย สมาชิก
๑๘๔ นาย ศาสตรา  สว่างภพ สมาชิก
๑๘๕ นาง อุไร  อัมลา สมาชิก
๑๘๖ นาย ประเทือง  ศรีลาชัย สมาชิก
๑๘๗ นาง เยี่ยม  ศรีจักร์ สมาชิก
๑๘๘ นางสาว วนิช  กตัญญุตาวงศ์ สมาชิก
๑๘๙ นาง พัทธนันท์  ลัดดากลม สมาชิก
๑๙๐ นาง รัชนี  ปารมี สมาชิก
๑๙๑ นาย สืบสิทธิ ์ ค าแสน สมาชิก
๑๙๒ นาย สมชาย  ชะรุมรัมย์ สมาชิก
๑๙๓ นาย มูน  แพงมาก สมาชิก
๑๙๔ นาง พัชริญา  บุญเกิด สมาชิก
๑๙๕ นาย ครรชิต  สายแก้ว สมาชิก
๑๙๖ นางสาว นงพงา  ดีผิว สมาชิก
๑๙๗ นาย พิพัฒน์  ปัญญาวชิรากุล สมาชิก
๑๙๘ นาย มนต์ชัย  พรมศักด์ิ สมาชิก
๑๙๙ นาง อุบลศรี  เพ็ชล้วน สมาชิก
๒๐๐ นางสาว กมลญาณินี  จันทร์สว่าง สมาชิก
๒๐๑ นาย ชัยญา  ผาธรรม สมาชิก
๒๐๒ นาย ทินกร  พัฒโท สมาชิก



๒๐๓ นางสาว นิจิตรา  กตัญญุตาวงศ์ สมาชิก
๒๐๔ นาย อุทัย  ขันคูณ สมาชิก
๒๐๕ นาย บวรกฤษฎิ ์ แก้วกัณหา สมาชิก
๒๐๖ นาง กรกัญญาจิตรสินี  พลาดอินทร์ สมาชิก
๒๐๗ นาย สันติ  รมไธสง สมาชิก
๒๐๘ นาย จักรพนธ์  อ าพันธ์ สมาชิก
๒๐๙ นางสาว สุวรรณี  ตองอบ สมาชิก
๒๑๐ นาย เสง่ียม  เพ็ญจันทร์ สมาชิก
๒๑๑ นาย ประดิษฐ  ชนะวงษา สมาชิก
๒๑๒ นาย ภูษิต  สถานพงษ์ สมาชิก
๒๑๓ นาย ธนกร  ชื่นจิตร สมาชิก
๒๑๔ นาย เอียม  ดวงอินทร์ สมาชิก
๒๑๕ นาย ศุภรานนท์  บุญขาว สมาชิก
๒๑๖ นาย เกษมศักด์ิ  สถานพงษ์ สมาชิก
๒๑๗ นางสาว เทพนิมิตร  พลหาญ สมาชิก
๒๑๘ นาย อนุวัฒน์  อินทนนท์ สมาชิก
๒๑๙ นางสาว สุภาวดี  บุตรมาลา สมาชิก
๒๒๐ นางสาว ณภัทรชา  กุลวงษ์ สมาชิก
๒๒๑ นาย ธนูศร  บุญจูง สมาชิก
๒๒๒ นาย บุญรัก  สีหะวงษ์ สมาชิก
๒๒๓ นาย อุเทน  บุญมา สมาชิก
๒๒๔ นาย เรวัต  สุขดี สมาชิก
๒๒๕ นาย ณัฎฐพล  ปรางมาศ สมาชิก
๒๒๖ นาย สิทธิพงษ์  ยงกุล สมาชิก
๒๒๗ นาย โอรส  ดวงใจ สมาชิก
๒๒๘ นาย พรชัย  สัปทนต์ สมาชิก
๒๒๙ นาง พวงผกา  บุตะเคียน สมาชิก
๒๓๐ นางสาว ดวงหทัย  ศรีลาชัย สมาชิก
๒๓๑ นางสาว นงลักษ์  ใจดี สมาชิก
