
บัญชีรายช่ือบุคคลท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเกิน 10 ปี

ล าดับ ว/ด/ป เกิด

1 นาย กงจิต วรสวัสด์ิ 01/01/2496

2 นาย กบ เจริญกุล 07/09/2522

3 นาย กระจ่าง สมเสถียร 00/00/2483

4 น.ส. กริษณา โรกิตะชาติ 24/01/2499

5 นาย กฤษ ดีปัญญา 12/05/2466

6 นาย กฤษณะ พจน์ด้วง 17/09/2520

7 นาย กฤษณะ แก่นเพ็ชร 03/08/2521

8 น.ส. กลวยเอง แซ่โชว 22/03/2501

9 น.ส. กล่อมจิตต์ แซ่เจียม 14/07/2517

10 นาย กวง  แซ่ต๊ัง 15/06/2486

11 นาง กวย อยู่ดี 00/00/2472

12 นาง กอง ชายหงษ์ 00/00/2474

13 น.ส. กัญญาณี ม่วงคราม 22/02/2507

14 น.ส. กัญญารัชต์ แววพลอย 07/09/2506

15 น.ส. กัญนร์ รัตนวิเชียร 06/03/2510

16 น.ส. กัญนิภา เอกวงษ์ 05/01/2504

17 น.ส. กัลยา จิระวัฒน์ 17/11/2503

18 น.ส. กัลยา ภู่เอ่ียม 20/10/2501

19 น.ส. กัลยา อ่ิมพร 24/11/2523

20 น.ส. กาญจนา ปานแดง 13/01/2496

21 นาง กาญจนา สังอาจทรัพย์ 14/04/2493

22 น.ส. กาญจนา สุขกล่่า 12/12/2504

23 น.ส. กาญจนา เนตรสมบัติ 06/10/2504

24 น.ส. กาญจนา เมธีกุล 27/03/2490

25 น.ส. กาญจนา เลิศศักด์ิวิม 08/11/2480

26 น.ส. ก่าพร้า พันธ์นิกร 28/12/2502

27 น.ส. ก่าหนด สุพรรณ์ 00/00/2496

28 น.ส. กิดสละ แม้เผือก 20/062511

29 นาย กิตติ พวงนาคพันธ์ 00/00/2488

ช่ือ-ช่ือสกุล



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

30 นาย กิตติเดช แซ่โง้ว 17/10/2512

31 นาย กิตินนา สมพ่ึงทอง 02/12/2509

32 นาย กิม พงษ์สนิท 08/12/2516

33 นาย กิมชัง แซ่เน้ียว 07/08/2494

34 น.ส. กิมบ๊วย แซ่ต้ัง 00/00/2493

35 นาง กิมล้ี อรุณทอง 12/05/2479

36 น.ส. กิมล้ี อุดมสิน 00/00/2494

37 นาง กิมลุ้ย นันทโกวัฒน์ 11/03/2474

38 นาง กิมล้อ พานิชเจริญ 20/03/2476

39 นาง กิมห้อ แซ่อ้ึง 23/02/2494

40 นาง กิมห้อง แซ่ต้ัง 00/00/2471

41 นาง กิมเจ็ก แซ่อ๊ึง 15/04/2470

42 นาย กิมเซียะ แซ่เตีย 25/09/2499

43 นาย กิมเม้ง แซ่ต้ัง 00/00/2478

44 นาง กิมเล้ียง ทองใบ 00/00/2472

45 นาย กิมเอ็ง แซ่เอ้ียว 11/03/2500

46 นาย กิมใช้ แซ่ล้ิม 09/10/2481

47 น.ส. กิมไน้ แซ่ล้ิม 02/11/2504

48 นาง กิมไล้ พานิชเจริญ 22/06/2477

49 นาย กิมไฮ้ แซ่โง้ว 20/12/2462

50 น.ส. ก่ิง เทียนแก้ว 00/00/2498

51 น.ส. ก่ิงเพชร พูลสวัสด์ิ 16/06/2510

52 นาย กุย แซ่โง้ว 00/00/2475

53 นาง กุหลาบ ติราศัย 02/05/2479

54 น.ส. กุหลาบ สีทองค่า 09/02/2484

55 นาย ก้องภพ สังข์ทอง 02/02/2518

56 นาย ก้องภพ ไพบูลย์ 19/06/2519

57 นาย ก๊กดี แซ่อ้ึง 26/04/2508

58 นาย ก๊กบ๊วน แซ่ภู่ 05/07/2466

59 นาย ก๊กอัง แซ่เง๊ียบ 10/09/2499

60 นาย ก๊กอู๋ แซ่เง๊ียบ 05/03/2497

61 นาย ก๊กเพ้ง แซ่เง๊ียบ 15/03/2489



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

62 นาย ขจรศักด์ิ กองพลูกลาง 22/04/2510

63 น.ส. ขนม นิติปัญญาธรรม 31/10/2520

64 นาง ขวัญ ศรีละวัต 00/00/2473

65 น.ส. ขวัญเมือง นันทข่ีเนต 07/01/2507

66 น.ส. ขวัญใจ แซ่เจ๊ีย 22/10/2488

67 นาย ขันลอย สุพรรณ์ 00/00/2464

68 น.ส. ขาว เชาว์ไว 00/00/2496

69 น.ส. ขาหุ้ง แซ่ล้ิม 15/10/2480

70 น.ส. ข่า น่ิมเกต 03/05/2484

71 นาย ขิม บัวประเสริฐ 28/09/2520

72 ส.ต.อ. ขุนทอง สูญกลาง 19/02/2489

73 นาง ข่อ หม่ันบรรจง 00/00/2483

74 นาย คณิต คหินทพงษ์ 25/12/2503

75 นาย คณิสร แซ่ต้ัง 12/12/2507

76 นาย คะนอง สุวรรณหงษ์ 00/00/2498

77 น.ส. คะนึง สงวนพันธ์ุ 00/00/2501

78 นาย คมสัน ป้ันงาม 30/05/2516

79 นาง ค่า ประสมเนตร 01/03/2466

80 นาย ค่า อมราศัย 00/00/2473

81 นาง ค่า เมฆบัว 00/00/2465

82 นาย ค่านึง ขวัญสูงเนิน 10/10/2499

83 นาย ค่ามี จันทร์คูณ 08/03/2466

84 นาย ค่าไม ค่านึง 00/00/2471

85 นาง ค้ิม แซ่เอ้ียว 00/00/2471

86 พลฯ* คุณ แซ่งอ้ึง 00/00/2476

87 น.ส. คูณ เหล็กดี 06/08/2504

88 น.ส. งวงกวง แซ่ก้ี 11/12/2497

89 น.ส. งวงเคง แซ่ก้ี 17/03/2496

90 นาง งวงอียง เหมอุปถัมภ์ 25/05/2490

91 น.ส. งามสน แซ่เอ้ียว 10/03/2494

92 นาง ง้ือหง แซ่โค้ว 00/00/2472

93 น.ส. ง้อ แซ่ล้ิม 15/09/2500



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

94 น.ส. จงจิต ศรีมหรรณ์ 00/00/2497

95 น.ส. จงจินต์ เจียมภักดี 05/03/2497

96 น.ส. จตุรพร กอพูลกลาง 27/07/2508

97 น.ส. จรรยา ประพันธ์พจน์ 14/11/2492

98 นาย จรัญ รอดไพรสน 23/03/2518

99 นาง จรัญ แซ่หุ่น 00/00/2479

100 นาย จรัล นองสุข 31/12/2503

101 น.ส. จรินทร์ วงศ์ศรีจันทร์ 16/04/2504

102 นาง จรุญ ศรีรือแสง 00/00/2475

103 นาง จรูญ นองสุข 00/00/2464

104 น.ส. จรูญ น่ิมเกต 02/10/2492

105 นาง จรูญ พันธ์จ่าปา 06/03/2465

106 นาง จรูญ สุขหลาย 08/11/2497

107 นาง จรูญ เผือกผ่อง 00/00/2478

108 นาง จรูญ เรืองประดิษฐ 00/00/2473

109 น.ส. จรูญ แซ่อ้ึง 16/06/2502

110 นาย จรูญ แพรเนตร 25/05/2516

111 นาย จอมพล บัวอ่อน 00/00/2494

112 นาย จักรพรรณ กันยาบุตร 28/12/2518

113 นาย จักราวุธ แก้วแดง 11/03/2518

114 น.ส. จันทนา ชัยสุริยะพันธ์ 20/06/2511

115 นาง จันทร์ พรมปากดี 06/07/2494

116 นาย จันทร์ ศรีละวัต 01/08/2474

117 นาง จันทร์ทิพย์ ปัญญา 05/08/2480

118 น.ส. จันทร์เพ็ญ พลังทิว 08/07/2501

119 นาง จันทา กอพูลกลาง 10/03/2485

120 น.ส. จันทิมา สิงห์ไสว 03/08/2515

121 น.ส. จันทิรา สายลือนาม 00/00/2510

122 นาง จันโสม น่้าโมง 00/00/2491

123 นาย จ๊ังฮง แซ่บ๊ึง 16/09/2488

124 นาย จ๊ัว แซ่เจีย 00/00/2487

125 น.ส. จ่านงค์ คชเล็ก 05/06/2482



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

126 นาย จ่านงค์ มาลาศรี 00/00/2482

127 นาย จ่านงค์ สุคนธา 00/00/2476

128 นาย จ่านงค์ เดชเทศ 00/00/2473

129 น.ส. จ่าปา แซ่เจีย 02/07/2484

130 น.ส. จ่าปี ปู่ด้วง 00/00/2484

131 นาง จ่าปี พุ่มไทย 00/00/2466

132 นาง จ่ารูญ ตันเจริญ 25/05/2472

133 น.ส. จ่าลอง ดิษฐสว่าง 18/06/2501

134 นาย จ่าลอง รวมลี 12/01/2465

135 นาย จ่าลอง ศรีวิลัย 11/02/2481

136 น.ส. จ่าลอง เปาวรางกูล 00/00/2480

137 นาย จ่าเนียร สุคนธา 00/00/2478

138 น.ส. จ่าเนียร สุพรรณ์ 00/00/2495

139 นาย จ่าเนียร เนียมพัน 00/00/2485

140 น.ส. จ่าเนียร เรืองสว่าง 00/00/2499

141 น.ส. จ่าเนียร แสงวานิช 11/12/2501

142 น.ส. จ่าเนียร โชติโสภณ 02/01/2481

143 นาย จิน ปานศรี 00/00/2474

144 นาง จินดา ศรีภิรมย์ 11/02/2499

145 น.ส. จินดา แซ่ล้ิม 17/12/2498

146 น.ส. จินดา แซ่ล้ิม 13/08/2495

147 น.ส. จินตนา จุลต่ี 07/12/2522

148 น.ส. จินตนา นพรัตน์ 30/04/2507

149 น.ส. จิระนัย กอพูลกลาง 26/06/2515

150 นาย จิระวัฒย์ ยอดบุญหล้า 00/00/2499

151 น.ส. จิราพร กิติกาญานาพ 01/12/2490

152 นาย จ้ินฮ้ง แซ่กัง 00/00/2481

153 นาย จ้ิม แซ่คู 00/00/2496

154 นาง จีน อ่ิมพร 00/00/2463

155 นาย จีรวัฒน์ สุขประเสริฐ 29/05/2522

156 นาย จือพงษ์ แซ่ต้ัง 02/01/2498

157 นาย จือฮ้ัว แซ่จึง 02/02/2510



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

158 น.ส. จือเฮียง แซ่จึง 01/11/2512

159 นาย จ้ือน่้า แซ่ต้ัง 00/00/2491

160 นาย จุมพล เมฆบัว 04/03/2512

161 นาย จุลดิศย์ จิตรโนปจัย 20/05/2497

162 นาย จุฬา นวลรังสี 04/01/2505

163 นาย จุน แก่นเรือง 06/02/2466

164 น.ส. จุ๊บ ครุฑจู 19/11/2522

165 น.ส. จู เชียงสกุล 02/02/2473

166 น.ส. จู แซ่อ๊ึง 07/08/2494

167 น.ส. ฉลวย ปานแดง 03/06/2504

168 นาย ฉลวย ภู่เอ่ียม 00/00/2483

169 นาย ฉลวย โพนสูง 00/00/2475

170 นาย ฉลอง แซ่เอ้ียง 00/00/2476

171 น.ส. ฉลองศรี สุขเนตร 03/02/2504

172 นาย ฉวี ชูวงษ์วาน 01/08/2480

173 น.ส. ฉวีวรรณ ขุนนาม 18/04/2490

174 น.ส. ฉวีวรรณ นาคแก้ว 26/10/2509

175 น.ส. ฉะอ้อน เสมา 15/04/2495

176 น.ส. ฉะอ้อน แซ่เอ้ียว 23/08/2515

177 นาง ฉันทนา อดิเรกสาร 29/07/2475

178 นาย ฉาย แซ่คู 12/03/2491

179 นาย ฉิมห่าน แซ่ก้ี 02/01/2475

180 นาง ฉ่อเม้ง แซ่เบ๊ 00/00/2472

181 นาง ชด อุไรพงษ์ 16/07/2463

182 นาย ชนะ แซ่แต้ 12/04/2485

183 น.ส. ชนิดา ฉายสุริยะ 20/12/2498

184 น.ส. ชมพู่ บุญรอด 09/05/2517

185 นาย ชลอ สมรเวศ 17/11/2489

186 นาย ชลอ สร้อยประดิษฐ 00/00/2483

187 นาย ชวน เล่ียมกระจ่าง 06/04/2503

188 นาย ชวลิต สว่างศรี 23/01/2486

189 นาย ชอสุน แซ่เอ้ียว 00/00/2477



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

190 นาย ชะเอม ไกรอุดม 00/00/2482

191 น.ส. ชะไมพร แซ่โง้ว 00/00/2480

192 นาย ชัยชนะ เรืองแก้ว 02/01/2510

193 นาย ช้ัน จุ้ยดนตรี 18/06/2481

194 นาย ช้ัน อินทร์ทอง 00/00/2498

195 นาย ชาญ ทรงกิจ 18/12/2469

196 นาย ชาญ เหมราช 15/03/2505

197 นาย ชาญชัย เกตุศรีแก้ว 18/01/2521

198 นาย ชาญชัย แซ่ต้ัง 20/06/2512

199 นาย ชาญชัย แซ่ต้ัง 20/06/2512

200 นาย ชาญชัย แซ่ล้ิม 24/03/2509

201 นาย ชาตรี จันทร์สุกร่ี 31/08/2512

202 นาย ชาติชาย ข่าทรัพย์ 28/09/2505

203 นาย ชาติชาย สุสุขแพทย์ 06/09/2504

204 นาย ชาญ ภู่มาลี 08/12/2520

205 พลฯ* ชารี ชุมปล่ี 20/03/2491

206 นาย ชาลี ศิริศักด์ิสกุล 01/08/2487

207 นาง ช่านิ พลละเอียด 0/06/2473

208 นาย ชิงชัย โสพจน์ 02/04/2517

209 น.ส. ชินฮ้น เหลืองไตรรัต 00/00/2481

210 นาย ช้ืน อาจค่าพันธ์ 15/07/2504

211 นาง ชุน แซ่ล้ิม 00/00/2475

212 นาย ชุนเพง แซ่อ๊ึง 00/00/2487

213 นาย ชุบ ภิรมย์ทอง 31/07/2474

214 นาย ชุมพร อ่ิมกะดี 06/06/2483

215 นาย ชุยน่า แซ่ต้ัง 05/10/2486

216 น.ส. ชุ้น แซ่ล้ิม 00/00/2471

217 นาย ชู ทองย้อย 00/00/2473

218 นาย ชูชาติ ธัญญานุช 01/04/2498

219 น.ส. ชูศรี โค้วอ่านวยโชค 20/05/2490

220 น.ส. ชเอม พืชพรรณ 08/01/2487

221 น.ส. ช่วย เอพระเรา 00/00/2479



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

222 น.ส. ช่วยม่วย แซ่ล้ิม 17/04/2484

223 นาง ช้อย วรสวัสด์ิ 02/02/2465

224 นาย ช้อย หินสันเท๊ียะ 16/07/2470

225 นาย ซาต๋ี แซ่เตียว 02/02/2485

226 นาย ซิม แซ่ล้ิม 01/01/2464

227 น.ส. ซิม แซ่โค้ว 13/02/2484

228 นาง ซิมจอง แซ่อ๊ึง 00/00/02470

229 น.ส. ซิวหงษ์ แซ่เตียว 27/10/2506

230 น.ส. ซิวเกียง แซ่อ๊ึง 14/06/2503

231 น.ส. ซิวเซียม 00/00/2478

232 นาง ซ้ิวฟ้า แซ่อ้ึง 00/00/2472

233 น.ส. ซ้ิวเตียง แซ่อ๊ึง 25/01/2513

234 นาย ซีใหญ่ แซ่อ้ึง 20/02/2503

235 นาย ซุนเม้ง แซ่อ้ึง 18/10/2500

236 นาง ซุนเม้ง แซ่อึง 15/01/2526

237 นาง ซุยเสาะ แซ่เตียว 00/00/2475

238 นาย ซุ้ย แซ่เจียม 07/02/2486

