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1 นางสาว กชกร    พันธนอยนนท วาปปทุม

2 นางสาว กนกกร    ชาวสน วาปปทุม

3 นางสาว กนกกาญจน    ไปแดน วาปปทุม

4 นางสาว กรกนก    คําสุข วาปปทุม

5 นางสาว กรกนก    สองรส วาปปทุม

6 นาย กรทอง    ประพฤติดี วาปปทุม

7 นางสาว กรรณิกา    นานอก วาปปทุม

8 นาย กรวิวัฒน    บัวรัตน วาปปทุม

9 นาย กฤษฎากร    นินทราช วาปปทุม

10 นาย กฤษณัส    มาตรามูล วาปปทุม

11 นางสาว กฤษณา    สีโท วาปปทุม

12 นางสาว กัญญาพัชร    พลเยี่ยม วาปปทุม

13 นางสาว กัญญาภัทร  โปรงจิตร รอยเอ็ดวิทยาลัย

14 นางสาว กัญญารัตน    คําหวาย วาปปทุม

15 นางสาว กัญญารัตน    วงศวิศิษฐ วาปปทุม

16 นางสาว กัญญาวีร    มีวิธี วาปปทุม

17 นางสาว กัณญารัตน    สังออน วาปปทุม

18 นางสาว กาญจนา    กุมพันธทอง วาปปทุม

19 นางสาว กาญจนา    คะมาปะเต วาปปทุม

20 นางสาว กาญจนา    พัดพันเพชร วาปปทุม

21 นางสาว กานตทิตา    แกนคํา วาปปทุม

22 นาย กิตติศักดิ์    ไวยมงคุณ วาปปทุม

23 นางสาว กุลธิดา    จัตวี วาปปทุม

24 นางสาว กุลธิดา    มณีรัตน วาปปทุม

25 นางสาว เก็จมณี    แขงขัน วาปปทุม

26 นาย เกริกเกียรติ    วิเศษศรี วาปปทุม

27 นางสาว เกวลิน    จงอาจ วาปปทุม

28 นางสาว เกวลิน    ลิ้มวณิชชากร วาปปทุม

29 นาย เกียรติศักดิ์    อุนเจริญ วาปปทุม

30 นางสาว ขวัญจิรา    หันทยุง วาปปทุม
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31 นาย ขวัญณรงคพล    ศรีโยวงค วาปปทุม

