
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

**************************************
ตามท่ีโรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ก าหนดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 
เวลา 12.00-15.30 น. ณ หน่วยเลือกต้ังภายในโรงเรียนหนองไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การจ าลองรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนได้เรียนรู้
ระบบการเลือกตั้ง บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย       

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ท้ังนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง
ตามบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ ณ หน่วยเลือกตั้งท่ีมีช่ืออยู่

อนึ่ง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือให้แจ้งกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยสามวันท าการเพื่อขอเพิ่มรายช่ือ

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ลงช่ือ
     (นายพัชริน ภู่ชัย)

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 24991 เด็กชายกฤตรากาล  จันทร์บ ารุง ม.1/1   
2 24992 เด็กชายคณิศร        กงแซ ม.1/1   
3 24993 เด็กชายฉัตรมงคล    สิงห์โสภา ม.1/1   
4 24994 เด็กชายชลธร         ชัยรัตน์ ม.1/1   
5 24995 เด็กชายไชยวัฒน์     อินตะค า ม.1/1   
6 24996 เด็กชายณภัทร        เย็นสถิตย์ ม.1/1   
7 24997 เด็กชายณัฎฐกิตต์    วรก้องกิจไพศาล ม.1/1   
8 24998 เด็กชายณัฐกรณ์      พันจันดี ม.1/1   
9 24999 เด็กชายทินภัทร      จ าปาทอง ม.1/1   

10 25000 เด็กชายธีรภัทร์       ดวงตาปา ม.1/1   
11 25001 เด็กชายพชรพงศ์     จงประเสริฐ ม.1/1   
12 25002 เด็กชายภัคพล        ริดเกาะ ม.1/1   
13 25003 เด็กชายภาณุวัชร     ธวัชกุลภิญโญ ม.1/1   
14 25004 เด็กชายวีรภัทร       โพธิ์เงิน ม.1/1   
15 25005 เด็กชายศรุต          ฮมภาราช ม.1/1   
16 25006 เด็กชายศักย์ภูริช     เหลืองด ารงศักด์ิ ม.1/1   
17 25007 เด็กชายเศรษฐพงศ์   โชคงาม ม.1/1   
18 25008 เด็กชายสุภกิตต์ิ       กาญจนรัชต์ ม.1/1   
19 25009 เด็กหญิงขวัญจิรา     ชวัญมิ่ง ม.1/1   
20 25010 เด็กหญิงเขมลิตา      ลาภไธสง ม.1/1   
21 25011 เด็กหญิงชญาภา       หม่องศิริ ม.1/1   
22 25012 เด็กหญิงชมพูนุช       บู่ทอง ม.1/1   
23 25013 

 

เด็กหญิงชัชฎาภา      กองสิงห์ ม.1/1   

24 25014 เด็กหญิงณัฏฐณิชา     เกตุพิน ม.1/1   
25 25015 เด็กหญิงณัฐฐาพร      แก้วทองค า ม.1/1   

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

26 25016 เด็กหญิงดลนพา    กุนมล ม.1/1   
27 25017 เด็กหญิงธัญจิรา     เพียรรักษา ม.1/1   
28 25018 เด็กหญิงนนทพร    อนนท์ ม.1/1   
29 25019 เด็กหญิงนิรมล       วิชัยค า ม.1/1   
30 25020 เด็กหญิงปาจารีย์    ค าต่าย ม.1/1   
31 25021 เด็กหญิงปุณณภา   รอนยุทธ ม.1/1   
32 25022 เด็กหญิงพรพิมล     พวงแก้ว ม.1/1   
33 25023 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  องอาจ ม.1/1   
34 25024 เด็กหญิงลักษมณ    ปาวะนา ม.1/1   
35 25025 เด็กหญิงวริศรา      เผ่าพันธ์ ม.1/1   
36 25026 เด็กหญิงวิชชุพร     วิชชุรัศมี ม.1/1   
37 25027 เด็กหญิงศิริวรรษา   สุขจิตร ม.1/1   
38 25028 เด็กหญิงศุภลักษณ์   บัวลอย ม.1/1   
39 25029 เด็กหญิงหยก          โพธิสมภาร ม.1/1   
40 25030 เด็กหญิงอัฐภิญญา    สินคงป้อง ม.1/1   

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

41 25031 เด็กชายคุณภัทร     เมฆอากาศ ม.1/2   

42 25032 เด็กชายคุณานนท์    สุขร ี ม.1/2   

43 25033 เด็กชายดนัยณัฐ      พวงสันเทียะ ม.1/2   

44 25034 เด็กชายถิรธนา       มาขุมเหล็ก ม.1/2   

45 25035 เด็กชายทัตเทพ      ปิ่นไทย ม.1/2   

46 25036 เด็กชายนที           หอบสันเทียะ ม.1/2   

47 25037 เด็กชายนันทพัทธ์    งามวิทยาเดช ม.1/2   

48 25038 เด็กชายปกรณ์        ชัยสิทธิ์ ม.1/2   

49 25039 เด็กชายประภากร    ตรีราวาส ม.1/2   

50 25040 เด็กชายปรีชา         กองชนะ ม.1/2   

51 25041 เด็กชายภมร          ขจรนาม ม.1/2   

52 25042 เด็กชายยศกร        พิมพ์สุวรรณ์ ม.1/2   

53 25043 เด็กชายรัชชานนท์   ไสยสิทธิ์ ม.1/2   

54 25044 เด็กชายวริทธิ์นันท   ศักดิ์ดี ม.1/2   

55 25045 เด็กชายสมชาย       ราชเสนา ม.1/2   

56 25046 เด็กชายสิรภพ        ทองสุข ม.1/2   

57 25047 เด็กชายอนุกูล        แขวงกระทุ่ม ม.1/2   

58 25048 เด็กชายอรีย์ธัช       ปานค า ม.1/2   

59 25049 เด็กหญิงกวินธิดา     สุภาพงษ์ ม.1/2   

60 25050 เด็กหญิงกวีทรา       หล้าน้อย ม.1/2   

61 25051 เด็กหญิงกัลยกร       จับเทียน ม.1/2   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

62 25052 เด็กหญิงจุฑามาศ     ด้วงป่วน ม.1/2   

63 25053 เด็กหญิงชฏาภัทร     กิจพินิจ ม.1/2   

64 25054 เด็กหญิงชนกนันท์    ภูเยี่ยมจิต ม.1/2   

65 25055 เด็กหญิงชมพูนุช      กล่ินกุหลาบ ม.1/2   

66 25056 เด็กหญิงชลธิชา       หลอดบุตร ม.1/2   

67 25057 เด็กหญิงชัญญานุช    คงเกิด ม.1/2   

68 25058 เด็กหญิงฐานิกา       เจตบรรจง ม.1/2   

69 25059 เด็กหญิงฑิฆัมพร      ไหวพรม ม.1/2   

70 25060 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จุ่นคง ม.1/2   

71 25061 เด็กหญิงธัญรดา       กล่ินไม้ ม.1/2   

72 25062 เด็กหญิงธารีรัตน ์     เอี่ยมสิน ม.1/2   

73 25063 เด็กหญิงธิธารา        แถลงดี ม.1/2   

74 25064 เด็กหญิงนงลักษณ์    นิลสนธิ ม.1/2   

75 25065 เด็กหญิงรวิภา         ป้องชาลี ม.1/2   

76 25066 เด็กหญิงศรัณย์พร    ค าชู ม.1/2   

77 25067 เด็กหญิงศุภนุช        ล าฟอง ม.1/2   

78 25068 เด็กหญิงอภิชญาน ์   เหลืองอร่าม ม.1/2   

79 25069 เด็กหญิงอมลวรรณ   พันทะสา ม.1/2   

80 25070 เด็กหญิงอาริยา        อินทร์เสนา ม.1/2   
   

   
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

81 25071 เด็กชายกิตติศักดิ์      จันทร์สา ม.1/3   

82 25072 เด็กชายกีรติ            สุขเกษม ม.1/3   

83 25073 เด็กชายชัยชนะ        บุญญะ ม.1/3   

84 25074 เด็กชายณัฐพงษ์       ศรีสุธรรม ม.1/3   

85 25075 เด็กชายตรีทศพล      จันที ม.1/3   

86 25076 เด็กชายธนกร          พร้อมสุข ม.1/3   

87 25077 เด็กชายธนวัติ          ปราบสูงเนิน ม.1/3   

88 25078 เด็กชายธันวา           โพธิ์ทอง ม.1/3   

89 25079 เด็กชายน าโชค         คงดี ม.1/3   

90 25080 เด็กชายปณชัย         สังข์ทอง ม.1/3   

91 25081 เด็กชายพีระพงศ์       ยงเพชร ม.1/3   

92 25082 เด็กชายภูริณัฐนันท์    นาคกนก ม.1/3   

93 25083 เด็กชายภูวศิษฏ์        แก้วคบ ม.1/3   

94 25084 เด็กชายรักชนน        นาจอมทอง ม.1/3   

95 25085 เด็กชายสุรเชฐ         ชัยมี ม.1/3   

96 25086 เด็กชายโสภณัฐ        บัวตูม ม.1/3   

97 25087 เด็กชายอนุชิต          น้อยสังวาลย์ ม.1/3   

98 25088 เด็กชายอัสนีย์          สีเผือก ม.1/3   

99 25089 เด็กหญิงกนกพร       บุญราวี ม.1/3   

100 25090 เด็กหญิงกนกวลัย      คล้ายภู่ ม.1/3   

101 25091 เด็กหญิงชนัญธิดา      เค้าโนนกอก ม.1/3   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยเลือกต้ังที่ 1 สถานที่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เวลา 13.00-15.30 น. 

ล าดับ
ท่ี 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

102 25092 เด็กหญิงโชติรส         เนาว์กา ม.1/3   

103 25093 เด็กหญิงณัจฉรียา      วาที ม.1/3   

104 25094 เด็กหญิงณัญฐิฌา      หอมหวล ม.1/3   

105 25095 เด็กหญิงธิดารัตน์       ขาวไกล ม.1/3   

106 25096 เด็กหญิงนิชานัน        เอกนัย ม.1/3   

107 25097 เด็กหญิงพิชชาพร      ค าเพลิง ม.1/3   

108 25098 เด็กหญิงพิมชนก       กองแก้ว ม.1/3   

109 25099 เด็กหญิงมิถุนา         คชสาร ม.1/3   

110 25100 เด็กหญิงลภัสรดา      ชิวหะ ม.1/3   

111 25101 เด็กหญิงวรัทยา        สมเผือก ม.1/3   

112 25102 เด็กหญิงศรัณรัตน์     หมื่นสงค์ ม.1/3   

113 25103 เด็กหญิงศรุตา          วรีฤทธิ์ ม.1/3   

114 25104 เด็กหญิงศุภกานต์      เสาเมืองทอง ม.1/3   

115 25105 เด็กหญิงสิรภัทร        พงษ์ประยูร ม.1/3   

116 25106 นางสาวสุนิษา          หลงฤทธิ์ ม.1/3   

117 25107 เด็กหญิงสุพรรษา      จันทร์จร ม.1/3   

118 25108 เด็กหญิงสุภัชชา        ชาญเดช ม.1/3   

119 25109 เด็กหญิงโสรญา         สิงห์เส ม.1/3   

120 25110 เด็กหญิงเอื้อการุณย์    บุญศรีทุม ม.1/3   
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121 25111 เด็กชายกิตติคุณ      วัชรลิมปกรณ์ ม.1/4   

122 25112 เด็กชายขุนณรงค์     โคตรภูเขียว ม.1/4   

123 25113 เด็กชายจิตติพัฒน์    สิงห์ทอง ม.1/4   

124 25114 เด็กชายชุติเดช        ราญรอน ม.1/4   

125 25115 เด็กชายธนพนธ์       เข็มณรงค์ ม.1/4   

126 25116 เด็กชายธนภัทร       ศรีบุญเรือง ม.1/4   

127 25117 เด็กชายปฐมพร       บุญเจริญ ม.1/4   

128 25118 เด็กชายพชรดนัย     โสภา ม.1/4   

129 25119 เด็กชายพีรพงษ์       อาจกล้า ม.1/4   

130 25120 เด็กชายภาณุภัทร     ศรีบุรินทร์ ม.1/4   

131 25121 เด็กชายรชต           โปร่งเมืองไพร ม.1/4   

132 25122 เด็กชายวรวิชญ์       วงศาโรจน์ ม.1/4   

133 25123 เด็กชายวัชรดล        เมืองใจมา ม.1/4   

134 25124 เด็กชายวิรัตน์          แซ่ตั้ง ม.1/4   

135 25125 เด็กชายสัชฌุกร       ดากระบุตร ม.1/4   

136 25126 เด็กชายสุกิจจาณัฐ    อนันต์ ม.1/4   

137 25127 เด็กชายเสฏฐวุฒิ      ไม้สูง ม.1/4   

138 25128 เด็กชายอธิวัฒน์       พรานระวัง ม.1/4   

139 25129 เด็กหญิงกนกพร       ติณมาศ ม.1/4   

140 25130 เด็กหญิงกมลรัตน์      โสทองเมือง ม.1/4   

141 25131 เด็กหญิงกรวรนิท์      จงใจมั่น ม.1/4   
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142 25132 เด็กหญิงกุลณัฏฐา     ห้อยดอกหอม ม.1/4   

143 25133 เด็กหญิงจาฏุภัทร      มั่นสลุง ม.1/4   

144 25134 เด็กหญิงจิตติมา        ช่างเพ็ง ม.1/4   

145 25135 เด็กหญิงจิราภรณ์      หารค า ม.1/4   

146 25136 เด็กหญิงณัฐณิชา       เมืองฤทธิ์ ม.1/4   

147 25137 เด็กหญิงณัฐมน         นวลเปรม ม.1/4   

148 25138 เด็กหญิงธารวิมล       กินตายายนา ม.1/4   

149 25139 เด็กหญิงนริสา          วังคีรี ม.1/4   

150 25140 เด็กหญิงปวีย์ธิดา       อินทร์วงศ์ ม.1/4   

151 25141 เด็กหญิงปัทมวรรณ์    เทศจรกุล ม.1/4   

152 25142 เด็กหญิงปุญญิสา       ค าปัน ม.1/4   

153 25143 เด็กหญิงพราวสุภา     พุทธา ม.1/4   

154 25144 เด็กหญิงพัชราภา      พิศนอก ม.1/4   

155 25145 เด็กหญิงไพลิน          สุขยา ม.1/4   

156 25146 เด็กหญิงภัทรศยา      ไพเรืองโสม ม.1/4   

157 25147 เด็กหญิงแวววลี        สร้อยสา ม.1/4   

158 25148 เด็กหญิงสุธิดา          โสประดิษฐ ม.1/4   

159 25149 เด็กหญิงสุพิชชา        ภาคีโชค ม.1/4   

160 25150 เด็กหญิงอภิชยา        บุญรอด ม.1/4   
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161 25151 เด็กชายกรกฎ           เพ็งเขียว ม.1/5   

162 25152 เด็กชายกิตติศักดิ์       ทาทอง ม.1/5   

163 25153 เด็กชายจตุพล           มาแก้ว ม.1/5   

164 25154 เด็กชายจิรวัฒน์         สัตย์ซื่อ ม.1/5   

165 25155 เด็กชายชนวีร์            ทวีค้ าคูณ ม.1/5   

166 25156 เด็กชายณลวิชญ์         ถามั่งมี ม.1/5   

167 25157 เด็กชายณัฏฐพัชรชัย    เพ็ญฉาย ม.1/5   

168 25158 เด็กชายณัฐพงษ์         พรมวัน ม.1/5   

169 25159 เด็กชายณัฐพล           นวลนิล ม.1/5   

170 25160 เด็กชายทองสัมฤทธิ์     ก าไรเงิน ม.1/5   

171 25161 เด็กชายธนดล            สุขสาคร ม.1/5   

172 25162 เด็กชายปฏิภาณ         พันธ์ศิริ ม.1/5   

173 25164 เด็กชายเริงฤทธิ์         ยอดจันทร์ ม.1/5   

174 25165 เด็กชายศิวัช             ภูบัวเงิน ม.1/5   

175 25166 เด็กชายสรวิชญ์         ทุ่มเกตุ ม.1/5   

176 25167 เด็กชายสุทธิรักษ์       โพธิ์เจริญ ม.1/5   

177 25168 เด็กชายอัครดนัย       นันทะชัย ม.1/5   

178 25169 เด็กชายเอกรินทร์      ราษี ม.1/5   

179 25170 เด็กหญิงกุลนิดา        กงบิน ม.1/5   

180 25171 เด็กหญิงจรรยวรรธ    แสงมาศ ม.1/5   

181 25172 เด็กหญิงชลิตา          ชาญเดช ม.1/5   
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182 25173 เด็กหญิงฐิติวรดา       หันจางสิทธิ์ ม.1/5   

183 25174 เด็กหญิงณัฏฐณิชา     ทองอยู่สุข ม.1/5   

184 25175 นางสาวธัญชนก        จันทกูล ม.1/5   

185 25176 เด็กหญิงนัยนนัทน ์    ปัดชาเขียว ม.1/5   

186 25177 เด็กหญิงนิภาพร       ฤทธิสอน ม.1/5   

187 25178 เด็กหญิงปทิตตา       โนนสังข์ ม.1/5   

188 25179 เด็กหญิงปวร           เสาแก้ว ม.1/5   

189 25180 เด็กหญิงปวรวรรณ    หาวัน ม.1/5   

190 25181 เด็กหญิงพมลววรณ    แจ่มเงิน ม.1/5   

191 25182 เด็กหญิงพัสวี           กินูน ม.1/5   

192 25183 เด็กหญิงพิมพัชนก     นวลเกตุ ม.1/5   

193 25184 เด็กหญิงพุทธิมา        ประเสริฐ ม.1/5   

194 25185 เด็กหญิงวณิชชา        ปานชัย ม.1/5   

195 25186 เด็กหญิงสวิตตา        กันเกียว ม.1/5   

196 25187 เด็กหญิงสายธาร       โนนทิง ม.1/5   

197 25188 เด็กหญิงสุนทรี         ภาพชา ม.1/5   

198 25189 เด็กหญิงสุภัทรา       แก่นนาค า ม.1/5   

199 25190 เด็กหญิงสุวภัทร       ยี่สุ่น ม.1/5   
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200 25191 เด็กชายกฤษดา    กลัดสุข ม.1/6   

201 25192 เด็กชายกิตติภพ    โพธิ์ศรี ม.1/6   

202 25193 เด็กชายจรูญศักดิ์    แก้วกอง ม.1/6   

203 25194 เด็กชายจักรกฤช    วงษาเภา ม.1/6   

204 25195 เด็กชายณัฐชนน    เขียวดี ม.1/6   

205 25196 เด็กชายณัฐภูมิ    วิบูลย์อรรถ ม.1/6   

206 25197 เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวบังใบ ม.1/6   

207 25198 เด็กชายเทพทัต    ประเสริฐผล ม.1/6   

208 25199 เด็กชายนวพล    คงมล ม.1/6   

209 25200 เด็กชายบดินทร์    ยศยะ ม.1/6   

210 25201 เด็กชายบัญญวัต    ทรัพย์สอาด ม.1/6   

211 25202 เด็กชายปุณณสิน    ชินกลาง ม.1/6   

212 25203 เด็กชายภัควัฒน์    ทอสา ม.1/6   

213 25204 เด็กชายภานุวัฒน์    ชินทับ ม.1/6   

214 25205 เด็กชายระพีพันธ์    บุญเกิด ม.1/6   

215 25206 เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีลาภาสกุล ม.1/6   

216 25207 เด็กชายวายุเทพ    ชูชีพ ม.1/6   

217 25208 เด็กชายศุภวิชญ์    ประจงจัด ม.1/6   

218 25209 เด็กชายเหมรัศม์    ระภักด ี ม.1/6   

219 25210 เด็กหญิงกนกพร    หงษ์ขาวปูน ม.1/6   

220 25211 เด็กหญิงกฤติกา    เทียนหอม ม.1/6   
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221 25212 เด็กหญิงจตุพร    ค าภีร์ทูล ม.1/6   

222 25213 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ    สิงหะ ม.1/6   

223 25214 เด็กหญิงดวงใจ    ยะปัญญา ม.1/6   

224 25215 เด็กหญิงทิพยดา    ทิพย์ค ามี ม.1/6   

225 25216 เด็กหญิงธนัญญา    บุญห่อ ม.1/6   

226 25217 เด็กหญิงนิศารัตน์    ตรีรัตน์ ม.1/6   

227 25218 เด็กหญิงปรัชญา    นาราศรี ม.1/6   

228 25219 เด็กหญิงพิราภรณ์    กุนณะ ม.1/6   

229 25220 เด็กหญิงภัทรจิรา    รุ่งเรืองวิเศษ ม.1/6   

230 25221 เด็กหญิงมาติกา    สุขแดง ม.1/6   

231 25222 เด็กหญิงวรพิชชา    หอมหวล ม.1/6   

232 25223 เด็กหญิงวรรณภา    รักพันธ์ ม.1/6   

233 25224 เด็กหญิงวริศรา    ท้าวสุวรรณ์ ม.1/6   

234 25225 เด็กหญิงวันทนา    ก้อนรัมย์ ม.1/6   

235 25226 เด็กหญิงสุชาวดี    วงษ์สุนา ม.1/6   

236 25227 เด็กหญิงวันทนีย์    ก้อนรัมย ์ ม.1/6   

237 25228 เด็กหญิงสุธามาตร  ขืนเขียว ม.1/6   

238 25229 เด็กหญิงสุภาพร    บางวิเศษ ม.1/6   

239 25230 เด็กหญิงอินทิรา    ราชธานี ม.1/6   
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240 25231 เด็กชายกฤตเมธ        ราชสนิท ม.1/7   

