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ลําดับ ชื่อ - สกุล

1 โชติวิทย ธนนรพิพัฒน

2 ลดารัตน นามวงค

3 นางนงคลักษณ สุยะ

4 นายแดง  สุยะ

5 นางสาวนิตยา สิทธิออน

6 หวานจิต อัญชุลีมงคล

7 นางยุพาวดี ก่ําโน

8 ชุติมา แดงจินา

9 สายชล แกวกัน

10 ธชย  ตะอุด

11 ศิริกุล จันตา

12 อารีรัตน กาพยไชย

13 ยืนยง ผลเพิ่มทรัพย

14 ละออ ยะมัง

15 วิมล  ตุยทัง

16 นส ดาราณี ใจเฉียง

17 น.ส.รัตนาภรณ ตั๋นแกว

18 นายชัยวัฒน ตั๋นแกว

19 นิตยา บุญมาเรือง

20 นางสาวอุไรวรรณ ยี่หงษ

21 ทรงเกียรติ ยานิวงศ

22 นายทวีศิลป ตั๋นแกว

23 นายประวุฒิ  ชมฤทธิ์

24 นางสาวอภิชยา คําอาย

25 นางแกละ ปูมา

26 นายสุวิทย ปูมูล

27 นางคํา คําอาย

28 สุนิสา คําผุย

29 สุข ปูสา

30 สุจิน  บุญมาตา

31 ปอบปน เขียวโย

32 ณัฐพล ติ๊บใจ

33 สุธาวัลย กาพยไชย

34 โตะ  กองตา

35 นายนิคม ปาตะ

36 นางพรพิมล ปาตะ



37 เสาร สมแกว

38 ณัชพล เสารนุ

39 นวน แกวคํา

40 นางสาวกนกวรรณ เลิศฤดี

41 นายติ๊บ เสารนุ

42 นางศุทธินี จุมนะ

43 นายนิก มูลอาย

44 นายอิศ คางคีรี

45 นางอุดม โสภาพันธุ

46 ปภัสรา ปูกอน

47 แกว หลาหมอง

48 นาย บุญสม นําปุด

49 นายวิษณุ จุมนะ

50 นายภาณุวัฒน จุมนะ

51 นาง ผัด หลาใจ

52 นาย วีรพล หลาใจ

53 นายวชิระ เสารนุ

54 นายกิตติพงค ตุนธิ

55 นางสาว วันเพ็ญ เทิดนาคาญ

56 นางบุญลวน   โทะยะ

57 วิทวัท กาโมทย

58 นางสมเพชร  แกวจา

59 นายสมชาย  โทะยะ

60 ประภาพร  ชัยวงค

61 จันทรแกว ปูหลา

62 บัวแกว  จาเดือน

63 สีมา ปนจินะ

64 บุญยัง  แสงจันทร

65 นายชัย ไชยวงค

66 นางสาวสุธิตา  คําปาลี

67 นายเสวย ใจประสงค

68 เสาวรักษ  ปนอิ่น

69 สายัณห  วีระ

70 นางสาวสุภาวดี จันสีมุย

71 นายสัมภาษณ สิทธิโมง

72 นางคําเอย  รูดู

73 นางรักษ   ปุดชูมภู

74 ทองอินทร สัมฤทธิ์



75 นางคํานอย เลิศสุวรรณไพศาล

76 จีราพันธ  ตั๋นปนตา

77 นาย นิยม มูลสุข

78 น.ส. กีรติพร ปูเงิน

79 นาย สุระ หลาใบ

80 นางจันทร เปยงใจ

81 นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธาร

82 นายวินัด โลแกว

83 สาโรช ชัยทะนัน

84 ณลิตา นวลอราม

85 นาง นงคคราญ คํายา

86 นางจิระภา  อุดมณี

87 สุภาวดี ยะมัง

88 น.ส. กัญญาลักษณ อาทะ

89 นางรักษ    ปุดชุมภู

90 นายเมา ชมภูเทพ

91 นายนิกรมูลอาย

92 นายกสิณวัชร ปญญาชัย

93 นายนันทมนัส อะทะถ้ํา

94 รัตติกาล ตุนนะ

95 นายประดิษฐ...โสภาพนธุ

96 นางละไม  โสภาพันธ

97 นางอุดม..โสภาพันธ

98 นางสมใจ  ภักบุตร

99 นางสังเวียน  เรืองรัศมี

100 นายมนตรี  เรีองรัศมี

101 นางวรนารถ     เรืองรัศมี

102 นางแสงดาว คําวงษา

103 ยุพิน ใจรินทร

104 บุญศรี ใจรินทร

105 นายยงยุทธ หนูเปย

106 นางบัวผัน หนูเปย

107 นางสาว พธิดา  โขตะ

108 นายนิกร มูลอาย

109 นายรณชัย ปูปก

110 นายอํานวย  แสนจันตา

111 ปุณยาภา โจนสัน

112 เฉลิมพงษ ตาสอน



113 สุพิมพ  โจนสัน

114 ฟองนวล ไชยงาม

115 นาง โสภา อินมะณี

116 ภาณุทัต อรัญ

117 ละเอืยดปตน

118 กุลชญา  ปนจินะ

119 ลาวรรณ  ตันมูล

120 วิรุณ หลาแกว

121 นางรัตนาภรณ มอนเต

122 ศรีธัญ จันทรใจ

123 นาย จิรวัฒน ยกยอน

124 สมจิน เสนาลัย

125 รักษ ปุดชูมภู

126 นางสาวฐิติกานต โกฏิคําลือ

127 นายสุเเกว เเสงจันทร

128 นางหนอเเกว แสงจันทร

129 นายผัด สมเเกว

130 นางเกตุวดี ปูป

131 นายอานนท ปูป

132 นายวินัย เจ็ดคีรี

133 นางสาวกัลญา ปูป

134 นางสาวฐิติกา ศิริวงค

135 นายทัศนะ สัมณะ

136 นางชลธิชา ไชยแกว

137 นายทศพร กําแพงแกว

138 นางคําหนอย  สิทธิโมง

139 นางสาวบุญยวง  แกวเปย

140 นางใสคํา  แกวยศ

141 นางบัวริ่ม  สิทธิโมง

142 ประภาพร  ชัยวงค

143 นางยุพิน  ซื่อสัตย

144 นายสมบัติ  ซื่อสัตย

145 นางเบญจมาศ  แสงขัด

146 นายวิชาญ  แสงขัด


