ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ -นามสกุล
นางปทมา รัตนอําภา
นางพรหมมา อุณชาติ
นางอัมพิกา ชาวหวายสอ
นางสาวกิงกุล ศรีบุญยะแกว
นางสาาวเกณิกา ตังฤทัยภักดิ
น.ส.วิชุดา กลําแพร
นางนงคราญ สิงหกา
นางแปน อุณชาติ
นางสาวรัตนาภรณ ละอองเทพ
นางสาวอณุภา หอยยีภู
นางสาวอรุณี ศรีติมงคล
นายจิราวัฒน จามสีทา
นายธเนศ กิจจาหาญ
นางชลธิฌา เจริญรัตน
นางอาทิตยา ศรีทองแท
นางสาวอัฑฒชิษฐา ดาราสวาง
นายเจิมพุฒ เจตนะทัฬหะ
นายเรวัฒน ไทยทอง
นางบุญมา นาคทัยสงค
นางสาวณัฐกฤตา สินทอง
นางสาวสุรัติญา ใจจริง
นายพงศกร เมฆออน
เด็กชายธีรภัทร โสภาวัง
เด็กหญิงขาวเมา จานทอง
นางสาวชนกนันท สุรโคตร
นายชัยนาท นอยนาม
นายอภิเดช รอดชุม
นางตอย ทิพยสุวรรณ
นางนันทา สําเภาแกว

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นางสาวฑิฆัมพร กิจจาหาญ
นางสาววิไล การไว
นางจันทร พวงจันทร
นางสาวนงชนก ไชยคําภา
นายพีระศิลป คงคิด
นางสาวสุวิษา ชวยขุน
นายธนศักดิ ศรีหาผล
นางทองคุณ ทวีกาล
นางพลอยพิศ เกียรติชัยปรีชา
นางจิรวรรธ นิมานะ
นางเอมิกา ลมพัดนา
นางสาวกรรณทิมา มิงศิริ
นายประพันธ ทรงอยู
ด.ชด.ช.ภูมิภัทร อินทรมะตูม
นางวัชรา มณีปกรณ
นางสุนทร คนที
นางอํานวย ศรีหาผล
นายทนง ศรีสมบูรณ
นางบุญเอือ เอียมตัง
นายสกุลศักดิ อินพนม
นางสาวศิริเพ็ญ เครือพงศสุข
นายลักษ บูรณะ
นายศุกร อุบล
นางสาวนุชนาฎ ทัฬหสิริเวทย
นางสาวสมฤดี คําทิพย
นายฆนากร นวลประพันธ
นายอนุชาติ นุสธรรม
นางคชาภรณ กองแกว
นางสาวฟารีดา ปงหลีเส็น
นายวันนา ศรีหาผล

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

นางสุด ใจวาง
นางสาวกรกนก พิ
นางสาวดวงฤดี นวลมิง
นายสุพิศ โยธี
นางสาวสุวิมล รวยอบกลิน
นายกําเนิด ยอดมวง
นายนคร เอียมมวง
นางสาววิภาพร สารบุญเรือง
นาย อิทธิ ภูศิริพันธ
นางสาวนภัสนันท นวลประพันธ
นางสาวบัวแกว โพธิเนตรธิดา
นายสมชาย เกศแกวโกสุม
ด.ช.ธนดล ตุมเงิน
นางประมวล มณีสาร
นางสาววีระนุช สารบุญเรือง
นางสาวอาภรณ สาลาห
นางสุพัชรี ไชยสาคร
เด็กชายธิติศักดิ ปนตา
นางสาวนฤวรรณ จงกิติวิทย
นายอุเทาน ดาวทอง
จาสิบเอกศุภชัย สุดสุข
นางยุพินรักษ สารบุญเรือง
นายปยะ นะระโต
นางสาวชญาคนิษฐ สัตยาชัย
นายทันสมัย สารบุญเรือง
เด็กหญิงศิริวรรณ ซาทรง
นางฉันทนา ใจดียว
นายศรชัย สิทธิรักษ
นางบังอร นววุฒิเวท
นางผอง สายสิน

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

นายนราทิตย กําจาย
นายศุภสิทธิ กิจกนกอุดมเดช
นางสาวกาญจนา นิยมมาก
นายกิตติศักดิ สารบุญเรือง
นายนฤเบศร อริวันนา
นางพนิดา มณีพรพล
นายกฤษณะ สาแกว
เด็กหญิงวียะดา สารบุญเรือง
นายชัยวัฒน เทพสุภา
น.ส.อรพรรณ จันทรสองภพ
นางมาลา แกวนาคแนว
นางสุจินต อุดมอิทธิเสถียร
นางสาวทองคุณ ทวีกาล
นายชัยประสิทธิ อาภาอภิวัฒน
นางสาวอรทิมา ยุงเกียว
นางสาวพรสุทธิ พืนแสน
นายกมลศักดิ ปาณวร
นายจัด บางพา
นางบุญทาน สรอยวัล
เด็กชายดิฐวัฒน มณีพรพล
นายนฤพันธ ทองเผือก
นายวิชัย สิริชูสินวงษ
นางพรพรรณ โพธิเกษม
นางสาวฐิติมา โยทะพงษ
นางสาวนะดา นูเด็น
นางนิรนันท พันธสิทธิ
นางสาววีระยา สารบุญเรือง
นายนายณัฐวุฒิ นําผลไพบูลย
นายสาคร สังขสิง
นางรุงอรุณ กลัดกลีบ

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

นางสาวอุทัย อยูสุข
นางสาวนงนุช มีจะปน
นายเจตจันทร นววุฒิเวท
นางปวีณา บุญกลัน
นางพเยาว เจริญรัตน
นายทศพร มังคํา
น.ส.อุไร กลําแพร
นางสาวชวัลกร สุรโคตร
นางสาวสุนันทา มูนผล
นายภัทร แววภักดี
นางสาวเทียนทอง สามชัย
นางสาวศศิศิริ สินทอง
นายธนวัฒน สุขฤทธิ
นายศิริศักดิ สายกลิน
นางเกษร พุกรอด
นางสาวหนึงฤทัย ภูเดนผา
นางสาวธีรารัตน บุตรทอง
นางสาวนนธนันธ พัดทอง
นางทองวัน ทองดี
นางสาวชิษณุชา ฤกษสนธิ
นางสาวรุงทิพย บุญมี
นางสาวเอียง ละสา
นางสาวปาจรีย ชลูดดง
นายสุรเดช เล็กบาง
นางวรรณ ดวงสิทธิ
นายพงศสุทธิ พืนแสน
เด็กหญิงวชิรญาณ เบือดขุนทด
นายสาโรช จันทรขจร
นางสาวเกียรติสิริ นําทองดี
นายศุภชัย ศีลพันธ

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

นางวรรณดี ชวยขุน
นางสาวสมบักษณ หวงศรี
นายภานพ วิตนากร
นางสาวจรัสลักษณ ภัคดี
นางสาวดวงกมล ภูกรรณ
นายสาคร ชาตรีพิทยาธร
นางสาวรัตนคณา ศรีสุพัฒนะกุล
นายสุชาติ สุภาพพรอม
นายแอด ศรีมาฤทธิ
นางนพวรรณ แมคเกรเกอร
นางสาวนิตษา รอดดํา
นายชัย ลาพิมพ
นางทวี นิลนนทเนตร
นางสาริกา พันธคํา
นางสาวนาตยา ลาภสมบัติศิริ
นางสาวพรพรรณ ทรัพยประเสริฐ
นางลัดดา ชูชวย
นางสาวลําพูน โดมขุนทด
นายภัควี ขุนสันเทียะ
นายสมชาย สุภาพพรอม
นางคณิตฌาพร ดังกอง
นางสาวรุงนภา บุญบํารุง
นางสาววรางศิริ ชลูดดง
นางสาวสุรีรัตน ชมใจเพชร
นายศุภชัย คะชาถา
นายวิษณุ เตมะศิริ
นายประชา พินพรรค
นายวิชา๘ ไพโรจนกิจตระกูล
นางชลิดา นาคหลอ
นายสุภัส แซอิว

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

นางจรรยา ิอินทูฤทธิ
นายสําเริง โรจนวิภาภาค
นายชูศักดิ ดีใจ
นายนคร พริงเพริด
นายโสภณ สนิทวงศ
นายแทน กลินไกล
นางมาลี โชติประเสริฐ
นางอุไร สุนทรกานท
นางสาวพรรษมล เทียนพูล
นายอรรถชัย วัชรพลางกูร
นายอานนท ดวงทิพยจันทร
นายซาฟารฮัม สาลาโด
นายนพดล สนิทวงศ
นางสุภาวดี แปนชุม
นางสาวพิมชนก พรหมมิพล
นายบุญรวม โยทะพงษ
เด็กชายธีรธนิก คําทิพ
นายพสิษฐ สัตยาชัย
นางสาวธิดาลักษณ ศรีจันทร
นายณัฐกร เอียมไพโรจนสกุล
นายศักดิพัฒน จําปาเรือง
นายเฉลิมชัย สาติยะ
นายสมพร มันทรัพย
นายธนารัตน พิมพาภรณ
นางอุษณีษ สุวรรณวิโก
นางสาวจุฑามาศ เลาวงศ
นางสาวมูสลีฮา สาเมาะ
นายจตุเทพ โรจนวิภาค
นายอาทิตย ขุนทอง
นางปนิตา ตรานุชรัตน

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

นางสุนันทา บุรารักษ
นายสถาพร แสงนอย
นางเกตุลดา สนธิศรี
นางสาวศศนนท อาชีวะ
นายวันชัย สาแกว
นางสม บุญอภัย
นางสาวสุวนันท พันธุอุดม
นายพิณ ศิลปชัย
นายวินัย ทองศรี
นางสาวปยวิมล. แกวมณี
นางสาาววนิดา ทองธํารง
ดญ.กัลยกร นิมานะ
นางสาวเฉลิมขวัญ เหรียญวิจิตร
นางสาวพรนภา โสธนะ
นายปรีชา ถําทอง
นายอํานาจ ฟองสุวรรณ
นางวิชุดา กลําแพร
นายลิขิต หรังเล็ก
นางทองสุข ปราบใหญ
นางแกวกัลยา ใจบุญ
นางละออง สมชัย
นางสาวปยาณี อาจคิดการ
นางสาวพีรญา ศรีทองแท
นางสาวศศิธร ภูขํา
นายดํารงเกียรติ ศรีสงคราม
นายกฤษฎกร แสงแหงธรรม
นายณรงคชัย พวงมะลิ
นางสาวนฤดี ภูขํา
ด.ญ.จารุภา สําเภาแกว
นายผดุงชาติ เอมะสุวรรณ

