
เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายกฤษณะกรรณ์    ฉิมพาลี
2 นายจารุวิชญ์    ธัญญเจริญ
3 นายชนะพล     แตงทอง
4 นายเทพประสิทธ์ิ  หนูรอด
5 นายธีรฉัตร   ศรีนครา
6 นายบุญญฤทธ์ิ  กุลน้อย
7 นายพิสิษฐ์     ละม้ายเมือง
8 นายพีรทัศน์    ปางพุฒิพงษ์
9 นายวัชรชัย    แย้มไสว
10 นายศักด์ิชัย    วงค์เมือง
11 นายอิทธิวุฒิ     สว่างศรี
12 นางสาวกนกวรรณ   พุ่มมาลา
13 นางสาวเกศมณี    พันธ์ุแตง
14 นางสาวชลธิชา    ศรีสังงาม
15 นางสาวนลันพร    พลายละหาร
16 นางสาวประภาวรินทร์   ยิ้มระย้า
17 นางสาวปริชานุช    สว่างศรี
18 นางสาวปาริชาติ    พลขันธ์
19 นางสาวผุสชา      โฉมงาม
20 นางสาวพรนภา     โพธ์ิแฉล้ม
21 นางสาวแพรวา   ทองโสภา
22 นางสาววงศ์ผกา    ม่วงประสิทธ์ิ
23 นางสาววชิรญาณ์   สว่างศรี
24 นางสาววรรณิสา    ตัวรวย
25 นางสาววรัญญา     นุชนารถ
26 นางสาววรุ่งทิพย์     ไชยเดช
27 นางสาววัลญา      พลายละหาร
28 นางสาววิทินันท์     แตงทอง
29 นางสาวศรีนรินทร์   ภูฆัง
30 นางสาวศิริลักษณ์    ฉ่ำสดใส
31 นางสาวศิริลักษณ์    ธัญญเจริญ
32 นางสาวสุพรรณี      สิงห์บุตร
33 นางสาวสุฬวดี       พลเสน
34 นางสาวหนึ่งฤทัย    นรการ
35 นางสาวอโนชา      กล่ินจันทร์
36 นางสาวอัญชลี      จันทร์เสวก
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายก้องภพ   มหาดเล็ก
2 นายกิตติพัฒน์   จันทร์เสวก
3 นายชนวีร์    อาจคงหาญ
4 นายทักษิณ   ละม้ายเมือง
5 นายธนาพันธ์   เพชรปทุม
6 นายนัฐพล    ขุนเทพ
7 นายเพทาย    เหลือประสงค์
8 นายภคพล     ทรงรัตนา
9 นายภัทรดนัย   พานิช
10 นายภัทร์ศักด์ิ   เพียรชัยภูมิ
11 นายยอดชาย   แก้วสุวรรณ
12 นายศุภณัฐ     เทพบุตร
13 นายเอกสิทธิ    แก้วเรือง
14 นางสาวกิตติมา   สิงห์บุตร
15 นางสาวจุฑาทิพย์    มาลัยทอง
16 นางสาวชนิดาภา    แย้มไสว
17 นางสาวชนิตา     แตงทอง
18 นางสาวโชติญา    ทัศน์ศรี
19 นางสาวฐานิกา    หวังโอบกลาง
20 นางสาวณัฎฐณิชา  นิลภักด์ิ
21 นางสาวณัฐนันท์   อินทรพันธ์
22 นางสาวดลพร     คําหอม
23 นางสาวธัญญาวรรณ  แพเพชร
24 นางสาวนัฐชา     โพธ์ิสุวรรณ
25 นางสาวบุญยกาญจน์ วีระวัฒนานนท์
26 นางสาวปาริชาติ   สายสวัสด์ิ
27 นางสาวพรนภัส    ภูเวียง
28 นางสาวพรไพลิน   เสาวรส
29 นางสาวพริริสา     เฟ่ืองอารมย์
30 นางสาวพัชรินทร์   จั่นคำ
31 นางสาวพิชานันท์    ไร่หินถ่วง
32 นางสาวพิมพ์ชนก    ฉิมพาลี
33 นางสาวพิมลรัตน์   เถาว์ราม
34 นางสาวมนัสวี     สิงห์บุตร
35 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เสียงใส
36 นางสาวสุธิมา     เมฆเขียว
37 นางสาวอชิรญา   สุทธ์ิจิตรธรรม
38 นางสาวอัจฉรา    ธัญญเจริญ
