
1 66/571 นายศุภชัย  ธเนศนินาท ม.1

2 200/531 นายชัยยุทธ ตันสุธัญลักษณ ม.1

3 200/7432 นางสาววรรณดี กลัดเข็มทอง ม.1

4 200/8211 นายไพบูรณ มณีรัตน ม.1

5 200/9708 นางนราทิพย นาคสาร ม.1

6 66/338 นายประเสริฐ พวงขํา ม.1

7 119/10 นายมูฮํามัดยีดิน จิเตะ ม.1

8 200/9835 นายสมชาย เวชกุล ม.1

9 66/336 นางสาวณัฐธยาน จันทรมุณี ม.1

10 200/9912 นางขวัญตา จันทรเรือง ม.1

11 200/1815 นายสมพงษ วงศชาญสถาปตย ม.1

12 66/326 นางกานติมา ธรรมศรี ม.1

13 55/256 นายลวด สรรพการ ม.1

14 55/76 นางกิ้มเพ็ก บัวศรี ม.1

15 200/1817 นางสาวอัญชิษฐา ศิลปภักดี ม.1

16 55/79 นางสาวสรารัตน นวลขวัญ ม.1

17 55/214 นางสาวเฉลิมศรี แซยั่น ม.1

18 200/4040 นางพรรณี มือสันทัด ม.1

19 66/641 นางอารยา เชื้อฉลาด ม.1

20 200/406 นายพงษศักดิ์ ขาวสนิท ม.1

21 90/13 นางนิภา นิรภัย ม.1

22 90/1 นายบุญมา นิรภัย ม.1

23 55/121 นางอารยา วิกาใจ ม.1

หมู
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24 200/6417 นางสาวนัยนา ออนสุวรรณ ม.1

