
ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ນ. ໄກ່ແກ້ວ ສຸຍະມົນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ມີນາ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ວັນເພັງ ຕາຍ ໄຊ ປະຊາຊົນ 5 6 6 7 24

02 ນ. ກິຕ້າ ພານຸວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸມ 01 ມັງກອນ 1998 ໂພນແພງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ບົວສະຫວັນ ພະນັກງານ ສົມຈີນ ປະຊາຊົນ 8 6 6 7 27

03 ທ. ກາລະນາ ອ່ິນແກ້ວມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 22 ພະຈິກ 1998 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊສະຫວ່າງ ພະນັກງານ ໂສທະລາ ປະຊາຊົນ 8 7 8 7 30

04 ທ. ກົວ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 05 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຕ້ອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສົາເຢຢາ ຕາຍ ເຈຍ ເຮັດນາ 7 5 7 6 25

05 ທ. ກູດ ວົງບຸບຜາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 10 ມັງກອນ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ເພັດ ປະຊາຊົນ ວັນຕາ ປະຊາຊົນ 8 7 8 8 31

06 ທ. ກິດສະໜາ ທຳ ມະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1998 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫົງຄຳ ພະນັກງານ ຄຳໝ້ັນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

07 ທ. ກົງໄຈ ກໍລະກັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 20 ສິງຫາ 1997 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ພະນັກງານ ວອນ ປະຊາຊົນ 8 7 8 8 31

08 ທ. ແກ້ວກັນຍາ ວຽງລາສີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 30 ມິຖຸນາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 ຕາຍ 0 ຕາຍ 6 5 8 7 26

09 ທ. ກໍລະກາ ບົວຍະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 10 ມີນາ 1999 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕັນ ພະນັກງານ ອາລຸນຄອນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

10 ທ. ຄຳ ເສົາ ຫວຍມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 17 ພະຈິກ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ພະນັກງານ ນຸງ ຄ້າຂາຍ 5 7 6 7 25

11 ທ. ແຄັດລ້ີ ທາລາວະດີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລູ່ມ 13 ກຸມພາ 1999 ໜອງຊາຍ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວິລັດ ຄ້າຂາຍ ບັງອອນ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

12 ນ. ຄອນສີດາ ປັນຍາຕິ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 12 ຕຸລາ 1997 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນສະຫວັນ ພະນັກງານ ແສງມະນີ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

13 ທ. ຄຳມາ ລາວລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 16 ກໍລະກົດ 1997 ເລ່ົາແທນ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ເປົາຊິງ ຊາວນາ ເລ່ົາເຍີ ຊາວນາ 8 6 8 7 29

14 ທ. ຄອນຄຳ ໄຊດວງຕາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລູ່ມ 24 ເມສາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ພະນັກງານ ບົວພອນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

15 ທ. ຄຳ ເລີຍ ໄຊຍະສອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 22 ເມສາ 1997 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິສອນ ພະນັກງານ ຮູມ ປະຊາຊົນ 7 4 7 9 27

16 ທ. ຄຳໄຊ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 30 ມິຖຸນາ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ເຮັດໄຮ່ ຈ່ົວ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

17 ທ. ຄອນໄຊ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 22 ກໍລະກົດ 1996 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈືເນັງ ຊາວໄຮ່ ເຟີ ຊາວໄຮ່ 7 5 5 6 23

18 ນ. ຄຳ ພຸດ ສີລາພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 26 ຕຸລາ 1996 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ແພງພັນ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

19 ນ. ຄຳ ໝ້ັນ ຄຳ ບົວຍາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 15 ກໍລະກົດ 1997 ປຸ່ງຫ່ຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄູນ ຊາວນາ ທັນ ຊາວນາ 6 5 7 6 24

20 ທ. ໂຄລ່າ ຈຳປາທອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 30 ຕຸລາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຄຳ ສຸກ ພະນັກງານ ບົວຫອມ ປະຊາຊົນ 8 7 7 8 30

21 ນ. ຄອນສະຫວັນ ໄຊຍະຫຼວງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ຕຸລາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນສີ ພະນັກງານ ວິໄລ ຄ້າຂາຍ 7 6 4 5 22

22 ທ. ຄອນໄຊ ເຊີນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 02 ກັນຍາ 1997 ພົງແກ້ວ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ບຸນໄຊ ປະຊາຊົນ ເມີຍຈີງ ປະຊາຊົນ 7 4 7 5 23

23 ທ. ຄຳ ຮັກ ແສງດາວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ຕຸລາ 1995 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ຊາວນາ ແສງ ຊາວນາ 6 4 6 5 21

24 ທ. ຄຳ ເງິນ ຄຸນແສງທິບ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ມົກຕົນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ປະຊາຊົນ ນາລີ ປະຊາຊົນ 7 5 7 5 24

25 ທ. ຄຳ ພັນ ອຸດົມສຸກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 09 ມີນາ 1999 ຄົກຄ້ໍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ 0 ຕາຍ ລາ ຄ້າຂາຍ 5 5 5 6 21

26 ທ. ຄອນສະຫວັນ ມັນລະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 06 ສິງຫາ 1996 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳມ່ວນ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງ ປະຊາຊົນ 7 3 6 8 24

27 ທ. ງອນ ແກ້ວສີໝອນຮັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ທ່າສະເລືອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແທງ ຊາວໄຮ່ ສ້ອຍ ຊາວໄຮ່ 8 7 8 8 31

28 ທ. ຈັງເຊ່ີງ ລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫາຍີ 06 ມີນາ 1996 ສີເກ່ົາໂຮ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຟູຊາງລີ ປະຊາຊົນ ເມລີ ຄ້າຂາຍ 7 5 7 6 25
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29 ທ. ໄຈ ວື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ທັນວາ 1998 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນັງເທົາວື ຊາວນາ ໄມວາ ຊາວນາ 8 7 8 7 30

30 ນ. ຈົວທ້ໍ ເຍັຍລີທ້ໍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 03 ກຸມພາ 1997 ສາມເສ້ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຍັຍລີທ້ໍ ຊາວນາ ເສົາ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

31 ທ. ຈັນທະວົງ ຈື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 09 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຢົງເຫົຼາ ປະຊາຊົນ ໝໍ ປະຊາຊົນ 6 5 6 6 23

32 ນ. ຈັນສຸກ ສ້ອຍສຸວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 17 ສິງຫາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແອ ພະນັກງານ ຄຳ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

33 ນ. ໃຈ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 20 ກໍລະກົດ 1995 ກູລົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ວາງກົວຢ່າງ ຊາວໄຮ່ ຈ່ື ຈາງ ຊາວໄຮ່ 7 5 6 6 24

34 ນ. ຈັນລານີ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ທັນວາ 1996 ຫາມົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາວາຢ່າງ ຊາວນາ ຢາມີ ຊາວນາ 7 6 7 6 26

35 ນ. ຈີນດາ ສອນດາລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ມີນາ 1997 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມເພັດ ພະນັກງານ ບົວແພງ ປະຊາຊົນ 8 6 7 9 30

36 ນ. ຈັນໄຊ ວິໄລສຸກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 18 ກັນຍາ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສັນ ປະຊາຊົນ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

37 ທ. ຈິນທະໜອມ ສະໜອງໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 02 ກັນຍາ 1999 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເກີດ ພະນັກງານ ຈັນສະໄໝ ປະຊາຊົນ 3 4 7 7 21

38 ທ. ຈັນພອນ ອາເນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ອາຄາ 07 ມິຖຸນາ 1996 ປາງສະບັດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາຈາ ປະຊາຊົນ ມິຈຸງ ປະຊາຊົນ 5 4 5 6 20

39 ນ. ຈອງ ຊົງວືຈື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 05 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍຢຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົງວືຈື ຊາວນາ ລີວ້າ ຊາວນາ 7 7 6 5 25

40 ທ. ຈັນເພັງ ອ່ອນມະນີລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 11 ພະຈິກ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ ວັນລີ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 7 25

41 ທ. ຈັນລີ ຊົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 05 ກັນຍາ 1996 ໜ່ໍຂົມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວາຈາຊົງ ປະຊາຊົນ ເຈຍ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

42 ທ. ໃຈຊົງ ເນ່ັງກາເລົາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 15 ກໍລະກົດ 1998 ກ່ີວລັກຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ເນ່ັງກາຊົງ ຊາວນາ ເລົາຢ່າງ ຊາວນາ 7 7 8 6 28

43 ທ. ເຈ້ົາ ຊົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 04 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕ້ົງໄຊ ຊາວນາ ເຢັງ ຊາວນາ 6 4 6 7 23

44 ທ. ຈັນທະວົງ ສິລິວັງຫານ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 09 ມີນາ 1998 ອຸດົມມີໄຊ ອຸທຸມພອນ ສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາ ປະຊາຊົນ ບຸນທະວີ ປະຊາຊົນ 8 7 7 8 30

45 ນ. ຈັນມາລາ ໄຊທິລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 26 ກໍລະກົດ 1998 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ພະນັກງານ ຈັນເພັງ ພະນັກງານ 6 3 7 7 23

46 ທ. ສົມຈັນ ສັນຍາລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 25 ກັນຍາ 1996 ນ້ໍາຂຸ່ນ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງເຫັຼກ ຊາວນາ ພັນ ຊາວນາ 7 4 6 5 22

47 ທ. ສົມຫວັງ ສີສຸທອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ກຸມພາ 1997 ແກງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສືບ ປະຊາຊົນ ສວມ ປະຊາຊົນ 8 4 7 6 25

48 ທ. ສຸລິຍະ ເຮ່ືອງມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 14 ກັນຍາ 1997 ແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜຸຍ ພະນັກງານ ເຕ່ັງ ປະຊາຊົນ 6 6 7 8 27

49 ທ. ສິດທິໄຊ ຈັນທະສິລິ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 12 ທັນວາ 1998 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທິດ ພະນັກງານ ສົມອິດ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

50 ທ. ສິດຕິໄຊ ປະເສີດສັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 25 ທັນວາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊສົມຈິດ ພະນັກງານ ມະນີຈັນ ປະຊາຊົນ 8 7 8 8 31

51 ນ. ສີມອນ ສອນພະບາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ເມສາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງທັນ ປະຊາຊົນ ໄຊວອນ ປະຊາຊົນ 7 6 7 5 25

52 ນ. ສອນນາລີ ສີສະເຫີຼມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ມິຖຸນາ 1996 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນຄຳ ປະຊາຊົນ ມະນີຈັນ ປະຊາຊົນ 6 6 6 5 23

53 ທ. ສີສຸພັນ ສຸລິທຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 10 ພຶດສະພາ 1998 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາຮຸ່ງ ຄ້າຂາຍ ເມີຍຈ່ື ຄ້າຂາຍ 7 6 6 7 26

54 ທ. ສອນສຸລີ ສຸລີທຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 09 ກໍລະກົດ 1996 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາຮຸ່ງ ຄ້າຂາຍ ເມີຍຈ່ື ຄ້າຂາຍ 6 5 7 6 24

55 ທ. ສີພອນ ຊົງຢ້າຕົວ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 08 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ໍາຫ່າງ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ໄຈລີ ຕາຍ ບີ ຊາວນາ 8 7 8 6 29

56 ທ. ສົມໄຫວ ຈັນທະສອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1997 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິສອນ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 7 5 7 6 25

57 ນ. ແສງແກ້ວ ຄອນພະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 02 ທັນວາ 1997 ຫາດນາງ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງອ່ອນແກ້ວ ປະຊາຊົນ ຊ່ັງ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26
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58 ນ. ສຸພາພອນ ວົງພະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 24 ມີນາ 1997 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກອງ ປະຊາຊົນ ທອງຈັນ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

59 ທ. ສຸລິພົງ ວິລິເດດວົງທອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 13 ຕຸລາ 1999 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄພວັນ ຕາຍ ຟອງໄຫຼ ພະນັກງານ 6 5 7 6 24

60 ທ. ສີສະຫວາດ ໄຊກະດິງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ທັນວາ 1998 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຈັນດີ ຊາວສວນ ປິນ ຊາວສວນ 7 5 7 5 24

61 ທ. ສົມໄຊ ເຢຍຈືປໍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 06 ກັນຍາ 1997 ນ້ໍາຍວນ ສຳພັນ ຜ້ົງສາລີ ເປົາລີ ຊາວໄຮ່ ໃດ ຊາວໄຮ່ 7 4 8 6 25

62 ທ. ສຸກ ເລ່ົາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 19 ເມສາ 1996 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງຈັນເລ່ົາ ປະຊາຊົນ ແຊເລ່ົາ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

63 ທ. ສີສົມພອນ ຍົມມາລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 12 ເມສາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວຽງໄຊ ພະນັກງານ ສຸກສະຫວັນ ພະນັກງານ 7 4 7 6 24

64 ທ. ສູນທອນ ສຸວັນນະໄມຕີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ມິຖຸນາ 1998 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຸນັນໂທ ພະນັກງານ ສົມມອນ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

65 ທ. ສຸລິໄຊ ສຸລິຍົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ກັນຍາ 1997 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລີດ ນັກທຸລະກິດ ຈັນເພັງ ປະຊາຊົນ 6 7 6 7 26

66 ທ. ສານ ດາວມີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 20 ພະຈິກ 1996 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຕາຍ ຢີ ຊາວນາ 7 7 7 5 26

67 ທ. ສີພັນ ມະລີພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ສິງຫາ 1998 ຫ້ວຍເຢັນ ນ້ໍາບາກ ຫຼວງພະບາງ ຊາຍ ເຮັດນາ ແພງ ຊາວສວນ 7 4 7 6 24

68 ທ. ແສງສຸລີ ຫອມດາຮັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 22 ພຶດສະພາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນຄຳ ພະນັກງານ ຈັນເທພອນ ພະນັກງານ 6 6 7 7 26

69 ນ. ສະໄໝພອນ ຢາຈົງວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 18 ກັນຍາ 1996 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳພຽງ ພະນັກງານ ຢີ ຄ້າຂາຍ 6 7 8 7 28

70 ທ. ສົມຈິດ ຢາງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 05 ທັນວາ 1996 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສານເທີ ຊາວນາ ອາເມີຍຟຸງ ຄ້າຂາຍ 6 5 8 7 26

71 ທ. ສົມຫວັງ ພັນທະຈິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 13 ມິຖຸນາ 1996 ສົບກາຍ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງອ່ອນສີ ກໍສ້າງ ພຽງ ຊາວນາ 7 5 8 6 26

72 ນ. ສີອຳໄພ ວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍຍາວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຢີເລັງ ປະຊາຊົນ ວ້າໜີ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

73 ທ. ສອນອຳໄພ ດາວເຮ່ືອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸມ 04 ກຸມພາ 1996 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມວັນ ພະນັກງານ ບົວພັນ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 6 26

74 ທ. ສຸລະໄຊ ມະນີຈິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 15 ພຶດສະພາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ພະນັກງານ ຈັນພອນ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 6 27

75 ນ. ແສງດາວ ສັກດີເບດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 14 ກັນຍາ 1994 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ບຳນານ ແວນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

76 ທ. ສຸລິເດດ ອຸ່ນລະຄອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງອ້ວນ ຄ້າຂາຍ ດາວອນ ຄ້າຂາຍ 8 5 6 5 24

77 ນ. ສຸນັນດາ ພົມມະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 29 ພະຈິກ 1998 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄສ ພະນັກງານ ປິງຄຳ ພະນັກງານ 8 7 7 8 30

78 ທ. ສອນສຸພັນ ທະວີພັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ມັງກອນ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຮ່ືອງ ຂັບລົດ ພອນໄຊ ປະຊາຊົນ 6 8 5 6 25

79 ນ. ສົມຈິດ ພົມສະຫວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 16 ຕຸລາ 1997 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກົມສອນ ປະຊາຊົນ ດອນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

80 ນ. ສ້ອຍສຸດາ ປີອານົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 23 ທັນວາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວົງເພັດ ພະນັກງານ ສຸກພອນ ພະນັກງານ 8 7 7 8 30

81 ນ. ສີສະຫວ່າງ ສຸທ່ີນແກ້ວ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 18 ກັນຍາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສິກ ປະຊາຊົນ ບົວພອນ ປະຊາຊົນ 7 6 6 5 24

82 ນ. ສີດາ ແພງພົງສະຫວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1999 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນຄຳ ພະນັກງານ ບຸນມີ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

83 ນ. ສິລິກອນ ກຸລາເດດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 25 ສິງຫາ 1998 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຮ່ືອງ ປະຊາຊົນ ພອນໄຊ ປະຊາຊົນ 7 7 7 8 29

84 ທ. ສີສຸພັນ ໄຊຍະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ຕຸລາ 1996 ທ່າເຮືອ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສີປະເສີດ ປະຊາຊົນ ສອຍດາວ ປະຊາຊົນ 6 5 7 7 25

85 ທ. ສົມດີ ວິໄລພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 07 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍຕາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ປະຊາຊົນ ເຜີຍ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

86 ທ. ສິດທິເດດ ເພັດປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 23 ສິງຫາ 1998 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນສະໝອນ ນັກທຸລະກິດ ຈັນທະລາ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 8 31
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87 ນ. ສີອຳໄພ ຈ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 24 ສິງຫາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາຟູ ຄ້າຂາຍ ອາຈື ຄ້າຂາຍ 6 5 7 5 23

88 ນ. ສາລີຕາ ຈິດຕະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 24 ມັງກອນ 1998 ທ່ົງກາງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແສງຄຳ ສ້ອມແປງ ດວງພະຈັນ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

89 ທ. ສຸກຫ້ຼາ ໂຍນມາລາເຂິມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ທັນວາ 1995 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງໃບ ພະນັກງານ ເທີຍ ປະຊາຊົນ 7 4 7 6 24

90 ທ. ສຸດາພອນ ເມກວິຊຽນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 15 ມິຖຸນາ 1997 ລ້ອງຢາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງດີ ໂຊເຟີລົດ ແສງເຄືອ ຄ້າຂາຍ 3 6 6 5 20

91 ທ. ສະຫວັດດີ ມັງລັດຕະນາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ເມສາ 1998 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິລະສັກ ຂັບລົດ ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 7 7 8 29

92 ນ. ສີລາໂນນ ພົມມະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 24 ສິງຫາ 1997 ເມືອງນາ ຊຳໃຕ້ ຫົວພັນ ມູນສີ ພະນັກງານ ບົວພອນ ຄ້າຂາຍ 4 5 7 6 22

93 ນ. ສຸຍຟັງ ລາວເຊິນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 13 ພະຈິກ 1996 ເປີຮວາຊູ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ອາຮວາ ປະຊາຊົນ ເປ້ົາຕີ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

94 ນ. ແສງຍອດ ກ່ົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 06 ທັນວາ 1999 ຫັຼກ32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກ່ົງອາສິງ ຄ້າຂາຍ ພັນ ປະຊາຊົນ 8 8 7 8 31

95 ທ. ສອນລິສັກ ແພງດວງໄຂ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ກຸມພາ 1997 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນ ຊາວນາ ມ່ີງ ຊາວນາ 6 5 7 5 23

96 ນ. ສອນເພັດ ທຳ ມະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 27 ທັນວາ 1998 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມບຸນທັນ ແລ່ນລົດ ທຳ ມາ ຄ້າຂາຍ 5 5 6 7 23

97 ນ. ສຸພານິດ ສິດາວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 15 ຕຸລາ 1998 ບໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄອນສະຫວັນ ຄ້າຂາຍ ຄຳພອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 8 30

98 ນ. ສົນທິດາ ມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 06 ມີນາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມແກ້ວ ຂັບລົດ ວຽງທາ ພະນັກງານ 5 6 6 7 24

99 ນ. ສາຍໄຈ ໄຊສະຫງ່າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 13 ຕຸລາ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນຄິດ ພະນັກງານ ກອງແສງ ພະນັກງານ 5 7 7 6 25

100 ທ. ສຸພາພອນ ໄຊຍະວົງສາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 12 ພະຈິກ 1998 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຸລັດ ຄ້າຂາຍ ທິພອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 7 29

101 ນ. ສຸດາກອນ ພົມມະນີວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 28 ເມສາ 1998 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ພະນັກງານ ຈັນສຸກ ຄ້າຂາຍ 5 4 7 7 23

102 ທ. ສຸລີອ໋ອດ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 27 ຕຸລາ 1998 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທອງ ພະນັກງານ ແສງຫ້ຼາ ພະນັກງານ 7 6 7 7 27

103 ທ. ສຸລິ ຜາລີໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 13 ກຸມພາ 1997 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິລັດ ພະນັກງານ ອ່ອນ ນັກທຸລະກິດ 7 7 8 8 30

104 ນ. ສຸນິຕາ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸມ 13 ມິຖຸນາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ພະນັກງານ ອອນ ຄ້າຂາຍ 8 8 7 9 32

105 ທ. ສຸດທະນູ ຂວາງສົມບູນທາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 23 ພະຈິກ 1998 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ພະນັກງານ ອຳໄພ ພະນັກງານ 7 7 5 6 25

106 ທ. ສີສຸວັດ ພູມມະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 08 ທັນວາ 1997 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີສຸພັນ ພະນັກງານ ເພັດມະນີ ຄ້າຂາຍ 7 4 8 6 25

107 ທ. ສັນ ດາວພະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ກັນຍາ 1994 ນ້ຳກູດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນດີ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 4 4 5 5 18

108 ນ. ແສງຄຳ ບົວສະຫວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 29 ທັນວາ 1998 ນາຊາງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ ຜິວ ຄ້າຂາຍ 5 4 5 5 19

109 ທ. ສົມຫວັງ ມົວ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 15 ມີນາ 1997 ແສນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊົວນູມົວ ຊາວໄຮ່ ໄມຈາມົວ ຊາວໄຮ່ 7 4 8 5 24

110 ນ. ສອນດາວັນ ວັນນະສິງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ພະຈິກ 1997 ມົກແພກ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ບຸນກອງ ຊາວນາ ນວນ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

111 ທ. ສົມຈິດ ມີໄຊເຕັງວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 06 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳຍວນ ສຳພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈຸງປໍ ຊາວໄຮ່ ມີ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 5 24

112 ນ. ໄຊສຸລາ ໄຊສົມແພງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ປະຊາຊົນ ແສງເພັດ ພະນັກງານ 7 8 5 6 26

113 ທ. ເຊັງ ວ້ື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 20 ກໍລະກົດ 1997 ປາງທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນໍລ່ົວ ຊາວສວນ ມີ ຊາວສວນ 7 5 6 6 24

114 ນ. ຊ່ີ ເລ່ົາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 27 ມີນາ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊ່ົວປ່ໍເລົາ ຕາຍ ມາຮື ຊາວນາ 8 4 7 6 25

115 ທ. ໄຊຍະສິດຊ່ົງ ຄຳ ພັນລາວວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 12 ພະຈິກ 1998 ນ້ຳຍວນ ສຳພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈືສົງ ຕາຍ ຈາ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28
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116 ທ. ໄຊຊ່ົງ ວາປໍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ຕຸລາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈະປໍ ປະຊາຊົນ ຢີ ປະຊາຊົນ 6 4 6 6 22

117 ທ. ຊວຍ ວິໄລພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 27 ຕຸລາ 1996 ນ້ຳຕ່ຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕາຍ ຕາຍ ເງິນ ປະຊາຊົນ 7 6 3 6 22

118 ທ. ໄຊ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 01 ກໍລະກົດ 1993 ພູໂທ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈາເຊຍ ຊາວໄຮ່ ວາໜີ ຊາວໄຮ່ 7 5 5 6 23

119 ນ. ຊາຍ ວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 01 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳຍອນ ສຳພັນ ຜ້ົງສາລີ ຍົງວື ຕາຍ ຊ່ົງ ຊາວນາ 7 5 7 6 25

120 ທ. ໄຊຊະນະ ວົງບຸບຜາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 22 ຕຸລາ 1999 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງອາລຸນ ນັກທຸລະກິດ ວັນນາລີ ນັກທຸລະກິດ 6 5 7 6 24

121 ທ. ໄຊຍະສອນ ວິໄລຫົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 15 ກຸມພາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພັນ ພະນັກງານ ແປ່ງຈ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 5 5 6 23

122 ທ. ໄຊຍະສອນ ອິນທະສອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 11 ພະຈິກ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ພະນັກງານ ເກສອນ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

123 ນ. ຍົກມະນີ ສີດາຄຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 28 ຕຸລາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈຳປາ ພະນັກງານ ຄຳແພງ ປະຊາຊົນ 8 7 8 7 30

124 ນ. ດາວ ພົມປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 08 ມິຖຸນາ 1997 ປຸ່ງຫ່ຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ມຸງ ກຳມະກອນ ພົມປັນ ປະຊາຊົນ 5 5 6 7 23

125 ນ. ດວງຈັນ ພົມມະແສນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 07 ສິງຫາ 1997 ວັງໄຊ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ວັນ ຄ້າຂາຍ ສຸກ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 5 26

126 ນ. ດາວສຸນີນ ອ່ິນແກ້ວມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ຕຸລາ 2000 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພ້ົາ ພະນັກງານ ສີຈັນ ຄ້າຂາຍ 7 5 6 7 25

127 ນ. ດວງໃຈ ເລ້ົາເບຣຍຈ້ື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 29 ກໍລະກົດ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງຄຳ ຊາວສວນ ຈັນທີ ຊາວສວນ 7 6 5 6 24

128 ທ. ຕູຊົງ ໄຊລື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ພະຈິກ 1997 ປາງຫົກ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ຕົວຊົງ ຊາວນາ ເອ້ຍ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

129 ນ. ຕຸກຕາ ຫັດສາພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 03 ພຶດສະພາ 1998 ສິນໄຊ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ເຟືອງ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

130 ນ. ຕຸລູ ປັນຍາສິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 13 ທັນວາ 1998 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທິດຕຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ບົວທອງ ປະຊາຊົນ 6 6 6 8 26

131 ທ. ຕິກ ໄຊປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 27 ພະຈິກ 1997 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕາຍ ຕາຍ ໂຈງ ປະຊາຊົນ 7 3 8 6 24

132 ນ. ຕ໋ອດ ວົງບຸບຜາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 06 ສິງຫາ 1998 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ອ້ວນ ປະຊາຊົນ ບົວຈັນ ປະຊາຊົນ 6 7 8 7 28

133 ທ. ຕາຊ່ົງ ວາປໍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 28 ກໍລະກົດ 1995 ພູສະຫວັນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 ຕາຍ ລູງ ຊາວໄຮ່ 8 5 6 6 25

134 ນ. ຕຽງ ອິນດາວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 16 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ລີພອນ ຊາວສວນ ຫີຼນ ຊາວສວນ 7 6 7 7 27

135 ນ. ຕຸກ ວິລາຈິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 19 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ຊາວສວນ ສອນ ຊາວສວນ 5 5 7 7 24

136 ນ. ທອງຄຳ ຈະເລີນສຸກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ອາຄາ 03 ສິງຫາ 1998 ບວມພັນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຈຸແລະ ປະຊາຊົນ ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

137 ນ. ທອງເພັດ ສຸພັນທອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 31 ຕຸລາ 1996 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຄຸນ ປະຊາຊົນ ບຸນ ປະຊາຊົນ 7 4 6 7 24

138 ທ. ທອງຄຳ ຢ່ືນຫັຼກໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 11 ມັງກອນ 1996 ຈ໋າຄຳ ລື ບຸນໃຕ້ ຜ້ົງສາລີ ທອງດີ ກຳມະກອນ ຄຳຕານ ປະຊາຊົນ 8 3 8 7 26

139 ທ. ທອງສະຫວັນ ວັນນະພົນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 23 ກໍລະກົດ 1998 ໜອງແລ້ງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຸລິສັກ ພະນັກງານ ສີມອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 8 31

140 ທ. ທະນົງສັກ ສຸພັດທອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ຕຸລາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ພະນັກງານ ບຸນມີ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

141 ທ. ທອງ ຢ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ຊາວສວນ ຢາ ຊາວສວນ 0 0 0 0 0

142 ທ. ທະນູສັກ ໄຊຊະນະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ຕາຍ ອິນທະໜອມ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

143 ທ. ທຳ ມະວົງ ທະວີໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1997 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ນຳ ປະຊາຊົນ 5 3 3 7 18

144 ນ. ທອງສີ ໄຊຍະເວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 18 ພະຈິກ 1998 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຢືມ ພະນັກງານ ວັນທອງ ພະນັກງານ 8 8 7 8 31
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145 ນ. ທິບພະຈັນ ສີລິວັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 12 ມິຖຸນາ 1998 ພ້າວ ປາກງືມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີເມືອງ ປະຊາຊົນ ທອງປານ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

146 ນ. ທິບພາລັກ ສັນນິວາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 06 ທັນວາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມລິດ ພະນັກງານ ວັນໄຊ ພະນັກງານ 8 7 7 9 31

147 ທ. ທອງໄຊ ຈື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 09 ມິຖຸນາ 1998 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວາວື ຊາວນາ ຢາ ຊາວນາ 7 4 6 6 23

148 ນ. ນິດ ໄຊຍະເໝືອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 19 ກັນຍາ 1996 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ພະນັກງານ ວິນ ປະຊາຊົນ 7 6 5 8 26

149 ນ. ເນນ ພູວົງຄຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1996 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເທ້ືອມ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 4 4 7 5 20

150 ນ. ນຳ ້ພິກ ພິມທິລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ໄທແດງ 15 ສິງຫາ 1997 ປາວໃຕ້ ຊຳໃຕ້ ຫົວພັນ ທອນເພັດ ປະຊາຊົນ ພຸດ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

151 ນ. ນິລະຄອນ ສຸທິວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 06 ຕຸລາ 1999 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດວງຕາ ພະນັກງານ ຄຳ ຜຸຍ ພະນັກງານ 8 8 8 7 31

152 ນ. ນ້ອຍ ຢາງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 20 ພະຈິກ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງທອງ ປະຊາຊົນ ລີຈັນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 7 27

153 ທ. ນັດລະຄອນ ໄຊຍະພິມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ໄທແດງ 25 ພຶດສະພາ 1998 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພິມແສງ ຊາວນາ ວິນ ຊາວນາ 4 4 8 7 23

154 ນ. ນຸ່ນນ່ີ ລຸນສະຫວັດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 30 ມີນາ 1999 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ພະນັກງານ ບົວຈັນ ພະນັກງານ 7 7 7 7 28

155 ທ. ນຶກ ໝ້ັນມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ເມສາ 1995 ປຸ່ງຫ່ຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໝ້ັນ ປະຊາຊົນ ໄຫວ ປະຊາຊົນ 4 4 4 4 16

156 ນ. ນ້ອຍວິລະເສນ ແກ້ວມະນີໂຍນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ມັງກອນ 1998 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນໂຍນ ຊາວນາ ອ່ອ່ນ ຊາວນາ 7 7 8 6 28

157 ນ. ນ້ອຍ ຟູ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 05 ເມສາ 1998 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາວູ ກໍສ້າງ ຮັກ ຊາວສວນ 4 5 7 5 21

158 ນ. ນຸດາວັນ ພົມພູມີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 07 ມີນາ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດວງພັນ ປະຊາຊົນ ຈັນແສງ ປະຊາຊົນ 4 3 6 4 17

159 ນ. ບົວຈັນ ຈ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 28 ກຸມພາ 1998 ວັດແກ້ວ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຈັນຊ່າງ ປະຊາຊົນ ເຊີຟ້ອງ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

160 ນ. ບັນດິດ ພິມພິສອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 12 ເມສາ 1997 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມຜິດ ປະຊາຊົນ ສີໄພ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

161 ນ. ບຸນມີ ຮັກພົງພັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 15 ສິງຫາ 1996 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທົງ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 4 6 6 5 21

162 ທ. ບຸນຊູ ພົມມະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ສິງຫາ 1995 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ປະຊາຊົນ ແສງທອງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 7 25

163 ທ. ບີທ້ໍ ສົມເພັດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 04 ມິຖຸນາ 2000 ມົກກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມເພັດ ຊາວນາ ມໍ ຊາວນາ 7 5 6 6 24

164 ທ. ບົວລະສິນ ແພງສີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 26 ກຸມພາ 1999 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົວທອງ ພະນັກງານ ບົວວັນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

165 ທ. ບຸນທອນ ຈິດຕະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 28 ເມສາ 1997 ນຳ ້ກວນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ເງິນ ພະນັກງານ ຄຳ ປະຊາຊົນ 4 4 6 7 21

166 ທ. ບຸນສູ່ ວານູຢ້າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 02 ຕຸລາ 1996 ຫີນແດງ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ເຢຍຕົວ ເຮັດໄຮ່ ລີວ້າ ເຮັດໄຮ່ 5 5 7 5 22

167 ທ. ບຸນໄຊ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 03 ມັງກອນ 2000 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເປົາ ພະນັກງານ ຄຳ ປະຊາຊົນ 6 4 7 8 25

168 ນ. ບີ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 02 ຕຸລາ 1995 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລາວຈືຢ່າງ ຊາວສວນ ຈັນສີ ຊາວສວນ 7 7 6 6 26

169 ນ. ບ່ີລ້ີ ເພັດສຸພາພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 20 ກໍລະກົດ 1997 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທະວອນ ປະຊາຊົນ ທ່ຽງ ປະຊາຊົນ 7 6 7 8 28

170 ນ. ບົວຂາວ ເຢຍປໍເຮ້ີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ພຶດສະພາ 1998 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ຊົວ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

171 ນ. ບົວສີ ຂັນທະລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 16 ທັນວາ 1995 ຫັຼກ22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ປະຊາຊົນ ແວນ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

172 ທ. ບຸນຮຽນ ສາຍສຳ ພັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 07 ກຸມພາ 1997 ຫັຼກ10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປິງ ພະນັກງານ ສິງແກ້ວ ຊາວນາ 7 6 7 5 25

173 ທ. ບຸນລັດ ພັນທະຈິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 28 ກຸມພາ 1997 ສົບກາຍ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ 0 0 ໃຫຍ່ ຄ້າຂາຍ 7 7 6 5 25
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174 ນ. ບົວລອຍ ແສມອຸນເຮືອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 04 ພະຈິກ 1997 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຄວງ ຊາວໄຮ່ ເສັດ ຊາວໄຮ່ 5 4 7 6 22

175 ທ. ບຸນ ໄຊຍະລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ຊາວໄຮ່ ບົວໄລ ຊາວໄຮ່ 6 4 7 4 21

176 ທ. ບຸນລີ ແສງທະລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 10 ກໍລະກົດ 1997 ປາງເດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານຫ້ຼາ ກະສີກອນ ອ່ອນແສງ ກະສີກອນ 8 7 8 8 31

177 ທ. ບຸນທະວີ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 01 ເມສາ 1997 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕ່ິງ ໄຊຍະຕຳ ບຳນານ ເຫັຼກ ປະຊາຊົນ 8 7 7 8 30

178 ທ. ບຸນທະວີ ບຸນວິໄລ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 07 ມິຖຸນາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ພະນັກງານ ບົວຄຳ ພະນັກງານ 7 7 7 7 28

179 ນ. ປິງກ້ີ ຢາງຕົງເນັງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 13 ພະຈິກ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບິນລ້ີ ປະຊາຊົນ ລີຈັນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

180 ນ. ປຸກກ້ີ ໜ່ໍປະເສີດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 13 ກຸມພາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກອງຄຳ ພະນັກງານ ກອງແກ້ວ ພະນັກງານ 6 5 7 5 23

181 ນ. ປ່ິນແກ້ວ ມະນີໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ມີນາ 1997 ປຸ່ງຫ່ຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂຕ້ ປະຊາຊົນ ໄຊ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

182 ນ. ປຸກກ້ີ ສີງຄຳ ວົງສາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 02 ມີນາ 1999 ຂົວເຊ ເຊບ້ັງໄຟ ຄຳມ່ວນ ລຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 8 7 7 8 30

183 ນ. ປະຈາຍ ຈ່ື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 16 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລາວວື ຊາວນາ ມາຊົງ ຊາວນາ 7 7 8 8 30

184 ທ. ປໍຈົວ ວ້ື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 15 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວາຢີວ້ື ຊາວນາ ຢົວວ້ື ຊາວນາ 7 5 5 6 23

185 ທ. ປໍ ເລົາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 04 ມັງກອນ 1996 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈ້ົງຊ່ື ຊາວສວນ ເອ້ັງທ້ໍ ຊາວສວນ 6 3 6 6 21

186 ນ. ປານີ ສີລິວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 10 ກັນຍາ 1997 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກຸມແສງ ຄ້າຂາຍ ຄຳພອນ ຄ້າຂາຍ 6 5 6 6 23

187 ນ. ພຸດສະໝອນ 0 ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ກຸມພາ 1997 ຕ່າງເງີຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ສົມດີ ປະຊາຊົນ ຢອມ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

188 ນ. ເພັດສະໝອນ ເປົາທະໜອມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 02 ເມສາ 1997 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ມົດ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ພະນັກງານ 7 6 7 6 26

189 ນ. ເພັດດາວັນ ຕໍພາສຸກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ພະຈິກ 1996 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕໍ ປະຊາຊົນ ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

190 ນ. ພຸດທະສອນ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 16 ມັງກອນ 1999 ທາດຫຼວງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ພຽງຄຳ ປະຊາຊົນ ບົວພັນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

191 ນ. ພູມມິດ ທຽມພະຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 05 ມິຖຸນາ 1998 ຫາດສະພຸງ ຜາອຸດົມ ບ່ໍແກ້ວ ຊຽງວິໄຊ ປະຊາຊົນ ຈັນທີ ປະຊາຊົນ 8 7 7 5 27

192 ທ. ແພງ ຢ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 15 ສິງຫາ 1995 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ສົມໄຈ ພະນັກງານ ຈະ ເຮັດໄຮ່ 6 5 7 6 24

193 ທ. ພົງພັນ ສີພະສຸກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 02 ມີນາ 1999 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັດ ພະນັກງານ ຫ້ຼາແວ່ນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

194 ນ. ພົດສະດີ ອ່ີນແກ້ວມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 16 ກໍລະກົດ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພ້ົາ ພະນັກງານ ສີຈັນ ຄ້າຂາຍ 7 6 5 7 25

195 ທ. ພຸດສະຫວາດ ນວນທອງສີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 02 ທັນວາ 1998 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳປະເສີດ ຄ້າຂາຍ ແສງພອນ ຄ້າຂາຍ 5 4 8 8 25

196 ນ. ພັນມາລີ ໄຊຍະຄຳມີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 01 ມີນາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ດີ ຕາຍ ມາງ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 6 26

197 ນ. ພັກທະສອນ ອຸ່ນອາລົມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລ່ມ 15 ພຶດສະພາ 1998 ຂຸ່ນຕາ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອ່ອນແກ້ວ ພະນັກງານ ພຽງໃສ ແມ່ເຮ່ືອນ 7 7 8 7 29

198 ທ. ພິທູນ ໂກສະດາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 30 ມັງກອນ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ພະນັກງານ ແສງຈັນ ຄ້າຂາຍ 6 6 7 7 26

199 ນ. ພອນມະນີ ພິລາວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 09 ທັນວາ 1998 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນສະໝອນ ຄ້າຂາຍ ບົວພຽນ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

200 ທ. ເພັດຈະເລືນ ເກດອານົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 06 ມີນາ 1995 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ປະຊາຊົນ ໄລ ປະຊາຊົນ 6 6 6 7 25

201 ນ. ຝົນ ພອນປະເສີດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 06 ກໍລະກົດ 1997 ສີນໄຊ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຈັນທອນ ປະຊາຊົນ ແສງຈັນ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

202 ທ. ມົວປໍ ຈື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 13 ກັນຍາ 1996 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈ່ໍຈື ເຮັດໄຮ່ ແຊວ້າ ເຮັດໄຮ່ 6 6 6 5 23
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203 ນ. ມະລີວັນ ເຂັມສະດາຍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ທັນວາ 1996 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຜີຍ ຄ້າຂາຍ 0 ຕາຍ 6 5 8 7 26

204 ນ. ມິກ ຣິງແຄມມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1995 ພາຍຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ຊາວນາ ເພືອງ ຊາວນາ 6 4 7 5 22

205 ນ. ມຸກດາ ມະຫາຈິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 12 ກຸມພາ 1999 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາພິສິດ ພະນັກງານ ພອນຄຳ ພະນັກງານ 7 4 6 7 24

206 ນ. ມີນາ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 20 ພະຈິກ 1997 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງພັນ ຄ້າຂາຍ ສອນ ຄ້າຂາຍ 9 5 6 7 27

207 ນ. ມົດ ຄອນອຸລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1998 ນ້ຳຕູ້ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ປະຊາຊົນ ອອນສີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

208 ນ. ໂມເມ ແສນວັນນະຄຳ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 18 ກັນຍາ 1998 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຸລິສຸກ ພະນັກງານ ກົມມະລີ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

209 ນ. ມະນີວອນ ປັນຍາສະຫວັດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນປະສິດ ພະນັກງານ ສີອຳພອນ ພະນັກງານ 8 7 6 6 27

210 ທ. ເມັງ ຊົງກ້າສົວ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 23 ກຸມພາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີຈັນ ພະນັກງານ ຈີ ພະນັກງານ 7 5 7 6 25

211 ທ. ມິດ ຈັນທະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ມັງກອນ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ປະຊາຊົນ ນິມ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

212 ທ. ເຢັງ ຢາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 10 ກຸມພາ 1996 ມົກປະໄລ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊົວວືຢາ ເຮັດໄຮ່ ເນັງ ເຮັດໄຮ່ 6 7 6 5 24

213 ທ. ລີເຮີເຊີງ ລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 06 ພຶດສະພາ 1997 ຊີເກ່ົາໂຫ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ອາຮົງຊິງ ຄ້າຂາຍ ອາຟູ ຄ້າຂາຍ 7 4 7 8 26

214 ທ. ລິດຕະນາ ລືນາມມະຈັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 19 ພຶດສະພາ 1998 ໂນນສະຫວາດ ໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ ອິນທາ ພະນັກງານ ໂພຄຳ ພະນັກງານ 7 7 8 8 30

215 ນ. ລັດສະໝີ ບຸດຕະພົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 11 ມີນາ 1999 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຜາຍ ພະນັກງານ ຈັນເພັງ ພະນັກງານ 7 7 8 8 30

216 ນ. ແລງມະນີ ຖິນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ຕຸລາ 1997 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ທີມ ເຮັດໄຮ່ 8 6 8 5 27

217 ທ. ລີຄຳໄຊ ດວງສະແຫວງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 09 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ຕົງປໍ ປະຊາຊົນ ຊ່ົວ ປະຊາຊົນ 7 5 5 6 23

218 ນ. ເລຍວ້າ ເຢ້ຍປ່ໍວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 03 ມັງກອນ 1997 ພູໂທ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຍຍປໍວ້າ ຊາວນາ ກາເຢັງທ້ໍ ຊາວນາ 7 6 4 5 22

219 ທ. ລາວເກ່ົາ ທອງຈັນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 08 ສິງຫາ 1996 ໂພໄຊ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ເຮັດໄຮ່ ດົວລີ ເຮັດໄຮ່ 8 6 7 7 28

220 ທ. ລົງ ລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 16 ກັນຍາ 1994 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສາລ້ີ ປະຊາຊົນ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 6 4 5 6 21

221 ນ. ລັດຕະນາ ພົງສະຫວັດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 13 ກັນຍາ 1998 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ສົມແພງ ຂັບເຮືອ ຫົງທອງ ປະຊາຊົນ 6 5 5 8 24

222 ນ. ລຸນເນດ ເກດອານົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 18 ກັນຍາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຄືອຄຳ ພະນັກງານ ພູວອນ ປະຊາຊົນ 7 6 8 8 29

223 ນ. ລົດຈະນາ ອິນທະຈັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 19 ກໍລະກົດ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ປະຊາຊົນ ພົມປັນ ປະຊາຊົນ 7 6 7 7 27

224 ທ. ລາວວ້າ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 26 ກໍລະກົດ 1997 ພູລີ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວຢາຮື ຊາວໄຮ່ ຢົວ ເຮັດໄຮ່ 7 5 7 5 24

225 ທ. ລາວໄຂ ຊົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 04 ພະຈິກ 1995 ພູລີ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນໍເພຍ ເຮັດໄຮ່ ເຊ ເຮັດໄຮ່ 7 7 8 7 29

226 ທ. ລຳພອນ ປັນຍາວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 12 ກໍລະກົດ 1997 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ປັນ ປະຊາຊົນ ແປ໋ງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

227 ນ. ຫ້ຼາ ລືເຕຊາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 11 ຕຸລາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເນັງ ປະຊາຊົນ ດຳ ປະຊາຊົນ 7 7 5 5 24

228 ນ. ຫ້ຼາ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 03 ພຶດສະພາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສົາກູຢ່າງ ຊາວໄຮ່ ກົງ ຊາວໄຮ່ 7 6 6 5 24

229 ນ. ວັນຫ້ຼາ ພູມີວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 29 ກັນຍາ 1996 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ພະນັກງານ ຜູຍ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 8 30

230 ນ. ວຽງມະນີ ຢ່າງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 12 ເມສາ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລາວໄຈ ຊາວນາ ເຈີ ຊາວນາ 7 5 6 6 24

231 ນ. ວັນນາ ວົງວິສາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 04 ພະຈິກ 1996 ຖ່ີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ຊາວໄຮ່ ບົວຈັນ ຊາວໄຮ່ 7 6 7 7 27
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232 ທ. ວົງວິຈິດ ເຮີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 28 ກັນຍາ 1994 ໜອງດິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບົວເຈີເຮີ ປະຊາຊົນ ເກ່ຍ ປະຊາຊົນ 6 7 7 5 25

233 ທ. ວັນນະສິນ ສ້ອມມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ມັງກອນ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໄຊ ປະຊາຊົນ ຢ່ືນ ປະຊາຊົນ 5 7 5 5 22

234 ນ. ວັນນີ ໄຊຍະເກດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 25 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍຮູມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສວມ ປະຊາຊົນ ມົດ ປະຊາຊົນ 7 5 5 5 22

235 ທ. ວັນນະສັກ ສຸຂະຜົນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 31 ຕຸລາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນໄຊ ພະນັກງານ ຈັນແສງ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

236 ນ. ວ້າ ວ້ື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 06 ກໍລະກົດ 1998 ພູເກ້ົາຊ້ັນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວາເຮີ ຊາວນາ ເຊ່ຍ ຊາວນາ 7 6 8 6 27

237 ທ. ວົງປະຈິດ ເພັດໄຊສີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 03 ສິງຫາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຕຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ອຳໄພວອນ ຕາຍ 7 7 5 7 26

238 ທ. ວັນ ເພັດສາຄອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1994 ຫ້ວຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

239 ນ. ວັດທະລາພອນ ປິຍະເດຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 14 ກຸມພາ 1999 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພັນທະມິດ ພະນັກງານ ວົງວິຈິດ ປະຊາຊົນ 8 8 7 8 31

240 ນ. ວຽງວິໄລ ວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 08 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍຍາວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈາໃຈ ປະຊາຊົນ ເອ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

241 ນ. ວຽງຫ້ຼາ ລໍເບຼຍຈື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 22 ກຸມພາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມລິດ ບຳນານ ບົວຈັນ ປະຊາຊົນ 7 7 5 6 25

242 ນ. ວຽງນິລັນ ຈັນທະພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 23 ສິງຫາ 1998 ຄົກວາ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຄຳແພງ ຄ້າຂາຍ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 7 27

243 ທ. ວົງໄຊ ບຸດສະທິ ມສ ເທສະບານແຂວງ ໄທດໍາ 05 ພະຈິກ 1996 ມອນສະຫວັນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ສຸກ ຄ້າຂາຍ ແອງ ຄ້າຂາຍ 9 7 7 7 30

244 ທ. ວິສຸກ ແກ້ວບົວລະວົງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 14 ສິງຫາ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ພະນັກງານ ອາລັງ ຄ້າຂາຍ 8 5 8 7 28

245 ນ. ວັນວິສາ ແສງອ່ອນແກ້ວ ມສ ເທສະບານແຂວງ ພູນ້ອຍ 15 ກຸມພາ 2000 ຈອມເມືອງ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທອງສະຫວັນ ພະນັກງານ ພອນສະຫວັນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

246 ທ. ຫົວ ວ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 29 ມີນາ 1997 ກ່ິວເຮ້ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ນໍເຊັງວ້າ ເຮັດໄຮ່ ເນັງ ເຮັດໄຮ່ 6 7 7 8 28

247 ນ. ຫັດສະດີ ວິລະໄຊພອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1999 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ພະນັກງານ ມະນີສອນ ພະນັກງານ 8 9 7 9 33

248 ທ. ຫົງລີໄຊ ໄຊຍະລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 28 ຕຸລາ 1996 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ປະຊາຊົນ ຈັນແກ້ວ ປະຊາຊົນ 5 7 5 6 23

249 ທ. ຫຸມພອນ ສູນທະລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມີນາ 1999 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜຸຍ ພະນັກງານ ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 9 7 7 8 31

250 ທ. ອານຸ ວື ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 02 ມີນາ 1994 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈືເຢ ຊາວໄຮ່ ເຢັງ ຊາວໄຮ່ 5 6 5 7 23

251 ທ. ອານຸລັກ ອິນດາລາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 25 ເມສາ 1999 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີສະຫວັນ ນັກທຸລະກິດ ເກດມະນີ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 8 29

252 ນ. ແອ່ນ້ອຍ ຈຸ່ຍ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 10 ສິງຫາ 1995 ຈຸກາ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ເປົາເຊີຍ ຊາວນາ ເມີຍລັງ ຊາວນາ 8 5 5 7 25

253 ທ. ອະພິເດດ ພະນະໂນໄຊ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 14 ກຸມພາ 1999 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພິຊິດ ແລ່ນລົດ ກ່ິງສະດາ ປະຊາຊົນ 7 4 7 9 27

254 ທ. ອູບີ ວົງວິສິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 23 ທັນວາ 1998 ເພຍງາມ ເງິນ ໄຊຍະບູລີ ບຸນເລັນ ພະນັກງານ ຈັນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 8 31

255 ທ. ອານຸສອນ ສີກັນຫາ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 04 ພຶດສະພາ 1998 ຫຼວງມີໄຊ ເງີນ ໄຊຍະບູລີ ສະໄໝ ພະນັກງານ ທອງທຽນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

256 ນ. ໂອບ້ີ ເອກະສິດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລ້ື 14 ເມສາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີຍອນ ພະນັກງານ ສີ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

257 ທ. ອາຈີ ມີຈາເຊີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ອາຄາ 13 ທັນວາ 1997 ພູແທນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາເບວ ປະຊາຊົນ ມີຈູ ປະຊາຊົນ 6 5 6 7 24

258 ທ. ອາແຢ ແສນມະລົມ ມສ ເທສະບານແຂວງ ອາຄາ 21 ພະຈິກ 1998 ພູແທນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາຊ່າງແພງ ປະຊາຊົນ ມີຢໍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 8 29

259 ທ. ອິນທະກອນ ສຸລິຍະຜົນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 12 ມັງກອນ 1999 ແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຫວັງ ພະນັກງານ ຈັນສະໝອນ ພະນັກງານ 8 7 7 8 30

260 ທ. ອາຕ້ອງ ຢ້າ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 06 ກໍລະກົດ 1996 ນ້ຳຍວນ ສຳພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈົງຈາ ຊາວນາ ວາ ຊາວນາ 7 6 6 6 25
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261 ທ. ອາເລ່ັງ ຊົວເຊັງລີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 25 ຕຸລາ 1997 ໂພນຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ຊົວເຊັງລີ ຕາຍ ໄມຍົງ ຊາວນາ 6 8 8 6 28

262 ນ. ອຸເດີມ ເຈ່ືອງຕະວະລາດ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 05 ເມສາ 1997 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ພະນັກງານ ເສັດ ປະຊາຊົນ 6 5 7 8 26

263 ນ. ອຳໄພ ໄຊມະນີ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ສິງຫາ 1999 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສິງ ຕາຍ ໄລ ປະຊາຊົນ 4 4 7 8 23

264 ທ. ອິນທະຈອນ ລືນາມມະຈັກ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 18 ສິງຫາ 1999 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອິນທາ ພະນັກງານ ໂພຄຳ ພະນັກງານ 7 7 8 8 30

265 ທ. ອຳໄພ ວິໄລທອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 19 ມິຖຸນາ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີິນວນ ປະຊາຊົນ ວັນດີ ປະຊາຊົນ 4 7 6 9 26

266 ທ. ອາຟາ ຢາງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 01 ມັງກອນ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ປະຊາຊົນ ພອນຄຳ ຄ້າຂາຍ 6 5 8 9 28

267 ນ. ອ່ອນຕາ ໄຊຍະແສງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 08 ຕຸລາ 1995 ໂຮມໄສ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງ ປະຊາຊົນ ວັນສີ ປະຊາຊົນ 6 5 6 8 25

268 ທ. ອຸດົມພົງ ໄຊຍະປອນ ມສ ເທສະບານແຂວງ ກືມມຸ 03 ມັງກອນ 1996 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງ ພະນັກງານ ວັນ ປະຊາຊົນ 7 4 7 7 25

269 ທ. ອານັນ ຂັນທະຍົງທອງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ລາວລຸ່ມ 08 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍຫົງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບຸນມາ ປະຊາຊົນ ເຄ່ືອງຄຳ ປະຊາຊົນ 7 4 6 6 23

270 ທ. ອາຊ່ີງມ່ີງ ວູ ມສ ເທສະບານແຂວງ ຫ້ໍ 13 ມັງກອນ 1999 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຂ່ຍ້ິວ ຄ້າຂາຍ ຈັນສີ ຄ້າຂາຍ 4 6 6 7 23

271 ທ. ຮື ຢາງ ມສ ເທສະບານແຂວງ ມ້ົງ 17 ຕຸລາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕົງໄຊຢ່າງ ປະຊາຊົນ ຢົວວື ປະຊາຊົນ 6 7 6 8 27

272 ທ. ຄຳແສງ ເຫີມມີໄຊ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1996 ພູ້ຫຼວງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນມາ ຊາວໄຮ່ ທູ້ຍ(ຕ) 0 7 8 7 7 29

273 ທ. ຄຳແພງ ອ່ອນມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 15 ທັນວາ 1996 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ຊາວໄຮ່ ອູນ ຊາວໄຮ່ 7 7 6 5 25

274 ທ. ຄຳແສນ ໄຊຍະວົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1993 ລາງຈີງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຍັນ ຊາວໄຮ່ ຍູນ ຊາວໄຮ່ 8 7 7 7 29

275 ທ. ເຄລິນສາ ວິໄລຈິດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍຈີ ງາ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 7 7 7 6 27

276 ທ. ເຈີມື ແຮ່ອາໂຕ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 10 ພຶດສະພາ 1996 ຈາເຂ່ືອນ ສິງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແຮ່ເຢີ ຊາວສວນ ເຈຕູ ຊາວສວນ 8 7 7 6 28

277 ທ. ຈ່າຄື ຢາງດວງພະຈັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 12 ທັນວາ 1994 ລາວຫຼວງ ຫ້ວຍຊາຍ ບ່ໍແກ້ວ ລາວສານ ຊາວນາ ປາ ຊາວນາ 4 8 7 8 27

278 ນ. ຈິນສະຫວັນ ຄອນທະລີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1995 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນແຖວ ຊາວໄຮ່ ເບງ(ຕ) 0 7 6 6 6 25

279 ທ. ຈະເລີນ ຈິດຕະພັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 14 ມັງກອນ 1995 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຈວງ ຊາວສວນ ຍົວະ ຊາວສວນ 7 7 6 6 26

280 ນ. ຈັນສຸກ ຂີນບຸນແລ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 29 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຄ່າ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄີນ ຊາວນາ ແລ(ຕ) 0 8 6 6 6 26

281 ນ. ຈັນມະນີ ບຸນທະລາ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1994 ປາກປູຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບິນ ຊາວໄຮ່ ລຸນ ຊາວໄຮ່ 7 6 4 6 23

282 ທ. ຈັນທຶມ ສຸລີວົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1996 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ຊາວນາ ອ່ອນສີ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

283 ທ. ຈັນທະວົງ ສີແສງໝອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ພູນ້ອຍ 05 ມິຖຸນາ 1996 ນາກາງ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງວັນ(ຕ) 0 ເອີຍ(ຕ) 0 8 5 6 6 25

284 ທ. ຈັນສະໝອນ ອ່ອນນີໄຊ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 06 ທັນວາ 1996 ເຜ້ີງ ນາແລ ຫຼວງນ້ຳທາ ສວມ(ຕ) 0 ນຽມ ຊາວໄຮ່ 7 7 7 8 29

285 ທ. ແສງຄຳ ອາເນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 01 ກຸມພາ 1996 ອາໂນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາຢາງ ຊາວໄຮ່ ມີເພີ ຊາວໄຮ່ 8 7 7 6 28

286 ນ. ແສງຫ້ຼາ ຈັນທຳ ມະລາດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1996 ວຽງສາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຖ່ອຍ ຊາວໄຮ່ ຈັນ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 7 25

287 ທ. ສຸລິນທາ ຕົງເຊັງຊົງຈະເລີນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 12 ພະຈິກ 1995 ປົງເພດ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ ທອງດຳ ຊາວສວນ ມໍ ຊາວສວນ 7 5 7 6 25

288 ທ. ສຸວິໄລ ໄຊອຳພອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1994 ຢ່າງໃຕ້ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ວົງ(ຕ) 0 ເມ່ົາ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 6 25

289 ນ. ແສງແກ້ວ ສິດທິພອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 24 ກັນຍາ 1996 ໃໝ່ ວຽງພູຄາ ຫຼວງນ້ຳທາ ແກ້ວສ້ີມ(ຕ) 0 ເຈີອາຍ ຊາວນາ 6 4 7 7 24
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290 ນ. ສຳ ສອນມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 20 ພຶດສະພາ 1995 ຈະລີ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ສີ ຊາວນາ ມີ ຊາວນາ 7 5 6 7 25

291 ນ. ສອນຮັກ ອິນທະສັກ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 07 ເມສາ 1996 ກຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລວນ ຊາວນາ ຖວນ ຊາວນາ 7 4 6 5 22

292 ນ. ແສງອິນ ສຸກມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 05 ພຶດສະພາ 1994 ແສນຫຼວງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາແຊ ຊາວໄຮ່ ອີຈຸງ ຊາວໄຮ່ 7 4 7 6 24

293 ທ. ເສີຍ ພູມສະຫວັດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ມົກພາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ພັນ ຊາວໄຮ່ ພຽມ ຊາວໄຮ່ 7 7 7 7 28

294 ທ. ສົມຈັນ ສຸທິເດັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 12 ມັງກອນ 1997 ຈະລະເກ່ົາ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ເຈີໂລ ຊາວນາ ຕືແອ(ຕ) 0 8 7 7 7 29

295 ທ. ເຊຍ ທ່ໍແກ້ວສັນຕິ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 06 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຮີດ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ເຕັງທ່ໍ ຊາວໄຮ່ ເຈຍຢ່າງ ຊາວໄຮ່ 7 6 6 6 25

296 ທ. ເດດ ເພັດສະໄໝ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 13 ພະຈິກ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຍາດ(ຕ) 0 ຈັນພອນ ຊາວໄຮ່ 7 7 7 7 28

297 ນ. ດາວັນ ຖົມປະດິດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1997 ຈອມຈັງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 9 6 6 9 30

298 ນ. ດາລາ ສອນວິໄຊ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍງວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ເກີ(ຕ) 0 ສັນ(ຕ) 0 3 4 8 5 20

299 ນ. ດາ ພອນສະຫວັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1996 ກົກຄ້ໍນ້ອຍ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ວອນ ຊາວນາ ຜິວ ຊາວນາ 7 7 4 5 23

300 ທ. ທອງຄຳ ຄັດທະສອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ພູນ້ອຍ 07 ພຶດສະພາ 1997 ວັງໄຊ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງກັນຕິ ຊາວໄຮ່ ພັນ ຊາວໄຮ່ 7 5 6 6 24

301 ນ. ນັດດາ ອິນທະມາດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ລາວລຸ່ມ 19 ເມສາ 1999 ນາພອກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ ສົມບັດ ຮັບເໝົາຖົມດິນ ຫົງຄຳ ແມ່ເຮືອນ 7 7 7 7 28

302 ທ. ນ່ານ ມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1994 ມົກສຣະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຄັດ ຊາວໄຮ່ ໄນ ຊາວໄຮ່ 4 4 5 6 19

303 ທ. ບຸນຈັນ ອິນຕະນະວົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1993 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ(ຕ) 0 ບົວແພງ ແມ່ເຮືອນ 7 7 7 7 28

304 ທ. ບຸນແວ່ ແກ້ວວົງຄຳ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1995 ຖ້ຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ຊາວໄຮ່ ສີແພງ ຊາວໄຮ່ 7 5 6 7 25

305 ທ. ບຸນຕຽງ ໄຊມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1996 ກັນວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລີ(ຕ) 0 ສົມ ຊາວສວນ 7 5 6 5 23

306 ທ. ບຸນຈັນ ອາຮື ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 27 ກັນຍາ 1996 ພູສະຖີ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ອາແຊ ຊາວໄຮ່ ມີເກີ ຊາວໄຮ່ 7 3 8 6 24

307 ທ. ບຸນ ເຖົາມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ລ້ື 16 ພຶດສະພາ 1995 ນ້ຳພວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ(ຕ) 0 ເທົາ ຊາວນາ 8 6 6 7 27

308 ທ. ປ່ິນແກ້ວ ສຸລິການ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 04 ພຶດສະພາ 1997 ເອີປາ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຄຳແພງ ຊາວໄຮ່ ມີແນ ຊາວໄຮ່ 7 4 7 5 23

309 ນ. ພຸດທະວີ ກັນຕະວົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ພູນ້ອຍ 17 ກໍລະກົດ 1998 ນາຫ້ອມ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ ຄຳ ເຈັນ(ຕ) 0 ຄຳ ພຸດ ຄ້າຂາຍ 7 5 6 6 24

310 ທ. ພອນໄຊ ບຸນພະຈັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ໄທຂາວ 04 ມັງກອນ 1996 ນ້ຳມ້າໃຕ້ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ບຸນ ຊາວນາ ຊ່ອຍ ຊາວນາ 9 5 8 5 27

311 ນ. ເພັດ ພັນມະນີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 22 ເມສາ 1997 ຖ່ິນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ພອນ(ຕ) 0 ກາ ແມ່ເຮືອນ 4 7 6 6 23

312 ທ. ພັດທະນາ ເກດວົງສາ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ລາວລຸ່ມ 02 ຕຸລາ 1998 ຈອມແຈ້ງ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ບຸນເພັງ ຊາວນາ ປ໋ອງ ຊາວນາ 8 5 5 5 23

313 ທ. ພອນ ຈືເປ່ົາ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 05 ກໍລະກົດ 1998 ອາຢາ ບຸນໃຕ້ ຜ້ົງສາລີ ຈືເປ່ົາ ຊາວໄຮ່ ມີ ຊາວສວນ 7 7 7 6 27

314 ທ. ພອນປະດິດ ຄຳ ຫ້ຼາ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 03 ກໍລະກົດ 1994 ໂພນສະຫວ່າງ ເມິງ ບ່ໍແກ້ວ ຄຳ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ ຍຶຄຸ ຄ້າຂາຍ 6 4 6 5 21

315 ນ. ມະນີລີ ຕ່ົງໄຈຢີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 07 ເມສາ 1995 ຮ່ົມເຢັນ ຕ້ົນເຜ້ິງ ບ່ໍແກ້ວ ວ່າຕົງ ຊາວນາ ຢົວ ຊາວນາ 8 4 6 7 25

316 ນ. ມະນີຈັນ ຊົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 11 ພຶດສະພາ 1999 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ກາເຊີ ຊາວໄຮ່ ສື ຊາວໄຮ່ 7 6 6 7 26

317 ນ. ມົນ ອຳພອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 16 ກໍລະກົດ 1996 ຈະລີ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງສົມພັນ ຊາວນາ ອົດ ຊາວນາ 7 6 6 7 26

318 ນ. ໄມເລ້ົາ ວາເຊ່ັງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ມ້ົງ 18 ຕຸລາ 1996 ປາງທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ວາເຊ່ັງ ຊາວນາ ກ່າ ຊາວນາ 8 6 6 7 27



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ເບີ

ໂຕ
ະ

ອາຊີບຊ່ື

ຄະແນນສອບເສັງ

ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ

ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ຊ່ືພ່ໍ

ສະຖານທ່ີເກີດ

319 ນ. ລາວເປີໄມ ໄຊແສງລີວັນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 10 ເມສາ 1996 ມູຕືນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈືປໍ ຊາວນາ ສາຈາ ຊາວນາ 8 6 6 6 26

320 ນ. ລັດສະໝີ ປັນຍາສິດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 07 ພະຈິກ 1997 ຫ້ວຍສູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນປັນ ຊາວສວນ ສິງ ຊາວສວນ 7 6 6 6 25

321 ນ. ລິດ ແສນສົມບັດ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 03 ມັງກອນ 1995 ຕົງລະຫາງ ນາແລ ຫຼວງນ້ຳທາ ສີ ຊາວໄຮ່ ຄຣິດ ຊາວໄຮ່ 7 5 6 6 24

322 ທ. ວົງເດືອນ ຈັນທະວົງ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1996 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ຊາວໄຮ່ ບີນຄຳ ຊາວໄຮ່ 7 7 6 6 26

323 ທ. ວີ ອາລຸນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1995 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໄຕ ຊາວນາ ເສັດ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

324 ທ. ວັນທອງ ເກດສະໜາ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ລະເມດ 17 ກຸມພາ 1993 ຖ່ິນ ຜາອຸດົມ ບ່ໍແກ້ວ ສອນເພັດ ຊາວໄຮ່ ອ່ອນ ຊາວໄຮ່ 5 4 7 5 21

325 ນ. ວັນຄຳ ບຸດທະລີ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 06 ກໍລະກົດ 1995 ວຽງຄຳ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ບຸນ ຊາວໄຮ່ ລຸນ ຊາວໄຮ່ 9 7 6 7 29

326 ທ. ຫ້ຼາ ໄຊອຳພອນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 23 ເມສາ 1996 ພູໂຮງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຈີ(ຕ) 0 ຄໍ ຊາວໄຮ່ 8 7 6 5 26

327 ນ. ຫ້ຼາໄຊ ໄພສັນຍະຮັກ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ກຶມມຸ 02 ກຸມພາ 1996 ຖ້ຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ຈັນທອງ(ຕ) 0 ເລ(ຕ) 0 8 6 6 5 25

328 ນ. ອາປູຢາ ລາວເບແຊ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ອາຄາ 10 ພະຈິກ 1997 ຜີເຢີ ສິງ ຫຼວງນ້ຳທາ ອາຕີ(ຕ) 0 ອານໍ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

329 ທ. ຮຸນ ເອິງວິໄລສັກ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ໄຕດຳ 15 ພຶດສະພາ 1994 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ພຸງ(ຕ) 0 ເສືອຍ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

330 ນ.  ກັນຍາ ກັນດາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ພູນ້ອຍ 09 ກັນຍາ 1995 ແສນຫຼວງ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງຫູ້ມ ເຮັດນາ ນ. ຈັນ ເຮັດນາ 6 3 6 5 20

331 ທ. ກ່ຳ ອານຸພັນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 10 ມິຖຸນາ 1998 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊາຍ ເຮັດນາ ນ. ເສົາ ເຮັດນາ 7 7 7 8 29

332 ທ.  ເຄີມ ແກ້ວຄຳ ດີ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ເສບ ເຮັດນາ ນ.ນາມ ເຮັດນາ 7 7 7 8 29

333 ທ.  ຄໍາສຸກ ດວງຄຳ ຄູນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ພູນ້ອຍ 04 ຕຸລາ 1996 ອຸດົມ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທິດຈັນ ເຮັດນາ ນ. ຈັນດີ ເຮັດນາ 6 4 8 6 24

334 ນ.  ຈັນສີ ແກ້ວມະນີວັນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1996 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ນວນ ເຮັດນາ ນ. ວັນ ເຮັດນາ 4 3 6 6 19

335 ນ.  ຈັນຄໍາ ມະນີລາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 26 ມີນາ 1999 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຫ້ຼາ ເຮັດນາ ນ. ເສັດ ເຮັດນາ 4 5 8 6 23

336 ນ.  ຈັນທະລາ ອິນທະວົງ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 10 ສິງຫາ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໜານທອງພັນ ເຮັດນາ ນ. ຈັນຄິດ ເຮັດນາ 4 8 8 6 26

337 ທ.  ເຈີ ລັດຕະນະ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ພຽນ ເຮັດນາ ນ. ອຸ່ນ ເຮັດນາ 7 6 8 6 27

338 ນ.  ຈັນສະໄໝ ນາມວິເດດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ພູນ້ອຍ 26 ທັນວາ 1997 ຫ້ວຍດົງ ບຸນເໜືອ ຜ້ົງສາລີ ທ. ຕຸ້ຍກ້າ ເຮັດນາ ນ. ຈັນ ເຮັດນາ 4 6 8 6 24

339 ທ.  ສຸລິວັນ ທອງປະເສີດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 07 ກຸມພາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຜາຍ ເຮັດນາ ນ. ໝອນ ເຮັດນາ 7 7 7 8 29

340 ທ.  ສຸກສາຄອນ ວັນນະວົງ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 21 ເມສາ 1996 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ກອງຄຳ ເຮັດນາ ນ. ຄຳ ເຮັດນາ 7 6 8 7 28

341 ທ.  ສົມກາ ວັນນະກຳ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 25 ມິຖຸນາ 1999 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ພົມມາ ພະນັກງານ ນ. ຍອດ ພະນັກງານ 8 7 7 7 29

342 ນ.  ສົມຈັນ ສະລັນດາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 14 ທັນວາ 1996 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຮັກ ພະນັກງານ ນ. ຮັກ ເຮັດນາ 7 7 8 7 29

343 ນ.  ແສງຄໍາ ຢວນນະລາດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 17 ກໍລະກົດ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງດຳ ພະນັກງານ ນ.ພັນ ເຮັດນາ 5 5 8 5 23

344 ທ.  ສົມອົກ ສາຍວິຈິດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 27 ທັນວາ 1996 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳຊາຍ ເຮັດນາ ນ. ສົມຈິດ ເຮັດນາ 7 7 7 7 28

345 ທ.  ສຸກຈັນໄຊ ເຫັຼກສຸຍະວົງດີ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ພູນ້ອຍ 20 ກໍລະກົດ 1997 ອຸດົມ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທິດໄຊຄຳ ເຮັດນາ ນ.ຄື ເຮັດນາ 0 0 0 0 0

346 ທ.  ດວງຕາ ພັນນະຈິດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 04 ມິຖຸນາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄຳ ຈັນ ຄ້າຂາຍ ນ. ຈັນສີ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

347 ທ.  ດາວວົງ ໄຊຍະຄອນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1995 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ເສາະ ເຮັດໄຮ່ ນ. ຄີມ ເຮັດໄຮ່ 5 7 8 5 25
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348 ທ.  ຕຸ້ຍ ພັນທະວົງ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 07 ພຶດສະພາ 1998 ຫ້ວຍບູຮາ ແກ່ນທ້າວ ໄຊຍບູລີ ທ.ດວງໄຈ ພະນັກງານ ນ. ພອນ ຄ້າຂາຍ 5 3 6 5 19

349 ທ.  ຕຸ້ຍ ຍອດຕະກຸນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 12 ພະຈິກ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ກ່ຳ ເຮັດນາ ນ. ຍອດ ເຮັດນາ 5 6 6 5 22

350 ນ.  ຖາວອນ ແສງດາໄລ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 31 ພຶດສະພາ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງ ເຮັດນາ ນ. ດ່ອນ ເຮັດນາ 5 4 8 5 22

351 ທ.  ທອງລຸນ ອິນທະລາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 14 ກໍລະກົດ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ ແອ່ນ ເຮັດນາ ນ. ລາ ເຮັດນາ 7 7 8 8 30

352 ທ.  ທອງວັນ ຈັນທະລັງສີ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 10 ມິຖຸນາ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ນາ ແມ່ເຮືອນ 4 5 8 7 24

353 ນ.  ນ້ອຍ ວົງມະນີ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 03 ສິງຫາ 1995 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ກົງແສງ ທຸລະກິດ ນ.ແສງຍອດ ເຮັດນາ 4 6 8 5 23

354 ນ.  ນີ ໄຊຍະອ່ອນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1996 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນທອງ ເຮັດນາ ນ. ອ້ວນ ເຮັດນາ 4 6 7 6 23

355 ນ.  ບົວວັນ ພອນສະຫວັນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳສາ ເຮັດນາ ນ. ແພງ ເຮັດນາ 4 3 5 6 18

356 ນ.  ບົວສອນ ຄອນປະຈິດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 18 ພະຈິກ 1998 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເພັງ ພະນັກງານ ນ. ທັນ ເຮັດນາ 7 6 8 5 26

357 ນ.  ບົວຄໍາ ຈັນຕະວີ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ພູນ້ອຍ 11 ພຶດສະພາ 1996 ກ້ີວ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງຄຳ ຈັນ ເຮັດນາ ນ. ສີ ເຮັດນາ 7 7 7 8 29

358 ນ.  ບົວວອນ ເຕ່ົາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ຫ້ໍ 15 ພະຈິກ 1997 ເທິງ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ທ. ສຸພັນ ເຮັດນາ ນ.ແກ້ວຊ້ອນ ເຮັດນາ 6 5 4 6 21

359 ທ. ບຸນຖະໜອມ ມໍມະນີຫີນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 01 ກັນຍາ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳຟອງ ພະນັກງານ ນ. ແສງທອງ ເຮັດນາ 4 6 5 9 24

360 ທ.  ບຸນນໍາ ອ່ອນຈະເລີນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 11 ມີນາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດວັນໄຊ ພ.ງ ບຳນານ ນ.ທຳ ມາ ເຮັດນາ 5 5 8 6 24

361 ທ.  ບຸນທ່ຽງ ອິນທະສອນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 03 ມີນາ 1995 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຊູ ພະນັກງານ ນ. ໝໍ ເຮັດນາ 5 3 6 6 20

362 ທ.  ບຸນມີ ອ່ອນຈະເລີນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 01 ກຸມພາ 1996 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ແຍງ ເຮັດນາ 7 5 6 8 26

363 ທ.  ບຸນຈີນ ໄຊຍະວົງ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄຳ ຮັກ ເຮັດນາ ນ. ກອງ ເຮັດນາ 7 5 4 5 21

364 ນ.  ບຸນຫ້ຼາ ສຸກສະຫວັນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 30 ມີນາ 1996 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສຸກ ເຮັດນາ ນ. ວັນ ເຮັດນາ 7 4 8 7 26

365 ນ.  ໄບ ສຸລິນດາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 22 ມິຖຸນາ 1997 ລາດວັນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ທ. ດວງ ເຮັດນາ ນ. ເສົາ ເຮັດນາ 7 4 8 6 25

366 ນ.  ພຸດທະນາ ຍອດດາລາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ກຶມມຸ 30 ມັງກອນ 1995 ລີງລາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈິດ ເຮັດນາ ນ. ເສົາ ເຮັດນາ 7 4 7 6 24

367 ທ.  ມິດ ໄຊຍະສິດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 02 ກໍລະກົດ 1996 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງ ເຮັດນາ ນ. ໄຂ ເຮັດນາ 6 3 7 6 22