๒๓๒ นาง วิภาวรรณ  สุดแสวง สมาชิก
๒๓๓ นาย สุระเพชร  สัมดี สมาชิก
๒๓๔ นาย สนั่น  ค ามั่น สมาชิก
๒๓๕ นางสาว นิยม  รสหอม สมาชิก
๒๓๖ นาย บรรดิษฐ  เชิญรัมย์ สมาชิก



๒๓๗ นางสาว กรวรรณ  ลอทอง สมาชิก
๒๓๘ นางสาว นันทิยา  เทพแสง สมาชิก
๒๓๙ นาย ช่วงโชติ  จันทร์ทอง สมาชิก
๒๔๐ นางสาว จารุวรรณ  ถนอม สมาชิก
๒๔๑ นางสาว กรรณิกา  แสงลอย สมาชิก
๒๔๒ นางสาว วริศรา  วงษ์ขันธ์ สมาชิก
๒๔๓ นาย สุทธิพันธ์  แสงเนตร์ สมาชิก
๒๔๔ นาง กรณ์ณภัสสร์  ศรีสมบัติ สมาชิก
๒๔๕ นาย ธนัฐ  สารีบุตร สมาชิก
๒๔๖ นาย ศักด์ิดา  กุลวงษ์ สมาชิก
๒๔๗ นาย เชิดชัย  คงราช สมาชิก
๒๔๘ นาย ทรงชัย  การะเกด สมาชิก
๒๔๙ นาย เกียรติศักด์ิ  ถนอม สมาชิก
๒๕๐ นางสาว กนกวรรณ  วงษ์วาน สมาชิก
๒๕๑ นาย ทวี  แพงไธสง สมาชิก
๒๕๒ นาย ณัฐนันท์  คนยืน สมาชิก
๒๕๓ นาย ชยพล  ใจโปร์ สมาชิก
๒๕๔ นาย พรพจน์  ศรีลาชัย สมาชิก
๒๕๕ นาย ณัฏฐชัย  มโนมัย สมาชิก
๒๕๖ นางสาว แสงอรุณ  ศรีพิพัฒน์ สมาชิก
๒๕๗ นาย วรวัช  ศรีสมบัติ สมาชิก
๒๕๘ นาย สุทิต  พิมาไทย สมาชิก
๒๕๙ นาย สุกิจ  บุญขาว สมาชิก
๒๖๐ นางสาว จิราวรรณ  ค าศรี สมาชิก
๒๖๑ นาย กิตติ  ศรีดาชาติ สมาชิก
๒๖๒ นาย พีรศักด์ิ  พิมโคตร สมาชิก
๒๖๓ นาย องอาจ  อัมลา สมาชิก
๒๖๔ นาง เทียน  เจริญจิตร สมาชิก
๒๖๕ นางสาว มลัยทิพย์  เจริญจิตร สมาชิก
๒๖๖ นาง รวงทอง  นนตพันธ์ สมาชิก
๒๖๗ นาง สมพิศ  พรมชาติ สมาชิก
๒๖๘ นาย สมจิตร  มากนวน สมาชิก
๒๖๙ นางสาว ภรณ์ณภัส  ธนพัชร์ทิพบ ารุง สมาชิก
๒๗๐ นาง ธนัญญา  ปรางมาศ สมาชิก



๒๗๑ นาง พรพิมล  แสงเนตร์ สมาชิก
๒๗๒ นางสาว จิรัฏฐ์  ไพรบึง สมาชิก
๒๗๓ นาง สุจินต์  สิทธิศร สมาชิก
๒๗๔ นางสาว พยอม  ไชยโพธ์ สมาชิก
๒๗๕ นางสาว เพ็ญศิริ  ผกา สมาชิก
๒๗๖ นางสาว อรพรรณ  ประดับศรี สมาชิก
๒๗๗ นาย ทรงเกียรติ  บุตรดาห์ สมาชิก
๒๗๘ นาง อมรรัตน์  รักษากิจ สมาชิก