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

นางอุไร สุทธิรักษ
นายศิวัช แตงโสภา
นางสาววารุณี ทรัพยประเสริฐ
นางสาวสิรยาพร นวชัย
นายภาคภูมิ แยมพราย
นางมุกงาม งานดี
นายวุฒิพร ทัศนา
นายเฉลิมชัย เจริญรัตน
นายเชาวฤทธิ รอดชุม
นายมานะเทพ อินสมัย
นางปุณยาพัชร ชมเดช
นายสมยศ เกตุจิว
นางสาวสุภาวรรณ แมนเหมือนจันทร
นายนรินทร สรอยวัล
นายสุพิศ เชียงแรง
นางประสัย คําแกว
นางอังคณา เขือนธนะ
นางกาญจนา ณระนอง
นางสาวทิพอาภา ปานคลาย
นางเขมิกา เจริญรุงกิจรัตน
นางทองยอย โดมขุนทด
นางสาวสุรดี บูรณะยุพาพร
นายประสิทธิ อุนประเสริฐสุข
นางวชิราภรณ วรรณสิทธิ
นางสาวพิมพชนก อยูแตง
นางสาวชนัญชิดา ใจจริง
นางวันพร แกวขวัญ
นางสมบูรณ พลับจีน
นายลัญจกร จันคีลี
นายโฉม นิลนนทเนตร

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

นายเคนเนท แมคเกรเกอร
นางสาวฉัฐนันท ชูทอง
นางทองทศ กุฎีรักษ
นางนันทยา ธนสาร
นางราณี บุบผา
นายโสภา กตะศิลา
นายปราโมท สุขมัน
นายสกลรัตน วังแกว
นางชลทิพ บุณยพัฒนกุล
นางสาวนพาถร เฉลยขวัญ
นายนริศ จิตโสภา
นายศุภกร นอยศรี
นายสุบิน พิมพา
เด็กหญิงเมธาวดี ใจเดียว?
นางลาวัณย เหรียญประยูร
นางสาวกันตกมล กมลานนท
นางสายสมร คุณอุดม
นายศุภวุฒิ แปนชุม
นายณัฐนันท สุขสําราญ
นายวิรัตน อยูชา
นางสาวไพรัตน ฟกขาว
นายอาเดียว พุกพลอย
นางสมมาตร มานะเจริญสุข
นายกฤษฎกร แสงแหงธรรม
นายปรีชา ลีดอนงิว
นางกรณวรัญญา แกวสุวรรณ
นางฉวีวรรณ แกวมณี
นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล
นางอติภา เลาหวัฒนโชติ
นางสาวชุติมา การกลา

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

นางสาวสินาพร บุญยัง
นางสาวศุภมาส คุมครอง
นางประทีป บุญเสถียร
นายภูวเณศวร สนธิศรี
นางสาวพัสดาทอง มะละออ
นายแมน เวียงสมุทร
นายสรยุทธ สุขสวาง
นายเนือง วงศสุวัฒน
น.ส.วรรณา แกวเสถียร
นายฉออน เกษียรจังหรีด
เด็กชายพัชรพร รัตนไตร
นางสาวปณิศา พราหมณโชติ
นายอัครพล โพธิเกษม
นางบุญเรือน จันทรคลาย
นายเศรษฐา พันธสําโรง
นางกุลยา กิจกนกอุดมเดช
นายณัฐพงษ เกียรติชัยปรีชา
เด็กชายธนศักดิ ปนตา
นางสาวโยษิตา พินพรรค
นายประจีน คําทิพย
นายจําลอง กลําแพร
นางสาวจินดา อยูแตง
นางสาวนริศนันท ปญจพรอุดมลาภ
นางมาลี บุญเอียด
นายพิชยา เขียนเขียว
นางบุญธรรม ศรีสุพจน
นางสาวสุภาภรณ พบทวีกุล
นายคุณานนท กลินเกษร
นายศุภชัย คะชาถา
นายโชคชัย เดชดี

330
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350
351
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นายพรเจต ชัยสวัสดิ
นายพีระพงศ บําเรอวงษ
นายเพิม เปรมทอง
นางมณฑา บุญบุตร
นางสุจินดา อินสวาง
นายทองคํา โชติ
นายสําราญ อาจคิดการ
เด็กชายกฤษณพล ฟองสุวรรณ
นางดารา หงสสุข
นางสายใจ เอมะสุวรรณ
นายพงษพิพัฒน ปนธุรัตน
นายมานพ ฉิมวัย
นายอภิรักษ เขือนธนะ
นางปรียา ทรงเจริญ
นายสิริราช มาลาพันธ
นางบําเพ็ญ ศรีจันทร
นางสาวรุงทิพย พนมเขต
นางศรีสมร ภูกรรณ
นายปุม ศิลาบุตร
นางสาวจันทราภรณ นาคอมร
นางสาวสุมณฑา บุญจํานงค
นายธีรภัทร จําปาเรือง
วาทีรอยตรีอรุณ ขุนวงษา
นางสาวกอย กาฬภัคดี
นายรัฐนวพัชร เดโชพล
นางทิพยวรรณ แจมศรี
นางประเสริฐ ใครครวญ
นางสายฝน พันธุอุดม
นางสาวอภิญญา กลันทอง
นายสรานุวัฒน นงนุช
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นางสาวณิชาภา แซเลียง
นายสงเสริม เจริญศรี
นายชัยรัตน หาญวินิจกูล
นายนพพล บรรพสุทธิ
นางรัชนี สุวรพันธ
นางสาวจุรีวรรณ แกวมรกฏ
นางสาวศิริพร นิลนนทเนตร
นายศิริชัย แขดวง
นางสายใจ คลายขยาย
ด.ช.ธนกฤษณ เพิมพูล
นายพลัง เจริญสุข
นางมาลัยพันธ เมืองวงศ
นางสาวรวีวรรณ บุรารักษ
นายธนกิตต ศรีทองแท
นางสาวฟรดาว สาเมาะ
นางมาลี แมนเหมือนจันทร
นายจารึก? ศรี?สุทธิ?รักษ?
นางประสพสุข ขุนสันเทียะ
นายธนาธิป ทองศิริ
นายประถม แกวมณี
นายปราโมท สุขมัน
นางสมพงษ อยูแตง
นางสาววรรณา อุนจังหาร
นายจักรินทร สอนหลวย
นางสาวจิราพร แกมมณี
นายอภิโชติ จันคีลี
ด.ช.ยศพล ชัยฤกษ
เด็กหญิงเขมจิรา ภูขํา
นายปริญญา จตุรพรสวัสดิ
นางสาวนาถอนงค ธรรมสอน