368 ນ.  ລັນ ອ່ອນຈະເລີນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 15 ເມສາ 1998 ໜອງບົວ ສິງ ຫຼ/ທ ທ. ອ່ອນຈັນ ເຮັດນາ ນ. ໄຊ ເຮັດນາ 5 4 7 6 22

369 ນ.  ວິກ ວົງສາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 27 ກໍລະກົດ 1997 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງຈັນ ເຮັດນາ ນ. ເຫົຼາ ເຮັດນາ 6 3 8 5 22

370 ນ.  ອົກກ້ີ ມະນີຈັນ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 04 ທັນວາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄ້ຳຈຸນ ເຮັດນາ ນ. ຄຳນາງ ເຮັດນາ 7 5 8 6 26

371 ນ. ໜູມະນີ ພັນນະຈິດ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 18 ສິງຫາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ກ່ຳ ພະນັກງານ ນ. ມູນ ເຮັດນາ 5 4 6 7 22

372 ນ.  ຫ່ົຼງ ຄຳ ອິນລາ ມຕ ບ້ານບ່ໍ ລາວລຸ່ມ 04 ເມສາ 1996 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມພອນ ເຮັດນາ ນ. ວັນ ເຮັດນາ 7 3 7 5 22

373 ນ. ຄອນມະລິ ອິນທະນາມ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 10 ພຶດສະພາ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນິນ ຊາວນາ 7 4 6 6 23

374 ນ. ຄຳ ເສົາ ຈັນນະຄອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 07 ມິຖຸນາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມຊາຍ ຊາວສວນ ບົວລອຍ ຊາວສວນ 6 5 5 5 21

375 ນ. ຄຳ ອ່ອນລະສີ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 02 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສີມ ຊາວນາ ແດງ ຊາວນາ 5 3 5 4 17

376 ທ. ຄຳສາ ຕະວະ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 02 ກໍລະກົດ 1997 ມູນເມືອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ນອງ ຊາວນາ ເຈີ ຊາວນາ 5 5 5 4 19
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377 ທ. ຄຳ ຮັກ ລວງພະຈັນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 03 ສິງຫາ 1996 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ມົດ ຊາວນາ ເທີຍ ຊາວນາ 5 4 6 5 20

378 ນ. ໃຈ ຈາ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 05 ສິງຫາ 1996 ຫັຼກ 22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊາຍປໍ ຈາ ຊາວນາ ຊົງ ຊາວນາ 7 7 5 6 25

379 ນ. ຈັນມະນີ ມະນີໄຊ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 16 ທັນວາ 1996 ຫົງແກ້ງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ຊາວນາ ແຈມ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

380 ນ. ຈົວທ້ໍ ຈົງເຊີທ້ໍ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 12 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈົງເຊີທ້ໍ ຊາວນາ ດາວ ວ້ື ຊາວນາ 7 6 6 6 25

381 ທ. ຈັນດີວ້າ ຊົວຊໍ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 12 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົວຊໍ ຊາວໄຮ່ ຈ່ົວ ຊາວໄຮ່ 5 3 5 5 18

382 ທ. ຈາຢ້າ ຢາງ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 05 ເມສາ 1997 ນ້ໍາຫ່າ ສໍາພັນ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ພັນ ຊາວສວນ ກົວ ຊາວສວນ 7 6 6 6 25

383 ທ. ຈັນທີ ສຸກສະຫັວນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 16 ເມສາ 1997 ມູນເມືອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ຊາວນາ ລີ ຊາວນາ 7 7 7 7 28

384 ນ. ເສົາ ຊ້ົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 03 ຕຸລາ 1996 ຫັຼກ 22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວາໃຈ ຊ້ົງ ຊາວນາ ຍົວ ຊາວນາ 6 5 5 5 21

385 ນ. ແສງຄຳ ມະນີຈັນແສງ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 02 ສິງຫາ 1997 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫັຼກ ຊາວນາ ຈ່ິງ ຊາວນາ 5 5 5 7 22

386 ນ. ແສງດາວອນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 05 ຕຸລາ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແສງ ຮັບຈ້າງ ຜັນ ຮັບຈ້າງ 7 6 7 7 27

387 ນ. ແສງອ່ອນ ໂບລິວົງໄຊ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 12 ທັນວາ 1996 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຊຽງບຸນຈັນ ຊາວນາ ຈັນເພັງ ຊາວນາ 5 4 4 5 18

388 ນ. ແສງເດືອນ ຈັນຕະນະວົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 14 ກໍລະກົດ 1996 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອຸ່ນຄຳ ຊາວນາ ພອນ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

389 ນ. ແສງຄຳ ຈັນທະລາ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 02 ກັນຍາ 1996 ລະຮ່າງນ້ອຍ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ບຸນລຽງ ຊາວນາ 0 0 6 6 5 7 24

390 ນ. ແສງເດືອນ ໄຊຍະສິດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 23 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍປໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງທອງສີ ຊາວນາ ສອນ ຊາວນາ 6 5 7 7 25

391 ທ. ສົມຈັນ ສຸກສະຫັວນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 28 ເມສາ 1997 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາລຸນ ຊາວນາ ຄູ ຊາວນາ 6 3 8 7 24

392 ທ. ສົງຄາມ ອິນທະນາມ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 14 ກັນຍາ 1996 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ຄ້າຂາຍ ນາລີ ຄ້າຂາຍ 6 6 7 5 24

393 ທ. ສົມບັດ ໂສພາເງິນໝ່ືນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 01 ມັງກອນ 1998 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສົາ ຄູສອນ ບົວເງີນ ຄ້າຂາຍ 6 4 7 4 21

394 ທ. ສົມເພັດ ສອນທິເດດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 15 ຕຸລາ 1995 ກີວຈະລຸ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ຊາວສວນ ມົນ ຊາວສວນ 4 4 7 5 20

395 ທ. ສຸກນິລັນ ຈັນຕະນະວົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 15 ມິຖຸນາ 1998 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນອິງ ຊາວນາ ຄຳແພງ ຊາວນາ 5 5 4 3 17

396 ທ. ສຸກສາຄອນ ສຸພັນທອງ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 08 ເມສາ 1999 ວັງທ່າມ້າ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີວັນ ຕຳຫຼວດ ແສງຫ້ຼາ ຊາວນາ 5 4 8 4 21

397 ທ. ສົມປອງ ມິດຕະພອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 25 ພະຈິກ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ຄູສອນ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ 4 6 7 4 21

398 ທ. ໄຊພອນ ຫ້ຼາທອງແພງ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 07 ສິງຫາ 1996 ມູນເມືອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງ ຊາວນາ ຄຽນ ຊາວນາ 4 3 3 3 13

399 ທ. ໄຊພອນ ໄຊຍະເກດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 06 ທັນວາ 1997 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ໝ້ັນ ຊາວນາ 4 3 6 3 16

400 ນ. ເດດ ມະນີພອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸ 16 ເມສາ 1998 ກີວທາກ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ 0 0 0 0 4 4 8 5 21

401 ນ. ດາວວຽງ ມິດຕະພອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລາວໄຕ 05 ຕຸລາ 1998 ດອນຍ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວຽງແກ້ວ ທ່ານໝໍ ດາວວອນ ຄ້າຂາຍ 8 6 7 5 26

402 ທ. ເດືອນ ວຽງພະຄອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 05 ເມສາ 1996 ຫ້ວຍປໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຈີ ຊາວນາ ຍອງ ຊາວນາ 5 5 4 3 17

403 ທ. ດວງຈັນ ທຳ ໄຊຍະລາດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 12 ທັນວາ 1997 ຫັຼກ 22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງ ຊາວນາ ສົມຈິດ ຊາວນາ 6 5 7 3 21

404 ທ. ຕານ ລຳ ອຸນຊູ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 25 ພະຈິກ 1995 ຈອມອອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຢຳ ຊາວນາ ສວນ ຊາວນາ 5 3 3 3 14

405 ທ. ຕຸດ ວົງປັນຍາ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 10 ທັນວາ 1998 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດແລ ຄ້າຂາຍ ບົວຫອມ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28
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406 ນ. ທອງມະນີ ແກ້ວມະນີ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 22 ທັນວາ 1996 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງບຸນຈັນ ຊາວນາ ພັນ ຊາວນາ 6 6 6 7 25

407 ທ. ທອງຄູນ ຕະວະ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 16 ມີນາ 1996 ແສນລາດ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງນິດ ຊາວສວນ ແກ້ວ ຊາວສວນ 5 3 3 5 16

408 ທ. ທອງຈັນ ລົງປັນຍາ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 05 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍຄ່າ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລົງ ຊາວສວນ ແດງ ຊາວສວນ 6 4 7 5 22

409 ນ. ນ້ອຍລັດທິດາ ຈັນຕະນະວົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 07 ກໍລະກົດ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ລອນ ຊາວນາ ຈອມແປງ ຊາວນາ 7 6 8 6 27

410 ນ. ນີຈັນ ສີວົງຄຳ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 15 ສິງຫາ 1997 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 0 0 4 3 7 7 21

411 ນ. ບຸນທະວີ ແສງອິນຖາສຸກ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 21 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງ ຊາວນາ ຈັນສຸກ ຊາວນາ 6 3 7 7 23

412 ນ. ບົວຜິດ ອິນຖາສຸກ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 04 ກັນຍາ 1996 ຫ້ວຍປໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງເລ່ືອນ ຄູສອນ ຈັນຄຳ ຊາວນາ 6 6 8 7 27

413 ທ. ບຸນມີ ທ້ໍ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 02 ມິຖຸນາ 1996 ຫ້ວຍຍຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈົງເຕັງ ຊາວໄຮ່ ຫ້ຼາ ຊາວໄຮ່ 7 3 7 7 24

414 ທ. ບຸນທີ ຈວງຕະມອງ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 01 ກຸມພາ 1994 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສວນ ຊາວສວນ ເລົາ ຊາວສວນ 5 5 3 5 18

415 ທ. ບຸນທາ ໄຊຍະສິດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 05 ພຶດສະພາ 1998 ຕະນອງປໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ຊາວໄຮ່ ຄຳ ຊາວໄຮ່ 5 3 5 5 18

416 ທ. ບຸນທອງ ເພັດສະໝອນ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 06 ມິຖຸນາ 1995 ຫ້ວຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັດ ຊາວນາ ດຳ ຊາວນາ 7 6 7 5 25

417 ທ. ບຸນມາ ດວງພະຈັນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 01 ມັງກອນ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນສີ ຂັບລົດ ເພັງ ຊາວນາ 5 4 5 5 19

418 ນ. ແປງ ຄຳມະນີ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 01 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຄຳ ຊາວນາ 6 3 7 5 21

419 ນ. ປານີ ຊ່ົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 08 ສິງຫາ 1998 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕົງ ຊ່ົງ ຊາວນາ ກະເຢັງ ລີ ຊາວນາ 5 4 8 5 22

420 ທ. ຜົງ ທຳ ໄຊສະອາດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 26 ສິງຫາ 1996 ຫັຼກ 22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເທມ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 5 5 3 4 17

421 ນ. ພັກ ແສງດາທິດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 03 ກັນຍາ 1996 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄທ ຊາວນາ ຖິນ ຊາວນາ 5 4 4 5 18

422 ນ. ໄພມະນີ ອິນທະນາມ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 01 ກໍລະກົດ 1997 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໄສ ຄ້າຂາຍ ແສງ ຄ້າຂາຍ 6 4 6 5 21

423 ທ. ພອນຄຳ ຈັນມະນີ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 06 ກຸມພາ 1995 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນຕ້າ ຊາວນາ ດາ ຊາວນາ 5 4 5 5 19

424 ນ. ລີນາ ຊຽງມະນີ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1996 ນ້ໍາບ່ໍຕາໄກ່ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຮຽງ ຊາວໄຮ່ 6 3 6 5 20

425 ນ. ເວັນ ວົງວິຊາ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 01 ສິງຫາ 1998 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຊີ ຄ້າຂາຍ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 5 5 6 7 23

426 ນ. ວັນນາ ໄຊມະນີ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸອູ 12 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຕອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສູນ ຊາວນາ ເສີມ ຊາວນາ 6 5 3 5 19

427 ທ. ວັນ ສຸວັນນາລີນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 01 ກຸມພາ 1994 ດອນແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ບ່ໍແກ້ວ ໄມ່ໝໍ ຊາວນາ ຈັນສຸກ ຊາວນາ 7 3 3 6 19

428 ທ. ວັງຢ້າ ຢ່າງ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 17 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳຫ່າ ສໍາພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈ່ືຊໍ ຢ່າງ ຊາວສວນ ໃດ ຊາວສວນ 6 6 6 6 24

429 ທ. ວິເສດ ທິບພະເນດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 15 ມິຖຸນາ 1994 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ນັດ ຊາວໄຮ່ ຢືດ ຊາວໄຮ່ 5 5 4 5 19

430 ທ. ວຽງໄຊ ໄຊຍະເກດ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸລ້ື 17 ມັງກອນ 1998 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຍືອ ພະນັກງານ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ 6 4 7 6 23

431 ນ. ອຳຄາ ທອງສຸວັນ ມສ ກໍນ້ອຍ ລ້ື 10 ກັນຍາ 1996 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ທອງ ຊາວນາ ສີ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

432 ນ. ໄໝຊ້ົງ ຊ້ົງ ມສ ກໍນ້ອຍ ມ້ົງຂາວ 03 ສິງຫາ 1998 ຫັຼກ 22 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລາວຕົວຊ້ົງ ຊາວນາ ວັນ ຊາວນາ 7 4 6 5 22

433 ນ. ແຫວງ ວົງວິຊາ ມສ ກໍນ້ອຍ ກຶມມຸ 20 ກໍລະກົດ 1996 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຊີ ຄ້າຂາຍ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 5 5 6 7 23

434 ທ. ກິ ໄຊຍະລາດ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 14 ກຸມພາ 1996 ໂພນໂຮມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສືບ ປະຊາຊົນ ມີ ປະຊາຊົນ 6 5 8 6 25
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435 ນ. ໄກສອນ ທິນນະສອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 26 ມິຖຸນາ 1995 ວັງມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສືບ ປະຊາຊົນ ທີນ ປະຊາຊົນ 6 6 7 7 26

436 ທ. ຄຳ ພັດ ອິນຕະພອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 13 ມັງກອນ 1995 ໂພນໂຮມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ພອນ ປະຊາຊົນ 5 7 6 7 25

437 ທ. ຄຳພອນ ກາວິໄລ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o8 ຕຸລາ 1995 ຫ້ວຍໄຄ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກາ ປະຊາຊົນ ໂບຍ ປະຊາຊົນ 8 6 4 6 24

438 ທ. ຄຳ ພັນ ອ່ອນທະລາ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1996 ມົກຍົນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ລິດ ປະຊາຊົນ ອັອງ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

439 ທ. ຄຳແພງ ລັດສະໝີ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o4 ພຶດສະພາ 1998 ມົກຍົນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ເມືອງ ປະຊາຊົນ ລັດ ປະຊາຊົນ 6 5 6 6 23

440 ທ. ໃຈອານົງ ແສງສະຫວ່າງ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o1 ທັນວາ 1998 ມົກຍົນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ 0 0 ແພ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

441 ນ. ໂຈງ ຈັນທະພອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o4 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຕ່ຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 9 6 7 8 30

442 ນ. ແສງດາວ ໄຊຍະສອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1996 ອົມຖຳ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຍອນ ປະຊາຊົນ ໂບ ປະຊາຊົນ 5 4 7 7 23

443 ນ. ສອນລີ ສີປະເສີດ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o5 ມີນາ 1995 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊ່າງ ປະຊາຊົນ ເປັນ ປະຊາຊົນ 5 8 7 7 27

444 ທ. ສຸວັດ ກັນຍາສິດ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 10 ສິງຫາ 1996 ໂພນໂຮມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 6 5 5 8 24

445 ທ. ສີຫວັດ ຄຳດາລີ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1995 ຫ້ວຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມລີ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 5 5 6 8 24

446 ທ. ຊ່າງ ເພັດສະໝອອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o4 ທັນວາ 1996 ລຸງມ່ຽງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 5 5 5 7 22

447 ນ. ແຍະ ໄຊຍະວົງ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o1 ກຸມພາ 1996 ມົກຍົນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ໄຊ ປະຊາຊົນ ບົວວອນ ປະຊາຊົນ 7 5 6 7 25

448 ທ. ດາວເຮືອງ ຄຳມະລາດ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 22 ມິຖຸນາ 1995 ວັງມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ປະຊາຊົນ ຂຽນ ປະຊາຊົນ 7 5 4 6 22

449 ທ. ທອງນຸກ ສິງພາວົງ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o1 ເມສາ 1996 ຫ້ວຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນກອງ ປະຊາຊົນ ເຊີ ປະຊາຊົນ 8 7 3 7 25

450 ທ. ທັດສະນີ ອິນທະຈັກ ມຕ ໂພນໂຮມ ລາວລຸມ 30 ກໍລະກົດ 1997 ທາດໂບສົດ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ສີສະຫວາດ ພະນັກງານ ໜູຄຳ ຄ້າຂາຍ 7 5 5 8 25

451 ທ. ນິດ ຈັນພະວົງ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 25 ສິງຫາ 1997 ມົກຍົນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈິດ ປະຊາຊົນ ວຽງ ປະຊາຊົນ 7 7 6 8 28

452 ທ. ບຸນປັນ ປັນຍາສິດ ມຕ ໂພນໂຮມ ລາວລ້ື 10 ຕຸລາ 1995 ນາຈາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ອຸນ ປະຊາຊົນ 7 6 5 7 25

453 ທ. ບຸນສະຫວັດ ເພັດສະໝອອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o6 ມັງກອນ 1998 ລຸງມ່ຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 5 6 5 6 22

454 ທ. ເພືອງ ສຸພາຫວັນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 20 ກໍລະກົດ 1995 ຫ້ວຍຕ່ຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ນາງ ປະຊາຊົນ 6 7 8 7 28

455 ນ. ໄພຫຼວງ ຈັນພອນຕາ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 14 ມີນາ 1997 ໂພນໂຮມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລວງ ປະຊາຊົນ ແທນ ປະຊາຊົນ 8 5 7 6 26

456 ນ. ໂລຍ ທອງສະຫວັນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1997 ພຽງໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 8 7 8 7 30

457 ນ. ລີ ວອນທຳ ມະວົງ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ o1 ກຸມພາ 1995 ຫ້ວຍຕ່ຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົວລຽນ ປະຊາຊົນ ສົມ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

458 ນ. ລຽງມະນີ ຈັນຄຳ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 23 ທັນວາ 1993 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັນ ປະຊາຊົນ ຈັບ ປະຊາຊົນ 8 5 8 8 29

459 ນ. ຫ້ຼາພອນ ຄຳມະນີ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 21 ເມສາ 1995 ລຸງມ່ຽງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ປະຊາຊົນ ແປງ ປະຊາຊົນ 5 6 8 7 26

460 ນ. ຮັກ ໄຊຍະວອນ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 18 ເມສາ 1993 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສັນ ປະຊາຊົນ ດວງ ປະຊາຊົນ 5 6 8 7 26

461 ນ. ອຳໄພ ແພງໄຊເພັດ ມຕ ໂພນໂຮມ ກຶມມຸ 20 ສິງຫາ 1995 ຫ້ວຍຕ່ຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນຕານ ປະຊາຊົນ ແສງ ປະຊາຊົນ 8 7 8 7 30

01 ທ. ໂກ້  ປັນຍາຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 30 ເມສາ 1995 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ແກ່ນ ເຮັດນາ ເພັດ ຄ້າຂາຍ 5 5 8 5 23

02 ທ. ກິແກ້ວ ພົມມະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 15 ພຶດສະພາ 1995 ຍອດອູ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ທະວີ ຊາວນາ ຈັນປີງ ຊາວນາ 6 5 6 6 23
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03 ນ. ກົມມະລີ ວິລາພົນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 14 ກຸມພາ 1997 ນາຕູ່ນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ພອນແກ້ວ ພະນັກງານ ກູດ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 6 27

04 ນ. ກ້ຽງ ສຸກດາວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ໄທແດງ 06 ສິງຫາ 1998 ນາລວງ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ໂນະ ຄ້າຂາຍ ພິມ ຄ້າຂາຍ 7 6 5 6 24

05 ນ. ກະດິງທອງ ບຸດຕະສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີວອນ ຊາວນາ ໜ້ືງ ຊາວນາ 5 7 8 7 27

06 ນ. ເກດສະໜາ ຄຸນມີໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 26 ເມສາ 1995 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແກ້ວ ນາຍຊ່າງ ຕຸ່ນ ຄ້າຂາຍ 5 4 8 6 23

07 ນ.  ແກ້ວ ວັນນະລາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ພຶດສະພາ 1998 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ຈ່ອຍ ປະຊາຊົນ ມອນ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

08 ນ.  ກົມທອງ ພອນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 30 ສິງຫາ 1995 ພັດເໜືອ ຊຳໃຕ້ ຫົວພັນ ວົງທອງ ປະຊາຊົນ ໄມ ປະຊາຊົນ 7 4 7 6 24

09 ນ. ແກ້ວອຸດົມ ຊູວັນແພງ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 14 ກຸມພາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຊູ ພ/ງບຳ ນານ ຈັນແພງ ຊາວນາ 7 6 5 5 23

10 ນ. ໃກ ຕົງແນງທ່ໍ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 30 ກໍລະກົດ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ລາວມົວ ທ່ໍ ຊາວສວນ ເດົາ ຊາວສວນ 8 7 8 6 29

11 ນ. ກື ວ້າ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງລາຍ 05 ສິງຫາ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໜ່ໍຊ່ົງ ວ້າ ຊາວນາ ແສງພອນ ຊາວນາ 7 8 6 7 28

12 ນ. ເກສອນ ຍອດມຸງຄຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 23 ພະຈິກ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົວພັນ ປະຊາຊົນ ບົວທອງ ປະຊາຊົນ 6 6 8 5 25

13 ນ. ກອງຄຳ ຄອນໄຊສິງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 03 ເມສາ 1997 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ຊາວໄຮ່-ນາ ບົວລອຍ ຊາວໄຮ່-ນາ 7 7 7 7 28

14 ນ. ຂຽນ ຫ້ວຍກະເສີມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 23 ເມສາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ປະຊາຊົນ ອອນສງ ປະຊາຊົນ 7 5 7 6 25

15 ນ. ຂັນທະລີ ລໍອິນແປງ ມສ ເມືອງໄຊ ໄທດຳ 17 ມີນາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ສີພັນ ພະນັກງານ  ຄໍາ ຄ້າຂາຍ 7 6 7 7 27

16 ທ. ຄຳ ອ້າຍ ກອງມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 01 ທັນວາ 1996 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄໍາພັນ ຊາວນາ  ສົມໄໝ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

17 ທ. ຄຳ ຜົງ ມະນີວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 10 ເມສາ 1997 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫວີນ ຊາວນາ  ສົມ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

18 ທ.  ຄໍາໄຊ ເອັນທະຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1996 ລະຮາງນ້ອຍ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ຮັກ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

19 ທ. ຄຳ ອຸ່ນ ສີລາພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 27 ເມສາ 1997 ສາມາຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ພອນ 0 ວັນ ຊາວນາ 5 6 4 5 20

20 ທ. ຄຳພວງ ແກ້ວບົວເພັດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 26 ກຸມພາ 1998 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງເສົາ ຊ່າງໄມ້ ນີວອນ ແມ່ບ້ານ 8 6 7 5 26

21 ທ. ຄຳ ວົງ ສຸກສາ່ມາດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 28 ຕຸລາ 1997 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງໝ໋ອກ ຊາວນາ ທອງ ຄ້າຂາຍ 6 6 8 6 26

22 ທ. ຄຳ ສຸກ ມາລີຍົມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1994 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນເພັງ ປະຊາຊົນ ບຸນແຖນ ປະຊາຊົນ 6 6 8 5 25

23 ທ. ຄຳ ອ້ວນ ລໍຕຳ ບຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 27 ທັນວາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນເພັດ ພະນັກງານ ປິ ຄ້າຂາຍ 6 7 8 5 26

24 ທ. ຄຳແພງ ໄຊຍະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 09 ເມສາ 1997 ໂພໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຄຳ ຈັນ ປະຊາຊົນ ເຮ້ົາ ປະຊາຊົນ 6 7 5 6 24

25 ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ວົງປ່ີນຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ເມສາ 1995 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ຊາວນາ ຈັນສຸກ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

26 ທ.  ຄໍາມະນີ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 24 ທັນວາ 1995 ໜອງມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີວອນ ປະຊາຊົນ ຈັນຫອມ ປະຊາຊົນ 7 7 7 5 26

27 ທ. ຄຳ ພຸດ  ຍອດແສງວິໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 04 ພຶດສະພາ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຍອດ ເຮັດນາ ບຸນທັນ ເຮັດນາ 6 7 4 5 22

28 ທ. ຄຳ ພັດ ວຽງສະຫວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 19 ມິຖຸນາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ຄໍາດາ ລ ປ ພ  ຍອມ ຄ້າຂາຍ 6 4 5 7 22

29 ທ.  ຄໍາເພັດ ຈັນທະລຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 23 ມິຖຸນາ 1996 ໜອງມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມບຸນ ປະຊາຊົນ ຫຼ ປະຊາຊົນ 6 7 7 5 25

30 ທ. ຄອນສະຫັວນ ສຸກສູນທອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໄຊ ຊ່າງໄມ້ ປຽງ ຄ້າຂາຍ 7 6 4 5 22

31 ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 13 ມັງກອນ 1996 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ປະຊາຊົນ ແພງສີ ແມ່ເຮືອນ 8 5 7 5 25
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32 ທ.  ຄໍາພັນ ໄຊສະໝອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 16 ມັງກອນ 1999 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນສີ ປະຊາຊົນ ຈອງ ປະຊາຊົນ 7 6 5 6 24

33 ນ. ຄຳມະນີ ວົງນະລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 04 ກັນຍາ 1998 ໂພນຕ້ອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບຸນຄ້ຳ ຄ້າຂາຍ ມະນສອນ ຄ້າຂາຍ 7 8 5 5 25

34 ນ. ຄອນມະນີ ໄຊນະຜົນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 17 ມີນາ 1999 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສາຍສະໝອນ ຊາວສວນ ເພັດສະໄໝ ຊາວສວນ 7 7 7 7 28

35 ນ. ຄອນມະນີ ມະນີວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 22 ສິງຫາ 1996 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນພອນ ພະນັກງານ ຈັນຫອມ ຊາວສວນ 8 7 6 5 26

36 ນ. ຄຳຫຼຽນ ລໍວິສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 08 ກຸມພາ 1997 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອ້ອຍ ເຮັດນາ ອ້ານ ເຮັດນາ 7 7 6 5 25

37 ນ. ຄຳ ເງິນ ໄຊດາລາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 10 ກໍລະກົດ 1997 ແມວດຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດອນຈັນ ຊາວໄຮ່-ນາ  ຫ້ຼາ ຊາວໄຮ່-ນາ 6 6 6 5 23

38 ນ. ຄຳມະນີ ສູນລະມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 20 ມັງກອນ 1997 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນຄໍາ ຊາວນາ  ໄສ ຊາວນາ 8 4 7 6 25

39 ນ. ຄຳບາງ ຈັນທະມາລີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 15 ເມສາ 1997 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງດີ ຊາວນາ ມອນ ຊາວນາ 8 7 6 5 26

40 ນ. ຄຳມະນີ ແສງພະຊຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 05 ເມສາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ເຮັດນາ ລາວ ເຮັດນາ 7 5 5 5 22

41 ນ.  ຄໍາສາ ສຸລິວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 11 ເມສາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ພຸດ ປະຊາຊົນ 0 0 7 5 8 7 27

42 ທ. ຈັນທະວີໄຊ ໂຄວີນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 26 ພຶດສະພາ 1997 ຮ່ອງຄ້າ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ພູທອນ ພະນັກງານ ຫ້ຼາຊ້ອຍ ຊາວນາ 5 5 5 6 21

43 ທ. ຈ້ອຍ ຄູນວິໄລ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 04 ມີນາ 1996 ມົກຕົນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ  ຄູນ ຊາວໄຮ່-ນາ 0 0 5 4 6 5 20

44 ທ. ຈັນດີ ກື ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 04 ທັນວາ 1996 ກີວເຮ້ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຢົງຈໍ ຊາວນາ ເຢຍ ຊາວນາ 7 6 8 6 27

45 ທ. ຈັນທະສອນ ໄຊເຮືອງສີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 14 ມິຖຸນາ 1998 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີສັງວອນ ພະນັກງານ ສີ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

46 ທ. ໄຈຢ້າງ ໄຈຫວັງຈ່ົງ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 10 ມີນາ 1996 ບົວແຮດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຈ່ົງ ຄ້າຂາຍ 7 8 5 5 25

47 ທ. ຈົວ ຊົງ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 15 ສິງຫາ 1995 ຫີນແດງ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຈ່ົງເພຍຊົງ ຊາວສວນ ໃດ ຊາວສວນ 7 7 7 6 27

48 ທ. ຈໍໂລະ ແຍຈ້ອງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 02 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳແດດສົມບູນ ສິງ ຫຼວງນ້ຳທາ 0 0 ມີສື ຊາວນາ 0 0 0 0 0

49 ທ. ຈອນນ້ີ ສຸລິຍະພົນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 15 ກໍລະກົດ 1998 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດຕຸ້ຍ ຄ້າຂາຍ ຄຳບາງ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 5 26

50 ທ. ຈັນເພັງ ຈ່າງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 16 ທັນວາ 1997 ມາລີເທ່ົາ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຕວງຍິນ ຊາວໄຮ່-ນາ  ຈວນສິງ ຊາວໄຮ່-ນາ 5 4 8 6 23

51 ນ. ຈັນສຸດາ ໄຊຍະວິນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸຣອກ 22 ພຶດສະພາ 1997 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຫັວງ ຊາວສວນ ວິນ ຊາວສວນ 7 5 3 6 21

52 ນ. ຈັນແກ້ວ ເກດບຸນພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 03 ມີນາ 1997 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ  ຈັນທອນ ກ່ໍສ້າງ ຈັນສະໝອນ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 5 23

53 ນ. ຈັນມະລີ ເສດວົງສາ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 25 ພຶດສະພາ 1999 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມໃຈ ພະນັກງານ ຈັນສີ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

54 ນ. ຈັນສຸກ ແກ້ວພອນພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ມີນາ 1998 ພຽງໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງພັນ ປະຊາຊົນ ສົມພອນ ພະນັກງານ 7 5 6 6 24

55 ນ. ຈັນຄຳ ອິນດາຄອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 18 ເມສາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປິງ ພະນັກງານ ຕິດ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

56 ນ. ຈັນມະນີ  ສຸກ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 13 ກໍລະກົດ 1998 ຜ້ົງເສດ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທິດສຸກ ເຮັດໄຮ່ ພັນ ເຮັດໄຮ່ 7 5 7 5 24

57 ນ. ຈັນມະນີ ຈັນທະລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 04 ຕຸລາ 1997 ອຸດົມ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງວັນດີ ຄ້າຂາຍ ບົວວັນ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 8 28

58 ນ. ຈັນສີ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 30 ກໍລະກົດ 1995 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0  ເວັນ ຊາວນາ 7 6 7 6 26

59 ນ. ຈາມ ບົວລາວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 31 ສິງຫາ 1997 ນາງາມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົມ ຊາວນາ ເລ ຊາວນາ 7 7 6 6 26

60 ນ. ຈ້ອຍແກ້ວ ອ່ອນມະນີແກ້ວ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 24 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ຊຽງ ຊາວໄຮ່-ນາ  ແກ້ວ ຊາວໄຮ່-ນາ 7 7 7 7 28
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61 ນ. ຈັນສຸກ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 05 ທັນວາ 1997 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄໍາພອນ ພະນັກງານ  ສົມ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

62 ນ. ຈອມໄຈ ບົວວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 23 ທັນວາ 1997 ໂພນສະຫວັນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄີມ ປະຊາຊົນ ດີ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

63 ນ. ຈັນແດງ ອ່ອນຊົມພູ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 13 ພະຈິກ 1995 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ດວງໃຈ ພະນັກງານ ບົວສີ ຄ້າຂາຍ 6 8 8 6 28

64 ນ. ຈັນທະວອນ ພິລາກອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 05 ພຶດສະພາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສາຍລົມ ພະນັກງານ ບົວສຸກ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

65 ນ. ຈັນທະລາ ຫົງສິດທິລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 15 ມິຖຸນາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸ່ມພັນ ພະນັກງານ ຫ້ຼານ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

66 ນ. ຈັນຫອມ ລາວວາງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 25 ພຶດສະພາ 1997 ເບີຍິນຊ່າງ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຈາຍິນ ຊາວນາ ລິນຈ່ື ຊາວນາ 7 7 7 7 28

67 ທ. ສົມຄິດ ແກ້ວບົວລະພາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 14 ກຸມພາ 1995 ລິງລາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ພັນ ປະຊາຊົນ ພົບ ປະຊາຊົນ 7 5 5 5 22

68 ທ.  ສົມຈິດ ສຸດາວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 03 ທັນວາ 1995 ນ້ໍາກາຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ປະຊາຊົນ ແວນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

69 ທ. ສົມຫັວງ ມະນີໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 29 ພະຈິກ 1996 ຖ່ິນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທອງໄລ ຊາວນາ ອ່ອນ ຄ້າຂາຍ 5 6 8 5 24

70 ທ. ສົມສຸກ ໄຊພູຫັວນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 05 ກັນຍາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສົາ ພະນັກງານ ແສງດາວ ພະນັກງານ 7 7 6 5 25

71 ທ. ສຸວັນທອງ ວົງພັນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ກໍລະກົດ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ຄ້າຂາຍ ແວ່ນ ຄ້າຂາຍ 6 6 6 8 26

72 ທ. ສຸກທິພອນ ສັບໝ້ັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ທັນວາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ແກ້ວພາແສງ ພະນັກງານ 7 7 8 8 30

73 ທ. ເສັດໄຊ ຄອນໄຊສີງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 11 ມີນາ 1999 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ຊາວນາ ບົວລອຍ ຊາວນາ 7 6 7 6 26

74 ທ. ສຸລິໂມ ບໍລິເວນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 27 ເມສາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຖະໜອມ ພະນັກງານ ຈັນສະໝອນ ພະນັກງານ 8 7 7 8 30

75 ທ.  ສຸລີ ຈັນມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 20 ຕຸລາ 1997 ຫວ້ຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຂີດ ປະຊາຊົນ ເກີດ ປະຊາຊົນ 7 5 5 6 23

76 ທ. ສົມຈ່ອຍ ຕົງລີທ້ໍ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 09 ຕຸລາ 1995 ກົກຟາດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຕົງລີທ້ໍ ຊາວນາ  ໃຕ້ ຊາວນາ 7 7 6 7 27

77 ທ.  ສົມສະຫວັດ ເຄ້ົາປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ພະຈິກ 1997 ຫາດຈັນ ງອຍ ຫຼວງພະບາງ ສີພັນ ປະຊາຊົນ ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 7 5 6 25

78 ທ. ເສີມ ວົງແພງຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 04 ກຸມພາ 1997 ສັນ ຄໍາ ຊຽງຂວາງ ຄໍາແພງ ຊາວນາ  ບົວຄໍາ ຊາວນາ 6 7 5 5 23

79 ທ. ສຸລິໄຊ ອິນນະລົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 14 ກຸມພາ 1996 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນ ກ່ໍສ້າງ  ເພັງ ແມ່ບ້ານ 5 6 5 6 22

80 ທ. ສອນໄຊ ແກ້ວປະສົງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 23 ກຸມພາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ສີພອນ ພະນັກງານ ຈຳປາ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

81 ທ. ແສງດາວ ເພັດມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 13 ກຸມພາ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ເພັດ ຄ້າຂາຍ ເຄືອ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 5 23

82 ທ. ສຸລິນທອນ ສະເຫີຼມສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 26 ກັນຍາ 1997 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອຳພອນ ພະນັກງານ ຕຸ້ຍ ຕັດຫຍິບ 7 7 6 6 26

83 ທ. ສັງພະຈິດ ມາດາຍັງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 12 ກັນຍາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສັງທອງ ສ້ອມແປງ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 6 27

84 ທ. ສົມສັກ ແກ່ນມະນີວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ສິງຫາ 1996 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ວັນ ຊາວນາ  ສີພັນ ຊາວນາ 7 6 5 6 24

85 ທ. ສາຍພິນ ເພັງສຸພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 06 ທັນວາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ທອງພັນ ຊາວສວນ  ເພັງ ຊາວສວນ 9 5 6 6 26

86 ທ. ສຸກຢ້າ ບົວປໍຢ້າ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 08 ພະຈິກ 1996 ຢ້າວໃຫຍ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົວປໍຢ້າ ຊາວນາ ເຊຍລີ ຊາວນາ 7 5 6 6 24

87 ທ. ສຸນິກ ໂຍມຖະໜອມ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 25 ພຶດສະພາ 1996 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄໍາລຸນ ພະນັກງານ  ຈັນເພັງ ຄ້າຂາຍ 6 8 7 6 27

88 ທ. ສອນເພັດ ແສງພະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາຍ ຊາວໄຮ່  ຈັນຄໍາ ຊາວໄຮ່ 7 5 8 5 25

89 ທ. ສີທອງ ຈີນບຸນທັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ພຶດສະພາ 1997 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງນ້ອຍ ແລ່ນລົດ ຂັນຈ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 5 6 5 6 22
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90 ທ. ສຸລິສັກ ລິນສິງມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 10 ມີນາ 1998 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ພະນັກງານ  ບົວໄລ ພະນັກງານ 7 6 5 7 25

91 ທ. ສົມເພັດ ແສງສະຫ່ວາງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 16 ມັງກອນ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງດາວ ພະນັກງານ ອອ່ນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 7 3 5 5 20

92 ທ. ສົມບູນ ໄຊຍະຕັກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 22 ເມສາ 1995 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ບຸນລອດ ພະນັກງານ  ວັນ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

93 ທ. ສົມສັກ ຈັນບຸນມີ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸຣອກ 10 ເມສາ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ຄໍານ້ອຍ ພະນັກງານ  ບົວວັນ ຄ້າຂາຍ 9 5 6 6 26

94 ທ. ສົມສຸກ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ເມສາ 1996 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກ້ວມະນີ ພະນັກງານ ແກ່ນ ເຮັດນາ 8 6 8 5 27

95 ນ. ແສງເດືອນ ເກດທະລາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ເມສາ 1998 ຍ້ໍ ບຸນເໜືອ ຜ້ົງສາລີ ອ່ອນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ ແສງຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ 5 6 7 6 24

96 ນ. ສີອຳໄພ ຈັນທະລຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 20 ສິງຫາ 1996 ຖ່ິນ ຫລາ ອຸດົມໄຊ ບຸນຕານ ຊາວນາ ແສ່ວ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

97 ນ. ສີອຳໄພ ພອນສະຫັວດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ກຸມພາ 1999 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນນະສັກ ຂັບລົດ ຄຳ ພະນັກງານ 8 5 5 7 25

98 ນ. ສຸພານິດ ສຣິດທິລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 05 ກັນຍາ 1999 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ພະນັກງານ ປານີ ພະນັກງານ 7 7 7 7 28

99 ນ. ສົມຈັນ ໄຊບຸນເຮືອງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 11 ກໍລະກົດ 1997 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ກຳມະກອນ ປັນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

100 ນ. ສຸພາວັນ ສ້ອຍວຽງວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ກໍລະກົດ 1999 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງດາວ ພະນັກງານ ບົວພາ ພະນັກງານ 7 7 7 8 29

101 ນ. ສຸວັນນາ ໄຊປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 12 ສິງຫາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍົງ ພະນັກງານ ດີ ຊາວນາ 7 6 5 7 25

102 ນ. ສຸພັນສາ ເພັງປັດໃຈ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວສູງ 16 ຕຸລາ 1998 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັງ ປະຊາຊົນ ຈັນເພັງ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 6 26

103 ນ. ສອນເພັດ ທຳ ປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ທັນວາ 1996 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແປ໋ງ ຊາວນາ ໂດນ ຄ້າຂາຍ 8 6 7 8 29

104 ນ. ສຸທິດາ ພົມມະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ພະຈິກ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ຂັບລົດ ຈັນສຸກ ຄ້າຂາຍ 6 6 5 7 24

105 ນ. ສຸວັນນີ ໝ້ັນພະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ພຶດສະພາ 1998 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງເຂັມ ທຸລະກິດ ຈັນທອນ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

106 ນ. ສີພອນ ສະຫວັດດີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 15 ມິຖຸນາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຂັນ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

107 ນ. ສົມໃຈ ສຸປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 17 ມິຖຸນາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ທຸລະກິດ ທອງໜ່ຽງ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 8 29

108 ນ. ສຸວັນຄຳ ພັນທະສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ມິຖຸນາ 1998 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ສ້ອມແປງ ຄອນຄຳ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 7 29

109 ນ. ສຸມົນທາ ພິມຍົງຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 13 ມີນາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຮືອງ ພະນັກງານ ສີ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 8 28

110 ນ. ສີບຸນໄຕ ກຸລາເດດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 19 ມີນາ 1999 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງສີສະເກດ ພະນັກງານ ສີພອນ ພະນັກງານ 8 6 5 5 24

111 ນ. ແສງເພັດ ອິນທະສາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 05 ມັງກອນ 1997 ຫ້ວຍຊາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນລຽງ ຊາວນາ ແຈ໋ມ ຊາວນາ 7 5 5 7 24

112 ນ. ສຸນາລີ ຢ່າງ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 18 ເມສາ 1996 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ໄໝ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

113 ນ. ສີອຳໄພ ສະຫວັດດີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ເມສາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ປະຊາຊົນ ແສງນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 6 3 5 8 22

114 ນ. ແສງເດືອນ ໄຊຍະສີ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 20 ມິຖຸນາ 1998 ມົກຈົງນ້ອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍອມ ພະນັກງານ  ແປງ ຄ້າຂາຍ 8 3 6 6 23

115 ນ. ສີມູນ ຄອນພະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 27 ຕຸລາ 1996 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄໍາເຈືອມ ພະນັກງານ  ເຈີ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

116 ນ. ສົມຜິດ ທອງສະແຫວງ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 15 ກຸມພາ 1996 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງດີ ຊາວນາ  ສະແຫວງ ຊາວນາ 7 5 5 5 22

117 ນ. ສົມຈິດ ສຸກັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 29 ຕຸລາ 1995 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອ້ວນຊອນ ພະນັກງານ ຈັນ ຄ້າຂາຍ 5 4 7 6 22

118 ນ. ສອນອຳໄພ ຝ້ັນຜາສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 09 ພະຈິກ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈໍາປາ ພະນັກງານ ຄໍາໝ້ັນ ຄ້າຂາຍ 7 3 5 5 20
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119 ນ. ສຸພານິດ ວົງພະສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ພຶດສະພາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງນິດ ກ່ໍສ້າງ ບົວພາ ຮັບຈ້າງ 8 4 5 6 23

120 ນ. ສີໄພວັນ ທອງດີ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 29 ພຶດສະພາ 1997 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ຊາວນາ ວັນ ຊາວນາ 8 7 6 5 26

121 ນ.  ສຸກສະຫວັນ ນາກະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ພຶດສະພາ 1998 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕູ້ຍ ປະຊາຊົນ ຈັນຄຳ ປະຊາຊົນ 8 6 8 7 29

122 ນ. ສາ ແກ້ວອຸດົມ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 07 ມິຖຸນາ 1996 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຊາວນາ  ຈອມ ຊາວນາ 7 4 5 6 22

123 ນ.  ສີສະຫວາດ ຈອມມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 11 ມິຖຸນາ 1997 ບ່ໍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ນີ ປະຊາຊົນ ໄຈ ປະຊາຊົນ 5 4 8 5 22

124 ນ. ສີອຳໄພ ໂຍນໄຊງອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 30 ມີນາ 1996 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນປັນ ຊາວນາ ດີມ ຊາວນາ 7 7 7 7 28

125 ນ. ສິດທິດາ ນ້ອຍສະຫວັດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ເມສາ 1998 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເພັດລາສີ ຄ້າຂາຍ ປ່ິນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 6 4 5 6 21

126 ນ. ແສງພອນ  ວັນນະຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 16 ເມສາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄຊ ເຮັດນາ ເພັດ ເຮັດນາ 7 5 6 6 24

127 ນ. ແສງອ່ອນ ລາວລີ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 08 ມີນາ 1996 ແມງກ່ວາຜ້ົງ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຈ່ົງເຊີນ ຊາວນາ  ແຊ້ວຟືນ ຄ້າຂາຍ 7 4 7 6 24

128 ນ. ສຸລ້ິງ ຈ່າງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 22 ພຶດສະພາ 1997 ລາວພູຈາຍ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຈ່າງລາວເຊີ ຄ້າຂາຍ ເມິຍຍ່ິງ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 5 25

129 ທ. ໄຊສົມພອນ ໂຄວິນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 24 ກໍລະກົດ 1998 ຮ່ອງຄ້າ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພູທອນ ພະນັກງານ ຫ້ຼາຊ້ອຍ ຊາວນາ 8 5 6 7 26

130 ທ. ຊຽງທອນ ຄຳສະຫວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 10 ມີນາ 1996 ກຸງຕ່ືຼມ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ຊາວສວນ ພັນ ຊາວສວນ 8 3 6 7 24

131 ທ. ໄຊຄຳ ໄອ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 26 ຕຸລາ 1996 ຢາວຟາງ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊ່າງຟາ ຊາວນາ 0 0 8 5 8 6 27

132 ທ. ຊຽງສົມບູນ ທິບພະສອນ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 05 ສິງຫາ 1997 ໜອງຄຳ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງທອງ ກ່ໍສ້າງ ພັນ ແມ່ເຮືອນ 6 4 7 6 23

133 ທ. ໄຊຍະສິນ ຈັນທະລັກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 21 ມິຖຸນາ 1998 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນເພັງ ພະນັກງານ ນ.ວັນນາລີ ພະນັກງານ 7 5 8 5 25

134 ທ.  ຊາວ ຈັນທະລີສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1997 ຫວ້ຍຕຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈອງ ພ/ງ ບຳນານ ຈັນ ປະຊາຊົນ 5 6 6 7 24

135 ທ. ໄຊສະຫັວນ ເຄນທະລັງສີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 14 ເມສາ 1996 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິໄສ ກຳມະກອນ ວັນພອນ ປະຊາຊົນ 7 4 8 6 25

136 ທ. ເຍ່ຍວ່າງ ຈົງຕົວ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 15 ພະຈິກ 1996 ອອມ ໄຊສົມບຸນ ວຽງຈັນ ຈົງຕົວ ຊາວນາ ຢົວຢາງ ຊາວນາ 7 3 7 5 22

137 ທ. ດອນ ແສນສຸລີຜຸຍ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 27 ມິຖຸນາ 1997 ໜອງໂຕກ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ  ຜຸຍ ຊາວສວນ  ແຄນ ຊາວສວນ 7 5 6 6 24

138 ທ. ດວງໄຫວ ຈັນທະລັງສີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 24 ກຸມພາ 1995 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດເສົາ ຊາວນາ ບົວພັນ ຊາວນາ 5 8 7 7 27

139 ທ. ດຳ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ພຶດສະພາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ກ່ໍສ້າງ ອ່ອນ ຄ້າຂາຍ 7 8 7 6 28

140 ທ. ດາວເພັດ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ມິຖຸນາ 1998 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ໄຊຍະສານ ຄ້າຂາຍ  ຄຳໃບ ປະຊາຊົນ 6 7 7 5 25

141 ນ. ດວງຄຳ ຄອນພະສຸກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 10 ກຸມພາ 1997 ນາລອກ ແບງ ອຸດົມໄຊ 0 0  ແຂມ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

142 ນ. ດາລາສ້ອຍ ສຸກກະເສີມ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ກຸມພາ 1999 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນເພັງ ຄ້າຂາຍ ແດງ ຄ້າຂາຍ 8 8 8 9 33

143 ນ. ດາວພະສຸກ ໄຊຍະເຮືອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ຕຸລາ 1997 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 8 8 5 8 29

144 ນ. ດວງມາລາ ຈັນທະລັງສີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ທັນວາ 1998 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງສັກ ຄ້າຂາຍ ແປ່ງຈ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 6 7 5 25

145 ນ. ດາວ ແກ້ວສຸກລາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ພຶດສະພາ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ຊາວນາ ຄຳ ເສົາ ຊາວນາ 7 6 7 6 26

146 ນ. ດາວັນ ແກ້ວສັນຕິ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 03 ຕຸລາ 1999 ຮອຍຮີດ ນ້ໍາບາກ ຫຼວງພະບາງ ສົມພັດ ຄ້າຂາຍ ຕານ ຄ້າຂາຍ 7 5 7 6 25

147 ນ. ດອກກະຖິນ ໄຊສົງຄາມ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 23 ສິງຫາ 1997 ຕາກແດດ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ຄ້າຂາຍ ອະນົງລັກ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 6 24
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148 ນ. ດາວມະຍຸຫີຼ ລໍວັນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 21 ທັນວາ 1996 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຢ່ິງ ເຮັດນາ ຈັນທາ ເຮັດນາ 5 5 8 7 25

149 ນ. ດວງມະນີ ຕຸ້ຍມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 04 ມັງກອນ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດວງຈັນ ເຮັດນາ ຄຳ ເອ້ືອຍ ເຮັດນາ 7 6 6 6 25

150 ທ. ຕາວັນ ວ້ື ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 28 ກັນຍາ 1993 ປາງຫົກ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ 0 0 ໄໝສີ ຊາວໄຮ່ 7 4 6 6 23

151 ທ. ໂຕ່ ຈິດຕະພົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 05 ກໍລະກົດ 1996 ແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນຕາ ຄ້າຂາຍ ຈັນທີ ຄ້າຂາຍ 4 6 6 6 22

152 ທ. ຕູ່ນ້ີ ທຳ ມະວົງສາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 23 ມີນາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສະຫງົບ ຊາວສວນ ກອງແສງ ຊາວສວນ 8 6 7 6 27

153 ນ. ຕາແຕວ ນວນມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 11 ກັນຍາ 1997 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແອ ຄ້າຂາຍ ບົວວັນ ຄ້າຂາຍ 5 7 6 6 24

154 ນ. ຕຸນີ ໄຊບຸນເຮືອງ ມສ ເມືອງໄຊ ໄທດຳ 28 ສິງຫາ 1998 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳມະນີ ຄ້າຂາຍ ວອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 6 28

155 ນ.  ຕຸລາ ສົມສີ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ໂຄບ ປະຊາຊົນ 8 6 7 7 28

156 ນ. ຕຽນ ພວງມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 14 ເມສາ 1997 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສໍ ເຮັດໄຮ ທຽ່ນ ເຮັດສວນ 7 6 8 6 27

157 ນ. ພຸດດາພອນ  ຕິງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 01 ຕຸລາ 1996 ໂຈກາ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ຕິງເວີນ ເຮັດສວນຢາງ ອາຈິງ ເຮັດສວນຢາງ 6 5 5 6 22

158 ນ. ຖານິດດາ ວົງຄຳ ຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 24 ກັນຍາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອິນທະນົງ ຄ້າຂາຍ ວັນເພັດ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 8 30

159 ທ. ຖາວອນ ພົມມະລີ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 26 ມິຖຸນາ 1998 ກິວ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທິດບຸນຈັນ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 6 6 6 5 23

160 ທ. ທອງຄານ ຍົງສຸວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 12 ກັນຍາ 1996 ຊຽງມວກ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ບຸນຍົງ ຊາວສວນ ບົວວັນ ຊາວສວນ 7 5 6 5 23

161 ທ. ທອງລຸນ ຕີນວົງໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1997 ຫັຼກ4 ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ກຳ ປະຊາຊົນ 7 4 6 5 22

162 ທ. ທະນົງສັກ ເພັດພວງພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 27 ກໍລະກົດ 1997 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພົງ ຂັບລົດ ຈັນແສງ ປະຊາຊົນ 6 4 6 5 21

163 ທ. ທອງເຫັຼກ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 10 ຕຸລາ 1995 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ສົມພອນ ພະນັກງານ  ສີ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 6 24

164 ທ. ທອງຄານ ອຸ່ນພູວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 04 ເມສາ 1997 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ຄ້າຂາຍ ສີ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 5 25

165 ນ. ທິບພະຈັນ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 17 ກັນຍາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ຄໍາແກ້ວ ຄ້າຂາຍ ທອງແດງ ຄ້າຂາຍ 8 7 5 6 26

166 ນ.  ທາເລົາ ຮຸ່ງປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ສິງຫາ 1997 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໜ່ໍ ປະຊາຊົນ ສົມພອນ ປະຊາຊົນ 7 4 8 5 24

167 ນ. ທອງຄານ ສີລິພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ມີນາ 1998 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ໄມ່ຕ້າວ ຄ້າຂາຍ ແດງ ຊາວນາ 6 6 7 7 26

168 ທ. ເນັງ ມົວ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 14 ພຶດສະພາ 1996 ຊ່ົງຈາ ນ້ໍາບາກ ຫຼວງພະບາງ ນໍວ່າ ຊາວສວນ ປາ ຊາວສວນ 7 6 7 7 27

169 ທ. ນູຄຳແກ້ວ ວ້ື ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 30 ພະຈິກ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກ່ໍ ຊາວນາ ຈູວ້າ ຊາວນາ 7 6 7 7 27

170 ທ.  ນຸແພງ ວົງນະລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 15 ພຶດສະພາ 1995 ປຸງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແພງ ປະຊາຊົນ ຟອງ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

171 ນ. ນ້ອຍ ດາວຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ມີນາ 1996 ຫົວວາງ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ດອນ ປະຊາຊົນ ອູມ ປະຊາຊົນ 7 5 6 7 25

172 ນ. ໄລທອງ ນວນປະຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1997 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເຖົາແສງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

173 ນ. ນາລີ ລໍສະຫັວດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ກັນຍາ 1997 ດົງວຽງ ວຽງພູຄາ ຫຼວງນ້ຳທາ ແກຫຼວຄຳ ກ່ໍສ້າງ ມະນີວອນ ຄ້າຂາຍ 6 7 5 6 24

174 ນ. ນຸກ ຈັນເພັງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 24 ຕຸລາ 1996 ນາຊ່ໍາ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ຕຸ້ຍ ກຳມະກອນ ແຫ້ຼ ຄ້າຂາຍ 6 5 5 5 21

175 ນ. ນວນຕາ ຈັນມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 08 ກັນຍາ 1995 ໂຮມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄໍາຫ້ຼາ ຊາວໄຮ່ ຮັກ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 5 23

176 ນ. ນຸດຕາ ຄິຼນຍ່າເຍີ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 18 ທັນວາ 1996 ຫັຼກ10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເນືອ ຊາວນາ ດອນ ຊາວນາ 7 7 5 6 25
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177 ນ. ນາລິນ ແສງສຸລີ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 13 ທັນວາ 1998 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມແພງ ພະນັກງານ ໝອມ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

178 ນ. ນ້ອຍ ບຸນມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ທັນວາ 1996 ກັດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ທັນ ຊາວນາ ທອງ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

179 ນ. ນ່ິງ ຈຸນມະລີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ພຶດສະພາ 1996 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂຊ່ນ ເຮັດນາ ທຳ ມາ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

180 ນ. ນິດສະໄໝ  ຄົງໄຊສຸກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວໄຕ 29 ພຶດສະພາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ພູວັນ ຄ້າຂາຍ ສົມຈິດ ຄ້າຂາຍ 7 7 6 5 25

181 ທ. ບຸນລັດ ຄູອາລົມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 12 ກໍລະກົດ 1997 ຕາງດູ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງ ພະນັກງານ ເຊີ ປະຊາຊົນ 8 8 5 5 26

182 ທ. ບຸນສູ ລີ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 05 ກັນຍາ 1995 ຜາແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈ່ົງກົວລີ ເຮັດນາ ວ່າ ເຮັດນາ 7 6 5 6 24

183 ທ.  ບຸນພອນ ແພງອິນມະໄລ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ທັນວາ 1997 ຫວ້ຍຫົກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມແພງ ປະຊາຊົນ ທອງໄລ ປະຊາຊົນ 5 4 5 6 20

184 ທ. ບຸນ ສຸລິຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ສິງຫາ 1996 ຜຽງລັນ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ຕ໋ໍາ ເຮັດນາ  ຫ້ຼາ ເຮັດນາ 6 4 5 7 22

185 ທ. ບຸນຖົມ ສີວົງໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 16 ກຸມພາ 1998 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີສະຫວາດ ພະນັກງານ ບົວນຳ ຄ້າຂາຍ 7 5 6 7 25

186 ທ. ເບ້ັນລ້ີ ນວນມຸກດາວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ກັນຍາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພົງເພັດ ພະນັກງານ ໄພວັນ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

187 ທ. ບຸນມີ ທຳ ມະສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ກັນຍາ 1998 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕ່ິງ ຂັບລົດ ພູຄຳ ຄ້າຂາຍ 7 6 6 7 26

188 ທ. ບຸນທະວີ ສຸລິໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 07 ຕຸລາ 1998 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ພະນັກງານ ຄຳ ພະນັກງານ 7 8 6 6 27

189 ທ. ບຸນມີ ທິບຕາວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 11 ທັນວາ 1994 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ຊາວນາ ໂຕ້ ຊາວນາ 6 5 6 6 23

190 ທ. ບຸນເຮືອງ ຄຳພະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1996 ປາກບູດ ງອຍ ຫຼວງພະບາງ ບົວພັນ ຊາວສວນ ຄູ ຊາວສວນ 7 6 8 7 28

191 ທ. ບຸນທະວີ ສິນປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 30 ທັນວາ 1997 ຫາດກໍ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ 0 0  ຄົດ ຄ້າຂາຍ 7 6 6 7 26

192 ທ. ບຸນສອນ ສີລຳ ພັນ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 13 ພຶດສະພາ 1996 ຫັດໂກ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທ.ແສງ ເຮັດໄຮ່ ຈັນ ເຮັດໄຮ່ 7 4 6 8 25

193 ທ. ບຸນຊູ ແສງພະສຸນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 06 ກັນຍາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 6 6 6 6 24

194 ທ. ບ້ີ ລິຍະສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 27 ກໍລະກົດ 1997 ຫັຼກ 10 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໃລທອງ ຄ້າຂາຍ  ບົວ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 6 27

195 ທ. ບຸນເທິງ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 06 ສິງຫາ 1995 ລາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກ້ວ ຊາວນາ ເສີນ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

196 ທ. ບົງຈິດ ລ່ໍວັນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ໄທດຳ 01 ມີນາ 1997 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ບຸນມີ ຊາວສວນ  ອ່ຽງ ຊາວສວນ 7 6 7 7 27

197 ທ. ບຸນໄຊ ລິດທະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1997 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕາຍ 0 ແສງຫ່ໍຼ ຮັບຈ້າງ 7 5 8 7 27

198 ທ. ບຸນທອງ ມົວ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 01 ເມສາ 1996 ຢ້າວໃຫ່ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົງເຊັງ ຊາວນາ ວ່າທ້ໍ ຊາວນາ 7 4 7 6 24

199 ນ. ເບຫ້ຼາ ແສງສຸລິຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 29 ຕຸລາ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຄ້າຂາຍ  ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 7 5 7 26

200 ນ. ບາງ ນາມສັນຍາໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 30 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍກູດ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ທ. ຄຳ ຊາວນາ ລຽງ ຊາວນາ 7 5 6 7 25

201 ນ. ບົວພາ ແກ້ວນະຄອນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 05 ກັນຍາ 1996 ມົກໂກ່ງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ພະນັກງານ  ແພງ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 7 28

202 ນ.  ບຸນ ລໍພັນຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍວາງ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ສຸກ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

203 ນ. ບຸນລ້ອມ ບຸບຜາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 06 ທັນວາ 1997 ຄົກຫັນ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ຊຽງວັນ ຊາວສວນ ບຸນທັນ ຊາວສວນ 7 7 7 7 28

204 ນ. ບົວຟອງ ລໍວັນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 12 ມັງກອນ 1999 ດອນໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ຊາວນາ  ປ່ຽງ ຊາວນາ 7 7 6 8 28

205 ທ. ປານ ໄຊສະຫວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 08 ກຸມພາ 1995 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເອ່ືອຍ ຊາວນາ ເຫງ່ົາ ຄ້າຂາຍ 8 7 6 6 27
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206 ນ. ປ່ິນຄຳ ວົງສາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 01 ມີນາ 1997 ປາກຮາວໃຕ້ ຫ້ວຍຊາຍ ບ່ໍແກ້ວ ບຸນປັນ ຊາວສວນ ໄລ ຊາວສວນ 8 7 7 7 29

207 ນ. ແປງສີ ແສງສຸລິຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1996 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຈັບ ຊາວນາ 7 6 6 7 26

208 ນ. ປາບູ່ ສະຫວັດດີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 19 ມັງກອນ 1998 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຫົງໄຊ ທຸລະກິດ  ສີນວນ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 8 29

209 ທ. ພວງພັນ ຂັນທະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 10 ພຶດສະພາ 1996 ມົກພອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລີງ ຊາວໄຮ່ ແຫວ້ນ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 5 23

210 ທ. ພອນ ກວາງມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 25 ພຶດສະພາ 1995 ຫ້ວຍວາງສຸດ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ໃພ ຊາວນາ  ແບງ ຊາວນາ 7 6 8 6 27

211 ທ. ພອນໄຊ ຕານອິນຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 20 ກັນຍາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍອມ ພະນັກງານ ມືດ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 7 29

212 ທ. ພັນ ມີຮັກອຸດົມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 16 ພຶດສະພາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກາສີຈັນ ພະນັກງານ ບົວສີ ຊາວນາ 7 7 7 6 27

213 ທ. ພານິດ ທິລະດວງຈະເລ່ີນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 06 ຕຸລາ 1997 ຂວ້າງຄ້ໍາ ນາໝໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳລອງ ພະນັກງານ ແສງປັນ ຄ້າຂາຍ 5 3 7 6 21

214 ທ. ພູສະຫວັດ ຈູເລຍຈ້ືປ້ໍ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງ 15 ພຶດສະພາ 1995 ພູຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈູເລຍ ຊາວນາ ເບົາ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

215 ທ. ແພງສະຫວັນ 0 ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 10 ຕຸລາ 1997 ຈາພູ ຜົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ບຸນເລີດ ປະຊາຊົນ ລັດ ຄ້າຂາຍ 6 4 8 5 23

216 ທ.  ພັດທະນາ ສີອຳໄພ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ກຸມພາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນເພັດ ປະຊາຊົນ ຄຳພອນ ປະຊາຊົນ 5 6 6 5 22

217 ທ. ເພັດສະໜອນ ສັນລະເສີນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 12 ທັນວາ 1996 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດອນໄຊ ກ່ໍສ້າງ ຈິດ ປະຊາຊົນ 6 6 5 7 24

218 ທ.  ໄພວັນ ອ່ອນຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ພະຈິກ 1996 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ປະຊາຊົນ ບົວວິນ ປະຊາຊົນ 7 4 5 6 22

219 ທ. ພອນແກ້ວ ຫຼວງໄຊສີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 06 ພຶດສະພາ 1994 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ອອນ ລ ປ ພ  ບັງອອນ ຄ້າຂາຍ 6 3 6 5 20

220 ທ.  ພູວັນ ສາຍບົວຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ມັງກອນ 1996 ໜອງມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຊອ່ງ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20

221 ນ.  ໄພລາວັນ ສຸກກະເສີນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 11 ເມສາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແສງແກ້ວ ຄ້າຂາຍ ຄຳ ພັນ ຄ້າຂາຍ 6 8 7 7 28

222 ນ. ພອນສະດີ ລາວຖັງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 30 ກັນຍາ 2000 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອາຍ່ິວ ທຸລະກິດ ແສງແກ້ວ ທຸລະກິດ 7 7 7 7 28

223 ນ. ພົງພິດ ຟອງລັດສາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 20 ພຶດສະພາ 1997 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ຄ້າຂາຍ ສົມພອນ ຄ້າຂາຍ 6 5 5 6 22

224 ນ. ພອນທະວີ ຜິວທະສອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 21 ມິຖຸນາ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີໄລ ພະນັກງານ ປ້ານ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

225 ນ. ພອນສຸກ ແສງພະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 08 ມັງກອນ 1999 ນ້ຳຂຸ້ນ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຄື ຊາວນາ ກ້າ ຊາວນາ 7 5 5 5 22

226 ນ.  ພອນ ເມ່ືອຍສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 02 ເມສາ 1999 ພູໄຊ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ບຸນໄທ ທຸລະກິດ ແສງແກ້ວ ທຸລະກິດ 5 4 5 5 19

227 ນ.  ພູໄຊ ບຸນທະວີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ກັນຍາ 1996 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ປະຊາຊົນ ຈັນແສງ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

228 ນ. ພັນມະນີ ໄຊຍະສິນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 23 ກໍລະກົດ 1996 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ຊາວໄຮ່  ແປງ ຊາວໄຮ່ 6 4 6 5 21

229 ນ. ພັດສະໄຫວ ໄຊຍະເກດ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸລ້ື 11 ກໍລະກົດ 1996 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄມ່ ປະຊາຊົນ ຈັນແຕ້ມ ຄ້າຂາຍ 7 4 8 5 24

230 ນ. ພອນທິບ ແກ່ນຄຳ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 03 ທັນວາ 1997 ທຽ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ເຮັດນາ ວັນ ເຮັດນາ 7 4 6 5 22

231 ນ.  ພອນມະລິ ຈັນດາລາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 18 ທັນວາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນອິງ ປະຊາຊົນ ມົນ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

232 ນ. ພອນທິບ ສີສຸທຳ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 09 ພະຈິກ 1997 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທອງ ຄ້າຂາຍ ນວນ ຄ້າຂາຍ 8 5 7 5 25

233 ນ. ພັດທະນາ ຈຸມມະລາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ມີນາ 1995 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດອນ ຊາວນາ ປ່ິນຄຳ ຄ້າຂາຍ 6 6 7 5 24

234 ທ. ມີບຸນ  ວາງເຊຍເນັງ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 04 ພຶດສະພາ 1995 ໂພນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ຈົວລາ ເຮັດໄຮ່ ຕົງ ເຮັດໄຮ່ 5 4 7 6 22
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235 ທ. ມີນາ ມະນີໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1996 ສີສະຫວາດໃຕ້ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງແກ້ວ ພະນັກງານ ຈິດ ປະຊາຊົນ 8 7 6 5 26

236 ທ. ແມັກ ຜາມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 09 ກໍລະກົດ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສູນທອນ ລ້ຽງສັດ ສີໄພ ຄ້າຂາຍ 6 7 6 6 25

237 ທ.  ມິດ ສີຈະເລີນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1996 ນາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ປະຊາຊົນ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

238 ນ. ມົນທິລາ ປັນຍາສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 19 ກັນຍາ 1999 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ບົວຄຳ ຄ້າຂາຍ 9 7 6 5 27

239 ນ. ມິງຊິງ ຈ່າງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 04 ກັນຍາ 1998 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈ່າງຟູຊ່າງ ຄ້າຂາຍ ຈັນຫອມ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 5 27

240 ນ. ເມຈິ ສຸລິວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 05 ກໍລະກົດ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈານຄຳພອນ ພະນັກງານ ປານີ ປະຊາຊົນ 6 5 8 6 25

241 ນ. ມະນີວັນ ລັດສະໝີ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 02 ພະຈິກ 1998 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຊຽງທອງຈັນ ຄ້າຂາຍ ຈັນດີ ຄ້າຂາຍ 8 7 5 6 26

242 ນ. ມອນໄຊ ພິມມະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 31 ມີນາ 1999 ຫາດງາໃຕ້ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງພອນ ທຸລະກິດ ບຸນມະນີ ປະຊາຊົນ 6 6 5 7 24

243 ນ. ມະນີສຸກ ຈັນທະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ຕຸລາ 1997 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມເພັງ ແລ່ນເຮືອ ໄຊພອນ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

244 ນ. ມະນີວັນ ວິໄລຝ້ັນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 15 ພະຈິກ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍັງ ຊາວນາ  ມະນີຈັນ ພະນັກງານ 7 6 7 6 26

245 ນ. ມົດ ເຜ່ົາແກ້ວສະຫັວນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸອູ 02 ພຶດສະພາ 1994 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຜ່ົາ ລ.ປ.ພ ແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 6 6 3 6 21

246 ທ. ລາວຈີລີ ນາຈາ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 28 ກໍລະກົດ 1996 ຜາແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລາວຈົວທໍ ເຮັດນາ ຈະມີ ເຮັດນາ 7 7 6 6 26

247 ທ. ລີນໂດ້ ຄຳ ສົມປອງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 29 ເມສາ 1999 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັງ ແລ່ນລົດ ອຳໄພວັນ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 5 25

248 ທ.  ລິນທອງ ເພັດສາຄອນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 01 ທັນວາ 1997 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເບີຍ ປະຊາຊົນ 5 7 6 5 23

249 ທ.  ລໍາພອນ ສຸລິວັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 13 ສິງຫາ 1995 ຫວ້ຍຫີຼກ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ເລີຍ ປະຊາຊົນ ຟ້ອງ ປະຊາຊົນ 5 7 8 6 26

250 ທ. ລັດຕະນະພອນ ທຳ ປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ກຸມພາ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນສົງ ອມແປງ ສີອຳໄພ ຕັດຫຍິບ 8 6 6 7 27

251 ທ. ລ່ີ ຫລ້າດວງລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 10 ເມສາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ພິມພາ ຄ້າຂາຍ 6 6 5 5 22

252 ທ. ລາວຈ່ີ ໄຊເຍຍປໍ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 15 ຕຸລາ 1995 ນ້ຳໂມງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ  ເຮີວ້າ ຊາວໄຮ່-ນາ  ຍິ ຊາວໄຮ່-ນາ 7 6 5 6 24

253 ທ. ລີ ຢ້າງ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 28 ມິຖຸນາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ນ່ໍຊືຢ້າງ ປະຊາຊົນ ລູ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

254 ນ. ລັດດາ ສອນມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 05 ກໍລະກົດ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0  ເດືອມ ຊາວນາ 6 5 8 5 24

255 ນ. ລັດສະໝີ ຄັດສະພອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 06 ມີນາ 1997 ໂພນສະຫ່ວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງເຕັນ ຊາວສວນ  ຈຳ ປີ ຊາວສວນ 6 7 8 6 27

256 ນ. ລັດດາວັນ ຈັນທະພອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 20 ກຸມພາ 1999 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຄ້າຂາຍ ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 7 6 8 6 27

257 ນ. ລັດສະໝີ ສິງທະລາດ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 15 ພະຈິກ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸ່ມເພັດ ພະນັກງານ ສາຄອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 6 6 27

258 ນ. ລິນດາ ບຸນສະຫັວດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ພຶດສະພາ 1999 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໜູແກ້ວ ພະນັກງານ ດວງມະນີ ພະນັກງານ 8 7 8 9 32

259 ນ. ເລົາເຍີ  ລາວຕ່ຽວ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 02 ມິຖຸນາ 1996 ຢາວຟາງ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຟູຊ່າງ ລຽ້ງສັດ ຊີເມີຍ ລຽ້ງສັດ 7 5 8 6 26

260 ນ. ຫ້ຼາໄຊ ລັດຕະນະ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 25 ກັນຍາ 1996 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ກ່ໍສ້າງ ປ່ິນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 8 5 7 5 25

261 ນ. ຫ້ຼາສຸກ ໄຊສົງຄາມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸຣອກ 17 ພຶດສະພາ 1996 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຕືອຍ ຊາວສວນ ຈັນຄຳ ຊາວສວນ 5 7 8 6 26

262 ນ.  ໄລວອນ ສຸກນິທົນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 06 ເມສາ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແພງ ປະຊາຊົນ ດາວອນ ປະຊາຊົນ 7 6 6 7 26

263 ທ. ວົງສະຫວັດ ຈະເລີນໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 25 ມິຖຸນາ 1998 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ທຸລະກິດ ພຸດສະດີ ຄ້າຂາຍ 7 7 5 5 24
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264 ທ. ວົງໄຊ ປັນຍາຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 20 ມີນາ 1997 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກ່ນ ຊາວນາ ເພັດ ຊາວນາ 6 3 6 5 20

265 ທ. ວຽງໄຊ ທິບພະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 28 ເມສາ 1999 ກໍນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພູຄຳ ພະນັກງານ ອ່ອນຈັນ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 5 23

266 ທ. ວ້ີວ່າ ໄຊລີເຮີ ມສ ເມືອງໄຊ ມ້ົງຂາວ 11 ມິຖຸນາ 1995 ຊ່ົງຈ່າ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ໄຊລີເຮີ ຊາວໄຮ່ ສົວມົວ ຊາວໄຮ່ 7 6 7 7 27

267 ທ. ວົງພົນ ຈະເລີນພົນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ກຸມພາ 1999 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ຄ້າຂາຍ ແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 7 3 7 7 24

268 ທ. ວົງສິດ ສູກັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອ້ວນຊ້ອນ ຕຳຫຼວດ ຈັນ ຄ້າຂາຍ 7 6 6 5 24

269 ທ. ວັນໄຊ ສາລິວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 02 ທັນວາ 1995 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ປະຊາຊົນ ສຸກ ລຽ້ງໄກ່ 5 3 6 7 21

270 ນ. ວຽງແກ້ວ ຄຳໄທ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 17 ຕຸລາ 1997 ດອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ປ່ິນແກ້ວ ພະນັກງານ  ຄອນມະນີ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

271 ນ. ວັນນາລີ ສີວິໄລຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 10 ມີນາ 1996 ລາງລີງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ຊາວໄຮ່ ລີ ຊາວໄຮ່ 7 5 5 5 22

272 ນ. ວັນນາ ໄຊຍະຮັກ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກ້ວ ຊາວນາ ຄຳ ປະຊາຊົນ 7 3 5 5 20

273 ນ. ວິໄລລັດ ກຸລະເດດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 14 ກໍລະກົດ 1997 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເຖົາຄຳ ແມ່ບ້ານ 7 4 6 6 23

274 ນ. ວງຽພອນ ອອ່ນພະຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 19 ກັນຍາ 1998 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ລ້ຽງສັດ ເອ່ນ ລ້ຽງສັດ 6 5 8 6 25

275 ນ. ວາດສະໜາ ສາລິກາ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 12 ທັນວາ 1999 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພັນ ຄ້າຂາຍ ບົວຄຳ ຄ້າຂາຍ 8 3 7 6 24

276 ນ.  ວັນໄຊ ສຸລາຄາມ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 20 ມີນາ 1996 ໃໝ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ມູນ ປະຊາຊົນ ວອນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 5 25

277 ນ. ວຽໄຊ ໄອຍະຊຸມ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສິງໄຊ ຕຳຫຼວດ 0 0 7 7 8 6 28

278 ທ. ຫົງທອງ ອິນປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1994 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮອງ ປະຊາຊົນ ຫົງຄຳ ປະຊາຊົນ 8 7 6 6 27

279 ທ.  ຫູມພັນ ຈຳປາວິໄລ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 05 ທັນວາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີສົມພັນ ປະຊາຊົນ ໄພວັນ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

280 ທ. ຫຸມເພັງ ສຸພາສິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 25 ພຶດສະພາ 1996 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ  ແກ່ນ ຊາວນາ ຈັນແສງ ຊາວສວນ 7 5 8 5 25

281 ທ. ຫຸມເພັງ ສະຫັວດດີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 14 ເມສາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງຈັນ ກ່ໍສ້າງ ມະໄລພອນ ປະຊາຊົນ 7 3 6 5 21

