
1 อําเภอกําแพงแสน 204 คน
2 อําเภอดอนตูม 69 คน
3 อําเภอนครชัยศรี 94 คน
4 อําเภอบางเลน 179 คน
5 อําเภอเมืองนครปฐม 211 คน
6 อําเภอสามพราน 137 คน
7 อําเภอพุทธมณฑล 18 คน

912 คน
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ

1   นายนายประสิทธิ์   ออนศิริ    159  01     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
2   นายอุทัย   เอกจีน    88  02     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
3   นายวิเชียร   สรงกระสินธุ    57  03     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
4   นายเทง   ตรีธัญญา    54/2  04     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
5   นางสาวดําเนิน   เอ้ียงเจียม    110  05     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
6   นางอําพร   อินทรเพ็ญ    8/1  06     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
7   นายทวี   จันทรทอง    376  07     ทุงกระพังโหม    กําแพงแสน
8   นายทองแดง   สอนพันธ    61  01     กระตีบ    กําแพงแสน
9   นายวิรัตน   มีผิวหอม    59/1  02     กระตีบ    กําแพงแสน
10   นายจรูญ   แจมดอนไพร    36  03     กระตีบ    กําแพงแสน
11   นายสุวรรณ   แดงดอนไพร    31  04     กระตีบ    กําแพงแสน
12   นายเสมียน   ธนูอาจ    27  05     กระตีบ    กําแพงแสน
13   นายวิชัย   พูลพล    12  06     กระตีบ    กําแพงแสน
14   นายวิจิตร   แปนทอง    127  07     กระตีบ    กําแพงแสน
15   นายวันชัย   รื่นนุสาร    143  08     กระตีบ    กําแพงแสน
16   นายสําราญ   ลิ้มสมบูรณ    23  01     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
17   นายเขียด   สอนใจ    27  02     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
18   นายอธิวัฒน   รักสถาพรพันธ    12  03     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
19   นายกวางหลิน   เถียรประภากูล    51  04     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
20   นายวิชัย   โรจนรัตนากร    13  05     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
21   นายวินัส   อินทรณรงค    74/1  06     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
22   นายสุเทพ   ปญญามากไพบูลย    111  07     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
23   นายประเชิญ   วงศปา    152  08     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
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24   นายพนม   ทาคํา    7  09     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
25   นางวันนา   คันซอย    24  10     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
26   นายบุญเลิศ   ยี่ชวน    143  11     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
27   นายไสว   มหาดเล็ก    117  12     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
28   นายนิกร   แกนสินธุ    12  13     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
29   นางสาวหลงมา   เชียงกา    4  14     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
30   นายสุรชาติ   อินทรหัส    46/1  15     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
31   นายวิรัช   ประเสริฐผล    56  16     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
32   นางสุดา   สุขศรี    125  17     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
33   นายจาตุรนณ   พูลศรี    60  18     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
34   นายวิเชียร   แกวพินิจ    137  19     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
35   นายเสรี   พรมชาติ    114/1  20     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
36   นายสมนึก   ขุนพิทักษ    73  21     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
37   นายอินทร   แยมบุญไทร    124  22     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
38   นายทริช   จําเล    139  23     ทุงลูกนก    กําแพงแสน
39   นายสมชาย   สีทองวัฒนา    35  01     หวยขวาง    กําแพงแสน
40   นายชง   นิ่มทัศนศิริ    85  02     หวยขวาง    กําแพงแสน
41   นายทวน   หวยหงษทอง    74  03     หวยขวาง    กําแพงแสน
42   นายจําลอง   บุญชนะ    23/2  04     หวยขวาง    กําแพงแสน
43   นายกิตติรัตน   สมบัติวงศขจร    13  05     หวยขวาง    กําแพงแสน
44   นายศักดา   พิมพรี    45  06     หวยขวาง    กําแพงแสน
45   นายขวัญ   สีหนู    31  07     หวยขวาง    กําแพงแสน
46   นายนายพยุงศักดิ์   ตรีแดงนอย    88/1  08     หวยขวาง    กําแพงแสน
47   นายไพศาล   บุญวงษ    2  09     หวยขวาง    กําแพงแสน
48   นายสุรเดช   คําภีร    1  10     หวยขวาง    กําแพงแสน
49   นายสมทรง   มากระจันทร    85  11     หวยขวาง    กําแพงแสน
50   นายพิทักษ   ตั้งเจริญ    17  12     หวยขวาง    กําแพงแสน
51   นายวิง   หวยหงษทอง    8  13     หวยขวาง    กําแพงแสน
52   นายเลิศ   เอกเงิน    112/1  14     หวยขวาง    กําแพงแสน
53   นายเสนห   หวยหงษทอง    26  15     หวยขวาง    กําแพงแสน
54   นายสุพจน   พราหมเกษม    71  16     หวยขวาง    กําแพงแสน
55   นายนิเวศ   งามดิษฐใหญ    87  17     หวยขวาง    กําแพงแสน
56   นายกุล   สีสองหอง    56  18     หวยขวาง    กําแพงแสน
57   นายบุญยัง   อินโชติ    47/2  19     หวยขวาง    กําแพงแสน



58   นายสมปอง   ทองยินดี    38  20     หวยขวาง    กําแพงแสน
59   นายเฉลิม   ปนกอง    10  21     หวยขวาง    กําแพงแสน
60   นายธีระพจน   แกวขาว    164  01     ทุงขวาง    กําแพงแสน
61   นางประทุมมา   บุญยัง    136/1  02     ทุงขวาง    กําแพงแสน
62   นายพนม   ขอนแกน    46/1  03     ทุงขวาง    กําแพงแสน
63   นายสมศักดิ์   ชูสุข    17/1  04     ทุงขวาง    กําแพงแสน
64   นายชัยสิทธิ์   โสตรดี    5  05     ทุงขวาง    กําแพงแสน
65   นายชัยวัฒน   ชีวะพานิช    63  06     ทุงขวาง    กําแพงแสน
66   นายวิชัย   ไชยสุริยะศักดิ์    80  07     ทุงขวาง    กําแพงแสน
67   นายประสงค   สวนแกว    77/1  08     ทุงขวาง    กําแพงแสน
68   นางสาววารี   เอ้ือเฟอ    72  09     ทุงขวาง    กําแพงแสน
69   นายสุธรรม   จันทรออน    54  10     ทุงขวาง    กําแพงแสน
70   นายสนั่น   สระทองยอด    106  01     สระสี่มุม    กําแพงแสน
71   นายสันติ   สระทองออน    66  02     สระสี่มุม    กําแพงแสน
72   นายประเสริฐ   พินนอย    79  03     สระสี่มุม    กําแพงแสน
73   นายอัมพร   สระทองบอง    12  04     สระสี่มุม    กําแพงแสน
74   นายสําราญ   ทองคําหงษ    33  05     สระสี่มุม    กําแพงแสน
75   นายยงยุทธ   ทรัพธนานันท    4  06     สระสี่มุม    กําแพงแสน
76   นายแฉลม   ม่ันทัน    36  07     สระสี่มุม    กําแพงแสน
77   นายอรุณรุง   สระนพงษ    21  08     สระสี่มุม    กําแพงแสน
78   นางเจียม   สระทองชวง    85  09     สระสี่มุม    กําแพงแสน
79   นายภคพล   พงษพิริยะจิต    50  10     สระสี่มุม    กําแพงแสน
80   นายสมนึก   เสือสด    2  11     สระสี่มุม    กําแพงแสน
81   นายบุญสง   พวงทองทับ    61  12     สระสี่มุม    กําแพงแสน
82   นายแจง   ยอดมณี    43/1  13     สระสี่มุม    กําแพงแสน
83   นายสัญญา   ทองดอนใหม    31  14     สระสี่มุม    กําแพงแสน
84   นายสายทอง   เทียมทอง    36  15     สระสี่มุม    กําแพงแสน
85   นายพลอย   สระทองออน    146  16     สระสี่มุม    กําแพงแสน
86   นายสันติ   เอกปตชา    73  17     สระสี่มุม    กําแพงแสน
87   นายสําพันธ   สระทองจันทร    41  18     สระสี่มุม    กําแพงแสน
88   นายสมบัติ   จูสวัสดิ์    84  19     สระสี่มุม    กําแพงแสน
89   นางสุญาณี   วิรุฬหภูติ    70  20     สระสี่มุม    กําแพงแสน
90   นายเอกชัย   รื่นนุสาร    68  21     สระสี่มุม    กําแพงแสน
91   นายนพนันท   สระทองลวน    30  22     สระสี่มุม    กําแพงแสน



92   นายพิพัฒน   รื่นนุสาร    49  23     สระสี่มุม    กําแพงแสน
93   นายกัลยา   ทองพิมพ    84  24     สระสี่มุม    กําแพงแสน
94   นางฉลวย   ศรีมหาโภชน    99  01     ทุงบัว    กําแพงแสน
95   นายสด   เชียงเงาะ    30  02     ทุงบัว    กําแพงแสน
96   นางสาวปราณี   เลาเปยม    31/1  03     ทุงบัว    กําแพงแสน
97   นายกมล   เมืองนก    10  04     ทุงบัว    กําแพงแสน
98   นายชาติชัย   เฮงสุวรรณ    52  05     ทุงบัว    กําแพงแสน
99   นายสามารถ   เพชรทอง    142  06     ทุงบัว    กําแพงแสน
100   นายประเสริฐ   ศรีสัน    99  07     ทุงบัว    กําแพงแสน
101   นายบุญสง   นานพสุนทรศิลป    106  08     ทุงบัว    กําแพงแสน
102   นายนิต   จันทรคําปา    177  09     ทุงบัว    กําแพงแสน
103   นายมนัส   จอยรอย    170  10     ทุงบัว    กําแพงแสน
104   นายกิตติภัค   หยิบจันทร    38  11     ทุงบัว    กําแพงแสน
105   นายสมาน   ทองกองเตีย    65  01     ดอนขอย    กําแพงแสน
106   นางสังวล   ทองยอดเกรื่อง    19  02     ดอนขอย    กําแพงแสน
107   นางศิริสกุล   ทองดอนนอย    35  03     ดอนขอย    กําแพงแสน
108   นายคมกฤษ   ออนศิริ    96  04     ดอนขอย    กําแพงแสน
109   นายเดิม   ทองจันอับ    27  05     ดอนขอย    กําแพงแสน
110   นายอนันต   เพชรดอนทอง    36  06     ดอนขอย    กําแพงแสน
111   นายสมัย   คําคงแกว    59  07     ดอนขอย    กําแพงแสน
112   นายวีระศักดิ์   ทองมณโท    49  08     ดอนขอย    กําแพงแสน
113   นายสนอง   จันธนไพรบูรณ    132  09     ดอนขอย    กําแพงแสน
114   นายหวล   ทองยอดเกรื่อง    95  10     ดอนขอย    กําแพงแสน
115   นายบัวลอย   เพ็งมูน    10  11     ดอนขอย    กําแพงแสน