25 200/7607 นายประสิทธิ์ ณ  นคร ม.1

26 200/8229 นางสาววิญญา คงสม ม.1

27 200/4510 นางสาวผกากรอง สุขสําราญ ม.1

28 200/6637 นางสาวเสาวลักษณสรอยสาย ม.1

29 55/6 นายชูชาติ นุมเอี่ยม ม.1

30 66/597 นางสาวกมลนุช ชูงาน ม.1

31 200/7728 นายสานิตย อินตัน ม.1

32 109/14 นางสาวสุขศรี ชูภักดิ์ ม.1

33 87/6 นายบุญเลิศ แทนสุวรรณ ม.1

34 200/6424 นายอนันต หมายศรี ม.1

35 200/7404 นางนาฎอนงค ทองเจิม ม.1

36 200/8908 นายภราดรชัย วัฒนพงศ ม.1

37 200/7539 นายสิริ ทองเจิม ม.1

38 200/319 นางสาวจินตนา นิจจํารูญ ม.1

39 200/5807 นางสาวมะลิวัลย ลวงลือ ม.1

40 66/526 นายเสนี บุญวิชัย ม.1

41 200/9408 นางชญา ทองรักษา ม.1

42 200/7106 นายพิสูตร แกวประสิทธิ์ ม.1

43 200/1719 นางสาววรรณวจี ประทุม ม.1

44 200/8905 นางสาวศุภาภร ไชยสิทธิ์ ม.1

45 200/1307 นายอัฐพล พูลศรี ม.1

46 200/6526 นางสาวดาราพร ธิจันเปยง ม.1

47 66/159 นางชะออน หนูหมื่น ม.1

48 200/1633 นางสาวปารณีย สูงเนิน ม.1

49 200/3603 นายบุญธรรม ศรีชาวนา ม.1

50 55/125 นายศิริพงษ บุญดี ม.1



51 66/393 นางสุภาวดี ทดแทน ม.1

52 55/26 นายอําพล เจริญทัศน ม.1

53 66/486 นางสาวสุปราณี โคตสนธ ม.1

54 66/211 นางสาวอุมาพร ดอกเทียน ม.1

55 66/572 นายเปอมศักดิ์ แซออง ม.1

56 66/163 นายดํารงค กัณสุทธิ์ ม.1

57 66/172 นางธัญญลักษณ โปสี ม.1

58 182 นายมานิต ลิ่มมณี ม.1

59 200/5709 นางสาวกฤตยพร ทองพล ม.1

60 200/9324 นายวรกร พลูมา ม.1

61 200/4610 นางสาวจิตรา พลเยี่ยม ม.1

62 200/9923 นางสาวสุขรดา ยอดมณีย ม.1

63 89/6 นางวาสนา ชูรักษา ม.1

64 66/289 รายอธิราช ไกรดิษฐ ม.1

65 89/5 นายสุวิทย กุมกาญจนะ ม.1

66 88/1 นางบุญสม กุมกาญจนะ ม.1

67 55/14 นางสาวภนัตตา ยินดี ม.1

68 199/34 นายวิสิทธิ์ คงประดิษฐ ม.1

69 55/164 นางสาววิภา จันสม ม.1

70 101/5 นายวราเดช วิสารทลีลาพันธ ม.1

71 33/328 นางสาวมาเรียม สระกุนดิน ม.1

72 101/4 นางมาลี คงพันธ ม.1

73 101/3 น.ส.นุชจรี จันทรเลขา ม.1

74 200/3210 นายอารีย หาญศึก ม.1

75 66/499 น.ส.พวงพรรณ หยูทองแกว ม.1

76 66/592 น.ส.ศุภมาส ปานอินทร ม.1

77 200/7204 นางปรีดาภรณ เทพคง ม.1



78 200/9112 นางสาววรรณา ไหมการ ม.1

79 200/6605 นางสาวอานีตา อูเซ็ง ม.1

80 200/8825 นายสมบูรณ มะเสาะ ม.1

81 66/201 นางจิ๋ม หวังหลา ม.1

82 200/6445 นางสาวมัญชุภัสร สุขลี่ ม.1

83 66/360 นายจตุพงศ สามารถ ม.1

84 179/2 นางสาวอัญชนา พลายชนะ ม.1

85 55/114 นางไมตรี ดินแดง ม.1

86 200/7523 นางสาวสุภาพร ขวดทอง ม.1

87 200/9706 นางทิพยประภา ภิยะคํา ม.1

88 95/4 นางพิสมัย ภิรมยใส ม.1

89 66/94 นายมานพ บุญลิตร ม.1

90 200/3122 นางสาวสมพิศ เฟองฟู ม.1

91 199/74 นางสาววัชรี ฤทธิ์ประเสริฐ ม.1

92 66/389 นางสาวซากีนะ มะแซ ม.1

93 66/390 นายชัยชนะ แซหลี้ ม.1

94 200/3615 นางสาวมารีนา หะแว ม.1

95 200/6744 นายประเสริฐ บุญรักษ ม.1

96 200/5211 นางสาวประภาพร กระจก ม.1

97 200/707 นางมิ่งขวัญ เสวก ม.1

98 200/1328 นายอนุกูล สัตยจิตต ม.1

99 200/10022 นายปรีชา เซงเสง ม.1

100 200/8331 นางสาวปราณี เซงเสง ม.1

101 55/220 นางสาวเกื้อกุล รัตนชาติมณี ม.1

102 121/2 นายโบนัส นาดียา ม.1

103 93/16 นายสมชาย จิตตรง ม.1

104 200/1840 นายประมวล สายตา ม.1



105 200/8013 นายอารี ธูปเทียนทอง ม.1

106 200/8216 นางสมพิน ทิพวงษ ม.1

107 55/33 นายณัฏชพัฒน หาดทะเล ม.1

108 200/9416 นายนครินทร คลองทะเล ม.1

109 200/2935 นางสาวเยาวดี มาศศรี ม.1

110 55/70 นางโสภาพร บรรจุสุวรรณ ม.1

111 200/7803 นางสาวธมลวรรณ ยั่วยล ม.1

112 200/309 นายศิรภพ พวงแกว ม.1

113 200/3636 นางสาวทิภาพร ปยะเวช ม.1

114 55/172 นางสาวอามี่ จูเปาะ ม.1

115 199/9 นายเสรี ดวงแปน ม.1

116 19/113 นายอาฉา จูเปาะ ม.1

117 55/247 นางสาวสุธาวดี ประพันธ ม.1

118 55/162 นางสาวพัชฎาภรณ ปรีชา ม.1

119 200/3801 นายสุวิจักขณ ศรีสงคราม ม.1

120 200/1006 นางมณีนพรัตน ขอสินกลาง ม.1

121 200/3212 นางสาวอัญชลีกร รัตนพันธ ม.1

122 200/8436 นางสาวรองรัตน รัตนพงษ ม.1

123 200/8736 นายปรัชญา บูทอง ม.1

124 66/252 นาบทวี วัลยดาว ม.1

125 200/9524 นางหนึ่งฤทัย ศาตรวาทิตย ม.1

126 200/9401 นางสาววาสนา สักสงค ม.1

127 200/5023 นางสาวธนิกานต เนาวโคอักษร ม.1

128 55/267 นางนงลักษณ สวยสุน ม.1

129 55/173 นายชาตรี ทองประดิษฐ ม.1

130 200/6738 นางสาวมัสรินทร สิทธิศักดิ์ ม.1

131 106/5 นางสาวสมควร แถวเถื่อน ม.1



132 200/5510 นางสาวศยามล รมเย็น ม.1

133 200/3006 นางสาวรัตนา ศรทองคํา ม.1

134 200/4536 นางสาวสุประภาวี ชูกลิ่น ม.1

135 200/5715 นายไพฑูรย หานาม ม.1

136 200/6819 นายวิชญภาส คําดา ม.1

137 200/6827 นายอดิศร ไมสะพราว ม.1

138 200/9532 นางภัทรา ชุมพงค ม.1

139 200/6017 นางสาวสุวิภา แสนสิงห ม.1

140 106 นางสาวกรุณากร ทองชุมนุม ม.1

141 55/19 นางสาวสุดารัตน เพชรมวง ม.1

142 55/191 นายเอกภพ ทองทับ ม.1

143 200/5129 นายนิพนธ ยอดจันที ม.1

144 200/5836 นางธิรดา ตุลา ม.1

145 200/4937 นางทวี สองแกว ม.1

146 200/230 นายชาญชัย นุมรัตน ม.1

147 55/142 นายอนุสิทธิ์ ลําพัว ม.1

148 200/4938 นางสาวชุติมา สองแกว ม.1

149 200/509 นางนวรัตน จรรยา ม.1

150 200/9414 นางวรัญญา ทองศรีรักษ ม.1

151 200/7512 นางสาวดวงพร หวังวรรณะกิจ ม.1

152 200/5023 นางสาววิไลลักษณ ศรีสุขใส ม.1

153 200/5523 นายไพรวรรณ บุญคง ม.1

154 200/9434 นายธีรยุทธ แซแฮว ม.1

155 66/543 นางธวัลรัตน มะระยงค ม.1

156 55/158 นายรัชเดช เปรมภาณุปรีดา ม.1

157 200/1907 นายสุนันท ธนบัตร ม.1

158 66/366 นางธิกานดา ธัญญะไพศาล ม.1



159 154 น.ส.ธันฐภัทร แซตั้น ม.1

160 199/63 น.ส.ลัดดา บุญถาวร ม.1

161 95/15 นางสุปราณี สะอาด ม.1

162 200/1623 น.ส.อารียา หลงจิ ม.1

163 200/7116 น.ส.ซารินา อุเส็น ม.1

164 19/132 นางกฤตญาณ รอดพงษา ม.1

165 200/8214 นางจันทรธิมา แสนดี ม.1

166 200/7827 น.ส.อุมา เวชกลับ ม.1

167 16/6 น.ส.อรพรรณ ชัยเริก ม.1

168 200/1309 นางสาวจุฑาภรณ ปานแดง ม.1

169 200/3330 นางสาวรุจินดา ขัดชุมภู ม.1

170 200/1502 นางสาวนูรีดา แวหะยี ม.1

171 200/8536 นางสาวศิริทร ใยเมา ม.1

172 200/240 นายอนุรักษ ประสารการ ม.1

173 107 นางสาวอุบล โสดรักษา ม.1

174 55/218 นางสาวประกายวร ขุนไชยทัน ม.1

175 200/7916 นายอุดม หนูนะ ม.1

176 200/9141 นางสาวสุธาวัลย จงเจริญศักดิ์ ม.1

177 19/73 นายณัฐพงศ ตันติกุล ม.1

178 200/1442 นายธีรวงศ สุวรรณรัตน ม.1

179 66/658 นายนิยม ปลอดเทพ ม.1

180 204/11 นายชาญชัย จุลรังษี ม.1

181 66/124 นางสาวกิ่งแกว เพ็ชรรัตนทอง ม.1

182 94/16 นางสาววาสนา สุปนตี ม.1

183 200/6508 นางสาวรัชนีกร ฉิมทับ ม.1

184 66/474 นางอัมพร มลิวัลย ม.1

185 200/9415 นางวนิดา งามพรอม ม.1



186 66/664 นางสาวรจนา อินทรเหลาใหญ ม.1

187 106/9 นางสาวนงเยาว กอสาย ม.1

188 200/5037 นางสาวสุภาวดี คงแชมดี ม.1

189 200/10238 นางสาวคเนยทิพย สุวรรณคีรี ม.1

190 199/48 นายเบญจพล คงวาที ม.1

191 200/6538 น.ส.ฐิติรัตน ทาสีแสง ม.1

192 200/10139 น.ส.พัชรี ชอบชูผล ม.1

193 200/4207 น.ส.ไอสิกา ประดับศรี ม.1

194 55/65 น.ส.บังอร ศรีสุทโธ ม.1

195 200/2910 วาที่รอยตรีณรงค เกื้อคราม ม.1

196 55/281 น.ส.สภาวดี พงษแพทย ม.1

197 200/1604 นางสาวกันยารัตน คมเฉียบ ม.1

198 95/32 นางสาวรัตนา อาจเอี่ยม ม.1

199 55/225 นายวรวุฒิ โบบทอง ม.1

200 204/10 นายณพิชญ โภคินวรรณารัตน ม.1

201 19/63 นางสาวศศิกานต ศิริไพศาลกุล ม.1

202 200/10014 นายนพดล เมืองพรหม ม.1

203 66/598 นายณรงค นาดอน ม.1

204 200/2901 นางสาวจิตติ แสงเพ็ง ม.1

205 66/320 น.ส.สุนิสา อนันทเพชร ม.1

206 66/600 นายทนงศ วงศสมุทร ม.1

207 200/9134 น.ส.ปรียสุชา กลับขัน ม.1

208 200/4710 น.ส.พีรดา อนุนนท ม.1

209 200/4930 นายมูฮํามัดคอยรี ดือราแม ม.1

210 66/307 น.ส.ทิพยวรรณ พัฒนสิทธิ์ ม.1

211 66/243 นายธีระศักดิ์ แทนเล็ก ม.1

212 193 นางนาถ ภิญโญ ม.1



213 200/8042 น.ส.อรวรรณ แซติ้ว ม.1

214 89/9 นางสุรัชณีย เจนรบ ม.1

215 95/11 นายอุทัย พากเพียร ม.1

216 102/1 นางสาลี สิทธิผล ม.1

217 55/235 นายพงษศักดิ์ คลายทุกกข ม.1

218 220/4 น.ส.โรสลีซา ปริยะ ม.1

219 200/3234 น.ส.กชรต เขมสิริมงคล ม.1

220 200/9635 นายสวัสดิ์ ซือเอียว ม.1

221 107/3 นางสดศรี โกยดุลย ม.1

222 66/351 น.ส.นาฎยา จันทรแกว ม.1

223 55/103 นายพลากร ธัมรงค ม.1

224 55/46 นายทศพร บุญราชสุวรรณ ม.1

225 200/7839 นายเอนก ศรีพรม ม.1

226 200/1927 นายนวมินทร เสริมกิจ ม.1

227 200/6513 นายพิสิษฐ สีหมุน ม.1

228 200/9409 นางประทีป ปานแดง ม.1

229 200/9633 นางสุภาพร พฤษาประเสริฐ ม.1

230 102 น.ส.สุจินต ประทีป ณถลาง ม.1

231 66/299 นายชุมพร เงินสงา ม.1

232 200/9538 นายฉัตรณพัฒน มงคลนาคิน ม.1

233 200/7814 น.ส.โสรยา พรมสูง ม.1

234 178/4 น.ส.สุพัตรา ตั้งจิตต ม.1

235 105/12 นายวิกรม พวงจิตร ม.1

236 55/215 นายสานิจ สุวรรณเจริญ ม.1

237 200/7308 น.ส.อรอุมา ถือแกว ม.1

238 200/8727 นายจักรรินทร คงเพชร ม.1

