
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 นางสาวณฐัรวดี สมนึก                           นายปวิตร สมนึก                                53955

    2 นางสาวนีรชา ทองชุม                            นางอุไรวรรณ ทองชุม                            48957

    3 นางสาวชนกพร ทองชุม                            นางอุไรวรรณ ทองชุม                            48957

    4 นายโสภณ ดาววิชยั                              นางอุบลรัตน์ ดาววิชยั                         45689

    5 นางสาวดาหวนั ชะบ ารุง                          นายสังเวียน ชะบ ารุง                           35100

    6 นายวรทย ์ศิริฟองนุกูล                         นางธมกร ศิริฟองนุกูล                          55898

    7 นายนนทวฒัน์ บุมี                              นางสาวดวงใจ เดชภิมล                           48063

    8 นายพิชญพี์รศุ บุญมาศ                          นางรุวจี บุญมาศ                               48292

    9 นายภูริภทัท ์เสียงล ้า                         นายธราธิป เสียงล ้า                            47246

   10 นายศราวิน คชรินทร์                            นางสิรินทร์ทิพย ์คชรินทร์                     52597

   11 นางสาวสุนนัทา หวงัวงศส์กุล                    นางฐิติวรรณ หวงัวงศส์กุล                      41570

   12 นางสาวสุวภทัร ศรีทองแท ้                      นางบุปผา ศรีทองแท ้                           48421

   13 นายพชร สืบวงษ ์                               นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ ์                          53672

   14 นายชนสรณ์ ศรีทองแท ้                          นางบุปผา ศรีทองแท ้                           48421

   15 นางสาวสิรินญา ทินวงษ ์                        นายสุวิทย ์ทินวงษ ์                           55068

   16 นายณฐัภทัร์ พิทกัษว์งศ ์                      นางสุนิตา พิทกัษว์งศ ์                        44999

   17 นายสิรวิชญ ์งามเมืองปัก                       นางสาวสุนนัทา พงศช์าญวิทย ์                   44005

   18 นายภาณุพงศ ์สารัตถานนท ์                      นางฉวีวรรณ สารัตถานนท ์                       48980

   19 นายพีรวิชญ ์อดุลพงศพ์นัธุ์                    นางสุนีย ์อดุลพงศพ์นัธุ์                      40926

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2564

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี               ทุนละ   2,500.00   บาท



   20 นางสาวกรองกานต ์จุปะมดัถา                     นายสายนัต ์จุปะมดัถา                          53756

   21 นางสาวรสิตา นามนวด                            นางสิริกร นามนวด                              53252

   22 นายสยมพร โงนรี                                นายนิยม โงนรี                                 36390

   23 นายกานตด์นยั ปัญเศษ                           นางกองเงิน จนัทาทุม                           52067

   24 นางสาวญาดา สุ่มมาตย ์                         นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย ์                        52753

   25 นายณฐัวฒัน์ ดวงสุวรรณ                         นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ                         39666

   26 นางสาวรักกนั เด่นพาณิชยก์าร                   นางกรรณิกา เด่นพาณิชยก์าร                     44096

   27 นายศกัดิพฒัน์ พรหมแจง้                        นายธราพงศ ์พรหมแจง้                           40874

   28 นางสาวชุลีกร พรหมโชติ                         นายโชติพงษ ์พรหมโชติ                          23145

   29 นางสาวกิลิสรา โตพฤกษา                         น.ส.เสาวลกัษณ์ โตพฤกษา                        36877

   30 นางสาวกานตสิ์นี ประสมสินธ์                    นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์                        43244

   31 นายธนิตสวสัด์ิ ศิริรัตน์                      นางเมตตา ศิริรัตน์                            49410

   32 นายฐิรจิตร์ เวชวงษ ์                          นางสุภชัชา เวชวงษ ์                           52968

   33 นายรัชตะ คุม้พุ่ม                             นางสาวณชัพิมพ ์ภาษีรอด                        52859

   34 นางสาวดลภรณ์ มาจงัหรีด                        นายณรงคศ์กัด์ิ มาจงัหรีด                      45230

   35 นางสาวปวพร คุม้โภคา                           นายประพนัธ์ คุม้โภคา                          60232

   36 นายธีรภทัร สิงหบุตร                           นางพชัรีย ์สิงหบุตร                           46519

   37 นายณวฒัน์มงคล ศรีวงศช์ยั                      นายศุภกิจ ศรีวงศช์ยั                          53413

   38 นางสาวอาทิตยา คุม้โภคา                        นายประพนัธ์ คุม้โภคา                          60232

   39 นายธนภทัร บ ารุงเมือง                          นางวาสนา บ ารุงเมือง                           48077

   40 นายวสุธร นรโคตร                               นางนภสั นรโคตร                                48952

   41 นางสาวศศิธร อิมอ านวย                          นางจนัทร์เพญ็ อิมอ านวย                        38745

   42 นางสาววรนิษฐา หงษหิ์รัญพนัธ์                  นางจนัทนี หงษหิ์รัญพนัธ์                      43881