32 นาย ขัตติยะ    ประภาวิชา วาปปทุม

33 นาย ขุนพล    โพธิ์พยัคฆ วาปปทุม

34 นาย คฑาวุธ    มูลเหล็ก วาปปทุม

35 นาย คณาธิป    แสงแสน วาปปทุม

36 นางสาว คณิศรา    บุปะเท วาปปทุม

37 นางสาว คัทลียา    สัตตะโส วาปปทุม

38 นางสาว คาวิตา    ซุคคาน วาปปทุม

39 นางสาว แคทรียา    ตาแกวนอย วาปปทุม

40 นาย จตุพล    วรรณศิลป วาปปทุม

41 นางสาว จรรยพร    บุตะกะ วาปปทุม

42 นางสาว จริญญา    วงษสหัสวรรษ วาปปทุม



ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ หมายเหตุ

43 นางสาว จันทรสุดา    บุญสิทธิ์ วาปปทุม

44 นางสาว จันทิมา    รามศรีดา วาปปทุม

45 นางสาว จารุมน    นามหาพิสม วาปปทุม

46 นาย จิตรกร    เพียพยัคฆ วาปปทุม

47 นางสาว จิตราภรณ    เสือกลิ่น วาปปทุม

48 นาย จิตริน    โคตรุฉิน วาปปทุม

49 นางสาว จิติยากรณ    สุทุม วาปปทุม

50 นางสาว จินตนา    ปะภาษา วาปปทุม

51 นางสาว จิรกัญญา    แกววรรณศิลป วาปปทุม

52 นาย จิรพัฒน    พิจุลย วาปปทุม

53 นาย จิรสิน    ติ๊บนวล วาปปทุม

54 นางสาว จิรัชยา    อรัญนารถ วาปปทุม

55 นาย จิรัฎฐ    ชูภู วาปปทุม

56 นาย จิรัฏฐ    บุญเรือ วาปปทุม

57 นางสาว จิรานาถ  พลยุง รอยเอ็ดวิทยาลัย

58 นาย จิราพงษ    เมืองเดช วาปปทุม

59 นาย จิรายุส    ดงสงคราม วาปปทุม

60 นางสาว จิรารัตน    คงสัตย วาปปทุม

61 นางสาว จุฑามาศ    บาริศรี วาปปทุม

62 นางสาว จุฑารัตน    ปะระทัง วาปปทุม

63 นางสาว เจนจิรา    แกวหาวงษ วาปปทุม

64 นางสาว เจนจิรา    พิมพนอย วาปปทุม

65 นางสาว เจษฎาภรณ    เจริญสุข วาปปทุม

66 นางสาว ใจฟา    สรอยสง วาปปทุม

67 นาย ชนะชัย    พิมสาร วาปปทุม

68 นางสาว ชนาภา    ปะกิระคะ วาปปทุม

69 นาย ชนาเมธ    บุตรวิชา วาปปทุม

70 นางสาว ชนิกา    ติดวงษา วาปปทุม

71 นางสาว ชยุดา    นันแกว วาปปทุม

72 นางสาว ชลดา    แกวคูนอก วาปปทุม
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73 นางสาว ชลดา    รจนาสม วาปปทุม

74 นาย ชลทิตย    หนูแกว วาปปทุม

75 นาย ชลทิศ    ปองขวาเลา วาปปทุม

76 นางสาว ชลธิชา    ปองแดง วาปปทุม

77 นางสาว ชลธิชา    แพรนาพันธุ วาปปทุม

78 นางสาว ชลธิชา    ยังจันทร วาปปทุม

79 นางสาว ชลธิชา    เหงางา วาปปทุม

80 นางสาว ชลลธิดา    ปนันโต วาปปทุม

81 นางสาว ชลิดา    ไชยเกตุ วาปปทุม

82 นางสาว ชลิดา    ปะละมัดทาโส วาปปทุม

83 นางสาว ชลิตา    มนตรี วาปปทุม

84 นางสาว ชวัลลักษณ    โยทาจันทร วาปปทุม
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85 นาย ชัสมา    สิทธิสาร วาปปทุม