239 นาย ซูฮวด แซ่อ๊ึง 10/10/2471

240 นาย ซงกวง แซ่ล้ิม 28/09/2506

241 นาย ซ่งโพ แซ่ล้ิม 31/10/2501

242 น.ส. ซ่อนกล่ิน พูลขัน 00/00/2492

243 นาย ซ้ง แซ่ล้ิม 00/00/2496

244 นาย ซ้ง แซ่อ้ึง 00/00/2472

245 น.ส. ฐิติมา ภู่สาร 20/09/2521

246 น.ส. ณรงค์ อ่ิมเต็มทรัพย์ 00/00/2493

247 นาย ณรงค์ แซ่ซุย 00/00/2489

248 นาย ณัฐพล อีโต้ 21/07/2522

249 น.ส. ดวงตา แซ่เจ๊ีย 08/03/2496

250 น.ส. ดวงพร แซ่เตียว 07/04/2486

251 น.ส. ดวงฤดี แย้มสกุลณา 31/05/2516

252 นาย ดา อรรถวิเชียร 00/00/2470

253 น.ส. ดารณี โรหิตะชาติ 31/03/2502



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

254 น.ส. ดาราวัลย์ สุขขุม 25/05/2498

255 น.ส. ดาราศักด์ิ เอกวนิชย์ 01/06/2480

256 นาย ด่ารงค์ ปานทองค่า 26/09/2485

257 นาย ด่ารงค์ พันทุรีย์ 00/00/2481

258 นาย ด่ารงค์ แก้วเสน่หา 11/11/2506

259 นาย ด่าเรก แก้วสี 09/06/2511

260 น.ส. ดี อุบขาว 18/02/2501

261 น.ส. ดุสดีย์ กรอบทอง 02/02/2482

262 น.ส. ตังง้อ แซ่เอ๊ียบ 05/06/2472

263 นาง ตังต้ี แซ่ภู่ 06/08/2465

264 นาย ตัวก๊ิน แซ่ตัง 17/11/2497

265 นาย ติณณ์ บุญมี 25/02/2547

266 น.ส. ติม ทองชม 01/01/2520

267 นาง ต้ิน แซ่เตียน 00/00/2465

268 น.ส. ต๋ิม น่ิมเกต 07/04/2497

269 น.ส. ต๋ิม พูลศิริ 00/00/2497

270 น.ส. ต๋ิม สกุลแก้ว 00/00/2497

271 น.ส. ต๋ิม โอโน 14/02/2516

272 น.ส. ต๋ิว บริสุทธ์ิ 20/11/2499

273 นาย ตีระวาน หวังแจ่ม 26/04/2498

274 นาย ต๋ี แซ่ต้ัง 13/06/2493

275 นาย ต๋ี แซ่อ๊ึง 01/12/2498

276 นาย ต๋ี แซ่เค็ง 13/06/2487

277 นาย ต๋ึง ชูศักด์ิ 15/02/2494

278 นาย ตุ้ม พูลศิริ 00/00/2495

279 นาย ตุ๊ พันธ์ประดิษฐ์ 00/00/2468

280 น.ส. ตุ๊กตาทอง เจริญผล 00/00/2493

281 นาย ต่อ ศัตรูหวาด 07/12/2519

282 น.ส. ต่างเชียง แซ่อ้ึง 18/04/2489

283 นาย ต้น เอ่ียมสอาด 25/07/2523

284 น.ส. ต้อ สกุลแก้ว 31/12/2494

285 นาย ต้อม แซ่เต่ง 07/05/2525



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

286 น.ส. ต้อย รามสิทธ์ิ 16/06/2514

287 น.ส. ต้อย อุสากุล 15/05/2491

288 น.ส. ต้อย แซ่อ๊ึง 30/08/2516

289 น.ส. ต้อย แสงอ่าพันธ์ 18/05/2501

290 นาง ถนอมศรี จันทร์เพ็ญ 02/02/2474

291 น.ส. ถนอมศรี สีเหลือง 03/08/2489

292 นาย ถวิล มณีรัตน์ 00/00/2475

293 นาง ถวิล สุขขุม 05/12/2487

294 นาง ถวิล เทียนแก้ว 00/00/2465

295 นาย ถอย แซ่เต๋ง 00/00/2471

296 นาย ถาวร เจียรนัย 00/00/2484

297 นาย ทนงชัย เพ็ชร์น้อย 10/07/2521

298 น.ส. ทน้งไม้ แซ่เตียว 01/08/2504

299 นาย ทรง แซ่ต้ัง 00/00/2481

300 นาย ทรงเดช วีระศักด์ิ 18/02/2502

301 นาย ทวน จุ้ยม่วงศรี 00/00/2484

302 น.ส. ทวน เนียมพัน 00/00/2483

303 นาย ทวี กรุดเท่ียง 01/02/2491

304 นาย ทวี กอพูลกลาง 07/09/2486

305 นาย ทวี กุราศล 21/09/2508

306 นาย ทวี จุลโลบล 00/00/2466

307 นาง ทวี ป่ินทอง 21/08/2470

308 นาย ทวี สุขเนตร 00/00/2492

309 นาง ทวี หลอดแก้ว 00/00/2491

310 น.ส. ทวี เชิดฉาย 06/03/2505

311 นาย ทวี แซ่อ๊ึง 15/10/2492

312 น.ส. ทวี โสพจน์ 13/01/2500

313 นาย ทวีชัย แซ่ปึง 02/01/2486

314 นาย ทวีป ทัศนพยัคฆ์ 01/03/2504

315 นาย ทวีศักด์ิ เสนาบุตร 10/01/2487

316 นาย ทศพล กัลปพงศ์ 23/05/2520

317 นาย ทอง ไทรสาคร 00/00/2479



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

318 นาง ทองค่า สีทอง 00/00/2464

319 นาง ทองค่า อินทรง 00/00/2486

320 นาง ทองค่า อ่ิมพร 00/00/2484

321 น.ส. ทองค่า ไซรรอดแก้ว 00/00/2505

322 นาย ทองจริง โทนเจริญ 01/04/2501

323 นาย ทองดี แก้วเสน่หา 17/12/2472

324 นาง ทองดี ไทรสาคร 00/00/2480

325 นาย ทองปน จันทร์แรม 06/11/2504

326 นาย ทองปลิว หวังวิมาน 05/02/2480

327 นาย ทองปลิว เพียรจิต 00/00/2477

328 น.ส. ทองมี รักษาการ 00/00/2481

329 นาง ทองย้อย เพ็ญสมบัติ 30/04/2473

330 น.ส. ทองสุก นราลักษ์ 12/03/2514

331 น.ส. ทองสุข กล่ินใจ 03/11/2493

332 นาง ทองสุข คลับคล้าย 00/00/2464

333 น.ส. ทองสุข ค่าหม่ัน 12/02/2497

334 นาย ทองสุข บุญทศ 22/09/2490

335 นาย ทองสุข บิสตัสสะ 00/00/2476

336 นาง ทองสุข พลังทิว 00/00/2472

337 น.ส. ทองสุข ศกุนตะเสฐีย 11/07/2501

338 น.ส. ทองสุข สงวนนาม 07/09/2494

339 นาง ทองหยิบ ทรัพย์เจริญ 01/10/2481

340 นาย ทองหยิบ รักษ์พันธ์ 14/09/2471

341 นาย ทองหล่อ สว่างแก้ว 08/09/2463

342 นาง ทองอยู่ จักรเพชร 08/04/2472

343 นาง ทองอยู่ ธัญญานุช 00/00/2472

344 นาง ทองอยู่ ศรีสวัสด์ิ 00/00/2463

345 น.ส. ทองอยู่ อาจค่าพันธ์ 28/10/2506

346 นาย ทองอยู่ เกตุโชติ 00/00/2470

347 น.ส. ทองอยู่ เปล้ืองทับทิม 00/00/2494

348 น.ส. ทองฮวย แซ่กัง 10/11/2504

349 นาย ทองเติม พุ่มวงศ์ 11/04/2501



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

350 นาย ทองใบ ดาวทอง 00/00/2465

351 นาง ทองใบ รอดเหลือ 13/05/2473

352 น.ส. ทองใหญ่ พิมพ์นุ่น 05/04/2508

353 น.ส. ทัน ขุนไทย 03/04/2494

354 น.ส. ทัศนี ปานศรี 03/04/2498

355 น.ส. ทัศนี แซ่อ๊ึง 21/03/2501

356 นาง ทัศนีย์ ช่อทับทิม 10/12/2468

357 น.ส. ทัศนีย์ สงวนพงษ์ 03/08/2484

358 น.ส. ทัศนีย์ เหล็กดี 28/06/2501

359 น.ส. ท่านอง มนชน 11/05/2500

360 นาย ท่านุ มนชน 00/00/2492

361 น.ส. ทิพยวงษ์ นราลักษ์ 06/06/2500

362 น.ส. ทิพย์วรรณ แซ่หง่ัน 20/12/2503

363 น.ส. ทิพย์สุดา เดชจินดา 18/07/2510

364 นาง ทิพวรรณ สุรัตนาวงศ์กู 26/06/2486

365 น.ส. ทิพวัลย์ กระสัน 24/01/2514

366 น.ส. ทุเรียน พลาน้อย 00/00/2498

367 นาง ท้อ ไก่กา 00/00/2467

368 นาย ธงชัย ขุนนาม 18/06/2497

369 นาย ธงชัย ตองอ่อน 06/05/2488

370 นาย ธงชัย พานิชเจริญ 01/08/2496

371 นาย ธงชัย เขียวขจร 06/12/2517

372 นาย ธงชัย แตงอ่อน 06/11/2488

373 นาย ธนู สุพรรณ์ 00/00/2498

374 นาย ธรรมนูญ ป่ินทอง 12/12/2518

375 นาย ธวัช ชอบวิชา 11/09/2480

376 นาย ธวัชชัย รัตนตรีประสิท 01/11/2484

377 นาย ธวัชชัย สุขม่ัน 19/06/2528

378 นาย ธานิน ทัศนพยัคฆ์ 01/06/2506

379 นาย ธีรพล อัชรากุล 24/07/2493

380 นาย ธีระเดช กอพูลกลาง 09/07/2517

381 นาย ธเนตร สุขสมการ 11/08/2510



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

382 น.ส. นคร งามไธสงค์ 04/02/2509

383 นาย นคร หลงมา 05/10/2499

384 น.ส. นงค์รัก บุญพิลึก 09/09/2521

385 น.ส. นงนารถ โพล้งเสียง 20/03/2509

386 น.ส. นงลักษณ์ ตรียุทธนากุ 13/06/2506

387 นาย นพดล บาฮดู 29/09/2533

388 นาย นพฤทธ์ิ แซ่ล้ี 00/00/2496

389 นาย นรินทร์ ม่ันคง 30/01/2503

390 นาย นริศ วรรณขาว 30/04/2499

391 น.ส. นวลจันทร์ นวลศรี 19/02/2480

392 นาง นวลน้อย บุญคุ้มอยู่ 31/10/2483

393 น.ส. นันทวดี บุญทัน 15/10/2515

394 น.ส. นา เงาะด่วน 00/00/2497

395 น.ส. นาฐยา พินทุโยธิน 18/12/2494

396 น.ส. นาตยา สุจิตต์อนันต์ 22/03/2510

397 น.ส. นาถยา ค่าประเทศ 16/09/2530

398 นาง นารี ชาวศูนย์ 24/10/2487

399 น.ส. นารี สุทธปรีดา 17/09/2489

400 น.ส. นารีย์ ไพบูลย์ 21/05/2511

401 นาย นิคม ศรีคร้าม 10/11/2504

402 นาย นิจ องอาจ 10/05/2484

403 น.ส. นิด เลิศสง่า 00/00/2494

404 น.ส. นิด ไซรรอดแก้ว 00/00/2502

405 น.ส. นิต น่ิมเกต 02/08/2489

406 นาง นิตยา พินทุโยธิน 10/03/2478

407 น.ส. นิตยา ส่งสุข 21/07/2498

408 น.ส. นิตยา เวียงกระมล 29/12/2522

409 น.ส. นิตยา แซ่ภู่ 13/11/2498

410 น.ส. นิตยา แป้นสุวรรณ 00/00/2483

411 นาง นิตย์ ดวงพิม 00/00/2473

412 นาย นิตย์ ปลีสวัสด์ิ 06/10/2482

413 นาย นิพงษ์ แซ่ภู่ 10/03/2504



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

414 นาย นิพนธ์ เจิมจ่ารูณ 19/09/2494

415 นาย นิพนธ์ เจียมภักดี 20/05/2495

416 น.ส. นิพัฒท์ สุขเจริญ 01/01/2476

417 นาย นิพันธ์ เจียมภักดี 17/06/2501

418 น.ส. นิพา งามล่้า 15/08/2498

419 นาย นิภรณ์ ชัยบุตร 12/01/2502

420 น.ส. นิภา ชัยบุตร 04/09/2503

421 น.ส. นิภา บุญประสม 20/07/2505

422 น.ส. นิภา ภู่เอ่ียม 00/00/2498

423 นาย นิยม ดวงพิม 00/00/2475

424 นาย นิรัญ ขวัญสูงเนิน 17/10/2497

425 นาย นิรันดร์ สายลือนาม 00/00/2511

426 นาย นิวัฒน์ กิจสง่า 15/07/2504

427 น.ส. นิษฐา หัวหอม 09/04/2518

428 น.ส. นิสากร โรจนสิทธิกิจ 16/07/2499

429 นาง น่ิม นพรัตน์ 00/00/2480

430 นาย น่ิม รุ่งเรือง 00/00/2477

431 น.ส. น่ิมนวล แซ่อ้ึง 10/08/2504

432 น.ส. นุช เครือทา 28/06/2508

433 นาย นเรศ อะปัญญา 17/11/2514

434 น.ส. น้อม โชติโสภณ 10/04/2496

435 น.ส. น้อย ตรีวิเศษ 20/12/2519

436 น.ส. น้อย บัวพระราช 24/06/2491

437 น.ส. น้อย ห่วงข่า 00/00/2489

438 นาย น้อย แซ่คู 21/03/2502

439 น.ส. น่้าฝน มีศรี 20/07/2519

440 น.ส. น่้าอ้อย ขันท้าว 03/08/2516

441 น.ส. น่้าอ้อย สมศรี 22/12/2519

442 นาย บรรจง จันทร์ผาสุข 21/05/2481

443 น.ส. บรรจง ผักสมบุญ 00/00/2482

444 นาย บรรจง สิทธิโชค 05/07/2478

445 นาย บรรจง แซ่ต้ัง 16/11/2509



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

446 น.ส. บรรเจิด ย้ิมถนอม 24/06/2500

447 นาย บักคิม แซ่ซ้ือ 10/08/2495

448 น.ส. บังอร พวงทอง 28/08/2519

449 น.ส. บังอร วรรณขาว 22/10/2502

450 น.ส. บังอร สวนจิตร 28/01/2501

451 น.ส. บังอร แซ่ล้ี 00/00/2488

452 น.ส. บังเอิญ เอ่ียมงาม 24/03/2521

453 นาย บัญชา ค่าอินทร์ 27/01/2527

454 นาย บัญชา พวงมาลัย 04/11/2505

455 นาง บัว ยุคันธร 10/06/2469

456 นาย บัว อ่อมเกตุ 00/00/2495

457 นาย บัวพา เหล็กดี 00/10/2467

458 นาย บาง แสงสุธา 00/00/2468

459 นาย บาง ไทรสาคร 00/00/2494

460 นาย บ่ารุง ผาสุขพัน 22/08/2496

461 นาย บ่ารุง ผูกไทย 00/00/2482

462 นาย บุญ ชัยพรมมา 00/00/2485

463 นาง บุญ สกุลแก้ว 00/00/2464

464 นาง บุญจันทร์ อ่อนวรรณา 07/02/2487

465 นาง บุญชุบ จันกล่ิน 02/06/2473

466 นาย บุญชู ธาระ 09/01/2501

467 นาย บุญชู เขียวลอย 16/04/2472

468 นาย บุญชู เอ่ียมประภัสศร 16/05/2490

469 น.ส. บุญช่วย น่ิมเกต 03/05/2482

470 น.ส. บุญช่วย อินธนู 30/07/2481

471 นาย บุญช่วย เกษมณีกรีฑาพ 02/03/2471

472 นาง บุญตัว สุพรรณ์ 00/00/2468

473 นาย บุญถึง ศรีชาติ 00/00/2484

474 น.ส. บุญทนา เกิดแก่น 00/00/2510

475 นาย บุญธรรม สุขสวัสด์ิ 00/00/2494

476 นาย บุญน้อย เกิดแก่น 05/01/2492

477 นาง บุญปลูก พ่วงศรี 00/00/2481



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

