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1 59015 นาย วิชัย จตุภัทร์ วิชัย 

2 59030 นาง นันทิยา ขวัญจันทร ์ นัน 

3 59056 นาย ณรงค ์ ศรีเมอืง ณรงค ์

4 59062 นาง วันมาฆะ ศรีเมอืง โค้ก 

5 59074 นาย ทิวากร ชุมจีด บ่าว, สุขแสงพุทธ 

6 59175 นาง ชวนชม ค าท้วม ชม 

7 59186 นาง นฤมล เฉ่งไล ่ หญิง 

8 59208 นาง ภาคิน ชเตเฮลี เล็ก 

9 59220 นาง ลดาวัลย ์ เมืองศร ี วัลย ์

10 59238 นาง ศิริพันธ ์ เวชเตง ปุย 

11 59242 นาย สมพร ยอดระบ า พร 

12 59255 นางสาว อรทยั แสงทอง กบ 

13 59294 นางสาว จีรวัลย ์ วัฒนสิน จี 

ปีกำรศึกษำ 2560 

14 60002 นางสาว จาริยา จันทร์ภักดี เล็ก 

15 60037 นาย สุธีร ์ จินดาวงศ ์ สุธีร์, มั่นใจจน 
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16 61004 นางสาว ชรินรัตน์ ชุมจีด แทม, น  านอ้มศลี 

17 61045 นาง ชนกนันท์ ฉัตรทอง รอสตรอน จุ่ม, น้อมแสงศลี 

18 61046 นางสาว กิรณา สุขสุดกุลชน น้อง, แจ้งแสงพุทธ 

19 61056 นางสาว นิรมล ทองชะอุม่ มล 

20 61057 นาง ประเสริฐ รัตนโชเต เสิรฐ, มั่นรม่ศลี 

21 61061 นาย สมเดช อินทุประภา ใจตรง 

22 61072 นาง นปภา รัตนวงศา แอ๋ว, แก้วมั่นศีล 

23 61074 นางสาว ธนกร ขุนจันทร์ จันทร์เจ้า, สู่แสงพทุธ 

24 61083 นาย เมธา ว่องวิวัฒนไ์วทยะ เมธา, นาบุญ 

25 61109 นางสาว นธการต์ สุวรรณ สมใจ, แผ้วใจพุทธ 

26 61110 นาง สุรีนารถ ราชแป้น จุก 

27 61111 นาย ภาคภูม ิ ยอดปรีดา แบงค์, สร้างแก่นศีล 

28 61113 นางสาว จรรญา ชุมจีด เจี๊ยบ, สร้างกลิ่นศีล 

29 61114 นาง พรทพิย ์ สามส ี พิทย์, เพื่อนพิทย ์

30 61115 นางสาว นธกานต ์ สุวรรณ สมใจ 

31 61119 นาง ชยาภรณ ์ เอมโอษฐ ภรณ ์

32 61120 นาย พิเชษฐ ์ บุญย์วิรุฬห ์ ชุน, จางคลาย 

33 61121 นาง วิภาภรณ ์ กอจรัญิตต ์ เอ, ใจพอแล้ว 
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34 61122 นางสาว ปรมัย ฉิมทับ จิ๊บ 

35 61124 นาง เอมอร ศรีทองฉิม เขียว, เย็นน  าค า 

36 61127 นาย มานะ ยะสะนพ มนะ 

37 61129 นาย ภิญโญ หมื่นจร โย 
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38 62008 นางสาว นภาพร วงศ์วิวัฒนฃ์ นก 

39 62013 นาง ชูศรี จ าปา ชู 

40 62017 พ.ต.ท ประเทือง ศรีสุวรรณ เทือง 

41 62018 นาย ชลอ ดาษเสถียร ชะลอ 

42 62019 นางสาว เขมรัสน ี สุทธิสืบพงศ ์ หญิง, แสงพรพทุธ 

43 62021 นางสาว ชมเพลิน พรมจินดา กุ้ง, ใจน้อมศีล 

44 62031 นาย แสงสวา่ง ฤทธิ์ช่วย หมีพ ู

45 62034 นางสาว จันทิรา ดีรักษา นุช 

46 62036 นางสาว นิตยา สุเมธากลุวัฒน ์ เตียง 

47 62039 นาง จรรยา ส าราญ ติ๋ม 
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48 63001 นาง วรรณา สิริศาสตร์กุล กุ้ง 

