ลําดับ

ชื่อ-นามสุล

1

นางสาวสิรภัทร สุขประสงค

2

นางอําพร สาวิภาค

3

นางสาวกิ่งกมล พูนผล

4

นางสาวดารุณี มีสุข

5

นายปฏิวัติ นิกรพิพฒน

6

นายสันติพล พุมสุข

7

นายกิตติพัฒน ยุงเกี้ยว

8

นางสาวิตรี วาสนา

9

ด.ช.ดิฐวัฒน เทพธนู

10

นางพะเยาว คงทัพ

11

นายสุกิจ รจนศิลป

12

นายสกล มนัสบุญเพิ่มพูล

13

นายปนนวิชญ งามผองใส

14

นายอนุสนธิ์ ทวีสุข

15

นางสาวธัญญธร นอยสุวรรณ?

22

นางผัดดี กิจจคณารักษ

23

นางสาวธัญญธร นอยสุวรรณ

24

นายนิติ ผองใส

25

นายโนรี สุขสุเหิม

26

นางสุภาพ โขมพัตร

27

นายวรภพ สุรโคตร

28

นางสาวศิริรัตน ชัยแกว

29

นางสาวแอปตินา หมาดหมีน

30

นางสาวอาทิตยา มิ่งสันเทียะ

31

นายชูศักดิ์ บุรารักษ

32

นายอุทัย รัตถา

33

นายปรีชา รอดชุม

34

นางสาวกาญจนา สุขตาย

35

นางนางวันเพ็ญ ศรีคําพงศ

36

นายสุนทร วรรณโชติ

37

นางสาวกาญจนีย กองแกว

38

นางสินท ชัยยะวิริยะ

39

นางสาวศริญญา พนมวัน ณ อยุธยา

40

นางสาวศศมณฑ สาแกว

41

นางสาวธนัชชา สุขสุเหิม

42

นายธนพัฒน บัวยืน

43

นายจงรักษ สุขชวย

44

นายสมชาย สุขรุงเรือง

45

นางสาวสุรัสวดี พงษพานิช

46

นางสาววาลินี เกียรติสาร

47

นางสาวมุทิตา ภูผิวผา

48

นางรัชมาศ ฐิติรัตนอัศว

49

นายมงคล ออดกัน

50

นางวันทนา วรรณโชติ

51

นางสาวชิดชนก? วิโสจ?สงคราม?

52

นางสาวศศิศิริ สินทอง

53

นายบุญนาค พรมเพ็ชร

54

นายวสันต พรหมดีสาร

55

นายชวิศ สุรโคตร

56

นายจอน ชุมมะเริง

57

นายจิระศักดิ์ ยุงเกี้ยว

58

นางสาวณัฐยา ทายวังมี

59

นางวิไลลักษณ จิตตจุฬานนท

60

นายกิตติ?พันธ? พีรธนธรณ

61

นายชรินทร บุญเจริญ

62

นายสัญชิต ศรีสัจจัง

63

นางเสาวนีย บัวคํา

64

นายนาฮาหลี เภอเกลี้ยง

65

นางณัฐวรรณ บุญงามขํา

66

เด็กหญิงวรารินทร เเดงอรุณ

67

นางสาวศิรินญา แกวขาว

68

นางปนนภา แกวเนียม

69

นายสมคิด เริงวิจิตรา

70

นางหนูแขก เหนือทอง

71

นายสํารวม ประพัฒน

72

นายขจรยศ อินทรกุล

73

นายภาคภูมิ ปลอดฤทธิ์

74

ด.ญ.วรณัน สุวรรณโโณ

75

นายอําพล โพธิ์เกษม

76

นางสาวเพ็ญลักษณ ธาระนิธิ

77

นางชุดา สุรโคตร

78

นายสิทธิชัย ศรีขวัญแกว

79

คุณปริญญาภรณ คัมภีรภาพพัฒน

80

นายพันธกานต พิบูลเวช

81

นางสาววัลลภา เกิดวัฒนธรรม

82

นายเมธิชัย มีสา

83

ด.ช.กฤตภาส สุวรรณโณ

84

นางสาวจริญญา เขียวยศกิจ

85

นางสาววิชุดา แดนกองแกว

86

นางสาวพิชาวรรณ แยมกลัด

87

นายพรรษชนม กุตัน

88

นางสาวกนกวรรณ พุมแกว

89

นางสาวรมิดา อุณหะกะ

90

นางสาวสุภาาพร รอดศรีแปน

91

เด็กชายจิรายุ นะวาโย

92

นางสาวปรารถนา ตูดํา

93

นายพลวัต ประสมทรัพย

94

นางสาววรรณี แสงศรี

95

นายพชร บุญเจริญ

96

นางสาวกาญจนา นิยมมาก

97

นายสรนุช โพธิ์ศรี

98

นายสราวุธ นิลกําแหง

99

เรือโทธีระ ฤกษถนอม

100

นางสาวเกษแกว วรวัฒน

101

นางปนัดดา กมลบูรณ

102

นางวิน สุวรรณชาตรี

103

นายคมสัน สุขสะอาด

104

นางสาวเกษแกว วรวัฒน

105

นายชลกร ทาแกง

106

นางเกษร จันทรเต็ม

107

นางวราณี กาวิละ

108

นางสาวสุวรรณี เที่ยงกระโทก

109

นายจงรัก วรวัฒน

110

นางนพมาศ เมฆอรุโณทัย

111

นางสาวกชกร มณีกุล

112

นางจิราพร อนุมาต

113

นางสาวภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ

114

นาง ปญธิณา เหมทอง

115

นายตวงสิทธิ์ รามโยธิน

116

นางจําลอง เผือกผอง

117

นางจันทรศรี อินทา

118

ส.อ.พัลลภ พิมพสาร

119

นางสาาวรุงทิวา บุญสมบัติ

120

นางสาวพรนภา โสธนะ

121

นายปรวัฒ วัฒฒโน

122

นางบัวนํา พรมเพ็ชร

123

นางอารี กองแกว

124

นางสาวปยนุช แยมกลัด

125

นายทองใบ วรวัฒน

126

เด็กชายปองกัน เอี่ยมอ่ํา

127

นางสาวสุรางครัตน ถือทอง

128

นางอุไร เศวตศิลป?

129

นายพรพรหม อธีตนันท

130

นายธนา สิงหศิริ

131

นางเกษร วรวัฒน

132

นายสมคิด สันวันดี

133

นายวรวุฒิ เนียมนอย

134

นางสุรีพร แตมแกว

135

นางสาววลัยรัตน บุญเย็น

136

นางนงเยาว ราชโสภา

137

นายกิตติกร บุญชื่น

138

นางสาวรินทรลภัส ธนโชติชวกิตต

139

นางสาวชมอาภา โขมพัตร

140

นางสาวกนกวรรณ พุมแกว

141

นางสาวกัญกนิจ แสงเรณู

142

นายกตัญู ใจชื้น

143

นางสาวขนิษฐา ศรีประเสริฐ

144

นางกัญญารัตน บัวชื่น

145

นางสาวศุทธหทัย สินทอง

146

ด.ช.ณัฐวุฒิ ศีลพันธ

147

นายสมคิด สะเภาคํา

148

นางสาวแปงล้ํา บัวพลับ

149

นางสาวสายชล จันทรนวม

150

นางศิริมา บุหงาแดง

151

นายอุดม เมฆนคร

152

นางสาวธวัลรัตน สอนบุญเรือง

153

นายถนอม อวมสัมฤทธิ์

154

นายนิพนธ ดียิ่ง

155

นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย

156

นายอัดซือมาน มะนอ

157

นสกัลยลักษณ ปานขํา

158

นางสาวอัญญยุภา รุงเรือง

159

นายสุวาธี สุขสถิตย

160

นางนิติยาภรณ พงษพานิช

161

นางสิริภัทร วัดละเอียด

162

นายสุเทพ ทองเชื้อ

163

นางสาวนุชธิดา กฤษสุวรรณ

164

นางกันติยา ลาโอน

165

นายมูฮัมมัดซากีย? มาหมัด

166

นางสาววรรณฤดี พวงแกว

167

นางสวรรค บุงจันทร

168

0818628449จินตนา จันทรนอย

169

นางสาววราภรณ บริหาร

170

นางอรัญญา ทานธรรม

171

นายเกศ เภอเกลี้ยง

172

นางสาวผกามาศ มะโนศีลา

173

นางสาวฐิภาวรรณ ทองสราง

174

นางสาวจารุภทร บัวคํา

175

นายอายุทธ ชูแพทย

176

นางเบญจมาศ พรานประสิทธิ์

177

นางสุภาวดี จันทรสกุล

178

นางวรรษ?มน? พรหม?ออน?

