
1 200/8127 น.ส.สุภัก ผกาแกว ม.1

2 200/8302 น.ส.เบญญาภา เขียวชัย ม.1

3 200/9724 นายวัฒนา เทียนวัฒนะ ม.1

4 55/192 นายวสุ เทียนวัฒนะ ม.1

5 200/6404 น.ส.อาลาตี ดะดา ม.1

6 200/8807 น.ส.พชรมน ขาวขํา ม.1

7 55/127 นางชนิดา เสขะนันท ม.1

8 55/129 นายฐิติ กิตติเชษฐ ม.1

9 55/124 นายวิทูรย เสขะนันท ม.1

10 119/35 นายพรชัย อิ่มเมือง ม.1

11 200/5223 น.ส.สุดใจ โอมพะนา ม.1

12 110 นายอรุณ ขนิษฐนาม ม.1

13 55/89 นายสมพล ชุติมันต ม.1

14 105 นางสุณี ระพันธ ม.1

15 105/5 นายสมพงษ ระพันธ ม.1

16 66/250 น.ส.กวินทิพย แจมกระจาง ม.1

17 106/3 นายเจี้ยง แซตัน ม.1

18 200/10227 น.ส.จารุณี พูนเกิด ม.1

19 200/7945 น.ส.จิรารักษ คําพรัด ม.1

20 200/1510 นายถาวร เทศกุล ม.1

21 200/9631 นายเอรวัฒน ปางพรม ม.1

22 200/8914 น.ส.หฤทัย ปรางพรหม ม.1

รายชื่อผูไดรับความเดือดรอนดานการดํารงชีพจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โรคโควิค 19)

ผูที่ลงทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ลําดับที่ บานเลขที่ ชื่อ - สกุล หมูที่ หมายเหตุ



