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ท่ี ตําบล อําเภอ
๑ นายบุญเรือง  มาทา บ�อแฮ�ว เมือง
๒ นายแสงจันทร   โพทวี บ�อแฮ�ว เมือง
๓ นายบ�ง  ฝูงกลิ่น บ�อแฮ�ว เมือง
๔ นางสุพัตรา  พูดตรง บ�อแฮ�ว เมือง
๕ นายเวียน  เจโตวิมุติพงษ บ�อแฮ�ว เมือง
๖ นายดุสิต  นุชนิยม บ�อแฮ�ว เมือง
๗ นายนพรัตน   ตาคํา บ�อแฮ�ว เมือง
๘ นายจิรบูรณ  ใจโต บ�อแฮ�ว เมือง
๙ นายบาง  ฝูงกลิ่น บ�อแฮ�ว เมือง

๑๐ นายเพียรจิตร  บุญเป5ง บ�อแฮ�ว เมือง
๑๑ นายแก�ว กลิ่นสุภา บ�อแฮ�ว เมือง
๑๒ นางเรือน  ตาคํา บ�อแฮ�ว เมือง
๑๓ นายสุชาติ  เต็มธารทิพย ทุ�งฝาย เมือง
๑๔ นายทอง  พิไชยวงศ ทุ�งฝาย เมือง
๑๕ นายพินันท   อินตา ทุ�งฝาย เมือง
๑๖ นายเกตุสวรรค   ไชยวังราษฎร ทุ�งฝาย เมือง
๑๗ นางศรีวรรณ   สมจิตต ทุ�งฝาย เมือง
๑๘ นายประพันธ   กาวินันท ทุ�งฝาย เมือง
๑๙ นายบุญธรรม  แก�วผล ทุ�งฝาย เมือง
๒๐ นางสาวจารุวรรณ   ศรีชัย ทุ�งฝาย เมือง
๒๑ นายธีรพันธ   ศรีวงค ทุ�งฝาย เมือง
๒๒ นายบุญเลิศ  ไชยชนะ ทุ�งฝาย เมือง
๒๓ นายสมศักด์ิ  ตะนะเกตุ ทุ�งฝาย เมือง
๒๔ นางสาวพรเพ็ญ  แก�วผล ทุ�งฝาย เมือง
๒๕ นายนพรัตน   ศรีใจ ทุ�งฝาย เมือง
๒๖ นายสมบูรณ   จันทร ยะเครือ ทุ�งฝาย เมือง
๒๗ นางบัวคํา  เรืองบุญมา ทุ�งฝาย เมือง
๒๘ นายสมบูรณ   ป>นตาสา ทุ�งฝาย เมือง
๒๙ นายสุรินทร   ลือชัย ทุ�งฝาย เมือง
๓๐ นางวิลัมพร  จักรเครือ ทุ�งฝาย เมือง
๓๑ นายบุญมี  ทาเครือ บุญนาคพัฒนา เมือง
๓๒ นายประสงค   คําจันทร ต@ะ ทุ�งฝาย เมือง

ชื่อ-สกุล
ท่ีอยู�
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๓๓ นายสิงห โต  ตลับนาค บ�านขอ เมืองปาน
๓๔ นายจรัล  โชครวย บ�านขอ เมืองปาน
๓๕ นายสุรชัย  วงค ตระการ บ�านขอ เมืองปาน
๓๖ นายเกียรติ  สมมุ�ง บ�านขอ เมืองปาน
๓๗ นายวิชัย  โตลํามะ บ�านขอ เมืองปาน
๓๘ นายทวี  เมาเลอ บ�านขอ เมืองปาน
๓๙ นายแก�วมูล  จะตุนัน บ�านขอ เมืองปาน
๔๐ นายพิบูล  วาทุคะ บ�านขอ เมืองปาน
๔๑ นายเอนก  จันขาว บ�านขอ เมืองปาน
๔๒ นายบันเทิง  ต้ังจิตพงษ สว�าง บ�านขอ เมืองปาน
๔๓ นายวิชัย  จะมัง บ�านขอ เมืองปาน
๔๔ นายเรือน  เหมยฟอง บ�านขอ เมืองปาน
๔๕ นายคํา  เป5นบุญ บ�านขอ เมืองปาน
๔๖ นางวิไลวรรณ  จะมัง บ�านขอ เมืองปาน
๔๗ นายศรีมูล  ใจชื่น บ�านขอ เมืองปาน
๔๘ นายชัยมงคล  จะมัง บ�านขอ เมืองปาน
๔๙ นางบําเพ็ญ  ถาเป5นบุญ บ�านขอ เมืองปาน
๕๐ นางเอ�อ  คมใน บ�านขอ เมืองปาน
๕๑ นายเอนก  สุดหอม บ�านสา แจ�ห�ม
๕๒ นายทองคํา  กล�าแข็ง แม�สุก แจ�ห�ม
๕๓ นายพรรณ  กล�าแข็ง แม�สุก แจ�ห�ม
๕๔ นายบุญเรือน  กล�าแข็ง แม�สุก แจ�ห�ม
๕๕ นายหม้ัว  มณีวรรณ แม�สุก แจ�ห�ม
