
ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1 นายศักด์ิดา ภูพาน

2 นางสาวพรทิพย์ สุวรรณศรี

3 นางสาวกัญญารัตน์ เสโส

4 นางสาวพิมพา นามราช

5 นางสาวสุวิมล คณานันท์

6 นางสาวนฤมล ศรีพอ

7 นางสาวสุภาพร นวลโสภา

8 นางสาวจริยา กัญญะโส

9 นางสาวอมรประภา ยุบลไสย

10 นางสาวประภัสสร นาศิริ

11 นางสาวกมลชนก สืบเพ็ง

12 นางสาวกิติยา ส าลีกลาง

13 นางสาวภาสินี งามหลาย

14 นายเจษฎาพร แดนกาไสย

15 นางสาวพรนภา ค าบุดดี

16 นางสาวสารินี นันท์เจือ

17 นางสาวสุภาวิดา สกุลซ้ง

18 นางสาวพร้อมพรรณ นนศิริ

19 นางสาวภัทรสุดา นะคะจัด

20 นางสาววิดาลักษณ์ จิตระวัง

21 นายสุรเดช ศรีประไหม

22 นางสาวจตุพร สีหล้ามณะ

23 นางสาวมัลลิกา พินธุนิบาตร

24 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยะประปา

25 นางสาวพัชดา วรรณโชติ

26 นายวัสพล ไชยผา

27 นางสาวสุปรียา ไร่พริก

28 นางสาวกุลธิดา พรมเทพ

29 นางสาวสุทธิกานต์ หอมค าพัด
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30 นางสาวพัชรา อุนาสี

31 นายชินวัฒน์ ไร่ประไพ

32 นางสาววิจิตรา เหลาบับภา

33 นางสาวรัตติยา คงบุ่งค้า

34 นางสาวพรประภา ค าพิศมัย

35 นางสาวอัจฉราพร ภูผานิล

36 นางสาวอุษาวณี ชากัน

37 นางสาวอรยา นามนิตย์

38 นางสาวฐิติมา นันทะแสง

39 นายไชยวัฒน์ บัวป่า

40 นางสาวพรรณิศา เห็มวิพัฒน์

41 นางสาววจีภรณ์ ศรีสุลัย

42 นางสาวชญาณี ฉายรัศมี

43 นางสาวพัชรพร นาเมืองรักษ์

44 นางสาวพัสตราภรณ์ บุทธิจักร์

45 นางสาวพรพรรณ ค าประเสริฐ

46 นางสาวอทิตญา อัยวรรณ

47 นางสาวสุวรรณา มาตรชัย

48 นางสาวทัดดาว เชิดโฉม

49 นายกมลภพ วรรณกุล

50 นางสาวนภาภรณ์ ย่ีสารพัฒน์

51 นางสาวสุทธิดา ชาญเขว้า

52 นางสาวกนกพร ไชยศักด์ิ

53 นางสาวสุนิสา มุขไชยา

54 นางสาวจิดาพา ศิริเกษ

55 นางสาวกัญญามาศ หาดแมน

56 นางสาวปาริษา ศรีเรืองหัด

57 นางสาวนุชจรี ขันดี

58 นางสาวอุดมพร คนยืน

59 นางสาวดุษฎี หาช่ืน
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60 นางสาวมัทนี ศรีมงคล

61 นางสาวโศภิต ศิริเวช

62 นางสาวประภัสสร ปุริเส

63 นางสาวรวิพร จันที

64 นางสาวมลธการ ไพบูลย์

65 นางสาวดารณี ทันบุญ

66 นางสาวภาสินี คารภูมี

67 นางสาววิภาดา คะสุดใจ

68 นางสาววรรณนิภา ติยะบุตร

69 นางสาววารุณี แฉล้มชาติ

70 นางสาวรัตนา แดนกาไสย

71 นางสาวธัญธิฌาย์ นันทวงษ์

72 นางสาวจิราวรรณ ค าชนะ

73 นางสาวตะวันฉาย ไฝทาค า

74 นางสาวกุลนิดา นันทะสาร

75 นางสาวชมพูนุท กาจู๊ด

76 นางสาวยาดา นนยะโส

77 นายจตุพล สุรัญณา

78 นางสาวลออรัตน์ แสบงบาล

79 นางสาวดวงใจ ภูน  าเย็น

80 นางสาววิภาดา ผาบชมภู

81 นางสาวกนกพร โสวพันธ์

82 นางสาวบุษกร วงค าจันทร์

83 นางสาวนันทิกานต์ โล่ห์ค า

84 นางสาวล าเภา ดวงภูเมฆ

85 นางสาวอรอุมา ทาปลัด

86 นางสาวอรพรรณ ศรีทวีกาศ

87 นางสาวจารุวรรณ ลาอุ่น

88 นางสาวละออทิพย์ พลเทียน

89 นางสาวพรพินิต เครือเนตร
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90 นางสาววลัยลักษณ์ ก่ิงสาหัส

91 นางสาวอารียา ศรีสะอาด

92 นางสาวสุวรรณา ภูอังคะ

93 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีนามพิมพ์

94 นายปิยะวัฒน์ อุ้ยปะโค

95 นายธณาวุฒิ ชัยสิทธ์ิ

96 นางสาวรุ่งตะวัน สิมมะลิ

97 นางสาวสุริญญา โฮมแพน

98 นางสาวมลธิดา สาเสน

99 นางสาวพรวิภา จันทวิลา

100 นางสาวอารีรัตน์ นาสถิตย์

101 นางสาวรติรัตน์ ศาลากาล

102 นางสาวต้นหยก งามพริ ง

103 นายนัฐพล ทุยยะค่าย

104 นางสาวณัฐชา ไชโยธา

105 นางสาวนุชนารถ สุกสีกรี

106 นายวิศรุต ปองได้

107 นางสาวพรนภา คนซ่ือ

108 นางสาวญนันทนิดา ฆารสมบูรณ์

109 นางสาวนิพาดา ชัยนุรักษ์

110 นางสาวประภัสสร สีครซ้าย

111 นางสาวนันทนา นนทะไชย

112 นางสาวจินตภา ดอมไธสง

113 นางสาวดวงกมล สิทธ์ิจันทร์

114 นางสาวสุภาภรณ์ กุลสุวรรณ

115 นางสาวกัญญา โพนสอาด

116 นางสาวกุลธิดา อนุไพร

117 นางสาวจิตติภา จันทมูล

118 นางสาวสุภาพร สุพร

119 นางสาวปลิตา มงคลสุภา
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120 นางสาวธนิตา นาสินส่ง

121 นางสาววรดา นธีนาม

122 นางสาวสิริวิมล มีบุตร

123 นางสาวนันทภัทร์ ฉัตรศรี

124 นายวรเชษฐ สุดทวี

125 นางสาวยลดา ถินวิสัย

126 นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ชร

127 นางสาวอรอนงค์ สระทอง

128 นางสาวกรรณิกรณ์ วังธนู

129 นางสาวเพชรา เสนาใหม

130 นางสาววรรณภา โนนศิริ

131 นางสาวกัญญารัตน์ แน่นอุดร

132 นางสาวนฤมล สิทธิไกร

133 นางสาวศุภานัญ เนียงใต้

134 นายภานุเดช อุดมธนารักษ์

135 นางสาวพรชิตา วรรณอาจ

136 นายสิทธิชัย ไชยลังกา

137 นางสาวทิพยาภรณ์ ลาภโพชัย

138 นางสาวณัฐพร สารพันธ์

139 นางสาวปาลิตา ป้องเคน

140 นางสาวศิริรัตน์ มีนารัตน์

141 นางสาวอัจฉรา บุญห่อ

142 นางสาวลักษกร ศรีพันลม

143 นางสาวชลธิชา ภูนางาม

144 นางสาวชยุดา ประเสริฐหล้า

145 นางสาวกนกพร อุทกิจ

146 นางสาวพิไลพร สร้อยนาค

147 นางสาวอริสา เฉียงเมือง

148 นายธนายุทธ ค ามะลิ

149 นายพงศกร สายบุญสา
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150 นางสาวปภาวรินท์ พันชูกลาง

151 นางสาวศิริพร ทับทิม

152 นางสาวจุรีมาศ สุวรรณชาติ

153 นางสาวอรยา บัวระพา

154 นางสาวชมพูนุท เหล่าภักดี

155 นางสาวนิศารัตน์ ไชยชาญ

156 นางสาวพนิดา ภูแต้มนิล

157 นางสาวลดาวัลย์ วงษ์ช้าง

158 นางสาวเบญจมาศ ผิวอ่อน

159 นางสาวกุลธิดา ศรีพันลม

160 นางสาวอัญชนา ไชยขันธ์ุ

161 นางสาวพิรดา ดีดวงพันธ์

162 นางสาวสุนันทา ผิวข า

163 นางสาวพรพิรุณ เชาว์พานิช

164 นางสาวติยาภรณ์ หงษ์จ านงค์

165 นายสุระพงษ์ เวียงวะลัย

166 นางสาวจณิสตา ผาเวช

167 นางสาวรัตนาวดี ผติโยพันธ์ุ

168 นางสาวเสาวคนธ์ จุใจล  า

169 นางสาวขวัญฤดี พาลีรักษ์

170 นางสาวณัฐริกา คนตรง

171 นางสาวทิพย์วิมล คลีล้วน

172 นางสาวพรไพรินทร์ นาอุดม

173 นางสาวเนตรนภา สุพร

174 นางสาววิภาวดี รังกุล

175 นางสาวพรรณพศา นวะสิมมา

176 นางสาวพัชราภรณ์ ค  ายาง

177 นางสาวรุจิรา แก้วชารี

178 นางสาวภคพร ยุบลพาศ

179 นายพงศกร ศิริฮาด
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180 นายภูวนัตถ์ นาคประดิษฐ์

181 นางสาวอรอนงค์ แสนมหาไชย

182 นางสาวอมรรัตน์ ยศนีย์

183 นางสาวปณิดา พิศเพ็ง

184 นางสาวธนพร เจริญสุข

185 นางสาวอรัญญา บุญรักษ์

186 นางสาวอนัตตา ขันละวัย

187 นางสาวธิดารัตน์ วังคะฮาด

188 นางสาวภัชยาพร ภูนาเพชร

189 นางสาวสุภกาญจ์ ค าวาริห์

190 นางสาวอรนภา ค าศิริ

191 นายกิตติศักด์ิ เรืองศรี

192 นายณัฐดนัย ทองเมฆ

193 นางสาวชุติมา เสนาชัย

194 นางสาวดลฤดี กระแสโสม

195 นางสาวประภัสสร แก้วมะ

196 นางสาววรัชยา วิชัยโย

197 นางสาวจิรัชยา ใจสู้ศึก

198 นางสาวสุภิกา มินทะระ

199 นางสาวชลธิชา บุพศิริ

200 นายรวีโรจน์ หระเขต

201 นางสาวรัชนีพร พิกุลศรี

202 นางสาวธิดารัตน์ อุตมสีขันธ์

203 นางสาวกุลนิษฐ์ สิทธิวงษา

204 นายสิริกร ไผ่โสภา

205 นางสาวพลอยไพลิน ไชยวาน

206 นางสาววิจิตรา ทองผา

207 นางสาววรนุช มะลิวัน

208 นางสาวขวัญวิไล ชนิดนอก

209 นายสถาพร หาศิริ
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210 นางสาวอารยา ค าบูราณ

211 นางสาววริศรา ม่วงมูลตรี

212 นางสาวปาวรี พลมาตย์

213 นางสาวนันทรัตน์ ศรีนาม

214 นายเสกสรรค์ วัฒนบูรณ์

215 นางสาววรัญญา ศรีช่วย

216 นางสาวพนิดา สร้อยสะใบ

217 นางสาวสุมณฑา สุขแดง

218 นางสาวธิดาพร ผันผ่อน

219 นางสาวกัลยา ยลชม

220 นางสาวปิยะธิดา พิ งเพาะ

221 นางสาวณัฐริกา ล  าเลิศ

222 นายทรงพล ริระสาย

223 นางสาวพันดาว สีสุใบ

224 นายธีรโชติ โลกธาตุ

225 นางสาวจัตตารีย์ แก่นนาค า

226 นางสาวณัฐริกา บุญอภัย

227 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีประภาส

228 นางสาวปิยธิดา จันทร์แจ่ม

229 นางสาวจรรย์อมล ศรีอ่อน

230 นางสาวพิรดา สามารถ

231 นายนิวัติ โคตะนนท์

232 นางสาวกฤษณา ปะวะทัง

233 นางสาวสุวนันท์ ค าภาเขียว

234 นางสาวยลดา ปะสาวะเท

235 นางสาววิมลสิริ ขยอมดอก

236 นางสาววรดา โนรินทร์

237 นางสาวกุลจิรา แก้วมาเกิด

238 นางสาวใจดาว ภูกันดาน

239 นางสาววรนุช ใจหยุด
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240 นางสาวมนัด สุรันนา

241 นางสาวพรนิภา บัวเกตุ

242 นายวิศรุต ลากลาง

243 นางสาวอรวี อาจเสนา

244 นางสาวณัตลดา ราชาพัฒน์

245 นางสาววรรณวิภา บัวจาน

246 นางสาวมาลิณี ใจทัด

247 นายบารมี รสหอม

248 นายธีรภัทร ทองทะเล

249 นางสาวกุลธิดา คนขยัน

250 นายนันทชัย ปรีพูล

251 นางสาวทัศนีย์ ภูขลัง

252 นางสาวสิริยาภรณ์ ผุดสุวรรณ์

253 นางสาวสถาพร น้อยชิน

254 นายจรูญ แสวงศร

255 นางสาวจุฑารัตน์ เขจรลาภ

256 นางสาวนภาภรณ์ จวงพลงาม

257 นางสาวสุภาพร พิมพะสอน

258 นายประกาศิต สงคราม

259 นางสาวจรัญญา แก้วมาลา

260 นางสาวนงคราญ แก้วมุงคุณ

261 นางสาวอภิชญา ตรีกุล

262 นางสาวบุษกร รอบคอบ

263 นายธนธรณ์ สุภาชาติ

264 นางสาวรัตติกาล กมลวงค์

265 นางสาวณัฐธิดา สีเสมอ

266 นายสิทธิชัย ไชยภา

267 นางสาวธีรกานต์ ภูจารึก

268 นางสาวมาริษา ถาวรเรือง

269 นางสาวจุราวรรณ ภารสถิตย์
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270 นางสาวอภิญญา ศรีสุข

271 นางสาวเนตรนภา เปเหล่าดา

272 นางสาวสุภาวดี ค ายุธา

273 นางสาวจินดา ค ามูล

274 นางสาวนิติญา ฆารฤทธ์ิ

275 นางสาวบังอร น้อยธง

276 นางสาวรมิตา ทองตัน

277 นางสาวสุภาวิดา พรรณขาม

278 นางสาวนันทวัน ปัสวาท

279 นางสาวยลรดี พลเย่ียม

280 นางสาวสุกัญญา หนองทองทา

281 นายรัชชานนท์ ประสมทอง

282 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีสมบูรณ์

283 นายวันชนะ อ่ิมแมน

284 นายภูสพงษ์ วงค์สังกาศ

285 นางสาวศศิวิมล ภูฉายา

286 นางสาววราพร ไชยชนะ

287 นางสาวปาริฉัตร นิช านาญ

288 นายอัศวิน พิณรัตน์

289 นางสาวณิชนันท์ พิศผล

290 นางสาวอรอุมา ปัญญาคุณ

291 นายชานนท์ ศรีชัย

292 นายธวัชชัย ศรีจันทร์เติม

293 นายศรไชย ร่ืนเริง

294 นางสาวนันประภา แสงมหาไชย

295 นายเสกสรรค์ พุทธมา

296 นางสาวศุจินทรา สอนใต้

297 นางสาววรัญญา ทักขินัย

298 นางสาวรัตนาภรณ์ วังคะฮาต

299 นางสาวนิภาดา เพชรกันหา
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300 นายผาสุก ช ากรม

301 นางสาวทักษิณา ดีโม้

302 นางสาวเยาวรัตน์ นะสุโห

303 นางสาวปาหนัน แสงแสน

304 นางสาวเอมิกา ราชเครือ

305 นางสาวอาทิตยา น้อยพะไล

306 นางสาวสุปราณี ศักด์ิเหิม

307 นางสาวฐานิกา อามาตมนตรี

308 นางสาวพรรวษา จันดาหัวดง

309 นายศุภชัย เนินทอง

310 นายกัมปนาท นาทุ่งมน

311 นายคุณวุฒิ เสียงล  า

312 นางสาวอรวรรณ ยศอ่อน

313 นางสาวหน่ึงธิดา ต่ายเนาว์ดง

314 นางสาวธนิตา นามโสม

315 นายวันชนะ บุตมะ

316 นายธราธร ไชยโวหาร

317 นางสาวกชกรณ์ สว่างศรี

318 นางสาวธันยชนก วิยะวรรณ์

319 นางสาวฟ้าสาง งามดี

320 นางสาวพรพิมล พลสิมมา

321 นางสาวพิชาดา เขจรรักษ์

322 นางสาวลลิตา สุภาพันธ์

323 นางสาวบุษบา นิตุทร

324 นางสาวสุวิภา เชิญทอง

325 นางสาวอาภาพร ภูจอมเดือน

326 นางสาวธิศวรรณ อุทัยทิพย์

327 นางสาวขวัญฤทัย บริบูรณ์

328 นางสาวอรณิชา มหาศรี

329 นายเจณ์นพัฒน์ สีสามารถ
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330 นางสาวมาริษา ภูมิสุทธ์ิ

331 นายรัตภูมิ วรสาร

332 นางสาวอารีรัตน์ ดลรุ่ง

333 นางสาวจุฑามณี นามนิตย์

334 นางสาวจารุพร อรรถประจง

335 นางสาวกรพินธ์ุ ศรีหนองบัว

336 นางสาวจินตนา ทุมผล

337 นางสาววรสุดา วงเวียน

338 นางสาวชลิตตา ปัญญาตรี

339 นายอิศรา ป้องค ามี

340 นางสาวปรางศ์ฉาย กุลาใส

341 นางสาววีณา วังคะฮาด

342 นางสาวศศิธร ไตรยวงค์

343 นายภานุพงศ์ จันทร์คง

344 นางสาวพรพรรณ สว่างศรี

345 นางสาวธิดารัตน์ เศวตวงษ์

346 นางสาวรินลดา สกุลจ ารัส

347 นางสาวชุติมา จันทะขันธ์

348 นายเขมชาติ เศษสุวรรณ

349 นางสาวปิยะรัตน์ นพอาจ

350 นางสาวณัฐวดี จันทมูล

351 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนสุข

352 นางสาวสิริกัญญา ไชยนา

353 นางสาววิมล ทองพรม

354 นางสาวอรัญญา ธรรมเกษร

355 นายจิรายุส เรืองศักด์ิ

356 นางสาวพรนภา โยธิเสน

357 นางสาวสุนิตตา ทองจันทร์

358 นางสาวชัชฎาภรณ์ หาไชย

359 นางสาวชุติภรณ์ ศรีหาตา
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360 นางสาวนทีกานต์ อัครบาล

361 นางสาวภาธิตา แสนโสม

362 นางสาววิภาดา ชาติชาลี

363 นางสาวมลทิรา แสนสุข

364 นางสาวอรอุมา มีศรี

365 นางสาวพลอยพรรณ แก้วขอนแก่น

366 นางสาวสุปราณี ค ายศ

367 นางสาวจิรารัตน์ บุญขันธ์

368 นายบัญชา สีชาติ

369 นางสาวเอื องฟ้า ดวงบุปผา

370 นางสาววาลิกา แสนสุข

371 นางสาวพัชราภรณ์ องอาจ

372 นางสาวอุลัยภรณ์ ฝ่ายศาลา

373 นางสาวชนม์นิภา หารโสภา

374 นางสาวอาริยาภรณ์ โคตรพันธ์

375 นางสาววิจิตรา พิมตะวงค์

376 นายปุรชัย โพนชัด

377 นางสาวจิตรลดา กุลจิตติสาธร

378 นางสาวณัฐธิดา โทบุราณ

379 นางสาวชณิดาพร สีอ่อนจันทร์

380 นางสาวณัฎฐิกา โทบุราณ

381 นางสาวมันทนา จอมทรักษ์

382 นางสาวรัชดาภรณ์ บินขุนทด

383 นางสาวกุลปรียา บุญสมบัติ

384 นางสาวมลธิดา ประดิษฐบุญ

385 นางสาวปรียาดา วุฒิสาร

386 นางสาวภานิดา ชูศรีวาส

387 นางสาวปริยฉัตร ภูหนองโอง

388 นางสาวมัทฐิตา สีนีเนียง

389 นางสาวธิติยา ขุราศรี
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390 นางสาวอุมาพร ปนัทเต

391 นางสาวเจนจิรา แสนขอนยาง

392 นางสาวจิราภรณ์ คนขยัน

393 นางสาวจินตพร ดอมไธสง

394 นางสาวเสาวลักษณ์ อ าภาทิพย์

395 นางสาวสิราวรรณ ริสา

396 นายกฤษฎา การถัก

397 นายณัฐพงษ์ อินทรก าเหนิด

398 นางสาวชนกนันท์ ราชบุญโย

399 นางสาวนฤณี ปัตถา

400 นางสาวศศิวิมล เครือละยา

401 นางสาวดาริยา วารี

402 นางสาวสายชล บุตรตนัย

403 นางสาวประภาพร แก้วหนองสังข์

404 นางสาวธิภาภรณ์ ตุ้มทอง

405 นายวีระศักด์ิ พรมพันห่าว

406 นางสาวรัชนีกร โคตรเมือง

407 นายอนุลักษณ์ พลึกรุ่งโรจน์

408 นางสาวปริยฉัตร ธรรมปัสชา

409 นางสาวนิชธาวัลย์ ภูผาลัย

410 นายโฆษิต โฆตะมัง

411 นางสาวมลธิกานตร์ แข็งแรง

412 นางสาวปียะฉัตร ศรีแพงมน

413 นางสาวอติพร ค าไฮ

414 นางสาวธัญธิภาลักษณ์ เทพศรี

415 นางสาววนิดา สนทอง

416 นางสาวมาลิตา ไชยโชติ

417 นางสาวพันนิภา สุพรม

418 นายสุรวิชญ์ ย่ีสารพัฒน์

419 นายสถาพร มูลวงษ์
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420 นางสาวจารุนันท์ ฆารภูมี

421 นางสาวรัดดาวรรณ สารพันธ์

422 นางสาวกัลยรัตน์ ภูงามแง้

423 นางสาววราภรณ์ แสนรัง

424 นางสาววรนุช มหาโยธี

425 นางสาวนภารัตน์ นิละดาห์

426 นางสาวสิริสุดา ภูทอง

427 นางสาวพัชฏา สุพร

428 นายนรากร สรศรี

429 นางสาวครองขวัญ คันธราช

430 นางสาววิไรภรณ์ ค าน้อย

431 นางสาวลลิตา ภูนาเงิน

432 นางสาวชญานิษฐ์ เสง่ียมทรัพย์

433 นางสาวชุลีพร นาใจคง

434 นางสาวสลิลทิพย์ อาจหาญ

435 นายวุฒิพงษ์ สมมิตร

436 นางสาวสุภัตรา สุโพธ์ิ

437 นางสาววนารินทร์ ภูโชคชัย

438 นายภูษิต หัสดร

439 นางสาวอารียา ค าสีลา

440 นางสาวสุธิมา ม่วงพันธ์ุ

441 นายวิชิตชัย พุทสูงเนิน

442 นางสาวนวพร ภูสีเงิน

443 นายสุรชาติ สุรันนา

444 นางสาววิยาดา กลัดกลุ่ม

445 นางสาวจริยาภรณ์ ธารเอ่ียม

446 นางสาวปรีชญาณ์ ปัญญาวงศ์

447 นายชิดชรินทร์ เรียบร้อย

448 นางสาวจิดาภา ฤทธิศร

449 นายรัฐนันท์ ยาเกิ น
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450 นางสาวลลิตา อาลากุล

