
ล าดับ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 น.ส.กัญยานี  เสนาวงษ์

2 นายกิตติภพ  แสงอาทตย์

3 น.ส.เกตุวดี  ใจมา

4 นางเกีย๋งคํา  มณีวรรณ

5 นายเขมธนัช  ปวนคํา

6 นายเขียว  มณีวรรณ

7 น.ส.จริยา  วงค์ใหญ่

8 นายจิรายุส  ไชยทน

9 นายจีรพล  ถาเปียง

10 น.ส.ชญาดา  ภูมิทอง

11 นายเชษฐ์วัตถ์  แดงฟู

12 น.ส.โชติกา  เกียรติสมาน

13 นายณัฐดนัย  หงษห์นิ

14 นางดวงดาว  วุฒินุชเพิม่พลู

15 นายทัศน์ไชย  ไชยทน

16 นายธนกฤต  บุญแสนไทย

17 น.ส.ธัญญาลักษณ์  ธิวงค์

18 น.ส.ธิดารัตน์  รักษาศิล

19 นายนครชัย  บุญธรรม

20 นางนิภาพร  เดชประดิยุทธ์

21 นายประดิพทัธ์  วุฒินุชเพิม่พลู

22 นายประเดิมชัย  อินป๎น๋

23 นางปรีดี  จิราภิรมย์กุล

24 น.ส.ปาริชาต  เรืองอําพร

25 นางผุสดี  จันทวงษ์

26 น.ส.ภัทราภรณ์  ธนิกกุล
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27 น.ส.ภีรยา  คอมแพงจันทร์

