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1 นางจูน ดาวลอย 49 นางวโรชา สุขแก่น
2 นายบุญลือ นราเลิศ 50 นางสาวเข้าเม่า โสภณ
3 นางแตงทัย อยู่ชัง 51 นายไพทูรย์ พิมพ์แม่น
4 นางน้ําค้าง/นายณรงค์งามศิริ 52 นายนิคม ศินาคม
5 นางกัญญา วงษ์พัฒน์ 53 นางเสมอ ทวี
6 นายไพลภ เพ็ชรวิเศษ 54 นางอรวรรณ หอทับทิม
7 นางธัญชนก ธรรมชัย 55 นายบุญชัย ขุนพรหม
8 นางสุพัตรา เงินกระจ่าง 56 นางพัชรนันท์ ปรีชาจิตต์
9 นางสุภาพร สโมสร 57 นางอารีย์(พี่ต๋ิม) คําภาจิตร
10 นางสํารวย(พ่ีทิพ) อินทร์กร 58 นางสุพรรณ์ กิจจานุวัฒน์
11 นางสุนีพร เฉลิมสุข 59 นายสันติ กําลังหาญ
12 นางศิริลักษณ์ ย่ีสาคร 60 นายสันติ กําลังหาญ
13 นางอารีย์ ปิ่นประยรู 61 นางก้องกาญน์ กําลังหาญ
14 นายเผ่า แซ่แฮง 62 นางประนอม พุ่มพวง
15 นางรุจี ประยรูยวง 63 นางชูศรี บุญพรหม
16 นายสํารวม ยังสวัสด์ิ 64 นางมณี บุญรอด
17 นางทวี สังข์เต็ม 65 นางน้ําอ้อย นีสุหร่าย
18 นางแสงจันทร์ ประสงค์ผล 66 นางดาราพร ดาวห่าน
19 นางวาสนา ศรีทองอินทร์ 67 นางประจิม สุขแจ่ม
20 นางอัมพร หน่อทอง 68 นางประเสริฐ อุ่มชัย
21 นายณรงค์ ต้นตลับทอง 69 นางชุม สาธุภาพ
22 นางสมลชนก ใยระย้า 70 นางวันเพ็ญ มาสม
23 นางดวงพร อัคคนีเสริมแสง 71 นางขวัญเมือง เพชรนิล
24 นางสลิต แสงดี 72 นายอุเทน บุญพ่วง
25 นายกิตติ เพ็ญวิโรจน์ 73 นางพรวน โพธ์ิอ่อง
26 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์แจ้ง 74 นางรัชนี ธูปบูชา
27 นายวิเชียร มีมูล 75 นางย้อย ฤทธิเต็ม
28 นางหนู พิมพ์ปาน 76 นางวันเพ็ญ แว่นฟ้า
29 นางสุรีพร คล้องช้าง 77 นางเพลินพิศ/ละม้ายสุขงาม
30 นางสาววณี กองวัสสุกลณี 78 นายมนัส เสริมภักดี
31 นางจําเนียร เกิดแก้ว 79 นางธารารัตน์ ครุฑทอง
32 นางแจ้ว พนมเสวย 80 นางเชิด กริ่มจิตร์
33 นางมาลินี ยอดนิล 81 นางเล็ก อินทร์สง่า
34 นางพรทิพย์ จันเจ็ก 82 นางสมพร อินทร์สง่า
35 นายธวิช โตสงคราม 83 นางสมบุญ มีฉ่ํา
36 นางตังกวย แซ่เตีย 84 นางมาลัย พันธ์หลง
37 นางสาวอลิสชา พัวพรพงษ์ 85 นางสมนึก บุญมาก
38 นางสมเจตต์ (มน) เย็นใจ 86 นางประนอม เรือนภู่
39 นางบรรจบ อ่วมแก้ว 87 นางเสมอใจ อินทร์กิ่ม
40 นางสิรินภา เห้ียมหาญ 88 นายสําเนียง นุชรุ่งเรือง
41 นางเยาว์ บุญรุ่ง 89 นางอารีย์ ประกิจ
42 นางบุญธรรม พูลพันธ์ 90 นางประทุม จุ้ยไทสง
43 นายธวัฒน์ พุฒมูล 91 นายพูนสิน ญานะไทย
44 นางแป้น วงค์ลํา 92 นางชะโอด ด้วงอ่ิม
45 นางอนงค์ หงษ์พิพิธ 93 นายวิโรจน์ สุ่มเมือง
46 นายวีระยุทธ สีผึ้ง 94 นางสมหมาย พวงอินทร์
47 นางกัญญา เพชรรากูล 95 นางพรทิพย์ เอ่ียมบัว
48 นายศาสตร์ นิยม 96 นางสาวโสภิต กุลผ้ึง
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ลงทะเบียนวันท่ี 6 สิงหาคม 2563



ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล โทรศัพท์ ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล โทรศัพท์

รายช่ือร้านค้าตลาดนัดวันพุธ ชุดท่ี 4
ลงทะเบียนวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

97 นางนิตยา ทรัพย์สาน
98 นางนาฎตยา บัวผัน
99 นางอุดม บัวพัน
100 นางสมจิตต์ เจียวจิระรุ่งเรือง
101 นางประไพ มีปั้น
102 นางสาวประยรู ชูหิรัญ
103 นายศักด์ิดา เอ่ียมเวียง
104 นางสาวพิศสมัย ม่ันจิตร
105 นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี
106 นายรังสรรค์ ฟักสุวรรณ์
107 นางชนิดา อุ่มคา
108 นางสาววารี กุนากุล
109 นส.ณิชา จารุเมธาวิทย์
110 นางเล็ก จารุเมธาวิทย์
111 นางสําลี พาพันธ์
112 นางบุญส่ง คํานับภา
113 นางสายทวย สิทธิผล
114 นางประเทือง สิทธิผล
115 นางทองอาบ ธูปบูชา
116 นางอนันต์ ฟักเงิน
117 นางหมายเตย ไกรแสงหิรัญ
118 นางหมายเตย ไกรแสงหิรัญ
119 นางเตือนจิตต์ สาระชาติ
120 นายสมานันท์ ทิพพอเพียง
121 นางมาลี บัวรอด
122 นายสุขุม ดวงจันทร์
123 นายสมเจต วัชระ
124 นางพรเพ็ญ มุ่งกิจการดี
125 นายจํานอง เกตุทอง
126 นางขาว ขุ่นบุญ
127 นางสาวจีราวรรณ คงคารักษ์
128 นางสมควร เสือสุด
129 นางสาวลําพึง เสือสุด
130 นางเปล่ียม/หมายเตยพลายศรี
127 นางขาว ขุ่นบุญ
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