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pre00231 12345@Nidtep นางจอมขวญั มันหาทา้ว โรงเรยีนบา้นนาหลวง(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์387)7)เเพร่
pre00232 12345@Nidtep นางสาวนรกีานต์ ค าปาเเฝง โรงเรยีนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎรบ์ ารุง)เเพร่
kbi01060 12345@Nidtep นางสาวนัชรี หมดุหมัด กศน.อ าเภอเมอืงกระบี่ กระบี่
kbi01061 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ทองมณี กศน.อ าเภอเหนอืคลอง กระบี่
kbi01062 12345@Nidtep นางสาวยาวยีะห์ วอซา การศกึษาเอกชน กระบี่
kbi01063 12345@Nidtep นางสาวปารศิา มสุกิรักษ์ โรงเรยีนคลองพน กระบี่
kbi01064 12345@Nidtep นางสาวเมวดี มสีขุ โรงเรยีนบา้นหว้ยสาร สพป.
kbi01065 12345@Nidtep นางทัศนยี์ ธรรมทักษ์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01066 12345@Nidtep นางปิยะมาศ ผกาวรรณ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01067 12345@Nidtep นางพรทพิย์ คงมาก โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01068 12345@Nidtep นางวาสนา หนูมาก โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01069 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ เพ็งจันทร์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01070 12345@Nidtep นางสาวรมติา จลุนันโท โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01071 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา รักราวี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01072 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย รักนุย้ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01073 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา สวุรรณมณี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01074 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ ภารนิทร์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ กระบี่
kbi01075 12345@Nidtep นางภัททยิา สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนเขาดนิประชานุกลู กระบี่
kbi01076 12345@Nidtep นางสาวสริพิร ทองค า โรงเรยีนคราษฎรรั์งสรรค์ กระบี่
kbi01077 12345@Nidtep นางสาวเนตรนภา เมธัสรัตสกลุ โรงเรยีนคลองทอ่มมติรภาพที1่60 กระบี่
kbi01078 12345@Nidtep นางสาวพรวรนิทร์ ชดชอ้ย โรงเรยีนคลองทอ่มราษฎรรั์งสรรค์ กระบี่
kbi01079 12345@Nidtep นางสาวภัทรานษิฐ์ สคุนธกนษิฐ โรงเรยีนคลองทอ่มราษฎรรั์งสรรค์ กระบี่
kbi01080 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิอรุณวรรณป้ันทอง โรงเรยีนคลองทอ่มราษฏรรั์งสรรค์ กระบี่
kbi01081 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ด าสงค์ โรงเรยีนคลองพน กระบี่
kbi01082 12345@Nidtep นางสาวซลัซาบลี มะหล า โรงเรยีนคเูวตพทิยพัฒน์ กระบี่
kbi01083 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา รักการ โรงเรยีนชมุชนวดัหาดถ่ัว กระบี่
kbi01084 12345@Nidtep นางสาวกนกพรรณ ไกรจรัส โรงเรยีนทุง่ตน้ปีก กระบี่
kbi01085 12345@Nidtep นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด โรงเรยีนทุง่ตน้ปีก กระบี่
kbi01086 12345@Nidtep นางสาวอามรีา หมิ๊เตะ๊ โรงเรยีนทุง่ตน้ปีก กระบี่
kbi01087 12345@Nidtep นางสาวอษุณีย์ ทองดว้ง โรงเรยีนทุง่ตน้ปีก กระบี่
kbi01088 12345@Nidtep นางสาวปิยะมาศ ขนุน่าน โรงเรยีนทุง่พะยอม กระบี่
kbi01089 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา โสดา โรงเรยีนนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01090 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร กจิชู โรงเรยีนบา้นเกาะไทร กระบี่
kbi01091 12345@Nidtep นางสาวเบ็ญจวรรณ สมเศรษฐ์ โรงเรยีนบา้นเกาะไทร กระบี่
kbi01092 12345@Nidtep นายวรีะเดช ยงประเดมิ โรงเรยีนบา้นเกาะไทร กระบี่
kbi01093 12345@Nidtep นางสาวนุตยา ศรทัียแกว้ โรงเรยีนบา้นเกาะไทรล าทับ กระบี่
kbi01094 12345@Nidtep นางสาวกาญจนก์นัยา ชจู า โรงเรยีนบา้นเขาคราม(ศรจัีนทรอ์ทุศิ) กระบี่
kbi01095 12345@Nidtep นายศภุกฤต นบนอบ โรงเรยีนบา้นเขาคราม(ศรจัีนทรอ์ทุศิ) กระบี่
kbi01096 12345@Nidtep นางสาวณัฐวภิา ชมุเปีย โรงเรยีนบา้นเขาตัง้ กระบี่
kbi01097 12345@Nidtep นางสาวนสิรา บารักษ์ โรงเรยีนบา้นเขาตัง้ กระบี่
kbi01098 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ตกจนีตอ้ง โรงเรยีนบา้นเขาตัง้ กระบี่
kbi01099 12345@Nidtep นางสารนีา นวิาสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นเขาเทยีมป่า กระบี่
kbi01100 12345@Nidtep นายอมัรนิทร์ มะหมนี โรงเรยีนบา้นเขาเทยีมป่า กระบี่
kbi01101 12345@Nidtep นายชนะชยั สวุรรณชล โรงเรยีนบา้นเขาฝาก กระบี่
kbi01102 12345@Nidtep นายภเูบศวร์ อนรรฆธนะกลุ โรงเรยีนบา้นเขาฝาก กระบี่
kbi01103 12345@Nidtep นางสาวจติตา สสัดี โรงเรยีนบา้นคลองเขมา้ กระบี่
kbi01104 12345@Nidtep นางสาวพัชรี สาระวารี โรงเรยีนบา้นคลองเขมา้ กระบี่
kbi01105 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ปลอดจง โรงเรยีนบา้นคลองโตนด กระบี่
kbi01106 12345@Nidtep นางสาววไิลพร ฤทธเิดช โรงเรยีนบา้นคลองโตนด กระบี่
kbi01107 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ละมนุ โรงเรยีนบา้นคลองโตนด กระบี่
kbi01108 12345@Nidtep นางสาวอารยีา สริพัินธพ์งศ์ โรงเรยีนบา้นคลองโตนด กระบี่
kbi01109 12345@Nidtep นายภานุมาศ หมาดเสม็ โรงเรยีนบา้นคลองโตนด กระบี่
kbi01110 12345@Nidtep นางสาวภณดิา เกลาเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นคลองทรายประชาอทุศิ กระบี่
kbi01111 12345@Nidtep นางสาววภิา สทิธเิวช โรงเรยีนบา้นคลองทอ่มเหนอื กระบี่
kbi01112 12345@Nidtep นางสาวซามรูา หมาดบากา โรงเรยีนบา้นคลองแรด กระบี่
kbi01113 12345@Nidtep นางสาววนัทวิา แซซ่ี่ โรงเรยีนบา้นคลองแรด กระบี่
kbi01114 12345@Nidtep นางสาวสโรชา หาญชนะ โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ กระบี่
kbi01115 12345@Nidtep นางสาวสายฝน ยานพะโยม โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ กระบี่
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kbi01116 12345@Nidtep นางสาวโสลกัษณ์ พัฒนโก โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ กระบี่
kbi01117 12345@Nidtep นายจรีาวฒุ กก๊ใหญ่ โรงเรยีนบา้นควนมว่ง กระบี่
kbi01118 12345@Nidtep นางสาวอาฉะ ลกูเจะ โรงเรยีนบา้นโคกยงู กระบี่
kbi01119 12345@Nidtep นางสาวชนติา ผวิดี โรงเรยีนบา้นเจ๊ะหลี กระบี่
kbi01120 12345@Nidtep นางสาวสนุี แกสมาน โรงเรยีนบา้นเจ๊ะหลี กระบี่
kbi01121 12345@Nidtep นางสาวเกศยา ชยูก โรงเรยีนบา้นชอ่งไมด้ า กระบี่
kbi01122 12345@Nidtep นางสาวรัชดาวรรณ รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นดนิแดงนอ้ย กระบี่
kbi01123 12345@Nidtep นางสาววลยัรัตน์ จรูญเรอืง โรงเรยีนบา้นดนิแดงนอ้ย กระบี่
kbi01124 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา มานะกลา้ โรงเรยีนบา้นตงิไหร กระบี่
kbi01125 12345@Nidtep นางสาวนภิา รักคลา้ย โรงเรยีนบา้นถ ้าโกบ กระบี่
kbi01126 12345@Nidtep นางนัฐสทิธิ์ นายาว โรงเรยีนบา้นถ ้าเสอื กระบี่
kbi01127 12345@Nidtep นางสาวกติศริิ บญุชว่ยรอด โรงเรยีนบา้นทา่นุ่น กระบี่
kbi01128 12345@Nidtep นางสาวทัสตนีี มะดเิยา๊ะ โรงเรยีนบา้นทา่นุ่น กระบี่
kbi01129 12345@Nidtep นางสาวดารุณี ปานออ่น โรงเรยีนบา้นทา่ประดู่ กระบี่
kbi01130 12345@Nidtep นางสาววพิารัตน์ เย็นท่ัว โรงเรยีนบา้นทา่ประดู่ กระบี่
kbi01131 12345@Nidtep นางสาวสกลุญา เขยีวสด โรงเรยีนบา้นทา่ประดู่ กระบี่
kbi01132 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แสงเกตุ โรงเรยีนบา้นทุง่เสม็ด กระบี่
kbi01133 12345@Nidtep นางพริุฬหล์กัษณ์ เพชรเกือ้ โรงเรยีนบา้นนานอก กระบี่
kbi01134 12345@Nidtep นายพฤทธ์ ฉายบณัฑติ โรงเรยีนบา้นนาปง กระบี่
kbi01135 12345@Nidtep นายฮมั ออีาซา โรงเรยีนบา้นนาวง กระบี่
kbi01136 12345@Nidtep นางสาวนูรอสัมี สาและ โรงเรยีนบา้นบอ่มะมว่ง กระบี่
kbi01137 12345@Nidtep นางสาวอรษา ชาตรวีงศ์ โรงเรยีนบา้นบากนั กระบี่
kbi01138 12345@Nidtep นายสรศกัดิ์ ศริสิขุววิฒัน์ โรงเรยีนบา้นบางคราม กระบี่
kbi01139 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ สามแกว้ โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ กระบี่
kbi01140 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ แสนส าราญ โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ กระบี่
kbi01141 12345@Nidtep นางสาวราบลีา อาแว โรงเรยีนบา้นบางหอย กระบี่
kbi01142 12345@Nidtep นายแสงสรุยี์ ไชยชว่ย โรงเรยีนบา้นพระแอะ กระบี่
kbi01143 12345@Nidtep นางกญัญาภัสร์ แหละกมุ โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01144 12345@Nidtep นางสาวกตกิา ชกูะหลี โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01145 12345@Nidtep นางสาวยพุาวรรณ วสิาละ โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01146 12345@Nidtep นางสาวอรจริา บวัคง โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01147 12345@Nidtep นางสาวอามเีนาะ กแูม โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01148 12345@Nidtep นายธนสรรค์ เวชสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นร่าปู กระบี่
kbi01149 12345@Nidtep นางยพุา มขุครีี โรงเรยีนบา้นร่าหมาด กระบี่
kbi01150 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ชงิแกว้ โรงเรยีนบา้นไร่พัฒนา กระบี่
kbi01151 12345@Nidtep นางสาวจติถาวรรณ แกว้กระจา่ง โรงเรยีนบา้นล าทับ กระบี่
kbi01152 12345@Nidtep นางคอดจีะห์ หะยสีะมะแอ โรงเรยีนบา้นลกิี กระบี่
kbi01153 12345@Nidtep นางสาวจรยิาวดี ใจหา้ว โรงเรยีนบา้นโละใหญ่ กระบี่
kbi01154 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ตาวนั โรงเรยีนบา้นโละใหญ่ กระบี่
kbi01155 12345@Nidtep นางสพุรรษา แข็งแรง โรงเรยีนบา้นโละใหญ่ กระบี่
kbi01156 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิวรรณ นวลสมศรี โรงเรยีนบา้นเสม็ดจวน กระบี่
kbi01157 12345@Nidtep นางสาวอนัตรา บญุประกอบ โรงเรยีนบา้นหนองหลมุพอ กระบี่
kbi01158 12345@Nidtep นางสาวอาดาวยีะ๊ อาด า โรงเรยีนบา้นหนองหลมุพอ กระบี่
kbi01159 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ หนูรุน่ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าแกว้ กระบี่
kbi01160 12345@Nidtep นายสพุจน์ พันธพ์ชื โรงเรยีนบา้นหว้ยสาร กระบี่
kbi01161 12345@Nidtep นางสาวนารญีา เจ๊ะแอ โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด กระบี่
kbi01162 12345@Nidtep นางสาววฤณดา นุน้จันทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด กระบี่
kbi01163 12345@Nidtep นางสาวชตุมิณฑน์ วชัรวารี โรงเรยีนบา้นหนิเพงิ กระบี่
kbi01164 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา เสง้โสด โรงเรยีนบา้นหนิเพงิสาขาพรุใหญ่ กระบี่
kbi01165 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ เพชรลกู โรงเรยีนบา้นเหนอื กระบี่
kbi01166 12345@Nidtep นางสาวพรระวี หลกับตุร โรงเรยีนบา้นเหนอื กระบี่
kbi01167 12345@Nidtep นางสกุญัญา มณเฑยีร โรงเรยีนบา้นไหนหนัง กระบี่
kbi01168 12345@Nidtep นายอดลุยสทิธิ บตุรเด็น โรงเรยีนบา้นไหนหนัง กระบี่
kbi01169 12345@Nidtep นางสาวฮาซานะฮ์ ลายดลุย์ โรงเรยีนบา้นอา่วนาง กระบี่
kbi01170 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา วสิาละ โรงเรยีนพัฒนศาสนว์ทิยาคลองยาง กระบี่
kbi01171 12345@Nidtep นางสาววนดิา หนกหลงั โรงเรยีนเมอืงกระบี่ กระบี่
kbi01172 12345@Nidtep นางจนิดา พึง่หลา้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
kbi01173 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา เอีย่มบตุร โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
kbi01174 12345@Nidtep นายวริะ พนูปาน โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
kbi01175 12345@Nidtep นายอดลุนันท์ จิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
kbi01176 12345@Nidtep นางสาวสดุธดิา เพ็งผอม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๑ กระบี่
kbi01177 12345@Nidtep นายจรัิฏฐ์ ชมุดี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๑ กระบี่
kbi01178 12345@Nidtep นายสรุยิศ เหมอืงจา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 กระบี่



kbi01179 12345@Nidtep นายวชัรพล ทองใหม่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 กระบี่ กระบี่
kbi01180 12345@Nidtep นางสภุาพร พันธค์ง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จ.กระบีก่ระบี่
kbi01181 12345@Nidtep นางรัตนา แซล่ิม่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01182 12345@Nidtep นางสาวเครอืวลั แสงวงษ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01183 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ ศรสีโุพธิ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01184 12345@Nidtep นางสาวฝาตหี๊ะ หลงัเกต โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01185 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ พรหมวเิศษ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01186 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา สวุรรณชาติ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01187 12345@Nidtep นายกรฑีา บางเจรญิสขุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01188 12345@Nidtep นายอนิทรวตั สวุรรณเพชร โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01189 12345@Nidtep นางธนัชชา อน้ชู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01190 12345@Nidtep นางสาวกรองกาญจน์ แกว้เชดิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01191 12345@Nidtep นางสาวธนพร อทุาโย โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01192 12345@Nidtep นางสาวภัสราวรรณ ขวญัเมอืง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01193 12345@Nidtep นางสาวรวนิทว์ฒัน์ ลอืยศ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01194 12345@Nidtep นางสาวสชุติา ปานทุม่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01195 12345@Nidtep นางสาวอ าภา รัตเนตร โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01196 12345@Nidtep นายปกรณ์เกยีรติ อน้ชู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01197 12345@Nidtep นายวริพันธ์ เผา่กณั โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01198 12345@Nidtep นายศภุสทิธิ์ คงปาน โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01199 12345@Nidtep นายเอกปฐพี รัตนบรุี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01200 12345@Nidtep นางสาวศตพร แซล่ิม่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01201 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา จันทรแ์กว้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห1์ กระบี่
kbi01202 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา เกีย่วพันธ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห1์ กระบี่
kbi01203 12345@Nidtep นางสกุณัธา เรอืงด า โรงเรยีนราชประชานุเคราะห1์ กระบี่
kbi01204 12345@Nidtep นางสาวฟารนีา หมาดทิง้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7 จ.กระบี่ กระบี่
kbi01205 12345@Nidtep นางสาวชฎาภร บวัทองบญุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห๓์๗จ.กระบีก่ระบี่
kbi01206 12345@Nidtep นางสาวศศนิภิา แซล่ิม่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01207 12345@Nidtep นางสาวสภัุสรา สวุรรณคช โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01208 12345@Nidtep นายรณชยั จนิระการ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7 จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01209 12345@Nidtep นางวภิารัตน์ แกว้ประดษิฐ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห๓์๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01210 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤดี สบืกระพันธ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห๓์๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01211 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา ทองเสน โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01212 12345@Nidtep นางสาวพศิมัย พรรมดาศยั โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01213 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ จสุงูเนนิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์7จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01214 12345@Nidtep นายธรีพล แกว้ประดษิฐ์ โรงเรยีนราชประนุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01215 12345@Nidtep นางสาวมันทนา พนหมรักษา โรงเรยีนวดั กระบี่
kbi01216 12345@Nidtep นางสาวเดยีนา ยโูซะ โรงเรยีนวดัเกาะลนัตา กระบี่
kbi01217 12345@Nidtep นางโสรดา โรมา โรงเรยีนวดัพรุเตยีว กระบี่
kbi01218 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา หยังกลุ โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ กระบี่
kbi01219 12345@Nidtep นางสาวซตีปีาตเีมา๊ะ สายนุย้ โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ กระบี่
kbi01220 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา แกว้ประกอบ โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ กระบี่
kbi01221 12345@Nidtep นางสาวสเุมษา สงิหช์ู โรงเรยีนวดัภมูบิรรพต กระบี่
kbi01222 12345@Nidtep นางสนุารี มะฮามัด โรงเรยีนหนองทะเลวทิยา กระบี่
kbi01223 12345@Nidtep นางสาวพรรณราย จันทราชา โรงเรยีนอนุบาลกระบี่ กระบี่
kbi01224 12345@Nidtep นางรัษฎา จันทรศาล โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่
kbi01225 12345@Nidtep นางร าพงึ ขนุจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่
kbi01226 12345@Nidtep นางสาวชวศิา ซือ่ตรง โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่
kbi01227 12345@Nidtep นางสาวภารดี ยงคห์นู โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่
kbi01228 12345@Nidtep นางสาวมณฑาทพิย์ สตุตะระ โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่
kbi01229 12345@Nidtep นางสาวฟามซีา มะเซ็ง โรงเรยีนอรัรอยยานพทิยานุสรณ์ กระบี่
kbi01230 12345@Nidtep นางพาณี บตุรเด็น โรงเรยีนอทุยานศกึษากระบี่ กระบี่
kbi01231 12345@Nidtep นางสาวรุชดา ผันแปร โรงเรยีนอทุยานศกึษากระบี่ กระบี่
kbi01232 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ โบบทอง โรงเรยีนอทุยานศกึษากระบี่ กระบี่
kbi01233 12345@Nidtep นายศรายทุธ พงคท์องเมอืง โรงเหนอืคลองประชาบ ารุง กระบี่
kbi01234 12345@Nidtep นายเจษฎา ครีรัีกษ์ วทิยาลยัการอาชพีคลองทอ่ม กระบี่
kbi01235 12345@Nidtep นายอภเิดช ยาชะรัด วทิยาลยัการอาชพีคลองทอ่ม กระบี่
kbi01236 12345@Nidtep นายสมพร พณิสวุรรณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบี่ กระบี่
kbi01237 12345@Nidtep นางสาวสไูฮยา ปิยา วทิยาลยัสารพัดชา่งกระบี่ กระบี่
kbi01238 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ คลา้ยกลิน่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบีก่ระบี่
kbi01239 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา ทองสาย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบี่กระบี่
kbi01240 12345@Nidtep นางสาวเยาวลกัษณ์ ครีเีดช ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบี่กระบี่
kbi01241 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรรั์ตน์ ลอยใหม่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบี่กระบี่



kbi01242 12345@Nidtep นางสาวสริกิร ไชยศริิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบี่กระบี่
kbi01243 12345@Nidtep นายชนะพัฒน์ ค าแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักระบี่กระบี่
kbi01244 12345@Nidtep นางโสมผกา ออีาซา โรงเรยีนบา้นควนตอ่ กระบี่่

kbi01245 12345@Nidtep นางสาวกญัจนพร ใสแสง โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่ กระบี่
kbi01246 12345@Nidtep นายวรีพจน์ บญุคง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กระบี่
kbi01247 12345@Nidtep นางพรทพิย์ มลวิลัย์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์37จังหวดักระบี่กระบี่
bkk00590 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ เทอดไทย MUT กรุงเทพ
bkk00591 12345@Nidtep นางสาวอสิรยี์ ตัง้ตริวฒัน์ โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ
bkk00592 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา ไชยสมร โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเบญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00593 12345@Nidtep นางสาวพมิพฤดา บญุพทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นหนองบอน(นัยนานนทอ์นุสรณ์)กรุงเทพ
bkk00594 12345@Nidtep นางสรืรัิตน์ ตนันารัตน์ โรงเรยีนเบญจมนิทร์ กรุงเทพ
bkk00595 12345@Nidtep นายปิยะพงษ์ ถอืค า โรงเรยีนปทมุคงคา กรุงเทพ
bkk00596 12345@Nidtep นางธนดิา ลิม้สวุรรณ โรงเรยีนปัญญาวรคณุ กรุงเทพ
bkk00597 12345@Nidtep นางสาวณัฐรนิทร์ เพง่ผล โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00598 12345@Nidtep นางสาวนรสิตา โถชยัค า โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00599 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน โพธิใ์หญ่ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00600 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ชุม่ชืน่ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00601 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ เพ็ชรทอง โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00602 12345@Nidtep นางสาววรรณฉัตร วฒุเิอก โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00603 12345@Nidtep นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00604 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ทัศเทยีม โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพ
bkk00605 12345@Nidtep นางสาววชริดา ปานแมน้ โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00606 12345@Nidtep นางสาวมารณีีย์ ซีเ่ลีย่ง โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัยกระจา่งสงิหเสนยี์กรุงเทพ
bkk00607 12345@Nidtep นางสาวกติตญิา มาแดง โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00608 12345@Nidtep นางสาวปรยีาพร รักธรรม โรงเรยีนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม กรุงเทพ
bkk00609 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ เพิม่เพยีร โรงเรยีนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม กรุงเทพ
bkk00610 12345@Nidtep นางสาวบงกช พทัิกษ์ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์ กรุงเทพ
bkk00611 12345@Nidtep นางสาวกนกพรรณ อน้เพ็ง โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า กรุงเทพ
bkk00612 12345@Nidtep นางสาวรจนา รัตนพทัิกษ์ โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า กรุงเทพ
bkk00613 12345@Nidtep นางสาวปัทมาพร ใจนันตา โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั กรุงเทพ
bkk00614 12345@Nidtep นางสาวฐติาพร สราค า โรงเรยีนวดับวรนเิวศ กรุงเทพ
bkk00615 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา กาติ๊บ โรงเรยีนวดัมว่ง กรุงเทพ
bkk00616 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ มณีสขุ โรงเรยีนวดัอนิทาราม กรุงเทพ
bkk00617 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา ลายสนทิเสรกีลุ โรงเรยีนศรพีฤฒา กรุงเทพ
bkk00618 12345@Nidtep นางสาวสกลุทพิย์ สายสดุ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00619 12345@Nidtep นางพชิฎาณัฏฐ์ มหาชยั โรงเรยีนสารวทิยา กรุงเทพ
bkk00620 12345@Nidtep นายคณนิ ประสพสมบตัิ โรงเรยีนสริรัิตนาธร กรุงเทพ
bkk00621 12345@Nidtep นางสาวนธิศิา อ าพันธ์ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00622 12345@Nidtep นางสาวอไุรพรรณ จันสดีา วดัโสมนัส กรุงเทพ
bkk00623 12345@Nidtep นางสาวพมิณภัทร์ บณุยโพธวิฒัน์ วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอกกรุงเทพ
bkk00624 12345@Nidtep นายธนาพร อนิวงค์ วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอกกรุงเทพ
bkk00625 12345@Nidtep นายอนพัช สวุรรณมณี วทิยาลยัพณชิยการธนบรุี กรุงเทพ
bkk00626 12345@Nidtep นางสาวอฉัจมิา จติตะกาญจน์ วทิยาลยัศลิปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพ
bkk00627 12345@Nidtep นางสาวประทปี แกไทยสงค์ วทิยาลยัสารพัดชา่งสีพ่ระยา กรุงเทพ
bkk00628 12345@Nidtep นายพฤฒชวชัร ตลบัทอง กระทรวงศกึษาธกิาร กรุงเทพ
bkk00629 12345@Nidtep นางสาวกรรณภัค ยวุรรณบรูณ์ รรบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี)๔ กรุงเทพ
bkk00630 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ กรุะกนก โรงเเรยีนวดับ าเพ็ญเหนอื กรุงเทพ
bkk00631 12345@Nidtep นางสาวพัชรดิา ทวิกลาง โรงเรยีน กรุงเทพ
bkk00632 12345@Nidtep นายพงษ์สริิ บญุชืน่ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์ กรุงเทพ
bkk00633 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ รัตนนรชยั โรงเรยีนขมุทางตลิง่ชนั กรุงเทพ
bkk00634 12345@Nidtep นางสาววราลี โพยนอก โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพ
bkk00635 12345@Nidtep นางณาฏณัฏชา ชว่ยมาก โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพ
bkk00636 12345@Nidtep นางพมิพร์ฎา แสนค า โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพ
bkk00637 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ เชือ้กลูชาติ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพ
bkk00638 12345@Nidtep นางสาวหทัย หงสต์รกิาล โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา กรุงเทพ
bkk00639 12345@Nidtep นางพจนารถ มเีครอื โรงเรยีนทวธีาภเิศก กรุงเทพ
bkk00640 12345@Nidtep นายพชิญตุม์ มเีครอื โรงเรยีนทวธีาภเิศก กรุงเทพ
bkk00641 12345@Nidtep นางสาวจารุนาถ ศรใีจ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดันอ้ยใน)ในพระราชปูถัมภฯ์กรุงเทพ
bkk00642 12345@Nidtep นางสาวถริดา ใจบญุ โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ
bkk00643 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา เตะ๊ดอเลาะ โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ
bkk00644 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าฎ รัตนา โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ
bkk00645 12345@Nidtep นายวรพล ลมิปิยศวฒัน์ โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ
bkk00646 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ ดษิเจรญิ โรงเรยีนเทพลลีา กรุงเทพ



bkk00647 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ ทววีฒัน์ โรงเรยีนธรรมภรัิกษ์ กรุงเทพ
bkk00648 12345@Nidtep นางสาววภิาดา แซล่ี้ โรงเรยีนนนทรวีทิยา กรุงเทพ
bkk00649 12345@Nidtep นายปัญญาวฒัน์ ไพรกลุ โรงเรยีนนนทรวีทิยา กรุงเทพ
bkk00650 12345@Nidtep นายสรุชยั จังธนสมบตัิ โรงเรยีนนนทรวีทิยา กรุงเทพ
bkk00651 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี บญุทรัพย์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเบญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00652 12345@Nidtep นางสาวเนตรทราย เทยีมสมัฤทธิ์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเบญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00653 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ดบัทกุข์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเบญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00654 12345@Nidtep นายนภสนิธุ์ ภัครัตน์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเบญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00655 12345@Nidtep นางสาวพกิลุ เสนทรนารถ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเยญจมราชาลยักรุงเทพ
bkk00656 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐพิร ค าปลา โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิกรุงเทพมหานครกรุงเทพ
bkk00657 12345@Nidtep นางสาวพัชระ ชาตรัิงสรรค์ โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิกรุงเทพมหานครกรุงเทพ
bkk00658 12345@Nidtep นายสพัุฒน์ แผพ่ร โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิกรุงเทพมหานครกรุงเทพ
bkk00659 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา คลา้ยแจง้ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) 4กรุงเทพ
bkk00660 12345@Nidtep นางสาวกนกพชิญ์ วนัน า โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) กรุงเทพ
bkk00661 12345@Nidtep นางสาวนวลละออ ตน้เคน โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) กรุงเทพ
bkk00662 12345@Nidtep นางสาวณัฐยา ผลกล า่ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) ๔กรุงเทพ
bkk00663 12345@Nidtep นางสาวทพิยธ์ารา มาแปง โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) ๔กรุงเทพ
bkk00664 12345@Nidtep นางสาวพริม้พลอย เกลาชู โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) ๔กรุงเทพ
bkk00665 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ กาญจนศภุศกัดิ์ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) ๔กรุงเทพ
bkk00666 12345@Nidtep นางสาวศริวิลัย์ รักดว้ง โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหาเสนี) ๔กรุงเทพ
bkk00667 12345@Nidtep นางณสดุา สวนเสรมิ โรงเรยีนบางกะปิ กรุงเทพ
bkk00668 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล แกว้ออ่น โรงเรยีนบางกะปิ กรุงเทพ
bkk00669 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ งามพรอ้ม โรงเรยีนบางบวั(เพง่ตัง้ตรงจติรวทิยาคาร)กรุงเทพ
bkk00670 12345@Nidtep นางสาววรรณภา แรงกลา้ โรงเรยีนบางบวั(เพง่ตัง้ตรงจติรวทิยาคาร)กรุงเทพ
bkk00671 12345@Nidtep นางสาวศวติา ลทัธวิรรณ โรงเรยีนบางบวั(เพง่ตัง้ตรงจติรวทิยาคาร)กรุงเทพ
bkk00672 12345@Nidtep นายชญานนิ พันธท์อง โรงเรยีนบางบวั(เพง่ตัง้ตรงจติรวทิยาคาร)กรุงเทพ
bkk00673 12345@Nidtep นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสทิธิ์ โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ
bkk00674 12345@Nidtep นางสาวสปุรยีา ไชยหาเทพ โรงเรยีนบา้นบางกะปิ กรุงเทพ
bkk00675 12345@Nidtep นางสาวพรนภิา โพธิท์อง โรงเรยีนบา้นหนองบอน(นัยนานนทอ์นุสรณ์)กรุงเทพ
bkk00676 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ กติตมิาสกลุ โรงเรยีนปทมุคงคา กรุงเทพ
bkk00677 12345@Nidtep นายสวิากร ชมุประเสรฐิ โรงเรยีนปทมุคงคา กรุงเทพ
bkk00678 12345@Nidtep นางสาวจรรยา นพศริิ โรงเรยีนประถมนนทรี กรุงเทพ
bkk00679 12345@Nidtep นางสาวสภุรัตน์ หรัิญพันธ์ โรงเรยีนปัญญาวรคณุ กรุงเทพ
bkk00680 12345@Nidtep นายปรเมศร์ พันธุส์วุรรณ์ โรงเรยีนพญาไท กรุงเทพ
bkk00681 12345@Nidtep นางชฎาพร ธานรัีตน์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00682 12345@Nidtep นางวจนุีช เพชรอาวธุ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00683 12345@Nidtep นางศจนัินท์ ตาตะนันทน์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00684 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ กลุบตุรดี โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00685 12345@Nidtep นางสาวชนันญภัค คชอาจ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00686 12345@Nidtep นางสาวณัฐกาญจน์ ศภุกรศกัดา โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00687 12345@Nidtep นางสาวนาตยา วงัชงั โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00688 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ กระเวณกจิ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00689 12345@Nidtep นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00690 12345@Nidtep นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00691 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ เตชะวจิติร์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00692 12345@Nidtep นางสาววาทนิี ชูศลิป์ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00693 12345@Nidtep นางสาวศภุสิรา ชา่งสลกั โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00694 12345@Nidtep นางสาวโศศษิฐา ปินตา โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00695 12345@Nidtep นายธวชัชยั พาลาศรี โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00696 12345@Nidtep นายปาณเดชา พันธุโ์ม ้ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00697 12345@Nidtep นายปิยพงษ์ กระเวณกจิ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00698 12345@Nidtep นายพัชรพล วงศช์วูรรณ โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00699 12345@Nidtep นายพทัิกษ์ หวนสรุยิา โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00700 12345@Nidtep นายศรัณย์ จันทรศ์รี โรงเรยีนพรตพทิยพยัต กรุงเทพ
bkk00701 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณณี ผสม โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั กรุงเทพ
bkk00702 12345@Nidtep นางสาวกชนภิา ทาระธรรม โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพ
bkk00703 12345@Nidtep นางสาวชญากาณฑ์ จันทาบ โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพ
bkk00704 12345@Nidtep นางสาวธัชพร ค าชามา โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพ
bkk00705 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี กนัหะคณุ โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพ
bkk00706 12345@Nidtep นางสาวณภัทร ใฮงาม โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย กรุงเทพ
bkk00707 12345@Nidtep นายปภังกร ยาสมทุร โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00708 12345@Nidtep นางธติสิดุา พันธุรั์ตน์ โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00709 12345@Nidtep นางสาวนฤนาฏ จันทรทั์บทมิ โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ



bkk00710 12345@Nidtep นางสาวรังสยิา จันทะพันธ์ โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00711 12345@Nidtep นายพรชยั คงศรแียม้ โรงเรยีนพระยาประเสรฐิสนุทราศรัย(กระจา่งสงิหเสนี)กรุงเทพ
bkk00712 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา สงเจรญิ โรงเรยีนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม กรุงเทพ
bkk00713 12345@Nidtep นางสาวศริสิวสีดิ์ จันทรว์ทิยกลุ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์ กรุงเทพ
bkk00714 12345@Nidtep นางสาวสกุลัยา สกัขาพรม โรงเรยีนมัธยมวดัดาวคนอง กรุงเทพ
bkk00715 12345@Nidtep นางสาวกชแกว้ อาจารยี์ โรงเรยีนมัธยมวดัธาตทุอง กรุงเทพ
bkk00716 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ราศรี โรงเรยีนมัธยมวดัธาตทุอง กรุงเทพ
bkk00717 12345@Nidtep นางสาวอารดา ศริรัิตน์ โรงเรยีนมัธยมวดัธาตทุอง กรุงเทพ
bkk00718 12345@Nidtep นางสาวณชิา กาญวงษา โรงเรยีนโยธนิบรูณะ๒(สวุรรณสทุธาราม)กรุงเทพ
bkk00719 12345@Nidtep นางสาวมาลี เรอืงฤดี โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีนกรุงเทพ
bkk00720 12345@Nidtep นางสาวสทัุสสี ทมิปะถัมภ์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีนกรุงเทพ
bkk00721 12345@Nidtep นางสาวชชัชษา เชน่พมิาย โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00722 12345@Nidtep นางสาวธนพร ตัง้สตัยส์จุรติ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00723 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ ปากพลนีอก โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00724 12345@Nidtep นายธวชัชยั ปัญญาดี โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00725 12345@Nidtep นายมานัส โพธิท์อง โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00726 12345@Nidtep นายวรากร ทวสีงูเนนิ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงักรุงเทพ
bkk00727 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ ภญิโย โรงเรยีนราชด าริ กรุงเทพ
bkk00728 12345@Nidtep นางพรีญา บญุสบื โรงเรยีนราชนันทาจารย์สามเสนวทิยาลยั๒กรุงเทพ
bkk00729 12345@Nidtep นางสาวรัชญากร จันทรช์ว่ย โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๗จังหวดักระบี่กรุงเทพ
bkk00730 12345@Nidtep นางสาวแวสามลีา ยโูซะ โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า กรุงเทพ
bkk00731 12345@Nidtep นางสาวศาธนชม วณชิไชยกร โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า กรุงเทพ
bkk00732 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ จอมหงษ์ โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00733 12345@Nidtep นางสาวโชษิตา ชืน่กลิน่ โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00734 12345@Nidtep นางสาวพมิพอ์รัญ สาระรัตน์ โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00735 12345@Nidtep นางสาวภาวษิยพ์ร ฐติาภาธนวฒัน์ โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00736 12345@Nidtep นางสาวสมุาลี นักสอน โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00737 12345@Nidtep นายศกัดิส์ทิธิ์ แกว้กอง โรงเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00738 12345@Nidtep นางสาวนวลสวาท อุน่ทะ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั กรุงเทพ
bkk00739 12345@Nidtep นางสาวประนอม ศภุศร โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั กรุงเทพ
bkk00740 12345@Nidtep นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบตัิ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั2 กรุงเทพ
bkk00741 12345@Nidtep นางปนัสญา รักชาติ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั๒ กรุงเทพ
bkk00742 12345@Nidtep นางสาวพัชรยี์ อ ึง่สงัข์ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั๒ กรุงเทพ
bkk00743 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ นนทะภา โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั๒ กรุงเทพ
bkk00744 12345@Nidtep นางทองเงนิ เตยีงโรจนรั์ตน์ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั2 กรุงเทพ
bkk00745 12345@Nidtep นางคนงนติย์ วงษ์เมอืง โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั๒ กรุงเทพ
bkk00746 12345@Nidtep นายตณิณภพ บวัผัน โรงเรยีนวดักระจับพนิจิ กรุงเทพ
bkk00747 12345@Nidtep นายภมูภัิทร จดุเดช โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตกึ) กรุงเทพ
bkk00748 12345@Nidtep นางสาวอญัชฎา อ.อนิทรวชิติ โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตกึ) กรุงเทพ
bkk00749 12345@Nidtep นายอดุม วดัมณี โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก กรุงเทพ
bkk00750 12345@Nidtep นางสาวสรัุชดา เสยีงล ้า โรงเรยีนวดัดา่น(หวอดทรัพย์คงเทีย่งอนุสรณ์)กรุงเทพ
bkk00751 12345@Nidtep นางสาวกมลรัศมิ์ เมธาภัชรภริมย์ โรงเรยีนวดัทุง่ครุ(พึง่สายอนุสรณ์) กรุงเทพ
bkk00752 12345@Nidtep นางสาวกลัยา ขนัใกล ้ โรงเรยีนวดัเทวราชกญุชร กรุงเทพ
bkk00753 12345@Nidtep นางสาววรรณกิา แกว้สงา่ โรงเรยีนวดับางนาใน(รืน่ศยามานนท์) กรุงเทพ
bkk00754 12345@Nidtep นางสาววารรัีตน์ นาโสก โรงเรยีนวดัพลบัพลาชยั กรุงเทพ
bkk00755 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ใจพนิจิ โรงเรยีนวดัมหาบศุย(์พทัิกษ์ถาวรคณุ) กรุงเทพ
bkk00756 12345@Nidtep นางสาวอปัสร หนิรัิมย์ โรงเรยีนวดัยางสทุธาราม กรุงเทพ
bkk00757 12345@Nidtep นางสาวปรยีนันท์ ประเสรฐิหลา้ โรงเรยีนวดัรางบวั กรุงเทพ
bkk00758 12345@Nidtep นางสาวสนินีาถ เฉลยสมัย โรงเรยีนวดัสทุธวิราราม กรุงเทพ
bkk00759 12345@Nidtep นางสาวพมิชนก อศุมา โรงเรยีนวดัโสมนัส กรุงเทพ
bkk00760 12345@Nidtep นายยศภัทร คดิถกู โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก กรุงเทพ
bkk00761 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล พว่งกองนะ โรงเรยีนวมิตุยารามพทิยากร กรุงเทพ
bkk00762 12345@Nidtep นายอชริวทิย์ วงัเฮงยะฤทธิ์ โรงเรยีนวมิตุยารามพทิยากร กรุงเทพ
bkk00763 12345@Nidtep นางสชุาดา หนูจุย้ โรงเรยีนศรพีฤฒา กรุงเทพ
bkk00764 12345@Nidtep นางสาวณชินันทน์ ค าประเสรฐิ โรงเรยีนศลีาจารพพัิฒน์ กรุงเทพ
bkk00765 12345@Nidtep นางสาวพนตินันท์ สธุาวา โรงเรยีนศลีาจารพพัิฒน์ กรุงเทพ
bkk00766 12345@Nidtep นางสาวขวญัทพิย์ เทยีนศรี โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา กรุงเทพ
bkk00767 12345@Nidtep นายปวรศิร์ วงศส์วุรรณ โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา กรุงเทพ
bkk00768 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา วงคอ์าษา โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00769 12345@Nidtep นางสาวณันฑวรรณ บญุโพธิ์ โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00770 12345@Nidtep นางสาวธารารัตน์ วเิชยีรศรี โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00771 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา พาสขุ โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00772 12345@Nidtep นางสาวอศิราพร คนคลอ่ง โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ



bkk00773 12345@Nidtep นางอบุลรัตน์ ชาตสิวุรรณ โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00774 12345@Nidtep นายคณพล สายงาม โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00775 12345@Nidtep นายวรีะศกัดิ์ นุกลูกจิ โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง กรุงเทพ
bkk00776 12345@Nidtep นางสาวชมัยพร ใจสวา่ง โรงเรยีนสตรวีทิยา๒ในพระราชปูถัมภฯ์กรุงเทพ
bkk00777 12345@Nidtep นายวรปรัชญ์ ครองหรัิญ โรงเรยีนสตรวีทิยา๒ในพระราชปูถัมภฯ์ กรุงเทพ
bkk00778 12345@Nidtep นางสาวกานดา สลุยัหมัด โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00779 12345@Nidtep นางสาวเผา่วมิล พาอ านาจ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00780 12345@Nidtep นางสาวรญิญาภัทร์ สริชยัอนันท์ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00781 12345@Nidtep นางสาวสรัุตน์ ด าบรรพ์ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00782 12345@Nidtep นางสาวเสาวดี พนมศลิป์ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00783 12345@Nidtep นายสรุพงษ์ เหลา่พร โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพ
bkk00784 12345@Nidtep นางสาวเกตศุนยี์ อนิทนนท์ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัธนบรุี กรุงเทพ
bkk00785 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ไชยรักษ์ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัธนบรุี กรุงเทพ
bkk00786 12345@Nidtep นายประชา ป่ินทอง โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัธนบรุี กรุงเทพ
bkk00787 12345@Nidtep นายวรวชิ ปลืม้ใจ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัธนบรุี กรุงเทพ
bkk00788 12345@Nidtep นายสวุพล สงิหโกมล โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัธนบรุี กรุงเทพ
bkk00789 12345@Nidtep นางสาวนันทัชพร ชืน่คุม้ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรุงเทพ
bkk00790 12345@Nidtep นางสาวน ้าเพ็ชร อือ้จรรยา โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรุงเทพ
bkk00791 12345@Nidtep นายวฒุพิงษ์ รัตนอาสา โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรุงเทพ
bkk00792 12345@Nidtep นายสรุชยั สรุยิงคต โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั กรุงเทพ
bkk00793 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี วงศท์อง โรงเรยีนสายน ้าทพิย์ กรุงเทพ
bkk00794 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา แอง่บวัใหญ่ โรงเรยีนสารวทิยา กรุงเทพ
bkk00795 12345@Nidtep นางสาววนัสนันท์ ถิน่รัตน์ โรงเรยีนสารวทิยา กรุงเทพ
bkk00796 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศว์ อปุนันท์ โรงเรยีนสริรัิตนาธร กรุงเทพ
bkk00797 12345@Nidtep นางสาวรุจริา ประฐม โรงเรยีนสริรัิตนาธร กรุงเทพ
bkk00798 12345@Nidtep นางสาวศวิลิยั ส าเภา โรงเรยีนสริรัิตนาธร กรุงเทพ
bkk00799 12345@Nidtep นางสาวพริาพร เจรญิยศ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00800 12345@Nidtep นางสาวอกัษรา ทาระวตัร์ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00801 12345@Nidtep นายฐาปนกิ ผาสกุะกชุ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00802 12345@Nidtep นายบญุเลศิ พนาลยัสทีอง โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00803 12345@Nidtep นายวฤทธิ เอยีตระกลู โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันท์อปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00804 12345@Nidtep นางสาวกมลนัทธ์ เกดิสมบรูณ์ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00805 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี ผลออ้ โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00806 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ แดงดี โรงเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00807 12345@Nidtep นายชายชาตรี บมุี โรงเรยีนสวุรรณพลบัพลาพทิยาคม กรุงเทพ
bkk00808 12345@Nidtep นางสาวกญัญพัชร ด าเพ็ง โรงเรยีราชวนิติบางแคปานข า กรุงเทพ
bkk00809 12345@Nidtep นางสาวรวปิรญีา ปะสาวะทัง โรฝเรยีนสกีนั(วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์ กรุงเทพ
bkk00810 12345@Nidtep นายกมลภพ จพัูนทะ โรวเรยีนราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพ
bkk00811 12345@Nidtep นายชยัชนะ นาทองไชย ฤทธยิะวรรณาลยั๒ กรุงเทพ
bkk00812 12345@Nidtep นางสาวณัชธชิา ภัทรโสภณกลุ วทยาลยัสารพัดชา่งธนบรุี กรุงเทพ
bkk00813 12345@Nidtep นางสาวศริวิไิล พลูเจรญิ วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00814 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกมหานครกรุงเทพ
bkk00815 12345@Nidtep นางสาวรตกิานต์ ดวงมณี วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกมหานครกรุงเทพ
bkk00816 12345@Nidtep นายกมล เวสสวุรรณ์ วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกมหานครกรุงเทพ
bkk00817 12345@Nidtep นายสานติ หนูสงวน วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษกมหานครกรุงเทพ
bkk00818 12345@Nidtep นางเพ็ญพยอม ควนิแลน วทิยาลยัเทคนคิดสุติ กรุงเทพ
bkk00819 12345@Nidtep นายธนสิร บรุุษพัฒน์ วทิยาลยัเทคนคิดสุติ กรุงเทพ
bkk00820 12345@Nidtep นายสหรัฐ จนิากลุ วทิยาลยัเทคนคิมนีบรุี กรุงเทพ
bkk00821 12345@Nidtep นายเสกสทิธิ์ แสมสี วทิยาลยัเทคนคิมนีบรุี กรุงเทพ
bkk00822 12345@Nidtep นายอรัญ สขุสอน วทิยาลยัเทคนคิมนีบรุี กรุงเทพ
bkk00823 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา ฤทธิบ์ณัฑติย์ วทิยาลยัเทคนคิราชสทิธาราม กรุงเทพ
bkk00824 12345@Nidtep นางสาวสริมิา ประทมุมา วทิยาลยัเทคนคิราชสทิธาราม กรุงเทพ
bkk00825 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวรรณ ดษิฐส์งูเนนิ วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00826 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา ค าพันธุ์ วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00827 12345@Nidtep นายณัชพล จรีะวฒันา วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00828 12345@Nidtep นายวชัราวฒุิ อทัุยอนั วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00829 12345@Nidtep นายศภุกจิ ดวงไพสฐิ วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน กรุงเทพ
bkk00830 12345@Nidtep นางสาวกนกพร แกน่แกว้ วทิยาลยัพณชิยการธนบรุี กรุงเทพ
bkk00831 12345@Nidtep นางสาวศรัณยรั์ตน์ อศิรางกรูณอยธุยาวทิยาลยัพณชิยการธนบรุี กรุงเทพ
bkk00832 12345@Nidtep นางสาวอภสิรา สขุศรี วทิยาลยัพณชิยการธนบรุี กรุงเทพ
bkk00833 12345@Nidtep นายโยธนิ แสนศริิ วทิยาลยัพณชิยการอนิทราชยั กรุงเทพ
bkk00834 12345@Nidtep นางสาวเสาวรส อุม่สขุ วทิยาลยัสารพัดชา่งธนบรุี กรุงเทพ
bkk00835 12345@Nidtep นายธงชยั ทนันชยั วทิยาลยัสารพัดชา่งธนบรุี กรุงเทพ



bkk00836 12345@Nidtep นายฤทธชิยั สรรพวธุ วทิยาลยัสารพัดชา่งธนบรุี กรุงเทพ
bkk00837 12345@Nidtep นางสาวเกศราภรณ์ จันทรแ์ฟง ศธ. กรุงเทพ
bkk00838 12345@Nidtep นางสาวชนกร ซ า่ศาสตร์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีกรุงเทพ
bkk00839 12345@Nidtep นางสาวนัฐชาวดี นันทพฒุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง กรุงเทพ
bkk00840 12345@Nidtep นางสาวศภุาพชิญ์ โสพกิลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง กรุงเทพ
bkk00841 12345@Nidtep นายยทุธศกัดิ์ ภผูาอารักษ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง กรุงเทพ
bkk00842 12345@Nidtep นางสาวภัคจริา เมตตาพรม สช. กรุงเทพ
bkk00843 12345@Nidtep นายสายันต์ ภูส่าย สถานศกึษา กรุงเทพ
bkk00844 12345@Nidtep นางสาวจารวี ปิยะพงษ์กลุ สพฐ. กรุงเทพ
bkk00845 12345@Nidtep นางสาวพรไพลนิ บวัทอง สพฐ. กรุงเทพ
bkk00846 12345@Nidtep นางสาวอทัุยวรรณ ล าจรี สพฐ. กรุงเทพ
bkk00847 12345@Nidtep นายพสิทิธิ์ สวุรรณธาดา สพฐ. กรุงเทพ
bkk00848 12345@Nidtep นายพัทธ์ ภัทรภรีากลุ สพป.กทม. กรุงเทพ
bkk00849 12345@Nidtep นายบวรภัค ปันติ สพม2 กรุงเทพ
bkk00850 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา บญุลาสี เอกชน กรุงเทพ
bkk00851 12345@Nidtep นางสาวอรฤทัย ธาตทุอง เอกชน กรุงเทพ
kri02030 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา พทัิกกจิ กระทรวงศกึษาธกิาร กาญจนบรุี
kri02031 12345@Nidtep นางสาวสธุามาส กาฬษร กศน. กาญจนบรุี
kri02032 12345@Nidtep นายกนัตภณ นฤวตัปกรณ์ กศน. อ าเภอไทรโยค กาญจนบรุี
kri02033 12345@Nidtep นางสาวสจัชญา บตุรเพชร กศน.อ าเภอดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรุี
kri02034 12345@Nidtep นายวชิติ เดชาฤทธไิกร กศน.อ าเภอทองผาภมูิ กาญจนบรุี
kri02035 12345@Nidtep นางนุชจรนิทร์ พงษ์สวุรรณ กศน.อ าเภอทา่มว่ง กาญจนบรุี
kri02036 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรภีคนิ เพ็ญปัญญา กศน.อ าเภอพนมทวน กาญจนบรุี
kri02037 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ พมิใจ กศน.อ าเภอเมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02038 12345@Nidtep นางสาวนธินิาถ มาตระกลู กศน.อ าเภอเลาขวญั กาญจนบรุี
kri02039 12345@Nidtep นางวารี เหมาะหมาย กศน.อ าเภอศรสีวสัดิ์ กาญจนบรุี
kri02040 12345@Nidtep นางสาววไิร สใุจยา กศน.อ าเภอศรสีวสัดิ์ กาญจนบรุี
kri02041 12345@Nidtep นางสาววรกมล ยังสขุ กศน.อ าเภอสงัขละบรุี กาญจนบรุี
kri02042 12345@Nidtep นางสาวสายสนุยี์ จมุปู กศน.อ าเภอสงัขละบรุี กาญจนบรุี
kri02043 12345@Nidtep นางสาววารุณี แดงเพชร กศน.อ าเภอหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02044 12345@Nidtep นางสาวนภาพร นฏิฐยิานนท์ กศน.อ าเภอหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02045 12345@Nidtep นายไชยเดช ไฝทอง กศน.อ าเภอหว้ยกระเจา กาญจนบรุี
kri02046 12345@Nidtep นางสาวทพิรดา ไชยกติตโิสภณ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรุี
kri02047 12345@Nidtep นางสาวพรปวณ์ี บญุวรรณ์ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรุี
kri02048 12345@Nidtep นางสาวศจุดิา ไชยลา โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรุี
kri02049 12345@Nidtep นายณัฐปคลัภ์ คณุานุรักษ์ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรุี
kri02050 12345@Nidtep นายพรรณวฒัน์ สกุระสยูานนท์ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรุี
kri02051 12345@Nidtep นางสาวพรพรหม ไฝเพชร โรงเรยีนเขาวงพระจันทร์ กาญจนบรุี
kri02052 12345@Nidtep นางสาวมัณฑนา ประเสรฐิ โรงเรยีนเขาวงพระจันทร์ กาญจนบรุี
kri02053 12345@Nidtep นางสาวสรุลีกัษณ์ บญุกศุล โรงเรยีนเขาวงพระจันทร์ กาญจนบรุี
kri02054 12345@Nidtep นางสาวองัคณา แซเ่ตยีว โรงเรยีนเขาวงพระจันทร์ กาญจนบรุี
kri02055 12345@Nidtep นายนัฐพงศ์ ช านเิขตรการณ์ โรงเรยีนครุุสภา กาญจนบรุี
kri02056 12345@Nidtep นางสาวปวณ์ีสดุา ขยันการ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์กาญจนบรุีกาญจนบรุี
kri02057 12345@Nidtep นางสาวกชพร ครีศีรี โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย กาญจนบรุี
kri02058 12345@Nidtep นางสาวนุชวรา ออ่นเหล็ก โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย กาญจนบรุี
kri02059 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ใจตรง โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย กาญจนบรุี
kri02060 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ลิม้ไพบลูย์ โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02061 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐาลกัษณ์ ก าเนดิรัตน์ โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02062 12345@Nidtep นางสาวพรรัมภา รัตนค า โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02063 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ ละมา้ย โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02064 12345@Nidtep นายธนกฤต กจิธนาก าจร โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02065 12345@Nidtep นายสนุทร เอีย่มแสง โรงเรยีนดา่นมะขามเตีย้วทิยาคม กาญจนบรุี
kri02066 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูช จฑูะเศรษฐ์ โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02067 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ชิชา เจีย่ประเสรฐิ โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02068 12345@Nidtep นางสาวภัทรชนก อว่มสวุรรณ โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02069 12345@Nidtep นางสาววรสิรา ศรจัีนทร์ โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02070 12345@Nidtep นางสาวสธุานธิ์ แซเ่ลีย่ว โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02071 12345@Nidtep นายกติตธิัช ติ๊ดเหล็ง โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02072 12345@Nidtep นายเกยีรตชิยั ดอกพรม โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม กาญจนบรุี
kri02073 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ จันทวนั โรงเรยีนเทพมงคลรังษี กาญจนบรุี
kri02074 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ชิญา สภุารส โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๑(บา้นล าเหย)กาญจนบรุี
kri02075 12345@Nidtep นางสาวจฑุาวรรณ แสงเพชรออ่น โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๑(บา้นล าเหย) กาญจนบรุี
kri02076 12345@Nidtep นางสาวภัทรสดุา เห็นประเสรฐิ โรงเรยีนนวิฐิราษฎรอ์ปุถัมภ์ กาญจนบรุี



kri02077 12345@Nidtep นายปัญญา แสวงหา โรงเรยีนบอ่พลอยรัชดาภเิษก กาญจนบรุี
kri02078 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ประชมุแดง โรงเรยีนบา้นกยุแหย่ กาญจนบรุี
kri02079 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ละไมไพเราะ โรงเรยีนบา้นแกง่จอ กาญจนบรุี
kri02080 12345@Nidtep นางสาวจรีนันท์ โตทอง โรงเรยีนบา้นแกง่จอ กาญจนบรุี
kri02081 12345@Nidtep นางสาวนภัสกร แซต่นั โรงเรยีนบา้นแกง่จอ กาญจนบรุี
kri02082 12345@Nidtep นายสทิธโิชค ชชูมชืน่ โรงเรยีนบา้นแกง่จอ กาญจนบรุี
kri02083 12345@Nidtep นางสาววจิติรา พรมโนนศรี โรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง กาญจนบรุี
kri02084 12345@Nidtep นางสาวพรตา บงึวชิยั โรงเรยีนบา้นเขานางสางหัว กาญจนบรุี
kri02085 12345@Nidtep นายวชิชากร ทัดเทีย่ง โรงเรยีนบา้นเขานางสางหัว กาญจนบรุี
kri02086 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา ทองเกดิ โรงเรยีนบา้นเขาพัง กาญจนบรุี
kri02087 12345@Nidtep นางพัชใน แกว้ธรรม โรงเรยีนบา้นเขาศาลา กาญจนบรุี
kri02088 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ผอ่งใส โรงเรยีนบา้นเขาสามชัน้ กาญจนบรุี
kri02089 12345@Nidtep นางสาววปัิศยา ลายแกว้ โรงเรยีนบา้นเขาสามชัน้ กาญจนบรุี
kri02090 12345@Nidtep นางสาววลิยัพร เย็นไธสง โรงเรยีนบา้นเขาสามชัน้ กาญจนบรุี
kri02091 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก สมการณ์ โรงเรยีนบา้นโคราช กาญจนบรุี
kri02092 12345@Nidtep นางสาวแพรพลอย พรหมชนะ โรงเรยีนบา้นโคราช กาญจนบรุี
kri02093 12345@Nidtep นางสาวอญัชษิฐา พงษ์นา โรงเรยีนบา้นชอ่งกลิง้ชอ่งกรด กาญจนบรุี
kri02094 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ เซีย่งเจน้ โรงเรยีนบา้นชอ่งสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลติอปุถัมภ)์กาญจนบรุี
kri02095 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล จันทรศ์รี โรงเรยีนบา้นซอ่ง กาญจนบรุี
kri02096 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ โพธิท์อง โรงเรยีนบา้นซอ่ง กาญจนบรุี
kri02097 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ วรววิฒัน์ โรงเรยีนบา้นซองกาเรยี กาญจนบรุี
kri02098 12345@Nidtep นางสาวไอรนิทร์ ดอนแหยม โรงเรยีนบา้นดงยาง กาญจนบรุี
kri02099 12345@Nidtep นายจงรักษ์ เหลา่ลาภะ โรงเรยีนบา้นตรอกสะเดา กาญจนบรุี
kri02100 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก เชือ้เล็ก โรงเรยีนบา้นตลงุเหนอื กาญจนบรุี
kri02101 12345@Nidtep นายเอกวฒัน์ ทองกะไลย โรงเรยีนบา้นทองมงคล กาญจนบรุี
kri02102 12345@Nidtep นางสาวรวษิา เปลีย่นเทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นทัพพระยา กาญจนบรุี
kri02103 12345@Nidtep นายธรรมวทิย์ บษุบา โรงเรยีนบา้นทัพพระยา กาญจนบรุี
kri02104 12345@Nidtep นางสาวสภุาพ เรยีนจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่ดนิแดง กาญจนบรุี
kri02105 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล ชยัมานะ โรงเรยีนบา้นทา่มะกา กาญจนบรุี
kri02106 12345@Nidtep นางสาวชชัดา ขาววงศ์ โรงเรยีนบา้นทา่มะเฟือง กาญจนบรุี
kri02107 12345@Nidtep นางสาวอนันตภรณ์ ละออเอีย่ม โรงเรยีนบา้นทุง่กา้งยา่ง กาญจนบรุี
kri02108 12345@Nidtep นางสาวศภุรดา ทวบีญุ โรงเรยีนบา้นทุง่นาคราช กาญจนบรุี
kri02109 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา จันทรศ์ริสิขุ โรงเรยีนบา้นทุง่ประทนุ กาญจนบรุี
kri02110 12345@Nidtep นายเดชบณัฑติ ผอ่งกลั โรงเรยีนบา้นทุง่ประทนุ กาญจนบรุี
kri02111 12345@Nidtep นายธนภมูิ หรัิญลกัษณ์ โรงเรยีนบา้นทุุง่ประทนุ กาญจนบรุี
kri02112 12345@Nidtep นายสรุเดช มนีาง โรงเรยีนบา้นนามกยุ กาญจนบรุี
kri02113 12345@Nidtep นายกรวทิย์ หาญกลา้ โรงเรยีนบา้นนาสวน กาญจนบรุี
kri02114 12345@Nidtep นางสาวมนัสตา เย็นเปิง โรงเรยีนบา้นน ้าคลุง้ กาญจนบรุี
kri02115 12345@Nidtep นางมธรุส ชัง่เรอื โรงเรยีนบา้นน ้ามดุ กาญจนบรุี
kri02116 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ แยม้สรวลสกลุ โรงเรยีนบา้นน ้ามดุ กาญจนบรุี
kri02117 12345@Nidtep นางสาวปิญชาน์ ศรยีงค์ โรงเรยีนบา้นน ้ามดุ กาญจนบรุี
kri02118 12345@Nidtep นางสาวรัธยา ค าไข โรงเรยีนบา้นน ้ามดุ กาญจนบรุี
kri02119 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ศรจันทร์ โรงเรยีนบา้นน ้าลาด กาญจนบรุี
kri02120 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ ชามนตรี โรงเรยีนบา้นบนเขาแกง่เรยีง กาญจนบรุี
kri02121 12345@Nidtep นางสาวกลัยณ์ศิา หอมจันทร์ โรงเรยีนบา้นบอ่ระแหง กาญจนบรุี
kri02122 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร โสภา โรงเรยีนบา้นบอ่ระแหง กาญจนบรุี
kri02123 12345@Nidtep นายภาณุเดช เนตรสวา่ง โรงเรยีนบา้นบอ่ระแหง กาญจนบรุี
kri02124 12345@Nidtep นางสาวฉรวีรรณ์ เล็กอิม่ โรงเรยีนบา้นบงึวทิยา กาญจนบรุี
kri02125 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร ศรปีระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นบงึหัวแหวน กาญจนบรุี
kri02126 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสน บญุคงบา้น โรงเรยีนบา้นประจ าไม ้ กาญจนบรุี
kri02127 12345@Nidtep นางสรุนิทร์ อว่มเจรญิ โรงเรยีนบา้นป่าไมส้ะพานลาว กาญจนบรุี
kri02128 12345@Nidtep นางวชัรปาณี สบืพมิพาวงศ์ โรงเรยีนบา้นโป่งโก กาญจนบรุี
kri02129 12345@Nidtep นางสาวลดัดา งิว้เซอร์ โรงเรยีนบา้นโป่งโก กาญจนบรุี
kri02130 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ ฐานะ โรงเรยีนบา้นโป่งโก กาญจนบรุี
kri02131 12345@Nidtep นางสาวอศิรา วงัปลาทอง โรงเรยีนบา้นโป่งไหม กาญจนบรุี
kri02132 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา จันทรพ์ฒุ โรงเรยีนบา้นพรหมณี กาญจนบรุี
kri02133 12345@Nidtep นางสาวพรีภรณ์ บญุเทยีน โรงเรยีนบา้นพรหมณี กาญจนบรุี
kri02134 12345@Nidtep นางสาวอณุสรา มิง่ขวญั โรงเรยีนบา้นพพุรหม กาญจนบรุี
kri02135 12345@Nidtep นางสาวจติตาภา ขนัธรีะจโิรจน์ โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02136 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร นลิเขยีว โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02137 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร จันทโพธิ์ โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02138 12345@Nidtep นางสาวมนัสตา ขนัทอง โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02139 12345@Nidtep นางสาววรศิลา ออ่นนาน โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี



kri02140 12345@Nidtep นางสาววมิวภิา วบิลูชาติ โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02141 12345@Nidtep นายศกัดิส์ทิธิ์ แกว้จมุพล โรงเรยีนบา้นยางสงู กาญจนบรุี
kri02142 12345@Nidtep นางสาวมานดิา ครุธนาค โรงเรยีนบา้นรางกระตา่ย“พริยิะประชาวทิยาคาร”กาญจนบรุี
kri02143 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ มว่งพันธ์ โรงเรยีนบา้นวงักระเเจะ กาญจนบรุี
kri02144 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา ศรเีสมอ โรงเรยีนบา้นวงักระแจะ กาญจนบรุี
kri02145 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ เทพสงิห์ โรงเรยีนบา้นวงักระแจะ กาญจนบรุี
kri02146 12345@Nidtep นางสาววรรณา สขุประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นวงัใหญ่ กาญจนบรุี
kri02147 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา รังษี โรงเรยีนบา้นสระลมุพกุ กาญจนบรุี
kri02148 12345@Nidtep นางสาวสชุญาดา แสงเงนิ โรงเรยีนบา้นสามยอด กาญจนบรุี
kri02149 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา แจม่จันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองกร่าง กาญจนบรุี
kri02150 12345@Nidtep นางสาวสาลวีวิ สวุรรณภเูต โรงเรยีนบา้นหนองกุม่ กาญจนบรุี
kri02151 12345@Nidtep นางสาวดวงรักษ์ โชตชิว่ง โรงเรยีนบา้นหนองขยุ กาญจนบรุี
kri02152 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา จติสาลี โรงเรยีนบา้นหนองขยุ กาญจนบรุี
kri02153 12345@Nidtep นางสาวชนัญชดิา พุม่จันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองซอ่นผึง้ผดงุวทิย์ กาญจนบรุี
kri02154 12345@Nidtep นางสาวสรุยี์ กติตวิรรณนุกลุ โรงเรยีนบา้นหนองตาคง กาญจนบรุี
kri02155 12345@Nidtep นางกลอยใจ มาแพ โรงเรยีนบา้นหนองตาเดช กาญจนบรุี
kri02156 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา ทยุเวยีง โรงเรยีนบา้นหนองตาแพง่ กาญจนบรุี
kri02157 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร สบืดี โรงเรยีนบา้นหนองเตยีน กาญจนบรุี
kri02158 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร นาร่ัง โรงเรยีนบา้นหนองเตยีน กาญจนบรุี
kri02159 12345@Nidtep นางนัฐกานต์ โพธิพั์นธุ์ โรงเรยีนบา้นหนองนางเลิง้ กาญจนบรุี
kri02160 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก อุน่แกว้ โรงเรยีนบา้นหนองนางเลิง้ กาญจนบรุี
kri02161 12345@Nidtep นางสาวเกวลี ตัง้จติต์ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02162 12345@Nidtep นายสภัุท ทองไพรวรรณ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02163 12345@Nidtep นายเอนก กนัทาผาม โรงเรยีนบา้นหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02164 12345@Nidtep นายนนทธ์วชั อุน่จังหาร โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ กาญจนบรุี
kri02165 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ จันทรแ์ยม้ โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ กาญจนบรุี
kri02166 12345@Nidtep นายสดาวธุ ศรนีลิ โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ กาญจนบรุี
kri02167 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา ธษิาจารย์ โรงเรยีนบา้นหนองมะสงั กาญจนบรุี
kri02168 12345@Nidtep นางสาวสริมิา ลาโงน โรงเรยีนบา้นหนองยา่งชา้ง กาญจนบรุี
kri02169 12345@Nidtep นางสาวชริาพา พรีพฒุเิวทย์ โรงเรยีนบา้นหนองสองตอน กาญจนบรุี
kri02170 12345@Nidtep นางสาววรรณวสิาข์ นจิแสวง โรงเรยีนบา้นหนองสองตอน กาญจนบรุี
kri02171 12345@Nidtep นายวรีภัทร ภักดี โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง กาญจนบรุี
kri02172 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ คลอ้ยแสง โรงเรยีนบา้นหนองหวาย กาญจนบรุี
kri02173 12345@Nidtep นางสาววาสนิี ทองเย็น โรงเรยีนบา้นหนองหนิ กาญจนบรุี
kri00312 12345@Nidtep นายสมชาย ธรรมวมิลศริิ โรงเรยีนบา้นหลมุหนิ กาญจนบรุี
kri02175 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ อยูย่ตุ ิ โรงเรยีนบา้นหว้ยดว้น กาญจนบรุี
kri02176 12345@Nidtep นางสาวทพิยว์รรณ มว่งทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าโจน กาญจนบรุี
kri02177 12345@Nidtep นางสาวเกวลี สมประสงค์ โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลยั กาญจนบรุี
kri02178 12345@Nidtep นางสาวภานุมาศ เสนาชยั โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลยั กาญจนบรุี
kri02179 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี แซอ่นุ โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลยั กาญจนบรุี
kri02180 12345@Nidtep นางสาวศภุกานต์ ธรีภผูา โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลยั กาญจนบรุี
kri02181 12345@Nidtep นางสาวรัชฎา ขนัวงค์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเสอื กาญจนบรุี
kri02182 12345@Nidtep นายยรรยงค์ ศรชีาย โรงเรยีนบา้นหาดงิว้ กาญจนบรุี
kri02183 12345@Nidtep นางสาวกนกพร มาอว้น โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02184 12345@Nidtep นายจติติ หงษ์เวยีงจันทร์ โรงเรยีนบา้นอถโลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02185 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ หงษ์อดุมทรัพย์ โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02186 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี มณีวรรณ์ โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02187 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ โคกแกว้ โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02188 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี ทองดอนนอ้ย โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02189 12345@Nidtep นายบญุน า จ าแพงจันทร์ โรงเรยีนบา้นอโุลกสีห่มืน่ กาญจนบรุี
kri02190 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา เปรมปรดี ิ์ โรงเรยีนประชามงคล กาญจนบรุี
kri02191 12345@Nidtep นางสาวรญิรภัสร์ พทิยาอทิธรัิกษ์ โรงเรยีนประชามงคล กาญจนบรุี
kri02192 12345@Nidtep นางสาวธัญญรัตน์ ฟองแกว้ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน กาญจนบรุี
kri02193 12345@Nidtep นางสาวกญัญากร พรมทุง่ โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02194 12345@Nidtep นางสาวจรยิา หงษ์ชวาไพร โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02195 12345@Nidtep นางสาวสริกิร วจิติรศริโิชติ โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02196 12345@Nidtep นางสาวสาธติา ตางาม โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี(ในโครงการพระราชด าร)ิกาญจนบรุี
kri02197 12345@Nidtep นายภาสกร มอญทุง่ โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี(ในโครงการพระราชด าร)ิกาญจนบรุี
kri02198 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ รืน่ภาคบตุร โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02199 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ศรทีอง โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี(ในโครงการพระราชด าร)ิกาญจนบรุี
kri02200 12345@Nidtep นายศริพิงษ์ อุน่ดี โรงเรยีนเลาขวญัราษฎบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02201 12345@Nidtep นางสาวคนงึนติย์ จงชาณสทิโธ โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02202 12345@Nidtep นางสาวจรยิาพร น ้าประสานไทย โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี



kri02203 12345@Nidtep นางสาวนฤภรกมล ใจมุง่ โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02204 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณกิาร์ นามปัญญา โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02205 12345@Nidtep นายมาโนช เนยีมแกว้ โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02206 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา มณีวงษ์ โรงเรยีนวดักระตา่ยเตน้ กาญจนบรุี
kri02207 12345@Nidtep นางสาวภคพร สมบญุศรี โรงเรยีนวดักระตา่ยเตน้ กาญจนบรุี
kri02208 12345@Nidtep นางสาววมิณภา ทองใบ โรงเรยีนวดัขนุไทยธาราราม กาญจนบรุี
kri02209 12345@Nidtep นางสาววนดิา ตดิยงค์ โรงเรยีนวดัเขาตะพัน้ กาญจนบรุี
kri02210 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ศรินัิย โรงเรยีนวดัเขาสามสบิหาบ กาญจนบรุี
kri02211 12345@Nidtep นางสาววรรณษิา เมง่พัด โรงเรยีนวดัเขาใหญ่ กาญจนบรุี
kri02212 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา วรรลา โรงเรยีนวดัจรเขเ้ผอืก กาญจนบรุี
kri02213 12345@Nidtep นางสาวนุชรยี์ ชุม่เพ็งพันธุ์ โรงเรยีนวดัถ ้ามังกรทอง กาญจนบรุี
kri02214 12345@Nidtep นางสาวภัทรพร โกมลบณุย์ โรงเรยีนวดัทา่กระทุม่ กาญจนบรุี
kri02215 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ รุง่กญัญา โรงเรยีนวดัทา่กระทุม่ กาญจนบรุี
kri02216 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ปานรัตน์ โรงเรยีนวดัทา่เรอื“อตุสาหะวทิยาคาร” กาญจนบรุี
kri02217 12345@Nidtep นางสกุญัญา เสรมิสขุ โรงเรยีนวดัทา่เรอื”อตุสาหะวทิยาคาร” กาญจนบรุี
kri02218 12345@Nidtep นางสาวศภุนาฎ ศริคิงคา โรงเรยีนวดัทุง่มะสงั(มติรภาพที9่) กาญจนบรุี
kri02219 12345@Nidtep นางสาวสายพณิ ยกกลิน่ โรงเรยีนวดัทุง่ลาดหญา้“ลาดหญา้วทิยา”กาญจนบรุี
kri02220 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี แกว้ใส โรงเรยีนวดัทุง่สมอ กาญจนบรุี
kri02221 12345@Nidtep นางสาวสมติานัน ดอนไพรออ่น โรงเรยีนวดัทุง่สมอ กาญจนบรุี
kri02222 12345@Nidtep นายนคิม กลบีทอง โรงเรยีนวดัทุง่สมอ กาญจนบรุี
kri02223 12345@Nidtep นางสาวชโลธร แสนใจวฒุิ โรงเรยีนวดับา้นเกา่ กาญจนบรุี
kri02224 12345@Nidtep นางสาวชชัชารี ปานเรอืง โรงเรยีนวดับา้นเกา่ กาญจนบรุี
kri02225 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา คลา้ยทอง โรงเรยีนวดับา้นเกา่ กาญจนบรุี
kri02226 12345@Nidtep นางสาวรุจษิยา สวา่งประเสรฐิ โรงเรยีนวดับา้นเกา่ กาญจนบรุี
kri02227 12345@Nidtep นายยทุธพงศ์ เจรญิศรี โรงเรยีนวดับา้นเกา่ กาญจนบรุี
kri02228 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ วรบตุร โรงเรยีนวดับา้นทวน กาญจนบรุี
kri02229 12345@Nidtep นางมณิฑญิา สวุรรณสงิห์ โรงเรยีนวดัเบญพาด กาญจนบรุี
kri02230 12345@Nidtep นางสาวธนวรรณ วลัเลศิ โรงเรยีนวดัเบญพาด กาญจนบรุี
kri02231 12345@Nidtep นางสาวพัชรวีรรณ สวุรรณชยัชนะ โรงเรยีนวดัเบญพาด กาญจนบรุี
kri02232 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากร ฤทธิเ์สอื โรงเรยีนวดัเบญพาด กาญจนบรุี
kri02233 12345@Nidtep นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา โรงเรยีนวดัเบญพาด กาญจนบรุี
kri02234 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ อุม่มี โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02235 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก กองโกย โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02236 12345@Nidtep นางสาวนลชนก พมิพเ์พีย้น โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02237 12345@Nidtep นางสาวปทมุวดี แสงอรุณ โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02238 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร กาลกลุ โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02239 12345@Nidtep นางสาวศวิมิล ยอดจติ โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02240 12345@Nidtep นางสาวสขุติรา อนันตธ์นถาวร โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02241 12345@Nidtep นางสาวอนุทัย คงจลุ โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02242 12345@Nidtep นางสาวอรพนิท์ คณูโคก โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02243 12345@Nidtep นายวนัชนะ เจนพบิลูนราทนิ โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02244 12345@Nidtep นางสาวนติษา แดงสงูรรณ์ โรงเรยีนวดัป่าถ ้าภเูตย กาญจนบรุี
kri02245 12345@Nidtep นางสาวพัชรากร บญุใหญ่ โรงเรยีนวดัป่าถ ้าภเูตย กาญจนบรุี
kri02246 12345@Nidtep นางสาวปวนัรัตน์ กาวนิตุย้ โรงเรยีนวดัพระเเทน่ดงรัง กาญจนบรุี
kri02247 12345@Nidtep นางสาวพชิชาภา พุม่เหมอืน โรงเรยีนวดัพระแทน่ดงรัง กาญจนบรุี
kri02248 12345@Nidtep นางสาวลลติา หมูม่ว่ง โรงเรยีนวดัพระแทน่ดงรัง กาญจนบรุี
kri02249 12345@Nidtep นางอญัชรี ศรโีสภา โรงเรยีนวดัพระแทน่ดงรัง กาญจนบรุี
kri02250 12345@Nidtep นายวสนัต์ เกตสุทุธิ โรงเรยีนวดัพระแทน่ดงรัง กาญจนบรุี
kri02251 12345@Nidtep นางวรรณารัตน์ พันธุภั์กดี โรงเรยีนวดัวงัขนายทายกิาราม กาญจนบรุี
kri02252 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ใจยงยนื โรงเรยีนวดัศรโีลหะราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02253 12345@Nidtep นางสาวดจุเดอืน อูอ่รุณ โรงเรยีนวดัศรโีลหะราษฎรบ์ ารุง กาญจนบรุี
kri02254 12345@Nidtep นางสกุญัญา เข็มเพชร โรงเรยีนวดัสนามแย ้ กาญจนบรุี
kri02255 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ดอนสระ โรงเรยีนวดัสระลงเรอื กาญจนบรุี
kri02256 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ศรสีขุ โรงเรยีนวดัสระลงเรอื กาญจนบรุี
kri02257 12345@Nidtep นางสาวผกากรอง อยูเ่อีย่ม โรงเรยีนวดัสระลงเรอื กาญจนบรุี
kri02258 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก ปณุประเสรฐิผล โรงเรยีนวดัสาลวนาราม กาญจนบรุี
kri02259 12345@Nidtep นางสาวกหุลาบ โคตรสมบตัิ โรงเรยีนวดัส านักครอ้ กาญจนบรุี
kri02260 12345@Nidtep นางสาวจริาพร พลูผกา โรงเรยีนวดัหนองบวั กาญจนบรุี
kri02261 12345@Nidtep นางจารุพักตร์ กรจันทร์ โรงเรยีนวดัหนองพลบั กาญจนบรุี
kri02262 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ ผาปาน โรงเรยีนวดัหนองพันทา้ว กาญจนบรุี
kri02263 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา จณิแพทย์ โรงเรยีนวดัหนองพันทา้ว(พรประชาวทิยาคาร)กาญจนบรุี
kri02264 12345@Nidtep นางสาวธรรมจารี เรอืนทองดี โรงเรยีนวดัหนองพันทา้ว(พรประชาวทิยาคาร)กาญจนบรุี
kri02265 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ศรอีอ่น โรงเรยีนวดัหนองไมแ้กน่ กาญจนบรุี



kri02266 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าฏ บญุมาแยม้ โรงเรยีนวดัหนองไมแ้กน่ กาญจนบรุี
kri02267 12345@Nidtep นางสาวสาวนิี จุน่อยู่ โรงเรยีนวดัหนองลาน กาญจนบรุี
kri02268 12345@Nidtep นางสาวกมลพร หงษ์เอีย่ม โรงเรยีนวดัหว้ยสะพาน กาญจนบรุี
kri02269 12345@Nidtep นางสาวชลกาญจน์ ภูอ่ าไพ โรงเรยีนวดัหว้ยสะพาน กาญจนบรุี
kri02270 12345@Nidtep นางสาวปิยาพนิี ไชยศรี โรงเรยีนวดัหว้ยสะพาน กาญจนบรุี
kri02271 12345@Nidtep นางสาวอรพนิท์ สขุธร โรงเรยีนวดัหว้ยสะพาน กาญจนบรุี
kri02272 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร กลอยสงิหรั์ตน์ โรงเรยีนวดัหวายเหนยีว"ปญุสริวิทิยา" กาญจนบรุี
kri02273 12345@Nidtep นางสาวกรกนก มัน่มุง่ยนต์ โรงเรยีนวดัหวายเหนยีว“ปญุสริวิทิยา” กาญจนบรุี
kri02274 12345@Nidtep นางสาวธนรดา จันทรหอม โรงเรยีนวดัหวายเหนยีว"ปญุสริวิทิยา" กาญจนบรุี
kri02275 12345@Nidtep นางสาวจันทรธ์ดิา วนัดวีงศ์ โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02276 12345@Nidtep นางสาวนัฐฐา ข าพระบตุร โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02277 12345@Nidtep นางสาวปันตภั์สสรณ์ มณีโชติ โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02278 12345@Nidtep นางสาวแพรวพรรณราย สงเคราะห์ โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02279 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี ผาภมูกิบรู โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02280 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ ดอกสรอ้ย โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02281 12345@Nidtep นายศภุวฒัน์ ชกีวา้ง โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั กาญจนบรุี
kri02282 12345@Nidtep นางสาวกนกเกศ ยะเป้ีย โรงเรยีนวดัใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02283 12345@Nidtep นางสาวนวนิดา กลัน่ดี โรงเรยีนวดัใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02284 12345@Nidtep นางสาวปานวาด หมืน่บ ารุง โรงเรยีนวดัใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02285 12345@Nidtep นางสาวศกิญัญา อนิทรต์า โรงเรยีนวดัใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02286 12345@Nidtep นายธารา หอมหวล โรงเรยีนวดัใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02287 12345@Nidtep นางสาวกฤตศกิาญจน์ อนิมี โรงเรยีนวสิทุธรังษี กาญจนบรุี
kri02288 12345@Nidtep นางสาวจรุพีร แกว้ณะศรี โรงเรยีนวสิทุธรังษี กาญจนบรุี
kri02289 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ศรเีสน โรงเรยีนวสิทุธรังษี กาญจนบรุี
kri02290 12345@Nidtep นางสาวพชิมญ ทองนอก โรงเรยีนวสิทุธรังษี กาญจนบรุี
kri02291 12345@Nidtep นายวรกติติ์ ลกัษณุกจิ โรงเรยีนวสิทุธรังษี กาญจนบรุี
kri02292 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ ร่มเกตุ โรงเรยีนวสิทุธรังษีจังหวดักาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02293 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาส สามทอง โรงเรยีนวสิทุธรังษีจังหวดักาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02294 12345@Nidtep นางสาวศริกิมล ภาคภมูิ โรงเรยีนวสิทุธรังษีจังหวดักาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02295 12345@Nidtep นายอภชิาติ ล าไยเสาวรส โรงเรยีนวดีใหมภ่มูเิจรญิ กาญจนบรุี
kri02296 12345@Nidtep นายพัชรพงศ์ มว่ยเทง้ โรงเรยีนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบรุี
kri02297 12345@Nidtep นางสาวกชกร พงษ์หนู โรงเรยีนสมาคมนักเรยีนเกา่ราชนิี กาญจนบรุี
kri02298 12345@Nidtep นายพัฒนพงษ์ ไทยสวุรรณ โรงเรยีนหนองขาวโกวทิพทิยาคใ กาญจนบรุี
kri02299 12345@Nidtep นางสาวชานดิา บญุผาด โรงเรยีนหนองขาวโกวทิพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02300 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ เกษมโศธน์ โรงเรยีนหนองขาวโกวทิพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02301 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ทองออ่น โรงเรยีนหนองขาวโกวทิพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02302 12345@Nidtep นางสาวจรรยา กลางนอก โรงเรยีนหนองตากยาตัง้วริยิะราษฎร์ กาญจนบรุี
kri02303 12345@Nidtep นางสาวณัฐมณฑ์ ทับวลั โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02304 12345@Nidtep นางสาวพชิญา กณัหา โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02305 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี เบ็ญพาด โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02306 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ผวิงาม โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม กาญจนบรุี
kri02307 12345@Nidtep นางสาวกรกนก สอนจันทร์ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02308 12345@Nidtep นางสาวกติตมิา วาระสทิธิ์ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02309 12345@Nidtep นางสาวจรรยาภรณ์ ค าปาน โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02310 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา จมูพันพรา้ว โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02311 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา ทับถม โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02312 12345@Nidtep นางสาวชนดิา จติตกาญจน์ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02313 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร วฒันเบญจโสภา โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02314 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ตรเีทพา โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02315 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ เกดิโภคา โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02316 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา มาละ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02317 12345@Nidtep นางสาวรักชืน่ เชยสขุจติต์ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02318 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ โพธบิตุร โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02319 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา เซีย่งหลวิ โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02320 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มพร อนุกลู โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02321 12345@Nidtep นายจริภัทร กลบีล าดวน โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02322 12345@Nidtep นายศริไิพฑรูย์ นุ่มนอ้ย โรงเรยีนหนองรปีระชานมิติ กาญจนบรุี
kri02323 12345@Nidtep นางอตภิา รวบรวม โรงเรยีนอนุบาลกาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02324 12345@Nidtep นางสาวพรรษา กลุชา โรงเรยีนอนุบาลทองผาภมูิ กาญจนบรุี
kri02325 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ เทยีมจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลทองผาภมูิ กาญจนบรุี
kri02326 12345@Nidtep นายกสพิล แซล่ี โรงเรยีนอนุบาลทองผาภมูิ กาญจนบรุี
kri02327 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ แสงสรุยิะ โรงเรยีนอนุบาลทา่มว่ง กาญจนบรุี
kri02328 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี ก าจรกติตคิณุ โรงเรยีนอนุบาลไทรโยค กาญจนบรุี



kri02329 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา ไชยสภุา โรงเรยีนอนุบาลพนมทวน( วดัรางหวาย)กาญจนบรุี
kri02330 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ ชมชาติ โรงเรยีนอนุบาลพนมทวน(วดัรางหวาย)กาญจนบรุี
kri02331 12345@Nidtep นางสาวปิยภาณี วงศว์ลิาศ โรงเรยีนอนุบาลพนมทวน(วดัรางหวาย)กาญจนบรุี
kri02332 12345@Nidtep นางสาวพัชรยีา คุม้แพง่ โรงเรยีนอนุบาลพนมทวน(วดัรางหวาย)กาญจนบรุี
kri02333 12345@Nidtep นายพงษ์ขจร โตแกว้ โรงเรยีนอนุบาลพนมทวน(วดัรางหวาย)กาญจนบรุี
kri02334 12345@Nidtep นางสาวดศิราพร ศรนุีช โรงเรยีนอนุบาลหนองปรอื กาญจนบรุี
kri02335 12345@Nidtep นายอตเิทพ ภคูรองนาค โรงเรยีนอนุบาลหว้ยกระเจา กาญจนบรุี
kri02336 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก อุน่ปรี โรงเรยีนอดุมสทิธศิกึษา กาญจนบรุี
kri02337 12345@Nidtep นางสาวอญัชลุี เมฆพันธ์ โรงเรยีนวดันาพระยา กาญจนบรุี
kri02338 12345@Nidtep นายประทปี สวุรรณโชติ วก.พนมทวน กาญจนบรุี
kri02339 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ทาไว วดัทุง่มะสงั(มติรภาพที่9) กาญจนบรุี
kri02340 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ใจเทีย่ง วทิการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02341 12345@Nidtep นางสาวณัฐชานันท์ ศรสีมบตั ิ วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02342 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์นิี อภพิรกลุ วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02343 12345@Nidtep นายกฤษฎาวฒุิ วงศศ์รงีาม วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02344 12345@Nidtep นายจักรี โพธิแ์กว้ วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02345 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ ชืน่ฉ ่า วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02346 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ จันทรยี์ วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02347 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ยันตรสีงิห์ วทิยาลยัการาชพีพนมทวน กาญจนบรุี
kri02348 12345@Nidtep นางสาวบญุธดิา สขุสมัย วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบรุีกาญจนบรุี
kri02349 12345@Nidtep นายปรัชญา ทาประเสรฐิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบรุีกาญจนบรุี
kri02350 12345@Nidtep นางสาวศตพร นิม่เดช วทิยาลยัเทคนคิกาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02351 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา โนนทงิ วทิยาลยัอาชวีศกึษากาญจนบรุี กาญจนบรุี
kri02352 12345@Nidtep นายอรัณย์ น่าชม ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอบอ่พลอยกาญจนบรุี
kri02353 12345@Nidtep นายณัฐนุกรณ์ ใจสงิห์ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกีษากาญจนบรุีกาญจนบรุี
kri02354 12345@Nidtep นางสาวอาพศิรา ดวงธนู ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษากาญจนบรุีกาญจนบรุี
kri02355 12345@Nidtep นางสาวอรพณิ อทัุยนติย์ สพฐ กาญจนบรุี
kri02356 12345@Nidtep นายแสงตะวนั จันทรออ่น สพฐ. กาญจนบรุี
kri02357 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา กลุกลา้ สพป. กาญจนบรุี
kri02358 12345@Nidtep นายชยัสทิธิ์ รัตนบลัลงั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุีเขต4กาญจนบรุี
kri02359 12345@Nidtep นางสริลิดา ภขูนัธ์ เสร-ีสมใจ กาญจนบรุี
kri02360 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา กองแกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา กาญจนบรุี
kri02361 12345@Nidtep นางสาวนฤษา คชสาร โรงเรยีนวดัปรังกาสี กาญจนบรุี
kri02362 12345@Nidtep นายกรวนิ พระสวา่ง โรงเรยีนหนองตากยาตัง้วริยิะราษฎรบ์ ารุงกาญจนบรุี
kri02363 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ป่ินเกษร โรงเรยีนบา้นหนองตาเดช กาญจนบรุี
ksn00720 12345@Nidtep นายอสัฎากร นมัสศลิา โรงเรยีนโคกกลางราษฎรพ์ทัิกษ์ กาฬสนิธุ์
ksn00721 12345@Nidtep นางสาวรนิรดา โพนไพรสนัต์ โรงเรยีนบา้นหนองสระพัง กาฬสนิธุ์
ksn00722 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ ชารี โรงเรยีนบา้นหว้ยแดง กาฬสนิธุ์
ksn00723 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เขวาล าธาร กระทรวงศกึษาธกิาร กาฬสนิธุ์
ksn00724 12345@Nidtep นางสาววไลพร ผลบลุภ โรงเรยีนกมลาไสย กาฬสนิธุ์
ksn00725 12345@Nidtep นางสาวศวิรนิทร์ ตาละชพี โรงเรยีนกมลาไสย กาฬสนิธุ์
ksn00726 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐติา แกว้ชารี โรงเรยีนกลางดงราษฎรอ์ปุถัมภ์ กาฬสนิธุ์
ksn00727 12345@Nidtep นางศรสีดุา บญุไชยโย โรงเรยีนกฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ์
ksn00728 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา ศรกี าพล โรงเรยีนกฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ์
ksn00729 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดิา สกลุซง้ โรงเรยีนกฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ์
ksn00730 12345@Nidtep นางสาวมลธชิา ทพิยเ์นตร โรงเรยีนเกา่นอ้ยโนนรังวทิยาเสรมิ กาฬสนิธุ์
ksn00731 12345@Nidtep นางสาวนวพร วเิศษนันท์ โรงเรยีนแกเปะราษฎรน์ยิม กาฬสนิธุ์
ksn00732 12345@Nidtep นางดาวธรัีตน์ พลขยัน โรงเรยีนเขาวงพทิยาคาร กาฬสนิธุ์
ksn00733 12345@Nidtep นายอญัเชญิ แชม่ชืน่ โรงเรยีนค าคาราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00734 12345@Nidtep นางสาวศภุรดา มะลติน้ โรงเรยีนค าหมนุผดงุเวทย์ กาฬสนิธุ์
ksn00735 12345@Nidtep นายทักษิณากรณ์ วนัเคลือ่น โรงเรยีนโคกกลางราษฎรพ์ทัิกษ์ กาฬสนิธุ์
ksn00736 12345@Nidtep นางสาวนวนันท์ ชอ่งวารนิทร์ โรงเรยีนโคกกลางราษ ารพั์ฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00737 12345@Nidtep นางสาววภิาวดี พระรติ โรงเรยีนโคกเจรญิค าน ้าแซบวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00738 12345@Nidtep นายภวูนาถ มาตประสงค์ โรงเรยีนโคกนาดี กาฬสนิธุ์
ksn00739 12345@Nidtep นางสาวบญุญาพร พกุรัตน์ โรงเรยีนโคกลา่มวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00740 12345@Nidtep นางสาวปรญิญาพร การถวลิ โรงเรยีนแจนแลนวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00741 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ แกว้บญุไสย์ โรงเรยีนชมุชนแจนแลนราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00742 12345@Nidtep นางสาวศภุากร รัตนบดุตา โรงเรยีนชมุชนนาจารยว์ทิยส กาฬสนิธุ์
ksn00743 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ โอภากาส โรงเรยีนชมุชนบา้นบอนวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00744 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ศรกีมล โรงเรยีนชมุชนโพนงามประสาทศลิป์ กาฬสนิธุ์
ksn00745 12345@Nidtep นายธนกร ตรสีนูย์ โรงเรยีนชมุชนโพนงามประสาทศลิป์ กาฬสนิธุ์
ksn00746 12345@Nidtep นายสรุยิัน ทองพัฒน์ โรงเรยีนชมุชนโพนงามประสาทศลิป์ กาฬสนิธุ์
ksn00747 12345@Nidtep นางสาวพเยยี พศิผล โรงเรยีนชมุชนยอดแกง่สงเคราะห์ กาฬสนิธุ์



ksn00748 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา คุม้สไีวย์ โรงเรยีนชมุชนยอดแกง่สงเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00749 12345@Nidtep นางสาวจติตล์ดัดา กลุจนุช โรงเรยีนชมุชนหนองยางวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00750 12345@Nidtep นางสาวลลติา ไชยค ามี โรงเรยีนชมุชนหนองสอวทิยาคาร กาฬสนิธุ์
ksn00751 12345@Nidtep นายปณธิาน รอดไว โรงเรยีนชมุชนหนองสอวทิยาคาร กาฬสนิธุ์
ksn00752 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ นลิโคตร โรงเรยีนดงนอ้ยวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00753 12345@Nidtep นางสาววรางคณา ค ามแีสง โรงเรยีนดงนอ้ยสงเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00754 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ ใจหมัน่ โรงเรยีนดงไร่ราษฎรพั์ฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00755 12345@Nidtep นางสาวณัฐชาวรนิทร์ ธารเอีย่ม โรงเรยีนดอนยานางศกึษา กาฬสนิธุ์
ksn00756 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ แกว้ปัญญา โรงเรยีนดอนหวายราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00757 12345@Nidtep นางสพัุตรา เจรญิพงษ์ โรงเรยีนดอนหวายราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00758 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา สมุาตรา โรงเรยีนดา่นเเตร้าษฎรส์งเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00759 12345@Nidtep นางสาวยภุาพร พรมศรี โรงเรยีนดา่นแตร้าษฎรส์งเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00760 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา อรุณพาส โรงเรยีนดา่นเหนอืหนองไผส่งเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00761 12345@Nidtep นางสาวเรวดี สาระดี โรงเรยีนถ ้าปลาวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00762 12345@Nidtep นางสาวฑติฐติา ดเีลข โรงเรยีนทา่แสงวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00763 12345@Nidtep นางสาวสวุพชิญ์ พมิพร์ส โรงเรยีนทุง่คลองวทิยาสพปกาฬสนิธุ์เขต3กาฬสนิธุ์
ksn00764 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐพร คุม้ครอง โรงเรยีนธนบรุโีคกสหีนองเตา่วทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00765 12345@Nidtep นายธติพัินธ์ เรอืงจันทร์ โรงเรยีนนาโกวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00766 12345@Nidtep นายอภนิพ ระดาพัฒน์ โรงเรยีนนาจ าปา กาฬสนิธุ์
ksn00767 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ ภนู ้าทอง โรงเรยีนนาทันวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00768 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ปัญญาวบิลู โรงเรยีนนาทันวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00769 12345@Nidtep นางสาวสายชล สมิสนิ โรงเรยีนนามนพทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00770 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ วงศส์มศรี โรงเรยีนนามนราษฎรนุ์เคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00771 12345@Nidtep นายอาทติย์ มอิามาตย์ โรงเรยีนนามะเขอืพัฒนศกึษา กาฬสนิธุ์
ksn00772 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ อดุรศรี โรงเรยีนโนนปลาขาวราษฎรบ์รูณะ กาฬสนิธุ์
ksn00773 12345@Nidtep นายวนัเฉลมิ ศรกีตุา โรงเรยีนโนนป่างิว้วจิติวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00774 12345@Nidtep นางสาวสายะภัณฑ นันทะแสน โรงเรยีนโนนศลิาไกรฤกษราษฎรอ์ านวยกาฬสนิธุ์
ksn00775 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัค คา่ยเพชร โรงเรยีนโนนสะอาดราษฎรส์ามัคคี กาฬสนิธุ์
ksn00776 12345@Nidtep นายแมนมติร อาจหาญ โรงเรยีนบา้นกอกวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00777 12345@Nidtep นายอทิธพิล นาไชยราญ โรงเรยีนบา้นกอกวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00778 12345@Nidtep นางสาวพศิมัย ภนูทิาน โรงเรยีนบา้นกดุเเห่ กาฬสนิธุ์
ksn00779 12345@Nidtep นายธนพงษ์ อดุรเสถยีร โรงเรยีนบา้นแกวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00780 12345@Nidtep นางสาวเมวดี รวมรัว้ โรงเรยีนบา้นแกหัวแฮดสม้โฮงวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00781 12345@Nidtep นายธงชยั สมัฤทธิร์นิทร์ โรงเรยีนบา้นขมิน้ กาฬสนิธุ์
ksn00782 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ไชยชนะ โรงเรยีนบา้นขมุขีย้าง กาฬสนิธุ์
ksn00783 12345@Nidtep นางสาวรมดิา นลิโคตร โรงเรยีนบา้นค าป่าหวา้น กาฬสนิธุ์
ksn00784 12345@Nidtep นายไฉน ทมานนท์ โรงเรยีนบา้นค าป่าหวา้น กาฬสนิธุ์
ksn00785 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร วรรณทอง โรงเรยีนบา้นค าอหีงษ์ กาฬสนิธุ์
ksn00786 12345@Nidtep นางสาวศศธิร พลกลา้ โรงเรยีนบา้นชาด กาฬสนิธุ์
ksn00787 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เทศารนิทร์ โรงเรยีนบา้นดงสวนพัฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00788 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร ดลุนยี์ โรงเรยีนบา้นดงสวนพัฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00789 12345@Nidtep นายรัฐพล เหลอืงสมานกลุ โรงเรยีนบา้นดา่แตร่าษฎรส์งเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00790 12345@Nidtep นายเรนุวฒัน์ พันธว์งค์ โรงเรยีนบา้นทา่งามสาขาที่1 บา้นดานเม็กกาฬสนิธุ์
ksn00791 12345@Nidtep นางสาวสนุยีรั์ตน์ ดลเอีย่ม โรงเรยีนบา้นนากระเดา กาฬสนิธุ์
ksn00792 12345@Nidtep นางสาวปฏญิญา อนันทวรรณ โรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00793 12345@Nidtep นางสาวแพรวพรรณ บญุมาวงษ์ โรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00794 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทพิย์ จันทคู โรงเรยีนบา้นนาเหนอื กาฬสนิธุ์
ksn00795 12345@Nidtep นางสาวสวุจัณีย์ ชนิแข โรงเรยีนบา้นนาเหนอื กาฬสนิธุ์
ksn00796 12345@Nidtep นางสาวจรยิา สลุ านาจ โรงเรยีนบา้นน ้าปุ้น กาฬสนิธุ์
ksn00797 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล อปุนันท์ โรงเรยีนบา้นโนนชาด กาฬสนิธุ์
ksn00798 12345@Nidtep นางสาวกรองกาญจน์ อนุวาร โรงเรยีนบา้นโนนเทีย่ง กาฬสนิธุ์
ksn00799 12345@Nidtep นางสาวรัตตนัินท์ อคัรวฒันว์รกลุ โรงเรยีนบา้นโนนยาง กาฬสนิธุ์
ksn00800 12345@Nidtep นางสาวปัทมาพร ศรสีหุลา่ โรงเรยีนบา้นโนนศรสีวสัดิ์ กาฬสนิธุ์
ksn00801 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ลอืทองจักร โรงเรยีนบา้นบวัสามัคคี กาฬสนิธุ์
ksn00802 12345@Nidtep นายญาณันธร ศรพีลิา โรงเรยีนบา้นมว่งวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00803 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศรกี าพล โรงเรยีนบา้นวงัเวยีง กาฬสนิธุ์
ksn00804 12345@Nidtep นายเกยีรตกิลุ ปันเขือ่นขตั ิ โรงเรยีนบา้นวงัเวยีง กาฬสนิธุ์
ksn00805 12345@Nidtep นางสาวอดุมพร ฤทธิม์นตรี โรงเรยีนบา้นแวงประชารัฐบ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00806 12345@Nidtep นางสาวศริปิระภา มงคลมะไฟ โรงเรยีนบา้นสวนผึง้ กาฬสนิธุ์
ksn00807 12345@Nidtep นายชลธาร ภนู ้าเย็น โรงเรยีนบา้นสขุเจรญิ กาฬสนิธุ์
ksn00808 12345@Nidtep นางสาวสริวิมิล ค าวนันา โรงเรยีนบา้นหนองกงุนอ้ย กาฬสนิธุ์
ksn00809 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เชือ้นุ่น โรงเรยีนบา้นหนองกงุนอ้ย กาฬสนิธุ์
ksn00810 12345@Nidtep นางสาวปิยวรรณ กมลสาร โรงเรยีนบา้นหนองชา้ง กาฬสนิธุ์



ksn00811 12345@Nidtep นางสาววรกานต์ นนทะมาตร โรงเรยีนบา้นหนองชา้ง กาฬสนิธุ์
ksn00812 12345@Nidtep นางสาวมธรุดา บตุรวงั โรงเรยีนบา้นหว้ยแดง กาฬสนิธุ์
ksn00813 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ขนันามล โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง กาฬสนิธุ์
ksn00814 12345@Nidtep นางสาวหัถญา ป้องจันทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง กาฬสนิธุ์
ksn00815 12345@Nidtep นางสาวร่มฉัตร อนัทรบตุร โรงเรยีนบา้นเหล็กกกกอกสามัคคี กาฬสนิธุ์
ksn00816 12345@Nidtep นายพงศกร ดอนสมจติร โรงเรยีนบา้นเหล็กกกกอกสามัคคี กาฬสนิธุ์
ksn00817 12345@Nidtep นางสาวพมิพว์รยี์ ค ารัศมี โรงเรยีนบา้นโหมนสงเคราะห์ กาฬสนิธุ์
ksn00818 12345@Nidtep นางสาวรจนา โคธเิวทย์ โรงเรยีนประชารัฐพัฒนศกึษา กาฬสนิธุ์
ksn00819 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา ภาวะดี โรงเรยีนโพธิค์ าประชาสรรค์ กาฬสนิธุ์
ksn00820 12345@Nidtep นายธรีภัทร ปัดตาชารี โรงเรยีนฟ้าแดดสงูยางวทิยาคาร กาฬสนิธุ์
ksn00821 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ กัว้มาลา โรงเรยีนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00822 12345@Nidtep นายวฒุธิรรม แกว้บญุใส โรงเรยีนมัธยมภฮูงัพัฒนวทิย์ กาฬสนิธุ์
ksn00823 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ คนัตะลี โรงเรยีนเมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์
ksn00824 12345@Nidtep นายทศพล เทศารนิทร์ โรงเรยีนเมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์
ksn00825 12345@Nidtep นางสาววนัทนยี์ คงนอ้ย โรงเรยีนสงเปลอืยวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00826 12345@Nidtep นายเศรษฐศษิฏ์ จตเุทน โรงเรยีนสงเปลอืยวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00827 12345@Nidtep นางสาวฉัตรวไิล บญุเสนา โรงเรยีนสงยางสงเปลอืยวทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00828 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ เนนิชดั โรงเรยีนสมสะอาดพทิยาสรรพ์ กาฬสนิธุ์
ksn00829 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา โพธิส์งิห์ โรงเรยีนสรา้งแกว้รัฐราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00830 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ค าด า โรงเรยีนสองหอ้งราษฎรบ์รูณะ กาฬสนิธุ์
ksn00831 12345@Nidtep นายณัฐพล ศรคีรินิทร์ โรงเรยีนสงัคมพัฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00832 12345@Nidtep นางสาวนุชจรนิทร์ ทงุฤทธิ์ โรงเรยีนสายป่าแดงวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00833 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา เสนาลา โรงเรยีนหนองกาวครุุราษฎรบ์ ารุง กาฬสนิธุ์
ksn00834 12345@Nidtep นายสงบ หงษาแกว้ โรงเรยีนหนองกงุศรวีทิยาคาร กาฬสนิธุ์
ksn00835 12345@Nidtep นายปรุุเมธ ไชยค ามิง่ โรงเรยีนหนองแคนวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00836 12345@Nidtep นางสาวธันยนันท์ สภุารัตนศลิป โรงเรยีนหนองบวัโดน(วรนารถประชานุกลู)กาฬสนิธุ์
ksn00837 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา มาตพงษ์ โรงเรยีนหนองบวัใน กาฬสนิธุ์
ksn00838 12345@Nidtep นายศวิกร สขุเกษม โรงเรยีนหนองปะโอประชาอทุศิ กาฬสนิธุ์
ksn00839 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ แสงฤทธิ์ โรงเรยีนหนองแปนโนนสงูนาเชอืกราษฎรบ์ ารุงกาฬสนิธุ์
ksn00840 12345@Nidtep นางสาวพริดา ระดาพัฒน์ โรงเรยีนหนองพอกวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00841 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ วชิยั โรงเรยีนหนองพอกวทิยายน กาฬสนิธุ์
ksn00842 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา วงัภมูใิหญ่ โรงเรยีนหนองแวงวทิยานุกลู กาฬสนิธุ์
ksn00843 12345@Nidtep นายภาคภมูิ คารภมูี โรงเรยีนหนองแวงเหนอื กาฬสนิธุ์
ksn00844 12345@Nidtep นายเสกสทิธิ์ พลราชม โรงเรยีนหนองแวงเหนอื กาฬสนิธุ์
ksn00845 12345@Nidtep นางสาวนันทพร ภคูรองนาค โรงเรยีนหนองแสงราษฎรพั์ฒนา กาฬสนิธุ์
ksn00846 12345@Nidtep นางพัชรนิทร์ ดลอารมณ์ โรงเรยีนหนองแสงวทิยาเสรมิ กาฬสนิธุ์
ksn00847 12345@Nidtep นางสาวกษวรรณ เจนคจบ โรงเรยีนหนองอบีตุรไพรเวทย์ กาฬสนิธุ์
ksn00848 12345@Nidtep นางสาวจรัิชยาภา ปรุรัตน์ โรงเรยีนหว้ยเม็กราษฏรนุ์กลู กาฬสนิธุ์
ksn00849 12345@Nidtep นางสาวชลดา แสนศลิป์ โรงเรยีนหนิลาดนารายณ์สาร กาฬสนิธุ์
ksn00850 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ มาตชะลา โรงเรยีนเหลา่ออ้ยบ ารุงวทิย์ กาฬสนิธุ์
ksn00851 12345@Nidtep นายนัธพงษ์ โพธิเ์ป้ียสี โรงเรยีนเหลา่ออ้ยบ ารุงวทิย์ กาฬสนิธุ์
ksn00852 12345@Nidtep นายพงศกร ทาหาวงษ์ โรงเรยีนเหลา่ออ้ยบ ารุงวทิย์ กาฬสนิธุ์
ksn00853 12345@Nidtep นางสาวสรุพีร เหลา่ยนขาม โรงเรยีนเหลา่ออ้ยบ ารุงวทิย์ กาฬสนิธุ์
ksn00854 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา แกว้เหลา่ วทิยาลยัการอาชพีค ามว่ง กาฬสนิธุ์
ksn00855 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ทวยดี วทิยาลยัการอาชพีค ามว่ง กาฬสนิธุ์
ksn00856 12345@Nidtep นายศภุชยั นาเมอืง วทิยาลยัการอาชพีหนองกงุศรี กาฬสนิธุ์
ksn00857 12345@Nidtep นายเทพธนาศร เทศนติกิลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00858 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรเีถลงิเดช ประพัฒนพ์งษ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00859 12345@Nidtep นางบวัสอน ธรรมประชา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00860 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย พันธุส์ะอาด ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00861 12345@Nidtep นางรววิรรณ ทศภชูยั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00862 12345@Nidtep นางสาวชญาพร พันธขุนัธ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00863 12345@Nidtep นางสาวนภิาพรรณ เทยีมสกลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00864 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ หงชตูา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00865 12345@Nidtep นางสาวพณิทพิย์ สลีาแยง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00866 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ อตุรโส ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00867 12345@Nidtep นายณรงคด์ศิ กลุนาม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00868 12345@Nidtep นายอเุทน แกว้กญัญา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00869 12345@Nidtep นายเอกรนิทร์ จ าปา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00870 12345@Nidtep นางนญิา ภวูโิคตรธนกลุ ศนูยก์ารสอนพเิศษประจ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
ksn00871 12345@Nidtep นายสหวชิญ์ ชืน่ชม สพป. กาฬสนิธุ์
ksn00872 12345@Nidtep นายสรุวฒุิ ทองเจรญิ โรงเรยีนชมุชนบา้นป่าแดง กาฬสนิ ธุ์
ksn00873 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา แฮดหมัน่ โรงเรยีนบา้นกกตาล กาฬสนิธุ์



ksn00874 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ กลบีมะลิ โรงเรยีนหนองแซงวทิยา กาฬสนิธุ์
ksn00875 12345@Nidtep นางสาวเมลนิ สอนรัตน์ โรงเรยีนสามัคควีทิยาคม กาฬสนิธุ์
ksn00876 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ศริวิงศ์ ศนูย์การศกึษาพเิศษประจำ าจังหวดักาฬสนิธุ์กาฬสนิธุ์
kpt01250 12345@Nidtep นางสาวสรุพิร ทาจี โรงเรยีนวชริปราการวทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01251 12345@Nidtep นางร าพรรณ หมอกเมฆ โรงเรยีนโกสมัพวีทิยา ก าแพงเพชร
kpt01252 12345@Nidtep นางสาวกมลนารี นาคประเสรฐิ โรงเรยีนโกสมัพวีทิยา ก าแพงเพชร
kpt01253 12345@Nidtep นายศริวิฒุ ิ กลุค า โรงเรยีนขาณุวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01254 12345@Nidtep นางสาวปวณัรัตน์ สระทองแงด๊ โรงเรยีนคลองลานวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01255 12345@Nidtep นางสาวกานดา ธชิากรณ์ โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01256 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ แมตสี่ โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01257 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ทสิาราเขต โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01258 12345@Nidtep นายดนุภาพ บวันาเมอืง โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01259 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร บญุมา โรงเรยีนทุง่โพธิท์ะเลพทิยา ก าแพงเพชร
kpt01260 12345@Nidtep นางณัฐพร เทศกาล โรงเรยีนไทรงามพทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01261 12345@Nidtep นางสาวพรหทัย พะละโท โรงเรยีนนครไตรตรงึษ์ ก าแพงเพชร
kpt01262 12345@Nidtep นายวฒันากร บนิชยั โรงเรยีนนครไตรตรงึษ์ ก าแพงเพชร
kpt01263 12345@Nidtep นางศภัุฏกมล บางพาน โรงเรยีนนาบอ่ค าวทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01264 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ วนสณัฑว์งกต โรงเรยีนบา้นเกาะตาล ก าแพงเพชร
kpt01265 12345@Nidtep นางปัญญาณี เสน่หา โรงเรยีนบา้นเกาะน ้าโจน ก าแพงเพชร
kpt01266 12345@Nidtep นางสาวสพัุชรญีา ทองคต โรงเรยีนบา้นเขาวงัเยีย่ม ก าแพงเพชร
kpt01267 12345@Nidtep นายสรุสทิธิ์ จันทนา โรงเรยีนบา้นเขาสวา่งอารมณ์ ก าแพงเพชร
kpt01268 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา เสอืแดง โรงเรยีนบา้นคลองขดุ ก าแพงเพชร
kpt01269 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สมกลุ โรงเรยีนบา้นคลองขดุ ก าแพงเพชร
kpt01270 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐา ถาวร โรงเรยีนบา้นคยุแขวน ก าแพงเพชร
kpt01271 12345@Nidtep นางศริญิา ชา้งบญุมี โรงเรยีนบา้นชยัภมูิ ก าแพงเพชร
kpt01272 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เชือ้กสกิรรม โรงเรยีนบา้นชยัภมูิ ก าแพงเพชร
kpt01273 12345@Nidtep นางสาวณานุรักษ์ แตม้ดืม่ โรงเรยีนบา้นชยัภมูิ ก าแพงเพชร
kpt01274 12345@Nidtep นางสาวสริพัิชร เฟ่ืองอิม่ โรงเรยีนบา้นชยัภมูิ ก าแพงเพชร
kpt01275 12345@Nidtep นางขวญัฤทัย จ าปาศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นชายเคอืง ก าแพงเพชร
kpt01276 12345@Nidtep นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ โรงเรยีนบา้นชมุนาก ก าแพงเพชร
kpt01277 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา ทรงรัฐ โรงเรยีนบา้นโชคชยัพัฒนา ก าแพงเพชร
kpt01278 12345@Nidtep นายทรงภพ ดอกเป็ง โรงเรยีนบา้นตอรัง ก าแพงเพชร
kpt01279 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ ฉ ่าแกว้ โรงเรยีนบา้นไตรตรงึษ์ ก าแพงเพชร
kpt01280 12345@Nidtep นางสาวอาทมิา เอีย่มอสิรา โรงเรยีนบา้นไตรตรงึษ์ ก าแพงเพชร
kpt01281 12345@Nidtep นางสาวจติประภัสสร ป่าดอน โรงเรยีนบา้นถาวรวฒันา ก าแพงเพชร
kpt01282 12345@Nidtep นายธฤต ถอืแกว้ โรงเรยีนบา้นถาวรวฒันา ก าแพงเพชร
kpt01283 12345@Nidtep นายนพวตัร อนิทรชติ โรงเรยีนบา้นถาวรวฒันา ก าแพงเพชร
kpt01284 12345@Nidtep นายแมนสรวง เสอืสงิห์ โรงเรยีนบา้นถาวรวฒันา ก าแพงเพชร
kpt01285 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ จุน่ทอง โรงเรยีนบา้นทา่นา ก าแพงเพชร
kpt01286 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล เถงิจา๋ง โรงเรยีนบา้นทา่นา ก าแพงเพชร
kpt01287 12345@Nidtep นางสาวนงเยาว์ บวัเจรญิ โรงเรยีนบา้นธ ามรงค(์รองประชาสงเคราะห)์ก าแพงเพชร
kpt01288 12345@Nidtep นางสาวภัชรศฏิาน์ นามแดง โรงเรยีนบา้นธ ามรงค(์รองประชาสงเคราะห)์ก าแพงเพชร
kpt01289 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร สมศลิา โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์ ก าแพงเพชร
kpt01290 12345@Nidtep นายทนงศกัดิ์ กา๋ค าตะ๊ โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์ ก าแพงเพชร
kpt01291 12345@Nidtep นายวรายทุธ ขวญัเมอืง โรงเรยีนบา้นโนนใหญ่ ก าแพงเพชร
kpt01292 12345@Nidtep นางสาวทพิวลัย์ พลขนัธ์ โรงเรยีนบา้นบางลาด ก าแพงเพชร
kpt01293 12345@Nidtep นางสาวบษุกร บวัเผือ่น โรงเรยีนบา้นป่าแซง ก าแพงเพชร
kpt01294 12345@Nidtep นางสาวธดิาทติยา รอดชา้ง โรงเรยีนบา้นโป่งดูป่ระชาอทุศิ ก าแพงเพชร
kpt01295 12345@Nidtep นางศภุนุช ทรัพยป์ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นพรานกระตา่ย ก าแพงเพชร
kpt01296 12345@Nidtep นางสาวนภัสรพี นากงาม โรงเรยีนบา้นเพชรนยิม ก าแพงเพชร
kpt01297 12345@Nidtep นายวฒุพิงษ์ จันทรย์ ิม้ โรงเรยีนบา้นเพชรนยิม ก าแพงเพชร
kpt01298 12345@Nidtep นางสาวขวญันภา วรีะวงษ์ โรงเรยีนบา้นรอ้ยไร่ ก าแพงเพชร
kpt01299 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ จันทรจ์ร โรงเรยีนบา้นลานชา้งทา่ว ก าแพงเพชร
kpt01300 12345@Nidtep นางสาวศศธร ถนอมศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นลานหนิ ก าแพงเพชร
kpt01301 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ พว่งศริิ โรงเรยีนบา้นวงัเจา้ ก าแพงเพชร
kpt01302 12345@Nidtep นางสาวสนุชิา มลฑล โรงเรยีนบา้นวงัเจา้ ก าแพงเพชร
kpt01303 12345@Nidtep นางสาวมาลี คลอ่งธัญกรณ์ โรงเรยีนบา้นวงัตะลอ่ม ก าแพงเพชร
kpt01304 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ประทมุแมน โรงเรยีนบา้นวงัทอง ก าแพงเพชร
kpt01305 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นวงัทอง ก าแพงเพชร
kpt01306 12345@Nidtep นางสาวองัสนา วทิติ โรงเรยีนบา้นวงัทอง ก าแพงเพชร
kpt01307 12345@Nidtep นายศกัดิธ์นเดช พรศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นศรไีกรลาศ ก าแพงเพชร
kpt01308 12345@Nidtep นางสาวศรินิยา ระวงัภัย โรงเรยีนบา้นสามเรอืน ก าแพงเพชร
kpt01309 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ดอนไพรเมอืง โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ ก าแพงเพชร



kpt01310 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ทามา โรงเรยีนบา้นหงษ์ทอง ก าแพงเพชร
kpt01311 12345@Nidtep นางสาวศภุรานันท์ เฉลมิวนั โรงเรยีนบา้นหนองขาม ก าแพงเพชร
kpt01312 12345@Nidtep นายสรนัฐ ประมลูสนิ โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ ก าแพงเพชร
kpt01313 12345@Nidtep นางรัชนก มหาศรี โรงเรยีนบา้นหนองจอก ก าแพงเพชร
kpt01314 12345@Nidtep นางสาวภรณ์ทพิย์ บญุวเิศษ โรงเรยีนบา้นหนองแดน ก าแพงเพชร
kpt01315 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์มล รัตนบบุผา โรงเรยีนบา้นหนองตากลา้ ก าแพงเพชร
kpt01316 12345@Nidtep นางสาวนพิาดา บดรัีฐ โรงเรยีนบา้นหนองตากลา้ ก าแพงเพชร
kpt01317 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร บญุไทย โรงเรยีนบา้นหนองทองหลอ่ ก าแพงเพชร
kpt01318 12345@Nidtep นายกฤชไพรัศมิ์ วงษ์อ าไพ โรงเรยีนบา้นหนองน ้าแดง ก าแพงเพชร
kpt01319 12345@Nidtep นางสาวนฤกมล ศรโีหม้ี โรงเรยีนบา้นหนองปากดง ก าแพงเพชร
kpt01320 12345@Nidtep นางสาวองัศมุาลี เจ็กรักษ์ โรงเรยีนบา้นหนองปากดง ก าแพงเพชร
kpt01321 12345@Nidtep นางสาวภัคจรีา ทองแจง้ โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ ก าแพงเพชร
kpt01322 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ อยูเ่กษ โรงเรยีนบา้นหนองรี ก าแพงเพชร
kpt01323 12345@Nidtep นางสจุติรา อปุาละ โรงเรยีนบา้นหนองหัวควาย ก าแพงเพชร
kpt01324 12345@Nidtep นางสาวกตรัิตน์ ชาภวูงษ์ โรงเรยีนบา้นหร่ายการอ้ง ก าแพงเพชร
kpt01325 12345@Nidtep นางสาวมณีวรรณ มะยมหนิ โรงเรยีนบา้นใหมเ่ขานยิม ก าแพงเพชร
kpt01326 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เพชระบรูณนิ โรงเรยีนบา้นใหมเ่ขานยิม ก าแพงเพชร
kpt01327 12345@Nidtep นางสาวศริธิดิา ทวนธง โรงเรยีนบา้นใหมเ่ขานยิม ก าแพงเพชร
kpt01328 12345@Nidtep นางสาวสรินิยา วชิยัค า โรงเรยีนบา้นใหมเ่ขานยิม ก าแพงเพชร
kpt01329 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา ยอดมนต์ โรงเรยีนบา้นใหมพั่ฒนา ก าแพงเพชร
kpt01330 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ป่ินแกว้ โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี ก าแพงเพชร
kpt01331 12345@Nidtep นางสาวจารวี เขยีนขนั โรงเรยีนบา้นอนิทรานุสรณ์ ก าแพงเพชร
kpt01332 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เงนิเจรญิ โรงเรยีนปางศลิาทองศกึษา ก าแพงเพชร
kpt01333 12345@Nidtep นายจริายทุธ อนิทรม์ัน่ โรงเรยีนปางศลิาทองศกึษา ก าแพงเพชร
kpt01334 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิา พลฤทธิ์ โรงเรยีนพรานกระตา่ยพทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01335 12345@Nidtep นางสาวปภาวดี เสอืสงูเนนิ โรงเรยีนพรานกระตา่ยพทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01336 12345@Nidtep นายสมชาย เอีย่มละมัย โรงเรยีนมัธยมพัชรกติยิาภา2 ก าแพงเพชรก าแพงเพชร
kpt01337 12345@Nidtep นางสาวจฬุารัตน์ คุม้เณร โรงเรยีนยางเลยีงราษฎรพั์ฒนา ก าแพงเพชร
kpt01338 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา พงษ์หงษ์ โรงเรยีนยางเลยีงราษฏรพั์ฒนา ก าแพงเพชร
kpt01339 12345@Nidtep นายอาทติย์ เข็มศร โรงเรยีนระหานวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01340 12345@Nidtep นางสาวกลุสิรา แดนด ารงสนิ โรงเรยีนลานกระบอืวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01341 12345@Nidtep นางสาวศริพิร สอนโคกกลาง โรงเรยีนวงัไทรวทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01342 12345@Nidtep นางสาวชนมณ์ภัทร ชา้งนาม โรงเรยีนวชัรวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01343 12345@Nidtep นางสาวนฤมล นภาพันธเ์สรกีลุ โรงเรยีนวชัรวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01344 12345@Nidtep นางณัฐชยากานต์ สนุะ โรงเรยีนวดัอรัญญกิาวาสน์ ก าแพงเพชร
kpt01345 12345@Nidtep นางสาววาสนา แกง่ศริิ โรงเรยีนวดัอรัญญกิาวาสน์ ก าแพงเพชร
kpt01346 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร วงษ์บญุมาก โรงเรยีนวลัรวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01347 12345@Nidtep นางสาวนงคนุ์ช พุม่พวง โรงเรยีนสกังามประชาสรรค(์เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์37)ก าแพงเพชร
kpt01348 12345@Nidtep นางสาวโสรญา มปีระชาน โรงเรยีนสกังามประชาสรรค(์เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์37)ก าแพงเพชร
kpt01349 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร พลสมบตัิ โรงเรยีนสกังามวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01350 12345@Nidtep นางสาวอนัชฎา พอใจ โรงเรยีนสกังามวทิยา ก าแพงเพชร
kpt01351 12345@Nidtep นางธติวิรรณ อนิทพงษ์ โรงเรยีนสาธติวดัพระบรมธาตุ ก าแพงเพชร
kpt01352 12345@Nidtep นายชลนัธร คงอนิทร์ โรงเรยีนหนองกองพทิยาคม ก าแพงเพชร
kpt01353 12345@Nidtep นางสาวสมุาลี จรีหจิ โรงเรยีนหประชาสรรค์ ก าแพงเพชร
kpt01354 12345@Nidtep นายชยัรัตน์ เกษอดุมทรัพย์ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัก าแพงเพชรก าแพงเพชร
kpt01355 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ โพธิอ์อ่ง โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน ก าแพงเพชร
kpt01356 12345@Nidtep นางสาวนติยา มโนมัย โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน ก าแพงเพชร
kpt01357 12345@Nidtep นายทนงศกัดิ์ ศรสีขุา โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน ก าแพงเพชร
kpt01358 12345@Nidtep นายวทิวสั ชา้งบญุมี โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน ก าแพงเพชร
kpt01359 12345@Nidtep นางสาวภรดิา เรอืงอไุร โรงเรยีนอนุบาลทรายทองวฒันา ก าแพงเพชร
kpt01360 12345@Nidtep นายเชาวลติ เฉยีบแหลม โรงเรยีนอนุบาลบงึสามัคคี(บา้นทุง่สนุ่น)ก าแพงเพชร
kpt01361 12345@Nidtep นางสมรัก พรมมา โรงเรยีนอา่งทองราษฎรว์ทิยา ก าแพงเพชร
kpt01362 12345@Nidtep นายณัฐพล มทีรัพย์ วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01363 12345@Nidtep นางปณุยนุช โพธิอ์ว่ม วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01364 12345@Nidtep นายกฤษณรักษ์ อนิทนุ วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01365 12345@Nidtep นายจริะพงศ์ ศกุกรรัีกษ์ วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01366 12345@Nidtep นายภรูณัิฐ ยาระปา วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01367 12345@Nidtep นายรังสวิฒุิ เขยีวทอง วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01368 12345@Nidtep นายสราวธุ พรหมแสง วทิยาลยัสารพัดชา่งก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
kpt01369 12345@Nidtep นางมนตว์ชิา เทยีนงาม ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลเทพนคร(บา้นโนนสมอ)ก าแพงเพชร
kpt01370 12345@Nidtep นางสาวลกัษณ์ชยาภาคย์ เงนิพจน์ สพฐ ก าแพงเพชร
kpt01371 12345@Nidtep นางสาวน ้าคา้ง สงัขเ์ทพ อสิระ ก าแพงเพชร
kpt01372 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ พณิเขยีว โรงเรยีนบา้นใหมเ่ขานยิม ก าแพงเพชร



kkn03520 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ ตลุาการ โรงเรยีนเเกน่เทา่โสกน ้าขุน่ ขอนเเกน่
kkn03521 12345@Nidtep นายชนิดนัย เสเล โรงเรยีนบา้นบอ่ ขอนเเกน่
kkn03522 12345@Nidtep นายเอกชยั จันทองออ่น โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนเเกน่
kkn03523 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ชมุพลวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองขาม ขอนเเกน่
kkn03524 12345@Nidtep นางสาวธมกร ภสูทิธิ์ กระทรวงศกึษาธกิาร ขอนแกน่
kkn03525 12345@Nidtep นางสาวธรีาพร วงษ์ค าซาว กระทรวงศกึษาธกิาร ขอนแกน่
kkn03526 12345@Nidtep นายศภุฤกษ์ วงษาไฮ กระทรวงศกึษาธกิาร ขอนแกน่
kkn03527 12345@Nidtep นางอมรรัตน์ ทองทพิย์ กศน.อ าเภอซ าสงู ขอนแกน่
kkn03528 12345@Nidtep นางสาวรัตนภรณ์ ปณุสงัข์ โรงเรยีน ขอนแกน่
kkn03529 12345@Nidtep นายธนากร ภงูามดาว โรงเรยีนชมุแพวทิยายน ขอนแกน่
kkn03530 12345@Nidtep นางสาวนรนิทร์ สนิทรา โรงเรยีนเกา่นาโนมวีทิยา ขอนแกน่
kkn03531 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ โคตรสวุรรณ์ โรงเรยีนแกน่นครวทิยาลยั๒ ขอนแกน่
kkn03532 12345@Nidtep นางสาวพรรัตน์ พันทอง โรงเรยีนขามแกน่นคร ขอนแกน่
kkn03533 12345@Nidtep นางสาวชญานศิ เทยีมตะขบ โรงเรยีนเขาสวนกวางวทิยานุกลู ขอนแกน่
kkn03534 12345@Nidtep นายพลภัทร จนิดามตีกลู โรงเรยีนเขาสวนกวางวทิยานุกลู ขอนแกน่
kkn03535 12345@Nidtep นางสาวกชพรรณ เสวกานันท์ โรงเรยีนโคกโพธิไ์ชยศกึษา ขอนแกน่
kkn03536 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ป่ินค า โรงเรยีนจตรุคามรังสรรค์ ขอนแกน่
kkn03537 12345@Nidtep นางสภุาวดี โคตรหลกัค า โรงเรยีนจตรุคามรังสรรค์ ขอนแกน่
kkn03538 12345@Nidtep นายวทิยา โสมะโสก โรงเรยีนจตรุคามรังสรรค์ ขอนแกน่
kkn03539 12345@Nidtep นางเพ็ญพร กศุลาธรรม โรงเรยีนจตรุมติรวทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03540 12345@Nidtep นายหฤษิต ศรเีทพ โรงเรยีนชนบทศกึษา ขอนแกน่
kkn03541 12345@Nidtep นางสาวพนดิา ค าพบิาล โรงเรยีนชพีอนุสรณ์ ขอนแกน่
kkn03542 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ประไพเมอืง โรงเรยีนชมุชนกระนวน ขอนแกน่
kkn03543 12345@Nidtep นางสาวกิง่กาญจน์ ปัญญาแกว้ โรงเรยีนชมุชนโนนหันวนัครู ขอนแกน่
kkn03544 12345@Nidtep นางสาวขวญัพชิชา นาสนิสอน โรงเรยีนชมุชนโนนหันวนัครู ขอนแกน่
kkn03545 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ รัตนภักดี โรงเรยีนชมุชนโนนหันวนัครู ขอนแกน่
kkn03546 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก พลูเพิม่ โรงเรยีนชมุชนบา้นชนบท ขอนแกน่
kkn03547 12345@Nidtep นางสาวเกวรนิทร์ ศรสีนิธุ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นไผย่ิง่ยงอทุศิ ขอนแกน่
kkn03548 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พระเสนา โรงเรยีนชมุชนบา้นสีแ่ยกโนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03549 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ศรสีนุทร โรงเรยีนชมุชนบา้นสีแ่ยกโนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03550 12345@Nidtep นางสาวปิยากร ชนชี โรงเรยีนชมุชนบา้นสีแ่ยกโนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03551 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ศรหีาใต ้ โรงเรยีนชมุชนบา้นแฮด ขอนแกน่
kkn03552 12345@Nidtep นางสาวนุจชรนิทร์ อกัษรพมิพ์ โรงเรยีนชมุชนหนองคะเน ขอนแกน่
kkn03553 12345@Nidtep นางน ้าคา้ง ราชมี โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03554 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ ลาภเูจยีว โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03555 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์สิร โพธิศ์รี โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03556 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ปินตาพรม โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03557 12345@Nidtep นายเรอืงชยั โพธิเ์ป้ียศรี โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03558 12345@Nidtep นายศวิกร จฑุารุจเิวศ โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ขอนแกน่
kkn03559 12345@Nidtep นางสาวนัทธช์นัน ศรโีพนทัน โรงเรยีนชมุแพวทิยายน ขอนแกน่
kkn03560 12345@Nidtep นายพลวฒัน์ จงส าราญ โรงเรยีนชมุแพวทิยายน ขอนแกน่
kkn03561 12345@Nidtep นายวรรณกร พรมรักษ์ โรงเรยีนชมุแพวทิยายน ขอนแกน่
kkn03562 12345@Nidtep นางสาวพัชรา บพุิ โรงเรยีนชมุแพศกึษา ขอนแกน่
kkn03563 12345@Nidtep นางปวณีา เจรญิเขต โรงเรยีนซบัแดงซ าไผ่ ขอนแกน่
kkn03564 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา ฉววีงศ์ โรงเรยีนดนิด าวงัชยัวทิยา ขอนแกน่
kkn03565 12345@Nidtep นายสรุยิา เสรภีาพ โรงเรยีนไตรคามประชาสรรค์ ขอนแกน่
kkn03566 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ บญุอยู่ โรงเรยีนไตรคามวทิยา ขอนแกน่
kkn03567 12345@Nidtep นายเทอดพงษ์ มขุดา โรงเรยีนไตรคามวทิยา ขอนแกน่
kkn03568 12345@Nidtep นางสาวพศิมัย โพธิศ์รี โรงเรยีนไตรคามวทิยาสรรค์ ขอนแกน่
kkn03569 12345@Nidtep นางสาวมาลวีรรณ โคตรทมุ โรงเรยีนไตรมติรประชาบ ารุง ขอนแกน่
kkn03570 12345@Nidtep นายกฤษดา วรรณโวหาร โรงเรยีนไตรมติรประชาบ ารุง ขอนแกน่
kkn03571 12345@Nidtep นางสาวปัทมาภรณ์ ศพัทพั์นธุ์ โรงเรยีนทา่นางแนววทิยายน ขอนแกน่
kkn03572 12345@Nidtep นางสาวสโรชา กนัหาเรยีง โรงเรยีนทุง่ใหญรั่ตนศกึษา ขอนแกน่
kkn03573 12345@Nidtep นางสาวปารมี โสภา โรงเรยีนเทพศรินิทร์ขอนแกน่ ขอนแกน่
kkn03574 12345@Nidtep นางสาวปิยะรัตน์ ต าตาด โรงเรยีนนาจานศกึษา ขอนแกน่
kkn03575 12345@Nidtep นางเมธณีิ ยาวชิยั โรงเรยีนนาฝายวทิยา ขอนแกน่
kkn03576 12345@Nidtep นางสาวชาลนิี ตรพีมิาย โรงเรยีนนาฝายวทิยา ขอนแกน่
kkn03577 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ แตงทพิย์ โรงเรยีนนาฝายวทิยา ขอนแกน่
kkn03578 12345@Nidtep นางสาวเสาวณีย์ สายบตุร โรงเรยีนนาฝายวทิยา ขอนแกน่
kkn03579 12345@Nidtep นายนพินธ์ หอมสมบตัิ โรงเรยีนนาฝายวทิยา ขอนแกน่
kkn03580 12345@Nidtep นายเอกราช คอนรัมย์ โรงเรยีนนาหมอ่โนนลานประชาสรรค์ ขอนแกน่
kkn03581 12345@Nidtep นางศริเิพ็ญ แมน้ดนิแดง โรงเรยีนน ้าพองศกึษา ขอนแกน่
kkn03582 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ พันธไ์ผ่ โรงเรยีนน ้าพองศกึษา ขอนแกน่



kkn03583 12345@Nidtep นายณัช จลุวรรณโณ โรงเรยีนน ้าพองศกึษา ขอนแกน่
kkn03584 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร ไกรพล โรงเรยีนโนนงามศกึษา ขอนแกน่
kkn03585 12345@Nidtep นางสาวศศญิดา จันทรโ์ฮง โรงเรยีนโนนงามศกึษา ขอนแกน่
kkn03586 12345@Nidtep นายนนทธ์วชั ไตรฟ้ืน โรงเรยีนโนนงามศกึษา ขอนแกน่
kkn03587 12345@Nidtep นางสาวรนิธชิาพัชร์ ศรรีาชารัตน์ โรงเรยีนโนนสะอาดพทิยา ขอนแกน่
kkn03588 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร สดุรักษ์ โรงเรยีนโนนสะอาดวทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03589 12345@Nidtep นางสาวสฑุารัตน์ ดวงโกสมุ โรงเรยีนโนนสะอาดวทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03590 12345@Nidtep นางสาวอาภรณ์ สจัจสงัข์ โรงเรยีนบน้หว้ยแร่ ขอนแกน่
kkn03591 12345@Nidtep นางสาวอนงค์ ศริมิา โรงเรยีนบพทิยาคม ขอนแกน่
kkn03592 12345@Nidtep นายพชิญก์ณัฑเ์อนก เพยีรักษา โรงเรยีนบห้นองขาม ขอนแกน่
kkn03593 12345@Nidtep นางสาวจรนิทร ชนิชนะ โรงเรยีนบวัใหญพ่ทิยาคม ขอนแกน่
kkn03594 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณณี จาดผึง้ โรงเรยีนบวัใหญพ่ทิยาคม ขอนแกน่
kkn03595 12345@Nidtep นายขจรเกยีรติ วนัสบื โรงเรยีนบวัใหญพ่ทิยาคม ขอนแกน่
kkn03596 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณนี พันธช์าติ โรงเรยีนบา้นกอกโนนแต ้ ขอนแกน่
kkn03597 12345@Nidtep นางสาวบญุศริิ หาพันธ์ โรงเรยีนบา้นกดุขอนแกน่ ขอนแกน่
kkn03598 12345@Nidtep นายปฏญิาณ ไชยประปา โรงเรยีนบา้นกดุเชยีงมี ขอนแกน่
kkn03599 12345@Nidtep นางสาวปิยวรรณ สมดีี โรงเรยีนบา้นกดุเพยีขอมนาผายโนนสงัขข์อนแกน่
kkn03600 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา บญุผัน โรงเรยีนบา้นกดุเลา ขอนแกน่
kkn03601 12345@Nidtep นางสาววรรษมล อยูภั่กดี โรงเรยีนบา้นโกนอ้ย ขอนแกน่
kkn03602 12345@Nidtep นางสาวธรีศิรา ศรมีลูเขยีว โรงเรยีนบา้นขมิน้โนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03603 12345@Nidtep นางสาวสโรชา อัว้นา โรงเรยีนบา้นขมิน้โนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03604 12345@Nidtep นายนที หมืน่หาวงค์ โรงเรยีนบา้นขมิน้โนนหัวนา ขอนแกน่
kkn03605 12345@Nidtep นายชาญณรงค์ สมโสภา โรงเรยีนบา้นขอนสกัรัฐราษฎรบ์ ารุง ขอนแกน่
kkn03606 12345@Nidtep นางสาวธัญญาเรศ ลาปะ โรงเรยีนบา้นขามป้อม ขอนแกน่
kkn03607 12345@Nidtep นางสาวศศพิมิพ์ ศรสีารคาม โรงเรยีนบา้นขามป้อม ขอนแกน่
kkn03608 12345@Nidtep นางอชุตุา จันทสุอน โรงเรยีนบา้นขามป้อม ขอนแกน่
kkn03609 12345@Nidtep นายอนริุตน์ อรรคอดุม โรงเรยีนบา้นค าโซ่ ขอนแกน่
kkn03610 12345@Nidtep นายสมโภช มาฆะเซ็นต์ โรงเรยีนบา้นโคกกลางหนองแปน ขอนแกน่
kkn03611 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี สอนบญุทอง โรงเรยีนบา้นโคกกงุหนิลาดโคกเจรญิ ขอนแกน่
kkn03612 12345@Nidtep นายทัศนุพล บษุราค า โรงเรยีนบา้นโคกนาฝาย ขอนแกน่
kkn03613 12345@Nidtep นายอคัรเดช หลวงนอ้ย โรงเรยีนบา้นโคกมว่ง ขอนแกน่
kkn03614 12345@Nidtep นางสาวมกุรนิทร์ ลลีา โรงเรยีนบา้นโคกสงา่ ขอนแกน่
kkn03615 12345@Nidtep นางกญัชญิา บาใส โรงเรยีนบา้นโคกสหกรณ์เทพรักษา ขอนแกน่
kkn03616 12345@Nidtep นางสาวสรุนิทร พนิจิมนตรี โรงเรยีนบา้นโคกส าราญ ขอนแกน่
kkn03617 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ผลาผล โรงเรยีนบา้นโคกสโีคกเป้ีย ขอนแกน่
kkn03618 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ สบืสมทุร โรงเรยีนบา้นโคกสงูวทิยา ขอนแกน่
kkn03619 12345@Nidtep นางสาวธดิารััตน์ จ าปาแดง โรงเรยีนบา้นโคกสงูวทิยา ขอนแกน่
kkn03620 12345@Nidtep นางการณกิ ซือ่สตัย์ โรงเรยีนบา้นชมุแพ ขอนแกน่
kkn03621 12345@Nidtep นางสายฝน สบืวงษา โรงเรยีนบา้นชมุแพ ขอนแกน่
kkn03622 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ศรเีสนา โรงเรยีนบา้นชมุแพ ขอนแกน่
kkn03623 12345@Nidtep นางสาวภัคจริา สสีนั โรงเรยีนบา้นซ าจานเนนิทอง ขอนแกน่
kkn03624 12345@Nidtep นางสาวสรชา จนีสขุ โรงเรยีนบา้นโซง่เหลา่นาดี ขอนแกน่
kkn03625 12345@Nidtep นางสาววชิชดุา ลาปะ โรงเรยีนบา้นดอนแขม ขอนแกน่
kkn03626 12345@Nidtep นายกจิตชิยั ศรฉัีตรอดุมสขุ โรงเรยีนบา้นดอนปอแดง ขอนแกน่
kkn03627 12345@Nidtep นางสาวทับทมิ ภตูาเพดิ โรงเรยีนบา้นถ ้าแข ้ ขอนแกน่
kkn03628 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ภพัูนธห์งษ์ โรงเรยีนบา้นทางพาดหนองแวงโอง ขอนแกน่
kkn03629 12345@Nidtep นายพส สมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นทา่ชา้งนอ้ยโนนสวสัดิ์ ขอนแกน่
kkn03630 12345@Nidtep นายคณุากร สมบงึกลาง โรงเรยีนบา้นทา่ลาดค าตานา ขอนแกน่
kkn03631 12345@Nidtep นายคณติ นามปักใต ้ โรงเรยีนบา้นทุง่มน ขอนแกน่
kkn03632 12345@Nidtep นางสาวปิยชาติ มอญขาม โรงเรยีนบา้นทุม่หว้ย ขอนแกน่
kkn03633 12345@Nidtep นายวฐัพงษ์ ปัทนาถา โรงเรยีนบา้นธาตุ ขอนแกน่
kkn03634 12345@Nidtep นายศภุกร แจง้ภเูขยีว โรงเรยีนบา้นนอ้ยกลางค าแคนเหนอื ขอนแกน่
kkn03635 12345@Nidtep นางสาวกริณา ศรอีาภรณ์ โรงเรยีนบา้นนาขาม ขอนแกน่
kkn03636 12345@Nidtep นายพงษ์พสิทุธิ์ วสิาขา โรงเรยีนบา้นนางิว้นาโพธิ์ ขอนแกน่
kkn03637 12345@Nidtep นายการัณยภาส ภผูาใจ โรงเรยีนบา้นนาจานบอ่แกว้วทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03638 12345@Nidtep นายวรัตถ์ เนตรแสงศรี โรงเรยีนบา้นนาชมุแสง ขอนแกน่
kkn03639 12345@Nidtep นายวานชิ หมืน่ไธสง โรงเรยีนบา้นนาชมุแสง ขอนแกน่
kkn03640 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ คงถาวร โรงเรยีนบา้นนาดอกไมข้ามเป้ียดอนขา่ ขอนแกน่
kkn03641 12345@Nidtep นางสาวกติมิา ทรายทอง โรงเรยีนบา้นนาดี ขอนแกน่
kkn03642 12345@Nidtep นายเดชศกัดา ศรจัีนทรเ์วยีง โรงเรยีนบา้นนาดี ขอนแกน่
kkn03643 12345@Nidtep นายภัทรภณ คบทองหลาง โรงเรยีนบา้นนาดี ขอนแกน่
kkn03644 12345@Nidtep นายพษิณุพงษ์ ไพเราะ โรงเรยีนบา้นนาฝาย ขอนแกน่
kkn03645 12345@Nidtep นางสาวปณดิา สงิหค์าล โรงเรยีนบา้นนาเพยีง ขอนแกน่



kkn03646 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา พงษ์สงวน โรงเรยีนบา้นนาสนีวน ขอนแกน่
kkn03647 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี พงษ์เสน โรงเรยีนบา้นนาหวา้ ขอนแกน่
kkn03648 12345@Nidtep นายศาสตราเทพ ทันคา้ โรงเรยีนบา้นนาอดุม ขอนแกน่
kkn03649 12345@Nidtep นางสาวกมลพัชร สดุเพาะ โรงเรยีนบา้นโนนกระยอมกดุลอบ ขอนแกน่
kkn03650 12345@Nidtep นางสาวสริยา สะเดา โรงเรยีนบา้นโนนคอม ขอนแกน่
kkn03651 12345@Nidtep นางสาวพัทธนันท์ เคา้งิว้ โรงเรยีนบา้นโนนคตุ ขอนแกน่
kkn03652 12345@Nidtep นางนันทกิานต์ ทมุเทยีง โรงเรยีนบา้นโนนงาม ขอนแกน่
kkn03653 12345@Nidtep นางมัทนา เจรญิเหรยีญ โรงเรยีนบา้นโนนทอง ขอนแกน่
kkn03654 12345@Nidtep นางสาวพรรณวรท นาสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นโนนทอง ขอนแกน่
kkn03655 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี สทุธสินิ โรงเรยีนบา้นโนนทองหลางโนนไผง่าม ขอนแกน่
kkn03656 12345@Nidtep นางสาวนจิจารยี์ ซอ้นจันทรด์ี โรงเรยีนบา้นโนนทันวทิยา ขอนแกน่
kkn03657 12345@Nidtep นางสาวนงนุช ภญิโญทรัพย์ โรงเรยีนบา้นโนนโพธิ์ ขอนแกน่
kkn03658 12345@Nidtep นางสาวปิยพร แสนค าภา โรงเรยีนบา้นโนนรังวทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03659 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ประจวบแทน่ โรงเรยีนบา้นโนนสวา่ง ขอนแกน่
kkn03660 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา สลีาคต โรงเรยีนบา้นโนนหวา้นไฟประชาสรรค์ ขอนแกน่
kkn03661 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช แสงศาลาศรี โรงเรยีนบา้นโนนอดุม ขอนแกน่
kkn03662 12345@Nidtep นายจริศกัดิ์ เพยีวเิศษ โรงเรยีนบา้นบุง่เมน่หนองดู่ ขอนแกน่
kkn03663 12345@Nidtep นายสาธติ ฦาชา โรงเรยีนบา้นบุง่เมน่หนองดู่ ขอนแกน่
kkn03664 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์ โรงเรยีนบา้นปอแดง ขอนแกน่
kkn03665 12345@Nidtep นายธรีสทิธิ์ คุม้แวง โรงเรยีนบา้นปอแดง ขอนแกน่
kkn03666 12345@Nidtep นางสาวขตัยิาภรณ์ แพงบตุรดี โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนแกน่
kkn03667 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ จันวสิทิธิ์ โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนแกน่
kkn03668 12345@Nidtep นางสาววรัญญา สมีลูละ โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนแกน่
kkn03669 12345@Nidtep นางสาวอไุรพร อทัุยแสน โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนแกน่
kkn03670 12345@Nidtep นายคมธัช โอฐประไพ โรงเรยีนบา้นผาขาม ขอนแกน่
kkn03671 12345@Nidtep นายสทิธพิงษ์ สมอา้ง โรงเรยีนบา้นไผ่ ขอนแกน่
kkn03672 12345@Nidtep นางสาวภัทรานษิฐ์ ปัดทา โรงเรยีนบา้นพระคอืหนองโพธิว์ทิยา ขอนแกน่
kkn03673 12345@Nidtep นายวทิวฒุิ โชติ โรงเรยีนบา้นเพ็กใหญแ่ละสระบวั(ครุุราษฏรส์ามัคค)ีขอนแกน่
kkn03674 12345@Nidtep นางสาวชลนชิา เคีย่มคม โรงเรยีนบา้นโพธิไ์ชย ขอนแกน่
kkn03675 12345@Nidtep นางสภุาพร พรประไพ โรงเรยีนบา้นภเูหล็ก ขอนแกน่
kkn03676 12345@Nidtep นายสชุวีนิทร์ พเิชษฐล์ดารมณ์ โรงเรยีนบา้นมว่งโป้ ขอนแกน่
kkn03677 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ ส าโรงพล โรงเรยีนบา้นยานางโนนแต ้ ขอนแกน่
kkn03678 12345@Nidtep นายศขิรนิ เมธาอภนัินท์ โรงเรยีนบา้นวงัเวนิกดุหลม่ ขอนแกน่
kkn03679 12345@Nidtep นางกนกอร สงิหรณ์ โรงเรยีนบา้นวงัหนิเกา่คอ้ ขอนแกน่
kkn03680 12345@Nidtep นางสาวโชษิตา แกว้อาษา โรงเรยีนบา้นวงัหนิเกา่คอ้ ขอนแกน่
kkn03681 12345@Nidtep นางสาวศวิพร ลาโนนงิว้ โรงเรยีนบา้นวงัหนิเกา่คอ้ ขอนแกน่
kkn03682 12345@Nidtep นางจฬุาลกัษณ์ สนุทรชยั โรงเรยีนบา้นศรสีขุ ขอนแกน่
kkn03683 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ กณัหาพมิพ์ โรงเรยีนบา้นศรสีขุ ขอนแกน่
kkn03684 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี นามราด โรงเรยีนบา้นศรสีขุ ขอนแกน่
kkn03685 12345@Nidtep นายชนัญญู ประกริะเค โรงเรยีนบา้นศรสีขุ ขอนแกน่
kkn03686 12345@Nidtep นางสาวกติตยิวดี มลูค า โรงเรยีนบา้นศาลาดนิหว้ยเตย ขอนแกน่
kkn03687 12345@Nidtep นางสาวอรดี สกุเลมิ โรงเรยีนบา้นสระพังขา่ ขอนแกน่
kkn03688 12345@Nidtep นางสาวกรกนก พาลี โรงเรยีนบา้นเสอืเฒา่ ขอนแกน่
kkn03689 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิตน์ เฉลมิแสน โรงเรยีนบา้นโสกนาดี ขอนแกน่
kkn03690 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา ออ่นพวย โรงเรยีนบา้นหญา้คาทา่หลวง ขอนแกน่
kkn03691 12345@Nidtep นายวชริะ โคตรสมบตัิ โรงเรยีนบา้นหญา้เครอืเสาเลา้ร่องดกู ขอนแกน่
kkn03692 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ผอ่นดี โรงเรยีนบา้นหนองกงุมนศกึษา ขอนแกน่
kkn03693 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ดอนพันพล โรงเรยีนบา้นหนองขามบอ่หนิ ขอนแกน่
kkn03694 12345@Nidtep นางสาวกิง่แกว้ โยธาธรรม โรงเรยีนบา้นหนองเขยีดมติรภาพที่205ขอนแกน่
kkn03695 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ แสนเจรญิสขุ โรงเรยีนบา้นหนองคลอง ขอนแกน่
kkn03696 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา อาจวเิชยีร โรงเรยีนบา้นหนองเซยีงซยุโนนสะอาด ขอนแกน่
kkn03697 12345@Nidtep นายวฒุชิยั คณุเนตร โรงเรยีนบา้นหนองเซยีงซยุโนนสะอาด ขอนแกน่
kkn03698 12345@Nidtep นายดนุพล เสมอหนา้ โรงเรยีนบา้นหนองดูด่อนเปือย ขอนแกน่
kkn03699 12345@Nidtep นางสาวชยัรัมภา เกง้โทน โรงเรยีนบา้นหนองแดง ขอนแกน่
kkn03700 12345@Nidtep นางสาวสธุรัีตน์ สาระสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองแดง ขอนแกน่
kkn03701 12345@Nidtep นายปฏภิาณ แนวประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหนองแดง ขอนแกน่
kkn03702 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา ผาจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองตอ่โคกหนองโจด ขอนแกน่
kkn03703 12345@Nidtep นางสาวนัฐกาน พันธป์ระสงค์ โรงเรยีนบา้นหนองตบัเตา่ ขอนแกน่
kkn03704 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี กงสอน โรงเรยีนบา้นหนองตบัเตา่ ขอนแกน่
kkn03705 12345@Nidtep นายพฤกษากร สกีา โรงเรยีนบา้นหนองตาไกพ้ทิยา ขอนแกน่
kkn03706 12345@Nidtep นายวรวทิย์ ลครพล โรงเรยีนบา้นหนองทุม่วทิยา ขอนแกน่
kkn03707 12345@Nidtep นางสพัุตรา นันเป้ง โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีนประชาอปุถัมภ์ขอนแกน่
kkn03708 12345@Nidtep นายสายชล ผาดวงดี โรงเรยีนบา้นหนองบวันอ้ย ขอนแกน่



kkn03709 12345@Nidtep นางสาวอสิยาภรณ์ เลาหะกาญจนศริิ โรงเรยีนบา้นหนองเบ็ญ ขอนแกน่
kkn03710 12345@Nidtep นางสาวอรุณี สใีส โรงเรยีนบา้นหนองแปน ขอนแกน่
kkn03711 12345@Nidtep นายวรียทุธ เดชเดมิ โรงเรยีนบา้นหนองผอืราษฎรป์ระสทิธิ์ ขอนแกน่
kkn03712 12345@Nidtep นางสาวชชัรนิทร์ นาทันรบี โรงเรยีนบา้นหนองยา่งแลนหนองทุม่ ขอนแกน่
kkn03713 12345@Nidtep นางสาวสกาว กองกลุ โรงเรยีนบา้นหนองรา้นหญา้โนนขา่ ขอนแกน่
kkn03714 12345@Nidtep นางสาวนัฐพร เสาสนิ โรงเรยีนบา้นหนองรูแข ้ ขอนแกน่
kkn03715 12345@Nidtep นายกมลรัตน์ ชมุหนิ โรงเรยีนบา้นหนองแวงภเูขา ขอนแกน่
kkn03716 12345@Nidtep นางสาวกลัยารัตน์ เจรญิถิน่ โรงเรยีนบา้นหนองแวงไร่ ขอนแกน่
kkn03717 12345@Nidtep นายวนัิย ศริสิ าราญ โรงเรยีนบา้นหนองศาลา ขอนแกน่
kkn03718 12345@Nidtep นายพรรณา จ าปา โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปลอ้งหนองหวา้ขอนแกน่
kkn03719 12345@Nidtep นางสาวชนัญชดิา ชยัเจรญิ โรงเรยีนบา้นหนองไห ขอนแกน่
kkn03720 12345@Nidtep นายวรุธ ฐติะสงักลุ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิช์ยั ขอนแกน่
kkn03721 12345@Nidtep นางสาวนภารัตน์ ค าโมง โรงเรยีนบา้นหว้ยแกดอนหันหนองหญา้มา้ขอนแกน่
kkn03722 12345@Nidtep นางสาวภัสสร แพงวงษ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยแกดอนหันหนองหญา้มา้ขอนแกน่
kkn03723 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร มรกฎ โรงเรยีนบา้นหว้ยแกดอนหันหนองหญา้มา้ขอนแกน่
kkn03724 12345@Nidtep นายคชรัตน์ ควุานชิกลุ โรงเรยีนบา้นหว้ยขีห้นูดอนเพิม่วทิยา ขอนแกน่
kkn03725 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ วรรณไสย โรงเรยีนบา้นหว้ยเชอืก ขอนแกน่
kkn03726 12345@Nidtep นางสาวณดามาศ รุทเทวนิ โรงเรยีนบา้นหว้ยเชอืก ขอนแกน่
kkn03727 12345@Nidtep นางสาวอาจารี ผาบจันดา โรงเรยีนบา้นหว้ยเชอืก ขอนแกน่
kkn03728 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ดงใจ โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายทุง่มน ขอนแกน่
kkn03729 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ทับปัญญา โรงเรยีนบา้นหว้ยไผห่นอง ขอนแกน่
kkn03730 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ นันทะปัติ โรงเรยีนบา้นหอย“รัฐราษฎรรั์งสรรค”์ ขอนแกน่
kkn03731 12345@Nidtep นางสาวชนกสดุา พานหลา้ โรงเรยีนบา้นหอย"รัฐราษฎรรั์งสรรค"์ ขอนแกน่
kkn03732 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา หมืน่ศรี โรงเรยีนบา้นหอย"รัฐราษฎรรั์งสรรค"์ ขอนแกน่
kkn03733 12345@Nidtep นางสาวพทุธชาด คงกะพันธ์ โรงเรยีนบา้นหัวบงึสวา่ง ขอนแกน่
kkn03734 12345@Nidtep นายวชริะ บญุสาร โรงเรยีนบา้นหัวฝาย ขอนแกน่
kkn03735 12345@Nidtep นายยรุนันท์ แสนสามารถ โรงเรยีนบา้นหัวฝายโนนสะอาดวทิยา ขอนแกน่
kkn03736 12345@Nidtep นางสาวนันทรัตน์ ศรจีรัส โรงเรยีนบา้นหนิตัง้ ขอนแกน่
kkn03737 12345@Nidtep นางสาวกลัยา เหลา่สวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นหนิร่องโนนสวรรค์ ขอนแกน่
kkn03738 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ นามา โรงเรยีนบา้นหนิร่องโนนสวรรค์ ขอนแกน่
kkn03739 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญแข มลูตรี โรงเรยีนบา้นหนิร่องโนนสวรรค์ ขอนแกน่
kkn03740 12345@Nidtep นางสาวสรุวิภิา สอนโพธิ์ โรงเรยีนบา้นหนิร่องโนนสวรรค์ ขอนแกน่
kkn03741 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา โคประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นอา่งศลิา ขอนแกน่
kkn03742 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ดว้งมลู โรงเรยีนบา้นอา่งศลิา ขอนแกน่
kkn03743 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ มเีนยีม โรงเรยีนบา้นอา่งศลิา ขอนแกน่
kkn03744 12345@Nidtep นางสาวจติตราภรณ์ หวานนอก โรงเรยีนบา้นอาจสามารถ ขอนแกน่
kkn03745 12345@Nidtep นางสาวดวงแกว้ ชาตสิมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นอาจสามารถ ขอนแกน่
kkn03746 12345@Nidtep นางสาววรัชยา แสงชาลี โรงเรยีนบา้นอาจสามารถ ขอนแกน่
kkn03747 12345@Nidtep นางพรีชยา สรุะคาย โรงเรยีนบา้นแฮดศกึษา ขอนแกน่
kkn03748 12345@Nidtep นางสาวนภิาดา นมิติหมืน่ไว โรงเรยีนบา้นุลตุน่ ขอนแกน่
kkn03749 12345@Nidtep นางสาวมลชภุา ชมชืน่ โรงเรยีนเบญจมติรวทิยา ขอนแกน่
kkn03750 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ กนัยานุช โรงเรยีนประชารัฐพัฒนาการ ขอนแกน่
kkn03751 12345@Nidtep นางสาวศศวิณัล์ ศลิธรรม โรงเรยีนประชารัฐพัฒนาการ ขอนแกน่
kkn03752 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ชาญธรุะ โรงเรยีนฝางวทิยายน ขอนแกน่
kkn03753 12345@Nidtep นางสาวอรณชิา ศรสีชุาติ โรงเรยีนพระบบุา้นหันราษฎรป์ระสาท ขอนแกน่
kkn03754 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา สศุรี โรงเรยีนโพธิต์ากวทิยา ขอนแกน่
kkn03755 12345@Nidtep นางสาวจริรัตน์ แสงสวุรรณ โรงเรยีนไพบลูยว์ทิยา ขอนแกน่
kkn03756 12345@Nidtep นายคณุากร ผา่นส าแดง โรงเรยีนภผูามา่น ขอนแกน่
kkn03757 12345@Nidtep นายเตชนิท์ สบืนาคะ โรงเรยีนภผูามา่น ขอนแกน่
kkn03758 12345@Nidtep นางสาวณพิสิกญุช์ ธนาวฒุธินภมูิ โรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03759 12345@Nidtep นายนพรัตน์ อูเ่หล็ก โรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03760 12345@Nidtep นางสาวทยีารัตน์ กลิน่สสีขุ โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03761 12345@Nidtep นางสาวนฤมล หลา้โพนทัน โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03762 12345@Nidtep นางสาวนริมล สบุรรณวลิาศ โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03763 12345@Nidtep นางสาวพรรณภา ทานาม โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03764 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ภชูมศรี โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03765 12345@Nidtep นางพชิญส์นิี ชาวประสา โรงเรยีนมว่งหวานพัฒนศกึษา ขอนแกน่
kkn03766 12345@Nidtep นายพงศธร พันธบ์ปุผา โรงเรยีนมว่งหวานพัฒนศกึษา ขอนแกน่
kkn03767 12345@Nidtep นายประยงค์ พรมมา โรงเรยีนมัธยมโพนเพ็ก ขอนแกน่
kkn03768 12345@Nidtep นายสบืสกลุ ขตัตยิะวงศ์ โรงเรยีนมัธยมโพนเพ็ก ขอนแกน่
kkn03769 12345@Nidtep นายเอกภมูิ นาคาไชย โรงเรยีนวงัหนิลาดวงัเจรญิ ขอนแกน่
kkn03770 12345@Nidtep นางสาวเลศิณภา ผวิเฮา้ขา โรงเรยีนแวงนอ้ยศกึษา ขอนแกน่
kkn03771 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ศรสีมัย โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่ ขอนแกน่



kkn03772 12345@Nidtep นายกฤษณะ ศรชีาติ โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่ ขอนแกน่
kkn03773 12345@Nidtep นายวชิยตุม์ ชยัมนตรั โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่ ขอนแกน่
kkn03774 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ กองชยั โรงเรยีนสะอาดประชาสรรค์ ขอนแกน่
kkn03775 12345@Nidtep นางสาวจติรสนิี วเิศษ โรงเรยีนสนัตพัิฒนกจิวทิยา ขอนแกน่
kkn03776 12345@Nidtep นายนภัทร สวุรรณกลู โรงเรยีนสนัตพัิฒนกจิวทิยา ขอนแกน่
kkn03777 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา เสยีงออ่น โรงเรยีนสาวะถพีทิยาสรรพ์ ขอนแกน่
kkn03778 12345@Nidtep นายวชัร สตีา โรงเรยีนสาวะถพีทิยาสรรพ์ ขอนแกน่
kkn03779 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา วนัละค า โรงเรยีนสหีราชเดโชชยั ขอนแกน่
kkn03780 12345@Nidtep นางสาวแพรวพลอย ลคีะ โรงเรยีนหนองกงุพทิยาคม ขอนแกน่
kkn03781 12345@Nidtep นางสาวพัชรี วงษ์เบา้ โรงเรยีนหนองขามวทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03782 12345@Nidtep นางสาวทฆิัมพร แสงพล โรงเรยีนหนองแซงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03783 12345@Nidtep นางสาววาสนา ธวิงคเ์วยีง โรงเรยีนหนองแซงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03784 12345@Nidtep นางสาวอญัสรินิทร์ สวุรรณประสทิธิ์ โรงเรยีนหนองแซงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03785 12345@Nidtep นายรัชยันต์ กาญจนวณชิย์ โรงเรยีนหนองแซงวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03786 12345@Nidtep นางพัชราภรณ์ โสค าแกว้ โรงเรยีนหนองตมูหนองงเูหลอืม ขอนแกน่
kkn03787 12345@Nidtep นายเกรกิชยั พลขา่ โรงเรยีนหนองมว่งประชานุกลู ขอนแกน่
kkn03788 12345@Nidtep นางสาวจรัญญา ภวูจิติร โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา ขอนแกน่
kkn03789 12345@Nidtep นางสาวจนิตหรา ธรรมโม โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา ขอนแกน่
kkn03790 12345@Nidtep นายจรัิฎฐพ์สิษิฐ์ บวัสงิห์ โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา ขอนแกน่
kkn03791 12345@Nidtep นายเจษฎากร เถือ่นแอน้ โรงเรยีนหนองเสาเลา้วทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03792 12345@Nidtep นายเลอสรวง เบกิบานดี โรงเรยีนหนองเสาเลา้วทิยาคาร ขอนแกน่
kkn03793 12345@Nidtep นางสาวดาวเรยีม นนตะสี โรงเรยีนหนองไฮแจง้บรูณวทิยา ขอนแกน่
kkn03794 12345@Nidtep นางสาวนภาพร แกว้พงงา โรงเรยีนหนองไฮประชารัฐ ขอนแกน่
kkn03795 12345@Nidtep นายสรุยิะภพ อทัุยนติย์ โรงเรยีนหนองไฮประชารัฐ ขอนแกน่
kkn03796 12345@Nidtep นายจฬุาพงษ์ ถหูลงเพยี โรงเรยีนหว้ยมว่งครุุราษฏรรั์งสรรค์ ขอนแกน่
kkn03797 12345@Nidtep นางสาวแพรวพมิล หลา้ทอง โรงเรยีนอนุบาลเดอืนฉาย ขอนแกน่
kkn03798 12345@Nidtep นางสาวชตุรัิตน์ ธรรมหรัิญ โรงเรยีนอา่งทองวทิยาคม ขอนแกน่
kkn03799 12345@Nidtep นายเวยีงชยั อตรัิตนวงษ์ โรงเรยีนอบุลรัตนพ์ทิยาคม ขอนแกน่
kkn03800 12345@Nidtep นางสาวศนัสนิยี์ จันทมา โรงเรยีนฮัว่เคีย้ววทิยาลยั ขอนแกน่
kkn03801 12345@Nidtep นายเรงิชยั ท ามาหมัน่ วทิการอาชพีกระนวน ขอนแกน่
kkn03802 12345@Nidtep นางกฤษณา พมพเ์รอืง วทิยาลยัการอาชพีกระนวน ขอนแกน่
kkn03803 12345@Nidtep นายชยพัทธ์ โคทนา วทิยาลยัการอาชพีกระนวน ขอนแกน่
kkn03804 12345@Nidtep นายประยทุธ โยธี วทิยาลยัการอาชพีกระนวน ขอนแกน่
kkn03805 12345@Nidtep นายอรรณพน์ สที ามา วทิยาลยัการอาชพีกระนวน ขอนแกน่
kkn03806 12345@Nidtep นายกรีติ ศริคิปุต์ วทิยาลยัเทคนคิชมุแพ ขอนแกน่
kkn03807 12345@Nidtep นางสาวปวณีา เข็นสี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา9 จังหวดัขอนแกน่ขอนแกน่
kkn03808 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี จ าปาบญุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา9 จังหวดัขอนแกน่ขอนแกน่
kkn03809 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา เกยีรตนิอก สพฐ ขอนแกน่
kkn03810 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ รุดโถ สพป.ขอนแกน่เขต2 ขอนแกน่
kkn03811 12345@Nidtep นายนฤพล สนีอ้ยขาว ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานขอนแกน่
kkn03812 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ทัพซา้ย โรงเรยีนภหูา่นศกึษา ขอนแกน่
kkn03813 12345@Nidtep นายเอกอมร โพธิค์ลา้ย สพฐ ขอนแกน่
cti0170 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ชดุกระโทก กศน.อ าเภอขลงุ จันทบรุี
cti0171 12345@Nidtep นางนันทน์ภัส ป่ินค า กศน.อ าเภอนายายอาม จันทบรุี
cti0172 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ คณะเมธ โรงเรยีนแกง่หางแมวพทิยาคาร จันทบรุี
cti0173 12345@Nidtep นายชวลัวทิย์ พะโยม โรงเรยีนเครอืหวายวทิยาคม จันทบรุี
cti0174 12345@Nidtep นางสาวเมตตา รุง่เรอืง โรงเรยีนโฆวนิทะ จันทบรุี
cti0175 12345@Nidtep นางวจี ชาวปลายนา โรงเรยีนตกพรมวทิยาคาร จันทบรุี
cti0176 12345@Nidtep นางสาวชณัฐา ศกัดาเดช โรงเรยีนทา่ใหม"่พลูสวสัดิร์าษฎรนุ์กลู" จันทบรุี
cti0177 12345@Nidtep นายธ ารงค์ เกษมณี โรงเรยีนเทศบาลเมอืงจันทบรุ๑ี จันทบรุี
cti0178 12345@Nidtep นายทรัพยธ์งชยั คชาอาจ โรงเรยีนบอ่วทิยาคาร จันทบรุี
cti0179 12345@Nidtep นางสาวชลลดา ชยัสตัรา โรงเรยีนบา้นเขาแกว้วทิยา จันทบรุี
cti0180 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ โยคะสงิห์ โรงเรยีนบา้นเขาทอง จันทบรุี
cti0181 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ บญุเจอื โรงเรยีนบา้นเขามะปรงิ จันทบรุี
cti0182 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ทองบญุนะ โรงเรยีนบา้นคลองครก จันทบรุี
cti0183 12345@Nidtep นางสาวฐรินาถ ขนุพมิล โรงเรยีนบา้นคลองตาคง จันทบรุี
cti0184 12345@Nidtep นางเตอืนใจ พกุสดีา โรงเรยีนบา้นคลองน ้าเป็น จันทบรุี
cti0185 12345@Nidtep นางสาวธดิา โพธมิณี โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ จันทบรุี
cti0186 12345@Nidtep นายนราธปิ บตุรวาปี โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ จันทบรุี
cti0187 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา สรอ้ยทอง โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่(แหลมสงิห)์ จันทบรุี
cti0188 12345@Nidtep นางสาวพนดิา อรุณโน โรงเรยีนบา้นโคกวดั จันทบรุี
cti0189 12345@Nidtep นางสาววลยัรัตน์ จติณรงค์ โรงเรยีนบา้นโคกวดั จันทบรุี
cti0190 12345@Nidtep นายวรีะพงษ์ สทิธกิรณ์ โรงเรยีนบา้นโคกวดั จันทบรุี



cti0191 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา ศรสีงคราม โรงเรยีนบา้นโคกวดั จันทบรุี
cti0192 12345@Nidtep นางสาวบษุยา บวัสาคร โรงเรยีนบา้นจางวาง จันทบรุี
cti0193 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์ โรงเรยีนบา้นชอ่งกะพัด จันทบรุี
cti0194 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ดาวกระจา่ง โรงเรยีนบา้นช าโสม จันทบรุี
cti0195 12345@Nidtep นางสาวเสาวภาคย์ ส าอางค์ โรงเรยีนบา้นซอยสอง จันทบรุี
cti0196 12345@Nidtep นางสาวบญุญาพร แสงประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นซอยสอง(อภชิาตริาษฎรอ์ปุถัมภ)์จันทบรุี
cti0197 12345@Nidtep นายธรีภัทร หลงันาค โรงเรยีนบา้นทรัพยเ์จรญิ จันทบรุี
cti0198 12345@Nidtep นางสาวชลนัดา เนตรสวา่ง โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0199 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ วเิวกแวว่ โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0200 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญประภา สาวนัดี โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0201 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ธงศรี โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0202 12345@Nidtep นางสาวสายชล นอ้ยจันอดั โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0203 12345@Nidtep นางสาวอารยีา เฉลมิชยั โรงเรยีนบา้นทับชา้ง จันทบรุี
cti0204 12345@Nidtep นายจตรุงค์ หวลสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นทา่ขาหยา่ง จันทบรุี
cti0205 12345@Nidtep นางสาวชลารัช เต็มราบ โรงเรยีนบา้นไทรงาม จันทบรุี
cti0206 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร บญุเหลอื โรงเรยีนบา้นเนนิดนิแดง จันทบรุี
cti0207 12345@Nidtep นายภาสวฒัน์ นรากร โรงเรยีนบา้นป้ันหมอ้ จันทบรุี
cti0208 12345@Nidtep นางสาวปภัสสร สเุมธานุสรณ์ โรงเรยีนบา้นป่าวไิลฯ จันทบรุี
cti0209 12345@Nidtep นางสาวคณติา พลยทุธ โรงเรยีนบา้นโป่งเจรญิชยั จันทบรุี
cti0210 12345@Nidtep นางกญัญลกัษณ์ อุน่หะวงคก์ติกิลุ โรงเรยีนบา้นมะขาม จันทบรุี
cti0211 12345@Nidtep นางสาวปัณฑติา บวัศริพัินธุ์ โรงเรยีนบา้นมะขาม(สาครมะขามราษฎร)์จันทบรุี
cti0212 12345@Nidtep นางสาวยภุาพร พานกิร โรงเรยีนบา้นมะขาม(สาครมะขามราษฏร)์จันทบรุี
cti0213 12345@Nidtep นางสาวภาฤดี นอ้ยมาลยั โรงเรยีนบา้นยางระหง จันทบรุี
cti0214 12345@Nidtep นางสาวญาฐนิี ศรไีพล โรงเรยีนบา้นวงัตกั จันทบรุี
cti0215 12345@Nidtep นายพชิญพงศ์ เจรญิสมทุร โรงเรยีนบา้นวงัตกั จันทบรุี
cti0216 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ หรัิญญากร โรงเรยีนบา้นวงัไมแ้ดง จันทบรุี
cti0217 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา พทุธรักษา โรงเรยีนบา้นวงัไมแ้ดง จันทบรุี
cti0218 12345@Nidtep นางสดุารัตน์ แรตกระโทก โรงเรยีนบา้นวงัไมแ้ดง จันทบรุี
cti0219 12345@Nidtep นางสาวนาฎอนงค์ บญุเลีย้ง โรงเรยีนบา้นวงัอแีอน่ จันทบรุี
cti0220 12345@Nidtep นางสาวนสิารัตน์ เกีย้งกรแกว้ โรงเรยีนบา้นศรัทธาตะพง จันทบรุี
cti0221 12345@Nidtep นางสาวกรุณา ขจรชพี โรงเรยีนเบญจมานุสรณ์ จันทบรุี
cti0222 12345@Nidtep นายณัฐชนน วฒัฐานะ โรงเรยีนมติรภาพ๒๐ จันทบรุี
cti0223 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรา สทิธบิศุย์ โรงเรยีนมติรภาพ๒๐ จันทบรุี
cti0224 12345@Nidtep นายอนันต์ สตัยธ์รรม โรงเรยีนราษฎรพั์ฒนาสามัคคี จันทบรุี
cti0225 12345@Nidtep นางสาวณชิาภา ทองเปรม โรงเรยีนวดัเกาะโตนด(จันทรศ์ลีราษฏรป์ระสทิธิ)์จันทบรุี
cti0226 12345@Nidtep นางสาวรุจริา แกว้ไตรรัตน์ โรงเรยีนวดัขนุน(พรหมราษฎรว์ทิยา) จันทบรุี
cti0227 12345@Nidtep นายภาราดรณ์ ธนะมลู โรงเรยีนวดัขนุน(พรหมราษฎรว์ทิยา) จันทบรุี
cti0228 12345@Nidtep นางสาวปนดิา ศรคีงรักษ์ โรงเรยีนวดัขนุซอ่ง จันทบรุี
cti0229 12345@Nidtep นางสาวปทติตา อภกิรกวี โรงเรยีนวดัขนุซอ่งสาขาบา้นโป่งเกตุ จันทบรุี
cti0230 12345@Nidtep นางสาวจันจริา สาวตัถี โรงเรยีนวดัเขาตาหน่วย จันทบรุี
cti0231 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวลี ฉายวเิศษ โรงเรยีนวดัเขาตาหน่วย จันทบรุี
cti0232 12345@Nidtep นางสาววารุณี กลุรัตน์ โรงเรยีนวดัเขาตาหน่วย จันทบรุี
cti0233 12345@Nidtep นายชนะชล อนิทสวุรรณ โรงเรยีนวดัเขาตาหน่วย จันทบรุี
cti0234 12345@Nidtep นางสาวจรยิา มาเล โรงเรยีนวดัเขาวงกตรุจริวงศารามฯ จันทบรุี
cti0235 12345@Nidtep นางสาวณัชชา บญุวงษ์ โรงเรยีนวดัตกพรม จันทบรุี
cti0236 12345@Nidtep นางสาวผกามาส พลิกึ โรงเรยีนวดัตะเคยีนทอง จันทบรุี
cti0237 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรดา ชยัมานะพร โรงเรยีนวดัตะเคยีนทอง(เพชโรปถัมภ)์ จันทบรุี
cti0238 12345@Nidtep นางสาวศริพิร สนิลอืนาม โรงเรยีนวดัทา่ศาลา จันทบรุี
cti0239 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล คารมหวาน โรงเรยีนวดัทุง่เพล จันทบรุี
cti0240 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ค าสตัย์ โรงเรยีนวดัทุง่เพล(พรช านอิปุถัมภ)์ จันทบรุี
cti0241 12345@Nidtep นางสาวกลุณัฐ บางเหลอืง โรงเรยีนวดันาซา จันทบรุี
cti0242 12345@Nidtep นางสาวมาลสิา โพธสิตัย์ โรงเรยีนวดับางกะไชย(สวนโพธรัิตนบ ารุง)จันทบรุี
cti0243 12345@Nidtep นางสาวภาวติา บ าเพ็ญกจิ โรงเรยีนวดับางกะไชยฯ จันทบรุี
cti0244 12345@Nidtep นางสาววณัฐฎา พฒุสลดั โรงเรยีนวดับา้นอา่ง(สวสัดริาษฎรอ์ปุถัมภ)์จันทบรุี
cti0245 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ค าจันทร์ โรงเรยีนวดัโป่งแรด(ปคณุวทิยาคาร) จันทบรุี
cti0246 12345@Nidtep นางสาวฐติญิากรณ์ พานชิการ โรงเรยีนวดัโพธิล์งักามติรภาพที่171 จันทบรุี
cti0247 12345@Nidtep นางสาวธติมิา เหมพฤกษ์ โรงเรยีนวดัโพธิล์งักามติรภาพที่171 จันทบรุี
cti0248 12345@Nidtep นายอาทติย์ ชยัชว่ย โรงเรยีนวดัโพธิล์งักามติรภาพที่171 จันทบรุี
cti0249 12345@Nidtep นายมานติย์ รมิราง โรงเรยีนวดัวงัสรรพรส จันทบรุี
cti0250 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ หอมเกษร โรงเรยีนวดัสงิห(์วรประสทิธิว์ทิยา) จันทบรุี
cti0251 12345@Nidtep นางสาวณัฐยิา สกลไชย โรงเรยีนวดัเสม็ดงาม(เพิม่พทิยาคาร) จันทบรุี
cti0252 12345@Nidtep นายทรงธรรม ทพิยศ์ริ ิ โรงเรยีนวดัเสม็ดโพธิศ์รี จันทบรุี
cti0253 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา สทุธิ โรงเรยีนวดัหมดูดุ จันทบรุี



cti0254 12345@Nidtep นางสาวเพชรประภาร์ ชมุสาย โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ จันทบรุี
cti0255 12345@Nidtep นายสามารถ อนิเถือ่นพระเนา โรงเรยีนศรรัีตนร์าษฎรนุ์เคราะห์ จันทบรุี

cti0256 12345@Nidtep นางสาววารุณี ผลพฤกษา โรงเรยีนสฤษดเิดช จันทบรุี
cti0257 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา เพ็งพนิจิ โรงเรยีนสฤษดเิดช จันทบรุี
cti0258 12345@Nidtep นางสาวกมลพัชร คงทัพ โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0259 12345@Nidtep นางสาวธฤษวรรณ ศริสิขุ โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0260 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร อนิทรส์บื โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0261 12345@Nidtep นายชนนิทร์ สนุาพันธ์ โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0262 12345@Nidtep นายชณิกฤษ ไกรแกว้ โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0263 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ งามสขุ โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0264 12345@Nidtep นายเอกวชิญ์ สทุธอประภา โรงเรยีนสอยดาววทิยา จันทบรุี
cti0265 12345@Nidtep นางสาวนาตาชา เพ็ชรศรี โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิย6์ จันทบรุี
cti0266 12345@Nidtep นางสาวสริารมย์ เงนิเต็ม โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิย6์ จันทบรุี
cti0267 12345@Nidtep นางวราภรณ์ พงษ์พานชิ โรงเรยีนอนุบาลจันทบรุี จันทบรุี
cti0268 12345@Nidtep นายณัฏฐกติติ์ ท าพล วทิยาลยัการอาชพีนายายอาม จันทบรุี
cti0269 12345@Nidtep นางสาวจรัสโฉม ประทมุเหงา่ วทิยาลยัเทคนคิจันทบรุี จันทบรุี
cti0270 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา มทุนาเวช วทิยาลยัเทคนคิจันทบรุี จันทบรุี
cti0271 12345@Nidtep นายวชริวทิย์ บ ารุงกจิ วทิยาลยัเทคนคิจันทบรุี จันทบรุี
cti0272 12345@Nidtep นายศกัดิส์ทิธิ์ บวัเงนิ วทิยาลยัเทคนคิจันทบรุี จันทบรุี
cti0273 12345@Nidtep นายศตัราวธุ ศรชีาติ วทิยาลยัเทคนคิจันทบรุี จันทบรุี
cti0274 12345@Nidtep นางสาวจันจริา บญุชู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0275 12345@Nidtep นางสาวนูรอยัณี สอละซอ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0276 12345@Nidtep นางสาวปณติา โคตะมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0277 12345@Nidtep นางสาวปภาดา เสนามนตรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0278 12345@Nidtep นางสาวปัทมาดา วลิาวรรณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0279 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล สตุริาช ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0280 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ โคตศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0281 12345@Nidtep นายศตวรรษ ประภาศริิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัจันทบรุีจันทบรุี
cti0282 12345@Nidtep นางสาวตตยิา รัตนเพยีร สพฐ จันทบรุี
cti0283 12345@Nidtep นางสาวจริสิดุา ทองสบืแสง โรงเรยีนราษฎรพั์ฒนาสามัคคี จันทบรุี

cco01881 12345@Nidtep นางสาวเจตจริา แกว้พลงาม โรงเรยีนการท ามาหากนิวดัโพธิเ์ฉลมิรักษ์(อนุสรณ์วนัเด็กแหง่ชาตปีิ2537)ฉะเชงิเทรา
cco01882 12345@Nidtep นางสาวพรไพลนิ แทนทอง โรงเรยีนการท ามาหากนิวดัโพธิเ์ฉลมิรักษ์(อนุสรณ์วนัเด็กแหง่ชาติปี2537)ฉะเชงิเทรา
cco01883 12345@Nidtep นางสาวผกากรอง มาลี โรงเรยีนเฉลมิชว่งวทิยาทาน ฉะเชงิเทรา
cco01884 12345@Nidtep นางสาวธันยนันท์ ตัง้สายัณห์ โรงเรยีนดดัดรุณี ฉะเชงิเทรา
cco01885 12345@Nidtep นางสาวอณศิรพี ภวสริพิร โรงเรยีนดดัดรุณี ฉะเชงิเทรา
cco01886 12345@Nidtep นายปวนัรัตน์ ปวตันรั์ตนภมูิ โรงเรยีนดดัดรุณี ฉะเชงิเทรา
cco01887 12345@Nidtep นางสาวยภุา พันธส์ภุา โรงเรยีนตลาดคลอง16 ฉะเชงิเทรา
cco01888 12345@Nidtep นางสภุาพร มโนสกลุกจิ โรงเรยีนเทศบาล๑วดัแจง้ ฉะเชงิเทรา
cco01889 12345@Nidtep นางนาตยา เทยีนกลุ โรงเรยีนเทศบาล1วดัแจง้ ฉะเชงิเทรา
cco01890 12345@Nidtep นางสาวณัฐพัชร์ เหลอืงเพชรงาม โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๔๑ ฉะเชงิเทรา
cco01891 12345@Nidtep นางพมิาภรณ์ เพ็งวนั โรงเรยีนบางคลา้พทิยาคม ฉะเชงิเทรา
cco01892 12345@Nidtep นางสาวปรยีาวรรณ หัสจรรย์ โรงเรยีนบางคลา้พทิยาคม ฉะเชงิเทรา
cco01893 12345@Nidtep นางสาวพมิพาภรณ์ บญุสงา่ โรงเรยีนบางคลา้พทิยาคม ฉะเชงิเทรา
cco01894 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ก าธรพพัิฒนกลุ โรงเรยีนบางคลา้พทิยาคม ฉะเชงิเทรา
cco01895 12345@Nidtep นางสาวกชามาศ มาศวรรณา โรงเรยีนบา้นกระบกเตีย้ ฉะเชงิเทรา
cco01896 12345@Nidtep นางสาวอกัษรศรี บญุสรวง โรงเรยีนบา้นกระบกเตีย้ ฉะเชงิเทรา
cco01897 12345@Nidtep นางนรีภัทตรา กระแสเทพ โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีนงาม ฉะเชงิเทรา
cco01898 12345@Nidtep นางสาวอรุาพร จลุละนันท์ โรงเรยีนบา้นทา่ซงุ ฉะเชงิเทรา
cco01899 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา อภัยจติต์ โรงเรยีนบา้นทา่โพธิ(์พนิจิคา้ประชาสรรค)์ฉะเชงิเทรา
cco01900 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ลลีะกลุเกยีรตชิยั โรงเรยีนบา้นทุง่สา่ย ฉะเชงิเทรา
cco01901 12345@Nidtep นางสาวพรรณกร มุง่จงรักษ์ โรงเรยีนบา้นทุง่สา่ย ฉะเชงิเทรา
cco01902 12345@Nidtep นางสาวรุจริา สมนาค โรงเรยีนบา้นทุง่สา่ย ฉะเชงิเทรา
cco01903 12345@Nidtep นางสาวสลุาวลัย์ สงัขะสาย โรงเรยีนบา้นทุง่สา่ย ฉะเชงิเทรา
cco01904 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ พุม่พวง โรงเรยีนบา้นทุง่สา่ย ฉะเชงิเทรา
cco01905 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิานต์ บญุเลศิ โรงเรยีนบา้นธรรมรัตนใ์น ฉะเชงิเทรา
cco01906 12345@Nidtep นางสาวสพัุตตรา ตนัเจรญิ โรงเรยีนบา้นธรรมรัตนใ์น ฉะเชงิเทรา
cco01907 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร สทิธิ โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั ฉะเชงิเทรา
cco01908 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ อาวสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั ฉะเชงิเทรา
cco01909 12345@Nidtep นางสาววภิา มณีพรา้ว โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั ฉะเชงิเทรา
cco01910 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา บรรดาศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั ฉะเชงิเทรา
cco01911 12345@Nidtep นายชยางกรู โชคดี โรงเรยีนบา้นโป่งเจรญิ ฉะเชงิเทรา
cco01912 12345@Nidtep นางกมลชนก นลิออ่น โรงเรยีนบา้นมว่งโพรง ฉะเชงิเทรา
cco01913 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ส าลี โรงเรยีนบา้นยางแดง ฉะเชงิเทรา



cco01914 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา ไตรยงค์ โรงเรยีนบา้นหนองประโยชน์ ฉะเชงิเทรา
cco01915 12345@Nidtep นายวฒุนัินท์ หลาบเย็น โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหลราษฎรบ์ ารุงฉะเชงิเทรา
cco01916 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา สนุาวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองยาง ฉะเชงิเทรา
cco01917 12345@Nidtep นางสาวนฤมล อสิสระ โรงเรยีนบา้นหนองยาง ฉะเชงิเทรา
cco01918 12345@Nidtep นางสาวนทิราทพิย์ พลสามารถ โรงเรยีนบา้นหนองยาง ฉะเชงิเทรา
cco01919 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เสงีย่มจติ โรงเรยีนบา้นหนองยาง ฉะเชงิเทรา
cco01920 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ บ าเพ็ญ โรงเรยีนบา้นหนองยาง ฉะเชงิเทรา
cco01921 12345@Nidtep ว่า่ง
cco01922 12345@Nidtep นางละอองดาว วระชนุ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ ฉะเชงิเทรา
cco01923 12345@Nidtep นางสาวแสงเดอืน กกกนทา โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าใส ฉะเชงิเทรา
cco01924 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา แฉลม้ไธสง โรงเรยีนบา้นอปลงไผ-่ขนุคลงั ฉะเชงิเทรา
cco01925 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา เลาะเนาะ โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวทิยาฉะเชงิเทรา
cco01926 12345@Nidtep นายธนาวทิย์ ประวนัโน โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวทิยาฉะเชงิเทรา
cco01927 12345@Nidtep นายณัฐศรันย์ บญุเรอืงจักร์ โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5 ฉะเชงิเทรา
cco01928 12345@Nidtep นางสาวชาญาบดี กวั โรงเรยีนเบญจราชรังสฤษฏิ์3 ชนะสงสารวทิยาฉะเชงิเทรา
cco01929 12345@Nidtep นายฐปนนท ยิง่ชนะ โรงเรยีนไผแ่กว้วทิยา ฉะเชงิเทรา
cco01930 12345@Nidtep นางสาวรุง่มณีรัตน์ ประทมุสาย โรงเรยีนพนมสารคาม“พนมอดลุวทิยา”ฉะเชงิเทรา
cco01931 12345@Nidtep นายกติตพิงษ์ ยะหัตตะ โรงเรยีนพนมสารคาม“พนมอดลุวทิยา”ฉะเชงิเทรา
cco01932 12345@Nidtep นางสริกิร บญุทัน โรงเรยีนพระพมิลเสนี(พรอ้มหงสกลุ) ฉะเชงิเทรา
cco01933 12345@Nidtep นางสาวฉัตรต์ราพร จันทรห์อม โรงเรยีนวดักลางราษฎรบ์ ารุง ฉะเชงิเทรา
cco01934 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา วงษ์ลอืชยั โรงเรยีนวดักลางราษฎรบ์ ารุง ฉะเชงิเทรา
cco01935 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา สทิธปิระเสรฐิ โรงเรยีนวดัเกตสุโมสร ฉะเชงิเทรา
cco01936 12345@Nidtep นางสาวมารษิา เพชรเวยีง โรงเรยีนวดัเกตสุโมสร ฉะเชงิเทรา
cco01937 12345@Nidtep นางสาววรรณภา เกตสุวุรรณ์ โรงเรยีนวดัเกตสุโมสร ฉะเชงิเทรา
cco01938 12345@Nidtep นายนพินธ์ ยวงไธสง โรงเรยีนวดัเกตสุโมสร ฉะเชงิเทรา
cco01939 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ สงัขโ์ต โรงเรยีนวดัโกรกแกว้วงพระจันทร์ ฉะเชงิเทรา
cco01940 12345@Nidtep นางนติย์ ทมิยา้ยงาม โรงเรยีนวดัคลองเจา้ ฉะเชงิเทรา
cco01941 12345@Nidtep นางสาวเอลยีาห์ อรกลุ โรงเรยีนวดัคลองเจา้ ฉะเชงิเทรา
cco01942 12345@Nidtep นายเจตวรี์ ทะนงค์ โรงเรยีนวดัคลองเจา้ ฉะเชงิเทรา
cco01943 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ สตัยา โรงเรยีนวดัจรเขต้าย(พนิจิคา้ประชาสรรค)์ฉะเชงิเทรา
cco01944 12345@Nidtep นางสาวศภุวรรณ เกดิมงคล โรงเรยีนวดัช าป่างาม ฉะเชงิเทรา
cco01945 12345@Nidtep นางเจรญิตา จันทรเ์ปรม โรงเรยีนวดัดอนทอง ฉะเชงิเทรา
cco01946 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ คเูจรญิไพบลูย์ โรงเรยีนวดัดอนทอง(สวุณัณะศรีตณัฑกิลุราษฎรศ์กึษาลยั)ฉะเชงิเทรา
cco01947 12345@Nidtep นายสพุจน์ จันทรล์ ้า โรงเรยีนวดัดอนทอง(ประชารัฐบ ารุง) ฉะเชงิเทรา
cco01948 12345@Nidtep นางปัณฑาฐสิา แสงอรุณ โรงเรยีนวดัดอนทอง(สวุณัณะศรีตณัฑกิลุราษฎรศ์กึษาลยั)ฉะเชงิเทรา
cco01949 12345@Nidtep นางสาวกวนิทพิย์ สารราษฎร์ โรงเรยีนวดัทา่เกวยีน(สยัอทุศิ) ฉะเชงิเทรา
cco01950 12345@Nidtep นางสาวนชิาภา อศัพมิพ์ โรงเรยีนวดัเทพพนาราม ฉะเชงิเทรา
cco01951 12345@Nidtep นายกฤษณะ จันทรด์ี โรงเรยีนวดัเทพพนาราม ฉะเชงิเทรา
cco01952 12345@Nidtep นางสาวปวณีา หมนุลี โรงเรยีนวดันานอ้ย ฉะเชงิเทรา
cco01953 12345@Nidtep นางสาววรรณวภิา เอีย่มพพัิด โรงเรยีนวดันานอ้ย ฉะเชงิเทรา
cco01954 12345@Nidtep นางสาวปราณี แสงมงคลพพัิฒน์ โรงเรยีนวดันาเหลา่บก(สมัฤทธิร์าษฎรว์ทิยา)ฉะเชงิเทรา
cco01955 12345@Nidtep นางสาวไพรารนิ จนิดาสวสัดิ์ โรงเรยีนวดับา้นนา ฉะเชงิเทรา
cco01956 12345@Nidtep นายกติตภัิทธ ข าทับ โรงเรยีนวดับงึตาหอม ฉะเชงิเทรา
cco01957 12345@Nidtep นายธเนศ มะตมิุ โรงเรยีนวดับงึน ้ารักษ์(ศรปีระชาสรรค)์ ฉะเชงิเทรา
cco01958 12345@Nidtep นางสาวโรสลนิ พงศศ์ริพัิฒน์ โรงเรยีนวดัประชาบ ารุงกจิ ฉะเชงิเทรา
cco01959 12345@Nidtep นางสาวสรุางค์ ชงัละออ โรงเรยีนวดัประศาสนโ์สภณ ฉะเชงิเทรา
cco01960 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา มพีงค์ โรงเรยีนวดัปากน ้าโจโ้ล ้ ฉะเชงิเทรา
cco01961 12345@Nidtep นางสาวดวงจันทร์ ลนุพัฒน์ โรงเรยีนวดัแปลงยาว ฉะเชงิเทรา
cco01962 12345@Nidtep นางสนุวีรรณ สงิหส์โีว โรงเรยีนวดัพงษาราม ฉะเชงิเทรา
cco01963 12345@Nidtep นางสาวมนีา ลสิมัน โรงเรยีนวดัพทุธอดุมวหิาร ฉะเชงิเทรา
cco01964 12345@Nidtep นางสาวสาลนิี พรมพบิาล โรงเรยีนวดัพทุธอดุมวหิาร ฉะเชงิเทรา
cco01965 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์มิล ลกุเิลส โรงเรยีนวดัแพรกนกเอีย้ง ฉะเชงิเทรา
cco01966 12345@Nidtep นางสาวรนิดา พันธศ์รธีัญรัตน์ โรงเรยีนวดัแพรกนกเอีย้ง ฉะเชงิเทรา
cco01967 12345@Nidtep นางสพัุตรา ฉมิมา โรงเรยีนวดัแพรกนกเอีย้ง ฉะเชงิเทรา
cco01968 12345@Nidtep นายกจิภวิฒัน์ รัตนา โรงเรยีนวดัลา่ง(บวรวทิยา3) ฉะเชงิเทรา
cco01969 12345@Nidtep นายชญานันท์ ขนัทะวฒัน์ โรงเรยีนวดัลาดยาว ฉะเชงิเทรา
cco01970 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ชลไชยวฒัน์ โรงเรยีนวดัล ามหาชยั ฉะเชงิเทรา
cco01971 12345@Nidtep นางสาวปพชิญา วงษ์วสิทิธิ์ โรงเรยีนวดัล ามหาชยั ฉะเชงิเทรา
cco01972 12345@Nidtep นางสาวรุจนต์ยิา กาบแกว้ โรงเรยีนวดัล ามหาชยั ฉะเชงิเทรา
cco01973 12345@Nidtep นางสาวปิยะนันท์ สพุโปฎก โรงเรยีนวดัศรสีตุาราม ฉะเชงิเทรา
cco01974 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก อรชร โรงเรยีนวดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา
cco01975 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร พอกสงูเนนิ โรงเรยีนวดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา
cco01976 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา นอ้ยจนิดา โรงเรยีนวดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา



cco01977 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ศรฐติกิาร โรงเรยีนวดัแสนภดูาษ ฉะเชงิเทรา
cco01978 12345@Nidtep นางสาวนรนิทรท์พิย์ ศรขีจร โรงเรยีนวดัหนองเค็ด ฉะเชงิเทรา
cco01979 12345@Nidtep นางสาวนญิากร แกน่งาม โรงเรยีนวดัหนองเค็ด ฉะเชงิเทรา
cco01980 12345@Nidtep นางวณชิชา โตสงคราม โรงเรยีนวดัหัวสวน ฉะเชงิเทรา
cco01981 12345@Nidtep นางสาวดวงพร แน่งนอ้ย โรงเรยีนวดัหัวสวน ฉะเชงิเทรา
cco01982 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ ทพิยศ์รี โรงเรยีนวดัใหมบ่างคลา้(อดุมกจิประชาสรรค)์ฉะเชงิเทรา
cco01983 12345@Nidtep นางสาวกณัฐกิา วทินา โรงเรยีนวดัใหมป่ระเวศ(ศริปิระชาบ ารุง)ฉะเชงิเทรา
cco01984 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ พนิอไุร โรงเรยีนสนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา
cco01985 12345@Nidtep นายพงศกร เกษศรี โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์ฉะเชงิเทรา
cco01986 12345@Nidtep นางสาวดวงสมร คงสม โรงเรยีนสยีัดพัฒนา ฉะเชงิเทรา
cco01987 12345@Nidtep นางสาวมัทนา จันทรรั์ตน์ โรงเรยีนสยีัดพัฒนา ฉะเชงิเทรา
cco01988 12345@Nidtep นางวนดิา สมานรักษ์ โรงเรยีนสเุหร่าคลอง18 ฉะเชงิเทรา
cco01989 12345@Nidtep นางสาวเยาวภา ทองค าผยุ โรงเรยีนสเุหร่าคลอง18 ฉะเชงิเทรา
cco01990 12345@Nidtep นายมนตรี วงษ์ศรี โรงเรยีนสเุหร่าคลอง18 ฉะเชงิเทรา
cco01991 12345@Nidtep นางสาวจัสมนิ มฮู าหมัด โรงเรยีนสเุหร่าดารุลนาอมี ฉะเชงิเทรา
cco01992 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ หวงัพทัิกษ์ โรงเรยีนสเุหร่าสมอเซ ฉะเชงิเทรา
cco01993 12345@Nidtep นางสาวกนกพร ยะคะเรส โรงเรยีนหนองไมแ้กน่วทิยา ฉะเชงิเทรา
cco01994 12345@Nidtep นางธัญนันท์ จันทรช์ยั โรงเรยีนหนองแหนวทิยา ฉะเชงิเทรา
cco01995 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา มลูแกว้ โรงเรยีนหนองแหนวทิยา ฉะเชงิเทรา
cco01996 12345@Nidtep นางสาวนวลตอง แกว้ทุง่มน โรงเรยีนอนิเตอรท์อทส์ไตรลงิกวล ฉะเชงิเทรา
cco01997 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ ภูบ่ญุ วดัคูเ้กษมสโมสร ฉะเชงิเทรา
cco01998 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ สงิหข์รณ์ วดัทา่เกวยีน ฉะเชงิเทรา
cco01999 12345@Nidtep นางสาวณัฐชนันท์ วฒันวเิชยีร วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา
cco02000 12345@Nidtep นางวรรณภิา ศริรัิตน์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02001 12345@Nidtep นางสาวกญัญว์รา ปัญญาโน ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02002 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ศริวิาลย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02003 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐากร มสีกลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02004 12345@Nidtep นางสาวนัจนันท์ ไชยธวชั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02005 12345@Nidtep นายรัฐกร เสนาปักษ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cco02006 12345@Nidtep นายนัทซารี่ วงษ์สวสัดิ์ สพฐ. ฉะเชงิเทรา
cco02007 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ หาญพล โรงเรยีนบา้นทา่กลอย ฉะเชงิเทรา
cco02008 12345@Nidtep นางสาวพัชรารัตน์ บณัฑรู โรงเรยีนพนมสารคาม"พนมอดลุวทิยา" ฉะเชงิเทรา
cco02009 12345@Nidtep นางสาวจรัสศรี ไทยอู่ ศนูย์การศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา
cbi04010 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ชยัจันทร์ กระทรวงศกึษาธกิาร ชลบรุี
cbi04011 12345@Nidtep นางสาวปวชิญาดา เข็มรุง่ กศน.อ าเภอพานทอง ชลบรุี
cbi04012 12345@Nidtep นางสาวระพพีร วงคม์น กศน.อ าเภอพานทอง ชลบรุี
cbi04013 12345@Nidtep นางสาวณยิะวรรณ ชทูอง กศน.อ าเภอเมอืงชลบรุี ชลบรุี
cbi04014 12345@Nidtep นายณภัทรศกรณ์ โพธิง์าม กศน.อ าเภอเมอืงชลบรุี ชลบรุี
cbi04015 12345@Nidtep นางชรุพีร ชลติพรัิตน์ โรงเรยีนเกล็ดแกว้ ชลบรุี
cbi04016 12345@Nidtep นางรชยา แสงอว่ม โรงเรยีนเกล็ดแกว้ ชลบรุี
cbi04017 12345@Nidtep นางสาวสพุร ชมชืน่ดี โรงเรยีนเกาะสชีงั ชลบรุี
cbi04018 12345@Nidtep นางสาวอมัไพ บญุมี โรงเรยีนคลองกิว่ยิง่วทิยา ชลบรุี
cbi04019 12345@Nidtep นางจันทรจ์ริาพร ทมาดกลาง โรงเรยีนเฉลยีวภาวนานุสรณ์(ศกึษาพเิศษชลบรุ)ีชลบรุี
cbi04020 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา สทิธิน์ะศรี โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี
cbi04021 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ ไชยราช โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี
cbi04022 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ บญุเเตง่ โรงเรยีนชลกนัยานุกลู ชลบรุี
cbi04023 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา ดโีว โรงเรยีนชลราษฎรอ ารุง ชลบรุี
cbi04024 12345@Nidtep นางสาวชลติา ชมสดีา โรงเรยีนชลราษฎรอ ารุง ชลบรุี
cbi04025 12345@Nidtep นางสาวรุง่ฤดี สมดี โรงเรยีนชมุชนบา้นชอ่งแสมสาร ชลบรุี
cbi04026 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา สรุารักษ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวกญุแจ ชลบรุี
cbi04027 12345@Nidtep นางสาวสนินีาถ สขุใจ โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวกญุแจ ชลบรุี
cbi04028 12345@Nidtep นางสาวสวุนันต์ บวัพันธ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวกญุแจ ชลบรุี
cbi04029 12345@Nidtep นายณัฏฐ์ บางเหรยีง โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวกญุแจ ชลบรุี
cbi04030 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา รอดใส โรงเรยีนชมุชนวดัโบสถ์ ชลบรุี
cbi04031 12345@Nidtep นางสาวพชิญา พลชยั โรงเรยีนชมุชนวดัโบสถ์ ชลบรุี
cbi04032 12345@Nidtep นางสาวภัทรศยา ค าจันทร์ โรงเรยีนชมุชนวดัโบสถ์ ชลบรุี
cbi04033 12345@Nidtep นางนัญจรงค์ คลา้ยมงคล โรงเรยีนชมุชนวดัหนองคอ้ ชลบรุี
cbi04034 12345@Nidtep นางสาวรัชกรณ์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนชมุชนวดัหนองต าลงึ ชลบรุี
cbi04035 12345@Nidtep นายรุจนิพ หลม่ศรี โรงเรยีนชมุชนวดัหนองรี ชลบรุี
cbi04036 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ น าผล โรงเรยีนทา่ขา้มพทิยาคม ชลบรุี
cbi04037 12345@Nidtep นางสาวนุชนาถ มโหธร โรงเรยีนทา่ขา้มพทิยาคม ชลบรุี
cbi04038 12345@Nidtep นางสาวสรุวีงษ์ นามวงษ์ โรงเรยีนทา่ขา้มพทิยาคม ชลบรุี
cbi04039 12345@Nidtep นายณัฐพล ล าดวน โรงเรยีนทุง่ศขุลาพทิยา"กรุงไทยอนุเคราะห"์ชลบรุี



cbi04040 12345@Nidtep นางมารสิา ประทมุสอน โรงเรยีนทุง่ศขุลาพทิยากรุงไทยอนุเคราะห์ชลบรุี
cbi04041 12345@Nidtep นางสาวปณุยปราณ ใจค า โรงเรยีนทุง่เหยีงพทิยาคม ชลบรุี
cbi04042 12345@Nidtep นางสาวรัชดา กริง่กระจา่ง โรงเรยีนนาป่ามโนรถ ชลบรุี
cbi04043 12345@Nidtep นางสาวนันทวนั ใจประเสรฐิ โรงเรยีนบชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04044 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา พดูเพราะ โรงเรยีนบรษัิทไทยกสกิรสงเคราะห์ ชลบรุี
cbi04045 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ ไกรสทีา โรงเรยีนบอ่ทองวงษ์จันทรว์ทิยา ชลบรุี
cbi04046 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิขวญั นอ้ยแสง โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04047 12345@Nidtep นางสาวปานทพิย์ สขุสมบตัิ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04048 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรม์าศ แสงเพชร โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04049 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา พจิารย์ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04050 12345@Nidtep นายนทัิศน์ ทงิาม โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04051 12345@Nidtep นางสาวกนกนันท์ ขา่ขนัมะลี โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ์(วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04052 12345@Nidtep นางสาวชมภู ค าโท โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04053 12345@Nidtep นางสาวนติยา ชะนะ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04054 12345@Nidtep นางสาวสราญจติ โสภาพ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500)  ชลบรุี
cbi04055 12345@Nidtep นางสาวกานดา เขยีวรักษา โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04056 12345@Nidtep นางสาวแคทรยีา บญุแตง โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04057 12345@Nidtep นางสาวนัฐนันท์ อยูเ่ย็นนันทกลุ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04058 12345@Nidtep นายวลัลภ นาบญุ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู2500) ชลบรุี
cbi04059 12345@Nidtep นางสาวนาฏยาภรณ์ ศรลีาภสริิ โรงเรยีนบา้นเกาะโพธิ(์วนัครู๒๕๐๐) ชลบรุี
cbi04060 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล ภูร่ะหงษ์ โรงเรยีนบา้นเกาะไมแ้หลม ชลบรุี
cbi04061 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา สทิธโิห โรงเรยีนบา้นเกาะไมแ้หลม(สงกรานตนั์นทนาประชาสรรค)์ชลบรุี
cbi04062 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ทักขนัิย โรงเรยีนบา้นขนุช านาญ ชลบรุี
cbi04063 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี ค าวชิยั โรงเรยีนบา้นขนุช านาญ ชลบรุี
cbi04064 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ทองใบ โรงเรยีนบา้นขนุช านาญ ชลบรุี
cbi04065 12345@Nidtep นางสาวอมรพรรณ แสงสงิห์ โรงเรยีนบา้นขนุช านาญ ชลบรุี
cbi04066 12345@Nidtep นางสนุยี์ ถาวรโรจนพงษ์ โรงเรยีนบา้นขนุช านาญ ชลบรุี
cbi04067 12345@Nidtep นางสาวมารสิา วรรณโสภา โรงเรยีนบา้นเขาคนัทรง ชลบรุี
cbi04068 12345@Nidtep นางกานตร์วี ดโีทน่ โรงเรยีนบา้นเขาชจีรรย์ ชลบรุี
cbi04069 12345@Nidtep นายนฤเบศร จันทา โรงเรยีนบา้นเขาชจีรรย์ ชลบรุี
cbi04070 12345@Nidtep นางพรเพ็ญ แสนสขุธนานนท์ โรงเรยีนบา้นเขาซก ชลบรุี
cbi04071 12345@Nidtep วา่ง
cbi04072 12345@Nidtep นางสาวฝันภริมณ์ แจม่ผล โรงเรยีนบา้นเขาซก ชลบรุี
cbi04073 12345@Nidtep นางสาววรรณวศิา ตรันเจรญิ โรงเรยีนบา้นเขาซก ชลบรุี
cbi04074 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ สรุสิาย โรงเรยีนบา้นเขาซก ชลบรุี
cbi04075 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวดี วรรณสขุ โรงเรยีนบา้นเขาดนิวงัตาสี ชลบรุี
cbi04076 12345@Nidtep นางนลนิี เชดิชน โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ชลบรุี
cbi04077 12345@Nidtep นางสาวกรรฑรัตน์ อนินันชยั โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ชลบรุี
cbi04078 12345@Nidtep นางสาวนัทมน คณุเทยีน โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ชลบรุี
cbi04079 12345@Nidtep นางสาวศลุพีร ปัถวี โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ชลบรุี
cbi04080 12345@Nidtep นางสาวบษุบา มณีเนตร โรงเรยีนบา้นเขาแรต ชลบรุี
cbi04081 12345@Nidtep นางสาวฟาตมิา ไชยแกว้ โรงเรยีนบา้นเขาแรต ชลบรุี
cbi04082 12345@Nidtep นางสาวอรพณิ เหลอืงออ่น โรงเรยีนบา้นเขาแรต ชลบรุี
cbi04083 12345@Nidtep นางสาวชตุภิรณ์ วเิชยีรพงษ์ โรงเรยีนบา้นเขาวงัแกว้ ชลบรุี
cbi04084 12345@Nidtep นางสาวภาคนิี แกว้ภักดี โรงเรยีนบา้นเขาวงัแกว้ ชลบรุี
cbi04085 12345@Nidtep นางสาวอรทัย แสนราษฎร์ โรงเรยีนบา้นเขาวงัแกว้ ชลบรุี
cbi04086 12345@Nidtep นางนติยธ์ดิา บญุที โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04087 12345@Nidtep นางประกาย สรุวิงษ์ โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04088 12345@Nidtep นางสาวคนติา เสนาอดุร โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04089 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ สรุะเสยีง โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04090 12345@Nidtep นางสาวนันทวรรณ สวสัดี โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04091 12345@Nidtep นางสาวนุจรี โคง้อาภาส โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04092 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ดวงตา โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04093 12345@Nidtep นางสาวลกัษณา บรุะเวทายัง โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04094 12345@Nidtep นางสาวแสงมณีรัตน์ พทุธานุ โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04095 12345@Nidtep นายณธัชพงศ์ วรรณประภา โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04096 12345@Nidtep นายศภุฤกษ์ อกัโข โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ ชลบรุี
cbi04097 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา แกน่เมอืง โรงเรยีนบา้นคลองโค ชลบรุี
cbi04098 12345@Nidtep นางสาวบษุรารัตน์ ธรรมมา โรงเรยีนบา้นคลองโค ชลบรุี
cbi04099 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ศิา หรรษ์ธงชยั โรงเรยีนบา้นคลองโค ชลบรุี
cbi04100 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา ทา่ประสาร โรงเรยีนบา้นคลองโค ชลบรุี
cbi04101 12345@Nidtep นางสาวจันทรท์มิา ภคูรองตา โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04102 12345@Nidtep นางสาวชนัญญา ชา่งตกแตง่ โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี



cbi04103 12345@Nidtep นางสาวดวงมณี ปัฐมา โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04104 12345@Nidtep นางสาวธารนิี เกษตรกจิการ โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04105 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร ค าทวี โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04106 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา ลาระบตุร โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04107 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ขนัทองค า โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04108 12345@Nidtep นายวชิกุร มะโนฟุ่ น โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04109 12345@Nidtep นายสหวทิย์ จันทรแ์ดง โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04110 12345@Nidtep นางสาวจันจริา ฟองฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นคลองปรงิ ชลบรุี
cbi04111 12345@Nidtep นายภชูรติ รัตนกฤตยากลุ โรงเรยีนบา้นคลองยาง ชลบรุี
cbi04112 12345@Nidtep นางสาวฉัตรชลกิา หัสเขต โรงเรยีนบา้นคลองสบิแปด ชลบรุี
cbi04113 12345@Nidtep นางสาวฐัตมิา เทพอนิทร์ โรงเรยีนบา้นคลองสบิแปด ชลบรุี
cbi04114 12345@Nidtep นางสาวบษุกร สวุรรณวงษ์ โรงเรยีนบา้นคลองสบิแปด ชลบรุี
cbi04115 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา จันสายออ โรงเรยีนบา้นคลองสบิแปด ชลบรุี
cbi04116 12345@Nidtep นายจักรก์ติติช์ากร พันธผ์า โรงเรยีนบา้นคลองสบิแปด ชลบรุี
cbi04117 12345@Nidtep นางสาวดาว หมอ่โปกู่ โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ ชลบรุี
cbi04118 12345@Nidtep นางสาววจิติรา ดอนสมโภชน์ โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ ชลบรุี
cbi04119 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา รอบแควน้ โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา ชลบรุี
cbi04120 12345@Nidtep นางสาวนันธยิา ศรบีดุดา โรงเรยีนบา้นโคง้ประดู่ ชลบรุี
cbi04121 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ แพงศริิ โรงเรยีนบา้นโคง้ประดู่ ชลบรุี
cbi04122 12345@Nidtep นางสาวอนุศรา พละเดช โรงเรยีนบา้นโคง้ประดู่ ชลบรุี
cbi04123 12345@Nidtep นายอภชิาติ หายแถลง โรงเรยีนบา้นโคง้ประดู่ ชลบรุี
cbi04124 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก ณกลองดี โรงเรยีนบา้นเจ็ดเนนิ ชลบรุี
cbi04125 12345@Nidtep นางสาวจริาภา อนิทรวฒันา โรงเรยีนบา้นชากยายจนี ชลบรุี
cbi04126 12345@Nidtep นางสาวพัชรี ศรมีันตะ โรงเรยีนบา้นชากยายจนี ชลบรุี
cbi04127 12345@Nidtep นางสาวฉัตรสดุา กวางแกว้ โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04128 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ คล ้าฉมิ โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04129 12345@Nidtep นายณัฐพล เจตกาลบญุชู โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04130 12345@Nidtep นายอภนัินท์ จรยิาประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04131 12345@Nidtep นางสาวสาลนิี บญุเทพ โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุี
cbi04132 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ กระแสโสม โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า(ประสงคร์าษฎรส์งเคราะห)์ชลบรุี
cbi04133 12345@Nidtep นายทวนทน โตะ๊งาม โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า(ประสงคร์าษฎรส์งเคราะห)์ชลบรุี
cbi04134 12345@Nidtep นางสาวกชกร แยม้สขุ โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04135 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ พอกพนู โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04136 12345@Nidtep นางสาวพรชนก แยม้ศรี โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04137 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร อนิทรข์าว โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04138 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา สงิหล์า โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04139 12345@Nidtep นายประเสรฐิ สนิสงวน โรงเรยีนบา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุี
cbi04140 12345@Nidtep นางสาวศศธิร วรรณสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นทับรา้ง ชลบรุี
cbi04141 12345@Nidtep นางสาวประสวุณ์ี ลอืค าแผง โรงเรยีนบา้นทับสงู ชลบรุี
cbi04142 12345@Nidtep นางสาวปณุยนุช จณิณ์ธติา โรงเรยีนบา้นทับสงู ชลบรุี
cbi04143 12345@Nidtep นางสาวสปุรดีา อนิตะ๊จันทร์ โรงเรยีนบา้นทางตรง ชลบรุี
cbi04144 12345@Nidtep นางสาวจริาภา พรหมไหม โรงเรยีนบา้นทุง่กราด ชลบรุี
cbi04145 12345@Nidtep นางสาวพัชรากร สฤุทธิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่คา ชลบรุี
cbi04146 12345@Nidtep นางสาวพัทธธ์รีา เฉวยีงหงส์ โรงเรยีนบา้นทุง่คา ชลบรุี
cbi04147 12345@Nidtep นางสาวอรุณี จติพยัค โรงเรยีนบา้นทุง่คา ชลบรุี
cbi04148 12345@Nidtep นายจักรชยั อนิธเิดช โรงเรยีนบา้นทุง่คา ชลบรุี
cbi04149 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช ภัยวงศ์ โรงเรยีนบา้นทุง่นอ้ย ชลบรุี
cbi04150 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช ฟักทมิ โรงเรยีนบา้นทุง่นอ้ย ชลบรุี
cbi04151 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา มว่งทอง โรงเรยีนบา้นทุง่นอ้ย ชลบรุี
cbi04152 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร จันทา โรงเรยีนบา้นนาวงั ชลบรุี
cbi04153 12345@Nidtep นางสาววรรณภา หงษ์แกว้ โรงเรยีนบา้นนาวงั ชลบรุี
cbi04154 12345@Nidtep นายธนากร ซามงค์ โรงเรยีนบา้นนาวงั ชลบรุี
cbi04155 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ยลพันธ์ โรงเรยีนบา้นน ้าซบั ชลบรุี
cbi04156 12345@Nidtep นางสาวปลายฝน สพุพัิฒนโมลี โรงเรยีนบา้นน ้าซบั ชลบรุี
cbi04157 12345@Nidtep นางสาววรัญญา สมตน โรงเรยีนบา้นน ้าซบั ชลบรุี
cbi04158 12345@Nidtep นางสาวชลติา บวัสวุรรณ โรงเรยีนบา้นเนนิ ชลบรุี
cbi04159 12345@Nidtep นางสาววรรณดิา วรรธนรยีชาติ โรงเรยีนบา้นเนนิ ชลบรุี
cbi04160 12345@Nidtep นางสาวศภุกร พันละภา โรงเรยีนบา้นเนนิ ชลบรุี
cbi04161 12345@Nidtep นางสาววราพร ศรตีลุานนท์ โรงเรยีนบา้นเนนิดนิแดง ชลบรุี
cbi04162 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา เรอืงฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นเนนิตอง ชลบรุี
cbi04163 12345@Nidtep นางสาวแพรวพรรณ ละมอ่ม โรงเรยีนบา้นเนนิตอง ชลบรุี
cbi04164 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร พรมมี โรงเรยีนบา้นเนนิตอง ชลบรุี
cbi04165 12345@Nidtep นางสาวชนดิา บญุนอ้ย โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร ชลบรุี



cbi04166 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช พานชิชา โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร ชลบรุี
cbi04167 12345@Nidtep นางสาวสทุธวิรรณ พริง้เพราะ โรงเรยีนบา้นเนนิทุง่ ชลบรุี
cbi04168 12345@Nidtep นางสาวบษุบา ชานนท์ โรงเรยีนบา้นเนนิทุง่(ชืน่ประชาราษฎรบ์ ารุง)ชลบรุี
cbi04169 12345@Nidtep นายธรีพงษ์ การะเกษ โรงเรยีนบา้นเนนิทุง่(ชืน่ประชาราษฎรบ์ ารุง)ชลบรุี
cbi04170 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ ศรสีธุรรม โรงเรยีนบา้นเนนิหลงัเตา่ ชลบรุี
cbi04171 12345@Nidtep นางสาววารุณี พักพงษ์ โรงเรยีนบา้นเนนิหลงัเตา่ ชลบรุี
cbi04172 12345@Nidtep นางสดุารัตน์ ค าเงนิ โรงเรยีนบา้นเนนิหลงัเตา่ ชลบรุี
cbi04173 12345@Nidtep นางสาวกติตกิรณ์ เชือ้พราหมณ์ โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04174 12345@Nidtep นางสาวญาตาวมีนิ ตนัเสดี โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04175 12345@Nidtep นางสาวประภาพร สทิธคิ าฟู โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04176 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา ถิน่บญุโชติ โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04177 12345@Nidtep นางสาววรรณพร ชราศรี โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04178 12345@Nidtep นายธงไทย รัตนไสววงศ์ โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง ชลบรุี
cbi04179 12345@Nidtep นางสาวสริพิมิล บญุรักษา โรงเรยีนบา้นบอ่วนิ ชลบรุี
cbi04180 12345@Nidtep นางสาวขวญัรัตน์ ถาวรชพี โรงเรยีนบา้นบางละมงุ ชลบรุี
cbi04181 12345@Nidtep นางสาวปวนัรัตน์ ยะถา โรงเรยีนบา้นบางละมงุ ชลบรุี
cbi04182 12345@Nidtep นางสาวการเกตุ คงประจักษ์ โรงเรยีนบา้นบางแสม ชลบรุี
cbi04183 12345@Nidtep นางสาวปรณีาพรรณ ราชแกว้ โรงเรยีนบา้นบางแสม ชลบรุี
cbi04184 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ วงศร โรงเรยีนบา้นบางแสม ชลบรุี
cbi04185 12345@Nidtep นางสาวณัฐมิา ธรรมชน โรงเรยีนบา้นบางหัก ชลบรุี
cbi04186 12345@Nidtep นางสาวมณฑติา พลูผล โรงเรยีนบา้นบางหัก ชลบรุี
cbi04187 12345@Nidtep นางสาวกรณกิาร์ คนงึหาญ โรงเรยีนบา้นบงึ ชลบรุี
cbi04188 12345@Nidtep นายสาธติ จันทรอ์ู่ โรงเรยีนบา้นบงึ"มนูญวทิยาคาร" ชลบรุี
cbi04189 12345@Nidtep นายธนกฤต รุง่พรสริมิา โรงเรยีนบา้นบงึ"มนูญวทิยาคาร" ชลบรุี
cbi04190 12345@Nidtep นายพัฒนพงษ์ ชาดา โรงเรยีนบา้นบงึ"มนูญวทิยาคาร" ชลบรุี
cbi04191 12345@Nidtep นายจรีายทุธ ยศเกตุ โรงเรยีนบา้นบงึ”มนูญวทิยาคาร” ชลบรุี
cbi04192 12345@Nidtep นางสาวกชพร โพธิจ์มุพล โรงเรยีนบา้นบงึตะกู ชลบรุี
cbi04193 12345@Nidtep นางสาวดวงหทัย จันดี โรงเรยีนบา้นบงึตะกู ชลบรุี
cbi04194 12345@Nidtep นางสาวมัจฉา ดวงจ าปา โรงเรยีนบา้นบงึตะกู ชลบรุี
cbi04195 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ อนิทรโ์อ ้ โรงเรยีนบา้นบงึตะกู ชลบรุี
cbi04196 12345@Nidtep นางสาวดารกิา ค าศริิ โรงเรยีนบา้นบงึตะกู ชลบรุี
cbi04197 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ จันทนา โรงเรยีนบา้นปากคลองโรงนาค ชลบรุี
cbi04198 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ กาญจนศรโีชติ โรงเรยีนบา้นปากคลองโรงนาค ชลบรุี
cbi04199 12345@Nidtep นางสาววราภาพร กลุกมุภลี์ โรงเรยีนบา้นปากคลองโรงนาค ชลบรุี
cbi04200 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ ศรบีานชืน่ โรงเรยีนบา้นป่าแดง ชลบรุี
cbi04201 12345@Nidtep นางสาวจันทริา ยา่นสากล โรงเรยีนบา้นป่าแดง(ไชยอปุถัมภ)์ ชลบรุี
cbi04202 12345@Nidtep นางสาวพจนยี์ ดเิจรญิ โรงเรยีนบา้นป่าแดง(ไชยอปุถัมภ)์ ชลบรุี
cbi04203 12345@Nidtep นางสาวรสศภุรณ์ บวัแดง โรงเรยีนบา้นแปลง(รามค าแหงอนุสรณ์7)ชลบรุี
cbi04204 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ จติอารี โรงเรยีนบา้นโปร่งเกตุ ชลบรุี
cbi04205 12345@Nidtep นางสาวณัฐรนิยี์ ไหวพ้รหม โรงเรยีนบา้นโปร่งเกตุ ชลบรุี
cbi04206 12345@Nidtep นางสาวนรนิทร นลิวดี โรงเรยีนบา้นโปร่งเกตุ ชลบรุี
cbi04207 12345@Nidtep นายทนิกฤต แหลป้่อง โรงเรยีนบา้นโปร่งเกตุ ชลบรุี
cbi04208 12345@Nidtep นายนพพล อภเิดช โรงเรยีนบา้นโปร่งเกตุ ชลบรุี
cbi04209 12345@Nidtep นางชนภิรณ์ ชลวานชิ โรงเรยีนบา้นมาบกรูด ชลบรุี
cbi04210 12345@Nidtep นางสาวกณัฐมณี บญุมาก โรงเรยีนบา้นมาบคลา้ ชลบรุี
cbi04211 12345@Nidtep นายวชิาญ ดพีลงาม โรงเรยีนบา้นมาบคลา้ ชลบรุี
cbi04212 12345@Nidtep นางสาววมิลสริิ ไชยเจรญิ โรงเรยีนบา้นมาบฟักทอง ชลบรุี
cbi04213 12345@Nidtep นางสาวอรนษิฐ์ ชยัค าแดง โรงเรยีนบา้นมาบฟักทอง ชลบรุี
cbi04214 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ เรอืงเดช โรงเรยีนบา้นมาบฟักทอง ชลบรุี
cbi04215 12345@Nidtep นายกรวชิญ์ นอ้ยมัน่ โรงเรยีนบา้นมาบฟักทอง ชลบรุี
cbi04216 12345@Nidtep นายธารวชิญ์ กติตสินุทโรภาศ โรงเรยีนบา้นมาบฟักทอง ชลบรุี
cbi04217 12345@Nidtep นางสาวไปรยาลภัส สหพัฒนสมบตัิ โรงเรยีนบา้นระเวงิ ชลบรุี
cbi04218 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ชืน่ชมยิง่ โรงเรยีนบา้นระเวงิ ชลบรุี
cbi04219 12345@Nidtep นางสาวรุง่รวี ชบุไธสง โรงเรยีนบา้นระเวงิ ชลบรุี
cbi04220 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ อุน่แกว้ โรงเรยีนบา้นระเวงิ ชลบรุี
cbi04221 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ตรแีกว้ โรงเรยีนบา้นโรงหบี ชลบรุี
cbi04222 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา พรมราย โรงเรยีนบา้นไร่เสธ์ ชลบรุี
cbi04223 12345@Nidtep นางสาวศนิากร สนีากงุ โรงเรยีนบา้นไร่เสธ์ ชลบรุี
cbi04224 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี จใุจล ้า โรงเรยีนบา้นไร่เสธ์ ชลบรุี
cbi04225 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา ทองสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นไร่ใหหล า ชลบรุี
cbi04226 12345@Nidtep นายภัทรพงศ์ วงษ์ทรงยศ โรงเรยีนบา้นวงัคอ้ ชลบรุี
cbi04227 12345@Nidtep นางสาวศริภิรณ์ แกว้ตา โรงเรยีนบา้นสระนา ชลบรุี
cbi04228 12345@Nidtep นางสาวปดษิฐา สจัีนดา โรงเรยีนบา้นสระบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชลบรุี



cbi04229 12345@Nidtep นางสาวจริาพร แพงดี โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชลบรุี
cbi04230 12345@Nidtep นายชติชยั ชมุวรฐายี โรงเรยีนบา้นสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบรุี
cbi04231 12345@Nidtep นางสรยีา แสงสากล โรงเรยีนบา้นสวน(จ่ันอนุสรณ์) ชลบรุี
cbi04232 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ศรณีรงค์ โรงเรยีนบา้นสามแยก ชลบรุี
cbi04233 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ แพทยม์ด โรงเรยีนบา้นสามแยก ชลบรุี
cbi04234 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร ยอ่มกลาง โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04235 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ วเิศษสงิห์ โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04236 12345@Nidtep นางสาวพัชราภา ถกูศรี โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04237 12345@Nidtep นางสาวมนัชนก พลหมัน่ โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04238 12345@Nidtep นางสาววราพร ศริคิงคา โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04239 12345@Nidtep นางสาวอลติา รังรืน่ โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04240 12345@Nidtep นางสาวองัคณา มุง่พากเพยีร โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04241 12345@Nidtep นายพัฒนศกัดิ์ สรอ้ยจ าปา โรงเรยีนบา้นหนองเกตุ ชลบรุี
cbi04242 12345@Nidtep นางสาวเขมสิรา เผยศริิ โรงเรยีนบา้นหนองขยาด ชลบรุี
cbi04243 12345@Nidtep นางสาวบงัอร ศาลางาม โรงเรยีนบา้นหนองขยาด ชลบรุี
cbi04244 12345@Nidtep นางสาวสพัุตตรา ศรทีอง โรงเรยีนบา้นหนองขยาด ชลบรุี
cbi04245 12345@Nidtep นางสาวจริวฒัน์ สขุไสย โรงเรยีนบา้นหนองชาก(ประโยชนบ์พุการอีทุศิ)ชลบรุี
cbi04246 12345@Nidtep นางพรรธภิา สะเภาค า โรงเรยีนบา้นหนองชาก(ประโยชนบ์พุการอีทุศิ)ชลบรุี
cbi04247 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ รยิะวงค์ โรงเรยีนบา้นหนองชมุเห็ด ชลบรุี
cbi04248 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา ก าเนดิค า โรงเรยีนบา้นหนองชมุเห็ด(ประจวบอปุถัมภ)์ชลบรุี
cbi04249 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ รับรอง โรงเรยีนบา้นหนองชมุเห็ด(ประจวบอปุถัมภ)์ชลบรุี
cbi04250 12345@Nidtep นางสาววภิานันท์ ชดูวง โรงเรยีนบา้นหนองชมุเห็ด(ประจวบอปุถัมภ)์ชลบรุี
cbi04251 12345@Nidtep นางสาวเกวลี ชมบญุ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ชลบรุี
cbi04252 12345@Nidtep นางสาวทนิมณี ทองแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ชลบรุี
cbi04253 12345@Nidtep นางสาวเรวดี ศรวีงัไสย โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ชลบรุี
cbi04254 12345@Nidtep นายสรุชยั มัน่คง โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ชลบรุี
cbi04255 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ หอมหวล โรงเรยีนบา้นหนองผักหนาม ชลบรุี
cbi04256 12345@Nidtep นางสาววรีะยา แตงไทย โรงเรยีนบา้นหนองไผแ่กว้ ชลบรุี
cbi04257 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ สตุนนท์ โรงเรยีนบา้นหนองพรหม ชลบรุี
cbi04258 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ไชยพพัิฒนขจร โรงเรยีนบา้นหนองพรหม ชลบรุี
cbi04259 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ศรผียุ โรงเรยีนบา้นหนองพรหม ชลบรุี
cbi04260 12345@Nidtep นางสาวอญัชนา บรรฎษิตา โรงเรยีนบา้นหนองพรหม ชลบรุี
cbi04261 12345@Nidtep นายคณาวฒุิ นาควเิชยีร โรงเรยีนบา้นหนองพรหม ชลบรุี
cbi04262 12345@Nidtep นางสาวนงคท์พิ บวัชมุ โรงเรยีนบา้นหนองยายหมาด ชลบรุี
cbi04263 12345@Nidtep นางสาววรรณธนา ค าหว้ยหาร โรงเรยีนบา้นหนองยายหมาด ชลบรุี
cbi04264 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร สงิหว์งษา โรงเรยีนบา้นหนองยายหมาด ชลบรุี
cbi04265 12345@Nidtep นายชเูกยีรติ เกือ้ปัญญา โรงเรยีนบา้นหนองยายหมาด ชลบรุี
cbi04266 12345@Nidtep นางสาวธดิา ดใีหม่ โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด ชลบรุี
cbi04267 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรธ์า วรรณพัฒน์ โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด ชลบรุี
cbi04268 12345@Nidtep นางสาวอ าภา สายวงษ์ โรงเรยีนบา้นหมืน่จติ ชลบรุี
cbi04269 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา อาวรณ์ โรงเรยีนบา้นหมืน่จติ ชลบรุี
cbi04270 12345@Nidtep นางสาวศริประภา วรีะวงค์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกะปิ ชลบรุี
cbi04271 12345@Nidtep นางระเบยีบ เลศิปิตภิากร โรงเรยีนบา้นหว้ยกุม่(ประสานราษฎรว์ทิยา)ชลบรุี
cbi04272 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ นะรนรัมย์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกุม่(ประสานราษฎรว์ทิยา)ชลบรุี
cbi04273 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ กลิน่หอม โรงเรยีนบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุี
cbi04274 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ทองศรี โรงเรยีนบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุี
cbi04275 12345@Nidtep นายนภัทร แสงวารนิทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุี
cbi04276 12345@Nidtep นายอฐัชยั กิง่แกว้ โรงเรยีนบา้นหว้ยตากดา้ย ชลบรุี
cbi04277 12345@Nidtep นางสาวเสาวภาคย์ อทัุยรัตน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยมะไฟ ชลบรุี
cbi04278 12345@Nidtep นายจาตรุนต์ ดอนเหนอื โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง ชลบรุี
cbi04279 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ สงิหโ์ต โรงเรยีนบา้นหว้ยสาลกิา ชลบรุี
cbi04280 12345@Nidtep นางสาวรัชชวลี ปุ่ ยพล โรงเรยีนบา้นหว้ยสาลกิา ชลบรุี
cbi04281 12345@Nidtep นางสาววรีนิทรภั์ทร ฤทธิป์ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหว้ยหวาย ชลบรุี
cbi04282 12345@Nidtep นางสาวมณีกาล หมิง่ทอง โรงเรยีนบา้นหา้งสงู(เกตวุตัถาประชานุเคราะห)์ชลบรุี
cbi04283 12345@Nidtep นางอสุา จ่ันเจรญิ โรงเรยีนบา้นหา้งสงู(เกตวุตัถาประชานุเคราะห)์ชลบรุี
cbi04284 12345@Nidtep นางสาวศศิ สดุชาญชยักลุ โรงเรยีนบงึศรรีาชาพทิยาคม ชลบรุี
cbi04285 12345@Nidtep นายชนุดม มขุแกว้ โรงเรยีนบงึศรรีาชาพทิยาคม ชลบรุี
cbi04286 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ขขุนัธนิ โรงเรยีนบงึศรรีาชาพทิยาคม ชลบรุี
cbi04287 12345@Nidtep นายภาณุวตัร บวัสอน โรงเรยีนบงึศรรีาชาพทิยาคม ชลบรุี
cbi04288 12345@Nidtep นางสาวฐานติา พัฒนถ์ริะ โรงเรยีนผนิแจม่วชิาสอน ชลบรุี
cbi04289 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา ร่วมชาติ โรงเรยีนผนิแจม่วชิาสอน ชลบรุี
cbi04290 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา พมิพท์อง โรงเรยีนผนิแจม่วชิาสอน ชลบรุี
cbi04291 12345@Nidtep นายสชุาติ แกว้ปราณี โรงเรยีนผนิแจม่วชิาสอน ชลบรุี



cbi04292 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ พละภญิโญ โรงเรยีนพนัสพทิยาคาร ชลบรุี
cbi04293 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐณชิา ก าจัดภัย โรงเรยีนพระต าหนักมหาราช ชลบรุี
cbi04294 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เครอืโป้ โรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบรุี
cbi04295 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา สเีมอืงเพยี โรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบรุี
cbi04296 12345@Nidtep นายศภุชยั เบา้ทอง โรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบรุี
cbi04297 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา แกว้คง โรงเรยีนโพธสิมัพันธพ์ทิยาคาร ชลบรุี
cbi04298 12345@Nidtep นายรณชยั เกตศุริ ิ โรงเรยีนโพธสิมัพันธพ์ทิยาคาร ชลบรุี
cbi04299 12345@Nidtep นายศริวิฒัน์ พทุธอนิทรศ์ร โรงเรยีนวอนนภาศพัท์ ชลบรุี
cbi04300 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ สมทุรสาร โรงเรยีนวอนนภาศพัท์ ชลบรุี
cbi04301 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ จันทรเ์จรญิ โรงเรยีนวดัเกาะลอย(วเิวกวทิยาคาร) ชลบรุี
cbi04302 12345@Nidtep นางสาววจิติรา เสรมิกลิน่ โรงเรยีนวดัเกาะลอย(วเิวกวทิยาคาร) ชลบรุี
cbi04303 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ ชยัปฏวิตั ิ โรงเรยีนวดัแกว้ศลิาราม ชลบรุี
cbi04304 12345@Nidtep นายกษิดิพั์ฑฒิ สงัคง โรงเรยีนวดัแกว้ศลิาราม ชลบรุี
cbi04305 12345@Nidtep นายธนยศ เดชสจัจกลุ โรงเรยีนวดัแกว้ศลิาราม ชลบรุี
cbi04306 12345@Nidtep นางสาวน ้าพุ ยอดสขุ โรงเรยีนวดัเขาครีรีมย์ ชลบรุี
cbi04307 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ์ สลอีอ่น โรงเรยีนวดัเขาไผ่(เชีย่ววทิยาคณุ) ชลบรุี
cbi04308 12345@Nidtep นางสาวนาฎอนงค์ กมุภะ โรงเรยีนวดัเขาโพธิท์อง ชลบรุี
cbi04309 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา ลผุล โรงเรยีนวดัโคกเพลาะ ชลบรุี
cbi04310 12345@Nidtep นายณัฐกฤษ ภานุมาส โรงเรยีนวดัจกุกะเฌอ ชลบรุี
cbi04311 12345@Nidtep นางสาวแกว้กลัญา ทองสขุ โรงเรยีนวดัเฉลมิลาภ ชลบรุี
cbi04312 12345@Nidtep นางสาวศรณิภัสร์ โชตวิฒันธ์นากลู โรงเรยีนวดัเซดิส าราญ ชลบรุี
cbi04313 12345@Nidtep นางสาวกลัยารัตน์ ไกรโภชน์ โรงเรยีนวดัเซดิส าราญ(บา้นเซดิวทิยาคาร)ชลบรุี
cbi04314 12345@Nidtep นางกมลพรรณ ธรรมศริิ โรงเรยีนวดัดอนด ารงธรรม ชลบรุี
cbi04315 12345@Nidtep นางสาวกญัญณัฐ ลกูจันทร์ โรงเรยีนวดัตโปทาราม ชลบรุี
cbi04316 12345@Nidtep นางสาวบวรรัตน์ วดัพงพี โรงเรยีนวดัตโปทาราม ชลบรุี
cbi04317 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช ออ่นพทุธา โรงเรยีนวดัตโปทาราม ชลบรุี
cbi04318 12345@Nidtep นางสาวสขุติา จลุเจอื โรงเรยีนวดัตโปทาราม ชลบรุี
cbi04319 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี สวุนัทา โรงเรยีนวดัทรงธรรม ชลบรุี
cbi04320 12345@Nidtep นางสาวลดัธพิร บญุเลยีง โรงเรยีนวดัทรงธรรม ชลบรุี
cbi04321 12345@Nidtep นางสาวสชุานาถ โพธิส์ามตน้ โรงเรยีนวดัทรงธรรม ชลบรุี
cbi04322 12345@Nidtep นางสาวนสิติตา คางนอ้ย โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ ชลบรุี
cbi04323 12345@Nidtep นางสาวบหุงา ศกัดิเ์จรญิ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ ชลบรุี
cbi04324 12345@Nidtep นายอรรถพล วฒันวาณชิกลุ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ ชลบรุี
cbi04325 12345@Nidtep นางศศภิา ก าประโคน โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04326 12345@Nidtep นางสาวกติติน์ภัส โพธกิลุ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04327 12345@Nidtep นางสาวณภัทรนิ พังจันตา โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04328 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ ธรีะวฒันประสทิธิ์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04329 12345@Nidtep นางสาวพนดิา เวยีงหนองหวา้ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04330 12345@Nidtep นางสาวอตชิาติ์ เพชรระนอง โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04331 12345@Nidtep นายปกรณ์ ทนโนนแดง โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04332 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ภมูลี โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้“ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04333 12345@Nidtep นายสายธาร กองน ้า โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้“ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04334 12345@Nidtep นายสรุเดช ยศพรวรวฒุิ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้“ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04335 12345@Nidtep นางสาวอชริาญาณ์ ค าเลศิ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพรโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04336 12345@Nidtep นางสาวปัฐยา มสีขุ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชทสรรค"์ชลบรุี
cbi04337 12345@Nidtep นางณัฏฐน์ารชิาต์ เสนานกิรม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04338 12345@Nidtep นางสาวกนัตา ประชาธรรม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04339 12345@Nidtep นางสาววรรณวนัช เกดิเอีย่ม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04340 12345@Nidtep นางสาวสจุริา มากทรัพย์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04341 12345@Nidtep นายสรุดษิ รักปรางค์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนปืระชาสรรค"์ชลบรุี
cbi04342 12345@Nidtep นางสาวศวิรรญา แกว้ปัญญา โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้“ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04343 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ เทศารนิทร์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้”ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04344 12345@Nidtep นางสาวรชาดา เสนานคิม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้”ไพโรจนป์ระชาสรรค”์ชลบรุี
cbi04345 12345@Nidtep นางสาวจติรสนิี ศรสีกุใส โรงเรยีนวดัทา่บญุมี ชลบรุี
cbi04346 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ขจรขยั โรงเรยีนวดัทา่บญุมี ชลบรุี
cbi04347 12345@Nidtep นางสาวโมรี ทองมนต์ โรงเรยีนวดัทา่บญุมี ชลบรุี
cbi04348 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ มงคลธนวฒัน์ โรงเรยีนวดัทา่บญุมี ชลบรุี
cbi04349 12345@Nidtep นางสาวนันธนา ภาคศริิ โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี
cbi04350 12345@Nidtep นางสาวภาพมิล ปิงเมอืง โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี
cbi04351 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ฝงูใหญ่ โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี
cbi04352 12345@Nidtep นางสาวอษุณีย์ บญุแสน โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี
cbi04353 12345@Nidtep นายธนา โยธาชยั โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี
cbi04354 12345@Nidtep นายพรชยั ทพิยอ์กัษร โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง ชลบรุี



cbi04355 12345@Nidtep นางสาวพชิญา เกดิเอีย่ม โรงเรยีนวดัธรรมนมิติต์ ชลบรุี
cbi04356 12345@Nidtep นายเกรกิเกยีรติ ด ารงกจิเจรญิ โรงเรยีนวดันากระรอก ชลบรุี
cbi04357 12345@Nidtep นายไวพจน์ เขม้แข็ง โรงเรยีนวดันากระรอก ชลบรุี
cbi04358 12345@Nidtep นายศรัณย์ กงแกว้ โรงเรยีนวดันากระรอก(อรุณราษฎรอ์ปุถัมภ)์ชลบรุี
cbi04359 12345@Nidtep นางสาวพันธุพ์ฤกษา แตงแกว้ โรงเรยีนวดันาวงัหนิ ชลบรุี
cbi04360 12345@Nidtep นางสาวพศิสมัย ค ามลู โรงเรยีนวดันาวงัหนิ ชลบรุี
cbi04361 12345@Nidtep นางสาวกชกร กา้นบวั โรงเรยีนวดัเนนิสกั ชลบรุี
cbi04362 12345@Nidtep นางสาวเจอืทพิย์ อนุวาน โรงเรยีนวดัเนนิสกั ชลบรุี
cbi04363 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ กิม่เกลีย้ง โรงเรยีนวดัเนนิสกั ชลบรุี
cbi04364 12345@Nidtep นางสาวศศธิร เกษี โรงเรยีนวดัเนนิสกั ชลบรุี
cbi04365 12345@Nidtep นางสาวหยก สขุแสวง โรงเรยีนวดัเนนิสกั ชลบรุี
cbi04366 12345@Nidtep นางสาววชริาพร คดิดจีรงิ โรงเรยีนวดับางนาง ชลบรุี
cbi04367 12345@Nidtep นางสาววมิล เศษศรี โรงเรยีนวดับางนาง ชลบรุี
cbi04368 12345@Nidtep นายคมสนั แซเ่ฮา้ โรงเรยีนวดับางนาง ชลบรุี
cbi04369 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี รัตแมต โรงเรยีนวดับา้นกลาง ชลบรุี
cbi04370 12345@Nidtep นางสาวจนิตจ์ฑุา พวงมณี โรงเรยีนวดับา้นกลาง ชลบรุี
cbi04371 12345@Nidtep นางสาวรุจาภา โพธิเ์ล็ก โรงเรยีนวดับา้นกลาง ชลบรุี
cbi04372 12345@Nidtep นายภชุงค์ วาระนุช โรงเรยีนวดับา้นกลาง ชลบรุี
cbi04373 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ แสงศรี โรงเรยีนวดับา้นเกา่ ชลบรุี
cbi04374 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ทองสกลุ โรงเรยีนวดับา้นเกา่ ชลบรุี
cbi04375 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ เพ็งพนิจิ โรงเรยีนวดับา้นเกา่ ชลบรุี
cbi04376 12345@Nidtep นางสาวพรียา ทรัพยศ์ริ ิ โรงเรยีนวดับา้นงิว้ ชลบรุี
cbi04377 12345@Nidtep นายอรรถพล ล าพทุธา โรงเรยีนวดับา้นงิว้(แชม่บญุชอูทุศิ) ชลบรุี
cbi04378 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ มานะสถติย์ โรงเรยีนวดัป่าแกว้ ชลบรุี
cbi04379 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ พรจันเทา้ โรงเรยีนวดัป่าแกว้ ชลบรุี
cbi04380 12345@Nidtep นางสาวจติรกญัญา ทับทมิ โรงเรยีนวดัแปลงเกต ชลบรุี
cbi04381 12345@Nidtep นางสาวชลุกีร เข็มพรหยบิ โรงเรยีนวดัแปลงเกต ชลบรุี
cbi04382 12345@Nidtep นางสาวดวงรัตน์ อนิทรอ์ดุม โรงเรยีนวดัผาสกุาราม(สวุรรณวทิยาคาร)ชลบรุี
cbi04383 12345@Nidtep นายธรรมรงค์ เรอืงข า โรงเรยีนวดัพานทอง ชลบรุี
cbi04384 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิกรรณกิาร์ นนทจัินทร์ โรงเรยีนวดัพานทอง ชลบรุี
cbi04385 12345@Nidtep นางสาวธันยว์รัตม์ สนัทาลนัุย โรงเรยีนวดัพานทอง(สทุธศิริปิระชาสรรค)์ชลบรุี
cbi04386 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา กลุาเทศ โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04387 12345@Nidtep นางสาวนราภรณ์ ไชยศรี โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04388 12345@Nidtep นางสาวบศุรา เถยสงูเนนิ โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04389 12345@Nidtep นางสาวพรรณภา วาไทย โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04390 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ สรุะกลุ โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04391 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ กะภทูนิ โรงเรยีนวดัมโนรม ชลบรุี
cbi04392 12345@Nidtep นางสาวกรกช ทววิฒัน์ โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธา ชลบรุี
cbi04393 12345@Nidtep นางสาวณาตยา สมจติต์ โรงเรยีนวดัวรพรตสงัฆาวาส ชลบรุี
cbi04394 12345@Nidtep นางสาวปิยวดี อภวิงษา โรงเรยีนวดัวรพรตสงัฆาวาส ชลบรุี
cbi04395 12345@Nidtep นางสาวพรลภัส นพเกตุ โรงเรยีนวดัศรปีระขาราม ชลบรุี
cbi04396 12345@Nidtep นางเตอืนใจ ไหวดี โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04397 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สภุนาม โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04398 12345@Nidtep นางสาวฐติยิา ธรรมนาม โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04399 12345@Nidtep นางสาวพรทวิา อนิทพงษ์ โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04400 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ โพธิศ์รี โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04401 12345@Nidtep นางสาวศริพิร อาจหาญ โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04402 12345@Nidtep นางสาวสายฝน โตะ๊งาม โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04403 12345@Nidtep นางสาวอรทัย วศิษิฏศ์ลิป์ โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04404 12345@Nidtep นายพรีะพงษ์ มโีชคอนันต์ โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม ชลบรุี
cbi04405 12345@Nidtep นางสาวกนกนาถ แกว้วเิศษ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง(บา้นหนองยายเภา)ชลบรุี
cbi04406 12345@Nidtep นางสาวศลิาพรรณ ตรวีฒันานนท์ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง(บา้นหนองยายเภา)ชลบรุี
cbi04407 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา พลหาญ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง(บา้นหนองยายเภา)ชลบรุี
cbi04408 12345@Nidtep นางสาววรรศกิา ภานติยโ์รจน์ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง(บา้นหนองยายเภา)ชลบรุี
cbi04409 12345@Nidtep นางสาวปณดิา ประกายเพชร โรงเรยีนวดัสกุรยีบ์ญุญาราม ชลบรุี
cbi04410 12345@Nidtep นางสาวกฤตมน อตุตะโม โรงเรยีนวดัสวุรรณารัญญกิาวาส ชลบรุี
cbi04411 12345@Nidtep นางสาวชลติา ศรพีรม โรงเรยีนวดัสวุรรณารัญญกิาวาส ชลบรุี
cbi04412 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร อโหสิ โรงเรยีนวดัสวุรรณารัญญกิาวาส ชลบรุี
cbi04413 12345@Nidtep นางสาวพชิญาพร ศกุระรัศมี โรงเรยีนวดัสวุรรณารัญญกิาวาส ชลบรุี
cbi04414 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา เพศโพธิส์ทิธิ์ โรงเรยีนวดัสวุรรณารัญญกิาวาส ชลบรุี
cbi04415 12345@Nidtep นางสาวนันทพร สนิปรุ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ ชลบรุี
cbi04416 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา นธินิรเศรษฐ์ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ ชลบรุี
cbi04417 12345@Nidtep นายพทิวสั ภกูองชนะ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ ชลบรุี



cbi04418 12345@Nidtep นางสาวจริาพร สบืชาติ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04419 12345@Nidtep นางสาวพมิชนก วงัหอม โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04420 12345@Nidtep นางสาวศริพิรรณ ผยุอทุา โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04421 12345@Nidtep นางณัฏฐนชิ ทานัน โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04422 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ มากเจรญิ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04423 12345@Nidtep นางสาวเดอืนเพ็ญ รุง้แวง โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04424 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ สว่ยโสภา โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04425 12345@Nidtep นางสาววรรณกิา บ ารุงการ โรงเรยีนวดัหนองกะขะ(บญุยิง่ประชานุกลู)ชลบรุี
cbi04426 12345@Nidtep นางสาวจันจริา สวุรรณบตุร โรงเรยีนวดัหนองกาน ้า ชลบรุี
cbi04427 12345@Nidtep นางสาววรยีา อรจันทร์ โรงเรยีนวดัหนองกาน ้า ชลบรุี
cbi04428 12345@Nidtep นางสาวสพัุชยาณี วงษ์ภักดี โรงเรยีนวดัหนองกาน ้า ชลบรุี
cbi04429 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ นงนุช โรงเรยีนวดัหนองกาน ้า ชลบรุี
cbi04430 12345@Nidtep นายณัฐพล ยอดสงา่ โรงเรยีนวดัหนองคลา้ ชลบรุี
cbi04431 12345@Nidtep นายณัฐพล เจรญิโชตกิลุ โรงเรยีนวดัหนองคลา้ ชลบรุี
cbi04432 12345@Nidtep นางสาวธดิา ลนุสา โรงเรยีนวดัหนองแชแ่วน่ ชลบรุี
cbi04433 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ฉากพมิาย โรงเรยีนวดัหนองแชแ่วน่ ชลบรุี
cbi04434 12345@Nidtep นางธรีนุช ทา่ตะคร ้ โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04435 12345@Nidtep นางนันทวรรณ โฉมยา โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04436 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร พมิพแ์กว้ โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04437 12345@Nidtep นางสาวนจิฉรา สมสรุะ โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04438 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา บตุรสใีส โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04439 12345@Nidtep นางสาวอทติยา พรรัตนพ์รสริิ โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุี
cbi04440 12345@Nidtep นายยทุธการ จันตะ๊ โรงเรยีนวดัหนองบอนแดง ชลบรุี
cbi04441 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร สงิหค์าย โรงเรยีนวดัหนองปรอื ชลบรุี
cbi04442 12345@Nidtep นายอนุชา จารุพงศ์ โรงเรยีนวดัหนองปรอื(สามัคครีาษฎรบ์ ารุง)ชลบรุี
cbi04443 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา สวุรรณศรี โรงเรยีนวดัหนองปรอื(สามัคครีาษฎรบ์ ารุง)ชลบรุี
cbi04444 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ประชานยิมทรัพย์ โรงเรยีนวดัหนา้พระธาตุ ชลบรุี
cbi04445 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สขุหนองบงึ โรงเรยีนวดัหนา้พระธาตุ ชลบรุี
cbi04446 12345@Nidtep นายวรีะพล ประวนัเนย์ โรงเรยีนวดัหนา้พระธาตุ(ผยุบญุฉายราษฎรบ์ ารุง)ชลบรุี
cbi04447 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ สกลุรักษ์ โรงเรยีนวดัหลวงพรหมาวาส ชลบรุี
cbi04448 12345@Nidtep นางสาวกริณา เรอืงศรี โรงเรยีนวดัหลวงพรหมาวาส(พหลราษฎรอ์ทุศิ)ชลบรุี
cbi04449 12345@Nidtep นางเพ็ญสริิ คงมาก โรงเรยีนวดัหว้ยยาง ชลบรุี
cbi04450 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก รังกพัุนธุ์ โรงเรยีนวดัหว้ยยาง ชลบรุี
cbi04451 12345@Nidtep นางสาวเยาวทพิย์ เกลาเกลีย้ง โรงเรยีนวดัหัวถนน(สภาจังหวดั2502) ชลบรุี
cbi04452 12345@Nidtep นางสาววชัรา งามผวิเหลอืง โรงเรยีนวดัหัวถนน(สภาจังหวดั2502) ชลบรุี
cbi04453 12345@Nidtep นางสาววรีาภรณ์ ทองแพง โรงเรยีนวดัหัวถนน(สภาจังหวดั2502) ชลบรุี
cbi04454 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา วอ่งวารี โรงเรยีนวดัหัวถนน(สภาจังหวดั2502) ชลบรุี
cbi04455 12345@Nidtep นางสาวปรัศนี ลลีะวฒันว์ฒันา โรงเรยีนวดัแหลมแค ชลบรุี
cbi04456 12345@Nidtep นางสาวมงกฏุแกว้ ศริขินัธ์ โรงเรยีนวดัแหลมแค ชลบรุี
cbi04457 12345@Nidtep นางสาววรษิฐา อรัญ โรงเรยีนวดัแหลมแค ชลบรุี
cbi04458 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สมักลาง โรงเรยีนวดัแหลมแค ชลบรุี
cbi04459 12345@Nidtep นางสาวกฤตญิา พันธวงษ์ โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ชลบรุี
cbi04460 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ กลิน่คณู โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ชลบรุี
cbi04461 12345@Nidtep นางสาวภริมย์ ภลูายขาว โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ชลบรุี
cbi04462 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ ธกินังา โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ชลบรุี
cbi04463 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สขุเลศิ โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ชลบรุี
cbi04464 12345@Nidtep นางจันทรจ์ริา อะโรคา โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์ ชลบรุี
cbi04465 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา บสุวุะ โรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม ชลบรุี
cbi04466 12345@Nidtep นางสาวจติราภรณ์ กจินยิม โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี ชลบรุี
cbi04467 12345@Nidtep นางสาวนธิวิดี โสภาที โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี ชลบรุี
cbi04468 12345@Nidtep นางสาววนัทนา เลือ่นฤทธิ์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี ชลบรุี
cbi04469 12345@Nidtep นางสาวพทุธทอบญุญ์ บญุภักดี โรงเรยีนหนองใหญศ่ริวิรวาทวทิยา ชลบรุี
cbi04470 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ บวัจันทร์ โรงเรยีนหว้ยใหญ่ ชลบรุี
cbi04471 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร พลิามาตร์ โรงเรยีนหว้ยใหญ่ ชลบรุี
cbi04472 12345@Nidtep นายพสิทิธิ์ หมัน่จ ารูญ โรงเรยีนหัวถนนวทิยา ชลบรุี
cbi04473 12345@Nidtep นายสธุี ธาดาคณุากร โรงเรยีนอนุบลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04474 12345@Nidtep นางสาวคณติาพร ฉลอง โรงเรยีนอนุบาบพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04475 12345@Nidtep นางสาวดวงฤทัย ภคูา โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุี
cbi04476 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสดุา รัตนพันธ์ โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุี
cbi04477 12345@Nidtep นางสาวสริภัทร สดุรัก โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุี
cbi04478 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ จันทรเสนา โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุี
cbi04479 12345@Nidtep นายนัทธพงศ์ ยศแกว้ โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุี
cbi04480 12345@Nidtep นางสาวกมลรส กลบีพฒุ โรงเรยีนอนุบาลชลบรุี ชลบรุี



cbi04481 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สนิสมทุร โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04482 12345@Nidtep นางสาวฑนันชกร นามชาติ โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04483 12345@Nidtep นางสาวนนทชา ไชยโกฏิ โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04484 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร หงษ์ทอง โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04485 12345@Nidtep นางสาวศศธิร กมลมณีุรัตน์ โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04486 12345@Nidtep นางสาวสลุาวลัย์ เข็มบบุผา โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04487 12345@Nidtep นางสาวสอุงัคณา เฟ่ืองฟู โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04488 12345@Nidtep นางสาวอารยา กกุเรยา โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04489 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ปะละลอื โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04490 12345@Nidtep นางสาววริาวรรณ อนุศรี โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง ชลบรุี
cbi04491 12345@Nidtep นางสาววชิชดุา ดกีร โรงเรยีนอนุบาลบา้นบงึ(อ านาจคณูปถัมภ)์ชลบรุี
cbi04492 12345@Nidtep นางสาวรวพิร ฉุนกลา้ โรงเรยีนอนุบาลพนัสนคิม ชลบรุี
cbi04493 12345@Nidtep นางภัทรพร จมูพล โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04494 12345@Nidtep นางมณีวรรณ สรอ้ยโท โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04495 12345@Nidtep นางวารุณี จติตส์วา่ง โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04496 12345@Nidtep นางสาวกญัญภัทร บณัฑติ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04497 12345@Nidtep นางสาวคณติา สนิธุว์ตัร โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04498 12345@Nidtep นางสาวชนิาภรณ์ โตวา โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04499 12345@Nidtep นางสาวเปรมกิา ฟุ่ มเฟือย โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04500 12345@Nidtep นางสาวพรรณทวิา บตุรลา้นชา้ง โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04501 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ คงนอ้ย โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04502 12345@Nidtep นางสาววรีาภรณ์ อมรแกว้ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04503 12345@Nidtep นางสาวศริพิร แซล่ี้ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04504 12345@Nidtep นางสาวศริโิสภา ลบบ ารุง โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04505 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี อคัฮาด โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04506 12345@Nidtep นางสาวสริมิา ฤกษ์พพัิฒนพ์งศ์ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04507 12345@Nidtep นางสาวสดุา กณัหา โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04508 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ ธรรมชาติ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04509 12345@Nidtep นายธนานพ พึง่พงษ์ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04510 12345@Nidtep นายประวทิย์ มัธยัสถ์ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04511 12345@Nidtep นายวชริพล ไกรลาศ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04512 12345@Nidtep นางสกณุา ประพันธ์ โรงเรยีนอนุบาลพรอ้มคณุ ชลบรุี
cbi04513 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช แตม้ทอง โรงเรยีนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม่ชลบรุี
cbi04514 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรชีชันะ เฮงสกลุ โรงเรยีนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม่ชลบรุี
cbi04515 12345@Nidtep นางสาววรรณกร คชพันธ์ โรงเรยีนอนุบาลวดัโคกทา่เจรญิ ชลบรุี
cbi04516 12345@Nidtep นางสาววรรณา มทีา โรงเรยีนอนุบาลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองกิว่ชลบรุี
cbi04517 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ สมสนุก โรงเรยีนนุิพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04518 12345@Nidtep นางสาววรศิรา กทศิาสตร์ โรงเรวีดับา้นกลาง ชลบรุี
cbi04519 12345@Nidtep นางสาวทพิานัน ชะเอม วดัเฉลมิลาภ ชลบรุี
cbi04520 12345@Nidtep นายทักขญิ กลาทอง วทิการอาชพีพนัสนคิม ชลบรุี
cbi04521 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก แกว้ชืน่ชยั วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04522 12345@Nidtep นางสาวเจตยิา ภพภดูนัินท์ วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04523 12345@Nidtep นางสาวชยณัฐ คะเนแน่น วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04524 12345@Nidtep นางสาวเบญญา รักสม วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04525 12345@Nidtep นางเสาวนยี์ เปรมมติร วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04526 12345@Nidtep นายกฤตภาส สสีงัข์ วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04527 12345@Nidtep นายปิยะ ศรอีดุร วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี ชลบรุี
cbi04528 12345@Nidtep นายกฤตเมธ จมูณีย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา12 จังหวดัชลบรุีชลบรุี
cbi04529 12345@Nidtep นางปนัดดา สกลธรรมวฒุิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบงัชลบรุี
cbi04530 12345@Nidtep นางรัตนา สวสัดี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ ชลบรุี
cbi04531 12345@Nidtep นางสาววไิลพร เสยีงวงัเวง โรงเรยีนบา้นคลองยาง ชลบรุี
cbi04532 12345@Nidtep นางสาวธัญพชิชา ชายวริยิางกรู สพป.ชบ.1 ชลบรุี
cbi04533 12345@Nidtep นางสาวสวรรยา ส าราญสขุ สพม.ชบรย. ชลบรุี
cbi04534 12345@Nidtep นางสาวกฤษญาภรณ์ ธรรมโหร ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานชลบรุี
cbi04535 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิา ผลไพบลูย์ อนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม่ ชลบรุี
cbi04536 12345@Nidtep นางสาวราตรี สรุเิตอร์ โรงเรยีนบา้นคลองตาเพชร ชลบรุี
cbi04537 12345@Nidtep นางสาวพรมณี สริวิาณีปกรณ์ โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชลบรุี
cbi04538 12345@Nidtep นายสรุโิย สมุามาลย์ โรงเรยีนบา้นหนองขยาด ชลบรุี
cbi04539 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา บญัญัติ โรงเรยีนบา้นหมืน่จติ ชลบรุี
cbi04540 12345@Nidtep นางสาววนดิา เบา้สขุ โรงเรยีนวดัหนองกาน ้า ชลบรุี
cbi04541 12345@Nidtep นายวทัญญู กนัตงักลุ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุี
cbi04542 12345@Nidtep นางสาวกนกพัฒน์ พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ชลบรุี
cbi04543 12345@Nidtep นายอจัฉยะ แซ่แต้ โรงเรยีนวดัเขาวนาพุทธาราม ชลบรุี



