
1 66/551 นายอดิศักดิ์ หมีนสอีด ม.1

2 200/2509 นายอับดุลเลาะ มรรคาเขต ม.1

3 200/4808 นางสาววนุชสรา เกตุแดง ม.1

4 200/4901 นางนวพร บัวบุญ ม.1

5 200/3824 นายวิสุทธิ์ สุวรรณมณี ม.1

6 200/1005 นางสาวอาภาพร โยธาแกลว ม.1

7 200/4704 นายเสนห เปลี่ยนสีทอง ม.1

8 66/465 นายบุญมี บุญโยดม ม.1

9 200/4902 นางสาววาสนา บัวบุญ ม.1

10 200/1305 นางสาวนุชนาฏ บัวบุญ ม.1

11 98/5 นางสาวอุบล คงพันธ ม.1

12 95/48 นางสาวจิราภร วิชาดี ม.1

13 121/16 นางสาววารุณี บุญธรรม ม.1

14 121/30 นางสาววานิตา พหนการ ม.1

15 66/606 นางสาวทิพวรรณ ฮังนนท ม.1

16 200/5207 นางสาวจันทนี ศรีโรจน ม.1

17 55/94 นางจิรานุช เยี่ยมรัมย ม.1

18 200/6735 นางสาวจรรยา ไทรแกว ม.1

19 200/7502 นางธัญเรศ ทองทิพย ม.1

20 66/363 วาที่ ร.ต.หญิง วาสนา จงศิริ ม.1

21 200/1118 นายสมชาย นาคะสุวรรณ ม.1

22 200/8740 นายประสบ โยธายุทธ ม.1
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23 200/4039 นางสาวเอราวัณ กลาศึก ม.1