179

นางสาวศิริพร ชาวไรปราณ

180

นางสุกานดา ไตรวารี

181

นางสาวขวัญตา ทับโคกสูง

182

นางสาวภูริตา ทายวังมี

183

นายสัจพงษ ชูชนม

184

นางปุณณภา แยมกลัด

185

นายสุรเชษฐ นวมนุม

186

นายอนุพงษ กองจันทรมา

187

นางสาวทวินันท พรมเพ็ชร

188

นางสาวสุดใจ สิทธิยา

189

นางดรรชณี เฉยเพ็ชร

190

นายชัยวุฒิ อินตะมูล

191

นายทศพร โชติกลอม

192

นางสุดใจ ภักดีกําจร

193

นางสาวชุลิตา เพียคํา

194

นางธัญภัทร ปวงคํา

195

นางสาวกวิสรา เทศนอย

196

นายเฉลิมชัย ธาระนิธิ

197

นางสาวบุญทอน สิทธิสังข

198

นางสาวธนกร จาตะวงษ

199

นางพรชนก เสนีวงศ ณ อยุธยา

200

นายสาธิต หวางเชื้อ

201

นางสาวนิดา ประจวบสงเคราะห

202

นางเรวดี เพชรสีดํา

203

นายมานัส พุมแกว

204

นายสราวุธ มนัสบุญเพิ่มพูล

205

นายสมภาคย กํากัดวงษ

206

นางสาวนิภาดา ตุนาค

207

นางสาวสิริลักษณ ไชยเชียง

208

นายไพโรจน เอี่ยมเอก

209

นางอําพัน มะกรูดอินทร

210

นายสมศักดิ์ จิตตจุฬานนท

211

นางสมบูรณ พลับจีน

212

นางสาวปณตพร เกาะหวาย

213

นางสาว สัจจา สิงหกลา

214

นางบุญชวย ประพัฒน

215

นางสาวสิริยากรณ เพ็งอารีย

216

นายสาธิต ทองโม

217

นางบุญเหลือ โสภา

218

นางสาววันทนีย สกุลศักดิ์

219

ดช.ปณณวัฒน เลิศโกเมนกุล

220

นายอาคม รักษยศ

221

นางโสวิชญา จาวะนา

222

นางสาวอุมา ปานแกว

223

นายนพรัตน กัณฑเจตน

224

คุณภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน

225

นายโฆษิต จงกิติวิทย

226

นางวารุณี แสนจันทร

227

นายเพิ่มศักดิ์ ทาไชย

228

นายศุภกร นอยศรี

229

ด.ญ.อมลวรรณ แสนปญญา

230

นางสาวพรแกว ใจแกว

231

นางสาวสุภาภรณ ยิ้มยอง

232

นายขจร ใบพลูทอง

233

นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธิ์

234

นายสมคิด แสนจันทร

235

นางสาวรัตนาภรณ โยทะพงษ

236

นางสาวสินีนาถ มุขอาษา

237

นายประชา เกาะหวาย

238

นายสุริยา คุมจอหอ

239

นางสาวพรศิริ คณะใหญ

240

นายออน แสนจันทร

241

นายรณกร สมัครชัย

242

นายมานพ ทวีสุข

243

เด็กหญิงอัญชิสา บุญชื่น

244

นางสาวจันทรทรา เลิศสกุลพาพร

245

นางวลัยพรรณ เพชรแสวง

246

นางสาวสมปอง พญารัง

247

นายทรงพล สุวรรณชาตรี

248

นางสาวดวงฤทัย แชมชื่น

249

นางลัดดา สุขสุเหิม

250

นางสาวบุญชู สระสวย

251

นางสาววรรณี เกศแกวโกสุม

252

นายสัญชัย นิลนอย

253

นางสาวปยพัชร รัศมี

254

นางยุพิน เกาะหวาย

255

นายสมพร โขมพัตร

256

นางสาวณัชกานต พราวศรี

257

นางจํานงค คุมหรั่ง

258

นายกตัญู ใจชื้น

259

นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ

260

นางสาวอุษา สุวรพันธ

261

นายคมสัน แจมแจง

262

นางสาวแกวตา บานจันทร

263

นางสุนิศา คําเครือ

264

นายจักรี รอดรมย

265

นางสมาน แสงสุข

266

นางสมศรี หรั่งเล็ก

267

ด.ช.นภัทร แดงเหลือ

268

นายธนาธิป ทองศิริ

269

นางธัณญาภรณ จําปาบุญ

270

นายกําธร พงศสุทธิยากร

271

นางพวย แสงจันทร

272

นางพรทิพา วงษจีน

273

นายภานุวัฒน ธนาเลิศสมบูรณ

274

นางสาวพัชรธนัน พิรพัฒนธนกร

275

นายสุรัตน ทนทอง

276

นายสมศักดิ์ แสงจันทร

277

นางสาวมณีรัตน ธนบัตร

278

นางสาวกัญญาวีร เภอเกลี้ยง

279

นางนางละออง สมชัย

280

นายสิงใจ รมปาตัน

281

นางภาผลอินทร วีระดํารงพันธุ

282

นางสาวปฏิญญา แสงจันทร

283

นางสาวธัญวรัตน มณีพรพล

284

นางปริศนา นอยผา

285

นางสาวรําไพ แสงจันทร

286

นางสาวรุจาวรรณ ทายวังมี

287

นายอุชิล สุละสาย

288

ด.ช.ธีระยุทธ จําปาบุญ

289

นายปริญญา เพ็ชรแกว

290

นางสาวพัชราภรณ คงตุก

291

นางสาวชัชนันท บวรนิรมาณ

292

นางจริญ พุมแกว

293

นายสุพิศ จงเทพ

294

นางสุภาพร ไชยเทพ

295

นางสาวจริยา เทศวัง

296

นางพัชรวีณ เจริญรัตน

297

นางสาวพุทธรักษ อะทาลาน

298

นายศิรชัช พราวศรี

299

นางสาวเฉลิมขวัญ เหรียญวิจิตร

300

ชายรัตนตรัย ครึกครื้นจิตร

301

นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง

302

นางสาวอนุรัตน ผยองศัก

303

นายธนดล แยมกลัด

304

นายกนก ตราชู

305

นายชาญยุทธ แกวลวน

306

นางสาวรพีพรรณ กุยคํา

307

นายชาคริต จันลาศรี

308

นายโอภาส ชิโนภาษ

309

นายเทิดทูล ญาณกิตติ์กูร

310

นายสําราญ ประพัฒน

311

นางสาววรรณพร ปตานุวัฒน

312

นางพีรนุช แกวมณี

313

นางสาวเมษา แสงจันทร

314

นางถนอม วีระดํารงพันธุ

315

นางสาวอธิภรณ เทพสิทธิ์

316

นายสุทัศน นิลกําแหง

317

นางทิพวรรณ เปรมใจ

318

นางเนตรนภา เกตุพันธุ

319

นายอาทิตย ยะสาธะโร

320

นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง

321

นางสาวณัฐชยา บุรารักษ

322

นายพิบูลย ภูผา

323

นางสาวเลิศลักษณ อยูปรางคทอง

324

นางสาวสุรีรัตน ชัยฤกษ

325

นางสุมณฑา สมอนาค

326

นางบุญชู ยอดเมือง

327

นายสาธิต นะวาโย

328

นางสาวศิริพร แกวเสนา

329

นายวิทิต ศันสนียพันธุ

330

นางสาวโฉมฉาย นพรัมย

331

นายสัมพันธ วีระดํารงพันธุ

332

นางสาววรรณพร ปตานุวัฒน

333

นายวรา วรแสน

334

นางสาวสุดารัตน เกาแสน

335

นางสาาวมณนภา ประจวบกลาง

336

นางสาวสวลี ทองคํา

337

เด็กหญิงธัญพร ชูแพทย

338

นายเคือง พญารัง

339

นางมาริสา เทศนอย

340

นางสาวจันทนา คติสิทธิกานต

341

นางสาวรัตติยา ผึ่งผาย

342

นางสาวนงชนก ไชยคําภา

343

นางไลย แสงสุข

344

นางจรรยารัตน จุยกระยาง

345

นางสาวเขมจิรา ทองสิงห

346

นายจักรกฤษณ น้ําทรง

347

นางสาวระพีพร ตะระสุภณ

348

นางสาวสุพัตรา มะ

349

นางอรสา ธิติทรัพยอุดม

350

นางสาวฑัณฑิกา จันทเขต

351

นายชํานาญ มีสมมนต

352

นางสาวภัสรินทร ชอุม

353

เด็กชายดิฐวัฒน มณีพรพล

354

นางวรรณา ธัญญะ

355

นายสมยศ ภูแขวงแสง

356

นางเฉิดโฉม เหรียญวิจิตร

357

นางศุภวรรณ ศุขกสิกร

358

นางอรุณ โชติกลอม

359

นางสาวอัจฉรา บัวชื่น

360

นางสาวพรรุง เอกมโนชัย

361

นายลัด ทิวาวงษ

362

นายสมหมาย สุวรพันธ

363

นายอุดมศักดิ์ พิพัฒนวรสกุล

364

นายจรัญ นอยจั่น

365

นางสาววรรณชนก อริยะวงศ

366

นางสาวธัญจิรา พึ่งภักดิ์

367

นางสมพิศ สุขรุงเรือง

368

นางสมพร สุภาการ

369

นางสาวกรวรา ขลิบนิล

370

นายณัชโชติ เหมทอง

371

นายกิตติ สุวรรณโณ

372

นายสหศวรรษ นุสธรรม

373

นางสาวสุภาพร คุมดวง

374

นางสาวกมลพรรณ โพธิ์จันทร

375

นายประสิทธิชัย แกวพิชัย

376

นายตติยะ พุมแกว

377

นายทองอินทร อรสุรินทร

378

นางสาวณฐวรรณ กําเนิดกาญจน

379

นายสุทธิพัฒน มาศรัตน

380

นางสาวญาณิศา สุรินทรมพู

381

นายธวัชชัย ไตรวารี

382

นายสิรวิชญ ลาลัย

383

นางพรกมล อธีตนันท

384

นางสาวรักษิตา ปานทุง

385

นางสาวเกษรินทร คําพฤกษ

386

นายฐานพัฒน ปนทอง

387

นางโชติกา ศรียา

388

นางสาวสุพิศ จินาทิตย

389

นางสาวบุญมี วงคแกวมูล

390

นายจัย คนที

391

นางสาววิรัชยาพร ถิ่นแปลง

392

นางสาวยุวดี ดานกระโทก

393

นางหะลิเหมาะ เภอเกลี้ยง

394

นางนันทณัชฐา จตุรงคพรเลิศ

395

ด.ญ.วชิรญาณ แกวมูล

396

นายโสภณ นาคปน

397

นายศตวรรษ แปะโพระ

398

นายรังสรรค รามโยธิน

399

นางสาวทวีพร ชัยชมภู

400

นางพรพิมล ตะระสุภณ

401

นายณรงค กัญญาเงิน

402

นางดวงใจ ปนตาเชื้อ

403

ด.ช.ปณชพัฒน สังขรัตนพันธุ

404

นางสาวสุดาทิพย ทองดี

405

นายฐานันดร สงขํา

406

นางสาวกรรณิกา วันจีน

407

นายมณฑล เพ็งอารีย

408

นางดอกไม ภูหัดธรรม

409

นางอําพรรณ เปลี่ยนแปลก

410

นางสาวนภาภรณ ตรียะประเสริฐพร

411

นางจิราวรรณ ลาดนาเลา

412

นายปตินันทร ทายวังมี

413

นางสาวโกสุม ผลภาษี

414

นางสาวสุนัน นวลมิ่ง

415

เด็กชายสิริราช ยานะ

416

นายอุเทน ศรีสมุทร

417

นางสาวดวงจันทร รัศมี

418

นางสาวอรชา ผาคํา

419

นายปภาณ ชวยคุมภัย

420

นายวีระพงษ แดงเหลือ

421

นายสุพจน สุกลแกว

422

นางกิ๋ว รมปาตัน

423

นางจีรวรรณ ชูเเพทย

424

นางหนูเสริม หลอดศิลป

425

นางสาวศศิธร ภูขํา

426

นางรัตนา สิงหทอง

427

นาวประไพ ชักนําสุขพันธ

428

นางกมลวรรธน ทรัพยพวง

429

นายคนึง ศุขกสิกร

430

นางศรีนวล ประสมทรัพย

431

นางสาวธัญลักษณ จุลละศร

432

นายปราโมท สุขมั่น

433

นางสาวขนิษฐา ทานธรรม

434

นายอารี บินบือราเฮง

435

นางสาวชุติณัชชา ชินตะวงษ

436

นางประเทือง ปานทุง

437

ด.ญ.ซาวานีย เบญอิสรา

438

นายเกษม บุญพรอย

439

นายบุญธรรม ราชโสภา

440

นางสาวคนึงนิจ ศรีประเสริฐ

441

นายเอกรินทร พินเดช

442

นางเทวา สุขะหา

443

นางสาวนินทริกา ทิพยเจริญ

444

นายสุนัย เลาะหนอง

445

นางสาวนางแสงสุนีย กฤษสุวรรณ

446

นางสาวชิดชนก ออนเกลี้ยง

447

นางจิราภรณ สุวรรณชาตรี

448

นายชัยณรงค พรดรกอ

449

นางละเอียด หอยยี่ภู

450

นางสาวธนาภา ลายกลาง

451

นางสาวสายชล เกสรดอกไม

452

เด็กชายสุดเขต สุวรพันธ

453

นายเสถียร เกษสถิตย

454

นางสาวมาลินี อมสารา

455

นายกฤษกร ทับปญญา

456

นางสาาวปรารถนา หมื่นกิจ

457

นางสาวอุทุมภรณ ชูศิริ

458

นายจําเริญ ธัญญะ

459

นางทองแถม กาญจนดุล

460

นายศรัณยพงษ เล็บขาว

461

นายปณิธาน พราวศรี

462

นายเฉลิมพล ทวีสุข

463

นายสมบูรณ ไชยคําภา

464

นางสาวอังคริสา กุลวีรลักษณ

465

เด็กหญิงธนภัทร แกวขาว

466

นางสาววรางคณา ทวนทอง

467

นางสาวทิยาพร ใจใหญ

468

นายวรุตม จิตตจุฬานนท

469

นายนนทปวิธ คงทองคํา

470

นางสาวนันทิชา ชลสงคราม

471

นายสุริยา เภอเกลี้ยง

472

คุณกุสุมาลย วันดี

473

นางประจวบ ตูดํา

474

นางสาวมยุรี ธรรมานุสาร

475

นายสุพจน เล็กใบ

476

นายปฏิภาณ สักลอ

477

นางอุบล เบาทอง

478

นางสาวสุพัตรา สุวะรักษ

479

นางยุวธิดา เดชชู

480

นางสาวสุภาพ คลังพลอย

481

นายสกุล คงเจริญ

482

นางนภา อธีตนันท

483

นายธนากร แกวเปย

484

นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงศ

485

นางเจนจิรา แสงเอียด

486

นางสาวฉันทําพิชญา ผสมวงศ

487

นางสาวศิริทิพย รัตนะ

488

เด็กหญิงทิฆัมพร ภิรมยทอง

489

นางสาวปรียาภรณ ตรัสนิ่ม

490

นายสมพงษ จําเริญดี

491

นายธนกฤต วงศชนะ

492

นางสาวพนาวัลย คงทัพ

493

นางสมพร ตั้งพานิชวงศ

494

นางมาลี ชาวไรออย

495

นางสาวเกศสินี ไกรสันเทียะ

496

นายสุทธิชา สุภาการ

497

นายดํารงเกียรติ ศรีสงคราม

498

นายวีระวัฒน วันจีน

499

นางสาวพรทิพย ชูเเพทย

500

นายศักดา นอยมูสิก

501

นางผองศรี ศรีสุทธา

502

นายภูวเนตร จันทรเต็ม

503

นายปญญพงษ สงพะโยม

504

นางกัลยา วุฒิสินธ

505

นายชูโชค เกิดชูวงศ

506

นายสุวิทย พรรณ??รัุ�ตน?

