
เลขท่ี เลประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล
1 34764 นาย ธนะพัฒน์ กิตติธราสัณห์
2 34775 นาย วัทธิกร ค ามุก
3 34797 นาย นายกฤษณ์จินต์ ศรีสารคาม
4 34799 นาย เกียรติยศ บุตะโชติ
5 34803 นาย ทรงภพ ปัตตานัง
6 34804 นาย ธนกฤต มูลทรา
7 34805 นาย ธนภัทร ภัทราบุญญากุล
8 34806 นาย ธนวิทย์ บานเย็น
9 34808 นาย ภูวเนศวร์ สาแก้ว
10 37290 นาย ธนโชค แสนสุภา
11 37291 นาย พัฒรพี ศรีวิเศษ
12 37292 นาย อานนท์ อันทะรินทร์
13 34782 นางสาว กิมิทา ช่างยา
14 34788 นางสาว ประสิทธิพร พรมแพน
15 34794 นางสาว อนัญพร หวังสุข
16 34810 นางสาว กมลชนก กองโส
17 34815 นางสาว ณัฐกานต์ ธรรมสา
18 34818 นางสาว นันทิดา ภิบาลจอมมี
19 34819 นางสาว ปุณยาพร ม่วงทา
20 34820 นางสาว พรชนก ชนะมาร
21 34821 นางสาว พรธีรา ไกรวรรณ
22 34822 นางสาว พอเพียง จ าปาทอง
23 34823 นางสาว พิยดา ฉัตรศรี 
24 34825 นางสาว ภัทรลดา อินทร์ชู
25 34826 นางสาว มนทิรา ศรีรัตนพันธ์
26 34829 นางสาว วรดา ประพาศพงษ์
27 34831 นางสาว สีห์สกุล ชุมสาย ณ อยุธยา
28 34832 นางสาว อนัญพร บุพตา
29 37293 นางสาว กชกร ปิดตานัง
30 37294 นางสาว พรรณธิภา รัชตะอดุลศิลป์
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เลขท่ี เลประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล
1 34765 นาย ธนัยชนก ศรีสมพงษ์
2 34772 นาย มฆวาร โคตรพัฒน์
3 34774 นาย วรัญญู ศิริมนตรี
4 34800 นาย ชนวัตร สิทธิสาร
5 34801 นาย ณัฎฐชัย ทองสุทธิ
6 34802 นาย ตรีเพชร อินทร์เพ็ชร์
7 34809 นาย สินธุชา ปราเมต
8 34879 นาย พิชญุตม์ แสนเสนา
9 34880 นาย มนัสนันท์ เจิมแสน
10 34924 นาย อชิรวิทย์ พลซา
11 35047 นาย เอกธนวิชญ์ ปะวะเสริม
12 34780 นางสาว กัลญาลักษณ์ เก้ียมแสนเมือง
13 34781 นางสาว กัลญาภรณ์ เก้ียมแสนเมือง
14 34787 นางสาว ประกายปรียา จันทรัตน์
15 34789 นางสาว ปาริฉัตร บุญยัสสะ
16 34791 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นิลดวง
17 34811 นางสาว กัญญาวีร์ ปัตตังโข 
18 34813 นางสาว เจียระไน ปะวะเสนัง
19 34814 นางสาว ชัญญากร แก้วจันดา
20 34827 นางสาว รวิสรา ตะภา
21 34843 นางสาว กิตติยาภรณ์ พวงเวียง
22 34844 นางสาว กุลธิดา ศรีหาชาด
23 34847 นางสาว ชญาดา บุณยกรกิตติ
24 34855 นางสาว เบญญาภา รามสีดา
25 34856 นางสาว พลอยขวัญ  อุ่นพิกุล
26 34857 นางสาว พิชชญาภา ปะสังขีนี
27 34858 นางสาว พิชญา วัฒนวริทธ์ิธร
28 34860 นางสาว ภัทรธิดา โทนะหงษา
29 34861 นางสาว เมทาวี ปักษี