478 นาย บุญปลูก เย็นชุ่ม 00/00/2483

479 น.ส. บุญมา รอดเกิด 00/00/2491

480 นาย บุญมา สายแก้ว 27/12/2466

481 นาย บุญมาก ตรีวิเศษ 01/01/2484

482 นาย บุญมาก ยุคันธร 07/05/2471

483 นาง บุญมี การิม 00/00/2479

484 นาย บุญมี ข่าเจริญ 26/12/2505

485 นาย บุญมี ค่าพิลานนท์ 03/04/2503

486 นาย บุญมี สุดสนธิกิจ 00/00/2477

487 นาย บุญยัง รอดลายสังข์ 00/00/2479

488 น.ส. บุญย่ิง กลางอ่อน 00/00/2497

489 น.ส. บุญรอด เทียมแสง 01/10/2500

490 น.ส. บุญรอด แซ่ฉ่ัว 00/00/2492

491 นาย บุญรอด โสพจน์ 02/03/2506

492 น.ส. บุญรอด โสพจน์ 06/11/2492

493 น.ส. บุญรัตน์ กิจเจริญ 03/01/2487

494 นาย บุญรุ่ง เอพระเรา 03/07/2518

495 น.ส. บุญสม เอ่ียมประภัสศร 01/06/2522

496 นาย บุญสม แซ่เอ้ียว 05/02/2505

497 น.ส. บุญสม ไซรรอดแก้ว 00/00/2494

498 นาย บุญส่ง จุ้ยดนตรี 04/10/2476

499 นาย บุญส่ง ชะอ้อน 02/02/2493

500 นาย บุญส่ง ตรงกิจ 19/12/2492

501 นาย บุญส่ง นราลักษ์ 06/06/2478

502 นาย บุญส่ง ศรีสวัสด์ิ 16/06/2499

503 นาง บุญส่ง สุขสวัสด์ิ 00/00/2468

504 น.ส. บุญส่ง เกตุดี 00/00/2480

505 นาง บุญส่ง เจียมภักดี 07/03/2477

506 นาย บุญเก้ือ ฝึกฝน 13/10/2499

507 นาย บุญเขตต์ บุญคุ้มอยู่ 17/05/2518

508 นาย บุญเรือง เรียบเรียง 07/12/2500

509 น.ส. บุญเรือน บัวพระราช 02/12/2495



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

510 น.ส. บุญเรือน สุวรรณหงษ์ 27/12/2500

511 น.ส. บุญเรือน แซ่แต้ 04/10/2504

512 น.ส. บุญเรือน แป้งทา 18/03/2518

513 นาย บุญเลิศ บุญให้ 25/11/2515

514 นาย บุญเลิศ เกิดแก่น 00/00/2490

515 นาย บุญเลิศ แซ่เอ้ียว 14/08/2502

516 นาย บุฐโชค แซ่เต๋ง 27/01/2506

517 น.ส. บุบผา บัวประเสริฐ 00/00/2496

518 น.ส. บุบผา ไวทยาชีวะ 00/00/2491

519 นาย บุย แซ่อ้ึง 01/01/2496

520 น.ส. บุษบง โรหิตะชาติ 15/09/2494

521 น.ส. บุษบา พันธ์ุแตง 00/00/2488

522 น.ส. บุษบา พาลาน้อย 01/05/2501

523 น.ส. บุหงา ช้างพลายจิต 00/00/2499

524 นาย บุ้น ทองสุภะ 00/00/2473

525 น.ส. ปทุม จ้อยกระจ่าง 00/00/2478

526 นาย ประทุม ดิษฐสว่าง 00/00/2478

527 น.ส. ปทุม แซ่เตียว 00/00/2493

528 น.ส. ปทุมพร พวงสุวรรณ 09/02/2508

529 นาย ประกอบ นระเอ่ียม 00/00/2469

530 น.ส. ประกาย นระเอ่ียม 09/10/2508

531 นาย ประกิจ พูลขัน 25/09/2511

532 น.ส. ประคอง สุเทวพร 23805/2503

533 นาย ประจวบ เดชจินดา 01/01/2482

534 นาย ประจวบ เอ่ียทละออ 00/00/2480

535 นาย ประจวบ แสงสุธา 28/10/2500

536 น.ส. ประจวบ ไวทยาชีวะ 00/00/2483

537 นาย ประจักษ์ พ่ึงบุญ 17/05/2567

538 นาย ประจักษ์ สมเสถียร 00/00/2490

539 นาย ประชา เชิดฉาย 09/03/2507

540 น.ส. ประดับ กรอบทอง 05/01/2481

541 น.ส. ประดับ แซ่เบ้ 00/00/2482



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

542 นาย ประดิฐ เงินเมย 02/08/2471

543 นาย ประดิษฐ์ แซ่ล้ิม 04/03/2503

544 นาย ประดิษฐ์ แซ่หุ่น 11/09/2518

545 น.ส. ประทุม นองสุข 30/04/2498

546 นาง ประนอม แก้วประภา 06/03/2482

547 นาง ประนอม ไวพงษ์ศรี 00/00/2480

548 นาย ประนิตย์ รอดกระเส็น 28/02/2471

549 น.ส. ประพัตสรณ์ นิลสุวรรณ 13/05/2526

550 น.ส. ประพาน บัวเผือนหอ 17/08/2512

551 น.ส. ประภาพันธ์ พ่ึงุข 03/01/2503

552 นาง ประภาศรี พีท่ี 00/00/2495

553 นาย ประมวญ พิมพ์อ้วน 24/05/2495

554 นาย ประมวล ศิริเพชร 10/03/2465

555 นาย ประมวลชล พรรณมณี 02/06/2488

556 นาย ประมาศ ฤกษ์งาม 31/12/2492

557 นาย ประยงบค์ พลาน้อย 20/03/2505

558 นาย ประยงค์ ส่าเรืองเนต 30/08/2471

559 นาง ประยงค์ จันทร์แสง 10/07/2481

560 นาย ประยุทธ คงอริยทรัพย์ 09/07/2490

561 นาย ประมวล จิตรีมิตร 06/05/2503

562 นาย ประยูร กลัดนิมิ 10/11/2477

563 นาย ประยูร จิตรีมิตร 13/03/2493

564 นาย ประยูร มาตท่าไม้ 00/00/2487

565 นาย ประยูร ระวิวรรณ 20/11/2510

566 นาง ประยูร เน้ือนุ่ม 15/07/2497

567 นาย ประวัติ ฤกษ์งาม 18/03/2477

568 น.ส. ประวิง จุ้ยม่วงศรี 24/07/2502

569 นาย ประงค์ นุชรัตน์ 24/04/2501

570 นาย ประสพชัย สุเทวพร 00/00/2492

571 นาย ประสาท บัวประเสริฐ 00/00/2492

572 นาย ประสาร ศิริชัย 07/11/2470

573 นาย ประสิทธ์ิ กุมารเพ็ชร์ 12/07/2496



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

574 นาย ประสิทธ์ิ ทองหวล 17/05/2474

575 นาย ประสิทธ์ิ สร้อยสุวรรณ 07/02/2490

576 นาย ประสิทธ์ิ สุขแสวง 25/12/2502

577 นาย ประสิทธ์ิ เนียมประเสริฐ 30/04/2513

578 นาย ประสิทธ์ิ เย็นบ่ารุง 25/08/2501

579 น.ส. ประเจียด จันทร์เจริญ 22/04/2508

580 นาย ประเทือง พันธ์ุแตง 27/12/2495

581 น.ส. ประเทือง เจริญผล 00/00/2485

582 นาย ประเวชย์ เทียนแก้ว 00/00/2463

583 นาย ประเวียง พะสุวรรณ์ 00/00/2498

584 นาย ประเสริฐ จันทร์ส่ารา 31/05/2501

585 นาย ประเสริฐ บูรณะคนิช 16/12/2509

586 นาย ประเสริฐ ปาลจรัส 06/06/2498

587 นาย ประเสริฐ ภิรมย์ทอง 11/02/2496

588 นาย ประเสริฐ มาลัย 08/01/2480

589 นาย ประเสริฐ เกตุศรีแก้ว 16/12/2474

590 นาย ประเสริฐ เทียนทอง 07/08/2476

591 น.ส. ประไพ ตรงดี 04/01/2485

592 น.ส. ประไพ รัตนพงค์ 00/00/2493

593 น.ส. ประไพ อาสาไทย 03/03/2504

594 นาง ประไพ เขียวลอย 07/08/2477

595 น.ส. ประไพศรี เหลืองไต 01/07/24 94

596 นาย ปรัชญา ศรีวิลาศ 13/09/2509

597 นาย ปราการ อดุลย์ประภา 21/09/2512

598 นาย ปรากิจ นระเอ่ียม 00/00/2496

599 น.ส. ปรางทิพย์ ช่อทับทิม 08/01/2496

600 นาง ปราณี กรอบทอง 19/05/2481

601 น.ส. ปราณี กอพูลกลาง 27/11/2514

602 นาง ปราณี ขวัญสูงเนิน 15/07/2479

603 น.ส. ปราณี ทองชมภูนุช 04/10/2500

604 น.ส. ปราณี ประพันธ์พจน์ 15/03/2496

605 น.ส. ปราณี ปาลพันธ์ุ 09/06/2494



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

606 น.ส. ปราณี พูลมีทรัพย์ 19/04/2522

607 น.ส. ปราณี ศิริโท 00/00/2496

608 น.ส. ปราณี สุขกล่่า 16/12/2507

609 น.ส. ปราณี เขีวยวิจิตร 14/02/2505

610 น.ส. ปราณี เทียนแก้ว 00/00/2498

611 นาง ปราณี แซ่ล้ี 00/00/2468

612 น.ส. ปราณี แซ่หุ่น 15/10/2506

613 น.ส. ปราณี โค้วอ่านวยโชค 25/09/2498

614 นาง ปราณีต ชัยมงคล 11/08/2483

615 น.ส. ปราณีต วสุนันท์ 06/09/2484

616 น.ส. ปรานอม นพรัตน์ 00/00/2498

617 น.ส. ปรานี แซ่ล้อ 17/09/2519

618 นาย ปราโมตย์ จิดาหรา 10/10/2495

619 นาย ปราโมทย์ แซ่ล้ิม 05/09/2496

620 น.ส. ปริศนา บิลอารีย์ 24/07/2511

621 น.ส. ปริศนา เรืองกล่ิน 07/08/2498

622 นาย ปรีชา ค่าอินทร์ 01/03/2502

623 นาย ปรีชา ปรีดา 10/01/2500

624 นาย ปรีชา ป่ินทอง 19/11/2502

625 นาย ปรีชา ภูศรีทอง 00/00/2498

626 จ.ส.ต. ปรีชา ศาสนานนท์ 00/02/ 2469

627 นาย ปรีชา เป็นหน่ึง 10 /06/2493

628 น.ส. ปรีดา ประพันธ์พจน์ 02/06/2494

629 นาย ปรีดา อรรถวิเชียร 00/00/2496

630 นาย ปรีดา แจ่มแจ้ง 11/06/2495

631 น.ส. ปอไน๊ แซ่ต๊ัง 00/00/2484

632 นาย ปักฮุย แซ่ไหน 06/07/2473

633 นาย ปัญญา บัวเผือนหอม 13/08/2514

634 นาย ปัญญา พรมเกตุ 15/05/2508

635 น.ส. ปัญญา แซ่เล้า 00/00/2497

636 นาย ปิติ ปริปุณนานนท์ 03/02/2489

637 น.ส. ปิยนารถ วงษ์ศิริ 19/10/2513



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

638 น.ส. ปิยพร ย้ิมยวน 23/10/2506

639 น.ส. ปิยวรรณ์ หลงเจริญสุข 15/07/2490

640 น.ส. ปิยะนุช ส่งแสง 01/12/2514

641 น.ส. ปิยะวรรณ กาญจนกุล 23/10/2511

642 นาง ปิยะวรรณ ตัน 19/04/2525

643 นาง ปิยะวรรณ เพชรน้อย 00/00/2497

644 น.ส. ป่ิน คงเสถียน 00/00/2500

645 นาง ป่ิน เป็นหน่ึง 06/08/2466

646 นาง ปิ แซ่โง้ว 00/00/2463

647 นาง ปีเอ๊ียม แซ่จิว 00/00/2487

648 น.ส. ปุ่น บุญยศ 05/02/2482

649 น.ส. ปุ๋ย เนาว์ประเสริฐ 08/11/2523

650 นาย ปู๋เค้ง แซ่โค้ว 00/00/2472

651 นาง ป้อม สุวรรณน้อย 00/00/2476

652 น.ส. ป๋อจู แซ่เตียว 00/00/2479

653 นาย ผจญ ขุนนาม 09/09/2501

654 นาย ผวน กล่ินใหญ่ 16/02/2479

655 นาง ผัน เสามา 07/03/2476

656 นาย ผาด ฐานะวัฒน์ 00/00/2469

657 นาย ผิน เมฆบัว 06/01/2501

658 นาง ผิว ไทสาคร 16/02/2477

659 นาง ผ่อง สุคนธา 00/00/2490

660 น.ส. ผ่องศรี เอกวงษ์ 18/12/2493

661 นาย ผ่อน กล่ินใหม่ 14/02/2490

662 น.ส. ผ่อน แย้มกลีบ 00/00/2487

663 น.ส. พงทิพย์ สุขเนตร 27/05/2505

664 นาย พงศ์บุญ คุณสมบัติ 12/04/2516

665 นาย พงศ์เพชร รักสุวรรณา 03/10/2516

666 น.ส. พงษ์ลัดดา พันธ์ุแตง 24/02/2506

667 นาย พงษ์ศักด์ิ สาทัพ 01/09/2505

668 นาย พจน์ แซ่ภู่ 07/11/2494

669 น.ส. พนอ สุเทวพร 00/00/2492



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

670 น.ส. นิดา ศิตะจิตต์ 27/03/2502

671 น.ส. พนิดา สิทธิโชค 17/05/2510

672 น.ส. พนิต ศิริพร 25/10/2503

673 น.ส. พยงค์ คงสถิตย์ 03/02/2484

674 น.ส. พยอม ทรศรี 04/04/2505

675 นาย พยอม พันธ์จ่าปา 03/01/2500

676 นาย พรชัย หล่ิมสืบ 15/11/2518

677 นาย พรชัย แซ่อ๊ึง 25/02/2496

678 น.ส. พรทิพย์ กล้วยเทียีม 00/00/2491

679 น.ส. พรทิพย์ แซ่โง้ว 00/00/2483

680 น.ส. พรทิภา มาลัย 06/09/2504

681 น.ส. พรรณี ขุนนาม 13/03/2598

682 น.ส. พรรณี เพชรกุล 10/11/2497

683 นาย พรรษา จิระวัฒน์ 02/08/2509

684 นาย พรวิษณุ เพียรพานิช 10/09/2513

685 นาย พรหม พิบูลวรสิทธิ 15/04/2465

686 น.ส. พรหมณี แก่นทิพย์ 10/08/2503

687 นาย พรหมมา งามล่้า 02/08/2471

688 นาย พร้ิง วิงวอน 30/07/2496

689 นาย พรเทพ โลหิตะชาติ 24/02/2489

690 นาย พรเทพ ไพบุลย์ 16/10/2521

691 น.ส. พรเพ็ญ แซ่โซ 02/09/2502

692 นาย พล คอมพรหมะ 23/09/2499

693 นาย พล ชุ่มปล่ัง 08/03/2489

694 นาย พล พูนเอก 00/00/2485

695 น.ส. พลนี ประพินพงษ์ 04/06/2506

696 นาง พวง จ้อยโหมด 00/00/2477

697 นาย พวง น้อยเรืองนาม 00/00/2480

698 นาง พวง รอดเกิด 20/07/2467

699 นาย พอน หวังแจ่ม 18/18/2494

700 น.ส. พะเยาว์ จิตรีมิตร 25/04/2506

701 นาง พะเยาว์ แซ่ตัน 00/00/2481



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

702 น.ส. พักตร แย้มกลีบ 00/00/2483

703 น.ส. พัชญา แซ่เจ่ีย 06/05/2514

704 น.ส. พัชนี สุชาติ 26/07/2491

705 น.ส. พัชรา สังข์ถ่วง 20/05/2507

706 น.ส. พัชรี นิลสุวรรณ์ 18/05/2496

707 นาย พัฒนพงษ์ เจียมกิจรุ่ง 10/06/2486

708 นาย พัฒนเทพ จันทรสาขา 24/10/2499

709 นาย พัฒน์ สุรัตนาวงศืกูร 01/01/2478

710 น.ส. พัทธมน รุ่งวิทยา 04/11/2531

711 นาย พัน ปะนาโก 23/05/2498

712 นาย พันธ์ ปานศรี 05/01/2501

