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1 นางสาว กติกา    ประกอบคํา วาปปทุม

2 นางสาว กนกวรรณ    ดงกาวัน วาปปทุม

3 นางสาว กนกวรรณ    เมืองศรี วาปปทุม

4 นาย กนนท    เพชรมีแกว วาปปทุม

5 นางสาว กมลธิรา    คําสะไมล วาปปทุม

6 นางสาว กมลเนตร    โพบุญเรือง วาปปทุม

7 นาย กมลภัทร    เปยจําปา วาปปทุม

8 นางสาว กมลวรรณ    พรั่งพรอมกุล วาปปทุม

9 นางสาว กรรทิวา    ศรีวรรณะ วาปปทุม

10 นาย กฤษฎาวุฒิ    สุดใจประเสริฐกูร วาปปทุม

11 นางสาว กฤษณา    สุขเจริญ วาปปทุม

12 นาย กฤษดา    ปะกิระนา วาปปทุม

13 นาย กฤษดา    สิงหทอง วาปปทุม

14 นาย กฤษดา    สุจจชารี วาปปทุม

15 นาย กฤษดา    หมอมกระโทก วาปปทุม

16 นางสาว กัญญารัตน    ปาสาบุตร วาปปทุม

17 นางสาว กัญฐณา    ปาปะขัง วาปปทุม

18 นาย กัมปนาท    ศรีลาดเลา วาปปทุม

19 นางสาว กัลยญารัตน    มะลิกัน วาปปทุม

20 นางสาว กาญจนา    ดวงแกว วาปปทุม

21 นาย กานต    เอกวิบูลย วาปปทุม

22 นาย กิจการ    ประสพบัว วาปปทุม

23 นาย กิตติคุณ    ศรีสังข วาปปทุม

24 นาย กิตติศักดิ์    ลีนาค วาปปทุม

25 นาย กิตติศักดิ์    อุปเสน วาปปทุม

26 นาย กิรติ    แหวนหลอ วาปปทุม

27 นางสาว กุลธิดา    นันชาดี วาปปทุม

28 นางสาว กุลธิดา    วงภูธร วาปปทุม

29 นางสาว กุลสตรี    สระแกว วาปปทุม

30 นางสาว กุสุมาลย    สืบสุนทร วาปปทุม
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31 นางสาว เกวลิน    ประกอบกิจ วาปปทุม