23 200/4636 นายจักรพงศ ณะแกว ม.1

24 112/2 นายนิคม ทองเนื่อง ม.1

25 200/1833 น.ส.สุดากาญจน จตตเกื้อเจริญ ม.1

26 200/4016 น.ส.กิ่งกาญจน ทองออน ม.1

27 200/3222 นางอรจิรา พิพัฒนผล ม.1

28 200/2908 นางนิตยา สุวรรณพรรณ ม.1

29 200/9926 นายวุฒิชาติ ชูศิลป ม.1

30 55/20 นายสมพร บํารุงสิน ม.1

31 200/503 น.ส.พัชราภรณ จิตใจภักดิ์ ม.1

32 55/245 น.ส.ยุวลักษณ ชุมอินทร ม.1

33 105/1 น.ส.เสาวภา รัศมี ม.1

34 200/8201 น.ส.ปราณี เกาเอี้ยน ม.1

35 200/5106 น.ส.ดวงทิพย ศรีทะจันทร ม.1

36 200/4813 น.ส.กมรัตน เกตุแกว ม.1

37 200/4205 นายกฤษณะ นาคแปน ม.1

38 200/1406 นางนฤชล หลอโชติชัย ม.1

39 200/8003 น.ส.ชนัญชิดา นาคครื้น ม.1

40 200/3337 นายเสกศักดิ์ รัตนวงค ม.1

41 66/238 นายสุคนธ สุขสวัสดิ์ ม.1

42 104/6 น.ส.ศรัณยรัตช ระพันธ ม.1

43 104/4 น.ส.ทิพวรรณ จินโน ม.1

44 142/1 นายประเสริฐ สุทินวงค ม.1

45 104 น.ส.พิมพา ดุลชาติ ม.1

46 104/8 น.ส.เฉลิมขวัญ ดุลชาติ ม.1

47 104/7 น.ส.วัยดี ดุลชาติ ม.1

48 55/128 นายไกร กอเปรือกลาง ม.1

49 156 น.ส.ชมาพร บิลอับดุลลาห ม.1



50 101/536 น.ส.วัลลภา จุลภักดิ์ ม.1

51 200/1023 น.ส.หฤทัย โพธิวัน ม.1

52 200/1632 นายบัญชา ภายุภัตร ม.1

53 200/1641 น.ส.เกสร ภายุภัตร ม.1

54 52 นายบันจบ คงถิ่น ม.1

55 180/1 นางนฤดี วุฒิกานนท ม.1

56 180 นางอุบล แซติ้ว ม.1

57 180/4 น.ส.ปาณิสรา ขุนสมุทร ม.1

58 180/3 นางลําพอง พงโส ม.1

59 192/2 น.ส.อรพิณ ตันวิวัฒนกุล ม.1

60 66/177 นางละมัย เยาวรส ม.1

61 200/3622 นายวิชาญ หนูหมื่น ม.1

62 200/6802 นางณัชชา ชูแกว ม.1

63 200/7532 นายมนัสชัย ไทยนาม ม.1

64 66/309 น.ส.กัณญาณัฐ สิทธิสาร ม.1

65 200/305 น.ส.สิรินันท โลหะทัศน ม.1

66 200/10139 น.ส.ฟาดีละห ซาซู ม.1

67 200/2043 น.ส.รอกีเยาะห แนปแน ม.1

68 97/1 นางประภา แซออง ม.1

69 66/490 น.ส.สุภารัตน พันธดวง ม.1

70 66/425 นางมะลิวัลย พุทธวงค ม.1

71 200/3244 นายมนัส เลหลัง ม.1

72 200/3135 น.ส.กานจเนศ แสงศรี ม.1

73 200/410 น.ส.ณัฐมน ซาเมืองกุล ม.1

74 66/106 น.ส.ชื่นใจ มากผล ม.1

75 66/200 น.ส.สุภาวดี สงเกิดทอง ม.1

76 200/4501 นางรัตนา สมภาค ม.1



77 200/7611 น.ส.จํานง ขุนทอง ม.1

78 200/10204 นายอารี สักขพันธ ม.1

79 200/9715 น.ส.วันนา กองแกว ม.1

80 200/10206 นายจักรกฤษณ พงษสินชัย ม.1

81 200/2842 น.ส.ประเสริฐ ศาลาแดง ม.1

82 199/35 นายธันวา อุนใจ ม.1

83 55/184 น.ส.อําภา ชวยพันธ ม.1

84 19/37 น.ส.อําภา ชวยพันธ ม.1

85 19/36 น.ส.วรรณิกา สายแกว ม.1

86 55/238 น.ส.ปนมณี ธิวงค ม.1

87 55/183 น.ส.กลอยใจ คลานนาค ม.1

88 200/3804 น.ส.ลัดดาวัลย ดวงเกิด ม.1

89 66/586 น.ส.กชนุช ฤทธิรักษา ม.1

90 200/8907 นายบุญทรง มะลิปา ม.1

91 200/7225 นางสําเนียง อินทะพันธ ม.1

92 200/2610 น.ส.อรกมล มะณี ม.1

93 66/591 นายเฉลา แอบกระโทก ม.1

94 180/7 นางณัชดวงรัตน ปะกาหลา ม.1

95 200/4940 นายวินัย แจงใจ ม.1

96 204/9 นางสาวปวีณา ครรชิตพงษา ม.1

97 55/29 นางสาวกัณทิมา พุฒลา ม.1

98 66/514 นางสาววันวิสา ถวนชาติ ม.1

99 124/55 นายเฉลิม อนุสาร ม.1

100 200/1211 นางปวันรัตน เทพกิจ ม.1

101 200/8303 นางสาวเสาวนี จันทวงค ม.1

102 66/217 นายเกียรติยศ ดวงสูงเนิน ม.1

103 200/7431 นางกรัณฑรัตน สมแสง ม.1



104 66/317 นางสาววาสนา ศรีเงิน ม.1

105 200/1119 นายยอดรัก บัวแกว ม.1

106 200/306 นายอภิชาติ ฝายทอง ม.1

107 200/4217 นางสาวพเยาว โสภา ม.1

108 200/4904 นางสาวสมศรี ทองคม ม.1

109 200/3610 นางสาวรัตนา โรจนธรรมธร ม.1

110 200/3828 นางสาวปารมี หลีเจริญ ม.1

111 200/8235 นายสุเทพ อมรลักษณ ม.1

112 55/45 นางเบญจวรรณ ศรีกระจาง ม.1

113 200/5728 นางสาวมุนา อูสามัน ม.1

114 200/5702 นายอับดุลการีม อาแซงรอยิด ม.1

115 200/2007 นายนพพร หนูทอง ม.1

116 200/8904 นายธนกฤต ชายทุย ม.1

117 66/73 นายนัฐพงค สุขแกว ม.1

118 200/3102 นายวชิรศักดิ์ ปูขาว ม.1

119 55/97 นางทิพวิมล สุขแกว ม.1

120 66/234 นางสาวเคือวัน นาโศก ม.1

121 66/639 นายจักรภัทร ขาวเอียด ม.1

122 66/295 นายศราวุธ บานนบ ม.1

123 200/6427 วาที่รอยตรี วุฒิ แสงงาม ม.1

124 200/5918 นายสมภพ อสุนี ณ อยุธยา ม.1

125 66/74 นายอนุพงศ มหาพงค ม.1

126 44/21 นายอธิกานต แซอุย ม.1

127 66/717 นางสาวดวงกมล ทัพพันธ ม.1

128 200/7537 นางสาวธนพร ยกเชื้อ ม.1

129 200/535 นางสาวกัลยา คงปาน ม.1

130 200/644 นายกฤษฎา บุญถาวร ม.1



131 200/3007 นางสาวพรพิมล สุบิน ม.1

132 200/7426 นายปรีชา สุดจิตร ม.1

133 66/507 นายณัฐพล คชาผล ม.1

134 200/8324 นายวินัย รัตนจันทร ม.1

135 200/4514 นางสาวมรกต คงกระพันธุ ม.1

136 200/6825 นางพรจณีย ทหารไทย ม.1

137 200/3912 นายวีรยุทธ หาญชู ม.1

138 200/7125 นายวราวุธ สุจริต ม.1

139 66/148 นายลือชัย จอมประดิษฐ ม.1

140 182/23 นางสาวพิมพร เสมอเชื้อ ม.1

141 66/33 นายยิ่งยศ กานกนก ม.1

142 66/138 นางสาวนริศรา สุขสวัสดิ์ ม.1

143 66/369 นายทนงศักดิ์ โกเฮง ม.1

144 200/3621 นางดรุณี สืบประสิทธิ์ ม.1

145 95/22 นางสาวพิริญญา พงศพัสสะระ ม.1

146 200/4616 นางสาวพนิตา จันทรกอบทรัพย ม.1

147 119/7 นายกฤตเมธ เอี้ยวงามดี ม.1

148 200/5127 นางสาวกัลยานี มีชัย ม.1

149 200/9221 นางศิริวรรณ ขวัญทอง ม.1

150 200/3240 นายสมชาย วารีศรี ม.1

151 200/9219 นายซอลาฮุดดีน อําเซาะ ม.1

152 204/6 นางมาธุรส สองหลง ม.1

153 200/6822 นายประเทือง ศักดิ์มาส ม.1

154 200/10226 นางสาวรัตนา ละมอแฮ ม.1

155 200/10223 นางสาวจิดาภา ทองวิเชียร ม.1

156 200/2020 นางสาวสุวรรณา แซออง ม.1

157 19/202 นายสกล กุลเอกลักษณ ม.1



158 200/6042 นางชูจิตร จรัสนิโรจน ม.1

159 55/197 นายอั้น แซอุย ม.1

160 109/5 นายสมนึก สีแกวเขียว ม.1

161 55/250 นางกรองแกว แซอุย ม.1

162 200/638 นางพิศมัย ณ นคร ม.1

163 200/5235 นางสาวกมลลักษณ สุดสะอาด ม.1

164 109/18 นางสาวจันทิพา ทิพาทรัพย ม.1

165 200/4703 นางอุไรวรรณ เขตตะเคียน ม.1

166 66/664 นางสาวรจนา อินทรเหลาใหญ ม.1

167 200/9241 นางสาวณัฐนพิน เอี่ยมสกุณณี ม.1

168 200/5236 นางสาวยามเพียร ยมขวัญเมือง ม.1

169 200/3145 นางสาวยุภาวดี พานิช ม.1

170 200/3203 นางสาวศลีวรรณ จูพันทะ ม.1

171 199/72 นายกิจจา สดาษเสดียร ม.1

172 200/6826 นายประจักษ ทหารไทย ม.1

173 66/29 นายสุทัศน ชลสิริ ม.1

174 107/2 นางจิราภรณ คํามา ม.1

175 66/561 นางจักรี ทับเที่ยง ม.1

176 116/133 นางประนอม สุธรรมานุกุล ม.2

177 77/22 นายอมรินทร นุนชูผล ม.2

178 116/88 นางสาวเรวดี เพชรอินทร ม.2

179 122/1 นางประคม อินทรวิเศษ ม.2

180 132/3 นางเสาวณี อุปถัมภ ม.2

181 46/3 นางสาวสุทธิดา ลีเลิศ ม.2

182 77/23 นางสาวสุภาพร รัตนุวงษ ม.2

183 24/5 นางสาวเตือนใจ แดงกําเนิด ม.2

184 85/18 นางวัณทอง ลายงาม ม.2



185 77/24 นายบุญนํา รัตนมณี ม.2

186 77/21 นางสาวศุภากร หนานแกว ม.2

187 "10/4 นางวรรณา พรมฤทธิ์ ม.2

188 88/1 นายคํา เหนือคูเมือง ม.2

189 116/93 นายกิตติทัช โสภาพ ม.2

190 116/35 นางประนอม ตันกองโกย ม.2

191 105/42 นางสาวจันทรสม หอมนาน ม.2

192 105/30 นายบุญมี จําปาคํา ม.2

193 105/31 นางสาวไหมนภา วัดลอม ม.2

194 105/43 นายแสวง หอมนาน ม.2

195 12 นางสุภาพ องควิมลการ ม.2

196 80 นายประจักษ แซออง ม.2

197 105/45 นางสาวสมใจ ทองดวง ม.2

198 105/32 นายยงยุทธ เกตุแกว ม.2

199 105/27 นายธีรพันธุ เหงียนวัน ม.2

200 16/14 นางสาวยุพา ปองกัน ม.2

201 16/17 นางสาวสกาวเดือน สอนสติ ม.2

202 97/3 นางปราณี นวลวิจิตร ม.2

203 89 นางมาลี นวลวิจิตร ม.2

204 116/97 นายวิทยา ณรงคฤทธิ์ ม.2 ******

205 90/1 นายธีระวัฒน ภาวะภูตานนท ม.2

206 41/7 นางสาวสุพัตรา เกตุแกว ม.2

207 41/12 นายคมวริทธิ์ บาภีร ม.2

208 41 นางสาวประภัสสร จินดาพล ม.2

209 116/73 นางมณทิพย กอนทรัพย ม.2

210 41/2 นางสาวกฤติยา บุญสวัสดิ์ ม.2

211 41/6 นางสาวธิดารัตน อินทรจันทร ม.2



212 130/1 นายสาทร มีชัย ม.2

213 99/10 นางสาวปาฐลี นวลวิจิตร ม.2

214 116/90 วาที่รอยตรีหญิงสาวิกา หมาดวัง ม.2

215 105/14 นางสาวณิชาภัทร กุมทอง ม.2

216 105/13 นายรอเหม ชิดเชื้อ ม.2

217 84/36 นางสาวสมจิตต แซโกย ม.2

218 77/17 นางสาวจะตุพร ทิพยมงคล ม.2

219 84/28 นายชัยสิทธิ์ จินะเสนา ม.2

220 114 นางสาวอาริยา วิเศษสิงห ม.2

221 116/4 นายฉลอง ดีเชื้อ ม.2

222 116/99 นางสาวลักขณา เชิดฉาย ม.2

223 146/2 นางยุพา ทรงสวัสดิ์ ม.2

224 105/12 นายจรรกรินทร บุญสอน ม.2

225 116/30 นายสุวิทย ทรงสวัสดิ์ ม.2

226 116/82 นายกอศักดิ์ ดาสันทัด ม.2

227 87/5 นางสาวปวันรัตน ขันบุตร ม.2

228 148 นายสําเริง จินดาพล ม.2

229 105/26 นางสาวดวงฤทัย ภักดีคํา ม.2

230 119/12 นายเฉลิมวุฒิ มณีศรี ม.2

231 119/11 นางจงกล เกิดศักดิ์ ม.2

232 84/7 นางเยื้อน แซโกย ม.2

233 105/5 นายศศิธร สาโร ม.2

234 81/4 นางสุจิตรา สิงขรณ ม.2

235 22/4 นายวิสุทธิ์ สลัดทุกข ม.2

236 61/9 นางสาวจารุวรรณ เจยทอง ม.2

237 105/25 นางสาวกัญญาวีร เพ็งบูโฮม ม.2

238 38/4 นางรัชนก ผสมทรัพย ม.2



239 72/24 นางสาววราภรณ วงศแสนชัย ม.2

240 77/18 นางสาววัลภา เพชรนาคิน ม.2

241 125 นางกัลยา หนูชุม ม.2

242 161/1 นางสรินญาภัชธ รัชภพติณณภณต ม.3

243 135/21 นางสาวอมร พงษเหลางิ้ว ม.3

244 176/6 นายมนัส จัดสราง ม.3

245 134 นายพิศาล เสงี่ยม ม.3

246 98/129 นางจิตทนี เจนพึ่งพร ม.3

247 203/2 นายไพศาล การนิกร ม.3

248 111/14 นางสาวอรอุมา กอเกิด ม.3

249 145 นางสาวเบญจมาศ ลิ่มพาณิชย ม.3

250 166/83 นายอภิชา เทียนแขก ม.3

251 166/87 นางกันยจีรา มงคล ม.3

252 196/6 นางสาวจรรยา วัตะโส ม.3

253 212/1 นางสาวกมลพรรณ แซผาน ม.3

254 212 นางโสภณ แซผาน ม.3

255 166/81 นางมณี เรณสถาน ม.3

256 196/4 นางสุธรรม มาศกุล ม.3

257 196/3 นางกุลจิรา แปงจิตต ม.3

258 148/1 นางนงลักษณ ทองตัน ม.3

259 194/6 นางสาวนิภาพร สวยสุน ม.3

260 135/20 นายสุกิจ นิสิตโยธากุล ม.3

261 189/5 นายชูแรง เวชประเสริฐ ม.3

262 198/2 นางวราวรรณ ตั้งตรงจิตร ม.3

263 192 นางสาวชูชีพ ถิ่นถลาง ม.3

264 193 นางแสงเดือน สกุลจันทร ม.3

265 218/11 นางสาวเกษรา หอมหวน ม.3



266 218/10 นายเฉลิมพล บุญสมยา ม.3

267 120/4 นายสมศักดิ์ ติ้วสิขเรศ ม.3

268 159/5 นางสาวมัณฑิตา ทรงยศ ม.3

269 159/4 นายวรวิทย เมฆพยัพ ม.3

270 230/1 นายวิสุทธิ์ เรืองสมบัติ ม.3

271 241 นางสาวรุจิรา ศรีโวย ม.3

272 179 นายไพจิตร รักการดี ม.3

273 159/4 นายวงศกร ปะสาวะนัง ม.3

274 159/4 นายอายีมิง ยุโซะ ม.3

275 241/7 นายสมคิด เทพศรี ม.3

276 159/4 นางปณัสชา สําราญวงษ ม.3

277 241/19 นางสาวจิราพร ตายเนาวดง ม.3

278 159/4 นายเริงชัย ปลูกไมดี ม.3

279 204/21 นายธเนศร แซตัน ม.3

280 204/1 นายวิรัช โยธารักษ ม.3

281 204/19 นางสาวบุญฑริกา บุญแตง ม.3

282 24/12 นายสุเรศ ประทีป ณ ถลาง ม.3

283 221/3 นายภูเดชา ลีภูเขียว ม.3

284 161/7 นางสาวอัจฉรา แซฉิ้น ม.3

285 218/9 นางสาวผอบ ชลศิริ ม.3

286 218/13 นายกานต เครือแกว ม.3

287 128/12 นางสาวจรรยา ดวงจันทร ม.3

288 218/14 นางสาวกมลกานต กลับสงค ม.3

289 159/4 นายมนัส บุญสง ม.3

290 204/10 นายศิริ โอลา ม.3

291 203 นางสาวจริยา อาวน้ํา ม.3

292 203/13 นางสาวปวีณา กุลชั่ง ม.3



293 159/4 นางพิทยา ดีพันธ ม.3

294 159/4 นายสัมพันธ สีเมืองใหม ม.3

295 193/2 นางสาวจินดา แซโล ม.3

296 222/3 นางภาวฤณ พัวพันธ ม.3

297 130/1 นายณัฐพงศ นิรัติศัย ม.3

298 216/1 นางสาวณัฐสุดา อางสกุล ม.3

299 229 นางรมดี มณีศรี ม.3

300 106 นายมังกร เอี่ยวประดิษฐ ม.3

301 258/41 นายวชิดล ลาวัลย ม.3

302 133 นางสาวเรณู ถิ่นลิพอน ม.3

303 180/16 นายสมกียรติ์ ตันทองโกย ม.3

304 133/9 นายอนุวัฒน พรหมสุวรรณ ม.3

305 221/177 นางสายใจ เนียนหอม ม.3

306 176 นางสาวรภัทภร สุขสมบูรณ ม.3

307 135/3 นางสาวผิวผอง ดีทองออน ม.3

308 200/123 นายประสิทธิ� วิชัยดิษฐ ม.4

309 20/38 นายใหม่ สีเสมอ ม.4

310 131/65 นายเฉลิมพล อินทนาวัน ม.4 ห้อง 3

311 20/66 นางรัญจวน บุตรอุดม ม.4

312 55 นางสาวรัตนา บุญเกีย ม.4

313 200/165 นายจรัญ เลาะประสิทธิ� ม.4

314 13/37 นางสาวพัชรี อุดมผล ม.4

315 79/47 นายอํานาจ จรัสโภคา ม.4

316 20/27 นายธเนศ นพดล ม.4

317 20/16 นางสาวละเอียด คชพันธ์ ม.4