713 นาย พัส ภู่ทอง 00/00/2486

714 น.ส. พาวรรณ หอมบุปผา 30/01/2502

715 น.ส. พาเพลิน ซิมมวนส์ 17/12/2513

716 นาย พิชัย จันทร์ต๊ะโสภา 17/12/2510

717 นาย พิชัย อ่ิมอ้น 30/09/2496

718 ส.ท. พิชัย เพ่ิมผล 00/00/2479

719 นาย พิชิต แตงอ่อน 15/07/2517

720 นาย พิทยา นิลสุวรรณ์ 00/00/2495

721 น.ส. พิธมล แซ่ภู่ 15/03/2492

722 นาย พิน ขันฤทธ์ิ 00/00/2477

723 นาง พิน นิลสุวรรณ์ 00/00/2468

724 นาย พิพัฒน์ มาสจรัส 05/11/2508

725 นาย พิพัฒน์ อิชรากุล 11/07/2465

726 น.ส. พิภพรรณ ปาลจรัส 15/08/2494

727 นาย พิมพ์ พงษ์กรรณ 06/12/2508

728 น พิมล เง่าขุนขันธ์ 01/02/2498

729 นาย พิรณ พันธ์พุ่ม 10/09/2503

730 นาย พิรุณ โพธ็เย็น 19/06/2513

731 น.ส. พิษเรณู แซ่แต้ 10/06/2516

732 ร.ต. พีระ สุชาติ 25/01/2499

733 นาย พีรเดช แก้วค่า 08/05/2518



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

734 นาย พ้ืน นิลวิจิตร์ 10/04/2497

735 นาย พุเชษฐ แซ่เอ้ียว 04/12/2510

736 นาย พูน มาสจรัส 03/07/2470

737 นาย พูน อยู่คง 00/00/2479

738 นาย พูนศักด์ิ ไวยสุขศรี 29/05/2503

739 นาย พูนสุข โชประเสริฐ 02/08/2488

740 นาย พูลเดช เทศทิม 26/07/2511

741 น.ส. พเยาว์ ขันฤทธ์ิ 22/22/2496

742 น.ส. พเยาว์ ดวงตาเสือ 13/04/2501

743 นาง พเยาว์ สุคนธา 21/10/2481

744 นาง ฟองจันทร์ บัวประเสริฐ 00/00/2466

745 นาย ฟัก ไผ่งาม 00/00/2474

746 นาง ฟิยะห์ หวังแจ่ม 22/22/2475

747 นาย ฟ้ืน นิลวิจิตร์ 10/04/2497

748 นาย ฟ้ืน โตวิจารณ์ 00/00/2485

749 นาย ฟุ้ง ทองสุข 00/00/2493

750 นาย พู ย่ิงยอด 04/03/2483

751 น.ส. ภรดี แซ่ต้ัง 16/08/2504

752 นาย ภราดร ศิตะจิตต์ 06/09/2504

753 นาย ภิราวุฒิ ทองทรง 23/09/2510

754 นาย ภิเศก ช่อทับทิม 05/11/2493

755 นาย ภูษิต ฤกษ์ดี 23/01/2513

756 นาย มงคล เจริญวงศ์ 23/07/2522

757 นาย มงคล เอ่ียมละออ 00/00/2490

758 น.ส. มณี ป่ินทอง 22/09/2504

759 น.ส. มณี พะสุวรรณ์ 00/00/2496

760 นาง มณี หินสันเท๊ียะ 13/04/2477

761 นาง มณี อรรถวิเชียร 00/00/2495

762 นาง มณเฑียร ปิสตัสสะ 00/00/2490

763 นาย มนต์ชัย ชัยสุริยะพันธ์ 00/00/2483

764 นาย มนัส เผือกทอง 00/00/2494

765 นาย มนู จูมะเสถียร 14/09/2477



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

766 นาย มนูญ ผดุงโภชน์ 10/12/2519

767 นาง มยุรี กองสงฆ์ 03/02/2486

768 นาง มลิ อ่ิมพร 00/00/2484

769 น.ส. มะปราง พ่ึงเกิด 01/06/2501

770 นาย มะยม จันทร์ถาวร 00/00/2479

771 นาง มะลิ บุญขจร 00/00/2469

772 น.ส. มะลิ สมเสถียร 02/04/2481

773 น.ส. มะลิ แซ่หุ่น 26/08/2499

774 นาย มังกร ภารเวช 30/04/2476

775 น.ส. มัทนา หัวเมืองแก้ว 01/08/2517

776 น.ส. มัลลิกา แซ่หุ่น 10/08/2501

777 นาย ม่ัน พัดทอง 14/09/2472

778 นาย มาซาโนริ อีโต้ 28/08/2493

779 นาย มานพ จิตร์โภชน์ 11/08/2468

780 นาย มานพ ภู่ทอง 23/06/2560

781 นาย มานพ สังข์ถ่วง 15/08/2498

782 นาย มานะ คุณอริยเมธี 00/00/2490

783 นาย มานะ วิริยะเจริญธรรม 22/06/2500

784 นาย มานิตย์ นิติปัญญาธรรม 10/01/2499

785 นาย มานิตย์ แซ่ล้ี 00/00/2490

786 นาย มารุด ขันธิกุล 06/25/2524

787 น.ส. มาลัย จิระวัฒน์ 11/10/2505

788 นาง มาลัย พลาน้อย 00/00/2474

789 นาง มาลัย หาถวิล 02/12/2477

790 นาย มาลา บุญประคอง 13/01/2501

791 น.ส. มาลิน ซิมมวนส์ 09/04/2512

792 น.ส. มาลี จุลละภมร 26/11/2519

793 นาย มาลี ปรปักษ์พ่าย 00/00/2470

794 น.ส. มาลี พละน้อย 28/03/2493

795 น.ส. มาลี สมเสถียร 00/00/2485

796 น.ส. มาลี สร้อยเสนาะ 23/06/2503

797 น.ส. มาลี สิงห์พัต 30/10/2497



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

798 นาง มาลี อยู่แดงมี 00/00/2478

799 น.ส. มาลี แซ่ต้ัง 31/08/2496

800 น.ส. มาลี แซ่เอ๊อ 05/01/2482

801 น.ส. มาลีศรี พูลขัน 15/02/2498

802 นาย มาโนช กอบธัญกรรม 08/12/2506

803 นาย มาโนชย์ ย้ิมจันทร์ 16/04/2496

804 น.ส. มิภิรา อีโต้ 26/08/2520

805 นาย มี ศรีทาบุตร 14/07/2478

806 น.ส. มีนะ ป่ินทอง 03/04/2499

807 นาย ม่ี สนอ่อน 08/02/2475

808 น.ส. มุกดา เพชรกุล 02/11/2509

809 นาย มุ่นค้ิว แซ่ตัง 11/09/2491

810 นาย มุ่ย แซ่ซือ 10/08/2484

811 น.ส. มุ่ยหงษ์ แซ่ฉ่ัว 20/09/2501

812 นาย มุ่ยเต่ียม แซ่ตัง 17/06/2482

813 นาง ม่วย พ่ึงเกิด 00/00/2475

814 น.ส. ม่วย แซ่ต้ัง 04/04/2496

815 น.ส. ม่วย แซ่อ๊ึง 08/04/2510

816 น.ส. ม่วย แซ่อ๊ึง 00/00/2483

817 น.ส. ม่วย แซ่โค้ว 10/08/2494

818 น.ส. ม่วย แซ่โค้ว 15/12/2497

819 น.ส. ม่วยเจ็ง แซ่โค้ว 05/02/2497

820 น.ส. ม่วยเตียง แซ่จึง 30/01/2485

821 น.ส. ม่วยเล็ก เจริญพรสวัสด์ิ 03/03/2492

822 น.ส. ม้วน สมรเวศ 09/04/2485

823 น.ส. ม้วย แซ่เจียม 31/08/2496

824 นาย นงค์ ภู่สวด 12/08/2502

825 นาย ยงยศ พูลขันต 14/06/2499

826 นาย ยงยุทธ ศิริโท 01/01/2485

827 นาย ยงยุธ มงคลประสิทธ์ิ 00/00/2483

828 นาย ยอดชาย หม่ืนภักดี 22/06/2513

829 น.ส. ยะ เงินเจริญ 08/06/2496



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

830 น.ส. ย่ังบ๊วย แซ่ล้ิม 00/00/2502

831 นาง ยินดี รชตะวาวิน 00/00/2485

832 นาง ยี อัชรากุล 25/10/2469

833 น.ส. ยุคิโกะ โยชิตา 18/09/2515

834 นาง ยุพดี คงห้วยรอบ 02/10/2490

835 น.ส. ยุพา ค่าอาจ 00/00/2495

836 น.ส. ยุพา แซ่เจ๊ีย 19/07/2499

837 น.ส. ยุพิน สังข์เพ็ง 00/00/2495

838 น.ส. ยุพิน เน้ือนุ่ม 25/12/2494

839 น.ส. ยุพิน แซ่เตียว 30/11/2505

840 น.ส. ยุวดี สุขสถิตย์ 31/07/2498

841 นาง ยุวพา พรมเกตุ 00/00/2479

842 น.ส. ยุวะพา แซ่เอ้ีย 00/00/2479

843 นาง ยุ้ย มาลาศรี 00/00/2465

844 นาย ยุ้ย อ่ิมเต็มทรัพย์ 00/00/2474

845 นาย ยงฮ้ัว แซ่เตียว 22/03/2496

846 นาง ย้อย ศักด์ิศรี 00/00/2470

847 นาย รพีพันธ์ ชมวิจิตร 10/02/2512

848 น.ส. รวมรัตน์ โชติประยูร 02/02/2502

849 นาง รวย มีมา 10/02/2464

850 นาย รอด ยะหลา 07/03/2483

851 นาย ระพิน ค่าอาจ 00/00/2493

852 น.ส. ระเบียบ ทับทิมแท้ 23/01/2491

853 นาง ระเบียบ ผาสุขพัน 12/06/2469

854 น.ส. ระเบียบ พะสุวรรณ์ 00/00/2490

855 น.ส. ระเบียบ สุดรัก 00/00/2489

856 นาง ระเบียบ สุดสวาท 00/00/2480

857 นาย รัง พันสาย 23/01/2492

858 น.ส. รัชกร มูลสาร 10/03/2504

859 นาย รัชชวย บุญคุ้ม 09/09/2511

860 น.ส. รัชนก ภิรมย์เสวก 05/05/2515

861 น.ส. รัชนี พะสุวรรณ์ 22/10/2501



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

862 น.ส. รัชนีกร จันทร์แก้ว 27/06/2505

863 น.ส. รัตนา บูรณะ 00/00/2500

864 น.ส. รัตนา พานิชเจริญ 26/09/2595

865 น.ส. รัตนา ใจหนักแน่น 00/00/2498

866 นาย รัตน์ น่วมศรี 00/00/2463

867 นาง รัตน์ พิมธุพันธ์ุ 0101/2498

868 นาย รัตน์ เจียมกิจรุ่ง 06/09/2487

869 น.ส. รัตน์ แซ่จิว 09/08/2501

870 นาย รันดร โพธ์ิเย็น 26/06/2515

871 น.ส. รันทม เรืองกล่ิน 05/04/2491

872 น.ส. ราตรี ปานทับ 00/00/2509

873 น.ส. ราตรี ผลพิบูลย์ 11/02/2503

874 นาย ราเมศฐ แก้วค่า 16/06/2514

875 นาย ราเมศว์ แซ่เบ๊ 19/01/2516

876 น.ส. รินญา การะเกตุ 01/08/2500

877 นาย รีโอ๊ะ โยชิตา 21/08/2516

878 นาย รุจ มาถาวร 00/00/2489

879 นาย รุจิระ ธรรมานุสารี 03/09/2531

880 น.ส. รุจิรา ตันเจริญ 17/04/2499

881 น.ส. รุ่งทิพย์ แซ่เอ้ียว 29/05/2511

882 น.ส. รุ่งอรุณ เรืองมาลัย 06/05/2512

883 น.ส. รุ่งเรือง หวังแจ่ม 18/05/2513

884 นาย ร่อริน หวังแจ่ม 09/11/2511

885 นาย ลบ ฤกษ์ศรี 00/00/2481

886 นาง สลัย ช้างพลายจิต 00/00/2467

887 นาง ลม่อม ชายหงษ์ 00/00/2473

888 นาง ลอด พลังทิว 00/00/2470

889 นาง ลอย จันทร์ธรรม 00/00/2484

890 น.ส. ลออ ประไพรัตน์ 10/03/2526

891 น.ส. ละมัย รอดเกิด 00/00/2487

892 นาง ละมัย ศรีธงชาติ 00/00/2479

893 นาง ละมุล ฉายา 08/04/2468



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

894 นาง ละม่อม ข่าสว่าง 00/08/2480

895 นาย ละม้าย สังเพ็ง 00/00/2475

896 น.ส. ลออ ช่ืนใจ 11/07/2496

897 นาย ลออ รามวงษื 20/03/2502

898 นาง ละออง ดิษฐาพร 25/02/2475

899 นาง ละเมียด ค่าจตุรัส 23/10/2493

900 น.ส. ละเมียด นราลักษณ์ 01/11/2484

901 พระ ละเอียด ชินดี 00/00/2474

902 น.ส. ละเอียด ช่ืนใจ 20/12/2493

903 น.ส. ลักขณา ปานแดง 04/06/2498

904 น.ส. ลักขณา เกตุสุวรรณ์ 00/00/2493

905 น.ส. ลัดดา ครองครึก 21/05/2512

906 น.ส. ลัดดา หลงเจริญสุข 02/06/2495

907 น.ส. ลัดดา เนตรสมบัติผล 25/09/2501

908 น.ส. ลัดดาวรรณ จันทร์วีนุ 24/06/2491

909 น.ส. ลัดดาวัตร ใยสุจ 24/01/2511

910 น.ส. ลัดดาวัลย์ สุขสม 16/12/2544

911 พระ ลับ อิสสรธม 00/00/2476

912 น.ส. ล่ันทม ดิษฐสว่าง 18/03/2504

913 นาย ล่ันทม สวนด้วง 25/08/2507

914 นาง ลากร จิตาคม 28/10/2480

915 นาง ลาง สุขสังวรณ์ 06/12/2498

916 นาย ลาภ ศิริพร 18/05/2518

917 นาย ลาย พงษ์อารี 04/10/2479

918 นาย ลาว น้อมบ่าเหน็จ 00/00/2479

919 น.ส. ล่าจวน จารุจันทร์ 12/04/2497

920 นาง ล่าดวน โทนเจริญ 00/00/2466

921 นาย ล่าดวน โลหะทัต 00/00/2480

922 นาย ล่าภู กัณหาวราณ์ 03/03/2500

923 น.ส. ล่าใย พลาน้อย 00/00/2494

924 น.ส. ล่าใย แย้มสุคนธ์ 23/12/2513

925 น.ส. ล่าไพ แซ่โง้ว 02/01/2517



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

926 นาย ลิ พจน์ด้วง 28/06/2482

927 นาย ลิด รอดฤทธ์ิ 00/00/2478

928 น.ส. ลินนา จินดาหรา 05/06/2488

929 น.ส. ล้ินจ่ี พลาน้อย 00/00/2496

930 นาย ล้ิม หลงเจริญสุข 07/08/2463

931 นาย ลืชัย พันธ์จ่าปา 03/04/2502

932 นาง ลูกจันทร์ ฉวีวรรณ 06/01/2472

933 นาย ล้ง แซ่ล้ิม 00/00/2478

934 นาย ล้วน คิดสว่าง 19/03/2463

935 นาย วงศ์ น่้าสุวรรณ 00/00/2467

936 นาย วงษ์ สายสมคุณ 00/00/2474

937 พระ วงษ์ เข็มทอง 00/00/2479

938 นาย วยน ปานศรี 00/00/2469

939 น.ส. วนิดา อุสาหกุล 17/05/2492

940 น.ส. วนิดา แซ่ล้ิม 04/04/2501

941 น.ส. วินดา แซ่อ้ึง 20/10/2512

942 นาย วนิต มูลสาร 05/12/2509

943 น.ส. วรรณา เขียววิจิตร 15/05/2508

944 น.ส. วรรณา เหมือนแตง 27/07/2512

945 น.ส. วรรณา แซ่ต้ือ 17/03/2513

946 นาง วรรณี แซ่ไหน 02/02/2484

947 น.ส. วรรเพ็ญ กรอบทอง 10/11/2484

948 น.ส. วรรณโณ เทียนแก้ว 00/00/2496

949 นาย วราวุธ สัตยะรรม 11/05/2519

950 น.ส. วราพร เมธีกุล 21/08/2492

951 น.ส. วราพร โกศลวัฒนะ 14/05/2503

952 น.ส. วราภร สัญญากิจ 04/12/2498