32 นางสาว เกศรา    ประนัดถานัง วาปปทุม

33 นางสาว เกียรติพร    โชติชัยนิรันดร วาปปทุม

34 นาย เกียรติยศ    แสงโทโพ วาปปทุม

35 นาย เกียรติศักดิ์    ชาวงศ วาปปทุม

36 นางสาว แกวกัลยา    เฮียงเหี่ย วาปปทุม

37 นาย โกเมน    ปาปะกัง วาปปทุม

38 นาย ขจรยศ    วานิชชัง วาปปทุม

39 นางสาว ขนิษฐา    โพธิ์วิเศษ วาปปทุม

40 นางสาว ขวัญฤทัย    เเทนหิน วาปปทุม

41 นางสาว ขวัญลิสา    ศรีจันทร วาปปทุม

42 นางสาว เขมิกา    อัศวชัยยานันท วาปปทุม



ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ หมายเหตุ

43 นาย จตุพล    แจมเรือน วาปปทุม

44 นาย จตุรภัทร    มุขะกัง วาปปทุม

45 นางสาว จรัญญา    พลแสง วาปปทุม

46 นาย จรูญวิทย    สีมาตร วาปปทุม

47 นาย จักรกฤษณ    ประภูชะเนย วาปปทุม

48 นางสาว จันทรนิภา    พิมูลมี วาปปทุม

49 นางสาว จันทิมา    พาโคกทม วาปปทุม

50 นางสาว จิตติมา    ปะนันโต วาปปทุม

51 นางสาว จิตประภัส    พองเสียง วาปปทุม

52 นางสาว จิตรเลขา    อะเวลา วาปปทุม

53 นางสาว จิตอารีย    คงทน วาปปทุม

54 นาย จิรทีปต    กองบุตร วาปปทุม

55 นางสาว จิรนุช    ราชบุรี วาปปทุม

56 นาย จิรภัทร    มะปะโม วาปปทุม

57 นาย จิระพัฒน    ชาลาด วาปปทุม

58 นางสาว จิรัญญา    สืบสุนทร วาปปทุม

59 นางสาว จิรัฐติกาล    ปทุมเพชร วาปปทุม

60 นางสาว จิราพร    สิทธิภา วาปปทุม

61 นางสาว จิราภรณ    ประกอบกุล วาปปทุม

62 นางสาว จิราภรณ    แสงโทโพ วาปปทุม

63 นางสาว จิราภรณ    อัสดง วาปปทุม

64 นาย จิรายุส    มาศมุททิก วาปปทุม

65 นางสาว จิราวรรณ    โคจันดี วาปปทุม

66 นางสาว จีรวรรณ    สัตะโส วาปปทุม

67 นางสาว จุฑาทิพย    อาทิตยตั้ง วาปปทุม

68 นางสาว จุฑามาส    นักทํานา วาปปทุม

69 นางสาว จุฑารัตน    มวงวันดี วาปปทุม

70 นางสาว จุทาทิพย    ดาบุตรดี วาปปทุม

71 นางสาว จุฬาลักษณ    บัวรัตน วาปปทุม

72 นางสาว เจนจิรา    สุพะกํา วาปปทุม
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73 นาย เจษฎา    ศรีวรรณ วาปปทุม

74 นาย เจษฎาภรณ    โคตธาดา วาปปทุม

75 นางสาว เจษฎาภรณ    นนทะคําจันทร วาปปทุม

76 นางสาว ชญานิษฐ    สุมาสา วาปปทุม

77 นาย ชนาธิป    มณีทัพ วาปปทุม

78 นาย ชนาธิป  จันสําโรง รอยเอ็ดวิทยาลัย

79 นางสาว ชนาภรณ    เปการี วาปปทุม

80 นางสาว ชไมพร    สุริยา วาปปทุม

81 นาย ชยธร    ตะโพธิ์ วาปปทุม

82 นาย ชยากร    ลามะให วาปปทุม

83 นางสาว ชรัญญา    ทบแกว วาปปทุม

84 นางสาว ชรามารตี    จันทรสด วาปปทุม
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85 นางสาว ชลดา    พิมลมาศ วาปปทุม

86 นางสาว ชลธิชา    จูมพลา วาปปทุม

87 นางสาว ชลธิชา    บัวศรีภูมิ วาปปทุม

88 นางสาว ชลธิชา    ประวันนา วาปปทุม

89 นางสาว ชลธิชา    วานิช วาปปทุม

90 นาย ชลธี    ปดสายะ วาปปทุม

91 นางสาว ชลนิกานต    จํานงคพันธ วาปปทุม

92 นาย ชลสิทธิ์    สีบุญ วาปปทุม

93 นางสาว ชลิดาภรณ    สุริยะ วาปปทุม

94 นางสาว ชลิตา    สืบสิงห วาปปทุม

95 นาย ชวพล  เครือแตง รอยเอ็ดวิทยาลัย

96 นาย ชัชนันท    อุปจันทร วาปปทุม

97 นาย ชัยณรงค    สุวรรณพันธ วาปปทุม

98 นาย ชัยธวัช    บริวาล วาปปทุม

99 นาย ชุติชัย    ปะกิระคะ วาปปทุม

100 นางสาว ชุตินันท    จันทิมาศ วาปปทุม

101 นาย โชคชัย    มหาหงส วาปปทุม

102 นางสาว ญาดา   จตุเทน รอยเอ็ดวิทยาลัย

103 นางสาว ญาสุมินทร    ทองรอด วาปปทุม

104 นางสาว ฐาปณีกรณ    ทอนโพธิ์แกว วาปปทุม

105 นาย ฐาปนพงศ    สมเอม วาปปทุม

106 นาย ฐิติพงศ    กาญจนดํารงนันท วาปปทุม

107 นาย ฐิติพงศ    นาเมืองรักษ วาปปทุม

108 นางสาว ฐิติพร    อุปโก วาปปทุม

109 นาย ฐิติพันธ    กาญจนดํารงนันท วาปปทุม

110 นางสาว ฐิติมา    ทับสุขา วาปปทุม

111 นางสาว ฐิติมา    พรมศรี วาปปทุม

112 นางสาว ฐิติยา    เราปอมวาป วาปปทุม

113 นางสาว ณภัทร    จงจิตร วาปปทุม

114 นางสาว ณวรา    บางวิเศษ วาปปทุม
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115 นาย ณัฎฐพัชร    ชนาวุฒิยิ่งรวี วาปปทุม

116 นางสาว ณัฏฐณิชา    จันทิชัย วาปปทุม

117 นางสาว ณัฏฐณิชา    ไชยธิสาร วาปปทุม

118 นางสาว ณัฏฐาพร    อัปมะเย วาปปทุม

119 นางสาว ณัฐกาล    แดงสีดา วาปปทุม

120 นางสาว ณัฐฐาพร    นาเมือง วาปปทุม

121 นาย ณัฐดนัย    มะธิปไข วาปปทุม

122 นางสาว ณัฐธิดา    วงศโพธิสาร วาปปทุม

123 นางสาว ณัฐธิดา    วันวาน วาปปทุม

124 นางสาว ณัฐวดี    ภูมิกระจาง วาปปทุม

125 นางสาว ณัฐวดี    อุตนะ วาปปทุม

126 นาย ณัฐวุฒิ    ชาวสวน วาปปทุม
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127 นาย ณัฐวุฒิ    ทุดปอ วาปปทุม