507

นางมารศรี สุธานิธิ

508

นางธนะร ยอดบุรุษ

509

นางสาวนางสาวสุจิตรา วงศดวง

510

นางณัฏฐฑิกาณฑ โสภณหทัยกุล

511

นางสาวพจมาลย พีระชัยรัตน

512

นางสาวฐานิตา บัวขาว

513

นางสาวอาทิตยา พิพิธกุล

514

นางสาวธิดารัตน แกวเสนา

515

นางเจริญ พิมพสอ

516

นางสาวเจนตา แซเฮง

517

นางพยอม อยูคง

518

นางสาวเกศกนก เหมือนหนู

519

นางสาวธนภรณ ศรีภูธร

520

นางจําเนียร แสงปาน

521

เด็กชายรัชพล สุขแสวง

522

นายวิทยา หรรษา

523

นางวัลย นะวาโย

524

นางสาวสิริลักษณ ทะระถา

525

นายวิทยา กองวงศา

526

นายจิรภัทร จันทรสอน

527

นายฤชานนท ผลกลา

528

ดช.ณรัญเดช เรื่องศรี

529

นางกองแกว พุมโกมุท

530

นางจริยา โปรงใจ

531

นางสุดาพร แพรดํา

532

นางสาวฑิฆัมพร กิจจาหาญ

533

นางวันวิสาข บุญชู

534

นางธนาภา พราวศรี

535

นางสาวจรัลพร วัฒนสิงหะ

536

นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ

537

นางสาวพัชรี คงรักษา

538

เด็กหญิงชญานิศ นุสธรม

539

นางสาววัชรีพรรณ กุศลการณ

540

นางสาวพรสินี หลอดศิลป

541

นายอามาน แวมะ

542

นายปภาณ ชวยคุมภัย

543

นายเวทย ทิมงาม

544

นางรุจิรา ศีษะภูมิ

545

นายบัญชา เภอเกลี้ยง

546

นางสาวณัฐชา สังวรกาณจน

547

นายปยะพงศ หอยยี่ภู

548

นางปทมา รัตนอําภา

549

นางสาวสุรีรัตน ศรีจันทร

550

ด.ช.ภากร สุขแกว

551

นายประสิทธิ์ อยูดี

552

นางสวาพีรญา ศรีทองแท

553

นางสาวสุกานดา อันชํานาญ

554

น.ส.นิภา โพธิบุบผา

555

นางนอย คงทรัพย

556

เด็กชาย พัชรพร รัตนไตร

557

นายพรชัย เพ็ชรทวีพรเดช

558

นางพิกุล นิยมมาก

559

นางสาวสุชัญญญา รักษา

560

นายอภิวัฒน ปานทุง

561

นางเครือวรรณ นาคบัลลังก

562

นางสาวภัสรชิดา เกียรติวิศาลศรี

563

นางเปรมฤดี ดิษฐปญญา

564

นางสาวสุมิตรา จันทรนาค

565

นางสาววรานันท จิตตจุฬานนท

566

นางสาวอาภา จําเริญดี

567

นางอัญชัญ บุรพจิตร

568

นายสุรพล อินทรนอย

569

นางสาวกาญจนา แซลี้

570

นางสาวพิไลวรรณ ดวงมา

571

นางสาวนฤดี ภูขํา

572

นางเชื่อม บุญญะวัตร

573

นางสาวจุฑามาศ เข็มเพชร

574

นางสาวอุทุมพร ชมโฉม

575

นายเลิศ ชาญแท

576

นางสมพิศ ศุขกสิกร

577

นายสมพงษ พลวิชัย

578

นางดรรชณี เฉยเพ็ชร

579

นายกันตศักดิ์ ทรัพยพวง

580

นายสิทธิชัย จิวสุวรรณ

581

วาที่รอยตรีพรพศุตม ธิติทรัพยอุดม

582

นางบัวลอย ใจใหญ

583

นางสาววิราวรรณ โชคอํานวยเจริญ

584

นางสาวสุริยนิภา วงศวาท

585

นายทนงศักดิ์ ลือชัย

586

นางสวนุช คงเจริญ

587

นายนิมิตร มงคลทอง

588

นางสาาวตุกตา ประสพคํา

589

นายยศพนธ รักเชื้อ

590

นางสาวทิพรัตน คงกระพันธ

591

นางสาวประสาร ศรีมาฤทธิ์

592

นายบุญสง แกวขาว

593

ด.ญ.พิมพภัทรา ธัญญะ

594

นางสาวสิริมงคล กุตัน

595

นางสาววันศิตา แสงศิลา

596

นางสาวณัฐณิชา สุวรรณโณ

597

นางสาววีรียา วิทยะ

598

นางสาวประภาสิริ แจมนิลพิพัฒน

599

เด็กชายสิรวิชญ พวงสังวาลย

600

นายบวบ กุลอินทร

601

นางสมถวิล ทวีสุข

602

นายทวีวัฒน ศรีคํามา

603

นางสาวณัฐชยา กายา

604

นายปยวัฒน หัตถินาท

605

นายประครอง เบาทอง

606

นายจักรพงษ อําพันธุ

607

นายสมพาน ดีลุนชัย

608

นางสาวศริญญา นาคะวัจนะ

609

เด็กชาย ภูวเดช รัตนไตร

610

นายนพเวช แซกือ

611

นางมาริน โพธิบุบผา

612

นางสาวสุภาพร ฉาบเพ็ชร

613

นางสาวสุธิดา ติดเหล็ง

614

นางสาวศุภาภรณ สุขษา

615

นางสาวรุงทิพย พนมเขต

616

นายจันทร ยะใจหมั้น

617

นายสมชัย ดวงดี

618

นายไพรินทร เเดงอรุณ

619

นางเทพิน ชลิตตานนท

620

นางสําเนียง ญาติมิ

621

นายวิทยา อาวุธเพชร

622

นายธีรพงศ บุญเกื้อ

623

นางสาวบุบผา สุขขํา

624

นางสาวทัศนาพร คลังพลอย

625

นางวารี ฟองสมุทร

626

ด.ญ.กชพร สุขแสวง

627

เด็กชายเกียรติภูมิ ไชยคําภา

628

นายเรืองฤทธิ์ เผือกผอง

629

นางสาว นุศรา หลมศรี

630

นายสันติชัย แกวเสนา

631

นางสาวพรรณวดี ลาดเลาดี

632

นางละเมียด ไทยประเสริฐ

633

นายจักรกริช นาควิโรจน

634

นางสาวธัญญพร โตบุญมา

635

นายประเวช นาคบัลลังก

636

นายสุภัทรชัย นุมฤทธิ์

637

นางทองจันทร สิทธินอย

638

เด็กหญิงชนกนันท เครือจันทร

639

นายชานนท พันธุยา

640

นางอรสา นาระกันทา

641

นางสาววันทนา สังขรัตนพันธุ

642

นายอําพี เหมแหวน

643

นางศุภกานต ถนอมพงษ

644

นายถาวร พลวิชัย

645

นางสมศรี ศรีฟก

646

นางอารีย ทิมงาม

647

นางสาวจินดารัตน ยินดี

648

นายลิขิต หลอดศิลป

649

นางสาวกมลชนก ทองดี

650

นางสาวสุภาพร คําแพงศรี

651

นางธิติมา วรรณอุน

652

นางสุดาพร ไทยเทวรักษ

653

นางใกลรง หงสแปลง

654

นายอภิชัย หาญปะโคน

655

นายธนนท เหมทอง

656

นายวินัย เรืองหิรัญ

657

นายสุพจน เล็กใบ

658

นางสาวปลาย พานุรักษ

659

นางลําดวน แสงมณี

660

นางสาวชุติมา การกลา

661

นายเกษม ฐิติรัตนอัศว

662

นางสาวปยนุช? อ่ําโต

663

เด็กหญิงเบญญาภา พวงสังวาลย

664

นางสาวเยาวลักษณ ชมโฉม

665

นางสาวบังอร มิ่งมาศ

666

นางโกเมศ กุลอินทร

667

นางอรวรรณ สุภาพพรอม

668

น.ส.กชกร มณีกุล

669

นายสราวุธ มาศรัตน

670

นายปภาณ ชวยคุมภัย

671

นายศุภชัย นิยมมาก

672

นายอดุลย นิ่มมา

673

นางเนตรทราย ขําพล

674

นางสาววรรณวิภางค ดิษาภิรมย

675

นายโกศล ทั่งเหล็ก

676

นางจันทรศรี นนทนาคร

677

นางสาวกนิฐา อยูปาน

678

นายจันทรเพ็ญ วิชาราช

679

นายนฤเบศร พุกเขียว

680

นางสีไพล ปลองสีทอง

681

นายสิทธิเดช นีฤนารถ

682

นายอวสร ขวัญเมือง

683

นางสาวปทิตตา ทองดี

684

นายพงศสิน ปานทุง

685

นายสันติ สุขสําราญ

686

นางนงลักษณ ครุธมีชัย

687

นางยานี กลิ่นเจริญ

688

นางสาวธนสร มิสุด

689

นางอังคณา ลาดเลาดี

690

นางสาวขณิกพรรษ บุญมาสืบ

691

นายสูตธิพงษ พิมพสอ

692

นางสาวสุภาพร เย็นระยับ

693

เด็กหญิงเขมจิรา ภูขํา

694

นายสุนทร พงศสุทธิยากร

695

นายสมพงษ สิทธินอย

696

นายชัยณรงค คลองวาณิชย

697

ด.ญ.จันทรนภา กมลบูรณ

698

นายเทห คนเที่ยง

699

นายสรวิชญ บุญชู

700

นางศิริพร พาสวัสดิ์

701

นายธรรมนูญ เธียรศุภรพงษ

702

นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี

703

นางสาววนิดา มาไกล

704

นายอิศรา ศรีสุธรรม

705

นายดาววุฒิ แสนแกว

706

นางตุ รัตนนอย

707

นายพีรภัทร นาระกันทา

708

นางสาวรัตติยา อยูเย็น

709

นายสุจิต โคตรธนู

710

นางสังวรญ ไทยยันโต

711

นางณภัทร รวยบุญสง

712

นายถนอม นนทนาคร

713

นายชาญณรงค คงสวัสดิ์

714

นายพนัสชัย ชาวหวายสอ

715

นางทิพวิมล จั่นขาว

716

นายวัชรินทร แกวพูลทรัพย

717

นายสุกฤษฎิ์ พลวิชัย

718

นางศิริประภา ภูผา

719

นางรุงทิวา อัมพรศักดิ์

720

นางสาวปยะพร กลิ่นคุม

721

นางสาวอารินทรทิพย ธรรมารักษ

722

นายเอกลักษณ ใจใหญ

723

นางสาวนันทพร ดวงอุทัย

724

นางสาวลักษณพร เครือจันทร

725

นายโชติวัฒน เผาพวง

726

นางทวี นิลนนทเนตร

727

นางจรรยา เรืองหิรัญ

728

นายจิรายุทธ สุมังสะ

729

นายสมาน ขวัญเมือง

730

เด็กหญิงพัดมุก อุคํา

731

นางสาวโสภา จัมปะโสม

732

นางสาววลัยลักษณ ศุขกสิกร

733

นางสาวอังคริสา กุลวีรลักษณ

734

นางสาวจุฑาทิพย พรมสละ

735

นายจรูญ พลายดวง

736

นางสาวจารุวรรณ คงวัดใหม

737

นางบัวลอย ทับโคกสูง

738

นายมานพ พลายแสง

739

นางภัทรจิตร ประสิทธิเวช

740

วาที่รอยโทบุญศรี วรรธนะพงษ

741

นายเจษฎา อนุวงศนวรัตน

742

นายเขมินท เปาทอง

743

นางสาววราภรณ แกวเกตุ

744

นางปราณี ปฏิภาณญาณกิตติ

745

นางวรรณยุรี เกษสถิตย

746

นางสาว หนอย ศรีมาฤทธิ์

747

นางพรรณี ทองดี

748

นางนาตยา พรมมิ

749

นายพงษศักดิ์ จันทรแหล