cbi04544 12345@Nidtep นางสาวพมิลวรรณ สายอตุะ๊ โรงเรยีนวดัโคกเพลาะ ชลบรุี
cbi04545 12345@Nidtep นายจักรกรี ทงคง โรงเรยีน ชลบรุี
cnt00713 12345@Nidtep นางสาวปัฐมาภรณ์ จักษุรุง่ฤทธิร์ะวี โรงเรยีนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชยันาท
cnt00714 12345@Nidtep นางสาววรัญญา วงษ์เมน่ โรงเรยีนชยานุกจิพทิยาคม ชยันาท
cnt00715 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ ภดูนิดาล โรงเรยีนชยานุกจิพทิยาคม ชยันาท
cnt00716 12345@Nidtep นางสาวนันทวรรณ กจิธร โรงเรยีนชมุชนคลองจันทน์ ชยันาท
cnt00717 12345@Nidtep นางสาวชดุาพร ค าวชิติ โรงเรยีนชมุชนวดัมาตกิาราม ชยันาท
cnt00718 12345@Nidtep นางสาวธนพร เรยีนทับ โรงเรยีนชมุชนวดัวงัเคยีน ชยันาท
cnt00719 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ เพชรชนะ โรงเรยีนชมุชนวดัวงัเคยีน ชยันาท
cnt00720 12345@Nidtep นางสาวภัทรญีา ตอ่แกว้ โรงเรยีนเทพรัตน์ ชยันาท
cnt00721 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา มะโนสรอ้ย โรงเรยีนบา้นเขาเกล็ด ชยันาท
cnt00722 12345@Nidtep นางสาวนฤมล กลิน่จิว๋ โรงเรยีนบา้นเขาเกล็ด ชยันาท
cnt00723 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา สภุาบตุร โรงเรยีนบา้นเขาเกล็ด ชยันาท
cnt00724 12345@Nidtep นายศวิภิู ชยัมังคลานุวฒัน์ โรงเรยีนบา้นเขาเกล็ด ชยันาท
cnt00725 12345@Nidtep นางสาวเกศสดุา มัน่คง โรงเรยีนบา้นทา่ขา้มวงัน ้า ชยันาท
cnt00726 12345@Nidtep นางสาวสกุลุยา ค าเครอื โรงเรยีนบา้นยางโทน ชยันาท
cnt00727 12345@Nidtep นางสาวชรนิทรธ์ร สพุรรณกลู โรงเรยีนบา้นหนองตะขบ ชยันาท
cnt00728 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ เยาวท์มุ โรงเรยีนบญุนาคพทิยาคม ชยันาท
cnt00729 12345@Nidtep นางสาวนธิพิร ใจเอีย่ม โรงเรยีนบญุนาคพทิยาคม ชยันาท
cnt00730 12345@Nidtep นางสาวอรสิา ทาบค า โรงเรยีนวดัดอนตมูกมลาวาส ชยันาท
cnt00731 12345@Nidtep นางสาวชนาพร เขยีวอนิทร์ โรงเรยีนวดัเดน่ใหญ่ ชยันาท
cnt00732 12345@Nidtep นางสาวณริชา สมการ โรงเรยีนวดัเดน่ใหญ่ ชยันาท
cnt00733 12345@Nidtep นางสาวสปุรานี บญุสภุา โรงเรยีนวดันางลอื ชยันาท
cnt00734 12345@Nidtep นางสาวสริาวรรณ ชยัศริิ โรงเรยีนวดัพรหมวหิาร ชยันาท
cnt00735 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา ศรทีองดี โรงเรยีนวดัพรหมวหิาร ชยันาท
cnt00736 12345@Nidtep นายสทิธกิร พงษ์ชยัอนิทร์ โรงเรยีนวดัโพธิง์าม ชยันาท
cnt00737 12345@Nidtep นางภาณุมาศ เอกสทิธผิล โรงเรยีนวดัวงัหมัน ชยันาท
cnt00738 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เอกนลิ โรงเรยีนวดัวจิติรรังสรรค์ ชยันาท
cnt00739 12345@Nidtep นางสาวสรุวีลัย์ แดงเขยีน โรงเรยีนวดัวจิติรรังสรรค์ ชยันาท
cnt00740 12345@Nidtep นางสนุทรี มงุคณุ โรงเรยีนวดัสมอ(วฒุาประชานุเคราะห)์ ชยันาท
cnt00741 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน ฉมิพาลี โรงเรยีนวดัสวนอมัพวนั ชยันาท
cnt00742 12345@Nidtep นางสาวชนพิร ใจกวา้ง โรงเรยีนวดัหนองพังนาค ชยันาท
cnt00743 12345@Nidtep นายภวูนัตถ์ เทีย่งรอด โรงเรยีนวดัหัวหวา้ ชยันาท
cnt00744 12345@Nidtep นางกรรณกิาร์ บรบิรูณ์ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00745 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาภรณ์ แสงสวุรรณ์ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00746 12345@Nidtep นางสาวธดิากานต์ จักรน์อ้ย โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00747 12345@Nidtep นางสาวนันทกา ครุธฉ ่า โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00748 12345@Nidtep นางสาวพมิพร จันตะ๊ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00749 12345@Nidtep นางสาวภัทรยีา. พรหมอาภรณ์ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00750 12345@Nidtep นางสาวรัณยณ์ภัทร มากญุชร โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00751 12345@Nidtep นางสาวสจุติรตรา เผือ่นทมิ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00752 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ โมรา โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00753 12345@Nidtep นายจักรพงศ์ ใหญโ่ต โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00754 12345@Nidtep นายวศนิ โชตกิสวสัดิ์ โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท ชยันาท
cnt00755 12345@Nidtep นายพชิญะ ยิม้ศรี โรงเรยีนอนุบาลชยันาท ชยันาท
cnt00756 12345@Nidtep นางวจถีพ์ร มงคลค า โรงเรยีนอนุบาลสธุชิา ชยันาท
cnt00757 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา จันทรน์ลิ โรงเรยีนอนุบาลสธุชิา ชยันาท
cnt00758 12345@Nidtep นางสาวอารยีา อนิอิม่ โรงเรยีนอนุบาลสธุชิา ชยันาท
cnt00759 12345@Nidtep นางสาวชลติา โพธิเ์ทศ วทิยาลยัการอาชพีเนนิขาม ชยันาท
cnt00760 12345@Nidtep นางสาวสธุรีา ใจบญุลอื วทิยาลยัการอาชพีเนนิขาม ชยันาท
cnt00761 12345@Nidtep นายอนุศร วนัอบุล วทิยาลยัการอาชพีเนนิขาม ชยันาท
cnt00762 12345@Nidtep นางสาวอานันทยิา แสงสวา่ง วทิยาลยัเทคนคิชยันาท ชยันาท
cnt00763 12345@Nidtep นายบญุเหลอื กิม่เกดิ สพป.ชยันาท ชยันาท
cpm00383 12345@Nidtep นางสาววนดิา จ าปาบรุี กระทรวงศกึษาธกิาร ชยัภมูิ
cpm00384 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐกานต์ ตอ้งทรัพย์ กศน.อ าเภอแกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00385 12345@Nidtep นายจรนิทร์ อตุสาหะ กศน.อ าเภอคอนสาร ชยัภมูิ
cpm00386 12345@Nidtep นางสาววาเนสฐภัิทร พงษ์สระพัง กศน.อ าเภอบา้นเขวา้ ชยัภมู ิ
cpm00387 12345@Nidtep นายณัฐชนน นอ้ยลา โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00388 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา สดีารันดอน โรงเรยีนกดุโงง้ดงสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00389 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ชาตนั โรงเรยีนคอนสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00390 12345@Nidtep นายรพพัีชรพงศ์ วงคส์าย โรงเรยีนคเูมอืงวทิยา ชยัภมูิ
cpm00391 12345@Nidtep นางสาวกณัฐกิา มาสงิห์ โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00392 12345@Nidtep นางสาวจันทรเ์พ็ญ โพธสิงิห์ โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ



cpm00393 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา จันทรแ์กว้ โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00394 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ระดากลุ โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00395 12345@Nidtep นางสาวพจพร แกว้หนองแดง โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00396 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล ลาภทวี โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00397 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สขุจันโท โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00398 12345@Nidtep นางสาวอไุร ปินะกาเส โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00399 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ลาประวตั ิ โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00400 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญประภา วชัระรังษี โรงเรยีนโคกมว่งศกึษา ชยัภมูิ
cpm00401 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ บญุจัน โรงเรยีนจัตรัุสวทิยานุกลู ชยัภมู ิ
cpm00402 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา ขลงัวเิชยีร โรงเรยีนจัตรัุสวทิยานุกลู ชยัภมู ิ
cpm00403 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา ลาดโลศรี โรงเรยีนจัตรัุสวทิยานุกลู ชยัภมู ิ
cpm00404 12345@Nidtep นายณัฐฐพฤทธิ์ โคตรวงทอง โรงเรยีนฉมิพลมีา ชยัภมูิ
cpm00405 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ประทมุวนั โรงเรยีนชมุชนชวนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00406 12345@Nidtep นายอาณุธพิงษ์ ร่มสขุ โรงเรยีนชมุชนชวนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00407 12345@Nidtep นางสาวยวุรัตน์ อคัรธรรม โรงเรยีนชมุชนแทน่ประจัน ชยัภมูิ
cpm00408 12345@Nidtep นางสภุาพร ภริมยก์จิ โรงเรยีนชมุชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่ ชยัภมู ิ
cpm00409 12345@Nidtep นายสหรัช พรมมา โรงเรยีนชมุชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่ ชยัภมู ิ
cpm00410 12345@Nidtep นางสาวมขุสดุา แกว้หอม โรงเรยีนชมุชนบา้นแกว้ครอ้หนองไผ่ ชยัภมู ิ
cpm00411 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ ลาปะ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองบวัระเหว ชยัภมูิ
cpm00412 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา คงโนนกอก โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองแวง(ครุุราฎรอ์ปุถัมภ)์ชยัภมูิ
cpm00413 12345@Nidtep นางสาววรวลญัช์ พัววสิทิธิ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองแวง(ครุุราษฎรอ์ปุถัมภ)์ชยัภมูิ
cpm00414 12345@Nidtep นายมาโนช สามหมอ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองแวง(ครุุราษฏรอ์ปุถัมภ)์ชยัภมูิ
cpm00415 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ มะไลไธสง โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยแย ้ ชยัภมู ิ
cpm00416 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา วงคแ์วง โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยแย ้ ชยัภมู ิ
cpm00417 12345@Nidtep นางสาวปวณ์ีสดุา จงเพยีร โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยแย ้ ชยัภมู ิ
cpm00418 12345@Nidtep นางสาวธมิาพร เจรญิทรัพย์ โรงเรยีนชมุชนหว้ยยาง ชยัภมูิ
cpm00419 12345@Nidtep นางสาวอาภาพร สตัรัตน์ โรงเรยีนชมุบา้นบวัพักเกวยีน ชยัภมูิ
cpm00420 12345@Nidtep นางสาวนาถยา สงิสพัุนธ์ โรงเรยีนซบัมงคลวทิยา ชยัภมูิ
cpm00421 12345@Nidtep นายอานุวตั ประโยชนม์ี โรงเรยีนซบัมงคลวทิยา ชยัภมูิ
cpm00422 12345@Nidtep นางมยรุี นวลกิง่ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00423 12345@Nidtep นางวลยัลกัษณ์ มัน่คง โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00424 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ขวญัมา โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00425 12345@Nidtep นางสาวพมิพส์ดุา แสนยามาศ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00426 12345@Nidtep นางสาววชริา เพชรฤทธิ์ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00427 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ เทพชาติ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00428 12345@Nidtep นางสาวอฎัฐยา หาญแท ้ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00429 12345@Nidtep นายภควตั เรกะลาภ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00430 12345@Nidtep นายอคัรเดช จันทะบรุม โรงเรยีนนางแดดวงัชมภวูทิยารัชมังคลาภเิษกชยัภมูิ
cpm00431 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา จ านงคบ์ญุ โรงเรยีนโนนหวา้นไพล ชยัภมูิ
cpm00432 12345@Nidtep นายวชริะ วรรณจงค า โรงเรยีนบา้คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00433 12345@Nidtep นางสาวจริะวรรณ รักขนัแสง โรงเรยีนบา้นกดุโงง้ดงสรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00434 12345@Nidtep นางสาวสมุนิตรา สนองผัน โรงเรยีนบา้นกดุโงง้ดงสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00435 12345@Nidtep นางสาวสวุจันยี์ คชสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นกดุโงง้ดงสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00436 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ศรทีอง โรงเรยีนบา้นกดุชมุแสง ชยัภมูิ
cpm00437 12345@Nidtep นายอภชิาติ นามจันดี โรงเรยีนบา้นกดุหัวชา้ง ชยัภมูิ
cpm00438 12345@Nidtep นางสาวดาหวนั เธยีรประดบัสขุ โรงเรยีนบา้นเกาะมะนาว ชยัภมูิ
cpm00439 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ นาทศรทีา โรงเรยีนบา้นเกาะมะนาว ชยัภมูิ
cpm00440 12345@Nidtep นายคณาธปิ ถาวรกาย โรงเรยีนบา้นเกาะมะนาว ชยัภมูิ
cpm00441 12345@Nidtep นางสาวสมปรารถนา จงทว่มกลาง โรงเรยีนบา้นขามราษฎรนุ์กลู ชยัภมู ิ
cpm00442 12345@Nidtep นายธวชัชยั ใสสด โรงเรยีนบา้นเขวา้วทิยายน ชยัภมูิ
cpm00443 12345@Nidtep นางสาวเขมกิา จลุเขวา้ โรงเรยีนบา้นเขือ่นลัน่ ชยัภมู ิ
cpm00444 12345@Nidtep นางวาสนา อศัวาวฒุิ โรงเรยีนบา้นคอนสวรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00445 12345@Nidtep นางพรีพรรณ บญุเพลงิโชตพัินธ์โรงเรยีนบา้นโคกคมึ(สงา่ประชาสรรค)์ ชยัภมูิ
cpm00446 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ตอพรหม โรงเรยีนบา้นโคกคมึ(สงา่ประชาสรรค)์ ชยัภมูิ
cpm00447 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พรัิกษ์ โรงเรยีนบา้นโคกไค ชยัภมูิ
cpm00448 12345@Nidtep นางสาวกนัตยา เพ็ชรประดบั โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด ชยัภมูิ
cpm00449 12345@Nidtep นางสาวนุชรยี์ ใยบวั โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด ชยัภมูิ
cpm00450 12345@Nidtep นายชเูกยีรติ ฤาษี โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด ชยัภมูิ
cpm00451 12345@Nidtep นายญาณกร จลุอกัษร โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด ชยัภมูิ
cpm00452 12345@Nidtep นางสาวพรพริุณ ยวนแหว่ โรงเรยีนบา้นงิว้ ชยัภมู ิ
cpm00453 12345@Nidtep นายกณัฐรากรณ์ ไกรวนั โรงเรยีนบา้นจมืน่ ชยัภมู ิ
cpm00454 12345@Nidtep นายภัทรพล ตอบประโคน โรงเรยีนบา้นโจดกลาง ชยัภมูิ
cpm00455 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ธาตปุระกอบ โรงเรยีนบา้นชอ่งส าราญ ชยัภมูิ



cpm00456 12345@Nidtep นางสาวเสาวณี สหีามาตย์ โรงเรยีนบา้นชอ่งส าราญ ชยัภมูิ
cpm00457 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา ภญิโญฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นซบัชมภู ชยัภมู ิ
cpm00458 12345@Nidtep นางสาววรศิรา เทยีนค า โรงเรยีนบา้นซบัพระไวย์ ชยัภมู ิ
cpm00459 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แสงจักร์ โรงเรยีนบา้นซบัยาง ชยัภมูิ
cpm00460 12345@Nidtep นางนติยา อาภรณ์แกว้ โรงเรยีนบา้นซบัหมี ชยัภมู ิ
cpm00461 12345@Nidtep นายวชัรากรณ์ โรมขนุทด โรงเรยีนบา้นซบัหมี ชยัภมู ิ
cpm00462 12345@Nidtep นางสาวดวงเดอืน ศรบีญุ โรงเรยีนบา้นซบัใหม่ ชยัภมู ิ
cpm00463 12345@Nidtep นางสาวกนกเนตร เทพสงิห์ โรงเรยีนบา้นซ ามลูนาก ชยัภมูิ
cpm00464 12345@Nidtep นางสาวมัตกิา สงิสง โรงเรยีนบา้นซ ามลูนาก ชยัภมูิ
cpm00465 12345@Nidtep นางสาวศริกิลัยา พรมเทศ โรงเรยีนบา้นดงบงั ชยัภมู ิ
cpm00466 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ สมบตัิ โรงเรยีนบา้นดงบงั ชยัภมู ิ
cpm00467 12345@Nidtep นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด โรงเรยีนบา้นดงลาน ชยัภมูิ
cpm00468 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ นริะวรรณ โรงเรยีนบา้นดอนกอก ชยัภมูิ
cpm00469 12345@Nidtep นางสาวพัชรา อคัจันทร์ โรงเรยีนบา้นดอนกอก ชยัภมูิ
cpm00470 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา โหน่งวนั โรงเรยีนบา้นดอนกอก ชยัภมูิ
cpm00471 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ปัชชาเขยีว โรงเรยีนบา้นดอนไกเ่ถือ่น ชยัภมูิ
cpm00472 12345@Nidtep นางสาวกนกพร ค าสอน โรงเรยีนบา้นเดือ่ดอนกลาง(ประชาสงเคราะห)์ชยัภมูิ
cpm00473 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ์ กระจา่งศรี โรงเรยีนบา้นตาล ชยัภมูิ
cpm00474 12345@Nidtep นายสรุะศกัดิ์ อนันตะเสน โรงเรยีนบา้นตาล ชยัภมูิ
cpm00475 12345@Nidtep นางสาวยคุนธร แดงบนัดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นทา่แตง ชยัภมูิ
cpm00476 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ ประกอบกลุ โรงเรยีนบา้นทา่โป่ง ชยัภมูิ
cpm00477 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอพึง่ โรงเรยีนบา้นไทรงาม ชยัภมูิ
cpm00478 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ ฝันดี โรงเรยีนบา้นไทรงาม ชยัภมูิ
cpm00479 12345@Nidtep นายกชกร จันทรอ์าภาส โรงเรยีนบา้นไทรงาม ชยัภมูิ
cpm00480 12345@Nidtep นางสาววภิาดา สริสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นนาเกาะ ชยัภมูิ
cpm00481 12345@Nidtep นางอไุรรัตน์ เคนดี โรงเรยีนบา้นนายม ชยัภมูิ
cpm00482 12345@Nidtep นายมงคลชยั ป้องยาง โรงเรยีนบา้นนายม ชยัภมูิ
cpm00483 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ สจัจะสงัข์ โรงเรยีนบา้นนาสดีา ชยัภมูิ
cpm00484 12345@Nidtep นายวริยิะ โรงเรยีนบา้นนาสดีา ชยัภมูิ
cpm00485 12345@Nidtep นางสาวทพิยรัตน์ ราคาแพง โรงเรยีนบา้นนาสนีวล ชยัภมูิ
cpm00486 12345@Nidtep นางสาวศริดา ภมูคิอนสาร โรงเรยีนบา้นโนนเขวา ชยัภมูิ
cpm00487 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน พลโยธา โรงเรยีนบา้นโนนคณู ชยัภมูิ
cpm00488 12345@Nidtep นางสาวปวติรา แฝดสรุะ โรงเรยีนบา้นโนนงิว้งาม ชยัภมูิ
cpm00489 12345@Nidtep นางสาวณัฐภรณ์ เลศิขามป้อม โรงเรยีนบา้นโนนตุน่(ครุุประชาวทิยาคาร)ชยัภมูิ
cpm00490 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ฦานาม โรงเรยีนบา้นโนนตุน่(ครุุประชาวทิยาคาร)ชยัภมูิ
cpm00491 12345@Nidtep นางสาววชัราพร แนวค าดี โรงเรยีนบา้นโนนมะกอกงาม ชยัภมูิ
cpm00492 12345@Nidtep นางธดิารัตน์ หารรักษ์ โรงเรยีนบา้นโนนสงา่ ชยัภมู ิ
cpm00493 12345@Nidtep นางสาวสทุศิา ตงุชพี โรงเรยีนบา้นโนนสงา่ ชยัภมู ิ
cpm00494 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ สมอเขยีว โรงเรยีนบา้นโนนสะอาด ชยัภมูิ
cpm00495 12345@Nidtep นางสาวอรพมิล ปลอ้งยาง โรงเรยีนบา้นบวั(รัฐราษฎรว์ทิยา) ชยัภมูิ
cpm00496 12345@Nidtep นายยทุธพงษ์ ศลิประกอบ โรงเรยีนบา้นบวั(รัฐราษฎรว์ทิยา) ชยัภมูิ
cpm00497 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ ศลิารักษ์ โรงเรยีนบา้นบุง่เวยีนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00498 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา หอมจู โรงเรยีนบา้นบุง่เวยีนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00499 12345@Nidtep นางสธุาสนิี บญุเทพ โรงเรยีนบา้นบุง่เวยีนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00500 12345@Nidtep นายกฤตเิดช ค าโหยก โรงเรยีนบา้นบุง่เวยีนวทิยา ชยัภมูิ
cpm00501 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา สวสัดรัิกษ์ โรงเรยีนบา้นบุง่สบิสีร่าษฎรบ์ ารุง ชยัภมู ิ
cpm00502 12345@Nidtep นางแขนภา ภพัูนนา โรงเรยีนบา้นบฉุนวน ชยัภมูิ
cpm00503 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ มงคลเพชร โรงเรยีนบา้นปรางคม์ะคา่ ชยัภมู ิ
cpm00504 12345@Nidtep นายกนัตภณ ธรรมดา โรงเรยีนบา้นโป่งขนุเพชรพัฒนา ชยัภมูิ
cpm00505 12345@Nidtep นางสาวนันทกิาญจน์ บวัสระ โรงเรยีนบา้นโพธิ(์ครุุราษฎรป์ระสทิธิ)์ ชยัภมูิ
cpm00506 12345@Nidtep นางสาวพชิญามาศ เทยีมรนิทร์ โรงเรยีนบา้นโพธิ(์ครุุราษฎรป์ระสทิธิ)์ ชยัภมูิ
cpm00507 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา แกว้แสนชยั โรงเรยีนบา้นมอญ ชยัภมูิ
cpm00508 12345@Nidtep นางสาวกติยิา ออ่นดี โรงเรยีนบา้นยางเตีย้โคกรัง ชยัภมูิ
cpm00509 12345@Nidtep นางสาวพัชราฎา ศรประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นยางเตีย้โคกรัง ชยัภมูิ
cpm00510 12345@Nidtep นางสาวมนิทรธ์ริา โรงเรยีนบา้นยางเตีย้โคกรัง ชยัภมูิ
cpm00511 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา วารศีรี โรงเรยีนบา้นยางเตีย้โคกรัง ชยัภมูิ
cpm00512 12345@Nidtep นางสาวสพัุฒสรณ์ มสีขุ โรงเรยีนบา้นยางเตีย้โคกรัง ชยัภมูิ
cpm00513 12345@Nidtep นายอานนทช์ยั ไพศาลธรรม โรงเรยีนบา้นร่วมมติร ชยัภมูิ
cpm00514 12345@Nidtep นายธนาธปิ ลาค า โรงเรยีนบา้นระหัด ชยัภมูิ
cpm00515 12345@Nidtep นางสาวบงัอร ช านาญ โรงเรยีนบา้นเรอื ชยัภมู ิ
cpm00516 12345@Nidtep นางสาวรัตนา รัตนเนตร โรงเรยีนบา้นละหาน(อภรัิกษ์วทิยา) ชยัภมูิ
cpm00517 12345@Nidtep นางสาวณัณชาภรณ์ ประภาสโนบล โรงเรยีนบา้นวงัคมคาย ชยัภมูิ
cpm00518 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร จวงหัวโทน โรงเรยีนบา้นวงัคมคาย ชยัภมูิ



cpm00519 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ดทัีพไทย โรงเรยีนบา้นวงัคมคาย ชยัภมูิ
cpm00520 12345@Nidtep นายปิยชาติ ค าสรุยี์ โรงเรยีนบา้นวงัคมคาย ชยัภมูิ
cpm00521 12345@Nidtep นางชลญีา โสภามี โรงเรยีนบา้นวงัตะเฆ่ ชยัภมู ิ
cpm00522 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ ตาปราบ โรงเรยีนบา้นวงัตะเฆ่ ชยัภมู ิ
cpm00523 12345@Nidtep นางสาววรรณสิา ก า่วงษ์ โรงเรยีนบา้นวงัตะเฆ่ ชยัภมู ิ
cpm00524 12345@Nidtep นายชยันันท์ จันทรโ์ฉม โรงเรยีนบา้นวงัตะเฆ่ ชยัภมู ิ
cpm00525 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา กนัทวงั โรงเรยีนบา้นวงัตาทา้ว ชยัภมูิ
cpm00526 12345@Nidtep นางสาวรัตนสริภิรณ์ ศรษีาพทุธ โรงเรยีนบา้นวงัตาทา้ว ชยัภมูิ
cpm00527 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ขนุพรม โรงเรยีนบา้นวงัตาทา้ว ชยัภมูิ
cpm00528 12345@Nidtep นางสาวอมรา พังขนุทด โรงเรยีนบา้นวงัตาทา้ว ชยัภมูิ
cpm00529 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ สนิจัตรัุส โรงเรยีนบา้นวงัตาทา้ว ชยัภมูิ
cpm00530 12345@Nidtep นางขวญัฤดี แป้นจัตรัุส โรงเรยีนบา้นวงัตาเทพ ชยัภมูิ
cpm00531 12345@Nidtep นางสาวศศธิร วงศใ์หญ่ โรงเรยีนบา้นวงัตาเทพ ชยัภมูิ
cpm00532 12345@Nidtep นายภาณุกรานต์ แฝงชยัภมูิ โรงเรยีนบา้นวงัตาเทพ ชยัภมูิ
cpm00533 12345@Nidtep นางสาวชนกานต์ เตสงัข์ โรงเรยีนบา้นวงัมน ชยัภมูิ
cpm00534 12345@Nidtep นางสาวปวณีา สวสัดี โรงเรยีนบา้นวงัมน ชยัภมูิ
cpm00535 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี โคธเิสน โรงเรยีนบา้นวงัมน ชยัภมูิ
cpm00536 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร พมิพศ์รี โรงเรยีนบา้นวงัเสมา(พนิจิอนุสรณ์) ชยัภมูิ
cpm00537 12345@Nidtep นางสาวฐติาพร ขนัศลิา โรงเรยีนบา้นวงัหนิ ชยัภมู ิ
cpm00538 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ รักดี โรงเรยีนบา้นศลิาทอง ชยัภมูิ
cpm00539 12345@Nidtep นายขจรเกยีรติ แตง่สวุรรณ โรงเรยีนบา้นสม้กบ(รัฐราษฎรบ์ ารุง) ชยัภมูิ
cpm00540 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา มะสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย ชยัภมูิ
cpm00541 12345@Nidtep นางสาวนพรัตน์ ชกีลาง โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย ชยัภมูิ
cpm00542 12345@Nidtep นางอารรัีตน์ ภศูรฤีทธิ์ โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย ชยัภมูิ
cpm00543 12345@Nidtep นายกรฤทธิ์ เกดิสมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย ชยัภมูิ
cpm00544 12345@Nidtep นายอลงกรณ์ ช านหิัส โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย ชยัภมูิ
cpm00545 12345@Nidtep นางสาวเดน่นภา แกมมะณี โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00546 12345@Nidtep นางสาวนุชสรา เนานะมะบตัิ โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00547 12345@Nidtep นางสาวพมิจันทร์ มัคราช โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00548 12345@Nidtep นายประกาย กลุวงษ์ โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00549 12345@Nidtep นายอนุพงศ์ กลุจันทร์ โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00550 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ กลุวฒันสริิ โรงเรยีนบา้นสะพานยาว ชยัภมูิ
cpm00551 12345@Nidtep นางสาวภัทรพร วงษา โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ ชยัภมูิ
cpm00552 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ จงเพยีร โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ ชยัภมูิ
cpm00553 12345@Nidtep นายสทิธพิงษ์ แคนเสาร์ โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ ชยัภมูิ
cpm00554 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา บญุประคม โรงเรยีนบา้นสารจอด ชยัภมูิ
cpm00555 12345@Nidtep นายอธชิาติ เจรญิวนันา โรงเรยีนบา้นโสกเชอืกนกเจา่พัฒนา ชยัภมูิ
cpm00556 12345@Nidtep นางสาวพธุเทีย่ง หมืน่นาวงั โรงเรยีนบา้นหนองกองแกว้ ชยัภมู ิ
cpm00557 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ ศรชียั โรงเรยีนบา้นหนองกองแกว้ ชยัภมู ิ
cpm00558 12345@Nidtep นายพัชร ททิา โรงเรยีนบา้นหนองขาม ชยัภมูิ
cpm00559 12345@Nidtep นางสาวกญัณภัทร แผน่ทอง โรงเรยีนบา้นหนองโจด ชยัภมูิ
cpm00560 12345@Nidtep นางสาวพัชราพร เสีย่งบญุ โรงเรยีนบา้นหนองโจด ชยัภมูิ
cpm00561 12345@Nidtep นายโชคชยั อปุราชเวยีงจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองโจด ชยัภมูิ
cpm00562 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เกา้เมอืง โรงเรยีนบา้นหนองฉมิ(สงิหจั์นทรบ์ ารุง)ชยัภมูิ
cpm00563 12345@Nidtep นางสาวสธุมิา ไพราม โรงเรยีนบา้นหนองฉมิ(สงิหจั์นทรบ์ ารุง)ชยัภมูิ
cpm00564 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ขวญัวงค์ โรงเรยีนบา้นหนองดนิด า ชยัภมู ิ
cpm00565 12345@Nidtep นางสาวพัชญาภา ยอดด าเนนิ โรงเรยีนบา้นหนองตอ ชยัภมูิ
cpm00566 12345@Nidtep นางสาวจรยิาพร ดสีวน โรงเรยีนบา้นหนองตะครอง ชยัภมูิ
cpm00567 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ วรรณพงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองตะครอง ชยัภมูิ
cpm00568 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล หลอดค า โรงเรยีนบา้นหนองแตร้าษฎรส์ามัคควีทิยาชยัภมูิ
cpm00569 12345@Nidtep นางสาวณชินันท์ ป้องสดีา โรงเรยีนบา้นหนองบวั ชยัภมู ิ
cpm00570 12345@Nidtep นางสาวพสิมัย เทพา โรงเรยีนบา้นหนองไผล่อ้ม ชยัภมูิ
cpm00571 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา คนัธะมาลารัตนกลุโรงเรยีนบา้นหนองไผล่อ้ม ชยัภมูิ
cpm00572 12345@Nidtep นางธษิตยา ค าจมุพล โรงเรยีนบา้นหนองลมุพกุ ชยัภมูิ
cpm00573 12345@Nidtep นางสาวกลัยา ชยัสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองลมุพกุ ชยัภมูิ
cpm00574 12345@Nidtep นางสาวพนดิา ศรเีสมอ โรงเรยีนบา้นหนองแวง ชยัภมูิ
cpm00575 12345@Nidtep นายอฐัพงษ์ สทุธโิพธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง ชยัภมูิ
cpm00576 12345@Nidtep นางสาวชไมพร สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสะแก ชยัภมูิ
cpm00577 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา ศรภีริมย์ โรงเรยีนบา้นหนองโสน ชยัภมูิ
cpm00578 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ สทิธเิวช โรงเรยีนบา้นหนองโสน ชยัภมูิ
cpm00579 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา จันทะคณุ โรงเรยีนบา้นหลบุงิว้ ชยัภมู ิ
cpm00580 12345@Nidtep นางสาวชฎาแกว้ ชว่ยบญุเทยีม โรงเรยีนบา้นหว้ยเกตุ ชยัภมู ิ
cpm00581 12345@Nidtep นางสาวนนทกร พทุธชาติ โรงเรยีนบา้นหว้ยเกตุ ชยัภมู ิ



cpm00582 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา หลวงนา โรงเรยีนบา้นหว้ยเกตุ ชยัภมู ิ
cpm00583 12345@Nidtep นางสาวราตรี เกาแกง้ โรงเรยีนบา้นหว้ยแกว้ ชยัภมู ิ
cpm00584 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ บญุนสิสยั โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย ชยัภมูิ
cpm00585 12345@Nidtep นายสมัย พัฒนา โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย ชยัภมูิ
cpm00586 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ กลา้ประจันทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง ชยัภมูิ
cpm00587 12345@Nidtep นายวทิวสั หมวกแสง โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง ชยัภมูิ
cpm00588 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน์ พุม่นอ้ย โรงเรยีนบา้นหวา้เฒา่ ชยัภมูิ
cpm00589 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ดษิเจรญิ โรงเรยีนบา้นหัวสะพาน ชยัภมูิ
cpm00590 12345@Nidtep นายธนาทนิ จ าบวัขาว โรงเรยีนบา้นหัวสะพาน ชยัภมูิ
cpm00591 12345@Nidtep นางสาววลัลยีา ลจี านงค์ โรงเรยีนบา้นหัวสะพานประชาสรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00592 12345@Nidtep นายกาจวาที ประทมุแสง โรงเรยีนบา้นหัวสะพานประชาสรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00593 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ ค าแทง่ โรงเรยีนบา้นหัวสะพานประชาสรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00594 12345@Nidtep นางราตรี สดุโสม โรงเรยีนบา้นหัวโสก ชยัภมูิ
cpm00595 12345@Nidtep นางสาววารนิทร์ สมใจ โรงเรยีนบา้นหัวโสก ชยัภมูิ
cpm00596 12345@Nidtep นางสาวมาลสิา ปลืม้กมล โรงเรยีนบา้นหัวหนอง ชยัภมูิ
cpm00597 12345@Nidtep นางสาวจันจริา คาดสนทิ โรงเรยีนบา้นหนิกอง ชยัภมูิ
cpm00598 12345@Nidtep นายอนัน ภูบ่วั โรงเรยีนบา้รสระสีเ่หลีย่ม ชยัภมูิ
cpm00599 12345@Nidtep นายวรากรณ์ ผาบวชิยั โรงเรยีนพระธาตหุนองสามหมืน่ ชยัภมู ิ
cpm00600 12345@Nidtep นางสาวอาภากร เพชรนาท โรงเรยีนเพชรพทิยาสรรค์ ชยัภมู ิ
cpm00601 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ไชยตะมาตย์ โรงเรยีนเพชรราษฎรบ์ ารุง ชยัภมู ิ
cpm00602 12345@Nidtep นางดวงใจ ไกรวงศ์ โรงเรยีนภักดชีมุพลวทิยา ชยัภมูิ
cpm00603 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา คงเมอืง โรงเรยีนภักดชีมุพลวทิยา ชยัภมูิ
cpm00604 12345@Nidtep นางสาวสนุติา มหามลู โรงเรยีนภเูขยีว ชยัภมูิ
cpm00605 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา อดุมรักษ์ โรงเรยีนภเูขยีว ชยัภมูิ
cpm00606 12345@Nidtep นางไพรรนิทร์ วรรณกลุ โรงเรยีนภมูวิทิยา ชยัภมูิ
cpm00607 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ สขุตา โรงเรยีนภมูวิทิยา ชยัภมูิ
cpm00608 12345@Nidtep นางสาวอมรวรรณ เกตจุมู โรงเรยีนร่วมราษฎรว์ทิยานุกลู ชยัภมู ิ
cpm00609 12345@Nidtep นางนกิณุ นาเจรญิ โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00610 12345@Nidtep นางเพิม่จติร ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00611 12345@Nidtep นางยพุนิ เซามาไลเนน โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00612 12345@Nidtep นางศญิาภรณ์ ไคขนุทด โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00613 12345@Nidtep นางสาวเปรมฤดี ค ายา โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00614 12345@Nidtep นางสาวเจยีรไน ลองจ านงค์ โรงเรยีนสตรชียัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00615 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์ โรงเรยีนสตรชียัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00616 12345@Nidtep นายภวูนัตถ์ ฟักบาง โรงเรยีนสตรชียัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00617 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ผลวลิยั โรงเรยีนสระโพนทอง ชยัภมูิ
cpm00618 12345@Nidtep นางสาวปรติฐา ค ามา โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00619 12345@Nidtep นางสาวศรแีพร บง้เวยีง โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00620 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณกิาร์ แสงใส โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00621 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา อดุม โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00622 12345@Nidtep นางสาวสจูริาพร กาเผอืก โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00623 12345@Nidtep นางสาวอารตรี ขตัตยิะวงค์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00624 12345@Nidtep นายสรุพงษ์ หงสจ์อหอ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชยัภมู ิ ชยัภมู ิ
cpm00625 12345@Nidtep นายอดศิร ดเิรกศรี โรงเรยีนหนองดนิด า ชยัภมู ิ
cpm00626 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ ยาวธุ โรงเรยีนหนองบวัแดงวทิยา ชยัภมูิ
cpm00627 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา นาจ ารัส โรงเรยีนหนองบวัแดงวทิยา ชยัภมูิ
cpm00628 12345@Nidtep นายสรุยิา ชาตรี โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร ชยัภมูิ
cpm00629 12345@Nidtep นายโกศล อตัศรี โรงเรยีนหนองสามขา ชยัภมูิ
cpm00630 12345@Nidtep นายภัทรชนน บญุไธสง โรงเรยีนหว้นแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00631 12345@Nidtep นางสาวกาญศริญิาพรรณ ช านาญกลุ โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00632 12345@Nidtep นางสาวณัฐนรี ตระการไทย โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00633 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าฎ เครอืแสง โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00634 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี วงษ์พฒุ โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00635 12345@Nidtep นายชาตรี เทศราช โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00636 12345@Nidtep นายสวา่งพงศ์ สมัครการ โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00637 12345@Nidtep นางสาวรุง้นภา บานเย็น โรงเรยีนอนุบาลชยัภมูิ ชยัภมู ิ
cpm00638 12345@Nidtep นางสาวภรณ์ชนก โชคบณัฑติ โรงเรยีนอนุบาลชมุชนหนองบวัแดง ชยัภมูิ
cpm00639 12345@Nidtep นางสาวอภสิรา บญุเยอืง โรวเรยีนภเูขยีว ชยัภมูิ
cpm00640 12345@Nidtep นายปิยะณัฐ ผวิขม วทิยาลยัการอาชพีแกง้ครอ้ ชยัภมู ิ
cpm00641 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร กฎุศีรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมู ิชยัภมู ิ
cpm00642 12345@Nidtep นางขนษิฐา ฉุนกลา้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ
cpm00643 12345@Nidtep นางสาวกฤตญกร บวัตมู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ
cpm00644 12345@Nidtep นางสาวชตุนิษิฐ์ ยะไชยศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ



cpm00645 12345@Nidtep นางณัฐธดิา หมัน่งาม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ
cpm00646 12345@Nidtep นางสาวจันสดุา กองกลู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ
cpm00647 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรชญา ดาทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัชยัภมูชิยัภมู ิ
cpm00648 12345@Nidtep นายพเิชษฐช์ยั เสาหลอ่น สพฐ ชยัภมูิ
cpm00649 12345@Nidtep นายธวชัชยั จันทรข์ า เอกชน ชยัภมูิ
cpm00650 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ดนัชยัภมูิ โรงเรยีนซบัใหญว่ทิยาคม ชยัภมูิ
cpm00651 12345@Nidtep นายยทุธพล อพุรม โรงเรยีนบา้นหนองไผล่อ้ม ชยัภมูิ
cpm00652 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ธรรมนาม โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย ชยัภมูิ
cpm00653 12345@Nidtep นางสาวศจี ป่ันพมิาย โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย ชยัภมูิ
cpm00654 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา โคตรปัญญา โรงเรยีนหว้ยแยว้ทิยา ชยัภมูิ
cpm00655 12345@Nidtep นางสาววราลกัษณ์ ท าขนุทด โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองแวง(ครุุราษฎร์อปุถัมภ)์ ชยัภมูิ
cpm00656 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ ร่มเย็น โรงเรยีนบา้นวงัมน ชยัภมูิ
cpm00657 12345@Nidtep นางสาววรฐิา จันทรวงษ์ โรงเรยีนบา้นวงัมน ชยัภมูิ
cpn01339 12345@Nidtep นายนที รักร่วม โรงเรยีนวดัดอนเมอืง ชมุพร
cpn01340 12345@Nidtep นางสาวกณษิฐา แกว้บปุผา โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาหลาง ชมุพร
cpn01341 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ทมิรอด โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาหลาง ชมุพร
cpn01342 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ สทุธดิาจันทร์ โรงเรยีนชมุชนประชานคิม ชมุพร
cpn01343 12345@Nidtep นางสาวจารณีิ ประยรูศกัดิ์ โรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤต ชมุพร
cpn01344 12345@Nidtep นางสาวภมินฑา นสิภา โรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤต ชมุพร
cpn01345 12345@Nidtep นางสาวนศิา ตระกลูภักดี โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01346 12345@Nidtep นางสาววาสนา วทิยชาญวฑิรู โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01347 12345@Nidtep นางสาวศริพัิชร ศรสีวา่ง โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01348 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ บญุประสงค์ โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01349 12345@Nidtep นายพชิญตุม์ มิง่วนั โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01350 12345@Nidtep นายศราวธุ แพะทอง โรงเรยีนชมุชนวดัขนัเงนิ ชมุพร
cpn01351 12345@Nidtep นางกาญจนา หดีชนา โรงเรยีนชมุชนวดัทา่สธุาราม ชมุพร
cpn01352 12345@Nidtep นายปธานนิ เพชรสวี โรงเรยีนชมุชนวดัทา่สธุาราม ชมุพร
cpn01353 12345@Nidtep นายวรีภัทร แสนเสนาะ โรงเรยีนชมุวดัทา่สธุาราม ชมุพร
cpn01354 12345@Nidtep นางทวารัตน์ เกลือ่นเมอืง โรงเรยีนทา่แซะรัชดาภเิษก ชมุพร
cpn01355 12345@Nidtep นายสนัตพิงษ์ ทองดี โรงเรยีนทุว่ทิยา ชมุพร
cpn01356 12345@Nidtep นางสาวศริขิวญั เทศงาม โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๖๖(บา้นนาเนยีน)ชมุพร
cpn01357 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ธานา โรงเรยีนนาสกัวทิยา ชมุพร
cpn01358 12345@Nidtep นายศวิชั วงษ์เณร โรงเรยีนนาสกัวทิยา ชมุพร
cpn01359 12345@Nidtep นางสาวกนกพร หน่อมาก โรงเรยีนบา้นเขาทะลุ ชมุพร
cpn01360 12345@Nidtep นางสาวธัญทพิย์ จันทรเ์พ็ง โรงเรยีนบา้นเขาพาง ชมุพร
cpn01361 12345@Nidtep นางสาวดวงพร นัทสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นคลองนอ้ย ชมุพร
cpn01362 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ จันทรแ์ดง โรงเรยีนบา้นคลองระ ชมุพร
cpn01363 12345@Nidtep นายพรีชานนท์ มสุกิะ โรงเรยีนบา้นควนตะวนัออก ชมุพร
cpn01364 12345@Nidtep นางสาวนลิเนตร ตกัสนิลา โรงเรยีนบา้นคอเตีย้ ชมุพร
cpn01365 12345@Nidtep นางสาวลฐักิา เลาหป์ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นคอเตีย้ ชมุพร
cpn01366 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา รัตนคช โรงเรยีนบา้นชมุโค ชมุพร
cpn01367 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา ทวสีวุรรณศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นชมุโค ชมุพร
cpn01368 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน ศรโีท โรงเรยีนบา้นดอนตะเคยีน ชมุพร
cpn01369 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ มิง่โมฬี โรงเรยีนบา้นดอนไทรงาม ชมุพร
cpn01370 12345@Nidtep นายพพัิฒนพ์งค์ ทองต าลงึ โรงเรยีนบา้นตรัง(จันทสงิหอ์ทุศิ) ชมุพร
cpn01371 12345@Nidtep นางสาวนริมล รัตนแกว้ โรงเรยีนบา้นถ ้าธง ชมุพร
cpn01372 12345@Nidtep นางสาววรรณวษิา แกว้พรหม โรงเรยีนบา้นถ ้าธง ชมุพร
cpn01373 12345@Nidtep นายธวชัชยั บญุมาเกดิ โรงเรยีนบา้นถ ้าธง ชมุพร
cpn01374 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เก็บไว ้ โรงเรยีนบา้นทรายขาว ชมุพร
cpn01375 12345@Nidtep นางสาวนภิา รักชา้ง โรงเรยีนบา้นทรายขาว ชมุพร
cpn01376 12345@Nidtep นางสาวภรัณยา พัฒนเ์วช โรงเรยีนบา้นทรายขาว ชมุพร
cpn01377 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา วงศเ์อกสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นทรายทอง ชมุพร
cpn01378 12345@Nidtep นางสาวหรรษา แกว้ออ่น โรงเรยีนบา้นทรายทอง ชมุพร
cpn01379 12345@Nidtep นางสาวชนติา ส าเภาอนิทร์ โรงเรยีนบา้นทา่แพราษฎรพั์ฒนา ชมุพร
cpn01380 12345@Nidtep นางสาวปวชิญา สัน้ทอง โรงเรยีนบา้นทา่แพราษฎรพั์ฒนา ชมุพร
cpn01381 12345@Nidtep นางสาววรณัน ขนุอ าไพ โรงเรยีนบา้นทา่แพราษฎรพั์ฒนา ชมุพร
cpn01382 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เกษแกว้ โรงเรยีนบา้นทา่แพราษฎรพั์ฒนา ชมุพร
cpn01383 12345@Nidtep นายสทิธชิยั ขนัธฤ์ทธิ์ โรงเรยีนบา้นทา่แพราษฎรพั์ฒนา ชมุพร
cpn01384 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ภูภั่กดพัีนธ์ โรงเรยีนบา้นทา่ลานทอง ชมุพร
cpn01385 12345@Nidtep นางอนลิบล สงัขแ์กว้ โรงเรยีนบา้นทา่ลานทอง ชมุพร
cpn01386 12345@Nidtep นางสาวจันทริา จนีบนัทกึ โรงเรยีนบา้นทุง่คาโตนด ชมุพร
cpn01387 12345@Nidtep นางสาวเน็ท ศรสีงคราม โรงเรยีนบา้นทุง่คาโตนด ชมุพร
cpn01388 12345@Nidtep นางสาววรรณา อ า่ศรี โรงเรยีนบา้นทุง่คาโตนด ชมุพร



cpn01389 12345@Nidtep นางอรนุช ศรสีทุธิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่คาโตนด ชมุพร
cpn01390 12345@Nidtep นายนัฐพล ลิม่ภัทรพงศ์ โรงเรยีนบา้นทุง่คาโตนด ชมุพร
cpn01391 12345@Nidtep นายปฏภิาณ น่วมอนงค์ โรงเรยีนบา้นทุง่หงษ์ ชมุพร
cpn01392 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร แซโ่หลย้ โรงเรยีนบา้นไทยพัฒนา ชมุพร
cpn01393 12345@Nidtep นางสาวสรัุสสา เข็มทอง โรงเรยีนบา้นธรรมเจรญิ ชมุพร
cpn01394 12345@Nidtep นายศริสทิธิ์ กลบัอยู่ โรงเรยีนบา้นธรรมเจรญิ ชมุพร
cpn01395 12345@Nidtep นางสาวรัตนา สมศรี โรงเรยีนบา้นน ้าฉา ชมุพร
cpn01396 12345@Nidtep นายธนพัฒน์ นัสฐาน โรงเรยีนบา้นน ้าพุ ชมุพร
cpn01397 12345@Nidtep นางสาวสรุยิศ์รี ลาวลิยั โรงเรยีนบา้นในกรมิ ชมุพร
cpn01398 12345@Nidtep นายอนุวฒัน์ หยกิซา้ย โรงเรยีนบา้นในหบุ ชมุพร
cpn01399 12345@Nidtep นางสาวชนกนันท์ สวา่งฟ้า โรงเรยีนบา้นบางไมเ้เกว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01400 12345@Nidtep นางสาวคณาพร อนิทรเ์ทพ โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01401 12345@Nidtep นางสาวทวิาภา ระยายอ้ย โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01402 12345@Nidtep นางสาวพรชนก เกษมสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01403 12345@Nidtep นางสาวพมิพว์มิล คงข า โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01404 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา วเิวก โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01405 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ ปลอ้งคง โรงเรยีนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามัคคี ชมุพร
cpn01406 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ ปานกลาย โรงเรยีนบา้นปังหวาน ชมุพร
cpn01407 12345@Nidtep นางสาวนัจนันท์ วรรณะ โรงเรยีนบา้นปากน ้าหลงัสวน“ประชานุเคราะห”์ชมุพร
cpn01408 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ นอ้ยมขุ โรงเรยีนบา้นพรุตะเคยีน ชมุพร
cpn01409 12345@Nidtep นางสาวกนกพชิชา เพง่พนิจิ โรงเรยีนบา้นแพรกแหง้ ชมุพร
cpn01410 12345@Nidtep นางสาวอดุม พทุธานุ โรงเรยีนบา้นแพรกแหง้ ชมุพร
cpn01411 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร มสีติ โรงเรยีนบา้นรับร่อ ชมุพร
cpn01412 12345@Nidtep นางสาวจติรสภุา นาคธรณศิวร์ โรงเรยีนบา้นรับร่อ ชมุพร
cpn01413 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ปรชีาชน โรงเรยีนบา้นรา้นตดัผม ชมุพร
cpn01414 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา ตนัเจรญิ โรงเรยีนบา้นเล็บกะรอก ชมุพร
cpn01415 12345@Nidtep นายกติตภิพ แกว้อบุล โรงเรยีนบา้นเล็บกะรอก ชมุพร
cpn01416 12345@Nidtep นายมิง่มงคล เอีย่มเสรมิลาภ โรงเรยีนบา้นเล็บกะรอก ชมุพร
cpn01417 12345@Nidtep นางสาวปัญจรัศม์ ศรจัีนทรบ์ญุ โรงเรยีนบา้นศาลาลอย ชมุพร
cpn01418 12345@Nidtep นางสาวดารกิา จันทรพาส โรงเรยีนบา้นสะพลี(บางกอกโพสตศ์กึษา)ชมุพร
cpn01419 12345@Nidtep นางสาวนจิวภิา แซะหมดู โรงเรยีนบา้นหนองปลา ชมุพร
cpn01420 12345@Nidtep นายชโยธร ทองยวน โรงเรยีนบา้นหนองปลา(หลงัสวน) ชมุพร
cpn01421 12345@Nidtep นางสาวฆฤณ มลวิรรณ์ โรงเรยีนบา้นหนองเรอื ชมุพร
cpn01422 12345@Nidtep นางสาวธนศิา บญุญกาศ โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว ชมุพร
cpn01423 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร นามวงศ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยหลอด ชมุพร
cpn01424 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ จันทรทั์พ โรงเรยีนบา้นหัวถนน ชมุพร
cpn01425 12345@Nidtep นางสาวประภาพรรณ ทองรักษ์ โรงเรยีนบา้นหัวถนน ชมุพร
cpn01426 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา กรพัีนธุ์ โรงเรยีนบา้นหัวถนน ชมุพร
cpn01427 12345@Nidtep นายซอฟฟาน ดอปอ โรงเรยีนบา้นหัวถนน ชมุพร
cpn01428 12345@Nidtep นายปรดีา จติรแสวง โรงเรยีนบา้นหัวถนน ชมุพร
cpn01429 12345@Nidtep นางสาววาสนา วฒัโน โรงเรยีนบา้นหาดทรายรี ชมุพร
cpn01430 12345@Nidtep นางอนุสรา เพชรเจยีรนัย โรงเรยีนบา้นหาดทรายรี ชมุพร
cpn01431 12345@Nidtep นางสาวมยรุา บ ารุงทรัพย์ โรงเรยีนบา้นหาดภราดรภาพ ชมุพร
cpn01432 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เกดิสขุ โรงเรยีนบา้นเหมอืงทอง ชมุพร
cpn01433 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ ยอแสง โรงเรยีนบา้นใหมส่มบรูณ์ ชมุพร
cpn01434 12345@Nidtep นายณัฐวิฒุิ มานอ้ย โรงเรยีนประชานคิม2 ชมุพร
cpn01435 12345@Nidtep นางสาวปานศริิ จนิดาชืน่ โรงเรยีนปะทวิวทิยา ชมุพร
cpn01436 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา ชดู า โรงเรยีนพัฒนศกึษา ชมุพร
cpn01437 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา แสงบางกา โรงเรยีนพัฒนศกึษา ชมุพร
cpn01438 12345@Nidtep นายธนภัทร ชมุทอง โรงเรยีนพทุธรังษีพทิยาลยั ชมุพร
cpn01439 12345@Nidtep นางสาวตะวนัดาว สวุรรณเลศิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์20 จังหวดัชมุพรชมุพร
cpn01440 12345@Nidtep นางสาวจันทรแ์รม โพธิค์รีี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห๒์๐จังหวดัชมุพรชมุพร
cpn01441 12345@Nidtep นายภคพงศ์ ทวชิศรี โรงเรยีนวดัขนุกระทงิ ชมุพร
cpn01442 12345@Nidtep นางสาวนัฐลดา ออ่นทุง่นา โรงเรยีนวดัครูขดุ ชมุพร
cpn01443 12345@Nidtep นางสาวสายฝน โอบออ้ม โรงเรยีนวดัจันทราวาส ชมุพร
cpn01444 12345@Nidtep นางสาวผกาวรรณ อสิสระ โรงเรยีนวดัเชงิครีี ชมุพร
cpn01445 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา อาจจนิดา โรงเรยีนวดัเชงิครีี ชมุพร
cpn01446 12345@Nidtep นางสาวกรฉัตร สวา่งศรี โรงเรยีนวดัดอนทรายแกว้ ชมุพร
cpn01447 12345@Nidtep นางสาววรรณสนิี ไชยฉมิ โรงเรยีนวดัดอนทรายแกว้ ชมุพร
cpn01448 12345@Nidtep นายธัญพสิษิฐ์ คลีบ่ ารุง โรงเรยีนวดัดอนทรายแกว้ ชมุพร
cpn01449 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ ทาตะภริมย์ โรงเรยีนวดัดอนเมอืง ชมุพร
cpn01450 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา จา่ยจะนะโยธนิ โรงเรยีนวดัดอนเมอืง ชมุพร
cpn01451 12345@Nidtep นายภาคภมูิ พลรบ โรงเรยีนวดัดอนเมอืง ชมุพร



cpn01452 12345@Nidtep นางสาวพรอมุา สทิธสิงัข์ โรงเรยีนวดันพคณุ ชมุพร
cpn01453 12345@Nidtep นางสาวพนมวรรณ สขุใหญ่ โรงเรยีนวดันาทุง่ ชมุพร
cpn01454 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์มล วทิย์ โรงเรยีนวดันาสกั ชมุพร
cpn01455 12345@Nidtep นางสาวจรีาพร พกิลุทอง โรงเรยีนวดันาสกั ชมุพร
cpn01456 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสดุา เหมยม โรงเรยีนวดันาสกั ชมุพร
cpn01457 12345@Nidtep นางสาวธัญยพร นาคกลอ่ม โรงเรยีนวดับางลกึ ชมุพร
cpn01458 12345@Nidtep นายน าพล พมิสาร โรงเรยีนวดัราษฎรบ์ ารุง ชมุพร
cpn01459 12345@Nidtep นายวรีพงษ์ สทิธี โรงเรยีนวดัราษฏรอ์รุณ ชมุพร
cpn01460 12345@Nidtep นางสาวบบุผา ลาสมัน โรงเรยีนวดัสมหุเขตตาราม ชมุพร
cpn01461 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา ขวญัสวุรรณ โรงเรยีนวดัสมหุเขตตาราม ชมุพร
cpn01462 12345@Nidtep นายอภชิยั ชวีะ โรงเรยีนวดัสวา่งมนัส ชมุพร
cpn01463 12345@Nidtep นางสาวกนกรัตน์ พรหมเดช โรงเรยีนวดัหัวกรูด ชมุพร
cpn01464 12345@Nidtep นางสาวอนิทรธ์ดิา สขุแกว้ โรงเรยีนวดัหัวกรูด ชมุพร
cpn01465 12345@Nidtep นายณัฐชนน แสงศรี โรงเรยีนวดัหัวกรูด ชมุพร
cpn01466 12345@Nidtep นางสาวธมลวรรณ เดชเหมอืน โรงเรยีนวดัหาดทรายแกว้ ชมุพร
cpn01467 12345@Nidtep นางสาววลยัรัตน์ กลุทัศนศลิป์ โรงเรยีนวดัหาดทรายแกว้ ชมุพร
cpn01468 12345@Nidtep นายวชัรพงษ์ วงษ์ประเสรฐิ โรงเรยีนวดัหาดทรายแกว้ ชมุพร
cpn01469 12345@Nidtep นางสาวศริพิร สอนนอง โรงเรยีนวดัหรูอ ชมุพร
cpn01470 12345@Nidtep นางสาวสทุดิา มหีาดยาย โรงเรยีนวดัหรูอ ชมุพร
cpn01471 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา ทพิยส์วุรรณ โรงเรยีนศรยีาภัย ชมุพร
cpn01472 12345@Nidtep นางสาวปวนัรัตน์ หนูหตี โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01473 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทพิย์ บญุเทีย่งธรรม โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01474 12345@Nidtep นางสาวอนันตยิา หารี โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01475 12345@Nidtep นางสาวออ้มอรุณ บญุอบ โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01476 12345@Nidtep นางสาวอญัชนา ใจซือ่ดี โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01477 12345@Nidtep นางสภุาพร เลีย่งล ้า โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01478 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิกนษิฐา ไหมแกว้ โรงเรยีนสวนศรวีทิยา ชมุพร
cpn01479 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ เจรญิสขุ โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01480 12345@Nidtep นางเพ็ญสวสัดิ์ เทวบนิ โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01481 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ธรรมณี โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01482 12345@Nidtep นางสาวพมิพม์าศ เพ็ชรุพันธ์ โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01483 12345@Nidtep นางสพุรรณนกิาร์ แกว้บญุจันทร์ โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01484 12345@Nidtep นายภรูพัิฒน์ แกว้บญุจันทร์ โรงเรยีนสววีทิยา ชมุพร
cpn01485 12345@Nidtep นายอดุมรัตน์ ศริยิะ โรงเรยีนสหกรณ์พัฒนา ชมุพร
cpn01486 12345@Nidtep นางสาววภิาวี ย ิง่ยง โรงเรยีนสามัคควีฒันา ชมุพร
cpn01487 12345@Nidtep นายณรรถกร เทพพพิธิ โรงเรยีนสามัคควีฒันา ชมุพร
cpn01488 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เสาวคนธ์ โรงเรยีนอนุบาลชมุพร ชมุพร
cpn01489 12345@Nidtep นางสาวบญุญาภรณ์ คุม้เจรญิ โรงเรยีนอนุบาลชมุพร ชมุพร
cpn01490 12345@Nidtep นางสาวรัชดาพร บวัทองผดุ โรงเรยีนอนุบาลชมุพร ชมุพร
cpn01491 12345@Nidtep นางสาวกลอยใจ เกตหุรัิญ ศกึษาธกิารจังหวดัชมุพร ชมุพร
cpn01492 12345@Nidtep นางศโิรรัตน์ เปรมไธสง สพฐ ชมุพร
cpn01493 12345@Nidtep นายวชิยั ดสีมทุร สววีทิยา ชมุพร
cpn01494 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ พรหมสถติย์ สหกรณ์พัฒนา ชมุพร
cpn01495 12345@Nidtep นางสาวมณีพลอย นวลกลุ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัชมุพร ชมุพร
cri01820 12345@Nidtep นางสาวปรยีาวดี จันศริิ กระทรวงศกึษา เชยีงราย
cri01821 12345@Nidtep นางสาวศรินิยา กากลู กระทรวงศกึษาธกิาร เชยีงราย
cri01822 12345@Nidtep นางวารุณี ชืน่ตา กศน.อ าเภอเชยีงของ เชยีงราย
cri01823 12345@Nidtep นางสาวจรุพีร เชือ้เมอืงพาน กศน.อ าเภอเชยีงของ เชยีงราย
cri01824 12345@Nidtep นายศรายทุธิ์ พรชยัเดชากลุ กศน.อ าเภอเชยีงแสนจังหวดัเชยีงราย เชยีงราย
cri01825 12345@Nidtep นางสาวอสิรยี์ วงษ์ค าจันทร์ กศน.อ าเภอแมจั่น เชยีงราย
cri01826 12345@Nidtep นางอญัชลี ชาวลีแ้สน กศน.อ าเภอแมส่าย เชยีงราย
cri01827 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ กนัทะถ ้า กศน.อ าเภอเวยีงชยั เชยีงราย
cri01828 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัค พรชนะวฒันา โรงเรยีนขนุขวากพทิยา เชยีงราย
cri01829 12345@Nidtep นางสาวรสรนิ มลูแกว้ โรงเรยีนขนุขวากพทิยา เชยีงราย
cri01830 12345@Nidtep นางสาวศริภัสสร หมืน่พรมแสน โรงเรยีนขนุขวากพทิยา เชยีงราย
cri01831 12345@Nidtep นายพงษ์รัฐการ วงศจั์นทร์ โรงเรยีนขนุขวากพทิยา เชยีงราย
cri01832 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ ใจซือ่ โรงเรยีนชมุชนดอยชา้ง เชยีงราย
cri01833 12345@Nidtep นางสาวณปภัช แนบเนือ้ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมข่า้วตม้หลวง เชยีงราย
cri01834 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ อภริมยฤ์ทัย โรงเรยีนชมุชนศกึษา(บา้นแมส่ะแลป) เชยีงราย
cri01835 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ สลีา โรงเรยีนชมุชมบา้นสนัจ าปา เชยีงราย
cri01836 12345@Nidtep นายนศิาชล วงศน์วล โรงเรยีนดอยงามวทิยาคม เชยีงราย
cri01837 12345@Nidtep นายนัทธพงศ์ รักยา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการเชยีงรายเชยีงราย
cri01838 12345@Nidtep นายศภุวชิญ์ ต า่ค าดี โรงเรยีนเทศบาล1 (วดัพรหมวหิาร) เชยีงราย



cri01839 12345@Nidtep นางพรียา มหาสงิห์ โรงเรยีนนครวทิยาคม เชยีงราย
cri01840 12345@Nidtep นายเจนณรงค์ ไชยปันดิ โรงเรยีนบา้นเกีย๋ง(ครุุราษฎรว์ทิยา) เชยีงราย
cri01841 12345@Nidtep นางสาวประณติา ฟ้าตา โรงเรยีนบา้นขนุหว้ยไคร ้ เชยีงราย
cri01842 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร ขนัธรั์ตน์ โรงเรยีนบา้นขนุหว้ยไคร ้ เชยีงราย
cri01843 12345@Nidtep นางสาวศโิรรัตน์ ชา่งปัด โรงเรยีนบา้นงิว้ป่าไผ(่ราษฎรนุ์กลู) เชยีงราย
cri01844 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี วฑิรูย์ โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01845 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ วงคแ์สนสี โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01846 12345@Nidtep นางสาวนชิา โสรสสรกานต์ โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01847 12345@Nidtep นายธรีสทิธิ์ แจใ้ส โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01848 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ สหุลา้ โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01849 12345@Nidtep นายอตวิชิญ์ ปันบชูา โรงเรยีนบา้นจะคอื เชยีงราย
cri01850 12345@Nidtep นางสาวสายสมร สงิหาชารี โรงเรยีนบา้นชยัพฤกษ์ เชยีงราย
cri01851 12345@Nidtep นางสาวศศนิา วงศช์ยั โรงเรยีนบา้นเชยีงคาน(ราษฎรป์ระสานมติร)เชยีงราย
cri01852 12345@Nidtep นายภัทรศาสตร์ สวรรคพ์รม โรงเรยีนบา้นทรายทอง เชยีงราย
cri01853 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล แสนบา้น โรงเรยีนบา้นทุง่นานอ้ย เชยีงราย
cri01854 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ปธูปิิน โรงเรยีนบา้นเทอดไทย เชยีงราย
cri01855 12345@Nidtep นางสาวจณิณ์ณชิา เขยีวใหญ่ โรงเรยีนบา้นนางแล เชยีงราย
cri01856 12345@Nidtep นางสาวโสพศิ จติใส โรงเรยีนบา้นป่าตงึ เชยีงราย
cri01857 12345@Nidtep นางสาวประวนัรัตน์ เรอืนแกว้ โรงเรยีนบา้นป่าบง เชยีงราย
cri01858 12345@Nidtep นางรัชนี ไชยวฒุิ โรงเรยีนบา้นป่าเปา-ป่าซางนอ้ย เชยีงราย
cri01859 12345@Nidtep นางสวุมิล ทา้วฟองค า โรงเรยีนบา้นป่าเหมอืด เชยีงราย
cri01860 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร เหมอ่ปุ๊ โรงเรยีนบา้นป่าออ้ดอนชยั เชยีงราย
cri01861 12345@Nidtep นางกรณกิาร์ ใจค า โรงเรยีนบา้นผาแดงหลวง เชยีงราย
cri01862 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร ดวงแกว้ โรงเรยีนบา้นผาแดงหลวง เชยีงราย
cri01863 12345@Nidtep นางสาวนภาลยั อนิราษฎร โรงเรยีนบา้นแมจั่น เชยีงราย
cri01864 12345@Nidtep นางสาวพรธวิา ปันนะสาร โรงเรยีนบา้นแมพ่รกิ(เมอืงยศพทิยานุกลุ)เชยีงราย
cri01865 12345@Nidtep นางสาวเยาวลกัษณ์ อนิทรว์งศว์าร โรงเรยีนบา้นแมล่อยไร่ เชยีงราย
cri01866 12345@Nidtep นางสาวอภสิรา จ่ันเพ็ชร์ โรงเรยีนบา้นแมล่อยไร่ เชยีงราย
cri01867 12345@Nidtep นางสาวนุจรนิทร์ มณีวรรณ์ โรงเรยีนบา้นแมล่ากเนนิทอง เชยีงราย
cri01868 12345@Nidtep นางนงเยาว.์ สมวนั โรงเรยีนบา้นร่องหวาย เชยีงราย
cri01869 12345@Nidtep นางวราพรรณ์ ปันค า โรงเรยีนบา้นเวยีงหมอก เชยีงราย
cri01870 12345@Nidtep นางอรพนิ หนิแกว้ โรงเรยีนบา้นศรกีองงาม เชยีงราย
cri01871 12345@Nidtep นายศรตศิกัดิ์ แสนกอ๋งค า โรงเรยีนบา้นสนัตคิรีี เชยีงราย
cri01872 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร คดิดี โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ เชยีงราย
cri01873 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา เตจ๊ะนอ้ย โรงเรยีนบา้นสนัมะนะ เชยีงราย
cri01874 12345@Nidtep นางนฤมล สโีม โรงเรยีนบา้นสบิสอง เชยีงราย
cri01875 12345@Nidtep นางสาวกรทอง เดชกลา้ โรงเรยีนบา้นสบิสอง เชยีงราย
cri01876 12345@Nidtep นางสาวเอือ้องักรู แกว้เกดิ โรงเรยีนบา้นหนองเตา เชยีงราย
cri01877 12345@Nidtep นางสาวศรินิาถ แสนธิ โรงเรยีนบา้นหนองบวัค า เชยีงราย
cri01878 12345@Nidtep นางสาวอรณัญชภั์สร์ อทิธฤิทัยกลุ โรงเรยีนบา้นหนองยาว เชยีงราย
cri01879 12345@Nidtep นางสาวประมวลพรรณ ปวงค า โรงเรยีนบา้นหนองหมอ้ เชยีงราย
cri01880 12345@Nidtep นางสาวอรุณพร ทนทาน โรงเรยีนบา้นหว้ยขม เชยีงราย
cri01881 12345@Nidtep นางพันทพิา หมัน่ทวี โรงเรยีนบา้นหว้ยไคร ้ เชยีงราย
cri01882 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี พากดุเรอื โรงเรยีนบา้นหว้ยซอ้ เชยีงราย
cri01883 12345@Nidtep นางวชิติา หัตถกอง โรงเรยีนบา้นหว้ยสา้นพัฒนา เชยีงราย
cri01884 12345@Nidtep นายธนันตช์ยั ชมุภู โรงเรยีนบา้นหว้ยหมอเฒา่ เชยีงราย
cri01885 12345@Nidtep นางสาวพัชรา วนัไชยธนวงศ์ โรงเรยีนบา้นหัวดอย เชยีงราย
cri01886 12345@Nidtep นางสาวนารรัีตน์ ทัสกา โรงเรยีนบา้นเหมอืงงา่ เชยีงราย
cri01887 12345@Nidtep นางสาวพรสวรรค์ สภุาวดกีลุ โรงเรยีนบา้นเหมอืงแดง เชยีงราย
cri01888 12345@Nidtep นางสาวรัชดาพร แซล่ี โรงเรยีนบา้นใหมส่ขุสนัต์ เชยีงราย
cri01889 12345@Nidtep นางกาญจนา จติถา โรงเรยีนปลอ้งวทิยาคม เชยีงราย
cri01890 12345@Nidtep นางสาวอญัจนา หมอกเหมย โรงเรยีนปลอ้งวทิยาคม เชยีงราย
cri01891 12345@Nidtep นางสาวชนมน์ภิา ชมุภเูมอืง โรงเรยีนปางมะกาดวทิยา เชยีงราย
cri01892 12345@Nidtep นางสาววราพร สงวนประชา โรงเรยีนเพยีงหลวง16 เชยีงราย
cri01893 12345@Nidtep นางสาวพมิพว์ภิา ฟจูา โรงเรยีนเพยีงหลวง16 หอ้งเรยีนบา้นพทัิกษ์ไทยเชยีงราย
cri01894 12345@Nidtep นางสาวกลัยส์ดุา ขนัแกว้มิง่ โรงเรยีนแมจั่นวทิยาคม เชยีงราย
cri01895 12345@Nidtep นางสาวอชัฌาดา สวนเขือ่น โรงเรยีนแมจั่นวทิยาคม เชยีงราย
cri01896 12345@Nidtep นายเธยีรวชิญ์ อคัรศริโิชตวิงค์ โรงเรยีนแมจั่นวทิยาคม เชยีงราย
cri01897 12345@Nidtep นายนครนิทร์ ค าโมนะ โรงเรยีนแมจั่นวทิยาคม เชยีงราย
cri01898 12345@Nidtep นายชาญชยั เลานันท์ โรงเรยีนแมต่ า๋ตาดควนัวทิยาคม เชยีงราย
cri01899 12345@Nidtep นางสาวกญัญาวยี์ อยูด่ ี โรงเรยีนแมม่อญวทิยา เชยีงราย
cri01900 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ วงคไ์ชย โรงเรยีนแมม่อญวทิยา เชยีงราย
cri01901 12345@Nidtep นายภัทรภณ ดวงภู โรงเรยีนแมม่อญวทิยา เชยีงราย



cri01902 12345@Nidtep นายศกัดนิา สทุธพัินธุ์ โรงเรยีนแมม่อญวทิยา เชยีงราย
cri01903 12345@Nidtep นายสทิธพิล เกดิศรี โรงเรยีนแมม่อญวทิยา เชยีงราย
cri01904 12345@Nidtep นางนงเยาว์ อนิสอน โรงเรยีนแมอ่อ้ประชารัฐ เชยีงราย
cri01905 12345@Nidtep นางอญัชลี วงศน์วล โรงเรยีนรมิวงั2 เชยีงราย
cri01906 12345@Nidtep นางสาวอโนชา ทนกลา้ โรงเรยีนโรงชา้งวทิยา เชยีงราย
cri01907 12345@Nidtep นางวไิล ปินทรายมลู โรงเรยีนเวยีงแกว้วทิยา เชยีงราย
cri01908 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เลขา โรงเรยีนเวยีงชยัวทิยาคม เชยีงราย
cri01909 12345@Nidtep นางสาวนธมน จันตะ๊มัง โรงเรยีนเวยีงเชยีงรุง้วทิยาคม เชยีงราย
cri01910 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา ยาวธุ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น เชยีงราย
cri01911 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา ไชยศรี โรงเรยีนสหศาสตรศ์กึษา เชยีงราย
cri01912 12345@Nidtep นายเรวฒัน์ มะศกัดิ์ โรงเรยีนสนัตคิรีวีทิยาคม เชยีงราย
cri01913 12345@Nidtep นางนติยา ใจวงั โรงเรยีนสนัทรายงามวทิยา เชยีงราย
cri01914 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ หลา้แกว้ โรงเรยีนหว้ยน ้าขุน่วทิยา เชยีงราย
cri01915 12345@Nidtep นายพสิทุธนินท์ วงศม์ี โรงเรยีนอนุบาลจอมสวรรค์(บา้นบอ่กา๊ง)เชยีงราย
cri01916 12345@Nidtep นางสาวมารยี์ ชยักลุธวชั โรงเรยีนอนุบาลเชยีงของ เชยีงราย
cri01917 12345@Nidtep นางสาวจฬุารัตน์ ณพกิลุ โรงเรยีนอนุบาลเชยีงราย เชยีงราย
cri01918 12345@Nidtep นายฐติพิงศ์ ลอืชา โรงเรยีนอนุบาลดงมหาวนั เชยีงราย
cri01919 12345@Nidtep นางสาวธารทพิย์ ค านอ้ย โรงเรยีนอนุบาลแมล่าว เชยีงราย
cri01920 12345@Nidtep นางสาวชชัชญา ใจคลอ่งแคลว่ โรงเรยีนอนุบาลเวยีงป่าเป้า เชยีงราย
cri01921 12345@Nidtep นายเจษฎาภรณ์ พันธุพ์พัิฒน์ วทิยาลยัการอาชพีเชยีงราย เชยีงราย
cri01922 12345@Nidtep นายเอกชยั เทพสรุยิะ วทิยาลยัเทคนคิเวยีงป่าเป้า เชยีงราย
cri01923 12345@Nidtep นางสาวพลอยลลนิณ์ วงศว์ฒันเดชา อบต. เชยีงราย
cri01924 12345@Nidtep นางปรานอม จันทมิา โรงเรยีนสนัทราย(พรหมณีวทิยา)  เชยีงราย
cmi02860 12345@Nidtep นางสาวณภาภัช วงประดษิฐ กศน.อ าเภอเชยีงดว่ เชยีงใหม่
cmi02861 12345@Nidtep นางสาวพัชชากลุ มณีวงค์ กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด เชยีงใหม่
cmi02862 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ เหมอืนแท ้ กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด เชยีงใหม่
cmi02863 12345@Nidtep นางสาวเรอืงนติย์ ส ิน้ภัย กศน.อ าเภอฝาง เชยีงใหม่
cmi02864 12345@Nidtep นายชมุพล เบญจเมธ กศน.อ าเภอแมแ่ตง เชยีงใหม่
cmi02865 12345@Nidtep นายศกัดา บญุสนัท์ กศน.อ าเภอแมร่มิ เชยีงใหม่
cmi02866 12345@Nidtep นางสาวนันธดิา ดปีา กศน.อ าเภอสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi02867 12345@Nidtep นางหรัิญญา ประจติร กศน.อ าเภอสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi02868 12345@Nidtep นางสาวกนกนุช ธยาน์ กศน.อ าเภอสนัป่าตอง เชยีงใหม่
cmi02869 12345@Nidtep นางสาวณัฐยา แสงรัศมเีพ็ญ โรงเรยีน เชยีงใหม่
cmi02870 12345@Nidtep นางสาวสมุติรา แกว้ปัน โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถัมภ์๙ เชยีงใหม่
cmi02871 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา กาวชิยั โรงเรยีนเจา้แมห่ลวงอปุถัมภ2์ เชยีงใหม่
cmi02872 12345@Nidtep นางสาวสริภัทร แบง่ทศิ โรงเรยีนเจา้แมห่ลวงอปุถัมภ2์ เชยีงใหม่
cmi02873 12345@Nidtep นายคณิรจรพงษ์ ชยัชะนะ โรงเรยีนชมุชนบา้นดง เชยีงใหม่
cmi02874 12345@Nidtep นางสาววไิลพร วนัเผด็จ โรงเรยีนชมุชนบา้นดอยเตา่ เชยีงใหม่
cmi02875 12345@Nidtep นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวง โรงเรยีนชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย เชยีงใหม่
cmi02876 12345@Nidtep นางสาวกชวรรณ นาคะจนิดา โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงงาย เชยีงใหม่
cmi02877 12345@Nidtep นางสาวเขมกิา ยิม้รอด โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงงาย เชยีงใหม่
cmi02878 12345@Nidtep นายปัญญา โป่เมอืง โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงงาย เชยีงใหม่
cmi02879 12345@Nidtep นางพชิญช์ญสนิี ชาตสิริภิมู ิ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมทั่ง เชยีงใหม่
cmi02880 12345@Nidtep นางสาวเกษรา กนัทะจักร์ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมส่นูหลวง เชยีงใหม่
cmi02881 12345@Nidtep นายเรงิชยั มาเล โรงเรยีนชมุชนวดัชอ่แล เชยีงใหม่
cmi02882 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรสีริภพ ตะ๊เหมอืย โรงเรยีนเชยีงดาววทิยาคม เชยีงใหม่
cmi02883 12345@Nidtep นางสาวกชพรรณ พันพอน โรงเรยีนไชยปราการ เชยีงใหม่
cmi02884 12345@Nidtep นายชญานนท์ กา๋ตะ๊ โรงเรยีนไชยปราการ เชยีงใหม่
cmi02885 12345@Nidtep นางวนัเพ็ญ ชยัมงคล โรงเรยีนดอยสะเก็ดวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi02886 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา จันสม โรงเรยีนตรมีติรวทิยา เชยีงใหม่
cmi02887 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา จ๊ะถา โรงเรยีนทรายทองราษฎรอ์ทุศิ เชยีงใหม่
cmi02888 12345@Nidtep นายจฑุาทพิพงศ์ วงศช์มภู โรงเรยีนทรายทองราษฎรอ์ทุศิ เชยีงใหม่
cmi02889 12345@Nidtep นางวาสนา พวงบบุผา โรงเรยีนทา่ศาลา เชยีงใหม่
cmi02890 12345@Nidtep นายวรีะพันธ์ สภุา โรงเรยีนทุง่ตน้งิว้ เชยีงใหม่
cmi02891 12345@Nidtep นางสาวซารยีย์าห์ เตชะเมา โรงเรยีนเทพศรินิทร๙์ เชยีงใหม่
cmi02892 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา สายชมภู โรงเรยีนเทศบาลต าบลแมร่มิ เชยีงใหม่
cmi02893 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา วงศร์อ้ย โรงเรยีนเทศบาลต าบลยางเนิง้ เชยีงใหม่
cmi02894 12345@Nidtep นายนริุทธ์ มลูโรจน์ โรงเรยีนบส้นแควมะกอก เชยีงใหม่
cmi02895 12345@Nidtep นางวไิล นาครุง่ โรงเรยีนบา้นกองแหะ เชยีงใหม่
cmi02896 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ทปิระมลู โรงเรยีนบา้นกองแหะ เชยีงใหม่
cmi02897 12345@Nidtep นางสาวชลดา จลุมสุ ิ โรงเรยีนบา้นกิว่เสอื เชยีงใหม่
cmi02898 12345@Nidtep นางสาวศภุาวรรณ กนัหมดุ โรงเรยีนบา้นกิว่เสอื เชยีงใหม่
cmi02899 12345@Nidtep นางสาวนันทรัตน์ อนิมา โรงเรยีนบา้นกิว่เสอื เชยีงใหม่



cmi02900 12345@Nidtep นายพัชรพล สะเภาค า โรงเรยีนบา้นขนุแจ๋ เชยีงใหม่
cmi02901 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา อาจหาญ โรงเรยีนบา้นแควมะกอก เชยีงใหม่
cmi02902 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา วนัเทีย่ง โรงเรยีนบา้นแควมะกอก เชยีงใหม่
cmi02903 12345@Nidtep นางรุง่ทวิา โปธาเบีย้ว โรงเรยีนบา้นจันทร์ เชยีงใหม่
cmi02904 12345@Nidtep นายพรีะพัฒน์ สจัีนทร์ โรงเรยีนบา้นแชช่า้ง(เทพนานุกลู) เชยีงใหม่
cmi02905 12345@Nidtep นางสาวณวธดิา เดชชะ โรงเรยีนบา้นซแิบร เชยีงใหม่
cmi02906 12345@Nidtep นางจนิตหรา รูปงาม โรงเรยีนบา้นเดน่ใหม่ เชยีงใหม่
cmi02907 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา ส าราญ โรงเรยีนบา้นเดน่ใหม่ เชยีงใหม่
cmi02908 12345@Nidtep นางสาวคนงึขวญั ปันศริิ โรงเรยีนบา้นตอ่เรอื เชยีงใหม่
cmi02909 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา สศุริภิวูดล โรงเรยีนบา้นตงุลอย เชยีงใหม่
cmi02910 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ปันแกว้ โรงเรยีนบา้นถ ้า เชยีงใหม่
cmi02911 12345@Nidtep นางสาวอมรวรรณ หนุนวงค์ โรงเรยีนบา้นทา่มะเกีย๋ง เชยีงใหม่
cmi02912 12345@Nidtep นางพรทพิย์ ใจหาญ โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว เชยีงใหม่
cmi02913 12345@Nidtep นายเฉลมิชยั ใจยา โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว เชยีงใหม่
cmi02914 12345@Nidtep นางสาวชลลกัษณ์ เสอืน่วม โรงเรยีนบา้นนากู่ เชยีงใหม่
cmi02915 12345@Nidtep นางสาวแคทรยีา พรมจันทร์ โรงเรยีนบา้นนาฮอ่ง เชยีงใหม่
cmi02916 12345@Nidtep นางนติยา แยม้บญุชุม่ โรงเรยีนบา้นบอ่แกว้ เชยีงใหม่
cmi02917 12345@Nidtep นางสาวสจุรัสศรี ปินตาดง โรงเรยีนบา้นบอ่หลวง เชยีงใหม่
cmi02918 12345@Nidtep นายอนุรักษ์ กนัทาทพิย์ โรงเรยีนบา้นป่ากา้ง เชยีงใหม่
cmi02919 12345@Nidtep นางสาวแคทรยีา อารยี์ โรงเรยีนบา้นปางกวา้ง เชยีงใหม่
cmi02920 12345@Nidtep นางสาวเกวรนิ อพุงค์ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02921 12345@Nidtep นางสาวจริาภา กิง่แกว้ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02922 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา จรรจลานุภาพ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02923 12345@Nidtep นางสาวณัฏธยิาน์ จันทรห์อม โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02924 12345@Nidtep นางสาวทรรศกิา สนัตกิจิ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02925 12345@Nidtep นางสาวพมิพพั์ชชา ทองปอ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02926 12345@Nidtep นางสาวสริโิสภา เมอืงใจ โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02927 12345@Nidtep นายสรุชยั กอฝ้ัน โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02928 12345@Nidtep นางศรพิร วชัรพันธุ์ โรงเรยีนบา้นปางขมุ เชยีงใหม่
cmi02929 12345@Nidtep นายณัฐดนัย โนรั โรงเรยีนบา้นปางไมแ้ดง เชยีงใหม่
cmi02930 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ จันทรเ์รอืน โรงเรยีนบา้นปางอุง๋ เชยีงใหม่
cmi02931 12345@Nidtep นางสาวสรินิทพิย์ เหลีย่มพันธุ์ โรงเรยีนบา้นปางอุง๋ เชยีงใหม่
cmi02932 12345@Nidtep นางสาวผสุชาดา หลอ่สวุรัตน์ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02933 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ วงคห์าญ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02934 12345@Nidtep นางสาวสายรุง้ ปัญญาดี โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02935 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี มะโนวรรณ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02936 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ค าแสน โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02937 12345@Nidtep นายพชรพล ศริอิางค์ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02938 12345@Nidtep นายวรวฒุิ เลาวา้ง โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02939 12345@Nidtep นายวรวฒุิ นาครุง่ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02940 12345@Nidtep นายสมชาติ สริโิอสกลุ โรงเรยีนบา้นปางไฮ เชยีงใหม่
cmi02941 12345@Nidtep นางสาวจันธวรรณ ศรนีวลใหญ่ โรงเรยีนบา้นป่าแดง เชยีงใหม่
cmi02942 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เทยีมแกว้ โรงเรยีนบา้นป่าแดง เชยีงใหม่
cmi02943 12345@Nidtep นางพจนี เพ็ญงาม โรงเรยีนบา้นป่าติว้ เชยีงใหม่
cmi02944 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ สายปิน โรงเรยีนบา้นเป้าวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi02945 12345@Nidtep นางสาวอารยิา ใจสม โรงเรยีนบา้นเป้าวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi02946 12345@Nidtep นายวรชาติ เกษมมาลา โรงเรยีนบา้นเป้าวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi02947 12345@Nidtep นางสกาววรรณ ณ โรงเรยีนบา้นเปียง(รัฐบ ารุง) เชยีงใหม่
cmi02948 12345@Nidtep นางสาวสธุารัตน์ ปาหมแูกว้ โรงเรยีนบา้นเปียงหลวง เชยีงใหม่
cmi02949 12345@Nidtep นางสาวจรนิทรพ์ร ชยัมะณี โรงเรยีนบา้นโป่งแยงใน เชยีงใหม่
cmi02950 12345@Nidtep นางสาวสภัุทชา เอกจันทร์ โรงเรยีนบา้นโป่งแยงใน เชยีงใหม่
cmi02951 12345@Nidtep นางสาวบษุยามาศ ปันค ามลู โรงเรยีนบา้นเมอืงกืด้ เชยีงใหม่
cmi02952 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ เพชรดนิ โรงเรยีนบา้นเมอืงอาง เชยีงใหม่
cmi02953 12345@Nidtep นางประณยา พชิยัยา โรงเรยีนบา้นแมไ่คร ้ เชยีงใหม่
cmi02954 12345@Nidtep นางสาวมจุรนิท์ ชยันา โรงเรยีนบา้นแมไ่คร ้ เชยีงใหม่
cmi02955 12345@Nidtep นางจารุภา ดนัทะมติร โรงเรยีนบา้นแมต่ะมาน เชยีงใหม่
cmi02956 12345@Nidtep นางสาวธรีนันท์ จะงาม โรงเรยีนบา้นแมต่ะมาน เชยีงใหม่
cmi02957 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา ปินตา โรงเรยีนบา้นแมต่ะมาน เชยีงใหม่
cmi02958 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา บวรภัคยศกร โรงเรยีนบา้นแมป๋ั่ง เชยีงใหม่
cmi02959 12345@Nidtep นางสาวกนัธมาศ ปัญญาดี โรงเรยีนบา้นแมป่าคี เชยีงใหม่
cmi02960 12345@Nidtep นางสาวนติยา ชยัมงคล โรงเรยีนบา้นแมป่าคี เชยีงใหม่
cmi02961 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ ดาวหรัิญกร โรงเรยีนบา้นแมป่าคี เชยีงใหม่
cmi02962 12345@Nidtep นางสาวชนษิฐา สารปา โรงเรยีนบา้นแมย่างหา้ เชยีงใหม่



cmi02963 12345@Nidtep นายศรชยั ปันโย โรงเรยีนบา้นแมย่างหา้ เชยีงใหม่
cmi02964 12345@Nidtep นางสาวโสภติา แกว้มณี โรงเรยีนบา้นแมล่านค า เชยีงใหม่
cmi02965 12345@Nidtep นางสาวมยรุา กนัทะหลัน่ โรงเรยีนบา้นแมส่พปงดู เชยีงใหม่
cmi02966 12345@Nidtep นางปวณีา ชยัวงค์ โรงเรยีนบา้นแมส่อย เชยีงใหม่
cmi02967 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ภา อนิจโิน โรงเรยีนบา้นแมส่อย เชยีงใหม่
cmi02968 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี สงัขท์อง โรงเรยีนบา้นแมแ่สะ เชยีงใหม่
cmi02969 12345@Nidtep นางสาวนติยา เขตสนิบญุ โรงเรยีนบา้นแมเ่หยีะสามัคคี เชยีงใหม่
cmi02970 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร สมวถา โรงเรยีนบา้นแมอ่า่งขาง เชยีงใหม่
cmi02971 12345@Nidtep นางสาวสกาวรัตน์ ไชยวงศ์ โรงเรยีนบา้นรมิใต ้ เชยีงใหม่
cmi02972 12345@Nidtep นางสาวอญัชลา พรหมพจิารณ์ โรงเรยีนบา้นรมิใต ้ เชยีงใหม่
cmi02973 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา อทุธยิัง โรงเรยีนบา้นลาน เชยีงใหม่
cmi02974 12345@Nidtep นางสาวพัชโรบล ยอมวไิล โรงเรยีนบา้นสบเตี๊ยะ เชยีงใหม่
cmi02975 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ กอ้นใส โรงเรยีนบา้นสบวาก เชยีงใหม่
cmi02976 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ เปียงมลู โรงเรยีนบา้นสะลวงนอก เชยีงใหม่
cmi02977 12345@Nidtep นางสาวสมใจ แสงอรุณ โรงเรยีนบา้นสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi02978 12345@Nidtep นายเกยีรตภิมู ิ แสนกติิ โรงเรยีนบา้นหนองไคร ้ เชยีงใหม่
cmi02979 12345@Nidtep นายสวุทิย์ ไชยสาร โรงเรยีนบา้นหนองปลามัน เชยีงใหม่
cmi02980 12345@Nidtep นายนคิม มะแสน โรงเรยีนบา้นหนองปิด เชยีงใหม่
cmi02981 12345@Nidtep นางลดัดา ครีสีถาวร โรงเรยีนบา้นหว้ยโคง้ เชยีงใหม่
cmi02982 12345@Nidtep นางสาวจรยินุช ธกิาร โรงเรยีนบา้นอมเม็ง เชยีงใหม่
cmi02983 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐาพร หมอกใหม่ โรงเรยีนบา้นอมเม็ง เชยีงใหม่
cmi02984 12345@Nidtep นายเจนณรงค์ สวุรรณะ โรงเรยีนบา้นอมเม็ง เชยีงใหม่
cmi02985 12345@Nidtep นายไพรัตน์ อนิตะ๊ โรงเรยีนบา้นอมเม็ง เชยีงใหม่
cmi02986 12345@Nidtep นายราเชน ศรพันปี โรงเรยีนป่าจีว้งัแดงวทิยา เชยีงใหม่
cmi02987 12345@Nidtep นางสาวปิยะรัตน์ สวุรรณ์ โรงเรยีนป่าแป๋วทิยา เชยีงใหม่
cmi02988 12345@Nidtep นางสาวศศภิา แสงแกว้ โรงเรยีนฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi02989 12345@Nidtep นายกมลศษิฐ์ ตาค า โรงเรยีนฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi02990 12345@Nidtep นายสทิธชิยั ผอ่งใส โรงเรยีนฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi02991 12345@Nidtep นางสาวนลิลกัษณ์ คงวทิย์ โรงเรยีนพทุธโิศภน เชยีงใหม่
cmi02992 12345@Nidtep นายชนิโชติ ธรรมสอน โรงเรยีนแมอ่อนวทิยาลยั เชยีงใหม่
cmi02993 12345@Nidtep นางสาวกติตญิา เจรญิชยั โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพัฒนาราชพฤกษ์ เชยีงใหม่
cmi02994 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา แปงเชยีงแสน โรงเรยีนรัฐารษฎรอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi02995 12345@Nidtep นายศราวธุ จนิะธรรม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์30 เชยีงใหม่
cmi02996 12345@Nidtep นายกติติ บญุเรอืง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์31 เชยีงใหม่
cmi02997 12345@Nidtep นางสาวบสุกร หมืน่แกว้ โรงเรยีนร า่เปิงวทิยา เชยีงใหม่
cmi02998 12345@Nidtep นางสาวจริสตุา จันทะวงค์ โรงเรยีนวดังิว้เฒา่ เชยีงใหม่
cmi02999 12345@Nidtep นายกติตพิงศ์ ใจมา โรงเรยีนวดังิว้เฒา่ เชยีงใหม่
cmi03000 12345@Nidtep นายพัฒนชยั ใจมณี โรงเรยีนวดังิว้เฒา่ เชยีงใหม่
cmi03001 12345@Nidtep นายอจัฉรยิะ บตุรแกว้ โรงเรยีนวดังิว้เฒา่ เชยีงใหม่
cmi03002 12345@Nidtep นางสาวรพพีรรณ ออแกว้ โรงเรยีนวดัทุง่หลวง เชยีงใหม่
cmi03003 12345@Nidtep นางสาวดษุดี พงษ์สวุรรณ โรงเรยีนวดันันทาราม เชยีงใหม่
cmi03004 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ พรมพงิค์ โรงเรยีนวดันันทาราม เชยีงใหม่
cmi03005 12345@Nidtep นางประทมุวรรณ แกน่จันทร์ โรงเรยีนวดับา้นป้อก เชยีงใหม่
cmi03006 12345@Nidtep นางณัฐชญา หน่อค าหลา้ โรงเรยีนวดัวงัสงิหค์ า เชยีงใหม่
cmi03007 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ไฝเอย้ โรงเรยีนวดัเวฬวุนั เชยีงใหม่
cmi03008 12345@Nidtep นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรยีนวดัสวนดอก เชยีงใหม่
cmi03009 12345@Nidtep นางสาวจันทริา นางแล โรงเรยีนวดัสนัคะยอม เชยีงใหม่
cmi03010 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ สปัุญญา โรงเรยีนวดัสนัโคง้ เชยีงใหม่
cmi03011 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สยุะแกว้ โรงเรยีนวดัสนัโคง้ เชยีงใหม่
cmi03012 12345@Nidtep นายชาญวทิย์ เจถะ โรงเรยีนวดัหว้ยไร่ เชยีงใหม่
cmi03013 12345@Nidtep นายพศิณุ สนัตป์ระเสรฐิ โรงเรยีนวดัหว้ยไร่ เชยีงใหม่
cmi03014 12345@Nidtep นางสาวพัชรพีร ลโิป โรงเรยีนเวยีงแหงวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03015 12345@Nidtep นางสาวปรชิาติ ไมล้ าดวน โรงเรยีนศรจีอมทอง เชยีงใหม่
cmi03016 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก พาศริิ โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม่
cmi03017 12345@Nidtep นายศกัดิด์า ร่มมยรุี โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม่
cmi03018 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ สตัยสถก์ลุ โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม่
cmi03019 12345@Nidtep นายพษิณุ ศรนีวลใหญ่ โรงเรยีนศกึษานารอีนุสรณ์2 เชยีงใหม่
cmi03020 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ สมบรูณ์ โรงเรยีนสบเปิงวทิยา เชยีงใหม่
cmi03021 12345@Nidtep นางสาวสทุศิา นาราศรี โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนอืในพระบรมราชนูิปถัมภ์จังหวดัเชยีงใหมเชยีงใหม่
cmi03022 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ จองค า โรงเรยีนสะเมงิพทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03023 12345@Nidtep นางสาวพลอยณภัทร์ ชมชืน่ โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิยา เชยีงใหม่
cmi03024 12345@Nidtep นางสาวปิยดา เตชะเถนิ โรงเรยีนสนัทรายหลวง เชยีงใหม่
cmi03025 12345@Nidtep นายธรีเดช ชนะสริชิยัเลศิ โรงเรยีนสนัทรายหลวง เชยีงใหม่



cmi03026 12345@Nidtep นางสาวการเกด อารยา โรงเรยีนสนัป่ายางวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi03027 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ปิงวงค์ โรงเรยีนสนัป่ายางวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi03028 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ เรอืนอา้ย โรงเรยีนสนัป่ายางวทิยาคาร เชยีงใหม่
cmi03029 12345@Nidtep นางสาวจรรยมณฑน์ มณีปราการ โรงเรยีนสามัคคสีนัมว่ง เชยีงใหม่
cmi03030 12345@Nidtep นางสาวมารสิา เมอืงปัน โรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi03031 12345@Nidtep นายยทุธชยั สวนดบัภัย โรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่
cmi03032 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐาภรณ์ มลูอดุ โรงเรยีนอนุบาลสานสายใยรักฯ เชยีงใหม่
cmi03033 12345@Nidtep นางสาวตวงรัตน์ ทปิมลู โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03034 12345@Nidtep นางสาวบษุบา คา้แกว้ โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03035 12345@Nidtep นางสาวป่ินวรา นาตะ๊ โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03036 12345@Nidtep นางสาวสริฎา พรหมบา้นสงัข์ โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03037 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พธุวงค์ โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03038 12345@Nidtep นางสวุาสณีิ วรฉัตร โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03039 12345@Nidtep นายณัชพล ค าวงคษ์า โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03040 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ สมจติต์ โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03041 12345@Nidtep นายวรากร สทิธนิอ้ย โรงเรยีนอรุโณทัยวทิยาคม เชยีงใหม่
cmi03042 12345@Nidtep นางสาวมานติา สงิหค์ า โรงเรวีดัแมก่ะ เชยีงใหม่
cmi03043 12345@Nidtep นางสาววรินิทรท์พิย์ สงิหพ์รหม วดันาเม็ง เชยีงใหม่
cmi03044 12345@Nidtep นายวทิยา นาติ๊บ วทิยาลยัการอาชพีฝาง เชยีงใหม่
cmi03045 12345@Nidtep นางสาวกติตญิา ยนืธรรม วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหมเ่ชยีงใหม่
cmi03046 12345@Nidtep นางสาวจตรุพร เราเทา่ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหมเ่ชยีงใหม่
cmi03047 12345@Nidtep นายกติตภิมู ิ ทองรักษ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหมเ่ชยีงใหม่
cmi03048 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา หลมิวฒันา วทิยาลยัเทคนคิสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi03049 12345@Nidtep นางสาววรษิฐา เภสชัพพัิฒนก์ลุ วทิยาลยัเทคนคิสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi03050 12345@Nidtep นายกฤษฎา ยอดแกว้ วทิยาลยัเทคนคิสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi03051 12345@Nidtep นายมงคล มัณฑาลยั วทิยาลยัเทคนคิสนัก าแพง เชยีงใหม่
cmi03052 12345@Nidtep นางสาวกลุสิรา เขตจรัสแสง วทิยาลยัเทคนคิสารภี เชยีงใหม่
cmi03053 12345@Nidtep นางสาวณชิาภา สรุนิรังษี วทิยาลยัเทคนคิสารภี เชยีงใหม่
cmi03054 12345@Nidtep นางสาวบญุรักษา รุง่ทอง วทิยาลยัเทคนคิสารภี เชยีงใหม่
cmi03055 12345@Nidtep นางสาวรุง้รัศมี สภุา วทิยาลยัเทคนคิสารภี เชยีงใหม่
cmi03056 12345@Nidtep นางจตรุา สงิหค์ราช ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 เชยีงใหม่
cmi03057 12345@Nidtep นางสาวนารวิฒัน์ องักลุดี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 เชยีงใหม่
cmi03058 12345@Nidtep นางสาวนุชนารถ ไมท่ราบนามสกลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 จังหวดัเชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03059 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา ศรพัีนธ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 จังหวดัเชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03060 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาส แฮดฟองค า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 เชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03061 12345@Nidtep นางธนพร สวุรรณเพิม่พลู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8 เชยีงใหม่
cmi03062 12345@Nidtep นางกมลชนก ชนันชนะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8จังหวดัเชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03063 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา มลูทา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัวเชยีงใหม่
cmi03064 12345@Nidtep นายสถติพงษ์ อุน่ทิ สพฐ เชยีงใหม่
cmi03065 12345@Nidtep นางสาวกลุวรางค์ นนทธิ สพปเชยีงใหม่เขต2 เชยีงใหม่
cmi03066 12345@Nidtep นายวสนัต์ จันทรโ์อภาส สพป.เชยีงใหม่เขต3 เชยีงใหม่
cmi03067 12345@Nidtep นางมงคลทพิย์ บญุสนัท์ ส านักงานกศน.จังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่
cmi03068 12345@Nidtep นางสกุญัญา ศรศกัดา โรงเรยีนวดัเวฬวุนั เชยีงใหม่
cmi03069 12345@Nidtep นางเกวลนิ นันตา ศนูย์การศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8จังหวดัเชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03070 12345@Nidtep นางธนพร สวุรรณเพิม่พลู ศนูย์การศกึษาพเิศษเขตการศกึษา8จังหวดัเชยีงใหม่เชยีงใหม่
cmi03071 12345@Nidtep นางสาวอสันี หฤษฎส์กลุ โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว เชยีงใหม่
cmi03072 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ มกุพลอย โรงเรยีนบา้นแมป่าคี เชยีงใหม่
trg01132 12345@Nidtep นางสาวดารกิา เดวเิลาะ กศน.อ าเภอปะเหลยีน ตรัง
trg01133 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาภรณ์ ทองแกมแกว้ กศน.อ าเภอเมอืงตรัง ตรัง
trg01134 12345@Nidtep นายณัฐพล วรมติรปญุวงศ์ กศน.อ าเภอหว้ยยอด ตรัง
trg01135 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ นาคพล โรงเรยีนกมลศรี ตรัง
trg01136 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัค สดุภัย โรงเรยีนกนัตงัพทิยากร ตรัง
trg01137 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ ชว่ยพัทลงุ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ ตรัง
trg01138 12345@Nidtep นางสาวสริรัิตน์ สง่ศรี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ ตรัง
trg01139 12345@Nidtep นางสาวอรฤดี เพ็งล า โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่ ตรัง
trg01140 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ อนิทรท์อง โรงเรยีนทา่งิว้(ต.ช.ด.อปุถัมภ)์ ตรัง
trg01141 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ภสูามารถ โรงเรยีนทา่งิว้(ต.ช.ด.อปุถัมภ)์ ตรัง
trg01142 12345@Nidtep นายวทิวสั อาภรณ์ โรงเรยีนทา่งิว้(ต.ช.ด.อปุถัมภ)์ ตรัง
trg01143 12345@Nidtep นายจริพันธุ์ ชอ่งลมกรด โรงเรยีนทา่งิว้(ตชด.อปุถัมภ)์  ตรัง
trg01144 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา แตง่เกลีย้ง โรงเรยีนทุง่รวงทอง ตรัง
trg01145 12345@Nidtep นายทรงยศ เพชรทอง โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๑๐๒(บา้นเกาะเตา่)ตรัง
trg01146 12345@Nidtep นายศวิกร ทรัพยม์ี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๓๙(บา้นนาโตะ๊หมงิ)ตรัง
trg01147 12345@Nidtep นางสาวณัชรญิา ธรรมชาติ โรงเรยีนนาโยงวทิยาคม ตรัง



trg01148 12345@Nidtep นายสทุธนินท์ ทองหนัก โรงเรยีนนาโยงวทิยาคม ตรัง
trg01149 12345@Nidtep นางสาววชิดุา เปาะทอง โรงเรยีนบา้นกลิง้กลอง ตรัง
trg01150 12345@Nidtep นางยวุรัตน์ อรรถฉายะกลุ โรงเรยีนบา้นเกาะเคีย่ม ตรัง
trg01151 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร สารสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นเกาะลบิง ตรัง
trg01152 12345@Nidtep นางสาวมลษิา ขนุบญุจันทร์ โรงเรยีนบา้นเขาพรุเสม็ด ตรัง
trg01153 12345@Nidtep นางสาวองัคณา นาคพล โรงเรยีนบา้นคลองเต็ง ตรัง
trg01154 12345@Nidtep นางสาวทวิารัตน์ ลิม่ไทย โรงเรยีนบา้นคลองมวน ตรัง
trg01155 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ขวญัเมอืง โรงเรยีนบา้นคลองมวน ตรัง
trg01156 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา คงกะพันธ์ โรงเรยีนบา้นคลองมวน ตรัง
trg01157 12345@Nidtep นายกรวชิญ์ หลกัเพชร โรงเรยีนบา้นคลองมวน ตรัง
trg01158 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา เพ็ชรศรชีว่ง โรงเรยีนบา้นควนตุง้กู ตรัง
trg01159 12345@Nidtep นางสาวสริธีร ช านาญ โรงเรยีนบา้นควนยวน ตรัง
trg01160 12345@Nidtep นางสาวณัฐสมิา พงษ์ประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นควนเลยีบ ตรัง
trg01161 12345@Nidtep นางสาวธริารัตน์ วุน่พันธ์ โรงเรยีนบา้นควนสวรรค์ ตรัง
trg01162 12345@Nidtep นางปราณี บรโิท โรงเรยีนบา้นควนอนิทนนิงาม ตรัง
trg01163 12345@Nidtep นางสาวละออง เต็มภมูิ โรงเรยีนบา้นโคกรัก ตรัง
trg01164 12345@Nidtep นางสาวกรัณฑรัตน์ วงคว์วิฒัน์ โรงเรยีนบา้นชอ่งลม ตรัง
trg01165 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์ โชตรัิตน์ โรงเรยีนบา้นชอ่งหาร ตรัง
trg01166 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา บญุวงค์ โรงเรยีนบา้นชอ่งหาร ตรัง
trg01167 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา เขตตะเคยีน โรงเรยีนบา้นชอ่งหาร ตรัง
trg01168 12345@Nidtep นางเนือ้ทพิย์ ตัง้ค า โรงเรยีนบา้นไชยภักดี ตรัง
trg01169 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ อารยีก์จิ โรงเรยีนบา้นซา ตรัง
trg01170 12345@Nidtep นางสาวณัฐรุจา มรดกเกษม โรงเรยีนบา้นซา ตรัง
trg01171 12345@Nidtep นางสาวอรนิดา จันดี โรงเรยีนบา้นตน้ไทร ตรัง
trg01172 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ซุน่อือ้ โรงเรยีนบา้นตน้ปรง ตรัง
trg01173 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ บรรจงการ โรงเรยีนบา้นตน้ปรง ตรัง
trg01174 12345@Nidtep นางสาวกานตมิา สมาธิ โรงเรยีนบา้นตะเคยีนหลบฟ้า ตรัง
trg01175 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาณี ศรบีญุนาค โรงเรยีนบา้นตะเสะ ตรัง
trg01176 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวดี เรอืงอนิทร์ โรงเรยีนบา้นตะเสะ ตรัง
trg01177 12345@Nidtep นางสาววริตา ลายทพิย์ โรงเรยีนบา้นตะเสะ ตรัง
trg01178 12345@Nidtep นางสาวอรญิา รักการงาน โรงเรยีนบา้นตะเสะ ตรัง
trg01179 12345@Nidtep นางสาวอลสิรา ทับเทีย่ง โรงเรยีนบา้นทอนพลา ตรัง
trg01180 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ยมรัตน์ โรงเรยีนบา้นทอนหาน ตรัง
trg01181 12345@Nidtep นายอนุรักษ์ รอดเทศ โรงเรยีนบา้นทอนเหรยีน ตรัง
trg01182 12345@Nidtep นางสาวดารน่ิา ส ามาเนี๊ ยะ โรงเรยีนบา้นทา่โตะ๊เมฆ ตรัง
trg01183 12345@Nidtep นางทมติา สารสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่ตอ่ ตรัง
trg01184 12345@Nidtep นางสาวศวรรยา แกน่แกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่ตอ่ ตรัง
trg01185 12345@Nidtep นางศศธิร เสยีมไหม โรงเรยีนบา้นทุง่มะขามป้อม ตรัง
trg01186 12345@Nidtep นางสาวพณารัตน์ บญุเรอืง โรงเรยีนบา้นทุง่มะขามป้อม ตรัง
trg01187 12345@Nidtep นางสาวอจัจนา จันทรค์ลิง้ทอง โรงเรยีนบา้นทุง่มะขามป้อม ตรัง
trg01188 12345@Nidtep นางสาวอทัยรัตน์ คงร่วง โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม ตรัง
trg01189 12345@Nidtep นางสาวพชุนาฏ รัตนแกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว ตรัง
trg01190 12345@Nidtep นางวลติา ธรรมเมธากลุ โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา ตรัง
trg01191 12345@Nidtep นางพอพศิ บรสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่หัวนา ตรัง
trg01192 12345@Nidtep นางณัฐนันท์ ดาบทอง โรงเรยีนบา้นทุง่อฐิ ตรัง
trg01193 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา หมแูกว้ โรงเรยีนบา้นไทรบว่ง ตรัง
trg01194 12345@Nidtep นางสาวศนัสนุยี์ ชเูกดิ โรงเรยีนบา้นไทรบว่ง ตรัง
trg01195 12345@Nidtep นายฉัตรชยั สขุหอม โรงเรยีนบา้นไทรบว่ง ตรัง
trg01196 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ วนิฉว้น โรงเรยีนบา้นนาเมอืงเพชร ตรัง
trg01197 12345@Nidtep นางสาววรศิรา ออ่นชาติ โรงเรยีนบา้นนาเมอืงเพชร ตรัง
trg01198 12345@Nidtep นางสาวกนัตพร ยอดรักษ์ โรงเรยีนบา้นบอ่หนิ ตรัง
trg01199 12345@Nidtep นางสาวปิยะลกัษณ์ ผักจนี โรงเรยีนบา้นบอ่หนิ ตรัง
trg01200 12345@Nidtep นางสาวนัฐธชิา หมนุแทน โรงเรยีนบา้นบางคราม ตรัง
trg01201 12345@Nidtep นายสนัตพิงษ์ คงเพชรธนเดช โรงเรยีนบา้นบางคราม ตรัง
trg01202 12345@Nidtep นางสาวภรพรรณ นาเลือ่น โรงเรยีนบา้นบางคา้งคาว ตรัง
trg01203 12345@Nidtep นางสาวโนรหีมะ๊ ลาแว โรงเรยีนบา้นบางดว้น ตรัง
trg01204 12345@Nidtep นางสาววยิะดา เตะตู โรงเรยีนบา้นบางเป้า ตรัง
trg01205 12345@Nidtep นางสาวอทุมุพร ดาบทอง โรงเรยีนบา้นบางพระ ตรัง
trg01206 12345@Nidtep นางสาวเยาวลกัษณ์ หอมกอ โรงเรยีนบา้นบางสกั ตรัง
trg01207 12345@Nidtep นางสาววรีะวรรณ แกว้ละเอยีด โรงเรยีนบา้นบางสกั ตรัง
trg01208 12345@Nidtep นางสาวสดชืน่ ชยัฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นบางสกั ตรัง
trg01209 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ เพชรฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นบางหมาก ตรัง
trg01210 12345@Nidtep นางสาวสรัุตนา รักทอง โรงเรยีนบา้นบาตปูเูตะ๊ ตรัง



trg01211 12345@Nidtep นางสาวสวุดิา นาสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นบาตปูเูตะ๊ ตรัง
trg01212 12345@Nidtep นางสาวอาภัสสร รักทองจันทร์ โรงเรยีนบา้นบาตปูเูตะ๊ ตรัง
trg01213 12345@Nidtep นางอามนิะ ปะดกุา โรงเรยีนบา้นบาตปูเูตะ๊ ตรัง
trg01214 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา้ เตะ๊หนอน โรงเรยีนบา้นปากปรน ตรัง
trg01215 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน สนีวน โรงเรยีนบา้นป่าแก่ ตรัง
trg01216 12345@Nidtep นางสาวมณฑกานต์ พึง่บญุ โรงเรยีนบา้นป่าเตยีว ตรัง
trg01217 12345@Nidtep นางสพัุตรา ศรทัีย โรงเรยีนบา้นพรุเตย ตรัง
trg01218 12345@Nidtep นางสาวชอ่ทพิย์ จ าปา โรงเรยีนบา้นพรุใหญ่ ตรัง
trg01219 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี พนิจิทรัพย์ โรงเรยีนบา้นพรุใหญ่ ตรัง
trg01220 12345@Nidtep นายพสิษิฐ์ วริยิะดสิกลุ โรงเรยีนบา้นพรุใหญ่ ตรัง
trg01221 12345@Nidtep นายภัทรชนน คงนคร โรงเรยีนบา้นพรุใหญ่ ตรัง
trg01222 12345@Nidtep นางสาวชนติา ชวีวทิยส์กลุ โรงเรยีนบา้นโพรงจระเข ้ ตรัง
trg01223 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา ทองโอ โรงเรยีนบา้นโพรงจระเข ้ ตรัง
trg01224 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา รอดเสน โรงเรยีนบา้นยา่นตาขาว ตรัง
trg01225 12345@Nidtep นางสาวนุชรี ชบูาล โรงเรยีนบา้นยา่นตาขาว ตรัง
trg01226 12345@Nidtep นางสาวอาบดิะ เอ็มบตุร โรงเรยีนบา้นยา่นตาขาว ตรัง
trg01227 12345@Nidtep นางสาวพรณภา ฉมิแสง โรงเรยีนบา้นไร่ใหญ่ ตรัง
trg01228 12345@Nidtep นางสาวมกุดา สอนทอง โรงเรยีนบา้นไร่ออก ตรัง
trg01229 12345@Nidtep นางสาวครติา นาเกลอื โรงเรยีนบา้นล าปลอกเหนอื ตรัง
trg01230 12345@Nidtep นางไมตรี ทองดยีิง่ โรงเรยีนบา้นล าแพะ ตรัง
trg01231 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา โชคอ านวย โรงเรยีนบา้นล าแพะ ตรัง
trg01232 12345@Nidtep นางสาวปัชมาศ ชว่ยพันธ์ โรงเรยีนบา้นล าแพะ ตรัง
trg01233 12345@Nidtep นางสาวรวสิรา วงศส์วสัดิ์ โรงเรยีนบา้นล าแพะ ตรัง
trg01234 12345@Nidtep นางสาวกนกนาฎ บญุมาก โรงเรยีนบา้นวงัล า ตรัง
trg01235 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ จันมัด โรงเรยีนบา้นวงัศลิา ตรัง
trg01236 12345@Nidtep นางสาวกรองกาญจน์ เป้าทอง โรงเรยีนบา้นสายควน ตรัง
trg01237 12345@Nidtep นางสาวณภิารัตน์ โกสนิโท โรงเรยีนบา้นไสตน้วา ตรัง
trg01238 12345@Nidtep นางสาวฟ้าตกิานต์ ชนะสงคราม โรงเรยีนบา้นไสตน้วา ตรัง
trg01239 12345@Nidtep นายอมรเทพ อนิรสิพงศ์ โรงเรยีนบา้นไสตน้วา ตรัง
trg01240 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ทองฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองชวด ตรัง
trg01241 12345@Nidtep นางสาววรรษพร ทองหนัน โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง ตรัง
trg01242 12345@Nidtep นายเอกชยั ชปูระสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง ตรัง
trg01243 12345@Nidtep นางสาวกญัญาพัชร ลทัธริมย์ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ตรัง
trg01244 12345@Nidtep นางสาวจันทพร ทองเกดิ โรงเรยีนบา้นหนองยายแม็ม ตรัง
trg01245 12345@Nidtep นางสาวอรทัย รักนาย โรงเรยีนบา้นหนองราโพ ตรัง
trg01246 12345@Nidtep นางสพุรรณี เสง้ตุง้ โรงเรยีนบา้นหนองราโพ ตรัง
trg01247 12345@Nidtep นางสาวสมุนตรา ตาเอ็น โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด ตรัง
trg01248 12345@Nidtep นายรงคเทพ จ าปา โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด ตรัง
trg01249 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา สงิหอ์นิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ ตรัง
trg01250 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีรณ์ คงหมนุ โรงเรยีนบา้นหว้ยไทร ตรัง
trg01251 12345@Nidtep นางสาวอนงคล์กัษณ์ สขุมล โรงเรยีนบา้นหว้ยไทร ตรัง
trg01252 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา สทิธกิาร โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเย็น ตรัง
trg01253 12345@Nidtep นางสาวนูรดีา จมิอ่ง โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเย็น ตรัง
trg01254 12345@Nidtep นางสาวสริกิญัญา โชตรัิตน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเย็น ตรัง
trg01255 12345@Nidtep นางสาวนาฎนภา เอง้ฉว้น โรงเรยีนบา้นหว้ยมว่ง ตรัง
trg01256 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ รัญวาศรี โรงเรยีนบา้นหว้ยเร็จ ตรัง
trg01257 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย ชายทุย่ โรงเรยีนบา้นหัวควน ตรัง
trg01258 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ พระค าจันทกึ โรงเรยีนบา้นหัวหนิ ตรัง
trg01259 12345@Nidtep นางสาวโชตริส เสยีมไหม โรงเรยีนบา้นหัวหนิ ตรัง
trg01260 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี ปเูงนิ โรงเรยีนบา้นหัวหนิ ตรัง
trg01261 12345@Nidtep นางสาวรุจริา ศริพัินธ์ โรงเรยีนบา้นหัวหนิ ตรัง
trg01262 12345@Nidtep นางธนวรรณ พลูภริมย์ โรงเรยีนบา้นแหลมมะขาม ตรัง
trg01263 12345@Nidtep นางสาวอมัพกิา หอยสกลุ โรงเรยีนบา้นแหลมมะขาม ตรัง
trg01264 12345@Nidtep นายธานนิทร์ สงิหม์ณี โรงเรยีนบา้นแหลมมะขาม ตรัง
trg01265 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา เซีย่วภู่ โรงเรยีนรัประดษิฐอ์นุสรณ์ ตรัง
trg01266 12345@Nidtep นางธดิาทพิย์ กลบัแกว้ โรงเรยีนรัษฎา ตรัง
trg01267 12345@Nidtep นางกรลีาวรรณ เบญจกลุ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ตรัง
trg01268 12345@Nidtep นางสาวปิยชาติ ผกูจติต์ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ตรัง
trg01269 12345@Nidtep นางสาววรรณวศิา ศรยีวง โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ตรัง
trg01270 12345@Nidtep นายศราวฒุิ ยอดจติ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ตรัง
trg01271 12345@Nidtep นางกลัยารัตน์ เอง่ฉว้น โรงเรยีนวงัวเิศษ ตรัง
trg01272 12345@Nidtep นายอภนัินทร์ เอง้ฉว้น โรงเรยีนวงัวเิศษ ตรัง
trg01273 12345@Nidtep นางรัชนกีร ไทรโพธิภ์ู่ โรงเรยีนวดักาญจนบรรัิกษ์ ตรัง



trg01274 12345@Nidtep นางสาวนัจญวา จติรเทีย่ง โรงเรยีนวดักาญจนบรรัิกษ์ ตรัง
trg01275 12345@Nidtep นางสาวปิลวรรณ ยังเจรญิ โรงเรยีนวดักาญจนบรรัิกษ์ ตรัง
trg01276 12345@Nidtep นางสาวพันวภิา ศรชีว่ย โรงเรยีนวดัเกาะมะมว่ง ตรัง
trg01277 12345@Nidtep นางสาวพมิลพรรณ รวมทรัพยท์วี โรงเรยีนวดัขนุสทิธิ์ ตรัง
trg01278 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ รองพล โรงเรยีนวดัควนเมา ตรัง
trg01279 12345@Nidtep นางสาวภาณุมาศ ขนันุย้ โรงเรยีนวดัควนวเิศษ ตรัง
trg01280 12345@Nidtep นางสาวรุจริา ทองผดุ โรงเรยีนวดัควนวเิศษ ตรัง
trg01281 12345@Nidtep นางสาวขวญันภา ศรทีอง โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี ตรัง
trg01282 12345@Nidtep นางสาวฉัตราภรณ์ ชว่ยหนู โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี ตรัง
trg01283 12345@Nidtep นางสาววริยิาภรณ์ วฒันกจิ โรงเรยีนวดัทา่พญา ตรัง
trg01284 12345@Nidtep นายพงศกร ซุน่อือ้ โรงเรยีนวดัทุง่ใหญ่ ตรัง
trg01285 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ ออ่นชืน่จติร โรงเรยีนวดัธรรมราม ตรัง
trg01286 12345@Nidtep นายวรีะศกัดิ์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนวดัน ้าผดุ ตรัง
trg01287 12345@Nidtep นางสาวรสสรินิทร์ นวลปาน โรงเรยีนวดัปากปรน ตรัง
trg01288 12345@Nidtep นางสาวกติตวิรา พันธรักษ์ โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ ตรัง
trg01289 12345@Nidtep นางสาวหยาดฝน ไกรเทพ โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ ตรัง
trg01290 12345@Nidtep นางสาวพมิลทพิย์ ชณุหพมิล โรงเรยีนวดัมงคลสถาน ตรัง
trg01291 12345@Nidtep นางชะมัยพร ดวงเดอืน โรงเรยีนวดัวารวีง ตรัง
trg01292 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ สขุรักษา โรงเรยีนวดัศรรัีตนาราม ตรัง
trg01293 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ชบูรรดษิฐ โรงเรยีนวดัสหีราษฎรศ์รัทธา ตรัง
trg01294 12345@Nidtep นางสพัุตรา เหล็มหวงั โรงเรยีนวดัสหีราษฎรศ์รัทธา ตรัง
trg01295 12345@Nidtep นางพชิามญชุ์ อนิทะเสโน โรงเรยีนสามัคคศีกึษา ตรัง
trg01296 12345@Nidtep นางตณิณา ศกุระกาญจน์ โรงเรยีนหว้ยนางราษฎรบ์ ารุง ตรัง
trg01297 12345@Nidtep นางสาวกฤษยา สวสัดิบ์ ารุง โรงเรยีนหว้ยนางราษฎรบ์ ารุง ตรัง
trg01298 12345@Nidtep นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกลุ โรงเรยีนหว้ยยอด ตรัง
trg01299 12345@Nidtep นางสาวนติยา นุย้พัว้ โรงเรยีนหว้ยยอด ตรัง
trg01300 12345@Nidtep นางสาวศศรัิศมิ์ เพ็งผอม โรงเรยีนหาดทรายทอง ตรัง
trg01301 12345@Nidtep นายธรัีตน์ แกว้สขุ โรงเรยีนหาดปากเมง ตรัง
trg01302 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา วฒันแผลง วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01303 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ วอ่งท่ัง วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01304 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ พรหมลาด วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01305 12345@Nidtep นางสาวนวพรรษ์ พงศพั์ทลงุ วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01306 12345@Nidtep นางสาวปรยิากร ไชยชาญยทุธ์ วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01307 12345@Nidtep นางสาวพรีดา พรหมยก วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01308 12345@Nidtep นายปกรณ์เกยีรติ ใหมทอง วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01309 12345@Nidtep นายภานุกร ออ่นประสงค์ วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01310 12345@Nidtep นายสธุี ผลจันทร์ วทิยาลยัการอาชพีกนัตงั ตรัง
trg01311 12345@Nidtep นางสาวจันทรพมิพ์ สารบนั วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน ตรัง
trg01312 12345@Nidtep นายวรพงษ์ คณะแนม วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน ตรัง
trg01313 12345@Nidtep นางสดุาวรรณ วรรณบวร วทิยาลยัการอาชพีหว้ยยอด ตรัง
trg01314 12345@Nidtep นางสาวตว่นมญูาฮดิาฮ์ ตเูเวมะ วทิยาลยัเกษตรเเละเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01315 12345@Nidtep นางสาวธาณียา เหลา่วนาสวสัดิ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01316 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ จันทวงศ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01317 12345@Nidtep นางสาววไิลรัตน์ จันทรส์งค์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01318 12345@Nidtep นางสวุรรณี สขุอนันต์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01319 12345@Nidtep นายบญุรักษา ทนุค า วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01320 12345@Nidtep นายภวตั หนูมณี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
trg01321 12345@Nidtep นางสาวกนกพรรณ นวลงาม วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01322 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก พลเดช วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01323 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ วุน่จนิา วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01324 12345@Nidtep นางสาวชลดิา เสง้วุน่ วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01325 12345@Nidtep นางสาวพมิพกิา ยอดดี วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01326 12345@Nidtep นางสาวยามลีะห์ ปะนัง วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01327 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ รัศมี วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01328 12345@Nidtep นายวรีะทัน เพ็ชรทอง วทิยาลยัเทคนคิตรัง ตรัง
trg01329 12345@Nidtep นางกาญจนา พญารัง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองเหมา้ ตรัง
trg01330 12345@Nidtep นางสาวนฤมล พทุธจักจันทร์ สพฐ. ตรัง
trg01331 12345@Nidtep นางสาวศศธิร แซห่ลี สพฐ. ตรัง
trg01332 12345@Nidtep นางสาวสะกนีะฮ์ จงศริิ สพฐ. ตรัง
trg01333 12345@Nidtep นางสาวรัตนต์พร คงชติ สพป.ตรังเขต2 ตรัง
trg01334 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ จติเทีย่ง ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตรัง
trg01335 12345@Nidtep นายพรสวสัดิ์ เหมรัตนานนท์ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตรัง
trg01336 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา บญุเกือ้ โรงเรยีนวดัควนวไิล ตรัง



trg01337 12345@Nidtep นางสาวธันญาเรศ ยิม้แสง โรงเรยีนวดันคิมประทปี ตรัง
trt00756 12345@Nidtep นายกติตกิร ภารไสว กศน.อ าเภอแหลมงอบ ตราด
trt00757 12345@Nidtep นางสาวนภัสกร พรประสทิธิ์ โรงเรยีนเกาะชา้งวทิยาคม ตราด
trt00758 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ เชือ้สาตร์ โรงเรยีนเกาะชา้งวทิยาคม ตราด
trt00759 12345@Nidtep นางพรลภัส พรประสทิธิ์ โรงเรยีนเขาสมงิวทิยาคม"จงจนิตร์ุจริวงศอ์ปุถัมภ"์ตราด
trt00760 12345@Nidtep นางสาวศศภิา ปานศกัดิ์ โรงเรยีนเขาสมงิวทิยาคม“จงจนิตร์ุจริวงศอ์ปุถัมภ”์ตราด
trt00761 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก ถกึสวุรรณ โรงเรยีนตราดสรรเสรญิวทิยาคม ตราด
trt00762 12345@Nidtep นายประมวล สทุธสิขุ โรงเรยีนบอ่ไร่วทิยาคม ตราด
trt00763 12345@Nidtep นายอภนัินท์ จันดี โรงเรยีนบอ่ไร่วทิยาคม ตราด
trt00764 12345@Nidtep นางสาวชไมพร แสนเสนยา โรงเรยีนบา้นคลองจาก ตราด
trt00765 12345@Nidtep นางสาวนัฐพร ประทาย โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ ตราด
trt00766 12345@Nidtep นางสาวละอองดาว ป่ินทอง โรงเรยีนบา้นดา่นชมุพล ตราด
trt00767 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ เต็กเกา๊ โรงเรยีนบา้นอา่งกะป่อง ตราด
trt00768 12345@Nidtep นายอธชิา กลัยาประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นอา่งกะป่อง ตราด
trt00769 12345@Nidtep นางวลัยา นากงาม โรงเรยีนวดัวงั(กิม่-บญุอยู่อทุศิ) ตราด
trt00770 12345@Nidtep นางสาวสนุดิา ใยออ่น โรงเรยีนวดัวเิวกวราราม(ศภุกจิวบิลูอปุถัมภ)์ตราด
trt00771 12345@Nidtep นายธนพงษ์ เขมาคม โรงเรยีนวดัหนองคนัทรง ตราด
trt00772 12345@Nidtep นายพรีกานต์ ซมิเจรญิ โรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม ตราด
trt00773 12345@Nidtep นางสาวกลัยา แซว่ือ่ โรงเรยีนอนุบาลตราด ตราด
trt00774 12345@Nidtep นางสาวกชพร ใจหวงั วทิยาลยัเทคนคิตราด ตราด
trt00775 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา พัฒนราช วทิยาลยัเทคนคิตราด ตราด
trt00776 12345@Nidtep นางสาวสขุมุา กณุฑยีะ วทิยาลยัสารพัดชา่งตราด ตราด
trt00777 12345@Nidtep นายคงฤทธิ์ สอนแสง วทิยาลยัสารพัดชา่งตราด ตราด
tak01701 12345@Nidtep นางสาวนราภรณ์ หลวงแสง เทศบาลเมอืงตาก ตาก
tak01702 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร สดี า โรงเรยีนถนอมราษฎร์บ ารุง ตาก
tak01703 12345@Nidtep นางสาวระพพีรรณ เดือ่ค า โรงเรยีนขนุหว้ยตากพัฒนาศกึษา ตาก
tak01704 12345@Nidtep นางสาวธัสกมล การกาวี โรงเรยีนขนุหว้ยบา้นรุง่ ตาก
tak01705 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ภิา เขยีวสทีอง โรงเรยีนชบา้นไมง้าม ตาก
tak01706 12345@Nidtep นางยพุนิ ผลไม ้ โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ ตาก
tak01707 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ วดันอ้ย โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ ตาก
tak01708 12345@Nidtep นางสาวพนดิา กญุชร โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ ตาก
tak01709 12345@Nidtep นายสงกรานต์ เขยีวนา โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ ตาก
tak01710 12345@Nidtep นายอ าพล ผลไม ้ โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ ตาก
tak01711 12345@Nidtep นางสาววรศิรา คณุศลิป์ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมจ่ะเราบา้นทุง่ ตาก
tak01712 12345@Nidtep นางสาวมลิทรา สรุยิะวงศ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมต่าวกลางมติรภาพที่26ตาก
tak01713 12345@Nidtep นางกญัญา ทพิเนตร โรงเรยีนชมุชนบา้นสมอโคน ตาก
tak01714 12345@Nidtep นางสาวเวรุณี มาหลา้ โรงเรยีนชมุชนบา้นสมอโคน ตาก
tak01715 12345@Nidtep นางสาวสพัุชราภรณ์ ทักษิณ โรงเรยีนชวูชิาราษฎร์ ตาก
tak01716 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ หนองหลวง โรงเรยีนดงซอ่มพทิยาคม ตาก
tak01717 12345@Nidtep นางสาวบตุรี ยอดเหล็ก โรงเรยีนดงซอ่มพทิยาคม ตาก
tak01718 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา ยาปัน โรงเรยีนดงซอ่มพทิยาคม ตาก
tak01719 12345@Nidtep นางประยรู กา๋เครอืค า โรงเรยีนดา่นแมล่ะเมาวทิยาคม ตาก
tak01720 12345@Nidtep นางสาวกนกพร เจภมูิ โรงเรยีนเดน่ไมซ้งุวทิยาคม ตาก
tak01721 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ ดวงโฮง้ โรงเรยีนเดน่ไมซ้งุวทิยาคม ตาก
tak01722 12345@Nidtep นางสาวสทุธาจารี โพธพิทัิกษ์ โรงเรยีนเดน่ไมซ้งุวทิยาคม ตาก
tak01723 12345@Nidtep นางสาวกฤตตยิาพร เนือ่งพกุก์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01724 12345@Nidtep นางสาวกญัชลี ตนัจันทร์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01725 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ ศฤงฆอ์นันต์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01726 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา พชิญววิฒัน์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01727 12345@Nidtep นางสาวชญัญานุช วงศภ์าสนิี โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01728 12345@Nidtep นางสาวธัญญาลกัษณ์ หลวงสรุนิทร์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01729 12345@Nidtep นางสาวธันชติา เตชะนา โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01730 12345@Nidtep นางสาวนฐพร นอ้ยมหาพรม โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01731 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ภัส สรุเิมอืง โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01732 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา นติวิรรธนะธาดา โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01733 12345@Nidtep นางสาวภัทชราพร ยานะเครอื โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01734 12345@Nidtep นางสาวภัทรพร ดรัีศมี โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01735 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิส เมอืงฤทธิ์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01736 12345@Nidtep นางสาวยพุารัตน์ ปัญโญใหญ่ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01737 12345@Nidtep นางสาวเย็นจติร์ มัน่คงพพัิฒน์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01738 12345@Nidtep นางสาวเยาวลกัษณ์ แกมเงนิ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01739 12345@Nidtep นางสาวสริปภา กมธุากรณ์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01740 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี สโุพธิภ์าคสกลุ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก



tak01741 12345@Nidtep นายชนิภัทร แกน่เรณู โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01742 12345@Nidtep นายดฐิษ์ยนัส ชนะชยั โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01743 12345@Nidtep นายนรภัทร มชียั โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01744 12345@Nidtep นายวทิธวฒัน์ ศรจัีนทรต์า โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01745 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ ศริวิงค์ โรงเรยีนตากพทิยาคม ตาก
tak01746 12345@Nidtep นางศรินิทร ทะนุพทุธคณุ โรงเรยีนตากสนิราชานุสรณ์ ตาก
tak01747 12345@Nidtep นางสาวประภาพร อหงิสากลุ โรงเรยีนถนอมราษฎรบ์ ารุง ตาก
tak01748 12345@Nidtep นายพันธกานต์ อจุจภรูี โรงเรยีนถนอมราษฎรบ์ ารุง ตาก
tak01749 12345@Nidtep นางสาวชมภู กตีา โรงเรยีนทา่สองยางวทิยาคม ตาก
tak01750 12345@Nidtep นางสาววลัลภา ปัญญานอ้ง โรงเรยีนทา่สองยางวทิยาคม ตาก
tak01751 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ แกว้สตุนิ โรงเรยีนทา่สองยางวทิยาคม ตาก
tak01752 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล อนิทะนนท์ โรงเรยีนเทศบาลเฉลมิพระเกยีรตพิระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารีตาก
tak01753 12345@Nidtep นางวรัญญา พลสวสัดิ์ โรงเรยีนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ์ ตาก
tak01754 12345@Nidtep นางสาววาสนา พรมแสน โรงเรยีนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ์ ตาก
tak01755 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ จักรแกว้ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๖๑(บา้นหว้ยยะอ)ุตาก
tak01756 12345@Nidtep นางสาวณชิากร ปัญญา โรงเรยีนบา้นเเมส่ละ ตาก
tak01757 12345@Nidtep นางชนดิาภา อนิแกว้ โรงเรยีนบา้นขนุหว้ยชอ่งแคบ ตาก
tak01758 12345@Nidtep นางสาวรัชญาพรรณ เรอืงงาม โรงเรยีนบา้นขนุหว้ยแมท่อ้ ตาก
tak01759 12345@Nidtep นายพรีวสั พันธพ์ชื โรงเรยีนบา้นฉลอม ตาก
tak01760 12345@Nidtep นายจเร ครีพีสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นเซอทะ ตาก
tak01761 12345@Nidtep นางสาวระพพีรรณ พรหมมา โรงเรยีนบา้นดงลาน ตาก
tak01762 12345@Nidtep นางสาวภาสนิี แกว้นอ้ย โรงเรยีนบา้นตน้ผึง้ ตาก
tak01763 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ บางทัพ โรงเรยีนบา้นตน้ผึง้ ตาก
tak01764 12345@Nidtep นายภวฐั ค าภาพันธุ์ โรงเรยีนบา้นตาก“ประชาวทิยาคาร” ตาก
tak01765 12345@Nidtep นายวรวธุ ลมเชย โรงเรยีนบา้นตาก"ประชาวทิยาคาร ตาก
tak01766 12345@Nidtep นางสาวพนิทสุร ศริธินารันดร์ โรงเรยีนบา้นตาก(ประชาวทิยาคาร) ตาก
tak01767 12345@Nidtep นายกฤษณพงศ์ แกว้ใหญ่ โรงเรยีนบา้นตาก(ประชาวทิยาคาร) ตาก
tak01768 12345@Nidtep นางสาวเปรมฤทัย ใจชมภู โรงเรยีนบา้นตากประชาวทิยาคม ตาก
tak01769 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ดสีงูเนนิ โรงเรยีนบา้นตากประถมวทิยา ตาก
tak01770 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐธดิา อนิทรแ์กว้ โรงเรยีนบา้นทา่เล่ ตาก
tak01771 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ สธีิ โรงเรยีนบา้นทุง่มะขามป้อม ตาก
tak01772 12345@Nidtep นางสาวจฑุาวลัย์ กนิขนุทด โรงเรยีนบา้นนาโบสถ์ ตาก
tak01773 12345@Nidtep นางสาวฐานดิา อนิกรัด โรงเรยีนบา้นนาโบสถ์ ตาก
tak01774 12345@Nidtep นางสาวณัฐกมล วงคบ์ตุรดี โรงเรยีนบา้นนาโบสถ์ ตาก
tak01775 12345@Nidtep นางสาวอรทัย สงัขค์ า โรงเรยีนบา้นนาโบสถ์ ตาก
tak01776 12345@Nidtep นางสาวธดิา สขุมุวฒันะ โรงเรยีนบา้นน ้าดบิ ตาก
tak01777 12345@Nidtep นายชยตุพงศ์ ครุธแกว้ โรงเรยีนบา้นปากทางเขือ่นภมูพิล ตาก
tak01778 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ พรมมา โรงเรยีนบา้นปากวงั ตาก
tak01779 12345@Nidtep นางสาววนัดี มยีันต์ โรงเรยีนบา้นป่าคาใหม่ ตาก
tak01780 12345@Nidtep นางสาวอ าพร ตระกลูศรี โรงเรยีนบา้นป่าคาใหม่ ตาก
tak01781 12345@Nidtep นายอภมิขุ ภัทรภาคนิ โรงเรยีนบา้นป่าคาใหม่ ตาก
tak01782 12345@Nidtep นายสพัุฒณ์ หอมออ่น โรงเรยีนบา้นมอเกอ ตาก
tak01783 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ ดรัีศมี โรงเรยีนบา้นแมก่ลองเกา่ ตาก
tak01784 12345@Nidtep นางสาวรัตวรรณ ค ามา โรงเรยีนบา้นแมก่ืด้หลวงกญัไชยมติรภาพที่182ตาก
tak01785 12345@Nidtep นางสาวอรสา มะโนค า โรงเรยีนบา้นแมก่ืด้หลวงกญัไชยมติรภาพที่182ตาก
tak01786 12345@Nidtep นางสาวเรณุกา นอ้มเศยีร โรงเรยีนบา้นแมต่าวใหม่ ตาก
tak01787 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก โตจรงิ โรงเรยีนบา้นแมพ่ะยวบ ตาก
tak01788 12345@Nidtep นางสาววพิาภรณ์ แหกาวี โรงเรยีนบา้นแมพ่ะยวบ ตาก
tak01789 12345@Nidtep นางสาวนนทยิา พุม่พวง โรงเรยีนบา้นแมร่ะเมงิ ตาก
tak01790 12345@Nidtep นางสาววรัญญา แดนโภชน์ โรงเรยีนบา้นแมร่ะเมงิ ตาก
tak01791 12345@Nidtep นางสาวฑติฐติา มัน่ภักดี โรงเรยีนบา้นแมส่ละ ตาก
tak01792 12345@Nidtep นางสาวนฤทัย สกุนัทา โรงเรยีนบา้นแมส่ละ ตาก
tak01793 12345@Nidtep นางสาวพมิพกานต์ กะโหย่ โรงเรยีนบา้นแมส่ละ ตาก
tak01794 12345@Nidtep นางสาวลลสิา ปันดอนตอง โรงเรยีนบา้นแมส่ละ ตาก
tak01795 12345@Nidtep นางสาวอรสิา. จนใจ โรงเรยีนบา้นแมส่ละ ตาก
tak01796 12345@Nidtep นายธวชัชยั มลูเป้ีย โรงเรยีนบา้นยางโองนอก ตาก
tak01797 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา ตระการสขุ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
tak01798 12345@Nidtep นางสาวพรวภิา ค าโมง โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
tak01799 12345@Nidtep นางสาวธมนวรรณ เกลือ่นเพชร์ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้3 ตาก
tak01800 12345@Nidtep นางสาวณัฐกมลต์ กนัใจ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
tak01801 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ เปียบหลา้ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
tak01802 12345@Nidtep นายธรีะพัฒน์ เทาทา โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
tak01803 12345@Nidtep นางสาวนุชนาฏ สตมิัน่ โรงเรยีนบา้นวงัน ้าเย็น ตาก



tak01804 12345@Nidtep นายอนุวตัร กวา้งทุง่ โรงเรยีนบา้นวงัไมส้า้น ตาก
tak01805 12345@Nidtep นางสาวฐานภา เหลา่รอด โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่ ตาก
tak01806 12345@Nidtep นายปรัชญา มณีรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองเชยีงคา ตาก
tak01807 12345@Nidtep นายปิยพัทธ์ แหกาวี โรงเรยีนบา้นหนองนกปีกกา ตาก
tak01808 12345@Nidtep นางสาวรุง้ลาวลัย์ พลเหมิ โรงเรยีนบา้นหนองบวั ตาก
tak01809 12345@Nidtep นางสาวรุจริา บญุหลา้ โรงเรยีนบา้นหนองบวั ตาก
tak01810 12345@Nidtep นางสาวอรณี ดษิสวน โรงเรยีนบา้นหนองร่ม ตาก
tak01811 12345@Nidtep นางสดุารัตน์ ลา้นค า โรงเรยีนบา้นหนองร่ม ตาก
tak01812 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา ทักษ์สกลุโรจน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกะโหลก ตาก
tak01813 12345@Nidtep นายเลศิวทิยะพันธ์ ชยัยา โรงเรยีนบา้นหว้ยกะโหลก ตาก
tak01814 12345@Nidtep นางสาวแพรวนภา กาวใิจ โรงเรยีนบา้นหว้ยนก ตาก
tak01815 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก เกษตรานุภาพ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก ตาก
tak01816 12345@Nidtep นางสาวนฤมล วงษ์ไทย โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก ตาก
tak01817 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล ลอืใจ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก ตาก
tak01818 12345@Nidtep นายกติตวิฒัน์ ขวญัเรอืงอรยิะ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก ตาก
tak01819 12345@Nidtep นางสาวจารวี ไผต่ง โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจอ่คี ตาก
tak01820 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล ชใูจ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจอ่คี ตาก
tak01821 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ บ าเพ็ญรุง่โรจน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจอ่คี ตาก
tak01822 12345@Nidtep นางสาวศริภิา กอ่กลุเกยีรติ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจอ่คี ตาก
tak01823 12345@Nidtep นางสาวนุชจริา ปัญญาสา โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกกสาขาบา้นจอคี ตาก
tak01824 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ อดุใจ โรงเรยีนบา้นหว้ยโป่ง ตาก
tak01825 12345@Nidtep นายธนาวฒุิ ธเนศพนาไพร โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี ตาก
tak01826 12345@Nidtep นางสาวชมพพัูฒน์ ปรรัิกษ์วจิติร โรงเรยีนบา้นใหมเ่สรธีรรม ตาก
tak01827 12345@Nidtep นางสาวพนูทรัพย์ เวยีงสจุติ โรงเรยีนบา้นอูหู่่ ตาก
tak01828 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เทพาชมุพู โรงเรยีนพบพระวทิยาคม ตาก
tak01829 12345@Nidtep นางสาวเกตนส์ริี สวุรัตน์ โรงเรยีนแมร่ะมาดวทิยาคม ตาก
tak01830 12345@Nidtep นายวฒันา มาตรา โรงเรยีนแมร่ะมาดวทิยาคม ตาก
tak01831 12345@Nidtep นางนันทนา แสงทอง โรงเรยีนแมส่อด ตาก
tak01832 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูช แสงเอือ้ย โรงเรยีนยกกระบตัรวทิยาคม ตาก
tak01833 12345@Nidtep นางสาวนริาวลัย์ เชือ้บญุมี โรงเรยีนยกกระบตัรวทิยาคม ตาก
tak01834 12345@Nidtep นายณัฐภัทร จ าฟู โรงเรยีนยกกระบตัรวทิยาคม ตาก
tak01835 12345@Nidtep นายพสิษิฐ์ ไทยกงุผอ โรงเรยีนยกกระบตัรวทิยาคม ตาก
tak01836 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ รอดเสน โรงเรยีนยางโองน ้าวทิยาคม ตาก
tak01837 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา เรอืงโชคโพคนิ โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา5 ตาก
tak01838 12345@Nidtep นางสาวพรนภัส บญุค า โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา5 ตาก
tak01839 12345@Nidtep นางสาวศรไีพร ธนทวพีร โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา5 ตาก
tak01840 12345@Nidtep นายอนันต์ ผยุดี โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา5 ตาก
tak01841 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ สขุเจรญิ โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา4 ตาก
tak01842 12345@Nidtep นางสาวชนาภา สองเมอืง โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา5 ตาก
tak01843 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา โสนออ่น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์55 จังหวดัตากตาก
tak01844 12345@Nidtep นายไกรรัตน์ ศรชีมภู โรงเรยีนวงัประจบวทิยาคม ตาก
tak01845 12345@Nidtep นางสพัุตราภรณ์ ชนะชยั โรงเรยีนวงัหนิกติตวิทิยาคม ตาก
tak01846 12345@Nidtep นายรณกฤต ขวญัมัน่ โรงเรยีนวงัหนิกติตวิทิยาคม ตาก
tak01847 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ คงค า โรงเรยีนวดัปากหว้ยไมง้าม ตาก
tak01848 12345@Nidtep นางสาวธันยา ไชยชนะ โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ ตาก
tak01849 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ลีม้งคลเลศิ โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ ตาก
tak01850 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา วงษ์ไว โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ ตาก
tak01851 12345@Nidtep นางสาวกชวรรณ ไววอ่ง โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01852 12345@Nidtep นางสาวกลุปรยีา มัน่อยู่ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01853 12345@Nidtep นางสาวธัญสนิี ตน้กลัน่ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01854 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา อุน่ใจ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01855 12345@Nidtep นางสาววจิติรา ทับทมิจันทร์ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01856 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ป่ินทอง โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01857 12345@Nidtep นางสาวออ้มทพิย์ ระรธีง โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01858 12345@Nidtep นายพงศกร ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01859 12345@Nidtep นายศกัดิน์รนิทร์ สกุนัทา โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01860 12345@Nidtep นายอนุพงษ์ สงิหธ์นะ โรงเรยีนสรรพวทิยาคม ตาก
tak01861 12345@Nidtep นางสาวภัทรกิา ศรภีา โรงเรยีนสวา่งวทิยา ตาก
tak01862 12345@Nidtep นายศกัรนิทร์ สบืสอน โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม ตาก
tak01863 12345@Nidtep นางสาวปณุกิา เจรญิชว่ย โรงเรยีนสามัคควีทิยา ตาก
tak01864 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ตะ๊แกว้ โรงเรยีนหนองเสอืพทิยาคม ตาก
tak01865 12345@Nidtep นางสาวญาดา สงิหข์รณ์ โรงเรยีนหนองเสอืพทิยาคม ตาก
tak01866 12345@Nidtep นางสาวปภญิญา วงศว์ฒัน์ โรงเรยีนหนองเสอืพทิยาคม ตาก



tak01867 12345@Nidtep นางสาวพัชญฐ์ยิาณัฐ จันตะเฆ่ โรงเรยีนหนองเสอืพทิยาคม ตาก
tak01868 12345@Nidtep นางสาวศริภัสสร งิว้ราย โรงเรยีนหนองเสอืพทิยาคม ตาก
tak01869 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา ตุน่วนั โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง ตาก
tak01870 12345@Nidtep นางสาวเมษิณิ โพธิศ์รขีาม โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง ตาก
tak01871 12345@Nidtep นางสาววรัญญา รัตสุ โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง ตาก
tak01872 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา ฟองแกว้ โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง ตาก
tak01873 12345@Nidtep นายเศรษฐศาสตร์ สสีด โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง ตาก
tak01874 12345@Nidtep นางสาวจริาบณุย์ จันทรก์ระจา่ง โรงเรยีนอนุบาลบา้นบอ่ไมห้วา้ ตาก
tak01875 12345@Nidtep นางสาวอภริมณ์ฤดี บญุปาน โรงเรยีนอนุบาลบา้นบอ่ไมห้วา้ ตาก
tak01876 12345@Nidtep นางสาวแคทลยีา แกว้มา โรงเรยีนอรุณเมธา ตาก
tak01877 12345@Nidtep นายพัชรกฤษฎิ์ เนือ้ไม ้ วทิยาลยัเทคนคิตาก ตาก
tak01878 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ตระการนาวนิ สพญ. ตาก
tak01879 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ธรรมวงศ์ สพฐ ตาก
tak01880 12345@Nidtep นางนพวรรณ ปัญญาดี สพฐ. ตาก
tak01881 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ สนิใจ สพฐ. ตาก
tak01882 12345@Nidtep นายปรเมศวร์ บญุปาล สรรพวทิยาคม ตาก
tak01883 12345@Nidtep นางนติยา บตุรสขุ ส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจังหวดัตากตาก
tak01884 12345@Nidtep นางรัตนาวดี ดแีกว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโมโกร ตาก
tak01885 12345@Nidtep นางสาวศรัทธา หัตถา โรงเรยีนบา้นดงลาน ตาก
tak01886 12345@Nidtep นางสาวสพุารา จะปอ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้2 ตาก
NYK00667 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา ทองประ โรงเรยีนชมุชนวดัศรนีาวา นครนายก
NYK00668 12345@Nidtep นางสาวณภัสดาวรรณ พันพละ โรงเรยีนชมุชนวดัศรนีาวา(ดลิกชนศรนีาวา)นครนายก
NYK00669 12345@Nidtep นางสาวพัชรนทร์ สุม่มาตร โรงเรยีนนวมราชานุสรณ์ นครนายก
NYK00670 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ อดุมภ์ โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร" นครนายก
NYK00671 12345@Nidtep นางสาวอรณัฏฐา พุม่ผกา โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร" นครนายก
NYK00672 12345@Nidtep นางสาวภาสนิี เวยีงจันทร์ โรงเรยีนบา้นหัวหมอน นครนายก
NYK00673 12345@Nidtep นางสาวพลอยนารี อนิทะชติ โรงเรยีนภัทรพทิยาจารย์ นครนายก
NYK00674 12345@Nidtep นางสาวพัชรา พกุพันธจั์นทร์ โรงเรยีนเลขธรรมกติติ์ นครนายก
NYK00675 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก ศริจินิโน โรงเรยีนเลขธรรมกติติว์ทิยาคม นครนายก
NYK00676 12345@Nidtep นางสาวพัชราวรรณ พลอยพันธ์ โรงเรยีนวดัเกาะพกิลุ นครนายก
NYK00677 12345@Nidtep นางสาวรัตนม์ณี ลลีา โรงเรยีนวดัต าหนัก(ละเอยีดช านาญอนุศาสน์)นครนายก
NYK00678 12345@Nidtep นางสาวทาลกิา พอ่สาร โรงเรยีนวดัต าหนัก(ละเอยีดช านาญอนุศาสน์)นครนายก
NYK00679 12345@Nidtep นายทศพล สบืจากศรี โรงเรยีนวดัทา่ทราย นครนายก
NYK00680 12345@Nidtep นางวภิาวดี ชมเชย โรงเรยีนวดัธรรมปัญญา นครนายก
NYK00681 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา เทยีนเงนิ โรงเรยีนวดับางหอย นครนายก
NYK00682 12345@Nidtep นางสาวอชริญา พันธว์ฒันะ โรงเรยีนวดับางหอย นครนายก
NYK00683 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรยิา ศริมิหา โรงเรยีนวดับา้นพรกิ นครนายก
NYK00684 12345@Nidtep นางสรัุตน์ อวริุทธพาณชิย์ โรงเรยีนวดับา้นพรกิ นครนายก
NYK00685 12345@Nidtep นายนพัิทธ์ โรจนนาวนิ โรงเรยีนวดับา้นพรกิ นครนายก
NYK00686 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ สงวนวงค์ โรงเรยีนวดัโพธิแ์กว้เบญจธาราม นครนายก
NYK00687 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ เพ็งแจม่ โรงเรยีนวดัวงัยายฉมิ นครนายก
NYK00688 12345@Nidtep นางสาวรพพีรรณ ทฤษฎสีขุ โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณ นครนายก
NYK00689 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร เข็มทศิ โรงเรยีนวดัสะพาน(ศษิยส์มพงษ์อทุศิ) นครนายก
NYK00690 12345@Nidtep นางนภัสญาณ์ บญุวบิลูวฒัน์ โรงเรยีนสารกิา นครนายก
NYK00691 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ทองคลา้ย โรงเรยีนสารกิา นครนายก
NYK00692 12345@Nidtep นางนันทวรรณ แสงเทศ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00693 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา แกว้น ้าเย็น โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00694 12345@Nidtep นางสาวธนวรรณ ชมภนุูช โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00695 12345@Nidtep นางสาวปิยดา ลอ่ดงบงั โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00696 12345@Nidtep นางสาววรรณนภิา สขุประสงค์ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00697 12345@Nidtep นางสาววาสนิี วรรณฉวี โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00698 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ กจิเจรญิ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00699 12345@Nidtep นางสาวศริญิญา ชดิกระโทก โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00700 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ถวลิการ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00701 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ธรีะพจิติร์ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00702 12345@Nidtep นายพสิฐิพล พดุเกดิ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00703 12345@Nidtep นายวชิยั แสงสกลุ โรงเรยีนอนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00704 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ศริริาช เลขธรรมกติติว์ทิยาคม นครนายก
NYK00705 12345@Nidtep นางนภัสนันท์ สงิหเ์พยีง วทิยาลยัการอาชพีนครนายก นครนายก
NYK00706 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐาพร ธรรมจักร์ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00707 12345@Nidtep นางสาวทพิยภ์าภรณ์ แสงกอง วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00708 12345@Nidtep นางสาวนัยทพิย์ ด าดนิ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00709 12345@Nidtep นางสาวพศิสมัย จันทะโชติ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก



NYK00710 12345@Nidtep นางสาววนดิา พรหมแกว้ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00711 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ ผวิเหลอืง วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00712 12345@Nidtep นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00713 12345@Nidtep นายศภุชยั ค าสอนทา วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00714 12345@Nidtep นายอรรถเมธ ตะโกนา วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00715 12345@Nidtep นายธนพสิษิฐ์ ทาพา วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์ นครนายก
NYK00716 12345@Nidtep นางกลัยา พลภาณุมาศ ศพด นครนายก
NYK00717 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา เทพชมภู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษมหาจักรสีรินิธรประจ าจังหวดันครนายกนครนายก
NYK00718 12345@Nidtep นายพันธุธ์ัช เลีย่วนโรปกรณ์ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั นครนายก
NYK00719 12345@Nidtep นางสาวธารารัตน์ เกษาชาติ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดันครนายก นครนายก
NYK00720 12345@Nidtep นางสาวอารยกลุ กนษิฐสวสัดิ์ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดันครนายก นครนายก
NYK00721 12345@Nidtep นางสรวดี โพธิศ์รี อนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00722 12345@Nidtep นางสาวอมราภรณ์ วงศภั์กดี อนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00723 12345@Nidtep นายชยันรนิทร์ เปลีย่นสรา้ง อนุบาลนครนายก นครนายก
NYK00724 12345@Nidtep นายชนิวฒัน์ หงษาค า ศกึษาธกิารจังหวดันครนายก นครนายก
npt21170 12345@Nidtep นางสาวถลิวรรณ พงศธ์รีพร โรงเรยีนวดัไผจ่รเข ้ นครปฐม
npt21171 12345@Nidtep นางสาวอภญิญากรณ์ ขนุวเิศษ โรงเรยีน นครปฐม
npt21172 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ เชฏฐกลุ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21173 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร เชือ้คอยนาม โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21174 12345@Nidtep นางสาวบษุยมาศ บญุกอ่สรา้ง โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21175 12345@Nidtep นางสาวอสมา มนตรเีจรญิ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21176 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร วงษ์การดี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21177 12345@Nidtep นางอไุรพร ชศูกัดิ์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21178 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ ชวีธนานนท์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21179 12345@Nidtep นายปฏภิาณ จอ้ยสองศรี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21180 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ บญุจงู โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21181 12345@Nidtep นายอทิธพิล พันธุ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21182 12345@Nidtep นางศรินิาถ สขุแสน โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21183 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา แพทองค า โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21184 12345@Nidtep นางสาวดลนภา. ใจกลา้ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21185 12345@Nidtep นางสาวทชิา สงิหม์ี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21186 12345@Nidtep นางสาวนติยา เซง่เซีย่ง โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21187 12345@Nidtep นางสาวภควดี สงิคิ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21188 12345@Nidtep นางสาวสรุพัีนธ์ ผลเจรญิ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21189 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ พัฒนช์ู โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21190 12345@Nidtep นายกติตพิร นันตะ๊ภาพ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21191 12345@Nidtep นายจรนิทร์ ภกูระโทก โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21192 12345@Nidtep นายพศวตั คชเดช โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21193 12345@Nidtep นางสาววนัีสญา สามสงัข์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐม(พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)นครปฐม
npt21194 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ภคูลงั โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐม(พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)นครปฐม
npt21195 12345@Nidtep นายอชริวชิญ์ ถริชยัธนวนัต์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐม(พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)นครปฐม
npt21196 12345@Nidtep นายธรีเสฏฐ์ ธนปัญญาทพิย์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมนครปฐม
npt21197 12345@Nidtep นางสาวนันทพร มฤีทธิ์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐม(พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)นครปฐม
npt21198 12345@Nidtep นางสาวสวุณีย์ แสงนิม่ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยันครปฐมพระต าหนักสวนกหุลาบมัธยมนครปฐม
npt21199 12345@Nidtep นางสาวชญัญานุช นาคนิทร์ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21200 12345@Nidtep นางสาวธรีนุช อ า่ทอง โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21201 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาภรณ์ บวัค า โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21202 12345@Nidtep นางสาววจิติรา น ้าใจดี โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21203 12345@Nidtep นางสาวสโรชา ธัญญากลุวงศ์ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21204 12345@Nidtep นางสาวสรินิรัตน์ ส ารวมจติร์ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21205 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณธดิา สงีาม โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21206 12345@Nidtep นางสาวโสภดิา แกว้เกดิ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21207 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ ปานมทีรัพย์ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21208 12345@Nidtep นางสาวอรุณวรรณ ออมสนิ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21209 12345@Nidtep นางสาวอสัมา มเูซะ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21210 12345@Nidtep นายจริชยั งามยิง่ยศ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21211 12345@Nidtep นายอสิรา แสนประเสรฐิ โรงเรยีนคงทองวทิยา นครปฐม
npt21212 12345@Nidtep นางสาวธดิาพร เวยีงแสง โรงเรยีนคลองบางกระทกึ นครปฐม
npt21213 12345@Nidtep นางสาวสภุาสนิี ฤกษ์งาม โรงเรยีนคลองบางกระทกึ นครปฐม
npt21214 12345@Nidtep นายธนติ ก ามา โรงเรยีนคลองบางกระทกึ นครปฐม
npt21215 12345@Nidtep นางนพรัตน์ วรรณฤมล โรงเรยีนคลองบางกระทกึ(ประสานประชานุกลู)นครปฐม
npt21216 12345@Nidtep นายธวชัชยั แตงดี โรงเรยีนวดัไผจ่รเข ้ นครปฐม
npt21217 12345@Nidtep นางสาวเบญนภา สามภัิกดิ์ โรงเรยีนงิว้รายบญุมรัีงสฤษดิ์ นครปฐม



npt21218 12345@Nidtep นายวฒันา สรอ้ยสงัวาลย์ โรงเรยีนงิว้รายบญุมรัีงสฤษดิ์ นครปฐม
npt21219 12345@Nidtep นางสาวศศธิร พึง่พร โรงเรยีนตลาดรางกระทุม่ นครปฐม
npt21220 12345@Nidtep นางอมรรัตน์ ยวุรี โรงเรยีนตลาดรางกระทุม่ นครปฐม
npt21221 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าถ บษุน ้าเพชร โรงเรยีนนาคประสทิธิ์ นครปฐม
npt21222 12345@Nidtep นางสาวพลอย ร่มเย็น โรงเรยีนนาคประสทิธิ(์มลูนธิวิดับางชา้งเหนอื)นครปฐม
npt21223 12345@Nidtep นายเจนณรงค์ ค ากองแกว้ โรงเรยีนบางเลนวทิยา นครปฐม
npt21224 12345@Nidtep นางสาวขวญัเรอืน จันทา โรงเรยีนบา้น นครปฐม
npt21225 12345@Nidtep นางสาวสภุรัตน์ แกเ่มอืง โรงเรยีนบา้นกระทุม่ลม้ นครปฐม
npt21226 12345@Nidtep นางสาวมทุติา สวา่งภพ โรงเรยีนบา้นคลองพระมอพสิยั นครปฐม
npt21227 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา จมูที โรงเรยีนบา้นคลองยาง นครปฐม
npt21228 12345@Nidtep นางสาวธัญพัทธ์ โรจหรัิญธนะวนิ โรงเรยีนบา้นคลองใหม่ นครปฐม
npt21229 12345@Nidtep นางสาวศนินีาฏ จันทนา โรงเรยีนบา้นดอนซาก(ราษฎรอ์ปุถัมภ)์ นครปฐม
npt21230 12345@Nidtep นางสาวสาวติตรี ทองยอดเกรือ่ง โรงเรยีนบา้นทุง่นอ้ย นครปฐม
npt21231 12345@Nidtep นางสาวจันทรเ์พ็ญ เลา้อรุณ โรงเรยีนบา้นบวัแดง นครปฐม
npt21232 12345@Nidtep นางสาวเจษฎารัตน์ เดชเดชะสนัุนท์ โรงเรยีนบา้นบวัแดง นครปฐม
npt21233 12345@Nidtep นางสาวพวงผกา เสอืงามเอีย่ม โรงเรยีนบา้นบวัแดง นครปฐม
npt21234 12345@Nidtep นางสาววรัญญา เกดิชยั โรงเรยีนบา้นบวัแดง นครปฐม
npt21235 12345@Nidtep นางสาวฉัตรสดุา เอี๊ยวคนอง โรงเรยีนบา้นไผล่อ้ม นครปฐม
npt21236 12345@Nidtep นางสาวธัญนชิา มัน่จนืดา โรงเรยีนบา้นพาเหมอน(ศริวิรรณจนิดา) นครปฐม
npt21237 12345@Nidtep นางสาวบาจารยี์ ศรเีจรญิ โรงเรยีนบา้นไร่ตน้ส าโรง นครปฐม
npt21238 12345@Nidtep นางสาวทพิยว์รรณ สคี าแท ้ โรงเรยีนบา้นสามแกว้ นครปฐม
npt21239 12345@Nidtep นางสาวปณุยาภรณ์ บญุยงค์ โรงเรยีนบา้นสามแกว้(นาถอ านวยวทิย)์ นครปฐม
npt21240 12345@Nidtep นางสาวจรัิชยาพร เดน่จารุกลู โรงเรยีนบา้นหนองขาม นครปฐม
npt21241 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยิา ศริรัิตน์ โรงเรยีนบา้นหนองพงเล็ก นครปฐม
npt21242 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ดรอนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองมะมว่ง นครปฐม
npt21243 12345@Nidtep นางสาวมานติา ลาโพธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองมะมว่ง นครปฐม
npt21244 12345@Nidtep นายณัฐพัชร์ ยทุธธ์นอดุม โรงเรยีนบา้นหนองมะมว่ง นครปฐม
npt21245 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ สถริรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองหนิ นครปฐม
npt21246 12345@Nidtep นางสาวองัคณา ฝุ่ นจันทกึ โรงเรยีนบา้นหนองหนิ นครปฐม
npt21247 12345@Nidtep นางสาวจริาพร สายสวาท โรงเรยีนบา้นหลวงวทิยา นครปฐม
npt21248 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยทอง เกษตรเสรมิวริยิะ โรงเรยีนบา้นหลวงวทิยา นครปฐม
npt21249 12345@Nidtep นางสาวอารยีา พงศพั์ชราพันธุ์ โรงเรยีนบา้นหลวงวทิยา นครปฐม
npt21250 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ งามข า โรงเรยีนบา้นหว้ยกรด นครปฐม
npt21251 12345@Nidtep นางสาวภานุชนาถ อ านวย โรงเรยีนบา้นหว้ยรางเกตุ นครปฐม
npt21252 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ สนทิ โรงเรยีนบา้นหอมเกร็ด นครปฐม
npt21253 12345@Nidtep นางสาวนาตยิา ทพิยไ์สยาสน์ โรงเรยีนบา้นหอมเกร็ด นครปฐม
npt21254 12345@Nidtep นางสาวเฌอดี เอีย่มสงัวาล โรงเรยีนบา้นหัวอา่ว นครปฐม
npt21255 12345@Nidtep นางจงกล อณุหพงศา โรงเรยีนบา้นออ้ระทงิ นครปฐม
npt21256 12345@Nidtep นายธนภัสสร์ เซง่สมหวงั โรงเรยีนปรดีารามวทิยาคม นครปฐม
npt21257 12345@Nidtep นายศวิรักษ์ โตเลีย้ง โรงเรยีนปรดีารามวทิยาคม นครปฐม
npt21258 12345@Nidtep นางสาวศศญิาวลัย์ ศรลีาชยั โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบมหามงคลนครปฐม
npt21259 12345@Nidtep นางสาวศศมิาศ หว้ยหงษ์ทอง โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบมหามงคลนครปฐม
npt21260 12345@Nidtep นายกติตภัิค วรชนิา โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบมหามงคลนครปฐม
npt21261 12345@Nidtep นางสาวปัทมา กาญจนะกนัโห โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั นครปฐม
npt21262 12345@Nidtep นางสาวกรกมล แกลว้กลา้ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั2 หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์นครปฐม
npt21263 12345@Nidtep นางสาวพัทธช์นก เกษโร โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั2 หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์นครปฐม
npt21264 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิตน์ คนใหญ่ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั2 หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์นครปฐม
npt21265 12345@Nidtep นายสทิธวิชิญ์ ภมูวิฒันวรคณุ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั2 หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์นครปฐม
npt21266 12345@Nidtep นางสาวดรุณี ฮวดหนองโพธิ์ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั2หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์นครปฐม
npt21267 12345@Nidtep นายอนาวนิ มมีุง่บญุ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั นครปฐม
npt21268 12345@Nidtep นางสาวศวิพร เสณะเปรม โรงเรยีนเพิม่วทิยา นครปฐม
npt21269 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ชรูาศรี โรงเรยีนเพิม่วทิยา นครปฐม
npt21270 12345@Nidtep นางสาวเจรญิสขุ ธัมมัง โรงเรยีนภัทรญาณวทิยา นครปฐม
npt21271 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก เอยีดดว้ง โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21272 12345@Nidtep นางสาวจงรัก แกว้งอก โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21273 12345@Nidtep นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศริโิสภณ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21274 12345@Nidtep นางสาวธนาภา เขยีวคลา้ย โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21275 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ ชเูพชร โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21276 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน์ โกศลด ารงทรัพย์ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21277 12345@Nidtep นางสาวพัชนรนิทร์ เชยีงพฤก โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21278 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์รรณ รัจรัญ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21279 12345@Nidtep นางสาวภาษิตา จ าปาทอง โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21280 12345@Nidtep นางสาวโศภติรา หงสธ์นภัค โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม



npt21281 12345@Nidtep นางสาวสพัุฒวดี อปัมะโน โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21282 12345@Nidtep นางสาวอรนีา ปัดตาล โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21283 12345@Nidtep นายกนัตภณ รอดวณัโณ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21284 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ งามปัญญาเลศิ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21285 12345@Nidtep นายณัฐพล จันทรส์วุรรณ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21286 12345@Nidtep นายรพพัีฒน์ กาญจนการุณ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21287 12345@Nidtep นายศภุกจิ มัน่ศรจัีนทร์ โรงเรยีนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม
npt21288 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา แสงพงษ์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชดวูนันีไ้มศ่าลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21289 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ มสีวุรรณ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบรวนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21290 12345@Nidtep นางสาววนดิา เลีย้งอ านวย โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายานครปฐม
npt21291 12345@Nidtep นางทพิวรรณ ชณิพรม โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21292 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐดา เผา่พันธุ์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21293 12345@Nidtep นางสาวมาธสุร กจิผลติ โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21294 12345@Nidtep นางสาววรรณฉวี ศรโียธา โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21295 12345@Nidtep นายชยันันท์ ยิม้สใีส โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนเิวศศาลายาในพระสงัฆราชปูถัมภ์นครปฐม
npt21296 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร สวุรรณค า โรงเรยีนราชนิบีรูณะ นครปฐม
npt21297 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ วราเอกศริิ โรงเรยีนราชนิบีรูณะ นครปฐม
npt21298 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ บญุชนะ โรงเรยีนละเอยีดอปุถัมภ์ นครปฐม
npt21299 12345@Nidtep นางสาวดษุฎี ขวญัวงษ์ โรงเรยีนละเอยีดอปุถัมภ์ นครปฐม
npt21300 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล กมิฮวย โรงเรยีนละเอยีดอปุถัมภ์ นครปฐม
npt21301 12345@Nidtep นายไกรสทิธิ เผอืกพพัิฒน์ โรงเรยีนละเอยีดอปุถัมภ์ นครปฐม
npt21302 12345@Nidtep นายพสิฐิพนธ์ เรอืงขษาปณ์ โรงเรยีนวดักกตาล(สมีารัตนว์ทิยา) นครปฐม
npt21303 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ แกว้เขยีว โรงเรยีนวดักลางบางแกว้ นครปฐม
npt21304 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ เลศิกาญจนาพร โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21305 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร เจรญิทรัพย์ โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21306 12345@Nidtep นางสาวพัชรภีรณ์ ฐนิปตุโต โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21307 12345@Nidtep นางสาวศริจัินทร์ คงคาหลวง โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21308 12345@Nidtep นายเจนวทิย์ จันทรช์ว่ง โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21309 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ธงชยั โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร นครปฐม
npt21310 12345@Nidtep นางสาวจรัีญชยา สหีส์ริฉัิตร โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร(กติตวิฒันาคาร)นครปฐม
npt21311 12345@Nidtep นางสาวกนกอร จุย้เจรญิ โรงเรยีนวดัโคกพระเจดยี์(เอกเผา่พทิยา)นครปฐม
npt21312 12345@Nidtep นางสาวนภาวรรณ พันธุจ์นิดา โรงเรยีนวดัจนิดาราม นครปฐม
npt21313 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศริิ โรงเรยีนวดัจนิดาราม นครปฐม
npt21314 12345@Nidtep นางสาวกมลมาลย์ จันทรป์ระเสรฐิ โรงเรยีนวดัดอนขนาก นครปฐม
npt21315 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ นามลลีา โรงเรยีนวดัดอนขนาก นครปฐม
npt21316 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ อยูส่ขุ โรงเรยีนวดัดอนยอ(จติธรรมอปุถัมภ)์ นครปฐม
npt21317 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ปานมัจฉา โรงเรยีนวดัดอนยายหอม นครปฐม
npt21318 12345@Nidtep นางสาวภัทรธดิา บญุมาสา โรงเรยีนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงนิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21319 12345@Nidtep นางสาวปลุพร ชลปฐมพกิลุเลศิ โรงเรยีนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงนิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21320 12345@Nidtep นางสาววาสนา นาคนุช โรงเรยีนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงนิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21321 12345@Nidtep นายปรัชญา บวัวจันา โรงเรยีนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงนิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21322 12345@Nidtep นายอาทร ดรีืน่ โรงเรยีนวดัดอนยายหอม(หลวงพอ่เงนิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21323 12345@Nidtep นางสาวกานพลู แกว้บชูา โรงเรยีนวดัดอนหวาย(นครรัฐประสาท)นครปฐม
npt21324 12345@Nidtep นางพมิพน์ารา ประทมุไพรขจร โรงเรยีนวดัทรงคนอง นครปฐม
npt21325 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ รวดเร็ว โรงเรยีนวดัทรงคนอง นครปฐม
npt21326 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย ลอยฟู โรงเรยีนวดัทรงคนอง นครปฐม
npt21327 12345@Nidtep นายกติตคิณุ ผายทอง โรงเรยีนวดัทรงคนอง นครปฐม
npt21328 12345@Nidtep นางสาวยวุดี แซฉ่ั่ว โรงเรยีนวดัทอ้งไทร นครปฐม
npt21329 12345@Nidtep นายณก าแพง เนยีมวนั โรงเรยีนวดัทอ้งไทร นครปฐม
npt21330 12345@Nidtep นางสาวจริานุช ยอดยิง่ โรงเรยีนวดัทัพหลวง(หลวงพอ่เกดิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21331 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ หว้ยหงษ์ทอง โรงเรยีนวดัทัพหลวง(หลวงพอ่เกดิอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21332 12345@Nidtep นางกมลรัตน์ ตัง้กอบลาภ โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม(ประสานมงคลราษฏร)์นครปฐม
npt21333 12345@Nidtep นางสาวศตกมณ นุชข า โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม(ประสานมงคลราษฎร)์นครปฐม
npt21334 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา คงสนิธ์ โรงเรยีนวดัทา่ต าหนัก(เทพวทิยเสถยีร)นครปฐม
npt21335 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ พึง่คล ้า โรงเรยีนวดัทุง่กระพังโหม นครปฐม
npt21336 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ นาคโปร่ง โรงเรยีนวดัทุง่นอ้ย นครปฐม
npt21337 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ลอืดงั โรงเรยีนวดัทุง่นอ้ย นครปฐม
npt21338 12345@Nidtep นางสาวสณุสิา วบิลูมงคล โรงเรยีนวดัทุง่นอ้ย นครปฐม
npt21339 12345@Nidtep นายเอกพล เรอืงสกลุ โรงเรยีนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21340 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ฟักบางยงุ โรงเรยีนวดันอ้ย นครปฐม
npt21341 12345@Nidtep นางสาวกญัญช์ติา แกว้สวสัดิ์ โรงเรยีนวดันอ้ย นครปฐม
npt21342 12345@Nidtep นายพงศด์นัย อนิทนชติจุย้ โรงเรยีนวดับวัหวั่น นครปฐม
npt21343 12345@Nidtep นางสาวอาทชิา รอดพลอย โรงเรยีนวดับางชา้งใต ้ นครปฐม



npt21344 12345@Nidtep นางสาวกติตมิา วรสาร โรงเรยีนวดับางชา้งใต้(กติตวิทิยากร) นครปฐม
npt21345 12345@Nidtep นางสาวประภัสสรา เงนิลาด โรงเรยีนวดับางชา้งใต(้กติตวิทิยากร) นครปฐม
npt21346 12345@Nidtep นางสาวณัฐนกิา สวุรรณสนธิ์ โรงเรยีนวดับางชา้งเหนอื นครปฐม
npt21347 12345@Nidtep นายประพันธ์ อทัุยอม้ โรงเรยีนวดับางปลา(เมธจีลุารักษ์) นครปฐม
npt21348 12345@Nidtep นางสาวนรีวรรณ สกิขา โรงเรยีนวดับางไผน่ารถ นครปฐม
npt21349 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ บญุกลอ่ม โรงเรยีนวดับางหลวง นครปฐม
npt21350 12345@Nidtep นางสาวนติยา ทองโสภา โรงเรยีนวดับางหลวง นครปฐม
npt21351 12345@Nidtep นางสาวบณุยนุช สามสาลี โรงเรยีนวดับางหลวง นครปฐม
npt21352 12345@Nidtep นางสาววรรณา สรุวิรรณ์ โรงเรยีนวดับางหลวง นครปฐม
npt21353 12345@Nidtep นางสาววรียา เดชอมัพร โรงเรยีนวดับางหลวง นครปฐม
npt21354 12345@Nidtep นางสาวสพัุฒนา เตชานุบาล โรงเรยีนวดับางหลวว นครปฐม
npt21355 12345@Nidtep นางนงลกัษณ์ สรรสรา้งเจรญิ โรงเรยีนวดัผาสกุาราม นครปฐม
npt21356 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา รอดจนิดา โรงเรยีนวดัไผจ่รเข ้ นครปฐม
npt21357 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา ใจค า โรงเรยีนวดัไผจ่รเข ้ นครปฐม
npt21358 12345@Nidtep นางสาวศศชิา เนือ่งอาชา โรงเรยีนวดัไผจ่รเข ้ นครปฐม
npt21359 12345@Nidtep นางสาววลิยัวรรณ โมนะ โรงเรยีนวดัพระปฐมเจดยี์ นครปฐม
npt21360 12345@Nidtep นางสาวแหวนพลอย โพธิศ์ริ ิ โรงเรยีนวดัพระปฐมเจดยี์ นครปฐม
npt21361 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวรรณ จันทรแ์จม่ใส โรงเรยีนวดัพระมอพสิยั นครปฐม
npt21362 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ วงษ์ค าหาร โรงเรยีนวดัโพธิ์ นครปฐม
npt21363 12345@Nidtep นางสาวศศกิร สงิหแ์กว้ โรงเรยีนวดัโพธิ์ นครปฐม
npt21364 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา ขนุศรี โรงเรยีนวดัมะเกลอื(กาญจนลกัษณ์วทิยา) นครปฐม
npt21365 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ แกว้มะณี โรงเรยีนวดัรางก าหยาด นครปฐม
npt21366 12345@Nidtep นายไพบลูย์ คมแสนนฤชยัศรี โรงเรยีนวดัรางก าหยาด นครปฐม
npt21367 12345@Nidtep นางสาวภาสนิี อนิทวเิศษ โรงเรยีนวดัรางปลามหมอ นครปฐม
npt21368 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ ทรัพยส์มบรูณ์ โรงเรยีนวดัรางปลาหมอ นครปฐม
npt21369 12345@Nidtep นายขจรพล บญุปลอด โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธาราม นครปฐม
npt21370 12345@Nidtep นางสาวนันทวรรณ ประสานศลิป์ โรงเรยีนวดัไร่ขงิ(สนุทรอทุศิ) นครปฐม
npt21371 12345@Nidtep นางแสงนภา วานชิกร โรงเรยีนวดัไร่ขงิ(สนุทรอทุศิ) นครปฐม
npt21372 12345@Nidtep นางสาวกนกพร สวุรรณบวร โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม
npt21373 12345@Nidtep นางสาวสายใจ แซเ่ตยี โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม
npt21374 12345@Nidtep นางสาวอภริดี คิว้สนุทรเนตร โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม
npt21375 12345@Nidtep นายสกรรจ์ ลมิปิทปี โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม
npt21376 12345@Nidtep นางสาวสกุนัญา ชรูาศรี โรงเรยีนวดัละมดุ นครปฐม
npt21377 12345@Nidtep นางสาวสนุยี์ วนัทนยีพ์ร โรงเรยีนวดัละมดุ นครปฐม
npt21378 12345@Nidtep นางสาวองัสมุาลี แอบทพิย์ โรงเรยีนวดัละมดุ นครปฐม
npt21379 12345@Nidtep นายสทิธโิชค เขยีวรอด โรงเรยีนวดัลาดสะแก นครปฐม
npt21380 12345@Nidtep นางสาวธนดิา จติรลดาพงศ์ โรงเรยีนวดัลาดหญา้แพรก นครปฐม
npt21381 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา สจุจติรจลู โรงเรยีนวดัลาดหญา้แพรก นครปฐม
npt21382 12345@Nidtep นายสเุทพ พัดทอง โรงเรยีนวดัวงัน ้าเขยีว นครปฐม
npt21383 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล ยังประสงค์ โรงเรยีนวดัวงัเย็น นครปฐม
npt21384 12345@Nidtep นางสาวศศริ์ ชนิชง่จู โรงเรยีนวดัวงัเย็น นครปฐม
npt21385 12345@Nidtep นางสาวนันทวนั ฟุ้งขจร โรงเรยีนวดัศรวีสิารวาจา นครปฐม
npt21386 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ปานนลิ โรงเรยีนวดัศรวีสิารวาจา นครปฐม
npt21387 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร เมอืงนก โรงเรยีนวดัศาลาตกึสทิธชิยัวศิาล นครปฐม
npt21388 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา หยาดค า โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21389 12345@Nidtep นางสาวนติยา นอ้ยชาลี โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21390 12345@Nidtep นางสาวไพรรนิ มนทนร์ โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21391 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวดี มโนมัน่ โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21392 12345@Nidtep นางสาวอรกานต์ จาคไีพบลูย์ โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21393 12345@Nidtep นางสาวองัคณา ฤกษ์ฉาย โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21394 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ ไทรชมภู โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21395 12345@Nidtep นายอนุตร จ าปา โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21396 12345@Nidtep นายอานนท์ สงัฆจาย โรงเรยีนวดัศลิามลู นครปฐม
npt21397 12345@Nidtep นางวรรณภา นมิสิวนิ โรงเรยีนวดัสระสีม่มุ นครปฐม
npt21398 12345@Nidtep นางสาวนริมล อุน่ค า โรงเรยีนวดัสองหอ้ง นครปฐม
npt21399 12345@Nidtep นางสาวสจุารี มาตรทอง โรงเรยีนวดัสองหอ้ง นครปฐม
npt21400 12345@Nidtep นายณัฐพล เพชรขอ้ง โรงเรยีนวดัสองหอ้ง นครปฐม
npt21401 12345@Nidtep นางจติตานันท์ องักรูธนพัฒน์ โรงเรยีนวดัสามงา่ม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
npt21402 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ใจแสน โรงเรยีนวดัสามงา่ม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
npt21403 12345@Nidtep นางสาวศจุภีรณ์ องักรูธนพัฒน์ โรงเรยีนวดัสามงา่ม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
npt21404 12345@Nidtep นางสาวนุสรา ทรงนพิฐิกลุ โรงเรยีนวดัสขุวราราม นครปฐม
npt21405 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรชีชัวชัร ชชัชยัคณุากลุ โรงเรยีนวดัสขุวราราม นครปฐม
npt21406 12345@Nidtep นางสาวณัฐนันท์ ชวีอรรถกร โรงเรยีนวดัสขุวฒันาราม นครปฐม



npt21407 12345@Nidtep นางสาววลยัภรณ์ เผา้หอม โรงเรยีนวดัหนองดนิแดง(ประชารัฐอทุศิ)นครปฐม
npt21408 12345@Nidtep นายปฏพัิทธ์ กลุจรัสอนันต์ โรงเรยีนวดัหนองปลาไหล นครปฐม
npt21409 12345@Nidtep นางสาวกรัลธรัตน์ ออ่นจันทรง์าม โรงเรยีนวดัหนองปลาไหล(ปานพลอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21410 12345@Nidtep นางสาวสมุณฑา จันทรอ์ยูจ่รงิ โรงเรยีนวดัหนองปลาไหล(ปานพลอปุถัมภ)์นครปฐม
npt21411 12345@Nidtep นางสาวมัทนา ประภาเมอืง โรงเรยีนวดัหนองโพธิ(์ศลิปวทิยาคม) นครปฐม
npt21412 12345@Nidtep นางสาวกาญครมิา จอ้ยบ ารุง โรงเรยีนวดัหนองศาลา นครปฐม
npt21413 12345@Nidtep นายธรีะชล พฒุจบี โรงเรยีนวดัหนองศาลา นครปฐม
npt21414 12345@Nidtep นางสาวแพรวนภา เครอืบตุร โรงเรยีนวดัหนองศาลา(ประชานุกลู) นครปฐม
npt21415 12345@Nidtep นางสาวทชิา ประมลูทรัพย์ โรงเรยีนวดัหว้ยตะโก(บรูณธนติราษฎรรั์งสรรค)์นครปฐม
npt21416 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์ โชตพิเิชฐ โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21417 12345@Nidtep นางสาวชมนภัส หวงัสกลุ โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21418 12345@Nidtep นางสาวชชัฎาพร เจนกาญจนดลิก โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21419 12345@Nidtep นางสาวยพุนิ ทองพนู โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21420 12345@Nidtep นางสาวรวฎิฐพ์ร มาลาสนั โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21421 12345@Nidtep นางสดุารัตน์ กราบกราน โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21422 12345@Nidtep นายสรุเชษฐ์ สงพรมทพิย์ โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา นครปฐม
npt21423 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร จ ารองเพ็ง โรงเรยีนสถาพรวทิยา นครปฐม
npt21424 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา กฤษณมติร โรงเรยีนสระกะเทยีมวทิยาคม นครปฐม
npt21425 12345@Nidtep นายวชัรวรี์ ภรูธินาพพิธิชยั โรงเรยีนสระกะเทยีมวทิยาคม นครปฐม
npt21426 12345@Nidtep นางสาวรจนา พันฮวบ โรงเรยีนสามพรานวทิยา นครปฐม
npt21427 12345@Nidtep นางสาวธนพร สดุวเิวก โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั นครปฐม
npt21428 12345@Nidtep นายณัฐพล ออ่นละมลู โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั นครปฐม
npt21429 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา ไชยวงค์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครปฐม นครปฐม
npt21430 12345@Nidtep นางสาวปัณยตา สงิหท์อง โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครปฐม นครปฐม
npt21431 12345@Nidtep นายทวศีกัดิ์ ชะเราะ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครปฐม นครปฐม
npt21432 12345@Nidtep นายพรีรัตน์ ศกัดิบ์ญุเรอืง โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครปฐม นครปฐม
npt21433 12345@Nidtep นายศราวธุ ปิเถาะนาม โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครปฐม นครปฐม
npt21434 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ รัตนสพุร โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21435 12345@Nidtep นางสาวธดิาวลัย์ ไหลงาม โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21436 12345@Nidtep นางสาววรรษิดา กีห่มืน่ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21437 12345@Nidtep นางสาวศริญา อนิตะ๊สาร โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21438 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เพชรรักษ์ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21439 12345@Nidtep นายคมสนั บตุรดี โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21440 12345@Nidtep นายทนงเกยีรติ์ ศรสีวุรรณ์ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21441 12345@Nidtep นายทวิา นาสวนกติติ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21442 12345@Nidtep นายวงศกร สตุะพันธ์ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21443 12345@Nidtep นายอนุพงษ์ คนัินติ โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
npt21444 12345@Nidtep นางอาลี ไกวลันาโรจน์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา1 จังหวดันครปฐมนครปฐม
npt21445 12345@Nidtep นายหรณิวทิย์ กนกศลิปธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนครปฐม
npt21446 12345@Nidtep นางสาวบงกช เจรญิปฐมรัชต์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
npm00360 12345@Nidtep นายศรรักษ์ โอน้ กศน.อ าเภอโพนสวรรค์ นครพนม
npm00361 12345@Nidtep นางศริปิระภา ศรสีรุยิจันทร์ โรงเรยีนกดุฉมิวทิยาคม นครพนม
npm00362 12345@Nidtep นายธรากร ศรธีนะ โรงเรยีนชมุชนนางัว นครพนม
npm00363 12345@Nidtep นายกฤษดา สงัขช์ยั โรงเรยีนชมุชนไผล่อ้ม นครพนม
npm00364 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา ขานพล โรงเรยีนดงดาวแจง้พัฒนศกึษา นครพนม
npm00365 12345@Nidtep นางสาวชลดา สารพัีนธ์ โรงเรยีนดงดาวแจง้พัฒนศกึษา นครพนม
npm00366 12345@Nidtep นางสาวญาสมุนิทร์ อนุญาหงษ์ โรงเรยีนดงดาวแจง้พัฒนศกึษา นครพนม
npm00367 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ พอ่ธานี โรงเรยีนดงดาวแจง้พัฒนศกึษา นครพนม
npm00368 12345@Nidtep นางสาวกมลฉัตร โพธิส์ุ โรงเรยีนดงสวา่งเจรญิวทิย์ นครพนม
npm00369 12345@Nidtep นางสาวดารัตน์ ขนัอาสา โรงเรยีนดอนเสยีวแดงพทิยาคม นครพนม
npm00370 12345@Nidtep นางสาวนศิากร สวุรรณมาโจ โรงเรยีนดอนเสยีวแดงพทิยาคม นครพนม
npm00371 12345@Nidtep นายชนนิทร์ จันไตร โรงเรยีนดอนเสยีวแดงพทิยาคม นครพนม
npm00372 12345@Nidtep นายพนูศกัดิ์ วนัดี โรงเรยีนดอนเสยีวแดงพทิยาคม นครพนม
npm00373 12345@Nidtep นางชชัชญา ศรกีาญจนาเวช โรงเรยีนธาตพุนม นครพนม
npm00374 12345@Nidtep นางสาวขตัตยิา คณัทักษ์ โรงเรยีนธาตพุนม นครพนม
npm00375 12345@Nidtep นางสาวชนติรนั์นท์ หอ้งแซง โรงเรยีนธาตพุนม นครพนม
npm00376 12345@Nidtep นายพเิชษฐ์ ประสานชพี โรงเรยีนนาแกพทิยาคม นครพนม
npm00377 12345@Nidtep นางสาวเบญจภรณ์ ปัญญาสาร โรงเรยีนนาหวา้พทิยาคม"ธาตปุระสทิธิป์ระชานุเคราะห"์นครพนม
npm00378 12345@Nidtep นางสาวประภาศรี ศรดีารา โรงเรยีนบา้นเเพงพทิยาคม นครพนม
npm00379 12345@Nidtep นายครรชติ โทรัตน์์ โรงเรยีนบา้นขวา้งคลชีชูาติ นครพนม
npm00380 12345@Nidtep นายพลูสวสัดิ์ มาลา โรงเรยีนบา้นขา่พทิยาคม นครพนม
npm00381 12345@Nidtep นางสาวอภษิฎามญชุ์ มะละ โรงเรยีนบา้นค าเตย นครพนม
npm00382 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ ศรสีมจักร โรงเรยีนบา้นโคกพะธาย นครพนม



npm00383 12345@Nidtep นางสาวนนฑรกิา ชนะธร โรงเรยีนบา้นโคกยาว นครพนม
npm00384 12345@Nidtep นางสาวปภาดา พรหมจอม โรงเรยีนบา้นโคกศรี นครพนม
npm00385 12345@Nidtep นายเมธาวี แมดมิง่เหงา้ โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด นครพนม
npm00386 12345@Nidtep นายธนกฤต ศรชีมภู โรงเรยีนบา้นดอนกลาง นครพนม
npm00387 12345@Nidtep นางสาวอบุล เนือ่งชมภู โรงเรยีนบา้นดอนแดง นครพนม
npm00388 12345@Nidtep นางสาวทฆิัมพร อรรคศรวีร โรงเรยีนบา้นดอนติว้ นครพนม
npm00389 12345@Nidtep นางสาวนติยา ผงชานัน โรงเรยีนบา้นดอนเตย นครพนม
npm00390 12345@Nidtep นางสาวฤทธญิา นามเกต โรงเรยีนบา้นดอนโทน นครพนม
npm00391 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ อภัยโส โรงเรยีนบา้นดอนบาก นครพนม
npm00392 12345@Nidtep นางสาวชอ่ผกา สขุยา โรงเรยีนบา้นดอนยางทุง่นอ้ย นครพนม
npm00393 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ จันทะผล โรงเรยีนบา้นดอนยางทุง่นอ้ย นครพนม
npm00394 12345@Nidtep นายธนารักษ์ นามป่องแก โรงเรยีนบา้นดอนยางทุง่นอ้ย นครพนม
npm00395 12345@Nidtep นายสรุยิันต์ เจยีงค าพล โรงเรยีนบา้นดอนยางทุง่นอ้ย นครพนม
npm00396 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ แมดมิง่เหงา้ โรงเรยีนบา้นดอนสมอ นครพนม
npm00397 12345@Nidtep นายภวูรนิทร์ อนิทวุงศ์ โรงเรยีนบา้นดอนสะฝาง นครพนม
npm00398 12345@Nidtep นางสาวรัญญาศริิ บพุศริิ โรงเรยีนบา้นตอ้ง(ศรบีวับานวทิยาคาร) นครพนม
npm00399 12345@Nidtep นางสาวปิยะกาญจน์ พลพันธ์ โรงเรยีนบา้นตาลราษฎรอ์ทุศิ นครพนม
npm00400 12345@Nidtep นายณรงคช์ยั วนัเพ็ญ โรงเรยีนบา้นทา่หนามแกว้สวนกลว้ย นครพนม
npm00401 12345@Nidtep นายวรายทุธ ศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นทา่หนามแกว้สวนกลว้ย นครพนม
npm00402 12345@Nidtep นางศรญิญา พันธุเ์วยีง โรงเรยีนบา้นนอ้ยทวย นครพนม
npm00403 12345@Nidtep นางสาวพไิลลกัษณ์ ลอ่งบตุรศรี โรงเรยีนบา้นนอ้ยนาเหนอื นครพนม
npm00404 12345@Nidtep นางอมรภัณฑ์ มาค า โรงเรยีนบา้นนาค า นครพนม
npm00405 12345@Nidtep นางสาวสนุติา ป้องสมบตัิ โรงเรยีนบา้นนาค า(โพนสวรรค)์ นครพนม
npm00406 12345@Nidtep นางสาวจริะนันท์ สวุรรณโชติ โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00407 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ประเสรฐิสงัข์ โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00408 12345@Nidtep นางสาววราทพิย์ ตน้สวรรค์ โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00409 12345@Nidtep นายเดชา จันทรแ์ดง โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00410 12345@Nidtep นายบพุชยั ภวูาดเขยีน โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00411 12345@Nidtep นายปฏภิาณ กวดวงศษ์า โรงเรยีนบา้นนาดวีทิยา นครพนม
npm00412 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ เสนพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาโดโพธิศ์รี นครพนม
npm00413 12345@Nidtep นางสาวจรีะนันท์ จันทรโ์รรุณ โรงเรยีนบา้นนาเตา่ นครพนม
npm00414 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ภาษาดี โรงเรยีนบา้นนาเพยีง นครพนม
npm00415 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐาพร ตนุา โรงเรยีนบา้นนาโพธิ์ นครพนม
npm00416 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ อุน่ตา โรงเรยีนบา้นนาอนิทรน์าโอนาคอยพัฒนานครพนม
npm00417 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา แทบทาม โรงเรยีนบา้นบงค า นครพนม
npm00418 12345@Nidtep นางสาวเย็นฤดี จันทรไ์ตรัต โรงเรยีนบา้นปฏริูป นครพนม
npm00419 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ โทรัตน์ โรงเรยีนบา้นปฏริูป นครพนม
npm00420 12345@Nidtep นางวภิาภรณ์ เหมกอง โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00421 12345@Nidtep นางสาวกานตร์วี สรุวาทกลุ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00422 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ไตรวงษา โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00423 12345@Nidtep นางสาวพมิพร์พี นรภาร โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00424 12345@Nidtep นางสาวมัณฑนา สขุสงค์ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00425 12345@Nidtep นางสาวมารสิา สทุธธิรรม โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00426 12345@Nidtep นางสาวรัญญษร นามตาแสง โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00427 12345@Nidtep นางสาวรุจริาวรรณ จันสวา่ง โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00428 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา พงคด์ารา โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00429 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี สหีะวงษ์ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00430 12345@Nidtep นางสาวศศธิร หัสดี โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00431 12345@Nidtep นางสาวสรินิยากร โคตรค า โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00432 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ จันนัน โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00433 12345@Nidtep นายกฤษฎา หมูแพง โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00434 12345@Nidtep นายกายวธุ กติติศ์ลิา โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00435 12345@Nidtep นายคมกฤษดา ชยัมงคล โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00436 12345@Nidtep นายนวิฒัน์ ฝอยจันทร์ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00437 12345@Nidtep นายอรรณพ เพิม่สนิ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม นครพนม
npm00438 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ขนับรรจง โรงเรยีนบา้นโพนกอ่(ราษฎรอ์นุสรณ์) นครพนม
npm00439 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ วรรณรส โรงเรยีนบา้นโพนตมูหนองแสง นครพนม
npm00440 12345@Nidtep นางสาวปานพีร พรมนลิ โรงเรยีนบา้นโพนตมูหนองแสง นครพนม
npm00441 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ แพงถิน่ โรงเรยีนบา้นโพนตมูหนองแสง นครพนม
npm00442 12345@Nidtep นางสาวสาธนิี ทนิบรูณ์ โรงเรยีนบา้นโพนเพ็ก นครพนม
npm00443 12345@Nidtep นางสาววรญิญา อคัฮาดศรี โรงเรยีนบา้นโพนเพ็ก นครพนม
npm00444 12345@Nidtep นางสาวมทุติา โสมณะวตัร โรงเรยีนบา้นโพนสวา่ง นครพนม
npm00445 12345@Nidtep นายวชัระ ยาชมภู โรงเรยีนบา้นโพนสวา่ง นครพนม



npm00446 12345@Nidtep นางสาวกริติา เมอืงโคตร โรงเรยีนบา้นมว่งนาสดีา นครพนม
npm00447 12345@Nidtep นายวรีะพันธ์ เชือ้ดวงผยู โรงเรยีนบา้นยอดขาดวทิยา นครพนม
npm00448 12345@Nidtep นางสาวศภุนดิา แสงนาโก โรงเรยีนบา้นหนองบวัราษฎรรั์ฐบ ารุง นครพนม
npm00449 12345@Nidtep นางสาวสริรัิกษ์ ค าแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองบาทา้ว นครพนม
npm00450 12345@Nidtep นางศริพรรณ แกว้สดุ โรงเรยีนบา้นหนองแวง นครพนม
npm00451 12345@Nidtep นางสาวองิชล พนาจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองแสง นครพนม
npm00452 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา นนจันทร์ โรงเรยีนบา้นหมมูน้ นครพนม
npm00453 12345@Nidtep นางสาวรุง่อรุณ สงิคา โรงเรยีนบา้นหมมูน้ นครพนม
npm00454 12345@Nidtep นายวชัรพล พันธกุาง โรงเรยีนบา้นหมมูน้ นครพนม
npm00455 12345@Nidtep นางสาวการตมิา ศรหีะมงคล โรงเรยีนบา้นหว้ยพระ นครพนม
npm00456 12345@Nidtep นางสาวอารสิา สวุรรณมาโจ โรงเรยีนบา้นหว้ยพระ นครพนม
npm00457 12345@Nidtep นางสาวสายสณีุย์ วเิศษเพ็ง โรงเรยีนบา้นเหลา่หนาด นครพนม
npm00458 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรณ์ หาญพรหม โรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั นครพนม
npm00459 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา พันที โรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั นครพนม
npm00460 12345@Nidtep นายชชัชล แกน่บบุผา โรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั นครพนม
npm00461 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ ชาลี โรงเรยีนโพนสวรรคร์าษฎรพั์ฒนา นครพนม
npm00462 12345@Nidtep นายภาสกร ดแีสง โรงเรยีนโพนสวรรคร์าษฎรพั์ฒนา นครพนม
npm00463 12345@Nidtep นางสาวบรสิทุธิ์ มาตศรี โรงเรยีนมหาชยัวทิยาคม นครพนม
npm00464 12345@Nidtep นายธนติ สทิธเิสนา โรงเรยีนรามราชพทิยาคม นครพนม
npm00465 12345@Nidtep นางสาวธมลวรรณ สขุวนั โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกลู นครพนม
npm00466 12345@Nidtep นายชลนธี บวัชมุ โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกลู นครพนม
npm00467 12345@Nidtep นายสวุรีะศกัดิ์ พอ่เกตุ โรงเรยีนลาดสวา่งวทิยา นครพนม
npm00468 12345@Nidtep นางปรยีาพร ทรงศลิา โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00469 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐา ศรถีาพร โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00470 12345@Nidtep นางสาวพชิญช์าณกิา คณานันท์ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00471 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ ทันบญุ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00472 12345@Nidtep นางสาวรัชพร วอ่งไว โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00473 12345@Nidtep นางสาวลดัดาพร แสงทอง โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00474 12345@Nidtep นายนทธีร วงษ์นารี โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00475 12345@Nidtep นายฤทธพิร ศรวีารมย์ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00476 12345@Nidtep นายวรนิทร์ แกว้สรุยี์ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00477 12345@Nidtep นายศริศิกัดิ์ ปิลอง โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00478 12345@Nidtep นายสทัุศน์ อดุม โรงเรยีนสหราษฎรร์งีสฤษดิ์ นครพนม
npm00479 12345@Nidtep นางสาวจริาพร จันทรค์ุม้ โรงเรยีนสหราษฏรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00480 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ สรุะโส โรงเรยีนอเุทนพัฒนา นครพนม
npm00481 12345@Nidtep นายประสทิธิช์ยั โสดาวชิติ โรงเรยีนอเุทนพัฒนา นครพนม
npm00482 12345@Nidtep นายภมูนิทร์ หงษาชมุ โรงเรยีนอเุทนพัฒนา นครพนม
npm00483 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ แสนแดง โรงเรยีนอุม่เหมา้ประชาสรรค์ นครพนม
npm00484 12345@Nidtep นางสาวศภุางค์ ศรบีวั โรงเรยีนอุม่เหมา้ประชาสรรค์ นครพนม
npm00485 12345@Nidtep นางสาวสจุวิรรณ ธพิรมมา โรงเรยีนอุม่เหมา้ประชาสรรค์ นครพนม
npm00486 12345@Nidtep นายพเิชษฐ์ แพงสอน โรงเรยีนอุม่เหมา้ประชาสรรค์ นครพนม
npm00487 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ อตุพรม โรเรยีนบา้นเหลา่สม้ป่อย นครพนม
npm00488 12345@Nidtep นางสาวนรัินดรรั์ตน์ มะณีแสง วทิยาลยัการอาชพีวดัโฆสมังคลาราม นครพนม
npm00489 12345@Nidtep นายปรชีา ดอกพอง วทิยาลยัการอาชพีวดัโฆสมังคลาราม นครพนม
npm00490 12345@Nidtep นายพันธศ์กัดิ์ วงศค์ า วทิยาลยัการอาชพีวดัโฆสมังคลาราม นครพนม
npm00491 12345@Nidtep นายมนตรี บญุชู วทิยาลยัเทคนคิบา้นแพง นครพนม
npm00492 12345@Nidtep นายธนกร มลูทราย วทิยาลยัเทคโนโลยธีาตพุนม นครพนม
npm00493 12345@Nidtep นางสาวเอมกิา พลิาสขุ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษานครพนมนครพนม
npm00494 12345@Nidtep นางสาวนันทกลู ไชยมงค์ สพฐ. นครพนม
npm00495 12345@Nidtep นางสาวทัตตยิา รัชตสวุรรณกลุ อเุทนพัฒนา นครพนม
npm00496 12345@Nidtep นางสาวชลติา พานเมอืง อุม่เหมา้ประชาสรรค์ นครพนม
npm00497 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา พมิพแ์กว้ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์ นครพนม
npm00498 12345@Nidtep นางสาวคยีภัทร์ ทากริะ โรงเรยีนบา้นโพนตมูหนองแสง นครพนม
npm00499 12345@Nidtep นายธนากร ยมพนิจิ โรงเรยีนปลาปากราษฎร์บ ารุง นครพนม

nma04971 12345@Nidtep
นางสาวหยาดอรุณ

กองเกดิ โรงเรยีนบา้นหนองจาน นครราชสมีา

nma04972 12345@Nidtep
นางสาวพรปวณ์ี

จอ้ยเชือ้ กระทรวงศกึษาธกิาร นครราชสมีา
nma04973 12345@Nidtep นางสาวพมิพอ์ร วอ่งเกยีรตถิาวร กศน.อ าเภอดา่นขนุทด นครราชสมีา
nma04974 12345@Nidtep นางสาวปรยีาพร โฮนอก โรงเรียนบา้นหนองพลวงนอ้ย นครราชสมีา
nma04975 12345@Nidtep นางสาวบศุรา มศีลิป์ โรงเรยีน นครราชสมีา
nma04976 12345@Nidtep นางสาวพัทยาภร แพนไธสง โรงเรยีน นครราชสมีา
nma04977 12345@Nidtep นางสาวสายทพิย์ โฉสงูเนนิ โรงเรยีน นครราชสมีา



nma04978 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล บญุประกอบ โรงเรยีนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสงเคราะห์3(บา้นใหมเ่กษม)นครราชสมีา
nma04979 12345@Nidtep นางสาวศวติา กวานปรัชชา โรงเรยีนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสงเคราะห์3 (บา้นใหมเ่กษม)นครราชสมีา
nma04980 12345@Nidtep นายกฤษดา ดา่นกลาง โรงเรยีนกลุโน นครราชสมีา
nma04981 12345@Nidtep นางสาวมกุดา เหลาชยั โรงเรยีนคลองไผว่ทิยา นครราชสมีา
nma04982 12345@Nidtep นายธงชยั พุม่พันธว์งษ์ โรงเรยีนคเูตยราษฎรส์ามัคคี นครราชสมีา
nma04983 12345@Nidtep นางสาวปภัสสรา พนูชยั โรงเรยีนโคกเพชรสระมโนรา นครราชสมีา
nma04984 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ มะลใิหม่ โรงเรยีนโคกเพชรสระมโนรา นครราชสมีา
nma04985 12345@Nidtep นางสาวสภุมาส ภักดบีรรณดษิฐ โรงเรยีนโคกเพชรสระมโนรา นครราชสมีา
nma04986 12345@Nidtep นางสาวชลติา ทพิยร์มย์ โรงเรยีนโคง้ยางวทิยา นครราชสมีา
nma04987 12345@Nidtep นางสาวชลติา มแีกว้นอ้ย โรงเรยีนจระเขห้นิสงัฆกจิวทิยา นครราชสมีา
nma04988 12345@Nidtep นางสาวกญัญาวรี์ ประสพผล โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04989 12345@Nidtep นางสาวกริดา ค าตา โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04990 12345@Nidtep นางสาวจฬีารัตน์ ทองสุ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04991 12345@Nidtep นางสาวณัฐนันท์ งามลาภ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04992 12345@Nidtep นางสาวบณุยวรี์ การชงัด โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04993 12345@Nidtep นางสาวปญุญสิา ปณุณรัตนกลุ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04994 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา หว่งจรงิ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04995 12345@Nidtep นางสาวรุจริา เทพสาร โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04996 12345@Nidtep นายชนวรี์ ขนัตวิงษ์ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04997 12345@Nidtep นายนพรุจ แกน่กระโทก โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04998 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ กลา้รบ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma04999 12345@Nidtep นายพพัิฒนพ์ล จติพมิาย โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma05000 12345@Nidtep นายเอกลกัษณ์ วรรธนาจริานนท์ โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma05001 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ ดารา โรงเรยีนเจยีรวนนทอ์ทุศิ2 นครราชสมีา
nma05002 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ ดาดผักแวน่ โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั นครราชสมีา
nma05003 12345@Nidtep นางสาวนรสิรา บง้พรม โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั นครราชสมีา
nma05004 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภิา ประทมุมา โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั นครราชสมีา
nma05005 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพมิล นามกระโทก โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั นครราชสมีา
nma05006 12345@Nidtep นายชยัยงค์ บญุไธสง โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั นครราชสมีา
nma05007 12345@Nidtep นางสาวนัทวรรณ บญุพา โรงเรยีนชลประทานบา้นกอโจด นครราชสมีา
nma05008 12345@Nidtep นางไอรนิทร์ ปิตพุรหมพันธุ์ โรงเรยีนชลประทานบา้นกอโจด นครราชสมีา
nma05009 12345@Nidtep นางวนัวสิาข์ ชมภบูตุร โรงเรยีนชนิวงศอ์ปุถัมป์ นครราชสมีา
nma05010 12345@Nidtep นางสาวศรัิญญา เลนตะขบ โรงเรยีนชนิวงศอ์ปุถัมภ์ นครราชสมีา
nma05011 12345@Nidtep นางสาววลิาวณัย์ โสมาบตุร โรงเรยีนชมุชนโนนแดง นครราชสมีา
nma05012 12345@Nidtep นางเนรัญชลา หวงัประสพกลาง โรงเรยีนชมุชนบา้นโคกสวาย นครราชสมีา
nma05013 12345@Nidtep นางสาวศตนันท์ สอบกิง่ โรงเรยีนชมุชนบา้นโคกสวาย นครราชสมีา
nma05014 12345@Nidtep นายภัทรดนัย พลสงูเนนิ โรงเรยีนชมุชนบา้นโคกสวาย นครราชสมีา
nma05015 12345@Nidtep นายกฤตเมธ เกดิบา้นเป้า โรงเรยีนชมุชนบา้นดา่นจาก นครราชสมีา
nma05016 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา แจง้ดี โรงเรยีนชมุชนบา้นบสุามัคคพัีฒนา นครราชสมีา
nma05017 12345@Nidtep นายภาคภมูิ น าพา โรงเรยีนชมุชนบา้นเสงิสาง นครราชสมีา
nma05018 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ปะโกตโิย โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองจกิ นครราชสมีา
nma05019 12345@Nidtep นางเจนจริา เสีย่งสาย โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองบวัลาย นครราชสมีา
nma05020 12345@Nidtep นางนภาลยั หมายสม โรงเรยีนชมุชนประทาย นครราชสมีา
nma05021 12345@Nidtep นางสาวธัญญรัตน์ โคตรสมบตัิ โรงเรยีนชมุชนประทาย นครราชสมีา
nma05022 12345@Nidtep นางสาวปรรณพัชร์ นอบกาย โรงเรยีนชมุชนพลบัพลา นครราชสมีา
nma05023 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ โคตรเมอืง โรงเรยีนชมุชนล าทะเมนชยัศกึษา นครราชสมีา
nma05024 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา จริะกลุ โรงเรยีนชมุชนล าทะเมนชยัศกึษา นครราชสมีา
nma05025 12345@Nidtep นางสาวพัชสนันท์ จันทรนุช โรงเรยีนชมุชนวดัรวง นครราชสมีา
nma05026 12345@Nidtep นางสาวรัชนี ทรัพยน์า โรงเรยีนชมุชนวดัรวง นครราชสมีา
nma05027 12345@Nidtep นายเฉลมิชยั ไพรเขตร์ โรงเรยีนชมุชนหนองแสงสวุทิย์ นครราชสมีา
nma05028 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล กลุสวุรรณ โรงเรยีนชมุชนหนองหัวฟาร นครราชสมีา
nma05029 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เจรญิสขุ โรงเรยีนชุมุชนล าทะเมนชยัศกึษา นครราชสมีา
nma05030 12345@Nidtep นางผาตรัิตน์ ปกป้อง โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05031 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ สวุรรณะ โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05032 12345@Nidtep นางสาวพมิหฤดา เจรญิสนัเทยีะ โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05033 12345@Nidtep นางสาวมาลี ทศิกระโทก โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05034 12345@Nidtep นางสาววลยัญา เชยโพธิ์ โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05035 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ธรีะวานชิย์ โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05036 12345@Nidtep นางสาวสชุญา ภมูจัินทกึ โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05037 12345@Nidtep นายพนัชเศรษฐ์ เผลอกระโทก โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร นครราชสมีา
nma05038 12345@Nidtep นางสาวนุจรี ชนิรัมย์ โรงเรยีนโชคชยัสามัคคี นครราชสมีา
nma05039 12345@Nidtep นางสาวมาลรัีตน์ ฆอ้งนอก โรงเรยีนดอนทา้ววทิยา นครราชสมีา
nma05040 12345@Nidtep นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทก โรงเรยีนดา่นขนุทด นครราชสมีา



nma05041 12345@Nidtep นางสาวนภิาวรรณ โคจนา โรงเรยีนดา่นขนุทด นครราชสมีา
nma05042 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ ชยัสระนอ้ย โรงเรยีนดา่นอดุมวทิยา นครราชสมีา
nma05043 12345@Nidtep นายนภสนิธุ์ พมิตะขบ โรงเรยีนดา่นอดุมวทิยา นครราชสมีา
nma05044 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ หมอจดีพมิาย โรงเรยีนดา่นอดุมวทิยา นครราชสมีา
nma05045 12345@Nidtep นางสาวพรธชิา ค าโคตรสนูย์ โรงเรยีนตลาดไทรโนนดูห่นองจกิวทิยา นครราชสมีา
nma05046 12345@Nidtep นางสาวภษร บญุล ้าเลศิ โรงเรยีนตลาดไทรโนนดูห่นองจกิวทิยา นครราชสมีา
nma05047 12345@Nidtep นายวรพจน์ สนิศริิ โรงเรยีนตลาดไทรโนนดูห่นองจกิวทิยา นครราชสมีา
nma05048 12345@Nidtep นายอนวิฒัน์ โมเหล็ก โรงเรยีนตลาดไทรโนนดูห่นองจกิวทิยา นครราชสมีา
nma05049 12345@Nidtep นางอารวีรรณ์ ปักกาเวสงู โรงเรยีนต าบลบา้นโพธิ์ นครราชสมีา
nma05050 12345@Nidtep นายสรรเพชญ ปัญญาพัฒนาภรณ์โรงเรยีนต าบลบา้นโพธิ์ นครราชสมีา
nma05051 12345@Nidtep นางฐานุตรา เนยีมสงูเนนิ โรงเรยีนทหารอากาศบ ารุง นครราชสมีา
nma05052 12345@Nidtep นายเสรมิวฒุิ ศริมิาลาตงั โรงเรยีนเทศบาลต าบลจักราช นครราชสมีา
nma05053 12345@Nidtep นางสาวสายชล แทวกระโทก โรงเรยีนไทรทอง นครราชสมีา
nma05054 12345@Nidtep นางสาวป่ินมณี มาสกีกุ โรงเรยีนโนนคา่วทิยา นครราชสมีา
nma05055 12345@Nidtep นางสาวอษุา จวนสงูเนนิ โรงเรยีนโนนคา่วทิยา นครราชสมีา
nma05056 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา บ ารุงไร่ โรงเรยีนโนนตมู‘’รัฐราษฎรรั์งสรรค’์’ นครราชสมีา
nma05057 12345@Nidtep นางสาวสริติา นามมะ โรงเรยีนโนนตมู“รัฐราษฎรรั์งสรรค”์ นครราชสมีา
nma05058 12345@Nidtep นางสาวภัทราวดี เครอืสนัตภิพ โรงเรยีนบวัปุ่ นสนัเทยีะอนุสรณ์ นครราชสมีา
nma05059 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ เสลากลาง โรงเรยีนบา้นกระถนิหนองเครอืชดุ นครราชสมีา
nma05060 12345@Nidtep นางสาวนติยา ศาลากลาง โรงเรยีนบา้นกระเบือ้งวทิยาคาร นครราชสมีา
nma05061 12345@Nidtep นางสาวนรีนุช สมภักดี โรงเรยีนบา้นกระเบือ้งวทิยาคาร นครราชสมีา
nma05062 12345@Nidtep นายเชาวฤทธิ์ พรมบตุร โรงเรยีนบา้นกระเบือ้งวทิยาคาร นครราชสมีา
nma05063 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ ผลาผล โรงเรยีนบา้นกลว้ย นครราชสมีา
nma05064 12345@Nidtep นางสาวสวุนติย์ ชยัลิน้ฟ้า โรงเรยีนบา้นกลว้ย นครราชสมีา
nma05065 12345@Nidtep นางสาวรัญชดิา ปัญญาบตุร โรงเรยีนบา้นกดุขมิน้ นครราชสมีา
nma05066 12345@Nidtep นายพัฒนพงษ์ วฒันาการ โรงเรยีนบา้นกดุโงง้ นครราชสมีา
nma05067 12345@Nidtep นางพรรณกิร ประโพธเิทศ โรงเรยีนบา้นกดุโบสถ์ นครราชสมีา
nma05068 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ ขจัดภัย โรงเรยีนบา้นกดุโบสถ์ นครราชสมีา
nma05069 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ พนูศรี โรงเรยีนบา้นกดุโบสถ์ นครราชสมีา
nma05070 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา แปวกระโทก โรงเรยีนบา้นกดุโบสถ์ นครราชสมีา
nma05071 12345@Nidtep นางสาวมณฑกานต์ ชืน่มาลา โรงเรยีนบา้นกดุปลาเข็งเหมอืงลี่ นครราชสมีา
nma05072 12345@Nidtep นายนุตพิงษ์ บางแสง โรงเรยีนบา้นกดุปลาเข็งเหมอืงลี่ นครราชสมีา
nma05073 12345@Nidtep นางสาวมณีรนิทร์ แอมปัชชา โรงเรยีนบา้นกดุไผ่ นครราชสมีา
nma05074 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ ทรงงาม โรงเรยีนบา้นกุม่พะยาหนองกระทุม่วทิยานครราชสมีา
nma05075 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล เพาะเจรญิ โรงเรยีนบา้นเกรยีมโนนส าโรง นครราชสมีา
nma05076 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ศรสีกลุพล โรงเรยีนบา้นเกา่-บา้นนอ้ย นครราชสมีา
nma05077 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตน์ สมิมา โรงเรยีนบา้นเกาะลอย นครราชสมีา
nma05078 12345@Nidtep นางสาวพนดิา แลดไธสง โรงเรยีนบา้นแกง้สนามนาง นครราชสมีา
nma05079 12345@Nidtep นางสาวมยรุา บตุรสี โรงเรยีนบา้นโกรกชา้งนอ้ย นครราชสมีา
nma05080 12345@Nidtep นางสาวอบุลวรรณ พรพา โรงเรยีนบา้นขนายด(ีประชารัฐบ ารุง) นครราชสมีา
nma05081 12345@Nidtep นายณัฐกานต์ โดง่พมิาย โรงเรยีนบา้นขนายด(ีประชารัฐบ ารุง) นครราชสมีา
nma05082 12345@Nidtep นายณัฐศาสตร์ แดนโคกสงู โรงเรยีนบา้นขนายด(ีประชารัฐบ ารุง) นครราชสมีา
nma05083 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ชาตวิงษ์ โรงเรยีนบา้นขยุวทิยา นครราชสมีา
nma05084 12345@Nidtep นางสาวลลติตา สยีางนอก โรงเรยีนบา้นขยุวทิยา นครราชสมีา
nma05085 12345@Nidtep นายพสิทุธิ์ ศรชยั โรงเรยีนบา้นขยุวทิยา นครราชสมีา
nma05086 12345@Nidtep นางปณสิรา ไชยนอก โรงเรยีนบา้นเขวา้วทิยา นครราชสมีา
nma05087 12345@Nidtep นางสาวปัทกานต์ กองเกดิ โรงเรยีนบา้นเขือ่น(ทา่พระประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05088 12345@Nidtep นางสาวปรยีารัตน์ แกว้กงพาน โรงเรยีนบา้นคนชมุ นครราชสมีา
nma05089 12345@Nidtep นายอศัวนิ ทะสลีะ โรงเรยีนบา้นคลองขามป้อม นครราชสมีา
nma05090 12345@Nidtep นางสาวปิยะพรรณ ยนืยาว โรงเรยีนบา้นคลองเดือ่ นครราชสมีา
nma05091 12345@Nidtep นางสาวเกสร ศรจี าเรญิ โรงเรยีนบา้นคลองตะเเบก นครราชสมีา
nma05092 12345@Nidtep นางสาววรรณสิา วนัทอง โรงเรยีนบา้นคลองทเุรยีน นครราชสมีา
nma05093 12345@Nidtep นางสาวณชินันทร์ สจุติ โรงเรยีนบา้นคลองบง นครราชสมีา
nma05094 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เบีย้วพา โรงเรยีนบา้นคลองบง นครราชสมีา
nma05095 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ พมิพโ์คตร โรงเรยีนบา้นคลองใบพัด นครราชสมีา
nma05096 12345@Nidtep นางสาวอรุณแสง พวงจันทร์ โรงเรยีนบา้นคลองใบพัด นครราชสมีา
nma05097 12345@Nidtep นายเรอืงโรจน์ รัตนโกมทุ โรงเรยีนบา้นคลองสารเพชร นครราชสมีา
nma05098 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ไชยบตุร โรงเรยีนบา้นคอนเมอืง นครราชสมีา
nma05099 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา คะเรรัมย์ โรงเรยีนบา้นคา้งพลู นครราชสมีา
nma05100 12345@Nidtep นางสาวนันตพร เขยีวนอก โรงเรยีนบา้นคา้งพลู นครราชสมีา
nma05101 12345@Nidtep นายนานที คดิเห็น โรงเรยีนบา้นคา้งพลู นครราชสมีา
nma05102 12345@Nidtep นายลขิติ พวงศรี โรงเรยีนบา้นคา้งพลู นครราชสมีา
nma05103 12345@Nidtep นางสาวปัทมา บรุรัีตน์ โรงเรยีนบา้นคมึหญา้นาง นครราชสมีา



nma05104 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ ยิม้พราย โรงเรยีนบา้นโคกกระเบือ้งสามัคคี นครราชสมีา
nma05105 12345@Nidtep นางสาวจริพัฒน์ ยศกลาง โรงเรยีนบา้นโคกกระเบือ้งสามัคคี นครราชสมีา
nma05106 12345@Nidtep นางอรอนงค์ เสนาคะบตุร โรงเรยีนบา้นโคกโจด นครราชสมีา
nma05107 12345@Nidtep นางสาวปรางคท์พิย์ ลอยกระโทก โรงเรยีนบา้นโคกใบบวั นครราชสมีา
nma05108 12345@Nidtep นายอษัฎาวธุ แพงสาย โรงเรยีนบา้นโคกใบบวั นครราชสมีา
nma05109 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ชยัณรงค์ โรงเรยีนบา้นโคกแฝก นครราชสมีา
nma05110 12345@Nidtep นายกรกรชิ ธัญญานนท์ โรงเรยีนบา้นโคกแฝก นครราชสมีา
nma05111 12345@Nidtep นางสาวดาหวนั หลงมา โรงเรยีนบา้นโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอปุถัมภ)์นครราชสมีา
nma05112 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี พันธศ์รี โรงเรยีนบา้นโคกส าโรง นครราชสมีา
nma05113 12345@Nidtep นางวราภรณ์ ไกรคุม้ โรงเรยีนบา้นโคกสงู นครราชสมีา
nma05114 12345@Nidtep นางสาวกชนภิา มหานาม โรงเรยีนบา้นงิว้ นครราชสมีา
nma05115 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ สรุยิะ โรงเรยีนบา้นงิว้ นครราชสมีา
nma05116 12345@Nidtep นางสาวชชัชญา เพิม่ศรี โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์ นครราชสมีา
nma05117 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา หงษ์ขนุทด โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05118 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร สงิขรเขยีว โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05119 12345@Nidtep นางสาวอมัรนิทร์ ขนัตี โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05120 12345@Nidtep นางสาวสกุลัยา บตุรมะ โรงเรยีนบา้นชวีาน นครราชสมีา
nma05121 12345@Nidtep นางสาวกรกช อยูส่ขุ โรงเรยีนบา้นไชยวาล นครราชสมีา
nma05122 12345@Nidtep นายปฐมพงษ์ นอ้ยหนูจตรัุส โรงเรยีนบา้นไชยวาล นครราชสมีา
nma05123 12345@Nidtep นางสาววราพร เพยีนอก โรงเรยีนบา้นซบัไทรทอง นครราชสมีา
nma05124 12345@Nidtep นายนคิม หอมสมบตัิ โรงเรยีนบา้นซบัพลู นครราชสมีา
nma05125 12345@Nidtep นางสาวชลณี มะลจัินทร์ โรงเรยีนบา้นซบัศรจัีนทร์ นครราชสมีา
nma05126 12345@Nidtep นางสาววรนิทร ยามประโคน โรงเรยีนบา้นซบัศรจัีนทร์ นครราชสมีา
nma05127 12345@Nidtep นางสาวประคองทรัพย์ แสงศลิป์ โรงเรยีนบา้นซบัสะเดา นครราชสมีา
nma05128 12345@Nidtep นางสาวกญัจนา จารุจนิดา โรงเรยีนบา้นซนิหนองเขวา(ครุุราษฎรบ์ ารุง)นครราชสมีา
nma05129 12345@Nidtep นายธรากร ชมุศรี โรงเรยีนบา้นซนิหนองเขวา(ครุุราษฎรบ์ ารุง)นครราชสมีา
nma05130 12345@Nidtep นายพฒุพิงศ์ ทองศร โรงเรยีนบา้นซนิหนองเขวา(ครุุราษฎรบ์ ารุง)นครราชสมีา
nma05131 12345@Nidtep นางสาวพัชญาพร ดา่นก าเนดิ โรงเรยีนบา้นดงประชาชนุกลู นครราชสมีา
nma05132 12345@Nidtep นางสาวชไมพร ทีรั่ก โรงเรยีนบา้นดงประชานุกลู นครราชสมีา
nma05133 12345@Nidtep นางสาวอธชิา สภุเดช โรงเรยีนบา้นดงประชานุกลู นครราชสมีา
nma05134 12345@Nidtep นายอ าพล พันธุข์า้ว โรงเรยีนบา้นดงประชานุกลู นครราชสมีา
nma05135 12345@Nidtep นางสาวแพรพไิล บญุหลาย โรงเรยีนบา้นดงพลอง(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์539)นครราชสมีา
nma05136 12345@Nidtep นางสาววชิดุา นาสะกาศ โรงเรยีนบา้นดงพลอง(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์539)นครราชสมีา
nma05137 12345@Nidtep นายทวี ปะสารกิงั โรงเรยีนบา้นดงหลบใหมส่ามัคควีทิยา นครราชสมีา
nma05138 12345@Nidtep นางสาวธรีาพร มหาคาม โรงเรยีนบา้นดอน นครราชสมีา
nma05139 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ศลิปชยั โรงเรยีนบา้นดอน นครราชสมีา
nma05140 12345@Nidtep นางสาวประตญิญา สระพนิครบรุี โรงเรยีนบา้นดอนกรูด นครราชสมีา
nma05141 12345@Nidtep นายกฤชกร เกตชยัภมูิ โรงเรยีนบา้นดอนกรูด นครราชสมีา
nma05142 12345@Nidtep นางสาวหัทยา ชาญวชิ โรงเรยีนบา้นดอนชมพู(สงัฆประชานุเคราะห)์นครราชสมีา
nma05143 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล มัง่จันทกึ โรงเรยีนบา้นดอนดา่นใน นครราชสมีา
nma05144 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ แสนแมน โรงเรยีนบา้นดอนดา่นใน นครราชสมีา
nma05145 12345@Nidtep นางสาวระววีลัย์ ศรพีนม โรงเรยีนบา้นดอนดา่นใน นครราชสมีา
nma05146 12345@Nidtep นางสาวแกว้กานต์ อนิทรห์มืน่ไวย โรงเรยีนบา้นดอนตดัเรอื นครราชสมีา
nma05147 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา ตะเคยีน โรงเรยีนบา้นดอนไผ่ นครราชสมีา
nma05148 12345@Nidtep นางสาวรัศมี คณาศรี โรงเรยีนบา้นดอนยาว นครราชสมีา
nma05149 12345@Nidtep นางสาวลลติา ยิง่แกว้ โรงเรยีนบา้นดอนหวาย(สงิหค์รุุประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05150 12345@Nidtep นายณัฐภมูิ มากอง โรงเรยีนบา้นดอนหวาย(สงิหค์รุุประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05151 12345@Nidtep นางสาวสนุติา จา่พันดงุ โรงเรยีนบา้นดอนหันโนนเพ็ด นครราชสมีา
nma05152 12345@Nidtep นางสาววรัทยา มติรภาพ โรงเรยีนบา้นดอนใหญ่ นครราชสมีา
nma05153 12345@Nidtep นายพชระ สวียั โรงเรยีนบา้นดอนใหญ่ นครราชสมีา
nma05154 12345@Nidtep นางสาวจติรทวิา ลายรัตน์ โรงเรยีนบา้นดา่นเกวยีน นครราชสมีา
nma05155 12345@Nidtep นางสาวจารุพรรณ รูรั้กษา โรงเรยีนบา้นดา่นชา้ง นครราชสมีา
nma05156 12345@Nidtep นางสาวฐติพิรรณ เชาวบ์วัหลวง โรงเรยีนบา้นดา่นตงิ นครราชสมีา
nma05157 12345@Nidtep นางสาวจริะประภา สรุพิล โรงเรยีนบา้นดู(่สหราษฎรว์ทิยา) นครราชสมีา
nma05158 12345@Nidtep นางสาวปรดีา ระหภูา โรงเรยีนบา้นตะกดุเครอืปลอก นครราชสมีา
nma05159 12345@Nidtep นางสาวสณีุ อุน่อบ โรงเรยีนบา้นตะกดุเครอืปลอก นครราชสมีา
nma05160 12345@Nidtep นางสจุติตรา ขนุทอง โรงเรยีนบา้นตะกดุเครอืปลอก นครราชสมีา
nma05161 12345@Nidtep นายอดเิรก โบเลน โรงเรยีนบา้นตะกดุเครอืปลอก นครราชสมีา
nma05162 12345@Nidtep นางสาวจณิณะ ชชูพี โรงเรยีนบา้นตะแกรง นครราชสมีา
nma05163 12345@Nidtep นางสาวเกศรนิทร์ หอมชืน่ โรงเรยีนบา้นตะโก นครราชสมีา
nma05164 12345@Nidtep นางสาวปานชวีา ดไีร่ โรงเรยีนบา้นตะครอ้(มติรภาพ4) นครราชสมีา
nma05165 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ ผันผอ่น โรงเรยีนบา้นตะหนอด นครราชสมีา
nma05166 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สแีดง โรงเรยีนบา้นตากิม่ นครราชสมีา



nma05167 12345@Nidtep นางสาวอภริดี ทองมา โรงเรยีนบา้นตากิม่ นครราชสมีา
nma05168 12345@Nidtep นายเนตธิร มชียั โรงเรยีนบา้นตาจ่ัน นครราชสมีา
nma05169 12345@Nidtep นางสาวนันณภัชสรณ์ หร่องเจรญิ โรงเรยีนบา้นตมูราษฎรบ์รูณะ นครราชสมีา
nma05170 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ลาภทวี โรงเรยีนบา้นเตาเหล็ก-ลมุปุ๊ ก นครราชสมีา
nma05171 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ อสิสิงิห์ โรงเรยีนบา้นโตนด นครราชสมีา
nma05172 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา เล็กรุง่โรจน์ โรงเรยีนบา้นโตนดพนูผลวทิยา นครราชสมีา
nma05173 12345@Nidtep นางสาวเนตรชนก สมิมา โรงเรยีนบา้นโตนดพนูผลวทิยา นครราชสมีา
nma05174 12345@Nidtep นางสาวศศธิร เรอืงเขตรกรรม โรงเรยีนบา้นโตนดพนูผลวทิยา นครราชสมีา
nma05175 12345@Nidtep นางสาวอณมิา แซล่ี้ โรงเรยีนบา้นโตนดพนูผลวทิยา นครราชสมีา
nma05176 12345@Nidtep นางสาวอรยิา ศริมิา โรงเรยีนบา้นโตนดพนูผลวทิยา นครราชสมีา
nma05177 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เยือ้งกลาง โรงเรยีนบา้นถนนหัก นครราชสมีา
nma05178 12345@Nidtep นางสาวเพชราภรณ์ เจรญิชยัสาร โรงเรยีนบา้นทรัพยเ์จรญิ นครราชสมีา
nma05179 12345@Nidtep นางสาววชิดุา รมิไธสง โรงเรยีนบา้นทองหลาง นครราชสมีา
nma05180 12345@Nidtep นางจรัิชญา เจอืจันทกึ โรงเรยีนบา้นทะเล(เสมาประชาสรรค)์ นครราชสมีา
nma05181 12345@Nidtep นางสาวณัชชา เทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05182 12345@Nidtep นางสาวบงัอร เงนิของแพง โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05183 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แคม่จันทกึ โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05184 12345@Nidtep นางสาววรรณา ยอดรักษ์ โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05185 12345@Nidtep นางสาววรียา ภมูฐิาน โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05186 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ฟุ้งพมิาย โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05187 12345@Nidtep นางสเิรยีม ร่มพมิาย โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05188 12345@Nidtep นายอดศิร ประประโคน โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง นครราชสมีา
nma05189 12345@Nidtep นางสาวสรินิยา แกว้อดุร โรงเรยีนบา้นทา่ตะแบก นครราชสมีา
nma05190 12345@Nidtep นางสาวอทติยา ละอองทอง โรงเรยีนบา้นทา่ตะแบก นครราชสมีา
nma05191 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ สวนดง โรงเรยีนบา้นทา่หลวง นครราชสมีา
nma05192 12345@Nidtep นายยศพันธ์ ศรสีมสขุ โรงเรยีนบา้นทา่หลวง นครราชสมีา
nma05193 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล จันทรเ์ทพ โรงเรยีนบา้นทา่อา่ง นครราชสมีา
nma05194 12345@Nidtep นางเสาวลกัษณ์ เลศิฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นท านบพัฒนา นครราชสมีา
nma05195 12345@Nidtep นายผดงุศกัดิ์ ศรนีอก โรงเรยีนบา้นท านบพัฒนา นครราชสมีา
nma05196 12345@Nidtep นางสาวทตุมิา เปรีย้วกระโทก โรงเรยีนบา้นนอ้ย นครราชสมีา
nma05197 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ นางสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นนอ้ย นครราชสมีา
nma05198 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ อทิธะรงค์ โรงเรยีนบา้นนอ้ย นครราชสมีา
nma05199 12345@Nidtep นางแพรวพรรณ จรัีงโคกกรวด โรงเรยีนบา้นนอ้ยพัฒนา นครราชสมีา
nma05200 12345@Nidtep นางสาวนติยา ราชบรุี โรงเรยีนบา้นนา นครราชสมีา
nma05201 12345@Nidtep นางสาวประภาศรี เกยีรตคิณุณวงศ์ โรงเรยีนบา้นนา นครราชสมีา
nma05202 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา คมสนั โรงเรยีนบา้นนา นครราชสมีา
nma05203 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ ปัญญาดี โรงเรยีนบา้นนา(ประสทิธิว์ทิยาคาร) นครราชสมีา
nma05204 12345@Nidtep นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นนากลาง นครราชสมีา
nma05205 12345@Nidtep นายปรัชญา บา้นเป้า โรงเรยีนบา้นนาครุุราษฎรว์ฒันา นครราชสมีา
nma05206 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร เกษตรจังหรดี โรงเรยีนบา้นนางเหรญิ นครราชสมีา
nma05207 12345@Nidtep นางอารรัีตน์ ชนักระโทก โรงเรยีนบา้นนางเหรญิ นครราชสมีา
nma05208 12345@Nidtep นายทวิากร สลกัษร โรงเรยีนบา้นนางเหรญิ นครราชสมีา
nma05209 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นนารายณ์ นครราชสมีา
nma05210 12345@Nidtep นางสาวจไุรวรรณ อน้จันทกึ โรงเรยีนบา้นนาใหญ่(เสถยีรราษฎรรั์ฐผดงุ)นครราชสมีา
nma05211 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา จะตเุทน โรงเรยีนบา้นโนนกระเบือ้งหนองหัวชา้งสามัคคีนครราชสมีา
nma05212 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ มุง่เกีย้วกลาง โรงเรยีนบา้นโนนกระเบือ้งหนองหัวชา้งสามัคคีนครราชสมีา
nma05213 12345@Nidtep นายเจนณรงค์ จรมัง่นอก โรงเรยีนบา้นโนนกระเบือ้งหนองหัวชา้งสามัคคีนครราชสมีา
nma05214 12345@Nidtep นางสาวกฏฌธร เงนิโพธิ์ โรงเรยีนบา้นโนนกุม่มติรภาพที่210 นครราชสมีา
nma05215 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร โชตไิธสง โรงเรยีนบา้นโนนดู่ นครราชสมีา
nma05216 12345@Nidtep นางสนินีาฏ พันไชย โรงเรยีนบา้นโนนดู่ นครราชสมีา
nma05217 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ ชา่งเหล็ก โรงเรยีนบา้นโนนดู่ นครราชสมีา
nma05218 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ขอมกีลาง โรงเรยีนบา้นโนนตาเถร นครราชสมีา
nma05219 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา จันทรด์ี โรงเรยีนบา้นโนนตาล นครราชสมีา
nma05220 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา อภัยนอก โรงเรยีนบา้นโนนเต็ง นครราชสมีา
nma05221 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ ทองสขุ โรงเรยีนบา้นโนนเต็ง นครราชสมีา
nma05222 12345@Nidtep นางสปุราณี ลกูอนิทร์ โรงเรยีนบา้นโนนเต็ง นครราชสมีา
nma05223 12345@Nidtep นายเสกสรรค์ แดนราษี โรงเรยีนบา้นโนนเต็ง นครราชสมีา
nma05224 12345@Nidtep นายกติตพัินธ์ เทยีมจันทร์ โรงเรยีนบา้นโนนทอง นครราชสมีา
nma05225 12345@Nidtep นางสาวโกมลชนก เป็นพมิาย โรงเรยีนบา้นโนนทะยงุ นครราชสมีา
nma05226 12345@Nidtep นางสาวธารทพิย์ เปลือ้งทกุข์ โรงเรยีนบา้นโนนทะยงุ นครราชสมีา
nma05227 12345@Nidtep นายนลธวชั พลวเิศษ โรงเรยีนบา้นโนนทะยงุ นครราชสมีา
nma05228 12345@Nidtep นางสาวนันทยา สขุเกษม โรงเรยีนบา้นโนนประดู่ นครราชสมีา
nma05229 12345@Nidtep นางสาวภัทรานษิฐ์ บญุสดุ โรงเรยีนบา้นโนนประดู่ นครราชสมีา



nma05230 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา โกก้ระโทก โรงเรยีนบา้นโนนปอแดง นครราชสมีา
nma05231 12345@Nidtep นางสาวบณุยวรี์ วงศส์มบรูณ์ โรงเรยีนบา้นโนนปอแดง นครราชสมีา
nma05232 12345@Nidtep นางสาวอสิรานันท์ ทรงพระ โรงเรยีนบา้นโนนพฤกษ์ นครราชสมีา
nma05233 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ หาญณรงค์ โรงเรยีนบา้นโนนพะไล นครราชสมีา
nma05234 12345@Nidtep นางชเูกษม ประจติร โรงเรยีนบา้นโนนพทุรา นครราชสมีา
nma05235 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา วงคค์ต โรงเรยีนบา้นโนนพทุรา นครราชสมีา
nma05236 12345@Nidtep นางสาวสมุติรา นาคา โรงเรยีนบา้นโนนพทุรา นครราชสมีา
nma05237 12345@Nidtep นายพงษ์เดช หอ้ยไธสง โรงเรยีนบา้นโนนพทุรา นครราชสมีา
nma05238 12345@Nidtep นางสาวขวญัตา มาลารักษ์ โรงเรยีนบา้นโนนมะเกลอื นครราชสมีา
nma05239 12345@Nidtep นางสาวปัญชลี หวงัรวมกลาง โรงเรยีนบา้นโนนมะเกลอื นครราชสมีา
nma05240 12345@Nidtep นางสาวพทิยรัศมิ์ ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนบา้นโนนมะเกลอื นครราชสมีา
nma05241 12345@Nidtep นายณัฐวตัร คามตะสลีา โรงเรยีนบา้นโนนเมอืง(เยีย่มประชาสรรค)์นครราชสมีา
nma05242 12345@Nidtep นายกอ้งศกัดิ์ ประดบัคา่ย โรงเรยีนบา้นโนนยอ นครราชสมีา
nma05243 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ กา้นสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นโนนส าราญ นครราชสมีา
nma05244 12345@Nidtep นางสาววรวรรณ นาดี โรงเรยีนบา้นโนนส าราญ นครราชสมีา
nma05245 12345@Nidtep นางสาวสรินิภา จันทกลุ โรงเรยีนบา้นโนนส าราญ นครราชสมีา
nma05246 12345@Nidtep นางสาววยิากร ปานนอก โรงเรยีนบา้นโนนสวุรรณแสงวทิยา นครราชสมีา
nma05247 12345@Nidtep นางสาวเฌณศิา ดา่นเดมิ โรงเรยีนบา้นโนนหวาย นครราชสมีา
nma05248 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา สวนเพชร โรงเรยีนบา้นบอ่ลงิประชาสรรค์ นครราชสมีา
nma05249 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ประดา โรงเรยีนบา้นบอ่ลงิประชาสรรค์ นครราชสมีา
nma05250 12345@Nidtep นางสาวฤทัยรัตน์ ลกัษณะฉมิพลี โรงเรยีนบา้นบะใหญ่ นครราชสมีา
nma05251 12345@Nidtep นางสาวอลษิา ภมูี โรงเรยีนบา้นบลัลงักส์ะอาด นครราชสมีา
nma05252 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ มะโน โรงเรยีนบา้นบงิ(สขุประชาจงูกลางนุสสรณ์)นครราชสมีา
nma05253 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ปรางคโ์คกกรวด โรงเรยีนบา้นบงึพระ นครราชสมีา
nma05254 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา ศรสีงัข์ โรงเรยีนบา้นบงึพระ นครราชสมีา
nma05255 12345@Nidtep นางสาวศรินิาถ กจิขนุทด โรงเรยีนบา้นบงึออ้(ปุ่ นอปุถัมภ)์ นครราชสมีา
nma05256 12345@Nidtep นางสาวศริดา ทองสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นบเุจา้คณุ นครราชสมีา
nma05257 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ปานนอก โรงเรยีนบา้นบเุจา้คณุ(หลวงพอ่กณัหาสขุกาโมอปุถัมภ์)นครราชสมีา
nma05258 12345@Nidtep นางสาวอรยา หมืน่พัฒ โรงเรยีนบา้นบไุผ่ นครราชสมีา
nma05259 12345@Nidtep นางสาวกชกร หวงัมวนกลาง โรงเรยีนบา้นบใุหญ่ นครราชสมีา
nma05260 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา อิม่เต็ม โรงเรยีนบา้นป่าคะแบง นครราชสมีา
nma05261 12345@Nidtep นายรัชชานนท์ ชนิทะวนั โรงเรยีนบา้นปางไม ้ นครราชสมีา
nma05262 12345@Nidtep นางชฏุกิมนต์ ปานแกว้ โรงเรยีนบา้นป่าตะแบง นครราชสมีา
nma05263 12345@Nidtep นางสาววจิติรา สมัณีย์ โรงเรยีนบา้นป่าตะแบง นครราชสมีา
nma05264 12345@Nidtep นางสาวสวุภิาวดี เกตทัุบ โรงเรยีนบา้นป่าตะแบง นครราชสมีา
nma05265 12345@Nidtep นายศภุกร สเุมธาลงัการ โรงเรยีนบา้นป่าไผ่ นครราชสมีา
nma05266 12345@Nidtep นางสาวจันทราภา บรมนาถ โรงเรยีนบา้นแปรง นครราชสมีา
nma05267 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา มาขนุทด โรงเรยีนบา้นแปรง นครราชสมีา
nma05268 12345@Nidtep นายอทิธพิล หอมดี โรงเรยีนบา้นโป่งแมลงวนั(จริาธวิฒันอ์ปุถัมภ)์นครราชสมีา
nma05269 12345@Nidtep นางสาวเขมมกิา เดชพร โรงเรยีนบา้นไผ่ นครราชสมีา
nma05270 12345@Nidtep นางสาวปิยาพรรณ พนาลกิลุ โรงเรยีนบา้นไผ่ นครราชสมีา
nma05271 12345@Nidtep นางสาวสวุรักษ์ แสงหนิ โรงเรยีนบา้นไผ่ นครราชสมีา
nma05272 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ เกณฑข์นุทด โรงเรยีนบา้นฝายโบสถ์ นครราชสมีา
nma05273 12345@Nidtep นายพลูศกัดิ์ ดวนใหญ่ โรงเรยีนบา้นพระ นครราชสมีา
nma05274 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์ยา วาระโก โรงเรยีนบา้นพระนารายณ์ นครราชสมีา
nma05275 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ พชืทองหลาง โรงเรยีนบา้นพระนารายณ์ นครราชสมีา
nma05276 12345@Nidtep นายชนะภมูิ ศรสีงิห์ โรงเรยีนบา้นพระนารายณ์ นครราชสมีา
nma05277 12345@Nidtep นางวรรณภิา เรยีงกลาง โรงเรยีนบา้นพระพทุธ นครราชสมีา
nma05278 12345@Nidtep นางสาวธนัญญาภรณ์ สถาน โรงเรยีนบา้นพระพทุธ นครราชสมีา
nma05279 12345@Nidtep นายณัฐพล นนทภั์กดี โรงเรยีนบา้นพระพทุธ นครราชสมีา
nma05280 12345@Nidtep นายศตวรรษ สรุะศรี โรงเรยีนบา้นพระมะขามสามัคคี นครราชสมีา
nma05281 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา จหูมืน่ไวย์ โรงเรยีนบา้นพลสงคราม( แพงรัฐราษฎรว์ทิยา)นครราชสมีา
nma05282 12345@Nidtep นางสาวจริะประภา พงษ์พยหุะ โรงเรยีนบา้นพัดทะเล นครราชสมีา
nma05283 12345@Nidtep นายภชูชิย์ พัชรวงศส์กลุ โรงเรยีนบา้นพันธส์งวน นครราชสมีา
nma05284 12345@Nidtep นางสาวจรีาภรณ์ ทองตะคุ โรงเรยีนบา้นพชิติคเชนทร์ นครราชสมีา
nma05285 12345@Nidtep นางสาวนมิมาภร องัคะณา โรงเรยีนบา้นพปุลาไหล นครราชสมีา
nma05286 12345@Nidtep นางสาวประมาณ นามสน โรงเรยีนบา้นพปุลาไหล นครราชสมีา
nma05287 12345@Nidtep นางสาวกตญัชลี กอ่มขนุทด โรงเรยีนบา้นโพธิต์าสี นครราชสมีา
nma05288 12345@Nidtep นางสาววชริญาณ์ มาศแทน่ โรงเรยีนบา้นมะคา่ดอนทะยงิ นครราชสมีา
nma05289 12345@Nidtep นายสหภาพ ทัดกลาง โรงเรยีนบา้นมะเรงิ นครราชสมีา
nma05290 12345@Nidtep นางสาวภัทรา โพธิง์าม โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่ นครราชสมีา
nma05291 12345@Nidtep นายนติิ คณูขนุทด โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่ นครราชสมีา
nma05292 12345@Nidtep นางสาวจรีาพร หวงักรุงกลาง โรงเรยีนบา้นยอกขาม นครราชสมีา



nma05293 12345@Nidtep นางสาววรรณภา วาประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นระเรงิ นครราชสมีา
nma05294 12345@Nidtep นางสาวสชุญา ร่วงสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นระเรงิ นครราชสมีา
nma05295 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ไดรมณี โรงเรยีนบา้นระเรงิ นครราชสมีา
nma05296 12345@Nidtep นายชยาพล ความดี โรงเรยีนบา้นระเรงิ นครราชสมีา
nma05297 12345@Nidtep นายธนายตุ บวัสด โรงเรยีนบา้นระเรงิ นครราชสมีา
nma05298 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร ทักษิณ โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา นครราชสมีา
nma05299 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ดวงอนิทร์ โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา นครราชสมีา
nma05300 12345@Nidtep นางสาวมัณสา เมฆปะค า โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา นครราชสมีา
nma05301 12345@Nidtep นายจงจติ จติณรงค์ โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา นครราชสมีา
nma05302 12345@Nidtep นายแทนคณุ กลางพมิาย โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา นครราชสมีา
nma05303 12345@Nidtep นางสาวชนดิา ตาปราบ โรงเรยีนบา้นละกอ นครราชสมีา
nma05304 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล เทพบตุร โรงเรยีนบา้นละกอ นครราชสมีา
nma05305 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แสนศรี โรงเรยีนบา้นละกอ นครราชสมีา
nma05306 12345@Nidtep นายธนากร ชนะกลู โรงเรยีนบา้นละลม นครราชสมีา
nma05307 12345@Nidtep นางสาวลลันณ์ภัทร แดนชยัภมูิ โรงเรยีนบา้นละโว ้ นครราชสมีา
nma05308 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ จติไธสง โรงเรยีนบา้นละหานสามัคคี นครราชสมีา
nma05309 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา วอไธสง โรงเรยีนบา้นล าเชงิไกร นครราชสมีา
nma05310 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สทุธพั์ฒนกลุ โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05311 12345@Nidtep นางสาวจารุภา ล าดวน โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05312 12345@Nidtep นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05313 12345@Nidtep นางสาวอทุมุพร พมิพลิา โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05314 12345@Nidtep นางสพัุตรา นวมศรี โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05315 12345@Nidtep นายจตพุล คนรู ้ โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05316 12345@Nidtep นายกนัตพ์สษิฐ์ วฒันธรรม โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครราชสมีา
nma05317 12345@Nidtep นางสาวมกุดารัตน์ ใบบง้ โรงเรยีนบา้นล าเพยีก นครราชสมีา
nma05318 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญประภา ล ้าเลศิ โรงเรยีนบา้นวงั(สายอนุกลู) นครราชสมีา
nma05319 12345@Nidtep นางแวววมิน สวงโท โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05320 12345@Nidtep นางศริปิระภา โยธาสมบตัิ โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05321 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล อว่ยกระโทก โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05322 12345@Nidtep นางสาววลัฤดี เสยีงล ้า โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05323 12345@Nidtep นางอบุลวดี แขกไทย โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05324 12345@Nidtep นางพัชราภรณ์ ศรวีพัิฒน์ โรงเรยีนบา้นวงัโป่ง นครราชสมีา
nma05325 12345@Nidtep นางสาวนฤมล กมขนุทด โรงเรยีนบา้นวงัโป่ง นครราชสมีา
nma05326 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ สมหวงั โรงเรยีนบา้นวงัยายทอง นครราชสมีา
nma05327 12345@Nidtep นางสาวนันทนิี แสงสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นวงัโรงนอ้ย นครราชสมีา
nma05328 12345@Nidtep นางนติยา ชาวขนุทด โรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ นครราชสมีา
nma05329 12345@Nidtep นางสาวกรพันธุ์ คูแ่กว้ โรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ นครราชสมีา
nma05330 12345@Nidtep นางสาวพริม้เพรา ไชยเสน โรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ นครราชสมีา
nma05331 12345@Nidtep นายเจตนพัิทธ์ กลุบตุร โรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ นครราชสมีา
nma05332 12345@Nidtep นายประยทุธ ศรสีตัยา โรงเรยีนบา้นวงัสมบรูณ์ นครราชสมีา
nma05333 12345@Nidtep นางสาวปิยพร ร่มโพธิ์ โรงเรยีนบา้นศรสีขุ(ครุุราษฎรส์ามัคค)ี นครราชสมีา
nma05334 12345@Nidtep นางสาวเกศรนิทร์ เหมอืนพรอ้ม โรงเรยีนบา้นศาลเจา้พอ่ นครราชสมีา
nma05335 12345@Nidtep นางสาวนติยา ยากระโทก โรงเรยีนบา้นสมบตัเิจรญิ นครราชสมีา
nma05336 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา รอดจากเข็ญ โรงเรยีนบา้นสมบตัเิจรญิ นครราชสมีา
nma05337 12345@Nidtep นายจริเมธ ไพรสนิธุ์ โรงเรยีนบา้นสมบตัเิจรญิ นครราชสมีา
nma05338 12345@Nidtep นายณภัทร์ ประจงดี โรงเรยีนบา้นสมบตัเิจรญิ นครราชสมีา
nma05339 12345@Nidtep นางสาวบงัอร ซอยหนองบวั โรงเรยีนบา้นสม้มติรภาพที่93 นครราชสมีา
nma05340 12345@Nidtep นางสาวพมิพว์ภิา บบุผาสขุ โรงเรยีนบา้นสม้มติรภาพที9่3 นครราชสมีา
nma05341 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล คณุสา โรงเรยีนบา้นสระครก นครราชสมีา
nma05342 12345@Nidtep นายชชัพล วสิมติะนันทน์ โรงเรยีนบา้นสระตะเคยีน นครราชสมีา
nma05343 12345@Nidtep นางสาวอรนุช ดอกไมไ้ฟ โรงเรยีนบา้นสระตะเฆ่ นครราชสมีา
nma05344 12345@Nidtep นางสาวจริะนันท์ เจรญิภักดี โรงเรยีนบา้นสระผักโพด นครราชสมีา
nma05345 12345@Nidtep นางสาวนศิานาถ ค าโพธิแ์สง โรงเรยีนบา้นสระผักโพด นครราชสมีา
nma05346 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี เปสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นสระพัง นครราชสมีา
nma05347 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา ภมุมาพันธ์ โรงเรยีนบา้นสระเพลง นครราชสมีา
nma05348 12345@Nidtep นางสาวเสาวรนิทร์ ไทยนอก โรงเรยีนบา้นสระเพลง นครราชสมีา
nma05349 12345@Nidtep นายอรรถพล ราชประโคน โรงเรยีนบา้นสระเพลง นครราชสมีา
nma05350 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ แหไธสง โรงเรยีนบา้นสระมะคา่ นครราชสมีา
nma05351 12345@Nidtep นางสาวเตอืนใจ เพยีระชยั โรงเรยีนบา้นสวนปอ นครราชสมีา
nma05352 12345@Nidtep นางอไุลพร ดวงมาลยั โรงเรยีนบา้นสวนปอ นครราชสมีา
nma05353 12345@Nidtep นางสาวปิยาภรณ์ อาจทวกีลู โรงเรยีนบา้นสวา่งวทิยา นครราชสมีา
nma05354 12345@Nidtep นางสาวนัยนา มาเสอืบอง โรงเรยีนบา้นสอยดาว นครราชสมีา
nma05355 12345@Nidtep นางสาวสพัุชตรา ผันพลี โรงเรยีนบา้นสอยดาว นครราชสมีา



nma05356 12345@Nidtep นายอธวิฒัน์ นัยวกิลุ โรงเรยีนบา้นสอยดาว นครราชสมีา
nma05357 12345@Nidtep นางสาวนวพร ปราณีตพลกรัง โรงเรยีนบา้นสะพาน นครราชสมีา
nma05358 12345@Nidtep นางสาวอารยี์ ภักดลีาง โรงเรยีนบา้นสะพาน นครราชสมีา
nma05359 12345@Nidtep นายยงยทุธ สอนสแีกว้ โรงเรยีนบา้นสะพาน นครราชสมีา
nma05360 12345@Nidtep นางสาวชรนิทรท์พิย์ ชกูจิมัน่คง โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ นครราชสมีา
nma05361 12345@Nidtep นางสาวผสุชา ทัศศรี โรงเรยีนบา้นสมัฤทธิ์ นครราชสมีา
nma05362 12345@Nidtep นางสาวพรรณทอิร ร่วมสขุ โรงเรยีนบา้นสาหร่ายวทิยา นครราชสมีา
nma05363 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ วงัหนองลาด โรงเรยีนบา้นส านักตะครอ้ นครราชสมีา
nma05364 12345@Nidtep นางสาวชฎาธาร แปลงคา้งพลู โรงเรยีนบา้นส านักตะครอ้ นครราชสมีา
nma05365 12345@Nidtep นางสาวทพิยธ์ารา อคัเทพ โรงเรยีนบา้นส าโรง(ครุุรัฐประชาสรรค)์ นครราชสมีา
nma05366 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวดี ศรดีวงจันทร์ โรงเรยีนบา้นเสมา นครราชสมีา
nma05367 12345@Nidtep นางสาววรนษิฐา ธรรมแสง โรงเรยีนบา้นเสว(ราษฎรส์ามัคค)ี นครราชสมีา
nma05368 12345@Nidtep นายธันยบรูณ์ จันทรา โรงเรยีนบา้นโสง(ครุุประชาสรรค)์ นครราชสมีา
nma05369 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤดี โอพันธ์ โรงเรยีนบา้นโสง(ครุุประชาสรรค)์ นครราชสมีา
nma05370 12345@Nidtep นางสาวพรรณกิา หัดเคลอืบ โรงเรยีนบา้นโสง(ครุุประชาสรรค)์ นครราชสมีา
nma05371 12345@Nidtep นางสาวขวญัเรอืน ประเสรฐิการ โรงเรยีนบา้นหญา้คาว.ท.อ. นครราชสมีา
nma05372 12345@Nidtep นายณวฒัน์ บวัพัฒน์ โรงเรยีนบา้นหญา้คาว.ท.อ. นครราชสมีา
nma05373 12345@Nidtep นายวฒุไิกร ทฆีะพันธ์ โรงเรยีนบา้นหญา้คาเหนอื นครราชสมีา
nma05374 12345@Nidtep นายสรุวชิญ์ ปฏริูปส โรงเรยีนบา้นหนองเเวง นครราชสมีา
nma05375 12345@Nidtep นางวารุณี สบุนิ โรงเรยีนบา้นหนองกก นครราชสมีา
nma05376 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาภรณ์ เขยีนสวุรรณ โรงเรยีนบา้นหนองกก นครราชสมีา
nma05377 12345@Nidtep นางสาวอาภาพร พนูนอ้ย โรงเรยีนบา้นหนองกก นครราชสมีา
nma05378 12345@Nidtep นายปรัชญา บตุรภาชี โรงเรยีนบา้นหนองกก นครราชสมีา
nma05379 12345@Nidtep นางสาวพัชรมณฑ์ แอบจันอดั โรงเรยีนบา้นหนองกกตลกุผักไร นครราชสมีา
nma05380 12345@Nidtep นายวชัระ ประทมุทอด โรงเรยีนบา้นหนองกกตลกุผักไร นครราชสมีา
nma05381 12345@Nidtep นางสาวเกศทพิย์ รัตนเรอืง โรงเรยีนบา้นหนองกระโดนดอนมะเกลอืสามัคคีนครราชสมีา
nma05382 12345@Nidtep นางสาวพชริาญา เสยีงเพราะ โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่ นครราชสมีา
nma05383 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ บญุทบุญุ โรงเรยีนบา้นหนองขาม นครราชสมีา
nma05384 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา สทุธวิงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองขาม นครราชสมีา
nma05385 12345@Nidtep นางวไิลวรรณ จงูกลาง โรงเรยีนบา้นหนองขามนอ้ย นครราชสมีา
nma05386 12345@Nidtep นายจรีวฒัน์ การมวย โรงเรยีนบา้นหนองขามนอ้ย นครราชสมีา
nma05387 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก คณุทะวงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย นครราชสมีา
nma05388 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร องิอาจ โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย นครราชสมีา
nma05389 12345@Nidtep นางสาววนัสนันท์ พรานุสร โรงเรยีนบา้นหนองจระเขห้นิ นครราชสมีา
nma05390 12345@Nidtep นางสาวศวิชัญา ถอืความสตัย์ โรงเรยีนบา้นหนองจระเขห้นิ นครราชสมีา
nma05391 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา ไทรสงค์ โรงเรยีนบา้นหนองจระเขห้นิ นครราชสมีา
nma05392 12345@Nidtep นางสาวสณุสิา หน่องพงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองจะเข-้หนองตมู นครราชสมีา
nma05393 12345@Nidtep นางสาวจริาพัขร ทว่มตะคุ โรงเรยีนบา้นหนองจาน นครราชสมีา
nma05394 12345@Nidtep นางสาวมนีา ประจันบาล โรงเรยีนบา้นหนองจานใต ้ นครราชสมีา
nma05395 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ขนัประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหนองจานใต ้ นครราชสมีา
nma05396 12345@Nidtep นายปรญิญา ขอสนิกลาง โรงเรยีนบา้นหนองจานใต ้ นครราชสมีา
nma05397 12345@Nidtep นางสาววรรณษิา ตองตดิรัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองโดนรกฟ้า นครราชสมีา
nma05398 12345@Nidtep นางสาวสรุยีว์รรณ จันดี โรงเรยีนบา้นหนองตอ้ นครราชสมีา
nma05399 12345@Nidtep นางสาวเขมณัฏฐ์ ท าสวน โรงเรยีนบา้นหนองตะกู นครราชสมีา
nma05400 12345@Nidtep นางสาวกชมน ค าแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองตะเข-้หนองตมู นครราชสมีา
nma05401 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิตน์ ปิตะแสง โรงเรยีนบา้นหนองตะเข-้หนองตมู นครราชสมีา
nma05402 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา โยธา โรงเรยีนบา้นหนองตาด นครราชสมีา
nma05403 12345@Nidtep นายสชุนิ บญุคาน โรงเรยีนบา้นหนองตาด นครราชสมีา
nma05404 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญศริิ แดนไธสง โรงเรยีนบา้นหนองเตา่ นครราชสมีา
nma05405 12345@Nidtep นายจารุวฒัน์ จัดนอก โรงเรยีนบา้นหนองไทร นครราชสมีา
nma05406 12345@Nidtep นางปารฉัิตร เงือ่นพมิาย โรงเรยีนบา้นหนองนกกวกั นครราชสมีา
nma05407 12345@Nidtep นายจักรกฤษ พลนอก โรงเรยีนบา้นหนองนกคู่ นครราชสมีา
nma05408 12345@Nidtep นางสยมุพร ไพเราะ โรงเรยีนบา้นหนองบอน นครราชสมีา
nma05409 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย คดิเห็น โรงเรยีนบา้นหนองบวั นครราชสมีา
nma05410 12345@Nidtep นางสาวชญาบดี ดอนกลาง โรงเรยีนบา้นหนองบวัค า นครราชสมีา
nma05411 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ สงัขฮ์วด โรงเรยีนบา้นหนองบวันาค นครราชสมีา
nma05412 12345@Nidtep นายศราวธุ ปายทัศน์ โรงเรยีนบา้นหนองเบน นครราชสมีา
nma05413 12345@Nidtep นางวมิลศริิ ฉมิครบรุี โรงเรยีนบา้นหนองโบสถ์ นครราชสมีา
nma05414 12345@Nidtep นางสาวปิยะรัตน์ สบืคา้ โรงเรยีนบา้นหนองปรอื นครราชสมีา
nma05415 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา ดจุตปิิยะ โรงเรยีนบา้นหนองปรอืคมึมว่ง นครราชสมีา
nma05416 12345@Nidtep นางสาวณัฐภัสสร จันทรฝ์อย โรงเรยีนบา้นหนองโป่ง(ราษฎรบ์ ารุง) นครราชสมีา
nma05417 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ บญุบตุตะ โรงเรยีนบา้นหนองโป่ง(ราษฎรบ์ ารุง) นครราชสมีา
nma05418 12345@Nidtep นางสาวรัชดา อิม่เกตุ โรงเรยีนบา้นหนองผักไร นครราชสมีา