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

นายปรีชา เหมือนหนู
นางสาวธารนภา ภวเวส
นางสาวมุกดามาศ เชือบุญมี
นายพงศพัศ สุทธิกิจพงศ
นายฮาบ เภอเกลียง
เด็กหญิงวิรัลยา ณ สงขลา
นายชัยวิทย สุรินทร
นายพนัส พลับพลา
นางคูณ ภูบานชืน
นายประสิทธิ สายกนก
นางจําเนียร แกวหาญ
นายณัตพล กลําแพร
นางสาวสุกัญญา พิสุทธิพงษ
นายชนพพร อยูแตง
เด็กหญิงนภัสสร ใจบุญ
นางกัลยา นอยสุวรรณ??A
นางสาวสิริพร สิงหเหม
เด็กชายพชร สัตยาชัย
นางปรานี อาจคิดการ
นางสุนันท จันเทศ
นางสาวกนิษฐา ศรีจันทร
นางสาววรรณวิภางค ดิษาภิรมย
นายวิชิต ศรีบุญเพ็ง
นายกิตนพงศ ธระวิศิษชัย
นายธนารักษ บุญกาญจน
นายนรินทร เจียมวิจิตร
ด.ช.อนรรฆ จันวิสิ
นางอํานวย โชติ
นางสาวนัฏฐิกาญจน บุตรทอง
เด็กชายธีรภัทร นําทองดี
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นายประภาส หิรัญสิทธิ
นายยสุภาพ เจริญศิริ
นางอนงค สงแปน
นางสาววรพร สุทธิรักษ
นายทุม ไอยสุวรรณ
เด็กชายพีรดนย เขียนเขียว
นางทิพยรัตน บุณยพัฒนกุล
นางนิภา จันทรนอย
เด็กชายพีรวิชญ บุญมี
นางสาวพิมพแพรวา ยศอาลัย
นายประสิทธิ ใครครวญ
นางสาวนกนอย ละสา
นางสาวศิริสุกาญ เพ็งอารีย
นายดวงใจ สัมฤทธิ
นายอทรเทพ มิงรักธรรม
นางสิริภัทร วัดละเอียด
นายวิภาส ผึงผาย
ด.ญนิรัชญา ธาตุไพบูลย
เด็กหญิงสุรียรัตน มันทรัพย
นางสมพร สุภาการ
นางสิรินทิพย เจริญเผา
นายธนกฤต ธนสาร
นางสาวสินใจ สายสุข
นางมุกญาดา ผิวขาว
นายปญญาพล คุณอุดม
นางสาวกุลปริยา แขดวง
นางยานี กลินเจริญ
นางสาวอันธิกา แซลิม
นายอรรถสิทธิ ขําประภา
นางสาวฐิติรัตน หลอเสถียรพงศ
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นางสาวภัททิรา หนูอุน
นางศรีมอน วะเท
นายวิทยา อาจนอย
นางเพลินพิศ จันทรขจร
นายรังสรรค โอกระโทก
นายเรืองสรรค ภูศิริพันธ
นายดํารงคชัย สุทธิกิจพงศ
นางงามเนตร ดิษฐประยูร
นางสาวอรุณภัสร คิดเห็น
นางสาวระวีภรณ อุนเรือน
นางสาวรินทรลภัส ธนโชติชวกิตต
ด.ช.ณัฐพล เขือนธนะ
นางรําไพ อุนจังหาร
นายบุญสง อยูแตง
นายศุภชัย คะชาถา
นางทัศนีย เยาดุสิต
นางสาวสมศรี มาลัยวงค
นางสมคิด มูลนอย
นางสาวปริยาภัทร นนทสิงห
นายอาดัม ยูโซะ
นางสาวอุษา สุวรพันธ
นางนําฝน อังคสิงห
นางรุงอรุณ บุญมี
นางลําใย ชุมทอง
นางติมะ มุสา
นายกฤษณพณ จันคีลี
นางนกแกว สุติ
นายสหรัฐ ปานเกษม
นางศศิธร ทัศนา
นางแจมศรี บุญมาสืบ
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นายสมัย โดมขุนทด
นางฐิติพร วิไลประภากร
นายสมบัติ พันธุอุดม
นางศุภกานต ถนอมพงษ
นางสาวภาวิณี เสนากัสป
นางสาวตรีดาว ใจบุญ
นายจิรัฏฐ กมลพัฒยะ
ด.ช.วรรัตน แสงจัตุรัส
นางซิม พิสิทธิ
นาย สมพงษ นุดจรัส
นายธนกฤต จันทรศร
ด.ญ.พราวดไพลิน พรมจันทร
นางสาว?อุไรวรรณ? ตัง?พา?นิ?ช?วงศ?
นายสันติ หวังจันทร
นางสาวบุญชวย ประวงศ
นายประเสริฐ เกตุแกว
นางนงนุช โยทะพงษ
นายฉัตรชัย เปรมทอง
นางบุษศรีย แสนปญญา
นางสุภิญญา ใครครวญ
นางสาวปยวดี ศรีผอง
เด็กชายธีรธวัช ณ สงขลา
นางสาวสุดารัตน โชติ
นางสาวณัฐชา บุตรทอง
นายบุญจันทร รมไทร
เด็กชายชัยจิรัฐฐ ประวิงทรัพย
นางประยูร แสงโสม
นางสาวสุภาพร ขุนจรินทร
นายปรวัฒ วัฒฒโน
ด.ช.อารอฟต เบญอิสรา
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นายกฤษณะ ฉําวารี
นายธนากร ชวลิต
นางกัลยา วุฒิสินธ
นางชัญญา แซคู
นายวิมล สิวายะวิโรจน
นางสาวอุลัยวรรณ สาระขันธ
นายจํานงค หาญลํายวง
นายชัย ศรีมาฤทธิ
นายทวี โสมปยาภรณ
นางชลวรรณ ลีฬหรัตนรักษ
นางสนธยา ริมทอง
นางสาวศิริลักษณ พาสวัสดิ
นางสาวศิริวรรณ มูลีเทศ
นายจูมจี เมืองราช
นายชัยธิราม กําจร
นางอําพร สุขศรี
นายบวบ กุลอินทร
นายวิระพันธ ดอกนางแยม
นางจารุณีย เหลืองวิโรจน
นางประดับ สวางปญญา
นางสุปราณี ทมินเหมย
นางสาวอกนิษฐ รามศรี
นางธนนันท แขดวง
ด.ญ.ณฐกมล พรประสิทธิ
นางอาทิตยา ศรีทองแท
นางสาวจําเริญ สีดาสน
นายสุทธิชา สุภาการ
ดญ.ธิดา ปานขาว
นางเทียง สิงสาร
นางสาวอนงคนาถ อํามาตยมณี
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นายวิฑูรย พืนแสน
นางสาวราตรี บุรารักษ
นายสุคนธ บุญศรี
นางกชพร ศักดิธีระชน
นางสาวรัตนา แซเจีย
นางสาวปริชาติ เทพทอง
นางสาวสุดาวรรณ วิรุฬหดิลก
นางสาวสวลี ทองคํา
เด็กชายธนวิชญ ชองฉิมพลี
นายสําราญณ ณ ระนอง
นายสุข วังนาว
นายทรงวุฒิ สุขสมเพียร
นายชลอ อยูแตง
นางสาวจารุทัศน ฤทธิเต็ม
นายศุภชัย บุณยพัฒนกุล
นายประพัฒน อาจคิดการ
นายเจตวัฒน บุญมาสืบ
ด.ญ.ชนัญชิดา รัตนะ
นางสาวนิษฐิดา มันดี
นายทวี อุนจังหาร
นายบุญทา มาเปง
น.ส.มาลี กลําแพร
นางสาวสาวิตา วรรณรัตน
นางบะ เภอเกลียง
นายสุรชัย บุญมี
นางสาวสิริยากรณ เพ็งอารีย
นายสมยศ วงศสุวัฒน
ด.ช.ณัฏฐวี ปญญา
นางสาวขวัญหทัย มิตรใจดี
นางอัมพร กาญจนา
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นางสาวฟาตีมาห พิสุทธิพงษ
นายวรรณชนะศักดิ สวนตะโก
น.ส.มายด ภัทรยิงเกียรติเจริญ
นางพีรนุช แกวมณี
นางสาวสมควร สงชืน
นายชัยวิท สุริน
นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
นายกานตพงศ นาคพนม
นางสาววนิดา คุณอุดม
นายชูชาติ เกาะแกว
นางจําลอง เจือหอม
นายสุภัทรชัย นุมฤทธิ
นางแดง อําทอง
นายวรวัฒน ปวงกลาง
นายพรชัย รอดูสูงเนิน
ด.ญ.ดมิสา พูลนวล
สุภัสสรณสุภัสสรณ อยูเเตง
นางเสงียม อยูแตง
นายขจรเกียรติ ไกรพินิจ
นางพรพิมล เนืองทอง
นางสาวจิราภรณ สีดาสน
นางสาวลลิตา ภูขํา
นายสมบูรณ มาลัยวงค
นายเอกชัย สอนดวง
นางสาวศิริประภา ดีบาง
ด.ญ.แพรวพิสุทธิ เจริญศี
เด็กหญิงอภิษฎา ณ สงขลา
นางสาวธิติยา ศิริรักษ
นายจันทร ยะใจหมัน
นายทองคํา บุระพล
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นางปาริชาติ แกวหนองยาง
นางวรดา จันทะพันธ
นางสาวพิไลวรรณ ผลอุดม
วาที ร.ต.หญิงณฐมน อยูเลห
นางรัชใจ สุขมวง
นางสาวทองสุข ชางสาด
เด็กหญิงอุมากร รอดชุม
นางสาววิรัช ศรีเษม
นางมรกต อมาตยมนตรี
นางนางสุพิชชา มาละตุ
นายสันติ คุตรสูตร
นายณัฐพันธ โยธิพุกกะ
นายนาวิน เดอะพณา
นางธัญญลักษณ ชาวนายก
นางสาววรรณา แยมพราย
นายมารุต สิวายะวิโรจน
นางพวงเพชร อาจนอย
นางสาวระเบียบ สุขมุข
นางวรรณาภรณ สีแดง
นางสาวรุงฤดี บุญมี
นายวรชัย ผิวขาว
นายอรุณ วงศชนะ
นางสาว?สุภาพร เย็น?ระยับ?
นางสําเภา สุติ
นางสาวมาริษา ชิงแกว
นายพุด แสงดี
นางสํารวย เบิกบาน
นางสาวนําออย สุกคง
นางสาวอาอีดะ ยีดือเระ
นายอาดัม ยูโซะ
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ด.ญ.พลอยไพลิน พรมจันทร
นายปริพัฒน ปานเอียม
นางสาวทิวาตรี ทังทอง
นางอภิญญา กลําแพร
นายประกิจ พูลจันทรนา
นายวิศาล ดิษฐประยูร
ด.ช.ทรงกรต ไชยชนะ
นางสาวธนาภรณ บุญกาญจน
นายณัฐพงศ พันพิพัฒน
นายอนุศักดิ ปานขาว
นางสาวธนภรณ นิลาทะวงศ
นางสาววธัญญา พันธไชย
น.ส. เกล็ดแกว โพธิบุบผา
นางสาวนัฏชา รุยใหม
นางสาวชัชชญา สุทธิกิจพงศ
นายถนัด สิงสาร
นางสวาง กําจร
นางรุงรัตน ฤทธิเรืองเดช
นางสาวกาญจนีย กองแกว
นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ
นายณวัฒน รักษาสุข
นายสุพจน เล็กใบ
นางสาวจิราภรณ อินตะพรม
นายสรายุทธ เฮงเจริญ
นายประหยัด กมลพัฒนะ
นายวิรวัฒน ผสมทรัพย
ด.ชธนพัฒน ศรีสุพัฒนะกุล
นายธนากร เปรมทอง
นายประสิทธิ กินมิตร
นายวัชระ อาจคิดการ
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นางจํานงค พันธุอุดม
นายสัญญา ศรีสมพร
นายสุริยา แสนจันทร
นางสุมณฑา บุญศรี
ด.ญ.หนึงธิดา ดารินทร
นางสาวภัทรวรินทร พิชัย
นายอนุวัฒน สายยศ
นางสาวหมิว คําแกว
นายปริวรรติ ภูขํา
นายสมศักดิ ทองดี
นางสงัด อยูแตง
นายเอกลักษณ หลักสี
เด็กชายศรัญยภัทร ปะทักขินัง
นางสาวนันทวัน กลินศรีสุข
นางสาวอุทัยวรรณ นิยมแกว
นางสมพิศ นาคพนม
นางสาวอภิญญา เดชาภา
นาย ศิริมงคล ชองกลาง
นายกฤษฎา ธนสาร
นายพงษศักดิ ภูผา
นายพิชัย ชางสาด
นางตอย เพร็ชพา
นางเนาวรัตน ธูปกลาง
นายประหยัด เบิกบาน
นางอนัญญา ชืนอุรา
นางอําไพ ศรีจันทร
นางสาวสุพนิดา กุลอินทร
น.สพัชราภรณ นวลจันทร
นายวิชา จารุปรัชญ
นางสําลี ยะใจหมัน
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นางสาวทิฆัมพร นุกิจ
นายวัชระ ยางนอก
นางสาวศศมณฑ สาแกว
นางอารี กองแกว
นายพัชรินทร พิมพสิงห
นางบัวคํา มาเปง
นายสันติ แกวสี
ด.ญ.อรนิชา อินพรหม
นางสาวธิปไตย เจริญวงค
นางสาวพิชญสินีย พูลนวล
นางสาวกชพร โชติชาวง
นาย ประกอบ ตรีศักดิ
นายปฐมพงศ สิวายะวิโรจน
นายภราดร ทองจันทร
นายสมพรณ ธรรมสูนย
นายสมพงษ แนนอุดร
นายประยงค รืนรมย
นางกุศลิน ประทุมทอง
นางปริษา อินตุน
นางสาววรณัน บัวคลี
นางสาวมาลี กลําแพร
นายประยงค จันทวงษ
นางปราณี เขียวชวย
นายชัชวาล ศรีแสงสาย
นางสาวธัญญากร จันทรดี
นายชอบ จันทรนอย
นางสาวสุพัตรา สุขสบาย
นางสาวณัชชา หวงศรี
นายพิสัย ตนแกว
นางวัชราภรณ พัชรพงษ
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นายจารึก ภัทรธีรานนท
นายสุบิล พรหมรูปสวย
นางอําพัน วาณิชยาชาติ
ด.ญ.ปวริศา หนูเทศ
นางเข็มทราย มนทรัพย
นางสาวธนาภา จันเทศ
นางสาวละมัย สุรามาตร
นายสุพจน เล็กใบ
นางสาววาลินา ทรัพยคงทน
นายกรชนวิชญ บุญวิจิตรปริชญ
นายภาณุมาศ ภูขํา
นายนพดล ปามะ
นายอภิชาติ ศิริ
นางนําออย เดชสุภา
นางวงศ วิรุฬหดิลก
นางสาวบังอร ศักขีนาดี
นายวีระ เอียมยัง
นายปราโมท ชาวนายก
เด็กหญิงวิรัญชนา สายสุข
นางพรพรรณ บุญศิริ
นางอารี ออนละออ
นางสาวสุดารัตน จันคีลี
วาที รต.พงค รัตนะ
นสปทิตตา พรสวรรค
นางสาวภัทรภรณ ศรีสันต
นายวาทิน ออนปะคํา
น.ส.ณัฐกานต บุระพล
นางสาวหทัยกาญจน ชนประเสริฐ
นายสหพล สุวรรณศรี
นายยุทธกร สุติ
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นางสาวชนนิกานต งามสงา
นายทัศพล บุญเชิด
นายชนพพร อยูแตง
นางนุย สุขรุงเรือง
นางสาวพรศิริ ศรีเพชร
นายวุฒิ คําแกว
นางภาษิตา แซตัน
นางสาวพิไลลักษณ นันทเสนา
นางใจทิพย ธัญญผล
นางสาวซารีนา พิสุทธิพงษ
นายอิทธพงษ กุลอินทร
นายราชวัตร นวลอินทร
นายสมหมาย บุญกาญจน
นายสุรินทร ทรัพยสกุล
นางสาวรุงทิพย ชืนชวน
นายพนม เทียมจันทร
นางสาวกาญจนา กองแกว
นางสาววราพรรณ กลันพรรณทรัพย
นายสมพงษ ธาระนิธิ
นางชนัดดา นุชโสภา
นางสุมาลี ดิษาภิรมย
นางโสมยา ขุนจํานงค
นางสาวกมลชนก นวลศรีไพร
นางสาวสมหมาย ศิริวัฒนศักดิกุล
นายสนิท สุขขะ
ด.ช.วรัชญ มวงศิริ
นางสาวสุไอนี อาแว
นายอนุสรณ ทองจันทร
นางอัญชลี ธรรมวัชราภรณ
พิคําพรนาย พิคําพร ไชยชนะ
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นางวิราวรรณ กบําแพร
นางสํารวย จันทรนวล
นายอภิวัต คําดี
เด็กหญิงเอมิกา สิงหเหม
นางปรียา ชัยจํารัส
นางสาวศิริพรรณ กรมออน
นางราตรี เดชสูงเนิน
นางสาวธนาพร จันเทศ
นางสาวธัญพร บุนนาค
นางสาวแสงเดือน แมนปน
นางสาวภัทรวิจิตรา บุญศรี
นายเสกสันต สุกิจปรีชา
นายฐาปนนทร หนูศรีเจริญ
นายสนิท กําจร
นางสาวกรมณี ภูขํา
นางธัญ?รัช ศรีสุทธิ?รักษ?
นางกุหลาบ โฉมนาก
นางเตือนใจ สุขสบาย
นางฉลวย เปรมทอง
นางสาวจันทรจิรา จันทรดี
นางสาวจารุวรรณ วงษธัญญะ
นางสาวสุทิตา นาคหลอ
นายสมพงษ ตอมสุรา
ด.ช.สิริพงศ พรประสิทธิ
นางสาวชุติมา ภูศรี
เด็กหญิงวาสนา บัวคลี
นางเสริม ทังทอง
นายสุธรรม หนูแปน
นายธนิศร ศรีกกโพธิ
นายภูรินทร ออนละออ
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นายหลง กับแฟง
นางสาวมาริษา อูทอง
นายสุรจิต ไกรพินิจ
นางสุชาดา สุวรรณศรี
นางสาวสาคร หวานคง
นางสาวสุดารัตน ธรรมชาติ
นางดรุณี สิวายะวิโรจน
นางเสย เพ็ชรพราว
นางสาววิลาวัลย คําวังพฤกษ
นางสาวจุรีพร คางสําโรง
นางโอภา มากดี
นางนวริตน ศรีโอสถ
นางสาวเจียบ คําแกว
นางทรงศรี ยินดีชัย
นางออน คําตีด
นายสราวุฒิ อยูแตง
นางสาวนริตตา เหมแหวน
นายศักดิดา สมบูรณราช
นางสาวพัชรา บานไมรูโรย
นางสาววารีรัตน หนาแนน
นายดรัณ ดิษฐประยูร
นางสาวจารุวรรณ จันทรดี
นายวรรลภ สายกาลย
นายพิทักษ ฉิมพาลี
นายปยะพงษ อําทอง
นางสาวสุทธาทิพย ธนะมูล
นางวรรณี จันทวดีทิพย
นางสาวกชกร โสมาบุตจร
นายขันทอง สมสิน
เด็กชายนวพล นักรบ
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นายสุวัฒน เยาดุสิต
นางสาวธนภรณ ภูขํา
นายอภิมุข ศรีนวลจันทร
นางอภิญญา กลําแพร
นายดําริ เดชสูงเนิน
นายทองสุข ธูปกลาง
นายเพชร คํากี
นายสมคิด แมนเหมือนจันทร
ดช.ภาคิน ถินพายัพ
นายเตชวิทย ทองพิทักษ
นางเฉลิมศรี สุขขะ
นางสาวเบญญาภา สุทธิกิจพงศ
นายพีรวิชญ เดชสุภา
นายจาตุรนต ภัทรธีรานนท
นางสาวพรวลัย สายยศ
นายณัฐวุฒิ ธัญญผล
นางสาวจิรัชญา สูงใต
นางสุมล อิมอุดม
นายสุนทร เพ็งภาค
นายวิรัตน วงษจารย
นางสาวจีรภา มาลัยวงค
นายอมรินทร วรรณา
นางสมพร ตัง?พา?นิ?ช?วงศ?
นางประพันธ สุกิจปรีชา
นางสาวกนกพร ปนเพ็ชร
นางทองคํา จังพล
นางสาวพรนภา อึงพอง
นางสาวราตรีฟะห ทองนุม
นางสาวสุธันวา จนุบุษย
นาย ศิริชัย หลาบขาว
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นางสาวมณทิพย ประสมทรัพย
นายประดิษฐ ทองรวง
นายจรัญ ดิษาภิรมย
นายสําเริง หวงศรี
นางผิน คงชุม
นางสาวนพรัตน อยูแตง
นางสาวสมหมาย คุมผล
นายพสิษฐ บัวคลี
ด.ญ.อรนิชา คุณอุดม
นางสาวราตรี ทัศเกษร
นางสาววีรดา แตงเปลียน
นายทรงศักดิ พลนางรอง
นางภัทิรา ปรีชา
นายเกษม? บุญ?พรอย
นสวรุณี แซตัน
นางสาวสุมาลี พวงพันธ
นายไพจิตร ศรีโอสถ
นางสาวกัลยา คุณสิทธิกุล
นายทนง เพ็ชรพา
นายธีระวัฒน? ธีระรางกูล
นางสาวพัชรินทร บุญประเสริฐ
นายวิว คําแกว
นายแวอาแซ เจะสุ
นายสามารถ สิวายะวิโรจน
นายสุพจน คันใจ
นางเกษร เดชสุภา
นางสาวดาวเรือง มลัยโย
นางนิตยา วงษธัญญะ
นางสาวณัฐธิดา เกิดแกว
นายคฑาวุธ กําจร
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นางสาวสุชานาถ เดชสูงเนิน
นายสวิน เหมันต
นายสุคล เพิมพูล
นายอําพี เหมแหวน
นางสาวดวงใจ รักญาติ
นายปานเทพ ปญสุจ
นายอดิเรก จอนลบ
น.ส.ธนันณัฏฐ ยะภิระ
นายกิตติ ออนเกลียง
นายสมศักดิ ไวทยะสิน
นายอําพรรรณ ภูขํา
นายมณฑล ทังทอง
นายโสภณ ทองนุช
นายดนัย ทาเหล็ก
นายสารวรรณ สุวรรณโณ
นางอรุณี ปอสูงเนิน
ด.ช.ปณพัฒน พิมพสิงห
นางกิม กับแฟง
นางสาวสุนันท สุดจิตร
นายวุฒิไกร สายประเสริฐ
นางสาวยุพา มีบุญ
เด็กหญิงปริศรา แตงเปลียน
นาง นุชนาท ครเพ็ง
นางรุงนภา ไชยสาร
นางสาววิชุดา กลําแพร
นายสํารวย โตะศิลา
นางสาวพิชาภัทร เกิดวัฒนธรรม
นางสาวศรัญญา คุณสิทธิกุล
นายณธกร ดีสมเจริญเดช
นางดรุณี บุญเพ็ง
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นายปกรณ ดอกบุก
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กําเนิดมณี
นางสาวปราณี ลครพล
นางสาวปวีณา แปนพัด
นายเกษม บุญพรอย
นายธณภณ ดงพงษ
นายจารุเวศ ภัทรธีรานนท
นางคมคาย อยูแตง
นางสาวเพชรรัตน จันทรกอม
นางกุหลาบทิพย อุนฤทธฺ
นางสาวสุพัตรา หลําสะ
นายฉัตรชัย วิรุฬหดิลก
เด็กหญิงภัทรศยา จันทรดี
นางจิตรา อารีประเสริฐสุข
นางสาวปรียานุช ออนนอย
น.สวราภรณ อนุมาตย
นายวุฒิยา วงษธัญญะ
นางสาวลําภู วรรณทอง
นายอดิสร เดชสุภา
นายเลาะ สุหรี
นางพัชรวีณ เจริญรัตน
นางจุฑาภัทร พูนทวี
นางสุรภา ออนเกลียง
นางพุฒ คงแสง
นางสาวปรารถนา ตูดํา
นางบุญริน ทองรวง
นางสาวสุภาพร คุมดวง
นางปรางทอง ชาระวงศ
นางสุดา บุญสุขโข
นายยิงยศ เยาดุสิต