318  29/4 นายประยุทธ ทักษิณ ม.4

319 202/16 นายสมชาย หอมแช่ม ม.4



320 29 นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์รักษา ม.4

321 202/12 นายวงศกร เขาแก้ว ม.4

322  17/3 นายธนากร สุทธิอาคาร ม.4

323  9/17 นางสาววิลาวัลย์ พนารักษ์ ม.4

324 32/7 นางอัญชลี ไม่สะพร่าว ม.4

325 32/7 นายสําเริง ทิพย์ช่วย ม.4 ห้อง 29

326 32/7 นางสาวจิตติมา ปลอดแก้ว ม.4 ห้อง 13

327 32/7 นายเชียง เพ็งแก่นแท้ ม.4 ห้อง 16

328 32/7 นางสาวญาณกร จันทอง ม.4 ห้อง 15

329 32/7 นายเนตรพนม ทัมขันธ์ ม.4 ห้อง 2

330 32/7 นางสาวมาลัย ณ ปะเหลียน ม.4 ห้อง 4

331 200/94 นายทวีศักดิ� ใจลาภ ม.4

332  17/1 นายสมาน ทักษิณ ม.4

333 129/73 นางสรีณา เภาเส็น ม.4

334  17/10 นางปิยะวรรณ คนรู้ ม.4

335  17/11 นางสาวปิยะมาส ทักษิณ ม.4

336 129 นางสาวมัยน๊ะ คาหาปะนะ ม.4

337 26 นางสุภัค ทักษิณ ม.4

338 148/2 นายสังคม ตั�งกล ม.4

339  26/1 นายศตรายุ สุเมรุ ม.4

340 129/17 นายรัชพล พรหมศรี ม.4

341  32/2 นางสะเวีย ไชยสิทธิ� ม.4

342 202/38 นางชนาดานต์ ภักดีบาง ม.4

343 38/5 นางปณัชชา ชูถนอม ม.4

344 21/76 นายสมพงษ์ นิติมงคลชัย ม.4

345 38/109 นายบุณยวัตร บุณยะมาน ม.4

346 163/1 นางมณีวรรณ ปิติสุรีย์ ม.4



347 38/42 นางโสภี ดําสุวรรณ ม.4

348 28/23 นายศุภกิจ นาเลิง ม.4

349  1/5 นายอุเทน แสวงวิทย์ ม.4

350  9/16 นางสาวรุ่งกมล ดอเลาะ ม.4

351  14/4 นางสาวทิพวรรณ ปิติสุรีย์ ม.4

352 13/57 นางสาวสุดา ชาลี ม.4

353 38/104 นางสาวธนาภรณ์ ภักดีสุวรรณ ม.4

354 32/53 นายธนกฤต บุญสมทบ ม.4

355 38/101 นางสาวเจนจิรา รักจุล ม.4

356 98/3 นางสาวบุญถม ภูมิพระนา ม.4

357 202/47 นายนาครภัทร นาครทรรพ ม.4

358  118/4 นางวรรณา ผสมทรัพย์ ม.5

359 1/127 นายวีรภัทร อดิศัยรัตนกุล ม.5

360 10 นางสาวสมใจ สกุลสงค์ ม.5

361 100/7 นายวิโรจน์ กลิ�นศรีสุข ม.5

362 105 นางสาวสมศรี แซ่ฉั�ว ม.5

363 105 นายธนาการ สิงหะพล ม.5

364 105/11 นางวาสนา ตันติรัตนสุภา ม.5

365 105/2 นางสมจิต แซ่ฉั�ว ม.5

366 105/23 นางสาวจินตนา พงกลาง ม.5

367 105/8 นางสาวจิรวรรณ เพ็งจันทร์ ม.5

368 107/101 นายประจิม แจ้งใจ ม.5

369 107/103 นางสาววณิสา ตัณฑัยย์ ม.5

370 107/104 นายอภิชาติ โปร่งเครือ ม.5

371 107/104 นางสาวนฤมล นันทะพรม ม.5

372 107/104 นางสาวสุวรรณี หัสนี ม.5

373 107/105 นายเจษฎา ดารานีรัตน์ ม.5



374 107/106 นายนิติกร เมืองสถิตย์ ม.5

375 107/107 นางสาวลําพรึง กองตา ม.5

376 107/108 นายวินัทธิ� เสนีย์ ม.5

377 107/109 นายสมทรง นาโศก ม.5

378 107/11 นางบุญธรรม ทองบาง ม.5

379 107/110 นางสมใจ โกยวาณิชย์ ม.5

380 107/112 นายบุญเกิด ธีระประภาวงศ์ ม.5

381 107/114 นางสาวเบญจมาศ พวงเพ็ชร ม.5

382 107/12 นางสาวปรียาภรณ์ เอี�ยวประดิษฐ์ ม.5

383 107/123 นายสุรศักดิ� ทิวปลอด ม.5

384 107/125 นางสาวเสาวลักษณ์ อ้อภูมิ ม.5

385 107/130 นางเสาวณี อบอุ่น ม.5

386 107/16 นายวิเชียร ภักดีอักษร ม.5

387 107/19 นางพลูศรี ทองอยู่คง ม.5

388 107/21 นางหนูใบ ธัมมะวงษ์ ม.5

389 107/22 นางสิวเกียด ทองน้อย ม.5

390 107/23 นายจิรพงษ์ อมรมาศดิษฐ์ ม.5

391 107/3 นางบุญศรี ศรีพึ�ง ม.5

392 107/31 นายพัทยา บุญยืน ม.5

393 107/33 นายนคร ห่วงปรากฎ ม.5

394 107/36 นางสาวณิชาภัทร ผลพุทธ ม.5

395 107/40 นางสาวอมร ขุนปรง ม.5

396 107/47 นางสาวเกตุมณี รงค์กุล ม.5

397 107/50 นายประสงค์ สร้างเหมาะ ม.5

398 107/51 นางสาววรรณธิดา สุขศรีนวล ม.5

399 107/52 นางรัสมี ทองชั�น ม.5

400 107/53 นางเสาวณีย์ เพ็ชรภักดิ� ม.5



401 107/54 นางคํามูล ปิงยอง ม.5

402 107/56 นางสาวธรพร ไชยคีรี ม.5

403 107/63 นายพิเชฐ ระเหม ม.5

404 107/65 นายสมศักดิ� นิระมล ม.5

405 107/66 นายสายชล อิ�มประพันธ์ ม.5

406 107/69 นายปลื�ม ทองอยู่คง ม.5

407 107/7 นายเซ่ง ทองหุ้ย ม.5

408 107/71 นายทวิช ทองอยู่คง ม.5

409 107/72 นายสมรัก สมบูรณ์ ม.5

410 107/74 นางปณัสนันส์ เบ็ญนา ม.5

411 107/76 นายสุทิน บัวเงิน ม.5

412 107/77 นางสาวลัดดาวรรณ อินทร์แก้ว ม.5

413 107/78 นายทักษ์ดนัย จํานงรักษ์ ม.5

414 107/8 นางสาวอรัญญา ตัลยารักษ์ ม.5

415 107/80 นางสาวปรีดา ช้อนขํา ม.5

416 107/81 นายสวัสดิ� ฐิติวัฒนาสกุล ม.5

417 107/84 นางปภาดา อินทนนท์ ม.5

418 107/9 นายชัยยะ บุญยืน ม.5

419 107/91 นายสมจิต บุญเสริม ม.5

420 107/92 นายดนตร์ เทพแก้ว ม.5

421 107/93 นางสาวจริยา สมันกิจ ม.5

422 109/4 นางอุษา ยิ�นเสน ม.5

423 11/2 นายบุญฤทธิ� สกุลสงค์ ม.5

424 11/3 นางบัวเรียน สกุลสงค์ ม.5

425 110 นางสมศรี หมายมั�น ม.5

426 110/1 นางสาวพัฒฐินี จันทร์แก้ว ม.5

427 110/4 นางพิมพาภรณ์ ลักษณวิศิษฎ์ ม.5



428 111/1 นางสาวรัตติกร มีนสอีด ม.5

429 111/11 นางปรีดา ผสมทรัพย์ ม.5

430 111/13 นางสาวสิรินทรา เอี�ยวประดิษฐ์ ม.5

431 111/16 นางมณี วัยวุฒิ ม.5

432 111/2 นางสอเอี�ยม เจี�ยสกุล ม.5

433 111/24 นางสาวสุภาพร พู่นําชัย ม.5

434 111/25 นางสาวสุกัญญา พู่นําชัย ม.5

435 111/26 นางปิยพร เอี�ยวประดิษฐ์ ม.5

436 111/29 นางเกตุนิกา เอี�ยวสกุล ม.5

437 111/30 นายสมบัติ ผสมทรัพย์ ม.5

438 111/5 นางสาวอรวรรณ ชูวงศ์ ม.5

439 112/10 นางสาวนงลักษณ์ ดิษฐปาน ม.5

440 112/12 นางสาวมณีรัตน์ ตั�งจิตต์ ม.5

441 112/14 นางสาวจุฑามาศ สนั�นเอื�อ ม.5

442 112/15 นางสาวธิติรัตน์ ขอสกุลไพศาล ม.5

443 112/18 นายกิตติศักดิ� มหาธรรมทิพย์ ม.5

444 112/19 นางสาวธัญวรรณ วงษ์ขจร ม.5

445 112/20 นางทรงศิริ พงษ์วัฒนาพร ม.5

446 112/22 นางวรรณภา พรหมเมศร์ ม.5

447 112/29 นางสาวปวริศา รอดพล ม.5

448 112/3 นายดรัณ อุดมผล ม.5

449 112/34 นายสุเทพ ถิ�นถลาง ม.5

450 112/4 นายเกียรติศักดิ� ขอสกุลไพศาล ม.5

451 112/6 นางนภาพร กาลาโตร ม.5

452 112/8 นายมนพ จันทร์สิน ม.5

453 113/1 นางสาวเมธาวี กลั�นสมจิตต์ ม.5 ห้อง 1

454 113/3 นายชูศักดิ� เฉลิมสุข ม.5



455 114 นางสาวจิรพร ขยันกิจ ม.5

456 114 นางสาวสุนีย์ ดัชนี ม.5

457 114 นายซอบือรี กือจิ ม.5

458 114 นางสาวสมจิตร กะสิรักษ์ ม.5

459 114 นางสาวอธิตา กะสิรักษ์ ม.5

460 114 นายอาลียะ ดาเรง ม.5

461 114/23 นางสาวกษิร ไวยนันท์ ม.5

462 118 นายสมโภชน์ ถิ�นลิพอน ม.5

463 118/1 นางมลฤดี ถิ�นลิพอน ม.5

464 118/10 นางภาณินี คําศรี ม.5

465 118/17 นายจรูญ บุญศรี ม.5

466 118/22 นางสาววรรณธิณี รัตนฉวี ม.5

467 118/23 นางสาวกัลยาภัสร์ ศรีโรจน์ ม.5

468 118/3 นายพงศ์ชยุตม์ ศรีโรจน์ ม.5

469 118/6 นายจิรกร ศรีโรจน์ ม.5

470 118/7 นายกันยา เศรษฐาชัย ม.5

471 118/9 นางอรวีณา สุริยมณฑล ม.5

472 119 นางสาวจันทิมา โพธิ�พยนต์ ม.5

473 12/3 นายอภิสิทธิ� เวชรัตน์ ม.5

474 120/2 นางจิตรา วิชิตบุตร ม.5

475 120/3 นายโยธา สกุลสงค์ ม.5

476 120/5 นายสุบัน รักษ์ทอง ม.5

477 122/1 นางรําภา ไกรเลิศ ม.5

478 123 นายสุชาติ หล่อชัชวาลกุล ม.5

479 124/2 นายพันธุ์นัฎฐ์ โกยสินสก ม.5

480 124/8 นางธัญลักษณ์ มหาธรรมทิพย์ ม.5

481 125/2 นางศุภนิจ เหมือนแก้ว ม.5



482 128 นายปวร เนียมรอด ม.5

483 128/1 นางรักษิณา จิราภารัตนกุล ม.5

484 128/10 นายสมพร พิมโคตร ม.5

485 128/11 นางภัคจิรา เจริญศรี ม.5

486 128/12 นายเอกชัย ขุนราช ม.5

487 128/13 นางสาวภาวิณี จันทมาลาพฤกษ์ ม.5 ห้อง 1

488 128/14 นางปรียานุช จันทมาลาพฤกษ์ ม.5 ห้อง 2

489 128/15 นางสาวจันทรัตน์ โยธาสุทธิ� ม.5 ห้อง 5

490 128/16 นายมะตายูดิง ขาเร็ง ม.5 ห้อง 4

491 128/2 นายมนตรี พรมสิทธิ� ม.5 ห้อง 3

492 128/23 นางสาวมลธิรา พรมสิทธิ� ม.5 ห้อง 6

493 128/28 นางสาวศรีกัญญา สืบศักดิ� ม.5 ห้อง 7

494 128/29 นางวันใจ โจมรัมย์ ม.5

495 128/3 นางวรรณี แก้วประดิษฐ์ ม.5

496 128/4 นางบุญศรี สืบศักดิ� ม.5

497 128/5 นายกรณฤทธิ� บุตรแก้ว ม.5

498 128/6 นางสาวอารีย์ ชุมรักษ์ ม.5

499 128/7 นายปรีชา ขุนราช ม.5

500 128/8 นางสาวณัฐชยา รอดไฝ ม.5

501 129/10 นายอรรถพร ศรีแก้ว ม.5

502 129/12 นายวัลลภ นวลชื�น ม.5

503 129/13 นางสาวสายรุ้ง ศึกษารัตน์ ม.5

504 13 นางสาวสุวรรณา ประชา ม.5

505 13/2 นายจรัญ วุฒิการ ม.5

506 13/3 นางสาววิลาวัลย์ ประชา ม.5

507 13/35 นายวิทวัส คะหะปะนะ ม.5

508 130 นางสวัสดิ� ชูศรี ม.5



509 130/1 นางสร้อยใจ หัสดิพันธ์ ม.5

510 130/2 นายสุวรรณ ชูศรี ม.5

511 132/7 นายโอภาส คัลนา ม.5

512 133 นายไพศาล ทาทิพย์ ม.5

513 133/1 นายประเภท ทาทิพย์ ม.5

514 133/11 นางสาวนิชาภา กระเช้าเพชร ม.5

515 133/12 นายสมพร แก้วโสภา ม.5

516 133/16 นายสุริยา เทือกทิพย์ ม.5

517 133/18 นางสาวศิริลักษณ์ กระจกเหลี�ยม ม.5

518 133/2 นางสาวจิรารัตน์ ทาทิพย์ ม.5

519 133/20 นายอรุณ เทือกทิพย์ ม.5

520 133/21 นางอุไร เทพอักษร ม.5

521 133/3 นางพรรณี ทาทิพย์ ม.5

522 133/4 นางสุธิตา สําเนียง ม.5

523 133/5 นางสาวยินดี สีทาพุด ม.5

524 133/6 นายประวิทย์ ทาทิพย์ ม.5

525 133/7 นางสาวสุธัญญา มุขพันธ์ ม.5

526 134 นายวิโรจน์ สําเนียง ม.5

527 134/1 นายไสว สําเนียง ม.5

528 135 นายสมพงษ์ ล้วนไสว ม.5

529 135 นายสมบูรณ์ ล้วนไสว ม.5

530 135/2 นายสมพูล ล้วนไสว ม.5

531 136 นางธุติสรา เกาทัณฑ์ ม.5

532 136/1 นายวิจิตร เกาทัณฑ์ ม.5

533 136/11 นางสาวนันท์นภัส ภักดีบุตร ม.5

534 136/12 นายบัณฑิต วรพิทยาภรณ์ ม.5

535 136/13 นางสาวฤทัย หมู่โสภิญ ม.5



536 136/18 นายบุญช่วย บัวฉาย ม.5

537 136/19 นางสาวฐิติกานต์ แซ่อึ�ง ม.5

538 136/2 นางบุญช่วย นวลศรี ม.5

539 136/20 นายสฤษฎ์พงศ์ สมศักดิ� ม.5

540 136/37 นางพะเยาว์ จันทนู ม.5

541 136/48 นางสาววัชรีย์ ถิ�นถลาง ม.5

542 136/49 นางสาวนริศรา วงษาหาราช ม.5

543 136/5 นางสาวชนกนันท์ แต่สกุล ม.5

544 136/50 นางสาวแสงเดือน เจาะจิตรชื�น ม.5

545 136/51 นางสาวสมปอง พรมมาตย์ ม.5 ห้องเช่า

546 136/6 นายจรินทร์ สําเนียง ม.5

547 136/61 นางสาวสุมลทิพย์ อินนาวา ม.5

548 136/62 นายประยงค์ คํามา ม.5

549 136/65 นายนราวุฒิ ละออสุวรรณ ม.5

550 136/66 นายเสริม เที�ยงทัศน์ ม.5

551 139/1 นายรุจิสา แสงสว่าง ม.5

552 139/10 นายภาณุพงศ์ เมตตาธรรมกุล ม.5

553 139/11 นายสมเกียรติ สอิด ม.5

554 139/12 นางสาวสุนันทา ชูสุวรรณ ม.5

555 139/13 นางสาวศิรประภา กุลพิพัฒน์วงศ์ ม.5

556 139/14 นางสาวอทิติยา จตุรภุชกุลพงศ์ ม.5

557 139/77 นางสาวโชติกา ศรัทธาประยูร ม.5

558 139/8 นางสาวประคอง นาคสุข ม.5

559 139/9 นางสาวธาวินี เมตตาธรรมกุล ม.5

560 141/1 นางลัดดา กิ�งทอง ม.5

561 141/22 นางสายใย สถาพรอนุรักษ์ ม.5

562 149 นางสาวกมล กิ�งทอง ม.5



563 149/1 นางสาคร กิ�งทอง ม.5

564 15 นางเสนอ แสวงเวช ม.5

565 15/10 นางสุพร แก้ววิไลศักดิ� ม.5

566 15/19 นางเตือนจิต แซ่ตัน ม.5

567 15/2 นางพวงรัตน์ สําแดง ม.5

568 150 นางสาวอธิชา ดาษเดียน ม.5

569 151/10 นางกัลยา มงคล ม.5

570 151/11 นายสนอง ศิลปชัย ม.5

571 151/12 นายเฉลิมรัตน์ กิ�งทอง ม.5

572 151/15 นายอานุชา ชุณหานนท์ ม.5

573 151/17 นางเบญญาภา เอี�ยวสกุล ม.5

574 151/27 นางศศินันท์ เปี�ยมวิโรจน์ ม.5

575 151/29 นางอรอุมา แก้วลิพอน ม.5

576 151/5 นางสาวนิศา กนกทรัพย์ภูมิ ม.5

577 151/7 นางสงบ รัตโนชัยกุล ม.5

578 151/8 นางเลี�ยนกิ�น หลักงาม ม.5

579 152 นางสาวธารารินี สุขสุสาสน์ ม.5

580 152/1 นางสาวคําฝาง หาสุข ม.5

581 152/11 นางสาวทับทิม พิมพา ม.5

582 152/12 นางสาวอัจจิมา เพชรพลาย ม.5

583 152/14 นางสาวรอฮีบี มามะ ม.5

584 152/19 นางสาวนิสริน สามี ม.5

585 152/3 นายสุทธิพร ภักดี ม.5

586 152/5 นางสาวเริ�ม คงหนองลาน ม.5

587 152/9 นางสาวจริยาพร ภักดี ม.5

588 153/2 นางสาวนุชนาถ คูณสว่าง ม.5

589 154/12 นายกรันตร์ กําเนิดสิงห์ ม.5



590 154/16 นางสาวรวิวรรณ กําเนิดสิงห์ ม.5

591 154/17 นายธีรยุทธ สีลาหอม ม.5

592 154/5 นางสาวนันทิยา กั�ววงค์ ม.5

593 154/7 นางสาวเสวียน โปร่งจิตร์ ม.5

594 154/8 นางสิริพร พงษ์รัตน์ ม.5

595 154/9 นางสาวลาภา โพธิ�ศรี ม.5

596 156 นายจตุพล พันเพ็ชร ม.5

597 157 นางสาวจ้วน ใจหาญ ม.5

598 157/1 นายชัยมารถ จันทร์ทิพย์ ม.5

599 157/1 นายบุญเพียร งามแสง ม.5

600 157/1 นายไกล ทิพสิงห์ ม.5

601 157/3 นายจิระพงศ์ จันทร์ทิพย์ ม.5

602 158 นางภัคจิรา สมพงษ์ ม.5

603 158/1 นางมณฑา จันทร์พิบูลย์ ม.5

604 158/2 นายโสรัจ จันทร์พิบูลย์ ม.5

