
ที ่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ญ.ปวริศา เลพล                               นางฐานิตา เลพล                                57726
    2 ด.ช.ภูมิศักดิ์ บริบูรณ์                       นางจรรยารัตน์ บริบูรณ์                        53457
    3 ด.ญ.ญาตา คงสุขา                               นายวินัย คงสุขา                               56745
    4 ด.ช.วิทยา นารี                                นางสาวนงเยาว์ ขันค า                           55077
    5 ด.ช.ณัฐพงศ์ ศิริปิติสานต์ิ                    นางสาวจิตนา สังข์ทอง                          50191
    6 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ลุนนากัน                       นางอรอุมา ลุนนากัน                            55916
    7 ด.ช.ธนาตุล ญาณจรัส                            นางสาวอภิญา พรช ู                             55082
    8 ด.ญ.ธนาภา ญาณจรัส                             นางสาวอภิญา พรช ู                             55082
    9 ด.ญ.ณัฐมน เชื้อชุ่ม                           นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม                          51438
   10 ด.ญ.พาขวัญ เขวาล าธาร                          นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง                    54797
   11 ด.ช.ชชัพิมุข กิตติวรนารถ                      นายถาวร  กิตติวรนารถ                          36272
   12 ด.ญ.ศุภิสรา วรรณกูล                           นางศศิพิมพ์ วรรณกูล                           51330
   13 ด.ช.ธนธรณ์ ปลื้มสูตร                          นางสมควร ปลื้มสูตร                            54388
   14 ด.ช.อภิวิชญ์ ปฏินนท์วานิช                     นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช                        57309
   15 ด.ช.ชยัวัฒน์ ค าทองเขียว                       นางสาวศิรธันย์ สามเชยีง                       52025
   16 ด.ญ.นฤภัทร การุญ                              นางนิภาวรรณ การุญ                             52432
   17 ด.ญ.นันท์นภัส แก้วฉีด                         นางณิชากร แก้วฉีด                             53563
   18 ด.ญ.ณาศิสพิมพ์ เพ็งนวม                        นางสาวนัทฐนุชรีย์ นัทธ์ธดิตถ์                 56769
   19 ด.ญ.ศศิณัฏฐ์ ฟักโพธิ์                         นางณปภัช ฟักโพธิ์                             42984
   20 ด.ช.ปภินวิช พันธุ                             นายจตุรงค์ พันธุ                              49453

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2563
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับประถมศึกษา               ทุนละ   1,400.00   บาท



   21 ด.ช.ปริเยศ ช านาญไพร                           นายพูลสุข ช านาญไพร                            53540
   22 ด.ช.สิรวิชญ์ เต่าอ่อน                         นางสาวมยุรี ค าแก้ว                            54700
   23 ด.ช.ณฐพงศ์ เต่าอ่อน                           นางสาวมยุรี ค าแก้ว                            54700
   24 ด.ช.วีรวิชญ์ ด้วงใย                           น.ส.นฤมล เลียบสวัสดิ์                         39099
   25 ด.ช.ธนกร คงเกิด                               นางพัชนีย์ คงเกิด                             57025
   26 ด.ญ.รุจิภา ยังมีสุข                           นางสาวศศิตา อาจวงษ์                           52117
   27 ด.ช.ณัฐพัชร์ โพธิ์เงิน                        นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี                         55863
   28 ด.ช.พงศ์ปณต อ าพัฒน์                           นายนิพนธ์ อ าพัฒน์                             58423
   29 ด.ญ.กมลภัทร เบ้าทอง                           นางนิตยา เบ้าทอง                              56939
   30 ด.ช.อติเทพ นาแพง                              นายปรุงศักดิ์ นาแพง                           59568
   31 ด.ญ.กัญวรา ปาตาสะ                             นายวิทยา ปาตาสะ                               53861
   32 ด.ญ.เมธารดี หมอกยา                            นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591
   33 ด.ญ.นงนภัส ฉลาดเจน                            นางเทวธิดา ฉลาดเจน                            53142
   34 ด.ช.ชติุมันต์ ชะบ ารุง                         นายวิทิต ชะบ ารุง                              44064
   35 ด.ญ.ภัทราภรณ์ เขจรไชย                         นางสาวดาวเรือง บุปผา                          57912
   36 ด.ญ.ทิชา มวลมนตรี                             นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก                       57199
   37 ด.ญ.วรรณรดา มวลมนตรี                          นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก                       57199
   38 ด.ญ.พาขวัญ วณิชเจนประเสริฐ                    นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ                     42665
   39 ด.ญ.ปิยะดา มาย้ิม                             นางสิริกานต์ มาย้ิม                           56342
   40 ด.ช.วราภัทร์ สุขสมรส                          นายปิยะนันท์ สุขสมรส                          52413
   41 ด.ญ.แพรวา พันทะแสน                            นางดุษฎี พันทะแสน                             51773
   42 ด.ช.ปัณณวิชญ์ คงสนิท                          นางนิตยา คงสนิท                               49842
   43 ด.ช.คณิศร เยาวหลี                             นางสาวอารีรัตน์ หล้าหบิ                       50904
   44 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ สมนาม                           นางอุษิฏฏา สมนาม                              48409
   45 ด.ญ.รดา เรืองโอชา                             นายวรพันธ์ เรืองโอชา                          56682