451 นายนราวิชญ์ มาตรา

452 นางสาวเยาวลักษณ์ ยางทอง

453 นายธีรยุทธ เส็งนา

454 นางสาวก่ิงกมล แน่นอุดร

455 นายศตวรรษ ผดุงกิจ

456 นางสาวดวงรัตน์ ธวัชโชติ

457 นางสาววริศรา ไชยบูรณ์

458 นางสาวปริญญา ศรีแพงมน

459 นางสาวปทุมทิพย์ นาโศก

460 นายสุรพงษ์ อินธิสอน

461 นายวุฒิชัย บุญถาวร

462 นางสาววชิราภรณ์ พรมสิงห์

463 นายนันทวัฒน์ เนตรวงค์อินทร์

464 นางสาวจุฑารัตน์ กุลวงษ์

465 นายจักรี ทองเพชร

466 นางสาววาสนา พันธ์สระคู

467 นางสาวปรารถนา บุญเดช

468 นางสาวจารุวรรณ เชื อเมืองแสน

469 นางสาววิมล ใหม่สันเทียะ

470 นางสาวประไพรพักต์ สูหา

471 นางสาวกัลยาณี ผ่านชมภู

472 นางสาววิไลวรรณ ขันทะวงค์

473 นางสาวปภัสร ขุมเงิน

474 นางสาวเนตรนภา ศรีลาพัฒน์

475 นางสาวสุวรรณี ศรีหาวงค์

476 นางสาวนิภา งดงาม

477 นางสาวนิชาภา ศรีสุวรรณ

478 นางสาวสุภาพร ธรรมประชา

479 นางสาวเมษาวดี จันดาแพง
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480 นางสาวกฤษณา สีนอ

481 นางสาวสุกัญญา พุดบุรี

482 นางสาวอธิการ นามนไสย์

483 นางสาวสโรชา ทับบุญตา

484 นางสาวจันทร์ธิดา เสียงเลิศ

485 นางสาวชุติวา ดวงสุพันธ์

486 นางสาวศศิพิมพ์ รัตราช

487 นายภาณุพงศ์ พินตะพาด

488 นางสาวเบญจรัตน์ โคตพงษ์

489 นางสาววิภาวี ประสมทรัพย์

490 นางสาวรุจิรา พรมวัง

491 นางสาวสาวิตรี สียางนอก

492 นางสาวอภิญญา วงษาไชย

493 นางสาวอรทัย ทิพประมวล

494 นายจิรัฏฐ์ ปู่หลุ่น

495 นางสาวสุนิสา วังหอม

496 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยหอม

497 นางสาวธิดารัตน์ มิคะ

498 นางสาวศุภมาส โสภาคะยัง

499 นางสาวชลธิชา อุดรรุ่ง

500 นางสาวนันท์นภัส แก้วค าจันทร์

501 นางสาวรัตน์ดาวรรณ อุระ

502 นางสาวนันทิยา นันจักร์

503 นางสาววรรณมลี ชินสงคราม

504 นางสาวชลธิดา สุภาปุ

505 นางสาวชนม์นิภา ดลกุล

506 นางสาวรุ่งนภา ฝ่ายทอง

507 นางสาวภาวิณี อินทรไชยา

508 นางสาวอรุณรุ่ง แสวงผล

509 นางสาวณัฐนันท์ พรมค าน้อย
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510 นายปภาวิชญ์ ปิตะสิงห์

511 นางสาวภิญญดา พลับเพลิง

512 นายพจชศักด์ิ ดีปะติ

513 นางสาวณัฐริกา อ่ิมอุรัง

514 นางสาวชูขวัญ ผันผ่อน

515 นางสาววิจิตรา บุญกิจ

516 นางสาวสุทธิดา แก้ววิเชียร

517 นางสาวนิติพร สุนิกร

518 นางสาวจิตรลดา อิสรนุวัฒน์

519 นางสาวภาวดี ท าคันที

520 นางสาวจิราพร พันกูล

521 นางสาวชลิดา โคตวงค์

522 นางสาวไพลิน แช่มช่ืน

523 นางสาวนิภาพร ตาลอรัญ

524 นางสาวพีรภัทร น้อยลา

525 นางสาวอภิชญา ทมเจริญ

526 นางสาวเมธาวรรณ จ าเริญสวัสด์ิ

527 นางสาวกนกวรรณ บุตรอินทร์

528 นางสาวนันทนา ผากา

529 นางสาวรัชนี จิตช่ืน

530 นางสาวสุกัญญา ศรีทอง

531 นายจักรพันธ์ แสนดวง

532 นางสาวชุดาพร บุษมงคล

533 นางสาวยุภาวดี เหลาร่ืน

534 นางสาวญาณีกร จงประเสริฐ

535 นางสาวณัฐริยา อุทโท

536 นางสาวธิดารัตน์ จันทบุตร

537 นางสาวปานทิพย์ ราชเครือ

538 นายศักรินทร์ เนาว์แก้งใหม่

539 นายเดชาพล ถังกะโทก



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

540 นางสาวสุมิตรา ภารสอาด

541 นางสาวปฏิกาล พิลุณร์

542 นางสาวพัชรินทร์ มาตรงามเมือง

543 นายกอบศักด์ิ หนองทองทา

544 นางสาวชลิดา ภูยาแพทย์

545 นางสาวธัญญาเรศ สหะชัย

546 นางสาวพรฤดี พวงศรี

547 นางสาวปริดา อ่ิมประสงค์

548 นางสาวสุธีธิดา สุพร

549 นางสาวบุษบา ปฏิขานัง

550 นางสาวนริศรา เหล่าสุนา

551 นางสาวกมลฉัตร อินทะวงศ์

552 นายราชานนท์ มาตเรียง

553 นางสาวจันทกานต์ ผ่านจันทร์

554 นางสาวมุทิตา สุวะรัตน์

555 นางสาวนันทิยา สุภาพันธ์

556 นายธีรพล ศรีนามน

557 นางสาวอนงค์พร เครือศรี

558 นางสาวสร้อยฟ้า บาลเพชร

559 นางสาวกัญญารัตน์ บุพศิริ

560 นางสาวก่ิงสวรรค์ วงค์จันทร์ท้าว

561 นางสาวนัฐนันท์ ฉัตรศรี

562 นางสาวสุภาพร บุบผา

563 นายมนัสวี ซึมรัมย์

564 นายวีระพล ระยะเพ่ิม

565 นางสาวศิริญารัตน์ สังข์งาม

566 นางสาวชมพูนุช การรัตน์

567 นางสาวอาทิตยา แซ่อื อ

568 นางสาวรัตนาพร ศรีวงค์แสง

569 นางสาวเปมิกา ชะตะวงศ์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

570 นางสาวชญาดา ร่วมจิตร

571 นางสาวนภาพร ภารส าราญ

572 นางสาวกรรณิกา วังหอม

573 นายวโรดม กว้างสวาสด์ิ

574 นางสาวสุภาวดี นามตาแสง

575 นางสาวพรนิภา อุปถัมภ์

576 นางสาวชรันญา เสนมา

577 นางสาวปิยธิดา อัศวภูมิ

578 นางสาวสุภัตรา กองนิกร

579 นางสาวเบญญา บุญแสน

580 นายศิรธรรม วิชานวน

581 นางสาวจันทมณี สิทธิไชย

582 นายอัษฎาพงศ์ กองค า

583 นางสาวสุนันฑา เสมอภาค

584 นายณัฐพงษ์ โพภะนา

585 นายณัษภณฑ์ชลธี เตียนพลกรัง

586 นางสาวจุฬาทิพย์ จ าปาแดง

587 นางสาวพรทิพย์ โคตะมี

588 นางสาวปฐมาวดี ศรีทอง

589 นางสาวณัฐมล เรืองม่ัน

590 นายปรเมท อรัญรุรัตน์

591 นางสาวอารายา จันมี

592 นางสาวพิศมัย แก้วจันทะ

593 นางสาวมะลิวัลย์ เฉิดสุวรรณ์

594 นางสาวอรทัย นามนไสย์

595 นางสาววนิดา โคตรประทุม

596 นางสาวนิธิพร ปาสานนท์

597 นางสาวศิรดา ถิตย์ประเดิม

598 นางสาวปวีณา อ าภาทิพย์

599 นางสาวลลิตา นรสาร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

600 นางสาวเจนจิรา มณีกัญย์

601 นายปิยะพงษ์ พันยากิจ

602 นายกิตติพิชญ์ เลิศสงคราม

603 นางสาวธัญญารัตน์ อาจพงษา

604 นายณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม

605 นางสาวอารียา ศรีจันดี

606 นางสาวสุภาพร บุตระมะ

607 นายเทวรินทร์ ชิณโน

608 นางสาวกริชสุดา เน่ืองชมภู

609 นางสาวศิวาพร ธรรมรักษา

610 นางสาวณิชารัศม์ เอกวิไชยรุจน์

611 นางสาวปพิชญา ไกยเดช

612 นางสาวอนัญญา ทรัพย์นัน

613 นางสาวรุ่งนภา ไพบูลย์

614 นางสาววนิดา สุภาวรรณ

615 นางสาวนาตยา พรมค าบุตร

616 นางสาววิภารัตน์ ศรีบัว

617 นางสาวพิชญาภัค สุขรี

618 นางสาวกมลแก้ว ก้อนดินจ่ี

619 นางสาวดลวรรณ บุตรโคตร

620 นางสาวรวิวรรณ อินนา

621 นางสาวนุสรา ใจแสง

622 นางสาวโชติมณี โฆษา

623 นายเอกภพ ดลแผ้ว

624 นางสาวอรทัย ดีนัก

625 นายสุทธิเกียรติ จ าปา

626 นายวีระพล ครสิงห์

627 นางสาวจันทิมา กองสิงห์

628 นายธนวัฒน์ ไสยวรรณ

629 นางสาวนิภาดา แก้วนิล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

630 นายอัษฎาวุธ พละสินธ์ุ

631 นายภาณุวัฒน์ นามเสาร์

632 นายธีรยุทธ มานิสสรณ์

633 นางสาวภาวิดา ป้อมสุวรรณ

634 นางสาวปพิชญา เหล่ือมศรี

635 นางสาวปณิตา ศรีเมือง

636 นางสาวแพรพรรณ หอมทุมมา

637 นางสาวสุรีรัตน์ ถินวิสัย

638 นายเฉลิมชัย แพงพา

639 นางสาวณภัสสรา คงกล้า

640 นางสาวรัตนาวดี กรโสภา

641 นายวิชญ์พล แพงพา

642 นางสาวชุติมา วังหิน

643 นางสาวประทุมทอง อาจสามนต์

644 นางสาวพรพรรณ อรัญเวศ

645 นางสาวอภิญญา ดาเลิศ

646 นางสาวชยานันท์ สมประสงค์

647 นางสาวเพชรรัตน์ หึมวัง

648 นางสาวอาทิตยา เชื อวังค า

649 นางสาวหยาดพิรุณ โสมปิตะ

650 นางสาวสุพัตรา ภูเต้านิล

651 นายณัฐกมล ประจ าสุข

652 นางสาวจุรีรัตน์ เขจรลาภ

653 นางสาวสุกัลญา พลตื อ

654 นางสาวบัณฑิตา กั วมาลา

655 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเฉลียว

656 นายธีรพัฒน์ บุญศร

657 นางสาวป่ินมณี อุปพันธ์

658 นางสาวชลธิชา เห็มศรี

659 นางสาวศรสวรรค์ พิกุลทอง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

660 นางสาวสาลิณี ศรีมุล

661 นายชัชวาลย์ สีเหลือง

662 นางสาวยุวณิดา ค าเสนา

663 นายชนกชนม์ อาจนาเสียว

664 นางสาวนิติยา บุญเกตุ

665 นางสาวดนิตา เท่ียงธรรม

666 นายวรยุทธ ศรวิเศษ

667 นางสาวสุกัญญา สมภา

668 นายสิทธิโรจน์ สะเทือนไพร

669 นายนาวิน ภูมิภักดี

670 นางสาวชลธิชา ไชยสาร

671 นางสาวชลธิชา สุภารีย์

672 นางสาวสุธิมา กุชโร

673 นางสาววิภาพร อุดมวงค์

674 นางสาวเสาวณีย์ แก้วตาเหรียญ

675 นางสาวอนันทิตา ปะกิระคะ

676 นายบารมี ปฎิบัติดี

677 นางสาววิภาพร สะสันติ

678 นางสาวฉัตรพร ภูชัยแสง

679 นางสาวรัตนา พลกล้า

680 นางสาววนิดา ศรีหา

681 นางสาวสุกัญญา กุลเทพ

682 นางสาวสุพัตรา จันซ้าย

683 นางสาวนิสา มาสุข

684 นางสาวบัญฑิตา เขจรลาภ

685 นางสาวดาริกา พรมรักษา

686 นางสาวศัลยา เก่งสันเทียะ

687 นางสาวนุชจรี คะศรี

688 นางสาวศิริลักษณ์ คัดนาหงษ์

689 นางสาวกัญญ์วรา กุลาศรี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

690 นางสาวกัญญาวีร์ กุลาศรี

691 นางสาวจิราภรณ์ ภักดีอ านาจ

692 นางสาวสุพรรณษา สายเสมา

693 นางสาวกานดา งามสง่า

694 นางสาวเนาวรัตน์ แสงนาค

695 นางสาวดวงฤทัย เหลือผล

696 นางสาววิภารัตน์ ดีประวี

697 นางสาวอรวรรณ พาจันทร์

698 นายชาญชัย ชนไพโรจน์

699 นางสาวสุพัตรา พลนงค์

700 นางสาวใบเฟิล มงคลศิลป์

701 นางสาวขวัญจิรา ลีโคตร

702 นางสาวมัลลิกา กุตระแสง

703 นางสาวปราณี สันประภา

704 นางสาวสุรางคณา สวนดี

705 นางสาวอธิติยา อามาตมนตรี

706 นางสาวกมลทิพย์ สุทธสนธ์ิ

707 นางสาวจิราภรณ์ แฟสันเทียะ

708 นางสาวฐิติยา อาจณรงค์

709 นางสาวณัฐณิชา ภูมิมา

710 นางสาวจิราภรณ์ สิมภาษ

711 นางสาวพีรญา ระดาสัย

712 นางสาววราภรณ์ โคตรวังอวน

713 นางสาวอริสา ชุยพรม

714 นางสาวขวัญจิรา อิงคะมนต์

715 นางสาวพรทิวา กันยาสนธ์ิ

716 นางสาวเปรมวดี บุญใบ

717 นางสาวพิชญาพรรณ ชมภูประเภท

718 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญธรรม

719 นายฉนพล เปนนาม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

720 นางสาวกนกวรรณ นันทรัพย์

721 นางสาววิชุดา อุปัญญ์

722 นางสาวจารุวรรณ อุปัญญ์

723 นางสาวจุฑามาศ อินทรสอน

724 นายธนภัทร อาจศิริ

725 นางสาวดรุณี เฉิดสถิตย์

726 นางสาวพัชราภรณ์ ภูเนตร

727 นางสาวบงกชกร ชิณเทศ

728 นายศุภสิทธ์ิ ซวี

729 นางสาวแก้วตา สิงห์ละคร

730 นางสาวจิดาภา หมูศรี

731 นางสาวกชกร กิมุล

732 นายอานนท์ ภูนีละมัย

733 นางสาวฐิติรัตน์ กุลาหล่า

734 นางสาวอภิญญา ทองค า

735 นางสาวถิรดา โฆษณานิล

736 นางสาวประภัสสร สาระกรณ์

737 นางสาวเจนจิรา ลาเมือง

738 นายสุรศักด์ิ สารีวงษ์

739 นางสาววริศรา เอกพันธ์

740 นางสาวอมาวดี ตาสาโรจน์

741 นางสาวจันทร์ทิวา ศรีลารัตน์

742 นายอิทธิกร นามหล้า

743 นางสาวสิริญาณีย์ บุษมงคล

744 นายทักษิณ วันชูพริ ง

745 นางสาวเกษรา ศรีเมือง

746 นางสาวจันทร์จิรา สังสนา

747 นางสาวนฤมล เกตุตากแดด

748 นางสาวณัฏฐนิชา สังกะเพชร

749 นางสาวพิชญาภา ชมภูประเภท



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

750 นายวัชระ มูลค าศรี

751 นางสาววริศรา ไตรราษฎร์

752 นางสาวนฤมล ถวิลรักษ์

753 นางสาวจินตนา ไร่รัตน์

754 นางสาวอรปรียา วงศ์สุพรหม

755 นางสาวมินตรา ผาสียวน

756 นางสาวพัณณิตา เนธิบุตร

757 นางสาวรัตติกาญจน์ คนขาว

758 นางสาวจิราวรรณ มาตรภูธร

759 นางสาวพัชรินทร์ นิละปะกะ

760 นางสาวสุธิดา ต้นชาลี

761 นางสาวพิมลวรรณ ปัดถาวะโร

762 นางสาวปิยธิดา พรมช่วย

763 นางสาวชลธิชา ธงหาร

764 นางสาวกนกกานต์ ช านาญ

765 นางสาวชนิกา เคหาวิตร

766 นางสาวนภาศิลป์ วรกมลธรรม

767 นายณัฐพล หงษ์ทอง

768 นางสาวกมล ดอนชัย

769 นางสาวพัชรินทร์ นาฤทธ์ิ

770 นางสาวศิริวรรณ ภูค าเวียง

771 นายวิชยุตม์ ภูครองทอง

772 นางสาวปนัดดา ค าหงษา

773 นางสาวอารยา ลาขุนี

774 นายณัฐวุฒิ จ านงอุดม

775 นางสาวฐิติพร รังหอม

776 นางสาวสุพรรษา หลวงพินิจ

777 นายฐิติวัสส์ ผิวข า

778 นายสุทธิพงษ์ เนินทอง

779 นายณัฐวุฒิ แสนสุข



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

780 นางสาวภานุวรรณ แก่นดี

781 นางสาวธนภรณ์ เพ็ญธิสาร

782 นายภากร ชาติมนตรี

783 นางสาวพรรณสิริ ถ่ินจันดา

784 นางสาวสิรามล ศักด์ิสิงห์

785 นางสาวอมรรัตน์ ภูมิศาสตร์

786 นางสาวอารีรัตน์ พันธ์ุจรุง

787 นางสาวชัชณี ก้อนดินจ่ี

788 นางสาวภาลิตา นามนิตย์

789 นางสาวอารยา พันธ์ุจรุง

790 นางสาวกัญญาภัคร  ิอินผิว

791 นางสาวณัฐวิภา หาญกุล

792 นายศราวุธ อาริสาโพธ์ิ

793 นางสาวปิยากร วิเศษโพธ์ิศรี

794 นางสาวฉัตรฤดี ศรีล าพัง

795 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีแพน

796 นางสาวจีรนันท์ ทีงาม

797 นางสาวตติยาพร ตรีศร

798 นางสาววิชุดา ภูโคก

799 นางสาวมุกดา ไขแสง

800 นางสาวเอกนิกา สุเสนา

801 นางสาวจริยา ศรีดารา

802 นางสาวอรวรรณ นามมงคล

803 นางสาวเอมิกา ศรีเสน

804 นางสาวอภิญญา สิทธิโชติ

805 นางสาวอมิตา ลาเกิด

806 นางสาวพรวดี ศรีประดิษฐ

807 นายคงเดช วุฒิสาร

808 นางสาวธนวรรณ ภูเต้านาค

809 นายสรัน เตรียมกลม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

810 นายอภิชัย พิมเภา

811 นายอดิศักด์ิ ภูชะหาร

812 นางสาวนงนุช เสิกกัญญา

813 นางสาวกณิการ์ ปัญจันทร์สิงห์

814 นายอภิสิทธ์ิ ขันนาเลา

815 นางสาวอารียา ภูมิรินทร์

816 นายธวัชชัย บึงกลาง

817 นางสาวอภิสรา แสนสมบัติ

818 นางสาวพิชาภรณ์ บุส าโรง

819 นางสาวนิติพร ปล้องขัน

820 นายพัสสน ยลวงค์

821 นางสาวหงษ์นภา ตรีภพ

822 นางสาวชลิดา จันทฤกษ์

823 นางสาวมัสยา จันทะพล

824 นางสาวศิริวรรณ สุขสว่าง

825 นางสาวศิริขวัญ สุขสว่าง

826 นางสาวจิรประภา วงศ์สวัสด์ิ

827 นางสาวสุนิสา ศรีแสนยงค์

828 นางสาวขวัญชีวา นามศรี

829 นางสาวพันทวิกาล ประกิจนิกรณ์

830 นางสาวสุอังคณา บรรจง

831 นางสาวปารณีย์ สีแสง

832 นายศิวดล มาตรเรียม

833 นางสาววรรณพร เรืองรัมย์

834 นางสาวจินดารัตน์ ผลกิจ

835 นางสาววันเพ็ญ ส าราญมล

836 นางสาวกัณฑิมา ปรีมงคล

837 นางสาวศศิวดี สุวัตถุดี

838 นางสาววาสนา ทิพจรูญ

839 นายธนาวินทร์ คูเพ่งซัว



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

840 นายมิติใหม่ อินเสนา

841 นางสาวปวีณา ทันบุญ

842 นางสาวขวัญฤทัย ค าไสย์

843 นางสาวหน่ึงฤทัย วรรณสินธ์ุ

844 นางสาวกฤชวรรณ สีแสง

845 นางสาวธนัดชา สมค าศรี

846 นางสาวจิราพร วิชัย

847 นางสาวศิรินยา โยธสิงห์

848 นางสาววชิราภรณ์ คัสโส

849 นายกฤษฎา ถวิลการ

850 นางสาวฐิติวรรณ ปาระดี

851 นายปัตทวี ค าทอง

852 นางสาวสุวิมล แสงเจริญ

853 นางสาวนาตยา ศิริสมุทร

854 นางสาวอารียา โพธ์ิคัย

855 นางสาวบุญลิตา สุรันนา

856 นางสาวพรศิตา ทองค า

857 นายนเรศ ปรุงเรณู

858 นางสาวภัทรจิต ภูแสนศรี

859 นายกิติพร งามสง่า

860 นายอรุณ ภูผา

861 นางสาวณิชกานต์ ศรีสมบูรณ์

862 นางสาวรัตณา บุตรวัง

863 นางสาวประพิมพร คูณหัวโทน

864 นางสาวปุณณพรรณ ศรีเดช

865 นายฉัตรมงคล แก้วก าพล

866 นางสาวปิยารัตน์ อันชัยศรี

867 นางสาวกนิษฐา ผลทับทิม

868 นางสาวมินทร์ทรา หนวดค า

869 นายอนุภาพ กาสี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

870 นางสาวฐิติรัตน์ บุญหล้า

871 นางสาวณัฐชา สาคร

872 นางสาวสุพรรษา จันทะจันทร์ศร

873 นายคูนคีรินทร์ พัฒธนศิริกุล

874 นางสาวจิราภรณ์ ราชรองไชย

875 นางสาวกมลชนก หม่ืนสุดตา

876 นางสาวอุไรศิลป์ พลทองเดิม

877 นางสาวธนัชชา พูลเพ่ิม

878 นายนพพล บุญเจริญ

879 นายชินวัตร์ ชินแสน

880 นางสาววรญา ภูทองแหลม

881 นางสาวชุตินันท์ สุพร

882 นางสาวชลธิชา ชายงาม

883 นางสาวสุพิชชา ซาเสน

884 นางสาวภวิกา อ้วนละมัย

885 นางสาวศิวภรณ์ แป้นสกุล

886 นางสาวชนม์นิภา วิระศรี

887 นายณัฐพนธ์ บุญค่ า

888 นายอนุวัฒน์ เกษมจิต

889 นางสาวสุทธิชา อุดทา

890 นางสาวจิรัสยา หม่ันตรวจ

891 นายอริยะ มาตรา

892 นางสาวอมรรัตน์ เศษสม

893 นายจุมพล มานะกิจเจริญกุล

894 นายนราธิป ฉันพินิจ

895 นางสาวเมธินี หีบแก้ว

896 นายไซชะนะ อินทิสาน

897 นายสีสุวัน สีหานุวง

898 นายแก้วสมพร พันทะวง

899 นายอนันท์ จันทร์ดม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

900 นายไกสอน ซาพิจิตร

901 นางสาวสุตาภัทธ ศรีภิรมย์

902 นางสาวสุพรเทียน ธุระท า

903 นายก้องภพ วงพิเดช

904 นางสาวหทัยชนน์ ศรีชูยงค์

905 นายนราธิป แก้วสีหาบุตร

906 นายทินกร ปาเส

907 นายกฤษฎา บาริศรี

908 นางสาวพนารัตน์ เปร่ียมกระโทก

909 นายนพรัตน์ ดลจ ารัส

910 นายปัฐวีกานต์ ศรีแพงมล

911 นายเทิดพงษ์ ภูใบบัง

912 นายอภิวิชญ์ ภูอ่อนโสม

913 นายสุริยาวุฒิ นระเเสน

914 นายพชร เทียนศรีโสภณ

915 นายสุทธิภพ บุตรผา

916 นางสาวชนกนันท์ แสงนาค

917 นายนรากร จันทร์สุวรรณ์

918 นางสาววรินดา ทมานนท์

919 นางสาววรรณนิษา อินทร์ทอง

920 นายเอกลักษ์ เลขนอก

921 นางสาวสุภาพร นามทอง

922 นายมนัฐพงษ์ พะเวียงค า

923 นายปิยะวัฒน์ จูมแพง

924 นางสาวสุภิษ ภูครองหิน

925 นายกิตติพงษ์ เรืองแสน

926 นายสุทน ภูค ายอด

927 นางสาวน  าทิพย์ ศรีบุญเรือง

928 นางสาวเกศรา ตะทะนะ

929 นางสาวศิริลักษณ์ คุณหงษ์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