605 158/3 นายกันยา วรชินา ม.5

606 159 นางสาวชลดา เข้มแข็ง ม.5

607 159/10 นางสาวภานุมาศ แสงแก้ว ม.5

608 159/104 นางสาวอัญณ์ชญานิล ญาติพิจิตไพรินทร์ ม.5

609 159/106 นายสุดใจ อินตะนัย ม.5

610 159/114 นางสาวศศิธร เอื�อเฟื�อ ม.5

611 159/125 นางสาววรรณา ลิ�มคํา ม.5

612 159/128 นางสาวอุทัยวรรณ สุขใจมิตร ม.5

613 159/129 นายมัทการ ศรีทองสุข ม.5

614 159/130 นายณรงค์ศักดิ� แววสง่า ม.5

615 159/15 นางกันยาวีร์ ใจดี ม.5

616 159/24 นายนิยม เตโชพนัง ม.5



617 159/31 นางสาวพวงยุพา บัวมาศ ม.5

618 159/32 นางสาวฤทัยรัตน์ เลิศพงษ์ศิริไพศาล ม.5

619 159/35 นางสาวจุฬามณี หนูพล ม.5

620 159/39 นางกัตติกา รักดี ม.5

621 159/40 นางสาวชุลิตา อาชีวะสุข ม.5

622 159/42 นางสาวนัฐทิชา สุประกอบ ม.5

623 159/44 นางสาวลัดดา สุทธินนท์ ม.5

624 159/48 นายฉัตร์ชัย อ๊อดวงษ์ ม.5

625 159/55 นายอนุกูล วุ่นบํารุง ม.5

626 159/66 นางจุรีพร ช่วงศรี ม.5

627 159/68 นายวัฒนา อารีวิวัฒนากูล ม.5

628 159/71 นายกฤศภณ ศิริเสถียร ม.5

629 159/85 นายโกศล นราวุฒิพันธ์ ม.5

630 159/86 นายประคอง เอี�ยมพิกุล ม.5

631 159/90 นายพูนชัย พูลเรือง ม.5

632 159/91 นายปรันตวัฒน์ พฤษาประเสริฐ ม.5

633 159/96 นางสาวปนัดดา สาวังชัย ม.5

634 16/2 นายณรงค์ วงค์สุวรรณ ม.5

635 16/3 นางชุติมา สวยสุน ม.5

636 16/4 นางพรรณี สวยสุน ม.5

637 16/5 นางสาวอารีย์ สวยสุน ม.5

638 16/6 นางสาวอรพรรณ ชัยเริก ม.5

639 16/7 นางสาววิชชุดา เพชรอย่างดี ม.5

640 160 นายพะนบ มหาอุด ม.5

641 161 นายพะนง มหาอุด ม.5

642 161/3 นายวีระศักดิ� ทองคงแก้ว ม.5

643 162/12 นายยุทธนา ดวงสุวรรณ ม.5



644 162/120 นายบุญศักดิ� ธรรมเลิศสกุล ม.5

645 162/36 นางสาวพรรณปพร โพธิ�โพ้น ม.5

646 162/37 นางสาวจิราพร แป้นงาม ม.5

647 162/39 นางสาววนิดา สืบกระพันธ์ ม.5

648 163/10 นายพรศักดิ� สุขถาวร ม.5

649 163/101 นายวีระยุทธ์ สาราบรรณ์ ม.5

650 163/102 นายอนันต์ ประหยัดทรัพย์ ม.5

651 163/104 นายเศรษฐชัย จารุมณีโรจน์ ม.5

652 163/107 นางปุณญิศา สายนุ้ย ม.5

653 163/111 นางสาวลดาวัลย์ พานิช ม.5

654 163/112 นางสุดคนึง โอเวน ม.5

655 163/113 นางสาวมะลิวัลย์ ทองเล็ก ม.5

656 163/114 นางสาวผุสรัตน์ ศรีนิล ม.5

657 163/119 นายภูมิรินทร์ บุตรมีชัย ม.5

658 163/120 นางสาวศรัญญา ชาตรี ม.5

659 163/123 นางสุปรียา บุตรามรา ม.5

660 163/126 นายธนาคม เม่งซ่าน ม.5

661 163/131 นางเพ็ญศรี ยุคุณธร ม.5

662 163/132 นายจิระวัฒน์ วิเชียร ม.5

663 163/133 นางสาววิภาพร ทัศวร ม.5

664 163/137 นางสาวพัทธนันท์ ใจดี ม.5

665 163/143 นายเอกพงษ์ ทองแก้วเกิด ม.5

666 163/144 นางรังษี สกุลจันทร์ ม.5

667 163/145 นายหฤษฎ์ จุลสุคนธ์ ม.5

668 163/148 นายรัตนะ สัมมาชีวานนท์ ม.5

669 163/150 นายสุรเชษฐ์ ทองพรหม ม.5

670 163/153 นางสาวศิริขวัญ ตุ้งแก้ว ม.5



671 163/156 นางสาวกานดา อิศเรนทร์ ม.5

672 163/161 นางผาสุข ไชยวิเชียร ม.5

673 163/162 นางสาวคําหอม รอเสนา ม.5 ห้อง 2

674 163/163 นางสาวจินดาพร มากยก ม.5 ขาดนส.รับรอง

675 163/167 นายณัฐพงศ์ โกยสินสก ม.5 ขาดนส.รับรอง

676 163/168 นางสาวจิรวรรณ เต็มพุทธ ม.5 ห้องที� 1

677 163/170 นายสมเกียรติ เต๋เก๋า ม.5 ห้อง 3

678 163/171 นายปรมินทร์ จริงจิตร ม.5 ขาดนส.รับรอง

679 163/173 นางสาวรัตนาวดี ศรอินทร์ ม.5 ห้อง 6

680 163/177 นายซารีฟ จะอ๊อก ม.5 ห้อง 8

681 163/180 นางสาวดวงจันทร์ อินทรมูณี ม.5 ห้อง 9

682 163/181 นายสุรินธร บุญธรรม ม.5

683 163/182 นางสาวอุมาพร สวัสดิโรจน์ ม.5

684 163/184 นางสาวนันท์รัตน์ บุญชัย ม.5

685 163/186 นางสาวฉวี ลีทหาร ม.5

686 163/188 นายมนตรี รัตนกระจ่าง ม.5

687 163/19 นายพรเทพ ขอไพบูลย์ ม.5

688 163/190 นางสาวภิญญดา อิ�นคํา ม.5

689 163/192 นางสาวชุติกาญจน์ ชูรักษ์ ม.5

690 163/198 นางสาวนภัสวรรณ เมืองไทย ม.5 ห้อง 1

691 163/199 นางสาวพัชรินทร์ ไชยมล ม.5 ห้อง 2

692 163/200 นายสมนึก ล่องข้อง ม.5

693 163/201 นางหฤทัย พุทธจิตร ม.5 ห้อง 1

694 163/202 นางศุภนิตย์ ขาวสง ม.5 ห้อง 2

695 163/203 นางภาวิณี เฟื�องนวกิจ ม.5 ห้อง 3

696 163/205 นายสุจินต์ รอดแก้ว ม.5

697 163/21 นายรอน ช่างกล ม.5



698 163/210 นางสาวปริฉัตร ภิรมย์ ม.5

699 163/211 นายฉันทัช จรทะผา ม.5

700 163/22 นางสุกันทา ชํานิกิจ ม.5

701 163/24 นายอนุรักษ์ วิจารณ์ ม.5

702 163/28 นายเอกรัตน์ สิทธิสาร ม.5

703 163/29 นายชัยเชษฐ์ นพรัตน์ ม.5

704 163/30 นางสาวนัทธมน จิระวิบูลย์รัตน์ ม.5

705 163/31 นางชนากานต์ สามัคคี ม.5 ห้อง 17

706 163/32 นางสาวอํานวยพร ธาระวงค์ ม.5

707 163/33 นายมนไท ศรีกุล ม.5

708 163/35 นางอรุณวรรณ นิธิมัย ม.5

709 163/37 นายจามร เริงสมุทร ม.5

710 163/38 นางสาวเปมิกา ทรัพย์สมานกล ม.5

711 163/4 นางสาวอติกานต์ นันทบุตร ม.5

712 163/40 นางสาวอรวรรณ พูลบุญ ม.5

713 163/41 นายวรชัย หนูจันทร์ ม.5

714 163/45 นายยุทธพงษ์ ยังรุ่งนนท์ ม.5

715 163/46 นายประสิทธิ� ผดุงกิจเลิศวิทยา ม.5

716 163/47 นางสาวจิรัญญา หาญชนะ ม.5

717 163/50 นายศรีสุริยันต์ โคตรมงคล ม.5

718 163/57 นางสาวอภิญญา โพธิ�แก้ว ม.5

719 163/58 นายยิ�งพงษ์ ไชยพูล ม.5

720 163/61 นายขจรเกียรติ แก้วหนองเสม็ด ม.5

721 163/62 นายวีระชัย ชูมณี ม.5

722 163/73 นายวุฒิศักดิ� ชูสุข ม.5

723 163/82 นายศักดิ�ชาย ราชนิยม ม.5

724 163/85 นางสาวกชพรรณ อังฮะ ม.5



725 163/87 นางธีรนุช แสวงผล ม.5

726 163/88 นางสาววาสนา คําแสน ม.5

727 163/89 นายคงพล คูประเสริฐสิน ม.5

728 163/94 นายวุฒิชา สูงสุมาร ม.5

729 163/97 นายฉัตรชัย ชลิตวงศ์พัฒนา ม.5

730 165/101 นางจณินธรณ์ ชูโชติ ม.5

731 165/102 นางสาวทัศนีย์ สองจันทึก ม.5

732 165/103 นายยศธร ทองเลี�ยมนาค ม.5

733 165/106 นางจิรา ไกรปราบ ม.5

734 165/107 นางสาวจิตติมา จิตติอาภรณ์ ม.5

735 165/11 นางสิริพัชร์ คงเทพ ม.5

736 165/112 นายประดับ สันหยี ม.5

737 165/114 นายวิฑูร ไชยมณี ม.5

738 165/12 นายสันติ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ม.5

739 165/124 นางสาวอาฟ่ง แซ่ลี ม.5

740 165/130 นายภาณุพงศ์ อนุสิทธิ� ม.5

741 165/133 นายฉลอง กล้าคง ม.5

742 165/135 นางอนงค์วดี อินทานนท์ ม.5

743 165/137 นางสาวสุรีรัตน์ หมาดหวา ม.5

744 165/140 นางสมพิศ รักษา ม.5

745 165/144 นายณรงค์ฤทธิ� ชุมแสง ม.5

746 165/145 นายศตวรรษ ศรีชูทอง ม.5

747 165/147 นางสาวแคททรียา ชาลี ม.5

748 165/148 นางสาวจรรยรักษ์ นราคม ม.5

749 165/149 นายสัมพันธ์ เขียวจันทร์ ม.5

750 165/151 นางสาวอรนุช สุกใส ม.5

751 165/152 นางสาววิจิตรา รัตนพันธุ์ ม.5



752 165/157 นางสาวละอองดาว กองเมือง ม.5

753 165/158 นางสาวนพมาศ วังขุนพรหม ม.5

754 165/16 นางสาวลภัสรดา ธีรสันติกุล ม.5

755 165/165 นายกิตติพงศ์ เจริญกุล ม.5

756 165/167 นายสมศักดิ� ศรีเมือง ม.5

757 165/168 นางสาววิภาวี วิภวชาติ ม.5

758 165/173 นายศิโรเวช ศาตรวาทิตย์ ม.5

759 165/174 นางสาวทองใส ศิลาชัย ม.5

760 165/175 นางสาวเปรมณิช์สา เอกกิตติ ม.5

761 165/19 นางสาวกุลนันทน์ โพธิ�สุวรรณ์ ม.5

762 165/20 นายฤทธิ�ชัย ฤทธิ�รักษา ม.5

763 165/21 นางสาววันดี แก้วจันทร์ ม.5

764 165/26 นางสาวกุลยา ชุมรอด ม.5

765 165/27 นางสาวนันทนา ราชธานี ม.5

766 165/35 นายดนุพล เพ็ชรฤทธิ� ม.5

767 165/44 นายอุรุพงษ์ ไสยรัตน์ ม.5

768 165/47 นายสมชัย ไชยชนะ ม.5

769 165/50 นางสาวแก้วใจ วงษ์กันหา ม.5

770 165/52 นายคามิน วรชนะนันท์ ม.5

771 165/6 นางศันสนีย์ กิตติวรากูล ม.5

772 165/61 นายชัยสิทธิ� เพ็ชร์คง ม.5

773 165/62 นางสาวพณิชา อยู่ภักดี ม.5

774 165/65 นายวิทวัส หนักแน่น ม.5

775 165/66 นางสาวธัญพิมล อยู่ทอง ม.5

776 165/67 นางสาวพธู สกุลตัน ม.5

777 165/7 นางสาวกันยกร นิลโมทย์ ม.5

778 165/71 นายบุญเลิศ ตุพิมาย ม.5



779 165/73 นางสาวอะนิต ศรีเกตุ ม.5

780 165/74 นางไอลดา เตชะวันโต ม.5

781 165/8 นายโสภณวิชญ์ เรือนเพ็ชร์ ม.5

782 165/83 นางสาวประภัสนันท์ เพ่งกิจ ม.5

783 165/86 นายเริง เพ็ชรลิม ม.5

784 165/88 นายพงศ์พันธ์ ตัลยารักษ์ ม.5

785 165/9 นายเดชณฤทธิ� ศิริครรชิตถาวร ม.5

786 165/94 นายวีระยุทธ พานทอง ม.5

787 165/99 นางอัจฉรา สะหะ ม.5

788 167 นางจันทร์ทนา นาคฉุย ม.5

789 167/1 นางจุฑารัตน์ อําพร ม.5

790 167/10 นางธารณา รักษายศ ม.5

791 167/11 นางวิไลลักษณ์ เพชรทักษิณา ม.5

792 167/15 นางสาวจีราทิพย์ ใจหาญ ม.5

793 167/16 นายเทวัญ เพ็ชรวงษ์ ม.5

794 167/17 นางสาวแน่งน้อย เพ็ชรวงษ์ ม.5

795 167/19 นางเอื�อง เลกากาญจน์ ม.5

796 167/2 นายประพัทธ์ จันทร์ทิพย์ ม.5

797 167/26 นายธนเสฎฐ์ พัฒน์วนนท์ ม.5

798 167/27 นายวิษณุทัต เลี�ยวสกุล ม.5

799 167/30 นางมณฑา กลิ�นศรีสุข ม.5

800 167/31 นายอิทธิ กลิ�นศรีสุข ม.5

801 167/32 นายศาศวัต มีนพัฒนาการ ม.5

802 167/36 นางสาวณภัทร มลิซ้อน ม.5

803 167/37 นายนภา นาวีว่อง ม.5

804 167/37 นางสาวมณฑิรา ประไหมสุหรี ม.5

805 167/37 นายประวันวิทย์ พิทธจิตต์ ม.5



806 167/4 นายอู่ ใจหาญ ม.5

807 167/9 นางเจียม ตั�งกล ม.5

808 168 นายณรงค์ กิ�งทอง ม.5

809 168/2 นายสุชล ดาษเดียน ม.5

810 17/1 นางแสงทิวา อักโข ม.5

811 17/2 นางสาวมัณสณี พุกภักดี ม.5

812 17/3 นายเสกศิษย์ สวัสดี ม.5

813 170/2 นางสาวยุวดี สีหล้า ม.5

814 171 นายถวิล สําเนียง ม.5

815 171/1 นางสุทธิชา สดุดีธนกุล ม.5

816 171/11 นายกษิดิ ธนาบุรภัทร์ ม.5

817 171/3 นายนิวิฐ สดุดีธนกุล ม.5

818 171/4 นายวศิน สําเนียง ม.5

819 172 นางสมทรง พลวัฒนกุล ม.5

820 172/3 นายยงเกียรติ พู่นําชัย ม.5

821 174 นางเอือบ ไกรเลิศ ม.5

822 174/10 นายธรรมรัตน์ ท่าเทศ ม.5

823 174/12 นายเวียน เรืองดี ม.5

824 174/13 นายโยธิน เรืองดี ม.5

825 174/15 นายสิทธิพงษ์ เหล่าทา ม.5 ห้อง 1

826 174/16 นายเปรมชัย อังกุล ม.5 ห้อง 2

827 174/18 นายธีรภัทร์ ส่งลอยลิบ ม.5

828 174/22 นางสาวกรภัค เชื�อจีน ม.5

829 174/23 นายพรทิพย์ ศรีหจันทร์ ม.5

830 174/24 นายบุญโฮม สุโพธิ�นอก ม.5

831 174/7 นางสาวพรพรรณ ยางคํา ม.5

832 174/8 นางจิรวรรณ วัฒนะศิริ ม.5 ห้อง 1



833 174/9 นางสาวยามีละห์ ยามา ม.5 ห้อง 2

834 176/6 นายวาริช แก้วสีทอง ม.5

835 178/10 นางสมพร แซ่หลิม ม.5

836 178/2 นายจิตร หนูปลอด ม.5

837 178/22 นางจุไรรัตน์ สําเภาทอง ม.5

838 178/25 นางธันชนก ชูสงค์ ม.5

839 178/27 นางจุรินภรณ์ องค์วิมลการ ม.5 ขาดนส.รับรองบ้านเช่

840 178/35 นางวันทวี ทองคําดี ม.5

841 178/9 นางสาวมัธนีย์ แซ่อึ�ง ม.5

842 179/7 นายสมใจ ภักดีแก้ว ม.5

843 18 นางสาวเหมือนดาว วันดี ม.5

844 18/1 นางสาววงเดือน พินิจ ม.5

845 18/1 นางสาววันดี พินิจ ม.5

846 18/1 นางกนกวรรณ สุคนธรส ม.5

847 18/1 นางสาววรรณเพ็ญ พินิจ ม.5

848 18/1 นางสาวสมใจ อยู่ทองแก้ว ม.5

849 18/1 นางสาวรัชนี พินิจ ม.5

850 18/1 นายวิโรจน์ พินิจ ม.5

851 18/1 นางสาวสุวิณชา พินิจ ม.5

852 18/2 นายสัมพันธ์ เกตุรักษา ม.5

853 18/4 นางสมใจ ดวงมาลา ม.5

854 180 นางสายสุนี ยาวิชัย ม.5

855 185 นางสาวสุกันยา สร้างเมือง ม.5

856 19 นายวีรยุทธ แรงกล้า ม.5

857 19/1 นางสาวมณี เพ็ชรวงศ์ ม.5

858 19/12 นางสาวกิตติมา กิ�งทอง ม.5

859 19/14 นายสุชาติ สืบศักดิ� ม.5



860 19/3 นางพิชาภัค พิมวงศ์ ม.5

861 19/4 นายสุรินทร์ จินดาพล ม.5

862 19/7 นายมนูญ สืบศักดิ� ม.5

863 2/23 นางสาวศตนันทน์ นนทราช ม.5

864 2/7 นายประธาน คําเงิน ม.5

865 20 นางพิมพ์รัตน์ ณ ตะกั�วทุ่ง ม.5

866 20/10 นางสาวกมลชนก ชุมช่วย ม.5

867 20/15 นางสาวสุกัญญา เพ็งสกุล ม.5

868 20/16 นายวสันต์ ขันตีจิตร์ ม.5

869 20/17 นางวิภา รักการณ์ ม.5

870 20/2 นางชนัญชิดา รัตโนชัยกุล ม.5

871 20/4 นางสาวจินดา ณ ถลาง ม.5

872 20/7 นางสาวรีรมล นันทอง ม.5

873 20/9 นางสาวกฤษณาภร ชื�นเจริญ ม.5

874 210/11 นายเกรียงไกร อบอุ่น ม.5

875 210/12 นางสมลักษณ์ วงษ์มาลา ม.5

876 211/102 นายกิตติพล มุ่งพยาบาล ม.5

877 211/103 นายวิเชียร ทองกระจ่าง ม.5

878 211/104 นายสุชาติ รอดงาน ม.5

879 211/108 นายเชาวลิต งามแป้น ม.5

880 211/110 นายพิเชษฐ์ มากะนัตย์ ม.5

881 211/118 ว่าที�ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ จรุงเดช ม.5