   46 ด.ญ.วิชติา สมบัติวงศ์                         นายวิจิตร สมบัติวงศ์                          47236
   47 ด.ญ.กวินธิดา ฉินเฉลิมวงศ์                     นายศิรวินทร์ ฉินเฉลิมวงศ์                     50543
   48 ด.ญ.กัญญาพัชร์ ไทยข า                          นางปรินดา ไทยข า                               45937
   49 ด.ช.ปริญ ขวัญยืน                              นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์                 49548
   50 ด.ญ.ณัฐชยา แสงทองค าสุก                        นายสมบัติ แสงทองค าสุก                         46239
   51 ด.ญ.นันทัชพร ศุภผล                            นายกัมพล ศุภผล                                50058
   52 ด.ช.ณกาณฑ์ รอดพูน                             นางภาณี บุญตามชว่ย                            51543



   53 ด.ช.ณกรณ์ รอดพูน                              นางภาณี บุญตามชว่ย                            51543
   54 ด.ญ.สุชานาฎ คงนอก                             นางสุชลีา คงนอก                               51204
   55 ด.ญ.มิถุนา กุลหงษ์                            นางสาวกัญญาภัค จาบจันทึก                      54777
   56 ด.ช.ชาตกานต์ เมฆบุตร                          นางจุติพร เมฆบุตร                             53764
   57 ด.ญ.ภคมาตา เมฆบุตร                            นางจุติพร เมฆบุตร                             53764
   58 ด.ญ.อรุโณทัย ท้าวหน่อ                         นางสาวสุทธิตา อินพรม                          55578
   59 ด.ญ.ทิฆัมพร ชอ่ประพันธ์                       นางสาวณัฐกฤตา วิชยัวงค์                       59419
   60 ด.ญ.หนึ่งธิดา เทววงศ์เนติเกษม                 นางสาวพรหมภัสสร เทววงศ์เนติเกษม               58203
   61 ด.ญ.กฤติญา อนันตนาคม                          นางสาวสุสรรค์ ไชโยรักษ์                       53382
   62 ด.ญ.วีมัสลิน เสือส่อสิทธิ์                    นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์                        49078
   63 ด.ช.ณนภ มุ่งหมาย                              นายณัชธัญ มุ่งหมาย                            40216
   64 ด.ช.ศตคุณ ภูถาวร                              นางศิริลักษณ์ ภูถาวร                          51581
   65 ด.ญ.คุณัญญา เวชกลาง                           นางสาวบุญสวย สุนทะวงษ์                        53768
   66 ด.ช.ขจรวิทย์ สุมงคล                           นางธัญญธร สุมงคล                              59610
   67 ด.ช.คุณภัทร จตุรัตนโชติ                       นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ                          54948
   68 ด.ญ.นริศรา เชื้อจีน                           นางสาวสายผล พุทธรักษา                         53313
   69 ด.ช.อชริะ ธรรมเกตุ                            นางทิพย์ ธรรมเกตุ                             50784
   70 ด.ช.ชวสิทธิ์ เอ่ียมเจริญ                      นายชาคริต เอ่ียมเจริญ                         54936
   71 ด.ช.ปัญญากร ยาอุด                             นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม                        51283
   72 ด.ญ.ภัณฑิรา ดีเสมอ                            นายวันชยั ดีเสมอ                              55252
   73 ด.ช.ฉัตรคุณากร โพธิ์ชยั                       นางสาวสุภาพร รักด้วง                          56295
   74 ด.ญ.ฐิติภัทรา กรับทอง                         นางสาวนันทิดา กรับทอง                         58263
   75 ด.ญ.ชญาน์นันท์ ยอดบุญเรือง                    นางสาวกันตินันท์ ยอดบุญเรือง                  56934
   76 ด.ช.พบธรรม พรหมบุญ                            นางสาวกนกกร ฉัตรหรัิญเลิศ                     49661
   77 ด.ญ.ณิชชานันท์ อภัยรุณ                        นางจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ                         56710
   78 ด.ช.ภากรณ์ สุโพธิ์                            นางสาวผกามาส สุโพธิ์                          51999
   79 ด.ญ.กุลกันยา สุโพธิ์                          นางสาวผกามาส สุโพธิ์                          51999
   80 ด.ญ.บุศรินทร์ ศิริวงศ์                        นางบุญมี ศิริวงศ์                             50042
   81 ด.ช.วีรวิชญ์ ชนูันท์ธนศักดิ์                  นางสาวอนงค์นาฏ ชนูันท์ธนศักดิ์                56588
   82 ด.ช.กิตติพงศ์ ทองไชย                          นางสาวจินตนา ชา้งสาร                          50214
   83 ด.ช.ภูมิกฤษฎิ์ ยอดมิ่งขวัญ                    นายฉัตรชยั ยอดมิ่งขวัญ                        50164
   84 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ มาแดง                          นางสาวณัฐชตุา ชตานนท์                         51524



   85 ด.ช.ธีรภัทร เทพเทียน                          นางกนกเรขา เทพเทียน                           55223
   86 ด.ช.ธีรภาพ เทพเทียน                           นางกนกเรขา เทพเทียน                           55223
   87 ด.ช.ชยัพจน์ สุนันทนพันธ์                      นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์                       53685
   88 ด.ญ.ไอยริณลดา แก้ววิมล                        นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล                       50148
   89 ด.ญ.ฐิติวรดา ค าแสน                            นายจิรภัทร ค าแสน                              48209
   90 ด.ช.ธิรบดี ธนาพิทักษ์วงศ์                     นางสาวอมรวดี ทัพชา่งไม้                       55126
   91 ด.ญ.จุฑาธิป บังใบ                             นายสุริยา บังใบ                               47529
   92 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ใจหา้ว                          นางสาวนรภัทร อินทจักร์                        54491
