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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 นำย กมล สำสรอ้ย
2 นำงสำว กรกนก ทัพโยธำ
3 นำย กฤษฎำ จะมี
4 นำงสำว กัญฐกิำ ประชำกุล
5 นำง กำญจนำ โยธมำตย์
6 นำย กำยสิทธิ์ ศรเีดช
7 นำย กิตติ จะมี
8 นำย กิตติศักด์ิ มอไธสง
9 นำงสำว เกศณีย์ มำตย์นอก
10 นำย คมสันต์ สุวรรณโข
11 นำย คมสันต์ นอกตะแบก
12 นำง ค ำดก แสงสุด
13 นำย ค ำพลอย ป้องปัดชำ
14 นำย จ ำลอง โยธมำตย์
15 นำย จุน บุรำนอก
16 นำย เจยีมศักด์ิ มำตย์นอก
17 นำย เฉลิม ศรเีดช
18 นำงสำว ชญำนิศ กอผจญ
19 นำย โชค สุวรรณโข
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20 นำย ณรงค์ ฝ่ำยพลแสน
21 นำงสำว ดวงกมล โยธมำตย์
22 นำย ดอน ศรเีตชะ
23 นำง ดำหวัน สีสันท์
24 นำง ต๋ิว ทึนรส
25 นำย ตุลัน มำตย์นอก
26 นำง ถวิล ง้ิวผำ
27 นำง ทองจนัทร์ ประชำกุล
28 นำง ทัน พรศักด์ิหำร
29 นำงสำว ทินกร ตะโพวิญญู
30 นำย ธงชัย ปัดถำปำโท
31 นำย ธนภัทร สีนวลสูง
32 นำย ธนวัฒน์ โพธชัิย
33 นำย ธนำกร พงษำแก้ว
34 นำงสำว ธญัญำนุช ตุ้ยศักด์ิดำ
35 นำงสำว นงค์เยำว์ มอไธสง
36 นำงสำว นำรรีตัน์ ธรีะรตัน์
37 นำง นิตยำ ทัพโยธำ
38 นำย นิพนธ์ มอไธสง
39 นำย นิวัฒน์ มำตย์นอก
40 นำง บ้ัง มำตย์นอก
41 นำย บัวลำ อำษำนอก
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42 นำงสำว เบญจมำภรณ์ กล่ินหอม
43 นำย ปฏิวัติ แก้วกลำงเมือง
44 นำงสำว ปนัดดำ อำษำนอก
45 นำย ประจมิ ศรโีนนม่วง
46 นำย ประสิทธิ อำษำนอก
47 นำย ปรชีำ เอี่ยมศรี
48 นำงสำว ปิยะฉัตร ศรเีดช
49 นำงสำว ปิยะชนก คงรกัษ์
50 นำย พงษ์ พงษำแก้ว
51 นำงสำว พรไพลิน อนิธแีสน
52 นำงสำว พรรญพัศษำ แหวนทองค ำ
53 นำย พลวัฒน์ เจรญิ
54 นำย พวง มำตย์นอก
55 นำย เพ็ง อำษำนอก
56 นำย ไพฑุล อำษำนอก
57 นำง ไพรนิทร์ ศักด์ิศิรกุิลมีชัย
58 นำย ภัทรวุฒิ ศรโีนนม่วง
59 นำย ภษิูต ศรจีนัทร์
60 นำย มงคล ถำดไธสง
61 นำย มำนพ ศิรปิัญญำ
62 นำงสำว เมฆตำ ประทุมวิง
63 นำงสำว รตัติกำล ไผ่ล้อม
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64 นำงสำว รุง่ฤดี มอไธสง
65 นำย ฤชัย มำตย์นอก
66 นำงสำว ละม่อม นำนอก
67 นำงสำว วรรณิภำ มำตย์นอก
68 นำง วรญัญำ จนัคูณ
69 นำง วันนี ประทุมวิง
70 นำย วัลลภ ศรเีตชะ
71 นำย วิเลิศ สุวรรณโข
72 นำย วีระ ทึนรส
73 นำง ศรนีวล พลนอก
74 นำงสำว ศรปีระไพร รุง่เรอืง
75 นำง ศิรริตัน์ ศรโีนนม่วง
76 นำงสำว ศิรลัิกษณ์ ศักด์ิศิรกุิลมีชัย
77 นำง ส้มจนี อปักำญน์
78 นำง สมใจ กูลศรี
79 นำย สมชำย สิงห์สี
80 นำย สมดี ป้องปัดชำ
81 นำย สมพงษ์ ง้ิวผำ
82 นำย สมพร พรมวรรณ
83 นำย สมพร เอี่ยมศรี
84 นำย สมหมำย มำตย์นอก
85 นำย สรำยุทธ์ พลนอก
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86 นำย สัญเพชร กะลำม
87 นำง สำคร โยธมำตย์
88 นำย สำต น้อยเปีย
89 นำง สำยบัว อำษำนอก
90 นำย สิงหำ เทียนทิพย์
91 นำงสำว สุกัญญำ เพ็ชรรกัษำ
92 นำย สุทธิ ศักด์ิศิรกุิลมีชัย
93 นำย สุนทร มำตย์นอก
94 นำย สุนันต์ แจง้ไธสง
95 นำงสำว สุนิตำ โยธมำตย์
96 นำง สุบรรณ ช่วงหำรำช
97 นำง สุพิน โยธมำตย์
98 นำงสำว สุภี เอี่ยมศรี
99 นำย สุรเดช มำตย์นอก
100 นำย แสงเดือน สีดำรอ้ยเอด็
101 นำง หง่วน ป้องปัดชำ
102 นำงสำว หงส์ โยธมำตย์
103 นำง หนูพูน มำตย์นอก
104 นำย แหวน พรมรี
105 นำงสำว อฌิรญำ อำษำนอก
106 นำย อดิศร กลรตัน์
107 นำย อภิรกัษ์ พันธศ์รี
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108 นำง อมรรตัน์ พลมีเดช
109 นำย อรรถสิทธิ์ กระฉอดนอก
110 นำงสำว อรอนงค์ เพ็ชรรกัษำ
111 นำย อคัรพล ไผ่ล้อม
112 นำงสำว อำรยีำ พงษำแก้ว
113 นำงสำว อนิทิรำ ทัพโยธำ
114 นำย อดุม มอไธสง
115 นำงสำว อลัุย มำตย์นอก
116 นำย ฮู้ มอไธสง


