
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ชัน้ เพศ วันเกิด อำยุ เอกสำร บปชช
1 นำงสำว นำตำชำ ชะม้ำยกลำง ม.5/1 หญิง 20/2/2547 17 P ไม่ครบ
2 นำงสำว สิรวิมิล ฉลำดเจน ม.4/6 หญิง 11/8/2005 16 P ไม่ครบ
3 นำงสำว รตัติยำกร เรอืงวริยิะโรจน์ ม.5/4 หญิง 29/11/2547 17 P ไม่ครบ
4 นำงสำว คีตภัทร พำงำม ม.5/4 หญิง 16/6/2004 17 P ไม่ครบ
5 นำงสำว จณิสตำ พรมนัส ม.5/6 หญิง 29/5/2005 16 P ไม่ครบ
6 นำงสำว แสงจนัทร์ เพชรฉลู ม.5/6 หญิง 29/7/2547 17 P ไม่ครบ
7 นำงสำว จนัทรจ์ริำ พยัคฆำ ม.5/5 หญิง 6/20/0048 16 P ไม่ครบ
8 นำย อติทัศน์ บุญเอิม ม.6/4 ชำย 6/3/2546 18 P ไม่ครบ
9 นำงสำว ณัฐศิร ิ ทิพย์อักษร ม.6/1 หญิง 23/10/2546 18 P ไม่ครบ
10 นำงสำว นิตยำ ธุระพระ ม.6/2 หญิง 13/8/2003 18 P ไม่ครบ
11 นำงสำว นวลนภำ โกฎผักเเว่น 6/2 หญิง 23/9/2546 18 P P

12 นำงสำว ศิรริตัน์ หอยสังข์ ม.6/3 หญิง 2/1/2004 18 P ไม่ครบ
13 นำงสำว วภิำดำ ทองเหล็ก ม.6/2 หญิง 2/6/2003 18 P ไม่ครบ
14 นำงสำว อัมพร กล่ินบุหงำ ม.6/2 หญิง 23/12/2003 18 P P

15 นำงสำว แพรวำ เดชำรมัย์ ม.6/1 หญิง 23/10/2003 18 P ไม่ครบ
16 นำงสำว วรนิธร เสำวพันธ์ ม.6|2 หญิง 29/4/2546 18 P ไม่ครบ
17 นำงสำว นันท์นภัส วเิศษพันธ์ ม.6/1 หญิง 4/8/2546 18 P ไม่ครบ
18 นำย ชวนำกร เมฆนำคำ ม.6/4 ชำย 19/10/2003 18 P ไม่ครบ
19 นำงสำว นันทิกำนต์ ทองค ำ ม.6/1 หญิง 20/4/2004 17 P ไม่ครบ
20 นำงสำว กัณฐกิำ บุญมี ม.6/4 หญิง 24/1/2003 19 P ไม่ครบ
21 นำย ชำนนท์ พันธุม์ณี ม.6/4 ชำย 29/5/2003 18 P P

22 นำย บดินทร์ มะกระโทก 6/4 ชำย 1/1/2003 19 P ไม่ครบ
23 นำย วรรณวรรษ ดีพำชู 6/4 ชำย 19/9/2546 18 P ไม่ครบ
24 นำงสำว ณัฐธดิำ บุญภักดี ม.6/2 หญิง 25/5/2003 18 P ไม่ครบ
25 นำงสำว วัชรำภรณ์ เรอืงศิร ิ ม.6/1 หญิง 2/10/2546 18 P ไม่ครบ
26 นำงสำว กัญญำรตัน์ ชยัเกรนิ ม6/1 หญิง 2/5/2003 18 P ไม่ครบ
27 นำย อำคเนย์ จนัทรค์ง ม.6/1 ชำย 27/5/2003 18 P ไม่ครบ
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28 นำงสำว ปนัดดำ เกิดนำร ี ม.6/1 หญิง 17/8/2003 18 P ไม่ครบ
29 นำงสำว กัญญำรตัน์ หนองบัวดี 3/4 หญิง 15/10/2006 15 P ไม่ครบ
30 นำงสำว มนัสนันท์ ทองประภำ ม.3/4 หญิง 20/5/2006 15 P ไม่ครบ
31 นำงสำว นันทิชำ ช ำนำญกุล ม.6/1 หญิง 19/9/2003 18 P ไม่ครบ
32 นำงสำว ไพรนิทร์ ป้อมปล้อง ม.6/1 หญิง 29/3/2004 17 P ไม่ครบ
33 นำย ธรีภัทร ปำโมกข์ ม.6/4 ชำย 9/11/2546 18 P ไม่ครบ
34 นำย สิบทัศน์ จนัทะวงษ์ ม.6/3 ชำย 20/8/2003 18 P ไม่ครบ
35 นำงสำว นภำศิร ิ คงกุล ม.6/1 หญิง 22/4/2004 17 P ไม่ครบ
36 นำย สกลวรรธน์ มำสันเทียะ ม.6/2 ชำย 13/12/2003 18 P ไม่ครบ
37 นำงสำว ศิวษำ บุญงำม ม.6/1 หญิง 1/10/2003 18 P ไม่ครบ
38 นำงสำว มณีรตัน์ พวงมำลัย ม6/2 หญิง 20/5/2547 17 P P