24 66/227 นายชัยวัฒน รุจิเทศ ม.1

25 66/685 นางสาวอรพรรณ ศรีสุวรรณ ม.1

26 66/680 นายสงกา ไสกาง ม.1

27 119/11 นางสาวสิริพร ศรีงาม ม.1

28 66/404 นายพงษศักดิ์ เอี่อยมชัย ม.1

29 200/9508 นางสาวพรรณราย อุทกัง ม.1

30 200/6022 นางสาวขวัญกิตติยา วรินทรเวช ม.1

31 66/401 นายภูดล อาแด ม.1

32 66/50 นางอัมพร ฝอยทอง ม.1

33 66/188 นางสาวฟาตีเมาะ อาแด ม.1

34 55/69 นายอลงกต หยีหลาหนี ม.1

35 200/7230 นางสาวกันทิมา เบ็ญอาหมัด ม.1

36 200/9107 นางสาวนันทนา ทาทอง ม.1

37 200/7322 นายอนันชัย ศรีพิทักษ ม.1

38 200/7318 นางสาวโสธิดา สมหมาย ม.1

39 200/1908 นางสาวนาระดา มัสสุ ม.1

40 200/4726 นายโกวิทย ฉิมรัมย ม.1

41 200/2014 นายธีระเดช เดนปรีชากุล ม.1

42 179/22 นายโกวิทย เผาจินดา ม.1

43 179/23 นายพากร เหรียญทอง ม.1

44 66/416 นายอภิวัฒน มีศักดิ์ ม.1

45 200/7518 นายธงชัย สงภู ม.1

46 200/7413 นางดวงกมลศรี เปรมทวี ม.1

47 200/7402 นางสาวผัณลดา คณพุทธิโยธา ม.1

48 200/7515 นายไพเพิ่ง พลขยัน ม.1

49 200/7514 นายสมชาย วัลยเพชร ม.1



50 142/10 นางสาวกัลยารัตน สงแสง ม.1

51 200/1210 นางสาวจริญา ขาวเผือก ม.1

52 200/1312 นายสุชาติ โปรงพันธ ม.1

53 200/1207 นางสาวณฐวิมล โปรงพันธ ม.1

54 200/1201 นายสุทัศน รักษมี ม.1

55 118/1 นางสาวกรรณิการ บิลอับดุลลาห ม.1

56 66/538 นางสาวกิรณา ประทีป ณ ถลาง ม.1

57 118/2 นางสาวศรีดา บิลอับดุลลาห ม.1

58 118 นายธวัช เอ็มยุเด็น ม.1

59 200/7516 นางสาวสุธิษา เดชสุวรรณ ม.1

60 200/10011 นายรัชชัย ทุมประภา ม.1

61 109/7 นางฤดีวรรณ เดชภิบาล ม.1

62 200/10117 นางสาวเนาวรัตน เขมะวนิช ม.1

63 200/8910 นายธนาพร ดีวันไชย ม.1

64 200/1237 นางสาววารุณี รอดแกว ม.1

65 200/3802 นายบัลลังก หลงละเลิง ม.1

66 66/590 นางสาวทัศวรรณ นิยมไทย ม.1

67 66/53 นายพงคพันธ คํามูล ม.1

68 200/723 นายทวีศักดิ์ สุธา ม.1

69 55/93 นายมนูญ พันธุงาม ม.1

70 200/5103 นายเสนาะ บุรีรักษ ม.1

71 199/95 นายพิเชษฐ เต็มสังข ม.1

72 200/2909 นายกิตติพงศ รักษาผล ม.1

73 200/9935 นางสาวอรัญญา ศรีวิรัญ ม.1

74 200/9903 นายทวีศักดิ์ ไชยยัน ม.1

75 200/3707 นางสาวกรรณิการ จันทนา ม.1

76 200/109 นายสมนึก ปญญาดี ม.1



77 200/1203 นางอนุมาศ ทรายทอง ม.1

78 200/3923 นางสาวขนิษฐา เมืองแดง ม.1

79 200/2031 นางนิภาวรรณ เมืองแดง ม.1

80 115/20 นายใจ ศรีนุนวิเชียร ม.1

81 200/10001 นงสาววัรัฐฐา ออนบัญญศิลป ม.1

82 200/3002 นางสาวรุงตะวัลย ชูอินทร ม.1

83 200/3803 นางสาวพรทิพย ศิริแกว ม.1

84 55/120 นางสาวจินตนา บอนไทยสงค ม.1

85 200/5703 นางสาวภาพิมล บัวภา ม.1

86 200/3729 นางสาวคอดียะ จินตารา ม.1

87 66/187 นางสุจินต สุรินทร ม.1

88 200/4516 นายบัณฑิต เขจรนิตย ม.1

89 109/25 นายไพบูลย บุญสิงห ม.1

90 66/203 นางศิวพร เกตุสัตบรรณ ม.1

91 66/129 นางออยใจ ชูดวง ม.1

92 192/1 นายสุวิทย ศิริรวม ม.1

93 19/190 นายสารัฐ รักษาแกว ม.1

94 200/3605 นายพลอย อินทสโร ม.1

95 200/4643 นางสาวเกษร โคกเคียน ม.1

96 66/178 นางสาวบัวไล บุตรโคษา ม.1

97 200/9002 นายฐปน สิทธิสมบัติ ม.1

98 200/9630 นางเพ็ญศรี เกื้อกลิ่น ม.1

99 66/585 นายจักรพงค คงหยู ม.1

100 204/5 นางรัชณีย ดุลยชาติ ม.1

101 204/18 นายธนานันท ดุลยชาติ ม.1

102 200/9736 นายสมยศ ไมพุม ม.1

103 200/9741 นายพงคศิริ ไมตรีจิตต ม.1



104 142/14 นางสาวปณาดี บุตรทหาร ม.1

105 200/7625 นางสาวสุกัญญา จิตเที่ยง ม.1

106 200/5514 นางสาวอูมัยยะห ดอเลาะ ม.1

107 200/3025 นางสาวศิริวรรณ ชวยสงคราม ม.1

108 66/611 นางนัยนา อินทรคง ม.1

109 66/624 นายอิทธิกร วัดศรี ม.1

110 200/6644 นางสุวรรณี หิมรันตร ม.1

111 170/3 นางกุลธิดา กิ่งทอง ม.1

112 170/2 นางสาวพัชยากุณช หนูนุม ม.1

113 200/5222 นายนพดล หรนหมาน ม.1

114 200/3128 นางสาวฝนฤทัย ศรีวรพันธ ม.1

115 55/48 นางนันทนิษฏ กิจนิรันดร ม.1

116 200/9305 นายนิรุธ แกวไทย ม.1

117 200/4804 นางสาวนันณภัทร หลอนสิ่ว ม.1

118 200/7220 นายธรรมนูญ พูลเพิ่ม ม.1

119 200/7207 นางสาวชติกาณจน ตั้งกล ม.1

120 200/8344 นายธนบดี บอเกิด ม.1

121 200/8726 นายณัฐพล พิมพันธ ม.1

122 200/1335 นางสาวหทัยณัฐ แกวไทย ม.1

123 200/9129 นางสาวจํานงค พรอมจะบก ม.1

124 200/8721 นายวรสรรณ หมั้นบุญ ม.1

125 200/5014 นายศักดิ์ดา โสภา ม.1

126 200/6811 นางยุพา โสภา ม.1

127 200/5704 นายณัฐพล นิธิภาณุวัฒนถาวร ม.1

128 200/9306 นายกําธร เดชสุวรรณ ม.1

129 200/5806 นางสาวอังศุมา ชูมาก ม.1

130 66/566 นางสาวพิชชุดา ยานขาว ม.1



131 55/205 นายอนุชรัตน คงสงค ม.1

132 200/710 นางสาวสุคนธ ฉิมรักษ ม.1

133 200/5022 นางสาวพัชรี พอคา ม.1

134 191/36 นายภานุวัตน ศรีโรจน ม.1

135 191/33 นางสาวชิดกมล ขุนทิพย ม.1

136 200/10120 นางสาวภัสรา ดวงแปน ม.1

137 200/1007 นายบุญญฤทธิ์ จันทรแกว ม.1

138 200/9108 นางสาวกัญญาณัต ดวงแปน ม.1

139 200/1006 นายปราบศักดิ์ สักสงค ม.1

140 200/3629 นางสุกัญญา บุญเสริม ม.1

141 66/405 นางสาวมณี สายนาค ม.1

142 66/705 นางสาวอัญชัญ สันติบูรณสกุล ม.1

143 200/8029 นางสาวธนัชพร มีพัฒน ม.1

144 200/4137 นายวิรัตน สุธา ม.1

145 200/10038 นางสาวนงคาร สุกรา ม.1

146 55/108 น.ส.วิริยะ ชุมแกว ม.1

147 200/8417 น.ส.วันดี แสงเจริญ ม.1

148 200/8418 นายไวกุณฐ ชูพรหม ม.1

149 66/318 น.ส.อารีวรรณ พัฒนสิทธิ์ ม.1

150 200/5004 นายเกียรติศักดิ์ ดําเนินงาม ม.1

151 200/7932 น.ส.สณน ขุนศรี ม.1

152 66/10 นางทองเทียน เตรียมการ ม.1

153 66/323 นายจรูญ ชูรวง ม.1

154 00/3215หอง1น.ส.พิชญาภา บุญรัตน ม.1

155 200/9807หอง7นายดนัย เกษมศรี ม.1

156 88หอง6 นายจักรพัฒน จินดาวงษ ม.1

157 88หอง2 นายสุชาติ รัตนสุภา ม.1



158 200/8230 น.ส.สุดารัตน บุญยง ม.1

159 200/9722 น.ส.นิยามิละห ดอกา ม.1

160 121/3 นางจรรยา บุญเจริญ ม.1

161 121/17 นางรัชนี สังหลัง ม.1

162 121/21 นางสาวมณีรัตน ชวยทอง ม.1

163 121/23 นางสาวกาญจนวรรณ สุวรรณแท ม.1

164 121/12 นางสาวจินดามัย คงเพชร ม.1

165 121/29 นายอนันต บุญเจริญ ม.1

166 121 นางดารุณีย คุมบาน ม.1

167 93/1 นางสาวเปรมจิต ใยเมือง ม.1

168 55/72 นายเอกพงษ อินทรขาว ม.1

169 92/5 นางยุพดี เชื้อสวัสดิ์ ม.1

170 200/4036 นายเอกชัย จันราชสุวรรณ ม.1

171 66/681 นายเดนชัย ขํายินดี ม.1

172 119/7 นายกฤตเมธ เอี้ยวงามดี ม.1

173 200/6435 นายภูตะวัน พูลเพิ่ม ม.1

174 55/91 นางคําแกว ทองจันทร ม.1

175 200/9234 นายวชิรวิทย พรมกุล ม.1

176 200/5744 นางสาวจามิกา เทียมเวหา ม.1

177 200/7438 นางสาวสุทิศา โกเมนทักษิณ ม.1

178 55/80 นายศิริรัช ศุภอักษร ม.1

179 179/10 นางสาวพรไพลิน ขวัญชู ม.1

180 91/4 นายกองเกียรติ นิรภัย ม.1

181 200/9623 นางสาวพิมพนิกา โชติกมาศ ม.1

182 200/1638 นายธุวานันท เพียนาวรรณ ม.1

183 55/145 นางจรัญญา ธัญญานนท ม.1

184 200/9309 นางสาวสุภาภรณ สมภาค ม.1



185 200/9343 นางหนูเพ็ญ สมศักดิ์ ม.1

186 200/2037 นางสาวตารียา ยูโซะ ม.1