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

นางสุภานันต จิรหิรัณยางกูร
นางจีระภา ขาวเข็มทอง
นางแดง ภูขํา
นางสาววชิราภรณ ศรีนอย
นางเจียมจิต บุญศรี
นางสาวธันยารัศมิ อุระมา
นางสาวอัญชลี เพาะปลูก
เด็กชายวรฤทธิ แกวพันธ
นางสาวนฤมล กุลอินทร
นางสาวกนกพร ปนเพ็ชร
นางสุดา พุมพวง
นางรังษิกรณ วิศาลกิจ
ด.ชอามีน ดือราเซะ
นางสาววันเพ็ญ? จีนสมบูรณ?
นางสาวรักษิณา เพ็ชรพราว
นายวิษณุ อยูแตง
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กําเนิดมณี
นางสาวกัญญาธิดา จิตพุทธบูชาบุญ
นางสาวตรีชฎา ยกสาน
นายสังวาลย ศรีกกโพธิ
นางสาวมัณฑนา อุนรัมย
นางนันทนา บุญเพ็ง
นางสาวนําผัง ไกรณรงค
นางสาวมลิวัลย บุญสอน
นางสาวทวินันท พรมเพ็ชร
นางวรัทยา โรเบิรต
นางสาวหนึงฤทัย ทังทอง
นางมาลี เพิมพูล
นายจักรกฤษณ จันทรดี
นางสาวไฉน มีบุญ