128 นาย ณัฐวุฒิ    ปุรําพะกา วาปปทุม

129 นาย ณัฐวุฒิ    วรรณสินธ วาปปทุม

130 นาย ณัฐวุฒิ    สุรินทร วาปปทุม

131 นางสาว ณัฐสุดา    บัวเงิน วาปปทุม

132 นางสาว ณัฐสุดา    แสนแกว วาปปทุม

133 นางสาว ณิชาพัชร  มีสวัสดิ์ รอยเอ็ดวิทยาลัย

134 นางสาว ดวงกมล    โกกระโทก วาปปทุม

135 นาย ตระการ    ดวงทาวเศษ วาปปทุม

136 นาย ตะวัน    พันธคลอง วาปปทุม

137 นางสาว ไตรทิพยสุดา    ปกเคเต วาปปทุม

138 นาย ไตรภพ    รถทอง วาปปทุม

139 นางสาว ทวิกา    ชัยสิงห วาปปทุม

140 นาย ทัตพงศ    วรรณศรี วาปปทุม

141 นางสาว ทัศนวรรณ    รามมะมะ วาปปทุม

142 นางสาว ทัศนีย    ประวันเนา วาปปทุม

143 นางสาว ทินมณี    ตั้งตระกูล วาปปทุม

144 นางสาว ทิพยสุดา    ประกอบกิจ วาปปทุม

145 นางสาว ทิพยอาภา    แปนไทย วาปปทุม

146 นางสาว ทิพวรรณ    ชนะทะเล วาปปทุม

147 นาย ทิวาพร    กระแสวาส วาปปทุม

148 นาย ธนดล    ยางงาม วาปปทุม

149 นาย ธนทรัพย    ภารตุมเหลา วาปปทุม

150 นางสาว ธนพร    จันทรพล วาปปทุม

151 นางสาว ธนพร    อะมะมูล วาปปทุม

152 นาย ธนพล    จันทรแดง วาปปทุม

153 นาย ธนพัฒน    แกววิเศษ วาปปทุม

154 นางสาว ธนภรณ    พิมพบูลย วาปปทุม

155 นาย ธนภัทร    ศรีสุยิ่ง วาปปทุม

156 นาย ธนวัฒน    เพียงแกว วาปปทุม
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157 นาย ธนวัฒน    ศรีปาดี วาปปทุม

158 นาย ธนวุฒิ    ตันติกุลวัฒนกิจ วาปปทุม

159 นาย ธนากร    ปะวันเณย วาปปทุม

160 นาย ธนาดล    ปนะโต วาปปทุม

161 นาย ธนารัชจกร    ประโคทัง วาปปทุม

162 นาย ธรรมรัตน    หอมกลาง วาปปทุม

163 นาย ธราดล    มะลาศรี วาปปทุม

164 นางสาว ธัญวรัตน    มะกา วาปปทุม

165 นางสาว ธัญวรัตม    ชัยลิ้นฟา วาปปทุม

166 นางสาว ธัญวราภรณ    จูมแพงจารุพงศ วาปปทุม

167 นางสาว ธิดารัตน    บิลโภชน วาปปทุม

168 นาย ธีรนัย    แนนชารี วาปปทุม
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169 นางสาว ธีรพร    ทับทีศรี วาปปทุม