86 นาย ชานนท    ปาสานะโก วาปปทุม

87 นางสาว โชติกา    บุพโชติ วาปปทุม

88 นางสาว ญาณิศา    มะปะเท วาปปทุม

89 นาย ฐิติกูร    สุมทอง วาปปทุม

90 นางสาว ฐิตินันท    ทุมทุมา วาปปทุม

91 นางสาว ฐิติมา    ศิลาลัย วาปปทุม

92 นาย ณภัทร    ภวภูตานนท วาปปทุม

93 นางสาว ณัฏฐธิดา    ปะนัดตะนัง วาปปทุม

94 นาย ณัฐกิตติ์    อาจอารี วาปปทุม

95 นางสาว ณัฐชญามล    ทอนโพธิ์แกว วาปปทุม

96 นาย ณัฐดนัย    ตันติกุลวัฒนกิจ วาปปทุม

97 นาย ณัฐดนัย    วิระกา วาปปทุม

98 นางสาว ณัฐธิดา    ดาวุธ วาปปทุม

99 นาย ณัฐนนท    ชัยธานี วาปปทุม

100 นาย ณัฐพงศ    ศรีวรขันธุ วาปปทุม

101 นาย ณัฐพงศ    สีกงพลี วาปปทุม

102 นาย ณัฐพล    ใจเที่ยง วาปปทุม

103 นาย ณัฐพล    นุตะไวย วาปปทุม

104 นาย ณัฐภูมิ    ปะโสทานัง วาปปทุม

105 นางสาว ณัฐรีญา    วันไชย วาปปทุม

106 นาย ณัฐวุฒิ    ปะกิลาพัง วาปปทุม

107 นางสาว ณัฐสุดา    ตระกูลรัมย วาปปทุม

108 นางสาว ณัฐสุดา    สายทองทวี วาปปทุม

109 นางสาว ณิชกานต    โพโสภา วาปปทุม

110 นางสาว ดลฤพร    คิดดีจริง วาปปทุม

111 นาย เดชชนา    วรรณี วาปปทุม

112 นาย ถิรวุฒิ    นวลงาม วาปปทุม

113 นาย ทศพล    กางมาเทศ วาปปทุม

114 นางสาว ทิชา    สงวนรัมย วาปปทุม
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115 นาย ทิชานนท    ปะมังคะสัง วาปปทุม

116 นางสาว ทิพยรัตน    แปนบาน วาปปทุม

117 นางสาว ทิพวรรณ    โนแกว วาปปทุม

118 นาย เทพสถิตย    ทับสีรักษ วาปปทุม

119 นางสาว ธณัฐชา    พุทธไทย วาปปทุม

120 นาย ธนชาติ    ทาหาญ วาปปทุม

121 นาย ธนบดี    พรมมาแข วาปปทุม

122 นาย ธนพรรธน    ดอมไธสงค วาปปทุม

123 นาย ธนพล    โมงเครือ วาปปทุม

124 นางสาว ธนภรณ    สุขเจริญกุล วาปปทุม

125 นาย ธนวัฒน    ธรรมโหร วาปปทุม

126 นาย ธนวัฒน    ปองไป วาปปทุม
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127 นาย ธนวัฒน  ขําสุทัศน รอยเอ็ดวิทยาลัย

128 นาย ธนันชัย    รัดออ วาปปทุม

129 นางสาว ธนัยพร    หาชื่น วาปปทุม

130 นาย ธนากร    ชารีเพ็ง วาปปทุม

131 นาย ธนากร    ทุไทสง วาปปทุม

132 นาย ธนานนท    ปธิรูโป วาปปทุม

133 นาย ธนาวิสุทธิ์    พลอาษา วาปปทุม

134 นางสาว ธมลวรรณ    สีหาบุญลี วาปปทุม

135 นางสาว ธัญญรัตน    ปาปะกี วาปปทุม

136 นางสาว ธารทิพย    สุปะมา วาปปทุม

137 นางสาว ธิดามาศ    พงศธร วาปปทุม

138 นางสาว ธิดารัตน    สิทธิสําราญ วาปปทุม

139 นางสาว ธิดาวรรณ    ไชยชนะ วาปปทุม

140 นาย ธิติวุฒิ    ทนษา วาปปทุม

141 นาย ธีรพงศ    เตชะจันทร วาปปทุม

142 นาย ธีรพงษ    พิลาโท วาปปทุม

143 นาย ธีรยุทธ    ศัทธาคลัง วาปปทุม

144 นาย ธีรศักดิ์    กํามะหาวงษ วาปปทุม

145 นาย ธีรศักดิ์    ยางนอก วาปปทุม

146 นางสาว นงลักษณ    กะการดี วาปปทุม

147 นาย นนทธเนศ    พีระ วาปปทุม

148 นาย นนทวัฒน    อันตระกูล วาปปทุม

149 นางสาว นพาพร    ภิรมยไกรภักดิ์ วาปปทุม

150 นางสาว นภัสสร    สัณฐิติบวร วาปปทุม

151 นาย นรากร    ปาติสัตย วาปปทุม

152 นางสาว นริชสรา    สีบุดสี วาปปทุม

153 นาย นรินทร    บุญทา วาปปทุม

154 นางสาว นริศรา    มาตแทน วาปปทุม

155 นางสาว นริศรา    อันทะริน วาปปทุม

156 นางสาว นริศรา    อาสาเสนา วาปปทุม
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157 นางสาว นฤมล    ผิวทอง วาปปทุม