990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019

นายชูเกียรติ เกริกขจรวุฒิ
นางสาวสุนิสา นาคสังข
นายจวน หวานคง
นายจเร นอยจัน
นางสาวสุภาพร คําแพงศรี
นายโชติพิพัฒน หงษนอย
นาย ชาตรี เขือบุญมี
นางสุรินทร ไวทยะสิน
ด.ญ.กัญญาภัค ขุนสันเทีย
นายทินก แสงอาวุธ
นางวรรณา กรสวัสดิ
นางสาวอาภาพร เดชสุภา
นางปราณี นิมนอย
นางวิไล คุณสิทธิกุล
นายพณวรรธน จิรหิรัณยางกูร
นายสมพงษ สีวรานนท
นายศุภวิทย ศรีโอสถ
นายอานนท จันทรมาศ
นางยองใย เกิดวัฒนธรรม
เด็กหญิงกัญญาภัทร จันคีลี
นายณพศร คําพันธ
นางสุกานดา เรเณร
นายบุตร ขะวิลัย
นางคํานึง จันทรดี
นางบุญโฮม หาริตะวัน
นางสาวสุกัญญา กับแฟง
นางอรทัย สีหาบุตรโต
นายตัน อินนอก
นายเกียรติศักดิ พรรณรงค
นายดํารงค ขาวเข็มทอง

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

นางสาวพุทธาวดี วังใน
นายเหล็บ ลาแหละหมัน
นางลัดดา แจมใส
นางสาวอาภารัตน ดลประชา
นางสําเนา สายยศ
ด.ญ.ณัฐชานันท เปลียนขํา
นางกชนิภา นวลอินทร
นานนที ทะชัยวงษ
นางวรางคณา ผดุงทรง
นางประจวบ ตูดํา
นางสาวกมลรัตน อวยชัย
นายศุภชัย เชือเขตกิจ
นางบุปผา ใจตุย
นางสาวขนิษฐา แสงจันดา
นายวัชระ แสนสาคร
นายศรายุทธ ไกรณรงค
นายรัฐพล บุญเสริญ
นางสาวรุงนภา สุปนะ
ด.ญ.กัญญาภัทร จันคีลี
นางฑิติรัชต อินทรีสวัสดิ
นายจักรี ลีลา
นางกุหลาบ สีสุธรรม
นางออมใจ เหลืองวิภูษาวาณิช
นางสาวกาญจนา ปานอินทร
นางสาวกฤษณียา กลับจอหอ
นายศุภรา โชติชวง
นายชัชวาลย ยิมสําเนียง
นายสมชาย เพ็ชรพราว
นางสาวธิตารีย ขุนสันเทียะ
นายมานะ สิวายะวิโรจน

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

ด.ชเพชรพิสุท เจริญศรี
นางพรรณี จันทรวานิชสกุล
นางณัฏฐชานันท จีรประภาพันธุ
นางสุนา ศรีกกโพธิ
นางสาววิจิตตรา แสงดี
นายเกียรติศักดิ ยะภิระ
นายสมพร แสนจันทร
นางจําเรียง เจริญสุข
นางสาวสุดาทิพย ทองดี
นายฌนัญู แกนทอง
นายโกศล บุญดําเนิน
นางกัลยา อินนอก
ด.ช.วิทยา แสนจันทร
นางสาวอุษา นาคเกษม
นางสาวกีรติการย ครองระวะ
นางวรางคณา ผดุงทรง
นางสาวเครือวัลย เกิดหนู
นายกิตติ สุวรรณโณ
นายนิกร แสนจันทร
นางสาวสุมาลี พูลมี
นายสายันต ดีไทย
นางสุดใจ สิทธิยา
นางสาวมัสยา เอียมสากล
นางสาวสุชิน ผักกระสังข
นางนิรัขรา อําทอง
นางสาวมยุลี เขือนแกว
นางสาวศศิวิมล บุญยัง
นางสาวธัญญลักษณ นาคทองอินทร
นางสายใจ ชูทับทิม
นายประทวน ดีบาง

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

นางกิมอัน บุญศรี
นางสุวดี แสงจันดา
นายจิรยุทธ ทิมศรี
นางสาวชุติกาญจน พิริ
นางไขหวาน ขาวฟอง
นายปนิธิ ดาราสิทธิ
นายกลา เข็มนางรอง
นายประสิทธิ แสงสฤษณ
นายฉัตรชัย วิรัชวาริน
นางสาวสุพรรณธิดา โชติชวง
นายวัลลภ วิทยาภาสิทธิ
นาย วรุฒ แกวแววนอย
นางแปน ภูขํา
นางสาวสุวนันท เจริญสุข
นางปรียากมล ทองถาวร
นางเพ็ญศรี อําจิระ
นายอาทิตย วังใจ
นางมยุรี โลหิตหาญ
นางสาวอรทัย ใจบุญ
นายธนากร สํารองใช
นายประยุทธ สิวายะวิโรจน
นายสุรัตน ผลเลิอย
นายปฏิภาณ สักลอ
นางสมพงษ อยูแตง
นายธรรศา จินะซะทุง
นายวิโรจ อินนอก
นายรัชกิต จิรฐานภัส
นางนุชรี ภิญโญ
นางสาววราภรณ จันทรออน
นายจุมพล จีรประภาพันธุ

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139

นายสุนันท ดีไทย
นางสาวสุวรรณา ศรีแกว
เด็กชายทัศนพล วุฒิกาญจน
นางสุมามาน มาเต็ง
นางสาวเรวดี บุญศรี
นางสาวนรีนุช พรมเพ็ชร
นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม
นายประมวล ขุนสันเทียะ
นายถนอม อวมสัมฤทธิ
นางสาวพรรณธร สาระ
นายกุศล แสงจันดา
นางติด ลูกจันทร
นางสาวสุวธิดา บุญสมศรี
นางอรทัย สายประเสริฐ
นางอญิญา สวดดี
นางสาวพัชรนันท นิธิพรบุญวัฒน
นายมาศ รักษาพล
นางสาวเกตุแกว มะโนจิต
นางฉวีวรรณ ปลืมจิตร
นายศุภสัณห นาคะเวช
นางสุคนธ พวงสวัสดิ
นายวีรพล บุญศรี
นายวิชัย แพรดํา
นายพูนศักดิ เกษประทุม
นายสมหมาย โชติประเสริฐ
นายเอนก หงษทอง
นายปญญา มันทรัพย
นายสมพร หวานคง
นางศรีทอน ชมใจเพชร
นายแหนม เฮงรัก

1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

นายวิภพ อุดมมุจลินท
นายประสาน พรมเทศ
นายพรเทพ ทองหลอ
นางสาวสมศรี คุมผล
นางสาวสายสุดา อินทรพลับ
นางสาวสุพรัตรา โพธิพิธี
ด.ญ.นําตาล สุขรุงเรือง
นางเพญนภา ประสบชัย
นายไตรรงค เพิมพูล
นายพิสิษฐ พันธสน
นางบัวนํา พรมเพ็ชร
นายกฤษฏา พงษทรัพย
นางสาวกมลชนก ทองดี
นายพรเทพ กําเนิดมณี
นางสาวบุญมี พูลผล
นายณัตพล กลําแพร
นายวิโรจน ประกิจรัมย
นางสาวภัทจริยา ศิริสถิตย
นายเกียรติกุล ยะภิระ
นายชุมพร อวมกร
เด็กชายทวีชัย จีรประภาพันธุ
นางประไพ รักษาพล
นายมานิต สิวายะวิโรจน
นายสหพล สุวรรณศรี
นางสาวกิตติยา เทียงจิตร
นายรวิพล บุญชูศรี
นางนุชนารถ บริสุทธิ
นายบุญนาค พรมเพ็ชร
ด.ญ.อัณณิกา แนนอุดร
พลทหารกิตติพศ ริวอินทร

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

นายกิตติศักดิ คลมงคล
นางสาวสาวิตรี กับแฟง
เด็กชายพิชุตม เจริญสุข
นางพิญญา กําเนิดมณี
นางนางณิชามล โสมมณี
นางสาวนันทภัค ใจชืน
นางสาวอสภาภรณ สนธินอก
น.ส.มยุเรศ สุวรรณชาง
นายทวีวัฒน ดวงสิทธิ
นางสาวจีราภรณ บุญกอง
นางบุญถิน ปททุมมา
นาวหวง พูลนวล
นางสหัส แยกผิวผอง
นางหนูเนียง พิมพสิงห
นางสําเนียง พรมแกว
นายสมพร บัวพันธ
นางนริศรา พันธรัตน
นางสาววาธิณี ชอผกา
นายสะไกร เหงาพรหมมนิทร
นายจตุรงค มาลากรอง
นายจิระตพงษ ชอรัก
นางเรวดี คงเพชร
นางสาวนอย คงสําราญ
นายบงกช มรกตเขียว
เด็กชายธรรมธัช ฉายศรี
นายณัฐสิทธิ สุทธิพันธ
นางสาวนราวดี นิยมศักดิ
นายเกรียงศักดิ สุปนะ
นายสมบูรณ เต็งผักแวน
นางกัลยา เปลียมผล

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229

นาย จตุพล ทวีพงษ
นายนอยลา ไชยสาร
นางระเบียบ มหิงษา
นางสาวชลธิชา สุขสวัสดิ
เด็กหญิงจิราพัชร จีรประภาพันธุ
นายสิรภพ สนธินอก
นางสาวศิริพร กําเนิดมณี
นายสิทธิชัย ยวงแกว
นายธเนศ สักลอ
นางชไมพร แกววิเศษ
นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
เด็กชายจิรายุ ปลาทู
นายกิจจา โกจันทร
นางสาวเรวดี บุญศรี
ด.ช.นิรัช อนุวงศนวรัตน
นางสาวกนกวรรณ พุมแกว
นายสุพจน เยาดุสิต
นายภานุชา เกิดวัฒนธรรม
นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ
นางพูลทิพย ตุลานนท
นางสาวอภิญญา มาศสุข
นายจตุรกรณ เหงาพรหมมินทร
นายริน คงสําราญ
นายวิกิจ แปนดวงเนตร
นางสาววิภาดา อาจนอย
นายสมพร ภูขํา
นายไชยา รูปแกว
นางสาวชไมพร ใจดี
นางรสรินทร บุญสุขสันต
นางสาวจุฑามาศ กานพิมาย

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259

นายเดนชัย ดาจํารัส
นางสะออน จําปาเทศ
นายประสาร จันทะศร
นางจินดา สุขรุงเรือง
นางสาวจิรัชญา ขาวเข็มทอง
เด็กหญิงสุภาวิตรา สุขดี
นายสมศักดิ สายแกว
นางกาญจนา ผองอําไพ
นางสุพิศ ฉะฉิน
นางมนิศรา สักลอ
นายชม วงคชมภู
นายวัชระ พรหมคุณาภรณ
นางสาวอุทมพร รัตนกุล
นายสันติ แสงชัย
นายมานัส พุมแกว
นายสมบรูณ เดชา
นางเจะมะ เรืองฤทธิ
นางสาวปราวณี เดชา
นางสาวสายนําผึง กับแฟง
นางพิกุล นิยมมาก
เด็กชายรวิชญ ซาทรง
นางอมราภรณ กอนคํา
ด.ช.บัญญวัต อนุวงศนวรัตน
น.ส.จุฑารัตน โสมปยาภรณ
นายดนุนัย เกิดชูชืน
นายใบ อามาตย
ด.ช. สุกนตธี มาตยวรรณ
น.ส. ธารารัตน เนตรสวาง
นางละออ รักษาพล
นางสาวจิตรดารา สุขประเสริฐ