nma05419 12345@Nidtep นางสาวพัชราภา กณุพรม โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ นครราชสมีา
nma05420 12345@Nidtep นางสาวยลดา นลิพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ นครราชสมีา
nma05421 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร มนขนุทด โรงเรยีนบา้นหนองพลวง นครราชสมีา
nma05422 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ดงึกระโทก โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ นครราชสมีา
nma05423 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรดา ศอกกลาง โรงเรยีนบา้นหนองมา้ นครราชสมีา
nma05424 12345@Nidtep นายกฤษณกร สาเจรญิ โรงเรยีนบา้นหนองมา้ นครราชสมีา
nma05425 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เขยีวแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองไมส้กั นครราชสมีา
nma05426 12345@Nidtep นางสาวจันทรัสม์ จติหัตถยาภักดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองไมส้กั นครราชสมีา
nma05427 12345@Nidtep นายอมรเทพ สามารถ โรงเรยีนบา้นหนองไมส้กั นครราชสมีา
nma05428 12345@Nidtep นางสาวกิง่ดาว ทองพระพักตร์ โรงเรยีนบา้นหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)นครราชสมีา
nma05429 12345@Nidtep นางสาวจติตราภรณ์ อนิวนั โรงเรยีนบา้นหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)นครราชสมีา
nma05430 12345@Nidtep นางสาวพยิดา พยัคมะเรงิ โรงเรยีนบา้นหนองระเวยีง นครราชสมีา
nma05431 12345@Nidtep นางสาวชนติา สขีนุทด โรงเรยีนบา้นหนองรังกา นครราชสมีา
nma05432 12345@Nidtep นางสรณ์สริิ สหีาราช โรงเรยีนบา้นหนองละมัง่ นครราชสมีา
nma05433 12345@Nidtep นายสปิปวชิญ์ กนกธาดาสกลุ โรงเรยีนบา้นหนองละมัง่ นครราชสมีา
nma05434 12345@Nidtep นางสาวจริภญิญา กนิขนุทด โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05435 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ธรรมแท ้ โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05436 12345@Nidtep นางสาวพรหมพักตร์ ศริคิณุ โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05437 12345@Nidtep นายประมลู สหีาบตุร โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05438 12345@Nidtep นายปรญีาพัชญ์ บญุกจิ โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05439 12345@Nidtep นายวรวทิย์ รัตนวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองสรวง นครราชสมีา
nma05440 12345@Nidtep นายจติรภาณุ นันทปิระภา โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง นครราชสมีา
nma05441 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ จันทรจติ โรงเรยีนบา้นหนองสะแก นครราชสมีา
nma05442 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ พรมสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสะแก นครราชสมีา
nma05443 12345@Nidtep นายอนุวตั สทุธวิงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองสะแก นครราชสมีา
nma05444 12345@Nidtep นางสาววรานุช เพยีขนัทา โรงเรยีนบา้นหนองสาย นครราชสมีา
nma05445 12345@Nidtep นางสาวธรีาพร มอบกระโทก โรงเรยีนบา้นหนองเสาเดยีว นครราชสมีา
nma05446 12345@Nidtep นางสาวพรนภัส ตรงอาชาจติร โรงเรยีนบา้นหนองเสาเดยีว นครราชสมีา
nma05447 12345@Nidtep นายนพรัตน์ ประดบั โรงเรยีนบา้นหนองเสอืบอง นครราชสมีา
nma05448 12345@Nidtep นางทรงพรรณ เอีย่มพานชิ โรงเรยีนบา้นหนองโสมง นครราชสมีา
nma05449 12345@Nidtep นางลดัดาวลัย์ ขดัโพธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ขาว นครราชสมีา
nma05450 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เลศินา โรงเรยีนบา้นหนองหลกัสามัคคี นครราชสมีา
nma05451 12345@Nidtep นางสาวนรรัีตน์ พรมศรี โรงเรยีนบา้นหนองหอย นครราชสมีา
nma05452 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ รัตนพลแสน โรงเรยีนบา้นหนองหอย นครราชสมีา
nma05453 12345@Nidtep นางสาวกติยาภัทร์ ลมเชย โรงเรยีนบา้นหนองหัวแรด นครราชสมีา
nma05454 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ซมึกระโทก โรงเรยีนบา้นหนองหัวแรด นครราชสมีา
nma05455 12345@Nidtep นางสาวปทติตา สทิธจัินทร์ โรงเรยีนบา้นหนองหัวแรด นครราชสมีา
nma05456 12345@Nidtep นายภบูดนิทร์ หาญกลาง โรงเรยีนบา้นหนองหัวแรด นครราชสมีา
nma05457 12345@Nidtep นายพศิาล ค าบาล โรงเรยีนบา้นหนองหัวแรด นครราชสมีา
nma05458 12345@Nidtep นางสาวณัฐญา ซมึกระโทก โรงเรยีนบา้นหนองหนิ นครราชสมีา
nma05459 12345@Nidtep นายพรีพล ปรเีปรม โรงเรยีนบา้นหนองหนิ นครราชสมีา
nma05460 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ กบักระโทก โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ นครราชสมีา
nma05461 12345@Nidtep นางสาวเพลนิพศิ อคัฮาด โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ นครราชสมีา
nma05462 12345@Nidtep นายสมโภช แสนล า โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ นครราชสมีา
nma05463 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา สมถวลิ โรงเรยีนบา้นหนา้กลองวทิยา นครราชสมีา
nma05464 12345@Nidtep นางประการ เดงิขนุทด โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05465 12345@Nidtep นางศรนิยา รักษาโพธิ์ โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05466 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐป์ภัสร์ นอ้ยพะเนา โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05467 12345@Nidtep นางสาวนติยา คอกขนุทด โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05468 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา โดขนุทด โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05469 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ทองโกย โรงเรยีนบา้นหลงุ(ใหมบ่รุพาคม) นครราชสมีา
nma05470 12345@Nidtep นางณัฐฐาทพิ ปณุณ์ภคพสิฐิ โรงเรยีนบา้นหลุง่ประดู่ นครราชสมีา
nma05471 12345@Nidtep นางสาวพัชรดิา สทิธสิาร โรงเรยีนบา้นหลุง่ประดู่ นครราชสมีา
nma05472 12345@Nidtep นางสาววรรวศิา ค าปัน โรงเรยีนบา้นหลมุเงนิ นครราชสมีา
nma05473 12345@Nidtep นางสาววไิลพร จัดกิง่ โรงเรยีนบา้นหลมุเงนิ นครราชสมีา
nma05474 12345@Nidtep นางสาวพัชทรยิา ผามณี โรงเรยีนบา้นหว้ยโจด นครราชสมีา
nma05475 12345@Nidtep นางสาวพญิชญาพร เฉลมิบญุ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเค็ม นครราชสมีา
nma05476 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ควรค า โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเค็ม นครราชสมีา
nma05477 12345@Nidtep นายทวศีกัดิ์ สายบญุ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเค็ม นครราชสมีา
nma05478 12345@Nidtep นายวาทนิ วกัไธสง โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเค็ม นครราชสมีา
nma05479 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา คณูขนุทด โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้า้เค็ม นครราชสมีา
nma05480 12345@Nidtep นายบดนิทร์ ดอนเสนา โรงเรยีนบา้นหว้ยบง นครราชสมีา
nma05481 12345@Nidtep นายอรุณ จาดนอก โรงเรยีนบา้นหว้ยบง นครราชสมีา



nma05482 12345@Nidtep นางสาวเสารว์ณีย์ อนิทกลู โรงเรยีนบา้นหว้ยไผ่ นครราชสมีา
nma05483 12345@Nidtep นางสาวกลุจริา โพธิป์าน โรงเรยีนบา้นหว้ยหงุเกลอื นครราชสมีา
nma05484 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ลาภขนุทด โรงเรยีนบา้นหว้ยหงุเกลอื นครราชสมีา
nma05485 12345@Nidtep นายวชิยั เทดี โรงเรยีนบา้นหว้ยหงุเกลอื นครราชสมีา
nma05486 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร แกว้ค า โรงเรยีนบา้นหัน(ครุุราษฎรอ์ทุศิ) นครราชสมีา
nma05487 12345@Nidtep นายเกรกิเกยีรติ ชาลคีาร โรงเรยีนบา้นหันหว้ยทราย(ครุุสงัฆประชาบ ารุง)นครราชสมีา
nma05488 12345@Nidtep นางสาวโสภติา ปราบพยัคฆ์ โรงเรยีนบา้นหัวป้าง นครราชสมีา
nma05489 12345@Nidtep นางสาวลกัษณา พวงเพชร โรงเรยีนบา้นหนิดาด นครราชสมีา
nma05490 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แจกเกาะ โรงเรยีนบา้นหนิเพงิ นครราชสมีา
nma05491 12345@Nidtep นางสาวสทุธภิรณ์ แกว้ค า โรงเรยีนบา้นหนิเพงิ นครราชสมีา
nma05492 12345@Nidtep นายพงษ์เพชร นามขนัธ์ โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์ นครราชสมีา
nma05493 12345@Nidtep นางสาวภริมยพ์ร ขนัทะครีี โรงเรยีนบา้นใหมโ่คกพรม นครราชสมีา
nma05494 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี จันทเชดิ โรงเรยีนบา้นใหมโ่คกพรม นครราชสมีา
nma05495 12345@Nidtep นางสาวสชุาลนิี ทพิแสง โรงเรยีนบา้นใหมฉ่มวก นครราชสมีา
nma05496 12345@Nidtep นางชวพัชร ภาจันคู โรงเรยีนบา้นใหมช่ยัพฤกษ์ นครราชสมีา
nma05497 12345@Nidtep นางสาวอภวินัธ์ แน่นอดุร โรงเรยีนบา้นใหมศ่รสีขุ นครราชสมีา
nma05498 12345@Nidtep นางสาวธรีาพร ขอดดอน โรงเรยีนบา้นใหมส่นัต(ิพระครูสตุกจิสารวมิลอปุถัมภ)์นครราชสมีา
nma05499 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ เชดิสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นองัโกนหว้ยทราย นครราชสมีา
nma05500 12345@Nidtep นายวชัรพงศ์ ดลประสทิธิ์ โรงเรยีนบงึค าคู นครราชสมีา
nma05501 12345@Nidtep นางสาววภิารนิี รัตนวชิยั โรงเรยีนบุง่สะอาดวฒันา นครราชสมีา
nma05502 12345@Nidtep นางสาวชฎากลัป์ ชืน่ชอบ โรงเรยีนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์ นครราชสมีา
nma05503 12345@Nidtep นางสาวภัชชประภา ออ้มนอก โรงเรยีนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์ นครราชสมีา
nma05504 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร รัตนาพันธ์ โรงเรยีนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์ นครราชสมีา
nma05505 12345@Nidtep นางสาวศริยิากร ธรรมสา โรงเรยีนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์ นครราชสมีา
nma05506 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา มสีานุ โรงเรยีนบญุวฒันา๒ นครราชสมีา
nma05507 12345@Nidtep นายพงคอ์ศิรา กระเดา โรงเรยีนบญุวฒันา๒ นครราชสมีา
nma05508 12345@Nidtep นางสาวปภานันท์ ป่ันกลาง โรงเรยีนบญุเหลอืวทิยานุสรณ์ นครราชสมีา
nma05509 12345@Nidtep นางยภุาพร ศรพีมิาย โรงเรยีนปากชอ่ง นครราชสมีา
nma05510 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ เปรือ่งสนัเทยีะ โรงเรยีนป่าไมอ้ทุศิ2 นครราชสมีา
nma05511 12345@Nidtep นางสาวภัทรยีา ช านาญสงิห์ โรงเรยีนป่าไมอ้ทุศิ2 นครราชสมีา
nma05512 12345@Nidtep นางสาวผกาแกว้ อวนศรี โรงเรยีนพรพทิยาคม นครราชสมีา
nma05513 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ ธรรมโชติ โรงเรยีนพรพทิยาคม นครราชสมีา
nma05514 12345@Nidtep นางสาวอ าภาพร เฉือ่ยมะณี โรงเรยีนพรพทิยาคม นครราชสมีา
nma05515 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พลูทรัพย์ โรงเรยีนพังเทยีม(ครุุสามัคคี2) นครราชสมีา
nma05516 12345@Nidtep นายเปรยีว ฝันดี โรงเรยีนพมิายด ารงวทิยาคม นครราชสมีา
nma05517 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร เดชขนุทด โรงเรยีนพมิายวทิยา นครราชสมีา
nma05518 12345@Nidtep นางสาวภารญิา ทาบโลหะ โรงเรยีนพดุซาพทิยาคม นครราชสมีา
nma05519 12345@Nidtep นางสาวกลุธชิา เยยีรสวสัดิว์งศ์ โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05520 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ กติสิกนธ์ โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05521 12345@Nidtep นางสาววรศิรา พรรณารักษ์ โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05522 12345@Nidtep นายพลพริยิะ หิว้พมิาย โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05523 12345@Nidtep นายวราวฒุิ โรมขนุทด โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05524 12345@Nidtep นายศภุกร สทุธกินัต์ โรงเรยีนเพชรหนองขาม นครราชสมีา
nma05525 12345@Nidtep นางสาวสภุา ภาคจัตรัุส โรงเรยีนภูว่ทิยา นครราชสมีา
nma05526 12345@Nidtep นายธนรัษฎ์ แสนสนุนท์ โรงเรยีนภูว่ทิยา นครราชสมีา
nma05527 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ คนรู ้ โรงเรยีนมัธยมดา่นขนุทด นครราชสมีา
nma05528 12345@Nidtep นางสาวปฐมาวดี ก าป่ันเพชร โรงเรยีนมัธยมวชริาลงกรณวราราม นครราชสมีา
nma05529 12345@Nidtep นางสาววรนิดา ศรพีทุธา โรงเรยีนมัธยมวชริาลงกรณวราราม นครราชสมีา
nma05530 12345@Nidtep นางสาวอรยีา ปะวะโข โรงเรยีนมัธยมวชริาลงกรณวราราม นครราชสมีา
nma05531 12345@Nidtep นายสริวชิญ์ หลา้พันธ์ โรงเรยีนมัธยมวชริาลงกรณวราราม นครราชสมีา
nma05532 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา วไิธสง โรงเรยีนเมอืงจากวทิยา นครราชสมีา
nma05533 12345@Nidtep นายวนัเฉลมิ ชยัสทิธิ์ โรงเรยีนเมอืงจากวทิยา นครราชสมีา
nma05534 12345@Nidtep นางพัทธนันท์ จันทรานุวงศ์ โรงเรยีนเมอืงโดนส าโรง(รัฐประชานุกลู)นครราชสมีา
nma05535 12345@Nidtep นางสาวปลายฟ้า ราชคง โรงเรยีนเมอืงโดนส าโรง(รัฐประชานุกลู)นครราชสมีา
nma05536 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ โตหมืน่ไวย โรงเรยีนเมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา
nma05537 12345@Nidtep นายปรดีี สรา้งนอก โรงเรยีนรวมมติรพัฒนา นครราชสมีา
nma05538 12345@Nidtep นายวรัิตน์ มจัีงหาร โรงเรยีนรักชาตปิระชาบ ารุง นครราชสมีา
nma05539 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร เอือ้จติต์ โรงเรยีนราษฎรส์โมสร นครราชสมีา
nma05540 12345@Nidtep นางอฉัราวมิล ทรัุนไธสง โรงเรยีนวงัโพน นครราชสมีา
nma05541 12345@Nidtep นายประกาศติ คณุโคตร โรงเรยีนวดัโคกพรมตัง้ตรงจติร7 นครราชสมีา
nma05542 12345@Nidtep นางสาวนฤมล เย็นใจ โรงเรยีนวดัจันทนาราม นครราชสมีา
nma05543 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ยิง่นอก โรงเรยีนวดัจันทนาราม นครราชสมีา
nma05544 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา มาดี โรงเรยีนวดัจันทนาราม นครราชสมีา



nma05545 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ สรุเกตุ โรงเรยีนวดัจันทนาราม นครราชสมีา
nma05546 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ค ามะณี โรงเรยีนวดับา้นดอนตะหนนิ นครราชสมีา
nma05547 12345@Nidtep นางนทรัีตน์ แหวนจะโป๊ะ โรงเรยีนวดับา้นดา่นนอก(เสรธีรรมวทิยา)นครราชสมีา
nma05548 12345@Nidtep นางสาวเณศรา ปทมุพร โรงเรยีนวดับา้นทุง่สวา่ง นครราชสมีา
nma05549 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ ค าโสภา โรงเรยีนวดับา้นสามเมอืง นครราชสมีา
nma05550 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ รนิไธสง โรงเรยีนวดับา้นหนองกก นครราชสมีา
nma05551 12345@Nidtep นางสาวนราวดี สทีานอก โรงเรยีนวดับา้นหนองเดิน่ นครราชสมีา
nma05552 12345@Nidtep นางสาววจิติรา บญุลาภ โรงเรยีนวดับา้นหนองเดิน่ นครราชสมีา
nma05553 12345@Nidtep นางสาวปัทมาภรณ์ ดวงเพ็ชรแสง โรงเรยีนวดับา้นอุม่จานโนนงิว้ นครราชสมีา
nma05554 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา เลศิล ้า โรงเรยีนวดับา้นอุม่จานโนนงิว้ นครราชสมีา
nma05555 12345@Nidtep นางสาวพไิลลกัษณ์ บมัาตร โรงเรยีนวดัปลกัแรต นครราชสมีา
nma05556 12345@Nidtep นางสาวศริกิลุ เขยีนวงศ์ โรงเรยีนวดัปลกัแรต นครราชสมีา
nma05557 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร แรงกลา้ โรงเรยีนวดัพรหมราช นครราชสมีา
nma05558 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ พริง้กระโทก โรงเรยีนวดัพะโค นครราชสมีา
nma05559 12345@Nidtep นายจาตรุนต์ สดุกระโทก โรงเรยีนวดัพะโค นครราชสมีา
nma05560 12345@Nidtep นางสาวกนกอร เขตกระโทก โรงเรยีนวดัโพธิเ์มอืงสามัคคี นครราชสมีา
nma05561 12345@Nidtep นางสาวศวิพร โกษาทอว โรงเรยีนวดัโพนทราย นครราชสมีา
nma05562 12345@Nidtep นางสาวชลลดา ศาลารักษ์ โรงเรยีนวดัมกฎุไทยาราม นครราชสมีา
nma05563 12345@Nidtep นายกติตธิัช แจง้สวา่ง โรงเรยีนวดัมติรภาพวนาราม นครราชสมีา
nma05564 12345@Nidtep นางสาวฐติาภรณ์ มสีงิหก์รกระโทก โรงเรยีนวดัศรีษะกระบอื นครราชสมีา
nma05565 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ บญุสดุ โรงเรยีนวดัหนองบวัยอดแกว้ นครราชสมีา
nma05566 12345@Nidtep นางสาวองัสนา ลติตา โรงเรยีนศรสีขุวทิยา นครราชสมีา
nma05567 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ ไพรจติร โรงเรยีนสระน ้าใสวทิยา นครราชสมีา
nma05568 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา กนัธมิา โรงเรยีนสะแกราชวทิยาคม นครราชสมีา
nma05569 12345@Nidtep นายกรีติ นาโม โรงเรยีนสามัคคปีระชาสรรค์ นครราชสมีา
nma05570 12345@Nidtep นางกฤษณามาศ ฟ่ันเพ็ง โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05571 12345@Nidtep นางจรีดากาญจน์ อรชนุ โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05572 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา พร่องพรมราช โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05573 12345@Nidtep นางสาวนงคน์ภา จ าปาเรอืง โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05574 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ เกทะโล โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05575 12345@Nidtep นายวงศกร สงนอก โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05576 12345@Nidtep นายองอาจ คาบพมิาย โรงเรยีนสรุนารวีทิยา นครราชสมีา
nma05577 12345@Nidtep นางสาวโศรยา เหยยีดกระโทก โรงเรยีนสรุนารวีทิยา๒ นครราชสมีา
nma05578 12345@Nidtep นายภคพล สพุรรณภพ โรงเรยีนเสนานุเคราะห์ นครราชสมีา
nma05579 12345@Nidtep นางสาวฐติยิา อยูด่ ี โรงเรยีนเสนารัฐวทิยาคาร นครราชสมีา
nma05580 12345@Nidtep นายกติตโิชติ โป๊ะไธสง โรงเรยีนเสงิสาง นครราชสมีา
nma05581 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ศรรีะกิง่ โรงเรยีนหนองชมุแสงศรัทธาคาร นครราชสมีา
nma05582 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ มว่งสรุาษฎร์ โรงเรยีนหนองนกเขยีนสามัคคี นครราชสมีา
nma05583 12345@Nidtep นายสรัุกษ์ รักษ์มณี โรงเรยีนหนองนกเขยีนสามัคคี นครราชสมีา
nma05584 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ประมลูเฉโก โรงเรยีนหนองน ้าขุน่ นครราชสมีา
nma05585 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ดอกสนัเทยีะ โรงเรยีนหนองน ้าใสพทิยาคม นครราชสมีา
nma05586 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ คดสระนอ้ย โรงเรยีนหนองไผผ่ดงุกจิวทิยา นครราชสมีา
nma05587 12345@Nidtep นายปัณณฑัต คลา้ยเผอืก โรงเรยีนหนองไผผ่ดงุกจิวทิยา นครราชสมีา
nma05588 12345@Nidtep นางสาววาสนา ยวงกระโทก โรงเรยีนหนองไผว่ทิยา นครราชสมีา
nma05589 12345@Nidtep นายสตพร สนิเภตรา โรงเรยีนหนองแวงพทิยาคม นครราชสมีา
nma05590 12345@Nidtep นางสาวณชิารัศม์ จริะพทัิกษ์ชยั โรงเรยีนหันหว้ยทรายพทิยาคม นครราชสมีา
nma05591 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ หมอกขนุทด โรงเรยีนอนุบาลขามสะแกแสง นครราชสมีา
nma05592 12345@Nidtep นางสาวรรรดา วเิศษศรี โรงเรยีนอนุบาลสรุยิาอทัุยพมิาย นครราชสมีา
nma05593 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร สรัีตนพั์นธุ์ โรงเรยีนอนุบาลสรุยิาอทัุยพมิาย นครราชสมีา
nma05594 12345@Nidtep นางสาวเอือ้งสาย เมธาพทุธวิงศ์ โรงเรยีนอนุบาลสรุยิาอทัุยพมิาย นครราชสมีา
nma05595 12345@Nidtep นางสาวนัยนา ตะประชมุ โรงเรยีนอา่งหนองแหนประชาสามัคคี นครราชสมีา
nma05596 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา เจยีมมาลา โรงเรยีนอบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยันครราชสมีานครราชสมีา
nma05597 12345@Nidtep นางสาวฐาปนี พึง่น ้า โรงเรยีนอบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยันครราชสมีานครราชสมีา
nma05598 12345@Nidtep นางสาวแคทรยีา วาปีกงั โรงเรยีบา้นหนองพลอง นครราชสมีา
nma05599 12345@Nidtep นางสาวดวงรัตน์ จามส าโรง โรงเรวีดัโพนทราย นครราชสมีา
nma05600 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาพร ปะทักขนัิง โรวเรยีนนคิมสรา้งตนเองพมิาย4 นครราชสมีา
nma05601 12345@Nidtep นายทรงพล จันจัด วษท.นครราชสมีา นครราชสมีา
nma05602 12345@Nidtep นางสาวบณุยาพร นามเปลีย่น วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีานครราชสมีา
nma05603 12345@Nidtep นางสาวชญานพั์นธ์ พยอมใหม่ วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา นครราชสมีา
nma05604 12345@Nidtep นางสาวแพรวา สนุทรวรีาทักษ์ วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา นครราชสมีา
nma05605 12345@Nidtep นายดดัสกร ละมัยครบรุี วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา นครราชสมีา
nma05606 12345@Nidtep นายวชัระ อดทน วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา นครราชสมีา
nma05607 12345@Nidtep นายวรีะพงษ์ ตงัควฒันา วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา นครราชสมีา



nma05608 12345@Nidtep นายธนเดช นามลวินั วทิยาลยัเทคนคิปักธงชยั นครราชสมีา
nma05609 12345@Nidtep นางสาวจณิณพัจน์ มตีวุงศ์ วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีานครราชสมีา
nma05610 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูช สวุรรณลา วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีานครราชสมีา
nma05611 12345@Nidtep นายกรกช มลูทองชนุ วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีานครราชสมีา
nma05612 12345@Nidtep นายสงกรานต์ ชอบดี วทิยาลยัอาชวีศกึษาจลุมณีสรุนารี นครราชสมีา
nma05613 12345@Nidtep นางสาวขวญักาญจนา รัตนจรัสโรจน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05614 12345@Nidtep นางสาวนัยนช์นก ลลติกติตกิลุ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05615 12345@Nidtep นางสาวรัญนณ์ภัทร ภโูปรง วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05616 12345@Nidtep นางสาววธิรัูศมิ์ เรอืงสวุรรณ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05617 12345@Nidtep นางสดุาทพิย์ เดชมะเรงิ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05618 12345@Nidtep นายกวนิ ชณิภา วทิยาลยัอาชวีศกึษานครราชสมีา นครราชสมีา
nma05619 12345@Nidtep นางสาวธนาทพิย์ โตะ๊ทิง้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 นครราชสมีา
nma05620 12345@Nidtep นางปาณสิรา แจม่ดวง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05621 12345@Nidtep นางสาววรางคณางค์ ลานแดง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05622 12345@Nidtep นางสาวษมาวรี์ จริโชตอิปุพงษ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05623 12345@Nidtep นายอดศิร พลศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05624 12345@Nidtep นายอาคมณ์ พันธุส์งา่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05625 12345@Nidtep นายอารัมภ์ ปลัง่กลาง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05626 12345@Nidtep นายอคัรเดช รัตนาจารย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จังหวดันครราชสมีานครราชสมีา
nma05627 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา อนิทะกลู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11จ.นครราชสมีานครราชสมีา
nma05628 12345@Nidtep นางสาวนารนีาถ สขุจรงิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา11 จ.นครราชสมีานครราชสมีา
nma05629 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ดวงใจดี สพฐ นครราชสมีา
nma05630 12345@Nidtep นางสาวประกายฝน ศรัทธาธรรม สพฐ นครราชสมีา
nma05631 12345@Nidtep นางสาวพรชฎาวรรณ สมัยกลาง สพฐ นครราชสมีา
nma05632 12345@Nidtep นางสาวอ าภาภรณ์ ดว้งนอก สพฐ นครราชสมีา
nma05633 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ ไกรทอง สพฐ. นครราชสมีา
nma05634 12345@Nidtep นางสาวสมุาลนิ พมิพน์นท์ สพฐ. นครราชสมีา
nma05635 12345@Nidtep นายพทิวสั จ าปา สพฐ. นครราชสมีา
nma05636 12345@Nidtep นายศภุพร อนิทรสวุรรณ สพฐ. นครราชสมีา
nma05637 12345@Nidtep นางสาวกนกพชิญ์ อทุธา สพป.นครราชสมีาเขต5 นครราชสมีา
nma05638 12345@Nidtep นายบรรจงลกัษณ์ กบูส าโรง ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนครราชสมีา
nma05639 12345@Nidtep นางสาวธฎิานัตน์ พรหมเอาะ ำรีร.ตลาดไทรโนนดูห่นองวทิยา นครราชสมีา
nma05640 12345@Nidtep นางสาวอสิรา เจรญิดี โรงเรยีนบา้นกดุโบสถ์ นครราชสมีา
nma05641 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ภูถ่นนนอก โรงเรยีนบา้นดอนใหญ่ นครราชสมีา
nma05642 12345@Nidtep นายณฐชนนท์ กองดนิ โรงเรยีนบา้นใหญ่ นครราชสมีา
nma05643 12345@Nidtep นางสาวกนกอร ตงุไธสง โรงเรยีนบา้นใหมไ่ทยเจรญิ นครราชสมีา
nma05644 12345@Nidtep นางอนงค์ สขุกติติ โรงเรยีนบา้นโนนเมอืง นครราชสมีา
nma05645 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ ภตูอ้ม โรงเรยีนจักราชวทิยา นครราชสมีา
nma05646 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ สมควร โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05647 12345@Nidtep นางธัญญภัสร์ รักษากลาง โรงเรยีนบา้นวงัไทร นครราชสมีา
nma05648 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ บษุบา โรงเรยีนมัธยมดา่นขนุทด นครราชสมีา
nma05649 12345@Nidtep นายเจษฎาภรณ์ หงษ์หนิ โรงเรยีนบา้นศรสีขุ(ครุุราษฎร์สามัคค)ี  นครราชสมีา
nma05650 12345@Nidtep นางสาววนดิา ชาขนุทด โรงเรยีนบา้นสระพัง นครราชสมีา
nma05651 12345@Nidtep นายชาญชยั คุม้ทรัพย์ โรงเรยีนบา้นหนองโจด นครราชสมีา
nma05652 12345@Nidtep นางสาวกวพีร ปะกพิอ โรงเรยีนบา้นหนองไมส้กั นครราชสมีา
nma05653 12345@Nidtep นางสาวอมราพร อมัตรัิตนะ โรงเรยีนวดับา้นดอนตะหนนิ นครราชสมีา
nma05654 12345@Nidtep นางสาวปพชิญา สมศกัดิ์ วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วนครราชสมีานครราชสมีา
nst01080 12345@Nidtep นางสาวธรรมพร จนีใหม่ โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณาราม นครศรีธรรมราช
nst01081 12345@Nidtep นางสาวอารยีา สวสัดวิงศ์ โรงเรยีนบา้นกอ่งาม นครศรีธรรมราช
nst01082 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ ชว่ยพทัิกษ์ โรงเรยีนวดัวงัขรี นครศรีธรรมราช
nst01083 12345@Nidtep นายศภุชยั บตุรทองดี กระทรวงศกึษาธกิาร นครศรธีรรมราช
nst01084 12345@Nidtep นายพทิยา มัฏฐาพันธ์ เทศบาลต าบลทา่แพ นครศรธีรรมราช
nst01085 12345@Nidtep นางสาวชาลสิา ค าเรอืง โรงเรยีนกรุงหยันวทิยาคาร นครศรธีรรมราช
nst01086 12345@Nidtep นางจรุรัีตน์ ประสมพงษ์ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01087 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา กลา้จงยิง่ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01088 12345@Nidtep นางอดุมลกัษณ์ เรอืงนิม่ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01089 12345@Nidtep นายขวญัชยั ฤทธศิกัดิ์ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01090 12345@Nidtep นายพศวรี์ จันทวี โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01091 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ สวุรรณ โรงเรยีนเขาพระทอง นครศรธีรรมราช
nst01092 12345@Nidtep นางสาวพมิพว์ไิล อนิทรณรงค์ โรงเรยีนเขาพังไกร นครศรธีรรมราช
nst01093 12345@Nidtep นายสาครนิทร์ สขุสม โรงเรยีนเขาพังไกร นครศรธีรรมราช
nst01094 12345@Nidtep นางสาวฉัตรกิาญจน์ บญุรัตน์ โรงเรยีนเจรญิรัชตภ์าคย์ นครศรธีรรมราช
nst01095 12345@Nidtep นางสาวบษุราวรรณ แกว้ชะฎา โรงเรยีนฉวาง นครศรธีรรมราช



nst01096 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวดี สวุรรณโณ โรงเรยีนฉวาง นครศรธีรรมราช
nst01097 12345@Nidtep นางสาวพรภมิล ทองจติร์ โรงเรยีนฉวาง นครศรธีรรมราช
nst01098 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์นิี เพ็ชรเพ็ญ โรงเรยีนฉวาง นครศรธีรรมราช
nst01099 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา ปรชีา โรงเรยีนฉวาง นครศรธีรรมราช
nst01100 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ จติอรุโณทัย โรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก นครศรธีรรมราช
nst01101 12345@Nidtep นางสาวหัทยา หนูเรอืง โรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก นครศรธีรรมราช
nst01102 12345@Nidtep นายศรวีชิยั หอ่เพ็ชร โรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก นครศรธีรรมราช
nst01103 12345@Nidtep นายศภุกติติ์ เต็มสงสยั โรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก นครศรธีรรมราช
nst01104 12345@Nidtep นายธนเทพ เทวเดช โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01105 12345@Nidtep นายธนากร คงชว่ย โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์นครศรธีรรมราชในพระราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีนครศรธีรรมราช
nst01106 12345@Nidtep นางสาวณภัทร อกัษรพันธ์ โรงเรยีนชา้งกลางประชานุกลู นครศรธีรรมราช
nst01107 12345@Nidtep นางสาววรางคณา อดุมพรสขุสนัต์ โรงเรยีนชมุชนควนดนิแดงมติรภาพที่173นครศรธีรรมราช
nst01108 12345@Nidtep นายธนา ดารามัน โรงเรยีนชมุชนควนดนิแดงมติรภาพที่173นครศรธีรรมราช
nst01109 12345@Nidtep นางสพุร ทองออ่น โรงเรยีนชมุชนควนดนิแดงมติรภาพที่173นครศรธีรรมราช
nst01110 12345@Nidtep นางสาวสายใจ โชตมิาศ โรงเรยีนชมุชนบา้นปากเสยีว นครศรธีรรมราช
nst01111 12345@Nidtep นางสาวพรปวณ์ี พชิยัยทุธ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นพดุหง นครศรธีรรมราช
nst01112 12345@Nidtep นายนัศรุน หรนรุง่ โรงเรยีนชมุชนบา้นพดุหง นครศรธีรรมราช
nst01113 12345@Nidtep นางประไพพรรณ ชาตรี โรงเรยีนชมุชนพบิลูสงคราม นครศรธีรรมราช
nst01114 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา จันทวงศ์ โรงเรยีนชมุชนวดักะทนูเหนอืมติรภาพที่218นครศรธีรรมราช
nst01115 12345@Nidtep นางหฤทัย ไชยศร โรงเรยีนชมุชนวดัทา่ลพิง นครศรธีรรมราช
nst01116 12345@Nidtep นางสาวจรีารัตน์ ศรไีสย โรงเรยีนชมุชนวดับางคู นครศรธีรรมราช
nst01117 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ภูทั่บทมิ โรงเรยีนชมุชนวดับางคู นครศรธีรรมราช
nst01118 12345@Nidtep นางสาวเพยีงพลอย สทุธธิรรม โรงเรยีนชมุชนวดัสระแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01119 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาภรณ์ อนิทรโชติ โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณรังษี นครศรธีรรมราช
nst01120 12345@Nidtep นายนราเทพ นวนมี โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณรังษี นครศรธีรรมราช
nst01121 12345@Nidtep นางสาวเนตรชนก อนิทกาญจน์ โรงเรยีนชมุชนวดัอมัพวนั นครศรธีรรมราช
nst01122 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ ด าเกลีย้ง โรงเรยีนชมุชนวดัอมัพวนั นครศรธีรรมราช
nst01123 12345@Nidtep นางสาวอไุร ขาววงศ์ โรงเรยีนเชยีรใหญ่ นครศรธีรรมราช
nst01124 12345@Nidtep นายอนุชา มหุะหมัด โรงเรยีนเชยีรใหญส่ามัคควีทิยา นครศรธีรรมราช
nst01125 12345@Nidtep นางสาวนรรัีตน์ ศริวิฒัน์ โรงเรยีนตรนีมิติรวทิยา นครศรธีรรมราช
nst01126 12345@Nidtep นางสาวกนกการณ์ บญุเรอืง โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นยงูงามนครศรธีรรมราช
nst01127 12345@Nidtep นางสาวบษุบา ยุง่ยัง่ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นไร่ยาวนครศรธีรรมราช
nst01128 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ชสูทิธิ์ โรงเรยีนทัศนาวลยั นครศรธีรรมราช
nst01129 12345@Nidtep นางสาวปัณยตา บณัฑติกลุ โรงเรยีนทา่ศาลา นครศรธีรรมราช
nst01130 12345@Nidtep นางสาวสพุญิญา พรหมหมอเฒา่ โรงเรยีนทุง่ใหญว่ทิยาคม นครศรธีรรมราช
nst01131 12345@Nidtep นางสาวกติตญิา ชยัฤกษ์ โรงเรยีนเทพราชพทิยาสรรค์ นครศรธีรรมราช
nst01132 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ รัตนบรุี โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล นครศรธีรรมราช
nst01133 12345@Nidtep นางสาววรัญชลี อิว้วงัโส โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล นครศรธีรรมราช
nst01134 12345@Nidtep นางโชศกิา ธรรมมกิะกลุ โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01135 12345@Nidtep นายธรีะศกัดิ์ บญุสนิ โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01136 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ไกรนรา โรงเรยีนบางขนัวทิยา นครศรธีรรมราช
nst01137 12345@Nidtep นายพติยิันต์ รักษ์พงศ์ โรงเรยีนบางขนัวทิยา นครศรธีรรมราช
nst01138 12345@Nidtep นางนันธญิา จริพนาสม โรงเรยีนบา้นกอ่งาม นครศรธีรรมราช
nst01139 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา ชว่ยเล็ก โรงเรยีนบา้นกอ่งาม นครศรธีรรมราช
nst01140 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ คงรอด โรงเรยีนบา้นกอ่งาม นครศรธีรรมราช
nst01141 12345@Nidtep นางสาวอซุมานา หลมีันสา โรงเรยีนบา้นกอ่งาม นครศรธีรรมราช
nst01142 12345@Nidtep นางปิยะนุช หลนิมา โรงเรยีนบา้นเกาะขวญั นครศรธีรรมราช
nst01143 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล ขนขาว โรงเรยีนบา้นเกาะปราง นครศรธีรรมราช
nst01144 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ พันธมาศ โรงเรยีนบา้นเกาะปราง นครศรธีรรมราช
nst01145 12345@Nidtep นายอดุร รักขะนาม โรงเรยีนบา้นเกาะปราง นครศรธีรรมราช
nst01146 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ ตุน่หนู โรงเรยีนบา้นเกาะยวน นครศรธีรรมราช
nst01147 12345@Nidtep นายวชิชาธร สายัณ โรงเรยีนบา้นเกาะยวน นครศรธีรรมราช
nst01148 12345@Nidtep นางจรุารัตน์ เกดิศริิ โรงเรยีนบา้นขอนหาด นครศรธีรรมราช
nst01149 12345@Nidtep นางสาวเอือ้อารี มนตลกัษณ์ โรงเรยีนบา้นขอนหาด นครศรธีรรมราช
nst01150 12345@Nidtep นายศภุณัฐ ราชภชูงค์ โรงเรยีนบา้นขอนหาด นครศรธีรรมราช
nst01151 12345@Nidtep นางปัณณพร พศิแลงาม โรงเรยีนบา้นเขาตาว นครศรธีรรมราช
nst01152 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ ใจหา้ว โรงเรยีนบา้นเขาทราย นครศรธีรรมราช
nst01153 12345@Nidtep นางสาวอลษิา บรรจงสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นเขาทราย นครศรธีรรมราช
nst01154 12345@Nidtep นางสาวดษุฎี หมืน่ศรนัีคเรศ โรงเรยีนบา้นเขาวง นครศรธีรรมราช
nst01155 12345@Nidtep นางสาวอรณชิ จันไกร โรงเรยีนบา้นเขาวง นครศรธีรรมราช
nst01156 12345@Nidtep นางสาวปาจรยี์ ทองเกต โรงเรยีนบา้นเขาหัวชา้ง นครศรธีรรมราช
nst01157 12345@Nidtep นางสาวกณัฐกิาญจน์ คุม้หอยกนั โรงเรยีนบา้นคลองงา นครศรธีรรมราช
nst01158 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ทศิาวงศ์ โรงเรยีนบา้นคลองปีก นครศรธีรรมราช



nst01159 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ เพ็งสกลุ โรงเรยีนบา้นคลองสาย นครศรธีรรมราช
nst01160 12345@Nidtep นางสาววราลี รัตนพันธ์ โรงเรยีนบา้นคลองเสาเหนอื นครศรธีรรมราช
nst01161 12345@Nidtep นางสาวอวสัดา สทุธกิลุ โรงเรยีนบา้นควนรุย นครศรธีรรมราช
nst01162 12345@Nidtep นางสาวชนภิา สวุรรณพัฒน์ โรงเรยีนบา้นควนล าภู นครศรธีรรมราช
nst01163 12345@Nidtep นางสาวสลลิทพิย์ เกลีย้งเกลา โรงเรยีนบา้นควนอวดพัน นครศรธีรรมราช
nst01164 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา จติตศิกัดิ์ โรงเรยีนบา้นคอกววั นครศรธีรรมราช
nst01165 12345@Nidtep นางสาวสพุรทพิย์ ไทรทองค า โรงเรยีนบา้นคนัธง นครศรธีรรมราช
nst01166 12345@Nidtep นางสาวนารรัีตน์ แดงบวั โรงเรยีนบา้นคุง้วงัววั นครศรธีรรมราช
nst01167 12345@Nidtep นางสาววมิล สง่แสง โรงเรยีนบา้นโคกทราย นครศรธีรรมราช
nst01168 12345@Nidtep นางสาวชนาธปิ บญุชว่ยรอด โรงเรยีนบา้นโคกวดั นครศรธีรรมราช
nst01169 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา อารกีจิ โรงเรยีนบา้นจ าปา นครศรธีรรมราช
nst01170 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล นามโชติ โรงเรยีนบา้นจ าปา นครศรธีรรมราช
nst01171 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ วารรัีตน์ โรงเรยีนบา้นจ าปา นครศรธีรรมราช
nst01172 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ อุน่เมอืง โรงเรยีนบา้นจ าปา นครศรธีรรมราช
nst01173 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิกรรณกิาร์ เสอืแสง โรงเรยีนบา้นจ าปา นครศรธีรรมราช
nst01174 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ใจมัน่ โรงเรยีนบา้นชะอวด นครศรธีรรมราช
nst01175 12345@Nidtep นายสมคดิ พรรณศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นชะอวด นครศรธีรรมราช
nst01176 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ จติราวธุ โรงเรยีนบา้นชายคลอง นครศรธีรรมราช
nst01177 12345@Nidtep นางสาวเรอืงอไุร เทพชมุ โรงเรยีนบา้นดอนโรงมติรภาพที่196 นครศรธีรรมราช
nst01178 12345@Nidtep นางสาวสจุารยี์ เกเิสวุรรณ โรงเรยีนบา้นตน้จันทน์ นครศรธีรรมราช
nst01179 12345@Nidtep นางนงลกัษณ์ พุม่รักชาติ โรงเรยีนบา้นตลาด นครศรธีรรมราช
nst01180 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ คงหอม โรงเรยีนบา้นถ ้าตลอด นครศรธีรรมราช
nst01181 12345@Nidtep นางสาวมนฑติาพรรณ บลัลงัค์ โรงเรยีนบา้นถ ้าตลอด นครศรธีรรมราช
nst01182 12345@Nidtep นางสาวออ้มใจ ไชยยทุธ โรงเรยีนบา้นถ ้าตลอด นครศรธีรรมราช
nst01183 12345@Nidtep นางสาวจันทนา ราชรักษ์ โรงเรยีนบา้นทอนวงัปราง นครศรธีรรมราช
nst01184 12345@Nidtep นางสาววลยัลกัษณ์ ศกัดิเ์ศรษฐ์ โรงเรยีนบา้นทอนวงัปราง นครศรธีรรมราช
nst01185 12345@Nidtep นางสาวสายฝน อนิทรพ์ฤกษา โรงเรยีนบา้นทอนวงัปราง นครศรธีรรมราช
nst01186 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ เพ็ชนะ โรงเรยีนบา้นทา่เตยีน นครศรธีรรมราช
nst01187 12345@Nidtep นางสาวสนินีารถ ศริิ โรงเรยีนบา้นทา่เตยีน นครศรธีรรมราช
nst01188 12345@Nidtep นางกาญจนา แซภู่่ โรงเรยีนบา้นทุง่ขวญัแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01189 12345@Nidtep นางสาวธาราลกัษณ์ พันธบ์ญุ โรงเรยีนบา้นทุง่ขวญัแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01190 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา บญุคง โรงเรยีนบา้นทุง่ใคร นครศรธีรรมราช
nst01191 12345@Nidtep นางสาวพมิพส์ี นักดนตรี โรงเรยีนบา้นทุง่ใคร นครศรธีรรมราช
nst01192 12345@Nidtep นางสาววรศมน คมัภรีปกรณ์ โรงเรยีนบา้นทุง่ใคร นครศรธีรรมราช
nst01193 12345@Nidtep นางสาวอรสา สขุวานชิ โรงเรยีนบา้นทุง่ใคร นครศรธีรรมราช
nst01194 12345@Nidtep นางสาวทัตตกิา ศรสีวุรรณ โรงเรยีนบา้นทุง่หัวนา นครศรธีรรมราช
nst01195 12345@Nidtep นางสาวซารนีา กลเีมาะ โรงเรยีนบา้นนางหลง นครศรธีรรมราช
nst01196 12345@Nidtep นายเจรญิศกัดิ์ จันทรานนท์ โรงเรยีนบา้นนางหลง นครศรธีรรมราช
nst01197 12345@Nidtep นางสาวกมลพัชร ตยิจันทร์ โรงเรยีนบา้นนาทอ่ม นครศรธีรรมราช
nst01198 12345@Nidtep นางสาวทพิรดา อกัษรพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาทอ่ม นครศรธีรรมราช
nst01199 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร เกดิโหนด โรงเรยีนบา้นนาทอ่ม นครศรธีรรมราช
nst01200 12345@Nidtep นายกติตนัินท์ ธรฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นนาทอ่ม นครศรธีรรมราช
nst01201 12345@Nidtep นางสาวธติกิานต์ ดกีลอ่ม โรงเรยีนบา้นนาโพธิ์ นครศรธีรรมราช
nst01202 12345@Nidtep นางสาวสปุระวณ์ี สงัขท์อง โรงเรยีนบา้นนาเส นครศรธีรรมราช
nst01203 12345@Nidtep นางสาวพนอจติต์ รยิาพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาเหนอื นครศรธีรรมราช
nst01204 12345@Nidtep นางปจติรา สมหมาย โรงเรยีนบา้นน ้าตก นครศรธีรรมราช
nst01205 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา เรอืงทองเมอืง โรงเรยีนบา้นน ้าตก นครศรธีรรมราช
nst01206 12345@Nidtep นายสรุนาท ด าสขุ โรงเรยีนบา้นน ้าตก นครศรธีรรมราช
nst01207 12345@Nidtep นางสาวชญาภา ศรรีุจี โรงเรยีนบา้นนคิมวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01208 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย จนีเมอืง โรงเรยีนบา้นนคิมวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01209 12345@Nidtep นายกรวชิญ์ รักบรุี โรงเรยีนบา้นนคิมวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01210 12345@Nidtep นายยารอมนิ อมูดูี โรงเรยีนบา้นนคิมวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01211 12345@Nidtep นายสธุาร รักนาย โรงเรยีนบา้นนคิมวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01212 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา คนัธกิ โรงเรยีนบา้นในเพลา นครศรธีรรมราช
nst01213 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ สขุเรอืง โรงเรยีนบา้นในเพลา นครศรธีรรมราช
nst01214 12345@Nidtep นางสาวธราภรณ์ มณี โรงเรยีนบา้นบนควน นครศรธีรรมราช
nst01215 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ แกว้พฤกษ์ โรงเรยีนบา้นบอ่กรูด นครศรธีรรมราช
nst01216 12345@Nidtep นางสาวเรวดี รักษายศ โรงเรยีนบา้นบอ่ปลา นครศรธีรรมราช
nst01217 12345@Nidtep นางจริาภรณ์ จรติงาม โรงเรยีนบา้นบอ่มอง นครศรธีรรมราช
nst01218 12345@Nidtep นางศริญิญา พัวพันธ์ โรงเรยีนบา้นบอ่มอง นครศรธีรรมราช
nst01219 12345@Nidtep นางสาวณัฐนรี พรหมศร โรงเรยีนบา้นบอ่มอง นครศรธีรรมราช
nst01220 12345@Nidtep นางสาววรรณวสิา สบืบตุร โรงเรยีนบา้นบอ่มอง นครศรธีรรมราช
nst01221 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี ศรนีวล โรงเรยีนบา้นบางฉาง นครศรธีรรมราช



nst01222 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ นาวารัตน์ โรงเรยีนบา้นบางฉาง นครศรธีรรมราช
nst01223 12345@Nidtep นายศรายทุธ พทุธาพร โรงเรยีนบา้นบางฉาง นครศรธีรรมราช
nst01224 12345@Nidtep นางสาวพชิญา เหลา่รักวทิย์ โรงเรยีนบา้นบางดว้น นครศรธีรรมราช
nst01225 12345@Nidtep นางสาวกติตญิา เอยีดทุม่ โรงเรยีนบา้นบางตะเภา นครศรธีรรมราช
nst01226 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ธานรัีตน์ โรงเรยีนบา้นบางตะเภา นครศรธีรรมราช
nst01227 12345@Nidtep นางสาวจันทรเ์พ็ญ ถนนทพิย์ โรงเรยีนบา้นบางปรน นครศรธีรรมราช
nst01228 12345@Nidtep นางสาววราพร ชมุวงค์ โรงเรยีนบา้นบางปรน นครศรธีรรมราช
nst01229 12345@Nidtep นางสาวนุชรี ผสมพราหมณ์ โรงเรยีนบา้นบางรูป นครศรธีรรมราช
nst01230 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ จฬุาพันธ์ โรงเรยีนบา้นปากเชยีร นครศรธีรรมราช
nst01231 12345@Nidtep นางสาวกนกทพิย์ เนาวรั์ตน์ โรงเรยีนบา้นปากดวด นครศรธีรรมราช
nst01232 12345@Nidtep นางนงนภัส สนทมโิน โรงเรยีนบา้นปากน ้า นครศรธีรรมราช
nst01233 12345@Nidtep นางสาวชนาพร ปานเพ็ชร โรงเรยีนบา้นปากน ้า นครศรธีรรมราช
nst01234 12345@Nidtep นางสาวอลศิา คงกลุ โรงเรยีนบา้นปากน ้า นครศรธีรรมราช
nst01235 12345@Nidtep นายธรีะพัฒน์ บญุมาปัญญากลุ โรงเรยีนบา้นปากน ้า นครศรธีรรมราช
nst01236 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ แซต่นั โรงเรยีนบา้นปากบางกลม นครศรธีรรมราช
nst01237 12345@Nidtep นายสถาพร บางประดษิฐกลุ โรงเรยีนบา้นพอโกบ นครศรธีรรมราช
nst01238 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ ทองทพิย์ โรงเรยีนบา้นพังปรงิ นครศรธีรรมราช
nst01239 12345@Nidtep นางจรีวรรณ สวนกลู โรงเรยีนบา้นไร่มสุลมิ นครศรธีรรมราช
nst01240 12345@Nidtep นางปิยะนุช บญุประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นไร่มสุลมิ นครศรธีรรมราช
nst01241 12345@Nidtep นางสาวชอ่ผกา ช านาญอกัษร โรงเรยีนบา้นไร่มสุลมิ นครศรธีรรมราช
nst01242 12345@Nidtep นางสาวปานติา อสัลกัเคน โรงเรยีนบา้นไร่มสุลมิ นครศรธีรรมราช
nst01243 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร นามศริิ โรงเรยีนบา้นล าทองหลาง นครศรธีรรมราช
nst01244 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ โรงเรยีนบา้นวงัเตา่ นครศรธีรรมราช
nst01245 12345@Nidtep นางสาวภานุมาส สกุนวล โรงเรยีนบา้นวงัยาว นครศรธีรรมราช
nst01246 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา้ มบีญุลาภ โรงเรยีนบา้นวงัววั(แดงอทุศิ) นครศรธีรรมราช
nst01247 12345@Nidtep นางกลัยาณี ขาวจันทรค์ง โรงเรยีนบา้นศาลาแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01248 12345@Nidtep นางสาวพันธพิา สหุลง โรงเรยีนบา้นสระบวั นครศรธีรรมราช
nst01249 12345@Nidtep นางสาวทพิรัตน์ กงัเจรญิกลุ โรงเรยีนบา้นสวน นครศรธีรรมราช
nst01250 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร เกตรัุตนัง โรงเรยีนบา้นสวน นครศรธีรรมราช
nst01251 12345@Nidtep นางสาวรุง่ธยา รักษาจันทร์ โรงเรยีนบา้นสวน นครศรธีรรมราช
nst01252 12345@Nidtep นางสาวอรฤทัย เพ็ชรป์ระพันธ์ โรงเรยีนบา้นสวน นครศรธีรรมราช
nst01253 12345@Nidtep นางสาวชชัฎา ขวดแกว้ โรงเรยีนบา้นสวุรรณเขต นครศรธีรรมราช
nst01254 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย รัตนบรุี โรงเรยีนบา้นไสโคกเกาะ นครศรธีรรมราช
nst01255 12345@Nidtep นางสาวบญุยรัตน์ หาญใจ โรงเรยีนบา้นไสโคกเกาะ นครศรธีรรมราช
nst01256 12345@Nidtep นางสาวเยาวพา มะลเิผอืก โรงเรยีนบา้นไสโคกเกาะ นครศรธีรรมราช
nst01257 12345@Nidtep นางสาวรัตนา เพชรฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นไสโคกเกาะ นครศรธีรรมราช
nst01258 12345@Nidtep นางสภุาภรณ์ ฤทธมิา โรงเรยีนบา้นไสเตาออ้ย นครศรธีรรมราช
nst01259 12345@Nidtep นายชยัฤทธิ์ สงวนการ โรงเรยีนบา้นไสเตาออ้ย นครศรธีรรมราช
nst01260 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ วงศแ์กว้ โรงเรยีนบา้นไสโป๊ะ นครศรธีรรมราช
nst01261 12345@Nidtep นางสาวทวิารัตน์ แกว้เทวา โรงเรยีนบา้นไสโป๊ะ นครศรธีรรมราช
nst01262 12345@Nidtep นางสาวมารษิา ปานเมอืง โรงเรยีนบา้นไสโป๊ะ นครศรธีรรมราช
nst01263 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา บรสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นไสพลู นครศรธีรรมราช
nst01264 12345@Nidtep นางสาวสทัุตตา ผวิเหมาะ โรงเรยีนบา้นไสพลู นครศรธีรรมราช
nst01265 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ อนิทรสวุรรณ โรงเรยีนบา้นไสพลู นครศรธีรรมราช
nst01266 12345@Nidtep นายรณรงค์ คลา้ยดวง โรงเรยีนบา้นไสพลู นครศรธีรรมราช
nst01267 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ เพ็ชรคงทอง โรงเรยีนบา้นไสยงูปัก นครศรธีรรมราช
nst01268 12345@Nidtep นางสาวบษุยา พรหมทอง โรงเรยีนบา้นไสยงูปัก นครศรธีรรมราช
nst01269 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี ทวรัีตน์ โรงเรยีนบา้นไสยงูปัก นครศรธีรรมราช
nst01270 12345@Nidtep นายนันตชยั แซจ่ั่ว โรงเรยีนบา้นไสยงูปัก นครศรธีรรมราช
nst01271 12345@Nidtep นายณพัฒน์ คงแกว้ โรงเรยีนบา้นไสสา้น นครศรธีรรมราช
nst01272 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ฉมิลี โรงเรยีนบา้นไสหนิตัง้ นครศรธีรรมราช
nst01273 12345@Nidtep นางสาวกณัฐมาศ ฟองงาม โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ นครศรธีรรมราช
nst01274 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล เจรญิผล โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ นครศรธีรรมราช
nst01275 12345@Nidtep นางสาวสรินิทพิย์ บญุทอง โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ นครศรธีรรมราช
nst01276 12345@Nidtep นายศภุากร ศรลี ้า โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ นครศรธีรรมราช
nst01277 12345@Nidtep นางวยิดา รักประทมุ โรงเรยีนบา้นหนองบวั นครศรธีรรมราช
nst01278 12345@Nidtep นางวรรณา ยซีนั โรงเรยีนบา้นหนองมาก นครศรธีรรมราช
nst01279 12345@Nidtep นางสาวภัทรดิา เทพยา โรงเรยีนบา้นหนองยาง นครศรธีรรมราช
nst01280 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล สารรักษ์ โรงเรยีนบา้นหนองยาง นครศรธีรรมราช
nst01281 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เอีย่มเซีย่ม โรงเรยีนบา้นหนองหวา้(ชมายนุกลู) นครศรธีรรมราช
nst01282 12345@Nidtep นางสาวภัสสวรรณ คงเรอืง โรงเรยีนบา้นหนองหวา้(ชมายนุกลู) นครศรธีรรมราช
nst01283 12345@Nidtep นายวนัชยั วทิา โรงเรยีนบา้นหนองหวา้(ชมายนุกลู) นครศรธีรรมราช
nst01284 12345@Nidtep นายวทิยา หอมเกตุ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้(ชมายนุกลู) นครศรธีรรมราช



nst01285 12345@Nidtep นายสาธติ ดว้งนุย้ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้(ชมายนุกลู) นครศรธีรรมราช
nst01286 12345@Nidtep นายพงศกร เกษรสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกลาง นครศรธีรรมราช
nst01287 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ ศรกีาญจน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว นครศรธีรรมราช
nst01288 12345@Nidtep นางสาวปารณีย์ ธานโีต โรงเรยีนบา้นหว้ยไทร นครศรธีรรมราช
nst01289 12345@Nidtep นางปิยรัตน์ รัตนบรุี โรงเรยีนบา้นหว้ยปรกิ นครศรธีรรมราช
nst01290 12345@Nidtep นางสาวทารกิา ไมเ้รยีง โรงเรยีนบา้นหว้ยปรกิ นครศรธีรรมราช
nst01291 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ อนิทสา โรงเรยีนบา้นหว้ยปรกิ นครศรธีรรมราช
nst01292 12345@Nidtep นางสาวเจอืใจ โพธิศ์รทีอง โรงเรยีนบา้นหว้ยยงู นครศรธีรรมราช
nst01293 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาร อสิลาม โรงเรยีนบา้นหว้ยยงู นครศรธีรรมราช
nst01294 12345@Nidtep นางสาวเกษราภรณ์ เกดิมทีรัพย์ โรงเรยีนบา้นหว้ยรืน่ นครศรธีรรมราช
nst01295 12345@Nidtep นางสาวเกษรนิทร์ หนูเนตร โรงเรยีนบา้นหว้ยรืน่ นครศรธีรรมราช
nst01296 12345@Nidtep นางสาวจณัิฐฐา ศรอีกัษร โรงเรยีนบา้นหว้ยรืน่ นครศรธีรรมราช
nst01297 12345@Nidtep นางจรนิทรญ์า ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01298 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ ขนุใหม่ โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01299 12345@Nidtep นางสาวพมิชนก นิม่เรอืง โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01300 12345@Nidtep นางสาวรุจริา กิง่รัตน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01301 12345@Nidtep นางสาวอารณีิ ยโูศะ๊ โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01302 12345@Nidtep นายกวภีวิฒัน์ ชศูรี โรงเรยีนบา้นหว้ยหาร นครศรธีรรมราช
nst01303 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ มพัีฒน์ โรงเรยีนบา้นหาดทรายแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01304 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เพ็ญพงศ์ โรงเรยีนบา้นเหนอืคลอง นครศรธีรรมราช
nst01305 12345@Nidtep นางสาวสไูวบะ๊ สวุรรณก าพฤกษ์ โรงเรยีนบา้นเหนอืคลอง นครศรธีรรมราช
nst01306 12345@Nidtep นายทวี หมัดสา โรงเรยีนบา้นเหนอืคลอง นครศรธีรรมราช
nst01307 12345@Nidtep นางสาวบงกชพร ทองบญุยัง โรงเรยีนบา้นอายเลา นครศรธีรรมราช
nst01308 12345@Nidtep นางสาวมารนีา การมิ โรงเรยีนบา้นอายเลา นครศรธีรรมราช
nst01309 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา ศรปีระสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นอายเลา นครศรธีรรมราช
nst01310 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ สมหมาย โรงเรยีนบา้นอายเลา นครศรธีรรมราช
nst01311 12345@Nidtep นางสาวภัทรสดุา รักทอง โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
nst01312 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ บญุวเิศษ โรงเรยีนปทมุานุกลู นครศรธีรรมราช
nst01313 12345@Nidtep นางสาวจริาพร หยังหลงั โรงเรยีนประสาธนร์าษฎรบ์ ารุง นครศรธีรรมราช
nst01314 12345@Nidtep นายรัฐศาสตร์ สงมา โรงเรยีนประสาธนร์าษฎรบ์ ารุง นครศรธีรรมราช
nst01315 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ขวญัชมุ โรงเรยีนปากพนัง นครศรธีรรมราช
nst01316 12345@Nidtep นางสาวปัญญาพร ศรเีปารยะ โรงเรยีนพรหมครีพีทิยาคม นครศรธีรรมราช
nst01317 12345@Nidtep นางสาวศกุลภัทร ขาวเขยีว โรงเรยีนพรหมครีพีทิยาคม นครศรธีรรมราช
nst01318 12345@Nidtep นางสาวภัชรญีา หนูนอ้ย โรงเรยีนมัธยมศกึษาจฬุาภรณ์ นครศรธีรรมราช
nst01319 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ฤทธเิพชร โรงเรยีนเมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01320 12345@Nidtep นายวารชิ กาญจนะ โรงเรยีนเมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01321 12345@Nidtep นางสาวชฎากานต์ ฤทธมินตรี โรงเรยีนโยธนิบ ารุง นครศรธีรรมราช
nst01322 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ สงัทองกลู โรงเรยีนโยธนิบ ารุง นครศรธีรรมราช
nst01323 12345@Nidtep นางสาวใจกานต์ เกือ้รอด โรงเรยีนร่อนพบิลูย์ นครศรธีรรมราช
nst01324 12345@Nidtep นางสาวรัศมี ประทมุเลศิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๑๙จังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01325 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ มติรศรี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๔ นครศรธีรรมราช
nst01326 12345@Nidtep นางสาวสรุยีพ์ร พรมเดช โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์6 นครศรธีรรมราช
nst01327 12345@Nidtep นางสาวนสิารัตน์ คงจันทร์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๖ นครศรธีรรมราช
nst01328 12345@Nidtep นางกฤตตยิา ศริกิาญจน์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๘ นครศรธีรรมราช
nst01329 12345@Nidtep นายปฐมพงษ์ แซล่ี้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๘ นครศรธีรรมราช
nst01330 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี สวุรรณ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห8์ นครศรธีรรมราช
nst01331 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ ไชยศร โรงเรยีนราชเวชพศิาล นครศรธีรรมราช
nst01332 12345@Nidtep นางสาวประภาศรี ชว่ยโอ โรงเรยีนละอายพทิยานุสรณ์ นครศรธีรรมราช
nst01333 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา อนิทรสมเคราะห์ โรงเรยีนละอายพทิยานุสรณ์ นครศรธีรรมราช
nst01334 12345@Nidtep นายชวกร มณีโลกย์ โรงเรยีนละอายพทิยานุสรณ์ นครศรธีรรมราช
nst01335 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ขวดแกว้ โรงเรยีนวดัเเหลม นครศรธีรรมราช
nst01336 12345@Nidtep นางสาวสรินิดา วฒุพิงค์ โรงเรยีนวดักะเปียด นครศรธีรรมราช
nst01337 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ จงจติต์ โรงเรยีนวดักะเปียด นครศรธีรรมราช
nst01338 12345@Nidtep นางกานตมิา พนิจิการ โรงเรยีนวดักะโสม นครศรธีรรมราช
nst01339 12345@Nidtep นางสาวนจิสริี ปรุงแกว้ โรงเรยีนวดักะโสม นครศรธีรรมราช
nst01340 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ปรดีาศกัดิ์ โรงเรยีนวดักะโสม นครศรธีรรมราช
nst01341 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย สดุชู โรงเรยีนวดักะโสม นครศรธีรรมราช
nst01342 12345@Nidtep นางสาวอลติา แกว้เพชร โรงเรยีนวดักะโสม นครศรธีรรมราช
nst01343 12345@Nidtep นายยศนนท์ อกัษรน า โรงเรยีนวดักา้งปลา นครศรธีรรมราช
nst01344 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก ชมุทอง โรงเรยีนวดัก าแพงถม นครศรธีรรมราช
nst01345 12345@Nidtep นางสาวคทัลยีา จันดี โรงเรยีนวดัเกาะสระ นครศรธีรรมราช
nst01346 12345@Nidtep นางสาวนัฐฐากมล ศกุรกาญจน์ โรงเรยีนวดัเกาะสระ นครศรธีรรมราช
nst01347 12345@Nidtep นายอภญิญา ไพทลูอาสน์ โรงเรยีนวดัเกาะสระ นครศรธีรรมราช



nst01348 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ ผวิสขุ โรงเรยีนวดัเขา(วนัครู2501) นครศรธีรรมราช
nst01349 12345@Nidtep นางสาวทัศณีย์ ศรชยั โรงเรยีนวดัเขา(วนัครู2501) นครศรธีรรมราช
nst01350 12345@Nidtep นางสาวสมุลทพิย์ ทองทพิย์ โรงเรยีนวดัเขา(วนัครู2501) นครศรธีรรมราช
nst01351 12345@Nidtep นางสาวอรุณี สนทิ โรงเรยีนวดัเขากลาย นครศรธีรรมราช
nst01352 12345@Nidtep นางรัศมิเ์กลา้ จารณะ โรงเรยีนวดัคงคาเจรญิ นครศรธีรรมราช
nst01353 12345@Nidtep นางสาวมันรกิาญจน์ แซเ่ทา่ โรงเรยีนวดัคงคาเจรญิ นครศรธีรรมราช
nst01354 12345@Nidtep นางสาวโสภดิา สมเขาใหญ่ โรงเรยีนวดัคงคาเจรญิ นครศรธีรรมราช
nst01355 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ วงศพ์ลาย โรงเรยีนวดัควน นครศรธีรรมราช
nst01356 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ หนูเทพ โรงเรยีนวดัควนกอ นครศรธีรรมราช
nst01357 12345@Nidtep นายธงชยั นุ่มทอง โรงเรยีนวดัควนกอ นครศรธีรรมราช
nst01358 12345@Nidtep นางสาววภิากลุ บวัแกว้ โรงเรยีนวดัควนเคร็ง นครศรธีรรมราช
nst01359 12345@Nidtep นางสาวจติราภรณ์ พษิพันธ์ โรงเรยีนวดัควนชะลกิ นครศรธีรรมราช
nst01360 12345@Nidtep นางสาวชมนภา ศลิปวฒันวงศ์ โรงเรยีนวดัควนชะลกิ นครศรธีรรมราช
nst01361 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ หนูเกลีย้ง โรงเรยีนวดัควนชะลกิ นครศรธีรรมราช
nst01362 12345@Nidtep นายกนัตภณ แกว้นพรัตน์ โรงเรยีนวดัควนชะลกิ นครศรธีรรมราช
nst01363 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญลกัษณ์ พลเกษตร โรงเรยีนวดัควนสมบรูณ์ นครศรธีรรมราช
nst01364 12345@Nidtep นางธติมิา ยอ่งลัน่ โรงเรยีนวดัควนสระบวั นครศรธีรรมราช
nst01365 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล ค าปาน โรงเรยีนวดัควนสระบวั นครศรธีรรมราช
nst01366 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา พรหมอนิทร์ โรงเรยีนวดัควนสระบวั นครศรธีรรมราช
nst01367 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ปานสสีด โรงเรยีนวดัควนสระบวั นครศรธีรรมราช
nst01368 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา กจิวจิติร โรงเรยีนวดัควนสงู นครศรธีรรมราช
nst01369 12345@Nidtep นายกฤษฎา แกว้คง โรงเรยีนวดัควนสงู นครศรธีรรมราช
nst01370 12345@Nidtep นางทพิวรรณ นาคนิทร์ โรงเรยีนวดัโคกเมรุ นครศรธีรรมราช
nst01371 12345@Nidtep นางวราภรณ์ ปรชีา โรงเรยีนวดัโคกหาด นครศรธีรรมราช
nst01372 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เมฆฉาย โรงเรยีนวดัโคกเหล็ก นครศรธีรรมราช
nst01373 12345@Nidtep นางสาวมณีสกิา พลูเพิม่ โรงเรยีนวดัจันดี นครศรธีรรมราช
nst01374 12345@Nidtep นางสาวสวุพชิญ์ จนิเดหวา โรงเรยีนวดัจันดี นครศรธีรรมราช
nst01375 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิไอรดา สขุเอยีด โรงเรยีนวดัจันดี นครศรธีรรมราช
nst01376 12345@Nidtep นายปรญิญา รัสปะ โรงเรยีนวดัจันดี นครศรธีรรมราช
nst01377 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ กาญจนารักษ์ โรงเรยีนวดัจันดี นครศรธีรรมราช
nst01378 12345@Nidtep นางสาววาสนา บวัแกว้ โรงเรยีนวดัเจดยีห์ลวง นครศรธีรรมราช
nst01379 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สดุคดิ โรงเรยีนวดัเจดยีห์ลวง นครศรธีรรมราช
nst01380 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราวดี มศีกัดิ์ โรงเรยีนวดัเจดยีห์ลวง นครศรธีรรมราช
nst01381 12345@Nidtep นางสาวดฟิลา่ ใบเต ้ โรงเรยีนวดัชยัธารามประดษิฐ์ นครศรธีรรมราช
nst01382 12345@Nidtep นางทัชชกร งามเลศิ โรงเรยีนวดัเชงิแตระ นครศรธีรรมราช
nst01383 12345@Nidtep นางศศธิร รักเมอืง โรงเรยีนวดัเชงิแตระ นครศรธีรรมราช
nst01384 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ ดยีนื โรงเรยีนวดัถลงุทอง นครศรธีรรมราช
nst01385 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ ฤทธโิชติ โรงเรยีนวดัถ ้าเทยีนถวาย นครศรธีรรมราช
nst01386 12345@Nidtep นางกาญจนณั์ฏฐา ไชยสวุรรณ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01387 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ เซง่จิน้ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01388 12345@Nidtep นางสาวธดิาพร ทศพรอ้ม โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01389 12345@Nidtep นางสาวปรดีา ชขูนัธ์ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01390 12345@Nidtep นางสาวลลติา บลิโอะ๊ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01391 12345@Nidtep นางสาวสกาวเดอืน สขุแกว้ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01392 12345@Nidtep นายพัฒนพงษ์ ดวงฤทธิ์ โรงเรยีนวดัเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช
nst01393 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ จติบรรจง โรงเรยีนวดัทางพนู นครศรธีรรมราช
nst01394 12345@Nidtep นางกาญจนา รักษาพล โรงเรยีนวดัทา้ยทะเล นครศรธีรรมราช
nst01395 12345@Nidtep นางสาวชอ่ทพิย์ คลา้ยเสง้ โรงเรยีนวดัทา้ยทะเล นครศรธีรรมราช
nst01396 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา ชาตรี โรงเรยีนวดัทา่เสรมิ นครศรธีรรมราช
nst01397 12345@Nidtep นางสาวชลติา นพเชา้ โรงเรยีนวดัทุง่แย ้ นครศรธีรรมราช
nst01398 12345@Nidtep นายปถม แกว้สนิ โรงเรยีนวดัทุง่สา้น นครศรธีรรมราช
nst01399 12345@Nidtep นางกรรณกิา แกว้อมัพร โรงเรยีนวดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01400 12345@Nidtep นางสาวปัทมา สขุศรแีกว้ โรงเรยีนวดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01401 12345@Nidtep นางสาวภัสพชิา ฝอยทอง โรงเรยีนวดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01402 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร รักชา้ง โรงเรยีนวดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01403 12345@Nidtep นางสาวนุชาดา ศรกีลบั โรงเรยีนวดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01404 12345@Nidtep นายปิยพัทธ์ ทวผีล โรงเรยีนวดัธงทอง นครศรธีรรมราช
nst01405 12345@Nidtep นางกวสิรา รัตนบรุี โรงเรยีนวดัธรรมเผด็จ นครศรธีรรมราช
nst01406 12345@Nidtep นางบณัฑติา ชปูู โรงเรยีนวดันากนุ นครศรธีรรมราช
nst01407 12345@Nidtep นายพงศกร พรรณราย โรงเรยีนวดันากนุ นครศรธีรรมราช
nst01408 12345@Nidtep นางสาววมิลวรรณ อน้ทอง โรงเรยีนวดันาหมอบญุ นครศรธีรรมราช
nst01409 12345@Nidtep นางสาวชนปรยีา เพชรสง โรงเรยีนวดัเนกขมัมาราม(สพฐ) นครศรธีรรมราช
nst01410 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ สมอ้ โรงเรยีนวดับอ่ลอ้ นครศรธีรรมราช



nst01411 12345@Nidtep นายวรานนท์ หมาดแหล ้ โรงเรยีนวดับางไทร นครศรธีรรมราช
nst01412 12345@Nidtep นางสาวนาดาย์ สาเร๊ะบาซอ โรงเรยีนวดับางศาลา นครศรธีรรมราช
nst01413 12345@Nidtep นางสาวขวญัศริิ เพอสะและ โรงเรยีนวดับา้นราม นครศรธีรรมราช
nst01414 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ภมูชิาติ โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม นครศรธีรรมราช
nst01415 12345@Nidtep นางสาวอญันษิา กา้วศริรัิตน์ โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม นครศรธีรรมราช
nst01416 12345@Nidtep นายวชัระ กลุศรี โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม นครศรธีรรมราช
nst01417 12345@Nidtep นายอนุสทิธิ์ ลทัธพิรหม โรงเรยีนวดัประทมุทายการาม นครศรธีรรมราช
nst01418 12345@Nidtep นางสาววชิตูา คงสนทิ โรงเรยีนวดัปากดา่น นครศรธีรรมราช
nst01419 12345@Nidtep นางสาวยารตีา ลนัจา โรงเรยีนวดัปากตรง นครศรธีรรมราช
nst01420 12345@Nidtep นางสาวโสรยา เลือ่นแกว้ โรงเรยีนวดัปากตรง นครศรธีรรมราช
nst01421 12345@Nidtep นางสาวศศวิรรณ อาลแิอ โรงเรยีนวดัเปียน นครศรธีรรมราช
nst01422 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ คงแป้น โรงเรยีนวดัเปียน นครศรธีรรมราช
nst01423 12345@Nidtep นางสาววภิาภรณ์ มาลาเวช โรงเรยีนวดัพระเพรง นครศรธีรรมราช
nst01424 12345@Nidtep นางเบญจมาศ เอสะนาชาตงั โรงเรยีนวดัพระมหาธาตุ นครศรธีรรมราช
nst01425 12345@Nidtep นางสาววนดิา หนกลาย โรงเรยีนวดัพศิาลนฤมติ นครศรธีรรมราช
nst01426 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ หอมแกว้ โรงเรยีนวดัเพ็ญมติร นครศรธีรรมราช
nst01427 12345@Nidtep นางสาวพมิลพรรณ ดว้งหวงั โรงเรยีนวดัโพธิเ์สด็จ นครศรธีรรมราช
nst01428 12345@Nidtep นางกฤตยา จันทรล์ว้น โรงเรยีนวดัมะปรางงาม นครศรธีรรมราช
nst01429 12345@Nidtep นางสาวสกุนัยา สทุธกิาร โรงเรยีนวดัมะปรางงาม นครศรธีรรมราช
nst01430 12345@Nidtep นายธนกรณ์ มแีกว้ โรงเรยีนวดัมะปรางงาม นครศรธีรรมราช
nst01431 12345@Nidtep นางสาวฐติญิา สขุแกว้ โรงเรยีนวดัมะเฟือง นครศรธีรรมราช
nst01432 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ สขุาทพิย์ โรงเรยีนวดัมะเฟือง นครศรธีรรมราช
nst01433 12345@Nidtep นางสาวภาพมิล เกษรสทิธิ์ โรงเรยีนวดัมะเฟือง นครศรธีรรมราช
nst01434 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ วงษ์ศลิป์ โรงเรยีนวดัมะเฟือง นครศรธีรรมราช
nst01435 12345@Nidtep นางภัทรกานต์ เมฆหมอก โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01436 12345@Nidtep นางสาวกนกอร แซห่ลี โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01437 12345@Nidtep นางสาวกลรัตน์ ทองขวดิ โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01438 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก ยกยอ่ง โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01439 12345@Nidtep นางสาวณัฐกญัญา จนิดาวงศ์ โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01440 12345@Nidtep นางสาวเบญญา ปานสสัดี โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01441 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ขอนทอง โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01442 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา มลวิลัย์ โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01443 12345@Nidtep นางสาวผกากาญจน์ ไหมชมุ โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01444 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี ศรรัีตน์ โรงเรยีนวดัมังคลาราม นครศรธีรรมราช
nst01445 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร เลีย่มนมิติร โรงเรยีนวดัไมเ้รยีง นครศรธีรรมราช
nst01446 12345@Nidtep นายสริพงศภ์พ วฒุยิ ิง่ยง โรงเรยีนวดัไมเ้รยีง นครศรธีรรมราช
nst01447 12345@Nidtep นางสาวจันจริา ชแูตง โรงเรยีนวดัยางงาม นครศรธีรรมราช
nst01448 12345@Nidtep นางสาววรัชดา ยโุสะ๊ โรงเรยีนวดัยางงาม นครศรธีรรมราช
nst01449 12345@Nidtep นางสาวจรีพร อิว้วงัโส โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01450 12345@Nidtep นางสาวมลวิลัย์ แกว้วงค์ โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01451 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ทองแกว้ โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01452 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ชว่ยสม โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01453 12345@Nidtep นางสาวสธุติา โลสนัเทยีะ โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01454 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ นามเพชร โรงเรยีนวดัล านาว นครศรธีรรมราช
nst01455 12345@Nidtep นางดษุณีพร เมฆบาล โรงเรยีนวดัวงัขรี นครศรธีรรมราช
nst01456 12345@Nidtep นางสาวศศธร ทองบวัแกว้ โรงเรยีนวดัวงัขรี นครศรธีรรมราช
nst01457 12345@Nidtep นางสาวกนกพร พัฒทอง โรงเรยีนวดัวงัฆอ้ง นครศรธีรรมราช
nst01458 12345@Nidtep นางสาวจามรี ณนุวงศ์ โรงเรยีนวดัวงัฆอ้ง นครศรธีรรมราช
nst01459 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐา แกว้มณี โรงเรยีนวดัวงัฆอ้ง นครศรธีรรมราช
nst01460 12345@Nidtep นางสาวเบญญาพร จตินาธรรม โรงเรยีนวดัวงัฆอ้ง นครศรธีรรมราช
nst01461 12345@Nidtep นางสาวศวิดาติ์ มากบวั โรงเรยีนวดัวงัฆอ้ง นครศรธีรรมราช
nst01462 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ จันทรก์ลิน่ โรงเรยีนวดัวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01463 12345@Nidtep นางสาวนติยิา จันสนีาค โรงเรยีนวดัวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01464 12345@Nidtep นายกฤษนรา เถรวอ่ง โรงเรยีนวดัวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01465 12345@Nidtep นายณรงศกัดิ์ จันทรสวุรรณ โรงเรยีนวดัวงัหนิ นครศรธีรรมราช
nst01466 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา เสาเพชร โรงเรยีนวดัวงัหบี นครศรธีรรมราช
nst01467 12345@Nidtep นางสาวสภุาวณีิ ศรสีขุใส โรงเรยีนวดัวงัหบี นครศรธีรรมราช
nst01468 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ทองเลีย่มนาค โรงเรยีนวดัวงัหบี นครศรธีรรมราช
nst01469 12345@Nidtep นายวรีภัทร นาคสทีอง โรงเรยีนวดัวงัหบี นครศรธีรรมราช
nst01470 12345@Nidtep นางสาวป่ินอนงค์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนวดัวสิทุธวิงศ์ นครศรธีรรมราช
nst01471 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพร ศรสีนุทร โรงเรยีนวดัศรมีงคล นครศรธีรรมราช
nst01472 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศกัดิจ์า้ย โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณาราม นครศรธีรรมราช
nst01473 12345@Nidtep นางสาวไหมแพร ดแีกว้ โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณาราม นครศรธีรรมราช



nst01474 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ไพศาล โรงเรยีนวดัสมควร นครศรธีรรมราช
nst01475 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ สวุรรณฤทธิ์ โรงเรยีนวดัสโมสร นครศรธีรรมราช
nst01476 12345@Nidtep นางสาวเกศ ชยัสวุรรณ์ โรงเรยีนวดัสระแกว้ นครศรธีรรมราช
nst01477 12345@Nidtep นางสาววไิลพร คงเกดิ โรงเรยีนวดัสระไคร นครศรธีรรมราช
nst01478 12345@Nidtep นางสาวฉมามาศ โพธศิริ ิ โรงเรยีนวดัสระประดษิฐ์ นครศรธีรรมราช
nst01479 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ หนูคงคา โรงเรยีนวดัสวนขนั นครศรธีรรมราช
nst01480 12345@Nidtep นางสาวสาลนิี ผวินวล โรงเรยีนวดัสวนขนั นครศรธีรรมราช
nst01481 12345@Nidtep นางสาวพัณณติา รยิาพันธ์ โรงเรยีนวดัสวนพกิลุ นครศรธีรรมราช
nst01482 12345@Nidtep นายกฤษดา สง่แสง โรงเรยีนวดัสวนพกิลุ นครศรธีรรมราช
nst01483 12345@Nidtep นางสาวพมิลรัตน์ พบิลูย์ โรงเรยีนวดัสามัคคนุีกลูกก นครศรธีรรมราช
nst01484 12345@Nidtep นายสายันต์ มปีาล โรงเรยีนวดัสามัคยาราม นครศรธีรรมราช
nst01485 12345@Nidtep นางสาวศริาณี ศริรัิกษ์ โรงเรยีนวดัสชุน นครศรธีรรมราช
nst01486 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ธรรมะติ โรงเรยีนวดัสวุรรณครีี นครศรธีรรมราช
nst01487 12345@Nidtep นางณัฏฐธดิา อน้ทอง โรงเรยีนวดัเสม็ดจวน นครศรธีรรมราช
nst01488 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เพยีรชนะ โรงเรยีนวดัเสม็ดจวน นครศรธีรรมราช
nst01489 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ กลบีแกว้ โรงเรยีนวดัเสม็ดจวน นครศรธีรรมราช
nst01490 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา บญุลอื โรงเรยีนวดัเสม็ดจวน นครศรธีรรมราช
nst01491 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี จงรักษ์ โรงเรยีนวดัหงสแ์กว้ นครศรธีรรมราช
nst01492 12345@Nidtep นางสาวสนุยี์ ดว้งเรอืง โรงเรยีนวดัหนา นครศรธีรรมราช
nst01493 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ยมขรร โรงเรยีนวดัหนา้เขา นครศรธีรรมราช
nst01494 12345@Nidtep นางสาวพไิลพร ชนะคช โรงเรยีนวดัหนา้เขา นครศรธีรรมราช
nst01495 12345@Nidtep นางสาวยวุเนตร ภักดี โรงเรยีนวดัหนา้เขา นครศรธีรรมราช
nst01496 12345@Nidtep นางสาวศรัญยา ปรชีา โรงเรยีนวดัหนา้เขา นครศรธีรรมราช
nst01497 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภรณ์ วงศท์องบาง โรงเรยีนวดัหลกัชา้ง นครศรธีรรมราช
nst01498 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา จันทรน์วล โรงเรยีนวดัหลกัชา้ง นครศรธีรรมราช
nst01499 12345@Nidtep นายนราพล ยอดพจิติร โรงเรยีนวดัหลกัชา้ง นครศรธีรรมราช
nst01500 12345@Nidtep นางสาวรุง่กานต์ ค าแกว้ โรงเรยีนวดัหัวคา่ย(พศิาลอปุถัมภ)์ นครศรธีรรมราช
nst01501 12345@Nidtep นางวรันทร วนัพฒุ โรงเรยีนวดัหัวคา่ย(พศิาลอปุถัมภ)์ นครศรธีรรมราช
nst01502 12345@Nidtep นางสาวจนัิญญาณ์ จันทรท์องออ่น โรงเรยีนวดัหัวคา่ย(พศิาลอปุถัมภ)์ นครศรธีรรมราช
nst01503 12345@Nidtep นายรวี มุง่มาไพรี โรงเรยีนวดัหัวคา่ย(พศิาลอปุถัมภ)์ นครศรธีรรมราช
nst01504 12345@Nidtep นางสาวภาสติา ผลาภรณ์ โรงเรยีนวดัหาดสงู นครศรธีรรมราช
nst01505 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ บวัคง โรงเรยีนวดัหาดสงู นครศรธีรรมราช
nst01506 12345@Nidtep นางสาวนุชสรา ไพนุพงศ์ โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา นครศรธีรรมราช
nst01507 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร ทองรัก โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ นครศรธีรรมราช
nst01508 12345@Nidtep นายมงคล วงศส์งิหเดโช โรงเรยีนสมสรร นครศรธีรรมราช
nst01509 12345@Nidtep นางปิยะรัตน์ ทองสมจา โรงเรยีนสหกรณ์นคิมกสกิรรมทุง่สง นครศรธีรรมราช
nst01510 12345@Nidtep นายธรีะยทุธ แสงทพิย์ โรงเรยีนสหกรณ์นคิมกสกิรรมทุง่สง นครศรธีรรมราช
nst01511 12345@Nidtep นายวรอตั ทองประดษิฐ โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิ๗ นครศรธีรรมราช
nst01512 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา เรอืงฤทธิ์ โรงเรยีนสดัสามัคคนุีกลู นครศรธีรรมราช
nst01513 12345@Nidtep นางสาวภัทธริา พทุธเจรญิ โรงเรยีนส าหรับคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01514 12345@Nidtep นายอนงค์ เกดิศรี โรงเรยีนส าหรับคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01515 12345@Nidtep นายอาหามะ นาเจะ โรงเรยีนส าหรับคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01516 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา วารี โรงเรยีนสชิลประชาสรรค์ นครศรธีรรมราช
nst01517 12345@Nidtep นายวงศกร ไชยประยส โรงเรยีนสชิลประชาสรรค์ นครศรธีรรมราช
nst01518 12345@Nidtep นางสาวเกตแุกว้ จันทรภั์กดี โรงเรยีนสนุทราภบิาล นครศรธีรรมราช
nst01519 12345@Nidtep นางสาวบญุกาญจน์ เรอืงรอง โรงเรยีนเสม็ดจวนวทิยาคม นครศรธีรรมราช
nst01520 12345@Nidtep นางชฎาภรณ์ คงไพฑรูย์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01521 12345@Nidtep นางสาวจรรยาพร งามพรอ้ม โรงเรยีนหมูบ่า้นป่าไม ้ นครศรธีรรมราช
nst01522 12345@Nidtep นางสาวพยีกา ศรใีส โรงเรยีนหัวไทร(เรอืนประชาบาล) นครศรธีรรมราช
nst01523 12345@Nidtep นายสวติต์ นวลมิง่ โรงเรยีนหัวไทร(เรอืนประชาบาล) นครศรธีรรมราช
nst01524 12345@Nidtep นางปรณิดา รักษ์พงศ์ โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง2 นครศรธีรรมราช
nst01525 12345@Nidtep นางสาวตรยีาภรณ์ สายจันทร์ โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง1 นครศรธีรรมราช
nst01526 12345@Nidtep นางสาวนกิษารัตน์ แซล่ิง่ โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง1 นครศรธีรรมราช
nst01527 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณญา บางโรย โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง1 นครศรธีรรมราช
nst01528 12345@Nidtep นายณัฐพล ปรชีาชาญ โรงเรยีนอนิทรธ์านวีทิยาคม นครศรธีรรมราช
nst01529 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ทองขาว โรงเรยีรบา้นพอโกบ นครศรธีรรมราช
nst01530 12345@Nidtep นางสาวพัณณติา สวุรรณภักดี วดัทุง่หลอ่ นครศรธีรรมราช
nst01531 12345@Nidtep นางสาวโซฟียา เหมรา วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01532 12345@Nidtep นายศภุโชค กลุมลวิลัย์ วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01533 12345@Nidtep นายเอกราช สนิภบิาล วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช
nst01534 12345@Nidtep นางสาวบณุยอร ทองนุ่น ศนูยก์ารศกึษาพเิศษจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01535 12345@Nidtep นางสาวภณดิา ชอบท ากจิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01536 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ ไตรรัตน์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช



nst01537 12345@Nidtep นางสาววมิพว์ภิา แสงทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01538 12345@Nidtep นางสาวจารุพร จันทาศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01539 12345@Nidtep นางสาวฑมิพกิา เอีย่มเย็น ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01540 12345@Nidtep นางสาวทัศนวรรณ หวงจรงิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01541 12345@Nidtep นางสาวศริยิากร สพุรรณนนท์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01542 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา บวัออ่น ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01543 12345@Nidtep นางอบุล ฉมิประดษิฐ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01544 12345@Nidtep นายขจรจักษณ์ ภูร่อ้ย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01545 12345@Nidtep นายปกรสทิธิ์ หนูชว่ย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01546 12345@Nidtep นายเอกรัฐ จติรโสภา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
nst01547 12345@Nidtep นางสไุรหยะ๊ อสิลาม ศนูยพั์ฒนาเด็็กเล็กบา้นนาเคยีน นครศรธีรรมราช
nst01548 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ ศกัดิศ์รสีมบรูณ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนองจกิโคกทราง นครศรธีรรมราช
nst01549 12345@Nidtep นางสาวยพุาพรรณ คงแกว้ สพฐ นครศรธีรรมราช
nst01550 12345@Nidtep นางสาวยัสมนี มาหะ สพฐ. นครศรธีรรมราช
nst01551 12345@Nidtep นางสาวอญัชณา รอดรนิ สพฐ. นครศรธีรรมราช
nst01552 12345@Nidtep นางสาวภคมน สขุทพิย์ สพป. นครศรธีรรมราช
nst01553 12345@Nidtep นางสาวณชนก คงดว้ง สพป. นศ3 นครศรธีรรมราช
nst01554 12345@Nidtep นางสาวกวสิรา เพชรฤทธิ์ สพม.นครศรฯี นครศรธีรรมราช
nst01555 12345@Nidtep นางสาววไิลพร ชรูอด ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนครศรธีรรมราช
nst01556 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ นวลแกว้ ำรีร.สหกรณ์นคิมกสกิรรมทุง่สง นครศรธีรรมราช
nst01557 12345@Nidtep นางศรนีวล มเีดช โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ นครศรธีรรมราช
nst01558 12345@Nidtep นางสาวมนทกานต์ พงษ์ศริิ โรงเรยีนบา้นวดัใน นครศรธีรรมราช
nst01559 12345@Nidtep นางสาวพมิชนก นุกลู โรงเรยีนวดัโพธิเ์สด็จ นครศรธีรรมราช
nst01560 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญธดิา เลศิไกร โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณาราม นครศรธีรรมราช
nst01561 12345@Nidtep นางสาวนวพร ขวญัแกว้ โรงเรยีนบา้นหว้ยโส นครศรธีรรมราช
nst01562 12345@Nidtep นางสาวฟาเดยี นะหวงั โรงเรยีนบา้นนางหลง นครศรธีรรมราช
nst01563 12345@Nidtep นายคฑาวฒุิ เกดิศริิ โรงเรยีนวดักาโหใ่ต ้ นครศรธีรรมราช
nsn01533 12345@Nidtep นายธวชัชยั จนิดาศรี โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสรรค์
nsn01534 12345@Nidtep นายชษุณะ พลูสมบตัิ กศน.อ าเภอเกา้เลีย้ว นครสวรรค์
nsn01535 12345@Nidtep นายกลยทุธ รจนา กศน.อ าเภอตากฟ้า นครสวรรค์
nsn01536 12345@Nidtep นางสาวพมิพกานต์ สารวชิยั กศน.อ าเภอตาคลี นครสวรรค์
nsn01537 12345@Nidtep นางจริาลกัษณ์ อนิตะ๊ไชยวงค์ กศน.อ าเภอทา่ตะโก นครสวรรค์
nsn01538 12345@Nidtep นางชญานภัส ขาวผอ่ง กศน.อ าเภอทา่ตะโก นครสวรรค์
nsn01539 12345@Nidtep นางสาวบณุฑรกิ พลทะอนิทร์ กศน.อ าเภอพยหุะครีี นครสวรรค์
nsn01540 12345@Nidtep นายกฤษฎา ใจมัง กศน.อ าเภอพยหุะครีี นครสวรรค์
nsn01541 12345@Nidtep นางสาวบานเย็น จบูา้นไร่ กศน.อ าเภอไพศาลี นครสวรรค์
nsn01542 12345@Nidtep นางกาญจนา กาศเกษม กศน.อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์
nsn01543 12345@Nidtep นางภัสรา ทวชิาตสิกลุ กศน.อ าเภอลาดยาว นครสวรรค์
nsn01544 12345@Nidtep นางสาวนันทพัทธ์ วงศก์นัตา กศน.อ าเภอหนองบวั นครสวรรค์
nsn01545 12345@Nidtep นายประชา เอือ้งสจัจะ กศน.อ าเภอหนองบวั นครสวรรค์
nsn01546 12345@Nidtep นางนสิารัตน์ ฝนตะคุ โรงเรยีน นครสวรรค์
nsn01547 12345@Nidtep นายธนกร พลิกึ โรงเรยีนเกา้เลีย้ววทิยา นครสวรรค์
nsn01548 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย สวรรคเ์นยีม โรงเรยีนเขาสระนางสรง นครสวรรค์
nsn01549 12345@Nidtep นางสาวศยามล โพธิห์ลวง โรงเรยีนชมุแสงชนูทศิ นครสวรรค์
nsn01550 12345@Nidtep นายอชัฎาวฒุิ เขยีนนา โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์ นครสวรรค์
nsn01551 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช เพิม่สขุ โรงเรยีนไตรราษฎรอ์ปุถัมภ์ นครสวรรค์
nsn01552 12345@Nidtep นางสาวอณัญญา เหมพจิติร โรงเรยีนไตรราษฎรอ์ปุถัมภ์ นครสวรรค์
nsn01553 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา ศริวิฒันากลุ โรงเรยีนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
nsn01554 12345@Nidtep นายปรวิตัร ค าทา โรงเรยีนทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
nsn01555 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ ออ่นศรชียั โรงเรยีนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
nsn01556 12345@Nidtep นางวนัเพ็ญ ลิม้วรรธนะ โรงเรยีนทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01557 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช ตรวจนอก โรงเรยีนทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01558 12345@Nidtep นางสาวพรศริิ คลอ่งถนอมสตัย์ โรงเรยีนทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01559 12345@Nidtep นางสาวภัทรสดุา สอนสขุ โรงเรยีนทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01560 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี เกศธนากร โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
nsn01561 12345@Nidtep นางสาวคมคาย ขวญัไกรศริิ โรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต นครสวรรค์
nsn01562 12345@Nidtep นางสาวแววตา อปูตะ๊ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา59 (วดัสงัขวจิติร)นครสวรรค์
nsn01563 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ วดัสรุวิงค์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา59(วดัสงัขวจิติร) นครสวรรค์
nsn01564 12345@Nidtep นางอารมณ์ โพธิอ์อ่ง โรงเรยีนนาขอม นครสวรรค์
nsn01565 12345@Nidtep นางสาวพรรณพร เพ็ญภู่ โรงเรยีนบรรพตพสิยัพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01566 12345@Nidtep นางสาวอรสิา คงกะพัน โรงเรยีนบา้นกระทุม่ทอง นครสวรรค์
nsn01567 12345@Nidtep นายสขุสนัติ หอมสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นกระทุม่ทอง นครสวรรค์
nsn01568 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรจีรัิฏฐช์ยั นิม่มา โรงเรยีนบา้นกระทุม่ทอง นครสวรรค์



nsn01569 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา แรมไพร โรงเรยีนบา้นเขาธรรมบท นครสวรรค์
nsn01570 12345@Nidtep นายกติตคิณุ จันทะคณุ โรงเรยีนบา้นเขาธรรมบท นครสวรรค์
nsn01571 12345@Nidtep นางสาวปวติรา เรอืนค าฟู โรงเรยีนบา้นเขานอ้ย นครสวรรค์
nsn01572 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา จันทรท์อง โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ นครสวรรค์
nsn01573 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ป้อมนารถ โรงเรยีนบา้นเขาใหญ่ นครสวรรค์
nsn01574 12345@Nidtep นางสาวศวรรณญา จุย้กระยาง โรงเรยีนบา้นโคกกร่าง นครสวรรค์
nsn01575 12345@Nidtep นางสาวรตรัิตน์ มสีา โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้ นครสวรรค์
nsn01576 12345@Nidtep นายศริมิงคล อยูส่มพงษ์ โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้ นครสวรรค์
nsn01577 12345@Nidtep นางสาวภมุรนิทร์ มจุรนิทร์ โรงเรยีนบา้นดงคู ้ นครสวรรค์
nsn01578 12345@Nidtep นางสาววชัรพร โพธิเ์บา้ โรงเรยีนบา้นดงคู ้ นครสวรรค์
nsn01579 12345@Nidtep นายสรุกฤษฏิ์ วงศค์ า โรงเรยีนบา้นตลิง่สงูสามัคคี นครสวรรค์
nsn01580 12345@Nidtep นายนรนิทร์ เชือ้ตาโอด โรงเรยีนบา้นตลกุขอ่ยน ้า นครสวรรค์
nsn01581 12345@Nidtep นายอมัรนิทร์ บญุฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นตลกุขอ่ยน ้า นครสวรรค์
nsn01582 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นตะกรุด นครสวรรค์
nsn01583 12345@Nidtep นางสาวแกว้ตา พวงสมบตัิ โรงเรยีนบา้นตะกรุด นครสวรรค์
nsn01584 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เกตกุ ิง่ โรงเรยีนบา้นตะกรุด นครสวรรค์
nsn01585 12345@Nidtep นายรัชชานนท์ อณุใจ โรงเรยีนบา้นตะกรุด นครสวรรค์
nsn01586 12345@Nidtep นางสาวนาถยา ตา่ยธานี โรงเรยีนบา้นตะครอ้ฯ นครสวรรค์
nsn01587 12345@Nidtep นายสรุชยั ขนัจอก โรงเรยีนบา้นตะเฆค่า่ย นครสวรรค์
nsn01588 12345@Nidtep นางสาวณัฐรยี์ นาเพ็ชร โรงเรยีนบา้นท านบ นครสวรรค์
nsn01589 12345@Nidtep นางสาวภัชรธ์นพร รัตนวโิรจน์ โรงเรยีนบา้นท านบ นครสวรรค์
nsn01590 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา ภศูรี โรงเรยีนบา้นท านบ นครสวรรค์
nsn01591 12345@Nidtep นางสาวรัตนด์า ศรกี าแหง โรงเรยีนบา้นทุง่รวงทอง นครสวรรค์
nsn01592 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ เกษหอม โรงเรยีนบา้นไทรงาม นครสวรรค์
nsn01593 12345@Nidtep นางสาวสนิมีนต์ ชมเย็น โรงเรยีนบา้นไทรทองสามัคคี นครสวรรค์
nsn01594 12345@Nidtep นางวนัเพ็ญ ศนัเสนยีกลุ โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสวรรค์
nsn01595 12345@Nidtep นางวนัวสิา สมใจ โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสวรรค์
nsn01596 12345@Nidtep นางสาวประภาวดี ปัญญา โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสวรรค์
nsn01597 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา ปัถมัง โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสวรรค์
nsn01598 12345@Nidtep นายวศิรุจ รืน่กมล โรงเรยีนบา้นนาขอม นครสวรรค์
nsn01599 12345@Nidtep นางสาวธนษิฐา แจง้ชาติ โรงเรยีนบา้นเนนิใหม่ นครสวรรค์
nsn01600 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรท์พิย์ สารสวุรรณ โรงเรยีนบา้นเนนิใหม่ นครสวรรค์
nsn01601 12345@Nidtep นางสาววไิลวลัย์ หริโิอ โรงเรยีนบา้นบอ่กะปงุ นครสวรรค์
nsn01602 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ คงโต โรงเรยีนบา้นบอ่กะปงุ นครสวรรค์
nsn01603 12345@Nidtep นายธนะวฒัน์ เจยีมจตรุงค์ โรงเรยีนบา้นบอ่กะปงุ นครสวรรค์
nsn01604 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ชาตรกีลุ โรงเรยีนบา้นบงึหลม่ นครสวรรค์
nsn01605 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา วเิชยีรรัตน์ โรงเรยีนบา้นปางขนุน นครสวรรค์
nsn01606 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ ป้องปก โรงเรยีนบา้นปางขนุน นครสวรรค์
nsn01607 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร จติรชวลติวงศ์ โรงเรยีนบา้นปางขนุน นครสวรรค์
nsn01608 12345@Nidtep นายคฑายทุธ์ บญุใหญ่ โรงเรยีนบา้นปางขนุน นครสวรรค์
nsn01609 12345@Nidtep นายธนภมูิ อปุจันทร์ โรงเรยีนบา้นปางขนุน นครสวรรค์
nsn01610 12345@Nidtep นางชมัยพร สงิหธ์นะ โรงเรยีนบา้นโพนทอง นครสวรรค์
nsn01611 12345@Nidtep นางสาวอไุรรัตน์ แซย่า้ง โรงเรยีนบา้นยบุใหญ่ นครสวรรค์
nsn01612 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ประทักษ์ โรงเรยีนบา้นยบุใหญ่ นครสวรรค์
nsn01613 12345@Nidtep นางสาวอรสิา โสระฎา โรงเรยีนบา้นลาดตะกดุ(สงูทองกาญจนาประชานุสรณ์)นครสวรรค์
nsn01614 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา นนิชานนท์ โรงเรยีนบา้นวงัขอ่ย นครสวรรค์
nsn01615 12345@Nidtep นางสาวพมิพรั์ชนา โนนหนิ โรงเรยีนบา้นวงัขอ่ย นครสวรรค์
nsn01616 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ทัศนา โรงเรยีนบา้นวงัขอ่ย นครสวรรค์
nsn01617 12345@Nidtep นางสาวฉัตรมณี สายตัง้ใจ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ นครสวรรค์
nsn01618 12345@Nidtep นายมารุต ทรัพยส์นิ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ นครสวรรค์
nsn01619 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา เจตเขตกรณ์ โรงเรยีนบา้นศรทีอง นครสวรรค์
nsn01620 12345@Nidtep นางสาวอ าพัน ล ้าเลศิ โรงเรยีนบา้นศรทีอง นครสวรรค์
nsn01621 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ อนิทพงษ์ โรงเรยีนบา้นสระงาม นครสวรรค์
nsn01622 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ เจรญิวฒุกิลุ โรงเรยีนบา้นสระงาม นครสวรรค์
nsn01623 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี เกง่พนา โรงเรยีนบา้นหนองขาม นครสวรรค์
nsn01624 12345@Nidtep นายศลิปชยั เรือ่งลอื โรงเรยีนบา้นหนองจกิ นครสวรรค์
nsn01625 12345@Nidtep นางสาวฐติกิา เตยหอม โรงเรยีนบา้นหนองช านาญ นครสวรรค์
nsn01626 12345@Nidtep นางสาวพนดิา เมอืงมลู โรงเรยีนบา้นหนองเต็งรัง นครสวรรค์
nsn01627 12345@Nidtep นางสาวธนษิฐา ทะลอื โรงเรยีนบา้นหนองสซีอ นครสวรรค์
nsn01628 12345@Nidtep นางสาวโยพกา ยิม้ละมา้ย โรงเรยีนบา้นหัวเขาตาคลี นครสวรรค์
nsn01629 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี สายสวุรรณ โรงเรยีนบา้นใหมศ่รนีคร นครสวรรค์
nsn01630 12345@Nidtep นางสาวดรัลพร ราชนคร โรงเรยีนบา้นใหมศ่รนีคร นครสวรรค์
nsn01631 12345@Nidtep นางสาวนธิกิานต์ เจนนติพัินธ์ โรงเรยีนบา้นใหมศ่รนีคร นครสวรรค์



nsn01632 12345@Nidtep นางสาววนดิา เสอืดว้ง โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นครสวรรค์
nsn01633 12345@Nidtep นายขจรศกัดิ์ มัน่ศรี โรงเรยีนพนมรอกวทิยา นครสวรรค์
nsn01634 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ สทีา โรงเรยีนพยหุะพทิยาคม นครสวรรค์
nsn01635 12345@Nidtep นางสาวธนสรณ์ อน้อรุะ โรงเรยีนพระบางวทิยา นครสวรรค์
nsn01636 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ มาตน้ โรงเรยีนโพฒสิารศกึษา นครสวรรค์
nsn01637 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ ศรจัีนทรทั์บ โรงเรยีนไพศาลพีทิยา นครสวรรค์
nsn01638 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ เอกนาม โรงเรยีนภาณุฑัตกรฑีาเวทย์ นครสวรรค์
nsn01639 12345@Nidtep นางสาวกานตช์นติ คณติฐา โรงเรยีนวดักลางแดด นครสวรรค์
nsn01640 12345@Nidtep นางสาวภัทรา จอ้ยฉมิ โรงเรยีนวดัคลองคาง(แดงประชานุกลู) นครสวรรค์
nsn01641 12345@Nidtep นายชยัมงคล คลา้ยยอม โรงเรยีนวดัคลองคาง(แดงประชานุกลู) นครสวรรค์
nsn01642 12345@Nidtep นางสาวฑติยา ยิม้ละมา้ย โรงเรยีนวดัคลองสาลี นครสวรรค์
nsn01643 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ แซภู่่ โรงเรยีนวดัฆะมัง นครสวรรค์
nsn01644 12345@Nidtep นางสาวนันทยิา พันธจั์นทรด์ี โรงเรยีนวดัฆะมัง นครสวรรค์
nsn01645 12345@Nidtep นางสาวจริภา นารถพนิจิ โรงเรยีนวดัเจรญิผล นครสวรรค์
nsn01646 12345@Nidtep นางสาวเจตปรยีา โลหะเวช โรงเรยีนวดัดงกะพี้ นครสวรรค์
nsn01647 12345@Nidtep นางสาววชิญา พุม่กลอ่ม โรงเรยีนวดัดงเมอืง(เขง่ฟ้ืนราษฎรอ์ปุถัมภ)์นครสวรรค์
nsn01648 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ เพ็งปาน โรงเรยีนวดัดงหนองหลวง นครสวรรค์
nsn01649 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ นรพักตร์ โรงเรยีนวดัตาคลี(นปิณุทองค าประชาสรรค)์นครสวรรค์
nsn01650 12345@Nidtep นางสาววชริญาณ์ เสอืราบ โรงเรยีนวดัทา่ตะโก นครสวรรค์
nsn01651 12345@Nidtep นางสาวกณัทริา สนุทรสวสัดิ์ โรงเรยีนวดันากลาง นครสวรรค์
nsn01652 12345@Nidtep นางสาวลดัดา มิง่เมอืง โรงเรยีนวดันากลาง นครสวรรค์
nsn01653 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เอีย่มจ ารูญ โรงเรยีนวดันากลาง นครสวรรค์
nsn01654 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร สาท า โรงเรยีนวดันากลาง นครสวรรค์
nsn01655 12345@Nidtep นางสดุารักษ์ เชเดช โรงเรยีนวดันากลาง นครสวรรค์
nsn01656 12345@Nidtep นางสาวพมิวไิล หายหัตถี โรงเรยีนวดับางแกว้(บางแกว้พทิยาคม) นครสวรรค์
nsn01657 12345@Nidtep นายวาโรจน์ วาโฉม โรงเรยีนวดับงึน ้าใส นครสวรรค์
nsn01658 12345@Nidtep นางสาวกนกภรณ์ คงพทัิกษ์ โรงเรยีนวดัพนมเศษ นครสวรรค์
nsn01659 12345@Nidtep นางสาวนฤมล นาคเมอืง โรงเรยีนวดัพนมเศษ นครสวรรค์
nsn01660 12345@Nidtep นางสาวสริทิรัพย์ ป้ันทับ โรงเรยีนวดัพนมเศษ นครสวรรค์
nsn01661 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ พวงทอง โรงเรยีนวดัโพธิศ์รี นครสวรรค์
nsn01662 12345@Nidtep นายพัฒนา หลงัพันธ์ โรงเรยีนวดัวงฆอ้ง(ราษฎรส์รุยิศกึษา) นครสวรรค์
nsn01663 12345@Nidtep นางสาวเรวดี กสวิฒุิ โรงเรยีนวดัวงัไผ่ นครสวรรค์
nsn01664 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ ถว้นถี่ โรงเรยีนวดัสงัขสทุธาวาส นครสวรรค์
nsn01665 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ บวัรอด โรงเรยีนวดัส าโรงชยั นครสวรรค์
nsn01666 12345@Nidtep นายธราธร เกดิใหม่ โรงเรยีนวดัส าโรงชยั นครสวรรค์
nsn01667 12345@Nidtep นายรัชกาล พารกิ โรงเรยีนวดัส าโรงชยั นครสวรรค์
nsn01668 12345@Nidtep นางกาญจนา บรุะนะ โรงเรยีนวดัหนองกระโดน นครสวรรค์
nsn01669 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ สขุโต โรงเรยีนวดัหนองกระโดน นครสวรรค์
nsn01670 12345@Nidtep นางสาวสนุารี ตุม้ทอง โรงเรยีนวดัหนองคนูอ้ย นครสวรรค์
nsn01671 12345@Nidtep นางสาวจันจริา ปรชีา โรงเรยีนวดัหนองโรง นครสวรรค์
nsn01672 12345@Nidtep นางสาวทฆิัมพร ทัสสะ โรงเรยีนวดัหนองโรง นครสวรรค์
nsn01673 12345@Nidtep นางสาววาสนา โพธิศ์รี โรงเรยีนวดัหัวงิว้ นครสวรรค์
nsn01674 12345@Nidtep นายฤกษ์ดี สแีตง โรงเรยีนวฑิรูยป์ระชารักษ์ นครสวรรค์
nsn01675 12345@Nidtep นางพรีนุช วนัิยพานชิ โรงเรยีนสตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์
nsn01676 12345@Nidtep นางสาววรนิดา ถนอมสขุ โรงเรยีนสตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์
nsn01677 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ จติตภ์าวนา โรงเรยีนสระงาม นครสวรรค์
nsn01678 12345@Nidtep นางสาวอรรสิา กระตา่ยทอง โรงเรยีนสระงาม นครสวรรค์
nsn01679 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ นลิสนธิ โรงเรยีนสหชาตเิศรษฐกจิวทิยา นครสวรรค์
nsn01680 12345@Nidtep นางชลธชิา สงิหพ์ลงาม โรงเรยีนสงัขบ์ญุธรรมราษฎรนุ์สรณ์ นครสวรรค์
nsn01681 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สขุวีชัรกลุ โรงเรยีนสงัขบ์ญุธรรมราษฎรนุ์สรณ์ นครสวรรค์
nsn01682 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ถาวรชาติ โรงเรยีนสดัส าโรงชยั นครสวรรค์
nsn01683 12345@Nidtep นางสาวเกศรา สมัมารัตน์ โรงเรยีนสามแยกเจา้พระยา นครสวรรค์
nsn01684 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา โฉมจันทร์ โรงเรยีนหนองบวั นครสวรรค์
nsn01685 12345@Nidtep นางสาวอรรถพร ศรดีี โรงเรยีนหนองบวั นครสวรรค์
nsn01686 12345@Nidtep นางอจัฉราพร ดอ่นจันทร์ โรงเรยีนหนองบวั นครสวรรค์
nsn01687 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ มะโนวงค์ โรงเรยีนหนองบวั นครสวรรค์
nsn01688 12345@Nidtep นางสาวนรนิทรรั์ตน์ เกณเกษกรณ์ โรงเรยีนหัดไทยวทิยาอทุศิ นครสวรรค์
nsn01689 12345@Nidtep นางสาววราพร พลิกึ โรงเรยีนอนุบาลชมุตาบง นครสวรรค์
nsn01690 12345@Nidtep นางสายสมร โพธิอ์อ่ง โรงเรยีนอนุบาลทา่ตะโก นครสวรรค์
nsn01691 12345@Nidtep นางกาญจนา เมธกีลุ โรงเรยีนอนุบาลบรรพตพสิยั(วดัสม้เสีย้ว)นครสวรรค์
nsn01692 12345@Nidtep นางสาวกลัญาพร ฝ้ันเต็ม โรงเรยีนอนุบาลไพศาลี(โคกเดือ่ประชาสรรค)์นครสวรรค์
nsn01693 12345@Nidtep นางสาววราพร อทุกงั โรงเรยีนอนุบาลเมอืงนครสวรรค์(เขากบววิรณ์สขุวทิยา)นครสวรรค์
nsn01694 12345@Nidtep นางกาญจนา แสงจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลแมเ่ปิน นครสวรรค์



nsn01695 12345@Nidtep นางรัตตยิา ยตุธิรรม โรงเรยีนอนุบาลหนองบวั นครสวรรค์
nsn01696 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก วงัหงษา โรงเรยีนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม)นครสวรรค์
nsn01697 12345@Nidtep นางสาวกญัญลกัษณ์ พรมนอ้ย โรงเรยีนอดุมพัฒนา นครสวรรค์
nsn01698 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ แสงหรัิญ โรงเรยีนอดุมพัฒนา นครสวรรค์
nsn01699 12345@Nidtep นางสาวอญัชลนิ กลอ่มจติต์ โรงเรยีนอดุมพัฒนา นครสวรรค์
nsn01700 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ วงษ์ประดษิฐ วดัยางงาม(ประชาพัฒนา) นครสวรรค์
nsn01701 12345@Nidtep นายทศพร มอืขนุทด วทิยาลยัการอาชพีตากฟ้า นครสวรรค์
nsn01702 12345@Nidtep นายเอกชยั พนะสนัต์ วทิยาลยัเทคนคิแมว่งก์ นครสวรรค์
nsn01703 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ฤทธิม์หันต์ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสรรค์ นครสวรรค์
nsn01704 12345@Nidtep นายราชนัต์ ทองสนั ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษานครสวรรค์นครสวรรค์
nsn01705 12345@Nidtep นายนคิม ยุน่ชยั สตรนีครสวรรค์ นครสวรรค์
nsn01706 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล พงษ์สม สพฐ. นครสวรรค์
nsn01707 12345@Nidtep นางสาวยลรดา นาคค าแหง โรงเรยีนบา้นตะกรุด นครสวรรค์
nsn01708 12345@Nidtep นางสาวจรัิชยา เชือ้นุ่น โรงเรยีนวดัส าโรงชยั นครสวรรค์
nsn01709 12345@Nidtep นายธนัตถภั์ทร์ เกดิกลา้ โรงเรยีนบา้นศรทีอง นครสววรค์
nbi01336 12345@Nidtep นางปรณิณภัสร์ คณุสทิธเิพชร วดับอ่(นันทวทิยา) นครปากเกร็ด1 นนทบรุี
nbi01337 12345@Nidtep นางสาวปวณีา อาจหยดุ ชมุชนวดัไทรนอ้ย นนทบรุี
nbi01338 12345@Nidtep นางสาวศวิาณี คงศริิ เเสงประเสรฐิ นนทบรุี
nbi01339 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ทันพสิทิธิ์ กศน.อ าเภอปากเกร็ด นนทบรุี
nbi01340 12345@Nidtep นางสาวโสภา พน้ภัย กศน.อ าเภอปากเกร็ด นนทบรุี
nbi01341 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา แสนเรยีน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ60 พรรษา นนทบรุี
nbi01342 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา บญุทอง โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถนนทบรุี
nbi01343 12345@Nidtep นางสาวอมลรัตน์ หร่ังชัน้ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถนนทบรุี
nbi01344 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ กระชงรัมย์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ๖๐พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถนนทบรุี
nbi01345 12345@Nidtep นายณัฐชยั อยูย่นืนาน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ๖๐พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถนนทบรุี
nbi01346 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ กลุเจรญิ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ60 พรรษาฯ นนทบรุี
nbi01347 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ทัดวอน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ60 พรรษาฯ นนทบรุี
nbi01348 12345@Nidtep นางจดิาภา ผวิผอ่ง โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ๖๐พรรษาฯ นนทบรุี
nbi01349 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร พนูแกว้ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ๖๐พรรษาฯ นนทบรุี
nbi01350 12345@Nidtep นายนวิฒัน์ เศรษฐรักษ์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต๖ิ๐พรรษาฯ นนทบรุี
nbi01351 12345@Nidtep นางสาวพลอยปภัส สจัจสงัข์ โรงเรยีนชลประทานสงเคราะห์ นนทบรุี
nbi01352 12345@Nidtep นางสาวจันทนา ดาษดา โรงเรยีนชมุชนวดัตน้เชอืก(ถาวรวทิยอ์ปุกฤต)นนทบรุี
nbi01353 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ มะลวิลัย์ โรงเรยีนชมุชนวดัตน้เชอืก(ถาวรวทิยอ์ปุกฤต)นนทบรุี
nbi01354 12345@Nidtep นางสาวภรณ์ทพิย์ แกว้ทอง โรงเรยีนชมุชนวดัตน้เชอืก(ถาวรวทิยอ์ปุกฤต)นนทบรุี
nbi01355 12345@Nidtep นางวมิลมาส แตงงาม โรงเรยีนชมุชนวดับางโค(แมน่างวทิยอ์ปุการ)ีนนทบรุี
nbi01356 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ทองค า โรงเรยีนชมุชนวดัราษฏรน์ยิม นนทบรุี
nbi01357 12345@Nidtep นางสาวสทุธลิกัษณ์ สาเหล ้ โรงเรยีนดมีากอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01358 12345@Nidtep นางมณัฏฐยา ป้ันกาญจนโต โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01359 12345@Nidtep นางเรวกิา พลอยสมัฤทธิ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01360 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ นธิธินากลุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01361 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สารคร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01362 12345@Nidtep นางสาวทวิารัตน์ เพ็งน ้าค า โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01363 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา ทับทมิเทศ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01364 12345@Nidtep นางสาวธันยรัศมิ์ ชมุภู โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01365 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา หัวดอน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01366 12345@Nidtep นางสาวปาจรยี์ สศุลิานุรักษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01367 12345@Nidtep นางสาวยอดปรารถนา สมณะ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01368 12345@Nidtep นางสาวรุง้ทอง ฤกษ์อโุฆษ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01369 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา นกิรแสน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01370 12345@Nidtep นางสาววงศณ์ภัทร ศริวิชโิรวฒัน์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01371 12345@Nidtep นางสาวศภุษา องักาบรูณะ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01372 12345@Nidtep นางสาวอารยา สดีาเกลีย้ง โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01373 12345@Nidtep นายชชูาติ ทรัพยข์วญั โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01374 12345@Nidtep นายธรีะพัฒน์ สทุธแิสน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01375 12345@Nidtep นายภัคพล พรีะพงษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01376 12345@Nidtep นายยทุธนา อนิมณี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01377 12345@Nidtep นายยทุธพงศ์ ไทยสวสัดิ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01378 12345@Nidtep นายวชัรพงษ์ วงษ์สอาด โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01379 12345@Nidtep นายวชัรากร แสงอากาศ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01380 12345@Nidtep นายศกัดิร์พี แสนสขุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01381 12345@Nidtep นายอนุชติ มาตรสงคราม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01382 12345@Nidtep นายอ านาจ ใจซือ่ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01383 12345@Nidtep นางสาวกรรนกิาร์ ราชณุวงษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี



nbi01384 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย จอ้ยประดษิฐ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01385 12345@Nidtep นางสาวภัทรพร แข็งกสกิาร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01386 12345@Nidtep นายทอ๊ป ยอดสงิห์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนทบรุีนนทบรุี
nbi01387 12345@Nidtep นายอษัฎายธุ พทุโธ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการนนบรุีนนทบรุี
nbi01388 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐกณษิญ์ แกว้ไทรหยวก โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนทบรุี นนทบรุี
nbi01389 12345@Nidtep นางสาวประภาพรรณ สมัฤทธิผ์อ่ง โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนทบรุี นนทบรุี
nbi01390 12345@Nidtep นางสาวปวณีา งอนครบรุี โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนทบรุี นนทบรุี
nbi01391 12345@Nidtep นางสาวอรสา นามภไิชย โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนทบรุี นนทบรุี
nbi01392 12345@Nidtep นายนพเดช อยูศ่รนีวล โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนทบรุี นนทบรุี
nbi01393 12345@Nidtep นางสาวเหมสดุา งามเป่ียม โรงเรยีนเทพศรินิทร์นนบรุี นนทบรุี
nbi01394 12345@Nidtep นายชาญธวิฒัน์ กจิสวสัดิ์ โรงเรยีนเทพศรินิทรน์นทบรุี นนทบรุี
nbi01395 12345@Nidtep นายธเนศร์ สวสัดิว์นากลุ โรงเรยีนเทพศรินิทรน์นทบรุี นนทบรุี
nbi01396 12345@Nidtep นางเสารแ์กว้ จนีบญุมี โรงเรยีนไทยรัฐ55 นนทบรุี
nbi01397 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล เจรญิอนุสรณ์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๕๕(วดัโบสถด์อนพรหม)นนทบรุี
nbi01398 12345@Nidtep นายอรรถพล นาคะพันธุ์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๕๕(วดัโบสถด์อนพรหม)นนทบรุี
nbi01399 12345@Nidtep นางชลลดา สขุประเสรฐิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา55(วดัโบสถด์อนพรหม)นนทบรุี
nbi01400 12345@Nidtep นางสาวอาลสิา พลูศริิ โรงเรยีนธรรมมสิลามทา่อฐิ นนทบรุี
nbi01401 12345@Nidtep นางสาวญาณันธร ชืน่ละออ โรงเรยีนนครนนทว์ทิยา5ทานสมัฤทธิ์ นนทบรุี
nbi01402 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ ค าตบี โรงเรยีนนนทบรุพีทิยาคม นนทบรุี
nbi01403 12345@Nidtep นายพรีภัทร หวงัชม โรงเรยีนนนทบรุพีทิยาคม นนทบรุี
nbi01404 12345@Nidtep นางสาวญาณี ชพีนุรัตน์ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิหอวงันนทบรุนีนทบรุี
nbi01405 12345@Nidtep นางสาววลิาวณัย์ สงข า โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิหอวงันนทบรุนีนทบรุี
nbi01406 12345@Nidtep นางสาวปาจรยี์ สภุากรติ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห์สงิหเสนี) นนทบรุีนนทบรุี
nbi01407 12345@Nidtep นางสาวมาเรยีม เลาะลาเมาะ โรงเรยีนบางคลูดั นนทบรุี
nbi01408 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา ทรัพยส์นิ โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบรุี
nbi01409 12345@Nidtep นางสาวพัฒนน์รี โพธิพั์นธุ์ โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบรุี
nbi01410 12345@Nidtep นางสาวหทัยภัทร จงึแยม้ป่ิน โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบรุี
nbi01411 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ จันทรจ์วน โรงเรยีนประชารัฐบ ารุง นนทบรุี
nbi01412 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ โคตรพัฒน์ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01413 12345@Nidtep นางสาวชลลษา แผน่ทอง โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01414 12345@Nidtep นางสาวญานศิา หรัิญเกตุ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01415 12345@Nidtep นางสาวดาราวรรณ กลอ่มใจ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01416 12345@Nidtep นางสาววลัยา คงเลศิยศ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01417 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา เพ็งนลิ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์ นนทบรุี
nbi01418 12345@Nidtep นางสาวรฐาอร พพัิฒรังสรรค์ โรงเรยีนประเสรฐิอสิลาม นนทบรุี
nbi01419 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ สงัขท์อง โรงเรยีนปากเกร็ด นนทบรุี
nbi01420 12345@Nidtep นางสาวฑชิา โมฬชีาติ โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม นนทบรุี
nbi01421 12345@Nidtep นางสาวณัฐภัสสร อนันตธ์นสวสัดิ์ โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม นนทบรุี
nbi01422 12345@Nidtep นางสาวอลสิา วรศิธนารัช โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม นนทบรุี
nbi01423 12345@Nidtep นายฉัตรชยั ตรชียัศรี โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม นนทบรุี
nbi01424 12345@Nidtep นายศริชชั ชนะคา้ โรงเรยีนโพธนิมิติวทิยาคม นนทบรุี
nbi01425 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ ปิยะวงษ์ โรงเรยีนรัตนาธเิบศร์ นนทบรุี
nbi01426 12345@Nidtep นางสาวพงษ์สภุา ธปูเทยีน โรงเรยีนรัตนาธเิบศร์ นนทบรุี
nbi01427 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ หาจักร โรงเรยีนรัตนาธเิบศร์ นนทบรุี
nbi01428 12345@Nidtep นางสาวณชิาภา ภูด่ว้ง โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01429 12345@Nidtep นางสาวนารรัีตน์ พลแจง้ โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01430 12345@Nidtep นางสาวนติตยิา แกว้กองนอก โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01431 12345@Nidtep นางสาวภาณุดา เดชคุม้ โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01432 12345@Nidtep นางสาวสนุติา ชมุพร โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01433 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ พัฒนโชติ โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01434 12345@Nidtep นายปิตวิฒัน์ เสอืสวสัดิ์ โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01435 12345@Nidtep นายพทัิกษ์พงษ์. รักบ ารุง โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01436 12345@Nidtep นายวญิญู หรรษาวณชิกลุ โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01437 12345@Nidtep นายศภุชยั ร่วมโคตร โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nbi01438 12345@Nidtep นายตระการ กระบวนจติ โรงเรยีนราษฎร์นยิม นนทบรุี
nbi01439 12345@Nidtep นางสาวอารยีา หมทอง โรงเรยีนราษฎรน์ยิม นนทบรุี
nbi01440 12345@Nidtep นายสทิธิป์ภพ เทศนาบญุ โรงเรยีนราษฎรน์ยิม นนทบรุี
nbi01441 12345@Nidtep นายณัฐพล นาคสวุรรณ โรงเรยีนวดักลางเกร็ด นนทบรุี
nbi01442 12345@Nidtep นางจรุญ จารุสาร โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม นนทบรุี
nbi01443 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สงัขเ์สอืโพธิ์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม นนทบรุี
nbi01444 12345@Nidtep นายธรรมรัตน์ ภควรรณ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม นนทบรุี
nbi01445 12345@Nidtep นายหรัิญ เรอืงชยัวรสทิธิ์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม นนทบรุี
nbi01446 12345@Nidtep นางสาวภัทรานี โคตรวงค์ โรงเรยีนวดัคลองขวาง(จรูญชนมร์าษฎรบ์ ารุง)นนทบรุี



nbi01447 12345@Nidtep นางสาวศรุตา เสอืเอก โรงเรยีนวดัคลองขวาง(จรูญชนมร์าษฎรบ์ ารุง)นนทบรุี
nbi01448 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ ชราศรี โรงเรยีนวดัคลองขวาง(จรูญชนมร์าษฎรบ์ ารุง)นนทบรุี
nbi01449 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติ โรงเรยีนวดัคลองขนุศรี นนทบรุี
nbi01450 12345@Nidtep นางสาวสกาวรัตน์ เมอืบสรี โรงเรยีนวดัคลองขนุศรี นนทบรุี
nbi01451 12345@Nidtep นางอรุโณทัย ภริมยค์ลอ้ย โรงเรยีนวดัคลองขนุศรี นนทบรุี
nbi01452 12345@Nidtep นายพัฒนร์ะวี สงัวาลยเ์งนิ โรงเรยีนวดัเชงิ นนทบรุี
nbi01453 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา มาแกว้ โรงเรยีนวดัเชงิเลน นนทบรุี
nbi01454 12345@Nidtep นางสาวปรญีาพร แกน่ทอง โรงเรยีนวดัเชงิเลน นนทบรุี
nbi01455 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา แกว้ไทรคต โรงเรยีนวดัเชงิเลน นนทบรุี
nbi01456 12345@Nidtep นางสาวศดานันท์ ขนัทะบตุร โรงเรยีนวดัเชงิเลน นนทบรุี
nbi01457 12345@Nidtep นางสาวศริมิาตร ปานวเิศษ โรงเรยีนวดัเชงิเลน นนทบรุี
nbi01458 12345@Nidtep นางสาวเข็มพร ภบูาลชืน่ โรงเรยีนวดัตาล นนทบรุี
nbi01459 12345@Nidtep นางสาวเปรมธดิา แจม่ใส โรงเรยีนวดัตาล นนทบรุี
nbi01460 12345@Nidtep นางสาวภาสนิี โพธิเ์จรญิ โรงเรยีนวดัต าหนักเหนอื(ชืน่วทิยานุสรณ์)นนทบรุี
nbi01461 12345@Nidtep นางสาวมนันชญาภรณ์ สบืเทพ โรงเรยีนวดัต าหนักเหนอื(ชืน่วทิยานุสรณ์)นนทบรุี
nbi01462 12345@Nidtep นางสาวธนาวรรณ อนัทะชยั โรงเรยีนวดัต าหนักเหนอื(ชืน่วทิยานุสรณ์)นนทบรุี
nbi01463 12345@Nidtep นางสาววนัทนณ์ภัทร แสนบดุดา โรงเรยีนวดัทา่เกวยีน(ศกึษาประชาสรรค)์นนทบรุี
nbi01464 12345@Nidtep นางสาวสมจติร จันรอง โรงเรยีนวดัทา่เกวยีน(ศกึษาประชาสรรค)์นนทบรุี
nbi01465 12345@Nidtep นางสาวอรนงค์ ลนุหงส์ โรงเรยีนวดัทา่เกวยีน(ศกึษาประชาสรรค)์นนทบรุี
nbi01466 12345@Nidtep นางสาวกนกกร มลีาภา โรงเรยีนวดัไทรใหญ่ นนทบรุี
nbi01467 12345@Nidtep นางสาวนภศลู กลา้ตลมุบอน โรงเรยีนวดัไทรใหญ(่นนททวิากรราษฎรบ์ ารุง)นนทบรุี
nbi01468 12345@Nidtep นางสาวขวญัดาว นคิมภักดิ์ โรงเรยีนวดับวัขวญั(มทัีบราษฎรบ์ ารุง) นนทบรุี
nbi01469 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ รักญาติ โรงเรยีนวดับางเดือ่ นนทบรุี
nbi01470 12345@Nidtep นางสาวนัฏฐนันท์ อนิสวุตัร โรงเรยีนวดัปรมัยยกิาวาส(แสนสวสัดิว์ทิยาคาร)นนทบรุี
nbi01471 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ธนพันธสกลุ โรงเรยีนวดัปากน ้า(พบิลูสงคราม) นนทบรุี
nbi01472 12345@Nidtep นางสาวนพเกา้ โมลาขาว โรงเรยีนวดัผาสกุมณีจักร นนทบรุี
nbi01473 12345@Nidtep นายภานุศกัดิ์ พลยามา โรงเรยีนวดัผาสกุมณีจักร นนทบรุี
nbi01474 12345@Nidtep นางจนิตนา ปานเพ็ง โรงเรยีนวดัพฒุปิรางคป์ราโมทย์ นนทบรุี
nbi01475 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา หาญเเวง โรงเรยีนวดัพฒุปิรางคป์ราโมทย์ นนทบรุี
nbi01476 12345@Nidtep นางสาวมกุดา ทาไชยวงค์ โรงเรยีนวดัพฒุปิรางคป์ราโมทย์ นนทบรุี
nbi01477 12345@Nidtep นายเจนณรงค์ สภุาฉาย โรงเรยีนวดัพฒุปิรางคป์ราโมทย์ นนทบรุี
nbi01478 12345@Nidtep นางสาวพนารี ชืน่สมบตัิ โรงเรยีนวดัเพรางาย นนทบรุี
nbi01479 12345@Nidtep นายเอกวฒุิ กวศิราศยั โรงเรยีนวดัโพธิบ์า้นออ้ย(ทองดวีทิยานุสรณ์)นนทบรุี
nbi01480 12345@Nidtep นางสาวมนนิธป์ภา นุมาศ โรงเรยีนวดัโพธิบ์า้นออ้ย(ทองดวีทิยานุสรณ์)นนทบรุี
nbi01481 12345@Nidtep นางสาวชนติา ชยัชาญ โรงเรยีนวดัโมล(ีนันทวมิล) นนทบรุี
nbi01482 12345@Nidtep นางสาวธรรศญา คลงัสมบตัิ โรงเรยีนวดัโมล(ีนันทวมิล) นนทบรุี
nbi01483 12345@Nidtep นางก าไร เทยีนสงฆ์ โรงเรยีนวดัยอดพระพมิล นนทบรุี
nbi01484 12345@Nidtep นางสาวอ าภา พรมรักษ์ โรงเรยีนวดัศรรีาษฎร(์เอนกนาครราษฎรบ์ ารุง)นนทบรุี
nbi01485 12345@Nidtep นางสาวนวพร นรขนุ โรงเรยีนวดัเสนวีงศ์ นนทบรุี
nbi01486 12345@Nidtep นายชาตรี ไชยรักษ์ โรงเรยีนวดัอนิทร์ นนทบรุี
nbi01487 12345@Nidtep นายพพัิฒน์ ประเสรฐิสอน โรงเรยีนวดัอนิทาราม(สงคว์อนอทุศิ) นนทบรุี
nbi01488 12345@Nidtep นางสาวนุสบา ปัญญาสขุ โรงเรยีนวดัอนิทาราม(สงคว์นิอทุศิ) นนทบรุี
nbi01489 12345@Nidtep นางสาวปารยีา แพงวงษ์ โรงเรยีนวดัอนิทาราม(สงคว์อนอทุศิ) นนทบรุี
nbi01490 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ แตงเนยีม โรงเรยีนวดัเอนกดษิฐาราม นนทบรุี
nbi01491 12345@Nidtep นางสาวคณุากร เกือ้บญุสง่ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01492 12345@Nidtep นางสาวจรูญลกัษณ์ ทพิยม์ณี โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01493 12345@Nidtep นางสาวจริาพร จนิดาโรจน์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01494 12345@Nidtep นางสาวชนศิา สขุเกษม โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01495 12345@Nidtep นางสาวชนศิา สขุเกษม โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01496 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ลนิ พชิยัวตัต์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01497 12345@Nidtep นางสาวพัทธวรรณ ธรีชาตธินสนิ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01498 12345@Nidtep นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01499 12345@Nidtep นางสาวแววมณี สลีาโคตร โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01500 12345@Nidtep นางสาวศริพิร รุง่กจิการ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01501 12345@Nidtep นางสาวศริพิร แหยมประเสรฐิ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01502 12345@Nidtep นางสาวสาธยิา วเิชยีรวฒันานนท์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01503 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร ค ามา โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01504 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณ จนิดาอนิทร์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01505 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา สงิหส์วสัดิ์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01506 12345@Nidtep นายจารุวฒัน์ ชยัประกายวรรณ์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01507 12345@Nidtep นายเตมิพงศ์ พุม่ศรภีานนท์ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01508 12345@Nidtep นายบรรดาศกัดิ์ อนิทองชยั โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01509 12345@Nidtep นายปิยะบตุร ภาแกว้ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี



nbi01510 12345@Nidtep นายสทิธโิชค สงิหเ์รอืง โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01511 12345@Nidtep นายอฏันา สขุจรัิฐติกิาล โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01512 12345@Nidtep นายเอกนัฐ ประมลูชยั โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01513 12345@Nidtep นายธเนศพล อนิทรแ์กว้ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยันนทบรุี นนทบรุี
nbi01514 12345@Nidtep นายนนทวฒัน์ เกษแกว้ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยันนทบรุี นนทบรุี
nbi01515 12345@Nidtep นางสาวกชณัฐชา อตุทาพงษ์ โรงเรยีนสวนกหุลายวทิยาลยันนทบรุี นนทบรุี
nbi01516 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา สองสา โรงเรยีนสเุหร่าเขยีว นนทบรุี
nbi01517 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี ระสารักษ์ โรงเรยีนแสงประทปีรัฐบ ารุง นนทบรุี
nbi01518 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี โพธิศ์รี โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันนทบรุี นนทบรุี
nbi01519 12345@Nidtep นางสาวฉันทนา ชาตรี ศพด.ทต.ไทรนอ้ย นนทบรุี
nbi01520 12345@Nidtep นางสาวจาตพุร ดวงแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันนทบรุีนนทบรุี
nbi01521 12345@Nidtep นางสาวชฬนิทรพ์ทิร ลนุบง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันนทบรุีนนทบรุี
nbi01522 12345@Nidtep นางสาวบษุราภรณ์ ศริวิฒุ ิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก นนทบรุี
nbi01523 12345@Nidtep นายอทุการ ชยัทัศวฒันา สพฐ. นนทบรุี
nbi01524 12345@Nidtep นายคณตินิกานต์ อาสนา โรงเรยีนวดัตาล นนทบรุี
nbi01525 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา รสหอม โรงเรยีนศรีบณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01526 12345@Nidtep นายเดชา ยวุโกศล โรงเรยีนศรีบณุยานนท์ นนทบรุี
nbi01527 12345@Nidtep นางสาวณัฐชานันท์ วรรณทอง โรงเรยีนราชวนิตินนทบรุี นนทบรุี
nwt00650 12345@Nidtep นางสาวโนรี อาแซ โรงเรยีนบา้นโคกพะยอม นราธวาส
nwt00651 12345@Nidtep นายมะซาอเูด็น อาแว กศน.อ าเภอระแงะ นราธวิาส
nwt00652 12345@Nidtep นางสาวสธุนา สวนติ โรงเรยีน นราธวิาส
nwt00653 12345@Nidtep นางสาวซนูซีาร์ มะแว โรงเรยีนดารลิรอฮมีวทิยา นราธวิาส
nwt00654 12345@Nidtep นางสาวลาตพีะห์ มะรอืสะ โรงเรยีนดารลิรอฮมีวทิยา นราธวิาส
nwt00655 12345@Nidtep นางสาวนุรอาดลีา ตานเีซ็ง โรงเรยีนตนัหยงมัส นราธวิาส
nwt00656 12345@Nidtep นางสาวอฟัรดีา ดอกอ โรงเรยีนตนัหยงมัส นราธวิาส
nwt00657 12345@Nidtep นางสาวนัซรนิ ละอุ โรงเรยีนเทศบาล1 (ถนนภผูาภักด)ี นราธวิาส
nwt00658 12345@Nidtep นางสาวนุรเฟาเซยี อาแวบอืซา โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๘๙(บา้นโคกสยา)นราธวิาส
nwt00659 12345@Nidtep นางสาวอาซกีนี มะมงิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๑๐(บา้นใหม)่ นราธวิาส
nwt00660 12345@Nidtep นางสาวสากน๊ีะ หวนัหมี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา10(บา้นใหม)่ นราธวิาส
nwt00661 12345@Nidtep นายฮารัซ สหุลง โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา89บา้นโคกสยา นราธวิาส
nwt00662 12345@Nidtep นางสาวกาสมนีี มซูอ โรงเรยีนนคิมพัฒนา6 นราธวิาส
nwt00663 12345@Nidtep นางมารยีานา อบัดลุเลาะ โรงเรยีนนคิมพัฒนา4 นราธวิาส
nwt00664 12345@Nidtep นางสาวดะหล์าน หะยนีาแว โรงเรยีนนคิมพัฒนา9 นราธวิาส
nwt00665 12345@Nidtep นางสาวนษมา เสกหวงั โรงเรยีนบา้นกาเด็ง นราธวิาส
nwt00666 12345@Nidtep นางสาวนูรลีะห์ เดจิ โรงเรยีนบา้นกาโดะ นราธวิาส
nwt00667 12345@Nidtep นางพาตเีมาะ อาแวกอืจิ โรงเรยีนบา้นกาบุ๊ นราธวิาส
nwt00668 12345@Nidtep นางสาวฟาตมีะฮ์ เจ๊ะแว โรงเรยีนบา้นกาบุ๊ นราธวิาส
nwt00669 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช ปราณจันทร์ โรงเรยีนบา้นกบูู นราธวิาส
nwt00670 12345@Nidtep นางสาวสรุนีา มะเซ็ง โรงเรยีนบา้นกแูว(ประชาอทุศิ) นราธวิาส
nwt00671 12345@Nidtep นายอลนั ยะโกะ โรงเรยีนบา้นกแูว(ประชาอทุศิ) นราธวิาส
nwt00672 12345@Nidtep นางสาวกนกพร สขุใส โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น นราธวิาส
nwt00673 12345@Nidtep นางสาวรานยี์ สนี านุง โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น นราธวิาส
nwt00674 12345@Nidtep นายมซูา มามะ โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น นราธวิาส
nwt00675 12345@Nidtep นายฟิกรยี์ ตาเห โรงเรยีนบา้นคา่ย นราธวิาส
nwt00676 12345@Nidtep นายเอกสริวชิญ์ เสารเ์พชร โรงเรยีนบา้นโคกงู นราธวิาส
nwt00677 12345@Nidtep นางสาวอมันะห์ หามะ โรงเรยีนบา้นโคกตา นราธวิาส
nwt00678 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เบ็ญจฬุามาศ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติภาพที่223 นราธวิาส
nwt00679 12345@Nidtep นางสาวนูรอาซดีะ๊ แลมะยะ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่223นราธวิาส
nwt00680 12345@Nidtep นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่223นราธวิาส
nwt00681 12345@Nidtep นางสาวฮสัมรีา สตาปอ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่223นราธวิาส
nwt00682 12345@Nidtep นางสาวฟีรดาว นดิงิ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่223 นราธวิาส
nwt00683 12345@Nidtep นางสาวแวเนาะ แวดอเลาะ โรงเรยีนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่223 นราธวิาส
nwt00684 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก มหารักษิต โรงเรยีนบา้นโคกยามู นราธวิาส
nwt00685 12345@Nidtep นางสาวนาอมียี์ ดอืราแม โรงเรยีนบา้นโคกยามู นราธวิาส
nwt00686 12345@Nidtep นางสาวสตีไีบยซ์รูอ อเูซ็ง โรงเรยีนบา้นโคกยามู นราธวิาส
nwt00687 12345@Nidtep นายสรวธุ ตนัเหมนายู โรงเรยีนบา้นโคกยามู นราธวิาส
nwt00688 12345@Nidtep นางสาวฟซูยีะ๊ สาตยูอืลี โรงเรยีนบา้นจอเบาะ นราธวิาส
nwt00689 12345@Nidtep นางสาวอสัมรีา บอืราเฮง โรงเรยีนบา้นจอเบาะ นราธวิาส
nwt00690 12345@Nidtep นางกนัทมิา สญัจติร โรงเรยีนบา้นจะมาแกะ นราธวิาส
nwt00691 12345@Nidtep นางนอรซีนั อาแว โรงเรยีนบา้นดอเฮะ นราธวิาส
nwt00692 12345@Nidtep นางสาวลาตพี๊ะห์ ยเีจ๊ะนิ โรงเรยีนบา้นดอืแย นราธวิาส
nwt00693 12345@Nidtep นางสาวสารปีะ ตแูวบรีู โรงเรยีนบา้นดกูู นราธวิาส
nwt00694 12345@Nidtep นายอฟัฟาน พึง่ธรรมเดช โรงเรยีนบา้นดกูู นราธวิาส



nwt00695 12345@Nidtep นางสาวซรูายดาห์ ยโูซะ โรงเรยีนบา้นตอแล นราธวิาส
nwt00696 12345@Nidtep นางสาวนัสรนีา สามะ โรงเรยีนบา้นตะโละบเูกะ๊ นราธวิาส
nwt00697 12345@Nidtep นางสาวนูรไ์ลลา ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นตะโละบเูกะ๊ นราธวิาส
nwt00698 12345@Nidtep นายอาซวูา อาแว โรงเรยีนบา้นตะโละบเูกะ๊ นราธวิาส
nwt00699 12345@Nidtep นางสาวตว่นฮสันยี์ กมูดูอ โรงเรยีนบา้นตามงุ นราธวิาส
nwt00700 12345@Nidtep นางสาวซากนีะห์ จารู โรงเรยีนบา้นโตะ๊เวาะ นราธวิาส
nwt00701 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ วชัราภนิชยั โรงเรยีนบา้นทุง่คา นราธวิาส
nwt00702 12345@Nidtep นายฮาหมดี บลิกอ่เด็ม โรงเรยีนบา้นทุง่คา นราธวิาส
nwt00703 12345@Nidtep นางสาวเปายยีะห์ อปีง โรงเรยีนบา้นนาโอน นราธวิาส
nwt00704 12345@Nidtep นางสาวไซนะ สาแม โรงเรยีนบา้นบลกูาฮเีล นราธวิาส
nwt00705 12345@Nidtep นางสาวมรีา ละกาแย โรงเรยีนบา้นบอเกาะ นราธวิาส
nwt00706 12345@Nidtep นางสาวลลดิา ดา่นลี โรงเรยีนบา้นบางขนุทอง นราธวิาส
nwt00707 12345@Nidtep นางสาวจรุรัีตน์ บตุรจนี โรงเรยีนบา้นบาโง นราธวิาส
nwt00708 12345@Nidtep นางสาวนูรดีา แยบรอแย โรงเรยีนบา้นบาโง นราธวิาส
nwt00709 12345@Nidtep นางสาวฮสุนา เจ๊ะสะมะแอ โรงเรยีนบา้นบาโง นราธวิาส
nwt00710 12345@Nidtep นางสาวอานสี เจ๊ะและ โรงเรยีนบา้นบาโงกอืเต นราธวิาส
nwt00711 12345@Nidtep นางสาวซารปีะห์ ยโูสะ โรงเรยีนบา้นบาโงปะแต นราธวิาส
nwt00712 12345@Nidtep นางสาวฮาบบีะห์ อาแซ โรงเรยีนบา้นบาโงปะแต นราธวิาส
nwt00713 12345@Nidtep นายไซนุลอาบดีนี มามะกตูง โรงเรยีนบา้นบาโงปะแต นราธวิาส
nwt00714 12345@Nidtep นางสาวนูรฮีนั ยโูซะ โรงเรยีนบา้นบอืเจ๊าะ นราธวิาส
nwt00715 12345@Nidtep นางสาวซไูฮณีย์ หยมีามุ โรงเรยีนบา้นบอืแนปีแย นราธวิาส
nwt00716 12345@Nidtep นางสาวฮาฟีดะฮ์ กาเซ็ง โรงเรยีนบา้นบอืราแง นราธวิาส
nwt00717 12345@Nidtep นางสาวหซุยันยี์ บอืราเฮง โรงเรยีนบา้นบอืเระ นราธวิาส
nwt00718 12345@Nidtep นางสาวตอฮเีราะห์ กามาสะ โรงเรยีนบา้นบอืเล็งใต ้ นราธวิาส
nwt00719 12345@Nidtep นางสาวนุลยานา วนับนัเทงิ โรงเรยีนบา้นบอืเล็งใต ้ นราธวิาส
nwt00720 12345@Nidtep นางสาวฟาดลีะห์ มะตาเฮ โรงเรยีนบา้นบอืเล็งใต ้ นราธวิาส
nwt00721 12345@Nidtep นางสาวกนูารี ลอเซ็ง โรงเรยีนบา้นบเูกะกอตอ นราธวิาส
nwt00722 12345@Nidtep นางสาวตอยบีะห์ โตะ๊จิ โรงเรยีนบา้นบเูกะกอตอ นราธวิาส
nwt00723 12345@Nidtep นางเจ๊ะกายะ สะมะแอ โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00724 12345@Nidtep นางสาวนาซฟีะ เจ๊ะมดูอ โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00725 12345@Nidtep นางสาวนูรลีา มดูอ โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00726 12345@Nidtep นางสาวเพาซยีะ มะอารง โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00727 12345@Nidtep นางสาวไรหมี อาลี โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00728 12345@Nidtep นางสาวสารนีา สารบีู โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00729 12345@Nidtep นางสาวสไูวบะ๊ หะยยีะโกะ๊ โรงเรยีนบา้นบเูกะตา นราธวิาส
nwt00730 12345@Nidtep นางสาวมรูณีย์ มามะ โรงเรยีนบา้นปะลกุา นราธวิาส
nwt00731 12345@Nidtep นางสาวฮานงิ อาแซ โรงเรยีนบา้นปะลกุา นราธวิาส
nwt00732 12345@Nidtep นางสาวอมันะห์ มะแม โรงเรยีนบา้นปะลกุานากอ นราธวิาส
nwt00733 12345@Nidtep นางสาวซากน๊ีะ วาหลง โรงเรยีนบา้นปาหนัน นราธวิาส
nwt00734 12345@Nidtep นางสาวอาฟีฟัห สะแวบาโง โรงเรยีนบา้นไพรวนั นราธวิาส
nwt00735 12345@Nidtep นางสาวอาอเีสาะ การี โรงเรยีนบา้นมะยงู นราธวิาส
nwt00736 12345@Nidtep นางสาวนนินา ดาโอะ๊ โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00737 12345@Nidtep นางสาวภญิญพร จันทมณีุ โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00738 12345@Nidtep นางสาวสไุรดา มามะ โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00739 12345@Nidtep นางสาวหัสลสิา สนัตวิรกลุ โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00740 12345@Nidtep นายซลูกฟีลี สอืแม โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00741 12345@Nidtep นายมฮูมัหมัดตามซีี ตาตา โรงเรยีนบา้นมโูนะ นราธวิาส
nwt00742 12345@Nidtep นางสาวยฮูยัรี ดาโอะ๊ โรงเรยีนบา้นยะลตูง(ประชมุวทิยาสาร) นราธวิาส
nwt00743 12345@Nidtep นางสาวอาฟีฟ๊ะ มะมงิ โรงเรยีนบา้นยะลตูง(ประชมุวทิยาสาร) นราธวิาส
nwt00744 12345@Nidtep นางสาวโซเฟีย แวมามะ โรงเรยีนบา้นยีง่อ นราธวิาส
nwt00745 12345@Nidtep นางสาวบบีโีนรี กาตระกานี โรงเรยีนบา้นยีง่อ นราธวิาส
nwt00746 12345@Nidtep นางสาวแวกญัตนีี มอืลี โรงเรยีนบา้นยีง่อ นราธวิาส
nwt00747 12345@Nidtep นางสาวอสัมะ รรีา โรงเรยีนบา้นยีง่อ นราธวิาส
nwt00748 12345@Nidtep นางสาวอาซเีกล มาแล โรงเรยีนบา้นยีง่อ นราธวิาส
nwt00749 12345@Nidtep นางสาวซรูายดา ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นยอืลาแป นราธวิาส
nwt00750 12345@Nidtep นางสาวมารอดกีะห์ บนิสาและ โรงเรยีนบา้นลาเวง นราธวิาส
nwt00751 12345@Nidtep นายอลีาฮมั มะแซ โรงเรยีนบา้นลาเวง นราธวิาส
nwt00752 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา เจ๊ะเงาะ โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา นราธวิาส
nwt00753 12345@Nidtep นางสาวไซนะ เจะและ โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา นราธวิาส
nwt00754 12345@Nidtep นางสาวอยัรนี สาเหล็ม โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา นราธวิาส
nwt00755 12345@Nidtep นางสาวอามนีา หมันเสน็ โรงเรยีนบา้นลโูบะ๊ซามา นราธวิาส
nwt00756 12345@Nidtep นางสาวฟาดลีะห์ ยโูซะ โรงเรยีนบา้นศาลาใหม่ นราธวิาส
nwt00757 12345@Nidtep นางสาวอฟันาน ดาโอะ โรงเรยีนบา้นศาลาใหม่ นราธวิาส



nwt00758 12345@Nidtep นายมฮูยัมนี บอสู โรงเรยีนบา้นสากอ นราธวิาส
nwt00759 12345@Nidtep นางสาวรอฮายู มซูอ โรงเรยีนบา้นสไุหงโก-ลก นราธวิาส
nwt00760 12345@Nidtep นางสาวนาซพี๊ะ ดอืราเซะ โรงเรยีนบา้นหัวเขา นราธวิาส
nwt00761 12345@Nidtep นางสาวรอกเียาะ คาวาจิ โรงเรยีนบา้นอโียะ นราธวิาส
nwt00762 12345@Nidtep นางสาวสไุบดะ๊ อเุซ็ง โรงเรยีนบา้นอโียะ นราธวิาส
nwt00763 12345@Nidtep นางอโนนา สะแม โรงเรยีนบา้นฮแูตทวูอ นราธวิาส
nwt00764 12345@Nidtep นายชยัณรงค์ บลูการณ์ โรงเรยีนรักไทย นราธวิาส
nwt00765 12345@Nidtep นางร่อฮาณี สวสัดภิาพ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์39 จังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00766 12345@Nidtep นางซใูบดะห์ ยามี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์39 จังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00767 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ ชายบญุแกว้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์39 จังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00768 12345@Nidtep นางสาวนัสรนิ มะ โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)นราธวิาส
nwt00769 12345@Nidtep นางสาวโรสมาวาตี ดอเลาะยเีมา๊ะ โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)นราธวิาส
nwt00770 12345@Nidtep นางสาวนูรฮายาตี อารง โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)นราธวิาส
nwt00771 12345@Nidtep นางสาวหัสลนิ บกูุ โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)นราธวิาส
nwt00772 12345@Nidtep นายเจ๊ะมฮูมัหมัดฟาอสิ เจ๊ะโซะ๊ โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)นราธวิาส
nwt00773 12345@Nidtep นายมฮู าหมัด ซมีะ โรงเรยีนวดัเชงิเขา(แดงอทุศิ) นราธวิาส
nwt00774 12345@Nidtep นางสาวซฮูยัลา หะยมีามุ โรงเรยีนวดัล าภู นราธวิาส
nwt00775 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ กาญจนา โรงเรยีนศรวีารนิทร์ นราธวิาส
nwt00776 12345@Nidtep นางสาวนูรฮดีายะห์ แมดงิแว โรงเรยีนสวนพระยาวทิยา นราธวิาส
nwt00777 12345@Nidtep นางวภิา พลานุพัฒน์ โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
nwt00778 12345@Nidtep นางสาวนาซรีา หะยนีอ โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
nwt00779 12345@Nidtep นางสาวยสุรอ แซแน โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
nwt00780 12345@Nidtep นางสาวอามนีา ลาเตะ๊ โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
nwt00781 12345@Nidtep นางสาวอชุมา สาและ โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
nwt00782 12345@Nidtep นางสาวองัคณา พลนุย้ โรงเรยีนอนุบาลนราธวิาส นราธวิาส
nwt00783 12345@Nidtep นางสาวนุรอาซกีนี เจ๊ะดอืราแม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00784 12345@Nidtep นางสาวมาสกะห์ ยานยา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00785 12345@Nidtep นางสาวรอฮาณีย์ หนหิมะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00786 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ สขุบญุทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00787 12345@Nidtep นางอานูรา ลอแม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00788 12345@Nidtep นายมันโซร์ บอืราเฮง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00789 12345@Nidtep นายรอดยีา รจีิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00790 12345@Nidtep นายแวมาหดี มาหะดงุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00791 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรมีงคล เลีย้งพันธุส์กลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันราธวิาสนราธวิาส
nwt00792 12345@Nidtep นางสาวอาอซีะฮ์ ดอืราแม ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษานราธวิาสนราธวิาส
nwt00793 12345@Nidtep นางสาวตณนัสรนิ มาหะมะสมาน สพฐ นราธวิาส
nwt00794 12345@Nidtep นางสาวนัสวาตี มะ สพฐ นราธวิาส
nwt00795 12345@Nidtep นางสาวรอฮานงิ สะฮะ สพม.นธ นราธวิาส
nwt00796 12345@Nidtep นางสาวซรูนีา หะยหีามะ สพม.นราธวิาส นราธวิาส
nwt00797 12345@Nidtep นางสาวเอมี รอแม ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นราธวิาส
nwt00798 12345@Nidtep นางสาวปาตเีมา๊ะ มนูิ ส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอตากใบนราธวิาส
nwt00799 12345@Nidtep นางหัสหน๊ะ แวดราแม ส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอศรสีาครนราธวิาส
nwt00800 12345@Nidtep นางฮาลาวยีะ๊ มะนาแซ ส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอศรสีาครนราธวิาส
nwt00801 12345@Nidtep นางสาวปานนลนิ หมนุนุย้ ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานนราธวิาส
nwt00802 12345@Nidtep นางสาวอาซยีา ฮะซาเล็ม โรงเรยีนศรวีารนิทร์ นราธวิาส
nan00235 12345@Nidtep นางเรอืงศรี อ าข า กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00236 12345@Nidtep นางสาวล าดวน ปันอนิ กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00237 12345@Nidtep นางสาววรรณภา อกัขะระ กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00238 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ ขนัหลวง กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00239 12345@Nidtep นางอรัลรัตน์ หน่อแกว้ กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00240 12345@Nidtep นายภาณุภัทร หลวงเป็ง กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00241 12345@Nidtep นายเรวตั ิ จติอารี กศน.อ าเภอบอ่เกลอื น่าน
nan00242 12345@Nidtep นางสาวกนัตา ตนักรุะ โรงเรยีนจอมแจง้วทิยาคาร น่าน
nan00243 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา แสนนทิา โรงเรยีนชมุชนศลิาแลง น่าน
nan00244 12345@Nidtep นางสาวจนัญญา อปูตะ๊ โรงเรยีนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” น่าน
nan00245 12345@Nidtep นางโสภดิา เย็นทรวง โรงเรยีนดรุณวทิยาเทศบาลเมอืงน่าน(บา้นสวนตาล)น่าน
nan00246 12345@Nidtep นางสาวปารศิา ธะนะใจ โรงเรยีนไตรราษฎรว์ทิยา น่าน
nan00247 12345@Nidtep นางสาวกนัตว์รา ล า่ฉกรรจ์ โรงเรยีนน่านนคร น่าน
nan00248 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ พันธวงค์ โรงเรยีนนานอ้ย น่าน
nan00249 12345@Nidtep นายสหัสวตั สวุรรณ โรงเรยีนนานอ้ย น่าน
nan00250 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ ทศิเป็ง โรงเรยีนบา้นขนุน ้าน่าน น่าน
nan00251 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ พรมยวน โรงเรยีนบา้นขนุน ้าน่าน น่าน
nan00252 12345@Nidtep นายปรนิทร พรมสาร โรงเรยีนบา้นขนุน ้าน่าน น่าน



nan00253 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร ภบูวัดวง โรงเรยีนบา้นคา้งออ้ย น่าน
nan00254 12345@Nidtep นางธนัญชนก บญุเป็ง โรงเรยีนบา้นแควง้ น่าน
nan00255 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ อนิขาว โรงเรยีนบา้นแควง้อ.แมจ่รมิจ.น่าน น่าน
nan00256 12345@Nidtep นายทัพพสาร ค าอา้ยลา้น โรงเรยีนบา้นจะเขภ้หูอม น่าน
nan00257 12345@Nidtep นางสาวอทติญา สสพิรรณ์ โรงเรยีนบา้นชี น่าน
nan00258 12345@Nidtep นางสาวกลัยารัตน์ สวุรรณ โรงเรยีนบา้นดอนสบเปือ น่าน
nan00259 12345@Nidtep นายธันยา สวนยศ โรงเรยีนบา้นดา่น น่าน
nan00260 12345@Nidtep นางสาวพัชราวรรณ กนัทะเสน โรงเรยีนบา้นถมืตอง น่าน
nan00261 12345@Nidtep นางสาวชนาพร ไชยศลิป์ โรงเรยีนบา้นนาหนุน2 น่าน
nan00262 12345@Nidtep นางสาวธันยพร อทิธยิา โรงเรยีนบา้นนาหนุน2 น่าน
nan00263 12345@Nidtep นางสาวพนติพชิา ไพเกาะ โรงเรยีนบา้นนาหลา่ย น่าน
nan00264 12345@Nidtep นางสาวพมิพรรณ เขือ่นขนัธ์ โรงเรยีนบา้นนาหลา่ย น่าน
nan00265 12345@Nidtep นางสาวนโิลบล ปันทา โรงเรยีนบา้นน ้าพิ น่าน
nan00266 12345@Nidtep นางบรมิาส ทาราทพิย์ โรงเรยีนบา้นน ้าลาด น่าน
nan00267 12345@Nidtep นางสาววจิติรา อนิสองใจ โรงเรยีนบา้นน ้าลาด น่าน
nan00268 12345@Nidtep นางสาวสจุนิดา มางิว้ โรงเรยีนบา้นน ้าลาด น่าน
nan00269 12345@Nidtep นางสาวศริดา แรมลี โรงเรยีนบา้นบอ่หยวก น่าน
nan00270 12345@Nidtep นายสถาพร เรอืนอุน่ โรงเรยีนบา้นบอ่หอย น่าน
nan00271 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ ทพิยโ์สธร โรงเรยีนบา้นปางกอม น่าน
nan00272 12345@Nidtep นางสาวณัฐชนันทพ์ร วงคส์ริ ิ โรงเรยีนบา้นผาตบู น่าน
nan00273 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ ขนัทะสมีา โรงเรยีนบา้นแพะกลาง น่าน
nan00274 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ งานนันไชย โรงเรยีนบา้นเวยีงสอง น่าน
nan00275 12345@Nidtep นางสาวธนัญภรณ์ มบีญุ โรงเรยีนบา้นสบมาง น่าน
nan00276 12345@Nidtep นางสาวปทติยา ตน้ผล โรงเรยีนบา้นหลบัมนืพรวน น่าน
nan00277 12345@Nidtep นางสาวพรกนก ค าเครือ่ง โรงเรยีนบา้นหว้ยโกน๋ น่าน
nan00278 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ทพิยแ์สนชยั โรงเรยีนบา้นหว้ยฟอง น่าน
nan00279 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ หมืน่หน่อ โรงเรยีนบา้นใหม่ น่าน
nan00280 12345@Nidtep นายศกัดิด์นัินท์ อายยุนื โรงเรยีนบา้นใหม่ น่าน
nan00281 12345@Nidtep นางสาวบษุบามนิตรา โซง้อรยิะ โรงเรยีนบา้นาบขุน่ น่าน
nan00282 12345@Nidtep นางสาวจรีนันท์ ทนุกลุ โรงเรยีนพนาสวรรค์ น่าน
nan00283 12345@Nidtep นางสาวอสมาภรณ์ สขุเกตุ โรงเรยีนมัธยพระราชทานเฉลมิพระเกยีรติน่าน
nan00284 12345@Nidtep นายประธาน จันทรส์ขุ โรงเรยีนเมอืงลปีระชาสามัคคี น่าน
nan00285 12345@Nidtep นางสาวบษุกร ปัญญาภู โรงเรยีนวรนคร น่าน
nan00286 12345@Nidtep นางสาวธัญญน์ารี ปัญญาศษิฐส์กลุ โรงเรยีนสกาดพัฒนา น่าน
nan00287 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ แกว้กลุา โรงเรยีนสา น่าน
nan00288 12345@Nidtep นายวชิยั นวลสริกิลุ โรงเรยีนสา น่าน
nan00289 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์นิี กายรัตนา โรงเรยีนหนองบวัพทิยาคม น่าน
nan00290 12345@Nidtep นางสาวชนัุญดา คลา้ยทอง วทิยาลยัเทคนคิน่าน น่าน
nan00291 12345@Nidtep นายสามารถ หนูพันธ์ วทิยาลยัเทคนคิน่าน น่าน
nan00292 12345@Nidtep นายนพกฤษฏิ์ พึง่วสษิฐธ์ร สพฐ. น่าน
nan00293 12345@Nidtep นางศภุลกัษณ์ พาลวลั สารทศิพทิยาคม น่าน
nan00294 12345@Nidtep นางสาววมิลยา ศรหีะ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัน่าน น่าน
bkn01240 12345@Nidtep นายชยัมงคล บญุชยั โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองหิง้ บงึกาฬ
bkn01241 12345@Nidtep นายธันยช์วนนท์ ภริมกจิ โรงเรยีนเทศบาลพรเจรญิ บงึกาฬ
bkn01242 12345@Nidtep นางสาวคณติาพร อนุศาสน์ โรงเรยีนบา้นก าเเพงเพชร บงึกาฬ
bkn01243 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สสีาร โรงเรยีนบา้นโคกกอ่งมติรภาพที่86 บงึกาฬ
bkn01244 12345@Nidtep นายนัฐกรณ์ ไชยหมืน่ โรงเรยีนบา้นโคกสวาง บงึกาฬ
bkn01245 12345@Nidtep นางสาวปนัสยา วงคค์ าจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่สไีค บงึกาฬ
bkn01246 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี รัตนวเิศษ โรงเรยีนบา้นทา่สไีค บงึกาฬ
bkn01247 12345@Nidtep นางสาวจริวดี เพ็ชราชยั โรงเรยีนบา้นนางวงสุม่หว้ยเนยีม บงึกาฬ
bkn01248 12345@Nidtep นางสาวอรนชิา คะองักุ โรงเรยีนบา้นโนนส าราญยางเรยีน บงึกาฬ
bkn01249 12345@Nidtep นางภรณ์ทพิย์ แสงสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นโนนเสถยีร บงึกาฬ
bkn01250 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ งามหนัก โรงเรยีนบา้นไร่สขุสนัต์ บงึกาฬ
bkn01251 12345@Nidtep นางสาวปัจจวรรณ พรหมศริิ โรงเรยีนบา้นหนองจันทน์ บงึกาฬ
bkn01252 12345@Nidtep นายพรชยั ธนะก า่ โรงเรยีนบา้นหว้ยลกึ บงึกาฬ
bkn01253 12345@Nidtep นายจริายุ ทองทา โรงเรยีนภทูอกวทิยา บงึกาฬ
bkn01254 12345@Nidtep นายเฉลมิชยั อนิธจัินทร์ โรงเรยีนศรวีไิลวทิยา บงึกาฬ
bkn01255 12345@Nidtep นางสาวศริพิร สมิลา โรงเรยีนหนองยองพทิยาคมรัชมังคลาภเิษกบงึกาฬ
bkn01256 12345@Nidtep นางสาวพธุชดี เข็มศริิ โรงเรยีนหนองหัวชา้งวทิยา บงึกาฬ
bkn01257 12345@Nidtep นายอเุทน สาวรก โรงเรยีนหนองหัวชา้งวทิยา บงึกาฬ
bkn01258 12345@Nidtep นายนันทวฒุิ กสันุกา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดับงึกาฬบงึกาฬ
bkn01259 12345@Nidtep นางสาวศศณัิฏฐ์ พรมจันทร์ สพป.บงึกาฬ บงึกาฬ
bkn01260 12345@Nidtep นายศรัณชยั อนิขนุทพิย์ อบต.โคกกวา้งจ.บงึกาฬ บงึกาฬ



brm00796 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ภมูภัิกดิ์ กระทรวงศกึษาธกิาร บรุรัีมย์
brm00797 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ ไชยพมิพ์ กระทรวงศกึษาธกิาร บรุรัีมย์
brm00798 12345@Nidtep นางลปิิกร ใยรัมย์ กศน.อ าเภอกระสงั บรุรัีมย์
brm00799 12345@Nidtep นายธัชพงศ์ บพุศริิ กศน.อ าเภอคเูมอืง บรุรัีมย์
brm00800 12345@Nidtep นายคมิหันต์ โชตวิฒุชิยันันท์ กศน.อ าเภอหนองกี่ บรุรัีมย์
brm00801 12345@Nidtep นางสาวกติตยิาภรณ์ ฝาชยัภมูิ โรงเรยีน บรุรัีมย์
brm00802 12345@Nidtep นางนติตยิา บนิศรี โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00803 12345@Nidtep นางสาวอญัชลกิา สมบรูณ์ โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00804 12345@Nidtep นายคณุากร สรอ้ยแกว้ โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00805 12345@Nidtep นายนัฐพล ดาวเรอืงรัมย์ โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00806 12345@Nidtep นายเอกณัฏฐ์ เกยีรตมิณีธร โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00807 12345@Nidtep นายสริชิาติ ชราศรี โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00808 12345@Nidtep นางสาวกสุมุา คนธี โรงเรยีนกูส่วนแตงพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00809 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สนี ้าค า โรงเรยีนกูส่วนแตงพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00810 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ คาดวีี โรงเรยีนคเูมอืงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00811 12345@Nidtep นางสาวพักตรร์ะวี ศรพีรหม โรงเรยีนคเูมอืงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00812 12345@Nidtep นายวรวทิย์ งับประโคน โรงเรยีนคเูมอืงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00813 12345@Nidtep นางสาวกลุสิรา ครองชืน่ โรงเรยีนจตรุาษฎรพ์ทิยาคม บรุรัีมย์
brm00814 12345@Nidtep นางสาวพชิยา สทิธสิาร โรงเรยีนจันทราวาส(ครุุราษฎรว์ทิยา) บรุรัีมย์
brm00815 12345@Nidtep นายจริชยั สขุวบิลูย์ โรงเรยีนจันทราวาสฯ บรุรัีมย์
brm00816 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ อวริุทธพาณชิย์ โรงเรยีนจฬุางกรูวทิยา บรุรัีมย์
brm00817 12345@Nidtep นางสาวนันทพร ป้อมยายับ โรงเรยีนจฬุางกรูวทิยา บรุรัีมย์
brm00818 12345@Nidtep นางปรศินา ขลุทีรัพย์ โรงเรยีนช านพิทิยาคม บรุรัีมย์
brm00819 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ยอดอาจ โรงเรยีนช านพิทิยาคม บรุรัีมย์
brm00820 12345@Nidtep นางสาวกญัญาพร แกว้รักษา โรงเรยีนช านพิทิยาคม บรุรัีมย์
brm00821 12345@Nidtep นางสาวธันยพร โปร่งทะเล โรงเรยีนช านพิทิยาคม บรุรัีมย์
brm00822 12345@Nidtep นางสาวปาจารยี์ อนิทรนุช โรงเรยีนชมุชนบา้นดอนมนต์ บรุรัีมย์
brm00823 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล ตามา โรงเรยีนชมุชนบา้นดอนมนต์ บรุรัีมย์
brm00824 12345@Nidtep นางสาวสวุะพร ภริมย์ โรงเรยีนชมุชนบา้นดอนมนต์ บรุรัีมย์
brm00825 12345@Nidtep นางศริพิร ดาดผารัมย์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองขมาร บรุรัีมย์
brm00826 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา มะณีทอง โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองขมาร บรุรัีมย์
brm00827 12345@Nidtep นายณัฐวตัร ตปีระเคน โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองบวัโคก บรุรัีมย์
brm00828 12345@Nidtep นางวราภรณ์ ทองอม้ โรงเรยีนชมุชนบา้นหายโศก บรุรัีมย์
brm00829 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ พะวกิขณีุ โรงเรยีนตาจงพทิยาสรรค์ บรุรัีมย์
brm00830 12345@Nidtep นายธรีนัย บญุชม โรงเรยีนตาจงพทิยาสรรค์ บรุรัีมย์
brm00831 12345@Nidtep นายพงศธร เย็นพู โรงเรยีนตาจงพทิยาสรรค์ บรุรัีมย์
brm00832 12345@Nidtep นายภรูทัิต สวุรรณธรีะกจิ โรงเรยีนตาจงพทิยาสรรค์ บรุรัีมย์
brm00833 12345@Nidtep นายสรุเดช เกรัมย์ โรงเรยีนไทยเจรญิวทิยา บรุรัีมย์
brm00834 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ภเูกา้พาณชิย์ โรงเรยีนธารทองพทิยาคม บรุรัีมย์
brm00835 12345@Nidtep นางสาววสิตุา อรุณศรี โรงเรยีนบวัหลวงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00836 12345@Nidtep นายจตรุภัทร สภุาภา โรงเรยีนบวัหลวงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00837 12345@Nidtep นายสวุพัชร รูขะจี โรงเรยีนบวัหลวงวทิยาคม บรุรัีมย์
brm00838 12345@Nidtep นายอภลิกัษณ์ มนัสโส โรงเรยีนบา้นกรวดวทิยาคาร บรุรัีมย์
brm00839 12345@Nidtep นางสาวจตรุพร พลกลุ โรงเรยีนบา้นกระทุม่จานสามัคคี บรุรัีมย์
brm00840 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล พทุธานุ โรงเรยีนบา้นกระสงั บรุรัีมย์
brm00841 12345@Nidtep นางสาวมนทริา จนิดาศรี โรงเรยีนบา้นกระสงั บรุรัีมย์
brm00842 12345@Nidtep นายฤทธเิกยีรติ เทยีมโคกกรวด โรงเรยีนบา้นกระสงั บรุรัีมย์
brm00843 12345@Nidtep นางณัฐพร ชาตรัิมย์ โรงเรยีนบา้นกลางเพชร(สโุขวทิยา) บรุรัีมย์
brm00844 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ทมธแิสง โรงเรยีนบา้นกลางเพชร(สโุขวทิยา) บรุรัีมย์
brm00845 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา อาจทวกีลุ โรงเรยีนบา้นกอกดอนพยอม บรุรัีมย์
brm00846 12345@Nidtep นางล าพนู ฉมิกลู โรงเรยีนบา้นกา้นเหลอืง บรุรัีมย์
brm00847 12345@Nidtep นางสาวทัศนะ ทมงาม โรงเรยีนบา้นกา้นเหลอืง บรุรัีมย์
brm00848 12345@Nidtep นางสาวภาวนา พรหมประโคน โรงเรยีนบา้นเก็ม บรุรัีมย์
brm00849 12345@Nidtep นางสาวจันทกานธ์ ดวงภักดี โรงเรยีนบา้นขอ่ย บรุรัีมย์
brm00850 12345@Nidtep นางสาวจรัิชยา ลาสองชัน้ โรงเรยีนบา้นขาม บรุรัีมย์
brm00851 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาภรณ์ จา่พลุี โรงเรยีนบา้นขาม บรุรัีมย์
brm00852 12345@Nidtep นางสาวจรยิาภณ์ พรหมภักดิ์ โรงเรยีนบา้นขามเสม็ดบ ารุง บรุรัีมย์
brm00853 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา ชณิชา้ง โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็ก บรุรัีมย์
brm00854 12345@Nidtep นางสาววยิะดา แสนดงั โรงเรยีนบา้นคอกควาย(สนัตภิาพครุุราษฎรพั์ฒนา)บรุรัีมย์
brm00855 12345@Nidtep นางสาวจารรัีตน์ กณัหา โรงเรยีนบา้นค(ูครุุศษิยว์ทิยาคาร) บรุรัีมย์
brm00856 12345@Nidtep นางสาวศรสวรรค์ ยอดแกว้ โรงเรยีนบา้นค(ูครุุศษิยว์ทิยาคาร) บรุรัีมย์
brm00857 12345@Nidtep นางสาวปรญีาพัชร์ ปักเคทัง โรงเรยีนบา้นคบูวั บรุรัีมย์
brm00858 12345@Nidtep นางสาวณัฐมล ผาทอง โรงเรยีนบา้นโคกกลางอนุสรณ์ บรุรัีมย์



brm00859 12345@Nidtep นางสาวปทมุเวยีง วเิศษเนตร โรงเรยีนบา้นโคกกลางอนุสรณ์ บรุรัีมย์
brm00860 12345@Nidtep นางสาวนราภรณ์ โกยชยั โรงเรยีนบา้นโคกพัฒนา บรุรัีมย์
brm00861 12345@Nidtep นางสาวชยัพร วรรณสขุ โรงเรยีนบา้นโคกไมแ้ดงหัวกระสงั บรุรัีมย์
brm00862 12345@Nidtep นางสาวสกุฤตา เสนาราช โรงเรยีนบา้นโคกไมแ้ดงหัวกระสงั บรุรัีมย์
brm00863 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ อบัสรัีมย์ โรงเรยีนบา้นโคกระกา บรุรัีมย์
brm00864 12345@Nidtep นายนาคพงษ์ พมิพเ์ชือ้ โรงเรยีนบา้นโคกสนวน บรุรัีมย์
brm00865 12345@Nidtep นายสรุยิัน มะลซิอ้น โรงเรยีนบา้นโคกสวา่ง บรุรัีมย์
brm00866 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ฝอยทอง โรงเรยีนบา้นโคกสพุรรณ บรุรัีมย์
brm00867 12345@Nidtep นางสาวจรญิา สขุวเิศษ โรงเรยีนบา้นโคกสงู บรุรัีมย์
brm00868 12345@Nidtep นางสาวทัชชา ชยัสมภา โรงเรยีนบา้นโคกสงู บรุรัีมย์
brm00869 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร พันดวง โรงเรยีนบา้นจกิ บรุรัีมย์
brm00870 12345@Nidtep นางสาวพริุณรัตน์ ศรมีารักษ์ โรงเรยีนบา้นจกิ บรุรัีมย์
brm00871 12345@Nidtep นางสาวอภริมย์ ปวงสขุ โรงเรยีนบา้นจกิ บรุรัีมย์
brm00872 12345@Nidtep นายเอกลกัษณ์ ช านาญจันทร์ โรงเรยีนบา้นจกิ บรุรัีมย์
brm00873 12345@Nidtep นายธนกฤต สาระวนั โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ บรุรัีมย์
brm00874 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา จันทรง์าม โรงเรยีนบา้นชมุเเสง บรุรัีมย์
brm00875 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ พรถนอม โรงเรยีนบา้นชมุแสง บรุรัีมย์
brm00876 12345@Nidtep นางสาวผกาสนิี ปักเสติ โรงเรยีนบา้นดงเค็ง บรุรัีมย์
brm00877 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ประทมุเมฆ โรงเรยีนบา้นดงเค็ง บรุรัีมย์
brm00878 12345@Nidtep นายจักรภพ จันทยคุนัโท โรงเรยีนบา้นดงเค็ง บรุรัีมย์
brm00879 12345@Nidtep นายวนัิย ใฮงาม โรงเรยีนบา้นดงเค็ง บรุรัีมย์
brm00880 12345@Nidtep นางนงนุช เกไธสง โรงเรยีนบา้นดอน บรุรัีมย์
brm00881 12345@Nidtep นางสาวพัทชรกร สญูไธสง โรงเรยีนบา้นดอน บรุรัีมย์
brm00882 12345@Nidtep นางนงลกัษณ์ เจรญิเกรยีงสกลุ โรงเรยีนบา้นตะกรุมทอง บรุรัีมย์
brm00883 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ไกรสะรัมย์ โรงเรยีนบา้นตะกรุมทอง บรุรัีมย์
brm00884 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา แสงชมภู โรงเรยีนบา้นตะโกตาเนตร บรุรัีมย์
brm00885 12345@Nidtep นางสาวปิยะมาศ ผาเจรญิ โรงเรยีนบา้นตามา บรุรัีมย์
brm00886 12345@Nidtep นายพทุธรัตน์ บตุรงาม โรงเรยีนบา้นตามา บรุรัีมย์
brm00887 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ดลีอ้ม โรงเรยีนบา้นทอ้งเรอื บรุรัีมย์
brm00888 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ วรรณปะกา โรงเรยีนบา้นทา่เรอื บรุรัีมย์
brm00889 12345@Nidtep นางสาวอนันทภรณ์ เบดิสงู โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ บรุรัีมย์
brm00890 12345@Nidtep นายสนธยา เนนิทอง โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ บรุรัีมย์
brm00891 12345@Nidtep นางสาวนชิกานต์ ทักษนนท์ โรงเรยีนบา้นทุง่วงั บรุรัีมย์
brm00892 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ ดรปัดสา โรงเรยีนบา้นทุง่วงั บรุรัีมย์
brm00893 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรญีาธร อนิทรพ์ทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นทุง่วงั บรุรัีมย์
brm00894 12345@Nidtep นางสธุดิา อานไธสง โรงเรยีนบา้นทุง่วงั บรุรัีมย์
brm00895 12345@Nidtep นางอรนุช ชญัถาวร โรงเรยีนบา้นทุง่วงั บรุรัีมย์
brm00896 12345@Nidtep นางสาวสวุภิา แยม้ยิม้ โรงเรยีนบา้นทุง่วงัสาขาโคกอะโตด บรุรัีมย์
brm00897 12345@Nidtep นางรัษฎากร สมสวย โรงเรยีนบา้นแทน่ทัพไทย บรุรัีมย์
brm00898 12345@Nidtep นางชชิญา พัชนี โรงเรยีนบา้นแทน่บลัลงัก์ บรุรัีมย์
brm00899 12345@Nidtep นางสาวสชุญัญา แกลว้กลา้ โรงเรยีนบา้นไทยเจรญิ บรุรัีมย์
brm00900 12345@Nidtep นางสาวกนัทร ศรประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นนอ้ยสะแกกวน บรุรัีมย์
brm00901 12345@Nidtep นางสาวคคันางค์ ทตีอ โรงเรยีนบา้นนอ้ยสะแกกวน บรุรัีมย์
brm00902 12345@Nidtep นางสาวกญัญพั์สวี ทองอ าพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาจาน บรุรัีมย์
brm00903 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา ทับทมิ โรงเรยีนบา้นนาจาน บรุรัีมย์
brm00904 12345@Nidtep นางสาวปรญีานุช ขาวสระ โรงเรยีนบา้นนาจาน บรุรัีมย์
brm00905 12345@Nidtep นางสาวพทิยารัตน์ บญุโภค โรงเรยีนบา้นนาศรนีวล บรุรัีมย์
brm00906 12345@Nidtep นางสาวธดิาวลัย์ ถวลิเดช โรงเรยีนบา้นโนนเจรญิ บรุรัีมย์
brm00907 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เกดิอนิทร์ โรงเรยีนบา้นบวัตะเคยีน บรุรัีมย์
brm00908 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ พมิโยธา โรงเรยีนบา้นบาระแนะ บรุรัีมย์
brm00909 12345@Nidtep นางสาวฐานติา ศรวีเิศษ โรงเรยีนบา้นบตุาสุม่หนองโจด บรุรัีมย์
brm00910 12345@Nidtep นางสาวนาตยาณี พรหมทา โรงเรยีนบา้นบมุะขามป้อม บรุรัีมย์
brm00911 12345@Nidtep นางสาวชชัฏาภรณ์ บวัโฮม โรงเรยีนบา้นบ-ุหนองเทา บรุรัีมย์
brm00912 12345@Nidtep นายวสนัต์ โมหา้งหวา้ โรงเรยีนบา้นบ-ุหนองเทา บรุรัีมย์
brm00913 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา สขุพลมั โรงเรยีนบา้นปรอืเกยีน บรุรัีมย์
brm00914 12345@Nidtep นางสาวสายสนุยี์ ประเสรฐิศรี โรงเรยีนบา้นปะทัดบวุทิยา บรุรัีมย์
brm00915 12345@Nidtep นายวฒุชิยั ไชยกจิ โรงเรยีนบา้นปัญจคาม บรุรัีมย์
brm00916 12345@Nidtep นางสาวนลนินภิา หรพลู โรงเรยีนบา้นป่าหนาม บรุรัีมย์
brm00917 12345@Nidtep นายสรุะสทิธิ์ ขนุศรฐีติโิชติ โรงเรยีนบา้นพลวง บรุรัีมย์
brm00918 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา โอชารส โรงเรยีนบา้นแพ บรุรัีมย์
brm00919 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน ชยัสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นแพงพวย(สงัฆครุุราษฎรบ์ ารุง)บรุรัีมย์
brm00920 12345@Nidtep นายพชร สจุนิพรหม โรงเรยีนบา้นมว่ง บรุรัีมย์
brm00921 12345@Nidtep นางสาวนติพิร ชมุศรี โรงเรยีนบา้นเมอืงแก บรุรัีมย์



brm00922 12345@Nidtep นางสาวแสงจันทร์ สวุรรณรัมย์ โรงเรยีนบา้นยาง“ครุุราษฎรรั์งสรรค”์ บรุรัีมย์
brm00923 12345@Nidtep นางสาวณชินันทน์ มลซิอ้น โรงเรยีนบา้นร่อนทอง บรุรัีมย์
brm00924 12345@Nidtep นางสาวสธุกิา นกนาก โรงเรยีนบา้นร่อนทอง บรุรัีมย์
brm00925 12345@Nidtep นายไพโรจน์ แสนพล โรงเรยีนบา้นร่อนทอง บรุรัีมย์
brm00926 12345@Nidtep นางสาวมณเฑยีร กะรัมย์ โรงเรยีนบา้นระนามพลวง(สมานราษฎรว์ทิยาคาร)บรุรัีมย์
brm00927 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ จันดบิ โรงเรยีนบา้นละหานทราย(ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิยา)บรุรัีมย์
brm00928 12345@Nidtep นายปรชีา โพธิก์ระสงัข์ โรงเรยีนบา้นวา่นเขือ่นคอ้วทิยา บรุรัีมย์
brm00929 12345@Nidtep นายสทุนิ เสาแกว้ โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย บรุรัีมย์
brm00930 12345@Nidtep นางสาวณภัทร อามาตยเ์สนา โรงเรยีนบา้นสมสนุก บรุรัีมย์
brm00931 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาพร ศรดีาพล โรงเรยีนบา้นสระกดุ บรุรัีมย์
brm00932 12345@Nidtep นางสาววรรนษิา ทาทอง โรงเรยีนบา้นสระกดุ บรุรัีมย์
brm00933 12345@Nidtep นายวชัระ รนินา โรงเรยีนบา้นสระกดุ บรุรัีมย์
brm00934 12345@Nidtep นางสาวศรัณยรั์ชต.์ เครอืวลัย์ โรงเรยีนบา้นสระบวั บรุรัีมย์
brm00935 12345@Nidtep นางสาวปทมุพร กองอดุม โรงเรยีนบา้นสระปะค าถาวร บรุรัีมย์
brm00936 12345@Nidtep นายอเุทน สรุะวรรณะ โรงเรยีนบา้นสวายสอ(ประชาบรูณะ) บรุรัีมย์
brm00937 12345@Nidtep นางสาวรัชนู ละอองเอก โรงเรยีนบา้นสายตรี16 บรุรัีมย์
brm00938 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ จ าเรญิพนู โรงเรยีนบา้นส าราญ บรุรัีมย์
brm00939 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ ชนิรัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองขวาง บรุรัีมย์
brm00940 12345@Nidtep นางสาวชญาภา ลาน ้าเทีย่ง โรงเรยีนบา้นหนองขวาง บรุรัีมย์
brm00941 12345@Nidtep นางปานเรขา เชือ้ค า โรงเรยีนบา้นหนองครก บรุรัีมย์
brm00942 12345@Nidtep นายวทิวสั นาพรหม โรงเรยีนบา้นหนองครก บรุรัีมย์
brm00943 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา ธนูศลิป์ โรงเรยีนบา้นหนองคา่ย บรุรัีมย์
brm00944 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา สวุรรณจักร์ โรงเรยีนบา้นหนองคา่ย บรุรัีมย์
brm00945 12345@Nidtep นางสาวฐัทธฎิา เดมิท ารัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองงิว้หนองไทร บรุรัีมย์
brm00946 12345@Nidtep นายปัณณวชิญ์ ขวานทอง โรงเรยีนบา้นหนองเชอืก บรุรัีมย์
brm00947 12345@Nidtep นายวรวฒัน์ นครศรี โรงเรยีนบา้นหนองเชอืก บรุรัีมย์
brm00948 12345@Nidtep นายภรูณัิฐ สงวนนาม โรงเรยีนบา้นหนองเฒา่กา บรุรัีมย์
brm00949 12345@Nidtep นางสาวทรายแกว้ สายยศ โรงเรยีนบา้นหนองดมุ บรุรัีมย์
brm00950 12345@Nidtep นายกติตมิศกัดิ์ โตหนึง่ โรงเรยีนบา้นหนองโดนประสาทวทิย์ บรุรัีมย์
brm00951 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ถะเกงิสขุ โรงเรยีนบา้นหนองตราดนอ้ย บรุรัีมย์
brm00952 12345@Nidtep นายธวชัชยั ชมภวูเิศษ โรงเรยีนบา้นหนองตาด า บรุรัีมย์
brm00953 12345@Nidtep นางสรัญญา กลมกลู โรงเรยีนบา้นหนองไทรวทิยา บรุรัีมย์
brm00954 12345@Nidtep นางสาวเจนฤดี ตรกีอ้น โรงเรยีนบา้นหนองไทรวทิยา บรุรัีมย์
brm00955 12345@Nidtep นางสาวสายธาร บญุกู่ โรงเรยีนบา้นหนองไทรวทิยา บรุรัีมย์
brm00956 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ แสนวเิศษ โรงเรยีนบา้นหนองไทรวทิยา บรุรัีมย์
brm00957 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ธรรมยะโก โรงเรยีนบา้นหนองนางด า บรุรัีมย์
brm00958 12345@Nidtep นางสาวนรพร ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นหนองนางด า บรุรัีมย์
brm00959 12345@Nidtep นายพรพพัิฒน์ แกว้สา โรงเรยีนบา้นหนองนางด า บรุรัีมย์
brm00960 12345@Nidtep นายวรีะศกัดิ์ ดาดผารัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองนางด า บรุรัีมย์
brm00961 12345@Nidtep นางสาวนันทยิา ทองศรี โรงเรยีนบา้นหนองปรอื บรุรัีมย์
brm00962 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ค าสม โรงเรยีนบา้นหนองปลาแดก บรุรัีมย์
brm00963 12345@Nidtep นางสาววริะญา โพธิแ์กว้ โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ บรุรัีมย์
brm00964 12345@Nidtep นายกอ่สกลุ ศรโีสภา โรงเรยีนบา้นหนองไผเ่บญจมติร บรุรัีมย์
brm00965 12345@Nidtep นางสาวนันทนา ดาศรี โรงเรยีนบา้นหนองพะอง บรุรัีมย์
brm00966 12345@Nidtep นางสาวนติกิาญจน์ เวนิชมุ โรงเรยีนบา้นหนองพะอง บรุรัีมย์
brm00967 12345@Nidtep นายพติตพิรรธน์ เทยีมทนงค์ โรงเรยีนบา้นหนองพะอง บรุรัีมย์
brm00968 12345@Nidtep นางสาวอจัรยิา ประทมุวงค์ โรงเรยีนบา้นหนองเพชร บรุรัีมย์
brm00969 12345@Nidtep นางสาวชมภู คะหาญ โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม)บรุรัีมย์
brm00970 12345@Nidtep นางสาวรัชดา ปัตเตย์ โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม)บรุรัีมย์
brm00971 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ วงเวยีน โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม)บรุรัีมย์
brm00972 12345@Nidtep นางสาวอสัรา ทองอม้ โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม)บรุรัีมย์
brm00973 12345@Nidtep นายอาทติย์ บรูณะเจรญิศริิ โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม)บรุรัีมย์
brm00974 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ โกยรัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองมว่ง บรุรัีมย์
brm00975 12345@Nidtep นางสาวปัณรส ปานทอง โรงเรยีนบา้นหนองมะคา่แต ้ บรุรัีมย์
brm00976 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ ประชาธรรมากลุ โรงเรยีนบา้นหนองมะคา่แต ้ บรุรัีมย์
brm00977 12345@Nidtep นางสาวศภุกาญจน์ เจรญิพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองไมง้าม1 บรุรัีมย์
brm00978 12345@Nidtep นางไพลนิ บรรลอืทรัพย์ โรงเรยีนบา้นหนองละหานทราย บรุรัีมย์
brm00979 12345@Nidtep นายชยัฤทธิ์ งกประโคน โรงเรยีนบา้นหนองแวง บรุรัีมย์
brm00980 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา วไิลฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสรวงเมอืงนอ้ย บรุรัีมย์
brm00981 12345@Nidtep นางสาวสวุลกัษณ์ หนูมี โรงเรยีนบา้นหนองสะแก(ราษฎรบ์ ารุง)บรุรัีมย์
brm00982 12345@Nidtep นางสาวยพุนิ เอีย่มอยูแ่ท ้ โรงเรยีนบา้นหนองสะแก(ราษฎรบ์ ารุง) บรุรัีมย์
brm00983 12345@Nidtep นางสาวโชตริส สงิหป์ระโคน โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด บรุรัีมย์
brm00984 12345@Nidtep นางสาวอลนีตา ปัญญารัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง บรุรัีมย์



brm00985 12345@Nidtep นายชนิวตัร เหลอืงรัตนวมิล โรงเรยีนบา้นหนองหมี บรุรัีมย์
brm00986 12345@Nidtep นายวศิรุต ประทมุตรี โรงเรยีนบา้นหนองหมี บรุรัีมย์
brm00987 12345@Nidtep นางชวลัรัตน์ สมิมา โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ บรุรัีมย์
brm00988 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา อนิทรมณี โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ บรุรัีมย์
brm00989 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ บรุรัีมย์
brm00990 12345@Nidtep นายครองศกัดิ์ ยาสาไชย โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ขนุอดัวทิยา บรุรัีมย์
brm00991 12345@Nidtep นางสาววาสนา จันทรศ์กัดิด์า โรงเรยีนบา้นหนองหัวควาย บรุรัีมย์
brm00992 12345@Nidtep นางสาวอรทัย วงศจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นหนองหัวหมู บรุรัีมย์
brm00993 12345@Nidtep นางสาวสนุติรา ทีรั่ก โรงเรยีนบา้นหลกัเขต บรุรัีมย์
brm00994 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา สายยศ โรงเรยีนบา้นหว้ยส าราญ บรุรัีมย์
brm00995 12345@Nidtep นางสาววไิลภรณ์ ภมูไิฉว โรงเรยีนบา้นหัวชา้ง บรุรัีมย์
brm00996 12345@Nidtep นายวงศเ์ฉลมิ ไชยสอน โรงเรยีนบา้นหัวชา้งสพป.บรุรัีมย์เขต4บรุรัีมย์
brm00997 12345@Nidtep นายนนทวฒัน์ เนนิกระโทก โรงเรยีนบา้นหัวสะพาน บรุรัีมย์
brm00998 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา เวยีงค า โรงเรยีนบา้นหนิโคน บรุรัีมย์
brm00999 12345@Nidtep นายธาวนิ อยูย่ดื โรงเรยีนบา้นหนิโคน บรุรัีมย์
brm01000 12345@Nidtep นางสาวดลนภา กลุแกว้ โรงเรยีนบา้นหนิเหล็กไฟ บรุรัีมย์
brm01001 12345@Nidtep นางสาวธดิา แสงแกว้ โรงเรยีนบา้นหนิเหล็กไฟ บรุรัีมย์
brm01002 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร สวาสุ โรงเรยีนบรุรัีมยพ์ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01003 12345@Nidtep นางสาวนันทนา หลอดทอง โรงเรยีนบรุรัีมยพ์ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01004 12345@Nidtep นางสาวภัสรา ทองอุน่ โรงเรยีนบรุรัีมยพ์ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01005 12345@Nidtep นายนันทพัิฒน์ ภลูะ โรงเรยีนบรุรัีมยพ์ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01006 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ นพรัมย์ โรงเรยีนประชาสวสัดิว์ทิยา บรุรัีมย์
brm01007 12345@Nidtep นายนฤทธกิร จันทรน์ิว้ โรงเรยีนพระครูพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01008 12345@Nidtep นางทวริสน์ พลรัมย์ โรงเรยีนพระครูวทิยา บรุรัีมย์
brm01009 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพักตร์ มะลติไิข โรงเรยีนพทุไธสง บรุรัีมย์
brm01010 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ ประคองใจ โรงเรยีนไพศาลพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01011 12345@Nidtep นายวรีะพล แมน้รัมย์ โรงเรยีนไพศาลพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01012 12345@Nidtep นายอรรถโกวทิ ไชยประเสรฐิ โรงเรยีนไพศาลพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01013 12345@Nidtep นางสาวกลุสนิี บญุทวี โรงเรยีนมหดิลอนุสรณ์(สนัตภิาพพัฒนา)บรุรัีมย์
brm01014 12345@Nidtep นางสาววกิานดา ราชไชยา โรงเรยีนมหดิลอนุสรณ์(สนัตภิาพพัฒนา)บรุรัีมย์
brm01015 12345@Nidtep นางสาวพมิพอ์ปัสร ตา่งประโคน โรงเรยีนเมอืงตลงุพทิยาสรรพ์ บรุรัีมย์
brm01016 12345@Nidtep นางสาวสปุรานยี์ วงษ์ทอง โรงเรยีนยา้นตะกรุมทอง บรุรัีมย์
brm01017 12345@Nidtep นางสาวศศภิา ยาประโคน โรงเรยีนรมยบ์รุพีทิยาคมรัชมังคลาภเิษกบรุรัีมย์
brm01018 12345@Nidtep นายทัชชกร ระงับรัมย์ โรงเรยีนวดัโกรกประดู่ บรุรัีมย์
brm01019 12345@Nidtep นางสาวอษุณา ประจติร์ โรงเรยีนวดัชยัสมพร บรุรัีมย์
brm01020 12345@Nidtep นางพรชนก อนิทรหา โรงเรยีนวดัน ้าไหล บรุรัีมย์
brm01021 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ยิง่หาญ โรงเรยีนวดับา้นถลงุเหล็ก บรุรัีมย์
brm01022 12345@Nidtep นางสาวนฤชา เชยีงใหม่ โรงเรยีนวดับา้นบขุีเ้หล็ก บรุรัีมย์
brm01023 12345@Nidtep นางสาววารศิา นรารัตนก์ลุ โรงเรยีนวดับา้นเบานอ้ย บรุรัีมย์
brm01024 12345@Nidtep นางสาวกนกพร ล ้าเลศิ โรงเรยีนวดับา้นปราสาท บรุรัีมย์
brm01025 12345@Nidtep นางสาวญาดานุช ไชยอปุ โรงเรยีนวดับา้นปะเคยีบ บรุรัีมย์
brm01026 12345@Nidtep นายธงชยั พศิงาม โรงเรยีนวดัเยย้ปราสาท บรุรัีมย์
brm01027 12345@Nidtep นางสาวธัญญรัตน์ แสนดี โรงเรยีนวดัราษฎรส์ามัคคี บรุรัีมย์
brm01028 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร บญุสอน โรงเรยีนวดัสวา่งบรูพา บรุรัีมย์
brm01029 12345@Nidtep นางสาวศโิรรัตน์ อาจจ านงค์ โรงเรยีนวดัหงษ์ บรุรัีมย์
brm01030 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา นามไธสง โรงเรยีนวดัหงษ์/สพป.บร.4/สพฐ. บรุรัีมย์
brm01031 12345@Nidtep นางสาวมนตศ์ริ ิ จันทรจ์ ารัตร โรงเรยีนวดัหนองสองหอ้ง บรุรัีมย์
brm01032 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ เขือ่นมัน่ โรงเรยีนวดัหว้ยหวายหนองเติน่พัฒนา บรุรัีมย์
brm01033 12345@Nidtep นายธนภัทร อยูเ่อีย่ม โรงเรยีนวดัหว้ยหวายหนองเติน่พัฒนา บรุรัีมย์
brm01034 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก กองธรรม โรงเรยีนวดัอสิาณ บรุรัีมย์
brm01035 12345@Nidtep นายคณายทุธิ์ เครอืแสง โรงเรยีนวมิลวทิยา บรุรัีมย์
brm01036 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ สวา่งศรี โรงเรยีนสมเสม็ดวทิยา บรุรัีมย์
brm01037 12345@Nidtep นายวรเชษฐ์ รักษา โรงเรยีนสมเสม็ดวทิยา บรุรัีมย์
brm01038 12345@Nidtep นางสาวอรุณี ศรทีอว โรงเรยีนสะแกพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01039 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ไชยมะโรง โรงเรยีนสะแกพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01040 12345@Nidtep นายสวุรรณ อนิทรป์ระโคน โรงเรยีนสะแกพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01041 12345@Nidtep นางสาวรักษมล วนิทะไชย โรงเรยีนสามัคคพีทิยาคม บรุรัีมย์
brm01042 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา ปะกคิะ โรงเรยีนหนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01043 12345@Nidtep นางสาวดาลนิ ตวิไธสง โรงเรยีนหนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01044 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรท์พิย์ รักชาติ โรงเรยีนหนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01045 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ เกตแุกว้ โรงเรยีนหนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01046 12345@Nidtep นายธนาวฒุิ อาญาเมอืง โรงเรยีนหนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01047 12345@Nidtep นางสาวศลุรัีตน์ คนัดไุล โรงเรยีนอนุบาลแคนดง บรุรัีมย์



brm01048 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ วงศณ์ะรัตน์ โรงเรยีนอนุบาลช านิ บรุรัีมย์
brm01049 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ ไขรัมย์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นกรวด บรุรัีมย์
brm01050 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เมฆกกตาล โรงเรยีนอนุบาลบา้นใหมไ่ชยพจน์(ฉลาดราษฎรบ์ ารุง)บรุรัีมย์
brm01051 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ บญุมาก โรงเรยีนอนุบาลบรุรัีมย์ บรุรัีมย์
brm01052 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ขนัเดช โรงเรยีนอนุบาลปะค า บรุรัีมย์
brm01053 12345@Nidtep นางสาวเมธาพร สาระจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลปะค า บรุรัีมย์
brm01054 12345@Nidtep นางสาวกดิาการ บวันุช โรงเรยีนอนุบาลสตกึ(ประชาอนุสรณ์) บรุรัีมย์
brm01055 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ ชุม่สงูเนนิ โรงเรยีนอนุบาลหนองหงส์ บรุรัีมย์
brm01056 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สายสุย้ โรงเรยีนอนุบาลหนองหงส์ บรุรัีมย์
brm01057 12345@Nidtep นางสาวศรินัินท์ จันทรห์ัวโทน โรงเรยีนอดุมอกัษรพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01058 12345@Nidtep นายสธุนัินท์ อธุรตนั โรงเรยีนอดุมอกัษรพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01059 12345@Nidtep นายจริายสุ ชนะสะแบง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรัุมย์ บรุรัีมย์
brm01060 12345@Nidtep นางศรินิทร สารพงษ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย์ บรุรัีมย์
brm01061 12345@Nidtep นางสาวจติตพิร สขุพัฒน์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย์ บรุรัีมย์
brm01062 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ฤทธิศ์กัดิ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย์ บรุรัีมย์
brm01063 12345@Nidtep นางศรสีภุา แจม่ใส วทิยาลยัเทคนคิคเูมอืง บรุรัีมย์
brm01064 12345@Nidtep นายธรีทรัพย์ แผว้พลสง วทิยาลยัเทคนคิคเูมอืง บรุรัีมย์
brm01065 12345@Nidtep นายปัญญา สงัวาลค า วทิยาลยัเทคนคิคเูมอืง บรุรัีมย์
brm01066 12345@Nidtep นายภมร มัง่มี วทิยาลยัเทคนคิคเูมอืง บรุรัีมย์
brm01067 12345@Nidtep นายอมเรศร์ หวงัดี วทิยาลยัเทคนคินางรอง บรุรัีมย์
brm01068 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ เอ็นมาก สพฐ. บรุรัีมย์
brm01069 12345@Nidtep นายชนนกิานต์ แสวงผล สโรงเรยีนสรพีรรณสนัตภิาพนาฝาย บรุรัีมย์
brm01070 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา กนัหาสยีา หนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01071 12345@Nidtep นางสาวมณีนาถ ปะวะถา หนองกีพ่ทิยาคม บรุรัีมย์
brm01072 12345@Nidtep นางสาวดวงฤทัย เทยีนแกด๊ เอกชน บรุรัีมย์
brm01073 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ คุม้ขนาบ โรงเรยีนบา้นโคกสนวน บรุรัีมย์
brm01074 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ นลิยอง โรงเรยีนมหดิลอนุสรณ์(สนัตภิาพพัฒนา)บรุรัีมย์
brm01075 12345@Nidtep นางสายสมร พลิาพันธ์ โรงเรยีนบา้นตะโกบ ารุง บรุรัีมย์
brm01076 12345@Nidtep นางสาวจันทร์เพ็ญ แกว้ผนกึ โรงเรยีนบา้นงิว้ บรุรัีมย์
brm01077 12345@Nidtep นางสาวละอองดาว พลเหลา โรงเรยีนบา้นเมอืงแก บรุรัีมย์
brm01078 12345@Nidtep นายรักษ์เกยีรติ รักษ์อดุมการณ์ โรงเรยีนกระสงัพทิยาคม บรุรัีมย์
brm01079 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา ไชยปลดั โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม บรุรัีมย์
pte00377 12345@Nidtep นางสาวชดาณภิา นาชยัฤทธิ์ กระทรวงศกึษาธกิาร ปทมุธานี
pte00378 12345@Nidtep นางสาวชลรัช ยงุตน้ กระทรวงศกึษาธกิาร ปทมุธานี
pte00379 12345@Nidtep นางสาววภิาวี ประสทิธสิม กระทรวงศกึษาธกิาร ปทมุธานี
pte00380 12345@Nidtep นายพชรพล มสีน กระทรวงศกึษาธกิาร ปทมุธานี
pte00381 12345@Nidtep นางสาวปวณีา เหมันต์ กศน.อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี
pte00382 12345@Nidtep นางสาวพัทธนันท์ บญุเพศ กศน.อ าเภอธัญบรุี ปทมุธานี
pte00383 12345@Nidtep นายอถัชยั ถ ้าเพชร โรงเรยีน ปทมุธานี
pte00384 12345@Nidtep นางสาวธยานี ฤกษ์ยนิดี โรงเรยีนกลางคลองสบิ ปทมุธานี
pte00385 12345@Nidtep นายณรุธ พธิธนตระกลู โรงเรยีนกลางคลองสบิ ปทมุธานี
pte00386 12345@Nidtep นางสาวนพพร เกาะออ้ม โรงเรยีนคณะราษฎรบ์ ารุงปทมุธานี ปทมุธานี
pte00387 12345@Nidtep นางสาวสมพร กองสาสน โรงเรยีนคลองบางโพธิ์ ปทมุธานี
pte00388 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา ทองเพชร โรงเรยีนคลองบา้นพรา้ว ปทมุธานี
pte00389 12345@Nidtep นางสาวปฏมิา แกว้บรสิทุธิ์ โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00390 12345@Nidtep นางสาวลกัษิกา คชาธาร โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00391 12345@Nidtep นางสาววรรณภา ไชยโคตร โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00392 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย บญุสขุ โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00393 12345@Nidtep นางสาวหนึง่หทัยรัตน์ วงศท์องเจรญิ โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00394 12345@Nidtep นางสาวอชริญา หนูจันทร์ โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00395 12345@Nidtep นางสาวอมัพวรรณ เลศิเดช โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00396 12345@Nidtep นายจริพัทธ์ รืน่รูส้าน โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00397 12345@Nidtep นายธรียทุธ หอมจ าปา โรงเรยีนคลองพระอดุม ปทมุธานี
pte00398 12345@Nidtep นางสาวภัทรมณ บุง้ทอง โรงเรยีนคลองลากคอ้น ปทมุธานี
pte00399 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ รามสตูร โรงเรยีนคลองลาดชา้ง ปทมุธานี
pte00400 12345@Nidtep นางสาวกลัยา ไผส่สีกุ โรงเรยีนคลองสบิสาม“ผวิศรรีาษฎรบ์ ารุง”ปทมุธานี
pte00401 12345@Nidtep นายนครนิทร์ มาอุน่ โรงเรยีนคลองสบิสาม“ผวิศรรีาษฎรบ์ ารุง”ปทมุธานี
pte00402 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก บตุรศรี โรงเรยีนคลองหา้(พฤกษชฏัราษฎรบ์ ารุง)ปทมุธานี
pte00403 12345@Nidtep นางสาวไพจติร อาจหาญ โรงเรยีนเจรญิดวีทิยา ปทมุธานี
pte00404 12345@Nidtep นางสชุรีา จารกิานนท์ โรงเรยีนเจรญิวทิยา ปทมุธานี
pte00405 12345@Nidtep นางสาวอภญิญารักษ์ วงษ์ทพิย์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ๖๐พรรษา ปทมุธานี
pte00406 12345@Nidtep นายกติตกิานต์ เจ๊ะโสะ๊ โรงเรยีนชลประทานวทิยา ปทมุธานี
pte00407 12345@Nidtep นางอาลนิา สาและ โรงเรยีนชยัสทิธาวาส"พัฒน์สายบ ารุง"ปทมุธานี



pte00408 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ จันตะมะ โรงเรยีนชมุชนประชานกิรอ านวยเวทย์ ปทมุธานี
pte00409 12345@Nidtep นางสาวชดิชมัย ศรคีอ้ โรงเรยีนชมุชนวดัไกเ่ตีย้ ปทมุธานี
pte00410 12345@Nidtep นางสาวดวงมณี สงภักดี โรงเรยีนชมุชนวดัไกเ่ตีย้ ปทมุธานี
pte00411 12345@Nidtep นางสาวอณัณวี อคัวงค์ โรงเรยีนชมุชนวดัไกเ่ตีย้ ปทมุธานี
pte00412 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา รักสงบ โรงเรยีนชมุชนวดับางกะดี ปทมุธานี
pte00413 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร คลงัสนิ โรงเรยีนชมุชนวดับางกะดี ปทมุธานี
pte00414 12345@Nidtep นางสาววภิาพร หมัดออ่น โรงเรยีนชมุชนวดับางกะดี ปทมุธานี
pte00415 12345@Nidtep นางสาวสกลุรัตน์ การจารี โรงเรยีนชมุชนวดับางกะดี ปทมุธานี
pte00416 12345@Nidtep นางประนอม บญุคุม้ โรงเรยีนชมุชนวดับางขนั ปทมุธานี
pte00417 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา สทุธวิลิย้ โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00418 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภิา เจยีงวงค์ โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00419 12345@Nidtep นางสาววภิาดา จันประเสรฐิ โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00420 12345@Nidtep นางสาววริาวรรณ เสมามิง่ โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00421 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณี แกว้ซงุ โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00422 12345@Nidtep นางสาวอารัมพร สขุออ่น โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00423 12345@Nidtep นายธรีะวฒัน์ กรรณลา โรงเรยีนชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี
pte00424 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ อนิทะชยั โรงเรยีนชมุชนวดัหนา้ไม ้ ปทมุธานี
pte00425 12345@Nidtep นางสาวพนัินทา ดอกพกิลุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ปทมุธานีปทมุธานี
pte00426 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ มาตราเงนิ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ปทมุธานีปทมุธานี
pte00427 12345@Nidtep นายสทุาเทพ วธิรัูตน์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ปทมุธานีปทมุธานี
pte00428 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ รอดไหม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00429 12345@Nidtep นางสาวนรสิรา สขุตาม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00430 12345@Nidtep นางจริภาภรณ์ วงศก์าญจนฉัตร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00431 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ เอีย่มสอาด โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00432 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ นันบญุมา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00433 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา แรงรอบ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00434 12345@Nidtep นางสาวจตพุร ชะนะกลาง โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00435 12345@Nidtep นางสาวชอ่ทพิย์ พมิพส์อน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00436 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ เดชเถร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00437 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล สภุาษร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00438 12345@Nidtep นางสาวนชิาภัทร หอมทอง โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00439 12345@Nidtep นางสาวปนติา บงัทอง โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00440 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร แสงไสย์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00441 12345@Nidtep นางสาวปัญณวยี์ แกว้วศิาสตร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00442 12345@Nidtep นางสาวพธิรานันท์ ไชยชนะ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00443 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ อ านวยโชคทวี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00444 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา สงิหแ์ฮด โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00445 12345@Nidtep นางสาวรัตนา โอทาตะวงค์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00446 12345@Nidtep นางสาววนดิา ใจสา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00447 12345@Nidtep นางสาววลัยภุา ใจเพยีร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00448 12345@Nidtep นายจริศกัดิ์ เป็งหลา้ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00449 12345@Nidtep นายจริะศกัดิ์ พันธุง์าม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00450 12345@Nidtep นายชนาธปิ ยัง่ยนื โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00451 12345@Nidtep นายณัฐพล ปัถวลัย์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00452 12345@Nidtep นายทศพล มชี านาญ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00453 12345@Nidtep นายธงชนะ หวานชติ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00454 12345@Nidtep นายธรีพงษ์ นามวงค์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00455 12345@Nidtep นายพรีพล พกิาศ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00456 12345@Nidtep นายศภุชยั แสงเพชร โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00457 12345@Nidtep นางสาวกนกพร ธารนิ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00458 12345@Nidtep นางสาวกรชนก มลูะผลารักษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00459 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา จันสา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00460 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์พิา มาอนิทร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00461 12345@Nidtep นางสาวสราญจติ อนิอุน่โชติ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00462 12345@Nidtep นายธนายทุธ์ วงคณ์รัตน์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00463 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา นันทวตัร โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(มัธยมวดัหัตถสารเกษตร)ในพระราชปูถัมภฯ์ปทมุธานี
pte00464 12345@Nidtep นางสาวกฮูามดีะ๊ กเูมาะ โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00465 12345@Nidtep นางสาวชยาพร อ า่ออ่น โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00466 12345@Nidtep นางสาวบษุบา นามแสง โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00467 12345@Nidtep นางสาวมารษิา ขจรพฤกษ์ โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00468 12345@Nidtep นายอรณา สปิุน โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00469 12345@Nidtep นางวมิัณฑนา หงษ์พานชิ โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสามปทมุธานีปทมุธานี
pte00470 12345@Nidtep นางสาวฎาปกรณ์ ทรงธรรม โรงเรยีนเทศบาลทา่โขลง1 ปทมุธานี



pte00471 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ กรองทอง โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมปทมุธานี
pte00472 12345@Nidtep นายปรเมษฐ์ แผน่ทอง โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมปทมุธานี
pte00473 12345@Nidtep นายวรวฒุิ เนือ้ทอง โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมปทมุธานี
pte00474 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ดาราตระกลู โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมปทมุธานี
pte00475 12345@Nidtep นางสาวสธุามาส อว่มจา่ โรงเรยีนธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี
pte00476 12345@Nidtep นางพชิยา สนัตชิยัศรี โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00477 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สวุรรณพรม โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00478 12345@Nidtep นางสาวกฤษณภรณ์ กตุระแสง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00479 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา กนัไชย โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00480 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์. พลฉวี โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00481 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา อวนมนิ โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00482 12345@Nidtep นางสาวนพชิญา ชีแ้จง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00483 12345@Nidtep นางสาวปนติา ขนุโนนเขวา โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00484 12345@Nidtep นางสาวปรยีา แสนหลา้ โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00485 12345@Nidtep นางสาวมณีรุง้ เหลอืงทอง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00486 12345@Nidtep นางสาวมนิทริา โหมขนุทด โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00487 12345@Nidtep นางสาวสนุติา จปูระวตั ิ โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00488 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ศรสีวุรรณ โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00489 12345@Nidtep นางสาวไอรดา ปาทอง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00490 12345@Nidtep นางอารยา ยิม้ยอ่ง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00491 12345@Nidtep นายณวฒันศ์ไนส์ ศริเิลศิรุง่เรอืง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00492 12345@Nidtep นายณัฐวฒิิ สวสัดี โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00493 12345@Nidtep นายนพดล แจม่ดวง โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00494 12345@Nidtep นายปรมะ กสณิกรณ์ โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00495 12345@Nidtep นายพงศธร เพชรภักดี โรงเรยีนธัญบรุี ปทมุธานี
pte00496 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ปลอดโปร่ง โรงเรยีนนกิรราษฎรบ์ ารุงวทิย์ ปทมุธานี
pte00497 12345@Nidtep นางสาวอ าไพพร จรติรัมย์ โรงเรยีนนกิรราษฎรบ์ ารุงวทิย์ ปทมุธานี
pte00498 12345@Nidtep นายธนพล จันทรศ์รี โรงเรยีนนกิรราษฎรบ์ ารุงวทิย์ ปทมุธานี
pte00499 12345@Nidtep นางสาวจดิารัตน์ วชิยัดษิฐ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00500 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ พลหนามแทง่ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00501 12345@Nidtep นางสาวนันทนา นอ้ยชยั โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00502 12345@Nidtep นางสาวปภาวรนิท์ บญุเกตุ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00503 12345@Nidtep นางสาวพัชรภีรณ์ วงคห์มัน่ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00504 12345@Nidtep นางสาวสลุกัขณา บญุสาพพัิฒน์ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00505 12345@Nidtep นางสาวอสิรยิาภรณ์ ฟักแฟ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00506 12345@Nidtep นายศวิสัว์ เงนิถาวร โรงเรยีนบวัแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00507 12345@Nidtep นางสาวธัญญา่ เทยีมโยธา โรงเรยีนบวัแกว้เกษร(สพฐ.) ปทมุธานี
pte00508 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ มแีกว้ โรงเรยีนบางโพธิเ์หนอื ปทมุธานี
pte00509 12345@Nidtep นายกษิดศิ ชืน่ชู โรงเรยีนบางโพธิเ์หนอื ปทมุธานี
pte00510 12345@Nidtep นางสาวกติยิา กล า่ตา โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00511 12345@Nidtep นางสาวจรรยาพร แซต่ัง้ โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00512 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา ทองเนยีม โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00513 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ จเูกตุ โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00514 12345@Nidtep นางสวุมิล บญุแจง้ โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00515 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ บตุรน ้าเพ็ชร์ โรงเรยีนบางโพธิใ์หม่ ปทมุธานี
pte00516 12345@Nidtep นางจตินัินท์ ศนูยก์ลาง โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00517 12345@Nidtep นางนพรัตน์ กล า่อยูส่ขุ โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00518 12345@Nidtep นางสาวดวงนภา บานชืน่ โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00519 12345@Nidtep นางสาวปัทมา จันทรศ์รี โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00520 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณษา ครุฑเงนิ โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00521 12345@Nidtep นางอบุลวรรณ มงคลางกรู โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00522 12345@Nidtep นายวชัรพงษ์ โรจนส์พุร โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00523 12345@Nidtep นายศราวธุ ฤทธิจ์อหอ โรงเรยีนปทมุวไิล ปทมุธานี
pte00524 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ศรลี า โรงเรยีนมัธยมสงัคตีวทิยากรุงเทพมหานครปทมุธานี
pte00525 12345@Nidtep นางสาวภัคจริา มะลหิวล โรงเรยีนยัวแกว้เกษร ปทมุธานี
pte00526 12345@Nidtep นางสาวชนัฐดา สรุวทิย์ โรงเรยีนรวมราษฎรส์ามัคคี ปทมุธานี
pte00527 12345@Nidtep นางสาววาสนา รืน่สขุ โรงเรยีนรวมราษฎรส์ามัคคี ปทมุธานี
pte00528 12345@Nidtep นางสาวสจุนิ ยอดมหาวรรณ โรงเรยีนรวมราษฎรส์ามัคคี ปทมุธานี
pte00529 12345@Nidtep นายกฤษกราชยั เสอืกอ้น โรงเรยีนรวมราษฎรส์ามัคคี ปทมุธานี
pte00530 12345@Nidtep นางสาวกชนันท์ แกลว้ทนงค์ โรงเรยีนราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00531 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา เจมิแป้น โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00532 12345@Nidtep นางสาวจริาพร อาจดวงดี โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00533 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ไชยเลศิ โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี



pte00534 12345@Nidtep นางสาวนภาพร คงดี โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00535 12345@Nidtep นางสาวนัฐมล แทน่ศลิา โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00536 12345@Nidtep นางสาวนุชจรนิทร์ แสนขว่ง โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00537 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล เทยีนนอ้ย โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00538 12345@Nidtep นางสาวพันธท์พิย์ อุน่นาแซง โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00539 12345@Nidtep นางสาวพมิพป์ระภา อนิผง โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00540 12345@Nidtep นางสาวภษูณศิา ส าเภาเงนิ โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00541 12345@Nidtep นางสาวเมทนิี ทา่จนี โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00542 12345@Nidtep นางสาววนัดี พลบรุี โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00543 12345@Nidtep นางสาววนัิทดา ยะปะนันท์ โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00544 12345@Nidtep นางสาวสายทอง เมาหวล โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00545 12345@Nidtep นายเดชา แกว้มล โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00546 12345@Nidtep นายไทสมทุร โคตรออ่น โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00547 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ พศิวงค์ โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00548 12345@Nidtep นายหทัยชนก วสีกลุ โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00549 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ สชุล โรงเรยีนวรราชาทนัิดดามาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00550 12345@Nidtep นางสาววชิดุา ผจงกจิการ โรงเรยีนวรราชาทนัิดมาตวุทิยา ปทมุธานี
pte00551 12345@Nidtep นางภัสราภรณ์ นพคณุ โรงเรยีนวดัเกดิการอดุม ปทมุธานี
pte00552 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญลกัษณ์ ศรเีล็ก โรงเรยีนวดัเขยีนเขต ปทมุธานี
pte00553 12345@Nidtep นางสาวสารศิา สขุปัน โรงเรยีนวดัเขยีนเขต ปทมุธานี
pte00554 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี งามสงูเนนิ โรงเรยีนวดัเขยีนเขต ปทมุธานี
pte00555 12345@Nidtep นางสาวอรนรนิทร์ นุชงอน โรงเรยีนวดัคลองชนั ปทมุธานี
pte00556 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เหลาธนู โรงเรยีนวดัฉาง ปทมุธานี
pte00557 12345@Nidtep นางสาวดวงพร ชา โรงเรยีนวดัฉาง ปทมุธานี
pte00558 12345@Nidtep นางกาญจนา เฉลยีวฉลาด โรงเรยีนวดัถ่ัวทอง ปทมุธานี
pte00559 12345@Nidtep นางคนจิฐา ปันแดน โรงเรยีนวดัถ่ัวทอง ปทมุธานี
pte00560 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภรณ์ ศรนีานนท์ โรงเรยีนวดัทา้ยเกาะ ปทมุธานี
pte00561 12345@Nidtep นางสาวประภาพร แกว้ตอง โรงเรยีนวดัทา้ยเกาะ ปทมุธานี
pte00562 12345@Nidtep นางสาวศภุานัน ทมิทอง โรงเรยีนวดัทา้ยเกาะ ปทมุธานี
pte00563 12345@Nidtep นายสกลวรรธน์ คะเชนรัมย์ โรงเรยีนวดัทา้ยเกาะ ปทมุธานี
pte00564 12345@Nidtep นางสาวปานทพิย์ นุชช านาญ โรงเรยีนวดันพระตนาราม ปทมุธานี
pte00565 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา สกีระแจะ โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00566 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ค าคณู โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00567 12345@Nidtep นางสาวพมิพญ์าดา ดวงใจ โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00568 12345@Nidtep นางสาวภัสราภรณ์ ข าองิ โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00569 12345@Nidtep นายนวพล แพงศรี โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00570 12345@Nidtep นายปิยะนัฐ เปรมปรดี ิ์ โรงเรยีนวดันพรัตนาราม ปทมุธานี
pte00571 12345@Nidtep นายภัทรวทิย์ อโนวลัย์ โรงเรยีนวดันาบญุ ปทมุธานี
pte00572 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ กลิน่อบุล โรงเรยีนวดันาวง ปทมุธานี
pte00573 12345@Nidtep นางสาวอญัชสิา มงคลางกรู โรงเรยีนวดันาวง ปทมุธานี
pte00574 12345@Nidtep นายทนิกร ศรโีพธิ์ โรงเรยีนวดันาวง ปทมุธานี
pte00575 12345@Nidtep นางสาวนภา จักป่ัน โรงเรยีนวดับอ่เงนิ ปทมุธานี
pte00576 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ไพรสทิธิ์ โรงเรยีนวดับอ่เงนิ ปทมุธานี
pte00577 12345@Nidtep นางสาววชิดุา ทจิ าปา โรงเรยีนวดับอ่เงนิ(ประชานุกลูวทิยา) ปทมุธานี
pte00578 12345@Nidtep นางสาวกฬัตยิาภรก์ พรกิมาก โรงเรยีนวดับอ่ทอง ปทมุธานี
pte00579 12345@Nidtep นางสาวเอมอร ศรอีรยิานุวฒัน์ โรงเรยีนวดับอ่ทอง ปทมุธานี
pte00580 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา แสนก าแพง โรงเรยีนวดับวัหลวง ปทมุธานี
pte00581 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ตาปัญโญ โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง ปทมุธานี
pte00582 12345@Nidtep นางสาวภัทธมีา ชยัมงคล โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง ปทมุธานี
pte00583 12345@Nidtep นางสาววลพีลอย ทาชาติ โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง ปทมุธานี
pte00584 12345@Nidtep นางสาวสชุาวดี จักษุศรี โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง ปทมุธานี
pte00585 12345@Nidtep นางสาวสายรุง้ ลบัพะใส โรงเรยีนวดับางควูดั ปทมุธานี
pte00586 12345@Nidtep นางสาวปัทมา สมโสม โรงเรยีนวดับา้นพรา้วใน ปทมุธานี
pte00587 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี แสวงชยั โรงเรยีนวดับา้นพรา้วใน ปทมุธานี
pte00588 12345@Nidtep นางสาวเอมวดี บตุรดี โรงเรยีนวดับา้นพรา้วใน ปทมุธานี
pte00589 12345@Nidtep นายศวิฤทธิ์ โอวาทกา โรงเรยีนวดับา้นพรา้วใน ปทมุธานี
pte00590 12345@Nidtep นางณัฐธาภรณ์ บญุเรอืงยศศริิ โรงเรยีนวดัโบสถ(์บวรธรรมกจิวทิยา) ปทมุธานี
pte00591 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา มาลยั โรงเรยีนวดัปทมุทอง ปทมุธานี
pte00592 12345@Nidtep นางสาวศริญิญาภรณ์ กรสีธุา โรงเรยีนวดัปทมุทอง ปทมุธานี
pte00593 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา แสงนาค โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี
pte00594 12345@Nidtep นางสาวเพชรา ศรสีขุรืน่ โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี
pte00595 12345@Nidtep นางสาวรุจริา มสีงา่ โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี
pte00596 12345@Nidtep นางสาวสฑุารัตน์ นามภักดี โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี



pte00597 12345@Nidtep นายณัฐชนน จันมลฑา โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี
pte00598 12345@Nidtep นายอาทติย์ โพธิแ์ฉลม้ โรงเรยีนวดัเปรมประชากร ปทมุธานี
pte00599 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ สขุจติ โรงเรยีนวดัโปรยฝน ปทมุธานี
pte00600 12345@Nidtep นายภาณุ สกลุฉนิวฒันชยั โรงเรยีนวดัโปรยฝน ปทมุธานี
pte00601 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร ชวดชมุ โรงเรยีนวดัผลาหาร ปทมุธานี
pte00602 12345@Nidtep นางสาวภัทราวรรณ ประกอบเสรมิ โรงเรยีนวดัผลาหาร ปทมุธานี
pte00603 12345@Nidtep นายนติธิร ยอดจอก โรงเรยีนวดัผลาหาร ปทมุธานี
pte00604 12345@Nidtep นางสาวขวญันภา เชือ้กณุะ โรงเรยีนวดัโพสพผลเจรญิ ปทมุธานี
pte00605 12345@Nidtep นางสาวอรพนิท์ เกษหอม โรงเรยีนวดัโพสพผลเจรญิ ปทมุธานี
pte00606 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ ภทูะวงั โรงเรยีนวดัไพร่ฟ้า ปทมุธานี
pte00607 12345@Nidtep นางสาวจันทรัตน์ พลเหมิ โรงเรยีนวดัมลูจนิดาราม ปทมุธานี
pte00608 12345@Nidtep นางสาวชณุตพร ศรศีลิป์ โรงเรยีนวดัมลูจนิดาราม ปทมุธานี
pte00609 12345@Nidtep นางสาวน ้าออ้ย ชืน่ยนิดี โรงเรยีนวดัรังสติ ปทมุธานี
pte00610 12345@Nidtep นางสาวปนัฐดา ปทมุทอง โรงเรยีนวดัลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี
pte00611 12345@Nidtep นางสาวน ้าหวาน มะลจัินทร์ โรงเรยีนวดัลานนา ปทมุธานี
pte00612 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐชิา นุการรัมย์ โรงเรยีนวดัสมหุราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี
pte00613 12345@Nidtep นางสาวจรรยาพร ชืน่ชม โรงเรยีนวดัสมหุราษฏรบ์ ารุง ปทมุธานี
pte00614 12345@Nidtep นางสาวปานฟ้า แถววงษ์ โรงเรยีนวดัสวา่งภพ ปทมุธานี
pte00615 12345@Nidtep นายสเุมธ เผา่เพ็ง โรงเรยีนวดัสวา่งภพ ปทมุธานี
pte00616 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เกษร โรงเรยีนวดัสทุธาวาส ปทมุธานี
pte00617 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ ทับแสง โรงเรยีนวดัสวุรรณ ปทมุธานี
pte00618 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ ศรสีขุอร่าม โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00619 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา น าสขุ โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00620 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ คงกระพันธ์ โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00621 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ไตรพรม โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00622 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา พวงจ าปา โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00623 12345@Nidtep นางสาวภัทรวรรณ เลีย้งบญุญพันธ์ โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00624 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ คงตางาม โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00625 12345@Nidtep นางสาวมัทธติา หงษ์ทอง โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00626 12345@Nidtep นางสาวเรอืงอไุร เข็มศรี โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00627 12345@Nidtep นางสาวลลติา ค ามงคล โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00628 12345@Nidtep นางสาวอญัธกิา มากมลู โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00629 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ยทุธแสน โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00630 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ บญุคุม้ โรงเรยีนวดัหงสป์ทมุาวาส ปทมุธานี
pte00631 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ใจสวย โรงเรยีนวดัหวา่นบญุ ปทมุธานี
pte00632 12345@Nidtep นางสาวรัชนี พันธุแ์ตง โรงเรยีนวดัหวา่นบญุ ปทมุธานี
pte00633 12345@Nidtep นายสมัย สน่ันนารี โรงเรยีนวดัหวา่นบญุ ปทมุธานี
pte00634 12345@Nidtep นางสาวณภัทรชรนิทร์ วณชินันทส์กลุ โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00635 12345@Nidtep นางสาววมิลทพิย์ ขนัที โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00636 12345@Nidtep นายเกา้แสน น่วมสนีวน โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00637 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ ฉายแมน้ โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00638 12345@Nidtep นายนภนต์ วรวงศส์วุรรณ โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00639 12345@Nidtep นายอศัวนิ จันตระ โรงเรยีนวดัอูข่า้ว ปทมุธานี
pte00640 12345@Nidtep นายณัฐพร หรัิญออ่น โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัรังสติ ปทมุธานี
pte00641 12345@Nidtep นายธานี พันธุไ์มส้ี โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัรังสติ ปทมุธานี
pte00642 12345@Nidtep นายรุตชเดช คะตะวงษ์ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัรังสติ ปทมุธานี
pte00643 12345@Nidtep นางสภุาพร ลพีงษ์ โรงเรยีนสงัขอ์ า่วทิยา ปทมุธานี
pte00644 12345@Nidtep นายธนกร เพิม่พลู โรงเรยีนสามวาวทิยา ปทมุธานี
pte00645 12345@Nidtep นายอมัรนิทร์ ภางาม โรงเรยีนสามวาวทิยา ปทมุธานี
pte00646 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ ซแีพง โรงเรยีนสลุกัขณะ ปทมุธานี
pte00647 12345@Nidtep นางสาวจติตกาญจน์ เอีย่มอนงค์ โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00648 12345@Nidtep นางสาวชาลณีิ สทุธะมี โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00649 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ใจกลม โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00650 12345@Nidtep นางสาววาสฏิฐี ตน้ไทร โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00651 12345@Nidtep นายธนาวฒุิ บญุวรรณ โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00652 12345@Nidtep นายองักฤษ ไกรดดั โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม ปทมุธานี
pte00653 12345@Nidtep นางสาววรรณวนัช ระยา้ โรงเรยีนอนิทรนาวรีาษฎรอ์ปุถัมภ์ ปทมุธานี
pte00654 12345@Nidtep นางสาวก าลงัใจ สงวนใจ วกศ.ปทมุธานี ปทมุธานี
pte00655 12345@Nidtep นางสาวสกุญัธพิา พรมจันทร์ วดับางควูดั ปทมุธานี
pte00656 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ นุ่มโต วดัสมหุราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี
pte00657 12345@Nidtep นายสมควร พุม่ไพรวลัย์ วดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00658 12345@Nidtep นางสาวภัทรชนนิทร์ มาณะศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00659 12345@Nidtep นางสาวจารุณี แดนค าสาร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี



pte00660 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา หมัดหมดุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00661 12345@Nidtep นางส าเนยีง สานะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00662 12345@Nidtep นางศริาณี คลา้ยแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00663 12345@Nidtep นางสาวรุง่ฤดี ดอนประศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00664 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ ใจใหญ่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปทมุธานีปทมุธานี
pte00665 12345@Nidtep นางสาวอรุวลา นนทวศิรุต ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษารังสติ ปทมุธานี
pte00666 12345@Nidtep นางสาวชนญีธดิา ยารังษี สพฐ. ปทมุธานี
pte00667 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ เนตรทอง สพฐ. ปทมุธานี
pte00668 12345@Nidtep นางสาวลลดิา ปิยะทัพ สพฐ. ปทมุธานี
pte00669 12345@Nidtep นายพสิษิฐ์ หมายชยั โรงเรยีนนกิรราษฎรบ์ ารุงวทิย์ ปทมุธานี้
pte00670 12345@Nidtep นางสาวมานติา ฟกูทรัพย์ โรงเรยีนวดับางควูดั ปทมุธานี
pte00671 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา อาจนอ้ย โรงเรยีนคลองบางโพธิ์ ปทมุธานี
pte00672 12345@Nidtep นางสาวศภุางพชิญ์ ผูแ้ป้น โรงเรยีนเจรญิวทิยา ปทมุธานี
pte00673 12345@Nidtep นายไกรวฒุิ ภริมย์ชม โรงเรยีนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคมปทมุธานี
pte00674 12345@Nidtep นายวฒันพงศ์ สิมมาทอง โรงเรยีนวรราชาทินัดดามาตุวทิยา ปทมุธานี
pte00675 12345@Nidtep นางสาววาสนา ผวิบาง โรงเรยีนวดัมลูจนิดาราม ปทมุธานี
pte00676 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา จันโทศรี โรงเรยีนวดัสวา่งภพ ปทมุธานี
pte00677 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ สาครรัตน์ โรงเรยีนวดัแสงสรรค์ ปทมุธานี
pte00678 12345@Nidtep นางสาวศศธิร กติิสาร โรงเรยีนคลองลากคอ้น ปทมุธานี
pte00679 12345@Nidtep นายมานัส เดชไชย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานีปทมุธานี
pte00680 12345@Nidtep นางสาวอรดี แจม่แจง้ โรงเรยีนวดัถ่ัวทอง ปทมุธานี
pte00681 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา รัตนบญุประเทอืง โรงเรยีนสลุกัขณะ ปทมุธานี
pkn01023 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา รอดแข็ง โรงเรยีนบา้นหนองพลบั ประจวบครีีขนัธ์

pkn01024 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพันธ์ วงกลบั โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีีขนัธ์

pkn01025 12345@Nidtep นางสาวโชตริส สทิธศิกัดิ์ โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ ประจวบครีีขนัธ์

pkn01026 12345@Nidtep นางสาวฐติาภา ด าคงแสง กศน.อ าเภอบางสะพานนอ้ย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01027 12345@Nidtep นางสาวมทุติา พรมพงศ์ โรงเรยีนเทศบาลบา้นคา่ย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01028 12345@Nidtep นางสาวทพิานัน ส าราญ โรงเรยีนธนาคารออมสนิ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01029 12345@Nidtep นางสาววจิติตรา ยายอ่ โรงเรยีนบา้นคลองชายธง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01030 12345@Nidtep นางสาวเฟ่ืองฟ้า ตาทา้ว โรงเรยีนบา้นไชยราช ประจวบครีขีนัธ์

pkn01031 12345@Nidtep นายนัทธพงศ์ คูส่วด โรงเรยีนบา้นไชยราช ประจวบครีขีนัธ์

pkn01032 12345@Nidtep นางสาวพรรณทพิา สวุรรณวงศ์ โรงเรยีนบา้นดอนใจดี ประจวบครีขีนัธ์

pkn01033 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา แกว้เกา้ โรงเรยีนบา้นดอนใจดี ประจวบครีขีนัธ์

pkn01034 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา มจัีนทร์ โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01035 12345@Nidtep นางสาวปรดีาพร ปักษี โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01036 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ตัง้สขุสนัต์ โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01037 12345@Nidtep นางสาวพธุวภิา หงสไกร โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01038 12345@Nidtep นายธรีภัทร์ บรุนิทรโกษฐ โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01039 12345@Nidtep นายวลัลภ ผา่นคุม้ โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01040 12345@Nidtep นายสายชล นาคทพิยว์รรณ โรงเรยีนบา้นดอนทราย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01041 12345@Nidtep นางสาวรตชิาภัทร สขุชนะ โรงเรยีนบา้นดอนทอง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01042 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พันธม์า โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01043 12345@Nidtep นายด ารงคศ์กัดิ์ ก ิง่แกว้ โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01044 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ แสงสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นดอนส าราญ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01045 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ป้อมใหญ่ โรงเรยีนบา้นดอนส าราญ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01046 12345@Nidtep นางสาวอาธัญญา จักรกรด โรงเรยีนบา้นดอนส าราญ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01047 12345@Nidtep นางส าราญ ครุฑธา โรงเรยีนบา้นดอนส าราญ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01048 12345@Nidtep นางวลิาสนิี คงศรี โรงเรยีนบา้นทุง่ตาแกว้ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01049 12345@Nidtep นางสาวสริรัีชญ์ เกตแุกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่ไทร ประจวบครีขีนัธ์

pkn01050 12345@Nidtep นางสาวพมิลรัตน์ เกตปุระสาท โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว ประจวบครีขีนัธ์

pkn01051 12345@Nidtep นางสาวภัทรพร เพิม่พนู โรงเรยีนบา้นทุง่ยาว ประจวบครีขีนัธ์

pkn01052 12345@Nidtep นางสกุญัญา ปัตเมฆ โรงเรยีนบา้นบางสะพานนอ้ย ประจวบครีขีนัธ์

pkn01053 12345@Nidtep นางสาวอสมาภรณ์ วชิยัดษิฐ โรงเรยีนบา้นปากคลอง(ราษฎรอ์ปุกรณ์)ประจวบครีขีนัธ์
pkn01054 12345@Nidtep นางสาวพจณีย์ จนิดากรณ์ โรงเรยีนบา้นยบุพรกิ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01055 12345@Nidtep นางสาวกรีตยา ตณัฑวราภาธร โรงเรยีนบา้นราษฎรป์ระสงค์ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01056 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ แซอ่ึง่ โรงเรยีนบา้นลาดวถิี ประจวบครีขีนัธ์

pkn01057 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์ษา ทาระชยั โรงเรยีนบา้นลาดวถิี ประจวบครีขีนัธ์

pkn01058 12345@Nidtep นางสาววมิล สกุเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นวงัน ้าเขยีว ประจวบครีขีนัธ์

pkn01059 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ดวงมาลา โรงเรยีนบา้นวงัยาง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01060 12345@Nidtep นางสาวประวณีา ทาเครอื โรงเรยีนบา้นสวนหลวง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01061 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย คงกระพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองคาง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01062 12345@Nidtep นางสาวพัชรา สนิเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหนองเสอื ประจวบครีขีนัธ์

pkn01063 12345@Nidtep นางสาวสทัุตตญา คลอ้ยดี โรงเรยีนบา้นหว้ยไคร ้ ประจวบครีขีนัธ์



pkn01064 12345@Nidtep นางสาวชมภนุูช นาคสขุ โรงเรยีนบา้นหว้ยสกั ประจวบครีขีนัธ์

pkn01065 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐา คลา้ยวเิศษ โรงเรยีนบา้นหว้ยสกั ประจวบครีขีนัธ์

pkn01066 12345@Nidtep นายนธิภัิทร์ บญุเกดิ โรงเรยีนบา้นหว้ยสกั ประจวบครีขีนัธ์

pkn01067 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา แซต่ัง้ โรงเรยีนประชาบรูณะวทิยา ประจวบครีขีนัธ์

pkn01068 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร จันทรช์กูลิน่ โรงเรยีนปากน ้าปราณวทิยา ประจวบครีขีนัธ์

pkn01069 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ เปรมปรดี ิ์ โรงเรยีนยวุสมาคมประจวบครีขีนัธอ์นุสรณ์ประจวบครีขีนัธ์
pkn01070 12345@Nidtep นางสาวนูรฮาฟีซา หะยสีาเมาะ โรงเรยีนวงัมะเดือ่ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01071 12345@Nidtep นางสาวผกาพันธ์ มกรางกรู โรงเรยีนวดัดอนยายหนู ประจวบครีขีนัธ์

pkn01072 12345@Nidtep นางสาวอมติา พรวบิลูยรั์กษา โรงเรยีนวดัถ ้าครีวีงศ์ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01073 12345@Nidtep นางศภุาวรรณ สนธิ โรงเรยีนวดันาลอ้ม ประจวบครีขีนัธ์

pkn01074 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ปัญโญนันท์ โรงเรยีนหัวหนิวทิยาคม ประจวบครีขีนัธ์

pkn01075 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิเพชรรุง่ อว่มทับ โรงเรยีนหัวหนิวทิยาคม ประจวบครีขีนัธ์

pkn01076 12345@Nidtep นางสาวนันทวรรณ ขาวคง โรงเรยีนหาดสนุกราษฎรบ์ ารุง ประจวบครีขีนัธ์

pkn01077 12345@Nidtep นางณัฏฐณชิา กอวจิติร โรงเรยีนอนุบาลทับสะแก ประจวบครีขีนัธ์

pkn01078 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ กงัวล โรงเรยีนอนุบาลทับสะแก ประจวบครีขีนัธ์

pkn01079 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา งอกงาม โรงเรยีนอนุบาลทับสะแก ประจวบครีขีนัธ์

pkn01080 12345@Nidtep นายจติรภณ โลภปัญญา โรงเรยีนอนุบาลทับสะแก ประจวบครีขีนัธ์

pkn01081 12345@Nidtep นางสาววสธุดิา พุม่บตุสทุน โรงเรยีนอนุบาลบางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์

pkn01082 12345@Nidtep นางประยรู เหลอืงประเสรฐิ โรงเรยีนอนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01083 12345@Nidtep นางมลวิลัย์ สวสัดิบ์วัทอง โรงเรยีนอนุบาลปราณบรุ(ีบา้นเมอืงเกา่)ประจวบครีขีนัธ์
pkn01084 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สวุรรณนอ้ย โรงเรยีนอนุบาลปราณบรุ(ีบา้นเมอืงเกา่)ประจวบครีขีนัธ์
pkn01085 12345@Nidtep นางสาวณัฐวราพร เปลีย่นปราณ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ(์สละชพี)ประจวบครีขีนัธ์

pkn01086 12345@Nidtep นายอนาวนิ เดโชศาสตร์ วทิยาลยัเทคนคิประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01087 12345@Nidtep นางสาวปพชิญา สนทิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ประจวบครีขีนัธ์

pkn01088 12345@Nidtep นางสาวพัทธธ์รีา ละอองคลา้ย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ประจวบครีขีนัธ์

pkn01089 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ป่ีแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ประจวบครีขีนัธ์

pkn01090 12345@Nidtep นางสาวสวุดี อนิทรป์ระเสรฐิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ์ประจวบครีขีนัธ์

pkn01091 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ บวัเบา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัเกษมประจวบครีขีนัธ์

pkn01092 12345@Nidtep นางสาวแสงทพิย์ ศรวีเิชยีร ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชยัเกษมประจวบครีขีนัธ์

pkn01093 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐนชิ เยีย่งมานติ สพฐ. ประจวบครีขีนัธ์

pkn01094 12345@Nidtep นางสาวรุภากา เนยีมจันทร์ หัวหนิวทิยาคม ประจวบครีขีนัธ์

pkn01095 12345@Nidtep นายณัฐกานต์ พว่งเจรญิ กศน.อ าเภอหัวหนิ ประจวบครีขีนัธ์

pkn01096 12345@Nidtep นายสรุโิย เหมอืนวดี โรงเรยีนบางสะพานวทิยา ประจวบครีขีนัธ์

pkn01097 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร บญุประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นไชยราช ประจวบครีขีนัธ์

pkn01098 12345@Nidtep นางสาวศภุมาศ ชาที โรงเรยีนบา้นไชยราช ประจวบครีขีนัธ์

pri01380 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ภมูไิฉล โรงเรยีนกรอกสมบรูณ์วทิยาคม ปราจนีบรุี
pri01381 12345@Nidtep นางสาวกานตส์นิี นระชาติ โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาลกูชา้ง ปราจนีบรุี
pri01382 12345@Nidtep นางสาวชชัฎาพร สตัยซ์ือ่ โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาลกูชา้ง ปราจนีบรุี
pri01383 12345@Nidtep นางสาวนาตยา นนิสนีวล โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาลกูชา้ง ปราจนีบรุี
pri01384 12345@Nidtep นางสาวศภุสจี สดุชอบ โรงเรยีนชมุชนบา้นเขาลกูชา้ง ปราจนีบรุี
pri01385 12345@Nidtep นางสาวสรัญญา แป้นแกว้ โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ ปราจนีบรุี
pri01386 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ปามัน่ โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ ปราจนีบรุี
pri01387 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ยทุธวธิี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๗ ปราจนีบรุี
pri01388 12345@Nidtep นายอนุชา ค าสโุพธิ์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา93 (บา้นลาดตะเคยีน)ปราจนีบรุี
pri01389 12345@Nidtep นางสาวพัชรวรรณ พันธว์ไิล โรงเรยีนบรรหารวทิยา ปราจนีบรุี
pri01390 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ นครชู โรงเรยีนบรรหารวทิยา ปราจนีบรุี
pri01391 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร นามไพร โรงเรยีนบา้นเขาดว้น ปราจนีบรุี
pri01392 12345@Nidtep นางสาวมะลวิลัย์ ใยนนท์ โรงเรยีนบา้นเขาดว้น ปราจนีบรุี
pri01393 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี คงยิง่หาญ โรงเรยีนบา้นเขาดว้น ปราจนีบรุี
pri01394 12345@Nidtep นางอภริมย์ พรหมกลาง โรงเรยีนบา้นเขาดว้น ปราจนีบรุี
pri01395 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก โฉมยงค์ โรงเรยีนบา้นโคกพนมดี ปราจนีบรุี
pri01396 12345@Nidtep นางสาวจรีะดา วรพฒุ โรงเรยีนบา้นโคกพนมดี ปราจนีบรุี
pri01397 12345@Nidtep นางสาวยวุดี ดอกใหญ่ โรงเรยีนบา้นโคกพนมดี ปราจนีบรุี
pri01398 12345@Nidtep นางสาวดวงพร อยูเ่ป็นสขุ โรงเรยีนบา้นโคกสัน้ ปราจนีบรุี
pri01399 12345@Nidtep นางสาวพนดิา การรัตน์ โรงเรยีนบา้นโคกสัน้ ปราจนีบรุี
pri01400 12345@Nidtep นางสาวจติรา หอมดี โรงเรยีนบา้นทุง่เเฝก ปราจนีบรุี
pri01401 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี พมิพอ์อ่น โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก ปราจนีบรุี
pri01402 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ตะวนัขึน้ โรงเรยีนบา้นโนนสงู ปราจนีบรุี
pri01403 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรจัีนทรก์ลาง โรงเรยีนบา้นบเุสีย้ว ปราจนีบรุี
pri01404 12345@Nidtep นางสาวปทมุทพิย์ ยรัีมย์ โรงเรยีนบา้นโป่งไำผ่่ ปราจนีบรุี
pri01405 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ศริคิะรนิทร์ โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี
pri01406 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เกอืยรัมย์ โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี
pri01407 12345@Nidtep นางสาวทพิวลัย์ ชมภู โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี



pri01408 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ชิชา เชือ้ขาวพมิพ์ โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี
pri01409 12345@Nidtep นางสาวมนตส์กาว มัง่คัง่ โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี
pri01410 12345@Nidtep นางสาวสมปรารถนา ยอดไฟอนิทร์ โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่ ปราจนีบรุี
pri01411 12345@Nidtep นางสาวชณดิาภา สสีนั โรงเรยีนบา้นโปร่งใหญ่ ปราจนีบรุี
pri01412 12345@Nidtep นางสาวกรทพิย์ ลอ่งลอยเลศิ โรงเรยีนบา้นวงัทะลุ ปราจนีบรุี
pri01413 12345@Nidtep นางสาวนฤมล เพชรแวว โรงเรยีนบา้นวงัทะลุ ปราจนีบรุี
pri01414 12345@Nidtep นางสาวนันทยา เกกนิะ โรงเรยีนบา้นวงัทะลุ ปราจนีบรุี
pri01415 12345@Nidtep นางสาววรรณา โพธิศ์รี โรงเรยีนบา้นวงัทะลุ ปราจนีบรุี
pri01416 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ออ่นยิม้ โรงเรยีนบา้นหนองงเูหลอืม ปราจนีบรุี
pri01417 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา นาคพงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองงเูหลอืม ปราจนีบรุี
pri01418 12345@Nidtep นางสาวอารยีรั์ตน์ ค าเสยีง โรงเรยีนบา้นหนองงเูหลอืม ปราจนีบรุี
pri01419 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ บวัจ าปา โรงเรยีนบา้นหนองจกิ ปราจนีบรุี
pri01420 12345@Nidtep นางสาวสดุธดิา โกสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นหนองจกิ ปราจนีบรุี
pri01421 12345@Nidtep นางสาวยอดขวญั บตุรพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองประดู่ ปราจนีบรุี
pri01422 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ จอดนอก โรงเรยีนบา้นหนองประดู่ ปราจนีบรุี
pri01423 12345@Nidtep นางสาวกริณา ไกรกลุเนตร โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง ปราจนีบรุี
pri01424 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ญาตนิยิม โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง ปราจนีบรุี
pri01425 12345@Nidtep นายสมภพ. เกตศุริ ิ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง ปราจนีบรุี
pri01426 12345@Nidtep นางสาวลลติา กมิกลู โรงเรยีนบา้นหนองสงั(ไลอทุศิ) ปราจนีบรุี
pri01427 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ปลายกลาง โรงเรยีนบา้นหนองสงั(ไลอทุศิ) ปราจนีบรุี
pri01428 12345@Nidtep นายวรีภัทร สงิวะราช โรงเรยีนบา้นหนองสงั(ไลอทุศิ) ปราจนีบรุี
pri01429 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ ไสว โรงเรยีนบา้นหนองสงั(ไลอทุศิ) ปราจนีบรุี
pri01430 12345@Nidtep นางสาวไอลดา จันทะวงศ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเกษียร ปราจนีบรุี
pri01431 12345@Nidtep นางนภิาดา ลอืสมทุร โรงเรยีนประจันตราษฎรบ์ ารุง ปราจนีบรุี
pri01432 12345@Nidtep นางพไิลพรรณ เทพศรี โรงเรยีนประจันตราษฎรบ์ ารุง ปราจนีบรุี
pri01433 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ ารุง ปราจนีบรุี
pri01434 12345@Nidtep นายเอกพล ชตุนิาทดลเจอื โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ์ ารุง2 "อดลุศาสนากจิศกึษา"ปราจนีบรุี
pri01435 12345@Nidtep นางสาวจณสิตา กองค า โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ ารุง๒“อดลุศาสนกจิศกึษา”ปราจนีบรุี
pri01436 12345@Nidtep นางสาวสนุารี รักษ์มณี โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ ารุง๒“อดลุศาสนกจิศกึษา”ปราจนีบรุี
pri01437 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา พงศาพศิทุธิ์ โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ ารุง๒“อดลุศาสนกจิศกึษา”ปราจนีบรุี
pri01438 12345@Nidtep นางสาววะรนิ จันทรพ์ล โรงเรยีนมัธยมวดัใหมก่รงทองในพระราชปูถัมภ์ปราจนีบรุี
pri01439 12345@Nidtep นางสาวเกษราภรณ์ สมยา โรงเรยีนร่มเกลา้ปราจนีบรุี ปราจนีบรุี
pri01440 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา คุม้ทอง โรงเรยีนวดัเกาะแดง ปราจนีบรุี
pri01441 12345@Nidtep นางสาวจริพรรณ เฟ่ืองขจร โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01442 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก เทยีมเมฆ โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01443 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ วงษ์กณัหา โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01444 12345@Nidtep นายกฤษฎา อตุรัศมี โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01445 12345@Nidtep นายธนวรรธน์ ทองปัญญา โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01446 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา จ าาขาว โรงเรยีนวดัเนนิสงู ปราจนีบรุี
pri01447 12345@Nidtep นางสาวขวญัพร งอกจันทกึ โรงเรยีนวดัประดษิฐาราม ปราจนีบรุี
pri01448 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี ค าด า โรงเรยีนวดัประดษิฐาราม ปราจนีบรุี
pri01449 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพชิชา เลีย่มวนิจิ โรงเรยีนวดัประสาทรังสฤษฎิ์ ปราจนีบรุี
pri01450 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ กางสี โรงเรยีนวดัประสาทรังสฤษฎิ์ ปราจนีบรุี
pri01451 12345@Nidtep นางสภุาวดี หาญสงคราม โรงเรยีนวดัรัตนชมภู ปราจนีบรุี
pri01452 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ เชยีรพมิาย โรงเรยีนวดัรัตนโชตกิาราม ปราจนีบรุี
pri01453 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ เอกยะติ โรงเรยีนวดัราษฎรเ์จรญิศรัทธาธรรม ปราจนีบรุี
pri01454 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ หิง้ทอง โรงเรยีนวดัราษฎรเ์จรญิศรัทธาธรรม ปราจนีบรุี
pri01455 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ พพัิฒนเ์พิม่พร โรงเรยีนวดัราษฎรเ์จรญิศรัทธาธรรม ปราจนีบรุี
pri01456 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ทมุมี โรงเรยีนวดัศรสีวสัดิ์ ปราจนีบรุี
pri01457 12345@Nidtep นางสาวสนิจัย แพนลา โรงเรยีนวดัศรสีวสัดิ์ ปราจนีบรุี
pri01458 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ค าพัฒน์ โรงเรยีนวดัศรสีวสัดิ์ ปราจนีบรุี
pri01459 12345@Nidtep นางสาวอสิรยิา มทุรพัฒน์ โรงเรยีนวดัศรสีวสัดิ์ ปราจนีบรุี
pri01460 12345@Nidtep นางวมิาลา ศรสีมเดช โรงเรยีนวดัสระดู(่บู่บ ารุงวทิย)์ ปราจนีบรุี
pri01461 12345@Nidtep นายพศิฐิ ผูเ้ลีย้ง โรงเรยีนวดัสารวนาราม ปราจนีบรุี
pri01462 12345@Nidtep นางสาวทัศนยีว์รรณ รวดเร็ว โรงเรยีนวดัหนองคุม้ ปราจนีบรุี
pri01463 12345@Nidtep นางสาวกญัยาณี แซเ่ลีย่ว โรงเรยีนวดัใหมป่ระชมุชนมติรภาพที่๗๖ปราจนีบรุี
pri01464 12345@Nidtep นางสาวจรัสพรรณ เพ็ชรส์นิ โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ ปราจนีบรุี
pri01465 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา จนีชาวนา โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ ปราจนีบรุี
pri01466 12345@Nidtep นายศภุวูนัยญ์ ไกรยะแจม่ โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ ปราจนีบรุี
pri01467 12345@Nidtep นางยลดา ศลิา โรงเรยีนวดัอนิทาราม(พชิญัวทิยาคาร) ปราจนีบรุี
pri01468 12345@Nidtep นางสาวณัฐมน บตุรคลอ้ โรงเรยีนศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี
pri01469 12345@Nidtep นางสาวศตยนันทน์ ศรนีาค โรงเรยีนศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี
pri01470 12345@Nidtep นางวภิารัตน์ ภญิโญ โรงเรยีนหัวซาวทิยา ปราจนีบรุี



pri01471 12345@Nidtep นางสาวศกลวรรณ สนิประเสรฐิ โรงเรยีนอนุบาลวดับา้นสรา้ง ปราจนีบรุี
pri01472 12345@Nidtep นางชลชนก พลิาภ สพฐ. ปราจนีบรุี
pri01473 12345@Nidtep นางสมุณา ศรสีวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองหอ้ง ปราจนีบรุี
pri01474 12345@Nidtep นางสาวเกวลี สทิธธิัญกรรม โรงเรยีนหัวซาวทิยา ปราจนีบรุี
pri01475 12345@Nidtep นางสาววไิลรัตน์ ลบบำ ารุง โรงเรยีนวดัโคกป่าแพง ปราจนีบรุี
pri01476 12345@Nidtep นายอานนท์ จันพวง โรงเรยีนบา้นหนองขาหยัง่ ปราจนีบรุี
ptn00966 12345@Nidtep นางสาวมารยีัม เจะกาเดร์ โรงเรยีนบา้นเคยีน ปัตตานี
ptn00967 12345@Nidtep นางสาวนาเดยี กาพา โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่คลา้ ปัตตานี
ptn00968 12345@Nidtep นางสาวนาซอฟะ เปาะอแีต โรงเรยีนชมุชนบา้นปาแดปาลสั ปัตตานี
ptn00969 12345@Nidtep นางผกาวดี ใจสนุก โรงเรยีนชมุชนบา้นแป้น(แกว้มะแป้น) ปัตตานี
ptn00970 12345@Nidtep นางสาวศรัณยรั์ชต์ มสีมบรูณ์ โรงเรยีนเดชะปัตตนยานุกลู ปัตตานี
ptn00971 12345@Nidtep นางสาวปทติตา สวุรรณเรอืง โรงเรยีนเทศบาล๑บา้นตะลบุนั ปัตตานี
ptn00972 12345@Nidtep นางสาวยัสมนี สวีนั โรงเรยีนบา้นเเขนทา้ว ปัตตานี
ptn00973 12345@Nidtep นางสาวพาตนีาห์ หะมะ โรงเรยีนบา้นกระเสาะ ปัตตานี
ptn00974 12345@Nidtep นางสาวอามเีนาะ เจะเงาะ โรงเรยีนบา้นกระเสาะ ปัตตานี
ptn00975 12345@Nidtep นายอาดอืนัน อาแว โรงเรยีนบา้นกระเสาะ ปัตตานี
ptn00976 12345@Nidtep นางสาวนนูิรน์ี มะเด็ง โรงเรยีนบา้นกระหวะ ปัตตานี
ptn00977 12345@Nidtep นางสาวสอืรายนงิ อาแว โรงเรยีนบา้นกาแลสะนอ ปัตตานี
ptn00978 12345@Nidtep นางหามดีะ๊ ยะโกะ โรงเรยีนบา้นกาแลสะนอ ปัตตานี
ptn00979 12345@Nidtep นางสาวรอไฟละห์ มะแซ โรงเรยีนบา้นกบูงับาเดาะ ปัตตานี
ptn00980 12345@Nidtep นางสาวนูรไอนี หะยสีะมาแอ โรงเรยีนบา้นกวูงิ ปัตตานี
ptn00981 12345@Nidtep นางสาวปารดีะ๊ เจะเงาะ โรงเรยีนบา้นคลองชา้ง ปัตตานี
ptn00982 12345@Nidtep นางสาวฮาซยีะห์ อาแว โรงเรยีนบา้นคลองชา้งอ.มายอ ปัตตานี
ptn00983 12345@Nidtep นางนฤมล ภญิโญ โรงเรยีนบา้นคลองทราย ปัตตานี
ptn00984 12345@Nidtep นางสาวฟาตนิ โซะ โรงเรยีนบา้นคลองหนิ ปัตตานี
ptn00985 12345@Nidtep นางสาวฟาดลีะห์ กอเสง โรงเรยีนบา้นควนประ ปัตตานี
ptn00986 12345@Nidtep นางสาวรอฮานา นสิะนิ โรงเรยีนบา้นควนลงังา ปัตตานี
ptn00987 12345@Nidtep นายคอยรล สาเหาะ โรงเรยีนบา้นโคกตน้สะคอ ปัตตานี
ptn00988 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ขนุทอง โรงเรยีนบา้นโคกโพธิ์ ปัตตานี
ptn00989 12345@Nidtep นางสาวอาวาตฟี ตนัหยงปาแน โรงเรยีนบา้นโคกเหรยีง ปัตตานี
ptn00990 12345@Nidtep นางยพุาวรรณ ชยัมณี โรงเรยีนบา้นจะเฆ่ ปัตตานี
ptn00991 12345@Nidtep นางสาวปาลติา ดอืรามะ โรงเรยีนบา้นเจาะบาแน ปัตตานี
ptn00992 12345@Nidtep นางสาวนูรยีะห์ แวจิ โรงเรยีนบา้นแซะโมะ ปัตตานี
ptn00993 12345@Nidtep นายอาดนัิน มงิ โรงเรยีนบา้นดา่น ปัตตานี
ptn00994 12345@Nidtep นางสาวสารพีะ อเูซ็ง โรงเรยีนบา้นตน้แซะ ปัตตานี
ptn00995 12345@Nidtep นางสาวมสิบะห์ คาเว็ง โรงเรยีนบา้นตรัง ปัตตานี
ptn00996 12345@Nidtep นางสาวอายดา หะยดีอืเระ โรงเรยีนบา้นตะโละดารามัน ปัตตานี
ptn00997 12345@Nidtep นายสมาน เจ๊ะมามะ โรงเรยีนบา้นตะโละสะทแีล ปัตตานี
ptn00998 12345@Nidtep นายโมฮ าหมัด อบัดลุมานิ โรงเรยีนบา้นตนัหยง ปัตตานี
ptn00999 12345@Nidtep นางสาวฟีรฮาน แยนา โรงเรยีนบา้นโตะ๊ชดู ปัตตานี
ptn01000 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา บตุรรักษ์ โรงเรยีนบา้นถนน ปัตตานี
ptn01001 12345@Nidtep นางสาวนาตลีะ ซาเระ โรงเรยีนบา้นถนน ปัตตานี
ptn01002 12345@Nidtep นางสาวจรุี แกว้เอยีด โรงเรยีนบา้นนาเกตุ ปัตตานี
ptn01003 12345@Nidtep นางสาวซไูฮลา เกาะแน โรงเรยีนบา้นนาเกตุ ปัตตานี
ptn01004 12345@Nidtep นางสาวกามลีะห์ ลาเตะ๊ โรงเรยีนบา้นนาคอ้เหนอื ปัตตานี
ptn01005 12345@Nidtep นางอาอดีะ๊ ดาโอะ โรงเรยีนบา้นน ้าด า ปัตตานี
ptn01006 12345@Nidtep นางสาวซลุฟา อบัดลุมายสิ โรงเรยีนบา้นบากง ปัตตานี
ptn01007 12345@Nidtep นางสาวนูรดีา อเิฮง โรงเรยีนบา้นบางราพา ปัตตานี
ptn01008 12345@Nidtep นางสาวอาซเียา๊ะห์ สอืแลแม โรงเรยีนบา้นบาโง ปัตตานี
ptn01009 12345@Nidtep นางสาวไอณี ตาเยะ๊ โรงเรยีนบา้นบาโงฆาดงิ ปัตตานี
ptn01010 12345@Nidtep นางสาวฟาธฮีะห์ ปะแดปซูู โรงเรยีนบา้นบนิยา ปัตตานี
ptn01011 12345@Nidtep นางสาวพาตเีมาะ สะนอ โรงเรยีนบา้นบอืแต ปัตตานี
ptn01012 12345@Nidtep นางสาวอมีาน ดอืเระ โรงเรยีนบา้นบอืแต ปัตตานี
ptn01013 12345@Nidtep นายมาหามะรุสลี เต็งมะ โรงเรยีนบา้นบอืแต ปัตตานี
ptn01014 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา กยีะ โรงเรยีนบา้นบเูกะกงุ ปัตตานี
ptn01015 12345@Nidtep นางสาวสาฟียะห์ หะแว โรงเรยีนบา้นปลอ่งหอย ปัตตานี
ptn01016 12345@Nidtep นางสาวบซุรอ กทูา โรงเรยีนบา้นปลกัปรอื ปัตตานี
ptn01017 12345@Nidtep นางสาวฟาตเีมา๊ะ ยะหริง่ โรงเรยีนบา้นปลกัปรอื ปัตตานี
ptn01018 12345@Nidtep นางสาวนูรุลฮดูา แวสะมาแอ โรงเรยีนบา้นปานัน ปัตตานี
ptn01019 12345@Nidtep นางสาวฮานซีา ยามา โรงเรยีนบา้นป่าบอน ปัตตานี
ptn01020 12345@Nidtep นางสาวซวูานี เจะดอืราแม โรงเรยีนบา้นป่าไร่ ปัตตานี
ptn01021 12345@Nidtep นางสาวปาลนิ รักเถาว์ โรงเรยีนบา้นป่าไร่ ปัตตานี
ptn01022 12345@Nidtep นางสาวสมุติตา หลกัเพชร โรงเรยีนบา้นป่าไร่ ปัตตานี