   93 ด.ญ.กีรัฏิยา ฤกษ์สมุทร                        นายวันชนะ ฤกษ์สมุทร                           56392
   94 ด.ญ.นันนารา จันทร์ขาว                         นายธนรัฐ จันทร์ขาว                            52324
   95 ด.ช.ชณิณวรรธน์ เรียงสนาม                      นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม                        56048
   96 ด.ญ.ชนิภรณ์ เวทย์สฤษฎ์                        นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์                          52831
   97 ด.ญ.ภคอร บุญงาม                               นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ                        55579
   98 ด.ญ.ภควดี บุญงาม                              นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ                        55579
   99 ด.ช.พีระณัฐ ใจซื่อ                            นางสาวชลธิชา บรรดาล                           57888
  100 ด.ญ.พิชญา กิ่งสาร                             นางสาวนัดธิดา นวลศรี                          50936
  101 ด.ช.จิรายุ โพธิ์พยัคฆ์                        นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์                        57284
  102 ด.ช.ศตายุ โพธิ์พยัคฆ์                         นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์                        57284
  103 ด.ญ.พรธารินทร์กาน พยุหเกียรติ                 นางเรณู พยุหเกียรติ                           53105
  104 ด.ช.ธนพล อุ้ยหา                               นายชชูาติ อุ้ยหา                              41948
  105 ด.ช.กรพัฒน์ กุลวงค์                           นางพรเพ็ญ กุลวงค์                             48683
  106 ด.ญ.มณิศรา กุซัว                              นางวาสนา กุซัว                                50528
  107 ด.ช.พชร ธนเจริญบุญญา                          นางจุไรรัตน์ ธนเจริญบุญญา                     59212
  108 ด.ญ.ณัชญ์สุภางค์ วรวรรณ                       นางมยุรี วรวรรณ                               48976
  109 ด.ญ.วนิชญา สุพร                               นางสาวธีรพร บุตรราช                           56267
  110 ด.ญ.กัญญารัตน์ หลักหมื่น                      นางสาวภัครินทร์ อะโรคา                        54720
  111 ด.ญ.พิชาภรณ์ วงศ์ภูธร                         นางสาวชนัญชดิา นาใจเย็น                       56132
  112 ด.ช.ชากิร วารีรัตน์                           นางสุนารี สาโรวาท                             59094
  113 ด.ช.คุณานนท์ เทียนทอง                         นางสาวบงกช จันทร์ไพศรี                        54799
  114 ด.ช.ตะวันฉาย ซันนี่ สเวดเดอร์แมน              นางจันทิมา สเวดเดอร์แมน                       59091
  115 ด.ญ.อัญชษิฐา ไก่แก้ว                          นางอาดี ไก่แก้ว                               55400
  116 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชทูอง                            นายธรรมรัตน์ ชทูอง                            50430



  117 ด.ช.พิชยกานต์ ปัดภัย                          นางณัฐกานต์ ปัดภัย                            55944
  118 ด.ญ.กัญญาพัช บัวประทุม                        นางสุภาณี บัวประทุม                           51459
  119 ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวประทุม                        นางสุภาณี บัวประทุม                           51459
  120 ด.ช.ณฐภัทร พรมวาส                             นางจุฑามาศ พรมวาส                             51839
  121 ด.ช.ศิริพงค์ ทิพวัจนา                         นายศักดาพร ทิพวัจนา                           53195
  122 ด.ญ.ชาครียา จุมังมอ                           นางสาวอรพรรณ แจ่มเสมอ                         52928
  123 ด.ญ.ขวัญวรางค์ ทองอุ่น                        นางสาวศรินยา จรัสแผ้ว                         55447
  124 ด.ช.อคิราภ์ ศิรินาม                           นางผกาวดี ศิรินาม                             59057
  125 ด.ญ.ฉลินทร์ธร สนทิม                           นางสาวศิริธร สายทอง                           51989
  126 ด.ช.ปัญญาพล ประสาร                            นางน้ าผ้ึง ประสาร                             52228
  127 ด.ช.พิทยาพล เกตุเขียว                         นางสาววรรณรัตน์ วิลานันท์                     52560
  128 ด.ช.ธนพัฒน์ ชื่นบัวอินทร์                     นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์                       54908
  129 ด.ญ.ธรรชนก ศรีนาม                             นายธีรชยั ศรีนาม                              50765
  130 ด.ญ.พิชญาภา ทิพย์ประเสริฐ                     นายจิรัต ทิพย์ประเสริฐ                        57376
  131 ด.ช.วศิน นิลเนาวรัตน์                         นางสาวจุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์                    55021
  132 ด.ญ.สรัญญา ปัญญาดิลก                          นางปุณยนุช ปัญญาดิลก                          49830
  133 ด.ช.วิชญ์พล พุฒตาล                            นางสาวสิริกานดา ภูพวก                         51185
  134 ด.ช.วิชญ์ภาส พุฒตาล                           นางสาวสิริกานดา ภูพวก                         51185
  135 ด.ญ.กิตติยา ภิญโยดม                           นางณัฐยา ภิญโยดม                              58271
  136 ด.ช.ธนกร ชสูุขอมร                             นายอรุณ ชสูุขอมร                              56760
  137 ด.ช.อัฟฟาน ทวีพงษ์ไพรัช                       นางสาวอัสมา ทวีพงษ์ไพรัช                      51974
  138 ด.ญ.เอนารินทร์ ริกันตี                        นางสาวกิรินญา ประกอบดี                        51960