187 200/8831 นายกิตติศักดิ์ ตกจีนตอง ม.1

188 200/1617 นายนัทพงษ รุยหะชู ม.1

189 66/70 นายบุญประสานต ศรีเพชร ม.1

190 200/8030 นางสุวรรณี ชีวะเวช ม.1

191 90/2 นายเสรี นิรภัย ม.1

192 200/529 นางสาวกรรณภัทร หีดนอย ม.1

193 19/93 นางสาวนภัสวรรณ ปนแกว ม.1

194 19/26 นางสาวปุณยวีร พันธุ ม.1

195 200/9838 นางสาวทิพวัลย วรรณรัตน ม.1

196 179/21 นางสาวปารีณา มานะบุตร ม.1

197 200/4732 นายศักดิ์ระภีร บุญเลื่อง ม.1

198 200/4903 นายธนพล สุดชา ม.1

199 200/1102 นายฐิติชัย จันแดง ม.1

200 200/6515 นางสาวรัตติยา เสาวคนธ ม.1

201 106/8 นายวรพงษ แซตัน ม.1

202 200/8138 นางนงเยาว อริยะอุดมกิจ ม.1

203 66/185 นายสิทธิชัย วรรธนสมพงศ ม.1

204 66/549 นางสาวณัฐสุดา รัศมี ม.1

205 200/7706 นายวัฏจักร อินทรโชติ ม.1

206 200/10040 นางสาวณฐพร ราชแกว ม.1

207 66/619 นายมารค อุดม บุลเบท ม.1

208 200/7304 นายธนิชา เลขานุกิจ ม.1

209 200/8137 นางพยอม นิติขจรวรคุณ ม.1

210 109/4 นางลัดดา สิริมงคล ม.1

211 200/7931 นางวริศนันท ราษีทรัพย ม.1



212 200/5610 นายวรวิทย เยยกระโทก ม.1

213 187/1 นายชูสิทธิ์ ปรีชาการ ม.1

214 170 นางอัญชลี กิ่งทอง ม.1

215 200/4125 นางสาวปริชมน ดนสัตย ม.1

216 200/1109 นางสาวจาฏพัจน ฉิมพิทักษ ม.1

217 200/7830 นายบรรจง หมีนสอีด ม.1

218 66/519 นางสาวสุดธิดา สุวรรณชนะ ม.1

219 200/1338 นายสมยศ ยาหนู ม.1

220 200/4609 นายศุภลักษณ เบ็ดพาด ม.1

221 200/9607 นางสาวนิชาภา กิ่งโพธิ์ตัน ม.1

222 19/122 นายประวิทย กุตเสนา ม.1

223 200/7329 นางสาวรัตนาภรณ ทองชู ม.1

224 90/12 นางสาวญานิสา รวมทรัพย ม.1

225 200/3214 นางสาวปทมา สุทธิสังข ม.1

226 200/8606 นางกิ้มสรอง พุมราช ม.1

227 44/53 นายสรางสรรค กรัณยไพศาล ม.1

228 119/22 นางราตรี วงศศิริ ม.1

229 66/157 นายเพื่อน ภูพันนา ม.1

230 109/3 นายสมชาย สิริมงคล ม.1

231 66/57 นางสาววริษา สิงขร ม.1

232 66/672 นางสาวนัฏศรัญ ธิตะสังกุล ม.1

233 19/16 นางสาวฐาวรางค ธาดาดํารง ม.1

234 200/4543 นางสาวณัชชา จริยวิชัย ม.1

235 55/137 นางสาววิลาวัลย แตงสวน ม.1

236 66/466 นายสุรัตน ปานอวยชัย ม.1

237 42/26 นางสาวโสภา จันแกว ม.1

238 66/247 นางสาววรรณภัทร โลล่ํา ม.1



239 200/3711 นางสาวดวงธิดา จันทรมาลา ม.1

240 200/8729 น.ส.พยอม เสงหนู ม.1

241 66/331 นายชาญกิจ เกตุแจม ม.1

242 200/3642 น.ส.ณัฐณิชา คงวารี ม.1

243 55/203 นายมานะ ไลสิกรรม ม.1

244 189 นายวรวัฒน นิรภัย ม.1

245 66/489 น.ส.นิชาภา วรรยาต ม.1

246 200/7825 น.ส.พิราอร ทองศรี ม.1

247 89/29 นางชูศรี สิทธิเดช ม.1

248 55/176 นางลภัสรดา จินดาพล ม.1

249 200/4135 น.ส.ทัศนีย ดํามีศรี ม.1

250 200/3219 นางวรินทร วิกาหะ ม.1

251 200/1327 น.ส.กัญญาภัทร จิตเพชร ม.1

252 200/5938 นายชาลี ไชยทอง ม.1

253 200/6520 น.ส.อภิชา ทิพยธนากร ม.1

254 66/459 น.ส.จันทรจิรา วุฒิวิทยชัย ม.1

255 200/1302 นายไพโรจน ใยสวาง ม.1

256 55/63 น.ส.ผุสดี บุญผลึก ม.1

257 55/561 นางจักรี ทับเที่ยง ม.1

258 55/9 นางทิพวรรณ เดชะโชติ ม.1

259 91/3 นายสักวงศ ทองชู ม.1

260 200/238 นางสุดา บิลิคกี้ ม.1

261 66/146 น.ส.นมน จันทรเสนา ม.1

262 55/139 นางงามนิตย คชนันท ม.1

263 66/678 น.ส.นูรมา บากา ม.1

264 200/5814 น.สปวีณสมร นมฤทธิ์ ม.1

265 200/10202 นายสมนึก คงหอม ม.1



266 44/9 นางสุวรรณี สงวนทรัพย ม.1

267 200/1538 นายอนุศิษฐ ชวยสวัสดิ์ ม.1

268 89/16 น.ส.ชนิตา ทําเผือก ม.1

269 200/4223 นางสาวมัทนียา พันธุงาม ม.1

270 204/29 นายอนุสิทธิ์ อรรคบุตร ม.1

271 200/7303 นายอะดิเรก หมานมุย ม.1

272 365/11 นางสาววราภรณ อังศุภศิริกุล ม.1

273 200/6643 นายนนทกร พนมกุล ม.1

274 200/8720 นางสาวญาติมา พรหมจินดา ม.1

275 200/1206 นางสาวสุนันทา สามารขึ้น ม.1

276 19/54 นางสาวจุฑามาส เจยาคมน ม.1

277 200/7109 นายยุทธนา รักษธรรม ม.1

278 200/4508 นางสาวนงเยาว สายดํา ม.1

279 200/4020 นายพูนศักดิ์ กิจดําเนิน ม.1

280 23/1 นางอัมพวัน เกิดลาภ ม.2

281 9 นางแตว ทรงสวัสดิ์ ม.2

282 99/41 นางสาวนงนุช อยูทรัพย ม.2

283 99/3 นางทิพย นิลาวงษ ม.2

284 81/6 นายสุทิว จินดาพล ม.2

285 133/2 นายวสันต นิยมพงษ ม.2

286 85/11 นายประทีป เกตุทอง ม.2

287 83/5 นางนพรัตน วัฒนคุม ม.2

288 81 นางสุรพิม จินดาพล ม.2

289 83/6 นายเฉลียว รุงสวาง ม.2

290 96 นายบุญเอื้อ มุลิกะบุตร ม.2

291 72/28 นางสาวธัญพร บุญคมรัตน ม.2

292 85/15 นายมนู วิเศษสิงห ม.2



293 82/6 นายนิรุต อนเกษ ม.2

294 53 นายบุญมี สําเนียง ม.2

295 119/7 นายพรชัย มีเนตรี ม.2

296 119/22 นายบุญเลิศ ตันมณีประเสริฐ ม.2

297 41/10 นางสาวอังศุธร วีระศิริเกียรติ ม.2

298 41/13 นางสาวเทียนศรี จันทรสิริ ม.2

299 41/1 นางบุบผา ผลแกว ม.2

300 41/4 นางสาวอุมาพร ชาวเหนือ ม.2

301 41/9 นายธนบัตร หิมรัตน ม.2

302 116/29 นายแดง นิลาวงษ ม.2

303 85/9 นางสาวฐิตาภรณ วิเศษสิงห ม.2

304 116/86 นายศุภชัย สําเนียง ม.2

305 111 นายทินกร นิลาวงษ ม.2

306 82/8 นายสายชล เกิดลําเจียก ม.2

307 162/2 นางสาวพัฒนา อุปถัมภ ม.2

308 72/6 นางสาวธารกมล เนื่องนรา ม.2

309 77/6 นางสาวจุไร จันเพชร ม.2

310 "9/1 นายบุญเจน จินะเสนา ม.2

311 119/21 นายพรศักดิ์ เวชประสิทธิ์ ม.2

312 81/15 นายบุญลือ อาจหาญ ม.2

313 119/4 นางสุนิล คําออน ม.2

314 28/1 นางประไพ มุลิกะบุตร ม.2

315 58 นางสาวสายฝน เพชรประกอบ ม.2

316 28/2 นางสาวฐิรวรรณ กําเหนิดกลาง ม.2

317 28 นางเสาวณี คีรีเขต ม.2

318 108 นางสาวเปรมา ประดิษฐ ม.2

319 101/2 นางสาวสุรัตน เกียรติตันสกุล ม.2



320 116/2 นายพวง ลือทรัพย ม.2

321 51/4 นางสาวปรายฟา คงเมือง ม.2

322 24/2 นายธีรธวัช ทรงสวัสดิ์ ม.2

323 99/23 นางกัลยา รอดไฝ ม.2

324 136/3 นายยุทธนา สิงขรณ ม.2

325 116/37 นางสาวดวงฤทัย พลเดช ม.2

326 38/1 นายอภิสิทธิ์ จิตจํานงค ม.2

327 85/6 นายปกรณ ประหยัดทรัพย ม.2

328 116/119 นายพิชัย ขาวสง ม.2

329 19/2 นายสุภาพ บัวสวัสดิ์ ม.2

330 72/11 นางรุงพร อุกกุฎานนท ม.2

331 114/3 นายจําลอง วิเศษสิงห ม.2

332 101/6 นายสุเจตน อาจหาญ ม.2

333 82/7 นายประสิทธิ์ นิยมพงษ ม.2

334 99/11 นายบุญเริง ดีเชื้อ ม.2

335 82/5 นายประสาร มุลิกะบุตร ม.2

336 101/1 นางกระแส เหงาพันธ ม.2

337 101/4 นางสาวอารยา พรหมนวล ม.2

338 101/7 นางนลินรัตน โชติชัชวาลยนุกูล ม.2

339 160/5 นายอนุรง แซตัน ม.2

340 60/4 นายจิน โลหพงษ ม.2

341 101 นางสายใจ มุลิกะบุตร ม.2

342 60 นางสาวแตว โลหพงษ ม.2

343 101/5 นางสาวเยาวลักษณ สุรัตนกุล ม.2

344 72/46 นายมูฮัมหมัด แวดอคา ม.2

345 72/39 นางเพ็ญศรี กัดเกื้อ ม.2

346 72/47 นางสาวภาวินี ขวดแกว ม.2



347 81/12 นายประพจน มุลิกะบุตร ม.2

348 72/48 นางสาวกันยารัตน คงสง ม.2

349 72/50 นายเอฮสัน จะปะกียา ม.2

350 72/53 นางสาวปวริศา สนธิ ม.2

351 72/41 นายเอกราช บุญคมรัตน ม.2

352 119/28 นายสมศักดิ์ มั่นทอง ม.2

353 138/3 นายอยูชิต ตันติวิทยาพันธ ม.2

354 125/1 นางสาวกิ่งแกว มุลิกะบุตร ม.2

355 138 นายอําภรณ ไกรเลิศ ม.2