1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
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นางนพคุณ สุทธิพันธ
นายกฤตพล ทองประเสริฐ
นายพรอย คงแกว
นายวันชนะ เอียมจันทร
นางสาวภรณทิพย ชัยวรรณ
นางสาวสุนินาท คงนา
นางสาวหวาน แสนดี
นางหทัยรัตน แกวดก
นางสาวบังอร ใจเทียงธรรม
นายจักรพันธ ผลมีศักดิ
นายเทียนชัย พิมพเสน
นายศุภฤกษ อุบล
นายหยัด ศรีนุสิทธิ
นายสุนทร นรสิงห
นางสาวประยงต เชือแกว
นางจริญ พุมแกว
นายสุรเดช ทองดี
นายศิวดล ดีงาม
นายวิชัย ไชยจันทร
นางสาวประไพพร ซางซือมูล
นางอุบล อินทรพลับ
นางสาวอรอนงค แกวภักดี
นางสาวจิดาภา สุริยะโสภา
นางสาวทับทิม ศรีสุวะ
นายศุภชัย นิยมมาก
นางสาวสุวีรยา แพรดํา
นายสุพรรณ สายยศ
น.ส.นาตยา สุขรุงเรือง
นายประยงค แสงเงางาม
นางสาวกัลยาณี เธียรสุภรพงษ
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1304
1305
1306
1307
1308
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1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319

นางสาวอรทัย ภูขํา
นายเชือง คงแกว
นางสาวทัศนีย แซตอง
นายสุรเดช ภักดี
นายจีรานุวัฒน ดีเสมอ
นางสุนันทา ศรีสุทธิ?รักษ?
นางสาววราลักษณ วาระคํา
นายภิพบ เชือมสนิท
นางสมปอง ถามะพันธ
นางสาวบัณฑิกาญจน ทองหอม
นางประทุม มนทรัพย
นายพุฒิพงศ อินทรพวง
เด็กชายกานต กิจกนกอุดมเดช
นายพัฒนพงศ บุญยิม
นายบุญชู เสือสกุล
นายภูมิศักดิ ลอยผา
นายสุทธิพงษ? เนตรนาค
นางจามจุรี ทาทอง
นางสาวเจียมจิตร ขวัญแกว
นางนันทิยา พลับพลา
นางรุงทิพย นิยมาภา
นายทรงฤธิ เตมะศิริ
นางธัญญรัตน คุมจอหอ
นางสุนันท ชืนชวน
นางสมบัติ บัวขม
นางอัมพร แตงโม
นายยอดธง เทพอุทัย
นายตติยะ พุมแกว
นางสาววารี สังขบัว
นางจรรยา เปรมอําพล

1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

นางสาวนาริน ใหญกระโทก
นางสุรีย พึงฉํา
นางสาวลานี แยมพราย
นางสาวสราลี บุญเรือง
นายวสันต หนีภัย
นายสุทะ สวัสดิพงษ
นางสาวสุวรรณา เอียมประยูร
นางโฉมนภา วราหะจีระกุล
นายกัญญา มากดี
นายนิพนธ บุญรุง
นายสุรพันธ บังเกิดผล
นางบังอร สินสอน
นางจิ ดานขุนทด
นายธวัชชัย อืนกระโทก
นางสาวเบญญาภา ทองหอม
นายสรวิชญ ศรืตระโชติ
นางสาวออยใจ รักษาพล
นายศุภกิจ ขันตี
นางสาวสุภาพ คลังพลอย
นายพิชิต นทคําภิลา
นางสาวพิมกมล ซางซือมูล
นายวิศิษฐ เรืองฤทธิ
นายประสาท อําทอง
นายละเอียด ทานธรรม
นายธงชัย จริยรังษีรัตนา
นายอุกฤษ อินทรพวง
นางสาวกฤษณา มฤตมาศ
นายวิมล พุดพาลี
นางปย?รัตน? สุขมัน
นายกังสดาล กลาหาญ
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1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379

นายชาลี ดาปาน
นางสาวดวงกมล แซโคว
นางสาวสุพัตรา สุวะรักษ
นายเจริญ พลนิกร
นางสาวเสาวณีย รัตนพงษ
นางสาวพรพิมน ทองหอม
นายพลากร หวังกลุมกลาง
นางขันแกว เกิดวัฒนธรรม
นายไพโรจน เถาวโท
นางสาวพรพนา ขํานอย
นายณัฏฐชัย บุญรอด
นายสุจินต มีทองคํา
นางจินตนา ศรีรอด
นางสุจนีย พรโสภิณ
นางวิมลทิพย ไสยสุวรรณ
นายณรงค ศิริบุญ
นายชํานาญ ขาวฟอง
นายคําใบ มีพิมพ
นายเทวา สุวะรักษ
นางสาวนพรัตน ทองสุข
นางสาวพรนภา พรมมิ
นางสาวสุพิชญา เอกจริยกร
น.ส.วรัญญา ศรืตระโชติ
นายประดิษฐ อนุวงศนวรัตน
นางสาวโสภา ขํานอย
นางสาวทัศนาพร คลังพลอย
นายอภิชาติ สาโรจน
นางสาวชุติกาญจน ฉําบุญรอต
นางสุพิญดา วัฒนาการ
นางสาวจิตรลัดดา เพชรปลอด
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1406
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1409

นายลือชัย แมนโชติ
นางบุษบา เขาแกว
นางสาววราภร ยิมใย
นางสาวอรณัฐ วงษสุวรรณ
นายสุรัตน ตะโกเตีย
นายรณนภูมิ พันธเสน
นางสุพิศ พิชัยฤกษ
นายสุวพิชญ มีแจง
นางพรทิพย พวงมาลา
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณพิบูลย
นายณัฐพงศ เปงสม
นายนพดล แกวโม
นายธีรเดช รูบุญเจริญ
นางสาวไพลิน สีมิงาม
นายปรัชญญา ฉายวัฒนา
นางทับทิม อนุวงศนวรัตน
นางสาวพนอ เผือกออน
นางสาวพรทิพย แสงคลาย
นายอนุชิต สุขรุงเรือง
นายสําเริง เอียมสะอาด
นายจํานงค มันทรัพย
นายวีระศักดิ อุปลา
นางออมใจ พันธเสน
นางจําเนียร โปเป
นางสาวนส.ศศิธร ชูทับทิม
นางเกษร ภูขํา
นางพัชรัตน เนืองพิมพ
นางระยา บุญรอด
นางสิริพร ชูบรรจง
นางสาวณรัตนดา เปงสม
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ด.ญพัชรริดา พรมจักร
นางสาวชุติมา อนุวงศนวรัตน
นายพิทักษ พยุง
นายสนัน คัจฉะภา
นายบรรจง บุบผา
นายจักรพันธ ชอยหิรัญ
นางนงลักษณ ศรืตระโชติ
นายคมเดช ชูลาภประวุฒิ
นางจํารัส สุขรุงเรือง
นายธนกร พรมมิ
นางสาวอรุณรัตน จันทรเรียบ
นางสาวนบภวรรณ จันทุม
นายสุรสิทธิ คําเอก
นายพงศ มูสิ
นางสาววนิดา โปเป
นางภนิดารัสมิ เกษสุขสมวงษ
นางเครือวัลย สุทธิชัย
นางสาวสุนิสา เองฉวน
นายวุฒิชัย จิรฐานภัส
นางรัตนาพร เรียงหา
นางสาวฐานิตา วันทอง
ด.ช.ธนกฤษณ บุญศรี
นางรุงนภา แสงอุบล
นางสาววรินภร ศรีนอก
นางทองอยู ภานุศรี
นางประคอง พวงงาม
นานวรายุทธ กิตติวิริยะการ
ด.ช.เอกรินทร ขวัญศิริ
เซ.พรรษชล รุมนุม
นายคมสันต บุญชาลี
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นายเอกชัย เชียรชนา
นายนรินทร แยมกลิน
นางสาวสุภัสรา ศรีสวัสดิ
นายโสภณ ภูขํา
นายประสาน อัมพาไพ
นายสุรพงษ พวงคต
นางสาวณัฐภัทร ภิญโญ
นายธนวัช เดชมา
นางดวงดาว ชอบประดิษฐ
นางศศินันท กัณหกุล
นางสาวปราณี เพชรสังข
นางเสาวณี แกวเขียว
นางสาสเอือยนอย พลอยสุข
นางสาวธัญลักษณ พันธเสน
ด.ญ.พิชญกานต งามเสนห
นางศศิธร วรรณรัตน
นางสาวศิริพร สมบัติมีมาก
นางสาวสรัญญา ประวัติ
นางดวงแกว พลอยจีน
นายนครินทร กลินศรีสุข
นางมุกดา สมัย
นางสาวสุดใจ สุขสวัสดิ
นางลํา ขันแกว
นายสมบัติ เทศนอย
นายอนุชืต เคนพันครอ
นางสาวปริลักษณ วงศเณร
เด็กชายสุวินัย คําเอก
นายธนพล พรมมิ
นางฉัตราวดี วรรณศรี
นางบุปผา ทรัพยสุทธิ
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1471
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นายพิษณุ ชอบประดิษฐ
นางบังอร เทพพันธุ
นางสาวรัตนา ดําสุทธิ
นางสาวนวนละออ สงแแสงจันทร
นางสาวเศรษฐิณิช วัฒนดํารงชัยกุล
นายสุรชัย คงไขศรี
นายบรรณสอน สงวนสันเทียะ
ด.ญ.ณิชกานต บัณฑิตธรรม
นางกัลยวรรธน สุทธิรัตน
นายกวิน มะหูณี
นายวรายุทธ รัญดร
นายอัมพร รืนอารมย
นางฤทัย มนทรัพย
นางสาวพรพิมล วังอินทร
นายวิเชียร ชุมทอง
นางสาวเสาวลักษณ ทาเกิด
นางภารดี โลมาลักษณ
เด็กชายณพิช พึงแตง
นายชัยนริศร เกษสุขสมวงษ
นางบุญยงค วันทอง
ด.ช.จิรพัฒน คัจฉะภา
นางสาวจิราภรณ มอมขุนทด
นางสุภาพร พันพิพฒน
นางณิศานาถ เหินขุนทด
นางสาวรุงลดา ศรีกัณหา
นางสาวละไม หมีปา
นางอัจฉรา เทศนอย
ดช.พัสกร เสมามิง
นายประจวบ บริบูรณ
นายสมชาย ภักดี
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นางสาววิภาดา สงวนสันเทียะ
นายศุภวัช หวานเสง
นายเอกราช ขวัญศิริ
นางพรทิพย ทรัพยหวง
นายนพดล คลายสุคง
นายสุพิษ ชุมทอง
นายสุรพิชญ สุขแสงเพ็ชร
นางสาวสุปราณี เพ็งนวม
นางสาวสุดาพร ทองไพร
นางจิดาภา คัจฉะภา
ด.ช.ภมรกานต บัณฑิตธรรม
นางนาตยา พรมมิ
นางสาวทัศนีย คงราศรี
นางนิยม นิสังกาศ
นางสาวเสาวณี บุญโสม
นางนนทยา กิตติวิริยะการ
นางลัดดา ชูวง
นางสวาท นอยตุน
นางสุภัสสร พวงตรง
นางนภาพร กาสี
นายสํารอง สมสิน
นางพรทิพย โลกวิทย
นางสุด สงวนสันเทียะ
นางสุดใจ อิมอวม
นายอนุกูล สุวรรณพิบูลย
ด.ญ.ณัฐณิชา รุมนุม
นางสาวณัฐกฤตา อัตโน
นางสาวธญานี เทพพันธุ
นางสาววัชรี บุญเย็น
นางสาวจิรประภา ผาสุข
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1532
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นางรัศมี พรเจริญโจน
นางลดารัตน คลายสุคง
นางสาวภัทรภร? ลาวัลย?
นายดลธร บุลฤทธิดํารงค
นส.ดาววดี ลิว
นางสาวจิราวรรณ บุงทอง
นางสาวนําผึง นกสุข
นายยุทธศิลป อันทินทา
นายพรเทพ ภูขํา
นายสําเริง เอียมสะอาด
นางสาวทับทิม ยามดี
นางสาวกชภัส ทองเกษม
นายสมบัติ มากดี
นางสาวศิริวิมล พิกุลศรี
นางฉัตรรัตน ศรีรัตนฉัตริน
นางเพลินใจ เจิมขัน
นางราตรี บุญเย็น
นางสาวคํานวน ทิมวังกุม
นายชัยศักดิ ศรตะบํา
นายฤทธิดดช ภูขํา
นางประทิว มันทรัพย
นางสาวปยมาส รูบุญ
นางสาวเกศราภรณ อารุณ
ด.ญ.โกลัญญา ตรานุชรัตน
นายอดิศักดิ สามา
นายประพัฒนพงศ ดีอราม
นางสาวนฤมล นุมแนบ
นายเกรียงไกร สุขนุกูล
วาทีรอยหญิงอัชราภรณ ศรีชุมพวง
นางสาวณัฐธิดา หวานเสง
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นางสาวนิติกาญจน ศักดิเกษมภักด
นายวีรพันธ คงราศรี
นางสาวนฤวรรณ เสือสมิง
นางสาวสิรินภาพันธ พละพงศ
นายกฤตธัช โลศิริ
นายกิตติพงษ คงเพชร
นายอาทิตย โสภา
นางสาวณัฏฐชญาดา นมัสสิยากุลกร
นายอํานาจ ชมดี
นายปราโมทย ราชมี
นางจันทนา ยืนยง
นายวีระ บุญเย็น
นายสมพงษ รุงเรืองขจรกิจ
นายกิตชนะ สาสิม
นางสาวสุรัตน?นารี ลาวัลย?
นางสาวรวิภา ดวงจันแดง
นายสุชาติ กาญจนวิลัย
นายจินดาพร สุขรุงเรือง
นางสาวกิงกาญจน เมืองมินทร
นางสาวกมลพัฒน ทองธิราช
นางวารี สุกใส
นายสุวิทย อังกูรพุฒินันท
นายนันทพงษ สุขทวี
นายพิทักษ สามา
นายลภัส ฉําเพชร
นางนุจรี หวานเสง
นางเปรมจิตต แตงงาม
นางสาวการิตา เผือกผอง
นางสาวธัญปวีณ ธัญกุลโรจนนันท
นายพูนศักดิ กิตติวิริยะการ

