
ที ่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 นายศุภวัชร์ จันเซ่ง                           นางกัญญดา จันเซ่ง                             39518
    2 นายปกป้อง รุ่งรัตนเสถียร                      นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียร                     50335
    3 นางสาวภวรัญชน์ อัครประสิทธิ์                  นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์                     36402
    4 นายอาทิตย์ สีลา                               นายนเรศน์ สีลา                                36403
    5 นางสาวธนารักษ์ วิไลลักษณ์                     นางสุภิดา วิไลลักษณ์                          43323
    6 นางสาวสาธิดา ปัญจะ                            นายจุมพล ปัญจะ                                42843
    7 นายวศิน ลิ่วพันธ์พงศ์                         นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์                        44132
    8 นายเมธาวี ลิ่วพันธ์พงศ์                       นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์                        44132
    9 นางสาวฑิฏฐิฏา ศิรินพ                          นางทานตะวัน ศิรินพ                            42839
   10 นายบุรัสกร นาคทอง                             นางกานดา นาคทอง                               50461
   11 นายพันเทพ เงินมูล                             นางผ่องศรี เงินมูล                            48334
   12 นายพุทธินันท์ เงินมูล                         นางผ่องศรี เงินมูล                            48334
   13 นายกฤษฎา ชมุเพ็ญ                              นางสาวลัดดา ชมุเพ็ญ                           57252
   14 นางสาวอรชติา สมมะลวน                          นางอมรพันธ์ สมมะลวน                           37307
   15 นายศิวกร ตันศิริ                              นางกรณิศา ตันศิริ                             48979
   16 นายวรพล นิธิเมธากุล                           นางอโนทัย นิธิเมธากุล                         52316
   17 นางสาววิทนีย์ รุ่งชว่ง                        นางรัตนา รุ่งชว่ง                             49673
   18 นางสาวปัญญาพร ประสาร                          นางน้้าผ้ึง ประสาร                             52228
   19 นายธนกร ปัญญาดี                               นายโผน ปัญญาดี                                38603
   20 นายพฤกษ์ ศิริพร                               นางจริยาภรณ์ ศิริพร                           31554

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2563
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับ ปวส. - ปรญิญาตร ี              ทุนละ   2,500.00   บาท



   21 นางสาวชนาภา พลจร                              นายวิชาญ พลจร                                 42613
   22 นางสาวชนาพร พลจร                              นายวิชาญ พลจร                                 42613
   23 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์เหมา                    นายจ้าปาทอง จันทร์เหมา                         30657
   24 นายญาณกิตต์ิ โชติมณี                          นางสาวชลธิชา ทยะสุทธิ์                        58187
   25 นางสาวภัทรชนก มิกขุนทด                        นางสุทิน มิกขุนทด                             46642
   26 นายพลกร สายฉลาด                               นางอาวรณ์ สายฉลาด                             41004
   27 นางสาวชมีม ผ่องโสภา                           นางสุนารี สาโรวาท                             59094
   28 นางสาวณัฐกานต์ บุญเจียม                       นางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์                     52717
   29 นางสาวพรพรรณพิมพ์ ประดิษฐโต                   นายไพรัตน์ ประดิษฐโต                          48416
   30 นายนที ยอดโตมร                                นางศิริรัตน์ ยอดโตมร                          47979
   31 นายภัทริน ลือศิริวัฒนา                        นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนา                        38257
   32 นายอานันท์ ทัศนา                              นายสุวัฒน์ ทัศนา                              46786
   33 นายเกริกฤทธิ์ น้้าพระหสั                       นายวีระชยั น้้าพระหสั                          25680
   34 นายอภิรักษ์ พุทธขันธ์                         นายอดุลย์ พุทธขันธ์                           41433
   35 นางสาวชนากานต์ โซ๊ะอาด้า                       นางประนอม โซ๊ะอาด้า                            43511
   36 นางสาวปรัศริญญา พรหมขจร                       นางสาวดวงใจ สายลือนาม                         57404
