
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 นำงสำว กัญญำ เคยศึก
2 นำง เกษร สีดำรอ้ยเอด็
3 นำย เกียรติก้อง บุญกลำง
4 นำย เขียน ค ำออ่น
5 นำย ค ำมูล พลรกัษำ
6 นำง เครอืวัลย์ กัณหำ
7 นำง งำม โสภณพงษ์
8 นำย จตุรพร กอสี
9 นำย จรูญ เทพรนิทร์
10 นำง จอมเกล้ำ เทียนธำนี
11 นำย จกัรภัทร มะลัยแสง
12 นำย จำรุวัฒน์ บ ำรุงเกำะ
13 นำย จริพันธ์ สรสิทธิ์
14 นำงสำว จริะประภำ มำตำเบ้ำ
15 นำงสำว จุฑำมำศ ภมีูแกด ำ
16 นำง จูม วงษ์ประเสรฐิ
17 นำง ชลลดำ มำตย์นอก
18 นำงสำว ชลิตำ อทิุศ
19 นำง ชำตรี แสงกล้ำ
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20 นำงสำว ชุติกำญจน์ เพียรสิงห์
21 นำง ชุติมำ มะลัยแสง
22 นำง ญำณภัทร ปัดไธสง
23 นำย ณรงค์กร บุญกลำง
24 นำย ณัฐนนท์ ปุรำสะธมัมัง
25 นำย ดวงจนัทร์ มำตย์นอก
26 นำย ดีดก วิรยิะพันธ์
27 นำย โตศักด์ิสิทธิ์ พันเดช
28 นำง ถนอมจติ มำตำเบ้ำ
29 นำย ทวนทอง ปัตถำระกัง
30 นำงสำว ทองขำว ปิตำระพัง
31 นำง ทองจนัทร์ สิงห์ค ำกอง
32 นำงสำว ทอฝัน เทพจติ
33 นำง ธนบุรี นำตำแสง
34 นำง ธนพร ชะนะภัย
35 นำงสำว ธนัตถ์ พลรกัษำ
36 นำงสำว ธดิำรตัน์ ศรดีำรอ้ยเอด็
37 นำย ธรีวัตฒน์ จนัทะพล
38 นำงสำว นกยูง วิรยิะพันธ์
39 นำง นวลน่ิม ซุยล้น
40 นำง น้อย ดีเดิม
41 นำย นัฐพงษ์ เคยศึก
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42 นำงสำว นันทนำ มำตำเบ้ำ
43 นำงสำว นันทภรณ์ สุวรรณนอก
44 นำงสำว นิภำภรณ์ มิสำ
45 นำย นิรนัดร์ จนัทะพล
46 นำง บัวหนำย ไชยสนำม
47 นำย บิน มำตย์นอก
48 นำงสำว บุญเกิด โสภณพงษ์
49 นำย บุญช่วง เลำนอก
50 นำย ประจบ ปุรำสะธมัมัง
51 นำย ประมวน มำตนอก
52 นำง ประมวล มำรแ์ชล
53 นำง ประยูร เตชะนอก
54 นำย ประเสรฐิ โสภณพงษ์
55 นำงสำว ปวิณำ บุญกลำง
56 นำย ปัญญำสิทธิ์ มำตย์นอก
57 นำย ปิยะ ศรเีตชะ
58 นำงสำว ปิยะธดิำ จงเทพ
59 นำย ผจญ แก้วนอก
60 นำย พงศ์ศิริ โสภณพงษ์
61 นำย พงษ์ศักด์ิ อทุธำ
62 นำงสำว พรพิมล มำตย์นอก
63 นำย พรหมมินทร์ ศรบุีญเรอืง
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64 นำย พรหมเมศ แสงกล้ำ
65 นำย พัฒทนี ปัดไธสง
66 นำวสำว พัณณิตำ แฝงตะคุ
67 นำง เพ็ชร ศรเีตชะ
68 นำย ภำณุพงษ์ สมีงำม
69 นำง มะลิ เทพวรนิทร์
70 นำง มะลิวัลย์ แฝงตะคุ
71 นำงสำว มะลิวัลย์ มำตย์นอก