ptn01023 12345@Nidtep นางสาวโสรายา ตนัหยงมัส โรงเรยีนบา้นป่าไร่ ปัตตานี
ptn01024 12345@Nidtep นางสาวฮานี ลมีอ โรงเรยีนบา้นป่าไร่ ปัตตานี
ptn01025 12345@Nidtep นางสาวฟาตเีมาะ ยโูซะ๊ โรงเรยีนบา้นมว่งเตีย้ ปัตตานี
ptn01026 12345@Nidtep นางสาวรอฮยัณี สาอิ โรงเรยีนบา้นมะนังยง ปัตตานี
ptn01027 12345@Nidtep นางสาวซลัวา มะมงิ โรงเรยีนบา้นลอ้แตก ปัตตานี
ptn01028 12345@Nidtep นางสาวซานติา กาเดร์ โรงเรยีนบา้นละหารยามู ปัตตานี
ptn01029 12345@Nidtep นางสาวสไุลนี เจะมะ โรงเรยีนบา้นวงัไชย ปัตตานี
ptn01030 12345@Nidtep นางสาวอสัมะ ดอืราแม โรงเรยีนบา้นวงัไชย ปัตตานี
ptn01031 12345@Nidtep นางสาวตอฮเีราะห์ สะเตาะ โรงเรยีนบา้นศาลาสอง ปัตตานี
ptn01032 12345@Nidtep นางสาวอมาณี หลง โรงเรยีนบา้นศาลาสอง ปัตตานี
ptn01033 12345@Nidtep นายสวุทิย์ แดงนุย้ โรงเรยีนบา้นสะก า(ธันวาศลิป์) ปัตตานี
ptn01034 12345@Nidtep นางสาวมนทรฤ์ทัยรัตน์ ไพรแกว้ โรงเรยีนบา้นสายชล ปัตตานี
ptn01035 12345@Nidtep นางสาวรอปีอะ เจ๊ะและ๊ โรงเรยีนบา้นอาโห ปัตตานี
ptn01036 12345@Nidtep นางสาวการามี การะเกตุ โรงเรยีนบา้นอนิทนลิ ปัตตานี
ptn01037 12345@Nidtep นางสาวอฟันัน เจ๊ะยอ โรงเรยีนบา้นอนิทนลิ ปัตตานี
ptn01038 12345@Nidtep นายมฮู าหมัดซดิดกีนี เจะนิ โรงเรยีนบา้นอบีุ๊ ปัตตานี
ptn01039 12345@Nidtep นางสาวนซิากรูา อบ้ดลุเลา๊ะ โรงเรยีนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว ปัตตานี
ptn01040 12345@Nidtep นางสาวนซิามนิา เจ๊ะอาลี โรงเรยีนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว ปัตตานี
ptn01041 12345@Nidtep นายอดลุ สหูมัน โรงเรยีนพระราชประสงคบ์า้นทรายขาว ปัตตานี
ptn01042 12345@Nidtep นายอดานาน เบ็ญสอแหละ โรงเรยีนเมอืงปัตตานี ปัตตานี
ptn01043 12345@Nidtep นางพนัสพร เจ๊ะเลาะ โรงเรยีนยะหริง่ ปัตตานี
ptn01044 12345@Nidtep นางเกศมณี โทวาท โรงเรยีนวดัเกาะหวาย ปัตตานี
ptn01045 12345@Nidtep นางสาวกลุพมิพ์ กลัยาภรัิกษ์ โรงเรยีนวดัโคกหญา้คา ปัตตานี
ptn01046 12345@Nidtep นางสาวรอยฮาน สะอิ โรงเรยีนวดัธนาภมิขุ ปัตตานี
ptn01047 12345@Nidtep นางสาวสามเีราะ อาแด โรงเรยีนวดัธนาภมิขุ ปัตตานี
ptn01048 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ปานลงุ โรงเรยีนวดันคิมสถติ ปัตตานี
ptn01049 12345@Nidtep นางสาวรอบยีะ๊ สามยุามา โรงเรยีนวดันคิมสถติ ปัตตานี
ptn01050 12345@Nidtep นางนูรฮดูา เจ๊ะเตะ๊ โรงเรยีนวดับนัลอืคชาวาส ปัตตานี
ptn01051 12345@Nidtep นายวลงกรณ์ ยอดไกร โรงเรยีนวดับนัลอืคชาวาส ปัตตานี
ptn01052 12345@Nidtep นางศริาณี ฤกษ์เมอืง โรงเรยีนวดัป่าสวย ปัตตานี
ptn01053 12345@Nidtep นางเจะซง และหมัน โรงเรยีนวดัสนุทรวารี ปัตตานี
ptn01054 12345@Nidtep นางสาวนัจมนี กอตอ โรงเรยีนวดัสนุทรวารี ปัตตานี
ptn01055 12345@Nidtep นางสาวสไุฮนี วอมะ โรงเรยีนวดัอรัญวาสกิาราม ปัตตานี
ptn01056 12345@Nidtep นางสาวซตีมีารยีัม ลอืแบซา โรงเรยีนสมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัชา้งให ้ ปัตตานี
ptn01057 12345@Nidtep นางสาวนูรนีา แยนา โรงเรยีนสมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัชา้งให ้ ปัตตานี
ptn01058 12345@Nidtep นางสาวอาดลีะห์ อามะ โรงเรยีนสมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัชา้งให ้ ปัตตานี
ptn01059 12345@Nidtep นางสาวดวงตา วงคนุ์ย้ โรงเรยีนแสงประทปีวทิยามลูนธิ ิ ปัตตานี
ptn01060 12345@Nidtep นางสาลเียาะ นมิา โรงเรยีนอนุบาลยะรัง ปัตตานี
ptn01061 12345@Nidtep นางสาวนูรไลลา แวสะมะแอ โรงเรยีนอนุบาลยะรัง ปัตตานี
ptn01062 12345@Nidtep นางสาวไซมะห์ มยูา วทิยาลยัการอาชพีสายบรุี ปัตตานี
ptn01063 12345@Nidtep นางสาวอารนีา เจ๊ะมามะ วทิยาลยัการอาชพีสายบรุี ปัตตานี
ptn01064 12345@Nidtep นางสาวรุง่รวนิ ไชยมสุกิ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01065 12345@Nidtep นางสาวอาดยีา มะเด็ง วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01066 12345@Nidtep นายมาสอืลนั มะกะทงุ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01067 12345@Nidtep นายยวุฒัน์ พฒุยอด วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01068 12345@Nidtep นายรณกฤต จันทรส์วา่ง วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01069 12345@Nidtep นายศอลฮีนี ยโูซะ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01070 12345@Nidtep นายสราวฒุิ สาธาระกลุ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01071 12345@Nidtep นายอาดอืนัน สะอิ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01072 12345@Nidtep นายอาโนว์ ใบเก็ม วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01073 12345@Nidtep นายอบิรอฮมี สเิดะ วทิยาลยัเทคนคิปัตตานี ปัตตานี
ptn01074 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี สภุากาญจน์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01075 12345@Nidtep นางธนดิา วงศส์มัพันธ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01076 12345@Nidtep นางนางวาสนา หะมงิมะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01077 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ จันทรค์ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01078 12345@Nidtep นางสาวซยัญาณี กะลแูป ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01079 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ สมบรูณ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01080 12345@Nidtep นางสาวธรรมรส เฉดิโฉม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01081 12345@Nidtep นางสาวธัญมน เกตสุวุรรณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01082 12345@Nidtep นางสาวนภารัตน์ ตงิหวงั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01083 12345@Nidtep นางสาวนฤภร โมรากลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01084 12345@Nidtep นางสาวนฎีอล เจะแว ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01085 12345@Nidtep นางสาวประวณีา ยบุลไสย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี



ptn01086 12345@Nidtep นางสาวปวณีา เสยีงแจว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01087 12345@Nidtep นางสาวพันศร รัตนมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01088 12345@Nidtep นางสาวฟารนิดา หะยสีาเมา๊ะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01089 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา นอระพา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01090 12345@Nidtep นางสาวมัรญาณ์ อาแว ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01091 12345@Nidtep นางสาวยามลีะ๊ บอืราแง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01092 12345@Nidtep นางสาววทัญญตุา ทับทวี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01093 12345@Nidtep นางสาววมิลรัตน์ รัตนเมอืง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01094 12345@Nidtep นางสาวสนิารี เจ๊ะเลา๊ะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01095 12345@Nidtep นางสาวสมุัยยา หมาดโหยด ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01096 12345@Nidtep นางสาวอรณชิา ทองเพ็ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01097 12345@Nidtep นางสาวอยันูน ดาเดะ๊ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01098 12345@Nidtep นางสาวอานติา นแิว ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01099 12345@Nidtep นางสาวอามาณี วาเด็ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01100 12345@Nidtep นางสาวอามรี่าห์ จนิเดหวา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01101 12345@Nidtep นางสาวอาแอเสาะ เจะนิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01102 12345@Nidtep นางสาวอบิตซีลั เจ๊ะซู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01103 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ สนุะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01104 12345@Nidtep นายพรประสทิธิ์ โพธิเ์งนิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01105 12345@Nidtep นายฟารดิ เจะยนุู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01106 12345@Nidtep นายภวูนิท์ เพชรกาญจน์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01107 12345@Nidtep นายศภุชยั แกมนลิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01108 12345@Nidtep นายอซิฮาร มายิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01109 12345@Nidtep นางสาวลลติา เทพชะนะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01110 12345@Nidtep นางสาวแวฟาดลีะห์ สะอะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01111 12345@Nidtep นางสาวศริมิา หาปัญนะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01112 12345@Nidtep นายอลิฮาม นมิะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01113 12345@Nidtep นายฮาสอืบเูลา๊ะ ยดีงิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01114 12345@Nidtep นายดศิรณ์ เปรมปรดี ิ์ ศนูยศ์กึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานี ปัตตานี
ptn01115 12345@Nidtep นายซฟุยัน เด็ง สพฐ ปัตตานี
ptn01116 12345@Nidtep นางสาวนาบฮีะห์ วานิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
ptn01117 12345@Nidtep นางสาวอามรีอห์ ลอืแบซา โรงเรยีนบา้นยางแดง ปัตตานี
ptn01118 12345@Nidtep นางสาวอานตีา อาแวกอืจิ โรงเรยีนบา้นตรัง ปัตตานี
ptn01119 12345@Nidtep นางมารนีา ลาเตะ๊ โรงเรยีนบา้นป่าบอน ปัตตานี
ptn01120 12345@Nidtep นางสาวรอมละ๊ บอืแน ศนูย์การศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปัตตานีปัตตานี
aya02106 12345@Nidtep นางสาวสรุพีร เกาะเรยีนอดุม โรงเรยีนบา้นบางกระสัน้ พระนครศรีอยธุยา

aya02107 12345@Nidtep นางสาวอาภรรัตน์ พึง่ธรรม โรงเรยีนวดัสทุธาวาส พระนครศรีอยธุยา

aya02108 12345@Nidtep นางชรนิทรท์พิย์ บวัทรัพย์ กศน.อ าเภอวงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

aya02109 12345@Nidtep นางสาวฤทัย กลุอึง้ กศน.อ าเภอวงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

aya02110 12345@Nidtep นางสาวนัฐพร ผดงุชอบ โรงเรยีนกลางคลอง27 พระนครศรอียธุยา

aya02111 12345@Nidtep นางสาวสชุติา สงัขรัตน์ โรงเรยีนกลางคลอง27 พระนครศรอียธุยา

aya02112 12345@Nidtep นางสาวนภาพร เมอืงโคตร โรงเรยีนชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรอียธุยา

aya02113 12345@Nidtep นางพรพมิล ทวทีรัพย์ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นร่อม พระนครศรอียธุยา

aya02114 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา หอมผา โรงเรยีนชมุชนวดับา้นร่อม พระนครศรอียธุยา

aya02115 12345@Nidtep นางสาวศรินิทพิย์ จิว๋สขุ โรงเรยีนชมุชนวดัสเุมธ พระนครศรอียธุยา

aya02116 12345@Nidtep นางสาวกญัญา คลา้ยศรี โรงเรยีนเชาวนว์ศั พระนครศรอียธุยา

aya02117 12345@Nidtep นางสาวนภาพรรณ กลิน่รุง่ โรงเรยีนบา้นขอ่ยโทน พระนครศรอียธุยา

aya02118 12345@Nidtep นางสาวยพุดี สวนล าใย โรงเรยีนบา้นขอ่ยโทน พระนครศรอียธุยา

aya02119 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา รูแ้ผน โรงเรยีนบา้นชา้ง พระนครศรอียธุยา

aya02120 12345@Nidtep นางสาวจติตานันท์ เหลา่คา้ โรงเรยีนบา้นชา้ง พระนครศรอียธุยา

aya02121 12345@Nidtep นางสาวชญัญานุช แสไพศาล โรงเรยีนบา้นชา้ง พระนครศรอียธุยา

aya02122 12345@Nidtep นางสาวระพพีร พดูคลอ่ง โรงเรยีนบา้นชา้ง พระนครศรอียธุยา

aya02123 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ขยัน โรงเรยีนบา้นชา้ง พระนครศรอียธุยา

aya02124 12345@Nidtep นางสาวพชิญา เสอืคุย่ โรงเรยีนบา้นดอนขอ่ย“คงสมโอษฐร์าษฎรบ์ ารุง”พระนครศรอียธุยา

aya02125 12345@Nidtep นางณัฐภัทร ชศูรี โรงเรยีนบา้นแถววทิยาคาร พระนครศรอียธุยา

aya02126 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ปชูยั โรงเรยีนประตชูยั พระนครศรอียธุยา

aya02127 12345@Nidtep นางสาวปณุยวรี์ ธนาวฒันเ์ดชานนทโ์รงเรยีนประตชูยั พระนครศรอียธุยา

aya02128 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ ภาคธรรม โรงเรยีนประตชูยั พระนครศรอียธุยา

aya02129 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ ภาคสีนิ โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา(กลอ่มสกลุอทุศิ)พระนครศรอียธุยา

aya02130 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ เสนาปัก โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา(กลอ่มสกลุอทุศิ)พระนครศรอียธุยา

aya02131 12345@Nidtep นางสาวอนัธมิา ตนัตรา โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา(กลอ่มสกลุอทุศิ)พระนครศรอียธุยา

aya02132 12345@Nidtep นางสาวมณฑารัต กญุชรณอยธุยา โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา(กลอ่มสกลุอทุศิ)พระนครศรอียธุยา

aya02133 12345@Nidtep นางศรัิญธรา นาคะตะ โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา(กลอ่มสกลุอทุศิ) พระนครศรอียธุยา



aya02134 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ สวุรรณะ โรงเรยีนวงันอ้ยวทิยาภมูิ พระนครศรอียธุยา

aya02135 12345@Nidtep นายนพดล ผลไพร โรงเรยีนวงันอ้ยวทิยาภมูิ พระนครศรอียธุยา

aya02136 12345@Nidtep นางสาวอนัทยา สขุเขตต์ โรงเรยีนวดักระแชง"จันทไพโรจนว์ทิยา"พระนครศรอียธุยา
aya02137 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ทองโลง่ โรงเรยีนวดักระแชง“จันทไพโรจนว์ทิยา”พระนครศรอียธุยา
aya02138 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ค าพระทกิ โรงเรยีนวดักระแชง"จันทไ์พโรจนว์ทิยา"พระนครศรอียธุยา
aya02139 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิา วชัรศลิาภากลุ โรงเรยีนวดัไก่ พระนครศรอียธุยา

aya02140 12345@Nidtep นางสาวปานทอง นริะพร โรงเรยีนวดัไกเ่ตีย้(วทิยสนุทร) พระนครศรอียธุยา

aya02141 12345@Nidtep นางประภาวรนิทร์ ศลิปเสถยีรกจิ โรงเรยีนวดัขนุทพิย์ พระนครศรอียธุยา

aya02142 12345@Nidtep นางสาววรางคณา ไตรพศิ โรงเรยีนวดัคา่ย(เล็กจฬุาประชานุสรณ์)พระนครศรอียธุยา
aya02143 12345@Nidtep นางสาวญาณนิ จงูใจ โรงเรยีนวดัโคก พระนครศรอียธุยา

aya02144 12345@Nidtep นายปิยพัทธ์ สปุณุณะ โรงเรยีนวดัโคก(ธปูะเตมยีอ์ปุถัมภ)์ พระนครศรอียธุยา

aya02145 12345@Nidtep นางธนภร นโิรธร โรงเรยีนวดัโคกชา้ง(ราษฎรบ์ ารุง) พระนครศรอียธุยา

aya02146 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยโทธนภัทร สทิธสิน โรงเรยีนวดัโคกทอง(บวรวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02147 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ ดภีา โรงเรยีนวดัจ าปา พระนครศรอียธุยา

aya02148 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก อภรัิตนพันธุ์ โรงเรยีนวดัจ าปา พระนครศรอียธุยา

aya02149 12345@Nidtep นายเอกชยั ปอสวุรรณ์ โรงเรยีนวดัเจรญิธรรม“เผอญิศรภีธูรอปุถัมภ”์พระนครศรอียธุยา

aya02150 12345@Nidtep นางละอองศรี สเีขยีว โรงเรยีนวดัเจรญิธรรมเผอญิศรภีธูรอปุถัมภ์พระนครศรอียธุยา

aya02151 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ชยัเดช โรงเรยีนวดัเจา้แปดทรงไตรย์ พระนครศรอียธุยา

aya02152 12345@Nidtep นางสาวพัชรี คชทอง โรงเรยีนวดัฉัตรทอง(เลือ่นประชานุกลู)พระนครศรอียธุยา
aya02153 12345@Nidtep นางดารณี ผาโคตร โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02154 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐเ์ขมกิา เจรญิไทย โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02155 12345@Nidtep นางสาวณัฐฌาพร สขุสรัุส โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02156 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ สสีขุ โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02157 12345@Nidtep นายเทวนิทร์ พลูพพัิฒน์ โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02158 12345@Nidtep นายธัญญว์ตัต์ ชยัศริบิวร โรงเรยีนวดัชา่งเหล็ก(พบิลูเกยีรต)ิ พระนครศรอียธุยา

aya02159 12345@Nidtep นางสาววนันสิา ตรฤีกษ์ศรี โรงเรยีนวดัทางกลาง(ประชาสามัคคอีปุถัมภ)์พระนครศรอียธุยา

aya02160 12345@Nidtep นายดลุยวทิย์ ธรรมสนอง โรงเรยีนวดัทางกลาง(ประชาสามัคคอีปุถัมภ)์พระนครศรอียธุยา

aya02161 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา บญุโพธิ์ โรงเรยีนวดัทางหลวง พระนครศรอียธุยา

aya02162 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ทองจลุ โรงเรยีนวดัทางหลวง พระนครศรอียธุยา

aya02163 12345@Nidtep นางคนงึ จลุส าลี โรงเรยีนวดัไทรงาม พระนครศรอียธุยา

aya02164 12345@Nidtep นางสาวอรยา วงษ์อามาตร โรงเรยีนวดัธรรมจรยิา พระนครศรอียธุยา

aya02165 12345@Nidtep นางสาวชารติา สขุส าราญ โรงเรยีนวดันกกระจาบ(ศริสิรณ์ประชาสรรค)์พระนครศรอียธุยา

aya02166 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ศรนีอ้ย โรงเรยีนวดันกกระจาบ(ศริสิรณ์ประชาสรรค)์พระนครศรอียธุยา

aya02167 12345@Nidtep นายเกยีรตกิลุ สงัสมีา โรงเรยีนวดันกกระจาบ(ศริสิรณ์ประชาสรรค)์พระนครศรอียธุยา

aya02168 12345@Nidtep นายจริพัฒน์ ข าผวิพรรณ โรงเรยีนวดันาค พระนครศรอียธุยา

aya02169 12345@Nidtep นางสาวจรัญญา ขนัโมรี โรงเรยีนวดับางสงบ(กองวารวีทิยานุสรณ์)พระนครศรอียธุยา
aya02170 12345@Nidtep นางสาวสนุยี์ ทองค า โรงเรยีนวดับา้นชุง้(อดลุประชาวทิย)์ พระนครศรอียธุยา

aya02171 12345@Nidtep นายกติตพัินธุ์ ย ิม้งาม โรงเรยีนวดับา้นชุง้(อดลุประชาวทิย)์ พระนครศรอียธุยา

aya02172 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา งามประดบั โรงเรยีนวดับา้นแพน“ศรรัีตนานุกลู” พระนครศรอียธุยา

aya02173 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ หมายเจรญิ โรงเรยีนวดับา้นออ้(บา้นออ้วทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02174 12345@Nidtep นางมกุดา บวัอาจ โรงเรยีนวดับา้นออ้(บา้นออ้วทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02175 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เชือ้แดง โรงเรยีนวดับา้นออ้(บา้นออ้วทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02176 12345@Nidtep นางสาวสขุฤทัย สขุวรรณ โรงเรยีนวดับา้นออ้(บา้นออ้วทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02177 12345@Nidtep นายพสิษิฐ์ ทองวมิล โรงเรยีนวดับา้นออ้(บา้นออ้วทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02178 12345@Nidtep นางจดิาภา แกว้มาลา โรงเรยีนวดัโบสถ์ พระนครศรอียธุยา

aya02179 12345@Nidtep นางชวพร วงษ์เป่ียม โรงเรยีนวดัโบสถอ์นุกลูสงัฆกจิ พระนครศรอียธุยา

aya02180 12345@Nidtep นางสาวชนาภา สบาย โรงเรยีนวดัโบสถอ์นุกลูสงัฆกจิ พระนครศรอียธุยา

aya02181 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ พยัคฆเดช โรงเรยีนวดัโบสถอ์นุกลูสงัฆกจิ(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์647)พระนครศรอียธุยา

aya02182 12345@Nidtep นายณัฐนันท์ สดุลอย โรงเรยีนวดัโบสถอ์นุกลูสงัฆกจิ(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์647)พระนครศรอียธุยา

aya02183 12345@Nidtep นายเทอดศกัดิ์ มาตสาร โรงเรยีนวดัผึง่แดด(บญุสบืวชิชนูปถัมภ)์พระนครศรอียธุยา
aya02184 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ มงคลยทุธ์ โรงเรยีนวดัพะยอม พระนครศรอียธุยา

aya02185 12345@Nidtep นางกรรณกิาร์ จานุสงัข์ โรงเรยีนวดัโพธิ(์ผักไหว่ทิยาคาร) พระนครศรอียธุยา

aya02186 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา กองแกว้ โรงเรยีนวดัโพธิแ์ตงใต ้ พระนครศรอียธุยา

aya02187 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ เข็มเพ็ชร์ โรงเรยีนวดัมว่งหวาน(สว่นกระบวนยทุธประชาสรรค)์พระนครศรอียธุยา

aya02188 12345@Nidtep นางสาวปฏนัินท์ ธาดาสขุเกษม โรงเรยีนวดัมว่งหวาน(สว่นกระบวนยทุธประชาสรรค)์พระนครศรอียธุยา

aya02189 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา รอดสม โรงเรยีนวดัราษฎรป์ณุณาราม พระนครศรอียธุยา

aya02190 12345@Nidtep นางสาวสภุานัน แป้นแกว้ โรงเรยีนวดัลาดทราย พระนครศรอียธุยา

aya02191 12345@Nidtep นายรุจกิร พงษ์พลิะ โรงเรยีนวดัล าพระ(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02192 12345@Nidtep นายวฒุนัินท์ คงหรัิญ โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02193 12345@Nidtep นายเจษฎา อมรกลุ โรงเรยีนวดัล าพระยาแชม่ชอ้ยวทิยา พระนครศรอียธุยา

aya02194 12345@Nidtep นางสาวสริรัิตน์ พรมทอง โรงเรยีนวดัล าพระยา(เเชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02195 12345@Nidtep นางสาวไทพี อจัจมานนท์ โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02196 12345@Nidtep นางสาวนวมลลิ์ พงษ์รัตน์ โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา



aya02197 12345@Nidtep นางสาวภาวนิยี์ พังภักดี โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02198 12345@Nidtep นางสาววณดิา เข็มกลดั โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02199 12345@Nidtep นางสาววมิลสริิ ศรกีงพาน โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02200 12345@Nidtep นายภัทรพล ค าขวญั โรงเรยีนวดัล าพระยา(แชม่ชอ้ยวทิยา) พระนครศรอียธุยา

aya02201 12345@Nidtep นายธนบตัร อภยิางกลู โรงเรยีนวดัวงษ์สวรรค์ พระนครศรอียธุยา

aya02202 12345@Nidtep นางสาวลาวลัย์ สงคท์อง โรงเรยีนวดัวงัชะโด พระนครศรอียธุยา

aya02203 12345@Nidtep นางสาวทปีกา พลูทวี โรงเรยีนวดัศรปีระชา พระนครศรอียธุยา

aya02204 12345@Nidtep นางสาววรรณา ทคีะพงค์ โรงเรยีนวดัศรปีระชา พระนครศรอียธุยา

aya02205 12345@Nidtep นายฉัตรชยั พวงอบุล โรงเรยีนวดัศรปีระชา พระนครศรอียธุยา

aya02206 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา แสงอว่ม โรงเรยีนวดัศาลาลอย พระนครศรอียธุยา

aya02207 12345@Nidtep นางสาวสทุธกิมล วฒุสินทิ โรงเรยีนวดัสามเพลง พระนครศรอียธุยา

aya02208 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ศรแีกน่ โรงเรยีนวดัสคุนัธาราม(สคุนัธวทิยาคาร)พระนครศรอียธุยา
aya02209 12345@Nidtep นายสทิธพิงศ์ สขุวจันี โรงเรยีนวดัสคุนัธาราม(สคุนัธวทิยาคาร)พระนครศรอียธุยา
aya02210 12345@Nidtep นางสาวธดิาภรณ์ ทองขนุดา่น โรงเรยีนวดัสนุทราราม พระนครศรอียธุยา

aya02211 12345@Nidtep นางสาวสภุาวณีิ โลโต โรงเรยีนวดัสนุทราราม พระนครศรอียธุยา

aya02212 12345@Nidtep นายจักรวาล มสีมจติร์ โรงเรยีนวดัสนุทราราม พระนครศรอียธุยา

aya02213 12345@Nidtep นายณัฐพล ทวสีขุ โรงเรยีนวดัสนุทราราม พระนครศรอียธุยา

aya02214 12345@Nidtep นายทนุ รอดไว โรงเรยีนวดัสนุทราราม พระนครศรอียธุยา

aya02215 12345@Nidtep นายอรรถพล พึง่เพ็ชร โรงเรยีนวดัหญา้ไทร(ราษฎรป์ระสทิธิ)์ พระนครศรอียธุยา

aya02216 12345@Nidtep นางสาวกลุพัชร เฉลยทรัพย์ โรงเรยีนวดัหนองนาง พระนครศรอียธุยา

aya02217 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา พลูคลา้ย โรงเรยีนวดัหนองนาง พระนครศรอียธุยา

aya02218 12345@Nidtep นายกติตพิงษ์ ชมสมทุร โรงเรยีนวดัหนองน ้าสม้(เจยีนวทิยาคาร)พระนครศรอียธุยา
aya02219 12345@Nidtep นางสาวพนดิา ค าไพเราะ โรงเรยีนวดัหนองน ้าสม้(เจยีนวทิยาคาร)พระนครศรอียธุยา
aya02220 12345@Nidtep นายอภศิาล วฒัวงษ์ โรงเรยีนวดัหนองน ้าสม้(เจยีนวทิยาคาร)พระนครศรอียธุยา
aya02221 12345@Nidtep นางสพุรรณี กงคคู า โรงเรยีนวดัหนองไมซ้งุ พระนครศรอียธุยา

aya02222 12345@Nidtep นางสาวชญานุช ทรัพยพ์ล โรงเรยีนวดัหนา้โคก(วสิทุธศิกึษา) พระนครศรอียธุยา

aya02223 12345@Nidtep นางสาวนัฐนดิา จันทรัตน์ โรงเรยีนวดัหนา้โคก(วสิทุธศิกึษา) พระนครศรอียธุยา

aya02224 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา เจรญิไพฑรูย์ โรงเรยีนวดัหนา้โคก(วสิทุธศิกึษา) พระนครศรอียธุยา

aya02225 12345@Nidtep นายกนกศกัดิ์ ผอ่งศรัทธา โรงเรยีนวดัหนา้โคก(วสิทุธศิกึษา) พระนครศรอียธุยา

aya02226 12345@Nidtep นางสาวจรีาพรรณ สถติยเ์สถยีร โรงเรยีนวดัหันตรา พระนครศรอียธุยา

aya02227 12345@Nidtep นางรพภีรณ์ ทองดี โรงเรยีนวดัอทุการาม พระนครศรอียธุยา

aya02228 12345@Nidtep นางสาวแกว้ตา การสมกลา้ โรงเรยีนศรบีางไทร พระนครศรอียธุยา

aya02229 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร แพงพงษ์มา โรงเรยีนสทิธพิยากรณ์ พระนครศรอียธุยา

aya02230 12345@Nidtep นายสรุนัย ผาสขุโอษฐ์ โรงเรยีนอนุบาลพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02231 12345@Nidtep นางสาวนุชจรี สนีาค โรงเรยีนอนุบาลศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร พระนครศรอียธุยา

aya02232 12345@Nidtep นางสาวราตรี ปอแฉะ โรงเรยียวดักษัตราธริาช พระนครศรอียธุยา

aya02233 12345@Nidtep นางสาวนฤพร ประสาทพร โรงเรวีดัท าใหม่ พระนครศรอียธุยา

aya02234 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ จันดี วดัศรปีระชา พระนครศรอียธุยา

aya02235 12345@Nidtep นายธชาชม งามสมชล วทิเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02236 12345@Nidtep นายศภุอรรถ ธรรมรัตน์ วทิเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรอียธุยา

aya02237 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์วี หงค าเมอืง วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02238 12345@Nidtep นางสาวลออรัตน์ รุง่โรจน์ วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02239 12345@Nidtep นายเทดิพร รัตนอ์มรชยั วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02240 12345@Nidtep นายปิยวชัร์ ยอดสงา่ วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02241 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ สยุะ วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02242 12345@Nidtep นายเศรษฐา นวมโคกสงู วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02243 12345@Nidtep นายสพุจน์ แป้นจ ารัส วทิยาลยัการอาชพีเสนา พระนครศรอียธุยา

aya02244 12345@Nidtep นางสาวจไุรวรรณ ทรงหมู่ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02245 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ข าด า วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02246 12345@Nidtep นางสาวทัศนยีา บตุดา วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02247 12345@Nidtep นางสาวบทมาการ กออนิทร์ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02248 12345@Nidtep นางสาวพลอยพชิชา อนิอ าพันธ์ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02249 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา มนัสวงษ์กาญจน์ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02250 12345@Nidtep นางสาวศศกิานต์ ครุฑจนี วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02251 12345@Nidtep นายเตชติ รืน่ธนากลู วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02252 12345@Nidtep นายธนะกฤต ครุฑเพ็ชร วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02253 12345@Nidtep นายพฒุพิงค์ ตาแกว้ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02254 12345@Nidtep นายวทัธกิร เรยีบรอ้ย วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02255 12345@Nidtep นายบญุรอด ตัง้ศภุนมิติ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอึยธุยา พระนครศรอียธุยา

aya02256 12345@Nidtep นายนภัทร สนธไิชย วทิยาลยัเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรอียธุยา

aya02257 12345@Nidtep นายสมพร ศรภีมุมา วทิยาลยัเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรอียธุยา

aya02258 12345@Nidtep นางสาวนุจรี หัสแหละ๊ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอมหาราชพระนครศรอียธุยา

aya02259 12345@Nidtep นางเสาวนยี์ เสระพล ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียธุยาพระนครศรอียธุยา



aya02260 12345@Nidtep นางสาวปภัศสร ทศยันไชย สพฐ. พระนครศรอียธุยา

aya02261 12345@Nidtep นางสาวศวิพร สคุนธสงัข์ โรงเรยีนวดัท าใหม่ พระนครศรอียธุยา

pyo20003 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ดมีาก กระทรวงศกึษาธกิาร พะเยา
pyo20004 12345@Nidtep นายดวงชพี กนัทะลอื กศน. พะเยา
pyo20005 12345@Nidtep นางสาวสายฝน ศริตินั กศน.อ าเภอแมใ่จ พะเยา
pyo20006 12345@Nidtep นางสาวอรณีย์ สโีลปา โรงเรยีนบา้นจ าไก่ พะเยา
pyo20007 12345@Nidtep นางสาวธัญญเรศ องัคะลา โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม พะเยา
pyo20008 12345@Nidtep นางสาววนัทนา วงคห์าญ โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม พะเยา
pyo20009 12345@Nidtep นายธรียทุธ ธรรมวงค์ โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม พะเยา
pyo20010 12345@Nidtep นายโยธนิ เมอืงกอ้น โรงเรยีนขนุควรวทิยาคม พะเยา
pyo20011 12345@Nidtep นางสาวนริชา วงศป์ระเสรฐิ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองเลา พะเยา
pyo20012 12345@Nidtep นางสาวนาตาชา เกดิคง โรงเรยีนชมุชนบา้นหลวง พะเยา
pyo20013 12345@Nidtep นางสาวนุชนารถ ใจรัตน์ โรงเรยีนเชยีงค าวทิยาคม พะเยา
pyo20014 12345@Nidtep นางสาวกรองกาญจน์ จันทมิา โรงเรยีนบา้นกิว่แกว้ พะเยา
pyo20015 12345@Nidtep นายยทุธนา ปาปะทัง โรงเรยีนบา้นจ าไก่ พะเยา
pyo20016 12345@Nidtep นางสาววทิติา เฉลมิวรรณ โรงเรยีนบา้นไชยสถาน พะเยา
pyo20017 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ นาปรัง โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง(ธนาคารกรุงเทพ17)พะเยา
pyo20018 12345@Nidtep นางสาวปญุนภัส เมอืงมลู โรงเรยีนบา้นทุง่กลว้ย พะเยา
pyo20019 12345@Nidtep นายวฒุชิยั ใจชืน่ โรงเรยีนบา้นทุง่กลว้ย พะเยา
pyo20020 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา เมอืงมลู โรงเรยีนบา้นธาตขุงิแกง พะเยา
pyo20021 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสดุา สนุสะดี โรงเรยีนบา้นน ้ามนิ พะเยา
pyo20022 12345@Nidtep นางสาวนภาพร อนิทา โรงเรยีนบา้นปงสนุก พะเยา
pyo20023 12345@Nidtep นายไชยพศ เพยีรการ โรงเรยีนบา้นปาง พะเยา
pyo20024 12345@Nidtep นางแสงเดอืน ลาวตมุ โรงเรยีนบา้นร่องจวา้ พะเยา
pyo20025 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ขตัธิ ิ โรงเรยีนบา้นร่องปอ พะเยา
pyo20026 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์ดิา เมอืงเขยีว โรงเรยีนบา้นสบขาม พะเยา
pyo20027 12345@Nidtep นางสาวพรชติา บวัตมู โรงเรยีนบา้นสนัหลวง พะเยา
pyo20028 12345@Nidtep นางสาวณัฐวลี ใจวงัโลก โรงเรยีนบา้นหว้ยเคยีน พะเยา
pyo20029 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตน์ อนิจา โรงเรยีนปงพัฒนาวทิยาคม พะเยา
pyo20030 12345@Nidtep นางสาวธนพร จรดล โรงเรยีนประชาบ ารุง พะเยา
pyo20031 12345@Nidtep นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน โรงเรยีนฝายกวางวทิยาคม พะเยา
pyo20032 12345@Nidtep นางสาวญาณกร ศรชีาติ โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม พะเยา
pyo20033 12345@Nidtep นางสาวทักษ์นปพร เผา่ปินตา โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม พะเยา
pyo20034 12345@Nidtep นายวรีพนธ์ พลเมฆ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๒๔ พะเยา
pyo20035 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ศรวีริาช โรงเรยีนอนุบาลเชยีงมว่น พะเยา
pyo20036 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี พรหมศรี โรงเรยีนอนุบาลพะเยา พะเยา
pyo20037 12345@Nidtep นายธนกร ธนะสงัข์ โรงเรยีนอนุบาลพะเยา พะเยา
pyo20038 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร วงศใ์หญ่ โรวเรยีนบา้นหว้ยกัง้ พะเยา
pyo20039 12345@Nidtep นางสาวเกษรา ไชยงาม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพะเยาพะเยา
pyo20040 12345@Nidtep นางสาวจริรัชยา ศรทีอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพะเยาพะเยา
pyo20041 12345@Nidtep นางสาวพรีญา จักรแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพะเยาพะเยา
pyo20042 12345@Nidtep นายภมูพัิฒน์ รัตนเรงิวทิยก์ลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพะเยาพะเยา
pyo20043 12345@Nidtep นางสาวสริภัทร นันตา ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาพะเยา
pna00684 12345@Nidtep นายนนทวฒัน์ ถิน่สาคู วรีสตรอีนุสรณ์ พังงาภเูก็ตระนอง
pna00685 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สมศริิ เทศบาลโคกกลอย พังงา
pna00686 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ สวุรรณสาโรจน์ โรงเรยีนกะปงพทิยาคม พังงา
pna00687 12345@Nidtep นางณัฐพร แซห่ลี โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00688 12345@Nidtep นางบปุผา หมานระโตะ๊ โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00689 12345@Nidtep นางสาวพักตรพ์ไิล ศรอีนิทรเ์กือ้ โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00690 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี ชณิโฮง โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00691 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา แสงใส โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00692 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราพร สรา้งผล โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00693 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ เกตสุทัุศน์ โรงเรยีนครุะบรุี พังงา
pna00694 12345@Nidtep นายธรีะวฒัน์ เขมานุวงศ์ โรงเรยีนครุะบรุชียัพัฒนาพทิยาคม พังงา
pna00695 12345@Nidtep นางสาวสชุานุช ไหมละเอยีด โรงเรยีนชาวไทยใหม่ พังงา
pna00696 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ รัตนพันธ์ โรงเรยีนชาวไทยใหม(่โดม-ทกีษิณอนุสรณ์)พังงา
pna00697 12345@Nidtep นางสาวณัตรญิา จติรนาวี โรงเรยีนชาวไทยใหมฯ่ พังงา
pna00698 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา คชชานุโรจน์ โรงเรยีนชาวไทยใหมฯ่ พังงา
pna00699 12345@Nidtep นางสาวอสัมา กะสรัิกษ์ โรงเรยีนดารสิสลามวทิยา พังงา
pna00700 12345@Nidtep นางสาวกนกลกัษณ์ พันธส์วสัดิ์ โรงเรยีนดบีกึพังงาวทิยายน พังงา
pna00701 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ ทรัพยเ์ฉลมิ โรงเรยีนดบีกุพังงาวทิยายน พังงา
pna00702 12345@Nidtep นางภคมน ชมุศรี โรงเรยีนตะกัว่ป่า"เสนานุกลู" พังงา
pna00703 12345@Nidtep นางสาวกานตช์นติ หมดุชะรี โรงเรยีนตะกัว่ป่า"เสนานุกลู" พังงา



pna00704 12345@Nidtep นางวรรณพร ละ๊อาหลี โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00705 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา สทุธวิฒันก าจร โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00706 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐนชิ วนะรักษ์ โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00707 12345@Nidtep นางสาวนัสมยีา บญุชู โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00708 12345@Nidtep นางสาวบษุบงค์ ธนกจิ โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00709 12345@Nidtep นางสาวศภุสิรา แกว้นอ้ย โรงเรยีนตะกัว่ป่า“เสนานุกลู” พังงา
pna00710 12345@Nidtep นางนัฏฐพร แซห่ลี โรงเรยีนตะกัว่ป่า"เสนานุกลู" พังงา
pna00711 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ แดงเหมอืน โรงเรยีนตะกัว่ป่า"เสนานุกลู" พังงา
pna00712 12345@Nidtep นางสาวรัชดาภรณ์ เกือ้เมง่ โรงเรยีนตะกัว่ป่า"เสนานุกลู" พังงา
pna00713 12345@Nidtep นางสาวยวุนันท์ จันทรพ์ริม้ โรงเรยีนตะกัว่ป่า”เสนานุกลู” พังงา
pna00714 12345@Nidtep นายธนากร นาควรรณ โรงเรยีนตะกัว่ป่าครีเีขต พังงา
pna00715 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก นาคขวญั โรงเรยีนทับปดุวทิยา พังงา
pna00716 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ กาพันธด์งุ โรงเรยีนทา้ยเหมอืงวทิยา พังงา
pna00717 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ มหู า่หมัด โรงเรยีนทา้ยเหมอืงวทิยา พังงา
pna00718 12345@Nidtep นางสาวกรุณา ไตรบญุ โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00719 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐานติา ทองโกย โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00720 12345@Nidtep นางสาวปัทมวรรณ บญุชว่ย โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00721 12345@Nidtep นางสาววลิาสณีิ ประกบัสนิ โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00722 12345@Nidtep นายฟิตรี มะยะ โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00723 12345@Nidtep นายศภุชยั ทองฉมิ โรงเรยีนทุง่โพธิว์ทิยา พังงา
pna00724 12345@Nidtep นางสาวธฤษวรรณ เดชธรรมฤทธิ์ โรงเรยีนทุง่มะพรา้ววทิยา พังงา
pna00725 12345@Nidtep นางสาววรรณศริิ อุน่ขาว โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา54 (วดัไสเสยีด) พังงา
pna00726 12345@Nidtep นางสาวเกศกนก จติรบญุ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง2 พังงา
pna00727 12345@Nidtep นางสาววรรณา อสิลาม โรงเรยีนบา้นกระโสม(ผดงุนคิมวทิยา) พังงา
pna00728 12345@Nidtep นางสาวลดัดา มัชการ โรงเรยีนบา้นเกาะกลาง พังงา
pna00729 12345@Nidtep นางสาวนวลจันทร์ สงิหะการ โรงเรยีนบา้นครุอด พังงา
pna00730 12345@Nidtep นางสลุยัขอ บลิตะเย็บ โรงเรยีนบา้นต าหนัง พังงา
pna00731 12345@Nidtep นายธวชัชยั จันทรส์วสัดิ์ โรงเรยีนบา้นต าหนัง พังงา
pna00732 12345@Nidtep นางสาวปราณี ซุย่รักษา โรงเรยีนบา้นทุง่ดอน พังงา
pna00733 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล ล าทมุลกัษณ์ โรงเรยีนบา้นบางนายสี พังงา
pna00734 12345@Nidtep นายอภชิาติ สขุเลีย่น โรงเรยีนบา้นบางวนั พังงา
pna00735 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัค ขาวผวิ โรงเรยีนบา้นบางใหญ่ พังงา
pna00736 12345@Nidtep นางสาววรรณา ทองดี โรงเรยีนบา้นใหญ่ พังงา
pna00737 12345@Nidtep นายภวูรนิทร์ บญุตา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๕จังหวดัพังงาพังงา
pna00738 12345@Nidtep นางสาวธนัตฤนันท์ เจะนุ่ม โรงเรยีนวดัอนิทนนิ พังงา
pna00739 12345@Nidtep นางสาวปรดีาภรณ์ บญุสม โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00740 12345@Nidtep นางสาวพัชราวรรณ สงูสดุ โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00741 12345@Nidtep นางสาววรรณลสิา เหลา่จติร โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00742 12345@Nidtep นางสาววรศิรา มเีสยีง โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00743 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สภุาพาส โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00744 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ บหุลนั โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00745 12345@Nidtep นายตว่นยโูซะ๊ บนิดงิ โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00746 12345@Nidtep นายบณุญกฤต กิม้ซือ่ โรงเรยีนสตรพัีงงา พังงา
pna00747 12345@Nidtep นางอไุรวรรณ รอดขวญั วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง พังงา
pna00748 12345@Nidtep นายณัฐพล ทรงคณุ วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง พังงา
pna00749 12345@Nidtep นายมณทพิย์ มโนการ วทิยาลยัเทคนคิพังงา พังงา
pna00750 12345@Nidtep นางสาวกมลเนตร นาคเนยีม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพังงาพังงา
pna00751 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ เดชเจรญิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพังงาพังงา
pna00752 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา ศริิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพังงาพังงา
pna00753 12345@Nidtep นางอมุาพร เบ็ดเสร็จ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัพังงาพังงา
pna00754 12345@Nidtep นางสาวจรยิา จันทรเ์ทพ สตรพัีงงา พังงา
pna00755 12345@Nidtep นางสาวธวลัรัตน์ ยวงจันทร์ สตรพัีงงา พังงา
pna00756 12345@Nidtep นายอดุม กลูดี อา่วกะพอ้ พังงา
plg01009 12345@Nidtep นางปิยะพร สงแสง กศน.อ าเภอตะโหมด พัทลงุ
plg01010 12345@Nidtep นางทพิยว์ลัย์ ศรเีกตุ โรงเรยีนเขาชยัสน พัทลงุ
plg01011 12345@Nidtep นางสาววรรณษิา ราชมนตรี โรงเรยีนควนขนุน พัทลงุ
plg01012 12345@Nidtep นายรณกร สคราม โรงเรยีนควนขนุน พัทลงุ
plg01013 12345@Nidtep นางสาวอาภรณ์ ชมูี โรงเรยีนตะโหมด พัทลงุ
plg01014 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ผดุแป้น โรงเรยีนทุง่ยางเปล พัทลงุ
plg01015 12345@Nidtep นางสาวญาสมุนิทร์ ชมุทอง โรงเรยีนทุง่ยางเปล พัทลงุ
plg01016 12345@Nidtep นางสาวณชิมน ขนุชติ โรงเรยีนเทศบาลเขาชยัสน พัทลงุ
plg01017 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ ทองสดี า โรงเรยีนเทศบาลเขาชยัสน พัทลงุ
plg01018 12345@Nidtep นางชดุาพร สกุชู โรงเรยีนเทศบาลต าบลลานขอ่ย(หว้ยศรเีกษร)พัทลงุ



plg01019 12345@Nidtep นางสาวเสาวณีย์ หมืน่รักษ์ โรงเรยีนบา้นขนัหมู่ พัทลงุ
plg01020 12345@Nidtep นายชวลติ สนทิมัจโร โรงเรยีนบา้นควนกฎุ พัทลงุ
plg01021 12345@Nidtep นางสาวบญุณรักษ์. ขวญันา โรงเรยีนบา้นควนโคกยา พัทลงุ
plg01022 12345@Nidtep นางสาวสณัิฐรญิา วงศแ์กว้ โรงเรยีนบา้นควนพลี พัทลงุ
plg01023 12345@Nidtep นางสาวหยาดพริุณ เอกภาพไพบลูย์ โรงเรยีนบา้นควนหนิแทน่ พัทลงุ
plg01024 12345@Nidtep นางกาญจนา พรหมแกว้ โรงเรยีนบา้นควนแหวง พัทลงุ
plg01025 12345@Nidtep นางสาวชไมพร ทองเอยีด โรงเรยีนบา้นโคกโดน พัทลงุ
plg01026 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา เกดิเสง้ โรงเรยีนบา้นตน้สน พัทลงุ
plg01027 12345@Nidtep นางสาวทฆิัมพร ยาชะรัต โรงเรยีนบา้นตน้สน พัทลงุ
plg01028 12345@Nidtep นายอบับาส รอดรวยรืน่ โรงเรยีนบา้นตน้สน พัทลงุ
plg01029 12345@Nidtep นางจฑุามาศ สารสวุรรณ โรงเรยีนบา้นถ ้าลา พัทลงุ
plg01030 12345@Nidtep นางสาวภัทธริา เพชรนุ่ม โรงเรยีนบา้นถ ้าลา พัทลงุ
plg01031 12345@Nidtep นายศาสตราวธุ เกือ้คลงั โรงเรยีนบา้นถ ้าลา พัทลงุ
plg01032 12345@Nidtep นางสาวนสีรนี ออ่นเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นทา่นางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ8)พัทลงุ
plg01033 12345@Nidtep นางสาวอรจริา ศรงีาม โรงเรยีนบา้นทา่นางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ8)พัทลงุ
plg01034 12345@Nidtep นางสาววริยิา ชยัสโุข โรงเรยีนบา้นทุง่นารี พัทลงุ
plg01035 12345@Nidtep นางสายสณีุ บนิอาสนั โรงเรยีนบา้นน ้าตก(หมืน่ชมุประชาสรรค)์พัทลงุ
plg01036 12345@Nidtep นางสาวอลสิา หลงัหวา โรงเรยีนบา้นน ้าตก พัทลงุ
plg01037 12345@Nidtep นางสาวศริพิร หมืน่หนู โรงเรยีนบา้นน ้าตก(หมืน่ชมุประชาสรรค)์พัทลงุ
plg01038 12345@Nidtep นางสาวบษุรารัตน์ ฉดีอิม่ โรงเรยีนบา้นปากสระ พัทลงุ
plg01039 12345@Nidtep นางสาวฮดูา ทักษิณาวาณชิย์ โรงเรยีนบา้นพน พัทลงุ
plg01040 12345@Nidtep นางสาวสากหีนะ นะแหละ โรงเรยีนบา้นมว่งทวน พัทลงุ
plg01041 12345@Nidtep นางสาวสตุยิา ยสีนั โรงเรยีนบา้นมว่งทวน พัทลงุ
plg01042 12345@Nidtep นางณชินันทน์ สงัขช์าติ โรงเรยีนบา้นสวนโหนด พัทลงุ
plg01043 12345@Nidtep นางสาวดารานอ้ย แสงศรี โรงเรยีนบา้นไสเลยีบ พัทลงุ
plg01044 12345@Nidtep นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ โรงเรยีนบา้นไสเลยีบ พัทลงุ
plg01045 12345@Nidtep นางสาวปิยวรรณ หมืน่เดช โรงเรยีนบา้นหว้ยกรวด พัทลงุ
plg01046 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ หนูมาก โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย(มติรภาพที1่50)พัทลงุ
plg01047 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ พณิวงศ์ โรงเรยีนบา้นหาดไขเ่ตา่ พัทลงุ
plg01048 12345@Nidtep นางสาวฟิตเร๊าะ เลา๊ะหวงั โรงเรยีนบา้นหาดไขเ่ตา่ พัทลงุ
plg01049 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ ซุน่เซง่ โรงเรยีนบา้นหารเทา(จรุงราษฎรด์ าเนนิ)พัทลงุ
plg01050 12345@Nidtep นางสาววยิะดา หนูยัง โรงเรยีนบา้นเหมอืงตะกัว่ พัทลงุ
plg01051 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ศรทีองมา โรงเรยีนบา้นโหละ๊ทอ่ม พัทลงุ
plg01052 12345@Nidtep นางสาวเจษฎี ทองขาว โรงเรยีนบา้นโหละหนุน พัทลงุ
plg01053 12345@Nidtep นางสาวนรกีระจา่ง ถาวรเศษ โรงเรยีนบา้นโหละหนุน พัทลงุ
plg01054 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ค าจดี โรงเรยีนบา้นโหละหนุน พัทลงุ
plg01055 12345@Nidtep นางสาวซลัมา มหาศานติ โรงเรยีนบ ารุงอสิลามมลูนธิ ิ พัทลงุ
plg01056 12345@Nidtep นายชนสรณ์ ศรเีกตุ โรงเรยีนป่าพะยอมพทิยาคม พัทลงุ
plg01057 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เอกภาพไพบลูย์ โรงเรยีนวดัเกษตรนคิม พัทลงุ
plg01058 12345@Nidtep นางสาวศลษิา บวัเนยีม โรงเรยีนวดัคลองใหญ่ พัทลงุ
plg01059 12345@Nidtep นางสาวพัชรวีรรณ เหลอืรักษ์ โรงเรยีนวดัควนถบ พัทลงุ
plg01060 12345@Nidtep นางสาวไซหนับ ยูโ่ซะ โรงเรยีนวดัควนนางพมิพ์ พัทลงุ
plg01061 12345@Nidtep นางสาวอารยา มาแทน โรงเรยีนวดัควนเผยอ พัทลงุ
plg01062 12345@Nidtep นางสาวศรินุิช คงเทพ โรงเรยีนวดัโงกน ้า พัทลงุ
plg01063 12345@Nidtep นางสาวบษุรากร เกดิสวสัดิ์ โรงเรยีนวดัแตระ(ปาลานุเคราะห)์ พัทลงุ
plg01064 12345@Nidtep นายอบัดลุเลาะ อเูซ็ง โรงเรยีนวดัประดูห่อม(สขุประชาสรรค)์ พัทลงุ
plg01065 12345@Nidtep นางสาวปิยกาญจน์ เกตสุรุยิงค์ โรงเรยีนวดัปลกัปอม พัทลงุ
plg01066 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ชว่ยตดุ โรงเรยีนวดัป่าตอ พัทลงุ
plg01067 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ศกัดิศ์รี โรงเรยีนวดัพังดาน พัทลงุ
plg01068 12345@Nidtep นางสาวอนัธกิา อนิกนัฑ์ โรงเรยีนวดัโพรงงู พัทลงุ
plg01069 12345@Nidtep นางสาวอษิฎา มาทอง โรงเรยีนวดัร่มเมอืง พัทลงุ
plg01070 12345@Nidtep นางสาวรัชนวีรรณ แกว้เอยีด โรงเรยีนวดัรัตนวราราม พัทลงุ
plg01071 12345@Nidtep นางสาวสไุรญา แอเหย็บ โรงเรยีนวดัรัตนวราราม พัทลงุ
plg01072 12345@Nidtep นายกฤษฎา หมืน่พล โรงเรยีนวดัรัตนวราราม พัทลงุ
plg01073 12345@Nidtep นางอาภร คงแกว้ โรงเรยีนวดัลอน พัทลงุ
plg01074 12345@Nidtep นางกลัยา สงัคสัสะ โรงเรยีนวดัสงัฆวราราม พัทลงุ
plg01075 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ หมีสวุรรณ์ โรงเรยีนวดัสงัฆวราราม พัทลงุ
plg01076 12345@Nidtep นายณัฐชยั ชไูขห่นู โรงเรยีนวดัสงัฆวราราม พัทลงุ
plg01077 12345@Nidtep นางกชพร จันทรแ์ดง โรงเรยีนวดัหรังแคบ พัทลงุ
plg01078 12345@Nidtep นางภัทรยีา สงัขง์าม โรงเรยีนวดัหรังแคบ พัทลงุ
plg01079 12345@Nidtep นางสาวสรุษิา ทองขนุด า โรงเรยีนวดัหรังแคบ พัทลงุ
plg01080 12345@Nidtep นางสาวรสติา มากหนู โรงเรยีนวดัหัวเขาชยัสน พัทลงุ
plg01081 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ นุ่นปาน โรงเรยีนวดัหัวหมอน พัทลงุ



plg01082 12345@Nidtep นางสาวศรนัีนทา ตาด า โรงเรยีนวดัหัวหมอน พัทลงุ
plg01083 12345@Nidtep นางสาวนสิากร ตอ้งชู โรงเรยีนวดัแหลมจองถนน พัทลงุ
plg01084 12345@Nidtep นายวรรณธัช ขนุกลางวงั โรงเรยีนวรีนาทศกึษามลูนธิ ิ พัทลงุ
plg01085 12345@Nidtep นางภรณ์นภิา บญุทอง โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ พัทลงุ
plg01086 12345@Nidtep นางสาวศภุมาส ชมุภทูอง โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ พัทลงุ
plg01087 12345@Nidtep นายธนากร บญุมี โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ พัทลงุ
plg01088 12345@Nidtep นายพงศพ์ล บตุรส าราญ โรงเรยีนศกึสงเคราะหพั์ทลงุ พัทลงุ
plg01089 12345@Nidtep นางสาวกรองแกว้ วงษ์สวรรค์ โรงเรยีนสตรพัีทลงุ พัทลงุ
plg01090 12345@Nidtep นางระเบยีบ สขุมิง่ โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม พัทลงุ
plg01091 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ จันทรด์ า โรงเรยีนอนุบาลกงหรา พัทลงุ
plg01092 12345@Nidtep นางสาวสภุลคัน์ ทุง่สะโร โรงเรยีนอนุบาลบางแกว้ พัทลงุ
plg01093 12345@Nidtep นางสริามล สงแทน โรงเรยีนอนุบาลป่าพะยอม พัทลงุ
plg01094 12345@Nidtep นางสาวจรยิา รักษ์ทอง โรงเรยีนอนุบาลพัทลงุ พัทลงุ
plg01095 12345@Nidtep นางอบุลวรรณ หนูชยัแกว้ โรงเรยีรบา้นชอ่งฟืน พัทลงุ
plg01096 12345@Nidtep นางสาวธริดา ยงสตศิกัดิ์ วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ พัทลงุ
plg01097 12345@Nidtep นางสาวชญานันท์ อนิตะ๊โม วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพัีทลงุ พัทลงุ
plg01098 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ เจยีรศริิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพัีทลงุ พัทลงุ
plg01099 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก ออ่นแกว้ วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ พัทลงุ
plg01100 12345@Nidtep นางสาวธนพร อนุมณี วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ พัทลงุ
plg01101 12345@Nidtep นางสาวศสกิาญจน์ ปานแกว้ วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ พัทลงุ
plg01102 12345@Nidtep นายพรีพัฒน์ แกว้พริง้ วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ พัทลงุ
plg01103 12345@Nidtep นางสกณุตา ผอมเกือ้ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าบอนพัทลงุ
plg01104 12345@Nidtep นางสาวซรีนี เหมมัน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพัทลงุเขต2พัทลงุ
plg01105 12345@Nidtep นายณัฏฐ์ ปรางคน์อ้ย โรงเรยีนเทศบาลวดันิโครธาราม พัทลงุ
pct00816 12345@Nidtep นางสาวดวงตา โสทะ กระทรวงศกึษาธกิาร พจิติร
pct00817 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ มัน่เกตวุทิย์ กระทรวงศกึษาธกิาร พจิติร
pct00818 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ บญุอนิทร์ กศน.อ าเภอดงเจรญิ พจิติร
pct00819 12345@Nidtep นางสาวรานี รัศมโีรจน์ กศน.อ าเภอดงเจรญิ พจิติร
pct00820 12345@Nidtep นางสาวฉัตรชนันทร์ นวลนจิ กศน.อ าเภอตะพานหนิ พจิติร
pct00821 12345@Nidtep นายนวพน เกษาพร กศน.อ าเภอตะพานหนิ พจิติร
pct00822 12345@Nidtep นางสาวสมฤทัย พงษ์จ านงค์ กศน.อ าเภอทับคลอ้ พจิติร
pct00823 12345@Nidtep นายพชิชากร จันทรม์ี กศน.อ าเภอทับคลอ้ พจิติร
pct00824 12345@Nidtep นางวริญิา แกว้ทา กศน.อ าเภอเมอืงพจิติร พจิติร
pct00825 12345@Nidtep นายวรีพล มัดจุ กศน.อ าเภอเมอืงพจิติร พจิติร
pct00826 12345@Nidtep นางสาวปรญิญาพร จันทรศ์รี โรงเรยีน พจิติร
pct00827 12345@Nidtep นายวศนิ บตุรปิน โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00828 12345@Nidtep นางสาวเกษราภรณ์ พวงทอง โรงเรยีนวดัวงัไคร ้ พจิติร
pct00829 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ศรสีมบตัิ โรงเรยีนก าแพงดนิพทิยาคม พจิติร
pct00830 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน์ อิม่ใจ โรงเรยีนก าแพงดนิพทิยาคม พจิติร
pct00831 12345@Nidtep นางสาวปรยิาภัทร แสงนาค โรงเรยีนก าแพงดนิพทิยาคม พจิติร
pct00832 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก รูก้ายา โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00833 12345@Nidtep นางสาวณัฐนชิา วเิชยีรสรรค์ โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00834 12345@Nidtep นางสาววรฤทัย วงษ์แกว้ โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00835 12345@Nidtep นางสาวอาจรยี์ อดุธรรมไจย โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00836 12345@Nidtep นายลทัธพล โตชนก โรงเรยีนเขาทรายทับคลอ้พทิยา พจิติร
pct00837 12345@Nidtep นางสาวศริาพักตร์ เสรฐิสม โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่นอ้ย"พพัิฒนโสภณวทิยา"พจิติร
pct00838 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ เสาะกา่น โรงเรยีนชมุชนบา้นบางคลาน(เงนิอนุสรณ์)พจิติร
pct00839 12345@Nidtep นางสาวอรสิรา ไทยลว้น โรงเรยีนชมุชนวงัหลมุวทิยาคาร พจิติร
pct00840 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สขุสวุรรณ โรงเรยีนชมุชนวดัสายดงยาง พจิติร
pct00841 12345@Nidtep นางสาววรียา ทองคลงั โรงเรยีนชมุชนวดัหนองลากฆอ้น พจิติร
pct00842 12345@Nidtep นางสาวศศนิภิา อิน่ทา โรงเรยีนชมุชนวดัหนองลากฆอ้น พจิติร
pct00843 12345@Nidtep นายแทนณวชั อารนิทร์ โรงเรยีนชมุชนวดัหนองลากฆอ้น พจิติร
pct00844 12345@Nidtep นายปรญิญา ปลัง่สขุ โรงเรยีนชมุชนวดัหนองลากฆอ้น พจิติร
pct00845 12345@Nidtep นางเจนจริา แกว้ตาสาม โรงเรยีนตะพานหนิ พจิติร
pct00846 12345@Nidtep นางพัชรญีา สวุรรณครีี โรงเรยีนตะพานหนิ พจิติร
pct00847 12345@Nidtep นายธนาวฒุิ ฟองจางวาง โรงเรยีนตะพานหนิ พจิติร
pct00848 12345@Nidtep นายศราวธุ ตัง้ใจ โรงเรยีนตะพานหนิ พจิติร
pct00849 12345@Nidtep นางสาวกานดา หวา้สวุรรณไพศาลโรงเรยีนทุง่โพธิพ์ทิยา พจิติร
pct00850 12345@Nidtep นางนุจรนิทร์ ชชูพี โรงเรยีนเทศบาล2 พจิติร
pct00851 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ พุม่จ าปา โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม พจิติร
pct00852 12345@Nidtep นางสาวปัทมาภรณ์ เผา่สา โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม พจิติร
pct00853 12345@Nidtep นายชยัธวชั อนิเมฆ โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม พจิติร
pct00854 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี ทมุมาโต โรงเรยีนบา้นเขาพระ พจิติร



pct00855 12345@Nidtep นางสาวนธติรา ป่ิณทะศริิ โรงเรยีนบา้นคลองสะแกป่าหวาย พจิติร
pct00856 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน เมอืงทอง โรงเรยีนบา้นไดปลาดกุราษฎรศ์รัทธาทรงธรรมพจิติร
pct00857 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ รักดี โรงเรยีนบา้นไดรัง(ราษฎรอ์ทุศิ) พจิติร
pct00858 12345@Nidtep นายนันทพัิฒน์ เพชรนา โรงเรยีนบา้นไดรัง(ราษฎรอ์ทุศิ) พจิติร
pct00859 12345@Nidtep นางกลุนรี วงัอาจ โรงเรยีนบา้นไดรัง(ราษฎอ์ทุศิ) พจิติร
pct00860 12345@Nidtep นางสาวเพยีงพรชนก เรอืนมลู โรงเรยีนบา้นไดลกึ"ประชานุสรณ์" พจิติร
pct00861 12345@Nidtep นายณรงค์ ค ้าคณู โรงเรยีนบา้นไดลกึ"ประชานุสรณ์" พจิติร
pct00862 12345@Nidtep นายวชิาญ ลกูแกว้ โรงเรยีนบา้นไดลกึ"ประชานุสรณ์" พจิติร
pct00863 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา วมิขุสกลุ โรงเรยีนบา้นไดลกึ"ประชานุสรณ์" พจิติร
pct00864 12345@Nidtep นายปรัชญา ขนาดถัง โรงเรยีนบา้นทา่บวั"รัฐประชานุเคราะห"์พจิติร
pct00865 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา ทับทอง โรงเรยีนบา้นทา่บวั“รัฐประชานุเคราะห”์พจิติร
pct00866 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ เสาวรภย์ โรงเรยีนบา้นทา่แห พจิติร
pct00867 12345@Nidtep นางสาวเจนสิตา ใจบญุ โรงเรยีนบา้นทา่ฬอ่(ครุฑวทิยากรณ์) พจิติร
pct00868 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ตายา โรงเรยีนบา้นทา่ฬอ่(ครุฑวทิยากรณ์) พจิติร
pct00869 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ อภัยจติ โรงเรยีนบา้นโทรประทับชา้ง พจิติร
pct00870 12345@Nidtep นางสาวดารัตน์ ขานค าภา โรงเรยีนบา้นนคิม พจิติร
pct00871 12345@Nidtep นางสาวพมิลพันธ์ จติรณรงค์ โรงเรยีนบา้นเนนิขวาง พจิติร
pct00872 12345@Nidtep นางสาวเสาวรยี์ คณฑา โรงเรยีนบา้นเนนิขวาง พจิติร
pct00873 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา มงคลประภัสร โรงเรยีนบา้นบงึตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑) พจิติร
pct00874 12345@Nidtep นางสาวบวัขาว โพธิป์ระสพโชค โรงเรยีนบา้นปากน ้า พจิติร
pct00875 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา เชือ้แกว้ โรงเรยีนบา้นป่าแซง พจิติร
pct00876 12345@Nidtep นายพงศธร เคนสแีกว้ โรงเรยีนบา้นป่าแซง พจิติร
pct00877 12345@Nidtep นายกรพบ ศริสิมบตั ิ โรงเรยีนบา้นโพธิป์ระทับชา้ง พจิติร
pct00878 12345@Nidtep นางสาวชณธฌิา คุม้เวช โรงเรยีนบา้นมาบแฟบ พจิติร
pct00879 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ราลี ยคุนัธรณอยธุยา โรงเรยีนบา้นมาบแฟบ พจิติร
pct00880 12345@Nidtep นางสาวโสรญา ชอ่ชัน้ โรงเรยีนบา้นมาบแฟบ พจิติร
pct00881 12345@Nidtep นางสาวกนัตนัินท์ รดิจันทร์ โรงเรยีนบา้นยางตะพาย พจิติร
pct00882 12345@Nidtep นางสาวฐติาภัทร์ ศริวิาท โรงเรยีนบา้นยางตะพาย พจิติร
pct00883 12345@Nidtep นายศภุกจิ ผวิข า โรงเรยีนบา้นยางตะพาย พจิติร
pct00884 12345@Nidtep นางสาวทพิรดา อนิยา โรงเรยีนบา้นยางนกกระทงุ พจิติร
pct00885 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ มิง่สมร โรงเรยีนบา้นวงัพรา้ว พจิติร
pct00886 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา แกว้ขาว โรงเรยีนบา้นวงัออ้ พจิติร
pct00887 12345@Nidtep นายมนสชิ คงยทุธ์ โรงเรยีนบา้นวงัออ้ พจิติร
pct00888 12345@Nidtep นางสาวกาญจนพ์ฏิชา ฐติวิฒันโ์ภคนิ โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ พจิติร
pct00889 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา ยอดเถือ่น โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ พจิติร
pct00890 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูท แกว้ประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ พจิติร
pct00891 12345@Nidtep นางสาวนันทภรณ์ จันทรเ์ชือ้ โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ พจิติร
pct00892 12345@Nidtep นางสาวจนิต์จฑุา สนปี โรงเรยีนบา้นหนองพระ พจิติร
pct00893 12345@Nidtep นางสาวนันทวนั รอดมาก โรงเรยีนบา้นหนองตะเคยีน พจิติร
pct00894 12345@Nidtep นางสาวบปุผา ตุม้สขุ โรงเรยีนบา้นหนองตะเคยีน พจิติร
pct00895 12345@Nidtep นายภัทรพงษ์ โคกทอง โรงเรยีนบา้นหนองตะเคยีน พจิติร
pct00896 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน อนิเทง้ โรงเรยีนบา้นหนองบวั พจิติร
pct00897 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี แยม้สทุธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหล พจิติร
pct00898 12345@Nidtep นางสาวศริเิพชร มไีชโย โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหล พจิติร
pct00899 12345@Nidtep นางสาวองัสมุา ค าโชติ โรงเรยีนบา้นหนองพงสาขาบา้นบอ่ป้ิงเกลอืพจิติร
pct00900 12345@Nidtep นางสาวเบญจลกัษณ์ เนยีมคลา้ย โรงเรยีนบา้นหนองไมแ้ดง พจิติร
pct00901 12345@Nidtep นายอานนท์ ฤทธิณ์รงค์ โรงเรยีนบา้นหนองไมแ้ดง พจิติร
pct00902 12345@Nidtep นางสาวรัฐยา สนุทรกะลมัพ์ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง พจิติร
pct00903 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา อยูพั่นธ์ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง พจิติร
pct00904 12345@Nidtep นางสาวจันทรแ์รม นอ้ยพญา โรงเรยีนบา้นหนองโสน พจิติร
pct00905 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ ดปัีญญา โรงเรยีนบา้นหนองโสน พจิติร
pct00906 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองโสน พจิติร
pct00907 12345@Nidtep นายธรีศกัดิ์ โหมดตาด โรงเรยีนบา้นหนองโสน พจิติร
pct00908 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี เหลอืงสวา่ง โรงเรยีนบา้นหนองหัวปลวก พจิติร
pct00909 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ ชาวพะเยาว์ โรงเรยีนบา้นหนองหัวปลวก พจิติร
pct00910 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ คงตะ๊ โรงเรยีนบา้นหนองหชูา้ง พจิติร
pct00911 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ หมัน้เขตวทิย์ โรงเรยีนบา้นหว้ยนอ้ย พจิติร
pct00912 12345@Nidtep นางสาวจันทนา ตงุคะศริิ โรงเรยีนบา้นแหลมรังราษฎรบ์ ารุง พจิติร
pct00913 12345@Nidtep นายกติตธิัช สอนนอ้ย โรงเรยีนบา้นใหมร่าษฎรด์ ารง พจิติร
pct00914 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ดว้งอิม่ โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา พจิติร
pct00915 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ หายทกุข์ โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา พจิติร
pct00916 12345@Nidtep นางสาวดวงพร พฒุก าพรา้ โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา พจิติร
pct00917 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล สายเนตร์ โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา พจิติร



pct00918 12345@Nidtep นางสาวสโรชา ยังด ารงค์ โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา พจิติร
pct00919 12345@Nidtep นางสาวเกวรี วุน่จูด๊ โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคท พจิติร
pct00920 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ฉมิมัน่ โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคม พจิติร
pct00921 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ดาค าแสง โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคม พจิติร
pct00922 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ สมแวง โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคม พจิติร
pct00923 12345@Nidtep นายเฉลมิพล แกว้เกตุ โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคม พจิติร
pct00924 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ ขวญัออ่น โรงเรยีนบงึบวัพทิยาคม พจิติร
pct00925 12345@Nidtep นางรววีรรณ กล า่นอ้ย โรงเรยีนพจิติรปัญญานุกลู พจิติร
pct00926 12345@Nidtep นางสธุดิา ชมูาลยัวงศ์ โรงเรยีนพจิติรปัญญานุกลู พจิติร
pct00927 12345@Nidtep นายภัทรพงษ์ ชมูาลยัวงศ์ โรงเรยีนพจิติรปัญญานุกลู พจิติร
pct00928 12345@Nidtep นางวริาศณีิ ปรเีปรม โรงเรยีนโพธิไ์ทรงามวทิยาคม พจิติร
pct00929 12345@Nidtep นางเบญจวรรณ วนัแกว้ โรงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน์ พจิติร
pct00930 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา มัน่สกลุ โรงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน์ พจิติร
pct00931 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ โตมว่ง โรงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน์ พจิติร
pct00932 12345@Nidtep นางสาวบรัุสกร นติยานนท โรงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน์ พจิติร
pct00933 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เคยีนยีค่ ิว้ โรงเรยีนเมธพีทิยา พจิติร
pct00934 12345@Nidtep นางสาวกรองฟ้า ทองอ า่ โรงเรยีนวงักรดพทิยา พจิติร
pct00935 12345@Nidtep นางสาวรตรัิตน์ สวาสุ โรงเรยีนวงักรดพทิยา พจิติร
pct00936 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา จาดเมอืง โรงเรยีนวงักา้นเหลอืง พจิติร
pct00937 12345@Nidtep นางสาวกานดา ทองกลบั โรงเรยีนวงัตะกรูาษฎรอ์ทุศิ พจิติร
pct00938 12345@Nidtep นางสาวมานติา ยอดบษุดี โรงเรยีนวงัทรายพนูวทิยา พจิติร
pct00939 12345@Nidtep นายอธปัิตย์ คลา้ยฤทธิ์ โรงเรยีนวดัข้ารูปชา้ง พจิติร
pct00940 12345@Nidtep นายปรญิญา เถือ่นชืน่ โรงเรยีนวดัเขารูปชา้ง พจิติร
pct00941 12345@Nidtep นายจาตรุงค์ เทพไทย โรงเรยีนวดัคงคาราม พจิติร
pct00942 12345@Nidtep นายบ ารุง เอีย่มแกว้ โรงเรยีนวดัคลองคณู พจิติร
pct00943 12345@Nidtep นายอภเิดช ขาวขา้งพลู โรงเรยีนวดัคลองคณู พจิติร
pct00944 12345@Nidtep นางสาวโชตมิา เมฆแยม้ โรงเรยีนวดัคลองตนั(หลวงพอ่สรุนิทรอ์ปุถัมภ)์พจิติร
pct00945 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ใจดี โรงเรยีนวดัคลองโนน พจิติร
pct00946 12345@Nidtep นางสาวกติมิาภรณ์ ดวงเนตร โรงเรยีนวดัคลองโนน พจิติร
pct00947 12345@Nidtep นายเจตนพิฐิ เมธผีาตกิลุ โรงเรยีนวดัคลองโนน พจิติร
pct00948 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ จนิดามัง โรงเรยีนวดัดงชะพลู พจิติร
pct00949 12345@Nidtep นางสาวรัตนา เพ็ญเขตกจิ โรงเรยีนวดัตน้ชมุแสง พจิติร
pct00950 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา กลดัดษิฐ โรงเรยีนวดัทับปรู พจิติร
pct00951 12345@Nidtep นางสาวศรินิทพิย์ เกดิมงคล โรงเรยีนวดัทับหมัน พจิติร
pct00952 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา แกว้ก าเนดิ โรงเรยีนวดัทา่บวัทอง พจิติร
pct00953 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา จันทรบ์ญุนาค โรงเรยีนวดัทา่บวัทอง พจิติร
pct00954 12345@Nidtep นางสาวอลษิา สระทองแดง โรงเรยีนวดัทา่บวัทอง พจิติร
pct00955 12345@Nidtep นายกฤษกร ไชยวรรณ โรงเรยีนวดัทา่บวัทอง พจิติร
pct00956 12345@Nidtep นางสาวคนัธรส ศรมีาเหล็ก โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์ พจิติร
pct00957 12345@Nidtep นางสาวบษุกร เมอืงอนิทร์ โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์ พจิติร
pct00958 12345@Nidtep นางสาวพสิทุธลิกัษณ์ พงโอสถ โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์ พจิติร
pct00959 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ทองถนอม โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์ พจิติร
pct00960 12345@Nidtep นางสาวชนาวรี์ จันทรย์า้ย โรงเรยีนวดัเนนิปอ พจิติร
pct00961 12345@Nidtep นายไตรภพ สขุประเสรฐิ โรงเรยีนวดัเนนิปอ พจิติร
pct00962 12345@Nidtep นางสาวปัทมาพร กนัสขุ โรงเรยีนวดับา้นทา้ยน ้า พจิติร
pct00963 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา โนนุช โรงเรยีนวดับา้นบงึตาราง“แกว้วทิยาคาร”พจิติร
pct00964 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา มณีเขยีว โรงเรยีนวดับา้นบงึนาราง“แกว้วทิยาคาร”พจิติร
pct00965 12345@Nidtep นางสาวศริเิพ็ญ คณาหอม โรงเรยีนวดับา้นบงึนาราง"แกว้วทิยาคาร"พจิติร
pct00966 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ครองงาม โรงเรยีนวดับา้นไผท่า่โพใต ้ พจิติร
pct00967 12345@Nidtep นางสาวณัฐญา ประเสรฐิสขุ โรงเรยีนวดับา้นไผท่า่โพใต ้ พจิติร
pct00968 12345@Nidtep นางสาวศยามล โกสพุรรณ โรงเรยีนวดับา้นไร่ พจิติร
pct00969 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา มไีชโย โรงเรยีนวดับา้นไร่ พจิติร
pct00970 12345@Nidtep นายธนชติ ภดูอนตอง โรงเรยีนวดับา้นล านัง พจิติร
pct00971 12345@Nidtep นางสาวพมิพจั์นทร์ จริะกลู โรงเรยีนวดับงึน ้ากลดั พจิติร
pct00972 12345@Nidtep นางสาวธริาพร เปรมวงศ์ โรงเรยีนวดัป่าแดง พจิติร
pct00973 12345@Nidtep นางสาวสปุระภา ยังกลาง โรงเรยีนวดัป่ามะคาบ(สามัคคพีทิยาคาร)พจิติร
pct00974 12345@Nidtep นายสนัติ ค าออ่น โรงเรยีนวดัป่ามะคาบ(สามัคคพีทิยาคาร)พจิติร
pct00975 12345@Nidtep นายพริชชั องักาบ โรงเรยีนวดัไผร่อบ พจิติร
pct00976 12345@Nidtep นางสาวปัทมา แกว้สวา่ง โรงเรยีนวดัโรงชา้ง(ธรรมกติตว์ทิยา) พจิติร
pct00977 12345@Nidtep นายวรยศ อนิทรสขุ โรงเรยีนวดัวงัไคร ้ พจิติร
pct00978 12345@Nidtep นางศริภิากร เกษมสขุ โรงเรยีนวดัวงัแดง พจิติร
pct00979 12345@Nidtep นางสาวชนันทร์ดา ป่าธนู โรงเรยีนวดัวงัแดง พจิติร
pct00980 12345@Nidtep นายวฑิรูย์ สวุรรณชยั โรงเรยีนวดัวงัแดง พจิติร



pct00981 12345@Nidtep นางสาวจรรยาภรณ์ เพ็ญศรี โรงเรยีนวดัวงัหวา้ พจิติร
pct00982 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ สงิหแ์กว้ โรงเรยีนวดัวงัหนิเพลงิ พจิติร
pct00983 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ ปานรัก โรงเรยีนวดัศรศีรัทธาราม พจิติร
pct00984 12345@Nidtep นางกาญจนา ศรฉี ่า โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00985 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ สวุรรณา โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00986 12345@Nidtep นางสาวสมุติรา สทิธกิรณ์ โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00987 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณี ชว่ยสรุยิา โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00988 12345@Nidtep นายสาธติ แกว่อ า่ โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00989 12345@Nidtep นายสริพิรชยั ทับจนีธญีนพ โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม พจิติร
pct00990 12345@Nidtep นางสาวปราญชิา ศรทีอง โรงเรยีนสากเหล็กวทิยา พจิติร
pct00991 12345@Nidtep นางสาวศริทิพิย์ ขจติจรรยา โรงเรยีนหนองโสนพทิยาคม พจิติร
pct00992 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา ฑฆีะภรณ์ โรงเรยีนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พจิติร
pct00993 12345@Nidtep นางสาวชนดิา สนิคา้ โรงเรยีนอนุบาลดงเจรญิ(วงังิว้) พจิติร
pct00994 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ปัญจมาศ โรงเรยีนอนุบาลตะพานหนิ(วงัส าโรง) พจิติร
pct00995 12345@Nidtep นายณัฐพล พันธจ์ ารูญ โรงเรยีนอนุบาลทับคลอ้ พจิติร
pct00996 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก ยอดอว่ม โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก" ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct00997 12345@Nidtep นางทวิาพร ผวิงาม โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct00998 12345@Nidtep นางนริดา สอนนอ้ย โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct00999 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ อิม่ศลิ โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct01000 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโต โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct01001 12345@Nidtep นางสาวศรัณยรั์ตน์ แคลว้โยธา โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก“ราษฎรอ์ทุศิ”พจิติร
pct01002 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน ทพิรังษี โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct01003 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ยอดจติร์ โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก"ราษฎรอ์ทุศิ"พจิติร
pct01004 12345@Nidtep นางธวลัรัตน์ ธรรมรังสรรค์ โรงเรยีนอนุบาลบางมลูนาก”ราษฎรอ์ทุศิ”พจิติร
pct01005 12345@Nidtep นางสาวธัญญาภรณ์ สนิสวสัดิ์ โรงเรยีนอนุบาลบงึนาราง(หว้ยแกว้) พจิติร
pct01006 12345@Nidtep นางณภัสชนันท์ ป่ินทอง โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01007 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐนิี หลา้โพนทัน โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01008 12345@Nidtep นางสาวพัชรน์รนิทร์ ศรพีธุภร โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01009 12345@Nidtep นางสาวภัสนันท์ เอีย่มกลัน่ โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01010 12345@Nidtep นางสาวสรุพีร เรอืงเดช โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01011 12345@Nidtep นายนกิร แทนลา โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล"รัฐบ ารุง" พจิติร
pct01012 12345@Nidtep นางชลนชิา เรอืนทอง โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล”รัฐบ ารุง” พจิติร
pct01013 12345@Nidtep นางสาวปวณีา บญุมาพาด โรงเรยีนอนุบาลวชริบารม(ีตน้ประดู)่ พจิติร
pct01014 12345@Nidtep นางสาวรุง้ทพิย์ จิว๋จันทร์ โรงเรยีนอนุบาลวงัทรายพนู พจิติร
pct01015 12345@Nidtep นางสาวโสภกิา ทะนันชยั โรงเรยีนอนุบาลสามงา่ม พจิติร
pct01016 12345@Nidtep นายรัฐเกยีรติ ขนัการไร่ วงักรดพทิยา พจิติร
pct01017 12345@Nidtep นางสาวธนพร ชายแกว้ วทิยาลยัเทคนคิพจิติร พจิติร
pct01018 12345@Nidtep นางสาวอารยีรั์ตน์ จันทวงค์ วทิยาลยัเทคนคิพจิติร พจิติร
pct01019 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ละมา้ยแข สากเหล็กวทิยา พจิติร
pct01020 12345@Nidtep นางธณกิานต์ เทยีวประสงค์ ส านักงานกศน.จังหวดัพติติร พจิติร
pct01021 12345@Nidtep นางสาวนภิาภรณ์ กล า่เชาว์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติรเขต1พจิติร
plk01814 12345@Nidtep นางสาวอาทติยาภรณ์ แพงผม กศน.อ าเภอพรหมพริาม พษิณุโลก
plk01815 12345@Nidtep นางสาวจตพุร ศรทัีบทมิ กศน.อ าเภอวดัโบสถ์ พษิณุโลก
plk01816 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร มแีกว้ โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01817 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ทาสดีา โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01818 12345@Nidtep นางอนุสรา ขุย่ค า โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01819 12345@Nidtep นายธนพนธ์ อยูม่นต์ โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01820 12345@Nidtep นายวสิทุธพิงษ์ ดวงตา โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01821 12345@Nidtep นางสาวปิยวดี เขือ่นเพชร โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๒ พษิณุโลก
plk01822 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ มาหะมัด โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา1 พษิณุโลก
plk01823 12345@Nidtep นางสาวแพรวนภา บญุกจิ โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา๑ พษิณุโลก
plk01824 12345@Nidtep นางสาวรัตนน์รนิทร์ ดโีนนโพธิ์ โรงเรยีนเกษตรสขุราษฎรบ์ ารุง พษิณุโลก
plk01825 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ นาคเทีย่ง โรงเรยีนแกง่บา้นยางป่าคาย พษิณุโลก
plk01826 12345@Nidtep นางปรารถนา ไชยเทพ โรงเรยีนจา่นกรอ้ง พษิณุโลก
plk01827 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช กอ้นคง โรงเรยีนจา่นกรอ้ง พษิณุโลก
plk01828 12345@Nidtep นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็ง โรงเรยีนจา่นกรอ้ง พษิณุโลก
plk01829 12345@Nidtep นายปมณฑ์ จันทา โรงเรยีนจา่นกรอ้ง พษิณุโลก
plk01830 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ดว้งบา้นยาง โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี พษิณุโลก
plk01831 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล พัดหลา้ โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี พษิณุโลก
plk01832 12345@Nidtep นายนฤมติร ทับแกว้ โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี พษิณุโลก
plk01833 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร ปานกลิน่ โรงเรยีนชมุเเสงสงคราม"อดุรคณารักษ์อปุถัมภ"์พษิณุโลก
plk01834 12345@Nidtep นางสาวจริภัทร์ สขุทุน่ฟยุ โรงเรยีนชมุชน17 บา้นนาตาดี พษิณุโลก
plk01835 12345@Nidtep นายศราวฒุิ สพัุฒน์ โรงเรยีนชมุชนดฎิฐอ ารุง พษิณุโลก



plk01836 12345@Nidtep นางสาวอรจริา จันทะคณุ โรงเรยีนชมุชนบา้นทา่งาม พษิณุโลก
plk01837 12345@Nidtep นางสาวปิยภากรณ์ กรมทอง โรงเรยีนเทศบาลพริามอทุศิ พษิณุโลก
plk01838 12345@Nidtep นางสาวปรศินา สาระวรรณ์ โรงเรยีนไทรยอ้ยพทิยาคม พษิณุโลก
plk01839 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ผสมใจ โรงเรยีนนครไทย พษิณุโลก
plk01840 12345@Nidtep นางสาวธษิณามดี บบุพันธ์ โรงเรยีนนครไทย พษิณุโลก
plk01841 12345@Nidtep นางสาวพัชรยีา แสนมะโน โรงเรยีนนครไทย พษิณุโลก
plk01842 12345@Nidtep นางสาวศริสิกลุ ไชยวนัดี โรงเรยีนนครไทยวทิยาคม พษิณุโลก
plk01843 12345@Nidtep นายดรัณภพ สวุรรณโน โรงเรยีนเนนิกุม่วทิยา พษิณุโลก
plk01844 12345@Nidtep นางสาวสณีุวลัย์ อดุมวงศ์ โรงเรยีนบางกระทุม่พทิยาคม พษิณุโลก
plk01845 12345@Nidtep นายธเนศ บรสิทุธิ์ โรงเรยีนบางกระทุม่พทิยาคม พษิณุโลก
plk01846 12345@Nidtep นางศริพิร ชยัชมภู โรงเรยีนบา้นกลางพทิยาคม พษิณุโลก
plk01847 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ ตาแปง โรงเรยีนบา้นกลางพทิยาคม พษิณุโลก
plk01848 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา อมรรัตนก์ลูกจิ โรงเรยีนบา้นกลางพทิยาคม พษิณุโลก
plk01849 12345@Nidtep นายดนุวรรธ อนิแตง โรงเรยีนบา้นกลางพทิยาคม พษิณุโลก
plk01850 12345@Nidtep นายสายัณ ไทยทอง โรงเรยีนบา้นกลางพทิยาคม พษิณุโลก
plk01851 12345@Nidtep นางสาวขวญันภา ซามาตย์ โรงเรยีนบา้นแกง่ทุง่ พษิณุโลก
plk01852 12345@Nidtep นางสาวจริภัทร วารุกา โรงเรยีนบา้นแกง่ทุง่ พษิณุโลก
plk01853 12345@Nidtep นางสาวจริาพรรณ ราศรชียั โรงเรยีนบา้นแกง่หวา้แกง่ไฮ พษิณุโลก
plk01854 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ จันทรฝ์าย โรงเรยีนบา้นเข็กใหญ่ พษิณุโลก
plk01855 12345@Nidtep นางสาวณัฐสดุา ทองใจบญุ โรงเรยีนบา้นเข็กใหญ่ พษิณุโลก
plk01856 12345@Nidtep นายเอกพจณ์ มาลศีรี โรงเรยีนบา้นเข็กใหญ่ พษิณุโลก
plk01857 12345@Nidtep นางอทติยา ราชดี โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม พษิณุโลก
plk01858 12345@Nidtep นางสาวชชัฎากรณ์ ยะป๊อก โรงเรยีนบา้นนาขมุคนั พษิณุโลก
plk01859 12345@Nidtep นางสาวชนษิฐา พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นน ้ากุม่ พษิณุโลก
plk01860 12345@Nidtep นางสาวเทยีนทอง อตุมะแกว้ โรงเรยีนบา้นน ้าทองนอ้ย พษิณุโลก
plk01861 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ยศปัญญา โรงเรยีนบา้นน ้าปาด พษิณุโลก
plk01862 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา จัทรห์มอ่น โรงเรยีนบา้นน ้าพรกิสพป.พล.3 พษิณุโลก
plk01863 12345@Nidtep นางสาวธนษิฐา พรเณร โรงเรยีนบา้นป่าซา่น พษิณุโลก
plk01864 12345@Nidtep นางสาวบษุกร ปะทะนมปี โรงเรยีนบา้นป่าแดง พษิณุโลก
plk01865 12345@Nidtep นางสาวศศธิร มนูมหาเทพพทัิกษ์โรงเรยีนบา้นป่าแดง พษิณุโลก
plk01866 12345@Nidtep นายโชคชนะ มบีญุ โรงเรยีนบา้นป่าแดง พษิณุโลก
plk01867 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิสธุาสนิี ฟองจางวาง โรงเรยีนบา้นป่าแดง พษิณุโลก
plk01868 12345@Nidtep นางสาวชนติรนั์นทน์ พว่งวนั โรงเรยีนบา้นล าภาศ พษิณุโลก
plk01869 12345@Nidtep นางสาวนติยา ทาสี โรงเรยีนบา้นวงัดนิสอ พษิณุโลก
plk01870 12345@Nidtep นางสาวรมติา สมรรถวฒัน์ โรงเรยีนบา้นวงัตาดราษฎรอ์ทุศิ พษิณุโลก
plk01871 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร โสละวฒัน์ โรงเรยีนบา้นวงัตาดราษฎรอ์ทุศิ พษิณุโลก
plk01872 12345@Nidtep นายศรัณยู อนิครีี โรงเรยีนบา้นวดัโบสถ์(บ ารุงวฒุวิทิยา) พษิณุโลก
plk01873 12345@Nidtep นางดวงพร บญุประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง พษิณุโลก
plk01874 12345@Nidtep นางสาวพรรณษิา เอีย่มออ่น โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง พษิณุโลก
plk01875 12345@Nidtep นางสาวพชิญจ์ริา ฝ้ันมณีวรรณ์ โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง พษิณุโลก
plk01876 12345@Nidtep นางปรัศนพีร รอดค าดี โรงเรยีนบา้นหนองนากวางอัน้ พษิณุโลก
plk01877 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา ศรรัีตนสขุ โรงเรยีนบา้นหนองพระ พษิณุโลก
plk01878 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา ซาววา โรงเรยีนบา้นหนองหา้ง พษิณุโลก
plk01879 12345@Nidtep นางสาวเกวลี นาพกุ โรงเรยีนบา้นหลงัเขา พษิณุโลก
plk01880 12345@Nidtep นางสาวเอือ้งฟ้า เหลา่วงษ์โคตร โรงเรยีนบา้นหลงัเขา พษิณุโลก
plk01881 12345@Nidtep นายวทิยา ดา่นบพุชาติ โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายเหนอื พษิณุโลก
plk01882 12345@Nidtep นายเสฎฐวฒุิ บตุรโยจันโท โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าไซ(สาขาร่องกลา้วทิยา)พษิณุโลก
plk01883 12345@Nidtep นางสาวเจน จันลี โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าไซสาขาร่องกลา้วทิยาพษิณุโลก
plk01884 12345@Nidtep นางสาวนันทวดี ชมเดอืน โรงเรยีนบา้นหว้ยหมากหล า่ พษิณุโลก
plk01885 12345@Nidtep นางสาวปวณีา จันทรา โรงเรยีนบา้นหว้ยเหนิ พษิณุโลก
plk01886 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ กลบัเพ็ชร โรงเรยีนบา้นหว้ยเหนิ พษิณุโลก
plk01887 12345@Nidtep นางสาวชลติา กมุภาพันธ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเฮีย้ พษิณุโลก
plk01888 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ วงษาบตุร โรงเรยีนบา้นใหมช่ยัเจรญิ พษิณุโลก
plk01889 12345@Nidtep นายสรุยิะ ศาลพันล า โรงเรยีนบา้นใหมท่องประเสรฐิ พษิณุโลก
plk01890 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสรา นอ้ยเนยีม โรงเรยีนประชาสงเคราะหพ์ทิยา พษิณุโลก
plk01891 12345@Nidtep นางจฑุามาศ โตพงษ์ โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา พษิณุโลก
plk01892 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ อน้นาง โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา พษิณุโลก
plk01893 12345@Nidtep นายธรีพัฒน์ มิง่ภษูา โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา พษิณุโลก
plk01894 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ จันธมิา โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา พษิณุโลก
plk01895 12345@Nidtep นายวฒุชิยั ชว่ยแกว้ โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา พษิณุโลก
plk01896 12345@Nidtep นางลาวลัย์ แสงข า โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา พษิณุโลก
plk01897 12345@Nidtep นางสาวกสุาวดี คงจ าเนยีร โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา พษิณุโลก
plk01898 12345@Nidtep นางสาวฌัฏฐส์ริ ิ ศกัดาอนันตกลุ โรงเรยีนพณิพลราษฎร์ตัง้ตรงจติร12 พษิณุโลก



plk01899 12345@Nidtep นายกติติรั์ฐ ภูเ่สม โรงเรยีนพษิณุโลกปัญญานุกลู พษิณุโลก
plk01900 12345@Nidtep นางสาวลฎาภา เผอืกออ่น โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก
plk01901 12345@Nidtep นางชนาธปิ นบึสงูเนนิ โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา พษิณุโลก
plk01902 12345@Nidtep นางดวงเดอืน เร่งเจรญิ โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา พษิณุโลก
plk01903 12345@Nidtep นางสาวลกัษณา เยาวสงัข์ โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา พษิณุโลก
plk01904 12345@Nidtep นายธัชชยั ตาลตา โรงเรยีนรักไทยร่มเกลา้อปุถัมภ์ พษิณุโลก
plk01905 12345@Nidtep นางสาวบปุผาหทัย ค านอ้ย โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01906 12345@Nidtep นางสาวอชัราภา กนิซง โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01907 12345@Nidtep นางเสาวนยี์ ปรชีานนท์ โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01908 12345@Nidtep นางอทัุยวรรณ ภูป่ระดษิฐ์ โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01909 12345@Nidtep นายธนศกัดิ์ ตะนะขงิ โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01910 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ จันทรเ์สง็ โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม พษิณุโลก
plk01911 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี อทัุศน์ โรงเรยีนวงัโพรงพทิยาคม พษิณุโลก
plk01912 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ สหีะวงษ์ โรงเรยีนวดักระบงัมังคลาราม(พศิาลประชาสรรค)์พษิณุโลก
plk01913 12345@Nidtep นางสาวปวณีา จันลา โรงเรยีนวดักระบงัมังคลาราม(พศิาลประชาสรรค)์พษิณุโลก
plk01914 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา สทุธิ โรงเรยีนวดักระบงัมังคลาราม(พศิาลประชาสรรค)์พษิณุโลก
plk01915 12345@Nidtep นายผกงุเกยีรติ สทุธิ โรงเรยีนวดักระบงัมังคลาราม(พศิาลประชาสรรค)์พษิณุโลก
plk01916 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ อยูรั่ตน์ โรงเรยีนวดักรุงศรเีจรญิ พษิณุโลก
plk01917 12345@Nidtep นางสาวกชพร เจรญิรัมย์ โรงเรยีนวดัคลองมะเกลอื พษิณุโลก
plk01918 12345@Nidtep นางสาวธนติา แป้นจาก โรงเรยีนวดัแตน พษิณุโลก
plk01919 12345@Nidtep นางสาวกศุลนิ ธปูเทยีน โรงเรยีนวดัทองแท(้จา่งอนุกลูพทิยา) พษิณุโลก
plk01920 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ทาแฝง โรงเรยีนวดัทับยายเชยีง พษิณุโลก
plk01921 12345@Nidtep นางสาวชยดุา ชืน่ใจชน โรงเรยีนวดัทับยายเชยีง พษิณุโลก
plk01922 12345@Nidtep นางสาวนาราภัทร แซห่วา้ โรงเรยีนวดัทับยายเชยีง พษิณุโลก
plk01923 12345@Nidtep นางสาวสรุยีพ์ร พรรณทา โรงเรยีนวดัทับยายเชยีง พษิณุโลก
plk01924 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ งามเขยีว โรงเรยีนวดันาขมุ พษิณุโลก
plk01925 12345@Nidtep นายไตรรงค์ วงศจ์นี โรงเรยีนวดัน ้าคบ พษิณุโลก
plk01926 12345@Nidtep นางสาวชนกานต์ สตุา๋ค า โรงเรยีนวดับา้นดง พษิณุโลก
plk01927 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ผอ่งอว่ย โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา พษิณุโลก
plk01928 12345@Nidtep นางสาวชนาภา โพทา โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา พษิณุโลก
plk01929 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ แกว้บางทราย โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา พษิณุโลก
plk01930 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ตงัมัน โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา พษิณุโลก
plk01931 12345@Nidtep นายสหรัฐ คงสน โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา พษิณุโลก
plk01932 12345@Nidtep นางสาวเพยีรพณิ เรอืงรัศมี โรงเรยีนวดัพรหมเกษร พษิณุโลก
plk01933 12345@Nidtep นางสาวพัชรี สวุรรณชาติ โรงเรยีนวดัหนองนาดงกวาง พษิณุโลก
plk01934 12345@Nidtep นางสาวศภุางค์ พรมวาท โรงเรยีนวทิยสมัพันธ์ พษิณุโลก
plk01935 12345@Nidtep นางปราณปรญีา พรมปัน โรงเรยีนศกึษากลุบตุร พษิณุโลก
plk01936 12345@Nidtep นางสาวภัสสร เตยีนขนุทด โรงเรยีนสฤษดิเ์สนาพทิยาคม พษิณุโลก
plk01937 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ กนกเกศมณี โรงเรยีนสวนเมีย่งวทิยา พษิณุโลก
plk01938 12345@Nidtep นางสาวมารษิา บญุญานุรักษ์ โรงเรยีนสวนเมีย่งวทิยา พษิณุโลก
plk01939 12345@Nidtep นางสาวสธุนิี สงิหรั์กษ์ โรงเรยีนสวนเมีย่งวทิยา พษิณุโลก
plk01940 12345@Nidtep นางสาวรัตตปาณี บรูณะ โรงเรยีนองคกืารอตุสาหกรรมป่าไม้2 พษิณุโลก
plk01941 12345@Nidtep นางสาวธันยาภรณ์ สงัขเ์มอืง โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01942 12345@Nidtep นางสาวพนมวรรณ เชือ้โตเตมิ วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01943 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร เพ็ชรชนะ วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01944 12345@Nidtep นางสาววศนิี สริคิณุาลยั วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01945 12345@Nidtep นายเกรยีงวฒุไิกร รอดมัน่ วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01946 12345@Nidtep นายธนานพกร ทุง่พนม วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01947 12345@Nidtep นายปฐมพงศ์ ข าจติร์ วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01948 12345@Nidtep นายภาวชิญ์ แกว้ค าอา้ย วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01949 12345@Nidtep นายวทิยา เงนิโน วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01950 12345@Nidtep นายศภุชยั กนิเรอืน วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01951 12345@Nidtep นายเอกวทิย์ จติชู วทิยาลยัการอาชพีนครไทย พษิณุโลก
plk01952 12345@Nidtep นายวรีะพัฒน์ เฉลยพจน์ วทิยาลยัเทคนคิพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01953 12345@Nidtep นางสาววรางคณา ทองดว้ง วทิยาลยัพณชิยการบงึพระพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01954 12345@Nidtep นายชชัวาล บญุประเสรฐิ วทิยาลยัสารพัดชา่ง พษิณุโลก
plk01955 12345@Nidtep นายณัฏฐด์นัย กฤตยวงศ์ วทิยาลยัสารพัดชา่งพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01956 12345@Nidtep นายธเนษฐ สมยศ วทิยาลยัสารพัดชา่งพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01957 12345@Nidtep นางสาวอชริญา ทองแสน วทิยาลยัอาชวีศกึษา พษิณุโลก
plk01958 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ องิชยัภมู ิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01959 12345@Nidtep นางสาวฐริชญา กลบัดี วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01960 12345@Nidtep นางสาวทานตะวนั ออ่นศรี วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01961 12345@Nidtep นางสาวทพิลกัษณ์ ศรสีขุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก



plk01962 12345@Nidtep นางสาวพัทธนันท์ ยิม้ยวน วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01963 12345@Nidtep นางสาววชริานี ทองดอนเสยีง วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01964 12345@Nidtep นางสาววารุณี รัตนกจิถาวร วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01965 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิกษ์ ตาปิก วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01966 12345@Nidtep นายชวลติ ศรสีพัุฒนะกลุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01967 12345@Nidtep นายณัฎฐภั์ส ภาคะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01968 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ชยัศรสีวสัดิ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01969 12345@Nidtep นายวรุตม์ ยทุทา วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01970 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ แกว้ธนกลู วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุุโลก พษิณุโลก
plk01971 12345@Nidtep นายศรเีมอืง ลงุค า วทิอาชวีศกึษาพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01972 12345@Nidtep นางสาวบญุทรกิา โพธิอ์รุณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7 จังหวดัพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01973 12345@Nidtep นายจริภัทร จันทะดวง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7 จังหวดัพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01974 12345@Nidtep นางสาวกญัญว์รา ทา่วอ่ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7จังหวดัพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01975 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ธรรมขนัค า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7 จังหวดัพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01976 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ถนาวร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7จังหวดัพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01977 12345@Nidtep นางสาวเพยีงพลนิ ธรรมพมิญชุ์ สพฐ พษิณุโลก
plk01978 12345@Nidtep นางสาวสายรุง้ บางศรี สพฐ. พษิณุโลก
plk01979 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล บานแยม้ สพฐ. พษิณุโลก
plk01980 12345@Nidtep นายสทิธกิาญจน์ พทิยากติ สพฐ. พษิณุโลก
plk01981 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ มเีจรญิ ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ พษิณุโลก
plk01982 12345@Nidtep นายนพดล ศรแีกว้ โรงเรยีนพษิณุโลกปัญญานุกลู พษิณุโลก
plk01983 12345@Nidtep นายภานุมาศ เอีย่มยิม้ วทิยาลยัสารพัดชา่งพษิณุโลก พษิณุโลก
plk01984 12345@Nidtep นางสาวกรวกิา ระวงัภัย ศนูย์การศกึษาพเิศษเขตการศกึษา7 พษิณุโลก
plk01985 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา พรหมบตุร ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษาพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01986 12345@Nidtep นายตนัติกร พรหมบตุร ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษาพษิณุโลกพษิณุโลก
plk01987 12345@Nidtep นายวศิวกร กิง่จันทร์ ศนูย์วทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพษิณุโลกพษิณุโลก
pbi01136 12345@Nidtep นายโชคอนันต์ ขนุศรี กศน.อ าเภอแกง่กระจานจังหวดัเพชรบรุเีพชรบรุี
pbi01137 12345@Nidtep นางสาวกฤชภรณ์ ค าตะ๊ กศน.อ าเภอชะอ า เพชรบรุี
pbi01138 12345@Nidtep นางสาวรัตนสดุา ดวงแกว้ เทศบาล2 วดัไทรยอ้ย เพชรบรุี
pbi01139 12345@Nidtep นางสาวองัคณา ทับลอ้ม รปค.47เพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01140 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐนัินท์ เป่ียมปาน โรงเรยีนเขือ่นเพชร(ชลประทานสงเคราะห)์เพชรบรุี
pbi01141 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ จันทรเ์หมอืน โรงเรยีนคงคาราม เพชรบรุี
pbi01142 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แยม้นลิ โรงเรยีนชาวไร่ เพชรบรุี
pbi01143 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล จันทรว์งค์ โรงเรยีนชาวไร่ เพชรบรุี
pbi01144 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา พมิพส์าลี โรงเรยีนชาวไร่ เพชรบรุี
pbi01145 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ รักกสกิร โรงเรยีนชาวไร่ เพชรบรุี
pbi01146 12345@Nidtep นายเรอืงศกัดิ์ เยยีรวิงศ์ โรงเรยีนชาวไร่ เพชรบรุี
pbi01147 12345@Nidtep นายภดูศิ ฤทธิจ์ารุกร โรงเรยีนบางตะบนูวทิยา เพชรบรุี
pbi01148 12345@Nidtep นางสาวสพุณิญา เต็งประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นดอนขนุหว้ย เพชรบรุี
pbi01149 12345@Nidtep นางสาวจริาพร สระส าราญ โรงเรยีนบา้นดอนมะขาม เพชรบรุี
pbi01150 12345@Nidtep นายศกัดิช์ยั อนันตช์ยัลขิติ โรงเรยีนบา้นทา่ตะครอ้มติรภาพที่192 เพชรบรุี
pbi01151 12345@Nidtep นางสาวเกตวุรนิทร์ ทมิเมฆ โรงเรยีนบา้นทา่มะรดิ เพชรบรุี
pbi01152 12345@Nidtep นายหรัิญ บตุรสงิห์ โรงเรยีนบา้นทา่ยาง(ประชาสรรค)์ เพชรบรุี
pbi01153 12345@Nidtep นางสาวศริดา แจม่ศรี โรงเรยีนบา้นทุง่เฟ้ือ(เอมสะอาดอ านวย)เพชรบรุี
pbi01154 12345@Nidtep นางสาวอารญีา ลบโลกา โรงเรยีนบา้นเนนิรัก เพชรบรุี
pbi01155 12345@Nidtep นายบรรลอืศกัดิ์ เครือ่งทพิย์ โรงเรยีนบา้นเนนิรัก เพชรบรุี
pbi01156 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ออ่นนุ่ม โรงเรยีนบา้นบางหอ(โสภณเชาวนร์าษฎรรั์งสรรค)์เพชรบรุี
pbi01157 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากร ทองปัญญา โรงเรยีนบา้นโป่งแย ้ เพชรบรุี
pbi01158 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นพพุลู เพชรบรุี
pbi01159 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา อนิทนู โรงเรยีนบา้นไร่ใหมพั่ฒนา เพชรบรุี
pbi01160 12345@Nidtep นางนติยา สวสัดิภ์ริมย์ โรงเรยีนบา้นลาดวทิยา เพชรบรุี
pbi01161 12345@Nidtep นางสาวณัฐปวณ์ี พวงแกว้ โรงเรยีนบา้นลาดวทิยา เพชรบรุี
pbi01162 12345@Nidtep นางขา้วขวญั บตุรสงิห์ โรงเรยีนบา้นหนองจอก(อดุมธรรมอปุถัมภ)์เพชรบรุี
pbi01163 12345@Nidtep นางสาวศโิรรัตน์ เปลีย่นปราณ โรงเรยีนบา้นหนองยาว(ราฎรส์ามัคครัีงสรรค)์เพชรบรุี
pbi01164 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ เกตแุกว้ โรงเรยีนเบญจมเทพอทุศิจังหวดัเพชรบรุเีพชรบรุี
pbi01165 12345@Nidtep นางกญัญา ทองสไีพล โรงเรยีนป่าเด็งวทิยา เพชรบรุี
pbi01166 12345@Nidtep นายสเุทพ ทองสไีพล โรงเรยีนวชริธรรมโศภติ เพชรบรุี
pbi01167 12345@Nidtep นางสาวอารยา จารุวทิยาวงศ์ โรงเรยีนวดักฏุ(ิชุม่ประชารังสรรค)์ เพชรบรุี
pbi01168 12345@Nidtep นางสาวชญานี กนกวรรณ โรงเรยีนวดัเขาตะเครา(ประสพประชาสรรค)์เพชรบรุี
pbi01169 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ มณีฉาย โรงเรยีนวดัเขาตะเคราฯ เพชรบรุี
pbi01170 12345@Nidtep นางสาวปารสิา มาคลา้ย โรงเรยีนวดัจันทราวาส(ศขุประสารราษฎร)์เพชรบรุี
pbi01171 12345@Nidtep นางสาวขวญัรัตน์ หาญณรงค์ โรงเรยีนวดัจันทาราม(เตมิไลราษฎรอ์นุเคราะห)์เพชรบรุี
pbi01172 12345@Nidtep นางสาวชารณีิ เคลอืบส าราญ โรงเรยีนวดัชา้งแทงกระจาด(จันทรจ์ านง)เพชรบรุี



pbi01173 12345@Nidtep นางกนกวรรณ มลูทองสงค์ โรงเรยีนวดัดอนไกเ่ตีย้ เพชรบรุี
pbi01174 12345@Nidtep นายอดเิทพ คงคาชว่ย โรงเรยีนวดัตกง(ธรรมศรยีาทร) เพชรบรุี
pbi01175 12345@Nidtep นางสาวกญัญพัชร รุง่เรอืง โรงเรยีนวดัตาลกง(ธรรมศรยีาทร) เพชรบรุี
pbi01176 12345@Nidtep นางสาวเกษร สทัีบทมิ โรงเรยีนวดัถิน่ปรุา(เดชสมบรูณ์) เพชรบรุี
pbi01177 12345@Nidtep นางสาวจริาพร สเีสม โรงเรยีนวดัทา่ศาลาราม(เรอืนบญุนาคาลยั)เพชรบรุี
pbi01178 12345@Nidtep นางสาวดวงหทัย แยม้ตาด โรงเรยีนวดัทา่ศาลาราม(เรอืนบญุนาคาลยั)เพชรบรุี
pbi01179 12345@Nidtep นางสาวนุจรี บญุมา โรงเรยีนวดันอกปากทะเล เพชรบรุี
pbi00111 12345@Nidtep นางภัทราวดี ประสงคเ์งนิ โรงเรยีนวดับางขนุไทร(ผดงุวทิยา) เพชรบรุี
pbi01181 12345@Nidtep นายวรเทพ มว่งไหมทอง โรงเรยีนวดัโพธิก์รุ(ผนิผดงุ) เพชรบรุี
pbi01182 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา เตยีววนากลู โรงเรยีนวดัโพพระใน(รุง่รังสฤษฏ)์ เพชรบรุี
pbi01183 12345@Nidtep นางสาวปณุยวรี์ ชปูานกลบี โรงเรยีนวดัโพพระใน(รุง่รังสฤษฏ)์ เพชรบรุี
pbi01184 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนวดัมณีเลือ่น เพชรบรุี
pbi01185 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ทวสีขุ โรงเรยีนวดัยาง(เย็นประชาสรรค)์ เพชรบรุี
pbi01186 12345@Nidtep นางสาวจารุรนิทร์ ทนยิม้ โรงเรยีนวดัยาง(เย็นประชาสรรค)์ เพชรบรุี
pbi01187 12345@Nidtep นายวทันพร บญุชู โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธา เพชรบรุี
pbi01188 12345@Nidtep นางสาวณัฐสภุา ท่ังนาค โรงเรยีนวดัโรงเข(้พฒุประชาสรรค)์ เพชรบรุี
pbi01189 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ คงจันทร์ โรงเรยีนวดัสมทุรโคดม เพชรบรุี
pbi01190 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ กองแกว้ โรงเรยีนวดัสมทุรธาราม เพชรบรุี
pbi01191 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา หอมจันทร์ โรงเรยีนวดัสมทุรธาราม เพชรบรุี
pbi01192 12345@Nidtep นางสาวสริพิร ทับเนยีม โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยัเพชรบรุีเพชรบรุี
pbi01193 12345@Nidtep นางสาวจรีาภรณ์ ดปีระเสรฐิ โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01194 12345@Nidtep นางสาววมิลทพิย์ ศรเดช โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01195 12345@Nidtep นางสาวศตพร ชยัสรุยิะเดชา โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01196 12345@Nidtep นายพรีพล ตนัทรัพย์ โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01197 12345@Nidtep นางสภุาพร พรหมเทพ วษท.เพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01198 12345@Nidtep นางสาวอชริญาณ์ สวามภัิกดิ์ วดัมณีเลือ่น เพชรบรุี
pbi01199 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ชาตมินตรี วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล๒ เพชรบรุี
pbi01200 12345@Nidtep นายวรากร หลวงพทัิกษ์ วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล๒ เพชรบรุี
pbi01201 12345@Nidtep นางสาวฐานชิา มาลยัสอน วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล2 เพชรบรุี
pbi01202 12345@Nidtep นางสาวอใุบหยะ๊ หมีจติร วทิยาลยัเกษตรเเละเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01203 12345@Nidtep นายพนธกร ทาบดุดี วทิยาลยัเกษตรเเละเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01204 12345@Nidtep นางมนัชญา ชบูาล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01205 12345@Nidtep นางสาวซไูรดา เพชรเบ็ญวาฮบั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01206 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ คณุมี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01207 12345@Nidtep นางสาวอาภาวรรณ ปิยนุสรณ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01208 12345@Nidtep นายชลกานต์ ขวญันาวารักษ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01209 12345@Nidtep นายชษิณุพงศ์ ทวเีมอืง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01210 12345@Nidtep นายสรุยิา ทดุปอ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01211 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ผวิเหลอืง วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี เพชรบรุี
pbi01212 12345@Nidtep นางสาวสจุรยิา สอนบญุ ศนูยเ์รยีนรูต้ามแนวพระราชด าริกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชืเพชรบรุี
pbi01213 12345@Nidtep นางสาวปองทพิย์ กรสวสัดิ์ สพฐ เพชรบรุี
pnb01241 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา อนิยะ กระทรวงศกึษาธกิาร เพชรบรูณ์
pnb01242 12345@Nidtep นางสาวสภุาพรรณ โอบออ้ม กศน. อ าเภอบงึสามพัน เพชรบรูณ์
pnb01243 12345@Nidtep นางบงัอร วชิยัสนุทร กศน.อ าเภอเขาคอ้ เพชรบรูณ์
pnb01244 12345@Nidtep นายมงคล ดวงทพิย์ กศน.อ าเภอน ้าหนาว เพชรบรูณ์
pnb01245 12345@Nidtep นางนาทกญัญา นงภา โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01246 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เลีย้งประยรู โรงเรยีนแคมป์สนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01247 12345@Nidtep นายกฤษดา รางวนันา โรงเรยีนแคมป์สนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01248 12345@Nidtep นางกนกนษิฐ์ ยงูทอง โรงเรยีนชนแดนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01249 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ จันทรแ์ดง โรงเรยีนชมุชนบา้นพเุตย เพชรบรูณ์
pnb01250 12345@Nidtep นางสาววภิาวดี บงัสงูเนนิ โรงเรยีนชมุชนบา้นวงักระดาษเงนิ เพชรบรูณ์
pnb01251 12345@Nidtep นางสาวพลอยพัชชา พัชรพมิพู โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01252 12345@Nidtep นางสาวเรวดี สายอาลนิ โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01253 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ จันทรบ์า้นคลอง โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01254 12345@Nidtep นายพทัิกษ์ แพทยไ์ชโย โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01255 12345@Nidtep นายภาคยภ์มู ิ ทองฉ ่า โรงเรยีนซบับอนวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01256 12345@Nidtep นางสาวรัตตนัินท์ ภาพันธ์ โรงเรยีนดงขยุวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01257 12345@Nidtep นางดาวรุง่ ครุุภัณฑ์ โรงเรยีนเทศบาล2 เพชรบรูณ์
pnb01258 12345@Nidtep นางสาวนุชรี อภัยพรม โรงเรยีนธรรมนูญกองชา่งวทิยา เพชรบรูณ์
pnb01259 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ นามแดง โรงเรยีนธรรมนูญกองชา่งวทิยา เพชรบรูณ์
pnb01260 12345@Nidtep นางสาวสภุาณี นาคขวญั โรงเรยีนธรรมนูญกองชา่งวทิยา เพชรบรูณ์
pnb01261 12345@Nidtep นางภัทรธรีา มาฆทาน โรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01262 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เงือ่นกลาง โรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม เพชรบรูณ์



pnb01263 12345@Nidtep นายพรีะพัฒน์ แสงรุง่ โรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01264 12345@Nidtep นายองอาจ สงิหเ์สนา โรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01265 12345@Nidtep นางสาวนรกีานต์ นารี โรงเรยีนน ้ารอ้นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01266 12345@Nidtep นางสาวอรทัย คงอวิ โรงเรยีนน ้ารอ้นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01267 12345@Nidtep นายกฤษณะ ดอ่นดี โรงเรยีนน ้ารอ้นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01268 12345@Nidtep นายธรียทุธ สรุวิงศ์ โรงเรยีนน ้ารอ้นวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01269 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ศรสีงคราม โรงเรยีนน ้ารอ้นวยิาคม เพชรบรูณ์
pnb01270 12345@Nidtep นางสนีวล นันทกปั โรงเรยีนน ้าหนาววทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01271 12345@Nidtep นางสาวชณัฐฎา ค าพรีะ โรงเรยีนบา้นกลาง เพชรบรูณ์
pnb01272 12345@Nidtep นางสาวสปุรยีา สงัคนัติ โรงเรยีนบา้นกลาง เพชรบรูณ์
pnb01273 12345@Nidtep นายประยน สมแวง โรงเรยีนบา้นกลาง เพชรบรูณ์
pnb01274 12345@Nidtep นายเอกชยั วอสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นกลาง เพชรบรูณ์
pnb01275 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ อตุรา โรงเรยีนบา้นเกาะแกว้ เพชรบรูณ์
pnb01276 12345@Nidtep นางสาวแสงอรุณ ตะเฆท่อง โรงเรยีนบา้นเกาะแกว้ เพชรบรูณ์
pnb01277 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ จติรโคตร โรงเรยีนบา้นเกาะแกว้ เพชรบรูณ์
pnb01278 12345@Nidtep นายสหรัฐ แกว้ยอด โรงเรยีนบา้นเกาะแกว้ เพชรบรูณ์
pnb01279 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา กลิน่บวัขาว โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01280 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก ถริะสาโรช โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01281 12345@Nidtep นางสาวธนัตดา แวดไธสง โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01282 12345@Nidtep นางสาวนภัทร ศรสีวา่ง โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01283 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา สรุวิงษ์ โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01284 12345@Nidtep นางสาวอรณชิ จันสดีา โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01285 12345@Nidtep นายจรัิชยา ใจค า โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01286 12345@Nidtep นายธรีภัทร์ รังสกิรรพมุ โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01287 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ โกศริิ โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01288 12345@Nidtep นายสวุทิย์ คงชว่ย โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01289 12345@Nidtep นายอนริุทธ์ เอีย่มชยั โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย เพชรบรูณ์
pnb01290 12345@Nidtep นางสาวปภัสสร ลพเมอืง โรงเรยีนบา้นเข็มทอง เพชรบรูณ์
pnb01291 12345@Nidtep นางสาวนันทศิา พมิมะสาร โรงเรยีนบา้นเขาสงูราษฎรบ์ ารุง เพชรบรูณ์
pnb01292 12345@Nidtep นายปฏญิญา รูปขาว โรงเรยีนบา้นคลองน ้าคนั เพชรบรูณ์
pnb01293 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ พลดงนอก โรงเรยีนบา้นโคกเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01294 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐนันทภ์ร แจง้สขุ โรงเรยีนบา้นโคกเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01295 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชานันท์ จ าแตง่ โรงเรยีนบา้นโคกเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01296 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก รายะรุจิ โรงเรยีนบา้นโคกมน เพชรบรูณ์
pnb01297 12345@Nidtep นางสาวเพชรไพรนิ สาระพันธ์ โรงเรยีนบา้นโคกมน เพชรบรูณ์
pnb01298 12345@Nidtep นายอทิธศิกัดิ์ ดธีัมมา โรงเรยีนบา้นโคกมน เพชรบรูณ์
pnb01299 12345@Nidtep นางนรสิา ปรุรัตน์ โรงเรยีนบา้นโคกส าราญ เพชรบรูณ์
pnb01300 12345@Nidtep นางสาวนัฐพร ขวญัมิง่ โรงเรยีนบา้นโคกส าราญ เพชรบรูณ์
pnb01301 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ โตงิว้ โรงเรยีนบา้นจัดสรร เพชรบรูณ์
pnb01302 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ฉมิใจงาม โรงเรยีนบา้นจัดสรร เพชรบรูณ์
pnb01303 12345@Nidtep นางปราณศิา สมแวง โรงเรยีนบา้นชา้งตะลดู เพชรบรูณ์
pnb01304 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา อนิผัด โรงเรยีนบา้นซ าภู เพชรบรูณ์
pnb01305 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ภูป่ระดษิฐ โรงเรยีนบา้นซ าภู เพชรบรูณ์
pnb01306 12345@Nidtep นางสาวสดุา เสอืพญา โรงเรยีนบา้นดงคลอ้ เพชรบรูณ์
pnb01307 12345@Nidtep นางสาวแพรวมรินิทร์ วนัชยั โรงเรยีนบา้นดอยน ้าเพยีงดนิ เพชรบรูณ์
pnb01308 12345@Nidtep นางสาวนติยา จันทรผ์อ่ง โรงเรยีนบา้นดาดอดุม เพชรบรูณ์
pnb01309 12345@Nidtep นายจักรพงษ์ ดงขาว โรงเรยีนบา้นตาดขา่พัฒนา เพชรบรูณ์
pnb01310 12345@Nidtep นางสาวอษิยา คุม้สอาด โรงเรยีนบา้นถ ้ามงคลชยั เพชรบรูณ์
pnb01311 12345@Nidtep นางศภุลกัษณ์ แสนค า โรงเรยีนบา้นทับเบกิร่วมใจ เพชรบรูณ์
pnb01312 12345@Nidtep นางสาวณชิากานต์ พรหมประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นทา่ดว้ง เพชรบรูณ์
pnb01313 12345@Nidtep นางสาววศิรุตา แกว้ดอก โรงเรยีนบา้นทา่ดว้ง เพชรบรูณ์
pnb01314 12345@Nidtep นางสาวดวงดาว สรอ้ยอนิทร์ โรงเรยีนบา้นทา่สวาย เพชรบรูณ์
pnb01315 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ อนิผัด โรงเรยีนบา้นทา่สวาย เพชรบรูณ์
pnb01316 12345@Nidtep นางสาวสกุลัยา สขุส าราญ โรงเรยีนบา้นทุง่เศรษฐี เพชรบรูณ์
pnb01317 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ จ าเนยีรพล โรงเรยีนบา้นทุง่ใหญ่ เพชรบรูณ์
pnb01318 12345@Nidtep นางระววิรรณ สงา่แรง โรงเรยีนบา้นไทรงาม เพชรบรูณ์
pnb01319 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ วนัทอง โรงเรยีนบา้นไทรงาม เพชรบรูณ์
pnb01320 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา รูท้ านอง โรงเรยีนบา้นไทรงาม เพชรบรูณ์
pnb01321 12345@Nidtep นางสาวบณุยนัดดา ถาวรกลู โรงเรยีนบา้นไทรงาม เพชรบรูณ์
pnb01322 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ตรเีสยีน โรงเรยีนบา้นไทรงาม เพชรบรูณ์
pnb01323 12345@Nidtep นางพชิญนันท์ เพ็ชรพันธุ์ โรงเรยีนบา้นธารทพิย์ เพชรบรูณ์
pnb01324 12345@Nidtep นายอยธุยา ศรอีนิทร์ โรงเรยีนบา้นนาเฉลยีง(เฉลยีงทองราษฎรบ์ ารุง)เพชรบรูณ์
pnb01325 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา ภูส่งิห์ โรงเรยีนบา้นนาเฉลยีง(เฉลยีงทองราษฎรบ์ ารุง)เพชรบรูณ์



pnb01326 12345@Nidtep นางสาวลลติา แบนค า โรงเรยีนบา้นนาเฉลยีง(เฉลยีงทองราษฎรบ์ ารุง)เพชรบรูณ์
pnb01327 12345@Nidtep นายอณุลกัษณ์ คนบญุ โรงเรยีนบา้นนาเฉลยีง(เฉลยีงทองราษฎรบ์ ารุง)เพชรบรูณ์
pnb01328 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร ศรสีงัข์ โรงเรยีนบา้นนาเฉลยีงใต ้ เพชรบรูณ์
pnb01329 12345@Nidtep นางสาวจรัิชยา ไหมแพง โรงเรยีนบา้นนายาว เพชรบรูณ์
pnb01330 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ขวญัเจรญิ โรงเรยีนบา้นนายาว เพชรบรูณ์
pnb01331 12345@Nidtep นางสาวฐดิารัตน์ จันมา โรงเรยีนบา้นนายาว เพชรบรูณ์
pnb01332 12345@Nidtep นางสาวมยรุี สสีอนการ โรงเรยีนบา้นน ้าดกุเหนอื เพชรบรูณ์
pnb01333 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา สมิราช โรงเรยีนบา้นเนนิคนธา เพชรบรูณ์
pnb01334 12345@Nidtep นางสาวชมัยพร เจรญิชพี โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร เพชรบรูณ์
pnb01335 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร คา้ของ โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร เพชรบรูณ์
pnb01336 12345@Nidtep นางสาววนดิา พรมเขยีว โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร เพชรบรูณ์
pnb01337 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ วงคเ์ข็มมา โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร เพชรบรูณ์
pnb01338 12345@Nidtep นายยศพัฒน์ พรมทา โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร เพชรบรูณ์
pnb01339 12345@Nidtep นางสาวฐติาภรณ์ ทะจักร์ โรงเรยีนบา้นเนนิมะคา่ เพชรบรูณ์
pnb01340 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา โพธิท์อง โรงเรยีนบา้นเนนิมติรภาพที4่7 เพชรบรูณ์
pnb01341 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐาพร นาคแกว้ โรงเรยีนบา้นบวัวฒันา เพชรบรูณ์
pnb01342 12345@Nidtep นางสาวปัทมา วงคว์รรณ์ โรงเรยีนบา้นบวัวฒันา เพชรบรูณ์
pnb01343 12345@Nidtep นางศทุธนิี ทพิยกมลพันธ์ โรงเรยีนบา้นบงึกระจับ เพชรบรูณ์
pnb01344 12345@Nidtep นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์ โรงเรยีนบา้นบมุะกรูด เพชรบรูณ์
pnb01345 12345@Nidtep นายจักรพงษ์ สพีาแกว้ โรงเรยีนบา้นปากดกุ เพชรบรูณ์
pnb01346 12345@Nidtep นางสาวชญาดา นอ้ยนันท์ โรงเรยีนบา้นปากออก เพชรบรูณ์
pnb01347 12345@Nidtep นางสาวกลุนภิา จันทขนั โรงเรยีนบา้นโป่งบญุเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01348 12345@Nidtep นางสาวจรีาพร อนิทรจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นโป่งบญุเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01349 12345@Nidtep นางสาวชฎารัตน์ วงษ์ละคร โรงเรยีนบา้นโป่งบญุเจรญิ เพชรบรูณ์
pnb01350 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณภิา สายทองเยิน้ โรงเรยีนบา้นฝายนาแซง เพชรบรูณ์
pnb01351 12345@Nidtep นางสาวเกษราภรณ์ พรมค า โรงเรยีนบา้นพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบรูณ์
pnb01352 12345@Nidtep นางสาวณัฐธกรณ์ จันทนา โรงเรยีนบา้นพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบรูณ์
pnb01353 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ ค าใจใส่ โรงเรยีนบา้นพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบรูณ์
pnb01354 12345@Nidtep นายปรัชญา ทับกรุง โรงเรยีนบา้นพงษ์เพชรอรุสรณ์ เพชรบรูณ์
pnb01355 12345@Nidtep นางสาวน ้าเพชร มลูนาค โรงเรยีนบา้นพญาวงั เพชรบรูณ์
pnb01356 12345@Nidtep นายจรัส แสงเป่ียม โรงเรยีนบา้นพญาวงั เพชรบรูณ์
pnb01357 12345@Nidtep นายหาญณรงค์ สขีาว โรงเรยีนบา้นพญาวงั เพชรบรูณ์
pnb01358 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน สขุนันท์ โรงเรยีนบา้นพรหมยาม เพชรบรูณ์
pnb01359 12345@Nidtep นางสาวอารยีา สนุทรชยั โรงเรยีนบา้นพขุาม เพชรบรูณ์
pnb01360 12345@Nidtep นางสาวปนัสยา ค าพู โรงเรยีนบา้นภผัูกไซ่ เพชรบรูณ์
pnb01361 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ชาวระนอง โรงเรยีนบา้นยางหัวลม เพชรบรูณ์
pnb01362 12345@Nidtep นางกลัยารัตน์ แกว้แดง โรงเรยีนบา้นระวงิ เพชรบรูณ์
pnb01363 12345@Nidtep นางวรรณภา พรรณขาม โรงเรยีนบา้นระวงิ เพชรบรูณ์
pnb01364 12345@Nidtep นางสาวฐติยิา ปิกจมุปู โรงเรยีนบา้นระวงิ เพชรบรูณ์
pnb01365 12345@Nidtep นางสาวอญัชลกิา ออ่นวนั โรงเรยีนบา้นระวงิ เพชรบรูณ์
pnb01366 12345@Nidtep นางศริวิรรณ สฟ้ีา โรงเรยีนบา้นไร่นางาม เพชรบรูณ์
pnb01367 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ค ามัน่ โรงเรยีนบา้นไร่นางาม เพชรบรูณ์
pnb01368 12345@Nidtep นายเสกสรรค์ บญุจันทร์ โรงเรยีนบา้นลาดแค เพชรบรูณ์
pnb01369 12345@Nidtep นางสาวกฤษณี ตุม้ทอง โรงเรยีนบา้นล าพาด เพชรบรูณ์
pnb01370 12345@Nidtep นางสาวสดุารักษ์ นลิแพทย์ โรงเรยีนบา้นล าพาด เพชรบรูณ์
pnb01371 12345@Nidtep นางสาวอลสิา อยูพ่ชื โรงเรยีนบา้นล าพาด เพชรบรูณ์
pnb01372 12345@Nidtep นางจรีะนันท์ เปรมจติร โรงเรยีนบา้นวงักน้หวด เพชรบรูณ์
pnb01373 12345@Nidtep นายไกรสร ลอเจรญิ โรงเรยีนบา้นวงักวาง เพชรบรูณ์
pnb01374 12345@Nidtep นางสาวจติสภัุค โตโส โรงเรยีนบา้นวงัโคง้ เพชรบรูณ์
pnb01375 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล อยูศ่รี โรงเรยีนบา้นวงัโบสถ์ เพชรบรูณ์
pnb01376 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ฟองจอ้น โรงเรยีนบา้นวงัโบสถ์ เพชรบรูณ์
pnb01377 12345@Nidtep นางสาวอลษิา มสีงิห์ โรงเรยีนบา้นวงัโบสถ์ เพชรบรูณ์
pnb01378 12345@Nidtep นางสมเสลา ขนุนนท์ โรงเรยีนบา้นวงัยาว เพชรบรูณ์
pnb01379 12345@Nidtep นายภควฒัน์ คงดี โรงเรยีนบา้นวงัหนิ เพชรบรูณ์
pnb01380 12345@Nidtep นางสาวนารนีาท บญุสงิห์ โรงเรยีนบา้นวงัเหว เพชรบรูณ์
pnb01381 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล เทยีมศร โรงเรยีนบา้นวงัเหว เพชรบรูณ์
pnb01382 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา ปานเงนิ โรงเรยีนบา้นวงัใหญ่ เพชรบรูณ์
pnb01383 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ อาศนูย์ โรงเรยีนบา้นศรมีงคล เพชรบรูณ์
pnb01384 12345@Nidtep นางสาวจารุภา แกว้ยม โรงเรยีนบา้นศลิา เพชรบรูณ์
pnb01385 12345@Nidtep นางสาวโสภดิา กนัหา โรงเรยีนบา้นศลิา เพชรบรูณ์
pnb01386 12345@Nidtep นางสาวเตชติา หมทีอง โรงเรยีนบา้นสระกรวด เพชรบรูณ์
pnb01387 12345@Nidtep นางสาวพชิาภรณ์ มาเบา้ โรงเรยีนบา้นสระกรวด เพชรบรูณ์
pnb01388 12345@Nidtep นางสาวกลุนันท์ ค าแกว้ โรงเรยีนบา้นสระประดู่ เพชรบรูณ์



pnb01389 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรดา กลา้กระโทก โรงเรยีนบา้นสระประดู่ เพชรบรูณ์
pnb01390 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา สขุค ามี โรงเรยีนบา้นสระประดู่ เพชรบรูณ์
pnb01391 12345@Nidtep นางสาวปานชวีติ ไชยรักษ์ โรงเรยีนบา้นสระหมืน่เชยีง เพชรบรูณ์
pnb01392 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ โคตะหา โรงเรยีนบา้นโสก เพชรบรูณ์
pnb01393 12345@Nidtep นางสาวกรกนก ข าเมอืง โรงเรยีนบา้นหนองจอกวงัก าแพง เพชรบรูณ์
pnb01394 12345@Nidtep นายนนทพัิฒน์ เกษประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นหนองจอกวงัก าแพง เพชรบรูณ์
pnb01395 12345@Nidtep นางเบญญาภา คงสมเพชร โรงเรยีนบา้นหนองบวั เพชรบรูณ์
pnb01396 12345@Nidtep นางจอมไตร สายแสน โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง เพชรบรูณ์
pnb01397 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ สงีาม โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง เพชรบรูณ์
pnb01398 12345@Nidtep นางสาวธนติา อดัโดดดร โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง เพชรบรูณ์
pnb01399 12345@Nidtep นายสริวชิญ์ ตนับญุ โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง เพชรบรูณ์
pnb01400 12345@Nidtep นายเอกรนิทร์ เกษร โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง เพชรบรูณ์
pnb01401 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นหนองพลวง เพชรบรูณ์
pnb01402 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา สทุธปิระภา โรงเรยีนบา้นหนองไมส้อ เพชรบรูณ์
pnb01403 12345@Nidtep นางสาววมิลมาศ นวลตาล โรงเรยีนบา้นหนองเล เพชรบรูณ์
pnb01404 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา ยะครุฑ โรงเรยีนบา้นหนองหมู เพชรบรูณ์
pnb01405 12345@Nidtep นางสาวเมธานันท์ ค ายิง่ โรงเรยีนบา้นหนองหมู เพชรบรูณ์
pnb01406 12345@Nidtep นางสาววรนุช นอ้ยวงั โรงเรยีนบา้นหนองหมู เพชรบรูณ์
pnb01407 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา มาลา โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าขาว เพชรบรูณ์
pnb01408 12345@Nidtep นายวรัญญู คงสไีพร โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าขาว เพชรบรูณ์
pnb01409 12345@Nidtep นางมัญชรี กลุบตุร โรงเรยีนบา้นหว้ยระหงส์ เพชรบรูณ์
pnb01410 12345@Nidtep นางสาวญาณนิท์ อนิทรส์งิห์ โรงเรยีนบา้นหว้ยลาน เพชรบรูณ์
pnb01411 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา ศรไีสยา โรงเรยีนบา้นหว้ยลาน เพชรบรูณ์
pnb01412 12345@Nidtep นางสาวรสสคุนธ์ นูเนตร โรงเรยีนบา้นหว้ยสนามทราย เพชรบรูณ์
pnb01413 12345@Nidtep นางสาวนนทณัฐดา คนมาก โรงเรยีนบา้นหว้ยสะแก เพชรบรูณ์
pnb01414 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สมจติร โรงเรยีนบา้นหว้ยสะแก เพชรบรูณ์
pnb01415 12345@Nidtep นางรัดธาดา หารวนันา โรงเรยีนบา้นเหลา่หญา้ เพชรบรูณ์
pnb01416 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ประเสรฐิสทิธิ์ โรงเรยีนบงึสามพันวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01417 12345@Nidtep นางสาวสมศริิ ดว้ยสาร โรงเรยีนบงึสามพันวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01418 12345@Nidtep นายพรชยั วเิศษวงษา โรงเรยีนบงึสามพันวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01419 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ วนัเพ็ง โรงเรยีนพขุามครุฑมณีอทุศิ เพชรบรูณ์
pnb01420 12345@Nidtep นายธัญเทพ สจัวาท โรงเรยีนเพชรบรูณ์วทิยา เพชรบรูณ์
pnb01421 12345@Nidtep นางสาวกญัญาลกัษณ์ เรอืงฤทธิ์ โรงเรยีนเพชรละครวทิยา เพชรบรูณ์
pnb01422 12345@Nidtep นางสาวพชิชาพร ตนัตระกลู โรงเรยีนเพชรละครวทิยา เพชรบรูณ์
pnb01423 12345@Nidtep นางรัตนาวลี เชยีงเลีย่งกลู โรงเรยีนเพชรละควทิยา เพชรบรูณ์
pnb01424 12345@Nidtep นางสาวณัฐทชิา อนนตชยั โรงเรยีนเมอืงกลางวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01425 12345@Nidtep นางสาวจติรา สงิการะ โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ เพชรบรูณ์
pnb01426 12345@Nidtep นางสาวปภาณนิ ดษิอ า่ โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ เพชรบรูณ์
pnb01427 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา สระเสยีงดี โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ เพชรบรูณ์
pnb01428 12345@Nidtep นายทศพล ศลิลา โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ เพชรบรูณ์
pnb01429 12345@Nidtep นายธราวธุ โตสขุ โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ เพขรบรูณ์
pnb01430 12345@Nidtep นางสาวพัสนันท์ พลศกัดิ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห5์7จังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01431 12345@Nidtep นางสาวปรยีากมล เกดิสขุ โรงเรยีนวงัโป่งศกึษา เพชรบรูณ์
pnb01432 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี หุน่หลอ่ โรงเรยีนวงัโป่งศกึษา เพชรบรูณ์
pnb01433 12345@Nidtep นายกลา้ยทุธ อภรัิกษ์ โรงเรยีนวงัใหญว่ทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01434 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ดว้งหรัิญ โรงเรยีนวงัใหญว่ทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01435 12345@Nidtep นายวชิญว์สิฐิ นรัิญญธ์นภวูดล โรงเรยีนวงัใหญว่ทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01436 12345@Nidtep นางกญัญาธร ยมยิง่ โรงเรยีนวทิยานุกลูนารี เพชรบรูณ์
pnb01437 12345@Nidtep นางธนวรรณ อตุมอ์า่ง โรงเรยีนวดัศรจัีนดาธรรม เพขรบรูณ์
pnb01438 12345@Nidtep นางปวรีรั์กษ์ พงษ์พานชิ โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01439 12345@Nidtep นางสาวจริาพร นรนินอก โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01440 12345@Nidtep นางสาวบษุกร จันทะนุภา โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01441 12345@Nidtep นางสาวป่ินกาญจน์ วหิารธรรม โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01442 12345@Nidtep นางสาววรียา ธปูหอม โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01443 12345@Nidtep นายบนัดาล มาอยูว่วั โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01444 12345@Nidtep นายศวิะ มหาดไทย โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค์ เพชรบรูณ์
pnb01445 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เต็มใจ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01446 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี จันทรแ์อด โรงเรยีนหนา้ศนูยเ์ครือ่งมอืกล เพชรบรูณ์
pnb01447 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา ลดัดาไสว โรงเรยีนหลม่สกัวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01448 12345@Nidtep นางสาวธรา เศรษฐี โรงเรยีนหลม่สกัวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01449 12345@Nidtep นายสจุนิดา บวัสงิค า โรงเรยีนอนุบาลชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01450 12345@Nidtep นางสาวฉมาบดนิทร์ ยงูทอง โรงเรยีนอนุบาลบงึสามพัน เพชรบรูณ์
pnb01451 12345@Nidtep นางลกัษิกา อาจสาลี โรงเรยีนอนุบาลวดัในเรอืงศรวีเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์



pnb01452 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา กรองใจ โรงเรยีนอนุบาลวดัในเรอืงศรวีเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์
pnb01453 12345@Nidtep นายภมูนิวิฒัน์ ปานอนิทร์ โรงเรยีนอนุบาลวดัในเรอืงศรวีเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์
pnb01454 12345@Nidtep นางสภุาวดี ภูเ่พ็ชร โรงเรยีนอนุบาลศรเีทพ(สวา่งวฒันา) เพชรบรูณ์
pnb01455 12345@Nidtep นางสายสณีุ ดผีาด วงัโป่งศกึษา เพชรบรูณ์
pnb01456 12345@Nidtep นางณชิารยี์ นยิมไทย วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01457 12345@Nidtep นางพวรรณตรี คทูอง วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01458 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์นษิฐ์ ธดิาวงษ์สกลุ วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01459 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา นอ้ยยม วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01460 12345@Nidtep นางสาววริาวรรณ เหลาฤทธิ์ วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01461 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สนุทรรักษ์ วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01462 12345@Nidtep นายสนิธนา ดแีสง วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01463 12345@Nidtep นายอทิธฤิทธิ์ เด็ดแกว้ วทิยาลยัการอาชพีชนแดน เพชรบรูณ์
pnb01464 12345@Nidtep นางสาวพทุธรัตน์ ถาบญุเรอืง วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01465 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา เจรญิรืน่ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01466 12345@Nidtep นางสาวโสภดิา อิม่พลู วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01467 12345@Nidtep นายชวลติ ทองศรี วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01468 12345@Nidtep นายนพดล มาจาก วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01469 12345@Nidtep นายบรบิรูณ์ สนณรงค์ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01470 12345@Nidtep นายประภาส สารรัตน์ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01471 12345@Nidtep นายปิลนัธก์ เศรษฐจันทร์ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01472 12345@Nidtep นางสาวกฤดาญชลี เพชรรัตน์ วทิสารพัดชา่งเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
pnb01473 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล แกว้มลูเมอืง ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอบงึสามพันเพชรบรูณ์
pnb01474 12345@Nidtep นางสพัุตรา จอมค า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01475 12345@Nidtep นางวชิดุา สา่เหลว่า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01476 12345@Nidtep นางสาวดารนิ รืน่ชด ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01477 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ภญิโญฤทธิ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01478 12345@Nidtep นางสาวปภลิณัช นลิมาก ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01479 12345@Nidtep นางธนัญญา สวสัดี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01480 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ โพระสะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01481 12345@Nidtep นางสาววาสนา เพ็งพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01482 12345@Nidtep นายเกษมสนัติ์ื จันทรแ์สง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจงีหวดัเพชรบรูณ์เพชรบรูณ์
pnb01483 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา แซต่ัง้ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่เสา เพชรบรูณ์
pnb01484 12345@Nidtep นางสาวภัครัสมิ์ วงคส์วสัดิ์ สพฐ เพชรบรูณ์
pnb01485 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา มิง่ขวญั สพฐ. เพชรบรูณ์
pnb01486 12345@Nidtep นางสาวร่วมฤดี วาสรส ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพชรบรูณ์
pnb01487 12345@Nidtep นางสาวบงัอร สายค าหน่อ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์เขต1เพชรบรูณ์
pnb01488 12345@Nidtep นางอไุร ธรรมศภุโกศล หลม่สกัวทิยาคม เพชรบรูณ์
pnb01489 12345@Nidtep นายกฤษฎา ชยัจันทา วทิยาลยัสารพัดชา่งเพรชบรูณ์ เพรชบรูณ์
pre00231 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร พมิสาร กศน.อ าเภอลอง แพร่
pre00232 12345@Nidtep นางลดัดาวลัย์ พมิพเ์ทพ กศน.อ าเภอสอง แพร่
pre00233 12345@Nidtep นางสาวกญัธรส นามสขุ กศน.อ าเภอสงูเมน่ แพร่
pre00234 12345@Nidtep นายกนัตภมูิ ธนานุศกัดิ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นบวกโป่ง(พรหมราษฎรอ์ปุถัมภ)์แพร่
pre00235 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ชุม่ทพิย์ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมป้่าก แพร่
pre00236 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ เจตสริโิรจน์ โรงเรยีนชมุชนบา้นเหมอืงหมอ้(เหมอืงหมอ้สามัคค)ีแพร่
pre00237 12345@Nidtep นางสาวนฤพร กนัสบื โรงเรยีนชมุชนบา้นเหมอืงหมอ้(เหมอืงหมอ้สามัคค)ีแพร่
pre00238 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ประสงค์ โรงเรยีนชมุบา้นแมป้่าก แพร่
pre00239 12345@Nidtep นางสาวศภุางค์ เสาะใส โรงเรยีนดอนมลูวทิยาคาร แพร่
pre00240 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ ถาป้อม โรงเรยีนเดน่ไชยประชานุกลู แพร่
pre00241 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล เข็มทอง โรงเรยีนเดน่ไชยประชานุกลู แพร่
pre00242 12345@Nidtep นายสนุทร บญุยงค์ โรงเรยีนเดน่ไชยประชานุกลู แพร่
pre00243 12345@Nidtep นายสญัญลกัษณ์ ผากเป้ีย โรงเรยีนนารรัีตนจั์งหวดัแพร่ แพร่
pre00244 12345@Nidtep นางสาวณัฐชานันท์ อนิมี โรงเรยีนบา้นคา้งใจ แพร่
pre00245 12345@Nidtep นายวรีะพงษ์ มา้เพ็ง โรงเรยีนบา้นถิน่(ถิน่วทิยาคาร) แพร่
pre00246 12345@Nidtep นางสาวสริวิฒันา โปร่งใจ โรงเรยีนบา้นทุง่ควัะ แพร่
pre00247 12345@Nidtep นางสาวสฤุทัย เกรยีงพารัตน์ โรงเรยีนบา้นนาปลากัง้ แพร่
pre00248 12345@Nidtep นางสาวภัทรชนม์ อุน่กาศ โรงเรยีนบา้นนาหลวง(ประชาพัฒนา) แพร่
pre00249 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ชนาวฒันานนท์ โรงเรยีนบา้นนาหลวง(ประชาพัฒนา) แพร่
pre00250 12345@Nidtep นางสาวพจพัีชร ชา้งนอ้ย โรงเรยีนบา้นนาอุน่น่อง แพร่
pre00251 12345@Nidtep นางสาวป่ินนภา จันทรใ์ส โรงเรยีนบา้นนาอุน่น่อง(ประชารัฐวทิยาคาร)แพร่
pre00252 12345@Nidtep นางสาวไอลดา โปทา โรงเรยีนบา้นบอ่แกว้ แพร่
pre00253 12345@Nidtep นายนยิม บา้นคุม้ โรงเรยีนบา้นบอ่แกว้ แพร่
pre00254 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐากร สบืจากถิน่ โรงเรยีนบา้นปง(วฒันาวทิยาคาร) แพร่
pre00255 12345@Nidtep นางอชัรี ปัญนะราศรี โรงเรยีนบา้นปากกาง(ประชาราษฏรรั์งสฤษฎ)์แพร่



pre00256 12345@Nidtep นางสาวชาลติา นาลยั โรงเรยีนบา้นเปาปมดงยาง(มติรภาพที1่55)แพร่
pre00257 12345@Nidtep นางสาววนดิา วงศไ์ทยดี โรงเรยีนบา้นแมจ๊ั่วะ(ประชาราษฎรรั์งสรรค)์แพร่
pre00258 12345@Nidtep นางพรรณวลยั จริอภชิาตติระกลู โรงเรยีนบา้นแมต่ืด้ แพร่
pre00259 12345@Nidtep นางสาวปิยะฉัตร อรยิะศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นแมต่ืด้ แพร่
pre00260 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐช์ญาน์ ฤทธิก์าลศลิา โรงเรยีนบา้นร่องฟอง แพร่
pre00261 12345@Nidtep นายสภุกจิ อุน่ใจ โรงเรยีนบา้นร่องเสีย้ว(รัฐราษฎรผ์ดงุวทิย)์แพร่
pre00262 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ประทศิ โรงเรยีนบา้นวงัชิน้ แพร่
pre00263 12345@Nidtep นางสาวนภาพร จารเมอืง โรงเรยีนบา้นวงัชิน้ แพร่
pre00264 12345@Nidtep นางสาวหทัย มลูมณี โรงเรยีนบา้นวงัชิน้ แพร่
pre00265 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราพรรณ สายปุ๊ ด โรงเรยีนบา้นวงัชิน้ แพร่
pre00266 12345@Nidtep นางนฤมล แสนอนิทร์ โรงเรยีนบา้นวงัเบอะ แพร่
pre00267 12345@Nidtep นางเมทนิี เลศิสจัจานุรักษ์ โรงเรยีนบา้นวงัเบอะ แพร่
pre00268 12345@Nidtep นางสาววรญิยพุา สยุะ โรงเรยีนบา้นวงัเบอะ แพร่
pre00269 12345@Nidtep นางสณุสิา หลวงสุ โรงเรยีนบา้นวงัเบอะ แพร่
pre00270 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ผาสขุ โรงเรยีนบา้นวงัเลยีง แพร่
pre00271 12345@Nidtep นายสริวชิญ่ ไชยศลิป์ โรงเรยีนบา้นวงัเลยีง แพร่
pre00272 12345@Nidtep นางสาวญาณนิ ปินตา โรงเรยีนบา้นสวนหลวง(สวนหลวงวทิยายน)แพร่
pre00273 12345@Nidtep นางสาวลกัขกิา ใจกมุ โรงเรยีนบา้นหนองเสีย้ว(ประชาสรรค)์ แพร่
pre00274 12345@Nidtep นางสาวจรัิตตกิาล นลิตา โรงเรยีนบา้นเหลา่(รัฐราษฎรบ์ ารุง) แพร่
pre00275 12345@Nidtep นางสาวปทมุพร มาตรา โรงเรยีนบา้นเหลา่(รัฐราษฎรบ์ ารุง) แพร่
pre00276 12345@Nidtep นางสาวสถริดา จณิะไชย โรงเรยีนบา้นเหลา่(รัฐราษฎรบ์ ารุง) แพร่
pre00277 12345@Nidtep นางสาวชลกนก สารนิ โรงเรยีนบา้นแหลง(ครุุประชาสามัคค)ี แพร่
pre00278 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ภัส กนักา โรงเรยีนบา้นแหลง(ครุุประชาสามัคค)ี แพร่
pre00279 12345@Nidtep นางสาวชวีารัตน์ ค ายวง โรงเรยีนรอ้งกวางอนุสรณ์ แพร่
pre00280 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ ใจบญุ โรงเรยีนรอ้งกวางอนุสรณ์ แพร่
pre00281 12345@Nidtep นางจรีวรรณ ป่ินแกว้ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๒๕จังหวดัแพร่แพร่
pre00282 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา เทพค า โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๒๕จังหวดัแพร่แพร่
pre00283 12345@Nidtep นางสาวศศธิร รัตนชมภู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๒๕จังหวดัแพร่แพร่
pre00284 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสริิ แสงสรอ้ย โรงเรยีนวดัมงคลถาวร(มงคลวทิยาสรรค)์แพร่
pre00285 12345@Nidtep นางสาวธัญญภคนันท์ เวยีงทอง โรงเรยีนวดัเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏรนุ์กลู)แพร่
pre00286 12345@Nidtep นางสาวชนากาญจน์ กรรณกิาร์ โรงเรยีนวดัศรดีอก(ประชาพัฒนา) แพร่
pre00287 12345@Nidtep นางสาวปรางคศ์ริณัิฐ พรมฤทธิ์ โรงเรยีนวดัศรดีอก(ประชาพัฒนา) แพร่
pre00288 12345@Nidtep นางสาวชนดิาภา ชาตไิทย โรงเรยีนวดัสทิธวิมิล(สวุรรณราษฎรปั์ญญา)แพร่
pre00289 12345@Nidtep นางภญิญาพัชญ์ นันตา โรงเรยีนวดัหว้ยหมา้ย(หมายประชากร) แพร่
pre00290 12345@Nidtep นางวรรณศิา ใจกอ๋งแกว้ โรงเรยีนวไิลเกยีรตอิปุถัมภ์ แพร่
pre00291 12345@Nidtep นางสาวชมพริา มงคล โรงเรยีนสองพพทิยาคม แพร่
pre00292 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ศริโิภคานันท์ โรงเรยีนสงูเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่
pre00293 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ร่องพชื โรงเรยีนสงูเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่
pre00294 12345@Nidtep นายศภุชยั สริเิมฆสธุา โรงเรยีนสงูเมน่ชนูปถัมภ์ แพร่
pre00295 12345@Nidtep นางสาวกานตส์นิี วทานยิานนท์ โรงเรยีนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร แพร่
pre00296 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สกัดี โรงเรยีนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร แพร่
pre00297 12345@Nidtep นางสาวขวญัหทัย กอ่กอง โรงเรยีนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร แพร่
pre00298 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ จติตม์ณีธรรม โรงเรยีนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร แพร่
pre00299 12345@Nidtep นางสาวศภุกานต์ เขยีวพรม โรงเรยีนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร แพร่
pre00300 12345@Nidtep นางสาวกษมาภรณ์ ใจวอ่ง โรงเรยีนอนุบาลแพร่ แพร่
pre00301 12345@Nidtep นางสาวชนนกิานต์ สกุใส โรงเรยีนอนุบาลแพร่ แพร่
pre00302 12345@Nidtep นางสาวภณดิา วงัแกว้ โรงเรยีนอนุบาลแพร่ แพร่
pre00303 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เครอืออน โรงเรยีนอนุบาลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเตาปนูแพร่
pre00304 12345@Nidtep นางจฑุาทพิย์ กลุสขุถาวร วทิยาลยัสารพัดชา่งแพร่ แพร่
pre00305 12345@Nidtep นางสาวพรรณศิา ขนัเพ็ชร สพฐ. แพร่
pre00306 12345@Nidtep นางเพ็ญพชิชา ตนักรุะ สพปแพร่เขต1 แพร่
pre00307 12345@Nidtep นางอจัจมิา วรรณเลศิ ส านักงานกศน.จังหวดัแพร่ แพร่
pre00308 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ สทุธนะ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัแพร่ แพร่
pre00309 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สนิธชุยั โรงเรยีนบา้นออ้ยวทิยาคาร แพร่
pre00310 12345@Nidtep นางสาวอรุณวรรณ ประดษิฐ โรงเรยีนบา้นออ้ยวทิยาคาร แพร่
pkt00618 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา เพชรรักษ์ กระทรวงศกึษาธกิาร ภเูก็ต
pkt00619 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ ปะหนัน โรงเรยีน ภเูก็ต
pkt00620 12345@Nidtep นายธรีนัย สนยิา โรงเรยีนกะทูว้ทิยา ภเูก็ต
pkt00621 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน โรงเรยีนเกาะสเิหร่ ภเูก็ต
pkt00622 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ละไม โรงเรยีนเกาะสเิหร่ ภเูก็ต
pkt00623 12345@Nidtep นางนศิารัตน์ จันทรดี โรงเรยีนเกาะโหลน ภเูก็ต
pkt00624 12345@Nidtep นางสาวกลัยา จันทร์เพ็ชร โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม"จตุิ-กอ้งอนุสรณ์" ภเูก็ต
pkt00625 12345@Nidtep นางสาวชนติา รัตนบ์รุี โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม“จตุ-ิกอ้งอนุสรณ์”ภเูก็ต



pkt00626 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช ชว่ยชนะ โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคมฯ ภเูก็ต
pkt00627 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ชุม่อกัษร โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00628 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา กลมเกลีย้ง โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00629 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรรัีตน์ โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00630 12345@Nidtep นางสาวอตัตญิา ทรายทอง โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00631 12345@Nidtep นายนริุทธิ์ ชา่งเหล็ก โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00632 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ ค านงึการ โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต
pkt00633 12345@Nidtep นางสาวศวิพร นาเลือ่น โรงเรยีนทา่ฉัตรไชย ภเูก็ต
pkt00634 12345@Nidtep นางสาวนุชจรยีา พมิพ์นาจ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๙(กะทู)้  ภเูก็ต
pkt00635 12345@Nidtep นางสาวภัสราภรณ์ สายสดุ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๙(กะทู)้ ภเูก็ต
pkt00636 12345@Nidtep นางสาวอญัรนิทร์ ช านาญ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๙(กะทู)้ ภเูก็ต
pkt00637 12345@Nidtep นายสวุทิย์ สาระทงิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๙(กะทู)้ ภเูก็ต
pkt00638 12345@Nidtep นางสาวนันทนา ขนุยาน โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๙กะทู ้ ภเูก็ต
pkt00639 12345@Nidtep นางสาวชนากร โยธนิวฒันบ ารุง โรงเรยีนบา้นกูกู้ ภเูก็ต
pkt00640 12345@Nidtep นางสาวปญุญศิา ชชูืน่ โรงเรยีนบา้นกูกู้ ภเูก็ต
pkt00641 12345@Nidtep นางสาวสมพร ชว่ยมาก โรงเรยีนบา้นเกาะนาคา ภเูก็ต
pkt00642 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ ปันใย โรงเรยีนบา้นทุง่คา"บณุยขจรประชาอาสา"ภเูก็ต
pkt00643 12345@Nidtep นางสาวรัชนี ชว่ยกนุ โรงเรยีนบา้นทุง่คา“บณุยขจรประชาอาสา”ภเูก็ต
pkt00644 12345@Nidtep นายจเร ยเุหล็ก โรงเรยีนบา้นทุง่คา“บณุยขจรประชาอาสา”ภเูก็ต
pkt00645 12345@Nidtep นางสาวฟารดีะห์ สะมะลี โรงเรยีนบา้นทุง่คา"บณุยขจรประชาอาสา"ภเูก็ต
pkt00646 12345@Nidtep นางนพิาพร เงนิสี โรงเรยีนบา้นบางทอง ภเูก็ต
pkt00647 12345@Nidtep นายอโนทัย ขวญัศรสีทุธิ์ โรงเรยีนบา้นบางทอง ภเูก็ต
pkt00648 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ ชหูนูขาว โรงเรยีนบา้นป่าคลอก ภเูก็ต
pkt00649 12345@Nidtep นางสาวนันทยา ยตุมิติร โรงเรยีนบา้นป่าคลอก ภเูก็ต
pkt00650 12345@Nidtep นางสาวรักษ์กมล ศภุศรี โรงเรยีนบา้นป่าคลอก ภเูก็ต
pkt00651 12345@Nidtep นางสาวกฤตพร แซห่ลมิ โรงเรยีนบา้นพารา ภเูก็ต
pkt00652 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา รักสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นไมข้าว ภเูก็ต
pkt00653 12345@Nidtep นางสาวชญาณี จติตซ์ือ่ โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00654 12345@Nidtep นางสาวชนษิฐา ดาดว้ง โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00655 12345@Nidtep นางสาวปญุญศิา ฤกษ์ดี โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00656 12345@Nidtep นางสาวพัชธญิา คงคชวนั โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00657 12345@Nidtep นางสาวภญิญวรรณ ดาบเหล็ก โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00658 12345@Nidtep นางสาววรรณภา สมบรูณ์สรา้ง โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00659 12345@Nidtep นางสาววลิาวณัย์ สภุาวรรณ์ โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00660 12345@Nidtep นายจารุวฒัน์ โกศยักานนท์ โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00661 12345@Nidtep นายธรรมธ์เนศ มงคลเคหา โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00662 12345@Nidtep นายธันญากรณ์ เพ็งพศิ โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
pkt00663 12345@Nidtep นางสาวกรองกาญจน์ ปานบา้นแพว้ โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00664 12345@Nidtep นางสาวตรงศรม์ หมัดสะแหละ๊ โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00665 12345@Nidtep นางสาวนันทัชพร เสมพชื โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00666 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล แกว้เพ็ง โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00667 12345@Nidtep นางสาวอรุโณชา ชืน่กลิน่ โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00668 12345@Nidtep นายฉัตรนิ บญุเกือ้ โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00669 12345@Nidtep นายธัญญวฒัน์ ชาต าแย โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00670 12345@Nidtep นายนัฐนันท์ เต็มศรี โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00671 12345@Nidtep นายวชิา สัน้เตง้ โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00672 12345@Nidtep นายหรรษกร ทวรีส โรงเรยีนเมอืงถลาง ภเูก็ต
pkt00673 12345@Nidtep นางมารเียาะ ดาบู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์36 จังหวดัภเูก็ตภเูก็ต
pkt00674 12345@Nidtep นางสาววไิลนุช ปู่ แตงออ่น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์36 จังหวดัภเูก็ตภเูก็ต
pkt00675 12345@Nidtep นางสาวเมวกิา เพ็ชหอม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๖จังหวดัภเูก็ตภเูก็ต
pkt00676 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ จันทร โรงเรยีนวดัเมอืงใหม่ ภเูก็ต
pkt00677 12345@Nidtep นางสาวนพมาศ ค ามัน่ โรงเรยีนวดัลฏัฐวินาราม ภเูก็ต
pkt00678 12345@Nidtep นางสาววรรนสิา สขุสภุาพ โรงเรยีนวดัลฏัฐวินาราม ภเูก็ต
pkt00679 12345@Nidtep นางสาวสขุมุาล ฤทธเิดช โรงเรยีนวดัลฏัฐวินาราม ภเูก็ต
pkt00680 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ชอ่แตง โรงเรยีนวดัศรสีนุทร(มติรภาพ15) ภเูก็ต
pkt00681 12345@Nidtep นางอจัฉรา มติรวงศ์ โรงเรยีนวดัศรสีนุทร(มติรภาพ15) ภเูก็ต
pkt00682 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ภัส ฤทธิเ์ดช โรงเรยีนวดัศรสีนุทร(มติรภาพ15) ภเูก็ต
pkt00683 12345@Nidtep นางสาวพรปวณ์ี อดุมผล โรงเรยีนวชิติสงคราม ภเูก็ต
pkt00684 12345@Nidtep นางสาวภควดี แซอ่ ึง่ โรงเรยีนวชิติสงคราม ภเูก็ต
pkt00685 12345@Nidtep นางสาวยวุดี ทองปิด โรงเรยีนวชิติสงคราม ภเูก็ต
pkt00686 12345@Nidtep นางสาวกนกพร เสบสบาย โรงเรยีนวรีสตรอีนุสรณ์ ภเูก็ต
pkt00687 12345@Nidtep นางสาววริุณการณ์ มากกลาย โรงเรยีนวรีสตรอีนุสรณ์ ภเูก็ต
pkt00688 12345@Nidtep นายเตชทัต ไพรนิทร์ โรงเรยีนวรีสตรอีนุสรณ์ ภเูก็ต



pkt00689 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ ทมิทาทอง โรงเรยีนสตรภีเูก็ต ภเูก็ต
pkt00690 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร แซห่ลมิ โรงเรยีนหงษ์หยกบ ารุง ภเูก็ต
pkt00691 12345@Nidtep นางกลัยาณี วงศเ์ป่ียมศกัดิ์ โรงเรยีนแหลมพันวา ภเูก็ต
pkt00692 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร โตะ๊หมอ โรงเรยีนแหลมพันวา ภเูก็ต
pkt00693 12345@Nidtep นายปิยะพงศ์ มักอาน วทิยาลยัสารพัดชา่งภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00694 12345@Nidtep นายอารักษ์ แสงอนิทร์ วทิยาลยัสารพัดชา่งภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00695 12345@Nidtep นางศรินิทรา เสอืพทัิกษ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00696 12345@Nidtep นางสาวกนัยาวรี์ ชืน่เจรญิวงศ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00697 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา เมฆปลดั วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00698 12345@Nidtep นางสาวชาลี ชยัชู วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00699 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร ดอกพฒุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00700 12345@Nidtep นางสาวนริชา แซล่ิม่ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00701 12345@Nidtep นางสาวปางวลยั กมุภโิร วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00702 12345@Nidtep นางสาวปิยะมาศ ลกูเจะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00703 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ เสอืแกว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00704 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ ชศูกัดิ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00705 12345@Nidtep นางสาวสภุาวณี ภมูปิระไพ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00706 12345@Nidtep นายชยตุม์ พทุธรุง่โรจน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00707 12345@Nidtep นายธนนิทรั์ฐ เจรญิธรีาพงษ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00708 12345@Nidtep นายบรรเจดิ บญุสขุจันทร์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00709 12345@Nidtep นายอคัรวชิญ์ บญุใว วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00710 12345@Nidtep นายศริพิงศ์ รยิาพันธ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาภเูก็ต ภเูก็ต
pkt00711 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพชิชา ยันตศริิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัภเูก็ตภเูก็ต
pkt00712 12345@Nidtep นางสาวปฐมพร แซเ่ฉีย้ง โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง ภเูก็ต

mkm01194 12345@Nidtep นางจริาภรณ์ สตานคิม โรงเรยีนบา้นศาลา มหาสารคาม
mkm01195 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สงิหม์ี โรงเรยีนชมุชนนาสนีวล มหาสารคาม
mkm01196 12345@Nidtep นางสาววภิาดา ฆอ้งนอก โรงเรยีนชมุชนบา้นดงเค็ง มหาสารคาม
mkm01197 12345@Nidtep นางสาวทัศรกีรณ์ สายเสมา โรงเรยีนชมุชนบา้นลาดวทิยาคม มหาสารคาม
mkm01198 12345@Nidtep นางสาวสทุนิา แตม้สดุ โรงเรยีนบรบอื มหาสารคาม
mkm01199 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ พลยะพันธ์ โรงเรยีนบา้นแกน่เทา่ มหาสารคาม
mkm01200 12345@Nidtep นายกฤตขจร ศรรีาช โรงเรยีนบา้นเขวาโดนแหยง่สามัคคี มหาสารคาม
mkm01201 12345@Nidtep นางสาววรางรัตน์ จันบวัลา โรงเรยีนบา้นโคกกงุ มหาสารคาม
mkm01202 12345@Nidtep นางศริกิญัญา พลเยีย่ม โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม มหาสารคาม
mkm01203 12345@Nidtep นางสาวดารุณี บรูณะ โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม มหาสารคาม
mkm01204 12345@Nidtep นางสาวอรษิา ศริวิงั โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม มหาสารคาม
mkm01205 12345@Nidtep นางสาวนลนินภิา คนัธภมูิ โรงเรยีนบา้นจ านัก มหาสารคาม
mkm01206 12345@Nidtep นายคณตินิ กางร่มกลาง โรงเรยีนบา้นซองแมว มหาสารคาม
mkm01207 12345@Nidtep นายกานตน์ธิ ิ ปะกริะคะ โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย มหาสารคาม
mkm01208 12345@Nidtep นางสาวปรศินา หงสจ์มุพล โรงเรยีนบา้นดงมัน มหาสารคาม
mkm01209 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ประพาศพงษ์ โรงเรยีนบา้นดอนดูว่งับอน มหาสารคาม
mkm01210 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา พะกะยะ โรงเรยีนบา้นดอนบม มหาสารคาม
mkm01211 12345@Nidtep นายชนิวฒัน์ พมิพะนติย์ โรงเรยีนบา้นดอนพยอม มหาสารคาม
mkm01212 12345@Nidtep นางสาวธนารัตน์ วลิยัสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นแดงนอ้ย มหาสารคาม
mkm01213 12345@Nidtep นางเนตรนภาพร คณุมาศ โรงเรยีนบา้นโดน มหาสารคาม
mkm01214 12345@Nidtep นางศริรัิตน์ ภาระบาล โรงเรยีนบา้นทัพมา้ดอนหันแวงวทิยา มหาสารคาม
mkm01215 12345@Nidtep นางสาวนุจรนิทร์ เอกรักษา โรงเรยีนบา้นทัพมา้ดอนหันแวงวทิยา มหาสารคาม
mkm01216 12345@Nidtep นางสาวนลนิี ดอนจันดา โรงเรยีนบา้นทา่ตมูดอนเรอื มหาสารคาม
mkm01217 12345@Nidtep นางกญัญาณัฐ เสนาวงษ์ โรงเรยีนบา้นทา่สองคอน มหาสารคาม
mkm01218 12345@Nidtep นางสาวกรสกลุ มะณี โรงเรยีนบา้นนกเหาะ มหาสารคาม
mkm01219 12345@Nidtep นางสาวอทติยา อตัริ โรงเรยีนบา้นโนนตาลกดุเวยีนหนองหญา้มา้มหาสารคาม
mkm01220 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ตาแสงสา โรงเรยีนบา้นโนนราษีฝางวทิยา มหาสารคาม
mkm01221 12345@Nidtep นางสาวพชิญธดิา พันธะกนั โรงเรยีนบา้นบรบอื(บรบอืราษฎรผ์ดงุ) มหาสารคาม
mkm01222 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ดาษขนุทด โรงเรยีนบา้นบรบอื(บรบอืราษฎรผ์ดงุ) มหาสารคาม
mkm01223 12345@Nidtep นางสาวโสรยา ฟุ้งสขุ โรงเรยีนบา้นบอ่เเกบอ่ทอง มหาสารคาม
mkm01224 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร นะตะ โรงเรยีนบา้นป่ากงุหนานาเจรญิ มหาสารคาม
mkm01225 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร สทิธปิกรณ์ โรงเรยีนบา้นป่ากงุหนานาเจรญิ มหาสารคาม
mkm01226 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี มาตมงุคณุ โรงเรยีนบา้นป่ากงุหนานาเจรญิ มหาสารคาม
mkm01227 12345@Nidtep นางสาวอารยีา อทัุยมา โรงเรยีนบา้นเป้า มหาสารคาม
mkm01228 12345@Nidtep นางธรักษา แสนโคตร โรงเรยีนบา้นพงโพด มหาสารคาม
mkm01229 12345@Nidtep นางสาวปทมุพร ด าแดง โรงเรยีนบา้นมว่งขีเ้หล็กยานาง มหาสารคาม
mkm01230 12345@Nidtep นายพงศส์นัต์ รับประภา โรงเรยีนบา้นมว่งขีเ้หล็กยานาง มหาสารคาม
mkm01231 12345@Nidtep นางสาวนติยา ราชโยธี โรงเรยีนบา้นเม็กด า มหาสารคาม
mkm01232 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา แฝงเมอืงคกุ โรงเรยีนบา้นเมน่ใหญ่ มหาสารคาม



mkm01233 12345@Nidtep นางสาวอษุาวณี ชากนั โรงเรยีนบา้นวงัไฮวงัทอง มหาสารคาม
mkm01234 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี เอีย่มสะอาด โรงเรยีนบา้นแวงยางกดุตะเข ้ มหาสารคาม
mkm01235 12345@Nidtep นายวฒุนัินท์ กลัยา โรงเรยีนบา้นศาลา มหาสารคาม
mkm01236 12345@Nidtep นายมนตรี แข็งฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นสม้กบ มหาสารคาม
mkm01237 12345@Nidtep นายเสกสรรค์ สาขะจร โรงเรยีนบา้นสระแคน มหาสารคาม
mkm01238 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ทะราศรี โรงเรยีนบา้นสระบาก มหาสารคาม
mkm01239 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ ทนึรส โรงเรยีนบา้นสองหอ้งฮอ่งนอ้ย มหาสารคาม
mkm01240 12345@Nidtep นางกลุธดิา ภารวงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองขามแสบง มหาสารคาม
mkm01241 12345@Nidtep นางสาวนันทดิา นนิทะสงิห์ โรงเรยีนบา้นหนองขามแสบง มหาสารคาม
mkm01242 12345@Nidtep นายปรญิญา โยปัดทมุ โรงเรยีนบา้นหนองขามแสบง มหาสารคาม
mkm01243 12345@Nidtep นางสาวอมุาภรณ์ พลยะพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองจกิ มหาสารคาม
mkm01244 12345@Nidtep นางสาววรัชญา นนทะสี โรงเรยีนบา้นหนองนาใน มหาสารคาม
mkm01245 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ ทมุสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองบวั มหาสารคาม
mkm01246 12345@Nidtep นางวรรณภา แปนเมอืง โรงเรยีนบา้นหนองผงขีเ้ถา้ มหาสารคาม
mkm01247 12345@Nidtep นางสาวพรรณทพิร สรุยิะเย็น โรงเรยีนบา้นหนองผงขีเ้ถา้ มหาสารคาม
mkm01248 12345@Nidtep นางสาวภญิชณดิา สนทิลนุ โรงเรยีนบา้นหนองผอื มหาสารคาม
mkm01249 12345@Nidtep นางวไิลภรณ์ ภวภตูานนท์ โรงเรยีนบา้นหนองแวงบกไผล่อ้มวทิยา มหาสารคาม
mkm01250 12345@Nidtep นายบณัฑติ วงศส์รุนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองแวงสหคามวทิย์ มหาสารคาม
mkm01251 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา หงษ์บญุ โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองตุ มหาสารคาม
mkm01252 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ ศรบีวัระบาล โรงเรยีนบา้นหนองแสง มหาสารคาม
mkm01253 12345@Nidtep นางรันดร ภงูามนลิ โรงเรยีนบา้นหนองเหลา่ มหาสารคาม
mkm01254 12345@Nidtep นางสาวมะณีวรรณ จติภักดี โรงเรยีนบา้นหนองอุม่หวายสามัคคี มหาสารคาม
mkm01255 12345@Nidtep นางสาวจันตรยีา มาตรมนุโท โรงเรยีนบา้นหว้ยแคนโนนสงู มหาสารคาม
mkm01256 12345@Nidtep นางสาวพัชรภรณ์ ชนะชาญ โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย มหาสารคาม
mkm01257 12345@Nidtep นางสาววริยิาภรณ์ กณัหาสยีา โรงเรยีนบา้นเหลา่หมากค า มหาสารคาม
mkm01258 12345@Nidtep นางสาวเมทนิี เสาสมภพ โรงเรยีนบา้นฮอ่งไผ่ มหาสารคาม
mkm01259 12345@Nidtep นายอดลุย์ เกษไทยสงค์ โรงเรยีนพระกมุารศกึษา มหาสารคาม
mkm01260 12345@Nidtep นายวราวธุ มาลาพดุ โรงเรยีนวดันาดวีราราม มหาสารคาม
mkm01261 12345@Nidtep นางอลษิา สาขะจร โรงเรยีนเสอืโกก้วทิยาสรรค์ มหาสารคาม
mkm01262 12345@Nidtep นางสาวรัชฎา สายไพสงค์ โรงเรยีนหนองกงุวทิยา มหาสารคาม
mkm01263 12345@Nidtep นางสาววาทนิี ยทุธพงษ์ โรงเรยีนหนองมว่งวทิยาคาร มหาสารคาม
mkm01264 12345@Nidtep นางสาวกนัตส์นิี ศรวีบิลูย์ โรงเรยีนอนุบาลกนัทรวชิยั มหาสารคาม
mkm01265 12345@Nidtep นายนรัินดร์ พันโภคา โรงเรยีนอนุบาลกนัทรวชิยั มหาสารคาม
mkm01266 12345@Nidtep นางสาวอธษิฐาน โภคา โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
mkm01267 12345@Nidtep นายวรีะพงษ์ ชมชายผล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคามมหาสารคาม
mkm01268 12345@Nidtep นางสาวพมิพสิร ตาลชยั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมหาสารคามมหาสารคาม
mkm01269 12345@Nidtep นางเกสราภรณ์ ปะทะวงั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมหาสารคามมหาสารคาม
mkm01270 12345@Nidtep นางสาวนุจรนิทร์ อ ิม่เสถยีร โรงเรยีนบา้นโคกกลางบอ่หลบุ มหาสารคาม
mdh00153 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา กตุระแสง โรงเรยีนกกตมูประชาสรรค์รัชมังคลาภเิษกมกุดาหาร
mdh00154 12345@Nidtep นางสาวปารณีย์ โคสาสุ โรงเรยีนแกง้นาบอนพทิยาสรรค์ มกุดาหาร
mdh00155 12345@Nidtep นางสาวอรนรี ไพจติรโยธี โรงเรยีนแกง้โนนค าประชาสรรค์ มกุดาหาร
mdh00156 12345@Nidtep นางสาวทพิยจ์ริา ภสูเีงนิ โรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร มกุดาหาร
mdh00157 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สหีบณัฑ์ โรงเรยีนดงมอนวทิยาคม มกุดาหาร
mdh00158 12345@Nidtep นายอทิธกิร วงละคร โรงเรยีนดงหลวงวทิยา มกุดาหาร
mdh00159 12345@Nidtep นางผานติย์ เวฬวุนารักษ์ โรงเรยีนบา้นกดุแข ้ มกุดาหาร
mdh00160 12345@Nidtep นางสาวอ าพร นามสิา โรงเรยีนบา้นกดุแขใ้ต ้ มกุดาหาร
mdh00161 12345@Nidtep นางกลัยารัตน์ จ าปา โรงเรยีนบา้นคอ้"บา้นคอ้วทิยาคาร" มกุดาหาร
mdh00162 12345@Nidtep นางสาววรีะชน พลเยีย่ม โรงเรยีนบา้นคอ้"บา้นคอ้วทิยาคาร" มกุดาหาร
mdh00163 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา ภปัูญญา โรงเรยีนบา้นค านางโอก มกุดาหาร
mdh00164 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรนีตินัินท์ กนัหารัตน์ โรงเรยีนบา้นค านางโอก มกุดาหาร
mdh00165 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ ตรงกบัใจ โรงเรยีนบา้นค าป่าหลาย มกุดาหาร
mdh00166 12345@Nidtep นางสาวนฤมล แสนจักร์ โรงเรยีนบา้นค าผึง้ มกุดาหาร
mdh00167 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ตัง้ตระกลู โรงเรยีนบา้นค าผึง้ มกุดาหาร
mdh00168 12345@Nidtep นางสาววณติาภรณ์ สพุร โรงเรยีนบา้นค าพอก1 มกุดาหาร
mdh00169 12345@Nidtep นางสาวนรี ศรโีพธิช์ยั โรงเรยีนบา้นค าพอก1 มกุดาหาร
mdh00170 12345@Nidtep นางสาวชอ่ผกา พรอร่าม โรงเรยีนบา้นค าสรอ้ย มกุดาหาร
mdh00171 12345@Nidtep นางสาวกญัณกิา วงศน์ ้าค า โรงเรยีนบา้นงิว้ มกุดาหาร
mdh00172 12345@Nidtep นางสาวเข็มพร ค าพล โรงเรยีนบา้นงิว้ มกุดาหาร
mdh00173 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา อทุรักษ์ โรงเรยีนบา้นงิว้ มกุดาหาร
mdh00174 12345@Nidtep นายโกเมนทร์ วงัคะฮาต โรงเรยีนบา้นงิว้ มกุดาหาร
mdh00175 12345@Nidtep นางสาวลลติา เจรญิพร โรงเรยีนบา้นติว้ราษฎรอ์ทุศิ มกุดาหาร
mdh00176 12345@Nidtep นางสาวสรัุสวดี ปัททมุ โรงเรยีนบา้นนาโด่ มกุดาหาร
mdh00177 12345@Nidtep นางสาวนรรัีตน์ ประทมุลี โรงเรยีนบา้นนาตะแบง1 มกุดาหาร



mdh00178 12345@Nidtep นางสาวกานตก์มล นาโสก โรงเรยีนบา้นนาถอ่น มกุดาหาร
mdh00179 12345@Nidtep นางสาวปิยาภรณ์ โคตรุะพันธ์ โรงเรยีนบา้นป่งเปือย มกุดาหาร
mdh00180 12345@Nidtep นางสาวภารดี อาจวชิยั โรงเรยีนบา้นป่งเปือย มกุดาหาร
mdh00181 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา โลคลงั โรงเรยีนบา้นฝ่ังแดง มกุดาหาร
mdh00182 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา หว้ยทราย โรงเรยีนบา้นฝ่ังแดง มกุดาหาร
mdh00183 12345@Nidtep นางสาวจติตป์พัฒนพ์ร นรีะพจน์ โรงเรยีนบา้นพรานอน้ มกุดาหาร
mdh00184 12345@Nidtep นางสาวสรุางคณา ชอ่วงศ์ โรงเรยีนบา้นพรานอน้ มกุดาหาร
mdh00185 12345@Nidtep นางสาวอรณงค์ พทุธจักร โรงเรยีนบา้นพรานอน้ มกุดาหาร
mdh00186 12345@Nidtep นายพสินัต์ ชาสรุยี์ โรงเรยีนบา้นพรานอน้ มกุดาหาร
mdh00187 12345@Nidtep นางสาววนดิา ภาคภมูิ โรงเรยีนบา้นสามขามติรภาพที่3 มกุดาหาร
mdh00188 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล สมศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นสามขามติรภาพที่3 มกุดาหาร
mdh00189 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา เสยีงเพราะ โรงเรยีนบา้นหนองบง มกุดาหาร
mdh00190 12345@Nidtep นางสาวศริพิรรณ บทศรี โรงเรยีนบา้นหนองแอก มกุดาหาร
mdh00191 12345@Nidtep นางสาวทพิยท์วิา สหีารัตน์ โรงเรยีนบา้นเหลา่หลวงเตาถา่น มกุดาหาร
mdh00192 12345@Nidtep นายสนุทร ชมุศรี โรงเรยีนเมอืงพาลกุากรภมูิ มกุดาหาร
mdh00193 12345@Nidtep นายอยธุยา ค ามงุคณุ โรงเรยีนหนองขา่ประชาอทุศิ มกุดาหาร
mdh00194 12345@Nidtep นางสาวภัทธญิาถา พนิจิมนตรี วทิยาลยัการอาชพีดอนตาล มกุดาหาร
mdh00195 12345@Nidtep นายธนศกัดิ์ แดนประโคม วทิยาลยัการอาชพีนคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร
mdh00196 12345@Nidtep นายพงษ์ธนวฒุิ ใจกลา้ วทิยาลยัการอาชพีนคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร
mdh00197 12345@Nidtep นายธรีะเชษฐ แกว้เสถยีร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมกุดาหารมกุดาหาร
mdh00198 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร อนิธโิคตร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมกุดาหารมกุดาหาร
mdh00199 12345@Nidtep นางสาวมธรุส สกลุโพน ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมกุดาหารมกุดาหาร
mdh00200 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ คนแคลว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัมกุดาหารมกุดาหาร
msn00312 12345@Nidtep นางสาวสริพิร ทพิยก์าญจนรัตน์ กศน.อ าเภอแมล่านอ้ย แมฮ่อ่งสอน
msn00313 12345@Nidtep นายบญุทวี ปัญญาคม โรงเรยีนขนุยวมวทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00314 12345@Nidtep นางสาวรัตนา นามวงศ์ โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ าเภอปางมะผา้แมฮ่อ่งสอน
msn00315 12345@Nidtep นางกนัตฤ์ทัย สปิุณะ โรงเรยีนทองสวสัดิว์ทิยาคาร แมฮ่อ่งสอน
msn00316 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ตอ่งสู่ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา99 (บา้นแมส่ยุะ) แมฮ่อ่งสอน
msn00317 12345@Nidtep นางสาวกลุนพร จันนามติร์ โรงเรยีนบา้นกึด้สามสบิ แมฮ่อ่งสอน
msn00318 12345@Nidtep นางสาวสริธิร สงัขส์ริพิงศ์ โรงเรยีนบา้นกึด้สามสบิ แมฮ่อ่งสอน
msn00319 12345@Nidtep นางชนาพร ตน้จ าปี โรงเรยีนบา้นกึด้สามสบิ แมฮ่อ่งสอน
msn00320 12345@Nidtep นางสาวอบุลวรรณ ปวงฟู โรงเรยีนบา้นแกงหอม แมฮ่อ่งสอน
msn00321 12345@Nidtep นางสาวศศนิา ฮองโยง โรงเรยีนบา้นซวิาเดอ แมฮ่อ่งสอน
msn00322 12345@Nidtep นายภัทรพงศ์ ดลสริสิวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นซวิาเดอ แมฮ่อ่งสอน
msn00323 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา อาภรณ์ไพร โรงเรยีนบา้นดงใหม่ แมฮ่อ่งสอน
msn00324 12345@Nidtep นางสาวมกุดา ผาตปิระภาวงศ์ โรงเรยีนบา้นตน้งิว้ แมฮ่อ่งสอน
msn00325 12345@Nidtep นางเอือ้งดอย ไพศาล โรงเรยีนบา้นทา่สองแคว แมฮ่อ่งสอน
msn00326 12345@Nidtep นายเอกรนิทร์ เขยีวไปล่ โรงเรยีนบา้นทา่สองแคว แมฮ่อ่งสอน
msn00327 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรณัีฐวฒุิ ณรมิเป็ง โรงเรยีนบา้นทา่สองแคว แมฮ่อ่งสอน
msn00328 12345@Nidtep นายภานุพงษ์ กลุกจิวฒันา โรงเรยีนบา้นนาปู่ ป้อม แมฮ่อ่งสอน
msn00329 12345@Nidtep นางสรุรัีตน์ ทพิยปั์ญญา โรงเรยีนบา้นโป่งสา แมฮ่อ่งสอน
msn00330 12345@Nidtep นางสาวรจนา ศรพัีฒนาพันธุเ์ลศิ โรงเรยีนบา้นแพะพทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00331 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ แกว้ยธิ ิ โรงเรยีนบา้นเมอืงแปง แมฮ่อ่งสอน
msn00332 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราวรรณ ภาระษี โรงเรยีนบา้นเมอืงแปง แมฮ่อ่งสอน
msn00333 12345@Nidtep นางนงนุช กรรณกิา โรงเรยีนบา้นแมสุ่ แมฮ่อ่งสอน
msn00334 12345@Nidtep นางสาวกนกินันต์ ปัญญาค า โรงเรยีนบา้นแมสุ่ แมฮ่อ่งสอน
msn00335 12345@Nidtep นางราณี ถาทวี โรงเรยีนบา้นไร่วทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00336 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล จา่เหว่ โรงเรยีนบา้นวนาหลวง แมฮ่อ่งสอน
msn00337 12345@Nidtep นางจตพุร ทรัพยป์ระภาสกลุ โรงเรยีนบา้นศรมีลูเมอืง แมฮ่อ่งสอน
msn00338 12345@Nidtep นางสาวกญัจนา ปินตาค า โรงเรยีนบา้นสบเมย แมฮ่อ่งสอน
msn00339 12345@Nidtep นางสาวยลดา กงัวาลไพร โรงเรยีนบา้นสม้ป่อย แมฮ่อ่งสอน
msn00340 12345@Nidtep นายตระกลู พรสนิโลก โรงเรยีนบา้นหนองมว่น แมฮ่อ่งสอน
msn00341 12345@Nidtep นายเจษฎา ศตคณุวเิศษญ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกองเป๊าะ แมฮ่อ่งสอน
msn00342 12345@Nidtep นางสาวนสิาพร เฉลทิเกยีรตมิณี โรงเรยีนบา้นหว้ยกุง้ แมฮ่อ่งสอน
msn00343 12345@Nidtep นายบญุยงค์ ดเีลศิวฒุกิร โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้ใหม่ แมฮ่อ่งสอน
msn00344 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ตระกลูแกว้ โรงเรยีนบา้นหว้ยมะกอก แมฮ่อ่งสอน
msn00345 12345@Nidtep นางสาวอบุลวรรณ ปัญญาดี โรงเรยีนบา้นหว้ยหมศีรสีวสัดิ์ แมฮ่อ่งสอน
msn00346 12345@Nidtep นางสาววรรณา ทองอกัษรานนท์ โรงเรยีนบา้นอมพาย แมฮ่อ่งสอน
msn00347 12345@Nidtep นางคทัลยีา เสารแ์ดน โรงเรยีนปายวทิยาคาร แมฮ่อ่งสอน
msn00348 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร นภาสทิธิ์ โรงเรยีนร่มฉัตรวทิยา(เทศบาล2) แมฮ่อ่งสอน
msn00349 12345@Nidtep นายธงชยั ฝ้ันค าปวง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์21 แมฮ่อ่งสอน
msn00350 12345@Nidtep นายวฒันะ เทพบุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์22 แมฮ่อ่งสอน
msn00351 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ บญุธรรม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์34 แมฮ่อ่งสอน



msn00352 12345@Nidtep นางสาวเกศรัศชญาญ์ วนัค า โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์34 แมฮ่อ่งสอน
msn00353 12345@Nidtep นายเมษา ปงเทพ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์34 แมฮ่อ่งสอน
msn00354 12345@Nidtep นายสรวชิญ์ เชวงเกยีรติ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์34 แมฮ่อ่งสอน
msn00355 12345@Nidtep นางสาวณัชชา วชัรเีสวนิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์4 แมฮ่อ่งสอน
msn00356 12345@Nidtep นางสาวนันทธ์นัษฐ์ ราชธวิงค์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์4 แมฮ่อ่งสอน
msn00357 12345@Nidtep นางสาวญาณธชิา ปัญญาเสน โรงเรยีนลอ่งแพวทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00358 12345@Nidtep นางสายใจ ตา่ดู โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00359 12345@Nidtep นางสาวกนกพชิญ์ ชเูกยีาตวินาดอน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00360 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ ปงลงักา โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00361 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ บญุเรอืนยา โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00362 12345@Nidtep นางสาวอญัชสิา บวัหนา โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00363 12345@Nidtep นายปรยีะพงษ์ นาวนั โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00364 12345@Nidtep นายรัชพงษ์ อมัพรครีมีาศ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
msn00365 12345@Nidtep นางสาวสจุารณีิ ศรสีวุรรณ์ โรงเรยีนสบเมยวทิยาคม แมฮ่อ่งสอน
msn00366 12345@Nidtep นายปญุญพัฒน์ ธมิา โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิย์3 แมฮ่อ่งสอน
msn00367 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์รรณ อาจเจรญิ โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00368 12345@Nidtep นายปิยะ สนัตชิยัชาญ โรงเรยีนเสรวีทิยา แมฮ่อ่งสอน
msn00369 12345@Nidtep นางสาวณภัทรว์รัญญ์ นาถทองอนิทร์ โรงเรยีนอนุบาลปางมะผา้ แมฮ่อ่งสอน
msn00370 12345@Nidtep นางอมัพร แสนกนัทรา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นแมเ่ตีย๋ แมฮ่อ่งสอน
msn00371 12345@Nidtep นางสาวณัฐชิา คา้งครีี สช. แมฮ่อ่งสอน
msn00372 12345@Nidtep นางสรุศรี จงอนุรักษ์ไพร โรงเรยีนบา้นแมล่าผาไหว แมฮ่อ่งสอน
msn00373 12345@Nidtep นางสาวกชพร คดิดี โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์แมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน
yst00826 12345@Nidtep นายกรีติ บษุราคมั กศน. ยโสธร
yst00827 12345@Nidtep นางธัญวรัตน์ ชรัูตน์ โรงเรยีนค าเขือ่นแกว้ชนูปถัมภ์ ยโสธร
yst00828 12345@Nidtep นางสาวคมิญาณัณฐ์ แสงสรุนิทร์ โรงเรยีนค าเตยวทิยา ยโสธร
yst00829 12345@Nidtep นางสาววรางคณา ไชยรักษ์ โรงเรยีนค าเตยวทิยา ยโสธร
yst00830 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ ทองค า โรงเรยีนค าเตยวทิยา ยโสธร
yst00831 12345@Nidtep นางสาวกมิยวน ป้องกนั โรงเรยีนชมุชนบา้นศรฐีาน ยโสธร
yst00832 12345@Nidtep นายวชิชา ศรวีรมย์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวเมอืง ยโสธร
yst00833 12345@Nidtep นางจ าเนยีร มัจฉามารถ โรงเรยีนทรายมลูวทิยา ยโสธร
yst00834 12345@Nidtep นางสาวชมัยพร ไชยบญุญา โรงเรยีนบา้นกดุไกรสร ยโสธร
yst00835 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา อนุพันธ์ โรงเรยีนบา้นแขโ่พนเมอืง ยโสธร
yst00836 12345@Nidtep นายธนากร ไตรษร โรงเรยีนบา้นคอ้เหนอืคอ้ใตด้อนกลาง ยโสธร
yst00837 12345@Nidtep นายวสนัต์ อ าพลพงษ์ โรงเรยีนบา้นโคกกอกหนิเหล็กไฟ ยโสธร
yst00838 12345@Nidtep นางสาวพรรณวภิา ยาวะโนภาส โรงเรยีนบา้นโคกป่าจกิหนองปลา ยโสธร
yst00839 12345@Nidtep นางสาวทพิยเ์กษร สวา่งวงษ์ โรงเรยีนบา้นโคกศรี ยโสธร
yst00840 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ กนัยานุช โรงเรยีนบา้นโคกศรี ยโสธร
yst00841 12345@Nidtep นายธรีธ์วชั บรบิรูณ์ โรงเรยีนบา้นชอ่งเม็ก ยโสธร
yst00842 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ ธรรมคง โรงเรยีนบา้นเชอืก ยโสธร
yst00843 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ ทติาธร โรงเรยีนบา้นแดง ยโสธร
yst00844 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา ทองข า โรงเรยีนบา้นติว้(ครุุราษฎรส์งเคราะห)์ ยโสธร
yst00845 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ ยาตา โรงเรยีนบา้นทุง่มน ยโสธร
yst00846 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ ดอกบวั โรงเรยีนบา้นนาเรยีง ยโสธร
yst00847 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ผวิทอง โรงเรยีนบา้นนาเวยีง ยโสธร
yst00848 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา พมิพบ์ลูย์ โรงเรยีนบา้นนาโส่สงักดัสพป.ยส. เขต2ยโสธร
yst00849 12345@Nidtep นางสาวฉัตรพร รังมาตย์ โรงเรยีนบา้นน ้าค า ยโสธร
yst00850 12345@Nidtep นางสาวกลุนันทน์ บญุมลู โรงเรยีนบา้นน ้าค านอ้ย ยโสธร
yst00851 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา เดชพลมาตย์ โรงเรยีนบา้นโป่งเจรญิ ยโสธร
yst00852 12345@Nidtep นางสาวโสมาวดี บญุรอดเถาวช์าลี โรงเรยีนบา้นภถู ้าพระพรเจรญิ ยโสธร
yst00853 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ โสภา โรงเรยีนบา้นยางเครอื ยโสธร
yst00854 12345@Nidtep นางสาวญาดา สมชอบ โรงเรยีนบา้นยางเครอื ยโสธร
yst00855 12345@Nidtep นางกาญจนา ธรุะกจิ โรงเรยีนบา้นสมสะอาด ยโสธร
yst00856 12345@Nidtep นางสาวศริกิญัญา บญุทศ โรงเรยีนบา้นสมสะอาด ยโสธร
yst00857 12345@Nidtep นางสาวสายใจ สงิครุธ โรงเรยีนบา้นสมสะอาด ยโสธร
yst00858 12345@Nidtep นางสาวสมใจ ภมูแิสน โรงเรยีนบา้นสรา้งแป้น ยโสธร
yst00859 12345@Nidtep นางสาวเพชรนภา ตราทอง โรงเรยีนบา้นสวา่งเชยีงหวาง ยโสธร
yst00860 12345@Nidtep นางกลุธดิา นาวงษ์ศรี โรงเรยีนบา้นสองคร ยโสธร
yst00861 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เถาวโ์มลา โรงเรยีนบา้นสองคร ยโสธร
yst00862 12345@Nidtep นายนวิฒัน์ หนองหาญ โรงเรยีนบา้นสองคร ยโสธร
yst00863 12345@Nidtep นายสนัติ ค าทอง โรงเรยีนบา้นสองคร ยโสธร
yst00864 12345@Nidtep นางสาวทัดดาว ลอ้เจรญิแสงกลา้ โรงเรยีนบา้นสามเพยีแสนจ าปา ยโสธร
yst00865 12345@Nidtep นางสาวชญานศิ สายบญุเลศิ โรงเรยีนบา้นหนองแคนนอ้ย ยโสธร
yst00866 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ เพยีแกน่แกว้ โรงเรยีนบา้นหนองแคนนอ้ย ยโสธร



yst00867 12345@Nidtep นางสาวกยิาวยี์ ทมุมี โรงเรยีนบา้นหนองชมุ ยโสธร
yst00868 12345@Nidtep นางสาวอภนัินท์ ศรบีตุร โรงเรยีนบา้นหนองลมุพกุ ยโสธร
yst00869 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา สวา่งแสง โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้งทรัพยเ์จรญิ ยโสธร
yst00870 12345@Nidtep นางสาวปรญิดา หาญพังงู โรงเรยีนประชาสงเคราะห์ ยโสธร
yst00871 12345@Nidtep นางรุจเิรข เวชคงกติตกิร โรงเรยีนเลงินกทา ยโสธร
yst00872 12345@Nidtep นางสาวศลิาลกัษณ์ กมุารสทิธิ์ โรงเรยีนเลงินกทา ยโสธร
yst00873 12345@Nidtep นางส ารวย ชมอนิทร์ โรงเรยีนเลงินกทา ยโสธร
yst00874 12345@Nidtep นายเดชากลุ ใจหาญ โรงเรยีนศลิาทองพทิยาสรรค์ ยโสธร
yst00875 12345@Nidtep นายสรศกัดิ์ ปัญญาคม โรงเรยีนสหประชาสรรค์ ยโสธร
yst00876 12345@Nidtep นางสาวฐติารยี์ แกว้ค า โรงเรยีนอนุบาลคอ้วงั ยโสธร
yst00877 12345@Nidtep นายอภชิาติ เพชรไพร โรงเรยีนอนุบาลคอ้วงั ยโสธร
yst00878 12345@Nidtep นางสาวพรทวิา ศศธิร โรงเรยีรบา้นฟ้าหว่น ยโสธร
yst00879 12345@Nidtep นายธนติ ปรุาถานัง วษท.ยส ยโสธร
yst00880 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ธาตทุอง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร ยโสธร
yst00881 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ พมิพรัิตน์ วทิยาลยัเทคนคิยโสธร ยโสธร
yst00882 12345@Nidtep นายกนัตภณ พุม่จันทร์ วทิยาลยัเทคนคิยโสธร ยโสธร
yst00883 12345@Nidtep นายเชดิชู เจรญิสขุ วทิยาลยัเทคนคิยโสธร ยโสธร
yst00884 12345@Nidtep นายวรุตย์ แข็งสงา่ วทิยาลยัเทคนคิยโสธร ยโสธร
yst00885 12345@Nidtep นายวนัชยั มณีภาค วทิยาลยัเทคนคิยโสธร ยโสธร
yst00886 12345@Nidtep นางสาวกาญจนภรณ์ ขนุนรา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัยโสธรยโสธร
yst00887 12345@Nidtep นายฐติกิานต์ พรมโสภา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัยโสธรยโสธร
yst00888 12345@Nidtep วา่ง
yst00889 12345@Nidtep นายฐกฤต มิง่ขวญั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัยโสธรยโสธร
yst00890 12345@Nidtep นางสาวชมขวญั บญุยิง่ โรงเรยีนค าเขือ่นแกว้ชนำูปถัมภ์ ยโสธร
yla00874 12345@Nidtep นางสาวจติรา มากสู กศน. ยะลา
yla00875 12345@Nidtep นางวนีา แมวาโซะ โรงเรยีนเขือ่นบางลาง ยะลา
yla00876 12345@Nidtep นางสาวซาลนีา สาแม็ง โรงเรยีนคณะราษฎรบ ารุงจังหวดัยะลา ยะลา
yla00877 12345@Nidtep นางสาวกลัยา หะยเีจ๊ะเตะ โรงเรยีนครุุประชาสรรค์ ยะลา
yla00878 12345@Nidtep นางสาวลลติา เลาะมะอะ โรงเรยีนจันทรป์ระภัสสรอ์นุสรณ์ ยะลา
yla00879 12345@Nidtep นางสาวคอซานี มาหมะ๊ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้1ยะลา
yla00880 12345@Nidtep นางสาวนูรดีา มนูอ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้1ยะลา
yla00881 12345@Nidtep นางสาวสดีา เจ๊ะฮะ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้1ยะลา
yla00882 12345@Nidtep นางสาวฮานซีะห์ ดอเลาะ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้1ยะลา
yla00883 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา แซห่ลี โรงเรยีนนบิงชนูปถัมภ์ ยะลา
yla00884 12345@Nidtep นางสาวภัณฑริา แกว้สงัข์ โรงเรยีนนบิงชนูปถัมภ์ ยะลา
yla00885 12345@Nidtep นางสาวซไูรดา บงูอสายู โรงเรยีนบนันังสตาอนิทรฉัตรมติรภาพที่200 ทีร่ะลกึส.ร.อ.ยะลา
yla00886 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ หาได ้ โรงเรยีนบา้นกาโสด ยะลา
yla00887 12345@Nidtep นายสไุลมาน เจ๊ะฮะ โรงเรยีนบา้นกอืเม็ง ยะลา
yla00888 12345@Nidtep นายอสัรี ปโุรง โรงเรยีนบา้นกอืเม็ง ยะลา
yla00889 12345@Nidtep นางสาวอาวาตฟี ยะพา โรงเรยีนบา้นกอืแล ยะลา
yla00890 12345@Nidtep นางฟาซยีะ๊ มะเซ็งบางี โรงเรยีนบา้นกวูา ยะลา
yla00891 12345@Nidtep นางสาวนูรอามรีา กาซอ โรงเรยีนบา้นกวูา ยะลา
yla00892 12345@Nidtep นายกติติ มาเอะ๊ โรงเรยีนบา้นกวูา ยะลา
yla00893 12345@Nidtep นางสาวรอดยีะ๊ อมูา โรงเรยีนบา้นเกยีรติ ยะลา
yla00894 12345@Nidtep นางฉัตรวไิล อนิคง โรงเรยีนบา้นคชศลิา ยะลา
yla00895 12345@Nidtep นางสาวซารานี เจ๊ะแต โรงเรยีนบา้นครีลีาดพัฒนา ยะลา
yla00896 12345@Nidtep นางสาวมนูาร์ ละจะละดี โรงเรยีนบา้นครีลีาดพัฒนา ยะลา
yla00897 12345@Nidtep นางสาวสไุวบะห์ อแิตแล โรงเรยีนบา้นครีลีาดพัฒนา ยะลา
yla00898 12345@Nidtep นายมะเปาซี ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นจาหนัน ยะลา
yla00899 12345@Nidtep นางสาวโนรฮาซกีนี ดอืราแม โรงเรยีนบา้นฉลองชยั ยะลา
yla00900 12345@Nidtep นายสริภพ จันทรว์มิาน โรงเรยีนบา้นฉลองชยั ยะลา
yla00901 12345@Nidtep นางสาวกอมารยีะห์ อาลี โรงเรยีนบา้นโฉลง ยะลา
yla00902 12345@Nidtep นางสาวกติยิาพร เบ็ญเจ๊ะมะ โรงเรยีนบา้นซเียาะ ยะลา
yla00903 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร ชตุมิัน โรงเรยีนบา้นตน้แซะ ยะลา
yla00904 12345@Nidtep นายโซฟาน สหุลง โรงเรยีนบา้นตลาดล าใหม่ ยะลา
yla00905 12345@Nidtep นางการติา ราชช ารอง โรงเรยีนบา้นตะโละหะลอ ยะลา
yla00906 12345@Nidtep นางสาวซฮูายลา มะดะ โรงเรยีนบา้นตะโละหะลอ ยะลา
yla00907 12345@Nidtep นางอนุธดิา สาเหล็ม โรงเรยีนบา้นตะโละหะลอ ยะลา
yla00908 12345@Nidtep นายรซีวูนั ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นตาเนาะเเมเราะ ยะลา
yla00909 12345@Nidtep นางสาวซอฟียะ๊ห์ สามะ โรงเรยีนบา้นเตรยีมปัญญา ยะลา
yla00910 12345@Nidtep นางสาวดรุรยีะฮ์ จะแน โรงเรยีนบา้นเตรยีมปัญญา ยะลา
yla00911 12345@Nidtep นางสาวยารยีะ อนีะแร โรงเรยีนบา้นเตรยีมปัญญา ยะลา
yla00912 12345@Nidtep นางสาวอสัมา จนิตรา โรงเรยีนบา้นเตรยีมปัญญา ยะลา



yla00913 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา หะมแีย โรงเรยีนบา้นโตะ๊พราน ยะลา
yla00914 12345@Nidtep นายฮสัมี หัยตีนัตู โรงเรยีนบา้นไทรงาม ยะลา
yla00915 12345@Nidtep นางนูรซีนัร์ มะเย็ง โรงเรยีนบา้นธารน ้าใส ยะลา
yla00916 12345@Nidtep นายณัชพล ทองรอด โรงเรยีนบา้นธารมะลิ ยะลา
yla00917 12345@Nidtep นางสาวอาอดีะห์ สะมะแอ โรงเรยีนบา้นนาขอ่ย ยะลา
yla00918 12345@Nidtep นายซเูพยีน มณีหยิา โรงเรยีนบา้นนคิมสรา้งตนเอง ยะลา
yla00919 12345@Nidtep นางสาวปารดีะห์ วายกีอ โรงเรยีนบา้นบนันังกแูว ยะลา
yla00920 12345@Nidtep นางสาวโรสมนีี เซ็ง โรงเรยีนบา้นบนันังกแูว ยะลา
yla00921 12345@Nidtep นางสาวอาสมี สะอิ โรงเรยีนบา้นบนันังลวูา ยะลา
yla00922 12345@Nidtep นางสาวนัสรนี มะกวูงิ โรงเรยีนบา้นบางลาง ยะลา
yla00923 12345@Nidtep นางสาวอมรา บาเหะ โรงเรยีนบา้นบางลาง ยะลา
yla00924 12345@Nidtep นางสาวตสันงิ ดะมะ โรงเรยีนบา้นบดุี ยะลา
yla00925 12345@Nidtep นายอาซนั เจ๊ะมะ โรงเรยีนบา้นบเูกะคละ(บญุชอบสาครนิทร)์ยะลา
yla00926 12345@Nidtep นางสาวฮาซเียา๊ะ กาหลง โรงเรยีนบา้นเบอเสง้ ยะลา
yla00927 12345@Nidtep นางสาวยาวานี กาโฮง โรงเรยีนบา้นแบหอ ยะลา
yla00928 12345@Nidtep นางเพ็ญประภา เพชรโชติ โรงเรยีนบา้นพงยอืไร ยะลา
yla00929 12345@Nidtep นายนูวาวี ยนุู โรงเรยีนบา้นมาแฮ ยะลา
yla00930 12345@Nidtep นางสาวเอ็นนา เปาะแต โรงเรยีนบา้นรัว้ตะวนั ยะลา
yla00931 12345@Nidtep นางสาวคอลเียาะ กนูงิ โรงเรยีนบา้นสะโต ยะลา
yla00932 12345@Nidtep นางสาวซาบารยีะห์ บาราเฮง โรงเรยีนบา้นสาคู ยะลา
yla00933 12345@Nidtep นางสาวทยดิา กลุธนาวานชิ โรงเรยีนบา้นใหม่(วนัครู2503) ยะลา
yla00934 12345@Nidtep นางธบิดี มานวีนั โรงเรยีนบอืดองพัฒนา ยะลา
yla00935 12345@Nidtep นางสรัุตยา ตแูวแม โรงเรยีนยะลาวทิยปัญญานุสรณ์ ยะลา
yla00936 12345@Nidtep นางสาวนสิา โตะกานี โรงเรยีนวดัชมพสูถติ ยะลา
yla00937 12345@Nidtep นางสาวอามรี่า ซา โรงเรยีนวดัรังสติาวาส ยะลา
yla00938 12345@Nidtep นางสาวนูรฮาพซีา อาตาลาฮา โรงเรยีนสามัคคี ยะลา
yla00939 12345@Nidtep นางสาวพาดลีะ๊ห์ บาราเฮ็ง โรงเรยีนสามัคคี ยะลา
yla00940 12345@Nidtep นางสาวยใุดลสั ยามงิหมะ๊ โรงเรยีนสามัคคี ยะลา
yla00941 12345@Nidtep นางหทัยรัตน์ ปานสงฆ์ โรงเรยีนอาสนิศกึษา ยะลา
yla00942 12345@Nidtep นายกฤษณะ สวุรรณละออ วทิยาลยัการอาชพีเบตง ยะลา
yla00943 12345@Nidtep นายคณติ อนิทรแ์สร์ วทิยาลยัการอาชพีเบตง ยะลา
yla00944 12345@Nidtep นายวฑิรูย์ พริยิะอนันต์ วทิยาลยัการอาชพีเบตง ยะลา
yla00945 12345@Nidtep นายสมนกึ ธรรมชาติ วทิยาลยัการอาชพีเบตง ยะลา
yla00946 12345@Nidtep นางสาวแวนะ โตะ๊แบแดง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ยะลา
yla00947 12345@Nidtep นางชติชญา เพชรขวญั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 จังหวดัยะลายะลา
yla00948 12345@Nidtep นางณัฐมน สาระเจรญิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 จังหวดัยะลายะลา
yla00949 12345@Nidtep นายมาโซฟ สมานธรรมกลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 จังหวดัยะลายะลา
yla00950 12345@Nidtep นายเอกชยั ไชยเกตุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 ยะลายะลา
yla00951 12345@Nidtep นางพรพมิล เวยีนวตัร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 จังหวดัยะลายะลา
yla00952 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ หลงัฮวด ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการ2 ยะลา
yla00953 12345@Nidtep นายรัฐนัย ถนอมจติ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา2 จังหวดัยะลายะลา
yla00954 12345@Nidtep นางสาวปาตเีมาะ มนูอมานงิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นอเุป ยะลา
yla00955 12345@Nidtep นายเสฐยีรพงษ์ ปวณีวทิยโชติ สพฐ ยะลา
yla00956 12345@Nidtep นางสาววชัรพีร พลธา สพป.ยล.1 ยะลา
yla00957 12345@Nidtep นางสภุาวดี สขุวชิยั สพป.ยล.1 ยะลา
yla00958 12345@Nidtep นางสาวรัชชนิี อนิทรป์อง สพป.ยะลา1 ยะลา
yla00959 12345@Nidtep นางสาวนงนาถ ธรฤทธิศ์รี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลาเขต1ยะลา
yla00960 12345@Nidtep นางสาวนูรฮาฟีซะห์ ราแดง โรงเรยีนทา่ละมัย ยะลา
ret00300 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ แราบมนตรี กระทรวงศกึษาธกิาร รอ้ยเอ็ด
ret00301 12345@Nidtep นายเฉลมิเกยีรติ ใจแกว้ กศน.อ าเภอจังหาร รอ้ยเอ็ด
ret00302 12345@Nidtep นางสาวสธุารนิี เยาวนดิ โรงเรยีนขีเ้หล็กเขยีวไพรวลัยว์ทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00303 12345@Nidtep นางนวนจติ ชนิหงษ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงหงส์ รอ้ยเอ็ด
ret00304 12345@Nidtep นายสทิธชิยั สงิหส์วุรรณ โรงเรยีนชมุชนบา้นสวา่ง รอ้ยเอ็ด
ret00305 12345@Nidtep นางสาวปิยาภรณ์ สงัฆะมณี โรงเรยีนทรายทองเฉลมิวทิย์ รอ้ยเอ็ด
ret00306 12345@Nidtep นายชนนิทร์ ดอกจ าปา โรงเรยีนทรายทองเฉลมิวทิย์ รอ้ยเอ็ด
ret00307 12345@Nidtep นางสาวธดิา สุม่มาตย์ โรงเรยีนทา่โพธิผั์กกา้มวทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00308 12345@Nidtep นางสาวพรหมพร พรมวรรณ์ โรงเรยีนทา่โพธิผั์กกา้มวทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00309 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร ชาญสมร โรงเรยีนทา่โพธิผั์กกา้มวทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00310 12345@Nidtep นายสทัุศน์ ลาภมลู โรงเรยีนทา่โพธิผั์กกา้มวทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00311 12345@Nidtep นางเบญจวรรณ นาสะอา้น โรงเรยีนธรรมจารนีวิาส รอ้ยเอ็ด
ret00312 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี คงแสนแกว้ โรงเรยีนธรรมจารนีวิาส รอ้ยเอ็ด
ret00313 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน เข็มเพชร โรงเรยีนบา้นขอนแกน่(นกิรราษฎรศ์รัทธาคาร)รอ้ยเอ็ด
ret00314 12345@Nidtep นางสาวภรูชิญา ภมูเิศษ โรงเรยีนบา้นคานหักโนนใหญ่(ศริเิกตปุระชาวทิย)์รอ้ยเอ็ด



ret00315 12345@Nidtep นางสาวป่ินสธุา จารัตน์ โรงเรยีนบา้นคานหักโนนใหญ่(ศริเิกตปุระชาวทิย)์รอ้ยเอ็ด
ret00316 12345@Nidtep นางสาวศศธิร จรอนันท์ โรงเรยีนบา้นคานหักโนนใหญ่(ศริเิกตปุระชาวทิย)์รอ้ยเอ็ด
ret00317 12345@Nidtep นายเมธัส ภอูยูเ่ย็น โรงเรยีนบา้นคานหักโนนใหญ่(ศริเิกตปุระชาวทิย)์รอ้ยเอ็ด
ret00318 12345@Nidtep นางสาวชไมพร ศรแีกน่จันทร์ โรงเรยีนบา้นคยุผงดงนอ้ย รอ้ยเอ็ด
ret00319 12345@Nidtep นางสาวชนาพร คงประจักร์ โรงเรยีนบา้นโคกนาค า รอ้ยเอ็ด
ret00320 12345@Nidtep นางสาวภัททยิา โคตรสนิธุ์ โรงเรยีนบา้นชานุวรรณ(ประชาวทิยาคาร)รอ้ยเอ็ด
ret00321 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพร ค าใส โรงเรยีนบา้นซง้วทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00322 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ไชยรัตน์ โรงเรยีนบา้นซง้วทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00323 12345@Nidtep นายวรวธุ จันทรบ์ญุเรอืง โรงเรยีนบา้นซง้วทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00324 12345@Nidtep นายเอกชยั ทองเหลอื โรงเรยีนบา้นซง้วทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00325 12345@Nidtep นายนคิม อา่งสวุรรณ โรงเรยีนบา้นดงแดงหนองเพยีขนัธ์ รอ้ยเอ็ด
ret00326 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ซาซโิย โรงเรยีนบา้นดงบา้นนาประชาสรรค์ รอ้ยเอ็ด
ret00327 12345@Nidtep นางสภุานติ สวุรรณเพชร โรงเรยีนบา้นดงเมอืงจอก รอ้ยเอ็ด
ret00328 12345@Nidtep นายนพรัตน์ พมิพส์งิห์ โรงเรยีนบา้นดงเมอืงจอก รอ้ยเอ็ด
ret00329 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ เกตเกษา โรงเรยีนบา้นตลาดไชย รอ้ยเอ็ด
ret00330 12345@Nidtep นางจริาพร ชรัูตน์ โรงเรยีนบา้นโนนแฮด รอ้ยเอ็ด
ret00331 12345@Nidtep นางญาดาภา ออ่นหัวโทน โรงเรยีนบา้นบอ่แกนางเลา รอ้ยเอ็ด
ret00332 12345@Nidtep นายธรีเจต อิง้จะนลิ โรงเรยีนบา้นบุง่เบา รอ้ยเอ็ด
ret00333 12345@Nidtep นางสาวนัฎณฎิา สรุยิะวงค์ โรงเรยีนบา้นปลาโด รอ้ยเอ็ด
ret00334 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา ภเูฉลมิ โรงเรยีนบา้นปลาโด รอ้ยเอ็ด
ret00335 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ เฉลยพจน์ โรงเรยีนบา้นเปลอืยนอ้ย(ครุุรัฐประชาสามัคค)ีรอ้ยเอ็ด
ret00336 12345@Nidtep นางสาวจตพุร พลเยีย่ม โรงเรยีนบา้นโพนงาม รอ้ยเอ็ด
ret00337 12345@Nidtep นายธเนตร เพชรแสวง โรงเรยีนบา้นโพนเดือ่โนนสวรรค์ รอ้ยเอ็ด
ret00338 12345@Nidtep นางอรษิา เหลากลม โรงเรยีนบา้นโพนทอง รอ้ยเอ็ด
ret00339 12345@Nidtep นางสาวรัชนก แสนตลาด โรงเรยีนบา้นมว่ง รอ้ยเอ็ด
ret00340 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา แกว้มว่ง โรงเรยีนบา้นมว่งทา่ลาด รอ้ยเอ็ด
ret00341 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา เสาวกลุ โรงเรยีนบา้นมว่งทา่ลาด รอ้ยเอ็ด
ret00342 12345@Nidtep นายกมัปนาท นบิรรพต โรงเรยีนบา้นเมอืงทอง รอ้ยเอ็ด
ret00343 12345@Nidtep นายธณัชชก์รณ์ ลาดนอก โรงเรยีนบา้นวงัยาว รอ้ยเอ็ด
ret00344 12345@Nidtep นางสาวประวณีา ดวงดาว โรงเรยีนบา้นสระโพนทอง รอ้ยเอ็ด
ret00345 12345@Nidtep นางสาวดวงสมัย ภเูฮอืงแกว้ โรงเรยีนบา้นโสกเชอืก(ครุุราษฎรอ์ านวย)รอ้ยเอ็ด
ret00346 12345@Nidtep นางสาวลลติา เสนาภักดิ์ โรงเรยีนบา้นหน่องยา่งงัว รอ้ยเอ็ด
ret00347 12345@Nidtep นางสาวศภุาพชิญ์ บรบิรูณ์ โรงเรยีนบา้นหนองแวง รอ้ยเอ็ด
ret00348 12345@Nidtep นายวรีวฒัน์ นอ้ยทะรง โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง รอ้ยเอ็ด
ret00349 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ พลแสน โรงเรยีนบา้นหมอตา รอ้ยเอ็ด
ret00350 12345@Nidtep นายธรีะพงษ์ ด าโพนทัน โรงเรยีนบา้นหว้ยสนุกสะพานทอง รอ้ยเอ็ด
ret00351 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ เอว้ะเม โรงเรยีนบา้นหวา่นไฟ รอ้ยเอ็ด
ret00352 12345@Nidtep นางสาวบษุยมาส คลา้ยหนองสรวง โรงเรยีนบา้นหวา่นไฟ รอ้ยเอ็ด
ret00353 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร สมีนตรี โรงเรยีนบา้นหวา่นไฟ รอ้ยเอ็ด
ret00354 12345@Nidtep นางสาวรัญชดิา จันทราช โรงเรยีนบา้นหวา่นไฟ รอ้ยเอ็ด
ret00355 12345@Nidtep นางสาวรุง่จติต์ จันเต โรงเรยีนบา้นหวา่นไฟ รอ้ยเอ็ด
ret00356 12345@Nidtep นายสมมติร เขมะโร โรงเรยีนบา้นหัวชา้งเลงิแก รอ้ยเอ็ด
ret00357 12345@Nidtep นายวนัเฉลมิ สดุเฉลยีว โรงเรยีนบา้นหัวดอนเปลอืยวทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00358 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาวรรณ ไทยสงคราม โรงเรยีนบา้นหัวหนองแวง(สามัคครีาษฎรบ์ ารุง)รอ้ยเอ็ด
ret00359 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน วรัิญมาตร โรงเรยีนบา้นเหลา่ยงู รอ้ยเอ็ด
ret00360 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา ดว้งค าจันทร์ โรงเรยีนบา้นเหลา่ยงู รอ้ยเอ็ด
ret00361 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ สมุารธิรรม โรงเรยีนบา้นเหลา่ใหญ่(สมานราษฎรศ์รัทธาลยั)รอ้ยเอ็ด
ret00362 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ แกน่จันทร์ โรงเรยีนบา้นองีอ่ง รอ้ยเอ็ด
ret00363 12345@Nidtep นางสาวภาณุมาศ บญุละคร โรงเรยีนโพธิแ์กว้ประชาสรรค์ รอ้ยเอ็ด
ret00364 12345@Nidtep นางรัชนกีร เพชรแสวง โรงเรยีนเมอืงทุง่วทิยา รอ้ยเอ็ด
ret00365 12345@Nidtep นางสาวชลติา อนิทรว์งศ์ โรงเรยีนเมอืงบวัวทิยาคาร รอ้ยเอ็ด
ret00366 12345@Nidtep นางสาวสภุนดิา ศริภิธูร โรงเรยีนรัตนประชานุสรณ์ รอ้ยเอ็ด
ret00367 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สาวมิาตย์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00368 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ภรูุง่เรอืง โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00369 12345@Nidtep นางสาวสติานันท์ สงูพล โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00370 12345@Nidtep นางสาววชัชริาพร ศรวีงษ์รัก โรงเรยีนหนองคโูคกขมุดนิ รอ้ยเอ็ด
ret00371 12345@Nidtep นางสาวอรชา หาดี โรงเรยีนหนองคโูคกขมุดนิ รอ้ยเอ็ด
ret00372 12345@Nidtep นางนงคน์ติย์ ประกอบ โรงเรยีนหนองยางวทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00373 12345@Nidtep นางสาวเจตสภุา มาพลทัน โรงเรยีนหนองยางวทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00374 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ สองศรี โรงเรยีนหนองยางวทิยาคม รอ้ยเอ็ด
ret00375 12345@Nidtep นายคมัภรี์ ค าพทัิกษ์ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงศรสีมเด็จ รอ้ยเอ็ด
ret00376 12345@Nidtep นายศภุวฒัน์ ดอกพทุธา โรงเรยีนอนุบาลรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00377 12345@Nidtep นายอภรัิกษ์ มากไถล วนศ.รอ รอ้ยเอ็ด



ret00378 12345@Nidtep นายมารุต อฒัจักร วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00379 12345@Nidtep นางสาวสรุภา ไชยวาน วทิยาลยัอาชวีศกึษารอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00380 12345@Nidtep นางสาวประภาวรนิทร์ หน่อแกว้ ศนูย์การศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00381 12345@Nidtep นางธัญมาศ อดุมทรัพย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00382 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก เหมยีดนอก ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00383 12345@Nidtep นายศภุรักษ์ ฐานวงศ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00384 12345@Nidtep นางสาวเกษลดัดา จันทะเรอืง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00385 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ บญุศรทีมุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00386 12345@Nidtep นายนวมนิทร์ กนิรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด
ret00387 12345@Nidtep นางสาวสจุติตรา เบา้เหนยีว ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00388 12345@Nidtep นายโกเมท นันทสงิห์ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
ret00389 12345@Nidtep นายธนากร สาเกตุ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด
rng00400 12345@Nidtep นายกษิบดนิทร์ ศรหีมาด โรงเรยีน ระนอง
rng00401 12345@Nidtep นางเมตตา พรหมเนตร โรงเรยีนกระบรุี ระนอง
rng00402 12345@Nidtep นางสาวณทชา แสงบา้นยาง โรงเรยีนกระบรุี ระนอง
rng00403 12345@Nidtep นายกรณ์ งามทอง โรงเรยีนกระบรุี ระนอง
rng00404 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ สายหยดุ โรงเรยีนกระบรุวีทิยา ระนอง
rng00405 12345@Nidtep นางสาวภัทรานษิฐ์ สรุะสงิห์ โรงเรยีนชนมพั์ฒนา ระนอง
rng00406 12345@Nidtep นายทววีฒัน์ ลอ่งแดง โรงเรยีนทับไชยาพัฒนา ระนอง
rng00407 12345@Nidtep นางสาวอรทมิา เถาทอง โรงเรยีนทับหลสีรุยิวงศ์ ระนอง
rng00408 12345@Nidtep นางสาวโกญจนาท จติปาโล โรงเรยีนทุง่ตาพลวทิยา ระนอง
rng00409 12345@Nidtep นางสาวพรีะนัฏฐ์ บญุพัฒน์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๖๗(บา้นนาพรุ) ระนอง
rng00410 12345@Nidtep นางปราณี ซือ่ตรง โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๖๗(บา้นนาพรุ) ระนอง
rng00411 12345@Nidtep นางสาวตว่นรอสอืน๊ะ ซารี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา97(บา้นบางบอน)ระนอง
rng00412 12345@Nidtep นางสาวพรรณผกา ดว้งกลู โรงเรยีนนคิมสงเคราะห์ ระนอง
rng00413 12345@Nidtep นางสาวสไุฮลา อ าดลุวาดงุ โรงเรยีนบา้นเกาะสนิไห ระนอง
rng00414 12345@Nidtep นายสรุชาติ คงสนิ โรงเรยีนบา้นเกาะสนิไห ระนอง
rng00415 12345@Nidtep นางสาวอนิธอุร ชยัอดุม โรงเรยีนบา้นเขานางหงส์ ระนอง
rng00416 12345@Nidtep นางสาวจริาพร เพ็งจ ารัส โรงเรยีนบา้นทรายแดง ระนอง
rng00417 12345@Nidtep นางสาววริาวลัย์ สทิธชิยั โรงเรยีนบา้นทรายแดง ระนอง
rng00418 12345@Nidtep นางสาวนพมาส นจิจันทรพั์นศรี โรงเรยีนบา้นทุง่หงาว ระนอง
rng00419 12345@Nidtep นางสาวปาลนิี ไชยรัตน์ โรงเรยีนบา้นทุง่หงาว ระนอง
rng00420 12345@Nidtep นางสาววจริา คงเกลา โรงเรยีนบา้นทุง่หงาว ระนอง
rng00421 12345@Nidtep นางสาวศรนิญา แสงทอง โรงเรยีนบา้นน ้าขาว ระนอง
rng00422 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แกว้สวุรรณ โรงเรยีนบา้นน ้าจดืนอ้ย ระนอง
rng00423 12345@Nidtep นายชยพล เหมอืนสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นน ้าจดืนอ้ย ระนอง
rng00424 12345@Nidtep นางประภาพร ทองแดง โรงเรยีนบา้นบางกลาง ระนอง
rng00425 12345@Nidtep นางสาวกณัฐนิี เศรษฐสกลุชยั โรงเรยีนบา้นบางกลาง ระนอง
rng00426 12345@Nidtep นางอรุณรัตน์ หัสจักร์ โรงเรยีนบา้นบางกลาง ระนอง
rng00427 12345@Nidtep นางสาวโสภติา แซต่นั โรงเรยีนบา้นบางกุง้ ระนอง
rng00428 12345@Nidtep นางสาวอารยี์ โสมสขุ โรงเรยีนบา้นบางกุง้ ระนอง
rng00429 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร สายจันทร์ โรงเรยีนบา้นบางนอน ระนอง
rng00430 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ ฉมินกิร โรงเรยีนบา้นบางเบน ระนอง
rng00431 12345@Nidtep นางสาวอรสิรา ทองทา่พยา โรงเรยีนบา้นบางมัน ระนอง
rng00432 12345@Nidtep นางสาวอษุณี ฤทธชิยั โรงเรยีนบา้นบางริน้ ระนอง
rng00433 12345@Nidtep นางสาวรอฮานา ดอเลาะ โรงเรยีนบา้นภเูขาทอง ระนอง
rng00434 12345@Nidtep นางสาวศริาณี ชมุพชูนะ โรงเรยีนบา้นละอุน่ใต ้ ระนอง
rng00435 12345@Nidtep นางสาวอรนภา นาชยั โรงเรยีนบา้นละอุน่ใต ้ ระนอง
rng00436 12345@Nidtep นายเขมรนิทร์ พงศย์ีล่า โรงเรยีนบา้นละอุน่ใต ้ ระนอง
rng00437 12345@Nidtep นายประกายพฤกษ์ ชยัมงกฎุ โรงเรยีนบา้นละอุน่ใต ้ ระนอง
rng00438 12345@Nidtep นางทพิวรร เกดิชกูลุ โรงเรยีนบา้นล าเลยีง ระนอง
rng00439 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล ศรชียั โรงเรยีนบา้นล าเลยีง ระนอง
rng00440 12345@Nidtep นางสาวจนิดา เหมรา โรงเรยีนบา้นส านัก ระนอง
rng00441 12345@Nidtep นางสาวแสงตะวนั ผอมสตน โรงเรยีนบา้นส านัก ระนอง
rng00442 12345@Nidtep นายจตรุงค์ ตาเดอนิ โรงเรยีนบา้นส านัก ระนอง
rng00443 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ เจรญิสม โรงเรยีนบา้นหนองจกิ ระนอง
rng00444 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ บวัเขยีว โรงเรยีนบา้นหาดจกิ ระนอง
rng00445 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี แสงสอ่ง โรงเรยีนบา้นหาดจกิ ระนอง
rng00446 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ นาเจรญิ โรงเรยีนบา้นหาดจกิ ระนอง
rng00447 12345@Nidtep นางสาวภัทราวดี มหาทรัพย์ โรงเรยีนบา้นหาดจกิ ระนอง
rng00448 12345@Nidtep นางสาวภัสราพร สงัขง์าม โรงเรยีนบา้นหาดจกิ ระนอง
rng00449 12345@Nidtep นางสาววภิา ขา่ขนัมะลี โรงเรยีนบา้นหาดทรายด า ระนอง
rng00450 12345@Nidtep นางอญัชลี เดชทุง่คา โรงเรยีนบา้นหาดทรายด า ระนอง



rng00451 12345@Nidtep นางสาวปานไพลนิ ลอยใหม่ โรงเรยีนบา้นหนิชา้ง ระนอง
rng00452 12345@Nidtep นางสาวสพุชิฌาย์ ศรษีะนัง โรงเรยีนบา้นหนิชา้ง ระนอง
rng00453 12345@Nidtep นายอดชิาติ สามารถ โรงเรยีนบา้นหนิชา้ง ระนอง
rng00454 12345@Nidtep พลูทรัพย์ คนขยัน โรงเรยีนบา้นหนิชา้ง ระนอง
rng00455 12345@Nidtep นางสาวกนกพร อทัุยรังษี โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร ระนอง
rng00456 12345@Nidtep นางสาวกฤตพร นาคปลดั โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร ระนอง
rng00457 12345@Nidtep นางสาวนติยา อนิแกว้ โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร ระนอง
rng00458 12345@Nidtep นายชลพัฒน์ เพชรอดุ โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร ระนอง
rng00459 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ชบูวัแกว้ โรงเรยีนเพยีงหลวง15(บา้นรังแตน)ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวดีระนอง
rng00460 12345@Nidtep นายเรวตั ชรัูกษ์ โรงเรยีนระนองพัฒนามติรภาพที6่0 ระนอง
rng00461 12345@Nidtep นางสาวอรทกิา ไทยป๊อก โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๘จังหวดัระนองระนอง
rng00462 12345@Nidtep นายเกรกิพล หาญเคยีว โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๘จังหวดัระนองระนอง
rng00463 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ สงนุย้ โรงเรยีนวดัหาดสม้แป้น ระนอง
rng00464 12345@Nidtep นางสาวสวุานี ดอืราเเม โรงเรยีนวดัหาดสม้แป้น ระนอง
rng00465 12345@Nidtep นางการณกิ ธรฤทธิ์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00466 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์รีา สขุอนันต์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00467 12345@Nidtep นางสาวจรนิทพิย์ บวัเกตุ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00468 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ นันตากาศ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00469 12345@Nidtep นางสาวชนัตถ์ เลขานุกจิ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00470 12345@Nidtep นางสาวชนดิา ภริมรักษ์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00471 12345@Nidtep นางสาวชนติา ไชยมสุกิ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00472 12345@Nidtep นางสาวซารปีะ ดอเลา๊ะ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00473 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก ฉมิพาลี โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00474 12345@Nidtep นางสาวฟ้ารุง่ กจิหงวน โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00475 12345@Nidtep นางสาวภัทรนุช ภมูศิรี โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00476 12345@Nidtep นางสาววไิลพร โพธโิสภา โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00477 12345@Nidtep นางสาวศศรินิทร์ หมืน่ราช โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00478 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ นยิะโสม โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00479 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา ป่าพงษ์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00480 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ จันทรังษี โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00481 12345@Nidtep นางสาวอลษิา สนัสถติย์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00482 12345@Nidtep นายกติตพิงศ์ พลสวสัดิ์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00483 12345@Nidtep นายจักรพงศ์ โนนสาย โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00484 12345@Nidtep นายณัฐวทิย์ ศรพีรีกานต์ โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00485 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ เรอืงเพชร โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00486 12345@Nidtep นายศกุรส์นัติ์ แซเ่อีย๋ว โรงเรยีนสตรรีะนอง ระนอง
rng00487 12345@Nidtep นางสาวชลดา ชชูาติ โรงเรยีนสขุส าราญราษฎรรั์งสรรค์ ระนอง
rng00488 12345@Nidtep นางวนัดี นาคอดุม โรงเรยีนอนุบาลบา้นดา่น ระนอง
rng00489 12345@Nidtep นางสาววาฑนิี เทพทัศน์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นดา่น ระนอง
rng00490 12345@Nidtep นางสาวสกุนัยา ทาหว้ยหวา้ โรงเรยีนอนุบาลบา้นดา่น ระนอง
rng00491 12345@Nidtep นางนสิา เพ็ชรอไุร วทิยาลยัเทคนคิระนอง ระนอง
rng00492 12345@Nidtep นางสาวหัสนะห์ สาลี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิออตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
rng00493 12345@Nidtep นางยสุรอ บลิละโสย ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิอตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
rng00494 12345@Nidtep นางสาวขอ้ฏีย่ะ๊ มาโนช ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิอตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
rng00495 12345@Nidtep นางสาวยวูยัรยีะ๊ห์ ซือ่ตรง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิอตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
rng00496 12345@Nidtep นางสาวรอฎยีา๊ฮ์ ก าพวน ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิอตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
rng00497 12345@Nidtep นางสาวไลลาห์ มาโนชน์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กมัสยดิอตัเตาฟีกยีะห์ระนอง
ryg01130 12345@Nidtep นางสาวรุง้ทราย ศรเีอม โรงเรยีนวดัในไร่ ระยอง
ryg01131 12345@Nidtep นางสาวศริพิร เพ็งจันทร์ โรงเรยีน ระยอง
ryg01132 12345@Nidtep นางสาวพนูทรัพย์ ยังมะลงั โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01133 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ กรมแสง โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01134 12345@Nidtep นางสาวชลดิา เอีย่มอยูแ่ท ้ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ระยอง
ryg01135 12345@Nidtep นายวกิร รัตนาธนบดี โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ระยอง
ryg01136 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรนีาวี กอ้งเสนาะ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ระยอง
ryg01137 12345@Nidtep นางสาวพชิมญล์ สนิประเสรฐิรัตน์ โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01138 12345@Nidtep นางสาววนดิา เนยีมพทัิกษ์ โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01139 12345@Nidtep นางสาววรศิรา แซเ่ตยีว โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01140 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ รุจวิงศ์ โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01141 12345@Nidtep นางสาวสริพิร จนิตนา โรงเรยีนแกลง”วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01142 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา มลูสนิ โรงเรยีนแกลง”วทิยสถาวร” ระยอง
ryg01143 12345@Nidtep นางสาวเสาวณติ นาราช โรงเรยีนช านาญสามัคควีทิยา ระยอง
ryg01144 12345@Nidtep นายณภัิทร ภรธนบรูณ์ โรงเรยีนช านาญสามัคควีทิยา ระยอง
ryg01145 12345@Nidtep นางสาววราพรรณ มมีาก โรงเรยีนชมุชนวดักลางกร า่ ระยอง



ryg01146 12345@Nidtep นางสาวกนกพมิาน ปานกลาง โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01147 12345@Nidtep นางสาวชรนิทรท์พิย์ สขุอาภรณ์ โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01148 12345@Nidtep นางสาวศริยิพุา พงษ์ผึง้ โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01149 12345@Nidtep นายณัฐสรณ์ ชกูอ้นทอง โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01150 12345@Nidtep นางธัญญลกัษณ์ ยนิดอีารมณ์ โรงเรยีนชมุชนวดัทับมา ระยอง
ryg01151 12345@Nidtep นางสาววชิดุา ทองไพรวรรณ์ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นแลง ระยอง
ryg01152 12345@Nidtep นายกฤษฎา มารมย์ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นแลง ระยอง
ryg01153 12345@Nidtep นางพชิญา เนธบิตุร โรงเรยีนชมุวดัตะเคยีนงาม ระยอง
ryg01154 12345@Nidtep นางสาวนันทพร มละสาร โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา43 (บา้นคลองเขต)ระยอง
ryg01155 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ขนันอก โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา43 (บา้นคลองเขต)ระยอง
ryg01156 12345@Nidtep นางสาวศรญิญา บญุวเิศษ โรงเรยีนนคิมวทิยา ระยอง
ryg01157 12345@Nidtep นางสาวกลัยกร ลมืสวสัดิ์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01158 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ สงัสตัย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01159 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร พวงเพ็ชร โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01160 12345@Nidtep นายกญัญาภัทร ผงสนีวล โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01161 12345@Nidtep นายทรงกรด สวุรรณวงษ์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01162 12345@Nidtep นายทนิพงษ์ นามสนทิ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01163 12345@Nidtep นายรณชยั ยาสาร โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01164 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ทรงทัน โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง3ระยอง
ryg01165 12345@Nidtep นางสาวศศนิา แกว้มา โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง3ระยอง
ryg01166 12345@Nidtep นางสาวศติา นามดงั โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง3ระยอง
ryg01167 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ศรสีวุรรณ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01168 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ แคนติ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01169 12345@Nidtep นางสาววยิะดา หลวงนอ้ย โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01170 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล สขุบรรเทงิ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01171 12345@Nidtep นายญาณวทิย์ โคตรศรี โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01172 12345@Nidtep นางสาววรสิรา จีอ้าทติย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง6ระยอง
ryg01173 12345@Nidtep นางสาวปรัชรี ธนะมลู โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01174 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ชาวไร่ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง1ระยอง
ryg01175 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร อุน่ศริ ิ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง2ระยอง
ryg01176 12345@Nidtep นางสาวลกัณ์คณา แตม้งาม โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง5ระยอง
ryg01177 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร แสงหลา้ โรงเรยีนบา้นเขาคลองซอง ระยอง
ryg01178 12345@Nidtep นายสทิธเิดช แกว้สวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นเขาคลองซอง ระยอง
ryg01179 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ปารดษิฐ โรงเรยีนบา้นเขาชอ่งลม ระยอง
ryg01180 12345@Nidtep นางสาวนฤมล มะโนรส โรงเรยีนบา้นเขาหวาย ระยอง
ryg01181 12345@Nidtep นางสาวยพุาพรรณ อายคุรุฑ โรงเรยีนบา้นเขาหวาย ระยอง
ryg01182 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ ถองทอง โรงเรยีนบา้นเขาหวาย ระยอง
ryg01183 12345@Nidtep นางสาวนติยา วนัสวา่ง โรงเรยีนบา้นคลองน ้าแดง ระยอง
ryg01184 12345@Nidtep นายพงศไ์พศาล หอมเนยีม โรงเรยีนบา้นคลองน ้าแดง ระยอง
ryg01185 12345@Nidtep นายคเณศ เครอืวลัย์ โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้ ระยอง
ryg01186 12345@Nidtep นางสาวดรุณี คงคณะ โรงเรยีนบา้นคา่ย ระยอง
ryg01187 12345@Nidtep นางสาววาสติา บ ารุงสนุทร โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ ระยอง
ryg01188 12345@Nidtep นางสกุลัยา ค าตอ่ตัง้ โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ ระยอง
ryg01189 12345@Nidtep นายภรูนิทร์ เดชบรวิาร โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ ระยอง
ryg01190 12345@Nidtep นางสาวจริวดี นอ้ยมนตรี โรงเรยีนบา้นช าฆอ้ ระยอง
ryg01191 12345@Nidtep นางสาววรางคณา แสงพงษ์พทิยา โรงเรยีนบา้นตะพนุทอง ระยอง
ryg01192 12345@Nidtep นางสาวนราราย ทา้วกา๋ โรงเรยีนบา้นเนนิดนิแดง ระยอง
ryg01193 12345@Nidtep นางสาวจณิหน์ภิา เกดิมณี โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01194 12345@Nidtep นางสาวดวงจันทร์ เข็มพรมมา โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01195 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ตากิม่นอก โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01196 12345@Nidtep นางสาวอาภาศริิ ชนิวฒันา โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01197 12345@Nidtep นายกอ้งเกยีรติ บญุยไทย โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01198 12345@Nidtep นายจักรพงษ์ ทาลมุพกุ โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ระยอง
ryg01199 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา กาชยั โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01200 12345@Nidtep นางสาวธันยน์ก ตคิ ารัมย์ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01201 12345@Nidtep นางสาวนปภา สกลุพทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01202 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช นาคเรอืงศรี โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01203 12345@Nidtep นางสาวมยรุี เพชรแกว้หนู โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01204 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา สดุสวาท โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01205 12345@Nidtep นางสาวกลนา ทพิยเ์สนา โรงเรยีนบา้นมาบเตย ระยอง
ryg01206 12345@Nidtep นางสาวปรานต์ ศรชีาลี โรงเรยีนบา้นมาบเตย ระยอง
ryg01207 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐณชิา ดาวทอง โรงเรยีนบา้นมาบยางพร ระยอง
ryg01208 12345@Nidtep นางสาวศลิายุ สมิาจารย์ โรงเรยีนบา้นยบุตาเหน่ง ระยอง



ryg01209 12345@Nidtep นายศภุกร กลิน่ประทมุ โรงเรยีนบา้นยบุตาเหน่ง ระยอง
ryg01210 12345@Nidtep นางสาวชญานศิ ปัสเสนะ โรงเรยีนบา้นไร่จันดี ระยอง
ryg01211 12345@Nidtep นางสาวณณนิญา ศรชียัยา โรงเรยีนบา้นไร่จันดี ระยอง
ryg01212 12345@Nidtep นายอภเิดช อตุมะ โรงเรยีนบา้นไร่จันดี ระยอง
ryg01213 12345@Nidtep นายบรูณ์พพัิฒน์ บรบิรูณ์ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ ระยอง
ryg01214 12345@Nidtep นางสาวลกัษณวรี์ สบืสงิห์ โรงเรยีนบา้นสมานมติร ระยอง
ryg01215 12345@Nidtep นางสาววรางคณา ภนู ้าตน้ โรงเรยีนบา้นสมานมติร ระยอง
ryg01216 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา ขนุมณี โรงเรยีนบา้นสมานมติร ระยอง
ryg01217 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร สาแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองมว่ง ระยอง
ryg01218 12345@Nidtep นางสาวเรขวภิา ไชยสาร โรงเรยีนบา้นหนองไร่ ระยอง
ryg01219 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย ก าเหนดิทอง โรงเรยีนบา้นหนองไร่ ระยอง
ryg01220 12345@Nidtep นางสาวกนัยา บตุรจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองสะพาน ระยอง
ryg01221 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ภาสดา โรงเรยีนบา้นหลงัเขา ระยอง
ryg01222 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ฟองฟู โรงเรยีนบา้นหลงัเขา ระยอง
ryg01223 12345@Nidtep นางวรางคณา ยอดแกว้ โรงเรยีนบา้นหนิโคง่ประชานุเคราะห์ ระยอง
ryg01224 12345@Nidtep นางสาวสจุนัินท์ บญุแระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหนิโคง่ประชานุเคราะห์ ระยอง
ryg01225 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ โดยเคน โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01226 12345@Nidtep นางสาวขวญัลดา บญุนอง โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01227 12345@Nidtep นางสาวเมวกิา สมีานนท์ โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01228 12345@Nidtep นางสาวโลลติา วฒันชยัเวช โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01229 12345@Nidtep นางสาวสฑุามาศ เจา้เจ็ด โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01230 12345@Nidtep นายกนัตนัินท์ รักนาค โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01231 12345@Nidtep นายโยธากรณ์ กาญจนธนากลุ โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01232 12345@Nidtep นายรชต กงซยุ โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร ระยอง
ryg01233 12345@Nidtep นางสาวโชตชินติ มุง่ตอ่กจิ โรงเรยีนมาบตาพดุพันพยิาคาร ระยอง
ryg01234 12345@Nidtep นางสาวปิยากร แสงทติย์ โรงเรยีนระยองปัญญานุกลู ระยอง
ryg01235 12345@Nidtep นางสาวสขุมุาภรณ์ พัฒนไพบลูยว์งศ์ โรงเรยีนระยองปัญญานุกลู ระยอง
ryg01236 12345@Nidtep นางสาวฐาปณี คมุคณะ โรงเรยีนวดัเกาะลอย ระยอง
ryg01237 12345@Nidtep นางสาววนัพฤกษา อนิตะ๊วงศ์ โรงเรยีนวดัเกาะลอย ระยอง
ryg01238 12345@Nidtep นายสงัวาลย์ อทุาโย โรงเรยีนวดัเขากะโดน ระยอง
ryg01239 12345@Nidtep นางสริภิา สขุศรี โรงเรยีนวดัโขดหนิมติรภาพที4่2 ระยอง
ryg01240 12345@Nidtep นางสาวกญัทมิา ยศประดบั โรงเรยีนวดัชากลกูหญา้ ระยอง
ryg01241 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สาสะ โรงเรยีนวดัชากลกูหญา้ ระยอง
ryg01242 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร แจม่ใส โรงเรยีนวดัชากลกูหญา้ ระยอง
ryg01243 12345@Nidtep นางสาวทอฝัน รักไทย โรงเรยีนวดัชากลกูหญา้ ระยอง
ryg01244 12345@Nidtep นายยทุธพชิยั จามนอ้ยพรม โรงเรยีนวดัชากหมาก ระยอง
ryg01245 12345@Nidtep นางสาวนภารัตน์ มกุดาเกษม โรงเรยีนวดัดอนจันทน์ ระยอง
ryg01246 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ ปรังประโคน โรงเรยีนวดัดอนจันทน์ ระยอง
ryg01247 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ กลุนาค โรงเรยีนวดัดนิจันทน์ ระยอง
ryg01248 12345@Nidtep นางสาวโยธวา กนัเกตุ โรงเรยีนวดัตะเคยีนทอง ระยอง
ryg01249 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา ธรรมสนทิ โรงเรยีนวดัตะพงนอก ระยอง
ryg01250 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐนิี ทองค ามา โรงเรยีนวดัทา่เรอื ระยอง
ryg01251 12345@Nidtep นางสาววนัสนันท์ ใจยา โรงเรยีนวดัทา่เรอื ระยอง
ryg01252 12345@Nidtep นายพรพรหม ยัง่ยนื โรงเรยีนวดัทา่เรอื ระยอง
ryg01253 12345@Nidtep นายเมธี จงเกษี โรงเรยีนวดัทา่เรอื ระยอง
ryg01254 12345@Nidtep นายโสภณ เจรญิญา โรงเรยีนวดัทา่เรอื ระยอง
ryg01255 12345@Nidtep นางสาวศรัณภัสร์ ทวสีนิสภุาศริิ โรงเรยีนวดัธรรมสถติ ระยอง
ryg01256 12345@Nidtep นางสาวไอลดา อคัรภรูสิาธร โรงเรยีนวดัธรรมสถติ ระยอง
ryg01257 12345@Nidtep นายทรงวฒุิ เกดิงาม โรงเรยีนวดัธรรมสถติ ระยอง
ryg01258 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ศรเีชยีงสา โรงเรยีนวดัเนนิกระปรอก ระยอง
ryg01259 12345@Nidtep นางสาวพัชนวีรรณ อนันตภมูิ โรงเรยีนวดัเนนิกระปรอก ระยอง
ryg01260 12345@Nidtep นางสาวศจุนิธรา ตรพีมิล โรงเรยีนวดัเนนิกระปรอก ระยอง
ryg01261 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี อนิทเกตุ โรงเรยีนวดัเนนิเขาดนิ ระยอง
ryg01262 12345@Nidtep นางสาวบณุฑรกิา ยะสะนะ โรงเรยีนวดัเนนิทราย ระยอง
ryg01263 12345@Nidtep นางนงนารถ ร่มเย็น โรงเรยีนวดัเนนิพระ ระยอง
ryg01264 12345@Nidtep นางสาววรรณีย์ สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนวดัเนนิพระ ระยอง
ryg01265 12345@Nidtep นางสาวมัทนา เพ็ชรเ์ศษ โรงเรยีนวดัในไร่ ระยอง
ryg01266 12345@Nidtep นางสาวสพัุชรา อารรัีกษ์ โรงเรยีนวดัในไร่ ระยอง
ryg01267 12345@Nidtep นางสาวชลติา หารสอน โรงเรยีนวดับา้นฉาง ระยอง
ryg01268 12345@Nidtep นางสาวชดุาภา คงสบืเสาะ โรงเรยีนวดับา้นฉาง ระยอง
ryg01269 12345@Nidtep นางสาวปทติตา ภัทรขวญั โรงเรยีนวดับา้นดอน ระยอง
ryg01270 12345@Nidtep นางสาวกวสิรา สมลุไพร โรงเรยีนวดัปทมุาวาส ระยอง
ryg01271 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ขนุทอง โรงเรยีนวดัประชมุมติรบ ารุง ระยอง



ryg01272 12345@Nidtep นางสาวนารสีา บญุเหมาะ โรงเรยีนวดัประชมุมติรบ ารุง ระยอง
ryg01273 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา ประจ าไพร โรงเรยีนวดัประชมุมติรบ ารุง ระยอง
ryg01274 12345@Nidtep นางสาวสภุญิลดา พันธรักษา โรงเรยีนวดัประชมุมติรบ ารุง ระยอง
ryg01275 12345@Nidtep นายวฒุชิยั จันทะโยชน์ โรงเรยีนวดัประชมุมติรบ ารุง ระยอง
ryg01276 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก มกุดาสนทิ โรงเรยีนวดัป่าประดู่ ระยอง
ryg01277 12345@Nidtep นางสาวศรินัินท์ นมินต์ โรงเรยีนวดัป่ายบุ ระยอง
ryg01278 12345@Nidtep นางสาวพรีาวรรณ นามนาย โรงเรยีนวดัไผล่อ้ม ระยอง
ryg01279 12345@Nidtep นางสาวมณเฑยีร ศรสีนาม โรงเรยีนวดัไผล่อ้ม ระยอง
ryg01280 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ เขยีวไกร โรงเรยีนวดัไผล่อ้ม ระยอง
ryg01281 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ วเิศษหวาน โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01282 12345@Nidtep นางสาวชฎาภา แกว้นวภรณ์ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01283 12345@Nidtep นางสาวนติยา นาคแดง โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01284 12345@Nidtep นางสาวเนตรธญิา บญุมี โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01285 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา มัน่นาค โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01286 12345@Nidtep นางสาวปัทมา พมิพาแสง โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01287 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ วงษ์สวาทดิ์ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01288 12345@Nidtep นางสาวมลศยา หมวดสนัเทยีะ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01289 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา จันทวงค์ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01290 12345@Nidtep นางสาวอนันตสนิ แสงวงศก์จิ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01291 12345@Nidtep นางสาวอาภรณ์ อทิธกิลุ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01292 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ยิง่นอก โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01293 12345@Nidtep นายภาคภมูิ องคย์า โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01294 12345@Nidtep นายวยสกร สทุธสงิห์ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01295 12345@Nidtep นายอศัมเ์ดช มหีนองหวา้ โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01296 12345@Nidtep นางสาวมาลยัทพิย์ อนันตปรชีา โรงเรยีนวดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01297 12345@Nidtep นางสาวณัฐธกิา สดุเเสง โรงเรยีนวดัพลา ระยอง
ryg01298 12345@Nidtep นางสาวสมบรูณ์ ศรคี าดี โรงเรยีนวดัพลา ระยอง
ryg01299 12345@Nidtep นายปิยะวฒัน์ ออดไธสง โรงเรยีนวดัพลา ระยอง
ryg01300 12345@Nidtep นายวฒุไิกร ปรุนัิย โรงเรยีนวดัมาบชลดู ระยอง
ryg01301 12345@Nidtep นางสาวศศชิา ดวงเกตุ โรงเรยีนวดัยายดา ระยอง
ryg01302 12345@Nidtep นางสาวดลพร ศรคีรนิทร์ โรงเรยีนวดัสารนารถธรรมาราม ระยอง
ryg01303 12345@Nidtep นางสาวมารสิา แจง้ศรสีขุ โรงเรยีนวดัสารนารถธรรมาราม ระยอง
ryg01304 12345@Nidtep นางสาววชิดุา เกดิไกล โรงเรยีนวดัสารนารถธรรมาราม ระยอง
ryg01305 12345@Nidtep นายเจษฎา ดมูา โรงเรยีนวดัสารนารถธรรมาราม ระยอง
ryg01306 12345@Nidtep นายสรุยิา บตุรทศ โรงเรยีนวดัสารนารถธรรมาราม ระยอง
ryg01307 12345@Nidtep นางสาวสพัุสรนิทร์ นติยสกลุ โรงเรยีนวดัสารานารถธรรมาราม ระยอง
ryg01308 12345@Nidtep นางสาวภานลนิ กลิน่วงศ์ โรงเรยีนวดัสขุไพรวนั ระยอง
ryg01309 12345@Nidtep นายณัฐพล ดลุชาติ โรงเรยีนวดัหนองกรับ ระยอง
ryg01310 12345@Nidtep นางสาวปัทมา เทยีมเลศิ โรงเรยีนวดัหนองกะพอ้ ระยอง
ryg01311 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา แพงค าไหล โรงเรยีนวดัหนองกะพอ้ ระยอง
ryg01312 12345@Nidtep นายธนภัทร พลชยั โรงเรยีนวดัหนองตะแบก ระยอง
ryg01313 12345@Nidtep นางสาวอรวี ค า่คณู โรงเรยีนวดัหนองพะวา ระยอง
ryg01314 12345@Nidtep นายเปรมชยั ปิยะวาณชิยส์กลุ โรงเรยีนวดัหนองพะวา ระยอง
ryg01315 12345@Nidtep นางสาวทับทมิ อนิตะ๊แปง โรงเรยีนวดัหว้งหนิ ระยอง
ryg01316 12345@Nidtep นางสาวอจัจมิา กรุณานนท์ โรงเรยีนวดัหว้งหนิ ระยอง
ryg01317 12345@Nidtep นางสาววรรณวลี บญุเอนก โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง ระยอง
ryg01318 12345@Nidtep นายสธุี สบายดี โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง ระยอง
ryg01319 12345@Nidtep นายธรีะวฒัน์ อดุมวรรณ โรงเรยีนอนุบาลระยองวดัหนองสนม ระยอง
ryg01320 12345@Nidtep นางสาวปราณี เอือ้ศลิามงคล โรงเรยีนอนุบาลระยองวดัหนองสนม ระยอง
ryg01321 12345@Nidtep นางสาวดาราณี ภมูปิระเสรฐิ วดัในไร่ ระยอง
ryg01322 12345@Nidtep นางสาวจนิดารัตน์ บญุเวช วดัพลงชา้งเผอืก ระยอง
ryg01323 12345@Nidtep นางสาวสรินิทรท์พิย์ ศริบิตุร วทิยาลยัเทคนคิระยอง ระยอง
ryg01324 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรธนัน ศริพัินธ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัสวุรรณรังสรรค์เทศบาลต าบลส านักทอ้นระยอง
ryg01325 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก บพีมิาย สพฐ ระยอง
ryg01326 12345@Nidtep นางสาวกญัฐาภรณ์ คลอ่งแคลว่ สพฐ. ระยอง
ryg01327 12345@Nidtep นางสาวจารรี ทองนอ้ย สพป.ระยองเขต1 ระยอง
ryg01328 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ฐาธะนัตร์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต1ระยอง
ryg01329 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ปานสวา่ง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต1ระยอง
ryg01330 12345@Nidtep นางสาวฑารกิา บญุพันธ์ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ ระยอง
ryg01331 12345@Nidtep นางสาวอสมา วนนิทานนท์ โรงเรยีนบา้นหนองจอก ระยอง
rbr01624 12345@Nidtep นางสาวพัฒนาพร ทาสะโก กศน.อ าเภอโพธารามจังหวดัราชบรุี ราชบรุี
rbr01625 12345@Nidtep นางสาวภควดี สพุงศ์ โรงเรยีนกรับใหญว่อ่งกศุลกจิพทิยาคม ราชบรุี
rbr01626 12345@Nidtep นางสาวอษุา สนิส ารวม โรงเรยีนกรับใหญว่อ่งกศุลกจิพทิยาคม ราชบรุี



rbr01627 12345@Nidtep นายทนิพัฒน์ แผว้วดั โรงเรยีนกรับใหญว่อ่งกศุลกจิพทิยาคม ราชบรุี
rbr01628 12345@Nidtep นางสาวชนดิา พลอยงาม โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01629 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ปยุสวุรรณ โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01630 12345@Nidtep นางสาวศศชิล ธารมรรค โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01631 12345@Nidtep นางสาวสมุติรา เขาบาง โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01632 12345@Nidtep นางสาวสรุดา เตน้ปักษี โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01633 12345@Nidtep นายธนภมูิ มากแกว้ โรงเรยีนครุุราษฎรรั์งสฤษฏ์ ราชบรุี
rbr01634 12345@Nidtep นางปัทมพร ธรรมแท ้ โรงเรยีนแคทรายวทิยา ราชบรุี
rbr01635 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี จอมเกตุ โรงเรยีนแคทรายวทิยา ราชบรุี
rbr01636 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา จันทโชติ โรงเรยีนแคทรายวทิยา ราชบรุี
rbr01637 12345@Nidtep นายภมูติะวนั โตะ๊ทอง โรงเรยีนแคทรายวทิยา ราชบรุี
rbr01638 12345@Nidtep นายนนทภัทร ววิฒันรั์ตนธกิลุ โรงเรยีนชอ่งพรานวทิยา ราชบรุี
rbr01639 12345@Nidtep นางสาวชมมนัส เกยีรตโิพธา โรงเรยีนชมุชนวดัเจ็ดเสมยีน(สจัจามงคลรัฐราษฎรนุ์กลู)ราชบรุี
rbr01640 12345@Nidtep นางสาววชิดุา ทัศนา โรงเรยีนชมุชนวดัราษฏรเ์จรญิธรรม ราชบรุี
rbr01641 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา ทองสรุเิดช โรงเรยีนทา่มะขามวทิยา ราชบรุี
rbr01642 12345@Nidtep นายชาตรี สาลฉัีนท์ โรงเรยีนทา่มะขามวทิยา ราชบรุี
rbr01643 12345@Nidtep นางสาวนตินรี ยิม้รักษา โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๖๔(บา้นหนองเกต)ุราชบรุี
rbr01644 12345@Nidtep นายอกุฤษฏ์ เกดิประกอบ โรงเรยีนเนกขมัวทิยา ราชบรุี
rbr01645 12345@Nidtep นายกณัฑพ์ริยิะ เเจม่เเสง โรงเรยีนบรมราชนินีาถราชวทิยาลยั ราชบรุี
rbr01646 12345@Nidtep นายคณุากร ถงึนามลี โรงเรยีนบางแพปฐมพทิยา ราชบรุี
rbr01647 12345@Nidtep นางหทัยกาญจน์ จา่เมอืง โรงเรยีนบา้นจอมบงึ(วาปีพรอ้มประชาศกึษา)ราชบรุี
rbr01648 12345@Nidtep นางสาวดริภัส นาคไธสง โรงเรยีนบา้นทา่ยาง ราชบรุี
rbr01649 12345@Nidtep นางสาวกนัทมิา เอีย่มสะอาด โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก ราชบรุี
rbr01650 12345@Nidtep นางสาวจฑุารักษ์ ศรคี า โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก ราชบรุี
rbr01651 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา อร่ามพยอม โรงเรยีนบา้นทุง่แฝก ราชบรุี
rbr01652 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา เลีย้วไธสง โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา ราชบรุี
rbr01653 12345@Nidtep นางสาวสทัุตตา ครีนีลิ โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา ราชบรุี
rbr01654 12345@Nidtep นางสภุาพร ชยปาลกลุ โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา ราชบรุี
rbr01655 12345@Nidtep นายกวนิวชัร์ อทิธพิชิญศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นเนนิมว่ง(ประชาบ ารุง) ราชบรุี
rbr01656 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ จงกศริิ โรงเรยีนบา้นโป่งกระทงิลา่ง ราชบรุี
rbr01657 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ จับจัด โรงเรยีนบา้นมณีลอย ราชบรุี
rbr01658 12345@Nidtep นายเอกภพ ทววีฒันทั์ตธน โรงเรยีนบา้นมณีลอย ราชบรุี
rbr01659 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ ศรนีวล โรงเรยีนบา้นร่องเจรญิ ราชบรุี
rbr01660 12345@Nidtep นางสวุพัชร สยัเขยีนวงษ์ โรงเรยีนบา้นร่องเจรญิ ราชบรุี
rbr01661 12345@Nidtep นางรุจสิา นอ้ยสนธิ โรงเรยีนบา้นรางมว่ง ราชบรุี
rbr01662 12345@Nidtep นางสาวกรวยี์ มัน่คง โรงเรยีนบา้นหนองจอก(จติต-ิบญุศร)ี ราชบรุี
rbr01663 12345@Nidtep นางสาวธารณีิ แชม่ชอ้ย โรงเรยีนบา้นหนองปรอื ราชบรุี
rbr01664 12345@Nidtep นางสาวทัศนา สถานสขุ โรงเรยีนบา้นหนองแรง้(แหลมสขุประชานุกลู)ราชบรุี
rbr01665 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณี นุฟกูลาง โรงเรยีนบา้นหนองสนีวล ราชบรุี
rbr01666 12345@Nidtep นางสาวสรุษิา เตยีวตระกลู โรงเรยีนบา้นหนองหมอ้ขา้ว(ศริทิวอีปุถมีภ)์ราชบรุี
rbr01667 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย เกษหอม โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01668 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา ใจรืน่ โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01669 12345@Nidtep นางสาวฐาปนี ชานุ โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01670 12345@Nidtep นางสาวนภัสวรรณ สดุสวาสดิ์ โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01671 12345@Nidtep นางสาวนุจรนิทร์ ดวงเวยีง โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01672 12345@Nidtep นางสาววราพร ชเูสน้ผม โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01673 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล จันทรักษา โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01674 12345@Nidtep นางสาวศริกิลัยา โฆสติมาน โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01675 12345@Nidtep นางสาวสจุรีา ศรสีวุรรณ โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01676 12345@Nidtep นายประพัฒน์ นสิสยั โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01677 12345@Nidtep นางสาวอนันตา ชยัศรี โรงเรยีนมหาราช๗ ราชบรุี
rbr01678 12345@Nidtep นางสาวทฐินัินท์ ศนูยพ์ลอย โรงเรยีนรัตนราษฎรบ์ ารุง ราชบรุี
rbr01679 12345@Nidtep นายอาชว์ เรอืงตระกลู โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห์ ราชบรุี
rbr01680 12345@Nidtep นายศาสตรา จนิดาบตุร โรงเรยีนวดัเเกว้ฟ้า ราชบรุี
rbr01681 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ออ่นประสพ โรงเรยีนวดัขนอน(ศรัทธาสวุรรณราษฎรอ์ปุถัมภ)์ราชบรุี
rbr01682 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา ทองเสอื โรงเรยีนวดัโคกพระเจรญิ(แถวธรรมรังษีเกษมราษฎรบ์ ารุง)ราชบรุี
rbr01683 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ค าเทศ โรงเรยีนวดัชฏัใหญ่ ราชบรุี
rbr01684 12345@Nidtep นางสายรุง้ ประสทิธิ์ โรงเรยีนวดัดอนตะโก(วงัประชารัฐอปุถัมภ)์ราชบรุี
rbr01685 12345@Nidtep นางสาวมนปรยิา ชมชืน่ โรงเรยีนวดันาขนุแสน(แกละประชานุกลู)ราชบรุี
rbr01686 12345@Nidtep นางณัฏฐฌ์า พริยิพันธ์ โรงเรยีนวดันาขนุแสน(แกละประชานุกลู)ราชบรุี
rbr01687 12345@Nidtep นางสาวดาวประกาย หมืน่เดช โรงเรยีนวดันาขนุแสน(แกละประชานุกลู)ราชบรุี
rbr01688 12345@Nidtep นางสาววรนันทน์ สรอ้ยสม โรงเรยีนวดันาขนุแสน(แกละประชานุกลู)ราชบรุี
rbr01689 12345@Nidtep นางสาววาสนา สมบรูณ์สนิ โรงเรยีนวดับวังาม(โสภณปทมุรักษ์ประชาสรรค)์ราชบรุี