750

นายชนาธิป นันตะเวช

751

นายสุชิน ออนวิมล

752

นางลี่ สงพะโยม

753

นางสาวสินใจ สายสุข

754

นางสาวปรัญณา นาเสงี่ยม

755

นายวายุ จันทรเต็ม

756

นายณัฐพล เข็มกลัด

757

นายพลวัฒน สิทธินอย

758

นางสาวอาภารัตน ดลประชา

759

นายพรชัย นาระกันทา

760

นางชุติกาญจน โพธิ์ศรี

761

นางประดับ สัญชะนะ

762

นางพรทิพย เกิดแยม

763

นางอาภากร อิ่มอารมณ

764

นายภากร โดมขุนทด

765

นายธนชัย อุตมัง

766

นางสาววริญา กรรณลา

767

นางสําเรียง จิตจํานงค

768

นายธนกิตต ศรีทองแท

769

นายสมเกียรติ โรจนกฤตยากรณ

770

นางสาวเขมณัฏฐ โดมขุนทด

771

นางสาว?นิตยา ปลื้มจิต

772

นายเจริญ ใจหงอก

773

นางสาวเครือวัลย เรืองเกษม

774

นางรุงนภา ทองศิริ

775

นายอํานาจ ถี่ถวน

776

นางสาวพัชรี ยูงทอง

777

นางจรินพร กอบเขตกรรม

778

นางสาวเอื้อมพร ศิริรักษ

779

นายวิศรุต ชาวนายก

780

นายสุเมธ พรหมมา

781

ด.ญ.ธัญจิรา สุขเนาวรัตน

782

นางแนงนอย ฤกษถนอม

783

นางสาวนาคนภา เหลาตน

784

นางสาวรุงฤดี วัธนแพทย

785

นายสมคิด ตั้งฝาย

786

นางอําพร ขวัญเมือง

787

นายเกษม บุญพรอย

788

นางสาวจิตรลัดดา เพชรปลอด

789

นางอําพัน ใจฟู

790

นางสาวศรัญญา ไทยยันโต

791

นางสาวกาญจนา สงพะโยม

792

นายธนากร เหมทอง

793

นางสาวศรัณยภัทร ศศิภัทรชัย

794

นางสุกันยา เกียรติ

795

นายสวัสดิ์ ศรีฟก

796

นายวัชรพงษ ปญญามี

797

นายอนุรักษ มีจิตต

798

นางยุพเรศ ติยัพเสน

799

นายสมยศ มั่นทรัพย

800

นางสาวสุวนันท พุกเที่ยง

801

นางสาววราภรณ ทองหอม

802

นางสาวสุรีรัตน ชมใจเพชร

803

นายปารเมศ สุขะหา

804

นายนวนิช ชมโฉม

805

นางสุภาพ ยิ้มกริ่ม

806

นายพร ยิ้มยอง

807

นายศวร เหมมาลา

808

นายทวี บุญสราง

809

นายสมชาติ ศาสตรเวช

810

นางสาวสุภา นะวาโย

811

นางสาววรัญญา แกวฤทธิ์

812

นางสาวนภาพร ประกายศรีโรจน

813

นางพรทิพย โดมขุนทด

814

นายทรงพล ขําพล

815

นางสุจิตรา เเตงเจริญ

816

นายบรรจง ทับโคกสุง

817

นางสาวเบญจพร ลีวรรณกิตติกุล

818

นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์

819

นางสาวนิอร มะอาลา

820

น.ส.ชํานาญ ฤกษดี

821

นางสาวธัญภรณ เครือจันทร

822

นางสาวมาลัยวัลย สิ้นภัย

823

นายศักรินทร ประทีป ณ ถลาง

824

นางสาววีนัส เรืองหิรัญ

825

นายชูชาติ ปลอดฤทธิ์

826

นางสาวศศิวิมล โคตรธนู

827

นายโฉม นิลนนทเนตร

828

นายอุดร ใจใหญ

829

นายสุนทร วรผล

830

ด.ช.ณัฐภาคย พลายดวง

831

นางสาววาสินี วังกาวรรณ

832

นายอิศรา วัฒนา

833

นางสาวธัญวลัย แสนปญญา

834

ด.ช.ภูริพัฒน สิทธินอย

835

นายสัจจา อารีเอื้อ

836

ด.ญ.พิมพมาดา เกษมวิชัยวัฒน

837

นายปญญพงษ สงพะโยม

838

นางปยะฉัตร เนียมสําโรง

839

นางสาวสุรางครัตน วรีวงศ

840

นายศุภกร ชาวเขาเวียง

841

นายชาญณรงค สุภาพพรอม

842

นายสงกรานต แกนแกว

843

นางสาวอุไรวรรณ? ตั้งพานิชวงศ

844

นายอาจินต นีละเสวี

845

นายวิชัย หงสสุข

846

นายศุภชัย ทองศิริ

847

นางสาวเพลินพิศ ยิ้มกริ่ม

848

นางลัดดา ปญญามี

849

นางสาวสายฝน ศรีสวัสดิ์

850

นางสาวธีรารัตน บุตรทอง

851

นางสาวอระดา แสงสีออน

852

นางพรรณทิพา สุขธรรม

853

นางทองสุข ชมโฉม

854

นางสาวอัญชนา ชูกลิ่น

855

นายศวัส ศรุติวาทดาร

856

นายอนุชาติ ภิรมยทอง

857

นายมงคล ดงงาม

858

นางกฤษณา เจริญหุน

859

นางสาวเอมอร ดีสุน

860

นางสาวกัญญาพัชร เชิดชูศักดิ์

861

นางวรรณา โดมขุนทด

862

นายประพัทธ ผองสวัสดิ์

863

นายณัฐวุฒิ ไทยหนุม

864

นายธีรยุทธ รัตนามาศ

865

ด.ช.นิรัช อนุวงศนวรัตน

866

นายคมสัน ลาเลิศ

867

นางสุภาภรณ ผาพันธุ

868

นางสาวภณิดา สันติวงษ

869

นายโกวิ จวนวันเพ็ญ

870

นายประหยัด เสียพลี

871

นางจิตรา บุญรอด

872

นางสาวพาสินี ณ ปอมเพ็ชร

873

นางน้ําฝน อังคสิงห

874

นายชัชวาลย พรรณุรัตน

875

นางฤทัย อุคํา

876

นายทศพล จันทวดีทิพย

877

นางนิตยา ศาสตรเวช

878

นายฉัตรชัย กาฬภักดี

879

นายอิศรา อบทอง

880

นางสาว มาลัยวัลย สิ้นภัย

881

นาสพรพรหม ทหารเพรียง

882

นายบรรพรต กลิ่นเกษร

883

นายภูวเณศวร สนธิศรี

884

นางสาวรําพึง ปราบหงส

885

เด็กหญิงจิรัชญา คงทรัพย

886

นายติวานนท รัตนพันธ

887

นางทองใบ รุจิณรงค

888

นายดนัย ทาเหล็ก

889

นางสาวพัชรินทร ชองฉิมพลี

890

นายนภณต สุขสาคร

891

นายธีรยุทธ ทับโคกสุง

892

นางสาวอิงลดา เจริญหุน

893

นางสาวฉันทนา บุญสะสาด

894

นางสาวจรรยา ดอกพรม

895

นายวิทยา สุภาวรรณ

896

นายณัฐพล ไชยดวง

897

นายประสิทธิ์ ถนอมพันธุ

898

นายบุญญวัฒน ธรรมรักษ

899

นางสาวเพลินใจ ยิ้มกริ่ม

900

นายวิไล สมชัย

901

นายศุภวิชย ฐิติรัตนอัศว

902

เด็กชายปวีร เลิศเกียรติรัชตะ

903

ด.ญ.ณิศวรา รอดบุญลือ (เหมยหลิน)

904

นางภิรมย ศิริพรโณ

905

นางสาวนิตยา แซอุง

906

ด.ญ.พิมพรตา เกษมวิชัยวัฒน

907

นางสาวมธุรส สิริโรจน

908

นายทรงสิทธิ์ สีพา

909

นางวรรณี ภิรมยทอง

910

นางสาวฐิติมา เพ็งชุม

911

นางสาวอตินุช ฉ่ําทรัพย

912

นายอภัย บุญอภัย

913

นายอัฐชัย ดีทะเนตร

914

นางสุรีย นุกิจ

915

นาวสาวลลิตา ภูขํา

916

นางสาวอรสา จําปาหอม

917

นางสาวชนมนิภา สุภาพพรอม

918

นายแวอาแซ เจะสุ

919

นางอรพิน ชุติชัย

920

นางพลอย พยุง

921

ด.ญ.ณัฏฐณิชา โตะยาเล

922

เด็กหญิงชุตินันท อนุสนธิ์

923

นายสุรัตน ตะโกเตี้ย

924

นางสาวนิอร มะอาลา

925

นางสาวพรศรี วรมหัทธนกุล

926

นายปณฑณพชญ เชาวโคกสูง

927

ด.ช.บัญญวัต อนุวงศนวรัตน

928

นางภัชรี เกตุเกลี้ยง

929

นายนายภาณุวิชญ? เทพนอก

930

นายวิทิต เดชพิทยานันท

931

นายจักรกริจ คงทรัพย

932

นายเทิดเกียรติ ควรหัตถ

933

นายภควัต สังวาลนุช

934

นางสาวสุธาดา อิวอนันต

935

นางสาว แปร สิ้นภัย

936

นางสาวเนตรชนก กลิ่นเกษร

937

นางสาววรรณวิภา มาไพศาลทรัพย

938

นางสุดใจ นนทบุตร

939

นางสาวเสาวลักษณ วงษไล

940

นายถิระศักดิ์ ทองศิริ

941

นางวารีพร มนทรัพย

942

นายสมาน พลชํานิ

943

นายณัฐวุฒิ คําเหล็ก

944

ด.ช.? วรพล บุเงิน

945

นางสมสิริ อินทรสุข

946

นายกิตติ์อนันต รุจิณรงค

947

นางสาวจารุณีย ไชยสุวรรณ

948

นายจารึก? ศรี?สุทธิ?รักษ?

949

นางมาลัย ดีทะเล

950

นางวันดี อินทรเทียม

951

นายประหยัด เนียมนาค

952

นายคนัง โกศล

953

นานสมภพ มรกตคันโธ

954

นางเกตุลดา สนธิศรี

955

นายสราวุธ พรมแกว

956

นางสาวพนิดา บัวชุม

957

นางสาววิลาวัลย แหงธรรม

958

นางสาวทิลาวัลย ฝอยถาวร

959

นางสาวสุรีพร หนูบานเกาะ

960

นายวิเชียร กลิ่นโพธิ์กลับ

961

นายฉัตรชัย ชูเชิด

962

นางชธิดา พุทธมา

963

นางสาวจิราพร ขําพล

964

นายนพคุณ บุญเส็ง

965

นายชัยรัตน พัศโน

966

น.ส.วลัยพร ชัยเดชา

967

นางสาวปฐสรณ เครือจันทร

968

นายฤทธิชัย ขุนศรีจันทร

969

นายศักดิ์ชัย ภิรมยทอง

970

ด.ช.ชาญชนม สุภาพพรอม

971

นางศิวพร ภมรประวัติ

972

นางสาวศิริวรรณ สรอยสุวรรณ

973

นางสุดา บุญสุขโข

974

นายจรัล วงษตาคํา

975

นางสาวคัมภิรดา ลีลานนท

976

นายประโยก กุลเจริญ

977

นางสาววสุนทรา บุญชู

978

นางพรทิพย อิงคะเตระ

979

นางสุรินพร ถนอมพันธุ

980

นายอภิสิทธิ์ งานดี

981

นางสาวกชกร โสมาบุตจร

982

นายกฤตธัช โลศิริ

983

นางสาวจุติภรณ หมื่นกันยา

984

นายปราโมท ชาวนายก

985

นางหีด ณ ไพรี

986

นายทนง สมภาร

987

นางสาวมนัสนันท ตุมทอง

988

นางเบญจมา คุปตวินทุ

989

นางสาวสุชาดา รัดรอดกิจ

990

นายอิศรา อบทอง

991

นางศศิกาญจน โสมาเกตุ

992

นางนงเยาว คงกระพันธ

993

ด. ญ.อภัสรดา ศรีวงค

994

นายนายปราเมศ? จันทร?เทศ?