72 นำงสำว มุกดำรตัน์ นำตำแสง
73 นำย ยม มำตย์นอก
74 นำงสำว ยุพิน มำตย์นอก
75 นำงสำว ยุวดี เทพรนิทร์
76 นำย เยน็ แสงกล้ำ
77 นำงสำว เยำวลักษณ์ มำตย์นอก
78 นำง รชันี ตำธุวัน
79 นำงสำว รชันี มำตย์นอก
80 นำย รำชันย์ ไชยสนำม
81 นำงสำว รุง่รำวัลย์ กล่อมจติร์
82 นำง ลัดดำ เขียนค ำสี
83 นำง เลิศนภำ วงษำเนำว์
84 นำย วชิระ สังข์ทิน
85 นำงสำว วรำภรณ์ อนัทะเกตุ
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86 นำง วันนำ ปำกหวำน
87 นำง วัลณภำ เอี่ยมศรี
88 นำงสำว วำเลนไทน์ ภมีูแกด ำ
89 นำย วิเชฏฐ์ แสงกล้ำ
90 นำย วิทวัส อำษำนอก
91 นำง วิยะดำ บุบผำมำตัง
92 นำย วิลัย ไชยสนำม
93 นำย วิษณุ อนัทะเกตุ
94 นำย วิสุทธิ์ แนบกลำง
95 นำย ศรณัยู พำนนนท์
96 นำย ศรำวุธ ปิตำระพัง
97 นำง ศรนีวล ปุรำสะธมัมัง
98 นำงสำว ศิรำภรณ์ จนัทะพล
99 นำงสำว ศิรธิร สระโส
100 นำย สกุล เทพรนิทร์
101 นำงสำว สดช่ืน นำนอก
102 นำงสำว สน่ัน คนรู ้
103 นำย สมควร โสภณพงษ์
104 นำย สมชำย สีด ำ
105 นำย สมบัติ ศรเีตชะ
106 นำย สมพร วงษำเนำว์
107 นำงสำว สมพร เคยศึก
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108 นำย สมพร นำสังข์
109 นำย สมร มำตย์นอก
110 นำง สมหมำย ค ำหงษำ
111 นำย สวำสด์ิ อยุบอน
112 นำย ส่อย สมีงำม
113 นำง สำมสี แก้วนอก
114 นำง สำยทอง มำตย์นอก
115 นำงสำว สำวิณี บ ำรุงเกำะ
116 นำย สิงห์โต วิเชียร
117 นำย สิทธชัิย วิเชียร
118 นำย สีสัน มำตย์นอก
119 นำงสำว สุเนตร อปุฮำด
120 นำงสำว สุพรรณี เทพนรนิทร์
121 นำง สุภำ วัฒนวำทิตกุล
122 นำงสำว สุภำวดี นิติลำภ
123 นำงสำว สุรพีร สอนเรอีง
124 นำย แสง มำตย์นอก
125 นำย โสรตัน์ มำตย์นอก
126 นำงสำว หนูเจน เพชรรตัน์
127 นำงสำว เหมือย แสนนอก
128 นำย อดุลย์ ศรพีรำมณ์
129 นำย อภินันท์ เทพรนิทร์
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130 นำงสำว อรยิำ หงษ์สีจนัทร์
131 นำง อรุญรตัน์ นำสังข์
132 นำงสำว ออ สีหำมำตย์
133 นำย อำทิตย์ แก้วนอก
134 นำย อำทิตย์ โคตรสมบัติ
135 นำย อำรมณ์ เขียนค ำสี
136 นำย อ ำนวย มำตย์นอก
137 นำย อ ำพันธ์ วรขันธ์
138 นำย อสิระพงศ์ เทพวรนิทร์
139 นำงสำว อสิรำภรณ์ เภำโพนงำม
140 นำย อดุร ดีเดิม
141 นำงสำว อบุล เรอืประโคน
142 นำงสำว เอม็อร สวำสด์ิ
143 นำง เอี้ยง ค ำหงษำ