49 63003 นาง นงลักษณ ์ สุวรรณครี ี ลักษณ ์
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50 63004 นางสาว ศิรประภา  ยาวงษ ์ ศิ 

51 63005 นาย ประสงค ์ สายทอง ตี ๋
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52 64001 นาง สุมา  ไชยช่วย มา 

53 64002 นางสาว นาล ี วิไลสัก นาล ี

54 64003 นาง สาวิตร ี มโนวร กี ๋

55 64008 นาง กาญจนา คงภูชงค ์   

56 64011 นางสาว ปาวิดา ทองธวัฒน ์ สาว 

57 64022 นางสาว พวงเพญ็ ทองเย็น อาร ์

58 64040 นางสาว ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ ์ เม่ย 

59 64042 นางสาว ยุวดี สุวรรณชาต ิ ยุ 

60 64047 นาง จุฑาทิพย ์ แซ่เฮง เล็ก 

61 64048 นาง อาภรณ ์ เบญจานุวงศ ์ เฟื่องศีล 

62 64053 นางสาว รสริน สังข์เกื อ บี 

63 64061 นางสาว จารุณ ี แซ่ห่าน เปิ้ล 

64 64084 นาย วิชญ์ภาส ค าดา เคน 

65 64093 นางสาว ประทุมทพิย ์ ไชยชิตร แป้น 

66 64094 นาง จารุวรรณ โกมลกุญชร วรรณ  
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67 64096 นาง พรทพิย ์ ไทยเอียด จุ๋ม 

68 64098 นาง รมิตา ซีบังเกิด สร 

69 64099 นางสาว ส ารวย รัตตนะ รวย, ผอ่งค าพทุธ 

70 64101 นาง เพ็ญศร ี มงคลชาติไทย หน่อย 

71 64111 นาง กฤษณา เกิดชาตรี แอ๊ต 

72 64115 นาง วิไลวรรณ เองชวน พี่แมว 

73 64123 นาง ปาริชาติ จันทร์นวล ปา 

74 64134 นางสาว จิรานันท ์ จ าปานวน แพม 

75 64163 นางสาว ชูขวัญ ไอยรา   

76 64167 นางสาว วลัยพักตร์ ชุมทอง เอาะ 

77 64170 นาง วิไลวรรณ ชุมทอง จีน 

78 64172 นางสาว ณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน ์ จ๊ะเอ ๋

79 64177 พันตร ี สมยศ ภัทรกุลโชติพร อ.ยศ 

80 64181 นางสาว อรอมุา ภูบังดาว แหม่ม, เพญ็แสงฟ้า 

81 64189 นาง วิศน์ชญาพัชร ์ ธรรมราช รัตน ์

82 64190 คุณ สุภาพ พงศ์สวุรรณ   

83 64202 นาง อรวรรณ แดงนวล กันหา 

84 64203 นางสาว จันทรรัตน ์ ท าอาชพีดี ไก ่
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85 64220 นาง พิกุล วันจันทร ์   

86 64227 นางสาว ปนิดา แซ่ห่าน โรส 

87 64230 นางสาว วรวลญัช์ แซ่ห่าน ปู 

88 64234 นาง อรษา ชูเรืองสุข อิ๊ด 

89 64241 นางสาว ธีรยา ทาอาสา   

90 64245 นาย อัมรินทร ์ ขาวน้อย ริน 

91 64253 นางสาว กัลยาณ ี สมัยสงค ์   

92 64257 นางสาว จิสิรัฏฐ ์ อนุรักษ์ แป้น 

93 64271 นาง ภัคเปมิกา อินหว่าง ภา 

94 64019 นาง ณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง   

95 64289 นาย ชาญธนวัฒน ์ ชาแสง พี 
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96 65009 นาง วาริศา สังข์ทอง แต๋ว 
 

 

 

 

 