239 66/96 นางจารีย พรมกูล ม.1



240 200/4129 นายบัญชา เจือจุน ม.1

241 200/7339 นายชาตรี อับดลรอชิต ม.1

242 200/3930 นางสาวประภากร พรหมมา ม.1

243 66/95 นายสุภาพ นุยงคภักดิ์ ม.1

244 200/8844 นางสาวอารีย ทองบุญ ม.1

245 200/8314 นายณัฐภาส จันทรเลขา ม.1

246 106/16 นางจันทรทิพย เกิดอุดม ม.1

247 66/584 นางพุทธรักษา บุญยิ่ง ม.1

248 66/558 นายธีรพล จันทวงศ ม.1

249 199/88 นางสาวนงครักษณ แสงนนท ม.1

250 19/172 นางวชิราภรณ ชูสงค ม.1

251 200/6519 นางสาวอมัสราภรณวงษจันทรชวด ม.1

252 95/19 นางสาวรัตนจนา ศักดิ์สุภา ม.1

253 19/28 นายภราดร พงศาวสีกุล ม.1

254 66/192 นางสาวเขมิกา เจริญจิราพร ม.1

255 179/19 นางสาววรรณา ดุจพยัคฆ ม.1

256 200/5009 นางปภาณมาศ อนุลินทร ม.1

257 200/4019 นางสาวกุสุมา แดงเหมือน ม.1

258 55/130 นางสาวกมลรัตน โคตรชัยยา ม.1

259 66/664 นางสาวรจนา อินทรเหลาใหญ ม.1

260 66/601 นางสาวอารดา เพอสะและ ม.1

261 200/8844 นางสาวอารีย ทองบุญ ม.1

262 66/530 นายสุรินทร ปลอดทอง ม.1

263 109/39 นางสาวลักขณา หงษชาติ ม.1

264 200/7427 นายซุลกิพลี วาเซียร ม.1

265 200/4730 นายคมสัน จันทรมณี ม.1

266 200/5824 นางวรรประชุม งามพรอม ม.1



267 200/5139 นายชุติพนธ แซโก ม.1

268 101/1 นายภักดี ไกรเลิศ ม.1

269 66/575 นางสาวนิศากร นิยมรัตน ม.1

270 55/160 นางเรณู วิศิษฎศรี ม.1

271 66/545 น.ส.เกษศิรินทร เชื้อชายเลิศ ม.1

272 204/8 นายโยธิน พวงสุวรรณ ม.1

273 200/9011 น.ส.พิชาพร ดวงจันทร ม.1

274 107/5 นางปยวรรณ สิงหล ม.1

275 200/7340 น.ส.สุภาวดี คําดี ม.1

276 200/1909 นายเรืองศักดิ์ หนูเอียด ม.1

277 105/7 นายนุชาติ เดชากุล ม.1

278 200/157 นายบรูณศักดิ์ สงวนเชื้อ ม.1

279 200/7401 นางสุพิชฌาย ประดิษฐ ม.1

280 200/5915 นายสมชัย ทวีโชคชัยสกุล ม.1

281 200/3042 น.ส.สุภณิช จําปาเรือง ม.1

282 66/242 น.ส.กรภัทร ประคําศรี ม.1

283 200/10004 น.ส.ยุวดี คงสงค ม.1

284 200/5227 นายกฤติยา พันหลา ม.1

285 55/273 นางทิพามนต รักการณ ม.1

286 66/257 น.ส.กุลวดี มุตตารักษ ม.1

287 66/342 น.ส.กัลญากรณ ศาสตระวาทิตย ม.1

288 200/1434 น.ส.ธันยพร สุขศรี ม.1

289 200/10122 น.ส.กัลยากร คําชื่น ม.1

290 19/217 น.ส.กมลชนก ศรีวิไล ม.1

291 178/3 นายจิรายุทธ ดั้งจิตต ม.1

292 200/8811 นางสุนิษา ไชยรัตน ม.1

293 199/116 นายสุชาติ ทนโนนแดง ม.1



294 179/3 นางเอมอร ชนะการ ม.1

295 200/1114 นางกชวรา ชัยชวย ม.1

296 200/7203 นางสาวกชพร ทิพยโอสถ ม.1

297 200/1245 นางสาวฮุซานียะ แวกะจิ ม.1

298 200/9622 นายธวัชชัย อุปรีย ม.1

299 200/4812 นางกาญจนา ศรทองคํา ม.1

300 200/6804 นายวิเชษฐ เหมือนเกียรติ ม.1

301 170/6 นางเอื้อมพร กิ่งทอง ม.1

302 199/67 นางสาววิภูษา พรหมฤทธิ์ ม.1

303 108/2 นายศุภโชค โสตรักษา ม.1

304 66/23 นางสาวเกวลิน สายแดง ม.1

305 95/17 นายวโรดม แซหงอ ม.1

306 191/3 นายเติม ปยะวงศ ม.1

307 200/9326 นางสาวอนงคนาถ อินจู ม.1

308 66/306 นางสาวพัชรินทร หนูคง ม.1

309 200/5024 นายชุมพล วิจิตร ม.1

310 200/619 นางสาวหนูเพียร วิเศษโวหาร ม.1

311 200/8428 นางสาวฮัสนี เจะและ ม.1

312 66/509 นายพงษเทพ จอยจาด ม.1

313 170/7 นางสาวอรวรรณ สาริศณัฏฐ ม.1

314 200/7806 นายอุทัย ไชยทอง ม.1

315 66/297 นายพรเทพ ชูชัย ม.1

316 66/428 นายจรัญ สีบวิเศษ ม.1

317 55/187 นางสุชาดา รัศมี ม.1

318 55/17 นายเอกลักษณ นิลรัตน ม.1

319 55/291 นางสาวเบญจวรรณชูหนู ม.1

320 55/105 นางสาวชนิดาภา นวลศรี ม.1



321 200/5913 นางสาวจิราภรณ สืบวงค ม.1

322 106/1 นางชาลี แถวเถื่อน ม.1

323 200/1526 นายชัยยา ทามะฤทธิ์ ม.1

324 170/6 นางสาวรุงทิวา ศรีสมุทร ม.1

325 200/9010 นางสาวณัฐติยา แซอุย ม.1

326 200/9539 นายสวิช เปงกาศ ม.1

327 109/17 นางพยอม จันทรเกิด ม.1

328 19/169 นายนครินทร สินคงอยู ม.1

329 55/234 นางสาวปวีณา ทันเพื่อน ม.1

330 66/141 นางทรงศรี ภักดี ม.1

331 66/120 นายวัฒนา ภักดี ม.1

332 200/6817 นางสาวเกศรินทร ทัศนา ม.1

333 89/15 นางสาวนิภารัตน รัตนสงคราม ม.1

334 200/9334 นายณรงค กองเขียววงค ม.1

335 109/16 นายสุวัจน เดชภิบาล ม.1

336 107/4 นางพรวลัย อนเกษม ม.1

337 19/59 นางจริยา คารเรเทโร ม.1

338 200/403 นางสาวพิศมัย จันทรมาศ ม.1

339 200/118 นางสาวรริญธร มุตตารักษ ม.1

340 204/8 นายโยธิน พวงสุวรรณ ม.1

341 200/1742 นายเทวาฤทธิ์ ใจเย็น ม.1

342 66/529 นางสาววชิรา ปานขวัญ ม.1

343 200/119 นางโสภา ทันเพื่อน ม.1

344 200/4921 นางนันทนภัส เกษแกว ม.1

345 200/9208 นางสาวกชกร หอสุวรรณ ม.1

346 200/4127 นายวัชรากร ธานีรัตน ม.1

347 200/7403 นายเจริญชัย หวันหมาน ม.1



348 200/4615 นางสาวธัญญธร แซอาว ม.1

349 200/4237 นายสมบัติ สมบัติเจริญ ม.1

350 200/312 น.ส.ศศิวิสรณ ผกาแกว ม.1

351 55/141 น.ส.วรรณธิดา ศรีสงคราม ม.1

352 66/512 น.ส.อาภัสรา กี้ขอ ม.1

353 200/2802 น.ส.เจนจิรา ศรีจันทร ม.1

354 112/7 นายอรุณ เกิดลําเจียก ม.1

355 66/703 น.ส.ธารทิพย ถาวรกุล ม.1

356 200/2922 น.ส.จักรพันธ แกวนิคม ม.1

357 200/6624 นายธวัชชัย นายโท ม.1

358 200/8522 น.ส.สุวรรณี เกื้อกูล ม.1

359 66/110 นางธิดารัตน เผือกสม ม.1

360 66/530 นายสุรินทร ปลอดทอง ม.1

361 200/3233 นายปกรณ พลายพงษา ม.1

362 112/10 น.ส.ยินดี ลูกจันทร ม.1

363 95/3 นายชยากร ชัยวัชร ม.1

364 110/4 นายบุญชวย ขนิษฐนาม ม.1

365 200/3205 นายคชา อินทรัตน ม.1

366 200/4936 นางประกาย สีพจน ม.1

367 200/10140 นายศิรวิทย วริพันธ ม.1

368 200/3833 นางสาวกมลรัตน นาคชวย ม.1

369 200/231 นางสาวจิราภรณ ดอนกระจาง ม.1

370 200/5912 นางคําปุน แดงนาเพียง ม.1

371 200/9208 นายณรงค ยังสีสุข ม.1

372 55/154 นายอภิศักดิ์ สังหาด ม.1

373 200/9013 นางวิวรรณ สงคราม ม.1

374 66/512 นางสาวอาภัสรา กี้ขอ ม.1



375 66/390 นายลอสิทธิ์ เส็นปาน ม.1

376 66/415 นายอรุณ สุรพงษ ม.1

377 204/7 นางสาวภูริตา วิสุทธาสกุล ม.1

378 200/8334 นายเอกพล สุขเพ็ง ม.1

379 200/4102 นางสาวสิริเพ็ญ ตามชู ม.1

380 99 นางสาวธนิดา ชรินชวลิต ม.1

381 200/4541 นางสาวธิดารัตน สิ้มใตยิ้น ม.1

382 200/7843 นายสุรศักดิ์ สืบหมาด ม.1

383 200/7115 นางสาวอรสา ครอบบุญ ม.1

384 55/155 นางสาวพรสวรรค บุญวรรณโณ ม.1

385 200/3205 นางสาววิยะดา ปญญาทิพย ม.1

386 19/271 นายนวพล วรรณบวร ม.1

387 200/9404 นางสาววิลัยภรณ วันเพ็ญ ม.1

388 200/3337 นายกฤษดา แสงแจม ม.1

389 66/553 นางสาววิจิตรา ตัดสายชล ม.1

390 66/258 นายชิณกร เพียรดี ม.1

391 200/5625 นายธนเดช นวลเขียว ม.1

392 112/23 น.ส.สุชาดา สุภาทอง ม.1

393 200/8440 น.ส.ปภาดา ออนเฉวียง ม.1

394 200/1024 นายกิติพงศ สินโต ม.1

395 55/150 นายสมภพ ชางเรือนกุล ม.1

396 44/43 นายอนุสรณ เทพณรงค ม.1

397 55/38 นางอนงนาจ โลมชาติ ม.1

398 200/10123 นางบุญสม โสมวรรณะ ม.1

399 200/7441 น.ส.นันทิกานต รจนา ม.1

400 200/3203 น.ส.ศุลีวรรณ จูพันทะ ม.1



401 130 นางอนงค บุญชุบ ม.2

402 95/8 นางสาวยุพดี อัครเมธาทิพย ม.2

403 160 นางบัวเพ็ชร กลางกาล ม.2

404 32/2 นายมนอ มุลิกะบุตร ม.2

405 84/8 นายบุญทัน ทองโชติ ม.2

406 30/3 นายจักรพันธ จินะเสนา ม.2

407 36 นางพรรณี สลัดทุกข ม.2

408 74/1 นางสาววลัยพร นวลวิจิตร ม.2

409 62 นายประสาร นิยมพงษ ม.2

410 109/6 นางสิริณี สายใจ ม.2

411 109/4 นายอําพรรณ อักโข ม.2

412 109/5 นายทรงศักดิ์ อักโข ม.2

413 36/2 นางภมร อาจหาญ ม.2

414 58/2 นายสุทัต แกวประกอบ ม.2

415 58/1 นางสาวขวัญใจ แกวประกอบ ม.2

416 78 นางสาวบุญเฟอน โลหะพงษ ม.2

417 76/4 นายปภพ จินาภาค ม.2

418 61/4 นายจําเปน อุกกุฎานนท ม.2

419 47/5 นายเล็ก โลมชาติ ม.2

420 30 นางการุณ หลอโลหการ ม.2

421 61/1 นายวิษณุ อัดสิ่น ม.2

422 61/5 นายประเจิด อัดสิ่น ม.2

423 30/2 นางหยอย จินะเสนา ม.2

424 116/63 นายธรวัฒน สมชัยอยูเจริญ ม.2

425 71 นางยุพา เมฆซอน ม.2

หมู หมายเหตุลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล



426 .2/1 นายพีรวิชญ เอกศิลป ม.2

427 151/1 นางดวงแกว พานิช ม.2

428 116/23 นายปราโมทย พานิช ม.2

429 87/3 นางธัญรัตน พนันชัย ม.2

430 95 นางสถิล ประดิษฐ ม.2

431 32/1 นายมนพ มุลิกะบุตร ม.2

432 139/3 นายบุญรอด ถิ่นถลาง ม.2

433 105/20 นางทิพย คงพันธ ม.2

434 91/1 นางสาวนันทพัทธ ทดแทน ม.2

435 91/2 นางจงรักษ ทดแทน ม.2

436 115/2 นางสุภา ทดแทน ม.2

437 72/5 นายวิรัช บัวสวัสดิ์ ม.2

438 99 นายศุภฤกษ ดีเชื้อ ม.2

439 100/5 นางปูริดา ภูมิงาม ม.2

440 86/19 นางนิภา จันทรหนู ม.2

441 86/30 นายวิทวัส จันทรหนู ม.2

442 89/3 นางกัลยา จันทวงศ ม.2

443 146/3 นางชมภูนุช นัฎทิชากร ม.2

444 89/1 นางสุจริต หงษขาว ม.2

445 62/1 นางสาวนิศากร ศิริกานนท ม.2

446 72/7 นายโมรา วิเศษสิงห ม.2

447 20 นางชําเลือง วิเศษสิงห ม.2

448 20/3 นางสาวมนันตพร วิเศษสิงห ม.2

449 162/1 นายสุชัย วันศรี ม.2

450 162 นางสาวมะลิวัลย ไตวารินทร ม.2

451 72/38 นางสะอาดศรี สิทธิศักดิ์ ม.2

452 30/4 นายวรนนท สิทธิศักดิ์ ม.2