   43 นางสาววชัราภรณ์ หงษหิ์รัญพนัธ์                นางจนัทนี หงษหิ์รัญพนัธ์                      43881

   44 นางสาวแสงนภา แกว้แสง                          นางนภาพร แกว้แสง                              49595

   45 นายญาณพฒัน์ แกว้แสง                           นางนภาพร แกว้แสง                              49595

   46 นายอานนท ์อ่อนศรี                             นางมนวิภา อ่อนศรี                             51883

   47 นางสาวนสัรี เจะ๊เลาะ                          นางวลัลภา เปล่ียนเดชา                         46923

   48 นางสาวพิมพสิ์รีย ์พิทกัษเ์มืองแมน             นางอุษา พิทกัษเ์มืองแมน                       44605

   49 นายพิสิฐพงศ ์จัน่ค  า                           นางจงดี จัน่ค  า                                49072

   50 นายวีรภคัร์ พงษพ์ฤษพรรณ์                      นายศิริชยั พงษพ์ฤษพรรณ์                       54209



   51 นางสาวเมษยา อ่อนศรี                           นางมนวิภา อ่อนศรี                             51883

   52 นายภานุวิชญ ์เพียมูล                          นางปาจรีย ์เพียมูล                            38803

   53 นายพิชญพิ์พรรธ สระแกว้                        นางนิโลบล สระแกว้                             48697

   54 นายพีรพงษ ์ดุลยะนนัท ์                        นายพีระ ดุลยะนนัท ์                           53741

   55 นางสาวสุชชัดาพร แสนสุมา                       นางสุชญัญา แสนสุมา                            50256

   56 นางสาวนนัทิชา สูรยร์าช                        นายเกษม สูรยร์าช                              31113

   57 นายวีรกุล อ่อนเงิน                            นางจนัทรจิรา อ่อนเงิน                         56516

   58 นายกิตติเทพ อยูแ่กว้                          นางจิณพตั อยูแ่กว้                            52984

   59 นายตนัติกร ราช่อง                             นางสาวสุพฒัตา ราช่อง                          58057

   60 นางสาววรินทร์ภรณ์ คงเสน่ห์                    นายสมชาย คงเสน่ห์                             39015

   61 นางสาวมณัฑนี สุนทรพนัธุ์                      นางมาลี สุนทรพนัธุ์                           41034

   62 นางสาวนภสัวรรณ ทางอนนัต ์                     นางสุกญัญา บูรณเกียรติศกัด์ิ                  52541

   63 นางสาวสิตาภา มหากุศลพาณิชย ์                  นางกรองแกว้ มหากุศลพาณิชย ์                   41259

   64 นายนนทธ์วชั ศิริจนัทร์                        นางวาลี ศิริจนัทร์                            48726

   65 นายสมภพ จุไร                                  นางสาวดาริณี สมานจิตร                         53348

   66 นางสาวธญักานต ์รัตนธรรม                       นางชนญัญา รัตนธรรม                            36360

   67 นายอโณทยั คงสวสัด์ิ                           นายมโน คงสวสัด์ิ                              47410

   68 นายพีรวสั หลิมวงศ ์                           นางธมลวรรณ หลิมวงศ ์                          47331

   69 นางสาวสิริพร สนิทบรรเลง                       นายสุกิจ สนิทบรรเลง                           33009

   70 นางสาวณฐัวนี ศรีโกเศรษฐ                       นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ                           41183

   71 นางสาวชาลิสา วิภววาณิชย ์                     นางฐิตาพร วิภววาณิชย ์                        43886

   72 นางสาวชนิดาภา บุญยงค ์                        นางษมากร บุญยงค ์                             51214

   73 นางสาวพิมพ ์พดัสมร                            นางพิมลมาศ พดัสมร                             40681

   74 นางสาวปฏิญญา ดอกไมท้อง                        นางสุจินต ์ดอกไมท้อง                          48221

   75 นางสาวเบญจพร จิตตพ์ทุธคุณ                     นางอชัฉรา จิตตพ์ทุธคุณ                        34143

   76 นายเก้ือกูล ภูนุช                             นางกนัหา ภูนุช                                47316

   77 นายวรโชติ พรมบุตร                             นายพงศส์วา่ง พรมบุตร                          57734

   78 นางสาวบุษรา ชนะจิตตกุล                        นายบุญทนั ชนะจิตตกุล                          45966

   79 นายณฐัวินท ์ล่ิมสกุล                          นายอิทธิโชติ ล่ิมสกุล                         54548

   80 นายสพลเชษฐ์ มหาพรม                            นางณฏัฐาภรณ์ มหาพรม                           52933

   81 นางสาวธมลวรรณ ดีชูกชกร                        นางชุลีกร ดีชูกชกร                            45360



   82 นางสาวณิชกานต ์กลา้แขง็                       นายบุญชู กลา้แขง็                             42219

   83 นางสาวมุทิตา รักธรรม                          นางสุภาพร สิงห์ยอง                            52895

   84 นางสาวภทัรานี สายท่าเสา                       นายสทา้น สายท่าเสา                            46330