170 นาย ธีรพล    บุปผา วาปปทุม

171 นาย ธีรวัฒน    โสภาประทุม วาปปทุม

172 นาย ธีรศักดิ์    ประนิล วาปปทุม

173 นาย ธีรัศมิ์เทพ    สิทธิเสรี วาปปทุม

174 นาย นครินทร    โคตรชมภู วาปปทุม

175 นาย นนทิวากร    ครองสม วาปปทุม

176 นาย นพณัฐ    พงษวิจิตร วาปปทุม

177 นาย นพดล    อาระหัง วาปปทุม

178 นาย นพพร    ดงตะใน วาปปทุม

179 นางสาว นภัสสร    บุพตา วาปปทุม

180 นางสาว นภัสสร    ปกกาโล วาปปทุม

181 นางสาว นรินทร    ประจุดทะเนย วาปปทุม

182 นางสาว นริศรา    วันดี วาปปทุม

183 นางสาว นริศรา    อนุสุเรนทร วาปปทุม

184 นางสาว นฤมล    คมจิตร วาปปทุม

185 นางสาว นฤมล    นามบุรี วาปปทุม

186 นางสาว นฤมล    ประวรรณมาตา วาปปทุม

187 นางสาว นฤมล    อําพินธ วาปปทุม

188 นางสาว นวมน    ดาทุมมา วาปปทุม

189 นางสาว นัดสุดา    สีชนะ วาปปทุม

190 นางสาว นันทนา    เอื้อประสพผล วาปปทุม

191 นางสาว นันทิยา    ประวิสุทธิ์ วาปปทุม

192 นาย นิกร    กอดทอง วาปปทุม

193 นางสาว นิตยา    ปะติเส วาปปทุม

194 นาย นิติธร    เกิดบุญมี วาปปทุม

195 นางสาว นิลพัฒน    ดีบริสุทธิ์ วาปปทุม

196 นางสาว นุชจรีย    บังทอง วาปปทุม

197 นางสาว นุชวรา    หิตายะโส วาปปทุม

198 นางสาว บังอร    ศรีบุญเรือง วาปปทุม
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199 นางสาว บุณฑริกา    นนทตา วาปปทุม

200 นาย บุเรงนอง    อุทปา วาปปทุม

201 นาย ปกรณ    ประสพมูล วาปปทุม

202 นางสาว ปกิตตา    โคตรแกว วาปปทุม

203 นาย ปฎิพล    ปตถามัง วาปปทุม

204 นาย ปฏิพัทธ    พันชาด วาปปทุม

205 นาย ปฏิภาณ    ธีระกรกนกกุล วาปปทุม

206 นางสาว ปณิดา    โคตรเเกว วาปปทุม

207 นางสาว ปนัดดา    บัวศรีภูมิ วาปปทุม

208 นางสาว ปภาดา    กมลเลิศ วาปปทุม

209 นาย ปรมินทร    สมภักดิ์ วาปปทุม

210 นางสาว ประภัสสร    ฉิมสีดา วาปปทุม
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211 นางสาว ประภัสสร    ปดตานัง วาปปทุม

212 นางสาว ประวีณา    กองพิมพ วาปปทุม

213 นาย ปรัชญา    ปะเภโส วาปปทุม

214 นาย ปราการ    เกิดเทศ วาปปทุม

215 นางสาว ปรารถนา    แผงบุดดา วาปปทุม

216 นางสาว ปรารถนา    หงษเจริญ วาปปทุม

217 นางสาว ปริญดา    พรมธิราช วาปปทุม

218 นางสาว ปรินดา    กัณหา วาปปทุม

219 นางสาว ปริ่มประภา    ปยะวงษ วาปปทุม

220 นางสาว ปรียาภรณ    เฮียงเหี่ย วาปปทุม

221 นางสาว ปวีณา    ถิระชัย วาปปทุม

222 นางสาว ปอรรัตน    คูหนองแต วาปปทุม

223 นางสาว ปญจพร   แกวมนตรี  รอยเอ็ดวิทยาลัย

224 นางสาว ปทมา    คุณสิทธิวาณิชย วาปปทุม

225 นางสาว ปทมา    ผิวละมัย วาปปทุม

226 นางสาว ปานวาส    สิทธิสาร วาปปทุม

227 นางสาว ปาริฉัตร    จันเรืองศรี วาปปทุม

228 นางสาว ปาริฉัตร    แพงกัญญา วาปปทุม

229 นางสาว ปญชาน    คังดงเค็ง วาปปทุม

230 นางสาว ปนสุดา    ชาญฉลาด วาปปทุม

231 นางสาว ปยดา    ประทุม วาปปทุม

232 นางสาว ปยธิดา    ปะนะพุดโต วาปปทุม

233 นางสาว ปยธิดา    ปกกะทานัง วาปปทุม

234 นางสาว ปยะธิดา    ตะชา วาปปทุม

235 นางสาว ปยะธิดา   โกกิลารัตน รอยเอ็ดวิทยาลัย

236 นางสาว ปยะนาถ    จันทนุภา วาปปทุม

237 นาย พงศกร    พมา วาปปทุม

238 นาย พงศธร    คากําไร วาปปทุม

239 นาย พงศธร    อันตระกูล วาปปทุม

240 นาย พงศนริศร    ราชจันทร วาปปทุม
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241 นาย พงศพันธุ    สุภศร วาปปทุม

242 นางสาว พนมพร    ชินชนะ วาปปทุม

243 นางสาว พนัฐดา    พันธมุง วาปปทุม

244 นางสาว พนิตสุภา    ลําเหลือ วาปปทุม

245 นางสาว พรจิรา    ประมูลจะนัง วาปปทุม

246 นางสาว พรทิพย    แกวเกิด วาปปทุม

247 นางสาว พรธีรา    แสงโทโพธิ์ วาปปทุม

248 นางสาว พรนภา    นอยศรี วาปปทุม

249 นางสาว พรนภา    สืบสุนทร วาปปทุม

250 นางสาว พรปยา    ปาปะไพ วาปปทุม

251 นางสาว พรพรรณ    ดงพระจันทร วาปปทุม

252 นางสาว พรพรรวะนา  สิงหบุตร รอยเอ็ดวิทยาลัย
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253 นางสาว พรพิมล    อันนอยนนท วาปปทุม