๕๖ นายชาติชาย  พงค กาสอ แม�สุก แจ�ห�ม
๕๗ นายทองสุก  ทิแหลม แม�สุก แจ�ห�ม
๕๘ นายรังสรรค   อดเหนียว แม�สุก แจ�ห�ม
๕๙ นายอุทัย  มณีวรรณ แม�สุก แจ�ห�ม
๖๐ นายวิสุทธิ์  ขยันทํา แม�สุก แจ�ห�ม
๖๑ นางยุพิน  อดเหนียว แม�สุก แจ�ห�ม
๖๒ นางเหลี่ยม  กันไว แม�สุก แจ�ห�ม
๖๓ นายพงศกร  ธรรมกิตติชัย แม�สุก แจ�ห�ม
๖๔ นายนวล  มณีวรรณ แม�สุก แจ�ห�ม
๖๕ นางไฝ  เชาว ไว แม�สุก แจ�ห�ม
๖๖ นางทองอวน  มณีวรรณ แม�สุก แจ�ห�ม
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๖๗ นายแสง  มาเร็ว แม�สุก แจ�ห�ม
๖๘ นายทองสา  หงษ หิน แม�สุก แจ�ห�ม
๖๙ นายบุญปHIน  กันไว แม�สุก แจ�ห�ม
๗๐ นายอินสม  พูดฉลาด แม�สุก แจ�ห�ม
๗๑ นายไล  มณีวรรณ แม�สุก แจ�ห�ม
๗๒ นายลําดับ  กันไว แม�สุก แจ�ห�ม
๗๓ นายสังคม  ป>นใจกุล แม�สุก แจ�ห�ม
๗๔ นายไสว  ขยันทํา แม�สุก แจ�ห�ม
๗๕ นายสาย  กันไว แม�สุก แจ�ห�ม
๗๖ นายสมศักด์ิ  สายแปง แม�สุก แจ�ห�ม
๗๗ นายคําสุก  อดเหนียว แม�สุก แจ�ห�ม
๗๘ นายหลั่น  ป>นใจกุล แม�สุก แจ�ห�ม
๗๙ นางศรีนวล  กรรเชียง แม�สุก แจ�ห�ม
๘๐ นายรัตน   กันไว แม�สุก แจ�ห�ม
๘๑ นายนงลักษณ   พงศ กาสอ แม�สุก แจ�ห�ม
๘๒ นายนิยม  บุญแก�ว แม�สุก แจ�ห�ม
๘๓ นางวริวรรณ   อดเหนียว แม�สุก แจ�ห�ม
๘๔ นางคํามวล  คําเป5ง แม�สุก แจ�ห�ม
๘๕ นายสมบูรณ   ไหวคิด แม�สุก แจ�ห�ม
๘๖ นายเกษม  มูลทุ�ง แม�สุก แจ�ห�ม
๘๗ นายวีระ พูดตรง แม�สุก แจ�ห�ม
๘๘ นายคํา  ทองสุข แม�สุก แจ�ห�ม
๘๙ นางปHIน  สุรินทร แม�สุก แจ�ห�ม
๙๐ นายดําริห   นําพล แม�สุก แจ�ห�ม
๙๑ นายสมพงษ   มณเฑียร บ�านแหง งาว
๙๒ นางจันทร เป5ง  โพธิ์แก�ว บ�านแหง งาว
๙๓ นายวีระศิลปL  สร�อยคํา บ�านแหง งาว
๙๔ นายบุญช�วย  บัวแก�ว บ�านแหง งาว
๙๕ นายถวิล  โคตรอามา บ�านแหง งาว
๙๖ นายบุญช�วย  ทองใบ บ�านแหง งาว
๙๗ นายบุญธรรม  จันทร ต@ะ บ�านแหง งาว
๙๘ นางกนกพร  จันทร ต@ะ บ�านแหง งาว
๙๙ นางบุปผา  บัวแก�ว บ�านแหง งาว

๑๐๐ นายอุ@ด  ท�าวมณี บ�านแหง งาว



ลําดับ
ท่ี ตําบล อําเภอ

ชื่อ-สกุล
ท่ีอยู�

๑๐๑ นางเปMง  ท�าวมณี บ�านแหง งาว
๑๐๒ นายก่ิงแก�ว  สีสัน บ�านแหง งาว
๑๐๓ นางบุญปHน  สุดใจ บ�านแหง งาว
๑๐๔ นายทรง  ป>งผล บ�านแหง งาว
๑๐๕ นางนงคราญ  ดอกจันทร บ�านแหง งาว
๑๐๖ นายวิฑูรย   ผ�องใส บ�านแหง งาว
๑๐๗ นายนันท   เวียงคํา บ�านแหง งาว
๑๐๘ นางศรีนวล  นางแล บ�านแหง งาว
๑๐๙ นางรุ�ง  ถุงคํา บ�านแหง งาว
๑๑๐ นางบัวคํา  เสียงใส บ�านแหง งาว
๑๑๑ นายสม  กล�าหาญ บ�านแหง งาว
๑๑๒ นายศักด์ิ  กล�าหาญ บ�านแหง งาว
๑๑๓ นายจํานงค   ท�าวมณี บ�านแหง งาว
๑๑๔ นางสายันต   สารทอง บ�านแหง งาว
๑๑๕ นางสาวนิตย นภา  พลิกนาค บ�านแหง งาว