  139 ด.ช.พรพิสุทธิ์ ตันติวานนท์                    นางพรนิภา ตันติวานนท์                         51587
  140 ด.ช.รณกร อนุสิทธิ์                            นางอรทัย อนุสิทธิ์                            49989
  141 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วัฒนภูดินันท์                    นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์                     52681
  142 ด.ช.พวิษฐ์ สามหมอ                             นางพักตร์วิภา สามหมอ                          50951
  143 ด.ญ.เขมขวัญ สามหมอ                            นางพักตร์วิภา สามหมอ                          50951
  144 ด.ญ.ปภาวรินท์ ทัพนาค                          นางสุธีกานต์ ทัพนาค                           52238
  145 ด.ช.รวีโรจน์ กิจวัฒนหรัิญ                     นางจิราวดี กิจวัฒนหรัิญ                       53333
  146 ด.ญ.ปานระพี ชยัวิเชยีร                        นางนิลเนตร ชยัวิเชยีร                         49556
  147 ด.ช.ภูมิพัฒน์ อภัยโส                          นางสาวไพจิตร อภัยโส                           54072
  148 ด.ช.วีรกานต์ ชอบท ากิจ                         นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์                     58768



  149 ด.ญ.ปุณยวีร์ สิงหด์วง                         นายฤทธิรณ สิงหด์วง                            44367
  150 ด.ช.ศุภวิชญ์ จันทร์ภิวัฒน์                    นางฐานิตา จันทร์ภิวัฒน์                       53856
  151 ด.ญ.เมธาวินี โพธิ์ศาลา                        นางสาวส าเนียง พวกดอนเค็ง                      51874
  152 ด.ญ.ปภาวรินทร์ โพธิ์ศาลา                      นางสาวส าเนียง พวกดอนเค็ง                      51874
  153 ด.ญ.ปภาดา สริมล าจวน                           นายปราโมท สริมล าจวน                           50253
  154 ด.ช.พุทธคุณ โทนุบล                            นายอนุชา โทนุบล                               56262
  155 ด.ช.นนทพัทธ์ เผือกคล้าย                       นายทนงศักดิ์ เผือกคล้าย                       58185
  156 ด.ญ.ธัญญรัตน์ สว่างศรี                        นายอภิชาติ สว่างศรี                           58184
  157 ด.ญ.นันทวรรณ รมย์เลิศทวีสิน                   นายพสิษฐ์ รมย์เลิศทวีสิน                      46712
  158 ด.ช.การัณยภาส อินทรีเนตร                      นางวรรณภา อินทรีเนตร                          54952
  159 ด.ช.อาทิวัฒน์ รุนรา                           นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา                          54858
  160 ด.ญ.ปวริศา ศรีทอง                             นายพงษ์ศักดิ์ ศรีทอง                          44778
  161 ด.ญ.กัญญาณัฎ ชมุพล                            นายบุญเชดิ ชมุพล                              54083
  162 ด.ช.ศุภวิชญ์ พันธ์สระน้อย                     นางสาววิภากร พันธ์สระน้อย                     59422
  163 ด.ญ.ณฐินี ตรีสนธิ์                            นางสาวนฤมล ปาลี                               53576
  164 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ลิ้มวิวัฒน์กุล                  นางสาวสุนิษา ธนพฤษณานันท์                     51756
  165 ด.ช.กษิดิ์พัฑฒิ สีหส์ราญ                      นางสาวรวิญาณี สีหส์ราญ                        57047
  166 ด.ช.ณคิน วงศ์สุรินทร์                         ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย วงศ์สุรินทร์             55459
  167 ด.ญ.ชนกนันท์ สีลาบัว                          นางสาวสมสมัย แพงดวง                           55455
  168 ด.ญ.ธนัญญา อ่อนพุทธา                          นายอาทิตย์ อ่อนพุทธา                          54506
  169 ด.ญ.สถิรดา มาพิทักษ์                          นายจรัญ มาพิทักษ์                             59461
  170 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธรรมปัญญา                       นางหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญา                        54550
  171 ด.ช.ศุภกร คุ้มจ่ัน                            นางสาวศิรินภา คุ้มจ่ัน                        51758
  172 ด.ญ.ศรุดา คุ้มจ่ัน                            นางสาวศิรินภา คุ้มจ่ัน                        51758
  173 ด.ช.ธีรธาร รักงาม                             นางวันวิสาข์ รักงาม                           50262
  174 ด.ช.ชยณัฐ วงษ์วิล่า                           นางสาววิชชดุา ดอกบัว                          57195
  175 ด.ช.ปวริศ ฉันทธนกิจ                           นางสาวศิริมา สิงหพันธ์                        53767
  176 ด.ช.ภูวิวัสส์ ขันปาน                          นางภัทรพิมนต์ ขันปาน                          57101
  177 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ เรืองเนียม                     นางชลุีวัลย์ เรืองเนียม                       50082
  178 ด.ช.ณภัทร นุนาบี                              นางอุไรวรรณ นุนาบี                            54637
  179 ด.ญ.ณัฐรดา ศรีนวล                             น.สพนิตนาฏ อัครนิตย์                          53618
  180 ด.ญ.พัชราภา โหวดมงคล                          นางสาววิกันดา เกษเดช                          54639



  181 ด.ช.พัชร โหวดมงคล                             นางสาววิกันดา เกษเดช                          54639
  182 ด.ช.มหาสมุทร พวงเทศ                           ว่าที่ร้อยตรีวีระเชน ชนิศักดิ์ชยั             53212
  183 ด.ช.ภูริณัฐ ฉิมพาลี                           นายภิภพ ฉิมพาลี                               52562
  184 ด.ช.ปิยกฤษณ์ กิตติฤดีกุล                      ว่าที่ร.ต.หญิงปาริชาติ กิตติฤดีกุล            57248
  185 ด.ญ.พัทธ์ธีรา บุญเป็ง                         นางธนัญชนก บุญเป็ง                            56068