39 นำย จ ำลอง อรชุน ม.6/4 ชำย 8/2/2547 18 P ไม่ครบ
40 นำงสำว บัณฑิตำ วงค์วเิศษ ม.5/7 หญิง 15/3/2005 16 P ไม่ครบ
41 นำงสำว วณัีฐชญำ อยูร่อบเรยีง ม.3/4 หญิง 11/8/2549 15 P ไม่ครบ
42 นำย ศตวรรษ จอยเอกำ ม.6/1 ชำย 6/10/2546 18 P P

43 นำย รพีภัทร มำตำ ม.4/2 ชำย 4/8/2548 16 P ไม่ครบ
44 นำย ณภัทร พิมพ์กลำง ม.6/1 ชำย 8/3/2547 18 P ไม่ครบ
45 นำย อรรถชยั เทพเนำว์ ม.6/2 ชำย 1/2/2547 18 P ไม่ครบ
46 นำย รชัชำนนท์ อินผลสุข ม.4/3 ชำย 17/8/2548 16 P ไม่ครบ
47 นำงสำว ชนันพร บุญสม 4/4 หญิง 7/6/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
48 นำย ณชพล อ่อนค ำพำ ม.3/5 ชำย 18/12/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
49 นำงสำว อรุชำ เนตรด์ ำกูล ม.3 หญิง 13/7/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
50 นำย พีรวชิญ์ ทรพัย์สิน ม.4/5 ชำย 8/12/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
51 นำย จกัรพงศ์ โสภณ ม.5/5 ชำย 26/10/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
52 นำย วรวชิ บุญกองชำติ ม.4/6 ชำย 20/8/2005 16 P ไม่ครบ
53 นำงสำว รวงข้ำว นำมวงค์ 5/5 หญิง 6/11/2547 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
54 นำงสำว วำสนำ พิมพ์กลำง 5/5 หญิง 3/11/2547 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
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55 นำงสำว วไิลวรรณ ปลำโพธิ์ 4/6 หญิง 16/6/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
56 นำย วันชนะ ปำนกลำง ม.4/6 ชำย 13/8/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
57 นำงสำว จดิำภำ เหลือสืบพันธ์ ม.4/5 หญิง 27/10/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
58 นำงสำว สุวรรณณำ ไทยกลำง ม.4/6 หญิง 19/8/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
59 นำย สรยุทธ แก้วประไพ ม4/6 ชำย 1/6/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
60 นำงสำว วันวสิำ ศิรโิชติ ม.5/5 หญิง 2/6/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
61 นำย ปฏิพล ยินดีรส ม.5/5 ชำย 27/1/2005 17 P P

62 นำงสำว ภัสสร อรญัศักด์ิ ม.4/5 หญิง 15/9/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
63 นำย เทวำฤทธิ์ อภัยจติร ม.4/4 ชำย 6/2/2549 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
64 นำงสำว ชนำพร สุขจนัทร์ ม.5/5 หญิง 16/5/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
65 นำงสำว พัสอร แซตั่ง ม.5 หญิง 13/12/2547 17 P ไม่ครบ
66 นำย เมษำ โสชะรำ ม.5/5 ชำย 6/6/2547 17 P ไม่ครบ
67 นำย กิตตินันท์ โสกูล 4/4 ชำย 4/3/2005 16 P P

68 นำย นัทพงศ์ หอยสังข์ 4/4 ชำย 5/7/2005 16 P P

69 นำงสำว พรนภัส เลือดกุมภำ ม.5/1 หญิง 21/10/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
70 นำงสำว รุง่ตะวัน เจนทุมำ ม.5/1 หญิง 2/12/2547 17 P P