1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619

นางสาวณัฐพัชญ พัชรพรสิทธิ
นายสุขสันต อัครพัฒน
นายสุมิตร จันทรดํา
นางอารี แกวสุวรรณ
นายเสนห ยืนยง
นายพิทักษ ยวดยง
นายรุงสุริยัน ฉําเพชร
ยายสมชาย อิมอยู
นายธรณเทพ ทองดีเลิศ
นายแสงอุทัย แกวหาญ
นางสะอาด สงวนสันเทียะ
นางสุชาดา นาคเขียว
นางสาวภัทรา จิตจํานงค
ด.ช.อธิษฐ งามเสนห
นายณัฐวัฒน ปากหวาน
นางเกศิณี ซือสัตย
นางสาววัลภา จันทรพลอย
นายประสิทธิ? ลาวัลย?
นางสาวบุปผา ถือผล
นายบุญชวย หัตถินาท
นางวลัยพรรณ ทวีสินมหสุข
นางเกสราพร ทองธรรมชาติ
นายปรีชา กลินลําภู
นายจรัส หวานเสง
นายกิตติ วิจิตรปญญา
นายรัชกฤช จันทรทํามา
นางสาวนงลักษณ แกนทอง
ด.ญ.นานนํา อารัมภวุฒิ
นายวีระ รอดเจริญ
นายศักดา กิจกนกอุดมเดช

1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

นายสมพงษ เดชา
นายฐิตินัย สุขอิม
นางสาววลัยรัตน บุญเย็น
นางสาวปาหนัน นามเขียงใต
นายจรินทร เถียรสวัสดิ
นายไมตรี ทรัพยสิน
นายสุวิทย ริมทอง
นางสาวทิพวัลย ยอดมูลคลี
นายไชยพนธ จันทรวานิชสกุล
นายวิทวัต วิจิตรปญญา
นายวรเชษฐ กาสี
นายวรการ มนตศักดิ
นางนันทวัน รักษาสุข
นายวินัย ตุนาค
นส.อริสรา โลศิริ
นายปราโมทย นามเชียงใต
นายวีระเดช เวชเดชประสิทธิ
นายฤทธิพงษ สวางภพ
นายณัฏฐภพ ภักดิกมล
นายคําผาย วิจิตรปญญา
นางสาวจอมจันทร บัวจันทร
นางเชอรี โลศิริ
นางบุญชวย ตุนาค
นางสาวนิสา ลายคราม
นางสาวนฤมล อึงอุปละชัย
นางสาวสุภาพร ฉาบเพ็ชร
นางทองสุข นามเชียงใต
นายวนัส วงศสายถนอม
นางสาวมนัสนันท คําปาแฝง
นางสาวสาคร ตุนาค

1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679

นายมินทรธร จันทรดํา
นายจรูญ วงษงาม
นางพิศมัย วิจิตรปญญา
นางอาภากร อิมอารมณ
นางสมหมาย ลายคราม
นางสาวนันทพร บัวเพชร
นายชาคริต ตุนาค
วาทีรอยตรีกันตธีร ใจอิสิน
นางศิริรัตน แกวกา
นางสาวบุณยาพร จรูงจิตรอารี
นายศักดิเกษม ตุนาค
นางเพ็ญภิวัลย รอดเทศ
นางสาวนภัสวรรณ คําปาแฝง
นายชยพล วงคบาตร
นายพชรพล ภาณุจินดา
นางสาววราภรฌ สกุลนํา
นาย?สุทิน? รามแกว
นางสาวฐานะวดี ทัดบุปผา
นายสมศักดิ ลําใย
ด.ญ.ชลธิชา ประเสริฐสัง
นายสุรินทร ทรัพยสกุล
นายวิโรจน ใจเดียว
นางสาวสกาวรัตน แกวคําแสน
น.ส.ญาณิมี สรอยนาค
นางสาวกนกวรรณ ลอยออน
นางวันเพ็ญ ศรีคําพงศ
นายฉัตรชัย ลายคราม
นายอุทัย นิมิตร
นางสาวลลิตา มุงตุมกลาง
นางสาวสวง ปนประดิษฐ

1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

นายประดิษฐ คุตมาสูนย
นายสมศรี ประเสริฐสัง
นางสาวพรรษา รัศมี
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี
นางสาวชญานุช นพสันติ
นายไพโรจน? ใจเดียว
เด็กหญิงพีรยา แสงพันธ
นายชัชชัย เตชะวิชิต
นายสุรพงษ ศรีไพบูลย
นายอธิภัทร สินสุข
นายนิรุช สินชู
นางสาวกรรณิการ สุขสงัด
นางเพรช ไตรทิพย
นายนิรุธ วารุกา
นายทิวากร ศิริวัฒน
นายภควัต สังขวาลนุช
นายพิภพ โฉมบุตร
นางสาววันวิสา รอดสูง
นายวิทูล จันทวงศ
นางเนมาดี สุขประกอบ
นายสุรชัย ไพโรจนกิจตระกูล
นางจวง จอมคําสิงห
นายสาโรจน แกวเพชร
นายอํานวย สังขตะคุ
นางสาวจุฑามาศ เกตุแกว
นายกัณฐพันธ กาญจนเลิศวงศ
นางชลาพร เนินทราย
นางศิริรัตน ศรีทรัพย
นายเกรียงไกร ไตรทิพย
นายอภิชัย บอยกระโทก

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

นายชัชชาญ เหมือนดวง
นายอภิชาติ ไพวงค
นางสาวจุฑามาศ ธรรมวัตร
นายสมเจตน ทาเกิด
นางสาวธิดา คัมภิลา
นางสาวปภัสสร บัวคําภู
นายธนา งามเฉลียว
นางเจริญพร โคตรนาแก
นางสาวหนาย พรายดวง
นางสาววรกมล เนินทราย
นายจเร จงชาณสิทโธ
นายพชร ภาณุจินดา
นางสมทรง กลําสมบุญ
นางสาวอโณทัย สุดสุข
นาย สมชาติ เดชา
นายสัญชัย คนดี
นายวัชรินทร วิริยา
นางสาวลูกจาก สังขเงิน
นางศรีสุดา ฤทธิกัน
นายประสิทธิ หมีปา
นางสาววลัยพร กังแฮ
นางสาวนัดดา ขลิบนิล
นางสาวศศิวิมล สืบสุขมันสกุล
นายวรวัติ ลาภใหญ
นายพรสวรรค ราศรี
นายสันติภาพ ใจกลา
นางสาวกชามาส บอยกระโทก
นายวชิรญกันนต วัฒนาอุดมชัย
นางสาวขวัญใจ ฟกออน
นายพงษศักดิ เปยมทาน

1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

นายสถาพร โตศิริโรจนกุล
นางสุภาภรณ แยมชืน
นายสุระเดช เนินทราย
นางผาณิตา ใจวงษ
นางสาวอุบล บัวดาบติบ
นายศุภสิทธิ กิจกนกอุดมเดช
นางสุสิรา หาญยุทธ
นายอนันต วงษเมืองกลาง
นายสายัณห บุญญานุสนธิ
นางนิตยา วิริยะพงศ
นางสาวดวงใจ รักญาติ
นางสาวจารุพร ทองเนือแข็ง
นายวิวัฒน ภูฆัง
นางเทวี สุทัศษา
นางสาวนันทนา อยูยังยืน
นางประจวบ อรัณยะนาค
นายรงโรจน คุณสิทธิกุล
นายจตุพล นันชัย
นางพรศรี สมพงษ
นางสาวนันทิชา รักษาสุข
นางสาวอมรรัตน สะราคํา
นายพิชิต พวงปญญา
นางมัน โตศิริโรจนกุล
นายพันลพ จิตธรรมาพงษ
นายชรินทร บุญเจริญ
นายอาธร ครบพร
นางพจนี แสงสองฟา
นางสมพร เปงโต
นายอมร จามทอน
นางสาวอัปสร วัฒนาอุดมชัย