282 ນ. ເຫືອງ ກວາງມະນີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 12 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍວາງສຸດ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ໃຜ ປະຊາຊົນ ແບງ ປະຊາຊົນ 5 3 8 5 21

283 ນ. ແຫວນເພັດ ສີຫາວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ພະຈິກ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນສີ ຊາວນາ ແສງເດືອນ ຊາວນາ 5 3 6 6 20

284 ທ.  ອຸດອນ ໄຊຍະສຸກ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 07 ກຸມພາ 1993 ນາໍ້ອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ບົວຄຳ ພະນັກງານ 5 4 5 5 19

285 ທ. ອ້າຍ ແກ້ວວົງເພັດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 19 ກໍລະກົດ 1997 ແກ້ງແຄນ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ  ຂອດ ຊາວນາ  ດ້ວງ ຊາວນາ 5 7 7 7 26

286 ທ. ໂອບ່ີ ວັນນະສອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ທັນວາ 1996 ປ່ອງຄຳ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ພັນ ພະນັກງານ ສົມສະນຸກ ພະນັກງານ 7 4 7 7 25

287 ທ.  ອານຸສອນ ລາວລີ ມສ ເມືອງໄຊ ກ່ໍ 21 ກໍລະກົດ 1997 ກ່ິວກະຈຳ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ບຸນຈັນ ປະຊາຊົນ ເພີ ປະຊາຊົນ 8 7 5 5 25

288 ທ. ເອກອາມອນ ສີປະເສີດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 17 ທັນວາ 1998 ໜອງແແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຖະໜອມ ວິຊາການ ແອ ແມ່ບ້ານ 8 7 7 8 30

289 ທ. ອານຸພາບ ພວງແກ້ວ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 03 ມິຖຸນາ 1998 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສັນຕິ ຄ້າຂາຍ ໄພວັນ ແມ່ບ້ານ 7 6 5 6 24

290 ທ.  ແອະ ແກ້ວວິໄຊ ມສ ເມືອງໄຊ ພູນ້ອຍ 06 ພຶດສະພາ 1996 ປາກມອງ ນ້ໍາບາກ ຫຼວງພະບາງ 0 0 ທອງ ປະຊາຊົນ 8 5 7 8 28

291 ທ. ໂອພີ ລັດທະສັກ ມສ ເມືອງໄຊ ໄທດຳ 09 ກຸມພາ 1998 ລີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ບຸນແສງ ຊາວນາ ບຸນໄທ ຊາວນາ 7 7 6 5 25

292 ທ. ເອ້ືອສຸວັນ ສຸດທິວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 10 ກຸມພາ 1997 ຫາດສະ ປາກທາ ບ່ໍແກ້ວ ວົງເດືອນ ພະນັກງານ ສົມມິດ ພະນັກງານ 7 4 6 7 24
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293 ທ.  ອາຕຸ້ງ ລາວສ່ຽວ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 15 ທັນວາ 1997 ລາວຟູໄຈ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ວິນ ປະຊາຊົນ ເບີ ປະຊາຊົນ 7 6 7 7 27

294 ທ.  ອິນທະລັກ ຫຼວງພະຈິດ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 08 ກໍລະກົດ 1999 ປ່າສັກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຊືນ ພະນັກງານ ຈັນສອນ ພະນັກງານ 7 7 6 6 26

295 ທ. ອິນແກ້ວ ພອນຈັນ ມສ ເມືອງໄຊ ຂະມຸ 16 ທັນວາ 1995 ມົກຈາກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈາງ ຊາວໄຮ່ ຈອນ ຊາວໄຮ່ 5 6 8 7 26

296 ທ. ອາຫຍຸ້ງ ຢາງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 10 ພຶດສະພາ 1997 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ກ່ໍສ້າງ ຮວງລັງ ລຽ້ງໝູ 6 6 7 6 25

297 ທ. ອານຸລົດ ລຸນເລືອງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 16 ມິຖຸນາ 1998 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕຸ້ຍ ຄ້າຂາຍ ຈັນຖາວອນ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

298 ທ. ອານຸພອນ ບຸນຄະນອງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 19 ມັງກອນ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮູ້ ສ້ອມແປງລົດ ສີມອນ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

299 ທ. ອຸດົມ ວົງສະຫັວນ ມສ ເມືອງໄຊ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1995 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຂ້ັນມະນີ ພະນັກງານ ໃຈ ເຮັດນາ 6 5 8 6 25

300 ນ. ອານົງ ແກ້ວສາລີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 13 ມັງກອນ 1999 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວຽງໄຊ ພະນັກງານ ສົມບັດ ຄ້າຂາຍ 7 6 7 8 28

301 ນ. ອຸດ ແກ້ວອຸດອນ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 25 ທັນວາ 1996 ເມືອງຮົມ ສົບເບົາ ຫົວພັນ  ລຳພອນ ຊາວນາ  ທີ ຊາວນາ 7 3 8 7 25

302 ນ. ອາລິສາ ເທບພະວົງ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວລຸ່ມ 22 ມີນາ 1999 ດົງນາໂຊກ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຸ່ຍ ຄ້າຂາຍ ດວງມາລາ ຄ້າຂາຍ 7 7 6 6 26

303 ນ. ເອ້ືອຍຍອນ ປັນຍາ ມສ ເມືອງໄຊ ລ້ື 10 ກຸມພາ 1997 ຫຼວງສິງໄຈ ຕ້ົນເຜ້ິງ ບ່ໍແກ້ວ ສົມນຶກ ຊາວນາ  ສອນ ຊາວນາ 7 6 6 8 27

304 ນ. ອຳໄພ ພັກດີ ມສ ເມືອງໄຊ ລາວ 04 ມິຖຸນາ 1997 ນາເລ່ົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຜາຍ ຂັບລົດ ພີມ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 5 25

305 ນ. ອ່ອນແກ້ວ ລາວວາງ ມສ ເມືອງໄຊ ຫ້ໍ 11 ຕຸລາ 1998 ເບີຍິນຊ່າງ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ອາຍົງ ຊາວນາ ອາເລົາ ຊາວນາ 7 3 8 7 25

306 ທ. ສ.ນ ກຸສົນ ວັນທະສິນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 10 ມີນາ 1998 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ສຶບ ຊາວນາ ວັນ ຊາວນາ 8 6 5 6 25

307 ທ. ພຣະ ຄຳ ວົງພະຈິດ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ພູນອ້ຍ 01 ມິຖຸນາ 1996 ຫັດກໍ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຄຳສານ ຊາວນາ ຫ້ີຼນ ຊາວນາ 7 6 6 5 24

308 ທ. ພຣະ ຄຳ ສຸກ ຈັນທະພອນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ພູນອ້ຍ 25 ມິຖຸນາ 1994 ຫ້ວຍລູ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ພຸດ ຊາວນາ ຈັນດີ ຊາວນາ 7 5 6 6 24

309 ທ. ພຣະ ຄຳໄຫຼ ຕ້າວສຸແສງຈັນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລ້ື 03 ກັນຍາ 1996 ນາຈາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ນວນ ຊາວນາ ຈັນແສງ ຊາວນາ 9 5 5 7 26

310 ທ. ພຣະ ສີມົນ ວິລາວົງ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1995 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິງ ຊາວນາ ຫ້ຼາ ຊາວນາ 7 4 6 7 24

311 ທ. ພຣະ ສຸກປະເສີດ ພິລາຄຳ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1994 ສົບອັດ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ພີລາ ຊາວນາ 0 0 7 5 5 5 22

312 ທ. ສ.ນ ແສ່ວຄຳ ອິນທະວີຈິດ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລາວ 15 ສິງຫາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

313 ທ. ພຣະ ສົມໃຈ ຄຳ ວົງສາ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ພູນອ້ຍ 02 ກັນຍາ 1994 ວັງໄຊ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ວັນສຸກ ຊາວນາ ຄຳ ເພັງ ຊາວນາ 7 4 6 5 22

314 ທ. ສ.ນ ສີດວງໃຈ ໄຊຍະວົງ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 24 ພຶດສະພາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີວອນ ຊາວນາ ຈັນຫອມ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

315 ທ. ສ.ນ ສຸກຖາວອນ ແສງພະຈັນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ພູນອ້ຍ 05 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳຂຸ່ນ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຄື ຊາວນາ ກ້າ ຊາວນາ 8 5 5 6 24

316 ທ. ສ.ນ ສົມລິດ ມະໄລຮັກ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1995 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂຢມ ຊາວນາ ຮັກ ຊາວນາ 6 4 6 6 22

317 ທ. ສ.ນ ສະຫຼອງໄຊ ອິນທະສອນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລ້ື 01 ກຸມພາ 1996 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຈັນຕິບ ຊາວນາ 8 4 8 5 25

318 ທ. ສ.ນ ໄຊນ້ອຍ ມິງບຸບຜາ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລາວ 19 ຕຸລາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີສົມພອນ ຊາວນາ ຄຳພອນ ຊາວນາ 7 4 5 5 21

319 ທ. ພຣະ ບຸນຄຳ ແພງສະຫວັນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 07 ກັນຍາ 1994 ຫວ້ຍລຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມແພງ ຊາວນາ ວັນ ຊາວນາ 7 5 5 5 22

320 ທ. ສ.ນ ບຸນຄົງ ແກ້ວວິໄລ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລາວ 02 ກັນຍາ 1997 ຫວ້ຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຕັນ ຊາວນາ ທອງ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

321 ທ. ສ.ນ ບຸນສະຫວັດ ວິລະຄອນ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 02 ທັນວາ 1998 ສາມະຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ສົມໄຫວ ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 8 6 6 5 25
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322 ທ. ພຣະ ພອນທະວີ ຄຸນຍະແພງ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ພູນອ້ຍ 04 ມັງກອນ 1997 ກ້ີວ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ທິດແພງ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 7 6 5 5 23

323 ທ. ພຣະ ເພັດ ຄຳ ພູວົງ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ກຶມມຸ 20 ກຸມພາ 1996 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກ່ນ ຊາວນາ ວອນ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

324 ທ. ສ.ນ ແລມໂບ ມິງບຸບຜາ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລາວ 15 ພຶດສະພາ 1999 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ຊາວນາ ຕຸກ ຊາວນາ 8 4 6 5 23

325 ທ. ພຣະ ໄລເພັດ ວັນນະວົງ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລ້ື 31 ຕຸລາ 1993 ຖ່ຶນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແພງ ຊາວນາ ວັນນາ ຊາວນາ 7 3 6 5 21

326 ທ. ສ.ນ ແອນອ້ຍ ສີປັນຍາ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລ້ື 01 ທັນວາ 1998 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄວ ຊາວນາ ນວນ ຊາວນາ 7 5 7 6 25

327 ທ. ສ.ນ ອິນຖາ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ສົງວັດສັນຕິພາບ ລ້ື 15 ກໍລະກົດ 1996 ນາຈາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຮັກ ຊາວນາ ສີຫີຼ ຊາວນາ 8 6 8 6 28

328 ນ. ກອນມະນີ ອິນປັນຍາ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 13 ກັນຍາ 1998 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເປີງ ປະຊາຊົນ ນວນຕາ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

329 ນ. ກອງມາ ອາຍາກອນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 11 ມັງກອນ 1997 ຈອມຈັງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຂັນ ປະຊາຊົນ ລອຍ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

330 ທ. ໄກ່ ທະວີວັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 08 ກໍລະກົດ 1998 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ພະນັກງານ ແດງ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

331 ນ. ຄຳແພງ ປັນຍາສັກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 04 ເມສາ 1998 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ພະນັກງານ ຈ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 6 7 7 27

332 ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ວ້າ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 20 ກໍລະກົດ 1997 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄົວເນັງ ປະຊາຊົນ ໜໍ ປະຊາຊົນ 5 6 5 6 22

333 ທ. ຄຳໂກ້ ສີສະເກດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 07 ກັນຍາ 1995 ຈອມທອງ ຄຳ ຊຽງຂວາງ ບຸນຈັນ ປະຊາຊົນ ສອນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

334 ນ. ຈັນຫອມ ແກ້ວວັນດີ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 15 ກຸມພາ 1998 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕັນ ປະຊາຊົນ ຈັນທີ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

335 ນ. ຈັນຫອມ ດາວກຳ ເອີນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 15 ເມສາ 1996 ນາງ້ິວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ປະຊາຊົນ ວັນ ປະຊາຊົນ 5 5 3 5 18

336 ທ. ຈັນທາ ວິໄລລັດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 13 ມິຖຸນາ 1996 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລຸນ ປະຊາຊົນ ນິດ ປະຊາຊົນ 5 5 3 5 18

337 ນ. ສີຈັນ ວ້ື ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 17 ພຶດສະພາ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເລ້ົາວ້ື ປະຊາຊົນ ດີ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

338 ນ. ສົມໃຈ ໄຊຍະລາດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 07 ສິງຫາ 1995 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທອງ ພະນັກງານ ອຸ່ນຄຳ ປະຊາຊົນ 7 6 5 6 24

339 ນ. ສອນນະພາ ພັນທະວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1997 ນາ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ດວງຈັນ ພະນັກງານ ພອນມະນີ ພະນັກງານ 6 5 7 7 25

340 ນ. ສຸດຈະລິດ ເພັງສະຫວັດດີ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 30 ກັນຍາ 1999 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແພງ ປະຊາຊົນ ແປ້ງ ປະຊາຊົນ 7 3 6 7 23

341 ນ. ສຸກສະຫວັນ ສິງຫານຸວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນສະຫວັດ ພະນັກງານ ໄພມະນີ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

342 ນ. ສີມອນ ແກ້ວວົງສາ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 02 ຕຸລາ 1997 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລິດ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28

343 ນ. ສອນມະນີ ພັດທິລາດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1997 ຈອມຈັງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ປະຊາຊົນ ແວ່ນ ປະຊາຊົນ 6 5 8 6 25

344 ນ. ສົມໄຫວ ອິນທະສອນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 06 ພະຈິກ 1996 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທອງ ພະນັກງານ ແສງແກ້ວ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

345 ນ. ແສງເດືອນ ວັນນະສຸກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 10 ມິຖຸນາ 1996 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໜ່ໍ ປະຊາຊົນ ສຸກ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

346 ນ. ສົມຄິດ ມະນີພອນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 15 ກັນຍາ 1995 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ປະຊາຊົນ ໂນະ ປະຊາຊົນ 7 6 8 5 26

347 ທ. ແສງເພັດ ແກ້ວຄຳ ດີ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 22 ມັງກອນ 1996 ທ່າອູ້ຍ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ບຸນປັນ ປະຊາຊົນ ໜູຄຳ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

348 ທ. ສຸກສາຄອນ ພອນສະຫວັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 21 ມີນາ 1999 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ແສງພອນ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

349 ນ. ສັງວອນ ອ້ວນມະນີ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 18 ສິງຫາ 1998 ໜອງຄຳ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຄຳຜາຍ ພະນັກງານ ບົວພັນ ພະນັກງານ 7 7 7 5 26

350 ທ. ສີທອນ ສິນທະຈັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ປະຊາຊົນ ຈັນມະນີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28
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351 ທ. ສີສຸພັນ ມ້າວຕະບອງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 01 ມິຖຸນາ 1997 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄຊ ປະຊາຊົນ ຈັນທີ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

352 ທ. ສົມມິດ ສິດທິຍົມ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 12 ຕຸລາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອຸ່ນເຮືອນ ປະຊາຊົນ ຍົມ ປະຊາຊົນ 5 7 6 5 23

353 ນ. ດີ ວ້ື ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 01 ມັງກອນ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສັຍລີວ້ື ປະຊາຊົນ ຍົວ ປະຊາຊົນ 7 8 7 5 27

354 ນ. ດາວອນ ວົງພັນໄຊ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 19 ກໍລະກົດ 1998 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ປະຊາຊົນ ໝ້ັນ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

355 ທ. ດາວສະໝຸດ ປັນຍາສະຫວັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 12 ມີນາ 1997 ປຸງລຽນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໜານຂອງ ປະຊາຊົນ ກອງ ປະຊາຊົນ 5 7 7 8 27

356 ທ. ຕຸ້ຍ ວົງສັກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1998 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສີ ພະນັກງານ ຫ້ຼາຊ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 8 8 6 29

357 ທ. ຖາວອນ ຈິດຕະພັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 02 ມີນາ 1995 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງພູມີ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 8 7 5 27

358 ນ. ທັດທະວີ ໄຊຍະອິນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1998 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລີມ ປະຊາຊົນ ທູ ປະຊາຊົນ 6 7 8 6 27

359 ທ. ທອງແກ້ວ ຄຳສະຫວັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ຈີນຕີເບດ 13 ກັນຍາ 1996 ພູມອນ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ທິດຄຳ ດີ ປະຊາຊົນ ຊາ ປະຊາຊົນ 7 7 5 8 27

360 ທ. ທອງຄຳ ພຸດສຸວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 03 ກຸມພາ 1997 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ພັດ ປະຊາຊົນ ກາບແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 7 5 7 26

361 ທ. ທອງໄລ ແກ້ວອຸດອນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 29 ມີນາ 1996 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມ ປະຊາຊົນ ນາວ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

362 ນ. ນູນ່ີ ແສງຈັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 08 ມັງກອນ 1999 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ປະຊາຊົນ ສີພັນດອນ ປະຊາຊົນ 9 6 7 8 30

363 ນ. ເນີຍ ສຸລິຄູນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 09 ຕຸລາ 1997 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຄູນ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 6 5 6 6 23

364 ນ. ນິດດາ ໂຄທຳ ມາດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 15 ມິຖຸນາ 1994 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ອ່ອນແກ້ວ ປະຊາຊົນ ຈັນສະໄໜ ປະຊາຊົນ 8 5 7 6 26

365 ນ. ນ້ອຍ ຍອດມະນີ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 18 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນ ປະຊາຊົນ ຍິງ ປະຊາຊົນ 5 6 8 6 25

366 ນ. ນາລີຕ້າ ຮວງສະຫວັດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 02 ມີນາ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງມີ ປະຊາຊົນ ລາ ປະຊາຊົນ 7 5 7 7 26

367 ນ. ບົວທອງ ອຸໄລແສງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 06 ຕຸລາ 1995 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດສິທອງ ຄູສອນ ແດງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

368 ນ. ໄບທອງ ອິນທະວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 08 ກັນຍາ 1998 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ປະຊາຊົນ ອຳໄພ ປະຊາຊົນ 8 6 8 5 27

369 ນ. ບົວລະພາ ມະນີໄຊ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1997 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງຈັນ ປະຊາຊົນ ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

370 ນ. ບົວຈັນ ມະນີວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 05 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍລູ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົສາລີ ຊຽງແພງ ປະຊາຊົນ ເປ້ົາ ປະຊາຊົນ 6 5 8 7 26

371 ທ. ບຸນຄ້ຳ ອຸໄລແສງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 17 ກໍລະກົດ 1997 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທິດສິງທອງ ຄູສອນ ແດງ ປະຊາຊົນ 7 8 6 5 26

372 ທ. ບຸນມີ ວິໄລແສງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 10 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ປະຊາຊົນ ໄຜ ປະຊາຊົນ 6 5 5 5 21

373 ນ. ບົວວອນ ວິໄລສັກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 24 ກັນຍາ 1997 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ອສງ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

374 ນ. ປ້າ ຢ້າ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 15 ຕຸລາ 1997 ມົກກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລີຢາງ ປະຊາຊົນ ເສົາ ປະຊາຊົນ 7 6 5 5 23

375 ນ. ຝົນທອງ ເລືອງວັນໄຊ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 06 ເມສາ 1996 ຜ້ົງຊາຍ ຊຽງຄ້ໍ ຫົວພັນ ສົມພວງ ປະຊາຊົນ ຈ່ໍ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

376 ນ. ໄພວັນ ວິໄລຫົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 30 ກໍລະກົດ 1997 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ອິນ ປະຊາຊົນ ຄຳ ເສົາ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

377 ນ. ໄພວັນ ອິນທະວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 07 ມິຖຸນາ 1996 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນລື ປະຊາຊົນ ບຸນມີ ປະຊາຊົນ 7 7 6 7 27

378 ນ. ໄພມະນີ ພົງສະຫວັນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 20 ເມສາ 1996 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຜາຍ ປະຊາຊົນ ໄຊ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

379 ນ. ພວງມະໄລ ກັນສະນິດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 20 ມັງກອນ 1997 ນາແລ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນທິບ ປະຊາຊົນ ພັນ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27
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380 ນ. ມາລີ ເຍຍເລົາວ້າ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 11 ພະຈິກ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈູວ້າ ປະຊາຊົນ ຈ່ໍ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

381 ທ. ໄມ ອ່ອນຍະປ່ິນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 18 ເມສາ 1995 ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊຍົມ ປະຊາຊົນ ປຸ້ຍ ປະຊາຊົນ 5 4 4 5 18

382 ນ. ເຢັນ ສຸລິຍະວົງສາ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1996 ກົກໜານສານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕາ ປະຊາຊົນ ໄດ ປະຊາຊົນ 6 7 8 7 28

383 ນ. ໄລວັນ ສຸພິລາດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 28 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລັດ ປະຊາຊົນ ພິງ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

384 ທ. ລົງຕົວ ວ້າ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 24 ເມສາ 1996 ກ່ິວເຮ້ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊືຢີ ປະຊາຊົນ 0 0 7 5 5 6 23

385 ທ. ລັດ ອະທິແທນ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 07 ມິຖຸນາ 1996 ນ້ຳດ່ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແທນ ປະຊາຊົນ ຄຳນາງ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

386 ທ. ລຳແກ້ວ ສຸລິຮັກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1996 ຈອມຈັງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ປະຊາຊົນ ທີ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

387 ທ. ລີ ແກ້ວມະນີວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 07 ກັນຍາ 1996 ຫ້ວຍດູ່ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳແກ້ວ ປະຊາຊົນ ບົວເງີນ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

388 ນ. ວັນສອນ ວົງພະຈິດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1996 ພູວຽງ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ແລງ ປະຊາຊົນ ໂນນ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

389 ນ. ວອນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1994 ມົກລະວິນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ວີໄຊ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

390 ນ. ວິໄລພອນ ຄອນທະໄຊ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 26 ກັນຍາ 1996 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມຈິດ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 6 7 8 6 27

391 ນ. ວ້າ ທ້ໍ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 16 ທັນວາ 1995 ມົກກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົວກື ປະຊາຊົນ ຢົວ ປະຊາຊົນ 7 8 8 6 29

392 ທ. ວ້ືວ້າ ວ້າ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ມ້ົງ 29 ພະຈິກ 1996 ນາແສນຄຳ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊຈູ ປະຊາຊົນ ເອຍ ປະຊາຊົນ 7 5 5 6 23

393 ທ. ວົງເພັດ ສຸລິສັກ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳດ່ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງເຈີ ປະຊາຊົນ ຄຳນາງ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

394 ນ. ອຳໄພວອນ ບຸດທະລາ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ກຶມມຸ 03 ມັງກອນ 1998 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 5 5 5 22

395 ນ. ອຳໄພວັນ ປັຍາສິດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 01 ມັງກອນ 1996 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສຸກ ຄູສອນ ແສງແກ້ວ ປະຊາຊົນ 8 5 8 5 26

396 ນ. ອຳໄພ ແກ້ວມະນີວົງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ຈີນຕີເບດ 17 ກໍລະກົດ 1997 ບ່ໍມາງ ບຸນເໜືອ ຜ້ົງສາລີ 0 0 ໄຈ ປະຊາຊົນ 7 8 6 6 27

397 ທ. ໂອເລ້ ສັນນິວາດ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 19 ກໍລະກົດ 1998 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມຜິ ປະຊາຊົນ ພູວົງ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

398 ທ. ອ່ອນແກ້ວ ອິນຕາໄລ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 30 ກໍລະກົດ 1996 ນາປາໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພົມມາ ປະຊາຊົນ ໜ້ັນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 5 25

399 ນ. ຫ້ຼາ ບຸນລິສິງ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ຈີນຕີເບດ 06 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນສີ ຄູສອນ ບົວແກ້ວ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

400 ທ. ໜູແດງ ແສງປັນຍາ ມສ ຫ້ວຍຂຸມ ລາວລຸມ 23 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍຂຸມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຸມແພງ ປະຊາຊົນ ນວນຈັນ ປະຊາຊົນ 8 6 6 5 25

401 ນ. ກ້ີ ວັນນະສຸກ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1997 ນາຮ້ວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພົງ ຊາວນາ ແສງ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

402 ທ. ຄາມ ສອນວິໄລແພງ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1997 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງ ຊາວນາ ແຕ້ມ ຊາວນາ 7 5 8 5 25

403 ນ. ຈັນ ສຸລິນວນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1995 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ນວນ ຊາວນາ ຊູ ຊາວນາ 6 5 6 7 24

404 ນ. ແຈມ ໄຊຄຸດທະຫ້ຼາ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 11 ທັນວາ 1996 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຸດ ຊາວນາ ຫ້ຼາ ຊາວນາ 6 4 6 5 21

405 ທ. ຈ໋າຍ ຄຳ ພູວົງ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 15 ກໍລະກົດ 1996 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຸສຸກ ຊາວນາ ສີ ຊາວນາ 7 5 5 5 22

406 ນ. ສີໄພ ວົງຄາດ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 20 ກັນຍາ 1998 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອຸ່ນຄຳ ພ/ງ ສິງທອງ ພ/ງ 7 7 7 6 27

407 ນ. ສຸດາລິນ ຈິດຕະວົງ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 24 ສິງຫາ 1998 ໜອງໂຕກ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຈານແສງ ຊາວນາ ຈັນທີ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

408 ນ. ແສງເດືອນ ສີບຸນພາ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 04 ມີນາ 1997 ໂພນສະຫວັດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ຊາວນາ ສີ ຊາວນາ 7 6 6 6 25
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409 ນ. ສີເພັດ ສີສຸພາພອນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 25 ກໍລະກົດ 1996 ນາຮ້ວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 ຊາວນາ ເພັງ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

410 ທ. ສົມພອນ ໄຊຍະສອນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 02 ພະຈິກ 1996 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໜ້ັນ ພ/ງ ພັນ ຊາວນາ 5 7 8 5 25

411 ທ. ສົມດີ ແສງພະຄຸນ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 31 ສິງຫາ 1995 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລຸນ ຊາວນາ ລີ ຊາວນາ 6 3 5 5 19

412 ທ. ເສີດ ແກ້ວນະພັດ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 15 ກັນຍາ 1996 ວັງຍານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມສີ ປ/ຊ ແສງນ້ອຍ ປ/ຊ 6 4 8 5 23

413 ນ. ໄຊພອນ ອິນຊີ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 05 ມັງກອນ 1995 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊາວ ຊາວນາ ນິນ ຊາວນາ 7 3 4 5 19

414 ນ. ທິບພາວັນ ແສງບຸນອ້ວນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 27 ຕຸລາ 1996 ລາງລິງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ບຸນທີ ຊາວນາ ອ້ວນ ຊາວນາ 6 5 7 7 25

415 ທ. ແທນ ແສງມະນີ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1996 ໜອງເຕ້ົາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ຊາວນາ 0 ຊາວນາ 8 4 7 5 24

416 ທ. ທອງໄລ ດວງຄຳ ສຸກ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1996 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປ/ຊ ຫ້ຼາ ປ/ຊ 6 3 6 5 20

417 ທ. ທອງຄານ ວັນນະສຸກ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 06 ມີນາ 1993 ນາຮ້ວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 5 3 6 5 19

418 ນ. ນິດ ແສງມະນີ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 05 ມີນາ 1996 ຈາກຈັງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜົງ ຊ/ຮ ກອງ ຊ/ຮ 6 4 8 5 23

419 ນ. ນ່ໍເລ້ົາ ຈົວທໍເລ້ົາ ມຕ ນາຮ້ວງ ມ້ົງ 01 ມັງກອນ 1995 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົວຊໍ ປ/ຊ ເປ໊ຍ ປ/ຊ 5 3 6 5 19

420 ທ. ນ້ອຍ ອິນພະຈັນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1996 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຊ/ນ ປີນ ຊ/ນ 5 6 8 4 23

421 ທ. ບານໄຈ ອິນດາວົງ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 07 ພະຈິກ 1996 ນາມົນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ວອງ ຊ/ນ ແດງ ຊ/ນ 7 6 8 5 26

422 ນ. ປ້ອມ ສຸວັນນາ ມຕ ນາຮ້ວງ ລາວລຸ່ມ 02 ມັງກອນ 1996 ນາຮ້ວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈອມ ປ/ຊ ຈັນແສງ ປ/ຊ 8 4 7 6 25

423 ທ. ເພັດ ແສງອາລຸນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 04 ກັນຍາ 1996 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສງ ຊາວນາ ລຸນ ຊາວນາ 6 3 7 5 21

424 ທ. ເພັດສະໜອນ ສຸລິແກ້ວ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1995 ລາງລິງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ສຶບ ຊາວນາ ເກ່ງ ຊາວນາ 6 4 8 5 23

425 ທ. ລຸນ ສີວິໄລສອນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 08 ກໍລະກົດ 1996 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນ ຊາວນາ ສາ ຊາວນາ 5 4 7 6 22

426 ນ. ວອນແສງ ຮາຍຍິງ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1995 ວັງຍານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຮາຍ ຊ/ຮ ຍິງ ຊ/ຮ 5 5 7 5 22

427 ນ. ວຽງໄຊ ເທບທີວາ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1995 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນກັນ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

428 ນ. ອານຸສອນ ສີວົງຈັນ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 09 ທັນວາ 1995 ວັງຍານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມຈັນ ຊາວນາ ນັດ ຊາວນາ 8 5 7 5 25

429 ນ. ເອັກ ຕະນະວົງ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 25 ພະຈິກ 1995 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ ປານ ຊາວນາ 6 5 7 3 21

430 ນ. ເອ້ ສອນສະໄໜ ມຕ ນາຮ້ວງ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1995 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ ທອງ ຊາວນາ 7 4 7 5 23

431 ທ. ຄອງ ກຸນທະວີ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1997 ລະຮາງນ້ອຍ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ບຸນເກີ ຊາວນາ ແຂວງ ຊາວນາ 6 8 8 7 29

432 ທ. ເຄີນ ບຸນຄຳ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ທັນວາ 1994 ກາງ ຜາອຸດົມ ບ່ໍແກ້ວ ບຸນທອງ ຊາວນາ ສັນ ຊາວນາ 7 7 8 8 30

433 ທ. ຄຳ ປິນ ຈັນຕະກຸນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1988 ນາສ້າວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິໄລສອນ ພະນັກງານ ສຽນ ຊາວນາ 0 0 0 0 0

434 ນ. ຄຳມະນີ ສຸລິບຸນຄຸນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 09 ກຸມພາ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຸກ ຊາວນາ ຄູນ ຊາວນາ 8 7 8 6 29

435 ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ນາຮາວົງ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 08 ກຸມພາ 1998 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຫຼ ພະນັກງານ ເຢຍ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

436 ນ. ຈິດ ສິດທິເດດ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ຊາວນາ ຂວັນ ຊາວນາ 5 5 8 5 23

437 ທ. ຈົງ ເລ່ົາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 02 ກຸມພາ 1997 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈາເຈີເລົາ ຊາວນາ ເດຍ ຊາວນາ 6 6 8 7 27
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438 ທ. ຈົວຊົງ ເຈຍປໍ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 15 ມິຖຸນາ 1994 ແສນໄຊ ງາ ອຸດົມໄຊ ເຈຍຕູຊົງ ຊາວນາ ໃຈ ຊາວນາ 7 6 8 7 28

439 ທ. ຈົວຢ້າ ເຢຜົງໄນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 03 ສິງຫາ 1996 ຫັຼກ 44 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຜົງໄນຢ້າ ຊາວສວນ ປີ ຊາວສວນ 7 6 7 7 27

440 ນ. ໃຈທໍ ຈົງເຢຍ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 20 ກັນຍາ 1998 ພູສະຫວັນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈົງເຮີທໍ ຊາວນາ ລີ ຊາວນາ 7 6 8 7 28

441 ນ. ຈັນ ມະນີສີອຳພອນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 11 ຕຸລາ 1997 ພູເກີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ 0 0 ແທ ຊາວນາ 5 6 5 7 23

442 ທ. ຈັນສອນ ລັດສະໝີ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 14 ມີນາ 1996 ກອງຄຸ້ມ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ລາວ ປະຊາຊົນ ເມືອງ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

443 ນ. ຈັນທອງ ສຸກຂະເສີມ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 11 ມັງກອນ 1997 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເຄນ ຊາວນາ 6 6 7 6 25

444 ນ. ຈັນໄຊ ຈັນຕະກຸນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 28 ພຶດສະພາ 1998 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິໄລສອນ ພະນັກງານ ສຽນ ຊາວນາ 7 6 9 6 28

445 ນ. ສອນວິນາ ອຳພູສອນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1995 ຍະໂລ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ອຸນທາ ຊາວນາ ບົວພັນ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

446 ນ. ສິງທອງ ຮຸ່ງສະຫວັນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ລາວລຸ່ມ 20 ກຸມພາ 1998 ນາໃໝ່ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ຄຳ ຮຸ່ງ ຊາວນາ ແສງ ຊາວນາ 6 7 7 6 26

447 ທ. ສີຄຳແຮ ຈາເຊຍຊົງ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 02 ມິຖຸນາ 1994 ລາວລີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈາເຊຍຊົງ ຊາວສວນ ຢົວຢ້າ ຊາວສວນ 7 6 6 7 26

448 ທ. ສີຈັນ ເລົາເຊ່ຍເກົາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 16 ພະຈິກ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊເນັງ ຊາວນາ ສົວ ຊາວນາ 7 5 7 6 25

449 ທ. ສີນວນ ພັນນະໄຕ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 17 ກໍລະກົດ 1990 ແສນຈອດ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຊາວນາ ເຄີນ ຊາວນາ 7 5 6 7 25

450 ທ. ສຸລີ ພົມມະລີນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຊາວນາ ບຸນໄຫຼ ຄ້າຂາຍ 5 6 6 7 24

451 ນ. ສຸວິນາ ຢ້າ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 01 ມີນາ 1995 ຫັຼກ 44 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງຢ້າ ຊາວນາ ວັນແປງ ຊາວນາ 7 5 5 7 24

452 ທ. ສົມສຽດ ບຸນປະດິດ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ລ້ື 17 ມີນາ 1996 ປຸງລຽນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໜານຫຼາ ຊາວນາ ທີບ ຊາວນາ 5 5 3 6 19

453 ທ. ສົມໝາຍ ຂາວຫ້ຼາອຸດົມ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 11 ທັນວາ 1995 ມົກລະຫ່າງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຂາວ ປະຊາຊົນ ຄູນ ປະຊາຊົນ 6 4 6 6 22

454 ທ. ຊືລີ ຈົງຮືລີ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 11 ທັນວາ 1996 ຈົງຈິລີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ຈົງຮືລີ ຊາວສວນ ເກຍຮື ຊາວສວນ 7 5 6 7 25

455 ທ. ໄຊພອນ ໄຊຍະວົງ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1993 ນ້ຳແພງໃຫຍ່ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ 0 0 0 0 5 5 3 7 20

456 ທ. ໄຊພອນ ໄຊຄຳ ເຜີຍ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 10 ມັງກອນ 1997 ດອນງ້ີວ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ໄຊ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

457 ທ. ຕົງ ເນັງມົວ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 05 ມັງກອນ 1994 ຫ້ວຍແພນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເກຍ ຊາວສວນ 7 3 6 6 22

458 ທ. ທອງຈັນ ເຍຍຊົງຮື ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 09 ກຸມພາ 1995 ຫັຼກ 44 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຍຍຊົງຮື ຊາວນາ ໃດ້ ຊາວໄຮ 7 6 5 5 23

459 ທ. ທອງໄຊ ຄອນລິເດດ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1994 ຫົວນ້ຳບາກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ຊາວນາ ແດງ ຊາວນາ 6 6 7 5 24

460 ນ. ນວນ ມະນີສີອຳພອນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1999 ພູເກີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ 0 0 ແທ ຊາວນາ 5 7 4 6 22

461 ນ. ນາງ ຈິນຕະນາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1997 ເຕິນໂລະລົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຈົງ ຊາວນາ 0 0 5 6 7 5 23

462 ທ. ບຸນສີ ຄຸດໂຈະຖຳ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 08 ມິຖຸນາ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ຊາວນາ ແກ້ວ ຊາວນາ 6 5 5 6 22

463 ທ. ບຸນຊູ ສີບຸນຮຽມ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1996 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຊາວນາ ນາງ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

464 ທ. ບຸນແຕ້ມ ຄຸນສະຫງວນ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 07 ກຸມພາ 1999 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ຊາວນາ ເສີມ ຊາວນາ 5 6 5 6 22

465 ທ. ເຜີຍ ທະວິໄຊ້ສົມສຸກ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1997 ປາກນົວ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ສະແຫວງ ຊາວນາ ຈັນສະໄໝ ຊາວນາ 5 5 8 3 21

466 ທ. ພອນໄຊ ສີວິໄລ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1998 ລາດຊ້າງ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງເພັັດ ຊາວນາ ລຸນ ຊາວນາ 6 7 8 6 27
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467 ນ. ແພງ ສາລິກາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1998 ຫັຼກ 32 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງສິມມາ ຊາວນາ ບົວ ຊາວນາ 5 5 8 6 24

468 ນ. ມອນ ລາມະນີ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1998 ຫັຼກ 44 ຫຼາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຫ້ຼາ ຊາວນາ 5 5 6 6 22

469 ທ. ເຢວ້າ ວ້າ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 10 ທັນວາ 1995 ລາວວ້າ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊົວລີວ້າ ຊາວນາ ເຈ້ຍ ຊາວນາ 7 6 3 6 22

470 ນ. ລິຕາ ວັນນິພີວ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 20 ພະຈິກ 1996 ລາວລີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມພັນ ຊາວນາ ທອຍ ຊາວນາ 5 6 5 5 21

471 ທ. ລຽນປະສິດ ສຸລິປັນຍາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1997 ຕອນຈົງ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ລາຍ ປະຊາຊົນ ປານ ປະຊາຊົນ 5 6 7 4 22

472 ທ. ວົງປະເສີດ ເຢແສງມາ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 05 ກັນຍາ 1995 ຫັຼກ 50 ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ເຊຍປໍ ຊາວສວນ 0 0 7 6 5 6 24

473 ນ. ໝີນ້ອຍ ກິດຕິສັກ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1997 ມົກແພກ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ສິງ ຊາວນາ ໄລ ຊາວນາ 5 7 7 4 23

474 ນ. ເອີດ ໄຊຍະທຳ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1997 ຫົວນ້ຳບາກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີວັນ ຊາວນາ ທີ ຊາວນາ 6 7 7 6 26

475 ທ. ເຮີປໍ ລີ ມສ ຫົວນ້ຳງາ ມ້ົງ 15 ພະຈິກ 1996 ຫັຼກ 44 ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຢຍລີ ຊາວນາ ເຢັງ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

01 ທ. ຄຳ ດີ ລາສະຈັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1997 ຕົງຈະລິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລວນ ປະຊາຊົນ ແຈມ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

02 ທ. ຄຳແກ້ວ ຕຸ້ຍມະນີໂຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ຕາງຈິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ນວນ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

03 ນ. ຄາມ ລາປະເສີດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 02 ສິງຫາ 1995 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລາ ປະຊາຊົນ ເສີມ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

04 ທ. ຄຳແພງ ແສງຍະສິດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 15 ເມສາ 1994 ນາງາມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂກມ ປະຊາຊົນ ມີນ ປະຊາຊົນ 7 5 5 6 23

05 ນ. ຄຳ ໄຊຍະສອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 23 ກໍລະກົດ 1997 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳສາ ປະຊາຊົນ ໂຍມ ປະຊາຊົນ 6 4 6 6 22

06 ນ. ຄຳ ແດນຮັກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ກໍລະກົດ 1994 ກອນແກ່ນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແດນ ປະຊາຊົນ ເຄີມ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20

07 ທ. ງາ ບຸນພະຈັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1995 ລາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 6 4 5 6 21

08 ທ. ງວນ ກິດຕິວົງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 17 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳພາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈີງ ປະຊາຊົນ ອູນ ປະຊາຊົນ 6 5 8 6 25

09 ນ. ຈ່ອຍ ຈັນປະສຸກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ມີນາ 1997 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສືອງ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

10 ນ. ຈັນເພັງ ຈັນສະຫຼາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳແຫງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ປະຊາຊົນ ລົງ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

11 ທ. ຈິດ ຄອນທະລີໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1999 ຕະອ່ືງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແຂກ ປະຊາຊົນ ເສືອງ ປະຊາຊົນ 7 8 5 5 25

12 ນ. ຈັນຫອມ ພັນມະນີ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ມີນາ 1995 ຫອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ປະຊາຊົນ ເຟືອງ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

13 ທ. ສີພອນ ຕຽງສະຫວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1998 ນ້ຳປຼະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທຽນ ປະຊາຊົນ ພາຍ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

14 ທ. ສຸກ ພອນສະຫວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1996 ຕົງປຼາງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ປະຊາຊົນ ນີມ ປະຊາຊົນ 6 7 8 6 27

15 ທ. ສີເມືອງ ສີສົມໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 18 ທັນວາ 1996 ມົກມວກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈືນ ປະຊາຊົນ ເມົາ ປະຊາຊົນ 5 7 5 6 23

16 ທ. ສີຈັນ ຄັນທິລາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 19 ພຶດສະພາ 1996 ສະໂຄຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເບີດ ປະຊາຊົນ ເຈີນ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

17 ທ. ສົມພອນ ໄຊຊະເຢີມ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1995 ນາງາມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສືອງ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 6 6 6 9 27

18 ນ. ແສງຫອມ ປອງມີໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1996 ມົກມວກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເປງ ປະຊາຊົນ ສິງ ປະຊາຊົນ 6 6 6 5 23

19 ນ. ແສງມີ ພົງສະຫວັດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 22 ມິຖຸນາ 1996 ມອນເໜືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມແພງ ປະຊາຊົນ ຄຳ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

20 ທ. ສີວັນ ຈັນທະວົງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ຕຸລາ 1996 ມົກຄະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ຈີນ ປະຊາຊົນ 5 6 7 8 26
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21 ທ. ສຸເກີ ໄຊພາສຸກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ແກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຍາມ ( ຕ ) ປະຊາຊົນ ໂຍມ ( ຕ ) ປະຊາຊົນ 7 7 6 7 27

22 ນ. ສຶມ ອອນນີໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 11 ກໍລະກົດ 1998 ເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ອອນ ປະຊາຊົນ ເສີມ ປະຊາຊົນ 6 6 8 6 26

23 ນ. ແສງ ຄອນທະມິດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 24 ເມສາ 1997 ນ້ຳບໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງນານ ປະຊາຊົນ ວັນ ປະຊາຊົນ 6 6 8 5 25

24 ທ. ສໍ ອິນທະວົງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 20 ມີນາ 1997 ນ້ຳຕີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ ປິນ ປະຊາຊົນ 5 6 6 5 22

25 ນ. ດາວອນ ວິໄລທອງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 16 ກໍລະກົດ 1996 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ປະຊາຊົນ ເຈີ ປະຊາຊົນ 5 6 5 7 23

26 ທ. ດາລິ ຈັນທະລາ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຈີ ປະຊາຊົນ ທາ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

27 ນ. ໄທ ສີສຸພັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1996 ເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສ້າງ ປະຊາຊົນ ເຄນ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

28 ນ. ໂທຍ ສີປະເສີດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 09 ມິຖຸນາ 1998 ແປນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີ ປະຊາຊົນ ໄຄວ່ ປະຊາຊົນ 5 7 8 5 25

29 ທ. ທາຍ ຂັນຕິສຸກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 22 ທັນວາ 1996 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຂຽວ ປະຊາຊົນ ເສນ ປະຊາຊົນ 6 7 8 8 29

30 ທ. ທອງ ແສງສຸລິດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1997 ຈອມອອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ປະຊາຊົນ ມົດ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

31 ທ. ທອງ ແກ້ວພະຈັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 10 ກໍລະກົດ 1996 ມົກຄະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈູນ ປະຊາຊົນ ມູນ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

32 ທ. ທອງວັນ ເສີລີຈິດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ກໍລະກົດ 1995 ຕາງຈິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນທາດ ປະຊາຊົນ ແກວ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

33 ທ. ນຶກ ສຸປັນຍາ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 20 ພະຈິກ 1996 ນ້ຳແຫງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຍາ ປະຊາຊົນ ສຽນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

34 ທ. ນິດ ຍົດວິນະວົງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 07 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳພາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຍີ ປະຊາຊົນ ເນືອມ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

35 ນ. ນີມ ສີສະຫວາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ເມສາ 1997 ແກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີ ປະຊາຊົນ ເຊືອງ ປະຊາຊົນ 5 7 8 6 26

36 ນ. ນີມ ທິບໄພຫວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1995 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພົນ ປະຊາຊົນ ວຽງ ປະຊາຊົນ 6 7 6 6 25

37 ທ. ນຽມ ພອນວິໄລ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 30 ກັນຍາ 1996 ມົກຄະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນ ປະຊາຊົນ ແດງ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

38 ນ. ບົວໄຂ ພອນມີໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 29 ມີນາ 1997 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ປະຊາຊົນ ງາ ປະຊາຊົນ 5 6 6 5 22

39 ທ. ບູນເລີດ ເສັດສາມາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 08 ທັນວາ 1997 ຕະອ່ືງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ປະຊາຊົນ ເນີມ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

40 ທ. ບຸນຮຽມ ໄຊສະຫວາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 18 ກຸມພາ 1998 ເມືອງໂຣງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊງອນ ປະຊາຊົນ ເຣນ ປະຊາຊົນ 6 7 7 6 26

41 ທ. ບຸນທັນ ມີສົມທອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳປຼະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຊືນ ປະຊາຊົນ ມີນ ປະຊາຊົນ 5 6 6 7 24

42 ທ. ບຸນມີ ໄຊສຸວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳແຫງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ໄທ ປະຊາຊົນ 5 6 6 5 22

43 ທ. ບຸນນຽມ ສົມປະເສີດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1995 ນ້ຳປຼະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ມືນ ປະຊາຊົນ ເຫງ ປະຊາຊົນ 6 7 6 6 25

44 ທ. ບຸນເສີນ ສຸພະວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 22 ມິຖຸນາ 1996 ນາອ້ອມ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເພືອງ ປະຊາຊົນ ມົດ ປະຊາຊົນ 6 7 7 5 25

45 ທ. ບຸນທອນ ທະລີີໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1996 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເທີມ ປະຊາຊົນ ຊີ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

46 ທ. ເປດ ຫວງຄຳໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1997 ຫອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງດີ ປະຊາຊົນ ເຄວນ ປະຊາຊົນ 5 7 7 8 27

47 ທ. ແປງ ຄຳ ວິໄລ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 21 ກໍລະກົດ 1998 ແປນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປະຊາຊົນ ທອງ ປະຊາຊົນ 5 6 5 8 24

48 ທ. ພອນສັກ ສຽງພະຈິກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 03 ພະຈິກ 1995 ຕາງຈິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຽງ ປະຊາຊົນ ຈີນ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

49 ທ. ເພັດ ສຸລິນທອງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 16 ພະຈິກ 1997 ມົກກຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ລົງ ປະຊາຊົນ ເສາະ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20
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50 ທ. ພອນໄຊ ໄຊຍະຫວ່າງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 03 ຕຸລາ 1997 ພູຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເທືອນ ປະຊາຊົນ ກອງສີ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

51 ນ. ແພງ ສົມສະໜິດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1996 ແກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສົມ ປະຊາຊົນ ເນີຍ ປະຊາຊົນ 7 5 7 5 24

52 ນ. ເພັດ ດວງສະໝອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 30 ມີນາ 1997 ນ້ຳຕີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສືມ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

53 ທ. ພຸດ ສີສະຫວາດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 12 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ງວນ ປະຊາຊົນ ເຈີ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

54 ນ. ພຽນ ສະຫຼວງໄຊ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1997 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງຜັດ ( ຕ ) ປະຊາຊົນ ເຜີຍ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

55 ທ. ເລ່ືອນ ເພັດສະຫວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 24 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳຕູດ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕັນ ປະຊາຊົນ ເຣ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

56 ນ. ລຸນ ອິນທິປັນຍາ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳຕີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບິນ ປະຊາຊົນ ເສີນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

57 ທ. ລັດ ທອງພະຈັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 16 ທັນວາ 1996 ມົກມວກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງ ປະຊາຊົນ ຈໍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

58 ທ. ເວີນ ຈັນທະລີ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 01 ເມສາ 1996 ນ້ຳຕີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຈີ ປະຊາຊົນ ຣີ ປະຊາຊົນ 5 6 6 7 24

59 ທ. ວັນ ຈັນສະໝອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 01 ຕຸລາ 1996 ມົກມວກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບັນ ປະຊາຊົນ ເພີຍ ປະຊາຊົນ 7 5 8 6 26

60 ທ. ວິໄຊ ວິໄລຄຳ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 09 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳຕີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄືນ ປະຊາຊົນ ແປງຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 6 7 6 5 24

61 ນ. ວັນຄຳ ເຊີຍປະເສີດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1997 ເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຊີຍ ປະຊາຊົນ ໂສຍ ປະຊາຊົນ 6 7 7 7 27

62 ທ. ວົງສັກ ສີສົງຄາມ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 12 ຕຸລາ 1995 ຫອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສອນ ປະຊາຊົນ ຣຼອດ ປະຊາຊົນ 6 5 8 6 25

63 ນ. ໄວ ສີອຸດົມ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1998 ແກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີ ປະຊາຊົນ ສືມ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

64 ນ. ວອງ ວິລະຈັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 12 ກຸມພາ 1998 ທ່າສະເລືອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແວນ ປະຊາຊົນ ຈອຍ ປະຊາຊົນ 7 6 6 8 27

65 ນ. ວອນ ຈັນປະເສີດ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳແຫງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເວີນ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 6 8 5 5 24

66 ທ. ວົງໄຊ ສົມສຸກ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 11 ທັນວາ 1996 ມົກຄະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ( ຕ ) ປະຊາຊົນ ຍອງ ປະຊາຊົນ 6 6 5 5 22

67 ນ. ອ່ອນໄຊ ຕຸ້ຍມະນີສອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 19 ພຶດສະພາ 1997 ຫອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕຸ້ຍ ປະຊາຊົນ ( ຕ ) ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

68 ນ. ອ້ົວ ສີອຳພອນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1996 ສະລວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂຢນ ປະຊາຊົນ ອູນ ປະຊາຊົນ 6 7 7 5 25

69 ນ. ເອກ ດອນສະຫວັນ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 24 ມິຖຸນາ 1997 ນ້ຳຈອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດີ ປະຊາຊົນ ສີນ ປະຊາຊົນ 8 5 6 5 24

70 ທ. ອ່ອນສຸກ ແດງວິໄລ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ຈອມອອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ປັນ ປະຊາຊົນ ແດງ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

71 ທ. ຮັກ ສີສະຫວ່າງ ມສ ນ້ຳແຫງ ກຶມມຸ 16 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳມາວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີ ປະຊາຊົນ ຟາງ ປະຊາຊົນ 5 4 8 6 23

72 ທ. ຄຳ ຈັນ ແກ້ວວິໄຊ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1996 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສຽນ ເຮັດໄຮ່ ແກ້ວ ເຮັດໄຮ່ 6 6 7 6 25

73 ທ. ຄຳແກ້ວ ແສງສັກດາ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1996 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຮຽງ ເຮັດໄຮ່ 7 4 7 7 25

74 ທ. ຄົມ ສຸລິຮັກ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1996 ຕົງຈະລີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕັງ ເຮັດໄຮ່ ສັກ ເຮັດໄຮ່ 5 4 6 5 20

75 ທ. ຄຳພອນ ແສງມີໄຊ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 25 ມິຖຸນາ 1995 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ພະນັກງານ ຄຸ້ມ ເຮັດໄຮ່ 6 4 6 5 21

76 ນ. ຄອມ ວິໄລສັກ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 01 ທັນວາ 1996 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັດ ເຮັດໄຮ່ ເສີມ ເຮັດໄຮ່ 6 6 7 6 25

77 ນ. ແຄງ ກັນຍານິອອນ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 02 ກຸມພາ 1998 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ກາຍ ເຮັດໄຮ່ ໂຢນ ເຮັດໄຮ່ 7 6 6 5 24

78 ທ. ສຸວັນທອງ ໄຊຍະພິມ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1995 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສີ ເຮັດໄຮ່ ຕຽວ ເຮັດໄຮ່ 7 5 6 7 25
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79 ທ. ສົມສັກ ສິນລະຄອນ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 30 ພະຈິກ 1997 ນາຫວານນ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ພະນັກງານ ເພັດສະໝອນ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

80 ທ. ສົມຈັນ ດີສະຫວັດ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 01 ມິຖຸນາ 1993 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ດີ ເຮັດໄຮ່ ເນມ ເຮັດໄຮ່ 6 5 5 5 21

81 ທ. ສາຍພອນ ພົມມະຈັນ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 13 ເມສາ 1994 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວິໄລ ເຮັດໄຮ່ ໂຢນ ເຮັດໄຮ່ 5 6 7 8 26

82 ທ. ສຸວັນໄຊ ສິວິໄລ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 10 ເມສາ 1995 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສີ ເຮັດໄຮ່ ນີນ ເຮັດໄຮ່ 5 4 6 7 22

83 ທ. ແສງເພັດ ພອນມະນີ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 21 ພຶດສະພາ 1997 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ພອນ ເຮັດໄຮ່ ເສາະ ເຮັດໄຮ່ 5 6 6 8 25

84 ທ. ສີວັນ ສິດມີໄຊ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 16 ກໍລະກົດ 1995 ຈອມແສນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນວນ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 7 23

85 ທ. ດົມວິໄລ ວິໄລຄຳ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1994 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແສນ ເຮັດໄຮ່ ແຄມ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 8 24

86 ທ. ທອງແກ້ວ ກຸລາຄຳ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1994 ທຸຕີງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ແກນ ເຮັດໄຮ່ ຄຳ ເຮັດໄຮ່ 5 5 3 5 18

87 ທ. ທອງວິນ ປັນຍາສັກ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1993 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຫຽນ ເຮັດໄຮ່ ຮັກ ເຮັດໄຮ່ 5 5 8 5 23

88 ທ. ທອງຄານ ອິນທະລັງສີ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 12 ພະຈິກ 1993 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເຕືອມ ເຮັດໄຮ່ ອູຍ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 9 25

89 ທ. ທອງຈັນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 01 ຕຸລາ 1995 ສະຄານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ເສີດ ເຮັດໄຮ່ ໂທຍ ເຮັດໄຮ່ 5 6 3 5 19

90 ທ. ບຸນ ລາດມະນີ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 18 ມັງກອນ 1993 ເພີນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ເຮັດໄຮ່ ສອນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 6 5 23

91 ທ. ພຽນ ສີສະຫວາດ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 02 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນລຽນ ພະນັກງານ ເທມ ເຮັດໄຮ່ 5 7 7 5 24

92 ທ. ພອນສະຫວັນ ຈັນທະສອນ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 15 ເມສາ 1997 ນ້ຳປະ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ເຮັດໄຮ່ ແຕນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 5 5 22

93 ທ. ພັນທອງ ປັນຍາຊືນ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 20 ຕຸລາ 1993 ສະຄານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊືນ ເຮັດໄຮ່ ລອດ ເຮັດໄຮ່ 5 6 6 5 22

94 ນ. ແພງສອນ ຄຳພູວົງ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1993 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຽງ ເຮັດໄຮ່ ເຄີວຍ ເຮັດໄຮ່ 5 7 6 5 23

95 ທ. ເລົາ ອິນທະນີ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1997 ພູຕອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເອງ ເຮັດໄຮ່ ນາມ ເຮັດໄຮ່ 5 6 7 5 23

96 ທ. ວົງສອນ ຄົມຟອງສາ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1996 ຈອມແສນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທາດ ເຮັດໄຮ່ ເນີມ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 6 22

97 ທ. ວົງສິດ ສີປະເສີດ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1994 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ສາງ ເຮັດໄຮ່ ທອນ ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 5 23

98 ທ. ວັນເພັງ ທອງມີໄຊ ມສ ຕາງກົກ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1995 ຈອມແສນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕຽງ ເຮັດໄຮ່ ເທີຍ ເຮັດໄຮ່ 5 7 5 5 22
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ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ
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ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ
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ໄດ້ສົມບູນ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ
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ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ອະນຸໂລມ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ

ໄດ້ສົມບູນ



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ນ. ແກ້ວສີ ສຸດທິດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1998 ແຟນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ສີ ຊາວນາ ນ. ທອນ ຊາວນາ 7 7 8 8 30

002 ນ. ກິນນາລອນ ສຸລິຍະທຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 03 ເມສາ 1998 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄພ ຊາວນາ ນ. ໃສ ຊາວນາ 5 6 8 5 24

003 ທ. ເຂັມພອນ ອາມາ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 13 ມັງກອນ 1998 ພູສະຖີ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາໂດ ຊາວໄຮ່ ນ. ມີເພີ ຊາວໄຮ່ 7 6 8 6 27

004 ທ. ເຂັມ ອ່ອນສະຫວັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ພຶດສະພາ 1997 ຈາກແປຼະ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດຳ ຊາວໄຮ່ ນ. ອ່ອນ ຊາວໄຮ່ 5 5 6 6 22

005 ນ. ຂຸນທອງ ທອງວິສອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 20 ມີນາ 1999 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແພງ ທອງວິຊາວນາ ນ. ເພັດ ຊາວນາ 5 5 8 6 24

006 ທ. ຄຳຜາຍ ບົວລະພາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 08 ມິຖຸນາ 1996 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ລີພອນ ສຸລິວັຊາວນາ ນ. ແບງ ບົວລ ຊາວນາ 6 5 8 6 25

007 ທ. ຄຳໝໍ ສີສົມສັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1997 ຕາດມ່ວນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສັກ (ຕ) 0 ນ. ຮັກ ຊາວນາ 6 4 7 6 23

008 ທ. ຄຳ ເງິນ ພອນດາລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ກໍລະກົດ 1998 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ພົດ ຄ້າຂາຍ ນ. ເດວ ຄ້າຂາຍ 5 5 8 6 24

009 ທ. ຄຳໄຊ ແສງອ່ອນແກ້ວ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ກໍລະກົດ 1997 ຕ່າງເງີຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມທອງ ຊາວນາ ນ. ອ່ອນ ຊາວນາ 5 6 8 6 25

010 ທ. ຄຳ ລຸນ ພັນທະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 06 ເມສາ 1997 ຫາດນິກ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ພັນ ຊາວນາ ນ. ແອນ ຊາວນາ 5 5 8 6 24

011 ທ. ຄຳ ພູ ປັນຍາສັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1997 ນາຄອຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນລື ຄ້າຂາຍ ນ. ສີ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 5 23

012 ທ. ຄຳ ເຟ່ືອນ ແກ້ວຈິນດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 24 ພຶດສະພາ 1999 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມບັດ ຈິນ ພະນັກງານ ນ. ອ່ິນ ແສງທຸພະນັກງານ 8 7 8 8 31

013 ທ. ຄອນທິບ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 17 ພຶດສະພາ 1998 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດອນ ອິນທ ຊາວນາ ນ. ອຸດ ອິນທະຊົາວນາ 9 7 5 6 27

014 ນ. ຄອນມະນີ ລັດຕະວະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 21 ມັງກອນ 1998 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳລາງ ລັດຕພະນັກງານ ນ. ບົວວອນ ໄພະນັກງານ 8 5 8 7 28

015 ນ. ຄຳ ໝ້ັນ ອໍລະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 28 ກໍລະກົດ 1999 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ສົມຈັນ ພະນັກງານ ນ. ເນາະ ຊາວນາ 8 7 8 6 29

016 ນ. ຄຳ ເສົາ ຄຳນະຄອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 27 ກັນຍາ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເຈີ ພ/ງບຳນານ ນ. ຂຽວ ຊາວໄຮ່ 8 6 7 5 26

017 ທ. ຄຳຟອງ ມະໂນລັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 24 ມັງກອນ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນທອງ ມະຊາວສວນ ນ. ຕ໋ອມ ສຸດທິຊາວສວນ 8 5 7 5 25

018 ທ. ຄຳ ຈັນ ມະນີສອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ພຶດສະພາ 1995 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ມູນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຈີນ ຊາວໄຮ່ 6 6 8 5 25

019 ນ. ຄູນ ສິດທິດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1997 ຕະໂລະລົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງ ຊາວໄຮ່ ນ. ດວງ ຊາວໄຮ່ 8 6 6 6 26

020 ທ. ຄູນ ສຸລິດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1995 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ຊາວໄຮ່ ນ. ດວງ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 6 24

021 ນ. ຈັນ ອິນທະສອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍທອງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງສີ ຊາວໄຮ່ ນ. ສອນ ຊາວໄຮ່ 7 5 8 5 25

022 ນ. ຈັນສີ ສຸລິສິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 28 ສິງຫາ 1997 ຫາດແອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ (ຕ) 0 ນ. ແສງທອງ ຊາວໄຮ່ 5 5 8 5 23

023 ທ. ຈັນດາ ອາຢຸ້ຍ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 10 ພຶດສະພາ 1995 ພູສະຖີ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ທ. ອາໂສ ຊາວໄຮ່ ນ. ມີຊູ່ ຊາວໄຮ່ 8 5 8 6 27

024 ທ. ຈັນສີ ຫົງສະຫວັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 28 ກໍລະກົດ 1995 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສູນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຮັກ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 5 24

025 ນ. ຈັບ ສຸລິໄຊ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ສິງຫາ 1999 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຮັກ ສີວົງນາຍຊ່າງ ນ. ທອງ ສຸລິໄ ຊາວນາ 5 4 6 4 19

026 ນ. ຈັນດາ ຈະເລີນສຸກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 20 ມິຖຸນາ 1998 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັນ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງໝອນ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 6 25

ຄະແນນສອບເສັງຈົບຊ້ັນ ມ7 ສົກຮຽນ  2015 - 2016  (ເມືອງຫຼາ)
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027 ນ. ຈັນສີ ຈັນທະຈອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 13 ເມສາ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັດ ຊາວນາ ນ. ຈອຍ ຊາວນາ 5 5 8 5 23

028 ນ. ສອນເພັດ ສຸມາລີຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍອ້ໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງ ຊາວໄຮ່ 6 5 5 6 22

029 ທ. ສັນຕິ ຄັນທະບູລີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 11 ມັງກອນ 1999 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳປານ ຄັນ ພະນັກງານ ນ. ເບີຍຈິດ ຄັ ຄ້າຂາຍ 5 6 7 5 23

030 ນ. ສຸກສີດາ ແສງມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 09 ສິງຫາ 1998 ຫ້ວຍແພ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງໄຊ ແສຊາວໄຮ່ ນ. ນວນ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

031 ນ. ແສງເພັດ ມີສໍ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 18 ກຸມພາ 1995 ອາຄັງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາໂນ ຊາວໄຮ່ ນ. ອີເຕີ(ຕ) 0 6 5 6 5 22

032 ນ. ເສົາ ອຳພອນສັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 29 ພະຈິກ 1997 ຫ້ວຍແພ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແພງທອງ ພະນັກງານ ນ. ແດງ ມະໂນຊາວສວນ 5 3 3 4 15

033 ທ. ສົມໝາຍ ສໍອຸດົມ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 20 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍຈາຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນໄທ ຊາວໄຮ່ ນ. ໄໝ ຊາວໄຮ່ 5 6 8 5 24

034 ນ. ສົມເພັດ ຕິມສຸດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ພະຈິກ 1996 ລາງລີງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດີ ຊາວໄຮ່ ນ. ຕານ ຊາວໄຮ່ 6 7 8 5 26

035 ນ. ສີພຸດ ສອນທະລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 28 ສິງຫາ 1997 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກ ສອນທ ນາຍຊ່າງ ນ. ວອນ ສອນຊາວສວນ 5 6 8 6 25

036 ນ. ສະໄບທອງ ສູນອຳພັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 27 ມີນາ 1999 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທິດ ທອງສີ (ຕ)0 ນ. ໃສ ຊາວນາ 8 5 8 6 27

037 ທ. ສົມສະນິດ ໄຊສົງຄາມ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ທັນວາ 1995 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນມີ ພະນັກງານ ນ. ນວນຈັນ ພະນັກງານ 5 4 7 6 22

038 ທ. ສົມນິດ ໄຊຍະຫົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍແພ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຮິດ ຊາວໄຮ່ 5 4 8 4 21

039 ນ. ສີໄຫວ ພອນມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ກັນຍາ 1996 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳພອນ ຊາວນາ ນ. ແປງ ຊາວນາ 5 7 8 6 26

040 ນ. ສີອຳໄພ ພອນມາລີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ມັງກອນ 1998 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລີພອນ ຈັນທຊາວໄຮ່ ນ. ພອນ ແສງ ຊຼາວໄຮ່ 6 6 8 5 25

041 ທ. ສີພອນ ແກ້ວມະໂນທຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ຕຸລາ 1996 ປາກກໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສິງ ຊາວໄຮ່ ນ. ດີ ຊາວໄຮ່ 5 7 5 4 21

042 ທ. ສົມພອນ ອ່ອນມະນີລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຫ້ຼາໄມ່ ຊາວໄຮ່ ນ. ດີ ຊາວໄຮ່ 5 6 7 7 25

043 ນ. ແສງຄຳ ສຸລິຫານ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ສິງຫາ 1997 ຕາງເງີຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເກງ (ຕ 0 ນ. ເຫີນ ຊາວນາ 5 6 8 7 26

044 ທ. ສີຊົມພູ ປັນຍາສິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 06 ມັງກອນ 1997 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລຸນ ຊາວນາ ນ. ແສງ ຊາວນາ 5 5 8 7 25

045 ທ. ສົມລິດ ສຸດີພອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 09 ມິຖຸນາ 1996 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳສາງ ຊາວໄຮ່ ນ. ສີ ຊາວໄຮ່ 5 5 8 6 24

046 ນ. ສຸພິນ ແກ່ນປັນຍາ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 16 ກຸມພາ 1998 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວົງເພັດ ຄ້າຂາຍ ນ. ຊ່ອນ ຄ້າຂາຍ 6 8 9 6 29

047 ທ. ສຸວັນ ແກ້ວມະໂນທຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 17 ທັນວາ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສີ ແກ້ວ ພະນັກງານ ນ. ໄຊ ພະນັກງານ 6 5 5 6 22

048 ນ. ສົມລີ ແກ້ວນະຄອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 14 ກັນຍາ 1997 ມົກໂຮງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ ນ. ແກ້ວ ຊາວນາ 5 3 5 7 20

049 ທ. ສີສຸພັນ ຫົງທອງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 14 ມັງກອນ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງ ຊາວນາ ນ. ຫ້ຼາ ຊາວນາ 5 7 7 6 25

050 ທ. ສົມນຶກ ຈັນທະພົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 01 ມັງກອນ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ແກນຈັນ (0 ນ. ແພງ ຊາວນາ 5 3 6 7 21

051 ທ. ສີປະເສີດ ວິໄລຄຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1997 ໂພນສະຫວັດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຂາວ ຊາວນາ ນ. ຄຳ ຊາວນາ 5 3 7 6 21

052 ທ. ສົມໝອນ ເພັດສະໝອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 22 ເມສາ 1999 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສືບ ເພັດສະ ພະນັກງານ ນ. ອ່ອນສີ ຄ້າຂາຍ 5 6 7 8 26

053 ນ. ສົມເພັດ ສິດກັນຍາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 28 ກຸມພາ 1999 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳພອນ ສິດພະນັກງານ ນ. ຍອດ ສິດກັຊາວນາ 5 6 7 7 25

054 ນ. ໃສມະນີ ປານີຄຸນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 09 ກໍລະກົດ 1998 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເສີດ ປາ ຊີາວນາ ນ. ແພງ ອິນທຊາວນາ 5 6 8 6 25

055 ນ. ສຸລັດ ສີພາສິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 05 ມີນາ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ບຸນສີ ໄຊຍຊາວນາ ນ. ພົມປັນ (ຕ 0 8 7 8 8 31
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056 ນ. ສຸມົນທຽນ ພອນທິລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 04 ກຸມພາ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງທອງພອນ ຊາວນາ ນ. ທ່ຽງ ເມກທຊາວນາ 5 7 8 6 26

057 ທ. ສີເຟືອງ ຄຳຜາສຸກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 07 ຕຸລາ 1996 ຫາດນິກ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງ (ຕ) 0 ນ. ຄຽວ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 7 22

058 ນ. ສີດາ ພອນມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1996 ໂພນສະຫວັດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັດ ຊາວນາ ນ. ພອນ ຊາວນາ 5 6 7 6 24

059 ທ. ສາຍແດນ ຈັນທະຈອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1995 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈົງ ຊາວໄຮ່ ນ. ຈອຍ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 6 23

060 ທ. ຊາຍ ຈັນຫິຼນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 17 ມິຖຸນາ 1995 ນ້ຳແລງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຫິຼນ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 7 25

061 ນ. ຊ້ອຍ ຈັນທະລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 11 ມີນາ 1996 ວັງວັນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນທອນ (ຕ0 ນ. ແພງ ຊາວໄຮ່ 7 7 5 6 25

062 ທ. ໄຊຍະສອນ ແຈຕາຄຸງ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 08 ກັນຍາ 1996 ກົກໄມ້ໃຫຍ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາແຈ ຊາວໄຮ່ ນ. ອິຄຸງ ຊາວໄຮ່ 7 5 8 8 28

063 ທ. ໄຊສະນ່ັນ ບຸດສະດີ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 22 ເມສາ 1999 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມລິດ ບຸດ ວິຊາການກ່ໍສ້ນ. ຄຳ ໝ້ັນ ບຸດພະນັກງານ 8 7 8 8 31

064 ນ. ດາວ ມະນີວອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ພະຈິກ 1996 ຫ້ວຍແພ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ ຊາວໄຮ່ ນ. ວັນ ຊາວໄຮ່ 6 7 8 7 28

065 ທ. ດວງ ບຸນວິໄລ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1995 ວັງວັນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນວິໄລ ຊາວນາ ນ. ເລົາ ຊາວນາ 5 5 5 7 22

066 ນ. ດວງ ຈິນດາວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 06 ກັນຍາ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວຽງ (ຕ) 0 ນ. ພອນ ຊາວນາ 5 6 8 7 26

067 ທ. ດວງສະໝອນ ຈັນທະລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ມັງກອນ 1998 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດາວອນ ຈັນພະນັກງານ ນ. ສອນ ຈັນທຊາວນາ 7 7 8 8 30

068 ທ. ຕ້ອຍ ສີສົມບັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍອ້ໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສີ ຊາວໄຮ່ ນ. (ຕ) 0 5 5 8 8 26

069 ນ. ທອງສະໝຸດ ມະໂນທຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 24 ເມສາ 1997 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຮັງ ພະນັກງານ ນ. ແພງ ຊາວນາ 7 4 5 5 21

070 ທ. ທອງສະໄໝ ຄຳເພັດນ້ອຍ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 17 ມິຖຸນາ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສູນທອນ ພະນັກງານ ນ. ໂຍນ ຊາວໄຮ່ 6 4 6 6 22

071 ທ. ທອງໄຊ ສຸລິຍະທຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 25 ກໍລະກົດ 1999 ນາຄອຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລື ສຸລິຍະທຳ ຊາວນາ ນ. ຄຳ  ສຸລິຍະທຊາວນາ 6 7 5 8 26

072 ທ. ທອງສີ ມິດາເພັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ມິຖຸນາ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ຊາວໄຮ່ ນ. ລຸນ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 7 22

073 ນ. ທົກ ຄຳໄຕບຸສະຫວັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ມີນາ 1998 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມສີ ຊາວນາ ນ. ວັນດີ ຊາວນາ 5 5 8 8 26

074 ທ. ທະນົງສິນ ມາລີຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 18 ສິງຫາ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງພັດ ຊາວນາ ນ. ເພັດ ຊາວນາ 6 6 8 8 28

075 ນ. ທິບພະຈັນ ອໍລະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 15 ກຸມພາ 2000 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳແພງ ພະນັກງານ ນ. ຄຳ ໝ້ັນ ພະນັກງານ 8 7 8 8 31

076 ທ. ທອງດີ ອາຊາ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 02 ພຶດສະພາ 1995 ອາໂນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາແພວ ຊາວໄຮ່ ນ. ອີຕໍ ຊາວໄຮ່ 7 4 4 9 24

077 ທ. ເທວີ ສໍວິໄຊ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1997 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ນັດ ສໍວິໄພະນັກງານ ນ. ແສງຄຳ  ໄຊພະນັກງານ 7 4 6 7 24

078 ທ. ທອງພັດ ອຸນມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 21 ພະຈິກ 1996 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງໄຫຼ ອຸນພ/ງບຳນານ ນ. ແອ່ນ ອຸນມຊາວນາ 5 3 8 6 22

079 ທ. ນຶກຄິດ ສີລາທອງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1997 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີທອງ (ຕ) 0 ນ. ກອງ ຊາວນາ 5 3 4 6 18

080 ນ. ນຸ້ຍ ແສງວິໄລ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ມີນາ 1997 ປາກກໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງລຸນ ແສພະນັກງານ ນ. ຈັນ ມະນີແຄ້າຂາຍ 5 4 4 8 21

081 ນ. ນຽນທອງ ສຸລິຍະນົນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 08 ເມສາ 1998 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ພັນ ສຸລິຍະນົຊາວນາ ນ. ນິດ ສຸລິຍະ ຊົາວນາ 8 5 7 6 26

082 ນ. ນຸ ມະນີວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍທອງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຫວັງ ຊາວນາ ນ. ນວນ ຊາວນາ 5 5 6 7 23

083 ນ. ບົວທອງ ມະນີຈັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1995 ຫ້ວຍອ້ໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກ (ຮ້າງ) ຊາວໄຮ່ ນ. ແພງ ຊາວໄຮ່ 5 4 8 8 25

084 ທ. ບຸນທະວີ ສີສະຫວັນຮັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1996 ສະນາງປິ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກ ຊາວໄຮ່ ນ. ຈັນຄຳ ຊາວໄຮ່ 6 4 7 8 25
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085 ທ. ບຸນປັນ ຮັກສຸລິຈັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1994 ນາຄອຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ຄຳ ຊາວໄຮ່ ນ. ຈັນ ຊາວໄຮ່ 6 3 8 8 25

086 ນ. ບົວຄຳ ດາລາວັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 27 ພະຈິກ 1996 ຫາດແອ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ແກ້ວຊາວໄຮ່ ນ. ຫວານ ບຸດຊາວໄຮ່ 7 5 8 7 27

087 ທ. ບຸນລຽງ ເຈີລິວັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ກໍລະກົດ 1995 ນ້ຳແລງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລີ ຊາວນາ ນ. ເຈີ (ຕ) 0 5 6 7 8 26

088 ນ. ບູຍ ເພັງສະຫວັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ກໍລະກົດ 1993 ນຳແລງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັງ ຊາວນາ ນ. ຜູ້ຍ ຊາວນາ 5 4 6 7 22

089 ນ. ບົວພາ ອີພາ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 10 ຕຸລາ 1994 ອາໂນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາປຽງ ຊາວໄຮ່ ນ. ອີຕໍ ຊາວໄຮ່ 5 6 6 8 25

090 ທ. ບຸນທັນ ສອນມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 10 ສິງຫາ 1997 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີພອນ ຊາວນາ ນ. ຫຼາ ຊາວນາ 6 7 7 8 28