71 นำงสำว ดวงดำว แสงโพธิด์ำ ม.4/5 หญิง 17/6/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
72 นำงสำว นิสรำภรณ์ หลอดทอง ม.5/4 หญิง 12/4/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
73 นำย ยศกร แมลงผ้ึง 3/6 ชำย 27/1/2007 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
74 นำงสำว พีระดำ อุบลเผ่ือน ม.5/4 หญิง 12/24/0047 18 P ไม่ครบ
75 นำงสำว รุง้มณี จรทะผำ ม.5/4 หญิง 21/7/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
76 นำงสำว ลัลล์ลลิลล์ เทพเนำว์ ม.5/1 หญิง 29/5/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
77 นำย ทักษ์ดนัย กงทำ ม.3/7 ชำย 1/12/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
78 นำงสำว วชิญำพร วเิชยีร ม.3/7 หญิง 16/11/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
79 นำงสำว ต้องรกั แมลงผ้ึง 3/7 หญิง 20/12/2022 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
80 นำย อัษฎำกร ข ำน้ำคู้ ม.5/6 ชำย 13/3/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
81 นำย พีรวชิญ์ ดีสระวนิิจ ม.3/5 ชำย 10/24/0049 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
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82 นำงสำว ณัฐธดิำ ขำนเพรำะ ม.5/3 หญิง 28/1/2005 17 P P

83 นำงสำว นพมำศ ค ำทอง ม.5/3 หญิง 26/11/2004 17 P P

84 นำงสำว ณัฐธดิำ ขำนเพรำะ ม.5/3 หญิง 28/1/2005 17 P ไม่ครบ
85 นำย วุฒิชยั ข่ำกระโทก ม..5/3 ชำย 24/10/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
86 นำย นัฐวุฒิ ดีมีชำติ ม.5/4 ชำย 21/11/2004 17 P P

87 นำย รตัชภำค อ่อนมณี ม.4/5 ชำย 19/2/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
88 นำงสำว ปิยธดิำ มำระทัด ม.5/1 หญิง 27/11/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
89 นำงสำว อำรยำ ศิลำวุธ ม.5/4 หญิง 16/2/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
90 นำงสำว นิชกำนต์ โคกกรวด ม.5/5 หญิง 27/11/2004 17 P ไม่ครบ
91 นำงสำว จริชัญำ ฉิมหำชำติ ม.5/1 หญิง 12/10/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
92 นำงสำว แพรวำ ชำนุชดิ ม.5 หญิง 3/11/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
93 นำย เรวัตร จตุักูล ม.4/6 ชำย 6/12/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
94 นำงสำว ธติิพร มำประจวบ 5/5 หญิง 9/10/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
95 นำงสำว นรศิรำ ด้วงก ำเนิด ม.5/4 หญิง 30/4/2548 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
96 นำงสำว น.ส ทักษพร กะหลวง ม.5/5 หญิง 9/6/0047 17 P ไม่ครบ
97 นำงสำว สุพัชชำ โสวำที ม.6/4 หญิง 29/9/2003 18 ไม่ครบ ไม่ครบ
98 นำย พีรวชิญ์ ดีสระวนิิจ ม.3/5 ชำย 24/10/2549 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
99 นำงสำว กัญเนตร สงฆ์นำงรอง ม.5/5 หญิง 3/15/0047 17 P ไม่ครบ
100 นำงสำว พิมพ์ วไิล   เสถียร เขต ม.6/1 หญิง 12/8/2003 18 ไม่ครบ ไม่ครบ
101 นำย จริศักด์ิ สวัสดี ม4/4 ชำย 11/10/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
102 นำย ธนกฤต ทิพย์นำงรอง ม.4/4 ชำย 10/7/2006 15 ไม่ครบ ไม่ครบ
103 นำงสำว อนัญญำ น่ิมน้อย ม.6/2 หญิง 24/3/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
104 นำงสำว พรณัฐดำ  พุดชุมแสง ม.5/2 หญิง 8/12/2004 17 ไม่ครบ ไม่ครบ
105 นำย พีรวชิญ์ ทรพัย์สิน ม. 4/5 ชำย 8/12/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
106 นำย พลพล คนชุ ม.6/3 ชำย 19/5/2546 18 ไม่ครบ ไม่ครบ
107 นำงสำว นิภำ ขนัยรมัย์ 6/1 หญิง 12/11/2003 18 ไม่ครบ ไม่ครบ
108 นำงสำว วรรณำ วรศิลป์ 6/2 หญิง 17/4/2547 17 P P
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109 นำงสำว นิสรำภรณ์ หลอดทอง ม.5/4 หญิง 12/4/2005 16 ไม่ครบ ไม่ครบ
110 นำย กิตติวัฒน์ วเิศษ ม.6/4 ชำย 7/7/2003 18 ไม่ครบ ไม่ครบ
111 นำงสำว ปณิดำ พุธชุมแสง ม.6/4 หญิง 5/5/2004 17 P ไม่ครบ
112 นำงสำว นิลำวันณ์ แสนเดช ม.6/4 หญิง 17/2/2547 18 P ไม่ครบ
113 นำงสำว ณัฐกมล บุญกองชำติ ม.6/2 หญิง 23/9/2546 18 P P