453 25/2 นางสาวโรจนา บัวสวัสดิ์ ม.2

454 35 นางอําไพ นิลพัฒน ม.2

455 68 นางสกุล เพ็ชรลวน ม.2

456 68/1 นายสมคิด เพ็ชรลวน ม.2

457 68/4 นางสาวสุภาพร นิลพัฒน ม.2

458 68/2 นางสาวบุญธรรม เพ็ชรลวน ม.2

459 105/22 นางสาวอรุณี หิ้นซํานิ ม.2

460 95/3 นางสาวรัศมี ทอทิพย ม.2

461 133 นายนิยม นิยมพงษ ม.2

462 51/3 นายชะแล คงเมือง ม.2

463 51/2 นายวิโรจน คงเมือง ม.2

464 47 นางรําพัน จันทรทิพย ม.2

465 116/66 นางกัลยา สุวรรณรัตน ม.2

466 116/50 นางสาวลลิตา ภูอิ่นออย ม.2

467 116/47 นายธีระวุฒิ นุนคง ม.2

468 116/49 นางสาวนิชนันท แสงมณี ม.2

469 116/51 นายเอกภาพ แกวกา ม.2

470 116/52 นางปนัดดา สุขะวิสิทธิ์ ม.2

471 116/48 นายรักชาติ ชูหมุน ม.2

472 116/67 นางสาวขนิษฐา ขาวสุด ม.2

473 160/3 นายสมทวน ทวีชัย ม.2

474 160/7 นางจุฑามาศ คงทองคํา ม.2

475 69/1 นางแสนสุข ลิพอนพล ม.2

476 134 นางสุทธภา วงษรินยอง ม.2

477 84/12 นางเสริญ สิงหล ม.2

478 34/1 นางสุดใจ สิทธิศักดิ์ ม.2

479 86/32 นายสุชาติ พึ่งมั่น ม.2



480 97 นางมณีรัตน บูรณะสุบรรณ ม.2

481 84/42 นายแสวง เสวก ม.2

482 99/8 นางสาวจันจิรา เสวก ม.2

483 97/1 นางนาตยา สุวรรณเพ็ชร ม.2

484 95/4 นายอติชาต เพชรชวย ม.2

485 119/34 นางสาวบุปผา มุลิกะบุตร ม.2

486 24/1 นางบัณพร พรหมมาศ ม.2

487 86/6 นางณิภาชา พรหมศรี ม.2

488 159 นางสาวอรุณศรี รัฐกาย ม.2

489 158 นายอมร เพชรสุข ม.2

490 72/1 นายมานะ แซลิ่ม ม.2

491 86/3 นางอีด พรหมศรี ม.2

492 142/3 นางสาวปวรรณรัตน สิงขร ม.2

493 86/24 นายเจษฎา แปะปลอด ม.2

494 72/21 นางสาวนิตยา เสนา ม.2

495 83/11 นายเอกชัย คงพันธ ม.2

496 95/9 นางสาววสุดาพร มิตร สกุลสงค ม.2

497 116/123 นางสาวระวิวรรณ โทแกว ม.2

498 16/3 นางจันทิมา อินทรเอียด ม.2

499 116/58 นางสาวนิศาชล นวลแกว ม.2

500 16/9 นางอารมณ กลับอําไพ ม.2

501 102/1 นางสาวจุฑา อินชูกุล ม.2

502 85/25 นายปรีชา แสงพลอย ม.2

503 72/13 นางสาวสุชาดา สุขุมวาท ม.2

504 99/1 นายอมร โลหะพงษ ม.2

505 82/2 นางนพวรรณ จินดาพล ม.2

506 54/1 นางสมพงษ ทองชู ม.2



507 90/8 นางสาวผกายกาญจน บริบูรณ ม.2

508 46 นางสาวพรประภา แซลิ่ม ม.2

509 .10/3 นางสาวอภิวรรณ ทรงสวัสดิ์ ม.2

510 136/1 นางสมจิตร สิงขรณ ม.2

511 20/5 นางนงลักษณ บัวสวัสดิ์ ม.2

512 73/1 นางสาวพงษจันทร มุลิกะบุตร ม.2

513 91 นางประนอม สิงขรณ ม.2

514 22/3 นายวิสิษฐ สลัดทุกข ม.2

515 70 นางสาวเนาวรัตน ทองชู ม.2

516 116/130 นายจิรายุทธ คงชนะ ม.2

517 39/4 นางสาววิไลลักษณ ขันกสิกรรม ม.2

518 65/5 นางสาวอมรรัตน สกุลสงค ม.2

519 36/1 นายจําลอง สลัดทุกข ม.2

520 105/19 นางวารุณี มากจริง ม.2

521 133/3 นายธนภัทร นิยมพงษ ม.2

522 69 นายศุภชัย นิยมพงษ ม.2

523 73/2 นางญานิศา ภูมิงาม ม.2

524 116/8 นายทศพล โพธิ์ถาวร ม.2

525 54 นางทิพยวรรณ ตรีสุข ม.2

526 44 นางจําแนก เรืองศรี ม.2

527 16/18 นางสาวพรรณิภา สนิทเปรม ม.2

528 39/7 นายจรินทร สุขแกว ม.2

529 116/117 นางสาวญาณิชศา สลัดทุกข ม.2

530 14 นางสาวรุงทิวา นราแกว ม.2

531 115/12 นายสมบัติ อนุชาติ ม.2

532 115/3 นางศุภกานต ภาวะภูตานนท ม.2

533 81/7 นางสาวภิวา อาจหาญ ม.2



534 82/1 นายรัตนะ ราชพล ม.2

535 90/6 นางสาวพรพรรณ ชมจันทร ม.2

536 129/3 นางสุรีรัตน ปรัชญาวงศศานติ์ ม.2

537 47/1 นางสาวสําราญ หนูทอง ม.2

538 160/8 นายกฤติขัย ทวีชัย ม.2

539 72/23 นางสาวชลธิชา เจริญจิตร ม.2

540 115/11 นางสาวสุดาวรรณ อนุชาติ ม.2

541 72/14 นางปรียนันท บัวสวัสดิ์ ม.2

542 83/14 นางสาวเพ็ญศรี โกยม ม.2

543 115 นางสาวขนิสร ภาวะภูตานนท ม.2

544 105/34 นางสุกัญญา บัวสวัสดิ์ ม.2

545 80/8 นางสาวภัคนันท ภูขยัน ม.2

546 46 นางสาวสออวน แซลิ่ม ม.2

547 80/7 นางสาวอนุรักษ ยศภักดี ม.2

548 76/14 นายธวัชชัย จินาภาค ม.2

549 76 นายมโน จินาภาค ม.2

550 115/5 นางธันยา ชนะพันธ ม.2

551 80/1 นางสาวจีรวรรณ ยศภักดี ม.2

552 42/1 นางสาวสุนันพร ไตรรัตน ม.2

553 87/9 นางปภาดา พิบูลย ม.2

554 72/25 นางสาวธิติมา หนูนุน ม.2

555 105/35 นางสาวลักษณาวัลย เทสี ม.2

556 80/9 นางสาวจุรีพร มหาอุต ม.2

557 .7/4 นางสาวนิตยา สดาษเสดียร ม.2

558 155 นางสาวภาริดา บัวขนาบ ม.2

559 44/1 นางสาวปยะนุช เรืองศรี ม.2

560 126/2 นายธนกร ฉิมพิทักษ ม.2



561 137/1 นางสาวพฤดี ชูวงศ ม.2

562 116/121 นางสาวกชกร มวลประกอบ ม.2

563 38/3 นางสาวกนกนันท สลับศรี ม.2

564 115/4 นางสาวชลิสา ภาวะภูตานนท ม.2

565 42/2 นายกฤษกร สาดพลกรัง ม.2

566 84/3 นางวรรณา ประทีป ณ ถลาง ม.2

567 83/7 นายสมชาย คงพันธ ม.2

568 126 นางหยอย ฉิมพิทักษ ม.2

569 .10/1 นายบุญจันทร บัวสวัสดิ์ ม.2

570 83 นายตอง คงพันธ ม.2

571 49/1 นางปาริชาติ ขาวสังข ม.2

572 115/9 นางสาวมณีกาญจน ภาวะภูตานนท ม.2

573 16/7 นางสาวปรีดา เมืองไทย ม.2

574 113 นางกัลยกร บํารุงรักษ ม.2

575 142/1 นายกรวิทย สิทธิพรหม ม.2

576 142 นางสาวนาฎยา สิงขร ม.2

577 65/3 นางสาวมณีรัตน สดาษเสดียร ม.2

578 .10/2 นางสกุล เครืออินทร ม.2

579 7 นางสาวศิริรัตน สดาษเสดียร ม.2

580 72/20 นายคงศักดิ์ แซตั้ง ม.2

581 72/12 นางสาวฝาลีละ บูสะเมาะ ม.2

582 130/2 นางสาวสุภารินีย ภูมิงาม ม.2

583 102 นางสาวเบญจวรรณ สิงขรณ ม.2



584 197/3 นายเจริญ วุนบัว ม.3

585 197 นางละออ แนบเนียน ม.3

586 175/22 นายบุญสม บุญตามทัน ม.3

587 135/1 นางบุญนิตย จัดสราง ม.3

588 245/51 นางวลัยพรรณ ทรัพยสุนทรกุล ม.3

589 245/1 นางลัดดา ทรัพยสุนทรกุล ม.3

590 111/6 นายวรพจน ทรัพยสุนทรกุล ม.3

591 166/65 นายประวุฒิ แกววิไลศักดิ์ ม.3

592 226 นางสุนันท ดอกเทียน ม.3

593 165/9 นายอรุณ จรวยพร ม.3

594 152/1 นายตรีศักดิ์ เยื้อนแยม ม.3

595 152/1 นายชาญวิทย ยินดีทิพย ม.3

596 258/44 ร.ต สมนึก กองจางวาง ม.3

597 258/20 นางสุพัตรา กองจางวาง ม.3

598 157/1 นางวัฒนา กิตติวิสาร ม.3

599 241/21 นางสาวกัญธิมา ศาตรวาทิตย ม.3

600 241/14 นางสาวบุหงา สามพราว ม.3

601 241/6 นายณัฐพงศ หนําคอก ม.3

602 241/4 นายฐานิตร วิชิตบุตร ม.3

603 241/12 นายนันทชัย พรหมวิเศษ ม.3

604 241/2 นางสาวมณเฑียน ทรัพยแตง ม.3

605 241/20 นายวิชิต ออนแกว ม.3

606 241/11 นายจักรพงศ สามทอง ม.3

607 241/5 นางสาวมลินี แดวอสนุง ม.3

608 214/9 นางสาวสุชาดา คุมประยูร ม.3

ลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู หมายเหตุ



609 235/3 นายรัชพล ทนน้ํา ม.3

610 174/1 นายพรชัย แสนเขียว ม.3

611 222/9 นางสาวสวัชญา องอาจ ม.3

612 166/52 นายรัญสิพนธ มีอิ่ม ม.3

613 102/2 นางสาวสอตอง วงคสุวรรณ ม.3

614 166/82 นางนาฎยา สถิรวิศรุต ม.3

615 175/24 นายสุวรรณ ทศกาญจน ม.3

616 152/1 นายอนุวัตร ปริสิทธิ์ ม.3

617 89/100 นางสาวจุฬาลักษณ ตั้งรัตนาพิบูล ม.3

618 1/10 นางสาว ระวิ ยิ้มสวัสดิ์ ม.3

619 1/64 นางเปรมนิตย แสงทักษิณ ม.3

620 209 นางสมศรี มาตรสกุล ม.3

621 258/72 นายศรัณย สมวงศา ม.3

622 89/103 นายหทัยทิพย หนูเนี่ยว ม.3

623 258/18 นางสาวจิรพรรณ รักบํารุง ม.3

624 124 นางสาวเบญจมาศ พานิชเจริญกิจ ม.3

625 166/2 นายณรงค หนูชูแกว ม.3

626 214/22 นางอัฉราพร เจริญการ ม.3

627 166/1 นางสาวมณฑา นาวารัตน ม.3

628 151 นางสาวพัชรีนารถ แซขู ม.3

629 258/138 นายภาษิต เสกสรร ม.3

630 142/3 นางสาวจิรดา แซผาน ม.3

631 258/78 นางประภัย เสริมกิจ ม.3

632 88/79 นายฐิติพันธ ณรงค ม.3

633 1/3 นายสุจริต ทองศรี ม.3

634 166/74 นายพรหมวัฒน สกุลเทพ ม.3

635 235/1 นายจักรพันธ ตันสกุล ม.3



636 221/124 นายมนตรี คีรีรัตน ม.3

637 230/2 นางนิภา สุปรีดารมย ม.3

638 1/2 นางวารีรักษ สิงหอุบล ม.3

639 89/62 นางมาติกา แอชเบิรน ม.3

640 156/5 นางศิริพงษ พึ่งแรง ม.3

641 ม.3

642 221/103 นางสาวขวัญเรือน ตลึงจิตต ม.3

643 235 นางสาวสุมาลี ทนน้ํา ม.3

644 214/2 นางปราณี ทนน้ํา ม.3

645 245/32 นายธรศักดิ์ เดือนฉาย ม.3

646 1/70 นายชัชวาลย รักสิทธิ์ ม.3

647 166/43 นายจเร กิจการนา ม.3

648 1/42 นายอังกูร แถมไสว ม.3

649 221/37 นายฐปกร สกุลบาราเฮาะ ม.3

650 166/44 นายเอกราช กิจการนา ม.3

651 170/3 นางสุมณฑา ประทุม ม.3

652 133/10 นางสาวแกวตา อินเรือน ม.3

653 221/74 นางสาวกาญจนา ขําครุต ม.3

654 111/7 นายวีระพันธ ผาสุวรรณ ม.3

655 221/77 นายอัฐพงษ ดงปาลี ม.3

656 244 นางบุญชื่น สมบัติ ม.3

657 166/60 นางสาวปราณีต ธัญวงศบํารุง ม.3

658 1/62 นางสาวฐิติยาภรณ บุญทศ ม.3

659 166/60 นางสาวปราณีต ธัญวงศบํารุง ม.3

660 88/81 นายเสรี คงแกว ม.3

661 98/53 นางสาวเบญจวรรณ สุริน ม.3

662 1/23 นายสุกรี ซา ม.3



663 127/5 นางสาวศิริวรรณ เผือกสุวรรณ ม.3

664 222/21 นางสาวศรีสุดา คงเทพ ม.3

665 142 นางสาวจารณี จัดสราง ม.3

666 166/58 วาที่ร.ต.หญิง เสาวลักษณ พันธทอง ม.3

667 133/1 นางสาวสุรีย ถิ่นลิพอน ม.3

668 222/6 นางกวินทรา วิจิตร ม.3

669 171/6 นางสมศรี วงษา ม.3

670 166/41 นายคมสัน ณ สมุทร ม.3

671 171/10 นางแสงเดือน ตันกองโกย ม.3

672 166/41 นายคมสัน ณ สมุทร ม.3

673 175/12 นายพิมล จัดสราง ม.3

674 235/2 นางสมพร ทนน้ํา ม.3