   85 นางสาวทิพยสิ์รินทร์ ทองพานิชย ์               นางสาววิรินทร์ จิรรัตนนัท ์                   47685

   86 นายวิรุฬห์ กญัญา                              นายอภินนัท ์กญัญา                             43979

   87 นางสาวพิชญาภา พร้ิงไธสง                       นายจ าลอง พร้ิงไธสง                            47612

   88 นางสาวณฐัภคัพร ช่างสลกั                       นางอมรรัตน์ ช่างสลกั                          47491

   89 นายวณชาติ อารีมิตร                            นางกุลรณี อารีมิตร                            40657

   90 นายปกฤษฎา ไชยโย                               นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     51510

   91 นายพนา จิตสาคร                                นายสมศกัด์ิ จิตสาคร                           37635

   92 นางสาวสุภทัราภรณ์ คงประโคน                    นายเสนีย ์คงประโคน                            52104

   93 นายภูริณฐั ฤกษป์ระกอบ                         นางอโณทยั ฤกษป์ระกอบ                          49837

   94 นางสาวกรุณา กะมะโน                            นายสุทธิพงษ ์กะมะโน                           41958

   95 นายณฐกรพงศ ์ดีวงษ ์                           นางไปรยา ดีวงษ ์                              47596

   96 นายวาทยากร พรประเสริฐ                         นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข                         58757

   97 นายนฐันที สุกรี                               นางณิชาฒ ์สุกรี                               47595

   98 นางสาวณชัชาพชัญ ์เหรียญข า                     นางพชัญก์ญัญา เหรียญข า                        48644

   99 นางสาวมญัชุภา วิกยันภากุล                     นางจุไรรัตน์ วิกยันภากุล                      45974

  100 นางสาวรสิกา เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา               นางนิศากร เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา                 49016

  101 นายปิยะวฒัน์ บุญญาภูมิพิทกัษ ์                นายสัญญพงศ ์บุญญาภูมิพิทกัษ ์                 57354

  102 นายกิตติพศ สงวนนาม                            นางอรวรรณ สงวนนาม                             39246

  103 นายวรทศัน์ สวสัดิชยั                          นายกณัทศัน์ สวสัดิชยั                         45040

  104 นางสาวศุภิสราพรรณ เรืองพทุธ                   นางจิราพรรณ เรืองพทุธ                         42165

  105 นางสาวขวญัเด่น อนนัตสุรกาจ                    นางพรนภา อนนัตสุรกาจ                          48350

  106 นางสาวณฏัฐธิดา หึกขนุทด                       นางสุนิศา หึกขนุทด                            52976

  107 นายกนัตวฒัน์ ศรีปรัชญากุล                     นางชุลีวรรณ จงรักษ ์                          40478

  108 นางสาวนภสัวรรณ แถมจอหอ                        นายประยรู แถมจอหอ                             33601

  109 นางสาวปานชนก ชยัตามล                          นางวลัลภา ชยัตามล                             38110

  110 นายเจษฎากร เปล่ียนเฉย                         นางประนอม เปล่ียนเฉย                          47288

  111 นายยศเสถียร เนตรสวา่ง                         นางศิริวรรณ เนตรสวา่ง                         36970

  112 นางสาวณฐัรัตน์ ทรัพยอ์าภารัตน์                นางสุจิตรา ทรัพยอ์าภารัตน์                    34882



  113 นายคมสัน คงวงศสุ์ภคั                          นางสุปรีดี คงวงศสุ์ภคั                        47473

  114 นางสาวปภาดา ประสงคสุ์ข                        นางสาวสิรี ประสงคสุ์ข                         52622

  115 นางสาวณฐักฤตา โม่งบุตร                        นายอินจนัทร์ โม่งบุตร                         43603

  116 นายศุภวิชญ ์ทว้มเพชร                          นายไพศาล ทว้มเพชร                             34887

  117 นายธนุส ตนัเสถียร                             นางศิริวรรณ ตนัเสถียร                         41044

  118 นางสาวอรสา สุดใจ                              นายไกรสร  สุดใจ                               36250

  119 นายศกัยสรณ์ นางาม                             นางสิวิมล นางาม                               51892

  120 นางสาวฟาฮานา เจะ๊แล๊ะ                         นางอุไร เจะ๊แล๊ะ                              58608

  121 นายกีรติ สังขรัตน์                            นางกาญจนาพร สังขรัตน์                         51682

  122 นายทศพล สุขยิม้                               นายกุลศกัด์ิ สุขยิม้                          50619

  123 นายพีรณฐั วศัราติยานนท ์                      นางอภิรดี วศัราติยานนท ์                      36891

  124 นายเสฎฐวฒิุ กิตติวรนารถ                       นายถาวร  กิตติวรนารถ                          36272

  125 นายธนนท ์ภู่ชยั                               นางธีรยา สิทธิปาลวฒัน์                        37573

  126 นายนิชฌาน รุ่งโรจน์ศรีบุญ                     นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ                     50568

  127 นางสาวปลายฟ้า รุ่งรัตนเสถียร                  นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียร                     50335