28 นางมนสิชา  ไชยทน

29 นายฤทธ์ิ  คํางาม

30 นายวรทิต  อินเทพ

31 นางวันเวียน  จัดรส

32 นายวิชัย  ธีรเดชอุดม

33 นายวีระ  จัดรส

34 นายวีระ  มงคลกุลผ่องใส

35 น.ส.ศรัณญา  ไชยบุญมา

36 นางศรีทอน  คํางาม

37 น.ส.ศรีนวล  แลเซอ

38 นางสนิท  โกดี

39 นางสีฟา้  ศรีจันทร์

40 นางสุภารัตน์  อินป๎น๋

41 นางเสาร์แก้ว  อยู่อินทร์

42 นายอภิชาต  เกียรติสมาน

43 น.ส.อรพรรณ  แสนมีสุข

44 นายอรุณญตา  ธนบุญเรืองเดช

45 นางอรุณี  ถาเปียง

46 นางอวยพร  ก๋าทุง่

47 นายอัครวิชช์  ไชยทน

48 น.ส.อัจจิมา  อนุมา

49 นางอัจฉรา  ขนหงษ์

50 นายอุทัย  อยู่อินทร์

51 น.ส.หนึง่ฤทัย  วงค์บุญมา

52 นางอําไพ  ค้าวัตถุ

53 นางบังอร  พจนธารี



54 นายมนู  พจนธารี

55 นายจิรวัฒน์  กุลวงค์

56 นายทวีศักด์ิ  ตันกุล

57 นางธัญญาภรณ์  กล่ินกลบ

58 นายธนวรรธน์  เขตฟอง

59 น.ส.มินตรา  เหมืองสอน

60 นายยุทธกานต์  เมเช

61 นางแก้วลูน  อ้อยผดุง

62 นายถิรเดช  อ้อยผดุง

63 ส.ต.พงศธร  จูเรือน

64 ร.ต.วิชัย  ชัยชนะ

65 นางสุวรรณ   คณะรินทร์ 
66 นายวัชรินทร์  ปณฤทธ์ิ

67 นายกฤตวิทย์  กินร่ี

68 นายหรัิญกฤษฎ์ิ  หงส์อัศวิน

69 นายพษิณุ  ปาสําลี

70 นางสุพนัธ์  ตารินทร์

71 นายกฤช  สุวรรณติวงศ์

72 นายจาํนงค์  พรุิณพฒันกุล

73 น.ส.กัญกมลพฒัน์  อวดคล่อง

74 นายคงฤทธ์ิ  ศรีนวล

75 นายทองพนู  เฉิดสมบูรณ์

76 พระอธิการสิทธิศักด์ิ  ชัยณรงค์

77 น.ส.อาอย่า  เชอหมือ่

78 นายวิชิต   วณิชกิจอมร

79 น.ส.ดารภา  เชอหมือ่

80 น.ส.ฉวีวรรณ  ศรีโชติ



81 นายพพิฒัน์  จันทร์เปล่ง

82 น.ส.กัลยา  อุย่แม

83 น.ส.ณัฐินี  นัดดากุล

84 นางชูศรี  บรรเลงเสนาะ

85 นายฤทธิชัย  ป๎นหล้า

86 นางทัศนีย์  ป๎นหล้า

87 นายณรงค์ชัย  ป๎นหล้า

88 นายอนุรักษ ์ นันท์ชัย

89 นายกําธร  กองเงิน

90 นางแสงจันทร์  สมราช

91 นางนารี  ยาละ

92 นางธนาภรณ์   หว้ยหงษ์ ทอง
93 นายจักรกฤช  พดัแหวว

94 นายป๎ณณวรรธ  สุธีรโชติตระกูล

95 น.ส.ปริยากร  พงษสั์มฤทธ์ิ

96 นายทวีเกียรติ  สมบูรณ์

97 น.ส.โชติมณี   เขียวออน

98 นางวัลลิภา  หน่อคําหล้า

99 น.ส.รดาภา  รัตนพราว

100 นางคํานวน  อิน่แก้ว

101 น.ส.กัลยา  ศรีจันทึก

102 นายวสันต์ิ  เสริฐภูเขียว

103 นายอรุณ  ศรีสวัสด์ิ

104 น.ส.นฤมล  รักษาทรัพย์

105 นายวุฒิพงศ์  แสนแปง

106 นายธนกร  รักษาทรัพย์

107 นางอิน่  ชัยชนะ



108 นางหนู  เปีย่มนอง

109 นายอนุพงศ์  หนิเขียว

110 น.ส.สุชญา  ตาสาย

111 นายอัครวัฒน์  ตาสาย

112 น.ส.เกสราภรณ์   คําดี

113 นายนวพล  ศรีวัฒน์

114 น.ส.วิไลลักษณ์  มหาวงศ์

115 นายสังคม  บุญมี

116 นายสามตุง  จะลา

117 น.ส.ปนาวดี  คําเมือง

118 นายปรีชา  แสนแปง

119 น.ส.ชนาภา  ใจสวัสด์ิ

120 นายกมลชัย  สุภาวรรณ

121 นางอ้อยทิพย์  สุภาวรรณ

122 นายศมน  ลอเอ๋อ

123 น.ส.ปาณิสา  อุดมทอสกุล

124 น.ส.เอือ้งคํา  ตันธิดา

125 นายสุทธิชัย  แสงธรรมโชติ

