
ล าดับ
1 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
2 นางสาว กมลศรี ราชวงษา
3 นาง กระมนต์ ช่างเรือง
4 นาย กฤษเพชร สิทธิมงคล
5 นางสาว กันนิกา สุวรรณไกรษร
6 นาย กัมพล เกศสาลี
7 นางสาว กาญจนา ตรีชาลี
8 นางสาว กุสุมา อินทรา
9 นาย เกร้ียง วัฒนะ
10 นาย ไกรศักด์ิ พรมดี
11 นาย ขวัญชัย ตอพรม
12 นาย ครรชิต จันทร์อ่อน
13 นาย ค าพันธ์ โสโพ
14 นางสาว จรรยารัตน์ บุญปราณีต
15 นาง จันทร์วิสา ค าภูอ่อน
16 นาย จ าลองรัตน์ ดาวงษา
17 นาง จิรายุ แสงขาว
18 นาง จูน แก้วคง
19 นาย เฉลิม ศรพรหมทอง
20 นาย ชนะพล ค าทะเนตร
21 นางสาว ชลดา บุญมาก
22 นาย ชัยยนต์ จันทร์สว่าง
23 นาย ชาญชัย รามศิริ
24 นาย ช านาญ สุวรรณไกรษร
25 นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา
26 นาง ฌิชมน วิชัย
27 นาย ณวัสพล มูลทา
28 นางสาว ณัฏฐ์ฐิรา แก้วศรีนวม
29 นางสาว ณัฐชา ชมภูวิเศษ
30 นาย ณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง
31 นางสาว ณัฐวดี พลอาวุธ
32 นาง ณิชชาอร ศิริสงค์
33 นาย ต้อย โสกัณทัต
34 นาย ตะวัน ราชพัฒน์
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35 นาย เตียงทอง ศรีบุรินทร์
36 นาง แต๋ม แสงชมภู
37 นาย ถาวร ชุมพล
38 นาย ทนงศักด์ิ สุวรรณชัย
39 นาย ทิพากร วรรณะ
40 นาย เทอดศักด์ิ โสธรรมมงคล
41 นาย ธงชัย นามวงษ์
42 นาย ธนกฤต ปราบมีชัย
43 นาง ธนวรรณ พลต้ือ
44 นาย ธรณินทร์ สอนพรม
45 นาย ธรรมรงค์กุล พวงรัตน์
46 นางสาว ธันยนันท์ สายจันทร์
47 นาย ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย
48 นาย ธีระพล บุษบา
49 นาย ธีระวัฒน์ โปรณะ
50 นาง นงค์ลักษณ์ แก่นศรียา
51 นาย นภาดร อ้นนาสา
52 นาย นวพล ศิริเคน
53 นาง น้ าทิพย์ แสงชมภู
54 นางสาว นิตยา แก้วสุวรรณ
55 นาย นิรัตน์ ทองมา
56 นาย บัญเร็ง กองมณี
57 นาง บัวไลย์ ศรีหา
58 นาง บัวไหล บุตตะเขียว
59 นาง บุผา จันทะวัน
60 นาย ปฏิพล อธิสุมงคล
61 นาย ประดิษฐ์ มนตรี
62 นาย ประยงค์ แก้วสิมมา
63 นาย ประวิทย์ วัฒนราช
64 นาง ประสิทธิ บุญป้อง
65 นาย ปรัชญา แปลงกันทา
66 นาย ปราม นามวงษ์
67 นาย ปริญญา ยะคันทะ
68 นาง ปฤษณา บุญไชยะ
69 นางสาว ปวริศา สุพรม
70 นางสาว ปวีณา แก้วเกษศรี