  128 นายภาณุพงศ ์อคัรประสิทธ์ิ                     นายจิตรภาณุ อคัรประสิทธ์ิ                     36402

  129 นางสาวณิชาภทัร เครือพนัธุ์ทอง                 นายสุชยั เครือพนัธุ์ทอง                       60120

  130 นายสุรนาท อตัจริต                             นายสุพฒัน์ อตัจริต                            56245

  131 นายชชัชยั ไชยช่อฟ้า                           นางโสภิตา ไชยช่อฟ้า                           50766

  132 นายชิษณุพงศ ์ชมภูศรี                          นางขนิษฐา ชมภูศรี                             38837

  133 นายณภทัรพล แท่นมณี                            นางกมลวรรณ แท่นมณี                            49743

  134 นายชยัณฏัฐ์ นรเศรษฐธิติ                       นางฉตัรวารินทร์ ตน้เถาว ์                     46591

  135 นางสาวบณัฑิตา สมบูรณ์หิรัญ                    นางจุฑารัตน์ สมบูรณ์หิรัญ                     45155

  136 นายกนัตพงศ ์สะสุนทร                           นางสุรีรัตน์ สะสุนทร                          50502

  137 นายคมกริช คงอยู ่                             นางเสาวลกัษณ์ คงอยู ่                         36969

  138 นางสาวณิชนนัท ์ธรรมชาติ                       นางชนิษฎา ธรรมชาติ                            34606

  139 นายศุภพิชญ ์รามศิริ                           นางกุลนนัทร์ รามศิริ                          33187

  140 นายธิติวฒิุ ยอดปัญญา                          นางยพุา ยอดปัญญา                              45090

  141 นายชลสิทธ์ิ หลงสวสัด์ิ                        นางสุภาวดี หลงสวสัด์ิ                         30823

  142 นายปุญญพฒัน์ กล่ินแกว้                        นางปฏิมา กล่ินแกว้                            47994

  143 นางสาววรวรรณ มคัคารมณ์                        นางสายชล มคัคารมณ์                            40417



  144 นายปราชญา เหมือนแกว้                          นางสะอาด เหมือนแกว้                           42274

  145 นายภูริณฐั พงษพิ์นิจ                          นางภทัรพรรณ พงษพิ์นิจ                         49108

  146 นายชนาธิป ค  าดี                                นางวีรวรรณ ค าดี                               41864

  147 นายกฤตพฒัน์ ค  าภาชาลี                          นางพรพนั อสัภาหุ                              31583

  148 นายสรวิศ โขมะนาม                              นางพนัทิพย ์โขมะนาม                           53812

  149 นางสาวนภสัสร เช้ือปาน                         นางอภิญญา เช้ือปาน                            47747

  150 นายกอบพงศ ์ดาราเพญ็                           นางวิภา ดาราเพญ็                              49054

  151 นายสิทธิพร สมวงษ ์                            นางพชัราภรณ์ สมวงษ ์                          46354

  152 นางสาวปัทมาภรณ์ สมวงษ ์                       นางพชัราภรณ์ สมวงษ ์                          46354

  153 นายณฐัพงศ ์น ้าทิพย ์                          นายพนม น ้าทิพย ์                              41699

  154 นายเดชาวตั กมลเดช                             นางค าปุ่ น กมลเดช                              51623

  155 นายภูหรินท ์ผลหมู่                            นางวนัวิศาข ์ผลหมู่                           49180

  156 นายธิติวชั ป่ันโภชา                           นางบุญรอด ป่ันโภชา                            36575

  157 นางสาวจอมขวญั สุลินทบูรณ์                     นายสุเพียร สุลินทบูรณ์                        28966

  158 นายภูรินท ์พรมสุข                             นายจ ารัส พรมสุข                               36829

  159 นางสาวทรรศน์พร พนูผล                          นางสุวภทัร พนูผล                              53560

  160 นางสาวปุณณิกา ส่งแสง                          นายสุบิน ส่งแสง                               35477

  161 นางสาวธนญัชนก พงษพ์ล                          นางกานตพิ์ชชา คงคาณฎัฐ์ชนนั                   50291

  162 นางสาวภทัรพรรณ ชิวหา                          นางสาวพิมพจ์นัทร์ แดงนา                       55828

  163 นางสาวสิรามล กอ้งศกัด์ิศรี                    นางเกษรา กอ้งศกัด์ิศรี                        46081

  164 นางสาวอรกมลวรรณ ขจรชมภู                       นางสาวชลราดา คลา้ยจ านง                        57477

  165 นางสาวโชติกา ศรีสุขะโต                        นายถวลัย ์ศรีสุขะโต                           40390

  166 นายศุภวิชญ ์ชยัเดช                            นายบุญเลิศ ชยัเดช                             49225

  167 นางสาวกลัยกร กุลสุวรรณ                        นางกุลวดี กุลสุวรรณ                           43380

  168 นางสาวพิณทิพ วฒันเขจร                         นางวราภรณ์ วฒันเขจร                           44116

  169 นายนิรุทธ์ ชยัสิทธ์ิสงวน                      วา่ท่ี ร.ต.ปริญญา ชยัสิทธ์ิสงวน               43686