241 25232 เด็กชายกิตติศักดิ์       ทองค า ม.1/7   

242 25233 เด็กชายขวัญชัย         สีสวย ม.1/7   

243 25234 เด็กชายณฐนันท์        กิจส าเร็จ ม.1/7   

244 25235 เด็กชายณรงค์ศักดิ์     อินแก้ว ม.1/7   

245 25236 เด็กชายธนากร          คงสมรพ ม.1/7   

246 25237 เด็กชายนพกน          เสนนะ ม.1/7   

247 25238 เด็กชายนราวุฒิ         ทองปันดี ม.1/7   

248 25239 เด็กชายนัฐพนธ์         ค าแก้ว ม.1/7   

249 25240 เด็กชายนิธินันท์         มีป้อง ม.1/7   

250 25241 เด็กชายภีรพัทร         พัฒตาสิงห์ ม.1/7   

251 25242 เด็กชายมนตรี           พูลจีน ม.1/7   

252 25243 เด็กชายวรชล            เบ้าชาลี ม.1/7   

253 25244 เด็กชายวรากร          บุญประดิษฐ์ ม.1/7   

254 25245 เด็กชายวีรภัทร์         คดอุทร ม.1/7   

255 25246 เด็กชายสุรายุทธ       อ่อนวงศ์ ม.1/7   

256 25247 เด็กชายสิทธิ์รันต์      หารชนะ ม.1/7   

257 25248 เด็กชายอนุกูล         ยศปัญญา ม.1/7   

258 25249 เด็กชายอภินันท์       เวกสันเทียะ ม.1/7   

259 25250 เด็กหญิงกชกร         จิตรครบุรี ม.1/7   

260 25251 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นวนชม ม.1/7   
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261 25252 เด็กหญิงชลณิชา      แหวนแย้ม ม.1/7   

262 25253 เด็กหญิงณัฐฐา        ทอสา ม.1/7   

263 25254 เด็กหญิงธนัญญา      จีนประเพ็ชร ม.1/7   

264 25255 เด็กหญิงนาตาลี         สีจันฮด ม.1/7   

265 25256 เด็กหญิงปทุมพร        สิทธิ ม.1/7   

266 25257 เด็กหญิงพัฒนียา        ขุนหีต ม.1/7   

267 25258 เด็กหญิงพุธิตา           ทองเกิด ม.1/7   

268 25259 เด็กหญิงเพชรรัตน์      สุขยา ม.1/7   

269 25260 เด็กหญิงแพรวา         ขวัญยืน ม.1/7   

270 25261 เด็กหญิงแพรวา         ธุหา ม.1/7   

271 25262 เด็กหญิงภาวิตา         พวงศรีแก้ว ม.1/7   

272 25263 เด็กหญิงเมย่า           บุตรบุญชู ม.1/7   

273 25264 เด็กหญิงรุ่งนภา         ทองยศ ม.1/7   

274 25265 เด็กหญิงศิริลักษณ์      โอโต ม.1/7   

275 25266 เด็กหญิงสใบทิพย์      ทรงศรี ม.1/7   

276 25267 เด็กหญิงสุกัญญา      เซทเทอร์เกรน ม.1/7   

277 25268 เด็กหญิงสุภาธิณี      ปิ่นแก้ว ม.1/7   

278 25269 เด็กหญิงอภิรดี        ทรงกล้าหาญ ม.1/7   

279 25270 เด็กหญิงอมลธีรา     จันวิสิ ม.1/7   
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280 25271 เด็กชายจิราวิทย์        สุดท านอง ม.1/8   

281 25272 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์     ป้องจันทร์ ม.1/8   

282 25273 เด็กชายณัฐนันท์        อิ่มทรัพย์ ม.1/8   

283 25274 เด็กชายณัฐพล          ฉายายนต์ ม.1/8   

284 25275 เด็กชายทัศมา           ภูลายยาว ม.1/8   

285 25276 เด็กชายธันวา           ใจหนักแน่น ม.1/8   

286 25277 เด็กชายพลกฤต         สุขรี่ ม.1/8   

287 25278 เด็กชายพีรชา            โสชู ม.1/8   

288 25279 เด็กชายภัทรพล         สงแจ้ง ม.1/8   

289 25280 เด็กชายวงศ์ชนก        ค ามา ม.1/8   

290 25281 เด็กชายวิจิตรกร        สุรันนา ม.1/8   

291 25282 เด็กชายวิรัตน์           หมื่นสุข ม.1/8   

292 25283 เด็กชายวุฒินันท์        ผลพิบูลย์ ม.1/8   

293 25284 เด็กชายศรันย์ชัย       ทิพยตานนท์ ม.1/8   

294 25285 เด็กชายศุภกร           แสงสีดา ม.1/8   

295 25286 เด็กชายศุภณัฐ          ถาวรชาติ ม.1/8   

296 25287 เด็กชายอภิชาติ         คงภักดี ม.1/8   

297 25288 เด็กชายอลงกรณ์       อุดมภ์ ม.1/8   

298 25289 เด็กหญิงกนกวรรณ    ทุ่มเกตุ ม.1/8   

299 25290 เด็กหญิงกมลวรรณ    ศรีจันทร์เวียง ม.1/8   

300 25291 เด็กหญิงกมลวรรณ    สร้อยมี ม.1/8   
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301 25292 เด็กหญิงกวิตา          ต่อเจริญ ม.1/8   

302 25293 เด็กหญิงกานต์ธิดา     ฤทธิ์รื่น ม.1/8   

303 25294 เด็กหญิงจิราภรณ์      ขวัญมิ่ง ม.1/8   

304 25295 เด็กหญิงชลธิชา        ขันทวิเศษ ม.1/8   

305 25296 เด็กหญิงณัฐณิชา      อัยรา ม.1/8   

306 25297 เด็กหญิงธัญชนก       แสงก่ า ม.1/8   

307 25298 เด็กหญิงบุญญรัตน์    อารีชม ม.1/8   

308 25299 เด็กหญิงปนัดดา       วิมลประภา ม.1/8   

309 25300 เด็กหญิงปภัสสร       หอฉ่อย ม.1/8   

310 25301 เด็กหญิงปิยธิดา        ทนโนนแดง ม.1/8   

311 25302 เด็กหญิงปิยธิดา        พระเดิมรอด ม.1/8   

312 25303 เด็กหญิงพัทธนันท์     กล่ าพันธ์ดี ม.1/8   

313 25304 เด็กหญิงพิชชาภา      หอมรื่น ม.1/8   

314 25305 เด็กหญิงภัสราภรณ์    วิมาละ ม.1/8   

315 25306 เด็กหญิงมินตรา        มาแพ ม.1/8   

316 25307 เด็กหญิงวริสรา         แสงค าพันธ์ ม.1/8   

317 25308 เด็กหญิงสุปราณี       ค าอุ่น ม.1/8   

318 25309 เด็กหญิงสุมินตรา      สกุลวา ม.1/8   

319 25310 เด็กหญิงอภิชยา        ลือชา ม.1/8   
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320 25311 เด็กชายกฤษณะ       เลือดทหาร ม.1/9   

321 25312 เด็กชายคุณากร        พาสุวรรณ ม.1/9   

322 25313 เด็กชายจักรพงศ์       โสประดิษฐ ม.1/9   

323 25314 เด็กชายชยกร          จงใจมั่น ม.1/9   

324 25315 เด็กชายโชติอนันต์     กรงทองสังข์ค า ม.1/9   

325 25316 เด็กชายณัฐพงษ์        ข าพวง ม.1/9   

326 25317 เด็กชายธนโชติ          มาทา ม.1/9   

327 25318 เด็กชายนราวิชญ์       ดีสุด ม.1/9   

328 25319 เด็กชายนวินวัตต์       ศรีสวรรค์ ม.1/9   

329 25320 เด็กชายพัชรพล        ลุนคนชม ม.1/9   

330 25321 เด็กชายพีรวัฒน์        เชิดรัมย์ ม.1/9   

331 25322 เด็กชายพุฒ             เช้ือบุญมี ม.1/9   

332 25323 เด็กชายภาณุ            ไทยวังชัย ม.1/9   

333 25324 เด็กชายมีนา            ลองจ านงค์ ม.1/9   

334 25325 เด็กชายยศกร           สุขเจริญ ม.1/9   

335 25326 เด็กชายระพีพัฒน์     ฉัตราภรณ์พงศ์ ม.1/9   

336 25327 เด็กชายอชิระ          ค าทอง ม.1/9   

337 25328 เด็กชายอัครพล       มัดหา ม.1/9   

338 25329 เด็กหญิงกมลวรรณ   ทองกลม ม.1/9   

339 25330 เด็กหญิงเกวลิน        สุธงษา ม.1/9   

340 25331 เด็กหญิงจันทิมา       เศษโภ ม.1/9   
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341 25332 เด็กหญิงชนัญชิดา     ค าชู ม.1/9   

342 25333 เด็กหญิงชนิดา         ป้องชาลี ม.1/9   

343 25334 เด็กหญิงชาริกา         ปาทาน ม.1/9   

344 25335 เด็กหญิงชุลีพร          เหล่าอัน ม.1/9   

345 25336 เด็กหญิงญาณภัทร     ราชประเสริฐ ม.1/9   

346 25337 เด็กหญิงณภัทรกมล    มักคะวิน ม.1/9   

347 25338 เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์   คูณค า ม.1/9   

348 25339 เด็กหญิงณัฐราภรณ์     นนท์ตา ม.1/9   

349 25340 เด็กหญิงนวลถนอม      คงเกิด ม.1/9   

350 25341 เด็กหญิงบุญยานุช       รัตนแสง ม.1/9   

351 25342 เด็กหญิงปารวีร์           ไตรรักษ์ ม.1/9   

352 25343 เด็กหญิงปาลิตาภรณ์     กระตา ม.1/9   

353 25344 เด็กหญิงปิยพร            พัฒนโชติ ม.1/9   

354 25345 เด็กหญิงปุณยาภา        รังสีกรรภูมิ ม.1/9   

355 25346 เด็กหญิงพรรณวดี        บุญปัน ม.1/9   

356 25347 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์    โทนสูงเนิน ม.1/9   

357 25348 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย        กงมนต์ ม.1/9   

358 25349 เด็กหญิงสุชานาถ         บุญผ้ึง ม.1/9   

359 25350 เด็กหญิงอมรพรรณ       สายมาลัย ม.1/9   
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360 25351 เด็กชายกันต์พจน์      นีระพันธ ์ ม.1/10   

361 25352 เด็กชายเจษฏา         เณระมา ม.1/10   

362 25353 เด็กชายชนาธิป        ชินไธสง ม.1/10   

363 25354 เด็กชายชานนท์       ค าพันธ์ ม.1/10   

364 25355 เด็กชายณัฐพล        นามวงษ์ ม.1/10   

365 25356 เด็กชายณัฐภัทร      รอดด ารงค์ ม.1/10   

366 25357 เด็กชายณัฐวุฒิ        แดงแตง ม.1/10   

367 25358 เด็กชายปนิธาน       ท้าวมิ่ง ม.1/10   

368 25359 เด็กชายพีรพัฒน์      ปานค า ม.1/10   

369 25360 เด็กชายภัทรพล       ปัสสาพันธุ์ ม.1/10   

370 25361 เด็กชายภูผา           อินทร์โพธิ์ ม.1/10   

371 25362 เด็กชายภูมิภัทร       หาญรักษ์ ม.1/10   

372 25363 เด็กชายรณกร         น ารุ่งโรจน์ ม.1/10   

373 25364 เด็กชายวุฒิภัทร       ชาอินทร์ ม.1/10   

374 25365 เด็กชายศราวุธ         ชัยมี ม.1/10   

375 25366 เด็กชายสิทธา          ขุนพิลึก ม.1/10   

376 25367 เด็กชายสุวิจักขณ์      จิตรอ่อนน้อม ม.1/10   

377 25368 เด็กชายอิสระ           อินปา ม.1/10   

378 25369 เด็กหญิงกมลวรรณ     บุญสิงห์ ม.1/10   

379 25370 เด็กหญิงจรรยวรรธน ์  สฤษฎ์อังกูร ม.1/10   

380 25371 เด็กหญิงจิดาภา         สายสุจริต ม.1/10   
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381 25372 เด็กหญิงจินดารัตน์     จันทร์อยู่ ม.1/10   

382 25373 เด็กหญิงณัฐธิดา        ขัตติยะ ม.1/10   

383 25374 เด็กหญิงนราสิร ิ        แก้วกาญจนะ ม.1/10   

 384 25375 เด็กหญิงนัทธมน         จ้อยน้อย ม.1/10   

 385 25376 เด็กหญิงบุญฑิรา         ด้วงค าจันทร์ ม.1/10   

 386 25377 เด็กหญิงประทุมรัตน ์   พลยุทธ ม.1/10   

 387 25378 เด็กหญิงปาริฉัตร        ทองขาว ม.1/10   

 388 25379 เด็กหญิงพรนภัส         มูลบิดา ม.1/10   

 389 25380 เด็กหญิงพิชชาภา        จันทร์สุข ม.1/10   

 390 25381 เด็กหญิงพิศชนาฎ       บุญถูก ม.1/10   

 391 25382 เด็กหญิงภูริชญา         ปัญญานะ ม.1/10   

 392 25383 เด็กหญิงลลิตวดี         ทนะขว้าง ม.1/10   

 393 25384 เด็กหญิงวนิดา           มณีโชติ ม.1/10   

 394 25385 เด็กหญิงวริสา           พานแก้ว ม.1/10   

 395 25386 เด็กหญิงศิรินันท์        พรมบวช ม.1/10   

 396 25387 เด็กหญิงสิรินทรา       ก้อยทอง ม.1/10   

 397 25388 เด็กหญิงสุนิสา          เพียรพ่วงพันธ ์ ม.1/10   

 398 25389 เด็กหญิงสุพิชา          เสนาพันธ์ ม.1/10   

 399 25390 เด็กหญิงอินทิรา        แก้วกก ม.1/10   
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1 24512 เด็กชายธนทัต         เครือแก้ว ม.2/1   

2 24513 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เสียงเพราะ ม.2/1   

3 24514 เด็กชายณภัทรพงศ์   ด้วงเหม็น ม.2/1   

4 24515 เด็กชายศุภโชติ       จ่ันรักษ์ ม.2/1   

5 24516 เด็กชายพระคุณ      ครุฑนาค ม.2/1   

6 24517 เด็กชายศุภกิจ        เรืองศรี ม.2/1   

7 24518 เด็กชายพิมลพัทธ์    หว่างรักษาวงศ์ ม.2/1   

8 24520 เด็กชายณัฐสิทธิ์      วันเมือง ม.2/1   

9 24521 เด็กชายภานุพงษ์     เพิ่มพรม ม.2/1   

10 24522 เด็กชายชยพล         หาญยูรพงศ์ ม.2/1   

11 24523 เด็กชายพลกฤต       พันธ์วิทยาศักดิ์ ม.2/1   

12 24524 เด็กชายศุภวิชญ์       วุฒิเศลา ม.2/1   

13 24525 เด็กชายคัมภีรพรรณ  ดีรักษา ม.2/1   

14 24545 เด็กชายนิธินันท์       อุ่นแก้ว ม.2/1   

15 24526 เด็กหญิงสโรชา        ทองที ม.2/1   

16 24527 เด็กหญิงธีรวีร ์         ดาราวงศ์ ม.2/1   

17 24528 เด็กหญิงธัญลักษณ์    มหามงคลนุสรณ์ ม.2/1   

18 24529 เด็กหญิงวริญา         มีก าลัง ม.2/1   

19 24530 เด็กหญิงลัลนา         พัฒตาสิงห์ ม.2/1   

20 24531 เด็กหญิงกัญจนพร    ทองติด ม.2/1   

21 24532 เด็กหญิงภัชภิชา       กิรัมย์ ม.2/1   

22 24533 เด็กหญิงณัชชา         รุณทอง ม.2/1   

23 24534 เด็กหญิงปุณยนุช       โกมล ม.2/1   
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24 24535 เด็กหญิงชลดา          ระภักดี ม.2/1   

25 24536 เด็กหญิงวิมลมาศ      ชนะโยธา ม.2/1   

26 24537 เด็กหญิงชาลิสา         เมืองเกษม ม.2/1   

27 24538 เด็กหญิงพัดชา          ศิริสุขประเสริฐ ม.2/1   

28 24539 เด็กหญิงกฤติยาณี      เฉวียงวาศ ม.2/1   

29 24540 เด็กหญิงสิริกร           สิงห์โสภา ม.2/1   

30 24541 เด็กหญิงศศิธร           แพงไตร ม.2/1   

31 24542 เด็กหญิงภคพร          เริญศรี ม.2/1   

32 24543 เด็กหญิงนภัทร          พิมาน ม.2/1   

33 24544 เด็กหญิงสุธิดา           แก้วดู ม.2/1   

34 24546 เด็กหญิงมนัญชญา      ละอองปลิว ม.2/1   

35 24547 เด็กหญิงสิทธิรัตน์       สิงห์ที ม.2/1   

36 24548 เด็กหญิงฉัตรกมล       หอมม่วง ม.2/1   

37 24549 เด็กหญิงน้ าเหนือ       นิลอ าพร ม.2/1   

38 24550 เด็กหญิงณิชาภัทร      กับปลี ม.2/1   

39 24551 เด็กหญิงนิราภร         โฉมผา ม.2/1   

40 24552 เด็กหญิงรัตนากร        เบ้าจูม ม.2/1   

41 24553 เด็กหญิงพิชญาว ี        เลียบชาย ม.2/1   

42 24554 เด็กหญิงกุลภัสสร์       ค ามีโต ม.2/1   

43 24555 เด็กหญิงญาณภัทร      เตวะสุ ม.2/1   

44 24556 เด็กหญิงมนัสยา         โภคพิพัฒน์ ม.2/1   
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45 24557 เด็กชายภาณุวัฒน์       ค าลุ่น ม.2/2   

46 24558 เด็กชายมนัญชัย         บุญประเสริฐ ม.2/2   

47 24559 เด็กชายกวี               เพิ่มพรศรี ม.2/2   

48 24560 เด็กชายวีรภัทร         พรหมอารักษ์ ม.2/2   

49 24561 เด็กชายภพกร          ศรีสุข ม.2/2   

50 24562 เด็กชายอภิวิชญ์        กาญจนรัชต์ ม.2/2   

51 24563 เด็กชายพีรพัฒน์       เอมอุทัย ม.2/2   

52 24564 เด็กชายอลงกต        อินตา ม.2/2   

53 24565 เด็กชายวัฒนชัย       เกตุแก้ว ม.2/2   

54 24566 เด็กชายธีรเดช         วงค์ค าราช ม.2/2   

55 24567 เด็กชายธราเทพ       ทองพู ม.2/2   

56 24568 เด็กชายอมรทิพย์      เรืองค า ม.2/2   

57 24569 เด็กชายพยุงศักดิ์      กัณรักษ์ ม.2/2   

58 24570 เด็กชายสิทธิเดช       สายบุญยง ม.2/2   

59 24571 เด็กชายธนันธร        งามศักดิ์ ม.2/2   

60 24572 เด็กชายพลวัฒน์       เกิดบาง ม.2/2   

61 24573 เด็กชายวรัญญู         ลังกายืน ม.2/2   

62 24574 เด็กชายรางวัล         เกตุนาค ม.2/2   

63 24576 เด็กหญิงณัฐประภา   กองมนต์ ม.2/2   

64 24577 เด็กหญิงภัทราพร     จันนาม ม.2/2   

65 24578 เด็กหญิงกฤติยา       บุญธรรม ม.2/2   

66 24579 เด็กหญิงอภิภา        ผาลา ม.2/2   

67 24580 เด็กหญิงสายธาร      แดงทองดี ม.2/2   
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68 24581 เด็กหญิงวรัญญ ู          จันทะหวา ม.2/2   

69 24582 เด็กหญิงวิลาวัณย์         พลโคตร ม.2/2   

70 24583 เด็กหญิงเกวริน            วงษ์อุปรี ม.2/2   

71 24584 เด็กหญิงสิริทรัพย์         บุญพา ม.2/2   

72 24585 เด็กหญิงปาร์มปรีญา     เช้ือวงษ์ ม.2/2   

73 24586 เด็กหญิงณัฐนันท์         หม่องต๊ะ ม.2/2   

74 24587 เด็กหญิงธนกาญจน ์     ทวงชน ม.2/2   

75 24588 เด็กหญิงกรรณิการ ์      ศรีนุกูล ม.2/2   

76 24589 เด็กหญิงวราภรณ์        หอมตา ม.2/2   

77 24590 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์     รุณทอง ม.2/2   

78 24591 เด็กหญิงสุภัสสรา        ไพวรรณ์ ม.2/2   

79 24592 เด็กหญิงกชพร           กองไตร ม.2/2   

80 24593 เด็กหญิงวิมลวัลย์        ดีจันทร์ ม.2/2   

81 24594 เด็กหญิงวิชญาพร       พันอะ ม.2/2   

82 24595 เด็กหญิงอุดมพร         ฤทธิ์ศักดิ์ ม.2/2   

83 24596 เด็กหญิงจิตราพร        ผุยมา ม.2/2   

84 24597 เด็กหญิงปณิศา          บุญลือ ม.2/2   

85 24599 เด็กหญิงสุพิชญา        นวลนิล ม.2/2   

86 24600 เด็กหญิงธีรนนัท์         ค าจูม ม.2/2   

87 24601 เด็กหญิงเพชรลัดดา     ต.ไพศาล ม.2/2   
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88 24602 เด็กชายมงคล           ครบุรี ม.2/3   

89 24603 เด็กชายทัพพสาร       ชัยยะปัน ม.2/3   

90 24604 เด็กชายธนกร           ดีเต็ม ม.2/3   

91 24605 เด็กชายพีรวัส           อุ่นแก้ว ม.2/3   

92 24606 เด็กชายณัฐวุฒิ          ฉลาดเก็บ ม.2/3   

93 24607 เด็กชายกรวิชญ์         กล่ินกุหลาบ ม.2/3   

94 24608 เด็กชายธวัชชัย          พันธ์พรม ม.2/3   

95 24609 เด็กชายอิสรานนท์      สิมราช ม.2/3   

96 24610 เด็กชายศุภโชติ          ไฝเพชร ม.2/3   

97 24611 เด็กชายชาญวิทย์       เนียมเท่ียง ม.2/3   

98 24612 เด็กชายพิพัฒน์          พวงภู่ ม.2/3   

99 24613 เด็กชายสรเดช          ดวงสร้อยทอง ม.2/3   

100 24614 เด็กชายเลิศวิวัฒน์      หงษ์วิเศษ ม.2/3   

101 24615 เด็กชายศรายุทธ        สุริสาย ม.2/3   

102 24616 เด็กชายธนาดล         โสทองเมือง ม.2/3   

103 24617 เด็กชายถิรวุฒิ          เมืองคุณ ม.2/3   

104 24618 เด็กชายกิรติ            วัฒนรัตนานนท์ ม.2/3   

105 24619 เด็กชายพลาธิป        ไฝเพชร ม.2/3   

106 24620 เด็กชายศิวัช           กันแพงศร ี ม.2/3   

107 24621 เด็กชายพิศุทธิ์         หนูคุ้มทรัพย์ ม.2/3   

108 24622 เด็กหญิงศิริอร         ภู่วิเศษ ม.2/3   

109 24623 เด็กหญิงศศิวิมล       ภักดีจิตร ม.2/3   

110 24624 เด็กหญิงธนพร         เกณฑ์มา ม.2/3   

111 24625 เด็กหญิงภัคนันท์      บุตรฉิม ม.2/3   
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112 24626 เด็กหญิงสุธาศินี       สร้อยส าอางค์ ม.2/3   