930 นายธีรธร พลโคกก่อง

931 นายศักด์ิกมล ภูสีเงิน

932 นางสาวสุภาภรณ์ วงค์หลวงอุด

933 นางสาวมยุรี ภูชนะศรี

934 นางสาวกนกวรรณ ภูแล่นนา

935 นางสาวศศิพร พัศดร

936 นางสาวสุพัตรา มณีมูล

937 นางสาวมณีรัตน์ บูรณะ

938 นางสาวนิรมล ทระค าหาร

939 นางสาวดาริกา ภูกาษร

940 นางสาวปิยะนุช ค ามะลา

941 นางสาวลลิตา พัฒนสาร

942 นางสาวงามตา ธาตุไพบูรณ์

943 นางสาวนัชชา ช่ืนบุญเพ่ิม

944 นางสาวอารียา ภูผาลาด

945 นางสาวพรนภา จงลือชา

946 นางสาวอรไพลิน พลชะอุ่ม

947 นางสาวสุภาพร แถมกลาง

948 นางสาวโสรญา ฆารกุล

949 นายธนากรณ์ วงค์ตลาด

950 นายรัตนชัย แดนประกรณ์

951 นางสาวอารยา ถาวรเรือง

952 นายชาญยุทธ นิตยาชิต

953 นางสาวจุฑาพร คงสมบัติ

954 นางสาวมัณฑนา เติมภักดี

955 นางสาวอริสา พลาโห

956 นางสาวธนภรณ์ เอ็นดู

957 นางสาวชลพร ปัตบุตร

958 นางสาวชยุดา ศรีไสล

959 นายอนุชิต หนันลา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

960 นางสาวทอฝัน ขันผนึก

961 นางสาวณัฐชา ภูข า

962 นางสาวนภาภรณ์ สมสวย

963 นางสาวเนตรชนก ภูพันนา

964 นางสาวสุพิชญา ผลไชย

965 นายศิริศักด์ิ เหล่าหว้าน

966 นางสาวกิตติยา ชัยพระอินทร์

967 นายจิรกร ยางงาม

968 นางสาวทัศวรรณ วิชาศรี

969 นางสาวจารุภา ยิ มแย้ม

970 นางสาวปาริฉัตร กุลดี

971 นางสาวสุภาวรรณ อุทัยชาติ

972 นางสาวเพ็ญนภา รูปคม

973 นางสาวกรรณิกา รัตเนตร

974 นางสาวจริยา ภูเขม่า

975 นายกฤษฎา สีก าพี 

976 นายอาทิตย์ เลิศไธสง

977 นายอนุชา ลามัชสิมมา

978 นายลัทธพล ปรีดี

979 นางสาวพิชญา หม่ันเรียน

980 นางสาวอารยาณี ถ่ินส าอางค์

981 นางสาวหทัยมาศ แก้วไตรรัตน์

982 นางสาวธัญยพร เรณู

983 นายปรเมศวร์ เรืองศรีม่ัน

984 สามเณรถิรพล ศรีบุรินทร์

985 สามเณรเจมส์ ลุงค า

986 นายศุภกร มูลจุล

987 นางสาวทิพวรรณ ประทีปเมือง

988 นางสาววารุณี โมครัตน์

989 นางสาวอรกัญญา ภูทองใบ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

990 นายยุทธพิชัย ชนะไชย

991 นายกิตติคุณ เสลจุล

992 นายประสิทธ์ิ บุตรมะ

993 นายฉัตรธิชัย บุทธิจักร

994 นายชนาธิป พิมพ์ดวงสี

995 นายเกียรติพงษ์ ขออยู่กลาง

996 นายภานุเดช วงสมศรี

997 นางสาวกุลจิรา ภาสดา

998 นางสาวมนัสนันท์ ศรีสุทัศน์

999 นางสาวอาทิตยา บุญเพ็ง

1000 นายปรินทร์ ภูจอมคา

1001 นายกฤษฎา สิงห์ดง

1002 นางสาวปภาวินี เกี ยวสันเทียะ

1003 นายนัทธพงศ์ แก้วนิล

1004 นางสาวสุรัญญา แสนเสนา

1005 นายภูมิภูมิ ภูแลนปิว

1006 นายไตรภพ ประทุมเหง่า

1007 นางสาวทิภานันท์ น้อยนาจารย์

1008 นางสาวรุจิรา วิเชียรไชย

1009 นางสาวประริฉัตร อินทรจร

1010 นางสาวอรยา ภูพันเชือก

1011 นายสิปปกร อุ่นบุญ

1012 นางสาวจุฑามาศ ค านนท์

1013 นางสาวอภิชยา ค าหงษา

1014 นายธนดล จุรยา

1015 นางสาวอารยา ขันธมูล

1016 นางสาวสลิลทิพย์ สุขเขียว

1017 นางสาววรรณษา นาสินสร้อย

1018 นางสาวพัชรียา เครือวัลย์

1019 นายธนวัฒน์ โยทองยศ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1020 นายธนากร ค าประชม

1021 นายภาณุวิชญ์ ศรีสวัสด์ิ

1022 นางสาวณัฐการณ์ โหม่งมาตร์

1023 นายราชพร พาโนมัย

1024 นายชัยวุฒิ สู้สงคราม

1025 นางสาวสุวิมล สมมิตร

1026 นางสาวกนกอร ภูจ าเนียร

1027 นางสาวจิราพร โชติศรี

1028 นางสาวชุติมา เพ็งพุฒ

1029 นางสาวป่ินลักษณ์ เกื อจรูญ

1030 นายอธิชนันท์ จันทะค้อม

1031 นางสาวปนัดดา นันทะเขต

1032 นางสาวพรชิตา นาชัยพลอย

1033 นางสาวชลิตา จรูญจิตปรีดา

1034 นายพงศกานต์ จ าปาศรี

1035 นางสาววรวรรณ บุญคุ้ม

1036 นายอนรรฆวรรธ โอษะคลัง

1037 นายภานุวัฒน์ ภิริรักษ์

1038 นางสาวสาลินี เชตะวัน

1039 นางสาวสุดารัตน์ เหล่าสีนาท

1040 นางสาวนันทิยา แสงจันทร์

1041 นางสาวชนกชนม์ จันทริวชัย

1042 นายพัชรพล อาสาคุณ

1043 นางสาวกนกภรณ์ ผิวอ่อน

1044 นางสาวปัณฑ์ชนิต ภูผาผิว

1045 นายลักษณ์นาก มาเบ้า

1046 นางสาวนิภาวรรณ สันโดษ

1047 นางสาวชุติมา พลพุทธา

1048 นายนาคินทร์ สุวรรณนาคินทร์

1049 นางสาวรัญชิดา ศรีกุตา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1050 นางสาวปนัดดา บุญเย็น

1051 นางสาวนันธิดา นาไชยโย

1052 นายอานนท์ ลุนก าพี 

1053 นางสาวจุฑามณี ค าจุมจัง

1054 นางสาวนัชชา ฉายจรุง

1055 นางสาวสุธิดา แสงบุญ

1056 นางสาวธนัมพา ภารส าเร็จ

1057 นางสาววราภรณ์ วงษ์สว่าง

1058 นายนครินทร์ ภูพาดสี

1059 นางสาวกมลทิพย์ ภูม่ิงเดือน

1060 นายอ าพร แสงปาก

1061 นางสาวอัญชลีพร ประวันเทา

1062 นายพิสิฏพายัพ สรรพชัย

1063 นางสาวจรรยพร ธรรมสิทธ์ิ

1064 นางสาวศุภธิดา วงอามาตร

1065 นางสาวทิพวรรณ วิเชียรไชย

1066 นางสาวชณิกานต์ สาวิสิทธ์ิ

1067 นางสาวรสจนา ฉิมงาม

1068 นางสาวรวิวรรณ จันทิม

1069 นางสาวอุมาภรณ์ ถ่อนสันเทียะ

1070 นางสาวชลธิชา สอนถึง

1071 นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด

1072 นางสาวกนกวรรณ ภิรมย์ราช

1073 นางสาวธนพร โสภาเลิศ

1074 นางสาวกฤษพร อินทะการ

1075 นายธนดล จันทร์ก้อน

1076 นางสาวศรุตตา แดนกาไสย

1077 นางสาวปิยะธิดา สุพร

1078 นางสาวอธิพร จ าเริญพัด

1079 นางสาววรรณษา สุทาธรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1080 นายสุกฤต แก้วค ามา

1081 นายจตุพงษ์ หลักค า

1082 นายนครินทร์ มานพ

1083 นายชัยพล พันธ์ุจ ารอง

1084 นางสาววนิดา โภคาพานิชย์

1085 นายยศภัทร ค าประสพ

1086 นางสาวจิตสุภา มงคล

1087 นายสุทนต์ ผลพันธิน

1088 นายยุทธนา ธงวิพันธ์

1089 นายราชารัตน์ ฆารวิพัฒน์

1090 นายศรัณย์ ถ่ินช่วง

1091 นางสาวชไมพร อุดรทักษ์

1092 นายภานุวัฒน์ พลกุล

1093 นายวุฒิพงษ์ ไชยยนต์

1094 นายคมกริช ทิพย์มณี

1095 นายนพดล แพงศรี

1096 นางสาวอรอุมา นามบุตร

1097 นายชัยรัตน์ ทองสวัสด์ิ

1098 นายทนงศักด์ิ ปัญญาแปลก

1099 นางสาวมนัสยา หนองโสดา

1100 นางสาวกนกวรรณ หันไชยเนาว์

1101 นายภาณุวัฒน์ อุนทุไร

1102 นายจตุพงษ์ ไชยนัด

1103 นายพิทักษ์ งามวรรณ

1104 นายวิทยา เเดนกาไสย

1105 นายเจษฎา แสงนาโก

1106 นายทวีรัฐ ไตรยขันธ์

1107 นางสาวกุสุมา เกษร

1108 นางสาวสิรินาถ จอมทรักษ์

1109 นางสาวนิยดา ไสลจิตร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1110 นายปิยพล ศรีประไหม

1111 นายจารุพงศ์ ไพรสณฑ์

1112 นายจิณพรต ภูดวงจิต

1113 นายพณพล กุลณเสถียร

1114 นางสาวภัทรสุดา นิสังกาศ

1115 นายอรุณเดช คิดค้า

1116 นายธัญวัฒน์ หงษ์เหล่ียม

1117 นายชาติวิทย์ บุญไลย์

1118 นางสาววิภาดา เฉิดรัศมี

1119 นายดุษฎี คล่องดี

1120 นายศุภกรณ์ ไชยขันธ์

1121 นางสาวอทิตะญา หวะสุวรรณ

1122 นางสาวธัญญ์นรี ชัยรัตนสุทธิพร

1123 นางสาวรุ่งทิวา วิเชียรไชย

1124 นางสาวสุธิพร ปรีเลขา

1125 นางสาวอาภาภรณ์ ธะวาติ

1126 นางสาววาริศรา มุงค าแสน

1127 นางสาวพัชรีวรรณ หาริพันธ์

1128 นางสาวชนกสุดา นวลทอง

1129 นางสาวอรอนงค์ พลไกรษร

1130 นางสาวพรกมล สารฤทธ์ิ

1131 นางสาวยุพาพร โพธ์ิมณี

1132 นางสาวคณิตา พันธ์พิบูลย์

1133 นางสาวประภัสสร ศรีมุงคุณ

1134 นางสาวพรนภา อ าพวา

1135 นางสาวจุฑามาศ ปัญญา

1136 นางสาวปิยะวดี ถิตรัศมี

1137 นางสาวศุภิสรา โคตะโน

1138 นางสาวจิราพร บุตรสาร

1139 นายอานนท์ ศิริบุรี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1140 นายจักรพงษ์ จันดา

1141 นางสาวธิดาพร ผันผ่อน

1142 นายสิทธิชัย เห็มทอง

1143 นางสาวนริศรา ภูจันหา

1144 นายศักดา ปรุงเรณู

1145 นางสาวนิตยา นนทะค าจันทร์

1146 นางสาวลัคณา รัตนวรรณี

1147 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณไตรย์

1148 นางสาวจิดาภา รัตนะวงศ์

1149 นางสาวนฤมล เพ็ญพิชัย

1150 นายณัฎฐชัย ใจประสาน

1151 นางสาวลลิตา รักค ามุล

1152 นางสาวอภิชญา รักภูเสน

1153 นางสาวอาทิตญา พรมรักษา

1154 นางสาวสุนิศา อนุสรณ์

1155 นางสาวสุพัตรา ไชยมงค์

1156 นางสาวหนึงฤทัย สายสุววรรณ

1157 นางสาวกานต์ฐฌา ปทุมเพชร

1158 นางสาวอาทิตยา เสนาวัง

1159 นางสาวจิรัชญา บุษดี

1160 นางสาวสายฝน แก้วฮะวงค์

1161 นางสาวกิตติญา ดลภัย

1162 นายไมเคิลเจมส์ ไอเรส

1163 นางสาววิชุดา โยธาสุข

1164 นางสาวรัชนี ศรีสวัสด์ิ

1165 นางสาววิจิตรา นันสถิตย์

1166 นางสาวนันทนิษฐ์ นันรัศมี

1167 นางสาวลลิดา ไวยติกาโร

1168 นางสาวณัฐพร อินทร์พวง

1169 นางสาวศิริรัตน์ พุดบุรี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1170 นางสาวนภาทิพย์ แสงจันทร์ลอย

1171 นางสาวศิรประภา คงสอนศรี

1172 นางสาวศิริภัทร์ศร สุ่มมาตย์

1173 นางสาวโชติมณี ไชยสิงห์

1174 นายทวีศักด์ิ ขันตรี

1175 นางสาวนภัสชล ภิรมย์

1176 นางสาวพัชรา นาสอ้าน

1177 นางสาวจริยา ชินรา

1178 นางสาวธัณญชนกภัครศ์ ลาภิศไรวิณศ์

1179 นางสาวอุทัยวดี เพ่ิมขึ น

1180 นายณัฐพงศ์ บุญน า

1181 นายธีรภัทร ญาณสิทธ์ิ

1182 นางสาวอารีวรรณ วรรณชาติ

1183 นางสาวสุนิตตา เพชรจันทร์

1184 นางสาวสุภาพร เดชภูมี

1185 นางสาวกนกพร แก้วอุดม

1186 นางสาวญดาพร บัวจันทร์

1187 นางสาวธนัญญา พุทศรี

1188 นางสาวกัญญาลักษณ์ ค าไหล

1189 นายธีรเจต อุทัยแสง

1190 นายพงสกร หอมหวล

1191 นายอัครพล นันทะพรม

1192 นางสาวอารียา ค าตีบ

1193 นางสาวเมทินี ลุกลาม

1194 นางสาวศศิพร ทิพเลิศ

1195 นางสาวฐิติพร แก้วสมบัติ

1196 นางสาวอลิษา ภูพานใหญ่

1197 นายมนตรี กันยาสนธ์ิ

1198 นางสาวอริสา ไทธะนุ

1199 นายสัณหวุฒิ ชราโรจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1200 นางสาวปัทมาภรณ์ สังข์ชาตี

1201 นายพีระพงษ์ มาภา

1202 นางสาวนุชชา ศรีพยอม

1203 นางกนกวรรณ แพงสาย

1204 นางสาวพันธ์ประภา เกตุสนอง

1205 นางสาวธิดารัตน์ ค าฤาชัย

1206 นางสาวมาริสา พาผักแว่น

1207 นางสาวมนัสารีย์ ผาสิงห์

1208 นางสาวธัญธิดา อุ่นพิกุล

1209 นางสาววิลัยพร ภูชัยแสง

1210 นางสาวสุธาทิพย์ นันทะศรี

1211 นางสาวเมทินี เหลาพรม

1212 นางสาวกมลเนตร อินทะนิน

1213 นางสาวอริศรา ศรีพะนัด

1214 นางสาวภัทรวดี หม่ืนหาวงค์

1215 นางสาวธิญาดา นามไตร

1216 นางสาวมัลลิกา โคตะยันต์

1217 นางสาวศิริจรรยา เสือข า

1218 นางสาวสุภัตตรา เหง้าโอสา

1219 นางสาวปวีณ์นุช แสงกล้า

1220 นางสาวธิติยา แก้วหนองสังข์

1221 นางสาวปพิชญา มหาไชย

1222 นางสาวสุพัตรา ตูมโฮม

1223 นางสาวรจิตา ศรีราชสนไทย

1224 นางสาวกรรณิกา อ่ิมสมบูรณ์

1225 นางสาวเบญญาภา บุษภา

1226 นายชัยศิลป์ พรมหมอก

1227 นางสาวนุชนาต พานิจ

1228 นางสาวรมย์นลิน แจ่มเสียง

1229 นางสาวสุนทรี อัคติ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1230 นางสาวมณีพลอย วิเศษสอน

1231 นางสาวจุฑาพร กล่ันทะเล

1232 นายอภิสิทธ์ิ เเก้วประดิษฐ์

1233 นางสาววริศรา บุญเลิศ

1234 นางสาวพรพิมล แสงนนท์

1235 นางสาวกานต์พิชชา วิเศษชู

1236 นางสาวเบญจพร บรรพต

1237 นางสาวธนัฐชา รัตนะ

1238 นางสาวอรกัญญา ภูลายขาว

1239 นางสาวคันธณัช พลวงค์

1240 นางสาวณัฐศรณ์ ภูดี

1241 นางสาววรรณกานต์ ทองแจ่ม

1242 นางสาวชัญญานุช จันทะวิชัย

1243 นางสาวรุจิราภรณ์ เศษฤทธ์ิ

1244 นางสาวจีรวรรณ สราญรมย์

1245 นายพรพิษณุ โนอิน

1246 นางสาววิจิตรา ปัตลา

1247 นางสาวศิริวรรณ ไชยศรีรัมย์

1248 นางสาวณัฐณิชา พ่อนามแดง

1249 นางสาวบุษบามินตรา โพนกองเส็ง

1250 นายอนุรักษ์ บุญเกลี ยง

1251 นางสาวสินีนาฏ ใสบัน

1252 นางสาวกนกพร มาทิพย์

1253 นางสาวอภิยดา พิกุลศรี

1254 นางสาวรวิวรรณ กิมภา

1255 นายศราวุฒิ แก้วหาวงค์

1256 นางสาวปองฤทัย งามจันทร์

1257 นางสาววริศรา โสมาบุตร

1258 นางสาวปณิตา ไชยรักษา

1259 นางสาวศิริรัตน์ การพิรมณ์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1260 นางสาวสุธาสินี บุตตะสุริย์

1261 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์กะโซ่

1262 นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์เนตร

1263 นางสาวสิรินยากร ภัทรณุกูล

1264 นายวรพงษ์ ทิพจร

1265 นายบุญญฤทธ์ิ โคตรปัดถา

1266 นายตะวัน วรสาร

1267 นางสาวปรียารัตน์ เพชรวิสัย

1268 นางสาวกุสุมา บุษราคัม

1269 นางสาวอรปรียา อักษรพิมพ์

1270 นางสาวปริยาภัทร บุริพัก

1271 นางสาวปิยะฉัตร ปรีจ ารัส

1272 นายวารุวัฒน์ แสนนาเรียง

1273 นางสาวสุรวีร์ รังศรี

1274 นางสาวกันตยา นาครังสรรค์

1275 นางสาวอริยา โปงเปว

1276 นางสาวรัตติยา นนท์มุลตรี

1277 นางสาวทิวาภรณ์ ไพบูลย์

1278 นางสาวอรพรรณ สังคะลุน

1279 นางสาวกัลยกรฑ์ ไชยขาว

1280 นางสาวคีตภัทร ใจอ่อน

1281 นางสาวนภาพร ปัญญาสาร

1282 นายวัชิระ ภูมะ

1283 นางสาวศศิประภา ระวิสิทธ์ิ

1284 นางสาวรัชดาพร ศรีเลิศ

1285 นายจักรกฤษ การนิตย์

1286 นางสาวแพรพลอย ทองงาม

1287 นางสาวพิมระพัฒน์ รัตนบุตร

1288 นางสาวอารีรัตน์ นาทองบ่อ

1289 นางสาวพจนีย์ ดวงม่ัน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1290 นางสาวรัติยาภรณ์ ชมภูวิเศษ

1291 นางสาวมัทวัน วงค์เจริญ

1292 นางสาวเบญจวรรณ ปัญญาบุตร

1293 นางสาวรัชนีกร เเข็งเเรง

1294 นายณัฎฐากรณ์ อุ่นส าโรง

1295 นางสาวกรรณิกา ควรไชย

1296 นางสาววิภาวี สีน  าอ้อม

1297 นางสาวประพิณญา ตันสมรส

1298 นางสาวจันทกานต์ เคอ

1299 นางสาวเกศวรา เพชรนอก

1300 นางสาวจันจิรา ค าภู

1301 นางสาวปริณดา นันผ่อง

1302 นางสาวสิริขวัญ จันทกุล

1303 นางสาวลลิพัฒน์ ชัยพรมเขียว

1304 นางสาวฤทัยชนก วรสาร

1305 นางสาวนันทฉัตร ยศสงคราม

1306 นายจฏุพจน์ วรสาร

1307 นายธนวรรธก์ วินิจ

1308 นางสาวอาภากร ดิษฐแก้ว

1309 นางสาววรรณภา ภูเด่น

1310 นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ

1311 นางสาวชลดา ภูล้นเเก้ว

1312 นางสาวธิติยา ชนใฮ

1313 นายนวมินทร์ จันทร์ศรีราช

1314 นางสาวกัลยากร อุบลเลิศ

1315 นางสาวปนัดดา พรมทา

1316 นายศราวุฒิ ปรีดี

1317 นางสาวพรชิตา วิชาชัย

1318 นางสาวณัฐญาภรณ์ เริงเกษตรวิทย์

1319 นางสาวปรียาภัทร เพ็งลุน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1320 นางสาวกนกพร ขันธะรี

1321 นางสาวณัฐนรี ภูอ่าว

1322 นางสาวปิยะพร ทองค า

1323 นางสาวทัศนี แก้วฝ่าย

1324 นายนพคุณ ทรัพย์ส่ง

1325 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุโคตร

1326 นางสาวทิษฎยา ดาบพิมพ์ศรี

1327 นายณัฐวุฒิ เฉลิมกาย

1328 นางสาววริษฐา แกมนิรัตน์

1329 นางสาวกมลพรรณ ฐานะ

1330 นายพงษ์พัฒน์ ศรีสวัสด์ิ

1331 นายพงศ์ภัค บอนค า

1332 นางสาวกมลชนก พรมเรียน

1333 นางสาวดุสิตา นามพุทธา

1334 นายนนทชัย ปัญญาบุตร

1335 นางสาวสิทธินันท์ ภูดีวี

1336 นางสาววิลาวรรณ สารินันท์

1337 นางสาวอาภากร อันพิมพ์

1338 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีหาราช

1339 นางสาวพัชริดา เศษณะเวศ

1340 นางสาวรัตนพร พัฒนะสาร

1341 นางสาวมัญฑิตา สะหะขันธ์

1342 นางสาวณัฐภรณ์ คางค า

1343 นายอนุพงศ์ สิงห์อ า

1344 นางสาวศรัญญา คะอังกุ

1345 นางสาวจันทิมา ค าหงษา

1346 นางสาวจามิกร กั วพรม

1347 นางสาวเพ็ญนภา เดชเมือง

1348 นางสาวงามชีวา กุลสาร์

1349 นางสาวชลดา อาสาสิงห์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1350 นางสาวอริญา วงสาม่ิง