675 159/12 นายพิทักษชัย ราชแผนดิน ม.3

676 171/2 นางสาวศริพร เชาวปญญา ม.3

677 259/19 นายวันวลิต พงษานุกูลเวช ม.3

678 172/4 นายอนุสรณ ตัณฑัยย ม.3

679 214/13 นางวิภารัตน ประดิษฐขวัญ ม.3

680 89/90 นางสาวกนกอร วิทูรชํานาญกิจ ม.3

681 121 นางสาวจินนภา พรหมคนซื่อ ม.3

682 258/24 นางสําเริง ไจลล ม.3

683 175/27 นางสาวอรอนงค ทอดทิ้ง ม.3

684 175/26 นายพัดลี เจะเดะ ม.3

685 176/12 นางกฤษณา ชัยศรี ม.3

686 133/3 นางสาวสุภลักษณ ถิ่นถลาง ม.3

687 259/21 นายวีระวัฒน ประสมกิจ ม.3

688 214/4 นางสาวอัจชาวดี แสงอรุณ ม.3

689 88/84 นางจุฑารัตน คงสําเร็จ ม.3



690 214/19 นางขนิษฐา อยูเจริญ ม.3

691 98/66 นางสาวณัชชา สุทธิสุขศรี ม.3

692 20/13 นางเบจมาศ กาดกล้า ม.4

693 200/49 นายประภาส ศรีจุ้ย ม.4

694 2016 นางเจียมจิต โสญนาม ม.4

695 102 นายสาคร แซ่เฮ่ง ม.4

696 102/1 นายจตุพงศ์ แซ่เฮ่ง ม.4

697 200/57 นางปทุม สมจินดา ม.4

698  30/1 นางสาวกุ่ยยิน แซ่ชิน ม.4

699 20/33 นายสมไชย กาดกล้า ม.4

700  20/2 นางสาวดวงกมล จันทร์ประทุม ม.4

701  37/3 นางสาวสําลี ฤกษ์สิน ม.4

702 22/13 นางดวงนภา หอมนาน ม.4

703 101/29 นายจิรวัฒน์ บุญแสงไทย ม.4

704 20/19 นางสาวเลี�ยนจู้ จินา ม.4

705 20/83 นางสาวยุไว มานะบุตร ม.4

706 79/43 นางสาวเยาวดี ช่างเรือ ม.4

707 79/28 นางสาวปริยานุช ศรีชาย ม.4

708  20/4 นางสาวอนิรัตน์ ไกรศาสตร์ ม.4

709 38/64 นายไพฑูรย์ สุขใจ ม.4

710 38/212 นางสาวอรุณี ลายคล้อย ม.4

711 38/140 นางสาวเรณู คชสงคราม ม.4

712 202/35 นายอุดม กราบทูล ม.4

713 38/116 นางจริยาภรณ์ ปันทะตัน ม.4

714 20/28 นายสายชล เพชรกุล ม.4

หมายเหตุลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู



715 38/142 นางสาวชัชชญา โครตสีวงษ์ ม.4

716 79/29 นายธราธิป เพชรน้อย ม.4

717 38/91 นางวราภรณ์ รอดพันธุ ม.4

718 38/183 นายซุนตอน เด่นมาลัย ม.4

719 200/104 นายสมชาย ทวีรส ม.4

720 138/17 นางสาวภรภัทร ไชยสิทธิ� ม.4

721 22 นายประสิทธิ� นาคสาร ม.4

722 21/43 นายภานุพงศ์ แก้วสุวรรณ ม.4

723 131/32 นายสําเนาว์ ชนะสงคราม ม.4

724  28/5 นายเรวัต สุเมนทร์ ม.4

725 21/19 นายอภิเชษฐ์ แซ่แจว ม.4

726 202/42 นางสาวนภัทรตรา อาจวิชัย ม.4

727 59/5 นางสาวสายสุดา สืบรอง ม.4

728 32/11 นางสาวสโรชินี ไชยสิทธิ� ม.4

729 93 นางจิตรา ว่องแพร่วิทย์ ม.4

730 32/59 นางวรรณี ไชยสิทธิ� ม.4

731 32/60 นายสรไกร ไชยสิทธิ� ม.4

732 134/20 นางสาววนิดา สงคําหงษ์ ม.4

733 32/12 นางสาวภัทราภรณ์ อุดมทวี ม.4

734  8/38 นางสาวบุษกร หอมหวน ม.4

735 20/43 นางเปรมจิตร สุภาทอง ม.4

736 129/96 นางสาวกฤติกา กฤติเกรียงไกร ม.4

737 21/75 นางสาววิธู ว่องแพร่วิทย์ ม.4

738 38/92 นายกฤติเดช กนกศักฐิ� ม.4

739 126 นางสาวนิพาดา มานะบุตร ม.4

740 32 นางสาวพิศาชล ไชยสิทธิ� ม.4

741 28 นางสาวตติยา ทักษิณ ม.4



742 21/74 นางสาวนิธิวีร์ ว่องแพร่วิทย์ ม.4

743  32/3 นางสาวนงค์นุช ไชยสิทธิ� ม.4

744 200/236 นางสาวนริสา ค่ายภักดี ม.4

745 134/20 นางสาววนิดา สงคําหงษ์ ม.4

746 128/12 นายเอกชัย ขุนราช ม.4

747 200/169 นายสิทธิโชค ใบเผือ ม.4

748 20/70 นางสาวกลัยา สุภาทอง ม.4

749 38/115 นางสาวเสาวลักษณ์ คงเนียม ม.4

750 200/41 นายธันวา กวยเจริญวัฒนา ม.4

751 200/230 นายนราวัฒน์ มีสูงเนิน ม.4

752 200/108 นางสาวอรุณรัตน์ ภักดีโชติ ม.4

753  4/13 นางสาวพิสมัย อินคงรอด ม.4

754 38/53 นางสาวพรรณขจี กอบการ ม.4

755 43 นายทินกร วรรณทอง ม.4

756 202/2 นางสาวเกวลี สมาน ม.4

757  13/1 นายอนุรักษ์ ทักษิณ ม.4

758 28/21 นายอดุลย์ บุญมาเลิศ ม.4

759 200/54 นางสาวกรกมล ทองบุญ ม.4

760 38/118 นายเลอเกียรติ สุแสงรัตน์ ม.4

761 38/213 นางสาวจริยา คงตุก ม.4

762  28/2 นางสาวปลินตา ทักษิณ ม.4

763 20/59 นางณัฐการณ์ สิงคาระ ม.4

764 200/174 นางสาวนริศรา แก้วทอง ม.4

765 200/218 นางสาวปิยะนาฏ บรรทอน ม.4

766 200/52 นางสาวฌาลิสา เขมณพัชญ์ ม.4

767 28/15 นางสาวกานต์นภัส อําลอย ม.4

768 131/46 นางสาวพเยาว์ สว่างวงษ์ ม.4



769 201/8 นายพงษ์ศักดิ� ศึกหาญ ม.4

770 20/55 นางสาวชลลดา ไชยสิทธิ� ม.4

771 79/12 นายปานธวัฒน์ รอดเจริญ ม.4

772 200/177 นางสาวอาภาภรณ์ พูนแก้ว ม.4

773 20/55 นางสาวชลดา ไชยสิทธิ� ม.4

774 99/13 นางสุรีย์ ชัยสุวรรณ ม.4

775 38/110 นางสาววิชุมารินทร์ จิตรแม้น ม.4

776 13/46 นายวิทยา ยมดี ม.4

777 200/39 นางสาวฐิติรัตน์ บัวศรี ม.4

778  3/38 นายสมนึก เมืองเงิน ม.4

779 200/211 นายชัยสิทธิ� นําชัยเจนกิจ ม.4

780 200/50 นางสาวจุรีภรณ์ มีศรี ม.4

781 117/18 นายสุพัฒน์ สุขทอง ม.4

782 200/51 นางเบญจวรรณ จิตรสุวรรณ ม.4

783 28/16 นายรัตชากร หอมหวน ม.4

784 38/22 นายทวี สาธร ม.4

785 38/150 นางสาววสุมน พลอยดํา ม.4

786 35/22 นางระเบียบ ทองทิพย์ ม.4

787 59/11 นางสาวขนิษฐา รอดอุปการ ม.4

788 122/1 นายเรือง มอญเก่า ม.4

789 20/60 นางสาวจุฑารัตน์ ขุนฤทธิ� ม.4

790  32/4 นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธิ� ม.4

791 148/1 นางสาววัชรียา ทองคํา ม.4

792  28/11 นางจรินรัตน์ เสกสรรณ์ ม.4

793 131/140 นางจิตรา ทองนพคุณ ม.4

794 99/25 นางสาวฉัตรกนก พวงจิตร ม.4

795 202/44 นางสาวจิรัชญา บุญโกย ม.4



796 202/25 นางภรภรัฐ พรมเพียร ม.4

797 196/26 นางสาวตติยา มัสสุ ม.4

798 38/27 นายณรงค์ ชัยภิบาล ม.4

799 134/20 นางสาววนิดา สงคําหงษ์ ม.4

800 131/7 นางสาววิไล พรหมรักษ์ ม.4

801  1/2 นางสาวอมรา แสวงวิทย์ ม.4

802 80/1 นางสาวกสิณา จิตปรีชากุล ม.4

803 129/73 นางสารีณา เภาเส็น ม.4

804 21/58 นายชินพัฒน์ พนาพิทักษ์กุล ม.4

805 134/12 นางสภารัตน์ นวลมี ม.4

806 131/16 นางสาววาสนา แกล้วกล้า ม.4

807 2/7 นายประธาน คําเงิน ม.5

808 3/1 นางสาวกัญพัฒน์ นันทานุรักษ์สกุล ม.5

809 3/20 นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ� ม.5

810 3/45 นางสาวชาวดี นิยมเดชา ม.5

811 3/46 นางสาวนงลักษณ์ ชาติพงษ์ ม.5

812 3/85 นางสาวนริศรา ศรีหาวงศ์ ม.5

813 3/91 นางสาวพิศมัย รักพันธุ์ ม.5

814 3/94 นางสาวเรวดี บรรจงกิจ ม.5

815 3/104 นางสาวสุวภา แก้วกอง ม.5

816 3/122 นางสาวยมลภร สุดขาว ม.5

817 3/124 นางสาวสุภรณ์ พงษานุกูลเวช ม.5

818 3/134 นางสาวประภาพร นันทเกษตร ม.5

819 3/143 นายราชันย์ หนุมาศ ม.5

820 3/150 นางจันทร์จิรา หีดน้อย ม.5

ลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู หมายเหตุ



821 3/155 นางสาวภุมรินทร์ พงศาตระการ ม.5

822 3/156 นางชลินดา เหมกัง ม.5

823 3/190 นางสาวสรัญญา พรหมเล็ก ม.5

824 3/197 นางสาวฑีฆวรรณ ชอบสมัคร ม.5

825 3/215 นายสมใจ ฤทธิ�พรัด ม.5

826 3/232 นายเฉลิมศักดิ� จันสุกสี ม.5

827 3/240 นางสาวจันจิรา ฝั�นจุมปู ม.5

828 3/260 นางสาววริศรา เลิศประธาน ม.5

829 3/264 นางสาวสลิลธร อุดรนาค ม.5

830 3/273 นางสาวอัษฎาภรณ์ อ่อนทอง ม.5

831 3/276 นางสาวรัตนาภรณ์ ชูสังข์ ม.5

832 3/286 นายธํารง พงษานุกูลเวช ม.5

833 3/291 นางสาวโสภิดา มานะบุตร ม.5

834 3/297 นางสาวสุพรรณี ล่องสุวรรณ ม.5

835 3/321 นางสาวกัณฐณิภูศาเริงจิตร์ ม.5

836 3/326 นายชยกร หนูนวล ม.5

837 3/334 นางสาววิไลวรรณ ชัยเดช ม.5

838 3/344 นางสาวจุฑารัตน์ คําโสภา ม.5

839 3/357 นางสาวเมฑาวี ชุมคง ม.5

840 3/359 นางภาวดี กระจ่างศรี ม.5

841 3/360 นางสาวปณัฐฎา วัชณพันธุ์ ม.5

842 3/361 ว่าที�ร.ต.พีรพงค์ พิกุลกาญจน์ ม.5

843 3/366 นายจงรัก แสงเกิด ม.5

844 3/372 นางสาววิริยา แซ่เหล่า ม.5

845 5 นางสาวรัตนา จินดาพล ม.5

846 5/2 นายอนันต์ สวัสดี ม.5

847 5/3 นางนิตยา สันตเตโช ม.5



848 5/4 นางวันนิษา พรมพิลา ม.5

849 5/6 นางจันทร์แรม ไวยสิทธิ� ม.5

850 5/7 นางสาวสุภาพร พรมพิลา ม.5

851 5/9 นางสาววิชญาพร สวัสดี ม.5

852 7/1 นางสาวอมรรัตน์ พรมมาตร ม.5

853 7/2 นางสาวอรัญญา สมจิตร ม.5

854 9/2 นางอรฤดี อินทจร ม.5

855 11/2 นายบุญฤทธิ� สกุลสงค์ ม.5

856 12/3 นายอภิสิทธิ� เวชรัตน์ ม.5

857 13/2 นายจรัญ วุฒิการ ม.5

858 15/10 นางสุพร แก้ววิไลศักดิ� ม.5

859 16/2 นายณรงค์ วงค์สุวรรณ ม.5

860 16/3 นางชุติมา สวยสุน ม.5

861 16/4 นางพรรณี สวยสุน ม.5

862 16/5 นางสาวอารีย์ สวยสุน ม.5

863 16/7 นางสาววิชชุดา เพชรอย่างดี ม.5

864 19 นายวีรยุทธ แรงกล้า ม.5

865 19/4 นายสุรินทร์ จินดาพล ม.5

866 19/7 นายมนูญ สืบศักดิ� ม.5

867 19/12 นางสาวกิตติมา กิ�งทอง ม.5

868 19/14 นายสุชาติ สืบศักดิ� ม.5

869 20/10 นางสาวกมลชนก ชุมช่วย ม.5

870 20/15 นางสาวสุกัญญา เพ็งสกุล ม.5

871 20/17 นางวิภา รักการณ์ ม.5

872 24/24 นายสามารถ เตชะรัตน์ ม.5

873 24/25 นางสาวสํารวย เปสูงเนิน ม.5

874 25 นางอําพร ผสมทรัพย์ ม.5



875 25/4 นางปนิตา แซ่หงอ ม.5

876 25/6 นางสาวจิรา ใจห้าว ม.5

877 25/7 นางสาวประกายรัตพึงภพ ม.5

878 25/12 นายอภิวัฒน์ รุ่งนภาเวทย์ ม.5

879 25/16 นายประสาน นาคสาร ม.5

880 26 นางสาวณัฐมล ทาทิพย์ ม.5

881 27/24 นายจักรพันธ์ ไทยสยาม ม.5

882 27/25 นายเจริญ ไทยสยาม ม.5

883 นางสาวกิตติยา ชูสวัสดิ� ม.5