254 นางสาว พรรณพษา    เดชวงษา วาปปทุม

255 นางสาว พรวิภา    พืชสิงห วาปปทุม

256 นาย พลพล    โพธิบุตร วาปปทุม

257 นาย พลภัทร    บุตรวงศ วาปปทุม

258 นางสาว พลอยไพลิน   วินทะสมบัติ รอยเอ็ดวิทยาลัย

259 นางสาว พลอยวรีย    สมอคํา วาปปทุม

260 นาย พลาดร    ประทุมเพชร วาปปทุม

261 นางสาว พัชธิมา    ภูตเขต วาปปทุม

262 นางสาว พัชรนันท    ประดิษฐ วาปปทุม

263 นางสาว พัชรพร    ออนสีพัน วาปปทุม

264 นาย พัชรพล    ชุมสิงห วาปปทุม

265 นางสาว พัชรินทร    จุมพล วาปปทุม

266 นางสาว พัชรินทร    วรรณสินธ วาปปทุม

267 นางสาว พัณณิตา    ลอยศักดิ์ วาปปทุม

268 นาย พัทสกรณ    ปาปะเพ วาปปทุม

269 นาย พันธวัฒน    ปาสานะเก วาปปทุม

270 นางสาว พันพสา    สิงหขรณ วาปปทุม

271 นาย พาดล    ปญโยชัย วาปปทุม

272 นางสาว พิชญพัชร    ไชยฤทธิ์ วาปปทุม

273 นางสาว พิชามญชุ    ปรีฉันท วาปปทุม

274 นาย พิทยา    ชาวแขก วาปปทุม

275 นางสาว พิมพลดา    นามสมบูรณ วาปปทุม

276 นางสาว พิมพลภัส    มิตะนุ วาปปทุม

277 นางสาว พิมพิสา    ยังคุณ วาปปทุม

278 นางสาว พิมมพัฒน    แสนสะทาน วาปปทุม

279 นางสาว พิยะดา    พรมมี วาปปทุม

280 นางสาว พิสมัย    ครองสิงห วาปปทุม

281 นาย พีรพัฒน    วัฒนบุตร วาปปทุม

282 นาย พีรภัทร    มะทะปะตา วาปปทุม
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283 นางสาว พีรยา    ปองไป วาปปทุม

284 นางสาว พุทธรักษา    สุทธิเจริญ วาปปทุม

285 นาย พูนทรัพย    พาชัย วาปปทุม

286 นางสาว เพชรรัตน    เรืองวงษ วาปปทุม

287 นางสาว เพ็ญนภา    เวสา วาปปทุม

288 นางสาว ไพลิน    ทุมพล วาปปทุม

289 นางสาว ภทรพรรณ    เกษมราษฎร วาปปทุม

290 นางสาว ภัคจิรา    บุญบาล วาปปทุม

291 นางสาว ภัทธราภรณ    ชูสันเทียะ วาปปทุม

292 นาย ภัทรภูมิ    นครศรี วาปปทุม

293 นางสาว ภัทรวดี    ไปวันเสาร วาปปทุม

294 นางสาว ภัทราภรณ    มะลาศรี วาปปทุม
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295 นางสาว ภัทราภรณ    สีหาพงษ วาปปทุม