116   นางสาวชนันทภัทร   แกวกลิ่นทอง    99  12     ดอนขอย    กําแพงแสน
117   นายประภาส   สุขพรหม    45  13     ดอนขอย    กําแพงแสน
118   นายศิริ   ทองดอนนอย    69  14     ดอนขอย    กําแพงแสน
119   นายอภิสิทธิ์   วงษอุฐ    19  15     ดอนขอย    กําแพงแสน
120   นายมัน   ทองดอนเถ่ิง    12  16     ดอนขอย    กําแพงแสน
121   นายผจงภักดิ์   อยูศิริ    79  01     สระพัฒนา    กําแพงแสน
122   นายจิรายุส   ปนสุวรรณบุตร    76  02     สระพัฒนา    กําแพงแสน
123   นายวีระ   สระทองอินทร    1  03     สระพัฒนา    กําแพงแสน
124   นายการุณย   สระทองพูน    73  04     สระพัฒนา    กําแพงแสน



125   นางบังอร   ศุภนคร    49/2  05     สระพัฒนา    กําแพงแสน
126   นายสายยันต   สระทองแฝง    33/1  06     สระพัฒนา    กําแพงแสน
127   นายแหวน   สระทองเทียน    112  07     สระพัฒนา    กําแพงแสน
128   นายสําลี   ชูแกวไม    29  08     สระพัฒนา    กําแพงแสน
129   นายสมชาย   ตั้งมานะสิริ    10  09     สระพัฒนา    กําแพงแสน
130   นายสมพงษ   แกวไทยเจริญ    177  10     สระพัฒนา    กําแพงแสน
131   นายละออง   กลั่นเจริญ    13  11     สระพัฒนา    กําแพงแสน
132   นายขวัญชัย   ประสิทธิ์เพ่ิมพร    145/2  12     สระพัฒนา    กําแพงแสน
133   นางหนูแดง   อํ่าเย็น    13  13     สระพัฒนา    กําแพงแสน
134   นายสมพงษ   เซี่ยงหลิว    157/2  14     สระพัฒนา    กําแพงแสน
135   นายดํารงค   ไปเขียว    118  01     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
136   นายสวน   เงินโสภา    36  02     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
137   นายสมจิตร   ฮวดเจริญ    57  03     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
138   นายเศวตโชติ   บุญชู    59  04     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
139   นายสมมาตร   สมจิต    59  05     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
140   นายชัยชาญ   แกวเขียว    108  06     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
141   นายถวิล   วงคคงคํา    17/1  07     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
142   นายจําลอง   จันทรดี    20  08     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
143   นายสุธิ   จอยรอย    54  09     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
144   นายมนัส   พวงแกว    5  10     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
145   นายสุนันท   นวมปฐม    105  11     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
146   นายจีราวุฒิ   หลิวประเสริฐ    65  12     หวยหมอนทอง    กําแพงแสน
147   นายพนม   ภุมรินทร    91/1  01     หวยมวง    กําแพงแสน
148   นายสมบูรณ   สาเพ่ิมทรัพย    25/1  02     หวยมวง    กําแพงแสน
149   นายทองหยด   ดอนแกวภู    4  03     หวยมวง    กําแพงแสน
150   นายสุวิทย   มีคลองแบง    106/1  04     หวยมวง    กําแพงแสน
151   นายพร   หวางดอนไพร    38  05     หวยมวง    กําแพงแสน
152   นายมานะ   โชติดิฐสกุล    91/1  06     หวยมวง    กําแพงแสน
153   นายสุรัตน   ม่ันพรม    10  07     หวยมวง    กําแพงแสน
154   นางปรัศนีย   ใจตรง    22  08     หวยมวง    กําแพงแสน
155   นายชาติ   เจียดอนไพร    40  09     หวยมวง    กําแพงแสน
156   นายใจ   ขันสู    27  10     หวยมวง    กําแพงแสน
157   นายจรูญ   แดงชอบกิจ    24  11     หวยมวง    กําแพงแสน
158   นายบุญเลิศ   นิลนนท    124  12     หวยมวง    กําแพงแสน



159   นายทวีโชค   วีรบุตรสุวรรณ    274  01     กําแพงแสน    กําแพงแสน
160   นางลัดดา   สุขเกษม    1  02     กําแพงแสน    กําแพงแสน
161   นายวิไลวรรณ   พิมพสุวรรณ    91  03     กําแพงแสน    กําแพงแสน
162   นายประเสริฐ   ภูสุวรรณ    77  04     กําแพงแสน    กําแพงแสน
163   นายชัยวัฒน   ชินจงจู    52  05     กําแพงแสน    กําแพงแสน
164   นายมานพ   นิธิพงศพันธุ    1/1123  06     กําแพงแสน    กําแพงแสน
165   นายวิรัตน   ปนประดับ    19  07     กําแพงแสน    กําแพงแสน
166   นางเบญญาภา   แจงธรรมมา    119  08     กําแพงแสน    กําแพงแสน
167   นางบุบผา   สีเฟอง    119  09     กําแพงแสน    กําแพงแสน
168   นางสาวสุรินทร   ลิปกรลือชา    28  10     กําแพงแสน    กําแพงแสน
169   นายจักรพงษ   ประพันธวิทยา    162  11     กําแพงแสน    กําแพงแสน
170   นายสุภาพ   สรงพรมทิพย    65/1  12     กําแพงแสน    กําแพงแสน
171   นางสาวสมพิศ   ศรีสุขเขียว    20  01     รางพิกุล    กําแพงแสน
172   นายพันธ   พันยุโดด    28  02     รางพิกุล    กําแพงแสน
173   นายเวิณ   พุทฏิ    4  03     รางพิกุล    กําแพงแสน
174   นายแสง   กุหลาบแกว    30/1  04     รางพิกุล    กําแพงแสน
175   นายสมนึก   โควสมบูรณ    123  05     รางพิกุล    กําแพงแสน
176   นางจาริณี   เพ็งสมยา    99/0129  06     รางพิกุล    กําแพงแสน
177   นายสัน   ลิ้มศิริโชค    27  07     รางพิกุล    กําแพงแสน
178   นางหลอด   ปูแกว    11  08     รางพิกุล    กําแพงแสน
179   นางมาลี   บุญวงษ    9  09     รางพิกุล    กําแพงแสน
180   นายภิญโญ   จุยโหมด    9  01     หนองกระทุม    กําแพงแสน
181   นางสุนีย   กลาหาญ    152  02     หนองกระทุม    กําแพงแสน
182   นางสุนีย   สมบูรยโชคดี    13  03     หนองกระทุม    กําแพงแสน
183   นายวิชาญ   สอนกระตาย    138  04     หนองกระทุม    กําแพงแสน
184   นางประยงค   กันหา    88  05     หนองกระทุม    กําแพงแสน
185   นายชุติพล   สีโชติ    24  06     หนองกระทุม    กําแพงแสน
186   นางสมปอง   ลิสอน    5  07     หนองกระทุม    กําแพงแสน
187   นายไพรฑูร   แกรอด    55  08     หนองกระทุม    กําแพงแสน
188   นายจุตพร   ตั้งศิริเสถียร    9  09     หนองกระทุม    กําแพงแสน
189   นางอังคณา   ฟกตูม    49  10     หนองกระทุม    กําแพงแสน
190   นางอารีวรรณ   ทองโชติ    142  11     หนองกระทุม    กําแพงแสน
191   นายประดับ   ประทุมแกว    77  01     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
192   นางพเยาว   สุขเกษม    71  02     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน



193   นางมาลี   สุขเกษม    128  03     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
194   นายจําเนียร   คํากก    55  04     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
195   นางสาวนวลจันทร   ยืนยงค    64  05     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
196   นายเกรียงศักดิ์   เดชปอง    9/1  06     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
197   นางอารีย   เปยหลิ่ม    23  07     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
198   นางสาวบุญเรือง   กลิ่นขจร    105  08     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
199   นายสมพงษ   ศรีคําบาง    33  09     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
200   นางสาวสําอาง   พูลทุงนอย    53  10     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
201   นายสํารวย   ทาแดง    5  11     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
202   นายอนันต   ทาอุบล    50  12     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
203   นางวริศรา   เปยหลิ่ม    87  13     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
204   นางสาวปราณี   มนพลับ    125/1  14     วังน้ําเขียว    กําแพงแสน
205   นายบุญรอด   บัวงาม    201  01     สามงาม    ดอนตูม
206   นายสุรศักดิ์   ลี้ปญญาพร    67  02     สามงาม    ดอนตูม
207   นายพนม   สามบุญศรี    88  03     สามงาม    ดอนตูม
208   นายสุชาติ   พุกบานยาง    90  04     สามงาม    ดอนตูม
209   นายสิงหา   สุขชนะ    149/1  05     สามงาม    ดอนตูม
210   นายกัลยา   สามงามยือ    51  06     สามงาม    ดอนตูม
211   นายจักรพงษ   วงษคงคํา    103  07     สามงาม    ดอนตูม
212   นายโกวิทย   พีระสงคราม    24  08     สามงาม    ดอนตูม
213   นายชลอ   นาคแสนพญา    4  09     สามงาม    ดอนตูม
214   นายสุธี   ลิ้มประสาท    122  10     สามงาม    ดอนตูม
215   นายปญญา   ยิ้มใจดี    204  11     สามงาม    ดอนตูม
216   นายจําเนียร   โสมกุล    80/3  12     สามงาม    ดอนตูม
217   นายสมพงษ   ไพรสีมวง    6  01     หวยพระ    ดอนตูม
218   นายสุพจน   พุมพูล    30  02     หวยพระ    ดอนตูม
219   นายหาญ   ผิวแกวดี    129  03     หวยพระ    ดอนตูม
220   นายบุญสม   เหมือนหนู    3/1  04     หวยพระ    ดอนตูม
221   นายไพศาล   สิมมา    145  05     หวยพระ    ดอนตูม
222   นายประเสริฐ   เนียมแกว    73  06     หวยพระ    ดอนตูม
223   นางสาววิชาดา   บริรักษ    104  07     หวยพระ    ดอนตูม
224   นายจําลอง   จันทิมา    141  08     หวยพระ    ดอนตูม
225   นายสุนัน   แซโงว    163  09     หวยพระ    ดอนตูม
226   นายสนิท   หนูบานเกาะ    32  01     ลําเหย    ดอนตูม



