
ลําดับ ชือ่ - นามสกลุ หมายเหตุ

1 พัชร ี ศรตีน้วงค์

2 Kaspar  Jaervsoo

3 พจิติรา  ป้องปาน

4 ภักด ี สขุรี

5 โสภา  ทพิยว์งค์

6 ธนกร  ประไพรรักษ์

7 สวุฒัน ์ ขนุพรม

8 ปารชิาต ิ แพงนอ้ย

9 วนัทอง  บญุขันธ์

10 เสร ี บญุกวา้ง

11 รัก  วลิะจดิ

12 ออ่นคํา  วลิะจดิ

13 วาดสะหนา  บดุพม

14 ทบิพาวนั  วนันะวา

15 ฉววีรรณ  ภผูวิฟ้า

16 สรุพล  ภชูมชืน่

17 ดวงมณี  สอเจรญิศรี

18 จณัิฐตา  ป้อมสถติ

19 กิง่แกว้  มงชมโพธิ์

20 ชวนฤด ี มงชมโพธิ์

21 สมเดช  พรมสมบัติ

22 วลิาวรรณ  พรมสมบัติ

23 บนุยิง่  จําปาหอมวง

24 หนึง่ฤทัย  ไชยศรี

25 ปราโมทย ์ จงพสิฐิกลุ

26 สยาม  เกษีสงัข์

27 ฐาปณีย ์ ชาวน่าน

28 สดุใจ  เรอืงสะหวดั

29 ไขม่กุสวรรค ์ เรอืงสะหวดั

30 ศริพิร  ใจตรง 

31 บัวไข  คําพสิยั

32 สมุาล ี สมัพันธ์

33 ทองแดง  สมัพันธ์

34 คําฟอย  ชํานาญดี
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35 พพัิฒน์  ชํานาญดี

