
1 1 นาย สิทธินนท์ วันทองสังข์ ภเูรือวิทยา
2 2 นาย จิรายุทธ ทองปัน้ ภเูรือวิทยา
3 3 นาย อนนัต์ ศรีชมษร ภเูรือวิทยา
4 4 น.ส. พัณณิตา ค าบญุ ภเูรือวิทยา
5 5 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์สง่า ภเูรือวิทยา
6 6 น.ส. นดิธิดา วังคีรี บา้นวังยาว
7 7 นาย ณัฐวุฒิ พิมพ์เสนา บา้นวังยาว
8 8 น.ส. วัชราภรณ์ หมุอาจ ภเูรือวิทยา
9 9 น.ส. ณัฐธิดา มีเพชร บา้นร่องจิก
10 10 นาย ธนากรณ์ พรหมรักษา ภเูรือวิทยา
11 11 นาย ฉัตรชัย จันทร์ศรีดา บา้นร่องจิก
12 12 นาย วรวิทย์ กันยาประสิทธิ์ บา้นร่องจิก
13 13 นาย ธีรวัฒน์ วังคีรี บา้นวังยาว
14 14 น.ส. นภสัสร แสนหล้า ภเูรือวิทยา
15 15 นาย จิรกิตต์ วรรณชัย ภเูรือวิทยา
16 16 น.ส. รัตนมน สารมะโน ภเูรือวิทยา
17 17 น.ส. กนษิฐา ไชยวัน ภเูรือวิทยา
18 18 น.ส. ศุวิมล มูลทาสี ภเูรือวิทยา
19 19 น.ส. กิตนยั กกพิมาย ภเูรือวิทยา
20 20 น.ส. ญาดา เตชาชินรักษ์ ภเูรือวิทยา
21 21 น.ส. นฤมล เคนโพธิ์ ภเูรือวิทยา
22 22 น.ส. ชลธิชา โกษาจันทร์ ภเูรือวิทยา
23 23 นาย จีรวุฒิ มุง่ดี ภเูรือวิทยา
24 24 น.ส. อภญิญา ลีกระจ่าง ภเูรือวิทยา
25 25 น.ส. อานงค์ กาวล ภเูรือวิทยา
26 26 น.ส. วริณยากร แซ่ตัง ภเูรือวิทยา
27 27 นาย วิรชัย ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
28 28 นาย วงศกร พงพร คริสต์สงเคราะห์
29 30 นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณชัย ภเูรือวิทยา
30 31 นาย พีรพัฒน์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
31 32 นาย อชิตพล หล้าปวงค า ภเูรือวิทยา
32 33 น.ส. นศิารัตน์ จันทะรักษ์ ภเูรือวิทยา
33 34 นาย นครินทร์ สินสวัสด์ิ ภเูรือวิทยา
34 35 น.ส. นกิานดา แสงทองจี ภเูรือวิทยา
35 37 นาย ณัฐพร มงคล ภเูรือวิทยา
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1 38 นาย ปรุเชษฐ์ แสงชมภู ภเูรือวิทยา
2 39 นาย กษิดิศ ถาวรชีพ ภเูรือวิทยา
3 40 น.ส. กมลชนก ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
4 41 น.ส. นศิารัตน์ นนทะการ ภเูรือวิทยา
5 42 น.ส. รุจิรา พิมพ์เสนา บา้นหว้ยทอง
6 43 น.ส. เปรมวดี โสดา วังโพนงามวิทยา
7 44 น.ส. ภานมุาศ ษรจันทร์ บา้นหว้ยทอง
8 45 นาย ทินภทัร ม่วงเพชร ภเูรือวิทยา
9 47 น.ส. วีร์สุดา ศรีบญุเรือง ภเูรือวิทยา
10 48 นาย วรเชษฐ์ มาสีวัน ภเูรือวิทยา
11 49 นาย ชัยยุทธ์ การด ภเูรือวิทยา
12 50 นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรปญัญา ภเูรือวิทยา
13 51 น.ส. ณปภา บตุรพรม ภเูรือวิทยา
14 52 น.ส. พรนภา สารวงษ์ ภเูรือวิทยา
15 53 นาย อนรัุกษ์ ศรีบตุรตา ภเูรือวิทยา
16 54 นาย วุฒิพงษ์ อินทะบญุศรี ภเูรือวิทยา
17 55 น.ส. เนตรชนก ธนะสูตร ภเูรือวิทยา
18 56 น.ส. ยุจิรา บดุดา ภเูรือวิทยา
19 57 นาย ภราดร คุณนา ภเูรือวิทยา
20 59 นาย ธนวัฒน์ ต้นพนม ภเูรือวิทยา
21 57 น.ส. ปยิพร ศรจันทร์ ภเูรือวิทยา
22 61 น.ส. ดวงกมล กาวน ภเูรือวิทยา
23 62 น.ส. พัทธนนัท์ นาราศรี ภเูรือวิทยา
24 65 นาย สิริศักด์ิ ค าประกอบ ภเูรือวิทยา
25 66 น.ส. อัจฉรานนัท์ อุ่นแก้ว ภเูรือวิทยา
26 67 น.ส. จิตรานชุ พรมมี ภเูรือวิทยา
27 68 น.ส. วนดิา พิมพ์เสนา บา้นหว้ยทอง
28 69 น.ส. สุดารัตน์ ร่องจิก ภเูรือวิทยา