158 นางสาว นลินี    บุดดีคง วาปปทุม

159 นาย นัฐวุฒิ    ศรีบุรินทร วาปปทุม

160 นางสาว นัฐสิมา    พลตรี วาปปทุม

161 นางสาว นันทปภาทิพย    ปะระทัง วาปปทุม

162 นาย นันทวัฒน    โพธิจักร วาปปทุม

163 นางสาว นันทิดา    บรรณศรี วาปปทุม

164 นางสาว น้ําทิพย    เปตานัง วาปปทุม

165 นางสาว นิดานุช    กะตุดทอง วาปปทุม

166 นางสาว นิภาวรรณ    ชาวบานใน วาปปทุม

167 นางสาว นิภาวัลย    คองสี วาปปทุม

168 นางสาว นิศารัตน    ลุนศรี วาปปทุม
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169 นาย บริภัทร    ไสยลักษณ วาปปทุม

170 นางสาว เบญจมาภรณ    วงษปน วาปปทุม

171 นางสาว เบญจมาศ    พูลชัย วาปปทุม

172 นาย ปกรณ    ปะติตังโข วาปปทุม

173 นางสาว ปฏิมากร    ประภาวิชา วาปปทุม

174 นางสาว ปณาลี    กึกกอง วาปปทุม

175 นางสาว ปณิดา    คําแสนกุล วาปปทุม

176 นางสาว ปณิดา    ปะภูชะกัง วาปปทุม

177 นาย ปนิธิ    มุกดา วาปปทุม

178 นาย ปภังกร    เชื้อนิตย วาปปทุม

179 นางสาว ปภาวรินท    สินตรา วาปปทุม

180 นางสาว ปภิชญา    เหมือดนอก วาปปทุม

181 นางสาว ประไพรพักต    สูหา วาปปทุม

182 นาย ประสพโชค    ปกกะสีลัง วาปปทุม

183 นาย ปริญญา    กันหาชัย วาปปทุม

184 นางสาว ปริญญาภรณ    ออนสวาท วาปปทุม

185 นาย ปรินทร    อันทะถา วาปปทุม

186 นาย ปวริศ    สกุลธรรม วาปปทุม

187 นาย ปวเรศ    สกุลธรรม วาปปทุม

188 นาย ปณณวิชญ    ติดวงษา วาปปทุม

189 นางสาว ปทมาวรรณ    ชมภูวิเศษ วาปปทุม

190 นางสาว ปทมาวรรณ    เสตสิทธิ์ วาปปทุม

191 นางสาว ปานตะวัน    ชัยยุทธ วาปปทุม

192 นางสาว ปนมณี    หมั่นบานตอน วาปปทุม

193 นางสาว ปยฉัตร    จันปสสา วาปปทุม

194 นาย ปยะ    โนราช วาปปทุม

195 นางสาว ปยะธิดา    ดงจารย วาปปทุม

196 นางสาว ปยะพร    ประทุมสังข วาปปทุม

197 นางสาว ปยาพัชร    หิตะยะโส วาปปทุม

198 นางสาว ผกามาศ    หงษหา วาปปทุม
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199 นาย พงศกร    กุณโฮง วาปปทุม

200 นาย พงษศิริ    ปะกิพอ วาปปทุม

201 นางสาว พรชิตา    ปะวะเสนัง วาปปทุม

202 นางสาว พรประสพ    ไชยกิจ วาปปทุม

203 นางสาว พรพิมล    นะโส วาปปทุม

204 นางสาว พรไพลิน    พรหลอ วาปปทุม

205 นางสาว พรรณวดี    มะลาศรี วาปปทุม

206 นางสาว พอฤทัย    ปาปะเถ วาปปทุม

207 นางสาว พักตรพิไล    สุปฏิ วาปปทุม

208 นางสาว พัชรมัย    สุวิสัย วาปปทุม

209 นางสาว พัชรา    แจมสงค วาปปทุม

210 นางสาว พัชราพรรณ    ไขศรี วาปปทุม
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211 นางสาว พัชราพรรณ    ปนะทาใน วาปปทุม