rbr01690 12345@Nidtep นางสาวพจมาน กองออ่น โรงเรยีนวดับางกระ ราชบรุี
rbr01691 12345@Nidtep นางสาววนัทนา บตุรจนี โรงเรยีนวดับา้นไร่ ราชบรุี
rbr01692 12345@Nidtep นางสาวภราดา ชาเทราช โรงเรยีนวดัพเนนิพลู ราชบรุี
rbr01693 12345@Nidtep นายพพัิฒน์ พันเทยีน โรงเรยีนวดัพเนนิพลู ราชบรุี
rbr01694 12345@Nidtep นางสาวพชรพร แสงภักดี โรงเรยีนวดัพกิลุทอง(แปลกประชาคาร)ราชบรุี
rbr01695 12345@Nidtep นางสาวสรัุญญา จา่เมอืง โรงเรยีนวดัโพธิรั์ตนาราม ราชบรุี
rbr01696 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มพร หอมหวล โรงเรยีนวดัวงัมะนาว ราชบรุี
rbr01697 12345@Nidtep นางสาวกนัยา ปัญญาณธรรม โรงเรยีนวดัเวฬวุนาราม(เลีย่มชนะปรยีาประชาสรรค)์ราชบรุี
rbr01698 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ปะมังคะตา โรงเรยีนวดัสระสีม่มุ ราชบรุี
rbr01699 12345@Nidtep นางสาวภคนิี ตบิรรเทงิ โรงเรยีนวดัหนองกบ(ขนุทองประชานุเคราะห)์ราชบรุี
rbr01700 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ ทวโีชติ โรงเรยีนวดัหนองบวัคา่ย ราชบรุี
rbr01701 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ อนิคลา้ย โรงเรยีนวดัหนองมะคา่ ราชบรุี
rbr01702 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ พวงสนุทร โรงเรยีนวดัหนองมะคา่ ราชบรุี
rbr01703 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร สงัสขุ โรงเรยีนวดัหว้ยหมู(อมรธรรมรัตราษฎรบ์ ารุง)ราชบรุี
rbr01704 12345@Nidtep นางณัฐนันท์ เทีย่งตรง โรงเรยีนวดัหว้ยหม(ูอมรธรรมรัตราษฎรบ์ ารุง)ราชบรุี
rbr01705 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ บ ารุง โรงเรยีนวดัหว้ยหม(ูอมรธรรมรัตราษฎรบ์ ารุง)ราชบรุี
rbr01706 12345@Nidtep นางสาวกชพร พาทเีพราะ โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา ราชบรุี
rbr01707 12345@Nidtep นางสาวสมคนงึ ภมุรนิทร์ โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา ราชบรุี
rbr01708 12345@Nidtep นายวรพงค์ สขุไสว โรงเรยีนสาธติฯจอมบงึ ราชบรุี
rbr01709 12345@Nidtep นางสาวณัชชา พลายบวั โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01710 12345@Nidtep นางสาวเตอืนใจ บญุเรอืง โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01711 12345@Nidtep นางสาวบณุยาพร ชยันรัิตศิยั โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01712 12345@Nidtep นางสาวมารษิา อิม่ชืน่ โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01713 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร รอดฤทธิ์ โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01714 12345@Nidtep นางสาวลาวลัย์ รัชนา โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01715 12345@Nidtep นางสณัุฐฌา ศริวิฒันานุกลู โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01716 12345@Nidtep นายธนาวทิย์ เหลา่งาม โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01717 12345@Nidtep นายธรีภัทร ศรฤีทธเิดช โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01718 12345@Nidtep นายศกัดิว์าทนิ หอมทวนลม โรงเรยีนสายธรรมจันทร์ ราชบรุี
rbr01719 12345@Nidtep นางสาวนุจรนิทร์ ทองผา โรงเรยีนสวีะรา ราชบรุี
rbr01720 12345@Nidtep นางสาวกมนมณี สนิธรุส โรงเรยีนโสภณศริริาษฎร์ ราชบรุี
rbr01721 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณา ฐาปนะดลิก โรงเรยีนโสภณศริริาษฎร์ ราชบรุี
rbr01722 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา กติศิพัท์ โรงเรยีนโสภณศริริาษฎร์ ราชบรุี
rbr01723 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ พึง่ธงไทย โรงเรยีนหนองโพวทิยา ราชบรุี
rbr01724 12345@Nidtep นางสาวปณุณ์ณพชิญ์ โลหะศริกิลุ โรงเรยีนอนุบาลบา้นคา ราชบรุี
rbr01725 12345@Nidtep นายอลงกต จันทริาวรรณ โรงเรยีนอนุบาลบา้นคา ราชบรุี
rbr01726 12345@Nidtep นายอคัรชยั แถมพันธ์ วทิยลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุี ราชบรุี
rbr01727 12345@Nidtep นางสาวเอกนรี สามสี วทิยาเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุี ราชบรุี
rbr01728 12345@Nidtep นางสาวเนตรทราย คงเทยีน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุี ราชบรุี
rbr01729 12345@Nidtep นางสาวรตนวรรณ ตุไ๊ซ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุี ราชบรุี
rbr01730 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา ใจด า วทิยาลยัเทคนคิโพธาราม ราชบรุี
rbr01731 12345@Nidtep นางสาวพรรณวรท น าพวก วทิยาลยัเทคนคิโพธาราม ราชบรุี
rbr01732 12345@Nidtep นางสาววรรณนภา เวชการ วทิยาลยัเทคนคิโพธาราม ราชบรุี
rbr01733 12345@Nidtep นายคมสนั อิน่ปัญญา วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี ราชบรุี
rbr01734 12345@Nidtep นายธนพัน นบสงูเนนิ วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี ราชบรุี
rbr01735 12345@Nidtep นางสาวกมลนัทธ์ อศัวจฬุามณี วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี2 ราชบรุี
rbr01736 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ศรคีง วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี2 ราชบรุี
rbr01737 12345@Nidtep นายปรวิฏัฏ์ โอชโร วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี2 ราชบรุี
rbr01738 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ ลบเจรญิ วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี2 ราชบรุี
rbr01739 12345@Nidtep นางสาวฤทัยชนก กรุดทอง วทิยาลยัเทคนคิราชบรุี2 ราชบรุี
rbr01740 12345@Nidtep นายวษิณุ รอดนติย์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย ราชบรุี
rbr01741 12345@Nidtep นางกติยิาพร เหลา่หลวง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษจังหวดัราชบรุี ราชบรุี
rbr01742 12345@Nidtep นายสมพร อิม่พรอ้ม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัราชบรุรีาชบรุี
rbr01743 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง สถาบนักศน.ภาคกลาง ราชบรุี
rbr01744 12345@Nidtep นางสาวญาณภัทร รวีรรณ สถาบนักศน.ภาคกลาง ราชบรุี
rbr01745 12345@Nidtep นางสาวกิง่กาญจน์ ชงกลุ สถาบนัพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคกลางราชบรุี
rbr01746 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช ศรนุวตัร สถาบนัพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคกลางราชบรุี
rbr01747 12345@Nidtep นายสริภพ เยาวเรศ ส านักงานกศน. ราชบรุี
rbr01748 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา อุย้ฟัก โรงเรยีนวดัเขาถ ้ากญุชร ราชบรุี
rbr01749 12345@Nidtep นางสาวอาทมิา ต านานจติร โรงเรยีนปากทอ่พทิยาคม ราชบรุี
rbr01750 12345@Nidtep นางสาวเกษิณี เบ็ญจวรรณ โรงเรยีนวดัจอมปราสาท(อดุมวทิยา)  ราชบรุี
rbr01751 12345@Nidtep นายศภุกฤต ชนุประวตั ิ โรงเรยีนโพหักวงศส์มบรูณ์ราษฎรอ์ปุถัมภ์ราชบุรี
lri00770 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สรลกัษณ์ลขิติ กลุม่นโยบายและแผน ลพบรุี



lri00771 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ ชา่งทองมะดนั โรงเรยีนขยับาดาลวทิยา ลพบรุี
lri00772 12345@Nidtep นางสาวสกุลัยา ทองเนือ้ดี โรงเรยีนชมุชนต าบลหนิปัก ลพบรุี
lri00773 12345@Nidtep นางสาวรุง่อรุณ นอ้ยวงศ์ โรงเรยีนชมุชนวดัครีนีาครัตนารม ลพบรุี
lri00774 12345@Nidtep นางกฤษณา ชนุทศิ โรงเรยีนชมุชนวดัครีนีาครัตนาราม ลพบรุี
lri00775 12345@Nidtep นางสาวหทัยทพิย์ นันโต โรงเรยีนชมุชนวดัจงโกมติรภาพที่157 ลพบรุี
lri00776 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย อนิทะชาติ โรงเรยีนซอย17 สาย2 ซา้ย ลพบรุี
lri00777 12345@Nidtep นางสาวอมัธกิา อว้นศรี โรงเรยีนซอย19 สาย2 ขวา ลพบรุี
lri00778 12345@Nidtep นางสาวกญัญา แสงสวา่ง โรงเรยีนซอย3สาย4ซา้ย ลพบรุี
lri00779 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา วงษ์จันนา โรงเรยีนทรัพยร์าษฎรบ์ ารุง ลพบรุี
lri00780 12345@Nidtep นายณัฐพล ซอ้นพฒุ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๑๐๐(บา้นคนันาหนิ)ลพบรุี
lri00781 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ จันที โรงเรยีนนารายณ์วทิยาทา่หลวง ลพบรุี
lri00782 12345@Nidtep นายอรรถวฒัน์ อรยิะเจตพนธ์ โรงเรยีนน ้าสดุวไิลประชาสรรค์ ลพบรุี
lri00783 12345@Nidtep นางสาวนัฐกาญจน์ ดชีว่ย โรงเรยีนนคิมล านารายณ์ ลพบรุี
lri00784 12345@Nidtep นายพชิวญะ ศรคีนัธมาส โรงเรยีนนคิมล านารายณ์ ลพบรุี
lri00785 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา นอ้ยตัง้ โรงเรยีนบา้นกดุตาเพชร ลพบรุี
lri00786 12345@Nidtep นางสาวปรัชญาภรณ์ วะสวุชัร โรงเรยีนบา้นเขาดนิ ลพบรุี
lri00787 12345@Nidtep นางสาวเยาวภา นาคทองอนิทร์ โรงเรยีนบา้นเขาทับควาย ลพบรุี
lri00788 12345@Nidtep นางสาวอมัพร พรเอนก โรงเรยีนบา้นเขายายกะตา ลพบรุี
lri00789 12345@Nidtep นายชวฤทธิ์ ทองแกว้ โรงเรยีนบา้นเขาราบ ลพบรุี
lri00790 12345@Nidtep นายกวนิพัฒน์ อชริศริโรจน์ โรงเรยีนบา้นโคกแสมสาร ลพบรุี
lri00791 12345@Nidtep นางสาวภัสสดุา บวัละออ โรงเรยีนบา้นชอนสมบรูณ์ ลพบรุี
lri00792 12345@Nidtep นางสาวดารัตน์ เกษร โรงเรยีนบา้นซบัจ าปา ลพบรุี
lri00793 12345@Nidtep นางสาวจารุภา สอนค าดี โรงเรยีนบา้นซบัผาสกุ ลพบรุี
lri00794 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ พรมน ้า โรงเรยีนบา้นดงนอ้ยอ าเภอชยับาดาล ลพบรุี
lri00795 12345@Nidtep นางสาวกชกร ใจสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นดลีงั ลพบรุี
lri00796 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา วาลมนุตรี โรงเรยีนบา้นดลีงั ลพบรุี
lri00797 12345@Nidtep นางสาวธนาทพิย์ ชืน่ชจูติ โรงเรยีนบา้นดลีงั ลพบรุี
lri00798 12345@Nidtep นางสาวนติยา ภูบ่ าเพ็ญ โรงเรยีนบา้นดลีงั ลพบรุี
lri00799 12345@Nidtep นางสาวองัคณา สขุทรัพย์ โรงเรยีนบา้นถลงุเหล็ก ลพบรุี
lri00800 12345@Nidtep นางสาวพณชิตา จันทร โรงเรยีนบา้นทะเลวงัวดั ลพบรุี
lri00801 12345@Nidtep นายณภัทรพงศ์ ประมลูศลิป์ โรงเรยีนบา้นทะเลวงัวดั ลพบรุี
lri00802 12345@Nidtep นางสาวนารนิทร์ สมิบตุร โรงเรยีนบา้นทา่ดนิด า ลพบรุี
lri00803 12345@Nidtep นางสาวกรกนก ตกึตะคุ โรงเรยีนบา้นทา่มะนาว ลพบรุี
lri00804 12345@Nidtep นางสาวเปมศิานันท์ เขยีนสาร์ โรงเรยีนบา้นทา่มะนาว ลพบรุี
lri00805 12345@Nidtep นางสาวสจุวิรรณ งว่นในจติ โรงเรยีนบา้นทา่มะนาว ลพบรุี
lri00806 12345@Nidtep นางสาวนฤมล งามแท ้ โรงเรยีนบา้นทุง่ตาแกว้ ลพบรุี
lri00807 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต ส าราญสลงุ โรงเรยีนบา้นธงชยัสามัคคี(ศรสียามอปุถัมภ)์ลพบรุี
lri00808 12345@Nidtep นางศรินิภา เดชดี โรงเรยีนบา้นบอ่คู่ ลพบรุี
lri00809 12345@Nidtep นางสาวจรรยา แกว้วเิศษ โรงเรยีนบา้นบอ่น ้า ลพบรุี
lri00810 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ ใจตรง โรงเรยีนบา้นบอ่น ้า ลพบรุี
lri00811 12345@Nidtep นางสาวภญิญาพัชญ์ ทนงค์ โรงเรยีนบา้นป่าเขวา้ ลพบรุี
lri00812 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ล าทองมา โรงเรยีนบา้นป่าเขวา้ ลพบรุี
lri00813 12345@Nidtep นายอาทรศกัดิ์ มังคละศริิ โรงเรยีนบา้นพมุว่ง ลพบรุี
lri00814 12345@Nidtep นางสาวปารวดี ตัง้ชยัวรรณา โรงเรยีนบา้นมหาโพธิ ลพบรุี
lri00815 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ พันธัง โรงเรยีนบา้นมหาโพธิ ลพบรุี
lri00816 12345@Nidtep นางพรชนก ทองพมิพ์ โรงเรยีนบา้นยางโทน ลพบรุี
lri00817 12345@Nidtep นางสาวสายวารนิ วไิลลกัษณ์ โรงเรยีนบา้นยางโทน ลพบรุี
lri00818 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา. แดงแพง โรงเรยีนบา้นยางโทน ลพบรุี
lri00819 12345@Nidtep นางสาววนัินทา สดุสะเกตุ โรงเรยีนบา้นวงัตาอนิทร์ ลพบรุี
lri00820 12345@Nidtep นางสาวธัญกมล พางาม โรงเรยีนบา้นวงัเพลงิ ลพบรุี
lri00821 12345@Nidtep นางสาวสโรชา แชม่ขนุทด โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหล ลพบรุี
lri00822 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ลาดสลงุ โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ ลพบรุี
lri00823 12345@Nidtep นางสาวชนัฎสดุา จันทรน์อ้ย โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ ลพบรุี
lri00824 12345@Nidtep นางสาวทพิยาภรณ์ วรรยางกลู โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ ลพบรุี
lri00825 12345@Nidtep นางสาวศศพิมิพ์ มณีบญุเรอืง โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ ลพบรุี
lri00826 12345@Nidtep นายบวร ประการแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ ลพบรุี
lri00827 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา สดุสงา่ โรงเรยีนบา้นหนองเสมา ลพบรุี
lri00828 12345@Nidtep นางศริโิสภา วศิษิฏว์ฒันะ โรงเรยีนบา้นหนองหัวชา้ง ลพบรุี
lri00829 12345@Nidtep นางสาววรรณภรณ์ สมาน โรงเรยีนบา้นหนองหัวชา้ง ลพบรุี
lri00830 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก นลิแสง โรงเรยีนบา้นหมีว่ทิยา ลพบรุี
lri00831 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร บญุฉ ่า โรงเรยีนบา้นหมีว่ทิยา ลพบรุี
lri00832 12345@Nidtep นางอภญิญารัตน์ กลบัสงวน โรงเรยีนบา้นหลมุขา้ว ลพบรุี
lri00833 12345@Nidtep นางเดอืนเพ็ญ แกว้คง โรงเรยีนบา้นหัวล า ลพบรุี



lri00834 12345@Nidtep นางสาวปัทมา โสระพมิาย โรงเรยีนบา้นหัวล า ลพบรุี
lri00835 12345@Nidtep นางสาวองคอ์ร เสรมิกล า่ โรงเรยีนบา้นหัวล า ลพบรุี
lri00836 12345@Nidtep นางอรญิรดา แกว้ตมุกา โรงเรยีนบา้นหัวล า ลพบรุี
lri00837 12345@Nidtep นางกาญจนา แจง้อรุณ โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี ลพบรุี
lri00838 12345@Nidtep นางสาวกลุยาวลัย์ ดา่นผาสขุสกลุ โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี ลพบรุี
lri00839 12345@Nidtep นางสาวอารญา สงิหไ์พร โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี ลพบรุี
lri00840 12345@Nidtep นางพมิลณัฏฐ์ ดอกสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นใหมโ่สพมิพ์ ลพบรุี
lri00841 12345@Nidtep นางสาวปณธิาน สมจติร โรงเรยีนบา้นใหมโ่สพมิพ์ ลพบรุี
lri00842 12345@Nidtep นายสานุพงษ์ กระจา่งฤกษ์ โรงเรยีนบา้นใหมโ่สพมิพ์ ลพบรุี
lri00843 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา โตลิ โรงเรยีนบา้นใหมโ่สพมิพ์ ลพบรุี
lri00844 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัค ตระกลูสริโิชค โรงเรยีนพรหมรังษี ลพบรุี
lri00845 12345@Nidtep นางสาวจารุวลัย์ พมิผนวช โรงเรยีนพรหมรังษี ลพบรุี
lri00846 12345@Nidtep นางสาวรุง่ฤดี ชาสรุยี์ โรงเรยีนพรหมรังษี ลพบรุี
lri00847 12345@Nidtep นางสาวมทุติา ยอ่งไทยสง โรงเรยีนพระนารายณ์ ลพบรุี
lri00848 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิ หอ้งกระจก โรงเรยีนพัฒนานคิม ลพบรุี
lri00849 12345@Nidtep นายศภุวฒัน์ ทองคมข า โรงเรยีนพัฒนานคิม ลพบรุี
lri00850 12345@Nidtep นายจฑุาวฒุิ บญุแสน โรงเรยีนเมอืงใหม(่ชลอราษฎรรั์งสฤษฏ)์ลพบรุี
lri00851 12345@Nidtep นายสาธติ ศรวีรรณะ โรงเรยีนยางรากวทิยา ลพบรุี
lri00852 12345@Nidtep นางสาวณัฐนชิ ขวญัเทศ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์33 จังหวดัลพบรุีลพบรุี
lri00853 12345@Nidtep นายสนัตพิงษ์ ไพบลูยเ์ศรษฐ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์33 จังหวดัลพบรุีลพบรุี
lri00854 12345@Nidtep นายอศิรานุวฒัน์ เฉยเฉลยีง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์๓๓จังหวดัลพบรุีลพบรุี
lri00855 12345@Nidtep นางสาวศพุาทพิย์ นามโสวรรณ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์3 ลพบรุี
lri00856 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา บณุยเกยีรติ โรงเรยีนลพบรุปัีญญานุกลูจังหวดัลพบรุลีพบรุี
lri00857 12345@Nidtep นางสาวสโรชา สถติยท์ี่ โรงเรยีนวดัคงคาราม ลพบรุี
lri00858 12345@Nidtep นางจงรักษ์ รัตนวจิารณ์ โรงเรยีนวดัดงนอ้ย ลพบรุี
lri00859 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ สขุประเสรฐิ โรงเรยีนวดัดงนอ้ย ลพบรุี
lri00860 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา เพิม่มาผล โรงเรยีนวดัดงพลบั ลพบรุี
lri00861 12345@Nidtep นางสาวจารุณี ศรจัีนทรด์ี โรงเรยีนวดัดงพลบั(ประชานุเคราะห)์ ลพบรุี
lri00862 12345@Nidtep นายณรงฤทธิ์ โพธิศ์รี โรงเรยีนวดัดงพลบั(ประชานุเคราะห)์ ลพบรุี
lri00863 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ชวีนิพงษ์ โรงเรยีนวดัทุง่สงิหโ์ต ลพบรุี
lri00864 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เตมิแกว้ โรงเรยีนวดัเทพอ าไพ ลพบรุี
lri00865 12345@Nidtep นายภาคภมูิ เชือ้สวย โรงเรยีนวดับา้นดาบ ลพบรุี
lri00866 12345@Nidtep นางศวิพร สารยิาหะชวีะ โรงเรยีนวดัปากคลองบางคู ้ ลพบรุี
lri00867 12345@Nidtep นางสาวพชิชาภา ชนิวาสนะกลุ โรงเรยีนวดัป่ากลว้ย ลพบรุี
lri00868 12345@Nidtep นางสาวปพชิญา วงษ์สารี โรงเรยีนวดัไผแ่ตร ลพบรุี
lri00869 12345@Nidtep นายตอ่ศกัดิ์ กฤษดาโอภาศ โรงเรยีนวดัไผแ่ตร ลพบรุี
lri00870 12345@Nidtep นางสภุาพร เสรมิศรี โรงเรยีนวดัพานชิธรรมกิาราม ลพบรุี
lri00871 12345@Nidtep นางสาวชนาภา นธิลิาภ โรงเรยีนวดัมณีศรโีสภณ ลพบรุี
lri00872 12345@Nidtep นางสาววรญา แป้งนุช โรงเรยีนวดัมณีศรโีสภณ ลพบรุี
lri00873 12345@Nidtep นางสาวอรทชิา ราชประดษิฐ์ โรงเรยีนวดัมณีศรโีสภณ ลพบรุี
lri00874 12345@Nidtep นายบรุทิร์ วานชิยส์ถาพร โรงเรยีนวดัมณีศรโีสภณ ลพบรุี
lri00875 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา อว้นแกว้ โรงเรยีนวดัสีซ่บัศรเีจรญิธรรม ลพบรุี
lri00876 12345@Nidtep นางสาวกญัฐติา สตุวานนท์ โรงเรยีนวดัหนองกระเบยีน ลพบรุี
lri00877 12345@Nidtep นายจริาวฒัน์ สบีา้น โรงเรยีนวดัหัวส าโรง ลพบรุี
lri00878 12345@Nidtep นายพทัิกษ์ สุม่มาตย์ โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยัลพบรุีลพบรุี
lri00879 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา เศษสงิห์ โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิจังหวดัลพบรุลีพบรุี
lri00880 12345@Nidtep นายนภัสสร ศรพียัคฆ์ โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิจังหวดัลพบรุลีพบรุี
lri00881 12345@Nidtep นายนวิฒัน์ คริเีขยีว โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิจังหวดัลพบรุลีพบรุี
lri00882 12345@Nidtep นางสะไบทพิย์ แสนทวสีขุ โรงเรยีนอนุบาลอ าเภอล าสนธ(ิบา้นหนองรี) ลพบรุี
lri00883 12345@Nidtep นายโยธนิ นามมะโคตร วทิยาลยัเทคนคิลพบรุีแหง่ที่2 ลพบรุี
lri00884 12345@Nidtep นายสบืพงษ์ สดใส วทิยาลยัเทคนคิลพบรุีแหง่ที่2 ลพบรุี
lri00885 12345@Nidtep นางชลลดา สวาสดิพ์งษ์ วทิยาลยัเทคนคิลพบรุีแหง่ที2่ ลพบรุี
lri00886 12345@Nidtep นายวษิณุ จ าปาวงษ์ วทิยาลยัเทคนคิลพบรุีแหง่ที2่ ลพบรุี
lri00887 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์ อนันตไ์พฑรูย์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาลพบรุี ลพบรุี
lri00888 12345@Nidtep นายภน ใจมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา6จังหวดัลพบรัุลพบรุี
lri00889 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา นอ้ยรุง่ สพป.ลพบรุีเขต2 ลพบรุี
lri00890 12345@Nidtep นางสาวเจรญิรัตน์ บญุลา สพป.ลพบรุีเขต2 ลพบรุี
lri00891 12345@Nidtep นายนภดล แพวขนุทด สพป.ลพบรุีเขต2 ลพบรุี
lri00892 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ แสงสาร ส านักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาลพบรุีเขต2ลพบรุี
lri00893 12345@Nidtep นางสาวกติตกิาญจน์ สรอ้ยวนั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบรุีเขต2ลพบรุี
lri00894 12345@Nidtep นายวรศิวงศกร ฐรัิตนบรุนิทร์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบรุีเขต2ลพบรุี
lri00895 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา เกตยา สพป.ลพบรุีเขต2 ลพบรุี
lpg00830 12345@Nidtep นายธนาณัฐ สวุรรณนาค กระทรวงศกึษาธกิาร ล าปาง



lpg00831 12345@Nidtep นางทัศนยี์ บวัครีี กศน.อ าเภอเกาะคา ล าปาง
lpg00832 12345@Nidtep นางสาวระตนุิช หนูเครอื กศน.อ าเภอเถนิ ล าปาง
lpg00833 12345@Nidtep นางสาวสมุนิตรา อดุถา กศน.อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ล าปาง
lpg00834 12345@Nidtep นางสาวประภัทพร ไหวพนิจิ กศน.อ าเภอเมอืงล าปาง ล าปาง
lpg00835 12345@Nidtep นางสาวดารณี หวานเกนิ โรงเรยีนแม่พุหอรบวทิยา ล าปาง
lpg00836 12345@Nidtep นางณะระยอง เจดยีย์อด โรงเรยีนแจซ้อ้นวทิยา ล าปาง
lpg00837 12345@Nidtep นางสาวดวงจันทร์ ทราบแกว้ โรงเรยีนแจซ้อ้นวทิยา ล าปาง
lpg00838 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา โกสโุท โรงเรยีนแจซ้อ้นวทิยา ล าปาง
lpg00839 12345@Nidtep นายนกิร หน่อแกว้ โรงเรยีนชมุชนบา้นจัววทิยา ล าปาง
lpg00840 12345@Nidtep นางสาวปภาวรนิทร์ อวดหา้ว โรงเรยีนชมุชนบา้นทราย ล าปาง
lpg00841 12345@Nidtep นายณัฐพล มลูเทพ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมปุ่ ล าปาง
lpg00842 12345@Nidtep นางสาวชชัฎา ใจมาบตุร โรงเรยีนชมุชนบา้นแมฮ่าว ล าปาง
lpg00843 12345@Nidtep นางสาวศริพิร หมอ่งมลู โรงเรยีนดอนไชยวทิยา ล าปาง
lpg00844 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา นันตี โรงเรยีนเถนิ-ทา่ผา ล าปาง
lpg00845 12345@Nidtep นางสาววชัรวีรรณ ถงุเสน โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองกิว่ลม1 ล าปาง
lpg00846 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ หอมนาน โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองกิว่ลม1 ล าปาง
lpg00847 12345@Nidtep นางสาวชลพชิา ณล าปาง โรงเรยีนบอ่สีเ่หลีย่มวทิยา ล าปาง
lpg00848 12345@Nidtep นางสาวสริธีร วงศอ์นิทวงั โรงเรยีนบอ่สีเ่หลีย่มวทิยา ล าปาง
lpg00849 12345@Nidtep นายพงษกร สายบญุเรอืง โรงเรยีนบอ่สีเ่หลีย่มวทิยา ล าปาง
lpg00850 12345@Nidtep นางสาวหัทยา มะโน โรงเรยีนบา้นเเมอ่าง ล าปาง
lpg00851 12345@Nidtep นายวทิวสั ตะ๊รังษี โรงเรยีนบา้นกลว้ย ล าปาง
lpg00852 12345@Nidtep นางสาวนฤพร เป็กเตปิน โรงเรยีนบา้นกาศเมฆ ล าปาง
lpg00853 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ วงคแ์สนค า โรงเรยีนบา้นกุม่เนิง้ใต ้ ล าปาง
lpg00854 12345@Nidtep นายจริพนธ์ ทรายกนัค า โรงเรยีนบา้นขอวทิยา ล าปาง
lpg00855 12345@Nidtep นายวรวทิย์ วฒันาอภรัิกษ์ โรงเรยีนบา้นจอมปิง ล าปาง
lpg00856 12345@Nidtep นางสาวนัชสติา อปูค า โรงเรยีนบา้นจอมปิง ล าปาง
lpg00857 12345@Nidtep นางสมาพร จันทรท์า โรงเรยีนบา้นดอนแกว้ ล าปาง
lpg00858 12345@Nidtep นางวราภรณ์ หมดดี โรงเรยีนบา้นดอนไชย ล าปาง
lpg00859 12345@Nidtep นางสาวเกศรนิ มบีญุ โรงเรยีนบา้นทาน ล าปาง
lpg00860 12345@Nidtep นางสาวขวญัชนก ผัดสรุนิทร์ โรงเรยีนบา้นทาน ล าปาง
lpg00861 12345@Nidtep นางสาวปวณีา อนิตะ๊ชุม่ โรงเรยีนบา้นทาน ล าปาง
lpg00862 12345@Nidtep นางญาณภัทร หลแีกว้สาย โรงเรยีนบา้นทาน ล าปาง
lpg00863 12345@Nidtep นายคมอรัญ วนัเก๋ โรงเรยีนบา้นทุง่ ล าปาง
lpg00864 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ ริง้แจง้ โรงเรยีนบา้นทุง่หก ล าปาง
lpg00865 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ แกว้แกมเสอื โรงเรยีนบา้นโทกหัวชา้ง ล าปาง
lpg00866 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา อนิตะ๊นนท์ โรงเรยีนบา้นโทกหัวชา้ง ล าปาง
lpg00867 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ กนัธยิะ โรงเรยีนบา้นนาแช่ ล าปาง
lpg00868 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ใจยา โรงเรยีนบา้นน ้าจ า ล าปาง
lpg00869 12345@Nidtep นายณัฐพล ฟ้าค าตนั โรงเรยีนบา้นบอ่หอ้ ล าปาง
lpg00870 12345@Nidtep นางศรินิทรท์พิย์ อนิตะ๊เสาร์ โรงเรยีนบา้นปงสนุก ล าปาง
lpg00871 12345@Nidtep นางรุง่นภา ใจจอมกลุ โรงเรยีนบา้นป่าตนักมุเมอืง ล าปาง
lpg00872 12345@Nidtep นางสาวอนุจริา ป่ันโย โรงเรยีนบา้นป่าตนักมุเมอืง ล าปาง
lpg00873 12345@Nidtep นางสาวณัชชา หมืน่ศรี โรงเรยีนบา้นโป่งขวาก ล าปาง
lpg00874 12345@Nidtep นางสาวธดิามาส เต็มสาร โรงเรยีนบา้นมว่ง ล าปาง
lpg00875 12345@Nidtep นางสาวอนัญพร ขจรจติร์ โรงเรยีนบา้นมว่ง ล าปาง
lpg00876 12345@Nidtep นางสาวนติยา แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นแมง่าวใต ้ ล าปาง
lpg00877 12345@Nidtep นายวชริพล ศริกิลุ โรงเรยีนบา้นแมง่าวใต ้ ล าปาง
lpg00878 12345@Nidtep นางดวงสมร ชมภู โรงเรยีนบา้นแมต่าลนอ้ย ล าปาง
lpg00879 12345@Nidtep นางสาวนติยา สริวิงค์ โรงเรยีนบา้นรอ้งเรอื ล าปาง
lpg00880 12345@Nidtep นางสาวจารุภา อนุนวิฒัน์ โรงเรยีนบา้นวงัเหว ล าปาง
lpg00881 12345@Nidtep นางสาวณชิชา ชอบธรรม โรงเรยีนบา้นสบคอ่ม ล าปาง
lpg00882 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ วไิชยา โรงเรยีนบา้นสบลี ล าปาง
lpg00883 12345@Nidtep นางนติยา ไชยมลู โรงเรยีนบา้นสนัทราย ล าปาง
lpg00884 12345@Nidtep นายอนุพล แกว้ขดั โรงเรยีนบา้นหลวงเหนอื(วทิติตานุกลู) ล าปาง
lpg00885 12345@Nidtep นายอภชิาติ ปกุสรอ้ย โรงเรยีนบา้นหลกุ ล าปาง
lpg00886 12345@Nidtep นายนฤเดช อรยิา โรงเรยีนบา้นหวด ล าปาง
lpg00887 12345@Nidtep นางสาวอภชิญาดา บญุวรัิตน์ โรงเรยีนบา้นใหมผ่า้ขาว ล าปาง
lpg00888 12345@Nidtep นางสาวอรญา ยอดศรี โรงเรยีนบา้นออ้น ล าปาง
lpg00889 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ฝ้ันสบื โรงเรยีนปงยางคก(ทพิยช์า้งอนุสรณ์) ล าปาง
lpg00890 12345@Nidtep นางสาวกติตวิรา เมอืงมลู โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง
lpg00891 12345@Nidtep นางสาวภัชษนัญฑ์ พรมเกษา โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง
lpg00892 12345@Nidtep นายจารุวฒัน์. ศรเีทพ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง
lpg00893 12345@Nidtep นายรัตนวชัร์ บญุลขิติไชยยา โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง



lpg00894 12345@Nidtep นายอชริวษิศ์ เหลอืงวฒันะโชติ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง
lpg00895 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรจัีกราพัฒน์ มะโนเรอืน โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ล าปาง
lpg00896 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา ชมภู โรงเรยีนไผง่ามวทิยา ล าปาง
lpg00897 12345@Nidtep นางสาววราทพิย์ โพธิท์อง โรงเรยีนแมก่ง๋วทิยา ล าปาง
lpg00898 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร บญุมา โรงเรยีนแมท่ะพัฒนศกึษา ล าปาง
lpg00899 12345@Nidtep นางอชัรี แกว้เขม้ โรงเรยีนลอ้มแรดวทิยา ล าปาง
lpg00900 12345@Nidtep นางสาวเปมกิา ใจยาบตุร โรงเรยีนวดับา้นสกั ล าปาง
lpg00901 12345@Nidtep นางสาวอกัษราภัค พทุธสอน โรงเรยีนวดับา้นสกั ล าปาง
lpg00902 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์รีา แกว้มา โรงเรยีนวดัศรปีรดีานุเคราะห์ ล าปาง
lpg00903 12345@Nidtep นางวรนาฎ สทิธฤิทธิ์ โรงเรยีนเวยีงตาลพทิยาคม ล าปาง
lpg00904 12345@Nidtep นายจรัญ ปัญญาดบิวงศ์ โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ล าปาง
lpg00905 12345@Nidtep นายธรีเกยีรติ์ ขนัค า โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ล าปาง
lpg00906 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ประมัย โรงเรยีนเสรมิขวาวทิยา ล าปาง
lpg00907 12345@Nidtep นางสาวนชิาภัทร ปันเถือ่น โรงเรยีนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม) ล าปาง
lpg00908 12345@Nidtep นางชนมน อว้นเทงิ โรงเรยีนอนุบาลแจห้ม่ ล าปาง
lpg00909 12345@Nidtep นายธรรมนูญ ปิงเมอืง โรงเรยีนอนุบาลแจห้ม่ ล าปาง
lpg00910 12345@Nidtep นางสาวมขุรนิทร์ อนิตะ๊นลิ โรงเรยีนอนุบาลเถนิ(ทา่นางอปุถัมภ)์ ล าปาง
lpg00911 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา แกว้ใน โรงเรยีนอนุบาลล าปาง(เขลางครั์ตนอ์นุสรณ์)ล าปาง
lpg00912 12345@Nidtep นางกาญจนา สนัเมอืงมลู โรงเรยีนอนุบาลหา้งฉัตร ล าปาง
lpg00913 12345@Nidtep นางรัฐตกิา พันธช์น โรงเรยีนอนุบาลหา้งฉัตร ล าปาง
lpg00914 12345@Nidtep นางสาวนาถชนก วงัใจฟู โรงเรยีนอนุบาลหา้งฉัตร ล าปาง
lpg00915 12345@Nidtep นายพรเทพ สวุรรณ์ วทิยาลยัการอาชพีแจห้ม่ ล าปาง
lpg00916 12345@Nidtep นายวสิทุธิ์ วเิศษพานชิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ล าปาง
lpg00917 12345@Nidtep นายศราวธุ วงศค์ าลอื วทิยาลยัเทคนคินครล าปาง ล าปาง
lpg00918 12345@Nidtep นางสาวณัฐนรี วงศธ์มิา วทิยาลยัอาชวีศกึษาล าปาง ล าปาง
lpg00919 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร อนันทะวนั วทิยาลยัอาชวีศกึษาล าปาง ล าปาง
lpg00920 12345@Nidtep นางสาวนุจรยี์ สดีานุช ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัล าปางล าปาง
lpg00921 12345@Nidtep นางสาวอบุลวรรณ เป่งใส ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัล าปางล าปาง
lpg00922 12345@Nidtep นายทรงพล หัวฝาย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัล าปางล าปาง
lpg00923 12345@Nidtep นายวนศาสตร์ วฒันาสกลุลี สถาบนักศน.ภาคเหนอื ล าปาง
lpg00924 12345@Nidtep นายเวชยันต์ วงคล์อดแกว้ สถาบนักศน.ภาคเหนอื ล าปาง
lpg00925 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ เป็งค า สถาบนัพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศจัล าปาง
lpg00926 12345@Nidtep นายสมบตัิ สรอ้ยจักร สถาบนัพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคเหนอืล าปาง
lpg00927 12345@Nidtep นางสาวสกาว ป่ินผักแวน่ สพป ล าปาง
lpn00330 12345@Nidtep นางสาวแพรวพโยม กาวนิ กศน.อ าเภอบา้นโฮง่ ล าพนู
lpn00331 12345@Nidtep นางสาวศริญิญา บญุมาทอง กศน.อ าเภอลี้ ล าพนู
lpn00332 12345@Nidtep นางธนาพร วงคว์าน โรงเรยีนจักรค าคณาทร ล าพนู
lpn00333 12345@Nidtep นางสาวศริปิราณ จรรยส์บืศรี โรงเรยีนจักรค าคณาทรจังหวดัล าพนู ล าพนู
lpn00334 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ฟองแกว้ โรงเรยีนต าบลรมิปิง ล าพนู
lpn00335 12345@Nidtep นายชติพัิทธ์ ใฝ่ใจ โรงเรยีนต าบลรมิปิง ล าพนู
lpn00336 12345@Nidtep นางสาวศริดา วงศห์ลา้ โรงเรยีนบา้นกองงาม ล าพนู
lpn00337 12345@Nidtep นางสาวกลุนันท์ ยวุะบตุร โรงเรยีนบา้นดอยค า ล าพนู
lpn00338 12345@Nidtep นางพมิพภั์สร์ อุน่เรอืนพงิค์ โรงเรยีนบา้นทาป่าสกั ล าพนู
lpn00339 12345@Nidtep นางสาวกนัตฤ์ทัย วงัวล โรงเรยีนบา้นทาป่าสกั ล าพนู
lpn00340 12345@Nidtep นางสาวทอฝัน สยุะสอน โรงเรยีนบา้นทาป่าสกั ล าพนู
lpn00341 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา ฟงูฟู โรงเรยีนบา้นทาป่าสกั ล าพนู
lpn00342 12345@Nidtep นางสาวเพชรลดา อตุสาพะแล โรงเรยีนบา้นทุง่หัวชา้ง ล าพนู
lpn00343 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ วรประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นปวง ล าพนู
lpn00344 12345@Nidtep นางสาวนวลนภา คะระออม โรงเรยีนบา้นปวงค า(ประชาอทุศิ) ล าพนู
lpn00345 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา จันทะวรรณ์ โรงเรยีนบา้นป่าเลา ล าพนู
lpn00346 12345@Nidtep นายจักรนิทร์ ศริธินาวฒุกิลุ โรงเรยีนบา้นป่าเสา้ ล าพนู
lpn00347 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ สกลุบวรเกยีรติ โรงเรยีนบา้นมะเขอืแจ ้ ล าพนู
lpn00348 12345@Nidtep นางสาวภัทราวรนิทร์ อนิทนนท์ โรงเรยีนบา้นแมก่องวะ ล าพนู
lpn00349 12345@Nidtep นางสาวกญัจนากร ก าแพงทพิย์ โรงเรยีนบา้นไมส้ลี ล าพนู
lpn00350 12345@Nidtep นางสาวอารรัีกษ์ อนิเป้ีย โรงเรยีนบา้นไมส้ลี ล าพนู
lpn00351 12345@Nidtep นางวนัทนกิา จ าศรี โรงเรยีนบา้นวงัมน ล าพนู
lpn00352 12345@Nidtep นางสาวนลพรรณ นันตะ๊แกว้ โรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย ล าพนู
lpn00353 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา ทาจี้ โรงเรยีนบา้นศรสีพุรรณ ล าพนู
lpn00354 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ มณีวรรณ โรงเรยีนบา้นสนัป่าเหยีง ล าพนู
lpn00355 12345@Nidtep นางสาวนดิา เป้ียวงค์ โรงเรยีนบา้นสนัป่าเหยีง ล าพนู
lpn00356 12345@Nidtep นางสาวศภุอกัษร แกว้พรหม โรงเรยีนบา้นสนัป่าเหยีง ล าพนู
lpn00357 12345@Nidtep นางสาวจรญิา เมอืงมาหลา้ โรงเรยีนบา้นสนัวไิล ล าพนู
lpn00358 12345@Nidtep นางสาวลภัสนันท์ ธกิาศ โรงเรยีนบา้นสนัวไิล ล าพนู



lpn00359 12345@Nidtep นางสาวอาภาศริิ วญิญาเงอืก โรงเรยีนบา้นหนองเกดิ ล าพนู
lpn00360 12345@Nidtep นายชชัวาล บางสนิธุ โรงเรยีนบา้นหนองเกดิ ล าพนู
lpn00361 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เงาแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองชา้งคนื ล าพนู
lpn00362 12345@Nidtep นางสาวนภิาวรรณ บญุอนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองชา้งคนื ล าพนู
lpn00363 12345@Nidtep นางสาวสกลวรรณ ตะ๊มัง โรงเรยีนบา้นหลา่ยทา่ ล าพนู
lpn00364 12345@Nidtep นางสาวกานดา จรัสเพ็ชร์ โรงเรยีนใบบญุล าพนู ล าพนู
lpn00365 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา บตุรเขยีว โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์26 จังหวดัล าพนูล าพนู
lpn00366 12345@Nidtep นางสาวสภุา ปองธนากรวงศ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์26 จังหวดัล าพนูล าพนู
lpn00367 12345@Nidtep นางสาวชนัญธดิา อนิดี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์26 ล าพนู ล าพนู
lpn00368 12345@Nidtep นางสาววจิติรา ปวนสงิห์ โรงเรยีนล าพนูพัฒนา ล าพนู
lpn00369 12345@Nidtep นายวรีพงษ์ สญูราช โรงเรยีนวดักูเ่สา้ ล าพนู
lpn00370 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ บญุตนัแดง โรงเรยีนวดัชา้งค ้า ล าพนู
lpn00371 12345@Nidtep นางสาววารุณี ธรรมปัญญา โรงเรยีนวดับา้นมา้ ล าพนู
lpn00372 12345@Nidtep นายผลนิ ใจกนัทา โรงเรยีนวดับา้นเวยีงหนองลอ่ง ล าพนู
lpn00373 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย ไกรศรตีระกลู โรงเรยีนวดัป่ายาง ล าพนู
lpn00374 12345@Nidtep นายปกรณ์ กสณิฤกษ์ โรงเรยีนวดัป่าสกั ล าพนู
lpn00375 12345@Nidtep นางสาวกณุฑลี เตชะนันท์ โรงเรยีนวดัศรดีอนชยั ล าพนู
lpn00376 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ แกว้พรม โรงเรยีนวดัสนัตน้ธง ล าพนู
lpn00377 12345@Nidtep นายณัฐชนน สวุลยั โรงเรยีนวดัสนัตน้ธง ล าพนู
lpn00378 12345@Nidtep นางสาววรกานต์ ชาตโิยธนิ โรงเรยีนวดัสนัทราย ล าพนู
lpn00379 12345@Nidtep นายณฐนน สมเจรญิ โรงเรยีนวดัสนัทราย ล าพนู
lpn00380 12345@Nidtep นายนลธวชั กนัขดั โรงเรยีนวดัสนัทราย ล าพนู
lpn00381 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา กณุามณี โรงเรยีนวดัหนองซวิ ล าพนู
lpn00382 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช ปาลี โรงเรยีนวดัเหมอืงงา่ ล าพนู
lpn00383 12345@Nidtep นางสาวพนารัตน์ แตม้คม โรงเรยีนวดัเหมอืงงา่ ล าพนู
lpn00384 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา วงศก์ญัญา โรงเรยีนวดัอรัญญาราม ล าพนู
lpn00385 12345@Nidtep นายประเสรฐิ วรรณชยั โรงเรยีนสว่นบญุโญปถัมภ์ล าพนู ล าพนู
lpn00386 12345@Nidtep นายรณรงค์ ชยัหว้ยหา้ โรงเรยีนสว่นบญุโญปถัมภ์ล าพนู ล าพนู
lpn00387 12345@Nidtep นางสาวรพี อาภัย โรงเรยีนสว่นบญุโญปถัมภล์ าพนู ล าพนู
lpn00388 12345@Nidtep นายปัญญาพล ใยดี โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นแป้นล าพนู
lpn00389 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา ตะ๊แปงปัน โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นโฮง่ ล าพนู
lpn00390 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณกิาร์ นันตะ๊ภมู ิ วทิยาลยัการอาชพีบา้นโฮง่ ล าพนู
lpn00391 12345@Nidtep นางเบญญาภา กอ่พงศโ์ชตสินิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวงัผางล าพนู
lei00910 12345@Nidtep นางสาวดรุณี เพ็ชรบรุี กระทรวงศกึษาธกิาร เลย
lei00911 12345@Nidtep นางสาวนันทนา อชุะย กระทรวงศกึษาธกิาร เลย
lei00912 12345@Nidtep นายอพเิชษฐ์ เกษทองมา กระทรวงศกึษาธกิาร เลย
lei00913 12345@Nidtep นายพรชยั อนิทรต์าโคตร กศน. อ าเภอปากชม เลย
lei00914 12345@Nidtep นายสชุาติ ทองดวง กศน.อ าเภอเชยีงคาน เลย
lei00915 12345@Nidtep นายธนาวฒัน์ อนุกลู กศน.อ าเภอดา่นซา้ย เลย
lei00916 12345@Nidtep นางขนษิฐา วรีะจติสกลุงาม กศน.อ าเภอภกูระดงึ เลย
lei00917 12345@Nidtep นางสาวเกษราภรณ์ จ าปาแพง โรงเรยีนชมุชนบา้นนาดว้ง เลย
lei00918 12345@Nidtep นายภเูทพ เพ็ชชะภา โรงเรยีนชมุชนบา้นนาบอน เลย
lei00919 12345@Nidtep นางสาววลี มะโนราช โรงเรยีนชมุชนวงัสะพงุ เลย
lei00920 12345@Nidtep นายเสกสรร บบุผากรรณ์ โรงเรยีนเชยีงกลมวทิยา เลย
lei00921 12345@Nidtep นางสาววรรณวภิา จันทรส์ี โรงเรยีนเชยีงคาน เลย
lei00922 12345@Nidtep นางสาวณฐพร อนิสอน โรงเรยีนทา่ลีว่ทิยา เลย
lei00923 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สหีะวงษ์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา96(ชมุชนบา้นธาตุ)เลย
lei00924 12345@Nidtep นางสาวหฤทัย วางอภัย โรงเรยีนบา้นกลาง เลย
lei00925 12345@Nidtep นางสาวหมวย สอนสขุ โรงเรยีนบา้นแกง่ครก เลย
lei00926 12345@Nidtep นางสาวประทานพร โคตรอาษา โรงเรยีนบา้นตาดเสีย้ว เลย
lei00927 12345@Nidtep นายชยัภมูิ พรมมาวนั โรงเรยีนบา้นตบูคอ้ เลย
lei00928 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี กณัเรศ โรงเรยีนบา้นนาแขม เลย
lei00929 12345@Nidtep นางสาวณชิชา บตุรดสีวุรรณ โรงเรยีนบา้นนาโคก เลย
lei00930 12345@Nidtep นางสาวปลายฟ้า ลว้นอ านวยโชค โรงเรยีนบา้นนาซ าแซง เลย
lei00931 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา แสงขาว โรงเรยีนบา้นนาดอกไม้มติรภาพที่120 ฯเลย
lei00932 12345@Nidtep นางสาวปัฐมาพร สรุาสา โรงเรยีนบา้นนาแปน เลย
lei00933 12345@Nidtep นางสาวภัควลญัช์ จติธรรมมา โรงเรยีนบา้นนาหลวงยางเดีย่ว เลย
lei00934 12345@Nidtep นางสาวเววกิา สดุทองสา โรงเรยีนบา้นนาหลวงยางเดีย่ว เลย
lei00935 12345@Nidtep นายสรุจติ ป่ินทอง โรงเรยีนบา้นน ้าทบ เลย
lei00936 12345@Nidtep นายกติพิงษ์ พรมสาสน์ โรงเรยีนบา้นน ้าเย็น เลย
lei00937 12345@Nidtep นางสาวประภาพรรณ พลศรี โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์ เลย
lei00938 12345@Nidtep นางสาวปัญญารัตน์ แกว้เบีย่ง โรงเรยีนบา้นโป่ง เลย
lei00939 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา เชือ้บญุจันทร์ โรงเรยีนบา้นโป่งศรโีทน เลย



lei00940 12345@Nidtep นายพัทรวชิญ์ เกือ้กลูวฒุหิรัิณ โรงเรยีนบา้นผาแบน่ เลย
lei00941 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ โยวะศรี โรงเรยีนบา้นผาพอด เลย
lei00942 12345@Nidtep นายเมธี สนีอ้ย โรงเรยีนบา้นผาหวาย เลย
lei00943 12345@Nidtep นางสาววาธณีิ จันทรพ์าณชิย์ โรงเรยีนบา้นผึง้ เลย
lei00944 12345@Nidtep นางดรุณี ราชพัฒน์ โรงเรยีนบา้นโพนสงู เลย
lei00945 12345@Nidtep นางสาวศวิพร พลพันธ์ โรงเรยีนบา้นร่องจกิ เลย
lei00946 12345@Nidtep นายกมัพล กงัขอนนอก โรงเรยีนบา้นร่องจกิ เลย
lei00947 12345@Nidtep นายศกัดิต์ระกลู เสมาสถติยพั์นธ์ โรงเรยีนบา้นวงัเเทน่ เลย
lei00948 12345@Nidtep นายภานุพัฒน์ อว้นพรมมา โรงเรยีนบา้นศาลานอ้ย เลย
lei00949 12345@Nidtep นายสรศกัดิ์ มนิโมหา โรงเรยีนบา้นหนองฟาดฟาน เลย
lei00950 12345@Nidtep นางสาวกนฏิฐา โนราช โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ เลย
lei00951 12345@Nidtep นางสาวสริกินัยา นรนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองอมุลวั เลย
lei00952 12345@Nidtep นางสาวศรปีระภา ฮองตน้ โรงเรยีนบา้นหว้ยทอง เลย
lei00953 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มเดอืน พกุเงนิ โรงเรยีนบา้นหว้ยทอง เลย
lei00954 12345@Nidtep นายวราวฒุิ อนิทรเ์กือ้ โรงเรยีนบา้นหว้ยทอง เลย
lei00955 12345@Nidtep นางสาวเจษตรา ล าพองชาติ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าเมย เลย
lei00956 12345@Nidtep นางสาวทวนัินท์ เอมสาร โรงเรยีนบา้นหว้ยลาด เลย
lei00957 12345@Nidtep นางสาวชรุพีร ออ่นรยี์ โรงเรยีนบา้นหว้ยอาลยั เลย
lei00958 12345@Nidtep นางสาวชรนิทร หงษ์สดุตา โรงเรยีนปากชมวทิยา เลย
lei00959 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา ตาสี โรงเรยีนปากชมวทิยา เลย
lei00960 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ วชิยัวงศ์ โรงเรยีนปากชมวทิยา เลย
lei00961 12345@Nidtep นางสาวอรพนิท์ รามศริิ โรงเรยีนปากชมวทิยา เลย
lei00962 12345@Nidtep นายยทุธนา พลิาทา โรงเรยีนผานอ้ยวทิยาคม เลย
lei00963 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สามา โรงเรยีนผาสามยอดวทิยาคม เลย
lei00964 12345@Nidtep นางสาวธารา สธุรรมมา โรงเรยีนผาอยิทรแ์ปลงวทิยา เลย
lei00965 12345@Nidtep นางสาวพัชรดา เหลา่กจิรุง่เรอืง โรงเรยีนภกูระดงึวทิยาคม เลย
lei00966 12345@Nidtep นายขรรคช์ยั วรราช โรงเรยีนภกูระดงึวทิยาคม เลย
lei00967 12345@Nidtep นายธนพร ถนอมสงิหะ โรงเรยีนภกูระดงึวทิยาคม เลย
lei00968 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ไกรพล โรงเรยีนเย็นศริะบา้นหมากแขง้ เลย
lei00969 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ เรอืงมัน่ โรงเรยีนเย็นศริะบา้นหมากแขง้ เลย
lei00970 12345@Nidtep นายประพจน์ กองสมบตัิ โรงเรยีนเย็นศริะบา้นหมากแขง้ เลย
lei00971 12345@Nidtep นายอภเิชษฐ์ ขนัจันทรแ์สง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์52 จังหวดัเลยเลย
lei00972 12345@Nidtep นางสาวภาสริิ อผุา โรงเรยีนเลยอนุกลูวทิยา เลย
lei00973 12345@Nidtep นางชนันทรพ์รรษ โคตรวงศ์ โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยัเลยเลย
lei00974 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ จันทนา โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา เลย
lei00975 12345@Nidtep นายนรเศรษฐ์ เจรญิกจิโณทัย โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00976 12345@Nidtep นางสาวพรรักษา พรดสุติ โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00977 12345@Nidtep นางสาวพันธกานต์ นันทะผา โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00978 12345@Nidtep นางสาววณัฏฐน์รนิทร์ กลิน่บวั โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00979 12345@Nidtep นางสาววรรณลกัษ์ ทวโีชคเดชากลุ โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00980 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สะดาแนน โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00981 12345@Nidtep นางสาวอารติา นาคนชม โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00982 12345@Nidtep นางสาวติรี อยูข่ า โรงเรยีนศรสีองรักษ์วทิยา เลย
lei00983 12345@Nidtep นางพัชฎาพร นอ้ยนพพระ โรงเรยีนหทัยครสิเตยีน เลย
lei00984 12345@Nidtep นางสาวกลัยา โนนปู่ โรงเรยีนหทัยครสิเตยีน เลย
lei00985 12345@Nidtep นางปวณีา จันทะวนั โรงเรยีนอนุบาลเลย เลย
lei00986 12345@Nidtep นางสาวพมิพป์ระภา โพธจิารย์ โรงเรยีนเอราวณัวทิยาคม เลย
lei00987 12345@Nidtep นายอ าพล แซต่ัง้ โรงอรยีนบา้นนาทุม่ เลย
lei00988 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ วงคก์องแกว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย เลย
lei00989 12345@Nidtep นางหงศริิ พฤษหอม วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย เลย
lei00990 12345@Nidtep นายเอกวทิย์ พมิพปั์จฉมิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย เลย
lei00991 12345@Nidtep นายอทัุย แทนไธสงค์ ศกึษาธกิาร เลย
lei00992 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ บญุเหลอื สพม.เลยหนองบวัล าภู เลย
lei00993 12345@Nidtep นางอไุรรัตน์ สงิจาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเลยหนองบวัล าภูเลย
lei00994 12345@Nidtep นายทัตพงศ์ ดกีา อาชวีศกึษา เลย
ssk02140 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐา ยอดนางรอง กศน.อ าเภอขนุหาญ ศรสีะเกษ
ssk02141 12345@Nidtep นางสาวกนกพรรณ คลันา โรงเรยีนกระตา่ยดอ่นวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02142 12345@Nidtep นางสาวศศมิา เมนิธนู โรงเรยีนกนัทรลกัษ์วทิยา ศรสีะเกษ
ssk02143 12345@Nidtep นางสาวจรยิา รักพอ่ โรงเรยีนกฬีาจังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ
ssk02144 12345@Nidtep นางประพาภรณ์ ค ารยิา โรงเรยีนกดุเสลาวทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02145 12345@Nidtep นางสาวชฎารัตน์ ศริกิลุ โรงเรยีนขขุนัธว์ทิยา ศรสีะเกษ
ssk02146 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา ศาลางาม โรงเรยีนขขุนัธว์ทิยา ศรสีะเกษ
ssk02147 12345@Nidtep นางสาวปัทมา งอมสงัด โรงเรยีนเขือ่นชา้งวทิยาคาร ศรสีะเกษ



ssk02148 12345@Nidtep นายชณิวฒัน์ สมภาค โรงเรยีนเขือ่นชา้งวทิยาคาร ศรสีะเกษ
ssk02149 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา นวิาท โรงเรยีนโคกหลา่มวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02150 12345@Nidtep นางเสาวลี ขนันาเลา โรงเรยีนจตรุภมูอพทิยาคาร ศรสีะเกษ
ssk02151 12345@Nidtep นางสาวภัทรนันท์ พระอารักษ์ โรงเรยีนจะกงวทิยท ศรสีะเกษ
ssk02152 12345@Nidtep นางสาวกณัหช์รี โคตรสขุ โรงเรยีนจะกงวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02153 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ค าแกว้ โรงเรยีนตะดอบวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02154 12345@Nidtep นางมลวิลัย์ จ าปาทอง โรงเรยีนทุง่ไชยพทิยารัชมังคลาภเิษก ศรสีะเกษ
ssk02155 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ บวัสด โรงเรยีนนคิม๑ ศรสีะเกษ
ssk02156 12345@Nidtep นางสาวอรภญิญา นัยนติย์ โรงเรยีนนคิม๒(ตชด.สงเคราะห)์ ศรสีะเกษ
ssk02157 12345@Nidtep นางสาวกรรนกิาร์ ช านกิลุ โรงเรยีนนคิม4 (กรมประชาสงเคราะห)์ ศรสีะเกษ
ssk02158 12345@Nidtep นายพงษ์กฤษณ์ สรุพงษ์ประชา โรงเรยีนนคิม2(ตชด.สงเคราะห)์ ศรสีะเกษ
ssk02159 12345@Nidtep นางสาวอิม่ลออ พลอนิทร์ โรงเรยีนบเานแซรสะโบว ศรสีะเกษ
ssk02160 12345@Nidtep นางสาวฐณญิาร์ ครองยตุ ิ โรงเรยีนบมะลวูทิยา ศรสีะเกษ
ssk02161 12345@Nidtep นางสาววชริญาณ์ เดชากลุตระกลู โรงเรยีนบา้นกระแมด ศรสีะเกษ
ssk02162 12345@Nidtep นายปิยะวฒุิ พวงแกว้ โรงเรยีนบา้นกฤษณา ศรสีะเกษ
ssk02163 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ แกว้หลา้ โรงเรยีนบา้นกะดึ ศรสีะเกษ
ssk02164 12345@Nidtep นางสาวปรยีาพัชร ประจญ โรงเรยีนบา้นกนัจาน ศรสีะเกษ
ssk02165 12345@Nidtep นางสาวไปรยา ปลกูพันธ์ โรงเรยีนบา้นกนัตรวจ ศรสีะเกษ
ssk02166 12345@Nidtep นางสาวดวงฤทัย รัตนูปการ โรงเรยีนบา้นกนัแตสระรุน ศรสีะเกษ
ssk02167 12345@Nidtep นางสาววรวลญัช์ บชูาธรรม โรงเรยีนบา้นกนัแตสระรุน ศรสีะเกษ
ssk02168 12345@Nidtep นางสาวอารยีา กมุรจีติร โรงเรยีนบา้นกนัแตสระรุน ศรสีะเกษ
ssk02169 12345@Nidtep นางสาวฑฆิัมพร พันธุม์งุ โรงเรยีนบา้นกนัทรารมย์ ศรสีะเกษ
ssk02170 12345@Nidtep นางสาวบปุผา สะอาด โรงเรยีนบา้นกนัทรารมย์ ศรสีะเกษ
ssk02171 12345@Nidtep นางสาววรรณภา ภมูลิกัษณ์ โรงเรยีนบา้นกนัทรารมย์ ศรสีะเกษ
ssk02172 12345@Nidtep นายเดชา จันดาบตุร โรงเรยีนบา้นกนัโทรกประชาสรรค์ ศรสีะเกษ
ssk02173 12345@Nidtep นางสาววรัชยา สเุรรัมย์ โรงเรยีนบา้นกดุปราสาท ศรสีะเกษ
ssk02174 12345@Nidtep นายสคุนธ์ อ าไพ โรงเรยีนบา้นเกาะกระโพธิ์ ศรสีะเกษ
ssk02175 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นขามฆอ้ง ศรสีะเกษ
ssk02176 12345@Nidtep นายวศิษิฏ์ โดรัมย์ โรงเรยีนบา้นขามทับขอน ศรสีะเกษ
ssk02177 12345@Nidtep นางสาวณชิากร สดุไชย โรงเรยีนบา้นขีน้าค ศรสีะเกษ
ssk02178 12345@Nidtep นางสาวศริประภา โสดา โรงเรยีนบา้นขีน้าค ศรสีะเกษ
ssk02179 12345@Nidtep นางสาวภาณุมาศ แพงตา โรงเรยีนบา้นแขว ศรสีะเกษ
ssk02180 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา จามชาติ โรงเรยีนบา้นแขว ศรสีะเกษ
ssk02181 12345@Nidtep นายฐากลู ธาตทุอง โรงเรยีนบา้นคลอ้โคกกวา้ง ศรสีะเกษ
ssk02182 12345@Nidtep นางสาวจันจริา สหีะวงษ์ โรงเรยีนบา้นคอนกาม ศรสีะเกษ
ssk02183 12345@Nidtep นางสาววรรณดิา แสงเพ็ง โรงเรยีนบา้นเคาะสนวนสามัคคี ศรสีะเกษ
ssk02184 12345@Nidtep นางสาวจติตยิาพร บวัเกษ โรงเรยีนบา้นโคกเพชร ศรสีะเกษ
ssk02185 12345@Nidtep นางลดัฎาวลัย์ เสาศลิา โรงเรยีนบา้นโคกสงู ศรสีะเกษ
ssk02186 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรบีาง โรงเรยีนบา้นโคกสงู ศรสีะเกษ
ssk02187 12345@Nidtep นางสาววรศิรา สโุพธิ์ โรงเรยีนบา้นโคกสงู ศรสีะเกษ
ssk02188 12345@Nidtep นางสาวษัณสดุา โนนสงู โรงเรยีนบา้นโคกสงู ศรสีะเกษ
ssk02189 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา สายเนตร โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02190 12345@Nidtep นางสาวทวนัินท์ ชมสาร โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02191 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ วนัประจติ โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02192 12345@Nidtep นายสนิชยั ทองพาด โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02193 12345@Nidtep นางสาวธันวา ชมพันธ์ โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02194 12345@Nidtep นางสาวอศิราภรณ์ จันทวี โรงเรยีนบา้นจันลม ศรสีะเกษ
ssk02195 12345@Nidtep นางสาวสทุธติา หนมิสขุ โรงเรยีนบา้นจ าปานวง ศรสีะเกษ
ssk02196 12345@Nidtep นางพรทพิา วาลตะคุ โรงเรยีนบา้นช าแจงแมง ศรสีะเกษ
ssk02197 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี เพชรดี โรงเรยีนบา้นช าแระ ศรสีะเกษ
ssk02198 12345@Nidtep นายเจษฎากร พลูสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นช าแระ ศรสีะเกษ
ssk02199 12345@Nidtep นางสาวนโิรบล คณุสวรรค์ โรงเรยีนบา้นช าแระกลาง ศรสีะเกษ
ssk02200 12345@Nidtep นางสาวมาณศิา บตุรพรม โรงเรยีนบา้นช าแระกลาง ศรสีะเกษ
ssk02201 12345@Nidtep นางกติตยิา สาสงัข์ โรงเรยีนบา้นแซรไปร ศรสีะเกษ
ssk02202 12345@Nidtep นางสาววพิรพรรณ ศรสีธุรรม โรงเรยีนบา้นแซรไปร ศรสีะเกษ
ssk02203 12345@Nidtep นายฤทธชิยั เพชรแกว้ โรงเรยีนบา้นแซรสะโบว ศรสีะเกษ
ssk02204 12345@Nidtep นางสาวจรีนันท์ วงษ์ผเิดช โรงเรยีนบา้นโซงเลง ศรสีะเกษ
ssk02205 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา อุน่แกว้ โรงเรยีนบา้นดาน ศรสีะเกษ
ssk02206 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา ศรชยั โรงเรยีนบา้นดา่น ศรสีะเกษ
ssk02207 12345@Nidtep นายณัฐพัชร์ พันธวุทิย์ โรงเรยีนบา้นดนิด าเหลา่เสนไต ้ ศรสีะเกษ
ssk02208 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา ไชยโคตร โรงเรยีนบา้นแดง ศรสีะเกษ
ssk02209 12345@Nidtep นางสาวสริพิร ศรกีะชา โรงเรยีนบา้นแดง ศรสีะเกษ
ssk02210 12345@Nidtep นางสาวล าพลู ศรบีนัดษิ โรงเรยีนบา้นตราด ศรสีะเกษ



ssk02211 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ วงษ์แกว้ โรงเรยีนบา้นตาโกน ศรสีะเกษ
ssk02212 12345@Nidtep นางสาวฉัตรวรยี์ วงศพ์ทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นตาจวน ศรสีะเกษ
ssk02213 12345@Nidtep นายวฒุพิงษ์ ชนะชยั โรงเรยีนบา้นตาจวน ศรสีะเกษ
ssk02214 12345@Nidtep นางสาวชอ่ผกา บญุประกอบ โรงเรยีนบา้นตาดม ศรสีะเกษ
ssk02215 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ มรีาคา โรงเรยีนบา้นตาแบน ศรสีะเกษ
ssk02216 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน เรอืงค า โรงเรยีนบา้นตาปรก ศรสีะเกษ
ssk02217 12345@Nidtep นายศรายทุธ พรรณโรจน์ โรงเรยีนบา้นตาสดุ ศรสีะเกษ
ssk02218 12345@Nidtep นายอสิรานุวฒัน์ พรหมมา โรงเรยีนบา้นตาสดุ ศรสีะเกษ
ssk02219 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา อภัยพงษ์ โรงเรยีนบา้นตาอดุ ศรสีะเกษ
ssk02220 12345@Nidtep นายธันยบรูณ์ อาษา โรงเรยีนบา้นตาอดุ ศรสีะเกษ
ssk02221 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศรพีรม โรงเรยีนบา้นติว้ ศรสีะเกษ
ssk02222 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ พรหมศรี โรงเรยีนบา้นตมู ศรสีะเกษ
ssk02223 12345@Nidtep นางกมลลกัษณ์ บญุรนิทร์ โรงเรยีนบา้นตมู(นพค.ฎกีาป.กลางอปุถัมภ)์ศรสีะเกษ
ssk02224 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ พญิญพงษ์ โรงเรยีนบา้นตมูฯ ศรสีะเกษ
ssk02225 12345@Nidtep นางสาวสนุดิา ดวงเรอืง โรงเรยีนบา้นทุง่หลวง ศรสีะเกษ
ssk02226 12345@Nidtep นางบวัพรรณ อสุมาน โรงเรยีนบา้นธาตพุทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02227 12345@Nidtep นายวฒันา รูใ้หม่ โรงเรยีนบา้นนกยงู(อสพป.30) ศรสีะเกษ
ssk02228 12345@Nidtep นางสาวนภิารัตน์ วงศเ์พชรชยั โรงเรยีนบา้นนกยงู(อ.ส.พ.ป.30) ศรสีะเกษ
ssk02229 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ปัญญา โรงเรยีนบา้นนาตราว ศรสีะเกษ
ssk02230 12345@Nidtep นางภัทราวรยี์ พันธเ์จรญิ โรงเรยีนบา้นโนน(รัฐประชาสงเคราะห)์ ศรสีะเกษ
ssk02231 12345@Nidtep นางส าเภา สถานพงษ์ โรงเรยีนบา้นโนนดู่ ศรสีะเกษ
ssk02232 12345@Nidtep นางณชิา อาจสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นโนนแดงโนนมว่ง ศรสีะเกษ
ssk02233 12345@Nidtep นางสณุสิา บญุดี โรงเรยีนบา้นโนนแฝก ศรสีะเกษ
ssk02234 12345@Nidtep นายยทุธพล ศรรัีกษา โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์(อสพป.25) ศรสีะเกษ
ssk02235 12345@Nidtep นายธัญญะ นามโคตร โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์(อสพป.๒๕) ศรสีะเกษ
ssk02236 12345@Nidtep นางสดุา ศรสีารัตน์ โรงเรยีนบา้นบกขีย้าง ศรสีะเกษ
ssk02237 12345@Nidtep นายวรีะชาติ ทองโสภา โรงเรยีนบา้นบอนวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02238 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ แหวนเงนิ โรงเรยีนบา้นบลัลงัก์ ศรสีะเกษ
ssk02239 12345@Nidtep นางสาวเกศกนก โพธสิวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นบรูพา ศรสีะเกษ
ssk02240 12345@Nidtep นางสาวเกษสดุา ปรารภ โรงเรยีนบา้นปราสาทเยอ ศรสีะเกษ
ssk02241 12345@Nidtep นายพนูสขุ ปรางศรี โรงเรยีนบา้นปราสาทเยอ ศรสีะเกษ
ssk02242 12345@Nidtep นายทนิกร ค าเคน โรงเรยีนบา้นปรอืคนั ศรสีะเกษ
ssk02243 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ทองบตุร โรงเรยีนบา้นปรอืใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02244 12345@Nidtep นางสาวมยรุนิทร์ ปรอืปรัง โรงเรยีนบา้นปรอืใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02245 12345@Nidtep นายวราวฒุิ ผวิออ่น โรงเรยีนบา้นปรอืใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02246 12345@Nidtep นางเกษร สมใจ โรงเรยีนบา้นผักขะ ศรสีะเกษ
ssk02247 12345@Nidtep นางวลิาสนิี องัศวุงศกร โรงเรยีนบา้นผักขะ ศรสีะเกษ
ssk02248 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ พรมจันทร์ โรงเรยีนบา้นผักขะ ศรสีะเกษ
ssk02249 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา พันธว์ไิล โรงเรยีนบา้นผักขะ ศรสีะเกษ
ssk02250 12345@Nidtep นางสาวทัศณีย์ ภธูจัิกร์ โรงเรยีนบา้นผึง้(มธลุหีป์ระชาสรรค)์ ศรสีะเกษ
ssk02251 12345@Nidtep นางสาวกติตวิรรณ สขุแสน โรงเรยีนบา้นพนมชยั ศรสีะเกษ
ssk02252 12345@Nidtep นางสาวประภาพร พวงพันธ์ โรงเรยีนบา้นพรหมเจรญิ ศรสีะเกษ
ssk02253 12345@Nidtep นางสาวภรภัค รัตพันธ์ โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02254 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ทไุธสง โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02255 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ ดมีาก โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02256 12345@Nidtep นายปฏภิาณพงศ์ ยอดสงิห์ โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02257 12345@Nidtep นายเศรษฐพันธุ์ แขง่ขนั โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02258 12345@Nidtep นายสาโรจน์ สกุใส โรงเรยีนบา้นไพรพัฒนา ศรสีะเกษ
ssk02259 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ทอ่นแกว้ โรงเรยีนบา้นมะขาม ศรสีะเกษ
ssk02260 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ พลูพล โรงเรยีนบา้นมะขามภมูิ ศรสีะเกษ
ssk02261 12345@Nidtep นายสนธยา สทุธี โรงเรยีนบา้นมะขามภมูิ ศรสีะเกษ
ssk02262 12345@Nidtep นางสาวสนัตห์ทัย แสนสขุ โรงเรยีนบา้นมัดกานกทาขมุปนู ศรสีะเกษ
ssk02263 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ตะวงษ์ โรงเรยีนบา้นไมแ้กน่ ศรสีะเกษ
ssk02264 12345@Nidtep นางสาวนุชนภา สทุธโิท โรงเรยีนบา้นยางเออืด ศรสีะเกษ
ssk02265 12345@Nidtep นางณชิากร วนัทะวงษ์ โรงเรยีนบา้นเรงิรมย์ ศรสีะเกษ
ssk02266 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูท แถลงการณ์ โรงเรยีนบา้นเรงิรมย์ ศรสีะเกษ
ssk02267 12345@Nidtep นางสาวมธรุส มณฑาทพิย์ โรงเรยีนบา้นเรอืทองคลองค า ศรสีะเกษ
ssk02268 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ พาหา โรงเรยีนบา้นเรอืทองคลองค า ศรสีะเกษ
ssk02269 12345@Nidtep นางสาวกลัยา นภาเพชร โรงเรยีนบา้นละเบกิตาฮงี ศรสีะเกษ
ssk02270 12345@Nidtep นางสาวปัทมวรรณ ยอดเสาร์ โรงเรยีนบา้นละเบกิตาฮงี ศรสีะเกษ
ssk02271 12345@Nidtep นางรัชนี กนัเทพา โรงเรยีนบา้นละลม ศรสีะเกษ
ssk02272 12345@Nidtep นายวรวงศ์ ศรขีาว โรงเรยีนบา้นละลม ศรสีะเกษ
ssk02273 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล เมอืงจันทร์ โรงเรยีนบา้นเวาะวทิยาคม ศรสีะเกษ



ssk02274 12345@Nidtep นายจักรพรรดิ อมรสนิ โรงเรยีนบา้นศาลา ศรสีะเกษ
ssk02275 12345@Nidtep นางสาวนภาทพิย์ งอมสงัด โรงเรยีนบา้นสนาย ศรสีะเกษ
ssk02276 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ อภัยพันธ์ โรงเรยีนบา้นสมบรูณ์ ศรสีะเกษ
ssk02277 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ พมิผยุ โรงเรยีนบา้นสมบรูณ์ ศรสีะเกษ
ssk02278 12345@Nidtep นางกนกวไลภรณ์ พุม่เพ็ชร โรงเรยีนบา้นสมอ ศรสีะเกษ
ssk02279 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นสมอ ศรสีะเกษ
ssk02280 12345@Nidtep นางสาวศริริุง่ กองทรัพย์ โรงเรยีนบา้นสวายสนทิ ศรสีะเกษ
ssk02281 12345@Nidtep นางสาวอรยา แหวนเงนิ โรงเรยีนบา้นสวายสนทิ ศรสีะเกษ
ssk02282 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา อนิตา โรงเรยีนบา้นสะเดานอ้ย ศรสีะเกษ
ssk02283 12345@Nidtep นางสาวเมธาวดี จารุวงศ์ โรงเรยีนบา้นสะเดาใหญ่ ศรสีะเกษ
ssk02284 12345@Nidtep นางสาวบณุฑรกิา บญุทน โรงเรยีนบา้นสามขา ศรสีะเกษ
ssk02285 12345@Nidtep นางสาววราพร มาตยาคณุ โรงเรยีนบา้นส าโรง ศรสีะเกษ
ssk02286 12345@Nidtep นายศภุณณัฏฐ์ จรูญการุณยก์านต์ โรงเรยีนบา้นส าโรงพลนั ศรสีะเกษ
ssk02287 12345@Nidtep นางไพลนิ บวังาม โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02288 12345@Nidtep นางยพุาพร สระแกว้ โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02289 12345@Nidtep นางสาวปรานี เพชรอนิทร์ โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02290 12345@Nidtep นางสาวรัตนา แกน่เมอืง โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02291 12345@Nidtep นางสาวเอีย่ม บญุครอง โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02292 12345@Nidtep นายวรีศกัดิ์ สมพงษ์ โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02293 12345@Nidtep นายสญัญา ใจมนต์ โรงเรยีนบา้นเสลาสขุเกษม ศรสีะเกษ
ssk02294 12345@Nidtep นางสาวพชริา พมิลูชาติ โรงเรยีนบา้นหนองกก ศรสีะเกษ
ssk02295 12345@Nidtep นายชยัทวี แสวงวงค์ โรงเรยีนบา้นหนองครก ศรสีะเกษ
ssk02296 12345@Nidtep นายธรีภัทร ทองหลาง โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ ศรสีะเกษ
ssk02297 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ใยอิม้ โรงเรยีนบา้นหนองคขูาม ศรสีะเกษ
ssk02298 12345@Nidtep นางสาวนุชสดุา ประค ามนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองคอูาวอย ศรสีะเกษ
ssk02299 12345@Nidtep นางสพุชิญา เทพกจิ โรงเรยีนบา้นหนองระเยยีว ศรสีะเกษ
ssk02300 12345@Nidtep นางธราภรณ์ สตุนนท์ โรงเรยีนบา้นหนองโนวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02301 12345@Nidtep นางสาวยพุา ปัดถา โรงเรยีนบา้นหนองโนวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02302 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ศิา ศรธีนะชาติ โรงเรยีนบา้นหนองบวัดง(รัฐราษฎรว์ทิยาคม)ศรสีะเกษ
ssk02303 12345@Nidtep นางสาวยวุดี นันตะเสน โรงเรยีนบา้นหนองพัง ศรสีะเกษ
ssk02304 12345@Nidtep นางสาวดาวอารี ไชยนะรา โรงเรยีนบา้นหนองระเยยีว ศรสีะเกษ
ssk02305 12345@Nidtep นางทวิากร ในทอง โรงเรยีนบา้นหนองแวง ศรสีะเกษ
ssk02306 12345@Nidtep นางสาวลลติา นาค า โรงเรยีนบา้นหนองหนิ(อสพป.15) ศรสีะเกษ
ssk02307 12345@Nidtep นายสมคดิ ธรรมชาติ โรงเรยีนบา้นหวา้น ศรสีะเกษ
ssk02308 12345@Nidtep นางสาววาธณีิ แกน่สาร โรงเรยีนบา้นใหมป่ระชาสามัคคี ศรสีะเกษ
ssk02309 12345@Nidtep นางสาวอวยพร อศีาสตร์ โรงเรยีนบา้นใหมป่ระชาสามัคคี ศรสีะเกษ
ssk02310 12345@Nidtep นางกญัญา สายทอง โรงเรยีนบา้นไฮ ศรสีะเกษ
ssk02311 12345@Nidtep นางสาวธรีนันท์ ไทยเทีย่ง โรงเรยีนบา้นไฮ ศรสีะเกษ
ssk02312 12345@Nidtep นางสาวบวัแกว้ สมหวงั โรงเรยีนบา้นไฮนอ้ย ศรสีะเกษ
ssk02313 12345@Nidtep นางสาวอรุณลกัษณ์ มลูจัด โรงเรยีนปรอืใหญว่ทิยบลัลงัก์ ศรสีะเกษ
ssk02314 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ค าเสยีง โรงเรยีนเพยีงหลวง14 ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวดีศรสีะเกษ
ssk02315 12345@Nidtep นายจริะพัฒน์ ศรรีส โรงเรยีนเพยีงหลวง14 ฯ ศรสีะเกษ
ssk02316 12345@Nidtep นางสาวดวงพร เหดิขนุทด โรงเรยีนเพยีงหลวง14ฯ ศรสีะเกษ
ssk02317 12345@Nidtep นายวานชิ ธรรมวตัร โรงเรยีนโพธิศ์รสีวุรรณวทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02318 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ โสภาพันธ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์29 จังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02319 12345@Nidtep นายญาณากร แถวพันธ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์29 จังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02320 12345@Nidtep นายอาทวิชั ปัญญา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์29 จังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02321 12345@Nidtep นายเชน เพ็งมาตร โรงเรยีนลิน้ฟ้าพทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02322 12345@Nidtep นายกติตวิฒัน์ พัฒนากลุ โรงเรยีนวนาสวรรค์ ศรสีะเกษ
ssk02323 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ ปยุค า โรงเรยีนวนาสวรรค์ ศรสีะเกษ
ssk02324 12345@Nidtep นางสาวยภุา อมัพร โรงเรยีนวดัไพรบงึวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02325 12345@Nidtep นายจริศกัดิ์ ใจเรอืง โรงเรยีนศรรัีตนวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02326 12345@Nidtep นางสาวนภิาพรรณ ประทมุเลศิ โรงเรยีนศรสีะอาดวทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02327 12345@Nidtep นายศภุวชิญ์ แรงรายบญุ โรงเรยีนศรสีะอาดวทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02328 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ปรอืปรัง โรงเรยีนสงเคราะห)์ ศรสีะเกษ
ssk02329 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ ทมุวงศ์ โรงเรยีนสายธารวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02330 12345@Nidtep นางสาวศริศิรวีรัิตน์ พืน้ผา โรงเรยีนหนองหวา้ประชาสรรค์ ศรสีะเกษ
ssk02331 12345@Nidtep นางประภาพร เกษศริิ โรงเรยีนหว้ยทับทันวทิยาคม ศรสีะเกษ
ssk02332 12345@Nidtep นางมณฐิชญาณ์ พนิจิ โรงเรยีนอนุบาลกนัทรารมย์ ศรสีะเกษ
ssk02333 12345@Nidtep นางสาวสคุนธ์ วรรณทอง โรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ศรสีะเกษ
ssk02334 12345@Nidtep นายคณาธปิ สขุโรจนภวูดล โรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ศรสีะเกษ
ssk02335 12345@Nidtep นายภัทรบดนิทร์ ทวธีนวาณชิย์ โรงเรยีนอนุบาลภสูงิห์ ศรสีะเกษ
ssk02336 12345@Nidtep นางสาวมนีา พทุธดี โรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกลู ศรสีะเกษ



ssk02337 12345@Nidtep นางนติยา เสมอใจ โรงเรยีนอนุบาลศรสีะเกษ ศรสีะเกษ
ssk02338 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ บญุใหญ่ โรงเรยีนอทุมุพรพทิยา ศรสีะเกษ
ssk02339 12345@Nidtep นางสาวยพุยงค์ ป่ินหอม โรงเรยีรบา้นปรอืใหค ศรสีะเกษ
ssk02340 12345@Nidtep นายชนาธปิ ชนุรัมย์ วทิยาลยัการอาชพีขนุหาญ ศรสีะเกษ
ssk02341 12345@Nidtep นายศภุชยั นามศริิ วทิยาลยัการอาชพีขนุหาญ ศรสีะเกษ
ssk02342 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรสีทัุตร์ แกว้วชิยั วทิยาลยัการอาชพีศรสีะเกษ ศรสีะเกษ
ssk02343 12345@Nidtep นางสาวกลัยา สารคณุ วทิยาลยัเทคนคิกนัทรารมย์ ศรสีะเกษ
ssk02344 12345@Nidtep นางสาวรสนันท์ ตุม้สนัเทยีะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02345 12345@Nidtep นายวทิยา ซยุซวง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02346 12345@Nidtep นางมิง่ขวญั นาคค า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02347 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา ไชยชมภู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02348 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ ยมจันทร์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02349 12345@Nidtep นางสาวนรพีร ประกิง่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02350 12345@Nidtep นางสาวมยรุี ศรใีหม่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02351 12345@Nidtep นางสาวมทุติา บญุสอน ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02352 12345@Nidtep นางสาววรรณดิา ไมส้งูดี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02353 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ พวงเกาะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02354 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ พนมพบิลู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02355 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา จวงไธสง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02356 12345@Nidtep นายเยีย่มยทุธ ยัง่ยนื ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02357 12345@Nidtep นางมยรุยี์ มณีนลิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นมะยาง ศรสีะเกษ
ssk02358 12345@Nidtep นางสาวจันญาเรศ ธรรมพร ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กพนมชยั ศรสีะเกษ
ssk02359 12345@Nidtep นายธวชัชยั ลพัินธ์ โรงเรยีนบา้นแซรไปร ศรสีะเกษ
ssk02360 12345@Nidtep นายนคิม แสนเสาร์ สายธารวทิยา ศรสีะเกษ
ssk02361 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา มณีวงษ์ ส านักงานกศน.จังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ
ssk02362 12345@Nidtep นางสาวพัชราภา ค าแพง โรงเรยีนบา้นหนองคลา้ ศรสีะเกษ
ssk02363 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา โพธิโ์สภา โรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกลู ศรสีะเกษ
ssk02364 12345@Nidtep นางสาวภัทรลดา ศรพีลู โรงเรยีนวดับา้นประอาง(ประสาธน์ครุุราษฎร์พัฒนา) ศรสีะเกษ
ssk02365 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา คนงึเพยีร ศนูย์การศกึษาพเิศษ ศรสีะเกษ
ssk02366 12345@Nidtep นางสาวกชมน เลศิสทิธิ์ ศนูย์การศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษศรสีะเกษ
ssk02367 12345@Nidtep นางณฐชา โนนวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองคอูาวอย ศรีสะเกษ
snk02070 12345@Nidtep นายอ านาจ นาสวสัดิ์ กระทรวงศกึษาธกิาร สกลนคร
snk02071 12345@Nidtep นางปิยะดา เพยีรวชิา กระทรวงศกึษาธดิาร สกลนคร
snk02072 12345@Nidtep นางสาวป่ินปินัทธ์ พืน้สวรรค์ กระทรางศกึษาธกิาร สกลนคร
snk02073 12345@Nidtep นางพรรณปพร ลาคองสมจติ กศน.อ าเภอนคิมน ้าอนู สกลนคร
snk02074 12345@Nidtep นางสาวศรุตา ดวงรัตน์ กศน.อ าเภอพังโคน สกลนคร
snk02075 12345@Nidtep นายณัฐฐวฒัน์ วนัชเูสรมิ กศน.อ าเภอสอ่งดาว สกลนคร
snk02076 12345@Nidtep นางสาวอบุลรัตน์ พรหมบรุมย์ ร่มเกลา้ สกลนคร
snk02077 12345@Nidtep นางสาวกนัยากร เชือ้ค าฮด โรงเรยีนบา้นโพนสวาง สกลนคร
snk02078 12345@Nidtep นางสาวณัฐนันท์ ธรีปรยีวฒัน์ โรงเรยีนกดุเค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02079 12345@Nidtep นางสาวกลุกาญจน์ จ าเรญิเจอื โรงเรยีนกดุบากพัฒนาศกึษา สกลนคร
snk02080 12345@Nidtep นางสาวคณติศร จันทรม์ณี โรงเรยีนกดุบากพัฒนาศกึษา สกลนคร
snk02081 12345@Nidtep นางสาวบงัอร จตุาผวิ โรงเรยีนกดุบากพัฒนาศกึษา สกลนคร
snk02082 12345@Nidtep นางสาวปิยพร โพธวิทิลู โรงเรยีนกดุบากพัฒนาศกึษา สกลนคร
snk02083 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ สหีา โรงเรยีนกดุบากพัฒนาศกึษา สกลนคร
snk02084 12345@Nidtep นายนธิวิฒัน์ พลิาภ โรงเรยีนกดุบากราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02085 12345@Nidtep นางสาวเกษศริา หงษ์ศรทีอง โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02086 12345@Nidtep นางสาวฉัตรวติรา ภทูองสขุ โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02087 12345@Nidtep นางสาวชาลสิา นนธบิตุร โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02088 12345@Nidtep นางสาวนาตยา แกว้กณัหา โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02089 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรา ตุย้สแีกว้ โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02090 12345@Nidtep นายขจรศกัดิ์ คนกลา้ โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02091 12345@Nidtep นายนราธปิ เสนารักษ์ โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02092 12345@Nidtep นายรักพงษ์ เวยีงพรมมา โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02093 12345@Nidtep นายสทุธวฒัน์ วนัสทุธะ โรงเรยีนกดุเรอืค าพทิยาคาร สกลนคร
snk02094 12345@Nidtep นางสาวกิง่กาญจน์ เหมอืนเดช โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02095 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ค าบดุดา โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02096 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พันธุศ์รี โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02097 12345@Nidtep นางสาวชยสิรา เชงิสะอาด โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02098 12345@Nidtep นางสาวญาสมุนิทร์ นันทเดช โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02099 12345@Nidtep นางสาวณชินันท์ มาละอนิทร์ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02100 12345@Nidtep นางสาวพรศริิ ทมุกิง่ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02101 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ แกว้มะ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร



snk02102 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ ค าภษูา โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02103 12345@Nidtep นางสาวเยาวณี เขือ่นพงษ์ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02104 12345@Nidtep นางสาวสธุนิี ขนัตี โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02105 12345@Nidtep นายนราพล อปุนิ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02106 12345@Nidtep นายนฤพนธ์ ค าภแูสน โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02107 12345@Nidtep นายประจักษ์ สนธรัิกษ์ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02108 12345@Nidtep นายพงศศ์ริ ิ แงม่สรุาช โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02109 12345@Nidtep นายอโนชา หะติง่ โรงเรยีนกสุมุาลยว์ทิยาคม สกลนคร
snk02110 12345@Nidtep นางรัตนาภรณ์ นรภาร โรงเรยีนเขือ่นน ้าพงุ สกลนคร
snk02111 12345@Nidtep ทพิวรรณ จันทะหาร โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02112 12345@Nidtep นางสาวชนัญธญิา วงคภ์าค า โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
snk02113 12345@Nidtep นางสาวชญัญภัทร ภัคพพัิฒนส์กลุ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
snk02114 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา พมิพค์ า โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
snk02115 12345@Nidtep นายณัฐพล ดลประเสรฐิ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
snk02116 12345@Nidtep นางสาวณพชิญา แสงมะณี โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02117 12345@Nidtep นางสาวภคญาณี จงสริวิงศ์ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02118 12345@Nidtep นางสาวภานุชรัตน์ ปุ่ งค านอ้ย โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02119 12345@Nidtep นางสาววนดิา จันทรก์ าเนดิ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02120 12345@Nidtep นางสาววมิลรัตน์ มาระนอ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02121 12345@Nidtep นางสาวอรนติย์ จันทรเ์พ็งเพ็ญ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02122 12345@Nidtep นางสาวอรยา สงิวงษา โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02123 12345@Nidtep นายสทิธชิยั ศรกีลุวงค์ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา สกลนคร
snk02124 12345@Nidtep นางสาวอรยา แฝงจันทร์ โรงเรยีนโคกเลาะวทิยาคาร สกลนคร
snk02125 12345@Nidtep นางสาวกนกทพิย์ ยาทองไชย โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02126 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา พจนา โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02127 12345@Nidtep นางสาวลลิลดา เทยีบชงิ โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02128 12345@Nidtep นายกมล ไสโยธา โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02129 12345@Nidtep นายนวพนธ์ ศรทีอง โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02130 12345@Nidtep นายนติวิฒัน์ บญุรักษา โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02131 12345@Nidtep นายภารากร ใจหาญ โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02132 12345@Nidtep นายเสกข์ สกลุโพน โรงเรยีนโคกสวีทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02133 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา ผายกลาง โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษา“โพธิค์ าอนุสรณ์”สกลนคร
snk02134 12345@Nidtep นางสาวพักตรา ราชามาตย์ โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษา“โพธิค์ าอนุสรณ์”สกลนคร
snk02135 12345@Nidtep นางสาวอญัพัชญ์ นพพรรณสทิธิ์ โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษา“โพธิค์ าอนุสรณ์”สกลนคร
snk02136 12345@Nidtep นายสาวติร โคตรสโุน โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษา“โพธิค์ าอนุสรณ์”สกลนคร
snk02137 12345@Nidtep นางสาวชนดิาภา แกว้ปราณี โรงเรยีนเจรญิศลิป์ศกึษาโพธิค์ าอนุสรณ์สกลนคร
snk02138 12345@Nidtep นายศตายุ นุ่นสวสัดิ์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิสกลนคร สกลนคร
snk02139 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา นันทะวงค์ โรงเรยีนชมุชนขวัสงูสวรรค์ สกลนคร
snk02140 12345@Nidtep นางธวุดารา พรรณุวงษ์ โรงเรยีนชมุชนนาเตา่สขุสวรรคฯ์ สกลนคร
snk02141 12345@Nidtep นางสาวธญาดา เขยีวค า โรงเรยีนชมุชนโนนหอมไผล่อ้ม สกลนคร
snk02142 12345@Nidtep นางสาวเบญจศา บญุมา โรงเรยีนชมุชนบงเหนอื สกลนคร
snk02143 12345@Nidtep นางสาวคนงึนติย์ อุน่เทยีมโสม โรงเรยีนชมุชนบอ่แสนพันมติรภาพที่211สกลนคร
snk02144 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา กง้อนิตา โรงเรยีนชมุชนบา้นกลางนาโน สกลนคร
snk02145 12345@Nidtep นางสาวปานสิรา ยางธสิาร โรงเรยีนชมุชนบา้นกลางนาโน สกลนคร
snk02146 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ อนิธแิสง โรงเรยีนชมุชนบา้นกดุไห สกลนคร
snk02147 12345@Nidtep นางพัชรา โพธิท์รัพย์ โรงเรยีนชมุชนบา้นโพนงาม สกลนคร
snk02148 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ เจยีงค าพล โรงเรยีนชมุชนบา้นโพนงาม สกลนคร
snk02149 12345@Nidtep นายชตุมิันต์ ไชยสาคร โรงเรยีนชมุชนบา้นโพนงาม สกลนคร
snk02150 12345@Nidtep นางสาวกิง่กาญจน์ พันธเ์สนา โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยหลวั สกลนคร
snk02151 12345@Nidtep นางสาวเกษราวรรณ มหาพงษ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยหลวั สกลนคร
snk02152 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร พลมติร โรงเรยีนชมุนานาเตา่สขุสวรรคฯ์ สกลนคร
snk02153 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ฮอ้เถาว์ โรงเรยีนเชงิชมุราษฎร์นุกลู สกลนคร
snk02154 12345@Nidtep นางสาวธัญญรัตน์ ขนัตยิู โรงเรยีนเชงิชมุราษฎรนุ์กลู สกลนคร
snk02155 12345@Nidtep นายอนุพล พันสวสัดิ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทา่แร่ สกลนคร
snk02156 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ปะระคะ โรงเรยีนดงชนเหลา่แมดบ ารุงวทิย์ สกลนคร
snk02157 12345@Nidtep นางสาวสริยิาภา แกว้จฬุาศรี โรงเรยีนดงมะไฟวทิยา สกลนคร
snk02158 12345@Nidtep นายเกรกิเกยีรติ แกว้มณีชยั โรงเรยีนดงมะไฟวทิยา สกลนคร
snk02159 12345@Nidtep นายรณชยั ปังอทุา โรงเรยีนดงมะไฟวทิยา สกลนคร
snk02160 12345@Nidtep นายทรัพยพ์บิลย์ งับแสนสา โรงเรยีนดงหว้ยเปลอืย สกลนคร
snk02161 12345@Nidtep นางสาวกษิรา อเนกนพโภคนิ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสกลนคร
snk02162 12345@Nidtep นางสาวอเนชา วลิาไชย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสกลนคร
snk02163 12345@Nidtep นายธติรัิตน์ ดาราช โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสกลนคร
snk02164 12345@Nidtep นางสาวเบญญา ผาบแกว้ โรงเรยีนเตา่งอยพัฒนศกึษา สกลนคร



snk02165 12345@Nidtep นายธรีะศกัดิ์ นอี ามาตย์ โรงเรยีนเตา่งอยพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02166 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ ผาดา่นแกว้ โรงเรยีนถรูทัิตตว์ทิยา สกลนคร
snk02167 12345@Nidtep นางสาวอาทติยต์ยิา พอ่สาน โรงเรยีนทา่นผูห้ญงิจันทมิาพึง่บารมี สกลนคร
snk02168 12345@Nidtep นางสาวปรศินา วงศค์ าสาย โรงเรยีนทา่แร่ศกึษา สกลนคร
snk02169 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ กสันุกา โรงเรยีนทา่แร่ศกึษา สกลนคร
snk02170 12345@Nidtep นายศกัดิม์งคล ผวิข า โรงเรยีนทา่ศรไีคลวทิยาคม สกลนคร
snk02171 12345@Nidtep นางสาวตรนีภา อนุรักษ์ราษฎร์ โรงเรยีนทา่สงครามวทิยา สกลนคร
snk02172 12345@Nidtep นางสาวจรนิญา พันธเ์จรญิ โรงเรยีนทุง่มนพทิยาคาร สกลนคร
snk02173 12345@Nidtep นางสาววณริตา ค ากอ้น โรงเรยีนทุง่มนพทิยาคาร สกลนคร
snk02174 12345@Nidtep นางสาวบสุยา วรรณทอง โรงเรยีนเทพสวสัดิว์ทิยา สกลนคร
snk02175 12345@Nidtep นางสาวพรชติา ใยวงัหนา้ โรงเรยีนเทพสวสัดิว์ทิยา สกลนคร
snk02176 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ อกัษร โรงเรยีนธรรมบวรวทิยา สกลนคร
snk01953 12345@Nidtep นายพชิติชยั เอีย่มพลู โรงเรยีนธรรมบวรวทิยา สกลนคร
snk02178 12345@Nidtep นายอติ ผานะวงศ์ โรงเรยีนธรรมบวรวทิยา สกลนคร
snk02179 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา หาญมนตรี โรงเรยีนนาแกว้พทิยาคม สกลนคร
snk02180 12345@Nidtep นายสรรพสทิธิ์ ศรรีะวรรณ โรงเรยีนนคิมน ้าอูนเจรญิวทิยา สกลนคร
snk02181 12345@Nidtep นางสาวชนัญชดิา มพีรหม โรงเรยีนนคิมน ้าอนูเจรญิวทิยา สกลนคร
snk02182 12345@Nidtep นายปวเรศ แสงสวา่ง โรงเรยีนนคิมน ้าอนูเจรญิวทิยา สกลนคร
snk02183 12345@Nidtep นายพทิยาธร บญุเทยีม โรงเรยีนนคิมน ้าอนูเจรญิวทิยา สกลนคร
snk02184 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์รีา รัตนประเสรฐิ โรงเรยีนบน้บวัราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02185 12345@Nidtep นางสาวชลดิา สนิธกุมุ โรงเรยีนบา้นกกสม้โฮง สกลนคร
snk02186 12345@Nidtep นางสาวรญิดา วงศป์ระชา โรงเรยีนบา้นกกสม้โฮง สกลนคร
snk02187 12345@Nidtep นายกติตภิพ พองพรหม โรงเรยีนบา้นกลาง”ผดงุราษฎรว์ทิยา” สกลนคร
snk02188 12345@Nidtep นางสาวณชิานันท์ สมณะ โรงเรยีนบา้นกลางนาเดือ่ สกลนคร
snk02189 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ สมรฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นกลางนาเดือ่ สกลนคร
snk02190 12345@Nidtep นางสาววะนสิ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นกอ่ สกลนคร
snk02191 12345@Nidtep นางสาวพรรษมน พสิษิฐบรรณกร โรงเรยีนบา้นกดุแข ้ สกลนคร
snk02192 12345@Nidtep นางสาวพริาวรรณ สเุสนา โรงเรยีนบา้นขาม สกลนคร
snk02193 12345@Nidtep นายนรนิทร์ แกว้พวง โรงเรยีนบา้นขาม สกลนคร
snk02194 12345@Nidtep นางศริพิร สาระขนัธ์ โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็กเหลา่สมบรูณ์ สกลนคร
snk02195 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ สเีมฆ โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็กเหลา่สมบรูณ์ สกลนคร
snk02196 12345@Nidtep นางอรอมุา พันธน์า โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็กเหลา่สมบรูณ์ สกลนคร
snk02197 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ จรรยา โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็กเหลา่สมบรูณ์ สกลนคร
snk02198 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤดี ไพค านาม โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย สกลนคร
snk02199 12345@Nidtep นางสาวเขมกิา ชนิศลิาเกษ โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย สกลนคร
snk02200 12345@Nidtep นายวชันันต์ ผวิข า โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย สกลนคร
snk02201 12345@Nidtep นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ โรงเรยีนบา้นโคกกอ่งสหมติรวทิยาคาร สกลนคร
snk02202 12345@Nidtep นางสาวดวงนภา มลูจติติ โรงเรยีนบา้นโคกคอนดอนมว่ย สกลนคร
snk02203 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นโคกคอนดอนมว่ย สกลนคร
snk02204 12345@Nidtep นางสาววรนิยพุา เคนไชยวงศ์ โรงเรยีนบา้นโคกถาวร สกลนคร
snk02205 12345@Nidtep นายชาญธนา คณุชยั โรงเรยีนบา้นโคกมว่ง สกลนคร
snk02206 12345@Nidtep นางสาวปภาดา สขุะ โรงเรยีนบา้นโคกสวา่ง สกลนคร
snk02207 12345@Nidtep นางสาววริยิา จันทรส์ลีา โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด สกลนคร
snk02208 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ อว้นนวน โรงเรยีนบา้นโคกแสง สกลนคร
snk02209 12345@Nidtep นางสาวกนกพร ผายป้องนา โรงเรยีนบา้นจันทรเ์พ็ญ สกลนคร
snk02210 12345@Nidtep นายธงชยั สโีคอุน่ โรงเรยีนบา้นดงขมุขา้ว"ครุุราษฎรรั์งสรรค2์"สกลนคร
snk02211 12345@Nidtep นางสาววภิาวี อนิทรจั์กร์ โรงเรยีนบา้นดงขมุขา้ว“ครุุราษฎรรั์งสรรค2์”สกลนคร
snk02212 12345@Nidtep นางสาวมนฤดี บาลี โรงเรยีนบา้นดงขมุขา้ว”ครุุราษฎรรั์งสรรค2์”สกลนคร
snk02213 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ เบา้ค า โรงเรยีนบา้นดงมะไฟสามัคครีาษฎรอ์ทุศิสกลนคร
snk02214 12345@Nidtep นางสาวนราภรณ์ ศรบีวั โรงเรยีนบา้นดงยอสามัคคพีทิยาศลิป์ สกลนคร
snk02215 12345@Nidtep นางสาวปิยะรัตน์ วอ่งไว โรงเรยีนบา้นดงยาง สกลนคร
snk02216 12345@Nidtep นายประรวิรรษ บวัปัดชา โรงเรยีนบา้นดงยาง สกลนคร
snk02217 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ ค าพรหม โรงเรยีนบา้นดงหว้ยเปลอืย สกลนคร
snk02218 12345@Nidtep นางสาวภัณฑริา ศรธีริาช โรงเรยีนบา้นดงเหนอื สกลนคร
snk02219 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ มลุค าเกต โรงเรยีนบา้นดอนแดง สกลนคร
snk02220 12345@Nidtep นางสาวนัทปภัส บรุาคร โรงเรยีนบา้นดอนแดง สกลนคร
snk02221 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ มาสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นดอนมยุหนองแฝก สกลนคร
snk02222 12345@Nidtep นางสาวกนกเนตร จารุวฒันสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นดอนยาง(สหราษฎรบ์ ารุงวทิย)์สกลนคร
snk02223 12345@Nidtep นางสาววรรณดิา ออ่นอนิทร์ โรงเรยีนบา้นดอนยาง(สหราษฎรบ์ ารุงวทิย)์สกลนคร
snk02224 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา เสนสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นดอนยาง(สหราษฎรบ์ ารุงวทิย)์สกลนคร
snk02225 12345@Nidtep นางสาวกติตมิา สายเสน โรงเรยีนบา้นดอนยาง(สหราษฎรบ์ ารุงวทิย)์ สกลนคร
snk02226 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ วงคไ์ชยสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นตาด สกลนคร
snk02227 12345@Nidtep นายอนุพงษ์ แสนพันนา โรงเรยีนบา้นตาด สกลนคร



snk02228 12345@Nidtep นายสรรพวธุ แกว้ลว้น โรงเรยีนบา้นตาดภวูง สกลนคร
snk02229 12345@Nidtep นางสาวสทุธติา อปุรยี โรงเรยีนบา้นเตาไหสรา้งแกว้ สกลนคร
snk02230 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เหงา้นอ้ย โรงเรยีนบา้นถ ้าเตา่ สกลนคร
snk02231 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ สดบัสาร โรงเรยีนบา้นทา่กอ้น สกลนคร
snk02232 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญประภา สมสนุก โรงเรยีนบา้นทา่กอ้น สกลนคร
snk02233 12345@Nidtep นายธนากร ระวิ โรงเรยีนบา้นทา่กอ้น สกลนคร
snk02234 12345@Nidtep นางสาวสนิใจ ปิมแปง โรงเรยีนบา้นทา่ชา้งเจรญิไพศาล สกลนคร
snk02235 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ แสนศริิ โรงเรยีนบา้นทา่ชา้งเจรญิไพศาล สกลนคร
snk02236 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ แสนหมู โรงเรยีนบา้นทา่มว่ง สกลนคร
snk02237 12345@Nidtep นางสาวภรณ์ทพิย์ สพุมิพ์ โรงเรยีนบา้นทา่มว่ง สกลนคร
snk02238 12345@Nidtep นางสาวกนกเนตร ค าไพ โรงเรยีนบา้นทา่เยีย่มน ้าพงุ สกลนคร
snk02239 12345@Nidtep นางสาวชลธดิา ภัทรบณุยกติติ์ โรงเรยีนบา้นทา่เยีย่มน ้าพงุ สกลนคร
snk02240 12345@Nidtep นายกนกพล ค าเพชร โรงเรยีนบา้นทา่เยีย่มน ้าพงุ สกลนคร
snk02241 12345@Nidtep นางสาวพรณภา ภาอาษา โรงเรยีนบา้นทา่เยีย่มโนนคอม สกลนคร
snk02242 12345@Nidtep นางสาวพรปวณ์ี งิว้โสม โรงเรยีนบา้นทา่แร่ดงปลาปาก สกลนคร
snk02243 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ตงิมหาอนิทร์ โรงเรยีนบา้นทา่แร่ดงปลาปาก สกลนคร
snk02244 12345@Nidtep นางสาวณัฐภรณ์ สมัฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สกลนคร
snk02245 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ พรหมแสง โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สกลนคร
snk02246 12345@Nidtep นายชญา เพ็งโมดา โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สกลนคร
snk02247 12345@Nidtep นางปภัฎชมณ สวุรรณหาร โรงเรยีนบา้นธาตตุาลเดีย่ว สกลนคร
snk02248 12345@Nidtep นางสาวเรวดี เดชป้องหา โรงเรยีนบา้นนา(ครุุราษฎรอ์ทุศิวทิยายน)สกลนคร
snk02249 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ นาวลัย์ โรงเรยีนบา้นนา(ครุุราษฎรอ์ทุศิวทิยายน)สกลนคร
snk02250 12345@Nidtep นางสาวสทุสิา แสงจันทร์ โรงเรยีนบา้นนาขาม สกลนคร
snk02251 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ธรรมบตุร โรงเรยีนบา้นนางา่มเลา้ สกลนคร
snk02252 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ บดุดา โรงเรยีนบา้นนาจาน สกลนคร
snk02253 12345@Nidtep นางสาวฐติญิาพร สนุะเทพ โรงเรยีนบา้นนาจาน สกลนคร
snk02254 12345@Nidtep นางสาวสภุวดี ประเสรฐิสงัข์ โรงเรยีนบา้นนาจาน สกลนคร
snk02255 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤดี วลิามาตร โรงเรยีนบา้นนาดอกไมผ้ดงุวทิยา สกลนคร
snk02256 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา แกว้ฝ่าย โรงเรยีนบา้นนาดี สกลนคร
snk02257 12345@Nidtep นางสาวณัฐมน นนเลาพล โรงเรยีนบา้นนาดี สกลนคร
snk02258 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา เสนาม โรงเรยีนบา้นนาแต ้ สกลนคร
snk02259 12345@Nidtep นางสาวนติยิา คงอยู่ โรงเรยีนบา้นนาแต ้ สกลนคร
snk02260 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นนาถอ่น สกลนคร
snk02261 12345@Nidtep นางเขมจติรา ค าผยุ โรงเรยีนบา้นนาโพธิค์รุุราษฎรพั์ฒนา สกลนคร
snk02262 12345@Nidtep นายวชัรากร ชวดกลางลา โรงเรยีนบา้นนาโพธิค์รุุราษฎรพั์ฒนา สกลนคร
snk02263 12345@Nidtep นายอรชนุ ประกิง่ โรงเรยีนบา้นนาโพธิค์รุุราษฎรพั์ฒนา สกลนคร
snk02264 12345@Nidtep นางสาวจริสดุา แกว้รัตน์ โรงเรยีนบา้นนามนประชาสามัคคี สกลนคร
snk02265 12345@Nidtep นายยทุธพร กนึออย โรงเรยีนบา้นนามนประชาสามัคคี สกลนคร
snk02266 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ตยิะบตุร โรงเรยีนบา้นนาเมอืง สกลนคร
snk02267 12345@Nidtep นางอรุโณทัย จงใจภักดิ์ โรงเรยีนบา้นนาเมอืง สกลนคร
snk02268 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ผะดากาญจน์ โรงเรยีนบา้นนาฮี สกลนคร
snk02269 12345@Nidtep นายบดนิทร์ ศรเีจรญิ โรงเรยีนบา้นนาฮี สกลนคร
snk02270 12345@Nidtep นางสาวภัสชา ปะกริโิย โรงเรยีนบา้นน ้าจัน้ สกลนคร
snk02271 12345@Nidtep นางสาวประภาพร โยธวงษ์ โรงเรยีนบา้นโนนแต ้ สกลนคร
snk02272 12345@Nidtep นางสาวศศพิร วรรณค า โรงเรยีนบา้นโนนแต ้ สกลนคร
snk02273 12345@Nidtep นางสาวธราทพิย์ แมน้ชยัภมู ิ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคส์มบรูณ์วทิย์"หลวงปู่ ภพูานอปุถัมภ์"สกลนคร
snk02274 12345@Nidtep นางสาวนัฐตกิา แกน่จันทร์ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคส์มบรูณ์วทิย์“หลวงปู่ ภพูานอปุถัมภ์”สกลนคร
snk02275 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ไสยสนทิ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคส์มบรูณ์วทิย์“หลวงภพูานอปุถัมภ”์สกลนคร
snk02276 12345@Nidtep นางสาวระพพีร บนุนท์ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคส์มบรูณ์วทิย์"หลวงปู่ ภพูานอปุถัมภ์"สกลนคร
snk02277 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี พทุธนาวงค์ โรงเรยีนบา้นโนนสะอาดนาเหมอืด สกลนคร
snk02278 12345@Nidtep นายศภุชยั ศรหีาตา โรงเรยีนบา้นบอ่แดง สกลนคร
snk02279 12345@Nidtep นายวราพงษ์ ผาณบิศุย์ โรงเรยีนบา้นบอนสหราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02280 12345@Nidtep นางสาวพรชนติา ภเูนตร โรงเรยีนบา้นบอนสหราษฎรอ์ทุศิ สกลนคร
snk02281 12345@Nidtep นายกติตภัิฎ ฤทธิส์วุรรณ โรงเรยีนบา้นบอนสหราษฎรอ์ทุศิ สกลนคร
snk02282 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ ไฮวงั โรงเรยีนบา้นบะนกทา สกลนคร
snk02283 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา จ าปาซอ้น โรงเรยีนบา้นบะหวา้ สกลนคร
snk02284 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ โทสวนจติ โรงเรยีนบา้นบะหวา้ สกลนคร
snk02285 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา ค าจวง โรงเรยีนบา้นบวั(สระพังวทิยา) สกลนคร
snk02286 12345@Nidtep นางปรญิญา สาระราช โรงเรยีนบา้นบวัครุุราษฎรส์ามัคคี สกลนคร
snk02287 12345@Nidtep นางสาวคทัรยีา ศรกีลุกจิ โรงเรยีนบา้นบวัราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02288 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรี์ นามวงศษ์า โรงเรยีนบา้นป่าหวาน สกลนคร
snk02289 12345@Nidtep นางวรรณภา วงศส์ธุรรม โรงเรยีนบา้นปุ่ งสหราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02290 12345@Nidtep นางสาวปิยพร อปุพงษ์ โรงเรยีนบา้นปุ่ งสหราษฎรบ์ ารุง สกลนคร



snk02291 12345@Nidtep นางสาวปรรัีญทรา ปานคิม โรงเรยีนบา้นแป้นสามัคครีาษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02292 12345@Nidtep นางสาวพรไพลนิ ยางธสิาร โรงเรยีนบา้นแป้นสามัคครีาษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02293 12345@Nidtep นางสาวไพจติรจฑุา สวุรรณวเิศษ โรงเรยีนบา้นแป้นสามัคครีาษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02294 12345@Nidtep นายศภุากร พมิพแ์พง โรงเรยีนบา้นแป้นสามัคครีาษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02295 12345@Nidtep นางนฤมล เพรศิแกว้ โรงเรยีนบา้นผักค าภู สกลนคร
snk02296 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา เวชกามา โรงเรยีนบา้นพะเนาวร์าษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02297 12345@Nidtep นางสาวรัตตภิรณ์ ประสงคด์ี โรงเรยีนบา้นพะเนาวร์าษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02298 12345@Nidtep นางสรินิทพิย์ ศกัดิศ์รวีนั โรงเรยีนบา้นพะเนาวร์าษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02299 12345@Nidtep นางสาวน ้าหวาน อนิธแิสง โรงเรยีนบา้นพะเนาวร์าษฎรบ์ ารุง(สาขาบา้นนาขาม)สกลนคร
snk02300 12345@Nidtep นางสาวกนกลดา ใจคง โรงเรยีนบา้นแพงใหญ่ สกลนคร
snk02301 12345@Nidtep นางสาวดาราวรรณ สงิหค์ า โรงเรยีนบา้นแพงใหญ่ สกลนคร
snk02302 12345@Nidtep นางสาวเบญญทพิย์ ตน้งอ โรงเรยีนบา้นแพงใหญ่ สกลนคร
snk02303 12345@Nidtep นายภัคพงษ์ ไชยกา โรงเรยีนบา้นแพงใหญ่ สกลนคร
snk02304 12345@Nidtep นางใครศรี อมัลา โรงเรยีนบา้นแพงใหญ่ต าบลโพนแพงอ าเภออากาศอ านวยจังหวดัสกลนครสกลนคร
snk02305 12345@Nidtep นางสาวนฤมล สงิวงษา โรงเรยีนบา้นโพธิช์ยั สกลนคร
snk02306 12345@Nidtep นายปานตะวนั กาญจนพันธุ์ โรงเรยีนบา้นโพนกา่งปลาโนนสมบรูณ์ สกลนคร
snk02307 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ฝ่ายราษฎร์ โรงเรยีนบา้นโพนงามครุุราษฎรว์ทิยา สกลนคร
snk02308 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ ศรษีะเนตร โรงเรยีนบา้นโพนแพง สกลนคร
snk02309 12345@Nidtep นางสาวอรปรยีา เชือ้วงัค า โรงเรยีนบา้นโพนแพง สกลนคร
snk02310 12345@Nidtep นางสาวอจัจมิา จ าปาหอม โรงเรยีนบา้นโพนแพง สกลนคร
snk02311 12345@Nidtep นางสาวเกษศรินิทร์ ธงหาร โรงเรยีนบา้นโพนสวาง สกลนคร
snk02312 12345@Nidtep นางสาวมธกุา จ าปาแสง โรงเรยีนบา้นโพนสวาง สกลนคร
snk02313 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ ประวตั ิ โรงเรยีนบา้นโพนสวาง สกลนคร
snk02314 12345@Nidtep นางสาวนภสร บญุเมอืงแสน โรงเรยีนบา้นมว่งไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห์สกลนคร
snk02315 12345@Nidtep นางสาวบษุบาวรรณ แกว้เคน โรงเรยีนบา้นมว่งไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห์สกลนคร
snk02316 12345@Nidtep นางสาวอชริญา แสงสริวิชิโย โรงเรยีนบา้นมว่งไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห์สกลนคร
snk02317 12345@Nidtep นายประกาศติ มลูประสาน โรงเรยีนบา้นมว่งค า สกลนคร
snk02318 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ จรรยา โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02319 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ ออ่นค า โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02320 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา อาลยัพัฒน์ โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02321 12345@Nidtep นางสาวเสยีงทพิย์ เพิม่อร่าม โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02322 12345@Nidtep นายวงศกร ศรบีญุ โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02323 12345@Nidtep นายวทิวสั แง่พรหม โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02324 12345@Nidtep นายศภุวฒุิ วงศษ์าพาน โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02325 12345@Nidtep นางสาวปาจารยี์ บญุเฮา้ โรงเรยีนบา้นยางค า สกลนคร
snk02326 12345@Nidtep นางสาวญาณัจฉรา โถชยัค า โรงเรยีนบา้นยางโลน้เจรญิราษฎรไ์พบลูย์สกลนคร
snk02327 12345@Nidtep นางสาวอญัชลพีร ชมภเูพชร โรงเรยีนบา้นยางโลน้เจรญิราษฎรไ์พบลูย์สกลนคร
snk02328 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ถาปันแกว้ โรงเรยีนบา้นลาดกะเฌอ(ครุุราษฎรช์วูทิย)์สกลนคร
snk02329 12345@Nidtep นางสาวณกมลภรณ์ มลูมานัส โรงเรยีนบา้นลาดกะเฌอ(ครุุราษฎรช์วูทิย)์สกลนคร
snk02330 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล เอพันธ์ โรงเรยีนบา้นลาดกะเฌอ(ครุุราษฎรช์วูทิย)์สกลนคร
snk02331 12345@Nidtep นางสาวอจัจมิา รักษาพล โรงเรยีนบา้นลาดกะเฌอ(ครุุราษฎรช์วูทิย)์สกลนคร
snk02332 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ สงิหา โรงเรยีนบา้นวงัเยีย่ม สกลนคร
snk02333 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ แผน่ทอง โรงเรยีนบา้นวงัเยีย่ม สกลนคร
snk02334 12345@Nidtep นายเจนวชิ ค างาม โรงเรยีนบา้นวงัเยีย่ม สกลนคร
snk02335 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา ขนัตะราช โรงเรยีนบา้นวาใหญ่ สกลนคร
snk02336 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา พรมทอง โรงเรยีนบา้นศรวีชิยั สกลนคร
snk02337 12345@Nidtep นายนวรัตน์ เสนงาม โรงเรยีนบา้นศรวีชิยั สกลนคร
snk02338 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา โทษาธรรม โรงเรยีนบา้นศรวีชิา“ครุุราษฎรอ์ทุศิ” สกลนคร
snk02339 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เคนไชยวงค์ โรงเรยีนบา้นสงเปือย สกลนคร
snk02340 12345@Nidtep นางสาวธันยาภักค์ คมธัชนธิชิยวศั โรงเรยีนบา้นสง้เปือย สกลนคร
snk02341 12345@Nidtep นางสาวสรุยีฉ์าย สวสัดิผ์ล โรงเรยีนบา้นสนามบนิ สกลนคร
snk02342 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ยตะโคตร โรงเรยีนบา้นสรา้งแกว้ราษฎรพั์ฒนา สกลนคร
snk02343 12345@Nidtep นายถริกร รัชตะทองไชย โรงเรยีนบา้นสสีกุหว้ยโมง สกลนคร
snk02344 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ แกว้ชนิ โรงเรยีนบา้นสวุรรณคาม สกลนคร
snk02345 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ โคตรธรรม โรงเรยีนบา้นหนองแขโ้นนมาลา สกลนคร
snk02346 12345@Nidtep นางนภิาวลัย์ สจุรติ โรงเรยีนบา้นหนองโดกนาค าโนนธาตุ สกลนคร
snk02347 12345@Nidtep นางทองมี ธรรมวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองทม่ทา่กระดนั สกลนคร
snk02348 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ หาญค า โรงเรยีนบา้นหนองทม่ทา่กระดนั สกลนคร
snk02349 12345@Nidtep นางสาววาสนา มหเิดช โรงเรยีนบา้นหนองทม่ทา่กระดนั สกลนคร
snk02350 12345@Nidtep นางสาวสมฤทัย สงิหาอาจ โรงเรยีนบา้นหนองทม่ทา่กระดนั สกลนคร
snk02351 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา แกว้เคน โรงเรยีนบา้นหนองนาเลศิ สกลนคร
snk02352 12345@Nidtep นายนธิภิพ ภโูทถ ้า โรงเรยีนบา้นหนองนาเลศิ สกลนคร
snk02353 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ เพ็ญศริิ โรงเรยีนบา้นหนองบวัสรา้งวทิยาคาร สกลนคร



snk02354 12345@Nidtep นางสาวชมภนุูช ผากงค า โรงเรยีนบา้นหนองพอกนอ้ย สกลนคร
snk02355 12345@Nidtep นางสาวนติสทิธิ์ ราชบญัดษิฐ โรงเรยีนบา้นหนองพอกนอ้ย สกลนคร
snk02356 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา บวัพนิธุ์ โรงเรยีนบา้นหนองมว่ง สกลนคร
snk02357 12345@Nidtep นายสหโชค หันจรัส โรงเรยีนบา้นหนองมะเกลอื สกลนคร
snk02358 12345@Nidtep นางสาววชิชนุยี์ ตน้ภบูาล โรงเรยีนบา้นหนองแวง สกลนคร
snk02359 12345@Nidtep นายพัฒนวฒุิ ยีส่ารพัฒน์ โรงเรยีนบา้นหนองศาลาราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02360 12345@Nidtep นางสาวธนพรรณ เดชป้องหา โรงเรยีนบา้นหนองสระ สกลนคร
snk02361 12345@Nidtep นางสาวขวญัดาว ศรชีมภู โรงเรยีนบา้นหนองสะไนราษฎรรั์งสฤษฏส์กลนคร
snk02362 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ทองจรัส โรงเรยีนบา้นหนองสะไนราษฎรรั์งสฤษฏส์กลนคร
snk02363 12345@Nidtep นายณรงคซาติ สทีาไข โรงเรยีนบา้นหนองสะไนฯ สกลนคร
snk02364 12345@Nidtep นางสาวนัฐกานต์ ค ามลุคร โรงเรยีนบา้นหนองแอกดอนสวรรค์ สกลนคร
snk02365 12345@Nidtep นางปัทมาพร แกว้อนิทรต์า โรงเรยีนบา้นหนองฮาง สกลนคร
snk02366 12345@Nidtep นางสาวสมพศิ กรโสภา โรงเรยีนบา้นหลบุเลา สกลนคร
snk02367 12345@Nidtep นายพบิลูย์ ก ิง่พรมภู โรงเรยีนบา้นหลบุเลา สกลนคร
snk02368 12345@Nidtep นางสาวชนานันท์ ทาศรภีู โรงเรยีนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม สกลนคร
snk02369 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร หารยงค์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม สกลนคร
snk02370 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร รัตนพันธุ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม สกลนคร
snk02371 12345@Nidtep นางสาวศภุาพชิญ์ มัง่มลู โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย สกลนคร
snk02372 12345@Nidtep นางสาวกรชวลัลกัษณ์ สภุาษี โรงเรยีนบา้นหว้ยหรบวทิยาธาร สกลนคร
snk02373 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา จารสเีพ็ง โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด สกลนคร
snk02374 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ ชมภพูืน้ โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด สกลนคร
snk02375 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา ปาวะโก โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด สกลนคร
snk02376 12345@Nidtep นายอนุวฒัน์ พอ่ศรยีา โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด สกลนคร
snk02377 12345@Nidtep นายอรรถกร ใจชาย โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด สกลนคร
snk02378 12345@Nidtep นางสาวดวงรัชนี อนิธแิสง โรงเรยีนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร สกลนคร
snk02379 12345@Nidtep นางสาวปวรีา เกลีย้งมี โรงเรยีนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร สกลนคร
snk02380 12345@Nidtep นางสาวพรสวรรค์ พลิะมาตย์ โรงเรยีนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร สกลนคร
snk02381 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา ไชยสรรพ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร สกลนคร
snk02382 12345@Nidtep นางสาวศรสีดุา แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร สกลนคร
snk02383 12345@Nidtep นางสาวรัศมี เลศิไทย โรงเรยีนบา้นหนิโงมโนนสรา้งไพ สกลนคร
snk02384 12345@Nidtep นายอดุมพงศ์ ประสานเชือ้ โรงเรยีนบา้นเหลา่บา้นถอ่น สกลนคร
snk02385 12345@Nidtep นางสาวอรนุช สทิธิป์ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นเหลา่โพนคอ้เหลา่ราษฎรว์ทิยาสกลนคร
snk02386 12345@Nidtep นางสาวสจุริาพร สอิง้ทอง โรงเรยีนบา้นเหลา่โพนคอ้เหลา่ราษฏรว์ทิยาสกลนคร
snk02387 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา สตุตะมา โรงเรยีนบา้นใหมพั่ฒนา สกลนคร
snk02388 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ เมอืงรักษ์ โรงเรยีนบา้นใหมพั่ฒนา สกลนคร
snk02389 12345@Nidtep นางธรีะพงษ์ โคตพรม โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02390 12345@Nidtep นางสาวครองฤทัย ราษี โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02391 12345@Nidtep นางสาวฐติาพร แกว้วะระ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02392 12345@Nidtep นางสาวพรธภิา ศรสีรุาช โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02393 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ คณะนาม โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02394 12345@Nidtep นางสาวพัชราพร วงศต์าขี่ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02395 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ แสนพล โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02396 12345@Nidtep นางสาววารุณี แกว้นา โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02397 12345@Nidtep นางสาวศรปีระภา ไตยมลู โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02398 12345@Nidtep นางสาวสนินุีช คะสดุใจ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02399 12345@Nidtep นายคณติชยั ไตรจักร์ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02400 12345@Nidtep นายเทพลขิติ รยิะบตุร โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02401 12345@Nidtep นายธนัยนันท์ ปะรทัิศนส์กลุ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02402 12345@Nidtep นายมาธสุรณ์ ใจแน่น โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02403 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี มานะโพน โรงเรยีนบา้นอุม่จาน สกลนคร
snk02404 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา อนิธแิสง โรงเรยีนบา้นอนูโคก สกลนคร
snk02405 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ งันลาโสม โรงเรยีนบา้นอนูดง สกลนคร
snk02406 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ แสนชาติ โรงเรยีนบา้นไฮหยอ่ง(ภเูงนิประชานุกลู)สกลนคร
snk02407 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ สาเกตุ โรงเรยีนประชานาดอกไม ้ สกลนคร
snk02408 12345@Nidtep นางสาวนนทธ์ริา แกว้กิง่ โรงเรยีนผักแพวบ ารุงวทิยา สกลนคร
snk02409 12345@Nidtep นางสาวกลุนษิฐ์ เทศนเ์รยีน โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02410 12345@Nidtep นางสาวรัชนี พลูทรัพย์ โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02411 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ พรสมีา โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02412 12345@Nidtep นายธรีพงษ์ สธุรรม โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02413 12345@Nidtep นายพฤษภา คะตะวงค์ โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02414 12345@Nidtep นายพัฒนพ์งษ์ ค าชมนะ โรงเรยีนพรรณาวฒุาจารย์ สกลนคร
snk02415 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา ลาศา โรงเรยีนพังขวา้งวฒันศลิป์ สกลนคร
snk02416 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ ค าบอนพทัิกษ์ โรงเรยีนพังโคนวทิยาคม สกลนคร



snk02417 12345@Nidtep นายสหพล คมึยะราช โรงเรยีนพังโคนวทิยาคม สกลนคร
snk02418 12345@Nidtep นายสริชิยั พาวงศ์ โรงเรยีนพังโคนวทิยาคม สกลนคร
snk02419 12345@Nidtep นายวราวฒุน์ บญุชาญ โรงเรยีนเพยีพทิยาพัฒน์ สกลนคร
snk02420 12345@Nidtep นายวทิวสั เจรญิรัตน์ โรงเรยีนเพยีพทิยาพัฒน์ สกลนคร
snk02421 12345@Nidtep นางสาวจณสิตา บญุนาที โรงเรยีนโพธิช์ยัทองพทิยาคม สกลนคร
snk02422 12345@Nidtep นางสาวปภาวี หนูทอง โรงเรยีนโพธิช์ยัทองพทิยาคม สกลนคร
snk02423 12345@Nidtep นายศภุพล โพธสิวา่ง โรงเรยีนโพธิช์ยัทองพทิยาคม สกลนคร
snk02424 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ ปามี โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา สกลนคร
snk02425 12345@Nidtep นางสาวญาสมุนิทร์ เทยีนค า โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา สกลนคร
snk02426 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา ใจหมัน่ โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา สกลนคร
snk02427 12345@Nidtep นายนเิทศก์ พรมกาวงค์ โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา สกลนคร
snk02428 12345@Nidtep นายวชิเยนทร์ ทพิยม์าตร์ โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา สกลนคร
snk02429 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา ออ่นกอ้น โรงเรยีนโพนงามโคกวทิยาคาร สกลนคร
snk02430 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรณ์ หมายมุง่ โรงเรยีนไพศาลวทิยา สกลนคร
snk02431 12345@Nidtep นางสาวนวลอนงค์ สดุใจ โรงเรยีนไพศาลวทิยา สกลนคร
snk02432 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยทอง ประกิง่ โรงเรยีนไพศาลวทิยา สกลนคร
snk02433 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศรสีขุ โรงเรยีนไพศาลวทิยา สกลนคร
snk02434 12345@Nidtep นางสาวพจนา นนทะสนิ โรงเรยีนภรูทัิตตว์ทิยา สกลนคร
snk02435 12345@Nidtep นายปรญิญา บงึทอง โรงเรยีนภรูทัิตตว์ทิยา สกลนคร
snk02436 12345@Nidtep นายภาณุพงค์ เขือ่นกองแกว้ โรงเรยีนภรูทัิตตว์ทิยา สกลนคร
snk02437 12345@Nidtep นายมนตท์พิย์ ไพยะเสน โรงเรยีนภรูทัิตตว์ทิยา สกลนคร
snk02438 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ นาคะผวิ โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02439 12345@Nidtep นางสาวจติรพสิทุธิ์ พณิพมิาย โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02440 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐญิาภัค คงสถบดี โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02441 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ รัดที โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02442 12345@Nidtep นางสาวเทยีมแข ผวิบญุเรอืง โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02443 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา สพัโส โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02444 12345@Nidtep นางสาวอรุวรา อนิอเุทน โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02445 12345@Nidtep นายฉันทวฒัน์ ทานะมัย โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02446 12345@Nidtep นายณัฐกร มศีรี โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02447 12345@Nidtep นายธวชัชยั วงษาวลิยั โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02448 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ ขนัแข็ง โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02449 12345@Nidtep นายนราธปิ ไชยรักษ์ โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02450 12345@Nidtep นายศวิชั ศขุอร่าม โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02451 12345@Nidtep นายสทิธพัินธ์ ยทุธคราม โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02452 12345@Nidtep นายเสกสรร ศนูยก์ลาง โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02453 12345@Nidtep นายอนิทนนท์ ดงเจรญิ โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส สกลนคร
snk02454 12345@Nidtep นางชนนกิา กฤตภาสไพศาล โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02455 12345@Nidtep นางสาวจลุลดา เขจรสตัย์ โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02456 12345@Nidtep นางสาวนุชลี จันทรังษี โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02457 12345@Nidtep นางสาวปรยีาวรรณ มายรู โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02458 12345@Nidtep นางสาวพมิพป์ภัทร แกว้ดี โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02459 12345@Nidtep นางสาวภาวดิา มลุจันดา โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02460 12345@Nidtep นางสาวเมธาวรรณ จันทะลยั โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02461 12345@Nidtep นางสาววรรณรภา ภภัูกดิ์ โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02462 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พอ่อามาตย์ โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02463 12345@Nidtep นางสาวอนิธริา กลิน่บวั โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02464 12345@Nidtep นายวชัรกลุ คณุมี โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02465 12345@Nidtep นายวชัระ เปรมปรี โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02466 12345@Nidtep นายอนุภาพ โตไทยะ โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02467 12345@Nidtep นายอานนท์ เข็มรัตน์ โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ สกลนคร
snk02468 12345@Nidtep นางสาวณฐติา เหลาบวั โรงเรยีนยา้นขาม สกลนคร
snk02469 12345@Nidtep นางสาวพศินภา ระกติ ิ โรงเรยีนยา้นบอ่แดง สกลนคร
snk02470 12345@Nidtep นางพรรณพลิาศ ปราบงเูหลอืม โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02471 12345@Nidtep นางเรไร ลอนตรง โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02472 12345@Nidtep นางสาวกนกพร มทีองแสน โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02473 12345@Nidtep นางสาวทตุยิาภรณ์ เพชรใต ้ โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02474 12345@Nidtep นางสาวปณศิฬา ไฮนซ์ โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02475 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ ก า่เสรฐิ โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02476 12345@Nidtep นางสาวศริภิรณ์ สอนสา โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02477 12345@Nidtep นายยชญธ์เนศ อปัทัง โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02478 12345@Nidtep นายรณชยั ชยับบุผา โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร
snk02479 12345@Nidtep นายเอกพร เสรฐิสาย โรงเรยีนร่มเกลา้ สกลนคร



snk02480 12345@Nidtep นายเฉลมิฉัตร ทันโหศกัดิ์ โรงเรยีนล าปลาหางวทิยา สกลนคร
snk02481 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ เกษร โรงเรยีนแวงพทิยาคม สกลนคร
snk02482 12345@Nidtep นายอนันต์ มาตราช โรงเรยีนแวงพทิยาคม สกลนคร
snk02483 12345@Nidtep นายอภนัินท์ กนิรี โรงเรยีนแวงพทิยาคม สกลนคร
snk02484 12345@Nidtep นางสาวชฎารัตน์ รือ้เรอืง โรงเรยีนศรบีญุเรอืงวทิยาคาร สกลนคร
snk02485 12345@Nidtep นางสาวกติตมิาภรณ์ บตุรศรรัีกษ์ โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02486 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ จงสหีา โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02487 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ สธุรรม โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02488 12345@Nidtep นายณัฐพล ผาลี โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02489 12345@Nidtep นายทัพไทย ตรงธิ โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02490 12345@Nidtep นายวชัรชยั ค าภู โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02491 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ พลศรเีมอืง โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02492 12345@Nidtep นางสาวพรนภิา ไชยโคตร โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02493 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ มุง่ภเูขยีว โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02494 12345@Nidtep นางสาวมะลวิลัย์ สรอ้ยสงิห์ โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02495 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากร สารคี า โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02496 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ แพงดวงแกว้ โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02497 12345@Nidtep นายกรีติ รัตนภาสรุ โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02498 12345@Nidtep นายขจรศกัดิ์ ฝ่ายลี โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02499 12345@Nidtep นายณัฐดนัย ชแูกว้ โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02500 12345@Nidtep นายธวชัชยั ทองวงษา โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02501 12345@Nidtep นางสาวกนกพร โถดาสา โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลุ สกลนคร
snk02502 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี แสงกลา้ โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02503 12345@Nidtep นางสาววารุณี หน่อแกว้ โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02504 12345@Nidtep นางสาววมิลสริิ ปังอทุา โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02505 12345@Nidtep นายธนากร ใสสอ่ง โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02506 12345@Nidtep นายวริทิธิพ์ล วเิศษฐี โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02507 12345@Nidtep นางสาวณัชรดิา ยาทองไชย โรงเรยีนสวา่งแดนดนิ สกลนคร
snk02508 12345@Nidtep นายจงรัก สงเคราะห์ โรงเรยีนสวา่งแดนดนิ สกลนคร
snk02509 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ จติอามาตย์ โรงเรยีนสวา่งแดนดนิ สกลนคร
snk02510 12345@Nidtep นายธนากร สอนวงษ์ โรงเรยีนสวา่งแดนดนิ สกลนคร
snk02511 12345@Nidtep นายวทิยา บญุหลา้ โรงเรยีนสวา่งแดนดนิ สกลนคร
snk02512 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก อาจหาญ โรงเรยีนสอ่งดาววทิยาคม สกลนคร
snk02513 12345@Nidtep นายจริพันธ์ สรุี โรงเรยีนสอ่งดาววทิยาคม สกลนคร
snk02514 12345@Nidtep นายพงศพัศ เรอืงศรี โรงเรยีนหนองเเวงวทิยา สกลนคร
snk02515 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา โกษาแสง โรงเรยีนหนองแวงวทิยา สกลนคร
snk02516 12345@Nidtep นายคณติษรณ์ เหงา้นอ้ย โรงเรยีนหนองแวงวทิยา สกลนคร
snk02517 12345@Nidtep นางสาวปาลญีา วรรณประสทิธิ์ โรงเรยีนหนองศาลาราษฎรบ์ ารุง สกลนคร
snk02518 12345@Nidtep นางสาวภัทรภรณ์ มงคลสภุา โรงเรยีนหนองหลวงวทิยานุกลู สกลนคร
snk02519 12345@Nidtep นางสาวเบญจกลัยาณี วงษ์เวยีน โรงเรยีนหนองหลวงศกึษา สกลนคร
snk02520 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา แกว้ศรสีงัข์ โรงเรยีนหนองหลวงศกึษา สกลนคร
snk02521 12345@Nidtep นางเปรมทพิย์ ค าทะเนตร โรงเรยีนหว้ยทรายวทิยา สกลนคร
snk02522 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญสวา่ง ออ่นค าหลา้ โรงเรยีนหว้ยทรายวทิยา สกลนคร
snk02523 12345@Nidtep นายกติตทัิช สวุรรณจันทร์ โรงเรยีนหว้ยทรายวทิยา สกลนคร
snk02524 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ ของสงคราม โรงเรยีนอนุบาลโคกศรสีพุรรณ สกลนคร
snk02525 12345@Nidtep นางจันทรส์ดุา นวานุช โรงเรยีนอนุบาลเจรญิศลิป์ สกลนคร
snk02526 12345@Nidtep นางนฤมล วงศป์ระทมุ โรงเรยีนอนุบาลเจรญิศลิป์ สกลนคร
snk02527 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ เกษสะอาด โรงเรยีนอนุบาลเจรญิศลิป์ สกลนคร
snk02528 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา อปุค า โรงเรยีนอนุบาลเตา่งอย สกลนคร
snk02529 12345@Nidtep นายประสทิธิ์ วงศค์ าจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลวานรนวิาส สกลนคร
snk02530 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร แสนเมอืง โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร สกลนคร
snk02531 12345@Nidtep นางสาวประภาศริิ พัฒนะราช โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร สกลนคร
snk02532 12345@Nidtep นายกชกร พลศกัดิข์วา โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร สกลนคร
snk02533 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ กรมนา โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02534 12345@Nidtep นางสาวพลอยวรัญ นาแถมพลอย โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02535 12345@Nidtep นางสาวสชุานุช ค าเกาะ โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02536 12345@Nidtep นางสาวสธุติรา ปิดตงัถาเน โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02537 12345@Nidtep นายศภุชยั นาชยัลาน โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02538 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ เนือ่งบรุรัีมย์ โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02539 12345@Nidtep นายอสัราวธุ เทาศริิ โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา สกลนคร
snk02540 12345@Nidtep นางสดุาลกัษณ์ ศริขินัธ์ โรงเรศีกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02541 12345@Nidtep นายศริวิฒัน์ เทศประสทิธิ์ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอวานรนวิาสสกลนคร
snk02542 12345@Nidtep นางเบญจวรรณ เวยีงพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนครสกลนคร



snk02543 12345@Nidtep นางสาวนภาภรณ์ เตชะพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนครสกลนคร
snk02544 12345@Nidtep นายขจรรัตน โททมุพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสกลนครสกลนคร
snk02545 12345@Nidtep นางดาวใข เข็มอทุา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยสกลนคร
snk02546 12345@Nidtep นางสาวรัตนะนาฎ อคัรจันทร์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยสกลนคร
snk02547 12345@Nidtep นางณะรนิ ณล าปาง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแปน สกลนคร
snk02548 12345@Nidtep นายธราธปิ ศรพัีนลม สกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02549 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ นันอดุร สกลนครพัฒนศกึษา สกลนคร
snk02550 12345@Nidtep นางสาวอาจรยี์ ฤทธวิงศ์ สกลราชวทิยานุกลู สกลนคร
snk02551 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ฤาเดช สพฐ. สกลนคร
snk02552 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล ดาค า สพฐ. สกลนคร
snk02553 12345@Nidtep นายอนุวทัย์ มามี สพฐ. สกลนคร
snk02554 12345@Nidtep นางสาวดวงพร ปกคา่ย สพป.สน.3 สกลนคร
snk02555 12345@Nidtep นางสาวนัฐการณ์ ศรสีโุพธิ์ สพป.สน.เขต1 สกลนคร
snk02556 12345@Nidtep นางสาวแกว้กาญจน์ วรสาร ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สกลนคร
snk02557 12345@Nidtep นางศศชิญาน์ แกว้ค าสอน โรงเรยีนบา้นจ าปาศริริาษฎร์ สกลนคร
snk02558 12345@Nidtep นายสรากร บญุรอด โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02559 12345@Nidtep นางสาวนุสรา นิสทิธชิยั โรงเรยีนโคกสีวทิยาสรรค์ สกลนคร
snk02560 12345@Nidtep นางธัญวรัตน์ อุทรักษ์ โรงเรยีนบา้นอากาศ สกลนคร
snk02561 12345@Nidtep นางสาวนันทยิา ทองนู โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร
snk02562 12345@Nidtep นางสาวกฤษดาวลัย์ ยนืนาน โรงเรยีนศกึษาประชาสามัคคี สกลนคร
snk02563 12345@Nidtep นางสาวอนิธอุร คดิโสดา โรงเรยีนบา้นดอนทอย สกลนคร
ska00660 12345@Nidtep นางสาวจติรวดี ปลดทกุข์ กระทรวงศกึษาธกิาร สงขลา
ska00661 12345@Nidtep นางสาวยพุาวดี ชศูริ ิ กศน สงขลา
ska00662 12345@Nidtep นางสาววรัิชฎา อปุทมุ กศน.อ าเภอกระแสสนิธุ์ สงขลา
ska00663 12345@Nidtep นางสริมิา คลอ่งแคลว่ กศน.อ าเภอกระแสสนิธุ์ สงขลา
ska00664 12345@Nidtep นางสาวสาลนีา สนูสละ กศน.อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา
ska00665 12345@Nidtep นางสาวสรินิภา พันธชติ เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร สงขลา
ska00666 12345@Nidtep นายอนุชติ คงจันทร์ โรงเรยีนมอวทิยานุสรณ์ สงขลา
ska00667 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล บวัแกว้ โรงเรยีนกอบกาญจนศ์กึษามลูนธิ ิ สงขลา
ska00668 12345@Nidtep นางสาวซวูายบะห์ อามะ โรงเรยีนควนเนยีงวทิยา สงขลา
ska00669 12345@Nidtep นางสาวพัชรี แซล่ิม่ โรงเรยีนควนเนยีงวทิยา สงขลา
ska00670 12345@Nidtep นางสาวซฟัวาณีย์ เจ๊ะเล็ง โรงเรยีนจะนะวทิยา สงขลา
ska00671 12345@Nidtep นายศภุฤกษ์ ด ามณี โรงเรยีนจะนะวทิยา สงขลา
ska00672 12345@Nidtep นายสรายทุธ์ แสงบวัหมัด โรงเรยีนจะนะวทิยา สงขลา
ska00673 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา หลหีมี โรงเรยีนชมุชนบา้นนาสทีอง สงขลา
ska00674 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา นับถอืบญุ โรงเรยีนชมุชนบา้นน ้านอ้ย สงขลา
ska00675 12345@Nidtep นางอษุา ยะมันยะ โรงเรยีนชมุชนบา้นสะทอ้น สงขลา
ska00676 12345@Nidtep นางสาวนูรลี หมัดปลอด โรงเรยีนชมุชนวดับา้นขาว สงขลา
ska00677 12345@Nidtep นางสาวกลุนัจ รัตนเดชา โรงเรยีนทวรัีตน์ สงขลา
ska00678 12345@Nidtep นางสาวไพรนิทร์ แกว้คง โรงเรยีนทับชา้งวทิยาคม สงขลา
ska00679 12345@Nidtep นางอรุณรัตน์ เจยีมรัตนะ โรงเรยีนเทพา สงขลา
ska00680 12345@Nidtep นางสาวอธษิฐาน วธันจันทร์ โรงเรยีนเทศบาล๑(เอ็.เสยีงสามัคค)ี สงขลา
ska00681 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิขวญั ประยรูเต็ม โรงเรยีนเทศบาล2 (ออ่นอทุศิ) สงขลา
ska00682 12345@Nidtep นางสาวชมลพร บวัสงค์ โรงเรยีนเทศบาล2 (ออ่นอทุศิ) สงขลา
ska00683 12345@Nidtep นายจ านงค์ อนิทรศ์วร โรงเรยีนเทศบาล๓(โศภนพทิยาคณุานุสรณ์)สงขลา
ska00684 12345@Nidtep นายธรีพล หาญสดุ โรงเรยีนธรรมโฆสติ สงขลา
ska00685 12345@Nidtep นางสาวดวงพร สงวนเขยีว โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิทักษิณ สงขลา
ska00686 12345@Nidtep นายปิยพัทธ์ ดสิระมณีุ โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิทักษิณ สงขลา
ska00687 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ ยกีะจิ โรงเรยีนนาทววีทิยาคม สงขลา
ska00688 12345@Nidtep นางเฉลมิศรี ศรสีวุรรณ โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00689 12345@Nidtep นางสาววรรณดิา จ าปาหอม โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00690 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ทพิยก์องลาศ โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00691 12345@Nidtep นางสาวอามเีน๊าะ วานิ โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00692 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ รักษ์เพ็ชร โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00693 12345@Nidtep นางสาวฮดิดะยะ สอดี โรงเรยีนบอ่เกดวจิติรวทิยา สงขลา
ska00694 12345@Nidtep นางสาวซารปีะ สาแม โรงเรยีนบาโงยดรูยีันอสิลามศกึษา สงขลา
ska00695 12345@Nidtep นางมัณทนา รัตนกลุ โรงเรยีนบา้นก าแพงเพชร สงขลา
ska00696 12345@Nidtep นางนููรัยยา มะมแูร โรงเรยีนบา้นเกาะแลหนัง สงขลา
ska00697 12345@Nidtep นางสาวโรสมตีา้ ลาเตะ โรงเรยีนบา้นเขาแดง สงขลา
ska00698 12345@Nidtep นางสาวบณุยนุช จนิาวงศ์ โรงเรยีนบา้นคลองชา้ง สงขลา
ska00699 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ คชครีเีดชไกร โรงเรยีนบา้นควนขีแ้รด สงขลา
ska00700 12345@Nidtep นางสาวซากยีะ๊ กองบก โรงเรยีนบา้นควนหัวชา้ง สงขลา
ska00701 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ี เจยีรศริิ โรงเรยีนบา้นควนหัวชา้ง สงขลา



ska00702 12345@Nidtep นางสาวนุชรี เหล็บหนู โรงเรยีนบา้นคหูา สงขลา
ska00703 12345@Nidtep นางสาวสคุนธา ชสูวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นโคกตก สงขลา
ska00704 12345@Nidtep นางสาวกฤตชญา หนูหมาด โรงเรยีนบา้นโคกพยอม สงขลา
ska00705 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เอยีดหมง้ โรงเรยีนบา้นชา้งคลอด สงขลา
ska00706 12345@Nidtep นายณัฐธัญ วไิลรัตน์ โรงเรยีนบา้นดอนขีเ้หล็ก สงขลา
ska00707 12345@Nidtep นางวฒุติา จันทรห์นู โรงเรยีนบา้นทา่ครุะ สงขลา
ska00708 12345@Nidtep นายภัคธร ไมสนั โรงเรยีนบา้นทา่แคง(เสรมิอทุศิ) สงขลา
ska00709 12345@Nidtep นางสาวปรศิรา อสิโร โรงเรยีนบา้นทา่โพธิ์ สงขลา
ska00710 12345@Nidtep นางฮดูา บลิระโอ โรงเรยีนบา้นทุง่งาย(วรรณกาลราษฎรอ์ทุศิ)สงขลา
ska00711 12345@Nidtep นางสาวไซตง ตาเละ โรงเรยีนบา้นทุง่น ้า สงขลา
ska00712 12345@Nidtep นางสาวภัทรวรรณ สแีกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สงขลา
ska00713 12345@Nidtep นางสาวรอกเียา๊ะ สะแมโน โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สงขลา
ska00714 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ สอสม โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สงขลา
ska00715 12345@Nidtep นายนัสรี บาเหม โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ์ สงขลา
ska00716 12345@Nidtep นางพกิลุ กอ่กอ่คง โรงเรยีนบา้นเทพา สงขลา
ska00717 12345@Nidtep นางวสมุดี ชมุดี โรงเรยีนบา้นเทพา สงขลา
ska00718 12345@Nidtep นางสาวสรอ้ยสน ทองแกว้ โรงเรยีนบา้นเทพา สงขลา
ska00719 12345@Nidtep นางสาวอมัรติา ตาเละ โรงเรยีนบา้นเทพา สงขลา
ska00720 12345@Nidtep นางสาววชิชตุา เตาวโต โรงเรยีนบา้นนควนโส สงขลา
ska00721 12345@Nidtep นางสาวโสภา ยามาเจรญิ โรงเรยีนบา้นนาจวก สงขลา
ska00722 12345@Nidtep นางสาวนติยา บญุจันทร์ โรงเรยีนบา้นนาลกึ สงขลา
ska00723 12345@Nidtep นางสาวสไุวบะห์ สามะ โรงเรยีนบา้นบอ่ตรุ สงขลา
ska00724 12345@Nidtep นางสาวกพูาตเีมา๊ะ รงโซะ โรงเรยีนบา้นบอ่ตรุ(นยิมประชาคาร) สงขลา
ska00725 12345@Nidtep นางสาวนัสรยีา กติตกิรกมนต์ โรงเรยีนบา้นบอ่ทอง สงขลา
ska00726 12345@Nidtep นางสาวฮาสอืนะห์ มะมงิ โรงเรยีนบา้นบอ่ทอง สงขลา
ska00727 12345@Nidtep นางสาวรัตนา หะยแีวจิ โรงเรยีนบา้นบอ่น ้าสม้ สงขลา
ska00728 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ เกตแุกว้ โรงเรยีนบา้นบอ่หวา้ สงขลา
ska00729 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ จันทรอ์อ่น โรงเรยีนบา้นบางดาน สงขลา
ska00730 12345@Nidtep นางภรณ์ณภัส ทองเสนอ โรงเรยีนบา้นปลกัคลา้ สงขลา
ska00731 12345@Nidtep นางสาวภัตมา แหลหมัน โรงเรยีนบา้นป่าโอน สงขลา
ska00732 12345@Nidtep นางอาอฉ๊ีะ เจะเตะ โรงเรยีนบา้นป่าโอน สงขลา
ska00733 12345@Nidtep นางสภุาวดี จงไกรจักร์ โรงเรยีนบา้นมว่ง สงขลา
ska00734 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาพร บญุมณี โรงเรยีนบา้นมา้งอน สงขลา
ska00735 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร แกว้วงศ์ โรงเรยีนบา้นมา้งอน สงขลา
ska00736 12345@Nidtep นายไซนันอาบดีนี ขนุฤทธริงค์ โรงเรยีนบา้นมา้งอน สงขลา
ska00737 12345@Nidtep นางสาวนงนาฎ สะนิ โรงเรยีนบา้นแมท่ี สงขลา
ska00738 12345@Nidtep นางสาวจันทพั์ชรมณฑ์ รักไข่ โรงเรยีนบา้นแมใ่หญ่ สงขลา
ska00739 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ จงลกัษณาวรรณ โรงเรยีนบา้นระตะ สงขลา
ska00740 12345@Nidtep นางนูรเดยีนา เรีย่วเสง็ โรงเรยีนบา้นรัดปนู สงขลา
ska00741 12345@Nidtep นางสาวนกิสัมณีู ยโูซะ โรงเรยีนบา้นรับแพรก สงขลา
ska00742 12345@Nidtep นางสาวยศพร โชตอิทัุย โรงเรยีนบา้นรับแพรก(ครุุราษฎรส์งเคราะห)์สงขลา
ska00743 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ แดงงามเดมิ โรงเรยีนบา้นล าเปา สงขลา
ska00744 12345@Nidtep นางอรภาณี เพชรรัตน์ โรงเรยีนบา้นล าเปา สงขลา
ska00745 12345@Nidtep นางสาวจันจริา หลหีมาน โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00746 12345@Nidtep นางสาวจลุยีพ์ร ศกัดิย์ ิง่ยง โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00747 12345@Nidtep นางสาวชารฝีะ กะมา่สา โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00748 12345@Nidtep นางสาวธันยช์นก โครธาสวุรรณ โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00749 12345@Nidtep นางสาวฟาดลีะ๊ สาแม โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00750 12345@Nidtep นางสาวสวยหนะ หัดขะเจ โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00751 12345@Nidtep นางสาวสายสดุา ทองค า โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00752 12345@Nidtep นางสาวสไุรยา แซะอาหลี โรงเรยีนบา้นล าลอง สงขลา
ska00753 12345@Nidtep นางสาวไซหนาบ บเูดยีะ โรงเรยีนบา้นสม็อง สงขลา
ska00754 12345@Nidtep นางสาวนุรฮดูา เจะมะ โรงเรยีนบา้นสม็อง สงขลา
ska00755 12345@Nidtep นางสาวสไุฮลาร์ ลาเตะ โรงเรยีนบา้นสม็อง สงขลา
ska00756 12345@Nidtep นายไพฑรูย์ จมุพลหลา้ โรงเรยีนบา้นสวรรค์ สงขลา
ska00757 12345@Nidtep นางณชิากานต์ รอดระก า โรงเรยีนบา้นหนองนายขุย้ สงขลา
ska00758 12345@Nidtep นางโรฮานา แวววรรณจติต โรงเรยีนบา้นหัวเขา สงขลา
ska00759 12345@Nidtep นางสาวสปีุยา ปเูคะ โรงเรยีนบา้นหัวเขา สงขลา
ska00760 12345@Nidtep นางสาวมารหียะ๊ เบญฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นแหลมหาด สงขลา
ska00761 12345@Nidtep นายเฟาซาน หวงัโสะ โรงเรยีนบา้นใหม่ สงขลา
ska00762 12345@Nidtep นางสาวอษุา เตง้มุย่ โรงเรยีนบา้นใหม่อ าเภอสะเดา สงขลา
ska00763 12345@Nidtep นางสาวซลัมา นยิมเดชา โรงเรยีนบา้รัดปนู สงขลา
ska00764 12345@Nidtep นางจรรยา หนูพุม่ โรงเรยีนปากจา่วทิยา สงขลา



ska00765 12345@Nidtep นายดฐิวฒัน์ ประดษิฐาทรัพย์ โรงเรยีนมหาวชริาวธุ สงขลา
ska00766 12345@Nidtep นายอนุวฒัน์ แซเ่จีย้ โรงเรยีนมหาวชริาวธุจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00767 12345@Nidtep นางสาวเจนจริาพร ธรรมรักษ์ โรงเรยีนไมแ้กน่ประชาอทุศิ สงขลา
ska00768 12345@Nidtep นางสาวอายซีะ๊ โซะสะมะ โรงเรยีนระโนดวทิยา สงขลา
ska00769 12345@Nidtep นางสาวซรูนีา เจะดอเลาะ โรงเรยีนวดักลาง สงขลา
ska00770 12345@Nidtep นางสาวภทรชนก ฉมิเงนิ โรงเรยีนวดักลาง สงขลา
ska00771 12345@Nidtep นางสาววรากานต์ ศรเีพ็ญ โรงเรยีนวดักลาง สงขลา
ska00772 12345@Nidtep นายอนุภัทร บญุสถติย์ โรงเรยีนวดัเกษตรชลธี(เลือ่นประชาคาร)สงขลา
ska00773 12345@Nidtep นางสาวนันทญิา แกว้สรุยิันต์ โรงเรยีนวดัคหูาใน สงขลา
ska00774 12345@Nidtep นายศริชิยั มลแิกว้ โรงเรยีนวดัโคก สงขลา
ska00775 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา มณี โรงเรยีนวดัจันทน์ สงขลา
ska00776 12345@Nidtep นางสาววชิญาดา เกดิขมุทอง โรงเรยีนวดัแจง้ สงขลา
ska00777 12345@Nidtep นางสาวศภุสิรา สวุรรณขาว โรงเรยีนวดัดหีลวงนอก สงขลา
ska00778 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐา นลิเพชร โรงเรยีนวดัดหีลวงนอก(เกลีย้งชชูาติ)สงขลา
ska00779 12345@Nidtep นางปนัดดา กาบลูย์ โรงเรยีนวดัตะพังหมอ้ สงขลา
ska00780 12345@Nidtep นางสาวนุชนาถ ประสานสงค์ โรงเรยีนวดัตาหลวงคง สงขลา
ska00781 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ คชรัตน์ โรงเรยีนวดัโตนดดว้น สงขลา
ska00782 12345@Nidtep นางสาวอาซยีะห์ แอมาโง โรงเรยีนวดัโตนดดว้น สงขลา
ska00783 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา แกว้ขวญั โรงเรยีนวดัทุง่ขา่ สงขลา
ska00784 12345@Nidtep นางน ้าทพิย์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรยีนวดันคิมประมาทมติรภาพที่149สงขลา
ska00785 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา นาวารัตน์ โรงเรยีนวดับอ่แดง(จอกประชานุกลู) สงขลา
ska00786 12345@Nidtep นางนุสนา จันทรก์บุ โรงเรยีนวดับอ่ทรัพย์ สงขลา
ska00787 12345@Nidtep นางอสันะ ตอหรัิญ โรงเรยีนวดับอ่ทรัพย์ สงขลา
ska00788 12345@Nidtep นายอบันาดี สาและ โรงเรยีนวดับอ่ทรัพย์ สงขลา
ska00789 12345@Nidtep นางสาวเปรมวกิา แซซ่ ิม้ โรงเรยีนวดับา้นไร่ สงขลา
ska00790 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ ขนุศรี โรงเรยีนวดับา้นไร่ สงขลา
ska00791 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร สขุหอม โรงเรยีนวดับา้นใหม่ สงขลา
ska00792 12345@Nidtep นางสมพศิ อนันตประเสรฐิ โรงเรยีนวดัปรกิ สงขลา
ska00793 12345@Nidtep นางสาวคอลเียา๊ะ มะเกะรอ โรงเรยีนวดัปรกิ สงขลา
ska00794 12345@Nidtep นายวรีพงษ์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนวดัผาสกุาวาส สงขลา
ska00795 12345@Nidtep นางสพุรรษา ธรรมเจรญิ โรงเรยีนวดัผาสกุาวาส(พศิษิฎพ์ทิยา) สงขลา
ska00796 12345@Nidtep นางสาวรุสลนีา มะสะแห โรงเรยีนวดัพังยาง สงขลา
ska00797 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา แกว้สามเขยีว โรงเรยีนวดัแมเ่ตย สงขลา
ska00798 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ พันทา โรงเรยีนวดัแมเ่ตย สงขลา
ska00799 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี อารมณ์ โรงเรยีนวดัเลยีบ สงขลา
ska00800 12345@Nidtep นางฐมิลรัตน์ เสน็เหล็ม โรงเรยีนวดัศรวีเิทศสงัฆาราม สงขลา
ska00801 12345@Nidtep นางสาวสภัุค สวุรรณรัศมี โรงเรยีนวดัสหียัง สงขลา
ska00802 12345@Nidtep นางสาวธมลวรรณ ทองนุย้ โรงเรยีนวดัหนิเกลีย้ง สงขลา
ska00803 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา บาหลงั โรงเรยีนวดัแหลมบอ่ทอ่ สงขลา
ska00804 12345@Nidtep นางสายใจ รัตนสนัตยากลุ โรงเรยีนศรสีวา่งวงศ์ สงขลา
ska00805 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ เพชรพมิล โรงเรยีนสงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
ska00806 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ กรุณา โรงเรยีนสงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
ska00807 12345@Nidtep นางสาวพัทธธ์รีา แสงมณี โรงเรยีนสงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
ska00808 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ ชทูอง โรงเรยีนสงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
ska00809 12345@Nidtep นางสรุภา หมูพ่ยัคฆ์ โรงเรยีนสงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
ska00810 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร ข าพล โรงเรยีนสทงิพระวทิยา สงขลา
ska00811 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา จักษุอภรัิกษ์ โรงเรยีนสมาคมไทยผลติยา2 สงขลา
ska00812 12345@Nidtep นายนทัิศน์ พรหมศรยีา โรงเรยีนสะเดา“ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”สงขลา
ska00813 12345@Nidtep นางสาวปัทมา เจ๊ะและ โรงเรยีนสะบา้ยอ้ยวทิยา สงขลา
ska00814 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภาวรรณ อนิเคลา้ โรงเรยีนสะบา้ยอ้ยวทิยา สงขลา
ska00815 12345@Nidtep นายประจักร์ สขุสะปาน โรงเรยีนสะบา้ยอ้ยวทิยา สงขลา
ska00816 12345@Nidtep นางชมัยพร กาลพันธ์ โรงเรยีนเสนาณรงคว์ทิยา(กองทัพบกอปุถัมภ)์สงขลา
ska00817 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ โสภาชยั โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00818 12345@Nidtep นายทวิากาล จันทรส์วา่ง โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยาสงขลา
ska00819 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา อาจสงูเนนิ โรงเรยีนอนุบาลเกาะสะบา้ สงขลา
ska00820 12345@Nidtep นางสาวตสันมี วานิ โรงเรโีสตศกึษาจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00821 12345@Nidtep นายซอฟวทั สะนิ โรวเรยีนบา้นสะพานเคยีน สงขลา
ska00822 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ แกว้เรอืง วทิเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00823 12345@Nidtep นายธัญวฒุิ ทองค า วทิยาลเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00824 12345@Nidtep นางสาวอรทัย เซง่ซิว้ วทิยาลยัการอาชพีนาทวี สงขลา
ska00825 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ วงภดูร วทิยาลยัการอาชพีนาทวี สงขลา
ska00826 12345@Nidtep นายสรพงษ์ จันทรต์รี วทิยาลยัการอาชพีนาทวี สงขลา
ska00827 12345@Nidtep นางภคมน หงษ์คู วทิยาลยัการอาชพีสมเด็จเจา้พะโคะ สงขลา



ska00828 12345@Nidtep นายสนัทัสน์ จันทรัตน์ วทิยาลยัการอาชพีสมเด็จเจา้พะโคะ สงขลา
ska00829 12345@Nidtep นายสทิธชิยั หมวดทองแกว้ วทิยาลยัการอาชพีสมเด็จเจา้พะโคะ สงขลา
ska00830 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ภัส ตะนุสะ วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00831 12345@Nidtep นางสาวศริขิวญั ตัน่มี วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00832 12345@Nidtep นายเจตษฎา ยะหวา วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00833 12345@Nidtep นายชนันทธ์พัิฒน์ สวุรรณพจมาน วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00834 12345@Nidtep นายนัสรี จะปะกยีา วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00835 12345@Nidtep นายศภุกติติ์ พรหมวกิร วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00836 12345@Nidtep นายอตชิาต ฉลาด วทิยาลยัเทคนคิสงขลา สงขลา
ska00837 12345@Nidtep นายปฐมพงศ์ อนันต์ วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ สงขลา
ska00838 12345@Nidtep นางสาวภคมน ธนพันชาติ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมอืงสงขลาสงขลา
ska00839 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ทองเรอืงศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา3 จ.สงขลาสงขลา
ska00840 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย แสงศรี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา3 จังหวดัสงขลาสงขลา
ska00841 12345@Nidtep นายอบัดลุรอฟิก ยะสะแต ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา3 จังหวดัสงขลาสงขลา
ska00842 12345@Nidtep นางวฎลิลดา สงิหส์วุรรณ สถาบนักศน.ภาคใต ้ สงขลา
ska00843 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก บญุวรรณโณ สพฐ. สงขลา
ska00844 12345@Nidtep นายซยันุดดนี เจ๊ะเตะ๊ สพฐ. สงขลา
ska00845 12345@Nidtep นางสาววาหย์ูนูี เจ๊ะเลา๊ะ สพป.สงขลาเขต3 สงขลา
ska00846 12345@Nidtep นางสาววรรณวศิา เจยีรบตุร ส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลาเขต1สงขลา
ska00847 12345@Nidtep นางซารติา หลงกนัูน ส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ยสงขลา
ska00848 12345@Nidtep นางสาวจตินา แสนชนิ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสงขลา
ska00849 12345@Nidtep นางสาวจรีพร ชอบแตง่ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00850 12345@Nidtep นางสาวธนัฏฐา รัตนมณี ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00851 12345@Nidtep นายโรสรนิ มะเซ็ง ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสงขลา สงขลา
ska00852 12345@Nidtep นางสาวเสาเดา๊ะ ละหมเิ สงิหนครวทิยานุสรณ์ สงขลา
stn00690 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา สนัโตะ๊เหล็บ กศน.อ าเภอเมอืงจ.สตลู สตลู
stn00691 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา เอ็มเลง่ กศน.อ าเภอเมอืงสตลู สตลู
stn00692 12345@Nidtep นางสาวหทัยญา หลงัยาหน่าย กศน.อ าเภอเมอืงสตลู สตลู
stn00693 12345@Nidtep นางปิยณัฐ ใจเหล็ก โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00694 12345@Nidtep นางสาวมัณฑริา โกมลตรี โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00695 12345@Nidtep นางสาวฮาฟีดะ๊ จังแดหวา โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00696 12345@Nidtep นายกฤษณะ ชแูสง โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00697 12345@Nidtep นายนทวฒัน์ อาหมาน โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00698 12345@Nidtep นายอตวิชิญ์ ชาวสวน โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
stn00699 12345@Nidtep นางอาสลดีา ยโูซะ๊ โรงเรยีนควนโดนวทิยา สตลู
stn00700 12345@Nidtep นางนภิาพร ผวิดี โรงเรยีนทา่ศลิาบ ารุงราษฎร์ สตลู
stn00701 12345@Nidtep นางสาวกอรยีะ๊ สมัยอยู่ โรงเรยีนทา่ศลิาบ ารุงราษฎร์ สตลู
stn00702 12345@Nidtep นางกรรณกิา สนธิข์าว โรงเรยีนทุง่หวา้วรวทิย์ สตลู
stn00703 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา จนิดามณี โรงเรยีนนคิมพัฒนาผัง120 สตลู
stn00704 12345@Nidtep นางสาวรอกยีะ บนิหมาน โรงเรยีนนคิมพัฒนาผัง42 สตลู
stn00705 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ช านาญเรอื โรงเรยีนบา้นกาลนัยตีนั สตลู
stn00706 12345@Nidtep นางไลลา แกว้สล า โรงเรยีนบา้นเกาะบโูหลน สตลู
stn00707 12345@Nidtep นางสาวเกศรา มัจฉา โรงเรยีนบา้นเกาะบโูหลน สตลู
stn00708 12345@Nidtep นางสาวนูรุลฮดูา เจะดะ โรงเรยีนบา้นเกาะบโูหลน สตลู
stn00709 12345@Nidtep นายดลุยฤทธิ์ บนิตยัยบิ โรงเรยีนบา้นเกาะยวน สตลู
stn00710 12345@Nidtep นายศราวธุ เกดิขมุทอง โรงเรยีนบา้นควนสตอ สตลู
stn00711 12345@Nidtep นางสาวฝาตมีะ๊ เอ็มเลง่ โรงเรยีนบา้นตะโละใส สตลู
stn00712 12345@Nidtep นายลาปัน ด าพลิา โรงเรยีนบา้นตนัหยงโป สตลู
stn00713 12345@Nidtep นางสาวหสุนา ยาประจันทร์ โรงเรยีนบา้นตนัหยงอมุาชยัพัฒนา สตลู
stn00714 12345@Nidtep นางเอือ้หทัย สงวนการ โรงเรยีนบา้นต ามะลงัเหนอื สตลู
stn00715 12345@Nidtep นางซอฟียะ๊ ผดิไรงาม โรงเรยีนบา้นโตนปาหนัน สตลู
stn00716 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ เหล็บหยะ โรงเรยีนบา้นทา่ชะมวง สตลู
stn00717 12345@Nidtep นางสาวยารอนะ ลาโหยด โรงเรยีนบา้นทา่ศลิา สตลู
stn00718 12345@Nidtep นางสาวไซหนับ ฮะอรุา โรงเรยีนบา้นทุง่ สตลู
stn00719 12345@Nidtep นางสาวอสัมาอ์ หวนัสมัน โรงเรยีนบา้นทุง่ดนิลุม่ สตลู
stn00720 12345@Nidtep นางวรรณษิา นางา โรงเรยีนบา้นบนันังปเุลา สตลู
stn00721 12345@Nidtep นางสาวอากลีา่ กยูาหยา โรงเรยีนบา้นบนันังปเุลา สตลู
stn00722 12345@Nidtep นางสาวมารยีา สาดนี โรงเรยีนบา้นบนันังปุุุุ

เลา สตลู
stn00723 12345@Nidtep นางสาวเสรนีา มากยอด โรงเรยีนบา้นบารายี สตลู
stn00724 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา หาสกลุ โรงเรยีนบา้นบโุบย สตลู
stn00725 12345@Nidtep นางสาวซอฟียะห์ สวุาหล า โรงเรยีนบา้นปันจอร์ สตลู
stn00726 12345@Nidtep นางสาวนาดรีา นุงอาหลี โรงเรยีนบา้นปาเตะ๊ สตลู
stn00727 12345@Nidtep นายอมัรี มาซอรี โรงเรยีนบา้นปาเตะ๊ สตลู



stn00728 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา สองเมอืง โรงเรยีนบา้นป่าพน สตลู
stn00729 12345@Nidtep นางสาวศภุกญัญา โอมณี โรงเรยีนบา้นป่าพน สตลู
stn00730 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา เกปัน โรงเรยีนบา้นป่าพน สตลู
stn00731 12345@Nidtep นางสาวมารสิา ยฮูนันัน โรงเรยีนบา้นแป-ระเหนอื สตลู
stn00732 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ มโนสงค์ โรงเรยีนบา้นวงัสายทง สตลู
stn00733 12345@Nidtep นางสาวเสาดะ๊ สานงิ โรงเรยีนบา้นสาคร สตลู
stn00734 12345@Nidtep นางสาวนดา หลเีสน็ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าด า สตลู
stn00735 12345@Nidtep นางปาลติา เวชศาสตร์ โรงเรยีนผังปาลม์7 สตลู
stn00736 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ แดงเครา โรงเรยีนวรรธนะสาร สตลู
stn00737 12345@Nidtep นางวรรณี บญุเพิม่ โรงเรยีนสตลูวทิยา สตลู
stn00738 12345@Nidtep นายรอสี กเูล็ม โรงเรยีนสตลูวทิยา สตลู
stn00739 12345@Nidtep นายเจตพล หวนัเก โรงเรยีนสมาคมเลขานุการสตรี3 สตลู
stn00740 12345@Nidtep นางพรรธนช์ญมณ เวศสวุรรณ โรงเรยีนสายเพชรศกึษา สตลู
stn00741 12345@Nidtep นางสนัุนท์ เมอืงปาน โรงเรยีนอนุบาลมะนัง สตลู
stn00742 12345@Nidtep นายจารุบตุร ศรสีนทิ วทิยาลยัการอาชพีละงู สตลู
stn00743 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ เด็นเก วทิยาลยัการอาชพีละงู สตลู
stn00744 12345@Nidtep นางสาวปัทมา ขนุบรุี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู สตลู
stn00745 12345@Nidtep นายพพัิฒนพ์งศ์ โตะ๊หมอ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู สตลู
stn00746 12345@Nidtep นางสาวภัควลญัชญ์ สวุรรณรัตน์ วทิยาลยัเทคนคิสตลู สตลู
stn00747 12345@Nidtep นางวนัวสิาห์ พวงงาม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00748 12345@Nidtep นางสาวณัฐชนา ทองแดง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00749 12345@Nidtep นางสาวดวงพร หลอ่ศวิาวชริสขุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00750 12345@Nidtep นางสาวนูรญาตี ฮายบีู ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00751 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช มาละวรรณโณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00752 12345@Nidtep นางสาวมะลวิลัย์ ยังนิง่ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลูสตลู
stn00753 12345@Nidtep นางสาวติรี โอมเพยีร ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นในเมอืง สตลู
stn00754 12345@Nidtep นายอสิมาแอล เหร็มเหมาะ สพป.สตลู สตลู
stn00755 12345@Nidtep นางสาวลาตฟีา ละใบแด ส านักงานกศน.อ าเภอเมอืงสตลู สตลู
stn00756 12345@Nidtep นายรฎิวาน แวสหุลง ส านักงานกศน.อ าเภอเมอืงสตลู สตลู
stn00757 12345@Nidtep นางสาวอ าไพ หลงัแดง โรงเรยีนก าแพงวทิยา สตลู
spk01470 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา มลูไชยภมูิ์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01471 12345@Nidtep นายคณพศ ซว้นตัน้ โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01472 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวรรณ หอ่ค า โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01473 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ค าวงค์ โรงเรยีนคลอฃบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01474 12345@Nidtep นางสาวพฤษภาวรรณ คงวดัใหม่ โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01475 12345@Nidtep นางสาวเมขลา กิง่ทมุ โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01476 12345@Nidtep นางสาววชิดุา วจิารณรงค์ โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01477 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี อยูด่ ี โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01478 12345@Nidtep นายวรัิช เรอืงทวเิศรษฐ โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01479 12345@Nidtep นายวฒุชิยั ศรทีะรัง โรงเรยีนคลองเจรญิราษฎร์ สมทุรปราการ
spk01480 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤดี วนันิ โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01481 12345@Nidtep นางสาวปัญจพาณ์ เถามนะพันธ์ โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01482 12345@Nidtep นางสาวรนิวลี ศรเีขือ่นชยั โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01483 12345@Nidtep นางสาววภิาวดี วงศส์รุยิา โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01484 12345@Nidtep นางสาวสรัชสญิา จนิดานธิวิฒันะ โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01485 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ ธรรมชาติ โรงเรยีนคลองบางกระบอื สมทุรปราการ
spk01486 12345@Nidtep นางสาวทวิาภรณ์ สาลี โรงเรยีนคลองบางกะสี สมทุรปราการ
spk01487 12345@Nidtep นางสาวศดานันท์ บญุภา โรงเรยีนคลองบางกะสี สมทุรปราการ
spk01488 12345@Nidtep นางสาวสภุาพรรณ ทภีงูา โรงเรยีนคลองบางกะสี สมทุรปราการ
spk01489 12345@Nidtep นายธราธร สงิหโ์ต โรงเรยีนคลองบางกะสี สมทุรปราการ
spk01490 12345@Nidtep นางสาวยวุดา ปลืม้ใจ โรงเรยีนคลองบางกะอี่ สมทุรปราการ
spk01491 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ ค าจันทรด์ี โรงเรยีนคลองบางกะอี่ สมทุรปราการ
spk01492 12345@Nidtep นายนรนิทรศ์กัดิ์ ทองค า โรงเรยีนคลองบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01493 12345@Nidtep นางสาวเขมกิา วงษ์ละมาย โรงเรยีนคลองบางแกว้(ภริมยป์ระชาราษฎร)์สมทุรปราการ
spk01494 12345@Nidtep นางสาวศศธิร มเีพยีร โรงเรยีนคลองบางน าำจ้ดื สมทุรปราการ
spk01495 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิา จวีะสงัข์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01496 12345@Nidtep นางสาวกนัยารัตน์ ฉมิเรอืง โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01497 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ แกว้รัมย์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01498 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา ไพรสณัฑส์นิธ์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01499 12345@Nidtep นางสาวฐติาญาภรณ์ ธ ารงพชิญรัตน์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01500 12345@Nidtep นางสาวทพิยว์มิล โตะ๊เงนิ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01501 12345@Nidtep นางสาวธัญญา เเซโ่ตว๋ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01502 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา พุม่เกตุ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ



spk01503 12345@Nidtep นางสาวนันทณ์ภัส ดอกกหุลาบ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01504 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ โทธรรม โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01505 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล ลามัญ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01506 12345@Nidtep นางสาวแพรพรรณ ตนิทอง โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01507 12345@Nidtep นางสาวภัณฑริา กจิจช์ญากลุ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01508 12345@Nidtep นางสาวมนพัทธ์ นิม่ข า โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01509 12345@Nidtep นางสาวมะลษิา หอ้งแซง โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01510 12345@Nidtep นางสาวเรวดี พลอยไป โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01511 12345@Nidtep นางสาววรวลญัธ์ หร่ายมณี โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01512 12345@Nidtep นางสาววชิดุา วศตุมช์านนทน์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01513 12345@Nidtep นางสาววชิดุา คงบญุ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01514 12345@Nidtep นางสาวศริกิาญน์ รอมาลี โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01515 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร สหีานู โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01516 12345@Nidtep นางสาวสภุญิญา บนุนาค โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01517 12345@Nidtep นางสาวสรัุสสวดี นาคะปักษิณ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01518 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ มณีกลุ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01519 12345@Nidtep นายคณากร บวัศรรัีตนะ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01520 12345@Nidtep นายธนบรูณ์ หงษ์โพธิ์ โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01521 12345@Nidtep นายสมพงษ์ วเิศษเขวา โรงเรยีนคลองบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01522 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี แสนระแหง โรงเรยีนคลองบางปู สมทุรปราการ
spk01523 12345@Nidtep นายปฐวี ศรคี ามา โรงเรยีนคลองบางปู สมทุรปราการ
spk01524 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา กระสนิหอม โรงเรยีนคลองบา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01525 12345@Nidtep นายทรงวฒุิ จันทคลา้ย โรงเรยีนคลองบา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01526 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ผวิทอง โรงเรยีนคลองปลดัเปรยีง สมทุรปราการ
spk01527 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐา เขาใหญ่ โรงเรยีนคลองมหาวงก์ สมทุรปราการ
spk01528 12345@Nidtep นางสาวขวญัดาว สดุเสน่ห์ โรงเรยีนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดอีปุถัมภ)์ สมทุรปราการ
spk01529 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา เกตมาลา โรงเรยีนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดอีปุถัมภ)์ สมทุรปราการ
spk01530 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ นากอก โรงเรยีนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดอีปุถัมภ)์ สมทุรปราการ
spk01531 12345@Nidtep นายวงศว์วิรรธน์ วรนาม โรงเรยีนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดอีปุถัมภ)์ สมทุรปราการ
spk01532 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ แยม้โสม โรงเรยีนคลองใหม่ สมทุรปราการ
spk01533 12345@Nidtep นายปัญจรัช พรา้วไธสง โรงเรยีนคลงิบางน ้าจดื สมทุรปราการ
spk01534 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ควรสนทิ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01535 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา พงษ์ขนัธ์ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01536 12345@Nidtep นางสาวสมกมล อิม่ละเอยีด โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01537 12345@Nidtep นางสาวอนิธอุร แพงดี โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01538 12345@Nidtep นายกลา้ณรงค์ ทองเงนิ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01539 12345@Nidtep นายจรัิฎฐวฒุิ เจดยีว์ฒุ ิ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01540 12345@Nidtep นายยทุธนา จันทรเ์รอืงโรจน์ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นระกาศ สมทุรปราการ
spk01541 12345@Nidtep นางสาวขวญักมล พลบัพลี โรงเรยีนตลาดคลองสวน(อศัวาณชิยบ์ ารุง)สมทุรปราการ
spk01542 12345@Nidtep นางสาวณภิาวรรณ ดวงแสนวอ โรงเรยีนตลาดบางพลนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01543 12345@Nidtep นายมณเทยีร สวสัดิจั์นทร์ โรงเรยีนตลาดบางพลนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01544 12345@Nidtep นายสญัญาลกัษณ์ หงษ์อนิทร์ โรงเรยีนตลาดบางพลนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01545 12345@Nidtep นางสาวนันทนา เดชศรี โรงเรยีนเตรยีมออดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01546 12345@Nidtep นางกติตยิาภรณ์ นามวงศพ์รหม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01547 12345@Nidtep นางทวิาพร สขุสนัตวิฒัน์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01548 12345@Nidtep นางมารนีา มะแกว้ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01549 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา เหาะสนั โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01550 12345@Nidtep นางสาวดลยา อยูน่าน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01551 12345@Nidtep นางสาวบะฮร์ยีะฮ์ มาหะมะ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01552 12345@Nidtep นางสาวปภัสสร พุม่เนยีม โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01553 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ ศภุลกัษณ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01554 12345@Nidtep นางสาวพชิามญชุ์ พัตวเปลีย่น โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01555 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญญารยี์ หาญขนุทด โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01556 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาพร ช านยิัญ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01557 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ไชยแกว้ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01558 12345@Nidtep นางสาวสมจันทร์ วงษ์วงั โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01559 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา พรมมานอก โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01560 12345@Nidtep นางสาวสกุลุวรรณ จันทกลิน่ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01561 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี แสงนวล โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01562 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ สงวนทรัพย์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01563 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าถ ปรชีาชาญ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01564 12345@Nidtep นายปฏพัิทธ์ จารุไชย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01565 12345@Nidtep นายสรุยิะ มณีวงค์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ



spk01566 12345@Nidtep นางกาญหทัย ชณิวงศ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01567 12345@Nidtep นางสาวชญานศิ สาดกระโทก โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01568 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01569 12345@Nidtep นายวนัชยั เรอืงศรี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01570 12345@Nidtep นายสราวฒุิ นิม่นวล โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01571 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิสทุธริา ศริรัิตนว์ฒันากลุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการสมทุรปราการ
spk01572 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา เกดิมัง่มี โรงเรยีนทรงวทิยาเทพารักษ์ สมทุรปราการ
spk01573 12345@Nidtep นายประภาส จันทรโ์คตร โรงเรยีนเทพศรินิทร์สมทุรปราการ สมทุรปราการ
spk01574 12345@Nidtep นางสาวกนลา มลูสาร โรงเรยีนเทศบาล๑(ในระบบสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง)สมทุรปราการ
spk01575 12345@Nidtep นายเจษฎา การะจักร์ โรงเรยีนเทศบาล๑(ในระบบสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง)สมทุรปราการ
spk01576 12345@Nidtep นายเกษมศกัดิ์ ศรทีอง โรงเรยีนเทศบาล4 (สทิธไิชยอปุถัมภ)์ สมทุรปราการ
spk01577 12345@Nidtep นางสาววรษิา ตายา โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๗๑(กอ่สรา้งคลองดา่น)สมทุรปราการ
spk01578 12345@Nidtep นางสาวสวุรรดา ศรบีรรจง โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสมทุรปราการ
spk01579 12345@Nidtep นางปัณพรศริิ ศรนีาเครอืธนัต โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01580 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ไชยเลศิ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01581 12345@Nidtep นางสาวกสุมุา ทองเรอืง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01582 12345@Nidtep นางสาวเกศมณี ศกัดิส์มพงศ์ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01583 12345@Nidtep นางสาวเกศรนิทร์ ระวงักลาง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01584 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐพชิา เลศิกวนิอนันต์ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01585 12345@Nidtep นางสาวทพิยอ์าภา พลชยั โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01586 12345@Nidtep นางสาวนัฐษยาภรณ์ พกิลุทอง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01587 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ อนิทรพ์ลบั โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01588 12345@Nidtep นางสาววลัยาพร ออ่นสวุรรณ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01589 12345@Nidtep นางสาววารี สรสมัฤทธิ์ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01590 12345@Nidtep นางสาววริากานต์ ศรดีว้ง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01591 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา อเุจะ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01592 12345@Nidtep นางสาวแสงระวี สนัเตะ๊ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01593 12345@Nidtep นางสาวอนงคน์าถ โพยนอก โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01594 12345@Nidtep นางสาวอรสิต์ แกว้ศรสีงัข์ โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01595 12345@Nidtep นายทรงสทิธิ์ เสาเวยีง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01596 12345@Nidtep นายอภเิดช ชมุภแูสง โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01597 12345@Nidtep นายภาณุ นกอ าพล โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์สพปสป.1 สมทุรปราการ
spk01598 12345@Nidtep นางจไุรรัตน์ โสปัญหริ โรงเรยีนบางแกว้ประชาสรรค์ สมทุรปราการ
spk01599 12345@Nidtep นางสาวทพิวลัย์ สงัขเพลนิไพร โรงเรยีนบา้นขนุสมทุร สมทุรปราการ
spk01600 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา กอ่กศุล โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01601 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ทรัพยม์า โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01602 12345@Nidtep นางสาวสจุนิลกัษณ์ ฉัตรเงนิ โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01603 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา จันตะ๊วงั โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01604 12345@Nidtep นายจติตพิงศ์ สปุรดี ิว์รกจิ โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01605 12345@Nidtep นายรณกฤต อนิทรพ์รหม โรงเรยีนบา้นทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01606 12345@Nidtep นางสาวอณชิภัฎฐ์ มหาวชริพงษ์ โรงเรยีนปทมุคงคาสมทุรปราการ สมทุรปราการ
spk01607 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ไชยโย โรงเรยีนป้อมพระจลุจอมเกลา้ สมทุรปราการ
spk01608 12345@Nidtep นางสาวนัดเดอืน ศรเีจรญิ โรงเรยีนปากคลองชวดใหญ่ สมทุรปราการ
spk01609 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร สทีะรัง โรงเรยีนปากคลองชวดใหญ่ สมทุรปราการ
spk01610 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา นามวงษ์ษา โรงเรยีนปากคลองมอญ สมทุรปราการ
spk01611 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐธดิา เมอืงนก โรงเรยีนปากคลองมอญ สมทุรปราการ
spk01612 12345@Nidtep นางสาวรังสยิา แสนทวสีขุ โรงเรยีนปากคลองมอญ สมทุรปราการ
spk01613 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ชตุวิรรณพร โรงเรยีนปากคลองมอญ สมทุรปราการ
spk01614 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา ดวงมณี โรงเรยีนเปร็งวสิทุธาธบิดี สมทุรปราการ
spk01615 12345@Nidtep นางสาวกติตยิากร อนินุพัฒน์ โรงเรยีนพรหมพกิลุทอง สมทุรปราการ
spk01616 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ประสงคส์ขุ โรงเรยีนพรหมพกิลุทอง สมทุรปราการ
spk01617 12345@Nidtep นายกนัตธ์รีภั์ทร ค าลม โรงเรยีนพรหมพกิลุทอง สมทุรปราการ
spk01618 12345@Nidtep นายภาณุมาศ ขนัทอง โรงเรยีนพรหมพกิลุทอง สมทุรปราการ
spk01619 12345@Nidtep นายรัฐศาสตร์ ปลืม้ใจ โรงเรยีนพรา้นลีวชัระ สมทุรปราการ
spk01620 12345@Nidtep นางสาวองิอร สทิธจินิดา โรงเรยีนพลเูจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ
spk01621 12345@Nidtep นางสาวนลนิ หรัิญรักษ์ โรงเรยีนพบิลูประชาบาล สมทุรปราการ
spk01622 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล เงนิค า โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ
spk01623 12345@Nidtep นางสาวอมราพร แจง้สนิ โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ
spk01624 12345@Nidtep นายเฉลมิชาติ ภผัูนผนิ โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ
spk01625 12345@Nidtep นายรัฐธรรมนูญ วงรักษา โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม สมทุรปราการ
spk01626 12345@Nidtep นายธรีะพร ไวยครุฑธี โรงเรยีนมัธยมวดัศรจัีนทรป์ระดษิฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์สมทุรปราการ
spk01627 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา แสงเพ็ชร โรงเรยีนมัธยมวดัศรจัีนทรป์ระดษิฐ์ฯ สมทุรปราการ
spk01628 12345@Nidtep นางสาววรกมล ดพุงษ์ โรงเรยีนยนิดวีทิย์ สมทุรปราการ



spk01629 12345@Nidtep นางสาวพรวทิย์ วจิติขะจี โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01630 12345@Nidtep นางสาวชยาภรณ์ คงอยู่ โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์9 สมทุรปราการ
spk01631 12345@Nidtep นางสาวอาซมีะ๊ ยดีาหมาน โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์9 สมทุรปราการ
spk01632 12345@Nidtep นางสาวกติมิา แกว้จ านงค์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01633 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา พพิธิกลุ โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01634 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล หอมหวาน โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01635 12345@Nidtep นางสาวรญิรดา ยามา โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01636 12345@Nidtep นางสาวสรุวีลัย์ ขนัสมัฤทธิ์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01637 12345@Nidtep นางสาวอไุร ปวสิา โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01638 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ เดอืนขาว โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01639 12345@Nidtep นางสาวพรทพิา โกพลรัตน์ โรงเรยีนรัตนโกสนิทร๙์ สมทุรปราการ
spk01640 12345@Nidtep นางสาวสวุรรนันท์ ชืน่สงวน โรงเรยีนรัตนโกสนิทร๙์ สมทุรปราการ
spk01641 12345@Nidtep นายชยันันท์ พลูเพิม่คลา้ย โรงเรยีนราชประชาสมาสยัฝ่ายมัธยมฯสมทุรปราการ
spk01642 12345@Nidtep นางสาวธดิาพร สงัขท์อง โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01643 12345@Nidtep นางสาววศณีิ วงศต์ระกลูชยั โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01644 12345@Nidtep นางสาวอณัณ์ศญิา วงศอ์ภสิขุ โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01645 12345@Nidtep นางสาวอารนัีนท์ ธนสิานันทนัช โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01646 12345@Nidtep นายกานต์ พงษ์ศรเีจรญิสขุ โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01647 12345@Nidtep นายคมกฤช จารุวงศ์ โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01648 12345@Nidtep นายชชัวาล อาสาสนา โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01649 12345@Nidtep นายทวทีรัพย์ ยอดเมอืง โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ สมทุรปราการ
spk01650 12345@Nidtep นางสาวน ้าออ้ย หอมไมห่าย โรงเรยีนราชวนิติสวุรรณภมูิ สมทุรปราการ
spk01651 12345@Nidtep นางสาวเมธารนิทร์ แสนโสม โรงเรยีนวดักองแกว้(ผาดกาบแกว้) สมทุรปราการ
spk01652 12345@Nidtep นางสาวศศดิาภรณ์ เกดิสวสัดิ์ โรงเรยีนวดักาหลง สมทุรปราการ
spk01653 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา พันธุเ์บญจพล โรงเรยีนวดักิง่แกว้ สมทุรปราการ
spk01654 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ธรฤทธิ์ โรงเรยีนวดักิง่แกว้(เทวะพัฒนาคาร) สมทุรปราการ
spk01655 12345@Nidtep นางสาวสนุทรลีกัษณ์ กติจิติ โรงเรยีนวดักิง่แกว้(เทวะพัฒนาคาร) สมทุรปราการ
spk01656 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร แกว้พวง โรงเรยีนวดัเกาะแกว้ สมทุรปราการ
spk01657 12345@Nidtep นางสาวลลติภัทร กิง่โพธิ์ โรงเรยีนวดัเกาะแกว้ สมทุรปราการ
spk01658 12345@Nidtep นางสาวศริประภา รักษารักษ์ โรงเรยีนวดัเกาะแกว้ สมทุรปราการ
spk01659 12345@Nidtep นางสาวจณุิปะภา กลุชรัตน์ โรงเรยีนวดัครุนอก สมทุรปราการ
spk01660 12345@Nidtep นางสาวเนตรชนก เสอืกลบั โรงเรยีนวดัครุนอก สมทุรปราการ
spk01661 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา นาคโปย โรงเรยีนวดัครุนอก(สาอาจ-ดษิฐเจรญิวทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01662 12345@Nidtep นางสาวนจิชยา เจรญิศลิป์ โรงเรยีนวดัครุนอก(สาอาจ-ดษิฐเจรญิวทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01663 12345@Nidtep นางสาวลลติา จันทะเสน โรงเรยีนวดัครุใน(ปีตะนลีานนทศกึษา) สมทุรปราการ
spk01664 12345@Nidtep นางธานี รุจโิชค โรงเรยีนวดัคลองเกา้ สมทุรปราการ
spk01665 12345@Nidtep นางสาวพัทธยิา ทองคงอว่ม โรงเรยีนวดัคลองเกา้ สมทุรปราการ
spk01666 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา อนุญาหงษ์ โรงเรยีนวดัคลองเกา้ สมทุรปราการ
spk01667 12345@Nidtep นางสาวจงลดา ดชักร โรงเรยีนวดัคลองสวน(พรหมอทุศิวทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01668 12345@Nidtep นางสาววาสนา ภมูศิาสตร์ โรงเรยีนวดัคลองสวน(พรหมอทุศิวทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01669 12345@Nidtep นางสาวพลอยชนก แยม้เหมอืน โรงเรยีนวดัคอลาด สมทุรปราการ
spk01670 12345@Nidtep นางสาวพชิญานนิ เจรญิสขุ โรงเรยีนวดัคนัลดั สมทุรปราการ
spk01671 12345@Nidtep นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี โรงเรยีนวดัคูส่รา้ง สมทุรปราการ
spk01672 12345@Nidtep นางสาวธนพร ใจคง โรงเรยีนวดัโคธาราม สมทุรปราการ
spk01673 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา คณุชา่งทอง โรงเรยีนวดัโคธาราม สมทุรปราการ
spk01674 12345@Nidtep นางรัตนา จันทะคดั โรงเรยีนวดัจรเขใ้หญ่ สมทุรปราการ
spk01675 12345@Nidtep นางสาวพนติตา สทุโธศรี โรงเรยีนวดัจรเขใ้หญ่ สมทุรปราการ
spk01676 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ แกว้พทัิกษ์ โรงเรยีนวดัจรเขใ้หญ่(สามัคคพีทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01677 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรธีนวฒัน์ ผอ่งเกตุ โรงเรยีนวดัจรเขใ้หญ่(สามัคคพีทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01678 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ จันทรศ์รี โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01679 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา แพงแกว้ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01680 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร ไวยบตุร โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01681 12345@Nidtep นางสาวณัฐฌา ทรัพยส์นิ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01682 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ขนัตวิงศ์ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01683 12345@Nidtep นางสาวเพชรชลดิา มะลลิา โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01684 12345@Nidtep นางสาวภัทราวรรณ มลูทรัพย์ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01685 12345@Nidtep นางสาวรัตนา สบืสาย โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01686 12345@Nidtep นางสาววนดิา ไผส่มบรูณ์ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01687 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เครอืยา โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01688 12345@Nidtep นางสาวสรุวีลัย์ ถวลัยป์รดีา โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01689 12345@Nidtep นางสาวอญัชสิา ยิง่สกลุ โรงเรยีนวดัดา่นส าโรง สมทุรปราการ
spk01690 12345@Nidtep นางสาวบษุยรัตน์ ออ่นมา โรงเรยีนวดัไตรมติรวราราม สมทุรปราการ
spk01691 12345@Nidtep นายวทิวสั ขนุสขุ โรงเรยีนวดัไตรมติรวราราม สมทุรปราการ



spk01692 12345@Nidtep นางสาวนพรัตน์ เจยีรพันธ์ โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี สมทุรปราการ
spk01693 12345@Nidtep นางสาวนัฐตยิา วงษ์พทัิกษ์ โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี สมทุรปราการ
spk01694 12345@Nidtep นางสาวนภิาภรณ์ แสนบญุ โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี สมทุรปราการ
spk01695 12345@Nidtep นางสาววลรัีตน์ ลิม้สกลุ โรงเรยีนวดัไตรสามัคคี สมทุรปราการ
spk01696 12345@Nidtep นางจารุวรรณ สนัตวิรบตุร โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01697 12345@Nidtep นางสาวจธุาวรรณ จันทรบ์ญุเรอืง โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01698 12345@Nidtep นางสาวเซยีะไน ้ กาสาดาวเรอืง โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01699 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ใจด า โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01700 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ วนัภักดี โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01701 12345@Nidtep นางสาวเนธติา มเูก็ม โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01702 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ เมน่คง โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01703 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ นนทะศรี โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01704 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา แวดอเลา๊ะ โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01705 12345@Nidtep นางสาวมาลยั โหมง่พฒุ โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01706 12345@Nidtep นางสาวรพพีร การสมชน โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01707 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร มาศงามเมอืง โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01708 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล ประทมุแกว้ โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01709 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สงจันทร์ โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01710 12345@Nidtep นายชนะพันธ์ มว่งออ่น โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01711 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ลีร้ะเดช โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01712 12345@Nidtep นายวทันพร บญุเดช โรงเรยีนวดัทรงธรรม สมทุรปราการ
spk01713 12345@Nidtep นางสาวชนณกิานต์ กรไกร โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01714 12345@Nidtep นางสาวณชามญิฐ์ ฐติไิชยโสภณ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01715 12345@Nidtep นางสาวปวณีา จนีเม็ง โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ สมทุรปราการ
spk01716 12345@Nidtep นางสาวสนุารี จ าเนยีรกลู โรงเรยีนวดันาคราช สมทุรปราการ
spk01717 12345@Nidtep นางสาวพรชนก จงูกลาง โรงเรยีนวดับางขมิน้(ค าปุ่ นราษฎรบ์ ารุง)สมทุรปราการ
spk01718 12345@Nidtep นางสาวจรณิพร หลายแหง่ โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01719 12345@Nidtep นางสาวชลชนิี เขมน้เขตวทิย์ โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01720 12345@Nidtep นางสาวนอ้งนุช สนิไชยยา โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01721 12345@Nidtep นายธนากร ธัญนันท์ โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01722 12345@Nidtep นายเอกศกัดิ์ ไมคะ โรงเรยีนวดับางโฉลงใน สมทุรปราการ
spk01723 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ทองบญุมา โรงเรยีนวดับางน ้าผึง้นอก สมทุรปราการ
spk01724 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐกานต์ ยนิดี โรงเรยีนวดับางบอ่ สมทุรปราการ
spk01725 12345@Nidtep นายเทอดศกัดิ์ สสีาร โรงเรยีนวดับางโปรง สมทุรปราการ
spk01726 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก ปราชญป์ระยรู โรงเรยีนวดับางฝ้าย สมทุรปราการ
spk01727 12345@Nidtep นางสาวดวงตา ศตสงัวตัสร์ โรงเรยีนวดับางฝ้าย สมทุรปราการ
spk01728 12345@Nidtep นางสาวพรเพ็ญ พันธส์วุรรณ โรงเรยีนวดับางพลใีหญก่ลาง สมทุรปราการ
spk01729 12345@Nidtep นางสาวมนชญา กรนิทรากลุ โรงเรยีนวดับางพลใีหญก่ลาง สมทุรปราการ
spk01730 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ดาทอง โรงเรยีนวดับางพลใีหญก่ลาง สมทุรปราการ
spk01731 12345@Nidtep นางชลณกิาศ์ สขุเทศ โรงเรยีนวดับางพลใีหญใ่น สมทุรปราการ
spk01732 12345@Nidtep นางโชตกิา จรูญวรรณ โรงเรยีนวดับางพลใีหญใ่น สมทุรปราการ
spk01733 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร เจอืจันทร์ โรงเรยีนวดับางพลใีหญใ่น สมทุรปราการ
spk01734 12345@Nidtep นายนริุต ิ มาลยัเรอืง โรงเรยีนวดับางพลใีหญใ่น สมทุรปราการ
spk01735 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ป่ินกระโทก โรงเรยีนวดับางพลใีหญใ่น สมทุรปราการ
spk01736 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ กงแกว้ โรงเรยีนวดับางเพรยีง สมทุรปราการ
spk01737 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา บศุราค า โรงเรยีนวดับางหญา้แพรก สมทุรปราการ
spk01738 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ชา่งเกวยีนดี โรงเรยีนวดับางหญา้แพรก สมทุรปราการ
spk01739 12345@Nidtep นางสาวนลนิี สดุาค า โรงเรยีนวดับางหัวเสอื สมทุรปราการ
spk01740 12345@Nidtep นางสาวศตพร แกว้คนูอก โรงเรยีนวดับางหัวเสอื สมทุรปราการ
spk01741 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา สขีาว โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01742 12345@Nidtep นางสาวพัชดา เหลา่รัตน์ โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01743 12345@Nidtep นางสาวมัญชพุร แกว้มณี โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01744 12345@Nidtep นางสาวศริเิพ็ญ พรหมสวุรรณ โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01745 12345@Nidtep นางสาวศวิพร ศรแีกว้ โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01746 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา จันทรพ์ว่ง โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01747 12345@Nidtep นายสหชยั นุชแกว้ โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส สมทุรปราการ
spk01748 12345@Nidtep นางสาวพัชรมัย อปุแกว้ตะ๊ โรงเรยีนวดัมงคลนมิติร สมทุรปราการ
spk01749 12345@Nidtep นางสาววนัพรรษา อนิทรโพธิ์ โรงเรยีนวดัมงคลนมิติร(มงคลพทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01750 12345@Nidtep นายณัฐชยั สมสี โรงเรยีนวดัมงคลนมิติร(มงคลพทิยาคาร)สมทุรปราการ
spk01751 12345@Nidtep นางสาววลัยา วงษ์สนทิ โรงเรยีนวดัราษฎรน์ยิมธรรม สมทุรปราการ
spk01752 12345@Nidtep นางนติยา บญุส าเร็จ โรงเรยีนวดัราษฎรโ์พธิท์อง สมทุรปราการ
spk01753 12345@Nidtep นางสาวจ าเนยีน อร่ามชยั โรงเรยีนวดัราษฎรโ์พธิท์อง สมทุรปราการ
spk01754 12345@Nidtep นางสาวชนัดดา ขาวผอ่ง โรงเรยีนวดัราษฎรโ์พธิท์อง สมทุรปราการ



spk01755 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล ศรไีพร โรงเรยีนวดัราษฎรรั์งสรรค์ สมทุรปราการ
spk01756 12345@Nidtep นายศราวฒุิ รักคติ โรงเรยีนวดัราษฎรรั์งสรรค์ สมทุรปราการ
spk01757 12345@Nidtep นางสาวทองปาล ลครศรี โรงเรยีนวดัศรคีงคาราม สมทุรปราการ
spk01758 12345@Nidtep นางสาวจารุนันท์ ค ายันต์ โรงเรยีนวดัศรวีารนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01759 12345@Nidtep นางสาวสติมณี โหมดพันธุ์ โรงเรยีนวดัศรวีารนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01760 12345@Nidtep นายวชัรพล ใจซือ่ โรงเรยีนวดัศรวีารนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01761 12345@Nidtep นายวทิวตั อษุาวงษ์ โรงเรยีนวดัศรวีารนีอ้ย สมทุรปราการ
spk01762 12345@Nidtep นางสาวกญัธนัชชญาน์ วงษ์ใจ โรงเรยีนวดัสลดุ สมทุรปราการ
spk01763 12345@Nidtep นางสาวธัญดา ขนุนคร โรงเรยีนวดัสลดุ สมทุรปราการ
spk01764 12345@Nidtep นางสาวภทรชนก จันทรท์า โรงเรยีนวดัสลดุ สมทุรปราการ
spk01765 12345@Nidtep นายปภาวนิ อบุลเลศิ โรงเรยีนวดัสลดุ สมทุรปราการ
spk01766 12345@Nidtep นางสาวพมิลชญา กอ้นแกว้ โรงเรยีนวดัสลีง้ สมทุรปราการ
spk01767 12345@Nidtep นางสาวมนัสวี มัสเจรญิ โรงเรยีนวดัสขุกร สมทุรปราการ
spk01768 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก งามข า โรงเรยีนวดัเสาธงนอก สมทุรปราการ
spk01769 12345@Nidtep นางสาวชนาภา กลา้กสกิจิ โรงเรยีนวดัเสาธงนอก สมทุรปราการ
spk01770 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ บญุประกอบ โรงเรยีนวดัเสาธงนอก สมทุรปราการ
spk01771 12345@Nidtep นางสาววสิารัตน์ ทองเพยีร โรงเรยีนวดัเสาธงนอก สมทุรปราการ
spk01772 12345@Nidtep นางสาวกนกภรณ์ ภจูอม โรงเรยีนวดัแหลม สมทุรปราการ
spk01773 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ชอบชน โรงเรยีนวดัแหลม สมทุรปราการ
spk01774 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ รัตนมณี โรงเรยีนวดัแหลม สมทุรปราการ
spk01775 12345@Nidtep นางสาวนันทนา ค าสอาด โรงเรยีนศริจัินทรศ์กึษา สมทุรปราการ
spk01776 12345@Nidtep นางสาวอสัวาณี เจ๊ะสะแม โรงเรยีนสเุหร่าคลองใหม่ สมทุรปราการ
spk01777 12345@Nidtep นางสาวกฤตมิา สภุาทพิย์ โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01778 12345@Nidtep นางสาวกนัตะนา สขุประเสรฐิ โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01779 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ชฎาทอง โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01780 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา รวมฉมิพลี โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01781 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ค าเชยีง โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01782 12345@Nidtep นายชนะชยั เหลา่มา โรงเรยีนสเุหร่าบางปลา สมทุรปราการ
spk01783 12345@Nidtep นางสาวกนกพร แสไพศาล โรงเรยีนสเุหร่าบา้นไร่ สมทุรปราการ
spk01784 12345@Nidtep นางสาวไซนุง ลอืแบกาเซ็ง โรงเรยีนสเุหร่าบา้นไร่ สมทุรปราการ
spk01785 12345@Nidtep นางสาวมาลพีร บญุมี โรงเรยีนสเุหร่าบา้นไร่ สมทุรปราการ
spk01786 12345@Nidtep นายธวิา พงษ์ฉมิ โรงเรยีนสเุหร่าบา้นไร่ สมทุรปราการ
spk01787 12345@Nidtep นางปญุญาภา สงิหบ์ ารุง โรงเรยีนอนุบาลชมุชนบางบอ่(ศภุพพัิฒนรั์งสรรค)์สมทุรปราการ
spk01788 12345@Nidtep นางสาวณัฐสภุา นยิม โรงเรยีนอนุบาลชมุชนบางบอ่(ศภุพพัิฒนรั์งสรรค)์สมทุรปราการ
spk01789 12345@Nidtep นางเกศนยี์ สกุแสก โรงเรยีนอนุบาลพระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ
spk01790 12345@Nidtep นางสาวลดา โรจนเกยีรตสิกลุ โรงเรยีนอนุบาลพระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ
spk01791 12345@Nidtep นางสาวสขุมุาล สเีม โรงเรยีนอนุบาลสขุสวสัดิ์ สมทุรปราการ
spk01792 12345@Nidtep นางสาวสมุัชชา เจยีนส าโรง โรงเรยีนอนิทรัมพรรยอ์นุสรณ์ สมทุรปราการ
spk01793 12345@Nidtep นางฐติพิร เรอืงนุ่น สตรสีมทุรปราการ สมทุรปราการ
spk01794 12345@Nidtep นางสาวชชัฎา จตรุพรประสทิธิ์ สพฐ สมทุรปราการ
spk01795 12345@Nidtep นางสาวมนัสวดี บวัสระ สพฐ. สมทุรปราการ
spk01796 12345@Nidtep นางสาวมทุติา ชมตา สพป.สป.เขต2 สมทุรปราการ
spk01797 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ เกดิเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสมทุรปราการ
spk01798 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ ประสาร โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01799 12345@Nidtep นางสาวพมิลวรรณ บญุยัง โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์๙ สมทุรปราการ
spk01800 12345@Nidtep นางอญัชลี ทัตตะรุจิ โรงเรยีนวดัคอลาด สมทุรปราการ
spk01801 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล เรอืงทอง โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์9 สมทุรปราการ
spk01802 12345@Nidtep นางผาณติ หอ้งทองแดง โรงเรยีนตลาดบางพลนีอ้ย สมทุรปราการ
skm00485 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ บญุเจรญิ โรงเรยีนทวป. สมทุรสงคราม
skm00486 12345@Nidtep นายชลติ สวสัดี โรงเรยีนดรุณานุกลู สมทุรสงคราม
skm00487 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร พลพกุ โรงเรยีนถามรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00488 12345@Nidtep นางสาวจารุพักตร์ อรชมุ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00489 12345@Nidtep นางสาวชมภนุูช จันทรส์วา่ง โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00490 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ สธุเีวช โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00491 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ พวงเเสง โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00492 12345@Nidtep นางสาวภรณี มเีชือ้ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00493 12345@Nidtep นางสาวลกัษิกา เอกพัน โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00494 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ โตะ๊มิ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00495 12345@Nidtep นางสาวศรสีดุารัตน์ สวา่งเกตุ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00496 12345@Nidtep นางสาวศริพิร สติไทย โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00497 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ศรสีวา่ง โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00498 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณษา ลาภนิี โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00499 12345@Nidtep นางสาวอฟิลยิา เบ็นหรมี โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม



skm00500 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร แสงหลอ่ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00501 12345@Nidtep นายพสิฐิ จันทรค์ง โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00502 12345@Nidtep นายรัฐปรัชญ์ บญุเจรญิ โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00503 12345@Nidtep นายอศิรา มดีี โรงเรยีนถาวรานุกลู สมทุรสงคราม
skm00504 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา พงษ์จนิดา โรงเรยีนทา้ยหาด สมทุรสงคราม
skm00505 12345@Nidtep นางสาวบษุยา ศรรีุง่เรอืง โรงเรยีนทา้ยหาด สมทุรสงคราม
skm00506 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ สวุนั โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์ สมทุรสงคราม
skm00507 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ เหีย้มหาญ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดัประดู)่ในพระราชปูถัมภฯ์สมทุรสงคราม
skm00508 12345@Nidtep นางสาวอาภรณ์ ค าพทัิกษ์ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดัประดู)่ในพระราชปูถัมภฯ์สมทุรสงคราม
skm00509 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ โตสมัฤทธิ์ โรงเรยีนเทพสวุรรณชาญวทิยา สมทุรสงคราม
skm00510 12345@Nidtep นางชญาชล บญุเจรญิ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส สมทุรสงคราม
skm00511 12345@Nidtep นางเสาวนยี์ เกตทุะเล โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส สมทุรสงคราม
skm00512 12345@Nidtep นางพรทพิย์ สโุพธณิะ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส(นพัิทธห์รณิสตูร)์สมทุรสงคราม
skm00513 12345@Nidtep นางสาวสภุลกัษณ์ วอ่งวาณชิ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส(นพัิทธห์รณิสตูร)์สมทุรสงคราม
skm00514 12345@Nidtep นายวราวธุ หอสวา่งวงศ์ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส(นพัิทธห์รณิสตูร)์สมทุรสงคราม
skm00515 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐน์ลนิ จันทรฤ์ทธิ์ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาสฯ สมทุรสงคราม
skm00516 12345@Nidtep นางวชริา สงัขก์ระแสร์ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุฯ สมทุรสงคราม
skm00517 12345@Nidtep นางสาวอรศภุางค์ คงพทัิกษ์ โรงเรยีนเทศบาลสดัประทมุคณาวาส สมทุรสงคราม
skm00518 12345@Nidtep นายโสภณ คมข า โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๗๐(บา้นบางแกว้)สมทุรสงคราม
skm00519 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก พรอ้มจติร โรงเรยีนบา้นคลองสมบรูณ์ สมทุรสงคราม
skm00520 12345@Nidtep นางสารพี คล ้าจนี โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม
skm00521 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ กริตเิสง็นาวงศ์ โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม
skm00522 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ นโิครธานนท์ โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม
skm00523 12345@Nidtep นางสาววลัลภา แจม่จันทร์ โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม
skm00524 12345@Nidtep นางสาวอาฑติยิา วรีนนท์ โรงเรยีนบา้นตะวนัจาก สมทุรสงคราม
skm00525 12345@Nidtep นายวชิาญ มหีนา้ โรงเรยีนบา้นบางบอ่ สมทุรสงคราม
skm00526 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ รุณหวิาห์ โรงเรยีนบา้นลาดใหญส่ามัคคี สมทุรสงคราม
skm00527 12345@Nidtep นางสาวสวติา วรศาสตร์ โรงเรยีนเมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม
skm00528 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พงษ์สขุ โรงเรยีนวดัแกน่จันทน์(จันทรเ์อยีงทับทมิราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสงคราม
skm00529 12345@Nidtep นางสาวคนัธนา เยือ่ใย โรงเรยีนวดัเขายีส่าร สมทุรสงคราม
skm00530 12345@Nidtep นางสาวญาณภัทร ราชประโคน โรงเรยีนวดัเขายีส่าร(ประมขุเวชกจิ) สมทุรสงคราม
skm00531 12345@Nidtep นายชาญณรงค์ สทุธพิบิลูย์ โรงเรยีนวดัโคกเกต(ุเสรมิสมบรูณ์วงศ)์ สมทุรสงคราม
skm00532 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา บรรทะจติร์ โรงเรยีนวดัเทพประสทิธิค์ณาวาส(ฉ ่าบญุรอดชนูทศิ)สมทุรสงคราม
skm00533 12345@Nidtep นางสาวจริาพัชร เพ็ชรบรรพต โรงเรยีนวดัธรรมาวธุาราม สมทุรสงคราม
skm00534 12345@Nidtep นายสองสมทุร แสงอนิทร์ โรงเรยีนวดันอ้ยแสงจันทร์ สมทุรสงคราม
skm00535 12345@Nidtep นางสาวปนธิาดา วรีะชวนะศกัดิ์ โรงเรยีนวดันอ้ยแสงจันทร(์จันทรศ์ริวิทิยาคาร)สมทุรสงคราม
skm00536 12345@Nidtep นางสาวธติมิา คงก าเหนดิ โรงเรยีนวดับางกะพอ้ม(คงลาภยิง่ประชานุสรณ์)สมทุรสงคราม
skm00537 12345@Nidtep นางสาวกรุณา แสงอ า่ โรงเรยีนวดับางขนัแตก(บ าเพ็ญอยูรั่งสฤษดิ)์สมทุรสงคราม
skm00538 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา โหงวเจรญิพร โรงเรยีนวดับางขนัแตก(บ าเพ็ญอยูรั่งสฤษดิ)์สมทุรสงคราม
skm00539 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน เจยีมธนโชติ โรงเรยีนวดับางแคกลาง(ไพลประชานุกลู)สมทุรสงคราม
skm00540 12345@Nidtep นางสาวศรินัินท์ จอืเหลยีง โรงเรยีนวดับางแคกลาง(ไพลประชานุกลู)สมทุรสงคราม
skm00541 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เขยีวหอม โรงเรยีนวดับางแคกลาง(ไพลประชานุกลู)สมทุรสงคราม
skm00542 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ภัทรด าเนนิสขุ โรงเรยีนวดับางนอ้ย(แจม่ประชานุกลู) สมทุรสงคราม
skm00543 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ ข าครุธ โรงเรยีนวดับางนอ้ย(แจม่ประชานุกลู) สมทุรสงคราม
skm00544 12345@Nidtep นางสาวอทิธญิา บตุโรทัย โรงเรยีนวดับางนางลีใ่หญ่(บรษัิทเกลอืไทยสงเคราะห)์สมทุรสงคราม
skm00545 12345@Nidtep นางสาวจันทรา เขาเทยีน โรงเรยีนวดัปากสมทุร(ไวยวฒุชินานุสรณ์)สมทุรสงคราม
skm00546 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ สงิหจั์นทร์ โรงเรยีนวดัวรภมู(ิวรไวทยาวาส) สมทุรสงคราม
skm00547 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ เจะเฮง โรงเรยีนวดัศรัทธาธรรม สมทุรสงคราม
skm00548 12345@Nidtep นายลนีวฒัน์ มว่งนวล โรงเรยีนวดัศรัทธาธรรม สมทุรสงคราม
skm00549 12345@Nidtep นางสาวสกุนัยา อยูต่ระกลู โรงเรยีนวดัเสด็จ(สทุธวิทิยานุสรณ์) สมทุรสงคราม
skm00550 12345@Nidtep นางสาวชนษิฐช์นม์ พจนานภาศริิ โรงเรยีนวดัอมรวด(ีอมรวทิยาคาร) สมทุรสงคราม
skm00551 12345@Nidtep นายพรปวณ์ี เลา่โจว้ โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม
skm00552 12345@Nidtep นายธนภัทร วบิลูยนั์ตพิงษ์ โรงเรยีนอนุบาลสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม
skm00553 12345@Nidtep นายอคัรเกยีรติ พวงแสง โรวเรยีนถาวรานุกบู สมทุรสงคราม
skm00554 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ วชิาทน วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา สมทุรสงคราม
skm00555 12345@Nidtep นายณภัฏ จงภักดี วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา สมทุรสงคราม
skm00556 12345@Nidtep นางศรัญชญา ประพฤตชิอบ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสมทุรสงครามสมทุรสงคราม
skm00557 12345@Nidtep นางสาวพนดิา เสรมิสนิ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสมทุรสงครามสมทุรสงคราม
skm00558 12345@Nidtep นายวงศส์กลุ เขง่คุม้ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสมทุรสงครามสมทุรสงคราม
skm00559 12345@Nidtep นายอรยิวฒัน์ เนตรอมัพร ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสมทุรสงครามสมทุรสงคราม
skm00560 12345@Nidtep นางกาญจนา ธรรมทนิโน โรงเรยีนวดัศรัทธาธรรม สมทุรสงคราม
skn00712 12345@Nidtep นางสาวกาญจนรัตน์ สชัฌกุร กระทรวงศกึษาธกิาร สมทุรสาคร
skn00713 12345@Nidtep นางสาวปัทมาพร สรุวทิย์ กศน.อ าเภอกระทุม่แบน สมทุรสาคร



skn00714 12345@Nidtep นางนติยา บญุเฉลมิ โรงเรยีนกระทุม่แบน"วเิศษสมทุคณุ" สมทุรสาคร
skn00715 12345@Nidtep นางสาวปวณีา พาลสุขุ โรงเรยีนกระทุม่แบน"วเิศษสมทุคณุ" สมทุรสาคร
skn00716 12345@Nidtep นายสารนิ ปักษา โรงเรยีนกศุลวทิยา สมทุรสาคร
skn00717 12345@Nidtep นางสาวธัญยฉัตร นพปรวิตัรไชย โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร์สมทุรสาครสมทุรสาคร
skn00718 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เสารโ์พธิง์าม โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดัสนุทรสถติ)ในพระราชปูถัมภฯ์สมทุรสาคร
skn00719 12345@Nidtep นายจริายทุธ กรุงภเูวช โรงเรยีนเทศบาลนาดี สมทุรสาคร
skn00720 12345@Nidtep นางสาวรุง้เพชร จติรรั์งษี โรงเรยีนเทศบาลวดัโกรกกราก(กรับวทิยาทาน)สมทุรสาคร
skn00721 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี พงษ์วสิวุรรณ์ โรงเรยีนธัญญารามราษฎบ์ ารุง สมทุรสาคร
skn00722 12345@Nidtep นางสาวบญุประทปี ชา้งบญุมี โรงเรยีนบา้นคลองกระทุม่แบน สมทุรสาคร
skn00723 12345@Nidtep นางสาวสชุญัญา ส าราญ โรงเรยีนบา้นคลองแค สมทุรสาคร
skn00724 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา สะทองเผอืก โรงเรยีนบา้นคลองซือ่ สมทุรสาคร
skn00725 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ ทองอรุณ โรงเรยีนบา้นคลองซือ่(ประสาธช านาญราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00726 12345@Nidtep นายนนทกร ชวูงษ์ โรงเรยีนบา้นคลองตนั สมทุรสาคร
skn00727 12345@Nidtep นางสาวชชัชญา อถมพรมราช โรงเรยีนบา้นคลองหลวง สมทุรสาคร
skn00728 12345@Nidtep นางสาวธมลวรรณ ชยัพพัิฒน์ โรงเรยีนบา้นคลองหลวง สมทุรสาคร
skn00729 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา ศรหีมอก โรงเรยีนบา้นคลองหลวง สมทุรสาคร
skn00730 12345@Nidtep นางสาวมธรุดา บญุสง่ โรงเรยีนบา้นคลองหลวง สมทุรสาคร
skn00731 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา สขุมัน่ โรงเรยีนบา้นแครายเกษตรพันธุพ์ทิยาคารสมทุรสาคร
skn00732 12345@Nidtep นางสาวบษุบา ทมุพศิาล โรงเรยีนบา้นแครายเกษตรพันธุพ์ทิยาคารสมทุรสาคร
skn00733 12345@Nidtep นายทวิา มลูทาประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นโคก สมทุรสาคร
skn00734 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชาภัสร์ สขุเข โรงเรยีนบา้นชายทะเลบางกระเจา้ สมทุรสาคร
skn00735 12345@Nidtep นางสาวแพรลดา ปราณีศรี โรงเรยีนบา้นดอนไกด่ี สมทุรสาคร
skn00736 12345@Nidtep นางสาวภัทรศยา เพชรยวน โรงเรยีนบา้นดอนไกด่ี สมทุรสาคร
skn00737 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา ไชยภมูิ โรงเรยีนบา้นดอนไกด่ี สมทุรสาคร
skn00738 12345@Nidtep นายพงษ์จักรพันธ์ พงษ์วสิวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นดอนไผ่(อดุม-สอางค์อุน่สวุรรณ)สมทุรสาคร
skn00739 12345@Nidtep นายมศีกัดิ์ อุน่ไทยแท ้ โรงเรยีนบา้นด าเนนิสะดวก สมทุรสาคร
skn00740 12345@Nidtep นางสาวปณชิา ฐติชิรัล โรงเรยีนบา้นด าเนนิสะดวก(กมิลีม้ณีฉาย)สมทุรสาคร
skn00741 12345@Nidtep นางสาวกนกลกัษณ์ กสุะรัมย์ โรงเรยีนบา้นด าเนนิสะดวก(กมิลีม้ณีฉาย)สมทุรสาคร
skn00742 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ วมิตุ ิ โรงเรยีนบา้นทา่ทราย สมทุรสาคร
skn00743 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ รัตนพันธุ์ โรงเรยีนบา้นทา่ทราย สมทุรสาคร
skn00744 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ พานนท์ โรงเรยีนบา้นทา่ทราย สมทุรสาคร
skn00745 12345@Nidtep นางสาวกฤตยา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นบางป้ิง สมทุรสาคร
skn00746 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล เตมิเกาะ โรงเรยีนบา้นบางป้ิง สมทุรสาคร
skn00747 12345@Nidtep นายเฉลมิเกยีรติ อรรคศรวีร โรงเรยีนบา้นบางป้ิง สมทุรสาคร
skn00748 12345@Nidtep นางสาวสมสขุ คงพันธ์ โรงเรยีนบา้นยกกระบตัร สมทุรสาคร
skn00749 12345@Nidtep นางสาวเอือ้งทวิา อุน่ชยั โรงเรยีนบา้นโรงเข ้ สมทุรสาคร
skn00750 12345@Nidtep นางสาวชนนกิานต์ เสง้เอยีด โรงเรยีนบา้นหนองหาดใหญ่ สมทุรสาคร
skn00751 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ อาษาสนา โรงเรยีนบา้นหนองหาดใหญ่ สมทุรสาคร
skn00752 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร พงศภ์ดูศิ โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี สมทุรสาคร
skn00753 12345@Nidtep นางสาวชลดา นวลศรี โรงเรยีนมหาวทิยาลยัการกฬีาเเหง่ชาติ สมทุรสาคร
skn00754 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ดา่นรัตนชยั โรงเรยีนวดักระซา้ขาว สมทุรสาคร
skn00755 12345@Nidtep นางสาววนัสนันท์ โคว้ถาวร โรงเรยีนวดักระซา้ขาว(หอมทองราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00756 12345@Nidtep นางสรุวีรรณ อยูด่ี โรงเรยีนวดักระซา้ขาว(หอมทองราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00757 12345@Nidtep นางสาวศรินัินท์ มนีอ้ย โรงเรยีนวดัเกตมุดศีรวีราราม สมทุรสาคร
skn00758 12345@Nidtep นางสาวกรกนก พวงผอ่ง โรงเรยีนวดัเกาะ(ส าลรีาษฎรอ์ปุถัมภ)์ สมทุรสาคร
skn00759 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา เพลาวนั โรงเรยีนวดัเกาะ(ส าลรีาษฎรอ์ปุถัมภ)์ สมทุรสาคร
skn00760 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ ชืน่สวุรรณ โรงเรยีนวดัคลองครุ สมทุรสาคร
skn00761 12345@Nidtep นางสาวบษุกร จงดี โรงเรยีนวดัคลองตนัราษฎรบ์ ารุง สมทุรสาคร
skn00762 12345@Nidtep นางสาวศวิพร ศรวีารรัีตน์ โรงเรยีนวดัคลองตนัราษฎรบ์ ารุง สมทุรสาคร
skn00763 12345@Nidtep นางสาวสญิาณี ดวงเสมอ โรงเรยีนวดัคลองตนัราษฎรบ์ ารุง สมทุรสาคร
skn00764 12345@Nidtep นางสาวจรีภัทร์ รุจเิมธากลุ โรงเรยีนวดัชผีา้ขาว(ประชานุเคราะห)์ สมทุรสาคร
skn00765 12345@Nidtep นางสาวพรสวรรค์ ยีเ่ก็งเอีย่ม โรงเรยีนวดัทา่กระบอื(ทา่กระบอืพทิยาคาร)สมทุรสาคร
skn00766 12345@Nidtep นางสาวประภาดา อนิทพันธ์ โรงเรยีนวดัธรรมโชติ สมทุรสาคร
skn00767 12345@Nidtep นางสาวสธุนิี ศรอีมัพร โรงเรยีนวดัธรรมโชติ สมทุรสาคร
skn00768 12345@Nidtep นางสาวภริมยญ์า พากลุ โรงเรยีนวดันาขวาง สมทุรสาคร
skn00769 12345@Nidtep นายชยธร วโรตมะกลุ โรงเรยีนวดันาขวาง สมทุรสาคร
skn00770 12345@Nidtep นางสาวชไมพร ชืน่กระโทก โรงเรยีนวดันาขวาง(สนุทรพัฒนาภรณ์)สมทุรสาคร
skn00771 12345@Nidtep นายปองพล จันทรม์ล โรงเรยีนวดันาขวาง(สนุทรพัฒนาภรณ์) สมทุรสาคร
skn00772 12345@Nidtep นางสาวธัญจริา ฟเูต็มวงศ์ โรงเรยีนวดับางขดุ(อุน่พทิยาคาร) สมทุรสาคร
skn00773 12345@Nidtep นายมนตรี บญุเทพ โรงเรยีนวดับางป้ิง สมทุรสาคร
skn00774 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ วรรณรังษี โรงเรยีนวดับางพลี สมทุรสาคร
skn00775 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แตงเกตุ โรงเรยีนวดับางหญา้แพรก สมทุรสาคร
skn00776 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา วงษ์ใหญ่ โรงเรยีนวดัป้อมวเิชยีรโชตกิาราม สมทุรสาคร



skn00777 12345@Nidtep นางสาวสวุพร ชรัีตน์ โรงเรยีนวดัปากบอ่ สมทุรสาคร
skn00778 12345@Nidtep นางสาวโสภาวรรณ รอศรัณยบ์ญุ โรงเรยีนวดัปากบอ่(เหลอืงราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00779 12345@Nidtep นายกฤตเิดช สงิหต์ุย้ โรงเรยีนวดัปากบอ่(เหลอืงราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00780 12345@Nidtep นายธนากจิ ตัง้สมบรูณ์ โรงเรยีนวดัปากบอ่เหลอืง(ราษฎรบ์ ารุง)สมทุรสาคร
skn00781 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา ศลิากลุ โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์ สมทุรสาคร
skn00782 12345@Nidtep นางสาวดลยา กองภเูขยีว โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์ สมทุรสาคร
skn00783 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล วงศบ์ญุจันทร์ โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์ สมทุรสาคร
skn00784 12345@Nidtep นายชลนัภณ กลิน่เล็ก โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์ สมทุรสาคร
skn00785 12345@Nidtep นายยศศกัดิ์ อุน่ไทยแท ้ โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์ สมทุรสาคร
skn00786 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา โสมมา โรงเรยีนวดัโพธิเ์เจ ้ สมทุรสาคร
skn00787 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ ค าปาละ โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ ้ สมทุรสาคร
skn00788 12345@Nidtep นางสาวพมิพป์ระภา รุง่เรอืง โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ(้มาลรีาษฎรบ์ ารุง) สมทุรสาคร
skn00789 12345@Nidtep นางสวุรรณา แกว้เสนา โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ(้มาลรีาษฎรบ์ ารุง)ุ สมทุรสาคร
skn00790 12345@Nidtep นางสาวศกนุตลา นาคา โรงเรยีนวดัยกกระบตัร สมทุรสาคร
skn00791 12345@Nidtep นายจารกึพงษ์ โฉมงาม โรงเรยีนวดัยกกระบตัร(ชบุราษฎรนุ์สรณ์)สมทุรสาคร
skn00792 12345@Nidtep นางสาวมลษิา โคโขโล โรงเรยีนวดัราฎรรั์งสรรค์ สมทุรสาคร
skn00793 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ คนัทจันทร์ โรงเรยีนวดัราษฎรธ์รรมาราม สมทุรสาคร
skn00794 12345@Nidtep นางวาสนา ฤกษ์สริศิภุกร โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธากะยาราม สมทุรสาคร
skn00795 12345@Nidtep นายชาญวทิย์ ฉายประเสรฐิ โรงเรยีนวดัศรเีมอืง สมทุรสาคร
skn00796 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา พงษ์พากเพยีร โรงเรยีนวดัศรสี าราญราษฎรบ์ ารุง(เเชม่ประชาอทุศิ)สมทุรสาคร
skn00797 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เทยีนกระจา่ง โรงเรยีนวดัศรสี าราญราษฎรบ์ ารุง(แชม่ประชาุอทุศิ) สมทุรสาคร
skn00798 12345@Nidtep นางสาวมารษิา ปานลา โรงเรยีนวดัศรสี าราญราษฎรบ์ ารุง(แชม่ประชาอทุศิ) สมทุรสาคร
skn00799 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สขุแจม่ โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม สมทุรสาคร
skn00800 12345@Nidtep นางสาวธนกานต์ ร่วมทรัพย์ โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม สมทุรสาคร
skn00801 12345@Nidtep นางสาวธวลัหทัย ส าเภาทพิย์ โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม สมทุรสาคร
skn00802 12345@Nidtep นางสาววรรณภา แจใจ โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม สมทุรสาคร
skn00803 12345@Nidtep นายธนากร กอ้นพันธ์ โรงเรยีนวดัศรสีทุธาราม สมทุรสาคร
skn00804 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร ทรงประเสรฐิ โรงเรยีนวดัหนองบวั สมทุรสาคร
skn00805 12345@Nidtep นางสาววาสนา ธัญญานนท์ โรงเรยีนวดัหนองบวั สมทุรสาคร
skn00806 12345@Nidtep นายณรงค์ อนุสงค์ โรงเรยีนวดัใหมห่นองพะอง(ทับทองวทิยาธาร)สมทุรสาคร
skn00807 12345@Nidtep นางสาวพชรมน ฉุยแชม่ชืน่ โรงเรยีนวดัออ้มนอ้ย(มติรครูราษฎรรั์งสรรค)์สมทุรสาคร
skn00808 12345@Nidtep นางสาวสริมิาตย์ เจรญิศรี โรงเรยีนวดัออ้มนอ้ย(มติรครูราษฎรรั์งสรรค)์สมทุรสาคร
skn00809 12345@Nidtep นางสาวตอ้งจติ แสนอารย์ โรงเรยีนวดัอา่งทอง สมทุรสาคร
skn00810 12345@Nidtep นางสาวพรสวรรค์ ชาวน ้า โรงเรยีนสมทุรสาครวฒุชิยั สมทุรสาคร
skn00811 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ขยายแยม้ โรงเรยีนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00812 12345@Nidtep นางสาวยศวดี ศรนีะ โรงเรยีนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00813 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ กรุดเนยีม โรงเรยีนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00814 12345@Nidtep นางสาวสปุระภา มัน่ยนื โรงเรยีนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00815 12345@Nidtep นายระพพัีฒน์ นลิโสพันธ์ โรงเรยีนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00816 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ถนอมทรัพย์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้ สมทุรสาคร
skn00817 12345@Nidtep นายกนัตก์นษิฐ์ วรีะจนิตนา โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้ สมทุรสาคร
skn00818 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ วงษ์รักษา โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500 )สมทุรสาคร
skn00819 12345@Nidtep นางสาวรุง้ตะวนั ปานประเสรฐิ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500)สมทุรสาคร
skn00820 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ แกว้อยุ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500)สมทุรสาคร
skn00821 12345@Nidtep นายปกรณ์ มากมลูมา โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500) สมทุรสาคร
skn00822 12345@Nidtep นางกชมล เพ็งจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500) สมทุรสาคร
skn00823 12345@Nidtep นางสาวนุดี ผลาโชติ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500) สมทุรสาคร
skn00824 12345@Nidtep นายนพรัตน์ โตแดง โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500) สมทุรสาคร
skn00825 12345@Nidtep นายประภัสชยั บญุชู โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู2500) สมทุรสาคร
skn00826 12345@Nidtep นายอนุชติ มลทาทพิย์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้(วนัครู๒๕๐๐) สมทุรสาคร
skn00827 12345@Nidtep นางสาวธนพร ใจเย็น โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00828 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต พงศพ์รม โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00829 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล ทองเกง่กลา้ โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00830 12345@Nidtep นางสาวสณุสิา เผอืกงาม โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00831 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี มุง่กสกิร โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00832 12345@Nidtep นายภัทรพล แซเ่บ๊ โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00833 12345@Nidtep นางสาวกญัญรัตน์ สงิหค์ า โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00834 12345@Nidtep นางสาวกลัยส์ดุา ยนืสขุ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00835 12345@Nidtep นางสาวจริาพร อาทติย์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00836 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ศาลาทอง โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00837 12345@Nidtep นางสาวชนัษ์ภี ร าไพ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00838 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐกนัย์ เทยีนบา้นขอม โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00839 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดา พรหมรักษ์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร



skn00840 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ ค าทพิย์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00841 12345@Nidtep นางสาวประกอบ กนัยะ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00842 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ภิา ชะวาเขยีว โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00843 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ แหลมทอง โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00844 12345@Nidtep นางสาววจิติรา สายสวุรรณ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00845 12345@Nidtep นางสาวศริขิวญั วรรณสทุธิ์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00846 12345@Nidtep นางสาวสทุธนิี สปิุยพันธุ์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00847 12345@Nidtep นายภมีพัฒน์ มาลยัพงษ์ โรงเรยีนเอกชยั สมทุรสาคร
skn00848 12345@Nidtep นายนุกลู ปานมัจฉา วดัศรเีมอืง สมทุรสาคร
skn00849 12345@Nidtep นางสาวนริามัย พันธวงศาโรจน์ วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร สมทุรสาคร
skn00850 12345@Nidtep นางสาวศจุนิธร ใหมส่งิห์ วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร สมทุรสาคร
skn00851 12345@Nidtep นางสาวอสิรยิา หงษ์ทอง วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร สมทุรสาคร
skn00852 12345@Nidtep นายมณเฑยีร รามัญอดุม วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร สมทุรสาคร
skn00853 12345@Nidtep นายสาธติ ถาวรประสทิธิ์ วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร สมทุรสาคร
skn00854 12345@Nidtep นางสาวศภุพาวี ชยัศรี ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ สมทุรสาคร
skn00855 12345@Nidtep นางสาวสริวินั มาลพัีนธ์ โรงเรยีนวเัโพธิแ์จ้(มาลรีาษฎรบ์ ารุง) สมทุรสาคร
skn00856 12345@Nidtep นางสาวนันทดิา วงคใ์หญ่ โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ้(มาลรีาษฎรบ์ ารุง) สมทุรสาคร
skn00857 12345@Nidtep นางสาวสาไมตรี ทองอยู่ โรงเรยีนบา้นคลองกระทุม่แบน(บญุเพ็งอทุศิ) สมทุรสาคร
skn00858 12345@Nidtep นางสาวจรีาพร ดวงค า โรงเรยีนวดัคลองตนัราษฎร์บ ารุง สมทุรสาคร
skw01270 12345@Nidtep นางสาวภาวนิี ฉายศริิ โรงเรยีนบา้นคลองธรรมชาติ สระเเกว้
skw01271 12345@Nidtep นายศกัดิท์อง สงิหรั์มย์ โรงเรยีนบา้นโคกสามัคคี สระเเกว้
skw01272 12345@Nidtep นางอนัญญา วะดวงดี โรงเรยีนบา้นบกุะสงั สระเเกว้
skw01273 12345@Nidtep นายนคร อน้สนุา โรงเรยีนบา้นวงัใหม่ สระเเกว้
skw01274 12345@Nidtep นางสาวทพิรัตน์ คนล า่ กระทรวงศกึษาธกิาร สระแกว้
skw01275 12345@Nidtep นายสชุาติ ใสโสพล กระทรวงศกึษาธกิาร สระแกว้
skw01276 12345@Nidtep นางสาวรสติา ภาคาม โรงเรยีนกรุงไทย สระแกว้
skw01277 12345@Nidtep นางสาวศณีินาท ประชากลาง โรงเรยีนกรุงไทย สระแกว้
skw01278 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน ไชยศรหีา โรงเรยีนเขาฉกรรจว์ทิยาคม สระแกว้
skw01279 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ ธรรมา โรงเรยีนซบัเกษมวงัชมุทอง สระแกว้
skw01280 12345@Nidtep นางพอใจ พมิพโ์พธิก์ลาง โรงเรยีนทับทมิสยาม03 สระแกว้
skw01281 12345@Nidtep นางสาวพรกนก เลศิฤทธิ์ โรงเรยีนทับทมิสยาม03 สระแกว้
skw01282 12345@Nidtep นางสาวยลดา เขยีนโพธิ์ โรงเรยีนทับทมิสยาม03 สระแกว้
skw01283 12345@Nidtep นางสาวครสิมาตร์ ครองศลิป์ โรงเรยีนทับทมิสยาม03 สระแกว้
skw01284 12345@Nidtep นางสาวนภัส เพราะส าเนยีง โรงเรยีนทุง่หนิโคน สระแกว้
skw01285 12345@Nidtep นางสาวปิยาภัสร์ ศริเิตชะพัฒน์ โรงเรยีนไทรเดีย่ววทิยา สระแกว้
skw01286 12345@Nidtep นายปานะพันธ์ เกยีรตนิอก โรงเรยีนบะขมิน้(วชัระอนุสรณ์) สระแกว้
skw01287 12345@Nidtep นางสาวญาณัจรา กจิประกอบ โรงเรยีนบา้นกโิลสาม สระแกว้
skw01288 12345@Nidtep นางสมบรูณ์ บญุยงค์ โรงเรยีนบา้นกดุเวยีน สระแกว้
skw01289 12345@Nidtep นายปรัชญา โปร่งจติร โรงเรยีนบา้นแกง่สะเดา สระแกว้
skw01290 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ ส าราญ โรงเรยีนบา้นแกว้เพชรพลอย สระแกว้
skw01291 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สงิหะ โรงเรยีนบา้นเขาตางอ้ก สระแกว้
skw01292 12345@Nidtep นางสาวนภัทรศร สทุธแิพทย์ โรงเรยีนบา้นเขาเลือ่ม สระแกว้
skw01293 12345@Nidtep นางสาวอนันตยา งามแฉลม้ โรงเรยีนบา้นเขาเลือ่ม สระแกว้
skw01294 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร นอ้ยมิง่ โรงเรยีนบา้นคลองไกเ่ถือ่น สระแกว้
skw01295 12345@Nidtep นางอญัชษิฐา ฝอยทอง โรงเรยีนบา้นคลองไกเ่ถือ่น สระแกว้
skw01296 12345@Nidtep นางสาวพจนา วงษ์มติรแท ้ โรงเรยีนบา้นคลองธรรมชาติ สระแกว้
skw01297 12345@Nidtep นางสาววราพรรณ แสนปัดชา โรงเรยีนบา้นคลองธรรมชาติ สระแกว้
skw01298 12345@Nidtep นางสาวศริประภา จติรศลิป์ โรงเรยีนบา้นคลองน ้าเขยีว สระแกว้
skw01299 12345@Nidtep นายนพรัตน์ จันทรารักษ์ โรงเรยีนบา้นคลองน ้าใส สระแกว้
skw01300 12345@Nidtep นางสาวนารากร ดษิฐขนุทด โรงเรยีนบา้นคลองหาด(สาขาบา้นเขาชอ่งแคบ)สระแกว้
skw01301 12345@Nidtep นางสาววนดิา โพธิน์อ้ย โรงเรยีนบา้นคลองหนิปนู สระแกว้
skw01302 12345@Nidtep นางสาวศิรินิทพิย์ หัสดนิรัตน์ โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ สระแกว้
skw01303 12345@Nidtep นางสาวนฐินัินท์ รามจาตุ โรงเรยีนบา้นคลองอดุม สระแกว้
skw01304 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ครุฑรัมย์ โรงเรยีนบา้นโคกแจง สระแกว้
skw01305 12345@Nidtep นางจันทนา สตัตารัมย์ โรงเรยีนบา้นโคกสามัคคี สระแกว้
skw01306 12345@Nidtep นางวไิลวลัย์ ถาวรกลุ โรงเรยีนบา้นโคกสามัคคี สระแกว้
skw01307 12345@Nidtep นางสาวรังสมิา นพทัน โรงเรยีนบา้นโคกสงู สระแกว้
skw01308 12345@Nidtep นางรภสิรา ใยบวั โรงเรยีนบา้นโคคลาน สระแกว้
skw01309 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ใสสดศรี โรงเรยีนบา้นซบันกแกว้ สระแกว้
skw01310 12345@Nidtep นางสาวจารุกญัญ์ เจอืจันทร์ โรงเรยีนบา้นซบัมะนาว สระแกว้
skw01311 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ แจง้สนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นซบัมะนาว สระแกว้
skw01312 12345@Nidtep นางสาวนงนุช คนชมุ โรงเรยีนบา้นซบัมะนาว สระแกว้
skw01313 12345@Nidtep นางสาวสวุดิา ส าราญพานชิ โรงเรยีนบา้นซบัมะนาว สระแกว้



skw01314 12345@Nidtep นายปิยะ เกตบตุร โรงเรยีนบา้นซบัมะนาว สระแกว้
skw01315 12345@Nidtep นางสาวภัทรกานต์ เจอืนรัมย์ โรงเรยีนบา้นดา่น(ราษฎรบ ารุง) สระแกว้
skw01316 12345@Nidtep นางสาวภัสราภรณ์ วญิญายงค์ โรงเรยีนบา้นตุน่ สระแกว้
skw01317 12345@Nidtep นางสาววชิาดา สวุรรณภาพ โรงเรยีนบา้นทดวงศส์มบรูณ์ สระแกว้
skw01318 12345@Nidtep นายปัตพงษ์ ฉกรรศลิป์ โรงเรยีนบา้นทดวงศส์มบรูณ์ สระแกว้
skw01319 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ แมน้รัตน์ โรงเรยีนบา้นทับใหม่ สระแกว้
skw01320 12345@Nidtep นายสริพิงศ์ ไชยเรศ โรงเรยีนบา้นทัพไทย สระแกว้
skw01321 12345@Nidtep นางสาววจิติรา เงนิเต็ม โรงเรยีนบา้นทา่เกษม สระแกว้
skw01322 12345@Nidtep นางสาววชิดุา นาชยัฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นทา่เกษม สระแกว้
skw01323 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา ชว่ยณรงค์ โรงเรยีนบา้นทา่เกษม สระแกว้
skw01324 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร สะอาด โรงเรยีนบา้นทา่เตน้ สระแกว้
skw01325 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ สมนกึ โรงเรยีนบา้นทา่เตน้ สระแกว้
skw01326 12345@Nidtep นางสาวปรมิรดา ขนัทอง โรงเรยีนบา้นทา่เตน้ สระแกว้
skw01327 12345@Nidtep นางสาวอไุรรัตน์ เป่ียมสนิ โรงเรยีนบา้นทา่ระพา สระแกว้
skw01328 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ แหวนแกว้ โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน สระแกว้
skw01329 12345@Nidtep นางสาวเนตรนพธิ ค าออ่นสา โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน สระแกว้
skw01330 12345@Nidtep นางสาวพรรษพร วงษ์ผึง่ โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน สระแกว้
skw01331 12345@Nidtep นางสาวภณดิา ธรรมมา โรงเรยีนบา้นทุง่หนิโคน สระแกว้
skw01332 12345@Nidtep นางสาวพรญาณี ก าลงัทวี โรงเรยีนบา้นไทรทอง สระแกว้
skw01333 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา ใจกลา้ โรงเรยีนบา้นไทรทอง สระแกว้
skw01334 12345@Nidtep นางสาวพมิพไิล จันมติร โรงเรยีนบา้นธารนพเกา้ สระแกว้
skw01335 12345@Nidtep นางสาวสจุติตรา ข าแกว้ โรงเรยีนบา้นธารนพเกา้ สระแกว้
skw01336 12345@Nidtep นายคณาเดช ลายสนธิ์ โรงเรยีนบา้นธารนพเกา้ สระแกว้
skw01337 12345@Nidtep นายศกัดา จติรส์ภุา โรงเรยีนบา้นธารนพเกา้ สระแกว้
skw01338 12345@Nidtep นายชยัรัตน์ หมูบ่ณัฑติย์ โรงเรยีนบา้นเนนิสะอาด สระแกว้
skw01339 12345@Nidtep นางอรอนงค์ โสมกลุ โรงเรยีนบา้นโนนหมากมุน่ สระแกว้
skw01340 12345@Nidtep นางสาวบญุญาพร สขุใจดี โรงเรยีนบา้นบะขมิน้(วชัระอนุสรณ์) สระแกว้
skw01341 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร จอกโคกสงู โรงเรยีนบา้นบกุะสงั สระแกว้
skw01342 12345@Nidtep นางจรีนุช นวงรัมย์ โรงเรยีนบา้นป่าระก า สระแกว้
skw01343 12345@Nidtep นางสาวอรุณี ฤทธพิศิ โรงเรยีนบา้นโป่งคอม สระแกว้
skw01344 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ยรรยงค์ โรงเรยีนบา้นพรสวรรค์ สระแกว้
skw01345 12345@Nidtep นายรุง่เรอืง คนเพยีร โรงเรยีนบา้นพรา้ว สระแกว้
skw01346 12345@Nidtep นางสาวศรินัินท์ ไผแ่สวง โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ สระแกว้
skw01347 12345@Nidtep นางสาวชไมพร ศริวิรรณ โรงเรยีนบา้นลงุพลู สระแกว้
skw01348 12345@Nidtep นางสาวพมิพร์วี สนัป่าแกว้ โรงเรยีนบา้นวงัจ่ัน สระแกว้
skw01349 12345@Nidtep นางสาวลลติา ใจกลา้ โรงเรยีนบา้นวงัแดง สระแกว้
skw01350 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา กองไชย โรงเรยีนบา้นวงัแดง สระแกว้
skw01351 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ฝ่ายพลแสน โรงเรยีนบา้นวงัแดง สระแกว้
skw01352 12345@Nidtep นางสาวศกุรว์นา ทรงศรี โรงเรยีนบา้นวงัรี สระแกว้
skw01353 12345@Nidtep นางธัญญามาศ จันทรค์ าพี้ โรงเรยีนบา้นสีแ่ยก สระแกว้
skw01354 12345@Nidtep นายยศกร อนุจร โรงเรยีนบา้นหนองกะทะ สระแกว้
skw01355 12345@Nidtep นางสาวเนตรนภา อตัฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองเม็ก สระแกว้
skw01356 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐาพร บญุเจยีม โรงเรยีนบา้นหนองเรอื สระแกว้
skw01357 12345@Nidtep นางสาวรุง้ตะวนั น าภา โรงเรยีนบา้นหนา้สถานี สระแกว้
skw01358 12345@Nidtep นางสาวพันทพิยภ์า ทาอัว้ โรงเรยีนร่มเกบา้วฒันานครสระแกว้รัชมังคลาภเิษกสระแกว้
skw01359 12345@Nidtep นายณัฎฐวธุ นุราช โรงเรยีนร่มเกลา้วฒันานครสระแกว้รัชมังคลาภเิษกสระแกว้
skw01360 12345@Nidtep นางสาวกชพร นอ้ยวเิศษ โรงเรยีนวงัจระเข ้ สระแกว้
skw01361 12345@Nidtep นางสาวแสงเทยีน กุม่เดช โรงเรยีนวงัน ้าเย็นวทิยาคม สระแกว้
skw01362 12345@Nidtep นายธนกิกลุ บญุอาจ โรงเรยีนวงัน ้าเย็นวทิยาคม สระแกว้
skw01363 12345@Nidtep นางสาววลิยัภรณ์ ค าพลงาม โรงเรยีนวงัหลงัวทิยาคม สระแกว้
skw01364 12345@Nidtep นายศริศิกัดิ์ อาจปาสา โรงเรยีนวฒันานคร สระแกว้
skw01365 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เทยีนศริิ โรงเรยีนวดัพทุธสิาร สระแกว้
skw01366 12345@Nidtep นางสาววชิชดุา ทรัพยเ์จรญิ โรงเรยีนวดัพทุธสิาร สระแกว้
skw01367 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ สพัุนธ์ โรงเรยีนวดัพทุธสิาร สระแกว้
skw01368 12345@Nidtep นายธรีภัทร เชือ้สขุ โรงเรยีนวดัพทุธสิาร สระแกว้
skw01369 12345@Nidtep นางสาวบษุกร อนามกลุ โรงเรยีนสมาคมไลออนส(์บา้นอา่งศลิา)สระแกว้
skw01370 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์ดิา อณุาพรหม โรงเรยีนสระแกว้ สระแกว้
skw01371 12345@Nidtep นางสาวจรัิฐญิา ทัดเทยีม โรงเรยีนสระแกว้ สระแกว้
skw01372 12345@Nidtep นางสาวปัทมา ปัทธสิามะ โรงเรยีนสระแกว้ สระแกว้
skw01373 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ฟองสาย โรงเรยีนสระแกว้ สระแกว้
skw01374 12345@Nidtep นางสาววภิา พฒุทอง โรงเรยีนสหัสหงษ์มหาคณุ สระแกว้
skw01375 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล ออมสนิ โรงเรยีนสามัคคปีระชาสรรค์ สระแกว้
skw01376 12345@Nidtep นายเอกชยั จังพล โรงเรยีนสามัคครีาษฎรบ์ ารุง สระแกว้



skw01377 12345@Nidtep นางสาวธรีกานต์ ประเทอืงทนิ โรงเรยีนอนุบรรพต สระแกว้
skw01378 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ชยัดษิฐ์ โรงเรยีนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สระแกว้
skw01379 12345@Nidtep นางสาวมะลพิร แดงตะขบ โรงเรยีนอนุบาลศรวีฒันาวทิยา สระแกว้
skw01380 12345@Nidtep นายสธุนัินท์ แยม้ศรี โรงเรยีนอนุบาลศรวีฒันาวทิยา สระแกว้
skw01381 12345@Nidtep นางสาวพนตินันท์ กติตพิงศพ์ทิยา โรงเรยีนอนุบาลศรอีรัญโญทัย สระแกว้
skw01382 12345@Nidtep นางสาวรัชณีภรณ์ ค าหมัน้ โรงเรยีนอนุบาลศรอีรัญโญทัย สระแกว้
skw01383 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ถาจันทร์ โรงเรยีนอรัญประเทศ สระแกว้
skw01384 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ค าศริิ วทิยาลยัเทคนคิวงัน ้าเย็น สระแกว้
skw01385 12345@Nidtep นายสมยศ แกว้ออ่น ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ สระแกว้
skw01386 12345@Nidtep นางสาวพทุธชาด นงคพ์รหมมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแกว้สระแกว้
skw01387 12345@Nidtep นางสาวรวสิรา คงดวงดี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแกว้สระแกว้
skw01388 12345@Nidtep นายกชพัฒน์ พลสา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแกว้สระแกว้
skw01389 12345@Nidtep นายธนพล สสีมิมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแกว้สระแกว้
skw01390 12345@Nidtep นางสาวณัฐยะดา สาพันธ์ ศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนสระแกว้สระแกว้
skw01391 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา อิม่วงษ์ ศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนสระแกว้สระแกว้
skw01392 12345@Nidtep นางสาวเนตรนภา นพฤทธิ์ ศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนสระแกว้สระแกว้
skw01393 12345@Nidtep นายนฤรงค์ กนัรัมย์ ศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนสระแกว้สระแกว้
skw01394 12345@Nidtep นายอคัรเดช เจรญิสขุ ศนูยฝึ์กและพัฒนาอาชพีฯสระแกว้ สระแกว้
skw01395 12345@Nidtep นางสาวอาภัสรา หนิวรีะ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาสระแกว้ สระแกว้
skw01396 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ภูท่ีพ่ ึง่ สศศ. สระแกว้
skw01397 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา ศริเิมฆา ส านักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาสระแกว้เขต1สระแกว้
skw01398 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร จอกโคกสงู โรงเรยีนบา้นบกุะสงั สระแกว้
sri00517 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา ใจบญุ โรงเรยีนวดัศรจีอมทอง สระบรุี
sri00518 12345@Nidtep นายธรีภัทร์ ใจดี กศน.อ าเภอมวกเหล็ก สระบรุี
sri00519 12345@Nidtep นายณัฐพล พลคอ้ โรงเรยีนชมุชนนคิมทับกวางสงเคราะห์1สระบรุี
sri00520 12345@Nidtep นางสาวนภชนก รืน่ภาคแดน โรงเรยีนชมุชนวดัคลองไทร(ฉัตรราษฎรบ์ ารุง)สระบรุี
sri00521 12345@Nidtep นางกรุณา นลิกระ โรงเรยีนชมุชนวดัไทยงาม สระบรุี
sri00522 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ นลิศริิ โรงเรยีนชมุชนวดับ ารุงธรรม สระบรุี
sri00523 12345@Nidtep นางสาวบษุกร ขวญัชยัโย โรงเรยีนชมุชนวดัวหิารแดง สระบรุี
sri00524 12345@Nidtep นางสาวศริขิวญั อวดกลา้ โรงเรยีนทา้ยพกิลุ(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์68)สระบรุี
sri00525 12345@Nidtep นางรัตนาภรณ์ ทองทับ โรงเรยีนเทศบาล๕(วดัดาวเรอืง) สระบรุี
sri00526 12345@Nidtep นางสาวนริุวรรณ์ สงูยิง่ โรงเรยีนธารเกษม สระบรุี
sri00527 12345@Nidtep นางสาวพรภมิล ป้ันนาค โรงเรยีนนคิมทับกวางสงเคราะห2์ สระบรุี
sri00528 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี ศรสีะอาด โรงเรยีนบา้นเขาไมเ้กวยีน สระบรุี
sri00529 12345@Nidtep นางสาวลดาวลัย์ ทองคง โรงเรยีนบา้นเขาไมเ้กวยีน สระบรุี
sri00530 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ค าภรี์ โรงเรยีนบา้นเขาไมเ้กวยีน สระบรุี
sri00531 12345@Nidtep นางสาวชนากาญจน์ สนิชู โรงเรยีนบา้นเขารวก(ร่วมมติรพัฒนา) สระบรุี
sri00532 12345@Nidtep นางกนกพร สรุยิันต์ โรงเรยีนบา้นเขารวก(ร่วมมตืรพัฒนา) สระบรุี
sri00533 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ปะสาวะถา โรงเรยีนบา้นซบัชะอม สระบรุี
sri00534 12345@Nidtep นายอมรเทพ มลูสตูร์ โรงเรยีนบา้นซบัสนุ่น สระบรุี
sri00535 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ โคตรอาษา โรงเรยีนบา้นป่าไมพ้ระฉาย สระบรุี
sri00536 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณษา แสงจนี โรงเรยีนบา้นป่าวงักวาง สระบรุี
sri00537 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ารา เอือ้สนิธ์ โรงเรยีนบา้นโป่งเกตุ สระบรุี
sri00538 12345@Nidtep นายอเุทน นุตรกลาง โรงเรยีนบา้นโป่งเกตุ สระบรุี
sri00539 12345@Nidtep นางสาวจงกลณี ยาพา โรงเรยีนบา้นโป่งไทร สระบรุี
sri00540 12345@Nidtep นางสาวรักคณา งามดี โรงเรยีนบา้นโป่งไทร สระบรุี
sri00541 12345@Nidtep นายศกัดิส์ทิธิ์ โสโคกกรวด โรงเรยีนบา้นโป่งไทร สระบรุี
sri00542 12345@Nidtep นางสาวนธิยาภรณ์ ประเสรฐิพงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองตอตะเคยีน สระบรุี
sri00543 12345@Nidtep นายสรัุตน์ ทุง่กระโทก โรงเรยีนบา้นหนองตอตะเคยีน สระบรุี
sri00397 12345@Nidtep นายสากล บงึไกล โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิขาวมติรภาพที2่13สระบรุี
sri00398 12345@Nidtep นางสาวธาราทพิย์ กลุพว่ง โรงเรยีนบา้นใหมทุ่ง่ดนิขอ(เรอืงฉายอปุถัมภ)์สระบรุี
sri00399 12345@Nidtep นายสวสัดิ์ มะกล า่ โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน สระบรุี
sri00400 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ลาชมภู โรงเรยีนไพฑรูยว์ทิยา สระบรุี
sri00401 12345@Nidtep นายปรดีา ศรตี าแย โรงเรยีนวงัมว่งวทิยาคม สระบรุี
sri00402 12345@Nidtep นายอรรถกร แกว้เป้ีย โรงเรยีนวงัมว่งวทิยาคม สระบรุี
sri00403 12345@Nidtep นางสาวณทติา สขุนภาชสูกลุ โรงเรยีนวดัเขาจ าปา(เทยีนราษฎรอ์ทุศิ)สระบรุี
sri00404 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา จันมาทลู โรงเรยีนวดัโคกกรุง สระบรุี
sri00405 12345@Nidtep นางสาวธรีฎา พนูศรี โรงเรยีนวดัโคกกรุง สระบรุี
sri00406 12345@Nidtep นางสาววมิลรัตน์ พันธุส์มุา โรงเรยีนวดัโคกกรุง สระบรุี
sri00407 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ปานทอง โรงเรยีนวดัโคกงาม สระบรุี
sri00408 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศกัดิด์ ี โรงเรยีนวดัชยัเฉลมิมติร(ไพศาลวทิยาคม)สระบรุี
sri00409 12345@Nidtep นางสาวอาภัทสรณ์ เปียทอง โรงเรยีนวดับอ่พระอนิทร์ สระบรุี
sri00410 12345@Nidtep นางจรยิา ปานสมสวย โรงเรยีนวดับอ่โศรก สระบรุี