   37 นายวรัญญู ประสิทธิ์นอก                        นางฤทัย ประสิทธิ์นอก                          32974
   38 นางสาวพรกุศล ค้าบุญมา                          นางรพีพร ค้าบุญมา                              39968
   39 นางสาวสุธาวัลย์ ธีระอริยวิกุล                 นางจรัลรัตน์ ธีระอริยวิกุล                    45463
   40 นางสาวนัยน์ปพร ทองสลวย                        นางสุจิตรา ทองสลวย                            44317
   41 นายธนินท์รัฐ ค้้าชสูิทธิผล                     นางมนัสนันท์ ค้้าชสูิทธิผล                     50972
   42 นางสาวปรินทร์ธนา ชาโท                         นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท                           57642
   43 นางสาวชลลพร คุ้มภัย                           นางอริญรดา ผดุงเพียร                          57048
   44 นางสาวพิมพ์วิไล มณีเรือง                      นางกัญญา มณีเรือง                             44505
   45 นางสาวปรธีรา ย่ิงด้านุ่น                       นางปราณี  ฤทธิชยั                             36635
   46 นางสาวทิพย์สุคนธ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์            นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์                    49425
   47 นายภัทรภาส สุไลมานดี                          นางมณีรัตน์ สุไลมานดี                         50918
   48 นางสาวภัขรวี พิศมัย                           นางพรวิมล พิศมัย                              49955
   49 นางสาวภิญญาพัชญ์ กาสา                         นางพรปวีณ์ กาสา                               49821
   50 นางสาวกชภร เข้าคลอง                           นายวีรยุทธ เข้าคลอง                           50967
   51 นางสาวฉัฐวีณ์ จิตรจรัสพร                      นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร                       46871
   52 นางสาวภัทรพล พันธ์โนราช                       นางรุ่งทิวา พันธ์โนราช                        56930



   53 นางสาวศรัญญา จิตรรักษ์                        นายระเบียบ จิตรรักษ์                          32640
   54 นายพศวัต ถาวร                                 นายธิวากร ถาวร                                47326
   55 นายศุภวิชญ์ แหยมประสงค์                       นางชนกชนม์ แหยมประสงค์                        52266
   56 นายสิรวิชญ์ สุคันธวิภัติ                      นายไชโย สุคันธวิภัติ                          40425
   57 นางสาวมธุกัญญา ถนอมวงศ์                       นายสมชาย ถนอมวงศ์                             46702
   58 นางสาวภัทรพร เอกจีน                           นางสมร เอกจีน                                 42100
   59 นายธนาเดช พรหมชวูงศ์                          นายชยพล พรหมชวูงศ์                            54964
   60 นายบุรินทร์ พันธ์มา                           นางสุวรรณา พันธ์มา                            50519
   61 นายสุภทัต นพกุลโรดม                           นางนิตยา นพกุลโรดม                            48483
   62 นางสาวสุชาวลี ภู่สาย                          ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย                   51985
   63 นางสาวเอวิกาญจน์ ศิริเมฆา                     นางกษมาพร ศิริเมฆา                            42145
   64 นางสาวมัลลิกา จันทร์จ้านงค์                    นายบรรจง จันทร์จ้านงค์                         49848
   65 นายวรวัตร ยอดกระโหม                           นางวรัญญา ยอดกระโหม                           46315
   66 นางสาวหฤทัย ยางเดิม                           นางอลิสา สิงหเ์จริญ                           45878
   67 นางสาวปริชญา สุริบุตร                         นางทวีวุฒิ สุริบุตร                           38697
   68 นายพัชรพล พรหมรินทร์                          นางเทวี พรหมรินทร์                            51873
   69 นายเอกภิภัทร อินทรโชติ                        นายมงคล อินทรโชติ                             48094
   70 นางสาวสุธีกานต์ โชติรัตนศักดิ์                นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์                  59466
   71 นายพันธุ์พสุ ทองฤทธิ์                         นายสุพรรณ์ ทองฤทธิ์                           37267
   72 นายชนพัฒน์ สุวิยานนท์                         นางผาณิต สุวิยานนท์                           48866
   73 นางสาวแพรวฟ้า ร่อนรา                          นางเฟ่ืองฟ้า ร่อนรา                           39056
   74 นายวิชญะ ฆารไสย์                              นายโกวิทย์ ฆารไสย์                            35632
   75 นางสาวเสาวนีย์ จันทวงษ์                       นายปัญญา จันทวงษ์                             51630