296 นางสาว ภัทราวดี    สีสมเตรียม วาปปทุม

297 นาย ภัธนวุฒิ    พรมลี วาปปทุม

298 นาย ภานุวัฒน    สุวรรณพันธ วาปปทุม

299 นางสาว ภิญญดา    ปกกังเวสัง วาปปทุม

300 นาย ภิยวัฒน    เมืองโคกลี วาปปทุม

301 นาย ภิรนันท    ศิริภักดิ์ วาปปทุม

302 นาย ภูมินทร    ปาปะแพ วาปปทุม

303 นาย ภูษณ    ภูมิสถาน วาปปทุม

304 นาย มงคล    บรรเลิศ วาปปทุม

305 นาย มงคล    ยุบลศาสตร วาปปทุม

306 นางสาว มณทิรา    ทิพมลตรี วาปปทุม

307 นาย มณเทียน    โพธิ์แกะ วาปปทุม

308 นางสาว มณีรัตนา    ทอนเสาร วาปปทุม

309 นางสาว มลฑิรา    บุญศร วาปปทุม

310 นางสาว มลรักษ    ชินชาด วาปปทุม

311 นางสาว มัชฌลิตา    ราชมนตรี วาปปทุม

312 นางสาว มาริสา    ครองสิงห วาปปทุม

313 นาย เมธัส    ธรรมมา วาปปทุม

314 นางสาว เมธาวดี   บัวหลวง รอยเอ็ดวิทยาลัย

315 นางสาว เมธาวี    บัวบุญ วาปปทุม

316 นางสาว ยศวดี    ชายทวีป วาปปทุม

317 นาย ยุทธการ    ยายอ วาปปทุม

318 นาย ยุทธณา    วงศิลา วาปปทุม

319 นาย รชานนท    โคตรสีเขียว วาปปทุม

320 นางสาว รสสุคนธ    พรมเทศน วาปปทุม

321 นางสาว รังสิมา    ปจจัยคา วาปปทุม

322 นาย รัชชานนท    สิงสา วาปปทุม

323 นาย รัชพล    ประชายกา วาปปทุม

324 นาย รัฐกิจ    ปะมาคะเต วาปปทุม
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325 นาย รัฐกิจ    ปาปะขัง วาปปทุม

326 นาย รัฐเขตธรณ    ศัพทพันธุ วาปปทุม

327 นาย รัฐศาสตร    แกมจินดา วาปปทุม

328 นางสาว รัตติกาล    สะแกทอง วาปปทุม

329 นางสาว รัตนติการณ    แสนรัง วาปปทุม

330 นาย ราชันย    ปตติลาพัง วาปปทุม

331 นางสาว รุงนภารัตน    ประมายะยัง วาปปทุม

332 นาย ฤทธิพงษ    ดงหิงษ วาปปทุม

333 นางสาว ลดารัตน    เสนาจันทร วาปปทุม

334 เด็กหญิง ลภัสรลา  แดงสูงเนิน บานโคกสีทองหลาง

335 นางสาว ลักษณารีย    ไชยประโคม วาปปทุม

336 นางสาว ลําใย    ปะนามะโกสา วาปปทุม
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337 นาย วชิรวุธ    ตาลวงศ วาปปทุม

338 นางสาว วชิราภรณ    ไชยสถาน วาปปทุม

339 นางสาว วนิดา    บุตรมาตร วาปปทุม

340 นางสาว วนิษา    ชัยบุรี วาปปทุม

341 นางสาว วนุษรา    สุขมหาหลวง วาปปทุม

342 นางสาว วรดา    สีหาพล วาปปทุม

343 นางสาว วรัญญา    ชารีโย วาปปทุม

344 นางสาว วรัญญา    ปะติเพนัง วาปปทุม

345 นางสาว วริศรา    ปะติเส วาปปทุม

346 นาย วโรดม    ผานสะอาด วาปปทุม

347 นาย วโรดม    สืบสุนทร วาปปทุม

348 นาย วศิน    เดชะธรณินท วาปปทุม

349 นาย วัชรพงศ    โพธิ์ไพร วาปปทุม

350 นาย วัชรพล    ติมุลา วาปปทุม

351 นาย วัชรพล    ปะมาคะมา วาปปทุม

352 นางสาว วัชราภรณ    ชินชาด วาปปทุม

353 นางสาว วัชราภรณ    หิตธิเดช วาปปทุม

354 นาย วัชรินทร    ศรีมาศ วาปปทุม

355 นางสาว วันทนีย    ยะชมภู วาปปทุม

356 นางสาว วารี    ศิริเลี้ยง วาปปทุม

357 นางสาว วาสนา    สมอบาน วาปปทุม

358 นางสาว วิมลสิริ    สีหาบุตโต วาปปทุม

359 นางสาว วิลาวรรณ    ประทุมวัง วาปปทุม

360 นางสาว วิลาวรรณ    สุนทะวงศ วาปปทุม

361 นาย วิษณุพร    ไชยปญหา วาปปทุม

362 นาย วีรพล    ศรีประดู วาปปทุม

363 นาย วีรภัทร    เตชะ วาปปทุม

364 นาย วีระพงษ    จันทรัง วาปปทุม

365 นาย วุฒิชัย    คุมทรัพย วาปปทุม

366 นาย วุฒิพงค    ปะมาถา วาปปทุม
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367 นางสาว ศจี    เชิดสันเทียะ วาปปทุม

368 นางสาว ศรสวรรค    บุญพา วาปปทุม

369 นางสาว ศรัญญา    ปะกินัง วาปปทุม

370 นางสาว ศรัญญา    อัปมะโท วาปปทุม

371 นาย ศรัณย    ปะโมโท วาปปทุม

372 นางสาว ศรุตา    หนันดี วาปปทุม

373 นางสาว ศลิษา    ประสีระตา วาปปทุม

374 นางสาว ศศิกานต    ขุลีรัง วาปปทุม

375 นางสาว ศศิกานต    มูลหนองแวง วาปปทุม

376 นางสาว ศศิญา    จันทิชัย วาปปทุม

377 นางสาว ศศิธร    ปทมาตร วาปปทุม

378 นางสาว ศศิธร    หนันดี วาปปทุม
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379 นางสาว ศศินา    คะชาแกว วาปปทุม