212 นางสาว พัชรียา    ปาปะไพ วาปปทุม

213 นางสาว พัณณิตา    ไชยรินทร วาปปทุม

214 นางสาว พัทริยา    ชํานาญกลาง วาปปทุม

215 นาย พันกร    ปทุมเพชร วาปปทุม

216 นาย พันธวัสส    ตอโชติ วาปปทุม

217 นาย พายุ    นนทะชัย วาปปทุม

218 นางสาว พิทยารัตน    ชาวพงษ วาปปทุม

219 นาย พิธาน    จันอากาศ วาปปทุม

220 นาย พิพัฒน    เตจา วาปปทุม

221 นางสาว พิมพกมล    มงคล วาปปทุม

222 นางสาว พิมพรัตน    หอมคําผัด วาปปทุม

223 นางสาว พิมพิชชา    สีหาบุดโต วาปปทุม

224 นางสาว พิไลพร    สรอยจิตร วาปปทุม

225 นางสาว พีรดา    ประเสริฐแกว วาปปทุม

226 นางสาว พีรดา    พิศงาม วาปปทุม

227 นาย พีรวิชญ    คําพันธ วาปปทุม

228 นางสาว พุธิตา    บัวรัตน วาปปทุม

229 นางสาว เพ็ญนภา    ไปใกล วาปปทุม

230 นางสาว เพ็ญพิชชา    ธนูคํา วาปปทุม

231 นาย ไพโรจน    ปะเสระกัง วาปปทุม

232 นางสาว ภคนันท    สีสงนาง วาปปทุม

233 นางสาว ภควดี    สัตะโส วาปปทุม

234 นาย ภควัต    นาเจิมพลอย วาปปทุม

235 นางสาว ภัคจิรา    ธนูคํา วาปปทุม

236 นางสาว ภัคจิรา    บุญชอน วาปปทุม

237 นาย ภัทร    ปาปะเก วาปปทุม

238 นาย ภัทรภูมิ    ทอนเสาร วาปปทุม

239 นางสาว ภัทรวดี    ออนทุม วาปปทุม

240 นางสาว ภัทรวรินทร    ศรีวงคแกว วาปปทุม
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241 นาย ภัทรศักดิ์    วันละ วาปปทุม

242 นาย ภัทรศักดิ์    ศรีสุมัง วาปปทุม

243 นางสาว ภัทรา    พั่วคุณมี วาปปทุม

244 นางสาว ภัทราภรณ    หลักคําพันธ วาปปทุม

245 นาย ภาณุพงศ    วงษทอง วาปปทุม

246 นาย ภานุกร    แกวธานี วาปปทุม

247 นาย ภานุพงศ    มะลาศรี วาปปทุม

248 นางสาว ภาวินี    ประสมสี วาปปทุม

249 นาย ภีรดล    มุริจันทร วาปปทุม

250 นาย ภูบดินทร    พวงศรี วาปปทุม

251 นาย ภูพิชญ    คําจันดี วาปปทุม

252 นางสาว ภูริชญา    จงเกษกรณ วาปปทุม
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253 นาย ภูวดล    ปาปะเพ วาปปทุม