356 146 นางสาวลลนา โคตรวันดี ม.2

357 16/8 นางสาวพรภิมล มิ่งขวัญ ม.2

358 116/126 นางสาวอรษา ญาติพัฒน ม.2

359 115/10 นางสาวเปรมฤดี เพ็ชรรักษ ม.2

360 119/37 นางสาวธดารกร ถิ่นลิพอน ม.2

361 147 นางอุไร สิทธิศักดิ์ ม.2

362 16/13 นางจารุวรรณ แกวกูล ม.2

363 83/13 นางสาวอุศนา ผลาชุม ม.2

364 84/9 นายเพิ่มพูล บุตรราช ม.2

365 123 นางสาวจิดาภา อําพร ม.2

366 116/122 นายนพดล คงเมฆ ม.2

367 "2/1 นางสาววริสสา สิทธิศักดิ์ ม.2

368 221/114 นายสมโชค ตันประเสริฐ ม.3

369 221/4 นางสาวนงเยาว แตงออน ม.3

370 166/69 นายเสกสิทธิ์ ชุนวร ม.3

371 166/68 นางสาวมัฑณา การะสังข ม.3

372 258/122 นางสาวรัจนาภรณ ชูคต ม.3

373 258/19 นางสาวกนกวรรณ กองจางวาง ม.3



374 258/45 นายธนดล หงอสกุล ม.3

375 259/8 นางวิไลรัตน บุตรแขก ม.3

376 134/10 นางอรทัย วัยวุฒิ ม.3

377 135/29 นางมนทิรา กิมติน ม.3

378 135/2 นายณัฐธนิต ตันทวานิช ม.3

379 131 นางสาววราพร หอมเย็น ม.3

380 135/4 นายฐิรดิช สุสิทธิโชติ ม.3

381 204/17 นายสมศักดิ์ จันเพชร ม.3

382 204/26 นายกฤษณะ เกิดทรัพย ม.3

383 204/12 นางเสาวณี กานาม ม.3

384 203/7 นายกมล ดวงเคน ม.3

385 214/21 นายมนตรี นวมดี ม.3

386 259/9 นางสาวภิรมยา หลักเพชร ม.3

387 158/1 นางอรญา ทาเรือรักษา ม.3

388 180/1 นางอุบล กิ่งเกษ ม.3

389 187/3 นางสาวรริสา จันทะคูณ ม.3

390 204/27 นางดวงใจ รอดดอน ม.3

391 203/12 นายคํานวน แกวมณี ม.3

392 203/11 นายกฤษฎา เชียงทอง ม.3

393 214/25 นางพิมพชยา อําทาว ม.3

394 158 นางจินดา มีชัย ม.3

395 203/6 นายบรรจง เกิดเมืองเล็ก ม.3

396 120/1 นายเจริญ สถิรสัตยานนท ม.3

397 152 นางสาวจุรีพร แซแต ม.3

398 133/8 นางสาวจิราภรณ หมื่นภู ม.3

399 131/2 นางกุมารี วิภาวีองอาจ ม.3

400 131/1 วาที่ร.ต.วีรวัฒน วิภาวีองอาจ ม.3



401 218/15 นางสาวอรศรี ตันหุน ม.3

402 125/1 นางสาวนิลุบล อํานวยผล ม.3

403 125 นายชลันธร อํานวยผล ม.3

404 230/3 นางจินตนา ตั้งกล ม.3

405 145/1 นายประทวน ศรีวิชียร ม.3

406 176/2 นายมณี จัดสราง ม.3

407 165/3 นายจักรพงษ หนูขาว ม.3

408 165/4 นางสาวปวีณา รุงเรือง ม.3

409 165/6 นางรุจินันท คําแกว ม.3

410 165/2 นายเทอดโกศล วงศละคร ม.3

411 165/5 นายจําเริญ สิทธิศักดิ์ ม.3

412 165/8 นายสิรภพ หนูขาว ม.3

413 203/4 นางสาวนฤมล จําเริญภักดี ม.3

414 166/84 นายวิจัย ปานูชณ ม.3

415 204/7 นางสาวแตว พรหมจรรย ม.3

416 204/7 นายโพธิสิทธิ์ โกศรี ม.3

417 159/7 นางศิริพร ศักดิ์แกว ม.3

418 204 นางสาวสุจินดา กุลชั่น ม.3

419 217/30 นายวีระ ถิ่นถลาง ม.3

420 221/176 นางวรรณี คิมิเร ม.3

421 221/171 นางสาวรุงทิพย สมศรี ม.3

422 258/15 นายยงยุทธ ขนุนออน ม.3

423 135/32 นางสาวกชกาญจน สุทธิกาญจนกุล ม.3

424 1/13 นายนที ประเสริฐ ม.3

425 178 นายวงศกร หมุกแกว ม.3

426 179/2 นางจินตนา ชูนาค ม.3

427 166/3 นางสาวบัวเรียม ทิพยจันทร ม.3



428 181 นายประเสริฐ แกววิเศษ ม.3

429 154/3 นายวุฒิวัฒน ทองลิ้ม ม.3

430 166/8 นางบัณฑิตา ปลิวทอง ม.3

431 166/33 นายวิวัฒน สิงฆาฬะ ม.3

432 221/102 นายวิสุทธิ์ ทีบัวบาน ม.3

433 174/2 นางลําเนาว มาตรสกุล ม.3

434 120/2 นายเฉลิมพล คลองงาม ม.3

435 214/6 นางสาวเบญจวรรณ อุดมทรัพย ม.3

436 135/27 นางเปรมกมล วัทธเศรษฐ ม.3

437 247/9 นางสาววันวิภา สันคง ม.3

438 176/28 นางสาวจริยา เปนสุข ม.3

439 230/4 นางสาวชญานิทัต ตั้งกล ม.3

440 188/2 นายธนิต ชมชื่น ม.3

441 111 นางสาวกรรณิการ ศรีสมาน ม.3

442 111/1 นายมงคล ถิ่นถลาง ม.3

443 222/28 นางสาวสุชามาศ เพ็ญบูรณ ม.3

444 204/2 นางสาวสุทธิดา พุมศิริ ม.3

445 171/3 นางสาวณฐอร เสงี่ยม ม.3

446 166/85 นางสาวบุญพา ทนน้ํา ม.3

447 258/52 นางนารีรัตน ชัว ม.3

448 259/30 นายจรินทร บุญปรอด ม.3

449 11 นางเสี�ย ทิพย์รักษา ม.4

450 24 นายมนัส สามารถ ม.4

451 27 นางสาวสุจิตรา ชาลี ม.4

452 34 นายสมพล แสวงวิทย์ ม.4

453 35 นายธนสรรค์ ย่านขาว ม.4

454 45 นางสาวมินล๊ะ ภักดี ม.4



455 51 นางฮาวาห์ หลักมั�น ม.4

456 53 นางฮับส้า คหาปนะ ม.4

457 119 นางสาวรัฏฐ์ฐิษา ประทีป ณ ถลาง ม.4

458 148 นางสาวโสพิศ จิตมั�น ม.4

459 168 นางยุวดี แซ่หลอ ม.4

460  10/18 นางอําภา บุตรตาน้อย ม.4

461  10/5 นายดุลหล้า จําปาดะ ม.4

462  17/2 นายกุลศักดิ� ทักษิณ ม.4

463  17/8 นางนิตยา ทักษิณ ม.4

464  2/13 นางสาววราภรณ์ อินธิราช ม.4

465  20/8 นางสุริยันต์ จิรโชติรัตน์กุล ม.4

466  25/1 นายจเร ทิพย์รักษา ม.4

467  28/3 นายฐานฐิติ ทักษิณ ม.4

468  32/30 นางอุบล จําปาดะ ม.4

469  8/11 นางสาวไพริน พรหมจรรย์ ม.4

470  9/1 นางร่อน่า หิมรัตน์ ม.4

471  9/19 นางสาวอลิษา นาคทอง ม.4

472  9/2 นางสาวปรียาพร เนาว์เยี�ยม ม.4

473 117/3 นางสาวกาญจนา จอมสุริยะ ม.4

474 119/4 นางสุกมล กลการวิทิต ม.4

475 122/10 นางสุภาภรณ์ แซ่หลง ม.4

476 122/3 นายพยงค์ แซ่หลอ ม.4

477 127/11 นายร่อหมาน หลักมั�น ม.4

478 127/2 นายสมศักดิ� หลักมั�น ม.4

479 129/22 นางสาวอุไรวรรณ สวนจันทร์ ม.4

480 131/1 นายชาตรี ดุมลักษณ์ ม.4

481 131/74 นางสาววิภาพร จัตุรงค์แสง ม.4



482 138/1 นางสุภาพร ชาญนํ�า ม.4

483 20/24 นางสาวก่อสีดา บุตรเหม ม.4

484 20/65 นางวิมล จันทอง ม.4

485 200/114 นางสาวศศิวิมล ทองคํา ม.4

486 200/128 นางสาวจิรารัตน์ ชาญปราณีต ม.4

487 200/139 นายสาโรช แก้วคง ม.4

488 200/140 นายเอกสิทธิ� เจียวก๊ก ม.4

489 200/152 นางวรกัญญา จันทรักษ์ ม.4

490 200/17 นางฐิตาภา เคลล์ ม.4

491 200/185 นายสุพจน์ วิริยะสาคร ม.4

492 200/220 นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์พาลี ม.4

493 200/32 นางสาวเพ็ญนภา ศรีดี ม.4

494 200/36 นายคงศักดิ� ปานุวงษ์ ม.4

495 200/37 นายชาญยุทธ ผดุงโกเม็ด ม.4

496 200/38 นางสาวปุณิกา ปานุวงษ์ ม.4

497 200/40 นางสาวสุรางค์ วุฒิไกรวัฒนผล ม.4

498 200/42 นายรัตนากร จีระจันทร์ ม.4

499 200/56 นายอํานาจ อักโขสุวรรณ์ ม.4

500 200/59 นางสาวกาญจนา ทองคํา ม.4

501 200/62 นายมนูญ สุริวงค์ ม.4

502 200/7 นายอุดม เนาว์เยี�ยม ม.4

503 200/74 นายเอกวิชัย ฤทธาล่อง ม.4

504 200/75 นางสาวสุภาพ กาดิ�น ม.4

505 200/76 นายสุวิทย์ เดชสม ม.4

506 200/77 นางระย้า ไกรแก้ว ม.4

507 200/80 นายทรงกรต สมบัติมี ม.4

508 200/81 นางสาวอรกัญญา มากะพันธุ์ ม.4



509 200/82 นายประทานพร สมบัติมี ม.4

510 200/83 นางสาวอําภา นาราภักดีสกุล ม.4

511 200/84 นายวิรัตน์ ผดุงผล ม.4

512 200/96 นางสาวรัตนาภรณ์ ตันสัตยาเลิศ ม.4

513 202/28 นายปริญญา แซ่อุ๋ย ม.4

514 202/31 นางสาวอริส จิตรชูชีน ม.4

515 21/20 นางตรีรัตน์ บากอง ม.4

516 21/30 นางสาวปทิตตา พิณสมบูรณ์ ม.4

517 21/52 นายสัญญา โต๊ะพ่อ ม.4

518 21/62 นายประกร สิงโต ม.4

519 32/34 นายสมยศ หลักมั�น ม.4

520 32/35 นายวีระชัย แพทย์ขิม ม.4

521 32/47 นางสาวซากีน๊ะ มานะบุตร ม.4

522 32/5 นายชุติมา ไชยสิทธิ� ม.4

523 33/1 นางพรจันทร์ ยมนา ม.4

524 33/6 นางสาวพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ ม.4