1351 นายฤทธิชัย จันจ าปา

1352 นายธวัฒน์ชัย ใจศิริ

1353 นางสาววรปรัชญ์ บุตรดีวงศ์

1354 นายครรชิตพล วังคีรี

1355 นางสาวรัญชิดา ค าซองเมือง

1356 นายญาณศ์ภัทร ภูนนทา

1357 นายคุณวุฒิ โฮแมน

1358 นางสาวนิชนัชชา จันดีบาง

1359 นายชลสิทธ์ิ บุญพิทักษ์

1360 นางสาวมาริษา วงษ์แสน

1361 นายอิสระ ชิณวรรณ

1362 นางสาวสกุลทิพย์ สุพรม

1363 นายภัทรพล โสภาศรี

1364 นางสาวศิริลักษณ์ ทิวะสิงห์

1365 นายอมรเทพ เขจรลาภ

1366 นางสาวมธุรดา โททุมพล

1367 นายรุ่งโรจน์ โฮมชัยวงศ์

1368 นางสาวศิรินทิพย์ พลเวียง

1369 นายจรัสโชติ ทองจรัส

1370 นางสาวอรนภา เวงวิถา

1371 นางสาวนิตยา คาดีวี

1372 นางสาวอลิชา พันธผล

1373 นางสาวทิพย์ไพลิน ภูวิเลิศ

1374 นางสาววาสนา สารุ

1375 นางสาวกมลวรรณ จิตอามาต

1376 นางสาวชมพูนุท สารพันธ์

1377 นายปฏิภาณ ฉิมานุกูล

1378 นายกุลธร สมร

1379 นายธีรพัฒน์ วงค์อามาตย์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1380 นายปฏิภาณ ปาวงษ์

1381 นายวรเมธ กอดแก้ว

1382 นายศิวกร สุวรรณพรม

1383 นางสาวพรไพลิน พัฒนะสาร

1384 นายนนท์ธภูมิ ผิวข า

1385 นายภัทรพล ว่องไว

1386 นางสาวเขมิกา จิตนาโส

1387 นางสาววันวิสา ป้อมศิลา

1388 นางสาววิชุอร ภาวงค์

1389 นายเกรียงไกร เหล่าสักสาม

1390 นางสาวปิยดา ชินพา

1391 นางสาวภาณุมาศ ธารวาวแวว

1392 นางสาวจุฬารัตน์ อารักษา

1393 นางสาวเกศรินทร์ แจ่มสุวรรณ์

1394 นายภูมินทร์ สาริศรี

1395 นางสาวมัทนา สุทธิ

1396 นางสาวปนัดดา ทองสงคราม

1397 นายณรงค์ชัย นาเมืองรักษ์

1398 นายสาธุชน เขตบุญพร้อม

1399 นางสาววิมลพร ไชยวงศ์

1400 นางสาวชลิดา ดลรัศมี

1401 นางสาวศศิธร จิตอ่อง

1402 นางสาวอรนภา นนธิสอน

1403 นางสาวศิรินภา หอมกล่ิน

1404 นายสิทธินนท์ กองค า

1405 นางสาวลลิตา พันโพคา

1406 นางสาวประภาสิริ อังคะสี

1407 นางสาวสายพิรุณ หอมสิน

1408 นางสาวปวัตตา เวียงนนท์

1409 นางสาวสุภาวดี แพงบุตรดี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1410 นายดุลยุตม์ ถวิลนอก

1411 นางสาวเพชรรัตน์ แก้วใส

1412 นางสาววนศิกานต์ ภูขยัน

1413 นางสาวจิราภา ไกยกิจ

1414 นางสาวกีรติกา ฉิมมาทอง

1415 นางสาวภัทรวดี เริงฤทธ์ิ

1416 นางสาววรรณภา พันสี

1417 นางสาวภาวิณี ศรีบุญจันทร์

1418 นางสาวณัฐวดี การาม

1419 นางสาวสุภาพร กล้ากลาง

1420 นางสาวปภาดา กางอันเดช

1421 นางสาวนิติพร วงษ์จันทบาล

1422 นายปริญญา สุขประเสริฐ

1423 นางสาวสุกัญญา คงสมของ

1424 นางสาวเกศสุดา ใจกล้า

1425 นางสาวพุทธวรรณ แวงวรรณ

1426 นายธีรพงษ์ ทานสันต์ิ

1427 นางสาวสุภัสสร ซองตา

1428 นายคมเพชร บุญศรี

1429 นางสาวรัฐนันท์ ทองอยู่ยืน

1430 นางสาวสุพิชญาภา ดีผาย

1431 นางสาวณัฐวดี ศรีไค

1432 นางสาววณิชยาภรณ์ ไชยสาส์น

1433 นางสาวศิรินทรา สีหาพล

1434 นายศิฑาภพ ภูขาว

1435 นางสาวดาราพร แก่นพรม

1436 นายธนดล ศิลปแก่น

1437 นายกฤษณะ ศรีดาแก้ว

1438 นางสาวปวีนุช บุญสูง

1439 นางสาวภัทราวดี ศรีบุญมี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1440 นางสาววิภาวัส พรมแพง

1441 นายศิลปกร แพงศรีทา

1442 นางสาวกิตติยาพร โกมาร

1443 นางสาวศวิตา อุทสาร

1444 นางสาวศุทธินี ฉวีเวช

1445 นางสาวสายธาร สิงชู

1446 นางสาวธิรารัตน์ เปียจ าปา

1447 นางสาววรินทร์ญา โพธ์ิทอง

1448 นางสาวอภิสรา ศาลางาม

1449 นางสาวพาทิศ บุตรวัง

1450 นางสาวเนริสา ชาดง

1451 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิบัติ

1452 นายจิรัสย์ วิไลชนม์

1453 นายอภิวัฒน์ ขันวิเทียน

1454 นายธีรศักด์ิ ยืนยง

1455 นางสาวอารยา เลิศสหพันธ์ุ

1456 นางสาวญาดา ผิวค าศรีบุญเรือง

1457 นางสาวณัฐณิชา หนองสูง

1458 นางสาวกัลยา ทานาศรี

1459 นางสาวธัญญารัตน์ อินธิจักร์

1460 นางสาวสุทธิลักษณ์ สุพระวงค์

1461 นางสาวเบญจมาศ สุปัญบุตร

1462 นางสาวณัฐริกา บุญหล้า

1463 นางสาวพัชราภา สาริกา

1464 นางสาวนิลลดา ดลโสภณ

1465 นายวัชรกร รัตนวงค์

1466 นางสาวฤทัยทิพย์ บุษดี

1467 นางสาววิจิตรา ภูแก้ว

1468 นางสาวทองทวี สมีน้อย

1469 นางสาวชนิตา พิมชะอุ่ม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1470 นายสิริกร บังอรจิตร

1471 นางสาวรพีพรรณ ค าสีทา

1472 นางสาวนริศรา บุพศิริ

1473 นางสาวอัจฉราพร ประสงค์สุข

1474 นายพลวัฒน์ วิชาดี

1475 นายจตุพงษ์ ศรีหาระ

1476 นางสาวภัคจีรา กมลแสน

1477 นายพลกฤต สุขอินทร์

1478 นางสาวยุพาพร ภูผาลา

1479 นางสาวนรีกานต์ ใจเอื อ

1480 นางสาวปรียาภรณ์ บุญอรัญ

1481 นายนครินทร์ อินทร์ผ่อง

1482 นายเจษฎาภรณ์ ปัสสาพันธ์

1483 นางสาวอรทัย แสงทะมาตย์

1484 นางสาวจิราเจตน์ สารผล

1485 นายฐิติกร โคจร

1486 นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งพิศาล

1487 นางสาวกัญญาวีร์ สาระพันธ์

1488 นางสาวกิติยา คงชู

1489 นางสาวปาริชาติ สาพา

1490 นางสาวเกศรินทร์ อุปกอบ

1491 นางสาวชลดา พันธ์น้อยนนท์

1492 นายอนุชิต ไชยสิงห์

1493 นางสาวอาภาภิญ ประเสริฐสังข์

1494 นางสาวรุ่งทิวา กุลศรี

1495 นางสาวฐิติพร อุดมวงค์

1496 นางสาวจุฑามาศ ภูพาดแร่

1497 นางสาวพัชรินทร์ จันทมาตย์

1498 นางสาวสุพรรณิกา แกมนิรัตน์

1499 นางสาววรรณวิษา ปานอุไร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1500 นายปุรินทร์ ป่ินวัชระ

1501 นางสาวสิริยากร เทพนา

1502 นางสาววัลเพ็ญ จันทร์หอม

1503 นางสาวชาลินี ระดาไสย์

1504 นางสาวกัลยาณี มหานิล

1505 นางสาวนันทนิด เดชประเสริฐ

1506 นายนิติกร เหล่าถาวร

1507 นางสาวพรศิลา รักษากาญจนสิน

1508 นางสาวอัมรินทร์ ถ่ินประสงค์

1509 นายนรากร ถิตย์พงษ์

1510 นางสาวพรนัชชา กุลสุวรรณ

1511 นางสาวบุษราภรณ์ ยุระพันธ์

1512 นางสาวสุชาวดี เนตรแก้ว

1513 นางสาวโฉมสุดา ก าเนิดมะไฟ

1514 นางสาวนลินนิภา มีพิษ

1515 นางสาวณัฐณิชา ไพศาล

1516 นางสาววรัญญา ภูอุทัย

1517 นายธนพจน์ นมนาน

1518 นางสาวอารีญา เลิกนอก

1519 นายพีรพัฒน์ ทองไชย

1520 นางสาวญาสุมินทร์ อักษรศักด์ิ

1521 นางสาวเบญจพร บุตรใส

1522 นางสาววัฒนา เวียงประติ

1523 นางสาวอมรรัตน์ ยุ่นดร

1524 นางสาวนภาวรรณ พลเสน

1525 นายพีระ ใจกว้าง

1526 นางสาวชนิกานต์ สามัญตา

1527 นายสุรเชษฐ์ บุญทูล

1528 นางสาวน  าฝน รัตนะค า

1529 นางสาวอมรรัตน์ ภูสมตา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1530 นางสาววรรณภา ทัพโยธา

1531 นางสาวกรรณิกา เผ่าภูธร

1532 นางสาวบุริมนาถ ภารวิจิตร

1533 นายอดิเทพ ชานันโท

1534 นางสาวพัชรินทร์ แปดทิพย์

1535 นางสาวชลดา กั ววิบูลย์

1536 นางสาวนพวรรณ เนตรหนองเทา

1537 นายภัคพล เจริญตา

1538 นางสาวสุภัชชา สายนาโก

1539 นางสาววนิดา ภูหวล

1540 นางสาวชนัษฎา ณ กาฬสินธ์ุ

1541 นางสาวสุรัตน์ฏิกานต์ นครอินทร์

1542 นางสาวรวินันท์ ศรเสนา

1543 นางสาวศิริลักษณ์ ภูผิวแก้ว

1544 นายอรจิรา ไชยโคต

1545 นางสาววันวิสาข์ อังคะฮาด

1546 นางสาวรัชนีกรณ์ เบาราญ

1547 นายชยธร ตึกกระโทก

1548 นายบริภัทร จุลนีย์

1549 นางสาวจิราวรรณ ปลัดชัย

1550 นางสาววราทิพย์ พิศกระโทก

1551 นางสาวอุทัยทิพย์ พิศกระโทก

1552 นางสาวพัชริดา ก่อแก้ว

1553 นางสาวอภิญญา ลับภู

1554 นางสาวพิชญาภา อินทะนาม

1555 นายพงศธร ดวงไกรแฝง

1556 นางสาวสุภาพร โพชะดี

1557 นางสาวลัดดาวัลย์ ปรีประดิษฐ์

1558 นายฉัตรเพชร อ ามุกคะ

1559 นางสาวอภิญญา พันธ์โฮม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1560 นางสาวชลฤทัย โพธ์ิแก้ว

1561 นางสาววิภาวรรณ พลช านาญ

1562 นายธีรพันธ์ุ นันชะดี

1563 นางสาวปฐมพร แพงหอม

1564 นายธนพงษ์ หัตถสาร

1565 นายอาทร เชื อค าจันทร์

1566 นายอธิชา น้อยสิม

1567 นางสาววิไล บุญทาป

1568 นางสาวฟารดา สารจันทร์

1569 นางสาวประถมาภรณ์ นิละม้าย

1570 นางสาวจิราภรณ์ ทุมวงศ์

1571 นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม

1572 นางสาวศศิวรรณ สิงห์สถ

1573 นางสาวกาญจนาภรณ์ กองนาง

1574 นางสาวพิรญาณ์ บุราณเดช

1575 นางสาวอารยา โสดาเดช

1576 นางสาวมัญฑิตา พรมวงษา

1577 นางสาวสุทธิดา แสงรูจี

1578 นายยศธพรชัย ค าทะเนตร

1579 นางสาวอารยา เพชรวิชิต

1580 นางสาวเนตรชนก ฮังชัย

1581 นายธนกร พรมเหลา

1582 นายชัชวาล ทศภา

1583 นายวรศักด์ิ สีกา

1584 นายโชคชัย แสนนาใต้

1585 นางสาววราภรณ์ พันมะวงค์

1586 นางสาวอิษยา อุสาพรม

1587 นางสาวกชนิกา สุขใจ

1588 นางสาวมานิตา แรกเลียง

1589 นางสาวรุจิรา ประดับมุข



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1590 นางสาวฐิติมา เคนท้าว

1591 นางสาวอุษา ค าสีแก้ว

1592 นางสาวมนัสวี แวงวัน

1593 นางสาวพิริยา เย็นใจ

1594 นางสาวปราณปรียา ทองมี

1595 นางสาวอรชพร ซุยพิมพ์

1596 นางสาวเมยวดี บุตรจ ารวญ

1597 นางสาวกรรณิกา ค ามณี

1598 นางสาวปนัทดา นะมอนรัมย์

1599 นางสาวนิสากร กินนะสี

1600 นายศุภกฤต ลักขณากรกุล

1601 นายชินวัตร ภูระก้านตรง

1602 นางสาวเพียงฟ้า ช่างเหลา

1603 นางสาวธิดารัตน์ ภูบุตตะ

1604 นายขจรศักด์ิ อนันทวรรณ

1605 นางสาวเสาวลักษณ์ ธนูชาญ

1606 นางสาวนพวรรณ พลเย่ียม

1607 นางสาวเจนจิรา พลายงาม

1608 นางสาวกัญญาณัฐ เครือเนตร

1609 นายทวีโชค ศรีจันทร์

1610 นางสาวอริสา จินดาภู

1611 นางสาวอมรรัตน์ ค ามงคล

1612 นายวรรังสรรค์ บุพศิริ

1613 นายกิตติศักด์ิ วิริยะภาพ

1614 นางสาวนฤมล ถิตย์ผ่อง

1615 นางสาวณัฐฑาริณี ภูขมัง

1616 นางสาวศิริลักษณ์ อ าภาวงค์

1617 นางสาวปิยะฉัตร ผันศรี

1618 นางสาวรุจิรา พลกล้า

1619 นางสาวณัฐณิชา สีมาสม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1620 นายจักรภัทร พระภูจ านงค์

1621 นางสาวณัฐวรรณ ทองฤทธ์ิ

1622 นางสาวปุณยวีร์ เวียนขุนทด

1623 นางสาวพรสวรรค์ ใจไหว

1624 นางสาวกชมล เอื อประเสริฐวณิช

1625 นางสาวชุติพร ศรีกุล

1626 นางสาวจารุวรรณ คงแหลม

1627 นางสาวลลิตา ชัยบัณฑิตย์

1628 นางสาวอภัสรา ไชยผา

1629 นางสาวสิรีธร พิลึก

1630 นางสาวเนตรนภา วิราจันทร์

1631 นายสิวพัฒน์ บุญมา

1632 นางสาวดวงหทัย ศรีสัมฤทธ์ิ

1633 นางสาวพจนา ดวงอินทร์

1634 นางสาวสรวงสุดา นันศรีทอง

1635 นายไชยวัฒน์ ผาอาจ

1636 นายวัชรพล มงคลสูง

1637 นายพีระพล ชาญวิริยะปรีดา

1638 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฉายจรัส

1639 นายพิพัฒน์ ใจสุข

1640 นางสาววชิระพันธ์ พันอินากูล

1641 นายพลพร จันทะราช

1642 นางสาวสุชา แสงวิภาค

1643 นายเศรษฐภัทร ขจรโชคพิพัฒน์

1644 นางสาวปาริฉัตร ฤทธิพันธ์

1645 นางสาวศรัญญา กิจประชุม

1646 นางสาวเรวดี ขันธุแสง

1647 นางสาวศศิประภา ค าพรหม

1648 นางสาวพรรณนิดา แสงเพ็ชร

1649 นางสาวกุลธิดา มาค า



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1650 นางสาวภัทราวดี สนธะลี

1651 นางสาวศรัณยา จันทะรัตน์

1652 นางสาวอรทัย ในจิตร

1653 นายวราพล ไพรสนธ์

1654 นางสาวเพ็ญพิชชา จ าปานวน

1655 นายพีรธัช ชาวประสงค์

1656 นายพัชรพล ศิริมา

1657 นางสาวศิรินภา จอมค าสิงห์

1658 นางสาวสิริรัตน์ ห้วยทราย

1659 นางสาวอรอนงค์ จันทร

1660 นางสาวสุภาวรรณ สงเคราะห์

1661 นางสาวกัญชลี บาลศรี

1662 นายภูมินทร์ แมดม่ิงเหง้า

1663 นายชนายุตม์ สุวรรณชาติ

1664 นางสาวจุฑามาศ ช านาญ

1665 นายสุขวิทย์ กรีเทพ

1666 นางสาวปัญญาภรณ์ โพธ์ิชัยศรี

1667 นายพิจิตร แก้ววัน

1668 นางสาววาสนา นาไฮ

1669 นายธีรเดช สุวรรณศรี

1670 นางสาวมุทิตา อ่ิมเจริญผล

1671 นายสหพันธ์ ศรีหาพล

1672 นางสาวพรรณวรินทร์ ชานาตา

1673 นางสาวประภัสสร สมแก้ว

1674 นางสาวนริศรา เหลือผล

1675 นางสาวธาริณี อารมณ์สวะ

1676 นางสาวกัญญารัตน์ แจ่มเสียง

1677 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีรักษ์

1678 นางสาววิภาพร กองพา

1679 นางสาวอรอุมา การฟุ้ง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1680 นางสาววรินทร พรมรัตน์

1681 นายนันทวัฒน์ พรหมจันทร์

1682 นางสาวจริยา คงมุล

1683 นายชัชวาลย์ โสภาคะยัง

1684 นายอนุกูล ณะรักมาก

1685 นางสาววิไลภรณ์ มะระสาร

1686 นายณัฐภัทร จันทร์เสน

1687 นางสาวกัญญารัตน์ ศิริก าเลิศ

1688 นายกมลชนก ภูใบบัง

1689 นางสาวมนทิตรา สิทธิสาร

1690 นายทวีทรัพย์ แก้วขจร

1691 นางสาวสุธาสินี ภูพวก

1692 นายพลพินธ์ุ มงคลชัยภักดี

1693 นางสาวมลธิชา ภูไชยแสง

1694 นางสาวสุปราณี วังทะพันธ์

1695 นายฐิติกรณ์ แสนสีแก้ว

1696 นางสาวจุฑารัตน์ ไชยายงค์

1697 นายศุภกิจ จันดาสี

1698 นางสาวสุดารัตน์ ทองแจ่ม

1699 นางสาวนวลผ่อง ภูพานใหญ่

1700 นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์โสม

1701 นางสาวรัตติยากร จ าปาขาว

1702 นายชัชวาล น้อยทรงค์

1703 นางสาวไพลิน ศรีเอ่ียม

1704 นางสาวพิกุลแก้ว รัตนวัน

1705 นางสาววัชราภรณ์ ทองประดิษฐ

1706 นางสาวพลอยชมพู พิศณุ

1707 นางสาวณัฐรุจา เพ่ิมศิลป์

1708 นายทัชพล จินพละ

1709 นางสาวนฤศรา หวังเจริญ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1710 นางสาวมัทณี ยาตาล

1711 นางสาวกานต์ธีรา แก้วดี

1712 นางสาวสิริธร ค าวงษ์

1713 นายธนวัฒน์ ค าจันทร์วงค์

1714 นางสาวสกุลจิรา บุญศรี

1715 นางสาวธิตินันท์ ศิริมนตรี

1716 นางสาวสุณิสา วิกล

1717 นางสาวมุทิตา ศิริฟอง

1718 นางสาวอุทัยทิพย์ วงศ์หินกอง

1719 นางสาวกัญญาณัฐ น้อยนาจารย์

1720 นางสาวปนัดดา เพชรวิชิต

1721 นางสาวธนิดา พงษ์เดช

1722 นายธีรศักด์ิ ศรีสุข

1723 นางสาวสุมินตรา ประดับเพชร

1724 นายอโนชา คนกล้า

1725 นางสาวพรสุดา ภูมีแหลม

1726 นางสาวพัชราพร ปรีจ ารัส

1727 นางสาวสุกฤตา ถนอมศรี

1728 นางสาวนิภาพร บุตรวัง

1729 นายธนายุทธ ค าแสน

1730 นายกิตติพล ชัยเพชร

1731 นายธิเชษฐ์ ไพรสณฑ์

1732 นายทินกร จรุงพันธ์

1733 นางสาวสุวรรณา เพ่ิมพร

1734 นางสาวศิวาภรณ์ มุลี

1735 นางสาวธีราพร ศรีหาวงษ์

1736 นางสาวกนกทิพย์ แสงใส

1737 นายธีรภัทร ภูบรรทัด

1738 นายจิรวัฒน์ สระสันเทียะ

1739 นายธนานันท์ ปิทชาติ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1740 นางสาวพรนิภา ถาวรค า

1741 นางสาวศรัญญา จูมศรีราช

1742 นางสาวจารุวรรณ ยืนนาน

1743 นางสาวเจนจิรา ภูนบผา

1744 นางสาววิลาวัลย์ สาโยธา

1745 นายปฏิภาณ ชาตะ

1746 นายรัชวินทร์ ปัจฉิมา

1747 นางสาวสุภาวดี ศรีมาน

1748 นายยุทธศาสตร์ ดอกดู่

1749 นางสาวณัฐรินีย์ ศรีฟ้า

1750 นางสาววณิดา จักรนามน

1751 นายธนศิลป์ การนา

1752 นางสาวสุดารัตน์ พลอยวิเลิศ

1753 นางสาวสุชานาถ ป้องมาตร

1754 นางสาวบัณฑิตา สครรัมย์

1755 นายศรันย์ นุนาดี

1756 นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมชาติ

1757 นางสาวพรพรรณ เรืองศิริ

1758 นางสาวจันจิรา บุญศรี

1759 นางสาววริยา มูลตรีประถม

1760 นางสาวพรรณราย โมรา

1761 นางสาวกัลยารัตน์ อัญไชยศรี

1762 นางสาวธิดาทิพย์ ยะนะโชติ

1763 นายกาลัญญู พงษ์พันนา

1764 นายทักษิณ ธรรมบุญเรือง

1765 นางสาวจีรภา ดาขาว

1766 นายบ ารุง ทฤษฎี

1767 นางสาวพรเพ็ญ ญาณสาร

1768 นางสาวธิดารัตน์ เขจรไชย์

1769 นายศุภฤกษ์ อักษรนิตย์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1770 นางสาวกชกร ดวงภักดี

1771 นายเทวินทร์ วิชาสาร

1772 นางสาวธัญสิริ โพธิสม

1773 นางสาวขวัญชนก วรรณค าโกฏ์ิ

1774 นางสาวสุจิมา พิกุลหอม

1775 นางสาวเสาวรัก ลาภไธสง

1776 นางสาววารุณี หงษ์ภูมี

1777 นางสาววรรณิดา ประมายัง

1778 นางสาววรรณวิสา สิงห์ค าป้อง

1779 นางสาวเบญจลักษณ์ ชนะสงคราม

1780 นางสาวลัทธวรรณ จันทร์สว่าง

1781 นางสาวขนิษฐา นาคม

1782 นางสาวรัญชิดา สาวิกัน

1783 นางสาวจิราพร พิมพรัตน์

1784 นางสาวศิริลักษณ์ อุปนิ

1785 นายคณาธิป บรรจง

1786 นางสาวสุพัตรา เบญจมาศ

1787 นางสาวสุธิดา พิณรัตน์

1788 นายพันกวี อุ่มอ่อนศรี

1789 นางสาวเปียร์ยาทิพย์ ฤทธ์ิมนตรี

1790 นายวิชยุตม์ ศรีขจรวงศ์

1791 นางสาวชลดา บุตรทอง

1792 นางสาวญาณิศา จันลอด

1793 นางสาวอนัญญา ภูจาด

1794 นางสาวอัจฉริยา น้อมสูงเนิน

1795 นางสาวศศิกานต์ รัตนวงค์

1796 นายปัณณวัฒน์ พันธ์ุไพโรจน์

1797 นายธนกร ภารจ านงค์

1798 นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีบัว

1799 นางสาวปิยวรรณ บุญกว้าง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1800 นางสาวสุชานรี ดวงวิสุ่ย