227   นางหนึ่งฤทัย   แรมี    12  02     ลําเหย    ดอนตูม
228   นายชัยรัตน   เณรตากอง    74  03     ลําเหย    ดอนตูม
229   นายสลั่น   กองกันยา    90  04     ลําเหย    ดอนตูม
230   นางเพลินจิตร   แสงสุวรรณ    95/2  05     ลําเหย    ดอนตูม
231   นายบุญสง   แรมี    52  06     ลําเหย    ดอนตูม
232   นายสุวิทย   ใชเจริญ    18  07     ลําเหย    ดอนตูม
233   นายเจด็จ   สนจุย    33  08     ลําเหย    ดอนตูม
234   นายชอบ   สุขสี    30  09     ลําเหย    ดอนตูม
235   นายจําป   แดงบุตรดี    50  10     ลําเหย    ดอนตูม
236   นายมนัส   ลิ้มประสาท    122  11     ลําเหย    ดอนตูม
237   นายสํารวย   ทรัพยพันธ    89  12     ลําเหย    ดอนตูม
238   นายนนท   แกวมา    77  13     ลําเหย    ดอนตูม
239   นายสํารอง   ราศรี    58  14     ลําเหย    ดอนตูม
240   นายนวม   พรมเขียน    10/1  15     ลําเหย    ดอนตูม
241   นายมนัส   แหวนออน    2/1  01     ดอนพุทรา    ดอนตูม
242   นายหนั่น   สรอยทอง    68  02     ดอนพุทรา    ดอนตูม
243   นายบุญเลิศ   วิเชียรณรัตน    35  03     ดอนพุทรา    ดอนตูม
244   นายจําเริญ   สายหยุด    112  04     ดอนพุทรา    ดอนตูม
245   นายธนวิน   อุณหพงศา    5  05     ดอนพุทรา    ดอนตูม
246   นายทวี   ทองตะโก    15/3  06     ดอนพุทรา    ดอนตูม
247   นายหวล   เงินอราม    42  07     ดอนพุทรา    ดอนตูม
248   นายยอย   อินทรเขายอย    6  08     ดอนพุทรา    ดอนตูม
249   นายสุเมธ   ทับทิมทอง    100  09     ดอนพุทรา    ดอนตูม
250   นายอัมพล   จอยแพง    83  10     ดอนพุทรา    ดอนตูม
251   นายสังเวียน   รอดแกว    127  01     บานหลวง    ดอนตูม
252   นายธํารงค   ศรีนวลขํา    145  02     บานหลวง    ดอนตูม
253   นายนิพนธ   พันพิมพ    56/1  03     บานหลวง    ดอนตูม
254   นายสุรินทร   วิเชียรณรัตน    132  04     บานหลวง    ดอนตูม
255   นายชํานาญ   เณรบางแกว    91  05     บานหลวง    ดอนตูม
256   นายวิรัตน   ศรีอุนดี    80  01     ดอนรวก    ดอนตูม
257   นายปริญญา   ลิ้มบริบูรณ    120  02     ดอนรวก    ดอนตูม
258   นายประสงค   บุญพันธื    30/1  03     ดอนรวก    ดอนตูม
259   นายชลอ   วันดี    29  04     ดอนรวก    ดอนตูม
260   นายบัว   พุมพยอม    55  05     ดอนรวก    ดอนตูม



261   นายสุนทร   สนเภา    78  01     หวยดวน    ดอนตูม
262   นายพนม   นาคโสมกุล    120  02     หวยดวน    ดอนตูม
263   นายชาติ   พาคํา    9  03     หวยดวน    ดอนตูม
264   นายลี   สิมมา    41  04     หวยดวน    ดอนตูม
265   นายกบิล   ปองกงลาด    25  05     หวยดวน    ดอนตูม
266   นายสมชาติ   บัวอ่ิม    32  06     หวยดวน    ดอนตูม
267   นายอัว   มากงลาด    16  07     หวยดวน    ดอนตูม
268   นางสุชิน   สามงามเหล็ก    31  01     ลําลูกบัว    ดอนตูม
269   นายอัควี   ตรีอินทอง    37/1  02     ลําลูกบัว    ดอนตูม
270   นายใจ   สามบุญศรี    99  03     ลําลูกบัว    ดอนตูม
271   นายปรุง   ตรีมาลา    7  04     ลําลูกบัว    ดอนตูม
272   นายณรงค   สามชูศรี    57/1  05     ลําลูกบัว    ดอนตูม
273   นายแทน   ปุยะพันธ    29  06     ลําลูกบัว    ดอนตูม
274   นางพัชรา   เขียวมณี    71  02     นครชัยศรี    นครชัยศรี
275   นายคเนศ   แสงตะโก    1/17  03     นครชัยศรี    นครชัยศรี
276   นางสาวสุทัศน   ภูสะดา    39/1  03     วัดแค    นครชัยศรี
277   นายสุรพล   ทองสมคิด    5/2  04     วัดแค    นครชัยศรี
278   นายอําพล   สอดสุก    35  01     ทาตําหนัก    นครชัยศรี
279   นายสนิท   คงตะโก    51/25  02     ทาตําหนัก    นครชัยศรี
280   นายมณฑล   เฟองมะนะกุล    79/3  03     บางแกว    นครชัยศรี
281   นายเอนก   ยิ้มลมัย    121  01     ทากระชับ    นครชัยศรี
282   นายปญญา   สรอยทอง    40/2  02     ทากระชับ    นครชัยศรี
283   นายโสภณ   แชมม่ังคง    35  03     ทากระชับ    นครชัยศรี
284   นายพูนศักดิ์   ทรัพยข้ีเหล็ก    6  04     ทากระชับ    นครชัยศรี
285   นางปราณี   แกวชมเชย    65  01     ขุนแกว    นครชัยศรี
286   นายวิชิต   ศรีสุทธี    49/1  02     ขุนแกว    นครชัยศรี
287   นางสาวจันทรจรีย   แจมจันทร    34  03     ขุนแกว    นครชัยศรี
288   นางสาวสิริพร   พรดําเนินสวัสดิ์    65/1  04     ขุนแกว    นครชัยศรี
289   นางจิรภา   เลขสฤษดิ์    58  01     ทาพระยา    นครชัยศรี
290   นางจุรีภรณ   ปนทอง    24/3  02     ทาพระยา    นครชัยศรี
291   นายอาณัติ   เดชจินดา    16/2  03     ทาพระยา    นครชัยศรี
292   นายสมมาต   ทองบานกวย    46  04     ทาพระยา    นครชัยศรี
293   นางสาวทองสุข   หิมารัตน    34  05     ทาพระยา    นครชัยศรี
294   นางญาณี   เจียมจิโรจน    2  02     พะเนียด    นครชัยศรี



295   นายใหญ   อาราเม    10/1  03     พะเนียด    นครชัยศรี
296   นายบุญญลักษณ   งิ้วทอง    9/5  04     พะเนียด    นครชัยศรี
297   นายทวี   ฟุงขจร    100/5  01     บางระกํา    นครชัยศรี
298   นายสนอง   เพียรความสุข    83/2  02     บางระกํา    นครชัยศรี
299   นายปรีชา   พิมพสุวรรณ    49  03     บางระกํา    นครชัยศรี
300   นายทรงพล   ปรีชา    4/5  04     บางระกํา    นครชัยศรี
301   นายจําลอง   ฟุงขจร    27/2  01     โคกพระเจดีย    นครชัยศรี
302   นายกัมพล   สุจจิตรจูล    30  02     โคกพระเจดีย    นครชัยศรี
303   นางยุพา   ชิวปรีชา    53/2  03     โคกพระเจดีย    นครชัยศรี
304   นางเตือนใจ   สงคอยู    55/4  04     โคกพระเจดีย    นครชัยศรี
305   นายจตุรงค   ไทยปรีชา    76/1  05     โคกพระเจดีย    นครชัยศรี
306   นางสาวบังอร   ตะโกพร    18/6  01     ศรีษะทอง    นครชัยศรี
307   นางแสวง   วงษแสง    68/4  02     ศรีษะทอง    นครชัยศรี
308   นายมานพ   มะอักษร    23/3  03     ศรีษะทอง    นครชัยศรี
309   นายสมหมาย   พุมตะโก    64  04     ศรีษะทอง    นครชัยศรี
310   นายสามารถ   จาดคลาย    9  05     ศรีษะทอง    นครชัยศรี
311   นายอุบล   สุขเข    58/1  01     แหลมบัว    นครชัยศรี
312   นายบุญมี   สุขสถาพรเลิศ    46/1  02     แหลมบัว    นครชัยศรี
313   นางสําเนียง   มาสุข    3/8  03     แหลมบัว    นครชัยศรี
314   นายจําลอง   โพธศรีดา    44  04     แหลมบัว    นครชัยศรี
315   นางบุญมาก   มหาสังข    61/3  05     แหลมบัว    นครชัยศรี
316   นายสําเภา   จําปาแพง    1/1  06     แหลมบัว    นครชัยศรี
317   นายสอาด   ศรีเสนห    42/1  07     แหลมบัว    นครชัยศรี
318   นายณรงค   กลิ่นถือศีล    108/1  08     แหลมบัว    นครชัยศรี
319   นายอดุลย   สุขเกษม    19/2  01     ศรีมหาโพธิ์    นครชัยศรี
320   นายประภา   ศรีพูนพันธ    13/1  02     ศรีมหาโพธิ์    นครชัยศรี
321   นายขันติ   ชูราศรี    45  03     ศรีมหาโพธิ์    นครชัยศรี
322   นายคมสันต   อยูเรืองศรี    13/1  04     ศรีมหาโพธิ์    นครชัยศรี
323   นายมาลัย   สังขเสวก    172  05     ศรีมหาโพธิ์    นครชัยศรี
324   นางลิ้นจี่   สิลาเวียง    11  01     สัมปทวน    นครชัยศรี
325   นายสุวิช   โฉมงามขํา    23  02     สัมปทวน    นครชัยศรี
326   นายประยงค   จงอักษร    21/5  03     สัมปทวน    นครชัยศรี
327   นายทิพย   พวงพงษ    70  04     สัมปทวน    นครชัยศรี
328   นายเกรียงศักดิ์   เจริญผล    54  05     สัมปทวน    นครชัยศรี