525 35/1 นางมัยมูนา นพรัตน์ ม.4

526 35/2 นางสาวมาลี นิลสมุทร ม.4

527 35/43 นายตอเยบ หลักมั�น ม.4

528 35/48 นางกรรณิการ์ เขียวน้อย ม.4

529 38/141 นางสาวฟองชล  สารนุสิน ม.4

530 38/75 นายจิระวัฒน์ แซ่ว่อง ม.4

531 41/4 นางมาเรียม ปรกสกุล ม.4

532 48/7 นายสถาพร บุญจันทร์ ม.4

533 53/2 นางสาวสุนิษา ทักษิณ ม.4

534 53/3 นางสาววันดี ใจเหล็ก ม.4

535 53/6 นางสมพิศ อิสลาม ม.4



536 56/7 นายอนุรักษ์ สุริวงค์ ม.4

537 59 นางสาวสกุณา นามเกตุ ม.4

538 59/10 นางสาวณัฐรดา มีบุญมาก ม.4

539 79/13 นางสาวอรพรรณ หมื�นราษฎร์ ม.4

540 79/38 นางสาวอุมาพร ตั�นเล่ง ม.4

541 95/15 นายสฤษดิ� เพ็ชรก้อน ม.4

542 1/127 นายวีรภัทร อดิศัยรัตนกุล ม.5

543 105 นางสาวสมศรี แซ่ฉั�ว ม.5

544 105/2 นางสมจิต แซ่ฉั�ว ม.5

545 105/23 นางสาวจินตนา พงกลาง ม.5

546 107/103 นางสาววณิสา ตัณฑัยย์ ม.5

547 107/104 นางสาวสุวรรณี หัสนี ม.5 ห้อง 5

548 107/105 นายเจษฎา ดารานีรัตน์ ม.5

549 107/106 นายนิติกร เมืองสถิตย์ ม.5

550 107/107 นางสาวลําพรึง กองตา ม.5

551 107/109 นายสมทรง นาโศก ม.5

552 107/110 นางสมใจ โกยวาณิชย์ ม.5

553 107/123 นายสุรศักดิ� ทิวปลอด ม.5

554 107/16 นายวิเชียร ภักดีอักษร ม.5

555 107/22 นางสิวเกียด ทองน้อย ม.5

556 107/3 นางบุญศรี ศรีพึ�ง ม.5

557 107/31 นายพัทยา บุญยืน ม.5

558 107/36 นางสาวณิชาภัทร ผลพุทธ ม.5

559 107/47 นางสาวเกตุมณี รงค์กุล ม.5

560 107/51 นางสาววรรณธิดา สุขศรีนวล ม.5

561 107/54 นางคํามูล ปิงยอง ม.5

562 107/9 นายชัยยะ บุญยืน ม.5



563 110/1 นางสาวพัฒฐินี จันทร์แก้ว ม.5

564 111/11 นางปรีดา ผสมทรัพย์ ม.5

565 111/16 นางมณี วัยวุฒิ ม.5

566 111/25 นางสาวสุกัญญา พู่นําชัย ม.5

567 111/26 นางปิยพร เอี�ยวประดิษฐ์ ม.5

568 112/15 นางสาวธิติรัตน์ ขอสกุลไพศาล ม.5

569 112/18 นายกิตติศักดิ� มหาธรรมทิพย์ ม.5

570 112/18 นายกิตติศักดิ� มหาธรรมทิพย์ ม.5

571 112/29 นางสาวปวริศา รอดพล ม.5

572 112/4 นายเกียรติศักดิ� ขอสกุลไพศาล ม.5

573 113/1 นางสาวเมธาวี กลั�นสมจิตต์ ม.5

574 118 นายสมโภชน์ ถิ�นลิพอน ม.5

575 118/1 นางมลฤดี ถิ�นลิพอน ม.5

576 118/9 นางอรวีณา สุริยมณฑล ม.5

577 125/2 นางศุภนิจ เหมือนแก้ว ม.5

578 128 นายปวร เนียมรอด ม.5

579 128/11 นางภัคจิรา เจริญศรี ม.5

580 128/12 นายเอกชัย ขุนราช ม.5

581 128/13 นางสาวภาวิณี จันทมาลาพฤกษ์ ม.5

582 128/15 นางสาวจันทรัตน์ โยธาสุทธิ� ม.5

583 128/16 นายมะตายูดิง ขาเร็ง ม.5

584 128/28 นางสาวศรีกัญญา สืบศักดิ� ม.5

585 128/4 นางบุญศรี สืบศักดิ� ม.5

586 128/8 นางสาวณัฐชยา รอดไฝ ม.5

587 13 นางสาวสุวรรณา ประชา ม.5

588 133/16 นายสุริยา เทือกทิพย์ ม.5

589 133/4 นางสุธิตา สําเนียง ม.5



590 136 นางธุติสรา เกาทัณฑ์ ม.5

591 136/13 นางสาวฤทัย หมู่โสภิญ ม.5

592 136/18 นายบุญช่วย บัวฉาย ม.5

593 136/19 นางสาวฐิติกานต์ แซ่อึ�ง ม.5

594 136/2 นางบุญช่วย นวลศรี ม.5

595 136/37 นางพะเยาว์ จันทนู ม.5

596 136/48 นางสาววัชรีย์ ถิ�นถลาง ม.5

597 136/5 นางสาวชนกนันท์ แต่สกุล ม.5

598 139/10 นายภาณุพงศ์ เมตตาธรรมกุล ม.5

599 139/11 นายสมเกียรติ สอิด ม.5

600 139/13 นางสาวศิรประภา กุลพิพัฒน์วงศ์ ม.5

601 139/14 นางสาวอทิติยา จตุรภุชกุลพงศ์ ม.5

602 139/8 นางสาวประคอง นาคสุข ม.5

603 139/9 นางสาวธาวินี เมตตาธรรมกุล ม.5

604 141/1 นางลัดดา กิ�งทอง ม.5

605 149 นางสาวกมล กิ�งทอง ม.5

606 149/1 นางสาคร กิ�งทอง ม.5

607 15 นางเสนอ แสวงเวช ม.5

608 151/11 นายสนอง ศิลปชัย ม.5

609 151/12 นายเฉลิมรัตน์ กิ�งทอง ม.5

610 151/15 นายอานุชา ชุณหานนท์ ม.5

611 151/7 นางสงบ รัตโนชัยกุล ม.5

612 152 นางสาวธารารินี สุขสุสาสน์ ม.5 ห้อง 2

613 158/3 นายกันยา วรชินา ม.5

614 159/104 นางสาวอัญณ์ชญานิล ญาติพิจิตไพรินทร์ ม.5

615 159/128 นางสาวอุทัยวรรณ สุขใจมิตร ม.5

616 159/129 นายมัทการ ศรีทองสุข ม.5



617 159/130 นายณรงค์ศักดิ� แววสง่า ม.5

618 159/42 นางสาวนัฐทิชา สุประกอบ ม.5

619 159/48 นายฉัตร์ชัย อ๊อดวงษ์ ม.5

620 159/91 นายปรันตวัฒน์ พฤษาประเสริฐ ม.5

621 163/104 นายเศรษฐชัย จารุมณีโรจน์ ม.5

622 163/113 นางสาวมะลิวัลย์ ทองเล็ก ม.5

623 163/144 นางรังษี สกุลจันทร์ ม.5

624 163/148 นายรัตนะ สัมมาชีวานนท์ ม.5

625 163/161 นางผาสุข ไชยวิเชียร ม.5

626 163/162 นางสาวคําหอม รอเสนา ม.5

627 163/167 นายณัฐพงศ์ โกยสินสก ม.5

628 163/168 นางสาวจิรวรรณ เต็มพุทธ ม.5

629 163/173 นางสาวรัตนาวดี ศรอินทร์ ม.5

630 163/181 นายสุรินธร บุญธรรม ม.5

631 163/190 นางสาวภิญญดา อิ�นคํา ม.5

632 163/203 นางภาวิณี เฟื�องนวกิจ ม.5

633 163/21 นายรอน ช่างกล ม.5

634 163/210 นางสาวปริฉัตร ภิรมย์ ม.5

635 163/32 นางสาวอํานวยพร ธาระวงค์ ม.5

636 163/38 นางสาวเปมิกา ทรัพย์สมานกล ม.5

637 163/40 นางสาวอรวรรณ พูลบุญ ม.5

638 163/47 นางสาวจิรัญญา หาญชนะ ม.5

639 163/61 นายขจรเกียรติ แก้วหนองเสม็ด ม.5

640 163/61 นายขจรเกียรติ แก้วหนองเสม็ด ม.5

641 163/62 นายวีระชัย ชูมณี ม.5

642 163/85 นางสาวกชพรรณ อังฮะ ม.5

643 163/88 นางสาววาสนา คําแสน ม.5



644 163/97 นายฉัตรชัย ชลิตวงศ์พัฒนา ม.5

645 165/107 นางสาวจิตติมา จิตติอาภรณ์ ม.5

646 165/11 นางสิริพัชร์ คงเทพ ม.5

647 165/130 นายภาณุพงศ์ อนุสิทธิ� ม.5

648 165/133 นายฉลอง กล้าคง ม.5

649 165/147 นางสาวแคททรียา ชาลี ม.5

650 165/21 นางสาววันดี แก้วจันทร์ ม.5

651 165/26 นางสาวกุลยา ชุมรอด ม.5

652 165/35 นายดนุพล เพ็ชรฤทธิ� ม.5

653 165/65 นายวิทวัส หนักแน่น ม.5

654 165/67 นางสาวพธู สกุลตัน ม.5

655 165/71 นายบุญเลิศ ตุพิมาย ม.5

656 165/74 นางไอลดา เตชะวันโต ม.5

657 165/83 นางสาวประภัสนันท์ เพ่งกิจ ม.5

658 165/99 นางอัจฉรา สะหะ ม.5

659 167/1 นางจุฑารัตน์ อําพร ม.5

660 167/2 นายประพัทธ์ จันทร์ทิพย์ ม.5

661 167/26 นายธนเสฎฐ์ พัฒน์วนนท์ ม.5

662 167/27 นายวิษณุทัต เลี�ยวสกุล ม.5

663 167/30 นางมณฑา กลิ�นศรีสุข ม.5

664 167/31 นายอิทธิ กลิ�นศรีสุข ม.5

665 167/32 นายศาศวัต มีนพัฒนาการ ม.5

666 167/4 นายอู่ ใจหาญ ม.5

667 167/9 นางเจียม ตั�งกล ม.5

668 17/3 นายเสกศิษย์ สวัสดี ม.5

669 171 นายถวิล สําเนียง ม.5

670 171/1 นางสุทธิชา สดุดีธนกุล ม.5



671 171/3 นายนิวิฐ สดุดีธนกุล ม.5

672 171/4 นายวศิน สําเนียง ม.5

673 172 นางสมทรง พลวัฒนกุล ม.5

674 174 นางเอือบ ไกรเลิศ ม.5

675 174/23 นายพรทิพย์ ศรีหจันทร์ ม.5

676 178/2 นายจิตร หนูปลอด ม.5

677 178/27 นางจุรินภรณ์ องค์วิมลการ ม.5

678 18/2 นายสัมพันธ์ เกตุรักษา ม.5

679 180 นางสายสุนี ยาวิชัย ม.5

680 20/16 นายวสันต์ ขันตีจิตร์ ม.5

681 20/2 นางชนัญชิดา รัตโนชัยกุล ม.5

682 211/102 นายกิตติพล มุ่งพยาบาล ม.5

683 211/103 นายวิเชียร ทองกระจ่าง ม.5

684 211/108 นายเชาวลิต งามแป้น ม.5

685 211/118 ว่าที�ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ จรุงเดช ม.5