882 211/121 นายภาณุรังษี ศิริขันธ์ ม.5

883 211/122 นายสมนึก เกลี�ยงแก้ว ม.5

884 211/123 นายนองสนิท ปานปิด ม.5

885 211/128 นางสาวปิยะเนตร จวงจันทร์ ม.5

886 211/13 นางสาวประทุมวรรณ เมฆพร้อม ม.5



887 211/134 นางสาวญาธิดา ใจห้าว ม.5

888 211/138 นางสาวนันท์นภัส วงศ์สุวรรณ ม.5

889 211/140 นายกฤษดา ทรายทอง ม.5

890 211/143 นายอนาวิล มีสูงเนิน ม.5

891 211/144 นายวีระพงศ์ ส่องเกื�อ ม.5

892 211/145 นางชื�นจิต ทองเนื�อง ม.5

893 211/147 นางสุรีย์พร ถิ�นเขาน้อย ม.5

894 211/148 นางสาวกฤษญา พลรักษ์เขตต์ ม.5

895 211/156 นายวีระศักดิ� นิคะ ม.5 ห้อง 9/5

896 211/164 นางสาวธัญชนก แซ่เอียบ ม.5

897 211/172 นางสาวสาธิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.5

898 211/177 นายพรเทพ หลีพาณิชยกูล ม.5

899 211/185 นายสรวุฒิ บัวบุตร ม.5

900 211/188 นายอีรอกัน ดือเร๊ะ ม.5

901 211/196 นายมะบอซอรี สาห๊ะ ม.5

902 211/200 นายภูวดี ผดุงพันธ์ ม.5

903 211/201 นางสาวฐิติยา ระวังชา ม.5

904 211/203 นายเอกชัย บุญฉาย ม.5

905 211/208 นายวัลลพ เรือศรีจันทร์ ม.5

906 211/210 นายวินัย ไชยพุทธิ ม.5

907 211/212 นางสาวราตรี จันทราธนากุล ม.5

908 211/213 นางสาววิมล เพลงปาน ม.5

909 211/218 นายวีรวุฒิ เต็งทอง ม.5

910 211/221 นางสาวพนัชนันต์ ธนานพรักษ์ ม.5

911 211/226 นายธีระวัฒน์ อ่อนวันสี ม.5

912 211/227 นางสาวภิญญลักษณ์ บุณยเรืองรมย์ ม.5

913 211/228 นางสาวจันจิรา โสภานนท์ ม.5



914 211/231 นางสาววิลาวรรณ นารีพล ม.5

915 211/235 นางสาวทัศญา ลุนราช ม.5

916 211/238 นางสาวสมัชญา บัวศรี ม.5

917 211/244 นายอัศวิน คําหมื�น ม.5

918 211/248 นางจิราวรรณวดี อ่อนจันทร์ ม.5

919 211/250 นายอนุชิต เกาะกลาง ม.5

920 211/251 นางสาวสมพร ดอนตาเหล็ก ม.5

921 211/252 นางสาวผกามาศ โยมสิน ม.5

922 211/255 นางปิยมน ภักดีสุวรรณ ม.5

923 211/256 นางสาวธิฐติญา นิงสานนท์ ม.5

924 211/263 นางสาวศศิกนิษฐ์ พิมสิริสกุล ม.5

925 211/265 นางสาวสุพร รัตโส ม.5

926 211/268 นายปรเมศร์ ลีลาสอน ม.5

927 211/296 นางสาวพิชญ์สุรีย์ ตันสกุล ม.5

928 211/30 นางปิยากร ภิศทอง ม.5

929 211/306 นางสาวเทวี กองแก้ว ม.5

930 211/307 นายอภิเชษฐ์ บุญกําเหนิด ม.5

931 211/308 นายธีระวุฒิ พงศานนท์ ม.5

932 211/31 นายกฤตพล สุริยันต์ ม.5

933 211/32 นางสาวสมพรรัตน์ พุ่มช่วย ม.5

934 211/33 นางสาวศรีสุดา เนียมน้อย ม.5

935 211/39 นางสาวยุพาวรรณ เอกนก ม.5

936 211/4 นางสาววรินทร โอบนิธิการ ม.5

937 211/40 นยศุภโชค วรเมธามาศ ม.5

938 211/45 นางสาวยุพาวรรณ หมื�นพันธ์ ม.5

939 211/5 นางสาวนภษร ศิริธรรมานุกูล ม.5

940 211/53 นางสาวรุ่งนภา มิตรกระจ่าง ม.5 ห้อง 1



941 211/59 นางปาติยา ไทยรักษา ม.5 ห้อง 16

942 211/75 นางสมควร แววสูงเนิน ม.5 ห้อง 5

943 211/77 นางสมจิน สระบัว ม.5

944 211/78 นางสาววัลย์ลี ขุนดํา ม.5

945 211/79 นางกชพร หวลศรีทัย ม.5

946 211/80 นางเพ็ญพิศ สุดยิ�ง ม.5

947 211/83 นายอุดรศักดิ� ชูแก้ว ม.5

948 211/86 นางสาวทัชชกร ตราชู ม.5

949 211/92 นางจารุวรรณ ทองนาค ม.5

950 211/93 นายสุเมต ก่อกิตติพงศ์ ม.5 ห้อง 3

951 211/95 นางสาวปิ�นอัมพร เที�ยงธรรม ม.5

952 214/12 นางสาวรั�นทม อยู่ยง ม.5

953 221/157 นายนิยม รักจิต ม.5

954 229/105 นายอนันต์ แจ้งจิตร์ ม.5

955 229/20 นางสาวสมพร พงศานนท์ ม.5

956 229/6 นางกิตติยา เครือสนิท ม.5

957 229/7 นายยงยุทธ สุดทองคง ม.5

958 229/72 นายศิริยศ แสงเมือง ม.5

959 229/9 นายสุพจน์ ศรีพึ�ง ม.5

960 24/19 นายเถลิงศักดิ� คํามา ม.5

961 24/2 นางสาวอาหยีย๊ะ สุเหร่า ม.5

962 24/24 นายสามารถ เตชะรัตน์ ม.5

963 24/25 นางสาวสํารวย เปสูงเนิน ม.5

964 24/4 นางสาวศิริสุดา ช้างเนียม ม.5

965 24/5 นายอิสระพนธ์ เปรมปรีดิ� ม.5

966 25 นางอําพร ผสมทรัพย์ ม.5

967 25/12 นายอภิวัฒน์ รุ่งนภาเวทย์ ม.5



968 25/16 นายประสาน นาคสาร ม.5

969 25/2 นางนภารัตน์ สืบศักดิ� ม.5

970 25/4 นางปนิตา แซ่หงอ ม.5

971 25/5 นางสาวเกศินี เยื�อนหนูวงค์ ม.5

972 25/6 นางสาวจิรา ใจห้าว ม.5

973 25/7 นางสาวประกายรัตน์ พึงภพ ม.5

974 26 นางสาวณัฐมล ทาทิพย์ ม.5

975 26/1 นางนอบ ผสมทรัพย์ ม.5

976 26/10 นางสาวนิรมล เอียดนุ่น ม.5

977 26/11 นางสาวจิราพร ดอนมะเดื�อ ม.5

978 26/2 นางนัยน์ปพร กระจกเหลี�ยม ม.5

979 26/3 นายสัญชาติ มัญอิสระ ม.5

980 26/4 นางสาวรัชนี เทพอักษร ม.5

981 26/5 นางสาวเบญจวรรณ น้อยห้องไล่ ม.5

982 26/6 นางสาวประเจียม ทิพรัตน์ ม.5

983 26/8 นางสาวศิริรัตน์ คุณศิลป์ ม.5

984 26/9 นางสาวอรุณี จันทรา ม.5

985 27/11 นายจรัล มหาอุต ม.5 ห้อง 15/3

986 27/17 นางสาวจันทิชา วรรณวร ม.5 ห้อง 9/5

987 27/21 นางดอกบัว แซ่อ๋าง ม.5 ห้อง 16/3

988 27/24 นายจักรพันธ์ ไทยสยาม ม.5 ห้อง 17/3

989 27/25 นายเจริญ ไทยสยาม ม.5 ห้อง 6/5

990 27/30 นางสาวกิตติยา ชูสวัสดิ� ม.5 ห้อง 18/3

991 27/35 นางสาวจริยาพร ภักดี ม.5

992 27/36 นางกัญธิชา กระเช้าเพ็ชร ม.5

993 27/37 นางสาวยุภา หลีใบ ม.5

994 27/38 นายสมพร ภักดี ม.5



995 27/41 นางสาวสุติมา เครือจันทร์ ม.5

996 27/42 นางสาวกฤษณา วงษ์ศรีรัตน์ ม.5

997 27/46 นางสาวทัศนีย์ ชูสุวรรณ ม.5

998 27/5 นางบุญทิวา เชษฐพันธ์ ม.5

999 27/53 นางสาวอรพรรณ ไทยสยาม ม.5

1000 27/6 นายชรินทร์ ไทยสยาม ม.5

1001 27/8 นางสาวศิวะพร แซ่หลิม ม.5

1002 27/9 นางวณิชนันท์ แซ่อ๋าง ม.5

1003 28 นางสาวสุจิตรา มุขพันธ์ ม.5

1004 28/1 นางซ่อนกลิ�น มุขพันธ์ ม.5

1005 28/10 นายเลิศไพบูลย์ นิลวรรณ ม.5

1006 28/11 นางสาวสุกัญญา มุขพันธ์ ม.5

1007 28/12 นางนฤภัทร เอี�ยวสกุล ม.5

1008 28/3 นางเตือนใจ วิเชียรสร้าง ม.5

1009 28/4 นางหั�ว มุขพันธ์ ม.5

1010 28/7 นายพิทักษ์พงศ์ นิลสุวรรณ ม.5

1011 28/9 นางจริยา พรหมคง ม.5

1012 29 นางศรีนวล ตันประเสริฐ ม.5

1013 29/10 นางสมนึก ประเสริฐสิทธิกุล ม.5

1014 29/13 นางพยอม จันทนู ม.5

1015 29/5 นางสาวสาลิณี อินทสระ ม.5

1016 29/6 นายจัด เสริฐสุรินทร์ ม.5

1017 29/9 นายจิตร เสริฐสุรินทร์ ม.5

1018 3/1 นางสาวกัญพัฒน์ นันทานุรักษ์สกุล ม.5

1019 3/104 นางสาวสุวภา แก้วกอง ม.5

1020 3/110 นางสาวการณ์วรพี พงศาวณิชกรณ์ ม.5

1021 3/113 นางสาวบุปผา รัตนภักดิ� ม.5



1022 3/119 นายพินิต รัตนะโสม ม.5

1023 3/122 นางสาวยมลภร สุดขาว ม.5

1024 3/124 นางสาวสุภรณ์ พงษานุกูลเวช ม.5

1025 3/125 นางสาวพาทิสา พรมศักดิ� ม.5

1026 3/134 นางสาวประภาพร นันทเกษตร ม.5

1027 3/137 นายสุวัจ จิรัชฌานนท์ ม.5

1028 3/143 นายราชันย์ หนุมาศ ม.5

1029 3/147 นางสาวสุนิตย์สา หนูรักษ์ ม.5

1030 3/149 นางสาวพวงรัตน์ เทพลักษณ์ ม.5

1031 3/150 นางจันทร์จิรา หีดน้อย ม.5

1032 3/155 นางสาวภุมรินทร์ พงศาตระการ ม.5

1033 3/156 นางชลินดา เหมกัง ม.5

1034 3/190 นางสาวสรัญญา พรหมเล็ก ม.5

1035 3/197 นางสาวฑีฆวรรณ ชอบสมัคร ม.5

1036 3/20 นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ� ม.5

1037 3/201 นางสาวกฤตยา แก้วสําอาง ม.5

1038 3/215 นายสมใจ ฤทธิ�พรัด ม.5

1039 3/221 นายกฤษฎา โพธิกุล ม.5

1040 3/224 นางสาวจิราวดี ศรีจันทร์ ม.5

1041 3/227 นางสาวภัทรกร หังษาภิบาล ม.5

1042 3/23 นางสาววรนิษฐ์ ชูศรี ม.5

1043 3/232 นายเฉลิมศักดิ� จันสุกสี ม.5

1044 3/236 นายยุทธนา แสงชาติ ม.5

1045 3/237 นายศุภชัย อ๋องเจริญ ม.5

1046 3/238 นางสาวเพชรฟ้า ลี�เลิศลํ�า ม.5

1047 3/24 นางสาวปราณี สุทธิกิจจานนท์ ม.5

1048 3/240 นางสาวจันจิรา ฝั�นจุมปู ม.5



1049 3/242 นางนุชนาท เชียร์ ม.5

1050 3/243 นางสาวปิยฉัตร ถาวรสาร ม.5

1051 3/244 นางสาวกมลาสน์ วิทยเมธากุล ม.5

1052 3/251 นางสาวญาณิศา บุญจันทร์ ม.5

1053 3/254 นายมณเฑียร แทนเทียก ม.5

1054 3/255 นายสุธีร์ มาเจี�ยง ม.5

1055 3/257 นางสาวนงลักษณ์ เรืองเพ็ชร ม.5 ห้อง 1

1056 3/26 นายธนิศร เชาวพันธุ์ ม.5

1057 3/260 นางสาววริศรา เลิศประธาน ม.5

1058 3/263 นางสาวกมลทิพย์ เรืองเพ็ชร ม.5

1059 3/264 นางสาวสลิลธร อุดรนาค ม.5

1060 3/273 นางสาวอัษฎาภรณ์ อ่อนทอง ม.5

1061 3/276 นางสาวรัตนาภรณ์ ชูสังข์ ม.5

1062 3/285 นายชาวโรจน์ บุญใส ม.5

1063 3/286 นายธํารง พงษานุกูลเวช ม.5

1064 3/291 นางสาวโสภิดา มานะบุตร ม.5

1065 3/294 นางสาววริศรา ทองเล็ก ม.5

1066 3/295 นางสาววศิน แก้วช่วย ม.5

1067 3/297 นางสาวสุพรรณี ล่องสุวรรณ ม.5

1068 3/298 นางสาวศิรินทร์ชญา ศิริวรารัศม์ ม.5

1069 3/299 นางสาวอรุณ สิงหล ม.5

1070 3/302 นางนํ�าฝน ปิ�นทองพันธ์ ม.5

1071 3/309 นายราชันย์ ไชยฉิม ม.5

1072 3/310 นายจักรนรินทร์ ขวัญเมือง ม.5

1073 3/315 นางสาวนีรนันท์ พันธ์ทิพย์ ม.5

1074 3/321 นางสาวกัณฐณิภูศา เริงจิตร์ ม.5

1075 3/326 นายชยกร หนูนวล ม.5



1076 3/334 นางสาววิไลวรรณ ชัยเดช ม.5

1077 3/340 นางชยานิษฐ์ ศรีสุภาพ ม.5

1078 3/341 นางสาวทิพย์วิมล แซ่ตัน ม.5

1079 3/343 นางสาวศิริวิภา ว่องไว ม.5

1080 3/344 นางสาวจุฑารัตน์ คําโสภา ม.5

1081 3/345 นางสาวมัลลิกา คงเขียว ม.5

1082 3/350 นางบุญ สุขแก้ว ม.5

1083 3/357 นางสาวเมฑาวี ชุมคง ม.5

1084 3/359 นางภาวดี กระจ่างศรี ม.5

1085 3/360 นางสาวปณัฐฎา วัชณพันธุ์ ม.5

1086 3/361 ว่าที�ร.ต.พีรพงค์ พิกุลกาญจน์ ม.5

1087 3/362 นายสุรกานต์ นันป้อ ม.5

1088 3/365 นางสาวอารยา เถาะพูน ม.5

1089 3/366 นางสาวรัชฎา ไกรแก้ว ม.5

1090 3/367 นายจิตรกร สวนกูล ม.5

1091 3/371 นายพลากร ชลธี ม.5

1092 3/372 นางสาววิริยา แซ่เหล่า ม.5

1093 3/43 นางสาวสุนิสา ทองแกมนาค ม.5

1094 3/45 นางสาวชาวดี นิยมเดชา ม.5

1095 3/46 นางสาวนงลักษณ์ ชาติพงษ์ ม.5

1096 3/47 นายปรีดี ชอบดี ม.5

1097 3/85 นางสาวนริศรา ศรีหาวงศ์ ม.5

1098 3/91 นางสาวพิศมัย รักพันธุ์ ม.5

1099 3/94 นางสาวเรวดี บรรจงกิจ ม.5

1100 3/95 นางสาวกุลวรา สุวรรณพิมล ม.5

1101 30 นางบุญเสริม ก่อเจริญกิจ ม.5 ห้อง 2

1102 30/8 นางสุดใจ ศรีลาชัย ม.5



1103 31 นางระเบียบ จันทนู ม.5

1104 31/1 นางณัฐพัชร์ นิพัทธ์ภัทรชัย ม.5

1105 31/10 นางทองมาก อาตวงษ์ ม.5

1106 31/12 นางพนิดา ยิ�มแก้ว ม.5

1107 31/13 นางจําปา บุญนาม ม.5

1108 31/14 นางสาวรัชญา สิทธิ�สวาท ม.5

1109 31/16 นายมนิจ ดารายนต์ ม.5

1110 31/19 นางสาวจันทรจิรา นาดอน ม.5

1111 31/20 นายภานุดล ชินประสิทธิ� ม.5

1112 31/21 นายกรีฑา กู้สกุล ม.5

1113 31/22 นายเอกวงศ์ ระย้า ม.5

1114 31/23 นายสมชาย วุฒิการ ม.5

1115 31/24 นางสาวอําภา แสนสุข ม.5

1116 31/25 นางสาววาสนา แซ่ตัน ม.5

1117 31/26 นางสาวปวริศา แด่วัฒนชัย ม.5

1118 31/28 นางชนิดา หนูงาม ม.5

1119 31/3 นางดวงพร ศรีรัตนาภรณ์ ม.5

1120 31/30 นางสาวดารุณี ปิยะเดช ม.5

1121 31/31 นางประภา ไกรเลิศ ม.5 ห้อง 1

1122 31/35 นายประดิษฐ์ ประทีป ณ ถลาง ม.5 ห้อง 2

1123 31/38 นางสาวจินดารัตน์ ทองตัด ม.5

1124 31/42 นางสาวทาตรี ไชยจันทร์ ม.5

1125 31/5 นางสาวธมลวรรณ เลอเกียรติ ม.5

1126 31/50 นางสาวกรรณภิรมย์ นกขาว ม.5

1127 31/51 นางสาวกชมน สิทธิศักดิ� ม.5

1128 31/52 นางสาววันดี นิลพัฒน์ ม.5

1129 31/53 นางสาววิปัทสร แสวงผล ม.5



1130 31/54 นางสาวพิชชารีย์ คงฉลาด ม.5

1131 311/34 นางชลทิชา ทองทิพย์ ม.5

1132 32 นางสาวจันทร์เพ็ญ สําเนียง ม.5

1133 32/3 นางพิมพ์นิภา ไตรวิทญ์สกุล ม.5

1134 32/4 นายพงษ์พานิช สําเนียง ม.5

1135 32/5 นายอมรินทร์ บุญคมรัตน์ ม.5