329   นายธัมรงค   ทรัพพญา    9  06     สัมปทวน    นครชัยศรี
330   นางอารี   พันธุลาภ    26/1  01     วัดสําโรง    นครชัยศรี
331   นางมะลิ   ลาภลมูล    12  02     วัดสําโรง    นครชัยศรี
332   นายสมศักดิ   มโนชัยภักดี    15/10  03     วัดสําโรง    นครชัยศรี
333   นางสาวศรีผอง   เซี่ยงจง    42/2  04     วัดสําโรง    นครชัยศรี
334   นายสําเริง   แกวพวง    29  01     ดอนแฝก    นครชัยศรี
335   นายเฉลียว   หวานชะเอม    71/4  02     ดอนแฝก    นครชัยศรี
336   นายเจริญ   ทองเนาวรัตน    28  03     ดอนแฝก    นครชัยศรี
337   นายคนึง   ทองเนาวรัตน    7/3  04     ดอนแฝก    นครชัยศรี
338   นางวงเดือน   หวานชะเอม    58  02     หวยพลู    นครชัยศรี
339   นายเดือน   ดวงสรอยทอง    14  03     หวยพลู    นครชัยศรี
340   นายมานพ   รัตนมาตร    97  04     หวยพลู    นครชัยศรี
341   นายสมนึก   สูญสิ้นภัย    57/7  05     หวยพลู    นครชัยศรี
342   นายจรัญ   ฉิมงามขํา    85  01     วัดละมุด    นครชัยศรี
343   นายบุญสง   ชื่นฉํ่าวงศ    45/3  02     วัดละมุด    นครชัยศรี
344   นายเลิศเชาว   ศรีเฟอง    91/5  03     วัดละมุด    นครชัยศรี
345   นายบุญเหลือ   เกิดตอพันธ    8/4  04     วัดละมุด    นครชัยศรี
346   นายทองดี   ฉํ่าชื่นวงศ    25/2  05     วัดละมุด    นครชัยศรี
347   นายสายันต   จีนเกิดทรัพย    36/6  01     บางพระ    นครชัยศรี
348   นายดวงเดน   สุขแกวฟา    53  02     บางพระ    นครชัยศรี
349   นายบุญเลิศ   สังขเสวก    25/2  03     บางพระ    นครชัยศรี
350   นายประชา   เรืองพลับพลา    3/1  04     บางพระ    นครชัยศรี
351   นายสุรพล   แกวแววนอย    25  01     บางแกวฟา    นครชัยศรี
352   นายไพจิตร   เทียมเวหา    52  02     บางแกวฟา    นครชัยศรี
353   นายประสาท   กุนสุนทรธรรม    14  03     บางแกวฟา    นครชัยศรี
354   นายประดิษฐ   แกวแววนอย    53/1  04     บางแกวฟา    นครชัยศรี
355   นางสาวสินเสริม   ปนเวหา    20  05     บางแกวฟา    นครชัยศรี
356   นายบุญเหลือ   ปาสน    65/4  02     ลานตากฟา    นครชัยศรี
357   นายประสาร   โชติแสงศรี    10/3  04     ลานตากฟา    นครชัยศรี
358   นางบุญสง   พูนนายม    96/1  04     ลานตากฟา    นครชัยศรี
359   นายชวนคิด   ทองประเสริฐ    19  05     ลานตากฟา    นครชัยศรี
360   นางสาวละไม   พลรังสิต    32  01     งิ้วราย    นครชัยศรี
361   นางโสภา   คุมสืบสาย    20  02     งิ้วราย    นครชัยศรี
362   นายสมเกียรติ   ศรีทองขํา    139/1  03     งิ้วราย    นครชัยศรี



363   นายสาธิต   เขียวแสวง    107/2  04     งิ้วราย    นครชัยศรี
364   นายวิรัตน   วาทิน    81/5  01     ไทยาวาส    นครชัยศรี
365   นางสาวนิภาวรรณ   สุวรรณ    81  02     ไทยาวาส    นครชัยศรี
366   นายวีรวัฒน   สุวรรณ    98  03     ไทยาวาส    นครชัยศรี
367   นายสุพจน   นอยตนวงษ    18/5  04     ไทยาวาส    นครชัยศรี
368   นายวรานนท   มูลทองนอย    19  01     บางเลน    บางเลน
369   นายชลอ   สําราญอินทร    21/1  02     บางเลน    บางเลน
370   นายบุญธรรม   ศรีสังวาลย    18  03     บางเลน    บางเลน
371   นายพนานต   ศรีพัฒนอินทร    155  04     บางเลน    บางเลน
372   นายสํารวย   เกษมจิต    26  05     บางเลน    บางเลน
373   นายธนภาค   รักษอุดมโชค    96  06     บางเลน    บางเลน
374   นายมานะ   ทองไทย    68  07     บางเลน    บางเลน
375   นายอนันต   เกตุพันธ    40/2  08     บางเลน    บางเลน
376   นางรําพึง   วรณีโชติ    148/1  09     บางเลน    บางเลน
377   นายวันชัย   มณีโชติ    42  10     บางเลน    บางเลน
378   นายขวัญเมือง   นุมเอือม    20  11     บางเลน    บางเลน
379   นายสมชาย   แจมนิยม    28/1  12     บางเลน    บางเลน
380   นางวิภา   สุทธิเทพ    1  01     บางปลา    บางเลน
381   นายสมชาย   ตวนกลิ่นคง    47  02     บางปลา    บางเลน
382   นายไพโรจน   เวชอาภรณ    4  03     บางปลา    บางเลน
383   นายพล   อินทรพงษ    26/1  04     บางปลา    บางเลน
384   นางสาวชูศรี   ศรีทองเทศ    29  05     บางปลา    บางเลน
385   นายผิน   ศรีรักยิ้ม    83  06     บางปลา    บางเลน
386   นายถุง   เมฆออน    33  07     บางปลา    บางเลน
387   นายบุญเสริม   สุขสมกิจ    13/2  08     บางปลา    บางเลน
388   นายเฉลา   นุชสุดสวาท    2  09     บางปลา    บางเลน
389   นายวิโรจน   สมบุญเจริญ    231/6  10     บางปลา    บางเลน
390   นายนิยม   เพชรหยอย    21/1  11     บางปลา    บางเลน
391   นายประสิทธิ์   เพชรตอม    4  12     บางปลา    บางเลน
392   นายมนตชัย   มีถาวร    72  13     บางปลา    บางเลน
393   นายพลเดช   ทองดอนแปน    8  14     บางปลา    บางเลน
394   นายสุชิน   เพ็ชรยอย    1  15     บางปลา    บางเลน
395   นางเรณู   วิมูลชาติ    248/2  01     บางหลวง    บางเลน
396   นายศิริพงศ   รักษาพงศ    68/1  02     บางหลวง    บางเลน



397   นางโสภา   นิตยลาภสกุล    22/1  03     บางหลวง    บางเลน
398   นายอนันต   สุขสมกิจ    48  05     บางหลวง    บางเลน
399   นายสุวรรณ   จงอักษร    1/1  06     บางหลวง    บางเลน
400   นายไสว   หัสดี    29  07     บางหลวง    บางเลน
401   นางอุไร   เล็กประยูร    1  08     บางหลวง    บางเลน
402   นายมนูญ   สระทองอุน    61  09     บางหลวง    บางเลน
403   นายสมศักดิ์   อินทรหลวงดี    28  10     บางหลวง    บางเลน
404   นายกรพิสิษฐ   นาคสุริยวงษ    108  11     บางหลวง    บางเลน
405   นายอมร   ศรีจง    28  12     บางหลวง    บางเลน
406   นางสมใจ   ศรีชัยนาท    13  13     บางหลวง    บางเลน
407   นางพฤกษา   บางคงหลวง    80/1  13     บางหลวง    บางเลน
408   นางสาวรัตติยา   โชคสวางจิตต    82  14     บางหลวง    บางเลน
409   นางไพโรจน   บางคําหลวง    95/1  15     บางหลวง    บางเลน
410   นายรม   จิตตม่ันการ    86  16     บางหลวง    บางเลน
411   นางสาวพินิจ   คงคาหลวง    24/1  17     บางหลวง    บางเลน
412   นายวรวิทย   พูลทองคํา    94  18     บางหลวง    บางเลน
413   นายมนัส   พันธุใจธรรม    53  19     บางหลวง    บางเลน
414   นายวรรชัย   ออนสมกิจ    15/1  20     บางหลวง    บางเลน
415   นายสายพิน   แขวงสวัสดิ์    81  21     บางหลวง    บางเลน
416   นายอนุสรณ   เกษมจิต    1/11  01     บางภาษี    บางเลน
417   นางมณี   สุรวัฒนาประเสริฐ    10  02     บางภาษี    บางเลน
418   นายภิรมย   เจริญสุข    9/1  03     บางภาษี    บางเลน
419   นายคนึงเดช   ลมูลเจริญ    9/1  04     บางภาษี    บางเลน
420   นางจิราพร   ลําภาษี    135/5  05     บางภาษี    บางเลน
421   นายธวัชชัย   หนูวัฒนา    43/1  06     บางภาษี    บางเลน
422   นางสาวสุนัดดา   ศรีอยูโยง    63  07     บางภาษี    บางเลน
423   นายมานพ   โตอนันต    10/2  08     บางภาษี    บางเลน
424   นายสมดาว   ศรีชื่นชม    14/1  09     บางภาษี    บางเลน
425   นางสุกัญญา   ศรีทองพิมพ    45  11     บางภาษี    บางเลน
426   นายบุญสง   ศรีพิพัฒน    115/2  12     บางภาษี    บางเลน
427   นายสนั่น   โพธิ์สุพรรณ    39  13     บางภาษี    บางเลน
428   นายปญญา   เหงนาเลน    4  01     บางระกํา    บางเลน
429   นายไพรัช   เส็งประชา    42  02     บางระกํา    บางเลน
430   นางสาวนฤมล   เปาวะสันต    21  03     บางระกํา    บางเลน