254 นาย มกุฎพิชญ    ธารายศ วาปปทุม

255 นางสาว มาริษา    ใหมทอง วาปปทุม

256 นางสาว มุฑิตา    เสริมแสง วาปปทุม

257 นาย เมธาสิทธิ์    สุโพธิ์ วาปปทุม

258 นางสาว เมศิญา    ลาตะวงษ วาปปทุม

259 นาย ยศพนธ    สุนทรพสิษฐ วาปปทุม

260 นาย รชต    หิตายะโส วาปปทุม

261 นาย รฐนนท    เพียลาภ วาปปทุม

262 นาย รณภพ    ชารีอัน วาปปทุม

263 นางสาว รดาวรรณ    แสนคํา วาปปทุม

264 นางสาว รสิตา    โสภาไฮ วาปปทุม

265 นางสาว รัชนีกร    โทนหงษา วาปปทุม

266 นาย รัฐธีร    ศิรประจักษชัย วาปปทุม

267 นาย รัฐนาท    ปะติเพนัง วาปปทุม

268 นาย รัฐภูมิ    ทิพศรีราช วาปปทุม

269 นางสาว รัตนา    ฤทธาโย วาปปทุม

270 นางสาว รัตนาวลี    ปลายขอก วาปปทุม

271 นางสาว รามาวดี    มวงพาที วาปปทุม

272 นางสาว รินรดา    เหลา วาปปทุม

273 นางสาว ฤทัยรัตน    พลภูเมือง วาปปทุม

274 นางสาว ฤทัยรัตน    สืบเสระ วาปปทุม

275 นางสาว ลักขณา    พิมพพันธ วาปปทุม

276 นาย ลัญจกร    กระจายศรี วาปปทุม

277 นาย วงศธร    มัตตนามะ วาปปทุม

278 นาย วชิรวิทย    ปกโคทะกัง วาปปทุม

279 นาย วรพงษ    ประพาศพงษ วาปปทุม

280 นาย วรพจน    สีแวงเขตร วาปปทุม

281 นาย วรรณพงษ    ปาปะทา วาปปทุม

282 นางสาว วรรณวิสา    ใยเมือง วาปปทุม
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283 นางสาว วรรณิษา    เลิศสีดา วาปปทุม

284 นางสาว วรัญญา    สังฆมณี วาปปทุม

285 นาย วราเทพ    วังดง วาปปทุม

286 นางสาว วราภรณ    กัตโร วาปปทุม

287 นางสาว วราภรณ    ตีเงิน วาปปทุม

288 นางสาว วราภรณ    เพ็ชรเทา วาปปทุม

289 นางสาว วราภรณ    อําพินธ วาปปทุม

290 นางสาว วริศรา    แทนหลาบ วาปปทุม

291 นางสาว วริศรา    ยอดสะเทิน วาปปทุม

292 นาย วัชรพงษ    ชัยภูธร วาปปทุม

293 นาย วัชรากร    ประทุมสังข วาปปทุม

294 นาย วัชรินทร    มั่งมี วาปปทุม
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295 นางสาว วัชรี    ขุนพินี วาปปทุม

296 นางสาว วันทนา    คําสะไมล วาปปทุม

297 นางสาว วันวิสา    สุวรรณกาจน วาปปทุม

298 นาย วาคิม    นามมงคล วาปปทุม

299 นางสาว วาเลนไทน    ดาวุธ วาปปทุม

300 นางสาว วาสิตา    คํานนท วาปปทุม

301 นางสาว วิจิตราภรณ    ปสสาวัน วาปปทุม

302 นางสาว วิธินี    จอมศรีกระยอม วาปปทุม

303 นางสาว วินิชา    วงศเพชร วาปปทุม

304 นางสาว วินิดา    สุทธิสา วาปปทุม

305 นางสาว วิภาวดี    ปตตายะโส วาปปทุม

306 นางสาว วิริยาพร    สุดบอนิจ วาปปทุม

307 นาย วิศวกร    กิจเพชรไพศาล วาปปทุม

308 นางสาว วิศินี    ปะสีระเตสัง วาปปทุม

309 นาย วิเศษ    พรมเกตุ วาปปทุม

310 นางสาว วิสัชนา    ปาสาใน วาปปทุม

311 นางสาว วีรดา    ชัยภูมิ วาปปทุม

312 นาย วีรวุฒิ    ศัตรู วาปปทุม

313 นาย วุฒิชัย    เปรมสิงห วาปปทุม

314 นาย วุฒินันท    จันทิชัย วาปปทุม

315 นางสาว ศรชนก    สงาศรี วาปปทุม

316 นางสาว ศรัณยา    คงสัตย วาปปทุม

317 นางสาว ศริญา    มาฤทธิ์ วาปปทุม

318 นางสาว ศริยา    เราปอมวาป วาปปทุม

319 นางสาว ศรุตา    วงสีเขา วาปปทุม

320 นางสาว ศศิชา    สุวรรณภิญญา วาปปทุม

321 นางสาว ศศิธร    สอนนอก วาปปทุม

322 นางสาว ศศิธร    ไหยะโก วาปปทุม

323 นาย ศักดิ์ชัย    นามเหลา วาปปทุม

324 นาย ศักยสรณ    เรืองรัมย วาปปทุม
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325 นางสาว ศิรดา    ประทุมแสง วาปปทุม