953 น.ส. วราภรณ์ ปาลจรัส 01/07/2479

954 น.ส. วราภรณ์ พังฟุย 14/04/2500

955 น.ส. วราภรณ์ มานิชพันธ์ 30/06/2486

956 น.ส. วราภรณ์ สุขต้องหอม 11/11/2501

957 น.ส. วราภรณ์ แซ่เอ้ียว 10/08/2507



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

958 นาง วรีย์ เนินผาเรือง 23/02/2492

959 น.ส. วลัยพร ศรีอุบล 08/03/2515

960 น.ส. วัชราพร พุ่มโพธ์ิ 25/05/2516

961 นาย วัชรินทร์ ตรีวิเศษ 08/03/2509

962 น.ส. วัชรินทร์ ย้ิมยวน 28/04/2503

963 นาย วัชลี อ้อนแอ้น 01/05/2492

964 นาง วัฒนา วงศ์ภักดี 18/12/2475

965 นาย วันชัย ฉายา 26/03/2496

966 นาย วันชัย เจียมภักดี 09/11/2503

967 นาย วันชัย เมธีกุล 17/01/2496

968 นาย วันชัย แซ่อ๋อง 11/06/2502

969 น.ส. วันฒนา กอพูลกลาง 02/07/2512

970 น.ส. วันดี จิระวัฒน์ 00/00/2498

971 น.ส. วันดี สนิทวงค์ 01/03/2500

972 น.ส. วันดี อินทรนาม 21/04/2498

973 น.ส. วันเพ็ญ จิระวัฒน์ 10/09/2501

974 น.ส. วันเพ็ญ บัวประเสริฐ 00/00/2494

975 น.ส. วันเพ็ญ ปัทมสิงห์ 13/11/2496

976 น.ส. วันเพ็ญ สุเทวพร 00/00/2495

977 นาย วารินทร์ ปานทองค่า 29/06/2483

978 นาย วาฤทธ์ิ ชัยถาวร 12/10/2493

979 นาย วาศ ม่วงรัตน์ 30/07/2493

980 น.ส. วาสนา พงษ์ไพโรจน์ 13/10/2500

981 น.ส. วาสนา สาลี 07/07/2525

982 นาย วิง เกตุสุวรรณ์ 00/00/2468

983 นาย วิจารณ์ พุ่มวงค์ 02/02/2492

984 น.ส. วิจิตต์ โตวิจารย์ 17/09/2507

985 นาย วิชัย จิระวัฒน์ 01/01/2470

986 นาย วิชัย ต่ายเพชร 00/00/2501

987 น.ส. วิชัย รักษาการ 00/00/2494

988 นาย วิชัย แซ่อ๋อง 12/01/2506

989 นาย วิชาญ สุรางค์กรกุล 00/00/2486



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

990 นาย วิชาญ แซ่เต๋ง 17/11/2499

991 นาย วิชิต สุธพลานันท์ 19/08/2483

992 น.ส. วิชิน ศรีส่าราญ 09/10/2484

993 นาย วิต โชติพวง 02/12/2498

994 นาย วิทยา พูลขัน 28/02/2501

995 นาย วินัย พะสุวรรณ์ 11/08/2498

996 นาย วินัย สุขยาวพร 28/06/2503

997 น.ส. วิภา ศัตรูหวาด 05/09/2519

998 น.ส. วิภาวรรณ เอกจีน 20/03/2508

999 นาง วิรัตน์ ชอบวิชา 13/03/2484

1000 นาย วิริยะ ตามไวย 31/07/2536

1001 นาย วิลาศ สามะโน 03/12/2497

1002 นาย วิวัฒน์ บุญส่ง 00/00/2493

1003 นาย วิวัฒน์ ปรีไทย 13/07/2500

1004 นาย วิสุทธิ บุตรวงค์ 25/02/2499

1005 นาย วิเชียร ปิยะนาวิน 00/00/2472

1006 นาย วิเชียร ภูกาพย์ 12/05/2475

1007 นาย วิเชียร โพธิเศษ 04/01/2502

1008 นาย วิเชียร โลหิตะชาติ 00/00/2470

1009 นาย วิโรจน์ พูนทวี 13/03/2482

1010 นาย วิโรจน์ เปล่ียนเจริญ 25/12/2496

1011 นาย วิโรจน์ แซ่ต้ัง 05/12/2512

1012 นาย วิโรจน์ แซ่หลี 00/00/2481

1013 น.ส. วิไล จิระวัฒน์ 19/09/2499

1014 นาง วิไล ช่ืนอารมย์ 30/11/2484

1015 น.ส. วิไล ตีระรักษ์ 05/04/2500

1016 นาง วิไล แก้วปานัน 00/02/2484

1017 น.ส. วิไล โตวิจารย์ 30/01/2509

1018 น.ส. วิไลภรณ์ แซ่จิว 14/12/2507

1019 น.ส. วิไลลักษณ์ พวงสมพงษ์ 20/12/2499

1020 นาง วิไลวรรณ์ สาหร่าย 05/12/2494

1021 นาย วีระ เครือทา 15/06/2477



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1022 นาย วีระกุล โลหะกะ 05/02/2511

1023 นาย วีระธรรม โพธิไสย 21/07/2485

1024 นาย วีระวัฒน์ วีระสัมฤทธ์ิ 20/05/2495

1025 นาย ศภชัย จันทพิรักษ์ 27/09/2500

1026 นาย ศรศักด์ิ จันกล่ิน 24/07/2495

1027 นาย ศราวุธ วงษ์สุวรรณ 28/04/2542

1028 นาย ศรี เนียมเปรม 28/06/2481

1029 นาง ศรี ไซรอดแก้ว 00/00/2473

1030 นาง ศรีนวล ค่าเป็ง 00/00/2478

1031 นาง ศรีรัตน์ พิบูลวรสิทธิ 23/05/2479

1032 นาย ศรีวัย ต๊ะหลวง 02/01/2482

1033 น.ส. ศรีสุวรรณ อิสสรณวัฒ 24/11/2507

1034 นาย ศักด์ิชัย ดิษฐสว่าง 01/01/2511

1035 นาย ศักด์ิชาย ไทยปราณีต 11/04/2508

1036 นาย ศาศพัชร์ พินทุโยธิน 31/01/2493

1037 น.ส. ศิธิพันธ์ จิตรโนปจัย 28/10/2522

1038 นาย ศิริ สาดแล 00/00/2473

1039 นาง ศิริ หลงเจริญสุข 15/05/2464

1040 นาย ศิริพงษ์ ช เจริญย่ิง 00/00/2495

1041 นาย ศิริพงษ์ พงษ์อารี 27/07/2496

1042 น.ส. ศิริพร แซ่ตัน 25/07/2515

1043 นาย ศิริพันธ์ พงษ์อารี 01/01/2498

1044 น.ส. ศิริมา หิรัญรัตน์ 14/03/2508

1045 น.ส. ศิริวรรณ แซ่โค้ว 26/09/2498

1046 นาย ศิริวิท อินทรโสภา 08/02/2502

1047 นาย ศิริศักด์ิ พงษ์อารี 01/01/2495

1048 น.ส. ศิริศักด์ิ เหลืองไตรรัตน์ 02/09/2496

1049 น.ส. ศิโรเวศน์ สมพ่ึงทอง 27/03/2506

1050 น.ส. ศุภทรณ์ วงศ์ภักดี 29/06/2505

1051 น.ส. ศุภรัตน์ วงศ์ภักดี 19/08/2503

1052 นาย ศุภโชค แซ่ต้ัง 23/07/2519

1053 นาย สงบ รอดเหลือ 27/02/2497



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1054 นาง สงวน ป่ินทอง 15/06/2472

1055 นาย สงวน เหลืองประเสริฐ 00/00/2471

1056 น.ส. สงวนพง สุขเจริญ 05/03/2484

1057 นาย สงัด พร้อมสง่า 08/12/2506

1058 นาง สงัด ภู่เป่ียม 11/07/2471

1059 นาง สงิม กระษิน 02/03/2481

1060 นาง สง่า ภิญโญ 00/00/2472

1061 นาย สง่า รอดเหลือ 12/12/2473

1062 น.ส. สจี ศรีจันทร์ 18/11/2532

1063 นาย สถิต ละม่ังทอง 04/09/2500

1064 นาย สนธ์ ขาวระลึก 00/00/2469

1065 น.ต. สนอง ทองสุทธ์ิ 21/12/2475

1066 น.ส. สนอง อินทร์ไข่ 00/00/2480

1067 นาย สน่ัน จันทร์แสง 08/04/2474

1068 นาย สน่ัน เงินน่ิม 16/10/2482

1069 นาย สนิท กงชุน 20/01/2478

1070 นาย สนิท ประพันธ์พจน์ 00/00/2466

1071 น.ส. สนิท สิงห์โคกกรวด 00/00/2488

1072 นาง สม ช้างพลายจิต 00/00/2480

1073 นาย สม สกุลแก้ว 04/03/2484

1074 นาย สม สัตนันท์ 17/03/2510

1075 นาย สมควร กล่ินใหญ่ 09/06/2511

1076 น.ส. สมควร พุ่มวงค์ 28/12/2496

1077 น.ส. สมควร สงวนพงษ์ 10/06/2488

1078 นาย สมควร แซ่ตัน 07/03/2510

1079 นาย สมคิด จิตรประสิทธ์ิ 00/00/2497

1080 น.ส. สมคิด สงวนพงษ์ 07/12/2498

1081 น.ส. สมคิด เป็นไทย 23/01/2509

1082 นาย สมจิตต์ ทองเขยว 01/01/2513

1083 น.ส. สมจิตต์ สุคัณฑะ 16/02/2478

1084 น.ส. สมจิตต์ โพธิรักษ์ 00/00/2506

1085 นาย สมจิตร เรณูนันท์ 04/05/2482



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1086 นาย สมจิตร์ ย้ิมถนอม 07/12/2468

1087 นาย สมจิตร์ ย้ิมถนอม 07/12/2486

1088 นาย สมจิตร์ โทนเจริญ 15/06/2496

1089 นาย สมชาติ ค่าสุมาลี 19/03/2506

1090 นาย สมชาย คาดหมาย 08/06/2503

1091 นาย สมชาย คุ้มศิริ 25/12/2502

1092 นาย สมชาย ช เจริญย่ิง 00/00/2498

1093 นาย สมชาย ชมภูนุช 15/02/2517

1094 นาย สมชาย ช้องเจริญ 05/04/2499

1095 นาย สมชาย นระเอ่ียม 00/00/2495

1096 นาย สมชาย มงคลคุม 07/01/2496

1097 นาย สมชาย สอนศรี 29/01/2505

1098 นาย สมชาย หัสทอง 05/06/2506

1099 นาย สมชาย เนตรสมบัติผล 07/11/2506

1100 นาย สมชาย เปรมปราณี 14/07/2498

1101 นาย สมชาย เพชรกุล 12/08/2514

1102 นาย สมชาย แซ่คู 07/10/2493

1103 นาย สมชาย แซ่ตัน 30/08/2503

1104 นาย สมชาย แซ่ต้ัง 00/00/2484

1105 น.ส. สมชาย แซ่ล้ิม 06/03/2499

1106 นาย สมชาย แซ่ล้ิม 23/08/2510

1107 นาย สมชาย แซ่หุ่น 26/08/2503

1108 นาย สมชาย แซ่อ้ึง 05/10/2481

1109 นาย สมชาย แซ่อ้ึง 28/11/2502

1110 นาย สมชาย แซ่อ๋อง 05/01/2504

1111 นาย สมชาย แซ่เต๋ง 19/08/2511

1112 นาย สมชาย แซ่เฮ้ง 16/11/2507

1113 นาย สมชาย แซ่โค้ว 21/01/2478

1114 นาย สมชาย แซ่โง้ว 00/00/2497

1115 นาย สมชาย โพธ์ิแก้ว 17/06/2509

1116 นาย สมชาย โพนสูง 30/08/2500

1117 นาย สมชาย ไทรรอดแก้ว 09/07/2515



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1118 นาย สมชิต แซ่น้ิม 07/04/2504

1119 นาย สมทรง จันทรส 04/12/2502

1120 นาย สมทรง เดือนเด่น 01/12/2512

1121 นาง สมทรง เรืองมาลัย 07/05/2481

1122 น.ส. สมทรง โภชน์ทิม 00/00/2477

1123 นาย สมนึก พราหมยอด 27/09/2504

1124 นาย สมนึก พหรมภักดี 01/05/2476

1125 นาย สมนึก ศรีม่วง 10/12/2476

1126 นาย สมนึก ส้มแป้น 15/04/2502

1127 นาย สมนึก เขียววิจิตร 29/07/2503

1128 นาย สมนึก แซ่ต้ัง 01/03/2498

1129 นาย สมนึก แซ่น้ิม 22/01/2502

1130 นาย สมนึก แซ่อ้ึง 12/09/2505

1131 นาย สมนึก โพธ์ิรักษ์ 14/05/2513

1132 น.ส. สมบัติ สกุลแก้ว 00/00/2494

1133 นาย สมบัติ สดสว่าง 30/12/2497

1134 นาย สมบัติ สุขเจริญ 00/00/2489

1135 นาย สมบัติ เรณูนันท์ ณ อยุธยา 02/03/2484

1136 นาย สมบัติ แก้วเกล็ด 12/01/2502

1137 นาย สมบัติ แซ่โค้ว 00/00/2496

1138 น.ส. สมบุญ ทองอ่อน 00/00/2485

1139 นาย สมบุญ ปรีดา 00/00/2475

1140 นาย สมบุญ ม่วงคราม 00/00/2477

1141 น.ส. สมบุญ อุ่นใช้ 15/06/2500

1142 นาย สมบุญ เน้ือนุ่ม 13/12/2468

1143 นาย สมบูรณ์ นวลรังษี 01/05/2469

1144 น.ส. สมปอง พ่ึงเกิด 00/00/2498

1145 น.ส. สมปอง สีทอง 07/03/2506

1146 นาย สมพงษ์ กรุดเท่ียง 00/00/2489

1147 นาย สมพงษ์ ข่าดี 22/08/2505

1148 นาย สมพงษ์ ตันยาภิรมย์ 10/04/2499

1149 นาย สมพงษ์ ทองสันเทียะ 24/10/2498



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1150 นาย สมพงษ์ ม่ิงพฤกษ์ 00/00/2483

1151 นาย สมพงษ์ สวัสดี 22/10/2518

1152 น.ส. สมพงษ์ อ่ิมกะดี 07/02/2489

1153 นาย สมพงษ์ แก้วพิลา 12/05/2504

1154 นาย สมพงษ์ แซ่อ้ึง 17/03/2506

1155 น.ส. สมพร งานไธสงค์ 21/07/2510

1156 น.ส. สมพร บุนบาน 21/07/2503

1157 นาย สมพร พินทุดยธิน 12/03/2474

1158 น.ส. สมพร ย้ิมถนอม 13/07/2491

1159 น.ส. สมพร รุ่งโต 00/00/2491

1160 นาย สมพร แซ่ล้ิม 29/04/2513

1161 น.ส. สมพร แซ่เอ้ียว 05/02/2497

1162 นาย สมพร โพธ์ิรักษ์ 04/11/2509

1163 นาย สมพันธ์ แซ่เตียว 00/00/2496

1164 น.ส. สมพิษ ย้ิมถนอม 12/08/2491

1165 นาย สมภพ โฉมยา 29/06/2490

1166 นาย สมมาณะ ปรปักษ์พ่าย 00/00/2479

1167 นาง สมาตร เฟ่ืองอ่ิม 12/10/2503

1168 นาย สมยศ เนตรสมบัติผล 09/04/2513

1169 นาย สมยศ แซ่ล้ิม 10/08/2506

1170 น.ส. สมร ผลจันทร 31/05/2477

1171 นาย สมรวย เรืองไพร 12/03/2525

1172 นาย สมรัตน์ เนตรสมบัติผล 00/00/2494

1173 น.ส. สมลักษณ์ ปรปักษ์พ่าย 08/06/2509

1174 น.ส. สมศรี จิตต์กระจ่าง 00/00/2499

1175 น.ส. สมศรี สุเทวพร 00/00/2497

1176 นาย สมศรี อินทะวงษ์ 06/08/2491

1177 น.ส. สมศรี เรณูนันท์ ณ อยุธยา 02/03/2489

1178 น.ส. สมศรี แซ่ล้ี 15/08/2487

1179 น.ส. สมศรี แซ่อ้ึง 15/04/2497

1180 น.ส. สมศรี แซ่เจ๊ีย 00/00/2487

1181 นาย สมศักด์ิ จิตต์กระจ่าง 00/00/2495



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1182 นาย สมศักด์ิ ช เจริญย่ิง 00/00/2493