431   นายสายัน   จอยพ่ึงพร    19  04     บางระกํา    บางเลน
432   นายบุญเรือน   สุวรรณวงษ    2/1  05     บางระกํา    บางเลน
433   นายปรีชา   ปนแจงอรุณ    38  06     บางระกํา    บางเลน
434   นายชัยรัตน   วันบรรจบ    13  07     บางระกํา    บางเลน
435   นายมานิตย   เนียมรุงเรือง    45/3  08     บางระกํา    บางเลน
436   นายศิริ   มงคงนัฎ    11/1  09     บางระกํา    บางเลน
437   นายเศกสรรค   ศรีสุขเอม    1  10     บางระกํา    บางเลน
438   นายบุญยืน   เพ็งเพงพิศ    33/1  11     บางระกํา    บางเลน
439   นายอํานาจ   ปนโรจน    17  12     บางระกํา    บางเลน
440   นายบุญมรกต   บัวเงิน    16  13     บางระกํา    บางเลน
441   นางฉลอง   ปนทองคํา    19  14     บางระกํา    บางเลน
442   นายเสนห   ศรีอวมบู    12  15     บางระกํา    บางเลน
443   นายเสนห   มณีโชติ    1/2  01     บางไทรปา    บางเลน
444   นายนายวิรัตน   วิมูลเชื้อ    129/1  02     บางไทรปา    บางเลน
445   นายแยม   ไทรนิ่มนวล    57  03     บางไทรปา    บางเลน
446   นายนายสมมาด   ไทรชมภู    15  04     บางไทรปา    บางเลน
447   นายสุระ   ชัชวงษ    99  05     บางไทรปา    บางเลน
448   นายสุชาติ   ชมแกว    9  06     บางไทรปา    บางเลน
449   นายกฤษณ   คชศิลา    10/1  07     บางไทรปา    บางเลน
450   นายกําจร   ไทรชมภู    45  08     บางไทรปา    บางเลน
451   นายภิญโญ   ชัชวงษ    4/2  09     บางไทรปา    บางเลน
452   นายปญญา   ทัศนะประดิษฐ    32  10     บางไทรปา    บางเลน
453   นายประเสริฐ   มีมูลทอง    5  01     หินมูล    บางเลน
454   นายไพฑูรย   นิตยลาภสกุล    33/1  02     หินมูล    บางเลน
455   นายทวิทย   ศรีบัว    20/1  03     หินมูล    บางเลน
456   นายโจม   แกวบุบผา    26  04     หินมูล    บางเลน
457   นายสมนึก   จันทรแฝก    76/1  05     หินมูล    บางเลน
458   นายอํานวย   รื่นนุสาร    90  06     หินมูล    บางเลน
459   นายสายัญ   สมศรี    34/1  07     หินมูล    บางเลน
460   นายชัยวัฒน   คงเยือกเย็น    31  08     หินมูล    บางเลน
461   นางวันดี   แสงมาลา    2  09     หินมูล    บางเลน
462   นายนิคม   แกวไทรหาญ    5  10     หินมูล    บางเลน
463   นายปรีชา   เทสพันธ    127  11     หินมูล    บางเลน
464   นายกําไร   บุญทองเนียม    40  12     หินมูล    บางเลน



465   นางสมพร   วิมูลชาติ    73  01     ไทรงาม    บางเลน
466   นายประยุทธ   ปานฉิม    81  02     ไทรงาม    บางเลน
467   นายบุญสง   รุงเรือง    26  03     ไทรงาม    บางเลน
468   นายอนันต   เส็งเจริญ    133  04     ไทรงาม    บางเลน
469   นายสมหมาย   มณีกิจ    66  05     ไทรงาม    บางเลน
470   นายสมบัติ   จิตรรักษ    36  06     ไทรงาม    บางเลน
471   นายทองโพธิ์   ภูอราม    30/1  07     ไทรงาม    บางเลน
472   นายศิริ   พานิชวงษ    50  08     ไทรงาม    บางเลน
473   นายบุญเก้ือ   สัมฤทธิ์ดี    42/1  09     ไทรงาม    บางเลน
474   นายสําลี   รถรุงโรจน    46/1  10     ไทรงาม    บางเลน
475   นายณรงคชัย   มิลอน    12  11     ไทรงาม    บางเลน
476   นางสาววาสนา   บุญพิทักษ    124  01     ดอนตูม    บางเลน
477   นายสุเทพ   ถ่ินวงษแพร    42  02     ดอนตูม    บางเลน
478   นายบุญนาค   ปานรักษา    26/2  03     ดอนตูม    บางเลน
479   นายสามารถ   นิลยาน    128  04     ดอนตูม    บางเลน
480   นายพล   ขําพินวงษ    60  05     ดอนตูม    บางเลน
481   นายบรรจง   ทรัพยจอเพชร    30/1  06     ดอนตูม    บางเลน
482   นายระวิโรจน   อินเขายอย    26/1  07     ดอนตูม    บางเลน
483   นายธนากร   ชื่นชมนอย    38  08     ดอนตูม    บางเลน
484   นายเชา   วงษนอย    18/3  09     ดอนตูม    บางเลน
485   นายไพศาล   สังขสมุทร    9  10     ดอนตูม    บางเลน
486   นายสุรินทร   เฉยฉิน    15  11     ดอนตูม    บางเลน
487   นายเจนต   คงฉิม    29/1  01     นิลเพชร    บางเลน
488   นายบุญม่ัน   สินชวย    56  02     นิลเพชร    บางเลน
489   นายศิริวุฒิ    แกวไทรกล่ํา 2 3    นิลเพชร    บางเลน
490   นายบัวแยม   รัตนไทรแกว    7  04     นิลเพชร    บางเลน
491   นายสินทบ   โพธิ์อุบล    80  05     นิลเพชร    บางเลน
492   นายจํานงค   เพ่ิมทองอินทร    15  06     นิลเพชร    บางเลน
493   นายสมเดช   ดิษฐพูล    33  07     นิลเพชร    บางเลน
494   นายวิเชียร   พวงมาลา    6  08     นิลเพชร    บางเลน
495   นายปรีชา   ศรีสด    19  09     นิลเพชร    บางเลน
496   นายวิรัตน   เกงกลา    7/1  10     นิลเพชร    บางเลน
497   นายประเสริฐ   ทองงาม    8  01     บัวปากทา    บางเลน
498   นายแดง   เผือกบัวขาว    5  02     บัวปากทา    บางเลน



499   นางสาวสุทธิวรรณ   บัวอุไร    11  03     บัวปากทา    บางเลน
500   นายภาณุวัฒน   กล่ําเลิศ    28/1  04     บัวปากทา    บางเลน
501   นายสาธิต   จิ่วเจริญกาล    9/22-23  05     บัวปากทา    บางเลน
502   นายกําธร   จิ๋วสงา    2  06     บัวปากทา    บางเลน
503   นายวิรัตน   กลมเกลี้ยง    67  07     บัวปากทา    บางเลน
504   นายพีระ   เพ็งเจริญ    67  08     บัวปากทา    บางเลน
505   นายประดิษฐ   จิตตรีทรง    20  09     บัวปากทา    บางเลน
506   นายสุเทิด   เพ่ิมทองอินทร    36  10     บัวปากทา    บางเลน
507   นายเอิบ   ศรีเผาเอ่ียม    21/1  01     คลองนกกระทุง    บางเลน
508   นายจริน   ศรีสุข    5  02     คลองนกกระทุง    บางเลน
509   นายวันชัย   ศรีสุวรรณภัทร    22/1  03     คลองนกกระทุง    บางเลน
510   นายบุญชวย   เพชรแอน    20  04     คลองนกกระทุง    บางเลน
511   นางพรศิริ   อรุณพรรณ    29  05     คลองนกกระทุง    บางเลน
512   นายสุทิน   ปริพนธ    1/3  06     คลองนกกระทุง    บางเลน
513   นางสาวยศณนัญธร   ศรีเล็กดี    64  07     คลองนกกระทุง    บางเลน
514   นายนิพนธ   ชมภูศีร    28  08     คลองนกกระทุง    บางเลน
515   นายวิชา   ศรีตายขํา    49  09     คลองนกกระทุง    บางเลน
516   นายสมัคร   นิลสุวรรณ    82  10     คลองนกกระทุง    บางเลน
517   นายชุมพร   ศรีภาเพ็ชร    65  11     คลองนกกระทุง    บางเลน
518   นางบังอร   ภิรมยพูล    45  01     นราภิรมย    บางเลน
519   นายสรวิทย   รัตนภิรมย    11/2  02     นราภิรมย    บางเลน
520   นายสมศักดิ์   ปานมีทรัพย    39  03     นราภิรมย    บางเลน
521   นายทรัพย   อยูสําราญ    56  04     นราภิรมย    บางเลน
522   นางศรีวรรณ   รองเยน    24  05     นราภิรมย    บางเลน
523   นายสุภาพ   ภิรมยพูล    37  06     นราภิรมย    บางเลน
524   นายมานะ   บุญเปยก    72  07     นราภิรมย    บางเลน
525   นายพยอม   พรหมมีศรี    57  08     นราภิรมย    บางเลน
526   นายสําเนียง   แหววใจเพชร    22  09     นราภิรมย    บางเลน
527   นายวิเชียร   ภิรมยเปรม    68  10     นราภิรมย    บางเลน
528   นายเศกศัลย   พานแกว    82  11     นราภิรมย    บางเลน
529   นางสาวสุนันท   นรฉันท    1/1  01     ลําพญา    บางเลน
530   นายสมพงษ   กุลพญา    18/2  02     ลําพญา    บางเลน
531   นายประยุทธ   โมกขพันธ    122  03     ลําพญา    บางเลน
532   นายชลอ   ตายใหญเท่ียง    63  04     ลําพญา    บางเลน



533   นายพิจิตร   สวนชูผล    21  05     ลําพญา    บางเลน
534   นางสุกัญญา   ดอนพญา    6  06     ลําพญา    บางเลน
535   นายวีระ   นุมอุดม    20  07     ลําพญา    บางเลน
536   นายประโมช   คุณประเสริฐ    23  08     ลําพญา    บางเลน
537   นายสมนึก   สิงปโตแกว    73/4  09     ลําพญา    บางเลน
538   นายอาคม   อินทโชติ    8  10     ลําพญา    บางเลน
539   นายเทอดศักดิ์   ภิรมยเนตร    14/1  11     ลําพญา    บางเลน
540   นางสาววิไลวรรณ   วงษบุญตรี    73  01     ไผหูชาง    บางเลน
541   นายสกฤษณ   วิมูลชาติ    141/1  02     ไผหูชาง    บางเลน
542   นายอาคม   กอนทอง    51  03     ไผหูชาง    บางเลน
543   นางสาวพัชรินทร   หอมสุด    169  04     ไผหูชาง    บางเลน
544   นางอาภัสสร   อินทรปาน    43/1  05     ไผหูชาง    บางเลน
545   นายสุนทร   บัญญัติ    10  06     ไผหูชาง    บางเลน
546   นายพยงค   อังเพชร    104/1  07     ไผหูชาง    บางเลน
547   นายบุญเก้ือ   กลิ่นมัคผล    116/1  01     ศาลายา    พุทธมณฑล
548   นายเฉลียว   คําพญา    56/3  02     ศาลายา    พุทธมณฑล
549   นายสรอย   นอยสมวงศ    8/2  03     ศาลายา    พุทธมณฑล
550   นางขวัญจิตร   จาดชนบท    72  04     ศาลายา    พุทธมณฑล
551   นางสาวทิพวรรณ   ขําอาจ    170/2  05     ศาลายา    พุทธมณฑล
552   นายสมชาย   แสวงสุข    -  06     ศาลายา    พุทธมณฑล
553   นายชูชีพ   นาคเรื่องศรี    41  01     คลองโยง    พุทธมณฑล
554   นายนงค   รีนับถือ    69/1  02     คลองโยง    พุทธมณฑล
555   นายทองใบ   เนียมพูลทอง    40/2  03     คลองโยง    พุทธมณฑล
556   นายสมชาย   สุจารีย    120/4  04     คลองโยง    พุทธมณฑล
557   นางโสภา   รัตนพุฒ    90/2  05     คลองโยง    พุทธมณฑล
558   นายเรือง   เขียวคํารพ    58/9  06     คลองโยง    พุทธมณฑล
559   นายสํารวย   พุมกําพล    63/1  07     คลองโยง    พุทธมณฑล
560   นายทรัพย   เนียมแสวง    2/4  08     คลองโยง    พุทธมณฑล
561   นายสมศักดิ์   สงเจริญทรัพย    25/1  01     มหาสวัสดิ์    พุทธมณฑล
562   นายดํารงค   สวัสดิ์มา    13  02     มหาสวัสดิ์    พุทธมณฑล
563   นางอาภรณ   ชอยประเสริฐ    59/8  03     มหาสวัสดิ์    พุทธมณฑล
564   นายเฉลิม   เท่ียงสมพงษ    64  04     มหาสวัสดิ์    พุทธมณฑล
565   นายสมจิต   กิจหวาง    100  01     บางแขม    เมืองนครปฐม
566   นายขาว   ศรียังเล็ก    8  02     บางแขม    เมืองนครปฐม