   76 นางสาวเพ็ญพิชชา อุทุมสกุลรัตน์                นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์                       49154
   77 นางสาวพรรณภัค น้อยเพ็ง                        นางวรรณดี น้อยเพ็ง                            47930
   78 นางสาวพิชญ์สินี ดวงฤทธิ์                      นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์                         50185
   79 นางสาวกฤติมา ขวัญศรี                          นายขวัญชยั ขวัญศรี                            31275
   80 นายชวัลวิทย์ เสือส่อสิทธิ์                    นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์                        49078
   81 นางสาวประพิมพรรษ์ สวัสดิวงศ์                  นายพนมไพร สวัสดิวงศ์                          49573
   82 นางสาวภารวี บุญมาเลิศ                         นางรัศดา บุญมาเลิศ                            31616
   83 นางสาวสุนิสา หวังผล                           นางสาวสุกานดา สายวารี                         54818
   84 นางสาวเพ็ญพิชญา วิชาเดช                       นางนุชรีย์พร วิชาเดช                          40111



   85 นางสาวพิมพ์บุญ พิรุณ                          นางพัทธนันท์ พิรุณ                            41829
   86 นางสาวนคสยา พวงเกตุแก้ว                       นายสมยศ พวงเกตุแก้ว                           43951
   87 นายบูรษิณ พวงเกตุแก้ว                         นายสมยศ พวงเกตุแก้ว                           43951
   88 นายภูมิพัฒน์ สรสังวรณ์                        นางสาวภิญญาพัชญ์ ท้าทาน                        51940
   89 นายภาสวุฒิ บัวมาก                             นายมนตรี บัวมาก                               48621
   90 นายกิตติพศ วุฒิวรพร                           นางภาวนา วุฒิวรพร                             45849
   91 นางสาวกานต์ระพี ดวงสุดา                       นายคฑาหตัส์ ดวงสุดา                           54584
   92 นางสาวปานนที ชติวิเศษ                         นางสาวภภัสสร ภานุเกียรติประวัติ               48175
   93 นางสาวมนัสมนต์ แก้วงามพรรณ์                   นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์                     54304
   94 นายฐานัตถ์ วังจีน                             นางยุพิน วังจีน                               42146
   95 นายนรวิชญ์ วังจีน                             นางยุพิน วังจีน                               42146
   96 นายปวีร์ วงศ์เสถียร                           นางพัชรี วงศ์เสถียร                           40126
   97 นางสาวปัณฑารีย์ เชาวน์เสฏฐกุล                 นางกัณฐณัฎฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล                    43831
   98 นายภานุพันธ์ นุ่มไทย                          นางจงกล นุ่มไทย                               51863
   99 นายวรภพ ทวีต๊ังตระกูล                         นางนิตย์นาถ ทวีต๊ังตระกูล                     39644
  100 นางสาววราลี พงษ์จันทรโอ                       นายรุ่งเรือง พงษ์จันทรโอ                      42745
  101 นางสาวฐิตารีย์ ธีระวงศ์ประเวศ                 นางคนิวัลย์ ธีระวงศ์ประเวศ                    33125
  102 นายกรธวัช ไกรฤกษ์                             นางเรวดี ไกรฤกษ์                              38232
  103 นายภควัฒน์ ร่วมนิคม                           นางอิศรา ร่วมนิคม                             52349
  104 นางสาวชาลิสา บัวจ้ารัส                         นางจิตราภรณ์ บัวจ้ารัส                         59596
  105 นางสาวรวิสรา คชรินทร์                         นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์                     52597
  106 นางสาวญาณิศา สายนุ้ย                          นายไพศาล สายนุ้ย                              33257
  107 นายธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์                      นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์                    47054
  108 นายฐิติรัชต์ ชแูก้ว                           นางธนินท์ธร ชแูก้ว                            52131
  109 นางสาวขวัญจิรา จวบความสุข                     นางภัททิรา จวบความสุข                         39187
  110 นายพรอนันต์ ต้ังจิตตรง                        นางพิศมัย ต้ังจิตตรง                          52500
  111 นางสาวเจสิตา อ่อนเกตุพล                       นางละออง อ่อนเกตุพล                           42848
  112 นางสาวไอริณ สุขเจริญ                          นางสิริรัชต์ สุขเจริญ                         56052
  113 นางสาวณัฐกมล วรรณเวช                          นางจงลักษณ์ วรรณเวช                           46779
