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ลําดับ ชื่อ-สกุล

1 นางสาวสิรินดา ชมภูเทพ

2 นาย พิทักษ ผุยใจ

3 ชรินทร ประเสริฐสุข

4 ภานุพงศ  อินทรจักร

5 ศันสนีย มูลนํา

6 ปรเชษฐ  สุพลเพิ่มทรัพย

7 นางสาว สุปะรียา ธิมา

8 นายนิราช ละอองทุบ

9 ชญาณี ไชยงาม

10 นางสาวนภารัตน เดินฉาย

11 นายจิรายุทธ เดินฉาย

12 มงคล นันตะภูมิ

13 จิตตอารี  สิริใหม

14 นายอนุชา ถามัง

15 นันทิรา เดินเมือง

16 นิตยา บัวชุม

17 นาย วิรัตน จันทรศิริ

18 สหัสนัยต ตั๋นจี๋

19 ภูษิต นามวงค

20 นางสาว ภัทราภรณ จันทรศิริ

21 นางสาว จันทรา ปูดี

22 การะเกตุ    สิทธิ

23 นาง แกละ ปูดี

24 นาย หลาใจ  คํายาว

25 ชไมพร มาดวง

26 นางสาว พิน ปูดี

27 วันเพ็ญ จารี

28 นางสาวจิตรา  เขียวมัง

29 นาย ภานุวัฒน ปูดี

30 นาง แกละ  ปูดี

31 ธีรภัทร แกวเสาร

32 นางสาว จันทร ปูดี

33 นาย อดิเรก โมะแกว

34 นายทศพล  ดํายา



35 นาตาญา รัตนาพาณิชกุล

36 นาย บุณมี โมะแกว

37 กฤฎา มีสัตย

38 อานนทแนนผุย

39 นายสมบัติ มูลนํา

40 นางมุขดา มูลนํา

41 นาง ศรี ปูหลา

42 กิตติ์พิพัชญ สุดําริห

43 นาง หลา ปูหลา

44 นาย จันทร ปูหลา

45 นางสุดา สมหนู

46 นางสาวอําพร  มาคา

47 นายวิรัช  ตันใจ

48 บันออน ปูเดือน

49 นายเอกพล  ใจเลิศ

50 นายกัมปาท กาละ

51 นายณัฐพงษ  สุขตอ

52 นายเสถียร  สุดสม

53 นางสาว นฤมล ปูเขา

54 พนิดา  ปูวัน

55 กนกวรรณ ดํายา

56 ธีรภัทร  เงินหนอย

57 อดิศร  ทาคํา

58 จิราภรณ  ใจมะสิทธิ์

59 น.สจิดาภา_จันอาย

60 ธนกฤต ปนทาวงค

61 นายกัมปนาท กาละ

62 นาย ดวงจันทร  ปูคํา

63 นายอภิสิทธิ์  อนันตพิศาล

64 นางเกศินี อนันตพิศาล

65 วาสนา คําวงคษา

66 นางสาวกาญจนา เจริญวงศวาน

67 สุภาภรณ คําวงคษา

68 นางสาวเจนวจี เพิ่มอุสา

69 นายอัฑฒ จันทรนาเปง

70 นางสาวอาทิตยา ปาตะ



71 น.ส.สายทอง  ใจแดง

72 นางสาววรรณิศา หมั่นนอก

73 น.ส.ฟองจัาทร   ใจแดง

74 จักรณรินทร หมั่นนอก

75 นางสาวนอย ทรายคํา

76 นาย สิงห  หมองดอก

77 นายคําจันทร ปูสา

78 จันทรฉาย หลาหมอง

79 นายศราวุฒิ ปูสา

80 วิระวุธ ลาชัย

81 นายประสพโชค  ซอนเสน

82 เปา ผลเพิ่มทรัพย

83 ภีมพลอย กันยาคํา

84 สิริชัย คําปา

85 บัวไข สุยะ

86 อรพิน มูลอาย

87 จรัญ ไกซิง

88 จรียรัตน   บุญมาตา

89 น.ส ธนกมล ผลบุญ

90 นายกังวาน  อํานวยวิบูลย

91 น.ส พนิดา  ปูแดง

92 จริยา  ฝนอยาง

93 อดิศักดิ์  กันทะวงศ

94 กรกนก ตุยเตียม

95 ภาณุพงศ ชุมทอง

96 นาย คมกริช เปงใจ

97 สุวิมล เกตุแกว

98 นิเวศ ใหมนวล

99 สุภินันท

100 ธีรพงศ สอนณะ

101 ปฏิภาณ ใหมนวล

102 นางสาว ศศิธร ปูลาย

103 นาย บัญชา สุนทร

104 เสาวรส  สุริคํา

105 ตอง  สุริคํา

106 นาย   ภาคภูมิ    แบนถี



107 นายณัฐกานต  ชัยวงค

108 นางสาวชญานิศ เสารนุ

109 ชัยอนันต แกวใจ

110 ศรีภูมิ  ชัยทะนัน

111 สมาน มะโนปง

112 นางสาวนาริน  ไชยแกว

113 วราภรณ ตันมา

114 กรวุฒ ธรรมใจ

115 นายทัศพงศ  บุญธรรม

116 นายธนานันท  สาวงคตุย

117 อารีย  หลาใจ

118 สมหมาย   ใหมหนู

119 ชไมพร  มาดวง

120 ธนพร ชาวประจิม

121 เตชิน เสารตา

122 สัณหณัฐ  จินาตอง

123 นางสาวรสรินทร ปนแสง

124 นายจตุรงค ปญญาพฤกษ

125 น.ส  สุภาพร  ปูหลา

126 นาย ชัยยุทธ  คําผัด

127 นายไพรวิน เอียบสกุล

128 เตือนจิต จันเงิน

129 กอนดิน สุขแกว

130 นายนพดล  ศรีวิชัย

131 น.ส.เบญญทิพย ทรายคํา

132 อิงอร ยานิวงศ

133 น.ส.วิลาวัลย ทาแกว

134 นายอานนท แสงเรือง

135 ณัฐพล วงคแกว

136 ศศิธร แกวตา

137 นางยุพิน  ดวงสุพรรณ

138 นายสมยศ ดวงสุพรรณ

139 นางสาวจิราทิพย คําวงษา

140 นางบุญยวง  แกวยศ

141 นายธีรภัทร  แกวยศ

142 นางหน่ึงฤทัย วนาสนฑ



143 นายชิตพล วนาสนฑ

144 นางสุพินธ วันโย

145 นางศรีพรรณ  จินาวงค

146 นายสุทธิศักดิ์  มีมั่ง

147 นายรูดี้  โตนอน


