
สีขาว สีเหลือง

1 นายสัจพงษ  โชคคติวัฒน 1 นายเพชรทวี นวลมณี

2 นายอรรถชัย บัณฑิต 2 นายปฐวี สุวรรณราช

3 นายนภัทร หงษโรจนวิวัฒน 3 นางเกษรา มณีไสย

4 นางสาวปญจรีย พานพิทักษกุล 4 นายวิจัย เสนสกุล

5 น.ส.อรณิชชา  ธนวิชัยกุล 5 นางพันธวิรา  เวยสาร

6 นส.กาญจนา   วาริคิด 6 นายสุทธิวรณ คําโสภา

7 น.ส.จิราภา    โสมชัย 7 นายสุดชา    จันมี

8 นางนอบนอม  สุวรรณการ 8 นายอุทัย    สุขานนท

9 นายวิทยา    นาคา 9 น.ส.จิราภรณ   ภูสมบูรณ

10 นางชอมณฑา  พุทธโชติปญญา 10 นางอัจฉรา   แกนทาว

11 นางปยะนันท   ศรีทิน 11 นางรัติยา  รักดี

12 นางไพรวรรณ   ขุนทูน 12 นางประยูร   ศรีมงคล

13 นางเกษฎาภรณ กาญจนกัณโห 13 นางดวงฤดี    วรชิณ

14 นางจันทราตรี    วงษลา 14 จ.อ.เชิดศักดิ์    เทศนเรียน

15 นางวาสนา    มีเพียร 15 นางพรทิพย อุนจิตร

16 นางนิทสญา   สีสิงห 16 นส.แพรวพรรณ    สีสมพาน

17 นางรัตนา   สิมวงค 17 นางรัตนา   แกวมีสี

18 นางรัตนวงษ   ดนดั้น 18 นางฉวีวรรณ   ละศรีจันทร

19 นางสุรัตนดา   การินไชย 19 นส.อัจฉราพรรณ   โชคคติวัฒน

20 นส.พัชนีย    ยืนนาน 20 นางรสริน   นิลศิริ
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21 น.ส.หทัยทิพย  งอยจันทรศรี 21 นายปฏิพัทธิ์  กลยณีย