567   นางสาวอรามศรี   กิจหวาง    67  04     บางแขม    เมืองนครปฐม
568   นายชากรี   ดีไข    44/2  05     บางแขม    เมืองนครปฐม
569   นายอนันต   นาคท่ัง    5/41  06     บางแขม    เมืองนครปฐม
570   นายไพโรจน   ขาวอุไร    19/1  07     บางแขม    เมืองนครปฐม
571   นายชูชีพ   อินทรภิรมย    11  08     บางแขม    เมืองนครปฐม
572   นายอนันต   นาคทับทิม    144/1  09     บางแขม    เมืองนครปฐม
573   นายประสงค   ปนทองดี    40  10     บางแขม    เมืองนครปฐม
574   นางอุษา   พรยั่งยืน    39  02     พระประโทน    เมืองนครปฐม
575   นายบุญธรรม   ชื่นชู    42  03     พระประโทน    เมืองนครปฐม
576   นายเจน   เพ่ิมพูน    26/1  05     พระประโทน    เมืองนครปฐม
577   นางสาวนภารัตน   สุขสงวน    23  07     พระประโทน    เมืองนครปฐม
578   นายพัตรธิพงษ   อวยชัย    241  08     พระประโทน    เมืองนครปฐม
579   นายตระการ   พาสนาวุฒิโชติ    57  09     พระประโทน    เมืองนครปฐม
580   นายสุวิทย   ชื่นตะโก    64/14  01     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
581   นายอํานวย   ยิ้มโสภา    123  02     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
582   นายศิวัช   ถาวรวรรณ    70/2  03     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
583   นายขวัญชัย   ปุญญะฐิติ    74  04     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
584   นายสุนทร   เจริญรักษ    141/2  05     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
585   นายประพันธ   พานแกว    92/1  07     ธรรมศาลา    เมืองนครปฐม
586   นางวิภาดา   รัตนจันทร    28/1  01     ตากอง    เมืองนครปฐม
587   นายไพรวัลย   อยูอินทร    26  02     ตากอง    เมืองนครปฐม
588   นายสําราญ   วิริยะอารี    13  03     ตากอง    เมืองนครปฐม
589   นายสมมาศ   โสนุช    14/1  04     ตากอง    เมืองนครปฐม
590   นายกาน   ใจดี    8  05     ตากอง    เมืองนครปฐม
591   นายปรีชา   ชูยินดี    3/1  06     ตากอง    เมืองนครปฐม
592   นางรานี   ใจบุญ    15  07     ตากอง    เมืองนครปฐม
593   นางนุจรี   ศรีคงอยู    39/1  08     ตากอง    เมืองนครปฐม
594   นายไตรสิทธิ์   ธนกุลศศินันท    29  09     ตากอง    เมืองนครปฐม
595   นายบุญชวย   บุญสิน    64  10     ตากอง    เมืองนครปฐม
596   นายสมยศ   ภิรมยสด    44/2  01     มาบแค    เมืองนครปฐม
597   นายโกศล   ลือมอญ    10  02     มาบแค    เมืองนครปฐม
598   นายอํานวย   เอ่ียมอาจ    59  03     มาบแค    เมืองนครปฐม
599   นายสําเภา   ชื่นชม    33  04     มาบแค    เมืองนครปฐม
600   นางขวัญเรือน   รอดทุกข    1/2  05     มาบแค    เมืองนครปฐม



601   นายกิตติชัย   ลิ้มโชติสกุลชัย    11  06     มาบแค    เมืองนครปฐม
602   นายเสียน   พานแกว    66  07     มาบแค    เมืองนครปฐม
603   นายประสิทธิ์   อนหลํา    42  08     มาบแค    เมืองนครปฐม
604   นายบุญธรรม   เสือคํา    72  09     มาบแค    เมืองนครปฐม
605   นายชื้น   นิ่มเภา    107  10     มาบแค    เมืองนครปฐม
606   นายพงษศักดิ์   ทรงนิพิฐกุล    18/1  11     มาบแค    เมืองนครปฐม
607   นายบักเลี้ยง   ลิมปสันติเจริญ    8/1  02     สนามจันทร    เมืองนครปฐม
608   นายมานะ   มะลิขาว    12/1  04     สนามจันทร    เมืองนครปฐม
609   นายแปะ   สรอยสุข    17  05     สนามจันทร    เมืองนครปฐม
610   นายปรีชา   บุญมีกํ่า    335  01     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
611   นายสมทบ   รอดพันธุ    180/2  02     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
612   นายธวัฒนชัย   ศุภมงคลชัยสิริ    336/4  03     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
613   นายสมศักดิ์   พูลทอง    84  04     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
614   นายนะฤทธิ์   สุขยอด    40/2  05     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
615   นายวิจิตร   เท่ียงตรง    9/1  06     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
616   นายสุรศักดิ์   อรุณาทิตย    35  07     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
617   นายสุพจน   บุญยงค    34  08     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
618   นายวิทยา   มียอด    62/9  09     ดอนยายหอม    เมืองนครปฐม
619   นายสิน   สังขแกว    78/1  01     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
620   นางพิชญา   อินทรชาติ    3/1  02     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
621   นายเชาว   บุญมี    67  03     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
622   นายมานะ   พานแกว    22  04     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
623   นายไสว   ปานมวง    20/1  05     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
624   นายจําเลียง   กิมฮะ    50  06     ถนนขาด    เมืองนครปฐม
625   นางสาวตุกตา   อ่ิมมีถ่ิน    9/1  01     บอพลับ    เมืองนครปฐม
626   นายศุภกร   เชาวสกุล    29/2  02     บอพลับ    เมืองนครปฐม
627   นายไพบูลย   สุขเจริญพงษ    10/2  03     บอพลับ    เมืองนครปฐม
628   นายธนกร   พวงสําลี    97/1  05     บอพลับ    เมืองนครปฐม
629   นายปพน   สามสาหราย    85  06     บอพลับ    เมืองนครปฐม
630   นางสาวสุขใจ   กรประเสริฐ    21  07     บอพลับ    เมืองนครปฐม
631   นายณรงค   สมรูป    1/8  08     บอพลับ    เมืองนครปฐม
632   นายทรงพล   หอทอง    308/7  09     บอพลับ    เมืองนครปฐม
633   นายพจน   อาจจีน    59/51  01     นครปฐม    เมืองนครปฐม
634   นายศรัณย   จิรธนานุวัฒน    31  02     นครปฐม    เมืองนครปฐม



635   นายวิรัญ   สามทองกล่ํา    33/3  03     นครปฐม    เมืองนครปฐม
636   นายจํานงค   เกาลิ้น    9  04     นครปฐม    เมืองนครปฐม
637   นายพิศล   สุขสําราญ    155/4  05     นครปฐม    เมืองนครปฐม
638   นายชลอ   เทศัชบุตร    2  06     นครปฐม    เมืองนครปฐม
639   นายไพบูลย   ไวสติ    148  07     นครปฐม    เมืองนครปฐม
640   นางจงกล   สังวโรสกูล    2  09     นครปฐม    เมืองนครปฐม
641   นายวีระ   อาจแกว    56/21  10     นครปฐม    เมืองนครปฐม
642   นายสงคราม   เสือกลิ่น    66  01     วังตะกู    เมืองนครปฐม
643   นายสมพร   ผลรอด    7/2  02     วังตะกู    เมืองนครปฐม
644   นายชออน   รูปสูง    28  03     วังตะกู    เมืองนครปฐม
645   นายขจรกิจ   อุนหม่ันกิจ    32/1  04     วังตะกู    เมืองนครปฐม
646   นายวรรณพจน   ภูศรี    16  05     วังตะกู    เมืองนครปฐม
647   นายวันชัย   เชยกีวงศ    32/1  06     วังตะกู    เมืองนครปฐม
648   นายเตชสิทธิ์   ธรรมรักษเจริญ    5/1  07     วังตะกู    เมืองนครปฐม
649   นายสมพงษ   รูปสูง    35  08     วังตะกู    เมืองนครปฐม
650   นายไพฑูรย   ลบแยม    2  01     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
651   นายประชา   ชาวนาฟาง    16/2  02     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
652   นางอารีย   ชูราศรี    47  03     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
653   นายมานะ   โชติประวิทย    10/2  04     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
654   นายสมหมาย   ดอนไพรเมา    102/1  06     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
655   นายวิชัย   คลายทอง    7/1  06     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
656   นายบุญจง   บุญรอด    53/3  07     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
657   นายสมบัติ   ดรุณไกรศร    36/2  08     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
658   นายธีรชัย   เชาวสกู    104/2  09     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
659   นายประทิน   ดีมาก    34  10     หนองปากโลง    เมืองนครปฐม
660   นายประสาท   ผองอําไพ    2  01     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
661   นายไตรภพ   ศูนยคุม    71/1  02     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
662   นายสันติ   ศรียารักษ    78/1  03     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
663   นายอธิวัฒน   วรรัชภจารุศิริ    36/3  04     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
664   นายชาตรี   ยิ้มสะอาด    43/3  05     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
665   นายณรงค   กองเงิน    129  06     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
666   นายสนม   สมตน    102  07     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
667   นายแถลง   สิงหกลิ่น    38  08     สามควายเผือก    เมืองนครปฐม
668   นายวินัย   ออนสด    55/1  01     ทุงนอย    เมืองนครปฐม