1136 34/1 นางสาวภาศินี ไพลินทร์ ม.5

1137 35 นายกฤษณพล เกิดผล ม.5

1138 35/14 นางสาวขวัญใจ คชเศรษฐ ม.5

1139 35/16 นางสาวปรีดา พรมกลิ�น ม.5

1140 35/17 นางสุนีย์ เพ็ชรวงศ์ ม.5

1141 35/20 นางพรรณทิพา ชาตรีทัพ ม.5

1142 35/21 นางสาวสุดา ทาทิพย์ ม.5

1143 35/3 นางสาวทิพย์วารี เทือกทิพย์ ม.5

1144 35/4 นางไพรินทร์ สกุลชิต ม.5

1145 35/42 นายจงเจริญ อภิชัย ม.5

1146 35/46 นางทัศนีย์ สาแม ม.5

1147 35/47 นางวรรณา ฉิมผูก ม.5

1148 35/48 นายละเอียด พงษ์เถื�อน ม.5

1149 35/49 นางพิมศรี เจริญตา ม.5

1150 35/50 นางสาวธันย์ชนก ดวงอุไร ม.5

1151 35/53 นางสาวชลธิรา คงเจริญ ม.5

1152 35/59 นายวิโรจน์ บูรพาด ม.5

1153 35/6 นายสัมฤทธิ� พัชนี ม.5

1154 35/66 นางสาวจิราวรรณยศ สุดิน ม.5

1155 35/69 นายปิยวิทย์ ไชยศรี ม.5

1156 35/74 นายธวัชชัย สิงห์แก้ว ม.5



1157 35/9 นางสาวศิริลักษณ์ คําคง ม.5

1158 39 นางสาวเสาวภา สวัสดี ม.5

1159 39/1 นางกิ�มห้าย นิยมไทย ม.5

1160 39/3 นายสมคิด นิยมพงษ์ ม.5

1161 40 นางสาวธัญพิชฌา ตาเป็ง ม.5

1162 40/1 นายวิโรจน์ เอ่งฉ้วน ม.5

1163 40/10 นางทัศนีย์ ไชยเลิศ ม.5

1164 40/17 นางเฉลิมพร เฉิดฉาย ม.5

1165 40/23 นางสาววาสนา คนซื�อ ม.5

1166 40/24 นางสาวสุไลลา นามโพธิ�ศรี ม.5

1167 40/25 นายภาคภูมิ การกระสัง ม.5

1168 40/26 นางสาวพัชญ์สิตา ปราบต์ธรณ์นนท์ ม.5

1169 40/27 นางสาวอรอุมา สิงขรรัตน์ ม.5

1170 40/28 นายธารัตน์ ทิพรักษ์ ม.5

1171 40/29 นายเอกวิทย์ สมมุ่ง ม.5

1172 40/3 นายสุรศักดิ� บุญประเสริฐ ม.5

1173 40/4 นางสมพงษ์ เอ่งฉ้วน ม.5

1174 40/5 นางสาววันนา เอ่งฉ้วน ม.5

1175 40/6 นายประเสริฐ เอ่งฉ้วน ม.5

1176 40/8 นายขวัญชัย รักษ์ทอง ม.5

1177 40/9 นางสาวฉวีวรรณ เอ่งฉ้วน ม.5

1178 41 นางสาวณิชกานต์ ศรีช่วย ม.5

1179 41/3 นางวัสนี สุคนธ์ ม.5

1180 42 นายสมศักดิ� รวมชัยภูมิ ม.5

1181 45/8 นายสมหมาย ภูมิรักษ์ ม.5

1182 46 นายณธเดช เกิดทรัพย์ ม.5

1183 46/12 นายพรภวิษย์ เกิดทรัพย์ ม.5



1184 46/2 นางสาวสุพรทิพย์ ละลา ม.5

1185 46/8 นายเฉลิมเกียรติ เกิดทรัพย์ ม.5

1186 46/9 นายธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ม.5

1187 48/7 นางสาวระรินทิพย์ บุตรครุธ ม.5

1188 49 นายรังษี พิพัฒน์ ม.5

1189 49/15 นางสาวเจริญจิตร ประทีป ณ ถลาง ม.5

1190 49/16 นางสาวชลลดา แก้วหนูนา ม.5

1191 49/17 นายสมพร อินธนู ม.5

1192 49/20 นางสาวสุธาทิพย์ เกื�อวงศ์ ม.5

1193 49/24 นายวิวัฒน์ รวมชัยภูมิ ม.5

1194 49/26 นายอุดมศักดิ� ขมักการ ม.5

1195 49/27 นางสาวกรรณิภา การประกอบ ม.5

1196 49/4 นางสุรีย์ พิพัฒน์ ม.5

1197 49/5 นายธะนะสาร สุขสานติ� ม.5

1198 5 นางสาวรัตนา จินดาพล ม.5

1199 5/2 นายอนันต์ สวัสดี ม.5

1200 5/3 นางนิตยา สันตเตโช ม.5

1201 5/4 นางวันนิษา พรมพิลา ม.5

1202 5/6 นางจันทร์แรม ไวยสิทธิ� ม.5

1203 5/7 นางสาวสุภาพร พรมพิลา ม.5

1204 5/9 นางสาววิชญาพร สวัสดี ม.5

1205 51 นางสาวปราณีต ชูศรี ม.5

1206 51/11 นางภัทรภร โกลิยานนท์ ม.5

1207 51/25 นางสาวญาณวีร์ ทรงพระ ม.5

1208 52 นางอรุณี แสวงศิลป์ ม.5

1209 52/3 นายสานิตย์ แป้นกลม ม.5

1210 53 นางรจิต วรจิตตกุล ม.5



1211 53/13 นายศิริรัตน์ ลิ�มนันทพิสิฐ ม.5

1212 53/17 นายวิโชติ เรืองสมบัติ ม.5

1213 53/2 นางสาวสมใจ ฉิมทับ ม.5

1214 53/2 นางใจแก้ว อินทร์น้อย ม.5

1215 53/2 นางสาวรัชนิดา พัฒน์ใหญ่ยิ�ง ม.5

1216 53/2 นางบุญส่ง วรรณนิยม ม.5

1217 53/2 นางสาวสุดารัตน์ ขวัญเมือง ม.5

1218 53/2 นางสาววรวรรณ เพ็งจันทร์ ม.5

1219 53/2 นางสาวเจริญ กองลาแซ ม.5

1220 53/2 นางสาวศณพร เอี�ยมจันทร์ศรี ม.5

1221 53/2 นางสาวสมใจ มังกร ม.5

1222 53/3 นางสาวประภัสษร คามราช ม.5

1223 53/34 นางสาวมะลิสา อินทานนท์ ม.5

1224 53/35 นางสาวยุพิน แซ่ตัน ม.5

1225 53/35 นายปราโมทย์ ญาติพิจิตไพรินทร์ ม.5

1226 53/35 นายปริญญา พันธุ์ขะวงษ์ ม.5

1227 53/36 นายสุกรี หมื�นศรี ม.5

1228 53/37 นางสุรัตน์ ทองดี ม.5

1229 53/37 นางยุพดี คําแก้ว ม.5

1230 53/37 นางสาวจันจิรา คําแก้ว ม.5

1231 53/38 นางสาวมาลีรัตน์ พาน ม.5

1232 53/4 นางปุณณภา ทองนอก ม.5

1233 53/400 นางสาวกัญญาภัทร กิจกัลยา ม.5

1234 53/5 นางสาวกัลยาวรรณ ภักดีชน ม.5

1235 53/50 นางนวลจันทร์ เหยี�ยวหิน ม.5

1236 53/51 นางสาวอุไรวรรณ แก้วถาวร ม.5

1237 53/6 นางสาวภาวดี หิรัญ ม.5



1238 53/60 นายสมาน อุปรีย์ ม.5

1239 53/61 นางรุ่งนภา สุทธิพุต ม.5

1240 53/63 นางบุญจันทร์ บัวสาย ม.5

1241 53/68 นายอนุพร ชูมี ม.5

1242 53/75 นางปราณี ทองเรือง ม.5

1243 54 นายมังกร สุตาภา ม.5

1244 54/10 นายภาณุพงศ์ โดยดี ม.5

1245 54/14 นายวัชรายุทธ เกิดทรัพย์ ม.5

1246 54/18 นายเอกลักษณ์ สุตาภา ม.5

1247 54/19 นางสาวนิชนันท์ ตะโน ม.5

1248 54/21 นายภานุทัต สุวรรณวงศา ม.5

1249 56/4 นางวรรณา ทองตัน ม.5

1250 58 นายสถิตย์ เมตตาธรรมกุล ม.5

1251 58/1 นางสุจิตต์ กุลพัฒนโสภณ ม.5

1252 58/11 นางพิมภา กุลพัฒนโสภณ ม.5

1253 58/12 นายสมนึก นฤนาท ม.5

1254 58/2 นางฉลวย เมตตาธรรมกุล ม.5

1255 58/20 นางศิราณี แดงเกษม ม.5

1256 58/21 นางสาวรัชนี เมตตาธรรมกุล ม.5

1257 58/22 นายศราวุธ พิศาลวานิช ม.5

1258 58/23 นางสาวมัลลิกา รองยาง ม.5

1259 58/24 นางสมทรง ชูสุวรรณ ม.5

1260 58/27 นางสาวรัชฎาภรณ์ ตันสิ�น ม.5

1261 58/28 นางสาวเสาวลักษณ์ พงประสิทธิ� ม.5

1262 58/29 นายสุกรียา หวังจิ ม.5

1263 58/3 นางสาวมยุรี เจือจุน ม.5

1264 58/30 นางสาวสุณี ฮาซิม ม.5



1265 58/4 นางวิไล แสวงศิลป์ ม.5

1266 58/5 นางสปัญทิพย์ อ่อนทองอิน ม.5

1267 58/6 นายมนัส เฉี�ยนเงิน ม.5

1268 58/7 นายพิเชษฐ์ จํานรรจ์พร ม.5

1269 58/8 นายไพโรจน์ เมตตาธรรมกุล ม.5

1270 58/9 นางสาวสมทรง แซ่แต่ ม.5

1271 59/102 นางสาวสุภาวดี พูลศักดิ� ม.5

1272 59/107 นางสาวกิตติมา หลาหวัน ม.5

1273 59/109 นายณรากร ลิ�มสกุล ม.5

1274 59/113 นางสาวพรทิพย์ เสวตบุตร ม.5

1275 59/114 นายพงษ์เมศร์ พรหมเจียม ม.5

1276 59/115 นางสาวนันท์นภัส ไชยชิต ม.5

1277 59/117 นางปุณยวีร์ บุตรอ๋อง ม.5

1278 59/124 นายนเรศ สกุลเบ็ญจะ ม.5

1279 59/13 นางสาวรัติยา แรกเจริญ ม.5

1280 59/134 นายฐานันด์ ตันตาปกุล ม.5

1281 59/138 นางสาวเนตรชนก วิศรุตมนตรี ม.5

1282 59/142 นายสรรเพ็ชญ์ สกุลเบ็ญจะ ม.5

1283 59/22 นางสาวจารีย์ ไพนิรันดร์ ม.5

1284 59/31 นางปิยะนาท สกุลเบ็ญจะ ม.5

1285 59/4 นางสาวกัลยา มานะบุตร ม.5

1286 59/41 นางสมพร เชื�อช่วยชู ม.5

1287 59/53 นางสาววณิชยา ชอบผล ม.5

1288 59/78 นางสาววันดี เกื�อหนุน ม.5

1289 59/86 นายณัฐพงศ์ ตันติสิทธิพร ม.5

1290 59/9 นางพรทิพย์ นิลพงษ์ ม.5

1291 6/1 นางสาวสุจิรา คงนาม ม.5



1292 60/10 นายสุรเชษฐ์ พรหมเสน ม.5

1293 60/11 นายชุติพนธ์ พรหมราช ม.5

1294 60/12 นางสาวสุพรรษา กล้ายิ�ง ม.5

1295 60/13 นายวิฑูร ตันสกุล ม.5

1296 60/14 นางสาวสุกัญญา สิทธิเชนทร์ ม.5

1297 60/15 นางสาววาสนา บุตรเลี�ยม ม.5

1298 60/17 นางสาวณัฐริกา เหล็กพะไล ม.5

1299 60/19 นางวัชรี กฤติยะโชติ ม.5

1300 60/20 ว่าที�ร.ต.หญิงอาธิดา สําเร ม.5

1301 60/21 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แก้ว ม.5

1302 60/22 นางวาสนา คงเวช ม.5

1303 60/28 นางสาวเสาวภา แก้วสุขใส ม.5

1304 60/3 นายนรา สุกใส ม.5

1305 60/31 นายกิตติศักดิ� เฟื�องฟุ้ง ม.5

1306 60/32 นายวันเฉลิม สมคํา ม.5

1307 60/37 นางสาวจิราภรณ์ ปล้องบรรจง ม.5

1308 60/5 นายอนันต์ เลิศรักษา ม.5

1309 60/6 นายกฤษดา เขียวยศกิจ ม.5

1310 60/7 นางสาวรัตติยา มีพร้อม ม.5

1311 60/9 นายวรพงษ์ ตื�นเต้นดี ม.5

1312 68 นางเฮ็ว แซ่ตัน ม.5

1313 68/1 นายวัชสัณย์ ภู่ทอง ม.5

1314 68/2 นายอมรเทพ สกุลสงค์ ม.5

1315 68/7 นางสาวอาภา ศรีเทพ ม.5

1316 69/1 นางจรรยารัตน์ ทองเนื�อง ม.5

1317 69/4 นางสุรภี สาสังข์ ม.5

1318 69/5 นายปรีชา ผสมทรัพย์ ม.5



1319 69/7 นายชยพล สมุทสาร ม.5

1320 69/8 นายศักดิ�ชาย ผสมทรัพย์ ม.5

1321 7/1 นางสาวอมรรัตน์ พรมมาตร ม.5 ห้อง 1

1322 7/1 นางสาววันดี แซ่ฉั�ว ม.5 ห้อง 2

1323 7/2 นางสาวอรัญญา สมจิตร ม.5 ห้อง 3

1324 70/3 นางสาวลักษมี แซ่ตั�ง ม.5

1325 71/10 นายเกียรติศักดิ� ทั�นเส้ง ม.5

1326 71/11 นายธารา ศรีสาครสุข ม.5

1327 71/14 นายไกรสร ดําสุข ม.5

1328 71/3 นายรัชพล อุทัยรัตน์ ม.5

1329 71/4 นางสายวรุณ อินทานนท์ ม.5

1330 71/6 นายวชิระ มาศโอสถ ม.5

1331 71/7 นางสาวกฤษณา ประทีป ณ ถลาง ม.5

1332 72 นายวิชัย ปัญญาวี ม.5

1333 73 นายธนวัฒน์ กิ�งทอง ม.5

1334 77 นางมะลิ สุสัมฤทธิ� ม.5

1335 79/1 นายชัย สุสัมฤทธิ� ม.5

1336 79/5 นายวสวัตติ� ไรทอง ม.5

1337 8 นายวิละ ศรีจันทร์ ม.5

1338 80 นางสาวสุดใจ ผสมทรัพย์ ม.5

1339 80/1 นางพิศมัย สุสัมฤทธิ� ม.5

1340 80/2 นายธีระวัฒน์ วริทธิกร ม.5

1341 80/3 นายไกรสร สุเมรุ ม.5

1342 80/4 นายชัยเจริญ จูดจันทร์ ม.5

1343 80/6 นายภุชงค์ ปราบชม ม.5

1344 80/7 นางสาวอริสรา ทองเขียว ม.5

1345 82 นางสาวนิตติยา ยอดแก้ว ม.5



1346 82/1 นางผิน สกุลชิต ม.5

1347 82/13 นายขจรศักดิ� มันขุนทด ม.5

1348 82/3 นายประเสริฐ บัวเพ็ง ม.5

1349 82/4 นางเรวดี แซ่อึ�ง ม.5

1350 82/5 นางสาวพรทิพย์ สกุลชิต ม.5

1351 82/6 นางไหง แซ่อึ�ง ม.5

1352 82/9 นางสาวจุฑามาศ ซื�อตรง ม.5

1353 83 นายจิรศักดิ� สุสัมฤทธิ� ม.5

1354 84 นางจันทรา สืบศักดิ�อนุสรณ์ ม.5

1355 84/1 นางสาวนันทิการ์ สืบศักดิ�อนุสรณ์ ม.5

1356 84/2 นายวิสุทธิ� สืบประสิทธิ� ม.5

1357 84/3 นางขวัญตา สืบศักดิ�อนุสรณ์ ม.5

1358 84/4 นางสาวศรีอนงค์ ทองสมบัติ ม.5

1359 84/5 นายสันติสุข สืบศักดิ�อนุสรณ์ ม.5

1360 84/6 นายทํานุก สืบศักดิ�อนุสรณ์ ม.5

1361 85 นายสุรทิน ธัมฐิติกุล ม.5

1362 85/1 นางอวยพร อึ�งสืบเชื�อ ม.5

1363 85/12 นายสมพล ตันติธาคร ม.5

1364 85/19 นางสาวปาริชาติ ชูบ่อฝ้าย ม.5

1365 85/21 นางรัตนา ชูบ่อฝ้าย ม.5

1366 85/6 นางขวัญใจ สารสอน ม.5

1367 87/2 นางสาวชญาภา เพชรสมบัติ ม.5

1368 87/2 นางสาวกนกนาถ พิรัตน์ ม.5

1369 87/2 นายยุทธนา คําด้วง ม.5

1370 87/5 นายสุทน จินดาพล ม.5

1371 89 นายพนัชกร ต้นวงค์ ม.5

1372 89/1 นายปรมินทร์ ท่าเรือรักษา ม.5



1373 89/12 นายพนม เอ่งฉ้วน ม.5

1374 89/13 นายนคร ฉลาด ม.5

1375 89/15 นายปัญญา เปาะทอง ม.5

1376 89/16 นางสาวกิศนา ภิญโญยาง ม.5

1377 89/2 นางทิพย์ฤดี ท่าเรือรักษา ม.5

1378 89/20 นางสาวอุไร บุญทอง ม.5

1379 89/23 นางสาวกาญจนา ขวัญใจ ม.5

1380 89/4 นางสาวอารี ท่าเรือรักษา ม.5

1381 89/4 นางกัญญา ยาวิราช ม.5

1382 89/4 นางอารมย์ ฝอยทอง ม.5

1383 89/5 นางสาวจุฑามาศ เอ่งฉ้วน ม.5

1384 9/11 นายบัญชา เพ็ชรวงศ์ ม.5

1385 9/12 นางแก้ว ประสิทธิพงศ์ ม.5

1386 9/14 นางสาวณัฐธิดา ขําด้วง ม.5

1387 9/17 นายวิลาศ สิทธิผล ม.5

1388 9/2 นางอรฤดี อินทจร ม.5

1389 9/20 นายอรรถพณ บุณยัษเฐียร ม.5

1390 9/5 นางสาววาสนา แสนสุข ม.5

1391 9/6 นางสาวรัชฎา นกเขียว ม.5

1392 90 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ตั�น ม.5

1393 90/1 นางสาวอรทัย ภู่ทอง ม.5

1394 92 นางละออง เทพทอง ม.5

1395 93 นางสิ�ม ผสมทรัพย์ ม.5

1396 94 นางอุษา ผสมทรัพย์ ม.5

1397 94/1 นายประพล แจ้งใจ ม.5

1398 94/3 นางมยุรัตน์ สายวิภาส ม.5

1399 95 นายวินัย ผสมทรัพย์ ม.5



1400 95/2 นางสาวละเมียน เพ็ชรรัตน์ ม.5