30 34863 นางสาว วรัชยา ชัยอินทร์
31 34889 นางสาว เกศราวรินทร์ มัชปะโม
32 34968 นางสาว ธัชพรรณ จันทศร
33 34980 นางสาว ศิรดา หาคลัง
34 35098 นางสาว ปภาวรินท์ ชาวประสา
35 37295 นางสาว ฐาปนี บุราณรักษ์
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34768 นาย พัฒนพงษ์ หนูแก้ว
2 34769 นาย พีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์
3 34777 นาย ศุทธวีร์ ยืนสุข
4 34835 นาย จิรายุ เทียบมัง
5 34838 นาย ณัยณพ กุลนิตย์
6 34839 นาย ธนพนธ์ หลาบสีดา
7 34883 นาย วุฒิชัย พาโคกทม
8 34885 นาย เศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธ์ิ
9 34915 นาย ชินกร โคกอรัญ
10 34960 นาย วัชรกิต ไชยฤทธ์ิ
11 36722 นาย อิสระ แป้นไทย
12 37296 นาย คณิศร เมาะระศรี
13 34783 นางสาว ชฎาพร นนทะน า
14 34786 นางสาว นิภา ไปใหน
15 34796 นางสาว อินทิรา ชมภูหลง
16 34812 นางสาว กัลยกร ปัญจะรถสา
17 34830 นางสาว วิรัญญา หนูแก้ว
18 34845 นางสาว ขวัญข้าว อุ่นพิกุล
19 34850 นางสาว ณัฐนิชา ประภาศรี
20 34851 นางสาว ธนาภา มาตตรา
21 34864 นางสาว ศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์
22 34865 นางสาว สุพิชญา วิเชียรรมย์
23 34871 นางสาว อรศิริ ศรีโฮง
24 34872 นางสาว อริสรา สัณฐิติบวร
25 34888 นางสาว กัลยรัตน์ อุปมัย
26 34890 นางสาว คติยา สีกรม
27 34892 นางสาว จีรนันท์ อ้ิมพัฒน์
28 34897 นางสาว ณิชารีย์ แสงพิมพ์
29 34901 นางสาว พงศ์ภรณ์ เเคนสิงห์
30 34906 นางสาว ศศิรา กรโสภา
31 34909 นางสาว ศิริพร ปักเหนือ
32 34926 นางสาว กชกร ศรีสุราช
33 34943 นางสาว พิชญาภรณ์ กัณโสภา
34 34947 นางสาว ภัทรวดี พิสุวรรณ
35 34965 นางสาว ชยิสรา ปุนบุดดา
36 35022 นางสาว นิลยา ศรีวรรณะ
37 35108 นางสาว สกุลตลา ปาปะไมล์
38 36048 นางสาว อริศรา ปาปะขา
39 37297 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จุลหงษ์
40 37298 นางสาว ฐิติชญา ลุนเเดง

ช่ือ-สกุล
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34761 นาย กันย์ภวิษย์ เรืองสมบัติ
2 34763 นาย ชนาธิป ทุมจีน
3 34876 นาย ธนภัทร เกตุศิริ
4 34878 นาย ปิติชนก จูมเกตุ
5 34881 นาย กันต์ ธีร์  ปะทัง 
6 34884 นาย ศุภากร ประทุมสัน
7 34954 นาย เทพรักษา บริรัตน์
8 34993 นาย กฤตพณ โกยรัมย์
9 34996 นาย ชยากร ปุญยะสาร
10 35000 นาย ทยากร วิเชาว์
11 35037 นาย ชัยนรากรณ์ นิราราศน์
12 35041 นาย ปฏิพน เภตรา
13 35116 นาย กษมา ป่ินหอม
14 35153 นาย กฤษณพล บุตรโชติ
