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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 นำงสำว กรรณฑิมำ จติรเกำะ
2 นำงสำว กัญญพัชร สุวรรณพงษ์
3 นำย กัมพล ใหญ่ปรำม
4 นำงสำว กำนดำ พลไธสง
5 นำง ก่ิงแก้ว สรำ้งนอก
6 นำย เกียรติศักด์ิ อำษำนอก
7 นำงสำว ขวัญจริำ บินไธสง
8 นำงสำว เขียน มอไธสง
9 นำย คมสัน มำตย์นอก
10 นำย ค ำตัน สีหำมำตย์
11 นำย ค ำพันธ์ บรรยง
12 นำงสำว จำรุภรณ์ สรำ้งนำนอก
13 นำย ฉลำม ม่ิงไธสง
14 นำย ฉัตรชัย มอไธสง
15 นำง ชญำมนต์ จงเทพ
16 นำงสำว ชนำภำ เมฆหมอก
17 นำงสำว ชนิดำภรณ์ จติรเกำะ
18 นำง ชลดำ จนัจอม
19 นำงสำว ณสิริ สิงห์สำ
20 นำงสำว ณัฐกิตต์ิ มูละชำติ
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21 นำย ณัฐวุฒิ ไทยวงษ์
22 นำย เดชำ แรก่ระสินธุ์
23 นำงสำว ตุ๊กตำ กระดำนลำด
24 นำง เตียง สมบูรณ์
25 นำง ถวิล แพนไธสง
26 นำง ทองค ำ แก้วม่วง
27 นำย ทองใบ อว้นมะโฮง
28 นำง ทองพูน มูละชำติ
29 นำย ทิว หล้ำบ้ำนโพน
30 นำย เท่ียง โคตรประดำ
31 นำง ธมลวรรณ กะลำม
32 นำย ธวัช เผ่ำมะณี
33 นำย ธญักร อำษำนอก
34 นำย ธำรธำรำ หลักเมือง
35 นำย นิพนธ์ เผ่ำมะณี
36 นำย บรรเจติน์ แพนไธสง
37 นำย บุญทัน จ ำปำทอง
38 นำย ใบ แก้วสูงเนิน
39 นำย ประกำศิต กุละสัตย์
40 นำย ประหยัด พรมรนิทร์
41 นำงสำว ปวีณำ เวินเสียง
42 นำงสำว ปิยะพร ส ำแดงเกียรต์ิ
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43 นำย พงศธร บุญเทียม
44 นำงสำว พรรนิภำ สิงห์สำ
45 นำย พล สุวรรณพงษ์
46 นำย พลำยงำม แสนโน
47 นำย พำรนิทร์ เมฆหมอก
48 นำง ไพบูลย์ สุวรรณพงษ์
49 นำย ไพรวรรณ โยงไธสง
50 นำย ภำคภมิู อำษำนอก
51 นำง มลิวัลย์ สิงห์สำ
52 นำย โยธนิ มำตย์นอก
53 พระครู รตันอดุมญำณ (ใบ แว่นไธสง)
54 นำง รสัดำ กุละสัตย์
55 นำง รุง่นภำ กัดนอก
56 นำงสำว รุจริำ พงษ์สมชำติ
57 นำย วชิรำวุฒิ พลนอก
58 นำงสำว วรยิำ แสนโน
59 นำย วัฒนำ กระดำนลำด
60 นำย วิทูล มำตย์นอก
61 นำย ศักดำ สิงห์สำ
62 นำงสำว ศิรนิญำ เวินเสียง
63 นำงสำว สมจติ พงษำแก้ว
64 นำย สมพร สมบูรณ์
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65 นำย สมำน พลอยไธสง
66 นำย สรนันท์ จนัจอม
67 นำง สังวำล สีหำมำตย์
68 นำงสำว สัมฤทธิ์ มำตย์นอก
69 นำง สำยพิน หม่ันอตุส่ำห์
70 นำงสำว สำวิตรี จนัทะดี
71 นำย ส ำรวย อำษำนอก
72 นำย สิทธพิล ศรตีระกำร
73 นำง สุถำพร โคกสีนอก
74 นำย สุพจน์ สุวรรณพงษ์
75 นำย สุรชัย นอกตะแบก
76 นำย สุรศักด์ิ บุญเทียม
77 นำย สุรพิงษ์ เสนำเวียง
78 นำย สุรยิะ อำษำนอก
79 นำย ไสว แพนไธสง
80 นำงสำว หนูเติม หลงพิมำย
81 นำง หนูนำ แพนไธสง
82 นำย อดิศร ปัจจยั
83 นำง อนงค์ ไกยสิทธิ์
84 นำย อนันต์ จนัจอม
85 นำงสำว อนิตญำ โฮมแพน
86 นำย อภิสิทธิ์ สีหำมำตย์
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87 นำงสำว อมรประภำ ชิตไธสง
88 นำย อโหน่ง แพนไธสง
89 นำย อกุกฤษฎ์ ลิมปรงัษี
90 นำงสำว อไุพรวรรณ์ ทองโสม
91 นำง อรุำ พรมรนิทร์