686 211/128 นางสาวปิยะเนตร จวงจันทร์ ม.5

687 211/144 นายวีระพงศ์ ส่องเกื�อ ม.5

688 211/148 นางสาวกฤษญา พลรักษ์เขตต์ ม.5

689 211/177 นายพรเทพ หลีพาณิชยกูล ม.5

690 211/188 นายอีรอกัน ดือเร๊ะ ม.5

691 211/203 นายเอกชัย บุญฉาย ม.5

692 211/210 นายวินัย ไชยพุทธิ ม.5

693 211/212 นางสาวราตรี จันทราธนากุล ม.5

694 211/213 นางสาววิมล เพลงปาน ม.5

695 211/252 นางสาวผกามาศ โยมสิน ม.5

696 211/53 นางสาวรุ่งนภา มิตรกระจ่าง ม.5

697 214/12 นางสาวรั�นทม อยู่ยง ม.5



698 221/157 นายนิยม รักจิต ม.5

699 229/20 นางสาวสมพร พงศานนท์ ม.5

700 229/9 นายสุพจน์ ศรีพึ�ง ม.5

701 24/2 นางสาวอาหยีย๊ะ สุเหร่า ม.5

702 24/5 นายอิสระพนธ์ เปรมปรีดิ� ม.5

703 25/2 นางนภารัตน์ สืบศักดิ� ม.5

704 27/11 นายจรัล มหาอุต ม.5

705 27/17 นางสาวจันทิชา วรรณวร ม.5

706 27/35 นางสาวจริยาพร ภักดี ม.5

707 27/36 นางกัญธิชา กระเช้าเพ็ชร ม.5

708 27/37 นางสาวยุภา หลีใบ ม.5

709 27/38 นายสมพร ภักดี ม.5

710 27/5 นางบุญทิวา เชษฐพันธ์ ม.5

711 27/8 นางสาวศิวะพร แซ่หลิม ม.5

712 27/9 นางวณิชนันท์ แซ่อ๋าง ม.5

713 28/7 นายพิทักษ์พงศ์ นิลสุวรรณ ม.5

714 28/9 นางจริยา พรหมคง ม.5

715 29 นางศรีนวล ตันประเสริฐ ม.5

716 29/10 นางสมนึก ประเสริฐสิทธิกุล ม.5

717 29/13 นางพยอม จันทนู ม.5

718 29/9 นายจิตร เสริฐสุรินทร์ ม.5

719 3/110 นางสาวการณ์วรพี พงศาวณิชกรณ์ ม.5

720 3/119 นายพินิต รัตนะโสม ม.5

721 3/125 นางสาวพาทิสา พรมศักดิ� ม.5

722 3/149 นางสาวพวงรัตน์ เทพลักษณ์ ม.5

723 3/224 นางสาวจิราวดี ศรีจันทร์ ม.5

724 3/227 นางสาวภัทรกร หังษาภิบาล ม.5



725 3/236 นายยุทธนา แสงชาติ ม.5

726 3/24 นางสาวปราณี สุทธิกิจจานนท์ ม.5

727 3/243 นางสาวปิยฉัตร ถาวรสาร ม.5

728 3/244 นางสาวกมลาสน์ วิทยเมธากุล ม.5

729 3/257 นางสาวนงลักษณ์ เรืองเพ็ชร ม.5

730 3/26 นายธนิศร เชาวพันธุ์ ม.5

731 3/285 นายชาวโรจน์ บุญใส ม.5

732 3/299 นางสาวอรุณ สิงหล ม.5

733 3/340 นางชยานิษฐ์ ศรีสุภาพ ม.5

734 3/341 นางสาวทิพย์วิมล แซ่ตัน ม.5

735 3/343 นางสาวศิริวิภา ว่องไว ม.5

736 3/345 นางสาวมัลลิกา คงเขียว ม.5

737 3/350 นางบุญ สุขแก้ว ม.5

738 3/362 นายสุรกานต์ นันป้อ ม.5

739 31 นางระเบียบ จันทนู ม.5

740 31/10 นางทองมาก อาตวงษ์ ม.5

741 31/19 นางสาวจันทรจิรา นาดอน ม.5

742 31/20 นายภานุดล ชินประสิทธิ� ม.5

743 31/38 นางสาวจินดารัตน์ ทองตัด ม.5

744 31/42 นางสาวทาตรี ไชยจันทร์ ม.5

745 31/5 นางสาวธมลวรรณ เลอเกียรติ ม.5

746 32 นางสาวจันทร์เพ็ญ สําเนียง ม.5

747 32/3 นางพิมพ์นิภา ไตรวิทญ์สกุล ม.5

748 34/1 นางสาวภาศินี ไพลินทร์ ม.5

749 35/17 นางสุนีย์ เพ็ชรวงศ์ ม.5

750 35/20 นางพรรณทิพา ชาตรีทัพ ม.5

751 35/25 นายสมจิต บุญเสริม ม.5



752 35/4 นางไพรินทร์ สกุลชิต ม.5

753 35/9 นางสาวศิริลักษณ์ คําคง ม.5

754 46 นายณธเดช เกิดทรัพย์ ม.5

755 46/12 นายพรภวิษย์ เกิดทรัพย์ ม.5

756 46/9 นายธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ม.5

757 48/7 นางสาวระรินทิพย์ บุตรครุธ ม.5

758 51/11 นางภัทรภร โกลิยานนท์ ม.5

759 52 นางอรุณี แสวงศิลป์ ม.5

760 53/13 นายศิริรัตน์ ลิ�มนันทพิสิฐ ม.5

761 53/63 นางบุญจันทร์ บัวสาย ม.5

762 54/21 นายภานุทัต สุวรรณวงศา ม.5

763 56/4 นางวรรณา ทองตัน ม.5

764 58 นายสถิตย์ เมตตาธรรมกุล ม.5

765 58/1 นางสุจิตต์ กุลพัฒนโสภณ ม.5

766 58/2 นางฉลวย เมตตาธรรมกุล ม.5

767 58/20 นางศิราณี แดงเกษม ม.5

768 58/21 นางสาวรัชนี เมตตาธรรมกุล ม.5

769 58/22 นายศราวุธ พิศาลวานิช ม.5

770 58/24 นางสมทรง ชูสุวรรณ ม.5

771 58/4 นางวิไล แสวงศิลป์ ม.5

772 58/8 นายไพโรจน์ เมตตาธรรมกุล ม.5

773 58/9 นางสาวสมทรง แซ่แต่ ม.5

774 59/13 นางสาวรัติยา แรกเจริญ ม.5

775 59/138 นางสาวเนตรชนก วิศรุตมนตรี ม.5

776 59/4 นางสาวกัลยา มานะบุตร ม.5

777 59/41 นางสมพร เชื�อช่วยชู ม.5

778 59/41 นางสมพร เชื�อช่วยชู ม.5



779 59/9 นางพรทิพย์ นิลพงษ์ ม.5

780 6/1 นางสาวสุจิรา คงนาม ม.5

781 60/13 นายวิฑูร ตันสกุล ม.5

782 60/31 นายกิตติศักดิ� เฟื�องฟุ้ง ม.5

783 60/5 นายอนันต์ เลิศรักษา ม.5

784 60/6 นายกฤษดา เขียวยศกิจ ม.5

785 68 นางเฮ็ว แซ่ตัน ม.5

786 68/1 นายวัชสัณย์ ภู่ทอง ม.5

787 68/2 นายอมรเทพ สกุลสงค์ ม.5

788 69/1 นางจรรยารัตน์ ทองเนื�อง ม.5

789 7/1 นางสาววันดี แซ่ฉั�ว ม.5 ห้อง 1

790 8 นายวิละ ศรีจันทร์ ม.5

791 80/1 นางพิศมัย สุสัมฤทธิ� ม.5

792 80/2 นายธีระวัฒน์ วริทธิกร ม.5

793 80/4 นายชัยเจริญ จูดจันทร์ ม.5

794 82 นางสาวนิตติยา ยอดแก้ว ม.5

795 82/1 นางผิน สกุลชิต ม.5

796 82/3 นายประเสริฐ บัวเพ็ง ม.5

797 82/5 นางสาวพรทิพย์ สกุลชิต ม.5

798 83 นายจิรศักดิ� สุสัมฤทธิ� ม.5

799 85/12 นายสมพล ตันติธาคร ม.5

800 89/15 นายปัญญา เปาะทอง ม.5

801 89/4 นางอารมย์ ฝอยทอง ม.5 ห้อง 2

802 89/4 นางสาวอารี ท่าเรือรักษา ม.5 ห้อง 3

803 89/4 นางกัญญา ยาวิราช ม.5 ห้อง 1

804 9/11 นายบัญชา เพ็ชรวงศ์ ม.5

805 94/1 นายประพล แจ้งใจ ม.5



806 94/3 นางมยุรัตน์ สายวิภาส ม.5

807 95 นายวินัย ผสมทรัพย์ ม.5

808 96 นายบุญเจิด ทองมี ม.5

809 96/106 นางนงลักษณ์ ดวงภมร ม.5

810 96/3 นางเสาวรส มือสันทัด ม.5

811 96/44 นางวรรณฤดี นพฤทธิ� ม.5

812 99 นางสาวสุชญา ลิพอนเขตต์ ม.5

813 135/3 นายชัยชนะ ขอสกุลสุนทร ม.6

814 18/559 นางสาวชลธิชา นิลพันธุ์ ม.6

815 18/479 นายนิติกรณ์ ศรีสุวรรณ ม.6

816 18/562 นายพิทยา ช่างเหล็ก ม.6

817 18/646 นายแดนชัย พูลสวัสดิ� ม.6

818 140/18 นายมงคล เซียงขวาง ม.6

819 152/1 นางดวงหทัย ขาวแก้ว ม.6

820 140/16 นายใบ เชียงขวาง ม.6

821 135/1 นายสมจิต ก้อนแก้ว ม.6

822 18/582 นายณัติ ก่อส้าย ม.6

823 18/595 นางสาวสุวรรณี ยอดราช ม.6

824 145/1 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง ม.6

825 55/83 นางสาวทิพวรรณ เคียนถา ม.6

826 7/14 นางสายสุนีย์ จักขุเนตร ม.6

827 18/579 นางสาววาสนา สีแสนห้าว ม.6

828 18/520 นายเอกรินทร์ บัวเพ็ชร ม.6

829 148/6 นางสาวสุภักดิ�สร คําวิเศษ ม.6

830 55/50 นางสาวนุจรี แก้วไทรนันท์ ม.6

831 18/12 นางสาวปัทมาภรณ์ โยรินทอน ม.6

832 18/566 นางวรรณา เชี�ยวชาญ ม.6



833 18/16 นางสาววราภรณ์ ทัศนา ม.6

834 18/35 นางสาวปิยสุดา สวัสดิสาร ม.6

835 132/7 นางปัฎติมา หลักมั�น ม.6

836 149/6 นางนิรมล อุปถัมภ์ ม.6

837 18/24 นางสาวนูร-ร็อยนีย์ สันเจริญ ม.6

838 132/8 นายนัฎฐวีพร หลักมั�น ม.6

839 18/607 นายอภิชาต ขาวสุด ม.6

840 5/3 นายกิตติธัช เกิดผล ม.6

841 149/5 นางอารี สําเนียง ม.6

842 18/537 นางสาวนุชรีย์ ชูยอด ม.6

843 18/522 นายณธรพงษ์ รูปสูง ม.6

844 150/1 นายกิตติคุณ พันธ์อําไพ ม.6

845 18/17 นายไพโรจน์ สว่างจินดากุล ม.6

846 138/1 นายบุญยัง พาปาน ม.6

847 132/2 นางสาวศศิพร เทพทอง ม.6

848 18/571 นายพัฒนชัย ราชชมภู ม.6