36 ไสว  วงคณานุรักษ์

37 อนงค ์ พงษ์ใหม่

38 ทองลว้น  พันธศรี

39 ประสงค ์ โทวนันัง

40 สพุษิ  โพธกิญัญา

41 สวุรรณ  โพธกิญัญา

42 ศศธิร  ทาแกว้

43 พรมม ี ดาขาว

44 ชยัพพัิฒน ์ ภคธรชวนันท์

45 พสิมัย  ประกิง่

46 มนตร ี ประกิง่

47 ทนิกร  ศรชีาคํา

48 อนุสอน  ศรชีาติ

49 บังอร  บอุอ่น

50 สญัญา  บอุอ่น

51 เสนิ  อามาตย์

52 นอ้ย  คณุะบตุร

53 มัชร ี โพธิม์ั่น

54 ปัทมา  อนิสวุรรณ

55 เสรฐิศักดิ ์ อนิสวุรรณ

56 เลศิชาย  ชาลี

57 สํารวย  ชาลี

58 พัทยา  ลําไย

59 ออ่นสา  สกลุรัมย์

60 ฤทัยฤทธิ ์ คะนา

61 หนูการณ์  คะนา

62 ฐปณี  ชมุนุม

63 เบญจลักษณ์  ภักดสีงูเนนิ

64 จรัส  ภักดสีงูเนนิ

65 AMALA  VAXOUAMA

66 บอีา  ทอ่

67 คําเบ็น

68 เพ็ง

69 สอนเพ็ด

70 ปานี



71 ปุ้ย

72 บนุปัน

73 ทอ่จันท ์ สดุทวิง

74 เดอืน  สวุนัทรน์ะจมุคํา

75 ณุวภา  วฒันาศศกิลุ

76 ธนกฤต  วฒันาศศกิลุ

77 ภัทรานษิฐ ์ สทิธปัิญญาโรจน์

78 ธัญรัศม ์ ฉายะสริพิงษ์

79 แกว้เพชร  ไชยมงุคณุ

80 ชดัไชย  ไชยมงุคณุ

81 ปณติา  กตัญํวูรรธนะ

82 แกว้อดุม

83 ตา่ย  แกว้วงสา

84 ไวพด  สงิสวุนั

85 พาขวญั  สงิสวุนั

86 ฐฎิศิรัณย ์ ไชยภมิลู

87 สนัุน  โพธิพ์นา

88 อนุชยั  มะสอน

89 ขันทะล ี มะสอน

90 นนิ  พรมวลิัย

91 เพชรสมร  กลุวงษ์

92 บัวลอน  คําหลา้ถันประเสรฐิ

93 บญุเกือ้  คําหลา้ถันประเสรฐิ

94 สมปอง  อปุมงุ

95 ดม  อปุมงุ

96 ตัน  

97 ลําเงนิ

98 วนัพวง 

99 เชยีทอ่

100 พดุทะสอน 

101 บัวละพัน

102 จฑุามาศ  สขุสเุมฆ

103 รุง่เพชร  พฒุศรี

104 วไิลพร  หนูนันท์

105 วนัด ี เอกบตุร

106 บญุมา  วงคว์ไิลย์



107 มาราศร ี บัวพา

108 กรองกราญ  ออ่งศริิ

109 ดวงพร  ไชยฤกษ์

110 อมรเทพ  ทองสกุดี

111 โสภณ  สทุธสินธิ์

112 วรรณน ี แกว้ยัง

113 กาซัน  แกว้ยัง

114 วชิาดา  จันทรา

115 นวพร  ใจเอือ้

116 วรัิตน ์ นามโคตร

117 แสงระว ี อนิาวงั

118 เพ็ญศร ี วงษ์ศร

119 วรรธนา  ยังวดั

120 สนัต ิ บรรดาศักดิ์

121 ธรีะพงษ์  กองแกว้

122 ชาลสิา  กฤษ์สนทิ

123 วชริพงษ์  ทรัพยเ์กรยีงไกร

124 เอือ้งไพร  พรานกลู

125 พรรณนา  อุย้ฟักเจรญิ

126 เรวตั ิ อุย้ฟักเจรญิ

127 องิอร  กลัดกลบี

128 อนุพงศ ์ พันธพ์ชื

129 อไุร  นาคอยู่

130 สมาน  ลนุนู

131 พรปรชีา  จันทรแ์สน

132 อารยี ์ เจรญิอนิทรพ์รม

133 ประสทิธิ ์ แซจ่วิ

134 ออ่นจันทร ์ ภตูองโขบ