22 นส.พรรณพิม   แงพรหม 22 นส.ศิรินทรา   ปอมไชยา

23 น.ส.จุฑามาศ  นิลทศร 23 นางยุพวดี  ชัยพิเดช

24 น.ส.ชไมพร สุวรรณชัยรบ 24 นายประยุทธ คุณมี

25 นางสาวสุกัญญา  โยวะผุย 25 นางสาววิชุดา  นิลชัย

26 นส.สุพัฒตรา   พงอุดทา 26 นายตัสสนุ   สักขาพรหม

27 นายยุทธพล   ปนใจ 27 นายปฏิรูป    สุวรรณชับรบ

28 นายปรัชญา   กอนอินทร 28 นางอมรรัตน   วีระบุรุษ

29 นายนพดล    สุพลธวณิชย 29 นางนาฏอนงค   มาตรา

30 นางลําไพร   อุปมานะ 30 นางสุดถนอม   ประทาพันธ

31 นางจุไรรัตน    ศิริรักษ 31 น.ส.ณิชาภัทร  บุญทอง

32 นส.สุภาพร  แสงเขียว 32 นส.ภัทรา  วงคอินอยู

33 นส.ทิพวรรณ   คําพิลา 33 นางสาวอุไรพร  ไชยรบ

34 นางสาวเสาวนีย  จันทรสุข 34 น.ส.สุพัตรา  แกนทาว

35 นายธนกร   ธรรมจิตร 35 นางนุชรินทร  แกวมีสี

36 นายเอกสิทธิ์  แกวมีสี 36 น.ส.กัลยา พนยาง

37 นางธัญรัต   วรรณทวี 37 น.ส.ภัทรวรรณ  โคตรวิชัย

38 น.ส.มณีทิพย  พิมจักเเสน 38 น.ส.ศศิพร  เสียงเพราะ

39 นายสรวิชญ จันทํามา 39 น.ส.สุพัตรา สักขาพรหม

40 นายกิตติคุณ ฟองออน 40 นายโสภิต ยอดสะอึ

41 นายรณฤทธิ์ มายูร 41 นายองอาจ ลําเพย

42 นางสาวอุบล แสงเพ็ชร 42 นายขัฐถเรชศ วงศกระจาง



43 น.ส.วรรณภา สุขานนท 43 นส.บานเย็น  คําบู

44 นายสุพจน บุตรแกว 44 นางประภาวดี เที่ยงทัศน

45 นส.นิภารัตน คําหนองคู 45 นส.รริสรา ประคองคา

46 นส.วรางคณา บุญนาวงค 46 นางสาวเพ็ญนภา ลีโคตร

47 นางสาวสใบทิพย  ปนใจ 47 นางสาวปยะนารถ  คําภูแสน

48 นางสาวทิพาพร  วองไว 48 นายพงษสิทธิ์  พาดี

49 นางปญจรัตน  ธรรมจิตร 49 นายคําผาย   อุปมานะ

50 นายวุฒินันท  คําพิลา 50 นายคํามาย  บรรหาร

51 น.ส.วันเพ็ญ จันโท 51 นางอุไรวรรณ  คันทักษ

52 นางวิไลพร  พรมชัย 52 นางบุษกร จันทะขึ้น

53 นางอิวออน   ปนใจ 53 นางอมรรัตน   กาญจนกัณโห

54 นางวิภาวี   วิภาวิน 54 นางเจริญศรี   ธิมี

55 นางวาสนา   มาตรา 55 นายอาคม   มาตรา

56 นางกฤตพร   แสงนิล 56 นางจันธิมาภรณ   สายคํา

57 นายมัดติศักดิ์   แสงโพธิ์ 57 นายวรพงษ   หอมหวล

58 นางสาววาสนา  เสนงาม 58 นายเอนก   รมวาป

59 นายอานนท   หอมใสย 59 นายถาวร   สายคํา

60 นางจันทรจิรา   สุขานนท 60 นางหนูแดง   แสงเขียว

61 นายสถาพร   สุวรรณโคตร 61 นางประจบ   แสนอุบล

62 นางนวนจันทร   กันยาไสจ 62 นายนพดล   มาตรา

63 นายแสน   พาพิจิตร 63 นายสงคราม   ไพเขียว

64 นายคมสันติ์   สุระพัน 64 นายกลาณรงค    กาญจนกัณโห



65 นายนพดล  ศรีกุดตุม 65 น.ส.วารุณี  แกนทาว

66 น.ส.อรทิชา  สุขานนท 66 นส.วิชุดา โสภาวรรณ

67 นายขัณฑพล    จันโท 67 นส.ชนกนันท  ภักดีกุล

68 นางพิศมัย   ทองวงค 68 นางสาววีระนุช   สีวะรินทร

69 นางพรทิพย   ลําเพย 69 นางอเทณา  บัวสาย

70 นายสายชล   สายจันดี 70 นายอัฐวัฒน ไชยรบ

71 น.ส.สไบพร  ปตภี 71 นายบํารุงศักดิ์ แสนสวาท

72 น.ส.ไอยวริญญ แกวสุทธิ์ 72 นายรัชพล สมโชค

73 น.ส.ฟาริดา ไชยะมี 73 น.ส.ทิพวัน  บุญวิเศษ

74 นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน 74 นายครรชิต  พรมสุย

75 นายเดชา สอดสอง 75 นางมณีรัตน  ศรีสมุทร

76 นางรุจี ลาภมูล 76 น.ส.พจนี หลักทอง

77 นางบุญผอง ใครบุตร 77 นางสาวรัตนา นาใจตอง

78 น.ส.ยมลรดา เหาะเหิน 78 นางอาทิตยา ศรีพงศ

79 นายปรีดา ไชยรบ 79 น.ส.วัชรี  ชีมุน

80 น.ส.สุนิสา  หาญชาติ 80 นายตัง เหมะธุลิน

81 นางรัตนาภรณ เหมะธุลิน 81 นางมณีนุช บาลจบ

82 น.ส.ลักขณา หลักทอง 82 น.ส.นงลักษณ ซุยเซ็งซะ

83 น.ส.สลักจิตร มิ่งมิตร 83 น.ส.สไบพร  วงศสามารถ

84 น.ส.ศิรินาท  อิทธิจักร 84 นายนาลอน จันทรังษี

85 น.ส.รติรมย เหลาลม 85 นางรัชนี วงศกระจาง



86 นายศราวุธ ฟองออน 86 น.ส.วิลาพร มิ่งมิตร

87 น.ส.วรรณนิศา บุญสิงห 87 น.ส.จิณณา   สุวรรณ

88 นางกุหลาบ วิทยารักษ 88 นางยุภา ประภาศรี

89 นายสุพจน เส็งนา 89 นายอาทิตย พันโกฎิ

90 น.ส.นารีลักษณ ธีระโคตร 90 น.ส.กมลเนตร  ภาวงศ

91 นางนิตยา อวนอินทร 91 นางสุขสันต พฤกษมาศ

92 นางเพ็ญประภา สอนสมนึก 92 นางศิริกุล หอมไสย

93 น.ส.ยศสาวดี สุรินทะ 93 นายเกริกชัย ทองอม

94 นายประจญ ลาภมูล 94 นางสังวรณ อาริภันฑ

95 นายยุทธนา สุวรรณโคตร 95 นายวิชาญ มูลสาร

96 นางสายฝน สารินทร 96 น.ส.พรทิพา มโนวงค

97 น.ส.วธัญญา ธรรมคันที 97 น.ส.สุภาภรณ  ภูวงศ

98 น.ส.พรทิพย ติดตาม 98 น.ส.ปวีณา ไตตาม

99 นายทวีศักดิ์ ดวงทอง 99 นายโชคอนันต อาวะสาร

100 นายอิศวโชค กาญจนาภา 100 น.ส.โชติกา จากผา

101 น.ส.อาทิติยา ภูษาวิโศธน 101 นางพิมพใจ แสนสามารถ

102 น.ส.อรวรรณ  สีพั่ว 102 นางศรินญา แสงโพธิ์

103 นางสายฝน การสอน 103 น.ส.ประภาวดี ดีกุดเรือ

104 นายปรีชา วงกระโซ 104 นายชัยยันต อาวะสาร

105 น.ส.จิตนาถ   เปลี่ยนศรี 105