  114 นายวรปรัชญ์ มีหรัิญ                           นางกานต์ทิชา มีหรัิญ                          48576
  115 นายตติยะ บุญเลิศ                              นางสมจิตต์ ลิ้มโพธิ์แดน                       48505
  116 นายณัฐเสฐ โภคาพรภิวัฒน์                       นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน์                    53490



  117 นายกษิดิศ เที่ยวแสวง                          นางชวนพิศ เที่ยวแสวง                          48646
  118 นายกฤชภัทร พุกสุวรรณ                          นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ                       52158
  119 นายธานน อภิชยัวัฒนวิบูล                       น.ส.อติภา เกษมวัฒนา                           45036
  120 นายตรีปุณตะ ปัญญา                             นายณรงค์ ปัญญา                                42860
  121 นายภัทร์ชนน สติภา                             นางธัญญา สติภา                                50581
  122 นายชยพัทธ์ สิกขากูล                           นายวีรเกียรติ สิกขากูล                        22364
  123 นางสาวจิณหน์ิภา เนตรสว่าง                     นางศิริวรรณ เนตรสว่าง                         36970
  124 นายศุภวิชญ์ นาหวันิล                          นางสาวสุกัญญา อดิษะ                           49195
  125 นายมนภาส แสแสงสีรุ้ง                          นางสุพร แสแสงสีรุ้ง                           54187
  126 นางสาวฐิติชญา ศรีบัวค้า                        ว่าที่ร.ต.หญิงกฤษณา ศรีบัวค้า                  52194
  127 นายกฤติพงศ์ พรัมรัตนพงศ์                      นายประทีป พรัมรัตนพงศ์                        34253
  128 นายอดุลวิทย์ วงษ์ประสงค์                      นางสีไพร วงษ์ประสงค์                          42420
  129 นางสาวสิรภัทร ธัญญะกิจไพศาล                   นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล                    48749
  130 นางสาวรุ่งไพลิน กระอาจ                        นางนุกูล กระอาจ                               44148
  131 นางสาวธัญชนก ศรีเสมอ                          นางพิศมัย ศรีเสมอ                             54345
  132 นายวัฒนะ มานะภักดี                            นางชวนพิศ มานะภักดี                           41084
  133 นายนพดล หมื่นหาญ                              นายเล็ก หมื่นหาญ                              39463
  134 นายรัฐชานนท์ ก้อนแก้ว                         นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว                            40617
  135 นายพีรวุฒิ วัศราติยานนท์                      นางอภิรดี วัศราติยานนท์                       36891
  136 นายสุทธิรักษ์ เรืองประทุม                     นางสุทธิศรี เรืองประทุม                       46614
  137 นางสาวณภัสสร ตุ้ยตระกูล                       นางจิรนันท์ ตุ้ยตระกูล                        48752
  138 นายจักรินทร์ ดีย่ิง                           นายสมพร ดีย่ิง                                41347
  139 นางสาววิชญาภรณ์ ตุ้ยตระกูล                    นางจิรนันท์ ตุ้ยตระกูล                        48752
  140 นายคมชาญ ทัศนวิญญู                            นางฉวีวรรณ ทัศนวิญญู                          47095
  141 นางสาวกวินนาฎ อนวัชชกุล                       นางสาวอภิญญา โหมดงาม                          52315
  142 นางสาวศุภิสรา อนวัชชกุล                       นางสาวอภิญญา โหมดงาม                          52315
  143 นายธีรธร อิทธิปาทานันท์                       นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์                     54458
  144 นายเธียรนรา อิทธิปาทานันท์                    นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์                     54458
  145 นายปวเรศ ศรีปิยะรัตนกุล                       นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล                    59713
  146 นางสาวกานต์ธิดา จันทร์พฤกษา                   นายสัญญา จันทร์พฤกษา                          47404
  147 นายธิติพงษ์ สงวนงาม                           นายสุพร สงวนงาม                               46486
  148 นายวรพล มีศิริ                                นางชชัสรัญ มีศิริ                             48587



  149 นางสาวอภิชฌมน เกิดด้วยทอง                     นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง                        57512
  150 นางสาวมณฑน์ชญิา เกิดด้วยทอง                   นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง                        57512
