
ล าดับ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 น.ส. เบญญาภา  วัชรงค์

2 นายแสวง  น้าํใจเพชร

3 นางศรีวรรณา  น้าํใจเพชร

4 นายอภิชาต  ภักดี

5 นาย ก้องกิดากร  นับพรทวี

6 นายยุทธพงศ์  ขันยอด

7 นางจิรากาญจน์  ดาวเวียงกัน

8 นายวินัย  ธรรมปารู

9 น.ส.เจนจิรา  สุวรรณ์

10 นางนิตยา วงศ์ใหญ่

11 น.ส.ดรัลรัตน์ นันทะสมบัติ

12 น.ส.รุ่งอรุณ  ต๋ันคํา

13 นายทวีศักด์ิ ต๋ันคํา

14 น.ส.ชนิสรา สมศรี

15 นายสนัน่ สมศรี

16 น.ส.เบญจรัตน์  ลําลาว์

17 น.ส.น้าํอ้อย พวงเงิน

18 นายอภิชาติ สิทธิโสต

19 น.ส.วิไลพร ปัญแก้ว

20 นายมงคล   ทาก่าํ

21 นางตะเพยีน   ทาก่าํ

22 ร.ท.สมศักด์ิ   ปันต๊ะ

23 น.ส.ณิชานันทน์   ศรีเมือง

24 น.ส.กัญญ์ณพชัญ์   วงศ์ใหญ่
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25 นางสกลตลา   แสงแอ่น