๒๗๙ นาง รัตนา  อุปมา สมาชิก
๒๘๐ นางสาว แจ๋ว  แพงมาก สมาชิก
๒๘๑ นาง สุนทร  รัตนพันธ์ สมาชิก
๒๘๒ นาย ประพงษ์  ใจสุระ สมาชิก
๒๘๓ นางสาว ศิริภา  สิงหะ สมาชิก
๒๘๔ นางสาว จิราภรณ์  บุญขาว สมาชิก
๒๘๕ นาง สว่าง  ศรีลาชัย สมาชิก
๒๘๖ นาย สมบัติ  เพชรศรีทอง สมาชิก
๒๘๗ นาย มานะ  ดวงธนู สมาชิก
๒๘๘ นาย บุญเทือง  ใจมนต์ สมาชิก
๒๘๙ นาย เอนก  บุญขาว สมาชิก
๒๙๐ นาย สุพัฒน์  สมพันธ์ สมาชิก
๒๙๑ นาย ประสิทธิ ์ แสงทอง สมาชิก
๒๙๒ นาย สุทธิกรณ์  บุญขาว สมาชิก
๒๙๓ นาย จรูญศักด์ิ  บุญขาว สมาชิก
๒๙๔ นาย สมชาย  บุญขาว สมาชิก
๒๙๕ นาย กฤษณพล  ศรศรี สมาชิก
๒๙๖ นาย จิรพงษ์  บุญขาว สมาชิก
๒๙๗ นางสาว บังอร  ศิริจันดา สมาชิก
๒๙๘ นาย จักรกริช  ต้ังสกุล สมาชิก
๒๙๙ นาง พัชรินทร์  สุนทร สมาชิก
๓๐๐ นางสาว ลลิตา  ขวาน้ าค า สมาชิก
๓๐๑ นางสาว ภิตะวัน  พิมพ์พร สมาชิก
๓๐๒ นางสาว วิลาวรรณ  บุตะเคียน สมาชิก
๓๐๓ นาย ทองคูณ  น้อยมั่น สมาชิก
๓๐๔ นาย แสวงชัย  มีแสง สมาชิก



๓๐๕ นาง จิตตรากรณ์  เสนาะ สมาชิก
๓๐๖ นาย เฉลิมชัย  จันทอง สมาชิก
๓๐๗ นางสาว สุจี  อ่อนค า สมาชิก
๓๐๘ นาง ณัฐกร  เลิศศรี สมาชิก
๓๐๙ นาง สุริวรรณ  เลิศล้ า สมาชิก
๓๑๐ นางสาว วิรารัตน์  โพธิช์าติปาน สมาชิก
๓๑๑ นางสาว นัฐทิตา  ดอกพอง สมาชิก
๓๑๒ นาง บุหลัน  บัวมาศ สมาชิก
๓๑๓ นางสาว เกื้อกูล  โสริยาตร สมาชิก
๓๑๔ นางสาว นิชานันท์  ใชยมาศ สมาชิก
๓๑๕ นางสาว ภาวรรณ  ใจนวน สมาชิก
๓๑๖ นาง อัจฉริยาภรณ์  นนทะพันธ์ สมาชิก
๓๑๗ นาง เมตตา  ใจโปร์ สมาชิก
๓๑๘ นางสาว วิรันตรี  นัยนิตย์ สมาชิก
๓๑๙ นางสาว จันทร์เพ็ญ  รับรอง สมาชิก
๓๒๐ นางสาว อรวรรณ  ตะเคียนศก สมาชิก
๓๒๑ นางสาว ทวิกา  รสสุพล สมาชิก
๓๒๒ นาง ธีรดา  แซ่จึง สมาชิก
๓๒๓ นาง รุ่งฤดี  สว่างภพ สมาชิก
๓๒๔ นางสาว วชิราภรณ์  ตุลยเสวี สมาชิก
๓๒๕ นาง มัตติกาญจน์  ธนกาญจน์ สมาชิก