1801 นางสาวศุภาพิชญ์ พินิจการ

1802 นายนิติกร เอกพันธ์

1803 นายธีรภัทร์ ปรีบุญพูล

1804 นางสาวอมรรัตน์ ขันธะวิชัย

1805 นางสาวอัจฉราพรรณ ศิริกาล

1806 นางสาวอุรัสยา ขันธะวิเศษ

1807 นางสาวกนกวรรณ กันฤทธ์ิ

1808 นายนเรนฤทธ์ิ สมสวย

1809 นางสาววรดา โสดาชู

1810 นายธีรกานต์ ภูขันซ้าย

1811 นางสาวสริลทิพย์ บ ารุงตา

1812 นางสาววรินยา ปัญญาวงค์

1813 นายสุวิวัช งามเลิศ

1814 นางสาวสุธิดา โคลงพิมาย

1815 นายสุรนนท์ เงินอิน

1816 นายอาทิตย์ จิตสงวน

1817 นางสาวปนิดา สุมุลละ

1818 นางสาวศรินทิพย์ สีหราช

1819 นายกรกฤต สุทินฤกษ์

1820 นางสาวอภัสรา โปรณะ

1821 นางสาวสิราวรรณ แสนมหาไชย

1822 นางสาวพรรณภา ปูนาสี

1823 นางสาวกมลพร ศรีโนนโคตร

1824 นางสาวฐิติมา แสวงผล

1825 นายอธิชา รัตนะ

1826 นางสาวชุติมา มาตจ ารัส

1827 นางสาวศศิวรรณ แก้วยม

1828 นางสาวเบญจมาศ สิงห์ธวัช

1829 นางสาวปิยธิดา ผลานิสงค์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1830 นางสาวศุภา แสวงทรัพย์

1831 นางสาวอรอนงค์ เสมอใจ

1832 นายนฤชัย บุทศรี

1833 นางสาวธนพรณ์ ศิลาพจน์

1834 นายทัตพงศ์ กองวงสา

1835 นายนพฤทธ์ิ วรสาร

1836 นางสาวธิดารัตน์ ด้วงค าจันทร์

1837 นางสาวชลิตา นาทันริ

1838 นางสาวกรวรรณ โยธิเสน

1839 นางสาวชุติมา ศรีบุตร

1840 นางสาวณัฐติกา มณีสาร

1841 นางสาวจิดาภา พิสุราช

1842 นางสาวพรทิพย์ เวียงดินด า

1843 นายมนพัทธ์ งาสิทธ์ิ

1844 นางสาวรจนา พงพันนา

1845 นางสาวณัชชา ภูบุญลาภ

1846 นางสาวณัฐณิชา แก้วไพศาล

1847 นางสาวอรนุช แสงหัวช้าง

1848 นางสาวสุกัญญา สุขสวาง

1849 นางสาวฉัจภรณ์ เจริญสุข

1850 นางสาวอริศรา กาลสอน

1851 นางสาวฐิติมา เกษียร

1852 นางสาวสุภาภรณ์ เรืองนุช

1853 นางสาวปรารถนา ไชยนิตย์

1854 นางสาวพนิตา จันทร์ประทักษ์

1855 นางสาวฎารุณี สีสร้อยพร้าว

1856 นางสาวกมลชนก พิมพิไสย

1857 นายนิติศาสตร์ วิเศษดี

1858 นายชญานิน กองค า

1859 นางสาวธนพร ภูเนตร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1860 นายสหัสวรรษ วิทยาขาว

1861 นางสาวธิติยา บุญศรัทธา

1862 นางสาวอรนุช อยู่สุธา

1863 นางสาวสุจิตตา งามแสง

1864 นายบัณฑิต เกลี ยงกล่ิน

1865 นางสาวศราวะดี นาคม

1866 นางสาวภัทราวดี ไชยโยราช

1867 นายชัยภูมิ ค าสุดแสง

1868 นางสาวนัฐิดา เจริญชัย

1869 นางสาวสิรินิจ หงษี

1870 นางสาวรัชนู ภูแสง

1871 นายกฤษฏิพัทธ์ สุทธิจินตนา

1872 นายบัญชาศิลป์ โคกลือชา

1873 นายจิรชัย ผดุงสมัย

1874 นางสาวณัฐวรรณ์ สารมานิตย์

1875 นายศุภนันท์ นามไพร

1876 นางสาวนิธิคูณ อุดมเดช

1877 นางสาววิภารัตน์ แดนขนบ

1878 นางสาวชลธิชา เสริฐวาสนา

1879 นางสาวศิริรัตน์ อนันตวุฒิ

1880 นายศิริทัศน์ สมตน

1881 นางสาวจันทร์ทิพย์ บุญหล้า

1882 นางสาวณัฐณิชา ศรีสมัย

1883 นางสาวสุพัฒนา เวียงนนท์

1884 นางสาวพรลภัส จุลปาน

1885 นายจิรวัฒน์ สัจจะ

1886 นางสาววิภาดา หงษ์โสดา

1887 นางสาวดรัลรัตน์ ค าแสนเทียะ

1888 นางสาวกรรณิการ์ ศรีบ้านโพน

1889 นางสาวกนกพร คะอังกุ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1890 นางสาวศุนิดา ไกรมงคล

1891 นางสาววิยะดา กรโสภา

1892 นางสาวพรสุดา โพธ์ิธา

1893 นางสาวปภัสสร สักการะ

1894 นางสาวอมลรดา ค าดี

1895 นางสาวกุลลณี ศรีบัว

1896 นางสาวจิตรประภัสสร วงศ์กุลโชติ

1897 นางสาวสุภัชชา พินิจ

1898 นางสาวประเพียรทอง ทองชุม

1899 นางสาววิชญ์จิรา แสนค า

1900 นายกิตติศักด์ิ พันใหญ่

1901 นางสาวอินทิรา มีแวว

1902 นายสมภพ แก้วเกาะสะบ้า

1903 นางสาวสุชญาน์ ดีรักษา

1904 นางสาวสุมาลี โหรา

1905 นางสาววิจิตรา ภูมิอาจ

1906 นางสาวสิริกร วิชาธร

1907 นางสาวกรกช นุขุนทด

1908 นางสาวจารุฉัตร เสาวรัตนพงษ์

1909 นางสาวมานิการ์ ภูจักหิน

1910 นางสาวนฤมล ภูช่ืนแสง

1911 นางสาวกฤษยา เตอุตรวง

1912 นายยุทธศาสตร์ ดอนโอภาศ

1913 นางสาวชนิกานต์ สีส่อง

1914 นายราชิต อ าไพร

1915 นางสาวทิพามณี สอนจิตต์

1916 นางสาวรัตติกร คงประเสริฐ

1917 นายอานนท์ บัวชะตา

1918 นายวิชัยชาญ บุญเฮ้า

1919 นางสาวณัฐริกา แก้ววันนา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1920 นางสาวกัญธีรา เท่ียงธรรม

1921 นายธนกฤต ปาปะโข

1922 นางสาวสุดารัตน์ อุค า

1923 นางสาวกิตติมา เลวะบุตร

1924 นางสาวนุสศรา ราษี

1925 นายพศิน ภูเผ่น

1926 นางสาวภัทราภา หงษาชุม

1927 นางสาวนรินทร ภูแล่นเรียบ

1928 นางสาวนัฐกานต์ นาโสก

1929 นางสาวภัทธิรา อรรถประจง

1930 นายไอศวรรย์ กองทอง

1931 นายนัทธพงศ์ สิงหาราช

1932 นางสาวจีรนันท์ อาจเดช

1933 นางสาวกุลยา แก้วชามสี

1934 นางสาวลลิตา มะละกา

1935 นางสาวลักษณพร พงษ์ขจร

1936 นางสาวปณิตตา สอนปัญญา

1937 นางสาวปาณิตา อ่อนณะนัย

1938 นางสาวอรัญญา อุตะโม

1939 นายปลายตะวัน ทองประทุม

1940 นางสาวชนากรานต์ ตาลรุ่ง

1941 นายวันชนะ น้อยสงวน

1942 นางสาวศิริรัตน์ วรรณกุล

1943 นางสาวพนิดา ตาทิพย์

1944 นางสาวภัทฐิตา ขุนภักดี

1945 นางสาวนฤภร ปินะสา

1946 นายภาณุวัฒน์ ประทุมวัน

1947 นางสาวพรนภา เนาวะเศษ

1948 นางสาวสิรินญา วงค์อนุ

1949 นางสาวสุวนันท์ สายมายา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1950 นางสาวชุติมา แสนศิริ

1951 นางสาวปภาวรินทร์ วงฮาด

1952 นางสาวสุกัญญา แพงมา

1953 นางสาวกุลนิษฐ์ตา แก้วปัญญา

1954 นางสาวธัญลักษณ์ เฉิดฉาย

1955 นางสาวชฎาวรรณ พหลเทพ

1956 นางสาวชลธิชา แสนคาน

1957 นายวรานน ภูชะหาร

1958 นางสาวณัชชา ไสยพันธ์

1959 นางสาวทัศนีวรรณ เหล็กพิมาย

1960 นายธนวัชร มาตรา

1961 นางสาวกรกมล พิทักษ์ภักดี

1962 นายจารุวิทย์ น้อยอามาตย์

1963 นางสาวกัญญารัตน์ คนเพียร

1964 นางสาวปานตะวัน นามปะเส

1965 นายณัฐชนนท์ โคตรบรรเทา

1966 นายกฤดากร ค าก้อน

1967 นางสาวกนกวรรณ ต่อพันธ์

1968 นางสาววาสิฏฐี บรรหาร

1969 นางสาวนพรพรรณ คนหาญ

1970 นางสาวปริศนา อุ่นบุรมย์

1971 นายกิตติภณ พวงมาลัย

1972 นายปรมินทร์ อุบลชัย

1973 นางสาวอุมาพร ดุพงษ์

1974 นายทวีชัย จันทะบุตร

1975 นางสาวปนัดดา บุญขาว

1976 นางสาวสุนิทรา ชาวประสา

1977 นายกิติกร ค าภูมี

1978 นายธิรากรณ์ พิมคีรี

1979 นางสาวเกวรินทร์ หอมสิน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

1980 นายกิตติวัช ไชยทองศรี

1981 นางสาวอรญา สงตลาด

1982 นางสาวศิรดา สุภาพันธ์

1983 นางสาวกัลญา ถ่ินวาสนา

1984 นายวีรวัตน์ ภูแสนศรี

1985 นางสาวปิยะดา ภูสมดี

1986 นางสาวณัฐชนก ภูมีนา

1987 นางสาวกุลสตรี พิงพิน

1988 นางสาวณิชยา สุวรรณไตรย์

1989 นางสาวตวงพร พลบุรี

1990 นายศรายุทธ บูรณกิตติ

1991 นางสาวเปรมฤทัย ขุลี

1992 นางสาวพัชรีพร สุทาธรรม

1993 นางสาวชนิกานต์ ปังอุทา

1994 นางสาวศิรินภา สอนเวียง

1995 นางสาวกัญติกา จรัสแผ้ว

1996 นางสาวนันท์นภัส ศรีทอง

1997 นางสาวอัยลดา ค ารัศมี

1998 นางสาวศัลยา เหล่าบุปผา

1999 นางสาวนวมน นามลาพุทธา

2000 นางสาวสุพัตรา ชลชี

2001 นางสาวบุษบา ศรีณรงค์

2002 นางสาวณัฐวิภา กุลมงกุฎ

2003 นางสาววลัดดา ดาเลิศ

2004 นางสาวธนัญญา ไชยทองศรี

2005 นางสาวชยาภรณ์ เขตชมภู

2006 นายนันทรัตน์ ยานศิริ

2007 นายกิตติพิชญ์ จันทรวีระกุล

2008 นางสาวพัดชา ชารีจันทร์

2009 นายสุธิกร วรสาร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2010 นางสาววนิดา วรจักร

2011 นางสาวจิราวดี ศรีประไหม

2012 นางสาวอนิสา กองสุวรรณ

2013 นายสิทธิพร ศรีหาตา

2014 นางสาวนันทยา บุตรแก้ว

2015 นางสาวสุทธิดา อรุณศิลป์

2016 นางสาวสลิลทิพย์ บาลโคตรคุณ

2017 นางสาวชณัฐธิดา ศรีประไหม

2018 นางสาวเอวริน ชาวเขา

2019 นางสาวบุญชญา พงศ์แก้วดี

2020 นายพุฒิพงศ์ ไชยประโคม

2021 นางสาวจิตติมาพร สีสุม่ิง

2022 นายเอกสิทธ์ิ ภูผาเงิน

2023 นางสาวกัลยา ขามชัย

2024 นางสาวนิวารินทร์ อนุศากชน

2025 นางสาวศศิธร สิงห์เจือ

2026 นางสาวสุพัตรา วรรณสิงห์

2027 นางสาวปานวาด บรรดา

2028 นางสาวอธิชาพร แก่นแสนดี

2029 นางสาวพิมมาดา สันหะ

2030 นางสาวชุติมา ตาลสถิตย์

2031 นางสาวตรีนุช สมาทอง

2032 นางสาวสุภาวดี ไชยบุตร

2033 นางสาวอารยา อุบลลา

2034 นางสาวนารี เรืองเดช

2035 นางสาวน  าฟ้า จันทขันธ์

2036 นายจิระวุธ ชมภูวง

2037 นายจักรกฤษณ์ เพชรศรีนาคา

2038 นายจักรินทร์ งอยภูธร

2039 นายวุฒิพงษ์ นวนใส



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2040 นายสิทธิพร โสตถิพาณิชย์

2041 นางสาวจิราภรณ์ เดชโฮม

2042 นางสาวรติมา มุลเอก

2043 นางสาวณิชธิภรณ์ ภาคฤทธ์ิ

2044 นางสาวเกศรินทร์ แก้วแผ่ว

2045 นางสาวศิรินญา ชมดี

2046 นายสุทธิพงษ์ ไชโยธา

2047 นางสาวอารียา จุฑาศักด์ิ

2048 นางสาวพัชรี สัพโส

2049 นายวีระชัย โคตรสมบัติ

2050 นางสาวไมกาว ล่อ

2051 นางสาววรรณิภา แสนมหาไชย

2052 นางสาวพิมพ์ลภัส อ่ิมประเสริฐ

2053 นายวงศ์ตะวัน ยุระพันธ์

2054 นางสาวยุวดี เพชรบรม

2055 นางสาวอรอุมา วงค าจันทร์

2056 นายโชกุน ศิริกาญจนรักษ์

2057 นางสาวทัศมณ คูจินดา

2058 นางสาวปิยนันท์ ศรีวรกุล

2059 นางสาวกรรณิการ์ ภูกาสอน

2060 นางสาวพรอ าไพ สุวรรณเพชร

2061 นางสาวพรรณิษา วรชินา

2062 นางสาวญาราภรณ์ เสริมเกษม

2063 นางสาวชุติมน ขันทจร

2064 นางสาวธิดารัตน์ ตั งเส้ง

2065 นางสาวเกตนิภา สายสินธ์ุ

2066 นางสาวอรทัย ส าราญร่ืน

2067 นางสาวคนึงนิจ ตับไหว

2068 นายจิรัฐิติกาล ศรีตาแสง

2069 นายภัทรพล พิมพิมูล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2070 นางสาวรสสุคนธ์ ป่ินขจร

2071 นางสาวช่อผกา พละสินธ์ุ

2072 นางสาววนัชพร โพธ์ิสุ

2073 นายภราดร ภูนาใบ

2074 นางสาวฐิติวรดา แสงกล้า

2075 นางสาวจิตชนก เรณุนันท์ ณ อยุธยา

2076 นางสาวสุพัฒตา ค ามุงคุณ

2077 นางสาวพรพชร วงษ์คลองเข่ือน

2078 นางสาวพรทิพย์ ผาใต้

2079 นายอรรถสิทธ์ิ ศรีทองสุข

2080 นางสาวณัฐฌา จามน้อยพรม

2081 นายจีรัฐ แสงสิทธ์ิ

2082 นางสาวสรนันท์ โคตบุตร

2083 นางสาวชณิกา ขันประจง

2084 นางสาวอนันต์ยา เวฬุวนารักษ์

2085 นางสาวศรัญญา เวินชุม

2086 นายพงศกร จันทร์สว่าง

2087 นายนพธน กุลณเสถียร

2088 นายฉัตริน อุ่นเจริญ

2089 นายภควัฒน์ หันประดิษฐ์

2090 นายสิทธิพร ประทีป

2091 นางสาวทิพย์อักษร พืชพล

2092 นายพรพิพัฒน์ ชินมาตย์

2093 นายจักริน บัวโรย

2094 นายพงศุธร จันทะจักร์

2095 นางสาวปรียานนท์ คุณแสน

2096 นายพฤกษ์ ภู่ทอง

2097 นางสาวนิตยา อาจดวงดี

2098 นางสาวอาทิตยา ไชยเมืองพล

2099 นางสาวดรุณี ภูจ าเนียร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2100 นางสาวแอนนิสา พันธิยา

2101 นางสาวสุกัญญา ไชยสงค์

2102 นางสาวปนัสดา สมหมาย

2103 นางสาวนทพร ศรีชนะ

2104 นางสาวชลิตา จินดาโส

2105 นายเจษฎา แก้วอินทร์ตา

2106 นางสาวจิรภิญญา พานิชนอก

2107 นายณรงค์ศักด์ิ สุริกัน

2108 นางสาววรนุช คนหาญ

2109 นางสาววรางคณา บุรมศรี

2110 นางสาวเอกกนก แห่งสมัย

2111 นางสาวอัญชลี ศรีสมัย

2112 นางสาวนลาวัณ โพธ์ิไชยทอง

2113 นางสาวมาลิณี ทองสุข

2114 นางสาวนิติยา อาสานอก

2115 นางสาวธิดารัตน์ อามาตย์สมบัติ

2116 นางสาวชนิกานต์ เด่นดวง

2117 นางสาวอุมาพร ค าไสย

2118 นายธนวัฒน์ เรืองไชย

2119 นางสาวชมพูนุช ปัญญาใส

2120 นางสาววนิดา บุญสอน

2121 นางสาวอรนุช แสงสลวย

2122 นางสาวสุพิชญา ถ่ินจันทร์

2123 นายสายฟ้า พัฒบุรม

2124 นางสาวสุธาสิณีย์ โทไกรษร

2125 นางสาวธิติยา ฐานสินเพ่ิม

2126 นางสาวสุดาภา จันทนามสี

2127 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์

2128 นางสาวพรพฤกษา วงศ์จีน

2129 นางสาวชนิภรณ์ หนองเป็ด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2130 นางสาวพวงผกา ภารจรัส

2131 นายภานุวัฒน์ สุขพนัส

2132 นางสาวศรสวรรค์ ภูทะวัง

2133 นางสาวพัณณิตา การเรียน

2134 นางสาวกันยา เพ่ิมขึ น

2135 นางสาวมาลินี เอื อเฟ้ือ

2136 นางสาวศิรประภา พงษ์เผ่า

2137 นายศุรวุฒิ ภูช านิ

2138 นางสาวเนตรนภา วิชัยวงค์

2139 นางสาวเขมรินทร์ บาลศรี

2140 นายบูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์

2141 นางสาวนวพร พันธ์เสถียร

2142 นางสาวอภิญญา ไก่สะแก้ว

2143 นางสาวพิยดา ประทาพันธ์

2144 นางสาวเมขลา พิมพิไสย

2145 นางสาวเขมิกา ผลาเหิม

2146 นางสาวกนกพร นรบัติ

2147 นายก้องภพ ทองเจริญ

2148 นายกฤติน ดีประวี

2149 นางสาวป่ินทิพย์ สอนสุข

2150 นางสาวยุพารัตน์ ทองสันทัต

2151 นางสาวกรรณิการ์ เดชเสน

2152 นางสาวพรนัชชา อุ่นชิน

2153 นางสาวจีระนันท์ สุธรรมมา

2154 นางสาวสุภาวดี ศรีสุข

2155 นายปริวุฒิ จังภูเขียว

2156 นางสาวอภิญญา ศรีสาร

2157 นางสาวกันยารัตน์ คนขาว

2158 นางสาวสิริวิมล ค าทะราช

2159 นายทักษ์ดนัย ทักษิณภาค



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2160 นางสาวจีราภรณ์ สุขภิบาล

2161 นางสาวมุทิตา อินทราบูรณะศักด์ิ

2162 นายภานุวัฒน์ โถนารัตน์

2163 นายชาติอิสระ ยะนะโชติ

2164 นายอรรถพล เงินยวง

2165 นางสาวอัญมณี ค าภูมี

2166 นางสาวเสาวณีย์ อิงเอนุ

2167 นางสาวพิมพิกา วิสาติ

2168 นายภาณุเพชร ถิตย์พิพิธ

2169 นายสุทธิพงษ์ จันจ าปา

2170 นางสาวอสมาภรณ์ ศรีแพง

2171 นางสาวสรรเพชุดา น้อยนิล

2172 นางสาวดาริกา ครุธต าค า

2173 นางสาวกานติมา ผาสิน

2174 นางสาวปภัสรา งามแสง

2175 นางสาววีรยา แช่มช้อย

2176 นางสาวภูรีรัตน์ ช่อมะลิ

2177 นางสาวปณิดา ชิตบุตร

2178 นางสาวเกศรินทร์ ปัญจิตร

2179 นางสาวอรอุมา วงค์ค าจันทร์

2180 นายเอกภพ บุญประกอบ

2181 นายเกียรติคุณ ถ่ินมาบแค

2182 นายภาณุ พลไกรษร

2183 นางสาวอัจฉราพร เสนาพล

2184 นางสาวเนตรชนก ธรรมคันธี

2185 นางสาวนันทิยา บุญเลิศ

2186 นายวัยทยา กันทา

2187 นายธนดล อัยวรรณ

2188 นายบูรพา วรรณพราหมณ์

2189 นายชยุต ภูแช่มโชติ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2190 นางสาววิภาวดี พิมดา

2191 นางสาวณิชารีย์ บุตรสิทธ์ิ

2192 นางสาวสุภาพร จันด า

2193 นางสาวมลฤดี ศรีละ

2194 นายณัชพล โชติพัฒน์

2195 นางสาวศนิตา นนธิบุตร

2196 นางสาวลภัสรดา ไชยรัง

2197 นางสาวอรประภา ภูปุย

2198 นางสาวชลณิชา พลนามอินทร์

2199 นางสาวเกื อกานต์ อันสีลา

2200 นางสาวนัยนา สร้อยชมภู

2201 นายชานนท์ ลุนดาพร

2202 นางสาวกัณฐิกา ซาเสน

2203 นายพิทยา สุวรรณามังกร

2204 นายอนุวัฒน์ มานะวงษ์

2205 นางสาวจุฑามาศ กาญปัญญา

2206 นายชณัฐพล สารขันธ์

2207 นายเชิดศักด์ิ ศรีช านาจ

2208 นางสาวอภัชรา ทองพันธ์

2209 นายอธิศักด์ิ จันทะนาม

2210 นางสาวเบญจมาศ หินสุข

2211 นางสาวสิริกาญจน์ บุญแสนรัญ

2212 นางสาวลลิตา วิชาศรี

2213 นางสาวเมธวี นามศรี

2214 นางสาวปัทมา ภูก่ิงพลอย

2215 นางสาวรัตนาภรณ์ แหล่กาสินธ์ุ

2216 นางสาวกันยาพร สุไผ่โพธ์ิ

2217 นายชัยชนะ ทรัพย์ไพบูลย์

2218 นางสาวกชกร ปรีแม้น

2219 นางสาวณฤดี ภูเด่นแดน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2220 นางสาวศิริพร ภักดี

