
       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4/1  แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นางสาวธัญญธร     นาควงษ์ ห้องสอนศึกษา
2 นายปัญจพล มณีจนัทร์ ห้องสอนศึกษา
3 เด็กหญิงชญานินท์ หล้าแกว้ ห้องสอนศึกษา
4 เด็กชายฐาปนา กจิธเนศ ห้องสอนศึกษา
5 นางสาวพชิญา จนัทร์เจนจบ ห้องสอนศึกษา
6 นายวินัย แสนค า ห้องสอนศึกษา
7 นางสาวณัชชา ณ มาตค า ห้องสอนศึกษา
8 นางสาวศุภดา อนุรักษ์ภูฟา้ ห้องสอนศึกษา
9 เด็กหญิงพชิชาญา ภูอ่ารีย์ ห้องสอนศึกษา
10 นายกนัธีย์ ประดิษฐ์พนัธ์ ห้องสอนศึกษา
11 เด็กชายคณิน นวลค า ห้องสอนศึกษา
12 นางสาวปิยธิดา วงศ์ยะ ห้องสอนศึกษา
13 นายพพิฒันพล สุทัญญาวิโรจน์ ห้องสอนศึกษา
14 เด็กหญิงธนภรณ์ แสงออ่นวิมลใส ห้องสอนศึกษา
15 นายอธิวัฒน์ โสภาพนัธ์ ห้องสอนศึกษา
16 นางสาวพชรพร อ าพนั ห้องสอนศึกษา
17 เด็กหญิงปรัชกิตย์ ใหม่ต๊ะวัน ห้องสอนศึกษา
18 นางสาวกนกเรขา สายปัญญา ห้องสอนศึกษา
19 นางสาวศศิกานต์ เมืองเมา ห้องสอนศึกษา
20 เด็กหญิงวรรณพร จ าชา ห้องสอนศึกษา
21 นางสาววาณิศสาร์ ฉางข้าวชัย ห้องสอนศึกษา
22 นายนรภัทร ชูวงศ์ ห้องสอนศึกษา
23 เด็กหญิงเรืองริน ปัญญะ บ้านในสอย
24 นางสาวกัญญาภัค แสนอ้าย ห้องสอนศึกษา
25 เด็กหญิงธมนวรรณ ฝ้ันเต่ย ห้องสอนศึกษา
26 นายชัยวัฒน์ พิพัฒพงค์ชัย ห้องสอนศึกษา
27 นางสาวชนม์นิภา ดิแฮ บ้านป่าลาน
28 เด็กหญิงวริศรา บุญเรือง ห้องสอนศึกษา
29 เด็กหญิงธัญจิรา คงแก้ว ห้องสอนศึกษา
30 เด็กหญิงรวีวรรณ เกษมสุขมา ห้องสอนศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน จบชั้น ม.3 จากโรงเรยีน ลายมือชื่อนักเรียน หมายเหตุ



       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4 แผนการเรียนวิทย-์คณิต และ วิทย-์คอม  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นางสาวค าแลง ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
2 นางสาวณัฐวดี มนุษยพ์ฒันา ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
3 นางสาวศุภักษร สาธิพา ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
4 นางสาวปานฤทัย มงคลน า ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
5 นางสาวสเปน มาลัยทอง ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
6 นางสาวมนัสนันท์ โตเทศ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
7 นางสาวหทัยพนัธ์ ทองรักษ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
8 นางสาวกญัญาณัฐ ภูชนะศรี ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
9 นางสาวมัทนา ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
10 นางสาวหทัยชนก โชติสถติถาวร ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
11 นางสาวเหมย ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
12 นายเต๋อม้ง ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
13 นางสาวพมิพว์ิไล หว่างไม ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
14 นางสาวศิริพร นัตกานต์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
15 นางสาวพชัรี ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
16 นายธเนศ กลุสุพรรณรัตน์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
17 นายวีรภัทร สุกสว่าง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
18 น.ส.ชนาภัทร ค าดี ร.ร.ห้องสอนศึกษา
19 ด.ช.ณดณ ทองบริสุทธิกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
20 น.ส.กัญญาลักษณ์ วรรณสมพร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