113 24627 เด็กหญิงฐิติรัตน์       จันทร์เต็ม ม.2/3   

114 24628 เด็กหญิงวรวีร ์         แก้วพวง ม.2/3   

115 24629 เด็กหญิงเมษญา        เกิดศรี ม.2/3   

116 24630 เด็กหญิงปภัชญา        เพียงพิมาย ม.2/3   

117 24631 เด็กหญิงศิริลักษณ์       สีเผือก ม.2/3   

118 24632 เด็กหญิงมณีนุช          แซ่อุ่น ม.2/3   

119 24633 เด็กหญิงกมลรัษณ์       แผ่นทอง ม.2/3   

120 24634 เด็กหญิงปัณณพร        สิทธิวัง ม.2/3   

121 24635 เด็กหญิงสุกัญญา         สุนันตา ม.2/3   

122 24636 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    พรมดี ม.2/3   

123 24637 เด็กหญิงถิรดา            ต้นงอ ม.2/3   

124 24638 เด็กหญิงเสาวภาพ       แจ่มจ ารัส ม.2/3   

125 24639 เด็กหญิงสิริพัดชา        เชาว์ช านาญ ม.2/3   

126 24640 เด็กหญิงธันย์ชนก        วงษ์สา ม.2/3   

127 24641 เด็กหญิงจิรภัทร์          จันทร์ข า ม.2/3   

128 24642 เด็กหญิงนัชปภา          จักศรี ม.2/3   

129 24643 เด็กหญิงปิ่นมณี         ปิยะมิตรบัณฑิต ม.2/3   

130 24644 เด็กหญิงบุญสิตา         เทียมทอง ม.2/3   

131 24645 เด็กหญิงไปรยา           สินธุโคตร ม.2/3   

132 24646 เด็กหญิงรินรดา           จ่ันเพิ้ง ม.2/3   
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133 24647 เด็กชายถิรายุ            สาราช ม.2/4   

134 24648 เด็กชายปฏิพงศ์         วงค์มหา ม.2/4   

135 24649 เด็กชายกฤตธี           ล่ าสัน ม.2/4   

136 24650 เด็กชายภาณุ            กองสูงเนิน ม.2/4   

137 24651 เด็กชายกฤตัชญ์         สุทธิอ านวยกูล ม.2/4   

138 24652 เด็กชายพิบูลทรัพย์      ศรีวิชา ม.2/4   

139 24653 เด็กชายวีรภัทร          ทองหนัก ม.2/4   

140 24654 เด็กชายชุติเทพ          แช่มช้อย ม.2/4   

141 24655 เด็กชายณัฐวัฒน์         มีคุณก่อน ม.2/4   

142 24656 เด็กชายนนทวัฒน์       มากเฟื้อง ม.2/4   

143 24657 เด็กชายชวกรณ์          สุทธะ ม.2/4   

144 24658 เด็กชายธนบดี            ปันจิติ ม.2/4   

145 24659 เด็กชายศิวกร             จันทวงศ์ ม.2/4   

146 24660 เด็กชายผไทยเทพ        แก้วมูลษา ม.2/4   

147 24661 เด็กชายสุเมธ             ต้นสีนนท์ ม.2/4   

148 24662 เด็กชายบุญญฤทธิ์       สุขสาคร ม.2/4   

149 24663 เด็กชายธนวัฒน ์        กล่ันเกษตรวิทย์ ม.2/4   

150 24664 เด็กชายชัยมงคล        โพธิ์อ่อง ม.2/4   

151 24665 เด็กหญิงลัดดาวัลย์     ทองข า ม.2/4   

152 24666 เด็กหญิงนายิกา        แก้วเย็น ม.2/4   

153 24667 เด็กหญิงภัทราวดี      อุดมรักษ์ ม.2/4   

154 24669 เด็กหญิงวนัชพร        ขจรไพร ม.2/4   

155 24670 เด็กหญิงนิธิเนตร       สิงห์สถิตย์ ม.2/4   

156 24671 เด็กหญิงศศิกานต์      สติดี ม.2/4   
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157 24673 เด็กหญิงเปรมณี        เสียงใหญ่ ม.2/4   

158 24674 เด็กหญิงสุธิดา          อินปา ม.2/4   

159 24675 เด็กหญิงฟ้าใส          เกิดโชค ม.2/4   

160 24676 เด็กหญิงวรรษวลี       จามจุรี ม.2/4   

161 24677 เด็กหญิงวิภาว ี         ช่ืนนอก ม.2/4   

162 24678 เด็กหญิงสลิลทิพย์      จินะ ม.2/4   

163 24679 เด็กหญิงปานวาส        ทองวัน ม.2/4   

164 24680 เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มูลค า ม.2/4   

165 24681 เด็กหญิงอิศราพร       เหล่าบุรี ม.2/4   

166 24682 เด็กหญิงพัชรินทร ์     หงษ์จันทร์ ม.2/4   

167 24683 เด็กหญิงณัฐพร         ไพวรรณ์ ม.2/4   

168 24684 เด็กหญิงกิตติญา       ตรีเศียร ม.2/4   

169 24685 เด็กหญิงวรรณวนัช    พึงตาล ม.2/4   

170 24686 เด็กหญิงแพรไหม      มหาจันทร์ ม.2/4   

171 24687 เด็กหญิงนลิตรา        ทองสอาด ม.2/4   

172 24688 เด็กหญิงรัชนีกร        จันทรส ม.2/4   

173 24689 เด็กหญิงจิรนันท์       สมทอง ม.2/4   

174 24690 เด็กหญิงจีระนนัท์     ด้วงพรม ม.2/4   

175 24691 เด็กหญิงรัตนากร      สดใส ม.2/4   

176 24988 เด็กหญิงธยาน์พร     ชัยจันทา ม.2/4   
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177 24692 เด็กชายรัฐศาสตร์    กอนโตน ม.2/5   

178 24693 เด็กชายรชต          เหง้าสาลี ม.2/5   

179 24694 เด็กชายต้นข้าว       มูลละมัย ม.2/5   

180 24696 เด็กชายเดชณรงค์    สุธงษา ม.2/5   

181 24697 เด็กชายพลวัฒน์      ตางจงราช ม.2/5   

182 24698 เด็กชายศิระ           ฉิมจ๋ิว ม.2/5   

183 24699 เด็กชายชานนท์       มะกุจะ ม.2/5   

184 24700 เด็กชายจารุกิตต์ิ      เขียวไสว ม.2/5   

185 24701 เด็กชายวรจักร        กองอ้น ม.2/5   

186 24702 เด็กชายวัชรากร      สีปลาด ม.2/5   

187 24703 เด็กชายอัมรินทร์     ภูชาตา ม.2/5   

188 24704 เด็กชายเอกสิทธิ์      หล้าเรือน ม.2/5   

189 24705 เด็กชายภูนรินทร์     ประจ าการ ม.2/5   

190 24706 เด็กชายธวัชชัย       ก าป่ันทอง ม.2/5   

191 24707 เด็กชายภูเบศ         ทีน้อย ม.2/5   

192 24708 เด็กชายศรัญญู       วงศ์อุป ี ม.2/5   

193 24709 เด็กชายพีระพัฒน ์   จันทร์สุข ม.2/5   

194 24695 เด็กหญิงธีรภัทร ์      ธูปทอง ม.2/5   

195 24710 เด็กหญิงอรปรียา     สินคงป้อง ม.2/5   

196 24711 เด็กหญิงสุจิรพาพร   คงดี ม.2/5   

197 24712 เด็กหญิงนภสร        มีแก้ว ม.2/5   

198 24713 เด็กหญิงศุภมาส      อนุพันธ ์ ม.2/5   

199 24714 เด็กหญิงเกวลิน       ไพรทอง ม.2/5   

200 24715 เด็กหญิงชลลดา       เฟ้นด้ี ม.2/5   
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201 24716 เด็กหญิงจันทรัสม์      สงวนพันธ ์ ม.2/5   

202 24717 เด็กหญิงอินทิรา        จูด้วง ม.2/5   

203 24718 เด็กหญิงชนิสรา        แก้วศรี ม.2/5   

204 24719 เด็กหญิงจันทกานต์    จันทาพูน ม.2/5   

205 24720 เด็กหญิงธนิกุล          ศรีนวล ม.2/5   

206 24721 เด็กหญิงพัชรี            วงถิ่น ม.2/5   

207 24722 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร    ศรีแสงจันทร์ ม.2/5   

208 24723 เด็กหญิงสุรีรัตน ์        แก้วบุญมา ม.2/5   

209 24724 เด็กหญิงฉายสิริ          วิลาศรี ม.2/5   

210 24725 เด็กหญิงปนัดดา         ตุ้มทอง ม.2/5   

211 24726 เด็กหญิงชาลิสา          ดากระบุตร ม.2/5   

212 24727 เด็กหญิงอารยา          ทับเหล็ก ม.2/5   

213 24728 เด็กหญิงทิฆัมพร         บ าเพ็ญเชาวน์ ม.2/5   

214 24729 เด็กหญิงรุ่งนภา          เกิดกลาง ม.2/5   

215 24730 เด็กหญิงสุชาดา          สายแสงใส ม.2/5   

216 24731 เด็กหญิงญาดา           สนิท ม.2/5   

217 24732 เด็กหญิงอริสรา          ศิริโพธิ์แพง ม.2/5   

218 24733 เด็กหญิงปภาศิณี        แหลมเสน ม.2/5   

219 24734 เด็กหญิงอมรรัตน ์      แก้วแสง ม.2/5   

220 24735 เด็กหญิงศุภกานต์       จันบ่อโพ ม.2/5   

221 24736 เด็กหญิงก าไร            ลาค า ม.2/5   
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222 24737 เด็กชายดรัณภพ       งามวิทยาเดช ม.2/6   

223 24738 เด็กชายพันธกานต์     พลท้าว ม.2/6   

224 24739 เด็กชายจรวยเทพ      บุญทรง ม.2/6   

225 24740 เด็กชายจักรพรรด์ิ     คชคีลี ม.2/6   

226 24742 เด็กชายอภิวัฒน์       หลวงไกร ม.2/6   

227 24743 เด็กชายอิสระ          บัวทุม ม.2/6   

228 24744 เด็กชายพิชญะ        เป็กธน ู ม.2/6   

229 24745 เด็กชายธีรพล         ห้อยดอกหอม ม.2/6   

230 24746 เด็กชายวีระศักดิ์      โตจอ ม.2/6   

231 24747 เด็กชายกิตติศักดิ์      ภู่สงค์ ม.2/6   

232 24748 เด็กชายพงศธร        จิตรเจริญ ม.2/6   

233 24749 เด็กชายกรภัทร์        มิ่งขวัญ ม.2/6   

234 24750 เด็กชายธรรมรัตน์     จันทร์จันทึก ม.2/6   

235 24751 เด็กชายศิวนนท์       กองมนต์ ม.2/6   

236 24752 เด็กชายจิรเมธ        บุญจีน ม.2/6   

237 24753 เด็กชายคณิศร        ประเสริฐไทย ม.2/6   

238 24989 เด็กชายอภิยุทธ      จันนาม ม.2/6   

239 24755 เด็กหญิงปรียานุช    บุคคล ม.2/6   

240 24756 เด็กหญิงณัฐวดี       โมหวาน ม.2/6   

241 24757 เด็กหญิงกมลพรรณ  มีมงคล ม.2/6   

242 24758 เด็กหญิงณัฐวิภา      ขันตีทัน ม.2/6   

243 24759 เด็กหญิงกนกพร       ขวัญยืน ม.2/6   

244 24760 เด็กหญิงกัญญาพธัร   เบ้าเหมือน ม.2/6   

245 24761 เด็กหญิงชนัญธิดา      พรมรักษา ม.2/6   
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246 24763 เด็กหญิงกฤติยาภัทร     โกฎหอม ม.2/6   

247 24764 เด็กหญิงปภาวรินทร ์    พรหมทอง ม.2/6   

248 24765 เด็กหญิงจินตนา          บุราณเดช ม.2/6   

249 24766 เด็กหญิงนัฐธิชา           แถลงเอื้อ ม.2/6   

250 24767 เด็กหญิงชนม์นิภา        พูลจีน ม.2/6   

251 24768 เด็กหญิงธนัชพร          แสงจันทร์ ม.2/6   

252 24769 เด็กหญิงสุพรรษา        ยมจันทร์ ม.2/6   

253 24770 เด็กหญิงจารุพักตร์      ศรีบุรินทร์ ม.2/6   

254 24772 เด็กหญิงปาริตา          แปลนวงษ์ ม.2/6   

255 24773 เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์     ศรีสุพล ม.2/6   

256 24774 เด็กหญิงมัณฑนา        ชูพันธ์ ม.2/6   

257 24775 เด็กหญิงนลิน ี           ศรีทานวล ม.2/6   

258 24776 เด็กหญิงนันทวัน         ยิ่งนอก ม.2/6   

259 24777 เด็กหญิงนันทิชา         อิงทอง ม.2/6   

260 24778 เด็กหญิงญาสุมินทร์     จรัสพันธ์ ม.2/6   

261 24779 เด็กหญิงพัชรินทร ์       เรืองฤทธิ ์ ม.2/6   

262 24780 เด็กหญิงกนิษฐา          หนูหล า ม.2/6   

263 24781 เด็กหญิงณัฐชานันท์      ทะจีน ม.2/6   

264 25412 เด็กหญิงปริยาภัทร       สายค าอด ม.2/6   

265 25429 เด็กหญิงธิดารัตน์         แก้วดวงใน ม.2/6   
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266 24782 เด็กชายพิชิต          โคตรหานาม ม.2/7   

267 24783 เด็กชายกอบชัย      แสงหาญ ม.2/7   

268 24784 เด็กชายพิพรรธ      ศรีปานเงิน ม.2/7   

269 24785 เด็กชายปรัชญา      วิสูนย์ ม.2/7   

270 24786 เด็กชายธนิต          รนที ม.2/7   

271 24787 เด็กชายภูริภัทร       โพธิ์เป่ียม ม.2/7   

272 24788 เด็กชายศุภกฤต       ทองอนันต์ ม.2/7   

273 24789 เด็กชายนัทธวัฒน์     ประจงจัด ม.2/7   

274 24790 เด็กชายธนภณ         บุญเลิศ ม.2/7   

275 24793 เด็กชายธนวินท์       ศรีอัชฌา ม.2/7   

276 24794 เด็กชายจารุพงษ์      ค าพินิจ ม.2/7   

277 24795 เด็กชายจักรพงศ์      จรรยาเลิศ ม.2/7   

278 24796 เด็กชายสุวิทย์         ดวงตานนท์ ม.2/7   

279 24798 เด็กชายรุ่งเกียรติ     เกิดศรี ม.2/7   

280 24974 เด็กชายภัทร          สิงห์นอง ม.2/7   

281 24979 เด็กชายเรวัต          ปิ่นนาง ม.2/7   

282 24980 เด็กชายกิตติศักดิ์     ดีสุข ม.2/7   

283 24799 เด็กหญิงวิรัลพัชร     เรืองเนตร ม.2/7   

284 24800 เด็กหญิงศศิวิมล      แสนต๊ะ ม.2/7   

285 24801 เด็กหญิงศิรินภา      ค าพิทักษ์ ม.2/7   

286 24802 เด็กหญิงธัญสิน ี      ทัศน์ศิริ ม.2/7   

287 24803 เด็กหญิงชาลิสา       บุญสุภา ม.2/7   

288 24804 เด็กหญิงกมลวรรณ   ปลากัดทอง ม.2/7   

289 24805 เด็กหญิงนิศามณี      วิลาศรี ม.2/7   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 2  
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สถานที่ ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ เวลา 13.00-15.30 น. 
ล าดับ

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

290 24806 เด็กหญิงอุ้มรัก        ใจวงษา ม.2/7   

291 24807 เด็กหญิงวีรภัทรา     งามสงวน ม.2/7   

292 24808 เด็กหญิงอนัญญา     ตองอ่อน ม.2/7   

293 24809 เด็กหญิงขนิษฐา       ค านึงชาติ ม.2/7   

294 24810 เด็กหญิงชนิศา         พุ่มม่วง ม.2/7   

295 24812 เด็กหญิงเจนจิรา       เอี่ยมนุ่น ม.2/7   

296 24813 เด็กหญิงสุภิสรา        กระฉอดนอก ม.2/7   

297 24814 เด็กหญิงศศิธร          ช่ืนชวน ม.2/7   

298 24815 เด็กหญิงน้ าทิพย์       ป้องภักด ี ม.2/7   

299 24816 เด็กหญิงพิยดา         บุตรพันธ์ ม.2/7   

300 24817 เด็กหญิงณฤดี          วาดโคกสูง ม.2/7   

301 24818 เด็กหญิงธณชนก       โสภา ม.2/7   

302 24819 เด็กหญิงสุพรรษา      ทัพธานี ม.2/7   

303 24820 เด็กหญิงสุกฤตา       สุขเกษม ม.2/7   

304 24821 เด็กหญิงนารีรัตน ์    รัสมีจันทร์ ม.2/7   

305 24824 เด็กหญิงวัลลภา       เพ็งเรือง ม.2/7   

306 24825 เด็กหญิงญาณิศา      จันนวล ม.2/7   

307 24865 เด็กหญิงปลายฝน     แก้วเพิ่ม ม.2/7   

308 24981 เด็กหญิงภาศิณี        แสงฤทธิ์ ม.2/7   

309 25430 เด็กหญิงปภาวรินท์   พรมโสภา ม.2/7   
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ประจ าตัว 
ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

310 24826 เด็กชายธนกฤต        มั่นจิตร ม.2/8   

311 24827 เด็กชายรัชชานนท์     ภูอาบทอง ม.2/8   

312 24828 เด็กชายพงศธร         นาอุดม ม.2/8   

313 24829 เด็กชายเมธานันท์      นวลนิล ม.2/8   

314 24830 เด็กชายกฤษกร         โฉมงาม ม.2/8   

315 24831 เด็กชายศักดิ์ไชย        เอื้อสิริกุล ม.2/8   

316 24832 เด็กชายสิทธิพร         ญาณจ ารูญ ม.2/8   

317 24833 เด็กชายณัฐพร          ส าราญพันธ์ ม.2/8   

318 24834 เด็กชายวัชระ           จันทร์มูล ม.2/8   

319 24835 เด็กชายจีรศักดิ์         อุดทา ม.2/8   

320 24836 เด็กชายโกเมศ          นกเต้า ม.2/8   

321 24837 เด็กชายกิตติพัฒน ์     ราชบุตร ม.2/8   

322 24838 เด็กชายภัทรพงษ์        สังขทีป ม.2/8   

323 24839 เด็กชายสุกฤษฏิ์         หลวงนิหาร ม.2/8   

324 24840 เด็กชายภูริพัฒน์         ไผจิตร ม.2/8   

325 24841 เด็กชายสุรพงษ์          ทองกู่ ม.2/8   

326 24842 เด็กชายณัฐภัทร         ยนต์ไธสง ม.2/8   

327 24811 เด็กหญิงอาทิตยา       คัดคอย ม.2/8   

328 24843 เด็กหญิงอุบลวรรณ    หงษ์ท าดี ม.2/8   

329 24844 เด็กหญิงวนาลี          ค าเขิน ม.2/8   

330 24845 เด็กหญิงฐิดารัตน์      เทียมทัด ม.2/8   

331 24846 เด็กหญิงศิรภัสสร      เทพแก้ว ม.2/8   

332 24847 เด็กหญิงรมิดา          โสประดิษฐ ม.2/8   

333 24848 เด็กหญิงกชกร          พึ่งธรรม ม.2/8   
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โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

334 24849 เด็กหญิงจุฑามาศ    มาลา ม.2/8   

335 24850 เด็กหญิงกรพินธุ ์       สุขสวัสด์ิ ม.2/8   

336 24851 เด็กหญิงเพชรลดา      ปัณณระศรี ม.2/8   

337 24853 เด็กหญิงโชติรส          ชมชิต ม.2/8   

338 24854 เด็กหญิงณภัสสินี        สิงห์รักษ์ ม.2/8   

339 24855 เด็กหญิงพุธิตา           เติมพันธ ์ ม.2/8   

340 24856 เด็กหญิงเบญจพร        ชอบสวย ม.2/8   

341 24857 เด็กหญิงพรบุณยา        รุณทอง ม.2/8   

342 24858 เด็กหญิงณิฐิพร           วงศ์เสนาะ ม.2/8   

343 24859 เด็กหญิงฐิติมา             จงประสงค์ ม.2/8   

344 24860 เด็กหญิงสุพิชญา           ศรีจวน ม.2/8   

345 24861 เด็กหญิงดวงมณี           เมฆพลับ ม.2/8   

346 24862 เด็กหญิงวริษา              จันทร์ภูเขียว ม.2/8   

347 24863 เด็กหญิงปัถยา              สหรัฐ ม.2/8   

348 24864 เด็กหญิงชาลิสา             ศรีหอม ม.2/8   

349 24866 เด็กหญิงพิจิตรา            โชติพรม ม.2/8   

350 24867 เด็กหญิงชลิตา              เรืองศรี ม.2/8   

351 24868 เด็กหญิงดวงดารัตน ์       บัวทอง ม.2/8   

352 24982 เด็กหญิงญาณิศา            มีคุณก่อน ม.2/8   

353 24983 เด็กหญิงมณีวรรณ          พรมอุดม ม.2/8   
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ประจ าตัว 
ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