995

นายปริวรรต ภูขํา

996

นางสาวสุภาพ แสนทา

997

นางสาวบัณฑิกาญจน ทองหอม

998

นางสุคนธ มรกตคันโธ

999

นายบุญหลาย ลาทา

1000

นายพรศักดิ์ เภสัชชา

1001

นางรังสิมา ชวยคุมภัย

1002

นางสาวสุกัญญา เจยชุม

1003

นางอธิชา บุญชู

1004

นายภราดร คณะแนม

1005

นางสาวณฤทัยเทพ จันทรเพิ่ม

1006

นายอรุณ คนที

1007

นายธนกฤต เทพนอก

1008

นางสาย เรือนคํา

1009

นางสาวอุดมลักษณ สิลินทบูรณ

1010

ด.ญ.ณินชญาร อนุโชติ

1011

นายนพพงษ ยงเยี่ยงพันธุ

1012

นางอโณทัย บุงปน

1013

นายบรรพต ศรีข

1014

นายมงคล โชโต

1015

นางสาวสุวรรณี ตรีสิทธิเดช

1016

นางสาวพรทิพย ยาสา

1017

นางภาระดี อารยชาติสกุล

1018

นายธีระศักดิ์ กลิ้งรัมย

1019

นางประเสริฐ คงนา

1020

นายพรชัย รอดสูงเนิน

1021

นางสาวธัญชลัญภรณ เชี่ยวชาญ

1022

นางธัญญลักษณ ชาวนายก

1023

นางสาวจิลลาวัณย ทัศนกูลกิจ

1024

ด.ญ.ณัชชาวีณ แสงแกว

1025

นางสาวทัศนีย แกวมรกฏ

1026

นายสุระศักดิ์ เชตวรรณ

1027

นายณัฐสิทธิ์ ธรรมมะ

1028

นายวัชรินทร ไชยศรีหา

1029

นสเปรมกมล คนงาม

1030

นายอนุสรณ หนูบานเกาะ

1031

นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมยทอง

1032

น.ส. เชอรี่ โลศิริ

1033

นายศักดิ์ชัย นุสธรรม

1034

นายชาญรบ วงศอาษา

1035

นายประกอบ จอมสงาวงศ

1036

นางประไพ จันทรวัง

1037

นางสาวนิอร มะอาลา

1038

นางสาวจิราภรณ ผยองศักดิ์

1039

นายประมวล โลหจินดา

1040

นางสุขใจ เกียรติสาร

1041

นายสมพร มนทรัพย

1042

นายสมบัติ สนธิศรี

1043

เด็กชายธนาธิป เครือจันทร

1044

นายกิตติพันธุ สิงหทอง

1045

นางบุญมี คุมดวง

1046

นายบุดดา พึ่งเพ็ง

1047

นางสาวพรสรวง อุดขา

1048

นางสาวบุญพิทักษ พรหมกลาง

1049

นายคิด ทําชาวนา

1050

นางสาวนวรัตน จันมะณีย

1051

นางสาวอริสา ขําพล

1052

ด.ช.ณัชฐปกรณ แสงแกว

1053

นางสาวกมลพร พุมเกษม

1054

นางสาวนวพร เขาหนองบัว

1055

นางดารา บุญสํา

1056

นางสาวลําพูน สุขสําราญ

1057

นางเบญจวรรณ วัฒนสิงหะ

1058

นางสาวเบญญาภา ทองหอม

1059

น.ส.พัทยา ศรีเกษม

1060

นางสาวเอื้อน แกวนิล

1061

นางสาวสุภัทตรา นุชนารถ

1062

นายยุทธพิชัย อุปฮาด

1063

นายจักรพงษ สัตถา

1064

นายสมาน บุตรนามทอง

1065

นายอลงกต ศรีวงค

1066

นายไพศาล หนูบานเกาะ

1067

นายบรรเจิด เนียมนาค

1068

นายภาณุมาศ ภูขํา

1069

นางตวงกมล มีสา

1070

นายนพพร ยงเยี่ยงพันธุ

1071

นายกมล เชื้อแกว

1072

นายสันติสุข รัดรอดกิจ

1073

นายจเร นอยจั่น

1074

นายวิวัฒน ฐิติรัตนอัศว

1075

นางนางอิชยพร ชํานิการ

1076

นายบุญชุม รอดบุญลือ

1077

นางสาววนิดา มูลสาร

1078

ด.ญ.มนัสมนต ธรรมมะ

1079

ด.ช. วุฒิพงศ? เทพนอก

1080

นางสาวศรินรัตน ลิศราจงพัฒน

1081

เด็กชายลัญจกร เชี่ยวชาญ

1082

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช

1083

นายธนกร จันทนาม

1084

นายสมโภชน สาลีโพชน

1085

นางสาวธัญญฐิตา สินศิริวัฒนสุข

1086

นางเบญญาภา สันติวงษ

1087

นางสาวบุณฑริกา เศรษฐบุตร

1088

นายพรชัย ตนแกว

1089

นางสาวณัฏฐา มานะตระกูล

1090

นางสาววรัญญา พรัดภู

1091

นางสาวกุญญาณัฐ ยมจะบก

1092

นางสาวจริยา เทศวัง

1093

นางพัชราพร เธียรสุภรพงษ

1094

นางสาวพนิดา ยารักษ

1095

นายวิสูตร จันทรเขียว

1096

นางจั่น น้ําดอกไม

1097

นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ

1098

นายไพฑูรย บุญชู

1099

นางสาวขวัญใจ ณ ไพร

1100

นายสถาพร วันสา

1101

นางปยะพร ไชยศรีหา

1102

นางสาว ษา สุธา

1103

นางสาวอรุณรัตน คชวงษ

1104

นางสาวพรพิมน ทองหอม

1105

นางสาวนฤวรรณ เสือสมิง

1106

นางศิริวรรณ บัวเจริญ

1107

นางสาวพรพิมล รุงเรือง

1108

นายธนพัฒน แกวดํา

1109

นายสมบุญ ศรีเมือง

1110

นางสุนันทา เพียรรัตนพิมล

1111

นางสุทธินันท พิกุลนี

1112

นางจันทรดี เทือกคําซาว

1113

นางสาวเมวิกา อินตะปญญา

1114

นางสาวสมศรี ลีวรรณกิตติกุล

1115

น.ส.สมพร ยงเยี่ยงพันธุ

1116

นางสาวปาจรี โชติประเสริฐ

1117

นางสาวการะเกด นิยมมาก

1118

นายประเสริฐ ธงขาส

1119

นางสาวยุพิน บุตรโยจันโท

1120

นางสาวมัทนา จุลทาหวา

1121

นางสาวนางสาวศรีรัตน กริมรัมย

1122

นางสาวดวงกมล พวงบรรจง

1123

นางอําไพ รัดรอดกิจ

1124

นายบุญทิพย ศรีวงค

1125

นายปราโมท พลพณะนาวี

1126

นายจิรชัย อินทนันชัย

1127

นางสาวสุภัทตรา นุชนารถ

1128

นางสาววิรชา ทองบัณฑิต

1129

นางสาวปนมณี เตชะคงคา

1130

นายพา จําปาทอง

1131

นางสาวศีตภา จิตรโชติธารา

1132

นางหทัยทิพย ภักดีประไพ

1133

นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ

1134

นายจิรพงษ วชิรธรรมโรจน

1135

นางอัญธิกา สุทธิอาจ

1136

นางสาวธัญรดี พรหมเนตร

1137

นางสาวพิชญา ชัยมงคล

1138

นายธนพล บุตรนามทอง

1139

นางสาววันทนา ทิพยชาติ

1140

นายชาญวิช เกาวนันทน

1141

นางสาวสุภาวดี ตอมสุรา

1142

นางสาววัชรา โฉมบุตร

1143

นายไวยวิทย พายศรี

1144

วาที่ ร.ต.หญิงจุฑามาส อินทจันทร

1145

นายทินกร กันหา

1146

นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ

1147

นางวัฒนา จันสี

1148

นางสาว ฟริลม ศรีมาฤทธิ์

1149

นายประดิษฐ อนุวงศนวรัตน

1150

นางสาวรมิดา รัดรอดกิจ

1151

เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ มายิ

1152

นายสุภาพ ชังชะออ

1153

นายสิริพล หอมจัด

1154

นางสาวอนงคนาถ อํามาตยมณี

1155

นางสาวกรมณี ภูขํา

1156

นายปรัชญธนัช เทวงษา

1157

นายอภิสิทธิ์ ชุมฝาง

1158

นางสาวประภาพรรณ ชุมภู

1159

นางณัฏฐาภรณ ชุมจิตต

1160

ดร.ชํานาญ อยูเเพ

1161

นางยุวดี เทพนอก

1162

นางสาวดรุณี ฉัตรอุดมกุล

1163

นายจินดา เจริญศรี

1164

นายประเสริฐ นิปะสกิ

1165

นางอธิฐาน ขุนจันทร

1166

นายสุทัศน อาจเอื้อ

1167

นายธีรเดช รัดรอดกิจ

1168

นางสาวศุภริน ชมทะเล

1169

นางสาวรัชนี โทเรือง

1170

นายจักรพันธ อุไรพันธุ

1171

นายสัญญา นนทศักดิ์

1172

นางสาวพิชชาภา เกตุพันธุ

1173

นางสาวนวรัตน กัลยาณีณวัฒน

1174

นางสาวพิณนภา วงศสุวรรณ

1175

นางสาวสุพรรณิการ ทองนุม

1176

นายประหยัด เนียมนาค

1177

นาย สมิทธิ์ จินดากุล

1178

นางสาวธัญพิชชา สุขเนาวรัตน

1179

นางสมบูรณ เจริญลี

1180

นางสาวรุงรั วงษจู

1181

นายไพบูลย มะปะเต

1182

นางสมบูรณ รุงเรือง

1183

นายอนุชา เตาชุน

1184

นางสุดารัตน อยูเเพ

1185

นายพีระพล ตนแกว

1186

นางสาวนภาพร นาคสุก

1187

นายวรวิทย คติสิทธิกานต

1188

นายรุง จําปามี

1189

นายสุรชัย จิมานัง

1190

นางสาวนกกวัก รัดรอดกิจ

1191

นางสาวปธิตา ทัศนกูลกิจ

1192

นายสัมฤทธิ์ เทือกคําซาว

1193

นางณภัทร เพียรพานิต

1194

นายวิริยะ หายเคาะ

1195

นางทับทิม อนุวงศนวรัตน

1196

นางสาวพิชยา คุณวงษา

1197

นายดํารง เครือศิริกุล

1198

นางพรสุดา นทคําภิรา

1199

นางน้ําผึ้ง ตนแกว

1200

นางสาววศินี อยูเเพ

1201

นายคมสัน อินทจันทร

1202

นายวิชัย ชัยเจริญชาติ

1203

นาย สรายุทธ ชวยชาติ

1204

นางสาวนกแกว รัดรอดกิจ

1205

นางสาวรตนพร แกวเกตุ

1206

นางศิริวรรณ กาญขนกิตติกุล

1207

นางสาวสุกัญญา ตั้งใจปฎิรูป

1208

นางสาวศรีสมร สิทธิกาญจนกุล

1209

นางนวลจันทร ทับเงิน

1210

นางจําเนียร พิสุทธิพงษ

1211

นายปฐมพงศ ขุนจันทร

1212

ดช.พชรพล หอมจัด

1213

นางสาวบงกชพร ปฏิภาคศิริ

1214

นางสาวอรปรียา หงสสุข

1215

นางทิพยมาศ เตชะคงคา

1216

นางสาวมุทิตา จุฑาคุปต

1217

นายชัยอนุชิต อาจเอื้อ

1218

นายเอกสิท จิตตประสาท

1219

นางเอย เปยบึก

1220

นางพรรวินท สกุณา

1221

นายชนาธิป นันตะเวช

1222

รอยตํารวจตรีจักรพงศ จันทรแจมศรี

1223

นางสาวสุภาพร แดงสวัสดิ์

1224

นายอนิรุต ผลอุบล

1225

นางสาวอัจฉรา สลีวงศ

1226

นายสุทัศน สุปนะ

1227

ด.ญ.ธิดาทิพย คําวิชิต

1228

นางสาวอัจฉรา นาคงาม

1229

นายธีรพงษ เจริญผอง