sri00411 12345@Nidtep นางสาวจันทรรัตน์ สนทิวงษ์ โรงเรยีนวดับา้นจาน สระบรุี
sri00412 12345@Nidtep นางสาวนารนิ สขุเสมอ โรงเรยีนวดับา้นชุง้(อสิระวทิยา) สระบรุี
sri00413 12345@Nidtep นางสาวนภาภรณ์ บรรพต โรงเรยีนวดับา้นไผ่ สระบรุี
sri00414 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ เฉลมิวฒัน์ โรงเรยีนวดับา้นใหม่ สระบรุี
sri00415 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิศรี หุน่สาระ โรงเรยีนวดับงึไม ้ สระบรุี
sri00416 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ สนุทรรัตน์ โรงเรยีนวดับรุกีาราม สระบรุี
sri00417 12345@Nidtep นางสาวศริพิร พึง่สนัเทยีะ โรงเรยีนวดับรุกีาราม สระบรุี
sri00418 12345@Nidtep นายรัชกรณ์ จ าปาถิน่ โรงเรยีนวดัป๊อกแป๊ก สระบรุี
sri00419 12345@Nidtep นายชยัยันต์ กา้นค า โรงเรยีนวดัโป่งมงคล สระบรุี
sri00420 12345@Nidtep นางสาววงศธร ภญิโญพจน์ โรงเรยีนวดัพแุค สระบรุี
sri00421 12345@Nidtep นางสาวเกษศรินิทร์ ชยัภมู ิ โรงเรยีนวดัมวกเหล็กใน สระบรุี
sri00422 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา สงิหฬ โรงเรยีนวดัมวกเหล็กใน สระบรุี
sri00423 12345@Nidtep นางสาวนลิาวรรณ ฤทธจิ าปา โรงเรยีนวดัมวกเหล็กใน สระบรุี
sri00424 12345@Nidtep นางสาวทพิมณี กญัญามา โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธาธรรม สระบรุี
sri00425 12345@Nidtep นายภญิโญ บญุทน โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธาธรรม สระบรุี
sri00426 12345@Nidtep นางจติราภา ศรพีรมมา โรงเรยีนวดัศรจีอมทอง สระบรุี
sri00427 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา เอีย่มบาง โรงเรยีนวดัศรจีอมทอง สระบรุี
sri00428 12345@Nidtep นางสาวรพพีรรณ อ า่จนี โรงเรยีนวดัศรจีอมทอง สระบรุี
sri00429 12345@Nidtep นางสาววนาลี ขาวสะอาด โรงเรยีนวดัศรจีอมทอง สระบรุี
sri00430 12345@Nidtep นางสาวแพรวา เรยีบจันทกึ โรงเรยีนวดัสวนทองรวมมติร สระบรุี
sri00431 12345@Nidtep นางสาวสนิธุน์ภา วนสนิธุ์ โรงเรยีนวดัสหกรณ์รังสรรค์ สระบรุี
sri00432 12345@Nidtep นางสาวเกศศริญิภัสณ์ ขนัถม โรงเรยีนวดัสาธปุระชาสรรค์ สระบรุี
sri00433 12345@Nidtep นางสาวทวิาพร เดชค าภู โรงเรยีนวดัสนัุนทาราม สระบรุี
sri00434 12345@Nidtep นายวนัิย คมัภริานนท์ โรงเรยีนวดัหนองจกิ(บญุมปีระชานุกลู) สระบรุี
sri00435 12345@Nidtep นางสาวสายวสนัต์ เข็มทองค า โรงเรยีนวดัหนองบวั สระบรุี
sri00436 12345@Nidtep นางภญิญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ โรงเรยีนวดัหนองสะเดา(สนุทรพทิยา) สระบรุี
sri00437 12345@Nidtep นางสาวสดุใจ ภูส่วา่ง โรงเรยีนวดัหนองสะเดา(สนุทรพทิยา) สระบรุี
sri00438 12345@Nidtep นางสาวรัตตพิร พพิธิกลุ โรงเรยีนวดัหนองสดีา สระบรุี
sri00439 12345@Nidtep นางสาวกชพร พลูศริิ โรงเรยีนวดัหนองหวา้ สระบรุี
sri00440 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา กวางทอง โรงเรยีนวดัหว้ยทราย(อดเิรกสารประชานุสรณ์)สระบรุี
sri00441 12345@Nidtep นางศศธิร มสุสุนิธุ์ โรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม สระบรุี
sri00442 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐวี สนุา โรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม สระบรุี
sri00443 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ งามสมบตัิ โรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม สระบรุี
sri00444 12345@Nidtep นางสาววชัรากร มแีวว โรงเรยีนสระบรุวีทิยาคม สระบรุี
sri00445 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ เตโช โรงเรยีนเสาไห”้วมิลวทิยานุกลู” สระบรุี
sri00446 12345@Nidtep นางสาวศศนิภิา เชยีงวอ่ง โรงเรยีนเสาไหว้มิลวทิยานุกลู สระบรุี
sri00447 12345@Nidtep นางสาวสมุหิรา เวยีงนนท์ โรงเรยีนหนองแค“สรกจิพทิยา” สระบรุี
sri00448 12345@Nidtep นางสาวหงสฟ้์า ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนหนองแค“สรกจิพทิยา” สระบรุี
sri00449 12345@Nidtep นางสาวบารนี ณบางชา้ง โรงเรยีนหนา้พระลาน(พบิลูสงเคราะห)์ สระบรุี
sri00450 12345@Nidtep นางสาวบงัอร จันทจติร โรงเรยีนหนิกองวทิยาคม สระบรุี
sri00451 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ พรมลารักษ์ โรงเรยีนอนุบาลทับกวาง สระบรุี
sri00452 12345@Nidtep นางสาวอรุณี ศรพีฒุ โรงเรยีนอนุบาลทับกวาง สระบรุี
sri00453 12345@Nidtep นายธนติ ศรสีงัข์ โรงเรยีนอนุบาลทับกวาง สระบรุี
sri00454 12345@Nidtep นายนภัส พรมสอน โรงเรยีนอนุบาลทับกวาง สระบรุี
sri00455 12345@Nidtep นายพเิชษฐ์ บตุรพรม โรงเรยีนอนุบาลทับกวาง สระบรุี
sri00456 12345@Nidtep นางวรรณวมิล เผา่พัด โรงเรยีนอนุบาลวหิารแดง สระบรุี
sri00457 12345@Nidtep นางสาวธนภร หวงัสขุ โรงเรยีนอนุบาลวหิารแดง สระบรุี
sri00458 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ บวัขจร โรงเรยีนอนุบาลศาลาแดง สระบรุี
sri00459 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์สิา เหมพจิติร วทิเทคนคิมวกเหล็ก สระบรุี
sri00460 12345@Nidtep นางสาวฐติยิาพร พรหมศรี วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00461 12345@Nidtep นางสาวณปภัช ทองโสภณ วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00462 12345@Nidtep นางสาวณัฐพัชร์ เคนไชยวงศ์ วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00463 12345@Nidtep นางสาวปิยะพร บญุทน วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00464 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ นวลแสง วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00465 12345@Nidtep นางสาวสรวยี์ ธรรมสารวญิญู วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00466 12345@Nidtep นางสพุมิดา อยูอ่นิทร์ วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00467 12345@Nidtep นายราชวฒุิ รัตนไตร วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00468 12345@Nidtep นายราชวฒุิ รัตนไตร วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00469 12345@Nidtep นายรุง่ชยั แกน่สากล วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00470 12345@Nidtep นายสมพร โยธี วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00471 12345@Nidtep นายสรุะ สายสรุนิทร์ วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00472 12345@Nidtep นายอนุศกัดิ์ เทีย่งธรรม วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sri00473 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากร ประดบัเพชร วทิยาลยัการอาชพีหนองแค สระบรุี



sri00474 12345@Nidtep นางสาววสิวุฒันี กมลศลิป์ วทิยาลยัการอาชพีหนองแค สระบรุี
sri00475 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี สริทิรัพยอ์าภา วทิยาลยัการอาชพีหนองแค สระบรุี
sri00476 12345@Nidtep นายจตพุร รัตนอ านวยชยั วทิยาลยัการอาชพีหนองแค สระบรุี
sri00477 12345@Nidtep นายวกิรม จติรัก วทิยาลยัเทคนคิทา่หลวงซเิมนตไ์ทยอนุสรณ์สระบรุี
sri00478 12345@Nidtep นางสาวนติยา มลูวงค์ วทิยาลยัเทคนคิมวกเหล็ก สระบรุี
sri00479 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ ภควา วทิยาลยัเทคนคิมวกเหล็ก สระบรุี
sri00480 12345@Nidtep นายวศนิ ทับทมิเถือ่น วทิยาลยัเทคนคิสระบรุี สระบรุี
sri00481 12345@Nidtep นายวรีวทิย์ บญุเศษ วทิยาลยัเทคนคิสระบรุี สระบรุี
sri00482 12345@Nidtep นางสาวติรี แกว้ประเสรฐิ วทิยาลยัสารพัดชา่งสระบรุี สระบรุี
sri00483 12345@Nidtep นางปดวิรัดดา เหลา่นายอ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00484 12345@Nidtep นางพไิลพร สาระชาติ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00485 12345@Nidtep นางลกัขณา ทองบญุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00486 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา โพธิท์อง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00487 12345@Nidtep นางสาวเทพธดิา สมัมา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00488 12345@Nidtep นางสาวนัศรนิ ศรเีพ็ชร วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00489 12345@Nidtep นางสาวนชิาภา พันธุเ์พ็ง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00490 12345@Nidtep นางสาวพรวมิล ไมตรจีติต์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00491 12345@Nidtep นางสาวพรหมภัสสร รุง่โรจนว์รกลุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00492 12345@Nidtep นางสาวพสิทุธพิร นนทะชติ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00493 12345@Nidtep นางสาวรุจฬิา เพยีรอดวงษ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00494 12345@Nidtep นางสาววรรณนสิา ค าอดุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00495 12345@Nidtep นางสาวศภุรธันยา การบรรจง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00496 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ บอ่พมิาย วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00497 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ขวญัมา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00498 12345@Nidtep นายนัฐพงษ์ จงทว่มกลาง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00499 12345@Nidtep นายนัฐพล ขวญัเกตุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00500 12345@Nidtep นายบญุญฤทธิ์ อตุทนัน วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00501 12345@Nidtep นายพสิทิธิ์ หนกีระโทก วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00502 12345@Nidtep นายวสนัต์ เมฆฉาย วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00503 12345@Nidtep นายวทิวสั เหลา่นายอ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00504 12345@Nidtep นายศรวีชิยั คลา้ยสอน วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00505 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ ชาลอื วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00506 12345@Nidtep นายสมุติรศกัดิ์ สเีขยีว วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00507 12345@Nidtep นางนุกนุ รางแดง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00508 12345@Nidtep นายจักรนิ วรนุช วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00509 12345@Nidtep นายดลุทัศน์ กมล วทิยาลยัอาชวีศกึษาสระบรุี สระบรุี
sri00510 12345@Nidtep นายศภุชยั ทวศีกัดิว์ชิติชยั สพฐ. สระบรุี
sri00511 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก สมสอาด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบรุีเขต2สระบรุี
sri00512 12345@Nidtep นายจริกติต์ บวัหอม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบรุีเขต1สระบรุี
sri00513 12345@Nidtep นางสาวชมนาด แซต่ัง้ สธุวีทิยา สระบรุี
sri00514 12345@Nidtep นายค าพันธ์ วงษ์วลิา วทิยาลยัการอาชพีสระบรุี สระบรุี
sbr00222 12345@Nidtep นางศริกาญจน์ ภลูบศรี โรงเรยีนทา่ชา้งวทิยาคาา สงิหบ์รุี
sbr00223 12345@Nidtep นางสาวศรจีฬุาลกัษณ์ บพุศริิ โรงเรยีนบา้นทุง่วา้ สงิหบ์รุี
sbr00224 12345@Nidtep นายธนาธรณ์ กอซอ โรงเรยีนพรหมบรุรัีชดาภเิษก สงิหบ์รุี
sbr00225 12345@Nidtep นางสาวธัญวรรณ ทองค าขาว โรงเรยีนวดัจักรสหี์ สงิหบ์รุี
sbr00226 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ศภุก าเนดิ โรงเรยีนวดัตกึราชา สงิหบ์รุี
sbr00227 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ปรกึษา โรงเรยีนวดัตกึราชา สงิหบ์รุี
sbr00228 12345@Nidtep นางสาวศรนิยา เมษประสาท โรงเรยีนวดัโบสถ์อ.ทา่ชา้ง สงิหบ์รุี
sbr00229 12345@Nidtep นางสาวพรรณภา ครีวีรรณ์ โรงเรยีนวดัพรหมสาคร สงิหบ์รุี
sbr00230 12345@Nidtep นางสาวอานุช เทีย่งสอา้ง โรงเรยีนวดัพรหมสาคร สงิหบ์รุี
sbr00231 12345@Nidtep นายนัฐพงศ์ โตะ๊นาค โรงเรยีนวดัพรหมสาคร สงิหบ์รุี
sbr00232 12345@Nidtep นางสาววรรณา ทองประเสรฐิ โรงเรยีนวดัอมัพวนั สงิหบ์รุี
sbr00233 12345@Nidtep นางปทมุวดี มนีาค โรงเรยีนหัวไผว่ทิยาคม สงิหบ์รุี
sbr00234 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา ศลิปโชติ โรงเรยีนอดุมศลิป์(โพธลิงัการม์ลูนธิ)ิ สงิหบ์รุี
sbr00235 12345@Nidtep นางพัทธวรรณ วงคใ์หญ่ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00236 12345@Nidtep นายวนัิย บญุสง่ วทิยาลยัเทคนคิสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00237 12345@Nidtep นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00238 12345@Nidtep นางสาวรัชนยี์ ทองภู วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00239 12345@Nidtep นางสาวสลกัจติร มัน่จติร วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00240 12345@Nidtep นายวรวฒุิ สมีี วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
sbr00241 12345@Nidtep นายจฑุามาศ แจม่มี โรงเรยีนวดับางปนู สงิหบ์รุี
sti01540 12345@Nidtep นายกฤษณ์ตชิยั ปารจติร กศน.อ าเภอศรสีชันาลยั สโุขทัย
sti01541 12345@Nidtep นางสาวชญานศิา มสีโุข โรงเรยีน สโุขทัย



sti01542 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์นษิฐ์ แรงสบืสนิ โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา สโุขทัย
sti01543 12345@Nidtep นางสาวมนิทรา แกว้แดง โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา สโุขทัย
sti01544 12345@Nidtep นางสาววชริญาณ์ สัง่สอน โรงเรยีนไกรในวทิยาคมรัชมังคลาภเิษกสโุขทัย
sti01545 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ ปานเกตุ โรงเรยีนขนุไกรพทิยาคม สโุขทัย
sti01546 12345@Nidtep นางสาวฐณชิชญาณ์ ปองผดงุ โรงเรยีนครีมีาศพทิยาคม สโุขทัย
sti01547 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต อานา โรงเรยีนครีมีาศพทิยาคม สโุขทัย
sti01548 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ตรงตอ่กจิ โรงเรยีนเชงิผา สโุขทัย
sti01549 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ชยัชนะ โรงเรยีนทุง่เสลีย่มชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01550 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา พะชะ โรงเรยีนทุง่เสลีย่มชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01551 12345@Nidtep นายบญัญัตญิญัติ ทองบาง โรงเรยีนทุง่เสลีย่มชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01552 12345@Nidtep นางพทิยาภรณ์ ขมุเพ็ชร โรงเรยีนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก สโุขทัย
sti01553 12345@Nidtep นางรัชนี เมธาวงศ์ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก สโุขทัย
sti01554 12345@Nidtep นางวจี ศรสีงคราม โรงเรยีนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก สโุขทัย
sti01555 12345@Nidtep นางวณีา คงประจักษ์ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก สโุขทัย
sti01556 12345@Nidtep นางสาวนพาพร รุง่สวา่ง โรงเรยีนบา้นเกาะนอก(ประชานุเคราะห)์สโุขทัย
sti01557 12345@Nidtep นางสาวสนุารี สโีอ โรงเรยีนบา้นเกาะนอก(ประชานุเคราะห)์สโุขทัย
sti01558 12345@Nidtep นายชานนท์ เหลา่กาวี โรงเรยีนบา้นแกง่ สโุขทัย
sti01559 12345@Nidtep นางสาวปฏญิญาพัชร์ ขมุเพ็ชร โรงเรยีนบา้นแกง่วทิยา สโุขทัย
sti01560 12345@Nidtep นางสาวสมหญงิ ฉ ่านารายณ์ โรงเรยีนบา้นแกง่วทิยา สโุขทัย
sti01561 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เหมันต์ โรงเรยีนบา้นแกง่วทิยา สโุขทัย
sti01562 12345@Nidtep นางสาวสภุาภรณ์ ศรพีรหมษา โรงเรยีนบา้นแกง่วทิยา สโุขทัย
sti01563 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา นรารัตน์ โรงเรยีนบา้นเขาทอง สโุขทัย
sti01564 12345@Nidtep นางสาวนวพร บญุถงึ โรงเรยีนบา้นคลองปลายนา(สาขาบา้นไผข่วาง)สโุขทัย
sti01565 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร สโุพธิ์ โรงเรยีนบา้นคลองไผง่าม สโุขทัย
sti01566 12345@Nidtep นางสาวอญัชลกิา ระถาพล โรงเรยีนบา้นดงจันทน์ สโุขทัย
sti01567 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา บญุค า โรงเรยีนบา้นดงยา่ปา สโุขทัย
sti01568 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา สขุใส โรงเรยีนบา้นดงยา่ปา สโุขทัย
sti01569 12345@Nidtep นางศดานันท์ โดนดา โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01570 12345@Nidtep นางสาวกวนิพัทธ์ โยธา โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01571 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ ไกรวลัย์ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01572 12345@Nidtep นางสาวณัฐนยี์ วงศส์วุรรณ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01573 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ จันมา โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01574 12345@Nidtep นางสาวนุชนาฏ โทนสงัขอ์นิทร์ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01575 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ผอ่งแผว้ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01576 12345@Nidtep นางสาวอรสิา ปานด า โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01577 12345@Nidtep นายวชักร ภสูธุรรม โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา สโุขทัย
sti01578 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ มณีวงษ์ โรงเรยีนบา้นทา่ชมุ(ประชาอทุศิวทิยาคาร)สโุขทัย
sti01579 12345@Nidtep นางสาวนศิากร มานอ้ย โรงเรยีนบา้นประดูเ่ฒา่ สโุขทัย
sti01580 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา เสอืมัน่ โรงเรยีนบา้นประดูเ่ฒา่ สโุขทัย
sti01581 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา พงษ์พันธ์ โรงเรยีนบา้นประดูเ่ฒา่ สโุขทัย
sti01582 12345@Nidtep นางสาวเบญญทพิย์ ส าอางกจิ โรงเรยีนบา้นปากคลองร่วม สโุขทัย
sti01583 12345@Nidtep นางสาวชไมพร แขน่จันทรห์ลวง โรงเรยีนบา้นปากคะยาง สโุขทัย
sti01584 12345@Nidtep นางสเุทพ ส าลี โรงเรยีนบา้นปากคะยาง สโุขทัย
sti01585 12345@Nidtep นางสาวอษุณีย์ อ ิน่สา โรงเรยีนบา้นปากสาน สโุขทัย
sti01586 12345@Nidtep นางสาวพรชนก ทองปิน โรงเรยีนบา้นปากสนิ(ตนัประชานุเคราะห)์สโุขทัย
sti01587 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ ขยัก โรงเรยีนบา้นปางสา สโุขทัย
sti01588 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา มากมลู โรงเรยีนบา้นป่ามะมว่ง สโุขทัย
sti01589 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ กางดว้ง โรงเรยีนบา้นผาเวยีง สโุขทัย
sti01590 12345@Nidtep นางธรรศญา เรอืงเดช โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่“ศรอีนิทราทติย”์ สโุขทัย
sti01591 12345@Nidtep นางสาวรฐาพร สน่ันเสยีง โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่“ศรอีนิทราทติย”์ สโุขทัย
sti01592 12345@Nidtep นางธัญญารัก สอนโต โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์ สโุขทัย
sti01593 12345@Nidtep นางรัดดา ชมูา โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์ สโุขทัย
sti01594 12345@Nidtep นางรุง่อรุณ เปรมอน้ โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์ สโุขทัย
sti01595 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ทองแน่น โรงเรยีนบา้นแมท่เุลา สโุขทัย
sti01596 12345@Nidtep นางสาวอลษิา สายวงศโห ้ โรงเรยีนบา้นแมท่เุลา สโุขทัย
sti01597 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สงิหส์ถติย์ โรงเรยีนบา้นแมส่ า สโุขทัย
sti01598 12345@Nidtep นายพลากร อตุรชน โรงเรยีนบา้นแมส่ า สโุขทัย
sti01599 12345@Nidtep นางสาวปณุฉัตร อองกลุนะ โรงเรยีนบา้นรอ้งตลาด(ประชานุเคราะห)์สโุขทัย
sti01600 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ดหีนอ โรงเรยีนบา้นลานกระบอื สโุขทัย
sti01601 12345@Nidtep นางสาวสโรชา พุม่ชะบา โรงเรยีนบา้นลานกระบอื สโุขทัย
sti01602 12345@Nidtep นางสาววลัลกัษณ์ ชาตญิวน โรงเรยีนบา้นวงักร่าง สโุขทัย
sti01603 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐดิา รอดประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นวงัโคนเปือย สโุขทัย
sti01604 12345@Nidtep นายชาครชิ ชมนก โรงเรยีนบา้นวงัโคนเปือย สโุขทัย



sti01605 12345@Nidtep นางสาวนนทยา สายทอง โรงเรยีนบา้นวงัตามน(นอ้ยประชาสรรค)์สโุขทัย
sti01606 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา นามัน่ โรงเรยีนบา้นวงัตามน(นอ้ยประชาสรรค)์สโุขทัย
sti01607 12345@Nidtep นางนสิากร เดน่เฉลมิชยักลุ โรงเรยีนบา้นวงัทอง สโุขทัย
sti01608 12345@Nidtep นางสาวปิยวรรณ ตตยิกอ้งเกยีรติ์ โรงเรยีนบา้นสวนวทิยาคม สโุขทัย
sti01609 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิวไิลวรรณอุน่ปัญญา โรงเรยีนบา้นสวนเหนอืประชาบ ารุง303สโุขทัย
sti01610 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา อนิสอน โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่ สโุขทัย
sti01611 12345@Nidtep นายกรธีา บญุประดบั โรงเรยีนบา้นหนองบวั สโุขทัย
sti01612 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ โตเหีย้ม โรงเรยีนบา้นหนองบวั สโุขทัย
sti01613 12345@Nidtep นางสาวชนนิาถ ค าตนั โรงเรยีนบา้นหนองไมก้อง สโุขทัย
sti01614 12345@Nidtep นางสาวจันทรร์ยิา จติรพนิจิ โรงเรยีนบา้นหนองเสาเถยีร สโุขทัย
sti01615 12345@Nidtep นางสาวปรางทพิย์ เจีย้มกลิน่ โรงเรยีนบา้นหว้ยตม สโุขทัย
sti01616 12345@Nidtep นางสรุางครั์ตน์ เต็งโรจนน์ภาพร โรงเรยีนบา้นหว้ยโป้ สโุขทัย
sti01617 12345@Nidtep นายณัฐกรณ์ ธนาทพิยกลุ โรงเรยีนบา้นหว้ยโป้ สโุขทัย
sti01618 12345@Nidtep นางสาวปรศินา รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผล สโุขทัย
sti01619 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ เหลอืงพวงทอง โรงเรยีนบา้นใหมโ่พธิท์อง สโุขทัย
sti01620 12345@Nidtep นางสาวธัญรัศม์ กนุามา โรงเรยีนบา้นใหมส่ขุเกษม สโุขทัย
sti01621 12345@Nidtep นางสาวจติรวี เชือ้ประทมุ โรงเรยีนเมอืงเชลยีง สโุขทัย
sti01622 12345@Nidtep นางธารารัตน์ ใจดี โรงเรยีนเมอืงดง้วทิยา สโุขทัย
sti01623 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ชา่งเรอืง โรงเรยีนเมอืงดง้วทิยา สโุขทัย
sti01624 12345@Nidtep นายวรุต สอนมาลา โรงเรยีนเมอืงดง้วทิยา สโุขทัย
sti01625 12345@Nidtep นายสทิธเิจต ป่ินแกว้ โรงเรยีนเมอืงดง้วทิยา สโุขทัย
sti01626 12345@Nidtep นางสาวเกตนส์ริี สม้ซา่ โรงเรยีนยางซา้ยพทิยาคม สโุขทัย
sti01627 12345@Nidtep นางสาวมาลนิี วงคป์ระเสรฐิ โรงเรยีนยางซา้ยพทิยาคม สโุขทัย
sti01628 12345@Nidtep นางสาวสริรัิตน์ บวัผัน โรงเรยีนยางซา้ยพทิยาคม สโุขทัย
sti01629 12345@Nidtep นายปรญิญา ชมนก โรงเรยีนยางซา้ยพทิยาคม สโุขทัย
sti01630 12345@Nidtep นายวนัเฉลมิ นะน่าน โรงเรยีนยางซา้ยพทิยาคม สโุขทัย
sti01631 12345@Nidtep นางปวณีา ขนัมณี โรงเรยีนวดัคลองกระจง สโุขทัย
sti01632 12345@Nidtep นายพลากร ชลชาญกจิ โรงเรยีนวดัคลองกระจง สโุขทัย
sti01633 12345@Nidtep นางสาวปรยีาลยั นุตาลยั โรงเรยีนวดัคุง้ยาง สโุขทัย
sti01634 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ วรรณา โรงเรยีนวดับา้นกรุ สโุขทัย
sti01635 12345@Nidtep นางธัญญา อนิทรโชติ โรงเรยีนวดัปากพระ สโุขทัย
sti01636 12345@Nidtep นางสาวนรรัีตน์ หนองหลวง โรงเรยีนวดัปากพระ สโุขทัย
sti01637 12345@Nidtep นางสาวยพุาวรรณ หมอ้กรอง โรงเรยีนวดัปากพระ สโุขทัย
sti01638 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ สวุรรณนาค โรงเรยีนวดัป่าถอ่น สโุขทัย
sti01639 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา คลา้ยนา โรงเรยีนวดัมจุลนิทาราม สโุขทัย
sti01640 12345@Nidtep นายพสิษิฐ เพ็งประดษิฐ์ โรงเรยีนวดัมจุลนิทาราม สโุขทัย
sti01641 12345@Nidtep นายยรุนันท์ เหลา่มงคล โรงเรยีนวดัหนองกก สโุขทัย
sti01642 12345@Nidtep นายเกรยีงศกัดิ์ พุม่ไม ้ โรงเรยีนวดัหางตลาด สโุขทัย
sti01643 12345@Nidtep นางวนัเพ็ญ บญุประดบั โรงเรยีนศรนีคร สโุขทัย
sti01644 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ โตะ๊เครือ่ง โรงเรยีนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01645 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ เพ็ชรมี โรงเรยีนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01646 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ นุชเปรม โรงเรยีนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สโุขทัย
sti01647 12345@Nidtep นางสาวกชกร พรมเพชร โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา สโุขทัย
sti01648 12345@Nidtep นางสาวอนิทริาพร ศลิารัตน์ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา สโุขทัย
sti01649 12345@Nidtep นางสาวนชิาภา นอ้ยอนิ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา2 สโุขทัย
sti01650 12345@Nidtep นางสาววณชิกานต์ นวรัตนารมย์ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา2 สโุขทัย
sti01651 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ ออ่นน่วมนอ้ย โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
sti01652 12345@Nidtep นายนทัิศน์ ศรเีจรญิ โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
sti01653 12345@Nidtep นายศภุรัฐ จัตวา โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
sti01654 12345@Nidtep นายสายธาร ยอดเกลีย้ง โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
sti01655 12345@Nidtep นางสาวพชร ยอดสนิ โรงเรยีนหนองกลบัวทิยาคม สโุขทัย
sti01656 12345@Nidtep นางสาวกชกร ศรอีาคะ๊ โรงเรยีนหนองปลาหมอวทิยาคม สโุขทัย
sti01657 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนหาดเสีย้ววทิยา สโุขทัย
sti01658 12345@Nidtep นางสาวพมิพกานต์ สารกลู โรงเรยีนอนุบาลศรนีคร(ไทยธัญญานุกลู)สโุขทัย
sti01659 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก หยาดทองค า โรงเรยีนอนุบาลศรนีคร(ไทยธัญญานุกลู)สโุขทัย
sti01660 12345@Nidtep นายจักรพันธุ์ ขนัมณี โรงเรยีนอนุบาลศรสี าโรง สโุขทัย
sti01661 12345@Nidtep นางสาวภัทรวรนิทร์ สงฆโ์ต โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย
sti01662 12345@Nidtep นายกณัฏวพิล แกว้เกตศุรี โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย
sti01663 12345@Nidtep นายพงศพ์ณิชิ แกว้หนู โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย
sti01664 12345@Nidtep นายสมยศ ป่ินทอง โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย
sti01665 12345@Nidtep นายปฐมพงษ์ เอีย่มสอาด โรวเรยีนวดัคลองกระจง สโุขทัย
sti01666 12345@Nidtep นายปรญิญา มว่งบา้นยาง วทิยาลยัเทคนคิสโุขทัย สโุขทัย
sti01667 12345@Nidtep นางสาวศรสวรรค์ เซ็นหอม วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย



sti01668 12345@Nidtep นางสาวหฤษฎี ศรวีลิา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01669 12345@Nidtep นายกฤตนิ หริโิอ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01670 12345@Nidtep นายจักรพงศ์ ค าผา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01671 12345@Nidtep นายณัฐพล ปราบพนิาศ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01672 12345@Nidtep นายไพศาล สขุสด วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01673 12345@Nidtep นางวชัราภรณ์ ปะสะจัน ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสโุขทัยสโุขทัย
sti01674 12345@Nidtep นางวลิาวณัย์ ชเูนตร สพม.สโุขทัย สโุขทัย
sti01675 12345@Nidtep นางสาวจ าลองลกัษณ์ ซอกผา สพม.สโุขทัย สโุขทัย
sti01676 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ บวัป้อม ส านักงานกศน. สโุขทัย
sti01677 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สวุรรณจันทรรั์ศมี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัยสโุขทัย
sti01678 12345@Nidtep นางสาวบณุยาพร กอบเงนิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัยสโุขทัย
sti01679 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ สขุพรอ้ม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัยสโุขทัย
sti01680 12345@Nidtep นางสาววชัรนิทร์ สขุศรทีอง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัยสโุขทัย
sti01681 12345@Nidtep นางจริวรรณ เตห้ลอ่ง ส านักงานงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัยสโุขทัย
sti01682 12345@Nidtep นายพงศกร ประวตัดิี อาชวีศกึษาสโุขทัย สโุขทัย
sti01683 12345@Nidtep นางเพ็ญนภา อูป่ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นทา่ชมุ(ประชาอทุศิวทิยาคาร)สโุขทัย
sti01684 12345@Nidtep นางสาววนัทนยี์ ทัศนา โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
sti01685 12345@Nidtep นางสาวเรอืนขวญั ภูเ่จรญิ โรงเรยีนหนองกลบัวทิยาคม สโุขทัย
sti01686 12345@Nidtep นายสมพร อูป่ระเสรฐิ โรงเรยีนอดุมดรุณี สโุขทัย
sti01687 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร แจม่ทุง่ โรงเรสีโุขทัยวทิยาคม สโุขทัย
spb01894 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ศรจัีนทร์ กศน.อ าเภอเดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี
spb01895 12345@Nidtep นางสาวทักษวดี จลุวานชิ กศน.อ าเภอเดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี
spb01896 12345@Nidtep นางมจุรนิทร์ ชมวชิา กศน.อ าเภอหนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี
spb01897 12345@Nidtep นางสาววรรณวภิา มลูปราโมกข์ กศน.อ าเภอหนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี
spb01898 12345@Nidtep นางสาวนุชจรนิทร์ ป่ินแกว้ บจ.3 สพุรรณบรุี
spb01899 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา ใจเอม โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb01900 12345@Nidtep นายปรัชญา ทองสขุ โรงเรยีนตลิง่ชนัวทิยา สพุรรณบรุี
spb01901 12345@Nidtep นายปฤษดา ก าลงัคลี่ โรงเรยีนตลิง่ชนัวทิยา สพุรรณบรุี
spb01902 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ศรพีงษ์ โรงเรยีนเทศบาล๔วดัศรบีวับาน สพุรรณบรุี
spb01903 12345@Nidtep นางสาวสรุสิา สขุส าราญ โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั สพุรรณบรุี
spb01904 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร สมจติร โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยี สพุรรณบรุี
spb01905 12345@Nidtep นางอสมา ทองไพรวลัย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองกระเสยีว2 สพุรรณบรุี
spb01906 12345@Nidtep นายธเนศ ชะพนิทร โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา3 สพุรรณบรุี
spb01907 12345@Nidtep นางสาวสโรชา ศรคี าพา โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา5 สพุรรณบรุี
spb01908 12345@Nidtep นายฐตินัินท์ มายนืยง โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา5 สพุรรณบรุี
spb01909 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ ผาดา้นประเสรฐิ โรงเรยีนบอ่สพุรรณวทิยา สพุรรณบรุี
spb01910 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณ์ษา แสงศร โรงเรยีนบางแมห่มา้ย สพุรรณบรุี
spb01911 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก แยม้มาก โรงเรยีนบางแมห่มา้ยรัฐราษฎรรั์งสฤษดิส์พุรรณบรุี
spb01912 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตนา อุน่ศริ ิ โรงเรยีนบางแมห่มา้ยรัฐราษฎรรั์งสฤษดิส์พุรรณบรุี
spb01913 12345@Nidtep นางสาวกญัจนพร ศรจัีนทร์ โรงเรยีนบางลีว่ทิยา สพุรรณบรุี
spb01914 12345@Nidtep นางสาวศศธิาดา ฤทธริณ โรงเรยีนบา้นกกเชยีง สพุรรณบรุี
spb01915 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล พราหมสกลุ โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก สพุรรณบรุี
spb01916 12345@Nidtep นางสาวหยาดรุง้ กลบีเมฆ โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก สพุรรณบรุี
spb01917 12345@Nidtep นางสาวอรศิรา เมฆฉาย โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก สพุรรณบรุี
spb01918 12345@Nidtep นายคณุากร ปกป้อง โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก สพุรรณบรุี
spb01919 12345@Nidtep นางสาวลดัดา สทุธรัิตน์ โรงเรยีนบา้นเขาดนิ สพุรรณบรุี
spb01920 12345@Nidtep นางสาวณภัค พศิาล โรงเรยีนบา้นคลองชะโด สพุรรณบรุี
spb01921 12345@Nidtep นางสาวเฌอมนิทร์ นามเสนาะ โรงเรยีนบา้นโคก7ลกู สพุรรณบรุี
spb01922 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา โสมภรี์ โรงเรยีนบา้นโคก๗ลกู สพุรรณบรุี
spb01923 12345@Nidtep นางสาวจรยิา หอมจันทร์ โรงเรยีนบา้นโคกงเูหา่ สพุรรณบรุี
spb01924 12345@Nidtep นางสาวปญุญสิา เทยีนไชย โรงเรยีนบา้นโคกงเูหา่ สพุรรณบรุี
spb01925 12345@Nidtep นายวฒุภิมู ิ ไทยทวหีรัิญ โรงเรยีนบา้นโคกงเูหา่ สพุรรณบรุี
spb01926 12345@Nidtep นายศรัญยพ์งษ์ พรมมาอาจ โรงเรยีนบา้นดอนกลาง สพุรรณบรุี
spb01927 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ วารนีลิ โรงเรยีนบา้นทับละคร สพุรรณบรุี
spb01928 12345@Nidtep นางสาวยพุนิ ไพศานสนิ โรงเรยีนบา้นทับละคร สพุรรณบรุี
spb01929 12345@Nidtep นางสาวพัชรา ชมุจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่เสด็จ สพุรรณบรุี
spb01930 12345@Nidtep นายชลทศิ วงษ์สงา่งาม โรงเรยีนบา้นทุง่ดนิด า สพุรรณบรุี
spb01931 12345@Nidtep นายธนชยั มะหะหมัด โรงเรยีนบา้นทุง่ดนิด า สพุรรณบรุี
spb01932 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร ขวญัเพชร โรงเรยีนบา้นทุง่มะกอก สพุรรณบรุี
spb01933 12345@Nidtep นางสาวสภัุคณี บญุดอนคา โรงเรยีนบา้นทุง่มะกอก สพุรรณบรุี
spb01934 12345@Nidtep นายอนุชา ทรัพยจ์รูญ โรงเรยีนบา้นบวัขาว สพุรรณบรุี
spb01935 12345@Nidtep นางสขุฤทัย อุน่ใจ โรงเรยีนบา้นปากดง สพุรรณบรุี
spb01936 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา เพยีรทอง โรงเรยีนบา้นโป่ง สพุรรณบรุี



spb01937 12345@Nidtep นางสาวฟ้าใหม่ จกีระโทก โรงเรยีนบา้นไผส่ทีอง สพุรรณบรุี
spb01938 12345@Nidtep นายธรรมรัตน์ ดษิฐส์ธุรรม โรงเรยีนบา้นพนุ ้ารอ้น สพุรรณบรุี
spb01939 12345@Nidtep นางสาวภรัณญา ศรนีวล โรงเรยีนบา้นพบุอ่งป่าขี สพุรรณบรุี
spb01940 12345@Nidtep นางสาวสมบรูณ์ นพรัตน์ โรงเรยีนบา้นพบุอ่งป่าขี สพุรรณบรุี
spb01941 12345@Nidtep นายอนุชา มารัตน์ โรงเรยีนบา้นพบุอ่งป่าขี สพุรรณบรุี
spb01942 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก ทองรอด โรงเรยีนบา้นมาบพะยอม สพุรรณบรุี
spb01943 12345@Nidtep นางสาวโสพศิตา แชม่โสภา โรงเรยีนบา้นยมเบอื สพุรรณบรุี
spb01944 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ ภมิาลย์ โรงเรยีนบา้นยมเบอื สพุรรณบรุี
spb01945 12345@Nidtep นางสาวอญัชนา พลายละหาร โรงเรยีนบา้นยมเบอื สพุรรณบรุี
spb01946 12345@Nidtep นางสาวประภาพร โพธิพ์รม โรงเรยีนบา้นยมเบอื สพุรรณบรุี
spb01947 12345@Nidtep นายรชฏ แจม่ใจ โรงเรยีนบา้นรังงาม สพุรรณบรุี
spb01948 12345@Nidtep นางสาวดรุณี ลาสาย โรงเรยีนบา้นรางกะทุม่ สพุรรณบรุี
spb01949 12345@Nidtep นางสาวนันทการ ไทรงาม โรงเรยีนบา้นรางโพธิ์ สพุรรณบรุี
spb01950 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ส าราญวงษ์ โรงเรยีนบา้นรางโพธิ์ สพุรรณบรุี
spb01951 12345@Nidtep นางสาวพรกนก อนิแป้น โรงเรยีนบา้นรางหางมา้ สพุรรณบรุี
spb01952 12345@Nidtep นางสาวสริมิา มปีระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นวงัยาว สพุรรณบรุี
spb01953 12345@Nidtep นางสาววศนิี ออ้ยตระกลู โรงเรยีนบา้นสระเตย สพุรรณบรุี
spb01954 12345@Nidtep นายสธุวชั บรูณสมภพ โรงเรยีนบา้นสระเตย สพุรรณบรุี
spb01955 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา วงษ์ค ามี โรงเรยีนบา้นสระบวัทอง สพุรรณบรุี
spb01956 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา สทุธสิทิธิ์ โรงเรยีนบา้นสระบวัทอง สพุรรณบรุี
spb01957 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี ฉวรัีตน์ โรงเรยีนบา้นสระบวัทอง สพุรรณบรุี
spb01958 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เดชอุม่ โรงเรยีนบา้นสระหลวง สพุรรณบรุี
spb01959 12345@Nidtep นางสาวณัฐกมล พทุธา โรงเรยีนบา้นสระหลวง สพุรรณบรุี
spb01960 12345@Nidtep นางสาวกชมล ชาญชยัวรรณ์ โรงเรยีนบา้นหนองกระดี่ สพุรรณบรุี
spb01961 12345@Nidtep นางสาวอารยา แกว้บวัดี โรงเรยีนบา้นหนองกระดี่ สพุรรณบรุี
spb01962 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ พานชิ โรงเรยีนบา้นหนองโก สพุรรณบรุี
spb01963 12345@Nidtep นายสรุยิา ประทมุวนั โรงเรยีนบา้นหนองโก สพุรรณบรุี
spb01964 12345@Nidtep นางสาวสาลณีิ ดวงแกว้ โรงเรยีนบา้นหนองขาม สพุรรณบรุี
spb01965 12345@Nidtep นางสาวจณิหน์ภิา มณีแสง โรงเรยีนบา้นหนองแขม สพุรรณบรุี
spb01966 12345@Nidtep นางสาวธนวรรณ ผวิบวัค า โรงเรยีนบา้นหนองแขม สพุรรณบรุี
spb01967 12345@Nidtep นางสาวสคุนธมาส ฟองสมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นหนองแขม สพุรรณบรุี
spb01968 12345@Nidtep นางสาวอนันตญา กาฬภักดี โรงเรยีนบา้นหนองแขม สพุรรณบรุี
spb01969 12345@Nidtep นายอคัรชาติ จติจวง โรงเรยีนบา้นหนองจกิ สพุรรณบรุี
spb01970 12345@Nidtep นางสาวนวพร เวชวฐิาน โรงเรยีนบา้นหนองจกิยาว สพุรรณบรุี
spb01971 12345@Nidtep นายพฆิเนศ สงกระสนิธุ์ โรงเรยีนบา้นหนองจกิยาว สพุรรณบรุี
spb01972 12345@Nidtep นางสาวแสงสรุยี์ สวุรรณยากลุ โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง สพุรรณบรุี
spb01973 12345@Nidtep นางสาวณัฐญา สงสยั โรงเรยีนบา้นหนองปลากระดี่ สพุรรณบรุี
spb01974 12345@Nidtep นางปรยีา สดุเรีย่วแรง โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01975 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก จลุศรี โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01976 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูช ทพิยส์ทุธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01977 12345@Nidtep นางสาวนงครั์ก โปยกกั โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01978 12345@Nidtep นางสาววรรณวษิา มหาชน โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01979 12345@Nidtep นางสาวสะสปิระภา วศิวสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01980 12345@Nidtep นางสาวสทุธนิี งามยิง่ โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01981 12345@Nidtep นางสาวสนุยี์ คุย้อนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01982 12345@Nidtep นายณรงคฤ์ทธิ์ มณีเลศิ โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01983 12345@Nidtep นายนฤดล พันธช์ยั โรงเรยีนบา้นหนองผอื สพุรรณบรุี
spb01984 12345@Nidtep นางสาวธนศิา จอมแสง โรงเรยีนบา้นหนองฝ้าย สพุรรณบรุี
spb01985 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ วนัทอง โรงเรยีนบา้นหนองเฝ้า สพุรรณบรุี
spb01986 12345@Nidtep นายกฤษฎา บญุคุม้ โรงเรยีนบา้นหนองเฝ้า สพุรรณบรุี
spb01987 12345@Nidtep นายอานุภาพ งามบญุรอด โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์ สพุรรณบรุี
spb01988 12345@Nidtep นายถริภาพ มะปรางหวาน โรงเรยีนบา้นหนองสานแตร สพุรรณบรุี
spb01989 12345@Nidtep นางณัฏฐี ศลิปรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองแหน สพุรรณบรุี
spb01990 12345@Nidtep นางวณีา ช านสิงูเนนิ โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ สพุรรณบรุี
spb01991 12345@Nidtep นางสาวกรกนก กาฬภักดี โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ สพุรรณบรุี
spb01992 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ สพุรรณบรุี
spb01993 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ อยูเ่กตุ โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ สพุรรณบรุี
spb01994 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ สขุส าราญ โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ สพุรรณบรุี
spb01995 12345@Nidtep นางสาวอาภาภรณ์ แสนชา โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิด า สพุรรณบรุี
spb01996 12345@Nidtep นางสาวปารวี จ าปาดี โรงเรยีนบา้นหัวท านบ สพุรรณบรุี
spb01997 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ อุน่ยศ โรงเรยีนบา้นหัววงั สพุรรณบรุี
spb01998 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี บางสวุรรณ โรงเรยีนบา้นใหมก่โิล8 สพุรรณบรุี
spb01999 12345@Nidtep นางสาวตะวนั มแีสง โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี



spb02000 12345@Nidtep นางสาวสกุฤตา ขนุพรหม โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02001 12345@Nidtep นางสาวองัคณา โตกระโทก โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02002 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ ลาวณัยว์สิทุธิ์ โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02003 12345@Nidtep นายธรีวฒุิ แสงสวา่ง โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02004 12345@Nidtep นายนพดล สามสาย โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02005 12345@Nidtep นายพรีพล ผวิพราม โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02006 12345@Nidtep นายสวทิย์ เข็มเพ็ชร โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฎรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02007 12345@Nidtep นางสาวกญัฐณาพร พทุศรี โรงเรยีนบญุศรสีวุรรณราษฏรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02008 12345@Nidtep นางสาวอรรถกานท์ หงษ์ทอง โรงเรยีนพลบัพลาไชย สพุรรณบรุี
spb02009 12345@Nidtep นางสาวแคทลยีา แสงสขุดี โรงเรยีนภาวนาภมิณฑพ์ทิยา สพุรรณบรุี
spb02010 12345@Nidtep นายเรวตัร ดวงประทปี โรงเรยีนเมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี
spb02011 12345@Nidtep นายพรีะยทุธ์ บญุมปีระเสรฐิ โรงเรยีนวงัหวา้ราษฏรส์ามัคคี สพุรรณบรุี
spb02012 12345@Nidtep นางสาวพรหมภัสสร ป่าสวนสกั โรงเรยีนวดักกมว่ง สพุรรณบรุี
spb02013 12345@Nidtep นางสาวธันยมัย ภักดสีอน โรงเรยีนวดักระทุม่ทอง สพุรรณบรุี
spb02014 12345@Nidtep นางนันทน์ภัส สายนุช โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02015 12345@Nidtep นางสาวตรรัีตน์ พุม่จ าปา โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02016 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ กาฬภักดี โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02017 12345@Nidtep นางสาวนราทพิย์ บญุยนื โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02018 12345@Nidtep นางสาวพลอยนารี ศรหีรัิญตระกลู โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02019 12345@Nidtep นางสาวพมิศริิ สมตวั โรงเรยีนวดัก ามะเชยีร สพุรรณบรุี
spb02020 12345@Nidtep นางสาวภัทรสดุา รักกลอ่ง โรงเรยีนวดัแกว้ สพุรรณบรุี
spb02021 12345@Nidtep นางวภิาวรรณ วาจาข า โรงเรยีนวดัเขาดนิ สพุรรณบรุี
spb02022 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ อ า่พทุรา โรงเรยีนวดัเขาดนิ สพุรรณบรุี
spb02023 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน ดวงจนิดา โรงเรยีนวดัเขาพนมนาง สพุรรณบรุี
spb02024 12345@Nidtep นางสาวมกุดา เทศทอง โรงเรยีนวดัเขาพนมนาง สพุรรณบรุี
spb02025 12345@Nidtep นางสาวรจนา ชยัศรี โรงเรยีนวดัเขาพนมนาง สพุรรณบรุี
spb02026 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย ศขุสวสัดิณอยธุยาโรงเรยีนวดัเขาพนมนาง สพุรรณบรุี
spb02027 12345@Nidtep นางสาวนาตยา ปิณฑศริิ โรงเรยีนวดัคลองตนั สพุรรณบรุี
spb02028 12345@Nidtep นางสาวบณุฑรกิา จ าปาเงนิ โรงเรยีนวดัคลองตนั สพุรรณบรุี
spb02029 12345@Nidtep นางสาวชลนภิา กาฬภักดี โรงเรยีนวดัโคกพระ สพุรรณบรุี
spb02030 12345@Nidtep นางสาวสวนยี์ ซ ิว้วงษ์ โรงเรยีนวดัโคกยายเกตุ สพุรรณบรุี
spb02031 12345@Nidtep นายอนันต์ เบ็ญจวรรณ โรงเรยีนวดัโคกหมอ้ สพุรรณบรุี
spb02032 12345@Nidtep นางสภุาวดี เชยีงทอง โรงเรยีนวดัจันทราวาส สพุรรณบรุี
spb02033 12345@Nidtep นางสาววรรณพร อารรัีตนชยั โรงเรยีนวดัชอ่งลม สพุรรณบรุี
spb02034 12345@Nidtep นางสาวแกว้กาญจน์ ชาวละหาร โรงเรยีนวดัชธีาราม สพุรรณบรุี
spb02035 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ค าสขุ โรงเรยีนวดัชธีาราม สพุรรณบรุี
spb02036 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ เสนาะนติ ิ โรงเรยีนวดัไชยนาราษฎร์ สพุรรณบรุี
spb02037 12345@Nidtep นายสชุนมณกิ ศรดีอกไม ้ โรงเรยีนวดัไชยนาราษฎร์ สพุรรณบรุี
spb02038 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา อทัุยฉาย โรงเรยีนวดัดอนกระเบือ้ง สพุรรณบรุี
spb02039 12345@Nidtep นางสาวศศธิร แจง้สวา่ง โรงเรยีนวดัดอนกระเบือ้ง สพุรรณบรุี
spb02040 12345@Nidtep นายสงิหวฒัน์ ผลจรติ โรงเรยีนวดัดอนกระเบือ้ง สพุรรณบรุี
spb02041 12345@Nidtep นางสาววภิาวี นารถพนิจิ โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื(นันทราษฎรรั์งสรรค)์สพุรรณบรุี
spb02042 12345@Nidtep นางสาวรัตนา สง่เสรมิ โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื(นันทราษฎรรั์งสรรค)์สพุรรณบรุี
spb02043 12345@Nidtep นางสาวจงกล สวุรรณนติย์ โรงเรยีนวดัดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02044 12345@Nidtep นางสาวขวญัหลา้ อบุาลี โรงเรยีนวดัดาว สพุรรณบรุี
spb02045 12345@Nidtep นางสาวทัศนว์รรณ ข าจันทร์ โรงเรยีนวดัเดมิบาง สพุรรณบรุี
spb02046 12345@Nidtep นางสาวฟ้ารุง่ ยอ้นเพชร โรงเรยีนวดัเดมิบาง สพุรรณบรุี
spb02047 12345@Nidtep นางสาวมณฑาทพิย์ พลเสน โรงเรยีนวดัเดมิบาง สพุรรณบรุี
spb02048 12345@Nidtep นายศฏพรรษ ใจแจง้ โรงเรยีนวดัเดมิบาง สพุรรณบรุี
spb02049 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา บญุเกดิ โรงเรยีนวดัตะลุม่ สพุรรณบรุี
spb02050 12345@Nidtep นายสรวชิญ์ วอ่งสหตกลุชยั โรงเรยีนวดัทา่กุม่ สพุรรณบรุี
spb02051 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สกุเละ โรงเรยีนวดัทา่ทอง สพุรรณบรุี
spb02052 12345@Nidtep นางสาวสริรัิตน์ หลกัเพชร โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02053 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ หมืน่จบ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02054 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร วงคก์ลาง โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02055 12345@Nidtep นางศรัญญา ผลพฤกษา โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02056 12345@Nidtep นางสาวเกศฎาภรณ์ สมัฤทธิส์กลุชยั โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02057 12345@Nidtep นางสาวจริภัทร์ รอดดยีิง่ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02058 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช สขุมาก โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02059 12345@Nidtep นางสาวปวติรา โสมภรี์ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02060 12345@Nidtep นางสาวภตินัินท์ โชตหิรัิญวราชยั โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02061 12345@Nidtep นางสาวลนัดา คลา้ยจันทรพ์งษ์ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02062 12345@Nidtep นางสาวศรสีมร พรมมาต โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี



spb02063 12345@Nidtep นางสาวศภัุกษร ใจมัน่ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02064 12345@Nidtep นางสาวสวุารี สงิหปี์ โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02065 12345@Nidtep นายทนิภัทร อนิมา โรงเรยีนวดัทุง่คอก(สวุรรณสาธกุจิ) สพุรรณบรุี
spb02066 12345@Nidtep นางสาวปราณปรยิา วเิลปนะ โรงเรยีนวดัทุง่แฝก สพุรรณบรุี
spb02067 12345@Nidtep นางสาวสทุธญิา ปาลวฒัน์ โรงเรยีนวดัทุง่แฝก สพุรรณบรุี
spb02068 12345@Nidtep นางสาวนุสบา ถาวรไพบลูยเ์จรญิโรงเรยีนวดัเทพพทัิกษ์ สพุรรณบรุี
spb02069 12345@Nidtep นางสาวฤดรัีตน์ แป้งหอม โรงเรยีนวดัเทพพทัิกษ์ สพุรรณบรุี
spb02070 12345@Nidtep นางสาวองัคณา ศรเีหรา โรงเรยีนวดันันทวนั สพุรรณบรุี
spb02071 12345@Nidtep นางสาวเกตวุดี โมอุม่ โรงเรยีนวดันางบวช สพุรรณบรุี
spb02072 12345@Nidtep นางสาวปทมุรัตน์ จันทรแ์จง้ โรงเรยีนวดันางพมิพ์ สพุรรณบรุี
spb02073 12345@Nidtep นางสาวสชุญาภัค กจิหวา่ง โรงเรยีนวดันางพมิพ์ สพุรรณบรุี
spb02074 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ทรัพยว์ภิาดา โรงเรยีนวดันางพมิพ์ สพุรรณบรุี
spb02075 12345@Nidtep นายธงชยั ทา้วลา โรงเรยีนวดันางพมิพ์ สพุรรณบรุี
spb02076 12345@Nidtep นายมนตรี วรรณสขุสม โรงเรยีนวดันางพมิพ์ สพุรรณบรุี
spb02077 12345@Nidtep นางสาวกณัทธ์ารัตน์ แตงออ่น โรงเรยีนวดัเนนิพระปรางค์ สพุรรณบรุี
spb02078 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เพ็งนอ้ย โรงเรยีนวดัเนนิพระปรางค์ สพุรรณบรุี
spb02079 12345@Nidtep นายประพล ปาลกะวงศ์ณอยธุยาโรงเรยีนวดับางบอน สพุรรณบรุี
spb02080 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ฉมิวยั โรงเรยีนวดับางสะเเก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02081 12345@Nidtep นางปนดิา ทองมี โรงเรยีนวดับางสะแก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02082 12345@Nidtep นางสาวนฤนาท สแีดง โรงเรยีนวดับางสะแก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02083 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร บชูา โรงเรยีนวดับางสะแก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02084 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ ผดุผอ่ง โรงเรยีนวดับางสะแก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02085 12345@Nidtep นางสาวศติานนท์ ทองนุ่ม โรงเรยีนวดับางสะแก(วทิยารังสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02086 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐฏ์ บวัประดษิฐ์ โรงเรยีนวดับา้นกรวด สพุรรณบรุี
spb02087 12345@Nidtep นางสาวสภุมาส บญุสม โรงเรยีนวดับา้นกร่าง สพุรรณบรุี
spb02088 12345@Nidtep นายเชษฐา พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนวดับา้นกร่าง สพุรรณบรุี
spb02089 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ อคัรชาติ โรงเรยีนวดับา้นทงึ สพุรรณบรุี
spb02090 12345@Nidtep นายจฑุารพ เอีย่มสะอาด โรงเรยีนวดับา้นทงึ สพุรรณบรุี
spb02091 12345@Nidtep นางสาวตวงรัตน์ ก าป่ัน โรงเรยีนวดับา้นหนองโอง่ สพุรรณบรุี
spb02092 12345@Nidtep นางสาววชริญาณ์ พรหมมิ โรงเรยีนวดัโบสถ์ สพุรรณบรุี
spb02093 12345@Nidtep นางสาววชริา ผวิบาง โรงเรยีนวดัประชมุสงฆ์ สพุรรณบรุี
spb02094 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ โสมรัก โรงเรยีนวดัปลายนา สพุรรณบรุี
spb02095 12345@Nidtep นางสาวกิง่กาญจน์ กาญจนประพันธ์ โรงเรยีนวดัปู่ เจา้ สพุรรณบรุี
spb02096 12345@Nidtep นางสาวปวณีนุช พลอยกลุม่ โรงเรยีนวดัปู่ เจา้ สพุรรณบรุี
spb02097 12345@Nidtep นางปวณันัทธ์ ทับทอง โรงเรยีนวดัไผโ่รงววั สพุรรณบรุี
spb02098 12345@Nidtep นางภัทรนษิฐ์ กลิน่ขจรนรัตน์ โรงเรยีนวดัพระธาตุ สพุรรณบรุี
spb02099 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ มะลนิลิ โรงเรยีนวดัพระธาตุ สพุรรณบรุี
spb02100 12345@Nidtep นางสาววนัทนา แซเ่ลา้ โรงเรยีนวดัพระธาตุ สพุรรณบรุี
spb02101 12345@Nidtep นางสาวอลษิา แกน่มะสงัข์ โรงเรยีนวดัพระธาตุ สพุรรณบรุี
spb02102 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา จันทรส์นอง โรงเรยีนวดัพหิารแดง สพุรรณบรุี
spb02103 12345@Nidtep นางสาวปรญิญา แพงหนู โรงเรยีนวดัโพธิเ์ขยีว สพุรรณบรุี
spb02104 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร แกว้ศรงีาม โรงเรยีนวดัโพธิต์ะควน สพุรรณบรุี
spb02105 12345@Nidtep นางสาวศรนีวล ศรเีหรา โรงเรยีนวดัโพธิท์องเจรญิ สพุรรณบรุี
spb02106 12345@Nidtep นางสาวปัญณพร คงศริิ โรงเรยีนวดัโภคาราม สพุรรณบรุี
spb02107 12345@Nidtep นางสาวสโรชา อดทนดี โรงเรยีนวดัโภคาราม สพุรรณบรุี
spb02108 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา แกว้สระแสน โรงเรยีนวดัยางยีแ่ส สพุรรณบรุี
spb02109 12345@Nidtep นางสาวพัชชา รุง่เรอืง โรงเรยีนวดัยา่นซือ่ สพุรรณบรุี
spb02110 12345@Nidtep นางสาววรรณวารี ธงทมุ โรงเรยีนวดัยา่นซือ่ สพุรรณบรุี
spb02111 12345@Nidtep นางสาวฐปนี ส าเนยีงล ้า โรงเรยีนวดัรางกร่าง สพุรรณบรุี
spb02112 12345@Nidtep นายปิยะ จงรอบคอบ โรงเรยีนวดัรางกร่าง สพุรรณบรุี
spb02113 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี อรนันต์ โรงเรยีนวดัรางบวัทอง(สรุวรรณวทิยา) สพุรรณบรุี
spb02114 12345@Nidtep นางสาวถนอมนวล ออ่นวมิล โรงเรยีนวดัลาดสงิห์ สพุรรณบรุี
spb02115 12345@Nidtep นางสาววาสนา เปรมปรี โรงเรยีนวดัล าบวั สพุรรณบรุี
spb02116 12345@Nidtep นางสาวสริอิรฉัตร ชยักายทุธ โรงเรยีนวดัวรจันทร์ สพุรรณบรุี
spb02117 12345@Nidtep นายจักรนิทร์ สภุาฉนิ โรงเรยีนวดัวรจันทร์ สพุรรณบรุี
spb02118 12345@Nidtep นางสาวสวุรา จันทรบ์าง โรงเรยีนวดัวงัจกิ สพุรรณบรุี
spb02119 12345@Nidtep นางสาวสมหมาย บญุกลอ่ม โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื สพุรรณบรุี
spb02120 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ชอ่มะมว่ง โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต สพุรรณบรุี
spb02121 12345@Nidtep นางสาวนันทกา หาดี โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม สพุรรณบรุี
spb02122 12345@Nidtep นางกฤตยิา เพชรธ ามรงค์ โรงเรยีนวดัสระยายโสม สพุรรณบรุี
spb02123 12345@Nidtep นางสาวธดิา โตพันธานนท์ โรงเรยีนวดัสระยายโสม สพุรรณบรุี
spb02124 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา ถกึเจรญิ โรงเรยีนวดัสระศรเีจรญิ สพุรรณบรุี
spb02125 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ แจม่จ ารัส โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ สพุรรณบรุี



spb02126 12345@Nidtep นางสาวหัสยา นาคประเสรฐิ โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ สพุรรณบรุี
spb02127 12345@Nidtep นางสาวอธชิา บวัเอีย่ม โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ สพุรรณบรุี
spb02128 12345@Nidtep นายยทุธพชิยั เดชคุม้ โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ สพุรรณบรุี
spb02129 12345@Nidtep นางสาวเต็มดวง สระกบแกว้ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง สพุรรณบรุี
spb02130 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี เพชรกลุ โรงเรยีนวดัส าเภาทอง สพุรรณบรุี
spb02131 12345@Nidtep นางสาววรรณา ดวงแกว้ โรงเรยีนวดัหนองไผ่ สพุรรณบรุี
spb02132 12345@Nidtep นางสาวณัฐมล บรสิทุธิ์ โรงเรยีนวดัหนองพันเทา สพุรรณบรุี
spb02133 12345@Nidtep นางสาวศศวิภิา ชาตศิริ ิ โรงเรยีนวดัหนองพันเทา สพุรรณบรุี
spb02134 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนวดัหนองสงัขท์อง สพุรรณบรุี
spb02135 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราพร โพธี โรงเรยีนวดัหนองหลมุ สพุรรณบรุี
spb02136 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ แน่นพรมราช โรงเรยีนวดัหัวกลบั สพุรรณบรุี
spb02137 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สวุรรณสาร โรงเรยีนวดัหัวกลบั สพุรรณบรุี
spb02138 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา จันทรเ์อีย่ม โรงเรยีนวดัหัวนา สพุรรณบรุี
spb02139 12345@Nidtep นางสาวณฐกร กรรณแกว้ โรงเรยีนวดัใหมส่ทิธาวาส สพุรรณบรุี
spb02140 12345@Nidtep นางสาววชิดุา บรูณะสวุรรณ โรงเรยีนวดัใหมส่ทิธาวาส สพุรรณบรุี
spb02141 12345@Nidtep นางสาวเจนจริาธรณ์ ชศูรี โรงเรยีนวดัองครักษ์ สพุรรณบรุี
spb02142 12345@Nidtep นางสาวจรัญญา กอ้งแดนไพร โรงเรยีนวดัอูต่ะเภา สพุรรณบรุี
spb02143 12345@Nidtep นางวตัรสติรา น ้าเพชร โรงเรยีนศรีประจันต์"เมธีประมขุ" สพุรรณบรุี
spb02144 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ เพ็ชรเสน โรงเรยีนสระยายโสมวทิยา สพุรรณบรุี
spb02145 12345@Nidtep นายสทิธพิร อิด้แสง โรงเรยีนสวนแตงวทิยา สพุรรณบรุี
spb02146 12345@Nidtep นางเปรมจติ ดอกชะเอม โรงเรยีนสองพีน่อ้งวทิยา สพุรรณบรุี
spb02147 12345@Nidtep นางธัญญร์วี วถิเีทพ โรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญานุกลู สพุรรณบรุี
spb02148 12345@Nidtep นางสาววนัทนยี์ ชา้งวงค์ โรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญานุกลู สพุรรณบรุี
spb02149 12345@Nidtep นางจรัสศรี แสงจันทรฉ์ายแกว้ใจจงโรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญานุกลูจังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02150 12345@Nidtep นางพมิพน์ภัส เอีย่มสอาด โรงเรยีนสพุรรณภมูิ สพุรรณบรุี
spb02151 12345@Nidtep นายสวชิ เครอืแสง โรงเรยีนสพุรรณภมูิ สพุรรณบรุี
spb02152 12345@Nidtep นางลกัขณา ใจแจง้ โรงเรยีนหนองวลัยเ์ปรยีงวทิยา สพุรรณบรุี
spb02153 12345@Nidtep นางปทติตา ธรรมพทัิกษ์ โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02154 12345@Nidtep นางสาวสายสนุี มามี โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02155 12345@Nidtep นางสาวสทุนิา ใหมย่ศ โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02156 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร นุ่มดี โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02157 12345@Nidtep นายสธุาวฒุิ สรุะนันทร์ โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02158 12345@Nidtep นางสาวณัฐรุจา พลวนั โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา สพุรรณบรุี
spb02159 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา น่วมศริิ โรงเรยีนหรรษาสจุติตว์ทิยา สพุรรณบรุี
spb02160 12345@Nidtep นางเจรญิขวญั พกิลุแกว้ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02161 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ศรสีวุรรณ์ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02162 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ มานพ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02163 12345@Nidtep นางสาวกานดา งามยิง่ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02164 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ ศรเีรอืง โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02165 12345@Nidtep นางสาวฉัตรฤทัย พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02166 12345@Nidtep นางสาวนติยา เปียป่ินทอง โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02167 12345@Nidtep นางสาวนุจนาท คชาชยั โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02168 12345@Nidtep นางสาวบบุผา นภาดล โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02169 12345@Nidtep นางสาวเบญญา จ าปีรัตน์ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02170 12345@Nidtep นางสาวพรรัตน์ ฉ ่าเพ็ชร โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02171 12345@Nidtep นางสาวรฐา พันเพ็ง โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02172 12345@Nidtep นางสาวสภุานัน ค านลิ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02173 12345@Nidtep นางสาวอทยิา มณีโชติ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02174 12345@Nidtep นายกติตภิณ เรอืงสวุรรณ โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02175 12345@Nidtep นายศกร คงบนั โรงเรยีนอนุบาลดา่นชา้ง สพุรรณบรุี
spb02176 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรณ์ คณุานุศาสน์ โรงเรยีนอนุบาลเดมิบางนางบวช(วดัทา่ชา้ง)สพุรรณบรุี
spb02177 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร ภักดพีงษ์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02178 12345@Nidtep นางสาวนลนิี โพธินุ์ช โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02179 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ อนิหนองตาสาม โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02180 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ นลิบญุ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02181 12345@Nidtep นางสาวมารสิา ใคร่ครวญ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02182 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี แผนสมบรูณ์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02183 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ คงศริิ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02184 12345@Nidtep นางสทุธวิรรณ บวัหลวง โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร สพุรรณบรุี
spb02185 12345@Nidtep นางสาวอโนชา มานะเกยีรติ โรงเรยีนอนุบาลวดัดงตาล(วโรสธุาประชาสรรค)์สพุรรณบรุี
spb02186 12345@Nidtep นายสริพิรชยั วฒุพิรวราพงศ์ โรงเรยีนอนุบาลวดัดงตาล(วโรสธุาประชาสรรค)์สพุรรณบรุี
spb02187 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล รัตนสวุรรณชยั โรงเรยีนอนุบาลวดัดงตาล(วโรสธุาประชาสรรค)์สพุรรณบรุี
spb02188 12345@Nidtep นางสรุรัีตน์ ดอนจันทรท์มิ โรงเรยีนอนุบาลวดัดงตาล(วโรสธุาประชาสรรค)์สพุรรณบรุี



spb02189 12345@Nidtep นางสาวปาจารยี์ พวงพยอม โรงเรยีนอนุบาลวดัป่าเลไลยก์ สพุรรณบรุี
spb02190 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ ตรกีมัลาศ โรงเรยีนอนุบาลวดัป่าเลไลยก์ สพุรรณบรุี
spb02191 12345@Nidtep นายฐติกิร แซจ่าง โรงเรยีนอนุบาลวดัป่าเลไลยก์ สพุรรณบรุี
spb02192 12345@Nidtep นายสปุกาณฑ์ แผนสมบรูณ์ โรงเรยีนอนุบาลวดัป่าเลไลยก์ สพุรรณบรุี
spb02193 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ คนใหญบ่า้น โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ2 วดัวงัตะกู สพุรรณบรุี
spb02194 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เจรญิจติต์ โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ๒วดัวงัตะกู สพุรรณบรุี
spb02195 12345@Nidtep นางสาวโชตริส พันธค์ลา้ย โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ2 วดัวงัตะก.ู สพุรรณบรุี
spb02196 12345@Nidtep นางสาวณชมกมล สกุอร่าม โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ2 วดัวงัตะกู สพุรรณบรุี
spb02197 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐญิา เปรมปรกิ โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ2วดัวงัตะกู สพุรรณบรุี
spb02198 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ แซคู่ โรงเรยีนอาทรสงัขะวฒันะ2วดัวงัตะกู สพุรรณบรุี
spb02199 12345@Nidtep นางณัฐพร วนัสาสบื โรงเรยีนอูท่อง สพุรรณบรุี
spb02200 12345@Nidtep นางสาวธนดิา นุย้บตุร โรงเรยีนอูท่อง สพุรรณบรุี
spb02201 12345@Nidtep นางสาวบงกช ศริสิทิธิ์ โรงเรยีนอูท่อง สพุรรณบรุี
spb02202 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร สรุยี์ โรงเรยีนอูท่อง สพุรรณบรุี
spb02203 12345@Nidtep นางสาวนาฏยา เมาชยัสงค์ โรงวดัคลองตนั สพุรรณบรุี
spb02204 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ ชมชืน่ โรวเรยีนยา้นวงัยาว สพุรรณบรุี
spb02205 12345@Nidtep นางสาวไอยลดา ดลีี วดัลาดน ้าขาว สพุรรณบรุี
spb02206 12345@Nidtep นางภัณฑริา ธรรมมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 สพุรรณบรุี
spb02207 12345@Nidtep นางปณุยนุช ศริโิรจนมงคล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02208 12345@Nidtep นางสาวดนติา ศรภีมุมา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02209 12345@Nidtep นางสาวมณฑา คชาชยั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02210 12345@Nidtep นางสาวมรัินตี ศรนี ้าเงนิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02211 12345@Nidtep นางสาววรรณี สทุธวิงษ์สา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02212 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ ธชาภนิทร์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02213 12345@Nidtep นางอจัฉรนิทร์ ค าดว้ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02214 12345@Nidtep นายพัฒนากร ค าดว้ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02215 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ใจตรง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02216 12345@Nidtep นางสาวพภัิช ทรัพยส์กลุกจิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา5 จังหวดัสพุรรณบรุีสพุรรณบรุี
spb02217 12345@Nidtep นางสาวนารนิทร์ อ า่โต ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบอ่สพุรรณบรุี
spb02218 12345@Nidtep นางสาวฐณัฐฐา พมิพันธุด์ ี สพฐ. สพุรรณบรุี
spb02219 12345@Nidtep นายธ ารงคศ์กัดิ์ ลาภวบิลูยส์ขุ สพฐ. สพุรรณบรุี
spb02220 12345@Nidtep นายภคภพ บานเย็น สพฐ. สพุรรณบรุี
spb02221 12345@Nidtep นายศลิา ปาลวฒัน์ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสพุรรณบรุี
spb02222 12345@Nidtep นางสาวสกนธรัตน์ คงสมบญุ กระทรวงศกึษาธกิาร สพุรรณบรุี
spb02223 12345@Nidtep นางสาวชืน่กมล ทองดี โรงเรยีนบา้นบางกุง้ สพุรรณบรุี
spb02224 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ อบุล โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื(นันทราษฎรรั์งสรรค)์ สพุรรณบรุี
spb02225 12345@Nidtep นางสรุรัีตน์ เชยีงทอง โรงเรยีนวดัยางยีแ่ส สพุรรณบรุี
spb02226 12345@Nidtep นางสาวปัญญาพร เทพปัญญา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขัน้พืน้ฐานสพุรรณบรุี
spb02227 12345@Nidtep นางสาวดรัลพร พลูคณู โรงเรยีนวดัรางกร่าง สพุรรณบรุี
spb02228 12345@Nidtep นางสาวอรสิรา พมิจาด โรงเรยีนบา้นหนองบวัทอง สพุรรณบรุี
sni02710 12345@Nidtep นางสาวกุด๊ามา โสมอะ โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎร์ธานี
sni02711 12345@Nidtep นางสาวเจ๊ะนาดยีะห์ ฮะซา โรงเรยีนบา้นควนสระ สรุาษฎร์ธานี
sni02712 12345@Nidtep นายภวูดล กงัรัตน์ โรงเรยีนบา้นบางรูป สรุาษฎร์ธานี
sni02713 12345@Nidtep นางสาวกานดา สนุกแสน โรงเรยีนบา้นศาลาสามัคคี สรุาษฎร์ธานี
sni02714 12345@Nidtep นายคณุากร ชมุปลา โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว สรุาษฎร์ธานี
sni02715 12345@Nidtep นายวรุตม์ สพุทุธยางกรู ศนูย์การศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสุราษฎร์ธานีสรุาษฎร์ธานี
sni02716 12345@Nidtep นายสมหมาย เทพนุย้ โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎร์ธานี
sni02717 12345@Nidtep นางสาวณัฐฑติา ยงค์ โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎร์ธานี
sni02718 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ แกว้สวุรรณ โรงเรยีนบา้นหว้ยลว่ง สรุาษฎร์ธานี
sni02719 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา เทพรส วทิยาลยัอาชวีศกึษาสุราษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี
sni02720 12345@Nidtep นายซยัดี ยะลา กระทรวงศกึษาธกิาร สรุาษฎรธ์านี
sni02721 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ เขตคาม โรงเรยีน สรุาษฎรธ์านี
sni02722 12345@Nidtep นางสาววรรณฤดี ฤกษ์จ านง โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัสรุาษฎรธ์านีสรุาษฎรธ์านี
sni02723 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ งามประดษิฐ์ โรงเรยีนควนสบุรรณ สรุาษฎรธ์านี
sni02724 12345@Nidtep นายสมใจ รักกะเปา โรงเรยีนครีรัีฐนคิม สรุาษฎรธ์านี
sni02725 12345@Nidtep นางวนดิา เกดินุย้ โรงเรยีนครีรัีฐวทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02726 12345@Nidtep นางธรชญา ราชบตุร โรงเรยีนชยับรุพีทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02727 12345@Nidtep นางสาวกรีตา ทองโมถา่ย โรงเรยีนชมุชนบา้นชอ่งมา้เหลยีว สรุาษฎรธ์านี
sni02728 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ สขุใส โรงเรยีนชมุชนบา้นชอ่งมา้เหลยีว สรุาษฎรธ์านี
sni02729 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา ตอ่ตดิ โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎรธ์านี
sni02730 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล รักชาติ โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎรธ์านี
sni02731 12345@Nidtep นางสาวนุชรี ขีท่อง โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎรธ์านี
sni02732 12345@Nidtep นางสาวปณธิี รัตนพันธ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎรธ์านี



sni02733 12345@Nidtep นายเกยีรตวิฒัน์ สมณะ โรงเรยีนชมุชนบา้นนางก า สรุาษฎรธ์านี
sni02734 12345@Nidtep นางสาวธาราทพิย์ สทัุศธารานันท์ โรงเรยีนชมุชนวดัวสิทุธชิลาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02735 12345@Nidtep นางสาวมนัสชนก เทพเจรญิ โรงเรยีนชมุชนวดัวสิทุธชิลาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02736 12345@Nidtep นางสาววยิาดา แกว้มรกต โรงเรยีนชมุชนวดัวสิทุธชิลาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02737 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี สวุสิทุธิ์ โรงเรยีนชมุชนวดัวสิทุธชิลาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02738 12345@Nidtep นางสาวษุอยัดาฮ์ หลงัขาว โรงเรยีนชมุชนวดัวสิทุธชิลาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02739 12345@Nidtep นางสาวลลติภัทร วณกิสมับนั โรงเรยีนไชยาวทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02740 12345@Nidtep นางสาวบษุกร พลูวจิารณ์ โรงเรยีนตะกกุใตศ้กึษา สรุาษฎรธ์านี
sni02741 12345@Nidtep นางสาวเมธติา สนิธวุงศานนท์ โรงเรยีนทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี
sni02742 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา ทองจันทร์ โรงเรยีนทา่ชวีทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02743 12345@Nidtep นางสาววรรณกิา ขนาบศกัดิ์ โรงเรยีนทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02744 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรจีเร รอดเซ็น โรงเรยีนทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02745 12345@Nidtep นางสาววรศิรา ชมุทัพ โรงเรยีนเทศบาล๓(ตลาดลา่ง) สรุาษฎรธ์านี
sni02746 12345@Nidtep นายกติตพิงษ์ หดีฤทธิ์ โรงเรยีนเทศบาล๔(วดัโพธาวาส) สรุาษฎรธ์านี
sni02747 12345@Nidtep นางสาวพชราภรณ์ ศรอีกัษร โรงเรยีนเทศบาลต าบลวดัประดู่๒(บา้นบางชมุโถ)สรุาษฎรธ์านี
sni02748 12345@Nidtep นายศศธิร สโมสร โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี
sni02749 12345@Nidtep นางสาวพมิพธ์ดิา สวุรรณภักดี โรงเรยีนนาสาร สรุาษฎรธ์านี
sni02750 12345@Nidtep นางสาวปนดิา หอมชืน่ โรงเรยีนบา้นกลาง สรุาษฎรธ์านี
sni02751 12345@Nidtep นางสาวอรนสิา ตูปิ้ยกลุ โรงเรยีนบา้นกลาง สรุาษฎรธ์านี
sni02752 12345@Nidtep นางสาวทัศนว์รรณ มาดี โรงเรยีนบา้นกอบแกบ สรุาษฎรธ์านี
sni02753 12345@Nidtep นายฐาปกรณ์ สงัขส์นทิ โรงเรยีนบา้นกอบแกบ สรุาษฎรธ์านี
sni02754 12345@Nidtep นางสาวพมิพต์รี ภูส่วุรรณ โรงเรยีนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02755 12345@Nidtep นางสาววรศิรา ข าสขุ โรงเรยีนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02756 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ดนิหมนิ โรงเรยีนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02757 12345@Nidtep นางศศวิมิล เพชรทอง โรงเรยีนบา้นเกาะเตา่ สรุาษฎรธ์านี
sni02758 12345@Nidtep นางสาวนุชรี นุ่นจุย้ โรงเรยีนบา้นเกาะเตา่ สรุาษฎรธ์านี
sni02759 12345@Nidtep นางสาวตยิาภรณ์ ณนคร โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎรธ์านี
sni02760 12345@Nidtep นางสาวปัณฑารยี์ แกน่ทอง โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎรธ์านี
sni02761 12345@Nidtep นางสาวยกุตะนันท์ จันทบรูณ์ โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎรธ์านี
sni02762 12345@Nidtep นางสาวสดาพร พดุฉมิ โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎรธ์านี
sni02763 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ธราพร โรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย สรุาษฎรธ์านี
sni02764 12345@Nidtep นางสาวนภิาวรรร ศรรัีกษา โรงเรยีนบา้นเกาะมกุด์ สรุาษฎรธ์านี
sni02765 12345@Nidtep นางสาวเบญจนุช เทพนวล โรงเรยีนบา้นเกาะมกุด์ สรุาษฎรธ์านี
sni02766 12345@Nidtep นางสาวเมธกิา ทองมเีพชร โรงเรยีนบา้นเกาะมกุด์ สรุาษฎรธ์านี
sni02767 12345@Nidtep นางสาวอรอษุา บญุชา้ง โรงเรยีนบา้นเกาะมกุด์ สรุาษฎรธ์านี
sni02768 12345@Nidtep นางสาวสรัญญา สรุยิะวรรณ์ โรงเรยีนบา้นขนุราษฎร์ สรุาษฎรธ์านี
sni02769 12345@Nidtep นางศลิป์ศภุา ทวี โรงเรยีนบา้นเขานาใน สรุาษฎรธ์านี
sni02770 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก บญุสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นเขาปนู สรุาษฎรธ์านี
sni02771 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา พวงแกว้ โรงเรยีนบา้นเขารักษ์ สรุาษฎรธ์านี
sni02772 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ แสงดี โรงเรยีนบา้นคลองคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02773 12345@Nidtep นางสาวภภิารัตน์ ศรพีฤกษ์ โรงเรยีนบา้นคลองคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02774 12345@Nidtep นางสาวสปุรยีา พังยาง โรงเรยีนบา้นคลองคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02775 12345@Nidtep นายวรีภัทร หลกัขนั โรงเรยีนบา้นคลองคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02776 12345@Nidtep นางอรพนิ หอมรักษ์ โรงเรยีนบา้นคลองพังกลาง สรุาษฎรธ์านี
sni02777 12345@Nidtep นางสาวนวพร ปานทอง โรงเรยีนบา้นคลองโร สรุาษฎรธ์านี
sni02778 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ราชฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นคลองสงค์ สรุาษฎรธ์านี
sni02779 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ จตินุกลู โรงเรยีนบา้นคลองสระ สรุาษฎรธ์านี
sni02780 12345@Nidtep นางสาวสตุมิา แซล่ิม้ โรงเรยีนบา้นคลองสระ สรุาษฎรธ์านี
sni02781 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย อนิทรช์นะ โรงเรยีนบา้นคลองสระ สรุาษฎรธ์านี
sni02782 12345@Nidtep นางสาวทวิารักษ์ เพชรกระจาย โรงเรยีนบา้นควนกลาง สรุาษฎรธ์านี
sni02783 12345@Nidtep นางสาวปรูดิา จริะพันธท์ววีงศ์ โรงเรยีนบา้นควนนมิติ สรุาษฎรธ์านี
sni02784 12345@Nidtep นางสาวณขวญั อนิทนุพัฒน์ โรงเรยีนบา้นควนนยิม สรุาษฎรธ์านี
sni02785 12345@Nidtep นางสาวกวนินา ปินตานา โรงเรยีนบา้นควนเนยีง สรุาษฎรธ์านี
sni02786 12345@Nidtep นางสาวแสงอรุณ รัตนขวญั โรงเรยีนบา้นควนปราง สรุาษฎรธ์านี
sni02787 12345@Nidtep นางสาวปาณติา เกลีย้งทอง โรงเรยีนบา้นควนมหาชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02788 12345@Nidtep นายวรวฒุ เพ็ชรท์อง โรงเรยีนบา้นควนมหาชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02789 12345@Nidtep นางพมิพกานต์ จันทรภั์กดี โรงเรยีนบา้นควนราชา สรุาษฎรธ์านี
sni02790 12345@Nidtep นางสาวนารนีาท แซโ่ลก โรงเรยีนบา้นควนราชา สรุาษฎรธ์านี
sni02791 12345@Nidtep นางสาวสริกิานต์ จติตโ์สภา โรงเรยีนบา้นควนราชา สรุาษฎรธ์านี
sni02792 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02793 12345@Nidtep นางสาวชนกพร เพ็งเล็งดี โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02794 12345@Nidtep นางสาวตวงทพิย์ บญุอนิทร์ โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02795 12345@Nidtep นางสาววารุณี จติรค านงึ โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี



sni02796 12345@Nidtep นางสาวอยัฏ์ คงดี โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02797 12345@Nidtep นางสาวฮาลเีมา๊ะ สมาแอ โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02798 12345@Nidtep นายกฤษฎา แสงมณี โรงเรยีนบา้นควนสนิชยั สรุาษฎรธ์านี
sni02799 12345@Nidtep นางสาวฐติกิานต์ แซว่อ่ง โรงเรยีนบา้นควนสงู สรุาษฎรธ์านี
sni02800 12345@Nidtep นางสาวชลนาถ มติรวงค์ โรงเรยีนบา้นควนใหม่ สรุาษฎรธ์านี
sni02801 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน อนิทรรักษ์ โรงเรยีนบา้นควนใหม่ สรุาษฎรธ์านี
sni02802 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก หนูสม โรงเรยีนบา้นคอกชา้ง สรุาษฎรธ์านี
sni02803 12345@Nidtep นางสาวภัทรานันท์ เหล็มขนุ โรงเรยีนบา้นครีรีอบ สรุาษฎรธ์านี
sni02804 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ ชนิกลาง โรงเรยีนบา้นครีรีอบ สรุาษฎรธ์านี
sni02805 12345@Nidtep นางสาวนันทนา เดชสองแพรก โรงเรยีนบา้นชอ่งชา้ง สรุาษฎรธ์านี
sni02806 12345@Nidtep นางสาวนันทพร ค าจนิดา โรงเรยีนบา้นชอ่งชา้ง สรุาษฎรธ์านี
sni02807 12345@Nidtep นายจักรชยั ขนอม โรงเรยีนบา้นชอ่งไมง้าม สรุาษฎรธ์านี
sni02808 12345@Nidtep นางสาวซอลญส่ บอิะหวงั โรงเรยีนบา้นดอนมะกอก สรุาษฎรธ์านี
sni02809 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา มเีพยีร โรงเรยีนบา้นดอนมะกอก สรุาษฎรธ์านี
sni02810 12345@Nidtep นายวราวธุ แปงเมอืง โรงเรยีนบา้นดอนสน สรุาษฎรธ์านี
sni02811 12345@Nidtep นางสาวกนกพร รยิาพันธ์ โรงเรยีนบา้นดอนหลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02812 12345@Nidtep นางสาวสริพิร สจุเสน โรงเรยีนบา้นดอนหลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02813 12345@Nidtep นางสาวสภุานัน ตัน้สยุ โรงเรยีนบา้นดอนหลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02814 12345@Nidtep นางอตพิร ยิง่ไพเราะ โรงเรยีนบา้นดอนหลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02815 12345@Nidtep นางสาวนันทญา บรรณราช โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02816 12345@Nidtep นายศภุกติติ์ สนิธู โรงเรยีนบา้นถ ้าผึง้ สรุาษฎรธ์านี
sni02817 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา แกว้รัตน์ โรงเรยีนบา้นทรายทอง สรุาษฎรธ์านี
sni02818 12345@Nidtep นางสาวรตญิา สหีาวงศ์ โรงเรยีนบา้นทรายทอง สรุาษฎรธ์านี
sni02819 12345@Nidtep นางสาวอมุาวรรณ นุ่นสง โรงเรยีนบา้นทอ้งนายปาน สรุาษฎรธ์านี
sni02820 12345@Nidtep นางสาวสมญา หัสโสะ๊ โรงเรยีนบา้นทา่แซะ สรุาษฎรธ์านี
sni02821 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาส พรหมจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่โพธิ์ สรุาษฎรธ์านี
sni02822 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก นวลดี โรงเรยีนบา้นทุง่นางเภา สรุาษฎรธ์านี
sni02823 12345@Nidtep นางสาวศศวิมล อยูข่าว โรงเรยีนบา้นทุง่นางเภา สรุาษฎรธ์านี
sni02824 12345@Nidtep นางสาวภานดิา กอก็ศรี โรงเรยีนบา้นทุง่ในไร่ สรุาษฎรธ์านี
sni02825 12345@Nidtep นางสาวจงกล จันทรเ์ขยีว โรงเรยีนบา้นไทรงาม สรุาษฎรธ์านี
sni02826 12345@Nidtep นางสาวซมูัยยะห์ เปาะเละ โรงเรยีนบา้นนาคอ้ สรุาษฎรธ์านี
sni02827 12345@Nidtep นางสาวนันทกิานต์ หนูคง โรงเรยีนบา้นนาคอ้ สรุาษฎรธ์านี
sni02828 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ พชืภมูิ โรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02829 12345@Nidtep นายเลศิวชิยั ฉมิมสุกิ โรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02830 12345@Nidtep นายอฑัฒ์ เชาวลติ โรงเรยีนบา้นนาวทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02831 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ วชัราพงษ์ โรงเรยีนบา้นนาใหญ่ สรุาษฎรธ์านี
sni02832 12345@Nidtep นางสาววราพร เกลีย้งประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นน ้าฉา สรุาษฎรธ์านี
sni02833 12345@Nidtep นายสมภพ ทองจันทร์ โรงเรยีนบา้นน ้าฉา สรุาษฎรธ์านี
sni02834 12345@Nidtep นางสาวนนธดิา ยังนิง่ โรงเรยีนบา้นบอ่น ้าผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02835 12345@Nidtep นางดาราราย ชอุม่วรรณ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02836 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ เคา้อทัุย โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02837 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ จงไกรจักร์ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02838 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา เพชรสงคราม โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02839 12345@Nidtep นางสาวณัฐสมิา ศรรีาช โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02840 12345@Nidtep นางสาวนติยา วงศพ์พัินธ์ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02841 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา แกว้ซงั โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02842 12345@Nidtep นางสาวปภาวรนิทร์ สงัฆมณี โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02843 12345@Nidtep นางสาวปานวดี แอหลงั โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02844 12345@Nidtep นางสาววรรณษิา ค านวณ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02845 12345@Nidtep นางสาววาสนิี ฤทธโิชค โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02846 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ โสภณ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02847 12345@Nidtep นางสาวสายปาตา บญุชู โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02848 12345@Nidtep นางสาวสมุติตา สพุทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02849 12345@Nidtep นางสาวเสาวณีย์ โอชารส โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02850 12345@Nidtep นางสาวหัชชพร พสิทิธิ์ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02851 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา สวา่ง โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02852 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา สมหวงั โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02853 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี ภมูแิกว้ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02854 12345@Nidtep นางสาวอารดีา เจ๊ะเลา๊ะ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02855 12345@Nidtep นางสปุราณี มาทา โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02856 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ภักดี โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02857 12345@Nidtep นายวสิทิธศิกัดิ์ รักเดชะ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02858 12345@Nidtep นายสมุติร รทิธิโ์ต โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี



sni02859 12345@Nidtep นายอรรถพล เอยีดนุย้ โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
sni02860 12345@Nidtep นางสาววนดิา เกตสุมบตัิ โรงเรยีนบา้นบางปรุ สรุาษฎรธ์านี
sni02861 12345@Nidtep นางสาวมยรุี เชยจันทร์ โรงเรยีนบา้นบางรักษ์ สรุาษฎรธ์านี
sni02862 12345@Nidtep นางสาวรังสยิา ขวญัเมอืง โรงเรยีนบา้นบางรูป สรุาษฎรธ์านี
sni02863 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา สบเหมาะ โรงเรยีนบา้นบางรูป สรุาษฎรธ์านี
sni02864 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ บวัมกีลิน่ โรงเรยีนบา้นบางหยด สรุาษฎรธ์านี
sni02865 12345@Nidtep นางสาววาฮดีา นติา โรงเรยีนบา้นบางหยด สรุาษฎรธ์านี
sni02866 12345@Nidtep นางสาววรรณดี เรอืงขนาบ โรงเรยีนบา้นบางหอย สรุาษฎรธ์านี
sni02867 12345@Nidtep นายณัฐพล มากสขุ โรงเรยีนบา้นบางใหญส่ามัคคี สรุาษฎรธ์านี
sni02868 12345@Nidtep นางสาวจรีนันท์ สดุใจ โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สรุาษฎรธ์านี
sni02869 12345@Nidtep นางสาวธดิากาญจน์ เกือ้กลู โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สรุาษฎรธ์านี
sni02870 12345@Nidtep นางสาวมนตท์พิย์ หลงสะ โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สรุาษฎรธ์านี
sni02871 12345@Nidtep นางสาววนัดี พราหมเพ็ชร์ โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สรุาษฎรธ์านี
sni02872 12345@Nidtep นางสาวชนาธปิ จลุแกว้ โรงเรยีนบา้นประตพูลกิ สรุาษฎรธ์านี
sni02873 12345@Nidtep นางสาวนภิาภรณ์ พรมทองแกว้ โรงเรยีนบา้นประตพูลกิ สรุาษฎรธ์านี
sni02874 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ เขยีวสวุรรณ โรงเรยีนบา้นประตพูลกิ สรุาษฎรธ์านี
sni02875 12345@Nidtep นางสาวนูรติา แกว้สล า โรงเรยีนบา้นปลายน ้า สรุาษฎรธ์านี
sni02876 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา วรรณบวร โรงเรยีนบา้นปลายน ้า สรุาษฎรธ์านี
sni02877 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ เพชรเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นปลายแหลม สรุาษฎรธ์านี
sni02878 12345@Nidtep นายศรายทุธ สารเงนิ โรงเรยีนบา้นปลายแหลม สรุาษฎรธ์านี
sni02879 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สจัจาผล โรงเรยีนบา้นพรุแชง สรุาษฎรธ์านี
sni02880 12345@Nidtep นางสาวสลุาวลัย์ สมจติร์ โรงเรยีนบา้นพรุแชง สรุาษฎรธ์านี
sni02881 12345@Nidtep นายด ารงคฤ์ทธิ์ จนีไทย โรงเรยีนบา้นพรุยายชี สรุาษฎรธ์านี
sni02882 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา สริพัินธพ์งศ์ โรงเรยีนบา้นพัฒนา สรุาษฎรธ์านี
sni02883 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ บญุไชยสรุยิา โรงเรยีนบา้นมะเดือ่หวาน สรุาษฎรธ์านี
sni02884 12345@Nidtep นางสาวสลลิพรรณ ด าฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นแมโ่มกข์ สรุาษฎรธ์านี
sni02885 12345@Nidtep นางสาวนูรลยีานา เจะโซะ๊ โรงเรยีนบา้นยวนปลา สรุาษฎรธ์านี
sni02886 12345@Nidtep นางสาวสรัุสวดี พทัิกษา โรงเรยีนบา้นยงูทอง สรุาษฎรธ์านี
sni02887 12345@Nidtep นางมัฏฐนยี์ สมใจหมาย โรงเรยีนบา้นไร่ยาว สรุาษฎรธ์านี
sni02888 12345@Nidtep นางสาวอลษิา ทองรอง โรงเรยีนบา้นไร่ยาว สรุาษฎรธ์านี
sni02889 12345@Nidtep นางมณีกาญจน์ ลอ่งแป้น โรงเรยีนบา้นไร่เหนอื สรุาษฎรธ์านี
sni02890 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ยับ โรงเรยีนบา้นไร่เหนอื สรุาษฎรธ์านี
sni02891 12345@Nidtep นางสาวชาครยิา โยธารักษ์ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ สรุาษฎรธ์านี
sni02892 12345@Nidtep นางสาวนัดตะวนั ทองเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นวงัหนิ สรุาษฎรธ์านี
sni02893 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยรนิทร์ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ สรุาษฎรธ์านี
sni02894 12345@Nidtep นางสาวอปุสรา สทิธพิงษ์ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ สรุาษฎรธ์านี
sni02895 12345@Nidtep นางสาวยามลีา อาแซ โรงเรยีนบา้นวงัใหญ่ สรุาษฎรธ์านี
sni02896 12345@Nidtep นายภราดร รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นวงัใหญ่ สรุาษฎรธ์านี
sni02897 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ แกว้ค า โรงเรยีนบา้นศรชียัคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02898 12345@Nidtep นางสาวชนกสดุา แกว้กลุ โรงเรยีนบา้นศรชียัคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02899 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา คลา้ยพชิยั โรงเรยีนบา้นศรชียัคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02900 12345@Nidtep นายธนวชิญ์ ยิง่ด านุ่น โรงเรยีนบา้นศรชียัคราม สรุาษฎรธ์านี
sni02901 12345@Nidtep นางสาวชลดิา จติมหา โรงเรยีนบา้นศรพีนม สรุาษฎรธ์านี
sni02902 12345@Nidtep นางสาวฉัตรวกิา ทองเรอืง โรงเรยีนบา้นศลิางาม สรุาษฎรธ์านี
sni02903 12345@Nidtep นางสาวณชินันทน์ ขวญัเมอืง โรงเรยีนบา้นศลิางาม สรุาษฎรธ์านี
sni02904 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ เมง่ยก โรงเรยีนบา้นศลิางาม สรุาษฎรธ์านี
sni02905 12345@Nidtep นางสาวอะควนีณา สงัขเ์ทพ โรงเรยีนบา้นศลิางาม สรุาษฎรธ์านี
sni02906 12345@Nidtep นางสาวอรุณรัตน์ ไวยกลู โรงเรยีนบา้นสหกรณ์ สรุาษฎรธ์านี
sni02907 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ สมบตัแิกว้ โรงเรยีนบา้นสีแ่ยกสามัคคี สรุาษฎรธ์านี
sni02908 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวรรณ อปุลา โรงเรยีนบา้นเสด็จพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02909 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา คงนุ่น โรงเรยีนบา้นไสขาม สรุาษฎรธ์านี
sni02910 12345@Nidtep นายรัตนพล พรมมี โรงเรยีนบา้นไสดง สรุาษฎรธ์านี
sni02911 12345@Nidtep นางหฤทัยรัตน์ สนทิรักษ์ โรงเรยีนบา้นหญา้ปลอ้ง สรุาษฎรธ์านี
sni02912 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ ทองจติร โรงเรยีนบา้นหว้ยตอ สรุาษฎรธ์านี
sni02913 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา แกว้ประจุ โรงเรยีนบา้นหว้ยตอ สรุาษฎรธ์านี
sni02914 12345@Nidtep นายพงศกร เรอืงจนิดา โรงเรยีนบา้นหว้ยตอ สรุาษฎรธ์านี
sni02915 12345@Nidtep นายอภวิฒัน์ จติมัน่ โรงเรยีนบา้นหว้ยตอ สรุาษฎรธ์านี
sni02916 12345@Nidtep นางสาวชลุพีร แซต่นั โรงเรยีนบา้นหว้ยลว่ง สรุาษฎรธ์านี
sni02917 12345@Nidtep นางสาวปิยะดา โพธิจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี
sni02918 12345@Nidtep นางสาววทันยพร วนันุบล โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี
sni02919 12345@Nidtep นางสาวศริกิานต์ ชาญชล โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี
sni02920 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ สทิธเิดช โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี
sni02921 12345@Nidtep นายกฤษฎา สขุประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี



sni02922 12345@Nidtep นายสทิธพิร ทองแกมแกว้ โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก สรุาษฎรธ์านี
sni02923 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ ยังด า โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด สรุาษฎรธ์านี
sni02924 12345@Nidtep นางอธปิพงศ์ เภกกิม้ โรงเรยีนบา้นหว้ยเสยีด สรุาษฎรธ์านี
sni02925 12345@Nidtep นางธนพร มเีพยีร โรงเรยีนบา้นหว้ยหา้ง สรุาษฎรธ์านี
sni02926 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา เสมอจติร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยแหง้ สรุาษฎรธ์านี
sni02927 12345@Nidtep นางศริภัิทร ใจหาญ โรงเรยีนบา้นหัวสะพานมติรภาพที่217 สรุาษฎรธ์านี
sni02928 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ชติเชีย่ว โรงเรยีนบา้นหัวสะพานมติรภาพที่217 สรุาษฎรธ์านี
sni02929 12345@Nidtep นางสาวธันยวรรณ กลบัสง่ โรงเรยีนบา้นแหลมหอย สรุาษฎรธ์านี
sni02930 12345@Nidtep นางสาวพมิพศิา มเูก็ม โรงเรยีนบา้นแหลมหอย สรุาษฎรธ์านี
sni02931 12345@Nidtep นางสาวสชุาวดี เจรญิพร โรงเรยีนบา้นแหลมหอย สรุาษฎรธ์านี
sni02932 12345@Nidtep นางสาวสมุนิตรา เรอืงศรี โรงเรยีนบา้นแหลมหอย สรุาษฎรธ์านี
sni02933 12345@Nidtep นางสาวจัตตาฬี สมขนัธ์ โรงเรยีนบา้นใหญ่ สรุาษฎรธ์านี
sni02934 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราวดี เกศแกว้ โรงเรยีนบา้นอูต่ะเภา สรุาษฎรธ์านี
sni02935 12345@Nidtep นางวลัลยี์ เมอืงสวสัดิ์ โรงเรยีนประชาอทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02936 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา แซด่า่น โรงเรยีนประชาอทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02937 12345@Nidtep นางสาวเจตสภุา ธรรมพชิญ์ โรงเรยีนประชาอทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02938 12345@Nidtep นางสาวอรพนิท์ เจรญิธรรม โรงเรยีนประชาอทุศิ สรุาษฎรธ์านี
sni02939 12345@Nidtep นายวทิวสั โตะ๊เสน็ โรงเรยีนพระแสงวทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02940 12345@Nidtep นางกาญจนา กาลสงค์ โรงเรยีนพรุพพีทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02941 12345@Nidtep นางสาวกนกพร เสนาะเสยีง โรงเรยีนพรุพพีทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02942 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ จนีเมอืง โรงเรยีนมหาราช๒ สรุาษฎรธ์านี
sni02943 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา สงิหบ ารุง โรงเรยีนมหาราชบา้นแสงอรุณ สรุาษฎรธ์านี
sni02944 12345@Nidtep นายพเิชษฐ์ วารนิทร์ โรงเรยีนมหาราชบา้นแสงอรุณ สรุาษฎรธ์านี
sni02945 12345@Nidtep นางสาวรัชนี ศรสีวุรรณ โรงเรยีนมัธยมบา้นท าเนยีบ สรุาษฎรธ์านี
sni02946 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ สะอาด โรงเรยีนมัธยมบา้นท าเนยีบ สรุาษฎรธ์านี
sni02947 12345@Nidtep นายนพพล พวงน ้าอา่ง โรงเรยีนมัธยมพัชรกติยิาภา๓สรุาษฎรธ์านีสรุาษฎรธ์านี
sni02948 12345@Nidtep นางสาวดารณี จนุเจอืวงศ์ โรงเรยีนมัธยมวภิาวดี สรุาษฎรธ์านี
sni02949 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สทิธชิยั โรงเรยีนมติรประชาราษฎร์ สรุาษฎรธ์านี
sni02950 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา ถิน่สะทอ้น โรงเรยีนมติรประชาราษฎร์ สรุาษฎรธ์านี
sni02951 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ตีฮ้อ้ โรงเรยีนมติรประชาราษฎร์ สรุาษฎรธ์านี
sni02952 12345@Nidtep นายหัสดา รัตนจันทร์ โรงเรยีนยวุศกึษา สรุาษฎรธ์านี
sni02953 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ทองสขุ โรงเรยีนเยาวเรศวทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni02954 12345@Nidtep นางสาวนุษรา สทิธรัิกษ์ โรงเรยีนรัชชประภาวทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
sni02955 12345@Nidtep นางสาวนลนิี สงัขแ์กว้ โรงเรยีนวดักงตาก สรุาษฎรธ์านี
sni02956 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา เจ๊ะเหยง โรงเรยีนวดักาญจนาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02957 12345@Nidtep นายณัฐภมูิ สนินุสอน โรงเรยีนวดักาญจนาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02958 12345@Nidtep นายอดลุย์ ลมิาน โรงเรยีนวดักาญจนาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02959 12345@Nidtep นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ โรงเรยีนวดักาฬสนิธุ์ สรุาษฎรธ์านี
sni02960 12345@Nidtep นายรัตนโชติ สขุอุน่ โรงเรยีนวดัเขาพระนิม่ สรุาษฎรธ์านี
sni02961 12345@Nidtep นางสาวปณุฑรกิา แยม้แกว้ โรงเรยีนวดัคงคาลอ้ม สรุาษฎรธ์านี
sni02962 12345@Nidtep นางสาวพนดิา เขยีวเสน โรงเรยีนวดัคลองฉนวน สรุาษฎรธ์านี
sni02963 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร ถรีะแกว้ โรงเรยีนวดัครีวีง สรุาษฎรธ์านี
sni02964 12345@Nidtep นายพัชโรตม์ ชเูพ็ชร โรงเรยีนวดัครีวีง สรุาษฎรธ์านี
sni02965 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา ชอบกตญัญู โรงเรยีนวดัคณุาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02966 12345@Nidtep นายวรกานต์ สวุรรณนมิติร โรงเรยีนวดัดอนพยอม สรุาษฎรธ์านี
sni02967 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ชสูดุรักษ์ โรงเรยีนวดัทุง่เซยีด สรุาษฎรธ์านี
sni02968 12345@Nidtep นายยงยทุธิ์ สายสวุรรณ์ โรงเรยีนวดัทุง่เซยีด สรุาษฎรธ์านี
sni02969 12345@Nidtep นางสาวธันยรัตน์ พลเยีย่ม โรงเรยีนวดัทุง่หลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02970 12345@Nidtep นางสาวนภิารัตน์ ช านาญ โรงเรยีนวดัทุง่หลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02971 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ เจรญิสขุ โรงเรยีนวดัทุง่หลวง สรุาษฎรธ์านี
sni02972 12345@Nidtep นายจริะพงศ์ ผวิงาม โรงเรยีนวดันทวีฒันาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02973 12345@Nidtep นางกนกนุช วฒุพัินธ์ โรงเรยีนวดันอก สรุาษฎรธ์านี
sni02974 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ กลัน่ธรรม โรงเรยีนวดันาคาวาส สรุาษฎรธ์านี
sni02975 12345@Nidtep นางสาวพรทมิา ถาวรสขุ โรงเรยีนวดันาคาวาส สรุาษฎรธ์านี
sni02976 12345@Nidtep นางสาวจันจริา ใบตะเห โรงเรยีนวดันาราเจรญิสขุ สรุาษฎรธ์านี
sni02977 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ตาแกว้ โรงเรยีนวดันาราเจรญิสขุ สรุาษฎรธ์านี
sni02978 12345@Nidtep นางสาวอรทัย หมืน่เดช โรงเรยีนวดันาราเจรญิสขุ สรุาษฎรธ์านี
sni02979 12345@Nidtep นางจันจริา ไชยวงศท์อน โรงเรยีนวดัน ้าหัก สรุาษฎรธ์านี
sni02980 12345@Nidtep นายวรพงศ์ บวับาน โรงเรยีนวดัน ้าหัก สรุาษฎรธ์านี
sni02981 12345@Nidtep นางภัททยิา หนอนวุน่ โรงเรยีนวดับางใบไม ้ สรุาษฎรธ์านี
sni02982 12345@Nidtep นางสาวนรัิตตกิาล หวนัสู โรงเรยีนวดับางใบไม ้ สรุาษฎรธ์านี
sni02983 12345@Nidtep นางสาววรฤทัย ชรัูตน์ โรงเรยีนวดับางใบไม ้ สรุาษฎรธ์านี
sni02984 12345@Nidtep นางมัลลกิา ชเูอยีด โรงเรยีนวดับางสวรรค์ สรุาษฎรธ์านี



sni02985 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา ไชยะ โรงเรยีนวดับณุฑรกิาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02986 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล ดวงพัตรา โรงเรยีนวดับณุฑรกิาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02987 12345@Nidtep นางสาวเมรษิา ใจสมทุร โรงเรยีนวดับณุฑรกิาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02988 12345@Nidtep นายศภุชยั ทองรอง โรงเรยีนวดับณุฑรกิาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02989 12345@Nidtep นางมลฤดี ออ่นทอง โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02990 12345@Nidtep นางสาวนัฐกานต์ สขุยอ้ย โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02991 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ สขุมล โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02992 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา แสงแกว้ โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02993 12345@Nidtep นางสดุารัตน์ พรหมทอง โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02994 12345@Nidtep นายวชิาญ สงัค า โรงเรยีนวดัประชาวงศาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02995 12345@Nidtep นางสาวระพพีรรณ ปราบกรี โรงเรยีนวดัประตใูหญ่ สรุาษฎรธ์านี
sni02996 12345@Nidtep นางชาลนิี เกดิสวุรรณ โรงเรยีนวดัเพ็งประดษิฐาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02997 12345@Nidtep นางธดิารัตน์ เมอืงหนู โรงเรยีนวดัเพ็งประดษิฐาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02998 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ เพชรทอง โรงเรยีนวดัเพ็งประดษิฐาราม สรุาษฎรธ์านี
sni02999 12345@Nidtep นายสราวทุธ มแีกว้ โรงเรยีนวดัเพ็งประดษิฐาราม สรุาษฎรธ์านี
sni03000 12345@Nidtep นายภวูดล ประดบัแสง โรงเรยีนวดัภเูขาทอง สรุาษฎรธ์านี
sni03001 12345@Nidtep นายภานุวชิญ์ ครุทธามาศ โรงเรยีนวดัราษฏรเ์จรญิ สรุาษฎรธ์านี
sni03002 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ ศริิ โรงเรยีนวดัวงัไทร สรุาษฎรธ์านี
sni03003 12345@Nidtep นายคมกฤช คุม่เคีย่ม โรงเรยีนวดัวงัไทร สรุาษฎรธ์านี
sni03004 12345@Nidtep นายจรัญ คดิขยัน โรงเรยีนวดัวงัไทร สรุาษฎรธ์านี
sni03005 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ มงคลดษิฐ โรงเรยีนวดัเวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี
sni03006 12345@Nidtep นางสาวปาณชญา สขุสะปาน โรงเรยีนวดัเวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี
sni03007 12345@Nidtep นางสาวสธุติา ทองนพ โรงเรยีนวดัเวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี
sni03008 12345@Nidtep นางรุง่นภา พรมวงษ์ โรงเรยีนวดัสมหวงั สรุาษฎรธ์านี
sni03009 12345@Nidtep นางสาวปรชีญนันท์ สงัขด์ว้ง โรงเรยีนวดัสมหวงั สรุาษฎรธ์านี
sni03010 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา บรุนิทรก์ลุ โรงเรยีนวดัสมัยสวุรรณ สรุาษฎรธ์านี
sni03011 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ไชยคงทอง โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03012 12345@Nidtep นางสาวขวญัตา รักขะพันธ์ โรงเรยีนวดัสองแพรก สรุาษฎรธ์านี
sni03013 12345@Nidtep นางสาวศลษิา ยอดสรุางค์ โรงเรยีนวดัสองแพรก สรุาษฎรธ์านี
sni03014 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ทองรอด โรงเรยีนวดัสองแพรก สรุาษฎรธ์านี
sni03015 12345@Nidtep นางสาวเหมอืนฝัน หนูวุน่ โรงเรยีนวดัสนัตวิราราม สรุาษฎรธ์านี
sni03016 12345@Nidtep นางสาวอนุศรา โกงเหลง โรงเรยีนวดัสามัคคธีรรมาราม สรุาษฎรธ์านี
sni03017 12345@Nidtep นางสาวพมิพังงา มาลารัตน์ โรงเรยีนวดัหว้ยกรวด สรุาษฎรธ์านี
sni03018 12345@Nidtep นางสาววรุณรัตน์ ขวญัเพชร โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03019 12345@Nidtep นางสภุาภรณ์ พรหมวเิศษ โรงเรยีนสหกรณ์นคิม สรุาษฎรธ์านี
sni03020 12345@Nidtep นางสาวธรีาภรณ์ สมาธิ โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวดัสรุาษฎรธ์านีสรุาษฎรธ์านี
sni03021 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา เรยีมแสน โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวดัสรุาษฎรธ์านีสรุาษฎรธ์านี
sni03022 12345@Nidtep นางสาวจันทกานต์ ขวญัเมอืง โรงเรยีนสาร สรุาษฎรธ์านี
sni03023 12345@Nidtep นางสาวรัตนา เรอืงกลู โรงเรยีนสรุาษฎรพ์ทิยา2 สรุาษฎรธ์านี
sni03024 12345@Nidtep นายพรรษวฒุิ พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนเสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03025 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ยับ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฏรธ์านี2 (บา้นดอนเกลีย้ง)สรุาษฎรธ์านี
sni03026 12345@Nidtep นางสาวลลติา เภอเกลีย้ง โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03027 12345@Nidtep นายณัฐกติติ์ สงแก โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03028 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิจติรมณี ศกัดา โรงเรยีนอนุบาลสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03029 12345@Nidtep นายวชัรนิทร์ จงกล โรงเรยีนอดุมมติรพัฒนา สรุาษฎรธ์านี
sni03030 12345@Nidtep นายธรีะวฒัน์ บญุทะวงศ์ วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี
sni03031 12345@Nidtep นายวริะวงศ์ จงไกรจักร วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี
sni03032 12345@Nidtep นายภาณุมาศ ชา่งประดษิฐ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีรุาษฎรธ์านีสรุาษฎรธ์านี
sni03033 12345@Nidtep นางสาวนรัิชดา ถาวร วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03034 12345@Nidtep นายธนภัทร เถาธรรมพทัิกษ์ วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03035 12345@Nidtep นายพรชยั สขุเจรญิ วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03036 12345@Nidtep นายรชตะ สมมติร วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03037 12345@Nidtep นายสทิธโิชค เมอืงพรหม วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี
sni03038 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย ราชขตัิ วทิยาลยัเทคโนโลยสีรุาษฎรพ์าณชิยการสรุาษฎรธ์านี
sni03039 12345@Nidtep นางสาวณฐมน หนูชยั วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี
sni03040 12345@Nidtep นางสาวนรัิชชา ถาวรพร ศพด.บา้นดอนยาง สรุาษฎรธ์านี
sni03041 12345@Nidtep นางสาวนัฐชา สวสัดสิาร สพฐ. สรุาษฎรธ์านี
sni03042 12345@Nidtep นายนัฐพงษ์ สทิธหิลอ่ ส านักงานกฎหมาย สรุาษฎรธ์านี
sni03043 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา คงทอง ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัสรุาษฎรธ์านสีรุาษฎรธ์านี
sni03044 12345@Nidtep นางสาววรรณกร นุ่มทอง โรงเรยีนนาสาร สรุาษฎรธ์านี
sni03045 12345@Nidtep นางสาวคทัลยีา หนูทองมาก โรงเรยีนบา้นกอบแกบ สรุาษฎรธ์านี
sni03046 12345@Nidtep นายณภัทร ฉายากลุ โรงเรยีนบา้นโคกมะมว่ง สรุาษฎรธ์านี
sni03047 12345@Nidtep นางสาวเนตรชนก กมิเสาว์ โรงเรยีนบา้นบางหยด สรุาษฎรธ์านี



sni03048 12345@Nidtep นางสาวกวสิรา สงัขช์มุ โรงเรยีนพระแสงวทิยา สรุาษฎรธ์านี
sni03049 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ นติธุร โรงเรยีนบา้นควนใหม่ สรุาษฎรธ์านี
sni03050 12345@Nidtep นางสาวศริณิญา ยวงแกว้ โรงเรยีนบา้นบางใหญส่นิปนุ สรุาษฏรธ์านี
sni03051 12345@Nidtep นายสดุเขตร โคตรก า่ โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ สรุาษฏรธ์านี
sni03052 12345@Nidtep นางกติตมิา รัศมี โรงเรยีนวดัเวยีงสระ สรุาษฏรธ์านี
sni03053 12345@Nidtep นายภานุมาศ จงไกรจักร วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์ สรุาษฏรธ์านี
srn02340 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา ชอบธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร สรุนิทร์
srn02341 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐกมล สอ่งาม โรงเรยีนกนัทราราม(นุ่นศกึษาคาร) สรุนิทร์
srn02342 12345@Nidtep นางสาวอ าภา ศรดีาพันธ์ โรงเรยีนเกษตรอสีานสามัคคี สรุนิทร์
srn02343 12345@Nidtep นายธรีพล อุน่ศลิป์ โรงเรยีนขนาดมอญพทิยาคม สรุนิทร์
srn02344 12345@Nidtep นางสาวสมฤทัย บญุสาลี โรงเรยีนจตคุามวทิยา สรุนิทร์
srn02345 12345@Nidtep นางสาวกนกพร แยม้เสนาะ โรงเรยีนจัดสรรทีด่นิสงเคราะห์ สรุนิทร์
srn02346 12345@Nidtep นางสาวรตยิา พรามเกษร โรงเรยีนจารยว์ทิยาคาร สรุนิทร์
srn02347 12345@Nidtep นางสาวอไุร โสนาพนู โรงเรยีนเจรญิราษฎร์วทิยา สรุนิทร์
srn02348 12345@Nidtep นายศรายทุธ จันทภุา โรงเรยีนชา้งบญุวทิยา สรุนิทร์
srn02349 12345@Nidtep นายอสิระ รุง่รัตน์ โรงเรยีนชา้งบญุวทิยา สรุนิทร์
srn02350 12345@Nidtep นางสาวกติตยิาภรณ์ พมิพจั์นทร์ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา สรุนิทร์
srn02351 12345@Nidtep นางสาววภิาดา สขุรอบ โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา สรุนิทร์
srn02352 12345@Nidtep นายธวชัพงศ์ จันทรเ์กยีรตกิร โรงเรยีนเชือ้เพลงิวทิยา สรุนิทร์
srn02353 12345@Nidtep นางสดใส โพธิเ์งนิ โรงเรยีนดมวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02354 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภา อนวิรรตนวงศ์ โรงเรยีนดอนแรดวทิยา สรุนิทร์
srn02355 12345@Nidtep นางสาวรามณี วงศส์ขุ โรงเรยีนดอนแรดวทิยา สรุนิทร์
srn02356 12345@Nidtep นางสาวอรษิา จันทรโ์สม โรงเรยีนตาเตยีว สรุนิทร์
srn02357 12345@Nidtep นายพงคศ์กัดิ์ นาเมอืงรักษ์ โรงเรยีนไตรคามวทิยา สรุนิทร์
srn02358 12345@Nidtep นางสาวอรวรรยา ศรวีงษา โรงเรยีนทับโพธิพั์ฒนวทิย์ สรุนิทร์
srn02359 12345@Nidtep นายอนุชา ยอดงาม โรงเรยีนทับโพธิพั์ฒนวทิย์ สรุนิทร์
srn02360 12345@Nidtep นางสาวพรฉวี หมืน่มี โรงเรยีนทา่สวา่งวทิยา สรุนิทร์
srn02361 12345@Nidtep นางสาวบญุมี สขุแฉลม้ โรงเรยีนทุง่มนวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02362 12345@Nidtep นางสาวนภารัตน์ วรางกรู โรงเรยีนนาดวีทิยา สรุนิทร์
srn02363 12345@Nidtep นางณัฐวภิา บญุทวี โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท สรุนิทร์
srn02364 12345@Nidtep นางสาววารุณี ทาอนิตะ๊ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท สรุนิทร์
srn02365 12345@Nidtep นายศภุชยั สขุใส โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท สรุนิทร์
srn02366 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ทนุมี โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท2 สรุนิทร์
srn02367 12345@Nidtep นางสาวปรดีาภรณ์ สมดอก โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท2 สรุนิทร์
srn02368 12345@Nidtep นายคมกฤษ นพกลุ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท2 สรุนิทร์
srn02369 12345@Nidtep นางนภัสสนันท์ ดพีาชู โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท๒ สรุนิทร์
srn02370 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล ทนทอง โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท3 สรุนิทร์
srn02371 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร ธนากลุดษุฎี โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท3 สรุนิทร์
srn02372 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ถกูคะเนย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท4 สรุนิทร์
srn02373 12345@Nidtep นางสาววไิลพร สนิทรัพย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท3 สรุนิทร์
srn02374 12345@Nidtep นางนันทน์ภัส ผา่นทอง โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท4 สรุนิทร์
srn02375 12345@Nidtep นางสาวบวัไข สขุใส โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท4 สรุนิทร์
srn02376 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ ยนิธนานนท์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท4 สรุนิทร์
srn02377 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ สขุดาษ โรงเรยีนบา้นเเคนด า สรุนิทร์
srn02378 12345@Nidtep นางอรพรรณ จติเพ็ง โรงเรยีนบา้นกระโดนคอ้(กระโดนคอ้ผดงุวทิยา)สรุนิทร์
srn02379 12345@Nidtep นายบญุสง่ ศกัดิศ์ริ ิ โรงเรยีนบา้นกระเทยีม(ราษฎรว์ทิยาคม)สรุนิทร์
srn02380 12345@Nidtep นางสาวอรสิรา ชณิพันธ์ โรงเรยีนบา้นกระเทยีม(ราษฎรว์ทิยาคม)สรุนิทร์
srn02381 12345@Nidtep นางสาวสริลิคัน์ แสงตะวนั โรงเรยีนบา้นกระออม สรุนิทร์
srn02382 12345@Nidtep นางสาวปวณีา แสนหยดุ โรงเรยีนบา้นกะดาด สรุนิทร์
srn02383 12345@Nidtep นางปทมุา ไชยเชษฐ์ โรงเรยีนบา้นกะเลงเวกทับทมิสยาม สรุนิทร์
srn02384 12345@Nidtep นางเพ็ญนภา ผาสขุ โรงเรยีนบา้นกะเลงเวกทับทมิสยาม สรุนิทร์
srn02385 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร ไกรษร โรงเรยีนบา้นกะเลงเวกทับทมิสยาม สรุนิทร์
srn02386 12345@Nidtep นางสาวสรัุสวดี พรมนัด โรงเรยีนบา้นกนัโจรง สรุนิทร์
srn02387 12345@Nidtep นางสาวทพิวลัย์ ซ าบญุมี โรงเรยีนบา้นกาบกระบอื สรุนิทร์
srn02388 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา หบีแกว้ โรงเรยีนบา้นกาบกระบอื สรุนิทร์
srn02389 12345@Nidtep นางสาวสธุนัินท์ งามเลศิ โรงเรยีนบา้นกาพระ สรุนิทร์
srn02390 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ พมิพท์อง โรงเรยีนบา้นก าไสจาน สรุนิทร์
srn02391 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา แซล่ิม้ โรงเรยีนบา้นก าไสจาน สรุนิทร์
srn02392 12345@Nidtep นายอนวชั ออ่นค า โรงเรยีนบา้นก าไสจาน สรุนิทร์
srn02393 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ระยับศรี โรงเรยีนบา้นกู่ สรุนิทร์
srn02394 12345@Nidtep นายอนันต์ โศฬศ โรงเรยีนบา้นกู่ สรุนิทร์
srn02395 12345@Nidtep นางสาวสชุานาถ ใสแจม่ โรงเรยีนบา้นกนู สรุนิทร์
srn02396 12345@Nidtep นายเกรกิไกวลั ดวงมณี โรงเรยีนบา้นกนู สรุนิทร์



srn02397 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ โสภา โรงเรยีนบา้นกนู สรุนิทร์
srn02398 12345@Nidtep นางสาวจันทรน์ภา ไชยป่ายาง โรงเรยีนบา้นเกษตรถาวร สรุนิทร์
srn02399 12345@Nidtep นางสาวโฉมฤทัย ปัจจัยเก โรงเรยีนบา้นเกาะเเจนเวน สรุนิทร์
srn02400 12345@Nidtep นางสาวรุง้ลาวลัย์ มะณีล ้า โรงเรยีนบา้นเกาะตรวจ สรุนิทร์
srn02401 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา โคมทอง โรงเรยีนบา้นเกาะตรวจ สรุนิทร์
srn02402 12345@Nidtep นางสาววชัรวีรรณ บญุยนื โรงเรยีนบา้นไกลเสนยีด สรุนิทร์
srn02403 12345@Nidtep นางเกตสดา บญุศรี โรงเรยีนบา้นขนาดมอญ สรุนิทร์
srn02404 12345@Nidtep นางฐติมิา ตนตรง โรงเรยีนบา้นขนาดมอญ สรุนิทร์
srn02405 12345@Nidtep นางลลติา พันธโ์พธิ์ โรงเรยีนบา้นขยงูทองยางภริมย์ สรุนิทร์
srn02406 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพร งามเลศิ โรงเรยีนบา้นขยงูทองยางภริมย์ สรุนิทร์
srn02407 12345@Nidtep นางสาวเสาวะลติร วเิศษพงษ์ โรงเรยีนบา้นขอนแตก สรุนิทร์
srn02408 12345@Nidtep นางสาวธรากาญจน์ มฆิเนตร โรงเรยีนบา้นขามระกา สรุนิทร์
srn02409 12345@Nidtep นางสาวไอยดา ไพค านาม โรงเรยีนบา้นขามระกา สรุนิทร์
srn02410 12345@Nidtep นายนวิฒัน์ สระแกว้ โรงเรยีนบา้นครมี(ตรมึวทิยานุเคราะห)์ สรุนิทร์
srn02411 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ บญุเจยีม โรงเรยีนบา้นคตูนั สรุนิทร์
srn02412 12345@Nidtep นางสาวฐตมิา จดุมี โรงเรยีนบา้นคตูนั สรุนิทร์
srn02413 12345@Nidtep นางสาวจันทพิย์ อไุร โรงเรยีนบา้นโคกกรม สรุนิทร์
srn02414 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี บดุดาวงศ์ โรงเรยีนบา้นโคกกลาง สรุนิทร์
srn02415 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ ไชยค าภา โรงเรยีนบา้นโคกกลาง สรุนิทร์
srn02416 12345@Nidtep นางสาวพรวลยั สงเคราะห์ โรงเรยีนบา้นโคกจ าเรญิ สรุนิทร์
srn02417 12345@Nidtep นางสาวภณดิา ศรสีวา่ง โรงเรยีนบา้นโคกจ าเรญิ สรุนิทร์
srn02418 12345@Nidtep นางสาวสภุาณี สงิหโ์ต โรงเรยีนบา้นโคกจ าเรญิ สรุนิทร์
srn02419 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ บญุยง โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีน สรุนิทร์
srn02420 12345@Nidtep นางสาวพณดิา จริานันทส์ริ ิ โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีน สรุนิทร์
srn02421 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล บรูณะ โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีน สรุนิทร์
srn02422 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ ออ่นทรวง โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีน สรุนิทร์
srn02423 12345@Nidtep นางสาวพัชรา สนิสรา้ง โรงเรยีนบา้นโคกไทร สรุนิทร์
srn02424 12345@Nidtep นางอรวรรณ ทมธแิสง โรงเรยีนบา้นโคกไทร สรุนิทร์
srn02425 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สขุสวุรรณ โรงเรยีนบา้นโคกบุ(บอนประชารัฐบ ารุง)สรุนิทร์
srn02426 12345@Nidtep นางสาวน ้าหนึง่ เสรมิจันทร์ โรงเรยีนบา้นโคกบุ(บอนประชารัฐบ ารุง)สรุนิทร์
srn02427 12345@Nidtep นางสาวศภุมาศ เทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นโคกโบสถ์ สรุนิทร์
srn02428 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา แกว้สรุยี์ โรงเรยีนบา้นโคกเพชร(เภคประชารัฐบ ารุง)สรุนิทร์
srn02429 12345@Nidtep นายนนธศิกัดิ์ หนักไหล่ โรงเรยีนบา้นโคกเพชร(เภคประชารัฐบ ารุง)สรุนิทร์
srn02430 12345@Nidtep นางสาววรลกัษม์ ดเีกดิ โรงเรยีนบา้นโคกรัมย์ สรุนิทร์
srn02431 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวรรณ จอกทอง โรงเรยีนบา้นโคลด สรุนิทร์
srn02432 12345@Nidtep นางสาวคารยีาห์ ญาณะธรรม โรงเรยีนบา้นจบก สรุนิทร์
srn02433 12345@Nidtep นางสาวนลนิี กดูขนุทด โรงเรยีนบา้นจบก สรุนิทร์
srn02434 12345@Nidtep นางสาววฒุพิร เหมาะตวั โรงเรยีนบา้นจรูกแขวะ สรุนิทร์
srn02435 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา ตางาม โรงเรยีนบา้นจังเอลิ สรุนิทร์
srn02436 12345@Nidtep นางสาวพัชรญิา พรมหลา้ โรงเรยีนบา้นจังเอลิ สรุนิทร์
srn02437 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ สมัครสมาน โรงเรยีนบา้นจัวเอลิ สรุนิทร์
srn02438 12345@Nidtep นายพพัิฒน์ ผลเจรญิ โรงเรยีนบา้นจารย์ สรุนิทร์
srn02439 12345@Nidtep นางสาวทพิยน์ภา ยวนหมืน่ โรงเรยีนบา้นจกีแดก สรุนิทร์
srn02440 12345@Nidtep นายจริศกัดิ์ สนุทะโรจน์ โรงเรยีนบา้นจกีแดก สรุนิทร์
srn02441 12345@Nidtep นางสาวสทุธวิรรณ นพเกา้ โรงเรยีนบา้นโจรก สรุนิทร์
srn02442 12345@Nidtep นางสาวอจันา ทวเีลศิ โรงเรยีนบา้นโจรก สรุนิทร์
srn02443 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร แมน่ผล โรงเรยีนบา้นช าเบง สรุนิทร์
srn02444 12345@Nidtep นางสาววรนิทรท์พิย์ ทวโีคตร โรงเรยีนบา้นช าเบง สรุนิทร์
srn02445 12345@Nidtep นางสาวสกุานดา สภุษิะ โรงเรยีนบา้นโชกเหนอื สรุนิทร์
srn02446 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ จันสดีา โรงเรยีนบา้นโชค สรุนิทร์
srn02447 12345@Nidtep นางสาวอวยพร วงคว์าสน์ โรงเรยีนบา้นดงเปือย(มลูศกึษาวทิยา) สรุนิทร์
srn02448 12345@Nidtep นางสจุติรา เชือ้จนี โรงเรยีนบา้นดา่น สรุนิทร์
srn02449 12345@Nidtep นางวราภรณ์ นาเมอืงรักษ์ โรงเรยีนบา้นดู่ สรุนิทร์
srn02450 12345@Nidtep นางสาวรตชิา วจิติร โรงเรยีนบา้นดู่ สรุนิทร์
srn02451 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ โทนะพันธ์ โรงเรยีนบา้นแดง สรุนิทร์
srn02452 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ ใจงาม โรงเรยีนบา้นโดง สรุนิทร์
srn02453 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร มแีกว้ โรงเรยีนบา้นโดง สรุนิทร์
srn02454 12345@Nidtep นางสาวดวงเดอืน คณูสม โรงเรยีนบา้นโดง สรุนิทร์
srn02455 12345@Nidtep นายวมิาน สบืสนัต์ โรงเรยีนบา้นโดง สรุนิทร์
srn02456 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สขุสวุรรณ โรงเรยีนบา้นตราด สรุนิทร์
srn02457 12345@Nidtep นางสาวณัชรญิา ลกัขษร โรงเรยีนบา้นตรมึ(ตรมึวทิยานุเคราะห)์ สรุนิทร์
srn02458 12345@Nidtep นายศกัรนิทร์ สนิสะโน โรงเรยีนบา้นตรมึ(ตรมึวทิยานุเคราะห)์ สรุนิทร์
srn02459 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ นวนค า โรงเรยีนบา้นตอกตรา สรุนิทร์



srn02460 12345@Nidtep นายอรรถพร ประจทุรัพย์ โรงเรยีนบา้นตอกตรา สรุนิทร์
srn02461 12345@Nidtep นางสาวอญัชนา บญุขาว โรงเรยีนบา้นตะครอ้ สรุนิทร์
srn02462 12345@Nidtep นางสาวรุง่อรุณ ภยูอด โรงเรยีนบา้นตะเคยีน สรุนิทร์
srn02463 12345@Nidtep นางสาวสขุมุาล มหามาตย์ โรงเรยีนบา้นตะเคยีน สรุนิทร์
srn02464 12345@Nidtep นางสาวอ าไพ จ าปาตมุ โรงเรยีนบา้นตะเคยีน สรุนิทร์
srn02465 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ ธรรมบตุร โรงเรยีนบา้นตะโนน สรุนิทร์
srn02466 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ นวนแสง โรงเรยีนบา้นตาคง สรุนิทร์
srn02467 12345@Nidtep นายศราวฒุิ ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นตาแตรวทัพดดั สรุนิทร์
srn02468 12345@Nidtep นางสาวขวญัดาว สยังาม โรงเรยีนบา้นตานี สรุนิทร์
srn02469 12345@Nidtep นางสาวปราณี เครอืมนต์ โรงเรยีนบา้นตานี สรุนิทร์
srn02470 12345@Nidtep นางสาวกติยิาภรณ์ ประทมุชาติ โรงเรยีนบา้นตาเบา สรุนิทร์
srn02471 12345@Nidtep นางสาวสริวิภิา แสงด า โรงเรยีนบา้นตาเบา สรุนิทร์
srn02472 12345@Nidtep นางสาวกติตยิาพร จติหนักแน่น โรงเรยีนบา้นตาเมยีง สรุนิทร์
srn02473 12345@Nidtep นางสาวปวณีา อภัยสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นตาเมยีง สรุนิทร์
srn02474 12345@Nidtep นายกฤษฎา สอนวงษ์ โรงเรยีนบา้นตาเมยีง สรุนิทร์
srn02475 12345@Nidtep นายฐาปกรณ์ วงศนุ์กลู โรงเรยีนบา้นตาโมม สรุนิทร์
srn02476 12345@Nidtep นางสาวอฏิอาณกิ เทพยศ โรงเรยีนบา้นตายัวะ สรุนิทร์
srn02477 12345@Nidtep นางสาวพัชราภา วงคว์าน โรงเรยีนบา้นตาวงั สรุนิทร์
srn02478 12345@Nidtep นางรัชนวีรรณ แสนกลา้ โรงเรยีนบา้นตาเสาะ สรุนิทร์
srn02479 12345@Nidtep นางสภุาวดี กมณีย์ โรงเรยีนบา้นตาเสาะ สรุนิทร์
srn02480 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา เดอืนเพ็ง โรงเรยีนบา้นถนนหัก(สวุรรณราษฎรบ์ ารุง)สรุนิทร์
srn02481 12345@Nidtep นางสาวปภาดา ธรรมนาม โรงเรยีนบา้นถนนหัก(สวุรรณราษฎรบ์ ารุง)สรุนิทร์
srn02482 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ไชยครินิทร์ โรงเรยีนบา้นทนง(รัฐราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02483 12345@Nidtep นางสาวชญาภัส มฆิเนตร โรงเรยีนบา้นทนง(รัฐราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02484 12345@Nidtep นางสาววภิาดา โสมกลุ โรงเรยีนบา้นทนง(รัฐราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02485 12345@Nidtep นางสาวละมัย ธรรมวงค์ โรงเรยีนบา้นทับโพธิว์ทิยา สรุนิทร์
srn02486 12345@Nidtep นางสาวนุชจรี เสาวนั โรงเรยีนบา้นทัพทัน สรุนิทร์
srn02487 12345@Nidtep นางสาวภาวติา วนัดี โรงเรยีนบา้นทัพทัน สรุนิทร์
srn02488 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ นี โรงเรยีนบา้นทัพทัน สรุนิทร์
srn02489 12345@Nidtep นางสาวอภษิฎาพัศศ์ กลว้ยสขุ โรงเรยีนบา้นทุง่มน(รมิราษฎรนุ์สรณ์) สรุนิทร์
srn02490 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา บญุธรรม โรงเรยีนบา้นไทยสมบรูณ์(กรป.กลางอทุศิ)สรุนิทร์
srn02491 12345@Nidtep นายเจษฎา ปรุงเกยีรติ โรงเรยีนบา้นไทยสมบรูณ์(กรป.กลางอทุศิ)สรุนิทร์
srn02492 12345@Nidtep นายสทิธศกัดิ์ ศรสีวย โรงเรยีนบา้นไทร สรุนิทร์
srn02493 12345@Nidtep นางสาวประภาศรี ฉมิรัมย์ โรงเรยีนบา้นนอ้ย สรุนิทร์
srn02494 12345@Nidtep นางสาวอรสิา แสนสวาท โรงเรยีนบา้นนอ้ย สรุนิทร์
srn02495 12345@Nidtep นางสาวบญุเจมิ คงดี โรงเรยีนบา้นนอ้ย สรุนิทร์
srn02496 12345@Nidtep นางสาวสทุนิา ดวงจดุ โรงเรยีนบา้นนาครอง สรุนิทร์
srn02497 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ พทุธานุ โรงเรยีนบา้นนาวอง สรุนิทร์
srn02498 12345@Nidtep นางสาวศรัณยรั์ชต์ สขุตาม โรงเรยีนบา้นนาสม(วไิลราษฎรศ์กึษา) สรุนิทร์
srn02499 12345@Nidtep นางเสาวนยี์ พวงผกา โรงเรยีนบา้นนาอดุม สรุนิทร์
srn02500 12345@Nidtep นางนวลจันทร์ สนิประกอบ โรงเรยีนบา้นแนงมดุ สรุนิทร์
srn02501 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา นาฬเิกย์ โรงเรยีนบา้นโนนทอง สรุนิทร์
srn02502 12345@Nidtep นายไมตรี ศริเิวช โรงเรยีนบา้นโนนทอง(ศรณีรงค)์ สรุนิทร์
srn02503 12345@Nidtep นางสาวพัชรยีา ลดัดาหอม โรงเรยีนบา้นโนนนทอง สรุนิทร์
srn02504 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐญิา นุประโคน โรงเรยีนบา้นโนนสบาน สรุนิทร์
srn02505 12345@Nidtep นางสพุรรณษา จงปลกูกลาง โรงเรยีนบา้นโนนสบาย สรุนิทร์
srn02506 12345@Nidtep นางสาวเกศราพร ดวงงาม โรงเรยีนบา้นโนนสงัข์ สรุนิทร์
srn02507 12345@Nidtep นางสาวพนดิา อุน่ศลิป์ โรงเรยีนบา้นโนนสงัข์ สรุนิทร์
srn02508 12345@Nidtep นางสาวสพุมิล นาคเขยีว โรงเรยีนบา้นโนนสงัข์ สรุนิทร์
srn02509 12345@Nidtep นางสาววรศิรา อภัยศลิา โรงเรยีนบา้นโนนสงู สรุนิทร์
srn02510 12345@Nidtep นางสาวธัญญเรศ เพิม่พนู โรงเรยีนบา้นบอน(ทา่วารวีทิยา) สรุนิทร์
srn02511 12345@Nidtep นางสาวจอมขวญั สขุศรี โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
srn02512 12345@Nidtep นางสาวปราถนา จันทรเ์กษม โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
srn02513 12345@Nidtep นางสาวภารวี เทวรัีมย์ โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
srn02514 12345@Nidtep นางสาวศรแีพร สายนอ้ยยาว โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
srn02515 12345@Nidtep นายกรวทิ นลิกจิ โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
srn02516 12345@Nidtep นางสาวนงนุช ทองเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นบกัดอก สรุนิทร์
srn02517 12345@Nidtep นางสาวพรนมิติร ป้องเรอื โรงเรยีนบา้นบกัดอก สรุนิทร์
srn02518 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีรณ์ สขุใส โรงเรยีนบา้นบกัดอก สรุนิทร์
srn02519 12345@Nidtep นางสรุภา แกว้งาม โรงเรยีนบา้นบกัดอก สรุนิทร์
srn02520 12345@Nidtep นายนกิร หนองเหล็ก โรงเรยีนบา้นบกัดอก สรุนิทร์
srn02521 12345@Nidtep นายทศพล คงนาค โรงเรยีนบา้นบงึขวาง สรุนิทร์
srn02522 12345@Nidtep นายกติตธิัช วชิาเกง่ โรงเรยีนบา้นบตุาโสม สรุนิทร์



srn02523 12345@Nidtep นางสาวชฎาภัส งามมาก โรงเรยีนบา้นบผุาง สรุนิทร์
srn02524 12345@Nidtep นางสาวณฐพรรณ ค าอดุ โรงเรยีนบา้นบอุนัโนง สรุนิทร์
srn02525 12345@Nidtep นางสาวนภิาพรรณ แสนเดช โรงเรยีนบา้นบอุนัโนง สรุนิทร์
srn02526 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ชนิศรี โรงเรยีนบา้นปราสาทเบง สรุนิทร์
srn02527 12345@Nidtep นางสาวปณดิา เสร็บเขยีน โรงเรยีนบา้นปลดั สรุนิทร์
srn02528 12345@Nidtep นางสาววนัทนี รัศมสีกุใส โรงเรยีนบา้นปลดั สรุนิทร์
srn02529 12345@Nidtep นางสายฝน ชมุสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นพนมดนิ สรุนิทร์
srn02530 12345@Nidtep นายดเิรก แจง้สนาม โรงเรยีนบา้นพนมดนิ สรุนิทร์
srn02531 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา บตุรพรม โรงเรยีนบา้นพระแกว้ สรุนิทร์
srn02532 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ จรจรัญ โรงเรยีนบา้นพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร)์ สรุนิทร์
srn02533 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร แหวนแกว้ โรงเรยีนบา้นพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร)์ สรุนิทร์
srn02534 12345@Nidtep นางพันธมุาศ ตอ้ไธสง โรงเรยีนบา้นพะเนาว์ สรุนิทร์
srn02535 12345@Nidtep นางสาวเกือ้กลู แกว้ละมลุ โรงเรยีนบา้นพะเนาว์ สรุนิทร์
srn02536 12345@Nidtep นายบวรถรินัน แกว้เกตุ โรงเรยีนบา้นโพนชาย สรุนิทร์
srn02537 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สมร โรงเรยีนบา้นโพนทอง สรุนิทร์
srn02538 12345@Nidtep นายปกรณ์ สอนงาม โรงเรยีนบา้นโพนทอง สรุนิทร์
srn02539 12345@Nidtep นางสาววนดิา เพิม่ทอง โรงเรยีนบา้นมว่งหมาก สรุนิทร์
srn02540 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ทองอม้ โรงเรยีนบา้นมว่งหวาน สรุนิทร์
srn02541 12345@Nidtep นางสาวจรีนันต์ ศรปีระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นมหาชยั สรุนิทร์
srn02542 12345@Nidtep นางสาวพวงพยอม อดุมมะดนั โรงเรยีนบา้นมหาชยั สรุนิทร์
srn02543 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ ทองอม้ โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02544 12345@Nidtep นางสาวรัชนี สารโิย โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02545 12345@Nidtep นางสาวลลดิา จติบญุญาพนิจิ โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02546 12345@Nidtep นางสาววริาวรรณ วชิยั โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02547 12345@Nidtep นางสาวอาทติยิา กลุพับรุี โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02548 12345@Nidtep นายชชัวาล ผกูดวง โรงเรยีนบา้นยาง(สารกจิราษฎรว์ทิยา) สรุนิทร์
srn02549 12345@Nidtep นางสาวนลนิ ส าราญดี โรงเรยีนบา้นยางบอ่อี สรุนิทร์
srn02550 12345@Nidtep นางสาวสรุยีรั์ตน์ งามเลศิ โรงเรยีนบา้นยางบอ่อีจังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02551 12345@Nidtep นางวนัเพ็ญ หวงัมัน่ โรงเรยีนบา้นแยงมติรภาพที่146 สรุนิทร์
srn02552 12345@Nidtep นางสาวนฤมล แรงสขุ โรงเรยีนบา้นแยงมติรภาพที่146 สรุนิทร์
srn02553 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สมพงษ์ โรงเรยีนบา้นแยงมติรภาพที่146 สรุนิทร์
srn02554 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา สขุบรรเทงิ โรงเรยีนบา้นร่มเย็น สรุนิทร์
srn02555 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ทองแทง่ โรงเรยีนบา้นรุน สรุนิทร์
srn02556 12345@Nidtep นางสาวบญุญาพร ศรโีสภา โรงเรยีนบา้นละมงค์ สรุนิทร์
srn02557 12345@Nidtep นายณัฐวตัร คงหาญ โรงเรยีนบา้นละมงค์ สรุนิทร์
srn02558 12345@Nidtep นายวรัิตน์ นามเขต โรงเรยีนบา้นละมงค์ สรุนิทร์
srn02559 12345@Nidtep นางสาวพรนภา เกษามา โรงเรยีนบา้นล าดวน(เมยราษฎรอ์ปุถัมภ)์สรุนิทร์
srn02560 12345@Nidtep นางสาวอรทัย นามเคน โรงเรยีนบา้นล าพกุ สรุนิทร์
srn02561 12345@Nidtep นางสริรัิตน์ ตรทีศ โรงเรยีนบา้นล าเพญิ สรุนิทร์
srn02562 12345@Nidtep นางสาวดวงฤมล ตุม้ทอง โรงเรยีนบา้นล าเพญิ(อรุณราษฎรส์งเคราะห)์สรุนิทร์
srn02563 12345@Nidtep นางนุชจริา ชเูลศิ โรงเรยีนบา้นล าหาด สรุนิทร์
srn02564 12345@Nidtep นางสาวน ้าเพชร โสฬส โรงเรยีนบา้นล าหาด สรุนิทร์
srn02565 12345@Nidtep นางสาวระววีรรณ ทองทวี โรงเรยีนบา้นล าหาด สรุนิทร์
srn02566 12345@Nidtep นางสาววลยัพร ลนุบตุร โรงเรยีนบา้นล าหาด สรุนิทร์
srn02567 12345@Nidtep นางสจุติรา เพิม่พนู โรงเรยีนบา้นล าหาด สรุนิทร์
srn02568 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา โสละ โรงเรยีนบา้นล าหาดต.ทับทันอ.สงัขะ สรุนิทร์
srn02569 12345@Nidtep นางปราณี มังษะชาติ โรงเรยีนบา้นวงัปลดั สรุนิทร์
srn02570 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์รัส นามโสม โรงเรยีนบา้นวงัปลดั สรุนิทร์
srn02571 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เชือ้ชยั โรงเรยีนบา้นวงัปลดั สรุนิทร์
srn02572 12345@Nidtep นางสาวชอ่ทพิย์ จารุทรัพยส์ดใส โรงเรยีนบา้นศรณีรงค์ สรุนิทร์
srn02573 12345@Nidtep นางสาวเอมอร เขยีวออ่น โรงเรยีนบา้นสน สรุนิทร์
srn02574 12345@Nidtep นางสาวกลุนันทน์ แอกทอง โรงเรยีนบา้นสนบ สรุนิทร์
srn02575 12345@Nidtep นางสาวณัฐวภิา กงแกว้ โรงเรยีนบา้นสนบ สรุนิทร์
srn02576 12345@Nidtep นางสาวพฤกษา แกว้ดี โรงเรยีนบา้นสนบ สรุนิทร์
srn02577 12345@Nidtep นางสาวภคพร ผสมมี โรงเรยีนบา้นสมดุ สรุนิทร์
srn02578 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ ทองสขุ โรงเรยีนบา้นสระแกว้ สรุนิทร์
srn02579 12345@Nidtep นายเอกพล สขุยานุดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นสระทอง สรุนิทร์
srn02580 12345@Nidtep นางรัตตกิาล โยธาภักดี โรงเรยีนบา้นสวาท สรุนิทร์
srn02581 12345@Nidtep นางสาวทวิากร ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนบา้นสวาท สรุนิทร์
srn02582 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ราชรักษ์ โรงเรยีนบา้นสวาท สรุนิทร์
srn02583 12345@Nidtep นางสาววยัยานาน สตับตุร โรงเรยีนบา้นสวาท สรุนิทร์
srn02584 12345@Nidtep นายธรีะพงศ์ พอกพนู โรงเรยีนบา้นสวายซอ สรุนิทร์
srn02585 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา แยม้เสนาะ โรงเรยีนบา้นสองสะโกม สรุนิทร์



srn02586 12345@Nidtep นายชลกานต์ นามสวา่ง โรงเรยีนบา้นสองสะโกม สรุนิทร์
srn02587 12345@Nidtep นางสมพร พลศรี โรงเรยีนบา้นสะกาด สรุนิทร์
srn02588 12345@Nidtep นางรักษ์ชนก สงิหเศรษฐกจิ โรงเรยีนบา้นสะเดา สรุนิทร์
srn02589 12345@Nidtep นางสาวจนิดาวรรณ ดเีลศิ โรงเรยีนบา้นสะเดา สรุนิทร์
srn02590 12345@Nidtep นางสาวนุสรา กงแกว้ โรงเรยีนบา้นสะพานหัน สรุนิทร์
srn02591 12345@Nidtep นายรชต บญุยนื โรงเรยีนบา้นสะพานหัน สรุนิทร์
srn02592 12345@Nidtep นายพงศกร เพ็ชรรัตน์ โรงเรยีนบา้นสะเองิ สรุนิทร์
srn02593 12345@Nidtep นายสาธติ บวัหลวง โรงเรยีนบา้นสะเองิ สรุนิทร์
srn02594 12345@Nidtep นางสาวศวิพร ศริมิว่ง โรงเรยีนบา้นสงัขะ สรุนิทร์
srn02595 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ค าสตัย์ โรงเรยีนบา้นสงัขะ สรุนิทร์
srn02596 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา อนันมา โรงเรยีนบา้นสงัขะ สรุนิทร์
srn02597 12345@Nidtep นายปราโมทย์ จันทรล์ ้า โรงเรยีนบา้นสงัขะ สรุนิทร์
srn02598 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐา สขุแกว้ โรงเรยีนบา้นส าเภาลนู สรุนิทร์
srn02599 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา วงษ์นลิ โรงเรยีนบา้นส าเภาลนู สรุนิทร์
srn02600 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ประมวน โรงเรยีนบา้นส าโรง สรุนิทร์
srn02601 12345@Nidtep นางสาวนติยา เพิม่สขุธนกจิ โรงเรยีนบา้นส าโรง สรุนิทร์
srn02602 12345@Nidtep นายนราสทิธิ์ ผาธรรม โรงเรยีนบา้นส าโรง สรุนิทร์
srn02603 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ปังอทุา โรงเรยีนบา้นส าโรง(บางมด2514) สรุนิทร์
srn02604 12345@Nidtep นางสาวฐติกิานต์ จันทโลน โรงเรยีนบา้นส าโรง(บางมด2514) สรุนิทร์
srn02605 12345@Nidtep นางสาวชาลนิี บรรจงใหม่ โรงเรยีนบา้นส าโรง-โคกเพชร สรุนิทร์
srn02606 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล ส าราญดี โรงเรยีนบา้นเสกกอง สรุนิทร์
srn02607 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณา บรูะณะ โรงเรยีนบา้นเสกกอง สรุนิทร์
srn02608 12345@Nidtep นายปฏภิาณ เทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นเสกกอง สรุนิทร์
srn02609 12345@Nidtep นางสาวสตุญิา ศลิาโชติ โรงเรยีนบา้นเสกกอง สรุนิทร์
srn02610 12345@Nidtep นางสาวสภุศิา วราค า โรงเรยีนบา้นเสรยีง สรุนิทร์
srn02611 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ สลาเลศิ โรงเรยีนบา้นแสนกาง สรุนิทร์
srn02612 12345@Nidtep นายธนกฤต พศิดาร โรงเรยีนบา้นแสนกาง สรุนิทร์
srn02613 12345@Nidtep นายพรศกัดิ์ สายทอง โรงเรยีนบา้นแสนกาง สรุนิทร์
srn02614 12345@Nidtep นายสชุติ นกึสม โรงเรยีนบา้นแสนกาง สรุนิทร์
srn02615 12345@Nidtep นางสาวบญุศริิ สมบตัิ โรงเรยีนบา้นหนองขวาว(ศรสีรุนิทรบ์ ารุง)สรุนิทร์
srn02616 12345@Nidtep นางสาวนวนละออง สดีา โรงเรยีนบา้นหนองขีเ้หล็ก สรุนิทร์
srn02617 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา พรหมบตุร โรงเรยีนบา้นหนองขีเ้หล็ก สรุนิทร์
srn02618 12345@Nidtep นางสาวออ้ยใจ บญุชู โรงเรยีนบา้นหนองขีเ้หล็ก สรุนิทร์
srn02619 12345@Nidtep นายพัชรพล บญุแจง้ โรงเรยีนบา้นหนองคนันา สรุนิทร์
srn02620 12345@Nidtep นางสาวนงนภัส องึชืน่ โรงเรยีนบา้นหนองคใูหญ่ สรุนิทร์
srn02621 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ธรรมยตุ ิ โรงเรยีนบา้นหนองจบู สรุนิทร์
srn02622 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ บญุครัน โรงเรยีนบา้นหนองโจงโลง สรุนิทร์
srn02623 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษ์ ภคู าภา โรงเรยีนบา้นหนองโจงโลง สรุนิทร์
srn02624 12345@Nidtep นายอณุชา นันตะชยั โรงเรยีนบา้นหนองบวัแดง สรุนิทร์
srn02625 12345@Nidtep นางพัชนวีรรณ ทองศรี โรงเรยีนบา้นหนองบวับาน(บวับานวทิยาคม)สรุนิทร์
srn02626 12345@Nidtep นางสาวกรกนก ฤทธิศ์รบีญุ โรงเรยีนบา้นหนองยาว สรุนิทร์
srn02627 12345@Nidtep นางสาวอรุาภรณ์ ศรแีดงฉาย โรงเรยีนบา้นหนองยาว สรุนิทร์
srn02628 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ดพีาชู โรงเรยีนบา้นหนองแวง สรุนิทร์
srn02629 12345@Nidtep นางสาววราพร บญุประสพ โรงเรยีนบา้นหนองแวง สรุนิทร์
srn02630 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา เสมอดี โรงเรยีนบา้นหนองแวง สรุนิทร์
srn02631 12345@Nidtep นายอภเิทพ ชวีนิรัตนพันธุ์ โรงเรยีนบา้นหนองแวง สรุนิทร์
srn02632 12345@Nidtep นายชยัณรงค์ พดุจบี โรงเรยีนบา้นหนองแวง(ทา่ตมู) สรุนิทร์
srn02633 12345@Nidtep นายกติพิงศ์ นอ้ยกลาง โรงเรยีนบา้นหนองหรี่ สรุนิทร์
srn02634 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา สขุเตมิ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ สรุนิทร์
srn02635 12345@Nidtep นางสาวพรัิลภัทร์ จันโท โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ สรุนิทร์
srn02636 12345@Nidtep นางสาวเปรมกมล บวัจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองเหล็ก(กองทัพบกอปุถัมภ)์สรุนิทร์
srn02637 12345@Nidtep นางอทัุย ประไวย์ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ สรุนิทร์
srn02638 12345@Nidtep นางสาวเสาวนันท์ บญุเพ็ง โรงเรยีนบา้นหลกั สรุนิทร์
srn02639 12345@Nidtep นางสาวสริญิญา สวยสม โรงเรยีนบา้นหว้ยสงิห์ สรุนิทร์
srn02640 12345@Nidtep นางสาวบญุโสภา ประไว โรงเรยีนบา้นหาญฮี สรุนิทร์
srn02641 12345@Nidtep นางสริยิา บญุผยุ โรงเรยีนบา้นหาญฮี สรุนิทร์
srn02642 12345@Nidtep นางวภิาดา ใจศรี โรงเรยีนบา้นออดราษฎรส์ามัคคี สรุนิทร์
srn02643 12345@Nidtep นางสาวสภัุสรา ยงิคง โรงเรยีนบา้นออดราษฎรส์ามัคคี สรุนิทร์
srn02644 12345@Nidtep นางสาวอนัญพร สายบตุร โรงเรยีนบา้นออดราษฎรส์ามัคคี สรุนิทร์
srn02645 12345@Nidtep นางสาวอทุมุวรรณ ลกัขษร โรงเรยีนบา้นออดราษฎรส์ามัคคี สรุนิทร์
srn02646 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา สมนยิาม โรงเรยีนบา้นองักอล สรุนิทร์
srn02647 12345@Nidtep นายวรีเดช ดอกจันทร์ โรงเรยีนบา้นองักอล สรุนิทร์
srn02648 12345@Nidtep นางสาวฐาปนยี์ ก าจร โรงเรยีนบา้นอาคตหนองขอนประชาวทิยส์รุนิทร์



srn02649 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ ศรสีมบตัิ โรงเรยีนบา้นอาโพน สรุนิทร์
srn02650 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา เล็งหา โรงเรยีนบา้นอาวอก สรุนิทร์
srn02651 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ ศริบิรูณ์ โรงเรยีนบา้นอาวอก สรุนิทร์
srn02652 12345@Nidtep นางสาวคทัทยิาพร พันปอบดิ โรงเรยีนบา้นอ าปึล สรุนิทร์
srn02653 12345@Nidtep นางสาวสายฝน แสนปัดซา โรงเรยีนบา้นอ าปึลกง สรุนิทร์
srn02654 12345@Nidtep นางสาวปนดิดา ธรรมชาติ โรงเรยีนบา้นโอทะลนั สรุนิทร์
srn02655 12345@Nidtep นางสาวสายสดุา สายสดุ โรงเรยีนบา้นโอทะลนั สรุนิทร์
srn02656 12345@Nidtep นายชยัสทิธิ์ ละครพล โรงเรยีนประชาสามัคคี สรุนิทร์
srn02657 12345@Nidtep นายวรชติ คณุะนาม โรงเรยีนประดูแ่กว้ประชาสรรค์ สรุนิทร์
srn02658 12345@Nidtep นางพรียา โปร่งจติ โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02659 12345@Nidtep นางสาวน ้าตาล ปัญญาเฟ่ือง โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02660 12345@Nidtep นายสทิธกิร ไชยมาดี โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02661 12345@Nidtep นางสาวขวญัเรอืน เขตเจรญิ โรงเรยีนปราสาท สรุนิทร์
srn02662 12345@Nidtep นางกรกนก พรหนองแสน โรงเรยีนปราสาทวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02663 12345@Nidtep นางสาวดารัตตน์ สรุยิงคต โรงเรยีนพระแกว้วทิยา สรุนิทร์
srn02664 12345@Nidtep นางสาวธนัสสรณ์ ไตรยสทุธิ์ โรงเรยีนพระจันทรศ์รสีขุ สรุนิทร์
srn02665 12345@Nidtep นางสาวพัฒนาพร สขุสงวน โรงเรยีนพระจันทรศ์รสีขุ สรุนิทร์
srn02666 12345@Nidtep นางสาววภิาวี บญุบ ารุง โรงเรยีนพระจันทรศ์รสีขุ สรุนิทร์
srn02667 12345@Nidtep นายชนิวตัร ศรอี าไพ โรงเรยีนพระจันทรศ์รสีขุ สรุนิทร์
srn02668 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ ดวงตา โรงเรยีนพะเนาว์ สรุนิทร์
srn02669 12345@Nidtep นางสาวปิยดา ทองเปลว โรงเรยีนไพลศกึษาคาร สรุนิทร์
srn02670 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ เสาใย โรงเรยีนไพลศกึษาคาร สรุนิทร์
srn02671 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา สขุลน้ โรงเรยีนไพลอ านวยวทิย์ สรุนิทร์
srn02672 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา สงิชฎา โรงเรยีนมหาราช4 สรุนิทร์
srn02673 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เย็นเสนาะ โรงเรยีนมหาราช๔ สรุนิทร์
srn02674 12345@Nidtep นายนฤชติ ท าดกีลุ โรงเรยีนรัฐราษฎรพั์ฒนา สรุนิทร์
srn02675 12345@Nidtep นายสทิธกิร คมุดี โรงเรยีนรัฐราษฎรพั์ฒนา สรุนิทร์
srn02676 12345@Nidtep นางธัญรดา สมสรุะ โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02677 12345@Nidtep นางนฐมณ สพุรรณไกรสหี์ โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02678 12345@Nidtep นางนฤมล สทิธกิรไพบลูย์ โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02679 12345@Nidtep นางลดัดาวรรณ อนิทสนิ โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02680 12345@Nidtep นางสาวพัชราพรรณ บญุยนื โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02681 12345@Nidtep นางสาวเมทนิี บรรลอื โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02682 12345@Nidtep นางสาวรัตตนัินท์ บญุกลา้ โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02683 12345@Nidtep นางสาวลดัดา สนัทาลนัุย โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02684 12345@Nidtep นายศริชิยั ขาวงาม โรงเรยีนรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02685 12345@Nidtep นางน ้าขา้ว เสนคราม โรงเรยีนรามวทิยารัชมังคลาภเิษก สรุนิทร์
srn02686 12345@Nidtep นางสาวชนาธนิาถ ยอดอนิทร์ โรงเรยีนรามวทิยารัชมังคลาภเิษก สรุนิทร์
srn02687 12345@Nidtep นางสาวภัศรา บญุสมวงศ์ โรงเรยีนรามวทิยารัชมังคลาภเิษก สรุนิทร์
srn02688 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ บญุเสรมิ โรงเรยีนรามวทิยารัชมังคลาภเิษก สรุนิทร์
srn02689 12345@Nidtep นายวนัเฉลมิ วอ่งไว โรงเรยีนรามวทิยารัชมังคลาภเิษก สรุนิทร์
srn02690 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ ศรทีา โรงเรยีนเรอืงเจรญิพัฒนา สรุนิทร์
srn02691 12345@Nidtep นางสาวอรทัย มฆิเนตร โรงเรยีนวรีวฒันโ์ยธนิ สรุนิทร์
srn02692 12345@Nidtep นายเกษม โปร่งจติ โรงเรยีนวรีวฒันโ์ยธนิ สรุนิทร์
srn02693 12345@Nidtep นายพงษ์พันธ์ โมหา้งหวา้ โรงเรยีนสนมวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02694 12345@Nidtep นายนันทพงษ์ มะลวิลัย์ โรงเรยีนสวายวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02695 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร พวงยอด โรงเรยีนสหมติรวทิยา สรุนิทร์
srn02696 12345@Nidtep นางสาวสริพิร พลณรงค์ โรงเรยีนสหมติรวทิยา สรุนิทร์
srn02697 12345@Nidtep นางมะลวิรรณ อะนุติ โรงเรยีนสงัขะ สรุนิทร์
srn02698 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ทรงกลด โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02699 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เพิม่ส าราญ โรงเรยีนสนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์
srn02700 12345@Nidtep นางสาวมกุรนิทร์ คงชืน่จติ โรงเรยีนสนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์
srn02701 12345@Nidtep นายเฉลมิเกยีรติ แกว้หลอ่ โรงเรยีนสนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์
srn02702 12345@Nidtep นายธรีภัทร โสมรัตนานนท์ โรงเรยีนสนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์
srn02703 12345@Nidtep นางสาวณัฐพัชร์ สทิธพัินธ์ โรงเรยีนสรินิธร สรุนิทร์
srn02704 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ขบวนกลา้ โรงเรยีนสรินิธร สรุนิทร์
srn02705 12345@Nidtep นายวรีะ กองแกว้ โรงเรยีนสรุพนิทพ์ทิยา สรุนิทร์
srn02706 12345@Nidtep นายสพุจน์ โพธิท์อน โรงเรยีนสรุพนิทพ์ทิยา สรุนิทร์
srn02707 12345@Nidtep นางปภาดา เจยีมเมอืงปัก โรงเรยีนสรุวทิยาคาร สรุนิทร์
srn02708 12345@Nidtep นางสาวนลิาวลัย์ สดุสายเนตร โรงเรยีนสวุรรณาคารสงเคราะห์ สรุนิทร์
srn02709 12345@Nidtep นางวนัีสรา สนุทรงาม โรงเรยีนหวลถวลิวทิยา สรุนิทร์
srn02710 12345@Nidtep นางณัฐณชิา เหลอืดี โรงเรยีนอนุบาลกาบเชงิ สรุนิทร์
srn02711 12345@Nidtep นางสาวธดิารักษ์ ออ่นปยุ โรงเรยีนอนุบาลชมุพลบรุี สรุนิทร์



srn02712 12345@Nidtep นางสาวจันทรท์มิา วชิายง โรงเรยีนอนุบาลปราสาทศกึษาคาร สรุนิทร์
srn02713 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา พันธเ์พชร โรงเรยีนอนุบาลรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02714 12345@Nidtep นางสาวทดิา มแีกว้ โรงเรยีนอนุบาลสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02715 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ ลทัธคิณุ โรงเรยีนอมรนิทราวารี สรุนิทร์
srn02716 12345@Nidtep นางวนดิา ผลเจีญิ วทิยาลยัเทคนคิรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02717 12345@Nidtep นายสราวฒุิ รักษาวงค์ วทิยาลยัเทคนคิรัตนบรุี สรุนิทร์
srn02718 12345@Nidtep นางสาวป่ินมณี อมรกลุสวสัดิ์ วทิยาลยัเทคนคิสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02719 12345@Nidtep นางสหขวญั แสนทวสีขุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02720 12345@Nidtep นางสาวกนัยารัตน์ พรมพลิา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02721 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา จันทรล์ะออ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02722 12345@Nidtep นางสาวปฐมาวดี สปิุงคลดั วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02723 12345@Nidtep นางสาวลกัษมี ไหวค้รู วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02724 12345@Nidtep นางสาวสพุชิฌาย์ เชือ้เพราะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02725 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา ตนัหงิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02726 12345@Nidtep นางสาวอตัตพิร ศรพัีนธ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02727 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ คงทน วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02728 12345@Nidtep นายธนวตัร มมุทอง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02729 12345@Nidtep นายวชัรกติ ิ แสงสวุรรณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02730 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ เฉลยอาจ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์ สรุนิทร์
srn02731 12345@Nidtep นางสาวนติยา แกว้เมฆ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02732 12345@Nidtep นางสาวพอหทัย ปทมุวงิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02733 12345@Nidtep นางสาววนดิา หร่ายขนุทด ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02734 12345@Nidtep นายชยัศรี ทองภธูร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02735 12345@Nidtep นายปรมนิทร์ โคตรทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์สรุนิทร์
srn02736 12345@Nidtep นางสาวลลติา พันมะณีย์ สพฐ สรุนิทร์
srn02737 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ มยี ิง่ สพป.สรุนิทร์เขต3 สรุนิทร์
srn02738 12345@Nidtep นายปกรณ์ น่าชม โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองปราสาท2 สรุนิทร
srn02739 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ศรสีขุ โรงเรยีนจตคุามวทิยา สรุนิทร์
srn02740 12345@Nidtep นางสาวจันทชิา เชือ้ฉลาด โรงเรยีนบา้นโนนสบาย สรุนิทร์
srn02741 12345@Nidtep นางวรัญญา แกว้กมลจติ โรงเรยีนสหราษฎรว์ทิยา สรุนิทร์
srn02742 12345@Nidtep นายโชคอษัฎา สาแกว้ โรงเรยีนบา้นโคกโบสถ์ สรุนิทร์
srn02743 12345@Nidtep นางสาวนภัสวรรณ ค ้าชู โรงเรยีนจารยว์ทิยาคาร สรุนิทร์
srn02744 12345@Nidtep นางสาวภาพมิล ลาลนุ โรงเรยีนบา้นเกาะตรวจ สรุนิทร์
srn02745 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ เรอืงสขุสดุ โรงเรยีนบา้นโคกตะเคยีน สรุนิทร์
srn02746 12345@Nidtep นางสาวลภัสกร ประสงคส์ขุ โรงเรยีนยา้นโนนสงัข์ สรุนิทร์
srn02747 12345@Nidtep นางจันทนา ธนบรุี โรงเรยีนบา้นบกัจรัง สรุนิทร์
nki01065 12345@Nidtep นางสาวชชัชญา ราชไมตรี โรงเรยีนโคกคอนวทิยาคม หนองคาย
nki01066 12345@Nidtep นางกญัญารัตน์ สะวสิยั โรงเรยีนชมุชนบา้นชมุชา้ง หนองคาย
nki01067 12345@Nidtep นางสาวสภุาพรรณ ยาระวงั โรงเรยีนชมุชนบา้นปะโค หนองคาย
nki01068 12345@Nidtep นางสาวปานตะวนั ประวเิศษ โรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั หนองคาย
nki01069 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ราศรี โรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั หนองคาย
nki01070 12345@Nidtep นางสกุญัญา สมีาพล โรงเรยีนเซมิพทิยาคม หนองคาย
nki01071 12345@Nidtep นางสาวนลิเนตร โคตรชมภู โรงเรยีนเทศบาล1 สวา่งวยิา หนองคาย
nki01072 12345@Nidtep นางสาวพนดิา สมปัญญา โรงเรยีนโนนดูโ่พนหวายประชาสรรค์ หนองคาย
nki01073 12345@Nidtep นางสาวยภุานันท์ ศลิาค า โรงเรยีนโนนดูโ่พนหวายประชาสรรค์ หนองคาย
nki01074 12345@Nidtep นางสาววชิดุา มว่งผยุ โรงเรยีนโนนดูโ่พนหวายประชาสรรค์ หนองคาย
nki01075 12345@Nidtep นายชชัวาล ธศิรี โรงเรยีนโนนดูโ่พนหวายประชาสรรค์ หนองคาย
nki01076 12345@Nidtep นายธนพล แสงศรี โรงเรยีนโนนดูโ่พนหวายประชาสรรค์ หนองคาย
nki01077 12345@Nidtep นางสาวมกีวนิท์ ป้องโลห่์ โรงเรยีนบา้นโคกเเมงเงา หนองคาย
nki01078 12345@Nidtep นายวโรดม แกว้โน โรงเรยีนบา้นโคกกอ่ง หนองคาย
nki01079 12345@Nidtep นางสาวโศภติา สคี า โรงเรยีนบา้นซ าเจยีงดงป่าเปลอืย หนองคาย
nki01080 12345@Nidtep นายมานะศกัดิ์ หมืน่ภักดี โรงเรยีนบา้นดงนาค า หนองคาย
nki01081 12345@Nidtep นางสาวสริลิกัษณ์ คณูแกว้ โรงเรยีนบา้นทา่ค าบง หนองคาย
nki01082 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ บวัสี โรงเรยีนบา้นเทพประทับ หนองคาย
nki01083 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก ชนะเคน โรงเรยีนบา้นนาคลอง หนองคาย
nki01084 12345@Nidtep นายจรีะศกัดิ์ ปิตะพงษ์ โรงเรยีนบา้นนางิว้ หนองคาย
nki01085 12345@Nidtep นางสาวดวงฤทัย สารสนิธุ์ โรงเรยีนบา้นนาดี หนองคาย
nki01086 12345@Nidtep นายทศพร จันศรี โรงเรยีนบา้นนาน ้าพาย หนองคาย
nki01087 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ค าฤาชยั โรงเรยีนบา้นนาบง หนองคาย
nki01088 12345@Nidtep นางนกจรญิา นวะสมิมา โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01089 12345@Nidtep นางสาวแจม่นภา พลเสนา โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01090 12345@Nidtep นางสาวภัทรยีา กองจันดี โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01091 12345@Nidtep นางสาววนัีส ค าสงิหใ์ส โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย



nki01092 12345@Nidtep นางสาวอษุณา อนิทรสนัติ์ โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01093 12345@Nidtep นายธนพล กลุภา โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01094 12345@Nidtep นายสนทะยา พะคะนยิม โรงเรยีนบา้นนาเพยีงใหญ่ หนองคาย
nki01095 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ กา้นจักร โรงเรยีนบา้นนายาง หนองคาย
nki01096 12345@Nidtep นายพษิณุ กจิตกิาล โรงเรยีนบา้นผอื หนองคาย
nki01097 12345@Nidtep นางสาววริะวรรณ เขา้เกลอื โรงเรยีนบา้นโพธิต์าก หนองคาย
nki01098 12345@Nidtep นางสาวชนพิร ใจแกว้ โรงเรยีนบา้นโพธิต์าก หนองคาย
nki01099 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ โคตะมะ โรงเรยีนบา้นโพนแพง หนองคาย
nki01100 12345@Nidtep นายจริะศกัดิ์ แข็งแรง โรงเรยีนบา้นโพนสวรรค์ หนองคาย
nki01101 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา กนุเสน โรงเรยีนบา้นโพรพระ หนองคาย
nki01102 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรณ์ บณัฑติร โรงเรยีนบา้นไร่ หนองคาย
nki01103 12345@Nidtep นางสาวพมิพก์นกนันท์ บตุรนนท์ โรงเรยีนบา้นไร่ หนองคาย
nki01104 12345@Nidtep นางสาวมโนทัย นอ้ยบรรเทา โรงเรยีนบา้นไร่ หนองคาย
nki01105 12345@Nidtep นางกาญจนา ศรหีาตา โรงเรยีนบา้นวงัน ้ามอก หนองคาย
nki01106 12345@Nidtep นางสาววกิานดา พระยาลอ โรงเรยีนบา้นเวยีงคกุ หนองคาย
nki01107 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ป่ินธนากร โรงเรยีนบา้นสงักะลนีาขาม หนองคาย
nki01108 12345@Nidtep นางสาวสนุติรา สอนการ โรงเรยีนบา้นหนองแกว้ หนองคาย
nki01109 12345@Nidtep นางสาวนรฎา ค าภรี์ โรงเรยีนบา้นหว้ยไซงัว หนองคาย
nki01110 12345@Nidtep นายไพรัตน์ วงศโ์ยธา โรงเรยีนบา้นหว้ยไซงัว หนองคาย
nki01111 12345@Nidtep นายวชริพล กลัยา โรงเรยีนบา้นหว้ยไซงัว หนองคาย
nki01112 12345@Nidtep นายสทิธชิยั ไทยออ่น โรงเรยีนบา้นหาดสัง่หาดทรายทอง หนองคาย
nki01113 12345@Nidtep นางสาวเมวกิา เนตรโสภา โรงเรยีนบา้นเหมอืดแอ่ หนองคาย
nki01114 12345@Nidtep นางสาวอารยีา กมลเศษ โรงเรยีนบา้นเหมอืดแอ่ หนองคาย
nki01115 12345@Nidtep นายธรีะวทิย์ ยาทองไชย โรงเรยีนบาลสีาธติศกึษา หนองคาย
nki01116 12345@Nidtep นางสาวบษุราภรณ์ กองรัตน์ โรงเรยีนประชาบดพีทิยาคม หนองคาย
nki01117 12345@Nidtep นางสาววชริากร วงศนุ์กลู โรงเรยีนป่าสกัวทิยา หนองคาย
nki01118 12345@Nidtep นางสาวณัฐธชิานันท์ มดี าเนนิ โรงเรยีนฝางพทิยาคม หนองคาย
nki01119 12345@Nidtep นางสาวประนัดดา พมิพศ์รี โรงเรยีนพระธาตบุงัพวน หนองคาย
nki01120 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร ทับทมิทอง โรงเรยีนโพนสวา่งป่าตองวทิยา หนองคาย
nki01121 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา อกักะมานัง โรงเรยีนโพนสวา่งป่าตองวทิยา หนองคาย
nki01122 12345@Nidtep นายรัฐพล ปัญญาใส โรงเรยีนร่มธรรมานุสรณ์ หนองคาย
nki01123 12345@Nidtep นายบญัชา วงศค์ าภา โรงเรยีนร่วมมติรวทิยา หนองคาย
nki01124 12345@Nidtep นายพษิณุ มทีี โรงเรยีนร่วมมติรวทิยา หนองคาย
nki01125 12345@Nidtep นางสาวจฬุารัตน์ เสนานันท์ โรงเรยีนสมสะอาดดงมขุวทิยา หนองคาย
nki01126 12345@Nidtep นางสาวชลธดิา มะลยัค า โรงเรยีนสมสะอาดดงมขุวทิยา หนองคาย
nki01127 12345@Nidtep นางสาวนัสชานนท์ สขุวงค์ โรงเรยีนสมสะอาดดงมขุวทิยา หนองคาย
nki01128 12345@Nidtep นางสาวมัฑณา ปัชชามาตย์ โรงเรยีนหนองผอืวทิยาคม หนองคาย
nki01129 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร คะสทีอง โรงเรยีนอนุบาลดอนไผ่ หนองคาย
nki01130 12345@Nidtep นายนวพล แสนค าดี โรงเรยีนอนุบาลสงัคม หนองคาย
nki01131 12345@Nidtep นายดารากร ปลืม้กะมล วทิยาลยัเทคนคิหนองคาย หนองคาย
nki01132 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา มัน่คง วทิยาลยัอาชวีศกึษาหนองคาย หนองคาย
nbp00920 12345@Nidtep นายวรรธนพงศ์ ทับธานี กศน.อ าเภอเมอืงหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู
nbp00921 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ผองสามสวน โรงเรยีนโคกมว่งทองวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00922 12345@Nidtep นางสาวปารณีย์ ปัญญาดี โรงเรยีนชมุชนบา้นกดุดู่ หนองบวัล าภู
nbp00923 12345@Nidtep นางสาวทพิยว์ลัย์ เทพา โรงเรยีนชมุชนบา้นนากอก หนองบวัล าภู
nbp00924 12345@Nidtep นางจริภา โนนทงิ โรงเรยีนดอนปอวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00925 12345@Nidtep นางสาวจันทรส์ดุา สวสัดิท์า โรงเรยีนทุง่โพธิน์าอดุมวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00926 12345@Nidtep นายอภชิา วงศน์าม โรงเรยีนนาแกวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00927 12345@Nidtep นางสาวชไมพร นาทองพนู โรงเรยีนนาแกวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00928 12345@Nidtep นางวชริา ภาศริิ โรงเรยีนนคิมโคกมว่งศรสีมพร หนองบวัล าภู
nbp00929 12345@Nidtep นางประกายฟ้า แสงมณี โรงเรยีนนคิมวฒันา6 หนองบวัล าภู
nbp00930 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี บวัพรมมา โรงเรยีนนคิมวฒันา6 หนองบวัล าภู
nbp00931 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราพร ชยัมัชฌมิ โรงเรยีนโนนปอแดงวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00932 12345@Nidtep นางสาวกณัฑมาศ กนัหาป้อง โรงเรยีนบา้นกดุกวางสรอ้ย หนองบวัล าภู
nbp00933 12345@Nidtep นางสาวพนดิา อุน่เวยีง โรงเรยีนบา้นกดุแทน่ หนองบวัล าภู
nbp00934 12345@Nidtep นายสทิธผิล อุน่จติร โรงเรยีนบา้นกดุแทน่ หนองบวัล าภู
nbp00935 12345@Nidtep นายกฤษฎา ค ามลู โรงเรยีนบา้นกดุฮู หนองบวัล าภู
nbp00936 12345@Nidtep นางอรุณี มลูมาตร โรงเรยีนบา้นเกา่กลอยกดุกระสู ้ หนองบวัล าภู
nbp00937 12345@Nidtep นางสาววรัญชลี จันทรส์มัคร โรงเรยีนบา้นคอ้ หนองบวัล าภู
nbp00938 12345@Nidtep นางสาวอาภากร พันกลุชะโร โรงเรยีนบา้นคมึชาดหว้ยบง หนองบวัล าภู
nbp00939 12345@Nidtep นางสาวนษิิตา สวุรรณไตร โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด หนองบวัล าภู
nbp00940 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ สรอ้ยศรี โรงเรยีนบา้นดงมะไฟ หนองบวัล าภู
nbp00941 12345@Nidtep นางสาวพจิติราภรณ์ บญุประคม โรงเรยีนบา้นดอนเกล็ด หนองบวัล าภู



nbp00942 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ค ามลู โรงเรยีนบา้นดอนขา่เหลา่นาดกีดุหัวแฮดหนองบวัล าภู
nbp00943 12345@Nidtep นางสาวบษุราคมั รักภักดี โรงเรยีนบา้นดอนขา่เหลา่นาดกีดุหัวแฮดหนองบวัล าภู
nbp00944 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ผาเนตร โรงเรยีนบา้นดอนขา่เหลา่นาดกีดุหัวแฮดหนองบวัล าภู
nbp00945 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ไขไพรวนั โรงเรยีนบา้นดอนขา่เหลา่นาดกีดุหัวแฮดหนองบวัล าภู
nbp00946 12345@Nidtep นางวราภรณ์ คณุฝ่าย โรงเรยีนบา้นโตง่โตน้ หนองบวัล าภู
nbp00947 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ไชยเบา้ โรงเรยีนบา้นทา่มะกา หนองบวัล าภู
nbp00948 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ ไกรราช โรงเรยีนบา้นทา่ลาด หนองบวัล าภู
nbp00949 12345@Nidtep นางสาวรัตนากรณ์ สงัสมิมา โรงเรยีนบา้นทา่ลาด หนองบวัล าภู
nbp00950 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ บวัโค โรงเรยีนบา้นทา่ลาด หนองบวัล าภู
nbp00951 12345@Nidtep นางกลุปรยีา กลุวงศ์ โรงเรยีนบา้นนาดี"ครุุราษฎรบ์ ารุง" หนองบวัล าภู
nbp00952 12345@Nidtep นางสาวสภัุค หาญเชงิชยั โรงเรยีนบา้นนาดี“ครุุราษฎรบ์ ารุง” หนองบวัล าภู
nbp00953 12345@Nidtep นางสาวชนัญชดิา ศรเีทศ โรงเรยีนบา้นนาด”ีครุุราษฎรบ์ ารุง” หนองบวัล าภู
nbp00954 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ จันทรเ์ขยีว โรงเรยีนบา้นนามะเฟือง หนองบวัล าภู
nbp00955 12345@Nidtep นางสาวล าภรณ์ พสิถาน โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง หนองบวัล าภู
nbp00956 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ อุน่นาแซง โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคห์นองแก หนองบวัล าภู
nbp00957 12345@Nidtep นางสาวพสิมัย อาสาชะนา โรงเรยีนบา้นโนนสวา่งโนนสงา่ หนองบวัล าภู
nbp00958 12345@Nidtep นางสาวพทุธดิา โพธสิาร โรงเรยีนบา้นโนนส าราญสมสนุก หนองบวัล าภู
nbp00959 12345@Nidtep นางยภุาวรรณ สอนประเทศ โรงเรยีนบา้นโนนสงูหนองสวรรค์ หนองบวัล าภู
nbp00960 12345@Nidtep นายบรรลอืศกัดิ์ คลงัสามี โรงเรยีนบา้นโนนหวา้ทอง หนองบวัล าภู
nbp00961 12345@Nidtep นางสาวจันทรเ์พ็ญ แกว้ดนิเหนยีว โรงเรยีนบา้นโนนอดุม หนองบวัล าภู
nbp00962 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา สลีานุต โรงเรยีนบา้นป่าคาบรูพาดอนเลา้ หนองบวัล าภู
nbp00963 12345@Nidtep นางสรุพีร แกว้อดุร โรงเรยีนบา้นป่าาคาบรูพาดอนเลา้ หนองบวัล าภู
nbp00964 12345@Nidtep นางสาวมนิชฎากร ไตรยวงษ์ โรงเรยีนบา้นภพูานทองหว้ยทราย หนองบวัล าภู
nbp00965 12345@Nidtep นางสาววรดา สมค าพี โรงเรยีนบา้นวงัมน หนองบวัล าภู
nbp00966 12345@Nidtep นายณัฏฐชยั ชอ่มเซยีง โรงเรยีนบา้นวงัมน หนองบวัล าภู
nbp00967 12345@Nidtep นายธรีางฒุิ นาคเสน โรงเรยีนบา้นวงัมน หนองบวัล าภู
nbp00968 12345@Nidtep นายภานรนิทร์ หมืน่ฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นวงัมน หนองบวัล าภู
nbp00969 12345@Nidtep นางสาวมณฑาทพิย์ อนุศรี โรงเรยีนบา้นสนามชยั หนองบวัล าภู
nbp00970 12345@Nidtep นางสาวณรัณฐพัชร์ อตุระนยิัง โรงเรยีนบา้นสม้ป่อยคา่ยเมอืงแสน หนองบวัล าภู
nbp00971 12345@Nidtep นายนันทพร แกว้ศรี โรงเรยีนบา้นสรา้งเสีย่น หนองบวัล าภู
nbp00972 12345@Nidtep นายสขุสกลุ เจรญิใจ โรงเรยีนบา้นสรา้งเสีย่น หนองบวัล าภู
nbp00973 12345@Nidtep นางสาวกวกีาญจ์ ผางสงา่ โรงเรยีนบา้นหนองกงุ หนองบวัล าภู
nbp00974 12345@Nidtep นางวรารัตน์ เดชยศดี โรงเรยีนบา้นหนองกงุแกว้ หนองบวัล าภู
nbp00975 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ สกัขวา โรงเรยีนบา้นหนองกงุแกว้ หนองบวัล าภู
nbp00976 12345@Nidtep นางสาวละอองดาว แสงขาว โรงเรยีนบา้นหนองโกโนนประดูว่ทิยา หนองบวัล าภู
nbp00977 12345@Nidtep นางสาววนดิา ยางศรี โรงเรยีนบา้นหนองคงัคา หนองบวัล าภู
nbp00978 12345@Nidtep นางสาวเกษร ค ามลู โรงเรยีนบา้นหนองดว้งวงัประทมุ หนองบวัล าภู
nbp00979 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ลอืค าภา โรงเรยีนบา้นหนองตานา หนองบวัล าภู
nbp00980 12345@Nidtep นางสาวอลุยัพร จันรอง โรงเรยีนบา้นหนองแตง หนองบวัล าภู
nbp00981 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ทาอามาตย์ โรงเรยีนบา้นหนองแวงงิว้ตาก หนองบวัล าภู
nbp00982 12345@Nidtep นางศริพิร ประจันพล โรงเรยีนบา้นหนองแวงป่งสงั หนองบวัล าภู
nbp00983 12345@Nidtep นางพรรณนี หัสเดช โรงเรยีนบา้นหนองสะแบง หนองบวัล าภู
nbp00984 12345@Nidtep นางสาวนันธดิา ขนัเดช โรงเรยีนบา้นหนิสิว่ หนองบวัล าภู
nbp00985 12345@Nidtep นางสาวอมัรนิทร์ หลวงจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนิสิว่ หนองบวัล าภู
nbp00986 12345@Nidtep นายประมวล จันดา โรงเรยีนบา้นหนิสิว่ หนองบวัล าภู
nbp00987 12345@Nidtep นางสาวพัชรภีรณ์ โนนทอง โรงเรยีนศรบีญุเรอืงวทิยาคาร หนองบวัล าภู
nbp00988 12345@Nidtep นางสาววภิาวี สพุรรณ โรงเรยีนศรบีญุเรอืงวทิยาคาร หนองบวัล าภู
nbp00989 12345@Nidtep นางสพุรรณี นาคญวน โรงเรยีนศรบีญุเรอืงวทิยาคาร หนองบวัล าภู
nbp00990 12345@Nidtep นางสาวกาญจนฐ์ภิา ทบิ าหลาบ โรงเรยีนหนองกงุจารยผ์างวทิยา หนองบวัล าภู
nbp00991 12345@Nidtep นางสาวจฬุาพรรณ สงิหข์วา โรงเรยีนหนองแกสระแกว้วทิยา หนองบวัล าภู
nbp00992 12345@Nidtep นางสาวมัชชกิา พรหมอดุม ศกศ.นภ. หนองบวัล าภู
nbp00993 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ บญุทวี ศนูยก์ารพเิศษประจ าจังหวดัหนองบวัล าภหูนองบวัล าภู
nbp00994 12345@Nidtep นางสาวณัฐนันท์ อนุสสรราชกจิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัหนองบวัล าภูหนองบวัล าภู
nbp00995 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์ภุา โทแสง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัหนองบวัล าภูหนองบวัล าภู
nbp00996 12345@Nidtep นางจนิตนา พรมทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัหนองบวัล าภูหนองบวัล าภู
nbp00997 12345@Nidtep นางสาวพัทธนันท์ มะระสี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัหนองบวัล าภูหนองบวัล าภู
nbp00998 12345@Nidtep นางประวณีา พรมผา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฝ่่ังแดงหนองบวัล าภู
nbp00999 12345@Nidtep นางสาวนาคญา จันทรห์าร โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล หนองบวัล าภู
nbp01000 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สอนประเทศ โรงเรยีนบา้นหนิสิว่ หนองบวัล าภู
atg00874 12345@Nidtep นางสาวกมลภา รุจเิรกพัฑฒนะ กศน.อ าเภอไชโย อา่งทอง
atg00875 12345@Nidtep นางสาวพงศผ์กา บญุเสีย่ง กศน.อ าเภอป่าโมก อา่งทอง
atg00876 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทณีิ ชวฤทธิเ์ดชา กศน.อ าเภอป่าโมก อา่งทอง
atg00877 12345@Nidtep นายเจรญิ นาทองค า กศน.อ าเภอเมอืงอา่งทอง อา่งทอง



atg00878 12345@Nidtep นางนอ้งขวญั ยากลิน่หอม กศน.อ าเภอวเิศษชยัชาญ อา่งทอง
atg00879 12345@Nidtep นางสาวปัณณ์ปาลี ศริธิวุานนท์ กศน.อ าเภอวเิศษชยัชาญ อา่งทอง
atg00880 12345@Nidtep นางสาวปัทมกานต์ ผลกนั โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิ อา่งทอง
atg00881 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร โกมทุมาส โรงเรยีนเทศบาลวดัอมัพวนั อา่งทอง
atg00882 12345@Nidtep นางสาวธันยพร ลทัธวิาจา โรงเรยีนบา้นชะไว(ชวลติวทิยาคาร) อา่งทอง
atg00883 12345@Nidtep นางสาวศภุญิญา ลอืเนตร โรงเรยีนบา้นศาลาดนิ(ววรรณประชานุกลู)อา่งทอง
atg00884 12345@Nidtep นางเบญจพร โกมลพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองถ ้า อา่งทอง
atg00885 12345@Nidtep นางสาวชฏาพร อนันต์ โรงเรยีนประสทิธวิทิยาฯ อา่งทอง
atg00886 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ แกว้ประเสรฐิ โรงเรยีนประสทิธวิทิยาฯ อา่งทอง
atg00887 12345@Nidtep นางสาวพลอยชมพู เอมอนิทร์ โรงเรยีนประสทิธวิทิยาฯ อา่งทอง
atg00888 12345@Nidtep นางสาวพมิพศิา สทุนต์ โรงเรยีนประสทิธวิทิยาฯ อา่งทอง
atg00889 12345@Nidtep นางสาวมนัสชนก รุง่หัวไผ่ โรงเรยีนประสทิธวิทิยาฯ อา่งทอง
atg00890 12345@Nidtep นางสาวพรศริิ เกือ้ชว่ย โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง อา่งทอง
atg00891 12345@Nidtep นายอรุณ มังกรทอง โรงเรยีนวดัขมุทอง(เจรญิราษฎรนุ์กลู) อา่งทอง
atg00892 12345@Nidtep นางสาวชนกสดุา วงคว์สิทุธิศ์ลิป์ โรงเรยีนวดัขมุทอง(เจรญิราษฎรนุ์กลู) อา่งทอง
atg00893 12345@Nidtep นางวรีวรรณ สงัขท์อง โรงเรยีนวดัคลองส าโรง อา่งทอง
atg00894 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ บญุฉ ่า โรงเรยีนวดัค าหยาด อา่งทอง
atg00895 12345@Nidtep นางสาวพรวรรณี จารพิบิลู โรงเรยีนวดังิว้ราย อา่งทอง
atg00896 12345@Nidtep นางสาวพราวพลิาศ ใยบวั โรงเรยีนวดังิว้ราย อา่งทอง
atg00897 12345@Nidtep นายอชริภัสญ์ บญุเกดิ โรงเรยีนวดังิว้ราย อา่งทอง
atg00898 12345@Nidtep นางสาวพัชรวรรณ มงคล โรงเรยีนวดัจันทรน์ริมติร อา่งทอง
atg00899 12345@Nidtep นางเพ็ญพมิล เอกพงศพ์ศนิ โรงเรยีนวดัตลาดใหม่(อนิทประชาสรรค)์อา่งทอง
atg00900 12345@Nidtep นายวรนิทร ทองแท ้ โรงเรยีนวดัตลาดใหม่(อนิทประชาสรรค)์อา่งทอง
atg00901 12345@Nidtep นางสาวจรรยารักษ์ รัศมี โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุม อา่งทอง
atg00902 12345@Nidtep นางสาววาสนา พันมหา โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุม อา่งทอง
atg00903 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ทับเกตแุกว้ โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุม อา่งทอง
atg00904 12345@Nidtep นายมานะ ภัยนริาศ โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุม อา่งทอง
atg00905 12345@Nidtep นายเศวตชาติ มาตรา โรงเรยีนวดัทา่ตลาด อา่งทอง
atg00906 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรปีฏพัิทธ์ ก ิง่แกว้ โรงเรยีนวดัทา่ตลาด อา่งทอง
atg00907 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร เกดิดว้ยบญุ โรงเรยีนวดัทา่สามัคคี(สามัคคปีระชาสรรค)์อา่งทอง
atg00908 12345@Nidtep นางสาวจนิดารัตน์ จันทรแ์จม่ โรงเรยีนวดัทา่สามัคคี(สามัคคปีระชาสรรค)์อา่งทอง
atg00909 12345@Nidtep นางสาวธัญญส์ริณิทร์ ทองสรอ้ย โรงเรยีนวดัทา่สามัคคี(สามัคคปีระชาสรรค)์อา่งทอง
atg00910 12345@Nidtep นางสาวณกมล มากมี โรงเรยีนวดัทา่สามัคค(ีสามัคคปีระชาสรรค)์อา่งทอง
atg00911 12345@Nidtep นางฬรุยิา กล า่ทอง โรงเรยีนวดัทา่สามัคค(ีสามัคคปีระชาสรรค)์อา่งทอง
atg00912 12345@Nidtep นางสาวพรรณาภา เริม่นอ้ย โรงเรยีนวดันางเลว่ อา่งทอง
atg00913 12345@Nidtep นายธานี เฉลยจรูญ โรงเรยีนวดันางเลว่ อา่งทอง
atg00914 12345@Nidtep นางณัฐรดิา จันทะเนตร โรงเรยีนวดับา้นแก อา่งทอง
atg00915 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัทร ออ่นอุน่ โรงเรยีนวดับา้นแก อา่งทอง
atg00916 12345@Nidtep นายปฐวี ดดัผดงุ โรงเรยีนวดับา้นแก อา่งทอง
atg00917 12345@Nidtep นายอนุชา เพ็งสวย โรงเรยีนวดับา้นแก อา่งทอง
atg00918 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา รอดสถติย์ โรงเรยีนวดับา้นป่า อา่งทอง
atg00919 12345@Nidtep นายทวรัีฐ หมดมลทนิ โรงเรยีนวดับา้นป่า อา่งทอง
atg00920 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภัส มอีสุาห์ โรงเรยีนวดับา้นเพชร อา่งทอง
atg00921 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ครีวีรรณ์ โรงเรยีนวดับา้นเพชร อา่งทอง
atg00922 12345@Nidtep นางสาวนฤมล สงิหโ์ต โรงเรยีนวดัปลดสตัว์(เรอืไทยสงเคราะห2์)อา่งทอง
atg00923 12345@Nidtep นายณัฐพล สวสัดี โรงเรยีนวดัไผว่ง(ศกุรเสพยว์ทิยาคาร) อา่งทอง
atg00924 12345@Nidtep นางสาวพวงพยอม ชืน่ชม โรงเรยีนวดัโพธิ(์ค าคุม้อรุณราษฎรบ์ ารุง)อา่งทอง
atg00925 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ศรไีชย โรงเรยีนวดัโพธิท์อง(วศิษิฐป์ระชานุเคราะห)์อา่งทอง
atg00926 12345@Nidtep นางสาวประกายดาว แจม่จันทร์ โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ อา่งทอง
atg00927 12345@Nidtep นายสรุพล โพธบิตุร โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ อา่งทอง
atg00928 12345@Nidtep นางสาวจตรุพร จติฤทัยกาญจน์ โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์ อา่งทอง
atg00929 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ วฒุสิาร โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์ อา่งทอง
atg00930 12345@Nidtep นางสาวกนัทมิา พันธน์อ้ย โรงเรยีนวดัโพธิศ์รี(ประชารังสรรค)์ อา่งทอง
atg00931 12345@Nidtep นายอาทติย์ สงัขว์เิศษ โรงเรยีนวดัโพธิศ์รี(ประชารังสรรค)์ อา่งทอง
atg00932 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ปรชีา โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติ อา่งทอง
atg00933 12345@Nidtep นายวรากร หุน่ทอง โรงเรยีนวดัยาง อา่งทอง
atg00934 12345@Nidtep นายเจนวทิย์ วงษ์สกลุไทย โรงเรยีนวดัเยือ้งคงคาราม อา่งทอง
atg00935 12345@Nidtep นางสาวสโรชา ทองค าชู โรงเรยีนวดัรัตนาราม อา่งทอง
atg00936 12345@Nidtep นางสาวณัฐนรนิทร์ วรภัทรศริสิกลุ โรงเรยีนวดัลัน่ทม อา่งทอง
atg00937 12345@Nidtep นางสาวนันทนา โตลาภ โรงเรยีนวดัลัน่ทม อา่งทอง
atg00938 12345@Nidtep นางสาวสดุาวดี ป่ินวฒันะ โรงเรยีนวดัลัน่ทม อา่งทอง
atg00939 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา พันละแหง โรงเรยีนวดัลิน้ทอง(จอมวสิษิฐร์าษฎรบ์ ารุง)อา่งทอง
atg00940 12345@Nidtep นางสาวชลรดา พุม่พวง โรงเรยีนวดัสวา่ง อา่งทอง



atg00941 12345@Nidtep นางสาวฝากฝัน อาจรักษา โรงเรยีนวดัสามโก ้ อา่งทอง
atg00942 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ชอบชม โรงเรยีนวดัสบีวัทอง อา่งทอง
atg00943 12345@Nidtep นางสมติา หวงัสาสขุ โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00944 12345@Nidtep นางสาวพมิลรัตน์ แฝงฤทธิ์ โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00945 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ พลูทรัพย์ โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00946 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา เนือ่งสคี า โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00947 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา ส ารองพันธ์ โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00948 12345@Nidtep นายธรีทัศ ชอบท าดี โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ อา่งทอง
atg00949 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ แกว้อนันต์ โรงเรยีนวดัสวุรรณราบหงษ์ อา่งทอง
atg00950 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ ขอพึง่ โรงเรยีนวดัหนองยาง อา่งทอง
atg00951 12345@Nidtep นางสาวศภุธดิา เทยีนงาม โรงเรยีนวดัหลกัแกว้ อา่งทอง
atg00952 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ บญุสภุาพ โรงเรยีนวดัหลกัแกว้ อา่งทอง
atg00953 12345@Nidtep นางสาวทพิากร หมัน่ดี โรงเรยีนวดัหว้ยโรง(ส านักงานสลากกนิแบง่สงเคราะห์160)อา่งทอง
atg00954 12345@Nidtep นางสาวศรินัิน หวานชติ โรงเรยีนวดัหัวตะพาน(ประชาบ ารุง) อา่งทอง
atg00955 12345@Nidtep นายฤทธชิยั ฤกษ์เกษม โรงเรยีนวดัหัวตะพาน(ประชาบ ารุง) อา่งทอง
atg00956 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ ผอ่งผึง้ โรงเรยีนวดัหัวสะแกตก อา่งทอง
atg00957 12345@Nidtep นางวชริาภรณ์ สงัขท์อง โรงเรยีนวดัอรัญญกิาวาส อา่งทอง
atg00958 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญประภา สคุนธี โรงเรยีนวดัอรัญญกิาวาส อา่งทอง
atg00959 12345@Nidtep นายสริภัทร อยูป่ยุ โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม อา่งทอง
atg00960 12345@Nidtep นางสาวนวลนภา สกุรรณ โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทอง อา่งทอง
atg00961 12345@Nidtep นางสาวสโรชา แกว้ค า วก.วเิศษชยัชาญ อา่งทอง
atg00962 12345@Nidtep นายศวิกร นันทนุ่์ม วท.อา่งทอง อา่งทอง
atg00963 12345@Nidtep นางสาวปวณีา สนิธพิงษ์ วดัลัน่ทม อา่งทอง
atg00964 12345@Nidtep นายสโิรตม์ ประพันธพ์จน์ วทิเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00965 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ขลบิทอง วทิยาลยัการอาชพีโพธิท์อง อา่งทอง
atg00966 12345@Nidtep นางสาวรววีรรณ คณุเทีย่ง วทิยาลยัการอาชพีวเิศษชยัชาญ อา่งทอง
atg00967 12345@Nidtep นายสวุชัชยั มงคลธง วทิยาลยัการอาชพีวเิศษชยัชาญ อา่งทอง
atg00968 12345@Nidtep นางนติพิร อามาตย์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00969 12345@Nidtep นางสาวดวงดาว จันทร วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00970 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ อิม่พรอ้ม วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00971 12345@Nidtep นางสาวบงัอร มะเดือ่ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00972 12345@Nidtep นางสาวยวุดี สรอ้ยเสน วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00973 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา บตุะเขยีว วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00974 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี สฤีทธิ์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00975 12345@Nidtep นางสาวอขริญา ตัง้ใจ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00976 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี ศรทีองใบ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00977 12345@Nidtep นายคมคาย สวา่งศรี วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00978 12345@Nidtep นายจตรุงค์ บญุศรภีมู ิ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00979 12345@Nidtep นายเฉลมิเกยีรติ อทิธเิดชพงศ์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00980 12345@Nidtep นายณัฐพงค์ ไชยบญุทา วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00981 12345@Nidtep นายนฤดล วงัธนู วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00982 12345@Nidtep นายน าพล อิม่แสงจันทร์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00983 12345@Nidtep นายนริุตติ์ สระบวั วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00984 12345@Nidtep นายประจักษ์ บวัอาจ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00985 12345@Nidtep นายประวทิย์ พรมสทิธิ์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00986 12345@Nidtep นายปิยะณัฐ ปัญญะพมิพ์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00987 12345@Nidtep นายภัทรพันธ์ จันทรส์งู วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00988 12345@Nidtep นายยศสพุล ส าเภารอด วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00989 12345@Nidtep นายวนิ ดอกสทัุศน์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00990 12345@Nidtep นายศวิพงศ์ ถนอมถิน่ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00991 12345@Nidtep นายสราวธุ ศรปีระเสรฐิ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00992 12345@Nidtep นายอนุวฒัน์ เฉลมิพันธ์ วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00993 12345@Nidtep นายอทิธพิล หนิดี วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00994 12345@Nidtep นายเอกพันธ์ แกว้ปาน วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
atg00995 12345@Nidtep นางวชัรวีรรณ พึง่อ าพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg00996 12345@Nidtep นางสาวกญัทยิา คงเผา่พงษ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg00997 12345@Nidtep นางสาวเนตกิลุ เศรษฐกลุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg00998 12345@Nidtep นางสาวพจมาลย์ แสงเรอืง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg00999 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ โกพล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg01000 12345@Nidtep นายชชูยั นะนติย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg01001 12345@Nidtep นายสทิธโิชค เอีย่มส าอางค์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg01002 12345@Nidtep นายสวุทิย์ อญัธปัญญา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง
atg01003 12345@Nidtep นางสาววไิลพร ฆอ้งกบ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอา่งทองอา่งทอง



atg01004 12345@Nidtep นางสาวปณดิา สวยสม สพฐ. อา่งทอง
atg01005 12345@Nidtep นายจรีะศกัดิ์ จันทรังษี แสวงหาวทิยาคม อา่งทอง
atg01006 12345@Nidtep นายวฒุิธพงษ์ กลุการพัดชี วทิยาลยัเทคนคิอา่งทอง อา่งทอง
acr00398 12345@Nidtep นางสาวสมหญงิ ไทรสาย กศน.อ าเภอปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ
acr00399 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา ทองสขุ โรงเรยีนกา้วหนา้สามัคคคี างเูหลอืม อ านาจเจรญิ
acr00400 12345@Nidtep นายชวูงศ์ แกว้นมิติร โรงเรยีนค าปอแกว้ค าไหล อ านาจเจรญิ
acr00401 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ แสนทวสีขุ โรงเรยีนค ามะเบือ่แสงเพชร อ านาจเจรญิ
acr00402 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์ พันธก์ ิง่ทพิย์ โรงเรยีนคมึใหญว่ทิยา อ านาจเจรญิ
acr00403 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ใหญผ่า โรงเรยีนเค็งใหญห่นองงเูหลอืม อ านาจเจรญิ
acr00404 12345@Nidtep นางสาวชนัญญา มศีรี โรงเรยีนโคกสวาสดิห์นองสองหอ้งดอนแดงอ านาจเจรญิ
acr00405 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล เหล็กงาม โรงเรยีนโคกสวาสดิห์นองสองหอ้งดอนแดงอ านาจเจรญิ
acr00406 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ มากมาย โรงเรยีนชมุชนโคกสารวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00407 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ โพทะจันทร์ โรงเรยีนชมุชนโคกสารวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00408 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ เทศนา โรงเรยีนชมุชนโคกสารวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00409 12345@Nidtep นายฉัตรกลุ พรมรักษ์ โรงเรยีนชมุชนโคกสารวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00410 12345@Nidtep นางสาวอนิทรธ์อุร ภมูกิาล โรงเรยีนชมุชนบา้นค าพระ อ านาจเจรญิ
acr00411 12345@Nidtep นางธัญวรัตม์ ตาทอง โรงเรยีนชมุชนบา้นจกิดู่ อ านาจเจรญิ
acr00412 12345@Nidtep นายบญุศรี พลสมัคร โรงเรยีนชมุชนบา้นนาไร่ใหญ่ อ านาจเจรญิ
acr00413 12345@Nidtep นายวฒันา เพ็ญโพธิ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นนาไร่ใหญ่ อ านาจเจรญิ
acr00414 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี เประกลัยา โรงเรยีนดงแสนแกว้ดงส าราญ อ านาจเจรญิ
acr00415 12345@Nidtep นางนรษิา บญุยนื โรงเรยีนดอนหวายหนองตาใกลเ้หลา่เจรญิอ านาจเจรญิ
acr00416 12345@Nidtep นางสาวฉัตรฑรกิา เวชคง โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่ากอ่อ านาจเจรญิ
acr00417 12345@Nidtep นางสาวมนันทธ์พร บปุผา โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่ากอ่อ านาจเจรญิ
acr00418 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ กนัธนิาม โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่ากอ่อ านาจเจรญิ
acr00419 12345@Nidtep นายณัฐวร เวชกามา โรงเรยีนนาแตโ้คกส าราญ อ านาจเจรญิ
acr00420 12345@Nidtep นางดวงจันทร์ เวชกามา โรงเรยีนนาวงัวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00421 12345@Nidtep นางสาววจิติรา อปักาญจน์ โรงเรยีนนคิมชานุมานสงเคราะห์1 อ านาจเจรญิ
acr00422 12345@Nidtep นายโยธนิ สขุสานต์ โรงเรยีนโนนสงูโคกกลาง อ านาจเจรญิ
acr00423 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ เหมอืนเผา่ โรงเรยีนบา้นกงุชยั อ านาจเจรญิ
acr00424 12345@Nidtep นางสาวไกรรักษ์ หาญชยั โรงเรยีนบา้นกดุน ้ากนิ อ านาจเจรญิ
acr00425 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา จันทบชูา โรงเรยีนบา้นกดุปลาดกุ อ านาจเจรญิ
acr00426 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ค าแผน่ โรงเรยีนบา้นเกษมสขุ อ านาจเจรญิ
acr00427 12345@Nidtep นายชวลัวทิย์ เครอืสดีา โรงเรยีนบา้นคนัสงู อ านาจเจรญิ
acr00428 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ธรรมวงศก์าร โรงเรยีนบา้นค ากลางค าสมบรูณ์ อ านาจเจรญิ
acr00429 12345@Nidtep นายณัฐกรณ์ เจรญิตา โรงเรยีนบา้นค าแกว้ อ านาจเจรญิ
acr00430 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ เสามัน่ โรงเรยีนบา้นค าโพน อ านาจเจรญิ
acr00431 12345@Nidtep นายบรรดาศกัดิ์ มทุจุติต์ โรงเรยีนบา้นค าโพน อ านาจเจรญิ
acr00432 12345@Nidtep นายภกูาญจณ์ เจรญิสขุ โรงเรยีนบา้นโคกกง่ อ านาจเจรญิ
acr00433 12345@Nidtep นางชนดิาภา ลกัขนัติ โรงเรยีนบา้นจานลาน อ านาจเจรญิ
acr00434 12345@Nidtep นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์ โรงเรยีนบา้นจานลาน อ านาจเจรญิ
acr00435 12345@Nidtep นายวธิวนิท์ สายศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นจานลาน อ านาจเจรญิ
acr00436 12345@Nidtep นายศรายทุธ จันทรุทนิ โรงเรยีนบา้นดงมะยางหนองนกหอ อ านาจเจรญิ
acr00437 12345@Nidtep นางสาวยิง่ลกัษณ์ เรอืงอไุร โรงเรยีนบา้นดงสวาง อ านาจเจรญิ
acr00438 12345@Nidtep นายธรีะศกัดิ์ ปากหวาน โรงเรยีนบา้นดงสโีท อ านาจเจรญิ
acr00439 12345@Nidtep นางสาวนภิากรณ์ ศรคี าบอ่ โรงเรยีนบา้นดอนดู่ อ านาจเจรญิ
acr00440 12345@Nidtep นายพัสกร ชมภแูสน โรงเรยีนบา้นดอนไร่ อ านาจเจรญิ
acr00441 12345@Nidtep นางรัตนากร ไชยเสนา โรงเรยีนบา้นนาเยยี อ านาจเจรญิ
acr00442 12345@Nidtep นางสาวงามฤดี อนิทรอ์ร โรงเรยีนบา้นนาเยยี อ านาจเจรญิ
acr00443 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ บวัลา โรงเรยีนบา้นนาสดีา อ านาจเจรญิ
acr00444 12345@Nidtep นางสาวพรชนก นาทไพร โรงเรยีนบา้นนาสดีา อ านาจเจรญิ
acr00445 12345@Nidtep นางสาวบษุกร เพ็งพา โรงเรยีนบา้นนาหนองใหญ่ อ านาจเจรญิ
acr00446 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา เกือ้กลู โรงเรยีนบา้นนาหนองใหญ่ อ านาจเจรญิ
acr00447 12345@Nidtep นางสาวพมิพผ์กา ป้อมหนิ โรงเรยีนบา้นนาหมอมา้ อ านาจเจรญิ
acr00448 12345@Nidtep นางสาววภิาดา แสงทอง โรงเรยีนบา้นนาหมอมา้ อ านาจเจรญิ
acr00449 12345@Nidtep นายจักษณา ฟองดา โรงเรยีนบา้นนาหมอมา้ อ านาจเจรญิ
acr00450 12345@Nidtep นางสาวศริยิาภรณ์ อุน่เวยีง โรงเรยีนบา้นน ้าทว่ม อ านาจเจรญิ
acr00451 12345@Nidtep นายค าภรี์ ภมูะลี โรงเรยีนบา้นน ้าทว่ม อ านาจเจรญิ
acr00452 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา เทพวาที โรงเรยีนบา้นโนนงาม อ านาจเจรญิ
acr00453 12345@Nidtep นางสาวอญัรยิา พึง่พบ โรงเรยีนบา้นโนนงาม อ านาจเจรญิ
acr00454 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวดี คณูสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นโนนเมอืง อ านาจเจรญิ
acr00455 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล เตา้ทอง โรงเรยีนบา้นบก อ านาจเจรญิ
acr00456 12345@Nidtep นางภัชนยี์ แกว้เลือ่น โรงเรยีนบา้นบอ่ชะเนง อ านาจเจรญิ
acr00457 12345@Nidtep นายวนิจิ เครอืวงศ์ โรงเรยีนบา้นบุง่เขยีว อ านาจเจรญิ



acr00458 12345@Nidtep นางนติยา พรมดี โรงเรยีนบา้นพทุธรักษา อ านาจเจรญิ
acr00459 12345@Nidtep นางสาวจ าเนยีร สมดี โรงเรยีนบา้นพทุธรักษา อ านาจเจรญิ
acr00460 12345@Nidtep นางสาวปญุญสิา พันธนู โรงเรยีนบา้นพทุธรักษา อ านาจเจรญิ
acr00461 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ อกัษรพมิพ์ โรงเรยีนบา้นโพนทอง อ านาจเจรญิ
acr00462 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ โคตรหลกัค า โรงเรยีนบา้นโพนเมอืงนอ้ย อ านาจเจรญิ
acr00463 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา สวายประโคน โรงเรยีนบา้นโพนเมอืงนอ้ย อ านาจเจรญิ
acr00464 12345@Nidtep นายสมัฤทธิ์ อานนท์ โรงเรยีนบา้นโพนเมอืงนอ้ย อ านาจเจรญิ
acr00465 12345@Nidtep นายอภรัิตน์ ออ่นตาม โรงเรยีนบา้นโพนเมอืงนอ้ย อ านาจเจรญิ
acr00466 12345@Nidtep นางนฤพร พลูสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นภเูขาขาม อ านาจเจรญิ
acr00467 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ อนิทรม์ณี โรงเรยีนบา้นภเูขาขาม อ านาจเจรญิ
acr00468 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ จังอนิทร์ โรงเรยีนบา้นภเูขาขาม อ านาจเจรญิ
acr00469 12345@Nidtep นางสาววชัรมน สวุรรณเพ็ชร โรงเรยีนบา้นยางชา้ อ านาจเจรญิ
acr00470 12345@Nidtep นายธนาวธุ โลห่ค์ า โรงเรยีนบา้นยางชา้ อ านาจเจรญิ
acr00471 12345@Nidtep นางสาวรญิดา บญุเจรญิ โรงเรยีนบา้นแยหนองแคน อ านาจเจรญิ
acr00472 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ บญุเตมิ โรงเรยีนบา้นแยหนองแคน อ านาจเจรญิ
acr00473 12345@Nidtep นางสาวสรินิภา หมืน่กนัยา โรงเรยีนบา้นวงัแคน อ านาจเจรญิ
acr00474 12345@Nidtep นางสาวกลุณัฐ พรมจันทร์ โรงเรยีนบา้นสมสะอาดเนนิกงุ อ านาจเจรญิ
acr00475 12345@Nidtep นางสาวอโณทัย แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นสรา้งถอ่ อ านาจเจรญิ
acr00476 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ นมิมา โรงเรยีนบา้นสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00477 12345@Nidtep นางสาวนภาพร เกษงาม โรงเรยีนบา้นสายนาดงอปุถัมภ์ อ านาจเจรญิ
acr00478 12345@Nidtep นางสาวภัฑนรนิทร์ บตุรพรม โรงเรยีนบา้นเสยีว อ านาจเจรญิ
acr00479 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี ค าภามลู โรงเรยีนบา้นโสกกระแต ้ อ านาจเจรญิ
acr00480 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาวรร สอนบตุรดี โรงเรยีนบา้นหนองแมงดา อ านาจเจรญิ
acr00481 12345@Nidtep นางสาวศริประภา นะคะจัด โรงเรยีนบา้นหนองสามสหีนองดนิด า อ านาจเจรญิ
acr00482 12345@Nidtep นางสาวยอดกมล พานันไชย โรงเรยีนบา้นหนองแสง อ านาจเจรญิ
acr00483 12345@Nidtep นางสาวศรินิดา บรรโล โรงเรยีนบา้นหนองไฮ อ านาจเจรญิ
acr00484 12345@Nidtep นางสาวโสมสดุา ยอดสวย โรงเรยีนบา้นหนองไฮอ.เสนางคนคิมจ.อ านาจเจรญิอ านาจเจรญิ
acr00485 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา อนันต์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮอ าเภอปทมุราชวงศาอ านาจเจรญิ
acr00486 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ภวูงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮ(เสนางคนคิม) อ านาจเจรญิ
acr00487 12345@Nidtep นายประจักษ์ บญุมาศ โรงเรยีนบา้นหว้ย(ครุุประชาคาร) อ านาจเจรญิ
acr00488 12345@Nidtep นางสาวกนกพรรณ นามโสภา โรงเรยีนบา้นหว้ย(ครุุประชาคาร) อ านาจเจรญิ
acr00489 12345@Nidtep นางสรนิยา ขยันท า โรงเรยีนบา้นหว้ยทม อ านาจเจรญิ
acr00490 12345@Nidtep นายนติรัิฐ แพงภา โรงเรยีนบา้นหว้ยทม อ านาจเจรญิ
acr00491 12345@Nidtep นางสาวนยิมพร ซอ่นสขุ โรงเรยีนบา้นหอ่งเตย อ านาจเจรญิ
acr00492 12345@Nidtep นางสาววภิาวดี คณูสขุ โรงเรยีนบา้นหัวตะพาน อ านาจเจรญิ
acr00493 12345@Nidtep นายชาญวทิย์ ภาคนอ้ย โรงเรยีนบา้นหัวตะพาน อ านาจเจรญิ
acr00494 12345@Nidtep นายโกวทิย์ ไชยสงิห์ โรงเรยีนบา้นหัวภู อ านาจเจรญิ
acr00495 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี แกว้โท โรงเรยีนบา้นหนิขนั อ านาจเจรญิ
acr00496 12345@Nidtep นายโชคธนา ศรทีอง โรงเรยีนบา้นหนิขนั อ านาจเจรญิ
acr00497 12345@Nidtep นางสาวญาณศิา งามวงศ์ โรงเรยีนบา้นเหลา่ขวาว อ านาจเจรญิ
acr00498 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา สรอ้ยหลา้ โรงเรยีนบา้นเหลา่ยางชมุสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00499 12345@Nidtep นายวทิยา บางวเิศษ โรงเรยีนบา้นเหลา่ยางชมุสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00500 12345@Nidtep นางสาวปฐมา แสนทวสีขุ โรงเรยีนประชารัฐวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00501 12345@Nidtep นางสาวเกศสดุาพร โสมณี โรงเรยีนประชาสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00502 12345@Nidtep นางสาวปราณปรยีา ค าผาลา โรงเรยีนประชาสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00503 12345@Nidtep นางสาววาทนิี ทองแสน โรงเรยีนประชาสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00504 12345@Nidtep นางสาวเจษฎาภรณ์ โสดาภักดิ์ โรงเรยีนปลาคา้ววทิยานุสรณ์ อ านาจเจรญิ
acr00505 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรบีรูณ์ โรงเรยีนปลาคา้ววทิยานุสรณ์ อ านาจเจรญิ
acr00506 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ บอืทอง โรงเรยีนปลาคา้ววทิยานุสรณ์ อ านาจเจรญิ
acr00507 12345@Nidtep นายจรีวฒั หวงัสนิ โรงเรยีนปลาคา้ววทิยานุสรณื อ านาจเจรญิ
acr00508 12345@Nidtep นายชยัรัตน์ หาญกลุ โรงเรยีนพัฒนาสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00509 12345@Nidtep นางสาวณภัทรวรัญญ์ โสภานเวช โรงเรยีนเพยีงหลวง๙ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวดีอ านาจเจรญิ
acr00510 12345@Nidtep นายหงษ์นมิติ ภมูลิา โรงเรยีนเพยีงหลวง๙ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวดีอ านาจเจรญิ
acr00511 12345@Nidtep นางสาวนโิรบล กมุภโิล โรงเรยีนเพยีงหลวง9ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวดีอ านาจเจรญิ
acr00512 12345@Nidtep นางสาวเพชราพร บญุจัง้ โรงเรยีนโพธิศ์ลิานาหวา้ อ านาจเจรญิ
acr00513 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ สขุไชย โรงเรยีนมิง่มงคล อ านาจเจรญิ
acr00514 12345@Nidtep นางสาวสมุัชญา กาตวิงค์ โรงเรยีนเมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00515 12345@Nidtep นางสาวอนงค์ ศรบีรูณ์ โรงเรยีนเมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00516 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรยิา ลอ้มทอง โรงเรยีนเมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00517 12345@Nidtep นางสาวติรี บรุาญรมย์ โรงเรยีนเมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00518 12345@Nidtep นางสาวมณดิา แจม่สกลุ โรงเรยีนสามแยกผดงุวทิย์ อ านาจเจรญิ
acr00519 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ วรวงษ์ โรงเรยีนสามแยกผดงุวทิย์ อ านาจเจรญิ
acr00520 12345@Nidtep นางสาวยภุาพร วงค าเหลา โรงเรยีนโสกโดนค าไหลค าเตย อ านาจเจรญิ



acr00521 12345@Nidtep นางสาวจชิสาส์ ภักดชีาติ โรงเรยีนหนองขา่ป่าหวาย อ านาจเจรญิ
acr00522 12345@Nidtep นางสาวคทัลยีา ฉลวยศรี โรงเรยีนหนองยอดูใ่นวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00523 12345@Nidtep นางปวรศิา หวงักลู โรงเรยีนหนองลมุพกุหนองยางสามัคคี อ านาจเจรญิ
acr00524 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ บญุมาลี โรงเรยีนหนองแหโ่นนสมบรูณ์ อ านาจเจรญิ
acr00525 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ นานวลค า โรงเรยีนหนองไหลคมึนอ้ยวทิยา อ านาจเจรญิ
acr00526 12345@Nidtep นางสาวเมทนิี ทาสมบรูณ์ โรงเรยีนอนุบาลปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ
acr00527 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช วงศปั์ดสา โรงเรยีนอนุบาลลอือ านาจ(ชมุชนเปือยหัวดง)อ านาจเจรญิ
acr00528 12345@Nidtep นายกติตภิมู ิ เกษมสวสัดิ์ โรงเรยีนอนุบาลเสนางคนคิม อ านาจเจรญิ
acr00529 12345@Nidtep นายพทิวสั โทตระกลู โรงเรยีนอนุบาลเสนางคนคิม(หนองทับมา้)อ านาจเจรญิ
acr00530 12345@Nidtep นางสาวนติยา แสนค า โรงเรยีนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวาร)ี อ านาจเจรญิ
acr00531 12345@Nidtep นายเนาวรัตน์ แกว้เลือ่น โรงเรยีนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวาร)ี อ านาจเจรญิ
acr00532 12345@Nidtep นายวฒุชิยั สภุาพ โรงเรยีนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวาร)ี อ านาจเจรญิ
acr00533 12345@Nidtep นายสงคราม ดอกรักษ์ โรงเรยีนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวาร)ี อ านาจเจรญิ
acr00534 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล เรอืงบญุ โรงเรยีนอนุบาลอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00535 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย สายโสภา โรงเรยีนอนุบาลอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ
acr00536 12345@Nidtep นางสาวจริาพรรณ เกษแกว้ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอ านาจเจรญิอ านาจเจรญิ
acr00537 12345@Nidtep นางสาวสมติา ชพีสวุรรณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอ านาจเจรญิอ านาจเจรญิ
acr00538 12345@Nidtep นางสาวสมุนิตรา ทมิจนี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอ านาจเจรญิอ านาจเจรญิ
acr00539 12345@Nidtep นางสาวกลัยส์ดุา นพพลบั สพฐ. อ านาจเจรญิ
acr00540 12345@Nidtep นางสาวรัตนส์คุนธ์ แสนโสม สพฐ. อ านาจเจรญิ
acr00541 12345@Nidtep นายธไนศวรรย์ พันแสน สพม อ านาจเจรญิ
acr00542 12345@Nidtep นางสาวศศมิาภรณ์ ชาตดิี ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานอ านาจเจรญิ
udn00805 12345@Nidtep นายณัฐดนัย มลูมนัส โรงเรยีนเตชะไพบลูย์2 อดุรธานี
udn00806 12345@Nidtep นางวริยาภรณ์ ปากแกว้ โรงเรยีนชมุพลนาคลงั อดุรธาน
udn00807 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา เกดิไทย กระทรวงศกึษาธกิาร อดุรธานี
udn00808 12345@Nidtep นายพัฒนพงษ์ ประชานันท์ กระทรวงศกึษาธกิาร อดุรธานี
udn00809 12345@Nidtep นางสาวสภุาวติา พันนานนท์ กศน.อ าเภอกมุภวาปี อดุรธานี
udn00810 12345@Nidtep นางสาวณัฐชนันทพ์ร ศรบีญุเรอืง กศน.อ าเภอกูแ่กว้ อดุรธานี
udn00811 12345@Nidtep นางสาวกวติา สวยสอาด กศน.อ าเภอน ้าโสม อดุรธานี
udn00812 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ เลือ่นแกว้ กศน.อ าเภอพบิลูยรั์กษ์ อดุรธานี
udn00813 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ หนิค า กศน.อ าเภอศรธีาตุ อดุรธานี
udn00814 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา สอีอ่นแสง โรงเรยีนกดุจับประชาสรรค์ อดุรธานี
udn00815 12345@Nidtep นายอรรถการ ลาลี โรงเรยีนกดุจับประชาสรรค์ อดุรธานี
udn00816 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พันธะหงษ์ โรงเรยีนกมุภวาปีอ.กมุภวาปีจ.อดุรธานอีดุรธานี
udn00817 12345@Nidtep นางสาวนติยา ทับมณี โรงเรยีนค ากงุประชานุกลู อดุรธานี
udn00818 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล ขนัอาสา โรงเรยีนค าบงเจรญิสขุ อดุรธานี
udn00819 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา พนาพนม โรงเรยีนค าไฮพทิยาคม อดุรธานี
udn00820 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา คาลอนิทร์ โรงเรยีนจอมตาล อดุรธานี
udn00821 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ หลา้สรวย โรงเรยีนจอมตาลโนนดูโ่นนส าราญ อดุรธานี
udn00822 12345@Nidtep นายฐปนนท์ พรหมวงษ์ โรงเรยีนจอมตาลโนนดูโ่นนส าราญ อดุรธานี
udn00823 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี พมิครีี โรงเรยีนจ าปาโมงวทิยาคาร อดุรธานี
udn00824 12345@Nidtep นางสาวอ าภา จันทรเสนา โรงเรยีนจ าปาโมงวทิยาคาร อดุรธานี
udn00825 12345@Nidtep นายปรชีา ศรหีาบตุร โรงเรยีนจ าปาโมงวทิยาคาร อดุรธานี
udn00826 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา สรัุตนะ โรงเรยีนชายแดนประชาสรรค์ อดุรธานี
udn00827 12345@Nidtep นายเบญจพล บญุเรอืง โรงเรยีนชายแดนประชาสรรค์ อดุรธานี
udn00828 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา จงใจงาม โรงเรยีนชมุชนนคิมสรา้งตนเองเชยีงพณิ2อดุรธานี
udn00829 12345@Nidtep นางมยรุี ผาจันดา โรงเรยีนชมุชนโนนสงู อดุรธานี
udn00830 12345@Nidtep นางสาวจลุยัรัตน์ กาญบตุร โรงเรยีนชมุชนโนนสงู อดุรธานี
udn00831 12345@Nidtep นางสาวธารารัตน์ นามมนตรี โรงเรยีนชมุชนโนนสงู อดุรธานี
udn00832 12345@Nidtep นายกฤษณพล ศรจีอมพล โรงเรยีนชมุชนโนนสงู อดุรธานี
udn00833 12345@Nidtep นายศภุชยั ปากประโคน โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยหลวั อดุรธานี
udn00834 12345@Nidtep นางสาวอบุลรัตน์ ศรพีระลาน โรงเรยีนชมุชนโยนสงู อดุรธานี
udn00835 12345@Nidtep นางสาวสวุณีา ฟังธรรมมงคล โรงเรยีนชมุชนหนองแปนหนิโงมวทิยา อดุรธานี
udn00836 12345@Nidtep นางสาวอรทัย บญุกอง โรงเรยีนชมุชนหนองแปนหนิโงมวทิยา อดุรธานี
udn00837 12345@Nidtep นางสาวขวญัหลา้ คณูทวลีาภผล โรงเรยีนเชยีงพังพัฒนวชิ อดุรธานี
udn00838 12345@Nidtep นางสาวรัตนาพร ทักษิณบตุร โรงเรยีนดงใหญเ่จรญิพัฒน์ อดุรธานี
udn00839 12345@Nidtep นายโกสนิทร์ หนิกลาง โรงเรยีนดงใหญเ่จรญิพัฒน์ อดุรธานี
udn00840 12345@Nidtep นายชยตุ บญุพรมศรี โรงเรยีนดงใหญเ่จรญิพัฒน์ อดุรธานี
udn00841 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ชมเชย โรงเรยีนเตชะไพบลูย์2 อดุรธานี
udn00842 12345@Nidtep นายวชริวชิญ์ ชมุชติ โรงเรยีนเตชะไพบลูย์2 อดุรธานี
udn00843 12345@Nidtep นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการอดุรธานีอดุรธานี
udn00844 12345@Nidtep นางสาวชวนชม ไชยสทิธิ์ โรงเรยีนเทศบาล๓บา้นเหลา่ อดุรธานี
udn00845 12345@Nidtep นางปวณีา อนิทะวงษา โรงเรยีนเทศบาล3 อดุรธานี



udn00846 12345@Nidtep นางสาวปรัชญาลกัษณ์ เรอืงศรี โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา92(ชมุชนนาขา่) อดุรธานี
udn00847 12345@Nidtep นางสาวศศธิร คามาทติย์ โรงเรยีนธาตนุอ้ยกอ่ส าราญ อดุรธานี
udn00848 12345@Nidtep นางสาวภรทพิย์ โอชารส โรงเรยีนน ้าโสมประชาสรรค์(ถริธัมโมอปุถัมภ)์อดุรธานี
udn00849 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ถาวรประเสรฐิ โรงเรยีนน ้าโสมพทิยาคม อดุรธานี
udn00850 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย คณุเทีย่ง โรงเรยีนน ้าโสมพทิยาคม อดุรธานี
udn00851 12345@Nidtep นางอรชรัสม์ กวยทอง โรงเรยีนนคิมสงเคราะหว์ทิยส อดุรธานี
udn00852 12345@Nidtep นางนางภัทรมน ไกรศรทีมุ โรงเรยีนนคิมสงเคราะหว์ทิยา อดุรธานี
udn00853 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ สรวงศริิ โรงเรยีนนคิมสงเคราะหว์ทิยา อดุรธานี
udn00854 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา ปิดสายะสงัข์ โรงเรยีนนคิมสงเคราะหว์ทิยา อดุรธานี
udn00855 12345@Nidtep นางสาวนศิานาถ กองนาง โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองเชยีงพณิ1 อดุรธานี
udn00856 12345@Nidtep นางสจุติรา อนิทรอ์อ่น โรงเรยีนโนนทองโนนหวาย อดุรธานี
udn00857 12345@Nidtep นายจรีพันธุ์ ลบีอ่นอ้ย โรงเรยีนโนนธาตนุาอา้ยใหญว่ทิยา อดุรธานี
udn00858 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร พวงทวี โรงเรยีนโนนสะอาดชมุแสงวทิยา อดุรธานี
udn00859 12345@Nidtep นางสาวณญิารัชต์ อาจหาญ โรงเรยีนโนนสะอาดพทิยาสรรค์ อดุรธานี
udn00860 12345@Nidtep นางสาวศณีินาถ ภเูบา้ทอง โรงเรยีนโนนสะอาดพทิยาสรรค์ อดุรธานี
udn00861 12345@Nidtep นางสาวรัตยา ผลเรอืง โรงเรยีนบเานจ าปาทอง อดุรธานี
udn00862 12345@Nidtep นางสาววภิาวดี เพิม่อร่าม โรงเรยีนบรบิาลภมูเิขตต์ อดุรธานี
udn00863 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สมประสงค์ โรงเรยีนบรบิาลภมูเิขตต์ อดุรธานี
udn00864 12345@Nidtep นางสาวสภุาวนิี หาญปีย์ โรงเรยีนบา้นกลว้ย อดุรธานี
udn00865 12345@Nidtep นางสาวธนัชญา จันทรล์ว้น โรงเรยีนบา้นกาลมึ อดุรธานี
udn00866 12345@Nidtep นางสาวพรีดาภรณ์ สอนสภุาพ โรงเรยีนบา้นกาลมึ อดุรธานี
udn00867 12345@Nidtep นายโกวทิ ไชยธรรม โรงเรยีนบา้นกาลมึ อดุรธานี
udn00868 12345@Nidtep นายทนงกลุ ค ามกุชกิ โรงเรยีนบา้นกดุจับ อดุรธานี
udn00869 12345@Nidtep นายณัฐนนท์ รักษาวงษ์ โรงเรยีนบา้นกดุเม็ก อดุรธานี
udn00870 12345@Nidtep นางสาวธารารัตน์ ดหีลอด โรงเรยีนบา้นขมิน้บอ่โคลน อดุรธานี
udn00871 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา สาอบุล โรงเรยีนบา้นขา่ทุง่มว่งโนนศรสีมบรูณ์ อดุรธานี
udn00872 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ดวีงค์ โรงเรยีนบา้นขา่ทุง่มว่งโนนศรสีมบรูณ์ อดุรธานี
udn00873 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย สขุมี โรงเรยีนบา้นขา่ทุง่มว่งโนนศรสีมบรูณ์ อดุรธานี
udn00874 12345@Nidtep นางสาววนดิา เปรมปรดี ิ์ โรงเรยีนบา้นขา้วสาร อดุรธานี
udn00875 12345@Nidtep นางสาวศริกาญจน์ พันธุด์ารัตน์ โรงเรยีนบา้นเขอืน ้า อดุรธานี
udn00876 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ประทมุ โรงเรยีนบา้นคอ้ปัญญานุสรณ์ อดุรธานี
udn00877 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ นาที โรงเรยีนบา้นค ากลิง้ อดุรธานี
udn00878 12345@Nidtep นายสนุทร เบยีดกลาง โรงเรยีนบา้นค าจวง อดุรธานี
udn00879 12345@Nidtep นางสาวจรยิา นามลูตรี โรงเรยีนบา้นค าดว้ง อดุรธานี
udn00880 12345@Nidtep นายพริวฒัน์ นาเสงีย่ม โรงเรยีนบา้นค าดว้ง อดุรธานี
udn00881 12345@Nidtep นางสาวฉัตรลดา พรมคณุ โรงเรยีนบา้นค ายาง อดุรธานี
udn00882 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ บาลนาคม โรงเรยีนบา้นโคกกอ่งหนองแวงยาว อดุรธานี
udn00883 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ ตงัคะวชัระ โรงเรยีนบา้นโคกผักหอม อดุรธานี
udn00884 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ แสงไส โรงเรยีนบา้นโคกผักหอม อดุรธานี
udn00885 12345@Nidtep นางสาววาสนา เมสเคน โรงเรยีนบา้นโคกผักหอม อดุรธานี
udn00886 12345@Nidtep นางสาวจันทรท์พิย์ จติอ า่ โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม อดุรธานี
udn00887 12345@Nidtep นางสาวปัถวี แกว้ฤาชยั โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม อดุรธานี
udn00888 12345@Nidtep นางสาววงคจ์ริา นาสมวาส โรงเรยีนบา้นโคกลา่ม อดุรธานี
udn00889 12345@Nidtep นางสาวจามจรุี เคนวงศ์ โรงเรยีนบา้นโคกวชิยัโนนไชยพร อดุรธานี
udn00890 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ลอืค าหาร โรงเรยีนบา้นโคกวชิยัโนนไชยพร อดุรธานี
udn00891 12345@Nidtep นางสาวปิโยรส เดชาเลศิ โรงเรยีนบา้นโคกสะอาดศรบีรูพา อดุรธานี
udn00892 12345@Nidtep นางสาวพรรณนรา ทพิยจ์รูญ โรงเรยีนบา้นโคกสะอาดศรบีรูพา อดุรธานี
udn00893 12345@Nidtep นายเกรกิเกยีรติ ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนบา้นโคกสะอาดศรบีรูพา อดุรธานี
udn00894 12345@Nidtep นางสาวฉัตรกานต์ ดว้งกลาง โรงเรยีนบา้นโคกหนองแซง อดุรธานี
udn00895 12345@Nidtep นางสาวนุจวรรณ วงศจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นโคกหนองแซง อดุรธานี
udn00896 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี โจมแกว้ โรงเรยีนบา้นโคกหนองแซง อดุรธานี
udn00897 12345@Nidtep นายอธบิดี เสนสาย โรงเรยีนบา้นโคกหนองแซง อดุรธานี
udn00898 12345@Nidtep นางสาววสทุธชิา สขุสง่ โรงเรยีนบา้นเชยีงดา อดุรธานี
udn00899 12345@Nidtep นายสพัพัญญูู ศริภิา โรงเรยีนบา้นเชยีงดกีดุเซอืม อดุรธานี
udn00900 12345@Nidtep นางภัคพชิา เกยีรตกิอ้งแกว้ โรงเรยีนบา้นเชยีงยนื อดุรธานี
udn00901 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ นัยวฒัน์ โรงเรยีนบา้นเชยีงยนื อดุรธานี
udn00902 12345@Nidtep นายนัฐพงษ์ วชิยัวงค์ โรงเรยีนบา้นเชยีงยนื อดุรธานี
udn00903 12345@Nidtep นางสาวยวุพร หอมใส โรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา อดุรธานี
udn00904 12345@Nidtep นางสาวอตพิร สวุรรณศรี โรงเรยีนบา้นเซประชาอทุศิ อดุรธานี
udn00905 12345@Nidtep นางสาวลภัสกร แดงพรวน โรงเรยีนบา้นดงธาตุ อดุรธานี
udn00906 12345@Nidtep นางสาวสรวยี์ ทองค า โรงเรยีนบา้นดงธาตุ อดุรธานี
udn00907 12345@Nidtep นายวราวธุ พลธรัิกษา โรงเรยีนบา้นดงธาตุ อดุรธานี
udn00908 12345@Nidtep นางวลยัรัตน์ พรหมทา โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย อดุรธานี



udn00909 12345@Nidtep นางวไิล ประยรูเจรญิ โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย อดุรธานี
udn00910 12345@Nidtep นางสาววรรณภาวดี สงิหช์มภู โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย อดุรธานี
udn00911 12345@Nidtep นางสาวยวุธดิา ทองนอ้ย โรงเรยีนบา้นดงบงั อดุรธานี
udn00912 12345@Nidtep นางสาววภิาวี มัง่มลู โรงเรยีนบา้นดงปอ อดุรธานี
udn00913 12345@Nidtep นายกติตพิร จติรมาศ โรงเรยีนบา้นดงผักเทยีม อดุรธานี
udn00914 12345@Nidtep นายเนตพิงศ์ เทพวงษา โรงเรยีนบา้นดงผักเทยีม อดุรธานี
udn00915 12345@Nidtep นางสาวนัฐมน วจปีระศรี โรงเรยีนบา้นดงหวาย อดุรธานี
udn00916 12345@Nidtep นายชยันชิ ชาพทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นดงหวายดงขวาง อดุรธานี
udn00917 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ เพ็ชรวไิชย โรงเรยีนบา้นดงอดุม อดุรธานี
udn00918 12345@Nidtep นางสาวญาณนิ แพงจันทร์ โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00919 12345@Nidtep นางสาวดจุฤดี หลกัหนองบุ โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00920 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ สวุรรณแาง โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00921 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ มาตรพันธ์ โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00922 12345@Nidtep นางสาวสมุาลี แกว้สอดสอ่ง โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00923 12345@Nidtep นายนพรัตน์ สถติรัมย์ โรงเรยีนบา้นดอนกลอยดอนอดุม อดุรธานี
udn00924 12345@Nidtep นางสาวพรนภา สหีาทพิย์ โรงเรยีนบา้นดอนแกว้ อดุรธานี
udn00925 12345@Nidtep นางสาวสดุา กองบาง โรงเรยีนบา้นดอนแกว้ อดุรธานี
udn00926 12345@Nidtep นายกนกพล ศรบีญุไทย โรงเรยีนบา้นดอนแกว้ อดุรธานี
udn00927 12345@Nidtep นางสาวมณีวรรณ ทยุโทชยั โรงเรยีนบา้นดา่น อดุรธานี
udn00928 12345@Nidtep นายณัฏฐกร สขุสะกาว โรงเรยีนบา้นดงุวทิยา อดุรธานี
udn00929 12345@Nidtep นางสาวอณัญญา สงิหามาตย์ โรงเรยีนบา้นตมู อดุรธานี
udn00930 12345@Nidtep นางสาวอนงครั์กษ์ ค าควร โรงเรยีนบา้นตมู อดุรธานี
udn00931 12345@Nidtep นางสาวยพุดี พาสี โรงเรยีนบา้นถิน่สขุาวทิยา อดุรธานี
udn00932 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูท ผวิทอง โรงเรยีนบา้นทา่เปลอืย อดุรธานี
udn00933 12345@Nidtep นางสาววารี สมบตัหิอม โรงเรยีนบา้นทา่ลีศ่รสีขุวทิยา อดุรธานี
udn00934 12345@Nidtep นางสาวยภุาวดี มัน่คง โรงเรยีนบา้นธาตปุระชานุกลู อดุรธานี
udn00935 12345@Nidtep นางสาวปณติา โชตกิลุพัฒน์ โรงเรยีนบา้นนาคอมนาดอกไม ้ อดุรธานี
udn00936 12345@Nidtep นางสาวลนิดา แกว้แแกน่ โรงเรยีนบา้นนาคอมนาดอกไม ้ อดุรธานี
udn00937 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ จ าปาทอง โรงเรยีนบา้นนาคอมนาดอกไม ้ อดุรธานี
udn00938 12345@Nidtep นายพนิจินันท์ ชลเทพ โรงเรยีนบา้นนาคอมนาดอกไม ้ อดุรธานี
udn00939 12345@Nidtep นางสาวนรีชา ชยัวนั โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย อดุรธานี
udn00940 12345@Nidtep นางสาวพรีญา กองพธิี โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย อดุรธานี
udn00941 12345@Nidtep นายภรูนิทร์ ทองพล โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย อดุรธานี
udn00942 12345@Nidtep นางสาวรัตนพร เสนสขุ โรงเรยีนบา้นนาแค อดุรธานี
udn00943 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ศริกินัรัตน์ โรงเรยีนบา้นนาแค อดุรธานี
udn00944 12345@Nidtep นางสาวดารนี สบายสขุ โรงเรยีนบา้นนาทรายนามว่ง อดุรธานี
udn00945 12345@Nidtep นายศภุการ สารกอง โรงเรยีนบา้นนายงู อดุรธานี
udn00946 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ภริมณ์ โรงเรยีนบา้นนาสี อดุรธานี
udn00947 12345@Nidtep นายปฏพัิทติ์ เนยีมจันทร์ โรงเรยีนบา้นนาสี อดุรธานี
udn00948 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา ติง่รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นนาแอง อดุรธานี
udn00949 12345@Nidtep นางสาวสวุารยี์ มธปิิไข โรงเรยีนบา้นนาแอง อดุรธานี
udn00950 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ผาบหนูด า โรงเรยีนบา้นนาแอง อดุรธานี
udn00951 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ธัมมา โรงเรยีนบา้นน ้าเทีย่งลานเตหนองเม็ก อดุรธานี
udn00952 12345@Nidtep นางสาววนดิา หนูราช โรงเรยีนบา้นน ้าพน่ อดุรธานี
udn00953 12345@Nidtep นายจักรกฤษ แกว้โยธา โรงเรยีนบา้นน ้าพน่ อดุรธานี
udn00954 12345@Nidtep นางสาวปลายปากกา อนัทะปัญญา โรงเรยีนบา้นนคิมพัฒนา อดุรธานี
udn00955 12345@Nidtep นางสาววรรณภา นาสถติย์ โรงเรยีนบา้นนคิมพัฒนา อดุรธานี
udn00956 12345@Nidtep นางสาวยภุาพร มลูป้อม โรงเรยีนบา้นโนนทองค าเจรญิ อดุรธานี
udn00957 12345@Nidtep นางพนดิา สมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นโนนรังหนองผอืวทยา อดุรธานี
udn00958 12345@Nidtep นางสาวสธุารัตน์ แกว้กงพาน โรงเรยีนบา้นโนนสะอาด อดุรธานี
udn00959 12345@Nidtep นางสาวศรัิณยา หังษาบตุร โรงเรยีนบา้นโนนส าราญ อดุรธานี
udn00960 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี เผา่พงษ์ศลิป์ โรงเรยีนบา้นโนนอดุม อดุรธานี
udn00961 12345@Nidtep นายณัฐพล อานพนิจิ โรงเรยีนบา้นป่าไมโ้นนสวรรค์ อดุรธานี
udn00962 12345@Nidtep นางกชพร เบกิบานดี โรงเรยีนบา้นป่าหวาย อดุรธานี
udn00963 12345@Nidtep นางสาวพัชรา วงศค์ าศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นป่าหวาย อดุรธานี
udn00964 12345@Nidtep นางสาวลลติา โคตเถร โรงเรยีนบา้นป่าหวาย อดุรธานี
udn00965 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี โคตรเมอืง โรงเรยีนบา้นป่าหวาย อดุรธานี
udn00966 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ปีณะสา โรงเรยีนบา้นป่าหวาย อดุรธานี
udn00967 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ สวา่งวงศ์ โรงเรยีนบา้นโปร่ง อดุรธานี
udn00968 12345@Nidtep นางสาวชญา กลัยาบตุร โรงเรยีนบา้นผักบุง้ อดุรธานี
udn00969 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ทรงอาษา โรงเรยีนบา้นโพธิศ์รสี าราญ อดุรธานี
udn00970 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา โคมรา้ย โรงเรยีนบา้นโพนงามหนองตุ อดุรธานี
udn00971 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา คงเดช โรงเรยีนบา้นโพนงามหนองตุ อดุรธานี



udn00972 12345@Nidtep นางสาวพรรณวภิา ภกูองไชย โรงเรยีนบา้นโพนงามหนองตุ อดุรธานี
udn00973 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา เดชยศดี โรงเรยีนบา้นโพนงามหนองตุ อดุรธานี
udn00974 12345@Nidtep นางสาวเดอืนแรม จติวขิาม โรงเรยีนบา้นโพนเลาโพนทอง อดุรธานี
udn00975 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ศรเีงนิ โรงเรยีนบา้นโพนเลาโพนทอง อดุรธานี
udn00976 12345@Nidtep นางสาวรัชมาพร พรหมรัตน์ โรงเรยีนบา้นมว่งเฒา่ อดุรธานี
udn00977 12345@Nidtep นางจฬุาวรรณ อยา่งสวย โรงเรยีนบา้นเม็กดงเรอืง อดุรธานี
udn00978 12345@Nidtep นายพบิลูย์ ถานสมีี โรงเรยีนบา้นเม็กดงเรอืง อดุรธานี
udn00979 12345@Nidtep นางสาวอนุสรา ดงชมภู โรงเรยีนบา้นยวด อดุรธานี
udn00980 12345@Nidtep นายภานุเดช ค าโหยก โรงเรยีนบา้นยวด อดุรธานี
udn00981 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ บตุดหีัต โรงเรยีนบา้นยาง(ครุุราษฎรว์ทิยา) อดุรธานี
udn00982 12345@Nidtep นางสาวภัคจริา นาผล โรงเรยีนบา้นลาดหอค า อดุรธานี
udn00983 12345@Nidtep นายชาญวทิย์ ศรสีงิห์ โรงเรยีนบา้นลาดหอค า อดุรธานี
udn00984 12345@Nidtep นางสาวจริวดี สงิหส์ตัย์ โรงเรยีนบา้นล าภู อดุรธานี
udn00985 12345@Nidtep นางสาววรศิรา กองสผีวิ โรงเรยีนบา้นล าภู อดุรธานี
udn00986 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ พลิาวลัย์ โรงเรยีนบา้นศรสีวุรรณดงสมัพันธโ์พนสวา่งอดุรธานี
udn00987 12345@Nidtep นางสาวอนงค์ สบืสารคาม โรงเรยีนบา้นสระคลองพัฒนา อดุรธานี
udn00988 12345@Nidtep นางสาวกญัชลพีร บรรเทา โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn00989 12345@Nidtep นางสาวพจิกิา อุน่บญุเรอืง โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn00990 12345@Nidtep นางสาวสพุนิดา สมงีาม โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn00991 12345@Nidtep นายกรีติ โทอึน้ โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn00992 12345@Nidtep นายณัชพล ยทุธรัตน์ โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn00993 12345@Nidtep นางสาวกมลรัต ศรเีชยีงหวาง โรงเรยีนบา้นสรา้งแป้น อดุรธานี
udn00994 12345@Nidtep นายวทิยา ชยัสมบตัิ โรงเรยีนบา้นสะควุทิยา อดุรธานี
udn00995 12345@Nidtep นางสาวสภุากญัฐ์ ฐานเจรญิ โรงเรยีนบา้นสะแบง อดุรธานี
udn00996 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ จันทะแสง โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn00997 12345@Nidtep นางสาวอรษิา วะเศษสรอ้ย โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn00998 12345@Nidtep นางสาวอทัุยวรรณ เจรญิพันธ์ โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn00999 12345@Nidtep นายรณกฤต สรุะอดุร โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn01000 12345@Nidtep นายวฒุชิยั ภาระพงษ์ โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn01001 12345@Nidtep นายสทิธชิยั มงคลน า โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn01002 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรอีสิระพงษ์ ศรวีงษ์ โรงเรยีนบา้นสะอาดนาพังศรเีจรญิ อดุรธานี
udn01003 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ชยัมัชฌมิ โรงเรยีนบา้นสามัคคี อดุรธานี
udn01004 12345@Nidtep นางสาวอมัพกิา พรหมสอน โรงเรยีนบา้นสามัคคี อดุรธานี
udn01005 12345@Nidtep นางสาววรรณวศิา นันทะจักร โรงเรยีนบา้นเสอเพลอโนนสวรรค์ อดุรธานี
udn01006 12345@Nidtep นางสาวเทยีรงาม สารบญุ โรงเรยีนบา้นโสกน ้าขาว อดุรธานี
udn01007 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี หลกัมัน่ โรงเรยีนบา้นหนองตมู อดุรธานี
udn01008 12345@Nidtep นางสาวภานุกา นยิมธรรม โรงเรยีนบา้นหนองทุม่ อดุรธานี
udn01009 12345@Nidtep นางสาวปภาวดี จ าปีโชติ โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีน อดุรธานี
udn01010 12345@Nidtep นายกฤษณ์ จันทรอ์มัพร โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีน อดุรธานี
udn01011 12345@Nidtep นางสาวลภัสรดา เนตรวงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีนโพนทัน อดุรธานี
udn01012 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร หังษาบตุร โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีนโพนทัน อดุรธานี
udn01013 12345@Nidtep นายนชิากร วฒันะชยั โรงเรยีนบา้นหนองบอ่ อดุรธานี
udn01014 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ขอดเมชยั โรงเรยีนบา้นหนองบวับาน อดุรธานี
udn01015 12345@Nidtep นางสาวนภาพร พมิสาน โรงเรยีนบา้นหนองแวง อดุรธานี
udn01016 12345@Nidtep นายไตรรัตน์ เชอืกพรม โรงเรยีนบา้นหนองแวง(อ าเภอน ้าโสม)อดุรธานี
udn01017 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ พละสาร โรงเรยีนบา้นหนองแวงจมุพล อดุรธานี
udn01018 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญศริิ บตุรโคตร โรงเรยีนบา้นหนองแวงจมุพล อดุรธานี
udn01019 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา โสมาณวฒัน์ โรงเรยีนบา้นหนองแวงฮคี าหมากคณู อดุรธานี
udn01020 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ จารุนัย โรงเรยีนบา้นหนองหญา้รังกา อดุรธานี
udn01021 12345@Nidtep นางสาวชนกนันท์ ภสูนาม โรงเรยีนบา้นหนองหวา้หนองไผ่ อดุรธานี
udn01022 12345@Nidtep นางสาวโยตยิา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้หนองไผ่ อดุรธานี
udn01023 12345@Nidtep นายเจตนพัิทธ์ ยางกลาง โรงเรยีนบา้นหนองหวา้หนองไผ่ อดุรธานี
udn01024 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ บญุภกึ โรงเรยีนบา้นหนองออ้ อดุรธานี
udn01025 12345@Nidtep นางวไิลวรรณ บญุศรภีรัิตน์ โรงเรยีนบา้นหมากแขง้ อดุรธานี
udn01026 12345@Nidtep นางสาวกนกอร แถนสแีสง โรงเรยีนบา้นหมากแขง้ อดุรธานี
udn01027 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี อาษาวเิศษ โรงเรยีนบา้นหมากแขง้ อดุรธานี
udn01028 12345@Nidtep นางศวิะพร เทีย่งแท ้ โรงเรยีนบา้นหมากตมูดอนยานาง อดุรธานี
udn01029 12345@Nidtep นางสาวชลดิา เลศิไทย โรงเรยีนบา้นหมากตมูดอนยานาง อดุรธานี
udn01030 12345@Nidtep นางสาวศริมิาศ สนิเธาว์ โรงเรยีนบา้นหมากตมูดอนยานาง อดุรธานี
udn01031 12345@Nidtep นางสาวอธษิฐาน รัตนโคตร โรงเรยีนบา้นหมากตมูดอนยานาง อดุรธานี
udn01032 12345@Nidtep นางสาวชลนษิา วงษ์จันลา โรงเรยีนบา้นหลมุขา้ว อดุรธานี
udn01033 12345@Nidtep นางสาวศริพร ดอนจันทรโ์คตร โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้ อดุรธานี
udn01034 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ สรุะวนชิกลุ โรงเรยีนบา้นหวา้น อดุรธานี



udn01035 12345@Nidtep นางสาววรรณนศิา จันทรง์าม โรงเรยีนบา้นหันเทาผักกาดยา่ อดุรธานี
udn01036 12345@Nidtep นางสาวปิยพร จตรุงค์ โรงเรยีนบา้นหัวบงึ อดุรธานี
udn01037 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญวภิา นอ้ยมนตรี โรงเรยีนบา้นใหม่ อดุรธานี
udn01038 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ นาเมอืงรักษ์ โรงเรยีนบา้นใหม่ อดุรธานี
udn01039 12345@Nidtep นางสาวรุง่ฤดี โพธอิกัษร โรงเรยีนบา้นอุม่จาน อดุรธานี
udn01040 12345@Nidtep นายวทิยา ขนัวชิยั โรงเรยีนบา้นอุม่จาน อดุรธานี
udn01041 12345@Nidtep นายไชยา ศรภัีกดิ์ โรงเรยีนบา้นอบูมงุ อดุรธานี
udn01042 12345@Nidtep นางณัฎฐา ดงแสนสขุ โรงเรยีนบญุมศีรสีวา่ง อดุรธานี
udn01043 12345@Nidtep นายจักรพงษ์ ไชยราช โรงเรยีนประจักษ์ศลิปาคม อดุรธานี
udn01044 12345@Nidtep นายวษิณุ โสภา โรงเรยีนประจักษ์ศลิปาคม อดุรธานี
udn01045 12345@Nidtep นายบญุเสรมิ สาทไทสงค์ โรงเรยีนประจักษ์ศลิปาคม อดุรธานี
udn01046 12345@Nidtep นางสาวพรรณภัค ยะจร โรงเรยีนป่าขนุนวทิยา อดุรธานี
udn01047 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ทองถม โรงเรยีนผา่นศกึสงเคราะห์ อดุรธานี
udn01048 12345@Nidtep นางสาวมัทวนั ละคร โรงเรยีนพบิลูยรั์กษ์พทิยา อดุรธานี
udn01049 12345@Nidtep นางสาวศริมิาศ คมัภริานนท์ โรงเรยีนพบิลูยรั์กษ์พทิยา อดุรธานี
udn01050 12345@Nidtep นายโชคทวี ศรเีหลา่นอ้ย โรงเรยีนพบิลูยรั์กษ์พทิยา อดุรธานี
udn01051 12345@Nidtep นางสาวกญัวรัช ปรักเจรญิ โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01052 12345@Nidtep นางสาวนติยา กรุพมิาย โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01053 12345@Nidtep นางสาวพรนติา โคตรโสภา โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01054 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา แกว้อาษา โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01055 12345@Nidtep นายขจรศกัดิ์ ค ามงุคณุ โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01056 12345@Nidtep นายสมภาร คมใสย โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม อดุรธานี
udn01057 12345@Nidtep นางสาวประภา ภดูารัตน์ โรงเรยีนเพยีปู่ หนองเรอื อดุรธานี
udn01058 12345@Nidtep นางสาวณัฐนติย์ นมิณะพัชร โรงเรยีนยางโกนวทิย์ อดุรธานี
udn01059 12345@Nidtep นายเสกสรรค์ บตุตะแสน โรงเรยีนยางโกนวทิย์ อดุรธานี
udn01060 12345@Nidtep นางสาวฐติกิาล ปรุใหม่ โรงเรยีนยางโกนวทิย์ อดุรธานี
udn01061 12345@Nidtep นางสาวอรยา ปะกนิ าหัง โรงเรยีนยิง่ยวดพทิยานุกลู อดุรธานี
udn01062 12345@Nidtep นายอาทติย์ วรนาม โรงเรยีนยิง่ยวดพทิยานุกลู อดุรธานี
udn01063 12345@Nidtep นางสาวกมลนัทธ์ ศรศลิป์ โรงเรยีนยงูทองพทิยาคม อดุรธานี
udn01064 12345@Nidtep นางสาววรรณภา เนยีมสา โรงเรยีนราษฎรจ์ฬุาสามัคคี อดุรธานี
udn01065 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ทักโลวา โรงเรยีนวงัสามหมอวทิยาคาร อดุรธานี
udn01066 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ สหีานาม โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ อดุรธานี
udn01067 12345@Nidtep นางสาวสภุานันท์ วเิศษนัย โรงเรยีนสามัคคพีทิยาคาร อดุรธานี
udn01068 12345@Nidtep นายสนัตพิทัิกษ์ สขุเนตร โรงเรยีนสมุเสา้พทิยาคาร อดุรธานี
udn01069 12345@Nidtep นายอาชวนิ ทองรัตน์ โรงเรยีนสมุเสา้พทิยาคาร อดุรธานี
udn01070 12345@Nidtep นายสกลุชยั ไชยประโคม โรงเรยีนหนองยางชมุพทิยาคม อดุรธานี
udn01071 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ พงษ์สมีา โรงเรยีนหนองววัซอพทิยาคม อดุรธานี
udn01072 12345@Nidtep นางสดุา ค าภเูงนิ โรงเรยีนหนองววัซอพทิยาคม อดุรธานี
udn01073 12345@Nidtep นายถาวร ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนหนองววัซอพทิยาคม อดุรธานี
udn01074 12345@Nidtep นายนัฐพล ขารพ โรงเรยีนหนองแสงวทิยศกึษา อดุรธานี
udn01075 12345@Nidtep นางสาวธัญจริา ค าหลา้ โรงเรยีนหนองหานวทิยา อดุรธานี
udn01076 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร จันทเมธิ โรงเรยีนอนุบาลโนนสะอาด อดุรธานี
udn01077 12345@Nidtep นางสาววศิรุตา คณูแสน โรงเรยีนอนุบาลโนนสะอาด อดุรธานี
udn01078 12345@Nidtep นายศรณ์รัก นรบตั ิ โรงเรยีนอนุบาลโนนสะอาด อดุรธานี
udn01079 12345@Nidtep นางสาวปรติา รูบ้ญุ โรงเรยีนอนุบาลวงัสามหมอ อดุรธานี
udn01080 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทพิย์ สาระโป โรงเรยีนอนุบาลวงัสามหมอ อดุรธานี
udn01081 12345@Nidtep นางสาวสรินิาถ มาตะรักษ์ โรงเรยีนอนุบาลวงัสามหมอ อดุรธานี
udn01082 12345@Nidtep นางสาวอสิรยี์ ตวนชยัภมูิ โรงเรยีนอนุบาลศรสีทุโธ อดุรธานี
udn01083 12345@Nidtep นางสาวบษุยา บพุผาพลิา โรงเรยีนอนุบาลอดุรธานี อดุรธานี
udn01084 12345@Nidtep นายอภริุต มะโนราช โรงเรยีนอดุรพชินัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01085 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิา ศรสีมทุร โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01086 12345@Nidtep นางสาวณราภรณ์ บญุซอ้น โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01087 12345@Nidtep นางสาวธัญญา ทบชนิ โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01088 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ กก๊วลิยั โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01089 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภัค แสงออ่น โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01090 12345@Nidtep นายกฤษฎา ภาชนี โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01091 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ ลนุสะแกวงษ์ โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01092 12345@Nidtep นายเพรยีว พลอาสา โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01093 12345@Nidtep นายวรเดช ระดากรณ์ โรงเรยีนอดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01094 12345@Nidtep นางสาวพมิพกา พรมแกว้ โรงเรยีนอดุรพทิยานุกลู อดุรธานี
udn01095 12345@Nidtep นายกรวชิญ์ สมพะยอม โรงเรยีนอดุรพทิยานุกลู อดุรธานี
udn01096 12345@Nidtep นายพัทธดณ นันตะสขุ โรงเรยีนอดุรพทิยานุกลู อดุรธานี
udn01097 12345@Nidtep นายสจัจพล ภาโนมัย โรงเรยีนอดุรพทิยานุกลู อดุรธานี



udn01098 12345@Nidtep นางสาวกฤตกิา กงัขอนนอก ศธ. อดุรธานี
udn01099 12345@Nidtep นางมนดิา หรเสรฐิ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอประจักษ์ศลิปาคมอดุรธานี
udn01100 12345@Nidtep นายอภเิชษฐ์ ผาจวง ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมอืงอดุรธานีอดุรธานี
udn01101 12345@Nidtep นางสาวฉัตรแกว้ สขุราช สตรรีาชนูิทศิ อดุรธานี
udn01102 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร โคตรจันทร์ สพฐ. อดุรธานี
udn01103 12345@Nidtep นางสาวสมฤทัย ไฝดี สพป.อดุรธานเีขต4 อดุรธานี
udn01104 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ นลิศลิป์ สพม. อดุรธานี อดุรธานี
udn01105 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ บญุไชย สามัคคพีทิยาคาร อดุรธานี
udn01106 12345@Nidtep นางสาวเมวดี ทรัพยพ์งษ์ อดุรพชิยัรักษ์พทิยา อดุรธานี
udn01107 12345@Nidtep นางสาวภรณ์จริา ทพิยเลศิ โรงเรยีนบา้นดา่น อดุรธานี
udn01108 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา พระสวา่ง โรงเรยีนบา้นสรา้งกอ่ อดุรธานี
udn01109 12345@Nidtep นายมนตรี เสมามิง่ โรงเรยีนร่มเกลา้2 อดุรธานี
utt00765 12345@Nidtep นายศศศิ นุชบาง กศน.อ าเภอฟากทา่ อตุรดติถ์
utt00766 12345@Nidtep นายหฤษฎ์ ประมาณ กศน.อ าเภอลบัแล อตุรดติถ์
utt00767 12345@Nidtep นายยทุธภมูิ ดวงสภุา โรงเรยีนจรมิอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00768 12345@Nidtep นางสาวแคทธลยีา โพยิม้ โรงเรยีนชมุผาเลอืดวทิยาคาร อตุรดติถ์
utt00769 12345@Nidtep นายพงศกรณ์ เชือ้โฮม โรงเรยีนดา้นแมค่ ามัน อตุรดติถ์
utt00770 12345@Nidtep นายพรหมเมศณ์ เปลีย่นอ ารุง โรงเรยีนดา่นแมค่ ามันพทิยาคม อตุรดติถ์
utt00771 12345@Nidtep นางสาวพรีญา ปรางโท ้ โรงเรยีนตรตรสีนิธุ์ อตุรดติถ์
utt00772 12345@Nidtep นายอาทติย์ นาสอน โรงเรยีนตรอนตรสีนิธุ์ อตุรดติถ์
utt00773 12345@Nidtep นางพมิสดุา คะนกิา โรงเรยีนทา่ปลาประชาอทุศิ อตุรดติถ์
utt00774 12345@Nidtep นายกนัตทัิต จันทรภั์กดี โรงเรยีนทา่ปลาประชาอทุศิ อตุรดติถ์
utt00775 12345@Nidtep นายชชัวาลย์ บวัรคิาน โรงเรยีนทา่ปลาประชาอทุศิ อตุรดติถ์
utt00776 12345@Nidtep นายปฏพัินธ์ เมฆี โรงเรยีนทา่ปลาประชาอทุศิ อตุรดติถ์
utt00777 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา จันตะ๊สรุนิทร์ โรงเรยีนทา่ปลาอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00778 12345@Nidtep นางสาวณัฐธดิา โคเกดิ โรงเรยีนทา่ปลาอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00779 12345@Nidtep นางสาววรศิรา เรอืนอนิ โรงเรยีนทา่ปลาอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00780 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี วชริโกเมศ โรงเรยีนทา่ปลาอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00781 12345@Nidtep นางสาวกติยิา นาคผัน โรงเรยีนทา่ปลาอนุสรณ์1 อตุรดติถ์
utt00782 12345@Nidtep นางสาวศลุพีร ศรเขือ่น โรงเรยีนน ้าพรา้สามัคคี อตุรดติถ์
utt00783 12345@Nidtep นางสาวษิญาภา พรมโสภา โรงเรยีนน ้าพรา้สามัคคี อตุรดติถ์
utt00784 12345@Nidtep นางสาวพวงรัตน์ มดีา โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองล าน ้าน่านสงเคราะห์1อตุรดติถ์
utt00785 12345@Nidtep นายศราวฒุิ แกว้กลุศรี โรงเรยีนบา้นคลองละวาน อตุรดติถ์
utt00786 12345@Nidtep นางสาวนงรัตน์ เกษมชลธาร โรงเรยีนบา้นโคกวทิยาคม อตุรดติถ์
utt00787 12345@Nidtep นางสาววราพร สดทะวงค์ โรงเรยีนบา้นโคกวทิยาคม อตุรดติถ์
utt00788 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ ปัญญาแวว โรงเรยีนบา้นงอมมด อตุรดติถ์
utt00789 12345@Nidtep นายสบืวงศ์ รอสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นเดน่เหล็ก อตุรดติถ์
utt00790 12345@Nidtep นางสาวปรนิดา ค าป้อ โรงเรยีนบา้นนาอซิาง อตุรดติถ์
utt00791 12345@Nidtep นางสาววราพร นอ้ยวงษ์ โรงเรยีนบา้นปางเกลอื อตุรดติถ์
utt00792 12345@Nidtep นางสาววภิาวี ตรวีมิล โรงเรยีนบา้นวงัหัวดอย อตุรดติถ์
utt00793 12345@Nidtep นางทวิาพร จันทรโ์น โรงเรยีนพนมมาศพทิยากร อตุรดติถ์
utt00794 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา อาสาหมอ้ โรงเรยีนพนมมาศพทิยากร อตุรดติถ์
utt00795 12345@Nidtep นางสาววรรสขุใส ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนพนมมาศพทิยากร อตุรดติถ์
utt00796 12345@Nidtep นางนพรัตน์ ค าเพ็ง โรงเรยีนพชิยัดาบหัก1 อตุรดติถ์
utt00797 12345@Nidtep นางพชิญพ์สิทุธิ์ ครุุธรรมวงศา โรงเรยีนลบัแลพทิยาคม อตุรดติถ์
utt00798 12345@Nidtep นางสาวจันทรามาศ ชาญวกิรัย โรงเรยีนวดันาขมุ อตุรดติถ์
utt00799 12345@Nidtep นางสาวพริุณรัตน์. ขอนดอก โรงเรยีนวดัวงักะพี้(วเิชยีรประชานุกลุ) อตุรดติถ์
utt00800 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร เขยีวคง โรงเรยีนแสนตอวทิยา อตุรดติถ์
utt00801 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา หาแกว้ โรงเรยีนอนุบาลบา้นโคก อตุรดติถ์
utt00802 12345@Nidtep นางวาสนา ฐติะวรรณ โรงเรยีนอนุบาลอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00803 12345@Nidtep นางสาวผกาวดี จันทรว์ฒันพงษ์ โรงเรยีนอนุบาลอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00804 12345@Nidtep นายวชริวทิย์ เดชบญุ โรงเรยีนอนุบาลอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00805 12345@Nidtep นางสาวจติราพัชญ์ อมรนพรัตนกลุ โรงเรยีนอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00806 12345@Nidtep นายมานธิ ธนคณุากาญจน์ โรงเรยีนอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00807 12345@Nidtep นางสาวจันจริา จักขเุรอืง โรงเรยีนอตุรดติถด์รุณี อตุรดติถ์
utt00808 12345@Nidtep นางสาวพราวพศิทุธิ์ อวิชาวนา โรงเรยีนอตุรดติถด์รุณี อตุรดติถ์
utt00809 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพชิชา กลิน่แยม้ โรงเรยีนอตุรดติถด์รุณี อตุรดติถ์
utt00810 12345@Nidtep นายธรีภัทร์ มบีญุ โรงเรยีนอตุรดติถด์รุณี อตุรดติถ์
utt00811 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา วงศแ์กว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00812 12345@Nidtep นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา วทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00813 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ อยูต่ัง้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00814 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ธนะขวา้ง วทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00815 12345@Nidtep นางสาวอรชิาภัสร์ บญุป๋ัน วทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์