354 24869 เด็กชายอดิศักดิ์          ข่าทิพพาที ม.2/9   

355 24870 เด็กชายกิตติภณ         ยอดอานนท์ ม.2/9   

356 24871 เด็กชายฐปนรรฆ์         หลวงปราบ ม.2/9   

357 24872 เด็กชายธีรภัทร           ค าภูบาน ม.2/9   

358 24873 เด็กชายธราธร           ลาดนอก ม.2/9   

359 24874 เด็กชายภูมิพริษฐ์       จงใจมั่น ม.2/9   

360 24875 เด็กชายศุกลวัฒน์       จิตรทนงค์ ม.2/9   

361 24876 เด็กชายจิรายุทธ        สุขส าราญ ม.2/9   

362 24877 เด็กชายวัลลภ          ศรีรักษา ม.2/9   

363 24878 เด็กชายธนภัทร        เพียสังกะ ม.2/9   

364 24879 เด็กชายวีรกร           แสงวิมล ม.2/9   

365 24880 เด็กชายณัฐชนน       พิลาวงค์ ม.2/9   

366 24881 เด็กชายพงศภัค        เวทมะโน ม.2/9   

367 24882 เด็กชายอนุวัฒน์       สืบวงศ์ ม.2/9   

368 24884 เด็กชายวิชญ์พล       อาจสารมนต์ ม.2/9   

369 24977 เด็กชายธีรดนย์        ค าชู ม.2/9   

370 24978 เด็กชายวิวัฒน์         ค าลือ ม.2/9   

371 24886 เด็กหญิงอธิชา         ฤกษ์ดี ม.2/9   

372 24887 เด็กหญิงพัชรินทร ์   มุ่งงาม ม.2/9   

373 24888 เด็กหญิงวริศรา       สิทธิ ม.2/9   

374 24889 เด็กหญิงชาลิสา      โสมดี ม.2/9   

375 24890 เด็กหญิงณัชชา       ปากหวาน ม.2/9   

376 24891 เด็กหญิงกมลชนก    เจนวิถี ม.2/9   

377 24892 เด็กหญิงณัฐชยา      ปลาเงิน ม.2/9   
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ประจ าตัว 
ชื่อ – นามสกุล ชั้น ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

378 24893 เด็กหญิงจิตติภัทรา      คล้ายแก้ว ม.2/9   

379 24894 เด็กหญิงศศินา           เคณคูณ ม.2/9   

380 24895 เด็กหญิงปวีณา          ทองกาย ม.2/9   

381 24896 เด็กหญิงปวริศา          โพธิ์สร้อย ม.2/9   

382 24897 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา      บุญมา ม.2/9   

383 24898 เด็กหญิงธนารีย ์          สมพร ม.2/9   

384 24899 เด็กหญิงนภัสนันท์        รินยา ม.2/9   

385 24900 เด็กหญิงพีราพร           จริยะ ม.2/9   

386 24901 เด็กหญิงปานระพ ี        บุญลือ ม.2/9   

387 24902 เด็กหญิงญาตาวี          เพียรขุนทด ม.2/9   

388 24903 เด็กหญิงวิภารัตน ์        ลีค าแหง ม.2/9   

389 24904 เด็กหญิงญาสุมินทร์      ประจันตะเสน ม.2/9   

390 24905 เด็กหญิงเบญจพร        ค าแก้ว ม.2/9   

391 24906 เด็กหญิงสิริทรัพย์        อินสอน ม.2/9   

392 24907 เด็กหญิงอรพรรณ        จันมูล ม.2/9   

393 24908 เด็กหญิงพรวด ี          สารีหอม ม.2/9   

394 24909 เด็กหญิงจิตรดา         อนุภาพไตรภพ ม.2/9   

395 24910 เด็กหญิงประกายรุ้ง     เต็มหัตถ์ ม.2/9   

396 24911 เด็กหญิงธันยพร         มวยค าอ้าย ม.2/9   

397 24976 เด็กหญิงอุบลวรรณ     ภักดีสาร ม.2/9   
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๓ สถานที่ ห้องจติตะ อาคารพุฒนภา เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
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ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 24108 เด็กชายชัยวัฒน์       บุญยะใบ ม.3/1   

2 24148 เด็กชายญาณภัทร์     โสประดิษฐ์ ม.3/1   

3 24157 เด็กชายวราเทพ       เพ็ญพิพัฒน์กุล ม.3/1   

4 24158 เด็กชายวรเทพ         เพ็ญพิพฒัน์กุล ม.3/1   

5 24173 เด็กชายชวกร          สิงห์โสภา ม.3/1   

6 24193 เด็กชายศุภพงษ์       จันทร์แสน ม.3/1   

7 24217 เด็กชายพีรพงษ์        เปล่ียนบ่อมาตร์ ม.3/1   

8 24235 เด็กชายกันตพัฒน์     สังข์สุวรรณ ม.3/1   

9 24271 เด็กชายพนธกร        หงษ์อิ่ม ม.3/1   

10 24326 เด็กชายคณนันท์       วงศ์ปัญญา ม.3/1   

11 24329 เด็กชายพัชรพล        กันธิยา ม.3/1   

12 24371 เด็กชายสรวิชญ์        ศรีมาดี ม.3/1   

13 24383 เด็กชายสายฟ้า         วันช่ืน ม.3/1   

14 24967 เด็กชายปิยังกูร         ยินสกุลชัย ม.3/1   

15 24089 เด็กหญิงกฤติญา        ยังคลัง ม.3/1   

16 24107 เด็กหญิงกนกวรรณ     กับปลี ม.3/1   

17 24111 เด็กหญิงปภาวรินทร ์   บุญพรม ม.3/1   

18 24115 เด็กหญิงประภัสสร      ใจช่วง ม.3/1   

19 24117 เด็กหญิงธนัชชา          อินทิจักร์ ม.3/1   

20 24130 เด็กหญิงคมชนก         ชัยรัตนศักดิ์ ม.3/1   

21 24132 เด็กหญิงกนกทอง        กินูน ม.3/1   

22 24134 เด็กหญิงบุษบาบรรณ    ใยเพชร ม.3/1   

23 24172 เด็กหญิงพัชรพร          เป็กธนู ม.3/1   

24 24191 เด็กหญิงศิริกัญญา       ศรราช ม.3/1   
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25 24195 เด็กหญิงณัฐธิดา       สิงห์บุญ ม.3/1   

26 24218 เด็กหญิงธนวรรณ     โง้วประดิษฐ ม.3/1   

27 24238 เด็กหญิงณัฐธิดาพร   ทรายฮวด ม.3/1   

28 24255 เด็กหญิงณิรัญญา      วรรณพรึก ม.3/1   

29 24323 เด็กหญิงปภานัน       ทาแจ้ง ม.3/1   

30 24330 เด็กหญิงปิยะนันท์     ฤกษ์วิชานันท์ ม.3/1   

31 24332 เด็กหญิงชลลดา        เปรมไทยสงค์ ม.3/1   

32 24334 เด็กหญิงธิตยา          พลไทยสงค์ ม.3/1   

33 24338 เด็กหญิงกาญจนา      ยาแสง ม.3/1   

34 24345 เด็กหญิงวริศรา         ทิพย์มาตย์ ม.3/1   

35 24350 เด็กหญิงศศิธร          รวมจิตร ม.3/1   

36 24352 เด็กหญิงธีรดา           สุทธิวรากร ม.3/1   

37 24356 เด็กหญิงจิดาภา         มาลี ม.3/1   

38 24364 เด็กหญิงวรรณวิสา     ชาติไทย ม.3/1   

39 24365 เด็กหญิงชนัญญา       ภักด ี ม.3/1   

40 24369 เด็กหญิงมาตา           รุ่งศร ี ม.3/1   

41 24377 เด็กหญิงธัญญารัตน ์   ทองสุข ม.3/1   

42 24387 เด็กหญิงวิภาว ี          จันทรางกูล ม.3/1   

43 24390 เด็กหญิงพิมพ์ชนก      แสนเทศ ม.3/1   

44 24395 เด็กหญิงพัชราวดี       แสนประกอบ ม.3/1   
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45 24047 เด็กชายภานุ           วิระชิน ม.3/2   

46 24062 เด็กชายธนิยทรัพย์    เอมอ่วม ม.3/2   

47 24086 เด็กชายวรากร         น้อยตา ม.3/2   

48 24110 เด็กชายชุติมันต์        ข าโชติ ม.3/2   

49 24216 เด็กชายรฐนนท์        ราชด าเนิน ม.3/2   

50 24223 เด็กชายเอกนัท         จันเมฆ ม.3/2   

51 24228 เด็กชายปฏิพัทธ์        ราชวงษ ์ ม.3/2   

52 24241 เด็กชายธราธร          สุวรรณชาติ ม.3/2   

53 24247 เด็กชายภูวฤทธิ์         เอี่ยมบัว ม.3/2   

54 24254 เด็กชายธนพล           เจ๊กทอง ม.3/2   

55 24328 เด็กชายภาณุพงศ์       แก่นวงษ ์ ม.3/2   

56 24331 เด็กชายสิริชัย           ทองธนะเศรษฐ์ ม.3/2   

57 24336 เด็กชายภัทรพล         ภาคสุโพธิ์ ม.3/2   

58 24362 เด็กชายชยางกูร        จันทร์ขวาง ม.3/2   

59 24363 เด็กชายเสกสรร        อักษร ม.3/2   

60 24366 เด็กชายศุภกร          เสโพธิ์ ม.3/2   

61 24382 เด็กชายธีรภัทร         นวลเทศ ม.3/2   

62 24399 เด็กชายชลธาร         พวกคง ม.3/2   

63 24425 เด็กชายฐปกรณ์        ศรีกิริยา ม.3/2   

64 24429 เด็กชายธนกร           สุวรรณชาติ ม.3/2   

65 24433 เด็กชายสรวิชญ์         แก้วเบ่ียง ม.3/2   

66 24040 เด็กหญิงจันทร์จิรา     เวชจักรเวน ม.3/2   

67 24072 เด็กหญิงวราพร         แสนสอาด ม.3/2   

68 24090 เด็กหญิงฐิติวรดา       บุญกาวิน ม.3/2   
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69 24093 เด็กหญิงอริศรา          นาคประดับ ม.3/2   

70 24136 เด็กหญิงรตนพร          วงษ์ประทีป ม.3/2   

71 24167 เด็กหญิงปาริชาติ         คุ้มม่วง ม.3/2   

72 24171 เด็กหญิงวริสรา           มาใหญ่ ม.3/2   

73 24180 เด็กหญิงณัฐวรา          สุวรรณคร ม.3/2   

74 24181 เด็กหญิงญาณิศา         สารยศ ม.3/2   

75 24183 เด็กหญิงวารุณี            มาดี ม.3/2   

76 24207 เด็กหญิงอรัญญา         จันทอุดร ม.3/2   

77 24214 เด็กหญิงโสภิตา          หมู่หมื่นศรี ม.3/2   

78 24230 เด็กหญิงบุณยานุช       โคตรบุญมี ม.3/2   

79 24242 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย ์   พรมรินทร ์ ม.3/2   

80 24280 เด็กหญิงนฤมล           กล่ินกุหลาบ ม.3/2   

81 24281 เด็กหญิงธัญชนาภา      จิตอารี ม.3/2   

82 24298 เด็กหญิงราวดวงใจ       ชมช่ืน ม.3/2   

83 24310 เด็กหญิงณัฐชา            บุญนาค ม.3/2   

84 24312 เด็กหญิงพลอยเเพรวา    วันศุกร ์ ม.3/2   

85 24320 เด็กหญิงอาทิตยา         ประชุม ม.3/2   

86 24325 เด็กหญิงกัญญาณัฐ       หาญค า ม.3/2   

87 24335 เด็กหญิงนภัสวรรณ       คุ้มทวี ม.3/2   

88 24348 เด็กหญิงณัชชา            เพ็งสว่าง ม.3/2   

89 24432 เด็กหญิงปราญชลี        ลานสันทัด ม.3/2   
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90 24039 เด็กชายภูริพัฒน์       กล่ าพึ่งพร ม.3/3   

91 24041 เด็กชายสุธลักษณ์     เขียวเวียง ม.3/3   

92 24044 เด็กชายรัฐภูมิ          ศรีบุรินทร์ ม.3/3   

93 24061 เด็กชายจงจรัส         สิงหเดชาโชค ม.3/3   

94 24078 เด็กชายธนธรณ์        นาคเขียว ม.3/3   

95 24081 เด็กชายรัตภูมิ          ป้องทา ม.3/3   

96 24109 เด็กชายวรศักดิ์         เย่ียมขาว ม.3/3   

97 24166 เด็กชายอัมรินทร์       เนียมสกุล ม.3/3   

98 24177 เด็กชายนาคินทร์       ศรราช ม.3/3   

99 24234 เด็กชายกฤษณพงศ์    บุญแต่ง ม.3/3   

100 24248 เด็กชายสิทธิศักดิ์       ใจเย็น ม.3/3   

101 24250 เด็กชายธนภัทร         สวัสดิรักษ์ ม.3/3   

102 24256 เด็กชายภาคภูมิ         สีทา ม.3/3   

103 24275 เด็กชายวรเมธ           กล้ากสิกิจ ม.3/3   

104 24279 เด็กชายตะวันฉาย       อ านวนคะนะ ม.3/3   

105 24287 เด็กชายสุธี               พิลึก ม.3/3   

106 24315 เด็กชายฉมาดล          สุวรรณสโรช ม.3/3   

107 24321 เด็กชายนัฐวัฒน์         ศรีด้วง ม.3/3   

108 24340 เด็กชายปรเมศร์         นวลเพชร ม.3/3   

109 24347 เด็กชายชยณัฐ           บัณฑิตเนตร์ ม.3/3   

110 24428 เด็กชายไตรธนา         เสือกะ ม.3/3   

111 24037 เด็กหญิงสุชาดา         จรัสพันธุ์ ม.3/3   

112 24087 เด็กหญิงปวันรัตน ์     ปานทอง ม.3/3   

113 24102 เด็กหญิงพีรดา          นวลทิม ม.3/3   
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114 24124 เด็กหญิงวิชญาพร      พลหาร ม.3/3   

115 24125 เด็กหญิงธารารัตน ์     พรมจันทร์ ม.3/3   

116 24152 เด็กหญิงจิรนันท์        ประภาสัย ม.3/3   

117 24159 เด็กหญิงอภิญญา       สุขคงเจริญ ม.3/3   

118 24178 เด็กหญิงศรัณย์พร      เสือดี ม.3/3   

119 24186 เด็กหญิงทิพย์สุดา      ประจันทร์ ม.3/3   

120 24205 เด็กหญิงสุพรรษา       ข าทิพพาที ม.3/3   

121 24206 เด็กหญิงนฤมล          ท้าวมิ่ง ม.3/3   

122 24209 เด็กหญิงพิทยาภรณ์    บู่ทอง ม.3/3   

123 24220 เด็กหญิงฐิติรัตน์         มุติพันดา ม.3/3   

124 24253 เด็กหญิงกนกอร         ภักดี ม.3/3   

125 24319 เด็กหญิงธัญวรรณ       สังข์ทอง ม.3/3   

126 24342 เด็กหญิงพรรณธษา     ม่วงเพชร ม.3/3   

127 24349 เด็กหญิงจิดาภา         กองชนะ ม.3/3   

128 24351 เด็กหญิงอาภัสรา        สารค า ม.3/3   

129 24360 เด็กหญิงมนัสนันท์      แสนโคตร ม.3/3   

130 24384 เด็กหญิงอริสรา          กับขุนทด ม.3/3   

131 24392 เด็กหญิงณัชชา          วิลัยศิลป์ ม.3/3   

132 24394 เด็กหญิงชนิดาภา       อยู่เจริญ ม.3/3   

133 24412 เด็กหญิงณัฐนรี          ค าแก้ว ม.3/3   

134 24413 เด็กหญิงสุพัสตรา       สีทะดา ม.3/3   
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135 24053 เด็กชายจักรพัฒน์        กองมา ม.3/4   

136 24082 เด็กชายอัครดนัย         อยู่รอด ม.3/4   

137 24114 เด็กชายณัฐวุฒิ            เริญศร ี ม.3/4   

138 24144 เด็กชายชาญณรงค์       ปิ่นพรม ม.3/4   

139 24153 เด็กชายธนากร            ศรีนวล ม.3/4   

140 24182 เด็กชายณัฐวุฒิ            มุกคสิงห ์ ม.3/4   

141 24202 เด็กชายประชาธิปไตย    ใจเขียว ม.3/4   

142 24203 เด็กชายพงศ์สิทธิ์          นาคทรัพย์ ม.3/4   

143 24226 เด็กชายศุภกิตต์ิ           สุภาพ ม.3/4   

144 24246 เด็กชายจิรธนานันท์      พรหมภักดี ม.3/4   

145 24269 เด็กชายวิวัฒน์             น  าเย็น ม.3/4   

146 24277 เด็กชายฐปนรรฆ์          ลิ มรังสฤษด์ิ ม.3/4   

147 24288 เด็กชายอุดมศักดิ์          อ่อนวงศ์ ม.3/4   

148 24289 เด็กชายสิทธิพร            ยาโสภา ม.3/4   

149 24293 เด็กชายไชยวัฒน์          ตรีราวาส ม.3/4   

150 24378 เด็กชายเมธัส              รินนาศักดิ ์ ม.3/4   

151 24379 เด็กชายกิตติวิน            แพงวงษ ์ ม.3/4   

152 24391 เด็กชายจักรพงษ์          ปีพูน ม.3/4   

153 24397 เด็กชายกฤตเมธ           สุริยะ ม.3/4   

154 24408 เด็กชายพุทธคุณ           แก้วตา ม.3/4   

155 24034 เด็กหญิงอมิตา             ธิวะโต ม.3/4   

156 24059 เด็กหญิงณัฐธยาน์         ธิกะ ม.3/4   

157 24073 เด็กหญิงวาสนา           ปักสีระเก ม.3/4   

158 24106 เด็กหญิงพิชญา            มียา ม.3/4   
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159 24113 เด็กหญิงอินทิรา           สุภัคชัยสกุล ม.3/4   

160 24116 เด็กหญิงชิชญาณ์          นวลศรี ม.3/4   

161 24118 เด็กหญิงกวินทิพย ์        ยังคลัง ม.3/4   

162 24169 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    พงษ์โมรา ม.3/4   

163 24176 เด็กหญิงกชกรพรรณ     พรมศิลา ม.3/4   

164 24190 เด็กหญิงพิยดา             เกาะม่วงหมู ่ ม.3/4   

165 24204 เด็กหญิงดวงพร            กางกรณ์ ม.3/4   

166 24232 เด็กหญิงจิตตาภา          พาริหาญ ม.3/4   

167 24233 เด็กหญิงพรนิภา            ขันแก้ว ม.3/4   

168 24240 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา          พงษ์พันธ ์ ม.3/4   

169 24260 เด็กหญิงอัจฉรา             โคตรหานาม ม.3/4   

170 24270 เด็กหญิงอรัญญา           บัวดา ม.3/4   

171 24282 เด็กหญิงทิตยา              อินทร์ใย ม.3/4   

172 24283 เด็กหญิงสิริโสภา           ใจงูเหลือม ม.3/4   

173 24284 เด็กหญิงวิชาดา             พิมพาพันธ์ ม.3/4   

174 24294 เด็กหญิงวริษฐา             ปัดชา ม.3/4   

175 24318 เด็กหญิงชลดา              นาลิดลาด ม.3/4   

176 24380 เด็กหญิงปุนยาพร          น้อยลา ม.3/4   

177 24406 เด็กหญิงปาริตา             จันดี ม.3/4   
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178 24049 เด็กชายธนาธิป       เพ็ชรอ่อน ม.3/5   

179 24057 เด็กชายสุกฤษฏิ์      จันทร์ข า ม.3/5   

180 24080 เด็กชายวรายุทธ์      คะเซ็นหาร ม.3/5   

181 24126 เด็กชายสิทธิศักดิ์     ลันทูล ม.3/5   

182 24179 เด็กชายนพดล        จันทร์ศรี ม.3/5   

183 24185 เด็กชายศรายุทธ      ภูมิดี ม.3/5   

184 24215 เด็กชายพิทักษ์พงษ์   ศรราช ม.3/5   

185 24237 เด็กชายณัฐภูมิ         ศรียางนอก ม.3/5   

186 24243 เด็กชายณัฒชัย        สัจธรรม ม.3/5   

187 24264 เด็กชายกิตติธัช        เปอดี ม.3/5   

188 24274 เด็กชายพลพรรธน์    ทองเทพ ม.3/5   

189 24276 เด็กชายกิตติ           ทองห่วง ม.3/5   

190 24278 เด็กชายณัฐวุฒิ        เรียงความดี ม.3/5   

191 24296 เด็กชายเพชรสุรีย์     เผ่าหัวสระ ม.3/5   

192 24299 เด็กชายจีรภัทร        กรีลาวาท ม.3/5   

193 24324 เด็กชายปัณชญา       ทาแจ้ง ม.3/5   

194 24341 เด็กชายสิรวิชญ์        วงษ์ทับทิม ม.3/5   

195 24389 เด็กชายถิรวัฒน์        โชติพรม ม.3/5   

196 24409 เด็กชายสรยุทธ         สุภา ม.3/5   

197 24415 เด็กชายภูมิชนะ        เหลืองสุก ม.3/5   

198 24420 เด็กชายเจษฏา         กองชนะ ม.3/5   

199 24064 เด็กหญิงฟ้ามุ้ย         เมืองคุณ ม.3/5   

200 24069 เด็กหญิงปารย์กมล    เสาวคนธ์ ม.3/5   

201 24084 เด็กหญิงสุภาณี        สุภาคาร ม.3/5   
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202 24112 เด็กหญิงบัณฑิตา       สุทธิเมฆ ม.3/5   

203 24120 เด็กหญิงณิชาดา        อบสุนทร ม.3/5   

204 24141 เด็กหญิงธัญญารัตน ์   ขึ นทันตา ม.3/5   

205 24150 เด็กหญิงดลพร          บุญสมภักตร์ ม.3/5   

206 24170 เด็กหญิงพรสุรางค์      มีทอง ม.3/5   

207 24208 เด็กหญิงขนิษฐา         หงสศรี ม.3/5   

208 24224 เด็กหญิงมนฑกานต์     ประเสริฐ ม.3/5   

209 24225 เด็กหญิงน  าฝน           เผยศิริ ม.3/5   

210 24245 เด็กหญิงกัญญารัตน ์    รักษาชอบ ม.3/5   

211 24272 เด็กหญิงศุภ์พัชรีพร      ราศรีชัย ม.3/5   

212 24297 เด็กหญิงกุลปรียา         แจ่มเงิน ม.3/5   

213 24339 เด็กหญิงสุนิษา            เพชรมะณี ม.3/5   

214 24367 เด็กหญิงสุพรรณรัตน ์    ดีรักษา ม.3/5   

215 24386 เด็กหญิงปกีรณัม          ม่วงสอน ม.3/5   

216 24401 เด็กหญิงรพีภัทธ ์          สมานพันธ์ ม.3/5   

217 24414 เด็กหญิงปิยมาศ           เครื่องทิพย์ ม.3/5   

218 24417 เด็กหญิงพัชรา             พึ่งบัว ม.3/5   

219 24418 เด็กหญิงลลิตา             บุญศรี ม.3/5   

220 24422 เด็กหญิงยุพารัตน ์        วาระเนตร ม.3/5   

221 24423 เด็กหญิงสุนิสา             มาสี ม.3/5   
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222 24048 เด็กชายอดิเทพ         พาพรม ม.3/6   