1183 นาย สมศักด์ิ ช่านาญคิด 15/11/2474

1184 นาย สมศักด์ิ ดีม่ังมี 07/03/2486

1185 นาย สมศักด์ิ บุญประกัน 08/03/2512

1186 นาย สมศักด์ิ สุนสนาน 00/00/2493

1187 นาย สมศักด์ิ เอ่ียมละออ 00/00/2497

1188 นาย สมศักด์ิ แก่นเรือง 14/07/2501

1189 นาย สมศักด์ิ แซ่ล้ิม 20/05/2497

1190 นาย สมศักด์ิ แซ่ล้ิม 17/05/2497

1191 นาย สมศักด์ิ แซ๋ล้ี 00/00/2497

1192 นาย สมศักด์ิ แซ่เจ๊ีย 13/01/2490

1193 นาย สมศักด์ิ แซ่เตียว 00/00/2477

1194 นาย สมศักด์ิ แซ่เฮ้ง 02/03/2511

1195 นาย สมศักด์ิ แซ่โง้ว 13/02/2512

1196 นาย สมศักด์ิ แซ่โง้ว 00/00/2485

1197 นาย สมศักด์ิ แซ่โซ 12/02/2508

1198 นาย สมศักด์ิ โปร่งจิตร 27/05/2497

1199 น.ส. สมหญิง แซ่น้ิม 03/10/2506

1200 น.ส. สมหมาย กล่ินใหม่ 09/03/2509

1201 นาย สมหมาย ก่ึงวงค์ 02/01/2492

1202 น.ส. สมหมาย ปิยพัฒน์ 00/00/2479

1203 น.ส. สมหมาย ส่าเภาแก้ว 04/02/2499

1204 น.ส. สมหมาย เจริญสวัสด์ิ 03/04/2510

1205 นาย สมหวัง กอพูลกลาง 10/04/2483

1206 นาย สมัค สุเทวพร 00/00/2478

1207 นาย สมาน จุลใจวัง 02/02/2485

1208 นาย สมาน ชูสกุล 15/05/2482

1209 น.ส. สมาน ทรัพย์เจริญ 01/02/2498

1210 นาย สมาน ทีทุย 02/04/2506

1211 นาย สมาน พ่ึงเกิด 03/12/2502

1212 นาย สมาน มีทุย 02/04/2506

1213 นาย สมเกียรติ จันทร์ย้อย 23/03/2514



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1214 นาย สมเกียรติ ชัยบุตร 01/12/2498

1215 นาย สมเกียรติ นระเอ่ียม 15/03/2503

1216 นาย สมเกียรติ แซ่ล้ิม 04/06/2508

1217 นาย สมเกียรต์ิ ชัยบุตร 01/12/2498

1218 นาย สมเดช กระแจะ 21/01/2502

1219 นาย สมโภชน์ เย่ือปุย 06/11/2497

1220 น.ส. สมใจ จันทร์ผาสุข 25/04/2489

1221 นาย สมใจ ปู่ด้วง 00/00/2496

1222 น.ส. สมใจ มีทุย 26/04/2506

1223 น.ส. สมใจ เปียทอง 00/00/2497

1224 น.ส. สมใจ แซ่น้ิม 01/04/2500

1225 นาย สรวย สุขขี 00/00/2484

1226 นาย สราวุฒิ กิตติพงศ์ธร 24/08/2496

1227 น.ส. สละ แซ่จิว 10/05/2507

1228 นาง สวง จิตตริด์ 00/00/2469

1229 นาย สวงค์ โสพจน์ 01/07/2466

1230 นาย สวรรณ์ โทนเจริญ 05/05/2519

1231 นาย สวัสดิเทพ จันทรสาขา 08/03/2498

1232 นาย สวัสด์ิ พร้อมสง่า 22/06/2504

1233 น.ส. สวาด ภานะน้อย 00/00/2497

1234 นาย สวาท บัวสระแก้ว 26/10/2500

1235 นาย สวาท โสพจน์ 15/02/2498

1236 นาย สวาส เดชชัย 00/00/2491

1237 นาย สวิง เขียวอ่อน 07/05/2500

1238 นาย สวิง เนาวไสยศรี 00/00/2483

1239 นาย สว่าง วงศ์ภักดี 18/01/2472

1240 นาง สว่างเนตร อ่อนมาก 11/09/2497

1241 นาย สอน พลังทิว 10/06/2467

1242 นาย สอน แจ่มศรี 10/11/2473

1243 นาย สอาด ง่วนกิม 05/09/2484

1244 นาย สอาด บุบผา 09/04/2480

1245 พระ สอาด มุกวิโก 00/00/2479



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1246 น.ส. สอาด สุทธิ 00/00/2470

1247 น.ส. สอ้ิง คงภักดี 00/00/2490

1248 นาง สอ้ิง จงสวัสด์ิ 13/10/2492

1249 นาย สังข์ โกศลวัฒนะ 00/00/2466

1250 นาย สังวาลย์    จุ้ยผ่องศรี 00/00/2497

1251 นาง สังวาลย์    ตีระรักษ์ 07/05/2479

1252 น.ส. สังวาลย์    รักษาการ 00/00/2488

1253 น.ส. สังวาลย์    สร้อยศิลา 29/08/2482

1254 นาย สังวาลย์    เมฆบัว 00/00/2495

1255 น.ส. สังวาลย์    เอ้ือทาน 27/04/2500

1256 นาย สังเวชย์ เพียรเก็บ 01/07/2514

1257 นาย สังเวียน ฉันทบุตร 02/10/2470

1258 นาย สังเวียน ยวงใย 00/00/2476

1259 นาย สังเวียน สุทธิ 00/00/2501

1260 นาย สัจจา กาญจนพงษ์ 22/04/2502

1261 นาย สันติ มหิทชนะ 02/12/2491

1262 นาย สันต์ บุญช่ืน 05/07/2486

1263 นาย สัมพันธ์ รุ่งโต 00/00/2493

1264 นาย สัมภาษณ์ อินเบิด 00/00/2493

1265 นาย สัมฤทธ์ิ นพรัตน์ 06/05/2504

1266 นาง สาคาร เกตุสุวรรณ์ 00/00/2474

1267 นาย สมารถ ทัศนพยัคฆ์ 08/04/2499

1268 น.ส. สาย ไตรมงคล 02/03/2524

1269 นาย สายชล เนียมสุข 12/05/2512

1270 นาง สายทอง ตรีวิเศษ 18/05/2500

1271 น.ส. สายพิน เกิดกาหลง 23/12/2496

1272 น.ส. สายสมร ย้ิมยวน 17/01/2505

1273 น.ส. สายสวาท จันกล่ิน 20/02/2494

1274 น.ส. สายสวาท จันกล่ิน 28/09/2487

1275 น.ส. สายสวาท สุทธิบุตร 24/06/2498

1276 น.ส. สายสุนีย์ จันกล่ิน 20/09/2489

1277 น.ส. สายหยุด ค่างาม 29/05/2490



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1278 น.ส. สายหยุด ชะอ้อน 01/03/2480

1279 นาย สายันณ์ บัวเผ่ือนหอม 05/07/2492

1280 นาย สายันต์ พันธ์จ่าปา 12/01/2501

1281 นาย สายันต์ เกตุโชติ 00/00/2497

1282 นาย สายันห์ ทองชมภูนุช 04/08/2502

1283 น.ส. สายใจ ติวรากูร 29/03/2507

1284 น.ส. สาล่ี รัศมี 09/06/2497

1285 นาย ส่ารวย ด้วงไผ่ล้อม 00/00/2475

1286 น.ส. ส่ารวย ธงชัย 22/04/2501

1287 นาย ส่ารวย นามบุญชู 30/07/2489

1288 น.ส. ส่ารวย ปทุมวงศ์ 00/00/2492

1289 นาย ส่ารวย ผาสุวรรณ์ 00/00/2478

1290 น.ส. ส่ารวย สมบูรณ์ทรัพย์ 02/02/2496

1291 นาย ส่ารวย เทศนุ้ย 01/06/2509

1292 นาย ส่าราญ บัวพระราช 26/03/2477

1293 น.ส. ส่าราญ สุขเนตร 00/00/2474

1294 นาย ส่าราญ แซ่โง้ว 12/09/2499

1295 นาง ส่าลี พืชพรรณ 03/11/2477

1296 นาย ส่าลี มาลาศรี 00/00/2466

1297 นาย ส่าอางค์      พวงทอง 31/07/2490

1298 นาย ส่าอางค์      เช้ือจุ้ย 09/07/2477

1299 นาย ส่าเนา ลือลาภ 02/05/2501

1300 นาง ส่าเนียง ฉายบางพูน 00/00/2487

1301 น.ส. ส่าเนียง พุทธเรศ 16/11/2501

1302 น.ส. ส่าเนียง พูนทวี 00/00/2486

1303 นาย ส่าเนียง ศิริพันธ์ 15/05/2473

1304 นาง ส่าเนียง สุวรรณหงษ์ 00/00/2479

1305 น.ส. ส่าเนียง หว่างรักวง 12/06/2499

1306 น.ส. ส่าเนียง โกมุทหงค์ 03/04/2478

1307 นาย ส่าเภา สุภานุทัศน์ 11/04/2502

1308 นาย ส่าเภา แก้วคง 06/10/2499

1309 นาย ส่าเภา ไวทยาชีวะ 00/00/2480



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1310 นาย ส่าเริง ตีระรักษ์ 05/08/2478

1311 นาย ส่าเริง ทองค่าเจริญ 25/02/2491

1312 นาย ส่าเริง หอมในเทียม 23/02/2478

1313 นาง สิงห์ทอง นวลรังษี 05/05/2472

1314 นาย สิทธิชัย โป๊ะหนองแวง 05/09/2515

1315 นาย สิทธิพร นาคเกตุ 01/01/2484

1316 นาย สิทธิศักด์ิ จันช่วง 07/05/2503

1317 นาย สิทธิศักด์ิ ภู่มะลิ 17/08/2507

1318 นาย สิน แซ่โง้ว 00/00/2480

1319 น.ส. สิริพรรณ วงศ์สวัสด์ิ 29/01/2520

1320 นาย สิริวัฒน์ พงษ์อารี 19/03/2501

1321 นาย สิวบุ้ง แซ่น้ิม 00/00/2487

1322 นาย สิวบู๊ แซ่น้ิม 00/00/2489

1323 นาง สุก แซ่ก้วย 00/00/2473

1324 น.ส. สุกัญญา แสงสุธา 06/06/2513

1325 น.ส. สุกัณยา ผลจันทร 31/05/2494

1326 น.ส. สุกัลยา ปรีชม 31/12/2491

1327 น.ส. สุกัลยา แซ่โค้ว 01/02/2502

1328 นาย สุข สุเทวพร 00/00/2465

1329 นาง สุข แซ่ล้ิม 02/05/2473

1330 นาย สุขสันต์ พุ่มโพธ์ิ 21/02/2505

1331 น.ส. สุชาวดี ม่วงคราม 09/04/2506

1332 น.ส. สุคนธ์ ปิสตัสสะ 03/09/2504

1333 น.ส. สุจิตรา ช่วยปัด 13/09/2499

1334 น.ส. สุจินดา พิสดร 11/02/2497

1335 น.ส. สุจินต์ แซ่ชัน 28/07/2513

1336 น.ส. สุจิรา เลิศสุนทร 30/04/2507

1337 นาย สุชาติ ศรีเมือง 15/07/2516

1338 นาย สุชาติ เขียวลอย 05/10/2495

1339 นาย สุชาติ แก้วมาลา 12/04/2502

1340 นาย สุชิน แก่นทิพย์ 13/09/2492

1341 นาย สุชีพ ชูมาก 15/02/2493



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1342 นาย สุฒิรัช สารธิมา 02/01/2529

1343 น.ส. สุณี ช เจริญย่ิง 00/00/2486

1344 น.ส. สุดสายใจ ใจเย็น 00/00/2497

1345 น.ส. สุดา สดสว่าง 00/00/2496

1346 น.ส. สุดา อ่ิมเต็มทรัพย์ 00/00/2490

1347 น.ส. สุดา แข่งขัน 13/02/2507

1348 น.ส. สุดรัตน์ สุเทวพร 11/11/2507

1349 นาย สุดใจ กุณาศล 13/04/2468

1350 น.ส. สุดใจ ชอบท่าเหมือน 08/01/2501

1351 น.ส. สุดใจ ทิมบูรณ์ 00/04/2487

1352 น.ส. สุดใจ ภิรมย์ทอง 23/06/2499

1353 น.ส. สุดใจ สุทธิ 30/05/2511

1354 น.ส. สุดใจ เนียมสุข 00/00/2497

1355 น.ส. สุดใจ แซ่ล้ิม 05/02/2491

1356 นาย สุทธิชัย สุทธิ 15/04/2523

1357 น.ส. สุทธิลักษ์ โชติพวง 14/08/2494

1358 นาง สุทิน สุนทรทิพย์ 15/06/2478

1359 น.ส. สุธาทิพย์ พานิชเจริญ 00/00/2498

1360 นาย สุนทร คงรักษ์ 02/01/2511

1361 นาย สุนทร ช เจริญย่ิง 05/05/2471

1362 นาย สุนทร วังศวาภิมนต์ 01/04/2483

1363 นาย สุนทร เทพเทวิน 20/03/2476

1364 นาย สุนทร เป็นหน่ึง 30/10/2495

1365 น.ส. สุนรี ค่าสุระ 04/06/2507

1366 นาย สุนัน ปิยพัฒน์ 00/00/2470

1367 นาง สุนันทา บิณฑานนท์ 24/12/2472

1368 น.ส. สุนันทา ลือค่าหาญ 18/04/2507

1369 น.ส. สุนันทา แซ่ป๊ัง 28/07/2507

1370 น.ส. สุนันท์ คล้ายเพชร 23/02/2501

1371 น.ส. สุนันท์ ช เจริญย่ิง 00/00/2491

1372 น.ส. สุนันท์ ปางวรรณ 14/05/2499

1373 น.ส. สุนันท์ เจริญสวาท 09/06/2489



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1374 น.ส. สุนันท์ เหมือนแตง 17/12/2509

1375 นาย สุนันท์ แดงจีน 00/00/2488

1376 น.ส. สุนี เทียนทอง 27/08/2526

1377 นาง สุนีย์ ศรีมหรรณื 01/08/2477

1378 น.ส. สุนีย์ สุภาพ 20/03/2504

1379 น.ส. สุนีย์ เปล่งสุขเจริญ 02/02/2496

1380 น.ส. สุนีย์รัตน์ พลาน้อย 26/08/2519

1381 น.ส. สุปราณี พูนทวี 11/11/2503

1382 น.ส. สุปัญชตา พ่วงศรี 24/12/2508

1383 นาย สุพจน์ ค่าสุระ 04/10/2501

1384 นาย สุพจน์ ปิสตัสสะ 28/08/2506

1385 นาย สุพจน์ วงษ 14/04/2480

1386 นาย สุพจน์ แซ่ต้ึง 20/12/2507

1387 นาง สุพร เดชเทศ 00/00/2479

1388 น.ส. สุพรรณี เดชเทศ 00/00/2498

1389 นาย สุพัก ก่ีแก้ว 02/02/2465

1390 น.ส. สุพัฒตรา แซ่ป๊ัง 20/01/2504

1391 นาย สุพัฒน์ ป้องสีดา 01/09/2494

1392 น.ส. สุภา สดสว่าง 22/01/2499

1393 น.ส. สุภา หิรัญรัตน์ 16/08/2480

1394 นาง สุภาพ เพ็งสกุล 20/08/2500

1395 น.ส. สุภาพ แช่มมณี 00/00/2512

1396 นาย สุภาพ แซ่ต้ึง 15/09/2505

1397 น.ส. สุภาพร แซ่โค้ว 10/11/2499

1398 น.ส. สุภาภรณ์ พิบูลวรสิทธิ 26/11/2496

1399 น.ส. สุภาภรณ์ ศิรพงษ์ 14/07/2506

1400 นาง สุภาภรณ์ อัครพงษ์ 16/04/2596

1401 น.ส สุภาภรณ์ ฮวบบุรี 25/11/2522

1402 น.ส สุภาวดี ศรีม่วง 01/10/2503

1403 น.ส สุภาวรรณ แซ่หว่อง 25/01/2513

1404 น.ส สุมามาลย์ นาคแหลม 31/07/2502

1405 น.ส สุมาลี บุญสนอง 00/00/2498



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1406 นาง สุมาลี พันธ์นิธิ 22/01/2483