849 18/38 นางเปรมทิพย์ แซ่หลี ม.6

850 18/482 นางสาวอาลิษา ชอบงาม ม.6

851 18/597 นางสาวจรีรัตน์ คงประมูล ม.6

852 137/11 นางดวงเดือน มางิ�ว ม.6

853 149/3 นางสาวรัตติกาล กิ�งทอง ม.6

854 18/23 นางสาวชมพูนุท อุทัยรังษี ม.6

855 18/37 นางสาวชฎาพร คงจันทร์ ม.6

856 18/48 นายภาณุ จิตตรง ม.6

857 18/528 นางสาวเพ็ญนภา อินต๊ะวัง ม.6

858 18/598 นางศิริพร ศิริชัยวัฒนา ม.6

859 139/41 นายอนุชา คําพุทธ ม.6



860 18/65 นายสันติสุข เจริญเกียรติ ม.6

861 223/7 นางรัตนา ชุมแก้ว ม.6

862 18/556 นางสาวยุภารัตน์ กะเตื�องงาน ม.6

863 139 นางกาญจนา จันทรวงศ์ ม.6

864 5/3 นายวัชรา พิมพิสัย ม.6

865 137/21 นางกนกวรรณ นารัตฐา ม.6

866 141 นายภิพัฒ คําวิเศษณ์ ม.6

867 229/51 นายนิรันดร์ สันสาคร ม.6

868 18/57 นางสาวพิกุล มาตรวิเศษ ม.6

869 18/567 นายสมศักดิ� ทวีสิน ม.6

870 18/43 นางสาวพรรษิมา โพนศรีชัย ม.6

871 230/12 นายสําราญ มณเฑียร ม.6

872 18/44 นางปัญจรี แก้วเสถียร ม.6

873 138 นายธนวัฒน์ จิตรหลัง ม.6

874 141/13 นางมยุรี สวรรณชัยรบ ม.6

875 18/361 นางสาวอมุนา อุทัยพิษ ม.6

876 139/38 นายสงยงค์ ศูนย์กลาง ม.6

877 135/3 นางสาวปัทมา ตราชัย ม.6

878 18/536 นางสาวนฤนาท ชนะพันธ์ ม.6

879 18/659 นางสาวฉัตรนารี วงษ์แก้ว ม.6

880 18/8 นายแวอาแซ แวกามีลา ม.6

881 139/3 นายสมหมาย แซ่ลิ�ม ม.6

882 225/18 นายเฉลิมศักดิ� น้อมน้าว ม.6

883 229/28 นางสาววาสนา เกรงสําโรง ม.6

884 133/5 นางสายใจ เทพทอง ม.6

885 18/489 นายสุวิทย์ เทพราช ม.6

886 141/1 นางดวงจันทร์ คีรีเดช ม.6



887 18/472 นางสาวรริญธร มุตตารักษ์ ม.6

888 141/33 นางสาวนิชาภา พลรบ ม.6

889 18/610 นางรุ่งอรุณ เมืองวัน ม.6

890 143 นางอมรรัตน์ อรัญญาสิต ม.6

891 18/586 นายวุฒิชัย พุทธพฤกษ์ ม.6

892 132/9 นายสมบัติ เทพทอง ม.6

893 18/512 นายชัยวัฒน์ เดินหน ม.6

894 145/2 นายวงศ์วุฒิ อุปถัมภ์ ม.6

895 151/2 นางปุณณภา แซ่หลี ม.6

896 18/505 นายธีรวิทย์ แสงเรืองรอง ม.6

897 145/6 นางอุษา อุปถัมภ์ ม.6

898 230/14 นางสาวปรีดา กาลลัตน์ ม.6

899 223/18 นางสาวปราณี  จันทโชติ ม.6

900 141/42 นางสาวอุมาภรณ์ สังทอง ม.6

901 130 นายสงกรานต์ บัวอินทร์ ม.6

902 18/542 นายอดิศร สีแก้วเขียว ม.6

903 130/5 นางสาวศศิชา สําเนียง ม.6

904 130/9 นายธนกฤต แซ่ภู่ ม.6

905 18/518 นางสาวกิจติมา อุ่นเสียม ม.6

906 18/457 นางสาวมารีนี สุหลง ม.6

907 18/507 นายพีรพล ไกรสุวรรณ ม.6

908 130/4 นางอุบล บัวอินทร์ ม.6

909 18/456 นางสาวลัดดาวรรณ เต็มทับ ม.6

910 22//43 นายดํารงค์ วิเศษ ม.6

911 18/558 นายอภิวัฒน์ คีรีรัตน์ ม.6

912 18/620 นางสาวอักลีมา หมื�นระยาภักดี ม.6

913 18/9 นางสาวปมิตา ก่อสวรรณ์ ม.6



914 18/547 นายประเสริฐ คาวิจิตร์ ม.6

915 18/54 นายอนุชา แก้วสามดวง ม.6

916 137/16 นางสาวจินดานุช ชาตรี ม.6

917 18/84 นายวิโรจน์ ปัญญา ม.6

918 18/49 นายนฤพล อนันตวรพจน์ ม.6

919 158/1 นายสุรินทร์ สุวรรณมณี ม.6

920 18/487 นายธรรมนูญ ปรางทอง ม.6

921 151/3 นายบุญเลิศ พรหมชัย ม.6

922 150/26 นายวิทยา กล้าศึก ม.6

923 18/650 นางสาวอนุศา จันทร์พิมล ม.6

924 142 นางวรรณา อุปถัมภ์ ม.6

925 16/44 นางปัญจรี แก้วเสถียร ม.6

926 137/23 นางสาวอภิวรรณ จรรยาภรณ์ ม.6

927 137 นายสมยศ พันธ์อําไพ ม.6

928 18/585 นางสาวสกุณา ทําเผือก ม.6

929 4 นางระรวย คําวิเศษณ์ ม.6

930 18/515 นายประโชติ ศัทโธ ม.6

931 137/4 นางสาวทิวา เพ็ชรแท้ ม.6

932 133/1 นางสาวพัทรศยา เทพทอง ม.6

933 18/378 นางสาวศุภรัตน์ ทองสกุล ม.6

934 137/1 นายปิยะชัย จรรยาภรณ์ ม.6

935 2 นายประเสริฐ คําวิเศษณ์ ม.6

936 136/7 นายณรงค์ศักดิ� คงเผื�อน ม.6

937 18/517 นางสาววาสิฎฐี สุพรรณ ม.6

938 137/9 นายสรวิศ สนิทเปรม ม.6

939 152/5 นางสาวรุ่งเดือน สายชะนะ ม.6

940 225/2 นางสาวพัชรินทร์ ปรัชญดารา ม.6



941 18/15 นางสาวอาพร นาคอ่อน ม.6

942 2/12 นางสาวศิริพร เพชรแสงคํา ม.6

943 137/21 นางสาวกิตติกานต์ กาญจนะ ม.6

944 2/12 นางสาวอนุมัติ ศรีวังแก้ว ม.6

945 18/589 นายเตวิช คุ้มจั�น ม.6

946 229/52 นายนพพร แสนวังสี ม.6

947 140/11 นางสาวนิตยา จันทสุวรรณ ม.6

948 18/63 นายชิตพล สถาพรจตุรวิทย์ ม.6

949 137/16 นายรณพร สามสุวรรณ ม.6

950 18/29 นางเสาวลี ช่วยชู ม.6

951 18/69 นางวิลาวัณย์ แซ่หลี ม.6

952 18/525 นางสาวกรวิกา คหาปนะ ม.6

953 18/455 นายเทวนพ ช่วยนวล ม.6

954 18/477 นางสาวศุภักษร ยอดเงิน ม.6

955 225/52 นายอนาวิล อีดสัน ม.6

956 18/628 นางรัตนาภรณ์ วรรณงาม ม.6

957 18/632 นายไพรัช วิจิตรวงศ์ ม.6

958 130/8 นางอวยพร สําเนียง ม.6

959 147 นางพัตราพร อยู่รัมย์ ม.6

960 141/46 นางสาวประภัสสร สายพือ ม.6

961 133/2 นางสาวลลิตา สนิทเปรม ม.6

962 229/49 นายชนัด พรหมชัย ม.6

963 299/21 นางสาวมัลลิกา สงคราม ม.6

964 299/31 นายตุลา สงสม ม.6

965 142/1 นายอาคม อุปถัมภ์ ม.6

966 133/1 นางมลทิพย์ เทพทอง ม.6

967 129 นายภากร ประทีป ณ ถลาง ม.6



968 7 นายสุธรรม ประทีป ณ ถลาง ม.6

969 228 นายมังกร เมืองลาย ม.6

970 225/53 นายสุรศักดิ� พรหมชัย ม.6

971 18/573 นายอรรถพล เนตมณี ม.6

972 18/13 นายกิตติ สุนทรปุระ ม.6

973 7/31 นางสาววาสนา อ่าวบูรณวิวัฒน์ ม.6

974 18/574 นายสายัน ปรางสุรางค์ ม.6

975 7/3 นางสมใจ อ่าวบูรณวิวัฒน์ ม.6

976 148/7 นางสาวบุญจันทร์ คําวิเศษณ์ ม.6

977 141/30 นางสาวลักขณา ลําพูน ม.6

978 135/8 นายวินัย สมพงศ์ ม.6

979 145 นายณัฐกานต์ พันธ์อําไพ ม.6

980 145/5 นางรุณีย์ พันธ์อําไพ ม.6

981 137/13 นายอนุวัฒน์ พันธ์อําไพ ม.6

982 151/13 นางสาวมุดดา ลิ�มเจริญ ม.6

983 151/9 นางจันทร์เพ็ญ แสงพล ม.6

984 229/16 นางวรรณนิพา สอนวงษา ม.6

985 229/19 นางสมมาศ นาดี ม.6

986 229/16 นางสาวเดือนเพ็ญ พินิจมนตรี ม.6

987 151/8 นางสาวปัญจาภรณ์ จิตต์เกื�อเจริญ ม.6

988 151/7 นายทวิทย์ เมตตาประสพกิจ ม.6

989 151/6 นางสาวพรทิพย์ ปรีดาผล ม.6

990 7/12 นายสุนทร หนูเอียด ม.6

991 137/17 นางสาวบุปผา ชาติดี ม.6

992 299/50 นางสาววิภาวีนา ไพเมือง ม.6

993 223/6 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ� ซิดดู ม.6

994 136/1 นางสาวชญาณี พรมคํามูล ม.6



995 132/12 นายชัยชนะ พลายอินทร์ ม.6

996 151/12 นายกิตติชัย วราบุตร ม.6

997 7/5 นายสมโชค รักเวช ม.6

998 151/10 นางสาวประทิน ช่วงโชค ม.6

999 151/14 นางสาวศรีสุมน พรหมชัย ม.6

1000 151/11 นายปรีชา เขื�อนขันธ์ ม.6

1001 225/17 นายนพดล หมื�นหวัง ม.6

1002 18/590 นายอภิศักดิ� ยศชู ม.6

1003 18/33 นายโรม คงเกิด ม.6

1004 145/5 นายสําราญ ขันธะรักษา ม.6

1005 141/1 นายดําเนิน เศษวิสัย ม.6

1006 141/13 นางสาวมยุรี สุวรรณชัยรบ ม.6

1007 18/609 นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล ม.6

1008 18/604 นางยุพดี สุขแสง ม.6

1009 141/21 นายวรเชษฐ์ คําวัน ม.6

1010 145 นางสาวทิพวัลย์ โพธิสวัสดิ� ม.6