223 24050 เด็กชายกมัยเทพ       บุญมี ม.3/6   

224 24060 เด็กชายพิตรพิบูลย์    พลดงนอก ม.3/6   

225 24066 เด็กชายธนากร         บรมรัมย์ ม.3/6   

226 24067 เด็กชายเอกรินทร์      จ าศรี ม.3/6   

227 24083 เด็กชายรัชชานนท์     อุทากิจ ม.3/6   

228 24085 เด็กชายชินกร           โพนทอง ม.3/6   

229 24101 เด็กชายกฤษณะ        บุญเจริญ ม.3/6   

230 24128 เด็กชายรัชต์วริน        โตตะเภา ม.3/6   

231 24143 เด็กชายณัตภูมิ          เทียนจตุรัส ม.3/6   

232 24161 เด็กชายณภัทร          พาขึ นพร้อม ม.3/6   

233 24163 เด็กชายจิรพัฒน์        พรานระวงั ม.3/6   

234 24188 เด็กชายวรศักดิ์         สัมภาลี ม.3/6   

235 24210 เด็กชายภูริณัฐ          ป้อมเสน ม.3/6   

236 24211 เด็กชายศุภวิชญ์         อบเชย ม.3/6   

237 24257 เด็กชายธนบูรณ์         คะเบ็นรัมย์ ม.3/6   

238 24373 เด็กชายจรูญวิทย์        มหาพรม ม.3/6   

239 24407 เด็กชายณัฐวุฒิ           สุเพ็งค า ม.3/6   

240 24426 เด็กชายธนกฤษณ์       เพ็ชยะมาตร์ ม.3/6   

241 24430 เด็กชายภูริณัฐ           ธารณะ ม.3/6   

242 24042 เด็กหญิงสายฝน         เทียนจัตุรัส ม.3/6   

243 24043 เด็กหญิงศศิวิมล         เหรวรรณ์ ม.3/6   

244 24056 เด็กหญิงวิชญาพร       ชายลม ม.3/6   

245 24070 เด็กหญิงณัฐวดี          สิงห์สนิท ม.3/6   
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246 24076 เด็กหญิงชลธิชา        ค าประสงค์ ม.3/6   

247 24097 เด็กหญิงจิรัชชญา      สุขแสงสว่าง ม.3/6   

248 24099 เด็กหญิงอภิษฎา        อินสอน ม.3/6   

249 24146 เด็กหญิงธารารัตน ์     ขึ นทันตา ม.3/6   

250 24156 เด็กหญิงศิริลักษณ์      ชนะภัย ม.3/6   

251 24162 เด็กหญิงพิญาดา        ลาสิงห์ ม.3/6   

252 24187 เด็กหญิงกนกรัตน ์     บัวโฮม ม.3/6   

253 24200 เด็กหญิงปาลิตา         โพธิ์ดี ม.3/6   

254 24236 เด็กหญิงสวรรยา        สีหมอก ม.3/6   

255 24286 เด็กหญิงนันท์นภัส      เเสงเเล้ ม.3/6   

256 24300 เด็กหญิงเสาวภาคย์     เกษตรเอี่ยม ม.3/6   

257 24301 เด็กหญิงพรนภัส        อ่อนวงศ์ ม.3/6   

258 24303 เด็กหญิงสุธิดา           หล้าพรม ม.3/6   

259 24353 เด็กหญิงประภัสสรา    วงศ์ชาดา ม.3/6   

260 24393 เด็กหญิงกมลวรรณ      โชติพรม ม.3/6   

261 24400 เด็กหญิงภคมน           บูรณ์ทองสุข ม.3/6   

262 24402 เด็กหญิงพนิตพร         เทียนขาว ม.3/6   

263 24410 เด็กหญิงน  าเพชร         หินทอง ม.3/6   

264 24431 เด็กหญิงวันวิสาข์         พิลาเกิด ม.3/6   
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265 24063 เด็กชายธันวา        อุณหิต ม.3/7   

266 24075 เด็กชายอติชาติ      สนิทผล ม.3/7   

267 24092 เด็กชายจิรภัทร      วาจาจริง ม.3/7   

268 24094 เด็กชายชัยยศ        แผ้วพลสง ม.3/7   

269 24100 เด็กชายสุริยเดช      เจริญสุข ม.3/7   

270 24119 เด็กชายภูมิภัทร      บัวระพา ม.3/7   

271 24164 เด็กชายธนพัฒน ์     สกุลหอม ม.3/7   

272 24175 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์     แป้นรอด ม.3/7   

273 24184 เด็กชายธีรภัทร       เเสงเเล้ ม.3/7   

274 24244 เด็กชายทนงศักดิ์     สีจันฮด ม.3/7   

275 24285 เด็กชายวณัฐพงศ์     มีวันสิน ม.3/7   

276 24302 เด็กชายวัชรากร       ธิเขียว ม.3/7   

277 24308 เด็กชายณัฏฐกรณ์     โพธิ์หา ม.3/7   

278 24375 เด็กชายทรงวุฒิ        ทองถิ่น ม.3/7   

279 24411 เด็กชายดรัสพงศ์       ปิ่นนาง ม.3/7   

280 24419 เด็กชายธนโชติ         จันทกูล ม.3/7   

281 24427 เด็กชายกิตติภัฏ        จิบจันทร์ ม.3/7   

282 24503 เด็กชายธนะวัตร        พิมพ์สาลี ม.3/7   

283 24504 เด็กชายนนล            พันธุมจินดา ม.3/7   

284 24510 เด็กชายธีรวัฒน์         นวมจิตร ม.3/7   

285 24987 เด็กชายกิตติกุล        พิมพ์รัตน ์ ม.3/7   

286 24035 เด็กหญิงวรรณษา      สุขแดง ม.3/7   

287 24052 เด็กหญิงวาสนา        ผิวผ่อง ม.3/7   

288 24096 เด็กหญิงสาวิวรรณ    บุญสม ม.3/7   
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289 24105 เด็กหญิงปิยธิดา       สิงห์ที ม.3/7   

290 24122 เด็กหญิงพัชรพร       คุ้มสุวรรณ ม.3/7   

291 24135 เด็กหญิงสิริวัตน์        เสือดี ม.3/7   

292 24138 เด็กหญิงศิริลักษณ์     พันธุ์ด าหริ ม.3/7   

293 24145 เด็กหญิงชลดา          บัวหอม ม.3/7   

294 24147 เด็กหญิงธนัชพร        ชัยยะ ม.3/7   

295 24151 เด็กหญิงพิมลพรรณ    เทียมพิทักษ์ ม.3/7   

296 24221 เด็กหญิงมนฤดี          อ่ าจิตร์ ม.3/7   

297 24231 เด็กหญิงสิรภัทร         พรมเวียง ม.3/7   

298 24252 เด็กหญิงพิจิตรา         ดาษดา ม.3/7   

299 24258 เด็กหญิงเพ็ญนภา       สังข์ทอง ม.3/7   

300 24259 เด็กหญิงศิริมนต์         มูลหา ม.3/7   

301 24290 เด็กหญิงนรีกานต์       ยอดค า ม.3/7   

302 24368 เด็กหญิงรักชนก         นาจอมทอง ม.3/7   

303 24372 เด็กหญิงนูรียา           ปาทาน ม.3/7   

304 24961 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สิงหาแก้ว ม.3/7   

305 24990 เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ลือชา ม.3/7   

306 25427 เด็กหญิงศุภาพิชญ์      ยิ่งจันทึก ม.3/7   
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307 24046 เด็กชายสุรเกียรติ      บุญเรือง ม.3/8   

308 24077 เด็กชายคุณากร        แย้มเลี ยง ม.3/8   

309 24137 เด็กชายพชร            งามวิทยาเดช ม.3/8   

310 24139 เด็กชายอุนนติ          เพชรไทรแก้ว ม.3/8   

311 24154 เด็กชายอชิรวัฒน์      กองแก้ว ม.3/8   

312 24155 เด็กชายกิตติภัค        จันทสิงห์ ม.3/8   

313 24165 เด็กชายสมยศ          วงศ์ประสิทธิ์สุข ม.3/8   

314 24174 เด็กชายอภิวิชญ์        ม่วงสน ม.3/8   

315 24212 เด็กชายธีระศักดิ์       เกตุแก้ว ม.3/8   

316 24227 เด็กชายวชิรวิทย์       พรมโสภา ม.3/8   

317 24229 เด็กชายอชิตะ          พันธ์เสือ ม.3/8   

318 24249 เด็กชายฐปนรรฆ์       ณัฐวรศาสตร์ ม.3/8   

319 24267 เด็กชายธนกฤต        น้องการ ม.3/8   

320 24291 เด็กชายกวี              ทิพย์ค ามี ม.3/8   

321 24306 เด็กชายกฤษดา         สินคงป้อง ม.3/8   

322 24311 เด็กชายธนาทร         บุตรทอง ม.3/8   

323 24327 เด็กชายกฤติพงศ์       ช่ืนพิมาย ม.3/8   

324 24354 เด็กชายจักรภัทร       ด่านแก้ว ม.3/8   

325 24404 เด็กชายอานนท์        พรมมาดี ม.3/8   

326 24424 เด็กชายจรัญพัฒน์     แสนประสิทธิ์ ม.3/8   

327 24055 เด็กหญิงสุวรรณสา    พูนสวัสด์ิ ม.3/8   

328 24068 เด็กหญิงอุมากร        สิงห์เจริญ ม.3/8   

329 24095 เด็กหญิงณภัทร        เรืองฤทธิ์ ม.3/8   

330 24103 เด็กหญิงกัญชลิกา     ทองพู ม.3/8   
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331 24140 เด็กหญิงภัคจิรา        บ าเพ็ญเชาวน์ ม.3/8   

332 24160 เด็กหญิงณัฐชานันท์    ศรีสวรรค์ ม.3/8   

333 24213 เด็กหญิงณัฏฐนันท์     น้อยลา ม.3/8   

334 24222 เด็กหญิงปิยวรรณ      สีทา ม.3/8   

335 24262 เด็กหญิงธิดารัตน์       เมืองห้าว ม.3/8   

336 24266 เด็กหญิงบุญอุ้ม         คุ้มตีทอง ม.3/8   

337 24295 เด็กหญิงชลธิชา         ยี่ชัย ม.3/8   

338 24304 เด็กหญิงจรรยาพร      ทรัพย์สินสถาพร ม.3/8   

339 24305 เด็กหญิงสุริพร           อินชัยศรี ม.3/8   

340 24309 เด็กหญิงพรรณิภา       สุมาลี ม.3/8   

341 24313 เด็กหญิงวิลาสินี         เเก่นเเก้ว ม.3/8   

342 24337 เด็กหญิงนีรชา           ภูศรี ม.3/8   

343 24361 เด็กหญิงชริญธิป         ใบทับทิม ม.3/8   

344 24376 เด็กหญิงสุธาทิพย์       พันสวัสด์ิ ม.3/8   

345 24385 เด็กหญิงยุภารัตน์       พรมสา ม.3/8   

346 24388 เด็กหญิงฐิติกานต์       ไพรมล ม.3/8   

347 24398 เด็กหญิงวรรณภา       เลยวัน ม.3/8   

348 24405 เด็กหญิงพรรณธิภา     วันแต่ง ม.3/8   

349 24956 เด็กหญิงสุธิดา            ผาลี ม.3/8   

350 24962 เด็กหญิงสายธาร         วงศ์วัฒ ม.3/8   
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351 24045 เด็กชายธนกฤต       วงศ์พัฒน์เสวก ม.3/9   

352 24065 เด็กชายพงศกร        ช้างเอกวงศ์ ม.3/9   

353 24071 เด็กชายนราวิชญ์      สิงห์เจริญ ม.3/9   

354 24091 เด็กชายนพรัตน์       ฟันเฟือง ม.3/9   

355 24189 เด็กชายเปรมกรณ์    โสดา ม.3/9   

356 24192 เด็กชายชัยธวัช        นวลจีน ม.3/9   

357 24194 เด็กชายพีรณัฐ         กุดตานู ม.3/9   

358 24239 เด็กชายเจษฎากร      สระพรม ม.3/9   

359 24263 เด็กชายกฤษณพงศ์    อินทร์เพชร ม.3/9   

360 24268 เด็กชายสหรัฐ           ไพวรรณ์ ม.3/9   

361 24307 เด็กชายเอกรินทร์      บุตรวงศ์ ม.3/9   

362 24314 เด็กชายพันธ์ศักดิ์       อักษรวิลัย ม.3/9   

363 24317 เด็กชายศิวกร           น้อยตา ม.3/9   

364 24355 เด็กชายกิตติภพ        มากสิน ม.3/9   

365 24381 เด็กชายกิตติภพ        บุญเลิศ ม.3/9   

366 24403 เด็กชายธนกฤต         โชติพรม ม.3/9   

367 24972 เด็กชายธนากร          ปุเลชะตัง ม.3/9   

368 24985 เด็กชายอัษฎายุธ       พลพิมพ์ ม.3/9   

369 24986 เด็กชายศราวุธ          นนท์ตา ม.3/9   

370 23759 นางสาววรันญา        พันเขียว ม.3/9   

371 24038 เด็กหญิงบุษกร         เวชจักรเวน ม.3/9   

372 24058 เด็กหญิงอมรรัตน ์     ทาแกง ม.3/9   

373 24074 เด็กหญิงลัดดา          ศรีกวนชา ม.3/9   

374 24121 เด็กหญิงณัฐชยา       เทียมทอง ม.3/9   
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375 24127 เด็กหญิงบุญญาภา      โรยพริกไทย ม.3/9   

376 24133 เด็กหญิงกัญญารัตน ์   ยนตะศาต ม.3/9   

377 24142 เด็กหญิงชนานันท์      ภู่ศรี ม.3/9   

378 24149 เด็กหญิงสาธิดา         แสงแร่ ม.3/9   

379 24168 เด็กหญิงศุภัชญา       บุญเรือง ม.3/9   

380 24196 เด็กหญิงกิตติมา        ถาวิกุล ม.3/9   

381 24251 เด็กหญิงนงลักษณ์     แขวงกระทุ่ม ม.3/9   

382 24265 เด็กหญิงกัญฐิศา        ปานมณี ม.3/9   

383 24273 เด็กหญิงวรัญญา       ทนทาน ม.3/9   

384 24333 เด็กหญิงชญานิศ       ปานัน ม.3/9   

385 24344 เด็กหญิงปลายฝน      ชมช่ืนฟุ้ง ม.3/9   

386 24358 เด็กหญิงกุลธิดา        ทองเกิน ม.3/9   

387 24505 เด็กหญิงสุจารินี        แก้วกาญจนะ ม.3/9   

388 24975 เด็กหญิงพิมพ์ชนก     ค ามี ม.3/9   

389 24984 เด็กหญิงเจนจิรา       จันทร์สว่าง ม.3/9   

390 25426 เด็กหญิงชลธิชา        เตวะสุ ม.3/9   
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1 23599 เด็กชายเดชฤทธ์       วังคีรี ม.4/1   

2 23646 นายพัสกร              สมากาล ม.4/1   

3 23665 นายปรียาชาญ         เสือเทศ ม.4/1   

4 23767 นายภาวศุทธิ           ปริญญาศรีเศวต ม.4/1   

5 23790 นายจักรภัทร           ดวงศรี ม.4/1   

6 23808 นายวสันต์พรรษ       ศิลปศรแก้ว ม.4/1   

7 23899 เด็กชายนนทวัฒน์     พิกุล ม.4/1   

8 23933 นายชินวุฒ ิ             กริดรัมย์ ม.4/1   

9 23947 เด็กชายไชยานันต์     วันทิยา ม.4/1   

10 23955 นายบุญนิธ ิ             ค้าสุกร ม.4/1   

11 23961 นายนรภัทร             พรมเกตุ ม.4/1   

12 23605 นางสาวกัญญาณัฐ     หอมหวล ม.4/1   

13 23620 นางสาวกนกพร        แก้วพระ ม.4/1   

14 23671 นางสาวอริยา          นาคทรัพย์ ม.4/1   

15 23699 นางสาววรสุดา         นวลชม ม.4/1   

16 23778 นางสาววรัญญา        น้อยสาค า ม.4/1   

17 23834 นางสาวณัฏฐกานต์     แก่นจันทร์หอม ม.4/1   

18 23848 นางสาวลักษณ์สุรีย์     กรีฑา ม.4/1   

19 23854 นางสาวณัฐธิดา         ออกเจนจบ ม.4/1   

20 23855 นางสาววรวรรณ        เผ่าพันธ์ ม.4/1   

21 23886 นางสาวณรัฐวรรณ      ชัยรัชนิธิอุดม ม.4/1   

22 23893 นางสาวนภัสสร          โพธิ์งาม ม.4/1   

23 23921 เด็กหญิงชุติกาญจน์     อหันตะ ม.4/1   
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24 23923 เด็กหญิงภคพร            สังวาระ ม.4/1   

25 23941 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา      เกตุพิน ม.4/1   

26 23944 นางสาวอารีย์             บุตรบุญชู ม.4/1   

27 23946 นางสาวชัญญา            สุธีบรรเจิด ม.4/1   

28 23948 นางสาวมณทิรา           กิท า ม.4/1   

29 23951 นางสาวณัฐนันท์          ศรภักดี ม.4/1   

30 23954 เด็กหญิงบุณยาพร        บุญเติม ม.4/1   

31 23970 นางสาวชนนิกานต์        เวชวิฐาน ม.4/1   

32 24487 นางสาวปพิชญา           กันธุไร ม.4/1   

33 24493 นางสาวประภาพรรณ    ตระกูลยี่โถ ม.4/1   

34 25391 นางสาวณัฐชา             ถุนพุฒดม ม.4/1   

35 25392 นางสาวพัทธิฏฐา          จันเฮ้า ม.4/1   

36 25393 นางสาวสุกัญญา           ปานมพฤกษ์ ม.4/1   

37 25394 นางสาวโสรญา             ตรีสูน ม.4/1   
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38 23618 นายเจษฎา             จันทรา ม.4/2   

39 23704 นายกฤษดา            อาจปาสา ม.4/2   

40 23711 นายชัยสิทธิ์            น้อยใจ ม.4/2   

41 23757 นายวชิรพัฒน ์         ขันยศ ม.4/2   

42 23851 นายภูธเนศ             เฮ้าปาน ม.4/2   

43 23879 นายศรราม             ห้างวงค์ ม.4/2   

44 23881 นายสราวุฒิ             คงหลี ม.4/2   

45 23891 นายวีรพงศ์             ภาษาดี ม.4/2   

46 25395 นายคมชาญ            พรมแสง ม.4/2   

47 25396 นายบุญยกร            เล่ียมทอง ม.4/2   

48 25397 นายอนุสรณ์            วงษ์ทองดี ม.4/2   

49 23586 นางสาววายุรินทร์      ค าหอมกุล ม.4/2   

50 23587 นางสาวบุษกร           บุญสุภา ม.4/2   

51 23595 นางสาวปริญญา        ตาปู่ ม.4/2   

52 23612 นางสาวปุริสา           ศรีลาวงค์ ม.4/2   

53 23613 นางสาวกิตติมา         ชมชิต ม.4/2   

54 23625 นางสาวกาญจนา       ลาภคุณ ม.4/2   

55 23629 นางสาวมันทนา        มั่นปาน ม.4/2   

56 23634 นางสาวชลฎา          ปาข้างฮุง ม.4/2   

57 23653 นางสาวจุฑารัตน์       ศรีส าเริง ม.4/2   

58 23713 นางสาวอุษา            แก้วมะณี ม.4/2   

59 23718 นางสาวสินีนาถ         ภูครองหิน ม.4/2   

60 23732 เด็กหญิงวิมลตรา       พวงวัน ม.4/2   
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61 23733 นางสาววิมลณัฐ          ค ามั่น ม.4/2   

62 23737 เด็กหญิงศศิกาญจน์      ส ามะลี ม.4/2   

63 23742 นางสาวชนันนัทธ ์       เสาโกมุท ม.4/2   

64 23745 นางสาวเข็มวิกา          อินทร์ไข ม.4/2   

65 23747 เด็กหญิงพรธิดา          สุทธิประภา ม.4/2   

66 23798 นางสาวกานต์รวี         สุท ามา ม.4/2   

67 23818 นางสาวอรญา            ช่ืนโพธิ์ใช้ ม.4/2   

68 23844 นางสาวศิริลักษณ์        พลดงนอก ม.4/2   

69 23862 นางสาวณฐพร            วงษ์ดี ม.4/2   

70 23897 นางสาวณิชารีย์           แก้วดอก ม.4/2   

71 23910 นางสาวณิชารีย์           ใจดี ม.4/2   

72 23922 นางสาวภณิดา            สมทรัพย์ ม.4/2   

73 23931 นางสาวณัฐธิดา           ดวงจ าปา ม.4/2   

74 23935 เด็กหญิงพิยดา            ค าเสน ม.4/2   

75 23973 นางสาวสุรัสสวดี          ชานาตา ม.4/2   

76 24494 นางสาววรรณวิสา        ลานสันทัด ม.4/2   

77 25398 นางสาวเกษกมล         บัวทุม ม.4/2   

78 25399 นางสาวพรพรรณ        นุชจันทร์ ม.4/2   

79 25400 เด็กหญิงพัชรินทร ์       เรียมดี ม.4/2   

80 25401 นางสาวสิรินยา           กุมภิล ม.4/2   
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81 23601 นายพัสกร               อังคสิงห์ ม.4/3   