1401 95/46 นายวุฒิชัย พิมประสูติ ม.5

1402 96 นายบุญเจิด ทองมี ม.5

1403 96/101 นายณัฐพล โกยดุลย์ ม.5

1404 96/102 นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนประสงค์ ม.5

1405 96/103 นายนวินจิรัฎฐ์ สมรักษ์ ม.5

1406 96/105 นายอโนทัย เกื�อหนุน ม.5

1407 96/106 นางนงลักษณ์ ดวงภมร ม.5

1408 96/110 นางกาญจณา ทองมี ม.5

1409 96/123 นางสาวปนัดดา เหมือนแย้ม ม.5

1410 96/18 นายทนาน อินทรมุณี ม.5

1411 96/2 นายนิคม ชูวงศ์ ม.5

1412 96/22 นายรัฐพงษ์ มะลิวัลย์ ม.5

1413 96/23 นางพรหมภัสสร ทองรอด ม.5

1414 96/26 นางสาวมณีนุช ประนันทัง ม.5

1415 96/3 นางเสาวรส มือสันทัด ม.5

1416 96/35 นายอัครเดช กวางแก้ว ม.5

1417 96/4 นางนิทรา พะลีราช ม.5

1418 96/41 นายศรีวิชัย บู่ทอง ม.5

1419 96/43 นายธนัช ผสมทรัพย์ ม.5

1420 96/44 นางวรรณฤดี นพฤทธิ� ม.5

1421 96/49 นายสุพัฒน์ ทองธานี ม.5

1422 96/5 นางณัฐธิดา ทองมี ม.5

1423 96/51 นายอภิสิทธิ� เกตกาญจน์ ม.5

1424 96/52 นายวุฒิพงศ์ อินทร์แก้ว ม.5

1425 96/53 นางสาวขวัญธิดา ศรีโสดา ม.5

1426 96/54 นางรจนา อินสาคร ม.5



1427 96/55 นายปัญญา คุ้มกุดขมิ�น ม.5

1428 96/57 นายวรรณชัย หารโสภา ม.5

1429 96/59 นางสาวปัณฐิพร เทพศรี ม.5

1430 96/6 นางสาวธารารัตน์ ฉุ้นประดับ ม.5

1431 96/61 นางสมปอง อภัยพงษ์ ม.5

1432 96/62 นางช่อผกา ยวงเกตุ ม.5

1433 96/63 นางดวงเดือน ฤทธิวงศ์ ม.5

1434 96/68 คุณดอนชัย เกื�อหนุน ม.5

1435 96/69 นางสาวชชรัช แก้วลิพอน ม.5

1436 96/71 นางจิน อุตสาหะ ม.5

1437 96/74 นางสาววิลัย ชํานินา ม.5

1438 96/75 นายบุญรอด ภูมิผล ม.5

1439 96/80 นายสาโรจน์ สุทธิธรรม ม.5

1440 97 นางจินดา แซ่หลิม ม.5

1441 99 นางสาวสุชญา ลิพอนเขตต์ ม.5

1442 99/2 นางเพลินพิศ พงษ์รัตน์ ม.5

1443 99/3 นายกิตติพงศ์ กิ�งทอง ม.5

1444 135/3 นายชัยชนะ ขอสกุลสุนทร ม.6  23 ส.ค. 64

1445 18/559 นางสาวชลธิชา นิลพันธุ์ ม.6

1446 18/479 นายนิติกรณ์ ศรีสุวรรณ ม.6

1447 18/562 นายพิทยา ช่างเหล็ก ม.6

1448 18/646 นายแดนชัย พูลสวัสดิ� ม.6

1449 140/18 นายมงคล เซียงขวาง ม.6

1450 152/1 นางดวงหทัย ขาวแก้ว ม.6

1451 140/16 นายใบ เชียงขวาง ม.6

1452 135/1 นายสมจิต ก้อนแก้ว ม.6

1453 18/582 นายณัติ ก่อส้าย ม.6



1454 18/595 นางสาวสุวรรณี ยอดราช ม.6

1455 145/1 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง ม.6 ออนไลน์

1456 55/83 นางสาวทิพวรรณ เคียนถา ม.6 ออนไลน์

1457 7/14 นางสายสุนีย์ จักขุเนตร ม.6 ออนไลน์

1458 18/579 นางสาววาสนา สีแสนห้าว ม.6 ออนไลน์

1459 18/520 นายเอกรินทร์ บัวเพ็ชร ม.6 ออนไลน์

1460 148/6 นางสาวสุภักดิ�สร คําวิเศษ ม.6 ออนไลน์

1461 55/50 นางสาวนุจรี แก้วไทรนันท์ ม.6 ออนไลน์

1462 18/12 นางสาวปัทมาภรณ์ โยรินทอน ม.6 ออนไลน์

1463 18/566 นางวรรณา เชี�ยวชาญ ม.6 ออนไลน์

1464 18/16 นางสาววราภรณ์ ทัศนา ม.6 ออนไลน์

1465 18/35 นางสาวปิยสุดา สวัสดิสาร ม.6 ออนไลน์

1466 132/7 นางปัฎติมา หลักมั�น ม.6 ออนไลน์

1467 149/6 นางนิรมล อุปถัมภ์ ม.6 ออนไลน์

1468 18/24 นางสาวนูร-ร็อยนีย์ สันเจริญ ม.6 ออนไลน์

1469 132/8 นายนัฎฐวีพร หลักมั�น ม.6 ออนไลน์

1470 18/607 นายอภิชาต ขาวสุด ม.6 ออนไลน์

1471 5/3 นายกิตติธัช เกิดผล ม.6 ออนไลน์

1472 149/5 นางอารี สําเนียง ม.6 ออนไลน์

1473 18/537 นางสาวนุชรีย์ ชูยอด ม.6 ออนไลน์

1474 18/522 นายณธรพงษ์ รูปสูง ม.6 ออนไลน์

1475 150/1 นายกิตติคุณ พันธ์อําไพ ม.6 ออนไลน์

1476 18/17 นายไพโรจน์ สว่างจินดากุล ม.6 ออนไลน์

1477 138/1 นายบุญยัง พาปาน ม.6 ออนไลน์

1478 132/2 นางสาวศศิพร เทพทอง ม.6 ออนไลน์

1479 18/571 นายพัฒนชัย ราชชมภู ม.6 ออนไลน์

1480 18/38 นางเปรมทิพย์ แซ่หลี ม.6 ออนไลน์



1481 18/482 นางสาวอาลิษา ชอบงาม ม.6 ออนไลน์

1482 18/597 นางสาวจรีรัตน์ คงประมูล ม.6 ออนไลน์

1483 137/11 นางดวงเดือน มางิ�ว ม.6 ออนไลน์

1484 149/3 นางสาวรัตติกาล กิ�งทอง ม.6 ออนไลน์

1485 18/23 นางสาวชมพูนุท อุทัยรังษี ม.6 ออนไลน์

1486 18/37 นางสาวชฎาพร คงจันทร์ ม.6 ออนไลน์

1487 18/48 นายภาณุ จิตตรง ม.6 ออนไลน์

1488 18/528 นางสาวเพ็ญนภา อินต๊ะวัง ม.6 ออนไลน์

1489 18/598 นางศิริพร ศิริชัยวัฒนา ม.6 ออนไลน์

1490 139/41 นายอนุชา คําพุทธ ม.6 ออนไลน์

1491 18/65 นายสันติสุข เจริญเกียรติ ม.6 ออนไลน์

1492 223/7 นางรัตนา ชุมแก้ว ม.6 ออนไลน์

1493 18/556 นางสาวยุภารัตน์ กะเตื�องงาน ม.6 ออนไลน์

1494 139 นางกาญจนา จันทรวงศ์ ม.6 ออนไลน์

1495 5/3 นายวัชรา พิมพิสัย ม.6 ออนไลน์

1496 137/21 นางกนกวรรณ นารัตฐา ม.6 ออนไลน์

1497 141 นายภิพัฒ คําวิเศษณ์ ม.6 ออนไลน์

1498 229/51 นายนิรันดร์ สันสาคร ม.6 ออนไลน์

1499 18/57 นางสาวพิกุล มาตรวิเศษ ม.6 ออนไลน์

1500 18/567 นายสมศักดิ� ทวีสิน ม.6 ออนไลน์

1501 18/43 นางสาวพรรษิมา โพนศรีชัย ม.6 ออนไลน์

1502 230/12 นายสําราญ มณเฑียร ม.6 ออนไลน์

1503 18/44 นางปัญจรี แก้วเสถียร ม.6 ออนไลน์

1504 138 นายธนวัฒน์ จิตรหลัง ม.6 ออนไลน์

1505 141/13 นางมยุรี สวรรณชัยรบ ม.6 ออนไลน์

1506 18/361 นางสาวอมุนา อุทัยพิษ ม.6 ออนไลน์

1507 139/38 นายสงยงค์ ศูนย์กลาง ม.6 ออนไลน์



1508 135/3 นางสาวปัทมา ตราชัย ม.6 ออนไลน์

1509 18/536 นางสาวนฤนาท ชนะพันธ์ ม.6 ออนไลน์

1510 18/659 นางสาวฉัตรนารี วงษ์แก้ว ม.6 ออนไลน์

1511 18/8 นายแวอาแซ แวกามีลา ม.6 ออนไลน์

1512 139/3 นายสมหมาย แซ่ลิ�ม ม.6 24-Aug-64

1513 225/18 นายเฉลิมศักดิ� น้อมน้าว ม.6

1514 229/28 นางสาววาสนา เกรงสําโรง ม.6 ออนไลน์

1515 133/5 นางสายใจ เทพทอง ม.6 ออนไลน์

1516 18/489 นายสุวิทย์ เทพราช ม.6 ออนไลน์

1517 141/1 นางดวงจันทร์ คีรีเดช ม.6 ออนไลน์

1518 18/472 นางสาวรริญธร มุตตารักษ์ ม.6

1519 141/33 นางสาวนิชาภา พลรบ ม.6

1520 18/610 นางรุ่งอรุณ เมืองวัน ม.6

1521 143 นางอมรรัตน์ อรัญญาสิต ม.6

1522 18/586 นายวุฒิชัย พุทธพฤกษ์ ม.6

1523 132/9 นายสมบัติ เทพทอง ม.6

1524 18/512 นายชัยวัฒน์ เดินหน ม.6

1525 145/2 นายวงศ์วุฒิ อุปถัมภ์ ม.6

1526 151/2 นางปุณณภา แซ่หลี ม.6

1527 18/505 นายธีรวิทย์ แสงเรืองรอง ม.6

1528 145/6 นางอุษา อุปถัมภ์ ม.6

1529 230/14 นางสาวปรีดา กาลลัตน์ ม.6

1530 223/18 นางสาวปราณี  จันทโชติ ม.6

1531 141/42 นางสาวอุมาภรณ์ สังทอง ม.6 ออนไลน์

1532 130 นายสงกรานต์ บัวอินทร์ ม.6 ออนไลน์

1533 18/542 นายอดิศร สีแก้วเขียว ม.6 ออนไลน์

1534 130/5 นางสาวศศิชา สําเนียง ม.6 ออนไลน์



1535 130/9 นายธนกฤต แซ่ภู่ ม.6 ออนไลน์

1536 18/518 นางสาวกิจติมา อุ่นเสียม ม.6 ออนไลน์

1537 18/457 นางสาวมารีนี สุหลง ม.6 ออนไลน์

1538 18/507 นายพีรพล ไกรสุวรรณ ม.6 ออนไลน์

1539 130/4 นางอุบล บัวอินทร์ ม.6 ออนไลน์

1540 18/456 นางสาวลัดดาวรรณ เต็มทับ ม.6 ออนไลน์

1541 22//43 นายดํารงค์ วิเศษ ม.6 ออนไลน์

1542 18/558 นายอภิวัฒน์ คีรีรัตน์ ม.6 ออนไลน์

1543 18/620 นางสาวอักลีมา หมื�นระยาภักดี ม.6 ออนไลน์

1544 18/9 นางสาวปมิตา ก่อสวรรณ์ ม.6 ออนไลน์

1545 18/547 นายประเสริฐ คาวิจิตร์ ม.6 ออนไลน์

1546 18/54 นายอนุชา แก้วสามดวง ม.6 ออนไลน์

1547 137/16 นางสาวจินดานุช ชาตรี ม.6 ออนไลน์

1548 18/84 นายวิโรจน์ ปัญญา ม.6 ออนไลน์

1549 18/49 นายนฤพล อนันตวรพจน์ ม.6 ออนไลน์

1550 158/1 นายสุรินทร์ สุวรรณมณี ม.6 ออนไลน์

1551 18/487 นายธรรมนูญ ปรางทอง ม.6 ออนไลน์

1552 151/3 นายบุญเลิศ พรหมชัย ม.6 ออนไลน์

1553 150/26 นายวิทยา กล้าศึก ม.6 ออนไลน์

1554 18/650 นางสาวอนุศา จันทร์พิมล ม.6 ออนไลน์

1555 142 นางวรรณา อุปถัมภ์ ม.6 ออนไลน์

1556 16/44 นางปัญจรี แก้วเสถียร ม.6 ออนไลน์

1557 137/23 นางสาวอภิวรรณ จรรยาภรณ์ ม.6 ออนไลน์

1558 137 นายสมยศ พันธ์อําไพ ม.6 ออนไลน์

1559 18/585 นางสาวสกุณา ทําเผือก ม.6 ออนไลน์

1560 4 นางระรวย คําวิเศษณ์ ม.6 ออนไลน์

1561 18/515 นายประโชติ ศัทโธ ม.6 ออนไลน์



1562 137/4 นางสาวทิวา เพ็ชรแท้ ม.6 ออนไลน์

1563 133/1 นางสาวพัทรศยา เทพทอง ม.6 ออนไลน์

1564 18/378 นางสาวศุภรัตน์ ทองสกุล ม.6 ออนไลน์

1565 137/1 นายปิยะชัย จรรยาภรณ์ ม.6 ออนไลน์

1566 2 นายประเสริฐ คําวิเศษณ์ ม.6 ออนไลน์

1567 136/7 นายณรงค์ศักดิ� คงเผื�อน ม.6 ออนไลน์

1568 18/517 นางสาววาสิฎฐี สุพรรณ ม.6 ออนไลน์

1569 137/9 นายสรวิศ สนิทเปรม ม.6 ออนไลน์

1570 152/5 นางสาวรุ่งเดือน สายชะนะ ม.6 ออนไลน์

1571 225/2 นางสาวพัชรินทร์ ปรัชญดารา ม.6 ออนไลน์

1572 18/15 นางสาวอาพร นาคอ่อน ม.6 ออนไลน์

1573 2/12 นางสาวศิริพร เพชรแสงคํา ม.6 ออนไลน์

1574 137/21 นางสาวกิตติกานต์ กาญจนะ ม.6 ออนไลน์

1575 2/12 นางสาวอนุมัติ ศรีวังแก้ว ม.6 ออนไลน์

1576 18/589 นายเตวิช คุ้มจั�น ม.6 ออนไลน์

1577 229/52 นายนพพร แสนวังสี ม.6 ออนไลน์

1578 140/11 นางสาวนิตยา จันทสุวรรณ ม.6 ออนไลน์

1579 18/63 นายชิตพล สถาพรจตุรวิทย์ ม.6 ออนไลน์

1580 137/16 นายรณพร สามสุวรรณ ม.6 ออนไลน์

1581 18/29 นางเสาวลี ช่วยชู ม.6 ออนไลน์

1582 18/69 นางวิลาวัณย์ แซ่หลี ม.6 ออนไลน์

1583 18/525 นางสาวกรวิกา คหาปนะ ม.6 ออนไลน์

1584 18/455 นายเทวนพ ช่วยนวล ม.6 ออนไลน์

1585 18/477 นางสาวศุภักษร ยอดเงิน ม.6 ออนไลน์

1586 225/52 นายอนาวิล อีดสัน ม.6 ออนไลน์

1587 18/628 นางรัตนาภรณ์ วรรณงาม ม.6 ออนไลน์

1588 18/632 นายไพรัช วิจิตรวงศ์ ม.6 ออนไลน์



1589 130/8 นางอวยพร สําเนียง ม.6 ออนไลน์

1590 147 นางพัตราพร อยู่รัมย์ ม.6 ออนไลน์

1591 141/46 นางสาวประภัสสร สายพือ ม.6 ออนไลน์

1592 133/2 นางสาวลลิตา สนิทเปรม ม.6 ออนไลน์

1593 229/49 นายชนัด พรหมชัย ม.6 ออนไลน์

1594 299/21 นางสาวมัลลิกา สงคราม ม.6

1595 299/31 นายตุลา สงสม ม.6

1596 142/1 นายอาคม อุปถัมภ์ ม.6

1597 133/1 นางมลทิพย์ เทพทอง ม.6

1598 129 นายภากร ประทีป ณ ถลาง ม.6

1599 7 นายสุธรรม ประทีป ณ ถลาง ม.6

1600 228 นายมังกร เมืองลาย ม.6

1601 225/53 นายสุรศักดิ� พรหมชัย ม.6

1602 18/573 นายอรรถพล เนตมณี ม.6

1603 18/13 นายกิตติ สุนทรปุระ ม.6

1604 7/31 นางสาววาสนา อ่าวบูรณวิวัฒน์ ม.6

1605 18/574 นายสายัน ปรางสุรางค์ ม.6

1606 7/3 นางสมใจ อ่าวบูรณวิวัฒน์ ม.6

1607 148/7 นางสาวบุญจันทร์ คําวิเศษณ์ ม.6 26-Aug

1608 141/30 นางสาวลักขณา ลําพูน ม.6

1609 135/8 นายวินัย สมพงศ์ ม.6

1610 145 นายณัฐกานต์ พันธ์อําไพ ม.6

1611 145/5 นางรุณีย์ พันธ์อําไพ ม.6

1612 137/13 นายอนุวัฒน์ พันธ์อําไพ ม.6

1613 151/13 นางสาวมุดดา ลิ�มเจริญ ม.6

1614 151/9 นางจันทร์เพ็ญ แสงพล ม.6

1615 229/16 นางวรรณนิพา สอนวงษา ม.6 ห้อง1



1616 229/19 นางสมมาศ นาดี ม.6

1617 229/16 นางสาวเดือนเพ็ญ พินิจมนตรี ม.6 ห้อง2

1618 151/8 นางสาวปัญจาภรณ์ จิตต์เกื�อเจริญ ม.6

1619 151/7 นายทวิทย์ เมตตาประสพกิจ ม.6

1620 151/6 นางสาวพรทิพย์ ปรีดาผล ม.6

1621 7/12 นายสุนทร หนูเอียด ม.6

1622 137/17 นางสาวบุปผา ชาติดี ม.6

1623 299/50 นางสาววิภาวีนา ไพเมือง ม.6

1624 223/6 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ� ซิดดู ม.6

1625 136/1 นางสาวชญาณี พรมคํามูล ม.6

1626 132/12 นายชัยชนะ พลายอินทร์ ม.6 ห้องที� 1

1627 151/12 นายกิตติชัย วราบุตร ม.6

1628 7/5 นายสมโชค รักเวช ม.6

1629 151/10 นางสาวประทิน ช่วงโชค ม.6

1630 151/14 นางสาวศรีสุมน พรหมชัย ม.6

1631 151/11 นายปรีชา เขื�อนขันธ์ ม.6