  170 นางสาวกญัญาพร ศรีนุติภกัดี                    นางชชัมน ลีละอ าไพกุล                          26170

  171 นางสาวปรมาภรณ์ หรรษาวงศ ์                     นางสาวจินตนา ปานเถ่ือน                        49451

  172 นายไพบูลย ์อรุณศรีพิมาน                       นายไพศาล อรุณศรีพิมาน                         45066

  173 นายธนนัทช์ยั ขวญัพิพฒัน์                      นายธนะพฒัน์ ขวญัพิพฒัน์                       39837

  174 นายพร้อมภูมิ สารมานิตย ์                      นางเมตตา สารมานิตย ์                          49009



  175 นางสาวช่ืนกมล สารมานิตย ์                     นางเมตตา สารมานิตย ์                          49009

  176 นายรติกร ควรนิยม                              นายสมหมาย ควรนิยม                             33431

  177 นายรัชสิมา ชูสิมา                             นางนงเยาว ์ชูสิมา                             40123

  178 นางสาวชยพร นอ้ยเพง็                           นายชุมพร นอ้ยเพง็                             49177

  179 นางสาวณชิชา พรโกศลสิริเลิศ                    นางอรทยั พรโกศลสิริเลิศ                       45567

  180 นางสาวทตัพิชา อยูแ่ฉ่ง                        นายสินชยั อยูแ่ฉ่ง                            48302

  181 นางสาวธิดาพร ประยงคพ์นัธุ์                    นางอรุณศรี ทวีโภคา                            48375

  182 นายกฤษณะพงษ ์ประยงคพ์นัธุ์                    นางอรุณศรี ทวีโภคา                            48375

  183 นางสาวญาณิศา เตชะวงศป์ระเสริฐ                 นางดรุณี เตชะวงศป์ระเสริฐ                     48518

  184 นายณฐัพฒัน์ รากะสง                            นางอุบลรัตน์ รากะสง                           44350

  185 นายธฤตพล ทาค าสุข                              นางอญัชลี ทาค าสุข                             32773

  186 นางสาวปณฐัศิการ พละสวสัด์ิ                    นางประภาพรรณ พละสวสัด์ิ                       48861

  187 นายกรภทัร์ เช้ือภกัดี                         นายทรงพรต เช้ือภกัดี                          44997

  188 นางสาวจิดาภา กุลธนภกัดี                       นางสาวชญัญา บุญประชาชยั                       60014

  189 นายวิริทธ์ิพล จุลปาน                          นางปรีดา จุลปาน                               49247

  190 นายพชัรพล ค  าแสน                               นายฉลอง ค  าแสน                                 44158

  191 นายเจริญทอง เตียงโรจน์รัตน์                   นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์                    60509

  192 นางสาวนราวรรณ โพธิราช                         นายรังสันต์ิ โพธิราช                          23241

  193 นางสาวกนัตรัตน์ ศรีปรัชญากุล                  นางชุลีวรรณ จงรักษ ์                          40478

  194 นางสาวปาณิสรา ปานทอง                          นางประท่ิน ปานทอง                             42002

  195 นายสุเมธี จิรภทัรสกุล                         นายสุรสิทธ์ิ จิรภทัรสกุล                      47110

  196 นายสุวิจกัขณ์ จิรภทัรสกุล                     นายสุรสิทธ์ิ จิรภทัรสกุล                      47110

  197 นางสาวพชัรพร พิลา                             นางอษัฎาพร พิลา                               55660

  198 นางสาววชิราภรณ์ งามมีฤทธ์ิ                    วา่ท่ีร.ต.วชัรา งามมีฤทธ์ิ                    44073

  199 นางสาวณฐัรวี งามมีฤทธ์ิ                       วา่ท่ีร.ต.วชัรา งามมีฤทธ์ิ                    44073

  200 นายธีรพงศ ์ศรีกาลงั                           นายวฒันพงศ ์ศรีกาลงั                          33609

  201 นายลญัฉกร แสงทองสวสัด์ิ                       นางมทันา แสงทองสวสัด์ิ                        35624

  202 นางสาวปภาวี ชุติวรรณ์                         นางปิยาณี ชุติวรรณ์                           45256

  203 นางสาวณหทยั สาระ                              นายทองอยู ่สาระ                               33013

  204 นางสาวชวิศา เจริญค า                              นายทรงพล เจริญค า                              44267

  205 นายโรจนศกัด์ิ มุนิปภา                         นางดนตรี มุนิปภา                              44192



  206 นางสาวจิตราพรรณ สิริพรองอาจ                   นายวิจิตร สิริพรองอาจ                         22443

  207 นายศรัณวิชญ ์การัณยสุ์ข                       นางอลิศรา การัณยสุ์ข                          46058

  208 นางสาวพิชญธิดา แช่มมณี                        นางสุนิศา แช่มมณี                             41455

  209 นายมกรา สันโสภา                               นางส าราญ สันโสภา                              45015

  210 นางสาวปิยธิดา แช่มมณี                         นางสุนิศา แช่มมณี                             41455