  151 นายวัชรพันธ์ สมจิตร                           นายหงษ์ศรีทอง สมจิตร                          37732
  152 นางสาวฐิติพร สุญาณวนิชกุล                     นางสุปราณี สุญาณวนิชกุล                       44432
  153 นางสาวพรรพี วารีศรี                           นางสุมลมาศ วารีศรี                            41180
  154 นายอัสนี วารีศรี                              นางสุมลมาศ วารีศรี                            41180
  155 นางสาวปพิชญา ผิวเหลืองสวัสดิ์                 นางสาวธวัลรัตน์ บุณยะสมภพ                     56818
  156 นายณัชมงคล บุญศรี                             นางมะลิวัลย์ บุญศรี                           50022
  157 นางสาวณัชชา ปภาพจน์                           นางวิภาดา ปภาพจน์                             55886
  158 นายปิติภัทร ผิวตาลดี                          นางพรพิมล เกิดโพธิ์ชา                         55025
  159 นางสาวภัทราพร มูลบรรจง                        นางวิภา มูลบรรจง                              41137
  160 นายชนาวุฒิ ธานีรัตน์                          นางชฎาพร ธานีรัตน์                            46020
  161 นายศุภฤกษ์ ภักดีวงษ์                          นางพรรณี ภักดีวงษ์                            38317
  162 นางสาวเก็จรัมภา จันทร์ปราง                    นางจริยา จันทร์ปราง                           45972
  163 นายพีณพัฒน์ ร่ืนกลิ่น                         นางสุรีรัตน์ ร่ืนกลิ่น                        36894
  164 นายเธียรอิศรา นามแสงผา                        นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา                       51657
  165 นายธีรพัฎฐ์ กุลนันท์กาญจนา                    นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา                48240
  166 นายนนทรีย์ ธรรมสาคร                           นางขนิษฐา ธรรมสาคร                            41206
  167 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวงศ์ชยั                    นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชยั                          53413
  168 นางสาวปลายฟ้า จตุรพรสวัสดิ์                   นางสาวเพ็ญศรี นวลศรี                          49747
  169 นางสาวเหมือนฟ้า เย็นเกตุ                      นายไพฑูรย์ เย็นเกตุ                           48738
  170 นางสาวปานดวงใจ อยู่ดี                         นายปราศรัย อยู่ดี                             36180
  171 นายปรินทร พุกสุริย์วงษ์                       นางร้าไพ พุกสุริย์วงษ์                         54705
  172 นางสาวพิชญาภา นวะมะรัตน                       นางนันทาศิริ นวะมะรัตน                        41038
  173 นายกิตติทัต วัฒนาสันติกุล                     นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล                      52696
  174 นางสาวคุณัญญา ขุนทิพย์ทอง                     นางสายหยุด ขุนทิพย์ทอง                        33287
  175 นางสาวปานชนก นนวิชา                           นายเสง่ียม นนวิชา                             32197
  176 นายวรภาส มัชฌประมาณกุล                        นางเสาวนีย์ มัชฌประมาณกุล                     51912
  177 นางสาวภรภัทร มัชฌประมาณกุล                    นางเสาวนีย์ มัชฌประมาณกุล                     51912
  178 นายธีรรัตน์ อรทัย                             นางรัตนาพร อรทัย                              47239
  179 นายพงศธร วัฒนาสันติกุล                        นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล                      52696
  180 นางสาวศิญา สุทธิสวาท                          นางจุฑานาถ สุทธิสวาท                          41396



  181 นายพฤกษ์ สุทธิสวาท                            นางจุฑานาถ สุทธิสวาท                          41396
  182 นายสรนันท์ สาเจริญ                            นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี                       59650
  183 นางสาวณัฐธิดา สาเจริญ                         นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี                       59650
  184 นางสาวศิริชนก ชมภู                            นางอารี ชมภู                                  42895
  185 นางสาวพรทินันท์ วงศ์วิวัฒน์                   นายวุฒิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์                       39563
  186 นายวีรกิจ สุวรรณโภชน์                         นางวิลาสินี สุวรรณโภชน์                       44545
  187 นางสาวดวงธิดา สุวรรณประเสริฐ                  นางภาส์รัศมิ์ สุวรรณประเสริฐ                  42013
  188 นายคทาธร ต้ังกิตติพัศ                         นางธัญญะรัตน์ ต้ังกิตติพัศ                    45226