71 นางสาว ปาจรีย์ นนทะโคตร
72 นางสาว ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
73 นาย พรณรงค์ วรชินา
74 นาง พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
75 นางสาว พัชรี ทองอุที
76 นาย พัฒนชัย ดวงแก้ว
77 นาย พัฒนชัย ยศสุภาพ
78 นาย พิทักษ์ สุขบัว
79 นาย พิพัธน์ วังค า
80 นางสาว พุธิตา สุวรรณชัย
81 นาย ไพรวัลย์ ภูพลผัน
82 นาย ไพรวัลย์ บุตรจันทร์
83 นางสาว ภัชธีญา บุญฤทธิ์
84 นาง ภัทราพร ยะใจ
85 นาย มั่น จันทาศรี
86 นางสาว มินตรา สิริหล้า
87 นาย ยม ทองปัน้
88 นาย ยศพัทธ์ อาษานอก
89 นาย ยันต์ยนต์ โทแสง
90 นาย ยุทธพงษ์ ค าภูอ่อน
91 นาง ระยอง โสกัณทัต
92 นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสด์ิ
93 นางสาว รัชพรรณ ชีพพานิช
94 นางสาว รัตนชนก พุทธมาตย์
95 นางสาว รุ่งทิพย์ ไอยรา
96 นาย รุ่งเรือง พลเชียงสา
97 นาย ฤทธิพล ดวงศรี
98 นางสาว ลภัสรดา แก้วบุตรดี
99 นาง ล าดวน แสงสว่าง
100 นาย วชิระ สอนสุภาพ
101 นาย วรยศ วิฑูธีรศานต์
102 นาง วรรณา แก้วแกมเกษ
103 นางสาว วรานุช แสงชมภู
104 นาย วัชรพงษ์ ราคาแพง
105 นาย วัฒนา สารีสิงห์
106 นางสาว วันนา สุวรรณไกรษร



107 นางสาว วารุณี ชาภักดี
108 นาง วิเด็ด เกษเกษร
109 นางสาว วิภาวี มีภูเวียง
110 นาง วิรัตน์จิตร กุณวงศ์
111 นาง วิไลภรณ์ สีสมพร
112 นางสาว ศกุลตรา นามวงษ์
113 นาย ศราวุฒิ วังคีรี
114 นางสาว ศิริพร ศรีจันทะ
115 นางสาว ศิริลักษณ์ เอิบกิ่ง
116 นาย ศุภชัย มังดินด า
117 นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
118 นางสาว โศจิวัจน์ เสริฐศรี
119 นาย สมนึก สุวรรณผา
120 นาย สมส่วน ชุมพล
121 นาย สราวุช พลลาชม
122 นางสาว สาวิตรี แสงขาว
123 นางสาว ส าเริง อาศนะ
124 นาย สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์
125 นาง สุขสงวน จันทะวัน
126 นาย สุขสันต์ โนนทิง
127 นาย สุทัศน์ ทองโชติ
128 นางสาว สุนีนารถ พลซา
129 นางสาว สุภัตรา อุธค า
130 นางสาว สุภาพร เมืองจันทร์
131 นางสาว สุภาวดี เณรพันธุ์
132 นาย สุเมธ แก้วบุดดี
133 นาย สุเมศ มันขุนทศ
134 นาย สุรัตน์ พิมโคตร
135 นาย สุวรรณ แสงขาว
136 นาย สุวัฒน์ โนนศรี
137 นาย เสน่ห์ชาย จันทะวัน
138 นาย เสริฐสันต์ จันทะวัน
139 นาง เสาวลักษณ์ อนุยันต์
140 นาย อดิศักด์ิ อารมย์เสรี
141 นาย อดุลย์ นามวงศ์
142 นาย อดุลย์ แสงชมภู



143 นาย อติชาต พวงกันยา
144 นาย อนุสรณ์ พรหมมาศ
145 นาย อภิชา ปลัดกอง
146 นาย อภิเชษฐ์ นาเสถียร
147 นางสาว อภิญญา พิมพ์ประเสริฐ
148 นางสาว อภิฤดี จันทะเดช
149 นาง อมรรัตน์ ยางสุด
150 นาง อรทัย โนหลักหมื่น
151 นางสาว อรอุมา วงศ์กิตตะ
152 นางสาว อัญชลีพร เนื่องมัจฉา
153 นาย อัมพร ชุมพล
154 นาย อ าพล กองมณี
155 นาง อุทิศ ศรีวิเศษ
156 นาย เอกภพ สุจันทร์ศรี