๑๑๖ นายสมศักด์ิ  บัวผัด บ�านแหง งาว
๑๑๗ นายบุญธรรม  ผ�องใส บ�านแหง งาว
๑๑๘ นางอนงค   เสียงใส บ�านแหง งาว
๑๑๙ นางอัมพร  คําปHน บ�านแหง งาว
๑๒๐ นางสมบูรณ   ฟHNนเพียร บ�านแหง งาว
๑๒๑ นางอุทิน  เกียทอง บ�านแหง งาว
๑๒๒ นายอรัญ  เสียงใส บ�านแหง งาว
๑๒๓ นางสาวสุภาพร  คําอุ�น บ�านแหง งาว
๑๒๔ นายเสวี่ยง  ปHญญางาม บ�านแหง งาว
๑๒๕ นายแดง  คําอุ�น บ�านแหง งาว
๑๒๖ นายเทพ  สายนวล บ�านแหง งาว
๑๒๗ นายบัญฑิต  ดาด่ัน บ�านแหง งาว
๑๒๘ นางจุลัย  ป>งทิ บ�านแหง งาว
๑๒๙ นางประไพ  สุยาลังกา บ�านแหง งาว
๑๓๐ นายเอกชัย  อุปแก�ววงค บ�านแหง งาว
๑๓๑ นายศรีวรรณ อินทะนะ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๒ นางแปง  วงศ ติ๊บ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๓ นางสวัสด์ิ  จอมคํา บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๔ นายศรี  คําโพธิ์ บ�านก่ิว แม�ทะ
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๑๓๕ นายจําเริญ  วงศ วัง บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๖ นางมณี  ธรรมสอน บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๗ นายพายับ  เรือนหล�อ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๘ นายสงกรานต   อุดมวงศ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๓๙ นายจัน  วงศ เปCยง บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๐ นางปอน  วนวัชรากร บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๑ นางกฤตภัค  ใจใหญ� บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๒ นางสมบุญ  วงศ แก�น บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๓ นางอ�อยใจ  ฟองธิวงศ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๔ นางสมหมาย  สายวงศ ฝHQน บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๕ นางสาวอ�อยใจ  สุขมอย บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๖ นายศิริพร  โกลา บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๗ นายเกวี๋ยน  สายวงศ ฝHQน บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๘ นายเหมือน  สายสุยา บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๔๙ นายชุม  อินต@ะปHญโญ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๐ นายยา  วงศ ทองจันทร บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๑ นายหนุ�ย  ทองพิไร บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๒ นางอําไพ  สายวงศ ป>น บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๓ นายอ�าย  อินหล�า บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๔ นางบัวคํา  วงศ สุภา บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๕ นายจู  ตาลาน บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๖ นางใบ  แก�วบุญเรือง บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๗ นางป>นใจ  เมืองงาม บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๘ นายสมบูรณ   อินสานจักร บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๕๙ นางสาวคําผง  วงศ ยศ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๐ นางวิมลทิพย   ธรรมสอน บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๑ นายบัวซอน  ชุมภูป>ก บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๒ นางกาบจันทร   นุชนิยม บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๓ นางปานศิริ  สิทธิหนิ้ว บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๔ นายบุญส�ง  ไชยชมภู บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๕ นายคมสันต   วงศ จักรคํา บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๖ นางสาวฐาปนี  ชัยรินทร บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๗ นายจริยา  ชมภูชัย บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๖๘ นายสิทธิชัย  คําโปธิ บ�านก่ิว แม�ทะ
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๑๖๙ นางเสาร เป5ง  แก�วโห� บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๗๐ นายสันทัด  ประชัยละ บ�านก่ิว แม�ทะ
๑๗๑ นายสมบัติ  เศษโครต วังพร�าว เกาะคา
๑๗๒ นายบุญหลง  แปงรัก วังพร�าว เกาะคา
๑๗๓ นางคําปวน  สุยะป>น วังพร�าว เกาะคา
๑๗๔ นายเรื่อง  ภิญโญ วังพร�าว เกาะคา
๑๗๕ นายศรีทน  อินเลิศ วังพร�าว เกาะคา
๑๗๖ นางแสงเทียน  จันทร หอม วังพร�าว เกาะคา
๑๗๗ นายเสน�ห   วงมะโน วังพร�าว เกาะคา
๑๗๘ นายประชัน  อินต@ะแสน วังพร�าว เกาะคา
๑๗๙ นายประวัติ  วงศ จินดา วังพร�าว เกาะคา
๑๘๐ นายจรูญ  หรดี วังพร�าว เกาะคา
๑๘๑ นางพุมพวง  สุทาหรณ วังพร�าว เกาะคา
๑๘๒ นายสมบูรณ   เปMยสุยะ วังพร�าว เกาะคา
๑๘๓ นายป>ง  วงศ คําตุ�ย วังพร�าว เกาะคา
๑๘๔ นางดวงใจ  ตะมะพุฒ วังพร�าว เกาะคา
๑๘๕ นายเย็น  วงศ คําตุ�ย วังพร�าว เกาะคา
๑๘๖ นายศรีวรรณ  พรมมา วังพร�าว เกาะคา
๑๘๗ นายประสิทธิ์  วงศ คําตุ�ย วังพร�าว เกาะคา
๑๘๘ นายเพชร  ใจมา วังพร�าว เกาะคา
๑๘๙ นายราชัน  วงศ คําตุ�ย วังพร�าว เกาะคา
๑๙๐ นายสายัณ  ปHนถี วังพร�าว เกาะคา
๑๙๑ นายปรีชา  ทาริน วังพร�าว เกาะคา