135 วนัีสรนิ  เจีย่ตระกลู

136 พรทพิย ์ ธรรมจันทร์

137 หนึง่ฤด ี บญุโช

138 ศศธิร  รักสตัยม์ั่น

139 สดีา  แกว้วจิติร์

140 สวุไิช  วานสิวุง

141 เวยีงคอน  ดาวประสงค์

142 มกุดาวลัย ์ รัตนบ์ัวราภา



143 วจิติร  พะสะถาน

144 มติรสะมอน  พะสะถาน

145 อรณุ  สําเนยีงสงู

146 ศริรัิตน ์ เล็กสนู

147 ประเสรฐิ  ทองไชย

148 วนัทนา  เสมอวงษ์

149 สมศร ี ยอดทอง

150 เจษฎา  ยอดทอง

151 บษุบา  นมิติรถวลิ

152 ณฤพล  บญุครอบ

153 สธุ ี สามศรี

154 ลําจวน  รัตนาธวิตั

155 ลลติา  ทองแท ้

156 ปิยธดิา  สดุาชม

157 บญุเริม่  นนทวิฒันว์ณชิ

158 วราภรณ์  นิม่มาศ

159 สาธน ี อปัมาโน

160 อทุศิ  อปัมาโน

161 สงวนรักษ์  โชตชิว่ง

162 นทัิศธ ์ จันทรเ์พ็ชร

163 ณัฐชา  ยาวริาช

164 พชิยั  กลักเพชร

165 ลําไย  นยิม

166 ธณพร  โมง่ทองหลาง

167 ณัฐฌา  เสาหงษ์

168 จริะศักดิ ์ เสาหงษ์

169 ทองทราย  ทวมีาก

170 สมปอง  ดวงทับทมิ

171 ธัญญรัตน ์ นะทศีรี

172 นดิา  ถนะรอด

173 สายสมร  หกยอด

174 ขวญัเรอืน  พันธแ์ทน

175 ธัญธรรณ์  จสูวสัดิก์ติกิร

176 ศนสิตูย ์ นาคะวโิรจน์

177 ธนณัฎฐ ์ วอ่งเกยีรติ

178 ทองใบ  อนงคพ์ร



179 สายบังอร  ชดิชม

180 พทิยา  แซเ่ซยี

181 กาญจนา  คดธีรรม

182 ดํารง  จรพภิพ

183 ศริ ิ ฉมิพนิจิ

184 สงา่  พานทอง

185 ธติทัิต  กลิน่คําหอม

186 สอ.ประภัทรพงศ ์ เกดิลาภ

187 ไพเราะ  เกดิลาภ

188 สนัุนท ์ จันทรเ์พยีร

189 กติตธิัช  จันทรเ์พยีร

190 สมุะร ี วนัจันทร์

191 รัดดา  กลุวงษ์ษา

192 ศวิาพร  สธุงษา

193 มานัส  สธุงษา

194 น้ําฝน  นอ้ยจัตรัุส

195 ทองสขุ  นอ้ยจัตรัุล

196 นนทน์ภัสร ์ จริธนันทรก์ลู

197 อมร  อิม่สมบัติ

198 นงนุช  สรอ้ยระยา้แกว้

199 แดง  โชคเฉลมิ

200 กติตธิัช  สรจุธนเสฎฐ์

201 นันทพร  หวงัทํา

202 สดุใจ  สดุยอดดี

203 ชยพล  บตุรชยั

204 การด ี บตุรชยั

205 อบุล  พศิดู

206 ลําดวน  ทองลมุ

207 นกิร  ตระกนัแสง

208 อนงค ์ ไกรเชน

209 อําพร  ทองภลิา

210 สาม  เลายีป๋่า

211 อาแจว  แซอู่่

212 อําภา  พุม่ฉายา

213 กรองแกว้  สรงพรมทพิย์

214 พรเพ็ญ  เทยีมเมฆา



215 ศรลีาวนัทร ์ ขนุพนิดิ

216 ตนุ  ดวงจัน

217 สมจติ  อุน่แกว้

218 ศรชีนั  ขนุพนิดิ

219 ภัคภร  อทิธเิกษมวฒุิ

220 สรินัิชชา  สเุทวี

221 ทอรุง้  นุชเล็ก

222 นพัินธ ์ ใกลอ้นิทร์

223 แกว้ใจ  อนิทรเ์จรญิ

224 ประทปี  สมประสงค์