2221 นางสาวจินดารา ดอนโชติ

2222 นางสาวชลลดา แซ่ตัง

2223 นายมนูญ บุระผากา

2224 นางสาวนันทัชพร ภูช่ืนบาน

2225 นางสาวรจนา ไถยฤทธ์ิ

2226 นางสาวศศิกานต์ ศิลารัตน์

2227 นางสาววรรณิกา ยุบลชิต

2228 นางสาวอารียา ภูยาดฟ้า

2229 นางสาวธัญญาลักษณ์ จตุเทน

2230 นายนัทวัฒน์ สุรินทร์

2231 นางสาวศิรดา เก่งสันเทียะ

2232 นางสาวอารยา มาลาหอม

2233 นางสาวอารียา สังฆะมณี

2234 นายธวัชชัย สุรันนา

2235 นางสาวสุพรรณลักษณ์ แสงกล้า

2236 นางสาวชนุดา ภูกาบ

2237 นางสาวศุภมาศ โกฏิรักษ์

2238 นางสาวทิชาดา ถินประสาท

2239 นายธนวัฒน์ วงษ์วิเศษ

2240 นายพีรพัฒน์ การถัก

2241 นายณัฐภูมิ ภูกาเมศ

2242 นายดวงเด่น ราชา

2243 นางสาวธิดารัตน์ ชาติโรจน์

2244 นางสาวมณีรัตน์ ภูอวด

2245 นางสาวรมิดา ไชยมะณี

2246 นายณภัชร์ คีรีรมย์

2247 นายสหราช แสนเหวิม

2248 นายอนาวิน ปอยยิ ม

2249 นายอภิวัฒน์ อันเนตร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2250 นางสาวพรนิภา ชาค าฤทธ์ิ

2251 นายภานุพงศ์ ศรีหอม

2252 นายวีรศักด์ิ อุตโม

2253 นายพชร ไวแสน

2254 นายเจนณรงค์ เชยขุนทด

2255 นายธวัชชัย อินอุ่นโชติ

2256 นายณัฐศักด์ิ ชรารัตน์

2257 นายธนดล ตันสกุล

2258 นายภูรินทร์ ไผ่มี

2259 นายทนุสรณ์ ศรีกระทุม

2260 นายอภิสิทธ์ิ ไสยกิจ

2261 นายวีระศักด์ิ ใจอ่อน

2262 นายธนากร นามณฑา

2263 นายอภิสิทธ์ิ ฤาชาบุตร

2264 นางสาวแพรวพรรณ วิเศษศรี

2265 นายรัฎฐพล สามเมือง

2266 นางสาวชลิตา ค ายุธา

2267 นายณัฐติภูมิ จันที

2268 นายปภาวิชญ์ สิงห์สุข

2269 นางสาวนพรัตดา วิเชียรดี

2270 นายรัฐภูมิ บุญใหญ่

2271 นายอภิวัฒน์ บุญจบ

2272 นายพงษ์ประสิทธ์ิ จุลบุรมย์

2273 นายนันทวัฒน์ นันภักดี

2274 นายศิวนนท์ ทวีพงษ์

2275 นายฑนาวุฒิ ราชริวงษ์

2276 นายพิชญะ สุมา

2277 นายพันตรี ฐานสินพูน

2278 นายชยุตพล จ าปาวัน

2279 นางสาวศิริพร ประทุมทอง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2280 นางสาวนิลาวัน โพธ์ิสะอาด

2281 นายอภิสิทธ์ิ สาวิสิทธ์ิ

2282 นางสาวสายสุดา บุตรวัง

2283 นางสาวชนนิกานต์ ภูแถวเชือก

2284 นายยุทธนา อุชี

2285 นายอภิชาติ ดีสองชั น

2286 นายปฏิภาณ ไฝชอบ

2287 นายกิตติศักด์ิ นนธิจันทร์

2288 นายธนาดร อิศาสตร์

2289 นายนราธร สินธ์ุโคตร

2290 นายรติพงษ์ ก้งทอง

2291 นายดนัย น้อยค าตัน

2292 นางสาวสุธิดา ต้นชาลี

2293 นางสาวกนกอร เห็มค าภา

2294 นางสาววรัญญา เวียงกมล

2295 นายภาณุวัฒน์ ค าภู

2296 นางสาวปวัณรัตน์ สอนสูญ

2297 นายธนวัฒน์ การจักร์

2298 นางสาวศิริลักษณ์ ย่ังยืน

2299 นายกิตติชัย ด่านลาพล

2300 นางสาวภมรจันทร์ หม่ันการนา

2301 นางสาวอารีรัตน์ หารชัย

2302 นางสาวศุภมาส มาลุน

2303 นายพรหมพิริยะ ชัยน้อย

2304 นายอนุชิต รัตนะ

2305 นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ

2306 นางสาวณัฐนันต์ นามนไสย์

2307 นายวันจักรี เชื อบุญมา

2308 นางสาวกนกวรรณ โกจารย์ศรี

2309 นายวัศพล พลเสนา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2310 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีโยธี

2311 นายอุดมการณ์ สุปัญบุตร

2312 นางสาวศิรประภา นธีนาม

2313 นายชยณัฐ อันทะสี

2314 นายวัชรินทร์ คนเพียร

2315 นางสาวคัทลีญา หลานเศษฐา

2316 นางสาวกัญญาภัค บุษบงก์

2317 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วฝ่าย

2318 นางสาวกรรณิกา กังวาลวงค์

2319 นางสาวภัทราภรณ์ ลือนันต๊ะ

2320 นางสาววนิดา พรมุลา

2321 นางสาวนิติพร ทิพบรรจง

2322 นางสาวมณีนภา ว่องไว

2323 นางสาวนันทนา วะเกิดเป้ม

2324 นางสาวข้าวฟ่าง สว่างพิทักษ์

2325 นายณัฐกานต์ ภูสิมมา

2326 นางสาวปภาพินท์ ไชยสาตร

2327 นางสาวณัชชา อินทร์รักษา

2328 นางสาวสายใย จันทะโสตถ์ิ

2329 นายณัฐวุฒิ พิมพ์รส

2330 นางสาวธิติพร จิกจักร์

2331 นางสาวทิพย์สุดา โพธ์ิชัยแสน

2332 นางสาวพิมพ์วัน ลุนหล้า

2333 นายยอดกตัญญู หงศรี

2334 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีวิรัตน์

2335 นางสาวภาวินีย์ ศิริเกษ

2336 นางสาวกัญญ์วรา แกมนิรัตน์

2337 นายกฤษฎา สกุลซ้ง

2338 นายทินกร ลครมูล

2339 นายปิติ สระแก้ว



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2340 นางสาวชุดาภา คุณธะรักษ์

2341 นางสาวพุธิตา ภูจอมนิล

2342 นางสาวจิรดา กมลมูล

2343 นางสาววันวิสาข์ สอนทอง

2344 นางสาวอรวรรณ หรเพิด

2345 นายปิรามิด อุทโท

2346 นางสาวชลธิชา บุญฤทธ์ิ

2347 นางสาววารุนี ป้อมผาลา

2348 นางสาวเสาวลักษณ์ หมุนสิงห์

2349 นายจตุรงค์ อ่อนม่ิง

2350 นางสาวอรียา เพราะเจริญ

2351 นางสาวกษมา สุริยคุปต์

2352 นางสาวนันทิยา เพลิดพราว

2353 นางสาวกัลย์สุดา พันธ์ุวาสนา

2354 นางสาวธิดารัตน์ หารฤทธ์ิ

2355 นางสาวอายวดี ขันอุทา

2356 นายอดิศร พลสีขาว

2357 นายสหพัฒน์ ประเสริฐสูง

2358 นายพลพรรธน์ ระดาขันธ์ุ

2359 นางสาวแพรวพรรณ ใจสู้ศึก

2360 นายอุดมศักด์ิ อินธิบาล

2361 นางสาวญาณันท์ โคตะ

2362 นางสาวสุกฤตา สังฆะธาตุ

2363 นางสาวณัฐชนิตา ศรีล าไพ

2364 นางสาวรุ่งเรือง ฉลาด

2365 นายธีระ สิงสุธรรม

2366 นางสาวนัฐธิดาพร เวียงสีมา

2367 นางสาวนันทิกานต์ นิลทราช

2368 นางสาวกัณฑิมา บุ่งอ้อม

2369 นางสาวเนตรนภา ดอนวิธาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2370 นางสาวกัลยา วงค์ค าจันทร์

2371 นายพรรษา นันประเทศ

2372 นางสาวพิระดา วงษ์ธาตุ

2373 นางสาวฉัตรญาณี เรืองประทีป

2374 นางสาวสิรินยา กุดทองดี

2375 นางสาวจันทร์จิรา สารผล

2376 นายโกวิชญ์ ยะมะหาร

2377 นายภาฬาดล วังคีรี

2378 นายพงพนัส ชิณเฮือง

2379 นางสาวอังคณา ภูจอมแก้ว

2380 นางสาวสุภารัตน์ ภูช่างทอง

2381 นางสาวทักศรัณยพร สิทธิยา

2382 นายธีรสิทธ์ิ บุตรนนท์

2383 นายพรพิทักษ์ ชนะบุญ

2384 นางสาวนริศรา พรมยศ

2385 นางสาววริสรา ทวิวิญ

2386 นางสาวกมลทิพย์ อาษาไชย

2387 นางสาวปรียานันท์ วรรณทอง

2388 นางสาวสายเกียว ราษี

2389 นางสาวอาทิติญา จิกหาร

2390 นายภราดา เหล่าหว้าน

2391 นางสาวนภาพร ศรีงาม

2392 นายสราวุธ พรมค าบุตร

2393 นายประวิตร บุตรภักดี

2394 นายเกียรติศักด์ิ ประเสริฐสังข์

2395 นางสาวอุมาลิน กาฬปักษี

2396 นางสาวสุพิชญา ลามค า

2397 นางสาวอารยา สีหล่ิง

2398 นางสาวกรวรรณ วนมา

2399 นางสาวพิชญานิน สุรินทร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2400 นายปรเมษฐ์ จ าปาหล่า

2401 นายอธิราช การะเกษ

2402 นายเสฏฐวุฒิ ศรีประไหม

2403 นายธีรภัทร วงค์เครือศร

2404 นายธีรพงศ์ อุดมเดช

2405 นายศรณ์ภวิชญ์ อรรถประจง

2406 นายวัชรกร สิงห์ศร

2407 นางสาวฉัตรสุดา กะทะมุกดา

2408 นายณพวัฒน์ จันปุ่ม

2409 นางสาวธิภาพร เห็มค าภา

2410 นางสาวปริตา รู้บุญ

2411 นางสาวธันยพร สุมังคเศษ

2412 นางสาวจริยา ภูจอมจิตร

2413 นางสาวชลธิชา พุทธมาตย์

2414 นายตนุภัทร นันดิลก

2415 นางสาวพรพรรณ บ้วนนอก

2416 นางสาวจุฑาทิพย์ เสมานู

2417 นายพรหมลิขิต สุระวิค

2418 นางสาวชไมพร ยุบลวัฒน์

2419 นายปริญญา หงษ์ชูตา

2420 นางสาวศิรินศ์ทิพย์ พัตตาสิงห์

2421 นายอิทธิศักด์ิ วงศ์สุเพ็ง

2422 นางสาวนันทพร ธนะทอง

2423 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิชัยหล้า

2424 นางสาวพรนิภา วรรณราม

2425 นางสาวจุฬารัตน์ โพพิทูล

2426 นางสาวสิรินยา เรืองชัย

2427 นายนวมินทร์ ชินคีรี

2428 นางสาวสุมาลี สุขวงษ์

2429 นางสาวเกศกนก คีรีรัตน์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2430 นางสาววัชรา สารถิน

2431 นางสาวปานดวงใจ นาถ  าพลอย

2432 นางสาววรรณิศา ทรัพย์ไสย์

2433 นางสาวอนุสรา ธิดงเย็น

2434 นางสาวตรีณาธร แก้วสะอาด

2435 นางสาวสิริกาญจน์ สายค ากอง

2436 นางสาวสุพัตรา ดีรักษา

2437 นายปฎิภาณ จ าเริญเจือ

2438 นางสาวชลิดา มาลิสา

2439 นางสาวสุภาพร คณานันท์

2440 นางสาวฐิติรัตน์ ภิรมย์ชาติ

2441 นางสาวเกศกนก ยศสงคราม

2442 นางสาวพรทิพย์ กันทรพันธ์

2443 นางสาวสุลิษา ศุภอุดร

2444 นางสาวสุดาภรณ์ เทศารินทร์

2445 นางสาวอรวรรณ ศักด์ิเหิม

2446 นางสาวพัณณิตา วรรณทอง

2447 นางสาวสุพิชฌาย์ ธรรมโหร

2448 นางสาวพรพิมล อ าภาค า

2449 นางสาวอภิชญา ไตรยขันธ์

2450 นางสาวเจษฎาพร พรเฉลิมเกียรติ

2451 นางสาวศศิธร นาภู่

2452 นางสาวฐิตินันท์ โชติจ ารัส

2453 นางสาวจิราภรณ์ สาระการ

2454 นางสาวนฤมล อาจดวงดี

2455 นางสาวสิริยากร ไชยเวช

2456 นางสาวภาริณี ปุ้มไสว

2457 นางสาวกานดามณี ดาบโสมศรี

2458 นายธีรกร ภูแสงศรี

2459 นางสาวกัญญารัตน์ ยศสงคราม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2460 นายคชาวุธ สุขล่ี

2461 นางสาวปรียากร บุญเกิด

2462 นางสาวกุลธิดา บุญเรืองลือ

2463 นายสุขวิทย์ กุลศรีนอ

2464 นางสาวสุวนันท์ ทองเจริญ

2465 นางสาววไลพร ผลบุลภ

2466 นางสาวชฎาภรณ์ บุติมุลตรี

2467 นางสาวพิมพ์นภา บุทอง

2468 นางสาวอาภาพร บุตรดี

2469 นางสาวพรศิริ โคกวาท

2470 นางสาวศิโรรัตน์ บุญไสย์

2471 นายนริศวัฒน์ วันโนนาม

2472 นางสาวกิตติยา เทพารส

2473 นางสาวชลลดา ทองติง

2474 นางสาวจิราภรณ์ ดาวันยัง

2475 นางสาววันวิสา คชคง

2476 นางสาวจินดารัตน์ เวียงอินทร์

2477 นางสาวภัทรวดี กุลชะโมรินทร์

2478 นางสาวปิยานันท์ ศรีพรมใต้

2479 นายอดิศร พลไกรษร

2480 นางสาวอัญชนา ขันชารี

2481 นางสาวอรทัย ศรีบุญเรือง

2482 นางสาวสาริยา นาฮ้อยทอง

2483 นางสาวสุพรรณพร สิงหาอาจ

2484 นางสาวปิยธิดา อุดมรักษ์

2485 นางสาวรัตนภรณ์ อินทะวรรณ์

2486 นางสาวชฎาภา วงค์จรัส

2487 นางสาวธัญญาศิริ ขันธ์เขต

2488 นางสาวอุมาพร รังคะราช

2489 นางสาวพินรญา สอนสกุล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2490 นางสาวศิริลักษณ์ เลิศสงคราม

2491 นางสาวนิภาวรรณ บุญชู

2492 นางสาวนัทรียา ฉวีแปลง

2493 นายทรงวุฒิ ฆารภักดี

2494 นางสาวนิภาพร ลีชัยมูล

2495 นายนพพร สีเหลือง

2496 นายชยางกุล สมตน

2497 นางสาวกาญจนาพร เรืองไชย

2498 นายคมกริช โอษฐงาม

2499 นางสาวสกลรัตน์ สลางสิงห์

2500 นางสาวเนตรนภา แหล่งสนาม

2501 นางสาวอริสา แสนศรี

2502 นางสาวชนิดาภา กรรมวิสุ

2503 นางสาวรัตนาวลี มูลโพธ์ิ

2504 นางสาวพิมพิกา หรพูล

2505 นายจิรายุทธ กมลเรือง

2506 นางสาวฐานิดา ศรีมุลตรี

2507 นางสาวลลิตา ทองสุข

2508 นายธนวัช อุดมลาภ

2509 นายชลธาร ภูน  าเย็น

2510 นายสพลเชษฐ์ จันทร์อบ

2511 นางสาวปรีวิช ภวภูตานนท์

2512 นางสาวนิตยา กงเพชร

2513 นางสาวณัฐริยา อรัญถิตย์

2514 นางสาวรัตติกาล วิเศษ

2515 นางสาวชลิดา ภารสุวรรณ

2516 นายสนธยา เคร่ืองปานดุง

2517 นางสาวกรรณิการ์ อัคคะมาตร

2518 นายเดชพงษ์ ทูลพุทธา

2519 นางสาวพิชญา คุ้มโพน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2520 นางสาวกชกร โพภะนา

2521 นางสาวชลนิภา เป่ียมรัฐหิรัญ

2522 นางสาวชลธิชา ตาติยะ

2523 นางสาวจิราวรรณ พลเสน

2524 นางสาวอาจาริยา ค าสาย

2525 นางสาวอาทิตยา บัวศรี

2526 นายพิพัฒพงศ์ สารีพัว

2527 นางสาวภัทรดา นันธิเสน

2528 นายนิติพงษ์ เทวินรัมย์

2529 นางสาวมัจฉา ทานัง

2530 นายปรวิทย์ อัดโดดดร

2531 นายพศิน ทวีสอน

2532 นางสาวขวัญธิรา โสภาเลิศ

2533 นายวรชิต บุญจรัญ

2534 นายวัชรากร ยอดยศ

2535 นายทรงพล ครุฑอินทร์

2536 นายพลรัตน์ อ่ิมอุรัง

2537 นายผดุงเดช หนวดค า

2538 นายปกรณ์ สุระเสียง

2539 นายกัมปนาท โยธาภักดี

2540 นายวัชรินทร์ คามจังหาร

2541 นางสาวภาสินี กงแก่นทา

2542 นายสุรศักด์ิ จันทร์กระจ่าง

2543 นายเอกราช มังคะรัตน์

2544 นางสาวอิสริยาภรณ์ หันชัยโชติ

2545 นายธนพล ถ่ินช่วง

2546 นางสาวณัฐธิดา เกาน  าใส

2547 นายธวัชชัย ภูธรรมะ

2548 นางสาวสุภานันท์ สุขเกษม

2549 นางสาวจิดาพา จันทะเรือง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2550 นางสาวมัณฑนา กาสนิท

2551 นางสาวอรัญญา ขุราศรี

2552 นางสาวกฤษณา บุญมา

2553 นางสาวสริตา นาโพธ์ิตอง

2554 นางสาวยุพารัตน์ คูณศรี

2555 นางสาวสุมาริน ปรีพูล

2556 นางสาวนิตยา สงรัต

2557 นางสาวชญาดา โคตรพัฒน์

2558 นางสาววิลาวรรณ นันสมบัติ

2559 นายธนกาญจน์ การเลี ยง

2560 นางสาวมนัสสิการ อุตส่าห์งาน

2561 นางสาวชนิกานต์ มะปะเม

2562 นายณัฐทวี ทินช่วย

2563 นายปัญญาวุฒิ ยุบลเลิศ

2564 นางสาวกวินธิดา การเรียน

2565 นายวรกฤต ฆารไสว

2566 นายธวัชชัย เข่ือนวิชัย

2567 นายอนุรุทธ์ แจ่มคล้าย

2568 นายธวัชชัย ท่อนทอง

2569 นางสาวปรียารัตน์ ฐานะ

2570 นายนนทวัช หนองสูง

2571 นายธนาวุฒิ คนซ่ือ

2572 นายปวริชค์ ค าลัยวงค์

2573 นางสาวชาลิสา เพียโคตร์

2574 นายอิทธิพล ชาดี

2575 นางสาวน  าฟ้า ขามก้อน

2576 นายจักรินทร์ อ่ิมเขจร

2577 นายธนกฤต จุลหงส์

2578 นายวิชยพันธ์ ศรีมุล

2579 นายอดิเทพ อุ่มชัย



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2580 นายธีระวิทย์ นิลหงษ์

2581 นางสาวสร้อยสุดา ศรีฟ้า

2582 นายชานนท์ ขินานา

2583 นางสาวปิยากร ดอนถวิล

2584 นางสาวนิศาชล แดงสงวนสุข

2585 นางสาวสุพรรษา จารย์หม่ืน

2586 นายเจษฎา กุลโพนเมือง

2587 นายชัชชัย รักษาภักดี

2588 นางสาวอรวรรณ ไสยวรรณ์

2589 นางสาวศิริลักษณ์ ละภักดี

2590 นางสาวดรุณี มนัสสีลา

2591 นางสาวลลิตา เผือดผุด

2592 นางสาวสุนิศา ศรีโยธา

2593 นางสาวพัชริดา สิทธิศร

2594 นางสาวอธิติยา คณาธนวัฒน์

2595 นางสาวสุวคนธ์ แสงใส

2596 นางสาวจุรีพร พวงศิลป์

2597 นางสาวอาภาศิริ ธงยศ

2598 นายภูมิบดี ย่าก่ ารุ่งเรืองกุล

2599 นายสุรเดช แสนบุญ

2600 นางสาวนภัสสร ไม้อ่อนดี

2601 นายวีรชน เจินท า

2602 นางสาววรนุช ภูยอดสูง

2603 นายอภิสิทธ์ิ สนสุนันท์

2604 นางสาวทักษอร ศรีหวัง

2605 นางสาวกนกพร จันทามี

2606 นางสาวชุติมา ใจทน

2607 นางสาวกนกพร เชื อค าจันทร์

2608 นางสาวเมทินี นาไชยเวศ

2609 นางสาวรัตติยา สกุลฮูฮา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2610 นางสาวประภาจันทร์ หงษาวงศ์

2611 นางสาววิริยา บึงบัว

2612 นางสาวศุภิสรา แสนตรี

2613 นางสาวธิดารัตน์ นามโนน

2614 นางสาวกัญฐนันท์ณัฐ ผาก่ า

2615 นางสาวปิยธิดา วรสาร

2616 นางสาววิสุดา สุขประโคน

2617 นางสาวภัสสร ชัยพิมพา

2618 นายวัชพล ดลรัศมี

2619 นางสาวสิริยากร ศรีหาตา

2620 นางสาวอาริยา เฉิดสถิตย์

2621 นางสาวจิตราภา ประชาโรจน์

2622 นายไชยสิทธ์ิ ปัททุม

2623 นายอนุชา อาษาพนม

2624 นางสาวขนิษฐา หกพันนา

2625 นายภูตะวัน นัสดา

2626 นางสาวลาวัลย์ บุญสงคราม

2627 นายเกียรติศักด์ิ โกฏิรักษ์

2628 นายภาณุวัฒน์ ทองฤทธ์ิ

2629 นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ศรี

2630 นายณัฐพัฒน์ ศรีหร่ิง

2631 นางสาวจิราภรณ์ สุขเสริม

2632 นางสาววิชุดา ตาจันทร์

2633 นางสาวสุภิญญา แสงวงค์

2634 นายวิทยาพล โยธาราช

2635 นางสาวรณิษฐา พรมวัฒ

2636 นายสุขสันต์ มานพ

2637 นายวัยวุฒิ ฐานโอภาส

2638 นายวัฒนา เรืองเเสน

2639 นางสาววรัญญา วงษ์สิงห์
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2640 นายสุริเยนต์ วรรณประภา

2641 นางสาวพลอยรินทร์ สารบุญเรือง

2642 นายบุญชัย โพธิมา

2643 นายเขมชาติ สอนศิริ

2644 นางสาวเบญจมาศ แคร่กระโทก

2645 นายธีรดนย์ กางส าโรง

2646 นายเอกพันธ์ ภูดวงจิตร

2647 นายณัฐพล สีนวล

2648 นางสาวศิวพร ภารประดับ

2649 นายธนากร ก้อนหม่ืน

2650 นายพงศธร หลาบสุภา

2651 นายคมกริช เเก่นนาค า

2652 นายชวนากร โคตมะ

2653 นายอนุชิต เย็นวัฒนา

2654 นางสาวสิรัญญาพร แก้วอุดม

2655 นายกิติ พรสงวน

2656 นางสาวกรรณิการ์ นนทะน า

2657 นายพัทธนันท์ เรืองชาญ

2658 นางสาวจุลนภา ดอนเมือง

2659 นายไกรสร ภูแก้ว

2660 นางสาวสิลิวรรณ โสภาพร

2661 นายเกียรติศักด์ิ ภายไธสง

2662 นายตติพล สัตย์ซ่ือ

2663 นายศักด์ิดา แก้วบุญ

2664 นายนันทวุฒิ หาญประโคน

2665 นายคุณธรรม ใจสู้ศึก

2666 นายพันธิน พัฒนา

2667 นางสาวสุกานดา ปัททะษิณ

2668 นางสาวกรรณิการ์ ฆารภูมี

2669 นางสาวสุดารัตน์ ไขไพรวัน
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2670 นายธัญสิน ไชยสุนทร