669   นายประเสริฐ   ธัญญากุลวงศ    10/1  02     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
670   นายสุชิน   แตงเทศ    56  03     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
671   นางสาวลูกจันทร   แซตั้น    3  04     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
672   นายสุนทร   เอมออน    42  05     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
673   นายชลอ   ใจบุญ    54  06     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
674   นายนพวัฒน   เบี้ยวทุงนอย    78  07     ทุงนอย    เมืองนครปฐม
675   นายให   ศิริเพียรวงวงษ    55  01     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
676   นายเจือ   เสียงเสนาะ    105  02     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
677   นางกุหลาบ   ชื่นชม    201  03     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
678   นายสฤทธิ์   แกนสิงห    49/1  04     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
679   นางบุญปลูก   จันทรศรี    17  05     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
680   นางประเสริฐ   หนูแดง    2  06     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
681   นายสําเริง   พันธุแจม    418/1  07     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
682   นายมนัส   ผมหอม    61  08     หนองดินแดง    เมืองนครปฐม
683   นายสมทรง   มวงไหม    5/1  01     วังเย็น    เมืองนครปฐม
684   นายบุญรอด   โตทัพ    39  02     วังเย็น    เมืองนครปฐม
685   นางสมพิศ   ภูหอย    49/3  03     วังเย็น    เมืองนครปฐม
686   นายถนัดกิจ   ศิริพรนพคุณ    64  04     วังเย็น    เมืองนครปฐม
687   นายดําเนิน   กระดังงา    39/1  05     วังเย็น    เมืองนครปฐม
688   นายสมาน   พูลขวัญ    41  06     วังเย็น    เมืองนครปฐม
689   นายปฐม   บุญพรหม    156  01     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
690   นายสุชาติ   สุดใจ    63  02     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
691   นายเนาว   แกววิไล    9  03     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
692   นายฉัตร   ทิมหอม    60/2  04     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
693   นายเลอศักดิ์   ตันตระกูล    19  05     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
694   นายสุวรรณ   แซโงว    127/2  06     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
695   นายเฮง   เจียมจําเริญ    136  07     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
696   นายสมเกียรติ   วองเปยมเกียรติ    35  08     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
697   นางสาวประวิง   ทิมหอม    110  09     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
698   นางสาวสมจิต   อินทรพรหม    6  10     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
699   นายธวัชชัย   คําผาสุข    27  11     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
700   นายภคิน   เซี่ยงหวอง    58  12     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
701   นายพิสิษฐ   วัฒนมะโน    68/1  13     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
702   นายปรีชา   ตวงมณีตอวงศ    44/2  14     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม



703   นายชวน   แกวสมบัติ    111/1  15     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
704   นายจําลอง   บุญมา    58/3  16     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
705   นายชาญธนิต   อัครโชติคุณ    1  17     โพรงมะเดื่อ    เมืองนครปฐม
706   นางสาวซิ่วกี   อํายะศิริ    71  02     ลําพยา    เมืองนครปฐม
707   นายชัยวัฒน   ทํากินรวย    66  03     ลําพยา    เมืองนครปฐม
708   นายโหงวฮก   เทพมาลาพันธศิริ    14/2  04     ลําพยา    เมืองนครปฐม
709   นายวิจักร   ตรีชัยพันธุ    72  05     ลําพยา    เมืองนครปฐม
710   นายกันตธรรศ   บุตรดามา    30/1  06     ลําพยา    เมืองนครปฐม
711   นายวิศิษฐ   ธุวะชาวสวน    11  07     ลําพยา    เมืองนครปฐม
712   นางชิวฮวน   ฮกยินดี    26  08     ลําพยา    เมืองนครปฐม
713   นายสิทธิชัย   คงวัฒนกุล    93/1  09     ลําพยา    เมืองนครปฐม
714   นายประสม   เจริญสุข    32  01     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
715   นายวิชัย   จันทรทองชนะ    195  02     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
716   นายไสว   ติยะภูมิ    15/1  03     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
717   นายอุดม   ตันธุวปฐม    68  04     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
718   นายอุทิตย   สมตัว    8/2  05     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
719   นายบุญคํ้า   บัวงาม    4/1  06     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
720   นายประคอง   คงเจริญ    48  07     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
721   นายน.ท.ชุมพล   โรจนโพธิ์    10  08     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
722   นายพลอย   สิงหเรือง    21/1  09     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
723   นายสําเริง   โสดชื่น    36  10     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
724   นายบุญนํา   พิบูลยนําชัย    36  11     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
725   นายประเทือง   เสมอจิตต    12/4  12     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
726   นางอารีย   วงษศรี    10  13     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
727   นายรังสรรค   ตังปอก    197  14     สระกะเทียม    เมืองนครปฐม
728   นายทองหลอ   รัดแดง    28  01     สวนปาน    เมืองนครปฐม
729   นายทะนง   แซเตียว    46  02     สวนปาน    เมืองนครปฐม
730   นายถวิล   บุญสนอง    50/1  03     สวนปาน    เมืองนครปฐม
731   นายแถม   กุลคลัง    33  04     สวนปาน    เมืองนครปฐม
732   นางสุนีย   นิโกรธา    42/1  05     สวนปาน    เมืองนครปฐม
733   นายมนัส   อรชร    52/2  06     สวนปาน    เมืองนครปฐม
734   นายสุจินต   เหลี่ยวเจริญ    73  03     หวยจรเข    เมืองนครปฐม
735   นายมานพ   สวัสดิ์นํา    4  04     หวยจรเข    เมืองนครปฐม
736   นายบุญชู   พิริยะธรรม    25  06     หวยจรเข    เมืองนครปฐม



737   นายนายชลอ   แจมจํารัส    1/3  01     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
738   นายพยอม   พิมพา    5  02     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
739   นายภักดี   พุทธิจุล    62/2  03     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
740   นางปราณี   ชินทัตโต    36/1  04     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
741   นายสุรินทร   จําเริญ    5/2  05     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
742   นายสุชิน   มุมศิลป    7  06     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
743   นายนายบุญนํา   เอ้ือเฟอ    60/3  07     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
744   นายเดช   หวยหงษทอง    29  08     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
745   นางปราณีตศิลป   จิตรสังวรณ    31  09     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
746   นายชวลิต   เกตุอูทอง    53  10     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
747   นายสุวิท   ผลงาม    48  11     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
748   นายอนุ   แยมเกษร    71  12     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
749   นางสาวณภัทร   เจียมมุงกิจ    43  13     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
750   นายกิตติ   อํานวยทรัพย    24  14     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
751   นายสมคิด   อินโอสถ    53/1  15     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
752   นายนอง   เรืองเดช    15/1  16     ทัพหลวง    เมืองนครปฐม
753   นายสมชัย   แจมจํารัส    47  01     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
754   นายสมชัย   ศรีอนุชิต    17  02     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
755   นายณรงเดช   มงคลรัตนาสิทธิ์    1  03     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
756   นายไทย   คลายเมือง    84/2  04     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
757   นายสุรเดช   แซตั๊น    99/6  05     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
758   นายเศรษฐพงศ   นิยมพงษ    63  06     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
759   นายปาน   ทุมะลิ    159  07     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
760   นายอดุลย   ลือโสภา    42  08     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
761   นายอักษร   ดวงศิลธรรม    65/1  08     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
762   นางทองหลอ   ครองระวะ    84  09     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
763   นายกฤศ   ภูธนวิวรรธน    56/3  10     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
764   นายสังเวียน   สอดสี    52  11     หนองงูเหลือม    เมืองนครปฐม
765   นายประสาร   ม่ันคง    69  01     บานยาง    เมืองนครปฐม
766   นายสมชาย   อินทรปญญา    129/1  02     บานยาง    เมืองนครปฐม
767   นายประสาน   ศรีสําราญ    9  03     บานยาง    เมืองนครปฐม
768   นายชอ   สูงทรัพยไพสาล    60/3  04     บานยาง    เมืองนครปฐม
769   นายสมนึก   โพธิ์ศรีทอง    40  05     บานยาง    เมืองนครปฐม
770   นายสุทันต   สุดสม    97/3  06     บานยาง    เมืองนครปฐม



771   นายยศพล   ดารารุงโรจน    163/1  07     บานยาง    เมืองนครปฐม
772   นายนําชัย   ทองคํา    13  08     บานยาง    เมืองนครปฐม
773   นายงาม   เจ็กพันธ    66/2  09     บานยาง    เมืองนครปฐม
774   นายไพโรจน   อายุยง    1/1  10     บานยาง    เมืองนครปฐม
775   นายปรีชา   ยิ้มพวง    34  11     บานยาง    เมืองนครปฐม
776   นายวิวัฒน   กิจบํารุง    49/1  01     ทาขาม    สามพราน
777   นายสําเริง   บุญอรุณรักษา    43/4  02     ทาขาม    สามพราน
778   นายอุดร   กิจสวัสดิ์    14/6  03     ทาขาม    สามพราน
779   นายวิทยา   กิจเจริญ    113/4  04     ทาขาม    สามพราน
780   นายสมศักดิ์   โปสมบุญ    1/4  05     ทาขาม    สามพราน
781   นายประชุม   กิจฉลอง    94  06     ทาขาม    สามพราน
782   นายทิม   ไทยทวี    41/2  01     ทรงคนอง    สามพราน
783   นายมนตรี   มนะเวศน    35  02     ทรงคนอง    สามพราน
784   นายบุญให   ศรีแสงทรัพย    6  03     ทรงคนอง    สามพราน
785   นายสมศักดิ์   เลิศสําราญ    23/2  04     ทรงคนอง    สามพราน
786   นายวีระ   คิมประเสริฐ    50/2  05     ทรงคนอง    สามพราน
787   นายสมบุญ   อินแขก    72  06     ทรงคนอง    สามพราน
788   นายสถิตย   งามสงา    56/14  01     หอมเกร็ด    สามพราน
789   นางยุพิน   รุมนุม    99  02     หอมเกร็ด    สามพราน
790   นายมานพ   หุตนลิน    42  03     หอมเกร็ด    สามพราน
791   นายสมบัติ   แยมประชา    42  04     หอมเกร็ด    สามพราน
792   นางกาญจนา   สุดปฐม    30/2  05     หอมเกร็ด    สามพราน
793   นายองุน   พัดเกร็ด    47  06     หอมเกร็ด    สามพราน
794   นายบุญให   นาคไรขิง    29/3  01     บางกระทึก    สามพราน
795   นายพนม   แยมเดช    49/1  02     บางกระทึก    สามพราน
796   นายกาน   มีทวี    3  03     บางกระทึก    สามพราน
797   นางดวงใจ   บุญมี    35/1  04     บางกระทึก    สามพราน
798   นายชาญศักดิ์   วุฒิสังคะ    85  05     บางกระทึก    สามพราน
799   นายประยงค   ทองใจ    32  06     บางกระทึก    สามพราน
800   นายสําราญ   สมประชา    28/1  07     บางกระทึก    สามพราน
801   นายเสถียร   มีทวี    15  08     บางกระทึก    สามพราน
802   นายสมพงษ   เฟองบางหลวง    52/2  01     บางเตย    สามพราน
803   นายวันชัย   เพียรโปย    67  02     บางเตย    สามพราน
804   นายกฤษดา   สุขสมัย    24  03     บางเตย    สามพราน