utt00816 12345@Nidtep นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดนิณอยธุยาวทิยาลยัอาชวีศกึษาอตุรดติถ์ อตุรดติถ์
utt00817 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ มณีแกม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอตุรดติถ์อตุรดติถ์
utt00818 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ออ่นละมลู สพป.อตุรดติถ์เขต2 โรงเรยีนบา้นซ าบอ้อตุรดติถ์
uti00773 12345@Nidtep นางสาวภัทรา รัตนโชตธิาดา โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่นา อทัุยธานี
uti00774 12345@Nidtep นางสาวดศิราพา ศรนุีช โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่สงบ อทัุยธานี
uti00775 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา คนดี โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่สงบ อทัุยธานี
uti00776 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร สรุะดม โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงการุง้มติรภาพที่52อทัุยธานี
uti00777 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ สงวนเผา่ โรงเรยีนชมุชนบา้นเมอืงการุง้มติรภาพที่52อทัุยธานี
uti00778 12345@Nidtep นายชลาวฒัน์ ชลมาก โรงเรยีนตลกุดูว่ทิยาคม อทัุยธานี
uti00779 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตต์ ทวทัีบ โรงเรยีนบา้นเกาะเทโพ อทัุยธานี
uti00780 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ประทปี โรงเรยีนบา้นเขากวางทอง อทัุยธานี
uti00781 12345@Nidtep นายธเนศ ช านเิขตรการณ์ โรงเรยีนบา้นคลองชะนี อทัุยธานี
uti00782 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา แจค า โรงเรยีนบา้นจัน อทัุยธานี
uti00783 12345@Nidtep นายมติรชยั สทุธศิกัดิ์ โรงเรยีนบา้นเจา้วดั อทัุยธานี
uti00784 12345@Nidtep นางปทติตา ฉมิเพลดินาม โรงเรยีนบา้นดง อทัุยธานี
uti00785 12345@Nidtep นางจรยิา พุม่สอาด โรงเรยีนบา้นทุง่มน อทัุยธานี
uti00786 12345@Nidtep นางสาวชนติา จันทัพหลวง โรงเรยีนบา้นนาไร่เดยีว อทัุยธานี
uti00787 12345@Nidtep นางสาวชญานี ปานทรัพย์ โรงเรยีนบา้นน ้าว ิง่ อทัุยธานี
uti00788 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ หมวกเอีย่ม โรงเรยีนบา้นบอ่ยาง อทัุยธานี
uti00789 12345@Nidtep นางสาวเนตรนารี บญุประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นบอ่ยาง อทัุยธานี
uti00790 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร ยศนันท์ โรงเรยีนบา้นบุง่อา้ยเจีย้ม อทัุยธานี
uti00791 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ สนัุนตะ๊ โรงเรยีนบา้นบุง่อา้ยเจีย้ม อทัุยธานี
uti00792 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ไวกสกิรณ์ โรงเรยีนบา้นประดาหัก อทัุยธานี
uti00793 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ขนุพลิกึลอืเดช โรงเรยีนบา้นปางไมไ้ผ่ อทัุยธานี
uti00794 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ขว ญตา โรงเรยีนบา้นปางไมไ้ผ่ อทัุยธานี
uti00795 12345@Nidtep นางสาวนลนิี ขมุเพชร์ โรงเรยีนบา้นปางไมไ้ผ่ อทัุยธานี
uti00796 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา พุม่พงษ์ โรงเรยีนบา้นป่าเลา อทัุยธานี
uti00797 12345@Nidtep นางสาวกญัญา พันธยุี่ โรงเรยีนบา้นป่าออ้ อทัุยธานี
uti00798 12345@Nidtep นางสาวธนติา ศริปิาน โรงเรยีนบา้นป่าออ้ อทัุยธานี
uti00799 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตม์ ผวิเหลอืง โรงเรยีนบา้นป่าออ้ อทัุยธานี
uti00800 12345@Nidtep นางสาวยวุดี สวสัดิส์ทิธโิชค โรงเรยีนบา้นป่าออ้ อทัุยธานี
uti00801 12345@Nidtep นายปณธิาน พรมชยัชนะ โรงเรยีนบา้นป่าออ้ อทัุยธานี
uti00802 12345@Nidtep นางสาวปณุยนุช ทสกีสกิรรม โรงเรยีนบา้นร่องตาที อทัุยธานี
uti00803 12345@Nidtep นายวชัริะ ทอ่งแจง้ โรงเรยีนบา้นสระนารายณ์ อทัุยธานี
uti00804 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา โมคมลู โรงเรยีนบา้นหนองเเวน่ อทัุยธานี
uti00805 12345@Nidtep นางสาวผจงรักษ์ เขตรกรณ์ โรงเรยีนบา้นหนองกี่ อทัุยธานี
uti00806 12345@Nidtep นายภัทรพล ทัศจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองกี่ อทัุยธานี
uti00807 12345@Nidtep นายศภุกร จันทร โรงเรยีนบา้นหนองจอก อทัุยธานี
uti00808 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ พลูทอง โรงเรยีนบา้นหนองแวน่ อทัุยธานี
uti00809 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ใจดี โรงเรยีนบา้นหนองสมบรูณ์ อทัุยธานี
uti00810 12345@Nidtep นางสาวอารศิรา การัก โรงเรยีนบา้นหนองสมบรูณ์ อทัุยธานี
uti00811 12345@Nidtep นางสาวศภุรดา สมัครเขตรก์าร โรงเรยีนบา้นหลมุเขา้มติรที่117 อทัุยธานี
uti00812 12345@Nidtep นายนันทชาติ โพธิส์ าราญ โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย อทัุยธานี
uti00813 12345@Nidtep นางสาวกศุลนิ สขุรอด โรงเรยีนบา้นหว้ยเปลา้ อทัุยธานี
uti00814 12345@Nidtep นางสาวพมิพกิา รัตนพานชิ โรงเรยีนบา้นหว้ยเปลา้ อทัุยธานี
uti00815 12345@Nidtep นางสาวมารษิา วนัิยพานชิ โรงเรยีนบา้นหว้ยเปลา้ อทัุยธานี
uti00816 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ภกูองสงัข์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเปลา้ อทัุยธานี
uti00817 12345@Nidtep นางสาวนรสิา หลอ่เงนิ โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก อทัุยธานี
uti00818 12345@Nidtep นางสาวพรญิญา คดิบา โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก อทัุยธานี
uti00819 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สจุรติจันทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยโศก อทัุยธานี
uti00820 12345@Nidtep นางนสิา ทองศรสีมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นหชูา้ง อทัุยธานี
uti00821 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ หมืน่อาจ โรงเรยีนบา้นหชูา้ง อทัุยธานี
uti00822 12345@Nidtep นางสาวพไิลพร จุย้กระยาง โรงเรยีนบา้นหชูา้ง อทัุยธานี
uti00823 12345@Nidtep นางสาวสมสมัย ทมุจนี โรงเรยีนบา้นหชูา้ง อทัุยธานี
uti00824 12345@Nidtep นางสาวจันทพร ธรีนันทน์ โรงเรยีนบา้นหชูา้ง อทัุยธานี
uti00825 12345@Nidtep นางสาวสรุนิธร วงษ์ลอ้ม โรงเรยีนบา้นใหมค่ลองเคยีน อทัุยธานี
uti00826 12345@Nidtep นางสาวดศิราพรรณ ศรนุีช โรงเรยีนบา้นอมีาดอทีราย อทัุยธานี
uti00827 12345@Nidtep นายศริวิทิย์ สวรรคทัต โรงเรยีนลานสกัวทิยา อทัุยธานี
uti00828 12345@Nidtep นางสาวขวญัภริมย์ อนุชติ โรงเรยีนวดัทัพหลวง อทัุยธานี
uti00829 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ เขยีวนลิ โรงเรยีนวดัทัพหลวง อทัุยธานี
uti00830 12345@Nidtep นางสาวปาลดิา หนองคาย โรงเรยีนวดัทัพหลวง อทัุยธานี
uti00831 12345@Nidtep นางสาวภัทรญีาพรรณ พลที โรงเรยีนวดัทัพหลวง อทัุยธานี
uti00832 12345@Nidtep นายวรพรต ธเนศวาณชิย์ โรงเรยีนวดัทัพหลวง อทัุยธานี



uti00833 12345@Nidtep นางสาวสรุวีลัย์ สพุลจติร์ โรงเรยีนวดัหนองยาง อทัุยธานี
uti00834 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ์ พุม่นวล โรงเรยีนหว้ยขาแขง้วทิยาคม อทัุยธานี
uti00835 12345@Nidtep นางสาววนติา ตัง้ระเบยีบ โรงเรยีนหว้ยขาแขง้วทิยาคม อทัุยธานี
uti00836 12345@Nidtep นางสาววรัิญชนา เขยีวโรจน์ โรงเรยีนหว้ยขาแขง้วทิยาคม อทัุยธานี
uti00837 12345@Nidtep นางสาวธนพร แพรเขยีว โรงเรยีนอนุบาลทัพทัน(อดุมพทิยา) อทัุยธานี
uti00838 12345@Nidtep นางสาวพชิญา ปาเวยีง โรงเรยีนอนุบาลทัพทัน(อดุมพทิยา) อทัุยธานี
uti00839 12345@Nidtep นางสาววนดิา ปัสตนั โรงเรยีนอนุบาลทัพทัน(อดุมพทิยา) อทัุยธานี
uti00840 12345@Nidtep นางสาวหัทยา วงษ์วทิยา โรงเรยีนอนุบาลทัพทัน(อดุมพทิยา) อทัุยธานี
uti00841 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ กาศแกว้ โรงเรยีนอนุบาลทัพทัน(อดุมพทิยา) อทัุยธานี
uti00842 12345@Nidtep นางสาวพลอยไพลนิ เจนเขตตก์ารณ์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นไร่ อทัุยธานี
uti00843 12345@Nidtep นายชตุพิงศ์ แสงจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00844 12345@Nidtep นางจริวฒัน์ จนิะชยั โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00845 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี สงิหลา้ โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00846 12345@Nidtep นางสาวจันทรป์ระภา ค ายิม้ โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00847 12345@Nidtep นางสาวดารัตน์ เพิม่บญุ โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00848 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ เมอืงวงษ์ โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00849 12345@Nidtep นางสาวภญิญาพัชญ์ ออ่นละมอ่ม โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00850 12345@Nidtep นางสาวศศณิา หมูปั่น โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00851 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา จันทัย โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00852 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสร ใตส้วา่ง โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00853 12345@Nidtep นางสาวหัทยา พงษ์ไทย โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อทัุยธานี
uti00854 12345@Nidtep นางสาวยลชนก ธรีะวฒุิ โรงเรยีนอทัุยธรรมานุวตัรวทิยา อทัุยธานี
uti00855 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ จติรวชิยั โรงเรยีนอทัุยวทิยาคม อทัุยธานี
uti00856 12345@Nidtep นางสาววรีญาดา บางแบง่ โรงเรยีนอทัุยวทิยาคม อทัุยธานี
uti00857 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00858 12345@Nidtep นางสาวจริารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00859 12345@Nidtep นางสาวปณติา เวยีงทอง วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00860 12345@Nidtep นางสาวอภปิญุญา จันทรภ์าภาส วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00861 12345@Nidtep นางสาวอรณชิชา บ ารุงสขุ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00862 12345@Nidtep นางสาวอรณี ภารพันธ์ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00863 12345@Nidtep นายกวนิ เพิม่ทวี วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00864 12345@Nidtep นายศภุรัตน์ ขวดแกว้ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00865 12345@Nidtep นายอนุรักษ์ หมอ่งนัน วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00866 12345@Nidtep นางสาวณัฐพัชร์ อตัโตหิ วทิยาลยัสารพัดชา่งอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00867 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ ศรใีจวงค์ วทิยาลยัสารพัดชา่งอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00868 12345@Nidtep นางสาวอรจริา แสงแกว้ วทิยาลยัสารพัดชา่งอทัุยธานี อทัุยธานี
uti00869 12345@Nidtep นางสาวรุง่รัตน์ สแีสง ศนูยการศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอทัุยธานีอทัุยธานี
uti00870 12345@Nidtep นางสาวปทติตา จติพนิจิยล ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอทัุยธานีอทัุยธานี
uti00871 12345@Nidtep นางรุง่ทวิา บวัจันทร์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัอทัุยธานีอทัุยธานี
uti00872 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นประดาหัก อทัุยธานี
uti00873 12345@Nidtep นายจริายุ จรแจม่ วทิยาลยัเทคนคิอทัุยธานี อทัุยธานี
ubn03380 12345@Nidtep นางธัญญารัตน์ หมัน่จติต์ กระทรวงศกึษาธกิาร อบุลราชธานี
ubn03381 12345@Nidtep นายกรีติ กลุบตุร กศน.อ าเภอพบิลูมังสาหาร อบุลราชธานี
ubn03382 12345@Nidtep วา่ง
ubn03383 12345@Nidtep นายวรีะศกัดิ์ แกน่สาร โรงเรยีนตชด.ทองพนูพทิยา อบุลราชธานี
ubn03384 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ผาลีพัฒน์ โรงเรยีนวดับา้นคอ้หวาง อบุลราชธานี
ubn03385 12345@Nidtep นางมยรุี รุง่เรอืง โรงเรยีนกดุขา้วปุ้นวทิยา อบุลราชธานี
ubn03386 12345@Nidtep นายอธวิฒัน์ พงษ์สรุะ โรงเรยีนเขือ่งใน(เจรญิราษฎร)์ อบุลราชธานี
ubn03387 12345@Nidtep นายพรหมเมต จันทรจติร โรงเรยีนเขือ่งในพทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03388 12345@Nidtep นางสาววจิติรา อศัวภมูิ โรงเรยีนโคกสวา่งคุม้วทิยานุสรณ์ อบุลราชธานี
ubn03389 12345@Nidtep นางสาวพรอมุา จติตงั โรงเรยีนจกิดูว่ทิยา อบุลราชธานี
ubn03390 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา มทุาพร โรงเรยีนชมุชนบา้นเจยีด อบุลราชธานี
ubn03391 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ เตจะราช โรงเรยีนชมุชนบา้นทา่บอ่แบง อบุลราชธานี
ubn03392 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ สมสอาด โรงเรยีนชมุชนบา้นสะพอื อบุลราชธานี
ubn03393 12345@Nidtep นางสาวบษุบง หงษ์ค าผวิ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองขุน่ อบุลราชธานี
ubn03394 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา เมยีดธมิาต โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองขุน่ อบุลราชธานี
ubn03395 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ วงษ์ชยั โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองสะโนโนนจันทรอ์บุลราชธานี
ubn03396 12345@Nidtep นางสาวกานตช์นก ขาววงศ์ โรงเรยีนดงยางวทิยาคม อบุลราชธานี
ubn03397 12345@Nidtep นางสาวฐติารยี์ ศรจัีนทร์ โรงเรยีนดงยางวทิยาคม อบุลราชธานี
ubn03398 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา ดวงจันทร์ โรงเรยีนดงสวา่งวทิยา อบุลราชธานี
ubn03399 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ อฐันาค โรงเรยีนดงสวา่งวทิยา อบุลราชธานี
ubn03400 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตน์ ศรชียั โรงเรยีนดอนมดแดงวทิยาคม อบุลราชธานี
ubn03401 12345@Nidtep นางสาวพรรณภา สธุาอตั โรงเรยีนดอนมดแดงวทิยาคม อบุลราชธานี



ubn03402 12345@Nidtep นางสาวอรสิา สารราษฎร์ โรงเรยีนดอนมดแดงวทิยาคม อบุลราชธานี
ubn03403 12345@Nidtep นางสกุญัญา ไขแสง โรงเรยีนตาลสมุพัฒนา อบุลราชธานี
ubn03404 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ ประชมุรักษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03405 12345@Nidtep นางสาวปัทมา แดงสะอาด โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03406 12345@Nidtep นายพลพรรธน์ จรัสใส โรงเรยีนทา่โพธิศ์รพีทิยา อบุลราชธานี
ubn03407 12345@Nidtep นางสาวปธญิยา สหีะนันท์ โรงเรยีนเทศบาล๑(บา้นโพธิก์ลาง) อบุลราชธานี
ubn03408 12345@Nidtep นางสาวสริพิร มนัส โรงเรยีนนาเกษมเจรญิวทิยา อบุลราชธานี
ubn03409 12345@Nidtep นางสาวทัศนี ดโีพธิก์ลาง โรงเรยีนนาโพธิว์ทิยา อบุลราชธานี
ubn03410 12345@Nidtep นายโอภาส ทยาปัสสา โรงเรยีนนาโพธิว์ทิยา อบุลราชธานี
ubn03411 12345@Nidtep นางรัตตยิา ตุม้ออ่น โรงเรยีนนารนุีกลู อบุลราชธานี
ubn03412 12345@Nidtep นางสาวทอฟ้า ประสานทอง โรงเรยีนนารนุีกลู อบุลราชธานี
ubn03413 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ผลชะอุม่ โรงเรยีนนารนุีกลู อบุลราชธานี
ubn03414 12345@Nidtep นายวรวทิย์ ธรรมเทีย่ง โรงเรยีนนารนุีกลู อบุลราชธานี
ubn03415 12345@Nidtep นางศภุาวรรณ สมีาทอง โรงเรยีนน ้ายนื อบุลราชธานี
ubn03416 12345@Nidtep นางสาวศรสวรรค์ มาอนิทร์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง6 อบุลราชธานี
ubn03417 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา สมสนิ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง๖ อบุลราชธานี
ubn03418 12345@Nidtep นางสาวอ าพร บณัฑโก โรงเรยีนบา้นกลาง อบุลราชธานี
ubn03419 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ไกยสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นกะแอก อบุลราชธานี
ubn03420 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรยิา ค ามา โรงเรยีนบา้นกดุเชยีงมนุ อบุลราชธานี
ubn03421 12345@Nidtep นายสมทิธิ งา้วทอง โรงเรยีนบา้นกดุเชยีงมนุ อบุลราชธานี
ubn03422 12345@Nidtep นายทนง ไพรบงึ โรงเรยีนบา้นกดุเรอื อบุลราชธานี
ubn03423 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริาพร บญุสนิ โรงเรยีนบา้นกุม่ อบุลราชธานี
ubn03424 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร มงคล โรงเรยีนบา้นกุม่ อบุลราชธานี
ubn03425 12345@Nidtep นายรัฏฐพชิญ์ กาญจนเสน โรงเรยีนบา้นกุม่ อบุลราชธานี
ubn03426 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา นามวงศษ์า โรงเรยีนบา้นแกง้กอก อบุลราชธานี
ubn03427 12345@Nidtep นางสาวอนิธอุร สายตา โรงเรยีนบา้นขมิน้ อบุลราชธานี
ubn03428 12345@Nidtep นายไชยวฒัน์ แซแ่ต ้ โรงเรยีนบา้นขวัไมแ้กน่(มหดิลอนุสรณ์3)อบุลราชธานี
ubn03429 12345@Nidtep นางสาวศโิรรัตน์ โพธิส์าร โรงเรยีนบา้นขามเป้ีย อบุลราชธานี
ubn03430 12345@Nidtep นางสาวอญัชลพีร การนิทร์ โรงเรยีนบา้นขามเป้ีย อบุลราชธานี
ubn03431 12345@Nidtep นางสาวปรยิานุช โชคนัติ โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็กค าเจรญิ อบุลราชธานี
ubn03432 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต สดุบอนจิ โรงเรยีนบา้นขมุค าดงตาหวาน อบุลราชธานี
ubn03433 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตม์ บญุเฉลยีว โรงเรยีนบา้นแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) อบุลราชธานี
ubn03434 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ทองลาด โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย อบุลราชธานี
ubn03435 12345@Nidtep นางสาวภัสรา ประชาราษฎร์ โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย อบุลราชธานี
ubn03436 12345@Nidtep นางสาวศริยิากร รัตนศรี โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย อบุลราชธานี
ubn03437 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย สวุรรณพงษ์ โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย อบุลราชธานี
ubn03438 12345@Nidtep นายนลธวชั โยธี โรงเรยีนบา้นคอ้นอ้ย อบุลราชธานี
ubn03439 12345@Nidtep นางสาวกมลกานต์ สภุาวงษ์ โรงเรยีนบา้นคอแลน อบุลราชธานี
ubn03440 12345@Nidtep นางสาวปัญจา สดุสี โรงเรยีนบา้นค าขา่ อบุลราชธานี
ubn03441 12345@Nidtep นายณัชพล มะลวิลัย์ โรงเรยีนบา้นค าขา่ อบุลราชธานี
ubn03442 12345@Nidtep นางสาวปรัศนยี์ ค าสดุแสง โรงเรยีนบา้นค าเตยอ าเภอตาลสมุ อบุลราชธานี
ubn03443 12345@Nidtep นางสาวพริญิา สภุโกศล โรงเรยีนบา้นค าโพธิโ์คกกอ่ง อบุลราชธานี
ubn03444 12345@Nidtep นายพชิญตุม์ ศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นค าโพธิโ์คกกอ่ง อบุลราชธานี
ubn03445 12345@Nidtep นางสาวอนิธดิา กนัยามา โรงเรยีนบา้นค ามณี อบุลราชธานี
ubn03446 12345@Nidtep นายพสิฏิฐ์ สารภาค โรงเรยีนบา้นค าสวา่ง อบุลราชธานี
ubn03447 12345@Nidtep นายตาวนั คนไว โรงเรยีนบา้นค าหมาไนร่องเข อบุลราชธานี
ubn03448 12345@Nidtep นางธนติา สวุรรณพงศ์ โรงเรยีนบา้นค าไหล อบุลราชธานี
ubn03449 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สายค าภา โรงเรยีนบา้นคมึ อบุลราชธานี
ubn03450 12345@Nidtep นางสาวดวงนภา จันทรพ์วง โรงเรยีนบา้นคุม้ อบุลราชธานี
ubn03451 12345@Nidtep นายวทิยา สพุร โรงเรยีนบา้นคุม้ อบุลราชธานี
ubn03452 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ทองโรจน์ โรงเรยีนบา้นเค็งนาดี อบุลราชธานี
ubn03453 12345@Nidtep นางสาวสพัุตตรา วงค า โรงเรยีนบา้นจอมปลวกสงูสรา้งกงุ อบุลราชธานี
ubn03454 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ บรุาไกร โรงเรยีนบา้นจ่ัน อบุลราชธานี
ubn03455 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา แสงสดุ โรงเรยีนบา้นดงเมย อบุลราชธานี
ubn03456 12345@Nidtep นางสาวสภัุทราวรรณ เขยีวสด โรงเรยีนบา้นดงไมง้าม อบุลราชธานี
ubn03457 12345@Nidtep นางสาววนัสริิ สายสพุรรณ์ โรงเรยีนบา้นดอนงัว อบุลราชธานี
ubn03458 12345@Nidtep นายปฏภิาณ หว้ยทราย โรงเรยีนบา้นดอนน ้าค า อบุลราชธานี
ubn03459 12345@Nidtep นายภัคพล อิม้แตง โรงเรยีนบา้นดอนน ้าค า อบุลราชธานี
ubn03460 12345@Nidtep นางสาวจรรยพร นูกอง โรงเรยีนบา้นดอนยู อบุลราชธานี
ubn03461 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ไชยนาเมอืง โรงเรยีนบา้นดอนยู อบุลราชธานี
ubn03462 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สายแกว้ โรงเรยีนบา้นดอนยู อบุลราชธานี
ubn03463 12345@Nidtep นางสาวอไุรรัตน์ วรรณทะวงษ์ โรงเรยีนบา้นดอนยู อบุลราชธานี
ubn03464 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ สารรัตน์ โรงเรยีนบา้นดอนเย็นใต ้ อบุลราชธานี



ubn03465 12345@Nidtep นางสาวไขส่ร สงัขะวรรณ์ โรงเรยีนบา้นดอนเย็นใต ้ อบุลราชธานี
ubn03466 12345@Nidtep นางสาวสดุาภรณ์ เวฬวุนารักษ์ โรงเรยีนบา้นดอนเย็นใต ้ อบุลราชธานี
ubn03467 12345@Nidtep นางสาวนันทวดี แสนทวสีขุ โรงเรยีนบา้นดา่น อบุลราชธานี
ubn03468 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ ถนอมบญุ โรงเรยีนบา้นดมุใหญด่งยาง อบุลราชธานี
ubn03469 12345@Nidtep นางจฑุาพร เมอืงเหนอื โรงเรยีนบา้นแดงหมอ้ อบุลราชธานี
ubn03470 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา สวสัดวิงษ์ โรงเรยีนบา้นแดงหมอ้ อบุลราชธานี
ubn03471 12345@Nidtep นางสาวภัทรนรนิทร์ มุง่หมาย โรงเรยีนบา้นแดงหมอ้ อบุลราชธานี
ubn03472 12345@Nidtep นายคณุากร โงชาฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นแดงหมอ้ อบุลราชธานี
ubn03473 12345@Nidtep นางสาวภญิญาพัชญ์ บญุหลง โรงเรยีนบา้นตามยุ อบุลราชธานี
ubn03474 12345@Nidtep นางสาวอนุรักษ์ ดาราพันธ์ โรงเรยีนบา้นเตย อบุลราชธานี
ubn03475 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ผอ่งศรี โรงเรยีนบา้นแตเ้กา่ อบุลราชธานี
ubn03476 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต ศรผีดงุ โรงเรยีนบา้นถ ้าแข ้ อบุลราชธานี
ubn03477 12345@Nidtep นายณัฏฐณ์ภัทรดลย์ ขนัขวา โรงเรยีนบา้นทองสวสัดิ์ อบุลราชธานี
ubn03478 12345@Nidtep นางสาวปองนภา ชกูลิน่ โรงเรยีนบา้นทัน อบุลราชธานี
ubn03479 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาพร สบืสมิมา โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03480 12345@Nidtep นางสาวนติยา กองจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03481 12345@Nidtep นางสาวพัชธดิา สลางสงิห์ โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03482 12345@Nidtep นางสาวพัชรภีรณ์ สมุาลย์ โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03483 12345@Nidtep นางสาวลกัษณาวลี ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03484 12345@Nidtep นางสาวสนุศิา สงโสด โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03485 12345@Nidtep นางสาวสภุา ใสสาร โรงเรยีนบา้นทา่กอ่ อบุลราชธานี
ubn03486 12345@Nidtep นางสาวศริะประภา ตัง้จริกลุ โรงเรยีนบา้นทา่งอย อบุลราชธานี
ubn03487 12345@Nidtep นางสาวรุจริดา กองสขุ โรงเรยีนบา้นทา่ลาดหนองหลม่ยางนกหออบุลราชธานี
ubn03488 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา จมูทอง โรงเรยีนบา้นทา่ศลิา อบุลราชธานี
ubn03489 12345@Nidtep นางสาวแพรวนภา พนิทา โรงเรยีนบา้นทา่หลวงนาค า อบุลราชธานี
ubn03490 12345@Nidtep นางพรทพิย์ จันทะเบีย้ว โรงเรยีนบา้นทุง่นาเมอืง อบุลราชธานี
ubn03491 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภัค ไชยดี โรงเรยีนบา้นทุง่นาเมอืง อบุลราชธานี
ubn03492 12345@Nidtep นางสาวภัคสภุางค์ อนุพันธ์ โรงเรยีนบา้นทุง่นาเมอืง อบุลราชธานี
ubn03493 12345@Nidtep นางบษุกร ไชยมี โรงเรยีนบา้นทุง่เพยีง อบุลราชธานี
ubn03494 12345@Nidtep นายพงษ์ศลิป์ สดุตา โรงเรยีนบา้นไทรงาม อบุลราชธานี
ubn03495 12345@Nidtep นางแววตา พงษ์พลิะ โรงเรยีนบา้นธาตนุอ้ย(สงิหป์ระชาวทิยาคาร)อบุลราชธานี
ubn03496 12345@Nidtep นางสาวธมนวรรณ ชยัแสง โรงเรยีนบา้นนาขาม อบุลราชธานี
ubn03497 12345@Nidtep นางสาวประกาทพิย์ พุม่จันทร์ โรงเรยีนบา้นนาขาม อบุลราชธานี
ubn03498 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี โมลา โรงเรยีนบา้นนาขาม อบุลราชธานี
ubn03499 12345@Nidtep นางสาวอรทัย ไชยด า โรงเรยีนบา้นนาขาม อบุลราชธานี
ubn03500 12345@Nidtep นายสรุะเชน เทวสกลุ โรงเรยีนบา้นนาขาม อบุลราชธานี
ubn03501 12345@Nidtep นางพัชรี จันทรมัย โรงเรยีนบา้นนาค า อบุลราชธานี
ubn03502 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร รูปชา้ง โรงเรยีนบา้นนาค าวทิยา อบุลราชธานี
ubn03503 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรณ์ ศริผิลา โรงเรยีนบา้นนางิว้ อบุลราชธานี
ubn03504 12345@Nidtep นางสาววรีดา รัตนาธวิฒัน์ โรงเรยีนบา้นนาดี อบุลราชธานี
ubn03505 12345@Nidtep นางสาวสวมล โคตรพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาดี อบุลราชธานี
ubn03506 12345@Nidtep นายชตุพิงศ์ บญุถกู โรงเรยีนบา้นนาดทีุง่เจรญิ อบุลราชธานี
ubn03507 12345@Nidtep นายธนา จ าปาทาสี โรงเรยีนบา้นนาดู่ อบุลราชธานี
ubn03508 12345@Nidtep นางสาวทรรศวรรณ บญุศรี โรงเรยีนบา้นนาทม อบุลราชธานี
ubn03509 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร วงศก์ณัหา โรงเรยีนบา้นนาทราย อบุลราชธานี
ubn03510 12345@Nidtep นางสาวพัชรี เนยีมจันทร์ โรงเรยีนบา้นนานวล อบุลราชธานี
ubn03359 12345@Nidtep นางพศิมัย ปสุงิห์ โรงเรยีนบา้นนาพะเนยีงออ อบุลราชธานี
ubn03512 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรทพิย์ หาญน าชยั โรงเรยีนบา้นนาโพธิใ์ต ้ อบุลราชธานี
ubn03513 12345@Nidtep นางสาววรรณกิา ยงยนื โรงเรยีนบา้นนาสม้มอ อบุลราชธานี
ubn03514 12345@Nidtep นางสาวกลัยา แสงใส โรงเรยีนบา้นนาหวา้ใต ้ อบุลราชธานี
ubn03515 12345@Nidtep นางอรัญญา ยิง่ยง โรงเรยีนบา้นนาหวา้ใต ้ อบุลราชธานี
ubn03516 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรเีสรี มสุกิสาร โรงเรยีนบา้นนาไฮ(มติรภาพที่145) อบุลราชธานี
ubn03517 12345@Nidtep นางสาวพัชรี บญุเฉลยีว โรงเรยีนบา้นน ้าออ้มผักระยา่ อบุลราชธานี
ubn03518 12345@Nidtep นางสาวองัคณา สดุเพยีร โรงเรยีนบา้นน ้าออ้มผักระยา่ อบุลราชธานี
ubn03519 12345@Nidtep นายสพุจน์ แยม้ยิม้ โรงเรยีนบา้นโนนกอ่ อบุลราชธานี
ubn03520 12345@Nidtep นางสาวฐานติา ทีรั่ก โรงเรยีนบา้นโนนกาหลง อบุลราชธานี
ubn03521 12345@Nidtep นายทนงศกัดิ์ พอูอ่น โรงเรยีนบา้นโนนเกษม อบุลราชธานี
ubn03522 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา มายรู โรงเรยีนบา้นโนนขวาวนายงู อบุลราชธานี
ubn03523 12345@Nidtep นางสาวพยอม แกว้การ โรงเรยีนบา้นโนนคอ้ อบุลราชธานี
ubn03524 12345@Nidtep นางสาวปิยธดิา สารโพธิ์ โรงเรยีนบา้นโนนแคน อบุลราชธานี
ubn03525 12345@Nidtep นายเขมชาติ สนัตพันธ์ โรงเรยีนบา้นโนนแคน อบุลราชธานี
ubn03526 12345@Nidtep นายธนากร สหีา โรงเรยีนบา้นโนนงาม อบุลราชธานี
ubn03527 12345@Nidtep นางสายชล ลาภมลู โรงเรยีนบา้นโนนจันทน์ อบุลราชธานี



ubn03528 12345@Nidtep นางสาวปทมุวดี บวัขาว โรงเรยีนบา้นโนนจกิ อบุลราชธานี
ubn03529 12345@Nidtep นางสาวศริอิร กลุทะเล โรงเรยีนบา้นโนนจกิ อบุลราชธานี
ubn03530 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ วลิาวรรณ โรงเรยีนบา้นโนนนอ้ย อบุลราชธานี
ubn03531 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษ์ เจรญิศรี โรงเรยีนบา้นโนนบอน(ค าหลา้ประชานุเคราะห)์อบุลราชธานี
ubn03532 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ศรรีะษา โรงเรยีนบา้นโนนบอ่หวายดนิด า อบุลราชธานี
ubn03533 12345@Nidtep นางมยรุญิ สวสัดิม์งคล โรงเรยีนบา้นโนนมว่งโนนจกิ อบุลราชธานี
ubn03534 12345@Nidtep นายนสติ ชนรนิทร์ โรงเรยีนบา้นโนนมว่งโนนจกิ อบุลราชธานี
ubn03535 12345@Nidtep นายธนกร สขุเกษม โรงเรยีนบา้นโนนรังนอ้ย อบุลราชธานี
ubn03536 12345@Nidtep นางสาวมณฑรกิา ไตรยสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นโนนเลยีงกรุงเจรญิ อบุลราชธานี
ubn03537 12345@Nidtep นางสาวอพยิะดา วงศต์ะลา โรงเรยีนบา้นโนนวา่น อบุลราชธานี
ubn03538 12345@Nidtep นางสาวสรัุตนา ผลพยงุ โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์ อบุลราชธานี
ubn03539 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา น าระนะ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์ อบุลราชธานี
ubn03540 12345@Nidtep นางสาวอไุรรัตน์ ไชยมลู โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์ อบุลราชธานี
ubn03541 12345@Nidtep นางสาวปภัสรา บรัุสการ โรงเรยีนบา้นโนนสงั อบุลราชธานี
ubn03542 12345@Nidtep นางสาวพัชรพรรณ จันทรห์อม โรงเรยีนบา้นโนนสขุ อบุลราชธานี
ubn03543 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ ค าแสงดี โรงเรยีนบา้นโนนสขุ อบุลราชธานี
ubn03544 12345@Nidtep นางสาวกญัญาพร อตุมท์อง โรงเรยีนบา้นโนนสงู อบุลราชธานี
ubn03545 12345@Nidtep นางสาวชญาณี ฤทธสิทุธิ์ โรงเรยีนบา้นโนนสงู อบุลราชธานี
ubn03546 12345@Nidtep นางสาวองัควภิา นามมงคล โรงเรยีนบา้นบอ่หนิ อบุลราชธานี
ubn03547 12345@Nidtep นายตะวนั บญุวงั โรงเรยีนบา้นบะไห อบุลราชธานี
ubn03548 12345@Nidtep นางจันทรวมิล สภุโกศล โรงเรยีนบา้นบวัทา่ อบุลราชธานี
ubn03549 12345@Nidtep นางสาวปรศินา ประทาน โรงเรยีนบา้นบงึหอม อบุลราชธานี
ubn03550 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ยะฮวดสา โรงเรยีนบา้นบุง่ อบุลราชธานี
ubn03551 12345@Nidtep นายแทนไท นาใจดี โรงเรยีนบา้นบุง่ค า อบุลราชธานี
ubn03552 12345@Nidtep นางสาววรวลญัช์ รักชาติ โรงเรยีนบา้นประหตู อบุลราชธานี
ubn03553 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ พลูทวี โรงเรยีนบา้นโป่งนอ้ย อบุลราชธานี
ubn03554 12345@Nidtep นางสาวนันทพร เตมยิะ โรงเรยีนบา้นโป่งเป้าสาขาบา้นค าจา้ว อบุลราชธานี
ubn03555 12345@Nidtep นางสาววฤณดา แกว้เนตรเ์ดชากร โรงเรยีนบา้นโปร่งเจรญิ อบุลราชธานี
ubn03556 12345@Nidtep นางสาวพนดิา ตุม้ทอง โรงเรยีนบา้นผาแกว้ อบุลราชธานี
ubn03557 12345@Nidtep นายธนติเชศน์ วงศาสขุ โรงเรยีนบา้นผ า อบุลราชธานี
ubn03558 12345@Nidtep นางสาวอมรนติย์ ฟุ้งเฟ่ือง โรงเรยีนบา้นฝ่ังเพ อบุลราชธานี
ubn03559 12345@Nidtep นางสาวธนพร ปรอืทอง โรงเรยีนบา้นพระโรจน์(ชนูปถัมภ)์ อบุลราชธานี
ubn03560 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา กลุโชติ โรงเรยีนบา้นพลาญชยั อบุลราชธานี
ubn03561 12345@Nidtep นางนันทกิร พันธจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นพังเคน อบุลราชธานี
ubn03562 12345@Nidtep นางสาวเกตศุณีิ แกว้นอ้ย โรงเรยีนบา้นแพง อบุลราชธานี
ubn03563 12345@Nidtep นางสาวศริณีิย์ ศรสีงคราม โรงเรยีนบา้นโพธิ์ อบุลราชธานี
ubn03564 12345@Nidtep นางสาวสรยิาภรณ์ บญุคณู โรงเรยีนบา้นโพนงาม(พลูเพิม่วทิยาคาร)อบุลราชธานี
ubn03565 12345@Nidtep นางสาวณภัชนันท์ มัครนิทรศ์ริ ิ โรงเรยีนบา้นโพนดวน อบุลราชธานี
ubn03566 12345@Nidtep นายอคัรเดช เทศาราช โรงเรยีนบา้นโพนเมอืง(สกุวทิยา) อบุลราชธานี
ubn03567 12345@Nidtep นางสาวกวนิธดิา ค าเตมิ โรงเรยีนบา้นโพนสมิ(เสมาพทิยาคาร) อบุลราชธานี
ubn03568 12345@Nidtep นางภัคณภัทร บ ารุงแสง โรงเรยีนบา้นฟ้าหว่น อบุลราชธานี
ubn03569 12345@Nidtep นางเรณู วงศส์งา่ โรงเรยีนบา้นฟ้าหว่น อบุลราชธานี
ubn03570 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา โลห่ค์ า โรงเรยีนบา้นฟ้าหว่น อบุลราชธานี
ubn03571 12345@Nidtep นางสาวพฤกษา วารนิ โรงเรยีนบา้นฟ้าหว่น อบุลราชธานี
ubn03572 12345@Nidtep นายพลตรี แสนเมอืง โรงเรยีนบา้นฟ้าหว่น อบุลราชธานี
ubn03573 12345@Nidtep นายมงคล สายดี โรงเรยีนบา้นภมูะหรี่ อบุลราชธานี
ubn03574 12345@Nidtep นางสาวนุชฤทัย บญุประชม โรงเรยีนบา้นมว่งฮี อบุลราชธานี
ubn03575 12345@Nidtep นางสาวกนัยาพร ค าจอน โรงเรยีนบา้นมะเขอื อบุลราชธานี
ubn03576 12345@Nidtep นางสาวพรขนก เกษตรเอีย่ม โรงเรยีนบา้นยางวงักางฮงุ อบุลราชธานี
ubn03577 12345@Nidtep นางสาววงศด์าว ประทาน โรงเรยีนบา้นยางสกักระโพหลุม่ อบุลราชธานี
ubn03578 12345@Nidtep นางสาวภริญา บตุรอดุร โรงเรยีนบา้นลมุพกุ อบุลราชธานี
ubn03579 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา วเิศษชาติ โรงเรยีนบา้นเลงิบาก อบุลราชธานี
ubn03580 12345@Nidtep นางสาววรรษชฎา ทันศกึ โรงเรยีนบา้นวงัยาง อบุลราชธานี
ubn03581 12345@Nidtep นางสาวศริกิลัญา สทีากลุ โรงเรยีนบา้นวงัยาง อบุลราชธานี
ubn03582 12345@Nidtep นายภมูนิทร์ ดมีาก โรงเรยีนบา้นวงัยาง อบุลราชธานี
ubn03583 12345@Nidtep นางณภัทร วเิศษภัย โรงเรยีนบา้นสนามชยั(พมิพป์ระชานุกลู)อบุลราชธานี
ubn03584 12345@Nidtep นางสาวเกศนิี ศรธีรรมมา โรงเรยีนบา้นสมบรูณ์ อบุลราชธานี
ubn03585 12345@Nidtep นางสาวพัชรยิา รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นสมบรูณ์ อบุลราชธานี
ubn03586 12345@Nidtep นางสาวอาณุธติา ละครวงษ์ โรงเรยีนบา้นสมบรูณ์ อบุลราชธานี
ubn03587 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล พวกดี โรงเรยีนบา้นสระค า อบุลราชธานี
ubn03588 12345@Nidtep นางสาวอรุโณทัย แกน่มี โรงเรยีนบา้นสระค า อบุลราชธานี
ubn03589 12345@Nidtep นางจันทรธ์ดิา สารนาเรยีง โรงเรยีนบา้นสระดอกเกษ อบุลราชธานี
ubn03590 12345@Nidtep นางปรญิญาภรณ์ ไชยรนิทร์ โรงเรยีนบา้นสระดอกเกษ อบุลราชธานี



ubn03591 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา บญุมา โรงเรยีนบา้นสระดอกเกษ อบุลราชธานี
ubn03592 12345@Nidtep นางสาวธนพร หติะเกษม โรงเรยีนบา้นสระดอกเกษ อบุลราชธานี
ubn03593 12345@Nidtep นางสาวบณุยพร สะอาดศรี โรงเรยีนบา้นสรา้งแกว้ อบุลราชธานี
ubn03594 12345@Nidtep นางสาวกมลพร อทัุย โรงเรยีนบา้นสวา่ง อบุลราชธานี
ubn03595 12345@Nidtep นางสาวชญาภา จติรศลิป์ โรงเรยีนบา้นสวา่ง อบุลราชธานี
ubn03596 12345@Nidtep นางสาวลลติา ลอยร่อน โรงเรยีนบา้นสวา่ง อบุลราชธานี
ubn03597 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี ตะนะโส โรงเรยีนบา้นสวา่ง อบุลราชธานี
ubn03598 12345@Nidtep นางสาวจรยิาภรณ์ วงศผ์า โรงเรยีนบา้นสองคอน อบุลราชธานี
ubn03599 12345@Nidtep นายนัฐพล กะลาม โรงเรยีนบา้นสองคอน อบุลราชธานี
ubn03600 12345@Nidtep นางสาวสนิวีลิา พันแสน โรงเรยีนบา้นส าโรง อบุลราชธานี
ubn03601 12345@Nidtep นายวทิวสั วงคล์ะคร โรงเรยีนบา้นส าโรง อบุลราชธานี
ubn03602 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ แดนดี โรงเรยีนบา้นส าโรง(ครุุประชาสามัคค)ี อบุลราชธานี
ubn03603 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี ศรคีงเพ็ชร โรงเรยีนบา้นส าโรง(ครุุประชาสามัคค)ี อบุลราชธานี
ubn03604 12345@Nidtep นางสาวฐติาภา ลาดหนองขุน่ โรงเรยีนบา้นส าโรงครุุราษฎรว์ทิยา อบุลราชธานี
ubn03605 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ธรรมนยิม โรงเรยีนบา้นส าโรงครุุราษฎรว์ทิยา อบุลราชธานี
ubn03606 12345@Nidtep นางสาวมนัสนันท์ จรลี โรงเรยีนบา้นสวุรรณวารี อบุลราชธานี
ubn03607 12345@Nidtep นายปฏกิรณ์ โพธาราม โรงเรยีนบา้นสวุรรณวารี อบุลราชธานี
ubn03608 12345@Nidtep นางสาวสนุษิา สสีว่น โรงเรยีนบา้นแสงนอ้ย อบุลราชธานี
ubn03609 12345@Nidtep นางรัศมี วชิติ โรงเรยีนบา้นหนองกบ อบุลราชธานี
ubn03610 12345@Nidtep นายปิยะรัตน์ สวสัดิม์งคล โรงเรยีนบา้นหนองขุน่ อบุลราชธานี
ubn03611 12345@Nidtep นางสาวนุศรา ลวดทรง โรงเรยีนบา้นหนองคู(โสภณประชานุกลู)อบุลราชธานี
ubn03612 12345@Nidtep นางสาวสลุญัจพร คะณาสา โรงเรยีนบา้นหนองคณู อบุลราชธานี
ubn03613 12345@Nidtep นางสาวธตินิาฎ ดาลาด โรงเรยีนบา้นหนองจ านัก อบุลราชธานี
ubn03614 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร จันทรพ์วง โรงเรยีนบา้นหนองจกินาเรอืง อบุลราชธานี
ubn03615 12345@Nidtep นางสาววภิาดา ทองปัญญา โรงเรยีนบา้นหนองไฉ(เมฆวทิยาคาร) อบุลราชธานี
ubn03616 12345@Nidtep นางณภาภัช สมบตัิ โรงเรยีนบา้นหนองแต ้ อบุลราชธานี
ubn03617 12345@Nidtep นางนภาวรรณ สงัคะวตัร โรงเรยีนบา้นหนองเทา อบุลราชธานี
ubn03618 12345@Nidtep นางสาวสภุรัตน์ อคัรอ านวย โรงเรยีนบา้นหนองเทา อบุลราชธานี
ubn03619 12345@Nidtep นายวราทพิย์ ชราศรี โรงเรยีนบา้นหนองผอื อบุลราชธานี
ubn03620 12345@Nidtep นางสาวชตุตมิลต์ สมสาย โรงเรยีนบา้นหนองไผใ่หมผ่าสขุ อบุลราชธานี
ubn03621 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา ปัดทะมา โรงเรยีนบา้นหนองไผใ่หมผ่าสขุ อบุลราชธานี
ubn03622 12345@Nidtep นางสาวปณสิตา ยทุธกจิ โรงเรยีนบา้นหนองไผใ่หมผ่าสขุ อบุลราชธานี
ubn03623 12345@Nidtep นางสาวสธุาวลัย์ จติรเกาะ โรงเรยีนบา้นหนองหัวงัว อบุลราชธานี
ubn03624 12345@Nidtep นางสาวอภัสรา หว้ยทราย โรงเรยีนบา้นหนองฮาง อบุลราชธานี
ubn03625 12345@Nidtep นายกษิตนิาถ เหมอืนมาตย์ โรงเรยีนบา้นหนองฮาง อบุลราชธานี
ubn03626 12345@Nidtep นางอษุา อนุเคราะห์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮ(ประชานุกลูวทิยา)อบุลราชธานี
ubn03627 12345@Nidtep นางศศธิร กติลิาภ โรงเรยีนบา้นหนองไฮ(ประชาชนุกลูวทิยา)อบุลราชธานี
ubn03628 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แกน่แกว้ โรงเรยีนบา้นหนองไฮ(ประชานุกลูวทิยา)อบุลราชธานี
ubn03629 12345@Nidtep นางสาวทรงสดุา ชสุาวนั โรงเรยีนบา้นหว้ยขะยงุ(ครุุพานชิวทิยาคาร)อบุลราชธานี
ubn03630 12345@Nidtep นางสาวปณุยนุช เจอืจันทร์ โรงเรยีนบา้นหว้ยเดือ่ อบุลราชธานี
ubn03631 12345@Nidtep นางสาวบศุรัตน์ จ าปานลิ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าใส อบุลราชธานี
ubn03632 12345@Nidtep นางสาวมารษิา โสภา โรงเรยีนบา้นหว้ยยาง อบุลราชธานี
ubn03633 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี สมบรูณ์ โรงเรยีนบา้นหวาง อบุลราชธานี
ubn03634 12345@Nidtep นางสาวพรวรนิทร์ สทุธฉัิตรพงศ์ โรงเรยีนบา้นหอ่งชนั อบุลราชธานี
ubn03635 12345@Nidtep นางสาวศริญิญา อนุลนุ โรงเรยีนบา้นหอ่งชนั อบุลราชธานี
ubn03636 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา บุง้ทอง โรงเรยีนบา้นหนิลาด อบุลราชธานี
ubn03637 12345@Nidtep วา่ง
ubn03638 12345@Nidtep นางสาวนันทรญีา บวังาม โรงเรยีนบา้นหนิแห่ อบุลราชธานี
ubn03639 12345@Nidtep นางสาวสนินีาถ โสระเวช โรงเรยีนบา้นหนิแห่ อบุลราชธานี
ubn03640 12345@Nidtep นายหฤษฎ์ บญุหนุน โรงเรยีนบา้นหนิแห่ อบุลราชธานี
ubn03641 12345@Nidtep นางสาวธนันทน์ภัส บญุค ้า โรงเรยีนบา้นเหลา่อนิทรแ์ปลง อบุลราชธานี
ubn03642 12345@Nidtep นางสาวชยาภรณ์ อเนกา โรงเรยีนบา้นแหลมทอง อบุลราชธานี
ubn03643 12345@Nidtep นางสาวศรจัีนทร์ ผลสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นแหลมทอง อบุลราชธานี
ubn03644 12345@Nidtep นางสาวพรประภา วงษาเนาว์ โรงเรยีนบา้นแอมเจรญิ อบุลราชธานี
ubn03645 12345@Nidtep นางสาวนันทกิานต์ แลกเรยีง โรงเรยีนบา้นามว่ง อบุลราชธานี
ubn03646 12345@Nidtep นายภาศกร นารบีตุร โรงเรยีนบญุจริาธร อบุลราชธานี
ubn03647 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ ประทมุสนิธุ์ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03648 12345@Nidtep นางสาวชลธยิา พรรณา โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03649 12345@Nidtep นางสาวนชิามล สงัฆะพรหม โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03650 12345@Nidtep นางสาวมะลวิลัย์ ชกูลิน่ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03651 12345@Nidtep นางสาววชิดุา วงศห์งษ์ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03652 12345@Nidtep นางสาวสทุธาทพิย์ สมโสภา โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03653 12345@Nidtep นางสาวโสมสดุา จบิจันทร์ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี



ubn03654 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราพรรณ ลลีาศริิ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03655 12345@Nidtep นางสาวอญัชสิา วรรณวตัิ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03656 12345@Nidtep นายนนทวฒัน์ กาสทิธิ์ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03657 12345@Nidtep นายวรพงศ์ ปรัสพันธ์ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03658 12345@Nidtep นายวชัรพงษ์ บญุรุง่ โรงเรยีนบณุฑรกิวทิยาคาร อบุลราชธานี
ubn03659 12345@Nidtep นางสาวลลติา ปัญญาใส โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี
ubn03660 12345@Nidtep นางสาวหทัยทพิย์ สบืศรี โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี
ubn03661 12345@Nidtep นางปกรณ์รัชต์ วงศว์รรณสทีา โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03662 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร เครอืสดีา โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03663 12345@Nidtep นางสาวศรัณญาวยี์ ศรสีวุรรณ โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03664 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี พืน้นวล โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03665 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ โคกลอืชา โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03666 12345@Nidtep นางสาวปาลม์ทพิย์ สรอ้ยค า โรงเรยีนปทมุวทิยากร อบุลราชธานี
ubn03667 12345@Nidtep นายธรีพล ขยายวงษ์ โรงเรยีนโพนเมอืงโนนกาเล็น อบุลราชธานี
ubn03668 12345@Nidtep นางสาวพสิมัย สพีมิพ์ โรงเรยีนมัธยมตระการพชืผล อบุลราชธานี
ubn03669 12345@Nidtep นายจนิตจ์ฑุา ทองเลศิ โรงเรยีนมัธยมตระการพชืผล อบุลราชธานี
ubn03670 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ นาคะยศ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์32 จ.อบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03671 12345@Nidtep นางวลิาวลัย์ แกว้ธานี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์32 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03672 12345@Nidtep นายลมุัน ซาและ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์2จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03673 12345@Nidtep นางสาวศศธิร อยูส่ขุคณู โรงเรยีนราษฎรร์่วมแรงรัฐ(ก าจัดอปุถัมภ)์อบุลราชธานี
ubn03674 12345@Nidtep นางสาวจริภรณ์ ยะค าแจ ้ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03675 12345@Nidtep นางสาวชนสิรา ผลจันทร์ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03676 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ประชมุแดง โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03677 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา ชมภนุูช โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03678 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ทฆีายพุรรค โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03679 12345@Nidtep นายจรูณย์ พรมสใีหม่ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03680 12345@Nidtep นายเอกภาพ วจิติรเชือ้ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03681 12345@Nidtep นางสภุาวดี สแีกว้ โรงเรยีนลอืค าหาญวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03682 12345@Nidtep นางสาวศภุวรรณ ปรอืทอง โรงเรยีนสมาคมจักรยานสมัครเลน่ อบุลราชธานี
ubn03683 12345@Nidtep นางฉัตรภาพร วงศช์นิวทิย์ โรงเรยีนหกสบิพรรษาวทิยาคมอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03684 12345@Nidtep นางสาวกนัยารัตน์ สาคร โรงเรยีนหกสบิพรรษาวทิยาคมอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03685 12345@Nidtep นางสาวพัชรวีรรณ จารัตน์ โรงเรยีนหนองบอ่สามัคควีทิยา อบุลราชธานี
ubn03686 12345@Nidtep นางสาวปิยาลกัษณ์ ทรัพยศ์ริ ิ โรงเรยีนหมูบ่า้นตวัอยา่ง(ป่าดงหนิกอง)อบุลราชธานี
ubn03687 12345@Nidtep นายอภเิดช สาคณุ โรงเรยีนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้17 อบุลราชธานี
ubn03688 12345@Nidtep นางณัชพร ดบีบุผา โรงเรยีนอนุบาลพบิลูมังสาหารวภิาคยว์ทิยากรอบุลราชธานี
ubn03689 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา เวชกามา โรงเรยีนอบัลปัญญานุกลู อบุลราชธานี
ubn03690 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช รักพงศ์ โรงเรยีนอาเวมารัอา อบุลราชธานี
ubn03691 12345@Nidtep นางสาวณชิารัศม์ จริวเิศษพงศ์ โรงเรยีนอบุลปัญญานุกลู อบุลราชธานี
ubn03692 12345@Nidtep นางเสาวภา ลลินั โรงเรยีนอบุลปัญญานุกลู อบุลราชธานี
ubn03693 12345@Nidtep นายปรุุเมธ ทาสรุนิทร์ โรงเรยีนอบุลปัญญานุกลูจังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03694 12345@Nidtep นางสาวนฤมล จันทรเสนา วทิยาลยัการอาชพีวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03695 12345@Nidtep นางสาวล าไย นยีาทองหลาง วทิยาลยัการอาชพีวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03696 12345@Nidtep นายธฤบดี ออ่นนอ้ม วทิยาลยัการอาชพีวารนิช าราบ อบุลราชธานี
ubn03697 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร ทาทอง วทิยาลยัเทคนคิพบิลูมังสาหาร อบุลราชธานี
ubn03698 12345@Nidtep นางสาวชลอฎากรณ์ แสนทวสีขุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03699 12345@Nidtep นางสาวธนษิฐา อภัยแสน วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03700 12345@Nidtep นางสาวธัญญะรัตน์ ดดีวงแกว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03701 12345@Nidtep นางสาวศภุาวี นาค ารอด วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03702 12345@Nidtep นางสาวสายฝน ทองแกว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03703 12345@Nidtep นางสาวอรญาณ์ นามหมดี วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03704 12345@Nidtep นายอาทติย์ นลิรัตน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี อบุลราชธานี
ubn03705 12345@Nidtep นายวรานันท์ คนัธะอรุศิ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10  จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03706 12345@Nidtep นายเดีย่ว สะสสีงั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา๑๐อบุลราชธานี
ubn03707 12345@Nidtep นางจรัณญา ศรสีนัต์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03708 12345@Nidtep นางสาวนาฎนารี ลายรนิทร์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03709 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล อปุวงษา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03710 12345@Nidtep นางสาววรรณา ไชยศรษีะ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03711 12345@Nidtep นางสาวสขุสนัต์ วงคอ์ดุม ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03712 12345@Nidtep นางสาวสมุาลี ทองทับ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03713 12345@Nidtep นางสาวอตพิร สายแวว ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03714 12345@Nidtep นายณัฐภัทร สมสวย ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03715 12345@Nidtep นายสดดุี ทองทพิยม์าก ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี
ubn03716 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ ค าเหลา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา10 จังหวดัอบุลราชธานีอบุลราชธานี



ubn03717 12345@Nidtep นางสาวอรทัย เพชรดี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองตาบญุสงักดัอบต.ยางอบุลราชธานี
ubn03718 12345@Nidtep นางสาวนภิา ศภุเสถยีร ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเมอืงอบุลราชธานี
ubn03719 12345@Nidtep นางดรุณี รัตนสนุทร สถาบนักศน. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อบุลราชธานี
ubn03720 12345@Nidtep นางสาวจันทรจ์ริา พมิศรี สพฐ อบุลราชธานี
ubn03721 12345@Nidtep นางสาวรัตนช์ณี เกษเจรญิคณุ สพฐ อบุลราชธานี
ubn03722 12345@Nidtep นายธชติพล สารกิา สพป. อบุลราชธานี
ubn03723 12345@Nidtep นางสาวกญัญฐ์าภัค จันทรพั์นธ์ สพป.อบ.5 อบุลราชธานี
ubn03724 12345@Nidtep นางสาวสรัุสวดี ภาเรอืง โรงเรยีนบา้นค าหมาไนร่องเข อบุลราชธานี
ubn03725 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ พรมสอน โรงเรยีนบา้นโนนเกษม อบุลราชธานี
ubn03726 12345@Nidtep นายดนุภพ ผวิผอ่ง โรงเรยีนบา้นโนนโหนน(ออ่นอปุการ) อบุลราชธานี
ubn03727 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา นวิาสวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองไผใ่หมผ่าสขุ อบุลราชธานี
ubn03728 12345@Nidtep นางสาวรัชนวีรรณ เอือ้ประชา โรงเรยีนอนุบาลพบิลูมังสาหารวภิาคยว์ทิยากรอบุลราชธานี
ubn03729 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ พชิติมาร โรงเรยีนโดมประดษิฐ์วทิยา อบุลราชธานี
ubn03730 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ เวทนา โรงเรยีนตชด.บา้นป่งคอม อบุลราชธานี
ubn03731 12345@Nidtep นางสาวกณัฐมณี สงัฆราม โรงเรยีนบา้นนานวล อบุลราชธานี
ubn03732 12345@Nidtep นางสาวละอองดาว ทา้วมา โรงเรยีนบา้นนาหวา้ อบุลราชธานี
ubn03733 12345@Nidtep นางสาวปภาวรนิท์ แซโ่คว้ โรงเรยีนบา้นโนนจกิ อบุลราชธานี
ubn03734 12345@Nidtep นายอษัฎา พันค าภา โรงเรยีนบา้นโนนสวา่งวงัเสอื อบุลราชธานี
ubn03735 12345@Nidtep นางสาวเปรมฤดี แกว้เกาะสบา้ โรงเรยีนบา้นสมสะอาด อบุลราชธานี
ubn03736 12345@Nidtep นางสาวมัตตญัญู ศรทีา โรงเรยีนบา้นหว้ยนกเปลา้ฯ อบุลราชธานี
ubn03737 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ โมลาศรี โรงเรยีนสวา่งวรีะวงศ์ อบุลราชธานี
bkk00852 12345@Nidtep นายณัฐภัทร์ แกว้แสงโชติ กศน.เขตบางนา กทม.
bkk00853 12345@Nidtep นางสาวหัทยา วัลลภิะคะ วทิยาลัยการอาชพีนวมนิทราชทูศิ กทม
bkk00854 12345@Nidtep นางกลัญา ปงค าเฟย วทิยาลัยการอาชพีนวมนิทราชทูศิ กทม
kbi01248 12345@Nidtep นางสาวฮาวาลนี ลงิาลาห์ สพฐ. กระบี่
kbi01249 12345@Nidtep นายสนัตภิาพ ขาวลว้น โรงเรยีนบา้นพระแอะ กระบี่
kkn03814 12345@Nidtep นางสาวภัทรธดิา เยาวเรศ โรงเรยีนบา้นหวา้ ขอนแกน่

cti0284 12345@Nidtep นายพนา บรรจงปรุ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอ าเภอโป่งน ้ารอ้นจันทบรุี
cbi04546 12345@Nidtep นางจริาภรณ์ นาเมอืงรักษ์ โรงเรยีนเกล็ดแกว้ ชลบรุี

cpm00658 12345@Nidtep นางสาวกติตภิรณ์ ปลืม้กมล รร.บา้นคลองบอน ชัยภมูิ
cpm00659 12345@Nidtep นายสรุการ โทน่จอ้น โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ ชัยภมูิ
cpm00660 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ จันทรอ์าจ โรงเรยีนบา้นหนองฉมิ(สงิหจั์นทรบ์ ารงุ)ชัยภมูิ
cri01925 12345@Nidtep นางสาวรุง่รัศมี อนิตะ๊วกิชุ โรงเรยีนเวยีงชัยวทิยาคม เชยีงราย
cmi03073 12345@Nidtep นายสวุัฒนธ์นา ประมาณ โรงเรยีนวัดงิว้เฒา่ เชยีงใหม่
trg01338 12345@Nidtep นางธารารัตน์ หมืน่ศรี รร บา้นเขากอบ ตรัง
trt00778 12345@Nidtep นายอธชิา กลัยาประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นอา่งกะป่อง ตราด
npt21447 12345@Nidtep นายไพสณห์ จันทษร โรงเรยีนบา้นหัวอา่ว นครปฐม
npt21448 12345@Nidtep วา่ง
npt21449 12345@Nidtep นางอรปภัส ยิง้ไทย โรงเรยีนวัดสวุรรณาราม นครปฐม
npt21450 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ แสงโสภา โรงเรยีนวัดลาดหญา้แพรก นครปฐม

nma05655 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ทโีพนทัน โรงเรยีนเตมิแสงไขปากชอ่งวทิยา นครราชสมีา
nma05656 12345@Nidtep นายปฐมพร มุง่ปานกลาง โรงเรยีนบา้นทับควาย นครราชสมีา
nma05657 12345@Nidtep นางเครอืวัลย์ รัตรองใต ้ โรงเรยีนบา้นโนนกระพีว้ทิยา นครราชสมีา
nma05658 12345@Nidtep นางสาวสมุนิทรต์รา หบุกระโทก โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย นครราชสมีา
nma05659 12345@Nidtep นางสาวกญัญรัตน์ หลาบนอก โรงเรยีนบงึพญาปราบ นครราชสมีา
nma05660 12345@Nidtep นางสาวกติ ิภัทร รัตนสวุรรณ โรงเรยีนตะแบกวทิยา นครราชสมีา
nst01564 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ชวูงศ์ โรงเนยีนวัดเชงิแตระ นครศรธีรรมราช

nst01565 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา หวันกะเหร็ม โรงเรยีนบา้นควนประชาสรรค์ นครศรธีรรมราช

nst01566 12345@Nidtep นางสาวพรทพิา มณีพรหม โรงเรยีนบา้นพังปรงิ นครศรธีรรมราช

nst01567 12345@Nidtep นางสาวชลุภีรณ์ แสงรักษ์ โรงเรยีนวัดเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช

nst01568 12345@Nidtep นางสาวณภรณ์ เพชรจฑุา โรงเรยีนวัดเถลงิกติตยิาราม นครศรธีรรมราช

nst01569 12345@Nidtep นางสาวเสาวลักษณ์ มาบัว โรงเรยีนวัดวังฆอ้ง นครศรธีรรมราช

nst01570 12345@Nidtep วา่ง
nwt00803 12345@Nidtep นางสาวพาตเีมาะ คาวาจิ โรงเรยีนบา้นเกาะสะทอ้น นราธวิาส
nwt00804 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา โตะแบ โรงเรยีนสคุรินิวทิยา นราธวิาส
brm01080 12345@Nidtep นางสาวลัดดาวัลย์ พรมแดน โรงเรยีนบา้นคลองโป่ง บรุรัีมย์
ptn01121 12345@Nidtep นางสาวอนูส ลา่หมนั โรงเรยีนตลาดนัดบาซาเอ ปัตตานี
ptn01122 12345@Nidtep นายอามนั สามะ โรงเรยีนบา้นแขนทา้ว ปัตตานี
ptn01123 12345@Nidtep วา่ง
pna00757 12345@Nidtep นางศรสีดุา บญุศรโีรจน์ โรงเรยีนตะกั่วป่า"เสนานุกลู" พังงา
pct01022 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ โคตรภเูขยีว โรงเรยีนวัดศรรัีตนวราราม พจิติร
plk01988 12345@Nidtep นางเนตรชนก สระปัญญา โรงเรยีนจา่นกรอ้ง พษิณุโลก
pre00311 12345@Nidtep นางสาวณัฐกมล แสงชัย โรงเรยีนชมุชนบา้นปงป่าหวาย แพร่



pre00312 12345@Nidtep นางสาวกชพร มะโนค า โรงเรยีนบา้นหว้ยไร ่(รัฐราษฎร์อนุกลู) แพร่
yst00891 12345@Nidtep นายคมฉันท์ เดชจรณุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวัดยโสธรยโสธร
yla00961 12345@Nidtep นางสาวมาเรยี สะนงิ รร.บา้นกอืแล ยะลา
yla00962 12345@Nidtep นางสาวอามเีนาะ มซูอ โรงเรยีนวัดรังสติาวาส ยะลา
ryg01332 12345@Nidtep วา่ง
ska00853 12345@Nidtep นางสาวชลญดา ทปีตธ์นาธปิ โรงเรยีนวัดตะพังหมอ้ สงขลา
ska00854 12345@Nidtep นางสาวธรรมาภรณ์ สมภเูวช โรงเรยีนวัดโรง(ขาวประชาสรรค)์ สงขลา
ska00855 12345@Nidtep นางสาวชนติา จันทรช์ู วทิยาลัยเทคนคิสงขลา สงขลา
spk01803 12345@Nidtep นางสาวรัตรฐา คงเจรญิ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสมทุรปราการ
skn00859 12345@Nidtep นางสาวฆณพร สทัุสนม์าลี โรงเรยีนวัดทา่เสา(อาทรราษฎรอ์ปุถัมภ)์สมทุรสาคร
sri00515 12345@Nidtep นางหทัยพร ท่ังทอง ร.ร.วัดเขาจ าปา(เทยีนราษฎรอ์ทุศิ) สระบรุี
sri00516 12345@Nidtep นางสาววรรณฉวี ค ามงคล โรงเรยีนวัดโคกกรงุ สระบรุี
sti01688 12345@Nidtep นางอรญุ ปวรี ์สทิธปิกร รร.ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สโุขทัย

spb02229 12345@Nidtep นางสาวกวนิตา ศรีชัย โรงเรยีนสงวนหญงิ สพุรรณบรุี
sni03054 12345@Nidtep นายสตัยา ทองออ่น โรงเรยีนบา้นบอ่ผดุ สรุาษฎรธ์านี
srn02748 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ ป้องภัย โรงเรยีนบา้นหนองโยโคกปืด สรุนิทร์
nbp01001 12345@Nidtep วา่ง
nbp01002 12345@Nidtep ว่า่ง
nbp01003 12345@Nidtep นางพรหมภัสสร กอนวเิชยีร โรงเรยีนหนองแกสระแกว้วทิยา หนองบัวล าภู
udn01110 12345@Nidtep นางกญัญาภัค สงิหธวัช โรงเรยีนเทศบาล 11 หนองหนิ อดุรธานี
udn01111 12345@Nidtep วา่ง
udn01112 12345@Nidtep นายพชิัย แกว้เมอืง โรงเรยีนบา้นหนองผง อดุรธานี
ubn03738 12345@Nidtep นางนัฐชยพชร ค านวน โรงเรยีนบา้นจอมปลวกสงูสรา้งกงุ อบุลราชธานี
ubn03739 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา บญุทมิ โรงเรยีนบา้นโนนแดง อบุลราชธานี
ubn03740 12345@Nidtep นางสาวดาราวรรณ ตามพงษ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหวา้ อบุลราชธานี
ubn03741 12345@Nidtep นางสาวสริขิวัญ มิง่ขวัญ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอือบุลราชธานี
rbr01752 12345@Nidtep นางสาวนุชนาถ จันทรด์ี โรงเรยีนบา้นหนองวัวด า ราชบรุี























































































































































































































พังงาภเูก็ตระนอง



username password firstname lastname หนว่ยงาน

bkk00855 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ ศรีแสง วทิยาลยัพณชิยการบางนา
bkk00856 12345@Nidtep นางจริาภรณ์ กนษิฐสงักาศ ส านักการศกึษา
bkk00857 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ กองเขน วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00858 12345@Nidtep นางสาวสายพนิ กาญจนพรหม โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00859 12345@Nidtep นางสาวดวงพร กาญจนวาศ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00860 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ กาวกาย โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00861 12345@Nidtep นางสาวอษุา เกตหุาร โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00862 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ เกรยีงณรงค์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00863 12345@Nidtep นางสาวระนษิา แกว้นอก โรงเรยีนอนุบาลวดันางนอง
bkk00864 12345@Nidtep นายนฤเบศร์ แกว้เมอืง โรงเรยีนวดัสทุธวิราราม
bkk00865 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา โกเมศ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00866 12345@Nidtep นางสาวกติยิา ขนัธรุา โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00867 12345@Nidtep นายชาญชยั เขยีวแท ้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00868 12345@Nidtep นางสาวอศิราพร คนคลอ่ง โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง
bkk00869 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ คนเทีย่ง โรงเรยีนบางกะปิ
bkk00870 12345@Nidtep นางสาวฐติยิา ค าแดง โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00871 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ค าประเสรฐิ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั
bkk00872 12345@Nidtep นางจ าปี ค าผยุ โรงเรยีนสเุหร่าสามวา
bkk00873 12345@Nidtep นางสเุมธตา คณูขนุทด โรงเรยีนชมุทางตลิง่ชนั
bkk00874 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดี เคนทอง โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
bkk00875 12345@Nidtep นางสาวบษุรา งามข า โรงเรยีนวดัวชริธรรมสาธติ
bkk00876 12345@Nidtep นางสาวพัทธมน งามยิง่ยวด โรงเรยีนมัธยมวดัหนองแขม
bkk00877 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ จันทรค์ง วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอีย่มละออ
bkk00878 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ จันทรพ์ุม่ โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00879 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ จันทรม์ลู โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์
bkk00880 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา จันทรัศมี โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ บดนิทรเดชา
bkk00881 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี จันทะคร โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ
bkk00882 12345@Nidtep นางสาวนราวลัย์ จันสขุ วทิยาลยัศลิปหัตถกรรมกรุงเทพ
bkk00883 12345@Nidtep นางสาวบญุญารัตน์ จับสี โรงเรยีนพระต าหนักสวนกหุลาบ
bkk00884 12345@Nidtep นางสาวบษุกร จารยโ์พธิ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
bkk00885 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ จติรเทีย่ง โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา
bkk00886 12345@Nidtep นางสาวพนดิา จติวบิลูย์ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00887 12345@Nidtep นางสาวนฏกร เจรญิธรรม วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน
bkk00888 12345@Nidtep นางสาวอลสิา เจรญิสขุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี 
bkk00889 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ใจสขุ โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า
bkk00890 12345@Nidtep นายเดน่พงศ์ ฉัตรสวุรรณ โรงเรยีนสตรวีดัระฆัง
bkk00891 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาภรณ์ ฉ ่าพพัิฒน์ โรงเรยีนนาหลวง
bkk00892 12345@Nidtep นายอาทติย์ ชยัพริยิะศกัดิ์ โรงเรยีนทวธีาภเิศก บางขนุเทยีน
bkk00893 12345@Nidtep นางสาวนันทรัตน์ ไชยบญัดษิฐ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอีย่มละออ
bkk00894 12345@Nidtep นางสาวนภาพร ซนัมนิ โรงเรยีนบา้นปลายคลอง 20
bkk00895 12345@Nidtep นายจักรฐพัินธ์ แซมสมีว่ง โรงเรยีนเศรฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00896 12345@Nidtep นายกติตคิณุ แซห่ยาง โรงเรยีนราชด าริ
bkk00897 12345@Nidtep นางสาวปัทมาวรรณ ดษิฐส์งูเนนิ วทิยาลยัพณชิยการเชตพุน
bkk00898 12345@Nidtep นางสาวปานัสดา ดดีพณิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาย
bkk00899 12345@Nidtep นางสาวอมัพา เดน่ดวง โรงเรยีนปทมุคงคา
bkk00900 12345@Nidtep นายพรเทพ ตรภีพ โรงเรยีนจันทศริวิทิยา
bkk00901 12345@Nidtep นายกมัพล ตัง้พทัิกษ์เสมอ สตรวีรนาภบางเขน
bkk00902 12345@Nidtep นายชยัณรงค์ ทรายทอง โรงเรยีนสารวทิยา
bkk00903 12345@Nidtep นายธรีพงษ์ ทองดี วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต์
bkk00904 12345@Nidtep นางสาววารุณี ทองถม โรงเรยีนบางจาก(โกมลประเสรฐิอทุศิ)
bkk00905 12345@Nidtep นางสาวนศิารัตน์ ทองผา โรงเรยีนสเุหร่าคลองหนึง่(มานะราษฎรบ์ ารุง)
bkk00906 12345@Nidtep นางสาวนันทรัตน์ ทองพฒุ โรงเรยีนบางกะปิ
bkk00907 12345@Nidtep นางสาวจฬุาภรณ์ ทองสนุีช โรงเรยีนหอวงั
bkk00908 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ทองอยู่ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00909 12345@Nidtep นางสาวอรนศิา ทองอยู่ วทิยาลยัศลิปหัตถกรรมกรุงเทพ
bkk00910 12345@Nidtep นายตฤณกร ทพิยก์าญจนรัตน์ กศน.เขตภาษีเจรญิ
bkk00911 12345@Nidtep นางสาวพรปรญีา เทีย่งพนูวงศ์ โรงเรยีนราชวนิติบางเขน
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bkk00912 12345@Nidtep นางสาววชิฌญาดา เทยีนขาว โรงเรยีนวดัสระเกศ
bkk00913 12345@Nidtep นางสาวสชุาวดี ไทยสชุาติ โรงเรยีนบางกะปิ
bkk00914 12345@Nidtep นางกมลชนก ธงทอง โรงเรยีนมัธยมวดัมกฏุกษัตรยิ์
bkk00915 12345@Nidtep นางภัควรนิทร์ ธนะเนตรพริุฬห์ โรงเรยีนมัธยมวดัสงิห์
bkk00916 12345@Nidtep นายกฤตนิ ธนานนท์ โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั
bkk00917 12345@Nidtep นายแสนคม นอ้ยเจรญิ โรงเรยีนวดัสทุธวิราราม
bkk00918 12345@Nidtep นายเศรษฐธร นอ้ยเลศิ โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00919 12345@Nidtep นายพรีพันธ์ นิม่ลบ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00920 12345@Nidtep นางสาวพจนารถ นุ่นคง โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00921 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี เนาะนะมะบตัิ โรงเรยีนสารวทิยา
bkk00922 12345@Nidtep นางสาวนาถธดิา เนอืงภา โรงเรยีนราชวนิติ มัธยม
bkk00923 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา บวัแกว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00924 12345@Nidtep นางสาวปัทมา บางใหญ่ เศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00925 12345@Nidtep นายพงษ์สริิ บญุชืน่ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์
bkk00926 12345@Nidtep นายทศทัศน์ บญุตา โรงเรยีนวดัคูบ้อน (วฒันานันทอ์ทุศิ)
bkk00927 12345@Nidtep นางสาวภาวรนิทร์ บญุเพ็ง โรงเรยีนหนองอกพทิยานุสสรณ์มัธยม
bkk00928 12345@Nidtep นางวชัรารัตน์ บตุรหงึษ์ โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ในพระราชปูถัมภ์
bkk00929 12345@Nidtep นางสาวอาภัสรา ปราสาทภญิโญ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั ธนบรุี
bkk00930 12345@Nidtep นางประภา ปักษี โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00931 12345@Nidtep นางสาวกลัยา เปรมปราโมทย์ โรงเรยีนสดุใจวทิยา
bkk00932 12345@Nidtep นางสาวศริาภรณ์ ผสมทรัพย์ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดันอ้ยใน)ในพระราชปูถัมภฯ์
bkk00933 12345@Nidtep นางสาวชลลดา ฝ่ายค ามี โรงเรยีนสนัตริาษฏรว์ทิยาลยั
bkk00934 12345@Nidtep นางสาววลัลภา พงษาเทศ โรงเรยีนราชด าริ
bkk00935 12345@Nidtep นายคมเดช พรมนาค โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00936 12345@Nidtep นางสาวปทมุรัตน์ พลายแกว้ กรุงเทพมหานคร
bkk00937 12345@Nidtep นางสาวพงศพ์ชิา พัฒนนธิศิกัดิ์ โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00938 12345@Nidtep นางจรูญรัตน์ พันธมุชยั โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข า
bkk00939 12345@Nidtep นายสพุรีพัชร์ พมิพม์าศ โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั
bkk00940 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ พกุรัดกรุด โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00941 12345@Nidtep นางสาวธดิาวรรณ พทุธจันทร์ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00942 12345@Nidtep นางภัทรวดี พทุธโชติ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอีย่มละออ
bkk00943 12345@Nidtep นายศภุเสฏฐวฒุิ ภแูกว้ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้
bkk00944 12345@Nidtep นายชนนิทร์ ภนูามน โรงเรยีนมัธยมวดัหนองเเขม
bkk00945 12345@Nidtep นางสาวเกศจฬุา ภนูาเมอืง โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั
bkk00946 12345@Nidtep นายจตพุงศ์ ภอูาวธุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00947 12345@Nidtep นายรัฐพงศ์ มะลอิอ่ง โรงเรยีนศรพีฤฒา
bkk00948 12345@Nidtep นางสาวธัญมน มะหพัินธุ์ โรงเรยีนสารวทิยา
bkk00949 12345@Nidtep นายจรัิชญก์ฤศ มวีรรณภาค โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00950 12345@Nidtep นางสาวภรณ์ทพิย์ มสีขุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00951 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ยอดยศ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์ สงิหเสนี)
bkk00952 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ยอดลี โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา
bkk00953 12345@Nidtep นายทองฉัตร เยาวมาลี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา สวุนิทวงศ์
bkk00954 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา รัตพันธ์ โรงเรยีนมัธยมวดัหนองแขม
bkk00955 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ รุง่เพ็ง โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00956 12345@Nidtep นางสาวนริมล รุง่เรอืงสขุสม โรงเรยีนวดัอดมุรังสี
bkk00957 12345@Nidtep นางพัชมาศ รุง่สถติ โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00958 12345@Nidtep นางสาวนุจนารถ รุง่อเนกทรัพย์ โรงเรยีนนนทรวีทิยา
bkk00959 12345@Nidtep นายวษิณุพงศ์ โลก่มิ โรงเรยีนสายน ้าผึง้ในพระอปุถัมภ์
bkk00960 12345@Nidtep นางหฤทัย วงศจ์อม โรงเรยีนบางกะปิ
bkk00961 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ วงศท์พิย์ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
bkk00962 12345@Nidtep นางสาวโรสณีย์ วงศห์มัดทอง โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์ สงิหเสนี)
bkk00963 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา วงษ์สทีา โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั  ธนบรุี
bkk00964 12345@Nidtep นายเดชาชยั วรรณศลิป์ วทิยาลยัเทคนคิดอนเมอืง
bkk00965 12345@Nidtep นางสาววรออง วนัระหา วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00966 12345@Nidtep นายสภุเวช วไิลรัตน์ วทิยาลยัเทคนคิกาญจนาภเิษก มหานคร
bkk00967 12345@Nidtep นายไชยยศ แวววรรณจติต์ โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทัย
bkk00968 12345@Nidtep นายธนากร ศรกีระจาย วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00969 12345@Nidtep นางสาวมณฑาทพิย์ ศรขีาว วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (สยามเทค)
bkk00970 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี ศรมีลุ โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรี
bkk00971 12345@Nidtep นายสนุทร ศาลางาม โรงเรยีนวดัแป้นทอง(สามวาวทิยา)
bkk00972 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรณีรงคศ์กัดิ์ ศริเิกษร สตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00973 12345@Nidtep นางบญุมี ศริวิงศ์ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00974 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ศลิปศร โรงเรยีนศรอียธุยาในพระอปุถัมภฯ์



bkk00975 12345@Nidtep นายรังสรรค์ สมอารยี์ โรงเรยีนราชวนิติ มัธยม
bkk00976 12345@Nidtep นางสาวกชณัฎฐ์ สวสัดี โรงเรยีนสตรเีศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00977 12345@Nidtep นางสาววาสนา สาระจันทร์ โรงเรยีนสริรัิตนาธร
bkk00978 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณา สาระวนั โรงเรยีนแสงหรัิญวทิยา
bkk00979 12345@Nidtep นางสาวกลุวดี ส าลกี าเนดิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00980 12345@Nidtep นายจรัินธนนิ สดีางาม โรงเรยีนทวธีาภเิศก บางขนุเทยีน
bkk00981 12345@Nidtep นางสาววลวีรรณ สรัีกษา วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก
bkk00982 12345@Nidtep นางสาวนันทภัค สขุโข โรงเรยีนราชนันทาจารย ์ สามเสนวทิยาลยั๒
bkk00983 12345@Nidtep นายสนอง สขุยานุดษิฐ โรงเรยีนวดัอดุมรังสี
bkk00984 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาส สขุรักษ์ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00985 12345@Nidtep นางสาววนดิา สขุสบาย โรงเรยีนวดัปรุณาวาส
bkk00986 12345@Nidtep นางสาวนุชจรนิทร์ สรุยิามาตย์ เอกชน
bkk00987 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สวุรรณ โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00988 12345@Nidtep นางสาวอลุยั สวุรรณเพชร โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00989 12345@Nidtep นางวภิาพร สวุรรณอ าไพ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้
bkk00990 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากร เสลจลุ โรงเรยีนสารวทิยา
bkk00991 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี หนองยาง วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบรุี
bkk00992 12345@Nidtep นางนุชรี หวงันเิวศนก์ลุ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์
bkk00993 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เหลา่พงศป์ระเสรฐิ โรงเรยีนมัธยมวดัธาตทุอง
bkk00994 12345@Nidtep นางสาวภัครนิทร์ อะโรคา โรงเรยีนสายน ้าผึง้ ในพระอปุถัมภฯ์
bkk00995 12345@Nidtep นางสาวดารกิา อกัษร โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ
bkk00996 12345@Nidtep นางสาวนธิศิา อ าพันธ์ โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอ์ปุถัมภ)์
bkk00997 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา อดุมศรี โรงเรยีนบางบวั(เพง่ตัง้ตรงจติรวทิยาคาร)
bkk00998 12345@Nidtep นางสาวธารารัตน์ อทัุยเกา่ วทิยาลยัอาขวีศกึษาเอีย่มละออ
kbi01250 12345@Nidtep นางสาวบปุผารัตน์ แกว้หนู ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑว์ดัล าทับ
kbi01251 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ ขาวแกว้ โรงเรยีนคลองพนสฤษดิพ์ทิยา
kbi01252 12345@Nidtep นางสาวซาจน่ีา ขนุจติ โรงเรยีนบา้นเขาทอง
kbi01253 12345@Nidtep นายสญัญา คงยศ โรงเรยีนบา้นหว้ยน ้าขาว
kbi01254 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา ค ามงคล โรงเรยีนบา้นน ้ารอ้น
kbi01255 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ค าแหง โรงเรยีนอนุบาลคลองทอ่ม
kbi01256 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ คุม้กมุาร โรงเรยีนบา้นทุง่เสม็ด
kbi01257 12345@Nidtep นางภัสสร จันทรท์องออ่น โรงเรยีนบา้นทับปรกิ

kbi01258 12345@Nidtep นางสาวศศภิา จันทรล์หิมัด โรงเรยีนบา้นเขาดนิประชาพัฒน์
kbi01259 12345@Nidtep นางสาวชนกนันท์ จันทรส์งค์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่
kbi01260 12345@Nidtep นายนัจจวีฒุิ จลุเทพ โรงเรยีนอ ามาตยพ์านชินุกลู
kbi01261 12345@Nidtep นางสาวศศญิา จฑูามาตย์ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่
kbi01262 12345@Nidtep นางณัฐกฤตา เจยีวกก๊ โรงเรยีนบา้นทุง่เสม็ด
kbi01263 12345@Nidtep นายวศิรุต ใจตรง โรงเรยีนบา้นคลองยา่หนัด
kbi01264 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี ชแูกว้ โรงเรยีนบา้นทับปรกิ
kbi01265 12345@Nidtep นายประสทิธิ์ ไซบรุี โรงเรยีนบา้นเกาะศรีบอยา
kbi01266 12345@Nidtep นางเสยีงทพิย์ ด าดี โรงเรยีนหนองทะเลวทิยา
kbi01267 12345@Nidtep นายชานนท์ ดบีกุ โรงเรยีนบา้นเกาะศรบีอยา
kbi01268 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ ตนัเจรญิ โรงเรยีนบา้นควนใต ้
kbi01269 12345@Nidtep นายไพโรจน์ ตัน้สยุ โรงเรยีนอ ามาตยพ์านชินุกลู

kbi01270 12345@Nidtep นางสาวนติยา ทองกลิน่ โรงเรยีนบา้นควน
kbi01271 12345@Nidtep นายครรชติ ทองค า โรงเรยีนบา้นเกาะศรบีอยา
kbi01272 12345@Nidtep นางสาวฮาซานะฮ์ ท าสวน โรงเรยีนบา้นควนใต ้
kbi01273 12345@Nidtep นางสาววภิา นาววีอ่ง โรงเรยีนบา้นเขาทอง
kbi01274 12345@Nidtep นางสาวนันทดิา บอ่หนา โรงเรยีนกลูดศีาสตรก์ระบี่
kbi01275 12345@Nidtep นางสาวศรสีดุา บ ารุงวงค์ โรงเรยีนบา้นเขาเทยีมป่า
kbi01276 12345@Nidtep นางอษุณี บญุทพิย์ โรงเรยีนอา่วลกึประชาสรรค์
kbi01277 12345@Nidtep นางสาวธนกญัญา บญุมา โรงเรยีนปลายพระยาวทิยาคม
kbi01278 12345@Nidtep นางสาวกชพรรณ บตุรยอ่ง โรงเรยีนบา้นหนองทะเล
kbi01279 12345@Nidtep นางสาวรัตนต์า ปเูงนิ โรงเรยีนบา้นควนใต ้
kbi01280 12345@Nidtep นางสาวนสิารัตน์ พรมขวญั โรงเรยีนบา้นเขาทอง
kbi01281 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา พลมา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37
kbi01282 12345@Nidtep นางกวณีา เพชรกลุ โรงเรยีนอา่วลกึประชาสรรค์
kbi01283 12345@Nidtep นางสาวปณุญาภักดิ์ เพชรชนะ โรงเรยีนพนมเบญจา
kbi01284 12345@Nidtep นางสาวปิยนุช มัธยัสต์ โรงเรยีนบา้นควนใต ้
kbi01285 12345@Nidtep นางสาวจรนิทร มาคะโว โรงเรยีนอา่วลกึประชาสรรค์
kbi01286 12345@Nidtep นางสาวมนภัทร เมง่บตุร โรงเรยีนบา้นไหนหนัง
kbi01287 12345@Nidtep นางสาวรัชนกิลุ เมอืงสขุ โรงเรยีนบา้นบางเหยีน
kbi01288 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ รอดสดุ โรงเรยีนอา่วลกึประชาสรรค์



kbi01289 12345@Nidtep นางบญุญา รักดี โรงเรยีนพนมเบญจา
kbi01290 12345@Nidtep นางศริรัิตน์ เรอืงอร่าม โรงเรยีนวดัพรุเตยีว
kbi01291 12345@Nidtep นางสาวศศธิร วงศษ์า โรงเรยีนบา้นบางหอย
kbi01292 12345@Nidtep นางสาวปณุยาพร เวชกะ โรงเรยีนบา้นทุง่คา
kbi01293 12345@Nidtep นางสาวนงพงา สง่แสง โรงเรยีนวดันทมีขุาราม
kbi01294 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี สกัคณุา โรงเรยีนสงัขท์องวทิยา
kbi01295 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ สาวดี โรงเรยีนบา้นทุง่เสม็ด
kbi01296 12345@Nidtep นางสาวกรกมล สขุเกือ้ โรงเรยีนบา้นน ้ารอ้น
kbi01297 12345@Nidtep นางสาวอชัฌา เสง้สัน้ โรงเรยีนบา้นบางเหยีน
kbi01298 12345@Nidtep นายธันยา เสยีมไหม โรงเรยีนคลองยางประชานุสรณ์
kbi01299 12345@Nidtep นางนูรตีา หาสตัว์ โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่
kbi01300 12345@Nidtep นายสริวิฒัน์ ไหลฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นบางคนราม
kbi01301 12345@Nidtep นางสาวองัคณา อนุกลู โรงเรยีนอนุบาลอา่วลกึ
kbi01302 12345@Nidtep นางสาวฉัตรกมล ออ่นศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นบางเหยีน
bkk00999 12345@Nidtep นายรวิ รัตนวภิาค ครู

bkk01000 12345@Nidtep นางสาวอรณัฐ วไิชยภมูิ โรงเรยีนบางชนั(ปลืม้วทิยานุสรณ์)

bkk01001 12345@Nidtep นางสาวอรณี เข็มศขุ รร.ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ (ทววีฒันา) ใน

bkk01002 12345@Nidtep นางสาวปัทมน เชดิชเูกยีรติ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั

bkk01003 12345@Nidtep นายพสิทุธิ์ แซอ่ ึง้ โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)

bkk01004 12345@Nidtep นายวลัลภ ดษิฐสวุรรณ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ

bkk01005 12345@Nidtep นางวภิาพรรณ เพ็ชรจรูญ โรงเรยีนราชวนิติบางเขน

bkk01006 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ภูพ่ราหมณ์ โรงเรยีนจันทรห์ุน่บ าเพ็ญ

bkk01007 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ศรขีดัเคา้ รร.มัธยมวดับงึทองหลาง

bkk01008 12345@Nidtep นางสาวทัศวรรณ สนิมะเรงิ โรงเรยีนพระยามนธาตรุาชศรพีจิติร์

bkk01009 12345@Nidtep นางสาวภัณฑริา หวายค า โรงเรยีนวดัธรรมมงคล(หลวงพอ่วริยิัง

bkk01010 12345@Nidtep นางสาวลทัธพร หัตถสนิธุ์ วทิยาลยับรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่ว

bkk01011 12345@Nidtep นายนริรัตน์ อจลพล โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)

bkk01012 12345@Nidtep นางสาวดวงหทัย อทิธพิร โรงเรยีนเอกชน

bkk01013 12345@Nidtep นายไชยวฒัน์ อปุครุฑ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(ทววีฒันา)

bkk01014 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา เสนจันทร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้

kri02364 12345@Nidtep นางสาวนันธยิา กาญจนสธุา โรงเรยีนบา้นเจา้เณร
kri02365 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา กาทองทุง่ โรงเรยีนบา้นหนองกรด
kri02366 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี เกตแุกว้ โรงเรยีนบา้นเขาแหลม
kri02367 12345@Nidtep นางสาวปรยีารัตน์ แกลว้กลา้ โรงเรยีนเลาขวญัราษฎรบ์ ารุง
kri02368 12345@Nidtep นายสามารถ แกว้วชิติ โรงเรยีนบา้นหนองตาคง
kri02369 12345@Nidtep นายธรรมสนิธุ์ ขอ้นเครอื โรงเรยีนบา้นหนองเตยีน
kri02370 12345@Nidtep นางสาวนัฐฐา ข าพะีบตุร โรงเรยีนวดัใหมด่งสกั
kri02371 12345@Nidtep นางสาวนันทพร คลงัจันทร์ โรงเรยีนวดัขนุไทยธาราราม
kri02372 12345@Nidtep นางสาวเบญจา คลา้ยทอง โรงเรยีนบา้นทัพพระยา
kri02373 12345@Nidtep นางสาวจันทนา คลา้ยอนิทร์ โรงเรยีนศรสีวสัดิพ์ทิยาคม
kri02374 12345@Nidtep นางสาววลยัลกัษณ์ โคกค า โรงเรยีนบา้นพนมนาง
kri02375 12345@Nidtep นายพงศภัค จติเมอืง โรงเรยีนบา้นหนองปรอื
kri02376 12345@Nidtep นางสาวนพมาศ จติรประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหลมุหนิ
kri02377 12345@Nidtep นางสาวจไุรรัตน์ ชมุศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นพพุรหม
kri02378 12345@Nidtep นางนารรัีตน์ โชคบ ารุงศลิป์ โรงเรยีน

kri02379 12345@Nidtep นางสาวมณีรตน์ ไชยโกฎิ โรงเรยีนบา้นตน้มะพรา้ว
kri02380 12345@Nidtep นางสาวนฤมล แซเ่ฮง โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๒๑(บา้นล าเหย)
kri02381 12345@Nidtep นางสาวอษุา ดวงใจดี โรงเรยีนบา้นทุง่ประทนุ
kri02382 12345@Nidtep นางสาวเกสรา ดาวเจรญิพร โรงเรยีนวดัดงสกั “หมัน่วทิยาคาร”
kri02383 12345@Nidtep นางสาวยพุเยาว์ ดพีรอ้ม โรงเรยีนวดัพนุ ้ารอ้นรัตนครีี(อบต.บา้นเกา่1)
kri02384 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ทสร โรงเรยีนบา้นหนองสามพราน
kri02385 12345@Nidtep นางสาวศริาภรณ์ เทวะผลนิ โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่
kri02386 12345@Nidtep นางสาวชญัญาภัค นงลกัษณ์ โรงเรยีนบา้นถ ้าดาวดงึส์
kri02387 12345@Nidtep นางสาวอณษิฐา นาคแสงจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองเตยีน
kri02388 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาน์ นามฉ ่า โรงเรยีนบา้นน ้ามดุ
kri02389 12345@Nidtep นางสาวจ าเนยีร นลิพวง โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห์
kri02390 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ นลิโภชน์ โรงเรยีนเขาวงพระจันทร์
kri02391 12345@Nidtep นายธัญพสิษิฐ์ นุ่มดี โรงเรยีนสมาคมไทย-ออสเตรเลยีน
kri02392 12345@Nidtep นางสาวสริกิาญจน์ บงึแกว้ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย
kri02393 12345@Nidtep นายอานนท์ บญุขวญั โรงเรยีนบา้นหว้ยเสอื
kri02394 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ บญุชยัยะ โรงเรยีนบา้นบอ่ระแหง
kri02395 12345@Nidtep นายอรรถพล บญุรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองรี

kri02396 12345@Nidtep นางสาวปัทมพรรณ ปรกแกว้ โรงเรยีนบา้นแกง่หลวง



kri02397 12345@Nidtep นางสาวผกา ประเทอืงบญุ โรงเรยีนวดัสนามแย ้
kri02398 12345@Nidtep นางสาวชลวิรรณ ปราบไพรี โรงเรยีนอบจ.กาญจนบรุ ี2 (บา้นหนองอ าเภอจนี)
kri02399 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ปักษากนก โรงเรยีนบา้นหนองกรด
kri02400 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา ปานคง โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณาราม

kri02401 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ ป่ินกมุภรี์ โรงเรยีนบา้นหลมุหนิ
kri02402 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ ผาทอง โรงเรยีนบา้นหนองกรด
kri02403 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภัทร ผายพมิพ์ โรงเรยีนบา้นบนเขาแกง่เรยีง
kri02404 12345@Nidtep นางสาวปรญีาวรรณ ผวิขาว โรงเรยีนบา้นหนองตาคง
kri02405 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ พรมวหิาร โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๒๑ (บา้นล าเหย)

kri02406 12345@Nidtep นางสาวจรีะวรรณ พรศริิ โรงเรยีนทา่มะกาวทิยาคม
kri02407 12345@Nidtep นางสาวชนิาภา พฤฑฒกิลุ โรงเรยีนร่มเกลา้ กาญจนบรุี
kri02408 12345@Nidtep นางสาวอดุมพร พันธช์ยั โรงเรยีนบา้นเขามสุ ิ

kri02409 12345@Nidtep นายสรุยทุธ พทุธวงค์ โรงเรยีนบา้นหนองตาเดช
kri02410 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี พลูเดช โรงเรยีนเกยีรตวิธันเวคนิ 2 (วดัปลกัเขวา้)
kri02411 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ เพ็งวงค์ โรงเรยีนวดัถ ้าองจุ
kri02412 12345@Nidtep นางสาวบญุน า ฟ้อนร าดี โรงเรยีนบา้นเหมอืงสองทอ่

kri02413 12345@Nidtep นางสาวนสิาชล ฟักแกว้ โรงเรยีนวดักระตา่ยเตน้
kri02414 12345@Nidtep นายพงศกร มาระสาร โรงเรยีนบา้นหนองซอ่นผึง้ผดงุวทิย์
kri02415 12345@Nidtep นางสาวนลิาวลัย์ เมฆบตุร โรงเรยีนบา้นเขาแหลม
kri02416 12345@Nidtep นายศลิา เมฆป้ัน โรงเรยีนร่มเกลา้กาญจนบรุี (ในโครงการพระราชด าร)ิ
kri02417 12345@Nidtep นางสาวพทุธพิร เมธาพทัิกษ์ โรงเรยีนร่มเกลา้ กาญจนบรุี
kri02418 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก ยอดขนั โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย
kri02419 12345@Nidtep นางกนัยา ยายนิ โรงเรยีนบา้นเสาหงส์
kri02420 12345@Nidtep นางประพพัีนธ์ ยิง่กลัยา โรงเรยีนบา้นหว้ยกะทะทอง
kri02421 12345@Nidtep นางสาวรวพีริุณ รอดใจดี โรงเรยีนวดัทา่กระทุม่
kri02422 12345@Nidtep นายรัตนกานต์ รัตนมณีุ โรงเรยีนร่มเกลา้ กาญจนบรุี
kri02423 12345@Nidtep นายวนัิส รุง่รจนา โรงเรยีนเลาขวญัราษฎบ์ ารุง
kri02424 12345@Nidtep นางสาวแสงดาว ล าใยเจรญิ โรงเรยีนประชามงคล
kri02425 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร วงเวยีน โรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง
kri02426 12345@Nidtep นางชตุมิา วลิาพันธ์ โรงเรยีนบา้นไร่
kri02427 12345@Nidtep นายทัตพงศ์ ศรทีอง โรงเรยีนวดัสาลวนาราม
kri02428 12345@Nidtep นางสาวจันทมิา ศรทีองออ่น โรงเรยีนอดุมสทิธศิกึษา
kri02429 12345@Nidtep นางสาวนลิาวรรณ สอนเวยีง โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณาราม
kri02430 12345@Nidtep นางวารนิ สงัขเ์งนิ โรงเรยีนบา้นทา่มะกา
kri02431 12345@Nidtep นางประยงค์ สนัทัด โรงเรยีนอนุบาลวดัลกูแกประชาชนูทศิ
kri02432 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ส าเภาทอง โรงเรยีนบา้นหนองเตยีน
kri02433 12345@Nidtep นางสาววจิติรตรา สคี า โรงเรยีนบา้นพพุรหม
kri02434 12345@Nidtep นายธนพงษ์ สนีวลแล วทิยาลยัเทคนคิกาญจนบรุี 
kri02435 12345@Nidtep นางสาวตวงพร สขุเกษม โรงเรยีนวดัแสนตอ(วรวตัตวทิยาคาร)
kri02436 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา สขุเจรญิ โรงเรยีนบา้นตรอกสะเดา 
kri02437 12345@Nidtep นางสาวกรกานต์ สขุส าราญ โรงเรยีนบา้นทัพพระยา
kri02438 12345@Nidtep นายปอรภัิทร สจูริานนท์ โรงเรยีนวดัหนองตะโก
kri02439 12345@Nidtep นางสาวอรดามาศ แสนสาคร องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่

kri02440 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา หมืน่บ ารุง โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองฝ้าย
kri02441 12345@Nidtep นางสาวสมฤทัย หอมสวุรรณ ราชการ
kri02442 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา หาญดี โรงเรยีนวดัหว้ยตะเคยีน
kri02443 12345@Nidtep นางสาวภัทรมาส อุน่พัฒนาศลิป์ กระทรวงศกึษาธกิาร

kri02444 12345@Nidtep นางสาวนฤมล เอือ้นไธสง โรงเรยีนวดัทุง่มะสงั(มติรภาพที9่)
kri02445 12345@Nidtep นางสาววรัญญา นติคิณุธรรม โรงเรยีนอนถบาลศรสีวสัดิ์
kri02446 12345@Nidtep นางสาวนลทัชล บรบิรูณ์ โรงเรยีนวดัวงักว์เิวการาม
kri02447 12345@Nidtep นายธวชัชยั หัสชู โรงเรยีนเขาวงพระจันทร ์
ksn00877 12345@Nidtep นางสาวพกิลุ กมลอนิทร์ โรงเรยีนบงึไฮโนนสวางวทิยา
ksn00878 12345@Nidtep นายสธุี กนัทา โรงเรยีนโคกคนัจอ้งหนองแตส้ามัคคี
ksn00879 12345@Nidtep นางสาวศริพิร กาญนคร รัฐบาล
ksn00880 12345@Nidtep นางสาวปวณีา แกว้แสนเมอืง โรงเรยีนเสมาสามัคคี
ksn00881 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา โกมล วทิยาลยัการอาชพีหนองกงุศรี
ksn00882 12345@Nidtep นางสาวนฤมล คงบญุวาท โรงเรยีนเหลา่สงูวทิยา
ksn00883 12345@Nidtep นางสาวศริณัิชชา ค าหริาช โรงเรยีนนามลวทิยาคาร
ksn00884 12345@Nidtep นางสาวส ารวย เฉดิจ าลอง โรงเรยีนบา้นสีแ่ยกสมเด็จ
ksn00885 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ โชตพิลู โรงเรยีนบา้นสขุเจรญิ
ksn00886 12345@Nidtep นายชนาธปิ ไชยชติ โรงเรยีนสงเปลอืยวทิยายน
ksn00887 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ดรอศิวร สพฐ.
ksn00888 12345@Nidtep นางสาวพลิาสลกัษณ์ ตชิาวนั ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัหนองยางเหนอื



ksn00889 12345@Nidtep นางสาวสชุรีา ทองมลู โรงเรยีนเขาวงพทิยาคาร
ksn00890 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ ธนะสลีงักรู โรงเรยีนบา้นจอมทอง
ksn00891 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญาณชิ นครพันธ์ โรงเรยีนชมุชนโพนพทิยาคม
ksn00892 12345@Nidtep นายชยัววิฒัน์ บวัทอง โรงเรยีนชมุชนหนองสอวทิยาคาร
ksn00893 12345@Nidtep นางสาวนลิบุล บญุไชย โรงเรยีนโคกเจรญิวทิยา
ksn00894 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก บญุพลิา ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
ksn00895 12345@Nidtep นางสรุรัีตน์ บญุหลา้ โรงเรยีนโคกศรวีทิยายน
ksn00896 12345@Nidtep นางสาววลยัพร บษุมงคล โรงเรยีนบา้นเหลา่สแีกว้
ksn00897 12345@Nidtep นายรัฐพล ประทมุวนั โรงเรยีนบา้นโนนเทีย่ง
ksn00898 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ ประมายะยัง โรงเรยีนบา้นสีแ่ยกสมเด็จ
ksn00899 12345@Nidtep นางสาวธันยารัตน์ ปัญญรัูตน์ โรงเรยีนโคกศรวีทิยายน
ksn00900 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร พลกลุ โรงเรยีนค าคาราษฎรบ์ ารุง
ksn00901 12345@Nidtep นายศตวรรษ พลขนัธ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดั

ksn00902 12345@Nidtep นางสาวศรินิศท์พิย์ พัตตาสงิห์ โรงเรยีนแกง่พฤาชยัวทิยา
ksn00903 12345@Nidtep นางสาวภัคชสิา โพธไิพร โรงเรยีนโพนสมิอนุเคราะห์
ksn00904 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิ โพธสิม โรงเรยีนกดุปลาคา้วราษฎรบ์ ารุง
ksn00905 12345@Nidtep นางสาวเตอืนใจ ภยูอดตา โรงเรยีนหนองโนวทิยา
ksn00906 12345@Nidtep นางสาววารุณี. มะโนขนัธ์ โรงเรยีนบา้นโพนแพง. 
ksn00907 12345@Nidtep นางศริญิญา มงุคณุค าชาว โรงเรยีนค าขามวทิยา
ksn00908 12345@Nidtep นางสาวอาจรยี์ ร่มศรี กระทรวงศกึษาธกิาร
ksn00909 12345@Nidtep นางสาวเพิม่พนู ลาภบญุเรอืง โรงเรยีนถ ้าปลาวทิยายน
ksn00910 12345@Nidtep นางสาวภาสนิี วงคศ์รดีา โรงเรยีนค าเม็กวทิยา 
ksn00911 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรนิธร วงศว์ลิาศ โรงเรยีนบา้นลาดวทิยาเสรมิ
ksn00912 12345@Nidtep นายสภัุกดิ์ วรชยั โรงเรยีนนางามวทิยา
ksn00913 12345@Nidtep นางสาวจรุรัีตน์ วรรณสา โรงเรยีนบา้นกลาง
ksn00914 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา ศรโีนนโคตร โรงเรยีนบญุยาทัตพลประสทิธิ์
ksn00915 12345@Nidtep นายพทัิกษ์ ศกัดิเ์ตมิ โรงเรยีนโนนค าวทิยา
ksn00916 12345@Nidtep นางสาวพัตรา เสยีพลี โรงเรยีนหนองบวักลาง
ksn00917 12345@Nidtep นายวรวฒัน์ เหลาแหลม โรงเรยีนแกง่พฤๅชยัวทิยา
ksn00918 12345@Nidtep นางสาวกาญชนก อคุ า โรงเรยีนกดุกวา้งสวาสดิว์ทิยา
ksn00919 12345@Nidtep นางสาวปิรันทา เอกสาร โรงเรยีนกดุปลาคา้วราษฎรบ์ ารุง
ksn00920 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เผา่หอม โรงเรยีนทา่นาจานวทิยา
kpt01373 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ บญุชดิ โรงเรยีนทุง่นอ้ยพัฒนา
kpt01374 12345@Nidtep นางสาวเสมอใจ กลัน่กลา้ โรงเรยีนบา้นถาวรวฒันา
kpt01375 12345@Nidtep นางสาวทพิวรรณ กลิน่กรุด วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01376 12345@Nidtep นางภาวนิี กลิน่นาค โรงเรยีนชมุชนบา้นคลองลาน
kpt01377 12345@Nidtep นายวรัิตน์ เกดิพา โรงเรยีนบา้นหนองขาม
kpt01378 12345@Nidtep นายขวญัชยั ขวันา มรภ.ก า
kpt01379 12345@Nidtep นายราเชนทร์ เขตวทิย์ โรงเรยีนโกสมัพวีทิยา

kpt01380 12345@Nidtep นายพทิยา คงปาน วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01381 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ คนหลกั โรงเรยีนบา้นบางลาด
kpt01382 12345@Nidtep นางสาวกมลศริิ คามเกตุ วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
kpt01383 12345@Nidtep นางสาวจรัสศรี ค าแหง กศน.อ าเภอโกสมัพนีคร
kpt01384 12345@Nidtep นางสาวปรลติา จ าปาค า โรงเรยีนบา้นหนองผักหนาม
kpt01385 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ ฉลองชน วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01386 12345@Nidtep นางสาวกลัยภัทร์ เฉลมิศรี โรงเรยีนจ ารูญชยัพฤกษ์ราษฎรว์ทิยา
kpt01387 12345@Nidtep นางคนงึนจิ ชยัมี โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา
kpt01388 12345@Nidtep นายศราวธุ เชือ้แกว้ วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
kpt01389 12345@Nidtep นายทรงชยั ไชยพรหมมา วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
kpt01390 12345@Nidtep นางสาวชษิณุชา ไชยวรรณ์ โรงเรยีนสกังามวทิยา
kpt01391 12345@Nidtep นายณัฐกจิ ติ๊บปละ โรงเรยีนบา้นอดุมทรัพย์
kpt01392 12345@Nidtep นางสาวศภุรัตน์ แตงนอ้ย วทิยาลยัการอาชพีศรสี าโรง
kpt01393 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา เทพบรุี โรงเรยีนบา้นทุง่เศรษฐี
kpt01394 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรานันท์ เทยีนทองดี โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา
kpt01395 12345@Nidtep นางสาวอรณชิา นุชพุม่ โรงเรยีนคลองขลงุราษฏรรั์งสรรค์
kpt01396 12345@Nidtep นายกตกิา บวัผา โรงเรยีนเรอืงวทิยพ์ทิยาคม
kpt01397 12345@Nidtep นางน ้าทพิย์ บวัเผือ่น โรงเรยีนบา้นมอเจรญิ

kpt01398 12345@Nidtep นางบษุราคมั พันธส์มบรูณ์ โรงเรยีนบา้นโพธิส์วสัดิ์
kpt01399 12345@Nidtep นายพชร พลิกึ คลองลานวทิยา
kpt01400 12345@Nidtep นายทศพล มอืโต โรงเรยีนคลองลายวทิยา
kpt01401 12345@Nidtep นายอกุกรชิ รอดทกุข์ วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01402 12345@Nidtep นางกลัยา วงคเ์ปียง โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน
kpt01403 12345@Nidtep นางสาวลภัสรดา วงษ์จอ่น โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา



kpt01404 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ วนัเทพ โรงเรยีนบา้นดงเย็น
kpt01405 12345@Nidtep นางสาวศรรีวี ศรเีทยีม โรงเรยีนบา้นแกว้สวุรรณ
kpt01406 12345@Nidtep นางสาวจรีะภา ศรสีพัุฒน์ วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01407 12345@Nidtep นางสาวกนัธชิา สงทอง วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01408 12345@Nidtep นายศกัดิส์ทิธิ์ สระเกษี โรงเรยีนมัธยมพัชรกติยิาภา 2 ก าแพงเพชร
kpt01409 12345@Nidtep นางสาวพรประภา สอนชติ โรงเรยีนบา้นซบัใหญศ่กึษานารอีนุสรณ์5
kpt01410 12345@Nidtep นายสธุนัินท์ สามี วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
kpt01411 12345@Nidtep นางสาวมนทพิย์ สายเย็น วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01412 12345@Nidtep นายพงศธร สายเสนี โรงเรยีนโกสมัพวีทิยา

kpt01413 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ สดุจติต์ โรงเรยีนบา้นศรเีกษตรพัฒนา
kpt01414 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ สรุยิะ วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01415 12345@Nidtep นายกนัตพัฒน์ โสดา วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
kpt01416 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา อนิทพงษ์ โรงเรยีนบา้นเนนิกรอย
kpt01417 12345@Nidtep นางสาวรังศยิา อนิทสร โรงเรยีนวดัคหูาสวรรค์
kpt01418 12345@Nidtep นายนัฐวฒุิ อตุเรอืน วทิยาลยัเทคนคิก าแพงเพชร
kpt01419 12345@Nidtep นางสาวจฑุามณี เสรฐิศรี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบ ้านไร่วงัไทร
kpt01420 12345@Nidtep นางสาวอาทมิา เอีย่มอสิรา โรงเรยีนบา้นไตรตรงึษ์
kkn03815 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช กนัยาพันธ์ โรงเรยีนบา้นวงัแสง
kkn03816 12345@Nidtep นายสราวธุ กลุสวุรรณ์ โรงเรยีนหนองผักตบศรสีมบรูณ์
kkn03817 12345@Nidtep นางสาวกรณกิาร์ เกดิบณัฑติย์ โรงเรยีนบา้นโคกทา่
kkn03818 12345@Nidtep นางสาวจริายุ เกือ้ทาน โรงเรยีนบา้นเป็ด(ทา่บงึประชาสงเคราะห)์
kkn03819 12345@Nidtep นายสรุเดช แกนุ โรงเรยีนบา้นโคกส าราญ
kkn03820 12345@Nidtep นางจริพร แกว้ใส วทิยาลยัการอาชพีนครนายก
kkn03821 12345@Nidtep นางสาวนชิาร์ ขนุศรี โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา
kkn03822 12345@Nidtep นางนันทกิานต์ เขง่หุง่ โรงเรยีนชมุชนบน้โคก
kkn03823 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา คตุโค โรงเรยีนอ าไพพทิยา
kkn03824 12345@Nidtep นางสาวภัสรา จันแดง กระทรวงศกึษาธกิาร
kkn03825 12345@Nidtep นางสาวอารดิา จันทรพ์รม โรงเรยีนบา้นวงัโพน
kkn03826 12345@Nidtep นางลกัขณา ชยัอาวธุ โรงเรยีนบา้นโคกสงูสะอาด
kkn03827 12345@Nidtep นายพงศกร ช านาญ โรงเรยีนบา้นหนิขาว 
kkn03828 12345@Nidtep นางนภาพร ไชยโวหาร โรงเรยีนบา้นกดุดกุวทิยา
kkn03829 12345@Nidtep นายศกึษิต แซงดานุช โรงเรยีนบา้นชมุแพ
kkn03830 12345@Nidtep นายวรีะพล ดโีว โรงเรยีนบา้นคอกคแีสนตอ
kkn03831 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ตรศีรี โรงเรยีนโนนเขวาประชารักษ์
kkn03832 12345@Nidtep นางสาวแพรวา ตะวงษ์ โรงเรยีนบา้นสวองหนองไผล่อ้ม

kkn03833 12345@Nidtep นางสาวกติยิา ถมปัด โรงเรยีนบา้นหนองปลาซวิ

kkn03834 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา ทวพีงษ์ โรงเรยีนโคกโพธิไ์ชยศกึษา
kkn03835 12345@Nidtep นางสาวสมพร ทองสวย โรงเรยีนบา้นป่าหมอ้หนองคู
kkn03836 12345@Nidtep นายกติตพัินธ์ เทพบาท โรงเรยีนบา้นหวา้
kkn03837 12345@Nidtep นางภญิญาพัชญ์ เทยีมเมอืงแพน โรงเรยีนทา่นางแนววทิยายน
kkn03838 12345@Nidtep นางสาวกรกนก โทเวยีง โรงเรยีนบา้นเล็บเงอืก
kkn03839 12345@Nidtep นายภานุวฒัน์ นามทอง โรงเรยีนไตรคามวทิยา
kkn03840 12345@Nidtep นายภวูนาท นสิยัตรง โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา
kkn03841 12345@Nidtep นายกติตภิพ เนตรแสงศรี โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง
kkn03842 12345@Nidtep นายเรวตั บรรเทาทกึ โรงเรยีนบา้นกดุขอนแกน่

kkn03843 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา บญุจวง โรงเรยีนบา้นกดุเลา
kkn03844 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล บญุนามน โรงเรยีนโคกใหญป่ระชารัฐวทิยา
kkn03845 12345@Nidtep นางกาญจนา บญุสอน โรงเรยีนบา้นรวงโนนไทโนนโจด
kkn03846 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ บญุสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นโคกลา่มโนนกอกสามัคคี
kkn03847 12345@Nidtep นางสาวนริมล บญุอาจ โรงเรยีนบา้นสะอาด
kkn03848 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณี บตุรศรภีมู ิ โรงเรยีนบา้นชมุแพ 
kkn03849 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ประทมุกลุ โรงเรยีนจตรุครมรังสรรค์
kkn03850 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นส าโรง
kkn03851 12345@Nidtep นางณฐมน ผางจันทดา โรงเรยีนบา้นไผพ่ทิยาคม
kkn03852 12345@Nidtep นางองัคะรัตน์ ผาบสมิมา โรงเรยีนบา้นโสกมว่งดอนดู่
kkn03853 12345@Nidtep นางบษุยา ผาไหม โรงเรยีนบา้นหนองตาไกพ้ทิยา
kkn03854 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ พงษา โรงเรยีนบา้นหนองคลองหนองทุม่
kkn03855 12345@Nidtep นายวชริ พรมธดิา โรงเรยีนบา้นกดุขอนแกน่
kkn03856 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ พรสวุรรณ โรงเรยีนมัญจาศกึษา
kkn03857 12345@Nidtep นายวรีะชยั พาลี โรงเรยีนบา้นกดุขอนแกน่

kkn03858 12345@Nidtep นางสาวอรุณทพิย์ พทุธคณุมศีรสีขุ โรงเรยีนบา้นหนองแวงภเูขา
kkn03859 12345@Nidtep นายมนตรี เพ็งสวา่ง โรงเรยีนนครขอนแกน่
kkn03860 12345@Nidtep นางณัฐญา ไพรสวุรรณ์ โรงเรยีนทุง่บอ่วทิยา



kkn03861 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา ภาณุรัตน์ โรงเรยีนบา้นโนน
kkn03862 12345@Nidtep นางสาวฑฆิัมพร ภลูายยาว โรงเรยีนอนุบาลขอนแกน่
kkn03863 12345@Nidtep นายกนัดา ภเูวยีงแกว้ กศน.
kkn03864 12345@Nidtep นางองัสนา ภศูรโีฉม โรงเรยีนบา้นหนองคู
kkn03865 12345@Nidtep นายราชญั มาตยเ์ทพ โรงเรยีนอนุบาลอบุลรัตน์
kkn03866 12345@Nidtep นางสาวอรวี มงุคณุมณี โรงเรยีนบา้นหนองแดงโนนโพธิป์ระชาสรรค์
kkn03867 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ เมคา โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง
kkn03868 12345@Nidtep นางจงกล โมท้องศรี โรงเรยีนพล
kkn03869 12345@Nidtep นางสาววภิาพร ยอดเพชร โรงเรยีนมนตรศีกึษา
kkn03870 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา ยะภักดี โรงเรยีนบา้นหวา้ทอง
kkn03871 12345@Nidtep นายธรีพล รชีมรัตน์ โรงเรยีนบา้นหัน
kkn03872 12345@Nidtep นางสาวนฐอร ละทารุณ โรงเรยีนบา้นลาน
kkn03873 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ เลห่ก์ล สพฐ.
kkn03874 12345@Nidtep นางสาวนรัตฌภ์มล วงคว์รรณ์ วทิยาลยัเทคโนโลยคีวุานันท์
kkn03875 12345@Nidtep นายปัญจพล วงศค์ า โรงเรยีนบา้นโนน
kkn03876 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ วอนศริิ โรงเรยีนบา้นละหานนา
kkn03877 12345@Nidtep นายธภัทร วกิลุชยัวฒันา โรงเรยีนบา้นเพ็กใหญแ่ละสระบวั(ครุุราษฎรส์ามัคค)ี
kkn03878 12345@Nidtep นางสาวเพชรัตน์ วศิรี โรงเรยีนโนนศลิาโนนมว่งวทิยา

kkn03879 12345@Nidtep นางสาววริยิา ศรจัีนทรบ์ญุ โรงเรยีนไตรคามวทิยา
kkn03880 12345@Nidtep นางสาวเดอืนเพ็ญ ศรโีชติ โรงเรยีนบา้นเกิง้
kkn03881 12345@Nidtep นางสาวเยาวลกัษณ์ ศรบีญุโรจน์ โรงเรยีนบา้นกดุดกุวทิยา
kkn03882 12345@Nidtep นายณัฐวทิย์ ศรรัีงกรณ์ โรงเรยีนโสกหา้งศกึษา
kkn03883 12345@Nidtep นางสาวอามรรัตน์ ศรสีรอ้ย กศน.อ าเภอเมอืงขอนแกน่
kkn03884 12345@Nidtep นางรุง่ฤดี สนอปุ โรงเรยีนบา้นเหมอืดแอค่รุุราษฎรอ์ทุศิ
kkn03885 12345@Nidtep นายเมธี สมพมิพ์ โรงเรยีนดอนหมู
kkn03886 12345@Nidtep นางสาวรัตนา สรอ้ยจรุง โรงเรยีนบา้นนาเปือย
kkn03887 12345@Nidtep นายจตพุร สอนพรม โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองบวั
kkn03888 12345@Nidtep นางสาวธณัฏฐา สอนเอีย่ม โรงเรยีนบา้นซ าภทูอง
kkn03889 12345@Nidtep นางสาวฉววีรรณ สารสม โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม
kkn03890 12345@Nidtep นางสภุาพร สารสม โรงเรยีนทุง่บอ่วทิยา
kkn03891 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา สาวชิยั สพฐ
kkn03892 12345@Nidtep นางสาวจริสดุา สงิหพานชิ โรงเรยีนบา้นหัวนาค า
kkn03893 12345@Nidtep นายชนะเกยีรติ สงิหมาตย์ โรงเรยีนบา้นกดุขอนแกน่
kkn03894 12345@Nidtep นางสาวรุจริดา สนินา โรงเรยีนโคกโพธิไ์ชยศกึษา
kkn03895 12345@Nidtep นางยพุนิ สกีา โรงเรยีนบา้นหวา้
kkn03896 12345@Nidtep นางสาวสริรัิตน์ สหีาทับ โรงเรยีนบา้นโนนโพธิ์
kkn03897 12345@Nidtep นางสาวสธุกีานต์ สขุสนทิ โรงเรยีนมัญจาศกึษา
kkn03898 12345@Nidtep นางสาวนุจรยี์ สคุนธวารยี์ โรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานุกลู
kkn03899 12345@Nidtep นายสเุมธ สวุอ โรงเรยีนอบุลรัตนพ์ทิยาคม
kkn03900 12345@Nidtep นายวรวรรธน์ แสงมขุ โรงเรยีนน ้าพองศกึษา
kkn03901 12345@Nidtep นายปราชญ์ แสงแสน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
kkn03902 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา แสนเสนา โรงเรยีนบา้นบอ่ตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
kkn03903 12345@Nidtep นายจอมพชิญ์ อาจนุการ โรงเรยีนประชารัฐพัฒนาการ
kkn03904 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ อุน่ทองดี โรงเรยีนบา้นแดงราษฎรส์ามัคคี
kkn03905 12345@Nidtep นางสาววรัฏฐา อปุชติกลุ โรงเรยีนสามหมอโนนทัน

cti0285 12345@Nidtep นายคณุานันต์ กรีตชิยานันท์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาออมสนิอปุถัมภ์
cti0286 12345@Nidtep นางสาววนัทนี กลุสวสัดิ์ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์
cti0287 12345@Nidtep นางสาวอลสิา แกว้กอ โรงเรยีนบา้นเนนิดนิแดง
cti0288 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา เข็มทอง โรงเรยีนสอยดาววทิยา
cti0289 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา เขยีวประแดง โรงเรยีนอนุบาลบา้นหนองคลา้

cti0290 12345@Nidtep นางสาวกนัยารัตน์ จันทระ โรงเรยีนคชิฌกฏูวทิยา
cti0291 12345@Nidtep นางสาวยพุาวรรณ จันทราช โรงเรยีนบา้นวงัอแีอน่
cti0292 12345@Nidtep นางสาวปวติรา เฉลมิไชย โรงเรยีนบา้นเนนิมะหาด
cti0293 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ไชยสารัตน์ โรงเรยีนสอยดาววทิยา
cti0294 12345@Nidtep นางณฐมน ไชยสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นชอ่งกะพัด
cti0295 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา ดา่นลาเคน วทิยาลยัสารพัดชา่งจันทบรุี
cti0296 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ ธนตุน่ โรงเรยีนบา้นแกง่นอ้ย
cti0297 12345@Nidtep นางสาวสริพิร ธัญญพชื โรงเรยีนเทศบาลเมอืงจันทบรุ ี๑
cti0298 12345@Nidtep นางสาวพรกมล นาคป้ัน โรงเรยีนบา้นคลองน ้าใส (บญุประชานุกลู)
cti0299 12345@Nidtep นายวรวฒุิ นาน่องโกรน โรงเรยีนโฆวนิทะ

cti0300 12345@Nidtep นายธรียทุธ์ นจิสขุ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์
cti0301 12345@Nidtep นางสาวพัชรนดิา บรรเทาวงษ์ โรงเรยีนบา้นสะพานเลอืก
cti0302 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ บญุไทย โรงเรยีนวดัปากน ้า (ประสาทวทิยาคาร)



cti0303 12345@Nidtep นางสาวอรุณี มรรคหรัิญ โรงเรยีนวดัทุ่ งุเพล(พรช านอิปุถัมภ)์
cti0304 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา เมธากลุ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์
cti0305 12345@Nidtep นางสาวแพรวพรรณ แยม้เอม โรงเรยีนบา้นบอ่ (จงจนิต ์รุจริวงศ ์อปุถัมภ ์3)
cti0306 12345@Nidtep นายปกรณ์ ศรคีงจันทร์ โรงเรยีนบา้นเขาแกว้วทิยา
cti0307 12345@Nidtep นายชาครติ ศรงีาม โรงเรยีนวดัขนุซอ่ง
cti0308 12345@Nidtep นางสาวกวนีา สงัฆกจิ โรงเรยีนบา้นบอ่
cti0309 12345@Nidtep นางสาวไอรดา เหมวภิาต โรงเรยีนวดัเกาะโตนด

cti0310 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน์ แดงงาม โรงเรยีนปากน ้าแหลมสงิห(์วนัครู2503)
cti0311 12345@Nidtep นางสาวปุณกิา วรรณรังษี โรงเรยีนวงัวดัจะอา้ย

cco02010 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา กมลเลศิ โรงเรยีน
cco02011 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล กาซมั โรงเรยีนดอนฉมิพลพีทิยาคม
cco02012 12345@Nidtep นายกนัตภณ เข็มลาย วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา
cco02013 12345@Nidtep นางสาวรัชยา งามนัก โรงเรยีนวดัหนองปาตอง
cco02014 12345@Nidtep นายอทิธพิล เงนิถม โรงเรยีนวดัลาดยาว
cco02015 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน จอมประโคน โรงเรยีนวดัศรมีงคล
cco02016 12345@Nidtep นางสาวจริาพร จติตห์มัน่ โรงเรยีนวดัสขุาราม
cco02017 12345@Nidtep นางสาวปารญีา ชาญยทุธนา โรงเรยีนแปลงยาวพทิยาคม
cco02018 12345@Nidtep นายประวทิย์ เซ็นหลวง วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา
cco02019 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา เทศมงคล โรงเรยีนบา้นวงัหนิ(มัน่ภักดอีปุถัมภ)์
cco02020 12345@Nidtep นายวรวทิย์ เทศมงคล โรงเรยีนวดัอนิทาราม
cco02021 12345@Nidtep นางสาวกนกพร นพพะ โรงเรยีนวดัปากน ้าโจโ้ล ้(สรอ้ยประชาสรรค)์
cco02022 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ นาคนชม โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์5
cco02023 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ นามมณี โรงเรยีนบา้นคลอง 21
cco02024 12345@Nidtep นางสาวองัคณา บรรพระตะทิ กศน.อ าเภอราชสาสน์
cco02025 12345@Nidtep นางสาวสลลิดา ประจติร โรงเรยีนบา้นสายสนอง
cco02026 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ป่ันสี โรงเรยีนบางปะกง "บวรวทิยายน"
cco02027 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ ปานมิง่ โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั
cco02028 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐพร ผาแกว้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา
cco02029 12345@Nidtep นางวรวิรรณ พลอยสมทุร์ โรงเรยีนวดัคลองสวน(พบิลูธรรมขนัธ)์
cco02030 12345@Nidtep นางสาวปรยีาพร เพ็ชรหงึ โรงเรยีนวดัหนองปาตอง (อมัพรรัฐประชาสรรค)์
cco02031 12345@Nidtep นายภริมย์ โพธกิลาง โรงเรยีนหนองแหนวทิยา
cco02032 12345@Nidtep นางสาวอรพนิธ์ มว่งสงีาม โรงเรยีนวดัอนิทาราม
cco02033 12345@Nidtep นางสาวแสงโสดา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนมัธยมพระราชทานนายาว
cco02034 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ยาค า โรงเรยีนสยีัดพัฒนา

cco02035 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ รักวรีธรรม โรงเรยีนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั
cco02036 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา ละลา่ม โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์5
cco02037 12345@Nidtep นายวงศกร เลศิวลิยั โรงเรยีนวดัแพรกนกเอีย้ง
cco02038 12345@Nidtep นางสาววริวรรณ โลนะจติร โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่
cco02039 12345@Nidtep นางสาวสรวงสดุา วงคต์าผา โรงเรยีนบา้นทา่กลอย
cco02040 12345@Nidtep นางสาวศภุกานต์ วงษ์จันทร์ โรงเรยีนดอนฉมิพลพีทิยาคม
cco02041 12345@Nidtep นายสนทิ วรรณเวช โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์
cco02042 12345@Nidtep นางสาวจันทรส์ดุา วงัคะฮาต โรงเรยีนวดัประชาบ ารุง
cco02043 12345@Nidtep นางสาวอภษิญา วดัโลก โรงเรยีนมัธยมสริวิณัวร ี๓ ฉะเชงิเทรา
cco02044 12345@Nidtep นางสาวบศุราภรณ์ ศรมีลูเขยีว วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา
cco02045 12345@Nidtep นางสาวสมปรารถนา สอ่งแสงจันทร์ โรงเรยีนบา้นแหลมตะครอ้

cco02046 12345@Nidtep นายสมพงษ์ สายสดุ โรงเรยีนสเุหร่าลาดน ้าขาว
cco02047 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร สขุเกษม โรงเรยีนการท ามาหากนิวดัโพธิเ์ฉลมิรักษ์ฯ
cco02048 12345@Nidtep นางสาวนรนิทรธ์ร หรัิญอร โรงเรยีนบา้นกรอกสะแก
cbi04547 12345@Nidtep นางสาวรุจริดา กรุพมิาย โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั

cbi04548 12345@Nidtep นางสาวแสงอรุณ กวยทอง โรงเรยีนชมุชนบา้นหัวกญุแจ
cbi04549 12345@Nidtep นางสาวปรดีาพร กองเงนิ โรงเรยีนบา้นปากคลองโรงนาค
cbi04550 12345@Nidtep นางสาวจฑุามณี เกตสมงิ โรงเรยีนอนุบาลเกาะจันทน์

cbi04551 12345@Nidtep นางศริรัิตน์ แกว้ไกรเพชร ทม.
cbi04552 12345@Nidtep นางสาวปารศิา แกว้ประสทิธพิร โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้
cbi04553 12345@Nidtep นายภัทรศิ ขวญัดี โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั
cbi04554 12345@Nidtep นางสาวฉัตราภรณ์ ข าวชิยั โรงเรยีนบา้นบงึตะกู
cbi04555 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐาพร คงมัน่ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ "ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04556 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี คนกลาง โรงเรยีนแสนสขุ
cbi04557 12345@Nidtep นางสาวเบญจรัตน์ ค าเหม็ง โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04558 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ ค าออ่นศรี โรงเรยีนวดัทรงธรรม
cbi04559 12345@Nidtep นางสาวเกษร โคสมบรูณ์ โรงเรยีนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม่
cbi04560 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ งอยปัดพันธ์ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั
cbi04561 12345@Nidtep นายปรญิญา งามฐรัตนว์รเมธ วทิยาลยัเทคนคิชลบรุี



cbi04562 12345@Nidtep นางปราณี จันแกว้ปง โรงเรยีนบา้นเขาบายศรี
cbi04563 12345@Nidtep นางสาวชดิชนก จันตะเภา โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ "ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04564 12345@Nidtep นางจารุวรรณ จันทรก์ลางเดอืน สพป.ชลบรุ ี 3
cbi04565 12345@Nidtep นางสาวสแุพรวพรรณ จันโท โรงเรยีนบา้นหนองขยาด
cbi04566 12345@Nidtep นางสาวพมิพก์านต์ จรีะออน โรงเรยีนวดัมโนรม
cbi04567 12345@Nidtep นางฐติาพร เจรญิงามทรัพย์ โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหล
cbi04568 12345@Nidtep นายธนากร แจง้ไชยศรี โรงเรยีนชมุชนวดัโบสถ์

cbi04569 12345@Nidtep นางสาวอรนภิา ชฎาทอง โรงเรยีนชมุชนบา้นบางเสร่

cbi04570 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐช์ญานันทช์ราชติ โรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา
cbi04571 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ชว่ยไธสง โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่

cbi04572 12345@Nidtep นางสาวพรรณธพิา ชาญวราหก์ลุ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ “ไพโรจนป์ระชาสรรค”์
cbi04573 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ชาเรอืง โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง

cbi04574 12345@Nidtep นายชนศิ ไชยยศ โรงเรยีนเทศบาลแหลมฉบงั 2 (มลูนธิไิตล้ง้ เชง็ - พรประภา)
cbi04575 12345@Nidtep นางปรารถนา ไชยลกึ โรงเรยีนบา้นเขาดนิวงัตาสี
cbi04576 12345@Nidtep นายทนิกร ไชยสขุ โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04577 12345@Nidtep นางสาวนันทวนั เซ็นเมอืงปัก โรงเรยีนวดัหนองน ้าเขยีว

cbi04578 12345@Nidtep นางสาวสพุรทพิย์ ตะ๊นะวงค์ โรงเรยีนวดัทรงธรรม
cbi04579 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล ตนัหงิ โรงเรยีนวดับา้นเกา่
cbi04580 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ ไตรพรม โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง
cbi04581 12345@Nidtep นางสาวสภัุคกวี ถนอมสตัย์ โรงเรยีนบา้นทับรา้ง
cbi04582 12345@Nidtep นางสาวแสงระวี ทวกีาร โรงเรยีนวดันากระรอก

cbi04583 12345@Nidtep นางสาวจติพสิทุธิ์ ทวศีกัดิ์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ “ไพโรจนป์ระชาสรรค”์
cbi04584 12345@Nidtep นายพสิทุธิ์ ทองแกว้ โรงเรยีนวดัเขาครีรีมย(์ฤทธพิรรณราษฎรอ์ปุถัมภ)์
cbi04585 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร ทองนาม โรงเรยีนวดัจกุกะเฌอ
cbi04586 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ทองป้อม สารสาสนว์เิทศชลบรุี
cbi04587 12345@Nidtep นางสาววไิล ทองพันชัง่ โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง
cbi04588 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ทองสขุ โรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์
cbi04589 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ทับอไุร โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง
cbi04590 12345@Nidtep นายนริุจน์ ทา่นาเวช โรงเรยีนบา้นหว้ยหวาย
cbi04591 12345@Nidtep นางสาวสารศิา ทศิาวงศ์ โรงเรยีนบา้นสวน(จ่ันอนุสรณ์)

cbi04592 12345@Nidtep นางสาววชัรี เทศพุม่ โรงเรยีนชมุชนบา้นคลองพลู
cbi04593 12345@Nidtep นายวชัระ ธรรมเกษร โรงเรยีนวอนนภาศพัท์
cbi04594 12345@Nidtep นางสาวนรากลุ ธรรมชาติ โรงเรยีนบา้นหว้ยหวาย
cbi04595 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ นวะพฒิ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั
cbi04596 12345@Nidtep นางสาวอญัชนา นักผกู โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง
cbi04597 12345@Nidtep นายสทิธพิงษ์ นันทะเสน โรงเรยีนอนุบาลบา้นบงึ(อ านาจคณูปถัมภ)์
cbi04598 12345@Nidtep นางสภัุคชญา นันทพัิฒนพงศ์ โรงเรยีนบา้นป่ายบุ (บุน้กปีระชานุเคราะห)์
cbi04599 12345@Nidtep นางสาวปัทมา น่าชม โรงเรยีนวดัศรพีโลทัย
cbi04600 12345@Nidtep นางสาวศศวิรรณ นามวงษ์ โรงเรยีนบา้นตาลด า
cbi04601 12345@Nidtep นายธรีะภัทร นลินติย์ โรงเรยีนบา้นนาวงั

cbi04602 12345@Nidtep นางสาวสฐิมนต์ เนือ่งอารยิะโชติ โรงเรยีนวดัแหลมแค
cbi04603 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา บญุช านาญ โรงเรยีนบา้นปากคลองโรงนาค
cbi04604 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ บญุชู โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ “ไพโรจนป์ระชาสรรค”์
cbi04605 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ บญุทองมาก โรงเรยีนชมุชนวดัหนองรี
cbi04606 12345@Nidtep นางสาวทฐินัินท์ บญุประกายศรี โรงเรยีนวดัพานทอง(สทุธศิริปิระชาสรรค)์
cbi04607 12345@Nidtep นางสาวกนกเพชร บญุเหลอื โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ "ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04608 12345@Nidtep นางสาวธดิารักษ์ บตุรทองพมิพ์ โรงเรยีนวดับา้นนา(ฟินวทิยาคม)
cbi04609 12345@Nidtep นายปรมนิทร์ ประชมุแดง โรงเรยีนบา้นโรงหบี
cbi04610 12345@Nidtep นายจตุติ ประนมศรี วทิยาลยัเทคโนโลยบีางละมงุอนิเตอร์-

cbi04611 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ ป้ันบ ารุงสขุ โรงเรยีนวดัหว้ยยาง
cbi04612 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ผาสขุ โรงเรยีนชมุชนบา้นอา่งเวยีน
cbi04613 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ ผวิจันทรส์ด โรงเรยีนบา้นทา่จาม
cbi04614 12345@Nidtep นายไพรวลัย์ พรรณเจรญิ โรงเรยีนบา้นบอ่กวางทอง
cbi04615 12345@Nidtep นางชลณดา พรหมมานนท์ โรงเรยีนเทศบาลอนิทปัญญา วดัใหญอ่นิทาราม
cbi04616 12345@Nidtep นางสาวอษุณีย์ พรหมสวสัดิ์ โรงเรยีนวดัจกุกะเฌอ
cbi04617 12345@Nidtep นางสาวสทุธวิรรณ พริง้เพราะ โรงเรยีนบา้นเนนิทุง่
cbi04618 12345@Nidtep นางสาวสริขิวญั พันสะระ โรงเรยีนวดัสกุรยีบ์ญุญาราม 
cbi04619 12345@Nidtep นางสาวจรุรัีตน์ พลิกึ โรงเรยีนวดัรังษีสทุธาวาส
cbi04620 12345@Nidtep นายพนูศกัดิ์ พดุขนุทด โรงเรยีนชมุชนวดัหนองต าลงึ

cbi04621 12345@Nidtep นางสาวปณุรญ์ภรส์ พทุธานุรักษ์ โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04622 12345@Nidtep นางสาวกนกพร พุม่บณัฑติ โรงเรยีนวดัพานทอง
cbi04623 12345@Nidtep นางสาวจริวสั พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นยา่นซือ่
cbi04624 12345@Nidtep นางมนปรยีา ภชูะนะศรี โรงเรยีนบา้นโรงหบี



cbi04625 12345@Nidtep นางสาวนุชชดุา มารยาท โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี
cbi04626 12345@Nidtep นายภานุพันธ์ มาลาหอม โรงเรยีนบางละมงุ
cbi04627 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร มสิา โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04628 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ มชียั โรงเรยีนวดับางเป้ง
cbi04629 12345@Nidtep นางสาวเขมจริา มยีา โรงเรยีนวดัส าเภาทอง (บา้นหนองยายเภา)
cbi04630 12345@Nidtep นางสาวองัคณา เมฆแกว้ สพฐ.
cbi04631 12345@Nidtep นางสาวภัทรานษิฐ์ เมธาชมุพลพัฒน์ โรงเรยีนเทศบาลแหลมฉบงั 2 (มลูนธิไิตล้ง้ - เชง็  พรประภา)
cbi04632 12345@Nidtep นายจริายทุธ เมาะราษี โรงเรยีนบา้นทับรา้ง

cbi04633 12345@Nidtep นางสาวจารุกญัญ์ ยศบญุเรอืง โรงเรยีนบา้นสระนา
cbi04634 12345@Nidtep นางอรวี โยธา โรงเรยีนบา้นเขาคนัทรง
cbi04635 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา รัตนมงคล โรงเรยีนบา้นโรงหบี
cbi04636 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล รุง่เรอืง โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ "ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04637 12345@Nidtep นางสาวสภุลกัษณ์ รุง่เรอืง โรงเรยีนวดัหนองเกตนุอ้ย
cbi04638 12345@Nidtep นางสาวอรศิ รุง่เอนก โรงเรยีนบา้นสามแยก
cbi04639 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แรงโสม โรงเรยีนชมุชนวดัโบสถ์

cbi04640 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ลมัวฒุิ โรงเรยีนบา้นสามแยก
cbi04641 12345@Nidtep นางสาววชัรี ลาจันทกึ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลเขาไมแ้กว้
cbi04642 12345@Nidtep นายวาทนิ ลิม้ประยรู โรงเรยีนบา้นอ าเภอ
cbi04643 12345@Nidtep นายณชล ลิม้ภักดี โรงเรยีนเทศบาล 1 (สถาวร)
cbi04644 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ ลนุหลา้ วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี
cbi04645 12345@Nidtep นายประดษิฐพั์ฒน์ วงคเ์มอืงค า โรงเรยีนบา้นเขาคนัทรง
cbi04646 12345@Nidtep นางสาวกติตยิา วรรณา โรงเรยีนวดัหว้ยยาง
cbi04647 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพชิชา วงัแกว้ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้”ไฟโรจนป์ระชาสรรค”์
cbi04648 12345@Nidtep นางโสพศิ วงัครีี โรงเรยีนเมอืงพัทยา 2
cbi04649 12345@Nidtep นางสาวพันธุท์พิา วเิชยีรชยัยะ วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี
cbi04650 12345@Nidtep นางอารรัีตน์ วฒุจัิกร โรงเรยีนวดัสกุรยีบ์ญุญาราม
cbi04651 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ ไวสาหลง โรงเรยีนบา้นหนองเสม็ด
cbi04652 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี ศรแีกว้กลุ โรงเรยีนบา้นคลองปรงิ
cbi04653 12345@Nidtep นางนริมล ศรแีป๊ะบวั โรงเรยีนเทศบาล๑(สถาวร)
cbi04654 12345@Nidtep นายปิยะพงษ์ ศรแีป๊ะบวั โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04655 12345@Nidtep นางสาววรรณกานต์ ศรภีู่ โรงเรยีนบา้นบงึตะกู
cbi04656 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ศรสีขุ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี
cbi04657 12345@Nidtep นายกฤษกร ศลิา โรงเรยีนบา้นตลาดเนนิหนิ
cbi04658 12345@Nidtep นายศราวฒุิ สมใจ โรงเรยีนบา้นสระนา
cbi04659 12345@Nidtep นางสาวกลุสิรา สมเปาจี โรงเรยีนวดัเขาครีรีมย(์ฤทธพิรรณราษฎรอ์ปุถัมภ)์
cbi04660 12345@Nidtep นางสาวชญาพร สรอ้ยสน โรงเรยีนหัวถนนวทิยา
cbi04661 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา สลบัสี โรงเรยีนบา้นหนองยายหมาด
cbi04662 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร สงัสแีกว้ โรงเรยีนวดัจกุกะเฌอ
cbi04663 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐา สมันา โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัชลบรุี
cbi04664 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา ส ารวล โรงเรยีนบา้นชมุนุมปรกฟ้า
cbi04665 12345@Nidtep นายภวูศิ สงิสดีา โรงเรยีนบา้นทุง่คา
cbi04666 12345@Nidtep นายเจษฎา สทิธวิงศ์ โรงเรยีนบา้นเจ็ดเนนิ

cbi04667 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ สบืส าราญ โรงเรยีนอนุบาลบอ่ทอง
cbi04668 12345@Nidtep นายสมชาติ สขุโข โรงเรยีนวดัหนองแชแ่วน่
cbi04669 12345@Nidtep นางสาวจฑุามณี สขุไสว โรงเรยีนบา้นนาวงั
cbi04670 12345@Nidtep นายณัฐกานต์ แสงงาม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้
cbi04671 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา แสงทแง โรงเรยีนบา้นทับรา้ง
cbi04672 12345@Nidtep นางสาวพัฒนน์รี แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นสระนา
cbi04673 12345@Nidtep นางสาวนุชจรยี์ โสภาชยั โรงเรยีนบา้นโป่งสะเก็ต
cbi04674 12345@Nidtep นางสาวรตมิา หงษ์ชมุแพ โรงเรยีนอนุบาลพนัสศกึษาลยั
cbi04675 12345@Nidtep นางสาวชลดิา หลกัเมอืง โรงเรยีนวดัจกุกะเฌอ
cbi04676 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ โหนแหยม โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ "ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04677 12345@Nidtep นายมนัส องอาจ โรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์
cbi04678 12345@Nidtep นางทพิยพ์ญา อน้พรอ้ม โรงเรยีนนานาชาตบิรูพาพัฒนศาสตร์
cbi04679 12345@Nidtep นางสาวชลลดา อนันต์ โรงเรยีนปัญญานฤมติ
cbi04680 12345@Nidtep นางสาวนโิรบล อภณัิฏฐรนิทร์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้ “ไพโรจนป์ระชาสรรค”์
cbi04681 12345@Nidtep นางสาวกานตมิา อาจนุการ โรงเรยีนบา้นคลองตะเคยีน
cbi04682 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา อารยีม์ติรภรณ์ โรงเรยีนวดับา้นเกา่
cbi04683 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา อนิทรักษา ศพด.วดัอรุณรังษี
cbi04684 12345@Nidtep นางสาวองัคณา อนิเทพ โรงเรยีนวดัศรปีระชาราม
cbi04685 12345@Nidtep นางสาวพศิมัย อทุากรณ์ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้"ไพโรจนป์ระชาสรรค"์
cbi04686 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา อุน่ใจ โรงเรยีนบา้นสระนา
cbi04687 12345@Nidtep นางสาวกรองแกว้ ทรงเย็น โรงเรยีนบางละมงุ 



cbi04688 12345@Nidtep นางสาวศริมิา ทานน วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี
cbi04689 12345@Nidtep นายพงษ์ศธร ภาษึ โรงเรยีนเทศบาลวดัราษฎรน์ยิมธรรม
cbi04690 12345@Nidtep นางสาววรรณี นัทธี ส านักงาน
cnt00764 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์คุนธ์ จันทรโ์พธิ์ โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ์

cnt00765 12345@Nidtep นายสมคดิ ชนูพรัตน์ โรงเรยีนบา้นกะบกเตีย้
cnt00766 12345@Nidtep นางสาวสรุยีน์ภิา ทพิยรัตน์ โรงเรยีนอลุติไพบลูยช์นูปถัมภ์
cnt00767 12345@Nidtep นางสาวชชัฐญาภา เทยีนถาวร โรงเรยีนเทศบาลบา้นกลว้ย

cnt00768 12345@Nidtep นายชนาธปิ เนือ่งภกูาม โรงเรยีนวดัวงเดอืน
cnt00769 12345@Nidtep นางสาวพัชรี ประเสรฐิกลิน่ โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ์
cnt00770 12345@Nidtep นางสาวบษุกร ปานแมน้ โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธาราม
cnt00771 12345@Nidtep นางสาวธนภร พลโคต โรงเรยีนชมุชนวดัมาตกิาราม
cnt00772 12345@Nidtep นางสาวอดุมศรี พัวพานชิ โรงเรยีนเทพรัตน์
cnt00773 12345@Nidtep นายทศพร พานเทีย่ง โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ์
cnt00774 12345@Nidtep นางกาญจนา ภูส่อน โรงเรยีนวดัสระดู่
cnt00775 12345@Nidtep นางสาวณัชชา เย็นศริิ กศน.อ าเภอเนนิขาม
cnt00776 12345@Nidtep นายเดน่ตะวนั รอดลี โรงเรยีนวดัวงเดอืน
cnt00777 12345@Nidtep นางสาวแวววรรณ ลอยบณัฑติย์ โรงเรยีนบา้นทา่ไม ้
cnt00778 12345@Nidtep นางสาวศรินิทรท์พิย์ วงศพ์รม โรงเรยีนวดัฝาง
cnt00779 12345@Nidtep นางสาวสพุรรสา ศริวิารนิทร์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองเตา่ด า
cnt00780 12345@Nidtep นางสาวพรชนก สมตวั โรงเรยีนดอนสนีวนฯ
cnt00781 12345@Nidtep นางสาวระติ สทุธพัินธุ์ โรงเรยีนวดัวงเดอืน
cnt00782 12345@Nidtep นางสาววนดิา แสงอนิทร์ กศน.อ าเภอหันคา
cnt00783 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา เหลีย่มดี โรงเรยีนอนุบาลชยันาท

cpm00661 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร กนัหาเขยีว โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายทอง
cpm00662 12345@Nidtep นายกติชิยั แกน่จันทร์ โรงเรยีนบา้นตาล
cpm00663 12345@Nidtep นางสาวจรัญญา เขยีวเนยีม โรงเรยีนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมัง

cpm00664 12345@Nidtep นางสาวณัฐณชิา ค าแกว้ โรงเรยีนหนิฝนวทิยาคม
cpm00665 12345@Nidtep นายศภุวชิญ์ ค าแดง โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยแย ้
cpm00666 12345@Nidtep นายดเิรก โคตรธนู โรงเรยีนชมุชนแทน่ประจัน
cpm00667 12345@Nidtep นางอภญิญา แจม่แสง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น

cpm00668 12345@Nidtep นางสาวจฬุาพร ชัน้ขนุทด โรงเรยีนบา้นหัวทะเล(ผอ่งประชาสรรค)์
cpm00669 12345@Nidtep นางรุง่สริ ิ ชยัจักร โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้
cpm00670 12345@Nidtep นายคเนศ ชยัจักร โรงเรยีนชมุชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่
cpm00671 12345@Nidtep นางจรยิาภรณ์ ชยัมแีรง โรงเรยีนจัตรัุสวทิยาคาร
cpm00672 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ ชชูว่ย โรงเรยีนบา้นโสกหวา้โนนหอม
cpm00673 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ ไชยพมิพพ์า โรงเรยีนบา้นทกิแลง้
cpm00674 12345@Nidtep นายโกสนิทร์ ไชยมงคล วทิยาลยัการอาชพีเเกง้ครอ้
cpm00675 12345@Nidtep นางปรมาภรณ์ ไชยโย โรงเรยีนบา้นละหาน (อภรัิกษ์วทิยา)
cpm00676 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ไชยศรี โรงเรยีนบา้นหัวนาค า
cpm00677 12345@Nidtep นายจริวฒัน์ แซโ่คว้ โรงเรยีนบา้นทา่มะไฟหวาน
cpm00678 12345@Nidtep นางสญัลกัษณ์ ณ หนองคาย โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้
cpm00679 12345@Nidtep นายชยัณรงค์ ณ หนองคาย โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้
cpm00680 12345@Nidtep นางจนิตนา ธรรมกนัหา โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้
cpm00681 12345@Nidtep นางนภิาจติร บวัรอด โรงเรยีนสตรชียัภมู ิ
cpm00682 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ บญุพมิพ์ โรงเรยีนบา้นดอนกอก
cpm00683 12345@Nidtep นายธรีพล ปาวะรยี์ โรงเรยีนสระโพนทอง
cpm00684 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา ฝาชยัภมูิ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
cpm00685 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มพร พรมสคุนธ์ โรงเรยีนปากจาบวทิยา
cpm00686 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ พลชะลี โรงเรยีนบา้นเจาเหนอื

cpm00687 12345@Nidtep นางสาวสพุชิญา มาลา โรงเรยีนหนิเหบิซบัภทูอง
cpm00688 12345@Nidtep นายอ าพล มคีรไทย โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองแวง(ครุุราษฎรอ์ปุถัมภ)์
cpm00689 12345@Nidtep นายคมกรชิ มดือนิทร์ โรงเรยีนอนุบาลส าราญยงค์
cpm00690 12345@Nidtep นางสาวเกษรนิทร์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนกดุตุม้วทิยา
cpm00691 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ เรยีงสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นเดือ่
cpm00692 12345@Nidtep นางสาวปรศินา ลกัษมกิานต์ โรงเรยีนศรแีกง้ครอ้
cpm00693 12345@Nidtep นายเทวนิทร์ ลาภประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นเขวา้ศกึษา

cpm00694 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา เลศิธยีร์ศกลุ โรงเรยีนหัวสระวทิยา
cpm00695 12345@Nidtep นายธรีวฌัน์ เลศิประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นโสกปลาดกุ
cpm00696 12345@Nidtep นางสาวพรวมิล วงษ์ค าอดุ โรงเรยีนยางนาดรีาษฏรด์ ารง
cpm00697 12345@Nidtep นางวภิาพร วชิยัระหัด โรงเรยีนบา้นโสกเชอืกนกเจา่พัฒนา
cpm00698 12345@Nidtep นางชตุกิา เวยีงสมิมา โรงเรยีนบ ้น่ดอนเค็ง
cpm00699 12345@Nidtep นางสาวฐาประณีย์ ศรโีคตร โรงเรยีนบา้นทุง่พระ
cpm00700 12345@Nidtep นางสาวณัฐกิานต์ ศรเีชยีงราบ โรงเรยีนบา้นวงักะทะ



cpm00701 12345@Nidtep นางสาวพรรณรนิทร์ ศรสีวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองเชยีงรอด
cpm00702 12345@Nidtep นางศศกิาญจน์ ศริอิคัรปรดีากลุ โรงเรยีนบา้นดอนหันนาสวรรค์
cpm00703 12345@Nidtep นายไพฑรูย์ สวา่งตา โรงเรยีนอนุบาลชมุชนหนองบวัแดง
cpm00704 12345@Nidtep นางสาวปวณีา สงิหโ์คตร โรงเรยีนสระโพนทอง
cpm00705 12345@Nidtep นางสาววรรณภิา หรรษา โรงเรยีนชมุชนบา้นหว้ยแย ้
cpm00706 12345@Nidtep นางสาวฐานยีา อยัวรรณ โรงเรยีนวงัใหมพั่ฒนา
cpn01496 12345@Nidtep นางสาวดวงกมล ศรไีสยเพชร โรงเรยีนเขาทะลพุทิยาคม
cpn01497 12345@Nidtep นางเยาวนาฎ ศรนีสล โรงเรยีนชมุชนบา้นนาชะองั
cpn01498 12345@Nidtep นางสภุาพร นอ้ยก าเนดิ โรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤต
cpn01499 12345@Nidtep นายนธี นอ้มศริิ โรงเรยีนชมุชนวดัธรรมถาวร
cpn01500 12345@Nidtep นางสาวเกษร คงครุฑ โรงเรยีนชมุชนสวี
cpn01501 12345@Nidtep นางสาวฆรวณัณ์ รดิภบูรรณ์ โรงเรยีนชมุชนสวี
cpn01502 12345@Nidtep นางสาวเบญจลกัษณ์ ประจักษ์ โรงเรยีนชมุชนสวี
cpn01503 12345@Nidtep นางอทสิา วงศส์วุฒัน์ โรงเรยีนชมุชนสวี
cpn01504 12345@Nidtep นางสาวธัญสมร นามบตุร โรงเรยีนชมุพรปัญญานุกลู
cpn01505 12345@Nidtep นางสาววชรวรรณ องัโชตพัินธุ์ โรงเรยีนทา่ขา้มวทิยา
cpn01506 12345@Nidtep นางสถาพร บญุชว่ย โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา  ๗๗ (บา้นเนนิสนัต)ิ
cpn01507 12345@Nidtep นางสาวภัชรยีว์รรณ์ ครุฑวสิยั โรงเรยีนบา้นเขาวงกรด
cpn01508 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา แสงรัตน์ โรงเรยีนบา้นเขาวงกรด
cpn01509 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา พกิลุทอง โรงเรยีนบา้นคลองสง
cpn01510 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา รอดปังหวาน โรงเรยีนบา้นถ ้าธง
cpn01511 12345@Nidtep นางอารยี์ ฝอยทอง โรงเรยีนบา้นทับใหม่
cpn01512 12345@Nidtep นางสาววนัทนยี์ พราหมณี โรงเรยีนบา้นทา่มะปรงิ
cpn01513 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ อนิทนาศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นทุง่เรีย้
cpn01514 12345@Nidtep นายปฏพัิทธ์ กวุลยัรัตน์ โรงเรยีนบา้นทุง่หงษ์
cpn01515 12345@Nidtep นางสาวกนัตก์มล ยวุาวธุ โรงเรยีนบา้นน ้าฉา
cpn01516 12345@Nidtep นางสาวนลิาวลัย์ ถาวรรัตน์ โรงเรยีนบา้นน ้าฉา
cpn01517 12345@Nidtep นางสาววรรณนสิา อนลิบล โรงเรยีนบา้นน ้าฉา
cpn01518 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ศริิ โรงเรยีนบา้นน ้าฉา
cpn01519 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา นาควเิชยีร โรงเรยีนบา้นโหมงราษฎรพั์ฒนา
cpn01520 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สขุประเสรฐิ โรงเรยีนประชานคิม 4
cpn01521 12345@Nidtep นางสาวปรารถนา ศลิปเศวต โรงเรยีนปะทวิวทิยา
cpn01522 12345@Nidtep นางวงเดอืน ทัศนภมูิ โรงเรยีนปากน ้าหลงัสวนวทิยา
cpn01523 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ ยวงจันทร์ โรงเรยีนพัฒนศกึษา
cpn01524 12345@Nidtep นายจริายุ ตนัสกลุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๐ จังหวดัชมุพร
cpn01525 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ เรยีบรอ้ย โรงเรยีนวดัดอนมะมว่ง
cpn01526 12345@Nidtep นายอรรถพล แกว้ไพบลูย์ โรงเรยีนวดัประสาทนกิร
cpn01527 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ สายลอืนาม โรงเรยีนวดัสวา่งมนัส
cpn01528 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ตระหงา่น โรงเรยีนสววีทิยา

cpn01529 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ซยุสกลุ โรงเรยีนอนุบาลเกษมวทิยา
cpn01530 12345@Nidtep นางสาววไิลพร ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนอนุบาลชมุพร
cpn01531 12345@Nidtep นายนรากร มอีนิทร์ โรงเรยีนอนุบาลชมุพร
cpn01532 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ แสงเพ็ชร โรงเรยีนอนุบาลพะโตะ๊
cpn01533 12345@Nidtep นางสาวพศิเพยีงดาว สขุศรเีมอืง โรงเรยีนอนุบาลพะโตะ๊

cpn01534 12345@Nidtep นายศกัดิช์ยั เทวบนิ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงชมุพรวดัสบุรรณนมิติร
cpn01535 12345@Nidtep นายอทิธพิล กมลธรรมโชติ วทิยาลยัการอาชพีชมุพร
cpn01536 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา แชม่ศรี ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษา

cpn01537 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ อสเิศวตกลุ สพฐ
cpn01538 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว สววีทิยา

cpn01539 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ศกุลสกลุ อบต.ทรัพยอ์นันต์
cri01926 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ พานาม กระทรวงศกึษาธกิาร
cri01927 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา ภริะบรรณ์ บา้นแมค่ า(ประชานุเคราะห)์

cri01928 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ์ ผันผาย โรงเรยีนเทศบา 2 วดัป่ายาง

cri01929 12345@Nidtep นางวนัชพร ราษี โรงเรยีนเทศบาล 1 (วดัพรหมวหิาร) 
cri01930 12345@Nidtep นางสาวจรวีลัย์ ภูโ่ตะ๊ยา โรงเรยีนขนุขวากพทิยา
cri01931 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ จอมแปง โรงเรยีนชมุชนบา้นสนัจ าปา
cri01932 12345@Nidtep นายนคเรศ สมโรย โรงเรยีนดอยเวยีงผาพทิยา
cri01933 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา งานดี โรงเรยีนดอยเวยีงวทิยา

cri01934 12345@Nidtep นางกรกนก อุน่บา้น โรงเรยีนด ารงราษฏรส์งเคราะห์
cri01935 12345@Nidtep นางสาวจติภิา ตะ๊ปัญญา โรงเรยีนเทศบาล 1 (ชมุชนสนัมะเค็ด)
cri01936 12345@Nidtep นางสาววรรณวภิา แกว้วงัปา โรงเรยีนเทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาล

cri01937 12345@Nidtep นางสาวเปมกิา แซย่า่ง โรงเรยีนบา้นกอ๊
cri01938 12345@Nidtep นางหนึง่เมษา วงศใ์หญ่ โรงเรยีนบา้นจอ้ง



cri01939 12345@Nidtep นางกญัญาณัฐ จองสรุยีภาส โรงเรยีนบา้นจอเจรญิ
cri01940 12345@Nidtep นางพรนภัส ค าน๊ะ โรงเรยีนบา้นดอยจัน
cri01941 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร ค าลอื โรงเรยีนบา้นเทอดไทย
cri01942 12345@Nidtep นายชญัญานุช โพธิเ์งนิ โรงเรยีนบา้นเทอดไทย
cri01943 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร เมทาง โรงเรยีนบา้นไทยสมบรูณ์
cri01944 12345@Nidtep นางสาวสรารัตน์ พผิว่นนอก โรงเรยีนบา้นไทยสมบรูณ์
cri01945 12345@Nidtep นางสกุลัยา อนิเทพ โรงเรยีนบา้นไทยสมบรูณ์
cri01946 12345@Nidtep นางสาวศริกิาญจน์ เมฆอากาศ โรงเรยีนบา้นป่ายาง

cri01947 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ พรมศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นโป่งน ้ารอ้น
cri01948 12345@Nidtep นางพนิทสุร แรงทน โรงเรยีนบา้นฝ่ังตืน้
cri01949 12345@Nidtep นางสาวกองศรี สนุติภิาสกลุ โรงเรยีนบา้นเมอืงชมุ
cri01950 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร จอมแสง โรงเรยีนบา้นแมต่าชา้ง
cri01951 12345@Nidtep นางฉันทนา โยนสนทิ โรงเรยีนบา้นแมป่นูหลวง
cri01952 12345@Nidtep นางสาวจติรา วนัเจรญิ โรงเรยีนบา้นแมป่นูหลวง
cri01953 12345@Nidtep นางสาวจรุยีพ์ร ปัดดาห์ โรงเรยีนบา้นแมป่นูหลวง
cri01954 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ผมพันธ์ โรงเรยีนบา้นแมป่นูหลวง
cri01955 12345@Nidtep นายบณัฑติ โยนสนทิ โรงเรยีนบา้นแมป่นูหลวง
cri01956 12345@Nidtep นางสาวพรรณกิา อนิแปลง โรงเรยีนบา้นโละ๊ป่าหา้
cri01957 12345@Nidtep นางสาวดารนิ จันผา โรงเรยีนบา้นเวยีงพาน
cri01958 12345@Nidtep นางสาวปิยะพร วงศน์าค โรงเรยีนบา้นเวยีงพาน
cri01959 12345@Nidtep นางสาวณัฐวลญัช์ เรอืนสอน โรงเรยีนบา้นสนัตคิรีี
cri01960 12345@Nidtep นางฉลองขวญั สยุะใจ โรงเรยีนบา้นสนัหลวง
cri01961 12345@Nidtep นางสาวพัชรพร ไชยอาม โรงเรยีนบา้นหนองแวน่
cri01962 12345@Nidtep นางสาวยพุยงค์ ยอดออน โรงเรยีนบา้นหว้ยคุ
cri01963 12345@Nidtep นางสาวสธุษิา พรมเสน โรงเรยีนบา้นหว้ยมะหนิฝน
cri01964 12345@Nidtep นางสาวพรธติา สใีจมา โรงเรยีนบา้นหว้ยหก
cri01965 12345@Nidtep นายอรรถพล ผาค า โรงเรยีนบา้นหว้ยหมอเฒา่
cri01966 12345@Nidtep นางสาวนวลฤทัย ลาพาแว โรงเรยีนบา้นใหมพั่ฒนา
cri01967 12345@Nidtep นางอรจริา ชยัวงศ์ โรงเรยีนปอวทิยา
cri01968 12345@Nidtep นางทพิวรรณ ปันมติร โรงเรยีนเม็งรายมหาราชวทิยาคม
cri01969 12345@Nidtep นางสาวกอแกว้ ออ่นส าอางค์ โรงเรยีนเม็งรายมหาราชวทิยาคม
cri01970 12345@Nidtep นายพนูศกัดิ์ สธุชียั โรงเรยีนเม็งรายมหาราชวทิยาคม
cri01971 12345@Nidtep นายภาวตั เตา่นันท์ โรงเรยีนเม็งรายมหาราชวทิยาคม
cri01972 12345@Nidtep นายชกูจิ จีม๋ะลิ โรงเรยีนแมแ่อบวทิยาคม
cri01973 12345@Nidtep นายวรีะ มาจู โรงเรยีนยา้นหว้ยคุ
cri01974 12345@Nidtep นางสาวสรินัินท์ แกว้ยองผาง โรงเรยีนรัฐราษฎรว์ทิยา
cri01975 12345@Nidtep นายปวรนันท์ แซล่ี โรงเรยีนวดัหมืน่พทุธวทิยา

cri01976 12345@Nidtep นางสาวจรรยา สรุยิะ โรงเรยีนเวยีงแกน่วทิยาคม
cri01977 12345@Nidtep นายศกัดธิัช ชยัลงักา โรงเรยีนเวยีงแกน่วทิยาคม
cri01978 12345@Nidtep นางจารุนันท์ กนัชนะ โรงเรยีนสนักลางวทิยา
cri01979 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ แจขจัด โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย
cri01980 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา ใจดี โรงเรยีนอนุบาลแมข่ะจาน

cri01981 12345@Nidtep นางเมทนิี บญุรุง่ โรงเรยีนอนุบาลแมส่รวย

cri01982 12345@Nidtep นางนงลกัษณ์ เพลนิสขุ โรงเรยีนอนุบาลแมส่าย(สายศลิปศาสตร)์
cri01983 12345@Nidtep นางสาวศทุธนิี เรอืนเดือ่ โรงเรยีนอนุบาลเวยีงชยั
cri01984 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา ค าปา โรงเรยีนอนุบาลเวยีงป่าเป้า
cri01985 12345@Nidtep นางมลวิลัย์ กองรัตน์ วทิยาลยัเทคนคิเชยีงราย
cri01986 12345@Nidtep นางสาวไปรยา จาตม วทิยาลยัเทคนคิเชยีงราย
cri01987 12345@Nidtep นางสาวสรารัตน์ ดวงดาว วทิยาลยัเทคนคิเชยีงราย
cri01988 12345@Nidtep นางสาวจรีานันท์ เชือ้เมอืงพาน ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอพาน
cri01989 12345@Nidtep นางสาวณัฐรพีร โพธิด์ง สพฐ.

cri01990 12345@Nidtep นางสาวภัทราวดี ปวงค า สพป เชยีงรายเขต2
cri01991 12345@Nidtep นางสาวนารรัีตน์ แซใ่หม่ ส านักงานคณะกรรมการศกึษาการสง่เสรมิเอกชน
cmi03074 12345@Nidtep นางสาวสปิุพร บญุตนั ไมร่ะบุ
cmi03075 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ ป่ีหยา่ โรงเรยีนโครงการหลวงแกนอ้ย
cmi03076 12345@Nidtep นางกนัตนา มงคลพงษ์ โรงเรยีนจอมทอง
cmi03077 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา ธรรมใจ โรงเรยีนจอมทอง
cmi03078 12345@Nidtep นางสาวณศิจณิณ์ สภุาวงศ์ โรงเรยีนจอมทอง
cmi03079 12345@Nidtep นางสาวพรอนันต์ กาวน่ิาน โรงเรยีนจอมทอง
cmi03080 12345@Nidtep นางสาวไพจติรา พชิติปัจจา โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถัมภ ์๙
cmi03081 12345@Nidtep นายณัฐวชัต์ บญุมา โรงเรยีนเจา้แมห่ลวงอปุถัมภ ์2
cmi03082 12345@Nidtep นางสาวกรกช ข าทอง โรงเรยีนเจา้แมห่ลวงอปุถัมภ2์
cmi03083 12345@Nidtep นางสาวศริกิานดา ทองขาว โรงเรยีนฉอืจีเ้ชยีงใหม่



cmi03084 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ ใจเฉลยีว โรงเรยีนชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณชิบ ารุง
cmi03085 12345@Nidtep นางสพุรรษา อา้ยเสาร์ โรงเรยีนชมุชนบา้นโป่ง
cmi03086 12345@Nidtep นางนุชจารยี์ สทิธกิรพันธ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นแมฮ่า่ง
cmi03087 12345@Nidtep นางสาวพมิพกิา จันตะ๊เสาร์ โรงเรยีนไชยปราการ
cmi03088 12345@Nidtep นางสาวอารยา จันทรต์า โรงเรยีนดอเตา่วทิยาคม
cmi03089 12345@Nidtep นางสาวขวญักมล สนัตชิยัชาญ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์เชยีงใหม่
cmi03090 12345@Nidtep นางสาวจติตมิณฑ์ กติตกิมลพันธุ์ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์เชยีงใหม ่
cmi03091 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ บญุมาแกว้ โรงเรยีนเทพศรินิทรเ์ชยีงใหม่
cmi03092 12345@Nidtep นางนงเยาว์ เพชรคงเทพ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บา้นเอก)
cmi03093 12345@Nidtep นางสาวปิยะนุช กนัภัย โรงเรยีนบา้นแางอุง๋
cmi03094 12345@Nidtep นางมนัสวี เขือ่นแกว้ โรงเรยีนบา้นกองแขก
cmi03095 12345@Nidtep นางสาวกติชิา อนิทจันทร์ โรงเรยีนบา้นกา๋ยนอ้ย
cmi03096 12345@Nidtep นายมานะ ใจแข็ง โรงเรยีนบา้นกา๋ยนอ้ย
cmi03097 12345@Nidtep นางสาวกรวรรณ ปสูญัจร โรงเรยีนบา้นขนุแจ๋
cmi03098 12345@Nidtep นางสาวเชษฐส์ดุา ใจหอม โรงเรยีนบา้นขนุแมร่วม
cmi03099 12345@Nidtep นางสาวสทัุมมา ชนิทะวนั โรงเรยีนบา้นเชงิดอย (ดอยสะเก็ดศกึษา)
cmi03100 12345@Nidtep นางสาวภษูณศิา ปิงกลุ โรงเรยีนบา้นตงุลอย
cmi03101 12345@Nidtep นางสาวปราณี ยานุกลุ โรงเรยีนบา้นทุง่โป่ง
cmi03102 12345@Nidtep นางสาวกลัยฤ์ทัย ค าปา โรงเรยีนบา้นนาคอเรอื

cmi03103 12345@Nidtep นายเจษฎา ทองเสถยีรกจิ โรงเรยีนบา้นบอ่สรา้งนรากรประสาท
cmi03104 12345@Nidtep นางสาวลกัษณ์สดุา จันทรน์อ้ย โรงเรยีนบา้นป่ากอ๊
cmi03105 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ อมัพรวจิติร โรงเรยีนบา้นปางเกี๊ยะ
cmi03106 12345@Nidtep นางสาวบศุรนิทร์ กนัทา โรงเรยีนบา้นปางแดง
cmi03107 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา ณ ล าปาง โรงเรยีนบา้นปางอุง๋
cmi03108 12345@Nidtep นางสาววยิะดา ใหมด่ี โรงเรยีนบา้นเปียง (รัฐบ ารุง)

cmi03109 12345@Nidtep นางสาวศภุรดา อภชิยั โรงเรยีนบา้นมอ่นป่ิน
cmi03110 12345@Nidtep นางสาวอรษิา แกว้ใน โรงเรยีนบา้นมอ่นป่ิน
cmi03111 12345@Nidtep นางศริณิา แสงศริิ โรงเรยีนบา้นเมอืงกลาง
cmi03112 12345@Nidtep นายวชัระพงษ์ กาวริะพันธ์ โรงเรยีนบา้นเมอืงนะ
cmi03113 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา พรมเสพสกั โรงเรยีนบา้นแมต่ะมาน
cmi03114 12345@Nidtep นางสาวลลติา กนัจรรยา โรงเรยีนบา้นแมป๋ั่ง
cmi03115 12345@Nidtep นายประสพพร วงศพ์ยา โรงเรยีนบา้นแมป๋ั่ง
cmi03116 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา โพทะนะ โรงเรยีนบา้นแมว่าก
cmi03117 12345@Nidtep นางปรัศนยีา จันทรว์งศ์ โรงเรยีนบา้นร่องน ้า

cmi03118 12345@Nidtep นางสาวกมลพรรณ สทุธิ โรงเรยีนบา้นสนัก าแพง
cmi03119 12345@Nidtep นางสาวพมิพร ชาวน่าน โรงเรยีนบา้นสนัก าแพง
cmi03120 12345@Nidtep นางสาวไปรยรักษ์ ดวงแกว้ โรงเรยีนบา้นสนัตน้เปา
cmi03121 12345@Nidtep นายองัคนันท์ เทพอ านวย โรงเรยีนบา้นสนัปอธง 
cmi03122 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี กาบแกว้ โรงเรยีนบา้นหลวง
cmi03123 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ โพธาสนิธ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยงกูลาง
cmi03124 12345@Nidtep นางสาวกรกนก สทุธสิวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยตน้ตอง
cmi03125 12345@Nidtep นางสาววรรยากร สขุสกลกรร โรงเรยีนบา้นหว้ยมว่ง
cmi03126 12345@Nidtep นางสาวธัญญาลกัษณ์ หงสส์งิห์ โรงเรยีนบา้นหัวฝาย
cmi03127 12345@Nidtep นางสาวสรุสิา น าชยั โรงเรยีนบา้นหัวรนิ
cmi03128 12345@Nidtep นางสาวพมิประภา ป่ินแกว้ โรงเรยีนพทุธโิศภน
cmi03129 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา เจรญิสขุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์1
cmi03130 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร ยศเดช โรงเรยีนวดัครีเีขต
cmi03131 12345@Nidtep นางสาวพจิติรา ปันเต โรงเรยีนวดัทรายมลูรัตนศกึษา
cmi03132 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ พเิศษจาตรุงศ์ โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม
cmi03133 12345@Nidtep นางสาววงคเ์ดอืน จันทา โรงเรยีนวดัทา่ตน้กวาว
cmi03134 12345@Nidtep นางสาวนริดา นริชานันท์ โรงเรยีนวดันันทาราม
cmi03135 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิศรี แสงหมืน่ โรงเรยีนวดัแมเ่ลย
cmi03136 12345@Nidtep นางสาววารนิ รังษี โรงเรยีนวดัศรบีญุเรอืง
cmi03137 12345@Nidtep นางสาววนัวสิาข์ นปิณุะ โรงเรยีนวดัสนัทรายมลู
cmi03138 12345@Nidtep นางสาวจริาภา เจรญิผล โรงเรยีนวดัหว้ยน ้าเย็น
cmi03139 12345@Nidtep นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์ โรงเรยีนเวยีงแหงวทิยาคม
cmi03140 12345@Nidtep นายนวปรัชญ์ ชยัชะนะ โรงเรยีนศรจีอมทอง
cmi03141 12345@Nidtep นางวนดิา โมตาลี โรงเรยีนศรจีอมทอง

cmi03142 12345@Nidtep นายวศิรุต กนัทะวงค์ โรงเรยีนศรเีนหร์ู
cmi03143 12345@Nidtep นางศวิมิล นักสอน โรงเรยีนสนัมหาพนวทิยา
cmi03144 12345@Nidtep นายปรวิรรต ดวงมะลิ โรงเรยีนสนัมหาพนวทิยา
cmi03145 12345@Nidtep นางสาวธัญสดุา รักวงค์ โรงเรยีนสามัคคสีนัมว่ง
cmi03146 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร อดุมธรรมศกัดิ์ โรงเรยีนหลวงพัฒนาบา้นขนุวาง



cmi03147 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา มิง่ขวญั โรงเรยีนอนุบาลเชยีงใหม่
cmi03148 12345@Nidtep นางสาวพัชรวีรรณ ค ามามลู โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลต าบลออนใต ้

cmi03149 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ส าเภาทอง โรงเรยีนอนุบาลร่มแกว้
cmi03150 12345@Nidtep นางสาววลยัรัตน์ ตาค า โรงเรยีนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา
cmi03151 12345@Nidtep นางสาวออ้ยทพิย์ ซาวสภุา โรงเรยีนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา
cmi03152 12345@Nidtep นางสาวนัชชา ชยัวงค์ วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุี
cmi03153 12345@Nidtep นายปัฐวกิรณ์ บญุตา่ย วทิยาลยัการอาชพีฝาง
cmi03154 12345@Nidtep นายสพุจน์ สดุสวาท วทิยาลยัเทคนคิเชยีงใหม่
cmi03155 12345@Nidtep นายพันธศ์กัดิ์ งามจารุเลศิไมตรี วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงใหม่
cmi03156 12345@Nidtep นายวฒุวิฒัน์ เผา่พันธุเ์หนอื ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา8 จังหวดัเชยีงใหม่
cmi03157 12345@Nidtep นางสรุรัีตน์ เชีย่วชาญ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา 8 จังหวดัเชยีงใหม่
cmi03158 12345@Nidtep นางสาวจตุตพิร ระวงั ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นใหมห่นองบวั
cmi03159 12345@Nidtep นางสาวณัจฉรยีา ศรบีญุ สพฐ.
cmi03160 12345@Nidtep นายธรีสทิธิ์ ตาลป่า สพฐ.
cmi03161 12345@Nidtep นายสงกรานต์ พลธนะ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
cmi03162 12345@Nidtep นางค าสขุ ดสีา อบต.อมกอ๋ย
trg01339 12345@Nidtep นายธัญพสิษิฐ์ แกว้อมัพร วทิยาลยัการอาชพีตรัง
trg01340 12345@Nidtep นางสปุราณี คงภักดี โรงเรยีนวดัสหีราษฎรศ์รัทธา
trg01341 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา เครอืสขุ โรงเรยีนวดัขนุสทิธิ์
trg01342 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรรณ จันละบตุร โรงเรยีนบา้นล าชา้ง
trg01343 12345@Nidtep นางสาวจริประภา จนิากลุวพัิฒน์ โรงเรยีนบา้นไชยภักดี
trg01344 12345@Nidtep นายวรีสทิธิ์ ชว่ยสวุรรณ โรงเรยีนวเิชยีรมาต ุ2

trg01345 12345@Nidtep นางสาวคณุภัทร ชอ่ทอง โรงเรยีนวงัวเิศษ
trg01346 12345@Nidtep นางสาวสริามล ชอ่เสง้ โรงเรยีนบา้นทุง่อฐิ
trg01347 12345@Nidtep นางสาวผกาวลัย์ ชแูกว้ โรงเรยีนบา้นคลองมวน
trg01348 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ชิชา ชชูว่ยสวุรรณ โรงเรยีนบา้นคลองมวน
trg01349 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ ไชยเสนยี์ โรงเรยีนบา้นทา่โตะ๊เมฆ
trg01350 12345@Nidtep นางวราพร ด าคงเพชร ศพด.บา้นเขาวเิศษ
trg01351 12345@Nidtep นางนาฎลดา เดชอรัญ โรงเรยีนบา้นเกาะมุ
trg01352 12345@Nidtep นางสาวปิยานุช แตส่กลุ โรงเรยีนบา้นหนองศรจัีนทร์
trg01353 12345@Nidtep นางสาวแกว้รัตนม์ณี ทดแทน โรงเรยีนบา้นบางเตา
trg01354 12345@Nidtep นางสาวนภัสวรรณ ทวพัีฒนะพงศ์ โรงเรยีนวดัชลวาปีวหิาร
trg01355 12345@Nidtep นางสาวศริประภา ทองน ้าแกว้ โรงเรยีนบา้นโพธิน์อ้ย
trg01356 12345@Nidtep นางสาวตสันมี ทองสสีนั โรงเรยีนบา้นคลองมวน
trg01357 12345@Nidtep นางสาวปิวรา ธรรมเมธากลุ โรงเรยีนทา่งิว้(ต.ช.ด.อปุถัมภ)์
trg01358 12345@Nidtep นางกรรณกิาร์ นกเสง้ โรงเรยีนทุง่ยาวผดงุศษิย์
trg01359 12345@Nidtep นางสาวหทัยชนก นคิมข า โรงเรยีนบา้นตน้ไทร
trg01360 12345@Nidtep นางสาวปัญจลกัษณ์ นดิคง โรงเรยีนบา้นไทรบว่ง
trg01361 12345@Nidtep นายฑฤบดนิทร์ บญุเลศิ วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน
trg01362 12345@Nidtep นางสาวมธรุส เปลรนิทร์ โรงเรยีนบา้นไร่หลวง
trg01363 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ พลประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนา้เขา
trg01364 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี เพ็ชรคง โรงเรยีนวงังเิศษ
trg01365 12345@Nidtep นางสาวสนัุนทา ภัทธยิากลู โรงเรยีนบา้นหนองหมอ
trg01366 12345@Nidtep นางศศธิร ภริมยน์ภา โรงเรยีนเทศบาลหว้ยยอดวทิยา
trg01367 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย ภูแ่กว้ โรงเรยีนเทศบาลหว้ยยอดวทิยา
trg01368 12345@Nidtep นางสาวธติมิา ยอ่งซือ่ โรงเรยีนบา้นไสบอ่
trg01369 12345@Nidtep นางสาวเย็นจติร ยอ่งเสง้ โรงเรยีนบา้นเหนอืคลอง
trg01370 12345@Nidtep นางสาวจรีภัทร ยิง่ขจร โรงเรยีนวดันคิมประทปี
trg01371 12345@Nidtep นางสาวเกวลนิ ยดึมัน่ โรงเรยีนบา้นเกาะปดุ
trg01372 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ระหัส โรงเรยีนวงัวเิศษ
trg01373 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี รัศมอีรุณโรจน์ โรงเรยีนยา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
trg01374 12345@Nidtep นางสาวจรุรัีตร์ ล ิม่ศริ ิ โรงเรยีนน ้าผดุ
trg01375 12345@Nidtep นางสาวพรินันท์ วรรณค า วทิยาลยัการอาชพีตรัง
trg01376 12345@Nidtep นางอภญิญารัตน์ วรีะสขุ โรงเรยีนหว้ยยอด(กลงึวทิยาคาร)
trg01377 12345@Nidtep นางสนินีาฏ ศรเีพชร โรงเรยีนวงัวเิศษ
trg01378 12345@Nidtep นางสจุริา ศรสีง วทิยาลยัการอาชพีหว้ยยอด
trg01379 12345@Nidtep นางสาวพสินิี ส าราญดี โรงเรยีนบา้นตน้ไทร
trg01380 12345@Nidtep นางสาวลดาวลัย์ สงิหอ์นิทร์ โรงเรยีนบา้นคลองปะเหลยีน
trg01381 12345@Nidtep นางสารกิา สขีนุน โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา
trg01382 12345@Nidtep นางเรวดี สขุชมุ โรงเรยีนบา้นบางคา้งคาว
trg01383 12345@Nidtep นางจรุพีร เสน็บตัร โรงเรยีนบา้นหว้ยมว่ง
trg01384 12345@Nidtep นางทัศนยี์ หนูจติต์ โรงเรยีนสามัคคศีกึษา
trg01385 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิตน์ หนูนวน โรงเรยีนบา้นไสบอ่



trg01386 12345@Nidtep นายนนธวชั หลกัเพชร กระทรวงศกึษาธกิาร
trg01387 12345@Nidtep นางอทัุยรัตน์ หว่งจรงิ โรงเรยีนบา้นทุง่ศาลา
trg01388 12345@Nidtep นางนุชรนิทร์ หวงัขวญั โรงเรยีนบา้นโคกยาง
trg01389 12345@Nidtep นางสาวภัสราพร หวนัเศษ โรงเรยีนบา้นหนองคลา้
trg01390 12345@Nidtep นางสาวศกลวรรณ เหมอืนทอง โรงเรยีนบา้นเขาหลกั
trg01391 12345@Nidtep นางสาวพชิญา อิม่ตา โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง
trg01392 12345@Nidtep นายวฒุพิงศ์ อุย้ก ิม้ โรงเรยีนบา้นคลองชลีอ้ม
trg01393 12345@Nidtep นางมยรุี สงหนู โรงเรยีนบา้นตน้ปรง
trt00779 12345@Nidtep นางสาวกณัฐมณี กระแสเทพ โรงเรยีนบา้นคลองพรา้ว
trt00780 12345@Nidtep นายจริายทุธ กองภเูขยีว โรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม
trt00781 12345@Nidtep นางสาววารุณี กองสมัคร โรงเรยีนบา้นคลองแอง่
trt00782 12345@Nidtep นางสาวนภาพร แกว้ลอดหลา้ โรงเรยีนอนุบาลบอ่พลอยราษฎรรั์งสรรค์
trt00783 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ เจยีรกาลกลุ โรงเรยีนเกาะชา้งวทิยาคม
trt00784 12345@Nidtep นางสาวอมัพาพันธ์ ทา่พรกิ โรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม
trt00785 12345@Nidtep นายองิ ธนา ไมร่ะบุ
trt00786 12345@Nidtep นางอมัรา นามแกว้ วทิยาลยัสารพัดชา่งตราด
trt00787 12345@Nidtep นายนฤเบศร์ บญุตัง้ โรงเรยีนวดัฆอ้ 
trt00788 12345@Nidtep นางสาวกญัญาภัทร บญุอภัย โรงเรยีนบา้นโขดทราย
trt00789 12345@Nidtep นางสาวเรณุกา พณชิยากมลกร โรงเรยีนวดัตาพลาย
trt00790 12345@Nidtep นางสาวจารรัีตนฺ์ มัน่เหมาะ โรงเรยีนบา้นไมรู้ด(วสิทิธิป์ระชาสรรค)์
trt00791 12345@Nidtep นายวนัไท ลอืทองจักร วทิยาลยัเทคนคิตราด
trt00792 12345@Nidtep นางสาวกชมล ศริเิถยีร วทิยาลยัเทคนคิตราด
trt00793 12345@Nidtep นายเทพฤทธิ์ สมจติ วทิยาลยัเทคนคิตราด
trt00794 12345@Nidtep นางสาวธัณยญ์ดา สทิธหิรัิญเมธี โรงเรยีนอนุบาลเกาะกดู
trt00795 12345@Nidtep นางสาวนฤมล สพัีนแตม้ โรงเรยีนบา้นปะเดา
trt00796 12345@Nidtep นางสวุรรณา เอีย่มสมบตัิ เทศบาลต าบลบอ่พลอย
trt00797 12345@Nidtep นางสาวรจนา เข็มเพ็ชร โรงเรยีนวดัตาพลาย
tak01887 12345@Nidtep นางสาวพมิพใ์จ กลวงิก์ โรงเรยีนเทศบาล3วดัชยัชนะสงคราม
tak01888 12345@Nidtep นางดวงกลัยา กอ้นจะรา ศพด.บา้นหว้ยน ้าขุน่
tak01889 12345@Nidtep นางสาววรัญญา กนัหาประกอบ โรงเรยีนบา้นแมร่ะเมงิ
tak01890 12345@Nidtep นางสาวสรินิาถ กนัเอีย้ง โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก สาขาบา้นจอ่คี
tak01891 12345@Nidtep นางกาญจนา กาทอง โรงเรยีนผดงุปัญญา
tak01892 12345@Nidtep นางปนัดดา กิง่กา้น โรงเรยีนบา้นแมร่ะเมงิ

tak01893 12345@Nidtep นายวชัรพงค์ กิง่กา้น รร.บา้นแมร่ะเมงิ

tak01894 12345@Nidtep นางธัญวรัตม์ แกว้ประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นชอ่งแคบ
tak01895 12345@Nidtep นางสาวกฤตพร แกว้มณี โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่
tak01896 12345@Nidtep นางทพิยส์ดุา ขนัค า โรงเรยีนบา้นชอ่งแคบ
tak01897 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ เขยีนสงัข์ โรงเรยีนเดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์
tak01898 12345@Nidtep นางสาวกฤตยา งมโปร่งเบีย้ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก
tak01899 12345@Nidtep นางสาวนพฉัตร จากน่าน โรงเรยีนบา้นคลองไมแ้ดง
tak01900 12345@Nidtep นางสกุญัญา จ ารัสประทปีพงศ์ โรงเรยีนชมุชนชลประทานรังสรรค์
tak01901 12345@Nidtep นางสาวพัชรกญัญ์ จนิตรัตนบตุร โรงเรยีนบา้น่มเกลา้ 2
tak01902 12345@Nidtep นางสาวพมิพล์ภัส เจนจติรธรรม ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นปรอผาโด ้
tak01903 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ เชยีงทอง

tak01904 12345@Nidtep นางยมุนา ไชยเดช โรงเรยีนบา้นเจดยีโ์คะ
tak01905 12345@Nidtep นายสารศิ แซม่ัว โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้ 3

tak01906 12345@Nidtep นางสาวมรกต แซว่า้น โรงเรยีนบา้นแมก่ลองเกา่
tak01907 12345@Nidtep นางสาววภิาวี ตระทพิย์ โรงเรยีนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ์
tak01908 12345@Nidtep นายกณัตพงษ์ ตองตาสี โรงเรยีนบา้นแมส่ละเหนอื
tak01909 12345@Nidtep นางสาวชดุาภา ตะ๊นอ้ย โรงเรยีนบา้นหนองบวัใต ้
tak01910 12345@Nidtep นางพรทพิย์ ทวิาค า โรงเรยีนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ์
tak01911 12345@Nidtep นางสาวปรางคว์ลยั ธนสนุทรวาณชิ โรงเรยีนบา้นคลองไมแ้ดง
tak01912 12345@Nidtep นางสาวชรนิรัตน์ นันตาดี โรงเรยีนอรุณเมธา
tak01913 12345@Nidtep นางสาวนุชนาฎ บวบขม โรงเรยีนสรรพวทิยาคม
tak01914 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ บญุทา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลแมป่ะ
tak01915 12345@Nidtep นางจติรศริิ บญุพนิ โรงเรยีนบา้นหนองบวัใต ้
tak01916 12345@Nidtep นายกรัณยก์ร บญุภา โรงเรยีนบา้นชอ่งแคบ
tak01917 12345@Nidtep นางสาวพรรณนารายณ์บตุรเสอื โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก
tak01918 12345@Nidtep นายจักรี ปัญญา โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ
tak01919 12345@Nidtep นายศภุกร ปัญญามลู โรงเรยีนบา้นหนองปลาไหล
tak01920 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา พงศภ์สูวุมิล โรงเรยีนบา้นชอ่งแคบ
tak01921 12345@Nidtep นายศราวฒุิ พรมชมพู โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา 5
tak01922 12345@Nidtep นางสาวกนษิฐกิา พรหมวาทย์ โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี



tak01923 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา พาทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก
tak01924 12345@Nidtep นางสาวจรยิา พกุเกลีย้ง โรงเรยีนบา้นลานเต็ง
tak01925 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล มว่งทมิ โรงเรยีนบา้นแมอ่มกิ
tak01926 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ มะกล า่ โรงเรยีนบา้นหนองหลวง
tak01927 12345@Nidtep นางเทยีมจันทร์ เมธธีรรม โรงเรยีนเทศบาล3
tak01928 12345@Nidtep นายสรุสทิธิ์ รอดประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้4
tak01929 12345@Nidtep นางสาวปานตะวนั รางแดง โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา 2

tak01930 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา ราชเจรญิ โรงเรยีนถนอมราษฎรบ์ ารุง
tak01931 12345@Nidtep นายพรีพล ฤทธิเ์รอืงชยั โรงเรยีนบา้นป่าคาใหม่
tak01932 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ วนาศรธีาดา อบต.โมโกร
tak01933 12345@Nidtep นางสาวสกุลัยา ศริริวม เทศบาล
tak01934 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี ศษิยม์กรา โรงเรยีนคอืลอืราษฎร์์พั์ฒนา
tak01935 12345@Nidtep นายสญัชยั สทิธกินั กศน

tak01936 12345@Nidtep นายจักรกฤษ สทุนินะ โรงเรยีนบา้นหว้ยนกกก
tak01937 12345@Nidtep นางสาวนภาพร สรุะดี โรงเรยีนสามัคควีทิยา
tak01938 12345@Nidtep นางสาวปิยฉัตร หน่อไมห้วาน โรงเรยีนบา้นป่าไร่เหนอื
tak01939 12345@Nidtep นางสาวเพยีรพพัิฒน์ หนูลอ้ม ไมร่ะบุ
tak01940 12345@Nidtep นางสาวอรสา หมืน่สทิธแิพร่ โรงเรยีนบา้นธงชยั
tak01941 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ หมยูา โรงเรยีนดงซอ่มพทิยาคม

tak01942 12345@Nidtep นางสาวปวรรญญรั์ญช์ หลวงธจิา โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ
tak01943 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตร หางศร โรงเรยีนบา้นแมร่ะมาดนอ้ย
tak01944 12345@Nidtep นางสาวนันทวนั องัคสงิห์ โรงเรยีนผาผึง้วทิยาคม
tak01945 12345@Nidtep นางสาวสริปิระภา อาจหาญ โรงเรยีนรวมไทยพัฒนา 5
tak01946 12345@Nidtep นางสาวชนิานันท์ อนิทพงษ์ โรงเรยีนบา้นแมโ่พ

tak01947 12345@Nidtep นางสาวนภาพร อนิไผ่ โรงเรยีนราษฎรว์ทิยา (ตีม๋ ิง้)
tak01948 12345@Nidtep นางสาวสนัุนท์ อดุจันทร์ โรงเรยีนบา้นขนุหว้ยชอ่งแคบ
tak01949 12345@Nidtep นางยพุรัตน์ อดุหลา้ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลแมป่ะ
tak01950 12345@Nidtep นางสยิาพัฐ เอีย่มอนิทร์ โรงเรยีนบา้นเนนิมะลืน่
tak01951 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา อนิวงค์ โรงเรยีนชมุชนบา้นพบพระ

NYK00725 12345@Nidtep นางสาวศนัศนยี์ กนกแสง โรงเรยีนวดัเกาะพกิลุ
NYK00726 12345@Nidtep นางกิง่กมล แกว้ประทมุ โรงเรยีนวดัศรจีฬุา
NYK00727 12345@Nidtep นางสาวบงัอร จ าปาโพธิ์ โรงเรยีนวดัราษฎรศ์รัทธาธรรม
NYK00728 12345@Nidtep นางธติมิา ชชูพี โรงเรยีนชมุชนวดัเชีย่วโอสถ

NYK00729 12345@Nidtep นางสาวมลฤดี ถาวรวฒัน์ โรงเรยีนบา้นคลอง 14
NYK00730 12345@Nidtep นางกติตยิา ทองใย โรงเรยีนวดัครีวีนั

NYK00731 12345@Nidtep นางสาวสทุธนิี ทองหลอ่ โรงเรยีนองครักษ์
NYK00732 12345@Nidtep นางอไุรวรรณ ธรรมเทีย่ง โรงเรยีนวดัสตุธรรมาราม
NYK00733 12345@Nidtep นางสาวศริปิระภา เนตรส์วา่ง โรงเรยีนบา้นคลอง31
NYK00734 12345@Nidtep นางพรนภิา บญุชว่ยชู โรงเรยีนวดัสนัตวิฒันาราม (สมบญุประชาสรรค)์
NYK00735 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ปิยเฉลมิชยั โรงเรยีนบา้นโคกสวา่ง
NYK00736 12345@Nidtep นางสาวไพรัตน์ แปลงศรี โรงเรยีนบา้นหัวหมอน
NYK00737 12345@Nidtep นางอจัฉราวดี พฒุซอ้น โรงเรยีนอนุบาลบา้นนา (วดัชา้ง)
NYK00738 12345@Nidtep นายวรชฏ วไิลวรรณ วทิยาลยัการอาชพีองครักษ์
NYK00739 12345@Nidtep นายอสิระ อนิทชนิ โรงเรยีนบา้นหนองกนัเกรา
npt21451 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา กรกจิ โรงเรยีนวดัลาดหญา้ไทร
npt21452 12345@Nidtep นายธรีพงศ์ กฤตตกิา โรงเรยีนวดัศรีษะทอง
npt21453 12345@Nidtep นายภรภัทร กญัจนศขุ วทิยาลยัการอาชพีนครปฐม
npt21454 12345@Nidtep นางสาวเขมจรัิสย์ กติตปัิญโยชยั โรงเรยีนเทศบาล 1 บา้นสามพราน
npt21455 12345@Nidtep นายพรพพัิฒน์ กลุนีอ้ย โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์
npt21456 12345@Nidtep นางสาวเมธณีิ แกว้อบุล โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา
npt21457 12345@Nidtep นายธนาวนิท์ ไกรกาศ โรงเรยีนนาคประสทิธิ์
npt21458 12345@Nidtep นายวรทิธน์านนท์ ขจติศาตนันท์ โรงเรยีนวดัหนองดนิแดง (ประชารัฐอทุศิ)
npt21459 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา โขมโนทัย โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสน
npt21460 12345@Nidtep นายไชยยศ คชนิทร โรงเรยีนเพิม่วทิยา
npt21461 12345@Nidtep นางสาวทพิวารี ค าแดง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นกระดีอ่อ้
npt21462 12345@Nidtep นายอทิธกิร เคา้สมิ วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ฟ้า(หลวงพอ่เป่ินอปุถัมภ)์
npt21463 12345@Nidtep นายณัฏฐาปกรณ์ จรนนท์ โรงเรยีนโพรงมะเดือ่วทิยาคม
npt21464 12345@Nidtep นายนันทพล เจรญิผล โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั

npt21465 12345@Nidtep นางสาวธัญญภรณ์ ชยัชววฒุิ โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสน
npt21466 12345@Nidtep นางสาวสทุธนิี ช านาญดู โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม
npt21467 12345@Nidtep นายสรุวชิญ์ ชติทอง โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั

npt21468 12345@Nidtep นางณัฐฐริา ชวิชาวนา โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศนครปฐม
npt21469 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา แซว่อ่ง โรงเรยีนปรดีารามวทิยาคม



npt21470 12345@Nidtep นายเกรยีงไกร ฐานบญัชา โรงเรยีนคงทองวทิยา
npt21471 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ดอกแกว้ วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ฟ้า (หลวงพอ่เป่ินอปุถัมภ)์
npt21472 12345@Nidtep นางสาวพรเพ็ญ เดขรุง่ โรงเรยีนบา้นบางมว่ง
npt21473 12345@Nidtep นางสาวอมรนิทร์ แดงดอนไพร โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์
npt21474 12345@Nidtep นางสาวปวรรยา เตยีวล าภู โรงเรยีนบา้นรางมะเดือ่
npt21475 12345@Nidtep นางสาวองัคณา โตมอญ โรงเรยีนวฒันารักษ์
npt21476 12345@Nidtep นางวลัยา ไตรญาณ โรงเรยีนวดัล าเหย

npt21477 12345@Nidtep นายกฤษณะ ไตรญาณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทศบาลนครปฐม

npt21478 12345@Nidtep นางสาวชฎารัตน์ ทรัพยพ์พัิฒนา โรงเรยีนวดัดอนเตาอฐิ
npt21479 12345@Nidtep นางวกิานดา ทองวรรณ โรงเรยีนวฒันารักษ์
npt21480 12345@Nidtep นายธนภัทร ทาเวยีง โรงเรยีนคงทองวทิยา
npt21481 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ ทมิหงมิ วทิยาลยัการอาชพีนครปฐม
npt21482 12345@Nidtep นายอรรถวฒุิ นาจาน โรงเรยีนวดับวัปากทา่
npt21483 12345@Nidtep นางสาวทพิพยาภรณ์ นลิเพชร โรงเรยีนวดัทา่ต าหนัก

npt21484 12345@Nidtep นางสาวอรทัย นุชบางเคยีน โรงเรยีนเบญญาพัฒน์
npt21485 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ นุพนิรัมย์ โรงเรยีนสระกะเทยีมวทิยาคมฯ
npt21486 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ เนตรประไพ โรงเรยีนวดัสวุรรณาราม
npt21487 12345@Nidtep นายพณชยั บรรจงรอด โรงเรยีนคงทองวทิยา
npt21488 12345@Nidtep นางสาวมิง่ขวญั บญุยง โรงเรยีนวดัเกาะวงัไทร
npt21489 12345@Nidtep นางสาวเสาวภา บตุรบ ารุง กองการศกึษาเทศบาลเมอืงไร่ขงิศนูยพั์ฒนาเด็กเทศบาลเมอืงไร่ขงิแหง่ที่ 1 วดัไร่ขงิ
npt21490 12345@Nidtep นางพัศภัสสรณ์ ปรุงเรอืน โรงเรยีนสคุนธรีวทิย์
npt21491 12345@Nidtep นายกติตพินธ์ ปัทมะสนธิ โรงเรยีนบา้นหนองขาหยัง่
npt21492 12345@Nidtep นางสาวยคุนธ์ ป้ันอนิทร์ โรงเรยีนวดัสามงา่ม(คงทองอนุสรณ์)
npt21493 12345@Nidtep นายอ านาจ ป่ินสนิชยั โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์
npt21494 12345@Nidtep นางสาวปิยะพร ป่ินสวุรรณ วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ฟ้า (หลวงพอ่เป่ินอปุถัมภ)์
npt21495 12345@Nidtep นายทนิกฤต พณชิยกลุ โรงเรยีนสคุนธรีวทิย์
npt21496 12345@Nidtep นางสาวกญัญภัทร พรหมเจรญิ วทิยาลยัการอาชพีนครปฐม
npt21497 12345@Nidtep นางสาววรัญญา พลขนัธ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครปฐม
npt21498 12345@Nidtep นางกลุพรภัสร์ พันธุโ์พธิ์ โรงเรยีนมารยีอ์ปุถัมภ์
npt21499 12345@Nidtep นางสาวอนุตรา พันมะลี โรงเรยีนตลาดรางกระทุม่
npt21500 12345@Nidtep นางสาวพลอยศริิ พทุธรักษา โรงเรยีนภัทรญาณวทิยา
npt21501 12345@Nidtep นางสาวปิยนันท์ พุม่กลัน่ โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั
npt21502 12345@Nidtep นางสาวพัชรา พุม่เทยีน โรงเรยีนวดักลาง 
npt21503 12345@Nidtep นางกมลชนก ภาคภมูิ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)
npt21504 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ภมูัง่ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั  นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม)
npt21505 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ ภมูชิยัศรี โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์
npt21506 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร มะนะโส ร.ร.เทศบาล1วดัเทยีนดดั
npt21507 12345@Nidtep นางกฤษณา มัน่วศนิ โรงเรยีนสคุนธรีวทิย์
npt21508 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ยอมจันทกึ โรงเรยีนบา้นหนองขาหยัง่
npt21509 12345@Nidtep นางสาวหฤทัย เยาวบตุร โรงเรยีนบา้นดงเกตุ
npt21510 12345@Nidtep นางสาวนศิาลกัษณ์ แยม้กลุ โรงเรยีนวดัพะเนยีงแตก
npt21511 12345@Nidtep นางสาวธนวลญัช์ ริว้กลุประเสรฐิ มกาวทิราชภัฏนครปฐม

npt21512 12345@Nidtep นางสาวอทติยา รุง่เรอืง โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั 2 หลวงพอ่เงนิอนุสรณ์
npt21513 12345@Nidtep นางสาวพรชนก เรอืงขจร สพม.นครปฐม
npt21514 12345@Nidtep นางสาวเปรมทพิย์ ลิม้ทวสีง่ โรงเรยีนวดับางปลา
npt21515 12345@Nidtep นางสาวกนัตยา เลศิอรุณรัตน์ วทิยาลยัการอาชพีนครปฐม
npt21516 12345@Nidtep นางสาวนสิา วทิยาเกยีรตเิลศิ โรงเรยีนวดัหบุรัก(ไพรประชาอปุถัมภ)์
npt21517 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ศรเีพชร โรงเรยีนบา้นดอนทอง(ออ่งพทิยาคาร)
npt21518 12345@Nidtep นายปัทวี ศรลีาชยั โรงเรยีนบา้นประตนู ้าพระพมิล
npt21519 12345@Nidtep นางสาวฟิตรี ศริอิมุากลุ โรงเรยีนราชนิบีรูณะ
npt21520 12345@Nidtep นางจริฐา สวสัดี โรงเรยีนบอสโกพทัิกษ์
npt21521 12345@Nidtep นางดวงจันทร์ สงัขแ์กว้ โรงเรยีนเมง่ฮัว้กงฮกั
npt21522 12345@Nidtep นางสาวศติาพร สายนาค วทิยาลยัอาชพีบางแกว้ฟ้า(หลวงพอ่เป่ินอปุถัมภ)์
npt21523 12345@Nidtep นายสมพงษ์ สายน ้าผึง้ โรงเรยีนสคุนธรีวทิย์
npt21524 12345@Nidtep นางสาวจันทราพร สขุผวิ โรงเรยีนวดับางหลวง
npt21525 12345@Nidtep นางศรินิาถ สขุแสน โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม
npt21526 12345@Nidtep นายชนาธปิ สภุามงคล วทิยาลยัสารพัดชา่งนครปฐม
npt21527 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ สวุรรณดี โรงเรยีนการดวีทิยา
npt21528 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ แสงอรุณ โรงเรยีนบา้นแหบมกะเจา
npt21529 12345@Nidtep นางสาวรุง่รัตน์ แสนสดุ โรงเรยีนอนุบาลพรละมัย
npt21530 12345@Nidtep นางสาวสรัุตน์ หนองหงอก โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา
npt21531 12345@Nidtep นางขนษิฐา หวดัสนทิ โรงเรยีนวดัสาลวนั
npt21532 12345@Nidtep นางสาวลลติา อมรกติตโิรจน์ โรงเรยีนบา้นไผล่อ้ม



npt21533 12345@Nidtep นายไกรสร ออมสนิ โรงเรยีนวดัสาลวนั
npt21534 12345@Nidtep นางสาววรญา องักรูจติกรุณา โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา
npt21535 12345@Nidtep นางนภัทร์ อนิเฉดิฉาย โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์
npt21536 12345@Nidtep นางสาวปภาวดี อนิทมิ โรงเรยีนวดัดอนยายหอม
npt21537 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เอีย่มสกุใส โรงเรยีนบา้นไผห่ลวง
npt21538 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวดี ชณิวงษ์ โรงเรยีนวดัล าพญา(จ าเนยีรบ ารุงวทิย)์ 

npm00500 12345@Nidtep นางสาวสภุญิญา อรรคศรวีร กระทรวงศกึษาธกิาร
npm00501 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ บวรศกัดิ์ มหาวทิยาลยันครพนม
npm00502 12345@Nidtep นางนุชรัตน นวลฝ้าย ร.ร.บา้นนาโพธิ ์อ.ศรสีงคราม
npm00503 12345@Nidtep นายปรวิธั ขอดเมชยั โรงเรยีนคอ้วทิยาคม
npm00504 12345@Nidtep นายประภศูกัดิ์ แสนวเิศษ โรงเรยีนชมุชนนางัว
npm00505 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ขนัทะชา โรงเรยีนชมุชนบา้นสามผง
npm00506 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ นันทะกลุ โรงเรยีนไชยบรุวีทิยาคม
npm00507 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ทองสี โรงเรยีนดอนถอ่นโคกกลางวทิยา
npm00508 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ สมดตีี โรงเรยีนดอนถอ่นโคกกลางวทิยา
npm00509 12345@Nidtep นางสาวรุจริาภา รัตเนตร โรงเรยีนนครพนมวทิยาคม

npm00510 12345@Nidtep นางสาวธัญญาลกัษณ์ โคตรสวุรรณ โรงเรยีนนาแกสามัคควีทิยา
npm00511 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ปีพมิพ์ โรงเรยีนบา้นกลางมลูอน้
npm00512 12345@Nidtep นางสาวนัฐตพิร นักธรรม โรงเรยีนบา้นขอนขวา้ง
npm00513 12345@Nidtep นายพงษ์สทิธิ์ อนิภวูา โรงเรยีนบา้นโคกยาว
npm00514 12345@Nidtep นางสาวฐติรัิตน์ ภมูลิา โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด
npm00515 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ เดชโฮม โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด

npm00516 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสภุา โรงเรยีนบา้นจรุกเตย
npm00517 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ เห็มกนัต์ โรงเรยีนบา้นดอนเตย สพป.นครพนม เขต 2 
npm00518 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ แพงศรี โรงเรยีนบา้นตอ้ง(ศรบีวับานวทิยาคาร)
npm00519 12345@Nidtep นางสาวแพรวพลอย ลภิา โรงเรยีนบา้นนาแกบงึเหล็ก
npm00520 12345@Nidtep นางสาวภัคภญิญา ค าเถือ่น โรงเรยีนบา้นนาแกบงึเหล็ก
npm00521 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี เขือ่นขนัธ์ โรงเรยีนบา้นนาแกบงึเหล็ก
npm00522 12345@Nidtep นายชยัยา ปุ่ มเป้า โรงเรยีนบา้นนาแกบงึเหล็ก
npm00523 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ วารุกะกลุ โรงเรยีนบา้นนาคู่
npm00524 12345@Nidtep นางสาวบษุบา เรอืนเป็ง โรงเรยีนบา้นนามะเขอื
npm00525 12345@Nidtep นางสาวเพยีงใจ แวงปากบวั โรงเรยีนบา้นนาหนองหวาย
npm00526 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ปากดี โรงเรยีนบา้นนาหัวบอ่
npm00527 12345@Nidtep นางสาวไอรดา บพุศริิ โรงเรยีนบา้นปากยาม(สนุทรกลัยาคาร)
npm00528 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ แดงวเิศษ โรงเรยีนบา้นปากอนู(ปากอนูผดงุวทิย)์
npm00529 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ หารอาษา โรงเรยีนบา้นปากอนู(ปากอนูผดงุวทิย)์
npm00530 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร เรอืงรอง โรงเรยีนบา้นพันหา่วดอนดู่
npm00531 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ สมนกึ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม
npm00532 12345@Nidtep นางสาวสดุชาดา คะลวุรรณ โรงเรยีนบา้นโพนแดง
npm00533 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภิา สงิห์ โรงเรยีนบา้นโพนเพ็ก
npm00534 12345@Nidtep นางสาวอรญา โตอนิทร์ โรงเรยีนบา้นโพนสวา่ง
npm00535 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ สงิหส์ุ โรงเรยีนบา้นโพนสาวเอ ้
npm00536 12345@Nidtep นายภากร ศรสีวา่ง โรงเรยีนบา้นภกูระแต
npm00537 12345@Nidtep นางสาวสภุามาศ ประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นมว่ง

npm00538 12345@Nidtep นายภัสกร วภิาคาร โรงเรยีนบา้นหนองบอ่
npm00539 12345@Nidtep นายวฒุชิยั โยธี โรงเรยีนบา้นหนองบวัค า

npm00540 12345@Nidtep นางสพัุตรา พอ่ชมภู โรงเรยีนบา้นหนองหา้ง
npm00541 12345@Nidtep นางสาวนรัิชพร ป่ินมณีุ โรงเรยีนปลาปากวทิยา
npm00542 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช บญุจู โรงเรยีนปลาปากวทิยา
npm00543 12345@Nidtep นางสาวเลศิฤชา สดุใจ โรงเรยีนปลาปากวทิยา
npm00544 12345@Nidtep นายธนพล สายบญุมี โรงเรยีนปลาปากวทิยา
npm00545 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ กาบตุร โรงเรยีนโพนสวรรคร์าษฎรพั์ฒนา
npm00546 12345@Nidtep นางสวุพชิญ์ คณุวสิฐิสริิ โรงเรยีนรอดโพธิท์องวทิยาสรรค์
npm00547 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ แสนตะรัตน์ โรงเรยีนวดับงึเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
npm00548 12345@Nidtep นางสาวสมุัทนา โคตรพัฒน์ โรงเรยีนวดับงึเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์
npm00549 12345@Nidtep นางสาวชลนัดา ประยรูเสาวภาคย์ โรงเรยีนสหราษฎรรั์งสฤษดิ์
npm00550 12345@Nidtep นายนัฎฐพล ปากดี โรงเรยีนสหราษฏรรั์งสฤษดิ์
npm00551 12345@Nidtep นางสาวนติยา บตุรศรรัีกษ์ วทิยาลยัการอาชพีนาแก
npm00552 12345@Nidtep นางสาวปิยนันท์ เลศิสงคราม วทิยาลยัการอาชพีนาแก
npm00553 12345@Nidtep นางสาวศตายฉัุตร มะสโีย วทิยาลยัการอาชพีนาแก
npm00554 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ ศรโียวงศ์ วทิยาลยัการอาชพีนาแก
npm00555 12345@Nidtep นายเอกสทิธิ์ อนิทรอ์ดุม วทิยาลยัการอาชพีนาแก
npm00556 12345@Nidtep นางปิยะนันท์ ประครอง วทิยาลยัเทคนคินครพนม



npm00557 12345@Nidtep นางสาววกลุทพิย์ ไชยสรุะ วทิยาลยัเทคนคินครพนม
npm00558 12345@Nidtep นายชยัดลิก อสัสพันธ์ วทิยาลยัเทคนคินครพนม
npm00559 12345@Nidtep นายวชัรพล จับใจนาย วทิยาลยัเทคนคินครพนม
npm00560 12345@Nidtep นางสาวปิยะพร มติรภานนท์ วทิยาลยัเทคนคิบา้นแพง
npm00561 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราภรณ์ จันทรแ์ดง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปลาปาก
npm00562 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ มาภา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัโชตกิาราม
npm00563 12345@Nidtep นายทวศีกัดิ์ ขนัออ่น สพฐ
npm00564 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤทัย กมิาลี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองฮี
nma05661 12345@Nidtep นางสาวองัสมุารนิทร์ ค าคงคณุ The Little House Montessori
nma05662 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ กดุหนินอก กระทรวงศกึษาธกิาร
nma05663 12345@Nidtep นางสภุา นานกลาง กศน.อ าเภอโนนไทย
nma05664 12345@Nidtep นางสาวสายทอง ช านาญพนา กศน.อ าเภอหนองบญุมาก
nma05665 12345@Nidtep นางกาญจนี เพจ โรงเรยีนกลุโน
nma05666 12345@Nidtep นางสาวจติชฎา ปรุาถานัง โรงเรยีนแกง้สนามนางพทิยาคม
nma05667 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ เหลอืสงูเนนิ โรงเรยีนจอมทองวทิยา
nma05668 12345@Nidtep นางนริชา วรสวุรรณ์ โรงเรยีนจักราชวทิยา
nma05669 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์คุนธ์ ไตรพรม โรงเรยีนจักราชวทิยา
nma05670 12345@Nidtep นางสาวนัทธมน เฝ้ากระโทก โรงเรยีนจักราชวทิยา
nma05671 12345@Nidtep นางสาวนุชสรา บา่พมิาย โรงเรยีนจักราชวทิยา
nma05672 12345@Nidtep นางสาวกนกเกศวร์ บญุเสรมิ โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั
nma05673 12345@Nidtep นายสเุมธ เมธาวรนนท์ โรงเรยีนชลประทานนาตลิง่ชนั
nma05674 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ รัตนภักดี โรงเรยีนชลประทานบา้นกอโจด
nma05675 12345@Nidtep นางสาววภิาพร ธรรมสา โรงเรยีนชอ่งแมววทิยาคม

nma05676 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ อารมณ์เพยีร โรงเรยีนชมุชนบา้นทับสวาย
nma05677 12345@Nidtep นางรัตนา ปรนิทอง โรงเรยีนชมุชนบา้นหนองจกิ
nma05678 12345@Nidtep นางสาวพรีญา แคนติ โรงเรยีนชมุพวงศกึษา
nma05679 12345@Nidtep นายวศนิ ผจงงาม โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร
nma05680 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี หบีพมิาย โรงเรยีนดา่นขนุทด
nma05681 12345@Nidtep นางสาวณัฐพัชร์ ศริแิสนใหม่ โรงเรยีนเตชะวทิย์
nma05682 12345@Nidtep นางนุชจรี ขวญัยนื โรงเรยีนทหารอากาศบ ารุง
nma05683 12345@Nidtep นางอรวรรณ วทุฒลิานนท์ โรงเรยีนทหารอากาศบ ารุง
nma05684 12345@Nidtep นายคมสนั นามมว่ง โรงเรยีนทา่ชา้งราษฎรบ์ ารุง
nma05685 12345@Nidtep นางสาวภริาวรรณ ชยัภา โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพมิาย 4
nma05686 12345@Nidtep นายไกรวทิย์ แยม้ศรี โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพมิาย ๕
nma05687 12345@Nidtep นางสาวละมลุ เพชรแกว้ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองพมิาย ๖
nma05688 12345@Nidtep นางสาวณัฐนรี เทพเมอืง โรงเรยีนโนนตาวทิย์
nma05689 12345@Nidtep นายธรรศพล พมิละมาศ โรงเรยีนโนนตมู “รัฐราษฎรรั์งสรรค”์
nma05690 12345@Nidtep นายธนวนิท์ ผาสจุติร โรงเรยีนโนนตมู”รัฐราษฎรรั์งสรรค”์
nma05691 12345@Nidtep นางสาวอมัพกิา ขอมเมอืงปัก โรงเรยีนโนนไทย
nma05692 12345@Nidtep นางยพุนิ จันทรเ์ทพ โรงเรยีนโนนสงูศรธีานี
nma05693 12345@Nidtep นางสาวกชกร บญุศรี โรงเรยีนโนนสงูศรธีานี
nma05694 12345@Nidtep นางสาวเกือ้สกลุ รืน่เรงิใจ โรงเรยีนโนนสงูศรธีานี
nma05695 12345@Nidtep นางสาวพัสกร บญุเพลงิ โรงเรยีนโนนสงูศรธีานี
nma05696 12345@Nidtep นางสาววนัดี โพพันธไ์ม ้ โรงเรยีนโนนสงูศรธีานี
nma05697 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ บดุมาลา โรงเรยีนบวัใหญ่
nma05698 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ ตว่นไธสง โรงเรยีนบา้นกระทุม่แทน่
nma05699 12345@Nidtep นางสาวพมิพ์ ภูว่ฒันวนชิย์ โรงเรยีนบา้นกอก
nma05700 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ ศริวิฒันธ์นรักษ์ โรงเรยีนบา้นกดุจอกใหญ่
nma05701 12345@Nidtep นายชวนากร งามสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นโกรกชา้งนอ้ย
nma05702 12345@Nidtep นายนันทวฒัน์ ยะประเภา โรงเรยีนบา้นโกรกชา้งนอ้ย
nma05703 12345@Nidtep นางสาวณชิกลุ ปะเสทะกงั โรงเรยีนบา้นโกรกส าโรง
nma05704 12345@Nidtep นางสาวพชิญา พาดี โรงเรยีนบา้นโกรกส าโรง
nma05705 12345@Nidtep นางสาววภิาวี จอมงเูหลอืม โรงเรยีนบา้นขีเ้หล็ก
nma05706 12345@Nidtep นายกมล มนุตะทมุ โรงเรยีนบา้นเขวา้วทิยา
nma05707 12345@Nidtep นายศราวฒุิ ศรชียั โรงเรยีนบา้นเขวา้วทิยา

nma05708 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พลยทุธภมูิ โรงเรยีนบา้นครบรุนีครธรรมโฆสติวทิยาคาร
nma05709 12345@Nidtep นางสาวชนติยา บรบิรูณ์ โรงเรยีนบา้นคอนเมอืง
nma05710 12345@Nidtep นางสาวศศพัิตร ทองนอก โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด
nma05711 12345@Nidtep นางสาววาสนา นลีพันธ์ โรงเรยีนบา้นโคกส าโรง
nma05712 12345@Nidtep นางสกุลัยา หวงักลุม่กลาง โรงเรยีนบา้นงิว้
nma05713 12345@Nidtep นายสวุฒัน์ แถมวฒันะ โรงเรยีนบา้นงิว้
nma05714 12345@Nidtep นายบรรณกร พงษ์สดีา โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์
nma05715 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สงิหศ์รี โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค)์



nma05716 12345@Nidtep นางสาวเมรนิทร์ ชอบสวา่ง โรงเรยีนบา้นจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค)์
nma05717 12345@Nidtep นางสาวพจนาถ ตพุมิาย โรงเรยีนบา้นชอ่งแมว

nma05718 12345@Nidtep นางสาวปารสิทุธิ์ ในทองหลาง โรงเรยีนบา้นชวีาน
nma05719 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา ราชสมบตัิ โรงเรยีนบา้นแชะ
nma05720 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ เทยีวสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นซนิหนองเขวา(ครุุราษฎรบ์ ารุง)
nma05721 12345@Nidtep นางสาวนันทกิา วรวงษ์ โรงเรยีนบา้นดอนเขวา้
nma05722 12345@Nidtep นางสาวนฤมล อนิทรวเิศษ โรงเรยีนบา้นดอนดา่นใน
nma05723 12345@Nidtep นายธรียทุธ อ านวยสวสัดิช์ยั โรงเรยีนบา้นดอนล าดวน
nma05724 12345@Nidtep นางสาวววิรรณ ภผูานี โรงเรยีนบา้นดอนหวาย
nma05725 12345@Nidtep นางสาวจรีวรรณ นุมัติ โรงเรยีนบา้นตะโกทุง่ (ครุุราษฎรรั์งสรรค)์

nma05726 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา พฒุกลาง โรงเรยีนบา้นตะหนอด
nma05727 12345@Nidtep นางสาวอทัุยวรรณ สาพรหมมา โรงเรยีนบา้นตาจ่ัน
nma05728 12345@Nidtep นางเจนจริา สทุธปิระภา โรงเรยีนบา้นถนนถ่ัว(กองทัพบกประชาสามัคค)ี
nma05729 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ตน้สนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นทรัพยเ์จรญิ
nma05730 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ แสนเมอืง โรงเรยีนบา้นทองหลาง 
nma05731 12345@Nidtep นางสาวสภัุสสรา เฉือ่ยกลาง โรงเรยีนบา้นท านบพัฒนา
nma05732 12345@Nidtep นายดสุติ นามโส โรงเรยีนบา้นทุง่สะแบง
nma05733 12345@Nidtep นายประจักษ์ ทองแจม่ โรงเรยีนบา้นไทยสามัคคี
nma05734 12345@Nidtep นางสาวอนิทกุานต์ พันธุส์ะอาด โรงเรยีนบา้นนอกปรอื
nma05735 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ไชยศรี โรงเรยีนบา้นโนนตาเถร
nma05736 12345@Nidtep นางสาวสทุธรัิกษ์ สงนอก โรงเรยีนบา้นโนนต าหนัก
nma05737 12345@Nidtep นางสาวกลัยา เชือ้ขนุทด โรงเรยีนบา้นบรุะไหว
nma05738 12345@Nidtep นางสาวจริาทพิย์ นนทป์ระไพกลุ โรงเรยีนบา้นปรางคลา้
nma05739 12345@Nidtep นางสาวญปภัฒ ผลทวี โรงเรยีนบา้นปรางคลา้
nma05740 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาณี วงษ์แสงนอ้ย โรงเรยีนบา้นปราสาท(สวุรรณราษฎรป์ระสทิธิ)์
nma05741 12345@Nidtep นางสาวนัทฎยิา สวุรรณกฎู โรงเรยีนบา้นปราสาท(สวุรรณราษฎรป์ระสทิธิ)์
nma05742 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ คมุขนุทด โรงเรยีนบา้นปางละกอ
nma05743 12345@Nidtep นางสาวกรกนก ไกรราช โรงเรยีนบา้นป่าตะแบง
nma05744 12345@Nidtep นายสนัตสิขุ เงางาม โรงเรยีนบา้นป่าตะแบง
nma05745 12345@Nidtep นางสาวภาวณีิ สายแวว โรงเรยีนบา้นฝ้ายนาตมสม้ป่อย
nma05746 12345@Nidtep นางสาวนุชจรยี์ โขพ่มิาย โรงเรยีนบา้นพระนารายณ์
nma05747 12345@Nidtep นางสาวษศปิภา ชมพฒุ โรงเรยีนบา้นพระนารายณ์
nma05748 12345@Nidtep นางสาวอไุรพร โสภาค า โรงเรยีนบา้นพระพทุธ
nma05749 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ โททอง โรงเรยีนบา้นพะงาดวทิยา
nma05750 12345@Nidtep นางสาวมนัสศลนิ แววไธสง โรงเรยีนบา้นพปุลาไหล
nma05751 12345@Nidtep นางสาวสรญา แมนเมอืง โรงเรยีนบา้นพปุลาไหล
nma05752 12345@Nidtep นางสาวปิยรัตน์ มหาหงษ์ โรงเรยีนบา้นไพล
nma05753 12345@Nidtep นายวทิยา เปรือ่งนา โรงเรยีนบา้นมะกอก
nma05754 12345@Nidtep นางสาวณฐมน เสาวไน โรงเรยีนบา้นมาบกราด

nma05755 12345@Nidtep นางสาววรรณนภิา สบูกระโทก โรงเรยีนบา้นยางกระทงุ
nma05756 12345@Nidtep นางสาวศรวสิา ศรชีมุ โรงเรยีนบา้นราษฎรพั์ฒนา
nma05757 12345@Nidtep นางใจทพิย์ จวิเจรญิภวูดล โรงเรยีนบา้นลงุเขวา้
nma05758 12345@Nidtep นางเพ็ชรไพรนิทร์ ดว้งมขุพะเนา โรงเรยีนบา้นลงุเขวา้
nma05759 12345@Nidtep นางสาวจริาพรรณ ไพราม โรงเรยีนบา้นวงัโป่ง
nma05760 12345@Nidtep นางสาวเจนทริา กูเ้ขยีว โรงเรยีนบา้นวงัยายทอง

nma05761 12345@Nidtep นางสาวรัศมมิัต ิ ศรสีญัญา โรงเรยีนบา้นวงัยายทอง
nma05762 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ไชยหงษ์ โรงเรยีนบา้นวงัยายทอง
nma05763 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา จ าเรญิสขุ โรงเรยีนบา้นวงัสนวน
nma05764 12345@Nidtep นางชลติา สมัพันธ์ โรงเรยีนบา้นสระครก
nma05765 12345@Nidtep นางปิยะพร ถนัดคา้ โรงเรยีนบา้นสมัฤทธิ์
nma05766 12345@Nidtep นายศรายทุธ ชนินอก โรงเรยีนบา้นสมัฤทธิ์
nma05767 12345@Nidtep นางสาวบษุยาวรรณ รัตนะวนั โรงเรยีนบา้นสาหร่ายวทิยา
nma05768 12345@Nidtep นางสาวกายสทิธิ์ แกว้กลาง โรงเรยีนบา้นส านักตะครอ้
nma05769 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร บตุรทพิย์ โรงเรยีนบา้นส าพะเนยีง
nma05770 12345@Nidtep นางสาวอธพิร เนยีมสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นส าโรง
nma05771 12345@Nidtep นายวชัรพล จันณรงค์ โรงเรยีนบา้นส าโรง
nma05772 12345@Nidtep นายอรรถวทิย์ นธิวิรเกยีรติ โรงเรยีนบา้นเสลาถ่ัวแปบ
nma05773 12345@Nidtep นายชยัพงศ์ ถนอมชาติ โรงเรยีนบา้นหนองกก
nma05774 12345@Nidtep นางสาวธดิากานต์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นหนองกระโดนดอนมะเกลอืสามัคคี
nma05775 12345@Nidtep นางสาวพนารัตน์ ขอปะกลาง โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่
nma05776 12345@Nidtep นางสาวศริกิานต์ พงศพั์ชรางกรู โรงเรยีนบา้นหนองขาม

nma05777 12345@Nidtep นางสาวมยรุา มนชา้ง โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย
nma05778 12345@Nidtep นายพัฒนภ์าม หัสดรกิง่ โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย



nma05779 12345@Nidtep นายศกัดิก์รนิทร์ เงนิเอีย่ม โรงเรยีนบา้นหนองแคทราย
nma05780 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ วงษ์ชยั โรงเรยีนบา้นหนองโคบาล
nma05781 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา กมลกลาง โรงเรยีนบา้นหนองตะกู
nma05782 12345@Nidtep นายสรุยิา นอ้ยหลอด โรงเรยีนบา้นหนองตะเข-้หนองตมู
nma05783 12345@Nidtep นางบปุผา มกีลางแสน โรงเรยีนบา้นหนองตะลมุปุ๊ ก
nma05784 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ วจิารจติต์ โรงเรยีนบา้นหนองทุม่โนนหาดวทิยา
nma05785 12345@Nidtep นางสาวสนินีาฎ ขา่ขนัมะลี โรงเรยีนบา้นหนองนา
nma05786 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญเพชร เพิม่ผล โรงเรยีนบา้นหนองบง
nma05787 12345@Nidtep นางสาวปรดีาพร อุน่กระโทก โรงเรยีนบา้นหนองโบสถ์
nma05788 12345@Nidtep นายเอกสกลุ โลไธสง โรงเรยีนบา้นหนองไผใ่หญ่
nma05789 12345@Nidtep นางสาวรังษยา อยูไ่พร โรงเรยีนบา้นหนองโพธิ์
nma05790 12345@Nidtep นางสาวนัสมน เชือ้ไพบลูย์ โรงเรยีนบา้นหนองละมัง่

nma05791 12345@Nidtep นางสาววมิลรัตน์ สทุธรัิกษา โรงเรยีนบา้นหนองละมัง่
nma05792 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา อปัุชฌาย์ โรงเรยีนบา้นหนองเลา
nma05793 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ป้องญาติ โรงเรยีนบา้นหนองแวง
nma05794 12345@Nidtep นางบวัรัตน์ กลอ่มขนุทด โรงเรยีนบา้นหนองหญา้
nma05795 12345@Nidtep นางสาวอาบีรู้สตา้ร์ โสะอน้ โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ขาว
nma05796 12345@Nidtep นายอรรฆยพ์ชิญศ์ษิฏ์ ธรณ์ธัญรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองหญา้ขาว
nma05797 12345@Nidtep นางสาวกอปรพร แป้นคงพะเนาว์ โรงเรยีนบา้นหนองหลกัศลิา
nma05798 12345@Nidtep นายพัชกฤษฎิ์ ฤทธิพ์รมราช โรงเรยีนบา้นหนองหนิ
nma05799 12345@Nidtep นางสาวพลิดา หอมเนยีม โรงเรยีนบา้นหนองหนิโคน

nma05800 12345@Nidtep นางสาวชญาณี ปสุนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่
nma05801 12345@Nidtep นางสาวศนิาพร ขขูนุทด โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

nma05802 12345@Nidtep นางสกุญัญา ภธูรรมมา โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

nma05803 12345@Nidtep นายวนัพทัิกษ์ นุตะดี โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่
nma05804 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา สอนงา่ย โรงเรยีนบา้นหนองอเีหลอ
nma05805 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ปธริูโป โรงเรยีนบา้นหว้ยบง
nma05806 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี การกระสงั โรงเรยีนบา้นหัวท านบ
nma05807 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา กาญบตุร โรงเรยีนบา้นหนิเพงิ
nma05808 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา แหวนพรหม โรงเรยีนบา้นหนิเพงิ
nma05809 12345@Nidtep นางสาวชฎาพร โตสงูเนนิ โรงเรยีนบา้นหนิหลอ่ง
nma05810 12345@Nidtep นางสาวนติยา นาคา โรงเรยีนบา้นหนิหลอ่ง
nma05811 12345@Nidtep นางสาวกลุภัสสรณ์ สูโ่นนทอง โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์
nma05812 12345@Nidtep นางสาวจรุภีรณ์ จงอุม้กลาง โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์
nma05813 12345@Nidtep นางสาวสจุติตา มาพบิลูย์ โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์
nma05814 12345@Nidtep นายเมธพนธ์ ไชยเทพ โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์
nma05815 12345@Nidtep นายสทิธเิดช เขตบรุี โรงเรยีนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ์
nma05816 12345@Nidtep นายประกอบ ป้อมทะเล โรงเรยีนบา้านโจด
nma05817 12345@Nidtep นายพสิฐิพันธุ์ ขวบสนัเทยีะ โรงเรยีนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์
nma05818 12345@Nidtep นางสาวรุง้ลาวรรณ ไขวเิชยีร โรงเรยีนพรพทิยาคม
nma05819 12345@Nidtep นางสาวอภัสรา คณุราช โรงเรยีนพกิลุทอง
nma05820 12345@Nidtep นายกติตพิงษ์ ปัดทมุ โรงเรยีนพมิายด ารงวทิยาคม
nma05821 12345@Nidtep นางทรงพร ค าหาญพล โรงเรยีนเพชรหนองขาม
nma05822 12345@Nidtep นายกานตรัชศ์ มานะงาน โรงเรยีนมะคา่สามัคคี
nma05823 12345@Nidtep นางสาวสริภัิสสร มะประไพ โรงเรยีนเมอืงคง
nma05824 12345@Nidtep นางสาวจรญิา แตงกระโทก โรงเรยีนรักชาตปิระชาบ ารุง
nma05825 12345@Nidtep นางสาวกติยา สมบรูณ์ โรงเรยีนวดักดุเวยีน
nma05826 12345@Nidtep นางสาวสสวิภิา ทองดี โรงเรยีนวดักดุเวยีน
nma05827 12345@Nidtep นายเอมอมร อนิทา โรงเรยีนวดับา้นงิว้
nma05828 12345@Nidtep นางวลิาสนิี ออ่นนอ้ม โรงเรยีนวดับา้นดอนเค็ง
nma05829 12345@Nidtep นายพรีวชิญ์ ตะวนั โรงเรยีนวดับา้นไร่ 
nma05830 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ นาลาด โรงเรยีนวดัโพธิเ์มอืงสามัคคี
nma05831 12345@Nidtep วา่ง
nma05832 12345@Nidtep นายสบุณัฑติ กระจา่งโพธิ์ โรงเรยีนวดัวชริาลงกรณวราราม
nma05833 12345@Nidtep นางสาวผลกิา สมิพา โรงเรยีนวดัวชริาลงกรณวราราม 
nma05834 12345@Nidtep นางธรณีิวรรณ เข็มตรง โรงเรยีนวดัวงัน ้า
nma05835 12345@Nidtep นางสมฤทัย แจง้สวา่ง โรงเรยีนศรสีขุวทิยา
nma05836 12345@Nidtep นายนพินธ์ ทองแสง โรงเรยีนศรสีขุวทิยา
nma05837 12345@Nidtep นายสธุี ค าส าโรง โรงเรยีนสระน ้าใสวทิยา
nma05838 12345@Nidtep นางสาวนติยา การพริมณ์ โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศนครราชสมีา
nma05839 12345@Nidtep นายรัตนวชิญ์ ถอืความสตัย์ โรงเรยีนสคี ิว้ ”สวสัดิผ์ดงุวทิยา”
nma05840 12345@Nidtep นางปราณี ปรางทอง โรงเรยีนเสนานุเคราะห์
nma05841 12345@Nidtep นางสาวปาณศิา จันทรส์นทิศรี โรงเรยีนเสนารัฐวทิยาคาร



nma05842 12345@Nidtep นางสาวแพรวพราว บรบิรูณ์ โรงเรยีนหนองชมุแสงศรัทธาคาร
nma05843 12345@Nidtep นางสาวอรชา เหมอืนใจนกึ โรงเรยีนหนองบวัลอย
nma05844 12345@Nidtep นางสภุาภรณ์ สารรัมย์ โรงเรยีนอนุบาลนครราชสมีา
nma05845 12345@Nidtep นางสาวรัชนกีร นาคละออ โรงเรยีนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
nma05846 12345@Nidtep นางภัททริา เสยีนขนุทด โรงเรยีนอนุบาลรัฐราษฎรรั์งสรรค์
nma05847 12345@Nidtep นางสาวสริพรีย์ ถา่ยงว่น โรงเรยีนอา่งหว้ยยาง
nma05848 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา วรสหีะ โรงเรยีนอาสนาราม “เปลง่อปุถัมภ”์
nma05849 12345@Nidtep นางมนัญญา กาฬกาญจน์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา
nma05850 12345@Nidtep นางสาวจรนิทร ทองพริะ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา
nma05851 12345@Nidtep นายธรีศกัดิ์ ชนดินอก วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา
nma05852 12345@Nidtep นายวรพจน์ เชาวว์นักลาง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา
nma05853 12345@Nidtep นางสาวปทติตา กรฤทธช์ยะกรู วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา
nma05854 12345@Nidtep นางสาวสรินิทพิย์ นลิประดบั วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา
nma05855 12345@Nidtep นายณัฐพร ฝอยทอง วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา
nma05856 12345@Nidtep นายพรีะ รัดทนี วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา
nma05857 12345@Nidtep นายดสุติ ภเูยีย่มใจ วทิยาลยัเทคนคิหลวงพอ่คณู ปรสิทุโธ
nma05858 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา วริาฑรูย์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 11 จังหวดันครราชสมีา
nma05859 12345@Nidtep นางสาวธัญญาภรณ์ หาญกลา้ สพฐ.
nma05860 12345@Nidtep นางสาวณกรกมล ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนขามทะเลสอวทิยา

nma05861 12345@Nidtep นางสาวนวลนภา ไม่ท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นหนองขาม

nma05862 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ บษุบา โรงเรยีนมัธยมดา่นขนุทด
nma05863 12345@Nidtep นางสาวยภุาพร สวุรรณศรี โรงเรยีนบา้นหนองบวัทุง่
nst01571 12345@Nidtep นางสาวสรัลพร จติตารมย์ โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์
nst01570 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ สลัเลาจนะสตุ กระทรวงศกึษธกิาร
nst01572 12345@Nidtep นางสาวระพวีรรณ กงัแฮ โรงเรยีนบา้นใสถนิ
nst01573 12345@Nidtep นายศวิชั เกตสุมบตัิ โรงเรยีนวดัรักขติวนั
nst01574 12345@Nidtep นางสาวสวุรรณี เกษีสม โรงเรยีนบา้นควนประชาสรรค์
nst01575 12345@Nidtep นางสาวศรหทัย เกือ้ภักดิ์ โรงเรยีนบา้นไสโป๊ะ
nst01576 12345@Nidtep นางสาวกรกนก ไกรนรา โรงเรยีนบา้นเกาะปราง
nst01577 12345@Nidtep นายณัฐชนน ไกรนรา โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง3

nst01578 12345@Nidtep นางสณีิ ขวญัแกว้ โรงเรยีนเทพราชพทิยาสรรค์
nst01579 12345@Nidtep นางสาวสวติตา ขกัขะโร โรงเรยีนวดัหนา้เขา

nst01580 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก คงชว่ย โรงเรยีนวดัวงัรบีญุเลศิ
nst01581 12345@Nidtep นางสาวดามญีา คงสมทุร โรงเรยีนบา้นไสหนิตัง้
nst01582 12345@Nidtep นายมฮุมัมัดซอหฟี์ร์ คางา โรงเรยีนบา้นนาเกดิผล

nst01583 12345@Nidtep นางสาวลกัขณา ค าระหงษ์ วทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช
nst01584 12345@Nidtep นางสาวกรวกิา ฆังคะ โรงเรยีนบา้นสนัยงู
nst01585 12345@Nidtep นางสาวสณุสิา จันทรแ์กว้ โรงเรยีนชมุชนวดัเขาแกว้วเิชยีร
nst01586 12345@Nidtep นางสาวโสภาวรรณ จันทรโ์ท โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่
nst01587 12345@Nidtep นายธนากร จันทรโ์ท โรงเรยีนบา้นไสใหญ่
nst01588 12345@Nidtep นายภัททยิะ จันทรอ์ดุม โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช
nst01589 12345@Nidtep นางศริขิวญั จติรบรรจง โรงเรยีนบา้นปากแพรก
nst01590 12345@Nidtep นางสาวมัญชภุา จนิดาวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองยาง
nst01591 12345@Nidtep นางสภุลกัษณ์ จนีชว่ย โรงเรยีนทุง่สงสหประชาสรรค์
nst01592 12345@Nidtep นางสาวนภาพร เจรญิวงษ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ 8
nst01593 12345@Nidtep นางสาวยนิดี แจม่ไสย โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช"ณ นคร อทุศิ"
nst01594 12345@Nidtep นายวชัรา ฉวินอ้ย โรงเรยีนองคก์ารสวนยาง1
nst01595 12345@Nidtep นางอทัุย ชนะพล โรงเรยีนบา้นปลายรา
nst01596 12345@Nidtep นางสาวปวณ์ีพร ชนูดหอม โรงเรยีนบางขนัวทิยา
nst01597 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ชา่งคดิ โรงเรยีนวดัใหม่
nst01598 12345@Nidtep นางปานจติต์ ชณิวงศ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดันครศรธีรรมราช
nst01599 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา ชมุคง โรงเรยีนเกาะขนัธป์ระชาภบิาล
nst01600 12345@Nidtep นางสาวณัฐดาวรรณ ชมุศรี โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณรังษี
nst01601 12345@Nidtep นางกนกวรรณ ชโูชติ โรงเรยีนปทมุานุกลู

nst01602 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ ชแูสง โรงเรยีนชมุชนพบิลูสงคราม
nst01603 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา ไชยยศ โรงเรยีนบา้นควนตม
nst01604 12345@Nidtep นางสาวภณชิชา ตรัยรัตน์ โรงเรยีนบา้นคลองงา
nst01605 12345@Nidtep นางสาวศศธิร เตา่ทอง โรงเรยีนวดัชะอวด
nst01606 12345@Nidtep นางสาวณัฐรกิา ถาวรพล โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคใต ้
nst01607 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา ทองขาว วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช
nst01608 12345@Nidtep นางสาวอารยี์ ทองคง โรงเรยีนบา้นขอนหาด
nst01609 12345@Nidtep นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ โรงเรยีนเกาะขนัธป์ระชาภบิาล
nst01610 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา ทองแท ้ โรงเรยีนบา้นควนอวดพัน



nst01611 12345@Nidtep นางเบญจมาศ ทองสงโสม โรงเรยีนบา้นวงัเตา่
nst01612 12345@Nidtep นางสาวเทพศรินิทร์ ทนิกร โรงเรยีนวดัไมเ้รยีง
nst01613 12345@Nidtep นางสาววรรณพร เทพทวี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์
nst01614 12345@Nidtep นางสาวนธิมิา ไทยเล็ก โรงเรยีนบา้นชอ่งเขาหมาก

nst01615 12345@Nidtep นางสาวชญานี ธราพร โรงเรยีนบา้นโคกยาง
nst01616 12345@Nidtep นางพรณภา นวลคง โรงเรยีนบา้นทุง่กรวด
nst01617 12345@Nidtep นางสาวรตกิร นวลเจรญิ โรงเรยีนบา้นขอนหาด
nst01618 12345@Nidtep นางยพุนิ นาคฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นมะมว่งทอง
nst01619 12345@Nidtep นางสาวศศธิร นยิมเดชา โรงเรยีนวดัคงคา
nst01620 12345@Nidtep นางสาวทพิยศ์รา นลิละเอยีด โรงเรยีนวดัควนยงู
nst01621 12345@Nidtep นางจตพุร นุ่มนวล โรงเรยีนบา้นปากน ้า
nst01622 12345@Nidtep นางสาววริสิา โนนใหญ่ โรงเรยีนชมุชนวดัทอนหงส์
nst01623 12345@Nidtep นางสาวอจัฉราวดี บวัเกตุ โรงเรยีนวดัสโมสรสนันบิาต
nst01624 12345@Nidtep นางจริาพร บวัเมอืง โรงเรยีนบางขนัวทิยา
nst01625 12345@Nidtep นางสาวทวนัวาส บญุชู โรงเรยีนนครศรธีรรมราชปัญญานุกลู จังหวดันครศรธีรรมราช
nst01626 12345@Nidtep นางสาวศรัณยา บญุชวูงศ์ โรงเรยีนเกาะขนัธป์ระชาภบิาล
nst01627 12345@Nidtep นางสาวสาลนิี บญุทรง โรงเรยีนวดัราษฎรป์ระดษิฐ์
nst01628 12345@Nidtep นายปิยพนธ์ บรูณพล โรงเรยีนวดักดั

nst01629 12345@Nidtep นายพงศธร ปัญญานฤพล โรงเรยีนโยธนิบ ารุง
nst01630 12345@Nidtep นางผวิพรรณ ปัญญาเอก โรงเรยีนสหกรณ์นคิมกสกิรรมทุง่สง
nst01631 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ปานเผาะ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุง่ใส
nst01632 12345@Nidtep นายจรกฤตย์ แป้นแกว้ โรงเรยีนวดัควนสา้น
nst01633 12345@Nidtep นางสาวสริประภา แป้นนอ้ย โรงเรยีนบา้นขอนหาด
nst01634 12345@Nidtep นายธรีวธุ ผวิจติร วทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช
nst01635 12345@Nidtep นางสาวสรุยีพ์ร พรมเดช โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์6
nst01636 12345@Nidtep นางชวศิา พรหมขวญั โรงเรยีนวดัสามัคคนุีกลู
nst01637 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา พราหมณี โรงเรยีนบา้นนาเหนอื
nst01638 12345@Nidtep นางสาวบณุยานุช พราหมเอยีด วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช
nst01639 12345@Nidtep นายศราวธุ พวงทอง โรงเรยีนบา้นปากเชยีร
nst01640 12345@Nidtep นางสาวพมิพกานต์ เพ็งสงค์ โรงเรยีนวดัควนเคร็ง
nst01641 12345@Nidtep นางจรุรัีตน์ เพชรประพันธ์ โรงเรยีนวดัมะปรางงาม
nst01642 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ เพชรเรอืนทอง โรงเรยีนวดัใหม่
nst01643 12345@Nidtep นายอตรัิตน์ เพชรฤทธิ์ วทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช

nst01644 12345@Nidtep นางสนุยี์ ภมูเิวช โรงเรยีนวดัหมาย
nst01645 12345@Nidtep นางรุสนนีา มะลวิลัย์ โรงเรยีนบา้นทา่เตยีน
nst01646 12345@Nidtep นางสาวอครนิทร์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนนครศรธีรรมราชปัญญานุกลู จังหวดันครศรธีรรมราช
nst01647 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ ยอดล ้า โรงเรยีนบา้นคลองงา
nst01648 12345@Nidtep นางสาวสธุาทพิย์ รอดมณี โรงเรยีนวดัทา้ยโนต
nst01649 12345@Nidtep นางสาวอภริดี รักเกือ้ โรงเรยีนวดัอฒัฑศาสนาราม
nst01650 12345@Nidtep นางสาวดารุณี รัตนพล โรงเรยีนบา้นบอ่มอง
nst01651 12345@Nidtep นางสาวพัชรี รนิรส โรงเรยีนบา้นปากน ้า
nst01652 12345@Nidtep นางขวญักมล รุณแสง โรงเรยีนวดับางไทร
nst01653 12345@Nidtep นางสชิล เรอืงเกดิ โรงเรยีนบา้นชอ่งเขาหมาก
nst01654 12345@Nidtep นางมารษิา ฤทธศิกัดิ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยรืน่
nst01655 12345@Nidtep นางสาวสนุติา ลอ่งนาวา โรงเรยีนบา้นเขาทราย

nst01656 12345@Nidtep นางสาวปภัชกรณ์ ละอองแกว้ โรงเรยีนวดัไสมะนาว
nst01657 12345@Nidtep นางสาวปรางทพิย์ ลัน่นุย้ โรงเรยีนบา้นหนองยาง
nst01658 12345@Nidtep นางสาวภัทรกนัย์ วงษ์นุรักษ์ วทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช
nst01659 12345@Nidtep นางสาวจัสมนิ วนัสตศิร ไมร่ะบุ
nst01660 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา ศรมีานนท์ โรงเรยีนบา้นทะเลสองหอ้ง
nst01661 12345@Nidtep นางสาวมัชฌกานต์ ศรมีกุข์ โรงเรยีนวดัมะปรางงาม
nst01662 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา ศรวีงคษ์า โรงเรยีนวดัทางพนู
nst01663 12345@Nidtep นางสาวหทติา ศรสีกุ โรงเรยีนปทมุานุกลู

nst01664 12345@Nidtep นายสทิธชิยั ศรสีวุรรณ์ โรงเรยีนหมูบ่า้นป่าไม ้
nst01665 12345@Nidtep นางสาววาณดิา สกลุา โรงเรยีนวดัฉมิหลา
nst01666 12345@Nidtep นางสาวจรีะวรรณ สงเกดิ โรงเรยีนวดัควนใส
nst01667 12345@Nidtep นางสาวจติสภุา สงคง โรงเรยีนทา่ศาลาประสทิธิศ์กึษา
nst01668 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรดา สนธเิมอืง โรงเรยีนบา้นใสถนิ
nst01669 12345@Nidtep นางสาววไิล สมัยแกว้ โรงเรยีนวดัชะอวด
nst01670 12345@Nidtep นางสาวปิยะดา สองทอง โรงเรยีนบา้นพอโกบ
nst01671 12345@Nidtep นางฐติชิญา สอาดฤทธิ์ โรงเรยีนอดุมปัญญาจารย์

nst01672 12345@Nidtep นางสาวอมุาภรณ์ สะพะพันธ์ โรงเรยีนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรธีรรมราช
nst01673 12345@Nidtep นางสาวสริยิา สมัพันธ์ โรงเรยีนฉวาง



nst01674 12345@Nidtep นางสาวนันทน์ภัส สามารถ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้
nst01675 12345@Nidtep นางสาวฤทัยทพิย์ สายสญิจน์ โรงเรยีนบา้นไสเตาออ้ย
nst01676 12345@Nidtep นางสาวฟาตฮีะ สาและ โรงเรยีนบา้นควนประชาสรรค์
nst01677 12345@Nidtep นายเดชา ส าเภาทอง วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช
nst01678 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ สงิหเ์ทา โรงเรยีนวดันางเอือ้ย
nst01679 12345@Nidtep นางสาวปวนัรัตน์ สขุศรแีกว้ โรงเรยีนวดัแหลม
nst01680 12345@Nidtep นายวรรณยทุธ์ สดุตะเมอืง โรงเรยีนบา้นกนัละ
nst01681 12345@Nidtep นางสาวปณพร สมุลวรรณ โรงเรยีนทุง่ใหญว่ทิยาคม
nst01682 12345@Nidtep นางสาวสมลกัษณ์ หมวดชยัทอง กศน.อ าเภอชะอวด
nst01683 12345@Nidtep นางสาวกญัญาพัชร หลุม่บางลา้ โรงเรยีนวดัควนสา้น
nst01684 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ หรัิญวฒันสขุ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรธีรรมราช
nst01685 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ อนันตธ์นานุรักษ์ โรงเรยีนสตรทีุง่สง
nst01686 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ ออ่นประสงค์ โรงเรยีนทุง่สงวทิยา
nst01687 12345@Nidtep นางสาวเขมลกัษิกา อาศยั ศดว.โพธาราม
nst01688 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ อนิทศร โรงเรยีนบา้นนาเหนอื
nst01689 12345@Nidtep นางสาววรรณพร อปุลา โรงเรยีนบา้นคลองงา
nst01690 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ เอก โรงเรยีนบา้นนาเหนอื
nst01691 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ อนิทรสวุรรณ โรงเรยีนบา้นกอ่งาม
nsn01710 12345@Nidtep นางสาวราตรี ศรธีรรมมา กศน.อ าเภอตากฟ้า
nsn01711 12345@Nidtep นางสาวศรารัตน์ เหรยีญแจง้ โรงเรยีนจันเสนเอ็งสวุรรรอนุสรณ์
nsn01712 12345@Nidtep นางสาวพชิามญชุ์ สนธโิพธิ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่สงบ
nsn01713 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ บญุเทเวศร์ โรงเรยีนชมุชนวดัเกยไชยเหนอื (นริภัย-ประชานุกลู)
nsn01714 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ อรุญมาศ โรงเรยีนตะครอ้พทิยา
nsn01715 12345@Nidtep นายวสิทุธิโ์กศล อุน่ใจ โรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์
nsn01716 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา รุง่รังษี โรงเรยีนทับกฤชพัฒนา
nsn01717 12345@Nidtep นายวริพรรณ วรีะณะ โรงเรยีนเทศบาลวดัไทรใต ้

nsn01718 12345@Nidtep นางสาวปรางฝัน แสงโพธิ์ โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ มัชฌมิ
nsn01719 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ บญุนา โรงเรยีนบา้นเขาดนิ
nsn01720 12345@Nidtep นางสาวทัศนันท์ ศรจัีนทรห์อม โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้
nsn01721 12345@Nidtep นางสาวธัชมน สรุยิะ โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้
nsn01722 12345@Nidtep นางสาวมนฤทัย บางเอีย่ม โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้
nsn01723 12345@Nidtep นางสาวกนกรัตน์ ยอดวงษ์ โรงเรยีนบา้นดงคู ้
nsn01724 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ขนัทองดี โรงเรยีนบา้นทา่จันทน์ (ศกัด)ี
nsn01725 12345@Nidtep นางสาวพัชรี ทับวงษ์ โรงเรยีนบา้นเนนิ
nsn01726 12345@Nidtep นายชนะพันธุ์ เอีย่มแสนสขุ โรงเรยีนบา้นปางขนุน
nsn01727 12345@Nidtep นางสาวทัศนยี์ มะหติธิ โรงเรยีนบา้นโพธิป์ระสาท
nsn01728 12345@Nidtep นางสาวชตุมิณฑน์ นาควนั โรงเรยีนบา้นล าพยนต์
nsn01729 12345@Nidtep นายกฤชยศ สมก าลงั โรงเรยีนบา้นหนองกระทุม่
nsn01730 12345@Nidtep นางมัจนา สขุแจม่ โรงเรยีนบา้นหนองดู่
nsn01731 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ค ารอ้ง โรงเรยีนบา้นหนองหลวง

nsn01732 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา วงษ์ทองดี โรงเรยีนบา้นหว้ยบง
nsn01733 12345@Nidtep นายกอ้งตะวนั ประสมญาติ โรงเรยีนบา้นใหมศ่รนีคร

nsn01734 12345@Nidtep นางชตุกิาญจน์ เกษมวฒันา โรงเรยีนลาดยาววทิยาคม
nsn01735 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ดษิฐท์อง โรงเรยีนลาดยาววทิยาคม
nsn01736 12345@Nidtep นายฉัตรมงคล สงูเนนิ โรงเรยีนลาดยาววทิยาคม
nsn01737 12345@Nidtep นายปรชีานันท์ ดา่นตระกลูหรัิญ โรงเรยีนลาดยาววทิยาคม
nsn01738 12345@Nidtep นายภาณุวฒัน์ บญุเยยี โรงเรยีนวดัเขามโน
nsn01739 12345@Nidtep นางอภัสนันท์ ธนันทว์งศ์ โรงเรยีนวดับา้นคลอง
nsn01740 12345@Nidtep นางสาวขวญัฤดี ผวิพมิดี โรงเรยีนวดับา้นบน
nsn01741 12345@Nidtep นางกษมา จันทรานุสรณ์ โรงเรยีนวดับา้นไร่
nsn01742 12345@Nidtep นางขวญัจติร์ ขาวพราย โรงเรยีนวดัพนมเศษ
nsn01743 12345@Nidtep นายจักรกฤช ธโิปธิ โรงเรยีนวดัพันลาน
nsn01744 12345@Nidtep นางปรยีาภัสสร์ มณฑาทอง โรงเรยีนวดัสวรรคป์ระชากร
nsn01745 12345@Nidtep นางสาวโชตกิา ประเสรฐิ โรงเรยีนวดัหนองตางู
nsn01746 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ วฒุิ โรงเรยีนวดัหนองตางู
nsn01747 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา กองจันทร์ โรงเรยีนวดัหนองไผไ่พศาล(ีสวสัดิอ์รุณอปุถัมภ)์
nsn01748 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา แตงไทย โรงเรยีนวดัใหม่
nsn01749 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณา เอีย่มเวช โรงเรยีนวดัใหม่
nsn01750 12345@Nidtep นางกมลาศ ตอ่พันธ์ โรงเรยีนสตรนีครสวรรค์
nsn01751 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา พุม่เพยีร โรงเรยีนสตรนีครสวรรค์
nsn01752 12345@Nidtep นางสาวนลิยา แกว้บญุ โรงเรยีนสงัขบ์ญุธรรมราษฎรนุ์สรณ์
nsn01753 12345@Nidtep นางบญุญาภา อิม่ศลิ โรงเรยีนหนองบวั
nsn01754 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐา ชมูา โรงเรยีนหนองบวั



nsn01755 12345@Nidtep นางสาวพัชรยีา ขยันกจิ โรงเรยีนหนองบวั
nsn01756 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ดอนพงไพร โรงเรยีนหนองโพพทิยา
nsn01757 12345@Nidtep นางสาวสวุารุณี แรกตัง้ โรงเรยีนหว้ยวารใีต ้
nsn01758 12345@Nidtep นางปราณี ธรรมสทุธิ์ โรงเรยีนอนุบาลชมุแสง(วดัทับกฤชกลาง)
nsn01759 12345@Nidtep นางมารสิา พัดทองจติรวี โรงเรยีนอนุบาลพัดทอง
nsn01760 12345@Nidtep นางอาภรณ์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงนครสวรรค(์เขากบ ววิรณ์สขุวทิยา))
nsn01761 12345@Nidtep นางเนาวรัตน์ ค าฤทธิ์ โรงเรยีนอนุบาลแมเ่ปิน
nsn01762 12345@Nidtep นางสาววาสนา ทองนอ้ย โรงเรยีนอนุบาลแมเ่ปิน(บา้นตลกุตาสาม)
nsn01763 12345@Nidtep นายภาคภมูิ เมฆโพธิ์ วทิยาลยัเทคนคินครสวรรค์
nsn01764 12345@Nidtep นางสาววรรณา ทัพทวี วทิยาลยัเทคนคิแมว่งก์
nsn01765 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ ใจปาละ วทิยาลยัเทคนคิแมว่งก์
nsn01766 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ การสมบรูณ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นสระหลวง
nsn01767 12345@Nidtep นางพนูทรัพย์ มแีสง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองกระทุม่
nsn01768 12345@Nidtep นางกญัญา อนิทรประพันธ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัตาคลี
nsn01769 12345@Nidtep นางสาววนันสิา จันทรท์า ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
nsn01770 12345@Nidtep นางสาวปรูดิา มอญปาน โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้
nbi01528 12345@Nidtep นางสาวปวณีา คงสวสัดิ์ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถ
nbi01529 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ราฮามัน โรงเรยีนเต็มรักศกึษา
nbi01530 12345@Nidtep นางปณุยนุช ทัพซา้ย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ นนทบรุี
nbi01531 12345@Nidtep นางสาววรารัตน์ แซจ่วิ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ นนทบรุี
nbi01532 12345@Nidtep นางสกุนัยา มสีนัฐาน โรงเรยีนธรรมมสิลาม
nbi01533 12345@Nidtep นางรูไกเยาะ หมอหวงั โรงเรยีนธรรมมสิลาม ทา่อฐิ
nbi01534 12345@Nidtep นางสรินิทรา บูท่อง โรงเรยีนธรรมมสิลาม ทา่อฐิ
nbi01535 12345@Nidtep นางสาวกหุลาบทพิย์ คงสมมาตย์ โรงเรยีนนครนนทว์ทิยา 3 วดันครอนิทร์
nbi01536 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิ กนกวรรณเฟ่ืองบญุ โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบรุี
nbi01537 12345@Nidtep นายเลศิชยั พัฒนพร โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 

nbi01538 12345@Nidtep นางสาวศภุลกัษณ์ ฐติปิทมุกาญจน์ โรงเรยีนบดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสนี)

nbi01539 12345@Nidtep นางกลัยา มงิสะเมาะ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01540 12345@Nidtep นางธัญลกัษณ์ บญุประกอบ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01541 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา จออนันต์ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01542 12345@Nidtep นางสาวจริาพร จติรเสนาะ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01543 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ เอีย่มเจรญิ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01544 12345@Nidtep นางสาวพชิชากร ไชยกลู โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01545 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร ชพีอยูย่นื โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01546 12345@Nidtep นางสาวสฑุารัตน์ จันทาทอง โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01547 12345@Nidtep นายจตรุพัฒน์ ค านัน โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01548 12345@Nidtep นายชยกฤต ค าเมอืงคณุ โรงเรยีนบางบวัทอง
nbi01549 12345@Nidtep นางสาวนาตยา อนิเดรสิ โรงเรยีนบา้นคลองโตะ๊นุย้
nbi01550 12345@Nidtep นางสาวจันทเ์พ็ญ ศรรีาช โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์
nbi01551 12345@Nidtep นายจักรชยั ไชยวงศ์ โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์
nbi01552 12345@Nidtep นายวทิยา บญุประเสรฐิ โรงเรยีนประชาอปุถัมภ์

nbi01553 12345@Nidtep นายศวิกร พรประภาเกษตร โรงเรยีนปากเกร็ด
nbi01554 12345@Nidtep นายกรปภาวนิ จรยิาอดศิยัสกลุ โรงเรยีนราชวนิติ นนทบรุี
nbi01555 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ สนองไทย โรงเรยีนราษฎรน์ยิม
nbi01556 12345@Nidtep นางสาวศริปิระภา ฉลาดดี โรงเรยีนราษฎรน์ยิม
nbi01557 12345@Nidtep นายลขิติ ดเีลศิอมรโสภณ โรงเรยีนราษฎรน์ยิม
nbi01558 12345@Nidtep นางสาวญาดา สนัตธิารายนตร์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม
nbi01559 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ ปาละสทิธิ์ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม
nbi01560 12345@Nidtep นายศริศิกัดิ์ ทาเจรญิ โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม
nbi01561 12345@Nidtep นายเศกสทิธิ์ ทองใบ โรงเรยีนวดัศรเีขตนันทาราม
nbi01562 12345@Nidtep นางสาวนลีญา บษุดี โรงเรยีนวดัศรรีาษฎร ์(เอนกนาครราษฎรบ์ ารุง)
nbi01563 12345@Nidtep นางปนัดดา โทแหลง่ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์
nbi01564 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ทา่ทราย โรงเรยีนศรบีณุยานนท์
nbi01565 12345@Nidtep นางสาวปัญญช์ลี บญุยิง่ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์
nbi01566 12345@Nidtep นายไพรัชช์ แสงแกว้ โรงเรยีนศรบีณุยานนท์
nbi01567 12345@Nidtep นางสาวรัฐนันท์ มณีกรรณ์ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรุี
nbi01568 12345@Nidtep นายธนภัทร เป่ียมสนิ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรุี
nbi01569 12345@Nidtep นางสาวปิยะธดิา พอ่ยันต์ โรงเรยีนสเุหร่าเขยีว
nbi01570 12345@Nidtep นางดรัลพร กระพรรณ โรงเรยีนอนุบาลนนทบรุี
nbi01571 12345@Nidtep นางสาวพัชราพร จปุะมะนัย โรงเรยีนอนุบาลนนทบรุี
nbi01572 12345@Nidtep นางสาวดารณี เลยะกลุ วทิยาลยัเทคนคินนทบรุี

nbi01573 12345@Nidtep นางสาวองัคณา วทิติกูล โรงเรยีนอนุบาลปาลนิาต ิวานนท์
nwt00805 12345@Nidtep นางสาววารูณี ยะโกะ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภักด)ี



nwt00806 12345@Nidtep นายจัรศกัดิ์ เทพสวุรรณ โรงเรยีนบา้นโคก
nwt00807 12345@Nidtep นายแวอสิมาดี แวสอืแม โรงเรยีนบา้นนากอ (มะดากะอทุศิ)
nwt00808 12345@Nidtep นางสาวโนยฮีนั มนูงิ โรงเรยีนบา้นนูโร๊ะ
nwt00809 12345@Nidtep นางสาวฟัทมา แวอเูซ็ง โรงเรยีนบา้นบาโง
nwt00810 12345@Nidtep นางสาวฟิรฮานา ลง โรงเรยีนบา้นบาลกูายาองิ
nwt00811 12345@Nidtep นางนอรซีา สีส่ตางค์ โรงเรยีนบา้นบอืราแง
nwt00812 12345@Nidtep นางสาวชารฟีะฮ บลิยะลา โรงเรยีนบา้นบอืแรง

nwt00813 12345@Nidtep นางสาววนันูรฟัสรนิ แวยหูัน โรงเรยีนบา้นบเูกะตา
nwt00814 12345@Nidtep นางสาวซมูัยยะ๊ สะมะแอ โรงเรยีนบา้นปะลกุา
nwt00815 12345@Nidtep นางสมัชญา กลูเกือ้ โรงเรยีนบา้นปลูาเจ๊ะมดูอ
nwt00816 12345@Nidtep นางสาวอสัวานา เจ๊ะนะ โรงเรยีนบา้นลาเวง
nwt00817 12345@Nidtep นางอาดาวยีัส วาเฮ็ง โรงเรยีนบา้นสากอ
nwt00818 12345@Nidtep นางอาระฟะห์ สวีนั โรงเรยีนบา้นสาวอ
nwt00819 12345@Nidtep นางสาวนัฐกานต์ หมานจันทร์ โรงเรยีนบา้นสไุหงโก-ลก
nwt00820 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ พงษ์พทัิกษ์ โรงเรยีนบา้นสไุหงโก-ลก
nwt00821 12345@Nidtep นายซลูกรุใหน ดอแม โรงเรยีนบา้นอนีอ
nwt00822 12345@Nidtep นางสาวนูรอาตี สาเมา๊ะ โรงเรยีนวดัชลธาราสงิเห(เสารศ์กึษาคาร)
nwt00823 12345@Nidtep นางสาวศรสวรรค์ ณ.พัทลงุ วทิยาลยัเทคนคิบางนรา
nwt00824 12345@Nidtep นางนธิมิา หะยนีมิะ สพฐ
nwt00825 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ทพิยด์วง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

nwt00826 12345@Nidtep นางสาวนูรซีา ยโูซะ๊ เอกชน
nan00295 12345@Nidtep นายธนวฏั แมน่ย า กศน.อ าเภอทา่วงัผา
nan00296 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา มัง่มลู กศน.อ าเภอสองแคว
nan00297 12345@Nidtep นางชญานี จันทรส์ขุ โรงเรยีนจอมแจง้วทิยาคาร
nan00298 12345@Nidtep นางบษุรนิ เรอืงรุง่ โรงเรยีนจมุปีวนดิาภรณ์
nan00299 12345@Nidtep นางผอ่งศรี ภคูา โรงเรยีนชมุชนไตรคามราษฎรบ์ ารุง
nan00300 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ มะโน โรงเรยีนทา่วงัผาพทิยาคม
nan00301 12345@Nidtep นายมัคคะสณัห์ พลทพิย์ โรงเรยีนทา่วงัผาพทิยาคม
nan00302 12345@Nidtep นางสาวกชกร อ า่ทอง โรงเรยีนทุง่ชา้ง
nan00303 12345@Nidtep นางสาวศจุนัินท์ จรยิา โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00304 12345@Nidtep นางปราณี ไชยโภชน์ โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00305 12345@Nidtep นางสาวมัตตกืา เสนสวุรรณกลู โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00306 12345@Nidtep นางสาวรวนิทน์ภิา สปัุน โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00307 12345@Nidtep นายนรัินดร์ กนัตา โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00308 12345@Nidtep นางกฤษณรัตน์ ศกัดิส์ทิธิ์ โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00309 12345@Nidtep นายอารักษ์ อตุมะ โรงเรยีนนันทบรุวีทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00310 12345@Nidtep นางขวญัใจ ปะทิ โรงเรยีนนันทบรุวีทิยาในพระบรมราชานุเคราะห์
nan00311 12345@Nidtep นายธรีนัย วงคเ์หมอะ โรงเรยีนนาหมืน่พทิยาคม
nan00312 12345@Nidtep นายเอกพงษ์ชยั วฒุิ โรงเรยีนนาหมืน่พมิยาคม
nan00313 12345@Nidtep นางวชิชดุา วฒันาตระกลูวงศ์ โรงเรยีนบา้นแควง้
nan00314 12345@Nidtep นางสาวคนงึนจิ มณีวฒุนัินท์ โรงเรยีนบา้นแควง้
nan00315 12345@Nidtep นางอรสริิ หมืน่โฮง้ โรงเรยีนบา้นดอนเฟือง
nan00316 12345@Nidtep นางสาวธัญชนก ติ๊บบญุศรี โรงเรยีนบา้นตา้ม
nan00317 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี ปิตะฝ่าย โรงเรยีนบา้นถมืตอง 
nan00318 12345@Nidtep นางสาวอนัญญา จันดว้ง โรงเรยีนบา้นนา
nan00319 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา แกว้จอ้น โรงเรยีนบา้นน ้างาว

nan00320 12345@Nidtep นางสาวพรรณนกิา เขือ่นเชยีงสา โรงเรยีนบา้นน ้าแพะ
nan00321 12345@Nidtep นางสภุาภรณ์ นวลค า โรงเรยีนบา้นบอ่หอย
nan00322 12345@Nidtep นางสาวอบุลรัตน์ นันตะ๊สยุะ โรงเรยีนบา้นปางกอม
nan00323 12345@Nidtep นายอดุมชยั เทพกอม โรงเรยีนบา้นปางกอม
nan00324 12345@Nidtep นางสาวอภญิา ศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นฟ้า
nan00325 12345@Nidtep นางสาวถลชันันท์ อิน่ภา โรงเรยีนบา้นหนองหา้มติรภาพที่125
nan00326 12345@Nidtep นายหัสดนิทร์ บญุเป็ง โรงเรยีนบา้นหลวง
nan00327 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา ค ามงุ โรงเรยีนบา้รหลวง
nan00328 12345@Nidtep นางสาวสภุาศณีิ จติอารี โรงเรยีนปัว
nan00329 12345@Nidtep นางวลัลภา กลอนโพธิ์ โรงเรยีนภคูาวทิยาคม
nan00330 12345@Nidtep นางสาวกมลเนตร ตะ๊หลวง โรงเรยีนภเูค็งพัฒนา

nan00331 12345@Nidtep นางสาวสรุยีรั์ตน์ มสีา โรงเรยีนเมอืงลปีระชาสามัคคี
nan00332 12345@Nidtep นางชไมพร แกว้กญัจะ โรงเรยีนรมิฝ่ังวา้
nan00333 12345@Nidtep นายสมชาย ตนใจ โรงเรยีนศรสีวสัดิว์ทิยาคารจังหวดัน่าน
nan00334 12345@Nidtep นางกนกกาญจน์ บญุชภัูกดิ์ โรงเรยีนสา
nan00335 12345@Nidtep นายฐติกิร ไชยจันดี โรงเรยีนสา
nan00336 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร พมิสาร โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเวยีงสา



nan00337 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ บญุมา วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสา
nan00338 12345@Nidtep นางสาวสดุาทพิย์ ไชยยะ วทิยาลยัเทคนคิปัว
nan00339 12345@Nidtep นางจริาภรณ์ เหลีย่มโสภณ วทิยาลยัสารพัดชา่งน่าน
nan00340 12345@Nidtep นางสาวจรรยาพร จันทรต์ ิ๊บ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลนาเหลอืง
nan00341 12345@Nidtep นางกาญจนา ทพิยศ์กัดิ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอบต.สา้น
bkn01261 12345@Nidtep นายอรงคก์รณ์ แพงมาพรหม โรงเรยีนบา้นซ าบอน
bkn01262 12345@Nidtep นางไกรวลัย์ ศรมีี โรงเรยีนบา้นนาขาม
bkn01263 12345@Nidtep นางสาวปรศินา ศรคี า โรงเรยีนบา้นนาเจรญิวทิยา
bkn01264 12345@Nidtep นายอภชิาติ จันปลวิ โรงเรยีนบา้นบะยาวราษฎรย์เูคราะห์
bkn01265 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ค าภาพล โรงเรยีนบา้นสรรเสรญิ
bkn01266 12345@Nidtep นางสาวเสาวรักษ์ ชมชืน่ โรงเรยีนบา้นหนองตะไกโ้นนมันปลา
bkn01267 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี ศรปีระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหว้ยเซอืมเหนอื
bkn01268 12345@Nidtep นายสขุสนัต์ สงิหท์องชยั โรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม
bkn01269 12345@Nidtep นางสาวรัตยิา พรสวุรรณ์ โรงเรยีนปากคาดพทิยาคม
bkn01270 12345@Nidtep นายเดชก าพล โพธิย์อ้ย โรงเรยีนปากคาดพทิยาคม
bkn01271 12345@Nidtep นายสรุาษฎร์ ควนิรัมย์ โรงเรยีนพรเจรญิวทิยา
bkn01272 12345@Nidtep นายวรีะพล ยะมงุคณุ โรงเรยีนอนุบาลเซกา

bkn01273 12345@Nidtep นางสาวธนัชชา สทุธศรี โรงเรยีนอนุบาลเซกา
bkn01274 12345@Nidtep นางสาวเปาวนา โคตรพรมมา โรงเรยีนอนุบาลพรเจรญิ
bkn01275 12345@Nidtep นางสาวโชตริส วงศเ์ครอืศร โรงเรยีนอนุบาลศรวีไิล
bkn01276 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรรณ วรรณสทุธิ์ โรงเรยีนอนุบาลศรวีไิล

bkn01277 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ สวุรรณสาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

brm01081 12345@Nidtep นางสาวกสุมุา กลิง้รัมย์ โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม
brm01082 12345@Nidtep นางสาวขวญัจริา กลิน่สคุนธ์ โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ
brm01083 12345@Nidtep นางสาวเสาวรยี์ กะรัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองมะเขอื
brm01084 12345@Nidtep นางสาวนสิารัตน์ กิง่แกว้ โรงเรยีนบา้นถนนหัก(เพยีรประจงวทิยา)
brm01085 12345@Nidtep นางสภุาวดี กจิไธสง โรงเรยีนบา้นเพยีแกว้
brm01086 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐณชิา กกึรัมย์ โรงเรยีนวดับา้นปราสาท
brm01087 12345@Nidtep นางสาวพสิมัย กมุภาพงษ์ โรงเรยีนบา้นเขาคอก
brm01088 12345@Nidtep นางธัญชญา เกดิสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง(เทพผาประชานุกลู)
brm01089 12345@Nidtep นางสาวสรัุชดา แกว้ธานี โรงเรยีนล าปลายมาศ
brm01090 12345@Nidtep นายรัฐวฒุิ แกว้ปริม่ปรัก โรงเรยีนบา้นละหานทราย(ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิยา)
brm01091 12345@Nidtep นางสาวกชกรณ์ โกยชยั โรงเรยีนเทศบาลต าบลโนนดนิแดง
brm01092 12345@Nidtep นางสาวกรวรรณ โกเลอืน โรงเรยีนบา้นหนอวตราด
brm01093 12345@Nidtep นายเอกชยั ไขค า วทิยาลยัเทคนคิคเูมอืง
brm01094 12345@Nidtep นางสาวศรัณยภั์ทร คงดว้ง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 จังหวดับรุรัีมย์
brm01095 12345@Nidtep นายพพัิฒน์ คณุวงค์ โรงเรยีนถนนหักพทิยาคม
brm01096 12345@Nidtep นายรัชมงคล เครอืบญุ โรงเรยีนหว้ยราชพทิยาคม

brm01097 12345@Nidtep นายอคัรเดช จรัลรัมย์ วทิยาลยัการอาชพีโนนดนิแดง
brm01098 12345@Nidtep นางฉลวย จนีประสพ โรงเรยีนบา้นหนองถ่ัวแปบ
brm01099 12345@Nidtep นายพษิณุวฒัน์ จรุะยา โรงเรยีนบา้นโคกยาง
brm01100 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ เจรญิภาพ โรงเรยีนบา้นละหานทราย(ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิยา)
brm01101 12345@Nidtep นางสาวเกสร ชยัประโคน สพฐ.
brm01102 12345@Nidtep นางสาวฐตินัินท์ ชนิกลาง โรงเรยีนวดับา้นสะแกซ า
brm01103 12345@Nidtep นางสาวสบุนิ ชมุจันทร์ โรงเรยีนวดับา้นเมอืงฝาง
brm01104 12345@Nidtep นายสหชยั เชาวม์ะเรงิ โรงเรยีนบา้นหนองรา้น
brm01105 12345@Nidtep นางสาวชตุกิาญจน์ เชยีงทา โรงเรยีนวดับวัทอง
brm01106 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ดมอุน่ดี โรงเรยีนบา้นละหานทราย (ครุุราษฎร์

brm01107 12345@Nidtep นางสาวมะลวิลัย์ ท าทอง โรงเรยีนถนนหักพทิยาคม
brm01108 12345@Nidtep นางเกศนิี ทมุนานอก โรงเรยีนบา้นค(ูครุุศษิยว์ทิยาคาร)
brm01109 12345@Nidtep นางสาววรัญญา แทนไธสง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย์
brm01110 12345@Nidtep นางสาวนัตตยาพร ธะนูรัมย์ โรงเรยีนบา้นสนวน “ศริมิงคลวทิยา”
brm01111 12345@Nidtep นางสาวสายพนิ นะโรรัมย์ ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑว์ดับา้นสะแกซ า
brm01112 12345@Nidtep นางสาวพรทพิยภ์า นันกลาง โรงเรยีนบา้นขลงุไผ่
brm01113 12345@Nidtep นายฐาปนพงศ์ เนอืงภา วทิยาลยัเทคนคินางรอง
brm01114 12345@Nidtep นายปรญิญา บ ารุงรัมย์ โรงเรยีนบา้นกวางงอย "รัฐราษฎรอ์ านวยวทิย"์
brm01115 12345@Nidtep นางสาวพชิญา บญุญัติ โรงเรยีนวดับา้นโคกเหล็ก
brm01116 12345@Nidtep นางสาวสมมาตร บญุราก โรงเรยีนบา้นละหานทราย (ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิยา)
brm01117 12345@Nidtep นางสนัุนทา บญุเรอืงศรี โรงเรยีนบา้นละหานทราย (ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิยา)
brm01118 12345@Nidtep นางสาวอลงกต บญุใส โรงเรยีนอนุบาลบา้นกรวด
brm01119 12345@Nidtep นางสาวรัตนากร เบ็ญจศาสตร์ โรงเรยีนบา้นบงึเจรญิ
brm01120 12345@Nidtep นางสาวดวงลดัดา ประเจยีด กระทรวงศกึษาธกิาร
brm01121 12345@Nidtep นางสาวณชิาภัทร ปะวะศรี โรงเรยีนบา้นปัญจคาม (เรยีนตสิสวงศว์ทิยา)



brm01122 12345@Nidtep นางศริณัิฐ ปัญญารัมย์ โรงเรยีนล าปลายมาศ
brm01123 12345@Nidtep นางสาวเบ็ญจวรรณ ปานนลิ โรงเรยีนบา้นยางทะเล

brm01124 12345@Nidtep นางวนัทนา ปาประโคน โรงเรยีนบา้นหนองฮาแมะ
brm01125 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย เปรมบ ารุง โรงเรยีนบา้นซบัคะนงิ
brm01126 12345@Nidtep นางศนัสนยี์ ผวิทน โรงเรยีนบา้นเมอืงยาง(เอีย่มโอภาสประชานุกลู)
brm01127 12345@Nidtep นายเทวญั ผวิทน โรงเรยีนบา้นเกษตรสมบรูณ์
brm01128 12345@Nidtep นางสาวดวงหทัย พรหมบตุร โรงเรยีนบา้นตราดหนองพลวง
brm01129 12345@Nidtep นายบญุฤทธิ์ พระยาลอ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลอสิาณ 2
brm01130 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร พวงมาเทศ โรงเรยีนบา้นหนองปรอืนอ้ย

brm01131 12345@Nidtep นายวธิวนิท์ พะวกิขณีุ โรงเรยีนบา้นตะโก
brm01132 12345@Nidtep นางสาวนงลกัษณ์ พมิพศ์ริ ิ โรงเรยีนรมยบ์รุพีทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
brm01133 12345@Nidtep นายสรุยิะ พนูประโคน โรงเรยีนเบญจคามวทิยา
brm01134 12345@Nidtep นายเสรมิสขุ เพิม่ชาติ โรงเรยีนบา้นกรวดวทิยาคาร
brm01135 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ เพยีงไธสง โรงเรยีนวดับา้นหนองปลาไหล
brm01136 12345@Nidtep นางสพุร ฟุ้งค์ โรงเรยีนเบญจคามวทิยา
brm01137 12345@Nidtep นางอรุณศรี มณีวรรณ โรงเรยีนบา้นกลางเพชร(สโุขวทิยา)
brm01138 12345@Nidtep นายสรุยิา มณีวรรณ โรงเรยีนวดับา้นถลงุเหล็ก
brm01139 12345@Nidtep นางสาวดวงพร สาวไชย โรงเรยีนบา้นเมอืงยาง(เอีย่มโอภาสประชานุกลู)
brm01140 12345@Nidtep นางสาวสาคร ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนวดับา้นสะแกซ า
brm01141 12345@Nidtep นางสาวจันทรส์ดุา เย็นมัน่ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
brm01142 12345@Nidtep นางสาวอมรวรรณ ลครศรี โรงเรยีนบา้นล านางรอง
brm01143 12345@Nidtep นายกณวรรธน์ ลาขมุเหล็ก โรงเรยีนละหานทรายวทิยา
brm01144 12345@Nidtep นางสาวอนัทมิา วงศเ์พ็ญ โรงเรยีนบา้นยายค า

brm01145 12345@Nidtep นายพงษ์ธวชั วงษ์มณี โรงเรยีนบา้นพาชี
brm01146 12345@Nidtep นางสาววชิชดุา วะสวุรรณ โรงเรยีนโนนสวุรรณพทิยาคม
brm01147 12345@Nidtep นายพันธุน์ะวี วจิติร โรงเรยีนบา้นซาดหัวหนองแคน
brm01148 12345@Nidtep นางสวุดิา วนิทะไชย โรงเรยีนบา้นโคกกระชาย
brm01149 12345@Nidtep นางสาวพรรนภา วริะชดิ โรงเรยีนบา้นโคกขาม
brm01150 12345@Nidtep นางณัฐดารัตน์ ศกนุะสงิห์ โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม
brm01151 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา ศรบีณัฑติ โรงเรยีนบา้นพงแขม
brm01152 12345@Nidtep นางสาวธรรญชนก สงวนวงศว์จิติร โรงเรยีนเบญจคามวทิยา
brm01153 12345@Nidtep นางสาวอรสิรา สมเกศ โรงเรยีนวดับา้นบขุีเ้หล็ก
brm01154 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ สะอาดรัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองเฒา่กา
brm01155 12345@Nidtep นางอรวรรณ สายแกว้ อบต.ป่าชนั
brm01156 12345@Nidtep นายพงษ์ธันวา สดุชา โรงเรยีนบา้นหนองบอนฐานเจา้ป่า
brm01157 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ สนุเจมิ วทิยาลยัการอาชพีโนนดนิแดง
brm01158 12345@Nidtep นายชาญวทิย์ หงษ์ศรี โรงเรยีนบา้นปัญจคาม(เรยีนตสิสวงศว์ทิยา)
brm01159 12345@Nidtep นายศรุต หน่อจันทร์ โรงเรยีนตมูใหญว่ทิยา
brm01160 12345@Nidtep นางสาวพจิติ เหลอืงชยัศรี โรงเรยีนบา้นหนองตราดนอ้ย

brm01161 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ อมชารัมย์ โรงเรยีนบา้นหนองกงุใหมส่ามัคคี
brm01162 12345@Nidtep นางสาวพัชญส์ติา อรยิธนาเรอืงสขุ โรงเรยีนชมุชนบา้นดอนมนต์
brm01163 12345@Nidtep นางสาวจามรี อมัรารัมย์ โรงเรยีนเขวา้ศกึษา
brm01164 12345@Nidtep นางสาวฐติาภา อ าไพพศิ โรงเรยีนหนองหงสพ์ทิยาคม
brm01165 12345@Nidtep นางจฑุามาศ โอภาษี โรงเรยีนบา้นบ ุ(รัฐราษฎรรั์งสฤษฏ)์
brm01166 12345@Nidtep นางสาวรัศมี สหีามาตย์ โรงเรยีนอนุบาลหนองหงส์
pte00682 12345@Nidtep นางจฬุารัตน์ ยอดสงิห์ คลองลาดชา้ง
pte00683 12345@Nidtep นางสาวปวณีา อุน่ทรัพย์ โรงเรยีนคลองบางโพธิ์
pte00684 12345@Nidtep นายกฤษนนท์ วงษ์ขนัธ์ โรงเรยีนคลองสระ(สภาวทิยาอทุศิ)
pte00685 12345@Nidtep นางสาวรัชนี กนัค าแหง โรงเรยีนคลองหนึง่(แกว้นมิติร)
pte00686 12345@Nidtep นายพชิติ สงัขาว โรงเรยีนเจรญิดวีทิยา
pte00687 12345@Nidtep นางสาวจรีาพัชร์ หลนีอ้ย โรงเรยีนชมุชนวดัไกเ่ตีย้
pte00688 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ขวญัเพ็ง โรงเรยีนชมุชนวดัท าเลทอง
pte00689 12345@Nidtep นางสาวชะนัดดา บ ารุงศลิป์ โรงเรยีนดวงกมล
pte00690 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ สมบตัดิี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ ปทมุธานี
pte00691 12345@Nidtep นางสาวจริาพร เหมพทุธ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ ปทมุธานี
pte00692 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ อนิทรน์อก โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ  ปทมุธานี
pte00693 12345@Nidtep นางตรรัีตน์ พมิพม์หา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00694 12345@Nidtep นางสาวจริาพร นลิตบี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00695 12345@Nidtep นางสาวชญานศิ สารพันธ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00696 12345@Nidtep นางสาวณัฐชา งามลกัษณ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00697 12345@Nidtep นางสาวธัญญาภรณ์ วงศค์ าจันทร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00698 12345@Nidtep นางสาวอโรชา จันพลี โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี
pte00699 12345@Nidtep นายนพินธ์ พลเสน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทมุธานี



pte00700 12345@Nidtep นายศลัยพงษ์ เพิม่ความสขุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการปทมุธานี
pte00701 12345@Nidtep นางสาวอฐัอรวี กาวชิยั โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสาม ปทมุธานี
pte00702 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐช์ญาภา เซ็งเพรยีว โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง)
pte00703 12345@Nidtep นางจรรยา ศรศรี โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม
pte00704 12345@Nidtep นายพชร อนิทรอ์กัษร โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม
pte00705 12345@Nidtep นางสาวรจนา การามา โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั ปทมุธานี
pte00706 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา ค าเพราะ โรงเรยีนนกิรราษฎรบ์รูณะ(เหราบตัยอ์ทุศิ)
pte00707 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ เกาะแกว้ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร

pte00708 12345@Nidtep นางสาวอธชิา วรรณศรี โรงเรยีนบวัแกว้เกษร

pte00709 12345@Nidtep นายวรศิกร กติตคิณุาดลุย์ โรงเรยีนบวัแกว้เกษร

pte00710 12345@Nidtep นางจันทรม์ณี คุม้ดี โรงเรยีนปทมุวไิล

pte00711 12345@Nidtep นางเตอืนจติต์ ศรอีนันต์ โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00712 12345@Nidtep นางสาวค าสอน สเีพ็ง โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00713 12345@Nidtep นางสาวนาตยา ทรงสภุาพ โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00714 12345@Nidtep นางสาวราตรี ท าคาม โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00715 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ไพบลูยก์จิกลุ โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00716 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ค าชัง่ โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00717 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา ศริรัิกษ์ โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00718 12345@Nidtep นายพนม เรยีนงาม โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00719 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ รัตนา โรงเรยีนปทมุวไิล 
pte00720 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ ศริวิรรณ โรงเรยีนวดัเเสงสรรค์
pte00721 12345@Nidtep นางรัตนาภรณ์ สดภบิาล โรงเรยีนวดัเกดิการอดุม
pte00722 12345@Nidtep นางสาวกนัยาวรี์ แกว้นคิม โรงเรยีนวดัเกดิการอดุม
pte00723 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา โฉมสม โรงเรยีนวดัขมุแกว้
pte00724 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล แจม่จ ารูญ โรงเรยีนวดัเขยีนเขต
pte00725 12345@Nidtep นายชชัวาล ธารนิ โรงเรยีนวดัเจรญิบญุ
pte00726 12345@Nidtep นางสาวทวนัินท์ ลาโสภา โรงเรยีนวดัฉาง
pte00727 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี ขวญัยนื โรงเรยีนวดัถ่ัวทอง

pte00728 12345@Nidtep นางสาวภัทราวดี ใจเอือ้ โรงเรยีนวดัเนกขมัมาราม
pte00729 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ มิง่ค า โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง
pte00730 12345@Nidtep นางสาววนดิา ไชยคนิี โรงเรยีนวดับางกฎุทีอง
pte00731 12345@Nidtep นางมัลลกิา ฟตูระกลู โรงเรยีนวดัพริุณศาสตร์
pte00732 12345@Nidtep นางสาวจฑุาพร จ าปาหอม โรงเรยีนวดัมลูเหล็ก
pte00733 12345@Nidtep นายพัทธนนท์ บญุเลศิ โรงเรยีนวดัเมตารางค์
pte00734 12345@Nidtep นายวชริะ จรุงจติรอารี โรงเรยีนวดัเมตารางค์
pte00735 12345@Nidtep นายดนุพล นาราช โรงเรยีนวดัศรคีคัณางค์
pte00736 12345@Nidtep นางอญัชนา สนิสมศกัดิ์ โรงเรยีนวดัศรสีโมสร
pte00737 12345@Nidtep นางสาวลดัดา ผาดไพบลูย์ โรงเรยีนวดัสทุธาวาส
pte00738 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ งามเจรญิธนา โรงเรยีนวดัสทุธาวาส
pte00739 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา จอมกระโทก โรงเรยีนวดัหงสป์ทมุาวาส

pte00740 12345@Nidtep นางสาววรนิทร อา่งแกว้ โรงเรยีนวดัหงสป์ทมุาวาส

pte00741 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา รอดไหม โรงเรยีนสหราษฎรบ์ ารุง
pte00742 12345@Nidtep นางสาววลดิา แกว้ถอืธง โรงเรยีนสงัขอ์ า่วทิยา
pte00743 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา บญุเพ็ง โรงเรยีนสามโคก
pte00744 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ ไชยสงคราม โรงเรยีนสายปัญญารังสติ
pte00745 12345@Nidtep นายวชัรกรรณ ทองพัฒนเมธา โรงเรยีนสายปัญญารังสติ

pte00746 12345@Nidtep นางจนิตนา สขุขี โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม
pte00747 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ วงษ์หาญ โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม
pte00748 12345@Nidtep นายทนุวฒัน์ พึง่เทยีน โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม
pte00749 12345@Nidtep นายวทิยา ยิม้ยอ้ย โรงเรยีนหนองเสอืวทิยาคม
pte00750 12345@Nidtep นายขวญัชยั ไพบลูยก์จิกลุ โรงเรยีนอนุบาลวดับางนางบญุ
pte00751 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี แซล่ี สช.
pte00752 12345@Nidtep นางสาวบงัอร วเิศษชาติ สงัขอ์ า่วทิยา
pte00753 12345@Nidtep นางสาวมาลทีพิย์ ทรงกาสี เอกชน
pte00754 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา แจม่จันทร์ โรงเรยีนวดัเกดิการอดุม
pte00755 12345@Nidtep นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา โรงเรยีนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม
pte00756 12345@Nidtep นายธเนศ ตัง้กจิโกศล โรงเรยีนวดัเกตุประภา
pte00757 12345@Nidtep นายพระมหาพงษ์เทพ ปภากโร มจร
pte00758 12345@Nidtep นางสาวกิง่ดาว สายสสีด โรงเรยีนปทมุวไิล
pte00759 12345@Nidtep นางสาวนริมล สขุเกษม โรงเรยีนเจรญิดีวทิยา
pkn01099 12345@Nidtep นางสาวนริชา เทยีมกิง่ทอง ก าเนดิวทิยา
pkn01100 12345@Nidtep นางสาววรศิรา ปลกูเนยีม เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย
pkn01101 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ยิม้รอด เทศบาลต าบลปราณบรุี



pkn01102 12345@Nidtep นางสาววรรณศิา ลลีะมาศ โรงเรยีนกยุบรุวีทิยา
pkn01103 12345@Nidtep นางสาวอโณทัย สวายประโคน โรงเรยีนกยุบรุวีทิยา
pkn01104 12345@Nidtep นางสาวดารุณี ลามค า โรงเรยีนเทศบาล1 บา้นตาลเจ็ดยอด
pkn01105 12345@Nidtep นางสาวสายใจ วนัเพ็ญ โรงเรยีนเทศบาลบา้นไร่ใหม่
pkn01106 12345@Nidtep นางสาวณัททชา สวา่งรัตน์ โรงเรยีนบางสะพาน
pkn01107 12345@Nidtep นางชตุมิา องักลุดี โรงเรยีนบางสะพานวทิยา
pkn01108 12345@Nidtep นางสาวศศภัิกดิ์ เจรญิสขุ โรงเรยีนบางสะพานวทิยา
pkn01109 12345@Nidtep นางรักชนก แววมณี โรงเรยีนบา้นปากน ้าปราณ
pkn01110 12345@Nidtep นางสาวภัทรภร รังสกิลุ โรงเรยีนบา้นมะเดือ่ทอง

pkn01111 12345@Nidtep นางสาววนัทนี รัตนศลิา โรงเรยีนบา้นยบุพรกิ
pkn01112 12345@Nidtep นางสาวคชาภรณ์ พมิพา โรงเรยีนบา้นลาดวถิี
pkn01113 12345@Nidtep นางสาวอมราวดี หว้งน ้า โรงเรยีนบา้นวงัโบสถ์

pkn01114 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ บญุขจาย โรงเรยีนบา้นหนองขาม(สนัตกิาญจนร์าษฎรบ์ ารุง)
pkn01115 12345@Nidtep นางสาวมารษิา ทานะเวช โรงเรยีนบา้นหาดขาม
pkn01116 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ เอีย่มส าอางค์ โรงเรยีนบคีอนเฮาสแ์ยม้สอาดหัวหนิ
pkn01117 12345@Nidtep นางปัทมาพร สขุศรี โรงเรยีนโรตารีก่รุงเทพ
pkn01118 12345@Nidtep นางสาวฐติญิา สวุรรณเพชร โรงเรยีนวดักยุบรุี
pkn01119 12345@Nidtep นางสาวลกัษณาวรรณ มเีป่ียม โรงเรยีนวดัหนองหอย
pkn01120 12345@Nidtep นายสเุนตร จันสวา่ง โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม
pkn01121 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา กาญจนะ โรงเรยีนหัวหนิ
pkn01122 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ ชนุูย้ โรงเรยีนหัวหนิวทิยาคม
pkn01123 12345@Nidtep นางสาววนดิา นาผาน โรงเรยีนหัวหนิวทิยาลยั
pkn01124 12345@Nidtep นางสาวเกตแุกว้ อคัรประภากลุ โรงเรยีนอนุบาลบางสะพาน

pkn01125 12345@Nidtep นางสาวดจุดาว มหาพรชยั โรงเรยีนอรุณวทิยา
pkn01126 12345@Nidtep นางสาวนัดดา พักตรผ์อ่งศรี โรงเรยีนอรุณวทิยา
pkn01127 12345@Nidtep นางสมุล แดงกระจา่ง โรงเรยีนอรุณวทิยา
pkn01128 12345@Nidtep นางสรุวรรณ ยนปลดัยศ โรงเรยีนอรุณวทิยา
pkn01129 12345@Nidtep นายปฏภิาณ จันทวงศ์ โรงเรยีนอา่วนอ้ยวทิยานคิม
pkn01130 12345@Nidtep นางสาววชริา บตุรสาระ วทิยาลยัเทคนคิประจวบครีขีนัธ์
pkn01131 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ กลอ่มสวุรรณ วทิยาลยัเทคนคิประจวบครีขีนัธ์
pkn01132 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ พวงจ าปา สช.
pri01497 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ โพธิ์สงค์ โรงเรยีนบา้นวา่นบา้นดา่น
pri01477 12345@Nidtep นางสาวนงนุช โอบออ้ม รร.บา้นคลองสบิสอง

pri01478 12345@Nidtep นางสาวธัญญา แนวดง โรงเรยีนกรอกสมบรูณ์วทิยาคม
pri01479 12345@Nidtep นางธัญนจ์ริา ดหีมืน่ไวย โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่โพธิ์
pri01480 12345@Nidtep นางสาวกชพร ใจสวุรรณ์ โรงเรยีนเทวรักษ์
pri01481 12345@Nidtep นางสาวชฎาธาร ดษุดี โรงเรยีนบอ่ทองวทิยา
pri01482 12345@Nidtep นางสาวอนุธดิา ใจอารี โรงเรยีนบา้นเขาปนู
pri01483 12345@Nidtep นางสาวพมิลณัฐ อนิทรสวน โรงเรยีนบา้นคลองหันแดง
pri01484 12345@Nidtep นางสาวนุสลนิ กมัไชยค า โรงเรยีนบา้นคลองอดุม
pri01485 12345@Nidtep นางสาวสมฤดี แกว้เหลีย่ม โรงเรยีนบา้นโคกหอม
pri01486 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ บวัทอง โรงเรยีนบา้นชงโคสนัตสิขุวทิยาคาร
pri01487 12345@Nidtep นายปฐม จันทรแ์กม โรงเรยีนบา้นชงโคสนัตสิขุวทิยาคาร
pri01488 12345@Nidtep นางสาวชชัมาศ ถาวร โรงเรยีนบา้นไทยเจรญิ
pri01489 12345@Nidtep นายชยัรัตน์ เครอืเทา โรงเรยีนบา้นบางขาม (สมบรูณ์ทรัพยว์ทิยา)
pri01490 12345@Nidtep นางสาวฐติวิรรณ ศรสีงคราม โรงเรยีนบา้นบพุราหมณ์
pri01491 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา มชีาวนา โรงเรยีนบา้นบพุราหมณ์
pri01492 12345@Nidtep นางอารยีา ขนัรักษา โรงเรยีนบา้นบพุราหมณ่
pri01493 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ค าพันชนะ โรงเรยีนบา้นบเุสีย้ว
pri01494 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ พรมลา โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่
pri01495 12345@Nidtep นางสาวอยัยญ์าดา นุย้ด า โรงเรยีนบา้นโป่งไผ่
pri01496 12345@Nidtep นางสาวอรุณรัตน์ สอนบตุร โรงเรยีนบา้นโปร่งใหญ่
pri01498 12345@Nidtep นางสาวธัญญารัตน์ นุสอนรัมย์ โรงเรยีนบา้นวา่นบา้นดา้น
pri01499 12345@Nidtep นางสาวอรยา ใจทัด โรงเรยีนบา้นหนองจกิ
pri01500 12345@Nidtep นางสาวมรษิา อยูม่ ิง่เจรญิ โรงเรยีนบา้นหนองปรอืนอ้ย

pri01501 12345@Nidtep นางเมทนิี ทองจันทรา โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง
pri01502 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ ศรสีวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง
pri01503 12345@Nidtep นายภสูทิธิ์ โพธิศ์รี โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง
pri01504 12345@Nidtep นางวนัีส อนิทรเ์อีย่ม โรงเรยีนปราจนีกลัยาณี
pri01505 12345@Nidtep นางสาวนภสร อูแ่กว้ โรงเรยีนปราจนีกลัยาณี
pri01506 12345@Nidtep นายจักรกรชิ เภาโพธิ์ โรงเรยีนปราจนีกลัยาณี
pri01507 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ดอืขนุทด โรงเรยีนวงัตะเคยีนวทิยาคม
pri01508 12345@Nidtep นางสาวรัตนา คงผอม โรงเรยีนวดับยุายใบ



pri01509 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ทพิยานนท์ โรงเรยีนวดัประสาธนรั์งสรรค์
pri01510 12345@Nidtep นางนันทชิาภรณ์ ด ารงเจรญิพัทธ์ โรงเรยีนวดัราษฎรรั์งษี
pri01511 12345@Nidtep นางสาวพรรณนภิา ช านิ โรงเรยีนวดัใหมป่ระชมุชนมติรภาพที ่76
pri01512 12345@Nidtep นางสาวโฉมศรี โกรัมย์ โรงเรยีนอนุบาลนาดี
pri01513 12345@Nidtep นางสาวจ าลองลกัษณ์ โสแสง โรงเรยีนอนุบาลปราจนีบรุี
pri01514 12345@Nidtep นางสาวณฐอร กนัทรนารา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัปราจนีบรุี
pri01515 12345@Nidtep นางสาววรรณภรณ์ พันธุส์ุ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคูล้ าพัน
pri01516 12345@Nidtep นางสาวรัตนา หงษ์ทอง สพฐ.