126 นายธารากร  ตรีธารา

127 น.ส.จันทรา  ตรีธารา

128 นายจารุวัฒน์  หล้าพล

129 นางแก้วดี  เหล็กเพชร

130 นางเหมย  เหล็กเพชร

131 น.ส.จันทร์  หนานอิน่

132 นายชวลิต  จิตมโนวรรณ์

133 นายณรงค่ฤทธ่ิ  ภักดี

134 นายอนุชา  พนิิจ



135 น.ส.กรวิกา  พทุธานนท์

136 นางศรีจันทร์  คําจันทร์

137 น.ส.ธัญญาเรศ  ยวงแก้ว

138 นางประทุมทิพย์  ไชยยา

139 นายตาล  เหล็กเพชร

140 นายสว่าง  วิลังคะ

141 นางสุวภาพ  พทุธิมา

142 น.ส.ศุทธินี  วิมลทอง

143 นายธนกฤต  ปินอุทัง

144 นายวิทยา  วังแก้ว

145 นายภานุวัชร  วงศ์วิชัย

146 น.ส.อําพร  มุงเมือง

147 น.ส.บัวผัน  นางแล

148 น.ส.นฤทัย  พนมวนาภิรัต

149 นายสุพล  ผาจ้าํ

150 น.ส.ยอดเรือน  คํารัศมี

151 นายกิตติภพ  โยสุดใจ

152 น.ส.ศิริพร  เมืองโคตร

153 นายณัฏฐ์  ชวนคิด

154 น.ส.กรรณิการ์  ใหมพรม

155 นายธนโชติ  เอีย่มสอาด

156 น.ส.ธนาภรณ์  โพธ์ิอ่อน

157 นายสุลัยมาน  มุหมีน

158 นายรณรงค์  สิทธิกอง

159 นายอุเทน  รักกล่ิน

160 นางคําดา  นรากุลอนันต์

161 นายชัยณรงค์  ทุพแหม่ง



162 นางเยาลักษณ์  พสิยา

163 นายบุญวาท  ศิริสาร

164 จ.ส.อ.เอนก  บุญเป็ง

165 นางณฐมน  เมืองช้าง

166 น.ส.มารศรี  โพธิเลิศ

167 นางณิชาภา  ถาตุ้ย

168 น.ส.ทิพย์ มณี   กระจ่างเลิศ
169 นายชวน  ขัดเกลา

170 นายเอนก  ธาดาจันทน์

171 น.ส.ลัดดาวัลย์  คําแสง

172 นายพงศธร  ยานะใจ

173 นายสุริยา  เสนาจอหอ

174 นายธณกฤต  เรืองฉาย

175 นายศุุภสิน  จิตมโนวรรณ

176 นายคมสัน  ป๎ญญาหล้า

177 นายผันประเสริฐ  ทะระมา

178 นายณัฐพร  อุน่บุญเรือง

179 นางอรพนิ  มะโนวรรณ

180 นายศักด์ิชัย  ไชยสุข

181 นางวันเพญ็   กวาว สิบสาม

182 นางกรรณิกา  อินต็ะวิภาค

183 นายสมหมาย  อินทะหลุก

184 น.ส.พศั รินทร์  กึกกอง

185 นางชําเลือง  กาลพฒัน์

186 น.ส.ฟอง  นายย่ี

187 น.ส.สุดารัตน์  ขุนแท้

188 นายขจรเดช  ชัยอะทะ



189 นางรจนา  ศรีวรรณ์

190 น.ส.นันทนา  ยะถาคํา

191 นายไพฑูรย์   ย้ิมพลาย

192 น.ส.เพญ็ศรี  อุดแก้ว

193 นายศุภกิจ  พลศักด์ิ

194 น.ส.นัทธมน  สาแสน

195 นายพงศ์ดนัย  ศรีวงค์วรรณ์

196 น.ส.อร วรรณ   คําแสง

197 นายจิราวัฒน์  พรมศิริ

198 นายธณกฤต  เรืองฉาย

199 นางคําดา   นรากุลอนันต์

200 น.ส.บเูกอะ   เชอมือกู

201 น.ส.สายพิณ   อยู่ลือ

202 นายณัฐวุฒิ   อรัญโสต

203 นายวรวิทย์   สมวัน

204 นางตุ่น   อินต๊ะจักร

205 นายชลอม   อินต๊ะจักร

206 นายอักษรกร   ไตรศรีศิลป์

207 น.ส.ประภาวรินทร์ทับทมิธนากูล

208 นายกาสัญํู   เชื่อเมืองพาน

209 นายเรวัตร   ศิริลักษณ์

210 น.ส.สุนิสา   ญาวิละ

211 นางศิรินภา   ชุมภูสาร

212 นายรัฐกิตต์ิวีรศิริกุล

213 นายกิจอนันต์   วีรศิริกุล

214 น.ส.รัสุดาพร   แก่นคํา

215 นายชัยพร   กาบแก้ว



216 นายปองพล   ธรรมรัตนากร

217 นายศิรภพ   ธรรมรัตนากร

218 นายสุวรรณ   ใจมาลัย

219 นางยุพินขันทพันธ์