๓๒๖ นาย ธนินท์รัฐ  บุญใส สมาชิก
๓๒๗ นาง ทริกาญจน์  ยศวิจิตร สมาชิก
๓๒๘ นาง พรนิดา  นางวงศ์ สมาชิก
๓๒๙ นาง แรมจันทร์  จันทรารินทร์ สมาชิก
๓๓๐ นางสาว วรนาฎ  วุฒิเป็ก สมาชิก
๓๓๑ นางสาว วิภาพร  เทศขันธ์ สมาชิก
๓๓๒ นางสาว วิสุธาสินี  เทพแสง สมาชิก
๓๓๓ นางสาว ศิรินันท์  ใจนวน สมาชิก
๓๓๔ นาง รัตนาภรณ์  อภัยสม สมาชิก
๓๓๕ นางสาว พรพิมล  สาระโท สมาชิก
๓๓๖ นางสาว นพมาศ  รัตนพันธ์ สมาชิก
๓๓๗ นางสาว เปรมจิต  สิงหร สมาชิก
๓๓๘ นาง วรัญชยา  เดชตระกูล สมาชิก



๓๓๙ นางสาว วรัญช์ธิตา  จิรสิริโภคิน สมาชิก
๓๔๐ นางสาว ทิพญานี  ช าบุญมี สมาชิก
๓๔๑ นาง มัทรี  ศรีสวัสด์ิ สมาชิก
๓๔๒ นาย วัชรพงษ์  ศรีจักร์ สมาชิก
๓๔๓ นาย จีระวัฒน์  มาลี สมาชิก
๓๔๔ นาง สมใจ  สุคนธจินดา สมาชิก
๓๔๕ นาย ณรงค์ชัย  คัมภิรา สมาชิก
๓๔๖ นาง ลลิดา  สารีบุตร สมาชิก
๓๔๗ นางสาว ชนิตร์นันท์  พัฒนาอนุสรณ์ สมาชิก
๓๔๘ นางสาว ปาฏิหาริย์  รุ้งแก้ว สมาชิก
๓๔๙ นางสาว ธัญญา  อาจภักดี สมาชิก
๓๕๐ นางสาว เจนเนตร  กฤชทับทอง สมาชิก
๓๕๑ นางสาว ภัทรพร  ศรีจักร์ สมาชิก
๓๕๒ นางสาว สลิลทิพย์  จันทร์โสภา สมาชิก
๓๕๓ นาง อลิษา  สมรัตน์ สมาชิก
๓๕๔ นางสาว มีนา  บุญพามา สมาชิก
๓๕๕ นางสาว สุนันทา  อุตมาน สมาชิก
๓๕๖ นางสาว นพนิต  จันหอม สมาชิก
๓๕๗ นางสาว วิราภรณ์  ดวงมณี สมาชิก
๓๕๘ นางสาว รุจิรา  ถานุ สมาชิก
๓๕๙ นางสาว เย็นนภา  บุญขาว สมาชิก
๓๖๐ นางสาว รัชดาภรณ์  ฉิมพินิจ สมาชิก
๓๖๑ นาย อรรฆพล  แสงค า สมาชิก
๓๖๒ นางสาว อรณี  มูลจัด สมาชิก
๓๖๓ นางสาว กัลยาณี  ใจดี สมาชิก
๓๖๔ นางสาว ปทุมทิพย์  สมคณะ สมาชิก
๓๖๕ นาย รังสิมันต์  วงษา สมาชิก
๓๖๖ นางสาว ชนิษฐา  ถนอมศรี สมาชิก
๓๖๗ นางสาว เบญจวรรณ  ทันเกตุ สมาชิก
๓๖๘ นาง สุภาพร  ขัดสี สมาชิก
๓๖๙ นางสาว ปิน่ทอง  พัวพิทยาเลิศ สมาชิก
๓๗๐ นางสาว ณิชกานต์  ศุขแจ้ง สมาชิก