15 37299 นาย ชุติพนธ์ ตอบไธสงค์
16 34846 นางสาว จิรัชญา จะโลนา
17 34849 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทศิลป์
18 34853 นางสาว ธีราพร ดงไมตรี
19 34854 นางสาว นันทกานต์ นิสสัย
20 34862 นางสาว รังสิยา ประเก
21 34867 นางสาว อภิชญา พันหนองแสง
22 34895 นางสาว ญาณิศา เพชรอาษา
23 34896 นางสาว ณัฐวรา สูงเนิน
24 34898 นางสาว ธีราพร ขุนวารินทร์
25 34903 นางสาว พิมพ์มนัส อิงอาจ
26 34911 นางสาว ศุภลักษณ์ สายชารี
27 34927 นางสาว กนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธ์ุ
28 34932 นางสาว ชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ
29 34948 นางสาว เมยาวดี มะพันธ์
30 34975 นางสาว มาลิษา จรศรชัย
31 35017 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองปาน
32 35030 นางสาว อภิญญา วงษ์อภัย
33 35067 นางสาว สุชาวดี ศิริเล้ียง
34 35092 นางสาว ณัฐฐาพร ก ามหาวงษ์
35 35112 นางสาว อริสา จันทพรม
36 35141 นางสาว พรชิตา จูมเกตุ
37 37300 นางสาว ขนิษฐา ชูขุนทด
38 37301 นางสาว ทิพวรรณ สมประสงค์
39 37302 นางสาว นพรัตน์  เอ้ียววิเชียร
40 37303 นางสาว ศิรามน ใจวรรณะ
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34807 นาย พงษ์นรินทร์  จร บุรมณ์
2 34841 นาย สหรัฐ ภูศรี
3 34877 นาย น่านฟ้า ปาปะโม
4 34882 นาย วธัญญุตาพงษ์ ค าเสนาะ
5 34914 นาย กวีวัฒน์ ยุสิ
6 34916 นาย ชิษณุพงศ์ ภาระโข
7 34921 นาย พีระภัทร ค าสิงห์สัย
8 34922 นาย ศิวกร ประวัดศรี
9 34923 นาย สุวิจักขณ์ นะราช
10 34925 นาย อัครนิจ วังสอง
11 35012 นาย อินทัช โพธ์ิจันทร์
12 35044 นาย ภัทรพล ประมูลจักโก
13 35078 นาย ปัณณวิชญ์ ปาปะเถ
14 35197 นาย โชคชัย โนนอาษา
15 37304 นาย ธนดล ปะเกาทัน
16 37305 นาย ธนวัฒน์ บัวสอน
17 37306 นาย นพัตธร มะปะทา
18 37307 นาย วรภพ เอ่ียมสอาด
19 37308 นาย อาทิตย์ สุดโท
20 34793 นางสาว วิมลณัฐ ปิดสายะ
21 34859 นางสาว พิมพิรา โยวะ
22 34866 นางสาว อทิตยา อุปกัง
23 34868 นางสาว อภิชณันท์  จ าปาโอ้ก 
24 34869 นางสาว อภิญญา ยศสา
25 34893 นางสาว ชลดา บุญสวาย
26 34899 นางสาว ปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์
27 34941 นางสาว ปริญญา ชินชนะ
28 34949 นางสาว รุ่งนภา สืบสิงห์
29 35014 นางสาว คริษฐา เหล็กกล้า
30 35097 นางสาว ปนัดดา เมืองศรี
31 35184 นางสาว พัชราภรณ์ สัทธานนท์
32 35229 นางสาว ยุพารัตน์ เทียกนา
33 37309 นางสาว กัญสราญ์ วงศ์ภาค า