884 27/41 นางสาวสุติมา เครือจันทร์ ม.5

885 27/42 นางสาวกฤษณา วงษ์ศรีรัตน์ ม.5

886 27/53 นางสาวอรพรรณ ไทยสยาม ม.5

887 27/6 นายชรินทร์ ไทยสยาม ม.5

888 28/4 นางหั�ว มุขพันธ์ ม.5

889 30 นางสาวชลธิชา ก่อเจริญกิจ ม.5

890 30/8 นางสุดใจ ศรีลาชัย ม.5

891 31/12 นางพนิดา ยิ�มแก้ว ม.5

892 31/14 นางสาวรัชญา สิทธิ�สวาท ม.5

893 31/16 นายมนิจ ดารายนต์ ม.5

894 31/21 นายกรีฑา กู้สกุล ม.5

895 31/28 นางชนิดา หนูงาม ม.5

896 31/35 นายประดิษฐ์ ประทีป ณ ถลาง ม.5

897 31/50 นางสาวกรรณภิรม นกขาว ม.5

898 31/51 นางสาวกชมน สิทธิศักดิ� ม.5

899 31/52 นางสาววันดี นิลพัฒน์ ม.5

900 31/53 นางสาววิปัทสร แสวงผล ม.5

901 31/54 นางสาวพิชชารีย์ คงฉลาด ม.5



902 35 นายกฤษณพล เกิดผล ม.5

903 35/6 นายสัมฤทธิ� พัชนี ม.5

904 35/42 นายจงเจริญ อภิชัย ม.5

905 35/47 นางวรรณา ฉิมผูก ม.5

906 35/48 นายละเอียด พงษ์เถื�อน ม.5

907 35/66 นางสาวจิราวรรณยสุดิน ม.5

908 35/69 นายปิยวิทย์ ไชยศรี ม.5

909 35/74 นายธวัชชัย สิงห์แก้ว ม.5

910 39/1 นางกิ�มห้าย นิยมไทย ม.5

911 39/3 นายสมคิด นิยมพงษ์ ม.5

912 40 นางสาวธัญพิชฌา ตาเป็ง ม.5

913 40/1 นายวิโรจน์ เอ่งฉ้วน ม.5

914 40/3 นายสุรศักดิ� บุญประเสริฐ ม.5

915 40/4 นางสมพงษ์ เอ่งฉ้วน ม.5

916 40/5 นางสาววันนา เอ่งฉ้วน ม.5

917 40/6 นายประเสริฐ เอ่งฉ้วน ม.5

918 40/8 นายขวัญชัย รักษ์ทอง ม.5

919 40/9 นางสาวฉวีวรรณ เอ่งฉ้วน ม.5

920 40/17 นางเฉลิมพร เฉิดฉาย ม.5

921 40/23 นางสาววาสนา คนซื�อ ม.5

922 40/24 นางสาวสุไลลา นามโพธิ�ศรี ม.5

923 40/25 นายภาคภูมิ การกระสัง ม.5

924 40/26 นางสาวพัชญ์สิตา ปราบต์ธรณ์นนท์ ม.5

925 40/27 นางสาวอรอุมา สิงขรรัตน์ ม.5

926 40/28 นายธารัตน์ ทิพรักษ์ ม.5

927 40/29 นายเอกวิทย์ สมมุ่ง ม.5

928 41 นางสาวณิชกานต์ ศรีช่วย ม.5



929 42 นายสมศักดิ� รวมชัยภูมิ ม.5

930 49/5 นายธะนะสาร สุขสานติ� ม.5

931 49/17 นายสมพร อินธนู ม.5

932 49/20 นางสาวสุธาทิพย์ เกื�อวงศ์ ม.5

933 49/24 นายวิวัฒน์ รวมชัยภูมิ ม.5

934 49/27 นางสาวกรรณิภา การประกอบ ม.5

935 53 นางรจิต วรจิตตกุล ม.5

936 53/2 นางใจแก้ว อินทร์น้อย ม.5

937 นางสาวรัชนิดา พัฒน์ใหญ่ยิ�ง ม.5

938 นางบุญส่ง วรรณนิยม ม.5

939 นางสาวสุดารัตน์ ขวัญเมือง ม.5

940 นางสาววรวรรณ เพ็งจันทร์ ม.5

941 นางสาวเจริญ กองลาแซ ม.5

942 53/3 นางสาวประภัสษร คามราช ม.5

943 53/4 นางปุณณภา ทองนอก ม.5

944 53/5 นางสาวกัลยาวรรณภักดีชน ม.5

945 53/36 นายสุกรี หมื�นศรี ม.5

946 53/50 นางนวลจันทร์ เหยี�ยวหิน ม.5

947 53/61 นางรุ่งนภา สุทธิพุต ม.5

948 53/68 นายอนุพร ชูมี ม.5

949 53/400 นางสาวกัญญาภัทรกิจกัลยา ม.5

950 54/14 นายวัชรายุทธ เกิดทรัพย์ ม.5

951 58/11 นางพิมภา กุลพัฒนโสภณ ม.5

952 59/22 นางสาวจารีย์ ไพนิรันดร์ ม.5

953 59/31 นางปิยะนาท สกุลเบ็ญจะ ม.5

954 59/53 นางสาววณิชยา ชอบผล ม.5

955 59/78 นางสาววันดี เกื�อหนุน ม.5



956 59/113 นางสาวพรทิพย์ เสวตบุตร ม.5

957 59/114 นายพงษ์เมศร์ พรหมเจียม ม.5

958 59/115 นางสาวนันท์นภัส ไชยชิต ม.5

959 59/124 นายนเรศ สกุลเบ็ญจะ ม.5

960 59/134 นายฐานันด์ ตันตาปกุล ม.5

961 60/7 นางสาวรัตติยา มีพร้อม ม.5

962 60/10 นายสุรเชษฐ์ พรหมเสน ม.5

963 60/19 นางวัชรี กฤติยะโชติ ม.5

964 60/20 ว่าที�ร.ต.หญิงอาธิด สําเร ม.5

965 69/5 นายปรีชา ผสมทรัพย์ ม.5

966 69/8 นายศักดิ�ชาย ผสมทรัพย์ ม.5

967 71/3 นายรัชพล อุทัยรัตน์ ม.5

968 71/7 นางสาวกฤษณา ประทีป ณ ถลาง ม.5

969 71/10 นายเกียรติศักดิ� ทั�นเส้ง ม.5

970 71/11 นายธารา ศรีสาครสุข ม.5

971 82/9 นางสาวจุฑามาศ ซื�อตรง ม.5

972 82/13 นายขจรศักดิ� มันขุนทด ม.5

973 87/2 นางสาวกนกนาถ พิรัตน์ ม.5

974 89 นายพนัชกร ต้นวงค์ ม.5

975 89/2 นางทิพย์ฤดี ท่าเรือรักษา ม.5

976 นางสาวอุไร บุญทอง ม.5

977 89/5 นางสาวจุฑามาศ เอ่งฉ้วน ม.5

978 89/12 นายพนม เอ่งฉ้วน ม.5

979 89/13 นายนคร ฉลาด ม.5

980 89/16 นางสาวกิศนา ภิญโญยาง ม.5

981 89/23 นางสาวกาญจนา ขวัญใจ ม.5

982 90 นางสาวเสาวลักษณแซ่ตั�น ม.5



983 92 นางละออง เทพทอง ม.5

984 93 นางสิ�ม ผสมทรัพย์ ม.5

985 94 นางอุษา ผสมทรัพย์ ม.5

986 95/2 นางสาวละเมียน เพ็ชรรัตน์ ม.5

987 96/2 นายนิคม ชูวงศ์ ม.5

988 96/23 นางพรหมภัสสร ทองรอด ม.5

989 96/35 นายอัครเดช กวางแก้ว ม.5

990 96/41 นายศรีวิชัย บู่ทอง ม.5

991 96/59 นางสาวปัณฐิพร เทพศรี ม.5

992 96/61 นางสมปอง อภัยพงษ์ ม.5

993 96/63 นางดวงเดือน ฤทธิวงศ์ ม.5

994 96/69 นางสาวชชรัช แก้วลิพอน ม.5

995 96/71 นางจิน อุตสาหะ ม.5

996 96/74 นางสาววิลัย ชํานินา ม.5

997 96/75 นายบุญรอด ภูมิผล ม.5

998 96/80 นายสาโรจน์ สุทธิธรรม ม.5

999 96/103 นายนวินจิรัฎฐ์ สมรักษ์ ม.5

1000 96/110 นางกาญจณา ทองมี ม.5

1001 107/8 นางสาวอรัญญา ตัลยารักษ์ ม.5

1002 107/19 นางพลูศรี ทองอยู่คง ม.5

1003 107/21 นางหนูใบ ธัมมะวงษ์ ม.5

1004 107/40 นางสาวอมร ขุนปรง ม.5

1005 107/50 นายประสงค์ สร้างเหมาะ ม.5

1006 107/52 นางรัสมี ทองชั�น ม.5

1007 107/63 นายพิเชฐ ระเหม ม.5

1008 107/65 นายสมศักดิ� นิระมล ม.5

1009 107/66 นายสายชล อิ�มประพันธ์ ม.5



1010 107/69 นายปลื�ม ทองอยู่คง ม.5

1011 107/71 นายทวิช ทองอยู่คง ม.5

1012 107/74 นางปณัสนันส์ เบ็ญนา ม.5

1013 107/76 นายสุทิน บัวเงิน ม.5

1014 107/77 นางสาวลัดดาวรรณอินทร์แก้ว ม.5

1015 107/81 นายสวัสดิ� ฐิติวัฒนาสกุล ม.5

1016 107/84 นางปภาดา อินทนนท์ ม.5

1017 107/92 นายดนตร์ เทพแก้ว ม.5

1018 107/93 นางสาวจริยา สมันกิจ ม.5

1019 107/101 นายประจิม แจ้งใจ ม.5

1020 107/125 นางสาวเสาวลักษณอ้อภูมิ ม.5

1021 107/130 นางเสาวณี อบอุ่น ม.5

1022 109/4 นางอุษา ยิ�นเสน ม.5

1023 111/2 นางสอเอี�ยม เจี�ยสกุล ม.5

1024 111/5 นางสาวอรวรรณ ชูวงศ์ ม.5

1025 111/13 นางสาวสิรินทรา เอี�ยวประดิษฐ์ ม.5

1026 111/29 นางเกตุนิกา เอี�ยวสกุล ม.5

1027 112/3 นายดรัณ อุดมผล ม.5

1028 112/6 นางนภาพร กาลาโตร ม.5

1029 112/8 นายมนพ จันทร์สิน ม.5

1030 112/12 นางสาวมณีรัตน์ ตั�งจิตต์ ม.5

1031 112/19 นางสาวธัญวรรณ วงษ์ขจร ม.5

1032 112/34 นายสุเทพ ถิ�นถลาง ม.5

1033 118/3 นายพงศ์ชยุตม์ ศรีโรจน์ ม.5

1034 118/6 นายจิรกร ศรีโรจน์ ม.5

1035 118/10 นางภาณินี คําศรี ม.5

1036 118/17 นายจรูญ บุญศรี ม.5



1037 119 นางสาวจันทิมา โพธิ�พยนต์ ม.5

1038 120/3 นายโยธา สกุลสงค์ ม.5

1039 124/2 นายพันธุ์นัฎฐ์ โกยสินสก ม.5

1040 128/3 นางวรรณี แก้วประดิษฐ์ ม.5

1041 128/14 นางปรียานุช จันทมาลาพฤกษ์ ม.5

1042 128/29 นางวันใจ โจมรัมย์ ม.5

1043 129/12 นายวัลลภ นวลชื�น ม.5

1044 129/13 นางสาวสายรุ้ง ศึกษารัตน์ ม.5

1045 130 นางสวัสดิ� ชูศรี ม.5

1046 130/1 นางสร้อยใจ หัสดิพันธ์ ม.5

1047 130/2 นายสุวรรณ ชูศรี ม.5

1048 133 นายไพศาล ทาทิพย์ ม.5

1049 133/6 นายประวิทย์ ทาทิพย์ ม.5

1050 136/11 นางสาวนันท์นภัส ภักดีบุตร ม.5

1051 136/12 นายบัณฑิต วรพิทยาภรณ์ ม.5

1052 136/51 นางสาวสมปอง พรมมาตย์ ม.5

1053 136/61 นางสาวสุมลทิพย์ อินนาวา ม.5

1054 136/62 นายประยงค์ คํามา ม.5

1055 136/65 นายนราวุฒิ ละออสุวรรณ ม.5

1056 136/66 นายเสริม เที�ยงทัศน์ ม.5

1057 141/22 นางสายใย สถาพรอนุรักษ์ ม.5

1058 151/8 นางเลี�ยนกิ�น หลักงาม ม.5

1059 151/17 นางเบญญาภา เอี�ยวสกุล ม.5

1060 151/29 นางอรอุมา แก้วลิพอน ม.5

1061 158 นางภัคจิรา สมพงษ์ ม.5

1062 159/10 นางสาวภานุมาศ แสงแก้ว ม.5

1063 159/15 นางกันยาวีร์ ใจดี ม.5



1064 159/24 นายนิยม เตโชพนัง ม.5

1065 159/40 นางสาวชุลิตา อาชีวะสุข ม.5

1066 159/44 นางสาวลัดดา สุทธินนท์ ม.5

1067 159/55 นายอนุกูล วุ่นบํารุง ม.5

1068 159/68 นายวัฒนา อารีวิวัฒนากูล ม.5

1069 159/71 นายกฤศภณ ศิริเสถียร ม.5

1070 159/96 นางสาวปนัดดา สาวังชัย ม.5

1071 159/106 นายสุดใจ อินตะนัย ม.5

1072 159/114 นางสาวศศิธร เอื�อเฟื�อ ม.5

1073 159/125 นางสาววรรณา ลิ�มคํา ม.5

1074 162/12 นายยุทธนา ดวงสุวรรณ ม.5

1075 162/39 นางสาววนิดา สืบกระพันธ์ ม.5

1076 163/4 นางสาวอติกานต์ นันทบุตร ม.5

1077 163/10 นายพรศักดิ� สุขถาวร ม.5

1078 163/19 นายพรเทพ ขอไพบูลย์ ม.5

1079 163/29 นายชัยเชษฐ์ นพรัตน์ ม.5

1080 163/30 นางสาวนัทธมน จิระวิบูลย์รัตน์ ม.5

1081 163/33 นายมนไท ศรีกุล ม.5

1082 163/35 นางอรุณวรรณ นิธิมัย ม.5

1083 163/37 นายจามร เริงสมุทร ม.5

1084 163/46 นายประสิทธิ� ผดุงกิจเลิศวิทยา ม.5

1085 163/50 นายศรีสุริยันต์ โคตรมงคล ม.5

1086 163/57 นางสาวอภิญญา โพธิ�แก้ว ม.5

1087 163/58 นายยิ�งพงษ์ ไชยพูล ม.5

1088 163/73 นายวุฒิศักดิ� ชูสุข ม.5

1089 163/87 นางธีรนุช แสวงผล ม.5

1090 163/89 นายคงพล คูประเสริฐสิน ม.5



1091 163/101 นายวีระยุทธ์ สาราบรรณ์ ม.5

1092 163/102 นายอนันต์ ประหยัดทรัพย์ ม.5

1093 163/107 นางปุณญิศา สายนุ้ย ม.5

1094 163/111 นางสาวลดาวัลย์ พานิช ม.5

1095 163/120 นางสาวศรัญญา ชาตรี ม.5

1096 163/126 นายธนาคม เม่งซ่าน ม.5

1097 163/132 นายจิระวัฒน์ วิเชียร ม.5