1230

นางสาวธนภรณ ภูขํา

1231

นางสาวชมณฑนภัส มีแสงนิล

1232

นายกัมพล ครองบุญ

1233

นางสาวพรทิพย เงินลาด

1234

นายวิชิต สงวนวิก

1235

นางรังสิมา ศักดิ์ศรีนาวา

1236

นายนพพร เกียรติสาร

1237

นายสัญชัย อุคํา

1238

นางลําดวน ศรีทองคํา

1239

นายล่ํา ปญญาเฉียบ

1240

ด.ชปริญญา เพชรพวง

1241

นางจํานง ธรรมโชติ

1242

นายปยวิทย นาคสุก

1243

นางสาวนรีรัตน คําภู

1244

นางสาวปาริชาติ หลาบคํา

1245

นางรัตนาพร เรียงหา

1246

นางสาวณัฐชนันท จิระภักดิ์

1247

นายประเสริฐ รุงเรือง

1248

นางสาวจิตราวดี มุงเจียกกลาง

1249

นายอภิชัย โพธิ์พรม

1250

นายเจษฎา งามธุระ

1251

นางสาวอังคณา เบิกบาน

1252

นางสาวจุฑามาศ เพิ่มแพงพัน

1253

นางสาวเกสร มีศรี

1254

นายสถิต มีลา

1255

นางสาวรัตนา สุปน

1256

นายพันลพ จิตรธรรมาพงษ

1257

นายมานะ เพ็งเพขร

1258

นางสาวกมลชนก พัฒนออน

1259

นางสาวจุฑาธิป สังขศิริ

1260

นายกานต เรืองยิ้ม

1261

นายประยุรดา พอคา

1262

นายชาญ เปยบึก

1263

น.สสมฤทัย มะลินิล

1264

นายชินวัตร เกตุพันธุ

1265

นายมนัสวี จันทรแจมศรี

1266

นางสาวปราณี ผลพล

1267

นางจรัญญา ขวัญบุญวงศ

1268

นางพรนิภา ดามาพงษ

1269

นายอับดุลฮาดี อาแว

1270

นายณัฐพล ชูชีพ

1271

นางสาวมยุลี เขื่อนแกว

1272

นายกามารูเด็ง ดอเลาะ

1273

นายอนุศักดิ์ ศักดิ์ศรีนาวา

1274

นางสาวจุฑาภรณ สายกนก

1275

นายปราการ นุชนอย

1276

นางสาวปวีณา บุญกลั่น

1277

นางสาวประภา ศรีเรืองหัตถ

1278

นางสาวสุภัทรา หวยจันทร

1279

นางเหรียญทอง สุขสวัสดิ์

1280

นางสาวจรินทรพร ภูแพง

1281

นางพวงเพชร สุปนะ

1282

นางสาวสุภาพร ปญญา

1283

นายณัฐพล ชุณหวุฒิยานนท

1284

นายสมหมาย ฉายา

1285

นายสุรพล เรืองยิ้ม

1286

นางสาวชุติมา อนุวงศนวรัตน

1287

นายบัญญัติ ถิ่นทัพไทย

1288

นายฐานประพันธ สุวรรณภาส

1289

นายธรรมณธร ธรรมโส

1290

น.ส. ดวงนภา อมร

1291

นายปราโมทย โตนวล

1292

นางสาววนิดา รามโยธิน

1293

นางลักขณา จูมกอม

1294

นางสาวแสงชีพ ยมาภัย

1295

นางสาววราภรณ หลิ่งแกว

1296

นายกรวิชญ ภูกัน

1297

นางสาวบัวหลวง ศักดิ์ศรีนาวา

1298

นางสาวชิษณุชา ฤกษสนธิ

1299

เด็กหญิงจอมณัฐธิดา นุชนอย

1300

นางทรงทร นาคพงษ

1301

นางวันเพ็ญ แสงศิลา

1302

นายธนวัฒน จันทรแกว

1303

นางสาวอาริตา อินทรกัมพล

1304

นายสม สังขฤกษ

1305

นางสาวพุทธาวดี วังใน

1306

นายอําพรรณ ภูขํา

1307

นางสาวณัฐพร คเชนทรกําจร

1308

นางดุจสิตา กิจพรพจน

1309

นางสาวศุจิกา ขวัญบุญวงศ

1310

น.ส.ขวัญ สุขรุงเรือง

1311

น.ส. ดาววลักษณ ลิ่วศักดิ์

1312

นางสมหมาย พุฒใจกา

1313

นางกฤษณา พัฒนออน

1314

นางสาวสุกัญญา อัศวพนิต

1315

นางสาวณิชาภัทร พิริ

1316

นางสาวมณีกาญจน กันกุล

1317

นางสาวเพ็ญนภา เรือนแกว

1318

นายเอกสิทธิ์ อารัมภวุฒิ

1319

นางอรสุขวรรณ นุชนอย

1320

นางสายฝน พันธุอุดม

1321

นายชัยวัฒน สุทธิอาจ

1322

นางเรณู นันทคําภิรา

1323

นางสาวฐาปนี บุญสิน

1324

นายพัฒนเดช พรหมวีระ

1325

นายชาลี ใจเร็ว

1326

นางสาวพรชนก อินทสิทธิ์

1327

นางมหิษฐา สาทิพยจันทร

1328

นางสาวจิรนันท แซตัน

1329

นายคทาวุธ สุรินทรชมพู

1330

นายจักกรกฤษ เเดงกลับ

1331

นายสุธี กันกุล

1332

นางพิมพฤทัย เปรมบุตร

1333

นายสมคิด ศิริรูป

1334

นางสาวณัฐวรนุช เขตติวัน

1335

นายสุนทร ภูษา

1336

นางสาวกฤษนันต ดนตรีรักษ

1337

นายทิพรัตน ปญญาใจ

1338

นางสาวสุปราณี เทียบซิง

1339

นายพงศกร พัฒนออน

1340

นาย สมบัตร สายทองมี

1341

นายปาริศักดิ์ รุงเรือง

1342

นางดารี ชัยประสพ

1343

นายสงา อัศวพนิต

1344

นางพรศรี สมพงษ

1345

นางวัชรีย ฉัตรเจริญ

1346

นางละออง พะวันพรมราช

1347

นางสาววินา ศรีสมัย

1348

นางแดง ภูขํา

1349

บจ.ปยรัตน คอนสตรัคชั่น แอนด แมเนจเมนท

1350

นายเชิด นุชนอย

1351

นายรัชพล นิภาวรรณ

1352

นางสาวสาคร เกษประเสริฐ

1353

นายเขิดชู มะโนเจริญ

1354

นางวรรณี ศิริดล

1355

นางรัตนา วีระรัตนตระกูล

1356

นายคงศักดิ์ สุขรุงเรือง

1357

นายดลธร บุลฤทธิ์ดํารง

1358

นางสาวกฤษณา ถิตยฉาย

1359

นางสาวพรปวีณ แดงปรกเกลา

1360

นางสาวปยะธิดา คําวัง

1361

ส.ต.เมทิน รุททองจันทร

1362

นายศราวุธ จินดาศิลป

1363

นายราเชศวร? ศรีหนารถ

1364

นางกุศลิน ประทุมทอง

1365

นายกอบชัย พัฒนออน

1366

นายธีรพงษ พังประไพ

1367

นางสาวมยุรา เขื่อนแกว

1368

นางสาวสาวิตรี กับแฟง

1369

นางสาวธนวรรณ รวมธรรม

1370

นายวัลลภ ปนจีน

1371

นางสาวอัฐภิญญา ขัดทะเสมา

1372

นางวนิดา อัศวพนิต

1373

นายเพทาย คูณพงษ

1374

นางพิชญาภรณ ขุนจันทร

1375

นางประไพ จันทรวัง

1376

นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร

1377

นายประทีป พังประไพ

1378

นายบัวสอน จิระภักดิ์

1379

นายประเสริฐ ปนจีน

1380

นางสาวมานฟา ณ ไพรี

1381

นายจิตติพัฒน แสงดารา

1382

นางศรีพรรณ เรือนแกว

1383

นางประไพ ศิริบุญ

1384

นางวรรณา พังประไพ

1385

นางสาวณัฐกฤตา พรหมเนตร

1386

นางสาวอัมรา พุทธิมา

1387

นางคํา เขื่อนแกว

1388

นางสาวสุนียรัตน ไชยสิทธิ์

1389

นางวิไล ใบเงิน

1390

นายสัญชัย คนดี

1391

นางแชมชอย ชุมตรีนอก

1392

นางสาวชมพูนุช กันทะหลา

1393

นายสมบัติ หลอมาก

1394

นายวิชาญ ไพโรจนกิจตระกูล

1395

นายสุพรรณ จิระภักดิ์

1396

นางสาวอังคณา ปอมสกุล

1397

นายพูนศักดิ์ พูลสาริกิจ

1398

นางสาวดารุณี สายยศ

1399

นายนิวัตร กรีมิน

1400

นางนลินี พิมพกัณต

1401

นายหวาน พลายละหาร

1402

นางสาววัสนนันท ออนสอาด

1403

นายจตุพร พันธเสน

1404

นางสาววารี ขอนคางพลู

1405

นางสาวนุชวรี บุญคุมครอง

1406

นางพิณ เย็นสวัสดิ์

1407

นางขนิษฐา บางกวี

1408

นางนุชนก ปอมสกุล

1409

นางสาวชิดชม เจียรนัย

1410

นางสาววิลาวัลย หลิ่งแกว

1411

นางสาวรุงนภา ระวิโรจน

1412

นางนางปภาดา พุมเกษร

1413

นางสาวปนัดดา คําวัง

1414

นายอํานาจ จุยเบี้ยว

1415

นางนิ่มนวล เนียบแสง

1416

นายหลง กับแฟง

1417

นายโกวิทย อาจไพรินทร

1418

นางสาววีณา บรรยงนุชวานิช

1419

นางพนิดา สุขเมือง

1420

นายสถาพร บุตรศรี

1421

นายประสิทธิพร พิสุทธิ์พิบูลวงศ

1422

นางสาวชุติมา ภูศรี

1423

นายอภิสิทธิ์ คลมงคล

1424

นางสาวชุติมา ยังกิญจิ

1425

นางสาวตีรณา รักบุญ

1426

นายนริศ สุดาคํา

1427

นางสาวเกียรติสิริ น้ําทองดี

1428

นายอธิวัฒน เลิศพลสถิต

1429

นายสันติ หวังจันทร

1430

นายประพันธ ไชยฮะนิจ

1431

นายอดิศัย จันทรสอน

1432

นางสาวสมปอง จิระภักดิ์

1433

นางสาวพนัดดา จําปามี

1434

นายอนันตชาติ คงพันธ

1435

นายสยาม คําภู

1436

นางอุมาพร ทองบุญ?

1437

นายสุริยา วันทา

1438

นางสุรภี หนอเพ็ชร

1439

นางสาวอรุณศรี คุมดวง

1440

นางกิ่ม กับแฟง

1441

นายรวรรณดี พุมโกมุท

1442

นางศศิธร กาญจนารักษ

1443

นายนันทะ ทองปาน

1444

นายธนากร ตาบทอง

1445

นายนันตพร PRW14S ระวิโรจน

1446

นางสาวอริสา สุกศรี

1447

นายศุภวัฒน ชํานาญ

1448

นางสาวรัตนาภรณ ดีสวาสดิ์

1449

นางสาวสุกัญญา วานเครือ

1450

นายสําเนียง ยังกิญจิ

1451

นายธงชัย วรรณโกษิตย

1452

นางณัฐธพร ภูศิริพันธ

1453

นางสาวนุชรินทร ภาคสุโพธิ์

1454

นายวุฒิชัย หนอเพ็ชร

1455

นายโอตี๋ เทาอวย

1456

นางสาวสมพร เทพมณี

1457

นางสาวสุวนันท พันธุอุดม

1458

นายพงษเทพ สุมานัส

1459

นางสาววรารัตน จําวงคลา

1460

นายภมร โพธิ์ไทรพิทักษ

1461

นายปรีดา ทองนุม

1462

นายสุเทพ ชุมตรีนอก

1463

นายมูฮัมมัดฮูเซ็น จิใจ

1464

นายดุสิต รื่นเริง

1465

นางสาวชนันภรณ ลักษณียนาวิน

1466

นางสาวปยนันท อนุศาสนนันท

1467

นายตรีวิทย ดียิ่ง

1468

วาที่ ร.ต.อนุศิษฐ ดออามาต

1469

นางสาวดวงกมล จิระภักดิ์

1470

นางสาวสายชล ธนะสิริ

1471

นางสาวสุภาพร คุมดวง

1472

นายภาค?ภูม? ิ เพิ่มคลาย?