  211 นางสาวปิยวรรณ สันโสภา                         นางส าราญ สันโสภา                              45015

  212 นายสรศิลป์ เกศวหงส์                           นายส่ีชยั เกศวหงส์                            44801

  213 นางสาวบุญญา ฉนัทาวิวฒัน์                      น.ส.นิโลบล เดชทองพงษ ์                        41637

  214 นายปฏิพล ประจนับาน                            นายสุพีร์ ประจนับาน                           43778

  215 นางสาวชุติกาญจน์ ชมภู่                        นางพวงเพช็ร ชมภู่                             45395

  216 นายพงศธ์าดา แกว้มะเรือง                       นางณิชาดา แกว้มะเรือง                         43822

  217 นายกฤติธี แตงไทย                              นางสุมณี แตงไทย                               35930

  218 นางสาววาสุชา วนัตา                            นางวาสนา วนัตา                                36037

  219 นายณฐักุล แสวง                                นางกุลธิดา แสวง                               46132

  220 นายพนัธพฒัน์ เกิดชุ่ม                         นายหิรัญ เกิดชุ่ม                             44353

  221 นางสาวณฐัณิชา องักูรสิทธ์ิ                    นางนิสรา องักูรสิทธ์ิ                         44769

  222 นายป้องคุณ ใยด า                               นางศิริพร ใยด า                                43577

  223 นางสาวเปมิกา เรืองรอง                         นางพรทิพย ์ เรืองรอง                          36499

  224 นางสาวไวษรี จอกสถิตย ์                        นายสุทศัน์ จอกสถิตย ์                         41451

  225 นางสาวณฏัฐิณี ศรศิลป                          นายประทวน ศรศิลป                              44835

  226 นายเตชวิช ทรงสวยรูป                           นางจนัทร์เพญ็ ทรงสวยรูป                       38751

  227 นายบริทศัน์ รักไทย                            นายนิทศัน์ รักไทย                             40332

  228 นายสิรภพ ศิริชยัวฒันา                         นางวรรณา ศิริชยัวฒันา                         43305

  229 นายมุ่งมัน่ จนัทร์แสง                         นางสมฤดี จนัทร์แสง                            43215

  230 นายพีรัส แสงเงิน                              นางพวงผกา แสงเงิน                             39772

  231 นายบุราชยั สละส าราญ                           นางวรรณา สละส าราญ                             43272

  232 นายสิรวิชญ ์มณีโชติ                           นายสรรเสริญ มณีโชติ                           44556

  233 นายชญานนท ์อิสสอาด                            นางฐิตินนัท ์อิสสอาด                          43566

  234 นายเนติธร ปริยกร                              นางก่ิงแกว้ ปริยกร                            41488

  235 นายชวณากรณ์ พวงแกว้                           นายคมสัน พวงแกว้                              41205

  236 นายณฐัภพ ใจนอ้ม                               นางธิราพร ใจนอ้ม                              44560



  237 นายกฤติน ล้ิมเจริญ                            นางบุศรินทร์ ล้ิมเจริญ                        43569

  238 นายพฒิุพร ทองสินธุ์                           นางวนัเพญ็ ทองสินธุ์                          43429

  239 นางสาวธีริศรา จงมีธรรม                        นายเสน่ห์ จงมีธรรม                            44622

  240 นายชชัชล กาญจนมุสิก                           นางยพุยงค ์กาญจนมุสิก                         46206

  241 นางสาวทิพยธ์ญัญา วงศส์วสัด์ิ                  นายธีระพงษ ์วงศส์วสัด์ิ                       38079

  242 นายวชัระพงษ ์วงศส์วสัด์ิ                      นายธีระพงษ ์วงศส์วสัด์ิ                       38079

  243 นายศุภกร สุขจนัทร์                            นางน ้าออ้ย แสงกระจ่าง                         36043

  244 นางสาวจิตรภทัร อาด า                           นางพชัรินทร์ อาด า                             43611

  245 นางสาวกนกพร มุขศรี                            นางณิภาภรณ์ มุขศรี                            35185

  246 นายอคัรวิชญ ์จงวฒันา                          นายสุมิตร จงวฒันา                             43921

  247 นายพิชชากร บุญจงัหาร                          นางอนนัธา บุญจงัหาร                           45858

  248 นางสาวเมษญา โพธิปัทมะ                         นางศิริพร โพธิปัทมะ                           45859

  249 นางสาวพิมพท์รายทอง ตรีสัตยกุล                 นางทรายทอง ตรีสัตยกุล                         35862

  250 นางสาวจิตตาภา แจ่มจิรารักษ ์                  นางพนิดา แจ่มจิรารักษ ์                       43012

  251 นางสาวฑิฆมัพร บูรณวนิช                        นางนพลกัษณ์ บูรณวนิช                          43011

  252 นายภูวดล สงแจง้                               น.ส.สุภาพฒัน์ ทิพยแ์สง                        42133

  253 นายทินภทัร อ่วมเล้ียง                         นางศิวพร อ่วมเล้ียง                           36986