21 ด.ญ.ปนิตา แสงคุณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
22 น.ส.อรพรรณ แซ่ฟาง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
23 น.ส.อัมพร หว่างไม ร.ร.ห้องสอนศึกษา
24 น.ส.วันเพ็ญ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
25 น.ส.กันติชา งามทุง่ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
26 น.ส.ศุภกาญจน์ เขื่อนค า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
27 นายสาโรจน์ โคสันเทียะ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
28 น.ส.จันทร์พร สนธิ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
29 น.ส.สิรภัสสร ท้าวสมศักด์ิ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
30 ด.ช.กิตติ กิติพจน์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
31 น.ส.จาฤมล ต๊ิบหล้า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
32 นายศุภณัฐ กาศสนุก ร.ร.ห้องสอนศึกษา
33 น.ส.ธัญดา อุตราภิมุก ร.ร.ห้องสอนศึกษา
34 น.ส.เกศริน หยี่ ร.ร.บ้านหมอกจ าแป่
35 น.ส.ชนิกานต์ วิริยภาพ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
36 นายปรินทร ทองประไพ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
37 น.ส.สมหญิง ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
38 นายเอกภาพ มาพันธ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
39 น.ส.มารีย์ เพชรนริน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
40 น.ส.นภสร สุขใจ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
41 น.ส.ชนาภา ดิแฮ ร.ร.บ้านป่าลาน
42 นายภานุวัฒน์ จันทร์ดวง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
43 น.ส.โชติกา คันธวงค์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
44 นายมานิตย์ บุญคุณสันติสุข ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน จบชั้น ม.3 จากโรงเรยีน ลายมือชื่อนักเรียน หมายเหตุ



       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4 แผนการเรียนพลศึกษา และ อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภ์ฯ อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นายสุปวัจน์ ซอยพนา ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
2 นายพทัธดนย์ พนัธ์น้อย ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
3 นายทัศนชัย ชูศรีทอง ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
4 ด.ช.การุณย์ ควายคณะ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
5 นายวีระศักด์ิ สายพงษ์ไพร ร.ร.บ้านในสอย โควตา
6 น.ส.อานัช ฤกษ์ภิญโญ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
7 นายพิชญุตม์ อรุณวรรณชาติ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
8 นายวิบูลย์ ย่างสกุล ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
9 นายศักราช พัฒนเสริฐศรี ร.ร.บ้านห้วยผา
10 น.ส.วาศริน ทรัพย์สมบูรณ์ดี ร.ร.เสรีวิทยา
11 น.ส.บุญสิตา นันตา ร.ร.บ้านในสอย
12 นายชาคร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
13 นายสมคิด ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
14 นายธิติวุฒิ มูลแก้ว ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 นายพนธกร มณีธร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
16 นายณัฐดนัย ค านวณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
17 นายภูมินทร์ วิวัฒน์อรุโณทัย ร.ร.ร่มเกล้าปางตอง
18 นายธีรัตน์ ใจซอน ร.ร.บ้านห้วยผา
19 น.ส.ชไมพร ชมมีลาภ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ มส.