  186 ด.ญ.วรานิษฐ์ ขจรเดชะ                          นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ                          51165
  187 ด.ช.กิตต์ิธเนศ ขจรเดชะ                        นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ                          51165
  188 ด.ญ.ภาคินี อุตตรพงษ์                          นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์                    52661
  189 ด.ช.ภาคิน อุตตรพงษ์                           นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์                    52661
  190 ด.ญ.ณิชาพร จันทรางศุ                          นางเดือนประดับ จันทรางศุ                      59334
  191 ด.ญ.ทินสิรี เปรมเดชา                          นายณัฐชยั เปรมเดชา                            47598
  192 ด.ช.ธนบดินทร์ แสวงการ                         นายสมศักดิ์ แสวงการ                           42364
  193 ด.ช.ธนบดี แสวงการ                             นายสมศักดิ์ แสวงการ                           42364
  194 ด.ญ.ชมชนก เหล็กค า                             นางสาวอัญชลี ซอกรัมย์                         59298
  195 ด.ญ.อชริญา บุญสิงห ์                          นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์                       52057
  196 ด.ช.พชรสิน ส าแดงเดช                           นายบุญเจิด ส าแดงเดช                           52907
  197 ด.ช.อนุวัต ศรีดา                              นางสาวอรุณี ปุตุรงค์                          51935
  198 ด.ช.คีตะพัฒน์ รัตนทรัพย์ศิริ                  นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ                     51053
  199 ด.ช.ก้องภพ ไชยราช                             นายจักรภัทร ไชยราช                            54697
  200 ด.ช.กิตติกวินท์ สักแก้ว                       นายวิชาญ สักแก้ว                              56365
  201 ด.ช.ปัณยกร สิงหด์วง                           นายฤทธิรณ สิงหด์วง                            44367
  202 ด.ญ.กมลพร ผ่องบุรุษ                           นางอรวลัญช ์ผ่องบุรุษ                         52958
  203 ด.ญ.สุตาภัทร บ้านเนิน                         นายภูธร บ้านเนิน                              56961
  204 ด.ช.ธรรมาทัศน์ เพ่ือรอดวงษ์                   นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์                        52190
  205 ด.ช.ภัธวุฒ ภัทรผลพูล                          นายธราวุฒ ภัทรผลพูล                           48731
  206 ด.ช.ศิริชยัต์ ด่านพิชติชยัศ์                  น.ส.อิสรีย์ ด่านพิชติชยัศ์                    52199
  207 ด.ช.พศิน แจ่มพินิจ                            นายรวิ แจ่มพินิจ                              50583
  208 ด.ช.ณัชชานน ลิขิตวาสนา                        นางสาวสิริพรรณพร แก่นเพ็ชร์                   50795
  209 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ สายดวง                         นายขจรศักดิ์ สายดวง                           56187
  210 ด.ญ.โรสรินทร์ อาร าพันธ์                       นางสาวน้องหญิง ชา้งพลาย                       56437
  211 ด.ช.ชนะศึก เกษสุพรรณ์                         นางสาวนันทนา บัวงาม                           54674
  212 ด.ญ.วรุณลักษณ์ บ ารุงเขตร์                     นางสุพัตรา ม่วงงาม                            56962



  213 ด.ญ.จิรัชญา บ ารุงเขตร์                        นางสุพัตรา ม่วงงาม                            56962
  214 ด.ญ.อารดา ตรองจิตร                            นางอรอุมา ตรองจิตร                            52426
  215 ด.ช.ฐกฤต ทองไทย                               นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮ้ัว                        48775
  216 ด.ญ.วรรษมล เชื้อนุ่น                          นางสุพรรณี เชื้อนุ่น                          49374
  217 ด.ช.พลกฤต เชื้อนุ่น                           นางสุพรรณี เชื้อนุ่น                          49374
  218 ด.ช.พีรวิชญ์ บุญรักษา                         นายรุ่งศักดิ์ บุญรักษา                        52866
  219 ด.ญ.พิชญาภา ยืนนาน                            นางพัตรา ยืนนาน                               54009
  220 ด.ญ.ธนัญชนก รองวัง                            นายมนัส รองวัง                                57640
  221 ด.ช.พัรวิชญ์ บุญรักษา                         นายรุ่งศักดิ์ บุญรักษา                        52866
  222 ด.ช.กษิดิ์เดช คัจฉพันธ์                       นางกรกนก คัจฉพันธ์                            55130
  223 ด.ญ.นาตาชา ปรีเปรม                            นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม                           50828
  224 ด.ญ.กิรติยาภรณ์ ศรียาเทพ                      นางสาวกรรณ์ธิมา ศรียาเทพ                      57961
  225 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปักกาเล                          นางเปรมจิต ปักกาเล                            51315
  226 ด.ช.วรวรรธ ปักกาเล                            นางเปรมจิต ปักกาเล                            51315
  227 ด.ช.ธนาธิป สุวรรณบ ารุงสุข                     นายอรรณพ สุวรรณบ ารุงสุข                       59390
  228 ด.ช.ธันวา สุวรรณบ ารุงสุข                      นายอรรณพ สุวรรณบ ารุงสุข                       59390
  229 ด.ช.กิตินันท์ สกุลเสริมไกรศรี                 นางสาวศิริรัตนา สกุลเสริมไกรศรี               57442
  230 ด.ญ.กันตินันท์ ศรีวะสุทธิ์                    นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์                         53114
  231 ด.ญ.ณัฐธิดา รุกขะวัฒน์                        นางสาวอภิญญา สุขบัว                           55555