326 นางสาว ศิรินยา    ชางทํา วาปปทุม

327 นางสาว ศิริปทุมพร    บุตตะลุน วาปปทุม

328 นางสาว ศิริลักษณ    ปุริศรี วาปปทุม

329 นางสาว ศิริวรรณ    ประธาน วาปปทุม

330 นางสาว ศิริวิลาศลักษณ    โมวงษ วาปปทุม

331 นาย ศิวกร    ปะกิลาพัง วาปปทุม

332 นาย ศุภกร    ขอดี วาปปทุม

333 นาย ศุภกร    ครองสี วาปปทุม

334 นางสาว ศุภธิดา    กุมชาด วาปปทุม

335 นางสาว ศุภรัตน    คําหารพล วาปปทุม

336 นาย ศุภรัตน    นอยใย วาปปทุม
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337 นาย ศุภฤกษ    คํามณี วาปปทุม

338 นาย ศุภวัฒน    กองเพ็ง วาปปทุม

339 นางสาว ศุภาลักษณ    ปวงประชัน วาปปทุม

340 นาย เศรษฐโชค    มะกา วาปปทุม

341 นาย เศรษฐพงษ    สุริยะ วาปปทุม

342 นางสาว โศรยา    บาริศรี วาปปทุม

343 นางสาว โศรยา    ปะกิโถ วาปปทุม

344 นางสาว สรณสิริ    อนุพันธ วาปปทุม

345 นางสาว สโรชา    กระทุมขันธ วาปปทุม

346 นาย สวัสดี    พูลพิพัฒน วาปปทุม

347 นาย สหรัฐ    ชินภักดี วาปปทุม

348 นาย สหัสวรรษ    บุพตา วาปปทุม

349 นางสาว สายชล    ปาสานะตี วาปปทุม

350 นาย สิทธิชัย    โพธิจักร วาปปทุม

351 นาย สิปปกร    ศรีสวาง วาปปทุม

352 นาย สิรภพ    เทพจั้ง วาปปทุม

353 นางสาว สิราวรรณ    ศรีสุข วาปปทุม

354 นางสาว สิรินญา    ประมังคะตา วาปปทุม

355 นางสาว สิริยากร    ตันสุวรรณ วาปปทุม

356 นางสาว สิริยากรณ    นนตะศรี วาปปทุม

357 นาย สิริวัฒน    บุตรโชติ วาปปทุม

358 นางสาว สุกัญญา    คําสอนทา วาปปทุม

359 นางสาว สุกัญญา    คุมแวง วาปปทุม

360 นางสาว สุกัญญา    ศรีสุรักษ วาปปทุม

361 นางสาว สุจินตนาภรณ    ติดวงษา วาปปทุม

362 นางสาว สุณิสา    พาราช วาปปทุม

363 นางสาว สุดารัตน    ปทุมวัน วาปปทุม

364 นางสาว สุทธิดา    บุญตู วาปปทุม

365 นาย สุทธิพร    จันภักดิ์ วาปปทุม

366 นางสาว สุนิดชา    พุดบุรี วาปปทุม
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367 นางสาว สุพัตรา    จั้นบัวลุน วาปปทุม

368 นางสาว สุพิชฌาย    โวลา วาปปทุม

369 นางสาว สุภาพร    นนทะชัย วาปปทุม

370 นางสาว สุภาพร    มุลศรีสุข วาปปทุม

371 นางสาว สุภาวดี    พวงใต วาปปทุม

372 นาย สุรศักดิ์    ปาปะเถ วาปปทุม

373 นาย สุริยา    พลพิทักษ วาปปทุม

374 นางสาว สุวนันท    บัวบุญ วาปปทุม

375 นางสาว สุวนันท    สุขกร วาปปทุม

376 นางสาว สุวภัทร    เตียรณาธร วาปปทุม

377 นาย เสฏฐศักดิ์    ธรรมโส วาปปทุม

378 นางสาว เสาวณีย    เวโสวา วาปปทุม
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379 นางสาว หทัยรัตน    กวนฮางฮอง วาปปทุม