  189 นายภาสพล บะวงศ์                               นางผดุงพร บะวงศ์                              45906
  190 นายภาสพงศ์ บะวงศ์                             นางผดุงพร บะวงศ์                              45906
  191 นางสาวสุชาภัทร์ พวงแก้ว                       นายปรีชา พวงแก้ว                              42993
  192 นางสาวธมนวรรณ แก้วปัญญา                       นางอรุณี  แก้วปัญญา                           37116
  193 นายคณพล แก้วปัญญา                             นางอรุณี  แก้วปัญญา                           37116
  194 นางสาวพัชราพรรณ ชมเชย                         นางสมศรี ชมเชย                                35226
  195 นายธนเดช เหลืองอ่อน                           นางธนกร ศรีโสภณ                               43902
  196 นางสาวบุญรักษา ฉันทาวิวัฒน์                   น.ส.นิโลบล เดชทองพงษ์                         41637
  197 นางสาวสราวลี ทัศนย่ิงยง                       นางนิภา ทัศนย่ิงยง                            44264
  198 นายกฤต กลัดเจริญ                              นางธนวรรณ กลัดเจริญ                           33854
  199 นายบุรธัช วรกิจ                               นางบุหงา สุขโข                                38274
  200 นายวังพล บัวลอย                               นางมัจฉรี บัวลอย                              45000
  201 นางสาวกุลระพี จันทศรี                         นางณัฏฐพร จันทศรี                             44316
  202 นางสาวธัญญ์ญาณ์ รวงผ้ึงวีระโชติ               นางสาวรัสรินทร์ รวงผ้ึงวีระโชติ               44266
  203 นายยสสรัล ดวงจันทร์                           นางอัญชฎา ดวงจันทร์                           38517
  204 นางสาวณัฎฐณิชา พวงแก้ว                        นายคมสัน พวงแก้ว                              41205
  205 นายคณิน จ้อยรุ่ง                              นายสมาน จ้อยรุ่ง                              45824
  206 นายปราบปราม ผ่านส้าแดง                         นางปรียะดา ผ่านส้าแดง                          44628
  207 นางสาวญาณิศา ไหวดี                            นายฐิติพงษ์ ไหวดี                             42197
  208 นายสหทัช กลิ่นสมหวัง                          นางวรรณดา เกษสงคราม                           40781
  209 นายนิธิธาดา ด้ารงธรรม                          นายวีระพงษ์ ด้ารงธรรม                          28970
  210 นางสาวสายขิม ต้ังมี                           นายประมินทร์ ต้ังมี                           38056
  211 นางสาวฐมณพรรณ ปิตตานัง                        นางสาวอัมพร เสนา                              44828
  212 นางสาวชลันธร ศิลาแก้ว                         นางรัตนา ศิลาแก้ว                             38962



  213 นายวิรุฬห ์เพ็งมณี                            นางอังคณา เพ็งมณี                             41759
  214 นายรัฐมนตรี สุขเปรม                           นางสายธาร สุขเปรม                             44582
  215 นางสาวอมรภัค จันทร์เทศ                        นางศุภวรรณ จันทร์เทศ                          44580
  216 นางสาวสุพรรณี ถาโคตร                          นายนวยศ ถาโคตร                                43597
  217 นางสาวนลิน มีบรรจง                            นางทิพรัตน์ ศรีนนท์                           41107
  218 นายอนาวิล ลิ้มเจริญ                           นางบุศรินทร์ ลิ้มเจริญ                        43569
  219 นางสาวสุรีวัลย์ ถาโคตร                        นายนวยศ ถาโคตร                                43597
  220 นางสาวกนิฎฐ์อาภา อารมย์ดี                     ว่าที่ ร.ต.เอกนิษฐ์ อารมย์ดี                  35288
  221 นายจักรกฤษณ์ หนูเผือก                         นางภูริตา หนูเผือก                            43782
  222 นายอานุภาพ มากไมตรี                           นางรุ่งทิพย์ มากไมตรี                         39010
  223 นางสาวอภิสรา แจ่มอุทัย                        นายทวีป แจ่มอุทัย                             50397
  224 นางสาวพิจาริน แสงเงิน                         นางพวงผกา แสงเงิน                             39772
  225 นายณชนน ริมสมุทรไชย                           นางจริยา ริมสมุทรไชย                          38483
  226 นายติณณ์ ทองมาก                               นายวรพงษ์ ทองมาก                              44294
  227 นายฐนิศร์ อินทกูล                             นายธนสรรค์ อินทกูล                            38942
  228 นายศรัณย์ วงษ์สุบรรณ์                         นายอ้านวย วงษ์สุบรรณ์                          34728