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายเกียรติศักด์ิ  เขาแก้ว
2 นายคีรีมาศ    ศรีวัฒน์
3 นายณติพงษ์    โพธ์ิแฉล้ม
4 นายนัทธนันท์   เร่ิมลึก
5 นายปัฐพี     นุประพันธ์
6 นายพุทธพงษ์   ทรงศรี
7 นายศิริพัฒน์   จิ๋วเจริญ
8 นายสุทรรศน์   ทองแจ้ง
9 นางสาวกมลชนก   โตทอง
10 นางสาวกรรณิการ์  ชัยสุวรรณ์
11 นางสาวกฤติยาณี   แก้วเรือง
12 นางสาวเกตน์สิริ    เฮงซี
13 นางสาวเกตุสราภรณ์   ฉายอรุณ
14 นางสาวจุฑามาศ   เกล้ียงเจริญ
15 นางสาวจุรีรัตน์    เกล้ียงเจริญ
16 นางสาวณัชฌา    เช้ือสายสิทธ์ิ
17 นางสาวทับทิม    กรรณแก้ว
18 นางสาวธัญยธรณ์   พิศมร
19 นางสาวนาฏนารี    ชาวเขาดิน
20 นางสาวปวีณา    จิตระไทย
21 นางสาวปาริชาติ    กาสีแพง
22 นางสาวพิมพ์ชญา   เทาดี
23 นางสาวมุฑิตา    ชาวบ้านสิงห์
24 นางสาวเมวดี     พูลทรัพย์
25 นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มเจริญ
26 นางสาวละอองฝน   วงษา
27 นางสาววรัญญา     ดอกยี่สุ่น
28 นางสาววิไลลักษณ์   จันทร์เสวก
29 นางสาวศิริลักษณ์   ชูช่ืนบุญ
30 นางสาวสุกัญญา  คงโต
31 นางสาวอรณี     อินสว่าง
32 นางสาวอริษา    ประไพ
33 นางสาวอัจจิมา    อุบล
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายจักริน    ธัญญเจริญ
2 นายจักรินทร์  กาญจนพิบูลย์
3 นายจิรายุทธ  ต่ิงหมาย
4 นายณัฐวุฒิ   ดาวเรือง
5 นายทรงพล  กล่ินมณฑา
6 นายรัฐภูมิ   วรรณโต
7 นายศิริชัย   ระย้าทอง
8 นายเอราวัฒน์  มลทัศน์
9 นายอภิชาติ    เอ่ียมสำอางค์
10 นางสาวกนกอร   ธัญญเจริญ
11 นางสาวจิตรา   จงกลกลาง
12 นางสาวชนิกา   ลากระโทก
13 นางสาวณภัสรา   บูชา
14 นางสาวตมิสา    อุบล
15 นางสาวธัญญลักษณ์   สมบูรณ์ดี
16 นางสาวนริศา    รักเทศ
17 นางสาวปัญญาพร   สุขสวัสด์ิ
18 นางสาวปุญญพัฒน์   มาละ
19 นางสาวพันธการณ์   ท้าวนาง
20 นางสาวพิมพ์พรรณ   อุ่นเรือน
21 นางสาวพิมลวรรณ    อ่อนทอง 
22 นางสาวมณิตา   ทวีพรประเสริฐ
23 นางสาวยมลพร  สว่างศรี
24 นางสาวรุ่งอรุณ   สุนา
25 นางสาวศิริลักษณ์  แสงเขียว
26 นางสาวสาธิตา   จันทร์สุวรรณ
27 นางสาวสุกัญญา  โฉมศรี
28 นางสาวสุกัญญา  สิงห์ชำนาญ
29 นางสาวสุนิสา    เคนดี
30 นางสาวสุพรรษา  ทิพย์สุข
31 นางสาวอภิญญา  ปานเพ็ชร
32 นางสาวอําพร     ฉํ่าสดใส
33

34
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายเจษฎาพร  โคตรภักดี
2 นายชลพร    อ่อนวิมล
3 นายชูชัย     การเพียร
4 นายชูวิทย์   ทวีเดช
5 นายณัฐกานต์   จันทร์นุ่ม
6 นายดนัย     แตงทอง
7 นายตะวัน   พบอาชา
8 นายทัศวัฒน์   ไทรวิเศษ
9 นายธนพล    มาลัยศรี
10 นายธนเอก    ทองสุข
11 นายธนานุสรณ์   เทียรทอง
12 นายธิติพงษ์    ศรีเงินงาม
13 นายธิติภัทร    ศรีเงินงาม
