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                1  นายกฤษฎาภูมิ  ใบยา               24  นายภาคภูมิ  ภูศรี

                2  นายกันตรวี  แกวประพาฬ               25  นายภิญโญ  โพธิ์ศรี

                3  นายจตุพล  เพชรเสนา              26  นายยศพงศ  เพียรรอดวงษ

                4  นายจรัส  ทะนะศรี              27  นายยุทธหัตถ  ซางนา

                5  นายเจษฎา  เอื้อสามาลย              28  นายวงศวริศ  เจนสระคู

                6  นายฉนาภูมิ  หงษสูง              29  นายวรสาร  เมืองทอง

                7  นายชลิต  ขันธเขียว              30  นายวีระศักดิ์  ประพัศรางค

                8  นายณรงคฤทธิ์  สุธาบุญ              31  นายวุฒิศักดิ์  ยอดเจริญ

                9  นายณัฐกรณ  พันชนะ              32  นายศรัณู  บุญตอ

              10  นายดนุพล  อนุไพรวัลย              33  นายศักดิ์ดา  พิศเพ็ง

              11  นายตรีศร  ทรัพยบริบูรณ              34  นายศักดิ์สิทธิ์  คําภาระ

              12  นายธเนษฐ  มุสิกดิลก              35  นายศักนิรันดร  นาควัน

              13  นายนภดล  ชางคิด              36  นายสุชาติ  ขันแกว

              14  นายนันทพัทธ  แดงปุน              37  นายสุนทร  อรรคบุตร

              15  นายประมาณ  เพชรชิต              38  นายสุพล  พันธจันทร

              16  นายพรชัย  วัฒนดิลกสกุล              39  นายสุรเชษฐ  โคตะมา

              17  นายพรพล  สุขารมณ              40  นายอนุชา  อภิรักษมันตา

              18  นายพิทักษ  มะลิพันธ              41  นายอภิสิทธิ์  พลรัมย

              19  นายพิริยะ  ชัยชนะกสิกรรม              42  นายอาทิตย  มหาพจน

              20  นายพิศิษฐ  สีหะวงษ              43  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน  แกวจันทร

              21  นายพุทธชาติ  ฤทธิ์สมบูรณ              44  นายอุสมาวี  โจทยสัน

              22  นายไพบูลย  ศรีเจริญ              45  นายเอกรินทร  บุญศรี

              23  นายไพศาล  ทัดโท              46  นางสาวกนกพร  หนองนา
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             47  นางสาวกามีละห  หะมะ               69  นางสาวรัตนาภรณ  นวลแกว

             48  นางเกษกนก  พลโชติ               70  นางสาวรุสนา  แซะอามา

             49  นางจริญพร  เตโช              71  นางสาวลดาวัลย  เพียรงาน

             50  นางสาวจิรนันท  พันธศิริ              72  นางสาวลําดวน  เกตศักดิ์

              51  นางจุฑามาศ  นิหะ              73  นางวรรณวิภาว  คงสําราญ

              52  นางสาวณัฐชยา  อาหมาน              74  นางวรัฎฐา  นิคมชัยประเสริฐ

              53  นางสาวเดนนภา  ชาญพรมราช              75  นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์