  229 นางสาวกานต์ธีรา สืบศรี                        นายจ้ารัส สืบศรี                               34956
  230 นางสาวปาริชาติ มีเอ่ียม                       นางปราณีต มีเอ่ียม                            43331
  231 นายพัฒน์ดนัย ชายะตานันท์                      นายชาญชยั ชายะตานันท์                         35497
  232 นางสาวฉัตรธิดา ชายะตานันท์                    นายชาญชยั ชายะตานันท์                         35497
  233 นายปณต คัมภีระวงค์                            นายสุชยั คัมภีระวงค์                          35918
  234 นายสุชจัจ์ คัมภีระวงค์                        นายสุชยั คัมภีระวงค์                          35918
  235 นางสาวอวิกา อวิรุทธมรรค                       นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค                        48311
  236 นายรณพร อวิรุทธมรรค                           นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค                        48311
  237 นายกันตพัฒน์ บุตรโพธิ์                        นางอัญชารี บุตรโพธิ์                          41351
  238 นางสาวกัลยพร บุตรโพธิ์                        นางอัญชารี บุตรโพธิ์                          41351
  239 นายณรกฤต บุตรแก้ว                             นายสมพร บุตรแก้ว                              47145
  240 นายสธร บุตรแก้ว                               นายสมพร บุตรแก้ว                              47145
  241 นายบรรณสรณ์ ต้ังอุทัยสุข                      นางอัจฉราภรณ์ ต้ังอุทัยสุข                    39342
  242 นายพีระณัฐ ศรีประเสริฐ                        นางอภิณหพ์ร รัศมีเรืองสกุล                    35720
  243 นายพงศ์ภัค พุทธรักษ์                          นางอัญชษิฐา ส่งเสริม                          20232
  244 นางสาวทัศนีย์ สินนุศาสน์                      นางปุณฑริกา พันธุ                             46488



  245 นายณัฐสิทธิ์ ถาดกิ่ง                          นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์                        34018
  246 นางสาวจันทร์วลัย พิมพ์พันธ์ดี                 นายขจร พิมพ์พันธ์ดี                           37538
  247 นางสาวปุณณภา ป่าทองเย็น                       นายดุสิต ป่าทองเย็น                           46931
  248 นายภูมิภักดิ์ พรรณราย                         นางผ่องศรี พรรณราย                            38592
  249 นางสาวสิตานัน จันทวงศ์                        นางอรอนงค์ จันทวงศ์                           43944
  250 นายนริค นนทพันธ์                              นางฉลวย นนทพันธ์                              37283
  251 นางสาวชาลินี วงศ์เจริญวิวัฒน์                 นายชมุพล วงศ์เจริญวิวัฒน์                     44182
  252 นางสาววิปรัชญาพร พืบขุนทด                     น.ส.วงเดือน ผลธุระ                            28117
  253 นางสาวณัฏฐาพร บุตรกูล                         นางพัชรี บุตรกูล                              48763
  254 นายอัครเดช ดีรอด                              ส.ต.ต.(ญ)จันทร์ฉาย ดีรอด                      37346
  255 นายภาสชยั ผ่องพูลใส                           นางสุปาณี ผ่องพูลใส                           30347
  256 นางสาวชนกานต์ รอดเปรม                         นางสุมาลี รอดเปรม                             43797
  257 นายณภัทร ธรรมนิยาย                            นางขนิษฐา ธรรมนิยาย                           38572
  258 นางสาวปนัดดา สีดา                             นายวิรุฬห ์สีดา                               48857
  259 นางสาวกษิรา เสมศักดิ์                         นายบุญชว่ย เสมศักดิ์                          38155
  260 นายกรกวี ประเสริฐศรี                          นางจิดาภา ผิวฟัก                              39633
  261 นายพงศ์ภัค ผลเจริญพงศ์                        นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ์                        54730
  262 นายปัณณวิชญ์ หวังนิเวศน์กุล                   นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล                       54453
  263 นางสาวฐิติภา ทองค้า                            นางพยอม ทองค้า                                 35688
  264 นายนพเก้า รักษ์สังข์                          น.ส.ภรสุดา ปิติบุญญะกุล                       48407
  265 นายมนัสวิน นัยเนตร                            นางทิพย์วารี นัยเนตร                          45381
  266 นายทรงพล ทุยเวียง                             นางกัญจน์ณัฏฐ์ ทุยเวียง                       42178
  267 นายพุฒิพงศ์ จิตร์วิภาต                        นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต                      30874