26 นายฤทธ์ิรงค์   แก้วดํา

27 น.ส.ธัญพร   แสงดารา

28 นางรุ้งตะวัน   เสวกสุทธ์ิ

29 น.ส.กชพรรณ   จันเลน

30 นายธนวิชญ์   บุญยเกษมโรจน์

31 นายถนัดกิจ   ชัยรัตน์

32 นายเจษฎา   เอิอยกระโทก

33 นายจักรพนัธ์ุ   อุน่เปีย้

34 นายตันติกร   ปิงเมือง

35 นายพสักร   ชฎาะษณ

36 นายอภิสิทธ์ิ   ตาศรีลา

37 นายศุภชัย   เปงใย

38 น.ส.รัตติกาล   ไชยมงคล

39 นายธนายุทธ   วิรัตน์เกษม

40 น.ส.กัลยา   ใจวงค์

41 น.ส.สุพรรณษา   อามอ

42 นายอาซัง   เซอหมือ่

43 นายกองแก้ว เครือวงค์

44 น.ส.ภัทราภรณ์  สัญญะเขือ่น

45 นายกรวิชญ์ ชัยนันต๊ะ

46 นายลิขิต โชติสถิต

47 น.ส.พรงาม เขือ่นขัน

48 น.ส.ประภัสสร   อุปวงค์

49 นายพง   นามหงส์

50 นายไซทุน   แสง



51 นายอ้าย   คํา

52 นายตู   อ่องสิน

53 นายอ่อง   โกอู

54 นายไซกอ   ซาลา

55 นายโซ   ลวิน

56 นายเต็ง   เต็งชิน

57 นายวิน   วินหน่าย

58 นายขิน่   มาอู

59 นายผัดตาล   เทิดไทย

60 นายพทุ   วงศ์ษา

61 น.ส.หมาย   เมืองเย็น

62 นายสมพศิ   อ่อนบุญมี

63 นายพล   นามหงส์

64 นายปราโมทย์   ทาแกง

65 นางเอือ้ยรอด   นามหงส็

66 นางอําพร   อินต๊ะ

67 นายมงคลวิทย์   บารมีสกุลวงศ์

68 นายสาม   นามใส

69 น.ส.พรกมล   ท่าดีสม

70 นายเสาร์   นามอุน่

71 น.ส.เพญ็ประภา   ขัดสงคราม

72 นายสุทิน   อุประ

73 นางแสงมุก   แสนคํา

74 นายชิษณุพงศ์   บารมีสกุลวงศ์

75 นายศราวุฒิ   นุกาศ

76 นายทุน   ลวิล



77 นายฉัตรมงคล   เพญ็สกุล

78 น.ส.ปทิตตา   กันทะทิพย์

79 นายไชยบูรณ์   ดวงวะนา

80 น.ส.นันทิกาญจน์   เนตรสุวรรณ

81 นายวุฒิกร   ชุม่มงคล

82 น.ส.บัวฮอม   เทพา

83 น.ส.ธาริณี   เทพา

84 นายอรุณ   วงศ์แก้ว

85 นายนรินทร์   ต๊ะเจริญ

86 นายสมนึก   เชตสุขจิตต์

87 นางเพยีรทอง   เชตสุขจิตต์

88 นางจันทร์จิรา   จิตถา

89 น.ส.สุนิษา  แก้วมูล

90 นางจิรารา  แก้วมูล

91 นายสมเชิด  แก้วมูล

92 นางรุ่งทิวา กันทะสอน

93 นายสงกรานต์  จันทาพนู

94 น.ส.ศรัญญา  ปิน่แก้ว

95 น.ส.ลักธพรรณ  อินทร์พรม

96 น.ส.ปภาวดี  อินทร์พรม

97 นายวสันต์   มามะยอม

98 นายสมชาย   ทองนุช

99 นายวิเชียร   อนุรักษ์

100 นายคอลิค   สิริสิทธิวงษ์

101 พลฯ อัฒชัย  ปัญญาสกุล

102 พลฯ วันเฉลิม  กันแก้ว



103 น.ส.วรรณา  ทําทอง

104 นางมณฑิดา  สุวรรณ

105 นายสิทธิพงค์  สาระรักษ์

106 น.ส.พมิพม์าดา  พรประเสริฐ

107 น.ส.นิตยา  ทะลือชัย

108 นางแสงจันทร์  กําแพงคํา

109 น.ส.นาถลดา  ล่ิมสกุล

110 นายสุธรรม  ผามัง่

111 นางวิลัยพร  โชครัตนาเจริญ

112 นางอรวรรณ  จันทร์กระจ่าง

113 นางจันทร์เป็ง  ใจปันธิ

114 นางศรีวรรณา  กุณณา

115 นายศรีทน  อิน่คํา

116 นายเฉลิม  ลาโต

117 นายอุดร  ปัณโยแก้ว

118 นายอาต้ี  มาเยอะ

119 นางเสาวภา  ปิจมิตร

120 นายประเสริฐ  ปิจมิตร

121 นายสุธิพงษ ์ อินทนู

122 นายณธกร  มณีรัตน์

123 นายธีรพงษ ์ ฟแูสง

124 นายสุกฤษฎ์ิ  มณฑา

125 นายอาแม  อามอ

126 นางละมัย  อินไชย

127 นายวิวรรธน์  ปัน้ศิริ

128 น.ส.มาลี  อ่อนคํา



129 นายบรรณสิทธ์ิ  ใสนวล

130 นายจตุภูมิ  ฐีติโภคา

131 น.ส.ชลธิชา  ชายกล่ัน

132 นายกรกต  วงค์ล๊ัวะ

133 นายสหยศ  กิจเจริญทรัพย์มงคล

134 นางเปรมจิตร  ธุวะคํา

135 น.ส.กฤษณา  วงษารัตน์

136 นายสุรชัย  ทะอินตา

137 น.ส.อ่อน  คําแสน

138 นางเปรมจิตร  ธุวะคํา

139 นางประพฒัน์  ปราณี

140 นายพงศ์พฒัน์  ประจาํสุข

141 น.ส.สิรีธร  ศรีพรมมา

142 นางทับทิม  สุคํา

143 น.ส.ชลธิชา  แช่มช้อย

144 นายธีรเทพ  โพธิอําพล

145 นายสัชณุกร  สารสี

146 นายอรุณ  วงค์แก้ว

147 นายภราดร  ใจประการ

148 นายบัณฑิต  อ่อนใจ

149 น.ส.ประภาวดี   เนาว์นอก

150 นายไตรสรณ์  สวรรณไชย์

151 นายหมืน่  ตาโน

152 นายเดชไทย  นามปัญญา

153 น.ส.ปวันรัตน์  เมืองมูล

154 นางพสิมัย  กุลดี



155 นายสุริยา  ปันตน

156 นายกิตติพงษ ์ ใจมาเครือ

157 นายรุ่งเรือง   เนตรสุวรรณ์

158 นางฟองจันทร์  มะยอง

159 น.ส.อนัญญา  อาหง่ี

160 นายภูผา  จันทรธาราโสภากุล

161 นายก๋อง  จันทร์วัน

162 นางบุญธรรม  จันทร์วัน

163 นางยุพณิ  ใจคํา

164 นายอํานวย  เปียงใจ

165 น.ส.พณัณิตา  เขียวแก้ว

166 นายธนวันต์  จีทา

167 นาย  Stassart

168 นางกาญจนา  บุญลือชา

169 พ.อ.นพพร จุลบุษปะ