  254 นางสาวกมลชนก วิญญรัตน์                        นายชุมพล วิญญรัตน์                            40125

  255 นายพลศิษฏ ์คุม้พะเนียด                        นางละออ คุม้พะเนียด                           44870

  256 นางสาวศุภลกัษณ์ สอนฤทธ์ิ                      นางอุไรลกัษณ์ สอนฤทธ์ิ                        43501

  257 นายวทนัย ์ยนิดี                               นางสมคิด ยนิดี                                35794

  258 นางสาววริศรา ภูละมุล                          นางลดาวลัย ์ภูละมุล                           43139

  259 นางสาวฟ้าไพลิน พิพฒัน์พทุธพงศ ์               นางนิษฐารัตน์ พิพฒัน์พทุธพงศ ์                43610

  260 นางสาววริษฐา จนัทุรส                          นางประภสัสร จนัทุรส                           40653

  261 นายพฒัน์นยั ผลแรก                             นายวินยั ผลแรก                                42119

  262 นายกิตติภณ โถยอด                              นางจิตลดา โถยอด                               38374

  263 นายเอกรินทร์ ป้ันเจริญ                        นายเอนก ป้ันเจริญ                             38237

  264 นายนพรัตน์ เพง็สุข                            นางอรวรรณ เพง็สุข                             44766

  265 นางสาวศดาวรรษ ์ชะอุ่ม                         นางสุประวีณ์ ชะอุ่ม                           43557

  266 นายพจสิทธ์ิ เยีย่มสวสัด์ิ                     นายสมโภชน์ เยีย่มสวสัด์ิ                      34823

  267 นางสาวปริยากร พรสุทธิพนัธุ์                   นางจนัทนี พรสุทธิพนัธุ์                       41028



  268 นายวรปรัชญ ์จาระนยั                           นางพิศมยั จาระนยั                             40782

  269 นายรติ รอดโต                                  นายมานิต รอดโต                                39969

  270 นายธีรา รัชตะกูล                              นางสาวสุคนธา ศรีภา                            58731

  271 นางสาวรัดเกลา้ รัชตะกูล                       นางสาวสุคนธา ศรีภา                            58731

  272 นายวีรภทัร เพชรสัมฤทธ์ิ                       นางสุนีย ์เพชรสัมฤทธ์ิ                        47770

  273 นางสาวเบญญาภา แสนโสม                          นายกฤษฎางค ์แสนโสม                            39636

  274 นางสาวกานติมา มาละวรรณโณ                      นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ                       47568

  275 นางสาวณุทยา คิดนุนาม                          น.ส.จุฑามาศ สุมนทา                            47561

  276 นางสาวภทัรา รอดแตง                            นางวิไลลกัษณ์ รอดแตง                          34514

  277 นางสาวเบญจวรรณ จิราพิพฒันชยั                  นายสมชาย จิราพิพฒันชยั                        41803

  278 นายสมมาศ มนัหนองแวง                           นายสมยั มนัหนองแวง                            32404

  279 นางสาวมญัฑิตา พรหมประกอบ                      นายอาชนนั พรหมประกอบ                          42053

  280 นางสาวนนัทิยา ทองสุก                          นางสาวนิตยา มัน่คง                            38233

  281 นายปริพล ช่วยส่ง                              นางปิยธิดา ช่วยส่ง                            48184

  282 นายวชิรวิทย ์นยัเนตร                          นางทิพยว์ารี นยัเนตร                          45381

  283 นายสัณหณฐั ลงักาพินธ์                         นางสาวกิตติภา ดาวลัย ์                        49699

  284 นางสาวพนิตรา แรงโสม                           นางเพญ็ประภา แรงโสม                           46396

  285 นางสาวอรอนงค ์สงฉิม                           นางจรินทร  พุ่มพวง                            36629

  286 นางสาวณฏัฐ์ชิดา เปรมปร่ิม                     นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม                          49740

  287 นายสรยทุธ มงคลทิพยรั์ตน์                      นางยพุา มงคลทิพยรั์ตน์                        43032

  288 นางสาวอาทิตยา พิมพพ์นัธ์ดี                    นายขจร พิมพพ์นัธ์ดี                           37538

  289 นายดนุสรณ์ สุวรรณสุขสันติ                     นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ                     52313

  290 นายธนพล อ่างแกว้                              นางนุชนาฎ  อ่างแกว้                           36630

  291 นายกนัตภณ คมัภีระวงค ์                        นางดวงธมล คมัภีระวงค ์                        38723

  292 นายพฒิุพงศ ์โทขนัธ์                           นางศิริพร โทขนัธ์                             49637

  293 นายพนัธวิศ บูรศิริรักษ ์                      นางสุกญัญา บูรศิริรักษ ์                      26668

  294 นายอิทธิวฒัน์ ศรีพิสิฐสกุล                    นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล                       46630

  295 นางสาวปวีณ์ธิดา ไชยสิทธ์ิ                     นางรัชนี ไชยสิทธ์ิ                            60247

  296 นายภพเอกณฐั กนกากร                            นางสาวธญัญามาศ กนกากร                         48619