2671 นายวันดี พัดแก้ว

2672 นางสาววรรณิดา คงเท

2673 นายอิศวกรณ์ ทุมีสิทธ์ิ

2674 นายธนาคาร โคราชแก้ว

2675 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ

2676 นายวันเฉลิม วรสาร

2677 นางสาวปัญญดา พินไธสงค์

2678 นายวรพล แสงมหาไชย

2679 นายณัฐดนัย นิคมภักด์ิ

2680 นายสุรศักด์ิ ยลถวิล

2681 นางสาวสุมินตรา เสริฐสวาท

2682 นางสาวมัสยา เมืองทา

2683 นายวันชนะ นามปัญญา

2684 นางสาวมาริสา มะเด่ือ

2685 นายนพรัตน์ ศรีสิงห์

2686 นางสาวปัทมา ฐานโอภาส

2687 นายธนวัฒน์ ใจภักดี

2688 นางสาวศริญญา นาภูวงค์

2689 นายศาสตร์ตรา เพ็งนรินทร์

2690 นายณัฐวุฒิ วรรณศิลป์

2691 นางสาวกรรณิการ์ เชอมือ

2692 นายอิทธิพร ปะวาระ

2693 นางสาวกุสุมา พร้อมเพียง

2694 นางสาวธมลวรรณ ชาติมูลตรี

2695 นายอมรเทพ สอนสวัสด์ิ

2696 นายชัยรัตน์ พุทลา

2697 นางสาวกัญธิมา อาดมูลลา

2698 นางสาวสุมนฉัตร ทิท า

2699 นายยุทธภูมิ ศรีบุรัมย์
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2700 นายชัยมงคล จันแก้ว

2701 นายวุฒินันท์ ไชยวิเศษ

2702 นางสาวสุภักศร โยธาฤทธ์ิ

2703 นางสาวปิยธิดา ไสยกุล

2704 นายศราวุฒิ ไทธะนุ

2705 นายนาวินภพ สนอุทา

2706 นายแก้วมหา มะยุระรักษ์

2707 นางสาวศรุตรา วงษ์ศรี

2708 นายธนกฤต ดาพาโย

2709 นางสาวนาลี เอืองแสงพระจันทร์

2710 นายจิรเดช ศรีกุดค้าว

2711 นางสาวจันทมณี บุญประสม

2712 นายจตุรพักตร์ ฮวดศรี

2713 นายพุฒิพงษ์ ปริวัตร

2714 นายพีรวัฒน์ บุระวงค์

2715 นายจตุรงค์ ถานาศรี

2716 นายจักรพงษ์ สุระเสียง

2717 นางสาวธัญชนก ภูจอมนิล

2718 นายชากร ภูมงคล

2719 นางสาวจารุวรรณ วงสุนทร

2720 นางสาวปิยธิดา กองพิธี

2721 นายอรรถชัย ไชยก าบัง

2722 นายธีรพัฒน์ เพชรร่ัว

2723 นายวรุตม์ แจ่มเสียง

2724 นายธนาคิม สาราจันทร์

2725 นางสาวสุวลี ทิพย์คูนอก

2726 นายพิชัย เกณสาคู

2727 นายคุณากร ปู่หลุ่น

2728 นายธานินทร์ ศรีหวัง

2729 นายพีรพัชร ศาลางาม
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2730 นายณัฐพล พันสุรินทร์

2731 นายจิรศักด์ิ เวียงสมุทร

2732 นางสาวดาวเรือง เทศารินทร์

2733 นางสาวนุจนาจ วิระศรี

2734 นายนัฐพล จันทร์หอกลอง

2735 นายพิทักษ์สันต์ สุพร

2736 นางสาวชนภรณ์ ณ กาฬสินธ์ุ

2737 นายสุรศักด์ิ พัศสาคร

2738 นายกอบบุญ บุญกระจาย

2739 นายจตุรวิทย์ ฆารสาย

2740 นางสาวสิราปุณ สิงห์คราม

2741 นางสาวจุฬาพร จันใด

2742 นางสาวกรรณิการ์ ภูแก้ว

2743 นายช้าง สิงหาลาด

2744 นางสาวสายสะอาด มีบุตร

2745 นายอานุภาพ วงษ์แก้ว

2746 นายถิรวัสส์ กาวี

2747 นายธนานนท์ นาใจยง

2748 นางสาวชณิตา วงษ์ตระกูล

2749 นายภารดา วงศ์อารีย์

2750 นายกชกร จันทะโสตถ์ิ

2751 นายสัมภาษณ์ หาญตั ง

2752 นายเกียรติศักด์ิ เพชรดีคาย

2753 นายภากร งามแสง

2754 นางสาวกชกร สมรภูมิ

2755 นายจิระพงศ์ อ้วนผิว

2756 นายอนุวัฒน์ วิพัฒน์มงคล

2757 นายเจษฎา ปรุงเรณู

2758 นายภูตะวัน มณีกัญย์

2759 นายตะวัน จันทร์ปัญญา
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2760 นางสาวณัฐชา ส ารองทรัพย์

2761 นางสาววราภรณ์ แก้วศิริ

2762 นางสาวนิชกานต์ ใจม่ัน

2763 นางสาวกมลชนก นุเล

2764 นางสาวนันทิชา ธารศรี

2765 นางสาวกัญญาณัฐ น้อยพลี

2766 นางสาวจาริณี พิศมัย

2767 นายจิตวัต โชติฉันท์

2768 นายกฤษดา ปรีวาสนา

2769 นายวิรุฬ ธะวาติ

2770 นายณัฐวุฒิ สาริกา

2771 นายพงศธร ปาจะ

2772 นายเจษฎา รัชปัตย์

2773 นางสาวตีรณา ราชประโคน

2774 นายจิราวุฒิ เหล่าสิทธ์ิ

2775 นายณัฐวิทย์ ศรีโยธี

2776 นางสาวเมวดี บุญภาย

2777 นางสาวไอรดา บัวแพง

2778 นายธนธรณ์ อ่อนทองหลาง

2779 นายคณัสนันท์ เมฆมนต์

2780 นายณัฐวุฒิ ค าแสนแก้ว

2781 นายเทพทัต สีลาดเลา

2782 นางสาวจิราพร พฤษฎี

2783 นางสาวณิชกานต์ ทองงาม

2784 นางสาวอิศริยา กั วมาลา

2785 นายอินทราวุธ ศรีบุตร

2786 นางสาวกชกร น้อยนาจารย์

2787 นางสาวสิตานัน ทรัพย์พงษ์

2788 นางสาวกุลสตรี ภูแสงส่ัน

2789 นายณรงค์ศักด์ิ ทาแน่น
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2790 นางสาววชิรญา ช่วยสนิท

2791 นางสาววิไลลักษณ์ มูลศรี

2792 นางสาวเกษกนก บุญสิน

2793 นางสาวสุธิชา นับพุทธชาติ

2794 นายณัฐวุฒิ ด าดี

2795 นายธนาธิป ภูงามแสง

2796 นายรวิสุต แสนวันดี

2797 นางสาวศิริวิมล พลเย่ียม

2798 นายธิติวุฒ ศรีประมาณ

2799 นายจารุวิทย์ พลเย่ียม

2800 นายประกาศิต ทองค า

2801 นางสาวคีตภัทร ชัยพิมูล

2802 นายแกลล่ี พันธ์สถิตย์

2803 นายอรชุน ถ่ินวิมล

2804 นางสาวลลิต์ภัทร คุ้มศักด์ิ

2805 นายเทวราช คนหาญ

2806 นายอรรถพล นาโสก

2807 นายสรวิชญ์ บัวผัน

2808 นางสาวธัญญรัตน์ ภูจอมนิล

2809 นางสาวหทัยภัทร ใจเอื อ

2810 นายภานุวัฒน์ วันยาว

2811 นายธนากร กล้าจิต

2812 นางสาวศิริวรรณ เพ็งพุฒ

2813 นางสาววิลาวัณย์ นามาก

2814 นางสาวภัทรา วงษ์สุธา

2815 นางสาววิจิตตรา ภูมิแดนดิน

2816 นายธราธิป สีหานาม

2817 นางสาววิภาภรณ์ ค าเสมอ

2818 นายวโรดม สีสวย

2819 นายภาดล ไฝ่ชอบ
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2820 นายวรากร แลผดุง

2821 นายณัฐพล แทนพันธ์

2822 นายเจษฎาภรณ์ สามารถ

2823 นางสาวปิยธิดา จรัญเสริฐ

2824 นายปุลิน คาดีวี

2825 นางสาวพลอยไพริน สายแก้ว

2826 นายพัฒนพงศ์ อาจนามูล

2827 นายปรีชา สระแก้ว

2828 นายพลพัฒน์ ไชยวารี

2829 นายปิยณัฐ ศรีสุข

2830 นางสาวพรรณภา ไชยศรี

2831 นายทศทิศ หวังเจริญ

2832 นายศุภกร เฉิดฉาย

2833 นายธราธร โพไค

2834 นายณัฐพล ชนะบุญ

2835 นายวรากร ป้ันทรัพย์

2836 นางสาวสกาวรัตน์ สมทิพย์

2837 นายชินโชติ หงษ์เตาปูน

2838 นายสุวิทย์ จรัสพันธ์

2839 นายภานุวัฒน์ เชื อพระซอง

2840 นายณัฐกิตต์ิ เสริฐเลิศ

2841 นายภาณุพงศ์ ภูพานเพชร

2842 นายครรชิต พิมพ์รส

2843 นายเกษม ไชยวารี

2844 นางสาวณัฐวรรณ แคล่วคล่อง

2845 นายจิรเดช เมืองโคตร

2846 นายสุทธิพงษ์ อุบลเลิศ

2847 นายเจษฎากร มีแสง

2848 นายสุทธิพงษ์ ใหญ่สมพงษ์

2849 นางสาวศิรินยา ภูผาลี
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2850 นางสาวชนาธิป นาคะอินทร์

2851 นายวชิรศักด์ิ อันเสน

2852 นายธรรมนูญ ไชยโสดา

2853 นายภาณุพงษ์ พลเย่ียม

2854 นายอิทธิ แสนแก้ว

2855 นายภาศกร ศรีทะรัง

2856 นายปริญญา สุวรรณชาติ

2857 นายวิทวัฒณ์ นาสมภักด์ิ

2858 นายวิชชุกร รัตนวงค์

2859 นายพลพรรธน์ บุญสรรค์

2860 นายศราวุธ วรรณโส

2861 นางสาวคัทลียาพร ยะพลหา

2862 นางสาวสิริยา สายยางห้า

2863 นายสุทธิชาติ เอ็นดู

2864 นางสาววันวิสาข์ น่วมด้วง

2865 นายจักรกริช ศรีวิพันธ์

2866 นางสาวนิจวิภา พลแสง

2867 นายปพลวิท ฝูงหอม

2868 นายนันทกร ไกยเดช

2869 นายนริศราพร มังครุดร

2870 นางสาวกิตติยาพร การรัตน์

2871 นายพัชรพร ภูเอิบ

2872 นางสาวรัชนีกร ต่อนสุรา

2873 นายณัฐวุฒิ ถ่ินรัศมี

2874 นางสาวศศิกานต์ ปรีสวิง

2875 นายยงยุทธ ภูทองเป้ง

2876 นางสาวรัตนาพร นระทัต

2877 นางสาวมณีกานต์ กองเสลา

2878 นางสาวจารุวรรณ ศิลธร

2879 นายนครินทร์ โคตรนาม
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2880 นางสาวพัชรพร ใจม่ัน

2881 นางสาวดารารัตน์ แสงกล้า

2882 นางสาวศศิพร ภูสามี

2883 นางสาวลัดดา ดลกุล

2884 นายปภาวิน ชริน ถนอมสงวน

2885 นายชัชญาภา ธนธิติโสภณ

2886 นางสาวมนัสวี พรมโชติ

2887 นางสาวพัชราภา การรัตน์

2888 นางสาวภัสรา บุญราชา

2889 นางสาวปิยกานต์ บุญเจริญ

2890 นายวชิรศักด์ิ มงคลศรีสวัสด์ิ

2891 นางสาวสวรรยา นามลเสน

2892 นางสาวลินทร์ณดา ค าภูมี

2893 นายศักดินาถ ปริมา

2894 นายสุริยา แก้วฝ่าย

2895 นายวัชรพงษ์ ภูสมนึก

2896 นายอดิศร สินธุแสง

2897 นายสงวน เย็นวัฒนา

2898 นายพงษ์ชนัน ศรีคิรินทร์

2899 นายเตียง บุญสิงห์

2900 นายสมชาย จันสงเปล่ียน

2901 นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย

2902 นายวิชิตพนธ์ ยุบลเขต

2903 นายวายุภัทร ราศรี

2904 นางสาวอรญา จ าปาวงค์

2905 นางสาวธนิสรา กิติยวงษ์

2906 นางสาวศิรวดี แก้วค าภา

2907 นางสาวรุจิรา นาทุมพล

2908 นางสาวสุดารัตน์ บัวทิน

2909 นางสาวมณฑิตา สุขไชย
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2910 นางสาววรางคณา นวศรีพิมพ์

2911 นายวุฒินัน พันกุล

2912 นายวัชระพงศ์ จันทะพล

2913 นางสาวจิราภรณ์ ภูสมนึก

2914 นางสาวอรพรรณ ปรีจ ารัส

2915 นางสาวชุติมา ไชยขันธ์

2916 นางสาวก่ิงแก้ว พรมสิงห์

2917 นายศราวุฒิ สาแก้ว

2918 นางสาวพิมพ์ธิดา สมสวย

2919 นางสาวเจณิตา ตรงดี

2920 นางสาวพัชริดา ฐานทองดี

2921 นางสาวธัญญารัตน์ แสงฤทธ์ิ

2922 นางสาวชลธิชา แสวงสุข

2923 นางสาวอภิญญา พงเพ็ชร

2924 นายเศกศักด์ิ ระวิเวท

2925 นายปัญญากร การถัก

2926 นางสาวส้มกล่ิน ย่ีวาศรี

2927 นายกฤษณ์ สุยสีลา

2928 นางสาวผกามาศ แสนสุภา

2929 นางสาวณัฐวดี ทองศรี

2930 นางสาวธัญญารัตน์ ดาบลาอ า

2931 นางสาวขวัญนรินทร์ ค าเอก

2932 นางสาวทิพย์สุดา จรเกตุ

2933 นางสาวอรปรียา โสภารัตน์

2934 นางสาวณัฐกานต์ กางโสภา

2935 นางสาวธัญญารัตน์ โททุมพล

2936 นางสาวชนัดดา มุ่งสวัสด์ิ

2937 นางสาวสไบทิพย์ บูรณะ

2938 นางสาวรัชนีกร ผาลัง

2939 นางสาวปรียาพร วงษ์รินยอง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2940 นางสาวอริศรา ไกรสูญ

2941 นางสาวกมลพิชญ์ แสงจันทร์

2942 นางสาวชุติกาญจน์ พลขันธ์

2943 นางสาวฉันทนา พลหาร

2944 นางสาวปุณชรัสม์ิ อุ่นตา

2945 นางสาวอัฉรา แสงมนตรี

2946 นางสาววิภาดา สวาสดี

2947 นางสาวสุวนันท์ เจริญจิตต์

2948 นางสาวธิดาพร ฆารชัย

2949 นางสาวธัญญารัตน์ สอนเสนา

2950 นายปัทมาภรณ์ ศิลาพจน์

2951 นางสาวภาวรินทร์ ถ่ินจันดา

2952 นางสาวกนกทิพย์ เชื อคนแข็ง

2953 นางสาวจิรัชญา โสมเกษตรินทร์

2954 นายวัชรพงษ์ หาญเชิงชัย

2955 นางสาวแก้วเกษฎา พิมพ์สูตร

2956 นางสาวสุชาดา ภูจ่าพล

2957 นางสาวกนกวรรณ พันพิพิธ

2958 นางสาวนัฐกานต์ สิงหาทิพย์

2959 นางสาวภิรนันท์ มูลนานัด

2960 นางสาวจิตริยา โสบรรเทา

2961 นางสาวสุมินตรา สมบัติก าไร

2962 นางสาวนัฐยา อยู่เย็น

2963 นางสาวธันยพร ด่างเกษี

2964 นางสาวมัทติยา บัวชะตา

2965 นางสาวชุติกาญจน์ นิตุทอน

2966 นางสาวปิยพร ปากสีมน

2967 นางสาวปภัสสร มหาคาม

2968 นางสาวเสาวรส ตรีพรม

2969 นางสาวน  าผึ ง จัตุชัย



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

2970 นางสาวธิดารัตน์ เติมกล้า

2971 นางสาวอภัสรา พันธ์สระคู

2972 นางสาวผกาวรรณ จันด า

2973 นางสาวธิวาภรณ์ อัดแสน

2974 นางสาวนาเดีย รุ่งโรจน์

2975 นางสาวแพรวนภา แสนบุญศิริ

2976 นางสาวฉัตรสุดา บูรณะพล

2977 นางสาวเกสรา อุ่นค า

2978 นางสาวสกาวเดือน คลังบริบูรณ์

2979 นางสาวชารีรัตน์ ทับวิชิน

2980 นางสาวสุปรีญา มังสุไร

2981 นางสาวพัชรินทร์ บินรวดเร็ว

2982 นางสาวธมลวรรณ ศรีหาวงษ์

2983 นางสาวสุภาพร พลบุตร

2984 นางสาวอภิสรา คุ้มถนอม

2985 นางสาวเบญญาภา พิงพิน

2986 นางสาวจิตติมา วัฒนสาร

2987 นางสาวทิพวรรณ แดนกาไสย

2988 นางสาวจีรณัฐ ค าจันทร์

2989 นายปราบดา ศรีพรหม

2990 นางสาวจุฑารัตน์ มัยวงศ์

2991 นางสาวสุขภวรรณ นาใจคง

2992 นางสาวณัฐวดี กุนานัน

2993 นางสาวนภาพร พลสระเเก้ว

2994 นางสาวพัชรินทร์ หงษ์ภูมี

2995 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีโชค

2996 นางสาวอุสา เหล่าสุนา

2997 นางสาวรัฐฎาภรณ์ อุสุพานิช

2998 นางสาวกาญจนา บรรจง

2999 นางสาวอภิญญา สุทธรัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3000 นางสาวประนัดดา ฐานะรุ่งเรืองเลิศ

3001 นางสาวพัชริดา ผิวนวล

3002 นางสาวสุภากานต์ คนดี

3003 นางสาวณีรนุช พรมรัตน์

3004 นางสาวชลพรรษา แข็งแรง

3005 นางสาวธิติพร ทองหล่อ

3006 นายภัษศิวากร เรืองแสง

3007 นางสาวอัจฉริยา สีมาตร์

3008 นางสาวรินดา ปัญจิตร

3009 นางสาวกาญจนา ใหม่วงษ์

3010 นางสาวสุธิมา โคตนนท์

3011 นางสาวลลิตา ภารเจิม

3012 นางสาวศศิกานต์ ชนะสิทธ์ิ

3013 นางสาวมัสยา ถ่ินวิลัย

3014 นางสาวอภิสมัย ปัตตะเค

3015 นางสาวยลดา หล้าจันทะ

3016 นางสาวเนตรปรียา สุวรรณโคตร

3017 นางสาวกมลทิพย์ สัจจะวิระ

3018 นางสาวศิริกัณยา นันทะมา

3019 นางสาวสุวนันท์ อินทองค า

3020 นางสาวไพริน เหล่าอัน

3021 นางสาวเพ็ญนภา เสมอการ

3022 นางสาวขวัญนภา พันสี

3023 นางสาวอินทิรา แสงทะนิน

3024 นางสาวพรรณพสา พลดอน

3025 นางสาวปณิดา เสาวรส

3026 นางสาวสุดารัตน์ ศรีปัดชา

3027 นางสาวศิริวรรณ ยืนนาน

3028 นางสาวฉัตรพร แสนราช

3029 นางสาวมนัตดา งึ มโพธ์ิขวาง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3030 นางสาววรปรียา จันพิพัฒน์

3031 นางสาวจิราภรณ์ เวียงอินทร์

3032 นางสาวภัทรธิดา ชัชวาลย์

3033 นายดนัย สิทธ์ิส านวน

3034 นางสาวซัลมา ปาทาน

3035 นางสาวมัณฑนา พยัคฆ์

3036 นายธวัชชัย พิมพ์โชว์

3037 นายปรมินทร์ สุครีพ

3038 นายสุทธิพงษ์ หาระมี

3039 นางมะนีวอน แดนอุไท

3040 นางสาววัสสาน์ วิเศษโกสิน

3041 นางสาวลินดา ท าดี

3042 นางสาวสินใจ สิลิปะเสีด

3043 นางสาวจิดใจ วันนะไช

3044 นางสาวภัทรีญา สุมนาพันธ์ุ

3045 นายอวยชัย กองวงษา

3046 นายวัชรนนท์ วีระวัชร์เตชากร

3047 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี

3048 นายเอกวุฒิ ภักภูมินทร์

3049 นางสาวสุจิรา สุนทรชัย

3050 นางสุพัตรา เอกตาแสง

3051 นางสาวลัดดา ศรสันต์ิ

3052 นางสาวอัจฉริยา ศรีอากาศ

3053 นายชรินทร์ ทริเพ็ง

3054 นางสาวเสาวลักษณ์ เลขาโชค

3055 นางกาญจนา ปรีจ ารัส

3056 นายคเชนทร์ คะโยธา

3057 นายประจักษ์ ภูคงก่ิง

3058 นางสาวธัญญารัตน์ ถนอมผล

3059 นางสาวณัฏฐานุช พรมเกตุ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3060 นายพัสกร พีร์ชญานนท์

3061 นางสาวอรพรรณ สวาสดี

3062 นางปิยะมาศ พิมพ์หาญ

3063 นายธนพงษ์ พรมบาง

3064 นางสาวจิณณ์โชติกา จิตจักร

3065 นายศิริชัย ศรีหาตา

3066 นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ

3067 นายชัยยนต์ นนทมาตย์

3068 นายอุชุกร ถ่ินละออ

3069 นางสาววัชรียา เดชะองอาจ

3070 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม

3071 นางสุมาลี ปาปะโม

3072 นางสาวมยุรี ค าภิรมย์

3073 นางสาวปริญญาพร เพลินลาภ

3074 นายเอกพล ค าชมภู

3075 นางสาวพรกมล รูปเลิศ

3076 นายอดิศักด์ิ แหวนสูงเนิน

3077 นายวิวรรธน์ พุทธานุ

3078 นายฐกร กิจอานันท์

3079 พระมหาพร้อม ดวงมณี

3080 นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ

3081 นางสาวลดา ภารประดิษฐ

3082 นางสาวอัญมณี บุตรสาร

3083 นางสาวชยุดา อาคะราช

3084 นายกัมปนาท ภูงามแง้

3085 นายศุภกฤต คณาปัญญาทรัพย์

3086 นายพลพัฒน์ อุดมรัตน์

3087 นายปรัชญากรณ์ พันตุล

3088 นายยศกร ชารีจันทร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3089 นายภัทรพล นาแถมเงิน

3090 นางสาวสุนิตรา ศรีลารัก

3091 นางสาวทยิดา กุลศรีโล

3092 นางสาวสิริธร โพนไสว

3093 นายครองพล เศิกศิริ

3094 นางสาววราพร คินรัมย์

3095 นางสาววิภาวี มโนขันธ์

3096 นางสาวสุดารัตน์ นนทะน า

3097 นางสาวพรลภัส แสงพิสาร

3098 นางสาวปณิตา นิจครบุรี

3099 นางสาวชรินดา ธารเจือ

3100 นายบดินทร์ อินทร์พวง

3101 นางสาวดวงตะวัน อ่ิมวงค์

3102 นายวัชระ บัวกนก

3103 นางสาวกัญญารัตน์ ไพรสณฑ์

3104 นางสาวสุนิสา รัตนบุดตา

3105 นายไตรรัตน์ สิมพาลดง

3106 นายชัยอนันต์ พัสดร

3107 นายปารมี ญาณสาร

3108 นางสาวพรชิตา ชิตประสงค์

3109 นายอมรเทพ ยมภา

3110 นายชิษณุพงศ์ นนท์ศิลา

3111 นายองค์วุฒิ ศรีสามารถ

3112 นายพุทธินันท์ ไชยสอน

3113 นายฐิตากร ศรีพงษ์ชัย

3114 นางสาวชนิฎฐา สังวาลย์แก้ว

3115 นางสาวบัณฑิตา กองสินเเก้ว



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3116 นายกฤษฎา ปัดถาธิตัง

3117 นายณัฐพล ดอกไม้

3118 นายธนพนธ์ มะนัส

3119 นายกิตติพงษ์ หงษ์แก้ว

3120 นายธนาดล บุญบุตตะ

3121 นางสาวชรินรัตน์ ธารเจือ

3122 นายศิวกร ดอนโอฬาร

3123 นายธนิสร จันทะศร

3124 นายคุณานนต์ จันทนามล

3125 นายชินวัตร หนองสูง

3126 นายสิทธิกร ปะวันตา

3127 นางสาวศิริรัตน์ เต้ทอง

3128 นางสาวสุรีย์มาศ ขุนภูมิ

3129 นางสาวอารียา ภูวนผา

3130 นางสาวนันทิยา อุดรศรี

3131 นางสาวศรินญา แดนค้างพลู

3132 นางสาวนภาพร ศรีสุม่ิง

3133 นางสาวชลิตา จ าเริญสรรพ์

3134 นางสาวภาวนา ภูถาวร

3135 นางสาวปาณิสรา ชมภูวิเศษ

3136  นางสาวเบญจมาศ เขียวน  าชุม

3137 นางสาวปวีณา สนธิรัตนชัย

3138 นางสาวเอมิกา วงษ์ภูธร

3139 นางสาวณัฐฐามณี จงมีเดชทรัพย์

3140 นางสาววรรณพร อ่อนนอจันทร์

3141  นางสาวยาดา นามไพร

3142 นางสาวเกษมณี นามบุญลือ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3143 นางสาวอารียา ภูฉายา