1632 225/17 นายนพดล หมื�นหวัง ม.6

1633 18/590 นายอภิศักดิ� ยศชู ม.6 ออนไลน์

1634 18/33 นายโรม คงเกิด ม.6 ออนไลน์

1635 145/5 นายสําราญ ขันธะรักษา ม.6 ออนไลน์

1636 141/1 นายดําเนิน เศษวิสัย ม.6 ออนไลน์

1637 141/13 นางสาวมยุรี สุวรรณชัยรบ ม.6 ออนไลน์

1638 18/609 นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล ม.6 ออนไลน์

1639 18/604 นางยุพดี สุขแสง ม.6 ออนไลน์

1640 141/21 นายวรเชษฐ์ คําวัน ม.6 ออนไลน์

1641 145 นางสาวทิพวัลย์ โพธิสวัสดิ� ม.6 ออนไลน์

1642 139/4 นายจักรกริศน์ เหลาคม ม.6 ออนไลน์



1643 141/12 นายชาติชาย เศษวิสัย ม.6 ออนไลน์

1644 151 นางทิษฎยา เหมแก้ว ม.6 ออนไลน์

1645 145/5 นายธนาธิป ศรีนวล ม.6 ออนไลน์

1646 18/563 นายวนิรุจ เจตนาการย์ ม.6 ออนไลน์

1647 18/90 นางสาวสุดาพร วงษ์ชัยเดช ม.6 ออนไลน์

1648 149/4 นางปรัศนียา ลือจบ ม.6 ออนไลน์

1649 133/10 นางสาวเสาวภา วิมล ม.6 ออนไลน์

1650 133 นางจินตนา วิมล ม.6 ออนไลน์

1651 130/7 นายเรณู พันธ์ทิพย์ ม.6 ออนไลน์

1652 225/6 นางสาวสุพรรณี อ่อนสุวรรณ์ ม.6 ออนไลน์

1653 150 นายณัฐภัทร ไสยัง ม.6 ออนไลน์

1654 158 นางสาวลลิตา ชูเกลี�ยง ม.6 ออนไลน์

1655 18/481 นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์ ม.6 ออนไลน์

1656 139/42 นางสาวมัลลิกา อร่ามเรือง ม.6 ออนไลน์

1657 139/39 นายเอนก เทพบุตร ม.6 ออนไลน์

1658 140/19 นางไสว ศรีสวัสดิ� ม.6 ออนไลน์

1659 136 นายนิมิต สําเนียง ม.6 ออนไลน์

1660 18/621 นายคําพา พรมมงคุณ ม.6 ออนไลน์

1661 225/48 นางสาวกุลธิดา เสมอไวย์ ม.6 ออนไลน์

1662 225/19 นางสาวเกศกานดา อาชีวระงับโรค ม.6 ออนไลน์

1663 133/11 นายนิทัศน์ เทพทองคุณ ม.6 ออนไลน์

1664 137/14 นายบรรดิษ เดียดเอก ม.6 27-Aug

1665 18/533 นายพิชาญ แย้มยิ�ง ม.6

1666 18/354 นางสาวปณิตา ขันบุตร ม.6

1667 18/21 นายสุเทพ สังขพันธ์ ม.6

1668 132/3 นางสมจิตร ชารี ม.6

1669 132/13 นายนิคม เซี�ยงหลิว ม.6



1670 299/19 นายทรงพล เหมแก้ว ม.6

1671 299/18 น.ส.ประไพพรรณ โคตรธรรม ม.6

1672 225/58 น.ส.มยุรา สุมณฑา ม.6

1673 18/588 น.ส.ดวงจันทร์ จันทร์พันธ์ ม.6

1674 3/8 นายประพันธ์ หนูทอง ม.6 ห้องที�1

1675 3/8 นายหมาน สองเมือง ม.6 ห้องที�2

1676 132/12 น.ส.สายใจ พลายอินทร์ ม.6 ห้องที�2

1677 18/655 นางนงค์นุช ปั�นเงิน ม.6

1678 140/15 นายบรรณเจิด คําวิเศษณ์ ม.6

1679 18/95 น.ส.ชลธิชา ขะเรรัมย์ ม.6

1680 18/96 น.ส.นิอร ขะเรรัมย์ ม.6

1681 18/18 น.ส.นพสร หนองผือ ม.6

1682 6/1 นางขวัญใจ คําวิเศษณ์ ม.6

1683 18/66 นางเรณุกา เดอโนแอส ม.6

1684 145/3 นางพกาวรรณ มูลทองหลาง ม.6

1685 151/4 นางวิไล พรหมชัย ม.6

1686 299/20 น.ส.ธัญญารัตน์ แก้วศรี ม.6

1687 229/21 น.ส.นิศารัตน์ ปานรักษา ม.6

1688 139/35 น.ส.ศรัญญา พรหมชัย ม.6

1689 229/18 นายเลิศมงคล จิตต์เกื�อเจริญ ม.6

1690 152/5 น.ส.รุ่งเดือน สายชะนะ ม.6

1691 225/4 นายนันทสิน จัตุทะศรี ม.6

1692 140/4 น.ส.สุภาวดี แก้วศรี ม.6

1693 229/42 นายวุฒิสิทธิ� สายสลํา ม.6

1694 141/31 นายณัฐพนธ์ แก้วศรี ม.6

1695 141/10 นายเกรียงเดช โพธิสวัสดิ� ม.6

1696 18/22 นายวิศาล ตันหัน ม.6



1697 140/34 นายบุญช่วย ฉั�วเจริญ ม.6

1698 147 นายชัยศิริ อยู่รัมย์ ม.6

1699 7/2 นางสมพิศ ซิดดู ม.6 ห้องที� 1

1700 7/2 น.ส.รุ่งทิพย์ ภูมีเงิน ม.6 ห้องที� 2

1701 229/9 น.ส.รัตนศิริ ปิยะสมบูรณ์ ม.6

1702 141 น.ส.ราตรี คําวิเศษณ์ ม.6

1703 141/27 น.ส.อพัชรา คํามุงคุณ ม.6 ห้องที� 5

1704 3/7 น.ส.นาตยา มัยด้อหล้า ม.6 ห้องที� 1

1705 3/7 นายธนพล ดําฤทธิ� ม.6 ห้องที� 2

1706 141/26 น.ส.พรจิตร เพชรนาค ม.6

1707 145 นายถวิล หอยแจง ม.6 ห้องที�4

1708 145 นางนัยนา บุญช่วย ม.6 ห้องที�2

1709 145/5 น.ส.พนมรุ้ง มารมย์ ม.6 ห้องที�3

1710 145/5 นายมารุต สายสมบูรณ์สุข ม.6 ห้องที�6

1711 151 นายไพรัช นิติพิทยานุศาสน์ ม.6 ห้องที�3

1712 151 นายฉลอง คําเพ็ญ ม.6 ห้องที�7

1713 151 นายสมชัย เล่ห์ทองคํา ม.6 ห้องที�8

1714 229/9 นายบรรเจิด แตงทอง ม.6 ห้องที�1

1715 299/19 น.ส.โสภา ปู่เพชร ม.6

1716 18/25 นางมีนา ดุมลักษณ์ ม.6

1717 229/47 นางชนัญญา ลานสันทัต ม.6

1718 223/2 น.ส.พลอยไพลิน สุขใจ ม.6

1719 18/541 น.ส.ประภาพร พงษ์ทอง ม.6

1720 18/658 นายรุสกัน เจะเฮาะ ม.6

1721 18/91 น.ส.วณัฎฐษร โพธิ�สุวรรณ์ ม.6

1722 130/6 น.ส.อนงค์ พันธ์ทิพย์ ม.6

1723 222/2 นางพลับพลึง ไกรเลิศ ม.6



1724 145/4 นายยอดฉัตร อุปถัมภ์ ม.6

1725 135/2 นางวิไลพร ยิ�มจันทร์ ม.6

1726 19/239 นางณภัทริน ธรรมวงศ ม.7 หอง 6

1727 185/16 นางวรรณา เกิดไทย ม.7

1728 185/14 นายนําชาติ จิตราวุธ ม.7

1729 153/20 นางสาวพานี ดีพันธ ม.7

1730 185/15 นางถนอมจิต จันทรประทิน ม.7

1731 185/9 นางสาวถปณีย คชภักดี ม.7

1732 19/239 นายสมพร ยีโหนด ม.7 หอง 8

1733 3/17 นางเพ็ญ แซลิ้ม ม.7

1734 153 นางสาวอรพิน พอศรียา ม.7

1735 19/284 นายชัยยา เทพา ม.7

1736 19/285 นางสาวเบญญาภา พรายพรรณ ม.7

1737 19/281 นายมนตรี ตะวังทัน ม.7

1738 19/282 นายนิพล ศรีสุนาครัว ม.7

1739 153/16 นายพิกรี เจะปูเตะ ม.7

1740 153/18 นายสมบัติ ทองบุญ ม.7

1741 153/19 นางสาวศัณสณีย พูลสวัสดิ์ ม.7

1742 153/22 นางสมทรัพย บุรีรักษ ม.7

1743 153/23 นายสุนทร ครุฑสิงห ม.7

1744 153/24 นางสาวดวงเดือน แซกวย ม.7

1745 41/2 นางสาวรุงยุพา พรหมศรี ม.7

1746 194/6 นางอัมพร ตันสกุล ม.7

1747 98/1 นางสุนันทา ซิดดู ม.7

1748 94/1 นางกองพุน โสดาทุม ม.7 หอง 14

1749 75/5 นางปราณี สุดสวาสดิ์ ม.7

1750 56/6 นางสาวธมลวรรณ เครือสนิท ม.7



1751 187 นายประเสริฐ โฉมรักษ ม.7

1752 195/3 นางอนุรักษ ถิ่นลิพอน หมูที่ 8

1753 221/4 นางรัชนีย เสียมบุตร หมูที่ 8

1754 230/16 นายวงศพัทธ บุญชูดํา หมูที่ 8

1755 221/6 นางเตือนใจ เสียมบุตร หมูที่ 8

1756 48/3 นายสุรัตน บุญชุบ หมูที่ 8

1757 196/3 นางมาลี นิรภัย หมูที่ 8

1758 196/15 นางโสภา ถิ่นลิพอน หมูที่ 8

1759 95/6 นายวีระ อินทรักษา หมูที่ 8

1760 196/4 นายไพฑูรย นิรภัย หมูที่ 8

1761 196 นางสาวพรทิพย นิรภัย หมูที่ 8

1762 196/6 นายฐากูร แกวกลา หมูที่ 8

1763 196/1 นางฉวีวรรณ ถิ่นลิพอน หมูที่ 8

1764 40/1 นางสาวเสาวณีย กอสาย หมูที่ 8

1765 57/3 นายสุจินดา เกิดผล หมูที่ 8

1766 3/7 นางสาวสมพิศ ดําจันทร หมูที่ 8

1767 48/1 นางจงจิตต ดําจันทร หมูที่ 8

1768 74/3 ห.4 นายสุกฤษฏิ์ ภูแดนแกง หมูที่ 8

1769 228 นายสุรศักดิ์ เอียดแกว หมูที่ 8

1770 57/5 นางวิลินญา จันทรมา หมูที่ 8

1771 57/2 นายสุวรรณโณ เกิดผล หมูที่ 8

1772 57/4 นายโกมล เกิดผล หมูที่ 8

1773 111 ห.204 นายคอมพริว ทศวัตร หมูที่ 8

1774 33 นางคํานึง ชัยมงคล หมูที่ 8

1775 86/4 นายสนั่นศิลป ชลาพร หมูที่ 8

1776 86/33 นางสาวพิทยาภา ชลาพร หมูที่ 8

1777 81/1 นายวิมุตติ ลิ่มสืบเชื้อ หมูที่ 8



1778 111 ห.208 นายสุกัญ วัดจนา หมูที่ 8

1779 95/4 นางเพ็ก อินทรักษา หมูที่ 8

1780 111 ห.104 นางสาวมานิตา คชเดช หมูที่ 8

1781 111 ห.105 นางนัชลี เขียวกลา หมูที่ 8

1782 111 ห.107 นางสาวสุปรานี สตอหลง หมูที่ 8

1783 111 ห.108 นางสาววาสนา เดชแกว หมูที่ 8

1784 86/10 นางสาวพรทิพย สุวัตถี หมูที่ 8

1785 166 นางสาวดารุณี กอสาย หมูที่ 8

1786 213/38 นางมณีรัตน อนันตพรพาณิชย หมูที่ 8

1787 86/5 นางสุรีย ศรีสงคราม หมูที่ 8

1788 13/45 นางสาวรัตติกาล พูลกาญจน หมูที่ 8

1789 11 นายสมชาย วิชิตบุตร หมูที่ 8

1790 74/3 ห.8 นายปกาศิต ละอองแกว หมูที่ 8

1791 111 ห.206 นางสาวพยุดา กลมเกลี้ยง หมูที่ 8

1792 111 ห.202 นายสุวิจักขณ ภิญโญรัตนโชติ หมูที่ 8

1793 13/44 นางกาญจนชนิตา มนูสาร หมูที่ 8

1794 111 ห.209 นายธวัชชัย สินยัง หมูที่ 8

1795 111 ห.106 นางสาวศิริขวัญ ถือพุฒ หมูที่ 8

1796 111 ห.207 นายพรศักดิ์ เหมทานนท หมูที่ 8

1797 111 ห.210 นายพรอมพงศ ชูพุม หมูที่ 8

1798 230/25 นางสาณัฐธิดา มะอนันต หมูที่ 8

1799 197/60 นางสาวจุฑารัตน ศรีอัมพร หมูที่ 8

1800 233/15 นายวชิรวิทย ดิเรกวรานนท หมูที่ 8

1801 55/135 นางสาววรางคณา จันทรเจริญกุล หมูที่ 8

1802 111 ห.110 นายศักดิ์ชัย กลมกลอม หมูที่ 8

1803 111 ห.205 นายศุภกิจ แกวกูล หมูที่ 8

1804 111 ห.109 นายปญญาวุฒิ ตัณฑสิทธิ์ หมูที่ 8



1805 111 ห.201 นายธีรพงศ สงแสง หมูที่ 8

1806 213/96 นายณัฐพล อินทรพิทักษ หมูที่ 8

1807 232/57 นายภาณุพงษ แซอึ่ง หมูที่ 8

1808 17/6 นางองุน ลิ่มสกุล หมูที่ 8

1809 65/1 นายสุรเชษฐ แสวงวิทย หมูที่ 8

1810 220/8 นายพิภพ หลงจิ หมูที่ 8

1811 8/1 นายอนุพงษ นาคเพชร หมูที่ 8

1812 8/2 นายกิตติธัช คงชนะ หมูที่ 8

1813 5/24 นางเสาวณี ทองมณี หมูที่ 8

1814 55/156 นางสาวยลยา ฐานบํารุง หมูที่ 8

1815 17 นายอยู ลิ่มกิ้น หมูที่ 8

1816 213/70 นายศุภชัย บุญนาม หมูที่ 8

1817 55/106 นายเดชาพัชร วิชญธานนท หมูที่ 8

1818 1/168 นายธวัชชัย เขี้ยวแกว หมูที่ 8

1819 55/33 นางสาวชนัฐษมา กําจัดภัย หมูที่ 8

1820 55/136 นางสาวจิระนันท ศรีหลง หมูที่ 8

1821 1/333 นางสาวปุณณภา เรือนเพชร หมูที่ 8

1822 14 นางสุดา ดุจพยัคฆ หมูที่ 8

1823 55/88 นายเกรียงอนันท ทองเล็ก หมูที่ 8

1824 225 นายเอนก วงศสินชวน หมูที่ 8

1825 14/13 นายวิรชาติ คะหะปะนะ หมูที่ 8

1826 55/190 นายสุรเชษฐ สุทธิพันธ หมูที่ 8

1827 55/69 นางสาวบานเย็น กิ่งกันหา หมูที่ 8

1828 55/71 นางสาวศรีสุคนธ เจริญทรัพย หมูที่ 8

1829 55/80 นายธีระเดช แสงกาศนีย หมูที่ 8

1830 55/158 นายนวพล ทองทิพย หมูที่ 8

1831 55/189 นายหัตถชนินทร พลวัฒน หมูที่ 8



1832 55/104 นางสาวพิชชานิจ หอมเกตุ หมูที่ 8

1833 55/166 นางสาวปณาลี เกตุแกว หมูที่ 8

1834 55/161 นายอํานวย จันทรทอง หมูที่ 8

1835 55/129 นางสาวกัลยา เลื่อนลอย หมูที่ 8

1836 55/167 นางสาวชราภรณ ดวงจิตต หมูที่ 8

1837 55/68 นายสมมิตร ปนตะกั่ว หมูที่ 8

1838 55/160 นายนิพันธ เขตนคร หมูที่ 8

1839 55/119 นางสาวกมลทิพย นุกูล หมูที่ 8

1840 55/178 นางรัตนา ตอเติม หมูที่ 8

1841 55/56 นางสาวดารุณี ชาภักดี หมูที่ 8

1842 55/95 นางสาวศิริรัตน ทวีการ หมูที่ 8

1843 27/33 นางสาวอรพรรณ เวียงจันทึก หมูที่ 8

1844 1/170 นางสาวยุภา แกวลวน หมูที่ 8

1845 86/19 นางสาวฐิติมา ฉิมแกว หมูที่ 8

1846 197/2 นายณรงค ศรีลิพอนเขต หมูที่ 8

1847 27/28 นางสาวรุงทิวา แสงศรีจันทร หมูที่ 8

1848 218 นายสนิท ขวัญแควน หมูที่ 8

1849 55/128 นางสาววรรณา ถนอมจิตร หมูที่ 8

1850 63/34 นายศักรินทร แปนชู หมูที่ 8

1851 218/9 นางสาวผกามาศ แจมมณี หมูที่ 8

1852 218/8 นายธีรพล กัลพล หมูที่ 8

1853 218/11 นางโสภา ดอนสมพงษ หมูที่ 8

1854 14/12 นางสุดา ฤทธิ์โต หมูที่ 8

1855 13/5 นายสุธี คะหะปะนะ หมูที่ 8

1856 60/1 นางราณี ลิพอนพล หมูที่ 8

1857 74/3 ห.9 นางสาวพิมพภัชระ เด็นหาด หมูที่ 8

1858 74/3 ห.6 นางสาวนาสือเราะ บอสู หมูที่ 8



1859 74/3 ห.7 นายอัยมาน อูเซ็ง หมูที่ 8

1860 74/3 ห.5 นางสาวนุสรา ชวยประคอง หมูที่ 8

1861 74/3 ห.2 นายธวัตน รักษาเขตร หมูที่ 8

1862 74/3 ห.3 นางสาวจารุตา เพ็งอุบล หมูที่ 8

1863 74/3 ห.1 นายประยูร ภูกองชนะ หมูที่ 8

1864 8/9 นางสาวสราพร อนุชาติ หมูที่ 8

1865 68 นายบุญลือ พาหุกาญจน หมูที่ 8

1866 27/13 นางสาวมลทินี หอรัตนประเสริฐ หมูที่ 8

1867 86/3 นายเอกชัย พาหุกาญจน หมูที่ 8
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