225 วนัเพ็ญ  จันทรท์อง

226 ธนาธปิ  เชือ้สงศ์

227 ผสุด ี ลิม่วงศ์

228 นพดล  หงษ์ทอง

229 พนิจันทร ์ เคลิม้กระโทก

230 บัวพัน  อําละดี

231 สมชยั  รัตนพ์ร

232 สมสะไหม  ดวงสะหวนั

233 บนิสนั   ดวงสะหวนั

234 ชมพนุูท  อูฉ่าย

235 สญัชยั  อูฉ่าย

236 บญุเรอืง  ศรสีวุรรณ

237 ธรีนันท ์ รักกมล 

238 รตนัินท ์ ไทยสม

239 เกศนิ ี กลอ่มจติ

240 ศภุโชค  พลิาวฒุิ

241 ทักษิณ  อนิทรแ์กว้

242 พมิพา  อนิทป่ิน

243 จรรยาพร  บัวหลวง

244 ฉลาย  กาญจนนพมาศ

245 เอือ้ฟ้า  อุน่เรอืน

246 เขมณัฎฐ ์ อดุมทรัพย์

247 พชิญภ์คนิ  ทองภัคการ

248 สภุาพร  บญุฤทธิ์

249 สนัุนทา  กรยีพันธ์

250 บญุสม  หารคโุน



251 บปุผา  หารคโุน

252 มานติย ์ ไทยเจรญิ

253 วาร ี ไทยเจรญิ

254 ชยัวฒัน ์ เลศิมะเลา

255 ศรนีวล  พานเมอืง

256 นภัสนันท ์ อนิทรป์ระเสรฐิ

257 สายใจ  ขําเขยีว

258 สามติร  เชือ้จติร

259 ภัทราพร  กลิน่ทอง

260 สมพงษ์  บญุโต

261 อรวรรณ  พพัิฒนพ์งศห์รัิญ

262 สบุนิ  นกิพมิพ

263 สพัุฒตา  กายแกว้

264 เชาวรัตน ์ มแีสงเพชร

265 วษิณุกร  ครองทอง

266 ขวญัทพิย ์ นามแสง

267 ภรภัค  ประสทิธิน์อก

268 วรัญญา  พลเยีย่ม

269 ทองสขุ  ศรเีกนิ

270 อดุร  นงนวล

271 กรวภิา  เทศเทยีน

272 พรวภิา  สวา่งแกว้

273 พัชราภรณ์  แสนแกว้

274 ทววีฒัน ์ พลชชูืน่

275 เสนอ  ศรคีงคา

276 บญุตา  ทา่ไมส้ขุ

277 นฤมล  จําปาเงนิ

278 จนิตนา  เฟ้ืองนุง้

279 พรรอร  ลอยมา

280 สภัุคศชุา  โพธิแ์กว้

281 นฤมล  อโณทัย

282 ภาณุ  พริยิานุพงศ์

283 ธนพร  หมทีอง

284 ลําไพ  นามเบตร์

285 วนัณะ  โสประโคน

286 ศรินิภา  จงจติกลาง



287 สภุาภร  โสมสขุ

288 ยทุธนา  สงัขม์ี

289 กาญจนา  สงัขม์ี

290 สงัวาร  ยาระศรี

291 อรัญ  จําเรญิ

292 ภานุวฒัน ์ จําเรญิ

293 ลําใย  เกษนอก

294 ประคอง  สงัขท์อง

295 สภุาพร  สงัขท์อง

296 ราตร ี เชงิหอม

297 วนัิย  เอมเทศ

298 ประทมุทพิย ์ สขุสวสัดิ์

299 วริทิธิพ์ล  ศริแิยม้ยศ

300 ปรยีนันท ์ ศริแิยม้ยศ

301 รุง่อรณุ  บาลดี

302 ภรูทัิต  แตม้กระโทก

303 สฑุามาตร  แสนบุง่คอ้

304 ณัฐพล  แสนบุง่คอ้

305 เยาวลักษณ์  ปราบภัย

306 อํานวย  สรรพราช

307 ประกฤตยิา  ปะทะมา

308 ศรสีดุา  จันทะพันธื

309 ทองด ี ผลคํา

310 แสงอรณุ  ผลคํา

311 ทองใส  ประเสรฐิพงษ์

312 ปรยีากมล  เสาศลิา

313 ถาวร  ผลรักษ์

314 นันทา  บญุหอม