34 37310 นางสาว จิติมาพร เศษมาก
35 37311 นางสาว ธัญญรัตน์ จ าวัน
36 37312 นางสาว ธัญวา มวลมนตรี
37 37313 นางสาว ธีริศรา ลาดบัวขาว
38 37314 นางสาว พิมพ์ลภัส พิมขวัญ
39 37315 นางสาว ภัทราวดี บุญเจริญ
40 37316 นางสาว วราภรณ์ บัวรัตน์
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34920 นาย ปรวีร์ ปะติเท
2 34953 นาย ณัฐมงคล ศรีบุญเรือง
3 34955 นาย ธนกร ย่ิงดัง
4 34959 นาย ภูริดล โนศรี
5 34994 นาย กวินท์ ปักกุนนัน
6 35043 นาย พลกฤต ชาวกะตา
7 35086 นาย อัจฉริยะ ชัยยุ ทธ
8 35120 นาย ธนะฉัตร ใจภักดี
9 35243 นาย ศรายุทธ์ ปะจะนัง
10 35248 นาย อนาวิล อุดร
11 37317 นาย นนทกร เทเวลา
12 37318 นาย พุฒิพงษ์ บุญละคร
13 34785 นางสาว ณัฐชา ชัยทา
14 34792 นางสาว วันวิสา สีพิซิ
15 34842 นางสาว กัญญารัตน์ ชามาตร์
16 34891 นางสาว จิราวรรณ ประบุญเรือง
17 34894 นางสาว ชวิศา แก้วสังข์
18 34929 นางสาว จิรายุ ก าหัวเรือ
19 34931 นางสาว ชณากาญท์ หม่ันนอก
20 34933 นางสาว ณัฐกานต์ วันทายุทธ
21 34964 นางสาว กชกร ปัญจะเเก้ว
22 34972 นางสาว บุณยาพร ปัตตายะสา
23 34977 นางสาว รัตนาวลี ปะเสระกัง
24 34979 นางสาว ศศิวิมล พัฒอ าพันธ์
25 34983 นางสาว ศุภัทรตรา สุดเนตร
26 34984 นางสาว สุกานดา ภาคฐิน
27 34991 นางสาว อารยา ไปมา
28 35018 นางสาว ธันย์ชนก ชาวเกวียน
29 35027 นางสาว วรัฏฐา จันทร์พินิจ
30 35051 นางสาว จีรณา อินวงศ์
31 35053 นางสาว ชญาดา ปาสาจัง
32 35087 นางสาว กฤษณา ประจักกัตตา
33 35183 นางสาว พรพรรณ จันทอง
34 35226 นางสาว พรธีรา พิณรัตน์
35 37319 นางสาว ชลรดา เกรียงโลกา
36 37320 นางสาว นารีรัตน์ อินอุ่นโชติ
37 37321 นางสาว วันนิษา ปักสังคะเนย์
38 37322 นางสาว ศุภาพิชญ์ หมายสุข
39 37323 นางสาว อริสา ไชยนา
40 37324 นางสาว อาริยา รัดหนองขี

บัญชีรำยช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6
ช่ือ-สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34770 นาย ภัทรพล ผาใต้
2 34962 นาย อธิโชค ค าโสภา
3 35126 นาย พลวัต จันทแสง
4 35131 นาย วันชัย พันธ์มุง
5 35132 นาย สิรภัทร ปัญญาสิทธ์ิ
6 35208 นาย ฤชากรณ์ เพียรแก้ว
7 36058 นาย โรจน์ศักด์ิ กิลี
8 37325 นาย กฤษฎา จากศาล
9 37326 นาย จักรภัทร ป้ันทองสุข
10 37327 นาย พงษ์ศธร จุปะมะตัง
11 34904 นางสาว ภัทรวดี เตโพธ์ิ
12 34905 นางสาว วัชราภา ไชยสถาน
13 34907 นางสาว ศิริกุลนัดดา คุรินทร์
14 34908 นางสาว ศิริพร เช่ือนิจ
15 34930 นางสาว จุฑาพร ลายพรหม