๑๙๒ นายหลาน ปHนดี วังพร�าว เกาะคา
๑๙๓ นายอดุลย   ปานันท วังพร�าว เกาะคา
๑๙๔ นางสายพิน  ใจบาน วังพร�าว เกาะคา
๑๙๕ นายอภิเดช  ปานันท วังพร�าว เกาะคา
๑๙๖ นางวัน  ปุคําแดง วังพร�าว เกาะคา
๑๙๗ นายศรีวรรณ  สมใจ วังพร�าว เกาะคา
๑๙๘ นางลัย  เทียมใจ วังพร�าว เกาะคา
๑๙๙ นายคํา  แปงนุจา วังพร�าว เกาะคา
๒๐๐ นายนวล  ปุคําแดง วังพร�าว เกาะคา
๒๐๑ นายคํา  จาระนะ วังพร�าว เกาะคา
๒๐๒ นายบุญตา  โมทารัตน วังพร�าว เกาะคา
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๒๐๓ นางอําพร  ธรรมริยา วังพร�าว เกาะคา
๒๐๔ นางขาว  ฝHQนถาวร วังพร�าว เกาะคา
๒๐๕ นางผ�องศรี  แปงนุจา วังพร�าว เกาะคา
๒๐๖ นางน�อย ไชยเจริญ วังพร�าว เกาะคา
๒๐๗ นายดวง  อินเลศ วังพร�าว เกาะคา
๒๐๘ นางสาวอนิสงค  คําภิโล วังพร�าว เกาะคา
๒๐๙ นายดํารง  พรมจิโน วังพร�าว เกาะคา
๒๑๐ นายสม เป5งคํามา วังพร�าว เกาะคา
๒๑๑ นายวีระ  วงศ เงิน แม�ปะ เถิน
๒๑๒ นายชา  บุญจูบุตร แม�ปะ เถิน
๒๑๓ นายสมบูรณ  จันต@ะอุตม แม�ปะ เถิน
๒๑๔ นายซ�วน  สรรพช�าง แม�ปะ เถิน
๒๑๕ นายสมพร  จูมา แม�ปะ เถิน
๒๑๖ นายสมศักด์ิ  กันทะวงศ แม�ปะ เถิน
๒๑๗ นายเอนก  จันต@ะอุตม แม�ปะ เถิน
๒๑๘ นายคิด  เนื่องเดช แม�ปะ เถิน
๒๑๙ นายอุดม  กันทะวงศ แม�ปะ เถิน
๒๒๐ นายปHIนคํา  แก�วใจบุญ แม�ปะ เถิน
๒๒๑ นายจรัส  ใจแก�ว แม�ปะ เถิน
๒๒๒ นางแสงหล�า  เนตรสุวรรณ แม�ปะ เถิน
๒๒๓ นายมณเฑียร  ศรีชัย แม�ปะ เถิน
๒๒๔ นายธีรวัฒน   มะโนยานะ แม�ปะ เถิน
๒๒๕ นายพล  สืบด�วงหล�า แม�ปะ เถิน
๒๒๖ นางทองพิน  สืบสมุทร แม�ปะ เถิน
๒๒๗ นายชื่น  สรรพช�าง แม�ปะ เถิน
๒๒๘ นายสุวิทย   ทุ�งช�างเผือก แม�ปะ เถิน
๒๒๙ นางวันนา  จันต@ะอุตม แม�ปะ เถิน
๒๓๐ นายหลี  ปHนฟอง แม�ปะ เถิน
๒๓๑ นายเพชร  ชัยนันต@ะ แม�ปะ เถิน
๒๓๒ นายอรุณ  ไชยหม่ืน แม�ปะ เถิน
๒๓๓ นางเพ็ญพร  สายศิริ แม�ปะ เถิน
๒๓๔ นางสุดใจ  อินจันทร แม�ปะ เถิน
๒๓๕ นายสมบูรณ   ต๊ิบปะละวงค แม�ปะ เถิน
๒๓๖ นางไพรวัลย   มูลน�อย แม�ปะ เถิน
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๒๓๗ นางทองจันทร   เอ้ียงมณี แม�ปะ เถิน
๒๓๘ นางอนุลักษณ   ปHญญา แม�ปะ เถิน
๒๓๙ นายสมหวัง  เตจ@ะคํา แม�ปะ เถิน
๒๔๐ นายพาก  ป>นตาวงค แม�ปะ เถิน
๒๔๑ นายพงเดช  สารินทร แม�ปะ เถิน
๒๔๒ นายสงวน  ปHนวิชัย แม�ปะ เถิน
๒๔๓ นายเย็น  ต๊ิบปะละวงค แม�ปะ เถิน
๒๔๔ นายมงคล  เครือพรมมิน แม�ปะ เถิน
๒๔๕ นางรัญจวน  เครือพรมมินทร แม�ปะ เถิน
๒๔๖ นายพิชัย  คงเมือง แม�ปะ เถิน
๒๔๗ นายสุวิทย   อุเมธา แม�ปะ เถิน
๒๔๘ นายสอาด  ป>นตาวงค แม�ปะ เถิน
๒๔๙ นายบุญมา  ปHนวิชัย แม�ปะ เถิน
๒๕๐ นางทับทิม  เลอลาด แม�ปะ เถิน