1098 163/133 นางสาววิภาพร ทัศวร ม.5

1099 163/137 นางสาวพัทธนันท์ ใจดี ม.5

1100 163/143 นายเอกพงษ์ ทองแก้วเกิด ม.5

1101 163/145 นายหฤษฎ์ จุลสุคนธ์ ม.5

1102 163/150 นายสุรเชษฐ์ ทองพรหม ม.5

1103 163/156 นางสาวกานดา อิศเรนทร์ ม.5

1104 163/170 นายสมเกียรติ เต๋เก๋า ม.5

1105 163/177 นายซารีฟ จะอ๊อก ม.5

1106 163/182 นางสาวอุมาพร สวัสดิโรจน์ ม.5

1107 163/192 นางสาวชุติกาญจน์ ชูรักษ์ ม.5

1108 163/198 นางสาวนภัสวรรณเมืองไทย ม.5

1109 163/199 นางสาวพัชรินทร์ ไชยมล ม.5

1110 163/200 นายสมนึก ล่องข้อง ม.5

1111 163/202 นางศุภนิตย์ ขาวสง ม.5

1112 165/6 นางศันสนีย์ กิตติวรากูล ม.5

1113 165/7 นางสาวกันยกร นิลโมทย์ ม.5

1114 165/12 นายสันติ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ม.5

1115 165/16 นางสาวลภัสรดา ธีรสันติกุล ม.5

1116 165/19 นางสาวกุลนันทน์ โพธิ�สุวรรณ์ ม.5

1117 165/27 นางสาวนันทนา ราชธานี ม.5



1118 165/50 นางสาวแก้วใจ วงษ์กันหา ม.5

1119 165/52 นายคามิน วรชนะนันท์ ม.5

1120 165/73 นางสาวอะนิต ศรีเกตุ ม.5

1121 165/74 นายบุญเลิศ ตุพิมาย ม.5

1122 165/88 นายพงศ์พันธ์ ตัลยารักษ์ ม.5

1123 165/94 นายวีระยุทธ พานทอง ม.5

1124 165/101 นางจณินธรณ์ ชูโชติ ม.5

1125 165/102 นางสาวทัศนีย์ สองจันทึก ม.5

1126 165/103 นายยศธร ทองเลี�ยมนาค ม.5

1127 165/112 นายประดับ สันหยี ม.5

1128 165/114 นายวิฑูร ไชยมณี ม.5

1129 162/120 นายบุญศักดิ� ธรรมเลิศสกุล ม.5

1130 165/135 นางอนงค์วดี อินทานนท์ ม.5

1131 165/137 นางสาวสุรีรัตน์ หมาดหวา ม.5

1132 165/140 นางสมพิศ รักษา ม.5

1133 165/144 นายณรงค์ฤทธิ� ชุมแสง ม.5

1134 165/145 นายศตวรรษ ศรีชูทอง ม.5

1135 165/148 นางสาวจรรยรักษ์ นราคม ม.5

1136 165/149 นายสัมพันธ์ เขียวจันทร์ ม.5

1137 165/153 นางสาววิจิตรา รัตนพันธุ์ ม.5

1138 165/157 นางสาวละอองดาวกองเมือง ม.5

1139 165/158 นางสาวนพมาศ วังขุนพรหม ม.5

1140 165/167 นายสมศักดิ� ศรีเมือง ม.5

1141 167/1 นางสาวอังคณา อําพร ม.5

1142 167/10 นางธารณา รักษายศ ม.5

1143 167/16 นายเทวัญ เพ็ชรวงษ์ ม.5

1144 167/17 นางสาวแน่งน้อย เพ็ชรวงษ์ ม.5



1145 170/2 นางสาวยุวดี สีหล้า ม.5

1146 171/11 นายกษิดิ ธนาบุรภัทร์ ม.5

1147 185 นางสาวสุกันยา สร้างเมือง ม.5

1148 210/11 นายเกรียงไกร อบอุ่น ม.5

1149 211/4 นางสาววรินทร โอบนิธิการ ม.5

1150 211/5 นางสาวนภษร ศิริธรรมานุกูล ม.5

1151 211/33 นางสาวศรีสุดา เนียมน้อย ม.5

1152 211/39 นางสาวยุพาวรรณ เอกนก ม.5

1153 211/45 นางสาวยุพาวรรณ หมื�นพันธ์ ม.5

1154 211/75 นางสมควร แววสูงเนิน ม.5

1155 211/77 นางสมจิน สระบัว ม.5

1156 211/78 นางสาววัลย์ลี ขุนดํา ม.5

1157 211/79 นางกชพร หวลศรีทัย ม.5

1158 211/86 นางสาวทัชชกร ตราชู ม.5

1159 211/95 นางสาวปิ�นอัมพร เที�ยงธรรม ม.5

1160 211/104 นายสุชาติ รอดงาน ม.5

1161 211/110 นายพิเชษฐ์ มากะนัตย์ ม.5

1162 211/123 นายนองสนิท ปานปิด ม.5

1163 211/134 นางสาวญาธิดา ใจห้าว ม.5

1164 211/140 นายกฤษดา ทรายทอง ม.5

1165 211/121 นายภาณุรังษี ศิริขันธ์ ม.5

1166 211/122 นายสมนึก เกลี�ยงแก้ว ม.5

1167 211/164 นางสาวธัญชนก แซ่เอียบ ม.5

1168 211/172 นางสาวสาธิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.5

1169 211/201 นางสาวฐิติยา ระวังชา ม.5

1170 211/218 นายวีรวุฒิ เต็งทอง ม.5

1171 211/221 นางสาวพนัชนันต์ ธนานพรักษ์ ม.5



1172 211/226 นายธีระวัฒน์ อ่อนวันสี ม.5

1173 211/235 นางสาวทัศญา ลุนราช ม.5

1174 211/238 นางสาวสมัชญา บัวศรี ม.5

1175 211/244 นายอัศวิน คําหมื�น ม.5

1176 211/250 นายอนุชิต เกาะกลาง ม.5

1177 211/251 นางสาวสมพร ดอนตาเหล็ก ม.5

1178 211/255 นางปิยมน ภักดีสุวรรณ ม.5

1179 211/256 นางสาวธิฐติญา นิงสานนท์ ม.5

1180 211/263 นางสาวศศิกนิษฐ์ พิมสิริสกุล ม.5

1181 211/265 นางสาวสุพร รัตโส ม.5

1182 211/296 นางสาวพิชญ์สุรีย์ ตันสกุล ม.5

1183 229/6 นางกิตติยา เครือสนิท ม.5

1184 135/3 นายชัยชนะ ขอสกุลสุนทร ม.6

1185 18/559 นางสาวชลธิชา นิลพันธุ์ ม.6

1186 18/479 นายนิติกรณ์ ศรีสุวรรณ ม.6

1187 18/562 นายพิทยา ช่างเหล็ก ม.6

1188 18/646 นายแดนชัย พูลสวัสดิ� ม.6

1189 140/18 นายมงคล เซียงขวาง ม.6

1190 152/1 นางดวงหทัย ขาวแก้ว ม.6

1191 140/16 นายใบ เชียงขวาง ม.6

1192 135/1 นายสมจิต ก้อนแก้ว ม.6

1193 18/582 นายณัติ ก่อส้าย ม.6

1194 18/595 นางสาวสุวรรณี ยอดราช ม.6

1195 145/1 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง ม.6

1196 55/83 นางสาวทิพวรรณ เคียนถา ม.6

หมายเหตุลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู



1197 7/14 นางสายสุนีย์ จักขุเนตร ม.6

1198 18/579 นางสาววาสนา สีแสนห้าว ม.6

1199 18/520 นายเอกรินทร์ บัวเพ็ชร ม.6

1200 148/6 นางสาวสุภักดิ�สร คําวิเศษ ม.6

1201 55/50 นางสาวนุจรี แก้วไทรนันท์ ม.6

1202 1/159 นางสาวสุปัญญา หมู่แก้ว ม.6

1203 18/12 นางสาวปัทมาภรณ์ โยรินทอน ม.6

1204 18/566 นางวรรณา เชี�ยวชาญ ม.6

1205 18/16 นางสาววราภรณ์ ทัศนา ม.6

1206 18/35 นางสาวปิยสุดา สวัสดิสาร ม.6

1207 132/7 นางปัฎติมา หลักมั�น ม.6

1208 149/6 นางนิรมล อุปถัมภ์ ม.6

1209 18/24 นางสาวนูร-ร็อยนีย์ สันเจริญ ม.6

1210 132/8 นายนัฎฐวีพร หลักมั�น ม.6

1211 18/607 นายอภิชาต ขาวสุด ม.6

1212 5/3 นายกิตติธัช เกิดผล ม.6

1213 149/5 นางอารี สําเนียง ม.6

1214 18/537 นางสาวนุชรีย์ ชูยอด ม.6

1215 18/522 นายณธรพงษ์ รูปสูง ม.6

1216 150/1 นายกิตติคุณ พันธ์อําไพ ม.6

1217 18/17 นายไพโรจน์ สว่างจินดากุล ม.6

1218 138/1 นายบุญยัง พาปาน ม.6

1219 132/2 นางสาวศศิพร เทพทอง ม.6

1220 18/571 นายพัฒนชัย ราชชมภู ม.6

1221 18/38 นางเปรมทิพย์ แซ่หลี ม.6

1222 18/482 นางสาวอาลิษา ชอบงาม ม.6

1223 18/597 นางสาวจรีรัตน์ คงประมูล ม.6



1224 137/11 นางดวงเดือน มางิ�ว ม.6

1225 149/3 นางสาวรัตติกาล กิ�งทอง ม.6

1226 18/23 นางสาวชมพูนุท อุทัยรังษี ม.6

1227 18/37 นางสาวชฎาพร คงจันทร์ ม.6

1228 18/48 นายภาณุ จิตตรง ม.6

1229 18/528 นางสาวเพ็ญนภา อินต๊ะวัง ม.6

1230 18/598 นางศิริพร ศิริชัยวัฒนา ม.6

1231 139/41 นายอนุชา คําพุทธ ม.6

1232 18/65 นายสันติสุข เจริญเกียรติ ม.6

1233 223/7 นางรัตนา ชุมแก้ว ม.6

1234 18/556 นางสาวยุภารัตน์ กะเตื�องงาน ม.6

1235 139 นางกาญจนา จันทรวงศ์ ม.6

1236 5/3 นายวัชรา พิมพิสัย ม.6

1237 137/21 นางกนกวรรณ นารัตฐา ม.6

1238 141 นายภิพัฒ คําวิเศษณ์ ม.6

1239 229/51 นายนิรันดร์ สันสาคร ม.6

1240 18/57 นางสาวพิกุล มาตรวิเศษ ม.6

1241 18/567 นายสมศักดิ� ทวีสิน ม.6

1242 18/43 นางสาวพรรษิมา โพนศรีชัย ม.6

1243 230/12 นายสําราญ มณเฑียร ม.6

1244 18/44 นางปัญจรี แก้วเสถียร ม.6

1245 138 นายธนวัฒน์ จิตรหลัง ม.6

1246 141/13 นางมยุรี สวรรณชัยรบ ม.6

1247 18/361 นางสาวอมุนา อุทัยพิษ ม.6

1248 139/38 นายสงยงค์ ศูนย์กลาง ม.6

1249 135/3 นางสาวปัทมา ตราชัย ม.6

1250 18/536 นางสาวนฤนาท ชนะพันธ์ ม.6



1251 18/659 นางสาวฉัตรนารี วงษ์แก้ว ม.6

1252 18/8 นายแวอาแซ แวกามีลา ม.6

1253 139/3 นายสมหมาย แซ่ลิ�ม ม.6

1254 225/18 นายเฉลิมศักดิ� น้อมน้าว ม.6

1255 229/28 นางสาววาสนา เกรงสําโรง ม.6

1256 133/5 นางสายใจ เทพทอง ม.6

1257 18/489 นายสุวิทย์ เทพราช ม.6

1258 141/1 นางดวงจันทร์ คีรีเดช ม.6

1259 18/472 นางสาวรริญธร มุตตารักษ์ ม.6

1260 141/33 นางสาวนิชาภา พลรบ ม.6

1261 18/610 นางรุ่งอรุณ เมืองวัน ม.6

1262 143 นางอมรรัตน์ อรัญญาสิต ม.6

1263 18/586 นายวุฒิชัย พุทธพฤกษ์ ม.6

1264 132/9 นายสมบัติ เทพทอง ม.6

1265 18/512 นายชัยวัฒน์ เดินหน ม.6

1266 145/2 นายวงศ์วุฒิ อุปถัมภ์ ม.6

1267 151/2 นางปุณณภา แซ่หลี ม.6

1268 18/505 นายธีรวิทย์ แสงเรืองรอง ม.6

1269 145/6 นางอุษา อุปถัมภ์ ม.6

1270 230/14 นางสาวปรีดา กาลลัตน์ ม.6

1271 223/18 นางสาวปราณี  จันทโชติ ม.6



1272 176 นายอาจอง แซอั้ง ม.7

1273 156/2 นายเมษา ชลศิริ ม.7

1274 188/1 นายจําเริญ ปนอมร ม.7

1275 19/269 นายถวิน วงวร ม.7

1276 156/1 นางอภิญญา ฤทธากรณ ม.7

1277 63/4 นายสมศักดิ์ วิชิตบุตร ม.7

1278 47/1 นางสาวเดือนแสงด เครือสนิท ม.7

1279 98/2 นางสาววัลยลิยา ศรีหาพุฒ ม.7

1280 156 นางสาวฉลาด ชลศิริ ม.7

1281 83 นางสมพร วงษวานิช ม.7

1282 50 นายสิทธิศักดิ์ ออนละมุน ม.7

1283 156/3 นางอารีย ชลศิริ ม.7

1284 66/1 นายวีระชัย ชลศิริ ม.7

1285 69/3 นายสันดร ผิวพิมดี ม.7

1286 108/30 นางหนูชวน เกื้อรอด ม.7

1287 87 นางอุไร วิชิตบุตร ม.7

1288 89 นายปราโมทย จันทรพุม ม.7

1289 114/1 นายสุทัศน ปกกาโล ม.7

1290 78/1 นางสาวทิพรัตน ทรงยศ ม.7

1291 44/5 นางสาวพรมิญช บานจิราทรัพย ม.7

1292 74/1 นางณัฐณิชา บุตรเหม ม.7

1293 94/12 นางสาวขวัญฤทัย อินธิแสน ม.7

1294 194/1 นางสาววรรณนภา ทองโคตร ม.7

1295 28/3 นายประสาน เครือสนิท ม.7

1296 3/5 นางสาวพิกุลทิพย พุทธสาวงษ ม.7

ลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู หมายเหตุ