220 นายแสวง   ขันทพันธ์

221 น.ส.ทศันีจิรวราหก์ูร

222 นายดาวแดง   อินหงษ์

223 นางบณุยัง   ดอนเลย

224 นายตา   ลุงฮอด

225 นางหญิง   ลูปี้

226 นองลอด   สุงอ่อง

227 นายหลู่   ลุงคํา

228 นางผกา   ปน๎ศรีศักด์ิ

229 นายโกศล   สุดาจันทร์

230 นางนวลจันทร์   งามนัก

231 นายรอด   สลีสองสม

232 นายอ๊อด   ปด๎ทมุวรรณ

233 นายสนั่น   ทองศรี

234 นางพิสมัย   ทองศรี

235 นายลุก   ศรีบญุเรือง

236 นายสุริยันต์   ศรีบญุเรือง

237 นางมัทนา   ทําลึก

238 นายสิทธินนท ์ ทําลึก

239 นายหลง   ดวงแก้ว

240 นางนาฮู   ดวงแก้ว

241 น.ส.กัลยรัตน์   วงค์ชัย

242 นายสุรชาติ   สมพงษ์



243 นายอัครพงศ์   อารีย์เกื้อตระกูล

244 น.ส.เฟื่องฟ้า   มณีรัตน์

245 น.ส.วรัญญา   ยะรินทร์

246 น.ส.รุ่งนภา   สุดใจ

247 นายไพฑูย์   ย้ิมพลอย

248 นายอรุณ   วงค์แก้ว

249 นายนเรทิพย์   ธิมายอม

250 น.ส.ชัญญานุช   แก้วบญุเสริม

251 นางศรีเพ็ญ  วันดี

252 นายประเสริฐ   กันทะวัง

253 นายณรงค์   กันทะวัง

254 นางธัญชนก   แท้ตระกูล

255 นางทกัษิณา   เรือนทอง

256 นายนาคินทร์   สมุดความ

257 นายสมควร   อ้อยผดุง

258 นายสาม   วงค์ชัย

259 นางนภาพรรณ   ไชยศรี

260 นายมสจิตร   ภิญโญจิตร์

261 น.ส.คํานวล   ปญ๎ญา

262 น.ส.หฤทยั   โลหะ

263 นางอรวรรณ   จันทร์กระจ่าง

264 นายภูวนาถ   อรัญโสต

265 น.ส.จิราภรณ์ขัติรัตน์

266 นายสัมพันธ์   เยอเบาะ

267 น.ส.สุภาพร   มือแล

268 นายอานาเขต   อาก่า

269 นายอดิศร   เยอส่อ



270 น.ส.พรสุดา   ทาแกง

271 นายไซ   ลาอู

272 นายเมียวมินทนู

273 นางนารา   เยอะเบาะ

274 นางชีผ่อง   ต๊ิบกาศ

275 นายเฉลิมพล   บญุเทพ

276 นายศรายุทธ   แสงก้อ

277 นายวรชัย   มูลเมือง

278 น.ส.ฐิฌาณี   ขาวงาม

279 นางหลอด   มานันทะ

280 นายใจ๋   คําจันทร์

281 น.ส.ธัญลักษณ์   เยมอ

282 น.ส.สมหมาย   ศรีลาชัย

283 นายดํารงเกียรติ    ปญ๎ญาวิชา

284 นางน้ําฝน   ฉัตรเงิน

285 นางจันทร์ทพิย์   มูลบุ่ง

286 น.ส.วิภาพรรณ   ทมิวงศ์

287 น.ส.สุจิรา   ขันธิวงศ์

288 นายต้นตระกูล   ปณ๎โยแก้ว

289 น.ส.สกุลกาญจน์   จันทร์อิ่ม

290 นายแสวง   สารสี

291 นายอินชน   แปงเรือน

292 น.ส.อุไรวรรณ์   แสงเมือง

293 น.ส.สุภาพร   ทองชุม

294 น.ส.น้ํามิ้น   ปาละมะ

295 นางพัชรี   ต๊ะพันธ์วงศ์

296 นายชโนทยั   ปาละบญุมา



297 นางวิชชา   จุลละบษุปะ

298 นางกมลวรรณ   คําสุข

299 นางสิริพร   คําปา

300 นายโยธิน   สิงหค์ะ

301 น.ส.ยุพิน   แก้วกําพล

302 นางประภัสสร   ก่องหล้า

303 นายเรียง   คําอ้าย

304 นางส่น   คําอ้าย

305 นายภาณุพงศ์   มูลสถาน

306 นางคํา   การดี

307 นายวัลลภ   การดี

308 น.ส.ทพิวรรณ  ปลุะเปา

309 นายฐิติพงษ์วงษารัตน์

310 นายธีรยุทธ ตันติวิชัยสกุล

311 น.ส.อินทุอร  เขื่อนเพชร

312 น.ส. YONG ZAI SAM

313 นาย MENG HLUNG WI

314 น.ส. ME  Ti