1011 139/4 นายจักรกริศน์ เหลาคม ม.6

1012 141/12 นายชาติชาย เศษวิสัย ม.6

1013 151 นางทิษฎยา เหมแก้ว ม.6

1014 145/5 นายธนาธิป ศรีนวล ม.6

1015 18/563 นายวนิรุจ เจตนาการย์ ม.6

1016 18/90 นางสาวสุดาพร วงษ์ชัยเดช ม.6

1017 149/4 นางปรัศนียา ลือจบ ม.6

1018 133/10 นางสาวเสาวภา วิมล ม.6

1019 133 นางจินตนา วิมล ม.6

1020 130/7 นายเรณู พันธ์ทิพย์ ม.6

1021 225/6 นางสาวสุพรรณี อ่อนสุวรรณ์ ม.6



1022 150 นายณัฐภัทร ไสยัง ม.6

1023 158 นางสาวลลิตา ชูเกลี�ยง ม.6

1024 18/481 นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์ ม.6

1025 139/42 นางสาวมัลลิกา อร่ามเรือง ม.6

1026 139/39 นายเอนก เทพบุตร ม.6

1027 140/19 นางไสว ศรีสวัสดิ� ม.6

1028 136 นายนิมิต สําเนียง ม.6

1029 18/621 นายคําพา พรมมงคุณ ม.6

1030 225/48 นางสาวกุลธิดา เสมอไวย์ ม.6

1031 225/19 นางสาวเกศกานดา อาชีวระงับโรค ม.6

1032 133/11 นายนิทัศน์ เทพทองคุณ ม.6

1033 134/3 นางสาวิตรี ชูภักดิ์ ม.7

1034 63/28 นางกาญจนี ทองละ ม.7

1035 63/16 นายบุญยเกียรติ กาญจนประเสริฐ ม.7

1036 199/4 นายประกิจ มณีศรี ม.7

1037 19/263 นางราตรี เครือแกนแกว ม.7

1038 19/266 นายอดิศักดิ์ แกวสุขศรี ม.7

1039 197 นายศักดิ์สิทธิ์ ทวะบุรี ม.7

1040 185 นางเจียมใจ ทรงยศ ม.7

1041 19/2 นายเองฮวด แซตัน ม.7

1042 174 นางสาวจันทนา วรจิตตกุล ม.7

1043 3 นายรณชัย วรจิตตกุล ม.7

1044 190/4 นายอุรุพงค กาละสี ม.7

1045 41/3 นายสนั่น วงษแกว ม.7

1046 19/277 นางสาวจันธิมา จาระศรี ม.7

1047 183/1 นางดวงใจ แสงมณี ม.7

1048 140/54 นางพิมพวิกา ยังอยู ม.7



1049 140/53 นางปมประภา คนสนิท ม.7

1050 149/2 นางวงเดือน วิชิตบุตร ม.7

1051 39/1 นางสาวกัญญาภัทร บูบุตรดี ม.7

1052 27 นางสุวรรณา นิติธรรมมานนท ม.7

1053 42/28 นางอาภาภรณ จันทรทองมวง ม.7

1054 42/5 นางสาวเบญจวรรณ นิติธรรมมานนท ม.7

1055 30/2 นายสุรชัย พวงภู ม.7

1056 39/3 นางสาวสมพร จําปาวัน ม.7

1057 26/1 นางสุนีย หมอมวิญญา ม.7

1058 140/51 นายอานนท มากแสง ม.7

1059 86 นางสาวจําเนียร แซหลิม ม.7

1060 93 นางสาวสุชาวดี วิชิตบุตร ม.7

1061 3 นายสัมพันธ รัตนภัย ม.7 หอง 2

1062 49 นางสมจิตต แซแต ม.7

1063 180/22 นางสาวณิชกานต อรุณรัศมี ม.7

1064 47/6 นายประเสริฐ มุมทอง ม.7

1065 69/2 นางสาววันเพ็ญ บัวนาค ม.7

1066 19/267 นายสมรักษ ประทุมรัตน ม.7

1067 41 นางสาววันดี ดวงเดือน ม.7

1068 153 นางสมศรี เครือสนิท ม.7

1069 47/7 นางวาสนา วิชิตบุตร ม.7

1070 153/11 นางสาวณัฏฐธิดา สุดสนิท ม.7

1071 19/145 นายอาทิตย ทองสอดแสง ม.7

1072 19/258 นางสาวสายชล สุกวัน ม.7

1073 55/4 นายธนาเพชร ออนนวน ม.7

1074 13/1 นางแปว สมานมิตร ม.8

1075 27/7 นายวีรภัทร พูลแกว ม.8



1076 230/13 นายสมหมาย ฟองละแอร ม.8

1077 1/366 นายมะสดี แวกะจิ ม.8

1078 220 นายสุวิทย ตรีพุทธ ม.8

1079 220/9 นายธีระวัฒน ทวีสมาน ม.8

1080 5/22 นางวราภรณ นิรัคฆนาภรณ ม.8

1081 3/11 นายนําพล นิรัคฆนาภรณ ม.8

1082 220/10 นางสาววันเพ็ญ รอดยอย ม.8

1083 215/9 นางกรองจิตร เชาวนเลิศ ม.8

1084 49/3 นางจินตนา ภูตะมี ม.8

1085 49/1 นางยุพิน แสงทอง ม.8

1086 221/3 นางละเอียด เสียมบุตร ม.8

1087 197/6 นายจรูญ เสียมบุตร ม.8

1088 197/29 นายเกรียงศักดิ์ เสียมบุตร ม.8

1089 190 นางสาวจิรา รัตนรัตน ม.8

1090 42/2 นางปราณี ปลอดบุตร ม.8

1091 230/2 นางทักษภร อัศวทรงยศ ม.8

1092 49 นางลัดดา บุญชุบ ม.8

1093 55/59 นายธนภัทร เจริญสุข ม.8

1094 40/2 นายศรีชาย อารียพงศ ม.8

1095 86/31 นางจิราวัลย พันธุเสงี่ยม ม.8

1096 76/1 นายธนาธิป ภักดีวิโรจน ม.8

1097 5/5 นายอรุณ อุนเรือน ม.8

1098 5/15 นางอมร สาวิรัมย ม.8

1099 5/19 นายวรกร มวลประกอบ ม.8

1100 213/103 นางสุลีพร ไวยการ ม.8

1101 1/161 นางสาวติ๋ม ผลไชย ม.8

1102 63/47 นางสาววนิดา บัวแสน ม.8



1103 215/6 นายจตุรงค ปานมาศ ม.8

1104 31/2 นายเริงชัย ลงทอง ม.8

1105 233/21 นายสนทยา ฉัตระทิน ม.8

1106 13/18 นางมัลลิกา ชูศรี ม.8

1107 13/12 นางสาวสิรินภา ชีมาชัยเวช ม.8

1108 39/4 นางสาวราศรี เสียมบุตร ม.8

1109 1/284 นายชยพล สงรอด ม.8

1110 55/126 นายเอกชลิต ตรีปญญา ม.8

1111 55/159 นายมะตอเฮ เจะแต ม.8

1112 55/124 นางสาวเกษณี สุภารัตนพงศ ม.8

1113 230/7 นายนภัทร สระมงคล ม.8

1114 24 นายสุนทร เพชรทอง ม.8

1115 200/11 นายวัชรินทร พุมกอ ม.8

1116 199 นายนิกุล วิชิต ม.8

1117 218/12 นางสาวจุทารัตน จันทรทิพย ม.8

1118 213 นางสุชาดา จันทรทิพย ม.8

1119 218/7 นายวสันต จันทรทิพย ม.8

1120 197/35 นางอิงอร โพธิ์แกว ม.8

1121 79/2 นางสาวรําพา บัวสวัสดิ์ ม.8

1122 14/2 นายสิริชัย คะหะปะนะ ม.8

1123 7/15 นางสาวศิริใหม หวาดบก ม.8

1124 86/17 นางสาวงามนิจ สงกันหา ม.8

1125 213/91 นางสาวธนิดา กลิ่นศรีสุข ม.8

1126 55/146 นางประนอม ดาวสุข ม.8

1127 215/8 นายภรัญู ทีฆายุฆนีกร ม.8

1128 225/8 นายภูมินทร โพธิ์สวัสดิ์ ม.8

1129 55/170 นางจุฑาพร ยั่งยืน ม.8



1130 55/163 นางอังคนา บุญแกวเสือ ม.8

1131 1/276 นางสาวรจนา ชวยรักษา ม.8

1132 225/4 นายพรศักดิ์ พรหมมาศ ม.8

1133 1/331 นางปาริชาติ นิลวรรณ ม.8

1134 225/5 นางสาวประภารัตน ประกอบกิจ ม.8

1135 225/9 นายอานพ แชฉั่ว ม.8

1136 225/7 นางสาวจันทรแสง พรมมาตร ม.8

1137 13/2 นางสาวสมหญิง คะหะปะนะ ม.8

1138 13/19 นายจักรพงษ ขวัญจันทร ม.8

1139 215/3 นางลําดวล เชื้อชิต ม.8

1140 211/7 นางสาวพัชรี รัศมี ม.8

1141 211/2 นางสาวภาณุมาศ รัศมี ม.8

1142 1/272 นายไพโรจน อนันตชัยวรกุล ม.8

1143 230/23 นายสัตยา เมฆกลม ม.8

1144 232/18 นางสาวพรกนก สุธรรมานุกูล ม.8

1145 13/29 นายภัทรพงษ กองเกิด ม.8

1146 197/46 นางสาวผัสพร สุทธิ ม.8

1147 27/23 นายอภิศักดิ์ พาหุกาญจน ม.8

1148 51/5 นางสาลี ประชา ม.8

1149 1/104 นายพงษศักดิ์ พรหมวรรณ ม.8

1150 51/1 นายเสวียน ประชา ม.8

1151 213/102 นายนที รังรส ม.8

1152 197/55 นายณรงคชัย โมรา ม.8

1153 213/88 นางสาวเชาวณี นาคปลอด ม.8

1154 213/53 นายชวนากร พรรณไวย ม.8

1155 69/6 นายบุญเจือ ทองเนื่อง ม.8

1156 213/73 นายเอรา กองแกว ม.8



1157 1/281 นายสายัณห ฮองสกุล ม.8

1158 211/39 นายเจษฎา ประเสริฐสิทธิกุล ม.8

1159 1/202 นายหัสธชัย นิรันดรวิโรจน ม.8

1160 1/86 นายจงเจริญ เฉินทองกูล ม.8

1161 13/16 นางสาวอาทิตยา ตุลา ม.8

1162 213/37 วิชญาพัส จิตนิยม ม.8

1163 1/184 นางสาววานิช วังทัน ม.8

1164 230/24 นางสาวละไม จารึก ม.8

1165 14/1 นายชัยยา ลาตะหลา ม.8

1166 233/61 นางสาวปรียาภรณ ผั้วผดุง ม.8

1167 55/123 นางสาวสุพิชชา สุดาเดช ม.8

1168 57/6 นายอังศรา เกิดผล ม.8

1169 63/41 นางสาววัลลภา ตัณฑะเตมีย ม.8

1170 1/231 นายพรหมมินทร หาญประสานกิจ ม.8

1171 13/4 นางสาวอนงลักษณ อินทรวงค ม.8

1172 232/22 นางสาวลลิตา บุตรวงศ ม.8

1173 1/256 นายพุฒิพงศ วรรณบุตร ม.8
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