1297 49/3 นางสาวสุวรักษ ชลที ม.7

1298 100/4 นางวรรณภร เครือสนิท ม.7

1299 19/162 นายสุธี ฉั่วสกุล ม.7

1300 172/4 นางสาวกาญจนา โภคาอนนต ม.7

1301 77 นางจิตรา จันทวงศ ม.8

1302 3/1 นางสุนันท ระวังภัย ม.8

1303 218/6 นางพรรษภรณ วารี ม.8

1304 213/1 นางพิมพาภรณ กูสกุล ม.8

1305 99 นายฐิติศักดิ์ เหมหงษ ม.8

1306 62/3 นางสาวพรทิพย โกยเกียรติกุล ม.8

1307 76/2 นายบุญจบ ภักดีวิโรจน ม.8

1308 34/1 นางสํารอง ศรีสงคราม ม.8

1309 20 นางผองศรี สืบโสตร ม.8

1310 197/32 นางสาวนิตยา ศรีลิพอนเขต ม.8

1311 216/6 นางอําพัน จันทรงาม ม.8

1312 38 นายประเสริฐ ตะเคียนทอง ม.8

1313 5/12 น.ส.วิมลรัตน  ยั่งยืน ม.8

1314 5/6 หอง 1 นายวัชรา แซตัน ม.8

1315 203/5 นางโสภา เส็มไข ม.8

1316 197/11 นางแดง คําวิเศษณ ม.8

1317 3/10 นางรุจา ชูฉิม ม.8

1318 5/8 นางสุวรรณ กะรนรักษ ม.8

1319 202 นางสาววิชุดา ถิ่นถลาง ม.8

1320 60/13 นายสุนทร ลิพอนพล ม.8

1321 60/4 นางสมใจ ลิพอนพล ม.8

ลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมู หมายเหตุ



1322 13/40 นางวาสนา ลิพอนพล ม.8

1323 60/2 นายอํานวย ลิพอนพล ม.8

1324 24/15 นายณัฐกานต สุภา ม.8

1325 1/73 นายจิณณะ พรสินอุดม ม.8

1326 30 นางสาวอารีย วรรณวิเศษ ม.8

1327 18/1 นางจํานิ ภูมิ ม.8

1328 75/2 นางสาวอําภา ศรีชวนะ ม.8

1329 39/5 นางพนิดา อรรถธรรม ม.8

1330 39/2 นายบุญสง อรรถธรรม ม.8

1331 215 นางสุวรรณี บุญชุบ ม.8

1332 27/20 นางกรณิสา พรมเพ็ชร ม.8

1333 27/19 นางสาวกิตติมา คงเอียด ม.8

1334 27/17 นายพงศพัฒน ชูแกว ม.8

1335 151/3 นางฤดีวรรค บัวดํา ม.8

1336 233/78 นางหนูเอียด จันเพ็ง ม.8

1337 22/3 นายสุนทร นิลวรรณ ม.8

1338 39/10 นางสาววิภาณี จันทรทิพย ม.8

1339 55/67 นางสาวสารี่ ทองสวน ม.8

1340 232/63 นายสุขสม เวชสาร ม.8

1341 5/17 นายพรหม ศรีสุข ม.8

1342 15/3 นางเสงี่ยม โสอุดร ม.8

1343 15/1 นายสวิด บุญหลัง ม.8

1344 22/4 นางสาวเหมือนขวัญ วาหะรักษบุญเกื้อ ม.8

1345 15 นางสาวลดาวัลย ประเสริฐ ม.8

1346 38/2 นายพรรณภา วิชิต ม.8

1347 213 หอง3 นางอัมพันธ วงศกองแกว ม.8

1348 216 นางสุมล พรหมขันธ ม.8



1349 22 นายประวิทย คุมรักษา ม.8

1350 213 หอง2 นางสาวอริษา วงศกองแกว ม.8

1351 214 หอง1 นางสาวอําภา ปอมมอญ ม.8

1352 32/2 นายอนุกูล เศวตจินดา ม.8

1353 62/4 นายสิงหหาร จิตนา ม.8

1354 10/2 นางนัตที ไกรเลิศ ม.8

1355 216/2 นายเกรียงศักดิ์ ไกรเลิศ ม.8

1356 163 นางนันทิชา เรืองศรี ม.8

1357 5/20 นายมานพ แจมพิศ ม.8

1358 7 นายอาทิตย อุรุกชาติ ม.8

1359 10/7 นายกิตติธัช เพ็ชรลวน ม.8

1360 7/2 นางมยุรีย อุรุกชาติ ม.8

1361 7/3 นางบุญนึก เจริญจันทร ม.8

1362 7/9 นางมยุรา หมายมั่น ม.8

1363 7/18 นางสาวทองแทน บุญนาค ม.8

1364 6/13 นางสาวจุรี อุรุกชาติ ม.8

1365 6 นางสาวหนูวิ อุรุกชาติ ม.8

1366 7/5 นายธงชัย อุรุกชาติ ม.8

1367 7/10 นางสมใจ โฉมรักษ ม.8

1368 213/57 นางรัตนาภรณ ศรีสรอย ม.8

1369 22/5 นายสมมาศ วาทะรักษ ม.8

1370 55/89 นายธนกฤต ลือแมะ ม.8

1371 213/30 นางดวงณพัชร รองเดช ม.8

1372 27/15 นายมูฮําหมัด ปะดอ ม.8

1373 27/16 นางสาวอุทัยกานต ทําสวน ม.8

1374 1/300 นางสาวมัณฑนา ภูสกุล ม.8

1375 171 นายบุญเจือ ปราบชม ม.8



1376 5/1 นายราเชนทร แกนเพ็ชร ม.8

1377 6/1 นางสาวเสาวภา พิจันทร ม.8

1378 3/18 นางสาวภัทรธิดา ปรึกไธสง ม.8

1379 5/3 นางวรรณา พิจันทร ม.8

1380 3/8 นางวีระวรรณ เฟรนเซอร ม.8

1381 193/4 นางกอบกุล สวนกระตาย ม.8

1382 161 นางสาวสมพร สวนกระตาย ม.8

1383 161/3 นางสาวสุตา สวนกระตาย ม.8

1384 39 นางจารุวรรณ วิชิตบุตร ม.8

1385 6/2 นายกฤษฎา ประเสริฐ ม.8

1386 50/2 นายกุศล พัฒนสุขประเสริฐ ม.8

1387 50/4 นายภาสกร พัฒนสุขประเสริฐ ม.8

1388 5/16 นายสมปอง ปยะชนะการ ม.8

1389 5/2 นายอาคม ปยะชนะการ ม.8

1390 5/11 นางสาวนิรมล ปยะชนะการ ม.8

1391 214/1 นางสาวอําพัน ทองชู ม.8

1392 214/2 นางตาว ทองชู ม.8

1393 214/3 นางสาวนริศรา ทองชู ม.8

1394 213/41 นางพรเพ็ญ โทมน ม.8

1395 50/3 นายจุฬา สุขชวยชู ม.8

1396 3 นางสาวสิรินภา หนูชู ม.8

1397 35 นางปราณี จันทรัตน ม.8

1398 18 นางขวัญออน นิลวรรณ ม.8

1399 19 นายเชาว นิลวรรณ ม.8

1400 216/3 นายสมพงษ พรหมขันธ ม.8

1401 10/3 นางสุจิง ไกรเลิศ ม.8

1402 19/2 นายกรีฑา นิลวรรณ ม.8



1403 10/12 นายกฤษณะ ไกรเลิศ ม.8

1404 211/16 นางสาวศศิวิมล ชลศิริ ม.8

1405 10/5 นางกาญจนา สุดจิตต ม.8

1406 214 นางสาวโสภา ทองชู ม.8

1407 213/25 นางสาวรัชนี มธุรส ม.8

1408 77/1 นางภาวนา ปราบชม ม.8

1409 37 นายวิจาร ไกรเลิศ ม.8

1410 182/1 นางสาวกมนรัตน อุนคํา ม.8

1411 218/3 นางสาลินี ชูรัตน ม.8

1412 25/1 นางสาวอาภารัตน วงษทอง ม.8

1413 25/2 นางสาวสิริ หลักบาน ม.8

1414 1/208 นายศุภมงคล ชัยภิบาล ม.8

1415 1/363 นายโสภณ คงฤทธิ์ ม.8

1416 1/91 นางสาวนูลีซา สันตะวา ม.8

1417 35/1 นางสาวกัญญารัตน จันทรัตน ม.8

1418 233/56 นายปยะพงษ คุณโฑถม ม.8

1419 55/180 นางสาวนัฐสิมา ไตรรัตน ม.8

1420 34 นายธนิต โพธิ์สวัสดิ์ ม.8

1421 211/38 นายบรรพต ชะระสุข ม.8

1422 1/66 นางธัญชนก มาลาศรี ม.8

1423 233/64 นางสาวรุงอรุณ แกวกลม ม.8

1424 63/19 นายสมหมาย ลูกคง ม.8

1425 233/55 นางปพิชญา สวัสดิ์ ม.8

1426 233/68 นายเสกสรร พนังเกริกเกียรติ ม.8

1427 1/52 นางวรันรัชต ศรีสุวรรณ ม.8

1428 1/283 นางสาววรรณภา เศษฐาวงค ม.8

1429 197/31 นายบุญจัด ทองเนื่อง ม.8



1430 72 นายกนกศักดิ์ รักษธรรมกิจ ม.8

1431 63/14 นางสาววรารัตน หนูคง ม.8

1432 163/47 นางสาวจิรัญญา หาญชนะ ม.8

1433 160/2 นายกิตติศักดิ์ ศรีลิพอนเขต ม.8

1434 55/43 นางสาวพิชญาภา สุธรรมบุตร ม.8

1435 55/96 นายวรเดช แซลิ้ม ม.8

1436 1/178 นางสาวญาณี ปะการะพัง ม.8

1437 232/9 นางสาวศศิวิมล ปานหนู ม.8

1438 55/147 นางสุภัทรา จิตปรีชากุล ม.8

1439 211/17 นางสาวสุไบดะ บิลไบ ม.8

1440 55/186 นางสาวเสาวลักษณ ชูจันทร ม.8

1441 213/99 นายถนัดกิจ วราชัย ม.8

1442 55/164 นางสาวพจนา วงศสวัสดิ์ ม.8

1443 55/82 นายยุธณา บวบหอม ม.8

1444 55/145 นายรัตนชัย ทองพอก ม.8

1445 213/14 นางสาวณัฎฐริณีย จึงประสบโชค ม.8

1446 55/83 นางสาวทิพวรรณ เคียนถา ม.8

1447 1/249 นางเปรมปรีดา เทพบุตร ม.8

1448 55/201 นางสาวมาลินี ทองชู ม.8

1449 233/40 นายราชันย จันทเคียน ม.8

1450 233/79 นางสาวพัฒนา รัตนวงษา ม.8

1451 233/48 นางสาวอุไร ศรีสมโภชน ม.8

1452 7/1 นายพัลลภ นิลวรรณ ม.8

1453 8/17 นายเจริญวิชญ พานิช ม.8

1454 1/277 นายวิรัช ขุนประดิษฐ ม.8

1455 232/11 นางสาวสุวิมล เภตราใหญ ม.8

1456 3/12 นางสาวนภัทรกาญจนนพเกา ม.8



1457 62/7 นายพรหมสวัสดิ์ อารีราษฎร ม.8

1458 1/97 นางสาวสุณิสา ลายแกว ม.8

1459 230/26 นางสาวอรพรรณ จิตรหมั่น ม.8

1460 1/270 นางสาวรัตนา ชุมเปย ม.8

1461 203/4 นางสาววรรณวจี ศรีลิพอนเขต ม.8

1462 55/162 นายประวิทย ฤทธิไกล ม.8

1463 55/144 นายมนูญ  แซจัง ม.8

1464 213/65 นายปวิช บุญทอย ม.8

1465 211/29 นางสาววินารักษ ทองดี ม.8

1466 1/197 นายรักษพล บุตรโครต ม.8

1467 3/5 นางพัชรี บัวสวัสด ม.8

1468 1/158 นางสาววิยะดา อาจหาร ม.8

1469 213/26 นายพิษณุ กองคา ม.8

1470 55/52 นายภูษิต กลั้วพิมาย ม.8

1471 44/3 นางสาวอริญชยา ถิ่นลิพอน ม.8

1472 196/9 นางสาวนงนุช หิรัญ ม.8

1473 1/71 นางสาวรัตนา จิตตรานนท ม.8

1474 1/257 นายยุทธการ บัวแกว ม.8

1475 1/153 นายปรเมศวร คงศรีทอง ม.8

1476 213/27 นายบุญญารัตน ศิริกุล ม.8

1477 213/62 นายกมล มีเจตนี ม.8

1478 213/13 นางสาวพัชราภรณ ศรีโรจน ม.8

1479 1/58 นางสาวสุกัญญา ปนตาพวง ม.8

1480 211/1 นายยงยุทธ ผาทอง ม.8

1481 1/345 นางสาวนิตยา สิงหสุข ม.8

1482 193 นางสุพิศ คอนสระนอย ม.8

1483 193/2 นางสาวเบญจพร เกลื้อกลิ่น ม.8



1484 1/334 น.ส.ณภาภัช ปญญาทิพย ม.8

1485 232/8 นางสาวแกวทิพย ขวัญคง ม.8

1486 182 นางสุภาวดี ปราบชม ม.8

1487 232/54 นางธันยพร สิทธาชัย ม.8

1488 55/172 นางสาวปพัชญา ศิริวงศ ณ อยุธยา ม.8

1489 1/188 นางขวัญสุดา แซซิ้ว ม.8

1490 211 นางสาวอริสรา ศรีเทพ ม.8

1491 193/5 นายชัยยุทธ รัศมี ม.8

1492 55/86 นางสาวสุภาภรณ สงพล ม.8

1493 233/23 นางรวงรินทร วิชัยดิษฐ ม.8

1494 1/232 นางสาวกนกวรรณ มินยง ม.8

1495 34/2 นายสมคิด ศรีสงคราม ม.8

1496 203/1 นางบัวเชิญ ศรีลิพอนเขต ม.8

1497 1/192 นางบัวผัน เชยครบุรี ม.8

1498 1/169 นางสาวกิตติรัตน เขี้ยวแกว ม.8

1499 161/1 นายวิสุทธิ์ ศรีลิพอนเขต ม.8

1500 229/19 นางสาวกุลระวี นิลาวงศ ม.8

1501 1/110 นางนงเยาว สุขราช ม.8

1502 14/6 นางสาวกชพร คงพัฒน ม.8

1503 211 นางสาวอริสรา ศรีเทพ ม.8

1504 15/4 นางสาวสมร ฮาสัน ม.8

1505 42/1 นายพิมพ นาราภักดีสกุล ม.8

1506 55/102 นายสฤษดิ์ ดุลยพิจารย ม.8

1507 55/87 นายปฏิเวช เสนเอียด ม.8

1508 193/3 นายอภิชาติ กออินทร ม.8

1509 213/92 นางสาววรวรรณ รอดนิกร ม.8

1510 55/47 นางดวงรัตน โพธิ์ทอง ม.8



1511 221/7 นายอภิชัย ถิรตันตยาภรณ ม.8
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