380 นางสาว ศศินา    จิตรเจริญ วาปปทุม

381 นางสาว ศศิมาพร    ชิลวงษ วาปปทุม

382 นางสาว ศิรดา    ประวัดศรี วาปปทุม

383 นาย ศิรวิทย    ปะวันโน วาปปทุม

384 นาย ศิรวิทย    โยธะมาตย วาปปทุม

385 นางสาว ศิริเขต    มะปะเม วาปปทุม

386 นาย ศิริโชค    เพียรกลา วาปปทุม

387 นางสาว ศิรินดา    พรมมานอก วาปปทุม

388 นางสาว ศิริบูรณ  กวีมูล รอยเอ็ดวิทยาลัย

389 นางสาว ศิริมา    ทาพิลา วาปปทุม

390 นางสาว ศิริลักษณ    ภวาระศรี วาปปทุม

391 นางสาว ศิริลักษณ    วรรณปะโพธิ์ วาปปทุม

392 นางสาว ศิริลักษณ    วิโรจนากร วาปปทุม

393 นางสาว ศิริวรรณ    พลสุวรรณ วาปปทุม

394 นาย ศิริวัฒน    ขอสูงเนิน วาปปทุม

395 นางสาว ศิโรรส    แคนสี วาปปทุม

396 นาย ศิวกร    อําพินธ วาปปทุม

397 นาย ศุภกร    แกวภา วาปปทุม

398 นาย ศุภกฤต    โพธิ์ไทรย วาปปทุม

399 นาย ศุภกิตติ์    ทาสีแกว วาปปทุม

400 นาย ศุภโชค    วรรณปโพธิ์ วาปปทุม

401 นาย ศุภณัฐ    บุญเข็ม วาปปทุม

402 นาย ศุภณัฐ    มานะดี วาปปทุม

403 นางสาว ศุภรินทร    บัวลอย วาปปทุม

404 นาย ศุภฤกษ    ปะกาเวสา วาปปทุม

405 นาย ศุภวิชญ  พัสดร รอยเอ็ดวิทยาลัย

406 นางสาว สโรชา    วันเลิศ วาปปทุม

407 นาย สหภูมิ    มูลสาร วาปปทุม

408 นาย สหัสนัยน    ใจดี วาปปทุม
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409 นางสาว สายชล    รักษาพล วาปปทุม

410 นางสาว สาลินี    เกตราช วาปปทุม

411 นาย สิทธิชัย    ชาวเกวียน วาปปทุม

412 นาย สิทธิชัย    ปดสายะ วาปปทุม

413 นาย สิทธิโชค    แนนชารี วาปปทุม

414 นาย สิทธิศักดิ์    ไชยกิจ วาปปทุม

415 นาย สิรวิชญ    ปานจําลอง วาปปทุม

416 นางสาว สิริกัญญา    ปาติสัตย วาปปทุม

417 นางสาว สิรินทรา    สืบเมืองซาย วาปปทุม

418 นางสาว สิริยากร    สัตนาโค วาปปทุม

419 นางสาว สิริรัตน    บุปะปา วาปปทุม

420 นางสาว สิริวิมล    สืบสุนทร วาปปทุม
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421 นางสาว สุกัญญา    หอมประสิทธิ์ วาปปทุม