16 34939 นางสาว บุญญาพร สุวรรณธาดา
17 34966 นางสาว ฐารียา เขตค าขวา
18 34974 นางสาว ปิยธิดา แกล้วกล้า
19 34981 นางสาว ศุจีภรณ์ พิมพา
20 34982 นางสาว ศุภวดี เจริญถนอม
21 34988 นางสาว อนัญญา โยธมาตร
22 35050 นางสาว จิดาภา อนามนต์
23 35057 นางสาว ปวริศา ปักเคระเต
24 35062 นางสาว รัชนีกร นามสมบูรณ์
25 35176 นางสาว จิรภิญญา ชาฤทธ์ิ
26 35230 นางสาว สุภัคิรันดร์ แข็งแรง
27 35231 นางสาว อภิญญา ศรีสังข์
28 36045 นางสาว นฤมล แสงสุริโย
29 36724 นางสาว พิมพ์วิสา บุญทา
30 37328 นางสาว จริยาภรณ์ ภูมิกอง
31 37329 นางสาว จันจิรา สุขเกษม
32 37330 นางสาว ชลธิชา กิจการ
33 37331 นางสาว ชลธิชา ปัดไชยโย
34 37332 นางสาว โชติมณี แก่นพรม
35 37333 นางสาว นันทนัช พรหมบางญวน
36 37334 นางสาว ปิยะพร เงินเต็ม
37 37335 นางสาว มนตรา สัตโส
38 37336 นางสาว ลัดธวรรณ ครุธวัช
39 37337 นางสาว ศิรประภา ศรีสมบูรณ์
40 37338 นางสาว เสาวณีย์ เลิศล าหวาน
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34833 นาย กิตติวัฒน์ ปะตังทะโล
2 34873 นาย กฤษกร การะน้อย
3 34914 นาย พชร ปิดสาโย
4 34917 นาย ทักษ์ดนัย น้อยมี
5 34956 นาย ธนวัฒน์ สุพะก า
6 35035 นาย จงวิจิฐ ศรีชุม
7 35156 นาย เกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล
8 35159 นาย ณัฐพล แสนวังศรี
9 35204 นาย นัทธพงศ์ สีทอง
10 35238 นาย พิชิตชัย ครองสี
11 36049 นาย ไชยวัฒน์ น้อยตาเเสง
12 37339 นาย จิรัชย์ อะมะมูล
13 37340 นาย ชิติพัทธ์ ประทุมรุ่ง
14 37341 นาย ปวริศ โมหา
15 34795 นางสาว อรดา เน่ืองโพธ์ิ
16 34937 นางสาว นันทิกานต์ สุทธิสาคร
17 34967 นางสาว ณัฐวดี สมบัวคู
18 34978 นางสาว วรวรรณ ทองทวี
19 35049 นางสาว จรรยพร เเสนสะท้าน
20 35054 นางสาว ชมพูนุช โนศรี
21 35055 นางสาว ดอกเหมย ละดาวัลย์
22 35065 นางสาว ศรสวรรค์ จันทิชัย
23 35068 นางสาว สุพรรณณิกา น่ิมค า
24 35088 นางสาว กาญจนา ปักกะมานัง
25 35094 นางสาว ธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์
26 35140 นางสาว ไปรยา สามไชย
27 35149 นางสาว สวภาว์ อาระหัง
28 35177 นางสาว ชนาภรณ์ มะโน
29 35188 นางสาว วรัญญา ปะติตัง
30 35216 นางสาว ชนันภรณ์ มะโน
31 35224 นางสาว ปนัดดา วงษ์ค าสุข
32 35232 นางสาว อังคณา หิตธิเดช
33 35252 นางสาว จิระภิญญา ชาวสน
34 35262 นางสาว พรไพลิน เฉวียงหงส์
35 37342 นางสาว ฐิตินันต์ กุลนาค
36 37343 นางสาว ณิศวรา พรดี
37 37344 นางสาว ดวงพร ไอยะลา