805   นายวิรัช   พลชัย    9/1  04     บางเตย    สามพราน
806   นายมนตรี   การะเวก    34/5  05     บางเตย    สามพราน
807   นายอุทัย   แยมประชา    30  06     บางเตย    สามพราน
808   นายวินัย   เปยรักใคร    13/11  07     บางเตย    สามพราน
809   นางสาวอรุณี   เผื่อนประไพ    48/1  01     สามพราน    สามพราน
810   นายบุญงาม   เลิศสําราญ    40/10  02     สามพราน    สามพราน
811   นายมนตรี   เอ่ียมสําอางค    30  03     สามพราน    สามพราน
812   นายทัตเทพ   มณีโชติ    11/1  04     สามพราน    สามพราน
813   นายประสาน   พัฒนานันท    55  05     สามพราน    สามพราน
814   นางสาวดาวเรือง   รุงวิริยะวงศ    24/1  06     สามพราน    สามพราน
815   นางปราณี   แกวประเสริฐ    119/8  07     สามพราน    สามพราน
816   นางสนม   สุขสกุลวัฒน    300/91  08     สามพราน    สามพราน
817   นางสาวอาภรณ   จันทรสมวงศ    34/1  09     สามพราน    สามพราน
818   นายมะลิวัลย   เฮงจินดา    46/9  01     บางชาง    สามพราน
819   นายวิรัช   นอยพิทักษ    56/5  02     บางชาง    สามพราน
820   นายวสันต   พิมพวงษวาลย    50/2  03     บางชาง    สามพราน
821   นายสมศักดิ์   ปานเจริญ    8/7  04     บางชาง    สามพราน
822   นายฌาญา   ปานเจริญ    37/1  05     บางชาง    สามพราน
823   นายนิยม   รอยอําแพง    32  06     บางชาง    สามพราน
824   นายเชาวฤทธิ์   เลี้ยงรักษา    6/1  07     บางชาง    สามพราน
825   นายมานพ   ปุยรักษา    7/4  08     บางชาง    สามพราน
826   นายยิ่งยศ   มณีโชติ    10/12  09     บางชาง    สามพราน
827   นายนพดล   ลิ้มสงวน    8/1  10     บางชาง    สามพราน
828   นายสมภพ   มีรักษา    40  11     บางชาง    สามพราน
829   นายดิเรก   พูลทวี    15  01     ไรขิง    สามพราน
830   นายวิม   ทรงสวัสดิ์    55/6  02     ไรขิง    สามพราน
831   นายธวัชชัย   ปถวี    42  03     ไรขิง    สามพราน
832   นายชัยฮะ   รัตนเก้ือกูลชัย    16  04     ไรขิง    สามพราน
833   นายอานุพัทธ   สุดปฐม    29  05     ไรขิง    สามพราน
834   นายเอกชัย   อินไรขิง    23  06     ไรขิง    สามพราน
835   นายสมเกียรติ   ชนประชา    60/4  07     ไรขิง    สามพราน
836   นายประทีป   ดวงเดือน    1  08     ไรขิง    สามพราน
837   นายสํารวย   โพธิ์แดง    25/1  09     ไรขิง    สามพราน
838   นายจํานงค   ทองประไพ    68  10     ไรขิง    สามพราน



839   นายบรรลือศักดิ์   ทองประดิษฐ    56  11     ไรขิง    สามพราน
840   นายสวัสดิ์   สมไรขิง    12  12     ไรขิง    สามพราน
841   นายสุเทพ   ยิ้มสําราญ    31/2  13     ไรขิง    สามพราน
842   นายสมชาติ   รุงเรือง    115  14     ไรขิง    สามพราน
843   นางสาวรัชสุคน   กล่ําประชา    16/20  01     ทาตลาด    สามพราน
844   นายฉลวย   เกตุบุญลือ    69/2  02     ทาตลาด    สามพราน
845   นายสมควร   กุหลาบแกว    16  03     ทาตลาด    สามพราน
846   นายสําราญ   ชัยรัตน    15  04     ทาตลาด    สามพราน
847   นางยุพา   แกววิไล    22/1  05     ทาตลาด    สามพราน
848   นายนิวัติ   หิรัญ    54  06     ทาตลาด    สามพราน
849   นางระแวง   วรรณโพธิ์พร    41  07     ทาตลาด    สามพราน
850   นายประวิทย   บุญมี    26/1  08     ทาตลาด    สามพราน
851   นางนงลักษณ   ลิ้มเทียมรัตน    121/4  09     ทาตลาด    สามพราน
852   นางสงบ   ชินซงจู    17/5  10     ทาตลาด    สามพราน
853   นายอํานาจ   ปูจันทร    39  01     กระทุมลม    สามพราน
854   นายภักตร   อินทรพิทักษ    34  02     กระทุมลม    สามพราน
855   นายละมอม   สงกา    27  03     กระทุมลม    สามพราน
856   นายวิเชียร   แคบํารุง    15  04     กระทุมลม    สามพราน
857   นายคารม   แสงคา    19/2  05     กระทุมลม    สามพราน
858   นายสําราญ   จันทรสุทธิ์    14/4  06     กระทุมลม    สามพราน
859   นายสมบัติ   ม่ิงขวัญ    91/3  07     กระทุมลม    สามพราน
860   นางวันทา   โตมอญ    22  08     กระทุมลม    สามพราน
861   นายประนอม   โตมอญ    29  09     กระทุมลม    สามพราน
862   นายผดุงศักดิ์   เลี้ยงรักษา    107  01     คลองใหม    สามพราน
863   นายเกรียงศักดิ์   พระเขียนทอง    48  02     คลองใหม    สามพราน
864   นายสมชัด   เหล็งบํารุง    90  03     คลองใหม    สามพราน
865   นายสันติ   อินคา    5/3  04     คลองใหม    สามพราน
866   นายวิจารณ   สวัสดิแพทย    99  05     คลองใหม    สามพราน
867   นายสงบ   ซังเก    20  06     คลองใหม    สามพราน
868   นายรุง   ตุงสวัสดิ์    102  07     คลองใหม    สามพราน
869   นายโกมล   เขียวมณี    33/3  01     ตลาดจินดา    สามพราน
870   นายศิริชัย   เขียวออน    78/12  02     ตลาดจินดา    สามพราน
871   นายสุพจน   มวนออม    24/2  03     ตลาดจินดา    สามพราน
872   นายสําเภา   เจียมวาง    19  04     ตลาดจินดา    สามพราน



873   นายมานัส   เพิกจินดา    16/1  05     ตลาดจินดา    สามพราน
874   นายวิชัย   จิตจินดา    27  06     ตลาดจินดา    สามพราน
875   นายลมัย   โตะบุรินทร    39/1  07     ตลาดจินดา    สามพราน
876   นายสมชาย   สุขกฤษดี    42/1  08     ตลาดจินดา    สามพราน
877   นายเกียรติพร   เกตุแกว    42  09     ตลาดจินดา    สามพราน
878   นายสนั้น   ศิลาน้ําพุ    33/1  10     ตลาดจินดา    สามพราน
879   นายบุญลอม   กํ๋านารายณ    17  11     ตลาดจินดา    สามพราน
880   นายวันชัย   หลงสมบุญ    6  01     คลองจินดา    สามพราน
881   นายเชาว   เอ่ียมจินดา    108  02     คลองจินดา    สามพราน
882   นายสมศักดิ์   บุญยืน    153/1  03     คลองจินดา    สามพราน
883   นางสาวบรรเทา   เพ็ชรดี    111  04     คลองจินดา    สามพราน
884   นายจําปา   นอยพิทักษ    28  05     คลองจินดา    สามพราน
885   นายสมจิตร   จินดาทา    98  06     คลองจินดา    สามพราน
886   นายบุญเสริม   แกวมาลัย    25/2  07     คลองจินดา    สามพราน
887   นายอนันต   แสงพิทักษ    23/6  08     คลองจินดา    สามพราน
888   นายสมยศ   เกตุแกว    63  09     คลองจินดา    สามพราน
889   นายมงคล   กวยรักษา    91  10     คลองจินดา    สามพราน
890   นายสันติ   พงษไพร    1/2  11     คลองจินดา    สามพราน
891   นายเกษม   เชื้อแถว    68/1  12     คลองจินดา    สามพราน
892   นายสถิตย   ศรีรัตนพิทักษ    60  13     คลองจินดา    สามพราน
893   นายประเดิม   ใชเทียนทอง    57/1  14     คลองจินดา    สามพราน
894   นายนรินทร   สรอยสน    28/12  01     ยายชา    สามพราน
895   นายสุทัศน   เทียมอุบล    26/1  02     ยายชา    สามพราน
896   นายอารักษ   บํารุงกิจ    59  03     ยายชา    สามพราน
897   นางสมศรี   หิรัญ    7  04     ยายชา    สามพราน
898   นายสุพจน   รุงประชา    28  05     ยายชา    สามพราน
899   นายธันทสพัฒน   ธรรมธนจิตต    26/1  06     ยายชา    สามพราน
900   นายเสรี   สุวรรณ    85  01     บานใหม    สามพราน
901   นายบุญเชิด   ภูทอง    27  02     บานใหม    สามพราน
902   นายวิชัย   ภูทอง    58  03     บานใหม    สามพราน
903   นายสมพร   เอ๋ียวเจริญ    10/2  04     บานใหม    สามพราน
904   นายชัยศรี   ลิ้มรักษา    41/5  05     บานใหม    สามพราน
905   นายสุเทพ   นอยรักษา    21/3  01     ออมใหญ    สามพราน
906   นางธิดา   สาตรพันธ      02     ออมใหญ    สามพราน



907   นางจุไรรัตน   สุนเลี้ยง    4/4  03     ออมใหญ    สามพราน
908   นายสมเกียรติ   อิศราสุชีพ      04     ออมใหญ    สามพราน
909   นายนิกร   สรเสียง    63  05     ออมใหญ    สามพราน
910   นางสมศรี   แกวกิริยา    15  06     ออมใหญ    สามพราน
911   นายมานะ   พังจุนันท    8  07     ออมใหญ    สามพราน
912   นายทวีลาภ   กวยเจริญ    26/43  08     ออมใหญ    สามพราน