๓๗๑ นางสาว สินีนาถ  แสงงาม สมาชิก
๓๗๒ นางสาว รัชนีกร  พิมศร สมาชิก



๓๗๓ นาง กองทรัพย์  ทองอินทร์ สมาชิก
๓๗๔ นางสาว กิตติยา  แสนทวีสุข สมาชิก
๓๗๕ นางสาว ช่อฟ้า  มนทอง สมาชิก
๓๗๖ นางสาว สุภาวดี  ปราบสกุล สมาชิก
๓๗๗ นาย ชญาธนุส  เซ้ียมกั้ง สมาชิก
๓๗๘ นางสาว รัมณียา  หล้าค า สมาชิก
๓๗๙ นางสาว กมลเนตร  สว่างภพ สมาชิก
๓๘๐ นางสาว ญาณีรัตน์  โยธะกา สมาชิก
๓๘๑ นางสาว ดารุณี  มูลดับ สมาชิก
๓๘๒ นางสาว ศรีสุดา  ชวดพงษ์ สมาชิก
๓๘๓ นางสาว อรวรรณ  ศรีแก้ว สมาชิก
๓๘๔ นาง ปัญญาพร  แสงบุญ สมาชิก
๓๘๕ นางสาว นัทศิมา  จันเทียม สมาชิก
๓๘๖ นางสาว สุนิษา  สิทธิศร สมาชิก
๓๘๗ นาง ดวงฤดี  บัวเขียว สมาชิก
๓๘๘ นางสาว ณัฐกุล  สุภารัตน์ สมาชิก
๓๘๙ นาง สุภาพร  บุญตา สมาชิก
๓๙๐ นางสาว กัญญาณัฐ  แสนสุภา สมาชิก
๓๙๑ นางสาว ศิรษา  ครบสุวรรณ สมาชิก
๓๙๒ นางสาว พิชญา  สุตะพันธ์ สมาชิก
๓๙๓ นางสาว พิชญ์สินี  สอนหอม สมาชิก
๓๙๔ นางสาว รัตนาภรณ์  ผมหอม สมาชิก
๓๙๕ นางสาว ฐิมากูล  บุญสาร สมาชิก
๓๙๖ นางสาว กมลชนก  นิลเพชร สมาชิก
๓๙๗ นางสาว อรทัย  พรมแพน สมาชิก
๓๙๘ นางสาว ฐิติมา  ไชยชาญ สมาชิก
๓๙๙ นางสาว พรชิตา  พูลทา สมาชิก
๔๐๐ นางสาว สวรรยา  เกษศิริ สมาชิก
๔๐๑ นางสาว ธิชานันท์  เตารัตน์ สมาชิก
๔๐๒ นางสาว รัชดา  สาระชาติ สมาชิก
๔๐๓ นางสาว กัลยาณี  พันธุค์ า สมาชิก
๔๐๔ นางสาว พนิตา  สิทธิศร สมาชิก
๔๐๕ นาย อนพัทธ์  ชูสิทธิ์ สมาชิก
๔๐๖ นางสาว ภัทราวดี  ศรีบริบูรณ์ สมาชิก



๔๐๗ นางสาว ชญานุตม์  รวมจิตร สมาชิก
๔๐๘ นางสาว วทัศมล  ดวนใหญ่ สมาชิก
๔๐๙ นางสาว ณัฐวรรณ  มีประเสริฐสกุล สมาชิก
๔๑๐ นาย ศิวัช  ลักษมณภา สมาชิก
๔๑๑ นาย อัครชัย  ลาภธนัญชัยวงศ์ สมาชิก
๔๑๒ นาย ธนบูรณ์  พงศ์เสาวคนธ์ สมาชิก
๔๑๓ นางสาว ณัฐชนน  สีหะวงษ์ สมาชิก
๔๑๔ นางสาว กานทิตา  ภูมิดอนชัย สมาชิก
๔๑๕ นางสาว สุวรรณ  วงษ์ขันธ์ สมาชิก