              54  นางสาวทัศนีย  โพธิพรหม              76  นางสาววันนิสา  วงศษา

              55  นางสาวเบญจภัทร  แกหลิ่ง              77  นางสาววาสนา  จันทร

              56  นางสาวปวริศรา  มลีจันทร              78  นางสาววิไลลักษณ  สุขขะ

              57  นางสาวพัชรา  คําจริง              79  นางศิริพร  ผิวพรรณ

              58  นางสาวพัชรี  หมายเกื้อ              80  นางสาวสกุณา  เจริญธัญญากร

              59  นางสาวพัชรีรัตน  ทองจันทร              81  นางสาวสวาง  บุราชรินทร

              60  นางสาวพิมลิล  ทองโรย              82  นางสาวสาวิตรี  โพธิมูล

              61  นางสาวพุทธชาด  ชื่นชมพุทธ              83  นางสาวสุกัญญา  กิจเจตนี

              62  นางสาวภควรรณ  พันธชํานาญ              84  นางสาวสุกันยา  แมนปน

              63  นางสาวมณีรัตน  ปราบโจร              85  นางสุภาวดี  ชาติตะคุ

              64  นางสาวมนัสนันท  แสงหิ่งหอย              86  นางสาวสุรัสวดี  ชลพันธ

              65  นางสาวมารีเยาะ  ขาเร็ง              87  นางสาวอรพรรณ  ทองเกิด

              66  นางสาวเยาวลักษณ  หวางเขา              88  นางสาวอังคนาง  หงษาพล

              67  นางสาวรัตนาพร  เปรมปรีดิ์              89  นางอัมพร  จันตา

              68  นางสาวรัตนาภรณ  กรดงาม              90  นางสาวอานีซะ  อูมา

                1  นายจิตตพล  บุษบรรณ              34  นางสาวจินดาภรณ  ครั่งฝา

                2  นายจิราวัฒน  ขัติรัตนศุภสิน              35  นางสาวฉัตรพร  โพธิ์สลัด

                3  นายเจษฎา  อนนตะชัย              36  นางสาวชรินทร  คําเพ็ชร

                4  นายชโลธร  นพฤทธิ์              37  นางสาวซูซานนา  หะยีสะมะแอ

                5  นายเชาวลิต  ปาระภา              38  นางสาวณปภัช  วงษวิลาศ

                6  นายณัฐวัฒน  พุมโกสุม              39  นางสาวณัฐธยาน  วรรณจักร

                7  นายธงไชย  สมะจิต              40  นางสาวทัตติยา  ทองปลิว

                8  นายธีรพงษ  รัตนทิพย              41  นางสาวธนภรณ  โตะสิงห

                9  นายธีรศักดิ์  ชนิดนอก              42  นางสาวธนัญญณภัสร  วันจันทร

              10  นายพัฒนา  สุริยะแกนทราย              43  นางสาวธัญญาภรณ  หลาสกุล

    เบญจมาภรณชางเผือก



หน้า 3

              11  นายภานุวัฒน  มะนู              44  นางสาวธารทิพย  รุงแจง

              12  นายมนตรี  ศรีสงา              45  นางสาวนภัสรา  ทิ้งน้ํารอบ

              13  วาที่รอยตรีหญิง เยาวนาฎ  บุญทบ              46  นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข

              14  นายราเชลล  ทรัพยเพชร              47  นางสาวนันทวรรณ  นันตะ

              15  นายวินัย  หีบแกว              48  นางสาวนันทิชา  โพธิ์ชัย

              16  นายวีระยุทธ  สิงหโต              49  นางนาฏนลิน  แกวมณี

              17  นายศรัณยู  วรรณา              50  นางสาวนาตยา  สวัสดี

              18  นายศรันยู  นัดสูงวงศ               51  นางสาวนาถอนงค  นุศาสตรสังข

              19  นายศอรทิน  ทิศทะษะ               52  นางสาวนุสรา  เทียนบูชา

              20  วาที่รอยตรี สําราญ  กิมเชื้อ               53  นางสาวผกาวรรณ  เกิดสวาง

              21  นายสิทธดา  พวงสุวรรณ               54  นางสาวพรพิมล  เซ็งแซ

              22  นายสุทธิพงษ  มะเดื่อทอง               55  นางสาวพรพิมล  อุยกูล

              23  นายอนุชิต  บํารุงพล               56  นางสาวพรรณนิสา  จันทรดํา

              24  นายอรรณพ  แบงดี               57  นางสาวพรวดี  ภักดีไพบูลย

              25  นายอัฮมาดี  หะยีบือราเฮ็ง               58  นางสาวพัชรินทร  หัวแท

             26  นายอาจินต  สหะชาติ               59  นางสาวพัชรี  พงษสะพัง

             27  วาที่รอยตรี อาทิตย  อุนนาแซง               60  นางพัฒนา  ขวานา

             28  นางสาวกรรณิการ  สิทธิโสม               61  นางสาวพิพรรณพร  สํารวลหันต

             29  นางสาวกานตพิชชา  จันทะมาด               62  นางสาวพิไลพร  ภูเม็ด

             30  นางสาวเกศสุดา  ปนไชย               63  นางสาวไพลิน  จันเครื่อง

             31  นางสาวคําทวี  ดานขุนทด               64  นางสาวภาวิณี  ศรีโท

             32  นางสาวจริยาพร  ศาลางาม               65  นางสาวมนภรณ  เลาวกุล

             33  นางสาวจันทิมา  จันทชุม               66  นางสาวรจนา  เกิดนิล

              67  นางระพีพรรณ  โทบุราณ              83  นางสุดารัตน  หมุนแทน

              68  นางสาวรุงนภา  มินพิมาย              84  นางสุธาสินี  วิจารณจิตร

              69  นางสาวรุงรวี  วารีทิพย              85  นางสาวสุนิสา  อัลภาชน

              70  นางลลิตดา  มะณี              86  นางสาวสุพรรณี  ใจมูล

              71  นางสาวลัดดาวัลย  บุญนอยกอ              87  นางสาวสุพรรณี  บุญเถื่อนทัพ

              72  นางสาววนิดา  นามไพร              88  นางสาวสุพรรณี  ปยะวงศ

              73  นางสาววรรณกานต  เฉียดกลาง              89  นางสาวสุพัตรา  ตรีศัพย

              74  นางสาววิภาดา  แดงมา              90  นางสุภาพร  ศักดิ์ดี

             75  นางสาวศิริขวัญ  ดีกอน              91  นางสาวเสาวนีย  หาญขุนทด

             76  นางสาวศิริวรรณ  จําเริญบุญ              92  นางสาวหนึ่งนภา  ปจจัยโย

             77  นางสาวศุภมาศ  สุขี              93  นางสาวอมรรัตน  นุมสุข
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             78  นางสาวสมรัก  รุงเรือง              94  นางสาวอาภาภัค  วนาศิริ

             79  นางสาวสารีพะ  สะมาแอ              95  นางสาวอุมาพร  ปณารัตน

             80  นางสาวสุกัลยา  ลุมพล              96  นางสาวอุมาวดี  จันทชาติ

             81  นางสาวสุจิณันท  นามบุตร              97  นางสาวอุไร  จันทา

             82  นางสาวสุดารัตน  แชมเงิน              98  นางสาวอุไรวรรณ  แสนเห็มทอง

                1  นายณัฐธเดชน  บํารุงผล              13  นางสาวนันทนภัส  จันทรศักดิ์

                2  วาที่เรืออากาศตรี ทศพล  สะกุมา              14  นางสาวนาถวีณา  อัศวตระกูลศรี

                3  นายนพดล  พวงจําป              15  นางสาวปทิตตา  โรจนสิทธางกูร

                4  นายปริวัตร  เกตุดํา              16  นางสาวมรกต  นาวะระ

                5  นายรัฐพงศ  โพธิ์อุไร              17  นางสาววีวารินทร  สายสุพรรณ

                6  นายวรวุฒิ  ณภาทรัพย              18  นางสาวศศิพิมล  วงศวาลย

                7  นางสาวกัญจนณัฏ  บุญธรรมา              19  นางสาวสกุลรัตน  เครือพรมมินทร

                8  นางสาวเกศริน  พุมคํา              20  นางสาวสรอยสุดา  อุทธปงค

                9  นางสาวชยิสรา  กอมาตย              21  นางสาวสุฎา  ดีมั่น

              10  นางสาวธิดารัตน  ภักดีรัตน              22  นางสาวสุภาพร  ยืนยงค

              11  นางนพวรรณ  พงษพิสิทธิกุล              23  นางสาวอรุณประไพ  สิทธิ

              12  นางสาวนฤมล  จันทรหอม              24  นางสาวอําภาพร  สีนาง
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