  232 ด.ญ.ปัญญริสา ศรีโคตร                          นางโชติกา ศรีโคตร                             53112
  233 ด.ช.กันตินันท์ จันทร์ดี                       นางธันต์นิศา จันทร์ดี                         57012
  234 ด.ช.ธนภูมิ สามาดี                             นางสาวลภัสพิมล สามาดี                         55344
  235 ด.ช.ชนิดนัย จันใสย                            นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ                       59560
  236 ด.ช.ธนวินณ์ วอนเจริญ                          นางสาวเกศกนก วอนเจริญ                         52066
  237 ด.ญ.คุณีญา อ่อนจันทร์                         นายโครงการ อ่อนจันทร์                         49066
  238 ด.ญ.กนกรัตน์ จตุรปา                           นางปริศนา จตุรปา                              54932
  239 ด.ช.ธีรเดช ชะวาลา                             นางสาวกนกวรรณ ชะวาลา                          59029
  240 ด.ญ.ลวิตรา โสวรส                              นางมีนา โสวรส                                 56711
  241 ด.ช.ธีรวีร์ โสวรส                             นางมีนา โสวรส                                 56711
  242 ด.ช.ชยพล ไกยะสา                               นางสาวฐิตาพร ค าสีแก้ว                         58202
  243 ด.ช.วัฒนพงศ์ เยาวยอด                          นางสาวธัญญ์ฐิตา รุ่งสินธิติวงศ์               47096
  244 ด.ช.ณัฐภูมิ บุญศรี                            นางมะลิวัลย์ บุญศรี                           50022



  245 ด.ญ.คณัสวรรณ ชนะกิจ                           นางสาวพัฐภา พิมชยั                            59238
  246 ด.ช.ธนกฤต เจริญรุ่งกิจรัตน์                   นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์                   54284
  247 ด.ช.เปาวฤทธิ์ ดุษฏีประเวศน์                   นางสาวพัชรินทร์ พุทธา                         54287
  248 ด.ช.กวินพัฒน์ ชาญรอบ                          นางอรอนงค์ ชาญรอบ                             54289
  249 ด.ช.วศิกร ศรีปราโมช                           นางสาวกรนภา กองเป็ง                           53268
  250 ด.ญ.ปวริศา ปานนท์                             นางสาวขนิษฐา ปองนาน                           52246
  251 ด.ญ.อภิมนท์ เพ็งสว่าง                         นายมนตรี เพ็งสว่าง                            52286
  252 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ศรีษะธาตุ                      นางสาวประภัสสร มีมาก                          55858
  253 ด.ช.ป้องปฐวี วังภูงา                          นางพิชามญชุ์ วังภูงา                          57844
  254 ด.ช.ณัฐพัชร์ กฤติณัฐธนชยั                     นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชยั                  52317
  255 ด.ช.ปริญญา ค าทอง                              นายแพรว ค าทอง                                 54320
  256 ด.ญ.ขวัญทิพย์ ศิริรัตนาวดี                    นางธารทอง ศิริรัตนาวดี                        51454
  257 ด.ญ.ไอริณ เพ็งสุพรรณ                          นางสาวจงกล เพ็งสุพรรณ                         52346
  258 ด.ญ.คณัญพร ติภิ                               นางสาววยา สมรรถการพัฒนา                       53075
  259 ด.ญ.ภรภัทร บุญบ ารุง                           นางหทัยรัตน์ บุญบ ารุง                         49588
  260 ด.ช.ธีรภัทร หรัิญค า                           นางจารุภา หรัิญค า                             53807
  261 ด.ญ.พรชนก หรัิญค า                             นางจารุภา หรัิญค า                             53807
  262 ด.ญ.พรทิพา หรัิญค า                            นางจารุภา หรัิญค า                             53807
  263 ด.ช.พีรวิชญ์ ซื่อตรง                          นางพรพิชา ซื่อตรง                             51697
  264 ด.ช.พงศกร อุนอก                               นางสาวสายชล แสงจันทอง                         54078
  265 ด.ญ.อัญชชิฐาณ์ พิบูลธนาวนิช                   นางสาวเกศรินทร์ หาญด ารงค์รักษ์                50347
  266 ด.ช.ฐดนย์ภัทร์ พิบูลธนาวนิช                   นางสาวเกศรินทร์ หาญด ารงค์รักษ์                50347
  267 ด.ช.ปารวัตร อุปครุฑ                           นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ                           51846
  268 ด.ช.ภูมิวิชย์ แก้ววิสิการณ์                   นางสาวภาวิณี พุทธพฤกษ์                        54117
  269 ด.ญ.สุริวิภา เพ็งจันทร์                       นางศุภสินี เพ็งจันทร์                         49800
  270 ด.ช.นวพรรษ ดีมาก                              นายสุชาติ ดีมาก                               20007
  271 ด.ญ.ปริญา ขาวปลื้ม                            นายมิ่ง ขาวปลื้ม                              50584
  272 ด.ช.เมธัส ดวงดาว                              นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว                         50422
  273 ด.ช.กรัณวิทย์ สามาอาพัฒน์                     นางณญานันต์ เอกธนลินต์                        57299
  274 ด.ช.ธรรศฌ์ปกรณ์ ม่วงมี                        นายมานพ ม่วงมี                                58224
  275 ด.ช.ปริพัฒน์ รู้บุญ                           นางสาวพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว                 59654
  276 ด.ญ.พิชญาภัค รู้บุญ                           นางสาวพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว                 59654



  277 ด.ช.ชญัภิญญปัณฑ์ โพธิ์กระสัง                  นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง                       51260
  278 ด.ช.จีรนณ เพ็ชรมณี                            นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน                       51898