82 23610 นายอิทธิวัฒน ์          ขวัญยืน ม.4/3   

83 23730 นายธวัช                  มีหล้า ม.4/3   

84 23758 เด็กชายธันวา            งามเหมาะ ม.4/3   

85 23826 นายอภิวัฒน ์            สมภาศรี ม.4/3   

86 23838 นายมงคล                หินสูงเนิน ม.4/3   

87 23839 นายปัณณธร            โสประดิษฐ ม.4/3   

88 23873 เด็กชายธนกร           เขียวไสว ม.4/3   

89 23938 นายนฤเทพ             อุ่นใจ ม.4/3   

90 24030 นายปกรณ์เกียรติ      ถนอมเวช ม.4/3   

91 25402 นายชุติเดช              ประเสริฐ ม.4/3   

92 25403 นายธนโชติ             ปาละชาติ ม.4/3   

93 25404 นายธนวัฒน ์           ศรีทอง ม.4/3   

94 25405 นายปกรณ์              บุรี ม.4/3   

95 25406 นายสิทธิชัย            แก้วดวงใน ม.4/3   

96 25407 นายอภิรักษ์            ใจแก้ว ม.4/3   

97 23637 นางสาวศิรินภา         มาแพ ม.4/3   

98 23641 นางสาวภัทรธิดา       ศรีอัชชา ม.4/3   

99 23643 นางสาวณัฏฐณิชา     จันทร์ค าเรือง ม.4/3   

100 23669 นางสาวน  าฟ้าวดี       คงดี ม.4/3   

101 23686 นางสาวดวงกมล       เอี่ยมจันทร์ ม.4/3   

102 23687 เด็กหญิงอรปรียา      จ าปาผม ม.4/3   

103 23715 นางสาวอรปรีดา       กองมล ม.4/3   
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104 23734 นางสาวปณิชชา       หนูสลุง ม.4/3   

105 23760 นางสาวชุติมา          ชินศรี ม.4/3   

106 23780 นางสาวกมลวรรณ     ขวัญยืน ม.4/3   

107 23782 นางสาวรุ่งนภา         พรมชัย ม.4/3   

108 23809 เด็กหญิงพรทรียา      ชัยจันทา ม.4/3   

109 23840 นางสาวณัฐณิชา        พรหมบุญ ม.4/3   

110 23929 นางสาวณัฐนิชา         รุ่งเรือง ม.4/3   

111 23949 นางสาวจุฑารัตน์        มาทอง ม.4/3   

112 23953 นางสาวกัลยาณี         ภูอาบทอง ม.4/3   

113 23964 นางสาวปภาสรณ์       แสนชัย ม.4/3   

114 23969 นางสาวญาดารัตน์      กันยาประสิทธิ์ ม.4/3   

115 24490 นางสาวสัณห์สิรี         ประนัดิโส ม.4/3   

116 24957 นางสาวศสิภา            ธูปทอง ม.4/3   

117 24964 นางสาวภานรินทร ์     ภูวิภาค ม.4/3   

118 25408 นางสาวณัฐนันท์        ตะกรุดเงิน ม.4/3   

119 25409 นางสาวณัฐริกา         มุกคสิงห์ ม.4/3   

120 25410 นางสาวดวงกมล        เบิกใจ ม.4/3   
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121 23621 นายพีรภัฒน ์        ถาวรพจน์ ม.4/4   

122 23624 นายปกรณ์           ดีจอม ม.4/4   

123 23666 เด็กชายพัชรพล     สุทธิประภา ม.4/4   

124 23707 นายถิรวัฒน ์        น้อยมงคล ม.4/4   

125 23774 นายณัฏฐกิตต์ิ       โฉมผา ม.4/4   

126 23810 นายณัฐวุฒิ          สาระแสน ม.4/4   

127 23833 นายกฤต             กุลชนะเพชร ม.4/4   

128 23837 เด็กชายวรธันย์     วงษ์โพธิ ์ ม.4/4   

129 23859 นายณัฐรพล         สีสวย ม.4/4   

130 23875 นายชัยพฤกษ์       แสนทองจี ม.4/4   

131 23892 นายอัครพนธ ์      จันศรี ม.4/4   

132 23895 นายกนกนาค       คนหลัก ม.4/4   

133 23942 นายปัญจพล        สุทธา ม.4/4   

134 24958 นายนพรัตน ์       ทองวัน ม.4/4   

135 25411 นายกฤษณ์         ปานพิมพ์ ม.4/4   

136 25413 นายพศิน            ท้าวเงิน ม.4/4   

137 23591 นางสาวกิตติยา     ชิณวงค์ ม.4/4   

138 23648 นางสาวสุจิตรา      เเสงจันทร์ ม.4/4   

139 23659 นางสาวปริญญา   วงษ์พิทักษ์ ม.4/4   

140 23677 นางสาวสุภิญญา   กล่ าโพธิ์ศรี ม.4/4   

141 23682 นางสาวพัชรี       หอมขจร ม.4/4   

142 23685 นางสาวสุนิสา      มีน้อย ม.4/4   

143 23689 นางสาวธณพร     วรสุนทร ม.4/4   
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144 23690 นางสาวญาณิดา       พิศวาท ม.4/4   

145 23717 นางสาวกมลชนก       จันทร์จิตร ม.4/4   

146 23762 นางสาวทรรศนีย์       เท่ียงเลา ม.4/4   

147 23765 เด็กหญิงสุนิสา          จันทร์อ่อน ม.4/4   

148 23784 นางสาวปาณิสรา        ทองนุ่ม ม.4/4   

149 23795 นางสาวศศิภา            กล่ินษร ม.4/4   

150 23864 นางสาวศศิกานต์        พิลาสี ม.4/4   

151 23894 นางสาวชนิกา           ขันทวิเศษ ม.4/4   

152 23907 นางสาวชาลิสา          อุตแก้ว ม.4/4   

153 23909 นางสาวเขมิกา          มูลบิดา ม.4/4   

154 23913 นางสาวนฤมล           แคล้วสูงเนิน ม.4/4   

155 24033 นางสาวณัฐณิชา         เนตรข า ม.4/4   

156 24963 เด็กหญิงกนกพร         กงทิพย์ ม.4/4   

157 24969 เด็กหญิงภัควลัญช์       มณีศรี ม.4/4   

158 25414 นางสาวกรรณิการ์       คามะนา ม.4/4   

159 25415 นางสาวจุฑามาศ         มงคลเสถียร ม.4/4   

160 25416 นางสาวพัชราพร         งานแข็ง ม.4/4   
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161 23594 นายศุภกร           พรมสาย ม.4/5   

162 23619 นายนิพนธ ์          เสนอใจ ม.4/5   

163 23623 นายกฤตชาติ        พวงสันเทียะ ม.4/5   

164 23627 นายกิตติพัฒน ์      ช่วยรักษา ม.4/5   

165 23706 นายกฤชเทพ        ศรีแสวง ม.4/5   

166 23720 นายสุธินันท์         พันทะสา ม.4/5   

167 23725 เด็กชายฐิราชัย      สิงห์วรรณ ม.4/5   

168 23866 นายทวีชัย           หงส์วิสุทธิ์ ม.4/5   

169 23878 นายกิตติเชษฐ์      เฮงประเสริฐ ม.4/5   

170 23912 นายอธิชาติ         บุญพรมมา ม.4/5   

171 23917 นายนนทกร         กอนนาค ม.4/5   

172 24498 นายเจษฏาวุฒิ      โทหอม ม.4/5   

173 25417 นายธราดล          พุมดวง ม.4/5   

174 25418 นายวุฒิปิยะศิร ิ    ปักโกทะสังข์ ม.4/5   

175 23588 เด็กหญิงสุพรรษา   หุ่นสุวรรณ์ ม.4/5   

176 23592 นางสาววิรัญชนา    วินทชัย ม.4/5   

177 23616 นางสาวรัตนนาถ    ลาวทอง ม.4/5   

178 23628 นางสาวกิตติมาพร   ช่วยรักษา ม.4/5   

179 23639 นางสาวคณิสร      ลุงซาน ม.4/5   

180 23645 นางสาวณัฐพร     รัตนวรรณ์ ม.4/5   

181 23652 นางสาวอธิติยา    สุขรี่ ม.4/5   

182 23658 นางสาวช่อทิพ    ทองเจริญ ม.4/5   

183 23676 นางสาวสุณิตา    กล่ าโพธิ์ศรี ม.4/5   
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184 23688 นางสาววราภรณ์      เจนวิถี ม.4/5   

185 23703 นางสาวณีรนุช         ชัชวาลย์ ม.4/5   

186 23708 นางสาววัลลภา         ริ วสมบัติ ม.4/5   

187 23714 นางสาวศิริวรรณ       ซื่อเขียว ม.4/5   

188 23721 นางสาวรสิกา           มั่นหมาย ม.4/5   

189 23744 นางสาวจิระวรรณ     นาคเงิน ม.4/5   

190 23781 นางสาวลักษณา       พาณิชวิริยาภรณ์ ม.4/5   

191 23820 นางสาวสุภาวิณี        ช านาญพล ม.4/5   

192 23835 นางสาวลลิตา          นาเมืองจันทร์ ม.4/5   

193 23930 นางสาวณัฐชา          ชัยนิตร์ ม.4/5   

194 23934 นางสาวจุฑารัตน์       ริตพล ม.4/5   

195 24489 นางสาวศศิวิมล         พลน้อย ม.4/5   

196 25420 นางสาวบงกชกร        โพชะโน ม.4/5   

197 25421 นางสาวปิยะธิดา        หาญลือชัย ม.4/5   

198 25422 นางสาวภัทรสุดา        รามพิชัย ม.4/5   
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199 23611 นายประวรรตน ์         ยิ มเกิด ม.4/6   

200 23622 นายปฏิพัทธิ์              หอกค า ม.4/6   

201 23672 นายปิยวัฒน ์             สุขเมือง ม.4/6   

202 23679 นายกุลชาติ               สุริยะ ม.4/6   

203 23693 นายสิริกร                 เทียมชัยภูมิ ม.4/6   

204 23698 เด็กชายภัทรพงศ์        นนทะสัน ม.4/6   

205 23729 นายชาญวุฒ ิ             สุขเกษม ม.4/6   

206 23739 นายมนัญชัย              สมสิ ว ม.4/6   

207 23749 นายจิติศักดิ์               นันทฤชัย ม.4/6   

208 23797 นายจีระพงษ ์             บัวพุธ ม.4/6   

209 23799 นายศักดา                  พุดมี ม.4/6   

210 23817 นายธีรภัทร                จันทร์ทอง ม.4/6   

211 23841 นายพรเทพ                มุกดา ม.4/6   

212 23849 นายสรศักดิ์                แหวนประดับ ม.4/6   

213 23870 นายณัฐพงศ์               ทัดทอง ม.4/6   

214 23872 นายวทัญญู                กันหา ม.4/6   

215 23887 นายภูริภัทร์               กรุณาก้อ ม.4/6   

216 23888 เด็กชายปิติชัยชาญ      ทองเมืองหลวง ม.4/6   

217 23903 นายทวีศักดิ์               โฉมสี ม.4/6   

218 23911 นายธาราพงศ์            สีอุดม ม.4/6   

219 23939 นายชยพล                รอดละมูล ม.4/6   

220 23950 นายณัฐพงศ์              สีสุข ม.4/6   

221 23960 นายภูผา                  พวกไทยสงค์ ม.4/6   
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222 24959 นายศิรเศรษฐ์             ลออเสถียรกุล ม.4/6   

223 24966 นายปวรพจน ์             ศรีเมืองซอง ม.4/6   

224 25423 นายรัฐภูมิ                  สุกคง ม.4/6   

225 25424 นายวัชระ                  นวลเพชร ม.4/6   

226 23633 นางสาวเบญจรัตน์        ผลาเลิศ ม.4/6   

227 23640 เด็กหญิงสุนิศร             ศิริโนนรัง ม.4/6   

228 23649 นางสาวอรทัย              สัจจสังข์ ม.4/6   

229 23694 นางสาวหนึ่งฤทัย          แก้วประสงค์ ม.4/6   

230 23752 นางสาวปณิตา             สิงห์ทะแสน ม.4/6   

231 23783 นางสาวปาริชาติ           กมลคร ม.4/6   

232 23786 นางสาวนิลอุบล            พ่วงมา ม.4/6   

233 23802 นางสาวนภาพร            รักษาชอบ ม.4/6   

234 23906 นางสาวณัฐธิฌาภรณ์      มนตรี ม.4/6   

235 23936 นางสาวช่อทิพย์            จ าปาค า ม.4/6   

236 23963 นางสาวณัชริตา             พรมถัน ม.4/6   
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237 23582 นายศุภกร            เมืองบัว ม.4/7   

238 23600 นายปฏิพล           สมากาล ม.4/7   

239 23651 นายวรายุทธ         อังคสิงห์ ม.4/7   

240 23667 นายธนกฤต          ชัยดี ม.4/7   

241 23731 นายสิรภพ           พ่อค้า ม.4/7   

242 23748 นายธีรเดช           จันทร์ทับหลวง ม.4/7   

243 23785 นายสิทธิโชค         เปลาเล ม.4/7   

244 23857 นายชัยวัฑฒ์         แก่นนาค า ม.4/7   

245 23898 นายนภดล           บุญช่วย ม.4/7   

246 23900 นายศรัญญา         จานหนองเป็ด ม.4/7   

247 23932 นายปิยะพัทธ์       กันยาวะดี ม.4/7   

248 23952 เด็กชายธนา         อายุยืน ม.4/7   

249 23968 นายกุลนที          โพธิ์หอม ม.4/7   

250 24500 นายชาคริน          ชูชาญ ม.4/7   

251 25425 นายธนรักษ ์         ปันนา ม.4/7   

252 23585 นางสาวอาร์มเม     จานเก่า ม.4/7   

253 23589 นางสาวอลีนา        สุธงษา ม.4/7   

254 23607 นางสาวอาภัสรา     พิมภา ม.4/7   

255 23608 นางสาวพันธกานต์   อินตา ม.4/7   

256 23614 นางสาวณัฐิยา        เทียมทอง ม.4/7   

257 23617 นางสาวเชิญจุติ       เทียมทอง ม.4/7   

258 23636 นางสาวปรัตน์ดา     สุวรรณชาติ ม.4/7   

259 23681 นางสาวบวรลักษณ์   โพธิ์ศรีทอง ม.4/7   
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260 23712 นางสาวเบญจมาภรณ์      บัวโฮม ม.4/7   

261 23751 นางสาวศิริประภา          ค าสิงห์ ม.4/7   

262 23753 นางสาวจิรัชญา             ควรขุนทด ม.4/7   

263 23768 นางสาวณิชาพัชร์           ค าเมือง ม.4/7   

264 23779 นางสาวกิ่งแก้ว              น้อยสาค า ม.4/7   

265 23788 นางสาวปลายฝน            แสนหล้า ม.4/7   

266 23791 นางสาวบุศรา               ดาบุตร ม.4/7   

267 23793 นางสาวสุมาลี               อาสารณะ ม.4/7   

268 23803 เด็กหญิงณิชาวีร์             เฉพาะธรรม ม.4/7   

269 23805 นางสาวชนาพร              ไวทา ม.4/7   

270 23806 นางสาวสุพิชฌา              เทืองน้อย ม.4/7   

271 23811 นางสาวประภาศิริ           ภานุทัศน์ ม.4/7   

272 23816 นางสาวกฤติยา               สิงหนารถ ม.4/7   

273 23830 นางสาวณัฐนิชา              ลงทอง ม.4/7   

274 23832 นางสาวณัชชา                ไตรพันธุ์ ม.4/7   

275 23901 เด็กหญิงณิชาภัทร           ปิ่นทอง ม.4/7   

276 23972 นางสาววีรวรรณ              ช้อยผาย ม.4/7   
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1 23106 นายพรรษกร           วงศ์อุปี ม.5/1   

2 23118 นายพรภวิษย ์         ชอบประดิถ ม.5/1   

3 23119 นายวรเชษฐ์           ภูเยี่ยมจิต ม.5/1   

4 23125 นายบูชพงษ์           ประดิษฐ ม.5/1   

5 23137 นายอนุชา              สังข์จีน ม.5/1   

6 23139 นายนนทวัฒน ์        พาค า ม.5/1   

7 23101 นางสาวธันยพร        นาคหรั่ง ม.5/1   

8 23102 นางสาวพัศญา         อ่อนต่าย ม.5/1   

9 23103 นางสาวพรรณทิวา    ห้อยดอกหอม ม.5/1   

10 23108 นางสาวพัชรี           ศิลาเลิศ ม.5/1   

11 23113 นางสาวธิดารัตน์      สกุลต้ัง ม.5/1   

12 23114 นางสาวจินตนาการ   เกษมวิลาศ ม.5/1   

13 23121 นางสาวพรสุดา        ไชยราษฎร์ ม.5/1   

14 23123 นางสาวรุ้งลัดดา       ศรีสว่าง ม.5/1   

15 23129 นางสาวอุไรพร         พลยุทธิ์ ม.5/1   

16 23131 นางสาวมาริษา         มูลสี ม.5/1   

17 23133 นางสาวสุวรรณา       อู่ประเสริฐ ม.5/1   

18 23134 นางสาวลลิตา          เพ็ชรจันทร์ ม.5/1   

19 23135 นางสาวธัญพิชชา      บุญปัน ม.5/1   

20 23140 นางสาวรสสุคนธ์       ปุ่นประโคน ม.5/1   

21 23141 นางสาวนิรชา          สมัครเขตรกิจ ม.5/1   

22 23142 นางสาวณัฐวดี         เรือนข า ม.5/1   

23 23166 นางสาวกันติชา       จ าศรี ม.5/1   
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24 23181 นางสาวยุวดี          วงศ์อาษา ม.5/1   

25 23187 นางสาวชนัญธิดา    จันทร์บ ารุง ม.5/1   

26 23214 นางสาวนฤมล        เค้าหาญ ม.5/1   

27 23215 นางสาววิรดา          ใจหยุด ม.5/1   

28 23218 นางสาววชิราภรณ์    ค าชวด ม.5/1   

29 23221 นางสาวทัศนาวลัย    ใจเขียว ม.5/1   

30 23225 นางสาวภัทรวดี        ศิริไพศาล ม.5/1   

31 23256 นางสาวปรียานุช      บุญลือ ม.5/1   

32 23301 นางสาวปนัดดา       ผุดผ่อง ม.5/1   

33 23346 นางสาวผามิตา       บริสุทธิ์ ม.5/1   

34 23438 นางสาวสุพิชญา      เพ็ชรอ่อน ม.5/1   

35 23439 นางสาวเชษฐ์ธิดา     นามวงษ ์ ม.5/1   

36 23479 นางสาวสุชานันท์     หาญละคร ม.5/1   

37 24013 นางสาวมณีรัตน์      บุญประกอบ ม.5/1   

38 24501 นางสาวไปรยา        พัสถาน ม.5/1   

39 24914 นางสาวอารียา        ค าเขียน ม.5/1   

40 24919 นางสาววรรณิดา      หรั่งเอม ม.5/1   
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

41 23109 นายพิษณุ                 น่าชม ม.5/2   

42 23145 นายกฤษณะ              บุญเรือง ม.5/2   

43 23153 นายธีรภัทร์                สีปลาด ม.5/2   

44 23154 นายอิทธิพัฒน ์            สวัสด์ินะที ม.5/2   

45 23155 นายเจษฎา                 บางสาลี ม.5/2   

46 23158 นายสุรศักดิ์                เบ้าเหมือน ม.5/2   

47 23159 นายอาทิตย์                ลาสร้อย ม.5/2   

48 23207 นายธนัถต์                  เจริญสุข ม.5/2   

49 23329 นายอนุเทพ                มาแพ ม.5/2   

50 24917 นายรังสรรค์               ภูแท่งเพชร ม.5/2   

51 23167 นางสาวสมฤดี             อินดีค า ม.5/2   

52 23173 นางสาวศิริญญาภรณ์    มีมุข ม.5/2   

53 23174 นางสาวพิมยาดา         วงค์ค าราช ม.5/2   

54 23176 นางสาวณัฐฌา           นามวงศ์ ม.5/2   

55 23182 นางสาวภคนันท์         ยอดขยัน ม.5/2   

56 23185 นางสาวพิมพ์ชนก        พันธ์พูล ม.5/2   

57 23211 นางสาวจิราภัทร         บัวทอง ม.5/2   

58 23233 นางสาวเบญจมาศ       เนตรข า ม.5/2   

59 23234 นางสาวนภสร           ขันทอง ม.5/2   

60 23258 นางสาวกัญดา           บุญศรี ม.5/2   

61 23262 นางสาวสุพิชญา         ค าบัวโคตร ม.5/2   

62 23348 นางสาวปองขวัญ       จันทร์แจ้ง ม.5/2   

63 23358 นางสาวพรชนัดดา     ยอดวงค์ ม.5/2   

64 23395 นางสาวปทิตตา    พลหาร ม.5/2   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

65 23433 นางสาวจันทิมา         ผลทิม ม.5/2   

66 23436 นางสาวสุดารัตน์        จรัสพันธ์ ม.5/2   

67 23437 นางสาวเขมิกา           สุกคง ม.5/2   

68 23440 นางสาวภัทรศรี          ธนะสินธุ ์ ม.5/2   

69 23488 นางสาวธนภรณ์         เช้ือนาค ม.5/2   

70 24020 นางสาวมณินทร         สฤษฎ์อังกูร ม.5/2   

71 24492 นางสาวพิยดา            เผือกผิว ม.5/2   

72 24913 นางสาวชมพูนุท         พึ่งตน ม.5/2   

73 24915 นางสาวนิรมล           กระดังงา ม.5/2   

74 24916 นางสาวจินดารัตน์      ไพเราะ ม.5/2   

75 24918 นางสาวฐิติพร           วงวิลาศ ม.5/2   

76 24920 นางสาวพัณณิตา        พุ่มล าเจียก ม.5/2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

77 23122 นายกฤตเมธ         ปรางจันทร์ ม.5/3   

78 23130 นายวรภพ           วงศ์พนากิจ ม.5/3   

79 23138 นายขวัญชัย         แก่นนาค า ม.5/3   

80 23143 นายปภินวิทย์      พิศเพ็ง ม.5/3   

81 23144 นายพันธกานต์     กันยาประสิทธิ์ ม.5/3   

82 23147 นายเกริกพันธ ์     มาทา ม.5/3   

83 23148 นายธนภัทร         กินูน ม.5/3   

84 23150 นายปฐวี             วงษ์ดี ม.5/3   

85 23151 นายเกียรติศักดิ์     แนวบุตร ม.5/3   

86 23160 นายภาคิน           กาสา ม.5/3   

87 23377 นายกิตติภพ         หาญยูรพงษ ์ ม.5/3   

88 23116 นางสาวปนัสยา     ศรีทรัพย์ ม.5/3   

89 23169 นางสาวศศิธร        รอดวิจิตร ม.5/3   

90 23171 นางสาวญาณิศา      พรังเดช ม.5/3   

91 23188 นางสาวพัชราภรณ์   สุทธสน ม.5/3   

92 23307 นางสาวนิภาพร       อารีชาติ ม.5/3   

93 23311 นางสาวมนัสนันท์    โพธิ์เจริญ ม.5/3   

94 23313 นางสาวรุ่งระว ี       จันทร์แจ่ม ม.5/3   

95 23317 นางสาวทัศวรรณ     ศรีสว่าง ม.5/3   

96 23352 นางสาวสุวิมล         มังกร ม.5/3   

97 23356 นางสาวชญาณี       งามดี ม.5/3   

98 23391 นางสาวอริสรา        อุดมทรัพย์ ม.5/3   

99 23399 นางสาวจันทรวิมล    จันทร์ข า ม.5/3   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