3144 นางสาวจิตติมา ทรงวงค์เกต

3145 นายเอกชัย คงพรม

3146 นางสาวอรอนงค์ กองณรงค์

3147 นางสาวสรุตรา สุพรรณโมก

3148 นางสาวชลิตา ระวิเวท

3149 นายธิตินนท์ ผลรุ่ง

3150 นายภัทราวุธ สุขภิสาร

3151 นายเรืองจรัส ทองจรัส

3152 นายจอมพล บุญฤทธ์ิ

3153 นายวิศรุต ปักษาไพร

3154 นายพงษ์ดนัย พันธ์ุเพ็ชร

3155 นางสาวธัญญารัตน์ อุดมรัตน์

3156 นายอาทร นาราษฎร์

3157 นายวราวุธ ดลภักดี

3158 นางสาวลลิตา นันสอาด

3159 นายวรกานต์ เป็งใจ

3160 นายจตุพล ศรีรัมย์

3161 นายชนสรณ์ บุญศรี

3162 นายสรวิชญ์ ปรีกุล

3163 นายพงศ์ธร สุวิชา

3164 นางสาวกิตติยา พูลสุทธ์ิ

3165 นายกฤษดา ไชยเกตุ

3166 นายชนะชัย สุรินทร์

3167 นายอภิชาติ พิณรัตน์

3168 นายพงศกร พิศมัย

3169 นางสาวปนัฏดา จันทะคุณ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3170 นางสาวปนัดดา จ าปาขาว

3171 นางสาวกัลยาลักษ์ ป้องแสนกิจ

3172 นางสาวปิยธิดาภรณ์ เน่ืองแก้ว

3173 นางสาวอภิษฎา ผันดอน

3174 นางสาวอมรทิพย์ ราชดี

3175 นางสาวพรนภา ผสมพืช

3176 นางสาวพิชพิชา พิมโคตร

3177 นางสาวชลธิชา สาระขันธ์

3178 นางสาวมินทิรา ใจอ่อน

3179 นางสาวอังคณา เก่าแสน

3180 นางสาวกัญญาณัฐ แสนอุบล

3181 นางสาวรุ่งไพลิน อาจมูลตรี

3182 นางสาววิจิตรา แสนนาม

3183 นางสาวมัณฑนา จันทอง

3184 นางสาวธัญญารัตน์ คงสมบัติ

3185 นางสาวลัดดาพร ยันตะพันธ์

3186 นางสาวสกาวใจ จ าปาวัน

3187 นางสาวหทัยรัตน์ จันทุมา

3188 นางสาวเยาวลักษณ์ วันทอง

3189 นางสาวปรียาภรณ์ ล่องบุตรศรี

3190 นางสาวพัชรินทร์ ภูอุภัย

3191 นางสาวนัยชนก เงินไธสง

3192 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญภา

3193 นายธนาคาร กมลนัด

3194 นางสาวญาสุมินณ์ งันลาโสม

3195 นายราเมศวร์ พื นทอง

3196 นางสาวสุวรรณี วงษ์สุทา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3197 นางสาวอรวรา วรรณภิพาคดี

3198 นางสาวกัญญาวีร์ เอกนพพระ

3199 นางสาวจุฑามาศ สอนดี

3200 นายพีรสิทธ์ิ ถนอมภักด์ิ

3201 นายพรหมประชา ศรีโสดา

3202 นางสาวปิยนัส สินธอ่อน

3203 นายวิษณุกร ภูมูลมี

3204 นายวรเชษฐ์ อ่ิมแผ้ว

3205 นายสุธิลักษณ์ วัลลิกุล

3206 นายกฤษกันศ์ สน่ันนารี

3207 นายธนากร แก้วไพฑูรย์

3208 นายสิทธิพล ก่ิงก้าน

3209 นายดรงค์กร นรังสี

3210 นายกิตติพงษ์ วุฒิสาร

3211 นายอภิสิทธ์ิ โพนะทา

3212 นายนันทวัฒน์ โคค า

3213 นายศิฬาวุฒิ ภารยาท

3214 นายภาดล บุญโสดา

3215 นายรัฐภูมิ บุญใหญ่

3216 นายนราธร สินธ์ุโคตร

3217 นายอภิสิทธ์ิ ฤาชาบุตร

3218 นายเนติพงศ์ โชติประเสริฐ

3219 นายสุรยุทธ ประทุม

3220 นายกอบกิจ ศรีดาเลิศ

3221 นายองอาจ อินทศรี

3222 นายธนัท เส็งนา

3223 นายเจษด ารงณ์ ไชยรอด
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3224 นายวรุตม์ ศรีภักตรา

3225 นายภัทรพล แก้วมณีชัย

3226 นายอัษฎางค์ ศิริละ

3227 นางสาววันชมพู บุญเรือน

3228 นางสาวอินทราณี สวัสดี

3229 นางสาวมณฑิรา บุญสาร

3230 นางสาววิมลรัตน์ วิลาชัย

3231 นางสาวศิรินภา กาสร้อย

3232 นายสุวัฒน์ ศรีค ามูล

3233 นายธีระวิทย์ นิลหงษ์

3234 นายวิชยพันธ์ ศรีมุล

3235 นายธนาวุฒิ คนซ่ือ

3236 นายอดิเทพ อุ่มชัย

3237 นายธนกฤต จุลหงส์

3238 นายจักรินทร์ อ่ิมเขจร

3239 นายอิทธิพล ชาดี

3240 นายมนัสวิน ตาติยะ

3241 นางสาวเสาวลักษณ์ ลาหาญ

3242 นายปฐวีกร จันรอง

3243 นายพฤฒินันท์ มาตย์นอก

3244 นายฐากูร พิบูลย์กุภารัตน์

3245 นางสาวพรพรรณ เขตกัน

3246 นายกฤษกร สะสันติ

3247 นายพีรพัฒน์ ญาณผาด

3248 นายโชคชัย ไกรมงคล

3249 นางสาวผกายวรรณ วรรณสวัสด์ิ

3250 นางสาวอมินทร์ตรา พุดขุนทด
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3251 นายอิทธิพล ตาลพรศรี

3252 นางสาวอรทัย ช่ืนอารมณ์

3253 นางสาวพรทิพย์ บุญสิงห์

3254 นางสาวสุทิชา ไชยทองศรี

3255 นางสาวอัญชลี วงศาเวียง

3256 นายมตราวิทย์ ค าหงษา

3257 นายยงยุทธ วรรณพฤติ

3258 นายนิติพล ภูนาเมือง

3259 นายอรชุน พันธ์ุการ

3260 นายสุรศักด์ิ สายสินธ์ุ

3261 นายศุภวิชญ์ ท้าวนอก

3262 นางสาวนฤมล วิมลศรี

3263 นายธรรพ์ณธร จรนามน

3264 นายจนัสธร วิชัยศร

3265 นายกฤษดา จิตปรีดา

3266 นายนราพงษ์ ศรีคิรินทร์

3267 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขประเสริฐ

3268 นางสาวศิริพร พลเทพ

3269 นายพงศกร แสงฤทธ์ิ

3270 นางสาวนฏกร โชติประเสริฐ

3271 นางสาวพิชญธิดา สมคง

3272 นางสาวรุจิเรศ โพธ์ิศรี

3273 นางสาวนภัส ศิริเกษ

3274 นางสาวอริสา ฆารเสถียร

3275 นางสาวรัตติญา อาจหาญ

3276 นางสาวกนกอร คะดุล

3277 นางสาวปริมประภา รักษาวงษ์
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3278 นางสาวลลิตา ไชยโยธา

3279 นางสาวณัฐนันท์ การบรรจง

3280 นางสาวอลิสา ภาละพล

3281 นางสาวปริมล โปริสา

3282 นางสาวณัชกานต์ ทองขัน

3283 นางสาวศศิกานต์ มงคลแก้ว

3284 นางสาววรรณนิษา แสงศรี

3285 นางสาวทัศนา พรหมวันดี

3286 นางสาวปวีณา โคกถ่ิน

3287 นายอัครเดช เกษแก้ว

3288 นางสาวมะลิสา วงชาน้อย

3289 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สด

3290 นางสาวจุฑารัตน์ ก่ิงนอก

3291 นางสาวกาญจนา เชื อค าฮด

3292 นางสาวอารีย์ จ าประยูร

3293 นางสาวเขมจุฑารัตน์ เขมพิพัฒน์

3294 นางสาวอารญา ยศรุ่งเรือง

3295 นางสาวสุดารัตน์ เพ็ญค า

3296 นางสาวปณิตตรา สืบสิงห์

3297 นางสาวอัมรินทร์ สุวรรณมงคล

3298 นายเจษฎากร พิมพารัตน์

3299 นางสาววิมลรัตน์ มีแย้มภักด์ิ

3300 นางสาวกรรณิกา จันอุทะ

3301 นางสาวพรหมพร พรมภักด์ิ

3302 นางสาวสุทธิพร สุคงเจริญ

3303 นางสาวณิชกมล แสงราช

3304 นายวราเทพ จุตตะโน
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3305 นางสาวนาตาชา เสวิสิทธ์ิ

3306 นางสาวอมรรัตน์ เดชสองสี

3307 นายยุทธพิชัย เพียยา

3308 นางสาวธารวิมล มูลจิต

3309 นางสาวรุ่งอรุณ อนันตภูมิ

3310 นางสาวสุดารัตน์ เมืองโคตร

3311 นางสาวณัฐนรี ภูอ่าว

3312 นายธนพล ประสงค์สุข

3313 นายศุภกริช พยุหะ

3314 นางสาววาทินี ศักดิวา

3315 นางสาวขนิษฐา ลายแก้ว

3316 นางสาวรัตนา ทันบุญ

3317 นางสาวพิมพ์พรรณ แสนวอ

3318 นายณรงค์กร มงคล

3319 นายธีระยุทธ เน่ืองชมภู

3320 นางสาวฟางรัตดา วงศ์เอาะ

3321 นายอภิชัย ปัตสัยยัง

3322 นายชาญชัย วงษ์สิงห์

3323 นางสาวณัฐกานต์ พิมรินทร์

3324 นายมนัสวี ค าจันทร์

3325 นางสาวภาลินี ไชพิมูล

3326 นางสาวนิตยา เหล่าประเสริฐ

3327 นางสาวมาริษา ลาภมาก

3328 นางสาวชนิกานต์ มณีวรรณ

3329 นางสาวกัญญารัตน์ ถมวงศ์

3330 นางสาวจิตตา เย็นกลม

3331 นายวีรภัทร เทศารินทร์
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3332 นายณัฐวุฒิ ชะริชน

3333 นางสาวศศิธร เขจรศาสตร์

3334 นายศุภกิตต์ิ ทันบุญ

3335 นางสาวลักษิณา ประศรี

3336 นายปราโมทย์ ปราณี

3337 นายอภิวัฒน์ ศรีวรรณ์

3338 นางสาวสุทธิพร จันทะงาม

3339 นายธีรภัทร ลันสี

3340 นายเกียรติยศ วิชาสาร

3341 นางสาวสิริกาญจน์ ดลโสภณ

3342 นางสาวทิพย์วิมล สุราษฎร์

3343  นางสาวอภิภาวดี มาตรา

3344 นายอาณุภาพ ช่างหล่อ

3345 นายสันต์ทศน์ เหลือผล

3346 นางสาวชนิตา ชาปัด

3347 นางสาววราภรณ์ แตงด้วง

3348 นางสาวแสงสินี แสงกล้า

3349 นางสาวนริศรา พวงเกตุ

3350 นายพงศ์ศิริ โสภณพงษ์

3351 นายภาณุพงษ์ สารพันธ์

3352 นางสาวพิยดา ค าวงษ์สา

3353 นางสาวกรีนมุกดา อุ่นดี

3354 นางสาวธิดารัตน์ ไชยสาร

3355 นางสาวสิริญาภรณ์ วรรณบุตร

3356 นางสาวอุทุมพร เกลาโพธ์ิ

3357 นางสาวอุไรพร อมรสิน

3358 นางสาวสุกาลดา มูลนี
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3359 นายธวัชชัย สุวรรณภาพ

3360 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปุระกรณ์

3361 นางสาวเยาวภา อุ่นสุด

3362 นางสาวขวัญนภา เขียวสด

3363 นางสาวกานต์มณี ชินวัฒนะไพศาล

3364 นางสาวสุพรรษา สีมัยนาม

3365 นางสาวจิราวรรณ อู่ส าราญ

3366 นายศราวุธ หลอดแก้ว

3367 นายธีรดล ศรีเลิศ

3368 นายทศพล คณิต

3369 นายสุริยา พรมประดิษฐ์

3370 นางสาวเสาวนีย์ สุขแสนศรี

3371 นางสาวสศิตา เมืองฮาม

3372 นางสาวปลายฝน อ่อนสิงห์

3373 นางสาวภักจิรา ธรรมจิต

3374 นางสาวภรธิดา นีระพงษ์

3375 นางสาวจงกลณี งอยจันทร์ศรี

3376 นางสาวรตี นุชัยภูมิ

3377 นางสาวทิพย์ธัญญา เสโส

3378 นางสาวอรอุมา ดวงแก้ว

3379 นางสาวสุชานาถ ลาค า

3380 นางสาวธิตินันท์ ศิริมนตรี

3381 นางสาวมลฑาทิพย์ จันทร์สองดวง

3382 นายธนภัทร พลสาร

3383 นางสาวศิรินทรา ศิลธรรม

3384 นางสาวอัยรดา หมีแสง

3385 นางสาวณัฐกฤตา คงเจริญ
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3386 นางสาวธนภรณ์ เสาร์ค า

3387 นางสาวพลอยไพลิน สุขสาระวงศ์

3388 นางสาวพัชรีภรณ์ บุญหล้า

3389 นางสาวภัทราวดี ยังเพ็ง

3390 นางสาวอักษรสวรรค์ อันวิเศษ

3391 นายกิตติศักด์ิ โคตรพัฒน์

3392 นางสาวภควดี ระหงษ์

3393 นางสาวสุทธิดา อาจดวงดี

3394 นางสาวอรณิช แสนเกิ น

3395 นางสาวสุภัคคภัทร โยธะการี

3396 นางสาวศิริลักษณ์ หลักทอง

3397 นายธราดล เวียงสงค์

3398 นางสาวนิจจารีย์ จรูญสินพิทักษ์

3399 นางสาวชลิตา ไชยขันธ์

3400 นายเกียรติพงษ์ เถาว์วันดี

3401 นายโกเมนทร์ อุ่นละออ

3402 นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยาง

3403 นางปาทอง อุไทถานี

3404 นายสิทธิชัย วงค์เคร่ือง

3405 นายชนินทร์ ช่วยแสง

3406 นางสาวพวงเพ็ชร์ จุรุเทียบ

3407 นางสาวประกายกานต์ บุญชิต

3408 นายชนาสิน คาดีวี

3409 นายยอดศักด์ิ น าโชคดี

3410 นายเฉลิมชนม์ ปัดจังหรีด

3411 นายอภิชน นาชัยฤทธ์ิ

3412 นางสาวพิฌาวรรณ แช่มช่ืน ชมดง
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3413 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด

3414 นางสาวดารุณี จันทะลือชา

3415 นางสาวจุฑาภรณ์ ทิพโชติ

3416 นายพีระกรณ์ ทะชิตะสิงห์

3417 นายธวัชชัย สมีนาง

3418 นายยุทธพงษ์ ต้นแก้ว

3419 นางสัจจพร อาญาเมือง

3420 นางสาวสุธินี เณรเกิด

3421 นางสาวป่ินสุดา มังคะรัตน์

3422 นายนฤเบศ ไชยภักดี

3423 นายอภิรักษ์ ทองสุข

3424 นางสาวเบญจมาภรณ์ มะโนขันธ์

3425 นางสาวมัณฑนา จ่าเมืองฮาม

3426 นางสาวทิพยรัตน์ อาสนาทิพย์

3427 นางสาวศศิพร สายวิชัย

3428 นายเอกชัย ชัยหม่ืน

3429 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสุริย์

3430 นางสาวจุฬาภรณ์ ไชยแสน

3431 นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์

3432 นางสาวขวัญข้าว ตะติยรัตน์

3433 นายจิระพันธ์ุ วิภาคะ

3434 นางสุพิษา มีตา

3435 นางสาวชมพูนุช ผดุงชาติ

3436 นายวุฒิธรรม แก้วบุญใส

3437 นายชวลิต อ่อนบุญมี

3438 นางสาวอัญมณี บุตรสาร

3439 นางสาวชยุดา อาคะราช
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3440  นายนพรัตน์ คอมไธสงค์

3441 นายวีรวุฒิ นามวงษา

3442 นางสาวอาภรณ์ ทวีลาภ

3443 นางสาวดาริกา วินาเสน

3444 นางสาวกฤตยา ค าก้อน

3445 นางสาวศิริวรรณ เพ็งพุฒ

3446 นางสาวอิสริยาภรณ์ หันชัยโชติ

3447 นายมีดีกี ตีส้างฝัน

3448 นายอนันท์ จันทร์ดม

3449 นายนิกร กองศรี

3450 นายคชณัฐ ประทุมวัน

3451 นายเอกอนันต์ ใจหาญ

3452 นายปรเมศร์ สารปรัง

3453 นางสาวศศิกานต์ เพ็งมา

3454 นายนิติชัย อุทธิสิทธ์ิ

3455 นายชัยวัฒน์ ระวิวรรณ์

3456 นายธนาวุฒิ มูลอามาตย์

3457 นายชินกร ไชยศิวามงคล

3458 นางสาวอรพิณ บุญเรืองลือ

3459 นายนฤเบศร์ บุญบรรลุ

3460 นางสาววดาริกา แก้วไกรษร

3461 นายสุทธิพงษ์ พลทอง

3462 นายธนา โชติประเดิม

3463 นายสิทธิพล รอดสันเทียะ

3464 นายธนพัฒน์ เวียงค า

3465 นางสาวนรมนธ์ จิตรเพ็ง

3466 นายธนภัทร พลเย่ียม

3467 นางสาวอาทิตยา ค้อชากุล

3468 นางสาวชนาพร จันทร์ต๊ะ

3469 นางสาวมยุรฉัตร โพธิกมล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3470 นายนวมินทร์ จงประสิทธ์ิไชย

3471 นางสาวญาดา ภูสระไสย์

3472 นางสาวขนิษฐา โสภา

3473 นางสาวนภัสสร ถิตประภัย

3474 นางสาววิภาวี บุญลือชา

3475 นางสาวปรียะฉัตร ภูมิชัยโชติ

3476 นายอุฤทธ์ิ มณีจักร์

3477 นางสาวสุภาวดี ผกาเชิด

3478 นางสาวขนิษฐา ค าสถิตย์

3479 นางสาวอัญชุลี ราศา

3480 นางสาวอรอุมา เครือกลัด

3481 นางสาวจิดาภา สันประภา

3482 นางสาวจิรารัตน์ พวงเกตุ

3483 นายสุวิทย์ วรรณคิด

3484 นางสาวณัฐพร โทมนัส

3485 นางสาวอรอุมา จันทะฤาชา

3486 นางสาวลลิตา คณะทอง

3487 นางสาวปภาวดี  หม่ืนละ

3488 นางสาววริศรา  จันทเสน

3489 นางสาวพัชราภา กุลสุวรรณ์

3490 นายวรพล นาเรือง

3491 นางสาวนุติญา ยะระพันธ์ุ

3492 นายทินกร ปาเส

3493 นางสาวฐิติพร จันทะนาม

3494 นายนิติภูมิ ประเสริฐศรี

3495 นายอานนท์ สารปรัง

3496 นายอัครเดช ชูวารี

3497 นายธนดล จันทร์ก้อน

3498 นายวุฒิชัย จันทร์เทพ

3499 นางสาวณภัสศร โมสืบแสน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3500 นางสาวเบญจวรรณ จันทะมูล

3501 นายเดชาชัย นนทภา

3502 นางสาวเฟ่ืองฟ้า ศรีบุญเรือง

3503 นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิชัย

3504 นางสาวประภาพร ค าจันทึก

3505 นายพรทิวา มะเสนา

3506 นางสาวลัดดาวัลย์ ปูนาศรี

3507 นางสาวเบญจมาศ พรรณศรี

3508 นางสาวตะวัน แพนแหล้

3509 นางสาวทิพรดา ประสงค์ทรัพย์

3510 นางสาวหรรษา ฝีปากดี

3511 นางสาวสุพรรษา รันจัตุรัส

3512 นางสาวจิราภรณ์ ภูมิสายดอน

3513 นายภัทรพล เนตรวงค์อินทร์

3514 นางสาวกัลยา ฝ่ายบุตร

3515 นางสาวพิชญา หอมหวล

3516 นางสาวศุภิสรา พลับอินทร์

3517 นายศราวุฒิ หอมดวงศรี

3518 นายนัฐธิพล นาคสุวรรณ

3519 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ

3520 นายธนกร มูลสอาด

3521 นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรตาด

3522 นางสาวกาญจนา ประทุมวัน

3523 นายพันธกานต์ นาสมปอง

3524 นางสาวปนัดดา  นาประทุม

3525 นายศักด์ิดา ภูพาน

3526 นางสาวปนัดดา ยุบุญชู

3527 นายธีรดนย์ อารีย์

3528 นายพงศกร บาลศรี

3529 นางสาววิชุดา ศรีโนนโคตร



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3530 นายจีรวัฒน์ อินทะวิเศษ

3531 นายสุรเชษฐ์ สุมา

3532 นางสาวกัลยารัตน์ โพนะทา

3533  นางสาวอริสา รักกลาง

3534 นายปวริศ ไชยสา

3535 นายจิรภัทร คาดีวี

3536 นางสาวภัทรภร แข็งสง่า

3537 ว่าท่ีร้อยตรีวิภาดา เทพสิงห์

3538 นายวายุภักษ์ บอนค า

3539 นางสาวพฤกษา มะหลัด

3540 นางธิดา บุญมาวงศ์

3541 นางสาวก่ิงแก้ว จุนทกอง

3542 นายธวัชชัย โกษารักษ์

3543 นางสาวนุชนันท์  ค าเนตร

3544 นายเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง

3545 นายวิวัฒน์ ภูปา

3546 นายกษมา เพ็ชรฤาชา

3547 นายสถาพร วิเศษทอง

3548 นายกฤษดา ผกากอง

3549 นายอมรเทพ ปรีมงคล

3550 นางสาวกัญญารัตน์ เสโส

3551 นางสาวนฤมล ศรีพอ

3552 นางสาวศิริรัตน์ จันทา

3553 นางสาวอินทิรา ส าราญสม

3554 นางสาวชนม์นิภา วิระศรี

3555 นางสาวปภัสรา สุขแสวง

3556 นายอาณัฐ นันแพง

3557 นางสาวประภัสสร นาศิริ

3558 นางสาวกิติยา ส าลีกลาง

3559 นางสาววาทินี อุทกิจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล

3560 นางสาววริศรา เรืองชัยเจริญ

3561 นายอนุรักษ์ พรมราช

3562 นายธรรมนูญ ช่ืนชุ่มกลาง

3563 นายพลากร เวียงดอนก่อ

3564 นายกิตติศักด์ิ ภูทองแท้

3565 นางสาวเยาวลักษณ์ เอาหานัด

3566 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์ศักด์ิ

3567  นายปฏิภาณ แสบงบาล

3568  นางสาววัลยาพร โฮมภิรมย์

3569  นายศิวกานต์ ศิริกุล