20 น.ส.ทิพย์วัลย์ ชัยสัจจานนท์ ร.ร.บ้านห้วยผา
21 นายประภัตร กรรณิการ์ ในสอย
22 นายอัมฤทธิ์ จารุศิลป์สรกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
23 นายปรีชา เกียรตินิภัทร ในสอย
24 นายบุรินทร์ สมานยั่งยืน ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
25 นายบุญศักด์ิ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
26 นายสมชาย อเนกธารทิพย์ ร.ร.บ้านวนาหลวง
27 นายนันทกร ชื่นตะโก ร.ร.ห้องสอนศึกษา
28 นายสมพงษ์ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
29 น.ส.ธัญชนก วรรณสมพร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
30 น.ส.ประภัสสร บุษวรรณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
31 นายทรงภพ มนตรีสถิตกุล ร.ร.บ้านวนาหลวง
32 น.ส.เส่ียวยื้น แซ่หล่อ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
33 นายเพชร สุภาบุณ ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
34 น.ส.หทัยชนก เล่อกา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
35 นายขุนพล ศิริปัญญา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
36 น.ส.ทอยฟ้า จิตสง่าไพศาล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
37 น.ส.นริศรา รัตนาผาแดง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
38 นายอรรถวิท นันธิวรรช์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
39 น.ส.เกสรา ทยานนท์ปรีชากุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
40 นายอนันต์สิทธิ์ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
41 น.ส.แสงจันทร์ กันทาธาร ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง
42 น.ส.แก้วตา น้อยวน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
43 น.ส.สุวาณีย์ ไพรผ่องแผ้ว ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง
44 นายสหัสวรรษ เพชรพรวัฒนา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
45 นายชัยยุทธ สกุลนุสรณ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน ลายมือชื่อนักเรียน หมายเหตุ



       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4 แผนการเรียนคหกรรม และเกษตรกรรม  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภ์ฯ อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นางสาวณัฐพร ไม่มีชื่อสกลุ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควตา
2 น.ส.สุกันทา เป็งเรือน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
3 น.ส.เต็ม ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
4 น.ส.จิตรกัญญา ภูค า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
5 น.ส.ธาริณี ดวงแก้ว ร.ร.ห้องสอนศึกษา
6 น.ส.พิชญาภา สารวาท ร.ร.ห้องสอนศึกษา
7 น.ส.เจนจิรา อรัญพร้อมพันธุ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
8 น.ส.จุ๋ม ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
9 น.ส.จิราพร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
10 น.ส.สิดารัตน์ รัตนอารยธรรม ร.ร.ห้องสอนศึกษา
11 น.ส.พิมพ์วิมล สกุลวนาไพร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
12 นายอนันต์ จิตพิทักษ์วนา ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง
13 นายรวีพล พูลผล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
14 นายพีรพัฒน์ พิทักษ์ธรรมแท้ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 ด.ญ.แพรว ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
16 น.ส.มณีรัตน์ วงค์ไพร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
17 น.ส.ภัทรนันท์ ใจปิน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
18 น.ส.ณัฐธิดา สังข์ศิริ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
19 น.ส.วิคตอเรีย รุ่งนิธิศกุล ร.ร.บ้านในสอย
20 นายจิรัฐ ศิริวรินทร์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
21 ด.ญ.ณัฐกานต์ ยอดเมืองนาย ร.ร.ห้องสอนศึกษา
22 นายบุญศิริ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
23 นายกิตติพศ แซ่ย้าง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
24 น.ส.อณิษฐา สิงขรถาวร ร.ร.บ้านหมอกจ าแป่
25 น.ส.ปาริชาติ บารมีสมบูรณ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
26 นายวิชา ธนานนท์สันติกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
27 นายทัณสา กระจายทรัพย์ ร.ร.บ้านปางตอง
28 นายพงษ์ศักด์ิ เตชะรัตน์มงคล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
29 น.ส.ณัฐกมล วงศ์ชัย ร.ร.ห้องสอนศึกษา
30 นายจิรภัทร มณีสกุลชัย ร.ร.ห้องสอนศึกษา
31 นายนพจร ธาดาจรูญเพ็รช ร.ร.ห้องสอนศึกษา
32 น.ส.รักษินา แซ่เจ้า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
33 นายพงศกร ลิขิตรุ่งรัตน์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
34 น.ส.วิสาขา ฟักแฟง ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
35 นายเนรมิต กวางทู ร.ร.ห้องสอนศึกษา
36 ด.ญ.อธิชา วงศ์ศักด์ิศรี ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง
37 น.ส.นิตา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
38 น.ส.พรรษชล ยอดทนันชัย ร.ร.ห้องสอนศึกษา
39 นายอ าไพร เลาซาง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
40 น.ส.ราตรี สีแก้วบันดาลสุข ร.ร.สหมิตรวิทยา
41 นายธนกฤต กัมปนาทปรีชากุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
42 น.ส.พวงผกา ยะมะโน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
43 น.ส.วิชุดา แหลงเผือ ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน ลายมือชื่อนักเรียน หมายเหตุ



       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4 แผนการเรียน จีน และ ญี่ปุน่  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นางสาวกนกพร เลาหมี่ ห้องสอนศึกษา โควตา
2 นายชวาล ทรัพยสิ์ทธิเสรี ห้องสอนศึกษา โควตา
3 ด.ญ.อ้อย กุมภา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
4 ด.ช.กิตตินันท์ ค าคุณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
5 น.ส.เมธาวี ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ มส.