091 ທ. ບຸນແພງ ວາໄຟຢ້າ ມສ ເມືອງຫຼາ ມ້ົງ 03 ກໍລະກົດ 1997 ປາງປໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໃຈວາວ້ື ຊາວໄຮ່ ນ. ຈິ ຊາວໄຮ່ 5 7 7 8 27

092 ທ. ບຸນຈັນ ວົງມະນີໄຊ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 03 ມັງກອນ 1998 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນ ຊາວນາ ນ. ຊອຍ ຊາວນາ 6 7 5 8 26

093 ທ. ບຸນສີ ແສງພະຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1997 ຫົວແກ້ງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັດ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 8 23

094 ທ. ບຸດເທັກ ທ່ໍ ມສ ເມືອງຫຼາ ມ້ົງ 23 ທັນວາ 1997 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳທ່ຽງ ທ່ໍ ພະນັກງານ ນ. ວອນ ຊາວນາ 8 6 8 8 30

095 ທ. ບຸນຄ້ຳ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 05 ກໍລະກົດ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນທັນ ແກ້ ພະນັກງານ ນ. ລຸນ ສີພາສິ ຊາວນາ 6 6 7 7 26

096 ທ. ບຸນລຽນ ສໍດວງຈັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 03 ພຶດສະພາ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນສຸກ ສໍດ ຊາວນາ ນ. ຄຳ  ເກດພິລຊາວນາ 6 7 7 7 27

097 ທ. ບຸນມາ ພຸດນະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 09 ພຶດສະພາ 1995 ກົກໄມ້ໃຫຍ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອານຸຍ ຊາວໄຮ່ ນ. ອິເຊີ ຊາວໄຮ່ 5 7 7 6 25

098 ນ. ປ໋ອກ ແກ້ວນະຄອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 19 ກຸມພາ 1998 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສາຄອນ ທອຊາວນາ ນ. ແສງແກ້ວ ຊາວນາ 5 6 5 8 24

099 ນ. ແປງຄຳ ຄຳ ພູແກ້ວ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ມັງກອນ 1997 ປາງສົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳແສງ ຄຳ ພູຊາວໄຮ່ ນ. ອ້ວຍ ຊາວໄຮ່ 7 5 6 6 24

100 ນ. ປິກ ມາລາແກ້ວ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 10 ມິຖຸນາ 1999 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ຈັນສຸກ ຊາວນາ ນ. ແກ້ວ ຊາວນາ 8 7 7 8 30

101 ນ. ພັດ ດວງຄຳມະລີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1997 ປາກກໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແກ້ວ ດວງຄຳຊາວໄຮ່ ນ. ທັນ (ຕ) 0 5 5 8 8 26

102 ທ. ພັດທະນາ ມະຫາຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 22 ມັງກອນ 1998 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມດີ ມະຫ ພະນັກງານ ນ. ຄຳແພງ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 9 32

103 ນ. ພົມມະນີ ທັນລີບຸດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 07 ມິຖຸນາ 1998 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ດ່ອນ ນາຍຊ່າງ ນ. ປ໋ອກ ຊາວສວນ 6 4 6 7 23

104 ທ. ພັດ ສີອຳພອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ມີນາ 1996 ວັງວັນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຜີວ (ຕ) 0 ນ. ບົວ ສີອຳພ ຊາວນາ 6 5 6 7 24

105 ນ. ພິມມາລາ ຈັນທະລາດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັງ ຈັນທະ ຊາວໄຮ່ ນ. ນາງ ຈັນທ ຊາວໄຮ່ 6 6 6 8 26

106 ທ. ແພງ ບຸນວິໄລ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ມີນາ 1997 ວັງວັນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນ ຊາວນາ ນ. ເລົາ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

107 ນ. ພຸດ ມະນີຈັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ມີນາ 1997 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນມີ ຊາວນາ ນ. ຈັນ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

108 ທ. ພູວຽງ ສຸດທິເດດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 20 ມັງກອນ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນມີ (ຕ) 0 ນ. ສ່ຽນ ຊາວນາ 5 6 6 5 22

109 ນ. ພູວຽງ ໄຊຍະມອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 23 ທັນວາ 1995 ຫ້ວຍເຮ້ຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄທ ຊາວນາ ນ. ນວນ ຊາວນາ 6 7 5 5 23

110 ນ. ພູວຽງ ທຳ ມະນີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 19 ກັນຍາ 1997 ຫາດແອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ  (ຕ) 0 ນ. ອ່ອນສີ ຊາວນາ 5 5 5 6 21

111 ນ. ໄພ ແກ້ວວົງເພັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ກັນຍາ 1997 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແກ້ວ ຊາວນາ ນ. ເພັດ ຊາວນາ 6 7 7 6 26

112 ທ. ພຸດສະນີ ແກ້ວມາລີ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 04 ຕຸລາ 1996 ໜອງບົວ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງ ແພງຈັນ ພ/ງບຳນານ ນ. ໄພ ຄ້າຂາຍ 6 7 6 6 25

113 ທ. ມອນມີໄຊ ສິດທິພົນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 18 ຕຸລາ 1997 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເມນ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງ ຊາວໄຮ່ 6 5 5 5 21
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114 ນ. ມອນສະຫວັນ ວັນນະເຢັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1997 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຢືນ ຊາວໄຮ່ ນ. ວອນ ຊາວໄຮ່ 5 4 5 5 19

115 ທ. ໂມະ ໄຊສົງຄາມ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 14 ພະຈິກ 1997 ໃໝ່ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊາງ ຊາວນາ ນ. ຄຳ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

116 ທ. ເມົາ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1996 ຫົວແກ້ງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຊ່ອງ ຊາວໄຮ່ ນ. ໝອນ ຊາວໄຮ່ 5 4 5 5 19

117 ທ. ມົດ ຄຳມະນີສອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 07 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຊ້ັງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີ (ຕ) 0 ນ. ເຄວ ຊາວໄຮ່ 5 4 5 5 19

118 ທ. ເມົາ ໄຊທານີ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1995 ມົກລະຫາງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຊ ຊາວໄຮ່ ນ. ນາງ ຊາວໄຮ່ 6 6 5 4 21

119 ນ. ແຢນນາລີ ສີພັນດອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ສິງຫາ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລຽງ ຊາວໄຮ່ ນ. ພັນ ຊາວໄຮ່ 6 5 5 5 21

120 ນ. ລຸນນີ ແກ້ວມະນີວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 03 ຕຸລາ 1996 ປາງສົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແກ້ວ (ຕ) 0 ນ. ນ້ອຍ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 4 19

121 ນ. ລັດຕະນາ ແກ້ວດາຮັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1996 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີພອນ ແກ້ວບຳນານ ນ. ສີວອນ ຊາວນາ 5 6 5 5 21

122 ນ. ໄລພອນ ໄຊນະຄອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 19 ມັງກອນ 1998 ນາຄອຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນພັດ ໄຊນພະນັກງານ ນ. ຫ້ຼາ ໄຊນະຄຊາວນາ 5 6 5 4 20

123 ທ. ລີຕ້າ ອານຸພັນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 15 ມັງກອນ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແຫ້ຼ ຊາວນາ ນ. ສົມຄິດ ຊາວນາ 5 6 5 3 19

124 ທ. ລິດ ອ່ອນມະນີສອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1997 ຫາດນິກ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເສົາ ຊາວໄຮ່ ນ. ເມົາ ຊາວໄຮ່ 5 6 5 3 19

125 ທ. ລັດ ບຸນສະແຫວງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1995 ປາກປູຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນມີ ອິນທ ຊາວໄຮ່ ນ. ແດງ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 3 18

126 ທ. ວັນນາ ໄຊຍະທອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 24 ເມສາ 1997 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນໄຊ ໄອຍພະນັກງານ ນ. ທາ ຊາວສວນ 5 4 5 3 17

127 ທ. ວົງສິດ ຊາຍປັນຍາແຊງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1996 ທ່າລີເໜືອ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ທ. ສົມບັດ ຊາວນາ ນ. ສີ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

128 ທ. ວີສອນ ແສນຄຳຮັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 05 ມັງກອນ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນເພັດ ຊາວໄຮ່ ນ. ເພັງ ຊາວໄຮ່ 6 5 6 5 22

129 ທ. ວັນໄຊ ທອງເພັດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 12 ກັນຍາ 1997 ນ້ຳແລງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັດ ຊາວນາ ນ. ທອງ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

130 ນ. ວັນນາ ຫຼາແພງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 23 ຕຸລາ 1997 ນາຄອຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຜີວ ຊາວສວນ ນ. ແປງ ຊາວສວນ 6 6 8 5 25

131 ນ. ວັນນາລີ ສອນວິໄລ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 24 ສິງຫາ 1998 ບວມສ້ົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄລພອນ ຊາວນາ ນ. ສອນ ຊາວນາ 5 5 6 6 22

132 ນ. ວັນໄຊ ຈິນສິດດາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ທັນວາ 1996 ຜາວີ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳແພງ ຄ້າຂາຍ ນ. ພັກ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 6 24

133 ທ. ວັນນະສີ ວິລະງອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 12 ກັນຍາ 1996 ດອນສະອາດ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ງ່ອຍ ຊາວນາ ນ. ວອງ ຊາວນາ 5 3 5 5 18

134 ທ. ວຽງສະຫວັນ ມາລີຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 15 ພະຈິກ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນເພັງ ຊາວນາ ນ. ຄອນ ຊາວນາ 6 3 8 5 22

135 ນ. ວັນດີ ວິໄສ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1994 ຫົວນ້ຳບາກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ຊາວນາ ນ. ບົວ ຊາວນາ 5 4 6 6 21

136 ນ. ຫອມນາລີ ແສນຄຳ ຮັກ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ສິງຫາ 1998 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນເພັດ ຊາວໄຮ່ ນ. ເພັງ ຊາວໄຮ່ 6 4 7 6 23

137 ທ. ໃຫ້ຊ້ົງ ຊ້ົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ມ້ົງ 02 ເມສາ 1996 ປາງປໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລາວເຢຍ ເຊ້ັຊາວໄຮ່ ນ. ໄມເຊ້ັງ ຊາວໄຮ່ 5 4 4 5 18

138 ນ. ເອງ ກອງຄຳແກ້ວ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍທອງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ກອງຄຳ ຊາວນາ ນ. ແກ້ວ ຊາວນາ 5 3 5 5 18

139 ນ. ອໍລະພິມ ທິບພະວົງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1996 ພູແທ່ນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນ (ຕ) 0 ນ. ທີ ຊາວໄຮ່ 5 4 4 5 18

140 ນ. ອ່ອນສີ ມະອິນຄຳ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 20 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍທອງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມດີ ຊາວນາ ນ. ຫຼອຍ ຊາວນາ 5 4 7 6 22

141 ນ. ອຳໄພ ສຸລິສິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 22 ກໍລະກົດ 1997 ຫາດແອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງ ຊາວໄຮ່ 6 4 5 6 21

142 ນ. ອານົນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 23 ກຸມພາ 1998 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ກອງມະນີ ຄ້າຂາຍ ນ. ສວຍ ຄ້າຂາຍ 8 4 7 6 25
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143 ທ. ອານົງ ສຸວັນນະຈິດ ມສ ເມືອງຫຼາ ລາວ 25 ເມສາ 1999 ວຽງຄຳ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຫວັດ ຊາວນາ ນ. ພັນ ຊາວນາ 8 5 6 4 23

144 ທ. ອາຊ່າງ ລັງເຢີ ມສ ເມືອງຫຼາ ອາຄາ 05 ທັນວາ 1994 ອາໂນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາລັງ ຊາວໄຮ່ ນ. ອີເຢີ ຊາວໄຮ່ 7 4 5 6 22

145 ທ. ເອີນ ສຸກສາຄອນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1996 ຕະໂລະລົມ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ສຸກ ຊາວໄຮ່ ນ. ຕານ ຊາວໄຮ່ 5 4 6 5 20

146 ນ. ໝອນສຸດາ ອ່ອນມະນີລາ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 10 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍແພ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ຊາວໄຮ່ ນ. ແທນ ຊາວໄຮ່ 5 4 4 6 19

147 ນ. ໝາຍ ສອນຍະແສງ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1996 ຫາດແອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແດງ (ຕ) 0 ນ. ສາຍ ຊາວໄຮ່ 5 4 6 5 20

148 ນ. ໝໍ ທອງຖະໜອມ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 13 ມີນາ 1997 ຫາດແອນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຢອງ ຊາວນາ ນ. ຫອມ ຊາວນາ 5 5 6 6 22

149 ທ. ຫ້ຼາ ຂັວນຍືນ ມສ ເມືອງຫຼາ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຈາຍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄີນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຢືນ ຊາວໄຮ່ 5 3 6 5 19

150 ນ. ກົງ ມະນີພອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1997 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ  (ຕ) 0 ນ. ບົວແພງ ປະຊາຊົນ 5 4 5 6 20

151 ທ. ຄໍາໝ້ັນ ລາວັນຮັກ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 23 ສິງຫາ 1995 ນ້ໍາແລງ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ພັນ ປະຊາຊົນ ນ. ຄຸດ ປະຊາຊົນ 6 5 6 6 23

152 ທ. ຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ໍາແຫ່ງໄຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ແນວ ປະຊາຊົນ ນ. ນາງ ປະຊາຊົນ 5 6 6 6 23

153 ທ. ຄໍາເຜີຍ ມະໂນທໍາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1995 ມົກຕົນ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທາຍ ປະຊາຊົນ ນ. ເມືອດ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

154 ທ. ຄໍາພະຫັດ ສີລາພອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ( ຕ ) 0 ນ. ຈີນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 6 25

155 ທ. ຄໍາສຸກ ສີປັນຍາ ມສ ຜາວີ ລາວ 14 ເມສາ 1997 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ທິດພັນ ປະຊາຊົນ ນ. ວຽງ ປະຊາຊົນ 7 6 7 8 28

156 ນ. ຈັນ ໄຊຍະສອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນໄຊ ປະຊາຊົນ ນ. ເສົາ ປະຊາຊົນ 6 6 8 6 26

157 ທ. ຈັນທາ ແລ້ມອິນສີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 30 ເມສາ 1998 ຕະນ໋ອງປໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງສີ ປະຊາຊົນ ນ. ຄໍາ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

158 ທ. ຈັນຕ໋າ ອາໜຸເພັດ ມສ ຜາວີ ລາວ 12 ພຶດສະພາ 1995 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ອ່ອນ ປະຊາຊົນ ນ. ແອ່ນ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

159 ທ. ສົມສັກ ລັດຕະນະວົງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 26 ມິຖຸນາ 1996 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລັດ ປະຊາຊົນ ນ. ປ໋ອກ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

160 ທ. ສົມນຶກ ແກ້ວມະນີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 02 ທັນວາ 1996 ປຸ່ງຫຽງໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຜຸຍ ປະຊາຊົນ ນ. ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 5 3 6 5 19

161 ທ. ສົມຄຽນ ຫຼວງວິໄລ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1997 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນດີ ປະຊາຊົນ ນ. ແທນ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

162 ທ. ສະຫວັດ ຈັນທະວົງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1996 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ ນ. ແຈ້ງ ປະຊາຊົນ 7 5 7 5 24

163 ທ. ສຽນ ຈັນທະຄາດ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 14 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງເພັດ ປະຊາຊົນ ນ. ແກ່ນຈັນ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

164 ທ. ສິດ ເພັງສະມອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 10 ກັນຍາ 1999 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັງ ປະຊາຊົນ ນ. ໝອນ ປະຊາຊົນ 6 4 6 6 22

165 ທ. ສອນ ມະນີພອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວິນ ປະຊາຊົນ ນ. ປາ ປະຊາຊົນ 5 6 4 6 21

166 ທ. ສິດ ຈັນທະວົງສີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນແກ້ວ ປະຊາຊົນ ນ. ແພງສີ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

167 ທ. ສົມຈັນ ແກ້ວນໍລໍາສິງ ມສ ຜາວີ ລາວ 10 ມິຖຸນາ 1997 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ( ຕ ) 0 ນ. ກອງສີ ປະຊາຊົນ 7 6 4 5 22

168 ນ. ສຸກສະຫວັນ ຈັນທະລັງສີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 15 ພະຈິກ 1997 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາລຽງ ພະນັກງານ ນ.ຈອນ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

169 ນ. ສຸດາ ໄຊຍະແສງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 29 ເມສາ 1997 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງສົມແພງປະຊາຊົນ ນ. ໄສ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

170 ນ. ສີມອນ ສຸລິວັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 31 ມີນາ 1997 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວົງສາ ພະນັກງານ ນ. ດີ ປະຊາຊົນ 7 4 7 6 24

171 ທ. ເສົາ ເພັງມະສອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 12 ທັນວາ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາສອນ ປະຊາຊົນ ນ. ເພັງ ປະຊາຊົນ 7 4 6 5 22



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບ

ຄະແນນສອບເສັງ
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ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ
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ສະຖານທ່ີເກີດ

172 ນ. ໂສທະລາ ຄໍາບົວຍາດ ມສ ຜາວີ ລາວ 07 ພະຈິກ 1997 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ແສງ ປະຊາຊົນ ນ. ອ່ອນ ປະຊາຊົນ 8 5 8 5 26

173 ນ. ເສົາມະນີ ສຸລິວົງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມ ປະຊາຊົນ ນ. ແວນ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

174 ນ. ດໍາ ອິນທະລາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 09 ຕຸລາ 1996 ປາກກໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ນ. ອິນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

175 ນ. ດວງພອນ ພົມມະນີຈັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 07 ມັງກອນ 1996 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຮັກ ປະຊາຊົນ ນ. ມວນ ປະຊາຊົນ 6 5 6 6 23

176 ນ. ຕຸ້ຍ ສຸລິອ່ອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1996 ຫາດນິກ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງ ປະຊາຊົນ ນ. ວອນ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

177 ທ. ຕິກ ວັງວັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 06 ມັງກອນ 1997 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຫວັງ ປະຊາຊົນ ນ. ວັນ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20

178 ທ. ທອງລາ ສິງພັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 26 ພະຈິກ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ້ສ່ານ ປະຊາຊົນ ນ. ເພັງ ປະຊາຊົນ 6 6 7 5 24

179 ທ. ທອງສຸກ ພອນແກ້ວວິລະບັດ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1998 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຜາຍ ປະຊາຊົນ ນ. ບານ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

180 ທ. ທົງໄຊ ສີປັນຍາ ມສ ຜາວີ ລາວ 11 ພະຈິກ 1997 ລ້ອງຍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ແດງ ປະຊາຊົນ ນ. ກອງແກ້ວ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

181 ນ. ທອງ ແກ້ວວົງຄໍາພັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ກຸຍ ປະຊາຊົນ ນ. ເຄີນ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

182 ທ. ນ້ອຍ ຄໍາບົວຍາດ ມສ ຜາວີ ລາວ 15 ທັນວາ 1996 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ຈິດ ປະຊາຊົນ ນ. ໄພ ປະຊາຊົນ 7 3 7 5 22

183 ນ. ນຸດ ສິດທິວົງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 12 ກັນຍາ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີພອນ ປະຊາຊົນ ນ. ອ່ອນແສງ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

184 ນ. ນຽມ ຈັນທະມະນິດ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 24 ກຸມພາ 1996 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈິດ ປະຊາຊົນ ນ. ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 5 4 8 5 22

185 ທ. ບົວທອງ ວົງສະຫວັດ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1998 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງລຸນ ພະນັກງານ ນ. ວອນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

186 ທ. ບຸນທະວີ ອຸດທິລາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 06 ເມສາ 1994 ຕະນ໋ອງປໍ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຊາຍ ປະຊາຊົນ ນ. ເຂວ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

187 ທ. ບຸນມາ ສິດຍະສອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດີ ປະຊາຊົນ ນ. ອ່ອນ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

188 ທ. ບຸນມີ ໄພມະນີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1996 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນແພງ ປະຊາຊົນ ນ. ທອນ ປະຊາຊົນ 5 7 8 7 27

189 ທ. ບຸນຊູ ໄພມະນີ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1997 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນແພງ ປະຊາຊົນ ນ. ທອນ ປະຊາຊົນ 5 7 5 7 24

190 ທ. ບຸນຖົມ ຄີນທະຈັກ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1992 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄີນ ປະຊາຊົນ ນ.ຈາມ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

191 ນ. ພອນໄຊ ໄຊສົງຄາມ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 13 ສິງຫາ 1995 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາເມົາ ປະຊາຊົນ ນ. ຫຽງ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

192 ນ. ພອນສະຫວັນ ສຸລິຄໍາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 09 ມັງກອນ 1998 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຈັນ ປະຊາຊົນ ນ. ສີ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

193 ນ. ຜີວ ສຸລິພອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 10 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄລ ປະຊາຊົນ ນ. ພອນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 6 25

194 ນ. ມອນລາ ເພັດສະໝອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 16 ສິງຫາ 1996 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເພັດ ປະຊາຊົນ ນ. ພອນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 7 26

195 ນ. ເມງ ສຸລິຈັນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 27 ພຶດສະພາ 1998 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຊູ ປະຊາຊົນ ນ. ປານີ ປະຊາຊົນ 5 7 8 6 26

196 ນ. ມອນ ສຸລິອ່ອນມະນີຄໍາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 17 ກໍລະກົດ 1998 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຮັກ ປະຊາຊົນ ນ. ອຸ່ນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 8 27

197 ນ. ລູດາ ຄໍາອາລຸນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 15 ພະຈິກ 1998 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມເພັດ ພະນັກງານ ນ. ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 8 3 8 6 25

198 ທ. ວິໄຊ ຈະເລີນສຸກ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 25 ທັນວາ 1997 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທອງຄໍາປະຊາຊົນ ນ. ລາ ປະຊາຊົນ 5 3 8 7 23

199 ນ. ວຽງ ສິດປະສອນ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 01 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ດີ ປະຊາຊົນ ນ. ອ່ອນ ປະຊາຊົນ 5 4 4 6 19

200 ນ. ວັນນາ ແສນຈຸມຄໍາ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 12 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍຊູ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງເພັດ ປະຊາຊົນ ນ. ແກ່ນຈັນ ປະຊາຊົນ 5 3 7 6 21
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201 ນ. ວານ ພິມມະນີທອງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງຈັນ ປະຊາຊົນ ນ. ພິມ ປະຊາຊົນ 5 4 4 6 19

202 ນ. ວັນ ໄຊຍະວົງ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 05 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນ ປະຊາຊົນ ນ. ໄລ ປະຊາຊົນ 5 3 8 6 22

203 ນ. ຫວງ ແສງທຽນນ້ອຍ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 24 ທັນວາ 1998 ສາມັກຄີໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາແພງ ປະຊາຊົນ ນ. ຈອມ ປະຊາຊົນ 5 3 8 7 23

204 ທ. ອ່ອນແກ້ວ ສີປັນຍາ ມສ ຜາວີ ລາວ 14 ກັນຍາ 1996 ປຸ່ງຫຽງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ( ຕ ) ຕຸ່ນ ປະຊາຊົນ 7 3 7 6 23

205 ນ. ຫມໍໄຊ ພົງສະຫວັດ ມສ ຜາວີ ກຶມມຸ 26 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຫຼາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັງ ປະຊາຊົນ ນ. ສາ ປະຊາຊົນ 5 7 8 6 26



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ທ. ກະເຢັງ ນໍເພຍ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 14 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍລຽງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ປ່າເຢ ປະຊາຊົນ ມໍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

002 ທ. ກັນຍາ ແສງພະແກ້ວ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາງ ປະຊາຊົນ ຂັນແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28

003 ທ. ກອງແພງ ມົວ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 04 ມີນາ 1998 ແສນໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນໍຕົວ ປະຊາຊົນ ຈົງ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

004 ທ. ກຸຍຍະວົງ ມະຫາໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 19 ສິງຫາ 1994 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ດວງຄຳ ປະຊາຊົນ ບົວໄລ ປະຊາຊົນ 7 6 7 5 25

005 ທ. ແກ້ວ ແສງມະຫາລາດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1994 ຫ້ວຍຫົກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ປະຊາຊົນ ເຢັດ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

006 ທ. ໂກະ ຢາງນ່ໍລົວ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 12 ກໍລະກົດ 1996 ພູຕູມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຢົງຊືຢາງ ປະຊາຊົນ ສົວ ປະຊາຊົນ 8 6 6 5 25

007 ທ. ກອງຄຳ ແກ້ວພູວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 13 ກຸມພາ 1995 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໝາຍ ປະຊາຊົນ ເຊືອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

008 ທ. ກອ໋ກດ້ີ ຈັນທະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 19 ສິງຫາ 1996 ທ້ຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳຟອງ ປະຊາຊົນ ອຸ່ນ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

009 ນ. ແກ້ວ ແສງສຸລິ ມສ ນາໝ້ໍ ພູນ້ອຍ 12 ພຶດສະພາ 1996 ຜ້ົງກູຫຼວງ ບຸນໃຕ້ ຜ້ົງສາລີ ປານ ປະຊາຊົນ ສາຍ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

010 ທ. ກໍປໍ ໄຊມົງຢ້າ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 15 ພຶດສະພາ 1994 ແສນໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໄຟແທ້ ປະຊາຊົນ ຈໍ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

011 ນ. ກອງໄຊ ຕອງຄຳ ຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 01 ກັນຍາ 1995 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ປະຊາຊົນ ຫອມ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

012 ທ. ຂັນທະລີ ປ້ານພົມມະຈິດ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 14 ກໍລະກົດ 1997 ດອນແກ້ວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນເພັງ ພະນັກງານ ຈັນສອນ ປະຊາຊົນ 7 5 7 6 25

013 ທ. ຂັວນໄຈ ໄຊອຸນຄຳ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 14 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເລືອງຄຳ ພະນັກງານ ເນືອມ ປະຊາຊົນ 6 4 6 5 21

014 ທ. ຄຳ ເກັງ ອໍລະວັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 23 ພຶດສະພາ 1994 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ອໍ ປະຊາຊົນ ຫວະ ປະຊາຊົນ 5 3 4 6 18

015 ທ. ຄຳ ຈັນ ຕິປື ມສ ນາໝ້ໍ ອາຄາ 11 ພະຈິກ 1994 ຫ້ວຍນາກາງ ສີງ ຫຼວງນ້ຳທາ ສໍພາ ປະຊາຊົນ ຈຸເຄາະ ປະຊາຊົນ 5 4 8 5 22

016 ທ. ຄຳ ອ່ອນ ລໍບັນຮຽມ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 05 ມີນາ 1999 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສໍ ປະຊາຊົນ ເພັງ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

017 ທ. ຄຳ ກຸ ເລ້ົາ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 08 ສິງຫາ 1995 ຊົງຈາ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ນໍເຢັງ ປະຊາຊົນ ມະ ປະຊາຊົນ 7 6 5 6 24

018 ນ. ຄຳ ສົາ ຢ້າຈູນູ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 15 ຕຸລາ 1997 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວຈໍປໍ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 7 7 5 6 25

019 ທ. ຄີມ ເລືອນວັນນະຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1995 ພູອົມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລືອນ ປະຊາຊົນ ຮາຍ(ຕ) 0 8 5 8 5 26

020 ທ. ແຄນ ຈັນທະມິນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1995 ວັງອາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈຽງ ປະຊາຊົນ ເປ່ົຼາ ປະຊາຊົນ 7 5 7 4 23

021 ທ. ຄອມ ອອນທະວີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1993 ມົກລຳ ຕ້ົນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສືບ ປະຊາຊົນ ອູຍ ປະຊາຊົນ 5 3 5 5 18

022 ທ. ຄຳ ຈັນ ສີໂສພາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1996 ນາຖ່ົວ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ອ້າຍ ປະຊາຊົນ ແກນສີ ປະຊາຊົນ 6 3 8 4 21

023 ທ. ເຈີນ ຮັກຍະສອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1994 ສະແງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຮຽນ ປະຊາຊົນ ໂຍນ ປະຊາຊົນ 5 3 5 4 17

024 ທ. ເຈີ ໄຊມອນສຸລີຍາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1995 ສະແງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໝ້ັນ ປະຊາຊົນ ຍຳ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

025 ນ. ຈັນສີ ລາມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເພ່ືອນ ປະຊາຊົນ ໜອມ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

026 ທ. ເຈິງ ແສງອາລົມ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1992 ຫ້ວຍຫາ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເສີມ(ຕ) 0 ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

027 ທ. ຈັນສີ ອິນທະຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1995 ວັງອາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ປະຊາຊົນ ເສາະ ປະຊາຊົນ 7 3 4 5 19

028 ທ. ຈຽງ ລິນຍະສອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1993 ກຼາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລັນ ປະຊາຊົນ ສົມ ປະຊາຊົນ 5 4 4 5 18

ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ຊ່ືພ່ໍນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ຄະແນນສອບເສັງຈົບຊ້ັນ ມ7 ສົກຮຽນ  2015 - 2016

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບ



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ຊ່ືພ່ໍນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບ

029 ນ. ຈີນດາ ຊາວມ້ົງວຶ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 12 ກຸມພາ 1998 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳໃບ ປະຊາຊົນ ຈີງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

030 ທ. ຈື ຕ້ອງເນັງເຮີ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 06 ກັນຍາ 1995 ນ້ຳປຸງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈ່ົງລີ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

031 ທ. ຈັນ ວ້າ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 07 ກັນຍາ 1997 ນ້ຳໂມງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຢຍ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

032 ທ. ສຸລາ ທິບຍິມມອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຍອງ ປະຊາຊົນ ທຽມ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20

033 ນ. ສິນຕາພອນ ອໍຫຼວງເສນາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 11 ມັງກອນ 1996 ກຼາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແສງ(ຕ) 0 ເທນ ປະຊາຊົນ 6 7 5 5 23

034 ທ. ແສງທອງ ລາວວາງ ມສ ນາໝ້ໍ ອາຄາ 06 ມັງກອນ 1998 ກຸງຈີ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ແມ່ຄໍ ປະຊາຊົນ ສານປ່ຽນ ປະຊາຊົນ 6 6 6 5 23

035 ນ. ສຸລິນດາ ອໍລະຈິດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 22 ທັນວາ 1998 ຫວັງທະມ້າ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ອິນ ປະຊາຊົນ ຈັນດີ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

036 ນ. ສາຍ ລາມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 16 ຕຸລາ 1994 ຕົງຫະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລອນ ປະຊາຊົນ ງາ ປະຊາຊົນ 6 4 6 4 20

037 ທ. ສັນ ຈັນທາວີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ເມສາ 1995 ພູທອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈັນທາ ປະຊາຊົນ ງອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 4 5 19

038 ທ. ສຸລິພັນ ອ່ອນມະນີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 30 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິງ ບຳນານ ລັງ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

039 ນ. ສອນນາລີ ໄມຍະຕີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1996 ກຼາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໄມ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 5 3 5 5 18

040 ນ. ສີພອນ ກຳມະນີວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ກຳ ປະຊາຊົນ ອອນ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

041 ທ. ສົມຊາຍ ຄຳມະນີວົງສາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ພະຈິກ 1997 ພູຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງພອນ ພະນັກງານ ບົວສາ ປະຊາຊົນ 6 3 4 6 19

042 ນ. ສີໄພ ລໍບຸນທຳ ມສ ນາໝ້ໍ ລ້ື 05 ມີນາ 1998 ນ້ຳເງິນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ພະນັກງານ ຈັນແພງ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

043 ທ. ສົມລາ ສຸລີຕັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແສງມອນ ບຳນານ ນວຍ ປະຊາຊົນ 5 3 5 6 19

044 ທ. ສົມຈິດ ມະນີແສງ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 19 ພຶດສະພາ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳມອນ ພະນັກງານ ສ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 4 5 19

045 ທ. ສົມໄຊ ຍົດຫົງຄຳ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 16 ມັງກອນ 1998 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສັນຕິ ພະນັກງານ ບົວວັນ ພະນັກງານ 5 5 8 5 23

046 ນ. ແສງມະນີ ໄຊຍະຄັດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຊອຍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຊີ ປະຊາຊົນ ໜອງ ປະຊາຊົນ 5 5 5 3 18

047 ທ. ສຸດາ ຄອນສະຫງາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 26 ມິຖຸນາ 1996 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ອຸດອນ ພະນັກງານ ຈີ ປະຊາຊົນ 6 3 3 5 17

048 ນ. ສອນເພັດ ນັດສະມິດທຳ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1996 ພູເອືອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ນັດ ປະຊາຊົນ ເຖມ ປະຊາຊົນ 7 4 5 5 21

049 ນ. ສຸກມະນີ ພຸດທະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ພູນ້ອຍ 28 ຕຸລາ 1996 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຄຳ ພັນ(ຕ) 0 ພຸດ ປະຊາຊົນ 5 3 4 6 18

050 ນ. ສາຍ ປັນຍາສິດ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 01 ຕຸລາ 1998 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ມ້ຽວ ປະຊາຊົນ ນາງ ປະຊາຊົນ 5 3 5 6 19

051 ທ. ສົມຈັນ ສຸພະຈັນ ມສ ນາໝ້ໍ ພູນ້ອຍ 21 ກຸມພາ 1994 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ງາ ປະຊາຊົນ ກັດ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

052 ນ. ສຸດາພອນ ວັນນະຍົມ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 31 ພຶດສະພາ 1997 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສົມພົງ ພະນັກງານ ອ່ອນແສງ ພະນັກງານ 5 4 5 5 19

053 ທ. ສົມພອນ ຄ່ວາງຄຳດວຍ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 01 ກັນຍາ 1996 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ປະຊາຊົນ ໄຈ ປະຊາຊົນ 5 3 5 5 18

054 ນ. ແສງພອນ ຄຸນລະເສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1996 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ກົງ ປະຊາຊົນ ລອນ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

055 ນ. ສາວັນ ໄຊສົມຍົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແທ່ງ ປະຊາຊົນ ສີນ ປະຊາຊົນ 3 3 5 6 17

056 ນ. ສົມພອນ ພູມມະສີ ມສ ນາໝ້ໍ ພູນ້ອຍ 01 ມັງກອນ 1994 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຊຽງສີງ ປະຊາຊົນ ສຸກ ປະຊາຊົນ 4 4 7 6 21

057 ນ. ສີມອນ ທອງນຽມ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 12 ພະຈິກ 1995 ກັນກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງນຽມ ປະຊາຊົນ ເພດ ປະຊາຊົນ 4 5 4 5 18
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058 ນ. ສອນດາລິນ ຍອງມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1993 ພູຕອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຍວຍ(ຕ) 0 ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 4 3 5 5 17

059 ນ. ແສງຈ້ອຍ ແຂນບຸນທຳ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 14 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ປະຊາຊົນ ເຮ ປະຊາຊົນ 7 7 7 5 26

060 ທ. ສິງແກ້ວ ໄຊສົມຍົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ເມສາ 1997 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ດີ ປະຊາຊົນ ສົມ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

061 ທ. ໄຊ ມະນີສອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 17 ພຶດສະພາ 1995 ປາງດູ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສາງ(ຕ) 0 ສັນ ປະຊາຊົນ 4 6 5 5 20

062 ທ. ໄຊສົມພອນ ມະນີວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 07 ມັງກອນ 1995 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນດີ(ຕ) 0 ອ່ອນສີ ປະຊາຊົນ 5 4 4 6 19

063 ນ. ໄຊຍະລາດ ສີລາທອດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 09 ມັງກອນ 1999 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຮັງ ພະນັກງານ ບົວ ປະຊາຊົນ 3 6 4 5 18

064 ນ. ຊົງ ເລ່ົາຈ່າເຊ່ັງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 05 ກັນຍາ 1995 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ວ້າໃກ້ ປະຊາຊົນ ເຢຍ ປະຊາຊົນ 3 7 6 6 22

065 ນ. ຍິງຟືງ ລາວລີ ມສ ນາໝ້ໍ ຫ້ໍ 08 ຕຸລາ 1996 ຄູມຈູລີງ ຍອດອູ ຜ້ົງສາລີ ລີມີງ ປະຊາຊົນ ລົງເຢ ປະຊາຊົນ 4 7 6 6 23

066 ນ. ແຍງ ແຢນມະນີແສງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 07 ສິງຫາ 1996 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແຢນ ປະຊາຊົນ ເສາະ ປະຊາຊົນ 5 4 5 6 20

067 ທ. ຍອງ ວິໄລພອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 12 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍປອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ກິມ ປະຊາຊົນ ລອດ ປະຊາຊົນ 3 5 4 5 17

068 ທ. ເຍ້ົາ ປະເສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 17 ກັນຍາ 1996 ບວມພຽງ ນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ ແອ່ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ ບົວ ປະຊາຊົນ 3 5 6 5 19

069 ທ. ດອນໄຊ ແທນມະນີພັງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1994 ມົກລຳ ຕ້ົນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແທນ ປະຊາຊົນ ພັງ ປະຊາຊົນ 4 5 5 5 19

070 ນ. ດຳ ກວາງມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 05 ມິຖຸນາ 1997 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລຸນ ປະຊາຊົນ ຈ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 8 7 6 28

071 ທ. ດາ ລໍບັນຫ່ຽວ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 20 ກຸມພາ 1997 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສົມ ປະຊາຊົນ ສ້ັນ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

072 ທ. ແດງ ວຽງຄຳມີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 27 ຕຸລາ 1996 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ ກອງ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

073 ທ. ດົມ ໝ້ັນມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 15 ພະຈິກ 1994 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ປະຊາຊົນ ເທີຍ ປະຊາຊົນ 3 3 5 5 16

074 ທ. ຕຸ້ຍ ໄຊຍະເຂີນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຂີນ ປະຊາຊົນ ບຸນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

075 ທ. ເຕັງ ຢາງຈືຊົວ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 25 ກຸມພາ 1997 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈົງມົວ ປະຊາຊົນ ເກຍ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

076 ນ. ຕຸກ ຟາເຈັງລໍເບຼຍຈື ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 14 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍຍ່ໍາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ພະນັກງານ ມີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

077 ທ. ຕິວ ໄຊຍະປັງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 17 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍຊາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ປັງ ປະຊາຊົນ ແອ່ນ ປະຊາຊົນ 7 3 6 5 21

078 ທ. ຕ້ົນ ສີສະຫວັດ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 05 ສິງຫາ 1997 ໂຄກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມດີ ປະຊາຊົນ ອອນສີ ປະຊາຊົນ 5 3 4 5 17

079 ນ. ແຕ່ງ ສຸວັນວິໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ກຸມພາ 1995 ຫ້ວຍປອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນາວ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 5 3 7 5 20

080 ນ. ຕຸກຕາ ວັດທະນາກອນ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 21 ກໍລະກົດ 1998 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສິນທະນູ ພະນັກງານ ຈັນເພັງ ພະນັກງານ 7 7 8 7 29

081 ທ. ຕູ່ ຕຸລາ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 18 ກໍລະກົດ 1997 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໜ່ໍ ປະຊາຊົນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

082 ນ. ຖຽນ ອຽນສະຫວາດ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 01 ເມສາ 1999 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຕຸ໋ຍ ປະຊາຊົນ ແປ໋ງ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

083 ນ. ທີ ລໍບັນອ່ີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 29 ທັນວາ 1997 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຈືອຍ ປະຊາຊົນ ສອງ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

084 ທ. ທອງເພັດ ໄຊສົມຍົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ທັນວາ 1995 ພູແອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາງ ປະຊາຊົນ ສາ ປະຊາຊົນ 5 5 4 5 19

085 ທ. ທອງບັນ ອູຍມະຂາງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1995 ພູອົມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ອູຍ ພະນັກງານ ຂາງ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

086 ທ. ເທນ ຈິດມະນີວັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1996 ພູທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈິດ ປະຊາຊົນ ເຮົາ ປະຊາຊົນ 5 4 7 6 22
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087 ທ. ນ້ອຍ ຢຸດທະໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1995 ອົມມົກ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງສົມດີ ປະຊາຊົນ ຢືນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

088 ນ. ນ້ອຍ ນ້ິວໝ້ັນຣົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 17 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ພະນັກງານ ປ້ອມ ປະຊາຊົນ 9 5 7 5 26

089 ນ. ນວນທອງ ຈັນລີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 22 ທັນວາ 1998 ລ້ອງກໍເດ່ືອ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ວັນດີ ປະຊາຊົນ ເພັດ ປະຊາຊົນ 9 5 8 6 28

090 ທ. ນານ ປາລາທອງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 21 ສິງຫາ 1994 ພູແອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ປາ ປະຊາຊົນ ລືນ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

091 ນ. ນາລີ ລໍບູນຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 08 ພະຈິກ 1997 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕຸ້ຍ ພະນັກງານ ບົວສະຫວັນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

092 ນ. ນຸກ ຂັນທະລີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 10 ມັງກອນ 1996 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແຟງ ປະຊາຊົນ ເຫົຼາ ປະຊາຊົນ 7 4 6 5 22

093 ນ. ນວນ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 02 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລ່ີມ ພະນັກງານ ເໝົາ ປະຊາຊົນ 4 7 8 6 25

094 ນ. ເນີນລາພອນ ໄຊຍະແກ້ວ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 11 ມິຖຸນາ 1994 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສີ ປະຊາຊົນ ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 4 5 5 5 19

095 ນ. ນຸ້ຍ ສົມຍະແສງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ມີນາ 1997 ກະເຈັດ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ສົມ ປະຊາຊົນ ແສງ ປະຊາຊົນ 4 4 8 5 21

096 ນ. ນຸດ ລາວຈາງ ມສ ນາໝ້ໍ ຫ້ໍ 13 ກຸມພາ 1997 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈາງມິງຮົວ ປະຊາຊົນ ມ໋ອກ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28

097 ທ. ນ້ອຍ ແກ້ວໝວກແສງດີ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 27 ພະຈິກ 1996 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ປະຊາຊົນ ເກດມະນີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

098 ນ. ນີລັນດອນ ຄອນພະຈັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1999 ນາຫ້ອມ ນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ ແຄນ ປະຊາຊົນ ຈັນ ປະຊາຊົນ 4 5 6 5 20

099 ທ. ນຸ ກ່າຄົວມົວ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 05 ກັນຍາ 1996 ແສນໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ກ່າຄົວ(ຕ) 0 ເນັງ ປະຊາຊົນ 7 5 8 6 26

100 ທ. ເນ່ັງ ລໍນໍເພຍ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 10 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍລຽງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວວ້າ ປະຊາຊົນ ເທ້ຍ ປະຊາຊົນ 6 6 8 6 26

101 ທ. ບຸນໄຊ ວິໄລສົມ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 01 ມັງກອນ 1998 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ນ້ອຍ ພະນັກງານ ເຄຶອ ປະຊາຊົນ 7 5 8 6 26

102 ທ. ບັດ ປັນຍາສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 18 ເມສາ 1997 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແລງ ປະຊາຊົນ ລຸນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

103 ທ. ບ້ີ ລໍຕະກຸນ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 07 ຕຸລາ 1996 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສັງແກ້ວ ປະຊາຊົນ ທອນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

104 ທ. ບຸນສຸກ ໄຊສົມລີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ພະຈິກ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮຽນ ພະນັກງານ ຄີມ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

105 ນ. ໃບວອນ ຄັນທະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ລ້ື 08 ກັນຍາ 1996 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ມີ ປະຊາຊົນ ສົມພອນ ປະຊາຊົນ 4 4 8 5 21

106 ນ. ເບ້ົາ ຢ້າງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 12 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຊາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວເຢຍ ປະຊາຊົນ ວັນ ປະຊາຊົນ 5 4 7 6 22

107 ທ. ບຸນທອງ ຫຼວງຄຳ ພັນ ມສ ນາໝ້ໍ ຢ້ັງ 01 ກຸມພາ 1997 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທອງພັນ ປະຊາຊົນ ເຕ້ັນ ປະຊາຊົນ 4 3 5 5 17

108 ທ. ບຸນໄທ ສຸກສະຫວັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 13 ທັນວາ 1997 ປາງສາ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ອຳພອນ ພະນັກງານ ພັນ ປະຊາຊົນ 4 4 4 5 17

109 ທ. ບຸນຊູ ແສງດາລາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 20 ກໍລະກົດ 1997 ວັງອາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍອຍ ພະນັກງານ ເລນ ປະຊາຊົນ 4 5 5 5 19

110 ທ. ບູແລັນ ວັນນະພາບ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໄຊທ່ໍ ປະຊາຊົນ ລາງ ພະນັກງານ 6 3 5 5 19

111 ທ. ບຸນສີ ສີລາຈັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 14 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄ່ືນ ພະນັກງານ ສິນ ປະຊາຊົນ 8 7 6 7 28

112 ນ. ບົວສາ ສີຈັນທະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 01 ກຸມພາ 1998 ຈອມແຈ້ງ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ຈັນພອນ ປະຊາຊົນ ສົວສີ ປະຊາຊົນ 6 6 7 5 24

113 ນ. ບົວເງີນ ປັນຍາຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 19 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສີສະຫວັນ ພະນັກງານ ນາມ ປະຊາຊົນ 5 7 7 4 23

114 ທ. ບຸນດຳ ໄຊຍະໂທຍ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຊອຍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແງມ ປະຊາຊົນ ໂທຍ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

115 ທ. ບຸນທຳ ສີສະຫວີນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສົມ ປະຊາຊົນ ເສັດ ປະຊາຊົນ 8 7 6 8 29



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ຊ່ືພ່ໍນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບ

116 ນ. ແປງ ໄຊຍະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 21 ທັນວາ 1997 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນສຸກ ພະນັກງານ ແສງ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

117 ນ. ເປ່ີງ ລໍບັນອ່ີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 12 ທັນວາ 1997 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈົມ ປະຊາຊົນ ແດງ ປະຊາຊົນ 5 5 8 7 25

118 ນ. ແປງ ລັດສະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 13 ມີນາ 1997 ປາງດູ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແປະ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

119 ນ. ແປງ ລ້ີແກ້ວມະນີ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 07 ກັນຍາ 1996 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຍ້ົາ ພະນັກງານ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

120 ທ. ປໍເຢ ຢ່າງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 04 ຕຸລາ 1995 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈາເຊັງ ປະຊາຊົນ ເສັງ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

121 ນ. ປາຍ ລໍວາຢີທ້ໍ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 03 ກັນຍາ 1996 ຫົວນ້ຳຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ກົວ ປະຊາຊົນ ເບົາ ປະຊາຊົນ 7 6 7 5 25

122 ທ. ພົນ ເລນມະນີແພງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ກັນຍາ 1994 ພູເອືອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເລນ ປະຊາຊົນ ແພງ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

123 ທ. ເພັດ ສີວົງໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ກຸມພາ 1996 ໝາກຈູກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ປະຊາຊົນ ເອັນ ປະຊາຊົນ 5 4 7 7 23

124 ນ. ໄພມະນີ ບົວລະພູ ມສ ນາໝ້ໍ ພູຊາງ 18 ສິງຫາ 1996 ໄຊສຳ ພັນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປະຊາຊົນ ແສງ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

125 ທ. ພອນໄຊ ສີລາວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 28 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຫົຼງຄຳພາ ພະນັກງານ ຈີມ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

126 ທ. ພອນ ແສງສຸລິນທາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 07 ສິງຫາ 1995 ນ້ຳຈ້ຽມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທີວ ປະຊາຊົນ ສີ ປະຊາຊົນ 6 7 7 6 26

127 ທ. ພອນສະຫວັນ ໄຊຄອນຕາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 12 ມິຖຸນາ 1995 ມົກລຳ ຕ້ົນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຕາ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

128 ນ. ພູວຽງ ນ້ອຍເຮືອງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 19 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນໂຍນ ພະນັກງານ ນິນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

129 ທ. ໄພ ທາວີວັນຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ກັນຍາ 1998 ຫ້ວຍປອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຈີ ປະຊາຊົນ ນີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 5 26

130 ນ. ເຟືອງ ມະນີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1994 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເສີ ປະຊາຊົນ ແສມ ປະຊາຊົນ 6 6 6 7 25

131 ນ. ມຸກດາ ປ້ານຍາສັກ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 07 ກໍລະກົດ 1997 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໂຈມ ປະຊາຊົນ ໂດຍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

132 ນ. ໄມຢ້າ ຢ້າຈືຊ່ົວ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 08 ມີນາ 1996 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈ່ົງມົວ ປະຊາຊົນ ເກຍ ປະຊາຊົນ 6 8 7 7 28

133 ນ. ໄມສີ ຢ້າຢົງຊື ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 17 ພະຈິກ 1997 ປາງທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຕົງຕົວ ປະຊາຊົນ ມາ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

134 ທ. ໄມ ໂຢນທະນອມ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 02 ເມສາ 1995 ພູທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແຕນ ປະຊາຊົນ ເສນ ປະຊາຊົນ 5 8 7 5 25

135 ທ. ມ່ໍ ເລົາຈາເຊັງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 01 ກັນຍາ 1997 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໄຟຢີ ປະຊາຊົນ ເຢ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

136 ທ. ຢ້ອຍ ຕຽນນິແລ້ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 19 ກໍລະກົດ 1998 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແຫ້ຼ ປະຊາຊົນ ຮ່ຽວ ປະຊາຊົນ 7 5 8 6 26

137 ທ. ຢຽງ ແກ້ວບຸນເຮືອງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ກຸມພາ 1993 ກຼາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຂ້າງ ປະຊາຊົນ ຢົວ ປະຊາຊົນ 6 6 7 5 24

138 ທ. ເລີຍ ສອນຍະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍຊອຍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເສິກ ປະຊາຊົນ ໂຍນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 5 26

139 ນ. ລາສະຕີ ວົງຍະເກດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 02 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ພະນັກງານ ວີ ປະຊາຊົນ 5 7 7 5 24

140 ນ. ເລັນ ແສງອະນຸຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 13 ກັນຍາ 1994 ສະແງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຊືອງ ປະຊາຊົນ ເຮືອນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

141 ນ. ລີ ໄຊຍະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1997 ໝາກຈູກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄາຍ ປະຊາຊົນ ແຈ ປະຊາຊົນ 7 5 7 5 24

142 ນ. ລຸນ ໄຊຍະລັດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ມັງກອນ 1996 ຫ້ວຍຊາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລີ ປະຊາຊົນ ເສົາ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

143 ທ. ລຸນ ຈັນພະແກ້ວ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 02 ກໍລະກົດ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄມ ປະຊາຊົນ ນວນ ປະຊາຊົນ 7 4 6 5 22

144 ທ. ເລົາ ໄຊຍະຊາຍ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1995 ຫ້ວຍຊາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນຊາຍ ປະຊາຊົນ ເດວ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28
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145 ທ. ລາວບີ ຈູເທັງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 08 ກໍລະກົດ 1995 ນ້ຳປຸ່ງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວໄຊລີ ປະຊາຊົນ ໝໍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

146 ນ. ລູນີ ລໍວັນແອ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 26 ຕຸລາ 1998 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແຫມ(ຕ) 0 ຫອມ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28

147 ທ. ລຽນສີ ສໍພາບມີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ລາວ 06 ສິງຫາ 1997 ນາເມືອງ ຊຳເໜືອ ຫົວພັນ ພັນໄຊ ປະຊາຊົນ ປານ ປະຊາຊົນ 7 6 7 7 27

148 ທ. ລຽນ ຄຳມະນີວອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 06 ເມສາ 1995 ພູແອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປະຊາຊົນ ນີນ(ຕ) 0 6 5 7 5 23

149 ນ. ລັດສະນີ ສີພາບວິໄລ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1997 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຊຽງແອັດ ປະຊາຊົນ ຄຳ ປະຊາຊົນ 8 5 7 5 25

150 ນ. ວິໄລພອນ ພະຈັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 13 ມັງກອນ 1994 ພູແອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ປະຊາຊົນ ເມ່ືອຍ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

151 ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະອ່ອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ປະຊາຊົນ ສຸກ ປະຊາຊົນ 6 6 8 5 25

152 ທ. ວິີງຄຳ ແສງສຸລິນທອນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳຈ້ຽມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເທືອມ ປະຊາຊົນ ໄຊ ປະຊາຊົນ 6 8 6 5 25

153 ທ. ວັນໄຊ ຢ້າງຈຸນູ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 03 ພຶດສະພາ 1995 ມີໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ລາວວາ ປະຊາຊົນ ເທຼຍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

154 ນ. ວຽງແກ້ວ ຢ່າງລີວອນ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 28 ພະຈິກ 1997 ປາງທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ວຽງໄຊ ພະນັກງານ ຄຳ ພະນັກງານ 7 7 6 7 27

155 ທ. ວາງ ຢ້າ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 03 ພະຈິກ 1996 ຫ້ວຍຊາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈົງເນັງ ປະຊາຊົນ ລາ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

156 ທ. ວຽງທອງ ຮອງລຳມຸນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1995 ມົກຄະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ປະຊາຊົນ ໝັນ ປະຊາຊົນ 7 4 5 5 21

157 ນ. ວັນມະໂນ ອ່ອນມະຈັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 20 ພຶດສະພາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແສງຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ໜອງ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

158 ນ. ວອນ ລໍຈ່ືເບ່ັງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 04 ມິຖຸນາ 1996 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄຊ ບຳນານ ກະເຢັງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

159 ທ. ວົງເດືອນ ທ້ໍ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 15 ເມສາ 1995 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລາວບີ ປະຊາຊົນ ລີ ປະຊາຊົນ 6 3 6 6 21

160 ນ. ວິໄລສອນ ເພັງສຸພັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1996 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຈັນພອນ ພະນັກງານ ວັນ ພະນັກງານ 5 5 5 6 21

161 ນ. ວັນ ແສງປະເສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 17 ສິງຫາ 1994 ວັງອາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໜອງ ປະຊາຊົນ ງາ ປະຊາຊົນ 5 3 5 5 18

162 ນ. ວັນເຢັນ ປັນຍາສັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1996 ພູເອືອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສີວັນ ພະນັກງານ ຄໍ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

163 ນ. ວຽງ ມ່ວນພົມ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 25 ສິງຫາ 1995 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຈ້ືອ ປະຊາຊົນ ບຸນ ປະຊາຊົນ 5 4 6 6 21

164 ທ. ວັນທາ ເກີດສະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 15 ພະຈິກ 1993 ຕາງກົກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເກີດ ປະຊາຊົນ ນາຍ ປະຊາຊົນ 5 5 5 6 21

165 ທ. ໄຫ ໄຊແກ້ວປະເສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1995 ພູທອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ໂຢມ ປະຊາຊົນ ຈຳ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

166 ທ. ແອັດສະນີ ຈັນທະລາ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 04 ກັນຍາ 1997 ແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ພະນັກງານ ເນືອມ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

167 ນ. ອ່ອນແກ້ວ ພາລີຈິດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 22 ເມສາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເປົຼາ ປະຊາຊົນ ເຊີນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 6 21

168 ນ. ອ່ອນຕາ ຮັກມີໄຊ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 19 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຈີນ ພະນັກງານ ເສືອງ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

169 ນ. ອໍລະເດດ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຫົຼງ ປະຊາຊົນ ເສືອງ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

170 ນ. ອ໋າ ທະວົງສາ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 02 ມັງກອນ 1997 ນາຂາມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ປະຊາຊົນ ຊ້ອນ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

171 ນ. ອ້ອມ ທິບພະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 09 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳແຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຍອຍ ປະຊາຊົນ ປ້ານ ປະຊາຊົນ 5 5 7 7 24

172 ທ. ອ່ອນແກ້ວ ອິນສະວົງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1994 ຫ້ວຍແຮ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເວີນ ປະຊາຊົນ ສີ(ຕ) 0 5 3 7 5 20

173 ທ. ອາເລັກໄຊ ສີບຸນເຮືອງ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ສີບຸນເຮືອງ(ຕ) 0 ຮິນ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20
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174 ທ. ອາມອນ ວີໄລພັນ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 13 ກໍລະກົດ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳຜາຍ ບຳນານ ບົວໄລ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

175 ທ. ອຸດ ແດງລາວມາ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 10 ພະຈິກ 1996 ນາຕອງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທອນ ປະຊາຊົນ ເຕ້ັນ ປະຊາຊົນ 7 6 7 7 27

176 ນ. ອີວ ແສງວົງສັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ປະຊາຊົນ ຊີກ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

177 ທ. ອຳພອນ ບຸນວິໄລ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 08 ຕຸລາ 1997 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແອແຝງ ປະຊາຊົນ ໄສ ປະຊາຊົນ 5 4 5 5 19

178 ທ. ອຸ່ນແກ້ວ ຈັນທະວີຮັກ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1995 ພູທອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ເຮືອນ ປະຊາຊົນ ເວ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

179 ນ. ອ່ອນຕາ ວົງຍະເກດ ມສ ນາໝ້ໍ ກຶມມຸ 22 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ພະນັກງານ ວີ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

180 ນ. ອອນ ໄຕລະຈິດ ມສ ນາໝ້ໍ ໄຕ 28 ເມສາ 1996 ນາໝ້ໍໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ແປງ ປະຊາຊົນ ສາຍ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

181 ທ. ໃຮ ຈົງຕົວຈາກົວວາງ ມສ ນາໝ້ໍ ມ້ົງ 13 ກໍລະກົດ 1995 ພູຕູມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຈົງຕົວ ປະຊາຊົນ ຈົງ ປະຊາຊົນ 8 5 5 7 25

182 ນ. ຫ້ຼາ ມະນີແສງ ມສ ນາໝ້ໍ ລ້ື 01 ມັງກອນ 1998 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ຄຳມອນ ພະນັກງານ ສ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

183 ທ. ຄໍາສອນ ນາມວົງ ມຕ ນາທ່ົງ ລ້ື 05 ມິຖຸນາ 1998 ບ່ໍເຕ່ນ ນ້ໍາທາ ຫຼວງນ້ໍາທາ ທ.ໄມ່ຄໍາປ່ິງ ຊາວນາ ນ. ປ້ັນ ປະຊາຊົນ 5 5 8 7 25

184 ທ. ຄໍາເຕີຍ ຕິທະລາ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 04 ມິຖຸນາ 1995 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຕຽງນ້ອຍ ຊາວນາ 0 0 5 4 8 6 23

185 ທ. ຄໍາມິງ ສອຍນາຮັກ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 26 ກັນຍາ 1993 ນ້ໍາວຶນເໜືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຮັກ ຊາວນາ 0 0 5 5 7 5 22

186 ທ. ຄໍາຫ້ຼາ ໝັນນະໂຍນ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1994 ກ້ິວແຈບ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຢອນ ຊາວນາ ນ.ໂນນ ຊາວນາ 5 6 8 7 26

187 ທ. ສີຈັນ ລາວລີ ມຕ ນາທ່ົງ ຫ້ໍ 06 ມິຖຸນາ 1998 ໂຮມໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຟາອ່າງ ຊາວນາ ນ.ຊິງຈຶງ ຊາວນາ 7 5 6 6 24

188 ນ. ແສງເດືອນ ເສົາມະນີວົງ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 08 ມິຖຸນາ 1997 ນ້ໍາວຶນເໜືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ວົງຄໍາ ພະນັກງານ ນ.ເສົາ ຊາວນາ 5 7 6 5 23

189 ທ. ແສງເພັດ ເລດປັນຍາຮັກ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 16 ເມສາ 1996 ນ້ໍາວຶນເໜືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຮັກ ຊາວນາ ນ.ແລ ຊາວນາ 7 6 7 5 25

190 ທ. ສອນວິໄລ ໄຊຍະລາດ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 28 ມັງກອນ 1995 ນ້ໍາບ່ໍຕາໄກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ລາດ ຊາວນາ ນ.ເລນ ຊາວນາ 7 6 7 7 27

191 ທ. ໄຊ ອຸນວິເລີດ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 13 ມັງກອນ 1996 ຫ້ວຍປາ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ທ.ອົນ ຊາວນາ ນ.ລຸນ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

192 ທ. ດອນ ວັນນາລາຍ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1994 ກ້ີວແຈບ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ລາຍ ຊາວນາ ນ.ວັນ ຊາວນາ 6 6 7 5 24

193 ທ. ດວງຈັນ ພອນສະຫວັນ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 30 ກັນຍາ 1995 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ພອນ ຊາວນາ ນ.ວັນ ຊາວນາ 6 5 7 5 23

194 ທ. ແດງທອງ ສີນລະປະາໄສ ມຕ ນາທ່ົງ ລ້ື 24 ເມສາ 1997 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ວັນໄຊ ຊາວນາ ນ.ແສງ ຊາວນາ 5 6 8 6 25

195 ນ. ດາວວຽງ ອິນທະວົງ ມຕ ນາທ່ົງ ລ້ື 04 ມີນາ 1997 ນາຊາຍທອງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄມ່ຈັນ ຊາວນາ ນ.ຄໍາໃບ ຊາວນາ 5 6 7 6 24

196 ທ. ຕຸ້ຍ ພອນທະນິດ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 11 ພຶດສະພາ 1993 ມົກຄະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ພວນ ຊາວນາ ນ.ນວນ ຊາວນາ 5 6 6 5 22

197 ທ. ຖາວອນ ມະນີຮັກ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 09 ມັງກອນ 1994 ນ້ໍາວຶນເໜືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຮັກ ຊາວນາ ນ.ແລ ຊາວນາ 5 3 5 6 19

198 ທ. ໂນຍ ສຸລິນຮັກ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 28 ກໍລະກົດ 1994 ພູເຄືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ເລັກ ຊາວນາ ນ.ຮັກ ຊາວນາ 5 4 5 6 20

199 ທ. ບຸນກຸຍ ໄຊຍະພອນ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 11 ພະຈິກ 1998 ໝາກຈຸກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ພອນ ຊາວນາ ນ.ເຢນ ຊາວນາ 5 6 7 7 25

200 ທ. ບົນຄໍາ ແສນປະເສີດ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 20 ຕຸລາ 1996 ນ້ໍາວຶນເໜືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ສິກ ຊາວນາ ນ.ແປນ ຊາວນາ 5 6 7 6 24

201 ນ. ບົວຈັນ ໄຊຍະກອນ ມຕ ນາທ່ົງ ລ້ື 10 ຕຸລາ 1996 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄມ່ໄຊ ຊາວນາ ນ.ກາບ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

202 ທ. ບຸດສະດີ ແກ້ວມະນີ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 18 ມັງກອນ 1997 ນ້ໍາວຶນໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ສຽວມາ ຊາວນາ ນ.ວັນ ຊາວນາ 5 3 5 5 18
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203 ທ. ບຸນເລົາ ໂທນດາວທຽມ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 04 ພະຈິກ 1996 ກ້ີວແຈບ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ໂທນ ຊາວນາ ນ.ຈີ ຊາວນາ 6 5 6 7 24

204 ທ. ພັນ ເສກມະນີແກ້ວ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1995 ກ້ີວແຈບ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ເສັດ ຊາວນາ ນ.ແກ້ວ ຊາວນາ 6 6 7 6 25

205 ທ. ພອນໄຊ ສີປະເສີດ ມຕ ນາທ່ົງ ກຶມມຸ 06 ມີນາ 1996 ນ້ໍາວຶນໃຕ້ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນເສີດ ຊາວນາ ນ.ໜອງ ຊາວນາ 5 5 7 6 23

206 ທ. ອຸ່ນ ຈິດຖາວອນ ມຕ ນາທ່ົງ ລ້ື 15 ມິຖຸນາ 1997 ນາທ່ົງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄມ່ຈອມ ຊາວນາ ນ.ມີ ຊາວນາ 6 4 7 6 23

207 ທ. ເກດ ສໍມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 20 ສິງຫາ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳຫຼວງ ປະຊາຊົນ ນ ປ່ິນ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

208 ທ. ແກ້ວ ວັນນະສີງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 05 ກັນຍາ 1995 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ນ ໃບ ປະຊາຊົນ 7 6 7 5 25

209 ນ. ເກສອນ ພອນຫ້ຼາມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 06 ທັນວາ 1997 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ພອນ ປະຊາຊົນ ນ ຫ້ຼາຊອ້ຍ ປະຊາຊົນ 6 5 6 7 24

210 ທ. ຄຳແພງ ຫ້ຼາຄຳຮອງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 20 ທັນວາ 1997 ນາເຕ່ົາ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳ ປະຊາຊົນ ນ ຮອງ ປະຊາຊົນ 6 4 7 5 22

211 ທ. ຄຳແປ໋ງ ແອ່ນທຳ ມະວວງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 02 ມີນາ 1995 ນາສະຫວ່າງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳແອ່ນ ປະຊາຊົນ ນ ທຳ ມົງ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

212 ທ. ຄຳ ອຸ່ນ ໄຊເສ້ັງຢ່າງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 15 ຕຸລາ 1997 ອາໄມ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ລາວເຈີ ປະຊາຊົນ ນ ປາຍີ ປະຊາຊົນ 5 4 6 5 20

213 ທ. ຄຳ ອຸ້ຍ ແສງໄພວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 06 ເມສາ 1998 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳ ຜີວ ປະຊາຊົນ ນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

214 ທ. ຈ້ຽນ ຍອດມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 07 ສິງຫາ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ມ້າວ ປະຊາຊົນ ນ ຄຳ ປະຊາຊົນ 7 3 7 5 22

215 ນ. ເຈ່ຍ ໃຈຢີວື ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 10 ກັນຍາ 1996 ນ້ຳໂມ່ງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຈາປໍ ປະຊາຊົນ ນ ຈູ ປະຊາຊົນ 9 5 7 5 26

216 ທ. ເຈີພູ ໄຊແສງລີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ອາຄາ 20 ທັນວາ 1997 ມູຕືນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ສະເຈີ ປະຊາຊົນ ນ ລູເນີ ປະຊາຊົນ 6 7 6 5 24

217 ທ. ຈັນແອ່ນ ປັນເຢ້ັງຫວ່າງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 10 ຕຸລາ 1994 ນ້ຳໂມ່ງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ເຢ້ັງ ປະຊາຊົນ ນ ມີ ປະຊາຊົນ 8 4 7 6 25

218 ທ. ສັກ ລິດທະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 02 ກຸມພາ 1994 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ລິດ ພະນັກງານ ນ ຂັນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

219 ທ. ສີໝອນ ທຳ ອ່ອນມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 10 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ ນ ດາ ປະຊາຊົນ 5 6 8 5 24

220 ທ. ແສງແກ້ວ ວ້າຈົວມາ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 10 ກຸມພາ 1996 ຫ້ວຍຢາວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ ໄຊຊະ ປະຊາຊົນ ນ ເຍຍ ປະຊາຊົນ 5 5 4 5 19

221 ທ. ສົມຈັນ ແກ້ວອຸດົມ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1997 ນ້ຳຂານ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ທ ທອງໄຊ ພະນັກງານ ນ ພຽນ ປະຊາຊົນ 5 4 8 5 22

222 ທ. ສົມສັກ ກຽງຈັນອ່ອນ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 02 ມັງກອນ 1998 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ອ່ອນຈັນ ປະຊາຊົນ ນ ຫ້ຼາເກງ ປະຊາຊົນ 5 7 7 6 25

223 ນ. ແສງແກ້ວ ສີວັນໄຊ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 04 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໜານຄຳຈັນ ປະຊາຊົນ ນ ພົມ ປະຊາຊົນ 5 5 5 5 20

224 ທ. ສົມສະນິດ ອີນດາວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 15 ກຸມພາ 1998 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ໂຄ່ງ ປະຊາຊົນ ນ ບົວແພງ ປະຊາຊົນ 5 7 8 5 25

225 ນ. ໂສລະພາ ອ່ີນຄຳ ວົງສາ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 09 ພຶດສະພາ 1998 ນາສະຫວ່າງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ສະຫວັນ ປະຊາຊົນ ນ ຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ 5 8 4 5 22

226 ທ. ສົມມະລີ ອ່ອນນມະນີຈ່ອມ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 05 ສິງຫາ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ກົມພັນ ປະຊາຊົນ ນ ຕ໋ານ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

227 ທ. ໄຊ ເຈີເສົາມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1993 ຫົວນາ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ເຈີ ປະຊາຊົນ ນ ເສົາ ປະຊາຊົນ 5 4 3 5 17

228 ທ.  ດີ ຫ້ຼາມະນີໄຈ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 04 ທັນວາ 1994 ຫົວນາ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຈັນຫ້ຼາ ປະຊາຊົນ ນ ໄດ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

229 ທ. ດຳດວງ ວົງພະຈັນ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 03 ທັນວາ 1997 ນາສະຫວ່າງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ຈັນ ປະຊາຊົນ ນ ແປງ ປະຊາຊົນ 5 7 8 5 25

230 ທ. ຕຸ້ຍ ພົມມະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 26 ພະຈິກ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ກອງຄຳ ພະນັກງານ ນ ຄຳ ປະຊາຊົນ 3 6 5 6 20

231 ທ. ຕຸ້ຍ ອີນທະນີວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 15 ກັນຍາ 1996 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ແກ່ນ ປະຊາຊົນ ນ ແສງຕານ ປະຊາຊົນ 3 6 5 5 19
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232 ນ. ຕີບ ໄຊຍະເດດ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 01 ມັງກອນ 1998 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ບຸນລຽນ ປະຊາຊົນ ນ ຈອມແປງ ປະຊາຊົນ 3 7 7 5 22

233 ທ. ຖາວອນ ພອນມະລີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 07 ກຸມພາ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ມ້າວ ປະຊາຊົນ ນ ລີ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

234 ທ. ທອງຄານ ເສົາມະນີວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 20 ມີນາ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳແສງ ປະຊາຊົນ ນ ເມືອງ ປະຊາຊົນ 6 7 8 5 26

235 ທ. ນ້ອຍ ພົມມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 10 ຕຸລາ 1998 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ສີນວນ ປະຊາຊົນ ນ ຕານ ປະຊາຊົນ 4 6 3 5 18

236 ທ. ນ້ອຍ ໄຊຍະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 26 ກັນຍາ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ສຸກ ປະຊາຊົນ ນ ໝອນ ປະຊາຊົນ 6 6 3 5 20

237 ນ. ນາງ ມະນີຈັນ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 09 ເມສາ 1997 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳ ປິງ ປະຊາຊົນ ນ ກອງ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

238 ນ. ນຸງວິໄລ ລໍວັນໄຊ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1995 ຫ້ວຍອອນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ເມົາ ປະຊາຊົນ ນ ລ໋ອດ ປະຊາຊົນ 6 7 6 5 24

239 ນ. ບາງ ແກ້ວບຸນທອນ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 03 ເມສາ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ບຸນທອນ ປະຊາຊົນ ນ ແກ້ວນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

240 ທ. ບຸນມີ ເລ່ົາປໍ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 27 ພຶດສະພາ 1995 ມີໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຈາເຍັງ ປະຊາຊົນ ນ ຢ່າ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

241 ທ. ແປ໋ງ ວົງນະພາບ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 05 ກັນຍາ 1996 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໜານລື ພ/ງ ບຳນານນ ຕານ ປະຊາຊົນ 0 0 0 0 0

242 ທ. ພົມມີ ຕ້ົນປັນຍາ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 15 ພະຈິກ 1998 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ກາລີ ປະຊາຊົນ ນ ກອງແພງ ປະຊາຊົນ 5 6 6 5 22

243 ນ. ໂມະ ອິນທະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 08 ມິຖຸນາ 1999 ນາສະຫວ່າງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ປິງ ປະຊາຊົນ ນ ແສງຄຳ ປະຊາຊົນ 6 7 6 6 25

244 ນ. ລາວັນ ແກ້ວບຸນມີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ຢ້ັງ 13 ກັນຍາ 1999 ນາສະຫວ່າງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ສົມເພັດ ປະຊາຊົນ ນ ກົມລີ ປະຊາຊົນ 3 7 6 6 22

245 ທ. ລາວນົງ ເຢຍເກ່ຍ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 15 ພຶດສະພາ 1995 ນ້ຳໂມ່ງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ລາວເຍຍ ປະຊາຊົນ ນ ເກ່ຍ ປະຊາຊົນ 3 3 5 6 17

246 ນ. ວຽງ ສຸລິວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 10 ພະຈິກ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳ ຜີວ ປະຊາຊົນ ນ ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 5 5 6 5 21

247 ທ. ວັນດີ ເລ້ົາ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 26 ມີນາ 1997 ມີໄຊ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ລາວດົວ ເລ້ົາ ປະຊາຊົນ ນ ໄມ ປະຊາຊົນ 4 6 4 5 19

248 ທ. ວຽງແກ້ວ ຄຳຊາຍ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1994 ຫ້ວຍຫັຼກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳຊາຍ ປະຊາຊົນ ນ ຈ້ອຍ ປະຊາຊົນ 3 3 3 4 13

249 ທ. ຫົງຄຳ ບົວລະຍອງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 02 ກຸມພາ 1998 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຕຸນ ປະຊາຊົນ ນ ກົມລີ ປະຊາຊົນ 4 6 8 5 23

250 ທ. ໜ່ໍນ້ອຍ ອິນທະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 12 ກັນຍາ 1998 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໜານແສງ ປະຊາຊົນ ນ ອຸ່ນໄຊ ປະຊາຊົນ 4 7 7 5 23

251 ທ. ໝອນ ກອງດວງໃຈ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 05 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ອຸ່ນ ປະຊາຊົນ ນ ກອງຄຳ ປະຊາຊົນ 4 7 7 5 23

252 ນ. ຫ້ຼາ ແກ້ວຍະວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍຫັຼກ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ແກ້ວ ປະຊາຊົນ ນ ສ້ອຍ ປະຊາຊົນ 3 7 6 5 21

253 ທ. ຫົຼງ ຈົວລົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ມ້ົງ 01 ມີນາ 1998 ກ່ິວລານ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ເຈີເບຼຍ ປະຊາຊົນ ນ ຕົງ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

254 ທ. ຫ້ຼາຕົນ ແປງຈັນຕ໋າ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 05 ກັນຍາ 1997 ນ້ຳເງີນ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ຄຳແປງ ປະຊາຊົນ ນ ຈັນຕ໋າ ປະຊາຊົນ 4 5 8 5 22

255 ທ. ຫ້ຼາແປ໋ງ ແສງມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 27 ມັງກອນ 1994 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ແສງ ປະຊາຊົນ ນ ຄຳ ປະຊາຊົນ 4 4 7 5 20

256 ນ. ຫ້ຼາຟອງ ແກ້ວແສງມະນີ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 02 ກຸມພາ 1999 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ເຕດ ປະຊາຊົນ ນ ເພັດ ປະຊາຊົນ 4 8 8 5 25

257 ນ. ໄຫຼທອງ ສຸລິວົງ ມສ ນາສະຫວ່າງ ກຶມມຸ 16 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳກ້ໍ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ກອງ ປະຊາຊົນ ນ ສັນ ປະຊາຊົນ 4 6 4 5 19

258 ທ. ອັກສອນ ພົມມະຈັນ ມສ ນາສະຫວ່າງ ລ້ື 04 ທັນວາ 1996 ຂວາງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ ໄມ່ພົມມາ ປະຊາຊົນ ນ ກຽງ ປະຊາຊົນ 7 5 7 5 24

259 ທ. ຄຳ ສິດ ຈັນທະມະໂນນ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1994 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ແຕນ ຊາວນາ ນ.ໂນນ ຊາວນາ 5 6 5 5 21

260 ທ. ຄຳ ຕ່ິງ ໄຊຍະບຸນເຂດ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1996 ພູເອືອດ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນ ຊາວນາ ນ.ເຂນ ຊາວນາ 5 5 5 5 20



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ຊ່ືພ່ໍນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບ

261 ທ. ເສີຍ ເລນທະນາ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 02 ກັນຍາ 1994 ກາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ເລນ ຊາວນາ ນ.ນິນ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