1473

นางสาวมัสลิน อินทยากรณ

1474

นายวิทยา นาชัยธง

1475

นายเจริญ พลนิกร

1476

นางสาวเขมากร จงรจนาพร

1477

นายกฤษณ ดิษฐเจริญ

1478

นางสาวฐานิดา จิระภักดิ์

1479

นางพัฒษณี ปรางคจันทร

1480

นางมาลี นันชัย

1481

นางสาวทัศนีย ยอดมวง

1482

นางสาวสุกฤตตา จันทรหอม

1483

นายจรัญ ดานกลาง

1484

นายสมยศ วองไวพาณิชย

1485

นางสาววชิราภรณ เหลืองวุฒิธรรม

1486

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพราว

1487

นางเบญจภรณ สุดทรัพย

1488

นายวรัท ทองแจง

1489

นายดํา ปญญายง

1490

นายระพินทร สุขประเสริฐ

1491

นางสาวจีราพร ผุงเจริญ

1492

นายถนอม ไชยสิทธิ์

1493

นางสุวรรณี นามบุตร

1494

นายบุญเกิด สีหานาม

1495

นางสาววรัญญา แกวพวง

1496

นายทนงค ศรีสมบูรณ

1497

นายคําพอง จิระภักดิ์

1498

นางสาวญาดา พูลประเสริฐ

1499

นางสาวนิรชา บุญพามา

1500

นายสุชาติ แทนหนู

1501

นายอรรถพล คูรศิริกุล

1502

นางสาวจิระภา คงมี

1503

นาวสาวลลิตภัทร กิ่งกุล

1504

นางสาว?จีร?วรรณ? ขันปง?ปุ?ด

1505

นางสาว วชิระพร อยูคง

1506

นายศรายุทธ เหลืองวุฒิธรรม

1507

นางสาวพิชญสิณี เพียรพานิต

1508

นายวิทยา จิระภักดิ์

1509

นายณรงศเดช คงแกว

1510

นางสาวชิดชนก คเณสุข

1511

นางสาวอัจฉราวดี มานะกุล

1512

นางสาวพิราวรรณ วรอิสรีย

1513

นางสาววันศิตา แสงศิลา

1514

เด็กหญิงปุณญวีร บูรณะ

1515

นางพนมพร วิเศษสินธุ

1516

นายวิทูร บุญญวินิจ

1517

นางสาววัชรีย แดนดี

1518

นายจิระวัฒน ผลานิสงค

1519

นางสาววรกัญญา ใจเอื้อ

1520

นางสาวชรินรัตน วงคเก

1521

นางฐิติพร วิไลประภากร

1522

นายยงยุทธ ของเดิม

1523

นายยอดชาย จันทรอินทร

1524

นายปรีชา บุญยารักษ

1525

นายนิสิต แฃฟุง

1526

นายบุญซ่ํา บุญมา

1527

นางสาวสุขศรี บุญประสพนางสาว สุขศรี บุญประสพ

1528

นายภูเบศ ทองศรี

1529

นางอุไรวรรณ ศิริเพ็ชร

1530

นางสุจิตรา บูรณะ

1531

นางสาวอัมรา พุทธิมา

1532

นางสาวสุนทรี สมทบ

1533

นาวสาวกฤติมา ตันสุขี

1534

นางสาวณัฏฐณิชา กิติยศ

1535

นางสาวสุวิมล เบี้ยวอุย

1536

นางสาวธนธรณ วิไลประภากร

1537

นายศุภวัฒน วิเศษสินธุ

1538

ด.ญ.กาญเกลา สุขรุงเรือง

1539

นายชุติมากร กิ่งวงษา

1540

นางประทิว มะนทรัพย

1541

นายบุญญฉัตร สาระ

1542

นายวิวัฒน ภูฏัง

1543

นางสาว วิไลลักษณ พรหมจอม

1544

นางนิตยา บุตรเพชร

1545

นางณัสธกมลญ โพธิสาร

1546

นายศุภสิทธิ์ กิจกนกอุดมเดช

1547

นางสาวปาวีณา พิสุทธิพงษ

1548

นางสาวนันทิยา ฐิติรัตนอัศว

1549

นางสมาน พะนิจรัมย

1550

นายสุธี ธรรมเนียม

1551

นางสาวดารารัตน สังสะอาด

1552

นางจริยา จันทรแจมศรี

1553

นายวิโรจน พรดําเดช

1554

นางจินตหรา? สกุล?งาม?

1555

นางสาวอมรรัตน สะราคํา

1556

นายสุริยัน จันทรหอม

1557

นางกมลพรรณ โพธิ์ไทรพิทักษ

1558

นางสวาท นอยตุน

1559

น.ส.อริสา สุกศรี

1560

นางจรงค พรหมเนตร

1561

นางสาวมยุรี พงษจันทร

1562

นายธีรศักดิ์ แสงศิลา

1563

ด.ช.ทศพร ฉิมชางแตง

1564

นางสาวนริศรา แกวอินทรศรี

1565

นายพรชัย หุนทองนายพรชัย หุนทอง

1566

นางนัยนา หาญพละ

1567

นางสาวแกวใจ พะนิจรัมย

1568

นายแสงศิลป บุญเกิด

1569

นางสาวปรียานุช ออนนอย

1570

นายเจษฎากร สามิภ

1571

นางสาวชิษณุชา ฤกษสนธิ

1572

นางสาวผุสดี บุญรอด

1573

นายมานพ สะราคํา

1574

นายศักรินทร แสงงาม

1575

นายสมคิด พรหมเนตร

1576

นายปยะพงษ อ่ําทอง

1577

นายวีรภัทร เปยโสม

1578

นายรัชพล วรรัฐปณิชา

1579

นางชญธนัน โมกขะสมิต

1580

นางมหิษฐา สาทิพยจันทร

1581

นายประเสริฐ จันทะศรี

1582

นางสาวพรพิมล กิ่งกุล

1583

นางสําเรียง แขนสันเทียะ

1584

นางสาวชุติกาญจน พิริ

1585

นางพัชรา มณีศรี

1586

นางลําพอง ชุมตรีนอก

1587

นายจําเนียร ดวงแกว

1588

นายปพน ไทยปราณีต

1589

นายครรชิต กิ่งกุล

1590

นางรุงนภา ไชยสาร

1591

นายสิทธิพร รัตนเพ็ชร

1592

นายวฤตภัค อุทุมพิรัตน

1593

นายเสวียน แขนสันเทียะ

1594

นายมานพ ยอดบอพลับ

1595

นางคันธนีร สมบุญรอด

1596

ด.ญ.เกวลี ฉิมชางแตง

1597

นายวิทวัสสุ สุวรรณนิมิตร

1598

นางสมจิตร กิตติพนังกุล

1599

นายเทอดธรรม วงศกาฬสินธุ

1600

นายสมชาย อังศิริลาวัลย

1601

นางกนกพร ชูเนียม

1602

นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม

1603

นางสาวพรพิมล ศรัทธาวงศสกุล

1604

นางสาวปราณี ศรีวงษ

1605

นายกิตติคุณ บุญยารักษ

1606

นางสาวสุภัสรา ศรีสวัสดิ์

1607

นางสาวศิริประภา ดีบาง

1608

นางอุไร กลั่นความดี

1609

นายสุทธิพร ศรีสมบูรณ

1610

นางสาวศิริวรรณ พลเสน

1611

นายเอนก แปนเพชร

1612

ด.ช.นัฐพัชร แสงทอง

1613

นายถนอม นามขันธ

1614

นายโชคชัย สมัครเขตรวิทย

1615

นางสาวปยมาภรณ ศรีสุข

1616

นายสุชาติ กาฬภักดี

1617

นายเฉลิมศักดิ์ กุศลการณ

1618

นางสุภาพร ศรีสมบูรณ

1619

นางตัน บุญมา

1620

นายฐิวัฒน รัตจินดา

1621

นางบัวลอย ดานกลาง

1622

นางอารีวรรณ ชูทอง

1623

นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย

1624

นางสาวกนกวรรณ จันทรวีระกุล

1625

นายเอกชัย เรืองเดช

1626

นางณวพร ดวงแกว

1627

นางสาวขวัญจิรา กวันสมัน

1628

นางสาวนพรัตน ทองสุข

1629

นายปรีชา กลั่นความดี

1630

นางสาวศิริพร บรรจง

1631

นายธวัช?ชัย? ถาวรสังข?

1632

นางประดับ บุญยา

1633

นายนิธิพัฒน ฟกนาค

1634

นายบุญเลิศ? ทองบุญ?