14 นายธีระพงษ์   ชัยรัมย์
15 นายนิรันดร์    สอนทรัพย์
16 นายปรเมศวร์   ทิมเทศ
17 นายพงษ์นิวัฒน์  แย้มไสว
18 นายภาคภูมิ    จันทร์ชู
19 นายเมธี       ทัดเกษร
20 นายรพีภัทร   ดวงจันทร์
21 นายรัฐวุฒิ    สิงห์ลอ
22 นายวันชนะ   เทพมณี
23 นายวิทูร        ดีหร่าย
24 นายวีระศักด์ิ   แส่สันเทียะ
25 นายศักดินนท์   พระรถ
26 นายสมบูรณ์    สวนแจ้ง
27 นายสุภณฑิต   คุ้มสมบัติ
28 นายอติรุจ    วัชระ
29 นายอนุวัฒน์   แก้วเรือง
30 นายอภิรักษ์   สุวรรณวงษ์
31 นายเอกภพ    ม่วงศิริ
32 นางสาวกัญญารัตน์  แช่มประสพ
33 นางสาวชรินรัตน์   อินทรีย์วงษ์
34 นางสาวชลีลชา    สมหวัง
35 นางสาวณัฐนันท์    ศรีบุญเพ็ง
36 นางสาวมธุปายาส   ชุ่มพ่ึง
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายกรวิชญ์   ธัญญเจริญ
2 นายจรนินท์  พนมรักษ์
3 นายจิรวัฒน์    มะลิกุล
4 นายชนภัทร   โพธ์ิสุวรรณ
5 นายชินวัฒน์   อยู่โภชนา
6 นายณรงค์ฤทธ์ิ  สุวรรณวงษ์
7 นายดลวัฒน์   ภูฆัง
8 นายติณณภพ  จุมพิต
9 นายธเนศ  พุ่มจำปา
10 นายธนานุสรณ์   เทพบุตร
11 นายธีรวัต    สิทธิรักษ์
12 นายนนทนันท์  ดีอินทร์
13 นายนพพร  แก้วปานกัน
14 นายนิติพงษ์  สุขประเสริฐ
15 นายนิธิทัศน์  อินครุฑ
16 นายปรัชญา   เถ่ือนอารีรักษ์
17 นายไพโรจน์  โพธ์ิสุวรรณ
18 นายภควัต     เกิดสุข
19 นายภูชิต  โพธ์ิวงศ์
20 นายวรชาติ   ม่ันบัว
21 นายวีรพล  ธัญญเจริญ
22 นายศนพล    ภูฆัง
23 นายสมภพ   ภูฆัง
24 นายสรยุทธ์    แซ่ซ้ือ
25 นายสิรภพ    ยนต์โต
26 นายสุขสันต์    แก้วนิล
27 นายสุทธิพงศ์   เสาวรส
28 นายสุทธิพล  ธัญญเจริญ
29 นายเสฏฐวุฒิ   ตะกรุดทอง
30 นายอนุพงศ์   สิงห์เสวก
31 นางสาวเกตุมณี   เทศเขียว
32 นางสาวชลธิชา   ราชวงค์
33 นางสาวชรินรัตน์   เช้ือคำสอน
34 นางสาวถิรดา    พิมอาจหาญ
35 นางสาวธันยพร    ศิริวัฒน์
36 นางสาวพัชรพร  ศรีบุญเพ็ง
37 นางสาวอริสา  สุดาบุตร
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เลขที่ ช่ือ-สกุล
1 นายเขมทัต  วงษ์สุวรรณ
2 นายรัฐติภูมิ  เขตจักรวาล
3 นางสาวกรรณิกา  อินทร์สว่าง
4 นางสาวชนัญญา  โพธ์ิแฉล้ม
5 นางสาวฐิตินันท์  วชิรธรรมโสภณ
6 นางสาวธนาภรณ์  ไตรรัตน์
7 นางสาวไพรินทร์  สีตองอ่อน
8 นางสาวศุภมาส  ชัยพฤกษ์
9 นายเกรียงไกร  อัคบุตร
10 นายทรงพล  แตงทอง
11 นายอรรถพล  นาโสก
12 นางสาวชลธิชา  ทองสุข
13 นางสาวณัฐพร  เพ็ชรพันธ์ุ
14 นางสาวทับทิม  กรรณแก้ว
15 นางสาวนพรัตน์  อ่ำสุขชาติ
16 นางสาวนุชรี  หม่ืนผัด
17 นางสาวปาริชาติ  กล่ินมณฑา
18 นางสาวปิยดา  ภูฆัง
19 นางสาวพิมพร  รองเมือง
20 นางสาววิมลวรรณ  อุ้ยอ่ิมทรัพย์
21 นางสาววิไลวรรณ  ธัญญเจริญ
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