262 ທ. ນິດ ທະລີໄຊ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 02 ກໍລະກົດ 1995 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ລຽງ(ຕ) 0 ນ.ຖວຍ ຊາວນາ 5 3 5 5 18

263 ນ. ນິວ ສີປະເສີດ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 26 ທັນວາ 1996 ພູເຄືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ສີ ຊາວນາ ນ.ແປງ(ຕ) 0 5 4 6 5 20

264 ທ. ໃບ ຈັນທະເກີດ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 01 ທັນວາ 1994 ກາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຈູມ ຊາວນາ ນ.ເກີດ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

265 ທ. ພືນ ແກ້ວປະເສີດ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 10 ກັນຍາ 1993 ກາງເຕາະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ແກ້ວ ຊາວນາ ນ.ສີ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

266 ນ. ມຽນ ວິໄລຄຳ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1995 ມົກຄະ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ເລີງ(ຕ) 0 ນ.ເລນ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

267 ທ. ໝ້ັນໄຊ ສິງລາວົງ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 14 ກັນຍາ 1994 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ສິງ ຊາວນາ ນ.ໂລຍ ຊາວນາ 5 3 5 5 18

268 ທ. ລັດ ແກ້ວມະນີທອນ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1994 ແພງ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄັດ ຊາວນາ ນ.ແຈ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

269 ທ. ຮີມ ພັນທະມິດ ມຕ ພູເຄືອ ກຶມມຸ 02 ກັນຍາ 1994 ພູເຄືອ ນາໝ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ.ພັນ(ຕ) 0 ນ.ມົດ ຊາວນາ 5 4 7 5 21



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ທ. ກັນຍາສອນ ຄຸນມີໄຊ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1997 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສົມ ພະນັກງານ ນ. ຈັນຄຳ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

002 ທ. ກະເຢັງ ຢ່າງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 07 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຍຍກຸ ຊາວສວນ ນ. ຊີ ຊາວສວນ 7 6 6 6 25

003 ທ. ກົງເຊັງ ເລ່ົາເຈຍກີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 15 ພຶດສະພາ 1995 ນາຊຽງດີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ທ. ເຈຍກີ ຊາວສວນ ນ. ເຢະ ຊາວສວນ 6 7 6 5 24

004 ທ. ກົວລີ ວາຢີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 01 ສິງຫາ 1998 ໜອງຄວາຍ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ທ. ວາຢີ ຊາວສວນ ນ. ເຈ້ຍ ຊາວສວນ 7 3 6 4 20

005 ທ. ແຂກ ວັນມະນີ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 10 ທັນວາ 1997 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ໄຕ ຊາວນາ ນ. ດອນ ຊາວນາ 5 5 5 3 18

006 ນ. ຄຳ ແກ້ວມະນີສັກ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ຕາງກະ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ທ. ມ້ອມ ຊາວນາ ນ. ແຢະ ຊາວນາ 5 4 4 5 18

007 ນ. ຄຳກອງ ອິນສຸດາ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 09 ພະຈິກ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ໜ້ຶງ ຊາວນາ ນ. ແສງຍອງ ຊາວນາ 4 3 7 5 19

008 ທ. ຄຳສອນ ຈັນບົວທອງ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 14 ມີນາ 1994 ມົກລອຍ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈັນ ຊາວສວນ ນ. ບົວທອງ ຊາວສວນ 5 4 5 5 19

009 ທ. ຄຳມະນີ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 05 ທັນວາ 1997 ຊາດ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ພະນັກງານ ນ. ແສງມະນີ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

010 ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ຄຳມະລາດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 05 ກໍລະກົດ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ສີໄຄ ຊາວສວນ 5 3 7 6 21

011 ທ. ເຈ້ຍວ່າງ ຈ່ົງລີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 13 ມິຖຸນາ 1998 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈ່ົງລີ ຊາວນາ ນ. ຈະມີ ຊາວນາ 5 3 5 5 18

012 ນ. ຈັນ ຄຳທະອິນ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 04 ມິຖຸນາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນລຽນ ຊາວນາ ນ. ແອນ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

013 ນ. ຈັນສີດາ ຈິດຕະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 15 ທັນວາ 1997 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງທອງ ພະນັກງານ ນ. ແກ່ນແກ້ວ ພະນັກງານ 6 3 8 5 22

014 ທ. ໃຈຢ່າງ ຈາເຊັງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 19 ມິຖຸນາ 1998 ຫ້ວຍລະເປີ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈາເຊ່ັງ (ຕ) 0 ນ. ເຈ້ຍ ຊາວສວນ 5 3 5 4 17

015 ທ. ຈັນວື ຢ່າງຈາວາ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 18 ຕຸລາ 1998 ກ່ິວລັກຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວາຈາ ຊາວສວນ ນ. ກໍ ຊາວສວນ 5 4 4 5 18

016 ທ. ແສງອາລຸນ ອະໂນລັກ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 09 ທັນວາ 1995 ລາດແອ່ນ ງອຍ ຫຼວງພະບາງ ທ. ຊາຍ ຊາວສວນ ນ. ນິດ ຄ້າຂາຍ 5 5 8 5 23

017 ທ. ແສງອາລຸນ ເຮືອງຍະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 22 ກັນຍາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມລິດ ຊາວສວນ ນ. ອ່ອນຄຳ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

018 ທ. ສອນເພັດ ຄົງປະດິດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1997 ຖ່ິນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ບຸນຄົງ ຄ້າຂາຍ ນ. ດາ ຄ້າຂາຍ 6 3 6 6 21

019 ນ. ສີສະໝອນ ໄຊຍະແສງ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຈັນ ພະນັກງານ ນ. ຈັນແປງ ຊາວສວນ 5 7 3 5 20

020 ນ. ສາ ສຸພາໄຊ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1997 ວັງຍານ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງໄຊ ຊາວນາ ນ. ຜາ ຊາວນາ 4 5 3 5 17

021 ທ. ສີພັນ ອິນດາລາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1997 ມົກລອຍ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນດີ ຊາວສວນ ນ. ແພງວັນ ຊາວສວນ 5 4 7 4 20

022 ທ. ສຸລິນທອງ ໄຊປັນຍາຄຳ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 28 ພະຈິກ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງບຸນ(ຕ) 0 ນ. ວຽງທອງ ຊາວນາ 6 5 7 7 25

023 ທ. ສູນທອນ ຈິດຕະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 10 ມິຖຸນາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຊພອນ ພະນັກງານ ນ. ບົວ ຊາວນາ 3 3 7 5 18

024 ທ. ສົມບັດ ລັດມິຍົມ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 07 ທັນວາ 1994 ຖ່ິນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ເພັດ ຊາວນາ ນ. ວັນ ຊາວນາ 4 3 3 4 14

025 ທ. ສົມພອນ ອ່ອນໄຊແກ້ວ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍໂມ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເສມ ຊາວນາ ນ. ແອນ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

026 ທ. ສົມຮັກ ຢູລີໄຊ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 08 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍເລີມ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງພອນ ຊາວນາ ນ. ບົວພາ ຊາວນາ 4 6 3 5 18

027 ທ. ສົມໃຈ ຈັນທະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 11 ພະຈິກ 1997 ຄົກພຸ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈິດ ພະນັກງານ ນ. ບົວວອນ ຄ້າຂາຍ 3 4 5 5 17

028 ນ. ສັກ ຈັນທະປັນຍາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍເຊີຍ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເລີມ ຊາວສວນ ນ. ເພີ ຊາວສວນ 4 7 3 5 19

ຄະແນນສອບເສັງຈົບຊ້ັນ ມ7 ສົກຮຽນ  2015 - 2016
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029 ທ. ໄຊ ພົງມະລາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 03 ທັນວາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງພອນ ຊາວນາ ນ. ລີ ຊາວນາ 3 4 3 5 15

030 ທ. ໄຊຫວ່າງ ຕົວແຢະລີຈ່ົງລືມີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 15 ກໍລະກົດ 1996 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ລາວຕົວ ຊາວສວນ ນ. ແຢ (ຕ) 0 5 5 4 5 19

031 ນ. ໄຊເພັດ ເຂີນຄຳ ໝ້ັນ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 04 ມິຖຸນາ 1998 ຫ້ວຍລຽງ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນໄຊ (ຕ) 0 ນ. ຈັນສະໄໝ ຊາວນາ 3 6 4 5 18

032 ນ. ຍາ ຈັນທະປັນຍາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍເຊີຍ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຜິວ ຊາວນາ ນ. ຊຽນ ຊາວນາ 4 4 3 5 16

033 ນ. ດາວ່ິງ ສຸວັນຍາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 14 ສິງຫາ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳພອນ(ຕ) 0 ນ. ອ່ອນແຕງ ຊາວນາ 3 5 3 4 15

034 ທ. ແດງ ຮັກສີດາ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 06 ເມສາ 1995 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ສີ(ຕ) 0 ນ. ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ 3 3 4 4 14

035 ນ. ໃດ ຊ່ົງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 02 ສິງຫາ 1998 ພູກໍ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ນໍຮື ຊາວສວນ ນ. ປາ ຊາວສວນ 3 5 4 5 17

036 ນ. ໃດຊ່ົງ ເຕຍຕົງກ້ໍ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 10 ເມສາ 1998 ກ່ິວລັກຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕ່ົງກ້ໍ ຊາວສວນ ນ. ເຕຍມົວ ຊາວສວນ 7 7 7 7 28

037 ທ. ຕ່ົງ ປັນງາໄຊ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີທັດ ຊາວນາ ນ. ບຸນໂຮມ ພະນັກງານ 5 3 3 4 15

038 ນ. ແຕງໂມ ຄຳ ພິລາພັນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 13 ສິງຫາ 1995 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ໜ່ໍຄຳ ຊາວນາ ນ. ບົວພັນ ຊາວນາ 5 3 4 5 17

039 ນ. ຕຽງຄຳ ອຽງສີ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 31 ຕຸລາ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີວົງຄຳ ພະນັກງານ ນ. ວັນນາ ຊາວນາ 5 3 3 5 16

040 ທ. ຖ່ໍຕູ້ ຊ່ົງຢີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 05 ພະຈິກ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເຟືອງ(ຕ 0 ນ. ຍ່ິງ ຊາວນາ 4 5 5 4 18

041 ທ. ໄທ ວິໄລທອງ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 09 ທັນວາ 1995 ແສນຈອດ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທິດທອງ ຊາວນາ ນ. ໄບ ຊາວນາ 7 7 7 5 26

042 ທ. ທອງວັນ ເພັງນະລັດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 07 ພຶດສະພາ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຈ໋ ຊາວນາ ນ. ບົວຈັນ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

043 ທ. ເນືອງ ໄຊຍະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 11 ສິງຫາ 1995 ມົກຄວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊັງ ຊາວສວນ ນ. ແກ່ນ ຊາວສວນ 5 5 5 6 21

044 ທ. ນິກຕິພົງ ບຸນລອຍວັນ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1996 ມົກຄວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຍັງ ຊາວສວນ ນ. ບົວລອຍ ຊາວສວນ 5 4 5 5 19

045 ທ. ບີ ມົວ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 05 ມີນາ 1995 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ປາຊື (ຕ) 0 ນ. ໄມຈາວ ຊາວສວນ 6 5 5 5 21

046 ທ. ບຸນຍົງ ວິໄລຄຳ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 16 ກໍລະກົດ 1997 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ອານົງ ພະນັກງານ ນ. ຫົງມະນີ ພະນັກງານ 5 5 5 5 20

047 ທ. ບຸນທອງ ວຽງພະຈັນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 09 ຕຸລາ 1993 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ເສົາ ຊາວນາ ນ. ບົວຈັນ ຊາວນາ 4 3 4 5 16

048 ທ. ບຸນລີ ວາເຢັງຢ່າງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 15 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ເນັງຢົງ ຊາວສວນ ນ. ຊົງ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

049 ທ. ບຸນເຫືຼອ ພອນປະເສີດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 12 ກຸມພາ 1997 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັດ ຊາວນາ ນ. ທີ ຊາວນາ 6 5 5 5 21

050 ທ. ບຸນແສງ ຢ່າງກະວີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 10 ສິງຫາ 1997 ໂພນຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊາວກູ ຊາວສວນ ນ. ຊີ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

051 ທ. ບຸນໄຊ ຊົງຈົງເຊັງລີ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 15 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍສະຫຼາກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈົງເພ່ັງ ຊາວສວນ ນ. ລີ ຊາວສວນ 4 3 3 5 15

052 ທ. ບົວເກດ ທອງມະນີ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 17 ກັນຍາ 1995 ຫ້ວຍເລີມ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈັນ (ຕ) 0 ນ. ຈັນສອນ ຊາວນາ 4 5 4 5 18

053 ນ. ບຸນເລີດ ແກ້ວອຸດົມ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 16 ເມສາ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ມັງ ຊາວນາ ນ. ອຸດ ຊາວນາ 7 4 4 6 21

054 ນ. ບົວພອນ ສີພາທອງ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 11 ມັງກອນ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອນ ຊາວສວນ ນ. ຂາວ ຊາວສວນ 5 3 4 5 17

055 ທ. ປ້ານ ປັນຍາສິດ ມສ ດອນແອ່ນ ໄທດຳ 06 ມັງກອນ 1998 ນາຕອງ ນາໜ້ໍ ອຸດົມໄຊ ທ. ແອ່ຈ້ອຍ ຊາວນາ ນ. ສົມ ຊາວນາ 8 5 5 5 23

056 ທ. ປາຢ່າງ ເນັງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 13 ເມສາ 1996 ກ່ິວລັກຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ປໍ (ຕ) 0 ນ. ເຊະ ຊາວສວນ 7 5 5 5 22

057 ນ. ພິໄລວັນ ຈິດຕະນະ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 25 ກໍລະກົດ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ຕາ ຊາວນາ ນ. ສົມຈິດ ຊາວນາ 5 3 7 5 20
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058 ນ. ເພັດດາ ແກ້ວສຸລິຍາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1996 ມົກຄວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຫວັງ ຊາວສວນ ນ. ແພງແກ້ວ ຊາວສວນ 4 3 7 5 19

059 ນ. ແພງແກ້ວ ປັນຍາຮັກ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ເຕີນ ຊາວສວນ ນ. ອ່ອນແພງ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

060 ທ. ພົນທອງ ຢູລີໄຊ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 16 ເມສາ 1995 ຫ້ວຍເລີມ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນແກ້ວ ຊາວນາ ນ. ພອນ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

061 ທ. ພັອດ ສີລິຄຸນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 05 ຕຸລາ 1995 ຫ້ວຍຄະ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງສີພັນ ຊາວນາ ນ. ວັນນາລີ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

062 ນ. ມາລາ ເງິນພິນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 11 ມິຖຸນາ 1996 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳໄຊ ພະນັກງານ ນ. ຈັນທະຈອນຊາວນາ 3 7 3 6 19

063 ທ. ເຢ່ັງຊ່ົງ ຊ່ົງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 10 ກຸມພາ 1996 ພູຫວດ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຟາເຕຍ ຊາວສວນ ນ. ປ່າ ຊາວສວນ 7 7 7 7 28

064 ທ. ຢ່າງເນ່ັງ ເຈຍຖ່ໍນ່ໍເລ່ົາ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 05 ກັນຍາ 1997 ພູຫວດ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈົວຖ່ໍ ຊາວສວນ ນ. ເຈ້ຍ ຊາວສວນ 3 6 3 5 17

065 ທ. ວິລະພົນ ແສງປັນຍາ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 01 ພະຈິກ 1997 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ໄພ ເຟີນີເຈີ ນ. ຈັນຄຳ ປະຊາຊົນ 6 3 3 6 18

066 ທ. ວິລົດ ວຽງພະຈັນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 12 ກຸມພາ 1995 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ່ເສົາ ຊາວນາ ນ. ບຸນຈັນ ຊາວນາ 7 3 7 5 22

067 ທ. ວິໄຊ ໄຊຍະສິດ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1995 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງລາ ພະນັກງານ ນ. ອ່ອນສີ ປະຊາຊົນ 5 3 7 4 19

068 ນ. ວັນນິດາ ຈິດຕະວົງ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 15 ທັນວາ 1997 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງທອງ ພະນັກງານ ນ. ແກ່ນແກ້ວ ພະນັກງານ 7 3 7 6 23

069 ທ. ວັນໄຊ ສົມສັກຫວ່າງ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 09 ກັນຍາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມສັກ ຊາວສວນ ນ. ໃຈ ຊາວສວນ 6 5 8 6 25

070 ທ. ຫຸງທອງ ດີພາເລີອນ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 02 ທັນວາ 1995 ຫ້ວຍຄານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັນ ຊາວນາ ນ. ສອນ ຊາວນາ 5 3 7 6 21

071 ນ. ຫຸມແພງ ທຳ ທິດາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 03 ກັນຍາ 1996 ມົກຄວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ເງິນ ຊາວນາ ນ. ດີ ຊາວນາ 7 4 3 5 19

072 ນ. ໜູ ແສງສົມຈັນ ມສ ດອນແອ່ນ ລ້ື 01 ພຶດສະພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ແສງ ພະນັກງານ ນ. ສົມລີ ຊາວນາ 6 5 8 7 26

073 ນ. ຫ້ຼາຊ້ອຍ ພົມມະສານ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 15 ສິງຫາ 1997 ເຈງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳຜາຍ (ຕ)0 ນ. ມະນີວັນ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

074 ນ. ອ່ອນແກ້ວ ບຸນທອງເພັດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 31 ສິງຫາ 1997 ນາຫວ້ານ້ອຍ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ກັນຍາ ຊາວນາ ນ. ຄຳແດງ(ຕ)0 7 4 3 7 21

075 ນ. ອ່ອນ ສຸລິດາ ມສ ດອນແອ່ນ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1995 ມົກຄວນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມດີ(ຕ) 0 ນ. ຈັນລີ ຊາວສວນ 3 3 8 5 19

076 ທ. ແອ່ນບີ ພູມີທອນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 23 ມີນາ 1998 ຫາດຂາມ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ພອນ ພະນັກງານ ນ. ທອງລາ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

077 ທ. ແອ ພິລາຈັນ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 15 ມີນາ 1996 ບຸ່ງ ໄຊຍະ ໄຊຍະບູລີ ທ. ທອງແທນ ພະນັກງານ ນ. ວຽງ ເສີມສວຍ 6 5 6 5 22

078 ທ. ແອຢ່າງ ວ່າເຊ່ົາ ມສ ດອນແອ່ນ ມ້ົງ 12 ມີນາ 1997 ກ່ິວຫັຼກຄຳ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ວ່າເສ່ົາ ຊາວສວນ ນ. ພົງ ຊາວສວນ 8 5 6 6 25

079 ທ. ອ໋ອງລີ ສີວິໄລຈິດ ມສ ດອນແອ່ນ ລາວລຸ່ມ 20 ກັນຍາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ເສົາ(ຕ) 0 ນ. ຈັນສຸກ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

080 ນ. ໂກ້ ຫຸງຈະເລີນ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 02 ເມສາ 1997 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳຍອດ ເຮັດນາ ຄຳ ເຮັດນາ 5 3 5 4 17

081 ທ. ຄຳສອນ ສຸດທະໝອນ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 11 ມິຖຸນາ 1996 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໜ້ຶງ ເຮັດນາ ມົນ ເຮັດນາ 5 5 6 5 21

082 ທ. ຈາຍ ແສງສະຫວັນ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 10 ມິຖຸນາ 1994 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຫວັນ ເຮັດນາ 5 5 5 5 20

083 ນ. ຈັນສະໝອນ ຮຸງຈະເລີນ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 06 ກັນຍາ 1996 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຄຳ ເຮັດນາ ຫ້ຼາ ເຮັດນາ 3 4 5 4 16

084 ທ. ແສງວ່າ ຊົວຊໍມ້ົງ ມຕ ນາຄົກ ມ້ົງ 01 ມັງກອນ 1995 ຕ້ົງຕູ້ໃຫຍ່ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ໄຊເກຍວ່າ ເຮັດໄຮ່ ເຈຍ ເຮັດໄຮ່ 4 4 6 5 19

085 ນ. ສີອຳພອນ ໄຊສົມແພງ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 12 ກຸມພາ 1993 ນາໝີ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຈັນແຕ້ມ ເຮັດໄຮ່ 3 4 5 5 17

086 ທ. ໄຊໝອນ ພອນສະຫວັນ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 08 ພຶດສະພາ 1996 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຫວັນ ເຮັດນາ ຫ້ຼາ ເຮັດນາ 7 3 6 5 21
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087 ທ. ເດດ ມະນີຄຳ ມຕ ນາຄົກ ລາວ 13 ມີນາ 1997 ຫາດໜາມ ຜາອຸດົມ ບໍແກ້ວ ຊຽງດີ ເຮັດໄຮ່ ຄຳແພງ ເຮັດໄຮ່ 4 4 6 5 19

088 ທ. ທ່ົງສີ ວື ມຕ ນາຄົກ ມ້ົງ 01 ມິຖຸນາ 1995 ແກ້ວຈືລີ ນ້ຳບາກ ຫຼວງພະບາງ ຈູ່ ເຮັດໄຮ່ ໃຮມົວ ເຮັດໄຮ່ 0 0 0 0 0

089 ນ. ແທນ ວົງດາລາ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 12 ຕຸລາ 1997 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ອຸເດີມ ເຮັດໄຮ່ ສີ ເຮັດໄຮ່ 4 4 5 5 18

090 ທ. ນີໂກ ໄຊຍະພອນ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 12 ກັນຍາ 1996 ລາດວັນ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຄົກ ຄ້າຂາຍ ມົດ ຄ້າຂາຍ 5 3 5 4 17

091 ທ. ບຸນຄ້ຳ ໄຊຍະທຳ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 02 ມິຖຸນາ 1996 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໄລ ເຮັດນາ ຊອຍ ເຮັດນາ 3 3 7 5 18

092 ນ. ບຸນຕາ ພອນປະເສີດ ມຕ ນາຄົກ ລາວລຸ່ມ 02 ເມສາ 1992 ນາຄົກ ງາ ອຸດົມໄຊ ທິດເພັດ ເຮັດນາ ຈັນ ເຮັດນາ 4 3 5 4 16

093 ນ. ພອນ ເຂີຍແສນອິນ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1995 ໃໝ່ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ສິງ ເຮັດໄຮ່ 4 4 5 4 17

094 ທ. ລຳທອງ ປັນຍາໄຊ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 13 ເມສາ 1993 ຫ້ວຍປຼອງ ງາ ອຸດົມໄຊ ບຸນຊູ ເຮັດໄຮ່ 0 0 6 5 6 5 22

095 ນ. ຫ້ຼາ ຂຸນມະນີເກດ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 02 ກຸມພາ 1994 ເມືອງງາ ງາ ອຸດົມໄຊ 0(ຕ) 0 ຂຸນ ເຮັດໄຮ່ 3 3 6 4 16

096 ທ. ວັນໄຊ ລາດທຳ ມະທອງ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1994 ໃໝ່ ງາ ອຸດົມໄຊ ທອງ ເຮັດໄຮ່ ເຄືອມ ເຮັດໄຮ່ 5 5 5 5 20

097 ທ. ວຽງໄຊ ສຸລິຍັນ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1998 ໂພນໄຊ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ເຮັດໄຮ່ ແພງ ເຮັດໄຮ່ 5 4 5 4 18

098 ທ. ອຸດົມ ພູມມະນີ ມຕ ນາຄົກ ກຶມມຸ 12 ທັນວາ 1994 ຫ້ວຍເລີມ ງາ ອຸດົມໄຊ ແສງຄຳ ພະນັກງານ ປາ ເຮັດໄຮ່ 4 5 5 4 18

099 ນ. ເຂັມເພັດ ວິໄລວຽງ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 08 ກັນຍາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ເຖິງ ເຮັດນາ ນ.ວຽງ ເຮັດນາ 6 6 7 5 24

100 ນ. ຄຳ ມີ ວິໄລພອນ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 08 ສິງຫາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄມ່ສອນ ເຮັດນາ ນ.ມຸງ ເຮັດນາ 5 5 3 5 18

101 ນ. ຈັນສະໝຸດ ແກ້ວຄຳມະວົງ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 06 ຕຸລາ 1996 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈອມ ເຮັດນາ ນ.ແພງແກ້ວ ເຮັດນາ 5 7 7 5 24

102 ທ. ຈັນທະວົງ ລັດຕະນະ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 09 ຕຸລາ 1996 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ລາ ເຮັດນາ ນ.ໝອນ ເຮັດນາ 6 7 8 8 29

103 ນ. ສົມໜິດ ເພັດວິໄລຮັກ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 05 ກໍລະກົດ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຮັກ ເຮັດນາ ນ.ສີວິໄລ ເຮັດນາ 5 5 7 5 22

104 ນ. ສົມໄຫວ ກັນທະວົງ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 03 ກັນຍາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ກ້ອນ ເຮັດນາ ນ.ມອນ ເຮັດນາ 7 6 7 6 26

105 ນ. ສົມຫັວງ ວົງພະຈັນ ມຕ ນາຊານ ລາວ 21 ສິງຫາ 1997 ຫາດເຕິ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ຫຸນພັນ ເຮັດນາ ນ.ອຳໄພ ເຮັດນາ 6 6 8 5 25

106 ທ. ຊາງ ເພັດປັນຍາ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 16 ສິງຫາ 1994 ຫ້ວຍຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ເພັງ ເຮັດນາ ນ.ແປກ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

107 ທ. ສ.ນ ທິດ ຈິດຕະກະ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 15 ກັນຍາ 1996 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ໄມ່ອ່ອນແສງ ເຮັດໄຮ່ 0 0 5 5 5 5 20

108 ທ. ນົດ ຄຳທະໄຊ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 12 ມີນາ 1994 ຫ້ວຍຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ເຄືອຍ ເຮັດນາ ນ.ສີ ເຮັດນາ 6 6 5 5 22

109 ນ. ບຸນທັນ ອອນທະລາ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 09 ກັນຍາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ໜ່ໍອອນ ເຮັດໄຮ່ ນ.ແສງຫ້ຼາ ເຮັດໄຮ່ 6 5 5 5 21

110 ນ. ບຸນຊ່ວງ ສຸວັນມີໄຊ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 06 ມິຖຸນາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ໜານທົນ ເຮັດໄຮ່ ນ.ບຸນຍອງ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 7 28

111 ທ. ບຸນເພັງ ໄຊຍະສັກ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1995 ງ່ອນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນທອງ ເຮັດໄຮ່ ນ.ແພງຄຳ ເຮັດໄຮ່ 6 3 5 5 19

112 ທ. ບຸນເຕັງ ປັນຍາຄຳ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 11 ພະຈິກ 1996 ຫ້ວຍຍືງ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ສົມລີ ເຮັດນາ ນ.ເຊືອມ ເຮັດນາ 5 3 4 5 17

113 ທ. ພູວົງ ວິໄລສຸກ ມຕ ນາຊານ ລາວ 04 ມິຖຸນາ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ທິດເວີນ ຄ້າຂາຍ ນ.ມະນີວັນ ຄ້າຂາຍ 4 3 3 4 14

114 ທ. ພອນຈັນ ເພັດແກ້ວມະນີ ມຕ ນາຊານ ລ້ື 13 ມິຖຸນາ 1997 ນາຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ເງົາ ເຮັດນາ ນ.ຄຳກອງ ເຮັດນາ 3 3 4 5 15

115 ທ. ລານ ສຸລິສັກ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1993 ພູວຽງ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ພອນສະວາດ ເຮັດໄຮ່ ນ.ຄຳ ເຮັດໄຮ່ 5 5 5 5 20
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116 ທ. ວົງ ຄົງປະສັກ ມຕ ນາຊານ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1995 ຫ້ວຍຊານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທ.ຂາວ ເຮັດນາ ນ.ສີ ເຮັດນາ 4 4 4 5 17

001 ນ. ແກ້ວ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1997 ຄົກຂ້າມ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ 0 0 ອອນສີ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 5 26

002 ນ. ຈັນແດງ ອ່ອນສີ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 20 ເມສາ 1998 ລາດທ່າແຮ່ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ໜໍຍາຍ ເຮັດໄຮ່ ແຫ້ຼ ເຮັດໄຮ່ 5 7 7 5 24

003 ນ. ຈັນສະໝອນ ສີລິສຸກ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 10 ມີນາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ຄ້າຂາຍ ແກ່ນສີ ຄ້າຂາຍ 8 6 8 6 28

004 ນ. ຈັນສຸກ ແພງທະວົງຈັນ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 17 ມີນາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ເຮັດນາ ບົວວັນ ເຮັດນາ 6 6 8 6 26

005 ນ. ແສງດາວ ຖ່ໍ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 10 ມີນາ 1997 ຫ້ວຍແຂ້ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ວ່າຊົວຖ່ໍ ປະຊາຊົນ ເຈ້ຍເລ່ົາ ປະຊາຊົນ 7 5 8 7 27

006 ທ. ສົມສັກ ພະຍາສິດ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 06 ກໍລະກົດ 1996 ຍອຍໄຮ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ປະຊາຊົນ ອ່ອນແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

007 ທ. ສົມສະຫວັນ ສຸລິວົງ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 03 ມິຖຸນາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຕຸ້ຍ ສຸລິວົງ ປະຊາຊົນ ແຫ້ຼ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

008 ທ. ໄຊ ສຸວັນນະລາດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1995 ຫ້ວຍຂະຫຍາຍນ້ ງາ ອຸດົມໄຊ ໜານນ່ໍ ປະຊາຊົນ ຈັນສະຫີຼ ປະຊາຊົນ 6 5 7 6 24

009 ທ. ຊາຍ ສຸລິເດດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 08 ພຶດສະພາ 1993 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜູ ປະຊາຊົນ ຜິວ ປະຊາຊົນ 5 4 7 6 22

010 ທ. ໄຊທອງ ປ່ິນນະຈັກ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 15 ທັນວາ 1996 ຍອຍໄຮ ງາ ອຸດົມໄຊ ປອງ ປະຊາຊົນ ຮັກ ປະຊາຊົນ 6 5 7 7 25

011 ນ. ເຢຍ ເລ່ົາ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 10 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍແຂ້ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ນູເຕັງ ເລ່ົາ ເຮັດໄຮ່ ເຢະຫວ່າງ ເຮັດໄຮ່ 7 7 6 7 27

012 ນ. ດາວວອນ ໄຊຍະລິດ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1998 ຫ້ວຍກຶນ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ອ້ວນ ພະນັກງານ ອຳພອນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

013 ນ. ດາວ ພົມມະຈັກ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 06 ທັນວາ 1998 ຄົກຂ້າມ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ທອງສິງ ເຮັດນາ ຈັນສຸກ ເຮັດນາ 5 7 8 5 25

014 ທ. ດາ ສີວິໄລ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 08 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຂະຫຍາຍນ້ ງາ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຕັນ ປະຊາຊົນ ໃບ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

015 ນ. ຕົວ ແສງເດືອນອຸ່ນເຮືອນ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1995 ຫ້ວຍລອມ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຮືອນ ປະຊາຊົນ ເດືອນ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

016 ນ. ຕາດຳ ດວງພະຈັນ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1997 ເກືອບ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ຄຳ ເຮັດນາ ບົວວັນ ເຮັດນາ 6 7 7 6 26

017 ນ. ນ້ອຍ ພັນທະຈິດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 01 ເມສາ 1997 ຄົກພຸ ງາ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ປະຊາຊົນ ຈັນຫອມ ປະຊາຊົນ 7 7 7 6 27

018 ນ. ບົວວັນ ຫວ່າງຢີເລ່ັງ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 28 ພຶດສະພາ 1998 ຫ້ວຍແຂ້ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ປ່າຊ່ື ປະຊາຊົນ ກູ້ເລ່ົາ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

019 ນ. ບົວໄລ ທ່ອຍວິໄລ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 17 ມັງກອນ 1996 ຫ້ວຍຂາງ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ທ່ອຍ ເຮັດນາ ໄລ ເຮັດນາ 5 7 7 6 25

020 ນ. ບຸດສະບາ ດາວມະນີ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 31 ກໍລະກົດ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຈານຕູ່ນ ປະຊາຊົນ ອອນ ປະຊາຊົນ 7 7 6 6 26

021 ທ. ບຸນສີຫວັນ ມະລາຄຳ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 14 ທັນວາ 1995 ມົກຈະແລັງ ງາ ອຸດົມໄຊ ຊ່ອງ ປະຊາຊົນ ຄຳ ປະຊາຊົນ 5 4 7 5 21

022 ທ. ບຸນລ້ຽງ ຈິດຕະພົງ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 12 ທັນວາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ສົມໝີ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

023 ທ. ບຸນຕາ ເພັດຕະພົງ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 15 ທັນວາ 1997 ຍອຍໄຮ ງາ ອຸດົມໄຊ ລີສອນ ປະຊາຊົນ ແກ້ວຄຳ ປະຊາຊົນ 5 4 6 6 21

024 ທ. ບຸນເພັງ ເລ່ົາ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 05 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍແຂ້ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ເຊ່ັງຕົງເລ່ົາ ເຮັດນາ ປາ ເຮັດນາ 5 4 7 5 21

025 ທ. ບຸນຈັນ ລີ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 07 ພຶດສະພາ 1996 ພູໜອງຄວາຍ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ເຈຍຈ່ໍລີ ເຮັດໄຮ່ ໄມ້ເນ່ັງ ເຮັດໄຮ່ 6 4 8 5 23

026 ນ. ແປັກກ່ີ ຈັນທະວົງ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 08 ມັງກອນ 1998 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ເຮັດນາ ແກ່ນສີ ເຮັດນາ 7 7 7 7 28

027 ນ. ປານຕາວັນ ພົມມະຈັກ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 12 ກຸມພາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຫຸມພັນ ເຮັດນາ ຫຸມແພງ ເຮັດນາ 7 5 7 7 26

028 ນ. ພອນສະຫວັນ ປັນຍາສິດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 10 ທັນວາ 1995 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ເພັດ ເຮັດນາ ຄຳ ຫ້ຼາ ເຮັດນາ 7 7 7 6 27
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029 ທ. ເພັດທະວີ ໄຊຍະວົງ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 07 ກໍລະກົດ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ ບຸນມີ ພະນັກງານ 7 7 7 7 28

030 ນ. ລັດສະນີ ພົມມະຈັກ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 04 ຕຸລາ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ແພງ ປະຊາຊົນ ເພັງ ປະຊາຊົນ 6 6 8 6 26

031 ນ. ແລັກກ່ີ ເຮືອງສະຫວັດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 11 ສິງຫາ 1996 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຜັນ ເຮັດນາ ບົວໄລ ເຮັດນາ 6 8 7 6 27

032 ທ. ຫ້ຼາ ຖ່ໍ ມສ ລາດຫານ ມ້ົງ 03 ກຸມພາ 1996 ຫ້ວຍແຂ້ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ນໍຮືຖ່ໍ ເຮັດສວນ ເລຍຢ່າງ ເຮັດສວນ 6 5 7 7 25

033 ທ. ວຽງສະຫວັນ ຈັນທະດາວທະລາ ມສ ລາດຫານ ກຶມມຸ 08 ມັງກອນ 1995 ຍອຍໄຮ ງາ ອຸດົມໄຊ ດາວຄຳ ປະຊາຊົນ ຈັນສີ ປະຊາຊົນ 6 7 7 7 27

034 ນ. ວຽງຄອນ ປັນຍາສິດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 15 ພຶດສະພາ 1995 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ເຮັດນາ ຈັນເພັງ ເຮັດນາ 7 7 6 6 26

035 ນ. ອໍ ພັນທະວົງ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 14 ສິງຫາ 1997 ນາສ້ັງ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ພັນ ເຮັດນາ ດຳ ເຮັດນາ 7 7 8 7 29

036 ນ. ອຸດາ ສາລີພົມ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 10 ຕຸລາ 1997 ຄົກພຸ ງາ ອຸດົມໄຊ ອຸດົມ ພະນັກງານ ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ 7 6 8 7 28

037 ນ. ອໍແຕ໋ດ ສີປະເສີດ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 21 ພະຈິກ 1997 ລາດຫານ ງາ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ ແກ່ນຄຳ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 7 27

038 ທ. ອູຄຳ ຈັນທະບຸບຜາ ມສ ລາດຫານ ລາວລຸ່ມ 12 ທັນວາ 1995 ຄົກຂ້າມ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ສີພັນ ພະນັກງານ ອອນສີ ພະນັກງານ 5 5 7 6 23



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ນ. ກອງຄຳ  ອິນພິລາ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 09 ກັນຍາ 1997 ປາງດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານແພງ ອິນພິລາ ຊາວນາ ກອງສ້ອຍ ອິນພິລາ ຊາວນາ 0 0 7 6 5 6 4 4 19

002 ນ. ກອງແກ້ວ ຫົງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 15 ຕຸລາ 1996 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີວັນ ຫົງມະນີ ຊາວນາ ອອນ ຫົງມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

003 ທ. ກອງໄຊ ຈັນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 07 ຕຸລາ 1997 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ໂໜະ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

004 ນ. ກະເບົາ ວາຈູເຮີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 06 ກໍລະກົດ 1997 ກົກໄຮ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວາຈູເຮີ ຊາວນາ ມະເຮີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 6 28

005 ນ. ກ່ິງ ແສງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 17 ມັງກອນ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເມືອນ ແສງມະນີ ຄັບລົດ ຫວີນ ແສງມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

006 ທ. ກ່ິງຄຳ  ຈັນທະວີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 27 ມີນາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຈິດ ຈັນທະວີ ພະນັກງານ ຄຳນາງ ຈັນທະວີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

007 ທ. ກີວື ລີຕົງປໍ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 01 ກຸມພາ 1997 ແສນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາເພຍ ຊາວສວນ ຈົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

008 ນ. ກັນຍາ ວິໄລພອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 25 ກັນຍາ 1996 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເກີ ວິໄລພອນ ຊາວສວນ ທຽມ ວິໄລພອນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 6 5 22

009 ນ. ເກດ ຈັນທະແກ້ວ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 29 ມິຖຸນາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜ່ໍຄຳ  ຈັນທະແກ້ວ ຊາວສວນ ລີ ຈັນທະແກ້ວ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

010 ນ. ເກດແກ້ວ ມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 25 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ນອດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 6 5 23

011 ທ. ເກມ ເຮືອງເພັດໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 01 ສິງຫາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫວ່ິນ ເຮືອງເພັດໄຊ ຊາວນາ ຝ່ອນ ເຮືອງເພັດໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 5 24

012 ນ. ເກມ ກິດປະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ມີນາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເກີ ກິດປະລາດ ຊາວນາ ເລືອມ ກິດປະລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 5 23

013 ທ. ແກ້ວ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 18 ກັນຍາ 1994 ຄັງຍາວ ແປກ ຊຽງຂວາງ ສົມຫ້ຼາ ຊາວນາ ສົມດີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

014 ນ. ແກ້ວ ພອນສະຫວັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 01 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພັດ ພອນສະຫວັນ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 8 7 5 27

015 ນ. ແກ້ວມະນີ ບຸນທະວິໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 18 ກໍລະກົດ 1996 ດອນແອ່ນ ງາ ອຸດົມໄຊ ວັນດີ ບຸນທະວີໄຊ ຊາວສວນ ຈັນເພັງ ມະນີເກດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

016 ນ. ແກ້ວມະນີວອນ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 05 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສີວົງພັນ ອິນທະວົງ ຊາວນາ ບົວພອນ ອິນທະວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 7 7 7 29

017 ນ. ຄອນສີດາ ແກ້ວອິນດາສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 03 ມີນາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນອ້ວນ ພະນັກງານ ຈັນແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 8 7 6 29

018 ນ. ຄິດສະໝອນ ສອນພະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ພະຈິກ 1996 ພູລູ້ງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຢວຍ ສອນພະຈັນ ຊາວສວນ ເຊີ ຈັນທະສັກ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 8 5 27

019 ທ. ຄຳ ກ້ອນ ຈັນທະລີ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 06 ຕຸລາ 1998 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານດວງຈັນ ຊາວນາ ບົວພອນ ຈັນທະລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

020 ທ. ຄຳ ຄູນ ສຸທິວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 31 ທັນວາ 1997 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຈິດ ສຸທິວົງ ຄ້າຂາຍ ກອງແສງ ສຸທິວົງ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 6 6 8 6 26

021 ທ. ຄຳງາ ປອນມະເນຍ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1997 ສະຫວ່າງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອນຄຳ ປອນມະເນຍ ຊາວນາ ຈີມ ປອນມະເນຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 6 24

022 ທ. ຄຳ ສິງ ບົວຮືໄພຢີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 11 ພະຈິກ 1996 ຫ້ວຍຕາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບ່ົວຮື ບົວຮືໄພຢີ ຊາວສວນ ຕົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 5 5 22

023 ທ. ຄຳທອງ ແຕງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1998 ນ້ຳລົງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສິງຄຳ  ແຕງມະນີ ຊາວນາ ແຕງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

024 ນ. ຄຳ ຜິວ ວັນນະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມ ວັນນະສອນ ພະນັກງານ ຈັນ ວັນນະສອນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

025 ນ. ຄຳ ຜູ ອານຸລັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 30 ຕຸລາ 1998 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ອານຸລັກ ຄ້າຂາຍ ສົມໄໝ ສຸທິວົງ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

026 ທ. ຄຳ ພູ ໄລວິສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 04 ເມສາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແລງ ໄລວິສອນ ຊາວນາ ເວັດ ໄລວິສອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 7 5 25
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027 ທ. ຄຳ ພັນ ໄຊທະນູເລີດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 27 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄຫຼ ໄຊທະນູເລີດ ພະນັກງານ ບຸນແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 8 6 27

028 ທ. ຄຳມະນີ ຈັນທະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 29 ກຸມພາ 1999 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ສໍສຸພາ ຄ້າຂາຍ ບົວແກ້ວ ສໍສຸພາ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

029 ທ. ຄຳ ລຸນ ສູນຖະວົງໄພມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1998 ຫັຼກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແທນ ຊາວນາ ເຄມ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 6 5 22

030 ທ. ຄຳໜອງ ໄຊຍະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 28 ຕຸລາ 1998 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລຽນ ໄຊຍະລາດ ຊາວສວນ ຫົຼງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

031 ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ໄຊຍະແສງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 31 ສິງຫາ 1999 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຊູ ໄຊຍະແສງ ຊາວນາ ແສງໄຊ ໄຊຍະແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 7 26

032 ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ແຢງມະທຳ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 08 ກຸມພາ 1997 ນາໂຮມ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຢີມ ແຢງມະທຳ ຊາວນາ ເທີຍ ແຢງມະທຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 6 27

033 ນ. ຄຳ ໝ້ັນ ໄຊຍະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 16 ສິງຫາ 1998 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ໄຊຍະລາດ ຊາວນາ ຈັນທີ ໄຊຍະລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 6 25

034 ທ. ຄຳ ອ້າຍ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 11 ພຶດສະພາ 1997 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທິດຂັນ ອິນທະວົງ ຊາວນາ (ຕ) 0 0 0 0 0 5 5 8 5 23

035 ທ. ຄຳ ຮັກ ໄຊຍະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1997 ຜາຢຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຄືອນ ໄຊຍະສອນ ຊາວນາ ເສືອດ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

036 ທ. ຄຳ ເສົາ ຄຳມະຍີນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ກໍລະກົດ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນແພງ ຄຳມະຍີນ ຊາວສວນ ເກີຍ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

037 ທ. ຄຳ ເສົາ ສຸລິວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 09 ກໍລະກົດ 1997 ປາງເດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫຸງຄຳ  ສຸລິວົງ ຊາວນາ ວັນນາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

038 ນ. ຄຳ ເມະ ຈຸມປະສິດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 17 ກັນຍາ 1998 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຊີນ ຈຸມປະເສີດ ຊາວນາ ຈຳປາ ຈຸມປະເສີດ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 6 24

039 ທ. ຄຳ ເໝ້ົາ ລັດສະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລອດ ຊາວສວນ ນວນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

040 ທ. ຄຳໄທ ໄຊຍະສິນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳງາວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສິງ ໄຊຍະສິນ ຊາວນາ ເຕີຍ ໄຊຍະສິນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

041 ນ. ງຸ່ນ ວັນນາລີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ສົມສຸກ ວັນນາລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 5 5 23

042 ທ. ຈ໋ອນ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 10 ພະຈິກ 1996 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຕຸ່ຍ ຊາວນາ ຢອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 6 24

043 ທ. ຈິເນັງ ເລົາ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 23 ພະຈິກ 1997 ເພຍເກ່ົາ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ເນັງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 6 28

044 ທ. ຈຸນ ອິນທອງແສງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 06 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວິນ ອິນທອງແສງ ຊາວນາ ແພງສີ ອິນທອງແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

045 ນ. ຈັນສົມ ວິລະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1998 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຊີ ຊາວສວນ ຈອມສີ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 6 6 26

046 ນ. ຈັນທານ ມະນີກອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 08 ກັນຍາ 1997 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກັນຢາ ມະນີກອນ ຊາວນາ ນອມ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 7 26

047 ນ. ຈັນທີ ມະລີວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ສິງຫາ 1995 ນ້ຳໂລງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳງາຍ ມະລີວົງ ຊາວນາ ເລີງ ມະລີວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 7 27

048 ນ. ຈັນອອນ ປັນຍາສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 16 ກັນຍາ 1997 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈູມ ປັນຍາສັກ ຊາວນາ ຄຳ ອ່ິນ ປັນຍາສັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 7 24

049 ທ. ສອນ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ສະຫວ່າງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ງຳ ໄຊຍະວົງ ຊາວສວນ ບືນ ໄຊຍະວົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 8 6 26

050 ນ. ສອນພີງ ແສງວອນໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ກໍລະກົດ 1995 ກອນມືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວອນໄຊ ຊາວສວນ ສອມ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

051 ນ. ສອນມາລາ ພັນຍາສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລາວ 13 ເມສາ 1998 ຫາດສະ ປາກທາ ບ່ໍແກ້ວ ຄຳອອນ ພັນຍາສອນ ຊາວນາ ບຸນໜຽວ ຈັນທະສຸກ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 8 7 7 29

052 ນ. ສອນເພັດ ພັນຍາສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 17 ສິງຫາ 1997 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳວອນ ພັນຍາສອນ ຊາວນາ ອິນຖາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

053 ທ. ສອນໄຊ ໄຊລືສາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 15 ທັນວາ 1995 ຫັຼກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສົາ ຊາວນາ ເລນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

054 ນ. ສະມົນທາ ແກ້ວຄຳສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ມັງກອນ 1997 ນາໄລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີພອນ ແກ້ວຄຳສອນ ພະນັກງານ ຈິດສະໄໝ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

055 ທ. ສາຄອນ ອິນທະພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 28 ທັນວາ 1998 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບົວແພງ ອິນທະພອນ ຊາວນາ ແກງ ອິນທະພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22
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056 ນ. ສາຍຝົນ ອິນສະຟາດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 05 ທັນວາ 1999 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນດາ ອິນສະຟາດ ຄ້າຂາຍ ຫວັນ ແກ້ວປັນຍາ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 8 7 8 7 30

057 ທ. ສິງໄຊ ສີອຳໄພ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ທັນວາ 1997 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກອງຄຳ ອຸທິຍະ ຄ້າຂາຍ ຈອມແສງ ສີອຳໄພ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 8 6 8 5 27

058 ທ. ສິງໄຊ ສີລິວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 30 ມິຖຸນາ 1997 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ອ້ວນ ສີລິວົງ ຊາວນາ ພອນສີ ສີລິວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

059 ທ. ສີນົນ ສີລະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1998 ນາງ້ີວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງສີ ພິລາວົງ ພະນັກງານ ຂັນແກ້ວ ພິລາວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 5 24

060 ນ. ສີພອນ ຈ້ອຍປັນຍາ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 08 ມິຖຸນາ 1999 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສົາ ຈ້ອຍປັນຍາ ຊາວນາ ມະນີຈັນ ຈ້ອຍປັນຍາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

061 ນ. ສີມອນ ສອນນາລີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ມີນາ 1997 ຫັຼກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫຼວຍ ຊາວນາ ນ້ອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

062 ນ. ສີມົນ ໄຊເຮືອງສີ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 27 ສິງຫາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ທອງໃບ ໄຊເຮືອງສີ ຊາວນາ ທອງໄຍ ໄຊເຮືອງສີ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 5 8 5 26

063 ນ. ສີວອນ ອິນທະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 02 ກໍລະກົດ 1998 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ອິນທະສອນ ຊາວນາ ສົມລີ ອິນທະສອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

064 ທ. ສີວັນສອນ ໃຈລົງວື ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 06 ມິຖຸນາ 1996 ແສນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລົງວື ຊາວນາ ໄຈ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

065 ນ. ສີອຳພອນ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 06 ພຶດສະພາ 1997 ປາງດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ວອນ ສິດທິລາດ ຊາວນາ ຈັນທີ ສິດທິລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 5 24

066 ນ. ສີແພງ ມະລີຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 13 ພະຈິກ 1997 ພູລຸ້ງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຢີງ ມະລີຄຳ ຊາວສວນ ເສືອຍ ມະລີຄຳ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

067 ທ. ສືມ ສຸດາວັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1996 ນ້ຳຈີງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄດ ສຸດາວັນ ຊາວສວນ ເສີນ ສຸດາວັນ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 6 5 20

068 ທ. ສືບ ຄຳສະກິດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ຄຳ ຄຳສະກິດ ຊາວສວນ 6 7 0 0 4 4 8 5 21

069 ນ. ສຸກສະໝອນ ສີອ່ອນແກ້ວ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ຕຸລາ 1995 ໄລ່ນ້ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ອູນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

070 ນ. ສຸກດາວຄອນ ພິມມະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 26 ກຸມພາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບົວຈັນ ພິມມະລາດ ພະນັກງານ ແສງວອງ ພິມມະລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 7 7 7 29

071 ທ. ສຸບັນດິດ ອິນມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 18 ກຸມພາ 1999 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຄືອ ອິນມະນີ ພະນັກງານ ແກ້ວ ອຸບຸນຊູ ພະນັກງານ 6 0 0 0 4 6 6 5 21

072 ທ. ສຸລິຍາ ປ່ິນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ລາວ 15 ເມສາ 1998 ແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ສອນມະນີ ປ່ິນຄຳ ຄ້າຂາຍ ຂັນທະລີ ສຸກສະຫວັດ ຄ້າຂາຍ 7 0 0 0 4 5 8 5 22

073 ທ. ສຸລິນທອນ ມິດທະຍົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ພຶດສະພາ 1995 ນາໂຮມ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທາ ມິດທະຍົງ ຊາວນາ ນຽມ ມິດທະຍົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

074 ນ. ສຸວິນທອງ ປະທຳ ມະລີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 29 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຕ່ືນ ປະທຳ ມະລີ ພະນັກງານ ຈອມ ປະທຳ ມະລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 6 25

075 ທ. ສູນ ເຮືອງເພັດໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 12 ສິງຫາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳມີ ໄຊບຸນເຮືອງ ພະນັກງານ ແຝງ ລໍວິຈິດ ພະນັກງານ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

076 ທ. ສົມຄິດ ວິສຸລາດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 12 ເມສາ 1998 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານໄຊ ອິນປັນຍາ ຊາວນາ ຄຳ ຈັນ ວິສຸລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 7 25

077 ທ. ສົມຈິດ ລົງໄຊເຢັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 06 ມິຖຸນາ 1998 ນາມອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ກອງ ລົງໄຊເຢັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

078 ທ. ສົມຈັນຊົງ ຊົງ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 02 ພຶດສະພາ 1997 ແສນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຊົາຊົງ ຊາວນາ ໄມເລົາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 5 6 23

079 ນ. ສົມສະແຫວງ ວິລະໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 11 ກໍລະກົດ 1996 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ຊາວນາ ເບ້ົາ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

080 ທ. ສົມນຶກ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1995 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນປັນ ຊາວສວນ ເສີຍ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

081 ທ. ສົມພັນ ຈັນປະເສີດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 08 ຕຸລາ 1998 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈ້ອຍ ຊາວນາ ເສົາ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 6 5 21

082 ທ. ສົມມິດ ຈິດຕະກອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1996 ນາງ້ິວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫວ່າງ ຊາວນາ ເທ ຊາວນາ 0 7 0 0 5 3 8 5 21

083 ທ. ສົມມີ ສຸລິວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 10 ເມສາ 1998 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສີພອນ ສຸລິວົງ ຊາວນາ ຄຳມອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

084 ນ. ສົມໝາຍ ຂັນປະດິດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 29 ກັນຍາ 1995 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພອນ ຂັນປະດິດ ຊາວນາ ແສງ ຂັນປະດິດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29
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085 ນ. ສົມໝີ ສຸນາລີ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 01 ມິຖຸນາ 1998 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີທອງ ຊາວນາ ລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

086 ນ. ສົມໄລ ໄຊທະສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 15 ເມສາ 1997 ປາງດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແກ່ນ ໄຊທະສັກ ຊາວນາ ບົວສີ ໄຊທະສັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

087 ນ. ສົມໄໝ ທອງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 28 ກຸມພາ 1996 ຫ້ວຍລຸກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ແສງມະນີ ຊາວນາ ອ້ີນ ຊາວນາ 0 0 0 8 7 6 7 4 24

088 ທ. ສຽນ ວິລະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ທັນວາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ຊອຍ ສະນີແກ້ວ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

089 ທ. ສັກ ສິງພອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1997 ມົກວຽງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊາຍ ປັນຍາມິດ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 5 8 5 26

090 ທ. ສັນຍາ ພອນປະເສີດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ມັງກອນ 1995 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມພົງ ພອນປະເສີດ ຊາວສວນ ປຽນ ພອນປະເສີດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 6 5 24

091 ນ. ເສົາລາ ສຸລິຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 04 ຕຸລາ 1997 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ສຸລິຈັນ ບຳນານ ເທີມ ສຸລິຈັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

092 ນ. ແສງຈິດ ພົງພູຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 01 ເມສາ 1999 ຊຽງແລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຈີ ພົງພູຄຳ ຊາວນາ ຈວງ ພົງພູຄຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

093 ນ. ແສງຈັນ ຕຸລາກຸນ ມສ ເມືອງແບງ ລາວ 26 ມິຖຸນາ 1998 ຄົກກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ໂພໄຊ ຕຸລາກຸນ ຄ້າຂາຍ ຫີຼ ຍົດປະໄພ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

094 ນ. ແສງຈັນລີ ຈາເຊັງ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 10 ຕຸລາ 1995 ຜາແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາເຊັງລີ ຊາວນາ ປ່າວາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

095 ນ. ແສງນວນ ສຸກສະຫວັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 19 ສິງຫາ 1997 ນ້ຳລົງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນມີ ສຸກສະຫວັນ ພະນັກງານ ປີນ ສຸກສະຫວັນ ຊາວສວນ 0 7 0 0 5 4 7 5 21

096 ນ. ແສງຟອງ ແກ້ວມະນີວັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ພະຈິກ 1997 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພອນສະຫວັນ ຊາວນາ ຫວດ ຈ້ອຍມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

097 ນ. ແສງວອນ ທອງພະຈິດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 08 ມີນາ 1997 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ທອງພະຈິດ ຊາວນາ ສົມຈິດ ຫົງທະແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 6 24

098 ນ. ແສງມະນີ ໄຊສົມບູນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 04 ພຶດສະພາ 1995 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຂຸ້ມ ໄຊສົມບູນ ຊາວນາ ຢູນ ໄຊສົມບູນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

099 ທ. ຊາຍຄຳ ອິນທະພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 26 ທັນວາ 1999 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ອິນທະພອນ ຊາວນາ ຜາຍ ອິນທະພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

100 ທ. ຊາຍແກ້ວ ອິນທະພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 26 ທັນວາ 1999 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ອິນທະພອນ ຊາວນາ ຜາຍ ອິນທະພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

101 ທ. ໄຊສົມບັດ ວິສຸລາດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 25 ມີນາ 1999 ປາງດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານມາດ ວິສຸລາດ ຊາວນາ ສາດຽວ ວິສຸລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

102 ທ. ໄຊພອນ ສຸລິຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເປັນ ສຸລິຍາ ຊາວສວນ ອິງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

103 ທ. ໄຊພອນ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 20 ສິງຫາ 1997 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ແກ້ວອຳພອນ ຊາວນາ ຈັນຄຳ ອິນທະວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

104 ທ. ໄຊຢາ ຈົງເຮີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 02 ມີນາ 1997 ກົກໄຮ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈົງເຮີ ຊາວສວນ ຈົວ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

105 ທ. ດວງ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຮືອນ ຊາວນາ ເກງ ຊາວນາ 0 9 0 0 7 4 8 5 24

106 ທ. ດວມ ວິດາລັດ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 08 ທັນວາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຟັງ ວິດາລັດ ຊາວນາ ເອີຍ ວິດາລັດ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

107 ທ. ດອນ ເດືອນລະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ກັນຍາ 1998 ພູໄລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍຳ ເດືອນລະວົງ ຊາວສວນ ຫີຼກ ຊາວສວນ 6 0 0 0 4 5 5 5 19

108 ນ. ດາລົມພອນ ຈັນທະພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 15 ມິຖຸນາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຈັນທະພອນ ຊາວນາ ແພງໄຍ ຈັນທະພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 6 6 23

109 ນ. ດາວອນ ມະນີໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 31 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ຊາວນາ ຄຳແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

110 ນ. ດາວອນ ບົວລະຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ສິງຫາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ບົວຄຳ ສິດທິລາດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 8 6 25

111 ນ. ດິດດາວັນ ລິນສຸດາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 09 ຕຸລາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ຈັນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 5 6 5 5 21

112 ນ. ດົນ ວັນນະລັກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 14 ກໍລະກົດ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເງິນ ວັນນະລັກ ຊາວນາ ຢ່ັນ ວັນະລັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

113 ນ. ເດືອນ ແສງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 12 ກໍລະກົດ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕິນ ແສງມະນີ ຊາວນາ ຝົນ ແສງມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 7 28



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ
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າ
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ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ

ສະຖານທ່ີເກີດ

114 ນ. ແດມ ແກນຈັນຝອງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1995 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂລນ ຄ້າຂາຍ ເໝືອນ ຄ້າຂາຍ 0 9 0 0 5 4 7 5 21

115 ທ. ຕ່ວຍ ຮາດມະນີໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1995 ຫັຼກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຮືອງ ຊາວສວນ ນັດ ຊາວສວນ 0 9 0 0 7 4 8 5 24

116 ນ. ຕານົກ ໄຊປະເສີດ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 17 ກັນຍາ 1998 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳຊາຍ ອິນທະພອນ ຊາວນາ ຄຳ ເສົາ ອິນທະພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 5 27

117 ທ. ຕິ ໄຊສົງຄາມ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1997 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງເພັດ ໄຊສົງຄາມ ຊາວນາ ບົວຄຳ  ໄຊສົງຄາມ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

118 ທ. ຕຸ້ຍ ມີປໍເຮີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 18 ສິງຫາ 1997 ກົກໄຮ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເບຍຈື ຊາວສວນ ໄມໃກຼ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 7 6 23

119 ນ. ແຕ໋ກ ພອນມະລາ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 09 ມິຖຸນາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແອ໋ງ ພອນມະລາ ຊາວນາ ຄອນ ພອນມະລາ ຊາວນາ 0 9 0 0 6 4 7 5 22

120 ທ. ຖາວອນ ວິລະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຄີມ ວິລະເກດ ພະນັກງານ ໄຊ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 8 6 25

121 ທ. ທອງຈັນ ພັນທະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 10 ພຶດສະພາ 1998 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ລາ ພຸມມະແສງ ຊາວນາ ຄຳພອນ ສິດທິລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 7 27

122 ທ. ທອງສາ ໄຊສະຫວ່າງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ກໍລະກົດ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ໄຊສະຫວ່າງ ຊາວນາ ເນີຍ ໄຊສະຫວ່າງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

123 ທ. ທອງສັນ ວິລະເກດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຊີ ວິລະເກດ ຊາວສວນ ຈອມສີ ຊາວສວນ 0 0 7 0 6 5 4 6 21

124 ທ. ທອງລຸນ ທອງສະຫວັດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 26 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນທາ ທອງສະຫວັດ ບຳນານ ເຍີມ ທອງສະຫວັດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 6 6 26

125 ນ. ທອງລັດສະໝີ ເພັດດານີ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 10 ຕຸລາ 1997 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນແປ໋ງ ເພັດດານີ ຊາວນາ ກອງແກ້ວ ເພັດດານີ ຊາວນາ 0 9 0 0 6 4 8 5 23

126 ທ. ທອງໃບ ສຸລິມາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ນ້ຳດໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຫວັງ ສຸລິມາດ ຊາວນາ ເຫືອມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 6 5 25

127 ນ. ທາ ຄວ້າງທະວີໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 17 ກຸມພາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ໍາ ຊາວນາ ເຢົາ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

128 ທ. ທິກ ພັນທຸລັກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 08 ກຸມພາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ພັນທຸລັກ ຊາວນາ ວັນ ພັນທຸລັກ ຊາວນາ 0 8 0 0 6 4 7 5 22

129 ທ. ທິດ ວົງໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 17 ມີນາ 1996 ຕະຄວນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລີ ຊາວສວນ ເຂັນ ຊາວສວນ 0 8 0 0 7 4 7 6 24

130 ນ. ທິມ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 13 ເມສາ 1997 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ ໄລ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

131 ທ. ທີ ລໍປັນຈະ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 08 ກັນຍາ 1996 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຝ້ົງ ລໍປັນຈະ ຊາວນາ ຫອມ ລໍປັນຈະ ຊາວນາ 0 7 0 0 6 4 6 5 21

132 ທ. ທໍ ວາ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 12 ສິງຫາ 1996 ໂພນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໃຈວາ ຊາວນາ ກະຊົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 6 28

133 ທ. ເທ່ ແກ້ວມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ລາວ 01 ພະຈິກ 1996 ສະຫ່ວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພັດ ແກ້ວມະນີ ຊາວນາ ອິມ ແກ້ວມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

134 ທ. ເທັງຢາ ຢາງທໍ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 20 ກໍລະກົດ 1997 ຮ່າມົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈົວເຈັງຢາ ຊາວສວນ ເບົາວື ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

135 ທ. ແທມ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 20 ສິງຫາ 1998 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຟ່ືອນ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ ເອ້ືອຍ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 6 8 5 23

136 ທ. ນ໋ວງ ທຳ ມະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 15 ມີນາ 1997 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເສືອງ ທຳ ມະວົງ ຊາວນາ ຝັນ ທຳ ມະວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

137 ທ. ນອມ ປອນປັນຍາໄລ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ກັນຍາ 1996 ນາໂຮມ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

138 ທ. ນຸໂນ ອານຸວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 12 ພຶດສະພາ 1998 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ດວງຈິດ ອານຸວົງ ຊາວນາ ບົວໄຂ ອານຸວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

139 ນ. ນົກແກ້ວ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 15 ພຶດສະພາ 1998 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ແກ້ວອຳພອນ ຊາວນາ ເບາະ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

140 ນ. ເນືອຍ ສຸວິວັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ເມສາ 1996 ນ້ຳໂລງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອນ ສຸວິວັນ ຊາວສວນ ເບັນ ສຸວິວັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

141 ນ. ເນັດ ສີບຸນເຮືອງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1994 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຮືອງ ຊາວນາ ສອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

142 ນ. ເນັນ ຊອງສະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 08 ເມສາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຝີນ ຊອງສະຈັນ ຊາວນາ ແຢ່ນ ຊອງສະຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 5 24



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ
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143 ທ. ແນມ ກ່ິງນະຄອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 16 ພຶດສະພາ 1996 ພູໂຮງ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ເຄຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 5 23

144 ທ. ບຸນຄ້ຳ ອິນທະປັນຍາ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 07 ຕຸລາ 1997 ປາງເດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຜຸຍ ອິນທະປັນຍາ ຊາວນາ ຂັນແກ້ວ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 5 23

145 ທ. ບຸນຄິດ ໄຊຍະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 25 ມັງກອນ 1999 ນ້ຳຂອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຍານ ໄຊຍະລາດ ຊາວນາ ຍວນ ໄຊຍະລາດ ຊາວນາ 0 9 0 0 6 3 5 5 19

146 ທ. ບຸນຖົມ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ມິຖຸນາ 1996 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສິງທອງ ຊາວສວນ ບຸນໂຮມ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 6 5 24

147 ທ. ບຸນທັນ ແສງມະນີສຸກ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ຕຸລາ 1997 ກອນຄຳເໜືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຢອງ ແສງມະນີ ຊາວສວນ ເກີດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 6 6 22

148 ນ. ບຸນທັນ ວິສຸລາດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 29 ກັນຍາ 1997 ປາງດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານຄົງ ວິສຸລາດ ຊາວນາ ຄຳ ອ່ິນ ວິສຸລາດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 7 27

149 ທ. ບຸນປອນ ສຸກສາຍໃຈ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 14 ພະຈິກ 1997 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ສຸກສະຫວັນ ຊາວນາ ຂັນ ສຸກສະຫວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

150 ທ. ບຸນມີ ສີສົມບັດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 06 ກໍລະກົດ 1997 ປາງເດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສົມລີ ສີສົມບັດ ຊາວນາ ກອງຟອງ ສີສົມບັດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

151 ທ. ບຸນລັດ ມະນີແກ້ວ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຊືອນ ຊາວສວນ ດິງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 8 7 25

152 ທ. ບຸນເພັດ ສີວິໄລ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ກໍລະກົດ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນເງິນ ສີວິໄລ ຊາວນາ ລີ ສີວິໄລ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

153 ນ. ບົວຟອງ ໄຊທະນູເລີດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ມັງກອນ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຍີ ໄຊທະນູເລີດ ຊາວສວນ ວັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 7 7 27

154 ນ. ບົວລິນ ຟົງທະລາ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 04 ກັນຍາ 1997 ນາຫ້ວຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິງ ອິນຕະວົງ ຊາວນາ ຊ່ັງ ຟົງທະລາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 6 5 25

155 ນ. ບົວໄຫຼ ກົງນະຄອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເລ່ືອນ ກົງນະຄອນ ຊາວສວນ ຄຳດີ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 8 7 27

156 ທ.  ບິນລີ ສະຫີຼໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 11 ພຶດສະພາ 1999 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ຊາວນາ ພອນໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 6 24

157 ນ. ປ່ິນແກ້ວ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 17 ກໍລະກົດ 1998 ປາງເດ່ືອ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນໄຊ ຊາວນາ ແວ່ນ ແກ້ວອຳພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 6 25

158 ນ. ປິກ ພິມມະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 15 ກັນຍາ 1998 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທານີ ພິມມະສອນ ຄ້າຂາຍ ຈັນທອນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

159 ນ. ປຸ້ຍ ປັນຍາລັກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 05 ເມສາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຝຸກ ປັນຍາລັກ ຊາວນາ ຟອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 7 26

160 ນ. ແປງ ໄຊຍະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳດໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ຊາວນາ ຊອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

161 ທ. ຜູ ສຸພາລັກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 12 ມັງກອນ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພອນ ສຸພາລັກ ຊາວນາ ວຽນ ສຸພາລັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 5 7 7 27

162 ນ. ແຜນ ເຍືອງບຸນໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 10 ກໍລະກົດ 1997 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳປານ ເຍືອງບຸນໄຊ ຊາວນາ ເຫືອງ ເຍືອງບຸນໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 7 7 7 29

163 ນ. ໄຜ ລໍພະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 17 ມີນາ 1997 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຕ໋ຳ ລໍພະຈັນ ຊາວນາ ຢ່ີນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

164 ນ. ພອນຄຳ ສຸລິວັນ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 28 ກໍລະກົດ 1997 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກອງຄຳ ສຸລິວັນ ຊາວນາ ແສງເບາະ ສຸລິວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 6 25

165 ທ. ພອນສີ ສົມພະຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜອງ ຊາວນາ ຈວຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

166 ທ. ພອນໄຊ ສົມສຸກ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ທັນວາ 1995 ນ້ຳຫາວ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ກອງຄຳ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 6 5 20

167 ທ. ພິງ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈູມ ແກ້ວປະເສີດ ຊາວສວນ ແກ້ວ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

168 ນ. ພິດສະໄໝ ສີສົມພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 25 ຕຸລາ 1998 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຄິດ ສີສົມພອນ ຄ້າຂາຍ ແສງຂ່ອງ ມິດທະຍາ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

169 ນ. ພຸດ ດວງພະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 07 ຕຸລາ 1998 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອາລຸນ ດວງພະຈັນ ຊາວນາ ໂຍງ ດວງພະຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

170 ທ. ພູມ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 13 ພະຈິກ 1996 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຄີນ ລໍວັນຄຳ ຊາວສວນ ແຈ້ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

171 ນ. ພູວຽງ ດວງມາລາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1995 ນາງ້ີວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນສອນ ດວງມາລາ ຊາວນາ ແວງ ດວງມາລາ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 7 6 24
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172 ທ. ພົງ ພັນທຸລັກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 18 ມັງກອນ 1999 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພອນ ພັນທຸລັກ ຊາວນາ ເນີນ ພັນທຸລັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

173 ທ. ພົງວິໄລ ປັນຍາໄລ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 04 ສິງຫາ 1998 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນທະວອນ ຊາວນາ ນວນໄຊ ປັນຍາໄລ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 7 27

174 ທ. ພົນ ຫົງທະຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1996 ນ້ຳໂລງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລົງ ຊາວນາ ເຢີມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 6 26

175 ທ. ພຽງ ທິຍະລັກ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 29 ທັນວາ 1996 ສະຫວ່າງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລຽງ ທິຍະລັກ ຊາວນາ ແຮນ ທິຍະລັກ ຊາວນາ 0 9 0 0 7 4 7 6 24

176 ທ. ພັນ ຄອນສະຫວັດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ກັນຍາ 1994 ໄລ່ນ້ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄໍ ຊາວສວນ ເວັນ ຊາວສວນ 0 8 0 0 7 4 7 5 23

177 ທ. ເພັດ ສີລິໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 18 ຕຸລາ 1996 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຄານ ຊາວນາ ສີ ຊາວນາ 0 7 0 0 6 4 8 6 24

178 ທ. ເພັດ ແກ່ນວິໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ເມສາ 1996 ສະແກນ ນາແລ ຫຼວງນ້ຳທາ ໜ່ິງ ຊາວສວນ ເຫີນ ຊາວສວນ 0 7 0 0 7 4 8 6 25

179 ທ. ເພັດສອນ ປອນມະເນຍ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1996 ສະຫວ່າງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຢາ ປອນມະເນຍ ຊາວນາ ແສງຫຼາ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 7 7 6 28

180 ທ. ເພັດສີ ມະນີໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສືບ ມະນີໄຊ ຊາວສວນ ບົວວັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 7 7 27

181 ນ. ໄພວັນ ພົມສະໝອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 10 ກຸມພາ 1999 ຫ້ວຍລໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີຈັນ ພົມສະໝອນ ພະນັກງານ ຈັນມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

182 ນ. ມ໋ອງ ດວງບັນດິດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 02 ກັນຍາ 1998 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສຸພັນ ດວງບັນດິດ ຊາວນາ ວອນ ດວງບັນດິດ ຊາວນາ 0 10 0 0 6 4 7 7 24

183 ນ. ມະນີຊອນ ຮັກສະໝອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 11 ມິຖຸນາ 1997 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ພະນັກງານ ແພງ ຮັກສະໝອນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 5 5 7 6 23

184 ນ. ມະນີພອນ ແສງດາວັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 25 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳມ່າເໜືອ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຈັນດາ ແສງດາວັນ ຊາວນາ ແສງ ແສງດາວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 6 27

185 ນ. ມະນີວອນ ພົມສະຫວັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 08 ກໍລະກົດ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານແລ ຊາວນາ ຈັນຕ໋າ ພົມສະຫວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 6 28

186 ທ. ມາທໍ ຈາມີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 02 ສິງຫາ 1996 ໂພໄຊ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາມີທໍ ຊາວນາ ເນ່ັງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 6 7 27

187 ນ. ມີ ລໍທະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 01 ມັງກອນ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ປານ ລໍວິຈິດ ຊາວນາ ຜິວ ລໍວິຈິດ ຊາວນາ 0 0 0 8 6 6 7 4 23

188 ທ. ເມກສະຫວັນ ວິໄລພອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 14 ທັນວາ 1998 ປາງຍົມ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລຽນ ວິໄລພອນ ຊາວນາ ເທ້ ວິໄລພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 6 25

189 ນ. ເມະ ສຸກສາຍໃຈ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 12 ຕຸລາ 1998 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ສຸກສະຫວັນ ຊາວນາ ຂັນ ສຸກສະຫວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

190 ທ. ແມ໋ກ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 04 ມິຖຸນາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ມ່ວນ ໄຊຍະວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 6 6 25

191 ນ. ຢົນ ພຽນວິໄລ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 18 ກຸມພາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຖັນ ຊາວນາ ຫັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 7 7 27

192 ທ. ຢັນ ສີດາລາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1997 ພູສິງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສານ ສີດາ ຊາວນາ ດີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 6 24

193 ນ. ເຢຍລີ ເຊຍເຢ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 10 ພຶດສະພາ 1995 ຜາແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈືເຕັງ ຊາວນາ ເດຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

194 ນ. ເຢຍລີ ນາຈາ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 14 ກໍລະກົດ 1996 ຜາແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈົງຊໍລີ ພະນັກງານ ຈົງຊົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

195 ນ. ເຢີມ ໄສທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ແສນຄຳ ລື ຊາວສວນ ໄສ ແສນຄຳ ລື ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 6 5 22

196 ທ. ເຢັງປໍ ວື ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 02 ມີນາ 1996 ກົກໄຮ ແບງ ອຸດົມໄຊ ປໍແຢະ ຊາວສວນ ຈື ຊາວສວນ 0 0 0 7 7 5 7 4 23

197 ນ. ລີຊ່ົງ ຄົວລີ ມສ ເມືອງແບງ ມ້ົງ 14 ທັນວາ 1997 ແສນສີ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄົວລີຊ່ົງ ຊາວສວນ ປາລີ ຊາວສວນ 0 0 0 0 8 7 7 5 27

198 ທ. ລຸຍ ທອງວິໄລ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ພຶດສະພາ 1997 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງ ທອງວິໄລ ຊາວສວນ ລຽນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

199 ນ. ລຸນ ຄັນທະມິດ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 14 ເມສາ 1998 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ມຸງ ຄັນທະມິດ ຊາວສວນ ຄຳມີ ຄັນທະມິດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 6 6 24

200 ນ. ລົມພອນ ໜອງສຸໄລ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 01 ມິຖຸນາ 1998 ນ້ຳຕຸຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄລ ຊາວສວນ ຄຳໜອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26
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201 ນ. ລັດສະໝີ ບົວລະພາ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 11 ກຸມພາ 1998 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເສົາ ຊາວນາ ປານີ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 6 6 6 22

202 ນ. ເລີຍ ເຮືອນມະນີທອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 19 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ນວງ ຊາວສວນ ຄອນ ຊາວສວນ 0 0 0 8 7 6 6 4 23

203 ນ. ໄລພອນ ຈັນທະສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 27 ກໍລະກົດ 1997 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ກ້ອງແກ້ວ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 6 5 21

204 ນ. ໄລພອນ ຈັນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 17 ເມສາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານຈັນທອນ ຊາວນາ ເຖົາ ຈັນທະວົງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 7 5 24