100 23401 นางสาวนฤมล          โวหาร ม.5/3   

101 23434 นางสาวเสาวลักษณ์    สันทวุฒิ ม.5/3   

102 23435 นางสาวเบญจมาศ     คุ้มภัย ม.5/3   

103 23442 นางสาววรรณนิสา     เรืองสมบัติ ม.5/3   

104 23447 นางสาวอภิญญา       ดีขุนทด ม.5/3   

105 23451 นางสาวสาธิตา         พูนแสนรักษ ์ ม.5/3   

106 23487 นางสาวชุตินันท์        พร้อมสุข ม.5/3   

107 23490 นางสาวศิริพร           อินประเสริฐ ม.5/3   

108 23576 นางสาวพิมพ์วิไล        ดีดศรี ม.5/3   

109 24921 นางสาวอนงค์กรณ์      น้อยจ านงค์ ม.5/3   

110 24922 นางสาวสุพรรณนิกา    คะเนนอก ม.5/3   

111 24923 นางสาวศิรินทิพย์        มีชัย ม.5/3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

112 23163 นายพิษณุ         ผ่ึงบางแก้ว ม.5/4   

113 23164 นายขจรเดช      จันทร์บุญมี ม.5/4   

114 23190 นายกรณิศ        จอมเพ็ง ม.5/4   

115 23193 นายพงศพัส      ต้นทอง ม.5/4   

116 23198 นายณัฐภูมิ        เดือนเพ็ง ม.5/4   

117 23199 นายปริชญ์         พุ่มทิม ม.5/4   

118 23206 นายบุญพิพัฒน ์   แสนพุทธ ม.5/4   

119 23236 นายวัชรากร       ชมภู ม.5/4   

120 23237 นายวัชระ          จีรพงษ์อุดม ม.5/4   

121 23240 นายวรากร         บุตรตะ ม.5/4   

122 23280 นายสมิทธ์          ขุนพิลึก ม.5/4   

123 23336 นายอภินันท์        อินธูป ม.5/4   

124 23415 นายธนพัฒน ์       ค าพิลัง ม.5/4   

125 23420 นายรพีวิทย ์        หาญชนะ ม.5/4   

126 24927 นายธีรนัย           วรรณชาติ ม.5/4   

127 24933 นายวีรภัทร          อาดภักดี ม.5/4   

128 23111 นางสาวศศิกานต์    มะการ ม.5/4   

129 23170 นางสาวรัชธิดา        สังข์ทอง ม.5/4   

130 23178 นางสาวเสาวลักษณ์   ภักดี ม.5/4   

131 23222 นางสาวนพวรรณ      เช้ือบุญมี ม.5/4   

132 23224 นางสาวชมพูนุช        เหลาอ่อน ม.5/4   

133 23228 นางสาวเบญญทิพย์     เหล่ือมใสย ม.5/4   

134 23303 นางสาวภัทรพร         คูณเมือง ม.5/4   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

135 23304 นางสาวธิดารัตน์    ก่อสัตย์ ม.5/4   

136 23305 นางสาวศิริพร       อ่อนศร ี ม.5/4   

137 23310 นางสาวทัศนาวดี    โสประดิษฐ ม.5/4   

138 23345 นางสาวสุพัฒตรา    จักร์ษา ม.5/4   

139 23350 นางสาววรรณวิสา    รักพันธ ์ ม.5/4   

140 23353 นางสาวภาวินี        ประเสริฐสิน ม.5/4   

141 23396 นางสาวธิดารัตน์      เพียสุริวงศ์ ม.5/4   

142 23443 นางสาวพิชชาภัทร์    คล้ายสุขพงษ์ ม.5/4   

143 24924 นางสาวปริศนา        ดวงจันแดง ม.5/4   

144 24925 นางสาวณัฐสุดา        เดชบุรัมย์ ม.5/4   

145 24926 นางสาวศศิประภา      สร้อยมี ม.5/4   

146 24928 นางสาวปิยะนันท์       พุฒแก้ว ม.5/4   

147 24931 นางสาวทิพวรรณ       ค าแอด ม.5/4   

148 24936 นางสาวปุณยวีร์         นนท์สิงห ์ ม.5/4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

149 23204 นายบูรพา              ช้างแก้ว ม.5/5   

150 23244 นายณกฤช              ศรีโคตร ม.5/5   

151 23245 นายภาคิน               รอดทิม ม.5/5   

152 23285 นายศุภสัณท์             มะนาวหวาน ม.5/5   

153 23325 นายเกริกฤทธิ์            กล้ากสิกิจ ม.5/5   

154 23344 นายปภินวิทย์            สุขสิน ม.5/5   

155 23369 นายมินทร์ธาดา         วงษ์ดี ม.5/5   

156 23378 นายธีรภัทร              สีทา ม.5/5   

157 23379 นายชินบัญชร           มณีโชติ ม.5/5   

158 23413 นายวรากร              ก้อนรัมย ์ ม.5/5   

159 23457 นายฐาปกรณ์           บุญมา ม.5/5   

160 23468 นายภานุภัทร์          วงษ์วัต ิ ม.5/5   

161 23473 นายอดิศักดิ์            พรหมมาศ ม.5/5   

162 24930 นายสิทธิพงษ์           คงสมรพ ม.5/5   

163 22746 นางสาววารุณี          สาระสุภาพ ม.5/5   

164 23226 นางสาวกนกวรรณ    ศรีจันทร์ ม.5/5   

165 23270 นางสาวพิยดา          วังคีรี ม.5/5   

166 23273 นางสาวเกตุวดี          เขียนแก้ว ม.5/5   

167 23276 นางสาวพัชราภรณ์     บุญนาค ม.5/5   

168 23279 นางสาวรุ่งอรุณ         สุดท านอง ม.5/5   

169 23312 นางสาวชาริณี          ลายน้ าเงิน ม.5/5   

170 23322 นางสาวพัชลดา         อินชุรันต์ ม.5/5   

171 23347 นางสาวพรรณลักษณ์   พุดสลัด ม.5/5   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
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ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

172 23357 นางสาวอรทัย      ไพเราะ ม.5/5   

173 23405 นางสาวกุลธิดา     ดีน้อย ม.5/5   

174 23406 นางสาวสุมิตรา      โพธิ์มิ ม.5/5   

175 23452 นางสาวกวินทรา    ขวากุพันธ ์ ม.5/5   

176 23484 นางสาววิลาสินีย์    สุขคงเจริญ ม.5/5   

177 23485 นางสาวรมณี         ม่วงสอน ม.5/5   

178 23496 นางสาวพรนภัส      ข าทรง ม.5/5   

179 23497 นางสาวสลิลทิพย์    พูลแสนรักษ์ ม.5/5   

180 24932 นางสาวภคพร         กาสา ม.5/5   

181 24938 นางสาวชิดชนก       ใจหนัก ม.5/5   

182 24939 นางสาวณัฐมล        ยศพรม ม.5/5   

183 24942 นางสาวสายฝน       จบภูเขียว ม.5/5   

184 24943 นางสาวพชรวิมล     เกิดมาน้อย ม.5/5   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๕ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข
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185 22812 นายมนตรี             ศรีจันทร์ ม.5/6   

186 23156 นายวรกันต์            แก่นไทย ม.5/6   

187 23205 นายเอกลักษณ์        บุญศิริ ม.5/6   

188 23209 นายศักรินทร์           ยอดค า ม.5/6   

189 23284 นายอนุพงษ ์           บัวแดง ม.5/6   

190 23291 นายภุชงค์               พรมทา ม.5/6   

191 23295 นายวราวุฒ ิ            ตะกรุดเท่ียง ม.5/6   

192 23376 นายชนะชัย              กองมา ม.5/6   

193 23381 นายเดชนรินทร์          นันทสูงเนิน ม.5/6   

194 23383 นายวายุภักษ์             โชติธนศักดา ม.5/6   

195 23416 นายเมธัส                  เมืองเกิด ม.5/6   

196 23425 นายวโรดม               กมศิลป์ ม.5/6   

197 23179 นางสาวศิริมุก           พรานระวงั ม.5/6   

198 23265 นางสาวศศินา           แสงวะนาค ม.5/6   

199 23267 นางสาวทรรศนีย์        มีแฟง ม.5/6   

200 23268 นางสาวแก้วตา          นาคง ม.5/6   

201 23269 นางสาวมณีรัตน์         คลังระหัด ม.5/6   

202 23274 นางสาวกมลลักษณ์      เสโพธิ์ ม.5/6   

203 23320 นางสาวภรณ์ทิพย์       ถนนน้อย ม.5/6   

204 23321 นางสาวสุพัตรา          แก้วค า ม.5/6   

205 23349 นางสาวทัศนา           สมบัตร ม.5/6   

206 23390 นางสาวชนิตรา          กองกุล ม.5/6   

207 23408 นางสาวธิดารัตน์        สุขสบาย ม.5/6   
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208 23409 นางสาวชลธิชา         กันนิล ม.5/6   

209 23441 นางสาวบวรลักษณ์    นิลรัตน ์ ม.5/6   

210 23450 นางสาวพัชราภรณ์     ถือนูศร ม.5/6   

211 23453 นางสาวเบญจรัตน์     สุทธิเมฆ ม.5/6   

212 23455 นางสาวนัฐธิดา         นวลนิล ม.5/6   

213 23498 นางสาวรุ่งนภา          แสงสามารถ ม.5/6   

214 24934 นางสาวลลิตา           ปานพิมพ ์ ม.5/6   

215 24937 นางสาวสุนิสา           ประภาตะนันท์ ม.5/6   

216 24940 นางสาวรัตติยา          โนนสังข์ ม.5/6   
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217 23117 นายณฐนนท               ภักด ี ม.5/7   

218 23126 นายเจนณรงค์             หมู่หมื่นศรี ม.5/7   

219 23200 นายจุลภัทร                ดวงศรี ม.5/7   

220 23326 นายสุรพัศ                  มณีวัฒนกุลผล ม.5/7   

221 24946 นายชัยวัฒน ์               เปาริก ม.5/7   

222 23100 นางสาวศุภธิดา            วงศ์ปัญญา ม.5/7   

223 23105 นางสาวเสาวลักษณ์       ขจีเจริญกุล ม.5/7   

224 23112 นางสาวทิฆัมพร           ทองไทย ม.5/7   

225 23172 นางสาวชาคริยา           ยอดดี ม.5/7   

226 23189 นางสาวปณิดา             ศรราช ม.5/7   

227 23216 นางสาวมนรดา            กาญจนรัชต์ ม.5/7   

228 23220 นางสาวณัฐณิชา          จ้อยทองมูล ม.5/7   

229 23230 นางสาวอรอุมา            ศรีบุรี ม.5/7   

230 23259 นางสาววิลัยพร           สวัสด์ินะที ม.5/7   

231 23263 นางสาวณัฐวิภา          ดิลกชาติ ม.5/7   

232 23271 นางสาววรวรรณ          สุริยะ ม.5/7   

233 23302 นางสาวสุภาพร            สุขประเสริฐ ม.5/7   

234 23309 นางสาวพรรรณฑิมาพร   สีเสือ ม.5/7   

235 23354 นางสาวสุธาทิพย์          กุลน้อย ม.5/7   

236 23362 นางสาวนิฐิพร             แดนแปว ม.5/7   

237 23398 นางสาวณิชาภัสสร       ดอนหม้อ ม.5/7   

238 23400 นางสาวฐิติชญา          แก้วงาม ม.5/7   

239 23412 นางสาวนวพร            ศรีวสุธนา ม.5/7   
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240 23482 นางสาวสุธิดา            ต๋ันตาถา ม.5/7   

241 23491 นางสาวจิตชญา          มงคล ม.5/7   

242 24014 นางสาวรัตติกาล         บุมี ม.5/7   

243 24944 นางสาวธนัชพร          แสงแก้ว ม.5/7   

244 24945 นางสาวสุรีรัตน์          แก้วดวงแสน ม.5/7   

245 24947 นางสาวสุภาพร          แสนค า ม.5/7   

246 24948 นางสาววราภรณ์        อ่อนเป่ ม.5/7   

247 24949 นางสาววิไลวรรณ        เต่าแก้ว ม.5/7   

248 24950 นางสาวพัชราภา         ชาวเรือหัก ม.5/7   

249 24951 นางสาวปาณิศา          คงเย็น ม.5/7   

250 24952 นางสาวจันทนิภา        แท่งทอง ม.5/7   

251 24953 นางสาวทิพรัตน์          จ าปาทอง ม.5/7   

252 24954 นางสาวสุพัตรา            จันทร์ทอง ม.5/7   
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1 22619 นายกิตติพล          พุฒระ ม.6/1   

2 22620 นายกิตติภพ          อินทร์สวาท ม.6/1   

3 22621 นายฐิติพงษ์           พันธ์มณี ม.6/1   

4 22622 นายณัฐวุฒิ            ทรายฮวด ม.6/1   

5 22623 นายตนุสรณ์           อินทรภู ่ ม.6/1   

6 22624 นายธันยธรณ์          มูลค าภา ม.6/1   

7 22626 นายนรภัทร            แจ่มจ ารูญ ม.6/1   

8 22627 นายนิตินัย              ค าภูษา ม.6/1   

9 22628 นายปกรณ์             ลอนลับ ม.6/1   

10 22629 นายปรเมษฐ์           จ้อยสุดใจ ม.6/1   

11 22630 นายปวเรศ              กินรีแซ ม.6/1   

12 22631 นายภัทรพล            กองมนต์ ม.6/1   

13 22634 เด็กชายศุภกาญจน์    ถนอมทรัพย์ ม.6/1   

14 22674 นายพณิชพล           กอบสินค้า ม.6/1   

15 22684 นายอภิชิต              กอนเกียน ม.6/1   

16 24442 นายพงศกร             สุภะผ่องศรี ม.6/1   

17 22639 นางสาวกาญจณี       สุทธิอ านวยกูล ม.6/1   

18 22640 นางสาวกิริญา          ศรราช ม.6/1   

19 22641 นางสาวขวัญฤดี       นันทะชัย ม.6/1   

20 22643 นางสาวชนิตรา        ไชยหงษ ์ ม.6/1   

21 22644 นางสาวชุตินันท์       อัครวณิชเลิศ ม.6/1   

22 22645 นางสาวธัญวรรณ      สุดทะสน ม.6/1   

23 22646 นางสาวนวภรณ์       ศรีโปฎก ม.6/1   
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24 22650 นางสาวภัคจิรา       โต๊ะยอเด ม.6/1   

25 22651 นางสาวภารินทร์     ดอนพิลา ม.6/1   

26 22655 นางสาววิลาสินี       ปริญญาศรีเศวต ม.6/1   

27 22657 นางสาวสุธิมา         วงค์สวาสด์ิ ม.6/1   

28 22661 นางสาวอาทิตยา     ศรีสวัสด์ิ ม.6/1   

29 22663 นางสาวอินทิรา       ค าพันธ์ ม.6/1   

30 22685 นางสาวกวินธิดา      โพธิ์เต้ีย ม.6/1   

31 22689 นางสาวชุตินันท์       แซ่จันทร์ ม.6/1   

32 22694 นางสาวบุสิตา         สรรคพงษ์ ม.6/1   

33 22706 นางสาวสิริภัทร        เกิดผล ม.6/1   

34 22743 นางสาวรัตน์สุคนธ์    เลิศสระน้อย ม.6/1   

35 22752 นางสาวสุภาวิณี        กินูน ม.6/1   

36 22829 นางสาวธัญชนก        สายบุญยง ม.6/1   

37 22835 นางสาวพิมพ์ลภัส      ไผจิตร ม.6/1   

38 22871 นางสาวทิพรัตน์        บุญครอง ม.6/1   

39 22955 นางสาวเกศมณี        ปวุฒิพันธุ ์ ม.6/1   

40 22962 นางสาวธนพร          หอมรื่น ม.6/1   

41 23013 นางสาววริศรา          ภาษาดี ม.6/1   

42 23019 นางสาวอารียา          สารมะโน ม.6/1   

43 24438 นางสาวบุญญาภา      ภู่ประเสริฐ ม.6/1   

44 24457 นางสาวสุภัสสรา       จันทร์ด า ม.6/1   

45 24473 นางสาวรตนพร         บุญเติม ม.6/1   
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๖ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

46 22638 นายอมรเทพ         วงศาโรจน ์ ม.6/2   

47 22678 นายภูวนาถ           สท้านวัตร ม.6/2   

48 22680 นายวีรวัฒน ์          หว้าค า ม.6/2   

49 22711 นายจักรพันธ ์        ปิ่นประดับ ม.6/2   

50 22862 นายอภิสิทธิ์           นวลชม ม.6/2   

51 24443 นายธนบดี             เอกจ านงค์ ม.6/2   

52 24450 นายชัยวัฒน ์          จูเท่ียง ม.6/2   

53 24453 นายอนวรรษ          ช่างท าร่อง ม.6/2   

54 24454 นายภูมิภัทร           สีพรมมา ม.6/2   

55 24484 นายฤทธิชัย            กมล ม.6/2   

56 22652 นางสาววรัญญา       ประทุมมินทร์ ม.6/2   

57 22659 นางสาวเสาวลักษณ์   ชาดี ม.6/2   

58 22687 นางสาวศิริพร          ปัญจะแก้ว ม.6/2   

59 22688 นางสาวชฎาทอง      แท่นทอง ม.6/2   

60 22690 นางสาวฐานิดา        พันอะ ม.6/2   

61 22700 นางสาววนันศญา     พลหาร ม.6/2   

62 22701 นางสาววนาร ี        นิลสนธิ ม.6/2   

63 22702 นางสาววรัญญา       โสมา ม.6/2   

64 22705 นางสาวสายป่าน      แดงทองดี ม.6/2   

65 22708 นางสาวสุภัชชา       แสงสุข ม.6/2   

66 22730 นางสาวกนกวรรณ    สิงคะ ม.6/2   

67 22739 นางสาวพัชรินทร์     เมธีรัตนาวณิชย์ ม.6/2   

68 22745 นางสาวรุจิภาส       เรืองทรัพย ์ ม.6/2   
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69 22778 นางสาวชนิดา         กล่ าสกุล ม.6/2   

70 22797 นางสาวเอื้อมพร      วันเส่ียน ม.6/2   

71 22876 นางสาวนิธินันท์       จันนิติ ม.6/2   

72 22878 นางสาวประภัสสร    ดอยลอม ม.6/2   

73 22883 นางสาวพัชรินทร์      ตระกูลแก้ว ม.6/2   

74 22884 นางสาววรรณพร      จันทร์เงิน ม.6/2   

75 22885 นางสาวสุมินตรา      นิลาวรรณ์ ม.6/2   

76 22918 นางสาวภัทราวดี      โลทิม ม.6/2   

77 22928 นางสาวกัญญพัชร    แพงดาน ม.6/2   

78 22952 นางสาวกรพินธุ ์      ดวงสุนทร ม.6/2   

79 23010 นางสาวภัทรดา       สอนเวช ม.6/2   

80 24435 นางสาวกมลชนก     เบิกใจ ม.6/2   

81 24436 นางสาวผกาพร       ป้อมเพชร ม.6/2   

82 24455 นางสาวชลธิชา        ชาวเรือหัก ม.6/2   

83 24458 นางสาวณิศวรา        ป้านทอง ม.6/2   

84 24464 นางสาวอารยา         ขุนภักนา ม.6/2   

85 24465 นางสาวณัฐธิดา        พรมเวียง ม.6/2   

86 24468 นางสาวมะลิวัลย์      กรทอง ม.6/2   

87 24474 นางสาววิภา           โลหะเวช ม.6/2   

88 24479 นางสาวหทัยรัตน์     ใจหนัก ม.6/2   

89 24955 นางสาวบัณฑิตา      ฮะวงัจู ม.6/2   
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90 22636 นายสุรพศ             แก้วพระ ม.6/3   

91 22677 นายพันระว ี          พันธานนท์ ม.6/3   

92 22681 นายสรัล               ตรีศูนย์ ม.6/3   

93 22894 นายณัฐพล            ภิยโญยิ่ง ม.6/3   

94 24439 นายศุภกฤต           สีตัง ม.6/3   

95 24445 นายคมชาญ           ขันค า ม.6/3   

96 24485 นายฤทธิเดช           กมล ม.6/3   

97 24508 นายธนภัทร            เกิดปั้น ม.6/3   

98 22649 นางสาวพรวิสาข์       ชาวไทย ม.6/3   

99 22653 นางสาววันวิสา         อินโน ม.6/3   

100 22658 นางสาวสุพรรษา       ริ้วสมบัติ ม.6/3   

101 22691 นางสาวณิชาภัทร      ศรีหาบุตร ม.6/3   

102 22692 นางสาวธนะภรณ์      โสมา ม.6/3   

103 22734 นางสาวชนัญธิดา      บุญเลิศ ม.6/3   

104 22742 นางสาวภัทรวดี        บัวเทศ ม.6/3   

105 22747 นางสาวศศิธร          เหล่าอัน ม.6/3   

106 22749 นางสาวสิริณณา       พรหมมินทร์ ม.6/3   

107 22751 นางสาวสุภัทรา        ฐานสีมี ม.6/3   

108 22774 นางสาวกนกวรรณ    ขวัญยืน ม.6/3   

109 22779 นางสาวชุตินันท์       แสงเทพ ม.6/3   

110 22785 นางสาวพิมพ์นิภา     จิตรอ่อนน้อม ม.6/3   

111 22788 นางสาวมยุริญ         จุยประโคน ม.6/3   

112 22796 นางสาวอารีญา        คุ้มเปรม ม.6/3   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๖ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