1407 น.ส. สุยฉ่ี แซ่พู 01/01/2508

1408 นาย สุรชัย ต้ังกิจเจริญพร 05/03/2494

1409 นาย สุรชัย ป่ินทอง 11/10/2516

1410 นาย สุรชัย สท้อนดี 07/09/2494

1411 นาย สุรชัย หลงเจริญสุข 16/06/2492

1412 นาย สุรชัย เพ็งสกุล 23/03/2520

1413 นาย สุรพงษ์ ศาสตราภัย 17/05/2505

1414 นาย สุรพล รุ่งโต 28/08/2499

1415 นาย สุรพล ล้วนมากสิน 00/00/2494

1416 นาย สุรพล สุขประสิทธิ 15/03/2509

1417 นาย สุรพล สุขเจริญ 00/00/2495

1418 น.ส. สุรวงค์ สระบัว 16/01/2492

1419 นาย สุรศักด์ิ พันธ์ุแตง 01/03/2496

1420 นาย สุรศักด์ิ สีอ่าพันธ์ 00/00/2498

1421 นาย สุรศักด์ิ สุวรรณวัฒน์ 28/11/2507

1422 นาย สุรศักด์ิ เหลืองไตรรัตน์ 02/03/2491

1423 น.ส. สุรักขณา พันธ์ประดิษฐ์ 08/07/2500

1424 นาย สุรัตน์ พักศาลา 10/02/2515

1425 นาย สุรัตน์ สุดสวาท 08/09/2516

1426 นาย สุรัตน์ แซ่ล้อ 00/00/2484

1427 นาย สุรัติ เน้ือนุ่ม 26/07/2506

1428 นาย สุรินทร์ พันธ์จ่าปา 30/04/2499

1429 นาย สุรินทร์ สีทอง 05/12/2494

1430 น.ส. สุรินทร์ เลิศสง่า 10/06/2503

1431 นาย สุรินทร์ แซ่โง้ว 00/00/2478

1432 นาง สุรินทร์ โพธ์ิทอง 00/00/2473

1433 นาย สุริยะ สนอ่อน 14/12/2498

1434 นาย สุริยา นิลพลาย 16/02/2510

1435 นาย สุริยา มูลทองน้อย 25/02/2535

1436 น.ส. สุรี อ่ิมพร 17/05/2503

1437 น.ส. สุรีพร สอนศรี 01/02/2501



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1438 น.ส. สุรีย์ คามดหมาย 16/05/2501

1439 น.ส. สุรีย์ ย้ิมถนอม 02/01/2497

1440 น.ส. สุรีย์พร แซ่โง้ว 00/00/2498

1441 นาย สุรเชษฐ์ รัตนวิเชียร 18/09/2516

1442 น.ส. สุวดี ใจมีบุญ 10/06/2502

1443 น.ส. สุวรรณ ค่าจัตุรัส 00/00/2485

1444 น.ส. สุวรรณ ฉวีวรรณ 12/04/2493

1445 นาย สุวรรณ ศรีเอ่ียม 30/03/2507

1446 น.ส. สุวรรณ สมฉุน 29/10/2508

1447 น.ส. สุวรรณ เพ่ิมผล 00/00/2490

1448 น.ส. สุวรรณา ดิษฐสว่าง 16/07/2518

1449 น.ส. สุวรรณา เจริญสวัสด์ิ 30/10/2505

1450 น.ส. สุวรรณา โฉมเกิด 10/03/2504

1451 น.ส. สุวัฒนา ช เจริญย่ิง 00/00/2490

1452 นาย สุวิทย์ ตันสุวรรณ 00/00/2494

1453 นาย สุวิทย์ ยวงใย 00/00/2497

1454 นาย สุวิทย์ เครือทา 28/06/2508

1455 นาย สุวิทย์ เหมือนแตง 20/03/2496

1456 นาย สุวิทย์ แซ่ล้ิม 00/00/2474

1457 น.ส. สุวิน สายลือนาม 00/00/2502

1458 นาย สุวีย์ ตรียุทธนากุล 30/01/2512

1459 นาย สุเทพ คงรักษ์ 10/05/2505

1460 นาย สุเทพ ภู่เป่ียม 15/05/2506

1461 นาย สุเทพ สุขสถิตย์ 08/01/2508

1462 นาย สุเทพ เต่าพาลี 06/02/2518

1463 นาย สุเทพ แซ่ล้ี 00/00/2492

1464 น.ส. สุโข เทียนแก้ว 00/00/2492

1465 นาย สุโพธ์ิ สุเทวพร 00/00/2482

1466 นาย สูนย์ แซ่โค้ว 05/11/2475

1467 น.ส. ส้ม พันจ่าปา 02/07/2492

1468 นาง ส้มล้ิม สังเพ็ง 00/00/2475

1469 นาง ส้มล้ิม สีทองค่า 00/00/2464



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1470 น.ส. หง แซ่จิว 12/08/2487

1471 นาง หงส์ จันทร์วีนุกูล 00/00/2476

1472 นาง หงส์ ปติยานานนท์ 00/00/2470

1473 น.ส. หงส์ แซ่ล้ิม 17/05/2502

1474 น.ส. หญิง 14/07/2547

1475 น.ส. หนม โภสพผลเจริญ 00/00/2494

1476 นาย หนังช้ัง แซ่เน้ียว 23/05/2486

1477 นาย หน่า ชายภูเขียว 00/00/2489

1478 นาย หน่ึง บุญพิลึก 25/08/2522

1479 นาย หน่ึง เสรีไตรรัตน์ 22/02/2520

1480 น.ส. หนู ห่วงข่า 00/00/2479

1481 นาง หนู โพธ์ิรักษา 06/10/2477

1482 นาย หนูใช้ แซ่อ๊ึง 13/09/2492

1483 น.ส. หน่อย เลิศวิเชียร 16/04/2520

1484 น.ส. หมวย แซ่จึง 03/01/2498

1485 น.ส. หมวย แซ่ต้ัง 00/00/2497

1486 น.ส. หมวย แซ่ล้ิม 04/06/2508

1487 น.ส. หมวย แซ่ล้อ 20/01/2501

1488 น.ส. หมวย แซ่เค็ง 05/08/2483

1489 น.ส. หมวย แซ่เล้ียง 00/00/2476

1490 น.ส. หมวยเล็ก แซ่ต้ัง 23/12/2505

1491 นาย หม่ัง แซ่อ้ึง 02/07/2484

1492 นาย หมิน อัศวเสถียร 30/10/2490

1493 นาย หมุน คัมภีร์ 09/03/2475

1494 น.ส. หม่งอวบ แซ่เน้ียว 17/09/2483

1495 น.ส. หม่าย แซ่เง๊ียบ 13/02/2499

1496 น.ส. หยาดฝน อินทจักร์ 20/05/2521

1497 นาย หยิน เซ่ียงจง 00/00/2477

1498 นาง หยุด ภู่ศรีทอง 00/00/2475

1499 นาย หลง วรสวัสด์ิ 04/02/2465

1500 นาง หล่ัน แซ่หง่ัน 00/00/2469

1501 น.ส. หลีย้ง แซ่อ้ึง 06/12/2489



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1502 นาย หล่อ ทรัพย์เจริญ 18/01/2474

1503 น.ส. หล่่า รอดยาง 00/00/2499

1504 นาย หวาน ยวงใย 00/00/2473

1505 นาง หัน ค่านึง 00/00/2470

1506 นาย ห่ันจิว แซ่ต้ัง 00/00/2472

1507 นาย ห่่า แซ่ต้ัง 10/03/2475

1508 นาย หุ่นกิน แซ่หุ่น 00/00/2465

1509 น.ส. หุ่ยฮวง แซ่ล้ิม 10/03/2485

1510 นาย ห้อย แซ่เจีย 07/10/2514

1511 นาย อดิศักด์ิ เจริญผล 05/04/2505

1512 น.ส. อนงค์ พานิชเจริญ 15/11/2496

1513 น.ส. อนงค์ ไผ่งาม 00/00/2491

1514 น.ส. อนันต์ มนชน 13/03/2503

1515 นาย อนันต์ วรรณทอง 26/05/2490

1516 น.ส. อนันท์ ไผ่งาม 00/00/2498

1517 นาย อนุกูล แซ่เตียว 27/12/2513

1518 นาย อภิชาต แจ้งเลิศ 22/09/2522

1519 นาย อภิชิต นิลผาย 17/04/2512

1520 นาย อภินันท์ แจ้งเลิศ 22/09/2522

1521 น.ส. อมร ชุ่มปล่ัง 23/02/2512

1522 น.ส. อมรรัตน์ เมธีกุล 21/03/2494

1523 น.ส. อมรัตน์ ดารากร ณ 15/12/2523

1524 น.ส. อมราลักษณ์ กิตติกาญา 15/11/2487

1525 นาย อยุ่ มีทุย 00/00/2473

1526 นาย อยู่ วงษ์บุตร 05/03/2507

1527 นาย อยู่ เหมราช 00/00/2466

1528 น.ส. อรวรรณ แซ่โง้ว 00/00/2482

1529 น.ส. อรวรรณ์ รักษาศิลป์ 12/01/2512

1530 น.ส. อรอนงค์ กอพูลกลาง 03/07/2511

1531 น.ส. อรอนงค์ สารทองศรี 07/06/2520

1532 นาย อรัญ อินทร์ไข่ 18/05/2503

1533 น.ส. อรัญญา ย้ิมถนอม 30/12/2507



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1534 น.ส. อรุณ น้อยเรืองนาม 09/07/2499

1535 นาย อรุณ ม่วงศรี 00/00/2480

1536 น.ส. อรุณี ศรีจันทร์เทพ 15/07/2517

1537 น.ส. อรุณี เสมเกราะ 14/07/2509

1538 นาย อร่าม เต่าทองค่า 16/04/2474

1539 น.ส. อร่ามโฉม สกุลแก้ว 00/00/0486

1540 นาย อัจฉริยะ ตามไวย 08/09/2535

1541 น.ส. อัชชรา ฤทน์เนตร 05/01/2510

1542 นาง อัญชัน น่ิมตระกูล 02/11/2505

1543 นาย อัมพร เสมเกราะ 06/07/2510

1544 น.ส. อัมพร แก้วเสน่หา 12/06/2503

1545 น.ส. อัมพร แซ่อ้ึง 08/02/2506

1546 นาย อัมพร ไผ่งาม 00/00/2494

1547 น.ส. อัมพวัน แวววงศ์ทอง 18/02/2503

1548 น.ส. อัมพัน ไผ่งาม 14/12/2500

1549 นาย อัมวัน หวังแจ่ม 01/08/2502

1550 นาย อ้ัน เชิดฉาย 00/00/2480

1551 นาย อ๊ังซัง แซ่โค้ว 00/00/2495

1552 น.ส. อ๋ัน สุกใจ 13/04/2522

1553 นาย อาคม จันช่วง 19/06/2504

1554 น.ส. อาพันธ์ตรี แสงใส 05/07/2502

1555 น.ส. อาภา อดุลย์ประภาก 10/09/2511

1556 นาย อารักษ์ วงศ์ภักดี 04/02/2501

1557 น.ส. อารีย์ เย็นบ่ารุง 28/10/2504

1558 นาง อารีย์ เอ่ียมฉิม 03/01/2484

1559 น.ส. อารีย์ ไม้งาม 00/00/2499

1560 น.ส. อารีวรรณ บุญธรรม 27/08/2505

1561 นาย อาสา เสน่ห์เมือง 27/06/2515

1562 นาย อ่านวย รวยลาภ 14/06/2498

1563 นาย อ่านวย สัญญภาร 00/00/2492

1564 น.ส. อ่านวย อยู่ดี 18/10/2503

1565 นาย อ่านวย แก้วเสน่หา 31/10/2501



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1566 นาย อ่านวย แซ่แต้ 09/07/2510

1567 นาย อ่านวย โฉมยา 01/01/2504

1568 นาย อ่านาจ บุญอนันต์ 00/00/2507

1569 นาย อ่านาจ เผือกบุญรอด 10/05/2528

1570 น.ส. อ่าพร พรรณมณี 07/09/2510

1571 นาง อ่าพร พักศาลา 14/06/2485

1572 นาง อ่าพร หวังวิมาน 00/00/2480

1573 น.ส. อ่าพร ศักด์ิศรี 00/00/2495

1574 นาย อ่าไพ สุขสถิตย์ 00/00/2463

1575 น.ส. อ่าไพ อ่ิมกะดี 11/07/2480

1576 นาย อ่าไพ ใจม่ัน 00/00/2483

1577 นาย อิทธิษา ศรีสด 08/12/2477

1578 นาย อินทร ชัยถาวร 11/08/2489

1579 นาย อินทร์ลอน หวังแจ่ม 12/05/2492

1580 น.ส. อ่ิม จุ้ยผ่องศรี 00/00/2482

1581 น.ส. อ่ิม แซ่ล้อ 05/03/2496

1582 นาง อ้ีเง็ก แซ่ซ้ือ 12/11/2466

1583 น.ส. อือกุ่ย แซ่จึง 20/02/2508

1584 นาย อ้ือ เอ่ียมประภัสศร 00/00/2467

1585 น.ส. อุดม กลัดนิมิ 05/09/2483

1586 นาย อุดม ค่างาม 10/10/2475

1587 นาย อุดม ศรีมหรรณ์ 20/04/2503

1588 นาย อุดม เกตุสุวรรณ์ 00/00/2498

1589 นาย อุทิศ ศรีธงชาติ 27/08/2503

1590 น.ส. อุบล พันธ์ุแตง 07/03/2499

1591 นาง อุบล เกิดแก่น 00/00/2490

1592 นาง อุบล เรืองบุบผา 04/09/2490

1593 นาย อุรุณ แซ่ล้ิม 19/01/2505

1594 น.ส. อุษา ชายันห์ 15/05/2499

1595 นาง อุษา เจริญพร 21/03/2494

1596 น.ส. อุไร สาเกษ 00/00/2491

1597 น.ส. อุไร เกิดแก่น 00/00/2513



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1598 น.ส. อุไรวรรณ จันทร์เพ็ญ 06/06/2497

1599 น.ส. อุไรวรรณ สัญญภาร 00/02/2495

1600 นาย อุ้ยกวง แซ่คู 19/09/2504

1601 น.ส. อุ๋ย อรรถสิงห์ 11/11/2520

1602 นาง อ้วน ใสสอาด 30/05/2476

1603 น.ส. อ้อน ชมโอสถ 00/00/2482

1604 น.ส. อ้อน อ่าไธสง 05/10/2542

1605 นาง อ้าย แซ่เอ็ง 00/00/2475

1606 นาง อ๋วยเอ็ง แซ่โค้ว 15/03/2478

1607 นาย อ๋า แซ่อ้ึง 00/00/2490

1608 นาย ฮ่ังกวง แซ่ล้ิม 03/07/2496

1609 นาย ฮ่ังแช แซ่อ้ึง 00/00/2466

1610 นาย ฮ้ี แซ่อ้ึง 01/01/2491

1611 นาย ฮุย หลิน 09/04/2546

1612 นาง ฮุ่ยล้ัง แซ่เฮง 21/05/2483

1613 นาย เกษม เกตุดี 00/00/2491

1614 นาย เกษม แซ่เอ้ียว 20/08/2504

1615 นาย เกษม แซ่แต้ 12/12/2509

1616 น.ส. เกษร ปิยะมิตร 13/11/2508

1617 น.ส. เกษร สุงชม 03/05/2511

1618 นาย เกียง แซ่คู 00/00/2498

1619 นาย เกียงด้ี แซ่อ๊ึง 25/01/2506

1620 นาย เกียงศักด์ิ เพ็งมณี 04/06/2470

1621 นาย เกียรติศักด์ิ สวัสด์ิเวทิ 07/09/2482

1622 นาย เกียสูน แซ่อ้ึง 25/08/2501

1623 นาย เกียเส็ง แซ่อ้ึง 25/07/2499

1624 น.ส. เก่ียง คุณอริยเมธี 30/09/2491

1625 นาย เก้า แซ่เจีย 08/04/2493

1626 นาย เก๋ พวงมาลัย 22/08/2518

1627 นาย เขียน บุตรวงค์ 11/01/2474

1628 นาย เขียน เอ่ียมประพัฒน์ 00/00/2489

1629 น.ส. เครือจิตร์ สังฆทิพย์ 25/05/2507



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1630 น.ส. เครือวัลย์ จันทรวัชร 19/12/2484