205 ທ. ວິກີ ລັດວິດາວັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 07 ມັງກອນ 1998 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວິລັດ ມະຫາຄານ ຊາວສວນ ມະນີວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 6 5 24

206 ທ. ວິຈິດ ມະນີວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 22 ກັນຍາ 1996 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຕີ ຊາວນາ ເພັດ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 6 5 21

207 ທ. ວິໂນ ລັດສະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 25 ກໍລະກົດ 1998 ກອນຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເນືອງ ລັດສະວົງ ຄ້າຂາຍ ກ່ານ ສີຂຸນທອງ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

208 ນ. ວິໄລພອນ ອິນທະສອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 20 ມີນາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມເພັດ ອິນທະສອນ ຊາວນາ ມະນີວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

209 ທ. ວົງພັນ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ມັງກອນ 1997 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ອິນທະວົງ ຊາວນາ ສົມພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

210 ທ. ວົງເດືອນ ແກນຈັນຟອງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 29 ທັນວາ 1998 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂລນ ແກນຈັນຟອງ ຄ້າຂາຍ ເໝືອນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 5 6 6 6 23

211 ທ. ວົງເພັດ ມະໄລສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ຕຸລາ 1994 ພູສິງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສານ ສີດາ ຊາວນາ ດີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

212 ທ. ວົງເພັດ ບຸນທະຈິດ ມສ ເມືອງແບງ ລາວ 25 ກັນຍາ 1996 ແກ້ງແຄນ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ (ຕ) 0 ສົມຈິດ ບຸນທະຈິດ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 5 7 7 7 26

213 ທ. ວົງໄຊ ໄຊຍະສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 20 ພຶດສະພາ 1999 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຮອງ ໄຊຍະສັກ ຊາວນາ ສົມຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

214 ທ. ວຽງແກ້ວ ບຸນຍະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ກຸມພາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄຳ ຊາວສວນ ເກີຍ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 6 7 26

215 ທ. ວຽງແກ້ວ ອິນພະຄາມ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 28 ພະຈິກ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳມີ ອິນພະຄາມ ຊາວສວນ ຢູນ ອໍມະນີລວງ ຊາວສວນ 7 0 0 0 4 6 6 7 23

216 ທ. ວັນດີ ມະນີແກ້ວ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 25 ຕຸລາ 1995 ນາງ້ີວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄັດ ໄຊຍະອອນ ຊາວນາ ໂນຍ ໄຊຍະອອນ ຊາວນາ 7 0 0 0 4 6 7 6 23

217 ນ. ວັນຕາ ອິນພະຄາມ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມຄຽນ ອິນພະຄາມ ຊາວສວນ ເບ່ືອງ ອິນພະຄາມ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 6 7 25

218 ທ. ວັນນະຈິດ ໝ້ັນຍະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ກຸມພາ 1998 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ໝ້ັນຍະວົງ ພະນັກງານ ນອມ ໝ້ັນຍະວົງ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 7 7 23

219 ນ. ວັນນະລີ ກົງນະຄອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 17 ກັນຍາ 1997 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລີຍ ກົງນະຄອນ ພະນັກງານ ນ້ອຍ ກົງນະຄອນ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 8 7 8 27

220 ນ. ວັນພອນ ບໍລິວັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 18 ມິຖຸນາ 1997 ນາຄ່ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນແກ້ວ ບໍລິວັນ ຄ້າຂາຍ ວັນຮຽມ ບໍລິວັນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 7 7 8 29

221 ນ. ວັນລີ ພິລາສັກ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 09 ມິຖຸນາ 1997 ຍ້ໍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ອຸ່ນຫ້ຼາ ພິລາສັກ ຊາວນາ ປ່ິນ ພິລາສັກ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

222 ທ. ວັນໄຊ ຄຸນມະນີໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 04 ມັງກອນ 1997 ພູສິງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທຳ  ຄູນມະນີໄຊ ຊາວນາ ແທງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 7 25

223 ນ. ຫຍ່ິມ ໄຊສົມພອນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 12 ພະຈິກ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແຟນໃຈ ໄຊສົມພອນ ພະນັກງານ ຕ໋ໍາ ລໍວັນເຝືອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 6 24

224 ນ. ຫວຽງ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 04 ເມສາ 1996 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແອດ ລໍພະຈັນ ຊາວນາ ວິງ ລໍພະຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

225 ນ. ຫີມ ດວງມະນີສຸກ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 15 ກໍລະກົດ 1996 ຜາຢຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ດຽມ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 8 6 27

226 ທ. ຫຸມພິງ ປານລາສອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເລົາ ຊາວສວນ ເປືອງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 6 5 24

227 ທ. ຫຸມພັນ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳລົງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເອີນ ແກ້ວອຳພອນ ຊາວນາ ລຽນ ແກ້ວອຳພອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 7 6 25

228 ທ. ຫົງຄຳ  ແສງຄຳໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 09 ມີນາ 1998 ນ້ຳລົງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວັນໄຊ ຕັງມະນີ ຊາວສວນ ແສງຄຳ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 5 7 22

229 ທ. ຫຼຽນ ເມກອາລຸນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 15 ຕຸລາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພີນແກ້ວ ເມກອາລຸນ ຊາວນາ ດຳ  ເມກອາລຸນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 7 6 25
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230 ນ. ອ່ອນ ມະນີສຸກ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 01 ກັນຍາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເສົາ ຊາວສວນ ວອນ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 6 7 5 22

231 ທ. ອ່ອນແກ້ວ ຈັນທະລາດ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 12 ກຸມພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຊາວສວນ ລຸນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

232 ທ. ອ໋ອງດາວ ກັນທະນີ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 25 ຕຸລາ 1999 ແບງຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳວອງ ກັນທະນີ ຊາວນາ ແສງແກ້ວ ກັນທະນີ ຊາວນາ 6 0 0 8 4 5 5 4 18

233 ທ. ອອນ ປັນຍາວົງ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1995 ນ້ຳແຫງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບິນ ປັນຍາວົງ ຊາວສວນ ປິງ ປັນຍາວົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

234 ທ. ອານົງ ສົມພະຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 31 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍລາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງນິດ ສົມພະຍາ ຊາວສວນ ເຊ ສົມພະຍາ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 5 6 23

235 ນ. ອິກ ລໍວັນເສີຍ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 16 ສິງຫາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສັນ ລໍວັນເສີຍ ຊາວນາ ມຸຍ ລໍວັນເສີຍ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 6 6 5 21

236 ນ. ອີງ ລໍປັນຍາ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 12 ກໍລະກົດ 1997 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂພນ ລໍປັນຍາ ຊາວນາ ດາ ລໍປັນຍາ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 7 6 22

237 ທ. ອິດ ຄົງພະອິນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 13 ກັນຍາ 1997 ພູລຸ້ງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຄີນ ຄົງພະອິນ ຊາວສວນ ອອນ ຄົງພະອິນ ຊາວສວນ 6 0 0 0 4 5 6 6 21

238 ທ. ອຸ່ນຄຳ  ຈັນຫຸມພອນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 05 ຕຸລາ 1998 ຊຽງແລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຄຳແປ໋ງ ຫ້ຼາສຸວັນ ຊາວນາ ແສງຟອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

239 ນ. ອຸ່ນເອ້ືອຍ ພອນມະລີ ມສ ເມືອງແບງ ຢ້ັງ 15 ມີນາ 1995 ໂພແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ດວງຈັນ ຊາວນາ ຫຸງຄຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 5 5 22

240 ນ. ອຸ້ນ ເຮືອງປະດິດ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 17 ກໍລະກົດ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫືອງ ພະນັກງານ ເຟືອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 5 5 22

241 ທ. ອຸດອນ ສະນີ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1996 ມົກກົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຕໍ ສະນີ ຊາວນາ ຜິງ ສະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 6 24

242 ທ. ອຸລີ ສຸທິວົງ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 23 ມັງກອນ 1998 ແບງຫຼວງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຍັງ ຄ້າຂາຍ ບົວຕິບ ສຸທິວົງ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 6 6 5 24

243 ທ. ອົດ ລໍວັນໄຊ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 04 ກໍລະກົດ 1998 ວັງວະ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແກ່ນ ລໍວັນໄຊ ຊາວນາ ຕອມ ລໍວັນໄຊ ຊາວນາ 6 0 0 7 4 5 5 3 17

244 ນ. ອຳພອນ ດວງພະຈັນ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 06 ຕຸລາ 1995 ສະຫວ່າງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງຈາຍ ດວງພະຈັນ ຊາວນາ ດາວວົງ ດວງພະຈັນ ຊາວນາ 0 9 0 0 7 4 8 7 26

245 ທ. ອ່ັນ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 07 ມີນາ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຝ່າຍ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ ອ່ໍ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 6 5 22

246 ນ. ອັອດ ແສງມະນີ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 12 ກຸມພາ 1996 ທ່າກາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລຽນ ແສງມະນີ ຊາວນາ ໝ້ັນ ແສງມະນີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

247 ທ. ເອິກ ສຸກຕະພັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 09 ມັງກອນ 1997 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊິນ ສຸກຕະພັນ ຊາວສວນ ເຖົາ ສຸກຕະພັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 7 7 26

248 ທ. ແອ ຈິດຕະວົງສາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 17 ກໍລະກົດ 1996 ຕະຄວນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິດ ຈິດຕະວົງ ພະນັກງານ ເຂວງ ຊາວນາ 6 6 0 0 4 4 6 6 20

249 ທ. ຮາມ ຈັນທະຍາ ມສ ເມືອງແບງ ກຶມມຸ 20 ມີນາ 1996 ນ້ຳໂລງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂທຍ ຈັນທະຍາ ຊາວສວນ ອິດ ຈັນທະຍາ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 5 5 22

250 ທ. ເຮີຍ ລໍວັນຄຳ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 31 ກໍລະກົດ 1998 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ ແຍ່ງ ລໍວັນຄຳ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 5 5 19

251 ນ. ໄຮ່ ອາດຜາສຸກ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 20 ມິຖຸນາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫວັງ ອາດຜາສຸກ ຊາວນາ ຈືນ ອາດຜາສຸກ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

252 ນ. ໜ່ໍແກ້ວ ທິບບຸນທັນ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 08 ສິງຫາ 1998 ສາມກາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແຝງແກ້ວ ຊາວນາ ນິດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 7 28

253 ທ. ໝອນ ເສົາມະນີວັນ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ທັນວາ 1997 ນາບອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເສົາ ເສົາມະນີວັນ ຊາວນາ ວັນ ເສົາມະນີວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

254 ນ. ໝອນລີ ລານນິຍົມ ມສ ເມືອງແບງ ລ້ື 13 ກຸມພາ 1999 ນາມອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວຽງສອນ ລານນິຍົມ ພະນັກງານ ລອດ ລານນິຍົມ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 5 7 5 25

255 ນ. ໝີ ໄສປະກາສິດ ມສ ເມືອງແບງ ໄທຂາວ 09 ກັນຍາ 1999 ວັງວະ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງອາລຸນ ພະນັກງານ ນຸ່ຍ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 6 7 22

256 ທ. ແກ້ວປະເສີດ ສິດທິລາດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 27 ພຶດສະພາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜ່ໍແສງ ຊາວນາ ຈັນຖະໝອມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

257 ນ. ກອງແກ້ວ ອ່ິນແກ້ວມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 09 ກໍລະກົດ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ິນຄຳ ຊາວນາ ແສງຫ້ຼາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

258 ນ. ກ່ິງແກ້ວ ຫຸງມະນິໄລ ມສ ນາແມດ ລ້ື 15 ສິງຫາ 1998 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫຸງຄຳ ຊາວນາ ທອງໄລ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26
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259 ທ. ແກ້ວຄຳ ມະໂນສິງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ມິຖຸນາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກອງແລ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

260 ທ. ກອງຄຳ ອິນພະຈັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 08 ພຶດສະພາ 1998 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ຊາວນາ ປ່ິນ ຊາວນາ 0 7 0 0 7 4 8 6 25

261 ນ. ເກງຄຳ ອິນທະຈັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ມິຖຸນາ 1996 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແກ່ນ ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 0 0 7 0 7 5 4 5 21

262 ທ. ແກ່ນຄຳ ມະໂນທຳ ມສ ນາແມດ ລ້ື 02 ມິຖຸນາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທິດແສງ ຊາວນາ ກົມ ຊາວນາ 0 7 0 0 5 4 8 5 22

263 ນ. ກອງຄຳ ແກ້ວອຸລິນທອງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ມິຖຸນາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານອຸດ ຊາວນາ ເຖົາຄຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

264 ທ. ຄຳແພງ ມະນີແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 27 ກັນຍາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ຊາວນາ ສະຫິຼດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

265 ນ. ຄອນສະຫວັນ ໄທເດີມ ມສ ນາແມດ ລາວ 05 ກຸມພາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນຖະໝອມ ພ/ງ ພອນໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

266 ທ. ຄຳຟອງ ຄຳມະນີວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 13 ພະຈິກ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳວອງ ຊາວນາ ຈັນທີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

267 ນ. ຄຳຈອນ ພອນມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 13 ກັນຍາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ຊາວນາ ບຸນມີ ຊາວນາ 0 8 0 0 5 3 8 5 21

268 ທ. ຄຳພອນ ສີດາຄຳ ມສ ນາແມດ ລ້ື 05 ທັນວາ 1998 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໄຊ ຊາວນາ ອ່ອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 5 6 23

269 ທ. ຄອນ ແສງພະຈັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 25 ພຶດສະພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕາຍ) ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 8 5 25

270 ທ. ຄຳມົນ ສິດທິລາດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ເມສາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ ຊາວນາ ສົມລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

271 ທ. ຈ່ອຍ ໄຊຍະສິດ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 18 ກັນຍາ 1997 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສນ ຊາວສວນ ເພືອງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

272 ນ. ຈັນປາສຸກ ພົມມະຈິດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ເມສາ 1999 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານຫຼວງ ພ/ງ ບົວສະຫວັນ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

273 ນ. ຈຳພອນ ສິດຖາແລ ມສ ນາແມດ ລ້ື 26 ສິງຫາ 1998 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ກອງຄຳ ຊາວນາ ແສງເອ້ີຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

274 ນ. ຈັນສຸກ ແສງມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 17 ສິງຫາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຊັງ ຊາວນາ ແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

275 ທ. ຈຶ ໄຊສະຫວັນ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 02 ມິຖຸນາ 1996 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕາຍ) ຊາວນາ ປຼະ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 6 7 26

276 ນ. ຈັນທີ ສີສົມພອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 09 ສິງຫາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງນ້ອຍ ຊາວນາ ພິງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

277 ນ. ແສງ ຈັນທະພອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 10 ມິຖຸນາ 1998 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

278 ທ. ແສງຫ້ຼາ ແສງອຸໄທ ມສ ນາແມດ ລ້ື 01 ມັງກອນ 1999 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນຈ້ອຍ ຊາວນາ ຊ້ອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 7 8 5 28

279 ທ. ສົມຟົງ ນ້ອຍດວງມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 05 ກໍລະກົດ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ພອນ ຊາວນາ ສຸກ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 5 23

280 ນ. ແສງມະນີ ອິນລະພັດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ພຶດສະພາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ຊາວນາ ທອງໄຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

281 ທ. ສັນ ຄຳມະນີວົງ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1997 ປາງຍົມ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ຊາວສວນ ຄີມ ຊາວສວນ 0 7 0 0 5 4 7 5 21

282 ທ. ເສີນຫົຼງ ຢາງ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 01 ກັນຍາ 1998 ໜອງຄຳ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ເຈີຕົວ ຢ່າງ ຊາວສວນ ມີລີ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 5 6 7 23

283 ນ. ສີມອນ ບຸນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ສິງຫາ 1998 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ກົມລີ ຊາວນາ ບຸນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

284 ນ. ແສງເດືອນ ທຽ່ງທຳ ມສ ນາແມດ ລ້ື 01 ພຶດສະພາ 1998 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີ ພ/ງ ໝອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 5 24

285 ນ. ສອນແພງ ແກ້ວທອງດີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 30 ເມສາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງ ຊາວນາ ດຽວ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 7 26

286 ນ. ສີໄພ ຈັນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 24 ພະຈິກ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ວົງ ຊາວນາ ສົມຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

287 ທ. ສຸລິວັນ ມີມາຫາໄຊ ມສ ນາແມດ ລ້ື 10 ເມສາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຊາວນາ ຂັນແກ້ວ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26
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288 ທ. ສົມສະເດັດ ມະນີວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 24 ເມສາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຊັງ ຊາວນາ ລາ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 7 24

289 ທ. ແສງດາວ ອິນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 11 ກຸມພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ິນ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 7 27

290 ນ. ສີແພງ ພັດທະກຽງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 16 ທັນວາ 1996 ໂພນສະອາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຜ້ົາ ຊາວນາ ກຽງ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 3 7 6 23

291 ທ. ຊົງ ຄອນພະຈັນ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 09 ກໍລະກົດ 1995 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຂວາງ ຊາວສວນ ຈີນ ຊາວສວນ 0 8 0 0 5 4 7 7 23

292 ທ. ໄຊສະໝອນ ຊາຍອ່ອນຄຳ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1995 ໄລ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ຊາວສວນ ອວນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 6 5 22

293 ທ. ຍາ ສີສົມແພວາງ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 10 ຕຸລາ 1995 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊັງ ຊາວນາ ຢົວ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 7 27

294 ທ. ດອນ ພົມມະສຽນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ສິງຫາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພັນ ຊາວນາ ຈິດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

295 ນ. ດາວເພັດ ທີມດາວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 05 ເມສາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ້ວນ ຊາວນາ ສຸກ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

296 ນ. ດອນລີ ແສງອາລຸນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 27 ທັນວາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຖົມ ຊາວນາ ເພັດສະໝອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

297 ນ. ດາວັນ ພົມຈັນດາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ກັນຍາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ມີ ຊາວນາ ອ່ອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 7 26

298 ທ. ຕຸ້ຍ ອິນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 29 ມິຖຸນາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ຊາວນາ ກອງລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 5 24

299 ນ. ຕຸ້ຍ ພັນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 11 ພຶດສະພາ 1998 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເສົາ ຊາວນາ ຫຸມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 7 28

300 ນ. ແຕ່ງມະນີ ແພງເທບພະວົງສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 05 ພຶດສະພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແພງ ຊາວນາ ສິງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 6 25

301 ທ. ຕິກ ສຸກບຸນມາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 22 ກຸມພາ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ຊາວນາ ສີໄວ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

302 ທ. ຕຸ້ຍ ທິດາວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 20 ພຶດສະພາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອຸນແສງ ຊາວນາ ແສງລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

303 ທ. ຕຸ້ຍ ລອດມະນີກອງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 01 ມີນາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລອດ ຊາວນາ ກອງ ຊາວນາ 0 7 0 0 7 4 8 5 24

304 ທ. ຕຸ້ຍ ສອນວົງສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 01 ເມສາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຜາຍ ຊາວນາ ໜ້ຶງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

305 ນ. ທະວີພອນ ແສງອາລຸນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 05 ພຶດສະພາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ແກ້ວ ຊາວນາ ວິໄລ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

306 ທ. ນ້ອຍ ແກ້ວສົມບຸນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 19 ກັນຍາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕາຍ) ຊາວນາ ຈັນປີງ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

307 ທ. ໄນ ຢາງ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 10 ພຶດສະພາ 1996 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄົວ ຊາວນາ ມີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 6 6 24

308 ນ. ນ້ອຍສຸດາ ລັດຕະນະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 16 ກຸມພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແກນ ຊາວນາ ສີດາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 6 27

309 ທ. ນິດໄຊ ຄອນວິໄລ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 07 ຕຸລາ 1996 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຂາວ ຊາວສວນ ຫ້ຼາ ຊາວສວນ 6 0 0 0 4 6 8 6 24

310 ນ. ນ້ອຍມະນີ ຈັນທະວົງ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 27 ກຸມພາ 1997 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທຳ ຊາວສວນ ບົວ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

311 ທ. ນຸໄຊ ອິນພະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 10 ມັງກອນ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳມຸງ ຊາວນາ ແສງວອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

312 ທ. ໄນ ວື ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 07 ກຸມພາ 1996 ປາງຫົກ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ເຢປໍ ຊາວສວນ (ຕາຍ) ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 5 6 24

313 ນ. ນາມ ອ່ອນພະຈັນ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1997 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ຊາວສວນ ເພນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

314 ນ. ນາລີ ວີທະໄຊ ມສ ນາແມດ ລ້ື 31 ຕຸລາ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແພງສີ ຄ້າຂາຍ ກອງແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 8 7 7 29

315 ນ. ບົວຖາ ອ່ອນມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ທັນວາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊາຍ ຊາວນາ ໂຍງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

316 ນ. ບົວຈິດ ແພງມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ທັນວາ 1998 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນມາ ຊາວນາ ຈັນເພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 7 7 28
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317 ນ. ໃບທອງ ແກ້ວພິລາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 16 ສິງຫາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານແກນ ຊາວນາ ບ່ອງ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 6 7 5 22

318 ທ. ບຸນຈ່ອຍ ເພັດວິສາ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 10 ກັນຍາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພ ຊາວສວນ ເຊີ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

319 ນ. ບຸນມີ ອິນທະວົງສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 25 ເມສາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສາ ຊາວນາ ຈ້ອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 6 8 5 24

320 ນ. ບົວວອນ ວິໄລວັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 22 ທັນວາ 1997 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄລ ຊາວນາ ທອງວັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

321 ທ. ບຸນຈັນ ໄຊຍະລາດ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1995 ຕົງສະເຫືຼອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊາວສວນ ສັນ ຊາວສວນ 6 0 0 0 4 6 7 6 23

322 ນ. ບັງອອນ ສາວິແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ກັນຍາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພົມມາ ຊາວນາ ແກ້ວ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

323 ນ. ບົວສອນ ເຕີຍມະນີ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 08 ສິງຫາ 1995 ຕງສະເຫືຼອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍ ຊາວສວນ ຈີນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

324 ທ. ບຸນໄລ ຄອນແສງຈັນ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1996 ໂພນສະອາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຸດ ຊາວນາ ເຄວນ ຊາວນາ 7 0 0 0 4 5 7 6 22

325 ທ. ບຸນວິໄລ ສຸກພະວົງສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 09 ມິຖຸນາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສຸກ ຊາວນາ ຄຳສາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 6 6 23

326 ນ. ປານຕາວັນ ເພັດວັນນາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ກຸມພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຂັມເພັດວັນນາ ພ/ງ ອ່ອນສີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

327 ທ. ປີນາ ອິນທະແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ພຶດສະພາ 1998 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ອ່ີນ ຊາວນາ ແສງແອນ ຊາວນາ 6 0 0 0 4 5 8 5 22

328 ນ. ປານ ມະນີຈັນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ກັນຍາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງ ຊາວນາ ບົວ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

329 ນ. ປູຄຳ ພັນທະຫອມ ມສ ນາແມດ ລ້ື 20 ມີນາ 1997 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ບົວພັນ ຊາວນາ ຫອມ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

330 ທ. ຜາຍ ແກ້ວມະນີ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1996 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກວັກ ຊາວສວນ ມວງ ຊາວສວນ 0 8 0 0 5 4 7 5 21

331 ທ. ພົງ ໄຊຍະສິດ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1998 ໂພນສະອາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ຊາວສວນ ຈີນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 7 6 5 23

332 ທ. ພັດ ຈັນທະສິດ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 03 ກຸມພາ 1995 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຈີ ຊາວສວນ ເສັດ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 6 5 22

333 ທ. ແພງ ຢາງ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 04 ພຶດສະພາ 1997 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາປໍຢາງ ຊາວສວນ ຈົວຊົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 6 6 5 24

334 ທ. ເພັດສະໝອນ ພັນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລາວ 30 ທັນວາ 2000 ລາດຄວາຍ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ ວິໄຊ ຊາວນາ ກອງໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 5 6 5 24

335 ນ. ພອນແກ້ວ ອິນທະສອນ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 20 ກໍລະກົດ 1997 ໂພນສະອາດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນ ຊາວສວນ ຊ້ືນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

336 ທ. ພອນສະຫວັດ ວອນທະເພັງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 14 ມິຖຸນາ 1997 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ພີງ ຊາວນາ ສີວອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

337 ນ. ພູໂຂງ ລືຄຳຫານ ມສ ນາແມດ ລ້ື 26 ສິງຫາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮຽງ ພ/ງ ບົວຊອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

338 ນ. ໄພລີນ ໄຊຍະຊ້ອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ກຸມພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເສົາ ຊາວນາ ຊ້ອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

339 ທ. ໄພລຸນ ແກ້ວສົມບຸນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 19 ກັນຍາ 1999 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕາຍ) ຊາວນາ ຈັນປີງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 6 25

340 ນ. ເພັດສະໝອນ ສຸເລົາແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ກໍລະກົດ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໝ່ໍຊັງ ຊາວນາ ເຖົາແສງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

341 ທ. ພັດ ບຸນໄຊພາ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 10 ມັງກອນ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມ ຊາວນາ ເລົາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

342 ນ. ໄພວັນ ອິນດາວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 25 ຕຸລາ 1997 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີວອນ ຊາວນາ ສີຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

343 ນ. ໄພວອນ ສົມມະລີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ກໍລະກົດ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຊາວນາ ສົມລີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

344 ທ. ຟອງໄຊ ສຸວັນນະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ພະຈິກ 1996 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງ ຊາວນາ ສີທອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

345 ນ. ມອນ ອຸ່ນພະຈັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 08 ມີນາ 1998 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແປ໋ງ ຊາວນາ ແສງໃຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 8 5 23
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346 ນ. ມອນແກ້ວ ສຸກພາວອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ພຶດສະພາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ຊາວນາ ສີວອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 5 24

347 ນ. ມ໋ອກດາ ສຸກບຸນມາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ມີນາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລັດ ຄ້າຂາຍ ແປງ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 7 8 8 30

348 ນ. ມະນີ ແກ້ວອ່ອນແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ກັນຍາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ອ່ອນ ຊາວນາ ກອງ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 8 6 25

349 ທ. ມອນສີ ພົມມະນີ ມສ ນາແມດ ລ້ື 10 ກັນຍາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມພົມ ຊາວນາ ເຫົຼາ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 8 5 24

350 ນ. ໄລພອນ ແກ້ວມະນີຈັນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ກຸມພາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທັນ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

351 ນ. ລາວັນ ອິນທະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 24 ມີນາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນແສງ ພ/ງ ສົມຈິດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

352 ນ. ລູ ຢາງ ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 25 ກັນຍາ 1998 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາເຊັງ ຊາວນາ ຢີຢາງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

353 ນ. ລອຍ ພູນມະນີ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 09 ພຶດສະພາ 1998 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຂ້າ ຊາວສວນ ເຂວັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

354 ທ. ໄລພອນ ຜີວທະສອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 04 ກໍລະກົດ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບູນຊູ ຊາວນາ ປ່ີນແກ້ວ ຊາວນາ 0 8 0 0 6 4 7 5 22

355 ທ. ອານຸສອນ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 02 ມີນາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ເສົາ ຊາວນາ ແຍງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 5 5 22

356 ທ. ອຸດອນ ໄຊຍະວົງສິດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 24 ມິຖຸນາ 1995 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕາຍ) ຊາວນາ ອອນ ຊາວນາ 0 7 0 0 6 4 5 5 20

357 ນ. ອ໋ອດ ແສງພະຈອນ ມສ ນາແມດ ລ້ື 17 ມິຖຸນາ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພັນ ຄ້າຂາຍ ກ້ຽວ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 7 8 8 7 30

358 ນ. ອ່ອນແສງ ສິດທິລາດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 23 ສິງຫາ 1997 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

359 ນ. ອຳພອນ ທຳ ມະວົງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ສິງຫາ 1999 ທ່າມ່ືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໜ້ັນ ຊາວນາ ຈຳປາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

360 ທ. ແອ ວື ມສ ນາແມດ ມ້ົງ 28 ພຶດສະພາ 1994 ຫ້ວຍນາ ໃໝ່ ຫຼວງພະບາງ ນູຈົວ ຊາວສວນ ຕົງ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

361 ນ. ອຳ ແກ້ວພິລາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 02 ສິງຫາ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາມ ຊາວນາ ຈອມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

362 ທ. ອາໜົນ ສຸກດາສິດ ມສ ນາແມດ ລ້ື 09 ກັນຍາ 1996 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮອງ ຊາວນາ ດາວອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

363 ທ. ໝອນ ແກ້ວມະນີສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 07 ພຶດສະພາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງແກ້ວ ຊາວນາ ສາ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 8 5 25

364 ນ. ໜູນາ ແກ້ວມີໄຊ ມສ ນາແມດ ລ້ື 03 ມີນາ 1997 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຂັນ ຊາວນາ ກອງ ຊາວນາ 0 0 8 0 7 5 4 6 22

365 ທ. ໂໝະ ຈິດຕະປັນຍາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 25 ພຶດສະພາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກົມພັນ ຊາວນາ ແສງອີນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 6 24

366 ນ. ໂໝະ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 09 ພຶດສະພາ 1997 ນາມອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ບຸນ ຊາວນາ ຝັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 6 26

367 ທ. ໄໝ ແກ້ວມະນີສາ ມສ ນາແມດ ລ້ື 06 ພຶດສະພາ 1996 ນາປາ ແບງ ອຸດົມໄຊ ແສງແກ້ວ ຊາວນາ ສາ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

368 ທ. ຫ້ຼາ ມອນພະຈັນ ມສ ນາແມດ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1995 ກ່ິວສັງວັນ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) ຊາວສວນ ຈັນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

369 ນ. ແຫ້ຼຮ໋ອດ ສຸກອ່ອນແສງ ມສ ນາແມດ ລ້ື 23 ຕຸລາ 1998 ນາແມດ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສຸກ ຊາວນາ ອອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 7 8 5 26

370 ທ. ໄກທອງ ພົມມາຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ເມສາ 1996 ບົງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ຊາວໄຮ່ ຈອມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

371 ທ. ເກດ ຈິດປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 28 ທັນວາ 1996 ຕົງສະເລືອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນປັນ ຊາວໄຮ່ ແຫວນ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 6 4 7 6 23

372 ທ. ຄຳພອນ ດວງມະລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 07 ມັງກອນ 1997 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເໝົາ ຊາວສວນ ແສງເດືອນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

373 ທ. ຄຳ ເຕືອນ ໄຊຍະສອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 08 ສິງຫາ 1995 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມໂພດ ຊາວໄຮ່ ແຢງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 8 7 28

374 ທ. ຄຳລອຍ ຈັນດາວົງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 12 ກໍລະກົດ 1995 ຕາງຈອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ເທີຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 7 8 5 26
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375 ທ. ຄຳ ເສົາ ຈຸນມະນີ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ສິງຫາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈຳລອງ ຊາວໄຮ່ ເບນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

376 ທ. ຄອນສະຫວັນ ຍົມວົງຄຳ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ກັນຍາ 1997 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພືອງ ຊາວນາ ສອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 6 24

377 ທ. ຄຳ ສຳພະແວງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸອູ 11 ພະຈິກ 1996 ທອງເສັດ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ສີ ຊາວໄຮ່ ພອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 7 7 5 26

378 ທ. ຄຳ ສີ ເປັງປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸອູ 05 ສິງຫາ 1995 ຫ້ວຍລໍ ງອຍ ຫຼວງພະບາງ ປານ ຊາວໄຮ່ ປັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

379 ນ. ຄຳນາງ ອົງມະນີ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 07 ກໍລະກົດ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອອນຈັນ ຊາວສວນ ເພັດສະໝອນ ຊາວສວນ 0 0 0 0 6 7 8 5 26

380 ນ. ຄຳ ສຸທິຫຼາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 12 ກຸມພາ 1995 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫົຼງ ຊາວນາ ສີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 7 5 24

381 ນ. ຄຳ ອ່ິນ ສຸລິວົງ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 02 ເມສາ 1995 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 (ຕ) 0 0 0 0 0 7 7 7 8 29

382 ນ. ຄຳມອນ ພິລາວົງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ເມສາ 1997 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງ ຊາວນາ ໂດຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

383 ທ. ງາ ໜອງສຸໄຫຼ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ກັນຍາ 1999 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຈືອມ ຊາວໄຮ່ ເຍີຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

384 ນ. ຈັນພອນ ໄຊທິລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 04 ເມສາ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມພັນ ຊາວນາ ທອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

385 ນ. ຈັນສີ ໄຊຍະວົງ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 05 ມີນາ 1997 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ໄຊ ຊາວນາ ບົວໄຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

386 ນ. ຈຳປາ ມະນີວົງ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 13 ກັນຍາ 1998 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ເງິນ ຊາວນາ ກ່ອງສ້ອຍ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

387 ທ. ສົມພອນ ກ່ິງວົງສາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ກໍລະກົດ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນທອນ ຊາວໄຮ່ ສີ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 5 7 7 25

388 ທ. ສິມ ຊັນທະລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ເມສາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊືນ ຊາວໄຮ່ ເລົາ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

389 ທ. ສູນທອນ ເກດທິຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 20 ກັນຍາ 1995 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເກີດ ຊາວນາ ຈັນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 5 26

390 ທ. ສີສະນຸດ ຄຳພະຈັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 27 ທັນວາ 1995 ຕົງສະເລືອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຈີ ຊາວໄຮ່ ຄຳ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 ທ. ສົມໃຈ ປັນຍາສັກ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 05 ກໍລະກົດ 1996 ປາງທອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ບຸນທອງ ຊາວນາ ແສງຍອດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

392 ທ. ເສົາ ໄຊຍະຄຳ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ກັນຍາ 1994 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈາຍ ຊາວນາ ຄຳ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

393 ທ. ສົມສັກ ສຸທິເດດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 22 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນສາມ ຊາວນາ ແອ່ນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 6 6 25

394 ທ. ສອນເພັດ ບຸນທະວີຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 09 ກັນຍາ 1998 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບີນ ຊາວນາ ເຈີ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

395 ນ. ສຸກຄິດ ແກ້ວກັນຍາ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 06 ກໍລະກົດ 1998 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານແກ່ນ ຊາວນາ ວອນ ເຮັດນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

396 ນ. ສີໝອນ ຕຸ້ຍນີພອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ມິຖຸນາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຕັງ ຊາວໄຮ່ ເພີຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

397 ນ. ແສງຫ້ຼາ ຄິດນະຄອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 10 ພຶດສະພາ 1998 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳສານ ຊາວນາ ຈັນທີ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 6 8 6 27

398 ນ. ເສັງ ໄຊຍະຕິ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ມີນາ 1997 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວຽງທອງ ຊາວໄຮ່ ຄອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 6 25

399 ນ. ສັງລີ ລາດທິວົງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 25 ມິຖຸນາ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ຊາວໄຮ່ ຖານ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 7 6 6 26

400 ທ. ສັນ ອິນດາລາໄຊ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 15 ມີນາ 1995 ຕາງດູ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສືບ ຊາວນາ ຕ້ັງ ຊາວນາ 0 0 7 0 7 6 3 5 21

401 ທ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະຕິ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 13 ສິງຫາ 1997 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈູມ ຊາວໄຮ່ ກອມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 6 5 6 22

402 ນ. ສີທອງ ຮຸນດາໄຊ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 04 ສິງຫາ 1997 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຮອມ ຊາວນາ ວອນໄຊ ຊາວນາ 0 0 0 0 5 7 7 5 24

403 ທ. ສີ ດີບຸນເຮືອງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 04 ພະຈິກ 1996 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເດີນ ຊາວໄຮ່ ຮັກ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 5 8 6 24
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404 ນ. ສີມອນ ໄສຍະເສດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 10 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມບູນ ຊາວໄຮ່ ເສັດ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

405 ທ. ສຽງ ແກ້ວປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ມັງກອນ 1997 ໄລ່ນ້ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມວັນ ຊາວໄຮ່ ບົວພອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 6 8 6 25

406 ນ. ຊັງແກ້ວ ພວງມະຈັນ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 03 ກຸມພາ 1997 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຮອງ ຊາວນາ ຈັນແພງ ຊາວນາ 0 9 0 0 6 4 8 5 23

407 ນ. ຍີ ອະນຸວົງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ສິງຫາ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ນີນ ຊາວນາ ຮັກ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 8 6 25

408 ທ. ດີ ພົມສະຫວັດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ມີນາ 1996 ກ່ຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກອມ ຊາວໄຮ່ ບົວ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 5 8 7 25

409 ນ. ດວງນິດ ແກ້ວກັນຍາ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 06 ກໍລະກົດ 1998 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜານແກ່ນ ຊາວນາ ວອນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

410 ທ. ດຳ ແສງສຸລິວົງ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸອູ 12 ທັນວາ 1996 ໂພນສະອາດ ຜົງສາລີ ຜົງສາລີ ສົມດີ ຊາວໄຮ່ ວຽງຄຳ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

411 ນ. ຕຸກ ອຸດົມສິນ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 02 ພຶດສະພາ 1996 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ພະນັກງານ ຈັນທີ ຊາວນາ 0 0 0 0 6 5 5 6 22

412 ທ. ຕອຍ ສຸຍະຄອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ມິຖຸນາ 1994 ຜາອຸດົມ ຜາ ບ່ໍແກ້ວ ຄຳ ຮັກ ຊາວນາ ເຮີຍ ຊາວນາ 0 7 0 0 6 3 5 5 19

413 ນ. ຕຸກຕາ ຈິດປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 22 ກັນຍາ 1996 ໄລໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບູນຈີມ ຊາວໄຮ່ ເສືອມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 7 6 25

414 ນ. ຖວຍ ໄຊເຮືອງສີ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 02 ພຶດສະພາ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ລາຍ ຊາວໄຮ່ ເຮືອງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

415 ທ. ທອງໄລ ຈິດສະໝອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 07 ກຸມພາ 1994 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຈິງ ຊາວໄຮ່ ເມືອງ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 7 3 8 5 23

416 ທ. ທອງສີ ຄິດທິເພັດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ກັນຍາ 1995 ແກວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 0 8 0 0 5 3 7 6 21

417 ນ. ທອງວິນ ອິນຍະປາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 09 ມີນາ 1996 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບູນສືບ ຊາວໄຮ່ ຫອມ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 6 4 7 6 23

418 ນ. ໄທ ແກ້ວມະນີຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 30 ທັນວາ 1998 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ກອງ ຊາວໄຮ່ ເຈີມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

419 ນ. ນ້ອຍ ຄອນສຸດາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ມິຖຸນາ 1998 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສງ ຊາວໄຮ່ ຄອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 7 7 26

420 ນ. ເນີຍ ຂຸນທິລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ກໍລະກົດ 1995 ຕົງສະເລືອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຍຳ ຊາວໄຮ່ ປິນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 7 7 26

421 ນ. ໂນນ ຮອນດານີ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ກໍລະກົດ 1995 ໄລ່ນ້ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ນີມ ຊາວໄຮ່ ຮອງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 7 5 25

422 ທ. ນາດ ຄອນສະນິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 15 ທັນວາ 1998 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊາວໄຮ່ ເລົາ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 8 7 7 29

423 ນ. ນວນ ໄຊຍະສັກ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 18 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສັນ ຊາວໄຮ່ ລອດລີ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 6 4 5 8 23

424 ທ. ບູນລັດ ຈັນທະວີ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ເມສາ 1998 ນ້ຳຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຈິງ ຊາວນາ ໄວ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 3 7 7 24

425 ທ. ບູນສີ ມະນີວົງ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 12 ທັນວາ 1994 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນ ຊາວນາ ຈອມ ຊາວນາ 0 7 0 0 7 4 7 7 25

426 ທ. ບຸນລັດ ນິດທິລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 23 ເມສາ 1996 ພູໂຮງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໜອງ ຊາວໄຮ່ ລອດ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 6 7 26

427 ນ. ບາວ ຕຸມະໄລພັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 02 ສິງຫາ 1995 ນາລອກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ມົດ ຊາວນາ ເຕີຍ ຊາວນາ 0 8 9 0 8 4 4 6 22

428 ທ. ບຸນເພັງ ຈິດປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 08 ກັນຍາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ຊາວໄຮ່ ຫ້ຼາຊ້ອຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 7 26

429 ທ. ບຸນສຸກ ຜູຍສົມຫວັງ ມຕ ນາງົວ ພູນ້ອຍ 08 ພຶດສະພາ 1995 ນ້ໍາຄູນ ຜ້ົງສາລີ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງຜູຍ ຊາວໄຮ່ ພຸດ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 8 7 28

430 ນ. ເພີນ ຄອນພະຈັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 11 ພຶດສະພາ 1995 ກັນວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ຈອມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 5 6 7 24

431 ນ. ພຽນ ເຕີຍຍະສອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ກຸມພາ 1995 ພູໂຮງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂຍນ ຊາວໄຮ່ ຕັກ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 8 7 8 7 30

432 ທ. ພອນ ຈິດທະຍາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 10 ຕຸລາ 1994 ຕາງຈອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈານ ຊາວໄຮ່ ຍາມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 6 6 25
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433 ນ. ເພັນ ແກ້ວມະນີຮັກ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 27 ທັນວາ 1996 ໄລ່ນ້ອຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ຄຳມີ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 7 4 6 5 22

434 ນ. ພຽງຄຳ ລິສຸວັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ຕຸລາ 1995 ກັນວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີ ຊາວໄຮ່ ຄຳ ວັນ ຊາວໄຮ່ 0 9 0 0 7 4 7 5 23

435 ນ. ເພືອງຄຳ ດວງພະຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 08 ເມສາ 1996 ນາລອກ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ຊາວນາ ເດີມ ຊາວນາ 0 0 0 0 8 6 7 7 28

436 ນ. ພັນສຸກ ລ້ິງນະສອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ກຸມພາ 1997 ກັນວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນແກນ ຊາວໄຮ່ ເທືອມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

437 ນ. ມີລັນ ພູມວິຈິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 15 ຕຸລາ 1996 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ ຊາວນາ ຈຸມ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 8 7 27

438 ນ. ລຸນມະນີ ມະໄລຄຳ ສັກ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 15 ສິງຫາ 1997 ນ້ໍາຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສັນ ຊາວໄຮ່ ຄຽມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 8 7 27

439 ນ. ໄລວອນ ຄອນສຸທິສັກ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ພຶດສະພາ 1994 0 ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄາງ ຊາວໄຮ່ ຍອງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 8 5 7 5 25

440 ນ. ໄລຄຳ ເກດທະລາວົງ ມຕ ນາງົວ ລ້ື 27 ກຸມພາ 1997 ນາງົວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮອງ ຊາວນາ ເຄືອ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

441 ນ. ແລ  ສຸດາຄອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 26 ສິງຫາ 1996 ຕົງສະເລືອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ຊາວໄຮ່ ສຸກ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

442 ນ. ເລົາ ໄຊສຸດາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 15 ກໍລະກົດ 1998 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມສີ ຊາວໄຮ່ ດວງ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 6 4 7 5 22

443 ນ. ລາຍ ໄຊຍາຄອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 05 ພຶດສະພາ 1994 ປ້ອມ ແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ເສັດ ຊາວໄຮ່ 8 8 0 0 4 4 7 5 20

444 ນ. ລຸນ ອິນກັນຍາ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 08 ຕຸລາ 1996 ນ້ໍາຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນດີ ຊາວນາ ຢັນ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 7 5 23

445 ທ. ລີພອນ ຄິດທິເພັດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 03 ຕຸລາ 1996 ແກ້ວ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊາວນາ ແພງ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 7 5 24

446 ທ. ວິສອນ ດິດບັນຢາຍ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 20 ຕຸລາ 1993 ມາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ດວຍ ຊາວໄຮ່ ຢຸ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 4 6 7 5 22

447 ນ. ເວັນ ວົງພະຈັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 18 ເມສາ 1995 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ງາ ຊາວໄຮ່ ຈັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

448 ທ. ວົງເພັດ ໄຊຍະສອນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 06 ກຸມພາ 1995 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນທອນ ຊາວໄຮ່ ສາຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 5 7 5 23

449 ນ. ວອນ ວົງພະຈັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 24 ຕຸລາ 1996 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ງາ ຊາວໄຮ່ ຈັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 5 8 5 23

450 ນ. ອູນ ຂຸນທິລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 07 ຕຸລາ 1996 ຕົງສະເລືອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຍີ ຊາວໄຮ່ ຫົຼງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

451 ນ. ອ້ອຍ ແກ້ວປະເສີດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ກຸມພາ 1995 ເຈ້ີຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອູຍ ຊາວໄຮ່ (ຕ) 0 0 9 0 0 7 4 7 6 24

452 ທ. ອຳພອນ ໄຊຍະວັນ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 02 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ໍາຕູຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງຄູນ ຊາວໄຮ່ ບຸນແຍງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 8 5 25

453 ນ. ອຳໄພ ຄີນຕະວະລາດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 01 ເມສາ 1996 ກັນວາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ອຸດົມ ຊາວໄຮ່ ເວ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

454 ນ. ຮຽງ ຄອນສະນິດ ມຕ ນາງົວ ກຶມມຸລ້ື 14 ກໍລະກົດ 1997 ໄລ່ໃຫຍ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຊາວໄຮ່ ເລົາ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 5 6 5 23

455 ທ. ກົງທະນູ ທອງສະຫວັນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ຢ້ັງ 15 ສິງຫາ 1998 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເລັກ ຊາວນາ ວອນ ຊາວນາ 0 8 0 0 6 3 8 5 22

456 ທ. ເກດ ໄຊຍະຜູຍ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 10 ພະຈິກ 1997 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເພັດ ຊາວໄຮ່ ເກີບ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 5 3 6 5 19

457 ທ. ຂອງ ຊາຍຕາວັນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 02 ກຸມພາ 1995 ຕົງຖູນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວີ (ຕ) 0 ວີນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 5 7 5 22

458 ທ. ຄຳ ພຸຍ ຄຳມະວົງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 15 ກຸມພາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນສືບ ຊາວນາ ອິ ຊາວນາ 0 7 0 0 5 4 7 5 21

459 ທ. ຄຳ ເກິງ ຫັດທະອິນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 01 ມັງກອນ 1996 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫັດ ຊາວໄຮ່ ກຼາ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 6 4 6 5 21

460 ທ. ຄຳ ເຕີຍ ວີຕະໄວ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 08 ກັນຍາ 1994 ມົກວຽງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທານ (ຕ) 0 ແພງ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 5 4 7 5 21

461 ທ. ຄຳ ເມົາ ຈັນທະແໜງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸລ້ື 10 ກັນຍາ 1995 ປ້ອມ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຈັນດີ(ຕ) 0 ແນະ ຊາວນາ 0 8 0 0 6 4 7 5 22



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ຄ/ສ ວ/ດ ພ/ລ ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ອາຊີບ ຊ່ືແມ່ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ຄະແນນປີ ຄະແນນສອບເສັງ
ເບີ

ໂຕ
ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ

ສະຖານທ່ີເກີດ

462 ນ. ຈັນຫອມ ໄຊຍະວົງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 16 ທັນວາ 1996 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ(ຕ) 0 ຣວນ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 6 4 6 5 21

463 ນ. ໃຈ ທະວີວັນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 15 ສິງຫາ 1998 ກອນລາງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນລອດ ພ/ງບຳນານ ອີມ ແມ່ເຮືອນ 0 0 0 0 7 7 7 7 28

464 ນ. ສັນ ແພງແກ້ວມະນີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 04 ທັນວາ 1997 ນ້ຳຂອງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພາຍ ຊາວນາ ພັດ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 5 6 6 24

465 ທ. ສົມສັກ ແກ້ວມະນີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 07 ສິງຫາ 1997 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງພັນເດີນ ຊາວສວນ ແກ້ວ ຊາວສວນ 0 0 0 0 5 6 7 6 24

466 ທ. ສີວິໄຊ ແກ້ວມະນີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 12 ກຸມພາ 1994 ມົກວຽງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ມົດ ຊາວໄຮ່ ນ້ອຍ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 5 7 6 23

467 ນ. ແສງທອງ ເພັດມະນີວົງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 28 ກັນຍາ 1998 ຕົງຖູນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳທອງ ຊາວໄຮ່ ໝ້ັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 6 6 5 24

468 ນ. ແສງຫ້ຼາ ສຸດທິລາດ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 14 ສິງຫາ 1998 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລືອມ ຊາວໄຮ່ ຈັນສີ ຊາວໄຮ່ 0 7 0 0 5 3 7 5 20

469 ທ. ຊວງ ພັດທະນິມ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 10 ກຸມພາ 1996 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທຽງ ຊາວໄຮ່ ພັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 6 7 5 24

470 ນ. ໄຊຄຳ ໄຊຍະຄູນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 06 ກໍລະກົດ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມ ຊາວໄຮ່ ຄິມ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 6 3 7 5 21

471 ນ. ຍັນ ທູນມະນີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 04 ກັນຍາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທູນ ຊາວໄຮ່ ຄີມ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

472 ທ. ຕິນ ວິໄລຈິດ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 01 ມັງກອນ 1998 ຕົງຖູນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມດີ ຊາວໄຮ່ ນາງ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 6 7 5 23

473 ທ. ທັນ ນິນທະວົງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 15 ພຶດສະພາ 1997 ພູໄລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເຢືອນ ຊາວໄຮ່ ເມີຍ ຊາວໄຮ່ 0 7 7 0 5 4 4 5 18

474 ນ. ນ້ືງ ມະລາຕີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 06 ພຶດສະພາ 1998 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໂມງ ຊາວນາ ລີ ຊາວນາ 9 0 0 0 4 5 7 5 21

475 ນ. ນິຍົມ ວັນສຸນະຄຳ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ສິງຫາ 1996 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຄີມ ຊາວໄຮ່ ເພືອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 8 0 5 5 4 5 19

476 ນ. ໂນນ ລັດສະເໝືອນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 15 ກຸມພາ 1996 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ວິລັດ ຊາວໄຮ່ ເມືອນ ຊາວໄຮ່ 8 0 8 0 4 5 6 5 20

477 ທ. ເນີດ ທະວີໄສ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1997 ຈັນໄໝ່ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທິດ ຊາວໄຮ່ ເນືອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 5 6 5 5 21

478 ທ. ບຸນ ຍາລາຄຳ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 29 ກັນຍາ 1994 ມົກວຽງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຫ້ຼາ ຊາວນາ ເທມ ຊາວນາ 0 8 0 0 7 4 6 6 23

479 ນ. ບຸນມີ ຈັນອຳພອນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ລ້ື 14 ກຸມພາ 1997 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນມາ(ຕ) 0 ອຸ້ນ ຊາວນາ 0 0 0 0 7 7 8 7 29

480 ທ. ບຸນໄຮ ທະນຸຮັກ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ພະຈິກ 1996 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ພາຍ ຊາວໄຮ່ ຄາມ ຊາວໄຮ່ 7 8 0 0 3 3 7 5 18

481 ນ. ພວງ ຊາຍບຸນເລືອນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ກຸມພາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຊາຍ ຊາວໄຮ່ ເລືອນ ຊາວໄຮ່ 0 8 0 0 7 3 6 6 22

482 ທ. ພາກິດ ສີລາຕັນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸລ້ື 02 ສິງຫາ 1996 ເຜ້ີງ ນາແລ ຫຼວງນ້ຳທາ ສຶບ ຊາວໄຮ່ ແສງ(ຕ) 0 9 7 0 0 3 4 7 6 20

483 ທ. ພອນຄຳ ສຸກອິນຕາ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 07 ພຶດສະພາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສິກ ຊາວໄຮ່ ແອນ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 3 5 7 6 21

484 ທ. ລັດ ດາວແກ້ວມະນີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 19 ກັນຍາ 1996 ກອນມືນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ດາວ ຊາວໄຮ່ ຢອມ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 3 6 8 5 22

485 ນ. ລິນສຸດາ ສຸຕະພັນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ມີນາ 1996 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຍີ ຊາວໄຮ່ ໂລຍ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 3 7 8 6 24

486 ທ. ເລີຍ ສຸລິນທອນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 05 ສິງຫາ 1996 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທ່ຽງ ຊາວໄຮ່ ດວນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 7 7 6 7 27

487 ທ. ເວີນ ຊາຍສົມພອນ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 04 ພຶດສະພາ 1997 ຕົງຖູນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພິງ ຊາວໄຮ່ ສິງ ຊາວໄຮ່ 7 7 0 0 3 4 7 6 20

488 ນ. ອ່ອນຈັນ ບຸດສຸລີ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 26 ມິຖຸນາ 1996 ມົກວຽງ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນສິງ ຊາວໄຮ່ ລຸນ ຊາວໄຮ່ 0 0 0 0 6 7 7 5 25

489 ທ. ແອ ວັນນະເພັງ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 10 ກຸມພາ 1997 ສະໂຄຍ ແບງ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ຊາວໄຮ່ ເພັງ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 3 7 7 5 22

490 ທ. ແອນ ວິໄລສັກ ມຕ ບ້ານຂ້ອນ ກຶມມຸຣອກ 02 ມີນາ 1997 ພູໄລ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສີ ຊາວໄຮ່ ເສາະ ຊາວໄຮ່ 8 0 0 0 3 7 8 5 23



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ທ. ເກດແກ້ວ ອິນຕາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວພວນ 28 ກັນຍາ 1997 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ພະນັກງານ ແພງດີ ພະນັກງານ 7 7 7 7 28

002 ທ. ເກດ ສົມທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ແຄວນ 05 ທັນວາ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແສນ ພະນັກງານ ອົນ ເຮັດໄຮ່ 6 3 4 7 20

003 ທ. ກອນທະຈັກ ໄຊຍະລວງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 08 ມິຖຸນາ 1996 ມົກຮັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພະ ພະນັກງານ ເທີມ ເຮັດໄຮ່ 7 4 4 5 20

004 ທ. ກອງສີ ພົມມະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ກໍລະກົດ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິລັດ(ຕ) ພະນັກງານ ຄຸມ ເຮັດສວນ 5 5 3 6 19

005 ທ. ກ້າ ສີສະຫວັດ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຂອງ 05 ກັນຍາ 1995 ນ້ຳຕຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວັດ ເຮັດໄຮ່ ລິ ເຮັດໄຮ່ 6 5 7 5 23

006 ທ. ກິແກ້ວ ໄຊຍະເກດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ພຶດສະພາ 1997 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄມ ພະນັກງານ ພາຍ ເຮັດນາ 7 3 7 6 23

007 ທ. ເກດ ບຸນທະລົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ສິງຫາ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ພະນັກງານ ປຶກ ເຮັດສວນ 6 5 7 6 24

008 ທ. ແກ່ນ ວັນຕາຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 10 ທັນວາ 1997 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງນ້ອຍ ເຮັດນາ ແສງແປງ ເຮັດນາ 8 7 7 7 29

009 ທ. ເກດສະໝອນ ສົມຈັນແກ້ວປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 29 ທັນວາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມຈັນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ບົວແກ້ວ ແມ່ເຮືອນ 7 5 4 5 21

010 ທ. ໂກສີ ເພັດສະໝອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ເມສາ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງເພັດ ພະນັກງານ ຈັນສະໝອນ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 7 27

011 ທ. ໄກສອນ ຄຳພູມີ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 15 ເມສາ 1996 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໜໍແສງ ເຮັດນາ ດາວັນ ເຮັດນາ 7 5 5 7 24

012 ນ. ກິດສະໃໝ ສິງຫາວົງໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ໄທແດງ 11 ຕຸລາ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳໂກະ ເຮັດນາ ບົວທອງ ເຮັດນາ 7 6 7 7 27

013 ນ. ກິຕ້າ ບໍລະເວນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 03 ສິງຫາ 1999 ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ໂພນໄຊ ເຮັດສວນ ສົມພອນ ແມ່ເຮືອນ 8 7 8 7 30

014 ນ. ກ໋ອບດາວັນ ສີສົມບັດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 20 ຕຸລາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸກ ເຮັດນາ ອຳພອນ ເຮັດນາ 5 6 7 5 23

015 ນ. ໂກະ ເກີດປັນຢາແສງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 03 ພຶດສະພາ 1997 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງເດືອນ ເຮັດນາ ໄບ ເຮັດນາ 5 6 7 6 24

016 ທ. ຂຽນ ສອນມະນີໂຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ກັນຍາ 1997 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ເຮັດໄຮ່ ຍວມ ເຮັດໄຮ່ 7 6 7 5 25

017 ນ. ຂັນແກ້ວ ພາສັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 03 ກຸມພາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສຸກ ພະນັກງານ ນ້ອຍ ເຮັດໄຮ່ 6 6 7 6 25

018 ນ. ຂັນທະລີ ແກ້ວສະໝິງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 01 ເມສາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ວິລະວັນ ຄ້າຂາຍ ທອງໄຊ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 7 30

019 ນ. ເຂບ ຄົງພະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ມີນາ 1996 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ວັນ ເຮັດໄຮ່ ແຢມ ເຮັດໄຮ່ 6 5 7 6 24

020 ນ. ເຂມ ສຸລິນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ກໍລະກົດ 1995 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ເຮັດໄຮ່ ນຽນ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 6 22

021 ນ. ຂາວໄຊ ບຸນປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ກັນຍາ 1997 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຸມແພງ ເຮັດນາ ແອນ ເຮັດນາ 7 4 7 6 24

022 ທ. ຄຳ ອ້າຍ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ພຶດສະພາ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນສົງ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ຈັນຄຳ ຄ້າຂາຍ 5 5 7 5 22

023 ທ. ຄຳ ສຸກ ໄຊຍະຈົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ມີນາ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກວນ ເຮັດນາ ຮ້ອງ ເຮັດນາ 7 6 8 6 27

024 ທ. ຄຳ ດີ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ຕຸລາ 1997 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນວງ ເຮັດນາ ວອນ ເຮັດນາ 7 5 6 5 23

025 ທ. ຄຳໄຮ່ ແກ້ວພົງພັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1995 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງສິດ ເຮັດນາ ໜຸ່ມ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

026 ທ. ຄາມ ສຸລິນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ກໍລະກົດ 1995 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ເຮັດໄຮ່ ນຽນ ເຮັດໄຮ່ 4 5 6 6 21

027 ທ. ຄຳ ເສືອ ຈັນດາມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 16 ພະຈິກ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຂາວ ເຮັດນາ ບຸນທະວີ ເຮັດນາ 8 5 5 5 23

028 ທ. ຄຳໄຊ ຄົງພະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 03 ສິງຫາ 1998 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ວັນ ເຮັດໄຮ່ ແຍມ ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 6 24
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ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

029 ທ. ຄຳ ທ່ໍ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງ 26 ພຶດສະພາ 1995 ເພຍເລ່ັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈົງປໍ ເຮັດໄຮ່ ໄບຢາ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 5 26

030 ທ. ຄອນວິໄລ ຫ້ຼາຈຽມພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 28 ກຸມພາ 1997 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ຄ້າຂາຍ ສົມບັດ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 8 31

031 ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ຈິດຕະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ກໍລະກົດ 1995 ກຸງກຼາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຂີນ ເຮັດໄຮ່ ຖູນ ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 5 23

032 ທ. ຄຳ ນັດ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ມີນາ 1996 ງ້ິວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ເອັນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 6 24

033 ທ. ເຄີຍ ລ້ຽງມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ກັນຍາ 1995 ມົກພອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລ້ຽງ ເຮັດສວນ ເນີຍ ເຮັດສວນ 8 7 5 6 26

034 ທ. ຄຳມ່ວນ ໄຊອຸດົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 09 ເມສາ 1996 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດອມ ເຮັດໄຮ່ ຈວນ ເຮັດໄຮ່ 7 7 6 6 26

035 ທ. ຄຳ ອ່ານ ສົມທະລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1996 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງເພັດ ເຮັດໄຮ່  ບອນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 6 5 23

036 ທ. ຄຳ ໝ້ັນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 05 ມິຖຸນາ 1997 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແສງ ເຮັດນາ ຈັງ ເຮັດນາ 7 6 5 6 24

037 ທ. ຄິດສາຄອນ ອິນຈຳປາ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 02 ທັນວາ 1999 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກົມ ເຮັດໄຮ່ ຈັນທອນ ເຮັດໄຮ່ 7 5 4 7 23

038 ທ. ຄອນອຸໄລ ຫຼວງປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 21 ກໍລະກົດ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນແກ້ວ ພະນັກງານ ໄຊພອນ ເຮັດນາ 6 8 8 5 27

039 ທ. ຄຳມູນ ຍຸດທະນາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 14 ເມສາ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ(ຕ) ເຮັດນາ ແມ່ເຢັນ ເຮັດນາ 6 8 7 6 27

040 ທ. ເຄລີສອນ ເຮີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ທັນວາ 1995 ນ້ຳໜອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈົງຮູບ ເຮັດໄຮ່ ໄມ ເຮັດໄຮ່ 0 0 0 0 0

041 ທ. ຄຳມີ ເຮີລາວລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງລາຍ 07 ມີນາ 1993 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຟ້າແຈ້ງ ເຮັດນາ ໄໝ່ ເຮັດນາ 7 6 6 6 25

042 ນ. ຄຳ ຄົງພະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ກັນຍາ 1997 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີວົງໄຊ ເຮັດໄຮ່ ເຢີມ ເຮັດໄຮ່ 6 6 5 5 22

043 ນ. ຄີບ ຄົມສະຫວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1996 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ເຮັດໄຮ່ ເນີຍ ເຮັດໄຮ່ 6 5 5 4 20

044 ນ. ຄອນໄຊ ໄຊຍະນ້ອຍ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 13 ຕຸລາ 1993 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊາຍ(ຕ) ເຮັດນາ ນ້ອຍ ເຮັດນາ 8 5 5 4 22

045 ນ. ຄອນສະຫວັນ ໄພລາວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ມິຖຸນາ 1994 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວງຈັນ(ຕ) ພະນັກງານ ຍຽມ ເຮັດນາ 7 5 5 4 21

046 ນ. ຄຳ ໄຊຍະອີນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 22 ກຸມພາ 1996 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເມົາດີ ພະນັກງານ ເງິນ ເຮັດນາ 7 4 5 4 20

047 ນ. ເຄີມ ລຸນພະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ຕຸລາ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫວອນ ເຮັດນາ ປ້ື ເຮັດນາ 7 5 5 5 22

048 ທ. ງຸນ ຄຳມະນີເຮືອງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 02 ພຶດສະພາ 1997 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນສອນ ເຮັດໄຮ່ ເຮີມ ເຮັດໄຮ່ 7 6 5 5 23

049 ທ. ຈື ເຮີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 05 ເມສາ 1998 ໄຊມົວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເບຼຍລືເຮີ ເຮັດໄຮ່ ເສົາວາ ເຮັດໄຮ່ 8 6 5 5 24

050 ທ. ຈັນພະພອນ ພອນສົມພູ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 14 ກຸມພາ 1999 ໂຮມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນສະຫວັນ ພະນັກງານ ພູວັນ ຄ້າຂາຍ 6 6 5 5 22

051 ທ. ຈຽນ ມາລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ສິງຫາ 1996 ນ້ຳພັກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຟັງ ເຮັດນາ ບົນ ເຮັດນາ 7 4 5 4 20

052 ທ. ຈັນພອນ ໄພລາວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 21 ທັນວາ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວງຈັນ(ຕ) ເຮັດນາ ຢຽມ ເຮັດສວນ 6 5 5 4 20

053 ທ. ຈອນນີ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 05 ພະຈິກ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ(ຕ) ເຮັດນາ ທອນ ເຮັດໄຮ່ 8 7 7 7 29

054 ທ. ຈຳ ຈິນ ອິນຕາວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ກຸມພາ 1995 ນ້ຳພູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມຸນ ເຮັດໄຮ່ ຢືມ ເຮັດໄຮ່ 7 5 5 5 22

055 ທ. ເຈັດ ໄຊຍາວົງທັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 25 ຕຸລາ 1995 ກອນເທີຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຕຽມ ເຮັດໄຮ່ ພອງ ເຮັດໄຮ່ 5 5 5 5 20

056 ທ. ຈັນສະໄໝ ສີສົມພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1995 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນນິດ ພະນັກງານ ຍິງ ເຮັດສວນ 5 6 5 5 21

057 ທ. ຈັນທາ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 15 ພະຈິກ 1993 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ກ່ຳ(ຕ) ເຮັດນາ ອຸ່ນສີ(ຕ) ເຮັດນາ 6 6 8 6 26



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
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ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

058 ທ. ຈົນທະລາ ສີບຸນທິໃຈ ມສ ເມືອງຮຸນ ກືມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1995 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທັນ ເຮັດນາ ເຈືອນ ເຮັດນາ 8 6 5 5 24

059 ທ. ຈວນ ສູວັນທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 17 ມິຖຸນາ 1995 ພູໂພນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຢກ ເຮັດສວນ ແປງ ເຮັດສວນ 7 7 5 6 25

060 ນ. ຈັນທະລີ ເຈີຍສຳ ພັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຫ້ໍ 15 ກໍລະກົດ 1996 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ພະນັກງານ ເປົາ ເຮັດນາ 7 5 7 5 24

061 ນ. ຈັນພອນ ສຸວັນດາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1994 ງ້ິວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກອງ ເຮັດໄຮ່ ດີ ເຮັດສວນ 6 4 5 7 22

062 ນ. ຈ່ົງ ຢ້າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງ 22 ກຸມພາ 1997 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊຊົວຢ້າ ເຮັດນາ ສົງ ເຮັດນາ 7 6 5 6 24

063 ນ. ຈາ ວ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 06 ກັນຍາ 1996 ຜາງາມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈູຮືວ່າ ເຮັດນາ ຈົວະ ເຮັດນາ 8 7 8 6 29

064 ນ. ຈັນທອນ ອິນທະວົງສາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 17 ສິງຫາ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອ່ອນສີ ເຮັດສວນ ແສງເດືອນ ເຮັດສວນ 8 7 7 8 30

065 ນ. ຈັນສະໄໝ ສີສະເກດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 17 ເມສາ 1997 ຫ້ວຍດົງ ບຸນເໜືອ ຜ້ົງສາລີ ບຸນໄຊ ຄ້າຂາຍ ຈັນປິງ ຄ້າຂາຍ 6 6 5 7 24

066 ນ. ເຈີຍ ຈິດດຳ ລົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຄຼອງ 12 ພຶດສະພາ 1998 ດອນຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດຳ ເຮັດນາ ແກ້ວ(ຕ) ເຮັດນາ 6 6 6 8 26

067 ນ. ຈອນນີ ກິດຕິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 28 ມິຖຸນາ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳໄບ ຄ້າຂາຍ ລຸນ ຄ້າຂາຍ 5 6 7 5 23

068 ທ. ສີຈັນພອນ ສິດທິຜົນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 14 ພະຈິກ 1995 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຜັນ ເຮັດນາ ຄຳ ພັນ ເຮັດນາ 7 5 5 5 22

069 ທ. ສົດ ເພັດທະນາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 18 ທັນວາ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນດີ ເຮັດນາ ຄືຼຍ ເຮັດນາ 5 3 7 5 20

070 ທ. ສົມ ສຸໄຈທອມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 10 ກັນຍາ 1996 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊຈັນ ເຮັດສວນ ເອ້ີຍ ເຮັດສວນ 5 5 6 5 21

071 ທ. ສຽງ ມະນີສອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1996 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິງ(ຕ) ພະນັກງານ ເຈືອດ ເຮັດນາ 4 4 7 5 20

072 ທ. ສຽງ ຫັຼງສະໃໝ່ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 16 ກໍລະກົດ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລືອນ ເຮັດນາ ເກງ ເຮັດນາ 5 3 6 5 19

073 ທ. ສະຕາດີ ອຸ່ນພູວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸລ້ື 29 ກັນຍາ 1998 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມວັນ ພະນັກງານ ຄຳ ຫ້ຼາ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

074 ທ. ສຸກສະຫວັນ ສຸດທິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 06 ກັນຍາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເກິງ(ຕ) ເຮັດສວນ ເຄືອມ ຄ້າຂາຍ 7 6 5 7 25

075 ທ. ສົມຫວັນ ສຸລີພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ອູ 26 ມິຖຸນາ 1996 ກຸງຮະ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ຄຳ ຮັກ ເຮັດໄຮ່ ຄຳ ເຮັດໄຮ່ 6 5 5 6 22

076 ທ. ສຸລິຍຸງ ແຂງພູດອຍ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 29 ພຶດສະພາ 1996 ຖິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທອງສຸກ ເຮັດນາ ພັນ ເຮັດນາ 7 5 5 7 24

077 ທ. ສອນເພັດ ແສງພະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 18 ກໍລະກົດ 1995 ນາໂພກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງຂັນ ພະນັກງານ ເລີຍ ເຮັດໄຮ່ 5 4 5 5 19

078 ທ. ສອນໄຊ ຈິດຕະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ພຶດສະພາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພັນ ຢູ່ລ້າ ສີວັນ ຢູ່ລ້າ 7 5 7 5 24

079 ທ. ສີວອນ ຈັນທະນາລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 06 ສິງຫາ 1996 ຜາຊ້າງ ຜາອຸດົມ ບໍແກ້ວ ທອງ ເຮັດນາ ຟອງ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 6 4 5 6 21

080 ທ. ສີພອນ ແອກໄລດອກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 09 ມັງກອນ 1997 ນາໂພກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕັກ ເຮັດໄຮ່ ຄອມ ເຮັດໄຮ່ 6 3 6 5 20

081 ທ. ສົມລົດ ໄຊບຸນເຮືອງ ມສ ເມືອງຮຸນ ໄທດຳ 07 ສິງຫາ 1997 ຂ້ອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຮັກ ຄ້າຂາຍ ຄຳ ຈັນ ຄ້າຂາຍ 7 5 5 5 22

082 ທ. ແສງເພັດ ສັນຕິພາບ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 21 ເມສາ 1997 ທອນ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ສົມສັກ ເຮັດນາ ພັນ ເຮັດນາ 7 5 6 5 23

083 ທ. ສົມຜົນ ມະນີກອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ພຶດສະພາ 1998 ນາຄຳໃຕ້ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຜ້ົາ ພະນັກງານ ວອນ ຄ້າຂາຍ 5 5 4 6 20

084 ທ. ສົມເພັດ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 14 ມັງກອນ 1996 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວງຄຳ ເຮັດສວນ ສີທອງ ເຮັດສວນ 5 5 5 5 20

085 ທ. ເສັງສະຫວັດ ແສງພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 21 ພະຈິກ 1996 ນ້ຳພູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອບ ເຮັດໄຮ່ ອິບ ເຮັດໄຮ່ 6 5 4 5 20

086 ທ. ສີປະເສີດ ອິນທະວົງສາ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 03 ມິຖຸນາ 1997 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸກທະນູ ຄ້າຂາຍ ບົວຄຳ ຄ້າຂາຍ 8 7 7 8 30
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087 ທ. ສອນ ຈັນນະຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ພະຈິກ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມົດ ເຮັດສວນ ລົງ ເຮັດສວນ 5 5 4 3 17

088 ທ. ສົມພາດ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 22 ຕຸລາ 1997 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແພງຈັນ ເຮັດນາ ແພງ ເຮັດນາ 6 4 7 7 24

089 ທ. ສົມສວນ ໄຊປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 16 ມິຖຸນາ 1998 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ເຮັດນາ ເບືອ ຄ້າຂາຍ 6 4 8 6 24

090 ທ. ສອນໄຈ ແກ້ວມານີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 02 ພຶດສະພາ 1995 ໜອງແມງດາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນມາ ພະນັກງານ ແກ້ວອານົງ ຄ້າຂາຍ 7 4 7 7 25

091 ທ. ສົມຈັນ ສຸນິພົນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳພາ ພະນັກງານ ລອບ ຄ້າຂາຍ 6 4 6 5 21

092 ທ. ສາຍ ແກ້ວປັນຍາຄິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ສິງຫາ 1995 ງ້ິວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ສິງ ເຮັດສວນ ຕິດ ເຮັດສວນ 6 5 4 5 20

093 ທ. ສົມຫວັງ ແຈ່ງວິໄລ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ກໍລະກົດ 1996 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງເສັງ ເຮັດສວນ ຄອມ ເຮັດສວນ 6 5 7 6 24

094 ທ. ສວນ ໄຊຍະເດີມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1998 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ນັດ(ຕ) ພະນັກງານ ຈັນທອນ ເຮັດນາ 5 5 4 3 17

095 ທ. ໂສພາ ອຸດົມພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 03 ເມສາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນປອນ ເຮັດນາ ອຸໄທ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 7 30

096 ທ. ສົມຄິດ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຄຼອງ 01 ທັນວາ 1995 ນ້ຳຕຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນິວ ເຮັດໄຮ່ ຢິມ ເຮັດໄຮ່ 7 6 6 5 24

097 ທ. ສົມສັກ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 15 ພຶດສະພາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເພັງ ເຮັດນາ ນາງ ເຮັດນາ 5 6 7 6 24

098 ທ. ສຸລິດ ພັນທະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 03 ເມສາ 1996 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງໄລ ເຮັດນາ ລີ ເຮັດນາ 6 5 6 6 23

099 ທ. ສົມລິດ ພິລາຄຸນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 15 ສິງຫາ 1995 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງສັກ ເຮັດນາ ແກ້ວ ເຮັດນາ 5 5 6 7 23

100 ທ. ສີພັນດອນ ນາມມະກອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 24 ທັນວາ 1996 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນແພງ ເຮັດນາ ຈັນດາ ເຮັດນາ 5 6 7 7 25

101 ທ. ສິນໄຊ ຜິວທະວີພົນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 17 ສິງຫາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕາ ຄ້າຂາຍ ບຸນນຳ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 8 29

102 ທ. ສອນເພັດ ສຸດທິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ຕຸລາ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນທີ(ຕ) ເຮັດນາ ຫັຼກ ເຮັດນາ 4 4 7 6 21

103 ທ. ສົມໄຈ ໂມມີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ກັນຍາ 1998 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນສີ ເຮັດໄຮ່ ໄນ ເຮັດໄຮ່ 5 5 4 7 21

104 ທ. ສົມເປວ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ກໍລະກົດ 1996 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ເຮັດໄຮ່ ເບີຍ ເຮັດໄຮ່ 6 5 4 7 22

105 ທ. ສີທອງ ໄຊຍະເດດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 13 ມັງກອນ 1995 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຍັນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ຜົວ ເຮັດໄຮ່ 5 6 7 6 24

106 ນ. ສົມຈິດ ອຸດົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 07 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ລ້ຽງສັດ ບົວໄລ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

107 ນ. ສີພອນ ໄຊຍະເຫີຼມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ທັນວາ 1995 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຸນ(ຕ) ພະນັກງານ ເສີມ ເຮັດສວນ 5 7 4 7 23

108 ນ. ເສີບ ວິໄລຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ຕຸລາ 1995 ມົກຄຼະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄູນ ເຮັດນາ ເຢີ ເຮັດນາ 6 6 7 5 24

109 ນ. ແສງແກ້ວ ລຽນປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ສິງຫາ 1998 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພັນ ເຮັດນາ ສິງ ສວນ 6 5 7 6 24

110 ນ. ສິມມະລີ ສີສຳລານ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 01 ມັງກອນ 1999 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິໄລເພັດ ຂັບລົດ ສົມສະນິດ ພະນັກງານ 7 5 6 7 25