1635

นางสาวธิดารัตน ปานทสูตร

1636

นายนภัทร น้ําทิพย

1637

นางสมประสงค ฉายปรีชา

1638

นายอนุ?ชาติ? คงเจริญ

1639

นางอําไพพรรณ สุวรรรนิมิตร

1640

นางสาวมลฤดี ดวงจินดา

1641

นายสมเพรช แสนพลี

1642

นายฉัตรมงคล ออนสัมพันธ

1643

นางจันทิพา หวานสนิท

1644

น.ส.วิชวีญา แกวมา

1645

ร.ต.ต.พิเชฐ? กลิ้งฝอย

1646

นายไพรัตน ประทุมทอง

1647

นางอนงค สงแปน

1648

นางสาวน้ําฝน มีปราง

1649

นางสาวจิรมณี บุญประสพนางสาวจิรมณี บุญประสพ

1650

วาที่รอยตรีจุรีภรณ รัศมี

1651

นางสาวสุธีกานต อําลอย

1652

นางชุบิน แสนพลี

1653

นายเกียรติกุล เบ็ญฮายีสะมาแอ

1654

นางสาวพลอยสุภัค เชี่ยวชาญ

1655

นายพอน สงวนวงค

1656

นางเยาวลักษณ เจริญศิลป

1657

นายไกรสร อินตะปวน

1658

นางสาวสุรัตน สงวนงวษ

1659

นายสงเสริม บุญธรรม

1660

นางสาวธัญยชนก จันทรงาม

1661

นายสุชาติ โพธิ์เจริญ

1662

นางสาวบุสชา เสือสกุล

1663

นางเนื้อทิพย เชี่ยวชาญ

1664

นายไกรสร อินตะปวน

1665

นายเอี้ยง สงวนสันเทีย

1666

นางสาวบุษบา สรอยวัล

1667

นางสมจิตร ทรัพยพลี

1668

นางดวงเดือน ทิพยประเสร็ฐ

1669

นางสาวฐิฆัมภา เปศรี

1670

นางสาวกาญจนา ไมหอม

1671

นายวิรัตน เชี่ยวชาญ

1672

นายบุญชู เสือสกุล

1673

นายผาย ชิดนอก

1674

นายทวี โพธิ์สุวรรณ

1675

นางสาสแอน สุภาพ

1676

นางสาวชฎานาฏ เจริญการ

1677

นางภัทรภร ธนศรียา

1678

นางสาวปวีณา เนตรสุวรรณ

1679

นางสาวปราณี นัยพรม

1680

นายชูชาติ เกาะแกว

1681

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีนวล

1682

นายพงศสวัสดิ์ มังคละ

1683

นายสังวาลย ธิมสา

1684

นายถวิล โพธิ์สุวรรณ

1685

นายสุวรรณ ประสานศรี

1686

นายประสิทธิ์ วิชัยดิษฐ

1687

นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์

1688

นายศักยศรณ เข็มกาญจน

1689

นายณัฐพงษ คงเรือง

1690

นายสมเกียรติ กลิ่นหอม

1691

นายสมชาย เทียนเทศ

1692

นายชัยวิท สุรินท

1693

นางสาวขนิษฐา ภูฆัง

1694

นางระเบียบ มหิงษา

1695

นางสาวชฎาภรณ เหมือนเงิย

1696

นายสมหมาย สิมสา

1697

นางสาวเนตรศิริญญา ชยันตชวนันท

1698

นางสาววริศรา พุมพุก

1699

นายสุรพงศ เพ็ญประไพ

1700

นางสาวจิราภรณ เชื้อเจ็ดตน

1701

นายอาธร ครบพร

1702

นายศักดิ์ชาย ไทยปราณีต

1703

นางบัวสาย จันทะศรี

1704

นางสาวภาวิณี สุขสบาย

1705

นางรังษิกรณ วิศาลกิจ

1706

นางปนัดดา ทองสง

1707

นายอภิเดช เสร็จกิจ

1708

นางมนัสนันท โสกมล

1709

นายชัยวิทย สุรินทร

1710

นายอนุรักษ? อรรถ?วิเวก

1711

นายพันธศักดิ์ พุทธเจริญ

1712

นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ

1713

นางสาวนลินทิพย ยงเจริญชัยสิทธิ

1714

นางสุชาดา รังษีภัทร

1715

นายคูณ จันทะศรี

1716

นายวิชญ ศรีวงษา

1717

นางสาวพินทสุดา เพชรประสม

1718

นายกิตติโชติ รักษา

1719

นายอานนท จันทรสุวรรณ

1720

นางสาวสุภัสตรา เกตุจรัญ

1721

นางพรพิมล สิงหเสม

1722

นางสาวกลอยใจ ปานเกษม

1723

นายไชยวัฒน สุนทรวิภาต

1724

นายธนะศักดิ์ โยเซฟ

1725

นางสาวถมยา สุวรรณประทุม

1726

นางสาวกิตติยา เพชรมาตร

1727

นางสาวกนกนรัษฎ วิไลแกว

1728

นายอนันต แสนทวีสุข

1729

นางสาววรางคณา อารัณยกิจกูล

1730

นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล

1731

นางสาวสะออน จําปาเทศ

1732

นายสุริยา กูลสวัสดิ์

1733

นายระวี จุลินทร

1734

นายสุนทร โสกมล

1735

นายราชพล หิรัญรักษ

1736

นางนันทิมา สิมสา

1737

นางทองพันธ จําปาหอม

1738

นางวรรณี ปานเกษม

1739

นายสําเริง ปานแดง

1740

คุณศิริพร สุนทรวิภาต

1741

นางสาวสิริพร สุคนธพล

1742

นางศุภัชชา หวางอุน

1743

นางสาวกัลยา คุณสิทธิกุล

1744

นางสาวณัฐนิชา เชื้อเถาว

1745

ด.ช.ฐิตวัฒน รัตจินดา

1746

นายเสรี แสนโคตร

1747

นางสาวเพชรรัตน สุขศรี

1748

นางสาวฐาปณี ศรีสุธรรม

1749

นางสาวเพชรลดา ชาตรี

1750

นางสาวธันยารัศมิ์ อุระมา

1751

นายสําเริง กลาหาญ

1752

นางสุวรรณ สุนทรวิภาต

1753

นาย,สรายุทธ สายทองเพชร

1754

นางพรรณนิภา กาศบํารุง

1755

นางสังวาลย บุญทรัพย

1756

นายนพดล ปตานุสรณ

1757

นางสาวณัฐกานต แกววิเชียรศรี

1758

นางสาวสมนัฐมน ชิดนอก

1759

นางทิพยวัลย ปานแดง

1760

นางสาวนารา หิรัญรักษ

1761

นางสาวศรัญญา คุณสิทธิกุล

1762

นางสาวสุธาสินี รัตนวรลักษณ

1763

นางสาวอรจิรา แสงเอียด

1764

นายขวัญชัย เหลือสืบชาติ

1765

นายคําพอง กาศบํารุง

1766

นายสิทธิเดช ปานเกษม

1767

ด.ญ.ณัฐชานันท เปลี่ยนขํา

1768

นายสมาน ศรีวิเชียร

1769

นางสาวกุณฑลรัตน ทองเจิม

1770

นายชัยพัฒน มาสศรี

1771

นางสาวปยะนุช ชาวสวน

1772

นายนายไพฑูลย สุภาพพูล

1773

นางเนตรนภา หิรัญรักษ

1774

นายพินิจ กูลณรงค

1775

นายเสฏฐวุฒิ ชนะศรีภูมิ

1776

นางสาวศิริวิภา มินิชิต

1777

น.ส.จันทรฉาย สมบุญรอด

1778

นางสาวกัลยากร ชูชื่น

1779

นางสาวสิตานันท ศรีวิชัย

1780

นางวรารัตน กิจโมกข

1781

นายชาติชาย เนียมเล็ก

1782

นายวิลัย อูสุวรรณ

1783

นางณัฐณิชา รัตนวรลักษณ

1784

นางสาวพเยาว แสงฉิม

1785

นางสาวมัดทนา พุมพวง

1786

นายปญญา คลายแจม

1787

นางสาวอภิญญา เพชรสีชวง

1788

นางสาวศิริพร จามา

1789

นางสาววิไล คุณสิทธิกุล

1790

นางสําฤทธิ์ เดชสุภา

1791

นางลัดดา วงษเปยม

1792

นางบุษดี นนทตา

1793

นางสาวพรพิมล วังอินทร

1794

นายอดิศักดิ์ ขาวอวน

1795

นางจุฑารัตน สมทอง

1796

นายวิชาญ โพธิ์งาม

1797

นายบุญศักดิ์ สมบุญรอด

1798

นางพันทิพา บุญโช

1799

นางสาวเพ็ญวิภา ชัยจํารัส

1800

น.ส.สุพรรณี บุตรมงคล

1801

นางสาวสิริพร ลายกลาง

1802

นางสาวเครือวัลย เกิดหนู

1803

นายนรินทร ปนทะโชติ

1804

นางวราภรณ คมสัน

1805

นางคํานาง ไชสังหาร

1806

นางสาวปยะนุช สุมมาตย

1807

นางสํารวย เดชสุภา

1808

นายเศรษ?ฐา? เครือ?สุคนธ?

1809

นางทองสี คําชู

1810

น.ส.ทัดดาว สมบุญรอด

1811

นายพรชัย สวัสดิ์ผล

1812

นางสาววาธิณี บุญยงค

1813

นายธนาธิป นนทตา

1814

นายบุญเหลือ เสือนอย

1815

นายนเรศ สอนประสาท

1816

นางาสวสุพิชชา สุนทรวิภาต

1817

นางสุมามาน มาเต็ง

1818

นายบุญมา ปุริธรรมเม

1819

นายมินซัน แซเลี่ยง

1820

นายชัชชัย คําโสม

1821

นายนิรัญ ศรีสวัสดิ์

1822

นางสาวณัฐวดี ปราบพล

1823

นางสาวอัมพร แตงโม

1824

นางสาวปาริชาติ คลายแจม

1825

คุณศิริพร สุนทรวิภาต

1826

นางสาวจิราภรณ แกวสีดา

1827

นายสมหมาย พัทพงศ

1828

น.ส.วันเพ็ญ สมบุญรอด

1829

นางสาวดวงพร แสนโคตร

1830

น.ส.ขวัญหทัย เจริญศรี

1831

นายจรวย ฤทธิ์ดี

1832

นางสาวอาสาฬห ตันเจริญ

1833

นายสมศักดิ์ บุญจงเจริญศิริ

1834

นายอดุลยเดช สาริปา

1835

นายสรศิลย แสนพลี

1836

นางสาวศุมาลิน ชื่นใจ

1837

นางสาวกาญจนา ตันเจริญ

1838

นางชไมพร แกววิเศษ

1839

นางสาวณัฐกมล นุริตมนตรี

1840

นายทรงกฤต อัครโสภณวาณิช

1841

นายบัลลัง แพงแสน

1842

นางสาวธนาภรณ จรพิภพ

1843

นางสาวนวรัตน คงดอน

1844

นางสาวรสพร เส็งถิ่น

1845

นายอําพล ดอกเต็งกลาง

1846

นางสาววิภาวดี มาตรดวง

1847

นายภราดร อัฐวงศ

1848

นางสาวเยาวลักษณ สกุลณี

1849

นายสมคิด ศิริรูป

1850

นายกฤษณ ชุมแสงศรี

1851

นางรัชนี แสนพลี

1852

นางสาวรักษิณา สุริยพรม

1853

นางสาวนันทพร แตงสัน

1854

นายพุฒิ สมบุญรอด

1855

นางสุวรรณา เรน

1856

นายวิรชัย จันทะศรี

1857

นางสาวนิธิพร ลิมโพธิ์ทอง

1858

นายมานัส เรงสูงเนิน

1859

นางอนุชิดา ศิริธนจินดา

1860

นายชีพ สิงหบุตร

1861

นางสาวมาศชนก ใจออน

1862

นายสมาน สิมสา

1863

นางสาวสุพรรษา พะวัน

1864

นายพงษเทพ อองประเสริฐ

1865

นายสุธิชาติ ศราคนี

1866

นางสาวกฤษกร ญาณปญญา

1867

พันเอกสุพรรณ ภูถมดี

1868

นายอีบรอเฮง สือนิ

1869

นางวัลยทอง วัฒนาอุดมชัย

1870

นางนางทัศนีย สโมสรสุข สโมสรสุข

1871

นายสมปอง ฉ่ํากระมล

1872

นายคูณ สิมสา

1873

นาย เจษฎา โหนา

1874

นางสาวพรรณนิภา สิงหงอย

1875

นางกนกอร เซงงาย

1876

นายสุรพงษ อรรคราช

1877

นางสาวสมฤทัย พรหมแกว

1878

นางชนิดภา สิมสา

1879

นางทรัสตี ปานศรี

1880

นายธวัชชัย สิมสา

1881

เด็กชายตนตระกูล เถกิงศรี

1882

นายมาสือลัม มะเลาะ

1883

นานเทพประสิทธิ์ แตงสัน

1884

น.สปวิชญา รัตนวงศรพี

1885

นายทิวากร ศิริวัฒน

1886

นางชญาดา บินซําซี

1887

นางศรี แซเลี่ยง

1888

นางสาวณัฏฐพลิน นวมโพธิ์

1889

นางวรัญญา บุริจันทร

1890

นางยุพดี ทรัพยเจริญ

1891

นางสาว กวินธิดา สุขประเสริฐ

1892

นางสาวอารีย ฉิมวรรณ

1893

นายนรวิชญ สมสีกุล

1894

นางสาวซูไรดา เจะเลาะ

1895

นายชนะภูมิ เอียดจุย

1896

นางปณิตา ชื้อสาย

1897

นายวสันต บุญเกิด

1898

นางสาววาสนา ไมนอย

1899

นายพเยาว ลือประเสริฐ

1900

นายวัฒนโรจน ปรางรัตน

1901

ด.ญ.กันตินันท ชูเกื้อ

1902

นายมานพ วิริยะพงค

1903

นางแจมศรี บุญมาสืบ

1904

นางสาวบุญเรือง สุรามาตร

1905

นายสมยศ ดีมี

1906

นายฉัตรมงคล ทองอราม

1907

นายธีรยุทธ สุวิทยวรกูล

1908

นางสาวอุบล บัวดาบติ๊บ

1909

นายนายวุฒิชัย นายวุฒิชัยคํากองแกว

1910

นางพรสุดา สวัสดิชัย

1911

นายซัมรี กาเร็ง

1912

นายวิเรศ บุญมาสืบ

1913

นางสาวศิรินทรา ชัยภา

1914

นางสาวณิชาลักษณ เซงงาย

1915

นายประยูร ภูงาม

1916

เด็กหญิงณัฐปภัสร วงศดี

1917

นางสาวอัมพริษา มีสมสิบ

1918

นางสมพร ศอกจะบก

1919

นางสาวปารวี กาฬษร

1920

นางรัตนา ปรางรัตน

1921

นายลิขิต แกวเนตร

1922

ด.ญ.นันทภัค รวมสุข

1923

นางนางสุภาพ เกิดมะเริง

1924

นางอัญชลี เย็นเกษม

1925

นายกลาณรงค เผาแจ

1926

นายชม ศอกจะบก

1927

นายชัชวาลย ยิ้มสําเนียง

1928

นางประสงคสม สุขจิตต

1929

นางสาวรอฮานา สาแม็ง

1930

นางสาวประภัสสร ชาวบานกราง

1931

นางสํารวม วงษสุวรรณ

1932

นางบุบผา มณีเพชร

1933

นายประยุทธ ไชยโชค

1934

นางสาวอรพรรณ แกวเขียว

1935

นายยศนนท แสงนวล

1936

นางสาวณัฏฐกัลย วัฒนาอุดมชัย

1937

นายอาดูล สมงาม

1938

นายธรรศา จินะสะทุง

1939

นางสาวดาวเรือง มลัยโย

1940

นางสายหยุด ทรัพยคง

1941

นางสาวจุรีรัตน ฤทธิ์สมัคร

1942

นางสาวสุทธาทิพย นาคสัมพันธ

1943

นางสาวธัญญาพร เกิดสมบูรณ

1944

นางชลากร เจียมทอง

1945

นางสาวพรรษพร คงสนุน

1946

นายศราวุธ ภูเฮือง

1947

นางสาวอริศรา ศรีศร

1948

นายบรรลือศักร ปานขวัญ

1949

นางสาวเพชรรัตน จันทรกอม

1950

นางสาวตรีญานุช แกวเรือง

1951

นางวิลาสินี ชูชวย

1952

นางสาวจุฑามาศ เกตุแกว

1953

นางสาวฮาลีเมาะ อิสมาอีล

1954

นายรหัสชนะ อวมทอง

1955

นางสาวนางสาวกนกชล ฉายรื่น

1956

นางสาวภัควรินทร ปงขอด

1957

นางจําเนียร อูทอง

1958

นางสาวปาจรีย สิงหโต

1959

นายบุญชวย เงินชื่น

1960

นางสาวสรารัตน ภูเจิ้น

1961

นางจําปา แจมจํารัส

1962

นายศุภณัฐ วงษสุวรรณ

1963

นายกมล อินทรแกว

1964

นางกิรณา รตนเสถึยร

1965

นายแทน คําทองคง

1966

นางอุไร ทวีสุข

1967

นายกึกกอง รวมสุข

1968

นายภัคธร เซงงาย

1969

นายอัครเดช สอนชา

1970

นายจักรี สารักษ

1971

นางสาวอาริสา กลับสังข

1972

นายวิชัย นิตพันธ

1973

นางสาวสุธีญา ผลวิเศษ

1974

นายสุข สุรินทร

1975

นางสาวพรชนก สุขหนุ

1976

นายสาวิทย โสภา

1977

นายรังสิต จันทรศิริปติกุล

1978

นายสุชาติ สมใจเพ็ง

1979

นายศุภชัย ขันจันทา

1980

นายดนัย โตพันธุดี

1981

นางสาวเพ็ญพิชชา สีนวล

1982

นางสาวนางสาวกมลรัตน เนตรจุย

1983

นางรื่นฤดี แดงรัตน

1984

นายณัฐกร สําอางค

1985

นางสาวสุรีรัตน รอดบุญฤทธิ์

1986

นายจักรณรงค การภักดี

1987

นายพิภพ โตพันธุดี

1988

นายนิคม ยกกลิ่น

1989

นายธนวัฒน กาทองทุง

1990

นางสาวเยาวลิน ชัยชุมภู

1991

นายเสนห เอี่ยมสอาด

1992

นายวีระวัติ สีนวล

1993

นางสาวศุจิตรตรา จีนสมทรง

1994

นายปณิธาน แพทยรักษ

1995

นายพิทักษ ภูฆัง

1996

นางราตรี สีนวล

1997

นางสาวปราณี อินแพง

1998

นางสาวดวงฤทัย ทองอินทร

1999

นางสาวสายฝน ทองแบบ

2000

นายพยงค อินแปลง