pri01517 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา เฉลยีวศลิป์ กศน.อ าเภอนาดี
ptn01123 12345@Nidtep นางสาวนันทกิานต์ นยิมเดชา โรงเรยีนจอ้งฮัว้

ptn01124 12345@Nidtep นางสาวเดยีนา มามะ โรงเรยีนชมุชนบา้นบางเกา่
ptn01125 12345@Nidtep นางสาวณัรมนีญ์ เจะเด็ง โรงเรยีนตลาดปรกีี

ptn01126 12345@Nidtep นางสาวอญั อนิทกาญจน์ โรงเรยีนบา้นดอน(นุย้นธิยาคาร)
ptn01127 12345@Nidtep นางสาวฮดูา วาจิ โรงเรยีนบา้นดอน(นุย้นธิยาคาร)
ptn01128 12345@Nidtep นางสาวนาปีสะ๊ ตวุนัหะยี โรงเรยีนบา้นตนัหยงเปาว์
ptn01129 12345@Nidtep นายนัฐพล จันทรแ์ดง โรงเรยีนบา้นตเูวาะ
ptn01130 12345@Nidtep นางสาวฟีรฮาน แยนา โรงเรยีนบา้นโตะ๊ชดู

ptn01131 12345@Nidtep นางเจะรอฮานี มะ โรงเรยีนบา้นทา่ชะเมา
ptn01132 12345@Nidtep นางสาวอาอเีสาะ ตาเยะ โรงเรยีนบา้นทา่น ้าตะวนัตก 
ptn01133 12345@Nidtep นางสาวซามเีร๊าะ หะยดีอเลาะ โรงเรยีนบา้นบอืแต
ptn01134 12345@Nidtep นางสาวซลูลิลา เจ๊ะดอืราแม โรงเรยีนบา้นไผม่ัน
ptn01136 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ไชยสขุทักษิณ โรงเรยีนบา้นรามง
ptn01137 12345@Nidtep นางสาวนาซอรี มะดเียาะ โรงเรยีนบา้นสมาหอ

ptn01138 12345@Nidtep นางสาวมัสนะห์ กาแบ โรงเรยีนวฒันาอสิลาม
ptn01139 12345@Nidtep นางสนุสิา กลุมณี โรงเรยีนวดับนัลอืคชาวาส
ptn01140 12345@Nidtep นางสาวนูรซีนั มะแซ โรงเรยีนวดัมจุลนิทวาปีวหิาร(เพชรานุ

ptn01141 12345@Nidtep นางสาวฟาตเีมา๊ะ หามะ โรงเรยีนวดัอรัญวาสกิาราม
ptn01142 12345@Nidtep นางอสัมะ ยโูซะ โรงเรยีนสวุรรณไพบลูย์
ptn01143 12345@Nidtep นางสาวนันทกิานต์ นยิมเดชส โรเรยีนจอ้งฮัว้

ptn01144 12345@Nidtep นางสาวรัชนี ม ิง่มงคลเมอืง วทิยาลยัการอาชพีปัตตานี
ptn01145 12345@Nidtep นางสาวฮาวาณี ดอเลาะ วทิยาลยัการอาชพีปัตตานี
ptn01146 12345@Nidtep นางสาวสากณีี ดอืราแม วทิยาลยัชมุชนปัตตานี

ptn01147 12345@Nidtep นางสาวสากเีร๊าะ ปยุุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัปัตตานี
ptn01148 12345@Nidtep นางสาวอาอเีสาะ มะแมง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัปัตตานี
ptn01149 12345@Nidtep นางปาตฮีะห์ สเิดะ สพป.ปัตตานี เขต 2

ptn01150 12345@Nidtep นางสาวอานตีา มะแซ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตานี เขต 2
ptn01135 12345@Nidtep นายณัซรูดนี สะแลแม โรงเรยีนบา้นพเิทน 

  aya02262 12345@Nidtep นางสาวศริาลกัษณ์ ทองโฉม เทศบาลต าบลบางกระสัน้

  aya02263 12345@Nidtep นางสาวอรทัย สขุนาคกจิ เทศบาลต าบลบางกระสัน้

  aya02264 12345@Nidtep นางสาวธนพร ดเุหวา่ด า โรงเรยีนชมุชนโคกมว่งเผอญิศรภีธูรอปุถัมภ์

  aya02265 12345@Nidtep นายรังสรรค์ ปะจะนัง โรงเรยีนชมุชนวดัระโสม

  aya02266 12345@Nidtep นางสาวนษิฐา อมุรนิทร์ โรงเรยีนตรภัีทร

  aya02267 12345@Nidtep นางนงลกัษณ์ บญุเพ็ง โรงเรยีนบางซา้ยวทิยา

  aya02268 12345@Nidtep นางสาวอารญีา เกดิหรัิญ โรงเรยีนปราสาททองวทิยา

  aya02269 12345@Nidtep นางสาวนสิารัตน์ หรัิญชยั โรงเรยีนผักไห ่"สทุธาประมขุ"

  aya02270 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ปลืม้ฤทัย โรงเรยีนผักไห ่"สทุธาประมขุ"

  aya02271 12345@Nidtep นางสาวจรีวรรณ เสลา โรงเรยีนผักไห"่สทุธาประมขุ"

  aya02272 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา มาณกจิ โรงเรยีนลมุพลชีนูปถัมภ์

  aya02273 12345@Nidtep นางสาวชนดิา ดงึดาล โรงเรยีนวงันอ้ย(พนมยงคว์ทิยา)

  aya02274 12345@Nidtep นางวรรณวสิา เลศิไกรอรยิกลุ โรงเรยีนวดัศรีประชา

  aya02275 12345@Nidtep นางสาวพรรนภิา ศริจัินทรพงศ์ โรงเรยีนวดัไก่

  aya02276 12345@Nidtep นางสาวนุชนาถ ค าวนั โรงเรยีนวดัคา่ย(เล็กจฬุาประชานุสรณ์)

  aya02277 12345@Nidtep นายยติ สงัขท์อง โรงเรยีนวดัคา่ย(เล็กจฬุาประชานุสรณ์)

  aya02278 12345@Nidtep นางสาวทองมว้น เงนิถม โรงเรยีนวดัคา่ย(เล็กจฬุาประชานุสรณ์) 

  aya02279 12345@Nidtep นางสาวจรินันท์ ดา่นสขุณรงค์ โรงเรยีนวดัจอมเกษ (ประชาราษฎรอ์ปุถัมภ)์

  aya02280 12345@Nidtep นายสตัยา สริเิกยีรติ โรงเรยีนวดัจ าปา

  aya02281 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ พงษ์สทุธิ์ โรงเรยีนวดัจฬุามณี (ชณุหะจันทนประชาสรรค)์

  aya02282 12345@Nidtep นางสาวสภุาณี พันธุเ์พ็ง โรงเรยีนวดัเจา้แปดทรงไตรย์

  aya02283 12345@Nidtep นายภาสกร คุม้สรอ้ย โรงเรยีนวดัเจา้แปดทรงไตรย์

  aya02284 12345@Nidtep นายรุจภิาส ทรัพยม์า โรงเรยีนวดัไทรงาม

  aya02285 12345@Nidtep นางสาววรวรรณ ธารนาถ โรงเรยีนวดัไทรนอ้ย

  aya02286 12345@Nidtep นางสาวทพิวลัย์ มานะธรรมสมบตัิ โรงเรยีนวดัธรรมนาวา

  aya02287 12345@Nidtep นางสาวอจัจมิา คุม้ถนอม โรงเรยีนวดันาค



  aya02288 12345@Nidtep นางสาวไอยวรญิญ์ นอ้มผล โรงเรยีนวดับางกะทงิ(พศิษิฐว์ทิยาคาร)

  aya02289 12345@Nidtep นางสาววศนิี แสงศรจัีนทร์ โรงเรยีนวดับางบาล

  aya02290 12345@Nidtep นางญาณีนุช เกลาโพธิ์ โรงเรยีนวดับา้นชา้ง

  aya02291 12345@Nidtep นางสาวนันทา ใจเลศิ โรงเรยีนวดับา้นชา้ง

  aya02292 12345@Nidtep นางสาววรินินภิา อนิตะ โรงเรยีนวดัพนัญเชงิ(ไตรรัตนนายก)

  aya02293 12345@Nidtep นางสาวปิยนันท์ แววนลิานนท์ โรงเรยีนวดัพระงาม

  aya02294 12345@Nidtep นางสาววงศธร ภญิโญพจน์ โรงเรยีนวดัพแุค

  aya02295 12345@Nidtep นางสาวนุชนันท์ หอมขจร โรงเรยีนวดัมเหยงค์

  aya02296 12345@Nidtep นางสาวรุจเิรข ธยิานันท์ โรงเรยีนวดัมเหยงค์

  aya02297 12345@Nidtep นางสาวณัฐมล คมัภริานนท์ โรงเรยีนวดัยม(เครอืวรศรราษฎรบ์ ารุง)

  aya02298 12345@Nidtep นางสาวรัชนี เฟ่ืองสงูเนนิ โรงเรยีนวดัราษฎรบ์ ารุง

  aya02299 12345@Nidtep นางสาวสภุาวลัย์ บญุเรอืง โรงเรยีนวดัสามเพลง สอนประสทิธิว์ทิยา

  aya02300 12345@Nidtep นายมงคล นอ้ยศรี โรงเรยีนวดัหนองน ้าสม้ (เจยีนวทิยาคาร)

  aya02301 12345@Nidtep นางรุง่นภา มลูกนั โรงเรยีนวดัหนองน ้าสม้(เจยีนวทิยาคาร)

  aya02302 12345@Nidtep นางสาวอารยา พมิพด์ี โรงเรยีนสทิธพิยากรณ์

  aya02303 12345@Nidtep นางสวุมิล สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนเสนา "เสนาประสทิธิ"์

  aya02304 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา โพธิเ์งนิ โรงเรยีนเสนา “เสนาประสทิธิ”์

  aya02305 12345@Nidtep นางศนัสนยี์ บญุนยิม โรงเรยีนเสนา”เสนาประสทิธิ”์

  aya02306 12345@Nidtep นายธชาชม งามสมชล วทิเทคนคิพระนครศรอียธุยา

  aya02307 12345@Nidtep นางสาวธดิาชา แสงจันทร์ วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

  aya02308 12345@Nidtep นายธนชยั จันทร วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

  aya02309 12345@Nidtep นายยศกร แซงดานุช วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

  aya02310 12345@Nidtep นายศตวรรษ สดใส วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

  aya02311 12345@Nidtep นางสาวอารยีา พรมชาติ วทิยาลยัเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนต์

  aya02312 12345@Nidtep นางสาวบญุชญา เขตภัทรพพิธิ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา

  aya02313 12345@Nidtep นางสาวสดุารักษ์ วงศอ์นุสรณ์ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา

  aya02314 12345@Nidtep นายชติพล พองผลา วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา

  aya02315 12345@Nidtep นายมานพ กวา้งทะเล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา

  aya02316 12345@Nidtep นายศศณัิฐ มารศรี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืพระนครศรอียธุยา

  aya02317 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ เสนคะ วทิยาลยัเสรมิทักษะพระภกิษุ สามเณร

  aya02318 12345@Nidtep นายจาตรุนต์ กติตกิมลพันธุ์ วทิยาลยัเสรมิทักษะพระภกิษุ สามเณร

  aya02319 12345@Nidtep นายสจุนิดา ตางาม วทิยาลยัเสรมิทักษะพระภกิษุ สามเณร

  aya02320 12345@Nidtep นางพมิกมล เหรยีญทองชยั ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นบางกระสัน้

  aya02321 12345@Nidtep นางสาวอภชิญาพร กอ้นศรลีา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นบางกระสัน้
pyo20044 12345@Nidtep นางศศปิระภา จันสม โรงเรยีนชมุชนบา้นตุม้ทา่
pyo20045 12345@Nidtep นางสาวจติรตรพีร บญุเจรญิ โรงเรยีนเทศบาบ ๖ (ครูบาอนิโตรัฐประชาอทุศิ)
pyo20046 12345@Nidtep นางสาววรรณชนก มานนท์ โรงเรยีนเทศบาล ๖ (ครูบาอนิโตรัฐประชาอทุศิ)
pyo20047 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ จันทรย์ศ โรงเรยีนเทศบาล6(ครูบาอนิโตรัฐประชาอทุศิ)
pyo20048 12345@Nidtep นางสกุญัญา วงคปั์ญญา โรงเรยีนบเานวงัขอนแดง
pyo20049 12345@Nidtep นายชมุพล นุชโส โรงเรยีนบา้นกอ๊หลวง
pyo20050 12345@Nidtep นางสาวมนีา พทุธรักษา โรงเรยีนบา้นดาวเรอืง(ธนาคารกรุงเทพ17)
pyo20051 12345@Nidtep นางอรวภิา ใสค าฟู โรงเรยีนบา้นธาตขุงิแกง
pyo20052 12345@Nidtep นางสาวอรสิา ธรรมยนื โรงเรยีนบา้นป่าคา
pyo20053 12345@Nidtep นางประนอม เชือ้เมอืงพาน โรงเรยีนบา้นมว่งค า
pyo20054 12345@Nidtep นายพงศศ์ริ ิ ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นเวยีงลอ
pyo20055 12345@Nidtep นางสาวพมิพกา จตแุสน โรงเรยีนบา้รทุง่ติว้
pyo20056 12345@Nidtep นางสพุรรษา กนัธา โรงเรยีนอนุบาลแมใ่จ(บา้นศรถีอ้ย)
pyo20057 12345@Nidtep นางสาวนโิลบล ปวงงาม วทิยาลยัเทคนคิดอกค าใต ้
pyo20058 12345@Nidtep นายเทดิศกัดิ์ นุ่งจุง้ วทิยาลยัเทคนคิดอกค าใต ้
pyo20059 12345@Nidtep นายธนัญชยั จนิาติ วทิยาลยัเทคนคิดอกค าใต ้
pyo20060 12345@Nidtep นายสรุยิา แมห่ลา่ย วทิยาลยัเทคนคิดอกค าใต ้
pyo20061 12345@Nidtep นายอนุสรณ์ บญุเจรญิปัญญา วทิยาลยัเทคนคิดอกค าใต ้
pyo20062 12345@Nidtep นายจริสนิ เกษเกษร อนุบาลเชยีงค า(วดัพระธาตสุบแวน)

pna00759 12345@Nidtep นางสาวสุพกิลุ แพนุ่น โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัพังงา
pna00760 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา ทิง้ผอม โรงเรยีนเกาะยาววทิยา
pna00761 12345@Nidtep นางสาวรนิดา หาญจติร โรงเรยีนตะกัว่ป่า “เสนานุกลู”
pna00762 12345@Nidtep นางชดิชนก โสภาการ โรงเรยีนทับปดุวทิยา
pna00763 12345@Nidtep นายพเิชษฐ์ จันทรท์พิย์ โรงเรยีนทับปดุวทิยา
pna00764 12345@Nidtep นางกาญจนา สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง 2

pna00765 12345@Nidtep นางมนฤดี ปีกนุช โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง ๒
pna00766 12345@Nidtep นางสาวสวุพชิญ์ เพิม่ทรัพย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง 2 
pna00767 12345@Nidtep นางสาวจริาภรณ์ สภุรส โรงเรยีนบา้นกระโสม(ผดงุนคิมวทิยา)
pna00768 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ วารชีน โรงเรยีนบา้นกระโสม(ผดงุนคิมวทิยา)



pna00769 12345@Nidtep นางสาวรัชนติา จอ่งเยา้ โรงเรยีนบา้นกระโสม(ผดงุนคิมวทิยา)
pna00770 12345@Nidtep นางสาวกติยิา สายทองอนิทร์ โรงเรยีนบา้นน ้าเค็ม
pna00771 12345@Nidtep นายรัชพล ทองถม โรงเรยีนบา้นบางตบิ

pna00772 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐช์ยา หล าชู โรงเรยีนบา้นฝ่ายทา่
pna00773 12345@Nidtep นางสาวภัทรณธยี์ ซุย่รักษา โรงเรยีนบา้นล าแกน่
pna00774 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ศรอนิทรฺ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห3์5 จังหวดัพังงา
pna00775 12345@Nidtep นางสาวราณั จรุงการ โรงเรยีนสตรพัีงงา
pna00776 12345@Nidtep นายกรชินันท์ ใจชืน่ วทิยาลยัเทคนคิพังงา
pna00777 12345@Nidtep นางสาวประคิน่ คงหอม ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กตต าบลทุง่มะพรา้ว
pna00778 12345@Nidtep นางสาวมนพร บญุนาม สตรพัีงงา

pna00758 12345@Nidtep นางชยาภรณ์ จันโท โรงเรยีนบา้นกระโสม(ผดงุนคิมวทิยา) 
plg01106 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงศ์ กระทรวงศกึษาธกิาร
plg01107 12345@Nidtep นางเกสร มาละมัย โรงเรยีนควนขนุน
plg01108 12345@Nidtep นางปวนัรัตน์ ชแูกว้ โรงเรยีนเทศบาลเขาชยัสน

plg01109 12345@Nidtep นางสาวนวพรรณ พันธรัุตน์ โรงเรยีนเทศบาลเขาชยัสน
plg01110 12345@Nidtep นางญาดามาศ อสัโม โรงเรยีนบางแกว้พทิยาคม

plg01111 12345@Nidtep นางภัคธรีา หนูชว่ย โรงเรยีนบางแกว้พทิยาคม

plg01112 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี สกุด า โรงเรยีนบางแกว้พทิยาคม
plg01113 12345@Nidtep นางสาวเยาวนุช เกือ้สกลุ โรงเรยีนบา้นเกาะนางค าเหนอื

plg01114 12345@Nidtep นางนฤมล นุ่นเกษ โรงเรยีนบา้นเขาปู่
plg01115 12345@Nidtep นางสาวสาวณีิ แกว้เดมิ โรงเรยีนบา้นเขาปู่
plg01116 12345@Nidtep นางสไุรยา สามา่น โรงเรยีนบา้นควนหมอทอง
plg01117 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ เสนอนิทร์ โรงเรยีนบา้นตน้ประดู่
plg01118 12345@Nidtep นางสาวอารยา กนกสมุน โรงเรยีนบา้นโตน
plg01119 12345@Nidtep นางสาวธัญนันท์ เพชรรักษ์ โรงเรยีนบา้นระหวา่งควน
plg01120 12345@Nidtep นางปารติา แสงวริุณทร โรงเรยีนบา้นศาลาน ้า
plg01121 12345@Nidtep นางสาวนัธมล มณีรัตน์ โรงเรยีนบา้นหนองธง
plg01122 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรศีรชยั สดุใจ โรงเรยีนมติรมวลชน1
plg01123 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรดา พลเพชร โรงเรยีนวดัเกาะยาง
plg01124 12345@Nidtep นางอบุลทพิย์ ชดู า โรงเรยีนวดัเขาแดง

plg01125 12345@Nidtep นางสาวรวสิรา จันรอดภัย โรงเรยีนวดัควนปันตาราม
plg01126 12345@Nidtep นางสาวบตุรศลิา มากมณี โรงเรยีนวดัตะโหมด(หมนุคณานุสรณ์)

plg01127 12345@Nidtep นายอดนัินท์ โสะขาว โรงเรยีนวดัปากสระ
plg01128 12345@Nidtep นางสาวมณีกานต์ พรหมเดช โรงเรยีนวดัป่าตอ
plg01129 12345@Nidtep นางสวินี อญัชลี โรงเรยีนวดัพรุพอ้
plg01130 12345@Nidtep นายทศพล บญุสขุทอง โรงเรยีนวดัพังกิง่
plg01131 12345@Nidtep นางเพยีงฤทัย ณ มณี โรงเรยีนวดัลอน
plg01132 12345@Nidtep นางสาวธมนวรรณ เกือ้เสง้ โรงเรยีนสตรพัีทลงุ
plg01133 12345@Nidtep นางสไุหรยา หลโีสะ๊ โรงเรยีนสตรพัีทลงุ
plg01134 12345@Nidtep นางสาวกรองเงนิ นวลนุ่น โรงเรยีนอนุบาลควนขนุน
plg01135 12345@Nidtep นางสาวพรนภา นกขาว โรงเรยีนอนุบาลเมอืงพัทลงุ
plg01136 12345@Nidtep นางสาวตรรัีตน์ พนิจิสกลู โรงเรยีนอนุบาลศรนีครนิทร์
plg01137 12345@Nidtep นางสาวกฤตกิา พมิพล์อย วทิยาลยัเทคนคิป่าพะยอม
plg01138 12345@Nidtep นางสาวชฎากรณ์ ชยัฤทธิ์ วทิยาลยัเทคนคิป่าพะยอม
plg01139 12345@Nidtep นายชยัวฒัน์ ไชยโห วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ
plg01140 12345@Nidtep นายณัฐศรันย์ นวลศลิป์ วทิยาลยัเทคนคิพัทลงุ
plg01141 12345@Nidtep นางขวญัเนตร์ บญุเกลีย้ง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหแูร่
plg01142 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ โหมดทอง สพฐ.
pct01023 12345@Nidtep นางทานตะวนั แยม้กลุ โรงเรยีนดงเจรญิพทิยาคม
pct01024 12345@Nidtep นางสาวจริาพร พวงไทย โรงเรยีนดงเจรญิพทิยาคม
pct01025 12345@Nidtep นายณัฐพร ทองรักษ์ โรงเรยีนตะพานหนิ
pct01026 12345@Nidtep นายณัฐพล ระวิ โรงเรยีนตะพานหนิ
pct01027 12345@Nidtep นายสมศกัดิ์ โรงเรยีนตะพานหนิ

pct01028 12345@Nidtep นางสาวชนากานต์ ปรอดครบรุี โรงเรยีนบา้นไดรัง(ราษฎรอ์ทุศิ)
pct01029 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี เพยีรธัญกจิ โรงเรยีนบา้นไดรัง(ราษฎรอ์ทุศิ)
pct01030 12345@Nidtep นางสาวประภาพร พวงไทย โรงเรยีนบา้นไดลกึ "ประชานุสรณ์"
pct01031 12345@Nidtep นางสายฝน ประจักษ์อ านาจ โรงเรยีนบา้นบงึตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
pct01032 12345@Nidtep นางแสงอรุณ บญุยิม้ โรงเรยีนบา้นปลวกสงู
pct01033 12345@Nidtep นางสาวสดุทามาส รืน่อายุ โรงเรยีนบา้นปากน ้า

pct01034 12345@Nidtep นางสาวระมติรา จมุปา โรงเรยีนบา้นมาบมะไฟ
pct01035 12345@Nidtep นางสาวจนิตจ์ฑุา มะธโิตปะน า โรงเรยีนบา้นยางสามตน้
pct01037 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา แกว้บาง โรงเรยีนบา้นวงัทับไทร
pct01038 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ ทาสดีา โรงเรยีนบา้นหนองตะเคยีน



pct01039 12345@Nidtep นางสาวพรผกา ชมุพร โรงเรยีนบา้นหนองพง
pct01040 12345@Nidtep นางสาววกิาญดา พรอ้มแยม้ โรงเรยีนบา้นหนองพง
pct01041 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ เจ๊กแจว โรงเรยีนบา้นหนองสะแก
pct01042 12345@Nidtep นางสาวจันทรแรม นอ้ยพญา โรงเรยีนบา้นหนองโสน
pct01043 12345@Nidtep นางสาวเพชรรัตน์ ทมุเสน โรงเรยีนบงึเฒา่วทิยา
pct01044 12345@Nidtep นางสาวกชมล วนัทอง โรงเรยีนพจิติรปัญญานุกลู
pct01045 12345@Nidtep นางวราพร สรุนิทร์ โรงเรยีนพจิติรพทิยาคม
pct01046 12345@Nidtep นางสาวตณิณา สขุอยู่ โรงเรยีนวชริบารมพีทิยาคม
pct01047 12345@Nidtep นายธนรัฐ ทัศเกตุ โรงเรยีนวงัทรายพนูวทิยา

pct01048 12345@Nidtep นางสาวศภุรานันท์ สวุรรณพานชิ โรงเรยีนวดัคงคาราม
pct01049 12345@Nidtep นางสาวปราณปรยีา ประทมุเมศ โรงเรยีนวดัตน้ชมุแสง

pct01050 12345@Nidtep นางสาวปรศินา ขาวสอาด โรงเรยีนวดัทับหมัน

pct01051 12345@Nidtep นางสาวมธรุส แทง่ทอง โรงเรยีนวดัทา่ปอ
pct01052 12345@Nidtep นางสาวปารฉัิตต์ น ้าใจเย็น โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม (ปลัง่อปุถัมภ)์
pct01053 12345@Nidtep นางวนัทนยี์ จันทรห์อม โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์
pct01054 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา ศภุฤกษ์ โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์
pct01055 12345@Nidtep นายณัฐพล ป้ันทอง โรงเรยีนวดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์
pct01056 12345@Nidtep นางสาวศริฤิทัย ทาหวา่งกนั โรงเรยีนวดับา้นบางลายเหนอื
pct01057 12345@Nidtep นางสาวภัทราพร สทุธหลวง โรงเรยีนวดัป่าแดง
pct01058 12345@Nidtep นางนรนิทร์ โกสงูเนนิ โรงเรยีนวดัพรา้ว
pct01059 12345@Nidtep นางสาวจริาพร นลิมกุ โรงเรยีนวดัพรา้ว
pct01060 12345@Nidtep นางสาวชฎารัตน์ ฝ้ันค าสาย โรงเรยีนวดัโพธิล์อย
pct01061 12345@Nidtep นางสาวศทุธนิี เมา้หวาด โรงเรยีนวดัโพธิล์อย
pct01062 12345@Nidtep นางสาวองัคณา ชมุเนตร โรงเรยีนวดัโพธิล์อย
pct01063 12345@Nidtep นางสาวนภิาดา คลงัสมบตัิ โรงเรยีนวดัสระประทมุ(มติรภาพที5่4)
pct01064 12345@Nidtep นางสาวมนัสตรา มิง่โมลา โรงเรยีนวดัใหมส่ามัคคธีรรม
pct01065 12345@Nidtep นางกนกวรรณ บญุเสรฐ โรงเรยีนสระหลวงพทิยาคม
pct01066 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ มสี าราญ โรงเรยีนอนุบาลบงึนาราง(หว้ยแกว้)
pct01067 12345@Nidtep นางยศวดี ชุม่ชืน่ โรงเรยีนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"

pct01068 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา ภัทรปัญจรัตน์ โรงเรยีนอนุบาลเมอืง (ทา่หลวงสงเคราะห)์
pct01069 12345@Nidtep นางสาวบญุเรอืน เหลา่แสงไทย โรงเรยีนอนุบาลวงัทรายพนู
pct01070 12345@Nidtep นางสาวขวญัตา กนัปี โรงเรยีนอนุบาลสากเหล็ก
pct01071 12345@Nidtep นายพรประเสรฐิ บางหลวง วดัธงไทยยาราม(ปลัง่อปุถัมภ)์

pct01072 12345@Nidtep นายกลวชัร พมิพต์า วทิยาลยัเทคนคิพจิติร
pct01036 12345@Nidtep นางสาวอรพนิธ์ เดชมี โรงเรยีนบา้นยางสามตน้
plk01989 12345@Nidtep นางสาวอารยา วทิยามุง่มัน่ คนัโชพ้ทิยาคม
plk01990 12345@Nidtep นายกาญจนภัสส์ กณัฑน์ลิ โรงเรยีนกลัยาณวิฒันา ๑
plk01991 12345@Nidtep นางกฤชณัท พมิสาร โรงเรยีนเขาไร่ศรรีาชา
plk01992 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ แสงค า โรงเรยีนชาตติระการวทิยา
plk01993 12345@Nidtep นายสทุธพิงษ์ ทีพ่ ึง่ โรงเรยีนชาตติระการวทิยา

plk01994 12345@Nidtep นางสาวฐานดิา สรุยิวงศช์ยั โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ภาคเหนอื 
plk01995 12345@Nidtep นางวไิลวรรณ อทุธตรี โรงเรยีนทา่ทองพทิยาคม
plk01996 12345@Nidtep นางสาวอ าภา บญุสบื โรงเรยีนทา่ทองพทิยาคม
plk01997 12345@Nidtep นายพสิษิฐ์ สายตา โรงเรยีนทา่ทองพทิยาคม
plk01998 12345@Nidtep นางสาวพไิลลกัษณ์ โตมิ โรงเรยีนเทศบาล4(ชมุชนวดัธรรมจักร)
plk01999 12345@Nidtep นางสาวฉัตรวลิยั เฉลมิมลฑบ โรงเรยีนธรีธาดา
plk02000 12345@Nidtep นางวนัทนา สขุมามอญ โรงเรยีนนครไทยวทิยาคม
plk02001 12345@Nidtep นายกติตธิัช จันหบี โรงเรยีนน ้ารนิพทิยาคม
plk02002 12345@Nidtep นางสาวอสิรยิาภรณ์ พึง่จติร โรงเรยีนบางกระทุม่พทิยาคม

plk02003 12345@Nidtep นางสาวณชิาภา ดอ่นแผว้ โรงเรยีนบา้นเข็กใหญ่
plk02004 12345@Nidtep นางสาวดวงลดา เรอืงเดช โรงเรยีนบา้นคลองท าเนยีบ
plk02005 12345@Nidtep นางสาวกญัญาพัชร แกว้วงษ์หวิ โรงเรยีนบา้นชาตติระการ

plk02006 12345@Nidtep นางสาวน ้าผึง้ ทับชาวนา โรงเรยีนบา้นถ ้าพรกิ
plk02007 12345@Nidtep นายวทิวสั จันปอด โรงเรยีนบา้นปากรอง
plk02008 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิากรณ์ พนมพาณชิกลุ โรงเรยีนบา้นป่าคาย
plk02009 12345@Nidtep นางสาวเกศสริิ แพะโตะ๊ โรงเรยีนบา้นพัฒนาดงนอ้ย
plk02010 12345@Nidtep นางณันทนา เจยีมแท ้ โรงเรยีนบา้นแมร่ะกา
plk02011 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ นกมัน่ โรงเรยีนบา้นแยง
plk02012 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร อนุเคราะห์ โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง
plk02013 12345@Nidtep นางสาวอญัชษิฐา ปราณีตพลารักษ์ โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง
plk02014 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ธานรัีตน์ โรงเรยีนบา้นหนองไผ่
plk02015 12345@Nidtep นางภัทวรรณ ตุน่นิม่ โรงเรยีนบา้นหว้ยทอ้งฟาน
plk02016 12345@Nidtep นางหลวิฟ้า สมฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยทอ้งฟาน



plk02017 12345@Nidtep นางสาวปณสิา สถาพร โรงเรยีนบา้นใหมช่ยัเจรญิ
plk02018 12345@Nidtep นางสาวเกสร แกว้คง โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา
plk02019 12345@Nidtep นางสาวปนดิา เทพสวุรรณ โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา
plk02020 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา มสีขุเสมอ โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา
plk02021 12345@Nidtep นายสมเกยีรติ รักกลู โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา
plk02022 12345@Nidtep นายอเุทน หมืน่สวุรรณ์ โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา

plk02023 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ นกิรฐา โรงเรยีนประชาสงเคราะหว์ทิยา 
plk02024 12345@Nidtep นางสาวสริพิรรษา เฮงทรัพย์ โรงเรยีนพษิณุโลกปัญญานุกลู
plk02025 12345@Nidtep นางสาวณธษา ทรัพยอ์ร่าม โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา
plk02027 12345@Nidtep นางสาวรัตตกิาล ตนัมิง่ โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม
plk02028 12345@Nidtep นายรัชชพชิญ์ น ้าใส โรงเรยีนวงัโพรงพทิยาคม

plk02029 12345@Nidtep นางวริากานต์ อยูย่ัง โรงเรยีนวดัคลองตาล(ศรรัีตนประชานุกลู)
plk02030 12345@Nidtep นายปิยะชยั เขยีนทอง โรงเรยีนวดัดงโคกขาม
plk02031 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ เพ็ชรน์ลิ โรงเรยีนวดัทา่หมืน่ราม
plk02032 12345@Nidtep นางสาวกนฐิตา เพ็งละมลู โรงเรยีนวดับา้นใหม่
plk02033 12345@Nidtep นายกนัตธ์ทัีต ศรใีจวงศ์ โรงเรยีนวดัหนองนาดงกวาง
plk02034 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ นาคแกว้ โรงเรยีนวดัหนองมะคงั

plk02035 12345@Nidtep นางสาวณัฐวรรณ นาคแกว้ โรงเรยีนวดัหนองมะคงั

plk02036 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ เนยีมหอม โรงเรยีนวดัหนองมะคงั
plk02037 12345@Nidtep นางสาวชณันทส์ติา สงิหส์ถติย์ โรงเรยีนหว้ยพลู
plk02038 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ อปุราช โรงเรยีนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม  ้2
plk02039 12345@Nidtep นางสาวชลดา ปานสมบรูณ์ โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก
plk02040 12345@Nidtep นางสาวกลัญารัตน์ เสารแ์กว้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02041 12345@Nidtep นางสาวจรัิชญา พรหมแดน วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02042 12345@Nidtep นางสาวจฑุาภรน์ อารยีะ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02043 12345@Nidtep นางสาวชยาภรณ์ ออ้ยรักษา วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02044 12345@Nidtep นางสาวเปรนกิา มณีทา่โพธิ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02045 12345@Nidtep นางสาวอญัชรี ศรจัีนทร์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02046 12345@Nidtep นางสพุร โชควนัชยั วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02047 12345@Nidtep นายวฒุชิยั กอ้นศลิป์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาพษิณุโลก
plk02048 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ แกว้ลอืไชย สพฐ 
plk02026 12345@Nidtep นางสาวป่ินมนัส นนทน์า โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม
plk02049 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี สระทองตนั โรงเรยีนบา้นสวนเมีย่ง
pnb01491 12345@Nidtep นางสาวอษุณีย์ ชยัเนตร โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบรูณ์ (วงัชมภวูทิยาคม)
pbi01215 12345@Nidtep นางจรีภา เนตรทพิย์ โรงเรยีนเทศบาล 5 บา้นหว้ยทรายใต ้

pbi01216 12345@Nidtep นางสาวอ าภาพร มุน่พลาย โรงเรยีนบา้นดอนยาง

pbi01217 12345@Nidtep นางสาวนันทชิา เกดิอูม่ โรงเรยีนบา้นนายาง (วเิทศปรยิัตริาษฎรรั์งสรรค)์
pbi01218 12345@Nidtep นางไพเราะ นุสพันธุ์ โรงเรยีนบา้นนายาง(วเิทศปรยิัตริาษรังสรรค)์
pbi01219 12345@Nidtep นางสาวสวุมิล พมิพส์วา่ง โรงเรยีนบา้นพพุลู
pbi01220 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา พดุซอ้น โรงเรยีนบา้นแมค่ะเมย

pbi01221 12345@Nidtep นายจติตพัิฒน์ เกตแุกว้ โรงเรยีนบา้นลาดวทิยา
pbi01222 12345@Nidtep นายธรีพล แสนกลม โรงเรยีนบา้นลาดวทิยา
pbi01223 12345@Nidtep นางสาวสจุนิตนา แสงอาทติย์ โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง
pbi01224 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ข าเพชร โรงเรยีนบา้นหนองยาว
pbi01225 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ งตูลู โรงเรยีนบา้นหนองยาว (ราษฎรส์ามัคครัีงสรรค)์
pbi01226 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี พลูสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นหนองรี
pbi01227 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี สรอ้ยสดีา โรงเรยีนบา้นแหลมทอง

pbi01228 12345@Nidtep นายพพัิฒน์ ราชสสุรรณ์ โรงเรยีนยา้นหนองไผ่
pbi01229 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ กลิน่สวุรรณ โรงเรยีนวชริธรรมโศภติ
pbi01230 12345@Nidtep นางสาวเตอืนใจ พันธนุ์ย้ โรงเรยีนวดัดอนดอก(ลว้นประชาสรรค)์
pbi01231 12345@Nidtep นางสาวณัฐกฤตา ทองชม โรงเรยีนวดัพระพทุธบาทเขาลกูชา้งฯ
pbi01232 12345@Nidtep นางสาวชตุมิา เฟ่ืองฟู โรงเรยีนวดัพระพทุะบาทเขาลกูชา้ง(พพิธิพัฒนานุเคราะห)์
pbi01233 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ หอสวุรรณานนท์ โรงเรยีนวดัเวยีงคอย (สวา่งแสงวทิยา)
pbi01234 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์นิี คงสคุนธ์ โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรุี
pbi01235 12345@Nidtep นายรัชพพัิชร ผาดศรี โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี
pbi01236 12345@Nidtep นายนวพล คนมี โรงเรยีนอรุณประดษิฐ
pbi01237 12345@Nidtep นางอญัญารัตน์ ชาวสวน วทิยาลยัการอาชพีเขายอ้ย
pbi01238 12345@Nidtep นายทวเีกยีรติ์ ชศูรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี

pbi01239 12345@Nidtep นายวรากร จลุเลศ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี
pbi01240 12345@Nidtep นายวลัลภ เปรือ่งสมบรูณ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี
pbi01241 12345@Nidtep นางสาวตสันมี ฮะสะนี วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรุี
pbi01242 12345@Nidtep นางสาวมนิตรา พอ่คา้ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรุี
pbi01243 12345@Nidtep นางสาวสรายุ ศริสิขุ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรุี



pbi01244 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี สดุล ้าเลศิ วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรุี
pbi01245 12345@Nidtep นายวศิษิฏ์ สงัขง์าม วทิยาลยัสารพัดชา่งเพชรบรุี
pbi01246 12345@Nidtep นางสาวพมิพล์ดา โชตปิรชีาธนานันท์วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุ
pbi01247 12345@Nidtep นางปภารัช ยนืยง วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01248 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา ยศพลพเินต วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01249 12345@Nidtep นางสาวณัฐมน ทองเงนิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01250 12345@Nidtep นางสาวฟีอะ๊ รามัญเศษ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01251 12345@Nidtep นางสาวอรุณกมล จันทรส วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01252 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ แยม้วงศ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01253 12345@Nidtep นายศริะ ประเสรฐิศกัดิ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุี
pbi01254 12345@Nidtep นายพรีภัทร กรงไกรจักร์ วทิยาลยัอาชวีะศกึษาเพชรบรุี
pbi01255 12345@Nidtep นายสมภพ อา้ยจา๋ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรุี
pbi01256 12345@Nidtep นางสาวสพุชิชา เล็กขาว สพฐ
pbi01214 12345@Nidtep นางสาวพัชรากร ไมแ้กว้ โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแกน่เหล็ก (รัตน

pnb01490 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร กนัภัย โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ
pnb01492 12345@Nidtep นายสพุจน์ สขุข า โรงเรยีนดงขยุวทิยาคม
pnb01493 12345@Nidtep นางพรทพิย์ พมิพะสาลี โรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม
pnb01494 12345@Nidtep นางเนตรนภา สงัเกตุ โรงเรยีนโนนเมอืงวทิยาคาร
pnb01495 12345@Nidtep นางวนัทนา สมสาย โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย
pnb01496 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐา วงศอ์อ่นตา โรงเรยีนบา้นเข็กนอ้ย

pnb01497 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา งามงอน โรงเรยีนบา้นเขาคณฑา
pnb01498 12345@Nidtep นางวรัชญา ขวญัแกว้ โรงเรยีนบา้นโคกเจรญิ

pnb01499 12345@Nidtep นายปวรุตม์ วางฐาน โรงเรยีนบา้นโคกส าราญ
pnb01500 12345@Nidtep นางสาวณัฐรนิทร์ จันทรท์พิย์ โรงเรยีนบา้นซบัชมภู
pnb01501 12345@Nidtep นางสาวคณุากร แกว้รัตน์ โรงเรยีนบา้นซบัเดือ่
pnb01502 12345@Nidtep นางสาวอนันตญา อกัษรเสอื โรงเรยีนบา้นซบันอ้ยพัฒนา
pnb01503 12345@Nidtep นางนภาพร ปักธงชยั โรงเรยีนบา้นดงลกึ
pnb01504 12345@Nidtep นางสาวนุชรนิทร์ หนิทอง โรงเรยีนบา้นทา่ดว้ง
pnb01505 12345@Nidtep นางพรนภา ภูส่งค์ โรงเรยีนบา้นน ้าดกุเหนอื
pnb01506 12345@Nidtep นางสาวปภาดา วงษ์เคีย่ม โรงเรยีนบา้นเนนิถาวร
pnb01507 12345@Nidtep นางสาวกญัญภัสสร์ ยอดค า โรงเรยีนบา้นบุง่คลา้
pnb01508 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา สทีี โรงเรยีนบา้นโป่งบญุเจรญิ
pnb01509 12345@Nidtep นางสาวชญัญาวรี์ โพธิท์อง โรงเรยีนบา้นรวมทรัพย์
pnb01510 12345@Nidtep นางสาวลกัษณา ยวงเงนิ โรงเรยีนบา้นระวงิ

pnb01511 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ บตุรรนิทร์ โรงเรยีนบา้นไร่เหนอื
pnb01512 12345@Nidtep นางสาวณัฐธยาห์ วฒันศพัท์ โรงเรยีนบา้นวงัรู(เฉลมิรัฐวทิยาคาร)
pnb01513 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร สถาพรพบิลูย์ โรงเรยีนบา้นศรเีทพนอ้ย
pnb01514 12345@Nidtep นายฤทธไิชย แกว้แท ้ โรงเรยีนบา้นหนองบวั
pnb01515 12345@Nidtep นางสาวศริยิา พลทา โรงเรยีนบา้นหนองไมส้อ
pnb01516 12345@Nidtep นายสทิธพัิฒน์ แสนสงสาร โรงเรยีนบา้นหนองไมส้อ
pnb01517 12345@Nidtep นายส าเนา ภูส่งค์ โรงเรยีนบา้นหว้ยระหงส์
pnb01518 12345@Nidtep นางสาวรัตกนัท์ หันธนู โรงเรยีนบา้นหว้ยลาน
pnb01519 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ โสมทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยสวงิ
pnb01520 12345@Nidtep นายพงษ์ศกัดิ์ เพชรพาชนะ โรงเรยีนบา้นหว้ยสะแก
pnb01521 12345@Nidtep นายชยัเชด ปอสงิห์ โรงเรยีนบา้นหว้ยหญา้เครอื
pnb01522 12345@Nidtep นางเพ็ญศรี บญุทรง โรงเรยีนเพชรพทิยาคม
pnb01523 12345@Nidtep นางสาวเกวลี มวีงค์ โรงเรยีนเพชรละครวทิยา
pnb01524 12345@Nidtep นางสาวดาวประกาย ตาลสกุ โรงเรยีนเพชรละครวทิยา
pnb01525 12345@Nidtep นางสาวชนาภา นิม่อนงค์ โรงเรยีนเมอืงกลางวทิยาคม
pnb01526 12345@Nidtep นายวษุิวตั วรรณศรี โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์
pnb01527 12345@Nidtep นางสาวปภัสรา กนัยาประสทิธิ์ โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ
pnb01528 12345@Nidtep นางสาวรุจลิดา นพคณุ โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ
pnb01529 12345@Nidtep นายวรรธนะ เงนินา โรงเรยีนเมอืงศรเีทพ
pnb01530 12345@Nidtep นายฉัตรมงคล คุม้สวุรรณ์ โรงเรยีนวงัใหญว่ทิยาคม
pnb01531 12345@Nidtep นายจติรภณ ชมภู่ โรงเรยีนหนองไผ่
pnb01532 12345@Nidtep นายชชัวาย์ ผวิผอ่ง วทิยาลยัการอาชพีชนแดน
pnb01533 12345@Nidtep นายภัทรภณ พันละดี วทิยาลยัการอาชพีชนแดน
pnb01534 12345@Nidtep นางสาวอนนิทติา ท่ังค า วทิยาลยัการอาชพีวเิชยีรบรุี
pnb01535 12345@Nidtep นางสาวคณติกา กกีอง วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรูณ์
pnb01536 12345@Nidtep นายปัถย์ ชยัชญานนท์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์
pnb01537 12345@Nidtep นายธนเดช ศกัดิส์วุรรณ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์
pnb01538 12345@Nidtep นางสาวกมลรัตน์ ทพิยก์ณัฑ์ สพฐ
pnb01539 12345@Nidtep นางสาวปณุยนุช มาสจัีนทร์ ส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ



pre00313 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ บรรเลง กระทรวงศกึษาธกิาร
pre00314 12345@Nidtep นางสาวรัฐตกิร จรัิฐตการ เทศบาลเมอืงแพร่
pre00315 12345@Nidtep นายธนาวฒุิ นเิต ไมร่ะบุ
pre00316 12345@Nidtep นางสาวฐติกิานต์ ถาภา โรงเรยีนชอ่งลมจันทมิาประชาพทัิกษ์
pre00317 12345@Nidtep นายสวุภาพ จนิะราช โรงเรยีนเดน่ไชยประชานุกลู
pre00318 12345@Nidtep นางสาวรัชนวีรรณ แสงสวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นทุง่ตากลา้ (ครุุราษฎรบ์ ารุงวทิย)์
pre00319 12345@Nidtep นางสาวกญัจทปี สรุจติร โรงเรยีนบา้นบอ่
pre00320 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ ทะสอน โรงเรยีนบา้นแมก่ระตอ๋ม
pre00321 12345@Nidtep นางสาวมยรุภีรณ์ ถิน่สอน โรงเรยีนบา้นแมส่นิ
pre00322 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ กกึกอ้ง โรงเรยีนบา้นแมห่ลู ้
pre00323 12345@Nidtep นางสาวศศนัินท์ กาวนิ โรงเรยีนบา้นแมห่ลู ้
pre00324 12345@Nidtep นางพวิานันต์ ฝ้ันเต็ม โรงเรยีนบา้นวงัฟ่อน
pre00325 12345@Nidtep นางสาวชญัญานุช ใจปัญญา โรงเรยีนบา้นเหลา่(รัฐราษฎรบ์ ารุง)
pre00326 12345@Nidtep นางพัทธยา หลา้ค ามี โรงเรยีนแพร่ปัญญานุกลู
pre00327 12345@Nidtep นายบญัชา บญุมี โรงเรยีนแพร่ปัญญานุกลู จังหวดัแพร่
pre00328 12345@Nidtep นางสาวธนนิทธ์ร ดวงฟู โรงเรยีนวงัชิน้วทิยา
pre00329 12345@Nidtep นางเมษา ทพิยพ์งศท์อง โรงเรยีนวดัศรดีอก(ประชาพัฒนา)
pre00330 12345@Nidtep นางสาวธมีาพร ยะจอ่ โรงเรยีนวดัศรดีอก(ประชาพัฒนา)
pre00331 12345@Nidtep นางสาวระพพีรรณ หงษ์ค า โรงเรยีนวดัศรดีอก(ประชาพัฒนา)
pre00332 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ แกว้อนิตา โรงเรยีนวไิลเกยีรตอิปัถัมภ์
pre00333 12345@Nidtep นางสาวฐณพร สายอตุ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัแพร่เดน่ไชยวทิยา
pre00334 12345@Nidtep นางศรยิา หงษ์ยีส่บิเอ็ด โรงเรยีนอนุบาลเทพสนุทรนิทร์
pre00335 12345@Nidtep นายศภุจริโรจน์ โชตธิัญพัฒน์ โรงเรยีนอนุสรณ์รัฐประชา
pre00336 12345@Nidtep นายรัฐชยั ภกูองชนะ วทิยาลยัการอาชพีสอง
pre00337 12345@Nidtep นางอศันยีพ์ร จันใจวงค์ ศพด. อบต.เวยีงทอง
pre00338 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สงูศกัดิ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแขม
pre00339 12345@Nidtep นางสาวชมพนุูท จมุพศิ สานฝันแพร่
pre00340 12345@Nidtep นางสาวณัฐนันท์ ล ามะศกัดิ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาแพร่
pkt00713 12345@Nidtep นางสาวภัศรา เดอืนฉาย โรงเรยีน

pkt00714 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ ญานุชติร โรงเรยีน อบจ.เมอืงภเูก็ต

pkt00715 12345@Nidtep นายจักรนิ หนูคลา้ย โรงเรยีนทา่ฉัตรไชย
pkt00716 12345@Nidtep นางสาววนัดี ชนะกลุ โรงเรยีนเทศบาลปลกูปัญญา ในพระอปุถัมภฯ์
pkt00717 12345@Nidtep นายลญัชกร เขมะไชยเวช โรงเรยีนบา้นบางเทา
pkt00718 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิา วรรณทอง โรงเรยีนบา้นไมข้าว
pkt00719 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ วสิทุธชิาติ โรงเรยีนบา้นอา่วน ้าบอ่
pkt00720 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี กองเสพ โรงเรยีนภเูก็ตปัญญานุกลู
pkt00721 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ ปรดีา โรงเรยีนภเูก็ตปัญญานุกลู
pkt00722 12345@Nidtep นางสาวจริะนันท์ สขุบรรจง โรงเรยีนภเูก็ตวทิยาลยั
pkt00723 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา บญุสรุะ โรงเรยีนเมอืงถลาง

pkt00724 12345@Nidtep นายสเุมธ โพชสาลี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห๓์๖จังหวดัภเูก็ต
pkt00725 12345@Nidtep นางสาวพจนี หมืน่ละมา้ย โรงเรยีนวรีสตรอีนุสรณ์
pkt00726 12345@Nidtep นางบบุผา มงุค าภา โรงเรยีนอนุบาลภเูก็ต
pkt00727 12345@Nidtep นางสาวจตุราพร แซอ่อ๋ง โรงเรยีนอนุบาลภเูก็ต

pkt00728 12345@Nidtep นางสาวสภุาวรรณ นาคดกุ วทิยาลยัเทคนคิถลาง
pkt00729 12345@Nidtep นายเอกรัตน์ ศรสีวา่ง วทิยาลยัเทคนคิถลาง
pkt00730 12345@Nidtep นางสาวกติตกิา สขุสวสัดิ์ วทิยาลยัเทคนคิภเูก็ต
pkt00731 12345@Nidtep นางสาวปรยิา รามสวสัดิ์ วทิยาลยัเทคนคิภเูก็ต
pkt00732 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ แกว้ประเสรฐิ วทิยาลยัเทคนคิภเูก็ต
pkt00733 12345@Nidtep นายภริมย์ เพ็งพาจร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัภเูก็ต
pkt00734 12345@Nidtep นายอดศิร ถนมิภรณ์ วทิยาลยัเทคนคิถลาง

mkm01271 12345@Nidtep นายณัฐวฒัน์ ศริพัินธะ กระทรวงศกึษาธกิาร
mkm01272 12345@Nidtep นายนภัทร แสงประเสรฐิ กศน.อ าเภอยางสสีรุาช
mkm01273 12345@Nidtep นางสาวอนัญพร แบมณี มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม
mkm01274 12345@Nidtep นายวนัดนัย ดไีธสง โรงเรยีนกนัทรวชิยั
mkm01275 12345@Nidtep นางศนัินทธ์รีา บวัรวินั โรงเรยีนโกสมุวทิยาสรรค์
mkm01276 12345@Nidtep นางสภุาพร สทิธจัินทร์ โรงเรยีนชมุชนบา้นกดุปลาดกุ
mkm01277 12345@Nidtep นายยทุธภมูภิษิูฐฐ์ ทับสมบตัิ โรงเรยีนดงใหญว่ทิยาคม รัชมังคลาภเิษก
mkm01278 12345@Nidtep นางสาวณชกนก คลงัจัตรัุส โรงเรยีนเทศบาลต าบลพยัคฆภมูพิสิยั
mkm01279 12345@Nidtep นางสาวพนัชกร พลาาช โรงเรยีนเทศบาลต าบลพยัคฆภมูพิสิยั
mkm01280 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา สหุา โรงเรยีนนาดนูประชาสรรพ์
mkm01281 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ จันทรพ์รม โรงเรยีนนาดนูประชาสรรพ์
mkm01282 12345@Nidtep นางกลุจริา สง่เสรมิ โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร
mkm01283 12345@Nidtep นางอรนุช ชติทรงสวสัดิ์ โรงเรยีนบรบอืวทิยาคาร



mkm01284 12345@Nidtep นายวทิวสั ค าวเิชยีร โรงเรยีนบา้นเขวา
mkm01285 12345@Nidtep นางสาวสจุติราภา ประโยชรดิ โรงเรยีนบา้นเขวาทุง่ 
mkm01286 12345@Nidtep นางราณี บญุบตุตะ โรงเรยีนบา้นโคกกลาง
mkm01287 12345@Nidtep นางสาวรัตดาวรรณ เลพล โรงเรยีนบา้นจานโนนสงู
mkm01288 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ พงษ์อตุทา โรงเรยีนบา้นดอนกอ่

mkm01289 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ สหีาวตัร์ โรงเรยีนบา้นดอนกอ่กกเหลีย่ม
mkm01290 12345@Nidtep นายพลวฒัน์ สงัไสย โรงเรยีนบา้นโนนเกษตร
mkm01291 12345@Nidtep นางสาวอรชมุา วงพล โรงเรยีนบา้นโนนบอ่
mkm01292 12345@Nidtep นางสาวภริมยา โพธิร์นิทร์ โรงเรยีนบา้นโนนรัง
mkm01293 12345@Nidtep นางกมลชนก เหลา่สทิธิ์ โรงเรยีนบา้นบรบอื(บรบอืราษฎรผ์ดงุ) 
mkm01294 12345@Nidtep นางสาวกญัญาณัฐ ชวูชิยั โรงเรยีนบา้นผักแวน่

mkm01295 12345@Nidtep นางเพ็ญศรี กองเกดิ โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้
mkm01296 12345@Nidtep นางวราภรณ์ นกิรมติร โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้
mkm01297 12345@Nidtep นางสาวกฤตยิาณี มาลาหอม โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้
mkm01298 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ เกดิศกัดิ์ โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้
mkm01299 12345@Nidtep นายสพุชิยั จันดวง โรงเรยีนบา้นวงัปลาโด
mkm01300 12345@Nidtep นางสาววรรณศรินิทร์ ภฉูายา โรงเรยีนบา้นหนองกงุ
mkm01301 12345@Nidtep นายสรุยิา นามราช โรงเรยีนบา้นหนองกงุ
mkm01302 12345@Nidtep นางสาวกลัยา เจรญิชาติ โรงเรยีนบา้นหนองคู
mkm01303 12345@Nidtep นางสาววรัญญา มาตรา โรงเรยีนบา้นหนองเหล็ก
mkm01304 12345@Nidtep นางสาววลิดัดา ราชพันแสน โรงเรยีนบา้นหนองอุม่หวายสามัคคี
mkm01305 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา ปาปะไพ โรงเรยีนบา้นหัวชา้ง
mkm01306 12345@Nidtep นางสาวดษุฎี พฤกษ์องัคาร โรงเรยีนบา้ยเหลา่หนาด
mkm01307 12345@Nidtep นางสาวสพุชิา พรมนอก โรงเรยีนพยัภมูพิสิยั
mkm01308 12345@Nidtep นางโชตริส ภบูงัไม ้ โรงเรยีนวดันาดวีราราม
mkm01309 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ สรสทิธิ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม
mkm01310 12345@Nidtep นางสาวพริุณพร เหลา่สวุรรณ โรงเรยีนหลกัเมอืงมหาสารคาม
mkm01311 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ใหมค่ามิ โรงเรยีนอนุบาลกติยิา
mkm01312 12345@Nidtep นางสาวสวลกัษณ์ วาทะสทิธิ์ วทิยาลยัการอาชพีพยัคฆภมูพิสิยั

mkm01313 12345@Nidtep นายนานพนูพพัิฒน์ วนัภงูา วทิยาลยัการอาชพีพยัคฆภมูพิสิยั

mkm01314 12345@Nidtep นายปิยะวฒุิ แสงขาว วทิยาลยัการอาชพีพยัคฆภมูพิสิยั

mkm01315 12345@Nidtep นายรุง่ประชา เทยีงท า วทิยาลยัการอาชพีพยัคฆภมูพิสิยั

mkm01316 12345@Nidtep นายธนากร แสงทอง วทิยาลยัเทคนคิมหาสารคาม
mkm01317 12345@Nidtep นางปิยะมาศ ชยัธงรัตน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01318 12345@Nidtep นางเยาวรั์สมิ์ พาประโยชน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01319 12345@Nidtep นางสาวกมลลกัษณ์ บตุรโส วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01320 12345@Nidtep นางสาวขตัตยิา เดชสอน วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01321 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01322 12345@Nidtep นายณัฐพงศ์ โหรากลุ วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01323 12345@Nidtep นายศริวิฒัน์ ชณิรัตน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01324 12345@Nidtep นายอภรัิกษ์ ทองดี วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01325 12345@Nidtep นายอรัญ จันทะคดั วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม
mkm01326 12345@Nidtep นางสาวขวญัธดิา นะราช องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสนีวล
mkm01327 12345@Nidtep นางสรุยิันต์ ไชยวงษา อบต.เสอืโกก้
mkm01328 12345@Nidtep นายวทิยากร ประเสรฐิศร โรงเรยีนบา้นหนองทุม่ศรโีพธิท์งิ
mdh00201 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรยิา อาจวชิยั กระทรวงศกึษาธกิาร
mdh00202 12345@Nidtep นางเชญิพร นามประกาย โรงเรยีน มกุดาหาร มอนเทสซอรี
mdh00204 12345@Nidtep นายวรรธนะ ผางพันธ์ โรงเรยีนกกตมูประชาสรรค ์รัชมังคลาภเิษก
mdh00205 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร พกิลุศรี โรงเรยีนค าแฮดประชาสรรค์
mdh00206 12345@Nidtep นางสาวภัทรญิา อาสา โรงเรยีนดอนตาลวทิยา
mdh00207 12345@Nidtep นางศริบิงัอร หาญประสพ โรงเรยีนบา้นขามป้อม

mdh00208 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ เทยีมไธสง โรงเรยีนบา้นขามป้อม
mdh00209 12345@Nidtep นายวฒุพิงษ์ ป้องทอง โรงเรยีนบา้นชะโนด1
mdh00211 12345@Nidtep นางสาวกรวกิา ประมลูพงศ์ โรงเรยีนบา้นนาสองเหมอืง
mdh00212 12345@Nidtep นางสาวรักชนก สภุวิงศ์ โรงเรยีนบา้นนาสองเหมอืง
mdh00213 12345@Nidtep นายธนากร ศรแีกว้ โรงเรยีนบา้นนาสองเหมอืง
mdh00214 12345@Nidtep นายวชริะ สดุาบตุร โรงเรยีนบา้นนาสองเหมอืง
mdh00215 12345@Nidtep นางเพชรนยิม มังกรณ์ โรงเรยีนบา้นป่งขาม
mdh00216 12345@Nidtep นางสาวลลติา สลีาวงศ์ โรงเรยีนบา้นเปียด
mdh00217 12345@Nidtep นางสาวรุง่ขวญั คนไว โรงเรยีนบา้นภแูผงมา้
mdh00218 12345@Nidtep นางรัชนี ดสุอน โรงเรยีนบา้นโสก
mdh00219 12345@Nidtep นางนุชจนาถ สงิหง์อย โรงเรยีนบา้นหนองผอืดอนมว่ง
mdh00220 12345@Nidtep นางนลนิญา จฑุางกรู โรงเรยีนบา้นหนองสระพัง



mdh00221 12345@Nidtep นางสาวภคมณฑณ์ เพชรชู โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย 2
mdh00222 12345@Nidtep นางสาวสริธิดิา จติอามาตย์ โรงเรยีนผึง่แดดวทิยาคาร
mdh00223 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ โตช้าลี โรงเรยีนผึง่แดดวทิยาคาร
mdh00224 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐาวรยี์ เสอืแกว้ วทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชนิมีกุดาหาร
mdh00225 12345@Nidtep นายกทิศิกัดิ์ แสนโคตร ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัมกุดาหาร
mdh00203 12345@Nidtep นางสาวอไุรพร แสนศรี โรงเรยีนค าบกราษฎร์นุกลู
mdh00210 12345@Nidtep นางสาวพนดิา ไชยเพ็ชร โรงเรยีนบา้นนาตะแบง 1
msn00374 12345@Nidtep นางสาวเมธนิี ฤกษ์สกลุไพร โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ าเภอขนุยวม
msn00375 12345@Nidtep นางสาวสริรัิคน์ กลา้ณรงคช์พี โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ าเภอขนุยวม
msn00376 12345@Nidtep นางวาสนา ใจน่าน โรงเรยีนชมุชนบา้นน ้าดบิ 
msn00377 12345@Nidtep นางสาวจันทรส์ดุา วงศจั์นทรด์า โรงเรยีนเทศบาล 3 (แผนกประถมศกึษา)
msn00378 12345@Nidtep นายณัฐพงษ์ สถติอนันต์ โรงเรยีนบา้นกึด้สามสบิ
msn00379 12345@Nidtep นางสาววนัเพ็ญ ทายศ โรงเรยีนบา้นขนุสาใน
msn00380 12345@Nidtep นางอทัุยวรรณ อนิตะ๊ โรงเรยีนบา้นทุง่โป่งมติรภาพที่78
msn00381 12345@Nidtep นางสาวศนันธฉัตร ค าคณุ โรงเรยีนบา้นป่าลาน
msn00382 12345@Nidtep นางสาวโฉมศรี บงกชกสุมุาลย์ โรงเรยีนบา้นป่าหมาก
msn00383 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี วงคแ์กว้ โรงเรยีนบา้นผามอน
msn00384 12345@Nidtep นางสาวดนติา ดเีพยีร โรงเรยีนบา้นพะมอลอ
msn00385 12345@Nidtep นายไพโรจน์ นเิวศนเ์วหน โรงเรยีนบา้นแพะพทิยา
msn00386 12345@Nidtep นางสาวปรยีานุช สงิขรบรรจง โรงเรยีนบา้นแมเ่งา
msn00387 12345@Nidtep นางสวุติรา คนชม โรงเรยีนบา้นแมเ่งา
msn00388 12345@Nidtep นางสาวพชรรัชต์ มัน่อา่ว โรงเรยีนบา้นแมต่อ้บเหนอื
msn00389 12345@Nidtep นางสาวอารยีรั์ตน์ สริสิมสขุพร โรงเรยีนบา้นแมส่วรรคห์ลวง
msn00390 12345@Nidtep นางญานสริิ วริยิศลิา โรงเรยีนบา้นแมส่ะกึ๊ด
msn00391 12345@Nidtep นางสาวประนมพร พลอยเลศิล ้า โรงเรยีนบา้นแมส่ะกึ๊ด
msn00392 12345@Nidtep นางสาวปรยีาพร ปัญญามนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองแหง้
msn00393 12345@Nidtep นางสาวเฉลมิขวญั ไชยบตุร โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้
msn00394 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ พวงทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้
msn00395 12345@Nidtep นายสรุยิัน อปุสอด โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้
msn00396 12345@Nidtep นางบวันาค วฒันดลิกสกลุ โรงเรยีนบา้นหว้ยหา้
msn00397 12345@Nidtep นางสาวแพรพไิล ปินตาสขุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์21
msn00398 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา สดุปลายทาง โรงเรยีนอนุบาลแมส่ะเรยีงบา้นโป่ง
msn00399 12345@Nidtep นายอพเิชษฐ อดุมผล วทิยาลยัการอาชพีแมส่ะเรยีง
msn00400 12345@Nidtep นางสรารัตน์ เนือ้นวลจันทร์ ศพด.ต าบลแมเ่งา
yst00892 12345@Nidtep นางดาวเรอืง กมุารสทิธิ์ สพฐ.

yst00893 12345@Nidtep นางสาวอมัพร กมุารสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นคมึชาดตาดบกศรสีมพร
yst00894 12345@Nidtep นางสกุาญฎา แกว้บปุผา โรงเรยีนอนุบาลยโสธร
yst00895 12345@Nidtep นายรองรัตน์ แกว้บปุผา โรงเรยีนยโสธรพทิยาคม
yst00896 12345@Nidtep นางสาวสกาวฟ้า โกมลสงิห์ โรงเรยีนอนุบาลยโสธร
yst00897 12345@Nidtep นายวโิรจน์ โกมลสงิห์ โรงเรยีนบา้นโนนหนองแฝก
yst00898 12345@Nidtep นางสาวจริวรรณ ค าผยุ โรงเรยีนบา้นเหลา่นอ้ย (ศรคีรุุราษฎรว์ทิยา)
yst00899 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ แซแ่ต ้ โรงเรยีนบา้นกระจาย
yst00900 12345@Nidtep นายชชูาติ ตะนูรักษ์ โรงเรยีนบา้นดงเจรญิ
yst00901 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ ถากไมแ้ลว้ โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีน
yst00902 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ปาสาเน โรงเรยีนเมอืงกลางประชานุกลู
yst00903 12345@Nidtep นายมนัส ผดงุสมัย สพฐ.
yst00904 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา มลูตรพีลิา โรงเรยีนบา้นกดุจอกหอ้งพอกขีเ้หล็ก
yst00905 12345@Nidtep นางสาวชลดิา ลาสนธิ โรงเรยีนบา้นกดุไกรสร
yst00906 12345@Nidtep นายธรีศกัดิ์ เวฬวุนารักษ์ โรงเรยีนเลงินกทา
yst00907 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี แสงสกีร โรงเรยีนบา้นกลางสระเกษ

yst00908 12345@Nidtep นางสรัญธรณ์ หรัิณยท์วภัีทร โรงเรยีนเลงินกทา
yst00909 12345@Nidtep นายวโรตม์ อฒัจักร โรงเรยีนชมุชนบา้นก าแมด

yst00910 12345@Nidtep นางสาวมธรุดา อทัุยแพน วทิยาลยัเทคนคิยโสธร
yst00911 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ สวุรรณมขุ โรงเรยีนบา้นกวา้งทา่เยีย่มศาลาแดง 
yla00963 12345@Nidtep นางโซฟีญา เบณมะ กศน.อ าเภอบนันังสตา
yla00964 12345@Nidtep นางสาวอาซยีาห์ มหัตธรีะ กศน.อ าเภอบนันังสตา
yla00965 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ภิา หมวดหรี่ โรงเรยีนเทศบาล ๔ (ธนวถิ)ี
yla00966 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ แซเ่ลีย้ว โรงเรยีนเทศบาล 4 ยะลา
yla00967 12345@Nidtep นางสาวยามลีะ อาเยา๊ะแซ โรงเรยีนเทศบาล ๕ (บา้นตลาดเกา่)
yla00968 12345@Nidtep นางสาวคอลาตี ยเีลาะ โรงเรยีนบา้นกาตอง
yla00969 12345@Nidtep นางคอลเียา๊ะ อาลมีามะ โรงเรยีนบา้นบาเจาะ
yla00970 12345@Nidtep นางสาวอามเีน๊าะ กาเสาะ โรงเรยีนบา้นบาแตตแูง
yla00971 12345@Nidtep นางสาวสไุรนี ดมีเูละ โรงเรยีนบา้นแบหอ



yla00972 12345@Nidtep นางสาวฮามดีะ๊ เจ๊ะ โรงเรยีนบา้นแบหอ
yla00973 12345@Nidtep นางสาวฮสุนา มาฮะ โรงเรยีนบา้นวงัหนิ
yla00974 12345@Nidtep นายกซูอยรี กะลแูป โรงเรยีนบา้นอยัเยอรเ์วง
yla00975 12345@Nidtep นางสาวฟารยีา เจ๊ะแต โรงเรยีนวดัรังสติาวาส
yla00976 12345@Nidtep นางสาวซอพยีะห์ โตะ๊ตยีอ โรงเรยีนสามัคคี
yla00977 12345@Nidtep นางโสรยิา ดาโอะ วทิยาลยัการอาชพีเบตง
yla00978 12345@Nidtep นายสวสัดิ์ หมัดจะบณู วทิยาลยัการอาชพีเบตง
yla00979 12345@Nidtep นายสไุลมาน มะมงิ วทิยาลยัการอาชพีเบตง
yla00980 12345@Nidtep นายสวุทิย์ ตาตะนันท์ วทิยาลยัเทคนคิยะลา
yla00981 12345@Nidtep นางสาวพชิชาพร แกว้ลายทอง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 2 จังหวดัยะลา
ret00390 12345@Nidtep นางสาวศรินิภา ดวงบญุมี กศน.อ าเภแเมอืงรอ้ยเอ็ด
ret00391 12345@Nidtep นางสาวสารนิี บตุรพรม โคกลา่มวทิยาคาร
ret00392 12345@Nidtep นางสาวนัทเรศ มนภมูา โรงเรยีน
ret00393 12345@Nidtep นางเกศวณ์ีภรณ์ แกว้พลงาม โรงเรยีนโคกลา่มพทิยาคม
ret00394 12345@Nidtep นางสาวธนพร พลโยธา โรงเรยีนจตรุพักตรพมิานรัชดาภเิษก
ret00395 12345@Nidtep นายศริพิงษ์ ศรมีเีทยีน โรงเรยีนจานเตยวทิยาประชาสรรค์
ret00396 12345@Nidtep นางสาวชญัญาวรี์ วงศค์ าจันทร์ โรงเรยีนชมุชนบา้นโคกลา่ม
ret00397 12345@Nidtep นางสาวบณัฑติา ศกึขยาด โรงเรยีนเชยีงขวญัพทิยาคม

ret00398 12345@Nidtep นางสภุาพร อุน่เจรญิ โรงเรยีนบา้นขอนแกน่(นกิรราษฎรศ์รัทธาคาร
ret00399 12345@Nidtep นางสาวสพุรรษา ทพิมลู โรงเรยีนบา้นโคกสี

ret00400 12345@Nidtep นางสพัุตรา บไุธสง โรงเรยีนบา้นดงคร่ังนอ้ย
ret00401 12345@Nidtep นางสาวกชพร กมลชติ โรงเรยีนบา้นทา่ลาดหนองผักตบ
ret00402 12345@Nidtep นางสาวพัชยา พลเยีย่ม โรงเรยีนบา้นนาเลา
ret00403 12345@Nidtep นางสาววรศิรา สดุานชิ โรงเรยีนบา้นโนนไชยศรี
ret00404 12345@Nidtep นางณชิามล พทุธลา โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์
ret00405 12345@Nidtep นางสาวพรทพิย์ สอนสระคู โรงเรยีนบา้นโพนดวนสาวเอ ้
ret00406 12345@Nidtep นางรัตยิา ค าผยุ โรงเรยีนบา้นวทิยาคม
ret00407 12345@Nidtep นางสาวกญัญธนัฎฐพ์รดวงประทมุ โรงเรยีนบา้นสเีสยีด
ret00408 12345@Nidtep นางสาวชลวรรษ ศรธีร โรงเรยีนบา้นแสนสี
ret00409 12345@Nidtep นางสาวปภาวี มลูชารี โรงเรยีนบา้นหนองยาง
ret00410 12345@Nidtep นางสาวณัฐวศา มณีพงษ์ โรงเรยีนบา้นหวาย(หวายวทิยานุกลู)
ret00411 12345@Nidtep นางสาววรัญญา วงษ์ชาดี โรงเรยีนบา้นหัวหนองแวง(สามัคครีาษฎรบ์ ารุง)
ret00412 12345@Nidtep นางณัฐอรญิ ทวทีรัพย์ โรงเรยีนบา้นเหลา่ติว้
ret00413 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา วงคอ์นิตา โรงเรยีนบา้นเหวอ่ดงสวนผึง้(สขุนาคธรรม)
ret00414 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ สงัฆมะณี โรงเรยีนบา้นองีอ่ง
ret00415 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา แกว้นอ้ย โรงเรยีนบา้นฮอ่งสงัข์
ret00416 12345@Nidtep นางจฬุาภรณ์ สนิธทิา โรงเรยีนโพธิช์ยัชนูปถัมภ์
ret00417 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญพักตร์ บญุสถติ โรงเรยีนเมยวดพีทิยาคม

ret00418 12345@Nidtep นางสาวสราลี วงศส์เุพ็ง โรงเรยีนเมอืงเชยีงขวญั
ret00419 12345@Nidtep นายอศิรานุวฒัน์ สโุพธิแ์กว้ โรงเรยีนเมอืงเชยีงขวญั
ret00420 12345@Nidtep นายพงศกร ศรนี ้าค า โรงเรยีนเมอืงอารัมย์
ret00421 12345@Nidtep นางสาวณภัทร โมฆรัตน์ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัรอ้ยเอ็ด
ret00422 12345@Nidtep นางอรวรรณ ฉายจรุง โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัรอ้ยเอ็ด
ret00423 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล โคตรุฉนิ โรงเรยีนอดลุวหิารกจิ(ครุุราษฎรว์ทิยา)
ret00424 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี ไชยทองศรี โรงเรยีนอนุบาลเมอืงเมยวดี
ret00425 12345@Nidtep นายเดชเดชา สร่างโศก โรงเรยีนอนุบาลเมอืงใหมส่วุรรณภมูิ
ret00427 12345@Nidtep นายธนชยั ทองถนอม วทิยาลยัการอาชพีพนมไพร
ret00428 12345@Nidtep นางสาวจริภา ยศปัญญา วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด
ret00429 12345@Nidtep นายนพินธ์ โยวะ วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด
ret00430 12345@Nidtep นายศภุชยั แกว้ดวง วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด
ret00431 12345@Nidtep นางสาวจติรลดา อมัพาพันธ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัรอ้ยเอ็ด
ret00432 12345@Nidtep นางชณารัศมิ์์ ธนสทิธิก์ลุโชติ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเฉลมิพระเกยีรต๘ิ๐พรรษา
ret00433 12345@Nidtep นางสพุรรณี อนิทมนต์ สพฐ.
ret00434 12345@Nidtep นางสาวนัทธศ์ดิานันท์ นนทศ์านตกิฤต ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอ็ดเขต2
ret00426 12345@Nidtep นายจิรัชพิสษิฐ์ พรมลว้น วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด
rng00498 12345@Nidtep นางสาววรศิรา ทมิแดง กศน.อ าเภอกระบรุี
rng00499 12345@Nidtep นางสาวธนัชพร ปิยวฒัน์ โรงเรยีนเทศบาลวดัอปุนันทาราม

rng00500 12345@Nidtep นางสาวฤทัยรัตน์ เมฆมว่ง โรงเรยีนบา้นชาคลี
rng00501 12345@Nidtep นางกนกพร ตริดลุยาพงศ์ โรงเรยีนบา้นทุง่มะพรา้ว
rng00502 12345@Nidtep นางสาวนัทรยีา สญัญา โรงเรยีนบา้นทุง่มะพรา้ว
rng00503 12345@Nidtep นางสาวศตพชร พลูแกว้ โรงเรยีนบา้นนกงาง
rng00504 12345@Nidtep นางสาวปวรศิา ฤทธจัิกร์ โรงเรยีนบา้นน ้าจดืนอ้ย
rng00505 12345@Nidtep นางสาววรรณกิา หลิม่สกลุ โรงเรยีนบา้นน ้าจดืนอ้ย



rng00506 12345@Nidtep นางสาวประวณีา ธนติสขุการ โรงเรยีนบา้นบางกลาง
rng00507 12345@Nidtep นางนฟัิตฮยีะห์ คงยศ โรงเรยีนบา้นภเูขาทอง
rng00508 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิอไุร เพ็ชรสขุ โรงเรยีนบา้นสขุส าราญ
rng00509 12345@Nidtep นางธารรรนิ ไพโรจน์ โรงเรยีนปากจ่ันวทิยา
rng00510 12345@Nidtep นายอจัฉรยิะ เอีย้วตระกลู โรงเรยีนปากจ่ันวทิยา

rng00511 12345@Nidtep นางสาวชนิานันต์ เนยีมชชูืน่ โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร
rng00512 12345@Nidtep นางสาวนุชนาฎ ถิน่พังง โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร
rng00513 12345@Nidtep นางสาวพมิพส์ตุา เนยีมชชูืน่ โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร
rng00514 12345@Nidtep นายพลช บวัขาว โรงเรยีนพชิยัรัตนาคาร
rng00515 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ ศรอีาคะ๊ โรงเรยีนสตรรีะนอง
rng00516 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ พรหมบางญวน โรงเรยีนอนุบาลบา้นดา่น
rng00517 12345@Nidtep นางสาววลยัลกัษณ์ ชวลติชวูงษ์ วษท.ระนอง
rng00518 12345@Nidtep นางสาวเพยีงพร จติค าภู วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง
ryg01332 12345@Nidtep นางสาวนัทนา บญุโท กศน.อ าเภอบา้นคา่ย
ryg01333 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ สแีสวง ร.ร.นคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง 3

ryg01334 12345@Nidtep นางสาวพนูทรัพย์ ยังมะลงั โรงเรยีนชมุชนวดัตะเคยีนงาม
ryg01335 12345@Nidtep นางสาวจติราภรณ์ นาคแยม้ โรงเรยีนชมุชนวดับา้นแลง
ryg01336 12345@Nidtep นางสาวธนัดดา วงษ์ดวง โรงเรยีนชมุชนวดัสวุรรณรังสรรค์

ryg01337 12345@Nidtep นางสาวภัชราพร จันทะวงค์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟระยอง
ryg01338 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา ไพบลูย์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 3
ryg01339 12345@Nidtep นางสาวเนตรชนก พฤกษาชาติ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง2
ryg01340 12345@Nidtep นางสาวนภารัตน์ โชตชิกั โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้
ryg01341 12345@Nidtep นางสาวฟารซีนั บอืราเฮง โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้
ryg01342 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สนัป่าแกว้ โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้
ryg01343 12345@Nidtep นางสาวสภุาภญิญา ปักมะนัง โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้
ryg01344 12345@Nidtep นายพรีพล กระบวน โรงเรยีนบา้นคลองป่าไม ้
ryg01345 12345@Nidtep นางสาวพมิลพรรณ วงศบ์รุุษ โรงเรยีนบา้นคา่ย
ryg01346 12345@Nidtep นางสาวอไุรวรรณ ทุย้แป โรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกลุวทิยา
ryg01347 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทพิย์ ทองแพง โรงเรยีนบา้นบงึตะกาด
ryg01348 12345@Nidtep นายคงกะพัน ปรางคป์ระโคน โรงเรยีนบา้นปลวกแดง
ryg01349 12345@Nidtep นายสมบญุ สทุธวิงค์ โรงเรยีนบา้นพลงตาเอีย่ม
ryg01350 12345@Nidtep นางสาวธัญญลกัษณ์ ค าทองเทีย่ง โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ
ryg01351 12345@Nidtep นางสาวพรรณทพิา เพ็งกระแจม่ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ
ryg01352 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา จงึวฒันานนท์ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ
ryg01353 12345@Nidtep นางอรทัย พงสทุธิ์ โรงเรยีนบา้นมาบตาพดุ
ryg01354 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ธสุนุทร โรงเรยีนบา้นยางเอน
ryg01355 12345@Nidtep นางสาวยวุดี ฉ ่านติย์ โรงเรยีนบา้นยบุตาเหน่ง
ryg01356 12345@Nidtep นายจริายทุธ รุง่แสง โรงเรยีนบา้นสมานมติร
ryg01357 12345@Nidtep นางพัชรนิทร์ เจรญิรัศมโีสภา โรงเรยีนบา้นสรีะมัน
ryg01358 12345@Nidtep นางสาวสนุติา นาศรี โรงเรยีนบา้นหนองไร่
ryg01359 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ ศลิาชยั โรงเรยีนบา้นหนองสะพาน
ryg01360 12345@Nidtep นางสาวสริธีร หาญกลา้ โรงเรยีนบา้นหนองสะพาน
ryg01361 12345@Nidtep นายวรพงศ์ บปุผา โรงเรยีนเพรักษมาตาวทิยา
ryg01362 12345@Nidtep นางสาวศริภัิสสร บรบิรูณ์ โรงเรยีนระยองปัญญานุกลุ
ryg01363 12345@Nidtep นางสาวอารญีา ศรสีะพงุ โรงเรยีนวดัเกาะ
ryg01364 12345@Nidtep นางสาวณณัฐ ชว่ยงาน โรงเรยีนวดัเขาส ารอง
ryg01365 12345@Nidtep นางณัฐชยา ทพิประมวล โรงเรยีนวดัโขดหนิมติรภาพที ่42
ryg01366 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล แดนเขต โรงเรยีนวดัคงคาวราราม
ryg01367 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ พรมมิ โรงเรยีนวดัชากลกูหญา้

ryg01368 12345@Nidtep นางสาวพมิพน์ภิา ค าทอง โรงเรยีนวดัดอนจันทน์
ryg01369 12345@Nidtep นางสาววรรณา เวชสมัฤทธิ์ โรงเรยีนวดัตะเคยีนทอง
ryg01370 12345@Nidtep นางสาวชตุนัินท์ มลูจันทกึ โรงเรยีนวดัทุง่ควายกนิ
ryg01371 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา โพธิส์ระคู โรงเรยีนวดัน ้าคอก
ryg01372 12345@Nidtep นางสาวกรัีตยา เหงา้เทศ โรงเรยีนวดัป่าประดู่
ryg01373 12345@Nidtep นายกติตพิงษ์ จันทศร โรงเรยีนวดัป่ายบุ
ryg01374 12345@Nidtep นายณัฐชนนท์ กางทา โรงเรยีนวดัมาบชลดู
ryg01375 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา วรรณศริวิฒันา โรงเรยีนวดัยายดา
ryg01376 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ปานเด โรงเรยีนวดัวงัหวา้

ryg01377 12345@Nidtep นางสาวรัญชดิา นเิวศนา โรงเรยีนวดัวงัหวา้
ryg01378 12345@Nidtep นางสาวสรยีา ศลิาบตุร โรงเรยีนวดัวงัหวา้

ryg01379 12345@Nidtep นางสาวพนดิา อนิทรเ์สนา โรงเรยีนวดัหนองกรับ
ryg01380 12345@Nidtep นางสาวจรยิา มัตรัตน์ โรงเรยีนอนุบาลต าบลนคิมพัฒนา
ryg01381 12345@Nidtep นางวชัรา ดว้งประเสรฐิ โรงเรยีนอนุบาลบา้นแมน่ ้าคู ้



ryg01382 12345@Nidtep นายวสิณัห์ แข็งแรง วทิยาลยัเทคนคิระยอง
rbr01753 12345@Nidtep นายสขิเรศ ค าไข ก.ค.ศ
rbr01754 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา เจอะมะ เทศบาลต าบลเบกิไพร
rbr01755 12345@Nidtep นายศภุฤกษ์ ปรชีา โรงเรยีนเจีย้ไช ้
rbr01756 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร เกษตรเพิม่สนิ โรงเรยีนชมุชนวดัประสาทสทิธิ์
rbr01757 12345@Nidtep นางสาวรัชนภีา จันทรห์ลนิ โรงเรยีนทา่มะขามวทิยา
rbr01758 12345@Nidtep นายสทิธชิยั เสารเ์จ็ด โรงเรยีนเทพวทิยา
rbr01759 12345@Nidtep นางนาตยา เทีย่งทัด โรงเรยีนเทศบาลวดัไทรอารรัีกษ์(มณี

rbr01760 12345@Nidtep นางสาวธรีวรรณ จันทรอ์นิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๑๐๔ (บา้นทุง่กระถนิ)
rbr01761 12345@Nidtep นางสาวณพร โชคโภคาสมบตัิ โรงเรยีนบรมราชนินีาถราชวทิยาลยั
rbr01762 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ มาสขุ โรงเรยีนบา้นจอมบงึ(วาปีพรอ้มประชาศกึษา)
rbr01763 12345@Nidtep นางสาวอษุณี นาคสีนิธุ์ โรงเรยีนบา้นเบกิไพร
rbr01764 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ทองเปลว โรงเรยีนบา้นโป่งกระทงิลา่ง
rbr01765 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก ลิม้สวุรรณ์ โรงเรยีนบา้นโป่งกระทงิลา่ง 
rbr01766 12345@Nidtep นางสาวศริรัิกษ์ คงคารักษ์ โรงเรยีนบา้นหนองไกข่นั
rbr01767 12345@Nidtep นายกฤตมขุ เทพโพธา โรงเรยีนบา้นหนองไกข่นั
rbr01768 12345@Nidtep นายชษิณุพงศ์ เอกวกิานนท์ โรงเรยีนบา้นหนิส ี(สาขาบา้นลานคา)
rbr01769 12345@Nidtep นางสาวพณิแกว้ พนิทอง โรงเรยีนโพหัก "วงศส์มบรูณ์ราษฎรอ์ปุถัมภ"์
rbr01770 12345@Nidtep นายกฤตภาส เพ็ชรดี โรงเรยีนมหาราช๗
rbr01771 12345@Nidtep นางสาวกลุทรัพย์ วเิศษโกสนิ โรงเรยีนราชบรุบีรหิารธรุกจิ
rbr01772 12345@Nidtep นางสาวกลุธดิา ศริสินัตวิรกลุ โรงเรยีนวดัคงคาราม(อนิทราชผดงุศลิป์)
rbr01773 12345@Nidtep นายพงศพ์ล ภูร่ะยา้ โรงเรยีนวดัแคทราย(บญุประชาสรรค)์

rbr01774 12345@Nidtep นางจรยิา งามสวุรรณ โรงเรยีนวดัจันทาราม (ตัง้ตรงจติร 5)
rbr01775 12345@Nidtep นางสาวดวงรัตน์ แตเ้จรญิผล โรงเรยีนวดัดา่นทับตะโก
rbr01776 12345@Nidtep นางสาวภัชชยีา เฟ่ืองไกรศรี โรงเรยีนวดับางกะโด(สามัคควีทิยาคาร)
rbr01777 12345@Nidtep นางสาวปาณศิา ทนิวงศ์ โรงเรยีนวดับา้นใหม่
rbr01778 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ทับเณร โรงเรยีนวดัมาบเเค
rbr01779 12345@Nidtep นางสาวสรุยี์ เสอืเฒา่ โรงเรยีนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร)
rbr01780 12345@Nidtep นางสาวสริวิรรณ มสุกิวตัร โรงเรยีนวดัสมถะ(สมถวทิยาคาร)
rbr01781 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ลมขนุทด โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01782 12345@Nidtep นางสาวคทัรยีา แจม่จ ารัส โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01783 12345@Nidtep นางสาวพัชรยิา จ าปาออ่น โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01784 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี ศรเีอีย่มกลู โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01785 12345@Nidtep นางสโิรธร พงศพ์านชิ โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01786 12345@Nidtep นายกติตภัิค หนังสอื โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
rbr01787 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ เกดิพรอ้มพันธ์ โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์
rbr01788 12345@Nidtep นางสาวพรวภิา แกว้อนิใจ โรงเรยีนวดัสนัตกิารามวทิยา ในพระบรมราชานุเราะห์
rbr01789 12345@Nidtep นางสราญจติร ผวิบาง โรงเรยีนวดัหนองปลาดกุ
rbr01790 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก เพง่ผล โรงเรยีนวดัหนองพันจันทร์
rbr01791 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ กระดงังา โรงเรยีนวดัหว้ยหมู
rbr01792 12345@Nidtep นางวรีวลัย์ ไผส่มบรูณ์ โรงเรยีนวดัอมรญาตสิมาคม(อมรวทิยาคาร)
rbr01793 12345@Nidtep นางสาวพักตรว์ภิา เอมโกษา โรงเรยีนอนุบาลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนกรวย
rbr01794 12345@Nidtep นายกติตกิรณ์ หกขนุทด วทิยาลยัการอาชพีปากทอ่
rbr01795 12345@Nidtep นางสาวดวงหทัย ประทมุ วทิยาลยัเทคนคิโพธาราม
rbr01796 12345@Nidtep นางสาวประภาพร รอดจนิดา ศนุยอ์บรมเด็กกอ่รเกณฑใ์นวดัอมรญาตสิมาคม
rbr01797 12345@Nidtep นางสาวไขม่กุ สาขามลุะ ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑใ์นวดัอมรญาตสิมาคม
rbr01798 12345@Nidtep นางสาวปิยาภรณ์ แกน่ไร่ ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑใ์นวดัอมรญาตสิมาคม
rbr01799 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ บญุนยิม สช

rbr01800 12345@Nidtep นางสาวอญัชษิฐา สขุกาย สถาบนั กศน.ภาคกลาง
rbr01801 12345@Nidtep นางสาวศภุนดิา บลัลงักโ์พธิ์ โรงเรยีนวดัอมรญาตสิมาคม (อมรวทิยาคาร)
lri00896 12345@Nidtep นางสาวศริรัิตน์ สขุดา โรงเรยีนบา้นคลองเกตุ
lri00897 12345@Nidtep นางสาวสริภัทร จรัสเนตโิรจน์ โรงเรยีนโคกส าโรง
lri00898 12345@Nidtep นางสาวชนกนันท์ ชว่ยประคอง โรงเรยีนดงตาลวทิยา
lri00899 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ชยัโคด โรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคาร
lri00900 12345@Nidtep นางกญัณภัทร ขจจีติร์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๑ (บา้นหัวชา้ง)

lri00901 12345@Nidtep นางสาวบรรจงรัตน์ พุม่เถือ่น โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๑๐๐ (บา้นคนันาหนิ)
lri00902 12345@Nidtep นางเรอืงศริิ ศตีสิาร โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๑(บา้นหัวชา้ง)
lri00903 12345@Nidtep นางสาวพชิชาพร พณิเสนาะ โรงเรยีนบา้นเขาหมมูัน
lri00904 12345@Nidtep นางพรพมิล พันสนทิ โรงเรยีนบา้นเขาแหลม
lri00905 12345@Nidtep นางสาวจันทรวรรณ ทว้มดี โรงเรยีนบา้นคลองเกตุ
lri00906 12345@Nidtep นางสาววรรณภา รยิะจันทร์ โรงเรยีนบา้นโคกกะเทยีม(ราษฎรด์ ารบิ ารุง)
lri00907 12345@Nidtep นางสาวยพุดี ทองแท ้ โรงเรยีนบา้นนกเขาเปลา้
lri00908 12345@Nidtep นางสาวอารยีา สทิธวิงค์ โรงเรยีนบา้นหนองประดู่



lri00909 12345@Nidtep นางสาววรญา แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นหัวล า
lri00910 12345@Nidtep นางนติยา สายจันทร์ โรงเรยีนบา้นเหวตาบวั
lri00911 12345@Nidtep นางพัสวี สละชพี โรงเรยีนพระนารายณ์
lri00912 12345@Nidtep นายพรีพงษ์ สวุรรณอ าไพ โรงเรยีนลพบรุปัีญญานุกลู จังหวดัลพบรุี

lri00913 12345@Nidtep นางเนาวลกัษณ์ เกริน่กระโทก โรงเรยีนวดัดงสวอง
lri00914 12345@Nidtep นางสาวกานตพ์ชิชา ชา้งจ่ัน โรงเรยีนวดัสริจัินทรนมิติร(ประกจิประชานุกลู)
lri00915 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐณชิา คลอ่งจรงิ โรงเรยีนอนุบาลทา่หลวง
lri00916 12345@Nidtep นางสาวสพุติรา ทาสะวสั โรงเรยีนอนุบาลพระศรอีารยิ์
lri00917 12345@Nidtep นางสาวไอรนิ บวัเทศ โรงเรยีนอนุบาลพัฒนานคิม
lri00918 12345@Nidtep นางสาวธติมิา ดวงแกว้ โรงเรยีนอนุบาลล านารายณ์
lri00919 12345@Nidtep นายอาทติย์ ขนัภักดี วทิยาลยัการอาชพีชยับาดาล
lri00920 12345@Nidtep นางสาวธัญวรรณ จันทา วทิยาลยัเทคโนโลยชียับาดาล 
lri00921 12345@Nidtep นางสาวจติตมิา แกว้ยงกต วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการบรหิารจัดการอตุสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย
lri00922 12345@Nidtep นายลขิติ สโุภภาค วทิยาลยัสารพัดชา่งลพบรุี
lri00923 12345@Nidtep นางบงัอร สายสุม่ สพฐ.
lri00924 12345@Nidtep นางสาววภิาดา ธรรมสมบตัิ สพฐ.
lri00925 12345@Nidtep นายรัฐภมูิ รัศมเีวยีงชยั สพป.ลพบรุ ีเขต 2
lri00926 12345@Nidtep นายกลุยทุธ จ านงค์ศาสตร์ โรงเรยีนวดัวงัหัวแหวน
lpg00928 12345@Nidtep นางสาวบวรภัค เขยีวค าอา้ย โรงเรยีนกิว่ลมวทิยา
lpg00929 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี บญุแปง โรงเรยีนเคนเน็ตแม็คแคนซี

lpg00930 12345@Nidtep นางนงคราญ รักเกยีรติ โรงเรยีนแจซ้อ้นวทิยา
lpg00931 12345@Nidtep นายอเุทน เครอืแปง โรงเรยีนเถนิวทิยา
lpg00932 12345@Nidtep นางสาวคนงึนจิ ศรจัีนทร์ โรงเรยีนเทศบาล ๑ บา้นหลา่ย
lpg00933 12345@Nidtep นางสาวเมษายน แกว้ทุน่ โรงเรยีนเทศบาล 1(บา้นแสนเมอืงมลู)
lpg00934 12345@Nidtep นางกมลทพิย์ มะทะโจทย์ โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศรินิาวนิวทิยา)
lpg00935 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา ชยัวฒุิ โรงเรยีนเทศบาลเวยีงตาล
lpg00936 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา พรมแกว้งาม โรงเรยีนบา้นจ าคา่
lpg00937 12345@Nidtep นางสนัศนยี์ อว้นล า่ โรงเรยีนบา้นดอนแกว้
lpg00938 12345@Nidtep นายปิยวฒัน์ นันทะสี โรงเรยีนบา้นนาสกั
lpg00939 12345@Nidtep นางพริมณ์ญา ศริกิลุ โรงเรยีนบา้นปงสนุก
lpg00940 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ สงิหแ์กว้ โรงเรยีนบา้นปงสนุก

lpg00941 12345@Nidtep นายอนันตชยั รูม้าก โรงเรยีนบา้นป่าเหมีย้ง
lpg00942 12345@Nidtep นางสาวนศิาชล สมเพชร โรงเรยีนบา้นแมจ่าง
lpg00943 12345@Nidtep นายคณากร เนยีวกลุ โรงเรยีนบา้นสบคอ่ม
lpg00944 12345@Nidtep นางสาวรวนิทน์ภิา ปราศยั โรงเรยีนบา้นสบลี
lpg00945 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา ลอยเลศิ โรงเรยีนบา้นสนัทราย
lpg00946 12345@Nidtep นายธนาณัฐ สวุรรรนาค โรงเรยีนบา้นหวด
lpg00947 12345@Nidtep นางสาวภัทริา กาวนัินท์ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ
lpg00948 12345@Nidtep นางสาวพมิพนิติย์ ต ิ๊บดวงค า โรงเรยีนวดับา้นสกั
lpg00949 12345@Nidtep นางสาวอารรัีตน์ รูปทอง โรงเรยีนวดัพระเจา้น่ังแทน่
lpg00950 12345@Nidtep นางสาวชญานชิฐ์ กาวนิ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารฯี
lpg00951 12345@Nidtep นางสาวสทิธณีิ เหลาพล โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม
lpg00952 12345@Nidtep นางสาวแพรวนภา โพจนา โรงเรยีนสบป้าดวทิยา
lpg00953 12345@Nidtep นางสพัุตรา สงิหศ์ริ ิ โรงเรยีนอนุบาลเกาะคา(น ้าตาลอนุเคราะห)์
lpg00954 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ เมตตา โรงเรยีนอนุบาลงาว (ภาณุนยิม)
lpg00955 12345@Nidtep นางสาวอภสิรา มลุลิา โรงเรยีนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม)
lpg00956 12345@Nidtep นางสาวอรัญญา ขนัเขยีว โรงเรยีนอนุบาลงาว(ภาณุนยิม)
lpg00958 12345@Nidtep นายจักรกฤษ ค าเพลงิ วทิยาลยัการแาชพีเถนิ
lpg00959 12345@Nidtep นางสาวปราญชลี ไชยศลิป์ วทิยาลยัการอาชพีเถนิ
lpg00960 12345@Nidtep นางสาวปาณสิรา เร่งรัด วทิยาลยัการอาชพีเถนิ
lpg00961 12345@Nidtep นายฉัตรชยั สนส าฤทธิ์ วทิยาลยัการอาชพีเถนิ
lpg00962 12345@Nidtep นายภมูิ ไพทรีะกลุ วทิยาลยัการอาชพีเถนิ
lpg00963 12345@Nidtep นายประจักษ์ สมนกึ วทิยาลยัสารพัดชา่งล าปาง
lpg00964 12345@Nidtep นางสาววภิาดา สทิธกิล วทิยาลยัอาชวีศกึษาล าปาง
lpg00957 12345@Nidtep นางสาวขวญัใจ ถาแกว้ โรงเรยีนอนุบาลล าปาง (เขลางครั์ตนอ์นุสรณ์)
lpn00392 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา เทีย่งบรูณธรรม กระทรวงมหาดไทย
lpn00393 12345@Nidtep นางสาวพชรกมล ทาระวรรณ โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง

lpn00394 12345@Nidtep นางสาวระวพิรรณ รมภรัิง โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง
lpn00395 12345@Nidtep นางสภัุค สเีขยีว โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง
lpn00396 12345@Nidtep นายธรีพันธ์ สทิธอิมรรัตน์ โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง

lpn00397 12345@Nidtep นายนพดล บญุบรุี โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง
lpn00398 12345@Nidtep นางสาวอาทติยา อนิดี โรงเรยีนบา้นดอนมลู
lpn00399 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ รัศมเีวยีงชยั โรงเรยีนบา้นดอยแกว้



lpn00400 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ มลูรังษี โรงเรยีนบา้นแมบ่อน
lpn00401 12345@Nidtep นายจริพันธ์ จันหนิว้ โรงเรยีนบา้นแมบ่อน
lpn00402 12345@Nidtep นายณัฏฐกติติ์ จีร้ะมาตย์ โรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย
lpn00403 12345@Nidtep นางสาวรัตนพรรณ อดุขนัจรงิ โรงเรยีนบา้นหนองหลกั
lpn00404 12345@Nidtep นางสาวธัญญาลกัษณ์ ชมุภวูลิาศ โรงเรยีนบา้นหว้ยสม้
lpn00405 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา สมบตัใิหม่ โรงเรยีนวดัน ้าดบิ
lpn00406 12345@Nidtep นายศกัดิช์าย ขวญัสนิ โรงเรยีนวดับา้นมา้
lpn00407 12345@Nidtep นางสาวกลุปรยิา ราชสหี์ โรงเรยีนวดัสนัทราย
lpn00408 12345@Nidtep นางสาวภารษิา สงูเทยีมเมฆ โรงเรยีนวดัอรัญญาราม
lpn00409 12345@Nidtep นายวรเชษฐ์ พรมศรี โรงเรยีนเวยีงเจดยีว์ทิยา
lpn00410 12345@Nidtep นางสาวนงนุช กนัทพลหาญ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ  ประจ าจังหวดัล าพนู
lei00995 12345@Nidtep นายวษิณุ รอดนติย์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย
lei00996 12345@Nidtep นางสาวเพ็ญนภา อุน่แกว้ เทศบาลต าบลภเูรอื
lei00997 12345@Nidtep นางสาวสมเด็ด มลุทากลุ โรงเรยีนเทศบาล ๓ ศรสีวา่ง
lei00998 12345@Nidtep นางอรชร ผานลิ โรงเรยีนเทศบาลนาออ้
lei00999 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา ตองหวา้น โรงเรยีนนาดว้งวทิยา

lei01000 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา นาทัน โรงเรยีนบา้นแกง่
lei01001 12345@Nidtep นางสาวหทัยรัตน์ ชยัชนะ โรงเรยีนบา้นขอนแกน่หนองบอน
lei01002 12345@Nidtep นายวฒุไิกร พาณชิยศ์ริ ิ โรงเรยีนบา้นขอนยาง
lei01003 12345@Nidtep นายจรูญ มัง่มลู โรงเรยีนบา้นโคกขมิน้
lei01004 12345@Nidtep นางสาวกมลชนก สงิมะมอ่ โรงเรยีนบา้นเชยีงคาน"วจิติรวทิยา"
lei01005 12345@Nidtep นายณรงคศ์กัดิ์ แสงขาว โรงเรยีนบา้นติว้นอ้ย
lei01006 12345@Nidtep นางสาวสรินิทรา บญุประคม โรงเรยีนบา้นนาตาดสมสะอาด
lei01007 12345@Nidtep นางสาววภิารัตน์ เลศิฤทธิ์ โรงเรยีนบา้นโนนปอแดง
lei01008 12345@Nidtep นายชยัณร สงิหจั์นทร์ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์
lei01009 12345@Nidtep นางสาวนภสวรรณ วรพล โรงเรยีนบา้นบฮุม
lei01010 12345@Nidtep นางสาวนารรัีตน์ ขนัยศ โรงเรยีนบา้นโป่งชี
lei01011 12345@Nidtep นางณัฐรณีิย์ เจรญิชยับวั โรงเรยีนบา้นวงัยาว
lei01012 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา พลดาหาญ โรงเรยีนบา้นวงัไหโนนสมบรูณ์
lei01013 12345@Nidtep นางสาวสวุจิติราภรณ์ สวุรรณไกรษร โรงเรยีนบา้นหนองผ า
lei01014 12345@Nidtep นางสาววริากานต์ ชมุหนิ โรงเรยีนบา้นหว้ยไผเ่หนอื
lei01016 12345@Nidtep นางสาวพมิแพรวา เนาวบตุร โรงเรยีนบา้นเหลา่ใหญ่
lei01017 12345@Nidtep นางสาวจติตพิร สชีมพู โรงเรยีนบา้นเอราวณั
lei01018 12345@Nidtep นางสาวอารยีรั์ตน์ รกชฏั โรงเรยีนเลยพทิยาคม
lei01019 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ วงษ์ทอน โรงเรยีนหฤทัยครสิเตยีน
lei01020 12345@Nidtep นางสาวณัชชา ไชยมาสขุ โรงเรยีนอนุบาลชมุชนภกูระดงึ
lei01021 12345@Nidtep นางสาวศริพิร แสงสดีา โรงเรยีนอนุบาลณัฐพันธุ ์๓
lei01022 12345@Nidtep นางดารนิ วรรณไชย โรงเรยีนอนุบาลเลย
lei01023 12345@Nidtep นางปิยมาภรณ์ ทองเพชร โรงเรยีนอนุบาลเลย
lei01024 12345@Nidtep นางสาวมลฐชิา อุน่แกว้ โรงเรยีนเอราวณัวทิยาคม
lei01025 12345@Nidtep นางสาวพรพมิล สมะณะ สพฐ.

lei01015 12345@Nidtep นางรัตนากร ดาหอม โรงเรยีนบา้นหว้ยพชิยั
ssk02368 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา ทองมนต์ โรงเรยีนทุง่สมิวทิยาคม
ssk02369 12345@Nidtep นางสาวพรสรุยี์ รจนัย โรงเรยีนนครศรลี าดวนวทิยา
ssk02370 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา สายแวว โรงเรยีนบา้นกระหวนั
ssk02371 12345@Nidtep นางน ้าฝน ทวชีาติ โรงเรยีนบา้นเกาะกระโพธิ์
ssk02372 12345@Nidtep นางสาวทพิยรัตน์ แสงสวา่ง โรงเรยีนบา้นขะยงู(โนนเจรญิศกึษา)
ssk02373 12345@Nidtep นางสาวปรยีากร แกน่เกษ โรงเรยีนบา้นขะยงู(โนนเจรญิศกึษา)
ssk02374 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา ใยท ามา โรงเรยีนบา้นโคกหลา่ม (รัฐราษฎรส์ามัคค)ี
ssk02375 12345@Nidtep นางสาวกรีตกิานต์ ค าอดุม โรงเรยีนบา้นจาน
ssk02376 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา เลศิศรี โรงเรยีนบา้นดาน
ssk02377 12345@Nidtep นางธนภรณ์ นลิสขุ โรงเรยีนบา้นตมู
ssk02378 12345@Nidtep นางสาวจันทห์ทัย ละมอ่ม โรงเรยีนบา้นทา่สวา่ง
ssk02379 12345@Nidtep นางเดอืนพัตรา บญุโญ โรงเรยีนบา้นนาโนน
ssk02380 12345@Nidtep นายธัญญะ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นโนนสมบรูณ์(อสพป.๒๕)
ssk02381 12345@Nidtep นายรัชวฒุิ สพุรม โรงเรยีนบา้นบกขีย้าง
ssk02382 12345@Nidtep นางสาวพัชรี ทองสรูย์ โรงเรยีนบา้นปรอืใหญ่
ssk02383 12345@Nidtep นางสาวประกายเดอืน สบืสาย โรงเรยีนบา้นภมูศิาลา
ssk02384 12345@Nidtep นางสาวพติะวนั คงคาพันธ์ โรงเรยีนบา้นเรอืทองคลองค า
ssk02385 12345@Nidtep นางสาวอารยีา ศรสีงิห์ โรงเรยีนบา้นสนาย
ssk02386 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ วงศด์ว้ง โรงเรยีนบา้นสวนกลว้ย
ssk02387 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ สสีนั โรงเรยีนบา้นสวา่ง
ssk02388 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ วนันา โรงเรยีนบา้นส าโรงเกยีรติ



ssk02389 12345@Nidtep นางองัคณา ตอ่คณุ โรงเรยีนบา้นหนองกาด
ssk02390 12345@Nidtep นางบณุยดา ศรบีญุเรอืง โรงเรยีนบา้นหนองคโูนนแกว้หนองอยีา่
ssk02391 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา แมน่ทอง โรงเรยีนบา้นหนองสะแกสน
ssk02392 12345@Nidtep นางสาวรุง้ทพิย์ ทองโชติ โรงเรยีนบา้นหนองสามขา  ดอนแกว้
ssk02393 12345@Nidtep นางรุจริดา ศรสีธุรรม โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ทับทัย
ssk02394 12345@Nidtep นางสาววไิล โพธวิตัร โรงเรยีนบา้นหวา้น 
ssk02395 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภรณ์ บวัสอ่ง โรงเรยีนบา้นหัวขวันาแปะหนองอึง่

ssk02396 12345@Nidtep นางมยรุี เหงา้โพธิ์ โรงเรยีนบงึมะลวูทิยา
ssk02397 12345@Nidtep นางสาวรัชนพีร บตุรกลู โรงเรยีนบงึมะลวูทิยา
ssk02398 12345@Nidtep นางสาวสนุนิาท พฒุจันทร์ โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมเกยีรตแิกว้วทิยา
ssk02399 12345@Nidtep นายศวิรรจน์ สวจัฉัตว์ โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมเกยีรตแิกว้วทิยา
ssk02400 12345@Nidtep นายเรอืงชยั จา่หลา้ โรงเรยีนศรรัีตนวทิยา
ssk02401 12345@Nidtep นางสาวสมหวงั สมเผา่ โรงเรยีนอนุบาลโพธิศ์รสีวุรรณ
ssk02402 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร อนัทะนลิ โรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกลู
ssk02403 12345@Nidtep นางพมิพล์ดา กลุพชิยัจริาวฒุิ วทิยาลยัการอาชพีศรสีะเกษ
ssk02404 12345@Nidtep นางสาวศริดา กดุวงคแ์กว้ วทิยาลยัสารพัดชา่งศรสีะเกษ
ssk02405 12345@Nidtep นายฉัตรชยั โกการัตน์ วทิยาลยัสารพัดชา่งศรสีะเกษ
ssk02406 12345@Nidtep นายพะเยาว์ สขุจติต์ วทิยาลยัสารพัดชา่งศรสีะเกษ
ssk02407 12345@Nidtep นางสาวบวรภัคณ์ เพิม่เพ็ง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัศรสีะเกษ
ssk02408 12345@Nidtep นางสาววรนิทร์ นนทการ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นบงึมะลู(น ้าขวบ)
snk02564 12345@Nidtep นางสาวรุจพัิชร เทีย่งสนัเทยีะ กระทรวงศกึษาธกิาร

snk02565 12345@Nidtep นายพงษ์นุวฒัน์ มัยวงค์ ค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02566 12345@Nidtep นางสาวพมิญาดา ทองพรหม เทศบาลค าตากลา้
snk02567 12345@Nidtep นางสาวนสิากร ทัศพงษ์ ร.ร.บา้นนาหวาย
snk02568 12345@Nidtep นางสาวธัญญรัตน์ นามวงษา รร.บา้นกลาง"ผดงุราษฎรว์ทิยา"

snk02569 12345@Nidtep นางสาวณัชช ชยัชมุพล โรงเรยีนเขือ่นน ้าพงุ
snk02570 12345@Nidtep นางสาวกญัชรญิา พฒุจันทร์ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02571 12345@Nidtep นางสาวนติยา ดอบตุร โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02572 12345@Nidtep นางสาวประภากร ไชยพันธ์ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02573 12345@Nidtep นางสาวพัชญา ค าภักดี โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02574 12345@Nidtep นางสาวมัลลกิา มาตราช โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02575 12345@Nidtep นางสาววภิาวรรณ เจรยีมพันธ์ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02576 12345@Nidtep นางสาวสฑุารัตน์ บนุนท์ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02577 12345@Nidtep นายทศพร ดอนแก โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02578 12345@Nidtep นายอภนินท์ สใีส โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
snk02579 12345@Nidtep นางสาวนพวรรณ เชือ้คณุะ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประสงคเ์คราะห์
snk02580 12345@Nidtep นางสาวกนกอร บษุปะฤกษ์ โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา
snk02581 12345@Nidtep นายเชาวฤทธิ์ เกตวงษา โรงเรยีนค าเพิม่พทิยา
snk02582 12345@Nidtep นางสาวนัฐกาล โพธิส์วุรรณ โรงเรยีนจงกลกติตขิจรวทิยา
snk02583 12345@Nidtep นายตะวนั สารจติร โรงเรยีนชา้งมิง่พทิยานุกลู
snk02584 12345@Nidtep นายกฤษฎา ประศรี โรงเรยีนชมุชนขวัสงูสวรรค์
snk02585 12345@Nidtep นายกติตทัิศน์ วงคศ์รดีา โรงเรยีนชมุชนโนนหอมไผล่อ้ม
snk02586 12345@Nidtep นางอนิเขยีน ไชยพันธ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นกดุไห

snk02587 12345@Nidtep นางสาวอรปรยีา พระสวา่ง โรงเรยีนชมุชนสอ่งดาว
snk02588 12345@Nidtep นางสาวศศธิร บตุกะ โรงเรยีนดงชนเหลา่แมดบ ารุงวทิย์
snk02589 12345@Nidtep นางสาวจดิาภา ทัศคร โรงเรยีนดงมะไฟวทิยา
snk02590 12345@Nidtep นางสาวมรสิา ไชยวงศค์ต โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
snk02591 12345@Nidtep นายโชคชยั โพธิค์ลงั โรงเรยีนทา่สงครามวทิยา
snk02592 12345@Nidtep นางสาวงามงอน สมพนิจิ โรงเรยีนธรรมบวรวทิยา
snk02593 12345@Nidtep นางสาวสดุาพร อทุาลนุ โรงเรยีนนริมลวทิยา
snk02594 12345@Nidtep นางสาวชารนิี บญุเรอืงจักร โรงเรยีนบะฮวีทิยาคม
snk02595 12345@Nidtep นายธวชัชยั ตะโกนอก โรงเรยีนบะฮวีทิยาคม
snk02596 12345@Nidtep นางสาวนุชนาถ ไพค านาม โรงเรยีนบา้นกลาง ผดงุราษฎรว์ทิยา
snk02597 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ นาคมว่ง โรงเรยีนบา้นกอ่
snk02598 12345@Nidtep นางสาวกมลกานต์ ฤทธดิี โรงเรยีนบา้นกดุจาน
snk02599 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา ไชยปัญหา โรงเรยีนบา้นแกง้
snk02600 12345@Nidtep นางสาวภัทรวดี พลหูนัง โรงเรยีนบา้นค าขา่

snk02601 12345@Nidtep นางสาวจนิตนา สงิหง์อย โรงเรยีนบา้นโคกกลาง

snk02602 12345@Nidtep นางสาวปรศินา งามบตุรดา โรงเรยีนบา้นโคกสะอาด
snk02603 12345@Nidtep นางสาวกรกนก เสนเสนา โรงเรยีนบา้นงอ่นหนองพะเนาวม์ติรภาพที่126
snk02604 12345@Nidtep นางสาวรุง่นภา ไชยโสดา โรงเรยีนบา้นจ าปาศริริาษฏร์
snk02605 12345@Nidtep นางสาวสปุราณี สทีศิ โรงเรยีนบา้นดงหมอ้ทอง
snk02606 12345@Nidtep นางสาวอรนิ ผกานนท์ โรงเรยีนบา้นตาดภวูง



snk02607 12345@Nidtep นายเชดิศกัดิ์ พรมมี โรงเรยีนบา้นทา่งาม
snk02608 12345@Nidtep นายรังสมิันต์ บตุรจันทร์ โรงเรยีนบา้นทา่มว่ง
snk02609 12345@Nidtep นางสาวสทิธณีิ สมิลา โรงเรยีนบา้นนาแก
snk02610 12345@Nidtep นางสาวอาภรทพิย์ ศรปีระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นนาสนีวล
snk02611 12345@Nidtep นายสทิธพิร ประทมุ โรงเรยีนบา้นโนนทรายค า
snk02612 12345@Nidtep นางสาวชภุดิา ตรงดี โรงเรยีนบา้นโนนสวรรคส์มบรูณ์วทิย์ "หลวงปู่ ภพูานอปุถัมภ์"
snk02613 12345@Nidtep นางพรพมิล ชายกวด โรงเรยีนบา้นโนนอดุม
snk02614 12345@Nidtep นางสาววนัวสิา จามนอ้ยพรม โรงเรยีนบา้นบะทองนาหัวชา้ง
snk02615 12345@Nidtep นางสนิเีนตร นาโควงค์ โรงเรยีนบา้นบวัราษฎรบ์ ารุง
snk02616 12345@Nidtep นายสวุรรณ บญุศรภีมู ิ โรงเรยีนบา้นบวัราษฎรบ์ ารุง
snk02617 12345@Nidtep นายววิฒัน์ ชจูติ โรงเรยีนบา้นโพนสวาง
snk02618 12345@Nidtep นางสาวธารทพิย์ ปลกุใจ โรงเรยีนบา้นมว่งพทิยาคม
snk02619 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ผลบตุร โรงเรยีนบา้นแวง
snk02620 12345@Nidtep นางสาวจริารัตน์ แทง่ทอง โรงเรยีนบา้นสงเปือย
snk02621 12345@Nidtep นางสาวสรุยีพ์ร หลนิภู โรงเรยีนบา้นสงเปือย
snk02622 12345@Nidtep นางสาวองัคณา คดิโสดา โรงเรยีนบา้นสงเปือย
snk02623 12345@Nidtep นางสาวรัศมี มิง่มติร โรงเรยีนบา้นสสีกุหว้ยโมง
snk02624 12345@Nidtep นางสาวรัตตยิา จันทาครีี โรงเรยีนบา้นสวุรรณครีี
snk02625 12345@Nidtep นางธนติา บตุราช โรงเรยีนบา้นหนองบวัสรา้งวทิยาคาร
snk02626 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร อตุวงษา โรงเรยีนบา้นหนองมะเกลอื
snk02627 12345@Nidtep นางสาวกฤตกิา แกว้ทา โรงเรยีนบา้นหนองลาด
snk02628 12345@Nidtep นายพเิชษฐ เทพวงษา โรงเรยีนบา้นหนองแวงนอ้ย 
snk02629 12345@Nidtep นางสาวณชิานันท์ รักษาวงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองแวงประชาราษรอ์ านวย
snk02630 12345@Nidtep นางสาวอรศรันย์ ไขประภาย โรงเรยีนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม
snk02631 12345@Nidtep นางวรัชยา สาสยั โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิ
snk02632 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร หนูป้อง โรงเรยีนบา้นหว้ยหนิลาด
snk02633 12345@Nidtep นางสาววสิดุา ตอ้นโสกี โรงเรยีนบา้นอากาศ
snk02634 12345@Nidtep นางสาวนรศิรา แกว้ออ่นขวา โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา วดัป่าสทุธาวาส
snk02635 12345@Nidtep นางสาวอรอนงค์ มัน่หมาย โรงเรยีนเพยีพทิยาพัฒน์
snk02636 12345@Nidtep นายธวชั ทพิยเ์สนา โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา

snk02637 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ บาลนาคม โรงเรยีนโพนงามศกึษา

snk02638 12345@Nidtep นายวรัญญู ราชภักดี โรงเรยีนมัธยมวานรนวิาส
snk02639 12345@Nidtep นางสาวสกุฤตา บรเพ็ชร โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ
snk02640 12345@Nidtep นายยทุธพงษ์ สลีาขวา โรงเรยีนมัธยมวารชิภมู ิ
snk02641 12345@Nidtep นางสาวจไุรวรรณ ไกรเทพ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห5์3
snk02642 12345@Nidtep นางสาวรัศมี ศรกีระทมุ โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา

snk02643 12345@Nidtep นางสาวจรดิาพร ปาระพมิพ์ โรงเรยีนสอ่งดาววทิยาคม
snk02644 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา นันทเขต โรงเรยีนสองภาษาสกลนคร
snk02645 12345@Nidtep นางสาวสราลี สรุาชวงศ์ โรงเรยีนอนุบาลเจรญิศลิป์
snk02646 12345@Nidtep นางสาวลดัดา กนัหาวงค์ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานร
snk02647 12345@Nidtep นางสาวณชิารัศม์ ศริอสิรยิาชยั โรงเรยีนอดุมจติวทิยา
snk02648 12345@Nidtep นางสาววรรณระดา เงนินาม วทิยาลยัเทคโนโลยวีานรนวิาส

snk02649 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร ปัญญาวนั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดั
snk02650 12345@Nidtep นางสาวคณิตา พรหมสพุรรณ โรงเรยีนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห์
ska00856 12345@Nidtep นางลดาวลัย์ ผลโสดา เทศบาลต าบลทา่ชา้ง
ska00857 12345@Nidtep นางสาวโรฮานี หมีมะหมัด โรงเรยีน
ska00858 12345@Nidtep นางสาววรลกัษณ์ จันทรัตน์ โรงเรยีน
ska00859 12345@Nidtep นางสาวธนธดิา มาหลง โรงเรยีนบา้นเเพร ้ว
ska00860 12345@Nidtep นางสาวธนธดิา มาหลง โรงเรยีนบา้นเเพร ้ว
ska00861 12345@Nidtep นางสาวนุชญา ทองพลู โรงเรยีนจะนะชนูปถัมภ์
ska00862 12345@Nidtep นางสาวปณดิภา ฮะอรุา โรงเรยีนจะนะวทิยา
ska00863 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สาสนัย โรงเรยีนเจรญิรัตนศ์กึษาวฒันา
ska00864 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา จันทรวงศก์ติติ โรงเรยีนชมุชนบา้นโคกคา่ย
ska00865 12345@Nidtep นางสาวสาฝึหน๊ะ หวงัจติร โรงเรยีนชมุชนบา้นนาสทีอง
ska00866 12345@Nidtep นางอานซีะ บนิรัตแกว้ โรงเรยีนดารุลอามานมลูนธิ ิ
ska00867 12345@Nidtep นางสมสมร ภริมยรั์กษ์ โรงเรยีนธรรมศาสตร์-จฬุา๑

ska00868 12345@Nidtep นางสาวชลธชิา สสีมออ่น โรงเรยีนนาทววีทิยาคม
ska00869 12345@Nidtep นางสาวเซาดะห์ บนิยหีมัด โรงเรยีนบา้นกลาง
ska00870 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ สวุรรณวงศ์ โรงเรยีนบา้นก าแพงเพชร
ska00871 12345@Nidtep นางสาวณัฐชยา ระสติานนท์ โรงเรยีนบา้นคลองหวะ (ทวรัีตนร์าษฎรบ์ ารุง)
ska00872 12345@Nidtep นางสาวมารยีา หวนัชดินาย โรงเรยีนบา้นควนโส

ska00873 12345@Nidtep นางดรุณี สนับวนบู โรงเรยีนบา้นคอลอมดุอ

ska00874 12345@Nidtep นางสาวกนกนภา คงประดษิฐ์ โรงเรยีนบา้นชา้งคลอด



ska00875 12345@Nidtep นางสาวฐติชิญา แยม้ใจดี โรงเรยีนบา้นนาปรัง
ska00876 12345@Nidtep นางสาวอรวรรณ สขุแสง โรงเรยีนบา้นเนนินมิติ

ska00877 12345@Nidtep นางสาวจริา ศรเีทพ โรงเรยีนบา้นบงึพชิยั (ทับทองอทุศิจติโต)
ska00878 12345@Nidtep นางสาวปัทมา อจันากติติ โรงเรยีนบา้นโปะหมอ(พรหมเทพราษฎรบ์ ารุง)
ska00879 12345@Nidtep นายอสุมาน วาสารี โรงเรยีนบา้นพระพทุธ
ska00880 12345@Nidtep นางสาวญรูนีา แวหามะ โรงเรยีนบา้นพรุหลมุพี
ska00881 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา ญาดาพัชร์ โรงเรยีนบา้นพรุหลมุพี
ska00882 12345@Nidtep นางสาวนูรอยันี หมูเ่ก็ม โรงเรยีนบา้นวงัหรัง(ประสทิธิอ์ปุถัมภ)์
ska00883 12345@Nidtep นางนลณีิ สมนกึ โรงเรยีนบา้นหัวถนน
ska00884 12345@Nidtep นายธรรมรัตน์ ทองไชย โรงเรยีนบา้นหัวปาบ
ska00885 12345@Nidtep นางปณุยาพร ไชยโรจน์ โรงเรยีนพะตงวทิยามลูนธิ ิ
ska00886 12345@Nidtep นางสาวกลุยา ยนตพ์ทัิกษ์กจิ โรงเรยีนมหาวชริาวธุ จังหวดัสงขลา
ska00887 12345@Nidtep นางสาววรัิลรัตน์ แสงอ าไพ โรงเรยีนมหาวชริาวธุ จังหวดัสงขลา
ska00888 12345@Nidtep นางส ารวม แกว้คง โรงเรยีนมหาวชริาวธุ จังหวดัสงขลา
ska00889 12345@Nidtep นางสาวพรมาตา รักทรัพย์ โรงเรยีนวดักลาง
ska00890 12345@Nidtep นางสาวภาวดิา นลิเอสงค์ โรงเรยีนวดักลาง
ska00891 12345@Nidtep นางสาวชนันญภัค จลุบตุร โรงเรยีนวดัเขากลอย
ska00892 12345@Nidtep นางสาวมณทนา พันธน์ลิ โรงเรยีนวดัเขากลอย
ska00893 12345@Nidtep นายชาญวฒุิ พทุธนุกลู โรงเรยีนวดัเขากลอย
ska00894 12345@Nidtep นางสาวสกลุรัตน์ ราหมาน โรงเรยีนวดัคหูาใน (พระครูยอดอปุถัมภ)์
ska00895 12345@Nidtep นางสาวสา่ร่า ดางา โรงเรยีนวดัคหูาใน (พระครูยอดอปุถัมภ)์
ska00896 12345@Nidtep นางสาวญาดา ไชยสวุรรณ โรงเรยีนวดัเจรญิราษฎร์
ska00897 12345@Nidtep นางอญัชลี ขนุทอง โรงเรยีนวดัทุง่คา
ska00898 12345@Nidtep นางสาวมารแีย หะยแีวเงาะ โรงเรยีนวดับางทงี
ska00899 12345@Nidtep นางสาวพรศริิ ขนุมี โรงเรยีนวดัประตไูชย (แกว้อทุศิ)
ska00900 12345@Nidtep นางสาวอรนุช จ าเรญิ โรงเรยีนวดัโพธิก์ลาง
ska00901 12345@Nidtep นางสาวอาภรณ์ ชนะพาล โรงเรยีนวดัโพธิก์ลาง
ska00902 12345@Nidtep นางสาววรรณภา จันทภาโส โรงเรยีนวดัโพธธิรรมาราม
ska00903 12345@Nidtep นางสาวนวยีา คงรอด โรงเรยีนวดัสองพีน่อ้ง
ska00904 12345@Nidtep นางสาวณัฐรดา มหารงค์ โรงเรยีนวดัหนิเกลีย้ง
ska00905 12345@Nidtep นางสาววลยัรัตน์ นาเลือ่น โรงเรยีนสงขลาวทิยาคม

ska00906 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ พลูฉันทกรณ์ โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยัสมบรูณ์กลุ

ska00907 12345@Nidtep นางสาวญาณนิี รัตตโิชติ โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา
ska00908 12345@Nidtep นางสาวสดุาภรณ์ ปานแกว้ โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา
ska00909 12345@Nidtep นางสพัุตรา สายไพศรี โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยัสมบรูณ์กลุ

ska00910 12345@Nidtep นายสวุฒัน์ รัตนเอม วทิยาลยัการอาชพีสงิหนคร
ska00911 12345@Nidtep นางสาวรุฮานี หมนียะลา วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการหาดใหญ่
ska00912 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา อนิสนั วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา
ska00913 12345@Nidtep นางสาวปณชิา อดุมประมวล วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา
ska00914 12345@Nidtep นางสาวพัชนยิา ชมุผอม วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา
ska00915 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ อนุรักษ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา
ska00916 12345@Nidtep นายปรชีา แซอ่ึง้ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงขลา
ska00917 12345@Nidtep นางสาวอบุล ทองหยู ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นเชงิแส
ska00918 12345@Nidtep นายอารเีพ็ญ ลายะ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหัวเลน
ska00919 12345@Nidtep นางสาวเสาวภาพ สนัตวิทิยานนท์ อปท.
stn00759 12345@Nidtep นางสาจติร ทพิยร์องพล โรงเรยีนก าแพงวทิยา
stn00760 12345@Nidtep นางสาวปารติา หมัดอะดมั โรงเรยีนก าแพงวทิยา
stn00761 12345@Nidtep นางสาวสไุรญา หมาดปันจอร์ โรงเรยีนควนโดนวทิยา
stn00762 12345@Nidtep นางสาวใหมมนู๊ะ หลงสล า โรงเรยีนควนโดนวทิยา
stn00763 12345@Nidtep นางสาวผกามาส แกว้วารี โรงเรยีนทุง่หวา้วรวทิย์

stn00764 12345@Nidtep นางสาววรรณกานต์ สะต า โรงเรยีนเทศบาล2(วดัชนาธปิเฉลมิ)
stn00765 12345@Nidtep นางเยาวลกัษณ์ ชพูลู โรงเรยีนนคิมพัฒนาผัง 120
stn00766 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ตนักว่นกอ้ง โรงเรยีนนคิมพัฒนาผัง 120
stn00767 12345@Nidtep นางจนิตนา ฉมิมสุกิ โรงเรยีนนคิมพัฒนาผัง120
stn00768 12345@Nidtep นางสาววรรณา ปิยะตู โรงเรยีนบา้นกาลบูี
stn00769 12345@Nidtep นางอนติา หลเียาว์ โรงเรยีนบา้นกาลบูี
stn00770 12345@Nidtep นางอาตกิะ หลงัปเูตะ๊ โรงเรยีนบา้นกาลบูี
stn00771 12345@Nidtep นางฮานา ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นกาลบูี
stn00772 12345@Nidtep นางสาวมารสิา มงเลห่์ โรงเรยีนบา้นเกาะหลเีป๊ะ
stn00773 12345@Nidtep นางสาวรัตนมน ชรูอด โรงเรยีนบา้นโคกประดู่
stn00774 12345@Nidtep นางสาวอนิทริา มะอาลา โรงเรยีนบา้นโคกประดู่
stn00775 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี สองเมอืง โรงเรยีนบา้นดาหล า
stn00776 12345@Nidtep นายอดเิรก หนุย้โดด โรงเรยีนบา้นลาหงา



stn00777 12345@Nidtep นางสาวธนภรณ์ ปานแจม่ โรงเรยีนบา้นสายควน
stn00778 12345@Nidtep นายมฮูมัหมัด วานิ โรงเรยีนบา้นเหนอืคลอง
stn00779 12345@Nidtep นางสาวอภชิญา หนูทอง โรงเรยีนบา้นอไุด
stn00780 12345@Nidtep นางสาวฟารดีา หาหลงั โรงเรยีนบา้นอไุร
stn00781 12345@Nidtep นายวฒุชิยั รักษา โรงเรยีนมสุลมิสตลูวทิยา
stn00783 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ บลิยะแม วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00784 12345@Nidtep นางสาวจรัิฎตกิาญจน์ เพลงพโิรจน์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู
stn00785 12345@Nidtep นางสาวทพิยส์ดุา มอ้งพรา้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู
stn00786 12345@Nidtep นางสาววภิาวี แกว้วจิติร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู
stn00787 12345@Nidtep นางสาวสกณุา ขาวเขาไคร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู

stn00788 12345@Nidtep นายนภดล ชกูระชัน้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตลู
stn00789 12345@Nidtep นางสาวจรยิา สขุงาม วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00790 12345@Nidtep นายจริายุ แพเพชร วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00791 12345@Nidtep นายนรนิทร์ หมาดอาหนิ วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00792 12345@Nidtep นายพงศธร ทองทัย วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00793 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ นอ้ยศรอียู่ วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00794 12345@Nidtep นายอนวิรรตน์ เดชรัตน์ วทิยาลยัเทคนคิสตลู
stn00795 12345@Nidtep นายอาดนัีฐ ปะลาวนั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสตลู
stn00796 12345@Nidtep นางสาวจ านงจติ ขาวหวาน ส านักงาน กศน.จังหวดัสตลู
stn00797 12345@Nidtep นายชวกร วงศฤ์คเวช ส านักงาน กศน.จังหวดัสตลู
stn00798 12345@Nidtep นางสาวสมหทัย สารบีตุร ส านักงานกศน.จ.สตลู
stn00758 12345@Nidtep นางสาวมาซีเตาะ ตามาต โรงเรยีนบา้นกาลุูบี
stn00782 12345@Nidtep นางสาวอญัชิษฐา เงนิพวง วทิยาลยัเทคนคิสตลู
spk01804 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา สนธิภักดี โรงเรยีนวดัโยธนิประดษิฐ์
spk01805 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ศรรีาธารา โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา70 
spk01806 12345@Nidtep นางสาวองัสมุารนิ กญัญพันธุ์ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 6
spk01807 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ กนัทะมา โรงเรยีนมัธยมวดัดา่นส าโรง
spk01808 12345@Nidtep นางสาวปารชิาต แกว้วเิศษ โรงเรยีนวดัสร่างโศก
spk01809 12345@Nidtep นางพัชราภรณ์ คลอ่งแคลว่ เทศบาลนครสมทุรปราการ
spk01810 12345@Nidtep นายยศพร เครอืจนิลิ โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้
spk01811 12345@Nidtep นายสาโรจน์ จ าปาศกัดิ์ โรงเรยีนวดัต าหรุ มติรภาพที ่65
spk01812 12345@Nidtep นางสาววนัทนี ฉมิภักดี โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้
spk01813 12345@Nidtep นางสาวอจัจมิา ไชยชติ โรงเรยีนวดัเสาธงนอก
spk01814 12345@Nidtep นายวฒุพิงษ์ ไชยหะนาม โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส
spk01815 12345@Nidtep นายวณัฐพงศ์ ดาวดงึษ์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการ
spk01816 12345@Nidtep นายภมร ดาวแดน โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) สมทุรปราการ
spk01817 12345@Nidtep นายธนาคาร เทศชาลี โรงเรยีนบางแกว้ประชาสรรค์
spk01818 12345@Nidtep นางสาววารุพร ธนสนิศวิฒัน์ โรงเรยีนคลองบางป้ิง
spk01819 12345@Nidtep นายประมวล ธรรมนยิม โรงเรยีนมัธยมวดัดา่นส าโรง
spk01820 12345@Nidtep นางสาววรรณพร ธแิพร่ โรงเรยีนปากคลองมอญ
spk01821 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ นนทเ์อีย่ม โรงเรยีนบางแกว้ประชาสรรค์
spk01822 12345@Nidtep นางสาวขนษิฐา นัยเนตร โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้
spk01823 12345@Nidtep นางณัฐนรี น ้าหวาน โรงเรยีนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
spk01824 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ บวัหุง่ โรงเรยีนพบิลูประชาบาล
spk01825 12345@Nidtep นางละมนุ บ ารุงศริิ โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ
spk01826 12345@Nidtep นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์ โรงเรยีนมัธยมวดัศรจัีนทรป์ระดษิฐ ์ในพระบรมราชานุเคราะห์
spk01827 12345@Nidtep นางสาวปวณีา ปรอืทอง โรงเรยีนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
spk01828 12345@Nidtep นายจักรกฤษณ์ ผาแกว้ โรงเรยีนคลองบางปู
spk01829 12345@Nidtep นางสาวปาณฐิาน พศิภักดิ์ โรงเรยีนปทมุคงคา สมทุรปราการ
spk01830 12345@Nidtep นางสาวสพุรรณี ยฮูนันัน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ
spk01831 12345@Nidtep นายทรงยศ รังสรรคม์ณีนลิ โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้
spk01832 12345@Nidtep นายค ้าคณู โรจนาวรรณ วทิยาลยัเทคนคิสมทุรปราการ
spk01833 12345@Nidtep นางสาวฐติมิา เลศิล ้า โรงเรยีนบา้นคลองหลวง
spk01834 12345@Nidtep นางสาวอรวรรยา วงศเ์กย โรงเรยีนบางแกว้ประชาสรรค์
spk01835 12345@Nidtep นายจติรพงษ์ วรวงศ์ โรงเรยีนวดัราษฎรน์ยิมธรรม
spk01836 12345@Nidtep นางสาวพัชรนิทร์ วายแุสง โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ
spk01837 12345@Nidtep นางสาวศศปิระภา สมสนุก โรงเรยีนวดับางโปรง
spk01838 12345@Nidtep นางสาวชนัญญา สรอ้ยน ้าทพิย์ โรงเรยีนคลองบางปู
spk01839 12345@Nidtep นางสาววรรณนภิา สบืทอง โรงเรยีนวดัราษฎรน์ยิมธรรม
spk01840 12345@Nidtep นางสาวพนิจิ สรุาช โรงเรยีนตลาดปากคลองเจา้
spk01841 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ เสรรัีกษ์ โรงเรยีนวดัราษฎรน์ยิมธรรม
spk01842 12345@Nidtep นางสาววจิติรา เสยีงใส โรงเรยีนวดัครุนอก
spk01843 12345@Nidtep นางสาวนุชจรี หนานสายออ โรงเรยีนวดับางกอบวั



spk01844 12345@Nidtep นายมนตรี หรัิญสทีอง โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) สมทุรปราการ
skm00561 12345@Nidtep นายนพนัย ชวนฤทัย โรงเรยีน

skm00562 12345@Nidtep นางสาวณัฐดิา เดชอคัคณัฐ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพัฒน์(วดัประดู)่ในพระราชปูถัมถฯ์
skm00563 12345@Nidtep นางสาวพรนภา รัตนพทัิกษ์ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส(นพัิทธห์รณิสตูร)์
skm00564 12345@Nidtep นางสาวจามจรุี สรอ้ยเพ็ชร โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 70 (บา้นบางแกว้)
skm00565 12345@Nidtep นางสาวอญัชลี เชือ้งาม โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 70 (บา้นบางแกว้)
skm00566 12345@Nidtep นางสาววลิาสนิี กลา้ยประยงค์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๗๐ (บา้นบางแกว้)
skm00567 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา วงษาสบื โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๗๐ (บา้นบางแกว้)
skm00568 12345@Nidtep นายกติตธิร เดชเกดิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๗๐ (บา้นบางแกว้)

skm00569 12345@Nidtep นายกติตพิงศ์ ธนธรรมทศิ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา70(บา้นบางแกว้)
skm00570 12345@Nidtep นายปิยะชยั กติตพินังกลุ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา70(บา้นบางแกว้)
skm00571 12345@Nidtep นางสาวอภวินัท์ หลอ่พมิพ์ โรงเรยีนไทยวทิยา๗๐ (บา้นบางแกว้)
skm00572 12345@Nidtep นางสปุราณี สวุรรณฉวี โรงเรยีนเมอืงสมทุรสงคราม
skm00573 12345@Nidtep นางสาวปวณีา กลัน่สกลุ โรงเรยีนวดัแกน่จันทนฯ์
skm00574 12345@Nidtep นางสาวจริาภา แผว่บรรจง โรงเรยีนวดัเขายีส่าร(ประมขุเวชกจิ)
skm00575 12345@Nidtep นางสาวศริพิร ออ่งมะลิ โรงเรยีนวดัเทพประสทิธิค์ณาวาส(ฉ ่าบญุรอดชนูทศิ)
skm00576 12345@Nidtep นางสาวศศธิร สขุอดุม โรงเรยีนวดัธรรมาวธุาราม
skm00577 12345@Nidtep นางสาววรีาภรณ์ แฟงมลู โรงเรยีนวดัปากสมทุร(ไวยวฒุชินานุสรณ์)
skm00578 12345@Nidtep นางสาวชนารัญช์ สวุรรณนอ้ย โรงเรยีนวดัลาดเป้ง
skm00579 12345@Nidtep นางสาวนศิากร บรบิรูณ์ โรงเรยีนวดัอมรวด(ีอมรวทิยาคาร)
skm00580 12345@Nidtep นางสาวนภิาวรรณ ศริธินกิลุ โรงเรยีนอมัพวนัวทิยาลยั
skn00860 12345@Nidtep นางสาวดวงมณี กตะศลิา โรงเรยีนสหกรณ์กสกิรรมชายทะเล
skn00861 12345@Nidtep นางสาวเยาวเรศ กลิน่นลิ โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ ้(มาลรีาษฎรบ์ ารุง)
skn00862 12345@Nidtep นางสาวณัฐธพิรรณ คงเมฆา โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพว้ (วนัครู 2500)

skn00863 12345@Nidtep นางสาวณัฐปภัสร์ คชนิทร โรงเรยีนวดัหลกัสีพ่พัิฒนร์าษฎรอ์ปุถัมภ์
skn00864 12345@Nidtep นางบงัอร คณุเมอืง โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ สมทุรสาคร
skn00865 12345@Nidtep นางสมธิรา จอ้ยชะรัด โรงเรยีนบา้นคลองหลวง
skn00866 12345@Nidtep นางรสสคุนธ์ จันทรแสงสวา่ง โรงเรยีนวดัปัจจันตาราม
skn00867 12345@Nidtep นางสาววชัราภรณ์ ฉายะ โรงเรยีนวดัทา่กระบอื(ทา่กระบอืพทิยาคาร)
skn00868 12345@Nidtep นางสาวธัญลกัษณ์ ชศูรโีฉม โรงเรยีนวดัปัจจันตาราม
skn00869 12345@Nidtep นางสาวปารชิาติ แซเ่ตยี โรงเรยีนบา้นสนัดาบ
skn00870 12345@Nidtep นางสาวปราณศิา ดาราเย็น โรงเรยีนวดัศรเีมอืง
skn00871 12345@Nidtep นายฐาปนพงษ์ ด าเนือ้ดี โรงเรยีนสมทุรมณีรัตน์
skn00872 12345@Nidtep นางสาวธนาพร ตนัโห โรงเรยีนบา้นคลองกระทุม่แบน(บญุเพ็งอทุศิ)
skn00873 12345@Nidtep นายธัทภณ ทองสรอ้ย โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี
skn00874 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ ทองอยู่ โรงเรยีนสมทุรสาครวฒุชิยั

skn00875 12345@Nidtep นางสาวเสาวคนธ์ ทองอดุม โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี (เล็ก-นิม่ อนุสรณ์)
skn00876 12345@Nidtep นางสาวสณุสิา โทรัตน์ โรงเรยีนวดัชผีา้ขาว(ประชานุเคราะห)์
skn00877 12345@Nidtep นางสาวนัทธห์ทัย ธรรมสงัวาลย์ โรงเรยีนวดับางป้ิง (บรษัิทเกลอืไทยสงเคราะห)์
skn00878 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ นักร า สพฐ.
skn00879 12345@Nidtep นางสาวศทุธนิี โนนรบิรูณ์ โรงเรยีนวดัยกกระบตัร (ชบุราษฎรนุ์สรณ?)
skn00880 12345@Nidtep นางสาวพฒุธิาดา บวรกลุโกวทิ โรงเรยีนสมทุรมณีรัตน์
skn00881 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ บญุมี โรงเรยีนบา้นแครายเกษตรพันธุพ์ทิยาคาร
skn00882 12345@Nidtep นางสาวกนกกาญจน์ ประดาธปู โรงเรยีนบา้นสวนหลวง(รัตนวจิติรพทิยาคาร)
skn00883 12345@Nidtep นางสาวสจุติตรา ปางสขุ โรงเรยีนบา้นสนัดาบ
skn00884 12345@Nidtep นางสาวสมสภัุท ปาระวฒัน์ โรงเรยีนวดัยกกระบตัร(ชบุราษฎรนุ์สรณ์)
skn00885 12345@Nidtep นางสาวยภุา ผูใ้หญ่ โรงเรยีนวดัโรงเข ้
skn00886 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี พรมสะอาด โรงเรยีนสมทุรสาครวฒุชิยั

skn00887 12345@Nidtep นายจรูญ พพัิฒนธ์นาพงศ์ วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสาคร
skn00888 12345@Nidtep นางสาวพชิญส์นิี พศิเพ็ง โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี
skn00889 12345@Nidtep นางสาวปรวรรณ พึง่สถติย์ โรงเรยีนบา้นคลองกระทุม่แบน
skn00890 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ เพ็งบญุชู โรงเรยีนวดัธรรมจรยิาภริมย์
skn00891 12345@Nidtep นางสาวกรรณกิาร์ โพธิช์ยั โรงเรยีนวดักระซา้ขาว
skn00892 12345@Nidtep นางสาวอรพนิ โพธิโ์สภา โรงเรยีนวดับางขดุ
skn00893 12345@Nidtep นายสรวศิ มาปากลดั โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี
skn00894 12345@Nidtep นางสาวเบญจพร ยวงสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นด าเนนิสะดวก(กมิลีม้ณีฉาย)
skn00895 12345@Nidtep นางสาวสวุนันท์ ระวชิยั โรงเรยีนออ้มนอ้ยโมถณชนูปถัมภ์
skn00896 12345@Nidtep นางสาวธวลัรัตน์ เรอืงพลบัพลา โรงเรยีนวดัศรเีมอืง
skn00897 12345@Nidtep นางสาวลดัดาภรณ์ ฤกษ์ดี โรงเรยีนวดับางปลา
skn00898 12345@Nidtep นายธงชยั วรนุชโสภาพรรณ โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ(้มาลรีาษฎรบ์ ารุง)
skn00899 12345@Nidtep นายอรรถพล วะชมุ โรงเรยีนบา้นออ้มโรงหบี
skn00900 12345@Nidtep นางสาวอมัพกิา ศรบีญุมา โรงเรยีนวดัหลกัสองราษฎรบ์ ารุง
skn00901 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ ศรวีงค์ โรงเรยีนวดัโคกขาม(นรสงิหอ์นุสรณ์)



skn00902 12345@Nidtep นายภมูศิริ ิ ศรสีมบรูณ์ โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์
skn00903 12345@Nidtep นางสาวโสภา ศริแิวว โรงเรยีนวดัศรสี าราญราษฏรบ์ ารุง
skn00904 12345@Nidtep นายชวกรณ์ สะอาดเอีย่ม โรงเรยีนบา้นคลองกระทุม่แบน (บญุเพ็งอทุศิ)
skn00905 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สงัขเ์อีย่ม โรงเรยีนวดัน่วมกานนท์
skn00906 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา สงัขเ์อีย่ม โรงเรยีนวดัน่วมกานนท์

skn00907 12345@Nidtep นายปรัชญา สริวิรรณธรีะกลุ โรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ
skn00908 12345@Nidtep นางสาวภาษิตา สขุศรวีจิติร โรงเรยีนบา้นแพว้วทิยา(ตีต่ง)
skn00909 12345@Nidtep นางองัคณา แสบงบาล โรงเรยีนกระทุม่แบน"วเิศษสมทุคณุ"
skn00910 12345@Nidtep นางสาวศริปิระภาพร โสดา โรงเรยีนวดัโพธิแ์จ(้มาลรีาษฎรบ์ ารุง)
skn00911 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา โสทธสิงค์ โรงเรยีนวดัใหญบ่า้นบอ่(บา้นบอ่ราษฎรบ ารุง)
skn00912 12345@Nidtep นางสาวปิยาภรณ์ หอมบญุยงค์ โรงเรยีนวดันางสาว(ถาวรราษฎรบ์ ารุง)
skn00913 12345@Nidtep นางประภากร ไหลลน้ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาสมทุรสาคร
skn00914 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา อยทุธศริกิลุ โรงเรยีนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์
skn00915 12345@Nidtep นางสาวอรพรรณ อุม่ยนืยง โรงเรยีนวดัพันธวุงษ์(ปรชีาเลีย่มราษฎรบ์ ารุง)
skn00916 12345@Nidtep นางสาวพัทธวรรณ เฮีย้นชาศรี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

skn00917 12345@Nidtep นางสาวรตพิร เฮีย้นชาศรี โรงเรยีนอนุบาลสมทุรสาคร
skw01415 12345@Nidtep นางสาวรัตนกร ออกเอก โรงเรยีนอรัญประเทศ
skw01399 12345@Nidtep นางนรนิทรพ์ร กลางจอหอ โรงเรยีนสมาคมไลออนส(์บา้นอา่งศลิา)
skw01400 12345@Nidtep นางสาวชนกิานต์ จวิราช โรงเรยีนบา้นทา่เกวยีน
skw01401 12345@Nidtep นางฐติรัิตน์ ชะตารัมย์ โรงเรยีนอนุบาลศรวีฒันาวทิยา
skw01402 12345@Nidtep นางสาวประภาพร ไชยเตกลุ โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ
skw01403 12345@Nidtep นางสาวสภุารัตน์ ธรรมพร เทศบาลมติรสมัพันธว์ทิยา
skw01404 12345@Nidtep นางสาวดาวนภา นาคพันธ์ ร.ร.ร่มเกลา้วฒันานครสระแกว้รัชมังคลา

skw01405 12345@Nidtep นางสาวเนตรนาภา เปรมสงัข์ โรงเรยีนบา้นใหมท่หารบกพัฒนา
skw01406 12345@Nidtep นางสาวศนัสนยี์ พันธชาติ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นโนนจกิ ม.3
skw01407 12345@Nidtep นางสาวพมิลนาฎ พพัิฒนวรคณุ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสระแกว้
skw01408 12345@Nidtep นายทวศีกัดิ์ ภูช่ยั โรงเรยีนสระแกว้
skw01409 12345@Nidtep นางสาวศกุรฤ์ดี มสีมพร โรงเรยีนร่มเกลา้วฒันานคร สระแกว้ รัชมังคลาภเิษก
skw01410 12345@Nidtep นางสกุญัญา ยอดยิง่ โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ
skw01411 12345@Nidtep นางสาวธัญธติา เรอืงศรี โรงเรยีนอรัญประเทศ
skw01412 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ ลบสนัเทยีะ โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ
skw01413 12345@Nidtep นางสาวนันทพร สงัขวร โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ

skw01414 12345@Nidtep นางสาวอปัสรณ์ หาญสู ้ โรงเรยีนบา้นทดเจรญิ
sri00544 12345@Nidtep นายกฤตนช์ฎาภา ปัตตาเทสงั โรงเรยีนเทศบาลทับกวาง๒ (จติรประไพชาเลต่)์ 
sri00545 12345@Nidtep นายนรรถพงษ์ ทมิฉมิ โรงเรยีนบา้นครัว(ซเิมนตไ์ทยสงเคราะห)์
sri00546 12345@Nidtep นางสาวจริรัิชกลุ หลนิศรี โรงเรยีนบา้นคลองมว่งเหนอื
sri00547 12345@Nidtep นางสาวภารณีิ มันทากาศ โรงเรยีนบา้นธารทองแดง
sri00548 12345@Nidtep นางสาวกชมน โนนสวุรรณ โรงเรยีนบา้นป่าวงักวาง
sri00549 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร ศริขินัธ์ โรงเรยีนบา้นหนองมะคา่
sri00550 12345@Nidtep นางกานตธ์รีา ปัญจะทองค า โรงเรยีนมวกเหล็กวทิยา
sri00551 12345@Nidtep นายไกรฤกษ์ มขุพันธ์ โรงเรยีนวดัเขาวง พระพรหมสทิธอิปุถัมภ์
sri00552 12345@Nidtep นางสาวจริดา ทนงค์ โรงเรยีนวดัโคกกรุง
sri00553 12345@Nidtep นางสาวสรุรัีตน์ เสอืทรงงาม โรงเรยีนวดัเจา้ฟ้า(ยอดวทิยานุกลู)
sri00554 12345@Nidtep นายภวูนาท เทพจันทร์ โรงเรยีนวดัช าผักแพว
sri00555 12345@Nidtep นางสาวอารยีา มากหลาย โรงเรยีนวดัดอนทอง(ราษฎรร์่วมจติ)
sri00556 12345@Nidtep นางขวญัชนก แสนอภัย โรงเรยีนวดับอ่โศรก
sri00557 12345@Nidtep นางสาวษาธญา พวงหอ้ย โรงเรยีนวดับา้นจาน
sri00558 12345@Nidtep นางสาวปวณีา เสยีงสวสัดิ์ โรงเรยีนวดับา้นลาด
sri00559 12345@Nidtep นางสาวธนกิานต์ เรอืงโพธิ์ โรงเรยีนวดัป๊อกแป๊ก
sri00560 12345@Nidtep นางภัสสรศ์ศริ์ เจรญิผล โรงเรยีนวดัป่าไผ่
sri00561 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน ก าเลศิ โรงเรยีนวดัโป่งมงคล
sri00562 12345@Nidtep นายณัฐพร สนธกิร โรงเรยีนวดัพระพทุธฉาย
sri00563 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา วนัสี โรงเรยีนวดัมงคล
sri00564 12345@Nidtep นางสาวมณีนุช มะยมหวาน โรงเรยีนวดัราษฎรเ์จรญิ(สรกจิพจิารณ์อปุถัมภ)์
sri00565 12345@Nidtep นางสาวกษมา แมน้บตุร โรงเรยีนวดัสาธปุระชาสรรค์
sri00566 12345@Nidtep นางณัฐกฤตา ปรรัิตน์ โรงเรยีนวดัหนองกบีมา้
sri00567 12345@Nidtep นางสาวเกษศรินิทร์ สรอ้ยแห โรงเรยีนวดัหนองตะเฆ่

sri00568 12345@Nidtep นายผดงุศกัดิ์ รืน่ถวลิ โรงเรยีนวดัหนองตะเฆ่
sri00569 12345@Nidtep นางสาวนุจรยี์ กรุน่ทอง โรงเรยีนวดัหนองสทุธะ
sri00570 12345@Nidtep นางสาวรุง่ทวิา งามวนั โรงเรยีนวดัหนองหวา้
sri00571 12345@Nidtep นางจฑุามาศ ใยระยา้ โรงเรยีนวดัหว้ยทราย(อดเิรกสารประชานุสรณ์)
sri00572 12345@Nidtep นางสาวกลัยาณี รางวงษ์ โรงเรยีนวดัหว้ยลี่
sri00573 12345@Nidtep นางชไมพร วงัเย็น โรงเรยีนวดัหาดสองแคว (สมบรูณ์วทิยาคาร)



sri00574 12345@Nidtep นายปองภพ ศรนีาดี โรงเรยีนวดัหาดสองแคว (สมบรูณ์วทิยาคาร)
sri00575 12345@Nidtep นางสาวสพัุตตรา แกว้กอ้น โรงเรยีนเสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"
sri00576 12345@Nidtep นางสาวดลหทัย สายสวุรรณ โรงเรยีนหนองโดนวทิยา
sri00577 12345@Nidtep นางสาวจฬุารัตน์ สขุเกษม โรงเรยีนอนุบาลวหิารแดง
sri00578 12345@Nidtep นางสาวอชริญา อ า่ส าลี โรงเรยีนอนุบาลวหิารแดง
sri00579 12345@Nidtep นางสาวมลิตรา ประภาหาญ โรงเรยีนอนุบาลหนองโดน(สนทิ

sri00580 12345@Nidtep นายพรหม สอนมาลี วทิยาลยัเทคนคิทา่หลวงซเิมนตไ์ทยอนุสรณ์
sri00581 12345@Nidtep นางสาวปานทพิย์ กลอ่มรัมย์ วทิยาลยัเทคนคิมวกเหล็ก
sri00582 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ชืน่เมอืง วทิยาลยัเทคนคิมวกเหล็ก
sri00583 12345@Nidtep นางสาวอรดี สแีดง วทิยาลยัเทคนคิมวกเหล็ก
sri00584 12345@Nidtep นางสาวเกษร เทศสวสัดิ์ วทิยาลยัสารพัดชา่งสระบรุี
sri00585 12345@Nidtep นายณัฐพัชร์ เผอืดผดุ วทิยาลยัสารพัดชา่งสระบรุี
sri00586 12345@Nidtep นายปรดีี เสนไสย วทิยาลยัสารพัดชา่งสระบรุี
sri00587 12345@Nidtep นายวสนัต์ กลิน่หอม วทิยาลยัสารพัดชา่งสระบรุี

sri00588 12345@Nidtep นายอนันต์ นาคทองค า ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
sbr00242 12345@Nidtep วา่ทีร่อ้ยตรนีพินธ์ เทยีนทอง โรงเรยีนสงิหบ์รุี
sbr00243 12345@Nidtep นางสาวภรูชิญา นพรัตน์ โรงเรยีนวดัศรัทธาภริม
sbr00244 12345@Nidtep นางสกุญัญา บญุเยีย่ม วทิยาลยัอาชวีศกึษาสงิหบ์รุี
sbr00245 12345@Nidtep นายธงชยั มาลยั โรงเรยีนชมุชนวดักลางทา่ขา้ม
sbr00246 12345@Nidtep นางเรณู ไมแ้กน่ โรงเรยีนอนุบาลสงิหบ์รุี
sbr00247 12345@Nidtep นางนสิาชล แยม้นุ่น โรงเรยีนอนุบาลสงิหบ์รุี
sbr00248 12345@Nidtep นางสาวพรนภิา ลอยถาวร โรงเรยีนวดัสะอาดราษฎรบ์ ารุง
sbr00249 12345@Nidtep นางพรทพิย์ วาศกุรี โรงเรยีนวดัโพธิษ์รี
sbr00250 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ วชิติ โรงเรยีนสงิหพาหุ "ประสานมติรอปุถัมภ"์
sbr00251 12345@Nidtep นางสาววาสฏิฐี สงีาม โรงเรยีนสงิหบ์รุี
sbr00252 12345@Nidtep นางสาวเทพพสิทุธิ์ สทุธมิัน่ โรงเรยีนอนิทรบ์รุี
sbr00253 12345@Nidtep นางศริวิรรณ สยุะหมดุ โรงเรยีนอนุบล่พรหมบรุี(วดักฎุทีอง)
sbr00254 12345@Nidtep นางสาววรษิฐา อกุฤษ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์รุี
sti01689 12345@Nidtep นางสาวศศนิา เมฆพัฒน์ กงไกรลาศวทิยา
sti01690 12345@Nidtep นางสาววรรณศริิ คมัภรีพจน์ รร.อนุบาลสวรรคโลก(คุง้วารวีทิยา)

sti01691 12345@Nidtep นางจฑุามาศ ภักดีบรบิาล โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรีอนิทราทติย์"
sti01692 12345@Nidtep นางสายลม วงัแผน โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา
sti01693 12345@Nidtep นางสาวกฤตยาพร อมรวฒันานุกลู โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา
sti01694 12345@Nidtep นางสาวชลกาล แกว้ทุง่ โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา
sti01695 12345@Nidtep นางสาวศศพิร จันทรศ์รี โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา
sti01696 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ทว้มจ่ัน โรงเรยีนชยัมงคลพทิยา
sti01697 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ ชเูชดิ โรงเรยีนเทศบาลบา้นสวน(ครองประชานุกลู)
sti01698 12345@Nidtep นางสาวธัญวรัตน์ ผอ่งแผว้ โรงเรยีนบา้นดา่น
sti01699 12345@Nidtep นางสาวปวติรา โพชะนี โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01700 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก เพชรหงษ์ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01701 12345@Nidtep นางสาววชินุี จันทรอ์นิทร์ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01702 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา บญุมา โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01703 12345@Nidtep นายธนวฒัน์ มากบญุ โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01704 12345@Nidtep นายเนตพิงษ์ สนุทร โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01705 12345@Nidtep นายอภสิทิธิ์ เมง่ตรี โรงเรยีนบา้นดา่นลานหอยวทิยา
sti01706 12345@Nidtep นางสาววลิาวณัย์ โตะ๊ถม โรงเรยีนบา้นทา่ชมุ
sti01707 12345@Nidtep นางสาวอจัฉรา วงศค์ า โรงเรยีนบา้นทา่ชมุ(ประชาอทุศิวทิยาคาร)
sti01708 12345@Nidtep นางสาวสาธยิา ปันใจ โรงเรยีนบา้นปากคลองร่วม
sti01709 12345@Nidtep นางสาวนันทนัช พรมบาง โรงเรยีนบา้นป่าสกั
sti01710 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ พรหมมา โรงเรยีนบา้นพระปรางค์
sti01711 12345@Nidtep นางนันทวนั พันปี โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์
sti01712 12345@Nidtep นางสาววรัญญา นันชม โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์
sti01713 12345@Nidtep นางสาวสภัุค คนดารา โรงเรยีนบา้นเมอืงเกา่"ศรอีนิทราทติย"์

sti01714 12345@Nidtep นางสาวเกตนน์ภิา กลัน่เรอืง โรงเรยีนบา้นวงักร่าง
sti01715 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ สมีลู โรงเรยีนบา้นสนัหบี
sti01716 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ทรัพยป์ระเสรฐิ โรงเรยีนบา้นสามพวง(สามัคคพีทิยา)
sti01717 12345@Nidtep นางกญัญณ์พัชร์ อนิมณี โรงเรยีนบา้นหนองจกิตนีเนนิ
sti01718 12345@Nidtep นายสทิธชิยั แกว้สวุรรณ โรงเรยีนบา้นหนองบวั
sti01719 12345@Nidtep นางสาววนัดี กลิน่สวรรค์ โรงเรยีนบา้นหนองหมืน่ชยั
sti01720 12345@Nidtep นางนันทกิร อนิทรศลิา โรงเรยีนบา้นหว้ยเจรญิ
sti01721 12345@Nidtep นายพงษ์พัฒน์ คงโพธิ์ โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม
sti01722 12345@Nidtep นายประธาน เทอืกทา้วพรม โรงเรยีนมัธยมศกึษาเทศบาลเมอืงสวรรคโลก
sti01723 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ ค าแอง่ โรงเรยีนเมอืงเชลยีง



sti01724 12345@Nidtep นางสาวนธินัินท์ เกตแุกว้ โรงเรยีนเมอืงเชลยีง
sti01725 12345@Nidtep นางงามจติ จันทรเ์ดช โรงเรยีนวดัคลองโป่ง(ธรรมภาณบ ารุง)
sti01726 12345@Nidtep นางสาวบณุฑรกิา ค าปา โรงเรยีนวดับา้นเหมอืง
sti01727 12345@Nidtep นางจรรยา พาขนุทด โรงเรยีนวดัปากพระ
sti01728 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ ศริปิระโชติ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา
sti01729 12345@Nidtep นายเกษม มว่งมกุข์ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา
sti01730 12345@Nidtep นายอนุชติ ดวงดาว โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา
sti01731 12345@Nidtep นายกรกช ภสู าเภา โรงเรยีนหนองกลบัวทิยาคม
sti01732 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ จันทรเ์รอืง โรงเรยีนหนองหญา้ปลอ้ง(กม.78)
sti01733 12345@Nidtep นายธนาคาร สาสงัข์ โรงเรยีนหนองหญา้ปลอ้ง(กม.78)
sti01734 12345@Nidtep นางนติยา ทรัพยพ์รอ้ม โรงเรยีนอนุบาลศรสีชันาลยั(บา้นหาดสงู)
sti01735 12345@Nidtep นางกลุฌลา ยันตว์เิศษ โรงเรยีนอนุบาลศรสี าโรง
sti01736 12345@Nidtep นางสาวสธุาสนิี ศรสีวสัดิ์ โรงเรยีนอนุบาลสโุขทัย
sti01737 12345@Nidtep นางสาวกนกอร สรุนิทรานนท์ โรงเรยีนอดุมดรุณี
sti01738 12345@Nidtep นางสาวนรัิชรา ล าภู วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย
sti01739 12345@Nidtep นางสาวรดา บญุคุม้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย
sti01740 12345@Nidtep นายบวร สวสัดิศ์รี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย
sti01741 12345@Nidtep นายสรุศกัดิ์ ประมวลการ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย
sti01742 12345@Nidtep นางสาวธดิารัตน์ ทองเทีย่ง วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย
sti01743 12345@Nidtep นายภาณุพงศ์ หมืน่กนั วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย
sti01744 12345@Nidtep นายวฒุชิยั วงษ์ชอ่เสง็ วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทัย
sti01745 12345@Nidtep นางสาวปราณปรยีา หลกัแหลม โรงเรยีนบา้นทุง่พลอ้

spb02230 12345@Nidtep นายChairat Chotisitthimetha Watnangpimschool
spb02231 12345@Nidtep นางสาวน ้าทพิย์ ป่ินแกว้ ร.ร.บา้นเขาชานหมาก
spb02232 12345@Nidtep นายวรนิทร์ ล าไยพงศธร โรงเรยีน
spb02233 12345@Nidtep นางดารณี ไตรยสทุธิ์ โรงเรยีนกฤษณา
spb02234 12345@Nidtep นายกติศิกัดิ์ เกตสุาย โรงเรยีนกฤษณา
spb02235 12345@Nidtep นางสาวลลติา ออ่นศรี โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สพุรรณบรุี
spb02236 12345@Nidtep นางกรกมล เมธวีรกจิ โรงเรยีนเทศบาล 4 วดัศรบีวับาน
spb02237 12345@Nidtep นางสาวกติฏมิา บญุทรัพย์ โรงเรยีนเทศบาล 4 วดัศรบีวับาน
spb02238 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ชวลติ โรงเรยีนเทศบาล ๔ วดัศรบีวับาน
spb02239 12345@Nidtep นายพรีพงค์ โนพนู โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองกระเสยีว2
spb02240 12345@Nidtep นางสาวสภุาณี ปุ้ยทองดี โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 1
spb02241 12345@Nidtep นางสาววมิลรัตน์ เทพสถติย์ โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 3
spb02242 12345@Nidtep นายธรีะเดช ทพิยแ์กว้ โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 5
spb02243 12345@Nidtep นางสาวอบุลรัตน์ สพุล โรงเรยีนบอสโกพทัิกษ์
spb02244 12345@Nidtep นางสาวมลทกานต์ พดุเผอืก โรงเรยีนบา้นเขาดนิ
spb02245 12345@Nidtep นายพรสถติย์ วงษ์อาจ โรงเรยีนบา้นคลองชะโด

spb02246 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มพร มาพันธศ์รี โรงเรยีนบา้นโคกหมอ้
spb02247 12345@Nidtep นายสรศกัดิ์ ตนัตปัิญญาเทพ โรงเรยีนบา้นโคกหมอ้
spb02248 12345@Nidtep นางสาวศรัญญา รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นแจงงาม
spb02249 12345@Nidtep นางสาวพมิบงกช โทรจฬุานนท์ โรงเรยีนบา้นดอนต าลงึ
spb02250 12345@Nidtep นางสาวกชพร เกดิมณี โรงเรยีนบา้นทัพตาแทน
spb02251 12345@Nidtep นางสาวสนุสิา เยอืกเย็น โรงเรยีนบา้นไผส่ทีอง
spb02252 12345@Nidtep นายวาสกุรี เพชรด าดี โรงเรยีนบา้นรังงาม
spb02253 12345@Nidtep นางสาวเอือ้มพร ส า่ประเสรฐิ โรงเรยีนบา้นหนองกระทู ้
spb02254 12345@Nidtep นางสาวกณุฑพฐิฌ์า ปรกึษา โรงเรยีนบา้นหนองขาม
spb02255 12345@Nidtep นางสาวสวุจี สดุปรกึ โรงเรยีนบา้นหนองจกิ
spb02256 12345@Nidtep นางสาวพงศส์ดุา โพธิศ์รี โรงเรยีนบา้นหนองปลากระดี ่
spb02257 12345@Nidtep นางสาวนูรฮีนั มาน๊ะ โรงเรยีนบา้นหนองเฝ้า
spb02258 12345@Nidtep นางสาวผกามาศ ธเนศวาณชิย์ โรงเรยีนบา้นหนองสรวง
spb02259 12345@Nidtep นางธัญรัตน์ จันมะณี โรงเรยีนบา้นหนองส าโรง
spb02260 12345@Nidtep นางสาวณัฐวดี บางสวุวณ โรงเรยีนบา้นใหมก่โิล 8
spb02261 12345@Nidtep นางสาวแพรวพรรณ ธรรมสวุรรณ โรงเรยีนพัฒนาปากน ้า
spb02262 12345@Nidtep นางสาวพมิพร ดอนจอมไพร โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภอ์ูท่อง
spb02263 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา เสยีงดงั โรงเรยีนวดัเขาดนิ
spb02264 12345@Nidtep นางสาววรรณภา เอีย่มสะอาด โรงเรยีนวดัเขาดนิ
spb02265 12345@Nidtep นางสาวอรอมุา ลิม้นุชสวาท โรงเรยีนวดัเขาดนิ
spb02266 12345@Nidtep นายกนัตภณ พรประเสรฐิ โรงเรยีนวดัเขาพนมนาง
spb02267 12345@Nidtep นางสาวณชิกานต์ ทองดี โรงเรยีนวดัเขาพระ
spb02268 12345@Nidtep นางสาวอภญิญา ทองโกย โรงเรยีนวดัคณฑี
spb02269 12345@Nidtep นางสาวอรสิา เผา่ดี โรงเรยีนวดัคณฑี
spb02270 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ วริขิติกลุ โรงเรยีนวดัคเูมอืง



spb02271 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา หลกัเพชร โรงเรยีนวดัชอ่งลม
spb02272 12345@Nidtep นายกฤษณะ ธรรมศร โรงเรยีนวดัดอนมะเกลอื(นันทราษฎรรั์งสรรค)์
spb02273 12345@Nidtep นางสาวกรกนก บวัอไุร โรงเรยีนวดัดา่นชา้ง
spb02274 12345@Nidtep นางสาวณภาพร พกุมาก โรงเรยีนวดัทับผึง้นอ้ย
spb02275 12345@Nidtep นางสาวจฑุารัตน์ โกสมุสถาพร โรงเรยีนวดัทา่ทอง
spb02276 12345@Nidtep นางสาวณชิาพัฒน์ พงษ์ค าพันธ์ โรงเรยีนวดัพรสวรรค์
spb02277 12345@Nidtep นางสาวพรดิา ชืน่สมจติร โรงเรยีนวดัพังมว่ง
spb02278 12345@Nidtep นางสาวศริปิระภา สอนกระตา่ย โรงเรยีนวดัโพธิท์า่ทราย
spb02279 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ นาคแสงจันทร์ โรงเรยีนวดัลาดปลาเคา้
spb02280 12345@Nidtep นางปัญญพร วรีะสกลุ โรงเรยีนวดัวรจันทร์
spb02281 12345@Nidtep นางสาวกนกอร องัศภุานชิ โรงเรยีนวดัวรจันทร์
spb02282 12345@Nidtep นางสาวกณัณ์อลนิ สนธวิรสกลุ โรงเรยีนวดัวงัพระนอน

spb02283 12345@Nidtep นางจริสดุา สระโจมทอง โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม
spb02284 12345@Nidtep นางชตุมิณฑน์ ลาแพงดี โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม
spb02285 12345@Nidtep นางสาวนศิา ศรจีารุเมธาศกัดิ์ โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม
spb02286 12345@Nidtep นางสาวทัศนธ์ารี แสนชา โรงเรยีนวดัสระพังลาน
spb02287 12345@Nidtep นางสมพร กดุาศรี โรงเรยีนวดัหนองเปาะ

spb02288 12345@Nidtep นางสาวธนัญญา แสงเจอื โรงเรยีนวดัหนองพันเทา
spb02289 12345@Nidtep นางสาวณัชชารยี์ บญุญะอทุยานพงศ์โรงเรยีนวดัหัวนา
spb02290 12345@Nidtep นางปรญิญา อารชีม โรงเรยีนวดัอทุมุพรารามจ

spb02291 12345@Nidtep นางสมพศิ เล็กถวลิวงศ์ โรงเรยีนสงวนหญงิ
spb02292 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ พานชิวงษ์ โรงเรยีนสามชกุรัตนโภคาราม

spb02293 12345@Nidtep นางสาวชวศิา แสงอนิ โรงเรยีนสามชกุรัตนโภคาราม

spb02294 12345@Nidtep นางสาวพรรณรัตน์ แกว้เป้ีย โรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญานุกลู
spb02295 12345@Nidtep นางสาวนติยา วนัทอง โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา
spb02296 12345@Nidtep นางสาวปนัดดา นารี โรงเรยีนหนองหญา้ไซวทิยา
spb02297 12345@Nidtep นางสาวกฤษณา ทา้ววงษ์ โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร
spb02298 12345@Nidtep นายนนทรัตน์ สงูสดุยอด โรงเรยีนอนุบาลบา้นทา่พระยาจักร
spb02299 12345@Nidtep นายธเนศ ชาลนีพ วทิยาลยัสารพัดชา่งบรรหาร-แจม่ใส
spb02300 12345@Nidtep นางสาวศริเิพชร อนัเรอืงปัญญา ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัตาก
spb02301 12345@Nidtep นางอษุา เพชรสจีา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยหนิ
spb02302 12345@Nidtep นางสาวนลนิี เอีย่มสอาด ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัทองประดษิฐ์
spb02303 12345@Nidtep นายดษิุต สวา่งศรี โรงเรยีนอูท่อง
sni03115 12345@Nidtep นางสาวจารยิา เหลอืทายะนะ โรงเรยีนวดัตรธีาราราม
sni03055 12345@Nidtep นางสาวอสัมะ๊ ยะเอะ โรงเรยีนเกาะพะงันศกึษา
sni03056 12345@Nidtep นางสาวศวุณี ทองสง โรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา
sni03057 12345@Nidtep นายชาญณรงค์ เพชรแท ้ โรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา
sni03058 12345@Nidtep นายธรีะยทุธ แกว้ดี โรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา
sni03059 12345@Nidtep นายธรีพงค์ คงกระพันธ์ โรงเรยีนคลองฉนวนวทิยา 
sni03060 12345@Nidtep นางสาวธาดารัตน์ แกว้รัตน์ โรงเรยีนเทศบาล ๑ (บา้นสะพานกฐนิ)
sni03061 12345@Nidtep นางสาวพมิพช์นก ศริสิมบรูณ์ โรงเรยีนเทศบาล๑ (บา้นไร่หลวง)
sni03062 12345@Nidtep นางสาวรอสานี หมาดมานัง โรงเรยีนบางสวรรคว์ทิยาคม
sni03063 12345@Nidtep นางสาวปทติตา แซก่ว้ย โรงเรยีนบา้นก าสนประชาสรรค์
sni03064 12345@Nidtep นางสาวไพลนิ สายทอง โรงเรยีนบา้นก าสนประชาสรรค์
sni03065 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ชอ้งทอง โรงเรยีนบา้นเขาตอก
sni03066 12345@Nidtep นางสาวนภาพร บญุมี โรงเรยีนบา้นเขาปนู
sni03067 12345@Nidtep นางสาวภภิารัตน์ ศรพีฤกษ์ โรงเรยีนบา้นคลองคราม
sni03068 12345@Nidtep นางสาวสดุารัตน์ พรหมอนิทร์ โรงเรยีนบา้นคลองสงค์
sni03069 12345@Nidtep นางสาวกานตธ์ดิา ปานทอง โรงเรยีนบา้นควนนมิติ
sni03070 12345@Nidtep นางดวงใจ เพชรชู โรงเรยีนบา้นควนมหาชยั
sni03071 12345@Nidtep นายชษิณพงศ์ ไมท่ราบนามสกลุ โรงเรยีนบา้นควนสระ
sni03072 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ กลสามัญ โรงเรยีนบา้นควนสามัคคี
sni03073 12345@Nidtep นางสาวรักษ์สติา พราหมณ์ทอง โรงเรยีนบา้นควนสงู
sni03074 12345@Nidtep นางอาภรณ์ แกว้ประดบัเพชร โรงเรยีนบา้นควนสงู
sni03075 12345@Nidtep นางสาวมนัสวี บรรจงชว่ย โรงเรยีนบา้นควนใหม่

sni03076 12345@Nidtep นางสาวกณุฑกญัญา ลอืชาค า โรงเรยีนบา้นชอ่งชา้ง
sni03077 12345@Nidtep นางสาวจนิตนารี ศรสีขุ โรงเรยีนบา้นดอนสน
sni03078 12345@Nidtep นางสาวจฬุาลกัษณ์ พลูติม้ โรงเรยีนบา้นตน้ยวน
sni03079 12345@Nidtep นางประนอม สรรพา โรงเรยีนบา้นตาขนุวทิยา
sni03080 12345@Nidtep นางสาวกลุภรณ์ หนูยิม้ซา้ย โรงเรยีนบา้นทับใหม่
sni03081 12345@Nidtep นางสาวนวรัตน์ ระบลิคดี โรงเรยีนบา้นทับใหม่
sni03082 12345@Nidtep นางสาวพัชราภรณ์ ระยา้ โรงเรยีนบา้นทับใหม่
sni03083 12345@Nidtep นางสาวศษิยา วทิยา โรงเรยีนบา้นทับใหม่



sni03084 12345@Nidtep นางสาวสธุดิา โตชนก โรงเรยีนบา้นทับใหม่
sni03085 12345@Nidtep นางสาวจริาพร พัฒนสม โรงเรยีนบา้นทา่โพธิ์
sni03086 12345@Nidtep นางสาววรรณธดิา ดว้งโยธา โรงเรยีนบา้นทา่ใหม่
sni03087 12345@Nidtep นางสาวกานดา สขุสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นปลายคลอง
sni03088 12345@Nidtep นางสาวนันธดิา เพชรทอง โรงเรยีนบา้นปลายคลอง
sni03089 12345@Nidtep นางอมลวรรณ นาคกลุ โรงเรยีนบา้นปลายคลอง
sni03090 12345@Nidtep นายทวพีงษ์ แซต่ัง้ โรงเรยีนบา้นปลายคลอง
sni03091 12345@Nidtep นางสาวกลุนติา สทิธี โรงเรยีนบา้นปากดอนสกั 
sni03092 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ เสอืแสง โรงเรยีนบา้นมะเดือ่หวาน
sni03093 12345@Nidtep นางสาววรัญญา แสงวเิชยีร โรงเรยีนบา้นสอ้ง
sni03094 12345@Nidtep นางสาวเกศวดี ปรชีา โรงเรยีนบา้นสอ้งเหนอื
sni03095 12345@Nidtep นางสาวพรพรรณ วไิลรัตน์ โรงเรยีนบา้นไสตอ
sni03096 12345@Nidtep นางสาวกมลวรรณ ศรทีวปี โรงเรยีนบา้นหนองเรยีน
sni03097 12345@Nidtep นายเกยีรตศิกัดิ์ ศรทีอง โรงเรยีนบา้นหนองเรยีน
sni03098 12345@Nidtep นางสาวจฑุามาศ กาญจนประทมุ โรงเรยีนบา้นหนองเหรยีง
sni03099 12345@Nidtep นายเอกทัศน์ เดชอรัญ โรงเรยีนบา้นหนา้เขา
sni03100 12345@Nidtep นางสาวสมุารนิทร์ เชือ่งชา้ง โรงเรยีนบา้นหว้ยตาหมงิ
sni03101 12345@Nidtep นางสาววนดิา ป่ินสวุรรณ โรงเรยีนบา้นหว้ยมะนาว
sni03102 12345@Nidtep นางสาววทันยา เจอืจาน โรงเรยีนบา้นหว้ยมดุ
sni03103 12345@Nidtep นางสชุาดา เฉลมิพพัิฒน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยมดุ
sni03104 12345@Nidtep นางสาววมิลวรรณ ไชยเพชร โรงเรยีนบา้นหว้ยลว่ง
sni03105 12345@Nidtep นางสาววรรณลภา ดยีนื โรงเรยีนบา้นใหมส่ามัคคี
sni03106 12345@Nidtep นางจฑุารัตน์ เรอืงไชย โรงเรยีนบา้นอา่งทอง(วนัครู 2502)
sni03107 12345@Nidtep นายไชยศกัดิ์ เลาหกลุ โรงเรยีนพรุพพีทิยาคม
sni03108 12345@Nidtep นางสาวชลติา คงแกว้ โรงเรยีนพบีสิส์
sni03109 12345@Nidtep นางสาวเสาวลกัษณ์ พรหมขนุทอง โรงเรยีนมัธยมบา้นท าเนยีบ
sni03110 12345@Nidtep นางสาวนาตยา สวุรรณจันทร์ โรงเรยีนเมอืงสรุาษฎรธ์านี
sni03111 12345@Nidtep นางสาวยลรดี ทองมแีสง โรงเรยีนวดักลาง
sni03112 12345@Nidtep นายอฑัฒธ์เีดช โชตพิพัิฒนชยั โรงเรยีนวดัเขาพนมแบก
sni03113 12345@Nidtep นางสาวจารุณี แซภู่่ โรงเรยีนวดัชลคราม
sni03114 12345@Nidtep นางสาวณัฐฐนิี ถ่ัวเถือ่น โรงเรยีนวดัดอนยาง
sni03116 12345@Nidtep นางสาวกมลาสน์ ใจเพชร โรงเรยีนวดันทวีฒันาราม
sni03117 12345@Nidtep นางสาวกลัยรัตน์ องอาจ โรงเรยีนวดันันทาราม
sni03118 12345@Nidtep นางกอ๊ปเสาะ แวนิ โรงเรยีนวดับางก ายาน
sni03119 12345@Nidtep นางสาวจรรยพร บวันุช โรงเรยีนวดับางสวรรค์
sni03120 12345@Nidtep นางสาวมนูเีร๊าะ ลดัเลยี โรงเรยีนวดัพนม
sni03121 12345@Nidtep นางปรชิาต โชตพิพัิฒนชยั โรงเรยีนวดัพระบรมธาตไุชยา
sni03122 12345@Nidtep นางสดุา หวนัสู โรงเรยีนวดัโพธิน์มิติ
sni03123 12345@Nidtep นางอบุลวรรณ ไทยนุกลู โรงเรยีนวดัโพธิน์มิติ
sni03124 12345@Nidtep นางสาวนุชนารถ นกแกว้ โรงเรยีนวดัวชริประดษิฐ์
sni03125 12345@Nidtep นางสริลิกัษณ์ ขวญัเมอืง โรงเรยีนวดัวเิวการาม
sni03126 12345@Nidtep นายธรรมเนยีม สดุเอยีด โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์
sni03127 12345@Nidtep นางสาวมนีา พลสวุรรณ โรงเรยีนวดัแสงประดษิฐ์
sni03128 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ ไชยพงค์ โรงเรยีนวดัหว้ยกรวด
sni03129 12345@Nidtep นางสาววรรณนภา แกน่แกว้ โรงเรยีนวดัแหลมไผ่
sni03130 12345@Nidtep นางสาวนัฐทยิา รัตนสภุา โรงเรยีนวดัอรัญญาราม
sni03131 12345@Nidtep นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ โรงเรยีนเวยีงสระ
sni03132 12345@Nidtep นางสาวชฎาภรณ์ นวลสะอาด โรงเรยีนสธุรรมเจรญิมติรภาพที ่130
sni03133 12345@Nidtep นางสาวศริวิรรณ มงคลเพชร โรงเรยีนสธุรรมเจรญิมติรภาพที ่130
sni03134 12345@Nidtep นางสาวโสพศิ แซด่า่น โรงเรยีนสธุรรมเจรญิมติรภาพที ่130
sni03135 12345@Nidtep นางสาวโสภาภรณ์ สงวนชดิ โรงเรยีนสธุรรมเจรญิมติรภาพที ่130
sni03136 12345@Nidtep นายศรชยั ไกรปราบ โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี
sni03137 12345@Nidtep นางสาวฌลานันท์ รัตนพันธ์ โรงเรยีนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม  ้18

sni03138 12345@Nidtep นางสาวพกิลุแกว้ หอ้งแซง โรงเรยีนอุน่รักเกาะสมยุ
sni03139 12345@Nidtep นางสาวเสาวนยี์ บญุจันทรค์ง วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสระ
sni03140 12345@Nidtep นางกมลรัตน์ สง่รุง่ วทิยาลยัเทคนคิกาญจนดษิฐ์
sni03141 12345@Nidtep นางสาววริาวรรณ ยนืนาน ศพด.เทศบาล7วดัละไม
sni03142 12345@Nidtep นางสาวพรกนก พันธุช์าญ ศนูยก์ารศกึษาถเิศษประจ าจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
sni03143 12345@Nidtep นางวรพชิชา เพชรศวิานนท์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
sni03144 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา มลูธโิต ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
sni03145 12345@Nidtep นางสาววฤนพร แซต่นั ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
sni03146 12345@Nidtep นางสาวสพัุตรา บญุประดษิฐ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
sni03147 12345@Nidtep นางสาวณัฐธชิา ชพูยัคฆ์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กไชคราม



sni03148 12345@Nidtep นางสาวณฐมน ใจหาญ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทรขงึ
sni03149 12345@Nidtep นางสาวนันทยิา บญุศรนุีย้ โรงเรยีนสรุาษฎรธ์านี๒
sni03150 12345@Nidtep นางสาววไิลลกัษณ์ เมอืงนอ้ย โรงเรยีนบา้นควนยงู
srn02749 12345@Nidtep นางสาวสจุติรา จันทกาญจน์ กระทรวงศกึษาธกิาร
srn02750 12345@Nidtep นางสาวกฤตตยิา ชรารัตน์ กศน อ าเภอ สนม
srn02751 12345@Nidtep นางอรศิรา สรอ้ยทอง กศน อ าเภอเมอืงสรุนิทร์
srn02752 12345@Nidtep นางสาวสชุานันท์ ไชยโส กศน อ าเภอสนม
srn02753 12345@Nidtep นางสาววณชิยา วนัทมูมา กศน อ าเภอสนม  
srn02754 12345@Nidtep นายบณัฑติ ทองประดบั กศน.อ าเภอศรณีรงค์
srn02755 12345@Nidtep นายวชิติ เกษมสขุ กศน.อ าเภอศขีรภมูิ
srn02756 12345@Nidtep นางกนกพชิญ์ จติหนักแน่น กศน.อ าเภอสนม
srn02757 12345@Nidtep นางมณฑาทพิย์ อนิทนูจติร กศน.อ าเภอสนม
srn02758 12345@Nidtep นางศตพร ทองมาก กศน.อ าเภอสนม
srn02759 12345@Nidtep นางศรวีลยั ร่มเย็น กศน.อ าเภอสนม
srn02760 12345@Nidtep นางสาววรษิฐา พวงพอก กศน.อ าเภอสนม
srn02761 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ นิม่พันธ์ กศน.อ าเภอสนม
srn02762 12345@Nidtep นางสาวสายรุง้ ขมุทอง กศน.อ าเภอสนม
srn02763 12345@Nidtep นางสจุติรา คงทน กศน.อ าเภอสนม
srn02764 12345@Nidtep นายสนัทัด กมลวฒันานนท์ กศน.อ าเภอสนม
srn02765 12345@Nidtep นายปณธิาน บญุร่วม กศน.อ าเภอสนม 
srn02766 12345@Nidtep นางพทิธยิา หงษ์ออ่น กศนอ าเภอสนม
srn02767 12345@Nidtep นายวชัระ เจรญวยั มรภ.สรุนิทร์
srn02768 12345@Nidtep นางสาววรวิรรณ บญุเเตง่ มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์
srn02769 12345@Nidtep นายภัสดา หอมขจร มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์
srn02770 12345@Nidtep นางสาวจันทรเ์พ็ญ สนัทาลนัุย โรงเรยีนโคกตะเคยีนวทิยา
srn02771 12345@Nidtep นางสาวสงัวาลย์ แสงศลิป์ โรงเรยีนดอนแรดวทิยา
srn02772 12345@Nidtep นางสาวดวงใจ โยนก โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์)วทิยาคม
srn02773 12345@Nidtep นางฐติมิา แขง่ขนั โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02774 12345@Nidtep นางนวมน มโีชค โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02775 12345@Nidtep นางนศิารัตน์ ศาลางาม โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02776 12345@Nidtep นางสาวกริตกิาญจน์ สวุรรณพันธ์ โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02777 12345@Nidtep นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02778 12345@Nidtep นางสาวนฤมล ลาภจติร โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02779 12345@Nidtep นางสาวยภุาการ เฉลมิพล โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02780 12345@Nidtep นางสาวสภัุทรา ศรแีกว้ โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02781 12345@Nidtep นางสาวอาทมิา สรอ้ยจติร โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02782 12345@Nidtep นางอาภาวี บนิรัมย์ โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02783 12345@Nidtep นายธรีวฒัน์ ยอดสรุนิทร์ โรงเรยีนทา่ตมู(สนทิราษฎรว์ทิยาคม)
srn02784 12345@Nidtep นายพษิณุ นนตะพันธ์ โรงเรยีนไทรแกว้วทิยา
srn02785 12345@Nidtep นางรวภิา ภาสกานนท์ โรงเรยีนบา้นกระโดนคอ้(กระโดนคอ้ผดงุวทิยา)
srn02786 12345@Nidtep นางสาวจริาพร ผกูดี โรงเรยีนบา้นกาเกาะ(แหลมราษฎรนุ์เคราะห)์
srn02787 12345@Nidtep นางวนัรัฐ เดชารักษ์ โรงเรยีนบา้นกาเกาะระโยง
srn02788 12345@Nidtep นายมงคล ยอดโพธิ์ โรงเรยีนบา้นกงุ
srn02789 12345@Nidtep นางสาวธนาภรณ์ ทวศีรศีกัดิ์ โรงเรยีนบา้นแคนด า
srn02790 12345@Nidtep นางสาวปรยีารัตน์ เกษดี โรงเรยีนบา้นโจรก
srn02791 12345@Nidtep นางพัชรนิทร์ รังแกว้ โรงเรยีนบา้นตะบลั
srn02792 12345@Nidtep นายอภรัิกษ์ บญุขาว โรงเรยีนบา้นตาคง
srn02793 12345@Nidtep นางสาวอตกิานต์ กา้นอนิทร์ โรงเรยีนบา้นตาทติย์
srn02794 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล พลค ามาก โรงเรยีนบา้นตาเมยีง
srn02795 12345@Nidtep นางสาววลิาวลัย์ เวที โรงเรยีนบา้นถนนหัก(สวุรรณราษฏรบ์ ารุง)
srn02796 12345@Nidtep นางสาวนภัสสร ตอ่ดอก โรงเรยีนบา้นท านบ

srn02797 12345@Nidtep นางสาววไิลพรรณ เทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นทพิยน์วด

srn02798 12345@Nidtep นางณพัชร ชมชืน่ โรงเรยีนบา้นนางเข็ม
srn02799 12345@Nidtep นางสาวสธุติา พรมศรี โรงเรยีนบา้นนานวล
srn02800 12345@Nidtep นายจักรพันธ์ สงัเกตกจิ โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค์(เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์๙)
srn02801 12345@Nidtep นางสาววชริาภรณ์ ชใูจ โรงเรยีนบา้นโนนสงู
srn02802 12345@Nidtep นายสขุสนัต์ นามภักดี โรงเรยีนบา้นพงิพวย
srn02803 12345@Nidtep นางสาวแพรวรดา สรอ้ยจติร โรงเรยีนบา้นโพนมว่ง
srn02804 12345@Nidtep นางรนิดา กศุลสวุรรณเลศิ โรงเรยีนบา้นร่มเย็น
srn02805 12345@Nidtep นางสาววติติรตรา อดุมครบ โรงเรยีนบา้นรุน
srn02806 12345@Nidtep นางวรศิรา ทองแมน้ โรงเรยีนบา้นสวา่งโนนแดง
srn02807 12345@Nidtep นางศรสีวุรรณ กลุสงิห์ โรงเรยีนบา้นสวา่งโนนแดง
srn02808 12345@Nidtep นายสมภพ ตมุผะกา โรงเรยีนบา้นสะพานหัน 



srn02809 12345@Nidtep นางอ าไพ พทุธกรณ์ โรงเรยีนบา้นสะแร
srn02810 12345@Nidtep นางอรชริา อนิทรง์าม โรงเรยีนบา้นสะเองิ
srn02811 12345@Nidtep นายนายนัทพล สมัครสมาน โรงเรยีนบา้นสามโค

srn02812 12345@Nidtep นางสาวสทัุตตา ดวงสวสัดิ์ โรงเรยีนบา้นส าเภาลนู
srn02813 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ สมศรี โรงเรยีนบา้นเสกกอง
srn02814 12345@Nidtep นายภมูนิทร์ ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นโสมน
srn02815 12345@Nidtep นายวรวทิย์ กมล โรงเรยีนบา้นหนองกระทงุตากแดด
srn02816 12345@Nidtep นายศรราม เกษกนั โรงเรยีนบา้นหนองยาง
srn02817 12345@Nidtep นางสาวสจุนิดา สงิจานุสงค์ โรงเรยีนบา้นหนองอเีลงิ
srn02818 12345@Nidtep นางสาวศศบิษุย์ บรุาคร โรงเรยีนบา้นหองหวา้โพธิไ์ทร
srn02819 12345@Nidtep นางศภัุทรา จา่พลุี โรงเรยีนบา้นหัวนาค า
srn02820 12345@Nidtep นางสาวธติยิา เทีย่งธรรม โรงเรยีนบา้นองักอล

srn02821 12345@Nidtep นางสาวนิม่อนงค์ เดชภงูา โรงเรยีนบา้นอาจญา

srn02822 12345@Nidtep นายวรีชาติ เจรญิสกลุ โรงเรยีนบา้นโอทะลนั
srn02823 12345@Nidtep นายชนาธปิ เนยีมเผอืก โรงเรยีนประชาสามัคคี
srn02824 12345@Nidtep นางสาวญาสมุนิทร์ มลูชาลี โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร
srn02825 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ หนิออ่น โรงเรยีนประสาทวทิยาคาร
srn02826 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ ศรพีรหม โรงเรยีนพญารามวทิยา
srn02827 12345@Nidtep นายณัฏฐพัชร เมธาพรธวิฒัน์ โรงเรยีนพญารามวทิยา
srn02828 12345@Nidtep นายพรสิา สดีา โรงเรยีนพระแกว้วทิยา
srn02829 12345@Nidtep นางสาวพมิกนก ฝังนลิ โรงเรยีนมัธยมศรสี าเภาลนู

srn02830 12345@Nidtep นายพรีธ์นะ บญุจริาพพัิฒน์ โรงเรยีนเมอืงสรุนิทร์
srn02831 12345@Nidtep นางพัณณติา ธอุนิทร์ โรงเรยีนศรสีขุวทิยา
srn02832 12345@Nidtep นางสาวจฑุาทพิย์ จ าปาทอง โรงเรยีนสนิรนิทรว์ทิยา
srn02833 12345@Nidtep นางสาวณัฐาภรณ์ ประเสรฐิศรี โรงเรยีนสรุวทิยาคาร
srn02834 12345@Nidtep นางสาวปรยีาภรณ์ หนองบวั โรงเรยีนสวุรรณาคารสงเคราะห์
srn02835 12345@Nidtep นางสาวฐวิรญิณ์ ดา่นสมัคร โรงเรยีนหวลถวลิวทิยา
srn02836 12345@Nidtep นางสาววภิาดา ดพีรอ้ม โรงเรยีนหวลถวลิวทิยา
srn02837 12345@Nidtep นางสาวอ านวย ภมูสิขุ โรงเรยีนอนุบาลชมุพลบรุี
srn02838 12345@Nidtep นางตมสิา ยอดบตุร วทิยาลยัการอาชพีศขีรภมูิ
srn02839 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา กริยิาดี วทิยาลยัการอาชพีศขีรภมูิ
srn02840 12345@Nidtep นางสวุรรณี กงทอง วทิยาลยัการอาชพีศขีรภมูิ
srn02841 12345@Nidtep นางสาวทพิากร คณุพลู วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ
srn02842 12345@Nidtep นางสาวเสาวนติย์ ประทมุวงศ์ ศพด.บา้นคอ้
srn02843 12345@Nidtep นางรุง้นภา ชเูชดิ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอทา่ตมู
srn02844 12345@Nidtep นางสาวชยสิรา บญุเรอืง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดัสรุนิทร์
srn02845 12345@Nidtep นางสาวพัชรยี์ มณฑล ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นสตงึ
srn02846 12345@Nidtep นางสาวสาวติรี ระบอืนาม ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นสตงึ
srn02847 12345@Nidtep นางพงศผ์กา กงชยัยา สพม.สรุนิทร์

srn02849 12345@Nidtep นายพัฒนะ สตภิา โรงเรยีนบา้นโสน
srn02848 12345@Nidtep นางกรรณกิาร์ สขุจติ โรงเรยีนบา้นทวารไพร
nki01133 12345@Nidtep นางสาวนติตยิา จันทาครีี โรงเรยีนบา้นเสยีว
nki01134 12345@Nidtep นางจตภุรณ์ ไชยโยธรี์ โรงเรยีนบา้นเทานาบอน
nki01135 12345@Nidtep นายณัฐวฒุิ ตตยิสถาพรกลุ วทิยาลยัเทคนคิหนองคาย
nki01136 12345@Nidtep นางสาวร าไพ นันทะ โรงเรยีนโคกคอนวทิยาคม

nki01137 12345@Nidtep นางสาววราภรณ์ มลีา โรงเรยีนกดุบงพทิยาคาร
nki01138 12345@Nidtep นางสาวพรนภา ศรโียหะ วทิยาลยัเทคนคิหนองคาย
nki01139 12345@Nidtep นางสาวธัญทพิย์ ศรวีลิยั โรงเรยีนโพนศลิางามวทิยา
nki01140 12345@Nidtep นางสาวนันทัชพร หงษ์ทอง โรงเรยีนบา้นศนูยก์ลาง
nbp01004 12345@Nidtep นางสาวเมวกิา ไกกาพย์ โรงเรยีนบา้นโนนสงเปลอืย
nbp01005 12345@Nidtep นางชรนิรัตน์ จันทบตุร โรงเรยีนบา้ยดนิทรายออ่น
nbp01006 12345@Nidtep นายสพัุฒน์ จันทบตุร โรงเรยีนบา้นพรา้ว
nbp01007 12345@Nidtep นางสลุาวลัย์ เฉลมิ โรงเรยีนบา้นหนองโกโนนประดูว่ทิยา
nbp01008 12345@Nidtep นางสาวจฑุามณี ไชยแสนภา โรงเรยีนบา้นขามพทิยาคม
nbp01009 12345@Nidtep นางอภรินุช ดอนซยุแป โรงเรยีนบา้นทา่ศลิา
nbp01010 12345@Nidtep นางสาวเบ็ญจมาศ ตน้กนัยา โรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีน
nbp01011 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ทอนวงคย์า โรงเรยีนนาวงัศกึษาวชิ
nbp01012 12345@Nidtep นางสาวเบญจมาศ นลินามะ โรงเรยีนโคกกลางใหมโ่พธิท์อง
nbp01013 12345@Nidtep นายอนวรรษ ปทมุรุง่ โรงเรยีนกดุดูพ่ทิยาคม
nbp01014 12345@Nidtep นางสาวอมรรัตน์ พงคไ์พร โรงเรยีน
nbp01015 12345@Nidtep นางสาวรัตนาภรณ์ ภสูมพงษ์ โรงเรยีนบา้นโนนทัน
nbp01016 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา เมฆทวี โรงเรยีนบา้นหนองเหมอืดแอ่
nbp01017 12345@Nidtep นางจนิตนา ราชมี โรงเรยีนบา้นโนนสงเปลอืย



nbp01018 12345@Nidtep นางสาวพรสดุา สอนเฒา่ โรงเรยีนบา้นนาหนองทุม่
nbp01019 12345@Nidtep นางสาววรรษมนต์ สหีอม โรงเรยีนบา้นดงบงัมวลชนรังสรรค์
nbp01020 12345@Nidtep นางสาวปยุฝ้าย แสนสภุา โรงเรยีนโนนสงัวทิยาสรรค์
nbp01021 12345@Nidtep นางสาวบศุรนิทร์ สน่ันเวยีง โรงเรยีน

atg01007 12345@Nidtep นางสาวธนารัตน์ กลิน่ถวยา โรงเรยีนเทศบาล ๔ ประถมสาธติเทศบาลเมอืงอา่งทอง
atg01008 12345@Nidtep นายฉลองรัฐ ขาวฤกษ์ โรงเรยีนสตรอีา่งทอง
atg01009 12345@Nidtep นางธนดิา จันทะเดช โรงเรยีนเทศบาล2วดัโลห่ส์ทุธาวาส
atg01010 12345@Nidtep นางสาวศรัณยพ์ร จุย้ซือ่ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง
atg01011 12345@Nidtep นางสาวสวินิยี์ ใจเอือ้ โรงเรยีนวดัราชสกณุา (ราษฎรรั์งสฤษฎ)์
atg01012 12345@Nidtep นางสาววฒันา เชือ้สวุรรณ์ โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง
atg01013 12345@Nidtep นางมนีา ดลุยกาญจน์ โรงเรยีนวดัไชโย (เพิม่ เกษมสวุรรณ 4)
atg01014 12345@Nidtep นางสาวจรญิญา ปักษี โรงเรยีนวดัทา่สามัคคฯี
atg01015 12345@Nidtep นางสาวขวญัแกว้ พงษ์พยัคฆ์ โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษ (หลวงพอ่โตะ๊อปุถัมภ)์
atg01016 12345@Nidtep นางสาววรัญชรั์ตน์ พึง่พันธ์ โรงเรยีนอนุบาลป่าโมก(วดัโบสถส์ายทอง)
atg01017 12345@Nidtep นายณัฐพล โพธิเ์จรญิ โรงเรยีนวดัไชโย (เพิม่ เกษมสวุรรณ 4 )
atg01018 12345@Nidtep นางสาวกญัญารัตน์ โพธิศ์รี โรงเรยีนอา่งทองปัทมโรจนว์ทิยาคม
atg01019 12345@Nidtep นางสธุาทพิย์ แสงทอง โรงเรยีนวดัน ้าอาบ
acr00543 12345@Nidtep นางสาวกชกร เจยีรกลุ แกง้กฐนิภจู าปา
acr00544 12345@Nidtep นางนชิาดา ดาชาพมิพ์ โรงเรยีนกา้วหนา้สามัคคคี างเูหลอืม
acr00545 12345@Nidtep นางหทัยรัตน์ มากดี โรงเรยีนโคกชาดกลางทา่โพธิ์
acr00546 12345@Nidtep นางสาวภัทราภรณ์ ผเุพชร โรงเรยีนชมุชนบา้นจกิดู่
acr00547 12345@Nidtep นางสาวเมธาวี พันธข์าว โรงเรยีนชมุชนบา้นจกิดู่
acr00548 12345@Nidtep นางสาวพชิญาภา ค าศรี โรงเรยีนดงแสนแกว้ดงส าราญ
acr00549 12345@Nidtep นางสาววรัญญา ทมินิกลุ โรงเรยีนดอนชหีนองมะยอด
acr00550 12345@Nidtep นางสาวสชุาดา ธนะวโิรจน์ โรงเรยีนเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ (พทุธอทุยาน)
acr00551 12345@Nidtep นางสาวพมิพพ์ศิา ยอดสงิห์ โรงเรยีนบา้นกงุชยั
acr00552 12345@Nidtep นางชนดิาภา อทุธา โรงเรยีนบา้นดงสวาง
acr00553 12345@Nidtep นางสาวศจนัินท์ พันธุเ์ลศิ โรงเรยีนบา้นนาหมอมา้
acr00554 12345@Nidtep นางสาวองัคณา นาเมอืงรักษ์ โรงเรยีนบา้นน ้าทว่ม
acr00555 12345@Nidtep นายวรวฒุิ สวุรรณา โรงเรยีนบา้นยางชา้
acr00556 12345@Nidtep นางสาวอทติยิา ภาผล โรงเรยีนบา้นหนองไฮ
acr00557 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร ศรโีท โรงเรยีนบา้นหนองไฮ
acr00558 12345@Nidtep นางละอองดาว หยดุรัตน์ โรงเรยีนบา้นหว้ยทม
acr00559 12345@Nidtep นางสาวรัชฎาภร ไชยหลอ่ โรงเรยีนบา้นหนิขนั
acr00560 12345@Nidtep นางสาวมัทรี สขุเสรมิ โรงเรยีนบา้นหนิขนั
acr00561 12345@Nidtep นางสาวชลนัดา พรดี โรงเรยีนบา้นเหลา่ขวาว

acr00562 12345@Nidtep นางสาวนติภิมู ิ ลาภา โรงเรยีนปลาคา้วหนองน ้าเทีย่ง
acr00563 12345@Nidtep นางสาวจรยิา ตะเคยีนจันทร์ โรงเรยีนหนองนาเทงิโนนผึง้
acr00564 12345@Nidtep นางสาวจรัิฐติกิาล วเิศษธร โรงเรยีนหนองนาเทงิโนนผึง้
acr00565 12345@Nidtep นายกติตศิกัดิ์ นวลอนิทร์ โรงเรยีนอ านาจเจรญิ
acr00566 12345@Nidtep นางสาวสมุติตา กลุแกว้ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ
udn01113 12345@Nidtep นางสาวอทัุยรัตน์ แวงวรรณ โรงเรยีนชมุชนบา้นแวง
udn01114 12345@Nidtep นางสาวพัชรี สรอ้ยตา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ อดุรธานี
udn01115 12345@Nidtep นางสาวมญิชญา อรรคราณี โรงเรยีนน ้าโสมพทิยาคม

udn01116 12345@Nidtep นางสาวทรรศนกร สงครนิทร์ โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 1
udn01117 12345@Nidtep นางสาวหงษ์นภา ทองทพิย์ โรงเรยีนบา้นกาลมึ
udn01118 12345@Nidtep นางสาววงเดอืน ขนุอากร โรงเรยีนบา้นกิว่ดงมะไฟ
udn01119 12345@Nidtep นางสาวรนิลดา ชาวดร โรงเรยีนบา้นขวัลอ้
udn01120 12345@Nidtep นางสาวนธิดิา สหีานาวี โรงเรยีนบา้นดงขนัทอง
udn01121 12345@Nidtep นางสาวสยมุพร เมอืงแวง โรงเรยีนบา้นดงแสนสขุ
udn01122 12345@Nidtep นางสาวกนกกร นาคมาก โรงเรยีนบา้นดอนขา่ค าผักหนามประชาสามัคคี
udn01123 12345@Nidtep นายทนิกร หว้ยทราย โรงเรยีนบา้นดอนบาก

udn01124 12345@Nidtep นางณัฐณชิา เกตแุกว้ โรงเรยีนบา้นทา่ชว่ง
udn01125 12345@Nidtep นางสาววภิาดา ยศสงคราม โรงเรยีนบา้นไทยสมพร
udn01126 12345@Nidtep นางสาวปรมาภรณ์ แสนสระดี โรงเรยีนบา้นไทยสมพร
udn01127 12345@Nidtep นายณัฐพล ชมุพล โรงเรยีนบา้นนางิว้
udn01128 12345@Nidtep นายสรุะนัย สอ่นนาลา โรงเรยีนบา้นนาบวัไผว่ทิยา
udn01129 12345@Nidtep นางสาวเฟ่ืองฟ้า อาษาสนา โรงเรยีนบา้นนาเพ็ญ
udn01130 12345@Nidtep นางสาวลภัสพมิล สามาดี โรงเรยีนบา้นนาเมอืงไทย
udn01131 12345@Nidtep นางสาวรัชนี มศีรี โรงเรยีนบา้นน ้าเทีย่งลานเตหนองเม็ก
udn01132 12345@Nidtep นางสาวกญัญพ์ดิา กลางไชย โรงเรยีนบา้นโนนดู่
udn01133 12345@Nidtep นางกนัยกร เขมะสจัจกลุ โรงเรยีนบา้นโนนสะอาดผาสขุ
udn01134 12345@Nidtep นางสาวดวงเดอืน แสนค า โรงเรยีนบา้นโปร่ง



udn01135 12345@Nidtep นางสาวเรอืงแสง จันทรด์ี โรงเรยีนบา้นผาทอง
udn01136 12345@Nidtep นางสาวเขมณัฏฐ สร่างโสก โรงเรยีนบา้นพรานเหมอืน
udn01137 12345@Nidtep นางสาวกชกร พฤกษ์วงัขาว โรงเรยีนบา้นมว่งคอนสาย
udn01138 12345@Nidtep นางสาวบรัุสยา บญุสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นวงัทอง

udn01139 12345@Nidtep นางสาวจตพุร หบีทอง โรงเรยีนบา้นวงับง
udn01140 12345@Nidtep นางสาวสกุญัญา บญุหนา โรงเรยีนบา้นเสาเลา้ผักชศีรสีวสัดิ์
udn01141 12345@Nidtep นางสาววไิลวรรณ แกว้บณัฑติ โรงเรยีนบา้นหนองกงุดอนบาก
udn01142 12345@Nidtep นางสาวปภาวี เพ็งแจม่แจง้ โรงเรยีนบา้นหนองไผพ่ทิยาคม
udn01143 12345@Nidtep นายอสิระ หอ่หุม้ดี โรงเรยีนบา้นหนองไผพ่ทิยาคม
udn01144 12345@Nidtep นางสาวธนัญญน์ภัสร พลิารักษ์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโนนส าราญ
udn01145 12345@Nidtep นางสาวน ้าฝน นนธสิอน โรงเรยีนบา้นหว้ยไร่
udn01146 12345@Nidtep นางสาวปานรดา รักษ์วรโชติ โรงเรยีนหนองแดงวทิโยดม
udn01147 12345@Nidtep นางสาววราทพิย์ วรยศ โรงเรยีนหวา้นใหญป่ระชาคม
udn01148 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี คงเสนะ โรงเรยีนอนุบาลโนนสะอาด
udn01149 12345@Nidtep นางสาวมณีรัตน์ แสงเพชร โรงเรยีนอนุบาลวงัสามหมอ
udn01150 12345@Nidtep นางสาวลดัดาสนิี ทานุมา โรงเรยีนอนุบาลอดุรธานี
udn01151 12345@Nidtep นางสาวศศธิร ดอนเป๊ะ ศพด.บา้นน ้าปู่

udn01152 12345@Nidtep นางรสสคุนธ์ โนนทัน ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่
udn01153 12345@Nidtep นางสาวไพรนิทร์ ค าหนองยาง ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัสขุสะอาด เทศบาลต าบลทุง่ฝน
udn01154 12345@Nidtep นางสาวมณฑริา มณีแสง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
utt00819 12345@Nidtep นายสหรัฐ ถานลิ กระทรวงศกึษาธกิาร
utt00820 12345@Nidtep นางสาววนัดี สหะชาติ เทศาบต าบศรพีนมมาศ
utt00821 12345@Nidtep นายสรรเสรญิ สาขา โรงเรยีนทุง่กะโลว่ทิยา
utt00822 12345@Nidtep นางสาวราตรี ปันนนิา โรงเรยีนเทศบาลทา่อฐิ
utt00823 12345@Nidtep นางพัฒนต์ญิา ศรรีอิว่ม โรงเรยีนบา้นโคนพทิยา
utt00824 12345@Nidtep นางสาวกนกวรรณ อุน่อก โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง

utt00825 12345@Nidtep นางสาวรสรนิทร์ ขวาขนัธ์ โรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง

utt00826 12345@Nidtep นางสาวจริาวรรณ จันทรว์ลิยั โรงเรยีนบา้นทา้ยน ้า
utt00827 12345@Nidtep นางสาวบษุยา แป้นหลง โรงเรยีนป่ากัง้วทิยา
utt00828 12345@Nidtep นางสาววรรณา สขุใส โรงเรยีนพนมมาศพทิยากร
utt00829 12345@Nidtep นางสาวนัฐพร ดกีอ่ผล โรงเรยีนพชิยั
utt00830 12345@Nidtep นางสาวชชันดิา ธรีะแนว โรงเรยีนวดัจอมแจง้
utt00831 12345@Nidtep นางสาวอมุาพร สายพา โรงเรยีนอตุรดติถ์
utt00832 12345@Nidtep นางกฤษณฤดี หลยุจ าวลั วทิยาลยัเทคนคิอตุรดติถ์
utt00833 12345@Nidtep นางสาวณัฐมล มาดี วทิยาลยัเทคนคิอตุรดติถ์
utt00834 12345@Nidtep นายอ าพล องคน์าม วทิยาลยัเทคนคิอตุรดติถ์
utt00835 12345@Nidtep นางลดัสณาวรรณ สขุเกษม ศพด.อบต.บา้นแกง่ ต.บา้นแกง่อ.ตรอน จ.อตุรดติถ์
uti00874 12345@Nidtep นางสาวปัฐมาวดี แดงสงิห์ โรงเรยีนทัพทันอนุสรณ์
uti00875 12345@Nidtep นางสาวเบญจวรรณ พลูบางยงุ โรงเรยีนทัพทันอนุสรณ์
uti00876 12345@Nidtep นางสาวชญาภัทร จติรพรีะ โรงเรยีนบา้นเขาลกูโล่
uti00877 12345@Nidtep นางสาวอนิทอุร บัง้ทอง โรงเรยีนบา้นเขาลกูโล่
uti00878 12345@Nidtep นายแสงสรุ มารยาท โรงเรยีนบา้นเขาลกูโล่
uti00879 12345@Nidtep นางนัยนา ค าพันธ์ โรงเรยีนบา้นดงยางใต ้
uti00880 12345@Nidtep นางสาวณัฐพร แสนหาญ โรงเรยีนบา้นทุง่มน
uti00881 12345@Nidtep นางสาวนฤมล หัสแดง โรงเรยีนบา้นทุง่มน
uti00883 12345@Nidtep นางบรุณี สวุรรณโชติ โรงเรยีนบา้นไร่วทิยา
uti00884 12345@Nidtep นายภาคภมูิ สวุรรณโชติ โรงเรยีนบา้นไร่วทิยา
uti00885 12345@Nidtep นางสาวกาญจนา หนูสขุ โรงเรยีนบา้นหนองฝาง
uti00887 12345@Nidtep นางพัชรี ประสาท โรงเรยีนลานสกัวทิยา
uti00888 12345@Nidtep นางสาวอสมาภรณ์ หัสแดง โรงเรยีนลานสกัวทิยา
uti00889 12345@Nidtep นางสาวชนันชดิา หนองคาย โรงเรยีนอนุบาลวดัหนองขนุชาต ิ(อทุศิพทิยาคาร)
uti00890 12345@Nidtep นางสาวสภุาวดี กระแสสนิธุ์ โรงเรยีนอทัุยวทิยาคม

uti00891 12345@Nidtep นางสมสขุ โชตพิเิชฐ โรงเรยีนอทัุยวทิยาคม

uti00892 12345@Nidtep นายจรัิฐวิฒัน์ เลาหวรรณธนะ โรงเรยีนอทัุยวทิยาคม
uti00893 12345@Nidtep นางสนุสิา จันทรศ์ริ ิ ศพด.กลว้ยหอม
uti00894 12345@Nidtep นางสาวอรปภา เพ็ญศรี ศพด.บา้นบุง่อา้ยเจีย้ม
uti00895 12345@Nidtep นายโตณณาการ นารี ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดั

uti00896 12345@Nidtep นางสาวรุง่อรุณ วรรณภาค ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นป่าเลา
uti00897 12345@Nidtep นางสาววรนิธร นาสงิห์ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสขุฤทัยบา้นวงับา่งสามัคคี
uti00898 12345@Nidtep นายพรีะศกัดิ์ อาทติยต์ัง้ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธานี เขต 2
uti00882 12345@Nidtep นางสาวเจนจริา ขวญัตา โรงเรยีนบา้นปางไมไ้ผ่
uti00886 12345@Nidtep นายบรรหาญ ปัญโย โรงเรยีนบา้นหว้ยเปลา้

ubn03742 12345@Nidtep นายประวทิย์ กาญจนธเนศ กศน.อ าเภอพบิลูมังสาหาร



ubn03743 12345@Nidtep นางสาวละมัย ชนิราด รร.บา้นนาแมด

ubn03744 12345@Nidtep นางสพัุตรา เจรญิศกัดิ์ โรงเรยีนขมุค าวทิยาคาร
ubn03745 12345@Nidtep นางสาวอไุรพร จันสขุ โรงเรยีนชมุชนบา้นระเว
ubn03746 12345@Nidtep นางสาวปภาวี จอกนาค โรงเรยีนดอนมดแดง(บา้นดงบงั)
ubn03747 12345@Nidtep นางพัชราพรรณ นนตานอก โรงเรยีนเดชอดุม

ubn03748 12345@Nidtep นางสาวลดัดาวลัย์ มงคล โรงเรยีนเตรยีมบณัฑติ
ubn03749 12345@Nidtep นางสาวพัชณี อนิทรพั์นธุ์ โรงเรยีนบา้นกองโพน
ubn03750 12345@Nidtep นายไผพ่ริุณ แกว้เนตร โรงเรยีนบา้นกะลงึ
ubn03751 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร บญุหลาย โรงเรยีนบา้นแกง้ลงิโคกสวา่ง
ubn03752 12345@Nidtep นางสาวณัฐตยิา โนนกอง โรงเรยีนบา้นค าเตย

ubn03753 12345@Nidtep นายสถติย์ ศรนีวล โรงเรยีนบา้นค าบอน
ubn03754 12345@Nidtep นายสทิธศิกัดิ์ พรใส โรงเรยีนบา้นค าโพธิโ์คกกอ่ง
ubn03755 12345@Nidtep นางสาวศภุรดา ผดงุเวยีง โรงเรยีนบา้นโคกช าแระ
ubn03756 12345@Nidtep นางอนงค์ เฉยีบกระโทก โรงเรยีนบา้นโคกสวา่ง(บญุครุุราษฎรว์ทิยา)
ubn03757 12345@Nidtep นางสาวศริลิกัษณ์ ขมุทอง โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่
ubn03758 12345@Nidtep นางสาวกมลทพิย์ เชือ้บญุ โรงเรยีนบา้นโคกใหญ่
ubn03759 12345@Nidtep นางสาวภานุมาศ พรมลนุ โรงเรยีนบา้นจกิ
ubn03760 12345@Nidtep นางสาวสทุธดิา หนองมว่ง โรงเรยีนบา้นจกุาร
ubn03761 12345@Nidtep นางสาวรัตนา ทังโส โรงเรยีนบา้นดอนงัว

ubn03762 12345@Nidtep นายอธวิฒัน์ นอ้ยจฬุา โรงเรยีนบา้นดอนชาด
ubn03763 12345@Nidtep นางสาวกติตมิา โลหะสาร โรงเรยีนบา้นดอนชาด
ubn03764 12345@Nidtep นายธรีวตัร ขมุทอง โรงเรยีนบา้นตามยุ
ubn03765 12345@Nidtep นางสาวบรรจง สมาจารย์ โรงเรยีนบา้นตามยุ
ubn03766 12345@Nidtep นางสาวจักรญีา อุน่ทา้ว โรงเรยีนบา้นตงุลงุเหนอื
ubn03767 12345@Nidtep นางสาวพรรณธดิา บญุเกษ โรงเรยีนบา้นถิน่ส าราญ
ubn03768 12345@Nidtep นายศกัดิ์ หกพันนา โรงเรยีนบา้นทุง่มณี(ครุุราษฎรนุ์กลู)
ubn03769 12345@Nidtep นางสาวประภัสสร วามะเกต โรงเรยีนบา้นเทวญั(ครุุราษฎรนุ์กลู)
ubn03770 12345@Nidtep นายจริยทุธ เสระทอง โรงเรยีนบา้นไทรงาม
ubn03771 12345@Nidtep นางสาวปณุยาพร ค าวงศ์ โรงเรยีนบา้นนางาม
ubn03772 12345@Nidtep นางเสาวคนธ์ นาจาน โรงเรยีนบา้นนาจาน

ubn03773 12345@Nidtep นางเอมพกิาร์ โชตพัินธ์ โรงเรยีนบา้นนานวล
ubn03774 12345@Nidtep นางสาวสภุาพร เจรญิ โรงเรยีนบา้นนาประชมุ
ubn03775 12345@Nidtep นางสาวปรยิาภรณ์ ภมูแิสนโคตร โรงเรยีนบา้นนามว่ง
ubn03776 12345@Nidtep นางสาวพัชรณัฏฐ์ สกลุพงศ์ โรงเรยีนบา้นนามนึ
ubn03777 12345@Nidtep นางสาวณัฎฐามณี ถากลุ โรงเรยีนบา้นนาเลนิ
ubn03778 12345@Nidtep นางสาวรัตนาวลี หาดี โรงเรยีนบา้นนาสนามนาหวา้เกษม
ubn03779 12345@Nidtep นางสาวนภิาพร จันทมุา โรงเรยีนบา้นนาสว่ง
ubn03780 12345@Nidtep นางกมลณัฐนัญช์ จันทมุา โรงเรยีนบา้นนาหนิโหงน่นาดง
ubn03781 12345@Nidtep นางสาวหนึง่ฤทัย ข าคม โรงเรยีนบา้นโนนยาง

ubn03782 12345@Nidtep นางสาวพวงชมภู ค าหาร โรงเรยีนบา้นโนนยาง
ubn03783 12345@Nidtep นางสาวกนกพชิญ์ จันทมิาต โรงเรยีนบา้นโนนยาง
ubn03784 12345@Nidtep นางสาวสริกิร ศริธิร โรงเรยีนบา้นโนนสงู
ubn03785 12345@Nidtep นางพรทพิยพ์า ประดา โรงเรยีนบา้นป่ากงุใหญ่
ubn03786 12345@Nidtep นางสาวเบญญาพร วะนานจิ โรงเรยีนบา้นพนมดี
ubn03787 12345@Nidtep นางสาวสริยิากร แสนทวสีขุ โรงเรยีนบา้นมว่งโคน
ubn03788 12345@Nidtep นางขวญัชนก หงษ์วเิศษ โรงเรยีนบา้นมว่งนาดี
ubn03789 12345@Nidtep นางสาวกชพร วลิามาศ โรงเรยีนบา้นเม็กใหญ่
ubn03790 12345@Nidtep นางสาวธัญญารศิ เพยีรกลา้ โรงเรยีนบา้นร่องขา่
ubn03791 12345@Nidtep นางสาวณัฐสมิา สาลพีงศ์ โรงเรยีนบา้นสวา่ง
ubn03792 12345@Nidtep นายศภุสณัห์ วนัทาสขุ โรงเรยีนบา้นสวา่ง(สวา่งวทิยาคาร)

ubn03793 12345@Nidtep นายวษิณุ รุง่เรอืง โรงเรยีนบา้นสวา่งโนนสวาง
ubn03794 12345@Nidtep นางสาวพัทธานันท์ เรอืนเงนิ โรงเรยีนบา้นสะพานโดม
ubn03795 12345@Nidtep นางทพิรัตน์ ศรนีลิ โรงเรยีนบา้นสมิ
ubn03796 12345@Nidtep นางเนตรนภสิย์ บญุอนิทร์ โรงเรยีนบา้นหนองกอก
ubn03797 12345@Nidtep นางสาวสปุรดีา ยพุนิ โรงเรยีนบา้นหนองเซอืม
ubn03798 12345@Nidtep นางสาวเบญญาภา รสชาติ โรงเรยีนบา้นหนองดมุ
ubn03799 12345@Nidtep นางสจุติรา ตน้วงศ์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื
ubn03800 12345@Nidtep นายวรรณชยั วงค า โรงเรยีนบา้นหนองผอื
ubn03801 12345@Nidtep นางสาวพมิพชิยา ศรสีวุงษ์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื
ubn03802 12345@Nidtep นางนพมาศ สมคดิ โรงเรยีนบา้นหนองผอื
ubn03803 12345@Nidtep นางสาววชัรนิทร์ สายพันธ์ โรงเรยีนบา้นหนองผอื
ubn03804 12345@Nidtep นางสาวปภาวี มุง่นากลาง โรงเรยีนบา้นหนองยนื
ubn03805 12345@Nidtep นางสมุาลี ศริปีิ โรงเรยีนบา้นหนองหา้งหนองกวาง



ubn03806 12345@Nidtep นายอดศิกัดิ์ จันทรบ์วั โรงเรยีนบา้นหนองอม้
ubn03807 12345@Nidtep นางสาวณัฏฐป์ณุณภา เตชสริโิกศล โรงเรยีนบา้นหนองฮาง
ubn03808 12345@Nidtep นางวนัทนา หกพันนา โรงเรยีนบา้นหนองฮาง
ubn03809 12345@Nidtep นายกติติพันธ์ กลุสงิห์ โรงเรยีนบา้นหนองไฮ
ubn03810 12345@Nidtep นางสาวนติยา จ าปาจมู โรงเรยีนบา้นหมากมาย
ubn03811 12345@Nidtep นางสาวสลุกัษณา ทา่หาญ โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย
ubn03812 12345@Nidtep นางสนุษิา ศรรัีตนประสทิธิ์ โรงเรยีนบา้นหนิลาด
ubn03813 12345@Nidtep นางสาวจรยิา วารพัีฒน์ โรงเรยีนบา้ยกองโพน
ubn03814 12345@Nidtep นางสาวนัฏฐา ทองดี โรงเรยีนโพนเมอืงโนนกาเล็น(ศลีสนุทรครุุราษฎรว์ทิยา)
ubn03815 12345@Nidtep นางสาวณัฐกานต์ สง่เสรมิ โรงเรยีนอนุบาลสพุรรณกิา 2
ubn03816 12345@Nidtep นายประเสรฐิ ไกรษร วทิยาลยัเทคนคิเขมราฐ
ubn03817 12345@Nidtep นายวชริะ เลศิประเสรฐิ วทิยาลยัเทคนคิเขมราฐ
ubn03818 12345@Nidtep นายสทัุศน์ ภโูท วทิยาลยัเทคนคิพบิลูมังสาหาร
ubn03819 12345@Nidtep นายณัฐพัชร์ วรพมิรัฐ วทิยาลยัเทคนคิพบิลูมังสาหาร
ubn03820 12345@Nidtep นางสาวสรุพีร คนืดี วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธานี
ubn03821 12345@Nidtep นางสาววลิาวรรณ วงัเวยีง ศพด.สระสมงิ
ubn03822 12345@Nidtep นายธรียทุธ คงวสิทุธิ์ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 10 
ubn03823 12345@Nidtep นางสาวจริาวชั จันพวง ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 10 จังหวดัอบุลราชธานี
ubn03824 12345@Nidtep นางสาวฐติพิร ป้องค า ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา 10 จังหวดัอบุลราชธานี
ubn03825 12345@Nidtep นายเจรญิสขุ สายละดา สพฐ.
ubn03826 12345@Nidtep นางปิยะดา พลเชยีงขวาง โรงเรยีนบา้นนาโป่งโพน
ubn03827 12345@Nidtep นางสาวจตพุร สชุลิา โรงเรยีนบา้นหว้ยขะยงุ(ครุุพานชิวทิยาคาร)
nma00194 12345@Nidtep นางสาวศศวิมิล สวุรรณพันธ์ โรงเรยีนขามสงเคราะห์
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