  279 ด.ญ.จาลิมา พร้ิงมาดี                          นางสุนิตา พร้ิงมาดี                           48946
  280 ด.ช.ภูตะวัน อยู่สวัสดิ์                       นายวัชระ อยู่สวัสดิ์                          55880
  281 ด.ช.วิชชคุณ เครือตราช ู                       นายสุวัชชยั เครือตราช ู                       49248
  282 ด.ช.ปุญญาภัทร เตียงนิล                        นางศิริรุ่ง เตียงนิล                          45422
  283 ด.ญ.ณิจชมณฑ์ ลายสน                            นางสาวชญานิศ ทองมาก                           50021
  284 ด.ช.พิสิฐ วรรณศิริ                            นายสอาด วรรณศิริ                              47026
  285 ด.ญ.ญาภาพัฎญ์ ธิรามนตร์                       นางอรทัย ธิรามนตร์                            49994
  286 ด.ญ.นัทธมน ซ าเผือก                            นายสราวุฒ ซ าเผือก                             53520
  287 ด.ญ.พณธิดา ซ าเผือก                            นายสราวุฒ ซ าเผือก                             53520
  288 ด.ช.กฤตานน เศรษฐกุลโอฬาร                      นายณัฏฐชยั เศรษฐกุลโอฬาร                      55373
  289 ด.ญ.ญาณ์สิตางศ์ กันสิทธิ์                     นายวิเชยีร กันสิทธิ์                          39832
  290 ด.ช.ภัทรพล นาสะอ้าน                           นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน                          58405
  291 ด.ญ.ณัฐวดี แจ้งจิตต์ธรรม                      นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม                    54859
  292 ด.ญ.ภัทรนันท์ สติภา                           นางธัญญา สติภา                                50581
  293 ด.ญ.นิชธาวัลย์ บุญมหาสิทธิ์                   นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์                        56865
  294 ด.ช.ชนิสุ ชนะศรี                              นางพิมผกา ชนะศรี                              59807
  295 ด.ช.ชนิบุตร ชนะศรี                            นางพิมผกา ชนะศรี                              59807
  296 ด.ช.ธนิก จันทรังษี                            นางฐษา จันทรังษี                              52734
  297 ด.ญ.ชาร์ลีย์ อลิซาเบลลา สมิธ                  นางสาวบูชติา วงศ์ทองดี                        52730
  298 ด.ญ.พัชรี หลาบค า                              นางรัตนาภรณ์ หลาบค า                           50937
  299 ด.ช.กฤติธี ชณิเครือ                           นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์                  52894
  300 ด.ญ.พรรวินท์ เจริญวงศานนท์                    นายจิตรพล เจริญวงศานนท์                       56743
  301 ด.ญ.วรัทยา พุทธานุ                            นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์                     55675
  302 ด.ช.พิชญุตม์ พรมมา                            นางสาวพรพัสนันท์ แสนสีสม                      50749
  303 ด.ช.ภากรกฤต พูลแก้ว                           น.ส.ปริยทิพย์ บุญคง                           46281
  304 ด.ช.ธนบูรณ์ ไชยสาร                            นางทัศนี ไชยสาร                               55713
  305 ด.ช.พสิษฐ์ ศรีอ่อน                            นางวรดา ศรีอ่อน                               52938
  306 ด.ญ.กาสะลอง ลี้ภัยเจริญ                       นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ                        50059
  307 ด.ญ.นวียา สาและ                               นางสาวลลิตา บินรามัน                          54560
  308 ด.ช.นาราภัทร สาและ                            นางสาวลลิตา บินรามัน                          54560



  309 ด.ช.กิตติกวิน ชเูลิศ                          นายกลมรี ชเูลิศ                               51219
  310 ด.ช.กฤติกร ศรีพุทธากุล                        นายกรกฤช ศรีพุทธากุล                          57301
  311 ด.ช.คณาวิชช ์อ่อนหวาน                         นางอนูร อ่อนหวาน                              57943
  312 ด.ญ.จิดาภา พรมธิดา                            นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา                      55085
  313 ด.ญ.ภโรทัย พรมธิดา                            นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา                      55085
  314 ด.ญ.กาญจนศิริ ปะกังล าภู                       นายณธายุ ปะกังล าภู                            57084
  315 ด.ช.ธนพล งามเถื่อน                            นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง                      55298
  316 ด.ญ.โชติมนต์ ว่องดี                           นายศาทร ว่องดี                                56149
  317 ด.ญ.ธันยกานต์ บรรทร                           นางกมลกาญจน์ บรรทร                            56817
  318 ด.ญ.ชริฎาภรณ์ เจริญกุล                        นายธวัชชยั เจริญกุล                           50212
  319 ด.ช.กิจติพัชธ์ บุญประภา                       นางสาวนฤมล ใจชื่น                             59166
  320 ด.ญ.ฐิตารีย์ หลาบค า                           นางรัตนาภรณ์ หลาบค า                           50937
  321 ด.ช.ปวริศร์ เฟ่ืองฟูฟ้า                       นางพัชรี เฟ่ืองฟูฟ้า                          45086
  322 ด.ช.สรวิชญ์ เฟ่ืองฟูฟ้า                       นางพัชรี เฟ่ืองฟูฟ้า                          45086
  323 ด.ช.ญาณวิทย์ อินทรจันทร์                      นางกมลทิตย์ อินทรจันทร์                       41336
  324 ด.ช.ธีธัช รักชาติ                             นางสาวต้นทุน จันทร์จู                         44845