1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

นางดวงนภา อมรรุจิ
นายวันชัย พุมแจ
นายอธิวัช นัตทิวัน
นางสาวสุดารา แจมแจง
นายสมนึก เขตวัง
นายบุญรัตน พรมกันธา
นายมานพ สะราคํา
เด็กหญิงทักษพร วงศชนากูล
นางสาวมะลิ มงคลรัตน
นางกิม กับแฟง
นายประพันธ อรัณยะนาค
นายบุญเกิด บุระสิทธิ
นายภักดี โฉมบุตร
นางสาวรุงทิพย ทองอินทร
นางสาวดารารัตน รามศรี
นายรัชกฤช ธัญจรัสพร
นายจําเนียร ดวงแกว
นางศรีจันทร หลีกเลียง
นายพันลพ จิตรธรรมาพงษ
นางพรรณทิพย เสาวภาคยภิญโญ
นายประทีป พุมแจ
นายธนกฤต สุวรรณ
นายเตชวัฒน นุชโสภา
นายอดิศักดิ วัฒนาอุดม?ชัย?
นางพีรญา รมปาตัน
นายสาย ทองไทย
นายเอนก แปนเพชร
นายธงชัย ธงชัย มาลาไธสง มาลาไธสง
นายรุงโรจน จินะวงค
นางสาวอัลิปรียา แกวทวม

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829

นานธีรธัช อดุลยศิริอังกูร
นายศักดา จันชุมภู
นางสาวนพมาศ แววจินดา
นายวีระเดช อินทรประสิทธิ
นางสาวสุคนธทิพย ทองไทย
นางสายทอง สะเภาคํา
นายสุชาติ กาฬภักดี
เด็กชายบุญญฤทธิ สาระ
นางพันทิพา บุญโช
นายนิกร วงคษา
นายอนุพงศ? วัฒนาอุดม?ชัย?
นางปยาพร แทนขํา
นางพัฒษณี ปรางคจันทร
นางสาวสุกัญญา เพ็งธรรม
นางทองยอย ทองไทย
นายสมพร ออนเกลียง
นายทนงศักดิ แกวเกิดเคน
เด็กชายปวีร เลิศเกียรติรัชตะ
นางสาวบุญเรือง สุรามาตร
นายภมร โพธิไทรพิทักษ
นางณวพร ดวงแกว
คุณณฐปกร วรรณพอ
นายสุรวุฒิ เทียงทัศน
นายสมภพ มรกตคันโธ
นายวิชาญ ปรางคจันทร
นางสาวกมลทิพย ทองไทย
นายประสิทธิชัย วงศชนากูล
นายซัมรี กาเร็ง
นางสาวปารวี กาฬษร
นางดวงกมล พุมแจ

1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

นายอดิเรก วัฒนาอุดม?ชัย?
นายนภัทร นําทิพย
นายนฤเบศร พุกเขียว
นางสมใจ อินจันทร
นางสาวณิชกานต ออนศรี
นางสาวอังคะรัตน โถชัย
นางสาวมลฤดี ดวงจินดา
นางประไพ ปอสิงห
ด.ช.ธนภัทร เข็มทอง
นางสาวหทัยชนก ทังพิมพ
นายทรงสิทธ สุขพานิช
นายอนันต อินจันทร
นางสาวรุงรําไพ พิมลบรรยงก
นายกฤษณะ สารานิกรณ
นางสาวนําฝน มีปราง
นายนพรุจณ โตศิริโรจนกุล
นายปราโมทย บุญนาดี
นางสาวณัชญวรัศมิ ณัชญวรัศมิเปยม
นายปุนยพัฒษ โตศิริโรจนกุล
นางสาวสุรัตน สงวนวงษ
นายนวมินทร หลอดี
น.ส.พิมพใจ แซปง
ด.ช.วีรภัทร สมรรถศรีบุตร
นายสราวุฒิ ปนแปง
นางสาวทองศรี หมีปา
นายประยุทธ ไชยโชค
นางสมจิตร ทรัพยพลี
นางสาวกรรณิการ ปรุงเรณู
นายณัฐพงศ เกลียงประไพ
นายกันตพล ปอสิงห

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

นางนพมาศ เมฆอรุโณทัย
นายทวี โพธิสุวรรณ
นายอนุชา จันดํา
นางสาวมณีวรรณ วิเศษบุญชัย
นายสุกิจ เรือนเปง
นางสาวจีรนันท สมรรถศรีบุตร
นายบุญเยืยม ทิพยสมบัติ
นางอนงค สารานิกรณ
นายจิรพัฒน ปอสิงห
นางแจว เอมแสง
นายถวิล โพธิสุวรรณ
ดญ.รักนา อารัมภวุฒิ
นางสาววิภารัตน รักพินิจ
นางศรีพาย คงพล
นางสาวธนัดดา ลองวิเชียร
นางศญาณิดา เกิดปญญา
นางสาวเนธิชา พรอมประดิษฐ
พ.ต.ท.อดิชาติ มีสา
นายวรณัน เครือศรี
นางสาวปนัดดา สีทาพุด
นางแอะ อินทภาพ
นายศิริ คนดี
ด.ญ.พาขวัญ สมรรถศรีบุตร
นางวิไล ใบเงิน
นายพรวิชัย จําปาทอง
นางสาวลัดดาวัลย เปยมญาติ
นางลุนนี บาลเพชร
นางสาวกัญชพร เบญจกุล
นางสาวอมรรัตน แซตัง
นางธิรนันท มีสา

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

นางหวล คนดี
นางสาวเอมอมร สุวิชากร
นางภัคจิรา ทองแทง
นายวันชาติ ทองพลี
นายไสว ดวงสี
นายเจริญ สุขอราม
นางสาววาสนา ศิริเวิน
นายเสนห สมบูรณผล
นายจักรพันธ? บุญจันทร
นางสาวเนตรนุช กุลศิริพฤกษ
นาวสาวมณีรัตน คนฑา
นางวิริยา บริบูรณ
นายสุรชัย สมรรถศรีบุตร
ด.ญ.กัญจนภัสสร สุขพานิช
นายชวนินทร เกียรติชัยปรีชา
นายอาคม พลสวัสดิ
นายอภิชาติ มงคลวัจน
นายคํารณ มีถาวร
ร.ต.อ.ธีรวีร พงศทอง
นางสาวรัตติยา มีศรี
นางนิภาภรณ สะอิงทอง
นางสาววาสิณีย สมสกุล
นางสาวสาริณีย มีคุณ?
นายดุษฎี ทองแทง
นายพิรุณ บริบูรณ
นางเตือนใจ หนูเอก
นายภูวนาท การาหมัด
นางสาวขนิษฐา ภูฆัง
เด็กชายสุวิจักขณ สะเภาคํา
นายสิริชัย มนัสบุญเพิมพูล

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

นายสมพร หมีปา
นางสาววริศรา พุมพุก
นายเจษฎา ปลอดกระโทก
นายจารุพงศ ออนลอม
นายชณาดลย สัตธณภัทร
นางสาวธาราทิพย สวางรัตน
นายพิทักษ กองมวง
นายอภิเดช เสร็จกิจ
นางสาวพรทิวา ปาเปยม
นายสิริชัย มนัสบุญเพิมพูล
นายทวีศักดิ ธนเดโชพล
นางสาววิริยะ บุญยะนิวาสน
นายณรงค รวมธรรม
นางสาวธัญญารัตน แกวอน
นางอารีย ลูกจันทร
นายภิญโญ อินทรอยู
นายกิตติพงษ รักจรรยา
นางสาวจุฑารัตน ทองแกว
นายสัญชัย วอทอง
นางเกสินี เสถียรพจน
นางสาวกฤษยา บริบูรณ
ด.ญ.ปวีณพร มนัสบุญเพิมพูล
นางระเบียบ วิเชนวาระ
นายธนวัฒน ภูมิตัง
นายขวัญชัย บุญแจม
นายณภัทร บุระสิทธิ
นางนวพร เทพวงศ
นางสาวยอดหทัย เสนาลักษณ
นางสายฝน จันโทมา
นางสาวพิมพภัทรา นิลเพชรพลอย

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

นายทินกร กันหา
นางสมใจ สุทธิสิทธิ
นายวิสุทธิ โพธิงาม
ด.ช.ปุญญพัฒน มนัสบุญเพิมพูล
นส.ดาววลักษณ ลิวศักดิไพบูลย
นางสาวศศลักษณ จีนสมบัติ
นางนางอุดม พานิช
นายฉัตรชัย แกวทองดี
นายสมพงศ เสืแกว
นายเอกณัฏฐ นิลเพชรพลอย
นายสุรินทร ทองมอญ
นางสาวกนกพร สินทัตตโสภณ
นางสาวสุภาสิณี เสถียรพจน
นางสาวรอฮานา สาแม็ง
นายอวน หลงภูงา
นางสมจิตร พึงวิกรัย
นายศานติพงษ เดือนศิริรัตน
นางสาวกชกร ปนัง
นายณัฐพงษ นิลเพชรพลอย
นางสาวชลิดา สินทัตตโสภณ
นางสาวพจนีย ของมวง
นางสาวอัญชิสา พูลนวล
นายสรยุทธ แสงคลาย
นางทองใบ จงสัจจะธรรม
นายสุริยา สาศรีสุข
นางสาวฉัตรวิไล พันธุเกตุ
นางอนงค ดวงศรี
นางบุศรา พุมไพศาล
นายสมโภชน สมทองที
นางลัดดา สอพิมาย

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

นายอาโนน แดงศรี
นางสาวชนาภา สิริทรัพยทวี
นางอรทัย ปกอินทรีย
นายฤชากร พรมศิริ
นางโต สุขรุงเรือง
นายสรายุทธ ยะแบน
นายกิตติกาย คงพูล
นางวัชรี วัดจันทร
นายพูนลาภ มณีเพชร
เด็กหญิงอนัญพร คงสุด
นางแววตา ตุมทอง
นางสาวภัทรวดี ทิมพิทักษ
นายมงคล เกิดพระจีน
นายพินิจ ศิริวงษ
นางสุมาลย มีกลินหอม
นางเสาวรักษ สุขสาคร
นายสุทัศน สุปนะ
นางบังอร วัดวิลัย
นายวีระ ผดุงศิลป
นางสาวนัจญมะ งะสมัน
นางสาวดวงเดือน ขุนชุม