422 นางสาว สุกุลยา    ติชะรา วาปปทุม

423 นางสาว สุจิตรา    คาภูเขียว วาปปทุม

424 นางสาว สุจิตรา    ปะจุดทะโก วาปปทุม

425 นางสาว สุจิตรา    พืชสิงห วาปปทุม

426 นาย สุจินดา    ปาปะเถ วาปปทุม

427 นางสาว สุจิรา    บุตรกาศ วาปปทุม

428 นางสาว สุฑาทิพย    พันธคลอง วาปปทุม

429 นางสาว สุดารัตน    ชินชาด วาปปทุม

430 นางสาว สุดารัตน    ปาปะสิม วาปปทุม

431 นางสาว สุทธิดา    ทองกําไร วาปปทุม

432 นางสาว สุทธิดา    ยอดสะเทิน วาปปทุม

433 นาย สุทธิพงศ    ไชยลังกา วาปปทุม

434 นางสาว สุนิศา    โพธิ์ดี วาปปทุม

435 นางสาว สุพรรณี    บุตะกะ วาปปทุม

436 นางสาว สุพรรษา    จรรยา วาปปทุม

437 นางสาว สุภัทรา    บัวบาน วาปปทุม

438 นางสาว สุภาพร    ชาววาป วาปปทุม

439 นางสาว สุภาพร    อุณาธิเนย วาปปทุม

440 นางสาว สุภาวรรณ    ดอนแผว วาปปทุม

441 นางสาว สุรัสวดี    เจริญถนอม วาปปทุม

442 นางสาว สุวลี    เมินเทียน วาปปทุม

443 นางสาว สุวิมล    ภูตาเลิศ วาปปทุม

444 นางสาว สุอังคนา    ธิศาเวช วาปปทุม

445 นางสาว เสาวลักษณ    โพธิ์ไพ วาปปทุม

446 นางสาว โสภิดา    ชินะรา วาปปทุม

447 นางสาว หนึ่งฤทัย    แกวอนันต วาปปทุม

448 นางสาว อชิรญา    วีระพันธุ วาปปทุม

449 นางสาว อติกาญจน    แสนวัง วาปปทุม

450 นางสาว อนัญญา    บุบผาวัน วาปปทุม
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451 นางสาว อนัญญา    โสภากุล วาปปทุม

452 นางสาว อนันทญา    อุดร วาปปทุม

453 นาย อนันทภพ    ชํานาญสิงห วาปปทุม

454 นาย อนันทวัฒน    ยางนอก วาปปทุม

455 นาย อนุกฤษณ    จันทรจาย วาปปทุม

456 นางสาว อนุชรา    มาแกว วาปปทุม

457 นาย อนุชิต   จันทแกว รอยเอ็ดวิทยาลัย

458 นาย อนุวัฒน    อรรถวรวินิจ วาปปทุม

459 นาย อนุศิษฐ    ดวงสําราญ วาปปทุม

460 นางสาว อภิญญา    จุมพล วาปปทุม

461 นางสาว อภิญญา    เพชรอาษา วาปปทุม

462 นาย อภิเดช    สุขากาศ วาปปทุม
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463 นางสาว อภิภาวดี    ไชยเกตุ วาปปทุม

464 นาย อภิรักษ    ศรีชะนะ วาปปทุม

465 นาย อภิลักษณ    ชินชาด วาปปทุม

466 นาย อภิสิทธิ์    แคนเภา วาปปทุม

467 นาย อภิสิทธิ์    ฉัตรศรี วาปปทุม

468 นาย อภิสิทธิ์    ลาวงษา วาปปทุม

469 นางสาว อรญา    ทับชม วาปปทุม

470 นางสาว อรณิช    ปะกินําหัง วาปปทุม

471 นางสาว อรทัย    ทอนเสาร วาปปทุม

472 นางสาว อรนภา    มาแกว วาปปทุม

473 นางสาว อรนิสา    แสงเดช วาปปทุม

474 นางสาว อรปรียา    โทอุดทา วาปปทุม

475 นางสาว อรปรียา    ผายกลาง วาปปทุม

476 นางสาว อรปรียา    มูลธิยะ วาปปทุม

477 นาย อรรถพล    หอมดี วาปปทุม

478 นางสาว อรอนงค    ชิณศรี วาปปทุม

479 นางสาว อรอุมา    แสนวัง วาปปทุม

480 นาย อริญชัย    ปาสานํา วาปปทุม

481 นาย อลงกรณ    สิงหฉลาด วาปปทุม

482 นางสาว อวัสดา    สังโสม วาปปทุม

483 นาย อัครพล    นันทชาด วาปปทุม

484 นางสาว อัจฉรา    จันโทสุทธิ์ วาปปทุม

485 นางสาว อัญชริการ    พัตรพักตร วาปปทุม

486 นางสาว อัญชลี    เพชรอาษา วาปปทุม

487 นางสาว อัญญาณี    ใจซื่อ วาปปทุม

488 นาย อัฒนมันต  เฉลิมแสน รอยเอ็ดวิทยาลัย

489 นางสาว อาทิญา    อันทะวงษ วาปปทุม

490 นางสาว อาทิตยา    คัดทะจันทร วาปปทุม

491 นางสาว อาทิตยา    ปนัดสาโก วาปปทุม

492 นางสาว อาทิติยา    ปะบัวบาน วาปปทุม
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493 นางสาว อาภาพร    สาวัตถี วาปปทุม

494 นางสาว อารยา    มะธิตะนัง วาปปทุม

495 นางสาว อารียา    ดงตะวัน วาปปทุม

496 นางสาว อารียา    บัวรัตน วาปปทุม

497 นางสาว อารียา    วรรณวงษา วาปปทุม

498 นางสาว อารียา    สุขเกษม วาปปทุม

499 นางสาว อุมา    พานิชย วาปปทุม

500 นาย เอกรินทร    คําชัย วาปปทุม

501 นาย เอกรินทร    ปะริเตนัง วาปปทุม

502 นางสาว ไอรัตนดา    โยธราช วาปปทุม

503

504
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