  297 นางสาวชวลันุช ถ ้ากระแสร์                      ส.ต.อ.ธนิสร ถ ้ากระแสร์                        49241

  298 นางสาวสรัญพร ข  าเสง่ียม                        นางสุกานดา ข  าเสง่ียม                          48268



  299 นางสาวสรัญภทัร ข  าเสง่ียม                      นางสุกานดา ข  าเสง่ียม                          48268

  300 นายพิชชากร รุ่งโรจน์นิมิตชยั                  นางพิศมยั รุ่งโรจน์นิมิตชยั                   46378

  301 นางสาวกนัตฤทยั เป่ียมปฎิภาณ                   นายกิตติพงษ ์เป่ียมปฎิภาณ                     46052

  302 นายพสักร ชา้งชาวนา                            นายสิทธิชยั ชา้งชาวนา                         32156

  303 นายวีรวตัร สืบจากศรี                          นางวนาลี สืบจากศรี                            48061

  304 นางสาวกญัญาวีร์ บุญโพธ์ิ                      นางพชัรี บุญโพธ์ิ                             40321

  305 นายภูมินทร์ คุม้กนั                           นายสมชาย คุม้กนั                              23387

  306 นางสาวณฐัณิชา มีศิลป์                         นายบุญเรือง มีศิลป์                           15631

  307 นายภทัรพล ลงัประเสริฐ                         นางภาสินี ลงัประเสริฐ                         22079

  308 นางสาวศุภกร ประคองโพธ์ิทอง                    นางวิมล ประคองโพธ์ิทอง                        25375

  309 นางสาวอญัมณี เดชธรรมฤทธ์ิ                     นางบุญสม เดชธรรมฤทธ์ิ                         47330

  310 นายธนวรรธน์ ทวีกุล                            น.ส.ปิยะนนัท ์แยม้นวล                         29415

  311 นายพฤกษ ์ล่ิวเวหา                             นายสิทธิชยั ล่ิวเวหา                          44189

  312 นางสาวพิมพิศา อภยัพิมพ ์                      นางสุจินต ์อภยัพิมพ ์                         50768

  313 นางสาวพิมพพิ์ศุทธ์ิ อภยัพิมพ ์                นางสุจินต ์อภยัพิมพ ์                         50768

  314 นางสาวณภทัร สอาดจิตต ์                        นายชาตรี สอาดจิตต ์                           50192

  315 นายณฏัฐพงศ ์วงษสุ์วรรณ                        นางณฏัฐนนัท ์วงษสุ์วรรณ                       50875

  316 นางสาวลลิษา ยอดมณี                            นางนพรัตน์ ยอดมณี                             51428

  317 นายสุวิจกัขณ์ ตนัวงศว์าล                      นางจุฑารส ตนัวงศว์าล                          37701

  318 นางสาวศศิประภา ล้ิมสุขนิรันดร์                นางปนดัดา ล้ิมสุขนิรันดร์                     38708

  319 นางสาวชญานนัท ์สาระวิถี                       นายสนัน่ สาระวิถี                             17553

  320 นายภคธ์ศิษฎ เทศนาบุญ                          นายกณัฑอ์เนก เทศนาบุญ                         29765

  321 นางสาวณฎัฐ์ฑา เทศนาบุญ                        นายกณัฑอ์เนก เทศนาบุญ                         29765

  322 นายพีรดนย ์ฉตัรศิรินานนท ์                    นายสุชาติ ฉตัรศิรินานนท ์                     40649

  323 นายภทัรพล เทียมทดั                            นายไพฑูรย ์เทียมทดั                           19899

  324 นางสาวภทัลดา นิลกลดั                          นายอ านาจ นิลกลดั                              47394

  325 นายพณฐัชา นิลกลดั                             นายอ านาจ นิลกลดั                              47394

  326 นางสาวไอรินทร์ อภิโชควชัรพงศ ์                นางรัสรินทร์ อภิโชควชัรพงศ ์                  44501

  327 นางสาววรกมล ศกัดานเรศว ์                      นายศกัรินทร์ ศกัดานเรศว ์                     20528

  328 นางสาวณดาพณั ทะนนัชยักุล                      นางทศัณี ทะนนัชยักุล                          38840

  329 นายอฐัณฏัฐ์ ศรีละออ                           นายอนนัต ์ศรีละออ                             49029



  330 นายศรัณญพ์งศ ์นุชงอน                          นายสุรพล นุชงอน                               20030

  331 นางสาวพิมพภ์คั เรืองฤทธ์ิ                     นางอ าไพ เรืองฤทธ์ิ                            33404

  332 นายวชิรวิทย ์พลกลา้                           นางธมนวรรณ พลกลา้                             55289

  333 นายธเนศพล สุทธิจิตไพศาล                       นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล                        37940

  334 นางสาวปัณฑิตา นุนาบี                          นายประเสริฐ นุนาบี                            24411

  335 นายเขมชนก มณฑปใหญ่                            นางสุขมุาลย ์มณฑปใหญ่                         47565

  336 นายขวญัเกลา้ งามศรี                           นายจกัรพล งามศรี                              42263
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