111 ນ. ສຸໄພລິນ ວິມົນຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ໄທຂາວ 05 ພະຈິກ 1998 ຫ້ວຍເຮ້ຍ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ຕິ ເຮັດນາ ຟອງ ເຮັດນາ 7 4 7 7 25

112 ນ. ສຸພາ ຕີລາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 27 ມິຖຸນາ 1996 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ເຮັດໄຮ່ ສຸວັນ ເຮັດໄຮ່ 6 4 7 5 22

113 ນ. ເສັງ ເຮີເຊຍຊົວ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 07 ມີນາ 1996 ພຽງຫ້ໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊຮົວ ເຮັດໄຮ່ ເກຍ ເຮັດໄຮ່ 8 5 7 5 25

114 ນ. ສຸກສາຄອນ ວັນດາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 13 ທັນວາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸວັນນາ ເຮັດນາ ຄຳດາ ເຮັດນາ 7 7 8 7 29

115 ນ. ສິວ ຫຸມສະໄໝ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 02 ຕຸລາ 1998 ນ້ຳພູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນວນຈັນ ເຮັດໄຮ່ ຄິດ ເຮັດໄຮ່ 5 5 7 6 23
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116 ນ. ແສງດາວ ຕີບອິນແສງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 30 ຕຸລາ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມດີ ພະນັກງານ ນົກ ຄ້າຂາຍ 7 4 8 6 25

117 ນ. ສຸກສາຄອນ ມູນລະສິງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 02 ມິຖຸນາ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄພບຸນ ພະນັກງານ ຈັນສຸກ ຄ້າຂາຍ 7 5 3 7 22

118 ນ. ສີອຳມອນ ອິນທະວົງສາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 23 ມີນາ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສາຍທະໝອນ ເຮັດນາ ຄອງ ເຮັດນາ 8 5 3 7 23

119 ນ. ແສງມະນີ ແກ້ວອຸດົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸອູ 31 ມີນາ 1997 ລາດຊ້າງ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ແປງ ເຮັດນາ ລອຍ ເຮັດນາ 6 4 7 5 22

120 ນ. ແສງເດືອນ ມູນລະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 30 ມິຖຸນາ 1995 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເພັດໄຊ ເຮັດນາ ເກສອນ ເຮັດນາ 7 3 7 5 22

121 ນ. ແສວ ພອນສະເຫີຼມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 17 ທັນວາ 1995 ກອນເທີຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນ(ຕ) ພະນັກງານ ເບືອຍ ເຮັດໄຮ່ 7 4 7 5 23

122 ນ. ສຸກສະໄຫວ ຈັນຍາລາດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 22 ທັນວາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ນັດ ພະນັກງານ ຍຸງຄຳ ເຮັດນາ 6 5 7 6 24

123 ນ. ສາຍຈັນ ໄຊຍະຮຸນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕັກ ເຮັດນາ ມຸຍ ເຮັດນາ 7 5 6 6 24

124 ນ. ສຸລິດາ ຂຽນວິໄລ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 22 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນສົມ ເຮັດນາ ສາ ເຮັດນາ 6 4 8 5 23

125 ທ. ຊາວ ສົມໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 12 ທັນວາ 1996 ນ້ຳແບງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊ ເຮັດສວນ ເຜີຍ ເຮັດສວນ 7 4 7 5 23

126 ທ. ໄຊອຸ່ນ ແກ້ວອຳພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1997 ພູເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເພີກ ເຮັດໄຮ່ ເກດ ເຮັດໄຮ່ 7 5 7 5 24

127 ທ. ໄຊທອງ ຄູໄຊຍະຍີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ກັນຍາ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ກ່ໍສ້າງ ແສງແກ້ວ ເຮັດນາ 7 5 7 5 24

128 ທ. ໄຊສົມພົງ ໄຕບົວວອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 28 ມິຖຸນາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລຸນ ເຮັດນາ ອຳພອນ ພະນັກງານ 7 4 9 5 25

129 ທ. ຊະຊົງ ຈໍຊົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ພະຈິກ 1995 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊຢີຊົງ ເຮັດນາ ໄສລີ ເຮັດນາ 7 4 8 5 24

130 ທ. ຊົວ ເລ່ົາ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 05 ພະຈິກ 1997 ໃໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບົວວ່າເລົາ ເຮັດໄຮ່ ນ້ົງ ເຮັດໄຮ່ 7 4 6 6 23

131 ທ. ເຊຍຊ່ົງ ສົມພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 03 ພຶດສະພາ 1995 ໃໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕົງປໍຊ່ົງ ເຮັດໄຮ່ ຕົງ ເຮັດໄຮ່ 7 4 6 6 23

132 ທ. ຊັງ ສິງຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ເມສາ 1996 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຼອນ(ຕ) ເຮັດນາ ພອນ ເຮັດນາ 6 5 8 6 25

133 ທ. ໂຊກໄຊ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ມິຖຸນາ 1995 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເສິກ(ຕ) ເຮັດນາ ວັນຄຳ(ຕ) ພະນັກງານ 6 4 8 5 23

134 ທ. ຊຸມ ດວງປະສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 18 ທັນວາ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄລທອງ ເຮັດນາ ດຳ ເຮັດນາ 5 5 7 5 22

135 ນ. ເຊີມ ສຸວັນທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 23 ມີນາ 1996 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວັນທອງ ເຮັດໄຮ່ ບົວສີ ເຮັດໄຮ່ 5 4 7 5 21

136 ທ. ຍິມ ພັນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 06 ກັນຍາ 1993 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແສງຈັນ ເຮັດໄຮ່ ນາງ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 5 21

137 ນ. ເຍືອ ໄຊສົມຫວັງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ທັນວາ 1995 ກອນເທີຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ດີ ເຮັດນາ ເມືອຍ ເຮັດນາ 6 4 5 5 20

138 ທ. ດວງຄຳ ສັນຍາແສງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ບຳນານ ຫີນ ເຮັດນາ 5 6 6 5 22

139 ທ. ເດີມ ລອງວັນໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1995 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທືດ ເຮັດໄຮ່ ໜີດ ເຮັດໄຮ່ 5 6 6 5 22

140 ທ. ດວງ ໄຊຍະນຽມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 13 ມິຖຸນາ 1996 ພູລອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳປານ ເຮັດໄຮ່ ເຍືອມ ເຮັດໄຮ່ 4 5 7 6 22

141 ນ. ດາລຸນນີ ຈັນທະຄູນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 11 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮຽມ(ຕ) ເຮັດນາ ທຸມມີ ພະນັກງານ 7 6 7 7 27

142 ນ. ດາວອນ ວຽງຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 30 ພະຈິກ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຄີ(ຕ) ພະນັກງານ ບຸນຄົມ ຄ້າຂາຍ 5 7 7 7 26

143 ນ. ດາ ໄຊຍຳ ວົງທັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1997 ກອນເທີຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຕືອນ ເຮັດໄຮ່ ຄວງ ເຮັດໄຮ່ 4 7 6 5 22

144 ນ. ດາວອນ ຫວາ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງລາຍ 01 ມີນາ 1997 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ຕົງຈົວ ເຮັດໄຮ່ ໄຈ ເຮັດໄຮ່ 6 7 7 6 26
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145 ນ. ໄດ ອາລີຕາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ມັງກອນ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນທອງ ພະນັກງານ ຈັນຫອມ ເຮັດໄຮ່ 7 6 6 5 24

146 ນ. ດາລາວັນ ໄຊປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 15 ພະຈິກ 1997 ປາກບານ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ຊຽງສີ ຄ້າຂາຍ ແພງ ເຮັດໄຮ່ 6 6 8 5 25

147 ນ. ດາວັນ ໄຊຍະເດີມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ສິງຫາ 1995 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ປອງໄຊ ເຮັດໄຮ່ ໄຈພອນສີ ເຮັດໄຮ່ 4 6 6 5 21

148 ນ. ດຳ ທະວີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸອູ 21 ມັງກອນ 1998 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວັນເຊີນ ພະນັກງານ ຝ້ັນ ຄ້າຂາຍ 7 4 8 6 25

149 ນ. ແດງ ໄຊຍະຈານ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 17 ມີນາ 1996 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອູມ ເຮັດນາ ເລີ ເຮັດນາ 4 5 5 5 19

150 ນ. ດາວັນ ມີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 28 ສິງຫາ 1997 ດອນມູນ ຄອບ ໄຊຍະບູລີ ຄຳ ສິງ ພະນັກງານ ທອງ ຄ້າຂາຍ 6 7 6 5 24

151 ນ. ດວງຈັນ ດວງວິຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸລ້ື 08 ມັງກອນ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແປງ ພະນັກງານ ຈັນທອນ ເຮັດສວນ 8 4 7 5 24

152 ນ. ດາວສະໄຫວ ສີສຸພັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 20 ມັງກອນ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນທັນ ເຮັດນາ ວຽງຄຳ ເຮັດນາ 8 7 7 8 30

153 ທ. ຕຸ ສົມວົງຍອດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 11 ພະຈິກ 1995 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກອນເພັດ ພະນັກງານ ຜາແສງ ເຮັດນາ 4 3 3 7 17

154 ທ. ຕຽນ ແກ້ວລັດທະນາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 13 ເມສາ 1995 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລືອນ ເຮັດນາ ນວນ ເຮັດນາ 6 3 4 5 18

155 ທ. ຕ໋ອກ ຈັນທະພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 28 ສິງຫາ 1998 ນາມອນ ແບງ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ພະນັກງານ ບົວຈັນ ເຮັດນາ 7 4 5 6 22

156 ທ. ເຕັງ ວ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ຕຸລາ 1998 ໄຊມົວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໃຈປໍວ່າ ເຮັດໄຮ່ ຈົງເຮີ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 8 29

157 ທ. ຕົງຈີ ລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 25 ກັນຍາ 1995 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈ່ົງມາລີ(ຕ) ເຮັດນາ ຮ່ົວເລ່ົາ ເຮັດນາ 8 7 7 7 29

158 ທ. ຕຸດ ວິໄລພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 23 ມິຖຸນາ 1996 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວັນໄຊ ພະນັກງານ ສົມພອນ ເຮັດນາ 6 3 5 6 20

159 ທ. ຕຸ້ຍ ຢຸດທະຢາພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ສິງຫາ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ເຮັດນາ ເອີມ ເຮັດນາ 7 6 5 7 25

160 ທ. ຕັກ ຕາວົງໄສ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ພຶດສະພາ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຜິວ ເຮັດນາ ແຂຼວ ເຮັດນາ 4 3 5 3 15

161 ນ. ຕິກ ແສງລະຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1998 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນທອງ ພະນັກງານ ຫ້ຼາ ພະນັກງານ 6 4 5 6 21

162 ນ. ຕິນ ໄຊປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 09 ເມສາ 1997 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນາຍ ເຮັດນາ ພອນ(ຕ) ເຮັດນາ 6 4 3 5 18

163 ນ. ເຕັມ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ສິງຫາ 1996 ຈັນໄໝ ແບງ ອຸດົມໄຊ ເພັດ ເຮັດນາ ເຕີ ເຮັດນາ 6 4 5 6 21

164 ນ. ຕຽມ ບົວລີຕາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກາ ເຮັດນາ ວັນ ເຮັດນາ 7 3 5 6 21

165 ນ. ຕົງມະນີ ຕິກຸມພາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ພຶດສະພາ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນ່ືອຍ ເຮັດນາ ເນີນ ເຮັດນາ 3 3 4 6 16

166 ນ. ຖິນແກ້ວ ຈັນທະບວນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 02 ກໍລະກົດ 1996 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລວນ ເຮັດນາ ບົວຈັນ ເຮັດນາ 5 6 4 5 20

167 ທ. ໄທ ນະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 17 ເມສາ 1997 ນາໂພກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລີຍ ເຮັດນາ ວັນ ເຮັດສວນ 5 6 3 5 19

168 ທ. ທອງສະຫວັນ ວິໄລສັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ມິຖຸນາ 1997 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແວນ(ຕ) ເຮັດນາ ເຮີມ ເຮັດນາ 7 5 4 5 21

169 ທ. ທອງໄມ ອານຸວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 26 ມັງກອນ 1996 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີນວນ ພະນັກງານ ບຸນນຳ ເຮັດໄຮ່ 8 5 8 5 26

170 ທ. ທ່ຽງ ແພງມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຄຼອງ 20 ຕຸລາ 1996 ລາງຈີງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີວັນ ເຮັດສວນ ເທີມ ເຮັດສວນ 6 5 4 5 20

171 ທ. ທາວີໄຊ ອຸ່ນແກ້ວ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 18 ກັນຍາ 1996 ຫາດສະ ປາກທາ ບໍແກ້ວ ຄັງແກ້ວ ພະນັກງານ ແອ່ນ ເຮັດນາ 7 6 8 6 27

172 ທ. ທັນ ສຸລີສອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ສິງຫາ 1995 ພູລອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສິກ(ຕ) ເຮັດນາ ເບືອນ ເຮັດນາ 5 5 4 5 19

173 ທ. ເທິດ ປັນຍາຮັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ທັນວາ 1996 ພູຍູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມີດ ເຮັດໄຮ່ ພີນ ເຮັດໄຮ່ 5 4 3 5 17
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174 ທ. ທຳ ໝ້ັນ ກູດດຳ ລົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຄຼອງ 03 ມີນາ 1997 ດອນຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຍິນ ເຮັດນາ ບົວຫ້ຼາ ເຮັດນາ 7 5 5 5 22

175 ທ. ທູນ ອຸດົມພົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 11 ພະຈິກ 1997 ສົມພອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ພະນັກງານ ເອືອບ ເຮັດນາ 7 4 4 5 20

176 ນ. ທອງຄູນ ເມືອງຊອງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 28 ສິງຫາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແກ້ວອຸດອນ ພະນັກງານ ລຸນ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

177 ນ. ທີມ ປັນຍາຮັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 16 ກັນຍາ 1995 ພູຍູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລດ ເຮັດນາ ເດືອຍ ເຮັດນາ 7 5 6 6 24

178 ນ. ຈີ ທໍ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 05 ກໍລະກົດ 1995 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນູອີ ເຮັດໄຮ່ ໄມປໍ ເຮັດໄຮ່ 7 5 6 6 24

179 ທ. ນານ ມະນີໂຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ເມສາ 1994 ພູແຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໂຊ(ຕ) ເຮັດນາ ນຽນ ເຮັດນາ 5 3 5 6 19

180 ທ. ນົງ ວອນລີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 06 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳຢືງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຟຢາ ເຮັດໄຮ່ ໄມຈໍ ເຮັດໄຮ່ 5 5 5 6 21

181 ທ. ເນິບ ດວງພະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ພຶດສະພາ 1995 ມົກຮັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຖິນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ໜີມ ເຮັດໄຮ່ 6 7 7 6 26

182 ນ. ນີວັນ ສິດທິແຍງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 08 ກຸມພາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສາມ(ຕ) ເຮັດນາ ແຍງ ເຮັດນາ 5 7 4 6 22

183 ນ. ນຸດສຸດາ ຈິດສະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 23 ສິງຫາ 1998 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນແກ້ວ ເຮັດນາ ຄຳຟອງ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

184 ນ. ນົກປັນຢາງ ເຮີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 02 ມີນາ 1998 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຢົວເຊ່ັງ(ຕ) ເຮັດນາ ດີ ເຮັດນາ 7 5 5 7 24

185 ນ. ເນ ໄພວັນທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 03 ມິຖຸນາ 1996 ພູເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເທບ ພະນັກງານ ລ້ວຍ ເຮັດນາ 5 5 5 6 21

186 ນ. ນ້ອຍ ຍອດສະງ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ກຸມພາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເສັງ ບຳນານ ບົວ ແມ່ເຮືອນ 4 4 5 5 18

187 ນ. ນ້ຳເຜ້ິງ ວິລະສັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 03 ຕຸລາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີພັນດອນ ຄ້າຂາຍ ບຸນຊູ ຄ້າຂາຍ 8 4 8 6 26

188 ນ. ນາຍ ວື ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 19 ມັງກອນ 1996 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນ່ັງເທົາວື ລ້ຽງສັດ ໄມວ່າ ລ້ຽງສັດ 7 7 7 7 28

189 ນ. ນອມ ສຸລິນທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1997 ພູສອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຮືອງ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ຖຶງ ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 6 24

190 ນ. ນຸດ ຖິນແກ້ວ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸລ້ື 10 ກຸມພາ 1995 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຫ້ຼາ ພະນັກງານ ໄລ ເຮັດນາ 7 3 3 6 19

191 ນ. ນົນ ດວງປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 28 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳພູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເດຶອບ ເຮັດນາ ຈຽນ ເຮັດນາ 7 6 8 6 27

192 ທ. ເໜິ ສົມທະລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1995 ຕາງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳອວນ ເຮັດໄຮ່ ບອນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 6 27

193 ນ. ໜູນາ ສຸດທິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 17 ພະຈິກ 1999 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຸມເພັງ ພະນັກງານ ສົມສະນິດ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 7 30

194 ທ. ບຸນຍັງ ບຸນຍາທຽມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເອ້ີມ ເຮັດນາ ເສ້ີມ ເຮັດນາ 4 6 4 5 19

195 ທ. ບຸນມີ ວຽງຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1994 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເອ່ວ ພະນັກງານ ຈັນ ເຮັດໄຮ່ 4 6 5 6 21

196 ທ. ບຸນຄຳ ຈັນມະນີເສນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ມີນາ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ເຮັດໄຮ່ ເສນ ເຮັດໄຮ່ 7 6 8 5 26

197 ທ. ບຸນມີ ພັນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 10 ມີນາ 1995 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫັຼກ(ຕ) ເຮັດນາ ບຸນຍັງ ເຮັດນາ 6 6 7 5 24

198 ທ. ບຸນເຕັມ ເທບພະຈັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ກໍລະກົດ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີທັດ ເຮັດນາ ເທ ເຮັດນາ 7 7 7 5 26

199 ທ. ບຸນຄຳ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ສິງຫາ 1997 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳລອຍ ເຮັດໄຮ່ ເຢັນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 7 7 26

200 ທ. ບຸນທອງ ເພັດສົມເຄືອມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1996 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຄືອນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ລວມ ເຮັດໄຮ່ 7 7 8 5 27

201 ທ. ບຸນມີ ແສງດວງເດືອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ກັນຍາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຮຸນ ເຮັດໄຮ່ ດີມ ເຮັດໄຮ່ 5 7 3 6 21

202 ທ. ບຸນເຕ້ຍ ໄຊຊະຍັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ກັນຍາ 1994 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ເຮັດໄຮ່ ນູ ເຮັດໄຮ່ 5 7 7 7 26
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203 ທ. ບຸນຕອງ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 07 ພະຈິກ 1996 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລ່ັງ ເຮັດນາ ແອ ເຮັດນາ 5 6 7 6 24

204 ທ. ໂບ້ນ້ອຍ ໄຊຍະວົງສໍ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 30 ພຶດສະພາ 1996 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີຈັນ ເຮັດນາ ບຸນເພັງ ເຮັດນາ 7 7 6 7 27

205 ທ. ບາງ ແກວສາຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 02 ພຶດສະພາ 1997 ພູຍູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດື ເຮັດໄຮ່ ດິນ ເຮັດໄຮ່ 8 6 6 6 26

206 ທ. ບຸນຈັນ ແສງພະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 08 ມິຖຸນາ 1996 ສິນໄຊ ຂວາ ຜ້ົງສາລີ ສີວອນ ເຮັດນາ ພອນເພັດ ເຮັດນາ 8 5 5 8 26

207 ນ. ບຸດສະບາ ຈັນທະບຸຜາ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 09 ທັນວາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງວີຈິດ ພະນັກງານ ບົວພັດ ພະນັກງານ 8 7 8 7 30

208 ນ. ບົວແພງ ໃຫວຍະກອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 09 ກຸມພາ 1997 ພູຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜຸ່ຍ(ຕ) ພະນັກງານ ເລ້ືອຍ ເຮັດນາ 8 7 6 7 28

209 ນ. ບົວໄຂ ສຸລິຄຸນຊວມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 14 ເມສາ 1996 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊອຍ ເຮັດນາ ໄໝ ເຮັດນາ 7 3 8 7 25

210 ນ. ບົວສີ ລຳມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 04 ກັນຍາ 1996 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລອດ ເຮັດໄຮ່ ນີ ເຮັດໄຮ່ 7 6 8 8 29

211 ນ. ບົວແສງ ແກ້ວຫຸ້ມພັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1995 ພູຢູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແກ້ວ ເຮັດໄຮ່ ສູມ ເຮັດໄຮ່ 6 7 7 5 25

212 ນ. ບຸນຍັງ ວັນສຸກາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸອູ 17 ສິງຫາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອາລຸນ ພະນັກງານ ຈັນດີ ຄ້າຂາຍ 8 6 8 7 29

213 ນ. ບົວສີ ຈັນດາມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 20 ຕຸລາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຂາວ ເຮັດນາ ບຸນທະວີ ເຮັດນາ 6 6 8 5 25

214 ນ. ບົວສະຫວັນ ທິບພະຫົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 15 ທັນວາ 1995 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກອງຄຳ ເຮັດນາ ຈັນທອນ ເຮັດນາ 7 7 8 7 29

215 ນ. ບົວທອງ ບຸນເລີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 25 ຕຸລາ 1996 ນາທອນ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ດາວທອງ ກໍສ້າງ ປ່ິນແກ້ວ ເຮັດນາ 6 5 8 7 26

216 ທ. ປໍ ເຮີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ກໍລະກົດ 1995 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫາເຮີ ເຮັດສວນ ໄມຊີທ່ໍ ເຮັດສວນ 7 6 6 6 25

217 ທ. ປໍ ທ່ໍ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 13 ເມສາ 1993 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນູອີທ່ໍ ເຮັດນາ ໄມຊົງ ເຮັດນາ 7 4 5 6 22

218 ທ. ປໍ ຢາ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ກັນຍາ 1997 ໄຊມົວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈູເຢຍ ເຮັດໄຮ່ ຕົງ ເຮັດໄຮ່ 8 6 5 6 25

219 ນ. ປຸງ ເລົາສີວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 02 ກັນຍາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນສົງ ພະນັກງານ ຄຳ ໝ້ັນ ເຮັດນາ 7 5 5 6 23

220 ນ. ປິງ ຈັນນະຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ພຶດສະພາ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພາງ(ຕ) ເຮັດນາ ບົວວັນ ເຮັດນາ 4 4 4 5 17

221 ນ. ປິກລາວັນ ໄຊຍະພົນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 12 ມີນາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຸມເພັງ ເຮັດນາ ບຸນຈັນ ຄ້າຂາຍ 7 3 8 6 24

222 ນ. ປັນ ໜ້າໄຊຄົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ມີນາ 1996 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນໄທ ເຮັດໄຮ່ ຫືມ ເຮັດໄຮ່ 7 4 6 5 22

223 ນ. ປ້ິນແກ້ວ ຈິດມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 25 ກໍລະກົດ 1995 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຸມເພັງ ເຮັດສວນ ແຫ້ຼ ເຮັດສວນ 6 4 7 5 22

224 ນ. ແປັບ ນວນອິນຊີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 17 ມັງກອນ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຄົງ ພະນັກງານ ນິງ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

225 ນ. ຜາແກ້ວ ອິນທະສອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 30 ມັງກອນ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສວນ(ຕ) ພະນັກງານ ເອີມ ເຮັດນາ 5 3 3 5 16

226 ທ. ພົງສະຫວັນ ດວງມາລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1995 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແກ້ວລິນທອງ ພະນັກງານ ບົວລອດ ເຮັດນາ 5 4 3 4 16

227 ທ. ພິລາ ໃຫວຍະກອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 21 ມີນາ 1996 ພູຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜຸ່ຍ(ຕ) ພະນັກງານ ເລືອຍ ເຮັດນາ 5 4 6 5 20

228 ທ. ພຸດທະວົງ ເທບບົວວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 20 ຕຸລາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງທີ ຄ້າຂາຍ ວຽງຄຳ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 6 26

229 ທ. ໂພນໄຊ ມະນີໂຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 14 ກຸມພາ 1996 ພູແຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ຢູ່ລ້າ ມີ ຢູ່ລ້າ 5 4 3 5 17

230 ທ. ພູເງິນ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 18 ສິງຫາ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທິດບຸນມີ ລ້ຽງສັດ ວິໄລທອງ ເຮັດນາ 7 7 8 8 30

231 ທ. ພວນ ໄຊຍະເພັດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 26 ພະຈິກ 1997 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນໄທ ເຮັດນາ ຈຽບ ເຮັດນາ 7 6 8 6 27
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232 ທ. ພອນ ສີຫຸມເພືອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1998 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງພັນ ເຮັດນາ ຮຽນ ເຮັດນາ 5 6 6 6 23

233 ທ. ພັນ ອິນສີນວນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸບາ ພະນັກງານ ເວີນ ຄ້າຂາຍ 6 3 7 4 20

234 ທ. ເພັດ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 06 ມິຖຸນາ 1995 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຕິບ(ຕ) ເຮັດນາ ແກ້ວ ເຮັດນາ 7 4 6 4 21

235 ທ. ພັດ ວັນຕະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 10 ຕຸລາ 1997 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ລ້ຽງສັດ ເສົາ ລ້ຽງສັດ 5 4 6 4 19

236 ທ. ພຽມ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ສິງຫາ 1996 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ ຍັນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 5 4 7 4 20

237 ທ. ພຸດ ຊຸມສະນາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ມິຖຸນາ 1994 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຮວມ ເຮັດນາ ເຖືອນ ເຮັດນາ 6 5 6 4 21

238 ທ. ພອນ ພັນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 09 ກຸມພາ 1997 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫັຼກ(ຕ) ເຮັດນາ ບຸນຍັງ ເຮັດນາ 5 4 6 4 19

239 ທ. ພັດ ສຸກສະໝອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ມີນາ 1997 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອງ ເຮັດນາ ເຮີຍ ພະນັກງານ 4 4 6 4 18

240 ທ. ພອນຄຳ ໄຊຍະສີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 28 ມີນາ 1999 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ວົງ ພະນັກງານ ບົວ ເຮັດນາ 5 3 7 5 20

241 ທ. ພອນ ໄຊຍະທິນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 04 ທັນວາ 1995 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວຽງພອນ ເຮັດໄຮ່ ເນີມ ເຮັດໄຮ່ 5 4 5 5 19

242 ນ. ພັນສະນິດ ດວງຈຳປາ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 29 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພູວົງ ພະນັກງານ ຈັນທີ ຄ້າຂາຍ 5 4 5 4 18

243 ນ. ເພີນ ທຸມພະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ມິຖຸນາ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອຽນ ເຮັດນາ ປຽນ ເຮັດນາ 4 3 6 4 17

244 ນ. ໄພວອນ ຫັດສະຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 26 ມັງກອນ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງຄຳ ພະນັກງານ ທ້ອງແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 4 4 7 5 20

245 ນ. ເພັດສະລາ ໄຊຍະແສງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 17 ກັນຍາ 1995 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄຊພອນ ພະນັກງານ ວັນນາ ຄ້າຂາຍ 8 4 7 5 24

246 ນ. ພຸດ ແກ້ວຮຸນແຈ້ງ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 08 ກໍລະກົດ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຜູຍ ພະນັກງານ ເພີມ ເຮັດໄຮ່ 7 5 3 6 21

247 ນ. ເພີຍ ສັນຍາລິນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 11 ເມສາ 1995 ພູແຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລັດ ເຮັດໄຮ່ ສັນ ເຮັດໄຮ່ 6 5 8 5 24

248 ນ. ພອນສີຫວາດ ໄຊຍະສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸອູ 04 ກັນຍາ 1997 ມົກຫັຼກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຊີນ ພະນັກງານ ໝ້ັນຢືນ ເຮັດໄຮ່ 6 6 7 7 26

249 ນ. ເພັນ ດວງມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫ້ອຍ ເຮັດນາ ແພງຄຳ ເຮັດນາ 7 6 8 4 25

250 ນ. ໄພສຸລິນ ສຸພັດທອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 02 ທັນວາ 1998 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເພັງ ເຮັດນາ ພອນໄຊ ເຮັດນາ 7 7 8 7 29

251 ນ. ເພັດມະນີ ພູມີພອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 02 ກັນຍາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພູວົງ ຄ້າຂາຍ ພອນສະຫວັນ ຄ້າຂາຍ 6 8 7 7 28

252 ນ. ໄພວອນ ໄຊຍະສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ຕຸລາ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມສີ ເຮັດນາ ເພີນ(ຕ) ເຮັດນາ 7 4 5 5 21

253 ນ. ພອນສະຫວັນ ພັນທະລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຄຼອງ 15 ມິຖຸນາ 1996 ໂພນໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລນ ເຮັດນາ ຊຳ ເຮັດນາ 6 8 7 6 27

254 ນ. ພອນສະຫວັນ ວັນນາລັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ພະຈິກ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫັຼກ ເຮັດນາ ຮຽງ ເຮັດນາ 6 5 8 6 25

255 ທ. ຟອງສະໝຸດ ຕິຕະປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 23 ພຶດສະພາ 1996 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕາ ເຮັດນາ ປ່ຽນ ເຮັດນາ 8 6 8 6 28

256 ທ. ຟົງວິນ ປັນຍາຮັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 09 ສິງຫາ 1997 ມົກຮັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນືອມ ເຮັດໄຮ່ ແອມ ເຮັດໄຮ່ 7 8 7 6 28

257 ນ. ຟອງສະໝຸດ ລະຄອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 20 ທັນວາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນເລີດ ພະນັກງານ ຄຳ ຝ້ັນ ຄ້າຂາຍ 6 6 7 6 25

258 ທ. ມ໋ອດ ອິນທະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 11 ຕຸລາ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງພັນ ພະນັກງານ ບົວວອນ ຄ້າຂາຍ 5 6 4 5 20

259 ທ. ມີໄຊ ພົມພູມີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 14 ມິຖຸນາ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຈັນ ເຮັດໄຮ່ ເອືອມ ເຮັດໄຮ່ 7 5 7 6 25

260 ນ. ເມກ ແອ່ນແສງຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 25 ກັນຍາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳສອນ ພະນັກງານ ພອນສີ ພະນັກງານ 7 7 6 5 25
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261 ນ. ມີພາ ໄຊຍະຂົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ເມສາ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຕຽນ ເຮັດນາ ຂົມ ເຮັດນາ 7 5 7 6 25

262 ນ. ມາລິຕາ ຜົມສະຫວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ທັນວາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ລື(ຕ) ພະນັກງານ ມົນ ເຮັດໄຮ່ 6 5 8 6 25

263 ນ. ເມວິສາ ບຸນຊູ ມສ ເມືອງຮຸນ ລາວລຸ່ມ 01 ເມສາ 1999 ນາສະຫວ່າງ ປາກລາຍ ໄຊຍະບູລີ ບຸນໄຊ ພະນັກງານ ບົວຫົງທອງ ພະນັກງານ 8 7 8 7 30

264 ນ. ມະນີວັນ ຈັນມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 17 ມີນາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳໝ້ັນ ເຮັດນາ ຜິວ ເຮັດນາ 7 4 7 6 24

265 ນ. ມະນີວັນ ແສງມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 01 ເມສາ 1995 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຕ້ົາ ພະນັກງານ ສີແພ ເຮັດໄຮ່ 7 3 6 6 22

266 ນ. ມົນທາ ປັນຍາສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 15 ກໍລະກົດ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ເຮັດໄຮ່ ພອນ ເຮັດໄຮ່ 8 7 7 8 30

267 ນ. ມົນ ບົວພາວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ກຸງການ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບໍ ເຮັດໄຮ່ ຄຳ ເຮັດໄຮ່ 8 5 7 6 26

268 ນ. ມະນີວອນ ສິມມະລາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 09 ເມສາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດາວົງ ພະນັກງານ ເລວະດີ ເຮັດນາ 5 6 5 7 23

269 ນ. ມະນີວອນ ແລງມີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 18 ສິງຫາ 1998 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນກອງ ພະນັກງານ ກົມ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 5 25

270 ທ. ແຢ້ງ ແກ້ວສະຫວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 16 ພຶດສະພາ 1996 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວັນແພງ ເຮັດໄຮ່ ປູນ ເຮັດໄຮ່ 7 7 6 4 24

271 ທ. ຢີ ຢ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 19 ຕຸລາ 1996 ພູໜອງຄອຍ ປາກອູ ຫຼວງພະບາງ ແຢ່ຢ່າ ເຮັດໄຮ່ ປ່າ ເຮັດໄຮ່ 6 7 5 6 24

272 ນ. ຢີ ຈະ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ກັນຍາ 1996 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊຍປໍຈະ ເຮັດໄຮ່ ກ້າຢ່າ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 7 28

273 ນ. ຢັນ ຍອງຫວນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 21 ພະຈິກ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນອຸ້ມ ເຮັດນາ ເຢີບ ເຮັດນາ 4 5 6 4 19

274 ນ. ເຢິມໄຊ ໄຊຍະຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ກຸມພາ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນຮຽມ ພະນັກງານ ເທິງ ເຮັດນາ 5 5 5 4 19

275 ນ. ຢູບ ກອງມະນີວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ພະຈິກ 1997 ພູຍູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳລອຍ ເຮັດນາ ມຽນ ເຮັດນາ 5 5 7 6 23

276 ນ. ເຢືອນ ຄຸມປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 11 ພະຈິກ 1996 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຸມ ຄ້າຂາຍ ເພືອນ ເຮັດນາ 5 6 7 5 23

277 ທ. ລາຄອນ ອິນນະສອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 18 ມັງກອນ 1996 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວຽງທອງ ເຮັດໄຮ່ ຄຳ ຜິວ ເຮັດໄຮ່ 5 6 7 4 22

278 ທ. ລຳພອນ ວົງປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 01 ພະຈິກ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດຽນ ເຮັດໄຮ່ ເຮືອນ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 5 6 8 4 23

279 ທ. ລາພອນ ວົງປະເສີດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 03 ມີນາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງຈັນ ບຳນານ ວັນດີ ເຮັດໄຮ່ 6 7 8 5 26

280 ທ. ລີຢາ ຢ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 18 ມີນາ 1997 ແສນຫຼວງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊັງຮົວຢ່າ ເຮັດນາ ໄມຢົວ ເຮັດນາ 7 8 8 6 29

281 ທ. ລຸນ ລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 15 ທັນວາ 1991 ໜອງບົວແດງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈ່ົງມາລີ(ຕ) ເຮັດນາ ຮ່ົວເລ່ົາ ເຮັດນາ 8 6 5 6 25

282 ທ. ເລີຍ ໄຊຍະເຮືອມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1996 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນສີ ເຮັດໄຮ່ ແຄ່ມ ເຮັດໄຮ່ 7 7 7 5 26

283 ທ. ລິດທິເດດ ຈັນທະໜອມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 28 ພຶດສະພາ 1996 ມົກພອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນນາມ ເຮັດໄຮ່ ຊິກ ເຮັດໄຮ່ 7 8 7 5 27

284 ທ. ລຶຍ ບົວທາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ກຸມພາ 1995 ດອນແກ້ວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງ ເຮັດນາ ທາ ເຮັດນາ 6 7 8 5 26

285 ທ. ລອງ ແສງອາລຸນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ກໍລະກົດ 1997 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິໄຊ ເຮັດໄຮ່ ເຢືອ ເຮັດໄຮ່ 7 5 6 4 22

286 ທ. ເລັງສະຫວັດ ໄຊຍະລອງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 21 ພະຈິກ 1996 ມົກຮັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເທັຍ ເຮັດໄຮ່ ເດມ ເຮັດໄຮ່ 6 6 7 5 24

287 ທ. ລີໂກ ຈັນສະໝອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 20 ຕຸລາ 1997 ນາຝາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອີນທອງ ພະນັກງານ ຈັນສຸກ ເຮັດນາ 7 6 7 4 24

288 ທ. ລືມ ໄຊຍະເຮືອມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ມີນາ 1996 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວງປາ ເຮັດໄຮ່ ເນືອມ ເຮັດໄຮ່ 7 7 8 5 27

289 ທ. ລັດຕະນະ ສີສຸພັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 01 ເມສາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊຽງຊາ ເຮັດນາ ສົມພົນ ບຳນານ 7 6 5 5 23
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290 ນ. ລັດສະໝີ ວົງສັກດາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພູນ້ອຍ 01 ມັງກອນ 1998 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລັດ ພະນັກງານ ລິນ ຄ້າຂາຍ 7 6 7 6 26

291 ນ. ລີພອນ ລຳມະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 09 ເມສາ 1998 ວຽງທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລອດ ເຮັດໄຮ່ ນີ ເຮັດໄຮ່ 7 4 7 6 24

292 ນ. ລີເຊັງ ສີລີວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 21 ກຸມພາ 1999 ພູຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບົວວ່າທ່ໍ ຄ້າຂາຍ ໄໝເຮີວື ຄ້າຂາຍ 7 9 7 7 30

293 ນ. ເລີມ ແສງອາລຸນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1995 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວີໄຊ ເຮັດໄຮ່ ເຍືອງ ເຮັດໄຮ່ 5 5 8 5 23

294 ນ. ລີໄຊ ສິງດາລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 16 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມຈັນ ພະນັກງານ ດຽມ ເຮັດນາ 6 5 8 5 24

295 ນ. ເລີມ ສຸລິນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ເມສາ 1995 ງ້ິວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດີ ເຮັດນາ ຫ້ຼອຍ ເຮັດນາ 5 5 8 4 22

296 ທ. ເຫີຼມ ເສດຍະເທືອບ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ກໍລະກົດ 1997 ລອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີວົງໄຊ ເຮັດໄຮ່ ລຽນ ເຮັດໄຮ່ 6 6 8 4 24

297 ນ. ຫ້ຼາຊ້ອຍ ສິດທິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 06 ມີນາ 1999 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳຟອງ ຄ້າຂາຍ ຄຳ ພໍ ຄ້າຂາຍ 6 5 7 4 22

298 ນ. ຫ້ຼາຄຳ ໄຊອຸດົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1997 ໂຮມສຸກ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ບຸນເຮືອງ ເຮັດໄຮ່ ບົວຄຳ ເຮັດໄຮ່ 6 4 8 4 22

299 ນ. ຫ້ຼາ ກຸນຕີຢະ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 12 ກຸມພາ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ເຮັດໄຮ່ ຕິດ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 4 4 5 4 17

300 ນ. ແຫ້ຼ ສີຈະເລີນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 15 ພຶດສະພາ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຟອງ(ຕ) ພະນັກງານ ລຶກ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 7 4 5 4 20

301 ທ. ວົງ ອິນຍາຄຳ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 03 ມັງກອນ 1997 ພູຍູດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລັນທອງ ພະນັກງານ ກວນ ເຮັດໄຮ່ 4 7 7 5 23

302 ທ. ວັນທອງ ທັດສະນີ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ໄຫ້ຼ ແບງ ອຸດົມໄຊ ຄຳພອນ ກ່ໍສ້າງ ຍອງ(ຕ) ເຮັດໄຮ່ 6 4 7 5 22

303 ທ. ວຽງ ໝອງມະນີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 25 ກໍລະກົດ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ເຮັດນາ ບົວລອຍ ເຮັດນາ 5 5 5 5 20

304 ທ. ວັນທອງ ອານິທາດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ມີນາ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທາດ(ຕ) ເຮັດນາ ຊວຍ ເຮັດນາ 8 5 5 3 21

305 ທ. ວັນ ເສັງລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 08 ຕຸລາ 1997 ເສືອໄຟ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນ່ັງຈົງ ເຮັດໄຮ່ ໃຜ(ຕ) ເຮັດນາ 8 4 7 5 24

306 ທ. ວາຈາ ຊົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 10 ກັນຍາ 1996 ເພຍເລ່ັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ປາກໍຊົງ ເຮັດໄຮ່ ເບົາຢ່າ ເຮັດໄຮ່ 7 3 5 7 22

307 ທ. ວາ ເຮີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 14 ມິຖຸນາ 1994 ປ່າສັກ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ເນ່ັງຟາເຮີ ເຮັດນາ ປາເນ່ັງວ່າ ເຮັດນາ 7 6 8 5 26

308 ທ. ວົງນະພາ ສຸວັນນະຈິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ຕຸລາ 1998 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນແກ້ວ ພະນັກງານ ເພີນ(ຕ) ຄ້າຂາຍ 8 5 8 7 28

309 ທ. ວັນຄຳ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 17 ກຸມພາ 1998 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນ້ອຍ ເຮັດໄຮ່ ພອນ ເຮັດໄຮ່ 7 4 8 5 24

310 ທ. ວັນໄຊ ມະຫາລາດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 30 ມິຖຸນາ 1995 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວມສະຫວັນ ພະນັກງານ ນາລີ ເຮັດນາ 7 5 8 5 25

311 ທ. ວັນດີ ໄຊຍະນຽມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ກັນຍາ 1994 ພູລອດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳປານ ເຮັດໄຮ່ ເຢືອມ ເຮັດໄຮ່ 7 5 8 5 25

312 ທ. ວົງ ໄຊຍະເດີມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 13 ກໍລະກົດ 1995 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນລັດ ພະນັກງານ ຈັນສີ ເຮັດໄຮ່ 7 5 8 5 25

313 ນ. ວັນດີ ກວ້າງຫວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ໄທດຳ 29 ກັນຍາ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ລຸນ ເຮັດນາ ແສງ ເຮັດນາ 0 0 0 0 0

314 ນ. ວັນສອນ ຄອນມະນີວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 12 ມັງກອນ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມາດ ເຮັດນາ ທີມ ເຮັດນາ 6 7 6 5 24

315 ນ. ວຽງໝອນ ຮຸນປະສັກ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 22 ກັນຍາ 1996 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໂຄ(ຕ) ພະນັກງານ ຍອງ ເຮັດນາ 5 5 8 5 23

316 ນ. ວັນນີ ມະນີຈັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງຄຳ ພະນັກງານ ແຮ່ ເຮັດສວນ 5 4 8 5 22

317 ນ. ວຽງ ໄຊຍະທິນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 03 ມິຖຸນາ 1997 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວຽງພອນ ເຮັດໄຮ່ ເນີມ ເຮັດໄຮ່ 6 6 8 5 25

318 ນ. ແວງ ໄຊຍະຈານ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ມີນາ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອູມ ເຮັດນາ ເລີ ເຮັດນາ 6 5 6 5 22
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319 ນ. ວັນ ໂມມີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 10 ກັນຍາ 1996 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນສີ ເຮັດໄຮ່ ໄນ ເຮັດໄຮ່ 6 5 7 5 23

320 ນ. ວັນນິດາ ສີລິວັນ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 10 ເມສາ 1999 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫົງທອງ ຄ້າຂາຍ ສອນລາວັນ ພະນັກງານ 8 6 6 7 27

321 ທ. ຫວຽດ ໄຊຍະລາດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 17 ກຸມພາ 1993 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຢີມ(ຕ) ເຮັດນາ ດຳ ເຮັດນາ 6 6 6 5 23

322 ນ. ຫວາລີ ລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 16 ມີນາ 1996 ພຽງຫ້ໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ປາຈົງລີ ເຮັດນາ ໄມ ເຮັດໄຮ່ 7 6 8 8 29

323 ນ. ຫວາດສະໜາ ດາວເມືອງເໜືອ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 29 ກັນຍາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອຸນຈັນ ພະນັກງານ ຈັນມະນີ ຄ້າຂາຍ 6 7 7 5 25

324 ທ. ຫົງຂາວ ບົວສີດາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 05 ເມສາ 1996 ນາຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທິດຜູ ເຮັດນາ ສົມໝາຍ ເຮັດນາ 7 3 7 5 22

325 ທ. ຫູມແພງ ອິນຕາວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 12 ກໍລະກົດ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳວອນ ເຮັດນາ ຕິງ ເຮັດນາ 7 7 7 8 29

326 ນ. ຫັດສະນີ ສີຫານຸວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 30 ກັນຍາ 1999 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສິນທຳ ພະນັກງານ ວັນທອງ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 7 30

327 ນ. ຫອມ ຈຸມະລີ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ມັງກອນ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພົນ ເຮັດນາ ຈອນ ເຮັດນາ 6 6 8 5 25

328 ທ. ໂອບີ ສີສະນະ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 28 ກຸມພາ 1998 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງສອນ(ຕ) ພະນັກງານ ຕຸ້ຍ ເຮັດນາ 7 6 8 5 26

329 ທ. ອາເຫັຼກ ສົມທະລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 20 ກັນຍາ 1994 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວົງເພັດ ເຮັດໄຮ່ ບອນ ເຮັດໄຮ່ 6 8 8 5 27

330 ທ. ອານຸສອນ ຈິດທະຍົມ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 29 ກໍລະກົດ 1997 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແພງ(ຕ) ພະນັກງານ ສຸກສາຄອນ ຄ້າຂາຍ 8 7 8 6 29

331 ທ. ໂອລິ ສິງຫາ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 07 ມີນາ 1998 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມດ່ົງ ພະນັກງານ ກົງທອງ ພະນັກງານ 8 8 6 7 29

332 ທ. ອຸນ ອິນທະວອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1996 ຕ່າງໂລນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມແກ້ວ ເຮັດໄຮ່ ແສ້ດ ເຮັດໄຮ່ 5 6 8 7 26

333 ທ. ອຸດົມ ໄຊຍະລາດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 07 ຕຸລາ 1995 ສົມໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພິງ ເຮັດສວນ ແພງ(ຕ) ເຮັດສວນ 7 7 8 6 28

334 ທ. ອ໋ອດ ເພັດສະໄໝ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 25 ພະຈິກ 1994 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄືນ ເຮັດນາ ເພັງ ເຮັດນາ 7 5 7 6 25

335 ນ. ອາລຸນ ດວງທະລາ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1995 ໂພນສະຫວັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ພູ ພະນັກງານ ທ່ີງ ເຮັດສວນ 7 5 8 6 26

336 ນ. ອຳພອນ ສຸພາສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ອູ 25 ມີນາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນເພັດ ພະນັກງານ ບົວວັນ ເຮັດນາ 5 7 8 6 26

337 ນ. ອາມາວ ມານມີໄຊ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸຂອງ 04 ພຶດສະພາ 1994 ດອນຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳອານ ເຮັດນາ ເລີມ ເຮັດນາ 7 7 7 6 27

338 ນ. ອ່ອນແກ້ວ ໄຊຍະວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 08 ຕຸລາ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ນ້ອຍ ພະນັກງານ ແພງແກ້ວ ເຮັດນາ 6 4 8 4 22

339 ນ. ອອນ ໄຊຍະສິນ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1995 ພູແຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດວງໄຊ ເຮັດໄຮ່ ເຫຍີມ ເຮັດໄຮ່ 6 7 8 5 26

340 ນ. ໄອ ຊົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງລາຍ 07 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍສະຕາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນມີ ເຮັດໄຮ່ ຄົວ ເຮັດໄຮ່ 6 7 7 7 27

341 ນ. ອໍລະພິມ ແກ້ວລາຕີ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸ 15 ຕຸລາ 1997 ວັງລຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນເຈີ ພະນັກງານ ອຳພອນ ເຮັດນາ 7 5 5 5 22

342 ນ. ອັດ ສຸດທິເສີມ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 25 ທັນວາ 1995 ນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ພະນັກງານ ອິມ ເຮັດນາ 7 7 6 5 25

343 ນ. ອຸດອນ ອານຸສອນ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 20 ມິຖຸນາ 1996 ນາເງິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນ ເຮັດສວນ ສົມລີ ເຮັດສວນ 8 5 6 5 24

344 ນ. ອ່ອນ ສຸລິນຍາ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 01 ພຶດສະພາ 1995 ກອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິໄລ ເຮັດໄຮ່ ອວນ ເຮັດໄຮ່ 7 3 7 5 22

345 ນ. ໂອມ່ີຕ່າ ສຸຂະທິວົງ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 05 ກຸມພາ 1999 ສີວິໄລ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫຸມແພງ ພະນັກງານ ອາລຸນ ພະນັກງານ 8 7 8 7 30

346 ນ. ອຳພອນ ຮັກຄຳ ດີ ມສ ເມືອງຮຸນ ລ້ື 17 ກຸມພາ 1997 ນາໂຄ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນສະຫວັນ ພະນັກງານ ຢືນ ເຮັດນາ 7 5 7 5 24

347 ນ. ອຳຄາ ສຸລິຍະແສນ ມສ ເມືອງຮຸນ ກຶມມຸອູ 28 ມີນາ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳງາ ພະນັກງານ ຈັນຄຳ ພະນັກງານ 7 5 4 4 20
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348 ທ. ຮືມ ໄຊຍະສິດ ມສ ເມືອງຮຸນ ຣອກ 06 ຕຸລາ 1996 ຕະງອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເສືອນ ເຮັດໄຮ່ ຢົວ ເຮັດໄຮ່ 7 4 4 4 19

349 ທ. ໄຮປໍ ເຊັງຫົວວ່າ ມສ ເມືອງຮຸນ ມ້ົງຂາວ 04 ມີນາ 1994 ພຽງຫ້ໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊັງຫົວວ່າ ເຮັດໄຮ່ ເຕ່ົາ ເຮັດໄຮ່ 7 6 5 6 24

350 ນ. ຮຸນທາ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ເມືອງຮຸນ ພວນ 16 ທັນວາ 1999 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຄ້າຂາຍ ຫອມ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 8 30

351 ນ. ແກ່ນຄຳ ໄຊວົງຈິດ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 01 ມີນາ 1998 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊີຍ ຄູ ນ. ທອງພັນ ປະຊາຊົນ 7 5 5 6 23

352 ທ. ໄກ່ທອງ ພົມມະຈັນ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 15 ຕຸລາ 1995 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ລຽນ ປະຊາຊົນ ນ. ເຟ່ືອຍ ປະຊາຊົນ 6 6 7 7 26

353 ທ. ແກ່ນຈັນ ທຳ ມະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 02 ກັນຍາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັນ ປະຊາຊົນ ນ. ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 5 7 4 6 22

354 ທ. ກອງແສງ ວົງພະຈິດ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 08 ທັນວາ 1996 ລາວ ແປກ ຊຽງຂວາງ ທ. ດາວວັນດີ ປະຊາຊົນ ນ. ອຸດອນ ປະຊາຊົນ 4 6 4 7 21

355 ທ. ແກ້ວ ລາດສະກຸນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 24 ມັງກອນ 1998 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ສີ ປະຊາຊົນ ນ. ຄຳ ເສົາ ຄູ 6 5 5 7 23

356 ທ. ຂັນຄຳ ຈິດຕະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 06 ສິງຫາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງແອ່ ປະຊາຊົນ ນ. ກີ ປະຊາຊົນ 7 7 8 8 30

357 ນ. ຄອນມະນີ ຍ່ອຍວົງແວດ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 09 ພຶດສະພາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນລ່ອຍ ປະຊາຊົນ ນ. ອິນ ປະຊາຊົນ 6 4 5 6 21

358 ນ. ຄຳ ພັນ ຫ້ຼາຈຽມພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 28 ມີນາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຄືອງ ຄ້າຂາຍ ນ. ພັນຊັງ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

359 ນ. ຄົວ ຫວ່າ ມຕ ຈັນໄຕ ມ້ົງ 14 ພຶດສະພາ 1996 ຜາງາມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ຈ່ົງ ປະຊາຊົນ 7 6 8 6 27

360 ທ. ຄຳ ສັນ ພັນທະລາ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1997 ຫ້ວຍນາ ສຳ ພັນ ຜ້ົງສາລີ ທ. ບຸນເປີນ ປະຊາຊົນ ນ. ບົວພັດ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

361 ທ. ຄຳ ພັດ ສີມມາ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 24 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ເມິງ ປະຊາຊົນ ນ. ຈັນສຸກ ປະຊາຊົນ 6 6 5 6 23

362 ທ. ຄຳ ຈ່ອຍ ເພັດດາວຮຸ່ງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 27 ເມສາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຈັນ ທະຫານ ນ. ຈຳ ປີ ຄ້າຂາຍ 5 7 6 6 24

363 ນ. ຄຳແດງ ກິດທິສັກ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 07 ສິງຫາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເພັດ ປະຊາຊົນ ນ. ວັນນີ ປະຊາຊົນ 6 6 7 5 24

364 ນ. ຄຳແດງ ຈິດທິວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 02 ທັນວາ 1998 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງວອນ ປະຊາຊົນ ນ. ເພັງ ປະຊາຊົນ 7 5 8 5 25

365 ນ. ຄຳແພງ ສັນຍາຮັກ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 04 ກັນຍາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ ນ. ສິນ ປະຊາຊົນ 5 6 8 6 25

366 ນ. ຈັນສີ ນ້ອຍມີໄຊ ມຕ ຈັນໄຕ ພູນ້ອຍ 03 ມີນາ 1996 ໂພນໄຊ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ທ. ດວງໄຊ ທະຫານ ນ. ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

367 ນ. ຈັນສຸກ ໄຊຍະວັນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 19 ເມສາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ວິໄຊ ປະຊາຊົນ ນ. ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ 6 6 7 7 26

368 ນ. ເສືອຍ ສຸລີນດາ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1996 ນ້ຳຄໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ແປ້ບ ປະຊາຊົນ ນ. ອີດ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

369 ນ. ແສງຄຳ ຈັນທະສຸກ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1996 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຜີງ ປະຊາຊົນ ນ. ວອນ ປະຊາຊົນ 5 5 8 6 24

370 ນ. ສີໄລ ສຸບັນທອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 15 ພຶດສະພາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີວອນ ປະຊາຊົນ ນ. ບຸນທັນ ຄູ 7 5 7 6 25

371 ນ. ແສງ ຄຳ ວິຈິດ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 09 ກໍລະກົດ 1993 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອິດ ປະຊາຊົນ ນ. ຄຳ ປະຊາຊົນ 6 6 7 5 24

372 ທ. ສົມເພັດ ອໍລະເງິນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 03 ພຶດສະພາ 1996 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນໄມ ປະຊາຊົນ ນ. ເຍ່ືອ ປະຊາຊົນ 5 7 8 5 25

373 ທ. ໂສພາ ຊາຍມະນີ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 02 ພຶດສະພາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມຊາຍ ປະຊາຊົນ ນ.  ອິນຈັນ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

374 ທ. ສັກ ລຸນທະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 21 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງອິນ ທະຫານ ນ. ວັນ ປະຊາຊົນ 6 6 6 6 24

375 ທ. ສຸກວິໄຊ ແກ່ນຕະລີ ມຕ ຈັນໄຕ ພູນ້ອຍ 10 ເມສາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນນີ ທະຫານ ນ. ບົວແພງ ປະຊາຊົນ 7 5 6 6 24

376 ນ. ຊີວ ກິດຕິສະອຳພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 18 ສິງຫາ 1996 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ປະຊາຊົນ ນ. ດາວ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29
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377 ທ. ຊາຍຄຳ ຄຳ ອຸດົມ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 25 ມີນາ 1997 ແກນ ຊຽງຮອນ ໄຊຍະບູລີ ທ. ສອນຄິດ ທະຫານ ນ. ແສງຝິນ ປະຊາຊົນ 7 6 6 5 24

378 ນ. ຍົມ ໄຊຍະເກດ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 15 ເມສາ 1996 ນ້ຳຄໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳແດງ ທະຫານ ນ. ແມນ ປະຊາຊົນ 7 6 6 6 25

379 ນ. ດວງວັນນີ ສີສົມພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 07 ກັນຍາ 1997 ກອນຄຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເທີງ ປະຊາຊົນ ນ. ສົມພອນ ປະຊາຊົນ 6 5 4 5 20

380 ນ. ດອນສະຫວັນ ພອນປະສິດ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 28 ກຸມພາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຍິນດີ ປະຊາຊົນ ນ. ສົມພອນ ຄູ 6 5 6 5 22

381 ນ. ຕ່ິງ ເພີມເຮືອງໄຊ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 07 ກໍລະກົດ 1996 ໜອງດິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຕຽງ ຕຳຫຼວດ ນ. ຫອມ ປະຊາຊົນ 6 7 6 6 25

382 ທ. ຕົງລີ ຫວາ ມຕ ຈັນໄຕ ມ້ົງ 15 ພຶດສະພາ 1997 ຜາງາມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ປາເຊີ ປະຊາຊົນ ນ. ເຈ້ຍ ປະຊາຊົນ 6 6 5 5 22

383 ນ. ຕິກ ອິນສົມພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 07 ມັງກອນ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເຖິງ ປະຊາຊົນ ນ. ໄລ ຄູ 7 7 7 7 28

384 ນ. ທອງແກ້ວ ວິໄລກອນ ມຕ ຈັນໄຕ ໄຕດຳ 11 ຕຸລາ 1997 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ໃຜ ປະຊາຊົນ 7 4 3 5 19

385 ທ. ທອງເພັດ ສິດທິລາດ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 20 ກໍລະກົດ 1996 ນາຄູນ ຜາອຸດົມ ບ່ໍແກ້ວ ທ. ໄມທີ ປະຊາຊົນ ນ. ຊອນ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

386 ນ. ທອງສີ ສຸທິວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 12 ສິງຫາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຜົງ ທະຫານ ນ. ວົງເດືອນ ປະຊາຊົນ 8 7 7 7 29

387 ນ. ນ້ອຍ ແກ້ວອຸດົມ ມຕ ຈັນໄຕ ລະເມດ 20 ສິງຫາ 1996 ໂພນໄຊ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ທ. ເຈີແກ້ວ ທະຫານ ນ. ຈຳປາ ປະຊາຊົນ 7 4 4 5 20

388 ທ. ນາວ ໄຊຍະບູນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1996 ຫ້ວຍຈີ ງາ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນ. ເບນ ປະຊາຊົນ 7 6 4 5 22

389 ທ. ບຸນຍັງ ຫ້ຼາຈຽມພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 21 ມີນາ 1995 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຄືອງ ຄ້າຂາຍ ນ. ພັນຊັງ ປະຊາຊົນ 7 7 8 7 29

390 ທ. ບຸນຊາດ ວົງພະຈັນ ມຕ ຈັນໄຕ ລະເມດ 02 ທັນວາ 1995 ຈ້ອມແຈ້ງ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ທ. ບຸນຈັນ ທະຫານ ນ. ດອນ ປະຊາຊົນ 6 4 3 5 18

391 ທ. ບຸນປອນ ສຸນາວັນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 08 ເມສາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ພັນ ທະຫານ ນ. ຮັກ ປະຊາຊົນ 7 3 3 5 18

392 ທ. ບຸນປັນ ລອຍສຸລິຍະ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສວນ ຄູ ນ. ຕູນ ປະຊາຊົນ 7 5 5 5 22

393 ນ. ບຸນມີ ໄຊຍະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 03 ກໍລະກົດ 1996 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈິດ ປະຊາຊົນ ນ. ແຕ໋ງ ປະຊາຊົນ 6 7 5 6 24

394 ທ. ແບ່ງ ສີສະວັດ ມຕ ຈັນໄຕ ໄຕດຳ 17 ມີນາ 1995 ຈະເມີຍ ໃໝ່ ຜ້ົງສາລີ ທ. ປ້ອມ ປະຊາຊົນ ນ. ກ່ານ ປະຊາຊົນ 6 4 6 5 21

395 ທ. ບຸນທັນ ອິນທະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 01 ກຸມພາ 1999 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງພາ ປະຊາຊົນ ນ. ແສງບອງ ປະຊາຊົນ 7 6 5 5 23

396 ທ. ບຸນນຳ ຈິດຕິວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 10 ສິງຫາ 1997 ບວມເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທັນ ປະຊາຊົນ ນ. ຈັງ ປະຊາຊົນ 6 5 8 5 24

397 ນ. ບົວທອງ ໄຊຍະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 14 ເມສາ 1996 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຂຽນ ປະຊາຊົນ ນ. ສັນ ປະຊາຊົນ 7 6 4 6 23

398 ນ. ພອນ ອິນທະຈັກ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 03 ມັງກອນ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ອ້ວນ ປະຊາຊົນ ນ. ສີວອນ ປະຊາຊົນ 6 6 8 7 27

399 ທ. ເພັດສີດາ ສຸລີນຍາ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1996 ພູຊັນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ລອດ ປະຊາຊົນ ນ. ຄ້ັງ ປະຊາຊົນ 7 4 5 6 22

400 ທ. ພາກ ກິດຕິວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 08 ເມສາ 1998 ບວມເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທິດເຟືອນ ປະຊາຊົນ ນ. ຍັງ ປະຊາຊົນ 5 6 7 6 24

401 ນ. ພອນວິໄລ ສຸກັນຍາ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 05 ສິງຫາ 1997 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເພັງ ປະຊາຊົນ ນ. ປີລາ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

402 ນ. ແພງສີ ມະນີວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 16 ມັງກອນ 1998 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອີນໄຊ ປະຊາຊົນ ນ. ບຸນມີ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

403 ທ. ເພັງ ອິນທະພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 06 ສິງຫາ 1995 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທັນ ປະຊາຊົນ ນ. ໝີ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

404 ທ. ພັນ ວິໄລຄືນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 27 ທັນວາ 1995 ນ້ຳຄໍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕອມ ປະຊາຊົນ ນ. ນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 6 4 8 5 23

405 ນ. ແພງ ຄຳ ວິຈິດ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 27 ພຶດສະພາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອິດ ປະຊາຊົນ ນ. ຄຳ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22
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406 ທ. ເຟືອງ ສອນມະນີ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 16 ຕຸລາ 1997 ແກ້ງພາກ ປາກທາ ບ່ໍແກ້ວ ທ. ສົມພຽນ ທະຫານ ນ. ກັນຫາ ປະຊາຊົນ 5 4 7 6 22

407 ນ. ມະນີວັນ ເພັດໄຊພອນ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 23 ກັນຍາ 1998 ແຟນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຫຸມພັນ ປະຊາຊົນ ນ. ເມເຊັງ ຄ້າຂາຍ 7 7 8 7 29

408 ນ. ລຸນ ລໍກຸນສ່ໍ ມຕ ຈັນໄຕ ໄຕດຳ 12 ເມສາ 1996 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ປ້ານອ໋ອດ ປະຊາຊົນ ນ. ອິດ ປະຊາຊົນ 8 6 6 6 26

409 ນ. ລັດທະນາ ເພັດດວງຮຸ່ງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 03 ເມສາ 1988 ບວມເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຍົງ ປະຊາຊົນ ນ. ລາ ປະຊາຊົນ 5 7 6 6 24

410 ນ. ລັດສະໝີ ກິດຕິວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 19 ກຸມພາ 1998 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອ່ອນຕາ ປະຊາຊົນ ນ. ແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 6 7 6 26

411 ນ. ລິດ ພວງເພັດ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 18 ເມສາ 1997 ບວມເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຍົງ ປະຊາຊົນ ນ. ວັນ ປະຊາຊົນ 7 6 7 5 25

412 ທ. ແລ໋ງ ໄຊຍະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1993 ມົກສວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ.  ນວມຄຳ ປະຊາຊົນ ນ. ເລີຍ ປະຊາຊົນ 6 5 6 5 22

413 ທ. ລ່ີ ຈິດທະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 26 ກັນຍາ 1996 ບວມເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຊ ປະຊາຊົນ ນ. ລັດ ປະຊາຊົນ 7 5 6 5 23

414 ທ. ວິຫ້ຼາເກດ ແສງສຸລີ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1997 ຫາດສະ ປາກທາ ບ່ໍແກ້ວ ທ. ວົງແກ້ວ ທະຫານ ນ. ຮັກ ປະຊາຊົນ 5 3 6 5 19

415 ທ. ວຽງສະຫວັນ ຮ່ວມຈະເລີນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1998 ຫາດດອນແກ້ວ ປາກທາ ບ່ໍແກ້ວ ທ. ບຸນສວນ ທະຫານ ນ. ບຸນທັນ ປະຊາຊົນ 6 5 7 5 23

416 ທ. ໂອເລ ພົງສະຫວັດ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 22 ກຸມພາ 1998 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງລຸນ ປະຊາຊົນ ນ. ຕ໋ອກ ປະຊາຊົນ 7 7 7 7 28

417 ທ. ອະນຸລັກ ສີວົງສັກ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 13 ກໍລະກົດ 1996 ນາໂຮມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນໄຫຼ ປະຊາຊົນ ນ. ດາ ປະຊາຊົນ 6 4 6 6 22

418 ທ. ໂອລາລິດ ວໍຍະວົງ ມຕ ຈັນໄຕ ລາວ 16 ມັງກອນ 1998 ນ້ຳອຸ່ນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນລັດ ທະຫານ ນ.  ອ່ອນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 5 6 6 5 22

419 ນ. ເອ ອານົງສອນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 24 ມິຖຸນາ 1996 ໜອງດິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳສອນ ປະຊາຊົນ ນ. ພູ ປະຊາຊົນ 6 6 7 6 25

420 ທ. ໝໍຮຸນ ວິລະວັນ ມຕ ຈັນໄຕ ລ້ື 10 ກຸມພາ 1997 ຈັນໄຕ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທີ ປະຊາຊົນ ນ. ທອງ ປະຊາຊົນ 8 4 6 6 24

421 ທ. ໝອນ ແສງອາລຸນ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 15 ພຶດສະພາ 1992 ພູຮອງເທິງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ພືຍ ປະຊາຊົນ ນ. ຄືມ ປະຊາຊົນ 7 3 7 5 22

422 ນ. ຫ້ຼາ ວັນນະໂຊກ ມຕ ຈັນໄຕ ກຶມມຸ 27 ສິງຫາ 1996 ຖ່ິນ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳຊາຍ ປະຊາຊົນ ນ. ຄຳ ມີ ປະຊາຊົນ 7 6 6 5 24

423 ທ. ໄກ້ ຈະ ມສ ນາຊຽງດີ ມ້ົງຂາວ 12 ທັນວາ 1995 ໃໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈືມ່ົວ ຊາວໄຮ່ ເກ່ົາລີ ຊາວໄຮ 6 7 5 6 24

424 ທ. ແກວນ ສີສະຫວັດ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 17 ມັງກອນ 1994 ຈອມແລງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີ ຊາວນາ ຍຶກ ຊາວນາ 6 5 7 6 24

425 ທ. ກັນຍາ ອີນທະກອງ ມສ ນາຊຽງດີ ລ້ື 13 ພຶດສະພາ 1997 ນ້ໍາພວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກ່ໍາ ຊາວນາ ຜັນ ຊາວນາ 5 7 6 6 24

426 ນ. ແກ້ວມະນີ ສີດາເຫືຼອນ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 04 ພຶດສະພາ 1997 ແມ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຫັຼກ ຊາວໄຮ່ ເຫືຼອນ ຊາວໄຮ່ 5 6 8 7 26

427 ນ. ກອງຄໍາ ຫອມດາຮັກ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 10 ກັນຍາ 1997 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແຝງແຫ້ຼ ພະນັກງານ ອ້ົນ ຊາວນາ 5 7 7 7 26

428 ທ. ໄຂ ສະຫວັນນ້ອຍ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 28 ສິງຫາ 1995 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈາຍມ່ວນ ຊາວນາ ໜໍແປງ ຊາວນາ 5 5 5 6 21

429 ທ. ຄໍາບານ ໂອດຕະສີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 02 ຕຸລາ 1997 ດອນນາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄໍາເມີງ ຊາວນາ 0 0 5 7 7 5 24

430 ທ. ຄີງ ດາວີພອນ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 16 ກັນຍາ 1996 ຈອມແລງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດານຄໍາ ຊາວນາ ພັນ ຊາວນາ 6 4 6 7 23

431 ທ. ຈໍາ ໄຊຍາລາດ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 19 ກັນຍາ 1995 ຈອມແລງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊ ຊາວນາ ບໍ ຊາວນາ 5 6 4 6 21

432 ທ. ຈັນພອນ ສີງທອງ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 02 ກຸມພາ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມ່ວນ ຊາວນາ ຮັກ ຊາວນາ 6 6 7 7 26

433 ທ. ຈັນທອງ ລອດມະນີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 10 ເມສາ 1993 ມົກຫັຼກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລອດ ຊາວນາ ແຍ້ດ ຊາວນາ 5 6 4 5 20

434 ທ. ສີພັນດອນ ສຸກຈະເລີນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 22 ກຸມພາ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈ່າຍລຸດ ຊາວນາ ເສົາຄໍາ ຊາວນາ 8 7 5 7 27
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435 ທ. ສົມໝາຍ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 25 ກັນຍາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເອີງ (0) 0 ວ່ອງ ຊາວນາ 7 6 8 7 28

436 ທ. ສີຈັນ ສັກອໍາພອນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 28 ທັນວາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ມຸ່ຍ ຊາວນາ ແນະ ຊາວນາ 5 7 8 7 27

437 ນ. ສີໄພ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 08 ພຶດສະພາ 1995 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄພ ຊາວນາ ຂຽວ ຊາວນາ 6 6 6 6 24

438 ນ. ສັງ ບຸນທະວີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 03 ທັນວາ 1997 ນ້ໍາຍືງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນທໍາ ຊາວນາ ນາງ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

439 ນ. ແສງເພັດ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 12 ສິງຫາ 1997 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ພະນັກງານ ຍອດ ຊາວນາ 7 7 7 7 28

440 ນ. ໄຊວອນ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 05 ສິງຫາ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄພ ຊາວນາ ຂຽວ ຊາວນາ 7 6 7 5 25

441 ນ. ຍໍ ດາວອນ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 12 ທັນວາ 1996 ກອນລາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມພອນ ຊາວນາ ດາວອນ ຊາວນາ 7 6 7 6 26

442 ທ. ໂດດ ໄຊອາຫຼວງ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 05 ສິງຫາ 1993 ວັງຕັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຄອມ ຊາວໄຮ 6 6 7 6 25

443 ນ. ດາວ ປັນຍາຂັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 22 ເມສາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຍາະ ຊາວນາ ແສງ ຊາວນາ 6 8 7 5 26

444 ນ. ຕຸກຕາ ຫອມສີງທອງ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 27 ມັງກອນ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຈກ ຊາວນາ ແດງ ຊາວນາ 7 4 8 5 24

445 ທ. ໄທ ບົວຕົງ ມສ ນາຊຽງດີ ມ້ົງຂາວ 14 ມິຖຸນາ 1996 ນ້ໍາຍືງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບົວຕົງ ຊາວໄຮ ຢົວ ຊາວໄຮ 7 3 7 6 23

446 ທ. ທີ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 15 ຕຸລາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈ່າຍອ້ົວ ຊາວນາ ລຸ່ນ ຊາວນາ 6 6 7 5 24

447 ທ. ທອງດຽວ ສົມສະນິດ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 27 ສິງຫາ 1995 ພູເລົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເນ່ີອງ ຊາວໄຮ ຕືມ ຊາວໄຮ 6 6 7 5 24

448 ທ. ນ້ອຍ ເຊີງສະງາມ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 10 ເມສາ 1995 ແມ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊີງ ຊາວນາ ງາມ ຊາວນາ 7 5 7 5 24

449 ນ. ນ້ອຍ ລໍວົງປະເສີດ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 01 ກຸມພາ 1997 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຊ້ອນ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

450 ທ. ບຸນມີ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 01 ກຸມພາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແອ໋ງ ຊາວນາ ແປງ ຊາວນາ 7 5 7 6 25

451 ທ. ເບຍ ບຸດຈະລີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຄຣອງ 15 ພຶດສະພາ 1994 ຈອມແລງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພັນ ຊາວນາ ບາງ ຊາວນາ 6 5 5 5 21

452 ທ. ແປ່ງ ສຸກກະເສີນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 07 ມີນາ 1997 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ບຸນ ຊາວນາ ຫ້ຼາ ຊາວນາ 7 6 8 5 26

453 ນ. ເປ່ ສາຍລໍຄໍາ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 09 ກຸມພາ 1998 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພັນ ຊາວນາ ປ່ຽງ ຊາວນາ 7 5 8 5 25

454 ທ. ພອນ ພົງສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 01 ມີນາ 1995 ມົກຈາກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈ່າຍ ຊາວນາ ຮຽມ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

455 ທ. ລີເຈັງ ລີປານູ ມສ ນາຊຽງດີ ມ້ົງຂາວ 09 ກັນຍາ 1998 ໜ່ໍຂົມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ປານູ ຊາວໄຮ ຈົງ ຊາວໄຮ 5 7 8 5 25

456 ນ. ລີນນາ ກວາງຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 09 ກັນຍາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ດໍາ ຊາວນາ ໝອກ ຊາວນາ 6 7 7 5 25

457 ນ. ວັນນາ ວົງວິຄິດ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 07 ກໍລະກົດ 1997 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄໍາມ່ວນ ຄ້າຂາຍ ສໍຄໍາ ຄ້າຂາຍ 0 0 0 0 0

458 ນ. ແວ່ນ ຫວາດສະໜາ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 03 ກໍລະກົດ 1996 ນ້ໍາຍືງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫວາດ ຊາວສວນ 0 0 6 5 6 5 22

459 ທ. ເຫາະ ຫອມດາຮັກ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 09 ສິງຫາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ກ່ໍາ ຊາວນາ ສໍ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

460 ທ. ອົງ ລໍສະຫວັນ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 17 ກັນຍາ 1995 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອຸ່ນ ຊາວນາ ເສືອງ ຊາວນາ 7 5 5 5 22

461 ທ. ແອກນ່າ ສຸກສະຫວັດ ມສ ນາຊຽງດີ ໄຕ໋ດໍາ 02 ກັນຍາ 1996 ນາຊຽງດີ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຍ້ອນ ພະນັກງານ ຫຍ້າ ຊາວນາ 7 7 7 8 29

462 ທ. ຮາມ ທອງດີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1996 ໂພນໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ນາງ ຊາວນາ 5 4 5 5 19

463 ທ. ຮອນ ລັດມະນີ ມສ ນາຊຽງດີ ກືມມຸຣອກ 25 ຕຸລາ 1996 ມົກຈາກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໜາມ ຊາວນາ ລັດ ຊາວນາ 6 5 5 5 21
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464 ທ. ກຽນ ລີຢາສັກ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1995 ມົກຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເລີມ ຊາວໄຮ່ ເສຼນ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 4 19

465 ທ. ກອງແກ້ວ ລັດດາພອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 07 ພະຈິກ 1995 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ເຫັຼກ ຊາວໄຮ່ ພໍ ຊາວໄຮ່ 5 7 5 5 22

466 ນ. ແກ້ວ ອຸລາໄຊ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 03 ເມສາ 1996 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງໄຊ ຊາວໄຮ່ ອຸນ ຊາວໄຮ່ 5 6 5 4 20

467 ທ. ເກດ ແກ້ວພີລາພອນ ມຕ ຜາຄຳ ລ້ື 07 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ຳຍາວ ຜາອຸດົມ ບ່ໍແກ້ວ ບຸນທີ ຊາວນາ ປ່ິນແກ້ວ ຊາວນາ 5 6 5 7 23

468 ທ. ຂັນຄຳ ຈັນທະວົງ ມຕ ຜາຄຳ ລ້ື 03 ພຶດສະພາ 1997 ຫ້ວຍຫົກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ຈັນທອງ ຊາວນາ ຈັນຟອງ ຊາວນາ 5 6 4 6 21

469 ນ. ຂຽນ ໄລພອນອິດທະວົງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ກຸງຖູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ລອຍ ຊາວໄຮ່ ແປງ ຊາວໄຮ່ 6 8 5 5 24