38 37345 นางสาว ธัชพรรณ หงษ์ประสิทธ์ิ
39 37346 นางสาว มุทิตา ปาสานะตา
40 37347 นางสาว วรนุช เหง่าหนองทุ่ม
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 35002 นาย ธนวิทย์ สุนนนาม
2 35076 นาย เทิดไท สิงห์สุวรรณ
3 35205 นาย ภูชิต ปัญญาสิทธ์ิ
4 35285 นาย ปฐถวี อินธิแสว
5 35291 นาย ภักดี กัญมาสา
6 35299 นาย สมประสงค์ ปองไป
7 35306 นาย เฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง
8 36723 นาย โชคชัย มัดถาปะโท
9 37348 นาย กฤษดา ภูมิประเสริฐ
10 37349 นาย ชนพัฒน์ กีฬา
11 37350 นาย ปรัชญา ปาปะข า
12 37351 นาย พิทักษ์บวร มังฆัง
13 37352 นาย รัฐภูมิ ลือโสภา
14 37353 นาย วัฒนา พัฒอ าพันธ์
15 34942 นางสาว ป่ินสุดา สิงห์ฉลาด
16 34950 นางสาว วิยะดา ศัตรู
17 35013 นางสาว กัญญารัตน์ เอกโชติ
18 35028 นางสาว ศศิภา ปาปะโก
19 35059 นางสาว ภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธ์ิ
20 35090 นางสาว ฉัตรธิญา จันบัติ
21 35099 นางสาว ปัณฑิตา ปะระทัง
22 35136 นางสาว จิรปภาพร ละทัยนิล
23 35148 นางสาว จิรปรียา ปักกาโล
24 35178 นางสาว ชลดา ชาติวิเศษ
25 35179 นางสาว ทัศนีย์ ติลาโพธ์ิ
26 35187 นางสาว รุจิรา พลขุนทด
27 35190 นางสาว ศิรินญา ปักกาเวสา
28 35211 นางสาว กวินทรา เอกรักษา
29 35308 นางสาว บวรรัตน์ บุญเล้ียง
30 37354 นางสาว กิตติยา ฮาดภักดี
31 37355 นางสาว ชนิกานต์ แสงโทโพ
32 37356 นางสาว ธนภรณ์ ดงตะใน
33 37357 นางสาว ปภัสสร ประเมศรี
34 37358 นางสาว ปัณฑิกา พฤทธ์ิธนังกุล
35 37359 นางสาว พรพรรณ ไปใกล้
36 37360 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่ซ้ิม
37 37361 นางสาว เมธิการ สุนะเสน
38 37362 นางสาว รัตนวดี ชาววาปี
39 37363 นางสาว วันวิสาข์ ห้อยไธสง
40 37364 นางสาว สิริยากร ม่วงศรี
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34836 นาย ชลภังกร บัวบังใบ
2 34918 นาย ธนกฤต ชัยล้ินฟ้า
3 35006 นาย ภูริภัทร์ สิมชาด
4 35075 นาย ณัฐวุฒิ นุพัด
5 35122 นาย นนทกร อ้วนเลิง
6 35164 นาย ธรรพ์ณธร บุรีรัตน์
7 35167 นาย ปกรณ์ พิมพล
8 35193 นาย กฤษดา ปัจจัยโคถา
9 35202 นาย ธนวัฒน์ บัวรัตน์
10 35210 นาย สันติภาพ พลค ามาก
11 37365 นาย พิพัฒน์ กัณหา
12 34910 นางสาว ศิริมา สุดสม
13 34928 นางสาว จารุวรรณ ลีนาค
14 34936 นางสาว ธัญชนก ศรีสมศักด์ิ
15 34938 นางสาว นัยน์ภัค ทิพย์รม
16 34940 นางสาว ปนัดดา ปะมังคะสัง
17 34992 นางสาว อุไรวรรณ จันสุราช
18 35020 นางสาว นิชาภา สมสะกีสิทธ์ิ