315 มกุดา  บญุหอม

316 ขนษิฐ  ขันธวชั

317 บญุศร ี ขันธวชั

318 บัวคํา  ศรชีมภู

319 เอ็มจติร  ประกอบกลู

320 สมหวงั  จันดี

321 สนุดิ  จันดี

322 นรนิทร ์ จันทรวงษ์



323 ธนกฤต  จันทรวงษ์

324 ปิยะวรรณ  เสาศลิา

325 สรัุตน ์ ประสาร

326 บญุช ู ผสม

327 มะล ิ ผสม

328 ยพุนิ  นพรัตน์

329 จริะวฒัน์

330 สรัุตน ์ พรหมจรรย์

331 ยวนตา  พรหมจรรย์

332 สภุาพร  วงษ์ศรจัีนทร์

333 ธาตร ี วงษ์ศรจัีนทร์

334 ลฮิว้  จันทรค์ม

335 สมด ี รัตวเิศษ

336 ณัฐพล  อยูส่มบรูณ์

337 อนุวฒัน  แสงจันทร์

338 รัชดาพร  แสงจันทร์

339 รุง่ลดา  คามคิ

340 ณัชภัคร  ธนัสสร

341 ศภุาวรรณ  แจม่พึง่

342 โชคนพินธ ์ ทองนลิพันธ์

343 บญุเรอืน  ทองนลิพันธ์

344 บญุศร ี ดจุปะยรู

345 อนัญญา  มารัตนกลุ

346 สายฝน  มสิา

347 ธงไชย  พานทมิ

348 บญุสง่  หิน้เตีย้น

349 อญัชล ี พรอโนทัย

350 ประภา  เขยีวฉออ้น

351 วรรฤด ี ภวูงษ์

352 ชนกิานต ์ สานยิม

353 ศริพิร  นามเมอืง

354 ประพจน ์ ขาวสําอางค์

355 กสุมุา  อาคม

356 เทวนิทร ์ อาคม

357 ศริวิรรณ  คมประเสรฐิ

358 เอกชยั  กคีงเดมิ



359 ดาวพระศกุร ์ หน่อแกว้

360 ธันยา  องศรั์กษ์

361 ศริวิรรณ์  แกว้จันทร์

362 อดุมทรัพย ์ อยูเ่ย็น

363 ติม๋  อยูเ่ย็น

364 โสภณ  หาญอยูคุ่ม้

365 เกสร  ไพรงาม

366 ปราณี  ลิม้เพีย้

367 เลศิฤทธิ ์ ลิม้เพีย้

368 สภุามาศ  เสยีมไหม

369 ภาวณี  เสนาใหญ่

370 นาถคณา  วงศภ์มู ิ

371 นพวนิทร ์ อคัรเอกนธิภัิทร์

372 จรณา  เศษโฐ

373 ชยัชนะ  มั่งสกลุ

374 ผกากาญจน ์ มั่งสกลุ

375 ณภัทร  เงนิประมวล

376 ทรัพยม์ณี  โพธิไ์ชยแสน

377 เสาวลักษณ์  นธิรัิตนภ์วูกลุ

378 อคัรวฒัน ์ นธิรัิตนภ์วูกลุ

379 ธยาดา  ศรสีวา่ง

380 ภาราดา  ชว่ยสตัว์

381 สมพงษ์  สขุคลา้ย

382 เลยีมสงวน  ปฎภิาณพพัิฒน์

383 คมกรชิ  บังคํา

384 วรรณพร  พงษ์กลา้

385 สเุมธ  เต็นขนุทด

386 กรรณกิาร ์ อสิสะอาด

387 จรัลเดช  ยอดเพชร

388 มาล ี เกตสุขุ

389 วราพรรณ  ไกรอาบ

390 เฉลมิพล  ผลาพรม

391 ทา  เกษแกว้

392 วไิล  วรรณภมูิ

393 อทิธศิักดิ ์ ภัทรหรัิญโรจน์

394 สมงิ  ปนูจนี



395 กถนิ  ปนูจี

396 ภักด ี ไผเ่ฟือย

397 เฮยีง  พันธุส์มัฤทธิ์

398 ปัญจรัตน ์ สายชมุ

399 ธัญญรัตน ์ อตัถก์มลโรจน์

400 ปณุยวรี ์ แทน่สวุรรณ

401 จันทรแ์กว้  ทพิยม์ณี

402 อนุรักษ์  แกว้กอง

403 สาคร  แกว้กอง

404