6 น.ส.สุมาลี เมืองเมา ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
7 น.ส.ดาราพร เป็งโย ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
8 น.ส.สุดาพร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
9 น.ส.พรน้อย แสนสุข ร.ร.ห้องสอนศึกษา
10 น.ส.ปริยาภัทร ปัญญาเลิศ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
11 น.สพรปริยา รักชาติ ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
12 น.ส.ทิพย์ฤมล ทองสกุลศิริ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา33(บ.ทุง่พร้าว)
13 นายเสกสาร ปานสอน ร.ร.แม่ละนา
14 น.ส.อินทิรา นาคสืบวงศ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 น.ส.วิภาพร รัตนอารยธรรม ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
16 น.ส.หยาดฝน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
17 น.ส.วิภาพร ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
18 นายธนภัทร จัตุรงค์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
19 ด.ญ.แพรวพราว สุขสันต์พนาทิตย์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
20 ด.ญ.อินสะยาน พนาสกลกุล ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง
21 น.ส.ศรีไทย ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ มส.
22 น.ส.ฟ้านิตา กันทะวงค์สา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
23 น.ส.ชลิตตาภรณ์ โสภามา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
24 น.ส.ณัฐชยา มนัสทร ร.ร.บ้านในสอย
25 น.ส.ศุภดา กวางทู ร.ร.บ้านป่าลาน
26 น.ส.จุรีย์ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
27 น.ส.ศิริลักษณ์ นวลจันทร์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
28 น.ส.อติพร วรจารุวรรณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
29 นายพิชัย เลาหล่ือ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
30 น.ส.มณีกาญจน์ จิตรต้ังตรง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
31 น.ส.สุทธา ชัยสัจจานนท์ ร.ร.บ้านห้วยผา
32 นายวาริน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
33 นายอาณัต ไม่มีชื่อสกุล กศน.จ.แม่ฮ่องสอน
34 นายนพกร หลงแดง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
35 นายชาคริต หอมเทีย้งแท้ ร.ร.บ้านห้วยผา
36 น.ส.รุ่งทิวา ชนชนะชัย ร.ร.เสรีวิทยา
37 น.ส.รวิภา จรรยากิตติผล ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
38 น.ส.บุณยกร ทุนนาม ร.ร.บ้านห้วยผา
39 น.ส.จุรีรัตน์ ลือนาม ร.ร.บ้านห้วยผา
40 น.ส.กาญจนาพร ศรีพรธิติกุล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา33(บ.ทุง่พร้าว)
41 น.ส.บุษบา ทวีรัตน์ชวลิต ร.ร.ห้องสอนศึกษา
42 น.ส.สุดารัตน์ กิตตินุเคราะห์ ร.ร.บ้านปางตอง
43 น.ส.พิมพ์วิไล ไชยวงค์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
44 น.ส.นุชจรีย์ กอแก้ว ร.ร.ห้องสอนศึกษา
45 ด.ญ.อธิชนันท์ ปพิชยากุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน ลายมือชื่อนักเรียน หมายเหตุ



       รายชื่อนักเรียนมธัยมศึกษาปีที ่4 แผนการเรียนคอมฯธุรกิจ และ อังกฤษ  ปีการศึกษา 2558
        โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  อ าเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่่องสอน

1 นายอนุภทัร ภษูติวโิรจน์กุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