1631 น.ส. เง็กเตียง แซ่คู 19/11/2503

1632 น.ส. เง็กเล้ียง แซ่คู 00/00/2490

1633 นาย เจษฎา คันสุภา 13/05/2519

1634 นาย เจิม หลิมจ่ารัส 00/00/2472

1635 นาย เจียน สุขส่าราญ 00/00/2467

1636 น.ส. เจียมใจ ถาวรรัตน์ 27/11/2502

1637 นาย เจียวหยิง แซ่ล้ิม 04/12/2505

1638 น.ส. เจ็ง แซ่ล้ิม 03/04/2489

1639 นาย เฉลิม บุญเรือง 00/00/2470

1640 นาง เฉลิม พันธ์นิกร 08/09/2469

1641 นาย เฉลิม อ่ิมพร 00/00/2491

1642 นาย เฉลิม แซ่เตียว 00/00/2480

1643 พ.ต. เฉลิม โรหิตะชาติ 01/01/2464

1644 นาย เฉลิมศักด์ิ ชาญณรงค์ 12/10/2514

1645 นาย เฉลียว ช้างพลายจิต 00/00/2492

1646 นาย เฉลียว น้อมบ่าเหน็จ 12/02/2503

1647 นาง เฉลียว บุตรวงค์ 04/11/2479

1648 นาย เฉลียว อ้ือเต็ง 00/00/2475

1649 นาง เฉลียว เดชจินดา 00/00/2488

1650 นาง เฉลียว เต่าทองค่า 03/11/2479

1651 น.ส. เฉลียว เปล้ืองทับทิม 00/00/2499

1652 น.ส. เฉิดโฉม ศรีสุข 00/00/2497

1653 นาย เฉียวน่้า แซ่ต้ัง 00/00/2496

1654 นาย เชษฐ์ อนุศาสหพันหน์ 01/07/2481

1655 นาย เชียงศักด์ิ คชเล็ก 08/12/2506

1656 นาย เชือย เอ่ียมสะอาด 22/10/2506

1657 นาย เช้ือ ธัญญานุช 00/00/2464

1658 นาย เช้ือ เอ่ียมละออ 00/00/2475

1659 นาง เช็งฮวย แซ่อ๊ึง 00/00/2475

1660 น.ส. เช็งเอียง แซ่อ๊ึง 02/09/2496

1661 นาย เช้งแจ๋ แซ๋โซว 00/00/2493



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1662 น.ส. เซาะเจ๊ง แซ่โง้ว 28/09/2490

1663 นาย เซียง แซ่ฟู 01/04/2480

1664 น.ส. เซ่ียมกี แซ่ต้ัง 25/05/2484

1665 นาย เซ่ียมต๋ี แซ่เฮ้ง 00/00/2481

1666 น.ส. เซ่ียมเง็ก คุณอริยะเม 27/08/2494

1667 น.ส. เซ่ียมเอียง แซ่อ้ึง 18/24/2484

1668 น.ส. เซ่ียมล้ัง แซ่เฮง 30/12/2482

1669 นาย เซ็งฮวง แซ่โชว 00/00/2474

1670 นาย เซ็ลโซฟี เบ้นโตซ่า 29/01/2474

1671 นาย เดชา แซ่ล้ิม 12/04/2507

1672 น.ส. เตียง ต้ังประดิษฐ์ 06/02/2481

1673 น.ส. เตียง แซ่ล้ิม 17/12/2498

1674 นาย เต้ียงเจ๊ง แซ่กัง 26/4/2499

1675 น.ส. เต้ียวซ้ี แซ่กัง 05/08/2502

1676 นาง เตือนใจ กิจจาไกร 00/00/2480

1677 นาย เต๊ก แซ่ล้ิม 00/00/2494

1678 นาย เถกิง จิตราคม 00/00/2493

1679 นาย เทพ ศรีส่าราญ 07/12/2479

1680 นาง เทียงกี แซ่จึง 00/00/2475

1681 นาง เทียน แซ่ต้ัง 00/00/2473

1682 นาย เทียน โสภาสุข 00/00/2466

1683 นาย เทียบ ภู่งาม 00/00/2480

1684 นาง เทียม แซ่พู 09/12/2474

1685 นาย เทียม โสภาสุข 00/00/2466

1686 นาย เทียะ กมลเวช 31/08/2481

1687 นาย เท่ียง เต่าทองค่า 15/08/2480

1688 น.ส. เนียม แก้วเนตร 00/00/2480

1689 นาง เน้ย สุขส่าราญ 00/00/2470

1690 นาย เบ้ิม เขียวลอย 30/06/2497

1691 นาย เบ้ียวเม้ง แซ่ซ้ือ 07/11/2497

1692 น.ส. เบ็ญจวรณ ตรียุทธนา 02/12/2504

1693 นาง เบ็ยจา เมธีกุล 27/08/2464



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1694 นาย เปล่งสุข เจริญศรี 10/11/2503

1695 นาย เป๊ียก เสือเอก 05/11/2491

1696 นาย เป็งเอ้ียง แซ่ต้ัง 01/01/2501

1697 น.ส. เป้า เสมา 12/05/2493

1698 น.ส. เผอิญ บุญประสม 12/07/2502

1699 น.ส. เผ่าพงษ์ นครินทร์ 00/00/2492

1700 นาย เพชร เจ็กใจ 09/01/2510

1701 น.ส. เพชรรัตน์ นิลสุวรรณ์ 00/00/2498

1702 นาย เพ่ิม แซ่โง้ว 00/00/2492

1703 นาย เพียงฮ้อ แซ่ฮ้ึง 10/08/2501

1704 นาย เพียว แซ่ฉ่ัว 00/00/2495

1705 นาย เพียวแร้ง แซ่อ้ึง 15/03/2496

1706 น.ส. เพ็กหงอ แซ่ล้ิม 05/03/2500

1707 น.ส. เพ็กฮุน เหลืองไตรรัตน์ 11/08/2483

1708 น.ส. เพ็กแห แซ่ล้ิม 10/03/2503

1709 นาย เพ็ญ เกษรุ่งเรือง 13/11/2483

1710 น.ส. เพ็ญนภา แซ่อ๋อง 12/02/2501

1711 นาง เพ็ญศรี ศิริชัย 24/06/2469

1712 น.ส. เพ็ญศรี แซ่ล้ิม 25/10/2509

1713 นาย เพ้ง แซ่ล้อ 12/05/2499

1714 นาง เฟ้ือง บานทับ 00/00/2488

1715 นาย เมง ทรัพย์เจริญ 13/08/2478

1716 นาย เม้ียง แซ่อ๊ึง 00/00/2470

1717 น.ส. เม้า น้อยใหม่ 01/01/2485

1718 นาย เยาว์ ศิริโท 00/00/2493

1719 นาย เย็น แก้วพิลา 00/00/2486

1720 น.ส. เรณู สท้อนดี 15/03/2498

1721 น.ส. เรวดี วติแพทย์ 01/03/2484

1722 นาย เรวัตร หวังแจ่ม 03/06/2504

1723 นาง เริญ พันธ์จ่าปา 12/01/2478

1724 นาย เร่ิม วรรณขาว 05/11/2472

1725 นาง เร่ียง สีทอง 00/00/2478



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1726 นาง เลิศ ภาระน้อย 00/00/2477

1727 นาย เล่ียงคิม แซ่ซ้ือ 25/03/2490

1728 นาย เล้ียง พุ่มประดับ 03/06/2507

1729 นาย เล็ก นิติปัญญาธรรม 19/06/2494

1730 น.ส. เล็ก น่ิมเกต 11/12/2489

1731 น.ส. เล็ก พุกกองพล 00/00/2482

1732 นา เล็ก พูลศิริ 00/00/2465

1733 นาย เล็ก ย้ิมจันทร์ 02/04/2496

1734 น.ส. เล็ก รักษาการ 00/00/2475

1735 น.ส. เล็ก เสมา 30/12/2491

1736 น.ส. เล็ก แซ่น้ิม 00/00/2483

1737 นาง เล็ก แซ่อ้ึง 00/00/2479

1738 น.ส. เล็ก แซ่โง้ว 01/07/2476

1739 นาย เล้ง แซ่อ้ึง 00/00/2464

1740 นาย เล้งคุณ แซ่อ้ึง 04/10/2487

1741 นาย เวียงชัย สายแก้ว 11/06/2498

1742 นาย เสง่ียม พานิชเจริญ 12/12/2470

1743 นาย เสง่ียม สุนทรทิพย์ 09/02/2473

1744 นาง เสง่ียม เกตุโชติ 00/00/2471

1745 ส.ต.ต. เสถียร ศรีทองอ่อ 15/05/2472

1746 นาย เสนาะ จันทร์เทศ 00/00/2498

1747 นาย เสนีย์ ค่าสุระ 04/06/2484

1748 นาย เสน่ห์ แจ่มแจ้ง 01/12/2498

1749 นาย เสริม ชะอ้อน 00/00/2464

1750 นาย เสริม โกศลวัฒนะ 11/12/2489

1751 น.ส. เสริมศรี ใจเย็น 03/04/2507

1752 นาย เสวก ผลจันทร 31/05/2497

1753 นาย เสียมเม้ง แซ่อ้ึง 00/00/2473

1754 นาย เส้ง เปล่ียนเจริญ 05/08/2470

1755 นาย เหน่ียว แซ่ก้ี 18/05/2486

1756 นาง เหมือน ไม้งาม 00/00/2468

1757 นาย เอ วุฒิโภค 14/09/2506



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1758 นาย เอกลักษณ์ ก่ิงนนท์ 29/10/2526

1759 นาย เอนก สุขสมกร 09/02/2506

1760 นาย เอนก สุคนธา 03/02/2499

1761 นาย เอ่ียมเทียม แซ่เอ้ียว 31/05/2486

1762 นาย เอ้ียมด้วง แซ่ต๊ัง 16/08/2495

1763 น.ส. เอ้ียมล้ัง แซ่ต๊ัง 05/03/2498

1764 น.ส. เอ้ียมเอ็ง แซ่ต๊ัง 07/02/2493

1765 นาย เอ้ียวเชียง แซ่โง้ว 19/02/2497

1766 นาย เอ๋ียมเต๋า แซ่ต๊ัง 05/08/2491

1767 นาย เอ็ง แซ่เอ้ียว 18/01/2473

1768 นาย เอ็ด อดิสรเกษม 00/00/2478

1769 น.ส. เอ๋ กันยาบุตร 22/7/2526

1770 นาย เอ๋ ดิษราธร 21/10/2517

1771 นาย เฮงพงษ์ แซ่ห่าน 00/00/2477

1772 นาง เฮงเต๊า แซ่อ้ึง 00/01/2469

1773 นาง เฮียะ น่ิมเกต 04/02/2464

1774 นาย แกละ แซ่ล้ิม 06/05/2474

1775 นาย แก้ว ตันเจริญ 28/12/2467

1776 นาง แก้ว พูลสุข 00/00/2481

1777 น.ส. แก้ว รักษาการ 00/00/2484

1778 น.ส. แจ่ม ดิษฐสว่าง 11/04/2502

1779 น.ส. แจ้ง เสมา 21/06/2497

1780 นาย แฉล้ม พุ่มประดับ 02/10/2507

1781 นาย แฉล้ม เฉยดี 00/00/2479

1782 นาย แดง กรูดเท่ียง 00/00/2466

1783 น.ส. แดง ช้างพลายจิตร์ 16/04/2501

1784 น.ส. แดง ปานทับ 00/00/2507

1785 นาย แดง ภิรมย์ทอง 00/00/2495

1786 นาย แดง มทาวงษ์ 27/06/2502

1787 นาย แดง ศรีด่าดอกแค 01/01/2512

1788 นาย แดง หาถวิล 27/09/2498

1789 น.ส. แดง เภาโฉมยงค์ 03/12/2502



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1790 นาย แดง แซ่ล้ิม 25/11/2496

1791 นาย แดง ไทรสาคร 00/00/2496

1792 นาง แต้ม แก้วสี 18/03/2472

1793 นาง แต๋ว สุคนธา 00/00/2483

1794 นาย แถม ดิษฐสว่าง 00/00/2483

1795 นาย แถม ปานเพ็ง 00/00/2469

1796 น.ส. แน่งน้อย แซ่จิว 15/03/2504

1797 นาย แพง ละออเอ่ียม 07/03/2473

1798 นาย แม้น แซ่คู 00/00/2488

1799 นาย แย้ม แสงสุธา 00/00/2476

1800 น.ส. แววดี แซ่ล้ี 08/11/2490

1801 น.ส. แสงจันทร์ แจ่มสาคร 04/10/2503

1802 นาย แสงชาย แซ่อ๊ึง 01/05/2514

1803 น.ส. แสงทอง นวลรังสี 06/02/2501

1804 น.ส. แสวง จุ้ยผ่องศรี 00/00/2489

1805 นาย แสวง ตู้แก้ว 00/00/2494

1806 น.ส. แอ๋ว สุคัณทะ 12/03/2493

1807 นาย โกมล แซ่โค้ว 01/03/2501

1808 นาย โกศล แซ่โค้ว 02/01/2499

1809 น.ส. โฉฮัน แซ่ล้ิม 00/00/2488

1810 น.ส. โชลม น้อมบ่าเหน็จ 00/00/2505

1811 นาย โซยตี แซ่ตัง 09/01/2510

1812 นาง โซเง็ก แซ่ล้ิม 05/06/2480

1813 นาง โถมยา วรรณขาว 20/05/2475

1814 นาย ดทชิฮารุ แซ่โซ่ว 30/08/2536

1815 นาง โนรี เหล็กดี 00/04/2475

1816 นาง โบย่ี แซ่โฮ 16/03/2481

1817 นาย โปร่ง ขวัญสูงเนิน 06/03/2473

1818 นาย โสภณ อาสาไทย 07/05/2477

1819 นาย โสภี แจ่มถนอม 26/06/2512

1820 น.ส. โอ้ว แซ่เค็ง 15/06/2486

1821 น.ส. ใกล้รุ่ง จันทร์วิไล 16/03/2512



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1822 นาย ใต้อู๋ แซ่เฮง 09/09/2481

1823 นาย ใบ เสมา 21/11/2486

1824 นาย ใบ ไทรสาคร 00/00/2491

1825 น.ส. ไจ้เฮียง แซ่หรือ 04/12/2482

1826 นาง ไจ๋ แซ่เตียว 00/00/2483

1827 นาย ไชย สารี 00/00/2473

1828 นาย ไชยยศ ทองค่า 11/04/2521

1829 นาย ไชยยันต์ อ่อนส้มกิจ 10/12/2506

1830 นาย ไช่หลี วัฒนาวรสกุล 05/07/2496

1831 นาย ไช่ฮวด วัฒนาวรสกุล 07/08/2498

1832 น.ส. ไซ้ง้ึง แซ่เจีย 21/05/2482

1833 นาย ไตรภพ แซ่ป๊ัง 30/04/2505

1834 น.ส. ไนอ้ึง แซ่เตียว 27/01/2494

1835 นาง ไปล่ เกิดแก่น 10/12/2524

1836 นาย ไผ่ พะสุวรรณ์ 00/00/2483

1837 นาย ไพจิตร โสมนัส 00/00/2481

1838 นาย ไพฑูรย์ ภู่มะลิ 12/03/2493

1839 นาย ไพทูล อุ่นใช้ 07/07/2479

1840 นาย ไพบูลย์ บ่ารุงจิตร 16/01/2495

1841 นาย ไพรบูลย์ เหล้กดี 05/06/2511

1842 นาย ไพรัช เมธีกุล 02/08/2497

1843 น.ส. ไพรินทร์ เต่าทองค่า 04/06/2497

1844 นาย ไพศาล ทองค่า 28/12/2500

1845 นาย ไพศาล เสมเกราะ 02/04/2513

1846 นาย ไพโรจน์ นวลรังสี 26/11/2502

1847 นาย ไพโรจน์ มีนา 18/11/2497

1848 นาย ไพโรจน์ วงษ์เพ็ญ 27/12/2519

1849 นาย ไพโรจน์ สุเทวพร 15/02/2514

1850 นาย ไพโรจน์ เหลืองไตรรัตน์ 06/12/2489

1851 นาย ไพโรจน์ แดงจีน 00/00/2497

1852 นาย ไมตรี ธีระวงษ์นันท์ 06/06/2502

1853 น.ส. ไม่ปรากฏช่ือ นพข่า 03/07/2511



ล าดับ ว/ด/ป เกิดช่ือ-ช่ือสกุล

1854 นาง ไร สุทธิ 00/00/2464

1855 นาย ไสว ฉัทบุตร 19/02/2469

1856 นาง ไสว ประพันธ์พจน์ 00/00/2470

1857 นาย ไสว ปานทับ 00/00/2485

1858 นาง ไหจึง แซ่ต้ัง 00/00/2473