29 70 น.ส. กัลยารัตน์ ดวงแก้ว ภเูรือวิทยา
30 71 น.ส. วัลลภา ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
31 72 น.ส. พลอยชมพู ผดุงโกเม็ด ภเูรือวิทยา
32 73 นาย พงศภคั แสงโสดา ภเูรือวิทยา
33 75 นาย อนพุันธ์ สุธงษา ภเูรือวิทยา
34 78 น.ส. อรปรียา ร่ืนภาคทรัพย์ ภเูรือวิทยา
35 79 นาย ธนเทพ จรูญชาติ ภเูรือวิทยา
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1 80 นาย กัมพล จันสมบติัเจริญ ภเูรือวิทยา
2 81 นาย ปณัณวิชญ์ สุธงษา ภเูรือวิทยา
3 82 นาย ภสิูทธิ์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
4 83 น.ส. รุ่งสวรรค์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
5 84 น.ส. ณัฐพร สุวรรณชาติ ภเูรือวิทยา
6 85 น.ส. พรณิกา พรหมรักษา ภเูรือวิทยา
7 88 น.ส. รัตนาวดี ฉลาดบล ภเูรือวิทยา
8 89 นาย กิตติพงศ์ วังคีรี ภเูรือวิทยา
9 90 น.ส. ดารินทร์ พรมมาวัน ภเูรือวิทยา
10 93 น.ส. นทัริกา เขาทอง ภเูรือวิทยา
11 94 นาย ปณุนริศ จตุรงค์พรไพศาล ภเูรือวิทยา
12 95 นาย ไกรวิชญ์ แสดคง ภเูรือวิทยา
13 96 น.ส. เอมวิกา สุวรรณชาติ ภเูรือวิทยา
14 97 น.ส. พนดิา ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
15 98 น.ส. ภานวุรรณ สุขกาวงค์ ภเูรือวิทยา
16 99 น.ส. วรดา สีทาสังข์ ภเูรือวิทยา
17 100 น.ส. พัชรี พานวงศ์ ภเูรือวิทยา
18 101 นาย เจษฎา ขันแก้ว ภเูรือวิทยา
19 102 นาย อาทร ศรีหะสุทธิ์ ภเูรือวิทยา
20 103 น.ส. ณัฎฐณิชา ประสมทรัพย์ ภเูรือวิทยา
21 104 น.ส. ปนดัดา นสัิยหมัน่ บา้นวังยาว
22 105 นาย อนรัุกษ์ โสประดิษฐ์ ภเูรือวิทยา
23 106 นาย ชัยยศ เพลียเขมร ภเูรือวิทยา
24 107 นาย อนชุา สารมะโน ภเูรือวิทยา
25 108 น.ส. ประภสัสร ประสมทรัพย์ ภเูรือวิทยา
26 109 น.ส. จุฑารัตน์ โสประดิษฐ์ กระเทียมวิทยา
27 110 นาย เมธี มณีรัตน์ ภเูรือวิทยา
28 111 น.ส. นสิสรณ์ ชัยวิเศษ ภเูรือวิทยา
29 112 น.ส. ฉัตรชฎา อาสาวัง ภเูรือวิทยา
30 113 น.ส. ชนรดา จันทร์นุม่ ภเูรือวิทยา
31 114 น.ส. กัญญารัตน์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
32 115 น.ส. ภคัจิรา พิมพา ภเูรือวิทยา
33 116 น.ส. สุภาพร โสประดิษฐ์ ภเูรือวิทยา
34 117 น.ส. รุจิรา มณีศรี ภเูรือวิทยา
35 118 น.ส. นลินรัตน์ สุธงษา ภเูรือวิทยา
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1 121 นาย ทิพธวัช พงษ์พร ก.ศ.น.
2 122 น.ส. สุกัญญา กันยาสน ภเูรือวิทยา
3 123 นาย ภานวุัฒน์ สารมะโน ภเูรือวิทยา
4 127 น.ส. ศิรินทรา จันศรีอ่อน ภเูรือวิทยา
5 129 นาย ชญานนท์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
6 130 นาย ธนวัฒน์ วังคีรี ภเูรือวิทยา
7 131 นาย นนทกร แถวอุทุม ภเูรือวิทยา
8 134 น.ส. ศศิธร ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
9 136 นาย วุฒินนัท์ ศรีบริุนทร์ ภเูรือวิทยา
10 138 น.ส. กานต์ธิดา ทองปัน้ ภเูรือวิทยา
11 139 น.ส. สุพัตตรา สิบโท ภเูรือวิทยา
12 140 นาย เอกพล วิจิตรปญัญา ภเูรือวิทยา
13 141 น.ส. เบญญาภา หสันอ้ย ภเูรือวิทยา
14 143 นาย นติิพงษ์ วงษพันธ์ ภเูรือวิทยา
15 144 นาย ธนโชค กันหาธรรม ภเูรือวิทยา
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