470 ທ. ຄຳ ເພົາ ວົງນະຄອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ມັງກອນ 1997 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳພວນ ຊາວໄຮ່ ໃບ ຊາວໄຮ່ 5 4 5 6 20

471 ທ. ຄຳ ວິນ ປີນມະນີລາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 19 ຕຸລາ 1996 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ປີນ ຊາວໄຮ່ 7 3 4 6 20

472 ທ. ຄຳພາຍ ສຸພະນາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 13 ສິງຫາ 1995 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນອນ ຊາວໄຮ່ ພັນ ຊາວໄຮ່ 6 6 4 5 21

473 ນ. ຄຳມອນ ກຸມບາສິດ ມຕ ຜາຄຳ ລ້ື 15 ເມສາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ບົວທອງ ຊາວນາ 6 6 4 5 21

474 ນ. ຄຳ ພອນໄຊຍະຖາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 15 ມີນາ 1995 ພູວຽງໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຖວນ ຊາວໄຮ່ 6 5 5 5 21

475 ທ. ຄຳ ພູຍ ສີລາທອດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 05 ມັງກອນ 1996 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຍີນ ຊາວໄຮ່ ເນ ຊາວໄຮ່ 5 6 4 6 21

476 ທ. ຈັນອ່ອນ ແກ້ວບຸນທັນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 07 ມິຖຸນາ 1994 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເສັດA ຊາວໄຮ່ ນິນ ຊາວໄຮ່ 5 5 4 5 19

477 ທ. ຈັນນະຄອນ ກຸມບາສິດ ມຕ ຜາຄຳ ລ້ື 12 ທັນວາ 1994 ຫ້ວຍຫົກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສີພົມ ຊາວນາ ແພ ຊາວນາ 4 5 7 5 21

478 ນ. ຈີ ສີຈະເລີນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1996 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຕິດ ຊາວໄຮ່ 6 7 7 7 27

479 ທ. ຈົວ ປັນຍາດິດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 05 ກຸມພາ 1994 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແດງ ຊາວໄຮ່ ຍອນ ຊາວໄຮ່ 4 5 3 5 17

480 ທ. ສອມ ແພງມະນີ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ພະຈິກ 1995 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ດີນ ຊາວໄຮ່ 5 5 8 5 23

481 ທ. ສີສະຫວາດ ວົງພະຈິດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ມີນາ 1995 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນລີ ຊາວໄຮ່ ຍີມ ຊາວໄຮ່ 5 7 4 5 21

482 ທ. ສິງທອງ ເຍືອນມະນີສອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 23 ພຶດສະພາ 1994 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນເພັດ ຊາວໄຮ່ ເຍືອນ ຊາວໄຮ່ 7 7 4 5 23

483 ທ. ສົມໄຈ ວິດາຄອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ເມສາ 1997 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນດາ ຊາວໄຮ່ ບົວເງິນ ຊາວໄຮ່ 6 5 4 6 21

484 ທ. ສິກ ແກ້ວອຸດົມ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 25 ກຸມພາ 1995 ລັບ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຽນ ຊາວໄຮ່ ດົມ ຊາວໄຮ່ 6 5 3 5 19

485 ທ. ເສີດ ໄຊຍະພູນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ທັນວາ 1996 ຄະທຸ້ຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳແດງ ຊາວໄຮ່ ເໜືອນ ຊາວໄຮ່ 3 5 4 5 17

486 ທ. ສິງນ້ອຍ ສອນມະນີ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1995 ມົກຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພອນໄຊ ຊາວໄຮ່ ຮຼວຍ ຊາວໄຮ່ 4 5 4 5 18

487 ທ. ສືບ ສີສຸເດດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 30 ກໍລະກົດ 1995 ຜາຍຳ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແອມ ຊາວໄຮ່ ອູຍ ຊາວໄຮ່ 4 7 6 6 23

488 ທ. ເສບ ຄຳ ສົມປອງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 02 ມັງກອນ 1997 ພູຍວກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຫີນ ຊາວໄຮ່ ຍູຍ ຊາວໄຮ່ 5 4 4 5 18

489 ທ. ສີພອນ ໄພບົວວັນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 25 ກຸມພາ 1999 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ບົວພັນ ຊາວໄຮ່ 6 5 5 5 21

490 ນ. ຍີມ ຄອນວິໄລ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 07 ທັນວາ 1995 ສັນຍາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ແຄວນ ຊາວໄຮ່ ຄີງ ຊາວໄຮ່ 4 5 3 6 18

491 ນ. ເຍີມ ໄຊຍະຄອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 25 ກຸມພາ 1994 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຊອຍ ຊາວໄຮ່ ເຂດ ຊາວໄຮ່ 4 7 7 5 23

492 ນ. ແຍງ ບຸນດາພອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 11 ກໍລະກົດ 1996 ສະໂຄຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເບືອງ ຊາວໄຮ່ ດວມ ຊາວໄຮ່ 4 6 7 5 22
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493 ນ. ດາວັນ ຄຸນວິສາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ສິງຫາ 1994 ກອນທອຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄີມ ຊາວໄຮ່ ເລີມ ຊາວໄຮ່ 4 6 4 5 19

494 ນ. ດາວອນ ອິນດາຄອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1995 ກຸງທູນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈວຍ ຊາວໄຮ່ ເນນ ຊາວໄຮ່ 4 6 4 7 21

495 ນ. ດິນ ສຸລີຍະ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 12 ສິງຫາ 1996 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸນ ຊາວໄຮ່ ຍູນ ຊາວໄຮ່ 5 8 6 5 24

496 ທ. ເດືອນ ໄຊຍະຫາງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 02 ສິງຫາ 1995 ລັບ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ອິມ ຊາວໄຮ່ ແພງ ຊາວໄຮ່ 3 4 3 5 15

497 ທ. ດິກ ແກັວມະນີເພັດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 12 ພະຈິກ 1996 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພັກ ຊາວໄຮ່ ກີມ ຊາວໄຮ່ 4 3 6 5 18

498 ທ. ຕັກ ນວນນະວົງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 15 ກຸມພາ 1996 ມົກຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ຊາວໄຮ່ ເຫຍືອມ ຊາວໄຮ່ 8 6 6 5 25

499 ທ. ຕອຍ ວັນມະລາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1996 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທອງວັນ ຊາວໄຮ່ ລາ ຊາວໄຮ່ 7 6 4 5 22

500 ນ. ຕາ ພູມຍະຄຳ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 03 ມັງກອນ 1993 ມົກຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພຸນ ຊາວໄຮ່ ເຍັມ ຊາວໄຮ່ 4 5 7 5 21

501 ທ. ທອງ ສຸກສະຫວັນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 14 ກໍລະກົດ 1995 ແໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຊັງ ຊາວໄຮ່ ເວັນ ຊາວໄຮ່ 7 6 7 5 25

502 ທ. ທອງເສີຍ ເຍັນຍົວລາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ສິງຫາ 1997 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຍົວ ຊາວໄຮ່ ລອນ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 5 24

503 ນ. ທອນ ຈັນທະລາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 12 ພະຈິກ 1995 ສະໂຄຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ຈິງ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

504 ນ. ທັນ ພຸງສະຫວັນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1996 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄຳ ຈັນ ຊາວໄຮ່ ເງຶອມ ຊາວໄຮ່ 4 6 7 5 22

505 ນ. ນິນ ຍອມມີນາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຍອນ ຊາວໄຮ່ ເນີມ ຊາວໄຮ່ 6 5 6 5 22

506 ທ. ບັນ ແສງຍາດີ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ພູຍວກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເຄຼງ ຊາວໄຮ່ 6 5 6 5 22

507 ທ. ບົງເບີດ ສຸທອນທີບ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທູມ ຊາວໄຮ່ ຖຽນ ຊາວໄຮ່ 5 7 7 5 24

508 ທ. ບຸນຕືມ ໄຊຍະເລີດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 15 ຕຸລາ 1995 ມົກຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 0 0 5 7 7 6 25

509 ທ. ບຸນກົວ ວົງນະຄອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 07 ມີນາ 1997 ເດືອ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈາມ ຊາວໄຮ່ ແຫຼບ ຊາວໄຮ່ 5 5 6 7 23

510 ທ. ບຸນໄທ ສີສະກອນ ມຕ ຜາຄຳ ລ້ື 20 ກັນຍາ 1996 ຫ້ວຍຫົກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ໄມ່ສີວອນ ຊາວນາ ບົວຈັນ ຊາວນາ 6 5 7 6 24

511 ນ. ບົວຈັນ ພິມມະທາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1997 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ແມ່ລ້ຽງລວນ ຊາວໄຮ່ 7 6 7 7 27

512 ທ. ປອຍ ສຸລີຍະສັກ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 03 ກໍລະກົດ 1997 ກອນລູກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສຸນ ຊາວໄຮ່ ຍູນ ຊາວໄຮ່ 4 5 7 5 21

513 ທ. ພູມສະຫວັນ ດາລີພອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1993 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ພັດ ຊາວໄຮ່ ເດນ ຊາວໄຮ່ 4 6 4 6 20

514 ນ. ແພງວັນ ອິນທະສອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 03 ມີນາ 1998 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຄູນ ຊາວໄຮ່ ຈັນອອນ ຊາວໄຮ່ 6 4 7 7 24

515 ທ. ພົມວິໄລ ເຖິງຄຳ ພູ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 06 ມີນາ 1997 ກະທຸ້ຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເທິງ ຊາວໄຮ່ ພູ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 7 22

516 ທ. ພັກ ໄຊຍະລາດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 02 ມີນາ 1995 ແວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນ ຊາວໄຮ່ 0 0 4 5 7 6 22

517 ທ. ເພີນ ເຮ່ືອງປະຈິດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 05 ພະຈິກ 1994 ກາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຮັກ ຊາວໄຮ່ ປີນ ຊາວໄຮ່ 5 5 6 5 21

518 ທ. ມູນ ຄຸນຕິງາມ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1994 ແວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຄືອງ ຊາວໄຮ່ ເສຼ ຊາວໄຮ່ 4 7 4 5 20

519 ທ. ມັງ ດຸຍບຸນເມືອງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 09 ຕຸລາ 1994 ສັນຍາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມສັກ ຊາວໄຮ່ ສອນ ຊາວໄຮ່ 4 7 3 5 19

520 ທ. ມົດ ສີບຸນເຮືອງ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 15 ເມສາ 1996 ເດືອ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ 0 0 ເດມ ຊາວໄຮ່ 5 5 4 5 19

521 ນ. ມະນີວັນ ສຸວິຈິດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 27 ພຶດສະພາ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ວິໄນ ຊາວໄຮ່ ເຈືອນ ຊາວໄຮ່ 7 5 7 5 24
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522 ທ. ແລງ ສົມມະລາດ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 11 ເມສາ 1996 ພູທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສົມ ຊາວໄຮ່ ຍວນ ຊາວໄຮ່ 4 5 3 5 17

523 ທ. ວິງ ເທບປັນຍາ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 04 ທັນວາ 1996 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ເຍງ ຊາວໄຮ່ ເທບ ຊາວໄຮ່ 5 5 5 5 20

524 ນ. ອົງ ສຸລິນທອນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1996 ຈອງນັງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ຈັນ ຊາວໄຮ່ 0 0 3 7 4 5 19

525 ທ. ອຸດອນ ຂິດໄຊຍະຍັນ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 14 ມັງກອນ 1996 ແຈ້ງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ສອນເພັດ ຊາວໄຮ່ ເຍືອນ ຊາວໄຮ່ 6 4 4 5 19

526 ນ. ຮີມ ແຂນສຸລິນາມ ມຕ ຜາຄຳ ກຶມມຸ 12 ເມສາ 1996 ມົກພາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ນາມ ຊາວໄຮ່ ແຂນ ຊາວໄຮ່ 6 5 4 5 20

527 ທ. ແກ້ວວັນດີ ທອງວິເທບ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 12 ມິຖຸນາ 1996 ໃໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊ້າງທອງ ຊາວໄຮ່ ນ.ເທບ(ຕ)  ຊາວໄຮ່ 5 3 6 5 19

528 ທ. ກ່ິງ ກິດຕະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ມັງກອນ 1996 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພັນ ຊາວນາ ນ. ໃສ ຊາວນາ 6 5 8 5 24

529 ທ. ກ່ິງສະໝຸດ ຈິດຕະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 12 ມິຖຸນາ 1996 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທີ ຊາວນາ ນ. ຫອມ ຊາວນາ 6 4 7 5 22

530 ນ. ເກດ ບຸນໄຊຍະນານ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 07 ເມສາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຈັນ ຊາວນາ ນ. ຮີມ ຊາວນາ 5 5 6 5 21

531 ນ. ກອງແສງ ວັນດາວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 03 ກຸມພາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ແອໃຫ່ຍ ຊາວນາ ນ. ຮົມ ຊາວນາ 7 6 7 7 27

532 ທ. ຄາດ ສຸພາພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 15 ຕຸລາ 1996 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ວາດ ຊາວນາ ນ. ໄພ ຊາວນາ 4 5 4 5 18

533 ທ. ຄິດ ແສງສະຫວັນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 04 ເມສາ 1997 ນ້ໍາມຸ້ຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພຽນ ຊາວໄຮ່ ນ. ວັນ ຊາວໄຮ່ 6 5 7 5 23

534 ທ. ຄຳ ຫ້ຼາ ໄຊອຸໄທ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 15 ມີນາ 1998 ກາງ ວຽງຄຳ ຫຼວງພະບາງ ທ. ອຸ່ນຄຳ ຊາວນາ ນ. ໝ້ັນ(ຕ) ຊາວນາ 3 4 8 5 20

535 ທ. ຄຳພາ ແສງສຸລີນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 09 ຕຸລາ 1995 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອ້າຍ(ຕ) ຊາວໄຮ່ ນ. ແຫງ ຊາວໄຮ່ 3 5 7 5 20

536 ທ. ຄຳ ຕິກ ໄຊຍະພູມ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 08 ທັນວາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງດ່ອນ ຊາວນາ ນ. ຈັນເພັງ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

537 ນ. ຄຳແພງ ຕິຕະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 15 ພຶດສະພາ 1997 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕຸ້ຍ ຊາວນາ ນ. ແສງ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

538 ທ. ຄຳ ເຜີຍ ແກ້ວປະເສິດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ກັນຍາ 1995 ໂພນໄຊ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ມວງ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ມອຍ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

539 ທ. ຄານ ວັນນະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 10 ຕຸລາ 1995 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທີ ຊາວນາ ນ. ຫອມ ຊາວນາ 6 4 7 5 22

540 ທ. ເງີນ ແກ້ວພົງພັນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 13 ທັນວາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງລາ ຊາວນາ ນ. ປຶນ ຊາວນາ 8 7 7 6 28

541 ທ. ຈົງລີ ເຈີຕາ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 10 ຕຸລາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຊລືລີ ຊາວນາ ນ. ເຢັງ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

542 ນ. ຈັນທະນອງ ມ່ິງບຸບຜາ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ກຸມພາ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງດໍ ຊາວນາ ນ. ຕັນ ຊາວນາ 6 7 8 7 28

543 ນ. ຈັນແສງ ພວງມະນີມົນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 17 ພະຈິກ 1995 ລອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມໃຈ ຊາວນາ ນ. ຄັດ ຊາວນາ 8 6 8 6 28

544 ນ. ໄຈ ພວງເພັດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 12 ທັນວາ 1996 ບວມເລ່ົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຊົງ ຊາວນາ ນ. ແພງ ຊາວນາ 8 5 8 6 27

545 ນ. ຈັນທະນີ ອີນທະພັນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 10 ເມສາ 1997 ບວມເລ່ົາ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງແກ້ວ ຊາວນາ ນ. ລັດສະໝີ ຊາວນາ 6 7 8 6 27

546 ທ. ເຈມຊັນນິກ ພົນທະລັງສີ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 19 ທັນວາ 1997 ທາດຫຼວງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ທ. ຈັນທາ ພະນັກງານ ນ. ບຸນມີ(ຕ) ຊາວນາ 5 5 8 6 24

547 ທ. ເຈືອຍ ຈັນພະເພັງ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 04 ເມສາ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຜືອກ ຊາວນາ ນ. ຮັກ ຊາວນາ 7 6 8 5 26

548 ນ. ສາ ສີນາດາ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 17 ກຸມພາ 1998 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ດາ ຊາວນາ ນ. ວັນນາ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

549 ນ. ແສງຄຳ ບິນພະເຂດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 15 ພະຈິກ 1996 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບິນ ຊາວນາ ນ. ເຂວດ ຊາວນາ 6 7 8 5 26

550 ທ. ສີທົນ ກິດຕິຄອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 02 ກຸມພາ 1996 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເມືອງ ຊາວນາ ນ. ຍາ ຊາວນາ 6 6 8 5 25



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

551 ທ. ສົມພົງ ວິນທະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 04 ມັງກອນ 1997 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງວຽງ ຊາວນາ ນ. ຫອມ(ຕ) ຊາວນາ 7 6 5 5 23

552 ທ. ສອນ ໄຊຍະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 22 ກໍລະກົດ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ຜູ ຊາວນາ ນ. ມອນ ຊາວນາ 7 5 5 7 24

553 ທ. ສັງຄີ ໄຊຍະລາດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ມີນາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງດີ ຊາວນາ ນ. ໃບ ຊາວນາ 7 6 7 5 25

554 ທ. ສົງຄາມ ຈິດຕະພົນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 23 ພຶດສະພາ 1998 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງແສງ ຊາວນາ ນ. ສອຍ ຊາວນາ 5 5 6 6 22

555 ທ. ສົມພະມິດ ເພັດພູທອງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ຕຸລາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງໂພ ຊາວນາ ນ. ບານ ຊາວນາ 7 4 7 5 23

556 ທ. ແສງອາລຸນ ໄຊເລີນດີ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 08 ມັງກອນ 1997 ພູຮອງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຈີນ ຊາວສວນ ນ. ດີ ຊາວສວນ 8 4 5 5 22

557 ທ. ສົມສັກ ໄຊມະນີ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 21 ກຸມພາ 1995 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຫາ ຊາວນາ ນ. ຈັນເພັງ ຊາວນາ 5 4 5 6 20

558 ນ. ແສງຄຳ ເທືອຍພັນໄຊ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 25 ທັນວາ 1997 ນ້ໍາມຸ້ຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງພັນ ຊາວນາ ນ. ບົວພາ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

559 ທ. ສົມສະນິດ ຈະເລີນຜົນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ມັງກອນ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມບັດ ຊາວນາ ນ. ວັນ ຊາວນາ 7 5 6 5 23

560 ນ. ເສືອມ ນາມສຸເຄັດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 10 ພຶດສະພາ 1996 ພູຮອງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຄັດ ຊາວນາ ນ. ຄີມ ຊາວນາ 6 4 7 6 23

561 ທ. ສີພັນລີ ເຈີຕາລີ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 10 ຕຸລາ 1996 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊ້ັງລີ ຊາວໄຮ່ ນ. ມິ ຊາວໄຮ່ 7 5 5 6 23

562 ທ. ສົມໃຈ 0 ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 13 ມີນາ 1999 ຖ່ິນແກ້ວ(ເບີ7) ຊຽງເງີນ ຫຼວງພະບາງ ທ. ກອງຄຳ ພະນັກງານ ນ. ໄພສອນ ພະນັກງານ 8 6 7 5 26

563 ທ. ສົມຍົງ ອຸດົມສຸກ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 02 ຕຸລາ 1995 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນນອມ ຊາວນາ ນ. ແພບ ຊາວນາ 5 4 6 4 19

564 ນ. ສຽນ ນະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 09 ກັນຍາ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕຶຍ(ຕ) ຊາວສວນ ນ. ກຶມ ຊາວສວນ 6 5 6 5 22

565 ນ. ໄຊນ້ອຍ ສີປະເສີດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 10 ສິງຫາ 1998 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງພອນ ຊາວນາ ນ. ຊາ ຊາວນາ 6 7 7 5 25

566 ນ. ຊະ ຢາ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 20 ຕຸລາ 1995 ລ້ອງອີນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ນໍຊົວ ຊາວໄຮ່ ນ. ເລ່ຍ ຊາວໄຮ່ 6 3 6 5 20

567 ທ. ເຊັນ ອິີນທະສູນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ສິງຫາ 1992 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບ່ຶນ ຊາວນາ ນ. ສວນ ຊາວນາ 5 5 8 5 23

568 ນ. ເຍີມ ສາຍຍະຄຳ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ພຶດສະພາ 1995 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ນັດ ຊາວນາ ນ. ປ້ອງ(ຕ) ຊາວນາ 5 3 7 4 19

569 ນ. ໂຍດ ບົວທະຈິດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 16 ພຶດສະພາ 1995 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄນ ຊາວນາ ນ. ກົມ ຊາວນາ 7 6 6 5 24

570 ນ. ຍິງ ອິນທະຄອນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 08 ສິງຫາ 1995 ກ້ອງເໝືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈັນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຍີ ຊາວໄຮ່ 7 6 6 5 24

571 ທ. ເຍຍລີ ກາເຕັງລີ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 05 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ໍາຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຮືເຢ ຊາວໄຮ່ ນ. ຢາລີ ຊາວໄຮ່ 7 6 7 7 27

572 ນ. ຍອມ ສາຍຍະຄຳ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 08 ຕຸລາ 1998 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳ ນັດ ຊາວນາ ນ. ປ້ອງ(ຕ) ຊາວນາ 6 7 6 4 23

573 ນ. ຍົງ ສຸລິສັກ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 01 ມີນາ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ວອນ ຊາວນາ ນ. ນາງ ຊາວນາ 6 7 6 4 23

574 ທ. ຍຶມ ໄຊຍະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 11 ມີນາ 1995 ພູຕູມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ວົງສີ ຊາວໄຮ່ ນ. ເກີບ ຊາວໄຮ່ 5 4 6 4 19

575 ທ. ດາວ ໄຊຍະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ທັນວາ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທັນ ຊາວນາ ນ. ນຸ່ຍ ຊາວນາ 7 6 6 5 24

576 ນ. ດອກຟ້າ ພົງສະຫວັນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ພຶດສະພາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຈ ຊາວນາ ນ. ຈັນ ຊາວນາ 7 7 7 6 27

577 ນ. ດວງໄຈ ວັນນະສິດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 03 ເມສາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງກັນ ຊາວນາ ນ. ຝ່ອນ ຊາວນາ 6 7 7 6 26

578 ທ. ດາວວຽງ ວາຕາຊົງ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 03 ທັນວາ 1997 ນ້ໍາຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈົງຮ້ົວຊົງ ຊາວໄຮ່ ນ. ໄມໃຈ ຊາວໄຮ່ 7 7 6 6 26

579 ນ. ເຖິງ ແສງພະຈັນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 12 ພະຈິກ 1993 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຈັນ ຊາວນາ ນ. ປຶ ຊາວນາ 7 5 7 4 23



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

580 ນ. ຖ້ວຍ ວຽງພອນສີ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ຕຸລາ 1996 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພອນສີ ຊາວນາ ນ. ສິກ ຊາວນາ 6 6 7 6 25

581 ນ. ທອງໄບ ເພັດຈະເລີນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 18 ມີນາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຫົຼາ ຊາວນາ ນ. ຈັນຫອມ ຊາວນາ 6 6 7 6 25

582 ທ. ທອງລອນ ວອງສາລີ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 03 ກຸມພາ 1998 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງວອນ ຊາວນາ ນ. ເດືອນ ຊາວນາ 8 8 7 7 30

583 ທ. ໂນ ພອນທະສິດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 16 ມິຖຸນາ 1999 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອາລຸນ ຊ່າງໄມ້ ນ. ສົມຄິດ ຊາວນາ 7 8 8 6 29

584 ທ. ນ່ວຍ ອ່ອນພະຈັນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 13 ພຶດສະພາ 1995 ຫົວນ້ໍາມ້າວ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທ້ອງໄຊ ຊາວນາ ນ. ມາກ ຊາວນາ 7 8 7 5 27

585 ທ. ນ້ອຍ ທາດທະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ຕຸລາ 1995 ນາໂຄງ2 ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນເພັງ ຊາວນາ ນ. ອຳພອນ ຊາວນາ 5 4 6 5 20

586 ທ. ບົວຄຳ ກິດຕະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 01 ມັງກອນ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຕາ ຊາວນາ ນ. ທອງ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

587 ນ. ບົວທອງ ແກ້ວອຸທິບ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 08 ກໍລະກົດ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈິກ ຊາວນາ ນ. ຕຸ້ຍ ຊາວນາ 5 6 7 5 23

588 ນ. ບົວສອນ ສີຍີວາ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 15 ພຶດສະພາ 1996 ດອນທາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີຍີວາ ຊາວນາ ນ. ເບົາ ຊາວນາ 7 4 5 6 22

589 ນ. ບົວເງີນ ຊົວນູຊົງ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 04 ພະຈິກ 1996 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ດາຊົວນູຊົງ ຊາວນາ ນ. ມໍຊົວນູຊົງ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

590 ທ. ບຸນເຄີດ ທອງວິເທບ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 22 ພະຈິກ 1995 ໃໝ່ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊ້າງທອງ ຊາວໄຮ່ ນ. ເທບ(ຕ) ຊາວໄຮ່ 5 6 7 5 23

591 ທ. ບຸນເຍິງ ຄິມຄຳທະຢູນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 15 ມິຖຸນາ 1996 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຍັງ ຊາວນາ ນ. ຊີບ ຊາວນາ 6 6 8 5 25

592 ທ. ບຸນທຶນ ອຸຍະໄຊ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 21 ຕຸລາ 1996 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງເພັດ ຊາວນາ ນ. ໂຍມ ຊາວນາ 5 5 8 5 23

593 ທ. ບຸນມີ ໄຊຍະລາດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ຕຸລາ 1998 ພູຄຳ ແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ອຸດົມ ຊາວນາ ນ. ໝອມ ຊາວນາ 5 5 7 4 21

594 ທ. ໂບ ເຊີນວົງຫ້າມ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ກໍລະກົດ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊີນບັດ ຊາວນາ ນ. ຄຳ ຊາວນາ 5 5 8 4 22

595 ທ. ບາວ ເກີດຈະເນີນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 12 ພຶດສະພາ 1995 ດູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ນຸນ ຊາວນາ ນ. ຂຽນ ຊາວນາ 6 5 6 5 22

596 ທ. ບຸນຄ້ໍາ ອຸດົມສຸກ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 08 ພຶດສະພາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພູ ຊາວນາ ນ. ດີ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

597 ທ. ໂປະ ໄຊຍະນະຄອນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 28 ສິງຫາ 1993 ດູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຽງ ຊາວນາ ນ. ຖີມ(ຕ) ຊາວນາ 6 6 5 5 22

598 ທ. ປາ 0 ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 01 ກຸມພາ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີຈັນ ຊາວນາ ນ. ແທ່ນ ຊາວນາ 6 4 5 5 20

599 ທ. ໂປ ພົມມະລັດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 29 ມີນາ 1999 ສີມຸງຄຸນ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ທ. ບຸນສູງ ພະນັກງານ ນ. ນາງ ຄ້າຂາຍ 7 3 8 4 22

600 ທ. ປໍ ຫວາ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 08 ມັງກອນ 1997 ນ້ໍາຄະ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໃຈຊົງ ຊາວນາ ນ. (ຕ) ຊາວນາ 7 5 6 4 22

601 ນ. ແປ້ມ ສຸດຕິວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ສິງຫາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງນານ ຊາວນາ ນ. ບົວລາ ຊາວນາ 7 5 6 4 22

602 ທ. ແຜນທອງ ທອງຂັນແກ້ວ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 18 ພະຈິກ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຳແວນ ແລ່ນລົດ ນ. ສົມຫັວງ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

603 ທ. ເພິງ ໄຊຊາຍຍາລາດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 01 ກຸມພາ 1997 ນ້ໍາມຸ້ຍ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ.ລອດ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ສາຍ ຊາວນາ 7 4 8 4 23

604 ທ. ພອນສະຫວັນ ສຸລິສູກ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ກໍລະກົດ 1995 ນ້ໍາລານນ້ອຍ ບູນໃຕ້ ຜ້ົງສາລີ ທ. ທິດແພງ ຊາວນາ ນ. ສີ ຊາວນາ 7 5 8 5 25

605 ທ. ພູທອນ ໄຊຍະລາດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 15 ກັນຍາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕຸ້ຍ ພະນັກງານ ນ. ຄຳ ຊາວນາ 5 4 8 5 22

606 ນ. ແພງໄຊ ພອນມີໄຊ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 12 ມັງກອນ 1997 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ມີໄຊ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ແຂວງ ຊາວນາ 8 5 6 4 23

607 ນ. ເພັດສະລາ ອິນພະຈັນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 09 ຕຸລາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມ້ຄຳ ຜຸຍ ຊາວນາ ນ. ໝອມ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

608 ທ. ພອນສະຫວັນ ແສງຄຳ ຜຸຍ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1996 ໂພນຊ້າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພຸຍ ຊາວນາ ນ. ສົນ ຊາວນາ 7 5 8 5 25



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

609 ນ. ພອນທິບ ເພັງສະກຸນທອງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 18 ທັນວາ 1999 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຈັນ ຄ້າຂາຍ ນ. ພອນແກ້ວ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

610 ນ. ພອນສະຫວັນ ວິໄລຈິດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 26 ກໍລະກົດ 1998 ປາກມອງ ນ້ໍາບາກ ຫຼວງພະບາງ ທ. ຈັນ ຊາວນາ ນ. ຊອງ ຊາວນາ 7 4 6 6 23

611 ທ. ພອນໄຊ ຄຳທະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ພູນ້ອຍ 14 ມິຖຸນາ 1997 ນ້ໍາລານ ບູນໃຕ້ ຜ້ົງສາລີ ທ. ຄຳ ເຜ່ົາ ຊາວນາ ນ. ວິໄລ ຊາວນາ 6 3 8 7 24

612 ທ. ພອນຈິດ ຄົງພອມສຸກ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 10 ກໍລະກົດ 1997 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຄົງ ຊາວນາ ນ. ຈັບ ຊາວນາ 8 4 6 6 24

613 ທ. ພອນ ມະນີວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ມີນາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ກອງ ຊາວນາ ນ. ດາ ຊາວນາ 7 4 7 7 25

614 ທ. ພາຍ ໄຊຍະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ມິຖຸນາ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ແໜງ ຊາວນາ ນ. ຊູ ຊາວນາ 6 5 7 7 25

615 ນ. ພອຍ ເທິກສີພິມ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 04 ພຶດສະພາ 1995 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເທິກ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ແທບ ຊາວນາ 5 4 5 5 19

616 ທ. ພອນແກ້ວ ສັນມະລາ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 10 ມິຖຸນາ 1996 ລ້ອງຄູ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສັນ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ເບົາ ຊາວນາ 5 7 7 6 25

617 ທ. ພິດ ຈິດສະໜາ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 08 ຕຸລາ 1996 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງສອງ ຊາວນາ ນ. ນຳ ຊາວນາ 7 7 7 7 28

618 ນ. ພູຄຳ ສິດທິພົນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 18 ສິງຫາ 1998 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສີໄທ ຊາວນາ ນ. ວັນດີ(ຕ) ຊາວນາ 7 8 7 6 28

619 ນ. ເພືອຍ ໄຊຍະສອນ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 11 ຕຸລາ 1997 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄຊຄຳ ຊາວນາ ນ. ຈວມ ຊາວນາ 8 4 4 7 23

620 ນ. ຟອງສະມຸດ ທຳ ມະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 27 ຕຸລາ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕົວ ຊາວນາ ນ. ປ້ອມ ຊາວນາ 8 7 7 7 29

621 ທ. ລິດ ກິດຕະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ສິງຫາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງພອນ ຊາວນາ ນ. ຂືມ ຊາວນາ 8 5 7 5 25

622 ນ. ລັດສະໝີ ສຸພາພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ຕຸລາ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຕາ ຊາວນາ ນ. ບູນໜັກ(ຕ) ຊາວນາ 7 7 8 7 29

623 ທ. ລວງ ວິໄລສຸກ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ກໍລະກົດ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກ ຊາວນາ ນ. ແຍມ ຊາວນາ 6 7 8 6 27

624 ທ. ລອນ ຄຸນປະເສີດ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 05 ມິຖຸນາ 1996 ອຸດົມ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສະເຫີຼມ ຊາວນາ ນ. ສູມ ຊາວນາ 0 0 0 0 0

625 ນ. ວອງ ມະນີວັນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ກັນຍາ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງລຽງ ຊາວນາ ນ. ກອງ ຊາວນາ 8 6 8 6 28

626 ທ. ວາຈາລີ 0 ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 14 ພຶດສະພາ 1996 ພຽງຫຍ້າ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈຸລູລີ ຊາວນາ ນ. ນາລີ ຊາວນາ 7 4 6 6 23

627 ທ. ວົງໄຊ ວ່າເຊຍຟົງ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 20 ທັນວາ 1995 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊຍຟົງ ຊາວນາ ນ. ປໍມີ ຊາວນາ 7 6 6 6 25

628 ນ. ຫົງທອງ ຈິດສະໜາ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 28 ທັນວາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງສອງ ຊາວນາ ນ. ນຳ ຊາວນາ 7 6 7 7 27

629 ທ. ຫຸ່ມພັນ ພອນໄຊແກ້ວ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 07 ທັນວາ 1997 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພອນໄຊ ຊາວນາ ນ. ຮັກ ຊາວນາ 8 5 7 5 25

630 ທ. ອ່ອນ ພົມມະນີ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 06 ພະຈິກ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທາ ຊາວນາ ນ. ອວນ ຊາວນາ 6 5 8 5 24

631 ນ. ອຳພອນ ມະນີຈິດ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 05 ສິງຫາ 1996 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈານອ້ອຍ ຊາວນາ ນ. ອວນ ຊາວນາ 0 0 0 0 0

632 ນ. ອຸນເຮືອນ ຈິດຕະວົງສາ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 07 ມິຖຸນາ 1997 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທິດວຽນ ຊາວນາ ນ. ປືງ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

633 ນ. ອໍລະສິດ ອຸດົມສຸກ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 01 ກໍລະກົດ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈິດ ຊາວນາ ນ. ນຳ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

634 ທ. ອອຍ ພົມມະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 03 ເມສາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງທັນ ຊາວນາ ນ. ນ້ອຍ ຊາວນາ 7 5 8 7 27

635 ນ. ເອີຍ ເພິງພະກິງ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 08 ເມສາ 1996 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ທ້າວ ຊາວນາ ນ. ແຍມ ຊາວນາ 7 3 7 5 22

636 ນ. ເອືອຍ ໄຊຍະເນີມ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 08 ກັນຍາ 1997 ນ້ໍາຍອນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເນີມ ຊາວນາ ນ. ຍວນ ຊາວນາ 8 5 7 5 25

637 ທ. ຮັງ ລໍປັນຍາ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 12 ທັນວາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄຶດ(ຕ) ຊາວນາ ນ. ດີບ ຊາວນາ 8 5 7 5 25



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ
ນາມສະກຸນ ໂຮງຮຽນ

ຊົນ
ເຜົ່

າ

ວ.ດ.ປ ເກີດ ສະຖານທ່ີເກີດ ຄະແນນສອບເສັງ

ເບີ
ໂຕ

ະ

ເພດ ຊ່ື ອາຊີບຊ່ືພ່ໍ ອາຊີບ ຊ່ືແມ່

638 ທ. ເຮີມໄຊ ສົມສະເໜີມ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 20 ກໍລະກົດ 1994 ນ້ໍາພັກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເສຶອນ ຊາວນາ ນ. ເຂີຍ(ຕ) 0 7 5 6 5 23

639 ນ. ໜ້ານ້ອຍ ເງີນມະນີ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 01 ມັງກອນ 1998 ນາວາງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຈັນ ຊາວນາ ນ. ລ້ອມ ຊາວນາ 8 5 6 6 25

640 ທ. ໝອນ ເພັດຈະເລີນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 10 ມີນາ 1991 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊອນ ຊາວນາ ນ. ເຊົາ(ຕ) 0 8 5 5 6 24

641 ນ. ໝອນ ພູບຜາພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 26 ພະຈິກ 1996 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈານວົງ ຊາວນາ ນ. ລອຍ ຊາວນາ 8 7 8 7 30

642 ທ. ຫົຼງລີ ຈົງວ໋າ ມສ ດອນເມືອງ ມ້ົງຂາວ 05 ກັນຍາ 1996 ດອນເມືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ເບຍຕູ້ລີ ຊາວນາ ນ. ໄມຈະ ຊາວນາ 7 6 5 6 24

643 ທ. ເຫຼ ຕິດຕະພອນ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 19 ທັນວາ 1997 ໂພນສະຫວ່າງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ອຸດອນ ຊາວນາ ນ. ວອນ ຊາວນາ 4 6 6 5 21

644 ທ. ເຫວີຍ ວົງຄຳແພງ ມສ ດອນເມືອງ ລາວພວນ 09 ມັງກອນ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຄານ ຊາວນາ ນ. ຍັງ ຊາວນາ 8 5 8 5 26

645 ທ. ແຫວນ ບຸນອ່ີນທະວົງ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 04 ພຶດສະພາ 1997 ສີບຸນເຮືອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສອນ ຊາວນາ ນ. ລອດ ຊາວນາ 7 6 5 5 23

646 ທ. ເຫຍີມ ພອນສູນີ ມສ ດອນເມືອງ ກຶມມຸຣອກ 30 ສິງຫາ 1994 ນ້ໍາພັກ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພາງ ຊາວໄຮ່ ນ. ໂນນ ຊາວໄຮ່ 5 7 6 6 24



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
ວ/ດ
 ພ/ລ

ປ/ສ ຊ/ວ ລວມ

001 ທ. ຄໍາສອຍ ລ້າງມີໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 14 ຕຸລາ 1995 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນສູງ ຊາວສວນ ນ. ເສືອມ ຊາວສວນ 5 4 5 5 19

002 ທ. ຄອນຄໍາ ເຮີຈູຊຶຈິ ມສ ປາກແບງ ມ້ົງ 19 ມີນາ 1999 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວິໄລເຮີ ພະນັກງານ ນ. ຈັນສະໝອນ ຄ້າຂາຍ 5 5 5 6 21

003 ທ. ຄໍາປານ ສົມປະສົງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ມັງກອນ 1998 ດອນສະອາດ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ຊາບ ຊາວສວນ ນ. ຫີມ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

004 ນ. ເຄືອວັນ ປັນຍາທອງ ມສ ປາກແບງ ລ້ື 09 ກຸມພາ 1998 ດອນເຝືອງ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ທ. ຄອງ ຄ້າຂາຍ ນ. ທອງ ຄ້າຂາຍ 7 5 7 5 24

005 ນ. ຄີມ ພວນປະເສີດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 22 ສິງຫາ 1994 ລ້ອງແຊນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນລຽນ ຊາວສວນ ນ. ພິນ ຊາວສວນ 6 5 6 6 23

006 ທ. ຄໍາຊາຍ ປັນຍາເຮືອງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 20 ທັນວາ 1994 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ສົມລິດ(ຕ) 0 ນ. ສູມ ຊາວສວນ 5 5 5 6 21

007 ທ. ຄໍາເງິນ ພວງບຸບຜາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1995 ພູສູງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ນູນ(ຕ) 0 ນ. ພອຍ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

008 ທ. ຄໍາພຽນ ແກ້ວວັນຄໍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ມັງກອນ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາແພງ ຊາວສວນ ນ. ເຄືອຍ ຊາວສວນ 4 4 7 6 21

009 ນ. ເງິນ ໂລວົງຄອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 03 ກັນຍາ 1994 ຈອມຊາງນ້ໍາເຢັນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຫຸມເພັດ ຊາວໄຮ່ ນ. ດອນ ຊາວໄຮ່ 4 4 6 6 20

010 ນ. ຈັນແກ້ວ ວິລະສີ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ກັນຍາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຊາຍ ຊາວນາ ນ. ເນນ ຊາວນາ 7 7 8 8 30

011 ນ. ຈັນສຸດາ ສາລິກາທອງ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 22 ຕຸລາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ອ່ອນຕາ ພະນັກງານ ນ. ສີສະໝອນ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

012 ທ. ສອນໄຊ ຈັນທາວອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 26 ສິງຫາ 1995 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນທາ ຊາວສວນ ນ. ຈັນຄໍາ ຊາວສວນ 7 7 8 7 29

013 ນ. ສຸນິຕ໋າ ສີສໍາລານ ມສ ປາກແບງ ລ້ື 10 ພຶດສະພາ 1997 ໂພນສະຫວາດ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸລິຍາ(ຕ) 0 ນ. ຫຸ້ມພອນ ຊາວສວນ 5 6 6 5 22

014 ທ. ສົມສະໝອນ ແກ່ນທະວົງ ມສ ປາກແບງ ລ້ື 08 ພະຈິກ 1998 ນ້ໍາພວນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ຮັກ ຊາວສວນ ນ. ກອງແສງ ຊາວສວນ 6 6 7 5 24

015 ທ. ສຸກ ສີສຸເທບ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ກຸມພາ 1995 ຫ້ວຍກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຢັນ ຊາວໄຮ ນ. ທືມ ຊາວໄຮ່ 4 6 7 6 23

016 ນ. ສາຄອນ ມະນີ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 08 ມີນາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຮຸ່ງ ຄ້າຂາຍ ນ. ຈໍາປາ ຄ້າຂາຍ 5 5 8 6 24

017 ນ. ສາ ບຸນໄຕໄຊຍະລາດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 13 ມິຖຸນາ 1994 ລ້ອງອິນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນໄຕ(ຕ) 0 ນ. ສອງ(ຕ) 0 4 4 6 5 19

018 ນ. ແສງເດືອນ ໄຊປານນີ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ກັນຍາ 1994 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາປານ(ຕ) 0 ນ. ສູນ ປະຊາຊົນ 5 5 6 6 22

019 ທ. ສັງຄານ ໄຊຍະສິດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ສິງຫາ 1996 ມົກຈົງໃຫຍ່ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງ ຊາວໄຮ່ ນ. ຍືມ ຊາວໄຮ່ 4 4 6 5 19

020 ນ. ສີມອນ ຈັນສະຫວັດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 11 ພຶດສະພາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ທິດເພັງ ຄ້າຂາຍ ນ. ມະນີວັນ ຄ້າຂາຍ 5 5 6 6 22

021 ນ. ສອນທິບ ຫົງພະຈິດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 13 ພຶດສະພາ 1999 ປາກເງີຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາຫວັນ ພະນັກງານ ນ. ອ່ອນແກ້ວ ປະຊາຊົນ 7 7 8 6 28

022 ທ. ສອນເພັດ ຄຸນທະວົງ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 09 ພະຈິກ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາພັນ ຊາວສວນ ນ. ມອນມະນີ ຄ້າຂາຍ 6 6 8 5 25

023 ທ. ສີວັນ ສາແສງຫ້ຼາ ມສ ປາກແບງ ລ້ື 02 ເມສາ 1994 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄມເຫ່ົຼາ ຊາວນາ ນ. ສຸກ ຊາວນາ 4 5 6 5 20

024 ທ. ແສງແກ້ວ ຮົງຈະເລີນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 05 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສາຍ ຊາວສວນ ນ. ຈັນເພັງ ຊາວສວນ 4 4 6 6 20

025 ທ. ສິງຄໍາ ໂຄງອຸທອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 08 ທັນວາ 1994 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນທອນ ຊາວສວນ ນ. ວັນຄໍາ (ຕ) ຊາວສວນ 5 5 6 6 22

026 ທ. ສຸລິງ ດາລາເພັດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 09 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ຫຸມແພງ ພະນັກງານ ນ. ຈັນທີປັນ ພະນັກງານ 5 6 8 6 25

027 ທ. ສົມຊາຍ ດວງຄໍາໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 15 ກັນຍາ 1995 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງ ຊາວສວນ ນ. ເຍືອນ ຊາວສວນ 4 4 6 5 19

028 ທ. ສຸວັນ ຈິດຕະເບືອ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ຕຸລາ 1996 ດອນສະອາດ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສູ ຊາວສວນ ນ. ນວດ ຊາວສວນ 4 5 7 6 22

029 ທ. ສົມຊິດ ວົງວິຈິດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 15 ກໍລະກົດ 1997 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ສົມໃຈ ຊາວນາ ນ. ບົວລອຍ ຊາວນາ 4 5 6 6 21

030 ນ. ສວນ ສາຄອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 07 ກໍລະກົດ 1996 ມົກລອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນເກືອນ ຊາວນາ ນ. ຄັບ ຊາວນາ 4 5 5 5 19
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031 ນ. ສອນແກ້ວ ພູພະໄລຂາຍ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 13 ທັນວາ 1996 ຫ້ວຍກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ເສີມແຫນ ພະນັກງານ ນ. ສຶກ ຊາວສວນ 3 5 8 3 19

032 ນ. ແສງດາວ ສິນທະໝອມ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ເມສາ 1996 ມົກພາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາສານ ຊາວສວນ ນ. ຄືນ ຊາວສວນ 4 4 4 4 16

033 ນ. ສັນ ຈະເລີນໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 20 ພະຈິກ 1995 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເອີມ ຊາວໄຮ່ ນ. ເນີຍ ຊາວໄຮ່ 4 4 7 3 18

034 ນ. ສີດາວພອນ ຄຸນແພງຄໍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 08 ພະຈິກ 1995 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນສອນ ຊາວນາ ນ. ແສມ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

035 ນ. ສົມພານ ສົມບັດບຸນເຮືອງ ມສ ປາກແບງ ປຣູ 10 ພຶດສະພາ 1995 ລໍາບຽດ ຊົນບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທ. ສີມຸ໋ຍ ພະນັກງານ ນ. ວັນດີ ປະຊາຊົນ 3 5 7 5 20

036 ນ. ເຊືອມໄຊ ວິໄລສອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 12 ກັນຍາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ແສງສະຫວັນ ພະນັກງານ ນ. ເບືອຍ ຊາວສວນ 3 5 8 4 20

037 ທ. ຊືນ ພອນອຸດົມ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1995 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ລິພອນ(ຕ) 0 ນ. ແສງ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

038 ທ. ເຍຍ ຢ່າງ ມສ ປາກແບງ ມ້ົງ 27 ກັນຍາ 1994 ຫົວນ້ໍາປາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊົງມັງຢາງ ປະຊາຊົນ ນ. ເຍັງວາງ ປະຊາຊົນ 4 5 7 5 21

039 ນ. ເດືອນ ເທບສະພອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 14 ເມສາ 1995 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄູຍ ຄ້າຂາຍ ນ. ຈູນ ປະຊາຊົນ 5 5 6 3 19

040 ນ. ດອງມະນີ ໄຊຍະຮີມ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 09 ສິງຫາ 1994 ພູຫຸງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເຊ່ິງ ຊາວໄຮ່ ນ. ຮຽນ ຊາວໄຮ່ 4 4 6 6 20

041 ທ. ຕ໋ອງ ມະນີ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 01 ມັງກອນ 1997 ດານ ຫ້ວຍຊາຍ ບ່ໍແກ້ວ ທ. ຄໍາປານ ພະນັກງານ ນ. ສຸລິຈັນ ປະຊາຊົນ 4 5 5 6 20

042 ທ. ຕືມ ໄຊຍະເລືອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 07 ກໍລະກົດ 1997 ຈອມແລງນ້ອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເທດ ຊາວສວນ ນ. ເສືອບ ຊາວສວນ 5 6 8 5 24

043 ທ. ຕ໋ອມ ອໍາພອນດາລາ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 08 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມລິດ ພະນັກງານ ນ. ບົວລົມ ປະຊາຊົນ 5 5 7 6 23

044 ນ. ຕຸ້ຍ ຈະເລີນສອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ພຶດສະພາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວິສອນ ຊາວສວນ ນ. ເພ້ືອຍ ຊາວສວນ 7 7 7 7 28

045 ນ. ຕືມ ຄືນໄຊຍະພິງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 15 ສິງຫາ 1996 ຈອມຊາງນ້ໍາເຢັນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງໄຊ ຊາວໄຮ່ ນ. ຮຽມ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 6 23

046 ນ. ຕຸກນາລີ ແກ້ວເມືອງເໝືອ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 09 ກໍລະກົດ 1997 ດອນປີງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພອນຄໍາ ຊາວສວນ ນ. ອໍາແພງ ຊາວສວນ 6 5 7 5 23

047 ນ. ຕັນ ວັນຄໍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 25 ກໍລະກົດ 1996 ຫ້ວຍແຊງຄໍາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັກ ຊາວໄຮ່ ນ. ເຄິງ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

048 ນ. ຖິນ ອິນຍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 06 ມີນາ 1994 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຍາວ ຊາວສວນ ນ. ເຮິງ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

049 ທ. ທອນ ໄຊຍະພອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ກັນຍາ 1995 ນາທອງ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ ທ. ພອນ ຊາວສວນ ນ. ແກ້ວ ຊາວສວນ 5 5 6 6 22

050 ທ. ທຽນ ພົງສຸລີນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ເມສາ 1996 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຄົງ ຊາວນາ ນ. ບົວແກ້ວ ຊາວນາ 6 5 7 5 23

051 ທ. ທິບພະວົງ ພວງບຸບຜາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 16 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ພຶງ ພະນັກງານ ນ. ເພັງ ຄ້າຂາຍ 6 5 8 6 25

052 ນ. ນ້ໍາທີບ ສິດທິເດດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 31 ສິງຫາ 1995 ໂພນສະຫວ່າງ ຫຼວງນ້ໍາທາ ຫຼວງນ້ໍາທາ ທ. ໄລ ນາຍຊ່າງ ນ. ພັນ ຄ້າຂາຍ 7 5 8 5 25

053 ນ. ນ້ໍາທີບ ອິນດາວົງ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 29 ກັນຍາ 1998 ມອນໃຕ້ ໄຊ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈໍາທີ ພະນັກງານ ນ. ນ້ອຍ ຄ້າຂາຍ 6 6 8 5 25

054 ນ. ນິງນ໋ອງ ສີດາວເພັດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 28 ພະຈິກ 1997 ວຽງຄໍາ ຫຼາ ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາອ້ວນ(ຕ) 0 ນ. ຫ້ຼາ ຊາວນາ 4 5 6 6 21

055 ທ. ນຽນ ເລີຍສີດາວອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 07 ມັງກອນ 1997 ຄໍາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຍອມ ຊາວນາ ນ. ເງັນ ຊາວນາ 7 7 9 7 30

056 ທ. ນັດ ເຜ່ົາສຸພັນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 03 ທັນວາ 1996 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງວັນ ຊາວນາ ນ. ແສງສະຫວັນ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

057 ນ. ນ້ອຍ ໄຊຍະລັດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 28 ມັງກອນ 1998 ຫ້ວຍຕານ ຈອມເພັດ ຫຼວງພະບາງ ທ. ພັດ ຊາວສວນ ນ. ບິນ ຊາວສວນ 5 6 6 6 23

058 ທ. ບຸນແຄງ ໄຊຍະສຶດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1998 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ (ຕ) 0 ນ. ຫົຼງ ປະຊາຊົນ 7 7 6 5 25

059 ທ. ບຸນຊູ ອຸໄລທອນ ມສ ປາກແບງ ລ້ື 21 ພະຈິກ 1996 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງເຊີຍ ຊາວນາ ນ. ຂຽວ ຊາວນາ 5 6 6 5 22

060 ນ. ບົວແກ້ວ ເທສະພອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ມິຖຸນາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ແອ ນາາຍຊ່າງ ນ. ວຽງ ຄ້າຂາຍ 5 5 5 5 20

061 ທ. ບຸນນາມ ພັດປະເສີດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 26 ມິຖຸນາ 1995 ມົກສະຕອງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ທອງພັດ ຊາວສວນ ນ. ເບີຍ ຊາວສວນ 5 6 5 5 21



ວັນທ່ີ ເດືອນ ປີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ຄ/ສ
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062 ນ. ປວນ ແກ້ວປະເສີດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ພຶດສະພາ 1995 ລ້ອງແຊນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມຈັນ ຊາວສວນ ນ. ແກ້ວ ຊາວສວນ 5 5 6 5 21

063 ນ. ປື ເຊິງສະວັນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ພຶດສະພາ 1996 ຄໍາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຈັນພອນ ຊາວສວນ ນ. ສູນ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

064 ນ. ເພິນ ບົວພາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 09 ຕຸລາ 1997 ລ້ອງແຊນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາແພງ ປະຊາຊົນ ນ.ຄູນ ປະຊາຊົນ 4 4 7 5 20

065 ນ. ເພ່ຶອ ພອນມະນີແກ້ວ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 04 ຕຸລາ 1995 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ໄວສອນ ຊາວນາ ນ. ດວງເພັດ ຊາວນາ 5 6 6 5 22

066 ນ. ພີມໃຈ ລວງອຸດອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 25 ທັນວາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ວຽງໄຊ(ຕ) 0 ນ. ໄວ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

067 ນ. ພອນທິບ ທໍາຍະວົງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 03 ພະຈິກ 1995 ມົກຈົງໃຫຍ່ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມມະນີ ຄ້າຂາຍ ນ. ຍວມ ປະຊາຊົນ 5 7 7 6 25

068 ນ. ພິນແກ້ວ ແກ້ວວັນຄໍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ກັນຍາ 1994 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ແພງ ຊາວສວນ ນ. ເຄືອຍ ຊາວສວນ 5 5 7 5 22

069 ນ. ພີມມະລາ ມະນີແສງກວນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 08 ກັນຍາ 1996 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄືມ ຊາວສວນ ນ. ເຍືອຍ ຊາວສວນ 5 6 7 6 24

070 ນ. ໄພມາລີ ພົມວິທານ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 10 ພະຈິກ 1996 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສືຍ ຊາວສວນ ນ. ເຍືອມ ຊາວສວນ 6 6 5 3 20

071 ທ. ພົນວິໄລ ແກ້ວພິວາວັນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 06 ພຶດສະພາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາປົນ ພະນັກງານ ນ. ແສງທິບ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

072 ທ. ພຸດທະລັດ ສຸລິຍະວົງ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 04 ພຶດສະພາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງສີ ຊາວສວນ ນ. ຈັນແພງ ຊາວສວນ 5 5 6 5 21

073 ທ. ພອນສັກ ໂຄງອຸທອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ພະຈິກ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນທອນ ຊາວສວນ ນ. ວັນຄໍາ(ຕ) 0 4 5 5 5 19

074 ນ. ພຸດມີນາ ດວງວິໄລ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 20 ມີນາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ແຫຼມທອງ ພະນັກງານ ນ. ຈັນມະລີ ປະຊາຊົນ 5 6 7 5 23

075 ນ. ພີມມະສອນ ວິນິຜົນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 14 ເມສາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຊຽງຍົງ ປະຊາຊົນ ນ. ວັນຄໍາ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

076 ທ. ພົງ ວິໄລ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 06 ທັນວາ 1997 ຫວ້ຍແຊງຄໍາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ທ່ອຍ ປະຊາຊົນ ນ. ເບຍ ປະຊາຊົນ 5 5 8 5 23

077 ທ. ເພັດ ທໍາຍະໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1995 ມົກຈົງນ້ອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ບຸນຮຽນ ຊາວໄຮ່ ນ. ສາ ຊາວໄຮ່ 4 4 6 5 19

078 ນ. ພອງ ແກ້ວໂພໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ສິງຫາ 1993 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ໂສງ ຊາວໄຮ່ ນ. ສຶບ ຊາວໄຮ່ 4 5 5 4 18

079 ນ. ມະນີວັນ ປ່ິນຄໍາ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 25 ພະຈິກ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນມະນີ ຄ້າຂາຍ ນ. ຂັນທະລີ ຄ້າຂາຍ 6 5 5 5 21

080 ທ. ລາໂດ ງານທະລາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ກັນຍາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພຍ ປະຊາຊົນ ນ. ເສີຍ ປະຊາຊົນ 5 5 7 5 22

081 ນ. ລິວັນ ທະນີໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 15 ທັນວາ 1997 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຕ່ໍ ຊາວນາ ນ. ແທບ ຊາວນາ 7 7 8 7 29

082 ທ. ລອງ ໄຊຍະສິດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 04 ມີນາ 1997 ມົກຈົງນ້ອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວົງຈັນ ພະນັກງານ ນ. ເສັງ ຊາວໄຮ່ 5 5 8 5 23

083 ທ. ລິນໂນ ພັນທຸອາມາດ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 14 ເມສາ 1998 ປາກເງີຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ຊຽງທີ ປະຊາຊົນ ນ. ເພັດສະໄໝ ປະຊາຊົນ 5 6 5 5 21

084 ນ. ລັດດາວັນ ນິລະພົນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 22 ກຸມພາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພີບ ຄ້າຂາຍ ນ. ຈັນສຸກ ພະນັກງານ 7 6 6 7 26

085 ນ. ໄລ ຄໍາພາທິບ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ສິງຫາ 1997 ມົກພາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ສີທາຄໍາ ພະນັກງານ ນ. ທວດ ຊາວສວນ 3 5 5 5 18

086 ທ. ເລືອບ ຕະກ໋ອກທະນີໄຊ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 29 ກັນຍາ 1995 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນເພັດ ຊາວນາ ນ. ຫ້ຼາ ຊາວນາ 5 5 5 5 20

087 ທ. ວິຈິດ ສຸວິໄລພອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 09 ມັງກອນ 1998 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ນວມ (ຕ) 0 ນ. ສິນ ຊາວນາ 5 5 7 5 22

088 ນ. ເວີນ ສຸດດາວົງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1994 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ງູນ (ຕ) 0 ນ. ທຽບ ຊາວໄຮ່ 4 4 6 5 19

089 ທ. ວິລາດ ສີມພາລີ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 13 ມີນາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸວັນ ປະຊາຊົນ ນ. ວົງເພັດ ປະຊາຊົນ 5 7 7 6 25

090 ທ. ວາດສະໜາ ຈັນທະເພັງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 27 ກັນຍາ 1997 ໄຊຊະນະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາເພັງ ຊາວນາ ນ. ເສນ ຊາວນາ 5 7 7 5 24

091 ທ. ວິໄລພັບ ສີສູນທອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ກັນຍາ 1997 ມົກຈົງນ້ອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາພັນ ພະນັກງານ ນ. ຫົວ ຊາວສວນ 5 5 5 5 20

092 ນ. ວາດສະໜາ ງານທະລາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 26 ສິງຫາ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວົງເພັດ(ຕ) 0 ນ. ແມ່ນ ຄ້າຂາຍ 5 5 8 5 23
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093 ທ. ວີ ແກ້ວປັນຍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 25 ພຶດສະພາ 1994 ມົກລອຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍານັດ ຊາວນາ ນ. ບວຍ ຊາວນາ 5 4 5 5 19

094 ນ. ແຫນ ເລີຍເສີມພອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ຕຸລາ 1994 ຄໍາ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ປຽນ ຊາວນາ ນ. ເຢ ຊາວນາ 4 4 6 5 19

095 ທ. ແຫຼມ ແວດວັນຄໍາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ທັນວາ 1995 ຫ້ວຍໂທມ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວັນສອນ ຊາວໄຮ່ ນ. ຄໍາ ຊາວໄຮ່ 5 5 7 5 22

096 ນ. ອານູ ທ່ິວມະນີສຶງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 08 ຕຸລາ 1998 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກສະຫວັນ ພະນັກງານ ນ. ວອນ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

097 ນ. ອານົງ ທ່ິວມະນີສຶງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 07 ພຶດສະພາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸກສະຫວັນ ພະນັກງານ ນ. ວອນ ຄ້າຂາຍ 6 6 8 6 26

098 ນ. ອານຸສອນ ພວງບຸບຜາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 02 ມີນາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ພຶງ ພະນັກງານ ນ. ເພັງ ຄ້າຂາຍ 5 6 6 5 22

099 ນ. ແອ່ນ ແກ້ວມະນີ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ພະຈິກ 1996 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ໂສງ ຊາວໄຮ່ ນ. ແສງເພັດ ຊາວໄຮ່ 5 5 6 5 21

100 ນ. ໄອຄໍາ ສອນມະນີ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 05 ສິງຫາ 1996 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເນືອຍ ຊາວໄຮ່ ນ. ແຫວນ ຊາວໄຮ່ 5 5 6 5 21

101 ທ. ອໍາຄາ ຈິດຕະພອນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 06 ກໍລະກົດ 1998 ປາກເງີຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ເພັດ ຄ້າຂາຍ ນ. ຊີມ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 5 26

102 ທ. ແອນ້ອຍ ພອນສະຫວັນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 01 ມັງກອນ 1997 ດອນສະອາດ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສອນ ຊາວສວນ ນ. ລ່ືມ ຊາວສວນ 5 3 7 6 21

103 ນ. ອອນຄໍາ ວົງວິຈິດ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 20 ເມສາ 1996 ດອນແຈ້ງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສົມໃຈ ຊາວນາ ນ. ບົວລອຍ ຊາວນາ 4 4 6 5 19

104 ທ. ອານົງສັກ ພອນຈະເລີນ ມສ ປາກແບງ ລາວລຸ່ມ 18 ຕຸລາ 1997 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຸລິເດດ ຄ້າຂາຍ ນ. ສີິມອນ ຄ້າຂາຍ 7 7 7 7 28

105 ນ. ຮ່ວມ ບົວພາ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 07 ສິງຫາ 1994 ລ້ອງແຊນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ຄໍາສັນ ຊາວໄຮ່ ນ. ເຄັນ ຊາວໄຮ່ 4 4 5 5 18

106 ນ. ເຮືອນ ທໍາມະວົງ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 25 ເມສາ 1997 ແກ້ງຊ້າງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນຄໍາ ຊາວໄຮ່ ນ. ເສດ ຊາວໄຮ່ 4 4 4 5 17

107 ນ. ເໝັດ ຈະເລີນສອນ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 03 ສິງຫາ 1994 ປາກແບງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ວິສອນ ຊາວໄຮ່ ນ. ເພືອຍ ຊາວໄຮ່ 7 7 8 7 29

108 ນ. ໜຸກ ສຸກສະຫວັດເໝືອ ມສ ປາກແບງ ກືມມຸ 06 ກຸມພາ 1995 ກີວຄຸຍ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທ. ສຽງແໜະ ຊາວນາ ນ. ສຸກ ຊາວນາ 4 4 6 6 20

109 ທ. ແກ້ວວິໄລ ທິດຕະພັນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 04 ທັນວາ 1994  ລໍາແພນ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ  ທ.ທາມ ປ/ຊ ນ.ເຕືອມ ປ/ຊ 5 4 4 5 18

110 ທ. ຄູນ ສີປະເສີດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 18 ສິງຫາ 1994 ຈ້ອມແລງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ສອຍ ປ/ຊ ນ. ເສດ ປ/ຊ 4 5 5 5 19

111 ທ. ຄໍາແກ່ນ ປັນຍາຮັກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1996 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ແພງທອງ ປ/ຊ ນ.ດີ ປ/ຊ 5 3 6 5 19

112 ທ. ຄໍາຫັຼກ ເງີນພາວົງ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 08 ຕຸລາ 1997 ມົກແຄະ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ສົມຄິດ ປ/ຊ ນ.ລອດ ປ/ຊ 6 5 6 6 23

113 ນ. ຈັນສະໄໝ ພູມສະຫວັດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1992 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເພຍ ປ/ຊ ນ.ສົວະ ປ/ຊ 5 5 5 5 20

114 ທ. ສຸທິເດດ ທໍາຍະສັກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 13 ກຸມພາ 1997 ແກ້ງຊ້າງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ  ທ.ບຸນເມືອງ ພ/ງ ນ.ສົວະ ປ/ຊ 3 5 5 7 20

115 ທ. ສຸກັນ ປັນຍາຮັກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ກຸມພາ 1993 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ແພງທອງ ປ/ຊ ນ.ດີ ປ/ຊ 6 5 6 5 22

116 ທ. ເສືອນ ປະເສີດໄຊ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 08 ມີນາ 1992 ມົກໂຄໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເສີດ ປ/ຊ ນ.ເສບ ປ/ຊ 4 5 5 5 19

117 ທ. ສຸລິດາ ງົມສະຫວັດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 09 ກັນຍາ 1995 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ 0 ປ/ຊ ນ.ຮືຍ ປ/ຊ 6 5 5 5 21

118 ທ. ສັນຍາຮັກ ຄໍາພາສິດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 04 ມິຖຸນາ 1995 ມົກໂຄກາງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເຊີງ ປ/ຊ ນ.ສາ ປ/ຊ 5 5 6 6 22

119 ທ. ສົມບັດ ແກ້ວຄໍາຫ້ຼາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 08 ພຶດສະພາ 1995 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄູນ ປ/ຊ ນ.ຫົຼງ ປ/ຊ 5 5 6 6 22

120 ນ. ເສືອນ ສອນນາລີ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 11 ກັນຍາ 1994 ພູຊາງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນສອນ ປ/ຊ ນ.ເຮີມ ປ/ຊ 5 5 8 6 24

121 ທ. ໄຊພອນ ສົນທະລາດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 25 ເມສາ 1995 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ແອ ປ/ຊ ນ.ອຽດ ປ/ຊ 5 5 8 7 25

122 ນ. ເຊິງ ໄກຍະສອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ກັນຍາ 1994 ມົກການ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ສຸລິເດດ ປ/ຊ ນ.ໂບຍ ປ/ຊ 5 5 7 6 23

123 ທ. ດິດ ພວງບຸພາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 04 ເມສາ 1994 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ພູຍ ປ/ຊ ນ.ພິ ປ/ຊ 4 4 5 6 19
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124 ນ. ດອກ ສາບານຮັກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ກໍລະກົດ 1994 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ແສງອາລຸນ ປ/ຊ ນ.ເນິມ ປ/ຊ 3 3 7 6 19

125 ທ. ທອງໄຊ ສະຫວັນຫົຼງ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 10 ກຸມພາ 1995 ມົກການ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ພອນສະຫັວນ ປ/ຊ ນ.ຫົຼງ ປ/ຊ 3 4 7 6 20

126 ນ. ແທ້ມ ວິໄລຄໍາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 12 ກໍລະກົດ 1993 ພູຫູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ 0 ປ/ຊ ນ.ຄໍາ ປ/ຊ 4 4 6 6 20

127 ທ. ນຽນ ສີວົງທອງ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1997 ມົກຕຸ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນຊຽງ ປ/ຊ ນ.ຍວງ ປ/ຊ 3 4 6 5 18

128 ທ. ເນີງໄຊ ແສງມະນີຄໍາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 20 ກຸມພາ 1995 ມົກຕຸ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ 0 ປ/ຊ ນ.ຄວມ ປ/ຊ 3 5 7 6 21

129 ທ. ນອມ ຢັນລຽນທອງ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 03 ກໍລະກົດ 1995 ພູຫຼວງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາເພັດ ປ/ຊ ນ.ໂປຍ ປ/ຊ 3 6 7 6 22

130 ທ. ນິນ ໄຊຍະເສິກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ພຶດສະພາ 1992 ດູ   ຮຸນ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄືມ ປ/ຊ ນ.ເດັມ ປ/ຊ 3 3 7 4 17

131 ນ. ເນມ ແກ້ວຄໍາຫ້ຼາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ກໍລະກົດ 1995 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເບີດ ປ/ຊ ນ.ອຽວ ປ/ຊ 3 5 7 5 20

132 ທ. ບຸນທຽນ ຂີງຈະເລີນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1995 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາພັກ ປ/ຊ ນ.ນົງ ປ/ຊ 4 4 8 5 21

133 ທ. ເບິງ ຄູຍສິງຄໍາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 01 ມິຖຸນາ 1995 ມົກຕຸ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄູຍ ປ/ຊ ນ.ຄູນ ປ/ຊ 4 4 5 6 19

134 ທ. ບູໄຊ ສວນສັກສິດ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 23 ເມສາ 1994 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ວົງສອນ ພ/ງ ນ.ຮອງ ປ/ຊ 4 3 7 5 19

135 ທ. ບຸນຄໍາ ຄອນນີໄຊ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 03 ມີນາ 1994 ກອງວາງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄີມ ປ/ຊ ນ.ເສືອງ ປ/ຊ 4 3 6 6 19

136 ທ. ປະດິດ ເທີມອາລຸນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 02 ມີນາ 1995 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ບຸນຄົງ ປ/ຊ ນ.ກໍ ປ/ຊ 4 4 6 5 19

137 ທ. ປາຍ ເທບສາພອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1994 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ແສງຈັນ ປ/ຊ ນ.ເງີນ ປ/ຊ 4 4 5 5 18

138 ທ. ພອັບ ໄຊຈະເລີນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ກັນຍາ 1995 ຈອມໂອຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຈັນໄລ ປ/ຊ ນ.ເສນ ປ/ຊ 4 4 7 6 21

139 ທ. ພອນໄຊ ສີສູນທອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ມີນາ 1994 ມົກຈົງນ້ອຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເສີນ ປ/ຊ ນ.ມິນ ປ/ຊ 6 5 6 5 22

140 ທ. ພຶງ ສຸວັນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 08 ກໍລະກົດ 1998 ຈອມແລງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ  ທ.ສູງ ປ/ຊ ນ.ສັນ ປ/ຊ 5 3 6 5 19

141 ທ. ພູວັນ ດວງປະສັກ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 03 ກັນຍາ 1996 ຈອມແລງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ 0 ປ/ຊ ນ.ສາບ ປ/ຊ 5 5 7 6 23

142 ທ. ລີຢວນ ຄໍາດາວອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 08 ມັງກອນ 1996 ມົກຈົງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ 0 ປ/ຊ ນ.ວັນ ປ/ຊ 5 6 7 5 23

143 ທ. ວິໄລ ໄຊສົມຫວັງ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 06 ມີນາ 1994 ຈອມແລງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ້າວ ເຜົາ ປ/ຊ ນ.ຮັກ ປ/ຊ 5 5 7 7 24

144 ນ. ວັນ ສອນສຸພາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 05 ມິຖຸນາ 1994 ພູຊາງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຄໍາປຽນ ປ/ຊ ນ.ເສມ ປ/ຊ 4 5 6 4 19

145 ທ. ຫາແລ້ນ ສຸດາວອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 03 ພະຈິກ 1995 ພູສູງ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ຂາງ ປ/ຊ ນ.ເທືອມ ປ/ຊ 5 5 5 5 20

146 ທ. ເຫີນ ໄຊສະໝອນ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 06 ມິຖຸນາ 1994 ມົກແຄະ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ສູນ ປ/ຊ ນ.ເສືອມ ປ/ຊ 4 3 7 5 19

147 ທ. ອະນຸພັກ ໄຊເສດທາ ມຕ ແຕງວາງ  ກຶຶມມຸ 03 ກັນຍາ 1995 ຈອມແລງໃຫ່ຍ  ປາກແບງ  ອຸດົມໄຊ ທ.ເສືອນ ປ/ຊ ນ.ຮຽງ ປ/ຊ 5 5 7 5 22

148 ທ. ຈັບ ອ່ອນແສງຈັນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 15 ມິຖຸນາ 1994 ມົກໄປຼກາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຄໍາອ້ວນ ເຮັດໄຮ່ ເວັນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 6 5 23

149 ທ. ສົມຈິດ ສິດທະລີ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 05 ຕຸລາ 1994 ມົກໄປຼລຸ່ມ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ແຫຼງ ເຮັດໄຮ່ ເທ ເຮັດໄຮ່ 5 7 7 5 24

150 ທ. ສິງທອງ ແກ້ວສະຫັວນ ມຕ ຄົກກະ ລາວໄຕ 15 ມີນາ 1998 ຄົກກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເພີບ ເຮັດໄຮ່ (ຕ) 0 5 7 6 6 24

151 ທ. ສົມບັດ ລິດທິພົງ ມຕ ຄົກກະ ລາວໄຕ 05 ສິງຫາ 1997 ຄົກກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ຊ້ອຍ ເຮັດໄຮ່ ຕ້ິງນັອຍ ເຮັດໄຮ່ 5 6 6 5 22

152 ທ. ສຸລະເດດ ທະລີຈັກ ມຕ ຄົກກະ ລາວໄຕ 15 ທັນວາ 1996 ຄົກກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເລືອງ ເຮັດໄຮ່ ກູດ ເຮັດໄຮ່ 7 7 8 5 27

153 ທ. ສິກ ບຸນເຖິງ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 02 ມິຖຸນາ 1993 ລະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເຮືອນ ເຮັດໄຮ່ ຈໍາ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 5 21

154 ທ. ດວງ ສີສະແຫວງ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 12 ພຶດສະພາ 1994 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເສົາ ເຮັດໄຮ່ ເຂັນ ເຮັດໄຮ່ 5 6 7 5 23
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155 ນ. ດາລາວອນ ໄຊຍະຕຽມ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 12 ຕຸລາ 1994 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ  ພອນຈັນ ຄູສອນ ວັນນີ ເຮັດໄຮ່ 5 5 7 5 22

156 ນ. ນຸຮັກ ເຈືອງສາຍຍັນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1993 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເຜີຍ ເຮັດໄຮ່ ຈີ ເຮັດໄຮ່ 3 7 7 5 22

157 ທ. ເບືອງ ເຈິງມະຫາສານ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 05 ເມສາ 1993 ໂຮມໄຊ 1 ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເຮ່ຍ ເຮັດໄຮ່ ພັນ ເຮັດໄຮ່ 5 5 6 5 21

158 ທ. ບີນ ສຸວັນພືນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 10 ເມສາ 1996 ກຼາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ພືນ ເຮັດໄຮ່ ເພີນ ເຮັດໄຮ່ 5 7 5 5 22

159 ທ. ບືຍ ວິໄລພັນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 25 ສິງຫາ 1994 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ກອງ ເຮັດໄຮ່ ແທນ ເຮັດໄຮ່ 4 5 6 5 20

160 ທ. ພຸດວິໄຊ ຍົດປະໄພ ມຕ ຄົກກະ ລາວໄຕ 01 ພະຈິກ 1997 ຄົກກະ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ທອງໄບ ເຮັດໄຮ່ ຕິກ ເຮັດໄຮ່ 5 6 5 5 21

161 ນ. ພິມພາພອນ ມຸງເພນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 04 ສິງຫາ 1996 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ມຸງ ເຮັດໄຮ່ ເພນ ເຮັດໄຮ່ 5 6 6 5 22

162 ທ. ລິດ ໄຊ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 04 ພຶດສະພາ 1994 ກຼາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ມາງ ເຮັດໄຮ່ ເພີມ ເຮັດໄຮ່ 4 6 5 4 19

163 ທ. ລາມ ໄຊຍະຄາມ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 12 ສິງຫາ 1993 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເສັດ ເຮັດໄຮ່ ຮືມ ເຮັດໄຮ່ 4 6 4 4 18

164 ທ. ວິໄລເພີນ ເຈືອງສາຍຍັນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 06 ສິງຫາ 1995 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເຜີຍ ເຮັດໄຮ່ ຈີ ເຮັດໄຮ່ 5 8 7 5 25

165 ທ. ອາມິດ ສິດທິເດດ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 13 ສິງຫາ 1995 ພູຮອງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ວຽງພັນ ເຮັດໄຮ່ ປວງ ເຮັດໄຮ່ 5 7 6 5 23

166 ທ. ອຸບົນ ເທີດລິນ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 03 ມິຖຸນາ 1995 ຕະງ່ອນ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ເທີດ ເຮັດໄຮ່ ລິນ ເຮັດໄຮ່ 4 8 8 4 24

167 ທ. ໃຫ່ຍ ມະນີລາ ມຕ ຄົກກະ ກຶມມຸ 06 ພຶດສະພາ 1995 ມົກໄປຼກາງ ປາກແບງ ອຸດົມໄຊ ລັດ ເຮັດໄຮ່ ຄິງ ເຮັດໄຮ່ 5 7 4 4 20
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