19 35021 นางสาว นิรมล ประทุมตะ
20 35023 นางสาว ปัณฑารีย์ เทพภักดี
21 35029 นางสาว ศุภลักษณ์ ท้ิงโคตร
22 35052 นางสาว จุฑารัตน์ ค าม่ัน
23 35056 นางสาว ธัญลักษณ์ ปักเขมายัง
24 35069 นางสาว อฐิติยา โยอาศรี
25 35089 นางสาว จิราพัชร ทัดไทย
26 35100 นางสาว พรชนก วรหม่ืน
27 35105 นางสาว ศศิวิมล ปิตตะกะ
28 35110 นางสาว อธิชา เละละ
29 35146 นางสาว วรัชยา สาวัตถี
30 35152 นางสาว อาทิติยา ไชยะ
31 35182 นางสาว ปาลิตา นิมาลา
32 35191 นางสาว ศิริยาภรณ์ โบราณมูล
33 36047 นางสาว จารวี หริค าภา
34 37366 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณค า
35 37367 นางสาว ชนาภา ภูแม่นเขียน
36 37368 นางสาว ชลิตา บุญลือ
37 37369 นางสาว ธิดาภรณ์ ประชุมพิมาย
38 37370 นางสาว นันท์นภัส ปาสาใน
39 37371 นางสาว ปนัดดา วงค์แทน
40 37372 นางสาว สิริวิมล ปริเวสูง
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 35033 นาย กฤตณัฐ ประนัดเต
2 35073 นาย ชนพัฒน์ บุบผากอง
3 35084 นาย วิทวัส เก้ียวไธสง
4 35133 นาย อภิสิทธ์ิ ณะธิไทย
5 35165 นาย ธีรเดช แสนสุข
6 35169 นาย รัฐพล ด ารงค์ชาติ
7 35171 นาย วีรภัทร ประสีระตา
8 35173 นาย สุรพงศ์ ขาวพา
9 35240 นาย รพีภัทร สุปะเทา
10 35245 นาย สุรนาท คงสัตย์
11 37373 นาย ไกรราช ปาปะข า
12 37374 นาย ชินวัตร จินดารักษ์
13 37375 นาย ณัฐพล ปาสาใน
14 37376 นาย ธนกร ปาปะกาย
15 34952 นางสาว ศิรินเนตร ตรีวิเศษ
16 34969 นางสาว ธัญชนก ดวงหงษ์
17 34985 นางสาว สุธาธินี สมศักด์ิ
18 34986 นางสาว สุธามัย ศรีโฮง
19 35016 นางสาว ชลิตา เคล่ือนไธสง
20 35032 นางสาว อินทิรา ปินะสา
21 35048 นางสาว กัลยกร รถทอง
22 35135 นางสาว เกสรา คุณหงษ์
23 35137 นางสาว จิราภา วงษา
24 35139 นางสาว นิรชร วันจงค า
25 35144 นางสาว ภัทรภร สุวรรณะ
26 35147 นางสาว ศิริรัตน์ เปการี
27 35181 นางสาว ปวีณ์ธิดา มาลาหอม
28 35212 นางสาว กิตติกานต์ ชัยธานี
29 35228 นางสาว ภัทรสุดา ปุระเวทายัง
30 35253 นางสาว จุฑามาศ สอ้ิงทอง
31 35266 นางสาว วิราพร ศรีโสภา
32 35267 นางสาว ศิรดา วงศ์โพธิสาร
33 35307 นางสาว ณิชากร เสนสกุล
34 37377 นางสาว เกตน์นิภา ลาอ่อน
35 37378 นางสาว จันทิมา วงษ์พรม
36 37379 นางสาว ณัฐนพิน มะลาศรี
37 37380 นางสาว นฤมล ทรงประโคน
38 37381 นางสาว นุชจิรา พันเสนา
39 37382 นางสาว พิมพ์ลภัส โทอะรัญ
40 37383 นางสาว ภคิน ดวนขัน
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34773 นาย วชิรวิทย์ อัปมะระกัง