380 นางสาว อณิฌา    ปะวันนา วาปปทุม

381 นาย อดิเทพ    คิดรอบ วาปปทุม

382 นาย อดิศร    พลศรีขาว วาปปทุม

383 นางสาว อทิตยา    บุญเฮา วาปปทุม

384 นางสาว อธิฐญา    มะกา วาปปทุม

385 นางสาว อธิติยา    ปจจังคะถานัง วาปปทุม

386 นางสาว อนันญา    คําภักดี วาปปทุม

387 นาย อนันต    พะวิชา วาปปทุม

388 นางสาว อนันตญา    ศรีโสภา วาปปทุม

389 นาย อนิรุทธิ์    จันทรแดง วาปปทุม

390 นาย อนุชา    สาสีดา วาปปทุม

391 นาย อนุวัฒน    ปะกิตานัง วาปปทุม

392 นาย อนุวัฒน    สุดตา วาปปทุม

393 นางสาว อภิญญา    บรรณะศรี วาปปทุม

394 นางสาว อภิญญา    ปาสาจัง วาปปทุม

395 นาย อภิวรรธน    นะโส วาปปทุม

396 นาย อภิสิทธิ์    พูนลน วาปปทุม

397 นางสาว อมรรัตน    สัจจวาณิชย วาปปทุม

398 นางสาว อมลวรรณ    ศรีสุข วาปปทุม

399 นางสาว อรณี    สีชะนะ วาปปทุม

400 นางสาว อรนุช    ปกสังขาเนย วาปปทุม

401 นางสาว อรปรียา    พรพา วาปปทุม

402 นาย อรรคเดช    พรมขาน วาปปทุม

403 นาย อรรถพร    ละมุล วาปปทุม

404 นางสาว อรวรรณ    ปดติลาพัง วาปปทุม

405 นางสาว อรศยา    ดวงมา วาปปทุม

406 นางสาว อรอนงค    แกวมะณี วาปปทุม

407 นางสาว อรอนงค    โทอะรัญ วาปปทุม

408 นางสาว อริศรา    ธุระทํา วาปปทุม
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409 นางสาว อริสรา    วรโชติ วาปปทุม

410 นางสาว อังสุดา    ชัยสมบัติ วาปปทุม

411 นางสาว อัจฉรา    บุญเลี้ยง วาปปทุม

412 นางสาว อัญมณี    ไชยปะปา วาปปทุม

413 นาย อัษฎาวุธ    ชื่นสมบัติ วาปปทุม

414 นางสาว อาทิตตยา    ประเสริฐสังข วาปปทุม

415 นาย อาทิตย    ทองปาน วาปปทุม

416 นางสาว อาทิตยา    โยธะมาตย วาปปทุม

417 นาย อาสา    บัวรัตน วาปปทุม

418 นาย อําพล    อุปมัย วาปปทุม

419 นางสาว อินทรทิรา    จันทวะฤทธิ์ วาปปทุม

420 นางสาว อินทิรา    กุมชาด วาปปทุม
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421 นางสาว อินทิราลักษณ    อังคะคํามูล วาปปทุม

422 นางสาว อุทุมพร    นะตะ วาปปทุม

423 นางสาว อุรารัตน    สกุลแพง วาปปทุม

424 นางสาว อุษณา    บัวใหญรักษา วาปปทุม

425 นางสาว เอกปวีย    แกวมาศ วาปปทุม

426 นาย เอกรัฐ    ปองขวาเลา วาปปทุม

427 นางสาว เอมภิกา    นามภักดี วาปปทุม

428 นางสาว เอื้อการต    มาลา วาปปทุม
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