113 22798 นางสาวไอรดา       ไตรรัตน ์ ม.6/3   

114 22823 นางสาวชลลดา      เป่ียมรอด ม.6/3   

115 22828 นางสาวธนพร        กองค า ม.6/3   

116 22831 นางสาวนัฐฌา        ท าสมใจ ม.6/3   

117 22834 นางสาวพิชญา       วังคีรี ม.6/3   

118 22874 นางสาวธัญวรัตน ์   บุตรทอง ม.6/3   

119 22879 นางสาวประวีณา     โตไกรลักษณ์ ม.6/3   

120 22917 นางสาวพิยดา         ขันทวิเศษ ม.6/3   

121 22923 นางสาวลภัสรดา      บุญประดิษฐ์ ม.6/3   

122 22958 นางสาวจุไรรักษ ์      ตันทอง ม.6/3   

123 22959 นางสาวฐิติรัตน์        เกษตรเอี่ยม ม.6/3   

124 23005 นางสาวปนัดดา        ชาญเขตการ ม.6/3   

125 23009 นางสาวพัฒนน์ร ี      ชนสูงเนิน ม.6/3   

126 24462 เด็กหญิงอารญา        สุทวี ม.6/3   

127 24471 นางสาวเพ็ญศิริ        บุญพ่วง ม.6/3   

128 24480 นางสาวจุฑามาศ      จอดนอก ม.6/3   

129 24481 นางสาวคัทรินธร      พงษ์พิบูลย์ ม.6/3   

130 24960 นางสาวน้ าหนึ่ง       นิลอ าพร ม.6/3   

131 25428 นางสาวศศิธร         ฐิติวัสส์นิพัทธ์ ม.6/3   
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132 22632 นายยศพล             เสียงเพราะ ม.6/4   

133 22635 นายสรวิชญ์            ปิ่นนาง ม.6/4   

134 22665 นายกฤษณะ           ชาญบ้านห้วย ม.6/4   

135 22666 นายจิรวัฒน ์          เอี่ยมม่วง ม.6/4   

136 22725 นายวัชรากร           สุภาคาร ม.6/4   

137 22762 นายพงศ์กานต์         แป้นส าโรง ม.6/4   

138 22771 นายอนันต์ยศ          มูลค า ม.6/4   

139 22815 นายสุวิทย์              โคตรหานาม ม.6/4   

140 22846 นายชมะนันท์          โสดา ม.6/4   

141 22853 นายพิชิต               หอมดี ม.6/4   

142 22892 นายชาญณรงค์        ค าหอมกุล ม.6/4   

143 22946 นายพีรวัส              ศรีสุพรรณ ม.6/4   

144 22987 นายภาณุวัฒน์         ครอบบัวบาน ม.6/4   

145 22656 นางสาวสิทธิ์ฐารัตน์   ไพเราะ ม.6/4   

146 22686 นางสาวขวัญกัลยา    เดชวงค์ ม.6/4   

147 22693 นางสาวนุจรี           คุ้มตีทอง ม.6/4   

148 22707 นางสาวสุพรรนิภา    กอนโตน ม.6/4   

149 22748 นางสาวสารินี          ดีล้วน ม.6/4   

150 22753 นางสาวอรัญญา       บุญใหญ่ ม.6/4   

151 22820 นางสาวจุฑารัตน์      สงทิม ม.6/4   

152 22836 นางสาวมัทนพร       ติยะวงศ์ ม.6/4   

153 22840 นางสาวสิตานัน       ทุมขันธ์ ม.6/4   

154 22842 นางสาวสุพรรณณี    ประสิทธิกร ม.6/4   
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155 22913 นางสาวฐิติพร         โพธิ์ทอง ม.6/4   

156 22916 นางสาวนัชธิดา       นวลนิล ม.6/4   

157 22921 นางสาวรักษิตา       ด้นประดิษฐ ม.6/4   

158 22957 นางสาวจตุพร         ศิริโนนรงั ม.6/4   

159 22966 นางสาวปวิดา          นาสิงห์คาร ม.6/4   

160 22967 นางสาวภัทราภรณ์    จันทร์อุต ม.6/4   

161 22970 นางสาวรัชนี            คุณแก้วอ้อม ม.6/4   

162 22972 นางสาวศิริกานต์       กิ่งกาง ม.6/4   

163 22974 นางสาวศิริกมล        นาคแผ่น ม.6/4   

164 23018 นางสาวอารีญา        ยางอ่อน ม.6/4   

165 24017 นางสาวปทุมพร        อ่อนวัน ม.6/4   

166 24475 นางสาวนันทิชา        ใครบุตร ม.6/4   
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167 22728 นายอภินันท์       แสงหาญ ม.6/5   

168 22768 นายสุทธิพงษ์      พรมเดช ม.6/5   

169 22802 นายธิวานนท์       แซ่โค้ว ม.6/5   

170 22804 นายธีรภัทร         ธรรมพระเวช ม.6/5   

171 22849 นายณภัทร          ศรีสุพรรณ ม.6/5   

172 22896 นายทศพร          หาพล้อย ม.6/5   

173 22901 นายภพพิสิษฐ์      ศรีบุรินทร์ ม.6/5   

174 22944 นายปราบดา        จินดารัตน์ ม.6/5   

175 22951 นายอริย              สีดาจันทร์ ม.6/5   

176 22979 นายณัฐพงษ์         เมืองจันทร ์ ม.6/5   

177 22993 นายเหมวัต           มั่นคง ม.6/5   

178 24463 นายอานันท์          จันตระกูล ม.6/5   

179 22733 นางสาวจุฑารัตน์    สิงหารักษ์ ม.6/5   

180 22735 นางสาวณิชาพัฒน์   พับขุนทด ม.6/5   

181 22780 นางสาวณฐพร       คมแก้ว ม.6/5   

182 22782 นางสาวนภาวัลย์    จันทะเดช ม.6/5   

183 22789 เด็กหญิงศรัณย่า     นวลน้อม ม.6/5   

184 22822 นางสาวชมัยพร      เมืองจันทร ์ ม.6/5   

185 22832 นางสาวนันทิน ี      พันธ์ปุย ม.6/5   

186 22873 นางสาวธัญลักษณ์   กองมนต์ ม.6/5   

187 22887 นางสาวอริสา        บุตรวงค์ ม.6/5   

188 22909 นางสาวเฉลิมขวัญ   นวลนิล ม.6/5   

189 22914 นางสาวณัฐริกา      โมธรรม ม.6/5   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๖ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

190 22919 นางสาวมนทิราลัย    แพงศร ี ม.6/5   

191 22925 นางสาวสุภาวดี        ปรีกมล ม.6/5   

192 22954 นางสาวกุลนิดา        ท่ังใบ ม.6/5   

193 22960 นางสาวณัฐกรานต์    ชาติสุวรรณ์ ม.6/5   

194 23014 นางสาววาริศา         วันดี ม.6/5   

195 24019 เด็กหญิงจันทร์จิรา    ทองขาว ม.6/5   

196 24446 นางสาวภัศสร          ชมช่ืน ม.6/5   

197 24448 นางสาวสุนิษา         นิยม ม.6/5   

198 24478 นางสาวสายใจ         เวชพันธ์ ม.6/5   
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199 22714 นายฐานัชฌ์          พรังเดช ม.6/6   

200 22723 นายบูรพา            สุกอ่อน ม.6/6   

201 22857 นายรัตนพล           ใจภูมิ ม.6/6   

202 22893 นายฐานทัพ           แสนส าราญ ม.6/6   

203 22938 นายณรงค์             พุ่มพวง ม.6/6   

204 22942 นายนนทวัฒน ์        แก้วกัน ม.6/6   

205 22945 นายปัณณธร          สุขสบาย ม.6/6   

206 22978 นายกิตตินันท์         ทองอ่อน ม.6/6   

207 24434 นายเจษฎาพร         อินทโชติ ม.6/6   

208 24460 นายสิริโชค             เหง้าสารี ม.6/6   

209 24486 นายปวริศร์             อาบสุวรรณ์ ม.6/6   

210 22781 นางสาวณัฐภัทร       อุ่นส าราญ ม.6/6   

211 22783 นางสาวบุญยรัตน ์    บุญค า ม.6/6   

212 22792 นางสาวสุภาพร        กล่ินทอง ม.6/6   

213 22795 นางสาวอังคณา        สงครามศรี ม.6/6   

214 22826 นางสาวณัฐนรี          มหาจันทร์ ม.6/6   

215 22830 นางสาวธัญญารัตน ์   คุณแก้วอ้อม ม.6/6   

216 22865 นางสาวชลธิชา         สร้อยสาย ม.6/6   

217 22866 นางสาวชุติกาญจน์    เบ้าสาลี ม.6/6   

218 22936 นางสาวกาญจนา       บัวช่อง ม.6/6   

219 22956 นางสาวศิริพร           ฮาดแมน ม.6/6   

220 22965 นางสาวปนัดดา         พรมเวียง ม.6/6   

221 22975 นางสาวสุภลักษณ์      สร้อยกุดเรือ ม.6/6   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

หน่วยเลือกตั้งที ่๖ สถานที่ ห้องประชมุพราวภัสสร ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๓๐ น. 
ล ำดับ

ท่ี 
เลข

ประจ ำตัว 
ชื่อ – นำมสกุล ชั้น ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

222 22998 นางสาวกัญญารัตน ์   พาขึ้นพร้อม ม.6/6   

223 23001 นางสาวฐิติญา          ปองแก้ว ม.6/6   

224 23004 นางสาวนิโลบล         เมืองใจ ม.6/6   

225 23007 นางสาวปะติพร        โตไพบูลย์ ม.6/6   

226 23011 นางสาวภัทราภรณ์    หงษ์เงิน ม.6/6   

227 24470 นางสาวภาสินี          วิบูลอรรถ ม.6/6   

228 24476 นางสาวนวพร           ล่ าข้อ ม.6/6   

229 24477 นางสาวพุทธรักษา     สุดท านอง ม.6/6   
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230 22710 นายจักรพงศ์        คุ้มเวช ม.6/7   

231 22715 นายณัฐชานนท์     พันจันดี ม.6/7   

232 22719 นายธรรมรงณ์      สุขสวย ม.6/7   

233 22720 นายนฤดล           ไชยคิรินทร ์ ม.6/7   

234 22726 นายวุฒิพงษ ์        เพชรสุก ม.6/7   

235 22772 นายอภิสิทธิ์          วังคีรี ม.6/7   

236 22847 นายชินวัตร           ฉุยฉาย ม.6/7   

237 22863 นายอิทธิพล          กันตรง ม.6/7   

238 22940 นายทรงพล          สุขส าราญ ม.6/7   

239 22941 นายนธ ี              ศรีสุวรรณ ม.6/7   

240 22983 นายนนทกร          ฉุนฤทธ์ ม.6/7   

241 22991 นายวิสิทธิ์            โคตรหานาม ม.6/7   

242 23096 นายชาญวิทย์        ฉัตรไชยสิทธิกูล ม.6/7   

243 24449 นายณัฐพงศ์          พุดสีทอง ม.6/7   

244 24452 นายนุกูล              แซ่เล้า ม.6/7   

245 24456 นายศรัญ              ทะวาภพ ม.6/7   

246 24467 นายวิโรจน ์            พิมเกษ ม.6/7   

247 24973 นายธราดล            สมพงษ์ ม.6/7   

248 22388 นางสาวจันทร์ธิดา    อนุภาพไตรภพ ม.6/7   

249 22695 นางสาวปาณิชตา    ละม้าย ม.6/7   

250 22736 นางสาวศิริภัทร       พิมาน ม.6/7   

251 22741 นางสาวภัทรภรณ์    ทวีสุข ม.6/7   

252 22776 นางสาวกัญญารัตน ์  กุ้ยเอี้ยะ ม.6/7   
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253 22793 นางสาวอรพรรณ    สุขโชติ ม.6/7   

254 22821 นางสาวพิทธนันท์    สิทธิสินธุ์ ม.6/7   

255 22924 นางสาวศศิธร         มณีศรี ม.6/7   

256 22930 นางสาวอมรวดี       เทศสวัสด์ิ ม.6/7   

257 24018 นางสาวณัฐณิชา      ขุนทิพย์ ม.6/7   

258 24447 นางสาวเมษา          น้อยทอง ม.6/7   

259 24451 นางสาวดวงฤดี        ประเสริฐไทย ม.6/7   

260 24459 นางสาวน้ าเพชร       สาลีสิงห์ ม.6/7   

261 24466 นางสาวสโรชา         รัตนแสง ม.6/7   

262 24469 นางสาวเพ็ญนภา      กรทอง ม.6/7   

263 24472 นางสาวกนกวรรณ    เหมวิหก ม.6/7   

264 24482 นางสาวกุลนัฐ         สุวรรณศิริ ม.6/7   

265 24483 นางสาวธนิดา         สุโทสา ม.6/7   
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ชื่อ – นามสกุล กลุ่มสาระฯ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพัชริน            ภู่ชัย -   

2 นางสาวอารีรัตน์    ชูรวง -   

3 นายสมปอง ตาลเพชร ภาษาไทย   
4 นางปรารถนา แจ่มอ่วม ภาษาไทย   

5 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร ภาษาไทย   

6 นางอรสา เสาโกมุท ภาษาไทย   

7 นางสายรุ้ง นิลมูล ภาษาไทย   

8 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ภาษาไทย   

9 นายไพรัช ปัดชาเขียว ภาษาไทย   

10 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ภาษาไทย   

11 นายแดนชัย สิงห์สนิท ภาษาไทย   

12 นางสาวเจริญ ผลฉัตร ภาษาไทย   

13 นางสาวภาวิไล ไชยโย ภาษาไทย   
14 นางเริงฤดี         โสภาไชย ภาษาไทย   
15 นางสุมิตตา         ชนะพันธ ์ คณิตศาสตร์   

16 นางสาวชลลดา     จันทะอักษร คณิตศาสตร์   

17 นายนิมิตร          ตันติวโรดม คณิตศาสตร์   

18 นางสาววิยดา         ขุนพรหม คณิตศาสตร์   

19 นายอนุรักษ์           เพชรไทย คณิตศาสตร์   

20 นายสุรัตน์ชัย          พรมเท้า คณิตศาสตร์   

21 นายเฉลิมชัย          พันแนบ คณิตศาสตร์   

22 นางสาวพรรณพร     วงษ์แหวน คณิตศาสตร์   

23 นางอนญัญา          จันทรัตน์ คณิตศาสตร์   

24 นางน้ าอ้อย           คุณดี คณิตศาสตร์   

25 นายบัณฑิต         พวงดอกไม ้ คณิตศาสตร์   
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26 นางศศิธร            ช่างสุวรรณ คณิตศาสตร์   

27 นายจตุรงค์         ว่องไวพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ฯ   

28 นางโรจณา            มาคาน วิทยาศาสตร์ฯ   

29 นางสาวมัลลิกา     ม่วงเล็ก วิทยาศาสตร์ฯ   

30 นางเพ็ญประภา      นาราศรี วิทยาศาสตร์ฯ   

31 นางอรวรรณ         อานพรหม วิทยาศาสตร์ฯ   

32 นางสาวออมทิพย์    ภัสรางกูร วิทยาศาสตร์ฯ   

33 นางสาวจิตรวดี       ภักดีสาร วิทยาศาสตร์ฯ   

34 นางวีรนุช             ทองน้อย วิทยาศาสตร์ฯ   

35 นางสาวศุภรา          จันทสิงห์ วิทยาศาสตร์ฯ   

36 นางดวงจันทร์        สิงห์โสภา วิทยาศาสตร์ฯ   

37 นางสาวศิริประภา     ชูเชิด วิทยาศาสตร์ฯ   

38 นายนะรงค์         ทองน้อย วิทยาศาสตร์ฯ   

39 นางสกุลยา          พรมเท้า วิทยาศาสตร์ฯ   

40 นางสายชล         พลสีดา วิทยาศาสตร์ฯ   

41 นางกรทิพย์         มาอยู่วัง วิทยาศาสตร์ฯ   

42 นางสาวรุ่งทิวา     รุ่งโรจน ์ วิทยาศาสตร์ฯ   

43 นายนิกร         หล้าน้อย วิทยาศาสตร์ฯ   

44 นางทาริกา       วงศ์แก้ว วิทยาศาสตร์ฯ   

45 นายสาธาร        รวบรัด วิทยาศาสตร์ฯ   

46 นายสรสิช        ขันตรีมิตร วิทยาศาสตร์ฯ   

47 น.ส.สุภาภรณ์      กรณ์แก้ว วิทยาศาสตร์ฯ   

48 นายชนินทร์         วงศ์แก้ว วิทยาศาสตร์ฯ   

49 นางสาววลัยพร    นาคธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ฯ   
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50 นายราชัย          แก้วยศ วิทยาศาสตร์ฯ   

51 นางกรรณิกา     เหลืองชัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ฯ   

52 นายชัยชนะ         ทองมา วิทยาศาสตร์ฯ   

53 นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ วิทยาศาสตร์ฯ   

54 นางปรารถนา        บุญนาค สังคมศึกษาฯ   

55 นางกรรณิการ์        หัสนัย สังคมศึกษาฯ   

56 นางดาวรุ่ง            พรหมอินทร ์ สังคมศึกษาฯ   

57 นายศุภชัย            อานพรหม สังคมศึกษาฯ   

58 นางพวงรัตน์          จิตอารี สังคมศึกษาฯ   

59 นางวนิดา              สารสิทธิ์ สังคมศึกษาฯ   

60 นายนิรุตต์              มูลสี สังคมศึกษาฯ   

61 นางมณี                 ด้วงนิล สังคมศึกษาฯ   

62 นางญาตา              ศรีโคตร สังคมศึกษาฯ   

63 นายณรงค์ชัย           สีสุข สังคมศึกษาฯ   

64 นายรชฏ                แก้วเกิด สังคมศึกษาฯ   

65 นายภัทรพล            พิมพา สังคมศึกษาฯ   

66 นางกัญญา              หมื่นชนะ สังคมศึกษาฯ   

67 นายสมนึก              บุญนาค สุขศึกษาฯ   

68 นายทรงศักดิ์           ศรีภักด ี สุขศึกษาฯ   

69 นางพัชรินทร์         จันทพยัคฆ์ สุขศึกษาฯ   

70 นายสุวรรณ         กันแพงศร ี สุขศึกษาฯ   

71 นายทวีศักดิ์       มีประจ า สุขศึกษาฯ   

72 นายณัฏฐนันท์      ทาชาติ สุขศึกษาฯ   

73 นายพรศักดิ์            ศรีพุ่ม ศิลปะ   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ครูและบุคลลากรทางการศึกษา 
หน่วยเลือกต้ังที่ 7 สถานที่ ห้องประชมุไผ่รุ่งโรจน์ เวลา 07.00-08.30 น. 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล กลุ่มสาระฯ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

74 นางกุมารี         ทับทิมหล้า ศิลปะ   

75 นายชินกร        โสมภา ศิลปะ   

76 นายพีรศิษย์      สิงห์โสภา ศิลปะ   

77 นายธีระวฒัน์     พันธุ์แสง ศิลปะ   

78 นายมานะ        บุญเกิด ศิลปะ   

79 นางสาวพรทิพย์    ด้วงธ ิ การงานอาชีพ   

80 นางจันทร์ประภา    ทองริ้ว การงานอาชีพ   

81 นางสุกัญญา      ตันติวโรดม การงานอาชีพ   

82 นายยุทธนา       นาอุดม การงานอาชีพ   

83 นางสาวรินญภัช     มิไพทูล การงานอาชีพ   

84 นายณัฐวุฒิ        ชัยนอก การงานอาชีพ   

85 นายพโยธร         ผลพูน การงานอาชีพ   

86 นางกนกกาญจน์    การะเกษ การงานอาชีพ   

87 นางสาวใจแก้ว    อ้อชัยภูม ิ การงานอาชีพ   

88 นายจิรายุส        เลิศบุรีทวีทรัพย์ การงานอาชีพ   

89 นางสาววิรัตน์     ค าเขียน ภาษาต่างประเทศ   

90 นางรัชนีกร        ตาลเพชร ภาษาต่างประเทศ   

91 นางสาวชาริณา     ศรีเหรา ภาษาต่างประเทศ   

92 นางสาวบัวเรียน     ฤทธิ์กล้า ภาษาต่างประเทศ   

93 นางเพลินทิพย์      โล่ห์สุวรรณ ภาษาต่างประเทศ   

94 นางสาวปวีณา      มลทาทิพย์ ภาษาต่างประเทศ   

95 นางสาวจีรนันท์     แก่นเสา ภาษาต่างประเทศ   

96 นายชวุฒิ             มากมิ่ง ภาษาต่างประเทศ   

97 นางอรธีรา           บุญช่วย ภาษาต่างประเทศ   



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ครูและบุคลลากรทางการศึกษา 
หน่วยเลือกต้ังที่ 7 สถานที่ ห้องประชมุไผ่รุ่งโรจน์ เวลา 07.00-08.30 น. 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล กลุ่มสาระฯ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

98 นายวัชรวิชญ์        ด้วงทา ภาษาต่างประเทศ   

99 นางสาววริศรา     ช านาญพันธ ์ ภาษาต่างประเทศ   

100 นางสาวจุฑามาศ    อ่อนตา ภาษาต่างประเทศ   

101 นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ ภาษาต่างประเทศ   

102 นางสาวนุชนาฏ    พันแนบ ภาษาต่างประเทศ   

103 นางสาวดวงกมล   ธูปหอม ภาษาต่างประเทศ   

104 นางสมพิษ        สุทธะ -   

105 นายกิตติชัย       ทองมา -   

106 นางสาวจุฑามาศ   ยิ้มยินดี -   

107 นางสาวนารารัตน์    ทองยอด -   

108 นายสุวรรณ     ชายา -   

109 นายพชร        ษรจันทร์ -   

110 นายพงษ์ศักดิ์   ศรีวิชัย -   

111 นายวิฑูร         กลับนุ่ม -   

112 นางก าไร         มีชัย -   

113 นายสุทัศน์        มีสุข -   

114 นางสาวคนิตถา    สิทธิเสือ -   

115 นายสายัญ        พิลึก -   

116 นางสมบัติ        ค าพินิจ -   

117 น.ส.สุพัตรา       พรมวัน -   

118 นายสรศักดิ์      ศรีเมือง -   

119 นายเอกพิรุณ     คุ้มดี -   
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ครูและบุคลลากรทางการศึกษา 
หน่วยเลือกต้ังที่ 7 สถานที่ ห้องประชมุไผ่รุ่งโรจน์ เวลา 07.00-08.30 น. 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล กลุ่มสาระฯ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

120 นายณัฐพงษ์  พวงสันเทียะ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

121 นายวีชัย   ศรีชัยโย นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

122 นางสาวศศิธร  สุนทรรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

123 นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

124 นางสาวศลิษา  ภักด ี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

125 นายรัฐพงษ ์  มูลทาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

126 นางสาวศิริพร  สารมะโน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

127 นางสาวธนาภา  บุญพึ่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

128 นางสาวเข็มอักษร วังคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

129 นายณัฐวุฒิ  ภูป้อง นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   

 