2 34958 นาย นรเศรษฐ์ นามมงคล 
3 35005 นาย พีรพงศ์ ดงกาวัน
4 35199 นาย ธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง
5 35244 นาย สิริกาญจน์ วิเศษศรี
6 35255 นาย ณัฐพงษ์ บัวรัตน์
7 37384 นาย สรวิชญ์ นวมวัตร์
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 34998 นาย ณัฐพงษ์ บาลไธสง
2 35008 นาย วงศธร มูลบุญ
3 35011 นาย อชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ
4 35081 นาย พีรณัฐ สียางนอก
5 35082 นาย ภานุวัฒน์ ตีทอง
6 35200 นาย ธนภัทร บุษบา
7 36046 นาย ศุภวิชญ์ ทองตัน
8 36720 นาย กฤษณพล เกิดโพชา
9 36721 นาย วรพจน์ ประจักโก
10 37385 นาย เฉลิมศักด์ิ ป้องขวาเลา
11 37386 นาย ณัฐพงษ์ สท้านอาจ
12 37387 นาย ธนวัฒน์ โพธ์ิศรี
13 37388 นาย ปิยวัฒน์ บุบผาดาษ
14 37389 นาย พีรภัทร พันโยศรี
15 37390 นาย ภาณุวิชญ์ อร่ามศรี
16 37391 นาย ภูบดินทร์ เรืองวิเศษ
17 34935 นางสาว ทิพภาวรรณ โตทองหลาง
18 34973 นางสาว ปาณิศา สาสีดา
19 35070 นางสาว อรอุมา ค าพันธ์
20 35095 นางสาว นภสร พรมแสง
21 35145 นางสาว มีสุข ชัยเสริม
22 35189 นางสาว วริศรา ปาปะเต
23 35214 นางสาว เกศรินทร์ ศรีคุณ
24 35215 นางสาว จิราภา ประทุมพร
25 35219 นางสาว ชุติกาญต์ เทียบลา
26 35220 นางสาว ธัญญามาศ ฟอกกลาง
27 35222 นางสาว นวนันต์ มงคลช่วง
28 37392 นางสาว กฤติกา ปะมาคะมา
29 37393 นางสาว เขมจิรา สุภาพรรณ
30 37394 นางสาว ดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักด์ิ
31 37395 นางสาว ปารวีย์ ข าเลิศ
32 37396 นางสาว ปาริฉัตร ทันบาล
33 37397 นางสาว พรธีรา สิงหาราโท
34 37398 นางสาว รัตนากร จงหาญ
35 37399 นางสาว วราภรณ์ ทองไทย
36 37400 นางสาว ศศิวิมล สืบสุนทร
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ
1 35201 นาย ธนวัฒน์ จันทะจิตร
2 35207 นาย รัตน์ตพงษ์ โพธิจักร
3 35241 นาย รัฐภูมิ เตชะนอก
4 35295 นาย วายุ ติมุลา
5 35297 นาย ศุภกิตต์ิ เยาวนารถ
6 37401 นาย พาทิศ จันทอุตสา
7 34990 นางสาว อาภาวรรณ ชาววาปี
8 35091 นางสาว ชาลิสา สุขประทัง
9 35223 นางสาว ปณาลี บุญมายันต์
10 35255 นางสาว นันฐกานต์ มะณีแสง
11 37402 นางสาว กนกพรรณ ชุมพล
12 37403 นางสาว จุฑาทิพย์ พรมเกตุ
13 37404 นางสาว ณัฐวลัญช์ วงภูธร
14 37405 นางสาว ประวันรัตน์ ช านาญจันทร์
15 37406 นางสาว ศุภากร โฉมฉิน
16 37407 นางสาว อภิชญา ทันบาล
17 37408 นางสาว อารียา ประพฤตินอก
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