2 นางสาวบศุย์รินทร์ ปยิเจริญจิตร ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
3 นางสาวซูเซน่ะ วรเดชสิทธชิัย ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
4 นางสาวอุไรรัตน์ ผาสุขวงศ์ศรี ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
5 นางสาวอริสา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
6 นางสาวจารุภา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
7 นางสาวธนัญญา ไชยสวา่งวงศ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
8 นางสาวสุภชัชา ชีพพาณิชย์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
9 นางสาวสุทธนุช ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา โควต้า
10 นายสหสัวรรษ คงสุนทร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
11 นายนวพรรษ ลืนค า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
12 ด.ญ.ดวงใจ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
13 ด.ญ.ลลิตา ศรีเทพ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
14 นายจักรพรรดิ สุต๋าค า ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 นายสุรนาท ปร๊ะย่อ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
16 ด.ช.วงศธร เนตรนภากร ร.ร.ห้องสอนศึกษา
17 ด.ญ.ปยิมาศ  ค าอ่อง ร.ร.บา้นในสอย
18 น.ส.ศิริพร ผาสุขวงศ์ศรี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห ์มส.
19 นายพชรพล ไชยวงศ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
20 นายวรเมธ สะอาดจิตต์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
21 ด.ญ.สายใจ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
22 น.ส.อัญชลี เจแฮ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
23 นายเอกรัตน์ มั่นคง ร.ร.ห้องสอนศึกษา
24 นายทนงศักด์ิ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
25 นายประกายกาล ประสานสุข ร.ร.ห้องสอนศึกษา
26 น.ส.อ้อน ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
27 น.ส.นารี รอยพนา ร.ร.ศึกษาสงเคราะห ์มส.
28 น.ส.ปคู า ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
29 น.ส.ชลณิชา ศรศรี ร.ร.ชุมชนบา้นผาบอ่ง
30 นายอิสยาห์ บวับาล ร.ร.ห้องสอนศึกษา
31 น.ส.กานต์ธดิา พงศ์พนัธว์ชิรา ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
32 นายภมูิพทิกัษ์ แฮทู ร.ร.ห้องสอนศึกษา
33 น.ส.กัญญารัตน์ ถิ่นหวัเสือ ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
34 นายหนุ่มเครือ ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.บา้นหว้ยผา
35 น.ส.รัชฏาภรณ์ สร้างประโคน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
36 นายศุภวชิญ์ อยุทธ์ ร.ร.ไทจ่ง(เทศบาล3)
37 น.ส.อภริดี สุปนัโย ร.ร.ห้องสอนศึกษา
38 น.ส.ณัฐชยา กนกนาค ร.ร.ห้องสอนศึกษา
39 น.ส.สุชาดา กล่ินกุหลาบไพร ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
40 น.ส.กัศมา โพธิข์ุน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
41 น.ส.ณัฐดา ไม่มีชื่อสกุล ร.ร.ชุมชนบา้นหมอกจ าแป่
42 น.ส.กนกพร เมืองเมา ร.ร.ห้องสอนศึกษา
43 น.ส.บษุกร กัลยาณธรีพงศ์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา
44 น.ส.สุภาพร ชลาวไิล ร.ร.ไทยรัฐวทิยา33(บ.ทุ่งพร้าว)
45 ด.ญ.ร าไพ เมธวีมิลกุล ร.ร.บา้นปา่ลาน

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรยีน จบชั้น ม.3 จากโรงเรยีน ลายมือชื่อนักเรยีน หมายเหตุ