  268 นางสาวนิธิมา จิตตยะโสธร                       นางพรรณี จิตตยะโสธร                           49701
  269 นางสาวปริยดา วิรัชกุล                         นางอัญชลีพร วิรัชกุล                          38566
  270 นายศรัณย์ วิรัชกุล                            นางอัญชลีพร วิรัชกุล                          38566
  271 นายสุรวีย์ เทศกรณ์                            นายสุขุม เทศกรณ์                              39916
  272 นายสุกฤต เทศกรณ์                              นายสุขุม เทศกรณ์                              39916
  273 นางสาวเรือนทอง คชหาญ                          นางศศิธร คชหาญ                                36837
  274 นางสาวกมลชนก คชหาญ                            นางศศิธร คชหาญ                                36837
  275 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ                           นางศศิธร คชหาญ                                36837
  276 นายพชรดนัย เกี้ยวสกุล                         นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล                        31269



  277 นางสาวสิริพัน เกี้ยวสกุล                      นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล                        31269
  278 นายศุภวิชญ์ รอดกลาง                           นางสาววัชนี ชสูุวรรณ                          51473
  279 นางสาวปิยวรรณ์ รอดกลาง                        นางสาววัชนี ชสูุวรรณ                          51473
  280 นายณัฐนันท์ ถาวร                              นายค้าหล้า ถาวร                                19633
  281 นางสาวพรนภา ถาวร                              นายค้าหล้า ถาวร                                19633
  282 นางสาวธนิยา ขันเพ็ชร์                         นายสมพร ขันเพ็ชร์                             47013
  283 นายเจตพล ถวิลไพร                              นางณัฐินี ภูคงน้้า                             55106
  284 นายภวิษย์ บัวขาวคงถาวร                        นางลักขณา บัวขาวคงถาวร                        17487
  285 นางสาวสุกฤตา สุขส้าราญ                         นางอ้าไพพิศ บุนนาค                             38093
  286 นางสาวพัสวี ศิริบุตร                          นางพาสนา ศิริบุตร                             42113
  287 นางสาวณิชญัญา สวัสดิเวทิน                     นายมนู สวัสดิเวทิน                            37834
  288 นายก้องแผ่นดิน เสลาหลัก                       นายประกิจ เสลาหลัก                            43989
  289 นายกรวิชญ์ วงศ์มณีโรจน์                       นางจิระภา วงศ์มณีโรจน์                        19464
  290 นางสาวเมทินี จันทร์แสง                        นายสุรชยั จันทร์แสง                           16569
  291 นายพระเกี้ยว งามศรี                           นายจักรพล งามศรี                              42263
  292 นางสาวอาลิษฐา พัฒนชวีกุลบุตร                  นางวิไลลักษณ์ พัฒนชวีกุลบุตร                  27013
  293 นายเกรียงไกร พ่วงพูล                          นางสมบัติ พ่วงพูล                             45722
  294 นางสาวพลอยแก้ว แสงผดุง                        นางยุพิน แสงผดุง                              30444
  295 นายภูมิภัทร ลออเลิศ                           ว่าที่ พ.ต.รัฐพล ลออเลิศ                      16903
  296 นายต้นตะวัน ใจเที่ยง                          นายสมชาย ใจเที่ยง                             21357
  297 นายวงศกร ภู่วิจิตรสุทิน                       นายบุญยง ภู่วิจิตรสุทิน                       34893
  298 นางสาวจินต์จุฑา กลิ่นหอม                      นายจ้ารัส กลิ่นหอม                             16881
  299 นายกุลวรรธน์ อุสาโห                           นางกอบกุล อุสาโห                              17913
  300 นางสาวยุวดี พงษ์เกตุกรณ์                      นางปรารถนา พงษ์เกตุกรณ์                       43486
  301 นายปรินทร ปิ่นกุมภีร์                         นายสรศักดิ์ ปิ่นกุมภีร์                       44108
  302 นางสาวทักษพร เชี่ยวเชงิศึก                    นางกรรภิรมย์ กองศรี                           36018
  303 นางสาวปวีณา สุธารักษนนท์                      นางประมณฑ์การณ์ สุธารักษนนท์                  39961
  304 นางสาวปิยนุช สุธารักษนนท์                     นางประมณฑ์การณ์ สุธารักษนนท์                  39961
  305 นายณัฐภูมิ เมืองแสน                           นางมาลี เมืองแสน                              27571
  306 นายพชรพล แสนทวีสุข                            นายกิตติศักดิ์ แสนทวีสุข                      20614
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