  325 ด.ญ.สุวภัทร ปริปุณณะ                          นายวัชระ ปริปุณณะ                             45664
  326 ด.ช.พุฒิมล ประมังคะตา                         นายพุฒิพงศ์ ประมังคะตา                        44863
  327 ด.ญ.ชญาดา แนมใส                               นายเสนอ แนมใส                                 44469
  328 ด.ช.วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์                     นางกรพินธุ์ ณัฐมหาธนานันท์                    42046
  329 ด.ช.ชนุดม เทียมเลิศ                           นายสุภาพ เทียมเลิศ                            43773
  330 ด.ช.วกุล พรหมเพ็ง                             นายเสถียร พรหมเพ็ง                            43425
  331 ด.ช.โรจน์วิวัฒน์ ใจน้อม                       นางธิราพร ใจน้อม                              44560
  332 ด.ญ.สุพัชรี สมคะเณย์                          นายสันติ สมคะเณย์                             44411
  333 ด.ญ.บุญญิสา ศรีทอง                            นายเชาวชนิ ศรีทอง                             48916
  334 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีทอง                            นายเชาวชนิ ศรีทอง                             48916
  335 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ กิตติคุณ                        นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ                        58547
  336 ด.ช.จารุกิตต์ิ กิตติคุณ                       นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ                        58547
  337 ด.ญ.ภัทรา ศรีราตรี                            นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี                  59176
  338 ด.ช.มุนินโท โคนชยัภูมิ                        นางทองทิพย์ โคนชยัภูมิ                        43574
  339 ด.ช.กวินภพ ภู่นิยม                            นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ                     59683
  340 ด.ญ.สุกฤตา ขวัญแก้ว                           นายสมบัติ ขวัญแก้ว                            47146



  341 ด.ช.ภิรมย์กิตต์ิ วิมลนันทพงศ์                 นางสาวภารดี เอ่ียมศรีเพ็ง                     59449
  342 ด.ช.ยุทธวัน จุลบุตร                           นางสาวนันทวัน จุลบุตร                         53334
  343 ด.ช.ชนาธิป ชมุทอง                             นางนิภาวรรณ์ ชมุทอง                           44172
  344 ด.ช.ศุภณัฐ พรมมี                              นายสุวิทย์ พรมมี                              50817
  345 ด.ญ.อุรัสญา รู้ยืนยงค์                        นายพันศักดิ์ รู้ยืนยงค์                       51530
  346 ด.ญ.สุณิชา เหล่าอยู่คง                        นางสาวสุมลรัตน์ เหล่าอยู่คง                   58811
  347 ด.ญ.ชญาน์นันท์ ทรัพย์สมบูรณ์                  นางพูลสุข ทรัพย์สมบูรณ์                       50281
  348 ด.ช.อิทธิพัฒน์ คะเนสม                         นางสาวปิยวดี คะเนสม                           49341
  349 ด.ญ.ชญาณิศ ศรีชยัปัญหา                        นางศิริภรณ์ ศรีชยัปัญหา                       52503
  350 ด.ญ.ณัฐนิชชา ชนะเคน                           นายโชคชยั ชนะเคน                              59745
  351 ด.ญ.สลิลรดา บุญศักดิ์                         นายสุริยะ บุญศักดิ์                           58817
  352 ด.ญ.พิมน์วิมล เวียงนนท์                       นางสาวกรรณิกา เวียงนนท์                       57321
  353 ด.ช.วิภพ ข าขันทอง                             นางปัญญาวันทน์ ข าขันทอง                       48108
  354 ด.ช.ภูวดล วงศ์จันทร์มณี                       นางสาวพิไล วรรณ ใจกล้า                        59529
  355 ด.ญ.พนิตฐา ใจกล้า                             นางสาวพิไล วรรณ ใจกล้า                        59529
  356 ด.ช.ชยพัทธ์ เคนศรี                            นางปานจรี เคนศรี                              49503
  357 ด.ญ.พิมพ์พิชชา เกตุตรีกรณ์                    นางนันทา เกตุตรีกรณ์                          41478
  358 ด.ช.ปุริมปรัชญ์ ส าเภารอด                      นายประเสริฐ ส าเภารอด                          53049
  359 ด.ญ.ปุณยาวริน ส าเภารอด                        นายประเสริฐ ส าเภารอด                          53049
  360 ด.ญ.วรนันท์ คงแก้ว                            นายวรพล คงแก้ว                                44600
  361 ด.ญ.ธฤตมน โพธิ์ทอง                            นายธงชยั โพธิ์ทอง                             53038
  362 ด.ช.ชวภณ ศรีเสมอ                              นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ                      55154
  363 ด.ญ.ปุณยาภา ชารี                              นายสายันต์ ชารี                               52021
  364 ด.ช.ตะวัน ภู่ธรรมรัตน์                        นางกัลยาณี ภู่ธรรมรัตน์                       48394
  365 ด.ญ.วณัฐชยา โชติภัทรสุมล                      นางสาวปิยนุช เชื้อสระคู                       49115
  366 ด.ญ.ภัทรนันท์ รอดกระทึก                       นางชดุาภา โพธิ์บุตรดี                         49375
  367 ด.ญ.อลิสา สาระรัตน์                           นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์                     51037
  368 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ต่ิงอ่วม                         ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ต่ิงอ่วม                52977
  369 ด.ญ.กุลชญา ศรีเสมอ                            นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ                      55154
  370 ด.ญ.ณิชชา กันแก้ว                             นายพนัส กันแก้ว                               53931
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